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பிள்ஸை வைர்ப்பும், 

பபற்ற ாாின், பிள்ஸைகைின் 

கடஸமகளும் 
முஹம்மத் இப்னு ஜமீல் ஸைனு 

தமிழில்: M.S.M. இம்தியாஸ் யூசுப் 

PART-01  

அஸைத்து புகழும் அல்லாஹ்வுக்றக உாியது. 

அவைிடத்திறல உதவி றதடுகிற ாம். அவைி 

டறம பாவமன்ைிப்பு றகாருகிற ாம். எங்கள் 

ஆன்மாக்கை ின்  த ீங்ஸக வ ிட்டும்  எங்கள் 

பெயற்பாடுகைின் தீங்ஸக விட்டும் அவைிடறம 

பாது காவல் றதடுகிற ாம். 

அல்லாஹ்  யாருக்கு  றேர்வழ ிஸய  காட்டி 

ைாறைா அவஸை எவராலும் வழிபகடுக்க 

முடியாது. அல்லாஹ்  யாஸர வழிறகட்டில் 

விட்டு விட்டாறைா அவஸை எவரும் றேர்வழிப் 

படுத்த முடியாது. உண்ஸமயாக வணங்கி வழிப் 

படுவதற்கு தகுதியாைவன் அல்லாஹ்ஸவத் 

தவிர யாரும் இல்ஸல, அவன் தைித்தவன், 

அவனுக்கு இஸணதுஸண  இல்ஸல என்று 
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ொட்ெி கூறுகிற ன். முஹம்மத ேபி அல்லாஹ் 

வின் தூதர் என்றும் அவைது அடிஸம என்றும் 

ொட்ெி கூறுகிற ன். 

 குழந்ஸத வைர்ப்பு என்  தஸலப்பு மிகவும் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பபற்ற ாாிைதும் 

பிள்ஸைகைிைதும் ேலன் இதில் தங்கியிருப்பது 

றபால் எதிர்கால ெமூகத்திைது ேலனும் தங்கி 

யுள்ைது. இதன் காரணமாகறவ இஸ்லாம் 

பிள்ஸை வைர்ப்பு விடயத்தில் கவைம் பெலுத்து 

கி து. இம்ஸம மறுஸம சுபீட்ெத்தஸத பபற்றுக் 

பகாள்ை பபற்ற ாருக்கும் பிள்ஸை களுக்கும் 

வழிகாட்டியாக கற்றுக் பகாடுக்கும் ஆெிாியராக 

ேபி முஹம்மத் (ைல்) அவர்கஸை அல்லாஹ் 

தூதராக அனுப்பிஸவத்துள்ைான். 

எமது  ெ ீர்த ிருத்தத்ஸதயும், பவற் ிஸயயும் 

தருகின்  அல்குர்ஆை ில்  லுக்மான்  (ஸல) 

அவர்கள்  தைது மகனுக்கு கூ ிய பலனுள்ை 

அ ிவுஸ ரகஸை  றபால்  பயன்  தரும்   பல 

ெம்பவங்கஸை  அல்லாஹ்  கு ிப்பிடுவஸத 

காண்கிற ாம். 

அல்லாஹ் வ ின்  தூ தர்  முஹ ம்மத்  (ை ல் ) 

அவர்கள்  தைது ொச்ொவ ின்  மகன்  இப்னு 
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அப்பாஸ்  (ரலி ) அவர்கை ின்  உள்ைத்த ில் 

ெிறுவயதிறல தவ்ஹீத் பற் ிய ேம்பிக்ஸகஸய 

விஸதத்ஸதயும் ஹதீஸ் கைில் காண்கிற ாம். 

எைறவ பபற்ற ார்கள் பிள்ஸைகளுக்கு பெய்ய 

றவண்டிய கடஸமகஸையும்,  ப ிள்ஸைகள் 

பபற்ற ார்களுக்கு பெய்ய றவண்டிய கடஸம 

கஸையும் வாெகர் இந்நூலில் கண்டு பகாள்ை 

முடியும்.  

இந்நூல் வாெகர்களுக்கு பலனுள்ைதாக இருக்க 

ற வ ண் டு ம்  எ ன் ப ற த ாடு  எ ை து  பண ி 

இஹ்லாசுடன்  அஸமயப் பப றவண்டும் 

என்றும் அல்லாஹ்ஸவ றவண்டுகிற ன். 

ஆெிாியர் 

முஹம்மத் இப்னு ஜமீல் ஸைனு 

லுக்மானுல் ஹகீம்  (அஸல) அவர்கள் தைது 

மகனுக்கு கூ ிய அ ிவுஸரகள் 

இந்த அ ிவுஸரஸய அல்லாஹ்  குர்ஆைில் 

(31:13-19) கூறுகி ான். இமாம் இப்னு கஸீர் 

(ரஹ் ) அவர்கள் தங்கைது குர்ஆன் விைக்க 

வுஸரயில் (தப்ஸீாில்) பின்வருமாறு அதஸை 

முன்ஸவக்கி ார்கள். 
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 َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلبْنِِه َوُهَو يَِعُظهُ 

லுக்மான் தைது மகனுக்கு உபறதெம் பெய்யும் 

றபாது 

َك لَُظلٌْم َعِظيمٌ  ْ ِ إِنَّ الْشر  يَا ُبََنَّ َِل تُْْشِْك بِاَّللَّ

1.  என் அருஸம மகறை அல்லாஹ்வுக்கு 

இஸண  ஸவக்காறத , ே ிச்ெயமாக  இஸண 

ஸவத்தல் மிகப்பபரும் அைியாயமாகும். 

அதாவது  ம ரண ித்தவ ர்கஸை  அஸழத்து  

பிரார்த்திப்பது றபான்று அல்லாஹ்வுக்குாிய 

வணக்கத்தில்  இஸண கற்பிக்காது எச்ொிக்ஸக 

யாக இரு. 

16/ 5) بشار ت الرتمذي سنن ) 

رٍي، بْن   انلُّْعَمان   َعن   ي  َعن   بَش  ه  َصّلَّ  انلَّب  ََ قَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ ََعءه : ا  ادلُّ
وَ  بَاَدةه، هه   الع 

يث   َهَذا يح   َحَسن   َحد  َصح  . 

துஆ என்பது வணக்கமாகும் எை ேபி (ைல்) 

அவர்கள் கூ ிைார்கள். (நூல்:திர்மதி) 
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م  
َنُهْم بُِظلْ يَما ِإ َيلْبُِسوا  لَْم  َو يَن آَمُنوا  ِ َّلَّ َوُهْم  ا ْمُن 

َ
ْْل َك لَُهُم ا ََلِ و

ُ
أ

 ُمْهَتُدونَ 

“எவர்கள் ஈமான் பகாண்டு தங்கைது ஈமாைில் 

அைியாயத்ஸத கலக்க வில்ஸலறயா அவர்கள் 

தான் றேர்வழி பபற் வர்கள்”.....(6:82) என்  

வெைம்  இ ங்க ியதும்  ெஹ ாபாக்களு க்கு 

மைதுக்கு கஷ்டத்ஸத பகாடுத்தது. இது கு ித்து 

றகட்பதற்காக உடறை ேபி(ைல்) அவர்கஸை 

அணுகி அல்லாஹ்வின் தூதறர! எங்கைில் எவர் 

தைக்றக அை ியாயம் பெய்து பகாள்ைமல் 

இருப்பர்?  என்று  றகட்டார்கள் . அ தற்கு 

ேபி(ைல்) அவர்கள், “ேீங்கள் கூறுவது றபால் 

அதன்  அர்த்தம் அல்ல. லுக்மான்  (அஸல) 

அவர்கள்  தைது மகனுக்கு கூ ியஸத ேீங்கள் 

றகட்கவ ில்ஸலயா?அவர் தைது மகனுக்கு 

கூ று ம்  ற ப ரது   எ ன்  அ ரு ஸ ம  ம க ற ை 

அல்லாஹ்வுக்கு இஸணஸவக்காறத, ேிச்ெயமாக 

இஸணஸவத்தல் மிகப்பபரும்  அைியாயமா 

கும். (என்று கூ ிைார். அைியாயம் என்பது 

அல்லாஹ்வுக்கு இஸண கற்பிப்பதாகும் எை 

ேபி(ைல்) கூ ிைார்கள்.) 
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لَ  ََحَ ْيِه  ِِلَ َن بَِوا نَْسا ْْلِ ْيَنا ا َوصَّ ُُلُ ِف َو َوفَِصا َوْهن   لََعَ  َوْهًنا  ُه  مُّ
ُ
 ْتُه أ

يَْك إَِِلَّ الَْمِصيُ  ِن اْشُكْر ِِل َولَِواِِلَ
َ
 ََعَمْْيِ أ

2. மைிதனுக்கு அவைது பபற்ற ார் பற் ி 

ோம் உபறதெித்றதாம். அவைது தாய் அவஸை 

பலவீைத்திற்கு றமல் பலவீைமாகச் சுமந்தாள். 

றமலும் அவைது பால்குடி ம த்தல் இரண்டு 

ஆண் டுகை ில ாகும் . ே ீ எை க்கும்  உைது 

பபற்ற ாருக்கும் ேன் ி பெலுத்துவாயாக 

என்ைிடறம மீளுதல் உள்ைது.  

தைக்கு மட்டுறம வணக்கம் பெலுத்த றவண்டும் 

என்று கூ ியதுடன் பபற்ற ாருக்கும் அவர் 

கைது உாிஸமஸய பெலுத்த றவண்டும் என்று 

அல்லாஹ் கூறுகி ான். தாய் கஷ்டத்துடறை 

தைது பிள்ஸைஸய பபற்ப டுத்தாள். தந்ஸத 

பிள்ஸைக்கு பெலவு பெய்யும் பபாறுப்ஸப 

ஏற் ார். எைறவ பிள்ஸை அல்லாஹ்வுக்கும் 

அவைது பபற்ற ாருக்கும் ேன் ி பெலுத்த 

உாிஸமயுஸடயவைாக இருக்கி ான். 
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ِعلٌْم َفََل ُتِطْعهُ  ِِب َما َليَْس لََك بِِه  َك  ْن تُْْشِ
َ
لََعَ أ َك  َجاَهَدا ِْن  َما َوإ

ثُ َوَصا َِلَّ  َب إِ َنا
َ
َمْن أ َواتَّبِْع َسبِيَل  وًفا  َمْعُر ْنَيا  ِلُّ ِف ا مَّ إَِِلَّ ِحْبُهَما 

نَبرُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ 
ُ
 َمرِْجُعُكْم فَأ

3. உைக்கு அ ிவில்லாத ஒன்ஸ  எைக்கு ேீ 

இஸண ஸவக்குமாறு உன்ஸை அவ்விருவரும் 

வற்புறுத்திைால் அவ்விருவருக்கும் ேீ கட்டுப் 

படாறத.  இவ்வுலகில் அவ்விருவருடனும் ேல்ல 

முஸ யில் றெர்ந்து ேடப்பாயாக. என் பக்கம் 

மீண்டவர்கைின் வழிஸயப் பின்பற்றுவாயாக. 

பின்ைர் உங்கள் மீளுதல் என்ைிடம் உள்ைது. 

அப்றபாது ேீங்கள் பெய்து பகாண்டிருந்தஸவ 

பற் ி உங்களுக்கு ோன் அ ிவிப்றபன். 

இமாம் இப்னு கஸீர்(ரஹ்)  கூறுகி ார்கள். 

பபற்ற ார் தங்கைது (இஸ்லாம் அல்லாத) 

மார்க்கத்ஸதப் பின்பற்றுமாறு  உைக்கு அன்பு 

காட்டிைாலும் அதஸை ேீ ஏற்றுக் பகாள்ைக் 

கூடாது.  இவ்வுலகில் அவ்விருவருடனும், ேல்ல 

முஸ யில் றெர்ந்து ேடப்பதற்கு  அவர்கைது 

அக்றகாாிக்ஸக  தஸடயாகவும்  ே ீ ஆ க்க ிக் 

பகாள்ைக் கூடாது.    
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இதஸை  ேப ி(ை ல் ) அ வ ர்கள்  வ ார்த்ஸ த 

உறுதிப்படுத்துகி து. 

அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பெய்யும் விடயத்தில் 

எவருக்கும் கட்டுப்படாறத. கட்டுப்படுதல் 

என்பது ேல்ல விடயத்தில் தான் உள்ைது எை 

ேபி (ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்  கள். (நூல்: 

புகாாி முஸ்லிம்) 

َها إِ 
وْ يَا ُبََنَّ إِنَّ

َ
 ِف ْن تَُك ِمْثَقاَل َحبَّة  ِمْن َخْرَدل  َفَتُكْن ِف َصْخَرة  أ

َ لَِطيٌف َخبِيٌ  ُ إِنَّ اَّللَّ ِت بَِها اَّللَّ
ْ
ْرِض يَأ

َ
ْو ِف اْْل

َ
َماَواِت أ  السَّ

4. என் ை ரு ஸ ம  ம க றை  ே ிச் ெ ய ம ாக 

(ேன்ஸமறயா த ீஸமஸயறயா) அது கடுகின் 

வித்தைவு இருந்து  அது ஒரு பாஸ க்குள்றை 

றயா வாைங்கைிறலா அல்லது பூமியிறலா  

இருந்தா லும் அதஸையும் அல்லாஹ் பகாண்டு 

வருவான் ேிச்ெயமாக அல்லாஹ் நுட்பமாைவன் 

ேன்க ிந்தவன் 

இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) கூறுகி ார்கள். 

அைியாயம் அல்லது பாவம் கடுகின் வித்தைவு 

இருந்தாலும், அதஸை ோஸை மறுஸம ோைில் 

ேீதமாை (மீைான்) தராஸெ ேிறுத்தும் றபாது 
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அல்லாஹ் பகாண்டு வருவான்.   அது ேன்ஸம 

யாக இருந்தால் ேன்ஸமயாகவும் தீஸமயாக 

இருந்தால் தீஸமயாகவும் இருக்கும். 

ََلةَ  قِِم الصَّ
َ
 يَا ُبََنَّ أ

5. என்  அருஸம மகறை  பதாழுஸகஸய 

ேிஸல ோட்டு வாயாக. 

பதாழுஸகயின் கடஸமகஸை உள்ைச்ெத்துடன் 

ேிஸ  றவற்றுவாயாக 

 ْ ُمْر بِال
ْ
َمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمْنَكرِ وَأ  

6 ேன் ஸ மஸ ய  ஏவ ி த ீஸ மஸ ய  வ ிட் டு ம் 

தடுப்பாயாக. 

கடுஸமயின் ி ேைிைமாக பமன்ஸமயாக ேடந்து 

பகாள்வாயாக 

ُمورِ 
ُ
َصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْْل

َ
 َواْصِِبْ لََعَ َما أ

7. (அப்றபாது ) உைக்கு  ஏற்படுபவற் ின் 

(ப தால்ஸலகை ின் ) ம ீது  பபாறுஸமயாக 

இருப்பாயாக. 
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ேன்ஸமஸய ஏவி த ீஸமஸய தடுக்கின் வர் 

பதால்ஸலகஸை  ெந்த ிக்கறவண்டி  வரும்.  

அப்றபாது  பபாறுஸமஸய ஸகயாளுமாறு 

அவருக்கு ஏவறவண்டும். 

மைிதர்களுடன் இரண்டரக் கலந்து (ேன்ஸம 

ஸய  ஏவ ி த ீஸ மஸய  தடு க்க ின்   றபாது ) 

பபாறுஸம காக்கும்  முஃமின், மைிதர்களுடன் 

இ ரண் டரக்  கலக்காது  (ேன்ஸமஸய  ஏவ ி 

தீஸமஸய தடுக்காத) முஃமிஸை விட ெி ந்தவர்   

எை ேபி (ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள்.( நூல்: 

அஹ்மத்) 

َك لِلنَّاِس  ْر َخدَّ  َوَِل تَُصعر

8. பபருஸமக் பகாண்டு உன் முகத்ஸத மைிதர் 

கஸை விட்டும் திருப்பி விடாறத. 

இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) கூறுகி ார்கள். 

மை ித ர்களு டன்  ே ீ உ ஸ ரய ாடு ம்  றப ாது 

அவர்கள் உன்னுடன் உஸரயாடும் றபாதும் 

அவர்கஸை இழிவாக கருதி பு க்கண ித்து 

விடாறத. றமலும் பபருஸமயடிக்காறத, மா ாக 

உன்னுடன் இருப்பவர்கைிடம் ேைிைமாகவும்  

ெிாித்த முகத்துடனும் ேடந்து பகாள்  
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உன் ெறகாதரஸை பார்த்து புன்ைஸக பூப்பதும் 

தர்மமாகும் எை ேபி (ைல்) அவர்கள் கூ ிைார் 

கள். (நூல்: திர்மதி) 

َ َِل ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمَْتال  فَُخور   ْرِض َمرًَحا إِنَّ اَّللَّ
َ
 َوَِل َتْمِش ِف اْْل

9. பூமியில் கர்வத்துடன் ேடக்காறத. ேிச்ெயமாக 

அ ல் ல ாஹ்  ஆ ண வ ம்  ப க ாண் ட  எ ந்த ப் 

பபருஸமக் காரஸையும் றேெிக்க மாட்டான்.  

பபருஸமயுடன் அகங்காரத்துடன் வம்புத்தைத் 

து டன்  ேட க்காறத  அ வ்வ ாறு  ப ெய் தால்  

அல்லாஹ்  உன்மீது றகாபம் பகாள்வான் . 

அதைால் தான் தற் பபருஸமக்காரஸை றேெிப் 

பதில்ஸல எை கூறுகி ான். 

 َواْقِصْد ِف َمْشيَِك 

10. உ ை து  ேட த்ஸ தய ில்  ேடு த் த ரத்ஸ த 

கஸடப்பிடிப்பாயாக 

ேடுத்தரமாக ேட. பமதுவாகவும் றவகமாகவும் 

ேடக்காறத.  மா ாக அவ்விரண்டுக்கும் இஸடப் 

பட்டதாக  ேட. 

 َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك 
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11. உன் ெப்தத்ஸத தாழ்த்திக் பகாள்வாயாக. 

றபச்ெ ில்  எல்ஸல  ம ீ ாறத . பயை ில்ல ாத 

விஷயத்தில்  உன் ெப்தத்ஸத உயர்த்தாறத.   

காரண ம்  ே ிச்ெயமாக  ெப்தங்கை ிறல  ம ிக 

பவறுக்கத் தக்கது கழுஸதயின் ெப்தமாகும் எை 

அல்லாஹ் கூறுகி ான்: 

இமாம் முஜாஹித் (ரஹ்) கூறுகி ார்கள் 

ெப்தங்கை ிறல  ம ிகவும்  றமாெமாை  ெப்தம் 

கழுஸதய ின்  ெப்தமாகும் . அ தாவது  யார் 

ெ ப் த த் ஸ த  உ ய ர் த் து க ி ா ற ர ா   அ வ ர் 

அச்ெப்தத்தில்  கழுஸதக்கு  ஒப்பாகுகி ார். 

அத்துடன் அல்லாஹ்வின்  றகாபத்திற்கும் 

ஆைாகுக ி ார் . கழுஸதய ின்  ெப்தத்த ிற்கு 

ஒப்பிட்டு பொல்ல பட்டிருப்பதாவது அதஸை 

ப ெய் ய க்  கூ ட ாது  (ஹ ர ாம் )  எ ன் பஸ த 

கு ிப்பிடுவதற்காகும். 

றமலும் றமாெமாை இழிவாை பெயஸல ேபி 

யவர்களும் கண்டிக்கி ார்கள். 

611/ 3) ابلخاري صحيح ) 
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َ  َعبَّاٍس  ابْن   َعنِ  ه  َرض  َما، اّللَّ ََ  َعنْهه ََ : َقا ُّ  َقا  لَيْه  عَ  الله  َصّلَّ  انلَّب 
، َمثَله  نَلَا لَيَْس : »وََسلَّمَ  وْء  ي السَّ وده  اَّلَّ  بَت ه   ف   َيعه عه  ََكلََكْب   ه   ف   يَْرج 

 «َقيْئ ه  

தன்  அன்பை ிப்ஸ பத்  த ிரு ம்பப்  பபற்று க் 

பகாள்பவன் தன் வாந்திஸயத் தாறை திரும்பத் 

தின்கி  ோஸயப் றபான் வன் ஆவான். (இது 

றபான் ) இழிகுணம் ேமக்கு முஸ யல்ல. எை 

இஸ த்தூதர் (ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள் .   

அ ிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) (நூல்: 

புகாாி) 

621/ 1) ابلخاري صحيح ) 

ب   َعنْ 
َ
َريَْرةَ  أ َ  هه ه  رَض  ، اّللَّ نَّ  َعنْهه

َ
َّ  أ ََ  لََّم،وَسَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  انلَّب  : قَا

َذا» ْعتهمْ  إ  َح  َسم  يَا َيَكة   ص  دلي لهوا ا
َ
َ  َفاْسأ ّللَّ نْ  ا ، م  َها َفْضل ه  نَّ   َفإ 

َ
 ْت َرأ

، َذا َملًَكا ْعتهمْ  َوإ  يَق  َسم  َمار   َنه  وا احل  نَ  ب اّللَّ   َفتََعوَّذه يَْطان   م  نَّهه  ،الشَّ  َفإ 
ى

َ
َشيَْطاناا َرأ  

ேீங்கள் றெவலின் ெப்தத்ஸத பெவியுற் ால் 

அல்லாஹ்விடம் அைது அருஸை றகளுங்கள். 
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காரணம் அது வாைவஸர கண்டு விட்டது. 

கழுஸதயின் ெப்தத்ஸத பெவியுற் ால் ஸஷத்தா 

ை ிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாது காவல் 

றதடுங்கள். காரணம் அது ஸஷத்தாஸை கண்டு 

வ ிட்டது  எை  ேப ி (ைல்) அவர்கள்  கூறுகி 

 ார்கள் (நூல்: புகாாி முஸ்லிம்) தப்ஸீர் இப்னு 

கஸீர் 

 இந்த வெைங்கள் தரும் வழிகாட்டல்கள். 

1.இந்த உலகிற்கும் மறுஸமக்கும் பலன் தரும் 

அ ிவுஸரகஸை பிள்ஸைக்கு கூறுவது மாரக்க 

மாக்கப்பட்டுள்ைது. 

2. உபறதெிக்கும் றபாது தவ்ஹீஸத பகாண்டு 

றபாதஸைஸய ஆரம்பிக்க றவண்டும். இஸண 

ஸவப்பஸத கண்டிக்க றவண்டும். காரணம் அது 

மிகப் பபரும் அைியாயம், ேற்கருமங்கஸை 

அழித்து விடக்கூடியது. 

3.அல்லாஹ்வுக்கும் பபற்ற ாருக்கும் ேன் ி    

பெலுத்துவது கடஸம. பபற்ற ாருடன் றெர்ந்து 

ேடப்பதும் ேன்ஸமகள் பெய்வதும் கடஸம. 
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4.அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பெய்யாத விடயங்க 

ைில் பபற்ற ாருக்கு வழிபடுவது கடஸம.  

அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பெய்யும் விடயத்தில் 

எவருக்கும் கட்டுப்படாறத. கட்டுப்படுதல் 

என்பது ேல்ல விடயத்தில் தான் உள்ைது எை 

ேபி (ைல்) அவர்கள்  கூ ிைார்கள் . (நூல் : 

புகாாி, முஸ்லிம்) 

5.ஏகத்துவவாதிகைாை முஃமின்கைின் பாஸத 

ஸய பின்பற்றுவது கடஸம. பித்ஆ வாதிகைின் 

(மார்க்கத்தில்  புது  வழிகஸை புகுத்துபவர் 

கைின்) வழிஸய பின்பற்றுவது ஹராமாகும். 

6.இரகெியமாகவும் பரகெியமாகவும் அல்லாஹ் 

வின் கண்காைிப்பு இருந்து பகாண்டிருக்கி து. 

ேன்ஸமறயா த ீஸமறயா அது ெி ிதாகறவா 

பபா ிதாகறவா இருந்தாலும்  அற்பமாகக் 

கருதலாகாது. 

7. பதாழுஸகஸய அதன் உாிய கடஸமகளுட ன் 

அஸமதியாக ேிஸ றவற்றுவது கடஸம. 

8. தங்களுஸடய ெக்திக்றகற்ப மிக ேைிைமாக 

ேன்ஸமஸய ஏவி தீஸமஸய தடுப்பது கடஸம. 
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உங்கைில் ஒருவர் தீஸமஸய  (மார்க்கத்திற்கு 

முரணாை ஒரு பெயஸல)க் கண்டால் தைது    

ஸகயால் தடுக்கட்டும், முடியாது விட்டால் 

தைது ோவ ிைால் , தடுக்கட்டும். முடியாது 

விட்டால் தைது உள்ைத்தால் (அஸத) பவறுத்து 

ஒ து க் கட் டு ம் . இ து  ஈ ம ாை ின்  கஸ ட ெ ி 

ே ிஸ ல ய ாகு ம்  எை  ேப ி (ை ல் ) அ வ ர்கள் 

கூ ிைார்கள்.( நூல்: முஸ்லிம்) 

9.ேன்ஸமஸய  ஏவ ி த ீஸ மஸய  தடு ப்பவ ர் 

பதால்ஸலகஸை ெந்திக்கும் றபாது பபாறுஸம 

க ா த் த ல்  ற வண் டு ம் . ஏ ப ை  ை ில்  அ து 

உறுதியாை காாியங்கைில் உள்ைதாகும். 

10. ேடக்கும் றபாது பபருஸமயடிப்பது ஹரா 

மாகும் 

11. ேடத்ஸதயில் ேடுேிலஸமஸய கஸடபிடிக்க 

றவண்டும். றவகமாகவுமின் ி பமதுவாகவு 

மின் ி ேடக்க றவண்டும். 

12. தங்களுஸடய றதஸவகளுக்கும் அதிகமாக 

ெப்தங்கஸை உயர்த்துவது கூடாது. ஏபைைில் 

அது கழுஸதயின் பழக்கமாகும். 



 

19 

பிள்ஸைகளுக்காை ேபிகைாாின் அ ிவுஸரகள் 

இ ப் னு  அ ப் ப ா ஸ்  ( ர லி )  அ வ ர் க ள் 

அ ிவிக்கி ார்கள். 

ஒரு  ோள்  ோன்  ேப ி (ை ல் ) அவர்களுடன்  

வாகைத்தில் பின்ைால் இருந்றதன்.அப்றபாது 

பின்வருமாறு என்ைிடம் கூ ிைார்கள். 

َ َُيَْفْظَك  ، اْحَفِظ اَّللَّ َعلرُمَك ََكَِمات 
ُ
 يَا ُغَلَُم إِِّنر أ

மகறை ! உைக்கு ெில வார்த்ஸதகஸை கற்றுத் 

தருகிற ன். 

1.ேீ அல்லாஹ்ஸவ மைதில் பகாள் அல்லாஹ் 

உன்ஸை காப்பாற்றுவான். 

அல்லாஹ்வின் கட்டஸைகஸை எடுத்து ேட. 

அவன் தடுத்தஸவகஸை தவ ிர்ந்து  பகாள் . 

இம்ஸமயிலும் மறுஸமயிலும் உன்ஸை அவன் 

பாதுகாப்பான். 

َ ََتِْدهُ َُتَاَهَك   اْحَفِظ اَّللَّ

2.அல்லாஹ்ஸவ மைதில் பகாள். அவஸை 

உைக்கு முன்ைால் காண்பாய். 
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அல்ல ாஹ் வ ின்  எல்ஸ லகஸை   மை த ில் 

பகாண்டு அவைது  உாிஸமகஸை  றபணிக் 

பகாள். உைக்கு ஈறடற் த்ஸதயும் உதவிஸய 

யும் தருபவைாக அல்லாஹ்ஸவ காண்பாய். 

 ِ ، َوإَِذا اْسَتَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاَّللَّ َ ِل اَّللَّ
َ
لَْت فَاْسأ

َ
 إَِذا َسأ

3. ேீ றகட்டால் அல்லாஹ்விடம் றகள். உதவி 

றதடிைால் அல்லாஹ்விடம் உதவி றதடு. 

இந்த உலக மறுஸம உலக வ ிடயங்கை ில் 

உதவி றதடுவதாக இருந்தால் அல்லாஹ்விடம் 

உதவி றதடு. கு ிப்பாக றோஸய சுகப்படுத்தல்,  

உணவு றகட்டல் றபான்  அல்லாஹ்ஸவத் 

தவிர எவரும் ெக்திப் பப ாத காாியங்கைில் 

அ ல் ல ாஹ் வ ிட ம்  உ த வ ி ற த டு . இ து 

அல்லாஹ்வுக்றக உாிய விறஷட காாியங்கைா 

கும். 

َفُعوَك ِبَشْيٍء لَ  ْن يَ ن ْ ْجَتَمَعْت َعَلى َأ َة َلْو ا أُلمَّ نَّ ا ْعَلْم َأ ََ َوا اَّ ِبَشْيٍء  َفُعوَك ِِ ْد  ْم يَ ن ْ
وَك ِبَشيْ  ْن َيُضرُّ َعَلى َأ ْجَتَمُعوا  َوَلْو ا ََ َكَتَبُه اللَُّه َلَك،  ٍء  اَّ ِبَشْي وَك ِِ ْد  ٍء َلْم َيُضرُّ

 َكَتَبُه اللَُّه َعَلْيكَ 

4.உைக்கு ஒரு ேன்ஸமஸய பெய்யறவண்டும் 

என்று ெமூகம் ஒன்று றெர்ந்தாலும் அல்லாஹ் 



 

21 

உைக்கு விதித்தஸத தவிர எந்த ேன்ஸமஸயயும் 

உைக்கு வந்து றெராது. உைக்கு ஒரு தீஸமஸய  

ப ெய்ய  றவண் டும்  என்று  ெமூ கம்  ஒன்று 

றெர்ந்தாலும் அல்லாஹ் உைக்கு விதித்தஸத 

தவ ிர  எந்த  த ீஸமஸயயும்   உைக்கு  வந்து 

றெராது. 

ேன்ஸம, தீஸம அல்லாஹ் விதித்த படி ேடக்கும் 

என்று விதிஸய ேம்பிக்ஸக பகாள்ை றவண்டும். 

ُحُف. ْت الصُّ َْاَلُم َوَجفَّ  رُِفَعِت اأَل

5. எழுது றகால்கள் உயர்த்தப்பட்டு ஏடுகள் 

மூடப்பட்டு விட்டை. 

எக்காா ிய த்ஸ தயும்  அ ல்ல ாஹ் வ ின்  ம ீது 

பபாறுப்புச் ொட்ட றவண்டும். 

(பள்ைிக்கு ஒட்டகத்துடன் வந்த உாிஸமயாை 

ாிடம்) ேீ ஒட்டகத்ஸத கட்டி விட்டு அல்லாஹ் 

வின் மீது பபாறுப்புச் ொட்டு எை ேபி(ைல்) 

அவர்கள் கூ ிைார்கள்.(நூல்: திர்மிதி) 

6. ேீ பெழிப்பாை ேிஸலயில் இருக்கும் றபாது   

அ ல் ல ாஹ் ஸ வ  ே ிஸ ை வ ில்  ப க ாள் , ே ீ 
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கஷ் டத்த ில்  இருக்கும்  றபாது  அ ல்லாஹ் 

உன்ஸை ேிஸைவில் பகாள்வான். 

பெழிப்பாக இருக்கும் காலத்தில் அல்லாஹ் 

விைதும்  மக்கைிைதும் உாிஸமகஸை ேிஸ  

றவ ற்று . ே ீ கஷ் ட ம்  ப டு ம்  றவ ஸ ை ய ில் 

அல்லாஹ் உன்ஸை காப்பாற்றுவான். 

7.உன்ஸை  வ ிட்டும்  தவ ிப்  றபாை  எந்த 

பவான்றும் உைக்கு எதுவும் பெய்ய முடியாது. 

உன்ஸை  வந்தஸடந்த   எந்தபவ ான்றும் 

உன்ஸை விட்டும் தவ ிப் றபாகாது என்பஸத 

அ ிந்து பகாள். 

அல்லாஹ் உைக்கு ஒன்ஸ  தடுத்து விட்டால் 

அது  உன்ஸை  வந்து  றெராது . அல்லாஹ் 

உைக்கு ஒன்ஸ  வழங்கி விட்டால் அதஸை 

எவரும் தடுக்க முடியாது. 

8.பபாறுஸமயுடன் தான் உதவி இருக்கி து 

என்பஸத அ ிந்து பகாள். 

ஆத்மாவுக்கும் எதிாிக்கும் எதிராை  உதவ ி 

பபாறுஸமஸய ஸகயாளும் றபாது கிஸடக்கக் 

கூடியதாக இருக்கும். 
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 இந்த ஹதீஸ் தரும் படிப்பிஸைகள்.  

 ேபி (ைல்) அவர்கள் குழந்ஸதகள் மீது றேெம் 

பகாண்டுள்ைார்கள். ேபி(ைல்) அவர்களுடன்  

வாகைத்தில் பின்ைால் அமர்ந்து இருந்த இப்னு 

அப்பாஸ் (ரலி)  அவர்கஸை விழித்து மகறை 

கவைமாக ேடந்து பகாள் என்று ேபியவர்கள் 

றபெியிருக்கி ார்கள்.   

2. அல்லாஹ்வுக்கு வழிபட்டு ேடக்குமாறும்  

பாவங்கஸை விட்டும் தூரமாகி  பெல்லுமாறும் 

பிள்ஸைகளுக்கு ஏவ றவண்டும். இந்த உலகத்தி 

லு ம்  மறு ஸ மய ிலு ம்  அ து  அ வ ர்களு க்கு 

சுபீட்ெத்ஸத பகாண்டு வரும். 

3. ஒரு முஃமின் றதக ஆறராக்கியத்துடனும் 

பெல்வ  பெழ ிப்புடனு ம்  இருக்கும்  றபாது 

அல்லாஹ்விைதும் மக்கைிைதும் உாிஸமகஸை 

ே ிஸ  றவ ற்  றவண் டும் . கஷ் டத்துடன் 

இருக்கும் றபாது அல்லாஹ் அம்முஃமிஸை காப் 

பாற்றுவான். 

4.அல்லாஹ்விடம் றகட்டல், மற்றும் உதவி 

றதடல் பற் ிய தவ்ஹீத்தின் றகாட்பாடு பற் ி 

ப ிள்ஸைகை ின்  உள்ைங்கை ில்  வ ிஸ தக்க 
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றவண்டும். அது பபற்ற ாாிைதும் பராமாிப் 

பாைர்கைிைதும் கடஸமயாகும். 

5. ேன்ஸம தீஸம கலாகத்ாின் (விதியின்) மூலம் 

ேஸடப் பபறும் என்  ேம்பிக்ஸகஸய பிள்ஸை 

கைிடம் ஏற்படுத்த றவண்டும். இது ஈமாைின் 

கடஸமகைில் ஒன் ாகும். 

6. எதிர்கால  வாழ்ஸவ வீரத்துடனும் எதிர் 

பார்ப்புடனும் (ேம்பிக்ஸகயுடனும்) பகாண்டு 

பெல்ல ேல்ல ெிந்தஸையுடன் பிள்ஸைகஸை 

வ ை ர்க் க  ற வண் டு ம் . அ ப் ற ப ாது  த ான் 

ெமூகத்திற்கு பலன் தரும் ஒரு மைிதைாவது 

உருவாகுவான். 

பபாறுஸமயுடன் தான் அல்லாஹ்வின் பவற் ி 

இருக்கின் து.  துன்பத்துடன் தான் இன்பம் 

இருக்க ி து . கஷ் டத்துடன்  தான்  இ லகு 

இருக்கின் து என்பது ேபி பமாழியாகும். 

உங்கள் கருத்துக்கஸை எமக்கு அ ிவியுங்கள் 

 

 

 

 



 

25 

PART-02 

 

இஸ்லாத்தின் கடஸமகள். 

இஸ்லாம் ஐந்து தூண்கள் மீது ேிறுவப் 

பட்டுள்ைது, எை  ேப ி (ைல்) அவர்கள் 

கூ ிைார்கள். 

1. வண ங்குவதற்கு  தகுத ியாைவன் 

அல்லாஹ் ஸவத்  தவ ிர  றவறு  கடவுள் 

இல்ஸல. முஹம்மத் ேபி (ைல்) அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின்  தூதராவார். 

அதாவது உண்ஸமயாகறவ வணங்கி வழிப் 

படுவதற்கு தகுதியாைவன்  அல்லாஹ்ஸவத் 

தவிர யாருமில்ஸல. அல்லாஹ்வுஸடய 

மார்க்க வ ிவகாரத்தில் முஹம்மத (ைல்) 

அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வழிபடுவது 

அவெியமாகும். 

2. பதாழுஸகஸய ேிஸல ோட்டுதல். 

பதாழுஸககை ின்  கடஸமகஸை றபண ி 

உள்ைச்ெத்துடன் ேிஸ றவற்றுவதாகும். 
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3. ைகாத் பகாடுத்தல் 

ஒரு முஸ்லிம் 85 க ிராம்  பபருமதியாை 

தங்கத்ஸத ஒரு  வருடத்த ிற்கு  பொந்தப் 

படுத்திக் பகாண்டால் அல்லது அதற்கு 

ஈடாக பணத்ஸத பபற்றுக் பகாண்டால் 

வருட முடிவில் 2-1/2%  ைகாத் பகாடுக்க 

றவண் டு ம் . இ து  அ ல் ல ாத  ஏ ஸ ை ய 

பபாருட்களுக்கும் அதற்கு ேிர்ணயிக்கப் 

பட்ட விகிதத்திற்கு ஏற்ப வழங்க றவண்டும். 

4. ஹஜ் பெய்தல் 

புைித மக்காவிற்கு ஹஜ்ஜுக்காக றபாய் 

வ ரு வ த ற் கு  ெ த் த ியு ள் ை வ ர்  ம ீது 

கடஸமயாகும். 

5. ரமழான் மாதத்தில் றோன்பு றோற் ல் 

 ற ே ான் ப ின்  ற ப ாது  உண வு , ப ாை ம் 

ஆகியவற் ிலிருந்து தவிர்ந்து இருப்பதுடன் 

பஜ்ாிலிருந்து மஃாிப் றேரம் வஸர றோன்ஸப 

மு ிக்கும் காாியங்கைிலிருந்து தவிர்ந்து 

இருத்தல் றவண்டும். (நூல்: புகாாி முஸ்லிம்) 
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 ஈமாைின் கடஸமகள் 

1.அல்லாஹ்ஸவ ேம்புவது 

 வணக்க வழிபாடுகைிலும் உயர் பண்பு 

கைிலும் அல்லாஹ்ஸவ ஒருஸமப்படுத்தி 

அல்லாஹ்  ஒருவன்  இருக்கி ான்  எை 

ேம்புவதாகும். 

2. அவைது மலக்குகஸை ேம்புவது 

அல்லாஹ்வ ின்  கட்டஸைகஸை  ே ிஸ  

றவற்றுவதற்காக மலக்குகள் ஒைியிைால் 

பஸடக்கப் பட்டவர்கள் எை ேம்புவதாகும் 

3. அவைது றவதங்கஸை ேம்புவது. 

தவ் ாத், இன்ஜீல், ைபூர் மற்றும் குர்ஆன் 

ஆ க ிய  றவதங்கஸை  ேம்புவது . இ த ில் 

இறுதியாக அருைப்பட்ட குர்ஆன் ெி ந்த 

வழிகாட்டலாகும் 

4. அவைது தூதர்கஸை ேம்புவது. 

 இஸ த்தூதர்கை ில்  முதலாமவர் நூஹ் 

(அஸல) அவர்கள் இறுதியாைர் முஹம்மத் 

(ைல்) அவர்கள். 

5.மறுஸம ோஸை ேம்புவது 
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 மைிதர்கைின் பெயல்களுக்கு கூலி வழங்கப் 

படும் ோள் மறுஸம ோைாகும் 

6.  ேன்ஸம, தீஸம அல்லாஹ் விதித்த படி 

ேஸடப் பபறும் என்று ேம்புவது. 

ேன்ஸம தீஸம அல்லாஹ் விதித்த படி ேஸட 

பபறு ம்  என்று  த ிரு ப்த ிக்  ப காள்வது . 

ஏபைைில் இது அல்லாஹ்வின் ஏற்பாட்டின் 

பிரகாரம் ேிகழ்வதாகும்.(நூல்:முஸ்லிம்) 

 அல்லாஹ் அர்ஷின் றமலால் இருக்கி ான். 

அல்லாஹ் அர்ஷின் றமலால் இருக்கி ான் 

என்பஸத அல்குர்ஆனும் ஆதாரப் பூர்வமாை 

ஹதீஸ்களும் பதை ிவாை  பகுத்த ிவும் 

இயற்ஸகத் தன்ஸமயும் ேிரூபிக்கின் து. 

1. அல்லாஹ் கூறுகி ான்:  

 الرََّْحَُن لََعَ الَْعْرِش اْسَتَوى
அ ர் ரஹ் ம ான்  அ ர்ஷ ின்  ற ம ல ா ல் 

இருக்கி ான். (20:5) 
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அதாவது அர்ஷீக்கு றமலால் அல்லாஹ் 

உயர்ந்து  வ ிட்டான்  என்று  புகாா ிய ில் 

வரக்கூடிய பெய்தியும் பதாிவிக்கின் து. 

2. ஒரு பபண் பிள்ஸையிடம் அல்லாஹ் 

எங்றக  இ ருக்க ி ான்  எை  ேப ி (ை ல் ) 

அவர்கள் றகட்டார்கள். அப்றபாது அவள் 

அ ல்ல ாஹ்  வ ாை த்த ில்  இ ரு க்க ி ான் 

என்  து .  ே ான்  ய ார்  எை  ேப ி (ை ல் ) 

அவர்கள் றகட்ட றபாது ேீங்கள் அல்லாஹ் 

வ ின்  தூதர் என்று அப் பபண்  பிள்ஸை 

கூ ியது .  இவஸை  வ ிடுதஸல  பெய்து 

விடுங்கள் இவள் முஃமிைாை பபண்ணா 

வ ா ள்  எ ை  ே ப ி (ை ல் )  அ வ ர் க ள் 

கூ ிைார்கள்.  (நூல்: முஸ்லிம்)  

அல்லாஹ்  வாைத்தில் என்பதன் அர்த்தம் 

வ ாை த் த ின்  ற ம ல ால்  இ ரு க் க ி ான் 

என்பதாகும். 

3. பதாழுகின் வர் சுஜூதில் இருந்த 

வ ாறு   தூ ய்ஸமயாை  எை  இ ரட்ெகன் 

உயர்ந்து விட்டான் என்று கூறுகி ார். 
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பிரார்த்திக்கும் றபாதும் வாைத்ஸத றோக்கி 

ஸககஸை உயிர்த்துகி ார். 

4. குழந்ஸதகைிடம் அல்லாஹ் எங்றக 

இருக்கின் ான் என்று றகட்டால் இயற்ஸக 

யாகறவ அக்குழந்ஸதகள் அல்லாஹ் வாைத் 

த ில்  இ ரு க் க ின்  ான்  என் ற   ப த ில் 

பொல்லும். 

5. அல்லாஹ் கூறுகி ான்:  

َماَواِت  ُ ِف السَّ  َوُهَو اَّللَّ

அல்லாஹ் வாைங்கைில் இருக்கி ான்.(6:2) 

இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) விைக்கம் கூறும் 

றபாது, வழி பகட்ட பிாிவாை ஜஹ்மியாக் 

கள் கூறுவது றபால் அல்லாஹ்  எங்கும் 

இ ரு க் க ி ான்  எ ன் று  ே ாங் கள்  கூ   

மாட்றடாம் எை முபஸ்ஸிாீன்கள் (அல்குர் 

விாிவுஸர யாைர்கள்) முடிவு பெய்துள்ைைர். 

வ ழ ி ற கட ர்கள்   கூ று வஸ த  வ ிட் டு ம் 

அல்லாஹ் உயர்ந்து விட்டான்.  

அல்லாஹ்  வாைங்கை ில்  இருக்கி ான் 

என்பதன் அர்த்தம் யாபதைில் அல்லாஹ் 
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வ ாை த் த ின்  ற ம ல ால்  இ ரு க் க ி ான் 

என்பதாகும். ோங்கள் பொல்வஸத அவன் 

பெவிறயற்கி ான் எங்கஸை பார்க்கி ான். 

அவன் அர்ஷூக்கு றமலால் இருக்கி ான்.  

பயன் தரும் சுஸவயாை ெம்பவம். 

என்ைிடம் ஓர் அடிஸமப் பபண் இருந்தாள். 

அவள் என் ஆட்டு மந்ஸதஸய (மதீைாவிற்கு 

அருகிலுள்ை) உஹுத் மஸல மற்றும் (அஸத 

பயாட்டி அஸமந்துள்ை) ஜவ்வாைிய்யாப் 

பகுதியில் றமய்த்து வந்தாள். ஒரு ோள் ோன் 

பென்று  பார்த்த  றபாது  ஓோய்  ஒன்று 

அவை ிடம ிருந்த  ஆடுகை ில்  ஒன்ஸ க் 

பகாண் டு  பென்று  வ ிட்டது . (ெராொ ி) 

மை ிதன்  றகாபப்படுவஸதப் றபான்று 

ோனும் றகாபப் பட்றடன். அவஸை ோன் 

அஸ ந்து விட்றடன். ோன் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ைல்) அவர்கைிடம் பென் றபாது 

அ து  கு  ித் து  அ வ ர்க ள்  எ ன் ஸ ை க் 

க டு ஸ ம ய ா க க்  க ண் டி த் த ா ர் க ள் . 

ோன் , "அல்லாஹ் வ ின்  தூ தறர ! ே ான் 

அவஸை விடுதஸல பெய்துவிடட்டுமா?” 
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என்று  றகட்றடன் . அ தற்கு  அவர்கள் , 

“அந்தப் பபண்ஸண என்ைிடம் அஸழத்து 

வாருங்கள்!" என்று பொன்ைார்கள். ோன் 

அ வஸ ை  அ ஸ ழத்து ச்  ப ென்  றப ாது 

அவைிடம், “அல்லாஹ் எங்றக இருக்கின் 

 ான்?” என்று ேபியவர்கள் றகட்டார்கள். 

அவள், “வாைத்தில்” என்று பதிலைித்தாள். 

அவர்கள், “ோன் யார்?” என்று றகட்டார்கள். 

அவள், “ே ீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்” 

என் ாள். 

  “அவஸை விடுதஸல பெய்து விடுங்கள்! 

ஏபைைில், அவள் இஸ ேம்பிக்ஸகயுஸடய 

(மு ஃ ம ிை ாை ) ப பண்  ஆ வ ாள் " எை 

என்ைிடம் கூ ிைார்கள். அ ிவிப்பவர்: 

முஆ வ ிய ா  இ ப்னு  ஹ கம் (ரலி ) நூ ல் : 

முஸ்லிம்  

இந்த  ஹதீஸ் தரும் படிப்பிஸைகள். 

எந்தபவாரு பிரச்ெிஸையின் றபாதும் அது 

ெி ியதாகறவா, பபாியதாக இருந்தாலும் 

அதற்காை அல்லாஹ்வின் தீர்ஸவ பபற்றுக் 
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ப க ாள் ை  ெஹ ாப ாக் கள்  ே ப ி (ை ல் ) 

அவர்கைிடம் வந்துள்ைார்கள். 

2. அல்லாஹ் வின் பாலும் அவைது தூதாின் 

பாலும் தீர்ப்புக்காகச் பெல்லுதல் றவண்டும். 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ َِل   َِجُِدوا فَََل َوَربرَك َِل يُْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكر

ا قََضْيَت َويَُسلرُموا تَْسلِيًما ْنُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ
َ
 ِف أ

ேபிறய உமது இரட்ெகன் மீது ெத்தியமாக 

அவர்கள் தமக்கிஸடயில் ஏற்பட்ட ெர்ச்ஸெ 

யில் உம்ஸம ேீதிபதியாக்கி பின்ைர் ேீர் 

வ ழங் கு ம்  த ீர்ப்ஸ ப  த ம்  மை ங் கை ில் 

எத்தஸகய அதிருப்தியும் பகாள்ைாது ஏற்று 

அதற்கு  முற் ிலும் கட்டுப்படும் வஸர 

ேம்பிக்ஸக பகாண்டவர்கைாக மாட்டார்கள். 

(4:65) 

அடிஸமப் பபண்ஸண அடித்தஸத ேபி (ைல்) 

அவர்கள் ஆட்றெபிக்கி ார்கள் 

4. முஃமிைாை அடிஸம ஒருவஸர விடுதஸல 

பெய்ய றவண்டும் ேபிகைார் (ைல்) அவர்கள் 
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அப் பபண்ணின் ஈமாஸை பாீட்ெித்துப் 

பார்த்த  றபாது  அவள்  முஃம ின்  என்று 

க ண் ட து ம்  வ ிடு த ஸ ல  ப ெ ய் ய 

பொல்கி ார்கள். 

5. ஏகத்துவத்ஸதப் பற் ி றகள்வி றகட்பது 

மார்க்கமாகும். அல்லாஹ்  அர்ஷூக்கு 

றமலால்  உள்ைான் . அதஸை  அ ிந்து 

பகாள்வது கடஸமயாகும். 

6.அல்லாஹ் எங்றக இருக்கி ான் என்று 

றகள்வி றகட்பதும் மார்க்கமாகும். ேபி (ைல்) 

அ வ ர் க ள்  அ வ் வ ா று  ற க ள் வ ி 

றகட்டுள்ைார்கள் 

7. அ ல் ல ாஹ்  வ ாை த்த ிற்கு  ற மல ால் 

உ ள்ை ான்  என் று  பத ில்  அ ை ிப்பது ம் 

மார்க்கமாகும். ேபி (ைல்) அவர்கள் அப் 

ப ப ண் ண ின்  ப த ி ஸ ல 

உறுதிப்படுத்திைார்கள். இது குர்ஆனுடன் 

ஒத்துப் றபாகும் பதிலாகும். அல்லாஹ் 

கூறுகி ான். 
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ْرَض 
َ
ْن ََيِْسَف بُِكُم اْْل

َ
َماءِ أ ِمْنُتْم َمْن ِف السَّ

َ
أ
َ
 أ

 வாைத்திலுள்ைவன் உங்கஸை பூமிக்குள் 

உள்வாங்கி விட மாட்டான் என்று ேீங்கை 

அச்ெமற் ிருக்கின் ீர்கைா(67:16) 

 இ ப்னு  அப்பாஸ்  (ரலி ) கூறும் றபாது 

அல்லாஹ் வாைத்தில் இருக்கி ான் என்பது 

வாைத்திற்கு றமலால் இருக்கி ான் என்  

அர்த்தமாகும்  என்கி ார்கள்  

8. ேபி (ைல்) அவர்கைது ேபித்துவத்ஸத 

ஏ ற்று க்  ப க ாள் வ தன்  மூ ல ம்  ஈ ம ான்  

உறுதியாகும் 

9 அ ல்ல ாஹ்  வ ாை த்த ிற்கு  ற மல ால் 

இருக்கி ான்  என்பதின்  மூலம் ஈமான் 

உறுதியாகும். இவ்வாறு ஈமான் பகாள்வது 

ஒவ்பவாரு முஃமிைின் கடஸமயாகும். 

10. அ ல் ல ாஹ்  எ ல் ல ா  இ ட ங் கை ில் 

உள்ைான்  என்  தவ ாை  வாதத்திற்கு 

மறுப்பு பதாிவிக்கப்படுகி து. அல்லாஹ் 
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அவைது  அ  ிவ ின்  மூ லம்  எம்மு டன் 

இருக்கி ான் என்பறத உண்ஸமயாகும். 

11.  அ டிஸ ம  ப பண்  ப ிள் ஸ ை ய ிட ம் 

அல்லாஹ்  எங்றக இருக்கி ான்  என்று 

பாீட்ெிப்பதற்காக றகள்வி றகட்டதன் மூலம் 

ேபியவர்களுக்கு மஸ வாை அ ிவு இல்ஸல 

என்பதற்கு இது ஆதாரமாகும். 

ேபியவர்களுக்கு மஸ வாை அ ிவு உண்டு 

எை க்  கூ று ம்  சூ ப ிய ாக் களு க்கு  இ து 

மறுப்பாக அஸமந்துள்ைது. 

 

ப பற்ற ாரு க்கு ம்  ப ிள் ஸ ை களு க்கு ம் 

ேபிகைாாின் அ ிவுஸரகள். 

01. لله  ّللَّ  َصّلَّ ا ََ ا و ْعته َرسه : َسم  َه و َمَر، َيقه عه ّللَّ  ْبَن  َعبَْد ا نَّ 
َ
 أ

َه  و  َعلَيْه  وََسلََّم َيقه

يَّت ه  : » َ  َعْن َرع  ْم َمْسئهو ُّكه ْم َراٍع، َوُكه ُّكه َ  ُكه َمامه َراٍع َوَمْسئهو ، اإل 
، َوالمَ  يَّت ه  َ  َعْن َرع  َو َمْسئهو ْهل ه  َوهه

َ
له َراٍع ف  أ ، َوالرَّجه يَّت ه  ةه َعْن َرع 

َ
ْرأ

مه َراٍع ف   يَّت َها، َواخلَاد  َها َوَمْسئهولَة  َعْن َرع  يَة  ف  َبيْت  َزوْج  َ  َراع   َما



 

37 

يَّت ه   َ  َعْن َرع  ه  َوَمْسئهو : « َسييد  ََ ْن َقدْ  -َقا
َ
بْته أ َوَحس    ََ له »َقا َوالرَّجه

َ  عَ  ْم َراٍع َوَمْسئهو ُّكه ، َوُكه يَّت ه  َ  َعْن َرع  ب يه  َوَمْسئهو
َ
َ  أ ْن َراٍع ف  َما

يَّت ه   «َرع   

"உங்கைில் ஒவ்பவாருவரும் பபாறுப்பாைர் 

கள். தம் பபாறுப்பின் கீழ் உள்ைவர்கள் 

ப ற்  ி  ஒ வ் ப வ ா ரு வ ரு ம் 

வ ிெ ா ா ிக் க ப் ப டு வீ ர் க ள் . த ஸ ல வ ர் 

பபாறுப்பாைியாவார். அவர் தம் குடிமக்கள் 

பற் ி விொாிக்கப் படுவார்கள். ஓர் ஆண் 

ம க ன்  த ன்  கு டு ம் ப த் து க் கு ப் 

ப ப ா று ப் ப ா ை ிய ா வ ா ன் .  த ன் 

பபாறுப்பிலுள்ை வர்கள் பற் ி அவனும் 

றகட்கப் படுவான். ஒரு பபண், கணவைின் 

வீட்டுக்குப் பபாறுப்பாைியாவாள். அவள் 

தன்னுஸடய பபாறுப்பிலுள்ைவர்கள் பற் ி 

விொாிக்கப் படுவாள். ஓர் ஊழியன் தன் 

மு த ல ா ை ிய ின்  ப ெ ல் வ த் து க் கு ப் 

பபாறுப்பாைியாவான். அவன் தன்னுஸடய 

பபாறுப்பு பற் ி விொாிக்கப் படுவான். எை 

ேபி(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்ள்.  
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அ ிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ரு 

(ரலி) நூல்: புகாாி முஸ்லிம்: 

02. 

61/ 1) ابلخاري صحيح ) 
ََ  اّللَّ   َعبْد   َعنْ  لْته : َقا

َ
َّ  َسأ يُّ : " وََسلَّمَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  انلَّب 

َ
نْب   أ  اَّلَّ

ْعَظمه 
َ
نْدَ  أ ؟ ع  ََ  اّللَّ  نْ : »َقا

َ
َعَل  أ َّ   ََتْ ا ّلل  وَ  ن دًّ  إ نَّ : قهلْته . «َخلََقَك  َوهه

، َذل َك  يم  ؟ ثهمَّ : قهلْته  لََعظ  يُّ
َ
ََ  أ نْ : »َقا

َ
كَ  َتْقتهَل  َوأ نْ  ََتَافه  َودَلَ

َ
 َيْطَعمَ  أ

؟ ثهمَّ : قهلْته . «َمَعَك  يُّ
َ
ََ  أ نْ : »قَا

َ
َ  أ  «َجار كَ  َحل يلَةَ  تهَزان 

அல்லாஹ்வின் தூதறர மிகப் பபாிய பாவம் 

எது? என்று ோன் றகட்றடன். அப்றபாது 

ேபியவர்கள், அல்லாஹ் உன்ஸை பஸடத் 

த ிரு க்கு ம்  றப ாதுஅ வனு க்கு  ஒன்ஸ   

ேிகராக்கு வதாகும் என் ார்கள் பி கு எது 

எ ன் று  ற க ட் ற ட ன் . உ ன்  கு ழ ந்ஸ த 

உன்னுடன் உணவு உன்று விடும் என்று ேீ 

அ ஞ் ெ ி உ ன்  கு ழ ந்ஸ தஸ ய  ப க ான் று 

விடுவதாகும் என் ார்கள். பி கு எது என்று 

ற க ட் ற ட ன் . உ ன்  அ ண் ஸ ட  வீ ட் டு 
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பபண்ணுடன் ேீ விபச்ொரம் புாிவதாகும் 

எை கூ ிைார்கள் 

அ ிவிப்பவர்: இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) நூல்: 

புகாாி முஸ்லிம்) 

03. 

ْوَِلِدُكمْ »قَاَل: 
َ
 اتَُّقوا اهلَل، َواْعِدلُوا ِف أ

உங்கள் பிள்ஸைகைிடத்தில் ேீதமாக ேடந்து 

பகாள்ளுங்கள் எை ேபி (ைல்) அவர்கள் 

கூ ிைார்கள்  

அ ிவிப்பவர்: நுஃமான் இப்னு பஷீர்(ரலி) 

நூல் : முஸ்லிம் 

பிள்ஸைகைிடத்தில் பெல்வங்கள் அன்பைிப் 

புக்கள் உட்பட ஏறதனும் பங்கு ஸவக்கும் 

றபாது ேீதமாக பங்கு ஸவக்க  றவண்டும் 

என்பஸத இந்த ஹதீஸ் கூறுகின் து. 

َعلَ  لله  ُّ َصّلَّ ا ب  نلَّ ََ ا : َقا ََ ، َقا َعنْهه ه  ّللَّ َ ا ض  َرْيَرَة َر هه ب  
َ
يْه  َعْن أ

هوٍد يهودَله ََعَ  ُّ َمْول   وََسلََّم: ُكه
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، َكَمثَل  ابلَ  َسان ه  َمجي ْو يه
َ
، أ ان ه  َ نَِّصي ْو يه

َ
، أ َهويَدان ه  َبَواهه يه

َ
، َفأ ْطَرة  يَمة  الف  ه 

يَمَة َهْل تََرى ف يَها َجْدََعءَ   تهنْتَجه ابَله 
வ ிலங்கு  எப்படி  முழு  வைர்ச்ெ ி பபற்  

விலங்ஸகப் பபற்ப டுக்கி றதா அஸதப் 

றபால, எல்லாக் குழந்ஸதகளுறம இயற்ஸக 

யாை (மார்க்கத்)திறலறய பி க்கின் ை. 

விலங்குகள் அங்கக்குஸ வுடன் பி ப்பஸத 

ே ீங் க ள்  ப ா ர் த் த ிரு க் க ி ீர் க ை ா ? 

(முழுஸமயாை விலங்ஸக றெதப்படுத்துவது 

றபால்) பபற்ற ார்கள் தாம் குழந்ஸதகஸை 

(இயற்ஸகயாை  மார்க்கத்ஸத  வ ிட்டுத் 

த ிரு ப்ப ி) யூ தர்கை ாகறவ ா க ி ித்தவ ர் 

கைாகறவா பேருப்பு வணங்கிகைாகறவா 

ஆ க்க ி வ ிடு க ின்  ை ர் ’ என்று  இஸ த் 

தூதர்(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள் என்று 

அபூ ஹுஸரரா(ரலி) அ ிவித்தார்.   

றேர்த்தியாக பஸடக்கப்பட்ட பின் றெதத்ஸத 

ஏற்படுத்தும் விலங்ஸகப் றபால் இயற்ஸக 

மார்க்கத்தில் பஸடக்கப்பட்டதற்குப் பின் 

குழந்ஸதஸய பபற்ற ார் யூதர்கைாக்கி விடு 
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கின் ைர் எை இமாம் இப்னு ஹஜர்(ரஹ்) 

கூறு கி ார்கள்.(நூல்: பத்ஹூல் பாாி ) 

05. 

ََ الل  َصّلَّ الله عَ  و نَّ رَسه
َ
و بْن  الَْعاص  أ لَيْه  َعْن َعبْد  الل  بْن  َعْمر 

 : ََ ْيه  »َوَسلََّم َقا َ ل  َوادل  َن اْلَكبَائ ر  َشتْمه الرَّجه ََ « م  و هوا: َيا َرسه لل  َقال ،  ا
 : ََ ؟ َقا يْه  َ له َوادل  ل  َفيَسه »َوَهْل يَْشت مه الرَّجه بَا الرَّجه

َ
بُّ أ ، َنَعْم يَسه َباهه

َ
بُّ أ

هه  مَّ
ه
بُّ أ هه فَيَسه مَّ

ه
بُّ أ  َويَسه

ஒரு மைிதன் தன் பபற்ற ாஸர திட்டுவது 

பபரும் பாவங்கைிலுள்ைதாகம் எை ேபி 

(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள் அப்றபாது 

ேபித் றதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதறர! 

மைிதன் தன் பபற்ற ார்கஸை திட்டுவாைா 

எ ை  ற க ட் ட ா ர் க ள் .  ஆ ம் !  இ வ ன் 

ஒன்னுபமாருவாின் தந்ஸதஸய திட்டுவான் 

அவன் இவைின் தந்ஸதஸய திட்டுவான். 

இவன் இன்னுபமாருவாின் தாஸய திட்டு 

வான், அவன் இவைின் தாஸய திட்டுவான் 

எை  ேபி(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள் . 
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அ ிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு இம்ரு 

இப்னு ஆஸ்(ரலி) நூல்: புகாாி முஸ்லிம் 

06. 

َ  اّللَّ  َص  و ََل رَسه ل  إ  : َجاَء َرجه ََ ه َعنْهه َقا َ اّللَّ َرْيَرَة َرض  ب  هه
َ
ّلَّ َعْن أ

ْسن   ه ِب  س   ا نلَّ َحقُّ ا
َ
َمْن أ  ، ّللَّ  ََ ا و َرسه َيا   : ََ َفَقا َوَسلََّم  َعلَيْه   لله   ا

؟ قَ  : َصَحابَِت  ََ َك »ا مُّ
ه
: « أ ََ مَّ َمْن؟ َقا : ثه ََ َك »َقا مُّ

ه
مَّ أ مَّ َمْن؟ « ثه : ثه ََ َقا

 : ََ َك »قَا مُّ
ه
: « ثهمَّ أ ََ : ثهمَّ َمْن؟ قَا ََ بهوكَ »قَا

َ
ثهمَّ أ  

ஒரு மைிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் ேபி(ைல்) 

அவர்கைிடம் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதறர! 

ோன்  ெ ி ந்த  றதாழஸம  பகாள்வதற்கு 

மைிதர்கைின் மிகவும் உாிஸம பஸடத்தவர் 

யார்? என்று றகட்டார் அப்றபாது ேபிய 

வர்கள் உைது தாய் என் ார்கள். பி கு 

யார்? என்று றகட்டார். உைது தாய் எைறு 

கூ ிைார்கள் பி கு யார்? என்று றகட்டார். 

உைது தாய் என்று கூ ிைார். பி கு யார்? 

என்று றகட்டார் உைது தந்ஸத எை ேபி 

(ை ல் )  அ வ ர் க ள்  கூ  ிை ா ர் க ள் . 
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அ ிவிப்பவர்: அபூஹூஸரரா(ரலி) நூல்: 

புகாாி முஸ்லிம்) 

பபற்ற ாா ிைதும் ஆ ெிா ியர்கை ிைதும் 

பபாறுப்புக்கள். 

ْهلِيُكْم نَاًرا يَا َأي َُّها
َ
ْنُفَسُكْم وَأ

َ
ِيَن آَمُنوا قُوا أ اَّلَّ  

விசுவாெம் பகாண்டவர்கறை உங்கஸையும் 

உ ங் கள்  கு டு ம் ப த் த ிை ஸ ரயு ம்  ே ர க 

பேருப்பிலிருந்து காத்துக் பகாள்ளுங்கள் 

(66:6) 

தாய், தகப்பன், ஆெிாியர் மற்றும் ெமூகம் 

இந்த மக்கஸை பயிற்றுவிப்பதில்  அல்லாஹ் 

வின் முன்ைிஸலயில் பபாறுப்பாைர்கைாக 

உள்ைைர். அவர்கள் ெி ந்த முஸ யில் 

பயிற்றுவித்தால் இம்ஸமயிலும் மறுஸம 

யிலும் அதிஷ்டொலிகைாக விைங்குவார் 

கள். கவையீைமாக இருந்தால் துரதிஷ்ட 

ொலிகைக மாறுவார்கள். இதன் பபாறுப்ஸப 

இவர்கள் சுமக்க றவண்டி வரும் இஸதக் 

கு ித்துத் தான் ேபி (ைல்) கூறும் றபாது 

உங்கைில் ஒவ்பவாருவரும் பபாறுப்பாைர் 
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கள். தம் பபாறுப்பின் கீழ் உள்ைவர்கள் 

பற் ி ஒவ்பவாருவரும் வ ிொாிக்கப்படு 

வீர்கள். என்று கூ ிைார்கள்( நூல்:புகாாி 

முஸ்லிம்) 

ஆெிாியர்கறை! அல்லாஹ்வின் தூதாின் ேற் 

ப ெய் த ிப ய ான் ஸ   ே ீங் கள்  ப பற்று க் 

பகாள்ைங்கள். அதாவது  உங்கள் மூலம் 

ஒருவர் றேர்வழிஸயப் பபற்றுக் பகாண்டால் 

ெ ிகப்பு  ஒட்டகத்ஸத வ ிட  உங்களு க்கு 

ெி ப்பதைதாகும் என்று ேபி(ைல்) அவர்கள் 

கூ ிைார்கள் (நூல்:புகாாி முஸ்லிம்) 

பபற்ற ார்கறை! பின்வரும் ஹதீஸின் மூலம் 

உங்களுக்கு கிஸடக்கும் ேன்பெய்திஸய 

பபற்றுக் பகாள்ளுங்கள் 

: " إ َذا َما
ََ ََ الل  َصّلَّ الله َعلَيْه  وََسلََّم، قَا و نَّ رَسه

َ
َريَْرَة، أ ب  هه

َ
َت َعْن أ

نَْسانه اْنَقَطَع َعنْه ْن ثََل   اإْل  هه إ الَّ م 
َيٍة، َعَمله ْن َصَدَقٍة َجار  ثٍَة: إ الَّ م 

و َله  ْو َودَلٍ َصال ٍح يَْدعه
َ
، أ لٍْم يهنْتََفعه ب ه  ْو ع 

َ
  أ
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மைிதன் இ ந்துவிட்டால் அவனுஸடய 

மூ ன் று  ப ெய ல் கஸ ை த்  த வ ிர  ம ற்   

அஸைத்தும் ேின்றுவிடுகின் ை;  

1. ேிஸலயாை தர்மம்  

2.  பயன்பப ப்படும் கல்வி.  

3.அவனுக்காகப் பிரார்த்திக்கும் (அவைது 

ொலிஹாை) ேல்ல பிள்ஸை. (இம்மூன்று 

பெயல்கள் மூலம் ேன்ஸமகள் கிஸடத்துக் 

பகாண் டிருக்க ின்  ை ) எை  ேப ி(ை ல் ) 

அவர்கள் கூ ிைார்கள் அ ிவிப்பவர் அபூ 

ஹுஸரரா (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 

பபாறு ப்பாை ற ர ! எல்ல ாவ ற்று க்கு ம் 

முன்ைால் முதலில் உங்கஸை ெீர்திருத்திக் 

பகாள்ளுங்கள். குழந்ஸதகளுக்கு முன்ைால்  

ேீங்கள் பெய்யக்கூடியஸவ ெி ந்ததாக இருக் 

கட்டும் ேீங்கள் விட்டு விடக் கூடியஸவ 

றமாெமாைதாக இருக்கட்டும் 

ஆெிாியறர, பராமாிப்பாைறர பபற்ற ார் 

கறை உங்கள் பண்பாடுகஸை குழந்ஸத 
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களு க்கு  மு ன் ை ால்   ெ ி ந் த த ாக் க ிக் 

பகாள்ளுங்கள் உங்கள்  (தர்பிய்யத்தும்) 

ப ய ிற்று வ ிப் பும்  அ வ ர்களு க்கு  ம ிக ச் 

ெி ந்ததாக இருக்கும் 

ஆெிாியாிைதும் பராமாிப்பாைாிைதும் 

கடஸமகள் 

01. குழந்ஸதக்கு லாஇலா இல்லல்லாஹூ 

மு ஹ ம் ம து ர்  ரசூ லு ல் ல ாஹ்  எ ன் று 

பொல்வதற்கு கற்றுக் பகாடுங்கள். அது 

வைரும் றபாது இக் கலிமாவின் பபாருஸை 

விைங்கப் படுத்துங்கள். அதாவது உண்ஸம 

யாகறவ வணங்கி வழிபடுவதற்கு தகுதி 

ய ாை வ ன்  அ ல் ல ாஹ் ஸ வ த்  த வ ிர 

யாருமில்ஸல என்பதாகும். 

02.பிள்ஸையின் உள்ைத்தில் அல்லாஹ்வின் 

றேெத்ஸதயும் ஈமாஸையும் விஸதயுங்கள். 

ஏபைைில் ேிச்ெயமாக அல்லாஹ் எங்கஸை 

பஸடத்தான்,உணவைிக்கின் ான், பாதுகாக் 

கின் ான். அவன் தை ித்தவன், இஸண 

துஸண இல்லாதவன். 
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03. அல்லாஹ்வ ிடத்த ில்  றகட்பதற்கும் 

அவைிடம் மட்டுறம உதவி றதடுவதற்கும் 

பிள்ஸைகஸை பயிற்றுவியுங்கள். ேபி(ைல்) 

அவர்கள் தங்கைது ொச்ொவின் மகனுக்கு 

பொல்லி பகாடுக்கும் றபாது, மகறை! ேீ 

றகட்டால் அல்லாஹ்விடம் றகள். உதவி 

றதடிைால் அல்லாஹ்விடம் உதவி றதடு 

என்று பொல்லிக் பகாடுத்தார்கள். 

தடுக்கப்பட்டஸவகைிலிருந்து எச்ொிக்ஸக 

பெய்தல் 

01. இஸ  ேிராகாிப்பு, திட்டுதல், ெபித்தல், 

த ீய  றபச்சுக்கள்  றபசுதல்  ஆ கியவற் ி 

லிருந்து பிள்ஸைகஸை எச்ொிக்க றவண்டும். 

இஸ  ேிராகாிப்பு என்பது ஹராமாகும். 

(இம்ஸம மறுஸமயில்) ேஷ்டமஸடவதற்கு 

காரணமாக அஸமந்து விடும். ேரகத்திலும்  

நுஸழயச்  பெய்யும் என்பஸத ேைிைமாக 

புாிய ஸவக்க றவண்டும். 
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ப ிள் ஸ ை க ளு க் கு  மு ன்  எ ங் க ை து 

ற ப ச் சு க் க ஸ ை  ற பண  ற வ ண் டு ம் , 

அவர்களுக்கு ெி ந்த முன்னுதாரணமாக 

ோம் இருக்க றவண்டும். 

02.அல்லாஹ்வுக்கு இஸண ஸவப்பதிலி 

ருந்து எச்ொிக்ஸகயாக இருத்தல் றவண்டும். 

அல்லாஹ் ஸவ  வ ிட்டு  வ ிட்டு  இ  ந்த 

வர்கஸை பிரார்த்தித்தல் , அவர்கை ிடம் 

உ தவ ி ற த டு த ல் , ஆ க ிய ை  இ ஸ ண 

ஸ வ ப் ப ாகு ம் . ம ரண ித் து ப்  ற ப ாை 

இவர்களும் மைிதர்கறை, ேன்ஸமஸயறயா 

த ீஸ ம ற ய ா  ப ெ ய் வ த ற் கு  ெ க் த ிப் 

பப மாட்டார்கள். 

َك  ون  اّللَّ  َما اَل َينَْفعه ْن ده ْن َفَعلَْت َفإ نََّك َواَل َتْدعه م  َك َفإ  ُّ َواَل يَُضه
يَ  ال م  َن الظَّ  إ ذاا م 

அல்லாஹ்  கூறுகி ான்: அல்லாஹ்ஸவ 

யன் ி உமக்கு ேன்ஸமறயா த ீஸமறயா 

பெய்ய முடியாதவற்ஸ  அஸழக்காதீர். ேீர் 

அ வ்வ ாறு  ப ெய் தால்  ே ிச் ெய ம ாக  ே ீர் 
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அேியாயக்காரர் கை ில்  உள்ைவராவீர். 

(10:106) 

03. ப ிள்ஸைகஸை  சூ தாட்டத ிலி ருந்து 

எச்ொிக்க றவண்டும். 

ெீட்டிழுப்பு தாயம், றபாடுதல்  றபான்  

வற்ஸ  பபாழுது றபாக்காக இருந்தாலும் 

வ ிஸையாட  வ ிடக் கூடாது. ஏபைை ில் 

அ ஸ வ  சூ து க்கு  இ ட் டு ச்  ப ெல்லு ம் . 

விறராதத்ஸத றதாற்றுவிக்கும். அவர்களுக்கு 

அவர்கைது  பணத்துக்கும், றேரத்துக்கும் 

ேஷ் டத்ஸத  பகாண் டு  வரும் . றமலு ம் 

அவர்கைது பதாழுஸகஸகையும் பாழ்படுத்தி 

விடும். 

04. கீழ்த்தரமாை ெஞ்ெிஸககஸை வாெித்தல், 

ே ிர்வ ாண ப்  படங் கஸ ை ப்  ப ார்த்தல் , 

துப்ப ியும் ோவல்கள், பாலியல் கஸதகள் 

ஆகியவற் ஸ  படிப்பதிலிருந்து பிள்ஸை 

கஸை தடுக்க றவண்டும். அவர்களுஸடய 

பண்பாடுகஸை ோெப்படுத்தக் கூடிய இது 

றபான்  ெிைிமா மற்றும் பதாஸலக்காட்ெி 
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காட்ெிகள் ஆகியவற் ிலிருந்தும் தடுக்க 

றவண்டும். 

05. ெிகரட் புஸதத்தலிருந்து பிள்ஸைகஸை 

எச்ொிக்க றவண்டும். 

ெிகரட் புஸகப்பதால் உடல் ேிஸல பகட்டு 

வ ிடும், புற்று  றோஸய வரவஸழக்கும், 

பற்கைில் சூத்ஸத ஏற்படுத்தும், வாயிலி 

ரு ந் து  ற ம ா ெ ம ாை  வ ாஸ ட  வீ சு ம் ,  

மாரஸடப்பு ஏற்படுத்தும் என்று ஸவத்தியர் 

க ள்  கூ  ியு ள் ை ா ர் க ள்  எ ன் ப ஸ த 

அவர்களுக்கு புாிய ஸவக்க றவண்டும்.   

ெ ிகரட்  புஸகப்பதால்  எந்த ேன்ஸமயும் 

இல்ஸல.  எைறவ புஸகப்பதும் அதஸை 

வாங்குவதும் விற்பதும் ஹராமாகும். அதற்கு 

பதிலாக பழங்கஸையும்  மற்றும் காய்க ி 

கஸ ை யு ம்  ெ ாப் ப ிடு ம ாறு   அ  ிவு ஸ ர 

கூ றவண்டும் 

06.  பொல்லிலும், பெயலிலும் உண்ஸமஸய 

கஸ டப்ப ிடி க்க  ப ிள்ஸைகஸை  பழக்க 

றவண் டு ம் . ேஸ க ச்சுஸ வ க்கு க்  கூ ட 
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அவர்கைிடம் பபாய் பொல்லக் கூடாது. 

அ வ ர்களு க்கு  ஏ றதனு ம்  வ ாக்குறு த ி 

பகாடுத்தால் அதஸை ோம் ேிஸ  றவற்  

றவண்டும். 

காரணம் அல்லாஹ்வுஸடய தூதர் ேபி (ைல்) 

அ வ ர்கள்  கூ று ம்  ற ப ாது  எ வ ர்  தன் 

ப ிள்ஸைய ிடம் இறதா இஸத எடுத்துக் 

பகாள் எைக் கூ ி அஸழத்து விட்டு அதஸை 

பகாடுக்க வில்ஸலயாயின் அவர் பபாய்யன் 

ஆவார் எைக் கூ ிைார்கள் (நூல்: அஹ்மத்) 

07. இலஞ்ெம், வட்டி, த ிருட்டு , றமாெடி 

றபான்  ஹராமாை பணத்திலிருந்து எமது 

ப ிள்ஸைகளு க்கு  உண்ண  பகாடுக்கக் 

கூடாது. அது அவர்கஸை பாவத்திற்கும், 

கலகத்திற்கும், துரதிஷ்டத்திற்கும் (ஆைாக்கு 

வதற்கு) காரணமாக்கி விடும். 

08. அழிஸவக் பகாண்டும் றகாபத்ஸதக் 

பகாண்டும் பிள்ஸைகளுக்பகதிராக பிரார்த் 

திக்கக் கூடாது. ஏபைைில் ெில றவஸை 

அப்பிரார்த்தஸைக்கு பதிலைிக்கப் பட்டு 
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வ ிடு ம் . ெ ில றேரம்  அவ ர்களு க்கு  வழ ி 

றகட்ஸடயும் அதிகாிக்கச் பெய்துவிடும். 

ப ிள் ஸ ை க்கு  ப ிர ா ர் த் த ிக் கு ம்  ற ப ாது 

அல்லாஹ்  உன்ஸை  ெீர் பெய்வாைாக 

என்று கூ  றவண்டும். 

பதாழுஸகஸய கற்றுக் பகாடுத்தல் 

01. ெ ிறு வ ய த ில்  ப ிள் ஸ ை களு க் கு 

பதாழுஸகஸய கற்றுக் பகாடுக்க றவண்டும் 

அப்றபாது தான் அவர்கள் பபாியவர்கள் 

ஆைதும் பதாழுஸககஸை றபணுவார்கள். 

 உ ங் கள்  ப ிள் ஸ ை கள்  ஏ ழு  வ ய ஸ த 

அஸடந்ததும்  பதாழுஸ கஸய  கற்று க் 

பகாடுங்கள். பத்து வயதாகியதும் (பதாழ 

வில்ஸலயாயின்) அடியுங்கள். படுக்ஸகஸய 

வ ிட்டும் அவர்கஸை  ப ிா ித்து  (ஒதுக்கி) 

வ ிடு ங் கள்  எை  ேப ி (ை ல் ) அ வ ர்கள் 

கூ ிைார்கள். (நூல்: அஹ்மத்) 

வுழு பெய்தல், பதாழுதல் ஆகிய முஸ கஸை 

அ வ ர்களு க்கு  மு ன் ை ின் று   க ற்று க் 

பகாடுத்து அவர்கஸை பள்ைிவாெலுக்கு 



 

53 

அஸழத்துச் பெல்லவும் றவண்டும். குடும்பத் 

திைருக்கு  பதாழுஸகயின் ெட்டங்கஸை 

க ற்று க்  ப க ாடு ப் ப த ற் க ாக  ப த ாழு ம் 

மு ஸ  ஸ ய  எ ழு த ி ப க ா டு ப் ப த ற் கு 

ஆ ர்வமூட்ட றவண்டும். பபற்ற ாரும் 

பபாறுப்பாைர்களும் இது  வ ிடயத்த ில் 

கவைம் பெலுத்த றவண்டும். அவர்கள் 

வ ிடயத்த ில்  வ ிட க்  கூ டிய  ஒவ்பவ ாரு 

கு ஸ  க ஸ ை  கு  ித் து ம்  அ ல் ல ாஹ் 

விொாிப்பான். 

02. பிள்ஸைகளுக்கு குர்ஆஸை கற்றுக் 

பகாடுக்க றவண்டும். சூரதுல் பாதிஹாவி 

லிருந்து ெின்ை சூரத்துக்கஸை பதாழுஸகக் 

காக கற்றுக் பகாடுக்க றவண்டும். தஜ்வீஸத 

கற்று பகாள்ைவும் குர்ஆஸையும் ஹதீஸை 

யு ம்  மை ை ம ிட வு ம்  ஒ ரு  ஆ ெ ிா ிய ஸ ர 

ேியமிக்கவும் றவண்டும். 

03.  ஜூம்ஆ பதாழுஸகஸயயும் ஏஸைய 

பதாழுஸககஸையும் பபாியவர்களுக்கு 

ப ின் ை ா ல்  ே ின் று  ஜ ம ா அ த் த ா க 
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பதாழுவதற்கு ஆர்வமூட்ட றவண்டும். 

அவர்கள் தவறு விடும் றபாது பமன்ஸமயாக 

திருத்திக் பகாடுக்க றவண்டும். அவர்கஸை 

விரட்டி விட கூடாது. அப்படி பெய்தால் 

அ வ ர் க ள்  ப த ா ழு ஸ க ஸ ய  வ ிட் டு 

விடுவார்கள். அதன் பி கு ோங்கள் தான் 

ஸகறெப்படறவண்டி வரும். 

04. ஏழுவயஸத அஸடயும் றபாது றோன்பு 

பிடிக்கப் பழக்கிைால் பபாியவர்கைாகும் 

றபாது அதஸை பிடித்து வருவதற்கு பழகி 

விடுவார்கள். 

PART-03 

மஸ த்தலும் ஹ ிஜாப் ஆஸடஸய 

றபணலும்  

பபண்  ப ிள்ஸைஸய  ெ ி ிய  வயத ிலிருந்து 

மஸ  த்து க்  ப க ாள் வ தற்கு  ஆ ர்வமூ ட்ட 

றவண்டும். அப்றபாது அவள் பபாியவைாக 

வை ரு ம்  ற ப ாது  அ தஸை  கஸ ட ப ிடி த்து 

வருவாள். அவளுக்கு குட்ஸடயாை ஆஸடஸய 
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அண ிவ ிக்கக்கூடாது. காற்ெட்ஸட மற்றும் 

கம ீஸ் கஸ ையும்  அண ிவ ிக்கக்  கூ ட ாது . 

ஏபைைில் அது ஆண்களுக்கும் ேிராகாிப்பா 

ைர்களுக்கும் ஒப்பாைதாகும். றமலும் அது 

ஆண்கைின் குழப்பங்களுக்கும் ஏமாற் ங்க 

ளு க்கும்  இ ட்டு ச்  ப ெல்லு ம்  க ாரண ிய ாக 

அஸமயும்.  

அவளுக்கு ஏழுவயதாகும் றபாது தஸலஸய 

மூடுவதற்கு ஒரு துணிஸய ஸவத்துக் பகாள் 

என்று ஏவறவண்டும்.  பருவ வயஸத அஸடயும் 

றபாது முகத்ஸத மூடுமாறும், கற்ஸப றபணும் 

விதமாக ேீண்ட அகலமாை கறுப்பு ஆஸடஸய 

அண ியுமாறும் ஏவறவண்டும். முஃமிைாை 

ப பண் கள்  அ ஸை வஸ ரயு ம்  ஹ ிஜ ாஸ ப 

ற பணு ம ாறு  த ான்  கு ர்ஆ ன்  அ ஸ ழ ப் பு 

விடுக்கின் து. 

َها يَا يُّ
َ
ْزَواِجَك  ُقْل  انلَِّبُّ  أ

َ
 ِمنْ  َعلَْيِهنَّ  يُْدنِْيَ  الُْمْؤِمنِْيَ  َونَِساءِ  َوَبَناتَِك  ِْل

َن  َذلَِك  َجََلبِيبِِهنَّ  ْد
َ
نْ  أ

َ
ُ  َوََكنَ  ُيْؤَذْينَ  َفََل  ُيْعَرْفنَ  أ  َرِحيًما َغُفوًرا اَّللَّ

  95: اْلحزاب

ேபிறய உம்மஸைவியருக்கும், உமது புதல்வி 

யருக்கும், வ ிசுவாெிகைின் பபண்களுக்கும் 
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அவர்கள் தங்கள் முந்தாஸைகஸைத் தங்கள் 

மீது பதாங்க விடுமாறு கூறுவீராக அவர்கள் 

அ ியப்படுவதற்கும் றோவ ிஸை  படுத்தப் 

படாமல் இருப்பதற்கும் இதுறவ மிக பேருக்க 

ம ாை த ாகு ம் . ற மலு ம்  அ ல் ல ாஹ்  ம ிக் க 

மன்ைிப்பவைாகவும் ேிகரற்  அன்புஸடய 

வனுமாக இருக்கின் ான். (33:59) 

முஃமிைாை  பபண்கள்  அலங்காரங்கஸை 

காட்டிச் பெல்வஸதயும்  அல்லாஹ்  தஸட 

பெய்கின் ான். 

َاِهلِيَّةِ  َتَِبُّجَ  َتَِبَّْجنَ  َوَِل 
ْ
 33: اْلحزاب {اْل

முன்ஸைய அ ியாஸமக் காலத்தில் (பபண்கள்) 

தமது அழஸக பவைிப்படுத்தியது றபான்று 

ே ீங்களும் பவை ிப்படுத்த ித்  த ிா ியாத ீர்கள் 

(33:33) 

2. அடுத்தவர்கைிலிருந்து றவறுபடுவதற்காக 

தை ித்துவமாை  ஆஸடஸய றபணு மாறும் 

இறு க்கமாை  க ாற்  ெட்ஸ டகள்  றபான்   

ஆஸடகஸை  அண ிவத ிலிருந்து  தவ ிர்ந்து 
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பகாள்ளுமாறும் பிள்ஸைகளுக்கு கட்டஸையிட 

றவண்டும். 

 (7ஃ 159) ابلخاري صحيح

َ  َعبَّاٍس  ابْن   عن   ه  َرض  َماعَ  اّللَّ ََ  نْهه َه  َلَعنَ : »َقا و  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه
يَ  وََسلَّمَ  تََشبيه  نَ  المه َ   م  ، الريَجا تََشبيَهات   ب النيَساء  نَ  َوالمه َ   النيَساء   م   ب الريَجا

இஸ த்தூதர்(ைல்) அவர்கள்  ஆண்கை ில் 

பபண்  கஸைப் றபான்று ஒப்பஸை பெய்து 

பகாள்பவர்கஸையும், பபண்கைில் ஆண்கஸைப் 

றபால் ஒப்பஸை பெய்து பகாள்பவர்கஸையும் 

ெபித்தார்கள். அ ிவிப்பவர் : இப்னு அப்பாஸ் 

(ரலி)  நூல்; புகாாி  

 (44 1) داود أب سنن

َمَر، اْبن   َعن   ََ  عه ََ : َقا َه  َقا و ّللَّ   َرسه لله  َصّلَّ  ا  تََشبَّهَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعلَيْه   ا
وَ  ب َقْومٍ  مْ  َفهه نْهه  «م 

எவர் ஒரு ெமூகத்திற்கு ஒப்பாகின் ாறரா அவர் 

அவர்கஸைச் ொர்ந்தவராவார் எை ேபி(ைல்) 

அவர்கள் கூ ிைார்கள். அ ிவிப்பவர்: இப்னு 

உமர் (ரலி) நூல் :அபூதாவுத் 
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பண்பாடுகளும் ஒழுக்கங்களும். 

1. உண்ணுதல், பருகுதல், பகாடுத்தல், 

வாங்குதல் ஆகியவற் ில் வலது ஸகயிஸை 

பயன்டுத்துவதற்கு பிள்ஸைஸய ோம் பழக்க 

றவண்டும். உட்கார்ந்து உண்ணுவதற்கும் பருகு 

வதற்கும் அதன்பின் அல்லாஹ்ஸவ புகழ்ந்து 

துஆ ஓதுவதற்கும் பழக்க றவண்டும். 

2. சுத்தத்ஸத றபணுமாறு பழக்க றவண்டும்.  

ேகங்கஸை பவட்டுவதற்கும், ொப்பாட்டுக்கு 

முன்பும், பின்பும் ஸககஸை கழுவுவதற்கும் 

பழக்க றவண்டும். மலெல கூடத்திற்கு பெல்லும்  

ஒழுங்குகஸையும், சுத்தம் பெய்யும் முஸ யிஸை 

யும் கற்றுக் பகாடுக்கறவண்டும்.  

பதாழுஸகஸய ேிஸ றவறுவதற்காக ேீாிைால் 

கழுவிக் பகாள்ளும் முஸ யிஸையும், ஆஸட 

அசுத்தப்படாத  முஸ ய ிஸையும்  கற்று க் 

பகாடுக்க றவண்டும். 

3. அவர்கள்  தவ ிஸழத்தால்  அ தஸை 

பக ிரங் கப்  படுத்தாது  பமன்ஸமயாகவும் 

இரகெிய மாகவும் அ ிவுஸர கூ  றவண்டும். 

அ வ ர் க ள்  ப ிடி வ ா த ம ா க  இ ரு ந் த ா ல் 
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அவர்களுடன் மூன்று ோட்களுக்கு றபொமல் 

இருக்க றவண்டும். அதற்கு றமல் றபொமல் 

இருக்கக்  கூடாது. 

4. பாங்கு பொல்லும் றபாது அஸமதிஸய 

ஸகபகாள்ளுமாறும் முஅத்தின் கூறுவது றபால் 

பத ில்  ப ொல்லு மாறும்  பாங்க ிற்குப்  ப ின் 

ேபிகைார் மீது ைலவாத் கூ ி பின்வருமாறு 

பாங்கு  துஆஸவ  கூறுமாறும் ஏவறவண்டும்.  

 (6ஃ 126) ابلخاري صحيح

نَّ : اّللَّ   َعبْد   بْن   َجاب ر   َعنْ 
َ
ََ  أ و ََ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه  َمنْ  ' :َقا

 ََ يَ  قَا  :انليَداءَ  يَْسَمعه  ح 

ْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ   ِلَّ ِة، ا امَّ تلَّ ةِ  ا َلَ ِت  الَقائَِمةِ  َوالصَّ ًدا آ مَّ  الوَِسيلَةَ  حُمَ
ِي حَمُْموًدا َمَقاًما وَاْبَعْثهُ  وَالَفِضيلََة،  َوَعْدتَُه، اَّلَّ

பூரண மாை  இந்த அஸழப்புக்கு  பொந்தக் 

காரறை. ேிஸலயாை பதாழுஸகக்குாியவறை. 

முஹம்மத் (ைல்) அவர்களுக்கு வஸீலாஸவயும் 

ெ ி ப்ஸ ப  யு ம்  வ ழங் கு வ ாய ாக  ற மலு ம் 

அவர்களுக்கு ேீ வாக்கைித்த மகாமன் மஃமூதா 

எனும் இடத்தில் எழுப்புவாயாக எை பாங்கு 

கூறும் 
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5. மு டியும ாக  இ ரு ந்த ால்  ஒவ் பவ ாரு 

பிள்ஸைகளுக்கும் தைியாை ஒரு படுக்ஸகஸய 

ஏற்பாடு பெய்து பகாடுக்க றவண்டும். அல்லது 

கணமாை துணிபயான்ஸ யாவது விாிப்பாக 

பகாடுக்க றவண்டும். பபண் பிள்ஸைகளுக்கும் 

ஆண் பிள்ஸைகைக்குபமை  தைித் தைியாை 

அஸ கஸை ஏற்பாடு  பெய்து  பகாடுப்பது 

ெ ி ந்ததாகும் . அ தன்  மூ லம்  அ வ ர்கைது 

பண் பாடுகஸையும்  ஆ றராக்க ியத்ஸதயும் 

றபணுவதற்கு வழியஸமயும். 

6. பாஸதயில் குப்ஸபகஸை றபாடக் கூடாது 

என்றும், பாஸதயில்  மக்களுக்கு இடஞ்ெல் 

ஏற்படுத்தும் பபாருட்கஸை அகற்  றவண்டும் 

என்றும் பழக்கறவண்டும். 

7. பகட்ட ேண்பர்கஸை பற் ி எச்ொிப்ப 

ற த ா டு  அ வ ர் க ளு ட ன்  ப ாஸ த க ை ில் 

ேிற்கின் ார்கைா என்று கண்காண ிக்கவும் 

றவண்டும். 

8. வீட்டில், பாஸதயில் , வகுப்பஸ யில் 

பிள்ஸைகளுக்கு பமன்ஸமயாை முஸ யில் 

ைலாம் கூ றவண்டும் 
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9. அண்ஸட வீட்டார்களுக்கு உபகாரம் 

பெய்யுமாறும், றோவிஸை பெய்வஸத விட்டும் 

தவ ிர்ந்து  பகாள்ைமாறும்  அ ிவுஸர கூ   

றவண்டும். 

10.  விருந்தாைிகஸை கண்ணியப்படுத்தவும், 

விருந்றதாம்பஸல றமற்பகாள்ைவும் பழக்க 

றவண்டும். 

          ஜிஹாதும் துணிவும். 

1. குடும்பத்திைருக்கும் பிள்ஸைகளுக்குபமை 

தைியாை ஒரு அமர்ஸவ ஏற்பாடு பெய்து அதில் 

ேபி(ைல்) அவர்கைிைதும் ெஹாபாக்கைிைதும் 

ொித்திரங்ஸையும் வாெிக்க றவண்டும். ேபி(ைல்) 

அவர்கள் துணிவுள்ை தைபதி . அவர்களுஸடய 

றதாழர்கைாை அபூபக்கர்(ரலி), உமர் (ரலி), 

உஸ்மான் (ரலி), அலி (ரலி), முஆவியா (ரலி) 

ஆகிறயார் ோட்ஸட பவற் ிக் பகாண்டார்கள், 

எங்கள் (ஹிதாயத்) றேர்வழிக்கு காரணமாக 

இருந்தார்கள். அவர்கைது இஸ  ேம்பிக்ஸக 

காரணமாகறவ பவற் ிக் பகாண்டார்கள். 

அவர்கைது  றபாராட்டமும்  பெயற்பாடும் 

குர்ஆன் சுன்ைாஸவக் பகாண்டும் உயர்ந்த 
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பண்பாடு கஸை பகாண்டும் இருந்தது என்பஸத 

அ ிந்து  பகாள்வதற்காக  வ ரலாறுகஸை 

வாெிக்க றவண்டும். 

2. ப ிள் ைஸ கஸ ை  துண ிவுள்ைவ ர்கை ாக 

பயிற்றுவிக்க றவண்டும். ேன்ஸமஸய ஏவி 

தீஸமஸய தடுப்பதற்கும் அல்லாஹூஸவத் 

தவிர எவருக்கும் அஞ்ெக் கூடாது என்றும் 

பயிற்று விக்கறவண்டும். றமலும் இருஸைக் 

காட்டி பபாய்கஸையும் கட்டுக்கஸதகஸையும்  

கூ ி அவர்கஸை பயம்காட்டக் கூடாது. 

3. ெமூகத்திற்கு எதிராக அேியாயம் புாியும் 

குற் வாைிகளுடன் றெரக்கூடாது. கு ிப்பாக 

றபாஸத  பபாருட்கள் , மது  சூது  றபான்  

ஹராமாை வியாபாரங்கள் மூலம்  எவ்வைவு 

பண ம் க ிஸடத்தாலும் அவற் ில்  எவ்வ ித 

ேன்ஸ மயும்  ப ரக்கத்து ம்  இ ல்ஸல  என்   

உண்ஸமஸய  ப ிள்ஸைகைின்  உள்ைத்தில் 

விஸதக்க றவண்டும்.  

4. பயனுள்ை இஸ்லாமிய கஸதப் புத்தங்கஸை 

வாங்கிக் பகாடுக்க றவண்டும். உதாரணமாக 

அ ல் கு ர்ஆ ன்  கு  ிப் ப ிடு ம்  வ ரல ா ற் று 
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ெம்பவங் கள் ,  ேப ிகை ாா ின்  ொ ிஸ தகள் , 

ெஹ ாபாக்கை ில்  வீ ரம்  பற் ிய  ொ ிஸதகள் 

ஆகியவற்ஸ  கு ிப்பிடலாம். அது றபால் 

ேபிகைாாின் குணேலன்கள் உயர்ந்த பண்புகள்  

இஸ் லாம ிய  ஒழு க்க  ம ாண் புகள்  ஆ தார 

பூர்வமாை  கு ர்ஆன்  சுன்ைாவ ின்  அ க ீதா 

றகாட்பாடுகள் என்பவற்ஸ யும் கு ிப்பிடலாம். 

குழந்ஸதகைிடம் ேீதமாக ேடத்தல் 

 (3ஃ 1242) مسلم صحيح

ن   َعن   ْعَما نلُّ رٍي، ْبن   ا ََ  بَش  َق : َقا َّ  َتَصدَّ ب   ََعَ
َ
، ب بَْعض   أ ل   ّمي  َفَقاَلْت  َما

ه
 أ

َحةَ  ب نْته  َعْمَرةه  َض  اَل : َرَوا ْر
َ
دَ  َحّتَّ  أ هْشه  ََ  ت و لل   َرسه لله  َصّلَّ  ا  َعلَيْه   ا

ب   َفاْنَطلََق  وََسلََّم،
َ
ي  إ ََل  أ َدهه  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  انلَّب  ، ََعَ  ل يهْشه   َصَدَقِت 

 ََ َه  َله  َفَقا و َفَعلَْت : »وََسلَّمَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  الل   رَسه
َ
كَ  َهَذا أ ْم؟ ب َودَل  ه 

ي  «ُكه
 ََ ََ  اَل،: َقا وا: »َقا قه هوا الَل، اتَّ ل مْ  ف   َواْعد  كه ْواَلد 

َ
، َفَرَجعَ  ،«أ ب 

َ
 ت لَْك  َفَردَّ  أ

َدقَةَ   الصَّ

நு அ ம ான்  ப ின்  பஷ ீர்  (ரலி ) அ வ ர்கள் 

கூ ியதாவது: 

(ோன் ெிறுவைாக இருந்த றபாது) என் தந்ஸத 

தமது பெல்வத்தில் ஒன்ஸ  எைக்குத் தாைமாக 
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வழங்கிைார்கள். அப்றபாது என் தாயார் அம்ரா 

ப ின் த்  ர வ ாஹ ா  (ரலி ) அ வ ர் க ள்  எ ன் 

தந்ஸதயிடம் ‘ேீங்கள் இதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ைல்) அவர்கஸைச் ொட்ெியாக ஆக்காத 

வஸர ோன் இஸத ஒப்புக்பகாள்ைமாட்றடன்’ 

என்று கூ ிைார். ஆகறவ என் தந்ஸத எைக்குத் 

த ாை ம ாக  வ ழ ங் க ிய த ற் கு  ே ப ி (ை ல் ) 

அவர்கஸைச் ொட்ெியாக்குவற்காக அவர்கைி 

டம் பென் ார்கள். 

அப்றபாது  அ ல்லாஹ் வ ின்  தூ தர் (ை ல் ) 

அ வ ர்க ள்  எ ன்  த ந்ஸ த ய ிட ம்  ‘உ ங் க ள் 

ப ிள் ஸ ை கள்  அ ஸ ை வ ரு க்கு ம்  இ ஸ த ச் 

பெய்த ீர்கைா?’ என்று  றகட்டார்கள் . என் 

தந்ஸத, ‘இல்ஸல’ என்று பதிலைித்தார்கள். 

அ ல்ல ாஹ் வ ின்  தூ தர்  (ை ல் ) அ வ ர்கள் , 

‘அல்லாஹ்ஸவ அஞ்ெிக்  பகாள்ளுங்  கள் , 

உங்கள் பிள்ஸைகைிஸடறய ேீதியாக ேடந்து 

பகாள்ளுங்கள்’ என்று கூ ிைார்கள். உடறை 

என் தந்ஸத (வீட்டுக்குத்) திரும்பி வந்து அந்தத் 

தாைத்ஸதத் திரும்ப வாங்கிக் பகாண்டார்கள். 

இன்னுபமாரு அ ிவிப்பில் 

 (3ஃ 1243) مسلم صحيح
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 ََ ْدن   فََل : »قَا هْشه  ْشَهده  اَل  فَإ ني  إ ذاا، ت
َ
 «َجْورٍ  ََعَ  أ

‘என் ஸை  (இ தற்கு ச் ) ெ ாட் ெ ிய ாக்க ாத ீர் . 

ஏபைை ில் , ோன்  அ ே ீத ிக்குச்  ொட்ெ ிய ாக 

இருக்கமாட்றடன்’ என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள். (நூல்: முஸ்லிம்) 

ெறகாதரறர! உங்கள்  ப ிள்ஸைகை ிஸடறய 

அன்பை ிப்பு  மற்றும்  வஸீ யத் கூறுவதில் 

ேீதிஸய கஸட பிடியுங்கள். வாாிசு பொத்ஸத 

பங்கு ஸவப்பதில் எவருஸடய உாிஸமஸயயும் 

தஸட பெய்யாதீர்கள். அல்லாஹ் கடஸமயாக் 

க ிய  பங்ஸக பகாடுத்து  வ ிடுவது  உங்கள் 

மீதுள்ை கடஸமயாகும். பிள்ஸைகைில் ஒரு 

ெ ில ர்  ம ீது  ப க ாண் ட  அ ன் ப ிை ால்  ம ற்   

ப ிள்ஸைகளு க்காை  வ ாா ிசு  உ ா ிஸ மஸய 

பகாடுப்பதிலிருந்து உங்கள் மறைா இச்ஸெ 

உங்கஸை தடுத்து வ ிடக் கூடாது. அப்படி 

பெய்தால்  ேரகத்த ிற்கு  ே ீங்கள்  உங்கஸை 

உட்படுத்தி விடுவீர்கள். எத்தஸைறயா மைிதர் 

கள் தங்கைது பொத்துக்கஸை பிள்ஸை கைில் 

ஒரு ெிலருக்கு எழுதிவிட்டு மற் வர்கஸை விட்டு 

விடுகி ார்கள். இதைால் அந்த வாாிசுகளுக் 

கிஸடயில் குறராதமும் றகாபமும் உருவாகி து. 
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இ தற்க ாை  ே ீத ிஸ ய  றவண் டி  அ வ ர்கள் 

ெட்டத்தரணியிடமும்  ேீதிபதியிடமும் பென்று 

தங்கள் பெல்வத்ஸத வீணடிக்கின் ைர். 

இஸைஞர்கைின் பிரச்ெஸைகளுக்கு 

தீர்வு காணல் 

இஸைஞர்கைின் பிரச்ெஸைகைின்  தீர்வுக்கு 

ெி ந்த வழி, முடியுமாைால் அவர்கள் மணம் 

முடிப்பதாகும். மஹஸர பபற்றுக் பகாள்வதற் 

காை வழிகளும் இலகுவாைால் திருமணத்திற் 

காை வழியும்  இலகுவாகிவிடும். 

 (3ஃ 26) ابلخاري صحيح

ّللَّ   َعبْد   َ  ا ه  َرض  ّللَّ ، ا ََ  َعنْهه نَّا: َفَقا ي  َمعَ  كه ب  لله  َصّلَّ  انلَّ  َوَسلََّم، َعلَيْه   ا
 ََ »َفَقا َع  َمن  :  ةَ  اْستََطا َء بَلا ْج، ا وَّ هه  َفلْيَََتَ نَّ َغضُّ  َفإ 

َ
، أ ْحَصنه  ل لْبََِّص 

َ
 َوأ

، عْ  لَمْ  َوَمنْ  ل لَْفْرج  ، َفَعلَيْه   يَْستَط  ْوم   «و َجاء   َله  فَإ نَّهه  ب الصَّ

இஸைஞர்கறை! உங்கைில் எவருக்கு ெக்தி  

இ ரு க்க ின்  ற த ா  அ வ ர்  மண ம்  மு டி த்து 

பகாள்ைட்டும். ஏபைைில் அது பார்ஸவஸய 

தாழ்த்தி கற்ஸப றபணிக் பகாள்ளும். எவருக்கு 

ெ க் த ி இ ல் ஸ ல ற ய ா   அ வ ர்  ற ே ான் பு 

றோற்கட்டும். அது அவருக்கு பாதுகாப்பாகும் 
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எை ேபி (ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள்.( நூல்: 

புகாாி) 

பணக்கார குடும்பத்ஸதச் ொர்ந்த வாலிபைாக 

இருந்தால்  அவ ர் படிப்ஸ ப  முடிப்பதற்கு   

திருமணம் தஸடயாக இருக்காது. அவருஸடய 

தந்ஸத அவருஸடய றதஸவகஸை ேிஸ வு 

பெய்வதற்கு றபாதுமாைவராக காணப்படு 

கின் ார். 

எைறவ  வெத ி பஸடத்த ப ிள்ஸை  இருந்து 

வ ாலி பத்ஸ த  அஸடந்தால்  அவருக்காை 

திருமணத்ஸத பிற்படுத்தாது ேடாத்தி ஸவப்பது 

தந்ஸதயின் மீதுள்ை கடஸமயாகும். 

வெதிபஸடத்த பிள்ஸையாக இருந்தால் தைக்கு 

முணமுடித்து ஸவக்குமாறு மிக ேைிைமாக 

தந்ஸதயிடம் றகட்க றவண்டும். தந்ஸதயின் 

திருப்திஸய  பபற்றுக் பகாள்ை ஆஸெ ஸவத்து 

அழகிய  முஸ ய ில்  ேடந்துக் பகாள்ைவும்  

றவண்டும். 

அல்லாஹ் ஒன்ஸ  ஹராமாக்கிைால் அதற்கு 

பகரமாக ேல்லஸத ஹலாலாக்கியுள்ைான் 
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என்பஸத ஒவ்பவாரும்  அ ிந்து  பகாள்ை 

றவண்டும். 

உதாரணமாக வட்டிஸய ஹராமாக்கி வியாபா 

ரத்ஸத ஹலாலாக்கிைான் . வ ிபச்ொரத்ஸத 

ஹராமாக்கி திருமணத்ஸத ஹலாலாக்கிைான். 

இதுறவ இஸைஞர்கைின்  பிரச்ெஸைக்காக 

ெி ந்த தீர்வாகும். 

திருமணத்திற்காை மஹஸரயும் பெலவிைத்ஸத 

யும் பபற்றுக் பகாள்ை முடியாத ஏஸழயாக 

இஸைஞர் இருந்தால்  ப ின்வருமாறு  த ீர்வு 

காண்பறத ெி ந்ததாகும். 

1. றமற்கூ ப்பட்ட ஹதீஸில் கூ ப்படுவது 

றபால் றோன்பு றோற்க றவண்டும். றோன்பு 

இஸைஞருக்காை பாதுகாப்பாகும். இச்ஸெஸய 

தைிக்கக்கூடியதாகும். றோன்பு உணஸவயும் 

பாைத்ஸதயும் விட்டு தடுப்பது மட்டுமல்லாது 

ஹராமாை பார்ஸவகஸை விட்டும், பபண்களு 

டன்  ப ேறு ங் க ிப்  ப ழ கு வ ஸ த  வ ிட் டு ம் ,  

றமாெமாை  படங்கஸை பார்ப்பஸத விட்டும், 

க ீழ் த ர ம ாை  ெஞ் ெ ிஸ க க ள் , ப ாலி ய ல் 

பதாடர்பாை கஸதகள் படிப்பஸத விட்டும் 

தடுக்கக் கூடியதாகும். 
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எைறவ இஸைஞர்கள் அன்ைிய பபண்கஸை 

பார்ப்பஸத வ ிட்டும் பார்ஸவஸய றபண ிக் 

பகாள்ை றவண்டும். கற்ஸப றபணுவதில் 

ஆ ற ர ாக் க ிய ம்  இ ரு க் க ின்  து . ம றை ா 

இச்ஸெகஸை பின் பதாடர்வதால் றோய்களும் 

துன் பங்களு ம்  ஏற்படுக ின்  ை .  எை றவ 

திருமணத்திற்காை  வாய்ப்ஸப பபறுபவர் 

மணம் முடித்து பகாள்ைட்டும். அது உயர்ந்த 

பண்ஸபயும் ெி ந்த ேடத்ஸதஸயயும் பகாண்டு 

வரும். 

2. பாலியல் உணர்ச்ெி றமறலாங்கிச் பெல்லக் 

கூடியது எை உைவியலாைர்கள் பதாிவித்துள் 

ைார்கள். எைறவ திருமணத்திற்காை வாய்ப்பு 

இல்ஸலபயைில் மாைக்றகடாை காாியத்தின் 

பக்கம் பேருங்காறத. மா ாக பதாழுவது, 

ற ே ான் பு  ற ே ாற் பது , கு ர்ஆ ன்  ஓது வது , 

ஹதீஸ்கஸை வாெிப்பது, ெி ந்த வரலாறுகஸை 

படி ப்பது ,  ேல்அ மல்கை ில்  ஈடு படுவது , 

ஆ ய்வு கள்  ப ெய்வது   ற ப ான்   ஆ ன் ம ீக 

பண ிகை ில்  ஈடு பட்டு  உ ன்ஸை  கட்டு ப் 

படுத்தலாம் அல்லது இயற்ஸக காட்ெிகைாை 

ேதிகள் மரங்கள் மஸலகள் ெித்திரம் வஸரதல் 
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றபான்  பலனுள்ை பபாழுது றபாக்கு கைில் 

ஈடுபடலாம்.  

3. உடற் பயிற்ெி றமற் பகாள்வதில் கவைம் 

பெலுத்துவது, ொரண ர் குழுக்கை ில்  பங்கு 

பகாள்வது , ஆண்  பபண்  கலவன்  இன் ி 

இ யங்கும்  இலக்க ிய  கழகங்கை ில்  பங்கு 

பகாள்வது றபான்  விடயங்கைில் கவைம் 

பெலுத்தும் றபாது  பாலியல் உணர்ச்ெிகள் 

என்  ெிந்தஸைஸய வ ிட்டும் அஸவ திஸெ 

த ிரு ப்பக்  கூ டியதாக  இ ருக்கும் . றமலு ம் 

உடலுக்கும், பண்பாட்டுக்கும், மார்க்கத்திற்கும் 

த ீங்கு  வ ிஸைவிக்கக்கூடிய வ ிபச்ொரத்ஸத 

வ ிட் டு ம்  தூ ரப்படு த்த  ப ிரறய ாெை ம ாை 

வழியாகவும் இருக்கும்.  

றமலும்  வாலிபர் பாலியல்  றவட்ஸகஸய 

உண ரும்  றபாது  உடல்  ா ீத ிய ாை  பெயற் 

பாடுகஸை றமற் பகாள்ை றவண்டும்  அதன் 

றபாது அந்த றவட்ஸகஸய அது திஸெ திருப்பி 

விடும். உதாரணமாக ஓட்டப் றபாட்டி, பாரம் 

தூ க் கு த ல் , ம ல் யு த் த ம் , அ ம் பு  எ  ிந் து 

விஸையாடுதல், ேீச்ெல், அ ிவியல் றபாட்டிகள் 
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றபான் வற் ில்  ஈடுபடலாம்  அ ப்றபாது 

உணர்ச்ெிகள் குஸ யக்கூடியதாக இருக்கும்.   

4. மார்க்க நூல்கஸை வாெிப்பதில் ஈடுபாடு 

காட்டுதல். அதில் முக்கியமைது குர்ஆஸை 

படித்தல், ஹதீஸ்  நூற்கள் தப்ஸீர் நூற்கள் 

வாெித்தல் , குர்ஆன்  மற்றும் ஹ தீஸ்கஸை 

மைைமிடல், ேபிகைாாின் வரலாறு, குலபா உர் 

ராஷ ித ீன் கை ின்  வ ரலாறு  அ ிஞ ர்கை ின் 

வரலாறுகஸை வாெித்தல் , வாபைாலியில் 

அல்லது பதாஸலக் காட்ெியில் ஒைிபரப்பப் 

படும்  குர்ஆஸை  பெவ ிமடுத்தல் ,  மார்க்க 

ா ீத ிய ாை  அ  ிவு  ா ீத ிய ாை   உ ஸ ரகஸ ை 

பெவிடுத்தல் முக்கியமாை பிரறயாெைங்க 

ைாகும். 

கு ிப்பு: 

இஸைஞர்களுக்கு  பலனுள்ை  மருத்துவம் 

திருமணமாகும். அதற்கு முடியாது விட்டால் 

றோன்பு றோற்பது, ஆன்மீக பணிகைில் கவைம் 

பெலுத்துவது, உடற் பய ிற்ச்ெிகஸை  றமற் 

பகாள்வது, பலனுள்ை அ ிஸவ பபறுவது 

இஸவ தீங்ஸக ஏற்படுத்தாத, பிரறயாெைமாை 

ெக்தியின் இருப்பிடமாகும்.  பி கு அல்லாஹ் 
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தடுத்துள்ை ஸவகஸை விட்டும் பார்ஸவஸய 

தடுத்துக் பகாண்டு  அல்லாஹ்வின்  பால் 

ஒதுங்கி விடறவண்டும். திருமணத்திற்காை 

வழிஸய அல்லாஹ்  இலகு படுத்துவான். 

பதிலைிக்கப்படும் பிரார்த்தஸை 

 (2ஃ 54) ابلخاري صحيح

ثَن   بَاَدةه  َحدَّ ، ْبنه  عه ت  ام  ي  َعن   الصَّ ََ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  انلَّب   َمنْ : ' َقا
نَ  َتَعارَّ  ، م  ََ  اللَّيْل  َلَ  الَ : َفَقا الَّ  إ  ه  إ  يَك  الَ  َوْحَدهه  اّللَّ ، ََش  لْكه  َله  َله  َوَله  المه

، وَ  احَلْمده ي  ََعَ  َوهه ءٍ  ُكه ، ََشْ ير  ، احَلْمده  َقد   َّ بَْحانَ  ّلل  ، َوسه َلَ  َوالَ  اّللَّ   إ الَّ  إ 
، ه ه  اّللَّ ، َواّللَّ ْكََبه

َ
ََ  َوالَ  أ ةَ  َوالَ  َحْو ، إ الَّ  قهوَّ ََ  ثهمَّ  ب اّللَّ  مَّ : َقا رْ  اللَّهه ، اْغف  وْ  ِل 

َ
 أ

يَب  َدََع،   فَإ نْ  َله، اْستهج 
َ
أ  ' َصَلتههه  قهب لَْت  وََصّلَّ  تَوَضَّ

அ ல் ல ாஹ் வ ின்  தூ த ர் (ை ல் ) அ வ ர்கள் 

கூ ிைார்கள்.  

'யார் இரவில் விழித்து “வணக்கத்திற்குாியவன் 

அல்லாஹ்ஸவத் தவிர யாரும் இல்ஸல. அவன் 

ஏகன், அவனுக்கு ேிகராைவர் இல்ஸல, ஆட்ெி 

அவனுக்குாியது, புகழும் அவனுக்குாியது, 

அவன்  அஸைத்தப் பபாருட்கை ின்  ம ீதும் 

ஆற் லுள்ைவன் . அல்லாஹ்வுக்றக புகழ் 
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அஸைத்தும். அவன் தூயவன், அவஸைத் தவிர 

வணக்கத்திற்குாியவன் யாரும் இல்ஸல. அவன் 

மிகப்பபாியவன், ேன்ஸம பெய்யும் ஆற் லும் 

தீஸமயில் இருந்து விடுபடுவதும் அவஸைக் 

பகாண்றட இருக்கி து” என்று கூ ிவிட்டு 

“இஸ வா! என்ஸை மன்ைித்துவிடு” என்ற ா, 

றவறு பிரார்த்தஸைகஸைறயா பெய்தால் அஸவ 

அங்கீகாிக்கப்படும். உளூச் பெய்து பதாழுதால் 

அத்பதாழுஸக ஒப்புக் பகாள்ைப்படும்.  

அ ிவ ிப்பவர்: உபதா இப்னு ைாமித்(ரலி) 

(நூல்:புகாாி) 

குடும்பக்  கட்டுப்பாடு  பெய்வதன் 

விபாீதம் 

அல்லாஹ் கூறுகி ான். 

ََياةِ  زِيَنةُ  وَاْْلَُنونَ  الَْمالُ 
ْ
ْنَيا اْل اِلُّ  

பெல்வங்களும்  ப ிள்ஸைகளும் இவ்வுலக 

வாழ்வின் அலங்காரங்கைாகும்..(18:46) 

பிள்ஸையும், பெல்வமும் அல்லாஹ்வின் அருட் 

ப க ாஸ ட ய ாகு ம் . அ தஸ ை  அ ஸ ட ந்து 

பகாள்ைறவ மை ிதன்  முயற்ெிக்க ின் ான் . 
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இவ்விரண்டும் உலக அலங்காரமுமாகும். 

ஆைாலும் மைித ஸஷத்தான்கள் இயற்ஸகக்கு 

மாற் மாக பெல்வங்கஸை, பொத்துக்கஸை 

கட்டு ப்படு த்  துங் கள்  என் று  ற கட் க ாது 

பிள்ஸைகைின் எண்ணிக்ஸகஸய  கட்டுப்படுத்த 

ெந்றதகங்கஸை உருவாக்கின் ைர்.  

பிள்ஸையும், பெல்வமும் மைித வாழ்விலும், 

மரணத்திற்குப் பின்னும் பயன்தரக் கூடிய 

தாகும். 

 (3ஃ 1255) مسلم صحيح

ب   َعنْ 
َ
َرْيَرَة، أ نَّ  هه

َ
ََ  أ و لل   َرسه لله  َصّلَّ  ا ََ  َوَسلََّم، َعلَيْه   ا َذا: ' َقا  َماَت  إ 

نَْسانه  نْ  إ الَّ  َعَملههه  َعنْهه  اْنَقَطعَ  اإْل  نْ  إ الَّ : ثََلثَةٍ  م  َيٍة، َصَدَقةٍ  م  وْ  َجار 
َ
لْمٍ  أ  ع 

، يهنْتََفعه  وْ  ب ه 
َ
و َصال ٍح  َودَلٍ  أ  ' َله  يَْدعه

மைிதன் இ ந்துவிட்டால் அவனுஸடய மூன்று 

பெயல்கஸைத் தவிர மற்  அஸைத்தும் ேின்று 

விடுகின் ை.  

1. ேிஸலயாை அ க்பகாஸட  

2. பயன்பப ப்படும் கல்வி.  
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3. அவனுக்காகப் பிரார்த்திக்கும் (அவனுஸடய) 

ேல்ல குழந்ஸத. எை அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள்: 

அ ிவிப்பவர்:அபூஹுஸரரா (ரலி) அவர்கள்  

(நூல்: முஸ்லிம்) 

2. குழந்ஸகள் அதிகமாக பபறுவஸதயும் அதிக 

பிள்ஸைகஸை பபற்ப டுக்கும் பபண்ஸண மண 

முடிப்பஸதயும் இஸ்லாம் தூண்டுகி து.  

''அதிகம் அன்புக் காட்டக்கூடிய, அதிக பிள்ஸை 

பப க்கூடிய  பபண் ஸண  மண முடித்துக் 

பகாள்ளுங்கள் . மறுஸமய ில்  உங்கஸைக் 

பகாண் டு  பபறுஸம  பட க்கூ டியவை ாக 

இ ரு ப்றபன் .” எை  ேப ி (ை ல் ) அ வ ர்கள் 

கூ ிைார்கள். (நூல்: இர்வாஉல் கலீல் 1788 ) 

முஸ்லிமாை ஸவத்தியவாின் ஆறலாெஸைக் 

றகற்பறவயன் ி, ஒரு பபண் றோய் றபான்  

த கு ந் த  க ா ரண ம்  இ ன்  ி கு டு ம் ப க் 

கட்டுப்பாட்ஸட றமற் பகாள்வஸத இஸ்லாம் 

அனுமதிக்க வில்ஸல. இது தவிர பபருைாதார 

பற் ாக்குஸ  வறுஸம றபான்  காரணிகளுக் 
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க ா க  கு டு ம் ப  க ட் டு ப் ப ா ட் ஸ ட  ற ம ற் 

பகாள்ைலாகாது. 

அல்லாஹ் கூறுகி ான்: 

ْيَطانُ  الَْفْقرَ  يَِعُدُكمُ  الشَّ  

ஸஷ த்த ான்  வ று ஸ மஸ ய  உ ங் களு க்கு 

வாக்கைிக்கின்  ான்.(2:268) 

4. இஸ்லாத்தின்  எத ிா ிகள்  முஸ்லிம்கை ின் 

ெைத்பதாஸகஸய குஸ க்கறவ முயற்ச்ெிக் 

கின் ார்கள்.  அறத றவஸை அவர்கைது பி ப்பு 

வீ த த் ஸ த யு ம்  ெ ை த்  ப த ாஸ க ஸ ய யு ம்  

அ த ிகா ிக்கச்  ப ெய்து  முஸ்லிம்கஸை  வ ிட 

றமம்பட்டு இருக்க பதாடர்ந்து பெயற்பட்டு 

வருக ின்  ார்கள் . தற்றபாது  எக ிப்த ிலு ம் 

இ ஸ் ல ாம ிய  ே ாடு க ை ிலு ம்  இ ந் ே ிஸ ல 

ஏற்பட்டுள்ைது குடும்ப கட்டஸமப்பு எனும் 

பபயாில்  இது ேஸட பபற்று  வருகின் து. 

இ லவ ெம ாக  கரு த்தஸ ட  வ ில்ஸ ல கஸ ை 

வ ிை ிறயாகித்து  குடும்பக்  கட்டுப்பாட்ஸட 

ஊக்குவித்து வருகி ார்கள். மார்க்கத்திற்கு 

மு ரண ாை  இக்காா ியத்த ின்  வ ிபா ீதத்ஸ த 

முஸ்லிம்கள் அ ிவார்கைா? 
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பிள்ஸை வைர்ப்பும், 

ப ப ற் ற  ா ா ிை து ம் 

பிள்ஸைகைிைதும் கடஸமகளும் 

PART-04  

பதாழுஸகயின் ெி ப்புக்களும் அதஸை விட்டு 

விடுபவனுக்குாிய எச்ொிக்ஸகயும். 

இது  பற் ி ப ிள்ஸைகளு க்கு  பபற்ற ார் 

எடுத்துஸரக்க றவண்டும். 

وََلَِك ِف َجنَّات  ُمْكَرُمونَ 
ُ
ِيَن ُهْم لََعَ َصََلتِِهْم ُُيَافُِظوَن  أ        َواَّلَّ

 31: املعارج]    

றமலும் அவர்கள் பதாழுஸகஸகஸை றபணிக் 

பகாள்வ ார்கள் . இ வ ர்கள்  தான்  சுைவ ச் 

ற ெ ாஸ ல க ை ில்  கண் ண ிய ப்  ப டு த் த ப் 

படுவார்கள். (70:34-35) 

ََلةَ َتْنََه َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنَكرِ   31: العنكبوت]     إِنَّ الصَّ

ேிச்ெயமாக பதாழுஸக மாைக்றகடாைஸதயும் 

பவறுக்கத் தக்கஸதயும்விட்டு தடுக்கும் (29:45) 



 

78 

ِيَن ُهْم َعْن َصََلتِِهْم َساُهونَ   5 - 1: املاعون]          فََوْيٌل لِلُْمَصلرَْي  اَّلَّ

தமது பதாழுஸகயில் பாராமுகமாக இருக்கும் 

பதாழுஸகயாைிக்குக் றகடுதான்.(107:4-5) 

َخ  ِف َصََلتِِهْم  ُهْم  يَن  ِ َّلَّ ِمُنوَن  ا ْفلََح الُْمْؤ
َ
            اِشُعونَ َقْد أ

 2 ،6: املؤمنون]

ேம்பிக்ஸகயாைர்கள் பவற் ிப் பபற்று விட்டார் 

கள். அவர்கள் தமது பதாழுஸகயில் உள்ைச்ெ 

முஸடயவர்கைாக இருப்பார்கள்.(23:1-2) 

َهَواِت  لشَّ ا َبُعوا  تَّ َوا َة  ََل لصَّ ا ُعوا  َضا
َ
أ َخلٌْف  ِهْم  َبْعِد ِمْن  َفَخلََف 

 55: مريم]     افََسْوَف يَلَْقْوَن َغي  

அவர்களுக்குப் பின் (பகட்ட) வழித் றதான் ல் 

கள் உருவாக்கிைர். அவர்கள் பதாழுஸகஸயப் 

பாழ்படுத்தி மறைா இச்ஸெஸயப் பின்பற் ிைர். 

எைறவ அவர்கள் இழிஸவறய ெந்திப்பார்கள். 

(19:59 ) 

 (462 6) مسلم صحيح

َثنَا تَيْبَةه  وََحدَّ يٍد، ْبنه  قه َثنَا َسع  ، َحدَّ ََ  ح ََلْث  تَيْبَةه  َوقَا َثنَا: قه  َيْعن   بَْكر   َحدَّ
، اْبنَ  َُضَ َما مه هه َ ، ابْن   َعن   لِك  د   َعنْ  الَْهاد  َمَّ يَم، بْن   ُمه ب   َعنْ  إ بَْراه 

َ
 َسلََمةَ  أ
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، َعبْد   بْن   ن  ْْحَ ب   َعنْ  الرَّ
َ
َرْيَرَة، أ نَّ  هه

َ
ََ  أ و  َوَسلََّم، َعلَيْه   الله  َصّلَّ  الل   رَسه

 ََ يث   ف  وَ : َقا هه  َبْكٍر، َحد  نَّ
َ
عَ  أ ََ  َسم  و لل   َرسه لله  َصّلَّ  ا  َوَسلََّم، َعلَيْه   ا

َه  و ْيتهمْ : »َيقه
َ
َرأ

َ
نَّ  لَوْ  أ

َ
ا أ ب   َنْهرا مْ  ب بَا كه َحد 

َ
له  أ نْهه  َيْغتَس  َّ  م  َس  َيْومٍ  ُكه  ََخْ

اٍت، نْ  َيبَْق  َهْل  َمرَّ ؟ َدَرن ه   م  ء  نْ  َيبَْق  اَل : َقالهوا «ََشْ ، َرن ه  دَ  م  ء  ََ  ََشْ : َقا
لََوات   َمثَله  فََذل َك » ، الصَّ و اخْلَْمس  نَّ  الله  َيْمحه  اخْلََطايَا ب ه 

உங்கைில் ஒருவாின் (வீட்டு) வாெலில் ஓர் ஆறு 

ஓடிக் பகாண்டிருக்கி து அதில் அவர் ஒரு 

ோஸைக்கு ஐந்து முஸ  குைிக்கி ார். அவரது 

உடலில் அழுக்றகதும் இருக்குமா எை ேபி 

(ைல்) அவர்கள் றகட்டார்கள். அப்றபாது ேபித் 

றதாழர்கள் எந்த அழுக்கும் இருக்காது எை 

கூ ிைார்கள். அதற்கு ேபி (ைல்) அவர்கள் 

அவ்வாற  ஐந்து றேர பதாழுஸகயின் ேிஸலயு 

மாகும். ஆஸவகஸை ேிஸ றவற்றுவதன்  மூலம் 

அல்லாஹ் தவறுகஸை அழிக்கின் ான் எை ேபி 

(ைல்) அவர்கள் கூ ிைார்கள். அ ிவிப்பவர்: 

அபூ ஹூஸரரா(ரலி) நூல்: முஸ்லிம். 

 (31ஃ 20) الرسالة ط أْحد مسند 
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َثنَا ، َعنْ  بهَرْيَدَة، ْبنه  الل   َعبْده  َحدَّ ب يه 
َ
ََ  أ ْعته : َقا ََ  َسم  و  الله  َصّلَّ  الل   رَسه

َه  وََسلَّمَ  َعلَيْه   و ي اْلَعْهده : ' َيقه مه  بَيْنَنَا اَّلَّ  ، َوَبيْنَهه َلةه  َفَقدْ  َتَرَكَها َفَمنْ  الصَّ
 ' َ َكَفر

எங்களுக்கும் (இஸ  ேிராகாிப்பாைர்கைாை) 

அவர்களு க்கும ிஸடய ிலுள்ை  றவறுபாடு 

பதாழுஸகயாகும். எவர் பதாழுஸகஸய விட்டு 

விடுகி ாறரா அவர் ேிராகாித்தவராவார் எை 

ே ப ி (ை ல் )  அ வ ர் க ள்  கூ  ிை ா ர் க ள் 

அ ிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு புஸரதா 

(ரலி) நூல்: அஹ்மத் 

َثنَا َي  َحدَّ َي  ْبنه  ََيْ ، ََيْ ُّ يِم  م  تلَّ نه  ا ثَْما عه ب   ْبنه  َو
َ
َما َشيْبََة، أ هه َ  َعنْ  لِك 

يٍر، ََ  َجر  َي  َقا َنا: ََيْ ْخََبَ
َ
، أ ير  ، َعن   َجر  ْعَمش 

َ
ب   َعنْ  اأْل

َ
ْفيَاَن، أ ََ  سه : َقا

ْعته  ا، َسم  َه  َجاب را و ْعته : َيقه َّ  َسم  َه  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الله  َصّلَّ  انلَّب  و  َبْيَ  إ نَّ : »َيقه
ل   ْك   َوَبْيَ  الرَّجه ْفر   الِّشي َلة   تَْركَ  َوالْكه  «الصَّ

(முஸ்லிமாை) மைிதனுக்கும் இஸணஸவப்பு 

மற்றும் ேிராகாிப்புக்குமிஸடயிள்ை றவறுபாடு 

பதாழுஸகஸய விடுவதாகும் எை ேபி(ைல்) 

அவர்கள் கூ ிைார்கள். அ ிவிப்பவர: ஜாபிர் 

(ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 
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வுழுஸவயும்  ப தாழுஸ கஸ யயும்  கற்று க் 

பகாடுத்தல் 

ப ிள்ஸைக்கு  வுழு  பெய்யும்  முஸ ஸயயும் 

பதாழும் முஸ ஸயயும் பின்வருமாறு கற்றுக் 

பகாடுக்க றவண்டும். 

வுழு பெயயும் முஸ : 

ப ிஸ் ம ி கூ  ி ம ை ிக ட் டு கஸ ை  க ழு வ ி 

வாய்பகாப்பைித்து ோெிக்கு ேீர் பெலுத்துதல் 

இதஸை மூன்று முஸ  பெய்ய றவண்டும். 

முகத்ஸதயும் முழங்ஸககள் வஸர மூன்று முஸ  

கழு வு தல் . மு தலி ல்  வ ல ஸ தயு ம்  ப ி கு 

இடஸதயும் கழுவ றவண்டும். 

தஸல முழுவஸதயும் ஈரக்ஸகயால் தடவுவதுடன் 

(மஸ்ஊ பெய்வதுடன்) இரு காதுகஸையும்  

மஸ்ஊ பெய்ய றவண்டும். 

 க ரண் ஸ ட  க ால் வ ஸ ர  மூ ன் று  மு ஸ   

கழுவறவண்டும்.  

முதலில் வலது காலும் பி கு இடது காலும் 

கழுவ றவண்டும். 

தயம்மும் பெய்யும் முஸ : 
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ே ீஸ ர பயன்படுத்த  முடியாத  ெங்கடமாை 

றேரத்தில் வுழுவுக்கு ேீருக்கு பதிலாக மண்ஸண 

பயன்படுத்தி தயம்மும் பெய்ய றவண்டும். இந்த 

ஒழுங்கு முஸ கஸை பிள்ஸைகளுக்கு கற்றுக் 

பகாடுக்க றவண்டும். 

சுபஹ் பதாழுஸக 

சுபஹ் பதாழுஸக இரு ரக்அத்கைாகும். 

பதாழும் றபாது கிப்லாஸவ முன்றைாக்கி இரு 

ஸககையும்  இரு காதுகள்  வஸர உயர்த்த ி 

அல்லாஹூ அக்பர் எை கூ  றவண்டும். 

வலது  ஸ கஸ ய  இ டது  ஸ கய ில்  ஸ வ த்து 

பேஞ்ெின் மீது தக்பீர் கட்டிய பின் துஆ ஓத 

றவண்டும். இது வ ிடயமாக பல துஆக்கள் 

வந்துள்ைை அதில் ஏறதனும் ஒரு துஆஸவ 

ஓத ிக்  பகாள்ை   றவண்டும் உதாரணமாக 

பின்வரும் துஆஸவ கு ிப்பிடலாம். 

بَْحانََك  مَّ  سه َك، اللهه َْمد  َك، َتبَارَكَ  َوِب  َك، َوَتَعاََل  اْسمه كَ َغرْيه  إ َلَ  َواَل  َجدُّ  

யாஅல்லாஹ் ேீ தூய்ஸமயாைவன். உன்ஸை 

பகாண்றட புகழ்கிற ன். உன் பபயர் பாக்கியம் 

பபற் து , உன்  புகழ்  உயர்ந்து  வ ிட்டது . 
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உன்ஸைத்  தவ ிர  றவறு  வண க்கத்த ிற்கு 

தகுதியாை கடவுள் இல்ஸல. (நூல்: முஸ்லிம்) 

பி கு அஊது பிஸ்மி கூ ி சூரதுல் பாதிஹாஸவ 

ஓத றவண்டும். அதன் பின் குல்உவல்லாஹூ 

அஹத் றபான்  ஒரு சூராஸவ ஓத றவண்டும். 

பி கு ஸககஸை உயர்த்தி தக்பீர் கூ ி ருகூஊ 

பெய்ய றவண்டும். அப்றபாது இரு ஸககஸையும் 

முழங்கால்கள் மீது ஸவத்து 

َ  ُسْبَحانَ   الَْعِظيمِ  َرّبر

எைது மகத்துவத்திற்குாிய  இரட்ெகறை  ே ீ 

தூய்ஸமயாைவன் என்று மூன்று முஸ  கூ  

றவண்டும் (நூல்: முஸ்லிம்) 

பி கு ருகூஊவிலிருந்து தஸலஸயயும் இரு 

ஸககஸையும் உயர்த்தி  

َْمدُ  لََك  َربََّنا اللُهمَّ    ََحَِدهُ  لَِمنْ  اهللُ  َسِمعَ    اْلْ

யாஅல்லாஹ்  புகழ் அஸைத்தும் உைக்றக 

உாியது எை கூ  றவண்டும் (நூல்: முஸ்லிம்) 

பி கு தக்பீர் கூ ி ைஜ்தா பெய்ய றவண்டும். 

அப்றபாது இரு உள்ைங்ஸக இரு முழங்கால்கள் 

பேற் ி மூக்கு கால்கைின் விரல்கள் ஆகிய 
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உறுப்புக்கள் கிப்லாஸவ முன்றைாக்கி பூமியில் 

படக்கூடியதாக ஸவக்க றவண்டும். அப்றபாது 

َ  ُسْبَحانَ   اِْللََْعَ  َرّبر

மகத்துவமிக்க என் இரட்ெகன் தூய்ஸமயாை 

வன் என்று மூன்று முஸ  கூ  றவண்டும்.(நூல்: 

இப்னு மாஜா) 

சுஜூதிலிருந்து தஸலஸய உயர்த்தும் றபாது 

தக்பீர் கூ ி முதலாவது இருப்பில் இருக்கும் 

றபாது இரு ஸககஸையும் பதாஸடகைின் மீது 

ஸவத்து 

 وَاْرُزْقَِن  وَََعفَِِن  وَاْهِدِِّن، وَارََْحَِْن، ِِل، اْغِفرْ  اللُهمَّ 
யாஅல்லாஹ் . என்ஸை  மன்ை ிப்பாயாக 

எ ை க் கு  அ ரு ள்  பு ா ிவ ா ய ா க .  எ ை க் கு 

றேர்வழிஸய காட்டுவாயாக. எைக்கு சுகத்ஸத 

தருவாயாக. எைக்கு  உைவு வழங்குவாயாக. 

என்று கூ  றவண்டும். (நூல்: முஸ்லிம்) 

பி கு தக்பீர் கூ ி மறுபடியும் ைஜ்தா பெய்ய 

றவண்டும் றமறல கூ ியவாறு ைஜ்தாவில் 

ஓதிய துஆஸவ கூ  றவண்டும். 
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ப ி கு  இ ரண் ட ாவது  ரக்  அ த்த ிற் கு  எ ழ 

றவண்டும். முதல் ரக்அத்தில் ஓதியது றபான்று 

அஊது பிஸ்மியுடன் சூரதுல் பாதிஹாஸவயும் 

அதன் பின் ெி யபதாரு சூராஸவ- குர்ஆைில் 

பதாிந்த வெைங்கஸை இயலுமாைவஸர ஓத 

றவண்டும். 

பி கு முதலாவது ரக்அத்தில் பெய்தது றபான்று 

ருகூஊ சுஜூது பெய்து பகாள்ை றவண்டும். 

அத்தஹ ியாத்தில்  இருக்கும் றபாது  தைது 

பதாஸடயின் மீது ஸகவிரல்கஸை ெற்று விாித்து 

வலது ஸகஸய வலது பதாஸடயிலும் இடது 

ஸ கஸ ய  இ டது  ப தாஸ டய ிலு ம்  ஸ வ க்க 

றவண்டும் அதன் பின் 

ِ  اتلَِّحيَّاُت  لَوَاُت  َّلِلَّ يرَباُت، وَالصَّ َلَمُ  َوالطَّ َها َعلَْيَك  السَّ يُّ
َ
ِ  َورََْحَةُ  انلَِّبُّ  أ  اَّللَّ

َلَمُ  َوَبَرََكتُُه، ِ  ِعَبادِ  َولََعَ  َعلَْيَنا السَّ اِْلَِْي، اَّللَّ ْشَهدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
ُ  إِِلَّ  إَُِلَ  ِلَ  أ  اَّللَّ

ْشَهدُ 
َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ مَّ ، لََعَ  َصلر  اللَُّهمَّ    َوَرُسوُُلُ  َعْبُدهُ  حُمَ د  مَّ ، آلِ  َولََعَ  حُمَ د  مَّ  حُمَ

يدٌ  إِنََّك  إِْبَراِهيَم، لََعَ  َصلَّْيَت  َكَما يٌد، ََحِ ، لََعَ  بَاِركْ  اللَُّهمَّ  ََمِ د  مَّ  َولََعَ  حُمَ
، آلِ  د  يدٌ  ََحِيدٌ  إِنََّك  إِبْرَاِهيَم، لََعَ  بَاَرْكَت  َكَما حُمَمَّ  ََمِ

“எல்லாக் காணிக்ஸககளும் வணக்கங்களும் 

பாராட்டுகளும் அல்லாஹ்வுக்றக உாியை. 

ேப ிறய ! உ ங்கை ின்  ம ீது  அ ல்ல ாஹ் வ ின் 
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ொந்தியும் அருளும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படட்டு 

மாக! எங்கைின் மீதும் அல்லாஹ்வின் ேல்ல 

டியார்கைின்  ம ீதும் அல்லாஹ்வின்  ொந்தி 

ஏற்படட்டுமாக ! வண க்கத்த ிற்கு ா ியவன் 

அல்லாஹ்ஸவத் தவிர யாருமில்ஸல என்று 

உறுதியாக ேம்புகிற ன் . முஹம்மத்(ைல்) 

அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதருமாவார்கள் 

என்றும் உறுதியாக ேம்புகிற ன். 

யாஅல்லாஹ் இப் ாகீம் ேபியின்மீதும் அவரது 

குடும்பத்தார் ம ீதும் அருள் புாிந்தது றபால் 

முஹம்மத் ேபியின் மீதும் அவரது குடும்பத்தார் 

மீதும் அருள் புாிவாயாக. ேிச்ெயமாக ேீ புகழுக் 

குாியவன், கீர்த்திமிக்கவன். யா அல்லாஹ் 

இப் ாகீம் ேபியின் மீதும் அவரது குடும்பத்தார் 

மீதும் (பாக்கியம்) அபிவிருத்தி புாிந்தது  றபால் 

முஹம்மத் ேபியின் மீதும் அவரது குடும்பத்தார் 

மீதும் (பாக்கியம்) அபிவிருத்தி புாிவாயாக. 

ேிச்ெயமாக ேீ புகழுக்குாியவன் கீர்த்திமிக்கவன்” 

என்று கூ  றவண்டும். 

(நூல்: புகாாி முஸ்லிம். இப்னு மாஜா) 

அத்தஹ்யாத்திற்கு பின் ேபி(ைல்) அவர்கள் 

பாதுகாப்பு றதடியது றபான்று பாதுகாப்புத் 
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றதடி  ப ிரார்த்த ிக்க றவண்டும். அந்த துஆ 

பின்வருமாறு உள்ைது 

ِّنر  اللُهمَّ  ُعوذُ  إِ
َ
ِب  ِمنْ  بَِك  أ ِب  َوِمنْ  َجَهنََّم، َعَذا  فِْتَنةِ  َوِمنْ  اْلَقِْبِ، َعَذا

الِ  الَْمِسيحِ  فِْتَنةِ  َشر  َوِمنْ  وَالَْمَماِت، الَْمْحَيا جَّ  اِلَّ
யாஅல்லாஹ்  ேரக றவதஸைஸய விட்டும், 

மண்ணஸ  றவதஸை விட்டும்,  வாழ்வின், 

மரணத்தின் றொதஸைஸய விட்டும், தஜ்ஜா 

லி ன்  ற ெ ாதஸ ை ய ின்  த ீங் ஸ க  வ ிட் டு ம் 

உன்ைிடம் பாதுகாவல் றதடுகிற ன் (நூல்|; 

முஸ்லிம்) 

அதன் பின் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் 

திரும்பி ைலாம் பகாடுக்க றவண்டும் 

க ட ஸ ம ய ாை  ம ற் று ம்  சு ன் ை த் த ா ை 

பதாழுஸகயின் அட்டவஸண 

பதாழுஸககள் மு ன் 

சுன்ைத் 

கடஸமயாை 

பதாழுஸக 

 பின்சுன்ைத் 

சுபஹ் 2 2 - 

லுஹர் 2 + 2 4 2 

அைர் 2 + 2 4 - 
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மஃாிப் 2 3 2 

இஷா 2 4 2 

வித்ரு 3+2 

ஜூம்ஆ தஹ ீயதுல் 

மஸ்ஜித் 2 

2 வீட்டில் 2 

ப ள் ை ிய ில் 

2+2 

 

 


