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நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

பபோதித்த நற்பண்புகள். 

PART.01 

 

M.S.M.இம்தியோஸ் யூசுப் 

ஸலபி  
உயர்ந்த பண்போடும் ஆளுமமயுமுள்ள 

செயற்போடும் சகோண்ட ஒருவனோக ஒரு 

முஸ்லிமம உருவோக்குவது இஸ்லோத்தின் 

அடிப்பமட பநோக்கமோகும். இதன் மூலம்  

அல்லோஹ்வின் அன்மபயும் மக்களிமடபய 

பநெத்மதயும்  ஏற்படுத்துகிறது. இனத்தோல், 

சமோழியோல், பதெத்தோல் பிோிந்து நின்றோலும் 

நற்குணத்தோல் பிமணப்மப ஏற்படுத்தி உறமவ 

உயர்த்தி மவக்கிறது. இதமனபய  அரபியில் 

‘‘அக்லோக்’’ என்பர்.  

இந்த அக்லோக்கின் போல் இஸ்லோம்  உலக 

மக்களுக்கு அமழப்பு விடுக்கிறது.  
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ஆன்மோக்கமள, அதமனக் சகோண்பட பயிற்று 

விக்கிறது. இதற்கோகபவ வஹீயும் அருளப்பட் 

டது.  

உள்ளம் தூய்மமயமடந்து இமறநம்பிக்மக 

யுடனோன செயற்போடுகள் இமழபயோடுகின்ற 

பபோது மனிதன் சவற்றிப் சபற்றவனோக 

ஆகிவிடுகிறோன். நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களது 

நபித்துவத்மதப்பற்றி குறிப்பிடும் பபோது ‘நோன் 

நற்பண்புகமள பூரணப்படுத்தபவ நபியோக 

அனுப்பப்பட்டுள்பளன்’ என குறிப்பிட்டோர்கள். 

(நூல்: அஹ்மத்) 

அகிலத்திற்கு அருட்சகோமடயோக அனுப்பி 

மவக்கப்பட்ட தனது இறுதித் தூதர் நபி 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கமள உயோிய பண்புகமள 

அணிகலன்களோகக் சகோண்ட முன் மோதிோியோன 

தூதரோகபவ அல்லோஹ் அனுப்பி மவத்தோன். 

சவற்றிகரமோன மனிதனோகபவ நபிமுஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் மக்கள் முன் வோழ்ந்து 

கோட்டினோர்கள். 

அல்லோஹ் கூறுகிறோன்:   
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نَْت  َما
َ
ْجًرا لََك  َوإِن  ( 2) بَِمْجُنون   َربَِّك  بِنِْعَمةِ  أ

َ
 لََعَل  َوإِن َك ( 3) َمْمنُون   ْيَ غَ  أَل

 4 - 2: القلم - َعِظيم   ُخلُق  

உமது இரட்ெகனோன அல்லோஹ்வின் அருளோள் 

நீர் மபத்தியக்கோரர் அல்ல. உமக்கு முடிவுறோத  

கூலிகள் நிச்ெயமோக உண்டு. நிச்ெயமோக (நபிபய) 

நீர் மகத்தோன (உயர்ந்த ) பண்புகமளக் 

சகோண்டவரோக இருக்கின்றீர் என அல்லோஹ் 

கூறுகிறோன். (அல் குர்ஆன் 68:4) 

இமோம் இப்னு மதமியோ (ரஹ்) அவர்கள் 

இவ்வெனம் குறித்து விளக்கிடும் பபோது, 

அல்லோஹ் தனது தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்களின் மகத்தோன பண்புகமளக் குறித்து 

வர்ணிக்கும் இந்த வர்ணமனபய முழுமமயோன 

மோர்க்கமோகும். இதமனக் சகோண்பட 

எல்பலோருக்கும் சபோதுவோக கட்டமளயிட் 

டுள்ளோன் என்று கூறினோர்கள்.  

ஆயிஷோ (ரழி) அவர்கள் குறிப்பிடும் பபோது, 

நபிகளோோின் பண்போடுகள் குர்ஆனோகபவ 

இருந்தது என்றோர்கள். (நூல் முஸ்லிம்) 

திறந்த மனதுடன் நல்ல உள்ளத்துடன் 

அல்லோஹ் விரும்பு கின்றவற்மற நமடமுமறப் 
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படுத்த விமரவபத இந்த பண்போட்டின் 

யதோர்த்தமோகும் என சதளிவுபடுத்துகிறோர் கள். 

(நூல்: மஜ்மூஉர் ரஸோஇலில் குப்ரோ 1\ 234) 

ெிறந்த பண்புகள்தோன் முழுமமயோன 

மோர்க்கமோகும். அதுபவ ஈமோனின் யதோர்த்தங் 

களோக, மோர்க்கத்தின் கட்டமளகளோக 

இருக்கின்றன என இமோம் இப்னுல் மகயிம் 

(ரஹ்) கூறுகிறோர்கள். (நூல்: மதோோிஜுஸ் 

ஸோலிகீன் 2 \ 319) 

ெிறு வயது முதல் தனது ெமூகத்தவர்களின் 

முன்னோல் வோழ்ந்த நபிமுஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்கமள (அஸ்ஸோதிக்) உண்மமயோளர் (அல் 

அமீன்) நம்பிக்மகயோளர் என அம் மக்கள் 

பபோற்றினோர்கள். 

 இமற தூதுத்துவத்மத மக்கள் ஏற்க மறுத்த 

பபோது தன்னு மடய தூய்மமயோன வோழ்மவ 

ஆதோரமோக மவத்து அன்னோர் பபெினோர்கள். 

‘‘நோன் உங்களிமடபய பல கோலம் வோழ்ந்தவன் 

நோன் செோல்வமத விளங்கிக் சகோள்ள 

மோட்டீர்களோ ‘’ என்று பகட்டோர்கள். மக்கத்து 

மக்கள் எந்த ஒரு ெந்தர்ப்பத்திலும் முஹம்மத் 
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சபோய்யோனவர் என்று கூறியதில்மல. எந்த 

கீறலும் இன்றி அப்பழுக்கற்றவர்களோக அன்னோர் 

வோழ்ந்தோர்கள். அவர்கள் வோழ்வுக்கு மக்கள் 

ெோட்ெி செோன்னோர்கள். ஒளிவு மமறவின்றி திறந்த 

புத்தகமோகபவ தனது வோழ்மவ முஹம்மத் நபி 

அமமத்துக் சகோண்டோர்கள்.  

நபி(ஸல்) அவர்களின் செயற்போடுகள்  மிக 

உயர்ந்த நிமல யிபல இருந்தன.Mஅெிங்கங்கமள 

அவர்கள் ஒரு பபோதும் ஆதோித்ததில்மல. 

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ن   الَْعاِص، بِْن  َعْمِرو بِْن  اّلل 
َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَُك  لَمْ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصل   اّلل 

ًشا َوَل  فَاِحًشا ْخاَلقًا ِخيَاِرُكمْ  ِمنْ »: َيُقوُل  َوََكنَ  ُمَتَفحِّ
َ
َحاِسنُُكْمأ

َ
 أ

அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ோிப்னுல் ஆஸ் (ரலி) 

அவர்கள் அறிவிக்கிறோர்கள். 

நிச்ெயமோக அல்லோஹ்வின் தூதர் நபி (ஸல்) 

அவர்கள் மோனக்பகடோன கோோியங்கள் 

செய்பவரோகபவோ பமோெமோன பபச்சுக்கமள 

பபசுபவரோகபவோ இருக்கவில்மல. (மோறோக) 

அவர்கள் மக்களிடம் உங்களில் ெிறந்தவர் 

பண்போடில் ெிறந்தவரோவோர் என கூறக்கூடிய 

வரோக இருந்தோர்கள் என அறிவிக்கிறோர்கள். 

(நூல் :அஹ்மத் திர்மதி) 
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நபி(ஸல்)அவர்கள் முன்மோதிோிமிக்க ெிறந்த 

பண்போளரோக விளங்கினோர்கள். அன்னோரு மடய 

உயர் பண்புகமள பற்றி நபித்பதோழர்கள், 

அறிவித்தமத இமோம் திர்மதி (ரஹ்) அவர்கள் 

தங்களமடய ஷமோஇலித் திர்மிதி எனும் நூலில் 

மிக பநர்த்தியோக சதோகுத்துத் தந்துள்ளோர்கள். 

அது பபோல் ஏமனய இமோம்களும் தங்களுமடய 

நூல்களில் சதோகுத்துத் தந்துள்ளோர்கள் அதில் 

வரக்கூடிய செய்திகமள மிகச் சுருக்கமோக 

பின்வருமோறு கூறலோம்.  

 நபியவர்கள் மக்கமள இன்முகத்பதோடு 

ெந்திப்போர்கள் 

நற்குணத்பதோடு பழகுவோர்கள். எளிமமயோன 

சுபோவத் துடன் இருப்போர்கள். 

கடுகடுத்தவர்களோக, இறுகிய மனம் பமடத்த 

வரோக, கூச்ெலிடுபவரோக, அடுத்தவர்களின் 

குற்றம் குமறகமள பதடுபவரோக, அடுத்த 

வர்கமள அதிகம் புகழ்பவரோக கஞ்ெத்தனம் 

செய்பவரோக இருக்க மோட்டோர்கள். 

அடுத்தவர்களின் கஷ்டங்கமள சுமக்கக் 

கூடியவரோக, பதமவயுமடபயோோின் பதமவகமள 
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நிவர்த்தி செய்யக் கூடியவரோக, மக்களிமடபய 

ெமோதோனத்மத ஏற்படுத்தக் கூடியவரோக, 

இனபந்துகமள அரவமணக்கக் கூடியவரோக 

இருந்தோர்கள். 

ெண்மடயிடுதல், வீண் பபச்சுக்கள் ஈடுபடுதல், 

சபருமம யடித்தல், அடுத்தவமர இழிவோக 

கருதுதல், சபோய் பபசுதல், புறம் பபசுதல் பபோன்ற 

கோோியங்களிலிந்து தவிர்ந்திருப் போர்கள். 

சகட்ட வோர்த்மதகள் பபசுபவரோபவோ, சகட்ட 

செயல்கள் புோிபவரோகபவோ இருந்ததில்மல. 

தீயமத தீயமதக் சகோண்டு போிகோரம் கோண 

மோட்டோர்கள். கமடவீதியில் ெண்மட பிடிக்க 

மோட்டோர்கள். சபோய் பபசுவமத விரும்ப 

மோட்டோர்கள். 

தங்களது மமனவிமோர்களுக்கும், தங்களுக்கு 

பணியோற்றிய வர்களுக்கும் ஒரு பபோதும் 

அடித்ததில்மல. தங்களது மமனவிமோோிடத்தில் 

ெிறந்தவபர உங்களில் ெிறந்தவர் என்று 

கூறுவோர்கள். 
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ெிறுவர்கமள கடந்து சென்றோல் ஸலோம் 

கூறுவோர்கள், ெிறுவர்களின் தமலகமள வருடி 

விடுவோர்கள். 

சகோஞ்சும் சமோழியில் மிஞ்ெி விமளயோடு 

வோர்கள். பிள்மளகளிடத்தில் நீதமோக நடக்கு 

மோறும் அன்பு கோட்டு மோறும் கூறுவோர்கள். 

விருப்பமில்லோத பபச்சுக்கமள கவனிக்கோமல் 

விட்டு விடுவோர்கள். 

நபி பபசும்பபோது நபித்பதோழர்கள் -தங்கள் 

தமலகளின் மீது பறமவகள் இருப்பது பபோல்- 

அமெயோமல், அமமதியோக இருப்போர்கள். 

நபியின் முன்னிமலயில் ெண்மட பிடிக்க 

மோட்டோர்கள். ஒருவர் பபசும்பபோது இமட 

மமறத்து நபியவர்கள் பபெ மோட்டோர்கள். 

ஸஹோபோக்கள் (நபியின் பதோழர்கள்) பபசும் 

பபோது ெிோித்தோல் ெிோிப்போர்கள். ஆச்ெோியப் 

பட்டோல் தனது ஆச்ெோியத்மத சவளிப்படுத்து 

வோர்கள். 

புதியவர்கள் வந்து பபசும்பபோது கடுகடுப்போன 

வோர்த்மத கள் பபெினோபலோ, சபோருத்தமற்ற 

பகள்விகமள பகட்ப மதபயோ சபோருத்துக் 
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சகோள்வோர்கள். தம்மிடம் பபசுபவோின் பபச்மெ 

இமடநடுவில் துண்டிக்க மோட்டோர்கள். 

தன்மன சகோல்வதற்கு  வோபளந்தி  

வந்தவமரயும், விருந்தின் பபோது உணவில் 

நஞ்சூட்டி தந்தவமளயும் மன்னித்தோர்கள். 

தனக்கு தீங்கிமளத்த  யோமரயும் 

பழிவோங்கியதில்மல. 

மோர்க்க விவகோரத்தில் வரம்பு மீறினோல் மட்டும் 

தண்டிப்போர்கள். 

தங்களுக்கோக எழுந்து நின்று மோியோமத செய்ய 

பவண்டும் என்று விரும்பியதில்மல. யோரும் 

எமதயும் பகட்டு இல்மல என்று செோன்ன 

தில்மல. நோமளக்சகன்று எமதயும் பெமித்த 

தில்மல. அன்பளிப்புகமள ஏற்போர்கள். அதற்கு 

பிரதியுபகோரமும் செய்வோர்கள். தனக்கும் தனது 

குடும்பத்தவருக்கும் தர்மப் சபோருட்கள் 

தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றோர்கள்.  

அமறயிலிருக்கும் கன்னியர் சவட்கப்படுவமத 

விட அதிகம் சவட்கப்படுவோர்கள். 

அல்லோஹ்வுக்கு நன்றியுள்ள அடியோனோக 

இருப்பமதபய விரும்பினோர்கள். 
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ெில ெில்லற கோசுகளுக்கோக மக்கோவின் 

பள்ளத்தோக்கில் ஆடுமமத்தவன் நோன் என்று 

அடக்கமோக செோல்வோர்கள். 

சபரும்போலும் தண்ணீரும் ஈத்தப்பழமும் 

அவர்களுமடய உணவோக இருந்தது. மரணிக்கும் 

வமர மிருதுவோன சரோட்டிமய ெோப்பிட்டதில்மல. 

ஆம்! மகத்தோன பண்போட்டின் ெிகரமோக 

விளங்கிய  எங்கள் உயிோிலும் பமலோன  நபி 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கமள நோம் நம்பிக்மக 

சகோண்டு பின்பற்ற கிமடத்தமம அல்லோஹ் 

செய்த மோரும் சபரும் அருளோகும். 

அல்ஹம்துலில்லோஹ்! 

தங்கள் வோழ்வில் முன்மோதோியோக இருந்துக் 

சகோண்பட மக்களிடம் மோர்க்கம் பபெினோர்கள். 

அவர்கள் பபசுகின்ற அல்லது பபோதிக்கின்ற எந்த 

வோர்த்மதக்கும் மோற்றமோக நடந்ததில்மல. 
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நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

பபோதித்த நற்பண்புகள். 

PART.02 

M.S.M.இம்தியோஸ் 

யூசுப் ஸலபி 
       ஒவ்சவோரு முஸ்லிமும் ஒழுக்க 

பண்போடுகளுடன் நடமோடபவண்டும் என்று 

பபோதித்தோர்கள். ஒரு முஃமினின் ஈமோன் (இமற 

நம்பிக்மக)முழுமம சபறுவதற்கு ஒழுக்க 

பண்போடுகபள கோரணம் என்றும் கூறினோர்கள். 

பண்போடு இல்லோத முஸ்லிம் அல்லோஹ் விடத்தில் 

எந்த மதிப்பும் இல்லோத வன்..  

ِب  َعنْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَريَْرَة، أ ْكَمُل «  وََسل مَ  َعلَْيهِ  اللُ  َصل   اّلل 

َ
 إِيَمانًا الُْمْؤِمنِيَ  أ

ْحَسنُُهمْ 
َ
 اُخلُقً  أ

இமறநம்பிக்மகயில் முழுமமப் சபற்ற 

முஃமின்கள்  பண் போட்டில் ெிறந்தவரோவர்கள்; 

என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறி னோர்கள். 
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அறிவிப்பவர்:அபூஹூமரரோ (ரலி) நூல்: 

அபூதோவுத். 

இந்த பண்போபட நோமள மறுமமயில் 

நபிகளோருடன் சுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய 

போக்கியத்திமனயும் சபற்றுத் தருகிறது. 

، َعنْ  ن   َجابِر 
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصل   اّلل  اَل  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل  َحبُِّكمْ  ِمنْ  إِن  »: قَ

َ
 ِإَل   أ

قَْربُِكمْ 
َ
َحاِسَنُكمْ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ََمِْلًسا ِمّنِّ  َوأ

َ
ا أ ْخاَلقً

َ
 أ

 உங்களில் எனக்கு மிக விருப்பமோனவர் 

மறுமமயில் மிக சநருக்கத்திற்குோியவர் 

பண்போட்டில் ெிறந்தவரோவோர் என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறினோர்கள். 

அறிவிப்பவர்: ஜோபிர் (ரலி) நூல்: திர்மிதி 

மறுமமக்கோக வோழக்கூடிய முஸ்லிம் இந்த 

உலகில் அதற்கோன ஏற்போடுகமள செய்ய 

பவண்டியவனோக இருக்கிறோன். அதன் 

வழிகோட்டிகளோக அல்லோஹ்வின் குர்ஆனும் 

நபிகளோோின் வழிகோட்டலும் தரப்பட்டுள்ளது. 

பண்போடுகள் எமவ, அநோகோீகமோனமவ எமவ, 

என பலஹீனமோன மனிதன் தீர்மோனிப்பதனோ 
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பலபய உலகில் அனோெோரங்களும் அெிங்கங்க 

ளும் தமலவிோித்தோடுகின்றன.  

பகுத்தறிவு சகோடுக்கப்பட்டுள்ள மனிதனுக் 

கோன வழி கோட்டல்கமள வழங்குகின்ற 

சபோறுப்மப போிபூரணத்துவம் சபற்ற வல்ல 

ரஹ்மோன்  ஏற்றுக் சகோண்டுள்ளோன். பமடத்த 

வனுக்குத்தோன் பமடக்கப் பட்டவர்களின் 

இயல்புகளும் உணர்வுகளும் என்னசவன்று 

சதோியும். இதன் நிமித்தபம உலகிற்கு நபிமோர்கள் 

அனுப்பப் பட்டோர்கள். பவதங்கள் இறக்கப் 

பட்டன.  

எனபவ மனிதனது ஒவ்சவோரு அமெவும் 

செயற்போடும் அல்லோஹ்வின் வழிகோட்டலோன 

வஹிமயக் சகோண்பட வடிவமமக்கப்பட 

பவண்டும். அவ்வோறு வடிவமமக்கப் படும் 

மனிதபன ‘‘முஃமினோக’’ ெிறந்து விளங்கு கிறோன். 

பயபக்தியுள்ளவனோக பணிந்து நடக்கி றோன்.  

அல்லோஹ் வின் மன்னிப்பும் சுவனத்தின் உயர்ந்த 

அந்தஸ்தும் இவர்களுக்பக உோித்தோ கிறது.  

மக்களுக்கிமடயில் பண்போட்டிமன வளர்த்துக் 

சகோள்ளவும் மனித பநயத்திமன பமம்படுத் 

திடவும் அல்லோஹ் இறக்கிய குர்ஆமனக் 
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சகோண்டு முஹம்மத் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

பபோதித்தோர்கள். 

குர்ஆனில் அல்லோஹ் கூறுகிறோன்: 

ة   َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   إَِل  وََسارُِعوا َماَواُت  َعْرُضَها وََجن    الس 
َ
ْت  رُْض َواأْل ِعد 

ُ
 أ

ينَ ( 333) لِلُْمت ِقيَ  ِ اءِ  ِف  ُينِْفُقونَ  اَّل  اءِ  الَّس    َوالَْعاِفيَ  الَْغيَْظ  َوالاَْكِظِميَ  َوالَّض  
ُ  انل اِس  َعِن  ينَ ( 334) الُْمْحِسِنيَ  ُُيِب   َواّلل  ِ وْ  فَاِحَشةً  َفَعلُوا إِذَا َواَّل 

َ
 َظلَُموا أ

نُْفَسُهمْ 
َ
َ  ذََكُروا أ اْستَْغَفُروا اّلل  نُوبِِهمْ  فَ نُوَب  َيْغِفرُ  َوَمنْ  َِّلُ ُ  ِإل   اَّل  وا َولَمْ  اّلل   ََعَ  يُِِص 

 331 - 333: عمران آل {331) َيْعلَُمونَ  َوُهمْ  َفَعلُوا َما

உங்கள் இரட்ெகனிடமிருந்துள்ள மன்னிப்பின் 

பக்கமும் வோனங்கள் மற்றும் பூமியின் அளவு 

விெோலமோன சுவர்க்கத்தின் பக்கமும் நீங்கள் 

விமரந்து செல்லுங்கள். அது பயபக்தி 

யோளர்களுக்கோகபவ தயோர் செய்யப்பட்டுள்ளது.  

அவர்கள் செல்வ நிமலயிலும் வறிய 

நிமலயிலும் (நல்ல றங்களில்) செலவு 

செய்வோர்கள். இன்னும் பகோபத்மத சமன்று, 

மனிதர்கமள மன்னிப்பவர்களோகவும் இருப்போர் 

கள். நன்மம செய்பவோமர அல்லோஹ் 

பநெிக்கிறோன்.  
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இன்னும் அவர்கள் மோனக்பகடோன ஒரு 

கோோியத்மதச் செய்து விட்டோபலோ அல்லது 

தங்களுக்குத் தோங்கபள அநீதி இமழத்துக் 

சகோண்டோபலோ அல்லோஹ்மவ நிமனவு கூர்ந்து 

உடபன தங்களது போவங்களுக்கோக போவ 

மன்னிப்புத் பதடுவோர்கள். அல்லோஹ்மவயன்றி 

போவங் கமள மன்னிப்பவன் யோர்? அவர்கள் 

அறிந்து சகோண்பட தோம் செய்யும் தவறில் 

நிமலத்திருக்க மோட் டோர்கள். (3:133-135) 

இமற விசுவோெிகள் (முஸ்லிம்கள்) நடந்து 

சகோள்ளும் உயர்ந்த குணங்கமள அல்லோஹ் 

இவ்வெனங்களில் விபோிக்கிறோன். தனக்கு மிகவும் 

விருப்பத்திற்குோிய மக்களோகவும் இவர்கமள 

அமடயோளம் கோட்டுகிறோன்.  

 மக்களுக்கு செலவு செய்பவர்கள்; 

 பகோபத்மத அடக்கக் கூடியவர்கள்; 

 மன்னிப்பு வழங்குபவர்கள்; 

 நன்மம செய்பவர்கள்; 

 தங்கள் தவறுகளுக்கோக உடபன அல்லோஹ் 

வின் போல் மீளுபவர்கள் என்ற பண்புகமள 
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சகோண்டிருப்ப வர்கள். மனிதர்களுடோன 

நற்பழக்கபம இமற பநெ செல்வர்களோக 

முஸ்லிமம மோற்றி விடுகிறது. 

பமலும் அல்லோஹ் கூறுமகயில்.. 

نْ  الِْب   لَيَْس 
َ
ِق  ِقبََل  وُُجوَهُكمْ  تَُول وا أ ِ  آَمنَ  َمنْ  الِْب   َولَِكن   َوالَْمْغِرِب  الَْمْْشِ  بِاّلل 

 الُْقْرَب  ذَوِي بِّهِ حُ  ََعَ  الَْماَل  َوآَت  َوانل بِيِّيَ  َوالِْكتَاِب  َوالَْماَلئَِكةِ  اْْلِخرِ  َواْْلَْومِ 
بِيلِ  َوابْنَ  َوالَْمَساكِيَ  َواْْلَتَاَم  ائِلِيَ  الس  قَاِب  َوِف  َوالس  قَامَ  الرِّ

َ
اَلةَ  َوأ  َوآَت  الص 

ََكةَ  ا بَِعْهِدِهمْ  َوالُْموُفونَ  الز  ابِِرينَ  ََعَهُدوا ِإذَ َساءِ  ِف  َوالص 
ْ
اءِ  اْْلَأ ِس  وَِحيَ  َوالَّض  

ْ
 اْْلَأ

وَلِ 
ُ
ينَ  َك أ ِ وَلَِك  َصَدقُوا اَّل 

ُ
ُقونَ  ُهمُ  َوأ  الُْمت 

கிழக்கு பமற்குப் பக்கமோக உங்கள் முகங்கமள 

நீங்கள் திருப்புவது (மட்டும்) நன்மமயோகோது. 

மோறோக அல்லோஹ் மவயும், இறுதி நோமளயும், 

வோனவர்கமளயும், பவதங்கமளயும், நபிமோர் 

கமளயும் நம்புபவோரும், தோன் விரும்பும் 

செல்வத்மத (அல்லோஹ்வுக்கோக) சநருங்கிய 

உறவினர், அநோமதகள், வறிபயோர், வழிப் 

பபோக்கர்கள், யோெிப்பபோர் (ஆகிபயோருக் கும்), 

அடிமமகமள விடுதமல செய்வதற்கும் வழங்கி 

சதோழுமகமய நிமல நோட்டி ஸகோத்மத 

சகோடுப்பபோரும் வோக்குறுதி அளித்தோல், வோக்கு 

றுதிகமள நிமற பவற்றுபவோரும் வறுமம, 
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துன்பம், பபோர் என்பவற்றின் பபோது ெகித்துக் 

சகோள்பவோருபம நன்மம செய்பவர்கள் அவர்கள் 

தோன் உண்மம உமரத்தவர்கள். அவர்கபள 

பயபக்தி யோளர்கள்.(2:177) 

சதோழுமகமய நிமல நோட்டுவது மட்டும் 

அல்லோஹ்வுக்கு உவப்போன கோோியமல்ல. 

ஈமோனிய கடமமகமள ஏற்றுக் சகோண்டபின் 

ஏமழ, எளியவர்கள், உறவினர், அனோமதகள், 

பகட்டு வருபவர்கள் ஆகிபயோருக்கு  உதவி 

ஒத்தோமெகள் புோிதல்,  சகோடுத்த வோக்குறுதிமய 

நிமல நோட்டுதல், துன்பத்தில் சபோறுமம கோத்தல், 

இன்பத்தில் அல்லோஹ்மவ நிமனவு கூர்தல் 

பபோன்ற பண்புகளும் அல்லோஹ்வுக்கு 

உவப்போனது. இதுபவ பயபக்தியோளர்ளின் 

இலக்கணங்களோகும் என்பமத குறிப்பிடு கிறோன்.  

“தன் செல்வத்தோலும், சபோருளோலும், 

உடலோலும், உள்ளத்தோலும், உள்ளும் புறமும் 

செயலோற்றும் அத்தமன கோோியங்களுக்கும் 

வணக்க வழிபோடுகளுக்கும் அல்லோஹ்விடம் 

பதில் செோல்ல பவண்டும்” என்ற ஈமோனிய 

பண்போடுகள் இமறவிசுவோெிமய உயர்த்தி 

மவக்கிறது. 
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அல்லோஹ்வின் இரு கரங்களோல் பமடக்கப் 

பட்ட முதல் மனிதன் ஆதம் (அமல) அவர்களது 

ெந்ததிகமளயும் அல்லோஹ் இப்பண்போடுகமளக் 

சகோண்டு ெிறப்பிக்கிறோன். 

نَْسانَ  َخلَْقنَا لََقدْ  ْحَسِن  ِف  اْْلِ
َ
ْسَفَل  رََدْدنَاهُ  ثُم  ( 4) َتْقِويم   أ

َ
ينَ  إِل  ( 1) َسافِلِيَ  أ ِ  اَّل 

اِِلَاِت ال وََعِملُوا آَمنُوا ْجر   فَلَُهمْ  ص 
َ
 َمْمُنون   َغْيُ  أ

நிச்ெயமோக மனிதமன நோம் அழகோன 

அமமப்பில் பமடத்பதோம். பின்னர் (அவனது 

செயற்போடுகள் கோரணமோக) தோழ்ந்தவர்களில் 

மிகத் தோழ்தவனோக அவமன நோம் ஆக்கிபனோம். 

(எனினும்) எவர்கள் நம்பிக்மக சகோண்டு 

நல்லறங்களும் புோிந்தனபரோ அவர்கமளத் தவிர. 

அவர்களுக்கு முடிவுறோத கூலி உண்டு.(95:4-6) 

இஸ்லோம் கூறும் ஒழுக்க மோண்புகள் 

பண்போடுகள் தோன்  இஸ்லோத்மத வளர்த்ததும் 

வோழமவத்ததுமோகும். மனித இனத்தின் 

விபரோதிகளோக வோழ்ந்த ஜோஹிலியோ ெமூகத்மத 

குர்ஆனிய ெமூகமோக முஹம்மத் நபி(ஸல்) 

அவர்கள் மோற்றி அமமத்ததும் இப்பண்போடு 

கமள அடிப்பமடகளோக சகோண்டு தோன்.  
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ِب  َعنْ 
َ
ُ  َصل   اللِ  رَُسوُل  ِل  قَاَل : قَاَل  ذَر   أ  ُكنَْت، َحيْثَُما اللِ  ات ِق : وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
تْبِعِ 

َ
يَِّئةَ  َوأ  .َحَسن   ِِبُلُق   انل اَس  وََخالِِق  تَْمُحَها، اِلََسنَةَ  الس 

“நீ எங்கிருந்தோலும் அல்லோஹ்மவ அஞ்ெிக் 

சகோள். தவசறோன்மற செய்துவிட்டோல் நன்மம 

சயோன்மற செய்து விடு. அந்த நன்மம 

அத்தவமற அழித்து விடும். மக்க ளுடன் அழகிய 

பண்புகளுடன் செயலோற்று” என நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினோர்கள்.  

அறிவிப்பவர்: அபூ தர் (ரழி)  (நூல்: திர்மிதி,  

அல்லோஹ்மவ அஞ்ெி வோழும் ‘‘தக்வோ’’ 

அமனத்து நற் கோோியங்களுக்கும் தமலமம 

யோகும். தன் பமனியிலும் ஆமடகளிலும் ெகதிகள் 

பட்டுவிடோமல் அசுத்தங்கமள கண்டு அவெரமோக 

அகன்று விடுவது பபோல் தீய பண்பில் இருந்து 

நற்பண்போட்டின் போல் சநருக்கி மவப்பபத   

இமறயச்ெமோகும். எனபவ இமறயச்ெம் 

நிழலோடும்பபோது நற்பண்புகள் 

இமழபயோடுகின்றன. இதுபவ மக்களின் 

மனங்கமள சவற்றி சகோள்வதற்கும் கோரண 

மோகும். நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தங்களது 

பண்போடுகளினோபல மக்கமள சவன்றோர்கள். 
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‘‘நன்மமகள் செய்தல் (அல்ஹஸனோத்)'' என்ற 

வோர்த்மத அல்லோஹ்வின் போல் சநருக்கி 

மவக்கக்கூடிய அமனத்து விதமோன நற் 

கோோியங்கமளயும் குறிக்கும் ஒரு வோர்த்மத 

யோகும். இந்த ‘‘ஹஸனோத்'' தீமமகமள விட்டும் 

தீய பண்போடுகமள விட்டும் மனிதமன 

தூரப்படுத்துகிறது. 

وِحَ  َما اتُْل 
ُ
قِمِ  الِْكتَاِب  ِمنَ  إَِْلَْك  أ

َ
اَلةَ  َوأ اَلةَ  إِن   الص   الَْفْحَشاءِ  َعِن  تَنَْه  الص 

ْكرُ  َوالُْمنَْكرِ  ِ  َوََّلِ كْ  اّلل 
َ
ُ  َبُ أ  41: العنكبوت  تَْصنَُعونَ  َما َيْعلَمُ  َواّلل 

நபிபய! இவ்பவதத்தில் உமக்கு வஹியோக 

அறிவிக்கப் பட்டமத நீர் ஓதிக்கோட்டு 

வீரோக.பமலும் சதோழுமகமய நிமல நோட்டு 

வீரோக. நிச்ெயமோக சதோழுமக மோனக்பகடோன 

மதயும் சவறுக்கத்தக்கமதயும் விட்டும் தடுத்து 

விடும். அல்லோஹ்மவ நிமனவு கூருவது மிகப் 

சபோியதோகும். நீங்கள் செய்பவற்மற அல்லோஹ் 

நன்கறிவோன். (29:45) 

ஒரு நோமளக்கு ஐந்து முமறசதோழுமகயில் ஒரு 

அணியில் பதோபலோடு பதோலோக உரெி நின்று ஏக 

இரட்ெகனுக்கு முன் அடிமமத்துவத்தின் பணிமவ 

கோட்டும் பபோது ெபகோதர போெமும் உறவும் 
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வளர்க்கப்படுகிறது. ஏற்றத் தோழ்வு 

அகற்றப்படுகிறது. அடுத்தவமர மதித்து நடக்க 

பவண்டும் பதமவகமள புோிந்து சகோள்ள 

பவண்டும் பவற்றுமம போரோட்டோது தீண்டோமம 

கோட்டோது ஒற்றுமமயோக கோோியமோற்ற பவண்டும் 

என்ற போடம் மீட்டப்படுகிறது. 

அல்லோஹ்வுக்கோன இபோதத்தில் மனிதர்களுக் 

கிமடயிலோன பிமணப்மப பண்போடுகமளயும் 

வளர்த்துக் சகோள்ளும் பபோது இவ்வுலகில் 

நல்வோழ்மவயும் மறுவுலகில் நற்சபயமரயும் 

சபற முடியும்.  

இஸ்லோம் கூறும் ஒவ்சவோரு வணக்கங்களும் 

அமமக்கப் பட்டிருப்பதன் பநோக்கமும் 

யதோர்த்தமும் இதுபவ யோகும்.  

ِب  َعنْ 
َ
رَْداِء، أ ن   ادل 

َ
ِب   أ ُ  َصل   انل  ء   َما: قَاَل  َسل مَ وَ  َعلَيْهِ  اّلل  ْثَقُل  ََشْ

َ
 ِمزَيانِ  ِف  أ

ق   ِمنْ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  الُْمْؤِمِن 
، ُخلُ َ  َوإِن   َحَسن   .اْلَِذيءَ  الَفاِحَش  َْلُبِْغُض  اّلل 

மறுமம நோளில் ஒரு முஃமினின் தரோெில் அதிக 

கனம் ஏற்படுத்துவது நற்குணம் தோன். நிச்ெயமோக 

அல்லோஹ் சகட்டப் பபச்சுக்கமள பபசுபவமன 

தீய செயல்கமள செய்பவமன(க் கண்டு) 

பகோபப்படுகிறோன் என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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கூறினோர்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூ தர்தோ (ரழி), 

நூல்: திர்மிதி) 

மறுமம நோளில் நன்மம-தீமம நிறுக்கப் 

படும்பபோது நன்மம தட்மட கனக்கச் செய்யும் 

பணியில் பண்போடு களுக்கு உோிய பங்குண்டு. 

தீமமயோன அறுவருப்போன வோர்த்மதகமள 

அல்லோஹ் விரும்புவதில்மல. நல்ல வோர்த்மத 

கமளபய விரும்புகிறோன் ‘‘நல்ல வோர்த்மதயும் 

தர்மமோகும் என நபி (ஸல்) கூறினோர்கள். 

பிறப்போல், படிப்போல், பதவியோல் மனிதன் 

மற்ற மனிதமன விட பவறுபட்டு நின்றோலும் 

பண் போட்டினோல் சபறப்படும் பதவிபய 

இவ்வுலகி லும் மறுமமயிலும் அவமன உயர்ந்த 

மனிதனோகக் கோண்பிக்கிறது. 

நன்மம பற்றியும் தீமம பற்றியும் நோன் நபி 

(ஸல்) அவர்களிடம் பகட்படன். நன்மம என்பது 

நற்குணமோகும். தீமம (போவம்) என்பது உம் 

உள்ளத்மத உறுத்துவதும் மக்கள் அமதப் 

போர்த்து சவறுப்பதும் ஆகும் என நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினோர்கள். (அறிவிப்பவர்: நவோஸ் 

இப்னு ஸம்ஆன் (ரழி), நூல்: முஸ்லிம்) 
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மக்களுக்கு சவறுப்பூட்டுகின்ற கோோியங்கபள 

தீய குணங்களோகும். அக்கோோியங்கள் அல்லோஹ் 

வுக்கும் பகோபத்மத ஏற்படுத்துவ தோகும். 

மக்களின் மதிப்மபப் சபறுவதற்கும் அல்லோஹ் 

வின் அன்மப அமடவதற்கும் அழகிய செயற் 

போடுகபள துமண நிற்கின்றன.  

பமலும் ஒருவமர அணுகும் பபோது மலர்ந்த 

முகத்துடன் புன்னமக போர்மவயுடன் பநோக்க 

பவண்டும் என்றும் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கூறுகிறோர்கள். 

ِب  َعنْ 
َ
ِب   ِلَ  قَاَل : قَاَل  ذَر ، أ  الَْمْعُروِف  ِمنَ  ََتِْقَرن   َل »: وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصل   انل 
ا، نْ  َولَوْ  َشيْئً

َ
َخاكَ  تَلَْق  أ

َ
 »َطلْق   بِوَْجه   أ

 நன்மமயோன எக்கோோியத்மதயும் அற்பமோக 

கருதோபத. உன் ெபகோதரமன புன்னமகயுடன் 

ெந்திப்பதோக இருப்பினும் ெோிபய என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறினோர்கள். 

அறிவிப்பவர்: அபூதர்(ரலி) நூல்: முஸ்லிம் 

பணம் சகோடுக்கோமல், உடல் உமழப்புகள் 

இல்லோமல், தங்கமள வருத்திக் சகோள்ளோமல், 

மிகமிக இலகுவோக ெம்போதிக்கும் நன்மமபய 

புன்னமகயோகும். இதமனக் கூட அற்பமோக கருதி 
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விடலோகோது என நபியவர்கள் 

அறிவுறுத்துகிறோர்கள். அற்பமோன இந்த 

நன்மமபய சபரும் நன்மமகளுக்கு வழி 

கோட்டுகிறது.  

இந்த புன்னமக உள்ளத்தின் சவளிப்போடோக 

இருக்க பவண்டும். உண்மமயோன அன்பின் 

அமடயோளமோக அமமய பவண்டும். அந்த 

புன்னமகக்பக வலிமம அதிகம். மனிதர்கமள 

இனிய முகத்துடன் ெந்தித்து பபசும் பபோது 

அல்லோஹ்வின் அருள் சபோருந்திய 

வோர்த்மதகளோன ஸலோமம கூறி பபசுமோறும் 

கூறினோர்கள். 

 


