இஸ்லாத்தின் கடைமகளில் ெதாழுைகக்கு அடுத்த நிைலயில் ேநான்பு அைமந்துள்ளது. ஆண்டு ேதாறும்
முஸ்லிம் சமுதாயம் இக்கடைமைய நிைறேவற்றி வந்தாலும் பலர் ேநான்பின் சட்டங்கைள முழுைமயாக
அறியாதவர்களாக உள்ளைத நாம் காண்கிேறாம்.

ேநான்ைப முறித்து விடக் கூடிய கா யங்கைளச் ெசய்து விட்டு,
நிைனத்துக் ெகாள்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

ேநான்பாளிகளாகத் தங்கைளப் பற்றி

ேநான்ைப முறிக்காத கா யங்கைள, ேநான்ைப முறிக்கும் கா யங்கள் என்று நிைனத்து, தங்கைளத் தாங்கேள
சிரமப்படுத்திக் ெகாள்பவர்களும் உள்ளனர்.

ேநான்ைபக் குறித்துப் பலவிதமான மூட நம்பிக்ைககளும் சமுதாயத்தில் உள்ளன. எனேவ ேநான்ைபப் பற்றி

ெதளிவான விளக்கத்ைத அளிக்கும் ேநாக்கத்தில் இந்
கீ க்கா

ல் ெவளியிடப்படுகின்றது.

ம் சட்டங்கள் குர் ஆன் ஹதீஸ் ஆதாரங்களுடன் இந்

1.

ேநான்பு ேநாற்பது கட்டாயக் கடைம

2.

ரமளான் மாதம் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது ஏன்?

3.

ேநான்பின் ேநாக்கம்

4.

ேநான்பினால் கிைடக்கும் மறுைமப் பலன்கள்

5.

ேநான்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டவர்கள்

6.

விடுபட்ட ேநான்ைப களாச் ெசய்வது எப்ேபாது?

7.

ரமளான் மாதத்ைத முடிவு ெசய்தல்

8.

ேநான்பின் ேநரம்

9.

ஸஹர் உணவு

10. ஸஹருக்காக அறிவிப்புச் ெசய்தல்
11. விடி ஸஹர்
12. அதிகமாக உண்பது
13. நிய்யத்
14. நிய்யத் ெசய்யும் ேநரம்
15. பசிைய அடக்கிக் ெகாண்டு ெதாழுதல்
16. ேநான்பு துறக்க ஏற்ற உணவு
17. ேநான்பு துறக்கும் ேபாது கூற ேவண்டியைவ
18. ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டிய நாட்கள்
19. ேநான்ைப முறிக்கும் ெசயல்கள்

20. ேநான்ைப முறித்ததற்கு ய ப காரம்
21. ேநான்ைப முறிக்கும் ெசயல்கைள மறதியாகச் ெசய்தல்
22. மைனவியுடன் ேநான்பாளி ெநருக்கமாக இருப்பது
23. குளிப்புக் கடைமயான நிைலயில் ேநான்பு ேநாற்பது
24. ேநான்பு ைவத்துக் ெகாண்டு குளித்தல்
25. நறுமணம் பயன்படுத்துதல்
26. ேநான்பு ேநாற்றவர் பல் துலக்குதல்
27. உணவுகைள ருசி பார்த்தல்
28. எச்சிைல விழுங்குதல்
29. இரத்தத்ைத ெவளிேயற்றுதல்
30. ஒருவருக்காக மற்றவர் ேநான்பு ேநாற்றல்
31. சிறுவர்கள் ேநான்பு ேநாற்பது
32. சுன்னத்தான ேநான்புகள்
33. ஆஷூரா ேநான்பு
34. ஆறு ேநான்புகள்

35. அரஃபா நாள் ேநான்பு
36. வியாழன் மற்றும் திங்கள் ேதாறும் ேநான்பு ேநாற்பது
37. மாதம் மூன்று ேநான்புகள்
38. ெவள்ளிக்கிழைம ேநான்பு ேநாற்கலாகாது
39. மிஃராஜ் ேநான்பு இல்ைல
40. பராஅத் ேநான்பு கூடாது
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லில் இடம் ெபற்றுள்ளன.

41. ெதாடர் ேநான்பு ேநாற்கத் தைட
42. ேநான்பு ேநாற்கக் கூடாத நாட்கள்
43. ரமளான் இரவு வணக்கங்கள்
44. ரமளான் இரவு ெதாழுைகயின் ேநரம்
45. தனியாகவும் ெதாழலாம்; ஜமாஅத்தாகவும் ெதாழலாம்
46. தவறான கருத்துக்கள்
47. ைலலத்துல் கத்ரு இரவு
48. ைலலத்துல் கத் ன் அமல்கள்
49. ெபருநாள் ெதாழுைக
50. ெபருநாள் ெதாழுைகயின் அவசியம்
51. ெபருநாள் ெதாழுைக ேநரம்
52. ெபருநாள் ெதாழுைகயில் ெபண்கள்
53. திடலில் ெதாழுைக
54. ெபருநாள் ெதாழுைகயும் குத்பாவும்

55. ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு பாங்கு இகாமத் உண்டா?
56. ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன் சுன்னத் உண்டா?
57. ெபருநாள் ெதாழுைக முைற
58. கூடுதல் தக்பீர்கள்
59. தக்பீர்களுக்கு இைடயில்.
60. ெபருநாள் ெதாழுைகயில் ஓத ேவண்டிய அத்தியாயங்கள்
61. ெபருநாள் (குத்பா) உைர
62. ெபருநாள் ெதாழுைகயில் மிம்பர் (ேமைட) இல்ைல
63. ெபருநாள் பிரார்த்தைன
64. ெபருநாள் குத்பா ஓர் உைரயா? இரண்டு உைரயா?
65. ெபருநாளில் தக்பீர் கூறுதல்

66. ஒரு வழியில் ெசன்று மறுவழியில் திரும்புதல்

67. ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் பின் சுன்னத் உண்டா?
68. ஜும்ஆவும் ெபருநாளும்
69. ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் கட்டாயக் கடைம
70. ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் நிைறேவற்றும் ேநரம்
71. ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் யாருக்குக் கடைம?
72. ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் எைதக் ெகாடுக்கலாம்?
73. ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் எவ்வளவு ெகாடுக்க ேவண்டும்?
74. ேநான்புப் ெபருநாள்தர்மம் எப்படிக் ெகாடுப்பது?
75. ெபருநாள் ெகாண்டாட்டங்கள்
76. புத்தாைட அணிதல்

77. ெபருநாளும், ெபாழுது ேபாக்கு அம்சங்களும் வரீ விைளயாட்டுக்கள்
ேநான்பு
ேநான்பு ேநாற்பது கட்டாயக் கடைம
புனித ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது சக்தி ெபற்ற அைனத்து முஸ்லிம்கள் மதும் கட்டாயக்

கடைமயாகும். இைதத் திருக்குர்ஆன் ெதளிவாகப் பிரகடனம் ெசய்கிறது.
நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! நீங்கள் (இைறவைன) அ

சுவதற்காக உங்களுக்கு முன் ெசன்ேறார் மது

கடைமயாக்கப்பட்டது ேபால் உங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டுள்ளது.
அல்குர்ஆன் 2:184
இந்தக் குர்ஆன் ரமளான் மாதத்தில் தான் அருளப்பட்டது. (அது) மனிதர்களுக்கு ேநர் வழி காட்டும். ேநர்
வழிையத் ெதளிவாகக் கூறும். (ெபாய்ைய விட்டு உண்ைமைய) பி த்துக் காட்டும். உங்களில் அம்மாதத்ைத
அைடபவர் அதில் ேநான்பு ேநாற்கட்டும்.
அல்குர்ஆன் 2:185
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களது சமுதாயத்தின் மது மட்டுமின்றி அவர்களுக்கு முன் வா ந்த
சமுதாயங்களுக்கும் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டிருந்தைத இதிலிருந்து நாம் ெத ந்து ெகாள்கிேறாம்.
ரமளான் மாதம் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது ஏன்?
ேநான்ைபக் கடைமயாக்குவதற்கு ஏைனய மாதங்கைள விடுத்து ரமளான் மாதத்ைத இைறவன் ஏன் ேதர்வு
ெசய்ய ேவண்டும்?

ேமற்கண்ட வசனத்தில் இந்தக் ேகள்விக்கு இைறவன் விைடயளிக்கிறான்.
மனித சமுதாயத்தின் கலங்கைர விளக்கமாகத் திகழும் திருக்குர்ஆன் இம்மாதத்தில் அருளப்பட்டதால்

இம்மாதம் ஏைனய மாதங்கைள விட உயர்ந்து நிற்கிறது. எனேவ தான் இம்மாதம் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டது
என்று இைறவன் சுட்டிக் காட்டுகிறான்.

இதிலிருந்து திருக்குர்ஆனின் மகத்துவமும் நமக்குத் ெத ய வருகிறது.

ேநான்பு ேநாற்பதுடன் நமது கடைம முடிந்து விடுகிறது என்று நிைனக்காமல் திருக்குர்ஆ

டன் நமது

ெதாடர்ைப அதிகமாக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும். குறிப்பாகப் புனித ரமளான் மாதத்தில் திருக்குர்ஆைன

விளங்குவதற்கு அதிகம் முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேநான்பின் ேநாக்கம்
எதற்காக ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்?

இக்ேகள்விக்குப் பலர் பலவிதமாக விைடயளிக்கின்றனர்.

பசியின் ெகாடுைமையப் பணம் பைடத்தவர்கள் உணர ேவண்டும் என்பதற்காகத் தான் ேநான்பு
கடைமயாக்கப்பட்டது என்பர் சிலர்.

பசிைய உணர்வது தான் காரணம் என்று அல்லா
இவர்களின் கற்பைனேய தவிர ேவறில்ைல.

வும் கூறவில்ைல;

அவனது

தரும் கூறவில்ைல. இது

பசிைய உணர்வது தான் காரணம் என்றால் ெசல்வந்தர்களுக்கு மட்டும் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். அன்றாடம் பசியிேலேய உழல்பவ
ேவண்டும்.

க்கு ேநான்பு கடைமயில்ைல என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்க

ேமலும் பணக்காரர்கள் கூட ேநான்பு ேநாற்காமேலேய பசியின் ெகாடுைமைய உணர்ந்து தான் இருக்கின்றனர்.
பசிைய உணர்வதால் தான் சாப்பிடுகின்றனர். ெநருப்பு சுடும் என்பைத எப்படிச் சர்வ சாதாரணமாக

உணர்கிேறாேமா அது ேபாலேவ மனிதர்கள் மட்டுமின்றி எல்லா உயி னங்களும் பசிைய
உணர்ந்திருக்கின்றன. எனேவ இந்தக் காரணம் முற்றிலும் தவறாகும்.

உடல் ஆேராக்கியம் ேபணப்படுவது தான் ேநான்பின் ேநாக்கம் என்று ேவறு சிலர் கூறுகின்றனர்.
ேநான்பு ேநாற்பதால் உடல் ஆேராக்கியம் ேபணப்படும் என்று அல்லா

வும் கூறவில்ைல; அவனது

கூறவில்ைல. உடல் ஆேராக்கியம் இதனால் ஏற்படும் என்பது காரணம் என்றால் ேநாயாளிகள் ேவறு

தரும்

நாட்களில் ேநாற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் என்று இைறவன் கூறுவானா?

ேநாயாளிகளுக்குத் தாேன ஆேராக்கியம் அவசியத் ேதைவ! ேநான்ேப ஒரு மருந்து என்றிருக்குமானால்
ேநாயாளிகளுக்கு ேநான்பிலிருந்து விலக்கு அளிப்பதில் எந்த நியாயமும் இல்ைல. எனேவ ேநான்பு
ேநாற்பதற்கு இைதக் காரணமாகக் கூறுவதும் தவறாகும்.

சில மனிதர்களுக்கு இதனால் ஆேராக்கியம் ஏற்படலாம். அல்சர் ேபான்ற ேநாய் ஏற்பட்டவர்களுக்கு இதனால்

ேநாய் அதிக க்கவும் ெசய்யலாம். எனேவ இைற திருப்திைய நாடி நிைறேவற்றப்படும் ஒரு வணக்கத்திற்கு

இது ேபான்ற அற்பமான காரணங்கைளக் கூறி ேநான்ைபப் பாழாக்கி விடக் கூடாது.
ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டதற்கு ய காரணத்ைத அல்லா

ேவ மிகத் ெதளிவாகக் கூறி விட்டான். அந்தக்

காரணம் தவிர ேவறு எந்தக் காரணத்துக்காகவும் ேநான்பு கடைமயாக்கப்படவில்ைல.
ேமேல நாம் எடுத்துக் காட்டியுள்ள வசனத்தில்,
குறிப்பிடுகிறான்.

நீங்கள் இைறவைன அ

சுவதற்காக என்று இைறவன்

ேநான்பு ேநாற்பதால் இைறயச்சம் ஏற்படும். இைறயச்சம் ஏற்பட ேவண்டும் என்பது தான் அல்லா
கூறுகின்ற காரணம்.

நமக்குச் ெசாந்தமான உணைவப் பகல் ேநரத்தில் அல்லா

கட்டைளயிட்டதால் தவிர்த்து விடுகிேறாம்.

நமது வட்டில்
ீ
நாம் தனியாக இருக்கும் ேபாது நமக்குப் பசி ஏற்படுகிறது. வட்டில்
ீ
உணவு இருக்கிறது. நாம்
சாப்பிட்டால் அது யாருக்கும் ெத யப் ேபாவதில்ைல. ஆனாலும் நாம் சாப்பிடுவதில்ைல. நாம் சாப்பிடக்

கூடாது என்று அல்லா

சாப்பிடுவது அல்லா

கட்டைளயிட்டதால் நாம் சாப்பிடுவதில்ைல. யாரும் பார்க்காவிட்டாலும் நாம்

வுக்குத் ெத யும்;

அவன் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறான் என்ற எண்ணம் நமது

உள்ளத்தில் ஆழமாகப் பதிந்திருப்பதால் தான் நாம் சாப்பிடுவதில்ைல.
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யாரும் பார்க்காவிட்டாலும் இைறவன் பார்க்கிறான் என்பதற்காக நமக்குச் ெசாந்தமான உணைவ ஒதுக்கும்
நாம்,

ரமளான் அல்லாத மாதங்களிலும் அல்லா

ஹராமான கா யங்களில் ஈடுபட நிைனக்கும் ேபாது,

பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறான் என்று நம்ப ேவண்டும்.

ஹலாலான ெபாருட்கைளேய இைறவ

க்குப் பயந்து

நாம் ஒதுக்கி வந்தைத நிைனத்துப் பார்க்க ேவண்டும்.

இந்த ஆன்மகப் பயிற்சி தான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டதற்கான ஒேர காரணம். இைத நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்களும் விளக்கியுள்ளார்கள்.

யார் ெபாய்யான ேபச்சுக்கைளயும், ெபாய்யான நடவடிக்ைககைளயும் விடவில்ைலேயா அவர் பசித்திருப்பேதா,
தாகித்திருப்பேதா அல்லா

அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

வுக்குத் ேதைவயில்ைல என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

ஹுைரரா (ரலி)

1903,

6057

பசித்திருப்பது ேநான்பின் ேநாற்கமல்ல என்பதும் இங்ேக விளக்கப்படுகிறது. ேநான்பின் மூலம் எடுக்கப்படும்
பயிற்சி நம்மிடம் எத்தைகய மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும் என்பதும் இங்ேக விளக்கப்படுகிறது.
ேநான்பின் மூலம் ெபற்ற பயிற்சி,

ெபாய் ெசால்வதிலிருந்தும் தீய நடவடிக்ைகயிலிருந்தும் தடுக்கவில்ைல

என்றால் அது ேநான்பு அல்ல என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எச்ச ப்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ள
ேவண்டும்.

நாம் ேநான்பு ேநாற்றுள்ள நிைலயில் நம்முடன் வண்
ீ
வம்புக்கு யாேர

ம் வந்தால் கூட ச க்குச் ச யாக

அவர்களுடன் வம்புக்குப் ேபாகக் கூடாது எனவும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நமக்கு
வலியுறுத்துகிறார்கள்.

உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது யாேர

ம் சண்ைடக்கு வந்தால்,

யாேர

ம் திட்டினால்

நான் ேநான்பாளி என்று கூறி விடுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

1893,

1903

ேநான்பு என்பது ஒரு ஆன்மகப் பயிற்சி என்பைத இதிலிருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம். இது தான் ேநான்பின்
ேநாக்கம் என்று உணர்ந்தால் தான் அந்த ேநாக்கத்ைத நாம் அைடய இயலும்.

முப்பது நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்றுப் பயிற்சி எடுத்தவர்கள் ேநான்ைப நிைறவு ெசய்தவுடன்,

சினிமாக்

ெகாட்டைககளில் வ ைசயில் நிற்கிறார்கள் என்றால் இவர்கள் பட்டினி கிடந்தார்கள் என்று கூறலாேம தவிர
ேநான்பு ேநாற்றார்கள் என்று கூற முடியாது.

ரமளா

க்கு முன் எந்த நிைலயில் இருந்ேதாேமா அேத நிைல தான் ரமளா

க்குப் பிறகும் நம்மிடம்

இருக்கிறது என்றால் நாம் எந்தப் பயிற்சியும் ெபறவில்ைல என்பது தான் இதன் ெபாருள்.
எனேவ இத்தைகய நிைல ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேநான்பினால் கிைடக்கும் மறுைமப் பலன்கள்
ேநான்பின் மூலம் இவ்வுலகில் நாம் பயிற்சி எடுக்கிேறாம். இதனால் நமக்கு அல்லா

கிைடக்கும்?

விடம் என்ன

ேவறு எந்த நல்லறத்துக்கும் கிைடக்காத மகத்தான ப சுகள் இைறவனிடமிருந்து கிைடக்கும் என்று நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள்.
ஒவ்ெவாரு நன்ைமயும் அது ேபான்ற பத்து மடங்கு முதல் எழு

று மடங்குகளுக்கு நிகரானது. ேநான்பு

எனக்கு யது. அதற்கு நாேன கூலி வழங்குேவன். ேநான்பு நரகிலிருந்து காக்கும் ேகடயமாகும் என்று உங்கள்
இைறவன் கூறுகின்றான் என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ

ஹுைரரா (ரலி)

ல்: முஸ்லிம் 1945

மற்ற எந்த வணக்கத்ைதயும் விட ேநான்பு அதிகமான ப சுகைளப் ெபற்றுத் தரும் என்பைத இதிலிருந்து
அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
என் உயிர் எவன் ைகவசம் இருக்கின்றேதா அவன் ேமல் ஆைணயாக! ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வசும்
ீ

வாைட,

அல்லா

அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

1894,

விடம் கஸ்

யின் வாைடைய விடச் சிறந்ததாகும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

ஹுைரரா (ரலி)
1904

ேநான்பாளிக்கு இரண்டு மகி ச்சிகள் உள்ளன. ேநான்பு துறக்கும் ேபாது அவன் மகி ச்சியைடகின்றான். தன்
இைறவைனச் சந்திக்கும் ேபாது ேநான்பின் காரணமாக அவன் மகி ச்சியைடகின்றான் என்று நபிகள் நாயகம்
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(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

1904

இைறவைனச் சந்திக்கும் ேபாது ேநான்பாளிகள் மகி ச்சியைடவார்கள் என்றால் அவர்கள் மகி ச்சியுறும்
விதத்தில் அவர்கைள இைறவன் நடத்துவான் என்பது ெபாருள்.

மறுைமயின் மது அைசக்க முடியாத நம்பிக்ைக ெகாண்ட மக்களுக்கு இைத விட ேவறு என்ன பாக்கியம்
ேவண்டும்?

யார் நம்பிக்ைக ெகாண்டு,

நன்ைமைய எதிர்பார்த்து ரமளான் மாதம் ேநான்பு ேநாற்பாேரா அவரது முன்

பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

38,

1901,

2014

பாவம் ெசய்யாதவர்கள் யாரும் கிைடயாது. அைனத்துப் பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பு கிைடப்பெதன்பது

சாதாரணமானதல்ல! சிறிய அமல் மூலம் இவ்வளவு ெப ய பாக்கியங்கள் கிைடப்பதால் ேநான்பு ேநாற்பதில்
அதிகம் ஆர்வம் காட்ட ேவண்டும்.
ேநான்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டவர்கள்
ேநான்பு ேநாற்பது கட்டாயக் கடைம என்றாலும் சிலர் ேநான்பு ேநாற்பதிலிருந்து விலக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த விதிவிலக்கு நிரந்தர விதிவிலக்கு,

தற்காலிக விதிவிலக்கு என இரு வைககளாக உள்ளன.

தற்காலிகமான விதிவிலக்குப் ெபற்றவர்கள் ரமளான் மாதத்தில் ேநான்ைப விட்டு விட்டு ேவறு மாதங்களில்
ேநான்பு ேநாற்று விட ேவண்டும்.

நிரந்தரமான விதிவிலக்குப் ெபற்றவர்கள் ேவறு மாதங்களில் கூட அைத நிைறேவற்றத் ேதைவயில்ைல.
இவர்கள் ஒவ்ெவாரு ேநான்ைப விடுவதற்காக ஒரு ஏைழக்கு உணவளிப்பேத ேபாதுமானதாகும்.
1. தள்ளாத வயதினர்
இவர்கள் நிரந்தரமான விதிவிலக்குப் ெபற்றவர்கள். முதுைமயின் காரணமாக ேநான்பு ேநாற்க இயலாத
நிைலயில் உள்ளதால் எதிர் காலத்தில் ேநான்ைபக் களாச் ெசய்ய இவர்களால் இயலாது. ஏெனனில் எதிர்
காலத்தில் ேமலும் அதிக முதுைமயில் இவர்கள் இருப்பார்கள்.
இவர்கள் ேநான்ைப விட்டு விடலாம். அதற்கு ய ப காரத்ைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.
ேநான்பு ேநாற்கச் சக்தி ெபற்றவர்கள் ஒரு ஏைழக்கு உணவளிப்பது அவசியம் என்ற (2:184)
இப்

அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறும் ேபாது,

வசனம் பற்றி

இது முழுைமயாக மாற்றப்படவில்ைல. ேநான்பு ேநாற்கச்

சக்தியற்ற கிழவர்கள், கிழவிகள் ஒரு நாள் ேநான்புக்குப் பதிலாக ஒரு ஏைழக்கு உணவளிக்க ேவண்டும் என்று

விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
இப்

ல்: புகா
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அப்பாஸ் (ரலி) குறிப்பிடும் வசனம் பற்றி முதலில் நாம் அறிந்து ெகாண்டால் தான் முழு விளக்கம்

ெபற முடியும்.

ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்ட ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு சலுைகயுடன் தான் கடைமயாக்கப்பட்டிருந்தது. ேநான்பு
ேநாற்கச் சக்தியுள்ளவர்கள் விரும்பினால் ேநான்பு ேநாற்கலாம்;

ஏைழக்கு உணவளிக்கலாம் என்பது தான் அந்தச் சலுைக!

விரும்பினால் ேநான்ைப விட்டு விட்டு ஒரு

நல்ல திடகாத்திரமாக இருந்தவர்கள் கூட ேநான்புக்குப் பதிலாக ஏைழக்கு உணவளித்து வந்தனர்.
பின்னர்,

ரமளாைன அைடபவர் அம்மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்கட்டும் என்ற வசனம் அருளப்பட்டவுடன் இந்தச்

சலுைக நீக்கப்பட்டு விட்டது. சக்தியுள்ளவர்கள் கட்டாயம் ேநான்பு தான் ேநாற்க ேவண்டும் என்ற சட்டம்
இதன் மூலம் நைடமுைறக்கு வந்தது.
இைதத் தான் இப்

அப்பாஸ் (ரலி) குறிப்பிடுகிறார்கள். ஏைழக்கு உணவளிக்க ேவண்டும் என்ற சட்டம்

சக்தியுள்ளவர்கைளப் ெபாறுத்த வைர மாற்றப்பட்டாலும்,
மாற்றப்படவில்ைல என்று இப்

அப்பாஸ் (ரலி) கூறுகின்றார்கள்.

தள்ளாத வயதினைரப் ெபாறுத்த வைர

ஏைழக்கு உணவளிக்க ேவண்டும் என்றால் எைத உணவாக அளிப்பது? எந்த அளவுக்கு அளிப்பது? இது குறித்து
அல்லா

வும் அவனது

தரும் வைரயைற எைதயும் ெசய்யவில்ைல.

ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும் ஒவ்ெவாரு விதமான உணவுப் பழக்கம் என்பதால் இைத வைரயைற ெசய்யாமல்

விட்டிருப்பது தான் ெபாருத்தமானதாகும்.

ஒவ்ெவாரு பகுதியினரும் எைதத் தமது உணவாக உட்ெகாள்கின்றனேரா அைத வழங்க ேவண்டும் என்பதால்
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தான் இது குறித்து வி வாகப் ேபசப்படவில்ைல. ேமலும் சில பகுதிகளில் தினச

மூன்று ேவைள உணவு

உட்ெகாள்ளும் பழக்கம் இருக்கலாம். சில பகுதிகளில் இரு ேவைள உணவுப் பழக்கம் இருக்கலாம். ஒேர ஒரு

ேவைள உணவுப் பழக்கம் ெகாண்ட பகுதிகளும் இருக்கலாம்.

நமது நாட்ைடப் ெபாறுத்த வைர ஒரு நாள் உணவு என்பது மூன்று ேவைளயாகும். எனேவ ஒரு ேநான்ைப

விட்டதற்காக மூன்று ேவைளயும் ஒரு ஏைழக்கு உணவளிக்க ேவண்டும். இதுேவ ேப

வழிமுைறயாகும்.

ஒரு நாைளக்கு ஒரு ஏைழக்கு உணவளித்தல் என்பது வசதியுள்ளவர்களுக்கும்,

தலான

நடுத்தர வர்க்கத்திற்கும் தான்

சாத்தியமாகும். சாத்தியமில்லாதவர்கள் சமுதாயத்தில் கணிசமாக உள்ளனர். இவர்கள் என்ன ெசய்ய

ேவண்டும்?

ஒன்றும் ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல.எந்த ஆத்மாைவயும் அதன் சக்திக்கு ேமல் அல்லா

சிரமப்படுத்துவதில்ைல என்று அல்லா
(பார்க்க: அல்குர்ஆன் 6:152,

ேவ கூறியுள்ளான்.

7:42,

23:62,

ஒரு நபித்ேதாழர் ேவண்டுெமன்ேற ேநான்ைப முறித்து விட்டு,
ேபாது,

2:286,

65:7,

2:223)

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்த

அவ டம் ப காரம் ெசய்ய ஏதுமில்ைல என்பைத அறிந்த நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சலுைக

வழங்கியுள்ளார்கள்.

(இந்த ஹதீஸ்,

ேநான்ைப முறிப்பதற்கான ப காரம் என்ற தைலப்பில் வி வாகப் பின்னர் இடம்

ெபற்றுள்ளது.)

ேமற்கண்ட வசனத்தின் அடிப்பைடயிலும்,
சக்தியற்றவர்கள்,

இந்த நபிவழியின் அடிப்பைடயிலும் ேநான்பு ேநாற்கச்

ஏைழக்கு உணவளிக்கவும் சக்தி ெபறவில்ைல என்றால் அவர்கள் எந்தப் ப காரமும்

ெசய்யத் ேதைவயில்ைல. அவர்கள் அல்லா

விடம் குற்றவாளிகளாக ஆக மாட்டார்கள்.

ஆேராக்கியமான காலகட்டத்தில் அவர்கள் ெதாடர்ந்து ேநான்ைபக் கைடப்பிடித்து வந்திருந்தால் தள்ளாத
வயதில் ேநான்பு ேநாற்காதிருந்தாலும் ேநான்பு ேநாற்ற நன்ைமைய அல்லா

அவர்களுக்கு வழங்குவான்.

நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு ேபா ல் கலந்து ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது நபியவர்கள்,
மதீனாவில் சிலர் உள்ளனர். உங்களின் கூலியில் அவர்களும் பங்காளிகளாக உள்ளனர். ஏெனனில் ேநாய்
அவர்கைள (ேபாருக்கு வரவிடாமல்) தடுத்து விட்டது என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)
ல்: புகா

இைறவன்,

2839,

4423

அடியார்கள் விஷயத்தில் எவ்வளவு கருைணயுைடயவன் என்பைத இந்த ஹதீஸ் விளக்குகிறது.

முதுைமயின் காரணமாகத் தான் ேநான்ைப விட்டு விட்டார்கள் என்றால் அவர்களது நல்ல

எண்ணத்திற்ேகற்ப அல்லா

கூலி வழங்குவான் என்பைத இதிலிருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

முதுைம என்பைத வயது சம்பந்தப்பட்டதாக மட்டும் எடுத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது. சிலர் எண்பது வயதிலும்

திடகாத்திரமாக இருப்பார்கள். ேவறு சிலர் அறுபது வயதிேலேய தளர்ந்து விடுவார்கள். முதுைமயுடன்

ேநான்பு ேநாற்க இயலாத நிைலயும் ேசர்ந்தால் தான் அவர்களுக்கு விதிவிலக்ேக தவிர குறிப்பிட்ட வயைத
அைடந்தவுடன் விதிவிலக்கு இருப்பதாக எண்ணிக் ெகாள்ளக் கூடாது.

2. ேநாயாளிகள்
ேநாயாளிகளிலும் இரண்டு வைகயினர் உள்ளனர். ேகன்சர் ேபான்ற தீராத ேநாய் உைடயவர்களும்
இருப்பார்கள். நிவாரணம் ெபறக் கூடிய ேநாய்களுக்கு ஆளானவர்களும் இருப்பார்கள்.
தீரக் கூடிய ேநாய்களுக்கு ஆளானவர்கள் ேநான்ைப விட்டு விட்டு, ேநாய் தீர்ந்தவுடன் ேவறு நாட்களில் அந்த
ேநான்புகைள ேநாற்று விட ேவண்டும்.
ேநாயாளியாகேவா,

அல்குர்ஆன் 2:184

பயணத்திேலா இருப்பவர் ேவறு நாட்களில் கணக்கிட்டுக் ெகாள்ளலாம்.

ேநாயுற்றவர்கள் தங்கைளத் தாங்கேள வருத்திக் ெகாள்ளாமல் அல்லா
ெசயல்பட ேவண்டும்.

வழங்கிய சலுைகைய ஏற்றுச்

ேநான்பு ைவப்பதால் மரணம் வரும் அல்லது இருக்கின்ற ேநாய் அதிக க்கும் என்ற நிைலயில் ேநான்பு
ேநாற்றால் அவர்களின் ெசயல் இைறவனிடம் நன்ைமயாகப் பதிவு ெசய்யப்படாது. அதிகப் பிரசங்கித்
தனமாகத் தான் கருதப்படும்.

இது தான் உயர்ந்த நிைல என்றால் அைத அல்லா

ேவா அவனது

தேரா ெசால்லியிருப்பார்கள்.

பயணம் ெசய்ேவார் ேவறு மாதங்களிலும் ேநாற்கலாம் என்று கூறியது ேபால் ேநாயாளிகள் விஷயத்தில்

அல்லா
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வும்,

அவனது

தரும் கூறவில்ைல.

தீராத ேநாய்களுக்கு ஆளானவர்கள் இன்ெனாரு நாளில் ேநாற்க இயலாது. ஏெனனில் தீராத ேநாய் ேமலும்
அதிகப்பட்டிருக்கும். இவர்கள் விட்ட ேநான்பிற்காக ஏைழக்கு உணவளிக்க ேவண்டும் என்று ேநரடியான
ஆதாரம் ஏதுமில்ைல.
ஆயி

ம் முதியவர்களின் நிைலயுடன் இவர்களது நிைல ஒத்திருப்பதால் இவர்களும் ஏைழக்கு உணவளிக்க

ேவண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். ேநரடியான ஆதாரம் இல்லாத நிைலயில் இைதக்

கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்றாலும் ேப

தலுக்காக இைத ஏற்றுச் ெசயல்படலாம்.

3. பயணிகள்
பயணிகளுக்கு அல்லா

சலுைக வழங்கியுள்ளான்.

ேநாயாளியாகேவா,

பயணத்திேலா இருப்பவர் ேவறு நாட்களில் கணக்கிட்டுக் ெகாள்ளலாம்.

அல்குர்ஆன் 2:184

இந்தச் சலுைக தற்காலிகமானது தான். ஏெனனில் பயணங்கள் சில நாட்களில் முடிந்து விடக் கூடிய

ஒன்றாகும்.

பயணிகளுக்குச் சலுைக

அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

வழங்கப்பட்டது குறித்து வி வான பல ெசய்திகள் உள்ளன. அவற்ைறயும் நாம்

பயணிகள் என்றால் ரயிலிேலா, ேபருந்திேலா ெசன்று ெகாண்டிருப்பவர் மட்டும் தான் என்று பு ந்து ெகாள்ளக்
கூடாது. இவர்களும் பயணிகள் தான் என்றாலும், இன்

ம் பலைரயும் பயணிகள் பட்டியலில் நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) அவர்கள் ேசர்த்துள்ளார்கள்.

ஒருவர் ெசாந்த ஊ ேலேய இருக்கிறார். நாைள காைல பத்து மணிக்கு ெவளி

ர் ெசல்வதாகத்

தீர்மானிக்கிறார். இவரும் பயணி என்ற வட்டத்திற்குள் வந்து விடுவார்.
பைழய மிஸ்ர் எ

ம் நக ல் நான் அ புஸ்ரா என்ற நபித்ேதாழருடன் கப்பலில் ஏறிேனன். அப்ேபாது காைல

உணைவக் ெகாண்டு வரச் ெசய்தார்கள். என்ைனயும் அருகில் வரச் ெசான்னார்கள். அப்ேபாது நான்,

ஊருக்குள் தாேன இருக்கிறீர்கள்?

நீங்கள்

(ஊ ன் எல்ைலையக் கடக்கவில்ைலேய) என்று ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள்,

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வழிமுைறைய நீர் புறக்கணிக்கப் ேபாகிறீரா? என்று திருப்பிக் ேகட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர்: உைபத் பின் ஜப்ர்
ல்கள்: அ

மத் 25974,

ஒருவர் ஊ ன் எல்ைலையத் தாண்டாவிட்டாலும்,

அ தா

த் 2059

பயணத்திற்கு ஆயத்தமாகி விட்டாேல அவரும்

பயணியாகி விடுகின்றார். பயணிகளுக்கு ய சலுைகைய அவரும் ெபற்றுக் ெகாள்கிறார் என்பைத இந்த
ஹதீஸிலிருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றவராக இருக்கும் ேபாது பயணம் ெசய்யும் நிைல ஏற்படுகிறது. ைவத்த ேநான்ைப
முறித்து விட இவருக்கு அ

மதி உண்டு. இதனால் எந்தக் குற்றமும் ஏற்படாது.

மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்டார்கள்.
அப்ேபாது அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருந்தார்கள். அவர்களுடன் ெசன்ற மக்களும் ேநான்பு ேநாற்றிருந்தார்கள்.

குராவுல் கமம் என்ற இடத்ைத அைடந்த ேபாது,

ேநான்பு மக்களுக்குச் சிரமமாக உள்ளதால் உங்கள்

முடிைவத் தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று நபியவர்களிடம் கூறப்பட்டது. அஸர்

ெதாழுைகக்குப் பின் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணர்ீ பாத்திரத்ைதக் ெகாண்டு வரச் ெசய்தார்கள்.
மக்கள் பார்க்கும் விதமாக அருந்தினார்கள். அைதக் கண்ட சிலர் ேநான்ைப விட்டனர். ேவறு சிலர்
ேநான்ைபத் ெதாடர்ந்தனர். சிலர் மட்டும் ேநான்ைபத் ெதாடர்வது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குத்

ெத ய வந்த ேபாது,அவர்கள் குற்றமிைழத்தவர்கள் என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1878

ரமளான் ேநான்ைப ேநாற்ற பின் பயணம் ேமற்ெகாண்டால் அந்த ேநான்ைப முறிக்கக் கூடாது என்று சில

அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த ஹதீஸ் அவர்களின் கருத்துக்கு எதிராக நிற்கின்றது. இதனால் அவர்கள்
இந்த ஹதீசுக்குப் புதுைமயான ஒரு விளக்கம் தந்து தங்கள் நிைலையத் தக்க ைவத்துக் ெகாள்ள

முயல்கின்றனர்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பயணம் ேமற்ெகாண்ட பின் (பயணத்திேலேய) ேநான்பு ேநாற்றிருப்பார்கள்.
பயணத்தில் ேநாற்ற ேநான்பு என்பதால் தான் முறித்தார்கள். மதீனாவிேலேய ேநாற்ற ேநான்பு என்றால்

அைத முறித்திருக்க மாட்டார்கள் என்பது தான் இவர்களின் விளக்கம். இந்த விளக்கம் முற்றிலும் தவறாகும்.
ஹதீஸின் ஆரம்பத்ைதக் கவனித்தால் ேநான்பு ைவத்தவர்களாகத் தான் புறப்பட்டார்கள் என்பது ெதளிவாகத்
ெத கிறது. இைடயில்,

7

வழியில் ேநான்பு ேநாற்றார்கள் என்று கூறுவதற்கு இந்த ஹதீஸின் துவக்கம் இடம்

தரவில்ைல.
ேமலும் குராவுல் கமம் என்ற இடம் மதீனாவுக்கு அருகில் உள்ள இடமாகும். மதீனாவிலிருந்து புறப்பட்டு
இரவில் தங்கி விட்டு,

மறுநாள் அைடயும் ெதாைலவில் குராவுல் கமம் என்ற இடம் அைமந்திருக்கவில்ைல.

காைலயில் புறப்பட்டு அஸர் ேநரத்தில் வந்து ேசர்ந்து விடக் கூடிய அளவுக்கு அருகில் தான் உள்ளது.

எனேவ நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பாளியாகத் தான் புறப்பட்டார்கள் என்பது சந்ேதகத்திற்கு
இடமில்லாததாகும்.

எனேவ பயணத்தில் ேநாற்ற ேநான்பாக இருந்தாலும்,

அல்லது ஊ ல் ேநான்பு ேநாற்று விட்டுப் பயணத்ைத

ேமற்ெகாண்டிருந்தாலும் இரண்டு ேநான்ைபயும் முறித்து விட அ

கருத்தாகும்.

பயணத்தில் ேநான்ைப விட்டு விடுவது அ

ேமேல நாம் எடுத்துக் காட்டிய ஹதீஸில்,

மதிக்கப்பட்டதா?

மதி இருக்கிறது என்பேத ச யான

அல்லது கண்டிப்பாக விட்டு விட ேவண்டுமா?

ேநான்ைப முறிக்காத மக்கைளப் பற்றி குற்றவாளிகள் என்று

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். எனேவ பயணத்தில் ேநான்ைபக் கட்டாயம் முறித்தாக

ேவண்டும் என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர். இவ்வாறு வாதம் பு வதற்கு ஏற்ற வைகயில் அந்த ஹதீஸ்
அைமந்திருப்பது உண்ைம தான். ஆயி

ம் ேவறு பல சான்றுகைளக் கா

முடியாது என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
நான் பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்கலாமா?

ம் ேபாது அவ்வாறு கருத

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ஹம்ஸா பின் அம்ர்

(ரலி) ேகட்டார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

விரும்பினால் ேநான்ைப விட்டு விடு என விைடயளித்தார்கள்.

நீ விரும்பினால் ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாள்!

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

1943

நான் அ ஸயீத் அல்குத்
அவர்கள்,

(ரலி) அவர்களிடம் பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது பற்றிக் ேகட்ேடன். அதற்கு
நாங்கள் ேநான்பு ேநாற்றவர்களாக மக்காைவ ேநாக்கிப் புறப்பட்ேடாம். ஒரு இடத்தில்

இைளப்பாறிேனாம். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

நீங்கள் எதி கைள ெநருங்கி விட் ர்கள்.

எனேவ ேநான்ைப விடுவேத உங்கள் உடலுக்குப் பலமாக இருக்கும் என்று கூறினார்கள். (விட்டு விடுங்கள்

என்று கட்டைளயாகக் கூறாததால்) இைதச் சலுைகயாகக் கருதிக் ெகாண்ேடாம். சிலர் ேநான்பு ேநாற்ேறாம்.

ேவறு சிலர் ேநான்ைப விட்டு விட்ேடாம். பின்னர் மற்ேறார் இடத்தில் இைளப்பாறிேனாம். அப்ேபாது நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

விடிந்தால் நீங்கள் எதி கைளச் சந்திக்கவுள்ள ீர்கள். ேநான்ைப விடுவேத உங்கள்

உடலுக்குப் பலம் ேசர்க்கும். எனேவ ேநான்ைப விட்டு விடுங்கள் என்று கூறினார்கள். அவர்கள்

கட்டைளயிட்டதால் இப்ேபாது அைனவருேம ேநான்ைப விட்டு விட்ேடாம். இதன் பிறகு (பல

சந்தர்ப்பங்களில்) நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் ேநான்பு ேநாற்றவர்களாகப் பயணம் ெசய்துள்ேளாம்

என்று விைடயளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: கஸ்ஆ
ல்: முஸ்லிம் 1888

ேநான்ைப முறிக்காதவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எந்தப் பயணத்தின்
ேபாது கூறினார்கேளா அேத பயணத்தின் ெதாடர்ச்சிையத் தான் அ ஸயீத் அல்குத்

(ரலி)

விளக்குகின்றார்கள். இதன் பிறகு பல பயணங்களில் நாங்கள் ேநான்பு ேநாற்றுள்ேளாம் என்று கூறுகிறார்கள்.

பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது குற்றெமன்றால் இதன் பிறகு நபிகள் நாயகத்துடன் ேமற்ெகாண்ட

பயணங்களின் ேபாது ேநான்பு ேநாற்றிருக்க மாட்டார்கள். ேமலும் இந்தப் பயணத்தின் ெதாடர்ச்சியிேலேய
நபித்ேதாழர்களில் சிலர் ேநான்பு ேநாற்றுள்ளனர் என்பதும் இந்த ஹதீஸிலிருந்து ெத ய வருகிறது.
பயணத்தில் ேநான்ைப விடுவது சலுைக தாேன தவிர கட்டாயமில்ைல என்பைத இந்த ஹதீஸ்கள்
விளக்குகின்றன.

அப்படியானால் ேநான்ைப விடாதவர்கைளக் குற்றவாளிகள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏன் கூற

ேவண்டும்?

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணர்ீ ெகாண்டு வரச் ெசய்து அைனவருக்கும் அைதக் காட்டி விட்டு

அருந்தியுள்ளார்கள். இைதக் கண்ட பிறகு உடேன அைதப் பின்பற்றுவது தான் ச யான நடவடிக்ைகயாக

இருக்க முடியும். நான் ஒரு ெசயைலச் ெசய்து காட்டிய பிறகும் அதற்கு மதிப்பளிக்காவிட்டால் அந்த

வைகயில் அவர்கள் குற்றவாளிகள் தான் என்ற கருத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியிருக்க

ேவண்டும். இப்படிக் கருதுவது தான் நாம் எடுத்துக் காட்டிய மற்ற ஹதீஸ்களுடன் ேமாதாமல் இருக்கும்.
பயணத்தின் ேபாதும் ேநான்பு ேநாற்க எனக்குச் சக்தி உள்ளது. எனேவ (ேநான்பு ேநாற்பது) குற்றமாகுமா?
என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,
அல்லா
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வின் சலுைகயாகும். யார் அச்சலுைகையப் பயன்படுத்திக் ெகாள்கிறாேரா அது நல்லேத! யார்

அது

ேநான்பு ேநாற்க விரும்புகிறாேரா அவர் மது குற்றமில்ைல என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஹம்ஸா பின் அம்ரு (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1891

பயணத்தில் ேநான்ைப விட்டு விடுவது தான் சிறப்பானது என்று இந்த ஹதீஸிலிருந்து அறியலாம்.
பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்கேவ கூடாது என்று கூறுேவார் பின்வரும் ஹதீைஸயும் ஆதாரமாகக்

காட்டுகின்றனர்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்த ேபாது ஒரு இடத்தில் மக்கள் கூட்டமாக

நிற்பைதக் கண்டார்கள். அங்ேக ஒரு மனிதருக்கு நிழல் பந்தல் அைமக்கப்பட்டிருந்தது. இது என்ன?

என்று

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். இவர் ேநான்பு ைவத்திருக்கிறார் என்று மக்கள்
விைடயளித்தார்கள். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

பயணத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது நல்ல

கா யங்களில் அடங்காது என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் பின் அப்துல்லா

அ

ல்: புகா

(ரலி)

1946
மிகச் சிறந்த கா யமாகக் கருதியைதத் தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

மதிக்கப்பட்ட ஒரு கா யத்ைத,

மறுத்தார்கள் என்று இைதப் பு ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் எடுத்துக் காட்டிய பல
ஹதீஸ்களுடன் இது முரண்படும் நிைல ஏற்படும்.

ஒருவர் பயணம் ேமற்ெகாண்டு ேவறு ஊ ல் சில நாட்கள் தங்குகிறார். தங்கும் காலத்தில் அவர் பயணத்ைத
ேமற்ெகாள்ளாவிட்டாலும் ெவளி

ல் இருப்பதால் அவரும் பயணிக்கு ய சலுைககைளப் பயன்படுத்திக்

ெகாள்ளலாம்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட நிக ச்சியின் ேபாது ேநான்பு

ேநாற்றவர்களாகப் ேபாருக்கு ஆயத்தமானார்கள். கதீத் எ

ம் நீேராைடைய அைடந்த ேபாது ேநான்ைப

விட்டார்கள். பின்னர் அம்மாதம் (ரமளான்) முடியும் வைர ேநான்ைப விட்டு விட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

அப்பாஸ் (ரலி)

4275,

4276

ரமளான் மாதம் பிைற 20ல் மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டது. எ

சிய பத்து அல்லது ஒன்பது நாட்கள் நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிேலேய தங்கியிருந்தும் ேநான்பு ேநாற்கவில்ைல. எனேவ ெவளி
பயணம் ேமற்ெகாண்டவர்கள் ெவளி

ல் இருக்கும் வைர ேநான்ைப விட்டு விட

ஆனால் விடுபட்ட ேநான்ைபப் பின்னர் ேநாற்றுவிட ேவண்டும்.

அ

ர்

மதி ெபற்றுள்ளனர்.

4. மாதவிடாய் ஏற்பட்ட ெபண்கள்
மாதவிடாய்க் காலத்தில் ெபண்கள் ேநான்ைப விட்டு விடச் சலுைக ெபற்றுள்ளனர். சலுைக மட்டுமின்றி
மாதவிடாய் ேநரத்தில் ேநான்ைபக் கண்டிப்பாக விட்டு விட ேவண்டும் என்றும்,
நாட்களில் ேநாற்று விட ேவண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

விடுபடும் ேநான்ைப ேவறு

நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த காலத்தில் மாதவிடாய் ஏற்பட்டுத்
ய்ைமயைடேவாம். அப்ேபாது விடுபட்ட ேநான்ைப களாச் ெசய்யுமாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

எங்களுக்குக் கட்டைளயிடுவார்கள். விடுபட்ட ெதாழுைககைள களாச் ெசய்யுமாறு கட்டைளயிட மாட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அன்ைன ஆயிஷா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 508

மாதவிடாய்க் காலம் என்பைதப் பற்றிப் ெபரும்பாலான ெபண்கள் தவறாகேவ விளங்கி ைவத்துள்ளனர்.

மாதவிடாய் என்பது உடற்கூறு,

வா கின்ற பிரேதசம்,

உணவுப் பழக்கம்,

வயது ஆகியவற்ைறப் ெபாறுத்து

வித்தியாசப்படும். எல்ேலாருக்கும் ஒேர மாதி யான கணக்கில் மாதவிடாய் ெவளிப்படாது.
சில ெபண்களுக்கு ஓ ரு நாட்களிேலேய மாதவிடாய் ஏற்பட்டு நின்று விடும். இவர்கள் மாதவிடாய்
நின்றவுடன் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். இன்
கூடாது.

ம் ஒரு வாரம் ஆகவில்ைலேய என்ெறல்லாம் நிைனக்கக்

அது ேபால் சில ெபண்களுக்குப் பதிைனந்து நாட்கள் கூட மாதவிடாய் நீடிக்கலாம். அவர்கள் பதிைனந்து
நாட்களும் ேநான்ைப விட்டு விட ேவண்டும். இந்த விஷயத்தில் பல ெபண்கள் அறியாைமயிேலேய

உள்ளனர்.

ேமலும் ெபண்களிடம் இன்ெனாரு அறியாைமயும் உள்ளது.

புனிதமிக்க ரமளான் மாதத்தில் ேநான்ைப விடக் கூடிய நிைலைம ஏற்படுகிறது என்று எண்ணி
மாதவிடாையத் தள்ளிப் ேபாடச் ெசய்யும் மாத்திைரகைள சில ெபண்கள் உட்ெகாள்கிறார்கள். ஹஜ்ஜின்
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ேபாதும் இது ேபான்று நடந்து ெகாள்கிறார்கள்.
அல்லா

ெபண்களுக்கு இயற்ைகயாக வழங்கியுள்ள தன்ைமைய மாற்றுவது அல்லா

ெபற்றுத் தராது என்பைத இவர்கள் உணர ேவண்டும். மாதவிடாய் என்பது அல்லா

வின் திருப்திையப்

ெசய்த ஏற்பாடாகும்.

ரமளானில் சில நாட்கள் தவறி விடுவதால் ஆண்களுக்குக் கிைடக்கும் நன்ைமயில் சிறிதும் ெபண்களுக்குக்

குைறந்து விடாது. விடுபட்ட ேநான்ைப ேவறு நாட்களில் களாச் ெசய்து விடும் ேபாது புனித ரமளானில்

ேநான்பு ேநாற்ற அேத நன்ைமைய இவர்களும் அைடவார்கள்.

அல்லா

எந்த மனிதருக்கும் சிறிதளவும் அநீதி இைழக்க மாட்டான்.

அல்லா

மனிதர்களுக்குச் சிறிதளவும் தீங்கு இைழக்க மாட்டான். மாறாக மனிதர்கள் தமக்ேக தீங்கு

இைழக்கின்றனர்.

அல்குர்ஆன் 10:44
அல்லா

அ

வளவும் அநீதி இைழக்க மாட்டான். அது நன்ைமயாக இருந்தால் அைதப் பன்மடங்காகப்

ெபருக்குவான். தனது மகத்தான கூலிைய வழங்குவான்.
அல்குர்ஆன் 4:40

அந்தக் காலத்தில் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டாம் என்று அவேன

மாதவிடாைய அவேன ஏற்படுத்தி விட்டு,

கட்டைளயிட்டு விட்டு, அவர்களின் கூலிைய அவேன குைறப்பான் என்பது இைறவன் விஷயத்தில் கற்பைன
கூடச் ெசய்து பார்க்க முடியாததாகும்.
5. கர்ப்பிணிப் ெபண்களுக்கும், பாலூட்டும் அன்ைனயருக்கும் சலுைக உண்டு
குழந்ைதகளுக்குப் பாலூட்டும் தாய்மார்களும்,

கர்ப்பமாக இருக்கும் ெபண்களும் தற்காலிகமாக ேநான்ைப

விட்டு விடுவதற்குச் சலுைக ெபற்றுள்ளனர்.

கர்ப்பிணிகளுக்கும்,

சலுைகயளித்தார்கள்.

பாலூட்டும் அன்ைனயருக்கும் ேநான்பிலிருந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

அறிவிப்பவர்: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி)
ல்: நஸயீ 2276
இவர்கள் ரமளானில் ேநான்ைப விட்டு விட்டு ேவறு நாட்களில் ேநாற்று விட ேவண்டும்.
விடுபட்ட ேநான்ைப களாச் ெசய்வது எப்ேபாது?
ேமற்கண்ட சலுைககைளப் ெபற்றவர்கள் விடுபட்ட ேநான்ைப எவ்வளவு நாட்களுக்குள் களாச் ெசய்ய
ேவண்டும்?
இதற்கு மார்க்கத்தில் எந்தக் காலக் ெகடுவும் விதிக்கப்படவில்ைல. ேவறு நாட்களில் ேநாற்று விட ேவண்டும்
என்று மட்டுேம திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது.
ரமளான் மாதத்தில் சில ேநான்புகள் தவறி விடும். அைத ஷஅபான் மாதத்தில் தான் என்னால் ேநாற்க
முடியும். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு நான் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகேள இதற்குக் காரணம் என்று

அன்ைன ஆயிஷா (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்.
ல்: புகா

1950

ஷஅபான் மாதம் என்பது ரமளா
ரமளா

க்கு முந்ைதய மாதமாகும். ஒரு ரமளானில் விடுபட்ட ேநான்ைப மறு

க்கு முந்ைதய மாதம் வைர தாமதப்படுத்தி ஆயிஷா (ரலி) களாச் ெசய்துள்ளார்கள்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் காலத்திேலேய இது நடந்துள்ளதால் அைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் அங்கீ க த்துள்ளார்கள் என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

விடுபட்ட ேநான்ைபக் களாச் ெசய்வதற்கு குறிப்பிட்ட காலக் ெகடு எதுவும் இல்ைல என்பைதயும் அறிந்து
ெகாள்ளலாம்.
ஆயி

ம் மரணத்ைத எதிர் ேநாக்கியவனாக மனிதன் இருக்கிறான். எந்த ேநரத்திலும் மரணம் அவைன

அைடந்து விடலாம். ேநான்ைப விட்டவர்களாக நாம் மரணித்தால் என்னவாகும் என்பதற்கு அ

சீக்கிரம் நிைறேவற்ற முடியுேமா அவ்வளவு சீக்கிரம் நிைறேவற்றி விடுவது சிறந்ததாகும்.

சி,

எவ்வளவு

ரமளான் மாதத்ைத முடிவு ெசய்தல்
ேநான்ைபக் கடைமயாக்கிய இைறவன்,

யார் அம்மாதத்ைத அைடகிறாேரா அவர் அம்மாதத்தில் ேநான்பு

ேநாற்கட்டும் என்று கூறுகிறான். இவ்வசனத்ைத ஆரம்பமாக நாம் சுட்டிக் காட்டியுள்ேளாம்.

ரமளான் மாதத்ைத உலக மக்கள் அைனவரும் ஒேர ேநரத்தில் அைடய மாட்டார்கள். ஒருவர் பின்
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ஒருவராகத் தான் அைடவார்கள் என்பதால் தான்,

யார் அம்மாதத்ைத அைடகிறாேரா என்று அல்லா

கூறுகிறான்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வா நாளில் மதீனாவில் பிைற காணப்பட்ட ேபாெதல்லாம் அந்தச்
ெசய்திைய தம்மால் இயன்ற அளவுக்கு அறிவிக்குமாறு எந்த ஏற்பாட்ைடயும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் ெசய்யவில்ைல. நான்கு கலபாக்கள் காலத்திலும் இத்தைகய ஏற்பாடு எைதயும் ெசய்யவில்ைல.
மாதத்ைத எப்படி முடிவு ெசய்வது என்பதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதளிவான விளக்கம்
அளித்துள்ளார்கள்.

நீங்கள் பிைற பார்த்து ேநான்ைபத் துவக்குங்கள். பிைற பார்த்து ேநான்ைப விடுங்கள். உங்களுக்கு ேமக
மூட்டம் ஏற்பட்டால் ஷஅபான் மாதத்தின் நாட்கைள முப்பது நாட்களாக முடிவு ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்
என்பது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ெபான்ெமாழி.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

1909,

1907

ேமக மூட்டமாக இருந்தால் வானில் பிைற இருப்பதற்குச் சாத்தியம் இருக்கிறது. எனேவ உயரமான உஹது

மைல மது ஏறிப் பாருங்கள் என்ேறா,
என்ேறா கூறாமல்,

அக்கம் பக்கத்து ஊர்களுக்குப் ேபாய் விசா த்துக் ெகாள்ளுங்கள்

பிைற பிறக்கவில்ைல என்று முடிவு ெசய்யுமாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

நமக்குக் கட்டைளயிட்டுள்ளார்கள்.
ஒரு பகுதியில் காணப்படும் பிைற அப்பகுதியினைர மட்டும் தான் கட்டுப்படுத்தும் என்பைத இதிலிருந்து

அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

இைதப் பின்வரும் நிக ச்சி ேமலும் உறுதி ெசய்கின்றது.

என்ைன உம்முல் ஃப ல் (ரலி) அவர்கள் சி யாவில் இருந்த முஆவியா (ரலி) அவர்களிடம் ஒரு

அலுவலுக்காக அ

ப்பி ைவத்தார்கள். நான் அங்ேக ெசன்று அவர்கள் தந்த அலுவைல முடித்ேதன். நான்

அங்ேக இருக்கும் ேபாது ஒரு ெவள்ளிக்கிழைம இரவு ரமளானின் முதல் பிைறையப் பார்த்ேதன். பின்னர்
மாதத்தின் இறுதியில் மதீனா வந்தைடந்ேதன். என்னிடம் இப்
எப்ேபாது பிைறையப் பார்த்தீர்கள்?

அப்பாஸ் (ரலி) விசா த்தார்கள். நீங்கள்

என்று ேகட்டார்கள். நாங்கள் ெவள்ளிக்கிழைம இரவு பிைற பார்த்ேதாம்

என்று கூறிேனன். நீ பிைற பார்த்தாயா? என்று ேகட்டார்கள். ஆம்! நா

ம் பார்த்ேதன். மக்களும் பார்த்தார்கள்.

மக்கெளல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றனர். முஆவியா (ரலி) அவர்களும் ேநான்பு ேநாற்றார்கள் எனக் கூறிேனன்.
அப்ேபாது இப்

அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், நாங்கள் சனிக்கிழைம இரவு தான் பிைறையப் பார்த்ேதாம். எனேவ

நாங்கேள மறு பிைறையப் பார்க்கும் வைர அல்லது முப்பது நாட்கைள நாங்கள் நிைறவு ெசய்யும் வைர

ேநான்பு ேநாற்ேபாம் என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது நான்,

முஆவியா (ரலி) பிைற பார்த்ததும்,

அவர்கள்

ேநான்பு ேநாற்றதும் உங்களுக்குப் ேபாதாதா? எனக் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், ேபாதாது! இப்படித் தான் நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள் என்று விைடயளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: குைரப்

ல்: முஸ்லிம் 1819
ேநான்பின் ேநரம்
சுப்

ேநரம் வந்தது முதல்

துவங்கியது முதல்

யன் மைறயும் வைர ேநான்பின் ேநரமாகும். அதாவது சுப்

யன் மைறயும் வைர உண்ணாமல்,

ேநான்ைப முழுைமப்படுத்த ேவண்டும்.
ைவகைற எ
பருகுங்கள்!

ம் ெவள்ைளக் கயிறு, (இரவு எ

அல்குர்ஆன் 2:187
இவ்வசனத்தில் ஃபஜ்ரு வைர உண்ணலாம்,

பருகாமல்,

ேநரம்

உடலுறவு ெகாள்ளாமல் இருந்து

ம்) கருப்புக் கயிறிலிருந்து ெதளிவாகும் வைர உண்

பருகலாம் என்று இைறவன் அ

ங்கள்!

மதிக்கிறான். ஃபஜ் லிருந்து

தான் ேநான்பின் ேநரம் ஆரம்பமாகிறது என்பைத இதிலிருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

ெபரும்பாலான முஸ்லிம்களிடம் காணப்படும் அறியாைமையச் சுட்டிக் காட்ட இது ெபாருத்தமான இடமாகும்.
தமிழகத்தில் ெபரும்பாலான ஊர்களில் சுமார் இரவு மூன்று மணியளவில் ஸஹர் ெசய்வதற்காக எழுந்து
உண்பார்கள். ஸஹர் முடிந்ததும் 3.30

மணியளவில் அல்லது நான்கு மணியளவில் நிய்யத் ெசய்வார்கள்.

(நிய்யத் பற்றிப் பின்னர் விளக்கப்படவுள்ளது.)

இவ்வாறு நிய்யத் ெசய்த பின் ஃபஜ்ரு ேநரம் வருவதற்கு இன்

ம் ஒரு மணி ேநரேமா, அைர மணி ேநரேமா

மதமிருக்கும். ஆனாலும் நிய்யத் ெசய்து விட்டதால் அதன் பிறகு எைதயும் உண்ணக் கூடாது, பருகக் கூடாது
என்று நிைனக்கிறார்கள். இது தவறாகும்.
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எந்த ேநரம் முதல் உண்ணக் கூடாது என்று அல்லா
உண்பதற்கு நமக்கு அ

மதியுள்ளது. நாம் நிய்யத் ெசய்து விட்டால் கூட,

ேவண்டும் என்று அல்லா

மணிக்கு சுபு

ேவைள வருகிறது என்றால் மூன்று மணிக்ேக நிய்யத் ெசய்தாலும் 5.40

உண்ணலாம்;

பருகலாம்;

இன்ெனாரு அறியாைமையயும் நாம் சுட்டிக் காட்டக் கடைமப்பட்டுள்ேளாம்.
சுபு

எப்ேபாது முதல் ேநான்பு ேநாற்க

கட்டைளயிட்டாேனா அப்ேபாது முதல் ேநான்பு ேநாற்கிேறன் என்பது தான்

அதன் ெபாருள்.
எனேவ 5.40

நமக்குக் கட்டைளயிட்டாேனா அந்த ேநரம் வைர

வைர

இல்லறத்திலும் ஈடுபடலாம்.

ேநரம் 5.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகிறது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். 5.29 வைர உண்ணலாம்; பருகலாம்

என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ஆனால் ேநான்பு அட்டவைண என்று ெவளியிடப்படும் அட்ைடகளில் ஸஹர்
முடிவு 5.20

என்றும்,

அதாவது சுபு

சுபு

ேநரம் வருவதற்குப் பத்து நிமிடம் இருக்கும் ேபாேத ஸஹைர முடிக்க ேவண்டும் என்று

இந்த அட்டவைண கூறுகின்றது. இது அல்லா
ஸஹர் முடிவும்,

சுபு

வின் கட்டைளக்கு மாற்றமானதாகும்.

ேநரத்தின் துவக்கமும் ஒன்று தான். ஸஹர் முடிந்த மறு வினாடி சுபு

ஆரம்பமாகி விடும். ஸஹர் முடிவுக்கும்,
எனேவ எப்ேபாது சுபு
பருகவும் அ

என்று ேபாடும் வழக்கம் உள்ளது.

5.30

சுபுஹுக்கும் இைடப்பட்ட ேநரம் எதுவுமில்ைல.

ேநரம் ஆரம்பமாகிறேதா அதற்கு ஒரு வினாடிக்கு முன்னால் வைர உண்ணவும்

மதி உள்ளது.

சுபுஹிலிருந்து ேநான்பு ஆரம்பமாகின்றது என்றால் எது வைர ேநான்பு நீடிக்கின்றது?

பின்னர் இரவு வைர ேநான்ைப முழுைமப்படுத்துங்கள்! அல்குர்ஆன் 2:187

இரவு என்பது

யன் மைறந்தவுடன் ஆரம்பமாகிறது. எனேவ

யன் மைறவது வைர உண்ணாமல்

பருகாமல் இருக்க ேவண்டியது அவசியம்.
மார்க்கம் பற்றிய அறிவு இல்லாத சிலர்,

ரமளான் அல்லாத நாட்களில் பகல் வைர சாப்பிடாமல் இருந்து

விட்டு அைர ேநான்பு ைவக்கும் வழக்கம் உள்ளதாகக் ேகள்விப்படுகிேறாம்.

முதல் மஃக் ப் வைர முழுைமயாக ைவக்க ேவண்டுேம தவிர அைர ேநான்பு,

ேநான்பு என்பது சுபு

முக்கால் ேநான்ெபல்லாம் இஸ்லாத்தில் கிைடயாது.

யன் மைறந்தவுடன் இரவு ஆரம்பமாகி விடுகின்றது. ஆனாலும்

யன் மைறந்து ஐந்து நிமிடங்கள்

கழித்ேத ேநான்பு துறக்கும் வழக்கம் ெபரும்பாலான ஊர்களில் காணப்படுகின்றது. இது முற்றிலும்
தவறானதாகும்.

ேநான்பு துறப்பைதப் பத்து நிமிடம் தாமதமாகச் ெசய்வது ேப

இதற்குக் காரணமாகும்.

யன் மைறயும் வைர என்ன?

தலான கா யம் என்று இவர்கள் நிைனப்பேத

அதற்கு ேமலும் என்னால் பட்டினி கிடக்க முடியும் என்று நிைனப்பதும்,

நடப்பதும் ஆணவமான ெசயலாகத் தான் கருதப்படுேம தவிர ேப

தலாக ஆகாது.

இைறவா! நான் பசிையத் தாங்கிக் ெகாள்ள இயலாத பலவனன்.
ீ
நீ கட்டைளயிட்டதற்காகத் தான் இைதத்

தாங்கிக் ெகாள்கிேறன் என்ற அடக்கமும் பணிவும்,
என் அடியாைனப் பாருங்கள்! எப்ேபாது

விைரந்து ேநான்பு துறக்கும் ேபாது தான் ஏற்படும்.

யன் மைறயும் என்று காத்திருந்து மைறந்தவுடன் அவசரமாகச்

சாப்பிடுகிறான். இவ்வளவு பசிையயும் எனக்காகத் தான் இவன் தாங்கிக் ெகாண்டான் என்று இைறவன்
இத்தைகய அடியார்கைளத் தான் பாராட்டுவான்.

இைத நாமாகக் கற்பைன ெசய்து கூறவில்ைல. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கேள இப்படித் தான் நமக்கு வழி

காட்டியுள்ளார்கள்.

ேநான்பு துறப்பைத விைரந்து ெசய்யும் காலெமல்லாம் மக்கள் நன்ைமயில் உள்ளனர் என்பது நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்களின் ெபான்ெமாழி.

அறிவிப்பவர்: அ தர் (ரலி)
ல்: புகா

1957

இந்தத் திைசயிலிருந்து இரவு நம்ைம ேநாக்கி வந்து,
ய

அந்தத் திைசயில் பகல் பின்ேனாக்கிச் ெசன்று

ம் மைறந்து விடுமானால் ேநான்பாளி ேநான்பு துறக்க ேவண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

அபீ அவ்ஃபா (ரலி)

1954

நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்ேதாம்.

யன் மைறந்தவுடன் ஒரு மனித டம்,

நமக்காக (ேநான்பு துறக்க) மாவுக் கைரசைலக் ெகாண்டு வருவராக!
ீ
என்றார்கள். அதற்கு அம்மனிதர்,
இன்

ம் ெகா

சம் மாைலயாகட்டுேம! என்றார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

கைரத்து எடுத்து வருவராக!
ீ
என்றார்கள். இன்

12

ேபாய்

ேபாய் மாைவக்

ம் பகல் ேநரம் மிச்சமுள்ளேத!என்று அவர் கூறிக் ெகாண்ேட

ெசன்று மாைவக் கைரத்து எடுத்து வந்தார். அைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குடித்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

இன்

அபீ அவ்ஃபா (ரலி)

1941,

1955,

1956,

1958,

5297

ம் பகல் உள்ளேத என்று அம்மனிதர் சுட்டிக் காட்டிய பிறகும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அைதக்

கண்டு ெகாள்ளவில்ைல.

யன் மைறயும் ேநரத்ைத மட்டுேம அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டார்கள் என்பைத

இதிலிருந்து அறியலாம். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குத் ெத யாத ேப

கண்டுபிடித்தாலும் அது நமக்குத் ேதைவயில்ைல.

தைல யார்

ஸஹர் உணவு
சிரமமின்றி ேநான்ைபச் சமாளிப்பதற்காக,

பின்னிரவில் உட்ெகாள்ளப்படும் உணவு ஸஹர் உணவு

எனப்படுகிறது. ஸஹர் ேநரத்தில் இவ்வாறு உணவு உட்ெகாள்வது கட்டாயக் கடைமயில்ைல என்றாலும்
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களால் ெப தும் ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளது.
நீங்கள் ஸஹர் ேநரத்தில் உண்

ங்கள். ஏெனனில் ஸஹர் ேநர உணவில் பரக்கத் (புல

க்குத் ெத யாத

மைறமுகமான ேபரருள்) உள்ளது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி)
ல்: புகா

1923

நமது ேநான்புக்கும்,

ேவதம் ெகாடுக்கப்பட்ட (

த,

கிறித்த)வர்களின் ேநான்புக்கும் வித்தியாசம் ஸஹர்

ேநரத்தில் உண்பதாகும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அம்ரு பின் அல்ஆஸ் (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1836

ஸஹர் உணவு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பைத இதிலிருந்து அறியலாம்.
ஸஹர் உணைவத் தாமதப்படுத்துதல்
ஸஹர் உணைவ எந்த அளவுக்குத் தாமதப்படுத்தலாம் என்பதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
ெசயல்முைற விளக்கம் தந்துள்ளார்கள்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் ஸஹர் ெசய்து விட்டு (சுபு

) ெதாழுைகக்கு ஆயத்தமாேவாம் என்று

ைஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) கூறினார்கள். (ஸஹருக்கும் சுபுஹுக்கும் இைடேய) எவ்வளவு ேநரம் இருக்கும்?
என்று அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள்,

ஐம்பது வசனங்கள் ஓதும் ேநரம் என்று விைடயளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அனஸ் (ரலி)
ல்: புகா

576,

1134,

தமிழகத்தில் சுப்ஹுக்கு ஒரு மணி ேநரம்,

1921,

575

இரண்டு மணி ேநரம் இருக்கும் ேபாது ஸஹர் ெசய்யும்

வழக்கத்ைத ேமற்ெகாண்டுள்ளனர். அது மட்டுமின்றி ஸஹர் ெசய்து விட்டு உறங்கி,
பாழாக்கி விடுகின்றனர்.

ஸஹர் ெசய்து முடித்தவுடன் சுபு

சுபு

ெதாழுைகையப்

ெதாழுைகக்கு ஆயத்தமாகும் அளவுக்குத் தாமதமாக ஸஹர் ெசய்வேத

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் இருந்த நைடமுைறயாகும்.
ஐம்பது வசனங்கைள நிறுத்தி நிதானமாக ஓதிட,

பத்து அல்லது பதிைனந்து நிமிடங்கள் ேபாதுமானதாகும்.

சுபுஹுக்குப் பத்து நிமிடம் அல்லது பதிைனந்து நிமிடம் இருக்கும் ேபாது தான் ஸஹர் ெசய்யும் வழக்கம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் இருந்துள்ளது என்பைத இதிலிருந்து அறியலாம்.
ஸஹருக்காக அறிவிப்புச் ெசய்தல்

மக்கள் உறக்கத்திலிருந்து விழித்து ஸஹர் ெசய்ய ேவண்டியுள்ளதால் ஸஹர் ெசய்வதற்காக மக்கைள
எழுப்பிவிடக் கூடிய ஏற்பாடு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

பிலால் (ரலி), அப்துல்லா

பின் உம்மி மக்

ம் (ரலி) ஆகிய இரண்டு முஅத்தின்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

காலத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இருவரது குரலும் மக்களுக்கு நன்கு ப ச்சயமாகி இருந்தது. ரமளான்
மாதத்தில் ஸஹருக்கு ஒரு பாங்கும்,

சுபு

ெதாழுைகக்கு ஒரு பாங்கும் என இரண்டு பாங்குகள் ெசால்ல

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்பாடு ெசய்திருந்தார்கள்.
மக்களுக்குக் குழப்பம் ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக,

விடுவதற்கான பாங்கு ெசால்வார் எனவும்,

அப்துல்லா

பிலால் (ரலி) அவர்கள் ஸஹருக்கு எழுப்பி

பின் உம்மி மக்

ம் (ரலி) சுபு

பாங்கு ெசால்வார் என்றும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அறிவிப்புச் ெசய்தார்கள்.
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ெதாழுைகக்கு

பிலாலின் பாங்கு ஸஹர் ெசய்வதிலிருந்து உங்கைளத் தடுக்காது. ஏெனனில் (இரவில்) நின்று வணங்கியவர்
வடு
ீ திரும்புவதற்காகவும்,

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

உறங்குபவர் விழிப்பதற்காகவுேம அவர் பாங்கு ெசால்வார் என நபிகள் நாயகம்

அறிவிப்பவர்கள்: ஆயிஷா (ரலி),
ல்: புகா

இப்

621,

உமர் (ரலி)

5299,

மற்ெறாரு அறிவிப்பில்,

7247

இரண்டு பாங்குகளுக்கும் இைடேய எவ்வளவு இைடெவளி இருக்கும் என்பைத

விளக்கும் ேபாது, அவர் பாங்கு ெசால்லி விட்டு இறங்குவார்; இவர் பாங்கு ெசால்வதற்காகச் ெசல்வார் என்று
ஆயிஷா (ரலி),

இப்

ல்கள்: முஸ்லிம் 1829,

உமர் (ரலி) ஆகிேயார் விளக்கமளித்ததாக இடம் ெபற்றுள்ளது.
புகா

1919

சுபுஹுக்குச் சிறிது ேநரம் இருக்கும் ேபாது ஒரு பாங்கு ெசால்லி மக்கைள விழித்ெதழச் ெசய்யும் வழக்கம்
ெபரும்பாலும் எங்குேம இன்று நைடமுைறயில் இல்ைல. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில்
இருந்த இந்த சுன்னத்துக்கு உயிர் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
முதல் பாங்கு ஸஹருக்கு எனவும்,

இரண்டாவது பாங்கு சுபுஹுக்கு எனவும் மக்களுக்குத் ெதளிவாக

விளக்கிவிட்டு இைத நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும்.

தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மக்கைள ஸஹருக்கு எழுப்பி விடுவதற்காகப் பலவிதமான நைடமுைறகள்
உள்ளன.
நள்ளிரவு இரண்டு மணிக்ெகல்லாம் ஒலிெபருக்கிக் குழாய் மூலம் பாடல்கைளப் ேபாட ஆரம்பித்து

விடுகின்றனர்.

நன்ைமகைள அதிகமதிகம் ெபற்றுத் தரக்கூடிய புனித மாதத்தில், புனிதமான ேநரத்தில் இைசக் கருவிகளுடன்
பாவத்ைதச் சம்பாதித்து விடுகின்றனர். இது ஒட்டு ெமாத்த ஜமாஅத்தின ன்

பாடல்கைள ஒலிபரப்பி,

ஏற்பாட்டின் படி நடந்து வருகின்றது.
ைஷத்தா

க்கு விலங்கு ேபாடப்படும் மாதத்தில் ைஷத்தாைன அவி த்து விடுவைத விடக் ெகாடு

ெசயல்

ேவறு என்ன இருக்க முடியும்?

இது உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்தப்பட ேவண்டும்.

நள்ளிரவு இரண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் பாடல்கள் சுபு

வைர சுமார் இரண்டு மணி ேநரத்திற்கும் ேமல்

விடாமல் அலறிக் ெகாண்டிருக்கும்.

மாற்று மதத்தவர்களின் உறக்கத்ைதக் ெகடுத்து,
உள்ளது.

அவர்கள் இஸ்லாத்ைத ெவறுப்பதற்கு இதுவும் காரணமாக

பின்னிரவில் எழுந்து ெதாழுவேத சிறப்பு என்ற அடிப்பைடயில் பின்னிரவில் எழுந்து ெதாழுபவர்களின்
காதுகைளக் கிழிக்கும் வைகயில் ஒலிெபருக்கிைய அலற விட்டு,
இன்

பாவத்ைதக் கட்டிக் ெகாள்கிறார்கள்.

ம் சில பகுதிகளில் இரவு ஒரு மணியிலிருந்ேத பக்கி சாக்கள் ெகாட்டு ேமளத்துடன் ெதருத்

ெதருவாகப் பாட்டுப் பாடிச் ெசல்லும் வழக்கம் உள்ளது.
ஸஹருக்காக இரவு ஒரு மணிக்கும்,
இவர்களுக்கு யார் வழங்கினார்கள்?

இரண்டு மணிக்கும் மக்கைள எழுப்பி விடக் கூடிய அதிகாரத்ைத

கைடசி ேநரத்தில் ஸஹர் ெசய்வேத சிறந்தது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியிருக்க, நள்ளிரவு

இரண்டு மணிக்கும்,

மூன்று மணிக்கும் மக்களின் உறக்கத்ைதக் ெகடுப்பது குற்றமாகும். இது ேபான்ற

ெசயல்கைளத் தடுத்து நிறுத்தியாக ேவண்டும்.

விடி ஸஹர்
தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் விடி ஸஹர் என்ற வழக்கம் உள்ளது.

உறக்கம் ேமலிடுவதால் சில ேநரங்களில் ஸஹர் ேநரம் முடிந்த பிறகு தான் சிலர் விழிப்பார்கள்.

இவர்களுக்கு என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்ற அறிவு இல்லாததினால் ேநான்ைபப் பா படுத்திக்
ெகாள்கின்றனர்.

ஸஹர் ெசய்வதற்கான ேநரம் முடிந்து விட்டது என்பது நன்றாகத் ெத ந்திருந்தும் அவசரமாக ஒரு

குவைளத் தண்ண ீர் குடித்து விட்டு (இைதத் தான் விடி ஸஹர் என்கின்றனர்) ேநான்பு ேநாற்பதாக நிய்யத்

ெசய்து ெகாள்கின்றனர்.
சுபு

ேநரம் வந்து விட்டால் எைதயும் உண்ணேவா,

பருகேவா கூடாது என்று கட்டைள உள்ளது. எந்த

ேநரத்தில் சாப்பிடேவா பருகேவா கூடாேதா அந்த ேநரத்தில் சாப்பிடுவதன் மூலம் ஒரு ேநான்ைபப்

பா படுத்திக் ெகாள்கின்றனர்.

இைதத் தவிர்க்க நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அறிந்து ெகாண்டால் இந்த நிைலைய நாம்

தவிர்த்து விடலாம்.
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இரவில் படுக்ைகக்குச் ெசல்லும் ேபாேத,
ேவண்டும். அல்லா

இன்று ேநான்பு ேநாற்பதாக முடிவு ெசய்து விட்டுப் படுக்க

ஸஹர் ெசய்வதற்கு ஏற்ப விழிப்ைப ஏற்படுத்தினால் ஸஹர் ெசய்யலாம்.

,

அவ்வாறு விழிக்காமல் சுபுஹு ேநரத்திேலா அது கடந்த பின்னேரா விழித்தால் எைதயும் உண்ணாமல்
ேநான்ைபத் ெதாடரலாம். ஏெனனில் இரவிேலேய ேநான்பு ேநாற்பதாக முடிவு ெசய்து விட்ேடாம்.
அதிகமாக உண்பது
ேநான்பு துறக்கும் ேபாதும்,

ஸஹர் ேநரத்திலும் அதிக சுைவகளுட

உட்ெகாள்ளும் வழக்கம் உள்ளது.
மார்க்க அறிவு இல்லாத

ஃபிய்யாக்கள் எ

ம்,

அதிக அளவிலும் உணவு

ம் அறிவிலிகள் இந்தப் பழக்கத்ைதக் குைற கூறுகின்றனர்.

சுைவயாக உண்பதால் ேநான்பின் ேநாக்கேம பாழாகி விட்டதாகவும் எழுதி ைவத்துள்ளனர்.

ேநான்பின் ேநாக்கம் உணவின் அளைவயும்,

சுைவையயும் குைறத்துக் ெகாள்வதற்கான பயிற்சி அல்ல!

மாறாக இைறயச்சத்ைத அதிக ப்பதற்கான பயிற்சிேய என்பைத முன்னேர நாம் விளக்கியுள்ேளாம். இந்தத்
தத்துவத்திற்கு இது மாறாகவுள்ளது.

நமது சக்திக்கும்,

வசதிக்கும் தக்கவாறு எத்தைன வைககளிலும் உணவு உண்ண நமக்கு அ

அதிக அளேவா,

அதிக சுைவேயா கூடாது என்றால் அைதக் கூற ேவண்டிய அதிகாரம் அல்லா

ேநான்பு துறந்த பின்பும் ேநான்பாகேவ இருங்கள் என்று அல்லா

வும்,

அவனது

அவனது

தருக்கும் தான் உள்ளது. மார்க்க அறிவற்ற

அல்லா

ஹலாலாக்கியைத ஹராமாக்கும் அதிகாரம் எவருக்கும் இல்ைல.

மதி உள்ளது.

தரும் கூறவில்ைல.

ஃபிய்யாக்களுக்கு இல்ைல.

வுக்கும்,

வைக வைகயான உணவில் நாட்டமிருந்தும், எனக்காக அந்த ஆைசைய எப்படி என் அடியான் பகல் ேநரத்தில்

கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்கிறான் என்று அல்லா
ேபாது அதிருப்தி அைடய மாட்டான்.

மகி ச்சியைடவாேன தவிர அவன் அ

மதித்தைதச் ெசய்யும்

நிய்யத்
எல்லா வணக்கங்களும் நிய்யத்ைதப் ெபாறுத்ேத! என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
ல்: புகா

1

ெதாழுைகயானாலும்,

ேநான்பானாலும்,

நிய்யத் என்றால் என்ன?

இன்ன பிற வணக்கங்களானாலும் நிய்யத் மிகவும் அவசியமாகும்.

இைதப் பற்றியும் ெபரும்பாலான மக்கள் அறியாதவர்களாகேவ உள்ளனர்.

குறிப்பிட்ட சில வாசகங்கைள வாயால் ெமாழிவது தான் நிய்யத் என இவர்கள் நிைனக்கின்றனர். பல
காரணங்களால் இவர்களது நிைனப்பு தவறானதாகும்.
நிய்யத் என்ற வார்த்ைதக்கு மனதால் எண்

தல்,

ெமாழிவது என்ற அர்த்தம் இந்த வார்த்ைதக்கு இல்ைல.
ஒருவருக்குக் காைலயில் எழுந்தது முதல்,

தீர்மானம் ெசய்தல் என்பது ெபாருளாகும். வாயால்
இரவு வைர ஒரு ெசாட்டு தண்ணர்ீ கூட கிைடக்கவில்ைல.

ேநான்ைபக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய ேநரம் முழுவதும் எைதயும் உண்ணாமல் பருகாமல் குடும்ப

வாழக்ைகயில் ஈடுபடாமல் இருந்துள்ளார். ஆனால் ேநான்பு ைவப்பதாக இவர் எண்ணவில்ைல. ஏதாவது

கிைடத்தால் சாப்பிடிருப்பார். ேநான்பாளிையப் ேபாலேவ இவர் எைதயும் உட்ெகாள்ளா விட்டாலும் ேநான்பு
ேநாற்கும் தீர்மானம் எடுக்காததால் இவர் ேநான்பு ைவக்கவில்ைல. இவ்வாறு மனதால் முடிவு ெசய்வது
தான் நிய்யத் எனப்படுகிறது.

ஒருவர் ரமளான் மாதத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக நான்கு மணிக்கு எழுகிறார். வழக்கத்திற்கு மாறாக இந்த
ேநரத்தில் சாப்பிடுகிறார். ேநான்பு ேநாற்கும் எண்ணம் அவரது உள்ளத்தில் இருப்பதன் காரணமாகேவ இவர்

இப்படி நடந்து ெகாள்கிறார். எனேவ இவர் நிய்யத் ெசய்து விட்டார். இன்

ம் ெசால்வதாக இருந்தால்

இரவில் படுக்கும் ேபாேத ஸஹருக்கு எழ ேவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் படுக்கிறார்.

இது தான் நிய்யத்! இதற்கு ேமல் ேவறு ஒன்றும் ேதைவயில்ைல. ேநான்பு ேநாற்பதாக மனதால் உறுதி
ெசய்ய ேவண்டும் என்பேத ச யானதாகும்.

ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வாசகத்ைதக் கூறுவதற்கு நிய்யத் என்ற நம்பிக்ைக நைடமுைறயில் உள்ளது.

நைவத்து ஸவ்ம கதின் அன்அதாயி பர்ளி ரமளானி ஹாதிஹிஸ் ஸனதி லில்லாஹி தஆலா என்பது தான்
அந்தக் குறிப்பிட்ட வாசகம்.

இந்த வருடத்தின் ரமளான் மாதத்தின் பர்லான ேநான்ைப அதாவாக நாைளப் பிடிக்க நிய்யத் ெசய்கிேறன்
என்று தமிழாக்கம் ேவறு ெசய்து அைதயும் கூற ேவண்டும் என்று நிைனக்கின்றார்கள்.

இந்த வாசகத்ைதக் கூற ேவண்டுெமன்று அல்லா
இைதக் கூறினார்களா?
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கூறினானா?

அல்லா

வின்

தர் (ஸல்) அவர்கள்

அதுவுமில்ைல. அவர்களிடம் பாடம் கற்ற நான்கு கலபாக்கேளா,

ஏைனய நபித்

ேதாழர்கேளா இவ்வாசகத்ைதக் கூறினார்களா?

என்றால் அதுவும் இல்ைல.

நான்கு இமாம்களாவது இவ்வாறு கூறியுள்ளார்களா?

என்றால் அது கூட இல்ைல. உலகில் எல்லா

நாடுகளிலும் முஸ்லிம்கள் வா கின்றனர். எங்ேகயும் இந்த வழக்கம் இல்ைல. இந்தியாவிலும்,

இந்தியர்கள்

ேபாய்க் ெகடுத்த இலங்ைக ேபான்ற நாடுகளிலும் தவிர ேவறு எங்கும் இந்த வழக்கம் இல்ைல.

நிய்யத் என்பதன் ெபாருள் மனதால் நிைனத்தல் என்பதாலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இைதக்
கற்றுத் தராததாலும் இைத விடெடாழிக்க ேவண்டும்.

யாேர

ம் நமது கட்டைள இல்லாமல் ஒரு அமைலச் ெசய்வாேரயானால் அது நிராக க்கப்படும் என நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 3243

ேமலும் நிய்யத் என்ற ெபய ல் ெசால்லித் தரப்படும் வாசகத்தின் ெபாருைளச் சிந்தித்தால் கூட அது
இஸ்லாமிய நைடமுைறக்கு எதிரானதாகேவ உள்ளது.

ரமாளன் மாதத்தின் பர்லான ேநான்ைப அதாவாக நாைள பிடிக்க நிய்யத் ெசய்கிேறன் என்பது இதன் ெபாருள்.

இஸ்லாமிய அடிப்பைடயில் ஒரு நாள் என்பது மஃக் பிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. இஸ்லாம் பற்றிய அறிவு

ெப ய அளவில் இல்லாதவர்கள் கூட நாைள ெவள்ளிக்கிழைம என்றால் வியாழன் பின் ேநரத்ைத ெவள்ளி

இரவு என்ேற கூறும் வழக்கமுைடயவர்களாக உள்ளனர்.
ஒருவர் ஸஹர் ேநரத்தில் நாைள பிடிப்பதாக நிய்யத் ெசய்கிறார். ஆனால் உண்ைமயில் இன்று தான்
ேநான்பு ேநாற்கிறாேர தவிர நாைள அல்ல! ஏெனனில் ஸஹைரத் ெதாடர்ந்து வரக் கூடிய சுபு

இன்று

தாேன தவிர நாைள அல்ல!

இைதச் சிந்தித்தால் கூட இது மார்க்கத்தில் உள்ளது அல்ல என்பைதப் பு ந்து ெகாள்ளலாம்.
எனேவ இது ேபான்ற நவன
ீ
கண்டுபிடிப்புகைள விட்டுவிட்டு அல்லா

வும்,

அவனது

தரும் காட்டித் தந்த

முைறப்படி மனதால் ேநான்பு ேநாற்பதாக உறுதி எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இதுேவ நிய்யத் எனப்படும்.
நிய்யத் ெசய்யும் ேநரம்
ேநான்பு ேநாற்கும் நிய்யத்ைத,

அதாவது முடிைவ எப்ேபாது எடுக்க ேவண்டும்?

கடைமயான ேநான்புக்கும்,

கடைமயில்லாத ேநான்புக்கும் இதில் வித்தியாசம் உள்ளது.

ரமளான் அல்லாத ேநான்பாக இருந்தால் ேநான்பு ேநாற்கும் முடிைவக் காைலயில் சுபு
கூட எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்.
காைலயில் சுபு

ெதாழுத பின்பு

ெதாழுது விட்டு வட்டுக்கு
ீ
வருகிேறாம். வட்டில்
ீ
உண்பதற்கு எதுவும் இல்ைல.

பட்டிணியாகத் தான் அன்ைறய ெபாழுது கழியும் ேபால் ெத கிறது. ேநான்பு ேநாற்பதாக முடிவு ெசய்து
ெகாள்ளலாம். ஆனால் சுபு

ேநரம் வந்தது முதல் எதுவும் உண்ணாமல் இருந்திருக்க ேவண்டும்.

ஒரு நாள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். (உண்பதற்கு) ஏதும் உள்ளதா?

ேகட்டார்கள். நாங்கள் இல்ைல என்று கூறிேனாம். அப்ேபாது அவர்கள்,

என்று

நான் ேநான்பாளியாக இருந்து

ெகாள்கிேறன் என்று கூறினார்கள். மற்ெறாரு நாள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது நாங்கள், ைஹஸ் எ
(ெநய்,

மாவு,

ம்

ேப ச்சம்பழம் ஆகியவற்றால் தயா க்கப்படும் ஒரு வைக) உணவு அன்பளிப்பாக வந்துள்ளது

என்று கூறிேனாம். அதற்கவர்கள்,

நான் ேநான்பு ேநாற்றுள்ேளன். இருந்தாலும் ெகாண்டு வா என்று கூறி

விட்டுச் சாப்பிடலானார்கள். கடைமயல்லாத ேநான்பு ேநாற்பவர் தர்மம் ெசய்பவர் ேபாலாவார். விரும்பினால்
ெசய்யாமலும் இருக்கலாம் என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1951

கடைமயில்லாத ேநான்ைபப் ெபாறுத்த வைர காைலயில் கூட அது குறித்து முடிவு ெசய்யலாம்
என்பைதயும், விருப்பமான உணவு தயாராக இருந்தால் கடைமயில்லாத ேநான்ைப முறிக்கலாம் என்பைதயும்
இந்த ஹதீஸிலிருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

ஆனால் கடைமயான ேநான்பு ேநாற்கும் முடிைவக் காைலயில் எடுக்கக் கூடாது. ஏெனனில் அது நமது
விருப்பத்தின் பாற்பட்டது அல்ல. சுபு
கட்டைளயிட்டுள்ளான். சுபு

முதல் மஃக் ப் வைர ேநான்பு ேநாற்குமாறு அல்லா

முதேல ேநான்பாளியாக நாம் இருக்க ேவண்டும் என்றால் சுபுஹுக்கு முன்ேப

ேநான்பு ேநாற்கும் முடிைவ நாம் எடுத்து விட ேவண்டும்.

பசிைய அடக்கிக் ெகாண்டு ெதாழுதல்

16

தமிழக முஸ்லிம்களிடம் உள்ள மற்ெறாரு அறியாைமையயும் சுட்டிக் காட்டுவது அவசியமாகும்.
ேநான்பு துறப்பதற்காகத் தண்ணர்ீ குடித்தவுடன் மஃக் ப் ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்டு விடுவதுண்டு.

இதனால் தண்ண ீைரக் குடித்தவுடன் மஃக் ப் ெதாழுைகக்குச் ெசன்று விடுவார்கள். ஆனால் உடலும், மனமும்
உணவில் பால் நாட்டம் ெசாண்டிருக்கும். இவ்வாறு ெசய்வது ேப
உண்ைமயில் இது ேப

தல் என்ற எண்ணம் பல டம் உள்ளது.

தல் அல்ல! மாறாக மார்க்கத்தில் கண்டிக்கப்பட்ட ஒரு ெசயலாகும்.

மல ஜலத்ைத அடக்கிய நிைலயிலும்,

உணவு முன்ேன இருக்கும் ேபாதும் எந்தத் ெதாழுைகயும் இல்ைல

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 869

உங்களில் ஒருவர் உணவில் இருக்கும் ேபாது ெதாழுைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் உணவுத் ேதைவைய

முடிக்கும் வைர ெதாழுைகக்குச் ெசல்ல ேவண்டாம் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

உமர் (ரலி)

5465,

671

இந்த நபிெமாழிகளிலிருந்து ஜமாஅத் ெதாழுைகைய விட,

பசிையப் ேபாக்குவது முதன்ைமயானது என்பைத

அறிந்து ெகாள்ளலாம். சாதாரண நாட்களிேலேய இந்த நிைல என்றால் ேநான்பின் ேபாது மஃக் ப் ேநரத்தில்
அதிகமான பசியும்,
விட்டு,

உணவின் பால் அதிக நாட்டமும் இருக்கும். இந்த ேநரத்தில் மனைத உணவில் ைவத்து

உடைல மட்டும் ெதாழுைகயில் நிறுத்துவது அல்லா

வுக்கு விருப்பமானது அல்ல என்பதால் தான்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு நமக்கு வழி காட்டியுள்ளார்கள்.

இன்ெனான்ைறயும் நாம் மறந்து விடக் கூடாது. ஒவ்ெவாரு ெதாழுைகக்கும் ஒரு ஆரம்ப ேநரமும்,

முடிவு ேநரமும் உள்ளது. முடிவு ேநரத்துக்குள் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றி விட ேவண்டும். பசியின்

ஒரு

காரணமாக ஜமாஅத்ைதத் தான் விடலாேம தவிர ெதாழுைகைய விட்டு விடக் கூடாது. மஃக் ப்
ெதாழுைகையப் ெபாறுத்த வைர

யன் மைறந்தது முதல் சுமார் 60

நிமிடம் வைர ெதாழுைக ேநரம்

நீடிக்கும். அதற்குள் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றி விட ேவண்டும்.

ஏெனனில் ெதாழுைக முஃமின்கள் மது ேநரம் குறிக்கப்பட்ட கடைமயாகவுள்ளது என்று (4:103
அல்லா

வசனத்தில்)

கூறுகிறான்.

ேநான்பு துறக்க ஏற்ற உணவு நம்மிடம் எந்த உணவு உள்ளேதா அதன் மூலம் ேநான்பு துறக்கலாம்
என்றாலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு துறக்கும் ேபாது முதலில் ேப ச்சம் பழங்கைள

உட்ெகாள்ளுமாறு ஆர்வமூட்டி உள்ளார்கள். யாருக்கு ேப ச்சம் பழம் கிைடக்கிறேதா அவர் அதன் மூலம்

ேநான்பு துறக்கட்டும்! கிைடக்காதவர்கள் தண்ணர்ீ மூலம் ேநான்பு துறக்கட்டும்;

ஏெனனில் அது

ய்ைமயானதாகும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி)
ல்: திர்மிதீ 594

ேப ச்சம் பழத்ைதேயா,

தண்ணைரேயா
ீ
முதலில் உட்ெகாண்டு விட்டு அதன் பிறகு மற்ற உணவுகைள

உட்ெகாள்வதால் நபிகள் நாயகத்தின் சுன்னத்ைதப் ேபணிய நன்ைமைய அைடந்து ெகாள்ளலாம்.
ேநான்பு துறக்கும் ேபாது கூற ேவண்டியைவ

தமிழக்கத்தில் ேநான்பு துறக்கும் துஆவாக அல்லாஹும்ம லக்க சும்த்து.. என்று துவங்கும் துஆைவ ஓதி
வருகிறார்கள். இவ்வாறு ஓதுவது விரும்பத்தக்கது என்று மத்ஹப்

ல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அல்லாஹும்ம லக்க சும்த்து... என்ற துஆ பல்ேவறு வாசகங்களில் ஹதீஸ்
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. அ

ஹுைரரா (ரலி),

இப்

நபித்ேதாழர்கள் வழியாகவும் முஆத் பின் ஸ
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. எனி

இந்த வாசகத்ைத முஆத் பின் ஸ
ைபஹகீ பாகம்: 4,

ரா என்ற தாபியி அறிவிக்கும் ெசய்தி அ தா

அபீ ைஷபா பாகம்: 2,

அத்தஃவாத்துல் கபீர் - ைபஹகீ (426)
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அல (ரலி) ஆகிய நான்கு

ஸ்கிக்க அஃப்தர்த்து

ஷுஅபுல் ஈமான் - ைபஹகீ 3747
அஸ்ஸு

அனஸ் (ரலி),

ரா என்று ஒரு தாபியி வழியாகவும் பதிவு

ம் அைவகள் அைனத்தும் பலவனமான
ீ
ெசய்திகளாகும்.

அல்லாஹும்ம லக்க சும்த்து வஅலா

முஸன்னஃப் இப்

அப்பாஸ் (ரலி),

ல்களில் பதிவு

த் வர்ரகாயிக் - இப்

ல் முபாரக் (1388,1390)

த் (2011)

பக்கம்: 511
பக்கம்: 239

அஸ்ஸுன

ஸ் ஸகீ ர் - ைபஹகீ (1102)

பழாயிலுல் அவ்காத் - ைபஹகீ (141)
அல்மராஸில் - அ தா

ஆகிய

ஸ

த் (95)

ல்களில் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இைவ இடம் ெபற்ற அைனத்து

ரா என்பவர்,

ல்களிலும் முஆத் பின்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இந்த துஆைவ ஓதியதாக அறிவிக்கிறார். இவர்

நபித்ேதாழர் அல்ல! நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்பான ெசய்திைய நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
ீ
அவர்கைளச் சந்திக்காத நபர் அறிவிப்பைத நாம் ஏற்கக் கூடாது. எனேவ இந்தச் ெசய்தி பலவனம்

அைடகிறது.

ேமலும் இந்தச் ெசய்திைய அறிவிக்கும் முஆத் பின் ஸ

ெசய்யப்படவில்ைல. இப்
இப்

ரா என்பவ ன் நம்பகத்தன்ைம உறுதி

ஹிப்பான் அவர்கைளத் தவிர ேவறு எவரும் இவைரப் பற்றி குறிப்பிடவில்ைல.

ஹிப்பான் அவர்கள் யாெரன்று ெத யாதவர்கைளயும் நம்பகமானவர் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

எனேவ இப்

ஹிப்பான் மட்டும் நம்பகமானவர் என்று குறிப்பிடுவைத ஹதீஸ் கைல அறிஞர்கள்

ஏற்பதில்ைல. எனேவ முஆத் பின் ஸ
பலவனமைடகிறது.
ீ
இேத ெசய்தி அ

ரா என்பவர் யாெரன அறியப்படாததால் ேமலும் இச்ெசய்தி

ஹுைரரா (ரலி) அவர்கள் மூலம் முஸன்னஃப் அபீ ைஷபா பாகம்: 2,

பக்கம்: 511ல் பதிவு

ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
அ

ஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து ஹுைஸன் பின் அப்துர் ர

அறிவித்துள்ளார்.
இவர்,

அ ஜுைஹஃபா (ரலி),

ருைவபா (ரலி),

அம்ர் பின் ஹுைரஸ் (ரலி),

ஜாபிர் பின் ஸமுரா (ரலி),

உைபதுல்லா

நபித்ேதாழர்களிடமிருந்தும் உம்மு ஆஸிம் (ரலி),
ேதாழியர்களிடமிருந்தும் ஹதீஸ்கைள அறிவித்துள்ளார்.

மான் அஸ்ஸுலம என்பவர்

இப்

உமர் (ரலி),

அனஸ் (ரலி),

உமரா பின்

பின் முஸ்லிம் அல்ஹள்ரம (ரலி) ஆகிய ஆறு

ல்: த

உம்மு தா க் (ரலி) ஆகிய இரண்டு நபித்
தீபுத் த

தீப்

அ ஹுைரரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து எந்தச் ெசய்திையயும் அறிவித்ததாகக் குறிப்பு இல்ைல. எனேவ

இந்தச் ெசய்தியும் ஆதாரத்திற்கு ஏற்றதாக இல்ைல.

அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அஆனன ீ ஃபசும்து வரஸகன ீ வஅஃப்தர்த்து
இந்த வாசகம் முஸனஃப் இப்

ல்களில் இடம் ெபற்றுள்ளது.

அபீ ைஷபா பாகம்: 2, பக்கம்: 511, பழாயிலுல் அவ்காத்-ைபஹகீ (141) ஆகிய

இச்ெசய்திையயும் முஆத் பின் ஸ

ரா என்பவேர அறிவிக்கிறார். நாம் முன்னர் முஆத் பின் ஸ

ரா

என்பவர் ெதாடர்பாக கூறிய அைனத்து விமர்சனங்களும் இந்தச் ெசய்திக்கும் ெபாருந்தும் என்பதால் இந்தச்
ெசய்தியும் பலவனமைடகிறது.
ீ

லக்க சும்த்து வலா
இந்த வாசகம் இப்

ஸ்க்கிக்க அஃப்தர்த்து வதகப்பல் மின்ன ீ இன்னக்கஸ் ஸமவுல் அள ீம்

அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் மூலம் தப்ரான ீயின் அல்முஃஜமுல் கபீர் பாகம்: 10,

292ல் இடம் ெபற்றுள்ளது.
இதில் இடம்ெபறும் நான்காவது அறிவிப்பாளர் அப்துல் மலிக் பின் ஹா

ன் என்பவர் பலவனமானவர்
ீ

ஆவார். இவைர ஹதீஸ் கைல அறிஞர்கள் கடுைமயாக விமர்சனம் ெசய்துள்ளனர்.

இவரும்,

என்று ய

இவருைடய தந்ைதயும் பலவனமானவர்கள்
ீ
என்று இமாம் தாரகுத்ன ீ அவர்களும்,
யா பின் மயீன்,

அ ஹாத்தம் அவர்களும்,

இவர் ெபாய்யர்

ஹதீஸ்கைள இட்டுக்கட்டிக் கூறுபவர் என்று இப்

ஹிப்பான் அவர்களும் கடுைமயாக விமர்சனம் ெசய்த ெசய்தி ஹாபி
மஸான் என்ற

பக்கம்:

இப்

ஹஜர் அவர்களின் லிஸா

லில் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. எனேவ இந்தச் ெசய்தியும் ஆதாரமற்றதாகி விடுகிறது.

பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹும்ம லக்க சும்த்து வஅலா

ல்

ஸ்கிக்க அஃப்தர்த்து

இந்தச் ெசய்தி அனஸ் (ரலி) அவர்கள் மூலம் தப்ரான ீ அவர்களின் அல்முஃஜமுல் அவ்ஸத் பாகம்: 16, பக்கம்:
338லும்
அல்முஃஜமுஸ் ஸகீ ர் பாகம்: 3,
கிதாபுத் துஆ பாகம்: 2,
அ

ஐம் அவர்களின் அ

பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

பக்கம்: 52லும்

பார் உஸ்பஹான் பாகம்: 9,

இைவ இடம் ெபற்றிருக்கும் அைனத்து

ஜவ்ஸஜான ீ அவர்கள்,

ைஷபா,

அ

18

தீபுத் த

ஸுர்ஆ அவர்களும்,
தீப்

ல்களிலும் தா

பக்கம்: 141லும்
த் பின் ஸிப் கான் என்பவர் இடம் ெபற்றுள்ளார்.

இவர் ஒரு ெபாய்யர் என்றும் ஹதீஸ் துைறயில் விடப்பட்டவர் என்று யஃகூப் பின்

பலவனமானவர்
ீ
என்று அ தா
ல்: த

பக்கம்: 488லும்

இவர் நம்பகமானவர் இல்ைல என்று இமாம் நஸயீ அவர்களும்

த் அவர்களும் ேமலும் பலரும் விமர்சனம் ெசய்துள்ளனர்.

எனேவ இந்தச் ெசய்தியும் ஆதாரப் ர்வமானது அல்ல!
அல்லாஹும்ம லக்க சும்த்து வஅைலக்க தவக்கல்த்து வஅலா
இந்த வாசகம் அல (ரலி) அவர்கள் மூலம் ஹாபி

பாகம்: 3,

பக்கம்: 408லும்,

இப்

ஸ்கிக்க அஃப்தர்த்து

ஹஜர் அவர்களின் அல்மதாலிபுல் ஆலிய்யா

முஸ்னதுல் ஹா ஸ் பாகம்: 2,

பக்கம்: 256லும் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

ீ
இந்தச் ெசய்தியில் இடம் ெபறும் ஆறாவது அறிவிப்பாளர் ஹம்மாத் பின் அம்ர் அந்நஸபி
என்பவர்

ஹதீஸ்கைள இட்டுக்கட்டிச் ெசால்லும் ெபாய்யர் என்று கடுைமயாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவராவார்.

இவர் ஹதீஸ் துைறயில் மறுக்கப்பட்டவர் என்று இமாம் புகா
விடப்பட்டவர் என்று இமாம் நஸயீ அவர்களும்,

அவர்களும்,

இவர் ஹதீஸ் துைறயில்

ஹதீஸ்கைள இட்டுக் கட்டுபவர் என்று இமாம் இப்

ஹிப்பான் அவர்களும், முற்றிலும் பலவனமானவர்
ீ
என்று இமாம் அ ஹாத்தம் அவர்களும், ெபாய்யர் என்றும்

இட்டுக்கட்டிச் ெசால்பவர் என்று பிரபலமானவர்களில் இவரும் ஒருவர் என்று இப்

கடுைமயாக விமர்சனம் ெசய்துள்ளனர்.
ல்: லிஸா

மயீன் அவர்களும்

ல் மஸான்

இைதப் ேபான்று ஐந்தாவது அறிவிப்பாளர் அஸ்ஸ ய்யு பின் காலித் என்பவர் யாெரன அறிப்படாதவர் என்று

இமாம் தஹபீ தனது மஸா

ல் இஃதிதால் என்ற

பலவனமைடகிறது.
ீ

லில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். எனேவ இந்தச் ெசய்தியும்

ஆக ெமாத்தத்தில் அல்லாஹும்ம லக்க சும்து ... எனத் ெதாடங்கும் எந்தச் ெசய்தியும் ஆதாரப் ர்வமானதாக
இல்ைல.
தஹபள்ளமவு... என்று ஆரம்பிக்கும் துஆ
ேநான்பு துறந்த பின்,

தஹபள்ளமவு வப்தல்லதில் உ

துஆைவ ஓதுவது நபிெமாழி என்று நாம் கூறி வந்ேதாம்.

கு வஸபதல் அஜ்ரு இன்ஷா அல்லா

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இந்த துஆைவ ஓதியதாக அ தா
ல்களில் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

எ

ம்

த், ஹாகிம், ைபஹகீ , தாரகுத்ன ீ ஆகிய

இைத ஆதாரமாகக் ெகாண்டு ேமற்கண்ட துஆைவ ஓத ேவண்டும் என்று நாம் கூறிேனாம். நமது
உைரகளிலும்,

கட்டுைரகளிலும்,

ல்களிலும் இைதத் ெத வித்ேதாம்.

எதன் அடிப்பைடயில் இைத நாம் ஆதாரமாக ஏற்ேறாம் என்பைத முதலில் கவனத்திற்குக் ெகாண்டு

வருகின்ேறாம்.

இந்தச் ெசய்திைய ஹாகிம் அவர்கள் பதிவு ெசய்து விட்டுப் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்கள்.
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான மர்வான் பின் ஸாலிம்,

அவ டமிருந்து அறிவிக்கும் ஹுைஸன் பின்

வாகித் ஆகிய இருவரும் அறிவிக்கும் ஹதீஸ்கைள புகா , முஸ்லிம் ஆகிய இரு அறிஞர்களும் ஆதாரமாகக்

ெகாண்டுள்ளனர் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

ஹாகிம்

ைல ேமற்பார்ைவ ெசய்த ஹதீஸ் கைல அறிஞர் தஹபீ அவர்கள்,

என்பவர் புகா யின் அறிவிப்பாளர் என்பைத வழிெமாழிந்துள்ளார்கள்.

மர்வான் பின் ஸாலிம்

ேமற்கண்ட மர்வான் பின் ஸாலிம் என்பவர் புகா யில் இடம் ெபற்றுள்ளார் என்று ஹாகிம், தஹபீ ஆகிேயார்

கூறியதன் அடிப்பைடயில் தான் நாமும் இைத வழிெமாழிந்ேதாம்.
இமாம் புகா

ஒருவைர ஆதாரமாகக் ெகாள்வெதன்றால் அவரது நம்பகத்தன்ைம உறுதிப்படுத்தப்பட்டால்

தான் ஏற்பார். பலவனமானவர்கைளேயா,
ீ

யாெரன்று அறியாதவர்கைளேயா அவர் ஆதாரமாகக்

ெகாள்வதில்ைல. இதில் ெபரும்பாலான அறிஞர்களுக்கு மாற்றுக் கருத்து இல்ைல. புகா யின் சில

அறிவிப்பாளர்கள் பற்றி சிலர் விமர்சனம் ெசய்திருந்தாலும் அதில் ெபரும்பாலானவற்றுக்குப் பதிலும்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹாகிம்,

தஹபீ ஆகிய இருவரும் ேமற்கண்ட அறிவிப்பாளர் பற்றி,

கூறுவைத நம்பித் தான் இைத ஆதாரப் ர்வமானது என்று கூறிேனாம்.

ேமலும் இைதப் பதிவு ெசய்துள்ள தாரகுத்ன ீ அவர்களும் இைத ஹஸன் எ
என்று சான்றளித்துள்ளார்கள்.

ஆனால் ஹாகிம்,

தஹபீ,

புகா யில் இடம் ெபற்றவர் என்று
ம் தரத்தில் அைமந்த ஹதீஸ்

தாரகுத்ன ீ ஆகிேயா ன் கூற்றுக்கள் தவறு என்பது மறு ஆய்வில் ெத ய

வந்துள்ளது. ேமற்கண்ட மர்வான் பின் ஸாலிம் என்பவர் அறிவிக்கும் எந்த ஹதீஸும் புகா யிலும்
முஸ்லிமிலும் இல்ைல.

ஹாகிம்,

தஹபீ ஆகிேயார் தவறான தகவைலத் தந்துள்ளார்கள். புகா ,

முஸ்லிம்

ல்களில் மர்வான்

அல்அஸ்பர் என்பார் அறிவிக்கும் ஹதீஸ் தான் இடம் ெபற்றுள்ளது. மர்வான் பின் ஸாலிம் அறிவிக்கும்
ஹதீஸ் புகா ,

19

முஸ்லிமில் இல்ைல. மர்வான் அல்அஸ்பர் என்பவைர மர்வான் பின் ஸாலிம் என்று

ஹாகிம்,

தஹபீ ஆகிேயார் தவறாக விளங்கி இருக்கலாம் என்று இப்

ஹஜர் அவர்கள் கூறுவது மறு

ஆய்வின் ேபாது நமக்குத் ெத ய வருகின்றது.

ேமலும் மர்வான் பின் ஸாலிம் என்ற ேமற்கண்ட அறிவிப்பாள ன் நம்பகத்தன்ைம பற்றி ேவறு எந்த
அறிஞராவது குறிப்பிட்டுள்ளாரா என்று ஆய்வு ெசய்ததில் இப்

ஹிப்பான் அவர்கைளத் தவிர ேவறு யாரும்

அவ்வாறு கூறியதாகத் ெத யவில்ைல.

இப்

ஹிப்பாைனப் பின்பற்றி, இமாம் தஹபீ அவர்கள் மட்டும், இவர் நம்பகமானவர் என்று கூறப்பட்டுள்ளார்

இப்

ஹிப்பான் அவர்கள்,

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

யாெரன்று ெத யாதவர்கைளயும் நம்பகமானவர் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

அவரது பார்ைவயில் நம்பகமானவர் என்றால் யாராலும் குைற கூறப்படாதவராக இருக்க ேவண்டும்.
யாெரன்ேற ெத யாதவர்கைள யாருேம குைற கூறி இருக்க முடியாது. இதனால் யாெரன்று
ெத யாதவர்கைளயும் இப்

ஹிப்பான்,

நம்பகமானவர் பட்டியலில் இடம் ெபறச் ெசய்து விடுவார்.

இைத அைனத்து அறிஞர்களும் நிராக க்கின்றனர். ேவறு எந்த அறிஞரும் மர்வான் பின் ஸாலிம் என்ற

ேமற்கண்ட அறிவிப்பாள ன் நம்பகத் தன்ைமைய உறுதிப்படுத்தவில்ைல.

எனேவ யாெரன்று அறியப்படாத மர்வான் வழியாக இது அறிவிக்கப்படுவதால் இது நி

அல்ல!

பிக்கப்பட்ட நபிெமாழி

இதன் அடிப்பைடயில் ேநான்பு துறப்பதற்ெகன்று தனியாக எந்த துஆவும் இல்ைல என்பது உறுதியாகின்றது.
சாப்பிடும் ேபாது பிஸ்மில்லா

கூற ேவண்டும் என்ற (புகா

5376)

கூறுவது தான் ச யான நைடமுைற ஆகும்.

நபிெமாழிக்ேகற்ப பிஸ்மில்லா

ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டிய நாட்கள்
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மாதம் என்பது 29 நாட்களாகவும் சில ேவைள 30 நாட்களாகவும் அைமயும். இைத
அறியாத சிலர் மாதம் 29

நாட்களில் முடியும் ேபாது ஒரு ேநான்பு விடுபட்டு விட்டதாக நிைனக்கின்றனர்.

நிைனப்பது மட்டுமின்றி விடுபட்டதாகக் கருதி அந்த ஒரு ேநான்ைபக் களாச் ெசய்யும் வழக்கமும் சில டம்
உள்ளது. ரமளான் மாதம் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும் என்பது தான் நமக்கு இடப்பட்ட கட்டைள. 29 நாட்களில்
மாதம் நிைறவைடந்தாலும் 30

அல்லா

நாட்களில் நிைறவைடந்தாலும் ஒரு மாதம் ேநான்பு ேநாற்ற நன்ைமைய

வழங்குவான். முப்பது நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும் என்பது இைறவனின் நாட்டமாக

இருந்தால் 30

நாட்கள் ேநான்பு பிடியுங்கள் என்று கூறியிருப்பான். எனேவ இந்த அறியாைமயிலிருந்து

விடுபட ேவண்டும். நன்ைம என்று நிைனத்துக் ெகாண்டு அல்லா

வுக்குப் பாடம் ெசால்லிக் ெகாடுக்கும்

நிைலக்குப் ேபாய்விடக் கூடாது.
ேநான்ைப முறிக்கும் ெசயல்கள்
சுபு

முதல் மஃ ப் வைர உண்ணாமல் இருப்பது, பருகாமல் இருப்பது, இல்லறத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பது

ஆகிய கட்டுப்பாடு தான் ேநான்பு எனப்படுகிறது.

ேநான்பாளிக்கு இந்த மூன்ைறத் தவிர ேவறு எைதயும் ெசய்யக் கூடாது என்று தைட இல்ைல. இம்மூன்று
கா யங்களில் எைதச் ெசய்தாலும் ேநான்பு முறிந்து விடும்.
இைவ தவிர ேநான்பாளி கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய ஆன்மக ஒழுங்குகளும் உள்ளன. அவற்ைறயும்
கைடப்பிடிக்க ேவண்டும். ெபாய்யான ேபச்ைசயும்,

ைகவிடவில்ைலேயா அவர் பசித்திருப்பதும்,

ெபாய்யான (தீய) நடவடிக்ைகையயும் யார்

தாகமாக இருப்பதும் அல்லா

என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ

எைத அல்லா

ஹுைரரா (ரலி)

ல்: புகா

வுக்குத் ேதைவயில்லாத ஒன்று

1903,

6057

ேதைவயில்ைல என்று கூறினாேனா அதற்கு அல்லா

எந்தக் கூலிையயும் தர மாட்டான்.

எந்த இலட்சியத்ைத அைடவதற்காக ேநான்பு கடைமயாக்கப்பட்டேதா அந்த இலட்சியத்ைத மறந்து விட்டுப்
பசிேயாடும்,
ெபாதுவாகேவ ெபாய்கள்,

தாகத்ேதாடும் இருப்பதில் பயேனதும் இருக்க முடியாது.
புரட்டுகள் மற்றும் தவறான நடவடிக்ைககளில் இருந்து விலகியிருக்க ேவண்டும்.

ஆனால் ேநான்பின் ேபாது கண்டிப்பாக அவற்றிலிருந்து அதிகமாக விலகிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் இந்த எச்ச க்ைகக்கு உ ய முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் இவற்றால்
ேநான்பு முறியாது என்று ஃபத்வாக்கள் அளித்து வந்ததால் தான் முஸ்லிம்களிடம் ேநான்பு எந்த
மாற்றத்ைதயும் ஏற்படுத்தவில்ைல.
ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாண்டு சினிமாக் ெகாட்டைககளில் தவம் கிடப்பது,

ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாண்டு

கலப்படம், ேமாசடி ேபான்ற ெசயல்களில் ஈடுபடுவது, ெபாய், புறம் ேபசுவது ஆகியவற்றில் சர்வ சாதாரணமாக
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முஸ்லிம்கள் ஈடுபடுகின்றனர். பசிேயாடு இருப்பது மட்டும் தான் இைறவ
எண்

க்குத் ேதைவ என்று

கின்றனர். இந்த எண்ணத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

நம்முடன் சண்ைடக்கு வருபவர்களிடம் பதிலுக்குச் சண்ைட ேபாட ெபாதுவாக அ
எந்த அளவுக்கு ஒருவர் வரம்பு மறுகிறாேரா அந்த அளவுக்கு வரம்பு மறவும் அ
ேநான்பாளி இந்த அ
காட்டியுள்ளார்கள்.

மதி உள்ளது. நம்மிடம்
மதி இருக்கிறது.

மதிையக் கூட பயன்படுத்தக் கூடாது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வழி

ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது உங்களிடம் ஒருவர் சண்ைடக்கு வந்தால் - அறியாைமயாக நடந்து
ெகாண்டால்,

கூறியுள்ளார்கள்.

ஏசினால்,

அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

நான் ேநான்பாளி எனக் கூறிவிடுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

ஹுைரரா (ரலி)

1894,

1904,

ெபாதுவாக அ

மதிக்கப்பட்ட சண்ைடையேய தவிர்த்து விட ேவண்டும் என்றால்

ேநான்பில் எவ்வளவு பக்குவமாக இருக்க ேவண்டும் என்பைத விளங்கிக் ெகாள்ளலாம்.

சாதாரண நாட்களில் ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்டியின் முன்னால் கிடந்து ஹராமான காட்சிகைளப் பார்ப்பவர்கள்
ேநான்பு ேநாற்ற நிைலயிலாவது அதிலிருந்து விடுபட ேவண்டும். நமது ேநான்ைபப் பாழாக்கி விடாமல்
பாதுகாத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

ேநான்ைப முறித்ததற்கு ய ப காரம்
ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்ைப விடுவதற்கு ய காரணங்கள் ஏதுமின்றி ேநான்ைப முறித்தால் அது

ெபருங்குற்றமாகும். ேநான்பு ேநாற்காதவர்கைள விட ேநான்ைப ேவண்டுெமன்று முறிப்பவர்கள் கடும்

குற்றவாளிகளாவர்.

இவ்வாறு ேநான்ைப முறித்தவர் ஒரு ேநான்ைப முறித்ததற்காக ஒரு அடிைமைய விடுதைல ெசய்ய

ேவண்டும். அதற்கு ய வசதிையப் ெபறாதவர்கள் ஒரு ேநான்ைப முறித்ததற்காக இரண்டு மாதங்கள் ேநான்பு
ேநாற்க ேவண்டும். அைதயும் ெதாடராக ேநாற்க ேவண்டும். அந்த அளவுக்கு உடலில் வலு இல்லாதவர்கள்
அறுபது ஏைழகளுக்கு உணவளிக்க ேவண்டும்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் அமர்ந்திருந்த ேபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து,
அல்லா

ேநர்ந்தது?

வின்

தேர! நான் அழிந்து விட்ேடன்! என்றார். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உனக்கு என்ன

என்று ேகட்டார்கள். நான் ேநான்பு ைவத்துக் ெகாண்டு என் மைனவியுடன் கூடி விட்ேடன்! என்று

அவர் ெசான்னார். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,
இருக்கிறாரா?

விடுதைல ெசய்வதற்கு ஓர் அடிைம உம்மிடம்

என்று ேகட்டார்கள். அவர் இல்ைல என்றார். ெதாடர்ந்து இரு மாதம் ேநான்பு ேநாற்க உமக்குச்

சக்தி இருக்கிறதா?

என்று ேகட்டார்கள். அவர் இல்ைல என்றார். அறுபது ஏைழகளுக்கு உணவளிக்க உமக்குச்

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கும் அவர் இல்ைல என்றார்.

சக்தி இருக்கிறதா?

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சற்று ேநரம் ெமௗனமாக இருந்தார்கள். நாங்கள் இவ்வாறு இருக்கும் ேபாது,
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேப ச்சம் பழம் நிைறந்த அரக் எ

அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேகள்வி ேகட்டவர் எங்ேக?

ம் அளைவ ெகாண்டு வரப்பட்டது.

என்றார்கள். நான்தான்! என்று அவர்

கூறினார். இைதப் ெபற்று தர்மம் ெசய்வராக!
ீ
என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபாது

அம்மனிதர் அல்லா
ேவண்டும்?)

வின்

தேர! என்ைன விட ஏைழயாக இருப்ேபாருக்கா (நான் தர்மம் ெசய்ய

மதீனாவின் (கருங்கற்கள் நிைறந்த) இரண்டு மைலகளுக்கும் இைடப்பட்ட பகுதியில் என்

குடும்பத்தினைர விடப் பரம ஏைழகள் யாருமில்ைல! என்று கூறினார். அப்ேபாது,

நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் தமது கைடவாய்ப் பற்கள் ெத யும் அளவுக்குச் சி த்தார்கள். பிறகு இைத உமது குடும்பத்தாருக்ேக
உண்ணக் ெகாடுத்து விடுவராக!
ீ
என்றார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

1936, 1937, 2600, 5368, 6087, 6164, 6709, 6710, 6711 இம்மூன்று ப காரங்களில் எைதயுேம ெசய்ய

இயலாதவர்கள் எந்தப் ப காரமும் ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல என்றாலும் ெசய்த குற்றத்திற்காக மன்னிப்புக்

ேகட்க ேவண்டும்.

ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாண்டு உடலுறவு ெகாள்வது சம்பந்தமாகத் தான் இந்த ஹதீஸில் கூறப்படுகிறது.
உண்பதன் மூலமும்,

பருகுவதன் மூலமும் ேநான்ைப முறித்தால் இவ்வாறு ப காரம் ெசய்யுமாறு

ஹதீஸ்களில் கூறப் படவில்ைல. ஆயி

ம் ெசய்கின்ற கா யத்ைதக் கவனத்தில் ெகாள்ளாமல்

உணர்வுகைளக் கருத்தில் ெகாள்வேத ெபாருத்தமானதாகும். உடலுறவின் ேபாது எவ்வாறு இைறவனது

கட்டைள மறப்படுகிறேதா அது ேபால் தான் உண்
முறிக்குேமா அப்படித் தான் உண்பதும்,

ம் ேபாதும் மறப்படுகிறது. உடலுறவு எப்படி ேநான்ைப

இன்ெனாரு ேகாணத்தில் பார்த்தால் உடலுறைவ விட உண்

பருகுவதும் ேநான்ைப முறிக்கும்.

தல் கடுைமயான விஷயமாகும். ஏெனனில்

சில சமயங்களில் மனிதனின் கட்டுப்பாட்ைட மறி உடலுறவு ஏற்பட சாத்தியம் உள்ளது. உண்
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தல்,

பருகுதல் தன்ைன மறி ஏற்படக் கூடியதல்ல. எனேவ உடலுறவு ெகாள்வதற்ேக ப காரம் ெசய்ய ேவண்டும்
என்றால் உண்பதற்குப் ப காரம் இல்ைல என்ற கூற முடியாது. ப காரம் ெசய்து விடுவேத ேப

தலுக்கு ய

வழியாகும். இந்த ஹதீஸில் உடலுறவில் ஈடுபட்ட கிராமவாசிக்குப் ப காரம் ெசய்யுமாறு நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். ஆனால் அவரது மைனவிையப் ப காரம் ெசய்யுமாறு நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) கட்டைளயிடவில்ைல. எனேவ ேநான்பு ேநாற்றுக் ெகாண்டு உடலுறவில் ஈடுபட்டால் கணவன்

மட்டுேம ப காரம் ெசய்ய ேவண்டும். மைனவி ப காரம் ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல என்று சில அறிஞர்கள்

கூறுகின்றனர்.

இந்த ஹதீஸில் மைனவி குறித்து ஏதும் கூறப்படாவிட்டாலும் இவர்களின் வாதம் ச யானதல்ல!

திருக்குர்ஆனிலும் ஹதீஸ்களிலும் ஏராளமான சட்டங்கள் ஆண்களுக்கு ய வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்திேய

கூறப்பட்டுள்ளன. ெபண்களுக்கு மட்டும் என்று பி த்துக் கூறப்படாத எல்லாச் சட்டங்களும் ஆண்களுக்கும்

ெபண்களுக்கும் ெபாதுவானைவேய என்பது அைனவராலும் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டதாகும்.

ஒருவர் வந்து தனது குற்றம் குறித்து முைறயிட்டதால் அவர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெத வித்துள்ளார்கள். இது அவருக்கு மட்டுமு யது என்று யாரும் எடுத்துக் ெகாள்ள
மாட்ேடாம். இந்தக் குற்றத்ைத யாெரல்லாம் ெசய்கிறார்கேளா அவர்கள் அைனவருக்கும் இது தான் சட்டம்

என்று எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். அவரது மைனவி விஷயமாகவும் இப்படித் தான் எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ப காரம் என்பது,

குறிப்பிட்ட குற்றத்திற்கு யேத அன்றி குறிப்பிட்ட நபருக்கு யதல்ல! அவ டம் கூறினால்

அவர் ேபாய் தனது மைனவியிடம் கூறாமல் இருக்க மாட்டார்.

மைனவி ப காரம் ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல எனக் கூறினால் மைனவியின் ெசயல் குற்றமில்ைல என்று

ஆகிவிடும்.

ப காரம் ெசய்தவுடன் முறித்த ேநான்ைபயும் களாச் ெசய்ய ேவண்டுமா?

என்பது குறித்து இரு ேவறு

கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. ேநரடியாக இது குறித்து எந்த ஹதீஸ்களும் இல்லாதேத இரு ேவறு கருத்துக்கள்
ஏற்படக் காரணமாகும். இது ேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் எது ேப

தலான முடிேவா அைதேய நாம்

நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும். இந்த அடிப்பைடயில் விடுபட்ட ஒரு ேநான்ைபயும் களாச் ெசய்து விடுவேத
ச யான முடிவாக இருக்க முடியும்.

ேநான்ைப முறிக்கும் ெசயல்கைள மறதியாகச் ெசய்தல்
ேநான்ைப முறிக்கும் கா யங்கைள ஒருவர்,
விடலாம். பதிேனாரு மாதப் பழக்கத்தின் காரணமாக,

தான் ேநான்பு ேநாற்றுள்ள நிைனவு இல்லாமல் ெசய்து
தாகம் எடுத்தவுடன் தண்ணைரக்
ீ
குடித்து விடுவது

உண்டு. குடித்தவுடன் அல்லது பாதி குடித்தும் குடிக்காமலும் உள்ள நிைலயில் ேநான்பு ேநாற்ற நிைனவு
வரும். இந்த ேநான்பின் கதி என்ன?

மறதியாகச் சாப்பிட்டால் அல்லது குடித்தால் எப்ேபாது நிைனவு

வருகிறேதா உடேன அைத நிறுத்திக் ெகாண்டு விட்டால் அவரது ேநான்புக்கு எள்ளளவும் குைறவு ஏற்படாது.
ேநான்பாளியாகேவ அவர் தனது நிைலையத் ெதாடரலாம்.
ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது மறதியாகச் சாப்பிட்டாேலா பருகினாேலா அவர் தனது ேநான்ைப
முழுைமயாக்கட்டும். ஏெனனில் அவருக்கு அல்லா
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ

ஹுைரரா (ரலி)

ல்: புகா

ேவ உண்ணவும்,

பருகவும் அளித்துள்ளான் என்று

1933,

6669

அவர் களாச் ெசய்ய ேவண்டியதில்ைல என தாரகுத்ன ீயில் இடம் ெபற்ற ஹதீஸில் இடம் ெபற்றுள்ளது.
எனேவ மறதியாகச் சாப்பிட்டவர்கள்,

பருகியவர்கள்,

நிைனவு வந்ததும் உண்

வைதயும்,

பருகுவைதயும்

நிறுத்தி விட்டு ேநான்பாளிகளாக இருந்து ெகாள்ள ேவண்டும். அது முழுைமயான ேநான்பாக அைமயும்.
ேநான்பு ேநாற்றவர் மறதியாக உடலுறவு ெகாள்வது சாத்தியக் குைறவானதாகும். இது இருவர்

சம்பந்தப்பட்டதாக இருப்பதால் ஒருவருக்கு மறதி வந்தால் மற்றவர் நிைனவு படுத்திவிட முடியும். ஆனாலும்
உண்ைமயிேலேய இருவருக்கும் மறதி ஏற்பட்டு விட்டால் இருவருக்கும் இது ெபாருந்தக் கூடியது தான்.
மைனவியுடன் ேநான்பாளி ெநருக்கமாக இருப்பது
ேநான்பு ேநாற்பவர் பகல் காலங்களில் உடலுறவு ெகாள்ளாமல் விலகியிருப்பதுடன் உடலுறவுக்கு இழுத்துச்
ெசல்லும் நடவடிக்ைககைளயும் தவிர்த்துக் ெகாள்வது சிறந்ததாகும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது தமது மைனவியைர முத்தமிடுவார்கள்;

கட்டியைணப்பார்கள். அவர்கள் தம் உணர்வுகைள அதிகம் கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்பவர்களாக இருந்தனர்.
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

22

1927

ேநான்பாளி கட்டியைணப்பது பற்றி ஒரு மனிதர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டார். அவருக்கு
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அ
அ

மதி மறுத்தார்கள். அ

மதி அளித்தார்கள். மற்ெறாருவர் வந்து ேகட்ட ேபாது அவருக்கு

மதி வழங்கப்பட்டவர் முதியவராகவும்,

அ

மதி மறுக்கப்பட்டவர்

இைளஞராகவும் இருந்தனர்.

அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி)
ல்: அ தா

த் 2039

இதில் உணர்வுகைளக் கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்வது தான் முக்கியமான அளவுேகாலாகும். முத்தமிடுவதில்
ஆரம்பித்து உடலுறவில் ேபாய் முடிந்து விடும் என்று யார் தன்ைனப் பற்றி அ

சுகிறாேரா அத்தைகயவர்கள்

பகல் காலங்களில் அைதத் தவிர்த்துக் ெகாள்வது அவசியம்.

குளிப்புக் கடைமயான நிைலயில் ேநான்பு ேநாற்பது இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு, குளிப்புக் கடைமயான நிைலயில்

ஸஹர் ெசய்வதற்காக எழக்கூடியவர்கள் குளித்து விட்டுத் தான் ஸஹர் ெசய்ய ேவண்டுமா?

இது குறித்து

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காட்டிய வழிமுைற என்ன?

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு விட்டுக் குளிக்காமல் ேநான்பு ேநாற்பார்கள். சுபு

ேவைள வந்ததும் ெதாழுைகக்காகக் குளிப்பார்கள் என்று கூறும் ஆதாரப் ர்வமான ஹதீஸ்கள் பல உள்ளன.
ரமளான் மாதத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குளிப்புக் கடைமயானவர்களாக சுப்ஹு ேநரத்ைத
அைடவார்கள். (அந்த நிைலயில்) ேநான்பும் ேநாற்பார்கள். அறிவிப்பவர்கள்: ஆயிஷா (ரலி),

உம்மு ஸலமா

(ரலி)

ல்: புகா

1926,

1930,

1932

ெதாழுைகைய நிைறேவற்றத் தான் குளிப்பது அவசியேம தவிர ேநான்புக்காகக் குளிக்க ேவண்டியதில்ைல.

குளிப்புக் கடைமயான நிைலயில் ேநான்பு ேநாற்று விட்டு சுப்ஹு ெதாழுைகக்காகக் குளிக்கலாம்.
ேநான்பு ைவத்துக் ெகாண்டு குளித்தல்
ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்பு துறக்கும் முன் குளிக்கக் கூடாது என்று சிலர் எண்

கின்றனர். இதற்கு எந்த

ஆதாரமும் இல்ைல. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது ெவப்பத்தின்
காரணமாகத் தமது தைலயில் தண்ணர்ீ ஊற்றிக் ெகாண்டிருந்தைத நான் பார்த்துள்ேளன் என்று நபித்ேதாழர்
ஒருவர் அறிவிக்கிறார்.

ல்கள்: அ

மத் 22107,

ேநான்பாளி உச்சி ெவயில் ேநரத்து வறட்சிையக் குைறத்துக் ெகாள்வதற்காகக் குளிப்பதும்,

அ தா

தண்ண ீர் ஊற்றிக் ெகாள்வதும் கூடும் என்பைத இதிலிருந்து அறியலாம். சில பகுதிகளில் ஆறு,
ஏ களில் குளிக்கும் வழக்கம் உள்ளது. அவ்வாறு குளிக்கும் ேபாது காதுகைளயும்,

த் 2018

தைலயில்
குளம்,

மூக்ைகயும் விரல்களால்

அைடத்துக் ெகாண்டு குளிக்க ேவண்டுெமன்று நிைனக்கின்றனர். காதுகள் வழியாகேவா,

மூக்கின்

வழியாகேவா தண்ணர்ீ உள்ேள ெசல்லக் கூடாது என்பதற்காக இவ்வாறு ெசய்கின்றனர். இதற்கும் ஆதாரம்

இல்ைல. காதுகளுக்குள்ேளயும் மூக்குக்கு உள்ேளயும் தண்ணர்ீ ெசல்வது ேநான்ைப முறிக்கும் என்று
அல்லா

ேவா,

அவனது

தேரா கூறவில்ைல. காதுகைளயும்,

மூக்ைகயும் அைடக்காமேல தண்ண ீ ல்

மூ கிக் குளிக்கலாம். நறுமணம் பயன்படுத்துதல் ேநான்பு ேநாற்றவர்கள் குளிக்கும் ேபாது வாசைன
ேசாப்புகள் ேபாடக் கூடாது என்றும்,

உடம்பிேலா ஆைடயிேலா நறுமணம்

பலர் நிைனக்கின்றனர். ஹஜ்ஜுக்காக இ

ராம் அணிந்தவர்கள் நறுமணம்

சிக் ெகாள்ளக் கூடாது என்றும்

சுவைதத் தைட ெசய்த நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பாளிக்கு இத்தைகய தைட எதைனயும் பிறப்பிக்கவில்ைல. ேநான்பாளி

நறுமணம்

சக் கூடாது என்றிருந்தால் அல்லா

மாட்டார்கள். எனேவ ேசாப்,

பவுடர்,

ேவா அவனது

தேரா ெசால்லாமல் விட்டிருக்க

இதர நறுமணப் ெபாருட்கைள ேநான்பாளிகள் தாராளமாகப்

பயன்படுத்தலாம். இதனால் ேநான்புக்கு எந்தப் பாதகமும் ஏற்படாது. ேநான்பு ேநாற்றவர் பல் துலக்குதல்

ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்பு துறந்த பிறகு தான் பல் துலக்க ேவண்டும். அதற்கு முன் பல் துலக்கக் கூடாது

என்று சில அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து ெவளிவரும் வாைட அல்லா

கஸ்

ைய விட விருப்பமானது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியிருப்பைத இதற்கு

வுக்கு

ஆதாரமாகக் காட்டுகின்றனர். இைதத் தவிர இவர்களுக்கு ேவறு ஆதாரம் இல்ைல. இந்த வாதம் ஏற்க

முடியாத வாதமாகும். ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து ெவளியாகும் வாைட வாயில் உற்பத்தியாவதில்ைல.
காலியான வயிற்றிலிருந்து தான் அந்த வாைட உற்பத்தியாகின்றது. பல் துலக்குவதால் ேநான்பாளியின்
வாயிலிருந்து ெவளிவரும் வாைட நீங்கிவிடப் ேபாவதில்ைல. எனேவ இவர்களின் கருத்ைத நாம் ஏற்க

ேவண்டியதில்ைல.

ஒவ்ெவாரு உ

வின் ேபாதும் பல் துலக்குவைத வலியுறுத்தி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

கூறியுள்ளதால் ேநான்பாளி பல் துலக்கலாம்.
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ேநான்பாளி பல் துலக்கலாம் என்பைத ஒப்புக் ெகாள்ளும் சிலர் ைக விரலாேலா,
தான் பல் துலக்க ேவண்டும் என்றும் பல்ெபாடி,

பல் துலக்கும் குச்சியாேலா

பற்பைச பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும் கூறுகின்றனர்.

இவற்றுக்கு சுைவ இருக்கிறது என்று காரணம் கூறுகின்றனர். பற்பைசக்கு ய சுைவ பற்பைசயில் உள்ளது

ேபாலேவ சாதாரண குச்சியிலும் அதற்கு ய சுைவ இருக்கத் தான் ெசய்கிறது. எனேவ சுைவையக் காரணம்
காட்டி இைதத் தடுக்க முகாந்திரம் இல்ைல.

தண்ண ீ ல் வாய் ெகாப்பளிக்கும் ேபாது கூட தண்ண ீ ன் சுைவைய நாக்கு உணரத் தான் ெசய்யும். இவ்வாறு

உணர்வதற்குத் தைடேயதும் இல்ைல. உண்பதும், பருகுவதும் தான் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல் துலக்கியவர் பல்
துலக்கிவிட்டு விழுங்க மாட்டார். எனேவ இைதத் தைட ெசய்ய ச யான காரணம் இருப்பதாக நமக்குத்

ெத யவில்ைல.

உணவுகைள ருசி பார்த்தல் உணவு சைமக்கும் ேபாது,

ேபாதுமான அளவு உப்பு மற்றும் காரம் உள்ளதா

என்பைத அறிய நாக்கில் ைவத்துப் பார்ப்பது ெபண்களின் வழக்கமாக உள்ளது. ேநான்பு ேநாற்றவர் இவ்வாறு

ருசி பார்ப்பதில் தவேறதும் இல்ைல. உள்ேள விழுங்கி விடாமல் ருசி பார்க்கலாம். ேமேல நாம் ெசான்ன
அேத காரணங்களால் இைதயும் தடுக்க முடியாது. எச்சிைல விழுங்குதல் ேநான்பு ேநாற்றவர்கள்

வாயிலிருந்து ஊறும் எச்சிைல அடிக்கடி உமி ந்து ெகாண்ேட இருப்பைத வழக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளனர்.

ேநான்பினால் ஏற்பட்ட வறட்சிைய இதன் மூலம் இவர்கள் ேமலும் அதிகமாக்கிக் ெகாள்கின்றனர். எச்சிைல

விழுங்கக் கூடாது என்ேறா,

அவனது

அடிக்கடி கா

உமி ந்து ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும் என்ேறா அல்லா

தரும் நமக்குக் கட்டைளயிடவில்ைல.

ேநான்பாளி உணைவ ருசி பார்த்தல்,

குளித்தல்,

நறுமணம்

வும்,

சிக் ெகாள்ளுதல் ேபான்றைவ நபித் ேதாழர்கள்

காலத்தில் ேநான்புக்கு எதிரானதாகக் கருதப்பட்டதில்ைல. பிற்காலத்தில் வந்த அறிவனர்கள்
ீ
தான் இைத

ேநான்புடன் சம்பந்தப்படுத்தி விட்டனர். புகா யில் நபித்ேதாழர்கள் மற்றும் தாபியீன்களின் நடவடிக்ைககள்
பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

ி இப்

தண்ண ீ ல் நைனத்து,

தவறில்ைல என்று இப்

உமர் (ரலி) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது துணிையத்

தன் மது ேபாட்டுக் ெகாள்வார்கள்.

அப்பாஸ் (ரலி) கூறினார்கள்.

ைவத்துக் ெகாள்வதும் தவறில்ைல என்று ஹஸன் பஸ

சைமக்கப்பட்ட உணைவ ருசி பார்ப்பது

ி வாய் ெகாப்பளிப்பதும்,
கூறினார்.

உடைலக் குளிர்ச்சியாக

ி உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு

ேநாற்றிருந்தால் காைலயில் தைலக்கு எண்ெணய் ேதய்த்து தைல வா க் ெகாண்டு ெவளிேய வரட்டும்

என்று இப்

மஸ்

த் (ரலி) கூறுகிறார்கள்.

ி என்னிடம் கல்லால் ஆன தண்ணர்த்
ீ
ெதாட்டி உள்ளது.

ேநான்பு ைவத்துக் ெகாண்டு அதில் மூ கிக் குளிப்ேபன் என்று அனஸ் (ரலி) கூறினார்கள்.

குச்சியால் பல் துலக்குவது குற்றமில்ைல என்று இப்

ி பச்ைசயான

சீ ன் கூறினார். அதற்கு ருசி இருக்கிறேத என்று

ஒருவர் ேகட்டார். அதற்கவர்கள் தண்ணருக்கும்
ீ
தான் ருசி உள்ளது. ஏன் வாய் ெகாப்பளிக்கிறாய்?

என்று

திருப்பிக் ேகட்டார்கள்.
இது புகா

1930வது ஹதீஸுக்கு முன்னால் உள்ள பாடத்தில் இடம் ெபற்றுள்ளது.

இந்தக் கா யங்கள் ேநான்புக்கு எதிரானது என்ற கருத்து பிற்காலத்தில் உருவானது என்பதற்கு,

புகா யில்

இடம் ெபற்ற இந்தச் ெசய்திகள் ஆதாரமாகவுள்ளன. இரத்தத்ைத ெவளிேயற்றுதல் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள் காலத்திலும் அதற்கடுத்த கால கட்டத்திலும் அரபிய டம் இரத்தத்ைத உடலிலிருந்து
ெவளிேயற்றும் வழக்கம் இருந்தது. தைலயின் உச்சியில் கண்
ெகாம்பு ேபான்ற கருவியின் மூலம் அைத உறி

க்குத் ெத யாத வைகயில் துவாரமிட்டு,

சி ெவளிேயற்றி வந்தனர். கண்ணாடிக் குவைளையப்

பயன்படுத்தியும் இவ்வாறு இரத்தத்ைத ெவளிேயற்றி வந்தனர். இது உடலுக்கு ஆேராக்கியமானது எனவும்
நம்பி வந்தனர். இந்த வழக்கம் இன்ைறக்கு ஒழிந்து விட்டாலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின்

காலத்தில் இருந்த இந்த நைடமுைறயிலிருந்து ேவறு பல சட்டங்கைள நாம் அறிந்து ெகாள்ளலாம். இரத்தம்
ெகாடுப்பவரும்,

எடுப்பவரும் ேநான்ைப முறித்து விட்டனர் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: ராபிவு பின் கதீஜ் (ரலி)
ல்: திர்மிதீ (705)

இந்தக் கருத்தில் இன்

ம் பல ஹதீஸ்களும் உள்ளன. ஆனாலும் இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப

காலத்தில் இந்தச் சட்டம் நைடமுைறயிலிருந்து பின்னர் மாற்றப்பட்டு விட்டது. இதற்கான ஆதாரங்கள்

வருமாறு: ஆரம்பத்தில் ஜஃபர் பின் அபீதாலிப் (ரலி) அவர்கள் இரத்தம் ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருந்த ேபாது

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அவைரக் கடந்து ெசன்றார்கள். அப்ேபாது,

இரத்தம் ெகாடுத்தவரும்

எடுத்தவரும் ேநான்ைப விட்டு விட்டனர் என்று கூறினார்கள். இதன் பிறகு ேநான்பாளி இரத்தம் ெகாடுக்க
அ

மதி வழங்கினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அனஸ் (ரலி)
ல்: தாரகுத்ன ீ (பாகம்: 2,

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் ேநான்பு ேநாற்றவர் இரத்தம் ெகாடுப்பைத நீங்கள்
ெவறுத்ததுண்டா?
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பக்கம்: 182)

என்று அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள் (இதனால்) பலவனம்
ீ
ஏற்படும்

என்பதனாேலேய அைத நாங்கள் ெவறுத்ேதாம் என்று விைடயளித்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஸாபித் அல்புனான ீ
ல்: புகா

1940

ேநான்பு ேநாற்றவர் உடலிலிருந்து இரத்தத்ைத ெவளிேயற்றுவைத ஆதாரமாகக் ெகாண்டு,

உயிர் காக்கும்

அவசியத்ைத முன்னிட்டு இரத்த தானம் ெசய்வதால் ேநான்பு முறியாது என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
ேநான்பு ேநாற்றவர் உடலில் இரத்தம் ஏற்றிக் ெகாள்ளுதல்,

குளுேகாஸ் ஏற்றிக் ெகாள்ளுதல்,

ஊசி மூலம்

மருந்துகைள உடலில் ஏற்றிக் ெகாள்ளுதல் ேபான்றவற்றுக்கு இைத ஆதாரமாகக் காட்ட முடியாது. ஏெனனில்

இரத்தத்ைத ெவளிேயற்றுவதற்கும் உள்ேள ெசலுத்துவதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. ெவளிேயற்றுவதற்கான
சான்று உள்ேள ெசலுத்துவதற்குப் ெபாருந்தாது. ேமலும் குளுேகாஸ் ஏற்றும் அளவுக்கு ஒருவரது நிைல

இருந்தால் அவர் ேநான்ைப முறித்துவிட சலுைக ெபற்றவராக இருக்கிறார். குளுேகாஸ் ஏற்றிக் ெகாண்டு

ேநான்ைப முறித்து மற்ெறாரு நாளில் முறித்த ேநான்ைப களாச் ெசய்யலாம். குளுேகாஸ் ஏற்றும் நிைலைம
ஏற்படாமல் உடலுக்குத் ெதம்பு ஏற்றும் ேநாக்கத்தில் குளுேகாஸ் ஏற்றினால் அது கூடாது என்று கூறலாம்.

ஏெனனில் குளுேகாஸ் என்பது உணவுைடய நிைலயில் தான் உள்ளது. உணவு உட்ெகாள்வதற்குப் பதிலாக
குளுேகாஸ் ஏற்றிக் ெகாண்டு உணவு உட்ெகாண்டது ேபான்ற சக்திையப் ெபற இயலும். எனேவ உண்ணக்

கூடாது என்ற தைடைய மறியதாகேவ இது அைமயும். இது ேபாலேவ இரத்தம் ஏற்றும் நிைலயும் சாதாரண

நிைலயில் நடப்பது அல்ல! உயிர் காக்கும் அசாதாரணமான நிைலயில் தான் இரத்தம் ஏற்ற ேவண்டிய நிைல
ஏற்படும். இது ேபான்ற நிைலைமைய அைடந்தவர் ேநான்ைப விட்டு விட சலுைக ெபற்றுள்ளார். உயிருக்கு

ஆபத்து ஏற்படும் என்றால் ேநான்ைப விட்டு விடுவது இவைரப் ெபாறுத்த வைர கடைமயாகவும் ஆகிவிடும்.
ஊசி மூலம் மருந்து ெசலுத்தும் அளவுக்கு உடல் நிைல ச யில்லாதவரும் ேநான்ைப விட்டு விட அ
ெபற்றவர் தான்.

மதி

ேநாயாளியாக இருப்பவர் ேவறு நாளில் ைவத்துக் ெகாள்ள இைறவன் ெதளிவான வழி காட்டியிருக்கும்
ேபாது இவர்கள் ேநான்ைப விட்டுவிடுவேத சிறப்பாகும்.
அப்படிேய உடலுக்குள் இவற்ைறச் ெசலுத்தினால் வயிற்றுக்குள் ெசன்று ெசயல்படுவைத விட விைரவாக

இரத்தத்தில் கலப்பதால் உணவு உட்ெகாண்டதாகத் தான் இைதக் கருத ேவண்டும். ஒருவருக்காக மற்றவர்

ேநான்பு ேநாற்றல் இஸ்லாத்தின் அடிப்பைடக் ெகாள்ைககளில் ஒருவரது சுைமைய மற்றவர் சுமக்க மாட்டார்
என்பது முக்கியமான ெகாள்ைகயாகும். ஒவ்ெவாருவரும் தத்தமது ெசய்ைககளுக்குப் ெபாறுப்பாளிகள்

என்றாலும் இதிலிருந்து சில வணக்கங்கள் மட்டும் விதி விலக்குப் ெபறுகின்றன. ேநான்பும் அவ்வாறு
விதிவிலக்குப் ெபற்ற வணக்கங்களில் ஒன்றாகும்.

ேநான்பு களாவாகவுள்ள நிைலயில் ஒருவர் மரணித்து விட்டால் அவருக்காக அவரது ெபாறுப்பாளர் ேநான்பு
ேநாற்க ேவண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா
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ஒரு மனிதர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அல்லா

வின்

தேர! என் தாய் மது ஒரு மாத

ேநான்பு (கடைமயாக) உள்ள நிைலயில் மரணித்து விட்டார். அவரது சார்பில் நான் அைத
நிைறேவற்றலாமா?என்று ேகட்டார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

அல்லா

ஆம்! நிைறேவற்றலாம்.

வின் கடன் நிைறேவற்றப்பட அதிகம் தகுதியானது என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: இப்

அப்பாஸ் (ரலி)
ல்: புகா

1953

புகா யின் மற்ெறாரு ஹதீஸில் ஒரு ெபண் வந்து இவ்வாறு ேகட்டதாகப் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ேநான்பு
கடைமயாகி களாவாகவுள்ள நிைலயில் யாேர

ம் மரணித்து விட்டால் அவரது வா சுகள் அவருக்காக

ேநான்பு ேநாற்கலாம் என்று கூறுவைத விட ேநாற்பது அவசியம் என்று தான் கூற ேவண்டும். ஏெனனில்
கட

டன் ேநான்ைப நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒப்பிட்டுள்ளார்கள். ேமலும் கடைன விட

நிைறேவற்றுவதற்கு அதிகத் தகுதியுைடயது எனவும் கூறுகிறார்கள். இறந்தவர்களுக்காக மார்க்கத்தில்
இல்லாத கத்தம் பாத்திஹா ஓதுவைத விடுத்து இறந்தவர் மது ேநான்பு களாவாக இருந்தால் அைத

நிைறேவற்றலாம். இறந்தவ ன் ெசாத்துக்களுக்கு மட்டும் வா சாக ஆைசப்படுேவார் மார்க்கம் அவர்கள் மது
சுமத்திய இந்தக் கடைமையச் ெசய்வதில்ைல. நாமறிந்த வைர ெபற்ேறார்களுக்காக ஹஜ் ெசய்பவர்கைளக்

கூட காண்கிேறாம். ஆனால் ேநான்பு ேநாற்பவர்கைளக் காண முடியவில்ைல. ெபற்ேறார் மது கடைமயான

ேநான்புகள் களாவாக இருந்தால் தான் வா சுகள் ேநாற்க ேவண்டும். உப யான சுன்னத்தான ேநான்புகளுக்கு

ஆதாரம் இல்ைல. ஏெனனில் இறந்தவர்கைள அது குறித்து அல்லா
ஹதீஸில் கடைமயான ேநான்பு பற்றிேய கூறப்பட்டுள்ளது.

விசா க்க மாட்டான். ேமலும் இந்த

சிறுவர்கள் ேநான்பு ேநாற்பது இஸ்லாத்தின் எல்லாக் கடைமகளும் பருவ வயைத அைடந்தவர்களுக்கு
மட்டுேம உ யதாகும். சிறுவர்களுக்கு ேநான்ேபா,

25

ெதாழுைகேயா கடைமயில்ைல என்றாலும் ெதாழுைகக்கு

ஏழு வயது முதேல பயிற்சியளிக்க ேவண்டும். பத்து வயதில் ெதாழாவிட்டால் அடிக்க ேவண்டும்
என்ெறல்லாம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன. ஆனால் ேநான்ைபப் ெபாறுத்த வைர இத்தைகய கட்டைள ஏதும் நபிகள்
நாயகத்தினால் பிறப்பிக்கப்படவில்ைல. பருவமைடந்தவர்களுக்ேக பயணத்தில் இருப்பதாலும்,
இருப்பதாலும்,

ேநாயாளியாக

கர்ப்பிணியாக இருப்பதாலும் ேநான்பிலிருந்து மார்க்கம் சலுைகயளித்துள்ளது. எனேவ

சிறுவர்கைள ெதாழுைகையப் ேபால் கட்டாயப்படுத்தி ேநான்பு ேநாற்குமாறு வற்புறுத்தக் கூடாது.
ெதாழுைகக்குப் பலவிதமான நைடமுைறகள்,

ஓத ேவண்டியைவ உள்ளன. அவற்ைறெயல்லாம் சிறுவயது

முதேல கற்றுப் பயிற்சி எடுக்கும் அவசியம் உள்ளது. ஆனால் ேநான்ைபப் ெபாறுத்த வைர பருவமைடந்தால்
அடுத்த நாேள ேநான்ைபக் கைடப்பிடிக்க முடியும்.

அேத ேநரத்தில் சிறுவர்களுக்குச் சக்தியிருந்தால் அவர்கைளயும் ேநான்பு ேநாற்கச் ெசய்ய அ
அ

மதி உள்ளது.

மதி தாேன தவிர அவசியமில்ைல. ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு கடைமயாக்கப்படுவதற்கு முன் ஆஷுரா

ேநான்பு தான் கடைமயான ேநான்பாக இருந்தது. இந்த ேநான்பு குறித்துப் பின்வரும் ெசய்தி புகா ,

முஸ்லிமில் இடம் ெபற்றுள்ளது. ஆஷுரா தினத்தில் நாங்களும் ேநான்பு ேநாற்ேபாம். எங்கள்

சிறுவர்கைளயும் ேநான்பு ேநாற்கச் ெசய்ேவாம். அவர்களுக்குத் துணியால் விைளயாட்டுப் ெபாருைளயும்

தயார் ெசய்து ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். அவர்கள் உணவு ேகட்கும் ேபாது அந்த விைளயாட்டுப் ெபாருட்கைளக்

ெகாடுத்து ேநான்பு துறக்கும் வைர கவனத்ைதத் திருப்புேவாம். அறிவிப்பவர்: ருைபய்யி பின்த் முஅவித் (ரலி)
ல்கள்: புகா
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1960,

இந்தச் ெசய்தியில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இைத அ

மதித்துள்ளார்கள் என்பது தான் ெத கிறது.

அவர்கள் ெதாழுைகக்குக் கட்டைளயிட்டது ேபால் கட்டைள இடவில்ைல என்பைதக் கவனிக்க ேவண்டும்.
ேமலும் ஆஷுரா ேநான்பு என்பது ஒருநாள் மட்டுேம ேநாற்கும் ேநான்பாகும். ஒரு நாள் என்பதால்

சிறுவர்களுக்கு விைளயாட்டுக் காட்டலாம். ரமளான் ேநான்பு ஒரு மாதம் முழுவதும் உள்ள ேநான்பாகும்.
இைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலத்து சிறுவர்கள் ேநாற்றதாக எந்த ஆதாரமும் நமக்குக்
கிைடக்கவில்ைல. இதில் கவனிக்க ேவண்டிய அம்சம் சிறுவர்கள் ேநான்பு ேநாற்பதால் அவர்களுக்குப் பாதிப்பு
ஏற்படாது என்றால் அவர்கைளயும் ேநான்புக்குப் பயிற்றுவிக்கலாம். நாகூர் ஹன ீஃபாவின் ஒரு நக ல் ஏழு
வயதுைடய ஏைழப் பாலகன் என்ற கட்டுக் கைதைய நம்பி சிறுவர்கைள ேநான்பு ேநாற்கச் ெசால்லி
சாகடித்து விடக் கூடாது.

சுன்னத்தான ேநான்புகள்
புனித ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது கட்டாயக் கடைமயாக்கப்பட்டிருப்பது ேபால் ேவறு பல
ேநான்புகள்,

கட்டாயமாக்கப் படாவிட்டாலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களால் ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளன.

அவற்ைறயும் கைடப்பிடித்து நன்ைமகைள அதிகப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
அது ேபால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காட்டித் தராத,

தவிர்க்க ேவண்டிய ேநான்புகள் சிலவும்

நைடமுைறயில் உள்ளன. அவற்றிலிருந்தும் நாம் விலகிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஆஷூரா ேநான்பு
முஹர்ரம் மாதம் பத்தாம் நாள் ேநாற்கப்படும் ேநான்பு ஆஷூரா ேநான்பு எனப்படுகிறது.

ரமலான் ேநான்பு கடைமயாக்கப்படுவதற்கு முன் இந்த ேநான்பு கட்டாயமாக இருந்தது. ரமலான் ேநான்பு
கடைமயாக்கப்பட்ட பின் விரும்பியவர் ேநாற்கலாம் என்ற நிைலக்கு வந்தது. (ஹதீஸின் கருத்து)
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா
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நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆஷுரா நாளில் ேநான்பு ேநாற்று மற்றவர்களுக்கும் கட்டைளயிட்டார்கள்.
அப்ேபாது நபித்ேதாழர்கள்,
மகத்துவப்படுத்துகின்றனேர?

அல்லா

அல்லா

வின்

தேர! இந்த நாைள

தர்களும்,

என்று ேகட்டனர். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

கிறித்தவர்களும்
அடுத்த வருடம்

நாடினால் ஒன்பதாம் நாளும் ேநான்பு ேநாற்ேபன் எனக் கூறினார்கள். ஆனால் அடுத்த ஆண்டு

வருவதற்குள் மரணித்து விட்டார்கள். அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: முஸ்லிம் 1916

அப்பாஸ் (ரலி)

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது வா நாளின் கைடசி வருடத்திலும் ஆஷூரா ேநான்புக்குக்
கட்டைளயிட்டுள்ளார்கள். ேமலும்

தர்களும்,

கிறித்தவர்களும் இந்த நாைள மகத்துவப்படுத்துகின்றனேர

என்று ேகட்கப்பட்ட ேபாது அவர்களுக்கு மாறு ெசய்யும் வைகயில் 9,
ேநாற்பதாகக் கூறியுள்ளனர்.

10

ஆகிய இரு நாட்கள் ேநான்பு

எனேவ நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆைசப்பட்ட இரண்டு நாட்களும் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்.
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முஸ்லிம்களும்,

கிறித்தவர்களும்,

தர்களும் மதிக்கின்ற ெப யார் மூஸா நபியாவார். இவர்கள்

ஃபிர்அவ்னிடமிருந்து இந்த நாளில் தான் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். இந்த நாளில் தான் ஃபிர்அவ்ன் கடலில்
மூ கடிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டான்.

இந்த ேநாக்கத்திற்காகத் தான் இந்த நாளில் ேநான்பு ேநாற்கப்படுகிறது என்பைத ஏராளமான ஹதீஸ்கள்

விளக்குகின்றன. மூஸா நபி காப்பாற்றப்பட்டதற்கு நன்றி ெத விக்கத் தான் இந்த ேநான்பு ேநாற்கிேறாம்
என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஆனால் சில முஸ்லிம்கள் கர்பலா எ

ம் இடத்தில் ஹுைசன் (ரலி) ெகால்லப்பட்டது இந்த நாளில் தான்;

எனேவ இந்த ேநான்பு ேநாற்கிேறாம் என்று நிைனக்கின்றனர்.

ஹுைஸன் (ரலி) ெகால்லப்பட்டதற்கும் இந்த ேநான்புக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்ைல. ஹுைஸன் (ரலி)
ெகால்லப்பட்டதற்காக நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எப்படி இந்த நாளில் ேநான்பு ேநாற்றிருப்பார்கள்?
என்பைதச் சிந்திக்க ேவண்டும்.

மார்க்கத்தில் ஒரு கா யம் கடைமயாகேவா,

சுன்னத்தாகேவா ஆக ேவண்டுமானால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் வாழும் காலத்தில் தான் ஆகுேம தவிர அவர்களுக்குப் பின்னால் உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும்
அதற்காக எந்த ஒரு வணக்கமும் மார்க்கத்தில்

ைழய இயலாது.

ஏெனனில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வாழும் காலத்திேலேய,
முழுைமப்படுத்தி விட்ேடன் (அல்குர்ஆன் 5:3) என்று அல்லா

இம்மார்க்கத்ைத இன்று நான்

பிரகடனம் ெசய்து விட்டான்.

ஆறு ேநான்புகள்
ரமளான் மாதத்திற்கு அடுத்த மாதமான ஷவ்வால் மாதத்தில் ஆறு ேநான்புகள் ேநாற்பதற்கு நபிகள் (ஸல்)
அவர்கள் ஆர்வமூட்டியுள்ளார்கள்.

யார் ரமலான் மாதம் ேநான்பு ேநாற்று அைதத் ெதாடர்ந்து ஷவ்வால் மாதம் ஆறு ேநான்பு ேநாற்கிறாேரா

அவர் காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றவராவார் என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள் அறிவிப்பவர்: அ
அய்

ப் (ரலி)

ல்: முஸ்லிம் 1984
ரமளான் ேநான்ைபத் ெதாடர்ந்து ஆறு நாட்கள் என்று இந்த ஹதீஸில் கூறப்படுவதால் ஷவ்வால் மாதத்
துவக்கத்திேலேய இந்த ேநான்ைப ேநாற்க ேவண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

ரமளாைனத் ெதாடர்ந்து என்பதற்கு இவர்கள் கூறுவது ேபான்று ெபாருள் ெகாண்டால் ெபருநாள்

தினத்திலிருந்து ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். இது தான் ரமளாைனத் ெதாடர்ந்து வரும் முதல் நாள். ஆனால்
ெபருநாள் தினத்தில் ேநான்பு ேநாற்பதற்கு நமக்குத் தைட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனேவ ரமளா

க்குப் பின் என்பது தான் இதற்குச் ச யான விளக்கமாக இருக்க முடியும். ெதாடர்ந்து என்று

ெமாழியாக்கம் ெசய்த இடத்தில் அத்பஅ என்ற ெசால்ைல நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பயன்படுத்தி
உள்ளார்கள். ரமளா

க்கு முன்னால் இல்லாமல் ரமளா

க்குப் பின்னால் இருக்க ேவண்டும் என்பேத இதன்

ெபாருளாகும். ஷவ்வால் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதால் அம்மாதத்தில் வசதியான நாட்களில் ேநாற்று விட

ேவண்டும்.

அரஃபா நாள் ேநான்பு
துல்ஹஜ் மாதம் பிைற ஒன்பது அன்று ஹாஜிகள் அரஃபா ெபருெவளியில் தங்குவார்கள். அதனால் அந்த

நாளுக்கு அரஃபா நாள் என்று குறிப்பிடுவர்.

அரஃபா நாளில் ஹாஜிகள் ேநான்பு ேநாற்கத் தைட உள்ளது. ஆனால் ஹாஜிகள் அல்லாதவர்கள் அரஃபா
நாளில் ேநான்பு ேநாற்க நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆர்வமூட்டியுள்ளார்கள்.
அரஃபா நாளில் ேநான்பு ேநாற்பது அதற்கு முந்திய வருடம் மற்றும் அடுத்த வருடத்திற்கான ப காரமாகும்
என்று அல்லா

வின்

தர் (ஸல்) கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ கதாதா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1977

அரஃபா ெபருெவளியில் தங்கியிருப்ேபார் அரஃபா நாளில் ேநான்பு ேநாற்பைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி)
ல்: இப்

மாஜா 1722

அரஃபா நாள் என்று கூறிய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு அைத நைடமுைறப்படுத்தினார்கேளா
அவ்வாறு தான் நாமும் நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும்.
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அரஃபா நாளில் ேநான்பு ேநாற்கச் ெசான்ன நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கு ஆள

ப்பி எந்த

நாளில் ஹாஜிகள் அரஃபாவில் கூடுகிறார்கள் என்பைத விசா க்க எந்த ஏற்பாடும் ெசய்யவில்ைல. அவர்கள்
எப்ேபாது தங்குகிறார்கள் என்பைத அறியாமேலேய மதீனாவில் காணப்பட்ட பிைறயின்படி ஒன்பதாம் நாள்
ேநான்பு ேநாற்றார்கள். மக்காவில் பிைற காணப்பட்டவுடன் அந்தத் தகவைல ஓ ரு நாட்களில் அறிந்து
ெகாள்ள வசதிகள் இருந்தும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அந்த வசதிையப் பயன்படுத்தவில்ைல.

எனேவ ச

தி அேரபியாவில் அரஃபாவில் தங்கும் நாள்,

நாம் பிைற பார்த்த கணக்குப் படி எட்டாம்

நாளாகவும் இருக்கலாம். அைதப் பின்பற்றத் ேதைவயில்ைல. அதற்கு நபிவழியில் எந்த ஆதாரமும் இல்ைல.

நாம் பிைற பார்த்த கணக்குப் படி ஒன்பதாம் நாளில் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்.
வியாழன் மற்றும் திங்கள் ேதாறும் ேநான்பு ேநாற்பது
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் திங்கள்,

வியாழன் ஆகிய நாட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து ேநான்பு ேநாற்று

வந்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்கள்: திர்மிதீ 676,

நஸயீ 2321

ஒவ்ெவாரு வியாழன் மற்றும் திங்கட்கிழைமகளில் அமல்கள் (இைறவனிடம்) சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.

எனேவ நான் ேநான்பு ேநாற்றுள்ள நிைலயில் எனது அமல்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவைத விரும்புகின்ேறன் என்று
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி)
ல்: திர்மிதீ 678

திங்கட்கிழைம ேநான்பு ேநாற்பது குறித்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு

அன்று தான் நான் பிறந்ேதன். அன்று தான் எனக்கு இைறச் ெசய்தி அருளப்பட்டது என்று

அவர்கள்,

விைடயளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ கதாதா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1978
மாதம் மூன்று ேநான்புகள்
மாதந்ேதாறும் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பதும்,

ரமளானில் ேநான்பு ேநாற்பதும் காலெமல்லாம் ேநான்பு

ேநாற்றதாக அைமயும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ கதாதா (ரலி)
ல்: முஸ்லிம் 1977
மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பெதன்றால் 13, 14, 15 ஆகிய நாட்களில் ேநான்பு ேநாற்பீராக என்று

அல்லா

வின்

தர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ தர் (ரலி)
ல்: திர்மிதீ 692

மாதந்ேதாறும் மூன்று நாட்கள் ேநான்பு ேநாற்பதற்கு வருடம் முழுவதும் ேநான்பு ேநாற்ற நன்ைம கிைடக்கும்
என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆர்வமூட்டியுள்ளதால் இதில் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும்.

முடிந்தால் 13, 14, 15 ஆகிய நாட்கைளத் ேதர்வு ெசய்து ேநான்பு ேநாற்பது சிறப்பானது.
ெவள்ளிக்கிழைம ேநான்பு ேநாற்கலாகாது

நாட்களில் ெவள்ளிக்கிழைம மிகச் சிறந்தது என்றாலும் அன்ைறய தினம் ேநான்பு ேநாற்கக் கூடாது.

ெவள்ளிக்கிழைம ேநான்பு ேநாற்க நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்களா? என்று ஜாபிர் (ரலி)
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள்,

அறிவிப்பவர்: முஹம்மத் பின் அப்பாத் (ரலி)
ல்: புகா

ஆம் என்றார்கள்.

1984

ெவள்ளிக்கிழைமக்கு முன்பு ஒரு நாள் அல்லது இைத அடுத்து ஒரு நாள் ேசர்த்ேத தவிர ெவள்ளிக் கிழைம
ேநான்பு ேநாற்கலாகாது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

1985

ெவள்ளிக்கிழைம நான் ேநான்பு ேநாற்றிருந்த ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள்.
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ேநற்று ேநான்பு ேநாற்றாயா?
எண்ணம் உள்ளதா?

என்று ேகட்டார்கள். நான்,

என்று ேகட்டார்கள். நான்,

இல்ைல என்ேறன். நாைள ேநான்பு ேநாற்கும்

இல்ைல என்ேறன். அப்படியானால் ேநான்ைப விட்டு விடு

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜுைவ ய்யா (ரலி)
ல்: புகா

1986

ெவள்ளிக்கிழைமயுடன் இன்ெனாரு நாள் ேசர்த்துத் தான் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல்
ெவள்ளிக்கிழைம ேநான்பு ேநாற்றவர்கள் அைத முறித்து விட ேவண்டும் என்பைத இந்த ஹதீஸிலிருந்து
அறியலாம்.

மிஃராஜ் ேநான்பு இல்ைல
ரஜப் மாதம் பிைற 27

அன்று மிஃராஜ் ேநான்பு என்ற ெபய ல் ஒரு ேநான்பு ேநாற்கும் வழக்கம் தமிழக

முஸ்லிம்களிடம் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது.

அந்த நாளில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றதாகேவா,

அல்லது பிறைர ேநாற்குமாறு

கட்டைளயிட்டதாகேவா எந்த ஒரு சான்றும் இல்ைல.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் காலத்துக்குப் பின் நபித்ேதாழர்களின் காலத்திலும் இந்த ேநான்பு

ேநாற்றதற்கு ஒரு ஆதாரமும் இல்ைல.

எனேவ இது பிற்காலத்தில் மார்க்கத்ைதப் பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பித்அத்
ஆகும். இைதத் தவிர்க்க ேவண்டும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மிஃராஜ் எ

ம் விண்

லகப் பயணம் ேமற்ெகாண்டதற்கு ஆதாரப் ர்வமான

ஹதீஸ்கள் உள்ளன. ஆனால் அது ரஜப் பிைற 27ல் தான் நடந்தது என்பதற்கு ஆதாரப் ர்வமான

ஹதீஸ்களில் சான்று இல்ைல. எனேவ மிஃராஜ் நடந்தைத நம்ப ேவண்டுேம தவிர இன்ன ேததியில்

நடந்ததாக நம்புவதும், அதற்காக ேநான்பு ேநாற்பதும் மார்க்கத்தின் ெபயரால் இட்டுக்கட்டப்பட்டதாகும்.
பராஅத் ேநான்பு கூடாது
ஷஅபான் மாதம் 15ம் இரவு அன்று பராஅத் ேநான்பு என்ற ெபய ல் ஒரு ேநான்பு ேநாற்கும் வழக்கமும்
தமிழக முஸ்லிம்களிடம் காணப்படுகிறது.

ீ
அன்ைறய தினம் மூன்று யாஸன்கள்
ஓதி இறந்தவர்களுக்குச்

பராஅத் என்ெறாரு இரவு உள்ளதற்கும்,

ேசர்ப்பதற்கும் ஆதாரம் இல்ைல. ைலலத்துல் கத்ர் ேபால் ைலலத்துல் பராஅத் என்ெறாரு இரவு பற்றி
ஹதீஸ்களில் கூறப்படேவ இல்ைல. எனேவ இதுவும் தவிர்க்கப்பட ேவண்டியதாகும்.
ெதாடர் ேநான்பு ேநாற்கத் தைட
ஒரு நாள் கூட இைடெவளி இல்லாமல் ெதாடர்ந்து ேநாற்கப்படும் ேநான்பும்,
பகலாக ேநாற்பதும் விசால் எனப்படுகிறது.

ேநான்ைபத் துறக்காமல் இரவு

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இத்தைகய ெதாடர் ேநான்புகைள ேநாற்றுள்ளார்கள். ஆனாலும் நாம்

அவ்வாறு ேநாற்கக் கூடாது என்று தைட விதித்து விட்டார்கள். அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்க ஆைசப்படுபவர்கள்

ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்கலாம். இைத விட அதிகமாக ேநான்பு ேநாற்க அ
இதற்கான ஆதாரங்கள் வருமாறு:

மதி இல்ைல.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விசால் ேநான்பு ேநாற்கத் தைட விதித்தார்கள். நீங்கள் மட்டும்
ேநாற்கிறீர்கேள?

என்று அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள்,

பருகவும் வழங்குகின்றான் என்று விைடயளித்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

என் இைறவன் எனக்கு உண்ணவும்,

உமர் (ரலி)

1962,

1922

ஒவ்ெவாரு மாதமும் மூன்று ேநான்பு ைவப்பீராக! ஏெனனில், ஒரு நற்ெசயலுக்கு அது ேபான்று பத்து மடங்கு
நற்கூலி ெகாடுக்கப்படும்! எனேவ,

இது காலெமல்லாம் ேநான்பு ேநாற்றதற்குச் சமமாகும் என்றார்கள்.

என்னால் இைதவிட சிறப்பானைதச் ெசய்ய முடியும் என்று நான் கூறிேனன். அப்படியானால் ஒரு நாள்
ேநான்பு ேநாற்று,
அதற்கு,

இரண்டு நாட்கள் விட்டு விடுவராக!
ீ
என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

என்னால் இைத விடச் சிறப்பாகச் ெசய்ய முடியும் என்று நான் கருதுகிேறன் என்று கூறிேனன்.

அப்படியானால் ஒரு நாள் ேநான்பு ேநாற்று,

ஒரு நாள் விட்டு விடுவராக!
ீ
இது தான் தா

த் நபியின்

ேநான்பாகும். ேநான்புகளில் இதுேவ சிறந்ததாகும் என்றார்கள். என்னால் இைத விட சிறப்பாகச் ெசய்ய

29

முடியும் என்று நான் கூறிேனன். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இைத விடச் சிறந்தது எதுவும் இல்ைல
என்றார்கள். அறிவிப்பவர்: அப்துல்லா
ல்: புகா

பின் அம்ர் (ரலி)

1976, 1975, 1977

ேநான்பு ேநாற்கக் கூடாத நாட்கள்
ேநான்புப் ெபருநாள்,

ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள்,

அைதயடுத்த மூன்று நாட்கள் ஆகிய ஐந்து நாட்கள் ேநான்பு

ேநாற்பது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களால் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ேமலும் ஷஅபான் முப்பதாம்
இரவா?

ரமளானின் முதல் இரவா?

என்ற சந்ேதகம் ஏற்படும் நாளிலும் ேநான்பு ேநாற்பைத நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்துள்ளார்கள்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள், ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் ஆகிய இரண்டு நாட்களில் ேநான்பு
ேநாற்கத் தைட விதித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ ஸயீத் (ரலி)

த

ல்: புகா

1197,

1864,

க்குைடய நாட்கள் (துல்ஹஜ் பிைற 11,

ல்: முஸ்லிம் 1920

13)

உண்பதற்கும்,

பருகுவதற்கும் உ ய நாட்களாகும்.

என்று) சந்ேதகம் உள்ள நாளில் யார் ேநான்பு ேநாற்கிறாேரா அவர் நபிகள் நாயகம்

ஷவ்வாலா?

(ரமளானா?

12,

1996

(ஸல்) அவர்களுக்கு மாறு ெசய்து விட்டார்.

அறிவிப்பவர்: அம்மார் பின் யாஸிர் (ரலி)
ல்: திர்மிதி 622
ரமளான் இரவு வணக்கங்கள்

புனித ரமளானில் நின்று வணங்குவைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆர்வமூட்டியுள்ளார்கள். இதற்கு
ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. ஆயி

ம் ரமளானில் ெதாழுவதற்ெகன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

பிரத்திேயகமான வணக்கம் எதைனயும் கற்றுத் தரவில்ைல. அவர்களும் பிரத்திேயகமான எந்த
வணக்கத்ைதயும் ெசய்யவில்ைல.
ரமளானில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் ெதாழுைக எவ்வாறு இருந்தது?

என்று ஆயிஷா (ரலி) இடம்

நான் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ரமளானிலும் ரமளான் அல்லாத நாட்களிலும்
பதிெனாரு ரக்அத்கைள விட அதிகமாகத் ெதாழுததில்ைல என்று விைடயளித்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஸலமா

1147,

2013,

ரமளானில் விேசஷமான ெதாழுைக ஏதும் உண்டா?
ேகள்வி ேகட்கிறார்கள். ரமளா

3569

என்பைத அறிந்து ெகாள்வதற்காக அ ஸலமா அவர்கள்

க்ெகன்று விேசஷமாகத் ெதாழுைக ஏதும் இல்ைல என்று ஆயிஷா (ரலி)

விைடயளிக்கிறார்கள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் இரவு வணக்கத்ைத அவர்களின் மைனவியர் தவிர
மற்றவர்கள் அதிகம் அறிய முடியாது.

ரமளான் அல்லாத நாட்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுது வந்த ரக்அத்கைளேய ரமளானிலும்
ெதாழுது வந்தார்கள். அைதத் தவிர ேமலதிகமாக எந்தத் ெதாழுைககைளயும் ெதாழுததில்ைல என்பைத இதன்
மூலம் அறியலாம்.

தராவ ீ

என்ற ெபய ல் 20

இதில் ஆச்ச யமான விஷயம் என்னெவன்றால்,
ஹதீஸில் கூட தராவ ீ

ரக்அத்கள் ெதாழும் வழக்கம் பரவலாக உள்ளது.
பல்லாயிரக்கணக்கான ஹதீஸ்கள் இருந்தும் ஒேரெயாரு

என்ற வார்த்ைதேய இடம் ெபறவில்ைல. அல்லா

வாயிலிருந்து இந்த வார்த்ைத கூட ெவளிப்பட்டதற்கு ஆதாரமில்ைல.
இந்த வார்த்ைதேய ஹதீஸ்களில் இல்ைல எ
என்பைதயும்,

வின்

தருைடய

ம் ேபாது இது நாமாகக் கண்டுபிடித்த ெதாழுைக

மார்க்கத்திற்கும் இதற்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்ைல என்பைதயும் அறியலாம்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ரமளானிலும் ரமளான் அல்லாத மாதங்களிலும் ெதாழுத ெதாழுைக
தஹஜ்ஜுத்,

இரவுத் ெதாழுைக என்று தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நன்ைமகைள அதிகமதிகம் அள்ளித் தரக் கூடிய புனிதமிக்க மாதத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
கற்றுத் தராத நடவடிக்ைககளில் இறங்குவதற்கு அதிகமாக அ
இது தஹஜ்ஜுத் ெதாழுைக பற்றியதாகும்;

ச ேவண்டும்.

தஹஜ்ஜுத் ெதாழுைக அல்லாத ேவறு ெதாழுைகைய நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதிருப்பார்கள் என்று சிலர் விளக்கம் கூறுகின்றனர்.

ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்ட ேகள்விேய ரமளான் ெதாழுைக பற்றித் தான். கூ ய மதி பைடத்த
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அவர்கள் ரமளானில் விேசஷத் ெதாழுைக கிைடயாது என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்த பின் இவர்களின்
வாதம் ஏற்கத்தக்கது தானா?

என்பைதச் சிந்திக்க ேவண்டும்.

இந்தப் பதிெனாரு ரக்அத்கள் அல்லாத ேவறு ெதாழுைககைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

ெதாழுதிருக்கலாம் என்ேபார் அதற்கான ஆதாரத்ைதச் சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். எவ்வித ஆதாரமுமின்றி
எழுப்பப்படும் இந்த வாதத்ைத நாம் மதிக்க ேவண்டியதில்ைல. ரமளா

க்கு என்று தனியான ெதாழுைக

இல்ைல என்பதற்கு ேமலும் பல சான்றுகளும் உள்ளன.

நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுடன் ரமளானில் ேநான்பு ேநாற்ேறாம். ரமளானில் ஏழு நாட்கள்

மதமிருக்கும் வைர எங்களுக்குத் ெதாழுைக நடத்தவில்ைல. இருபத்தி மூன்றாம் நாள் இரவில், மூன்றில் ஒரு
பகுதி ேநரம் வைர எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். அதன் பிறகு (சில நாட்கள்) ெதாழவில்ைல. ரமளானில்

மூன்று நாட்கள் எ

சியிருக்கும் ேபாது மண்டும் எங்களுக்குத் ெதாழுவித்தார்கள். தம் குடும்பத்தினைரயும்,

மைனவியைரயும் அதில் பங்ெகடுக்கச் ெசய்தார்கள். ஸஹர் ேநரம் முடிந்து விடுேமா என்று நாங்கள் அ

சும்

அளவுக்கு நீண்ட ேநரம் ெதாழுவித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அ தர் (ரலி)
ல்: நஸயீ 1347,

1587,

ஸஹர் தவறி விடுேமா என்று அ

1588

சும் அளவுக்கு அவர்கள் ெதாழுைக நடத்தியுள்ளார்கள். இஷா முதல்

ஸஹர் வைர அவர்கள் ஒரு ெதாழுைகையத் தான் ெதாழுதிருக்கிறார்கள். அதாவது தஹஜ்ஜுத்
ெதாழுைகையேய ெதாழுதுள்ளார்கள். ரமளா

க்ெகன்று தனியாக ஒரு ெதாழுைகைய அவர்கள்

ெதாழவில்ைல என்பைத இது ெதளிவாக விளக்குகிறது.

நான் உமர் (ரலி) அவர்களுடன் ரமளான் மாதத்தின் ஓர் இரவில் பள்ளிவாசலுக்குச் ெசன்ேறன். அங்ேக

மக்கள் பி ந்து பல குழுக்களாக இருந்தனர். சிலர் தனித்துத் ெதாழுது ெகாண்டிருந்தனர். சிலைரப் பின்பற்றி

சிறு கூட்டத்தினர் ெதாழுது ெகாண்டிருந்தனர். அப்ேபாது உமர் (ரலி) அவர்கள்,
இமாமின் கீ

திரட்டினால் அது சிறப்பாக அைமயுேம என்று கூறி விட்டு,

இவர்கள் அைனவைரயும் ஓர்

அந்த முடிவுக்கு உறுதியாக வந்து,

மக்கைள உைப பின் கஅபு (ரலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் திரட்டினார்கள். பின்னர் மற்ெறாரு இரவில் நான்
ெசன்ேறன். மக்கெளல்லாம் தங்கள் இமாைமப் பின்பற்றித் ெதாழுது ெகாண்டு இருந்தார்கள். அப்ேபாது உமர்
(ரலி),

இந்தப் புதிய ஏற்பாடு நன்றாக இருக்கிறது. இப்ேபாது ெதாழுது விட்டுப் பிறகு உறங்குவைத விட,

உறங்கி விட்டு இரவின் இறுதியில் ெதாழுவது மிகவும் சிறந்ததாகும் என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அப்துர் ர
ல்: புகா

மான் பின் அப்துல் கா

2010

உமர் (ரலி) அவர்களின் இந்தக் கூற்றும் ரமளா

க்கு என்று விேசஷத் ெதாழுைக கிைடயாது என்பைத

அறிவிக்கின்றது. இப்ேபாது ெதாழுது விட்டுப் பிறகு உறங்குவைத விட,

உறங்கி விட்டு இரவின் இறுதியில்

இறுதி வைர ஒேர ெதாழுைக தான். ஆரம்ப ேநரத்தில் ஒரு ெதாழுைக,

இரவின் கைடசி ேநரத்தில் ஒரு

ெதாழுவது மிகவும் சிறந்தது என்ற அவர்களின் கூற்றிலிருந்து இைத விளங்கலாம். இரவில் ஆரம்பம் முதல்
ெதாழுைக என்று இரண்டு ெதாழுைககள் கிைடயாது என்பது இதிலிருந்து ெதளிவாகின்றது.

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் உமர் (ரலி) அவர்கள் உைப பின் கஅபு (ரலி) அவர்கைள இமாமாக நியமித்ததாகக்

கூறப்படுகின்றது. சற்றுக் கூடுதல் விபரத்துடன் மற்ெறாரு ஹதீஸில் பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது.
உைப பின் கஅபு (ரலி) அவர்கைளயும்,

தமமுத்தா

(ரலி) அவர்கைளயும் மக்களுக்குப் பதிேனாரு ரக்அத்கள்

ெதாழுவிக்குமாறு உமர் (ரலி) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள்.
ல்: முஅத்தா 232

அப்படியானால் ரமளா

க்கு ய சிறப்பு என்ன?

என்ற ேகள்வி எழலாம். எல்லா நாட்களிலும் இந்தத்

ெதாழுைகையத் ெதாழ ேவண்டும் என்றாலும் ரமளானில் இந்தத் ெதாழுைகக்கு அதிக அளவு
ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளது. யார் ரமளானில் நம்பிக்ைகயுட

ம்,

நன்ைமைய எதிர்பார்த்தும் ெதாழுகிறாேரா

அவரது முன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன என்ற கருத்தில் பல ஹதீஸ்கள் உள்ளன.

இது ேபான்ற ஹதீஸ்கள் யாவும் ரமளானில் நின்று வணங்குவதற்கு ஆர்வமூட்டுகின்றன. நின்று

வணங்குவது என்றால் நபியவர்கள் எவ்வாறு நின்று வணங்கினார்கேளா அவ்வாறு வணங்குவைதேய அது
குறிக்கும். நபியவர்கள் பதிெனாரு ரக்அத்கேள நின்று வணங்கியுள்ளதால் அைதேய நாமும்

நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும்.

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 4+5
புகா

ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம் உள்ளது.

117,

ல்:
697

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 12+வித்ர் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம் உள்ளது.
ல்: புகா

183,

992,

1198,

4571,

4572

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வித்ருடன் ேசர்த்து 13 ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம்
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உள்ளது.
ல்: முஸ்லிம் 1284

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 7 ரக்அத்கள் அல்லது 9 ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம்
உள்ளது.

ல்: புகா

1139

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வித்ருடன் ேசர்த்து 9
உள்ளது.

ல்: முஸ்லிம் 1201

ஆதாரம் உள்ளது.

ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம்

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 8+5

ல்: முஸ்லிம் 1217

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 10+1

முஸ்லிம் 1222

சில சமயங்களில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 9
ல்: முஸ்லிம் 1201

ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும்

ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம் உள்ளது.

ல்:

ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கும் ஆதாரம் உள்ளது.

ஆனால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 20 ரக்அத்கள் ெதாழுததற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்ைல.
ெதாழுைகயின் ேநரம்
இரவுத் ெதாழுைகயின் ேநரம் இஷா முதல் சுபு

வைரயிலுமாகும். இரவின் கைடசி ேநரத்தில் தான் ெதாழ

ேவண்டும் என்று சிலர் கூறுவதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்ைல. ேமற்கண்ட ஹதீஸ்களிலிருந்ேத இைத நாம்

அறிந்து ெகாள்ள இயலும்.
தனியாகவும் ெதாழலாம்;

ஜமாஅத்தாகவும் ெதாழலாம்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இரவுத் ெதாழுைகைய ஒரு ரமளானில் மூன்று நாட்கள் மட்டுேம

ஜமாஅத்துடன் ெதாழுதுள்ளார்கள். இதனால் மூன்று நாட்கள் மட்டுேம ஜமாஅத்தாகத் ெதாழ ேவண்டும் என்று
விளங்கிக் ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனனில் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு ஜமாஅத்ைத விட்டு விட்டதன்

காரணத்ைத அவர்கேள விளக்கியுள்ளார்கள்.

இத்ெதாழுைக கடைமயாகி விடுேமா என்று அ

சிேய நான்காம் நாள் ஜமாஅத் ெதாழுைக நடத்தவில்ைல

என்பேத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறிய காரணம். இந்தக் காரணம் இல்லாவிட்டால் ஜமாஅத்துடன்
ெதாழ எந்தத் தைடயும் இல்ைல. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலத்துக்குப் பின் எதுவுேம கடைமயாக
முடியாது என்பதால் எல்லா நாட்களும் ஜமாஅத்தாகத் ெதாழலாம். இது நபிவழிக்கு மாற்றமானதல்ல!

இரவுத் ெதாழுைக ெதாழும் ேபாது அவர்கைளப் பின்பற்றி
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது வட்டில்
ீ

இப்

அப்பாஸ் (ரலி) ெதாழுதுள்ளார்கள். இது புகா

இடம் ெபற்றுள்ளது.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும்,

(183, 117, 138, 697, 698, 726, 859) உள்ளிட்ட பல

ல்களில்

நபித்ேதாழர்களும் இதைனத் தனியாகவும் ெதாழுதுள்ளனர். ேமலும்

ஜமாஅத்ைத இதற்கு வலியுறுத்தவில்ைல என்பதால் தனியாகவும் ெதாழலாம்.
தவறான கருத்துக்கள்

* இரவுத் ெதாழுைக எட்டு ரக்அத்கள், வித்ரு மூன்று ரக்அத்கள் ெதாழுவதற்குப் பதிலாக 20 ரக்அத்களும், வித்ரு
மூன்றும் ெதாழுவது.
*
*

ஒவ்ெவாரு இரண்டு ரக்அத்களுக்கு இைடயில் குறிப்பிட்ட சில திக்ருகைளக் கூறுவது.

இந்தத் ெதாழுைகயில் முழுக் குர்ஆைனயும் ஓதியாக ேவண்டும் என்று நம்புவது;

நிறுத்தி நிதானமாக

சபீனா என்ற ெபய ல் ஒேர இரவில் குர்ஆன் முழுவைதயும் ஓதி குர்ஆ

டன் விைளயாடுவது.

ஓதாமல் அவசரம் அவசரமாக ஓதுவது.
*

தமாம் ெசய்தல் என்ற ெபய ல் ெதாழுைகயில் இல்லாத வாசகங்கைள ெதாழுைகயில் ேசர்ப்பது.

*

கூலிக்காக ஹாபி கைள அமர்த்தி குர்ஆைன அற்பக் கிரயத்துக்கு வாங்குவது;

*

விற்பது.

இந்த வழக்கங்கள் அைனத்தும் தவிர்க்கப்பட ேவண்டியைவயாகும். இவற்றுக்கு நபிவழியில் ஆதாரேமா,
அ

மதிேயா இல்ைல.

ைலலத்துல் கத்ரு இரவு
ரமளான் மாதத்தில் ஓர் இரவு உள்ளது. அந்த ஓர் இரவானது ஆயிரம் மாதங்கைள விடச் சிறப்பானதாக
அைமந்துள்ளது.

மகத்துவமிக்க இரவில் இைத நாம் அருளிேனாம். மகத்துவமிக்க இரவு என்றால் என்னெவன உமக்கு எப்படித்

ெத யும்?
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மகத்துவமிக்க இரவு ஆயிரம் மாதங்கைள விடச் சிறந்தது.

அல்குர்ஆன் 97:1-3
இந்த மகத்துவமிக்க இரவு இது தான் என்று வைரயறுத்து, குர்ஆனிேலா, ஆதாரப் ர்வமான ஹதீஸ்களிேலா
கூறப்படவில்ைல. ஆனாலும் ரமளான் மாதத்தின் கைடசிப் பத்து நாட்களில் ஒற்ைறப்பைட இரவுகளில் அந்த
இரவு அைமந்திருக்கலாம் என்பது தான் ஹதீஸ்களிலிருந்து ெபறப்படும் உண்ைமயாகும்.

ைலலத்துல் கத்ைர ரமளானின் கைடசிப் பத்து நாட்களில் ஒற்ைறப்பைட இரவுகளில் நீங்கள் ேதடுங்கள்

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

2017,

2020

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் வந்தார்கள். அப்ேபாது இரண்டு மனிதர்கள் வழக்காடிக்
ெகாண்டிருந்தனர். அைத நான் மறந்து விட்ேடன். எனேவ அைத 27, 29, 25 ஆகிய நாட்களில் ேதடுங்கள் என்று

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ ஸயீத் (ரலி)
ல்: புகா

49,

2023,

6049

குறிப்பிட்ட இரவு ைலலத்துல் கத்ர் என்று சில ஹதீஸ்கள் வந்திருந்தாலும் கைடசிப் பத்து நாட்களில்
ஏேத

ம் ஒரு இரவாக அது இருக்கும் சாத்தியம் உள்ளது என்று இந்த ஹதீஸ்கள் கூறுவதால் இந்தப் பத்து

நாட்களும் அதற்காக முயற்சிப்பேத சிறப்பானதாகும்.
ைலலத்துல் கத் ன் அமல்கள்

ைலலத்துல் கத்ர் இரவுக்ெகன்று விேசஷமான ெதாழுைகேயா, வணக்கேமா ஹதீஸ்களில் காணப்படவில்ைல.
ஆயி

ம் கைடசிப் பத்து நாட்களும் பள்ளிவாசலிேலேய தங்கியிருக்கும் இஃதிகாஃப் எ

ம் வணக்கத்ைத

நபியவர்கள் ெசய்துள்ளார்கள்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மரணிக்கும் வைர ரமளானின் கைடசிப் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப்

இருந்தார்கள். அவர்களுக்குப் பின் அவர்களின் மைனவியர் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

2026

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப் இருக்க நாடினால் சுபு
இருக்குமிடம் ெசன்று விடுவார்கள்.

ெதாழுது விட்டுத் தமது இஃதிகாஃப்

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

2041

ஒற்ைற இரவுகளில் ைலலத்துல் கத்ைரத் ேதடுமாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளைத முன்ேப
அறிந்ேதாம். எனேவ ஃபஜ்ரு ெதாழுதவுடன் இஃதிகாஃப் இருக்கத் துவங்குவார்கள் என்பது 21ஆம் நாள்

ஃபஜ்ராக இருக்க முடியாது. அப்படி இருந்தால் அந்த இரவு அவர்களுக்குத் தவறிப் ேபாயிருக்கும். 20ம் நாள்
ஃபஜ்ரு ெதாழுது விட்டு இஃதிகாஃப் இருப்பார்கள் என்று விளங்குவேத ெபாருத்தமாகத் ெத கின்றது.

ரமளானின் கைடசிப் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருக்க அவர்கள் நாடிய ேபாது அதற்ெகன கூடாரம்

அைமக்க உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அைமக்கப்பட்டது.
இது முந்ைதய ஹதீஸின் ெதாடராகும்.

பள்ளிவாசலில் இஃதிகாஃப் இருப்பதற்காகக் கூடாரம் அைமத்துக் ெகாள்ளலாம் என்பைத இந்த ஹதீஸ்
விளக்குகின்றது. ஆயி

ம் இது ெபாதுவான அ

மதியல்ல. அல்லா

வின்

தருக்கு மட்டுேம உ யதாகத்

தான் எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இைத இந்த ஹதீஸின் அடுத்த பகுதி விளக்குகின்றது.

உடேன ைஸனப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு கூடாரம் அைமக்க உத்தரவிட்டார்கள். அது அைமக்கப்பட்டது. நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் மைனவிய ல் மற்றும் சிலரும் அவ்வாறு உத்தரவிட்டனர். அவ்வாேற

அைமக்கப்பட்டது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ரு ெதாழுது விட்டுப் பார்த்த ேபாது பல கூடாரங்கள்
ேபாட்டிருப்பைதக் கண்டார்கள். அப்ேபாது அவர்கள்,

இவர்கள் நன்ைமையத் தான் நாடுகிறார்களா?

என்று

ேகட்டு விட்டுத் தமது கூடாரத்ைதப் பி க்குமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற பி க்கப்பட்டது. ரமளான்

மாதம் இஃதிகாஃப் இருப்பைத விட்டு விட்டு ஷவ்வாலின் கைடசிப் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள்.
இதுவும் இந்த ஹதீஸின் ெதாடராகும்.
இவர்கள் நன்ைமைய நாடுகிறார்களா?

கூடாரத்ைதேய பி த்து விட்டு,

என்ற ேகள்வியும்,

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது

இஃதிகாஃைப விட்டதும் இவ்வாறு பரவலாகக் கூடாரங்கள் அைமப்பதில்

அவர்களுக்கு இருந்த அதிருப்திையேய காட்டுகிறது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளியில் இஃதிகாஃப் இருக்கும் ேபாது நான் வட்டில்
ீ
மாதவிடாயாக
இருந்து ெகாண்ேட அவர்களது தைலைய வா

விடுேவன். அவர்கள் தமது தைலைய வட்டுக்குள்
ீ

ீ
ெசல்ல மாட்டார்கள்.
நீட்டுவார்கள். மனிதனின் அவசியத் ேதைவக்காக (மலஜலம் கழித்தல்) தவிர வட்டிற்குச்
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அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

2029

இஃதிகாஃப் இருக்கும் ேபாது தைல வா க் ெகாள்ளலாம்;

மைனவிையத் ெதாடலாம் என்பைத இதிலிருந்து

விளங்க முடிகின்றது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள். இரவில் அவர்கைளச் சந்திக்க நான் ெசன்ேறன்.
அவர்களுடன் ேபசிக் ெகாண்டிருந்ேதன். பின்னர் நான் புறப்படுவதற்காக எழுந்ேதன். என்ைன வட்டில்
ீ

விடுவதற்காக அவர்களும் எழுந்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அன்ைன ஸபிய்யா (ரலி)
ல்: புகா

2035,

2038,

3101,

3281

மைனவி பள்ளிக்கு வந்து இஃதிகாஃப் இருக்கும் கணவருடன் ேபசலாம் என்பைத இதிலிருந்து அறியலாம்.

இந்த ஹதீஸிலிருந்து நபியவர்கள் பள்ளிைய விட்டு ெவளிேய ெசன்று மைனவிைய வட்டில்
ீ
விட்டு

வந்தார்கள் என்று அர்த்தம் ெசய்து ெகாள்ளக் கூடாது. அவர்களின் வடு
ீ பள்ளிவாசலுக்குள் புகுந்து ெசல்லும்
விதமாகப் பள்ளிைய ஒட்டி அைமந்திருந்தது. எனேவ பள்ளியிலிருந்த படிேய மைனவிைய வட்டுக்கு
ீ

அ

ப்பி ைவத்தார்கள் என்ேற விளங்க ேவண்டும்.

இஃதிகாஃப் இருப்பவர் ேநாயாளிைய விசா க்காமல் இருப்பதும்,

மைனவிையத் தீண்டாமலும்,

அைணக்காமலும் இருப்பதும்,

ஜனாஸாவில் பங்ெகடுக்காமல் இருப்பதும்,
அவசியத் ேதைவைய முன்னிட்ேட தவிர

ெவளிேய ெசல்லாமல் இருப்பதும் நபிவழியாகும்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: அ தா

த் 2115

இஃதிகாஃப் இருப்பவர்கள் இந்த ஒழுங்குகைளப் ேபணிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ெபருநாள் ெதாழுைக
ெபருநாள் ெதாழுைகயின் அவசியம்
பருவமைடந்த ஆண், ெபண் அைனவரும் ெபருநாள் ெதாழுைக ெதாழுவது அவசியமாகும். ஜும்ஆத் ெதாழுைக
கடைம என்பைத நாம் அறிேவாம். ஜும்ஆ தினத்தில் ெபருநாள் வந்தால் ஜும்ஆவிற்குப் பதிலாக ெபருநாள்
ெதாழுைகேய ேபாதுமானது என்று மார்க்கம் கூறுகின்றது என்றால் ெபருநாள் ெதாழுைக எந்த அளவுக்கு
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பைத அறியலாம்.
(இது பின்னர் வி வாக விளக்கப்பட்டுள்ளது)
ஜமாஅத் ெதாழுைக,

ஜும்ஆத் ெதாழுைக ேபான்ற கூட்டுத் ெதாழுைககல் ெபண்கள் பங்கு ெகாள்ளாமல் தமது

வடுகேலேய
ீ
தனியாகத் ெதாழுது ெகாள்ளலாம் என்று இஸ்லாம் ெபண்களுக்குச் சலுைக வழங்கியுள்ளது.
அப்படிச் சலுைக வழங்கிய இஸ்லாம் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் மட்டும் ெபண்கள் கண்டிப்பாகக் கலந்து

ெகாள்ள ேவண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறது. தகுந்த ஆைட இல்லாவிட்டால் இரவல் ஆைட வாங்கியாவது
கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.
(இதுவும் பின்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளது).

மற்ற ெதாழுைககைள விட அதிக முக்கியத்துவம் அக்கப்பட்டதில் இருந்து இத்ெதாழுைகயின் அவசியத்ைத
அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
ெதாழுைக ேநரம்
இன்ைறய தினத்தில் நாம் முதல் ெதாழுைகைய ஆரம்பிப்ேபாம். அதன் பின் அறுத்துப் பயிடுேவாம். யார்
இவ்வாறு ெசய்கின்றாேரா அவர் நமது வழிமுைறையப் ேபணியவராவார் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள் தமது ெசாற்ெபாழிவில் குறிப்பிட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர்: பர்ராஃ பின் ஆஸிப் (ரலி)
ல்: புகா

951,

965,

968,

976,

5545,

5560,

ேமற்கண்ட ஹதீஸ் ெபருநாள் தினத்தில் முதல் கா யமாக

ெதாழுைகைய நிைறேவற்ற ேவண்டும் என்பைத வயுறுத்துகின்றது. முதல் கா யமாக ெபருநாள்
ெதாழுைகைய நிைறேவற்ற ேவண்டும் என்றால் சுபு

ெதாழுது முடித்த மறு நிமிடேம ெதாழுது

விடேவண்டும் என்று விளங்கிக் ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனனில் ெபாதுவாக சுபுஹு ெதாழுைகக்குப் பின்னர்
யன் நன்கு ெவப்படும் வைர ெதாழுவதற்குத் தைட உள்ளது.

சுபுஹுக்குப் பின்

யன் உதித்துப் பிரகாசிக்கின்ற வைர ெதாழுவைதயும்,

அறிவிப்பவர்: இப்

உமர் (ரலி)

அஸருக்குப் பின்

மைறகின்ற வைர ெதாழுவைதயும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தனர்.
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யன்

ல்: புகா

581

இந்த ஹதீஸில் சுபுஹுக்குப் பின்னர்

யன் முழுைமயாக ெவப்படும் வைர ெதாழுவதற்கு நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்திருப்பதால் அந்த ேநரம் முடிந்தவுடன் ெபருநாள் ெதாழுைகயின் ேநரம் துவங்கி
விடுகின்றது.

தமிழகத்தில் அேனக இடங்கல் காைல 11

மணி வைர தாமதப்படுத்தி ெபருநாள் ெதாழுைகையத்

ெதாழுகின்றார்கள். இது தவறாகும்.

ெபருநாள் ெதாழுைக ைமதானத்தில் ெதாழேவண்டிய ெதாழுைகயாகும்.

ெதாழுைகையத் தாமதப்படுத்தும் ேபாது ெவயின் கடுைம காரணமாக ைமதானத்தில் மக்கள் சிரமப்பட

ேவண்டிய

நிைல ஏற்படுகிறது.

கடுைமயான ெவப்பம் நரக ெவப்பத்தின் ெவப்பாடாகும். எனேவ ெவப்பம் கடுைமயாகும் ேபாது ெதாழுைகைய

(ெவப்பம் தணியும் வைர) தாமதப்படுத்துங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ தர் (ரலி)
ல்: புகா

534,

537,

538,

539

பள்வாசல் ெசன்று ெதாழ ேவண்டிய கடைமயான ெதாழுைககைளக் கூட ெவயின் கடுைமையக் காரணம்
காட்டி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தாமதப்படுத்துமாறு கட்டைளயிட்டுள்ளார்கள். மக்கள் சிரமப்படக்
கூடாது என்பதில் அந்த அளவுக்குக் கவனமாக இருந்துள்ளார்கள். எனேவ நபிவழிையப் பின் பற்றித்

ெதாழுவது என்றால் ைமதானத்தில் தான் இத்ெதாழுைக நிைறேவற்றப்பட ேவண்டும். ைமதானத்தில் மக்கள்
ெவயிைலத் தாங்க முடியாத ேநரத்தில் ெதாழுவது ேமற்கண்ட நபிவழிக்கு முரணாக அைமகிறது.

ேமலும் ெபருநாள் தினத்தில் முதல் கா யமாகத் ெதாழுைகைய நிைறேவற்ற ேவண்டும் என்று நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளதால்

விடுவது தான் ச யான ெசயலாகும்.

யன் முழுைமயாக ெவப்பட்ட சிறிது ேநரத்திேலேய ெதாழுது

ெபருநாள் ெதாழுைகயில் ெபண்கள்
ெபாதுவாகப் ெபண்கள் பள்வாசலுக்கு வருவைத அ

மதித்த நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெபண்கள்

பள்யில் தான் ெதாழுதாக ேவண்டும் என்று கட்டைளயிடவில்ைல. அைத வலியுறுத்தவும் இல்ைல. ஆனால்
ேவெறந்த ெதாழுைகக்கும் வலியுறுத்தாத அளவுக்கு ெபருநாள் ெதாழுைகயில் ெபண்கள் கண்டிப்பாகக் கலந்து
ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற உத்தரைவப் பிறப்பித்துள்ளார்கள்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கன்னிப் ெபண்கைளயும்,

மாதவிடாயுள்ள ெபண்கைளயும் (ெதாழும்

ைமதானத்திற்கு) புறப்படச் ெசய்யும்படி எங்களுக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். மாதவிடாயுள்ள ெபண்கள்
ெதாழுமிடத்ைத விட்டு விலகியிருப்பார்கள்.
அறிவிப்பவர்: உம்மு அதிய்யா (ரலி)
ல்: புகா

324,

351,

974,

980,

981,

1652

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கன்னிப் ெபண்கைளயும்,

மாதவிடாயுள்ள ெபண்கைளயும் (ெதாழும் ைமதானத்திற்கு) புறப்படச் ெசய்யும்படி எங்களுக்குக்

கட்டைளயிட்டார்கள். மாதவிடாயுள்ள ெபண்கள் மக்களுக்குப் பின்னால் இருக்க ேவண்டும். அன்ைறய

நாளின் பரகத்ைத எதிர்ேநாக்கி அவர்களுடன் ேசர்ந்து இவர்களும் தக்பீர் கூற ேவண்டும். அவர்கேளாடு
இவர்களும் துஆச் ெசய்ய ேவண்டும் என்றும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள்.
அறிவிப்பவர்: உம்மு அதிய்யா (ரலி)
ல்: புகா

971

ெபருநாளுக்ெகன ஒரு பரக்கத் இருக்கின்றது. அந்த நாள் ஆண்கேளாடு ேசர்ந்து ெபண்களும் (மாதவிடாய்ப்

ெபண்களும்) தக்பீர் ெசால்ல ேவண்டும். ஆண்கள் துஆச் ெசய்யும் ேபாது ெபண்களும் தங்களுக்காக துஆச்
ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத ேமற்கண்ட ஹதீஸ் விளக்குகின்றது.

கற்பைனக் காரணங்கைளக் கூறி ெபண்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் கலந்து ெகாள்வைதக் தடுப்பவர்கள்,

பரக்கத்தான அந்த நாள் ெபண்கள் ெசய்ய ேவண்டிய வணக்கங்களுக்குத் தைடயாக அைமந்து

விடுகின்றார்கள். ெபண்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் கலந்து ெகாள்ள முடியாத நிைல ஏற்பட்டதற்கு,
சுன்னத்தான திடல் ெதாழுவைத விட்டுவிட்டு பள்வாசைலத் ேதர்ந்ெதடுத்ததும் மிக முக்கியமான காரணம்

திடல் ெதாழுைக

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாலும்,
முஸல்லா எ
(ரலி)

ல்: புகா
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ஹஜ்ஜுப் ெபருநாலும் (பள்யில் ெதாழாமல்)

ம் ைமதானத்திற்குச் ெசல்பவர்களாக இருந்தார்கள். அறிவிப்பவர்: அ

ஸயீது அல் குத்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் பள்வாசல் ெபருநாள் ெதாழுைகையத் ெதாழுததாக எந்த ஒரு
ஆதாரப் ர்வமான ஹதீஸும் இல்ைல.

மஸ்ஜிதுல் ஹராைமத் தவிர ஏைனய பள்கல் ெதாழுவைத விட எனது இந்தப் பள்யில் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ
ெதாழுவது ஆயிரம் ெதாழுைககைள விடச் சிறந்ததாகும் என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

1190

ீ
ெதாழுவது மற்ற சாதாரணப் பள்கல் ெதாழுவைத விட
இந்த ஹதீஸின் அடிப்பைடயில் மஸ்ஜிதுந் நபவயில்

ஆயிரம் மடங்கு சிறந்ததாகும். ெபருநாள் ெதாழுைககைள பள்யில் ெதாழுவது ச யான நைடமுைறயாக

இருந்திருந்தால் ஆயிரம் மடங்கு நன்ைமகைளப் ெபற்றுத் தரக்கூடிய மஸ்ஜிதுந் நபவயில்
ீ
நபிகள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதிருப்பார்கள்.
இன்

ம் சில ஊர்கல் ெபண்களுக்ெகன தனியாக ெபருநாள் ெதாழுைக நடத்துகின்றார்கள். நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் இப்படி ெபண்கள் தனியாக ஓ டத்தில் கூடி ஜமாத்தாக ெபருநாள் ெதாழுைக

ெதாழுததாக எந்த ஒரு ஹதீைஸயும் நம்மால் காண முடியவில்ைல.
ெதாழுைகயும் குத்பாவும்

ெபருநாள் ெதாழுைக ஜும்ஆ ெதாழுைகையப் ேபான்று இரண்டு ரக்அத்துகள் ெதாழுைகயும்,

ெசாற்ெபாழிவும்

அடங்கியதாகும். ஜும்ஆவின் ேபாது முதல் இமாம் உைர நிக த்தி விட்டுப் பின்னர் ெதாழுைக நடத்த

ேவண்டும். ஆனால் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் முதல் ெதாழுைக நடத்திவிட்டு அதன் பிறகு இமாம் உைர

நிக த்த ேவண்டும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், அ பக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி) ஆகிேயாருடன் நான் ெபருநாள்

ெதாழுைகயில் பங்கு எடுத்துள்ேளன். அவர்கள் அைனவரும் உைர நிக த்துவதற்கு முன்ேப ெதாழுபவர்களாக
இருந்தனர்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

அப்பாஸ் (ரலி)

962

பாங்கு இகாமத் உண்டா?
ேநான்புப் ெபருநாலும்,
அறிவிப்பவர்கள்: இப்

அப்பாஸ் (ரலி),

ஹஜ் ெபருநாலும் பாங்கு ெசால்லப்பட்டதில்ைல.
ஜாபிர் (ரலி)

ல்: புகா

960

முஸ்மில் இடம் ெபற்றுள்ள மற்ெறாரு ஹதீஸில் இகாமத்தும் ெசால்லப்பட்டதில்ைல என்று ஜாபிர் (ரலி)
அறிவிக்கின்றார்கள். எனேவ ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு பாங்ேகா, இகாமத்ேதா இல்ைல.
ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன் சுன்னத் உண்டா?
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாலும்,

ஹஜ்ஜுப் ெபருநாலும் முஸல்லா என்ற திடலுக்குச்

ெசல்வார்கள். அவர்கள் முதன் முதல் (ெபருநாள்) ெதாழுைகையத் தான் துவக்குவார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ ஸயீத் அல் குத்
ல்: புகா

(ரலி)

956

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாளில் இரண்டு ரக்அத்துகள் ெதாழுதார்கள். அதற்கு முன்பும்,
பின்பும் அவர்கள் எைதயும் ெதாழவில்ைல.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

964,

அப்பாஸ் (ரலி)

989,

1431,

5881,

5883

சில ஊர்கல் ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன் சுன்னத் என்ற ெபய ல் இரண்டு ரக்அத் ெதாழும் வழக்கம்
இருந்து வருகின்றது. இது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட ேவண்டிய, நபிவழிக்கு மாற்றமான நைடமுைறயாகும்.
ெதாழுைக முைற
ெபருநாள் ெதாழுைக மற்ற ெதாழுைககைளப் ேபான்றது தான். ஆயி
உள்ளன. எனேவ,
ெசய்தல்,

இந்தக் கூடுதல் அம்சங்கள் எைவ என்பைத மட்டும் நாம் பார்ப்ேபாம். மற்றபடி உ

ச்

கிப்லாைவ முன்ேனாக்குதல் ேபான்ற ெதாழுைகக்கு உள்ள அைனத்துக் கா யங்களும் ெபருநாள்

ெதாழுைகக்கும் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
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ம் இதற்ெகன சில கூடுதல் அம்சங்கள்

ெபருநாள் ெதாழுைகக்காக நின்றவுடன் இமாம்,

ெபருநாள் ெதாழுைகக்கான நிய்யத் ெசால்க் ெகாடுக்கும்

வழக்கம் இருக்கிறது. நிய்யத் என்பதன் ெபாருள் மனதால் எண்

வதாகும். வாயால் ெமாழிவதல்ல! எந்த

வணக்கத்தில் ஈடுபட்டாலும் வணக்கத்தில் ஈடுபடும் எண்ணம் இருப்பது அவசியமாகும். வாயால் ெசால்வது
நபிவழியல்ல! இைத முன்ேப நாம் விளக்கியுள்ேளாம்.
கூடுதல் தக்பீர்கள்
சாதாரண ெதாழுைககல் ெசால்லப்படும் வழக்கமான தக்பீர்கைள விட ெபருநாள் ெதாழுைகயில் கூடுதலான
தக்பீர்கைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

முதல் ரக்அத்தில் 7 தக்பீர்களும், இரண்டாவது ரக்அத்தில் 5 தக்பீர்களுமாக ெமாத்தம் 12 தக்பீர்கள் ெசால்ல
ேவண்டும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் முதல் ரக்அத்தில் 7

தக்பீர்களும்,

இரண்டாவது ரக்அத்தில் 5

தக்பீர்களும்

கிராஅத்திற்கு முன்பு கூறுவார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அப்துல்லா

பின் அம்ரு பின் ஆஸ் (ரலி)

ல்கள்: திர்மிதி 492

அ தா

த்

தக்பீர்கைள கிராஅத்திற்கு முன்பு ெசால்ல ேவண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது.

இந்த ஹதீஸில் 7+5

சாதாரண ெதாழுைககல் உள்ள எல்லா அம்சங்களும் ெபருநாள் ெதாழுைகயிலும் உண்டு என்பைத ஏற்கனேவ
குறிப்பிட்டுள்ேளாம். அந்த அடிப்பைடயில் தக்பீர் த
பாஇத் ைபன ீ...... அல்லது வஜ்ஜ

மாவிற்குப் பிறகு ஓத ேவண்டிய அல்லாஹும்ம

து வஜ்ஹிய லில்லதீ..... ேபான்ற துஆக்கல் ஏேத

ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு 7 தக்பீர்கள் கூற ேவண்டும். பிறகு கிராஅத் ஓத ேவண்டும்.

ம் ஒன்ைற ஓதிக்

தக்பீர்களுக்கு இைடயில்....
ஒவ்ெவாரு தக்பீருக்குமிைடயில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ைககைள உயர்த்தியதாக எந்த ஹதீசும்
இல்ைல. ஆனால் இன்று நைடமுைறயில் தக்பீர் ெசால்லும் ேபாது ைககைள அவி த்துக் கட்டும் வழக்கம்
இருந்து வருகின்றது. இதற்குக் காரணம் தக்பீர் என்ற ெசால்ைல தக்பீர் கட்டுதல் என்ற அர்த்தத்தில்
விளங்கியிருப்பது தான்.
த

லல் என்றால் லாயிலாஹ இல்லல்லா

தஸ்பீ
த

என்றால் சுப்ஹானல்லா

மத் என்றால் அல்ஹம்துல்லா

எனப் ெபாருள்.

என்று ெசால்லுதல்

என்று ெசால்லுதல்
என்று ெசால்லுதல்

இேத ேபால் தக்பீர் என்றால் அல்லாஹு அக்பர் என்று ெசால்வது தான் இதன் ெபாருளாகும்.
ெதாழுைகக்குப் பிறகு 33

தடைவ தக்பீர் ெசால்ல ேவண்டும் என்றால் 33

அவி த்துக் கட்டுதல் என்று விளங்க மாட்ேடாம். இது ேபான்று தான் 7+5

ைககைள அவி த்துக் கட்டுதல் என்று ெபாருள் ெகாள்ளக் கூடாது. 7+5

தடைவ ைககைள ெந

சின் மது

தக்பீர்கள் ெசால்வார்கள் என்பதற்கு
தடைவ அல்லாஹு அக்பர் என்று

கூற ேவண்டும் என்பது தான் இதன் ெபாருள். இந்தக் கூடுதல் தக்பீர்களுக்கு இைடயில் ஏேத

ம் திக்ருகள்

ெசால்ல ேவண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள். சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துல்லாஹி வலாயிலாஹ
இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர் லாஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லாபில்லா

என்ற திக்ைர

தக்பீர்களுக்கிைடயில் கூறும் வழக்கம் சில பகுதிகல் இருந்து வருகின்றது. இதற்கும் நபி வழியில் ஆதாரம்

இல்ைல.

இந்த தக்பீர்களுக்கு இைடயில் ஓத ேவண்டும் என எந்த ஒரு திக்ைரயும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
கற்றுத் தரவில்ைல. எனேவ முதல் தக்பீ ன் ேபாது மட்டும் ைககைள உயர்த்தி ெந

சில் கட்டிக் ெகாள்ள

ேவண்டும். அதன் பிறகு ைககைளக் கட்டிய நிைலயிேலேய அல்லாஹு அக்பர் என ஏழு தடைவ கூற

ேவண்டும். இரண்டாம் ரக்அத்திலும் ைககைளக் கட்டிய நிைலயிேலேய ஐந்து தடைவ அல்லாஹு அக்பர்
என்று கூற ேவண்டும். ைககைள உயர்த்தேவா, அவி க்கேவா ஆதாரம் ஏதுமில்ைல.

ஓத ேவண்டிய அத்தியாயங்கள்
ெபருநாள் ெதாழுைகயில் தக்பீர்கள் கூறிய பின்
குறித்து சில ஹதீஸ்கள் உள்ளன.

ரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதிவிட்டு ஓத ேவண்டிய

ராக்கள்

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் ஸப்பிஹிஸ்ம ரப்பிக்கல் அஃலா (அத்தியாயம்: 87)
ஹல் அதாக ஹதீசுல் காஷியா (அத்தியாயம்: 88)
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ஆகிய அத்தியாயங்கைள ஓதுபவர்களாக இருந்தனர்.

ெபருநாளும்,

ஜும்ஆவும் ஒேர நாளில் வந்து விட்டால் அவ்விரண்டிலுேம ேமற்கண்ட அத்தியாயங்கைள

ஓதுவார்கள்.

அறிவிப்பவர்:

அ

ஃமான் பின் பஷீர் (ரலி)

ல்: முஸ்லிம் 1452

வாகித் அல்ைலஸி (ரலி)யிடம்,

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெபருநாள் ெதாழுைகயிலும்,

ேநான்புப் ெபருநாள் ெதாழுைகயிலும் என்ன ஓதுவார்கள்?
ேபாது,

என்று உமர் பின் கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் ேகட்ட

அவ்விரு ெதாழுைககலும் காஃப் வல் குர்ஆனில்மஜீத் (அத்தியாயம்: 50)

(அத்தியாயம்: 54)

இக்தர பதிஸ் ஸாஅ

ஆகிய அத்தியாயங்கைள ஓதுவார்கள் என்று பதிலத்தார்கள்.

ல்: முஸ்லிம் 1477

ேமற்கண்ட ஹதீஸ்கள் என்ெனன்ன அத்தியாயங்கைள ெபருநாள் ெதாழுைகயில் ஓத ேவண்டும் என்பைதக்
குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிய

றாக்கைள நபித்ேதாழர்கள்

அறிவிப்பதிருந்து கிராஅத்ைதச் சப்தமிட்டு ஓத ேவண்டும் என்பதும் ெதவாகின்றது.
இவ்வாறாக மற்ற ெதாழுைககைளப் ேபான்ற ருகூவு, சுஜுதுடன் இரண்டு ரக்அத்துகள் ெதாழ ேவண்டும்.
ெபருநாள் (குத்பா) உைர
ெபருநாள் ெதாழுைக முடிந்ததும் மக்களுக்கு இமாம் உைரயாற்றுவது நபிவழியாகும்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்,

அ பக்கர் (ரலி) உமர் (ரலி) ஆகிேயார் இரு ெபருநாட்கலும் உைர

நிக த்துவதற்கு முன்பு ெதாழுபவர்களாக இருந்தனர்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

உமர் (ரலி)
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இந்த ஹதீஸ்கன் அடிப்பைடயில் முதல் ெதாழ ேவண்டும். அதன் பிறகு தான் உைர நிக த்த ேவண்டும்.
ஆனால் இன்று ெபரும்பாலான ஊர்கல் ெதாழுவதற்கு முன்பாக ஓர் அைர மணி ேநர உைர முதல்
நைடெபறும். அதன் பிறகு ெதாழுைகயும்,

அதற்குப் பிறகு இரண்டு உைரகளும் நைடெபறும். இது நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காட்டித் தந்த முைறக்கு மாற்றமான ெசயலாகும்.
மிம்பர் (ேமைட) இல்ைல
வழக்கமாக ஜும்ஆவின் இரு உைரகளும் பள்யில் உள்ள மிம்ப ல் ஆற்றப்படும். அது ேபால் ெபருநாள்
ெதாழுைகக்குப் பிறகு மிம்ப ல் நின்று உைரயாற்ற ேவண்டுமா?
ேவண்டுமா?

அல்லது தைரயில் நின்று உைரயாற்ற
என்று இப்ேபாது பார்ப்ேபாம்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெபருநாளன்று தைரயில் நின்று உைரயாற்றினார்கள். அறிவிப்பவர்: அ
சயீத் அல் குத்
ல்: இப்

(ரலி)

குைஸமா.

இந்த ஹதீஸ் அடிப்பைடயில் இமாம் தைரயில் நின்று தான் உைரயாற்ற ேவண்டும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் (ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு) தயாராகி ெதாழுைகையத் துவக்கினார்கள். பிறகு

மக்களுக்கு உைர நிக த்தினார்கள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் (உைரைய) முடித்து இறங்கி ெபண்கள்

பகுதிக்குச் ெசன்று பிலால் (ரலி) உைடய ைக மது சாய்ந்து ெகாண்டு ெபண்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் பின் அப்துல்லா
ல்:

(ரலி)

புகா
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இந்த ஹதீஸில் நஸல (இறங்கி.......) என்று வருகின்றேத! மிம்பர் இருந்ததால் தாேன நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள் இறங்கினார்கள் என்று நபித்ேதாழர் அறிவிக்கிறார் என்ற சந்ேதகம் நமக்கு வருகின்றது. நஸல

என்ற வார்த்ைதக்கு நாம் ெகாள்கின்ற ச யான ெபாருன் மூலம் நம்முைடய சந்ேதகம் நீங்கி விடுகின்றது.

நஸல என்ற வார்த்ைத (1)

உயரமான இடத்திருந்து இறங்குதல் (2)

என்று மூன்று ெபாருட்கல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

தங்குதல் (3)

இடம் ெபயர்தல்

ஜாபிர் (ரலி) அறிவிக்கும் இந்த ஹதீஸில் இடம் ெபற்றிருக்கும் நஸல என்ற வார்த்ைதக்கு முந்திய இரண்டு

ெபாருட்கள் ெகாடுக்க முடியாது. மூன்றாவது ெபாருைள அதாவது இடம் ெபயர்தல் என்ற ெபாருைளத் தான்

ெகாடுக்க ேவண்டும். காரணம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தைரயில் நின்று உைரயாற்றினார்கள் என்று
ேமற்கண்ட இப்

குைஸமா ஹதீஸ் ெதவாகக் கூறுகின்றது எனேவ,

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அங்கிருந்து

நகர்ந்து ெபண்கள் பகுதிக்கு வந்தார்கள் என்று அந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் அத்தால் நமக்கு ஏற்படும் அந்தச்
சந்ேதகம் நீங்கி விடுகின்றது.
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ெபண்களுக்குத் தனியாகப் பிரச்சாரம் ெசய்ய ேவண்டுமா?
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தாம் ேபசியது ெபண்களுக்குக் ேகட்கவில்ைல என்று கருதியதும் ெபண்கள்
பகுதிக்கு வந்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

அப்பாஸ் (ரலி)
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இமாம் ேபசுவது ெபண்களுக்கு எட்டி விடுமானால் அந்த உைரேய ேபாதுமானதாகும். இல்ைலேயல் ெபண்கள்
பகுதிக்கு வந்து உைரயாற்ற ேவண்டும் என்பைத இந்த ஹதீஸிலிருந்து விளங்கலாம்.
ெபருநாள் குத்பாைவக் ேகட்பதன் அவசியம்
ஜும்ஆ உைரக்கும், ெபருநாள் உைரக்கும் ஹதீஸில் காட்டப்பட்டுள்ள வித்தியாசத்ைதத் தவிர்த்து மதி எல்லா
அம்சங்கலும் ெபருநாள் உைர,

ஜும்ஆ உைரையப் ேபான்று தான்.

ஜும்ஆ உைரையக் காது தா த்திக் ேகட்பதற்கு என்ன என்ன காரணங்கள் ெபாருந்துேமா அேத காரணங்கள்
ெபருநாள் உைரக்கும் ெபாருந்துகின்றன. எனேவ,

நபித்ேதாழர்கள் எப்படி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கன்

உைரைய அமர்ந்து அைமதியாகக் ேகட்டார்கேளா அது ேபால் நாமும் அைமதியாக இமாமின் உைரையக்
ேகட்க ேவண்டும்.

விரும்பினால் உைரையக் ேகட்கலாம்; இல்ைலேயல் ேகட்க ேவண்டியதில்ைல என்ற கருத்துப்பட வரக்கூடிய
ஹதீஸ்கள் ஆதாரமற்றைவயாகும்.
கன்னிப்ெபண்கள்,

மாதவிடாய்ப் ெபண்கள் உட்பட அைனவரும் வந்து முஸ்லிம்கன் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில்

கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியது ெபருநாள் உைரைய
ேகட்பதற்காகத் தாேன தவிர ைமதானத்திற்கு வந்து ேபசிக் ெகாண்டிருப்பதற்காக அல்ல!

ெபருநாள் உைரயின் ேபாது ேபசிக் ெகாண்டிருந்தால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கன் அந்தக் கட்டைளையக்

ேகக் கூத்தாக்குகின்ேறாம் என்பது தான் ெபாருளாகும்.
ெபருநாள் பிரார்த்தைன
ெபருநாள் ெதாழுைகயும்,

உைரயும் முடிந்ததும் நாம் உடேன கைலந்து விடாமல் ஆண்களும்,

மாதவிடாய்ப்

ெபண் உட்பட அைனத்துப் ெபண்களும் அவரவருக்கு ய இடத்தில் அமர்ந்து பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.
ெபருநாள் (ெதாழும் திடலுக்கு) நாங்கள் புறப்பட ேவண்டும் எனவும், கூடாரத்திலுள்ள கன்னிப் ெபண்கைளயும்
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள ெபண்கைளயும் புறப்படச் ெசய்ய ேவண்டுெமனவும் நாங்கள்
கட்டைளயிடப்பட்டிருந்ேதாம். ெபண்கள் ஆண்களுக்குப் பின்னால் இருப்பார்கள். ஆண்கன் தக்பீருடன்
அவர்களும் தக்பீர் கூறுவார்கள். ஆண்கன் துஆவுடன் அவர்களும் துஆச் ெசய்வார்கள். அந்த நான்
பரக்கத்ைதயும்,

புனிதத்ைதயும் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள்.

அறிவிப்பவர்: உம்மு அதிய்யா (ரலி)
ல்: புகா
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இந்த ஹதீஸில் ெபருநாைளக்கு என்று ஒரு பரக்கத்தும்,

புனிதமும் இருப்பதாக நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். அந்த பாக்கியத்ைத நாம் இழந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக ெபருநாள் உைர

முடிந்ததும் பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.
ஓர் உைரயா? இரண்டு உைரயா?

இரு ெபருநாட்கலும் நிக த்தப்படக் கூடிய உைரயின் ேபாது இைடயில் உட்கார்வதற்கு நபி வழியில்

ஆதாரமில்ைல. இரு உைரகளுக்கு இைடயில் பி த்துக் காட்டும் விதமாக அமர்வது நபிவழி (சுன்னத்) என்று
இமாம் ஷாபி அறிவிப்பதாக ஒரு ெசய்தி கூறப்படுகின்றது. அந்தச் ெசய்திைய அறிவிக்கும் உைபதுல்லா

பின் அப்துல்லா

பின் உத்பா என்பவர் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் வா ந்தவரல்ல! எனேவ

இந்த ஹதீஸ் ஏற்கத்தக்கதல்ல!
அல்லா

வின்

தர் (ஸல்) அவர்கள்,

ேநான்புப் ெபருநாேலா அல்லது ஹஜ் ெபருநாேலா நின்று உைர

நிக த்தினார்கள். பிறகு சற்று உட்கார்ந்து விட்டு எழுந்து நின்றார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)

ல்: இப்

மாஜா

இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர் வ ைசயில் அப்துர்ர
அ ப
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மான் பின் உஸ்மான் பின் உைமய்யா என்ற

ர் என்பவரும் இஸ்மாயீல் பின் அல் கவ்லானி என்பவரும் பலவனமானவராவர்.
ீ
எனேவ இந்த

ஹதீைஸ ஆதாரமாகக் ெகாள்ளலாகாது. ேமலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஜும்ஆைவப் ேபான்று
இரண்டு உைரகள் ஆற்றியதற்கு ஆதாரமில்ைல. தைரயில் நின்று அவர்கள் உைரயாற்றியதால் இதில்
உட்காருவதற்கு ய சாத்தியமில்ைல என்பைதயும் நாம் இங்கு கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.

ெபருநாள் தக்பீர் கூறுதல்
ெபருநாள் (ெதாழும் திடலுக்கு) நாங்கள் புறப்பட ேவண்டும் எனவும், கூடாரத்திலுள்ள கன்னிப் ெபண்கைளயும்
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள ெபண்கைளயும் புறப்படச் ெசய்யேவண்டுெமனவும் நாங்கள்

கட்டைளயிடப்பட்டிருந்ேதாம். ெபண்கள் ஆண்களுக்குப் பின்னால் இருப்பார்கள். ஆண்கன் தக்பீருடன்
அவர்களும் தக்பீர் கூறுவார்கள். ஆண்கன் துஆவுடன் அவர்களும் துஆச்ெசய்வார்கள். அந்த நான்

பரக்கத்ைதயும் புனிதத்ைதயும் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள்.
அறிவிப்பவர்: உம்மு அதிய்யா (ரலி)
ல்: புகா
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இந்த ஹதீஸில் ெபருநாள் தினத்தில் ஆண்களும்,

ெபண்களும் தக்பீர் ெசால்ேவாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தக்பீர் என்பது அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறுவது தான் என்பைத முன்னர் விளக்கியுள்ேளாம்.

ீ ... என்ற ஒரு
அல்லாஹுஅக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் கபீரா வல்ஹம்து ல்லாஹி கஸரா
நீண்ட ைபத்ைத ஓதும் வழக்கம் உள்ளது. இவ்வாறு ெபருநாட்கல் ஓத ேவண்டும் என்பதற்கு நபிவழியில்

எந்த ஆதாரமும் இல்ைல. இன்ன தக்பீர் ெசால்ல ேவண்டும் என்று குறிப்பிட்டு வரக்கூடிய ஹதீஸ்கள்
பலவனமானைவயாகேவ
ீ
உள்ளன.

அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் கபீரா என்ற தக்பீர் சல்மான் பார்ஸி (ரலி)

கூறியதாக ஆதாரப் ர்வமான அறிவிப்பு உள்ளது. ஆயி

ம் இது சல்மான் (ரலி)யின் ெசாந்தக் கூற்றாகேவ

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனேவ இது மார்க்கமாக முடியாது.

ஒரு வழியில் ெசன்று மறுவழியில் திரும்புதல்
ெபருநாள் வந்துவிட்டால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் (ேபாவதற்கும்,
ெகாள்வார்கள். அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)
ல்: புகா

வருவதற்கும்) பாைதைய மாற்றிக்
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இந்த ஹதீஸ் அடிப்பைடயில் நாம் வட்ைட
ீ
விட்டுக் கிளம்பும் ேபாேத,
ெகாண்டு ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் புறப்படுவது நபி வழியாகும்.

மாற்று வழிையத் தீர்மானித்துக்

ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் பின் சுன்னத் உண்டா?
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் அன்று புறப்பட்டுச் ெசன்று இரண்டு ரக்அத்துகள்
ெதாழுதார்கள். அதற்கு முன்

இப்

ம் பின்

ம் (அவர்கள் ேவறு எந்தத் ெதாழுைகையயும்) ெதாழவில்ைல என்று

அப்பாஸ் (ரலி) அறிவிக்கின்றார்கள். அவர்களுடன் பிலால் (ரலி) அவர்களும் இருந்தார்கள்.

ல்: புகா
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இந்த ஹதீஸின் படி ெபருநாள் ெதாழுைகயின் முன்ேபா,

நாம் விளங்கிக் ெகாள்ளலாம்.

பின்ேபா எந்தத் ெதாழுைகயும் கிைடயாது என்று

சாப்பிட்டு விட்டுத் தான் ெசல்ல ேவண்டுமா?
ேநான்பு ெபருநாள் தினத்தில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உண்ணாமல் புறப்பட மாட்டார்கள். ஹஜ்
ெபருநாள் ெதாழுது விட்டு,

தமது குர்பானிப் பிராணிைய (அறுத்து அதிருந்து) முதல் சாப்பிடுவார்கள்.

அறிவிப்பவர்: புைரதா (ரலி)
ல்: தாரகுத்ன ீ

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் சாப்பிட்டு விட்டுத் தான் ெசல்வார்கள் என்று ேவறு பல
ஹதீஸ்கலும் நாம் காணமுடிகின்றது.
ஆனால் ஹஜ் ெபருநாள் அன்று நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுதுவிட்டுச் சாப்பிடுவார்கள் என்று

வந்திருந்தாலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுமுன் சாப்பிடுவைத அங்கீ க த்துள்ளைத புகா யில்
வரும் ஹதீஸ் ெத விக்கின்றது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் தினத்தில் ெதாழுைகக்குப் பின் எங்களுக்கு உைர
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நிக த்தினார்கள். (அவ்வுைரயில்) யார் நமது ெதாழுைகையத் ெதாழுது,

(அதன் பிறகு) நாம் குர்பானி

ெகாடுப்பது ேபால் ெகாடுக்கிறாேரா அவேர உண்ைமயில் குர்பானி ெகாடுத்தவராவார். யார் ெதாழுைகக்கு
முன்ேப அறுத்து விடுகிறாேரா அவர் ெதாழுைகக்கு முன் (தமக்காக) அறுத்தவராவார். குர்பானி
ெகாடுத்தவரல்லர் என்று குறிப்பிட்டார்கள். அப்ேபாது அ புர்தா பின் நியார் (ரலி),

இன்ைறய தினம் உண்

அல்லா

வின்

வதற்கும் பருகுவதற்கும் உ ய தினமாகும் என்று விளங்கி நான் ெதாழுைகக்கு

தேர!

ீ
அறுக்கப்படும் ஆடுகல் எனது ஆேட முதன் முதல்
முன்ேப என் ஆட்ைட அறுத்து விட்ேடன். என் வட்டில்
அறுக்கப்படுவதாக அைமய ேவண்டும் என்றும் விரும்பி (அறுத்து) விட்ேடன். எனேவ நான் ெதாழுைகக்கு

வருவதற்கு முன்ேப என் ஆட்ைட அறுத்து (அைதேய) காைல உணவாகவும் உட்ெகாண்டு விட்ேடன் என்றார்.

அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் உம்முைடய ஆடு மாமிசத்திற்காக அறுக்கப்பட்ட ஆடாகத் தான்
கருதப்படும் என்று கூறினார்கள். அப்ேபாது அவர் அல்லா

வின்

தேர! என்னிடம் ஓராண்டு நிைறயாத

ஆட்டுக் குட்டி உள்ளது. எங்கடம் இரண்டு ஆடுகைள விட விருப்பமாக ஆறு மாதம் நிரம்பிய ஆட்டுக் குட்டி

ஒன்று உள்ளது அைத அறுப்பது எனக்குப் ேபாதுமா? என்று ேகட்டார். ஆம்! இனி ேமல் உம்ைமத் தவிர ேவறு
எவருக்கும் அது ெபாருந்தாது என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விைடயத்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: பராஃ (ரலி)
ல்: புகா

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், ெதாழுதுவிட்டு வந்து ஹஜ் ெபருநாள் சாப்பிட்டார்கள் என்ற அடிப்பைடயில்

ெதாழுது விட்டு சாப்பிடலாம். சாப்பிட்டு விட்டு ெதாழச்ெசன்றால் அதுவும் தவறில்ைல. காரணம் நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்கு முன்பு குர்பானிப் பிராணிைய அறுத்தைதக் கண்டிக்கின்றார்கள்.
ஆனால் அவர் சாப்பிட்டுவிட்டு வந்தைதக் கண்டிக்கவில்ைல. எனேவ,

அவரது அச்ெசயைல அவர்கள்

அங்கீ க த்துள்ளார்கள் என்ற அடிப்பைடயில் ஒருவர் சாப்பிட்டு வருவதில் தவறில்ைல.
ஜும்ஆவும் ெபருநாளும்

ஜும்ஆ தினத்தில் ெபருநாள் வருமானால் நாம் விரும்பினால் ெபருநாள் ெதாழுைகையயும்,
ெதாழுைகையயும் ெதாழுது ெகாள்ளலாம். விரும்பினால் அன்ைறய தினம் ெபருநாள் ெதாழுது விட்டு

ஜும்ஆத்

ஜும்ஆத் ெதாழுைகைய விட்டுவிடலாம். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கன் வா க்ைகயில் இந்த இரண்டு
விதமான நைடமுைறகளுக்கும் சான்றுகள் உள்ளன.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இரு ெபருநாள் ெதாழுைகயிலும்,
அஃலா என்ற அத்தியாயத்ைதயும்,

ஜும்ஆவிலும் ஸப்பி ஹிஸ்ம ரப்பிகல்

ஹல் அதாக ஹதீஸுல் காஷியா என்ற அத்தியாயத்ைதயும் ஓதுவார்கள்.

ஒேர நாளில் ெபருநாளும், ஜும்ஆவும் வந்து விட்டால் இரு ெதாழுைககலும் அந்த இரு அத்தியாயங்கைளயும்

ஓதுவார்கள் அறிவிப்பவர்:
ல்: முஸ்லிம் 1452

ஃமான் பின் பஷீர் (ரலி)

இந்த ஹதீஸில் இருந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகையயும்,

ஜும்ஆத்

ெதாழுைகையயும் ெதாழுது இருக்கிறார்கள் என்பைத அறிந்து ெகாள்ள முடிகிறது.

இன்ைறய தினம் உங்களுக்கு இரண்டு ெபருநாட்கள் வந்து உள்ளன. யார் இந்தப் ெபருநாள் ெதாழுைகையத்

ெதாழுகிறாேரா அவர் ஜும்ஆத் ெதாழாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நாம் ஜும்ஆத் ெதாழுைகைய நடத்துேவாம்

என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அறிவிப்பவர்: அ
தா
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ெபருநாள் ெதாழுதவர்கள் அன்ைறய தினம் ஜும்ஆ ெதாழாமல் இருக்க அ
அ

மதிையயும் நாம் நைடமுைறப்படுத்தலாம்.

ஹுைரரா (ரலி)

ல்: அ

மதி வழங்கி உள்ளதால் இந்த

ேமற்கண்ட ஹதீஸில் பகிய்யா என்ற அறிவிப்பாளர் இடம் ெபறுகிறார். இவைர சில அறிஞர்கள் குைற கூறி
உள்ள காரணத்தினால் இந்த ஹதீைஸ சில அறிஞர்கள் நிராக க்கின்றனர். இதன் அடிப்பைடயில்

ெசயல்படுத்தக் கூடாது என்று கூறுகின்றனர். பகிய்யா என்பவர் அறிஞர்களால் குைற கூறப்பட்டது உண்ைம
என்றாலும் அவரது நம்பகத்தன்ைம குறித்ேதா,
மாறாக,

அவர் நம்பகமானவர்கள் கூறுவைதயும்,

நிைனவாற்றல் குறித்ேதா யாரும் குைற கூறவில்ைல.

நம்பகமற்றவர்கள் கூறுவைதயும் அறிவித்து இருக்கிறார்

என்பது தான் அவர் மது கூறப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு!

இது ேபான்ற தன்ைமயில் இருக்கின்ற அறிவிப்பாளர்கள் நம்பகமானவர்கள் வழியாக அறிவிக்கும்

ஹதீஸ்கைள ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது தான் ஹதீஸ் கைல வல்லுநர்கன் முடிவாகும். பகிய்யா

என்ற இந்த அறிவிப்பாளர் குறித்து அறிஞர்கள் குறிப்பிடும் ெபாழுது, இவர் அறிமுகமற்றவர்கள் வழியாக ஒரு
ெசய்திைய அறிவித்தால் அைத ஏற்றுக் ெகாள்ளாதீர்கள். அறிமுகமானவர்கள் வழியாக இவர் அறிவித்தால்
அைத ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் என்று அ
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மத் பின் ஹம்பல் கூறுகிறார். இவரது கருத்ைதேய ய

யா பின்

முயீன், அ

சுர்ஆ, நஸயீ, யஃகூப், அஜல ஆகிேயார் வழி ெமாழிகின்றனர். இவர் அறிவிக்கின்ற ஒரு ஹதீஸ்

முஸ்மிலும் இடம் ெபற்று இருக்கிறது.
ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம்
ேநான்புப் ெபருநாைள ஏைழ பணக்காரன் என்ற ேவறுபாடின்றி அைனவரும் ெகாண்டாட ேவண்டும்
என்பதற்காக இஸ்லாம் ெசய்துள்ள ஏற்பாடு தான் (சதகதுல் பித்ர் எ

ம்) ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம்.

கட்டாயக் கடைம
ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் கட்டாயமான ஒரு கடைமயாகும்.
அடிைமகள்,

அடிைமகள் அல்லாத மற்றவர்கள்,

ஆண்கள்,

ெபண்கள்,

சிறுவர்,

ெப ேயார் ஆகிய அைனத்து

முஸ்லிம்கள் மதும் ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கடைமயாக்கினார்கள்.
ேப ச்சம் பழம்,

தீட்டப்படாத ேகாதுைம ஆகியவற்றிருந்து ஒரு ஸாவு எனவும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள். ேமலும் (ெபருநாள்) ெதாழுைகக்கு மக்கள் புறப்படுவதற்கு முன்ேப அைத
வழங்கிவிட ேவண்டும் எனவும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டனர்.

அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

உமர் (ரலி)
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இந்த ஹதீஸில் ஃபரள (கடைமயாக்கினார்கள்) என்ற வாசகம் ெதவாக இடம் ெபற்றுள்ளதால் இது ஒரு
கட்டாயமான கடைம என்பைத அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
நிைறேவற்றும் ேநரம்
ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத எப்ேபாதிருந்து நிைறேவற்றலாம் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
காலக்ெகடு எதைனயும் நிர்ணயிக்கவில்ைல. ஆயி

ம் ேநான்புப் ெபருநாள் ெதாழுைகைய

நிைறேவற்றுவதற்கு முன்பாகக் ெகாடுத்து விட ேவண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
கட்டைளயிட்டிருந்தார்கள். இந்தக் கட்டைள ேமேல நாம் எடுத்துக் காட்டிய ஹதீஸில் இடம் ெபற்றுள்ளைதக்
காணலாம்.
இந்தக் கட்டைளைய முஸ்லிம் அறிஞர்கள் இரண்டு விதமாகப் பு ந்து ெகாண்டுள்ளனர்.
ெபருநாள் பிைற ெதன்பட்டது முதல் ெபருநாள் ெதாழுைக ெதாழுவதற்கு முன் ெகாடுத்து விட ேவண்டும்.

1)

ரமலான் மாதத்தில் எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் வழங்கலாம். வழங்கப்படுவதற்கான கைடசி ேநரம் தான்

2)

அந்தக் கட்டைளயில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆரம்ப ேநரம் பற்றி கூறப்படவில்ைல.

இவ்வாறு இரு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. இதில் இரண்டாவது கருத்துத் தான் ஏற்புைடயதாக உள்ளது.
நபித்ேதாழர்கள் ேநான்புப் ெபருநாைளக்கு ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக அைதக்
ெகாடுத்து வந்தனர்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

உமர் (ரலி)
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ெபருநாள் பிைறையக் கண்ட பிறகு தான் இைதக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றிருந்தால் இரண்டு நாட்களுக்கு
முன்ேப நபித்ேதாழர்கள் ெகாடுத்திருக்க மாட்டார்கள்.

ேமலும் ெபருநாள் தர்மத்தின் ேநாக்கம் பற்றி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதும் இந்தக் கருத்துக்கு
வலு ேசர்க்கிறது.

ேநான்பு ேநாற்றவர் வணான
ீ
கா யங்கல் ஈடுபட்டதற்குப் ப காரமாகவும்,

ஏைழகளுக்கு உணவாகவும்

இருக்கும் ெபாருட்டு ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கடைமயாக்கினார்கள்.
யார் (ெபருநாள்) ெதாழுைகக்கு முன்பு அைத நிைறேவற்றுகிறாேரா அது ஏற்கப்பட்ட கடைமயான ஸகாத்தாக

அைமயும். யார் ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் பின் வழங்குகிறாேரா அது சாதாரண தர்மங்கல் ஒரு தர்மம் ேபால்

அைமயும் என்றும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்

அப்பாஸ் (ரலி),

ல்: அ தா

த் 1371

ஏைழகள் மகி வுடன் ெபருநாைளக் ெகாண்டாட ேவண்டும் என்பதற்காகத் தான் ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு
முன்ேப ெகாடுப்பைதயும்,

பின்னால் ெகாடுப்பைதயும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வித்தியாசப்படுத்திக்

காட்டுகிறார்கள். ெபருநாள் ெதாழுைகக்குப் பின்னால் ெகாடுப்பது ஏைழகள் ெபருநாள் ெகாண்டாட உதவாது
என்பதால் அைதச் சாதாரண தர்மம் எனக் கூறுகிறார்கள்.

ெபருநாள் தினத்ைத ஏைழகள் மகி ச்சியுடன் ெகாண்டாட இந்த தர்மம் உதவ ேவண்டும் என்பது தான் இதன்
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முக்கியமான ேநாக்கம்.
இன்ைறய காலத்தில் மற்றவர்கைளப் ேபால் ஏைழகளும் ெபருநாைளக் ெகாண்டாட ேவண்டுெமன்றால்
ெபருநாைளக்குச் சில நாட்களுக்கு முன்ேப இந்தத் தர்மத்ைதக் ெகாடுத்தால் தான் சாத்தியமாகும்.

ஏைழகள் மகி வுடன் ெபருநாள் ெகாண்டாட உதவுகிறதா என்பது முக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட்டு அதற்கு
உதவுகிற வைகயில் ரமளானில் எப்ேபாது ெகாடுத்தாலும் அைதக் குைற கூற முடியாது.
யாருக்குக் கடைம?
ேநான்பில் ஏற்படும் தவறுகளுக்குப் ப காரமாக இந்தத் தர்மம் கடைமயாக்கப்பட்டதாக ேமற்கண்ட ஹதீஸ்
கூறினாலும் ேநான்பு ேநாற்காதவர்களுக்கும் இது கடைமயாகும். ேமற்கண்ட ஹதீஸில் ஏைழகள் மகி வுடன்
ெபருநாைளக் ெகாண்டாட ேவண்டும்;

ேநான்பின் தவறுகளுக்குப் ப காரமாக ேவண்டும் என்று இரு

ேநாக்கங்கள் கூறப்படுகின்றன.

ேநான்பு ேநாற்றவர்கள் இந்த இரு ேநாக்கங்கைளயும் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளலாம். ேநான்பு ேநாற்காதவர்கள்
ஏைழகள் மகி வுடன் ெபருநாள் ெகாண்டாட உதவுதல் என்ற ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளலாம்.

இதற்கான ஆதாரம் ஆரம்பமாக நாம் எடுத்துக் காட்டிய ஹதீஸில் காணலாம். அந்த ஹதீஸில் அடிைமகள்,

சிறுவர்கள் மதும் கடைம என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அடிைமகளுக்குச் ெசாத்து எதுவும் இருக்காது. அவர்கள்
மது ெபாருளாதாரக் கடைமகளும் இருக்காது. அது ேபால் சிறுவர்களுக்கும் எந்தக் கடைமயும் இருக்க

முடியாது. அவ்வாறிருந்தும் அவர்கள் மதும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கடைம என்று கூறியுள்ளார்கள்.

யார் இவர்கைளப் பராம க்கும் ெபாறுப்பில் இருக்கிறார்கேளா அவர்கள் நிைறேவற்ற ேவண்டும் என்ற

கருத்திேலேய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கடைமயாக்கியிருக்க முடியும். எனேவ ஒருவர்

தமக்காகவும்,

தமது மைனவிக்காகவும்,

தமது பராம ப்பில் உள்ள தமது பிள்ைளகளுக்காகவும்,

தமது

பராம ப்பில் உள்ள ெபற்ேறாருக்காகவும் ெபருநாள் தர்மத்ைத வழங்க ேவண்டும் என்று பு ந்து ெகாள்ளலாம்.
தனது பராம ப்பில் முஸ்மல்லாத பிள்ைளகள்,

ெபற்ேறார்கள் இருந்தால் அவர்கள் சார்பாக இைதச் ெசலுத்த

ேவண்டியதில்ைல. ஏெனனில் ஆரம்பமாக நாம் எடுத்துக் காட்டிய ஹதீஸில் முஸ்லிம்கள் மது

கடைமயாக்கியதாக ெதவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. எந்த அளவு வசதி உள்ளவர்கள் மது கடைம என்று

ஹதீஸ்கல் கூறப்படவில்ைல. எனேவ தமது ேதைவ ேபாக யாருக்ெகல்லாம் இைதக் ெகாடுக்க சக்தி
உள்ளேதா அவர்கள் மது கடைம என்று பு ந்து ெகாள்ளலாம்.
எைதக் ெகாடுக்கலாம்?
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் தங்கக் காசுகள்,

ெவள்க் காசுகள் புழக்கத்தில் இருந்தாலும் ேநான்புப்

ெபருநாள் தர்மமாக காசுகள் ெகாடுக்கப்பட்டதில்ைல. உணவுப் ெபாருட்கள் தான் ெகாடுக்கப்பட்டன.
நபித் ேதாழர்கன் அன்ைறய உணவாக இருந்த ேப ச்சம் பழம்,

தீட்டப்படாத ேகாதுைம (ேதால் நீக்கப்படாதது)

ஆகியவற்ைறத் தான் ெகாடுத்து வந்தனர். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களும் இப்படித் தான்

கட்டைளயிட்டிருந்தனர். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் உணவில் தீட்டப்படாத ேகாதுைமயில் ஒரு
ஸாவு, ேப ச்சம் பழத்தில் ஒரு ஸாவு, பாலாைடக் கட்டியில் ஒரு ஸாவு, உலர்ந்த திராட்ைச (கிஸ்மிஸ்) யில்
ஒரு ஸாவு என்று நாங்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் ஸகாத்ைத வழங்கி வந்ேதாம்.

அறிவிப்பவர்: அ ஸயீத் அல்குத்
ல்: புகா

(ரலி)
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நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் ஒரு ஸாவு உணைவ ேநான்புப் ெபருநாளில் வழங்கி வந்ேதாம்.

எங்கன் அன்ைறய உணவு,
ஆகியைவ தான்.

தீட்டப்படாத ேகாதுைம,

அறிவிப்பவர்: அ ஸயீத் அல்குத்
ல்: புகா

உலர்ந்த திராட்ைச,

பாலாைடக் கட்டி,

ேப ச்சம் பழம்

(ரலி)
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இவ்விரு ஹதீஸ்கைளயும் ஆராயும் ேபாது ெபாதுவாக உணவுப் ெபாருட்கள் வழங்குவது தான் முக்கியம்;

அன்ைறக்கு எது உணவாக இருந்தேதா அைத வழங்கினார்கள் என்று பு ந்து ெகாள்ளலாம்.

ேமேல கூறப்பட்டுள்ள ெபாருட்கல் ேகாதுைம மட்டும் தான் நம்மில் சிலருக்கு உணவாக அைமயுேம தவிர
உலர்ந்த திராட்ைசேயா, ேப ச்சம் பழேமா, பாலாைடக் கட்டிேயா நமக்கு (இந்தியர்களுக்கு) உணவாக ஆகாது.
எனேவ நமது உணவாக எது இருக்கின்றேதா அைதத் தான் ெபருநாள் தர்மமாகவும் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்பைத இதிருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

நமது உணவுப் பழக்கமாக அ சிேய அைமந்துள்ளதால் அைதத் தான் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அ சிக்குப் பதிலாக அதற்கான பணத்ைதக் ெகாடுக்கலாமா?
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சிலர் அவ்வாறு ெகாடுக்கக் கூடாது எனக்

கூறினாலும் ெகாடுக்கலாம் என்பேத ச யானதாகும்.
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் தங்கமும், ெவள்ளிக் காசுகளும் புழக்கத்திலிருந்தது. அைதக் ெகாடுக்காமல்
தானியத்ைத ஏன் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று இவர்கள் ேகட்கின்றனர். இவர்களின் வாதப்படி

பாய்களுக்கு

ஸகாத் இல்ைல என்று கூற ேவண்டிய நிைல ஏற்படும். ஏெனனில் ஸகாத்தில் தங்கம்,

கால்நைடகள்,

நைககள் பற்றித் தான் ஸகாத் உள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

ெவள்ளி,

பாய்கள் பற்றி இல்ைல.

பாய்க்கும் தங்கத்துடன் மதிப்பிட்டு ஜகாத் வழங்குவது ேபால் ஃபித்ராவின் ேபாதும் மதிப்பிடலாம்.

இன்று எந்த உணவுப் ெபாருைளயும் எந்த ேநரத்தில் ேவண்டுமானாலும் (காசு இருந்தால்) வாங்கிக் ெகாள்ள
இயலும்.

அன்ைறய நபித் ேதாழர்கள் ேப ச்சம் பழத்ைதேய உணவாக உட் ெகாண்டார்கள். நாம் ெவறும் அ சிைய
மட்டும் உணவாகச் சாப்பிட முடியாது. அ சி உணவாக ஆவதற்கு குழம்பு ேபான்றைவ ேதைவப்படுகிறது.

பணமாகக் ெகாடுத்தால் தான் ேதைவயான அளவுக்கு ேதைவயானைத வாங்கிக் ெகாள்ள இயலும். இைதயும்

நாம் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.

அன்ைறக்குப் பண்டமாற்று முைற நைட முைறயில் இருந்ததால் உப யாக உள்ள ேப ச்சம் பழத்ைதக்
ெகாடுத்துவிட்டு ேகாதுைமைய வாங்கிக் ெகாள்ள முடியும். இன்ைறக்கு நம்மிடம் உள்ள அ சிையக்

ெகாடுத்து விட்டு ேதைவயானைத எந்தக் கைடயிலும் வாங்க முடியாது.

ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைதக் கடைமயாக்கிய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏைழகள் அன்ைறய
ெபாழுைத மகி வுடன் கழிப்பைதக் காரணமாகக் கூறியுள்ளார்கள்.

ஏைழகள் மகி ேவாடு அந்த நாைளக் ெகாண்டாட அ சிைய விடப் பணேம சிறந்ததாகும் என்பைதயும் நாம்

கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.

பணமாகக் ெகாடுக்கும் ேபாது நாம் எைத உணவாக உட்ெகாள்கிேறாேமா அந்த அ சிைய அதன் விைலைய

அளவு ேகாலாகக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
எவ்வளவு ெகாடுக்க ேவண்டும்?
தமது பராம ப்பில் உள்ள ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு ஸாவு என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயம்
ெசய்திருப்பைத முன்னர் எடுத்துக் காட்டிய ஆதாரங்கருந்து அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
ஸாவு என்பது நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் நைடமுைறயில் இருந்த ஒரு முகத்தல் அளைவயாகும்.
இரண்டு ைககைள இைணத்து ைவக்கும் ேபாது எவ்வளவு ெகாள்ளுேமா அந்த அளவு முத்து எனப்படும். இது
ேபால் நான்கு முத்துக்கள் ெகாண்ட அளவு ஒரு ஸாவு எனப்படும்.
அதாவது இரு ைககள் ெகாள்ளுமளவுக்கு அ சிைய நான்கு தடைவ அள்னால் எவ்வளவு வருேமா அது தான்
ஒரு ஸாவு எனப்படும்.

இந்த அளவு அ சிைய அல்லது அதற்கான கிரயத்ைத வழங்க ேவண்டும். நமது பராம ப்பில் பத்துப் ேபர்

இருந்தால் பத்து ஸாவு தர்மம் வழங்க ேவண்டும்.

ெபருநாள் தர்மத்தின் அளவு எவ்வளவு என்பதில் ஷாபி மத்ஹபினரும் ஹனபி மத்ஹபினரும் மாறுபட்ட
அளவுகைளக் கூறுகின்றனர்.

ஷாபிகள் ஒரு ஸாவு அ சிையயும், ஹனபி மத்ஹபினர் அைர ஸாவு அ சிையயும் வழங்க ேவண்டும் எனக்
கூறுகின்றனர்.

ஷாபிகள் வழங்குவதில் பாதிைய ஹனபிகள் வழங்கி வருகின்றனர். இந்தக் கருத்து ேவறுபாட்டுக்கான
காரணத்ைதயும் இந்த ேநரத்தில் அறிந்து ெகாள்வது பய

ள்ளதாக இருக்கும்.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் ேதால் நீக்கப்படாத ேகாதுைம தான் உணவாகப் பயன்டுத்தப்பட்டு வந்தது.
ேதால் நீக்கப்பட்ட ேகாதுைம மிகவும் அ தாகேவ பயன் படுத்தப்பட்டு வந்தது.
தீட்டப்படாத ேகாதுைமயில் ஒரு ஸாவு ெகாடுத்து வந்த நபித் ேதாழர்கள் தீட்டப்பட்ட ேகாதுைமயில் அைர
ஸாவு என நிர்ணயித்துக் ெகாண்டனர்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: புகா

உமர் (ரலி)
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இந்தச் ெசய்தி தான் கருத்து ேவறுபாட்டுக்கு அடிப்பைடயாக அைமகின்றது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தீட்டிய ேகாதுைம,

தீட்டாத ேகாதுைம என்று வித்தியாசம் காட்டவில்ைல.

அன்ைறய உணவுப் பழக்கத்தில் இருந்த தீட்டாத ேகாதுைமைய தீட்டிய ேகாதுைமயுடன் மதிப்பிட்டு நபித்

ேதாழர்கள் இவ்வாறு தீர்மானம் ெசய்தனர். நபித் ேதாழர்கன் நடவடிக்ைக எப்படி ஆதாரமாக அைமயும் என்ற
ேகள்வி தான் இரு ேவறு கருத்துக்குக் காரணம்.

(நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தீட்டாத ேகாதுைமயில் அைர ஸாவு என்று நிர்ணயம் ெசய்ததாகச் சில
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அறிவிப்புகள் இருந்தாலும் அைவ அைனத்துேம பலவனமானைவயாக
ீ
உள்ளன)
நாங்கள் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் உணவுப் ெபாருட்கல் ஒரு ஸாவு, ேப ச்சம் பழத்தில் ஒரு ஸாவு,
தீட்டப்படாத ேகாதுைமயில் ஒரு ஸாவு,

முஆவியா (ரலி) (ெபாறுப்புக்கு) வந்து,

உலர்ந்த திராட்ைசயில் ஒரு ஸாவு என வழங்கி வந்ேதாம்.

சி யா நாட்டின் ேதால் நீக்கப்பட்ட ேகாதுைமயும் புழக்கத்துக்கு வந்த

ேபாது இதில் ஒரு முத்து இதில் இரு முத்துக்களுக்கு நிகரானது என்று கூறினார். அறிவிப்பவர்: அ ஸயீத்
(ரலி)

ல்: புகா
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முஆவியா (ரலி) யின் தீர்ப்ைப நிராக த்து நான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் வழங்கி வந்தவாறு ஒரு
ஸாவு தான் வழங்குேவன் என்று அ ஸயீத் (ரலி) கூறியதாக மற்ெறாரு அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மற்ெறாரு அறிவிப்பில் ேப ச்சம் பழத்தில் நான்கு முத்து அளவு சி யா நாட்டின் ேதால் நீக்கிய
ேகாதுைமயில் இரு முத்து அளவுக்கு நிகரானதாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

அதாவது முஆவியா (ரலி) அவர்கள் இரண்டு வைகயான ேகாதுைமகைளயும் ஒப்பீடு ெசய்து இந்த முடிவுக்கு
வரவில்ைல. மாறாக ேப ச்சம் பழத்தின் ஒரு ஸாவுக்கு தீட்டிய ேகாதுைமயாக இருந்தால் அைர ஸாவும்,

தீட்டாத ேகாதுைமயாக இருந்தால் ஒரு ஸாவும் கிைடத்து வந்தன. இைத அளவு
அந்த முடிவுக்கு வந்தனர்.

உமர் (ரலி) அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து,

(ேப ச்சம் பழம்,

உலர்ந்த திராட்ைச,

ேகாலாகக் ெகாண்டு தான்

ேதால் நீக்கிய ேகாதுைம அதிகமாகப் புழக்கத்துக்கு வந்த ேபாது
தீட்டப்படாத ேகாதுைம) இவற்றில் ஒரு ஸாவு என்பது தீட்டப்பட்ட

ேகாதுைமயின் அைர ஸாவு என்று நிர்ணயித்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்
ல்: அ தா

உமர் (ரலி)
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ீ
இந்த அறிவிப்ைபச் சிலர் குைற கூறினாலும் இது ஆதாரப் ர்வமான அறிவிப்பு தான். அப்துல் அஸஸ்
பின்

அபீ ரவ்வாத் என்பவர் முர்ஜியா ெகாள்ைகயுைடயவர் என்பதால் அவர் உண்ைமயாளர் என்ற ேபாதும் அவரது

ஹதீைஸச் சிலர் நிராக த்துள்ளனர்.

ஹதீஸ் துைறயில் நம்பகமான ஒருவர்,
கூடாது என்று ய
அளவு ேகால் தான்.

தவறான அபிப்பிராயம் ெகாண்டதற்காக அலட்சியப்படுத்தப்படக்

யா பின் ஸயீத் அல்கத்தான் கூறியுள்ளார். இது எல்லா அறிஞர்களும் ஏற்றுக் ெகாண்ட

தீட்டப்படாத ேகாதுைமைய விட தீட்டப்பட்ட ேகாதுைம இரு மடங்கு மதிப்புள்ளதாக இருந்தைதக் கண்ட
உமர் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு முடிவு ெசய்தனர்.

உமர் (ரலி) இரண்டு வைகயான ேகாதுைமகைள ஒப்பிட்டு எடுத்த முடிவும்,

ேப ச்சம் பழத்துடன்

ேகாதுைமைய ஒப்பிட்டு முஆவியா (ரலி) எடுத்த முடிவும் ச யான முடிவாகத் தான் ெத கிறது.
தீட்டப்படாத ேகாதுைமையத் தீட்டினால் அதில் பாதி தான் ேதறும் என்பதாலும்,

வித்தியாசத்ைதயும் கருத்தில் ெகாண்டு எடுத்த முடிைவ மறுக்க முடியாது.

தீட்டிய ேகாதுைமயும்,

இரண்டுக்குமுள்ள விைல

தீட்டாத ேகாதுைமயும் சமமானது தான் என்ற அறிவுக்குப் ெபாருந்தாத முடிைவ

இஸ்லாம் ஏற்றுக் ெகாள்ளாது. எல்லாம் அறிந்த இைறவனின் மார்க்கத்தில் இத்தைகய முடிவுகள் இருக்கேவ
முடியாது.

எனேவ தீட்டப்படாத ேகாதுைமயில் ஒரு ஸாவு என்பதும்,
தான் ச யான முடிவாக இருக்க முடியும்.

தீட்டிய ேகாதுைமயில் அைர ஸாவு என்பதும்

ேகாதுைமைய உணவாகக் ெகாண்ட பகுதிகல் தான் இது ேபான்ற ேவறுபாடுகள் இருக்க முடியும். அ சிைய
உணவாகக் ெகாள்ளும் தமிழக மக்கடம் கருத்து ேவறுபாடு இருக்க எந்த முகாந்திரமும் இல்ைல.

தீட்டிய ேகாதுைமயும், தீட்டாத ேகாதுைமயும் தரத்தில் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இரண்ைடயும் அப்படிேய
மாவாக்கி உணவாக உட்ெகாள்ள முடியும்.

ஆனால் இங்ேக ெநல்ைல அப்படிேய உணவாக்க முடியாது. ெநல்ைல மாவாக்கி உணவாக்க முடியாது.
மாறாக ேதாைல நீக்கிய பிறேக உணவாக்க முடியும். எனேவ அ சியில் ேதால் நீக்கியது,
என்ெறல்லாம் ேவறுபடுத்த முடியாது.

ேதால் நீக்காதது

இருவைகக் ேகாதுைமகளும் அப்படிேய உணவாக உட்ெகாள்ளப்பட்டது ேபால் ெநல்லும் உணவாகக்
ெகாள்ளப்பட்டால் கருத்து ேவறுபாட்டுக்கு ஒரு அடிப்பைடயாவது இருந்திருக்கும். அந்த அடிப்பைட
அ சிையப் ெபாருத்த வைர கிைடயாது.

எனேவ ஷாபிகளானாலும்,

ஹனபிகளானாலும்,

அவர்களது ெகாள்ைகப் படி பார்த்தாலும் ஒரு ஸாவு

அ சிைய வழங்குவது தான் ச யானதாகும். அவர்களது மத்ஹபுகன் படி பார்த்தாலும் அ சிையப் ெபாறுத்த

வைர ஒரு கருத்ைதத் தான் இரு சாராரும் கூற ேவண்டும்.
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எப்படிக் ெகாடுப்பது?
ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத அவரவர் தனிப்பட்ட முைறயில் வினிேயாகம் ெசய்ய ேவண்டுமா?

அல்லது

கூட்டாகத் திரட்டி விநிேயாகம் ெசய்ய ேவண்டுமா?

கூட்டாக விநிேயாகிப்பது தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்து நைடமுைறயாக இருந்து வந்தது.
ரமளானின் ஸகாத்ைதப் பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பில் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் என்ைன நியமித்தார்கள்.
அறிவிப்பவர்: அ
ல்: புகா

ஹுைரரா (ரலி)

3275,

5010

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ேப ச்சம் பழத்தில் ஒரு ஸாவு என்று ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மத்ைத
நிர்ணயம் ெசய்திருந்தனர். ஒரு மனிதர் மட்டரகமான ேப ச்சம் பழங்கைளக் ெகாண்டு வந்தார். அைத நபிகள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் (ெபற்றுக் ெகாள்ளாமல்) இந்தப் ேப ச்சம் பழத்ைதக் கணக்கில் எடுத்துக் ெகாள்ளாதீர்
என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லா

பின் ரவாஹா (ரலி)

ல்: ஹாகிம்

ேநான்புப் ெபருநாள் தர்மம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) காலத்தில் கூட்டாக வ
ெசய்யப்பட்டு வந்தைத இதிலிருந்து அறியலாம்.

கூட்டாக வ

க்கப்பட்டு விநிேயாகம்

த்து விநிேயாகம் ெசய்யும் ேபாது யாசிக்க ெவட்கப்படும் ஏைழகளுக்கும் ேதடிச் ெசன்று வழங்க

முடியும். ேதைவயான அளவுக்கும் ெகாடுக்க முடியும்.

அவரவர் தனித்தனியாக வழங்கும் ேபாது யாசிப்ேபார் பல இடங்கல் யாசித்துத் திரட்டுவதும்,

ேதைவயுள்ள

பலருக்குக் கிைடக்காமல் ேபாவதும் ஏற்படும். இைதயும் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ெபருநாள் ெகாண்டாட்டங்கள்
புத்தாைட அணிதல்
கைடவதியில்
ீ
விற்பைன ெசய்யப்பட்ட பட்டுக் குராைட ஒன்ைற உமர் (ரலி) எடுத்துக் ெகாண்டு நபிகள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்கடம் வந்து அல்லா
ெபருநாலும்,

வின்

தேர! இைத விைலக்கு வாங்கிக் ெகாள்ளுங்கள்;

துக்குழுவினைரச் சந்திக்கும் ெபாழுதும் நீங்கள் அலங்க த்துக் ெகாள்ளலாம் என்று

கூறினார்கள். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இது (மறுைமப்) ேபறு அற்றவர்கன் ஆைடயாகும்

எனக் கூறினார்கள்.

ல்: புகா

948,

3054

பட்டாைட மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டதால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வாங்க மறுக்கின்றார்கள். ஆனால்
இந்த ஹதீஸில் ெபருநாைளக்குப் புது ஆைட அணியும் நைடமுைற நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்

காலத்தில் இருந்திருக்கின்றது என்பைத அறிய முடிகின்றது. அேத சமயம் ஒவ்ெவாரு ெபருநாைளக்கும் புது
ஆைட எடுக்க ேவண்டியதில்ைல என்பைத உமர் (ரலி) நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கடம் ெத விக்கும்
கருத்திருந்து விளங்கிக் ெகாள்ளலாம்.
ெபருநாலும்

துக்குழுைவச் சந்திக்கும் ேபாதும் நீங்கள் அலங்க த்துக் ெகாள்ளலாம் என்று உமர் (ரலி)

கூறும் கருத்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கன் யதார்த்த நிைலையப் பிரதிபலிக்கின்றது. ஒவ்ெவாரு

ஆண்டும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் புத்தாைட வாங்கியிருந்தால் உமர் (ரலி) அவர்கள் இவ்வாறு
கூறியிருக்க முடியாது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் வா ந்த பத்தாண்டு காலத்தில் எந்தப் ெபருநாளுக்கும் புத்தாைட
வாங்கியதாக எந்தக் குறிப்ைபயும் நாம் பார்க்க முடியவில்ைல.
ஒவ்ெவாரு ெபருநாலும் புது ஆைட வாங்கி அணிந்தால் தான் ெபருநாள்;

இல்ைலேயல் அது ெபருநாள்

இல்ைல என்ற நம்பிக்ைக பலமாக மக்கடத்தில் பதிந்து விட்டது. அதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான

பாையக்

கடன் வாங்கி துணிமணிகள் வாங்கி விட்டு, கைடசியில் அந்தக் கடைன அைடக்க முடியாமல் காலெமல்லாம்
க

டப்படும் அவல நிைலையப் பார்க்கின்ேறாம். இருப்பதில் நல்ல ஆைடைய அணிந்து ெகாண்டால்

ேபாதுமானது. கடன் பட்டு அவஸ்ைதக்கு நாம் உள்ளாக ேவண்டிய அவசியமில்ைல.

ெபருநாளும்,
புஆஸ் (எ

ெபாழுது ேபாக்கு அம்சங்களும்

ம் பழைமயான ேபார்) பற்றி அன்ஸா கள் புைனந்துள்ளவற்ைற அன்ஸா கைளச் ேசர்ந்த

இரண்டு சிறுமிகள் என் முன்ேன பாடிக் ெகாண்டிருந்த ேபாது அ பக்ர் (ரலி) வந்தார்கள். அவ்விரு
சிறுமியரும் பாடகிகள் அல்லர். அல்லா

வின்

தருைடய இல்லத்தில் ைஷத்தானின் இைசக் கருவிகளா?

என்று அ பக்ர் (ரலி) ேகட்டார்கள். இது நடந்தது ஒரு ெபருநான் ேபாதாகும். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம் (ஸல்)

அவர்கள் அ

கூறினார்கள்.
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பக்ேர! ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்திற்கும் ெபருநாட்கள் உள்ளன. இது நமது ெபருநாளாகும் என்று

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

ல்: புகா

952,

3931

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கன் முன்னிைலயில் ைஷத்தானின் இைசக் கருவிகளா?

என்று அ பக்ர் (ரலி)

ேகட்டதும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அ பக்ேர! ஒவ்ெவாரு சமுதாயத்திற்கும் ெபருநாட்கள் உள்ளன;

இது நமது ெபருநாளாகும் என்று கூறியதன் மூலம் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கன் முன்னிைலயில் இைச
வாத்தியக் கருவிகள் இருந்தன;

அதனால் ெபருநாள் அன்று இன்னிைசக் கச்ேச

அளவுக்குச் சிலர் ெசன்று விடுகின்றனர்.

பாடல்கள் கூடும் என்ற

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் முன்னிைலயில் அந்த சிறுமியர் வாத்தியக் கருவிகள் எைதயும் ைவத்துக்
ெகாண்டு பாடவில்ைல. அவர்கள் தஃப் என்ற ெகாட்டடித்திருக்கின்றார்கள். இைத நஸயீயில் உள்ள ஹதீஸ்
விளக்குகின்றது. அ பக்ர் (ரலி) ஆயிஷா (ரலி) யிடம் வந்தார்கள். அவர் அருேக இரண்டு சிறுமியர் தஃப்

அடித்துக் ெகாண்டிருந்தனர். அவ்விருவைரயும் அ பக்ர் (ரலி) அதட்டினார்கள். அப்ேபாது நபிகள் நாயகம்

(ஸல்) அவர்கள் அந்தச் சிறுமியர்கைள (பாடுதற்கு) விட்டு விடுங்கள். ஏெனனில்,

ஒவ்ெவாரு

சமுதாயத்திற்கும் ெபருநாள் உண்டு என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: உத்வா
ல்: நஸயீ 1575

இந்த ஹதீஸில் தஃப் (ெகாட்டு) என்று விளக்கமாக வருவதால்,
ைவத்துக் ெகாண்டு பாடவில்ைல என்பைதயும்,

அந்தச் சிறுமிகள் இைசக் கருவிகைள

அ பக்ர் (ரலி) இந்தக் ெகாட்ைடேய இைசக் கருவிகள்

ேபான்று கருதி கடுைமயாகக் கண்டித்திருக்கின்றார்கள் என்ற விபரம் நமக்குத் ெத ய வருகின்றது. எனேவ,

மார்க்கத்தில் தடுக்கப்படாத இது ேபான்ற அ

மதிக்கப்பட்ட ெபாழுது ேபாக்கு அம்சங்கைளச் ெசயல்

படுத்துவதின் மூலம் சினிமா, பாட்டு கச்ேச , ேபான்ற ஹராமான கா யங்களில் ஈடுபடுவைதத் தவிர்க்கலாம்.
வரீ விைளயாட்டுக்கள்
வரீ சாகச விைளயாட்டுகள் விைளயாடுவைதயும் ெபருநாளன்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
அ

மதித்திருக்கின்றார்கள்.

ஒரு ெபருநான் ேபாது

டான் நாட்டவர்கள் ேபார்க் கருவிகைளயும் ேகடயங்கைளயும் ைவத்து

விைளயாடினார்கள். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தாமாகேவா,
ெகாண்டதற்காகேவா நீ பார்க்க ஆைசப்படுகிறாயா?

அல்லது நான் ேகட்டுக்

எனக் ேகட்டார்கள். நான் ஆம் என்ேறன். அவர்கள்

என்ைனத் தமக்குப் பின் புறமாக என் கன்னம் அவர்கன் கன்னத்தில் படுமாறு நிற்க ைவத்தனர். (பிறகு
அவர்கைள ேநாக்கி) அர்பிதாவின் மக்கேள! விைளயாட்ைடத் ெதாடருங்கள் என்று கூறினார்கள். நான்
பார்த்துச் சத்த ேபாது உனக்குப் ேபாதுமா? என்று ேகட்டார்கள். நான் ஆம் என்ேறன். அப்படியானால் (உள்ேள)
ேபா! என்று கூறினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி)
ல்: புகா

950,

2907

ெபருநாள் தினத்தில் இது ேபான்ற வரீ விைளயாட்டுக்கைள ஊர் ேதாறும் ஏற்பாடு ெசய்வதன் மூலமும்
மக்கள் ஹராமான கா யங்களில் ஈடுபடுவைதத் தடுக்க முடியும்.
அல்லா

வும்,

அவனது

தரும் காட்டிய வழியில் மட்டும் நமது வணக்க வழிபாடுகைள அைமத்துக்

ெகாள்ள இைறவன் அருள் பு வானாக!
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