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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

புகழனைத்தும் ஏக வல்லவைாம் அல்லாஹ்வுக்கக 

உாித்தாகுக. 

மைிதன் எப்க ாதும் தைக்கு நன்னம நடக்க கவண்டும் 

எை  எண்ணக் கூடியவைாக  இருக்கிறான் , அந்த 

வனகய ில்  ப ரும் ாலாைவர்கள்  எடுத்த,  ிடித்த 

வ ிடயங்கள்  அனைத்துக்கும்  கநர்ச்ன ை ப ைய்யக் 

கூடியவர்களாக இருக்கின்றைர். எைகவ அதன் ைட்ட 

திட்டங்கனள  ற்றிய ைில விடயங்கனள சுருக்கமாக 

முன்னவக்கிகறன். 

இதனைக் பகாண்டு அல்லாஹ் எமக்கு ஈருலகிலும் 

 ிரகயாஷைமளிப் ாைாக. 

கநர்ச்னை 

கநர்ச்னை என்றால் ஒரு மைிதன் தைக்கு அடிப் னடயில் 

கடனமயில்லாத ஒரு விடயத்னத அல்லாஹ்வுக்காக தன்  

ம ீது  கடனமயாக்க ிக்  பகாள்ளல் ஆகும். (குற ிப்பு: 

கநர்ச்ன ைனய  குற ிக்கும்  எந்த  வனகயாை  பைாற் 

 ிரகயாகத்னத  யன்   டுத்தி பைான்ைாலும் இது 

கடனமயாகி விடும்). 

கநர்ச்னை னவப் தன் ைட்டம்: 
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ந ி ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

கநர்ச்னை னவப் னத தடுத்ததால் அது ஒரு விரும் த் 

தகாத ஒரு பையலாகும். ஏபைைில் இது அடியானுக்கு 

எந்த ஒரு நன்னமனயயும் பகாண்டு வந்து தராது, கமலும் 

அதற்கு கலா கத்னர மாற்றும் ைக்தியும் இல்னல. நாம் 

கநர்ச்னை னவத்கதாகமா இல்னலகயா அல்லாஹ் தான் 

நாடியனத பைய்து விடுவான்.  

அல்குர்ஆனும், அல் ஹதீஸும் கநர்ச்னை னவப் னத 

தூண்டகவ இல்னல. மாறாக ஒருவர் கநர்ச்னை பைய்து 

விட்டால் அனத நினறகவற்றுமாகற மார்க்கம் கூறுகிறது.  

எைகவ கநர்ச்னை என் து புகழத்தக்க ஒரு விடயமல்ல. 

மாறாக அனத நினறகவற்ற தவறும் ைந்தர்ப் த்தில் அது 

எமக்கு  த ீங்ன க  பகாண் டுவந்து  தரக்கூ டியதாக 

இருக்கின்றது. 

கமலு ம்  கநர்ச்ன ை பைய் வ ர் கநர்ச்ன ை மூலமாக 

அல்லாஹ் வுக்கு  ைவ ால்  வ ிடக்  கூ டியவராகவும் , 

ந ி ந்தனை  இடக்கூடியவராகவும்  இருக்க ிற ார் . 

ஏபைைில் அவர் கநர்ச்னை மூலம் கூற வருவது; எைது 

காாியம் நடந்தால் நான் இந்தக்காாியத்னத பைய்கவன் 

இல்லாவிடில் பைய்ய மாட்கடன் என் தாகும். 
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என்றாலும் அல்லாஹ் அவைது  னடப்புக்களில் எந்தத் 

கதனவயும் அற்றவன் என் னத நாம் புாிந்து பகாள்ள 

கவண்டும். 

எைகவ எந்த ஒரு இ ாதத்னதயும் நி ந்தனைகள் இன்றி 

நினறகவற்றுவது ைிறப் ாைதாகவும், பூரணமாைதாகவும் 

காணப்  டுகிறது. 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

َن ِمنا  ُبوا َ َباَراَر يَْشا ًرااِنَّ اْلا اٍس ََكَن ِمَزاُجَها ََكفُوا   ََك

நல்கலார்ககளா, கிண்ணங்களிலுள்ள கற்பூரம் கலந்த 

 ாைத்னத அருந்துவார்கள் 

ا  ً ِجْيا َنَها َتفا ُروا ِ ِ ُيَفج  َُب بَِها ِعَباُد اّٰلله َّْشا  َعياًنا ي

அது  (ப ைாந்தமாக ) அ ல்ல ாஹ் வ ினு னடய  (நல் ) 

அடியார்கள் அருந்துவதற்காக ஏற் ட்ட ஓர் ஊற்றின் 

ந ீராகும் . அ தனை  அவர்கள்  (தாங்கள்  வ ிரும் ிய 

இடபமல்லாம்) ஓனடயாக ஓடச் பைய்வார்கள். 

ا ً َتِطْيا ٗه ُمسا َن يَواًما ََكَن ََشُّ رِ َوَيَخافُوا َن بِانلَّذا  يُوافُوا
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இவர்கள் (தங்கள்) கநர்ச்னைகனளயும் நினறகவற்று 

வார்கள். நீண்ட கவதனையுனடய (மறுனம) நானள 

 யந்துபகாள்வார்கள். (76:5-7) 

 

இ ப்னு  உ ம ர்  ர ழ ிய ல் ல ாகு  அ ன் கு  அ வ ர் க ள் 

அறிவ ிக்கிறார்கள்: ந ி ஸல்லல்லாஹு அனலஹ ி 

வஸல்லம் அவர்கள் "கநர்ச்னை பைய்வனத தடுத்தகதாடு, 

நிச்ையமாக கநர்ச்னை எந்த ஒன்னறயும் திருப் ி விடக் 

கூடியதன்று கமலும் அது உகலா ிகள ிடம ிருந்து 

பவளியாக்கப்  டுவதாகும்" என்றார்கள்.  நூ ல் : புக ாா ி, 

முஸ்லிம்  

அல்லாஹ்  அல்லாதவ ர்களு க்கு  கநர்ச்ன ை 

னவப் தன் ைட்டம்: 

கநர்ச்னை இ ாதத்துகளில் ஒன்றாகும், எைகவ அதனை 

அல்லாஹ்  அல்லாதவர்களுக்கு பைய்வது கூடாது, 

ஏபைன்றால் அவ்வாறு ஒருவர் அல்லாஹ் அல்லாத 

ஒருவருக்கு கநர்ச்னை பைய்வது என் து அவர் அவனர 

கண்ணியப்  டுத்துவதாகவும், அதனைக் பகாண்டு 

அவன ர பநருங்க  முயற்ை ிப் தாகவும்  அனமந்து 

விடுகிறது. எைகவ யார் அல்லாஹ் அல்லாமல் கப்ருகள், 

மலக்குகள், ந ிமார்கள், அவ்லியாக்கள் க ான்கறாருக்கு 

கநர்ச்னை பைய்கிறாகரா அவர் அல்லாஹ்வுக்கு இனண 

னவத்தவராக கருதப் டுவார். அவ்வாறு கநர்ச்னை 
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பைய்வது  யைற்றதாகும், இன்னும் அவ்வாறாை 

கநர்ச்னைகனள நினறகவற்றுவதும் ஹராமாகும். 

ஏ ற் று க்  ப க ா ள் ள ப்  ட் ட  க ந ர் ச் ன ை 

(நி ந்தனைகள்): 

 

 ருவ வயனத அனடந்த, புத்தியுள்ள, தாைாக விரும் ி 

கநர்ச்னை னவக்கக் கூடியவர்களிடமிருந்து தான் இந்த 

கநர்ச்னை ஏற்றுக்பகாள்ளப்  டும். 

கநர்ச்னையின் வனககள் : 

 உ ல ம ாக் கள்  க ந ர் ச்ன ைன ய  ஆ று  வ ன கய ாக 

வனகப் டுத்துகின்றைர்: 

விடயம் குறிப் ிடப் டாத கநர்ச்னை. 

1. அதாவது ஒருவர்: அல்லாஹ் மீது ஆனணயாக நான் 

இவ்வாறாை ஒரு கவனலனய பைய்தால் என் மீது 

கநர்ச்னை கடனமயாகும் என்று கூறுவது. அவ்வாறு 

அ வ ர் அ வ் கவனலனய  ப ைய்தால்  அ வ ர்  ம ீது 

ைத்தியத்னத முாித்ததுக்குாிய குற்றப்  ாிகாரதனத 

நினறகவற்றுவது கடனமயாகும். 

 

2. ககா த்தில் கநர்ச்னை பைய்தல். 

அதாவது ஒரு வ ிடயத்னத தடுப் தற்கு அல்லது 

சுமப் தற்கு அல்லது உண்னமப்  டுத்த அல்லது 
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ப ாய்ப் ிக்க  ஒரு  ந ி ந்தனையுடன்  கநர்ச்ன ை 

பைய்தல். 

உதாரணமாக: ஒருவர் இன்பைாருவனரப்  ார்த்து 

நான் உன்னுடன் க ைிைால் நான் 1000 ரூ ானவ 

ஸதகா பைய்கவன் , க ான்ற வார்தனதகனளப் 

 ிரகயாகித்தல், இவர் மூலம் அச்பையல் நடந்தால் 

அவர் ஒன்றில்  

 

அவருனடய கநர்ச்னைனய நினறகவற்ற கவண்டும் 

அ ல் ல து  ை த் த ிய த் ன த  மு ா ித் த து க் கு ா ிய 

குற்றப் ாிகாரத்னத நினறகவற்ற கவண்டும். 

 

3. விரும் த்தக்க ஒரு பையனல பைய்ய கநர்ச்னை 

பைய்தல். 

கநர்ச்னை பைய்தல் அல்லது  கல் கநரத்தில் ஒரு 

 ிராண ிய ில்  ஏற ி ைவ ாா ி பைய்வதாக  கநருதல் 

க ான்றனவ. இவர்களும் ஒன்றில் கநர்ச்னைனய 

ந ினறகவற்ற கவண்டும் அல்லது  ைத்த ியத்னத 

முாித்ததுக்குாிய  குற்றப் ாிகாரத்னத நினறகவற்ற 

கவண்டும். 

4. விரும் த் தகாத கநர்ச்னை 
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மனைவினய தலாக் பைால்ல கநர்வது க ான்ற 

பையல்கள்.  

இவ்வாறாை ைந்த ங்களில் அந்த கநர்ச்னைனய 

நினறகவற்றாமல் ைத்தியத்னத முாித்ததுக்குாிய 

கு ற் ற ப்   ா ிக ா ர த் ன த  ந ின ற க வ ற் று வ து 

கமலாைதாகும். 

 

5.  ாவமாை ஒரு பையலுக்கு கநர்ச்னை பைய்தல். 

 

ஒருவனர பகானல பைய்ய, மது அருந்த, வி ாைரம் 

பைய்ய, ப ருநாள் திைத்தில் கநான்பு கநாற்க, 

உறவுகனள துண்டித்து நடக்க கநர்ச்னை பைய்தல். 

இனவ  இஸ்லாம்  தடுக்கும் கநர்னைகளாகும், 

இவற்னற கநர்ச்னை பைய்தால் நினறகவற்றுவது 

ஹராமாகும்.  

அவ்வாறு யாராவது இவற்றில் ஒன்னற கநர்ந்தால் 

அதற்கு அவர் பதௌ ா பைய்வகதாடு ைத்தியத்னத 

முாித்ததட்குாிய குற்றப்  ாிகாரத்னத நினறகவற்றல் 

கவண்டும். ந ி ஸல்லல்லாஹு அனலகி வஸல்லம் 

அவர்கள் கூறிைார்கள்: ( ாவமாை காாியங்களில் 

கநர்ச்ன ை க ின டயாது , அ தற்குா ிய   ா ிக ாரம் 

ைத்தியத்னத முாித்ததற்குாிய  ாிகாரமாகும்.)       
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ஆதாரம்: அபூதாவூத், திர்மிதி. 

6. நல்ல  ணிவாை விடயங்கனளக் பகாண்டு 

கநர்ச்னை பைய்தல். 

அல்லாஹ்னவ பநருங்கும் கநாக்கில் பதாழுனக, 

கநான்பு, ஹஜ், உம்ரா, இஃதிகாஃப் க ான்ற 

விடயங்கனள கநர்தல் அல்லது ஒரு காரணினய 

முன் னவத்து பைய்யக் கூடிய கநர்ச்னை, அதாவது 

எைது கநாய் குணமனடந்தால் அல்லது இந்த 

வியா ாரத்தில் எதிர் ார்த்த இலா ம் கினடத்தால் 

அல்லாஹ் வுக்காக  ஒரு  பதான கனய  தர்மம் 

பைய்கவன் என்று பைால்லல்.  

 

அவ்வாறு அக்காாியம் அந்நி ந்தனைககளாடு 

நினறகவறிைால் கட்டாயம் அனத நினறகவற்ற 

கவண்டும். ஏபைைில் கநர்ச்னை ஒரு இ ாதத்தாகும், 

எைகவ அனத கட்டாயம் நினறகவற்ற கவண்டும், 

அல்லாஹ் அல்குராைிகல முஃமின்கனள க ாற்றி 

யு ள் ள ான் , அ தற்கு ா ிய  க ாரண ம்  அ வ ர்கள் 

கநர்ச்னைனய நினறகவற்றக் கூடியவர்களாக 

இருப் தாலாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்:  

ا ً َتِطْيا ه ُمسا َن يَواًما ََكَن ََشُّ رِ َوَيَخافُوا َن بِانلَّذا  يُوافُوا
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இவர்கள் (தங்கள்) கநர்ச்னைகனளயும் நினறகவற்று 

வார்கள். நீண்ட கவதனையுனடய (மறுனம) நானள 

 யந்துபகாள்வார்கள். (76:7) 

அ த்துடன்  ய ாராவது  ஒருவ ர்  நல் ல   ண ிவ ாை 

விடயங்கனளக் பகாண்டு கநர்ச்னை பைய்து அனத 

நினறகவற்ற ைக்தி இருந்தும் அனத நினறகவற்று முன் 

மரணித்தால் அவருனடய ப ாறுப்புதாாிகள் முடியுமாை 

வனர அவர்களுக்குப்  கரமாக நினறகவற்ற கவண்டும்.  

கநர்ச்னை பைய்யும் ப ாருள்:  

இஸ்லாம் அனுமதித்த ப ாருட்கனள பகாண்டு தான் 

கநர்ச்னை பைய்ய கவண்டும். அந்த வனகயில் ஒருவர் 

மாமிை  

 

வனககளில் ஒரு  குதினய ஏனழகளுக்காக கநர்ந்தால் 

அனத அவர் ஏனழகளுக்கக  கிர்ந்தளிக்க கவண்டும் 

மாறாக அவர் அதிலிருந்து எந்த ஒரு  குதினயயும் 

பு ை ிக் க க்கூ ட ாது . ம ா ற் ற ம ா க  அ வ ர்  அ வ ரது  

குடும் த்தாருக்கு அல்லது நண் ர்களுக்கு கநர்ந்தால் 

அதிலிருந்து அவருக்கு புைிக்கலாம் ஏபைன்றால் அவரும் 

அதிபலாரு உறுப் ிைர் என் தாலாகும் . 

எை க வ  க ந ர் ச்ன ை  வ ிட ய த் த ில்  ந ா ம்  ம ிக வு ம் 

பதளிவுள்ளவர்களாக இருக்க கவண்டும், இன்னும் நாம் 

கநர்ச்னை விடயத்தில் முந்திக்பகாள்ளாமல் அல்லாஹ் 
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வின் ப யாில் ைதகாகக்கள், தாை தர்மங்கள் பைய்து 

அதனூ டாக எமது  கதனவகனள அவை ிடம் முன் 

னவப்க ாகமயாைால் எமக்கு பூரண  பவற்ற ினய 

அனடந்து பகாள்ள முடியும். 

எைகவ நாம் அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப் ட்டு நடந்து, 

அ வனு க்கு  வ ிரு ப் ம ாை  மு ன றய ில்  வ ாழ   ந ம் 

அனைவருக்கும் தவ்பீக் பைய்வாைாக. 

அல்லாஹ்வின் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் முஹம்மத் 

ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் 

அ வ ர் க ள ின்   க ின ள ய ா ர்  க த ா ழ ர் க ள்  ம ீது ம் 

உண்டாவதாக! 
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