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 ந ோன்பும் அதன் சட்ட திட்டங்களும் 

புகழனைத்தும் ஏக வல்லவைோம் அல்லோஹ்வுக்நக உோித்தோகுக. 

 ன்னைகனை பல ைடங்கோக்கித் தரும், 1௦௦௦ ைோதங்கனை விட சிறந்த 

ஒரு இரனவ தன்ைகத்நத ககோண்டுள்ை, சிறந்த ைோதைோகிய ரைழோன் 

ைோதம் எம்னை அனடந்து விட்டது.  

எைநவ ரோைழோைின் ஒழுங்கு ைற்றும்  அதன் சட்ட திட்டங்கள் 

பற்றிய ஒரு சுருக்கைோை னகநயட்னட இங்கு முன்னவக்கிநறன்.  

எைநவ இதனைக் ககோண்டு அல்லோஹ்  எைக்கு ஈருலகிலும் 

பிரநயோசைைைிப்போைோக. 

 

1. ரைழோன் ைோதத்தில் ந ோன்பு ந ோற்பது கடனையோகும். 

அல்லோஹ் கூறுகிறோன்:  

اُن ُهد  ش  ( :قال اهلل تعاىل نزِل  فِيهِ ٱۡلُقۡرء 
ُ
ٓي أ ِ ان  ٱَّلذ ض  م  َٰت  ى ل ِلنذاِس ۡهُر ر  ب ي ِن  ىَٰ  و  ِن  ٱلُۡهد  م 

ِهد  ِمنُكُم  ن ش  م  ۡهر  ف ۡلي ُصۡمُه  و ٱۡلُفۡرق اِنِۚ ف   581: بقرة  )ٱلشذ

ரம ழ ோன்  ம ோதம்  எத் தக கய ததன் ற ோல்  அ த ில்  த ோன் 
மனிதர்களுக்கு (முழுகமயோன வழிகோட்டியோகவும், ததளிவோன 
சோன்றுககளக் தகோண்டதோகவும் ; ( ன்கம - தீகமககளப்) 
பிரித்தறிவிப்பதுமோன அல் குர்ஆன் இறக்கியருளப் தபற்றது. 
ஆகநவ, உங்களில் எவர் அம்மோதத்கத அகடகிறோநரோ, அவர் 
அம்மோதம் ந ோன்பு ந ோற்க நவண்டும்;” 2:185 

 

2 . ந ோன் பு ஏற்று க் தகோள்ளப் படுவதற்கோன  மு க்க ிய  
கோரணிகள். (தூண்கள்): 



1) இரவில்  ிய்யத்து கவத்தல். 

“ய ோர் பஜ்ரு க்கு  மு ன்ன ோல்  ந ோன் பு ந ோற்பதற்கு 
 ோடவில்கைநயோ அவருக்கு ந ோன்பு இல்கை” என  பி 
ஸல்ைல்ைோஹ ு அகைஹ ி வஸல்ைோம் அவர்கள் 
அவர்கள் கூரியதோக ஹப்ஸோ ரழியள்ளோஹு அன்ஹோ 
கூறினோர்கள். 

2) உணவு, போனம், மகனவியுடன் உடலுறவு தகோள்ளல் 
நபோன்றவற்றிைிருந்து தவிர்ந்து தகோள்ளல். 

3. ந ோன்பின் பயன்கள் 

1. அது போவமோன கோரியங்களிைிருந்து போதுகோக்கும். 

2. ந ோன் போள ிய ின்  வ ோய ில்  இரு ந்து  வ ீசும்  வ ோக ட 
அ ல் ை ோவ ிட த்த ில்  “ம ிஸ் க் ”   கஸ் தூ ரிக ய   வ ிட 
வோசமோகும். 

3. இதற்குரிய  கூ ை ிகய  அல்ை ோஹ்  மோத்த ிரம்தோன் 
அறிகிறோன். 

4. ந ோன்போள ிகளுக்கு சுவனத்த ில்  நுகழவதற் தகன 
ரய்யோன் என்ற ஒரு கதகவ கவத்துள்ளோன். 

5. யோர் ஈமோன் தகோண்டு,  ன்கமகய எதிர் போர்த்து ந ோன்பு 
ந ோற்க ிற ோநரோ அவருகடய  மு ந்த ிய  போவங் கள் 
மன்னிக்கப் படும். 

4. ந ோன்போளிக்கு ஆகுமோக்கப்பட்ட தசயல்கள்: 

1) இரவ ில் உண்ணல், பருகல் , மகனவியுடன் உறவு 
தகோள்ளல். 

2) குளித்தல். 

3) பல் துைக்கல். 



4) வுளூவின் நபோது ததோண்கடயூடோக  ீர் தசல்ைோ விதமோக 
வோய் தகோப்பளித்தல். 

5) நதகவ ஏற்படும்நபோது ததோண்கடக்குள் உட்புகோமல் 
உணவின் சுகவகயப் போர்த்தல். 

6) பிரயோணம் தசய்தல். 

7) வோசகனத் திரவியங்கள் போவித்தல். 

 

5. ந ோன்கப முறிக்கக் கூடிய கோரியங்கள்: 

I. நவண்டுதமன உண்ணல், பருகல். 

II. இச்கசயுடன் மகனவிகய த ருங்குதல். 

III. நவண்டுதமன வோந்தி எடுத்தல். 

IV. உடம்பின் சக்திகய (பைத்கத) அதிகரிக்க ஊசி ஏற்றல், 
மற்றும் இரத்தம் ஏற்றல். 

V. தபண் களு க்கு ஹ ய்ல் ,  ிபோஸ ுகடய இரத்தம் 
தவளிநயறல். 

 

6. ந ோன்போளிக்கு வைியுறுத்தப்பட்ட  கோரியங்கள்:  

1. ஸஹர் உணகவ பஜ்ருகடய ந ரத்துக்கு சற்று முன் 
வகர பிற்நபோடல். 

2. மஃரிபுகடய அதோனுடன் ந ோன்பு திறத்தல். 

3. ருதகப (அகரப் பழுத்த ஈத்தம்பழம்) தகோண்டு ந ோன்பு 
திறத்தல், கிகடக்கோத பட்சத்தில் ஈத்தம்பழம், அல்ைது 
 ீகரக் தகோண்டு திறத்தல். 



4. ந ோன்பு திறக்க முன்பும், ந ோன்பு திறந்த பின்பும் 
பிரோர்த்தித்தல். 

 

7. யோர் மீது ந ோன்பு கடகம? 

 முஸ்ைிமோன, பருவமகடந்த, புத்தியுள்ள, சக்தி வோய்ந்த, 
பிரயோணியல்ைோதவர்கள், மீது கடகமயோகும். 

 

8. இம்மோதம் ந ோன்பு ந ோற்க விதிவிைக்களிக்கப்பட்டவர்கள். 

I. புத்திகய இழந்தவர்கள் . 

II. பருவ வயகத அகடயோதவர்கள். 

III. ஹய்ல் ஏற்பட்ட தபண்கள். 

IV. அல்ைோஹ்வின் போகதயில் பிரயோணம் தசய்பவர்கள். 

V. ந ோயோளிகள். 

VI. வயது முதிர்ந்நதோர். 

VII. கர்ப்பிணி, போலூட்டும் தோய் மோர்கள். 

குறிப்பு:  

 பிரயோண ி, ந ோயோள ி, கர்ப்பிண ி / போலூ ட்டும் 
தோய்மோர், ஹய்ல் ஏற்பட்ட தபண்கள். (இவர்கள் 
ந ோன்பு ந ோற்கத் தகடயோக இருந்த) கோரணம் 
 ீங்கிய பின் ஏகனய  ோட்களில் அவற்கற (“களோ”) 
மீளப் பிடிக்க நவண்டும்.  

 வயது முதிர்ந்நதோர், அல்ைது தீரோத ந ோயுள்நளோர் , 
“பித்யோ” அதோவது ஒரு ந ோன்புக்கு ஒரு ஏகழக்கு 
ஒரு ந ர உணவு வழங்க நவண்டும். 



9. இம்மோதத்தில் அதிக கவனம் தசலுத்த நவண்டிய  ற் 
தசயல்கள்: 

1) ந ோன்பு ந ோற்றல். 

எவ த ரோரு வ ர்  ம் ப ிக்க கயு டனு ம் ,  ன் க மக ய 
எத ிர்போர்த்தும் ரமழோன ில் ந ோன்பு ந ோற்க ிறோநரோ 
அவருகடய முன் தசய்த போவங்கள் மன்னிக்கப்படும் 
என  பி ஸ ல்ைள்ளஹ ு அகைஹ ி வஸ ல்ைோம் 
அவர்கள்  வின்றுள்ளோர்கள். (நூல்:புகோரி, முஸ்ைிம்) 

2) இரவுத் ததோழுகககயப் நபணல். 

எவ த ரோரு வ ர்  ம் ப ிக்க கயு டனு ம் ,  ன் க மக ய 
எத ிர்போர்த்தும் ரமழோன ில்  ின்று வணங்கினோநரோ  
அவருகடய முன் தசய்த போவங்கள் மன்னிக்கப்படும் 
என  பி ஸ ல்ைள்ளோஹ ு அகைஹ ி வஸ ல்ைம் 
அவர்கள்  வின்றுள்ளோர்கள். (நூல்:புகோரி, முஸ்ைிம்) 

3)  அதிகமோக தோன தர்மங்கள் தகோடுத்தல். 

4)   மற்றவர்களுக்கு உணவளித்தல். 

அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்: 

ُيطۡ  ) :قال اهلل تعاىل ِسرًيا و 
 
أ ا و  ي تِيم  ا و  َٰ ُحب ِهِۦ ِمۡسِكين  ام  لَع   ع   8: اإلنسان ( ٨عُِمون  ٱلطذ

ந ம லு ம் ,அ வ ர்க ள்  அ (வ் வ ிக ற )வ ன்  மீ து ள் ள 
பிரியத்தினோல் ஏகழகளுக்கும் , அ ோகதகளுக் கும் , 
சிகறப்பட்நடோருக்கும் உணவளிப்போர்கள். 76:8 

5)  ந ோன்பு திறக்கப் பிறருக்கு உதவுதல். 

“எவதரோருவர் ஒரு ந ோன்போளிகய ந ோன்பு திறக்க 
கவக்கிறோநரோ, அவருக்கு அநத அளவு  ன்கமயுண்டு...” 
என  பி ஸல்ைள்ளஹ ு அகைஹ ி வோஸல்ைோம் 
அவர்கள்  வின்றுள்ளோர்கள். (நூல்: அஹ்மத்) 



6)  இறுதிப் பத்தில் இஃதிகோப் இருத்தல். 

7)  வசதி பகடத்தோல் உம்ரோ தசய்தல். 

“ரமைோனில் ஒரு உம்ரோ தசய்வது ஒரு ஹஜ் தசய்த 
 ன்கமகய தரும்” என  பி ஸல்ைள்ளஹு அகைஹி 
வோஸல்ைோம் அவர்கள் கூறியுள்ளோர்கள். (நூல்:புகோரி, 
முஸ்ைிம்) 

8)  குர் ஆகன அதிகமோக ஓத முயற்சித்தல். 

9)  ஆயிரம் மதங்ககள விட சிறந்த இரவோகிய கைைதுல் 
கதுருகடய இரகவ அகடந்து தகோள்ள முயற்சி 
தசய்தல். 

அல்ைோஹ் கூறுகிறோன்:  

ۡهر   ) :قال اهلل تعاىل ۡلِف ش 
 
ِۡن أ رۡيٞ م  ۡدرِ خ  ۡل ُة ٱۡلق   3:  القدر ( ٣َل 

“கண்ணியமிக்க (அந்த) இரவு ஆயிரம் மோதங்ககள விட மிக 
நமைோனதோகும்.” 97:3 

எனநவ இவற்நறோடு இன்னும் பை  ன்கமயோன கோரியங்களில் 
ந ரத்கதப் பயன்படுத்தி  ன்கமககள அதிகப்படுத்திக் தகோள்ள 
முயற்சிக்க நவண்டும். 

என நவ  இ ந்த  ம ோதத்க த  ப ியவ ர்கள்  க ோட்டித்  தந்த 
அடிப்பகடய ில் சரியோகப் பயன் படுத்த ிக் தகோள்ள  ம் 
அகனவருக்கும் அல்ைோஹ் தவ்பகீ் தசய்வோனோக. 

அல்ைோஹ் வின் ஸ ைவோத்தும் ஸ ைோமும் முஹ ம்மத் 
ஸல்ைல்ைோஹு அகைஹ ி வஸல்ைம் அவர்கள் மீதும் 
அவர்களின்  கிகளயோர் நதோழர்கள் மீதும் உண்டோவதோக!. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

   

  

 


