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பநமன் எதர்ர்ப்து 

என்? 

M.S.M.இம்தனஸ் யூசுப் ஸ 

َىا يَا يُّ
َ
ييَ  أ ِ

يَااُ  َ لَيْيُ  ُ  ُ ِتَ   آَمنُيا ااِذَّل ييَ  َ َ  ُ ِتَ   َ َما اللِّص ِ
 ِميْي  ااِذَّل

َ تِذَّلُ ينَ   ََ لِذَّلُ  ْي  َ  ْيِلُ  ْي    

யசுயசகீ! ங்கள் இுனச்சம் (தக்ய) 

உுைன யர்கக தகழ்யதற்கக உங்களுக்கு 

பன்யந்த யர்கள் நது ீன்பு 

கைுநனக்கப்ட்ை யீப உங்கள் நதும் 

ீன்பு கைுநனக்கப்ட்டுள்து.  

(அல்குர்ஆன் 2:183) 

ீன்ன் பதந ீக்கத்ுத இந்த 

யசம் ிதயக குப்டுகன்து. 

அதயது பஸ்லிம் நக்கு க்குயப்டுத்த 

ல்ிழுக்கபள்யர்கக அல்ஹ்ுய 

னந்து ைக்கக் கூடினயர்கக நற்றுயீத 

ீன்ன் பத ீக்கநகும். இுதத் 

தன் தக்ய எ அபனல் ிசல்கீம்.  
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உநர்(பலி) அயர்கள் உு இப்னு கஃப் (பலி) 

அயர்கைம் தக்ய என்ல் என் என்று 

ீகட்ைர்கள். அதற்கயர் பற்கள் உள் 

ுதனல் ீகும் ீது எப்டி ீவீர்கள் 

என்று ீகட்ைர்கள். என் ஆுைகள் பற்கல் 

ைநல் தூக்க ீசர்த்துக் ிகண்டு ிசல்ீயன் 

என்று உநர் (பலி) கூர். அதுதன் தக்ய 

எ உு(பலி) அயர்கள் கூர் கள். 

(நூ:தப்ஸீர் இப்னு கஸீர்) 

ுதனல் ைக்கும் ீது, ீநனல் பற்கள் 

குத்தப்ட்டு யைக் கூைது ீந புண்ட்டு 

யைக் கூைது என்தற்கக அந்த பற்கலி 

யந்து ஒதுங்க ீயகநக ீயது ீல் 

துநகலியந்து ஒதுங்க ன்ுநகன் ல் 

யுபந்து ிசல்யீத தக்யயகும். 

நும கத்தல் ைக்கும் ீது சகதகள் 

ீநனலும் ஆுைகலும் ட்டுயைநல் 

தங்கு கயநக ுயத்து ஒவ்ியய 

எட்ைக ைப்து ீல் யங்கலியந்து 

ன்ுநனன்ல் எட்டிச் ிசல்யீத 

தக்யயகும்.  
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பநமன் 30 ட்குக் ிகண்ை ஒய 

னற்ச்சப் சுபனக தபப்ட்டியக்கது. 

யழ்யு ன்டுத்த ன்ைத்ுதயுள் 

யர்கக நற்றுயீத இதன் ீக்கநகும். 

இந் ீக்கத்ுத அுையும் ியட்ீை 

அல்குர்ஆன் யமகட்டினக தபப்ட்டி 

யக்கது. 

இது தயப குனலியந்து நுயுப 

சத்தயக்கச் ிசய்து தகத்தயந்து ிசய்து 

ீபத்ுதப் ீக்குயது ீன்ன் ீக்க 

நல். நதன் எந்தவு சுனயும் 

தகத்ுதயும் கட்டுப்டுத்துகன்  என்ுத 

ீசதப்தும் ீன்ன் ீக்கநல். 

சஹர் ிசய்ததலியந்து ீன்பு தக்கும் யுப 

சப்ைக்கூைது, யகக்கூைது, நுய 

னைம் உவு ிகள்க்கூைது ீன் 

ஆகுநக்கப்ட்ை  கனங்கள் தடுக்கப் 

டுகன். தக்கு உுநன இக் 

கனங்கு அல்ஹ்வுக்கக யட்டு யட்டு 

தனகம் ிசய்ன பன்யயயன் அடுத்த 

யனுுைன ிசத்துக்கு அகக்க 

நட்ைன், ிகள்ுனடிக்க நட்ைன், 



 

6 

நக் ீகை, யந கனங்கல்,  

ஈடுை நட்ைன். ீநசடி ிசய்ன துணன 

நட்ைன். இத்துகன னற்சுன யமங்குயது 

தன் ீன்ன் அடிப்ுை ீக்கம். இந்தப் 

னற்சுன ிநல் ஒயயன் கிநல்ம் 

ட்டி கைந்தலும் இயனுக்கு அல்ஹ் 

யைத்தல் எந்த நதப்பும் குைனது. 

3) ابلخاري صحيح ஃ 26) 

ِ   َ يْي 
َ
ُ  رَِ َ  ُوَ  ْيَ  َ    ِ  رَُسيُا  قَاَا : قَاَا  َ نْيُه، ااِذَّل  َ لَيْيهِ  ااُ  َص ِذَّل  ااِذَّل
َا  يََد ْي  لَ ْي  َميْي »: وََسلِذَّل َ  ورِ  قَيْي ِ   َلَ ْيَ   بِِه، َوا َ َمَ   اللُّ نْي  ِ   َ اَاةٌة  ِاِذَّل

َ
  

ابَهُ  َ َ اَمهُ  يََد َ  َوَ َ  

ீன்பு ுயத்தயக்கும் ீது ிய் 

ீசுயுதயும் அதன் அடிப்ுைனல் ிசனல் 

டுயுதயும் எயர் யட்டு யை யல்ுீன 

அயர் தகத்தயப்தலும், சத்தயப்த 

லும் அல்ஹ்வுக்கு எந்த ீதுயயு நல்ு 

எ  (ஸல்) அயர்கள் கூர்கள். 

(அயப்யர்:அபூஹுபப (பலி) நூல் புக) 
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ஆன்நக தனல் நக்கு ண்டுத்த க்கு 

யப்டுத்த உண்ுநனர்கக, யய்ுந 

யுள்யர்கக யர்த்ிதடுக்கும் ியம் 

இட்சனப் னணத்தன் னற்சப் சுபனக 

இயப்து தன் ஒய நத க ீன்பு! 

ஒவ்ியய யணக்க யமடுகளும் 

(இதத்களும்) இந்தப் னற்சுனத் தன் 

எங்களுக்கு யமங்குகது. 

3) ابلخاري صحيح ஃ 26) 

 ِذَّلهُ  
َ
بَا َسِمعَ  أ

َ
ُ  رَِ َ  ُوَ  ْيَ  َ    ِ  رَُسيُا  قَاَا : َيُ يُا  َ نْيُه، ااِذَّل  ااُ  َص ِذَّل  ااِذَّل

ُ  قَاَا ' : وََسلِذَّل َ  َ لَيْيهِ  يَاَا، إِ ِذَّل  ََلُ، آَآاَ  ابْيِي  َ َمِ   ُ ُّ : ااِذَّل  ِ ِذَّلهُ  اللِّص
َ    ِ 

 َا
َ
ِلي َو  اْي

َ
يَااُ  بِِه،   ، َواللِّص اُ  َ نَ  َوإَِذا ُانِذَّلةٌة اِ  يَيْي َ ِدُ  ْي  َصيْي

َ
   َ َ  

، َو َ  يَ ْي ُ ْي  َخ ْي  ِنْي  يَلْي
َ دٌة  َسابِذَّلهُ   َ

َ
وْي   

َ
ُ  ٌة  إِ ِّص   َلْييَُ  ْي  قَاتَلَُه،   َصااِ ٌة  امْي  

' 

ஆதபுைன நகன் ிசய்யும் ஒவ்ியய  

கனத்தற்கும் அயனுக்குன கூலி உண்டு. 

ீன்ுத் தயப. ீ ீன்புக்கு கூலி 

யமங்குகீன். ீன்பு (துநக லியந்து 

தடுக்கும்) ஒய ீகைனநகும். எீய உங்கல் 
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எயயம் ீன்பு டித்தயக்கும் ீது ிகட்ை 

ீச்சுக்கள் ீச ீயண்ைம். வீண் கூச்சல் 

ீை ீயண்ைம் எயீபனும் ஏசல் 

அல்து சண்ுைக்கு யந்தல் ன் 

ீன்னக இயக்கீன். ( என்னுைன் 

பச்சுப்ைீத) என்று கூட்டும். எ 

(ஸல்) அயர்கள் கூர்கள். 

அயப்யர்: அபூஹாுபப (பலி) ( நூல் 

புக.) 

 தற்கப்புக்கக ீகைனத்ுத னன்டுத்த 

உைுயும் உனுபயும் துகப்து ீல் 

ஆன்நுயயும் ஆன்நகத்ுதயும் துகக்கும் 

ீகைனநகீய ீன்பு தபப் ட்டியக்கது.  

வீண்யம்ு யர்க்கநல்  அடுத்த யுப 

சண்டி ர்க்கநல் ிகௌபயத்துைன் ைந்து 

ிகள்ளும் ைத்ுத கற்றுத்தயகது.  

உகல் ல்ீயறு கபணங்களுக்கக நக்கள் 

உண்ணயபதம் இயக்கர்கள். அல்ஹ் 

கூறும் யதத்தல் யபதத்ுத ுகனளும் 

பஸ்லிபக்கு அது ஈைகது. அதுநட்டுநன் 

பஸ்லிம் ீன்புைன் இயக்கும் ீது 

அயனுுைன யனலிலுந்து யயம் யச ுக் 
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கூை அல்ஹ்யைத்தல் நதப்புக்குனதக 

கணக்கப்டுகது.  

அல்ஹ்யன் நது சத்தனநக, 

ீன்னன் யனலியந்து ியப்டும் 

நணம் அல்ஹ்யைத்தல் கஸ்தூுன யை 

றுநணபள்தகும் எ  (ஸல்) அயர்கள் 

கூர்கள். அயப்யர் : அபூஹுபப 

(பலி) நூல்:பஸ்லிம்.  

அல்ஹ்யன் கட்ைுக்கு அடிணந்து ீநற் 

ிகள்கன் ஒவ்ியய கனத்தற்கும் 

அப்ின கூலிகு அல்ஹ் தனர் 

டுத்த ிகடுக்கன்ன். 

2) مسل  صحيح ஃ 807) 

ِ   َ يْي 
َ
 َ لَيْيهِ  ااُ  َص ِذَّل  ااِ  رَُسيُا  قَاَا : قَاَا  َ نْيُه، ااُ  رَِ َ  ُوَ  ْيَ  َ   
ََسنَةُ  يَُضاَ ُف، آَآاَ  ابْيِي  َ َمِ   ُ ُّ ' : وََسلِذَّل َ  ُ  ااْي ثَالَِىا َ  ْي مْي

َ
 إَِ    

َا، إِ ِذَّل : وََا ِذَّل  َ لِذَّل  ااُ  قَاَا  ِض ْيٍف، َس ْي ِمااَة يْي  ِ ِذَّلهُ  اللِذَّل
 َا ِ    َ

َ
ِلي َو  اْي

َ
  

َيتَهُ  يََد ُ  بِِه، يِل  ِميْي  َوَ َ اَمهُ  َ ىْي اْي
َ
  ' 
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ااِ ِ  ' ِ هِ، ِ نْيدَ   َ ْيَ ةٌة :  َ ْيَ تَانِ  لِللِذَّل َر ِّصهِ  ِ َ ااِ  ِ نْيدَ  َو َ ْيَ ةٌة   ِطْي  ' 

ஆதபுைன நகன் ிசய்யும் ஒவ்ியய  

கனத்தற்குபன கூலிகள் ன்நைங்ககும். 

ஒய ன்ுந த்து நைங்கலியந்து ஏழுநூறு 

நைங்குகக யமங்கப்டு கன் எ 

(ஸல்) அயர்கள் கூயட்டு ீன்புக்க 

கூலிுனத் தயப. ீன்பு எக்குனது அதற்கு 

ீ (கணக்கன்) கூலி யமங்குகீன். 

(ஆதநன் நகன்) எக்கக அயது 

உணுயயும் இச்ுசுனயும் யட்டு யடுகன் 

எ  அல்ஹ் கூறுயதக கூர்கள். 

அயப்யர்: அபூஹாுபப(பலி) நூல்: 

பஸ்லிம் 

எீய யுன தந்தல் தன ீச்சுக்கள் 

ீசுயர்களுக்கு, ிகட்ையர்த்ுதகு னன் 

டுத்துயர்களுக்கு,  வீண் கூச்சல் ீடு 

யர்களுக்கு, ிதுக் கட்ச (TV), சநயல் 

ீநகம் ிகண்ையர்களுக்கு அது யட்டும் 

தூபநக தங்களுுைன ைத்ுதகு சர் 

ிசய்து, ல் ண்டுகு யர்த்துக் 

ிகள்யதற்கு ீன்பு ஒர் அன சந்தர்ப்ம்.  
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வீண் ீச்சுக்கல், சண்ுை சச்சபவுகல் 

ஈடுைநல் ீன்களுக்கு ிதல்ு 

ிகடுக்கநல் இபவு ீபங்கல் அபட்ுை 

னடிக்கநல், ுதகல் யுனட்டுகல் 

ஈடுைநல், அடுத்தயர்களுக்குக் கஷ்ைத்ுத 

ிகடுக்கநல் யமப் மகக்ிகள் னற்ச 

கு ிற்றுக்ிகள் ீயண்டும். 

அல்ஹ்வுக்கக தது இச்ுசகு 

கட்டுப்டுத்தனதுைன்  ஆகுநக்கப்ட்ை 

(ஹ) அுத்ுதயும் ீன்பு 

ீற்யக்கும் ீது யட்டு யடுகன். 

இத்துகன தனகத்துைன் னற்ச்சகு 

ிக் கூடினயன் பன்நத நக்க பஸ்லிநக 

யம ீயண்டும். 

குப்க பஸ்லிம்குப் ற் நற்று நத 

ண்ர்கைத்தல் தப் எண்ணங்கள் 

உயயகத புனல் ைந்து ிகள்வும் 

ீன்ன் நண்புகுயும் இஸ்த்தன் 

தூதுத்துயத்ுதயும்  புனுயக்கும் ிசனல் 

டுகு ீநற்ிகள் ஒய சந்தர்ப்நக 

இந்த ீன்ு ஆக்கக் ிகள் ீயண்டும்.  
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நத ல்லிணக்கத்ுத ஏற்டுத்த இதுவும் ஓர் 

அன சந்தர்ப்ம் என்ுத நந்துயைக் 

கூைது. ஆத்நக, ிௌகக யழ்யன் 

அர்த்தங்கு புன ுயத்து ிசனல் டுத்த 

ுயப்ுதத் தன் இந்த பநமன் எங்கைம் 

எதர்ப்ர்க்கது. இந்த ீக்கத்ுத 

புனநல் இந்தப் னற்சகு ிநல் 

ஒயயர் ீன்பு ீற்தல் எந்தப் 

பீனசபம் குைனது. 


