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பெற்ற ோர் 

ெிஸ்ைில்லோஹிர் ரஹ்ைோனிர் ரஹீம் 

எல்லோ புகழும் உலக இரட்ெகனோன அல்லோஹ் 

வுக்றக. ஸலேோத்தும் ஸலோமும் எங்கள் நெி (ஸல்) 

அேர்கள் ைீதும் அேர்கைது குடும்ெத்தி னர், 

றதோழர்கள் அளனேர் ைீதும் உோித்தோகட் டும். 

பெற்ற ோருக்கு உெகோரம் பெய்ேதும், 

அேர்களுக்கு ேழிப்ெடுேதும் கடளைபயன்றும், 

அேர்களை றநோேிளன பெய்ேளத எச்ெோித்தும் 

ேிெோிக்கும் இத்பதோகுப்பு ஹதீஸ் களையும், அல் 

குர்ஆன் ேெனங்களையும், பெரும் இஸ்லோைிய 

அ ிஞர்கைின் ெத்ேோக்களையும் உள்ைடக்கிய 

தோகும். 

 

பெற்ற ோருக்கோன உெகோரம் 

 எவ்ேோறு அளையும்? 

“அேர்கைிருேோில் ஒருேருக்கோக உம்ரோ 

பெய்ேது (ஏற்பகனறே உம்ரோ நிள றேற் ி 

யிருப்ெினும்) கூடுைோ?” என ெங்ளகக்கு ிய அஷ் 

பஷய்க் இப்னு உளதைீன் அேர்கைிடம் றகள்ேி 

றகட்கப் ெட்டது. 
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 அதற்கு அேர்கள் ெின்ேருைோறு ெதில் 

கூ ினோர்கள். “பெற்ற ோருக்கோன உெகோரம் 

என்ெது பெோருள், ெணம், கண்ணியம், உடல் 

உளழப்பு என்ென மூலைோக பெய்யப்ெடும் ஒரு 

கடளையோகும். பெற்ற ோளர றநோேிளன 

பெய்ேது பெரும் ெோேங்களை றெர்ந்ததும், 

அேர்கைின் உோிளைளய ைறுப்ெதுைோகும்.  

அவ்ேிருேரும் உயிர் ேோழும் றெோது உெகோரம் 

பெய்ேது நியோயைோனதோகும்.” 

றைறல கூ ப்ெட்டது றெோல் ைரணத்தின் ெின் 

பெற்ற ோருக்கோன உெகோரைோேது, அேர்களுக் 

கோக ெிரோர்த்திப்ெதும், ெிளழ பெோறுக்கத் றதடு 

ேதும், அேர்கைது ேஸிய்யத்ளத நிள  றேற்று 

ேதும், அேர்கைது  நண்ெர்களை கண்ணியப் 

ெடுத்துேதும், அேர்கள் மூலைோன இரத்த 

உ வுகளை றெர்ந்து நடப்ெதும் ஆகிளேகளை 

அடக்கியது. இவ்ளேந்து ேிடயங்களும் 

பெற்ற ோோின் ைரணத்தின்  ெின்னர் அேர்களுக் 

கோக பெய்யும் உெகோரைோகும். 

பெற்ற ோருக்கோக, ெி ருக்கு ஸதகோ 

பகோடுப்ெது ஆகுைோனறத. எனினும் ெிள்ளை 

களை ஸதகோ பகோடுக்கும்ெடி யோரோலும் ெணிக்க 
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முடியோது. நீ பெற்ற ோர்களுக்கோக ஸதகோ 

பகோடுக்கோத றெோதிலும் அேர்களுக்கோக 

ெிரோர்த்திப்ெது ைிகவும் றைலோனது. ஏபனனில், 

 சூல் (ஸல்) அேர்கள் ெின் ேருைோறு கூ ினோர் 

கள். “ஒரு ைனிதன் ைரணித்தோல், மூன்று 

ேிஷயங்களை தேிர ஏளனய எல்லோ பெயல்களும் 

அேளன ேிட்டும் துண்டிக்கப் ெட்டு ேிடுகின் 

 ன. அளேயோேன, நிளலயோன தர்ைம், (ஸதகோ 

ஜோோியோ) , (ைக்கள்) ெயன் பெரும் அ ிவு, 

அேர்களுக்கோக துஆ புோியும் ஸோலிஹோன 

ெிள்ளை.” 

இந்த ஹதீஸின் ெடி, ரசூல் (ஸல்) அேர் 

கள் ைரணித்த பெற்ற ோருக்கோக ஒரு ெிள்ளை 

பெய்யும் ஸதகோ, உம்ரோ, அல் குர்ஆன் ஓதல் 

ஆகிய நல்லைல்களை ேிட  ஒரு ெிள்ளை தன் 

பெற்ற ோருக்கோக றகட்கும் துஆ ைிகச் ெி ப்ெோ 

னது என கூ ியுள்ைதும், முன் கு ிப்ெிட்ட 

பெயல்களுக்கு ெைைோன அந்தஸ்து பகோடுக்கப் 

ெடோ ேிட்டோலும் துஆ றகட்ெது ைிகவும் 

ெி ப்ெோனது என்ெதற்கு ஆதோரைோகும். அறத 

ெையத்தில் ெயீத் இப்னு அப்ெோதோ ( லி) அேர்கள் 

 சூல் (ஸல்) அேர்களுடம் “ யோ  சூலுல்லோஹ்! 

எனது தோயோர் திடீபரன ேெோத்தோ கிேிட்டோர்கள். 



 

6 

அேர்கள் றெெி யிருந்தோல் ஸதகோ 

பகோடுத்திருப்ெோர்கள். எனறே அேர்களுக்கு 

ெதிலோக நோன் ஸதகோ பகோடுக்கலோைோ?” எனக் 

றகட்டோர். அதற்கு  சூல் (ஸல்) அேர்கள் “ஆம்” 

என் ோர்கள். 

பெற்ற ோருக்கு ெதிலோக உம்ரோ பெய்ேளத 

ேிட, ஸதகோ அல்லது அது றெோன்  ேிடயங் 

களை பெய்ேளத ேிட, அேர்களுக்கோக துஆளே 

அதிகோிக்குைோறு சுட்டிக் கோட்ட ேிரும்புகிற ன். 

இதுறே ரசூல் (ஸல்) அேர்கள் கோட்டிய ேழியுைோ 

கும். அறதோடு ஒருேர் தன் பெற்ற ோருக்கோக 

ஸதகோ பகோடுப்ெளதறயோ, உம்ரோ பெய்ேளத 

றயோ, பதோழுேளதறயோ, குர்ஆன் ஓதுேளதறயோ 

நோங்கள் ைறுக்க ேில்ளல. அதோேது பெற்ற ோர் 

கள் இருேருறைோ அல்லது ஒருேறரோ உம்ரோ  

அல்லது ஹஜ்ஜு றெோன்  அைல்களை நிள  

றேற் ோத நிளலயில் ேெோத்தோகி இருந்தோல் ஒரு 

ெர்ளை நிள றேற்றுேது, துஆளே ேிடச் 

ெி ப்ெோனது எனக் கூ லோம். அல்லோஹ்றே 

ைிகவும் அ ிந்தேன் (ெத்ேோ இஸ்லோைிய்யோ) 

அஷ் றஷய்க் அேர்கள் ெின்ேருைோறு 

கூறுகின் ோர்கள். “நோங்கள் உடல் ோீதியோக 
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உெகோரம் பெய்ேதும், அல்லோஹ்ேிடம் 

ெோேைற் தும், உங்களுக்கு தீங்கு ஏற்ெடோதது 

ைோன அேர்கைின்  ஏேல்களுக்கு  ேழிப்ெடுே 

தும், ெோெத்துடன், கருளணயுடன் அேர்களுடன் 

றெசுேதும், இயலோளை, றநோய், முதுளை 

கோரணைோக அேர்களை ஒதுக்கோைல் இருப்ெ தும், 

அேற்ள  ஒரு சுளையோக கருதோைல் இருப்ெதும் 

பெற்ற ோருக்கு பெய்யும் உெகோரங்க ைோகும். 

ஏபனனில், நீங்களும் உங்கள் ெிள்ளை களுக்கு 

பெற்ற ோரோவீர்கள். உங்கள் பெற்ற ோர் 

உங்கைிடைிருந்து எதிர்ெோர்ப்ெது றெோலறே 

நீங்களும் உங்கள் ெிள்ளைகைிடைிருந்து எதிர் 

ெோர்ப்பீர்கள். 

எேர் தன் பெற்ற ோருக்கு உெகோரம் 

பெய்தோறரோ, அேரது ெிள்ளைகள்அேருக்கு 

உெகோரம்பெய்ேர். எேர் பெற்ற ோருக்கு 

றேதளன பெய்தோறரோ அேரது ெிள்ளைகள் 

அேளர றேதளன பெய்ேர்.  நீங்கள் எவ்ேோறு 

பகோடுக்கின் ீர்கறைோ அதுறே உஙகளுக்கு 

கிளடக்கும். 

உங்கைது தோய்..ெின்னரும் 

உங்கள் தோய்... 
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“அல்லோஹ் ஏதன் தந்ளதளய ேிட தோளய 

ெி ப்ெோக்கியுள்ைோன்?” 

 சூல் (ஸல்) அேர்கள் தோளயப் ெற் ி கூறும் 

றெோது மூன்று தடளேயும், தந்ளதளய ெற் ி ஒரு 

தடளேயும் ஏன் கு ிப்ெிட்டு கூ ியுள்ைோர் கள்?” 

என பஷய்க் அப்துல்லோஹ்  அல் ஜிப்ோீன் 

அேர்கைிடம் ேினேப்ெட்டது. அேர்கள் ெின் 

ேருைோறு ெதிலைித்தோர்கள்.  

அபு ஹுளரரோ ( ழி) அேர்கள் மூலம்  ிேோயத் 

பெய்யப்ெட்ட ஸஹீஹோன ஹதீஸ் இதளன 

உறுதிப் ெடுத்துகின் து. அதோேது “யோ 

 சூலுல்லோஹ்! ைனிதர்கைில் நோன் றதோழளை 

ளேத்துக் பகோள்ேதற்கு ைிகவும் அருகளதயுள்ை 

ேர் யோர்?” என ஒரு ைனிதர் றகட்டோர். அதற்கு 

நெி (ஸல்) அேர்கள் “உனது தோய்.” எனக் 

கூ ினோர்கள். 

 “அடுத்தது யோர்?” என அம்ைனிதர் றகட்டோர். 

அதற்கும் நெி (ஸல்) அேர்கள், “உனது தோய்“ 

என் ோர்கள்.  

“அடுத்து யோர்?” என்று அம்ைனிதர் ைீண்டும் 

றகட்டோர். அதற்கும் “உனது தோய்?” என்று 

ெதிலைித்தோர்கள். 
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“அடுத்தது யோர்?” என றகட்கப்ெட்டறெோது 

“உனது தந்ளத” என நோன்கோேது முள யோக 

ெதில்  கிளடத்தது 

இன்னுபைோரு ோிேோயத்தில், இக்றகள்ேிக்கு 

பதோடர்ெியோக மூன்று முள  உனது தோய், உனது 

தோய், உனது தோய், உனது தந்ளத, ெின்னர் 

அடுத்துள்ைேர்கை என ெதில் கூ ி னோர்கள். ஒரு 

தோய் தன் ேயிற் ில் குழந்ளதளய சுைப்ெதும்,  

அதறனோடு பதோடர்பு ளடய ெிள்ளை றெறு 

உட்ெட எல்லோ றேதளன களையும் ெகித்துக் 

பகோள்ேதும், ெோலூட்டு ேதும், ேைர்ப்ெதுைோன 

இம் மூன்று பெயல் களும் தந்ளதயோல் பெய்ய 

முடியோதளே. இதனோல் தோய் றைற் கூ ப்ெட்ட 

உோிளைளய பெறுகி ோர். அறத றநரத்தில் 

தந்ளதயோனேர் ேோழ்க்ளக பெலவுக்கு 

றேண்டியேற்ள  ெம்ெோதிப்ெதினோலும், 

ெிள்ளைகளை கற்ெிப்ெது பதோடர்ெோன 

றேளலகளை பெய்ேத னோலும் ஒரு உோிளைளய 

ைோத்திரம் பெறுகின்  ோர். அல்லோஹ்றே 

நன்க ிந்தேன். (ெத்ேோ இஸ்லோைிய்யோ) 



 

10 

ஒரு தடளே ைதிப்ெிற்கு ிய அஷ் பஷய்க் 

அப்துல் அஸீஸ் ெின் ெோஸ் அேர்கைிடம் 

ெின்ேருைோறு றகட்கப்ெட்டது. 

“நோன ஒரு ேிதளேளய திருைணம் பெய்ய 

ேிரும்புகிற ன். எனது தந்ளதயும், ைகளும், 

குடும்ெத்தினர்களும் அதளன ஏற்றுக் பகோள் 

கின் னர். எனினும் எனது தோய் அளத ேிரும்ெ 

ேில்ளல. இச்ெந்தர்ப்ெத்தில் தோயின் ேிருப்ெத் ளத 

பெோருட் ெடுத்தோைல் இத் திருைணத்ளத பெய்ய 

என்னோல் முடியுைோ? அவ்ேோறு பெய்தோல் தோளய 

றேதளன ெடுத்தியதோக நோன் ஆறேனோ?” 

அஷ் பஷய்க் அேர்கள் ெின்ேருைோறு ெதிலைித் 

தோர்கள். 

“தோயின் உோிளை ைிகவும் ேலுேோனது. தோய்க்கு 

உெகோரம் பெய்ேது ேோஜிெோன ேிடயங்கைில் 

ைிகவும் முக்கியைோனது. ைனிதர்கைில் தோறய 

ெி ப்ெோன புத்திைதி கூறுெேர்  என்ெதினோலும், 

ெில றேளைகைில் உனக்கு தீங்கு ஏற்ெடும் 

குணங்கள் அப் பெண்ணிடம் இருப்ெளத தோய்  

அ ிந்திருக்ககூடும் என்ெதனோலும்,  அப் 

பெண்ளணத் தேிர றேறு எத்தளனறயோ 

பெண்கள்  இருப்ெதினோலும், அல்லோஹ் தன் 
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குர்ஆனில் “எேர் அல்லோஹ்வுக்குப் ெயந்து 

நடக்கி ோறரோ அேருக்கு (ஒவ்பேோரு ெங்கடத்தி 

லிருந்தும்)பேைிறயறும் ேழிளய அதன் ஆக்கு 

ேோன். றைலும் அேர் எண்ணியிரோத ேிதத்தில் 

அேருக்கு ேோழ்ேோதரங்களை அேன் ேழங்கு 

ேோன். எேர், அல்லோஹ்ேின் ைீது (தன் 

கோோியத்ளத ஒப்ளடத்து முழுளையோக)  நம்ெிக்ளக 

ளேக்கி ோறரோ அேருக்கு அேறன (முற் ிலும்) 

றெோதுைோனேன்; நிச்ெயைோக அல்லோஹ் தன் 

கோோியத்ளத அளடந்றத  தீருேோன். (ஆயினும்) 

அல்லோஹ் ஒவ்பேோரு பெோருளுக்கும் ஓர் அைளே 

திட்டைோக நிர்ணயம் பெய்திருக்கி ோன்.” சூரோ 

தலோக் ேெனம் 2,3ல் கூறுேதினோலும் உன் தோய் 

ேிரும்ெோத ெம்ெந்தப் ெட்ட பெண்ளண திருைணம் 

பெய்ய றேண்டோம். என உங்களுக்கு நோன் 

உெறதெம் பெய்கிற ன்.” 

எந்த ேிஷயங்கள் உங்கைது ைோர்க்க, உலக 

ேிேகோரங்களுக்கு நன்ளை ெயிற்குறைோ அேற்ள  

அல்லோஹ் இலகுேோக்கட்டும். 
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பெற்ப ோருக்கு உெகோரம் பெய்ேது ஜிஹோத், 

ஹிஜ்ரத்ளத ேிட முதன்ளை ெடுத்தப்ெட்ட 

ேிடைோகும் 

அபூ ஹுள  ோ (ரழி) அேர்கள் மூலம் அ ிேிக் 

கப் ெடும்  ஹதீஸில் இவ்ேோறு கூறுகி ோர்கள். 

“ஒரு ைனிதர் நெி (ஸல்) அேர்கைிடம் ேந்து 

தனக்கு ஜிஹோத் பெய்ய அனுைதி றகட்டோர். 

அதற்கு நெி (ஸல்) அேர்கள் ‘உங்கைது இரு 

பெற்ற ோர்களும் உயிறரோடு இருக்கி ோர்கைோ?’ 

எனக் றகட்டோர்கள்’. அதற்கு அம் ைனிதர் ‘ஆம்’  

எனக் கூ ினோர். ‘அப்ெடியோயின் ஜிஹோத் 

அவ்ேிருேோிலும் உங்களுக்கு உண்டு. அளத 

பெய்யுங்கள்.’ எனக் கூ ினோர்கள்.”  ிேோயத் 

முஸ்லிம். 

இஸ்லோத்துக்கு ைோறு பெய்யோத  

ேளகயில் பெற்ற ோருக்கு 

ேழிப்ெடுதல். 

ஒரு தடளே ைதிப்ெிற்குோிய அஷ் பஷய்க் அப்துல் 

அஸீஸ்  ெின் ெோஸ் அேர்கைிடம்  ெின் ேருைோறு 

றகட்கப்ெட்டது. “நல்ல நண்ெர்களை ேிட்டு 

ேிடும் ெடியும்,  அேர்கறைோடு உம் ோ ளே 
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நிள றேற் ப் றெோக றேண்டோம். (நோறனோ 

தனிளையோக றெோக முடியோதேன். ஏபனனில் 

ேழியில் ெி ோின் உதேி எனக்கு றதளேபயன் 

ெளத எனது தோயும் அ ிேோள்) என்றும் என் 

பெற்ற ோர்கள் என்ளன றகட்டுக் பகோண்டனர்.  

இச் சூழ் நிளலயில் அவ்ேிருேளரயும் ேழிப்ெடு 

ேது என் ைீது ேோஜிெோகுைோ? 

இதற்கு அஷ் பஷய்க் ெின்ேருைோறு ெதில் 

கூ ினோர்கள். “அல்லோஹ்ேிற்கு ைோறு பெய்யும் 

ேிடயத்திறலோ, உங்களுக்கு  தீங்கு  ஏற்ெடும் 

எனும் ேிடயத்திறலோ, பெற்ற ோளர ேழிப்ெட 

றேண்டிய தில்ளல. உனது தோய் இஸ்லோம் 

ைோர்க்கத்தில் இல்லோத நிளலயிலும், நீ திருைணம் 

பெய்யவுள்ை பெண் இஸ்லோைிய ைோர்க்கத்திலும்  

உள்ை  இச்ெந்தர்ப்ெத்தில், தோயின் பெோல்லுக்கு 

கட்டுப்ெட றேண்டிய றதளேயில்ளல. 

ஏபனனில், நெி (ஸல்) அேர்கை ெின் ேருைோறு  

கூ ியிருந்தனர். “ேழிப்ெோடு என்ெது நியோய ைோன  

ேிடயங்கைில் ைோத்திரம்தோன்” என்றும், 

“அல்லோஹ்வுக்கு ைோறு பெய்யும் ேிடயத்தில் எந்த 

ஒரு ெளடப்ளெயும் ேழிப்ெட றேண்டிய அேெிய 

ைில்ளல.” 
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நல்லேருடன் றெர றேண்டோம் அல்லது பகட்ட 

ேர்களுடன் றதோழளை பகோள்ளும்ெடி 

பெற்ற ோறரோ அல்லது றேறு எறரோயினும் 

கூ ினோல் அேர்கைக்கு அளைதியோகவும், ெி ந்த 

அணுகு முள  மூலமும் எடுத்துக் கூறுங்கள். 

உதோரணைோக நல்லேர்களுடன் றெரறே என் 

ைனம் ேிரும்புகி து. அேர்கள் மூலம் கல்ேி 

றெோன்  ெிரறயோெனங்களை பெறுகின்ற ன் 

என்றும்,  அேர்களுக்கு நீ ெதில் கூறும் றெோது 

பைன்ளையோகவும் நடந்துக் பகோள். 

நல்லேர்கைின் றதோழளைளய உன் பெற் ோர் 

தடுத்தோல் றைறல கூ ிய இரு ஹதீஸ்கைின் 

அடிப்ெளட யில் அேர்களுக்கு ேழிப் ெட 

றேண்டிய அேெியம் இல்ளல. எனினும் 

நல்லேர்களுடன் றெர்ேளதறயோ, அேர்கறைோடு 

ெயணிப்ெளதறயோ பெற்ற ோோி டம் கூ  

றேண்டோம். ைோ ோக, பகட்டேர் களுடன் 

றெரும்ெடி அல்லது புளக ெிடித்தல், றெோளதப் 

பெோருள் ெோேித்தல், ேிெச்ெோரத்தில் ஈடுெடல் 

றெோன்  இேற் ில் ஒன்ள றயோ அல்லது அளே 

றெோன்  ெோேைோன எளதறயோனும் ஏேினோல், 

அேற்ள  ெின்ெற்  றேண்டிய அேெியம் 

இல்ளல. (ெத்ேோ இஸ்லோைிய்யோ) 
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ஒரு தடளே அஷ் பஷய்க் அேர்கைிடம் ெின் 

ேருைோறு றகட்கப்ெட்டது. “ எனது தந்ளத புளக 

ெிடிப்ெேர். களடத்பதருவுக்கு  பென்று ெிகரட் 

ேோங்கி ேரும்ெடி என்ளன ெணிக்கின் ோர். 

அவ்ேோறு நோன் பெய்தோல் ெோேைோகுைோ? நோன் 

பெய்யோ ேிட்டோல் ெிரச்ெிளன ஏற்ெடும். 

என்ெளதயும் அ ிறேன். தயவு பெய்து ேிளட 

தோருங்கள்.”  

அஷ் பஷய்க் அேர்கைின் ேிளட ெின்ேருைோறு; 

“புளக ெிடித்தல் ெின்ேரும் குர்ஆன் ேெனத்தின் 

மூலம் அல்லோஹ் ஹரோைோக்கிய பகட்டளே களை 

றெர்ந்ததும்.  ெல் றேறு தீங்குகளை பகோண்டது 

ைோகும்.  எனறே அளத தேிர்ப்ெது உங்கள் தந்ளத 

ைீது ேோஜிெோகும். அல்லோஹ் தன் திரு ைள யில் 

“அல்லோஹ் அேர்களுக்கு நல்லளே களை 

ஹலோலோக்கு கின் ோன். பகட்டளே களை 

ஹரோைோக்குகின் ோன்.” (அல் அஃரோப் 157) 

றைலும் ‘அேர்களுக்கு ஹலோலோக்கப்ெட்டளே 

கள் எளே? என உம்ைிடம் றகட்கின் ோர்கள். 

(நெிறய!) பெோல்லுவீரோக். உங்களுக்கு நல்ல 

ளேகறை ஹலோலோக்கப் ெட்டுள்ைது. (அல் 

ைோயிதோ;4) 
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அல்லோஹ் நல்லளேகளை ஹலோலோக்கி யிருப்ெ 

தோக பதைிேோக கூ ியுள்ைோன். புளக ெிடித்தல் 

தீங்கு ேிளைேிக்கக் கூடிய,பகட்ட ேிடயைோகும். 

உன் தந்ளத ைீதும், புளக ெிடிப்ெளத ெோிைோ ிக் 

பகோள்கின்   ைற் ேர்கள் ைீதும் தவ்ெோ பெய்ே 

தும், அேர்கைின் ெளெயில் உட்கோருேளத 

தடுத்துக் பகோள்ேதும் கடளையோகும். புளக 

ெிடிக்கின்  ேிடயத்திறலோ அது தேிரவுள்ை 

ெோேைோன கோோியத்திறலோ உதவுேதும் உனக்கு 

ஆகோது.  

 சூல் (ஸல்) அேர்கள் “தீன் என்ெது நல்லுெறத 

ெைோகும்”  என்று கூ ினோர்கள். “இது யோருக்கு யோ 

 சூலுல்லோஹ்?” என்று றகட்கப்ெட்டது. “ 

அல்லோஹ்வுக்கும்,  சூலுக்கும், முஸ்லிம் 

தளலேர்களுக்கும், பெோது ைக்களுக்குைோகும் 

(ோிேோயத் முஸ்லிம்) எனக் கூ ியிருக்கும் இந்த 

ஹதீளெ நளட முள ெடுத்துமுகைோக உன் ைீதும் 

உன் ெறகோதரர்கள் ைீதும், உனது ெி ிய, பெோிய 

தந்ளதகள் ைீதும், உன் தந்ளதக்கு உெறதெம் 

பெய்ேதும் அதன் தீங்குகளைப் ெற் ி எச்ெோிக்ளக 

பெய்ேதும்  கடளையோகும். 
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நல்லேற்றுக்கு அல்லோஹ் உன் தந்ளதக்கு 

உதவுேோனோக. இப்ெோேத்திலிருந்தும் ஏளனய 

ெோேங் கைிலிருந்தும் தவ்ெோ பெய்ய உன் 

தந்ளதக்கு உதவுேோனோக. நல்ல ேிடயங் களுக்கு 

உன்ளன உதேியோைனோக்க உதவுேோ னோக.  

அவ்ேோஹ் ைிகவும் பநருக்கைோக இருந்து 

றகட்றெோனோேோன். 

ெிந்தித்து ெோருங்கள் 

ஒரு தடளே இப்னு உைர் (ரழி)  அேர்கள் ஒரு 

ைனிதளர கண்டோர்கள். அேர் தன் தோளய 

முதுகில் சுைந்துக் பகோண்டு கஃெோளே தேோப் 

பெய்துக் பகோண்டிருந்தோர். உைளர ( ழி) அங்கு 

கண்ட அம் ைனிதர் “யோ இப்னு உைறர! இேருக்கு 

(எனது தோய்க்கு) நோன் ென்ைோனம் பகோடுத்து 

ேிட்டதோக நீங்கள் நிளனக்கி ீர் கைோ?” என்று 

றகட்டோர். அதற்கு இப்னு உைர், “இல்ளல. அது 

ஒரு தடளேயில் முடியோது, இருப்ெினும் நீ நல்லது 

பெய்து ேிட்டோய்.  ெி ிய பெயலின் மூலம் அதிக 

நன்ளைளய அல்லோஹ் தருேோனோக.” என 

கூ ினோர்கள். 

சுப்யோன் இப்னு உளயனோ அேர்கள் கூறுகி ோர் 

கள்.“ ஒரு ைனிதன் ெிரயோணத்திலிருந்து திரும்ெி 
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ேந்தோர். உட்கோர றேண்டும் என்  எண்ணத் தில்,  

நின்று பதோழுதுக் பகோண்டிருந்த தன் தோயின் ைீது 

றைோதி ேிட்டோர். இளத அ ிந்த தோய் நன்ளை 

பெய்ய றேண்டும் என்ெதற்கோக ைகனுக்கு இடம் 

பகோடுத்தோர். 

உன் தோய்க்கு உெகோரம் பெய்ேது றெோல் 

தந்ளதக்கும் உெகோரம் பெய். 

ைதிப்ெிற்குோிய அஷ் பஷய்க் அப்துல் அஸீஸ் 

ெின் ெோஸ் அேர்கைிடம் ஒருேர் இவ்ேோறு 

றகட்டோர். 

“நோன் இரோனுேத்தில் சுைோரோன ஒரு ெம்ெைத் 

திற்கு பதோழில் புோிகிற ன். அதில் ஒரு ெகுதிளய 

என் தோய்க்குக் பகோடுக்கிற ன். ஏற்பகனறே 

எனக்கோக அேர்கள் பெய்த பெலவுக்கு எது 

நன் ிக் கடனுக்கோகும் என நிளனக்கிற ன். என் 

தந்ளத நோன் ெிறுேனோக இருக்கும் றெோது கூட 

எனக்கோக பெலவு பெய்யேில்ளல. அதனோல் நோன் 

அேருக்கு எதுவும் பகோடுப்ெதில்ளல. இது 

ேிடயத்தில் என் ைீது ஏறதனும்  ெோேம் 

உண்டோகுைோ?” எனக் றகட்டோர். 

அதற்கு றஷய்க் அேர்கள், “உனது பெற்ற ோர் நீ 

ெி ிய ேயதில் இருக்கும் றெோது உனக்கோக 
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பெலவு பெய்யோேிடினும், பெற்ற ோருக்கோக 

ெிள்ளைகள் பெலவு பெய்ேது ேோஜிெோன 

ேிடயங்கைில் ைிகவும் முக்கியைோனதோகும்.” என 

ெதிலைித்தோர்கள். 

இது பதோடர்ெோக அல்லோஹ் கூ ியிருப்ெது சூரோ 

லுக்ைோன்14) “உன் தந்ளதக்கு உெகோரம் 

பெய்ேதும், பெோல்லோலும், பெயலோலும் அழகிய 

முள யில் நடந்துக் பகோள்ேதும், அேருக்கு 

யோறதனும் றதளே இருப்ெின் உன்ளனயும், உன் 

குடும்ெத்ளதயும் ெோதிக்கோத ேிதத்தில் நிள  

றேற்றுேதும் உன்ைீது கடளையோகும். இவ்ேோறு 

பெய்ேது, “தோனும், ெி ரும் ெோதிக்கப்ெடோத 

ேிதத்தில்” என்று நெி (ஸல்) அேர்கள் கூ ியிருப் 

ெதற்கு ஒப்ெோகும். உன்னிடம் ேெதியிருப்ெின், 

தனது றதளேளய றகட்டுப் பெறுகின்  உோிளை 

உனது தந்ளதக்கு உண்டு. இது பதோடர்ெோக நெி 

(ஸல்) அேர்கள், “நீங்கள் உட்பகோண்டளே 

கைில்  ைிகவும் ெி ப்ெோனது உங்கள் உளழப்ெி 

லிருந்து பெற் தோகும். நிச்ெயைோக உங்கள் 

ெிள்ளைகள் உங்கள் உளழப்ெில் நின்றும் 

உள்ைேர்கறை.” என்று கூ ினோர்கள். உனது 

தோய்க்கும், தந்ளதக்கும் உெகோரம் பெய்யும் ெடி 

யும், அேர்கைின் பெோருத்தத்திளன ெம்ெோதித்துக் 
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பகோள்ளும் ெடியும் நோன் உங்களை உெறதெிக் 

கின்ற ன். ஏபனனில் நெி (ஸல்) அேர்கள் 

“அல்லோஹ்ேின் பெோருத்தம் பெற்ற ோோின் 

பெோருத்தத்தில் உண்டு. அேனது பேறுப்பு 

பெற்ற ோோின் பேறுப்ெில் உண்டு” எனக் 

கூ ியதனோல் அல்லோஹ் நம் அளனேருக்கும் 

தவ்பீக் பெய்ேோனோக. (ெதோேோ இஸ்லோைிய்யோ)  

பெற்ற ோருக்கு உெகோரம் புோிதல் 

ேோழ்நோைிலும்,  ிஸ்கிலும் (ேோழ்ேோதோரம்)  

அதிகோிப்ளெ உண்டோக்கும். 

அனஸ் இப்னு ைோலிக் அேர்கள் கூறுகின் ோர் 

கள். “நெி (ஸல்) அேர்கள்பெோன்னோர்கள். 

எேபனோருேன் தன் ேோழ் நோளையும், ேோழ்க்ளக  

ேெதிகளையும் அதிகோித்துக் பகோள்ை ேிரும்பு 

கின் ோறனோ, அேன் தனது பெற்ற ோருக்கு 

உெகோரம் பெய்யட்டும்.  தனது இனெந்துக்களை 

றெர்ந்து நடந்துக் பகோள்ைட்டும்.”  ிேோயத்து 

அஹ்ைத். 

தூெோன் ( ழி)  அேர்கள் கூறுகின் ோர்கள். 

“ைனிதன் பெய்யும் ெோேத்தின் கோரணைோக 

அேனது  ிஸ்கு தடுக்கப் ெடுகின் து. ஒருே 

னுளடய கழோளே (ேிதிளய) ைோற் , துஆளேத் 
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தேிர எதனோலும் முடியோது.பெற்ற ோருக்கோன 

உெகோ ரம் ேோழ் நோளை அதிகோிக்கச் 

பெய்கின் து.” 

தோயின் ைரணத்தின் ெின்னர் நோன் எவ்ேோறு 

அேர்களுக்கு உெகோரம் பெய்றேன்? 

அஷ் பஷய்க் அேர்கள் கூ ினோர்கள்; “ ஒரு  

ைனிதர் நெி (ஸல்) அேர்களைப் ெோர்த்து, யோ 

 சூலுள்ைோஹ்! (ஸல்) பெற்ற ோருக்கு பெய்யும் 

உெகோரத்தில் எளேறயனும் ைரணத்தின் ெின்னர் 

உண்டோ? அேற்ள  நோன் பெய்ேதற்கு.” எனக் 

றகட்டோர்.   சூல் (ஸல்) அேர்கள், “ அேர்களுக் 

கோக பதோழுேதும்,  ெிளழ பெோறுக்க றதடுேதும், 

அேர்கள் பெய்த உடண்ெடிக்ளககளை கோப்ெோற் 

றுேதும், அேர்கைின் நண்ெர்களை கண்ணியப் 

ெடுத்துேதும், அேர்கள் ேழி மூலம் ேந்த இன 

ெந்துக்களை றெர்ந்து நடப்ெதும் இளேயளணத் 

தும் ேெோத்தின் ெின்னர் உன் பெற்ற ோருக்கோன 

உெகோரைோகும். 

உனது தோய்க்கோக துஆ பெய்யும் ெடியும், ெிளழ 

பெோறுக்கத் றதடும்ெடியும், ைோர்க்கத்திற்குட் ெட்ட 

ேஸிய்யோக்களை நிள  றேற்றும் ெடியும், 

அேர்கைது நண்ெர்களை கண்ணியப் ெடுத்தும் 
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ெடியும், ைோைோ, ெோச்ெி,பெோியம்ைோ, றெோன்ற ோர் 

களையும் தோய் ேழி இனெந்துக்களை றெர்ந்து 

நடக்கும் ெடியும் நோன் உங்களுக்கு உெறதெம் 

பெய்கிற ன்.” 

அபு புர்தோ ( ழி) அேர்கள் கூ ினோர்கள். “ நோன் 

ைதீனோவுக்கு ேந்றதன். அப்பெோழுது அப்துல்லோ  

இப்னு  உைர் ( ழி) அேர்கள் என்னிடம் ேந்து, 

”நோன் ஏன் தங்கைிடம் ேந்றதன் என்ெளத 

அ ிவீர்கைோ?” எனக் றகட்டோர். அதற்கு 

“இல்ளல” என ெதிலைித் றதன். அப்பெோழுது 

அன்னோர் பெோன்னோர்கள், “ சூல் (ஸல்) அேர்கள் 

பெோல்ல நோன் றகட்றடன். ‘எேர் தன் தந்ளதளய 

தன் கப்ோில் றெர நிளனக்கின் ோறரோ அேர் தனது 

தந்ளத ேெோத்தோன ெின்னர், தன் தந்ளதயின் 

ெறகோதரர்களுடன் றெர்ந்து நடக்கட் டும்.’ எனது 

தந்ளத உைர் அேர்களுக்கும் உங்கள் தந்ளதக்கும் 

இளடயில் ெறகோதரத் துேமும், அன்பும் இருந்தது. 

அளத நோன்  அளடந்துக் பகோள்ை நிளனத் றதன்.” 

 ிேோயத் இப்னு ஹிப்ெோன். 

ெோேங்கில் ைிகப் பெோியது எது என 

உங்களுக்கு அ ிேிக்கட்டுைோ? 
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ைதிப்ெிற்குோிய அஷ் றஷய்க் அப்துல்லோஹ் ெின் 

ஜெளரன் அேர்கைிடம் ெின்ேருைோறு றகட்கப் 

ெட்டது. “ேோலிெர்கைில் ெிலர் தங்கள் 

பெற்ற ோளர றநோேிளன பெய்தும், உரத்த 

பதோனியில் அேர்களுடன் றெெியும், ைோியோளத 

பகோடுக்க ை ந்தும் நடந்துக் பகோள்கின் னர். 

இேர்கள் பதோடர்ெோக என்ன பெோல்ல 

நிளனக்கி ீர்கள்? பெற்ற ோளர றநோேிளன 

பெய்ேது பெரும் ெோேத்ளத றெர்ந்ததோ? 

றநோேிளன பெய்ெேர் தவ்ெோ பெய்ேது 

அேெியைோ? தவ்ெோ பெய்யோேிட்டோல் 

அல்லோஹ்ேிடைிருந்து தண்டளன கிளடக்குைோ?” 

இதற்கு அஷ் பஷய்க் அேர்கள் ெின்ேருைோறு  

ெதிலைித்தோர்கள். “ அல்லோஹ் பெற்ற ோோின் 

ேிடயத்தில் ேஸிய்யத் பெய்து, அேர்கைின் 

உோிளைகளை தன்னுளடய உோிளையுடன்  

இளணத்துக் கூ ியுள்ைோன். (சூரோ லுக்ைோன்) 

அல்லோஹ் அேனது உோிளைகளை ெற் ி முதலில் 

கூ ி அதற்கு அடுத்ததோக பெோற்ற ோருக் கு 

உெகோரம் பெய்ேளத கூ ி யுள்ைோன். அேர்கள்  

முதுளை எய்தி ேிட்டோல் அேர்களை பேறுக்க 

றேோ, றேதளனப் ெடுத்த றேோ றேண்டோம். 
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ைோ ோக அன்பு, ெணிவு கோட்டி பைன்ளையோக 

றெெவும். அத்றதோடு அேர்கள் ைீது அருள் 

பெய்யும் ெடி அல்லோஹ் ேிடம் றகட்க றேண்டும் 

என்றும், ெிறு ேயதில் அேர்கள் பெய்த உெகோரத் 

ளத ஞோெகப்ெடுத் திக் பகோள்ளும் ெடியும் கூ ி 

யுள்ைோன். 

ஒரு முள   சூல் (ஸல்) அேர்கள் றகட்டோர்கள். 

“ெோேங்கைில் ைிகப் பெோியது எது என உங்க 

ளுக்கு  அ ிேிக்கட்டுைோ?”  அதற்கு றதோழர்கள்  

“ஆம்” என் னர்.  சூல் (ஸல்) அேர்கள், 

“அல்லோஹ்வுக்கு இளண ளேப்ெதும், 

பெற்ற ோளர றநோேிளன பெய்ேதும்” என 

ெதிலைித்தோர்கள். 

பெற்ற ோளர ெி ர் ஏெக் கோரணைோேளத ேிைக்கி  

“அது பெரும் ெோேைோகவும்” என  சூல் (ஸல்) 

கு ிப்ெிட்டு கூ ினோர்கள். “ஒரு ைனிதன் தன் 

பெற்ற ோளர ஏசுேது பெரும்  ெோேங்களை 

றெர்ந்ததோகும். றைலும் தன் பெற்ற ோளர லஃனத் 

பெய்ெேளர அல்லோஹ் லஃனத் பெய்யட்டும்.” 

என்று நெி (ஸல்) கூ ினோர்கள். 

அதற்கு ெஹோெோக்கள், “எவ்ேோறு ஒருேர் தன் 

பெற் ளர ெி ர் ஏெக் கோரணைோேோர்?” எனக் 
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றகட்டோர்கள். அதற்கு, “ ஒருேர் ைற் ேோின் 

தோளய அல்லது தந்ளதளய எசுேதனோல் 

ெம்ெந்தப் ெட்டேர்கள் இேோின் பெற்ற ோளர 

ஏசுேோர்கை.” என நெி (ஸல்) அேர்கள் 

ேிைக்கினோர்கள். 

பெற்ற ோோின் உோிளைகளையும், அேர்களுக்கு 

உெகோரம் பெய்யும் முள களை பதோிந்திருப் 

ெதும், அேர்கைின்  உோிளைகளை பைன்ளையோக 

பகோடுப்ெதும், ெணிவுடன் நடந்துக் பகோள்ேதும், 

அேர்கள் றகட்கும்றெோது  அேர்கைின் றதளே 

களுக்கு  ேிளடயைிப்ெதும், தன்னோல் முடிந்த 

ேளர அேர்களுக்கு உதவுேதும், உெகோரத்தின் 

றெோது ஏற்ெட்ட ெிளழகளுக்கோக அல்லோஹ் 

ேிடம் தவ்ெோ பெய்ேதும், அேர்கைின் திருப் 

பெோருத்தத் ளதயும் ைன்னிப்ளெயும்றகட்ெதும் 

கடளை யோகும். நெி (ஸல்) அேர்கள் கூ ினோர் 

கள். 

“அல்லோஹ்ேின் பெோருத்தம் பெற்ற ோோின்  

பெோருத்தத்திலும் அேனது பேறுப்பு பெற்ற ோ 

ோின் பேறுப்ெிலும் உண்டு.” 

இேற் ின் ெலன்கள் 

முஜோஹித் அேர்கள் இவ்ேோறு கூறுகி ோர்கள். 
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“தகப்ென் அடிக்கும் றெோது அேரது ளகளய தட்டி 

ேிட ஒரு ெிள்ளைக்கு  முடியோது. எேர் பெற்ற ோர் 

ைீது (கருளணயின் ி) கடுளையோக ெோர்ளே 

பெலுத்துகின் ோறரோ, அேர் தன் பெற்ற ோருக்கு 

உெகோரம் பெய்ய ேில்ளல. எேர்  கேளலக்குோிய 

ேிடயங்களை அேர்களுக்கு  ஏற்ெடுத்துகின் 

 ோர்கறைோ,  அேர்கள் பெற்ற ோளர றநோேிளன 

ெடுத்தி ேிட்டனர்.  

ஹஸன் இப்னு அலி ( ழி) அேர்கள் கூறுகின் 

 ோர்கள். “பெற்ப ோளர றநோேிளன  ெடுத்தும் 

ேிடயத்தில், “ெீ”  என்ெளத ேிட இலகுேோன 

(ேோர்த்ளத) ஏதோேது இருந்திருந்தோல் அளத 

அல்லோஹ் ஹரோைோக்கியிருப்ெோன்.பெற்ற ோளர 

றநோேிளன பெய்ெேர் சுேர்க்கம் நுளழய 

ைோட்டோர். றைலும் அல்லோஹ் ைறுளையில் 

அேர்களை ெோர்க்கவுைோட்டோன்.” 

பெற்ற ோளர றநோேிளன பெய்ெேோின் 

அைல்கள்  எற்றுக்பகோள்ைப் ெடுேதில்ல. 

இப்னு உைர் ( ழி) அேர்களை பதோட்டும்  

 ிேோயத் பெய்யப்ெடுகி து.  சூல் (ஸல்) 

அேர்கள் கூ ினோர்கள். “அல்லோஹ் மூன்று 

ேளகயோன ைனிதர்களை கியோைத் நோைில் ெோர்க்க 
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ைோட்டோன். பெற்ற ோளர றநோேிளன பெய்தேன், 

ைது ெோனத்துக்கு அடிளைப் ெட்ட ேன், தோன் 

பகோடுத்தேற்ள   பெோல்லிக் கோட்டு ெேன்.” 

 ிேோயத் அந் நஸோயி, அல் ஹோகிம். 

அெி உைோைோ ( லி) அ ிேித்தோர்கள்,  சூல் (ஸல்) 

அேர்கள் பெோன்னோர்கள், “மூன்று ேளகயோன 

ைனிதர்கள் பெோர்க்கம் நுளழய ைோட்டோர்கள். 

அேர்கள் பெற்ற ோளர றநோேிளன பெய்தேர்கள், 

றரோெைற் ேர்கள், ஆணுக்கு நிகரோக நடக்கும் 

பெண்.” 

“மூன்று ேளகயோன ைனிதர்கள் பெோர்க்கம் 

நுளழய ைோட்டோர்கள். அேர்கள் பெற்ற ோளர 

றநோேிளன பெய்தேன், பகோடுத்தேற்ள  

பெோல்லிக் கோட்டுெேன், அல்லோஹ்ேின் கத்ளர 

பெோய்யோக்குெேன். இப்ெோேங்களுக்கு ெதிலோக 

எவ்ேளகயோன ெோிகோரங்களையும் அல்லோஹ் 

ஏற்றுக் பகோள்ை ைோட்டோன். 

”இப்ெடிப்ெட்ட ெோேங்கைிலிருந்து 

அல்லோஹ் எம் அளனேளரயும் 

ெோதுகோப்ெோனோக. ஆைீன். 


