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எளிய திருமணம் 
 

வீட்டைக் கட்டிப் பார்! கல்யாணத்டை நைத்திப் பார்! என்று கூறும் அளவுக்குத் திருமணம் என்பது மிகவும் 
சிரமமான காரியமாக ஆக்கப்பட்டு விட்ைது. ஒருவன் திருமணம் முடிக்க வவண்டும் என்றால் லட்சக்கணக்கில் 
பணம் இருந்ைால் ைான் திருமணம் முடிக்க முடியும் என்ற நிடல சமுைாயத்தில் வைாற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆனால் இஸ்லாம் மார்க்கம் திருமணத்டை மிகவும் எளிடமயாக ஆக்கி டவத்துள்ளது. 

அப்பபண்கள் உங்களிைமிருந்து கடுடமயான உைன்படிக்டக பசய்துள்ளனர். (அல்குர்ஆன் 4:21) 

திருமணம் என்றால் லட்சக் கணக்கில் பசலவு பசய்து நைத்ை வவண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ல; அது ஒரு வாழ்க்டக 
ஒப்பந்ைம் ைான் என்று இந்ை வசனம் பைளிவாக்குகின்றது. 

அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல்) அவர்களும் இடை வலியுறுத்தி உள்ளார்கள். 

''குடறந்ை பசலவில் நைத்ைப்படும் திருமணவம அதிக பரகத் (இடறவனின் மடறமுகமான 
வபரருள்) நிடறந்ைது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலி), 
நூல்: அஹ்மத் 23388 

நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நடைபபற்ற ஒரு திருமணத்டைப் பாருங்கள். 

ஒரு பபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல்) அவர்களிைம் வந்து, ''அல்லாஹ்வின் தூைவர! என்டனத் ைங்களுக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கிை (மஹ்ரின்றி என்டனத் ைாங்கள் மணந்து பகாள்ள) வந்துள்வளன்'' என்று பசான்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல்) அவர்கள் அவடர வநாக்கிப் பார்டவடய உயர்த்தி வநராகப் பார்த்து விட்டு 
பார்டவடயத் ைாழ்த்திக் பகாண்ைார்கள். பிறகு, ைமது ைடலடயத் பைாங்க விட்டுக் பகாண்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூைர் (ஸல்) அவர்கள் ைம் விஷயத்தில் எந்ை முடிடவயும் பசய்யவில்டல என்படைக் கண்ை அந்ைப் பபண் 
(அந்ை இைத்திவலவய) அமர்ந்து பகாண்ைார். அப்வபாது நபித் வைாழர்களில் ஒருவர் எழுந்து, ''அல்லாஹ்வின் 
தூைவர! ைங்களுக்கு அவர் வைடவயில்டலபயன்றால் அவடர எனக்கு மணமுடித்து டவயுங்கள்'' என்று 
பசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ''(மஹ்ராகச் பசலுத்ை) உம்மிைம் ஏவைனும் பபாருள் உண்ைா?'' என்று 
வகட்ைார்கள். அைற்கவர், ''அல்லாஹ்வின் மீைாடணயாக! என்னிைம் ஏதுமில்டல, அல்லாஹ்வின் தூைவர!'' 
என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ''உம் குடும்பத்ைாரிைம் பசன்று ஏைாவது கிடைக்குமா என்று பார்!'' என்றார்கள். 
அவரும் வபாய் பார்த்து விட்டுத் திரும்பி வந்து ''அல்லாஹ்வின் மீைாடணயாக! ஏதும் கிடைக்கவில்டல, 
அல்லாஹ்வின் தூைவர!'' என்று பசான்னார். ''இரும்பாலான ஒரு வமாதிரமாவது கிடைக்குமா என்று பார்!'' என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பசால்லி அனுப்பினார்கள். அவர் மீண்டும் பசன்று விட்டுத் திரும்பி வந்து, ''அல்லாஹ்வின் 
தூைவர! இரும்பாலான வமாதிரம் கூைக் கிடைக்கவில்டல. ஆனால் இவைா இந்ை எனது வவட்டி உள்ளது'' என்று 
பசான்னார். அைற்கு அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல்) அவர்கள், ''இந்ை வவட்டிடய நீர் அணிந்து பகாண்ைால் 
அவள் மீது ஏதும் இருக்காது. அவள் அணிந்து பகாண்ைால் உம்மீது ஏதும் இருக்காது'' என்று கூறினார்கள். 
பிறகு அந்ை மனிைர் நீண்ை வநரம் அங்வகவய அமர்ந்து பகாண்ைார். பிறகு அவர் எழுந்ைார். அவர் திரும்பிச் 
பசல்வடை அல்லாஹ்வின் தூைர் (ஸல்) அவர்கள் பார்த்ை வபாது அவடர அடழத்து வரும்படி உத்ைரவிட்ைார்கள். 
அவர் வரவடழக்கப்பட்ை வபாது, ''உம்முைன் குர்ஆனில் என்ன (அத்தியாயங்கள் மனப்பாைமாக) உள்ளது?'' 
என்று வகட்ைார்கள். அவர், ''இன்ன அத்தியாயம், இன்ன அத்தியாயம், இன்ன அத்தியாயம் என்னுைன் உள்ளன'' 
என்று எண்ணி எண்ணிச் பசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ''அவற்டற நீர் மனப்பாைமாக ஓதுவீரா?'' என்று 
வகட்ைார்கள். அவர், ''ஆம் (ஓதுவவன்)'' என்று பசான்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ''உம்முைன் உள்ள குர்ஆன் 
அத்தியாயங்களுக்காக இப்பபண்டண உமக்குத் திருமணம் முடித்துக் பகாடுத்வைன். நீர் பசல்லலாம்'' என்று 
பசான்னார்கள். அறிவிப்பவர்: ஸஹ்ல் பின் ஸஅத் (ரலி), நூல்: புகாரி 5030 



இந்ை அளவுக்குத் திருமணத்டை மிகவும் எளிடமயாக ஆக்கி டவத்துள்ள இந்ை மார்க்கத்தில் இன்று 
வரைட்சடண, ஆைம்பர விருந்துகள் வபான்ற காரணங்களால் திருமணம் என்றாவல லட்சக் கணக்கில் பணம் 

வவண்டும் என்ற நிடலடய உருவாக்கி விட்ைார்கள்.  

இன்னிடசக் கச்வசரிகள், வாண வவடிக்டககள், வண்ண வண்ண அலங்காரக் கார்கள், ஊடர வடளத்துப் 
வபாைப்பட்ை பந்ைல்கள் என்று ஆைம்பரத் திருமணத்தின் பட்டியல்கள் நீண்டு பகாண்வை பசல்கின்றன. 
 
அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் மதீனவுக்கு வந்ை வபாது, அவர்கடளயும் ஸஅது பின் ரபீஉ (ரலி) 
அவர்கடளயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் சவகாைரர்களாக ஆக்கினார்கள். ஸஅது (ரலி) வசதி படைத்ைவர்களாக 
இருந்ைார். அவர், அப்துர்ரஹ்மான் (ரலி)யிைம், ''எனது பசல்வத்டைச் சரிபாதியாகப் பிரித்துத் ைருகிவறன். (என் 
மடனவியரில் ஒருத்திடய விவாகரத்துச் பசய்து) உமக்கு மணம் முடித்துத் ைருகின்வறன்'' என்று கூறினார். அைற்கு 
அப்துர்ரஹ்மான் (ரலி), ''உமது குடும்பத்திலும் பசல்வத்திலும் அல்லாஹ் பரக்கத் பசய்வானாக! எனக்குக் 
கடைவீதிடயக் காட்டுங்கள்'' என்று கூறினார். அவர் பாலாடைக் கட்டிடயயும் பநய்டயயும் இலாபமாகப் பபற்று 
அவர் ைங்கியிருந்ை வீட்ைாரிைம் பகாண்டு வந்ைார். சிறிது காலத்திற்குள் நறுமணப் பபாருளின் கடறயுைன் வந்ைார். 
அவரிைம் நபி (ஸல்) அவர்கள், ''என்ன விவசஷம்?'' என்று வகட்ைார்கள். அைற்கவர், ''அல்லாஹ்வின் தூைவர! 
நான் ஒரு அன்சாரிப் பபண்டண மணமுடித்துக் பகாண்வைன்'' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ''அவருக்கு 
என்ன மஹர் பகாடுத்தீர்கள்?'' என்று வகட்ைார்கள். ''ஒரு வபரீச்சங் பகாட்டை எடைக்குத் ைங்கம்'' என்று பதில் 
கூறினார். அைற்கு, ''ஓர் ஆட்டைவயனும் மணவிருந்ைாக அளிப்பீராக!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறிவிப்பவர்: அனஸ் (ரலி), நூல்: புகாரி 2048, 2049 

அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் என்ற இந்ை நபித்வைாழர் திருமணம் பசய்து பகாண்ை விபரம் அல்லாஹ்வின் தூைர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னர் ைான் பைரிகின்றது என்றால் நபியவர்களின் காலத்தில் எந்ை அளவுக்கு 
எளிடமயான முடறயில் திருமணங்கள் நடைபபற்றுள்ளன என்படை அறிய முடியும். 

இந்ை ஹதீஸில், திருமணத்தின் வபாது அதிகப்பட்சமாக மணமகன் ஒரு விருந்டை வழங்குவைற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் வயுறுத்தி உள்ளார்கள். இதுவும் அவரவர் சக்திக்கு ஏற்ப சாைாரண முடறயில் ைான் அடமய 
வவண்டுவம ைவிர கைன் வாங்கி, லட்சக்கணக்கில் பசலவு பசய்து விருந்து டவப்பைற்கு மார்க்கத்தில் எந்ை 
ஆைாரமும் இல்டல. 

நபி (ஸல்) அவர்கள், (திருமணம் முடித்து வலீமா விருந்ைளித்ை வபாது) பிலால் (ரலி) அவர்களிைம் வைால் 
விரிப்டபக் பகாண்டு வருமாறு உத்ைரவிை அவ்வாவற அது விரிக்கப்பட்ைது. பிறகு வபரீச்சம்பழம், பாலாடைக்கட்டி, 
பநய் வபான்றவற்டற இட்ைார்கள். (டஹஸ் எனப்படும் எளிடமயான உணடவத் ையாரித்து மக்களுக்கு 
விருந்ைளித்ைார்கள்) அறிவிப்பவர்: அனஸ் (ரலி), நூல்: புகாரி 4213 

இது ைான் இஸ்லாம் கூறும் எளிய திருமணமாகும். வரைட்சடண, ஆைம்பரங்கள், சீர் வரிடசகள், பபண் வீட்டு 
விருந்துகள் என மார்க்கத்திற்கு முரணான பசயல்களின் மூலம் இஸ்லாம் காட்டித் ைந்ை எளிய திருமணத்டை, 
சிரமமான காரியமாக மாற்றியவர்கள் மறுடமயில் இடறவனிைம் பதில் பசால்லியாக வவண்டும்.                                                          

 

மார்க்க மற்றும் சமுைாய பணியில் என்றும்… 

ைமிழ்நாடு ைவ்ஹீத் ஜமாஅத் 
 


