
மனிதர்களிடம் நல்ல காரியங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டளளயிடும் இஸ்லாம் பல ேிஷயங்கள் 
இருக்கக் கூடாது என்று கட்டளளயிடுகிறது. அதில் முக்கியமாக மூன்று ேிஷயங்கள் இருக்கக் கூடாது. 
அளே இருந்தால் அேர் ச ார்க்கம் புக முடியாமல் வபாய் ேிடும். அவத வநரத்தில் இந்த மூன்றும் 
இல்லாேிட்டால் அேர் கண்டிப்பாக ச ார்க்கம் வபாோர் . அவை:- 1) தற்பெருவை (ஆணேம்) 2) மைோசடி 
3) கடன் என்று இஸ்லோம் கட்டளளயிடுகிறது. 

''ஆணேம், வமா டி, கடன் ஆகிய மூன்றும் நீங்கிய நிளலயில் ஒருேரின் உயிர் பிரிந்தால் அேர் 
ச ார்க்கத்தில் இருப்பார்'' என்று நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். அறிேிப்பேர்: ஸவ்பான் (ரலி), நூல்கள்: 
அஹ்மத் (21356), திர்மிதீ (1497) 

 

 

பூமியில் ஆணேத்ளதயும், குழப்பத்ளதயும் ேிரும்பாதேர்களுக்காக அந்த மறுளம ோழ்ளே 
ஏற்படுத்தியுள்வளாம். நல்ல முடிவு (இளறேளன) அஞ்சுவோர்க்வக. (அல்குர்ஆன் 28:83) 

 

ஆணைம் கடுகளவும் இருக்கக் கூடோது! :- ''தமது உள்ளத்தில் கடுகளவு இளற நம்பிக்ளகயுள்ள எேரும் 
நரகத்தில் நுளழய மாட்டார். தமது உள்ளத்தில் கடுகளவு ஆணேம் உள்ள எேரும் ச ார்க்கத்தில் நுளழய 
மாட்டார்'' என்று நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். அறிேிப்பேர்: இப்னுமஸ்வூத் (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் (148) 

 

பெருவை இவைைனுக்கு ைட்டுமை உரியது! :- நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள்: கண்ணியம் அ(ந்த 
இளற)ேனுளடய கீழாளடயாகும். சபருளம அேனுளடய வமலாளடயாகும். (அல்லாஹ் கூறுகிறான்:) 
ஆகவே (அேற்றில்) யார் என்வனாடு வபாட்டியிடுகிறாவனா அேளன நான் வேதளன ச ய்வேன். 
அறிேிப்பேர்: அபூஸயதீ் (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் (5114) 

 

எனவே இளறேனுக்கு மட்டும் ச ாந்தமான இந்தப் சபருளமளய ேிட்டு ேிட்டு, பணிவு என்ற 
நற்பண்ளபக் களடப்பிடிக்க வேண்டும். 
 

 

வமா டித் தன்ளம பற்றி நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறும் வபாது இது இரட்ளட வேடம் வபாடும் நயேஞ் கனின் 
தன்ளமயாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
 

''வப ினால் சபாய் வபசுோன், ோக்குக் சகாடுத்தால் மாறு ச ய்ோன், நம்பினால் வமா டி ச ய்ோன் ஆகிய 
மூன்றும் நயேஞ்கனின் அளடயாளமாகும்'' என்று நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். அறிேிப்பேர்: 
அபூஹுளரரா (ரலி), நூல்கள்: புகாரி (33), முஸ்லிம் (107) 

 

''நயேஞ்கனின் அளடயாளங்கள் மூன்றாகும். அேன் வநான்பு வநாற்றாலும், சதாழுதாலும், தன்ளன ஒரு 
முஸ்லிம் என்று கூறிக் சகாண்டாலும்  ரிவய!'' என்று நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். அறிேிப்பேர்: 
அபூஹுளரரா (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் (109) 

 

மைோசைோன கூட்டம் மைோசடி பசய்யும்! :- ''உங்களுக்குப் பிறகு ஒரு  முதாயத்தார் (ேர) இருக்கின்றார்கள். 
அேர்கள் நம்பிக்ளக வமா டி ச ய்ோர்கள். அேர்களிடம் எளதயும் நம்பி ஒப்பளடக்கப்படாது. அேர்கள் 
 ாட் ியாக இருக்கத் தாமாகவே முன் ேருோர்கள். ஆனால்  ாட் ியம் அளிக்கும் படி அேர்களள யாரும் 
வகட்க மாட்டார்கள். அேர்கள் வநர்ச்ள  ச ய்ோர்கள். ஆனால் அளத நிளறவேற்ற மாட்டார்கள். 

தற்பெருமை! (ஆணவம்) 

மைோசடி! 

முன்னுமை 



அேர்களிளடவய பருமானயிருக்கும் (சதாந்தி ேிழும்) நிளல வதான்றும்'' என்று நபி (ஸல்) அேர்கள் 
கூறினார்கள். அறிேிப்பேர்: இம்ரான் பின் ஹுளஸன் (ரலி), நூல்: புகாரி (2651) 

 

ஈைோன் இருக்கோது! : - வமா டி ச ய்பேர், வமா டி ச ய்யும் வபாது ஈமான் இல்லாமல் வபாய் ேிடும் என்று 
கடுளமயான எச் ரிக்ளக சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

''வமா டி ச ய்பேன், வமா டி ச ய்யும் வபாது அேன் இளற நம்பிக்ளகயாளனாக இருந்தபடி வமா டி 
ச ய்ேதில்ளல. (இதிருந்து ேிலகிக் சகாள்ளுமாறு) உங்களள நான் எச் ரிக்கிவறன்; உங்களள நான் 
எச் ரிக்கிவறன்'' என்று நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். அறிேிப்பேர்: அபூஹுளரரா (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் (103) 

 

ச ார்க்கத்ளதத் தளட ச ய்யும் இந்த வமா மான காரியத்ளத ேிட்டும் ேிலகி, ச ார்க்கத்ளதக் 
கடளமயாக்கிக் சகாள்ள வேண்டும். 
 

 

கடன் ோங்கி அளதத் திருப்பிக் சகாடுக்காமல் அல்லது அளதத் திருப்பிக் சகாடுப்பதற்குரிய 
ச ல்ேத்ளதச் வ ர்க்காமல் இறந்து ேிடுேது ச ார்க்கத்திற்குச் ச ல்ல முடியாமல் வபாேதற்குக் 
காரணமாக அளமகின்றது. இந்தக் கடன் சதாடர்பாக நபி (ஸல்) அேர்கள் கடுளமயாக எச் ரிக்ளக 
ச ய்துள்ளார்கள். 
 

கடனோளிக்கு நெிகளோர் பதோழுைிக்கைில்வல :- ஜனாஸாத் சதாழுளக நடத்துேதற்காக ஒருேரது 
உடல் சகாண்டு ேரப்பட்டது. இேர் கடனாளியா? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அேர்கள் வகட்டவபாது, 

நபித்வதாழர்கள் இல்ளல என்றனர். அேருக்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அேர்கள் சதாழுளக 
நடத்தினார்கள். பிறகு மற்சறாரு ஜனாஸா சகாண்டு ேரப்பட்டவபாது, இேர் கடனாளியா? என்று நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அேர்கள் வகட்டார்கள். நபித்வதாழர்கள் ஆம் என்றனர். அப்படிசயன்றால் உங்கள் 
வதாழருக்கு நீங்கவள சதாழுளக நடத்துங்கள்! என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். 
அப்வபாது அபூகத்தாதா (ரலி) அேர்கள், அல்லாஹ்ேின் தூதவர! இேரது கடனுக்கு நான் சபாறுப்பு என்று 
கூறியதும், அேருக்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அேர்கள் சதாழுளக நடத்தினார்கள். நூல் : புகாரி 2295 

 

ைறுவையில் நன்வைகள் ெிடுங்கப்ெடும் :- "திோலாகிப் வபானேர் யார் என்று நீங்கள் அறிந் 
திருக்கின்றரீ்களா?” என்று அல்லாஹ்ேின் தூதர் (ஸல்) அேர்கள் வகட்ட வபாது, "யாரிடத்தில் பணமும் 
பண்ட பாத்திரங்களும் இல்லாமல் இருக்கின்றவதா அேர் தான்” என்று நபித்வதாழர்கள் பதிலளித்தனர். 
அப்வபாது நபி (ஸல்) அேர்கள், "எனது  முதாயத்திலிருந்து திோலாகிப் வபானேர் மறுளம நாளில் 
சதாழுளக, வநான்பு, ஜகாத் ஆகியேற்ளறக் சகாண்டு ேருோர். வமலும் அேர் இன்சனாருேளரத் 
திட்டியிருப்பார். அேர் மீது அேதூறு ச ால்லியிருப்பார். அேரது சபாருளளச்  ாப்பிட்டிருப்பார். அேரது 
ரத்தத்ளத ஓட்டியிருப்பார். அேளர அடித்திருப்பார். எனவே (பாதிக்கப்பட்ட) அேருக்கு இேரது 
நன்ளமகளிலிருந்து அல்லாஹ் ேழங்கி ேிடுோன். இன்னாருக்கு அேரது நன்ளமகளள ேழங்கி 
ேிடுோன். அேர் மீது உள்ள ேழக்கு தீர்க்கப்படும் முன் அேரது நன்ளமகள் தீர்ந்து வபாய் ேிட்டால் 
(பாதிக்கப்பட்ட) அேர்களின் பாேங்கள் எடுக்கப்பட்டு இேர் மீது எறியப்பட்டுப் பின்னர் நரகத்தில் தூக்கி 
எறியப்படுோர்” என்று ச ான்னார்கள். அறிேிப்பேர் : அபூஹுளரரா (ரலி), நூல் : முஸ்லிம் 4678 

 

தற்சபருளம, வமா டி, கடன் என்ற மூன்று காரியங்களிருந்து ஒருேர் ேிலகி இருப்பதால் நற்ச யல்கள் 

நம்மிடம் ேந்து வ ர்ேதுடன், ச ார்க்கத்துக்கு உரியேர்களாகவும் நாம் ஆகலாம். எனவே நம் 
ச யல்பாடுகளில் இந்த மூன்று காரியங்களளயும் முற்றிலுமாக ேிலக்கி ளேப்வபாம். 

கடன்… 

http://riyadhtntj.net - www.facebook.com/tntjriyad 
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