
  இல்லறம் இனிக்க இனிய குர்ஆன் 
இயற்கையாை மனிதன் சமுதாயத்ததாடு குறிப்பாை குடும்பத்ததாடு ஒன்றி வாழக்கூடிய வகையில் தான்  பகைக்ைப்பட்டுள்ளான். கூட்ைாை சமூைத்கத 

சார்ந்து அதனுைன் நெருங்கிய நதாைர்தபாடு வாழதவ மனிதன் பழக்ைப்பட்டுள்ளான். இவ்வாறு அவன் வாழும் தெரத்தில் அக்குடும்பத்தில் ஏற்படும் துன்பங்ைகள 
அதனால் வாழ்வில் ஏற்படும் சிக்ைல்ைகள நீக்ை மனிதன் முயற்சி நசய்தவனாை இருக்கின்றான். அதில் பல சந்தர்பங்ைளில் தவறான ெைவடிக்கைைகள 
தமற்நைாள்வதனால் குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்ைப்பட்டு மன உகளச்சலுக்கும் துன்பத்திற்கும் ஆளாகிறான். 

இஸ்லாமிய மார்க்ைம் எந்தப் பிரச்சகனயில் தகலயிட்ைாலும் அதில் முழுகமயாைவும், நதளிவாைவும், அறிவுக்குப் நபாருத்தமாைவும், ெகைமுகறக்கு 
சாத்தியமான வகையிலும் அணுைக் கூடிய ஒரு மார்க்ைம்.  

ைைந்த ைாலங்ைளிலிருந்து தற்தபாகதய நிகலகயக் ைவனிக்கும் தபாது குடும்ப அகமப்பு ெம்மிைம் நைாஞ்சம் நைாஞ்சமாை சிகதந்து வருகிறது. 
இப்படிநயல்லாம் குடும்பங்ைள் சீரழிகவ தொக்கிச் நசல்லக் ைாரணம், முஸ்லிம்ைள் இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் சட்ைங்ைகளத் நதரியாமல் அல்லது 
அவர்ைளுக்குத் நதளிவாைச் நசால்லப்பைாமதலதய  இருப்பது தான். திருமகற குர்ஆன் மூலமாை, ெபி(ஸல்) அவர்ைளின் வாழ்க்கையிலிருந்து விளங்கி 
நசயல்படுத்தினால், இல்லறம் இனிப்பது நிச்சயம்.  

குடும்ப உறவுக்கு இஸ்லாம் ச ால்லும் முக்கிய காரணம்: 
எல்லா உயிரினங்ைளும் ஆண், நபண் என்கிற இனக்ைவர்ச்சியின் மூலம் நபருைக் கூடியதாை இருந்தாலும், மனிதனுக்கு மட்டுதம குடும்பம் என்கிற அகமப்பு 

இருக்கிறது. குடும்ப உறவில் சந்ததிைகள உருவாக்குவது முக்கிய முதல் ைாரணமாை அகமகின்றது. இகத  அல்லாஹ் தனது திருமகற குர் ஆனில் 
குறிப்பிடுகிறான். 

“மனிதர்ைதள! உங்ைகள ஒதர ஒருவரிலிருந்து பகைத்த உங்ைள் இகறவகன அஞ்சுங்ைள்! அவரிலிருந்து அவரது துகணகயப் பகைத்தான். 
அவ்விருவரிலிருந்து ஏராளமான ஆண்ைகளயும், நபண்ைகளயும் பல்கிப் நபருைச் நசய்தான்.” (திருக்குர்ஆன் 4:1). 

இரண்ைாவதாை இந்த குடும்ப அகமப்புக்குள் மனிதன் வாழும் தபாது அது அவகன தவறான பாகதயில் நசல்வகத விட்டும் தடுக்கின்றது. 

ெபிைள் ொயைம்(ஸல்) கூறினார்ைள். “யாருக்கு திருமணம் நசய்து பராமரிக்ை சக்தி இருக்கிறததா, அவர்ைள் திருமணம் நசய்யட்டும். ஏநனனில் திருமணம் 

பிறர் மகன தொக்குவகத விட்டும், ைற்கபயும் ைாக்ை கூடியதாை உள்ளது”. தமலும் மனிதன் மன அகமதி நபறுவதற்கு ைணவன் மகனவி குடும்ப உறகவ 
ஏற்படுத்தியதாை கூறுகிறான் 

“அவதன உங்ைகள ஒதர ஒருவரிலிருந்து பகைத்தான். அவரிலிருந்து அவரது துகணவிகய அவளிைம் அவர் மன அகமதி நபறுவதற்ைாைப் பகைத்தான்” 
(அல்குர்ஆன் 7:189). 

இந்த ைாரணங்ைகள மனித சமுதாயம் விளங்கினால் குடும்ப அகமப்பின் முக்கியத்துவம் விளங்கும். 

குடும்ப அமைப்பின் நன்மைகள்: 
அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருக்கும் இயற்கை நியதியாை இருக்கின்ற குடும்ப அகமப்பில் மனிதனுக்கு ஏராளமான ென்கமைள் இருக்கின்றன. ஆணும் நபண்ணும் 

ைணவன் மகனவியாைச் தசர்ந்து வாழ்கின்ற குடும்ப அகமப்பின் மூலம் ெமது உைலுக்கும், மனதிற்கும், ஏன் இந்தச் சமூைத்திற்கும் கூை ென்கம கிகைக்கின்றது. 

குடும்பம் என்றாதலதய ஒரு ஆண், நபண்ணிலிருந்து தான் துவங்கும். ைணவனாை இருப்பவன் தந்கதயாை மாறுவான். மகனவியாை இருப்பவள் தாய் 
என்ற அந்தஸ்கத அகைகிறாள். அதத தபான்று இந்தக் ைணவன், மகனவிக்குத் தாய், தந்கத இருந்தால் அவர்ைள் தாத்தா பாட்டி என்ற உறவாகின்றார்ைள். 
அவர்ைளுக்கு அண்ணன், தம்பி, அக்ைாள், தங்கை என்ற உறவுைள் இருந்தால் மாமன், அத்கத என்ற உறவு முகறக்குள் வருவார்ைள். ஆை, குடும்பம் என்ற 
அகமப்கப கவத்துப் பார்த்தால் தான் ஒரு சமூைம் உண்ைாகும். தைாத்திரம் உண்ைாகும். இப்படி அகமயும் அகமப்பு தான் மனிதன் நெருக்ைடியான சூழ்நிகல 
அகைகின்ற தபாது நெருக்ைமாை வந்து நிற்பார்ைள்.  

குடும்ப உறவு தவண்ைாம் என்பவர்ைள் அவர்ைளது இளகம முறுக்கில் எல்லாம் சரியாைத் நதரிந்தாலும் பிற்ைாலத்தில் உைல் மற்றும் மனதொய்ைளுக்கு 
ஆளாக்ைப்படுவததாடு அனாகதைளாக்ைப்படுகிறார்ைள் என்பதத நிதர்சனமான உண்கமயாகும். 

குடும்பத்மை நா ைாக்கும் ைவறான உறவுகள்: 
ைணவன் மகனவி என்கிற உறகவ இஸ்லாம் ஆகைக்கு ஒப்பிடுகின்றது.  

“(மகனவியர்ைளான) அவர்ைள் உங்ைளுக்கு ஆகையாைவும், (ைணவர்ைளாகிய) நீங்ைள் அவர்ைளுக்கு ஆகையாைவும் இருக்கிறீர்ைள்”. (அல்குர்ஆன் 2:187). 

ஆகையினால் ெமக்கு கிகைக்கும் பாதுைாப்பு, தன்மானம், தூய்கம, ைண்ணியம் தபனல், ைற்நபாழுக்ைம் தபான்றகவைகள இல்லறம் என்ற உறவு மூலம் 
பரஸ்பரம் ைணவன் மகனவி தபண தவண்டும் என திருக்குர்ஆன் அறிவுருத்துகிறது. 

குடும்பம் என்ற அகமப்கப உருவாக்கிய பின்னர் அதன் அடிப்பகைகய சரிவர புரியாமல் பலர் அதகன ொசமாக்கி விடுகின்றனர். இதற்குக் ைாரணம், 
ஒரு நபண்ணின் ைணவனாை இருந்து நைாண்தை தவறாைப் பிற நபண்ைளிைம் தவறான பழக்ைம் நைாள்வதும், ஒரு ஆணுகைய மகனவியாை இருந்து 
நைாண்தை பிற ஆண்ைளிைம் தவறான பழக்ைம் நைாள்வதுதமயாகும். எப்தபாது ஒருவன் மகனவியல்லாத தவநறாரு நபண்ணின் பக்ைம் ைவனத்கதத் 
திருப்பிவிடுகிறாதனா அப்தபாது அவனுக்கு மகனவி அசிங்ைமாைத் தான் நதரிவாள். அதத தபான்று ைணவல்லாதவனின் பால் ைவனத்கதத் திருப்பிய 
நபண்ணுக்கு அவளது ைணவன் அருவருப்பாைத் தான் நதரிவான். 

அறிவியலின்படி ைணவன், மகனவி என்ற குடும்ப அகமப்பில் நபறும் இல்லறத்தினால் நிம்மதி கிகைக்கிறது. மன உகளச்சலுக்கும் உைற்கூறு 
பிரச்சகனைளுக்கும் அருமருந்தாை இல்லறம் பயன்படுகிறது. ஆனால் தவலி தாண்டிச் நசல்கிறவர்ைளுக்கு அந்த மருந்தத விஷமாை மாறிவிடுகிறது. அதாவது 
ெல்லகதக் நைட்ைதாக்கி விடுகிறார்ைள். மருந்து என்பது தொகயக் குணப்படுத்துவதற்குத் தான். அந்த மருந்தத விஷமாைவும் தொயாைவும் மாறிவிட்ைால் 
அதனால் என்ன பயன்?. தாம்பத்தியம் என்ற மருந்கதப் பற்றி சரியாைப் புரிந்து நைாள்ளாமல் இருப்பதால் விஷமாக்கிக் நைாண்ைார்ைள். இப்படிப்பட்ை 
ஆண்ைளுக்கு தனது மகனவியிைமும் சரியான சந்ததாஷமும் நிம்மதியும் கிகைக்ைாது. எந்த வழியில் தவறாை தாம்பத்தியத்கதப் நபறுகிறாதனா அங்தையும் 
முழுகமயான சந்ததாஷமும் நிம்மதியும் கிகைக்ைாது. இதத நிகல தைம் மாறிச் நசல்கின்ற நபண்ைளுக்கும் நபாருந்தும். 

அதனால் தான் அல்லாஹ் திருமகற குர்ஆனில் கூறும் தபாது விபச்சாரம் நசய்யாதத என்று நசால்லாமல் “விபச்சாரத்தின் பக்ைம் நெருங்ைாதத” என்று 
எச்சரிக்கிறான். 

“விபச்சாரத்திற்கு நெருங்ைாதீர்ைள்! அது நவட்ைக்தைைானதாைவும், தீய வழியாைவும் இருக்கிறது”. (அல்குர்ஆன் 17:32) 

“நவட்ைக்தைைான ைாரியங்ைளில் நவளிப்பகையானகதயும், இரைசியமானகதயும் நெருங்ைாதீர்ைள்!” (அல்குர்ஆன் 6:151) 

ெபிைள் ொயைம்(ஸல்) அவர்ைள் கூை ைடுகமயாை எச்சரித்து இருக்கிறார்ைள். விபச்சாரம் நசய்பவன், விபச்சாரம் புரியும் தபாது மூமினாை இருந்து நைாண்டு 
விபச்சாரம்புரிவதில்கல. தமலும், ஒருவன் மது அருந்தும் தபாது மூமினாை இருந்து நைாண்டு மதுஅருந்துவதில்கல. ஒருவன் திருடுகின்ற நபாழுது மூமினாை 
இருந்து நைாண்டு திருடுவதில்கல. ஒருவன் மக்ைள் பார்த்துக் நைாண்டிருக்ை, பிறரது நபாருகள அபைரித்துக்)நைாள்களயடிக்கும் தபாது மூமினாை இருந்து 
நைாண்டு நைாள்களயடிப்பதில்கல. அறிவிப்பவர்: அபூஹுகரரா (ரலி) - நூல்: புைாரி 2475, 5578, 6772, 6782, 6810. 

விபச்சாரம் நசய்கின்ற தபாது ஒருவன் முஃமினாை இருக்ைதவ மாட்ைான் என்று ெபியவர்ைள்நசால்லிக் ைாட்டுகின்றார்ைள். அப்படிநயனில் விபச்சாரம் 
நசய்கின்ற தபாது மரணம் வந்தால்,நிச்சயமாை அவர் முஃமினாை இருக்ைதவ முடியாது. மரணிக்கிற தபாது முஃமினாை இல்லாமல்மரணித்தால் ெரைத்திற்குத் 
தான் நசல்வான். தமற்ைண்ை விஷயங்ைகள கவத்து பார்க்கும் தபாது தவறான உறவு குடும்ப வாழ்கவ சீரழிக்கும். தமலும் மறுகமயில் இழிவான நிகலகய 
ஏற்படுத்தும் என்பகத ைவனத்தில் நைாண்டு மிைவும் எச்சரிக்கையாை இருக்ை தவண்டும். 

 

 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 



 ைஹ்ரைான உறவுகள்: 
தவறான உறவுைளுக்கு முக்கிய ைாரணம் ஆண், நபண் தனியாை இருப்பது மற்றும் நபண்ைள் தங்ைள் அலங்ைாரத்கத நவளிக்ைாட்டுவதற்கு இஸ்லாம் 

கூறும் சட்ை திட்ைங்ைகள சரியான முகறயில் விளங்ைாமல் / பின்பற்றாமல் இருப்பது ஒரு முக்கிய ைாரணமாை அகமந்து இருப்பகத ெகைமுகறயில் பார்க்ை 
முடிகிறது. 

யாகரத் திருமணம் நசய்வதற்குத் தகை நசய்யப்பட்டிருக்கிறததா அவர்ைளுைன் தனியாை இருக்ைலாம். இகத திருமகறயில் அல்லாஹ் விளக்கி 
ைாட்டுகிறான்   

உங்ைள் அன்கனயர், உங்ைள் புதல்வியர், உங்ைள் சதைாதரிைள், உங்ைள் தந்கதயரின் சதைாதரிைள், உங்ைள் அன்கனயின் சதைாதரிைள், சதைாதரனின் 
புதல்விைள், சதைாதரியின் புதல்விைள், உங்ைளுக்குப் பாலூட்டிய அன்கனயர், பால்குடிச் சதைாதரிைள், உங்ைள் மகனவியரின் அன்கனயர், நீங்ைள் 
தாம்பத்தியம் ெைத்திய மகனவிக்குப் பிறந்த உங்ைள் நபாறுப்பில் உள்ள மகனவியின் புதல்விைள், ஆகிதயார் (மணமுடிக்ை) விலக்ைப்பட்டுள்ளனர். நீங்ைள் 
உங்ைள் மகனவியருைன் உைலுறவு நைாள்ளா(த நிகலயில் விவாைரத்துச் நசய்து) விட்ைால் (அவர்ைளின் புதல்விைகள மணப்பது) உங்ைளுக்குக் 
குற்றமில்கல. உங்ைளுக்குப் பிறந்த புதல்வர்ைளின் மகனவியரும், (விலக்ைப்பட்டுள்ளனர்.) இரு சதைாதரிைகள ஒதர தெரத்தில் மணந்து நைாள்வதும் 
(விலக்ைப்பட்டுள்ளது). ெைந்து முடிந்தகதத் தவிர. அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாைவும், நிைரற்ற அன்புகைதயானாைவும் இருக்கிறான். (அல்குர்ஆன் 4:23) 

தமதல நசால்லப்பட்ை இந்த உறவு முகறைள் தான் ஓர் ஆணுக்தைா ஒரு நபண்ணுக்தைா திருமணத்திற்குத் தகைநசய்யப்பட்ைவர்ைள். இவர்ைளல்லாத 
மற்ற எந்த உறவு முகறைளாை இருந்தாலும் அவர்ைள் அந்நியர்ைளாவர். அவர்ைளுைன் தனிகமயில் தபசதவா, அமரதவா, பழைதவா கூைாது என இஸ்லாம் 
ைடுகமயாை எச்சரிக்கின்றது. 

குடும்ப நிர்வாகம்: 
நபண்ைகள விை ஆண்ைளுக்கு ஒருசில உயர்வுைள் உள்ளது என்று அல்லாஹ் திருமகற குர்ஆனில் நசால்கிறான். இகத மனித உைற்கூறு மற்றும் 

மனநிகல குறித்த ஆராச்சிைளும் உறுதி படுத்துகின்றன. 

“சிலகர மற்றும் சிலகர விை அல்லாஹ் சிறப்பித்திருப்பதாலும், ஆண்ைள் தமது நபாருட்ைகளச் நசலவிடுகிறார்ைள் என்பதாலும் ஆண்ைள் நபண்ைகள 
நிர்வாைம் நசய்பவர்ைள்” (அல்குர்ஆன் 4:34) 

ஆண்ைள் நபாருளாதாரத்கதச் நசலவழிக்கிற ைாரணத்தினாலும், உைல் ரீதியாை தமதலாங்கியவர்ைளாை இருப்பதினாலும் தான் ஆண்ைள் நபண்ைகள 
நிர்வாைம் நசய்கின்றனர். ஆை இஸ்லாமியக் குடும்ப அகமப்பில், மகனவிகயக் ைவனிக்கிற எல்லாப் நபாறுப்புைளும் ஆண்ைகளச் சார்ந்தது. இது இஸ்லாமியக் 
குடும்பத்தில் இரண்ைாவது முக்கிய நிபந்தகனயாகும்.  

இந்த அஸ்திவாரத்தின் மீதுதான் இஸ்லாமிய குடும்ப அகமப்பு எழுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உலைத்தில் இந்தச் சட்ைம் பலரால் மீறப்பட்டு வருகிறது. 
நபண்ைகள ஆண்ைள் தான் ைவனிக்ை தவண்டும் என்பகத விளங்ைாமல், நபண்ைகளச் சம்பாதிப்பதற்கு அனுப்புகின்ற ைாட்சிைகள அன்றாைம் ைாண்கிதறாம். 
நபண்ைளும் ெமக்கு ைணவன்மார்ைள்தான் நபாறுப்பாளிைள், அவர்ைள் ெம்கமப் பாதுைாத்துக் நைாள்வார்ைள் என்பகத விளங்கிக் நைாள்ளாமல் ெம் வயிற்றுக்கு 
ொம்தான் சம்பாதிக்ை தவண்டும் என்று தவறாை விளங்கிக் நைாண்டு தவகலக்குச் நசல்வகதப் பார்க்கிதறாம். 

தவறு வழியில்லாமல் அல்லது மார்க்ைம் அனுமதித்த வழிைளில் நபண்ைள் தவகலக்குச் நசன்று சம்பாதிப்பதற்குத் தான் இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதத தவிர, 
மற்றபடி ைணவன்மார்ைள் நபாறுப்பாளியாை இருந்தும் நபண்ைள் தவகலக்குச் நசன்று சம்பாதிக்ை தவண்டும் என்கிற சிந்தாந்தம் நவறும் வறட்டுச் 
சித்தாந்தமாைதவ பார்க்ை முடியும். 

ைமனவியிடம் ஆலலா மன லகட்பது: 
குடும்பத்கத நிர்வகிக்கும் நபாறுப்கப ஆண்ைளிைத்தில் இஸ்லாம் வழங்கினாலும், அவர்ைள் தன்னிச்கசயாை மனம் தபானபடி நிர்வகிக்கின்ற அதிைாரத்கத 

வழங்ைவில்கல. "ொன் நிர்வாகியாை இருப்பதால் அடிப்தபன்; உகதப்தபன்; ைணவனாகிய ொன் என்ன நசான்னாலும் மகனவி தைட்ை தவண்டும்'' என்பகதப் 
தபான்று சர்வாதிைாரியாைவும் ைரடுமுரைாைவும் நபண்ைளிைம் ெைந்து நைாள்ளும் விதத்தில் ஆண்ைளுக்கு அதிைாரம் வழங்ைப்பைதவ இல்கல. 

நபண்ைள் கூறும் ஆதலாசகனைகள நசவி சாய்த்து தைட்ை வலியுறுத்துகின்றது. சில தெரங்ைளில் அது ெமக்கு ென்கமயாைதவ முடியும்.  

ஹுகதபிய்யா உைன்படிக்கையில் ெபி(ஸல்) அவர்ைள் மகனவி உம்மு ஸலமா(ரலி) அவர்ைளின் ஆதலாசகனயின் படி ெைந்து நைாண்ைதால் தான் 
ஸஹாபாக்ைள் ெபி(ஸல்) அவர்ைளுக்கு ைட்டுப்பட்ைார்ைள். இந்த உைன்படிக்கையின் மூலம் மிைப்நபரிய நவற்றிகய நபற்றதாை அல்லாஹ் கூறுகிறான் 

“(முஹம்மதத!) உமது பாவத்தில் முந்தியகதயும் பிந்தியகதயும் உமக்ைாை அல்லாஹ் மன்னிப்பதற்ைாைவும், தனது அருட்நைாகைகய உமக்கு முழுகமப் 
படுத்திைவும், உமக்கு தெரான பாகதகயக் ைாட்டுவதற்ைாைவும், அல்லாஹ் மைத்தான உதவிகய உமக்குச் நசய்வதற்ைாைவும், நதளிவான ஒரு நவற்றிகய 
உமக்கு ொம் அளித்ததாம்”. (அல்குர்ஆன் 48:1-3) 

ைமனவிமய புரிந்து சகாள்வது: 
ெபியவர்ைள் நபண்ைள் குறித்து மிை முக்கிய அடிப்பகைைகளச் நசால்கிறார்ைள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ைள் கூறினார்ைள்: நபண், (வகளந்த) விலா எலும்கபப் தபான்றவளாவாள். அவகள நீ நிமிர்த்த நிகனத்தால் அவகள 
ஒடித்தத விடுவாய். அறிவிப்பவர்: அபூஹுகரரா (ரலி) நூல்: புைாரி 5184 

இந்தச் நசய்தியில் நபண்ைளுக்கு ெபியவர்ைள் வகளந்த விலா எலும்கப உதாரணமாைச் நசால்கிறார்ைள். பிளாஸ்டிக் நபாருதளா, இரும்தபா 
வகளந்திருந்தால் நிமிர்த்தி விைலாம். வகளந்ததயிருக்கிற எலும்கப நிமிர்த்தப் தபானால் அது நிச்சயம் உகையத்தான் நசய்யும். நபண்ைள் இப்படித்தான் 
இருப்பார்ைள் என்று புரிந்து நைாண்டு மகனவிகய நிர்வாைம் நசய்தால், விட்டுக் நைாடுத்துப் தபானால் அவளிைம் இன்பத்கத அகையலாம் என்கிறார்ைள். 
எப்படிப் பார்த்தாலும் அவளிைம் தைாணல் இருக்ைத் தான் நசய்யும் என்று ெபியவர்ைள் திட்ைவட்ைமாைச் நசால்லிவிடுகிறார்ைள். 

அதத தெரத்தில் மார்க்ைத்திற்குப் புறம்பானகவைள் இருந்தால், பாரதூரமான விஷயங்ைளாை இருந்தால் ைண்டிக்ை தவண்டுதம தவிர மற்றபடி 
குணங்ைளில் ஆண்ைகளப் தபான்று நபண்ைளிைம் எதிர்பார்க்ைதவ கூைாது. 

 

இஸ்லாமிய மார்க்ைம் வழிைாட்டி உள்ள வாழ்க்கை முகறகய ொமும் விளங்கி பின்பற்றினால் இல்லறம் இனிக்கும் இல்லறமாை மாறும்!!! 

இன்ஷா அல்லாஹ்... 
 

 ைமிழ்நாடு ைவ்ஹீத் ஜைாஅத் 
அன்புடன் சவளியிடுலவார்... 

இஸ்லாத்மை அைன் தூயவடிவில் அறிந்து சகாள்ள: 

www.onlinetntj.com 

ைார்க்கம் ைற்றும்  முைாய ச ய்திகளுக்கு: 

www.tntj.net 

இரத்ை ைானம் ச ய்வீர்! உயிர்கமள காப்பீர்!! 
ரியாத் ைண்டலம் 


