
  

ந ோன்பின் சிறப்புகள்! 
ந ோன்பு ந ோற்பது கட்டோயக் கடமை?          

புனித ரைளோன் ைோதத்தில் ந ோன்பு ந ோற்பது சக்தி பபற்ற அமைத்து முஸ்லிம்கள் மீதும் கட்டோயக் 
கடமையோகும். இமதத் திருக்குர்ஆன் பதளிவோகப் பிரகடைம் பசய்கிறது. 

 ம்பிக்மக பகோண்நடோநர! நீங்கள் (இமறவமை) அஞ்சுவதற்கோக உங்களுக்கு முன் பசன்நறோர் மீது 
கடமையோக்கப்பட்டது நபோல் உங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட  ோட்களில் ந ோன்பு கடமையோக்கப்பட்டுள்ளது. 
திருக்குர்ஆன் 2:184 

இந்தக் குர்ஆன் ரைளோன் ைோதத்தில் தோன் அருளப்பட்டது. (அது) ைனிதர்களுக்கு ந ர்வழி கோட்டும். ந ர் 
வழிமயத் பதளிவோகக் கூறும். (பபோய்மய விட்டு உண்மைமய) பிரித்துக் கோட்டும். உங்களில் அம்ைோதத்மத 
அமடபவர் அதில் ந ோன்பு ந ோற்கட்டும். திருக்குர்ஆன் 2:185 

 பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்களது சமுதோயத்தின் மீது ைட்டுமின்றி அவர்களுக்கு முன் வோழ்ந்த 
சமுதோயங்களுக்கும் ந ோன்பு கடமையோக்கப்பட்டிருந்தமத இதிலிருந்து  ோம் பதரிந்து பகோள்கிநறோம். 

ரைளோன் ைோதம் நதர்வு பசய்யப்பட்டது ஏன்? 

ந ோன்மபக் கடமையோக்குவதற்கு ஏமைய ைோதங்கமள விடுத்து ரைளோன் ைோதத்மத இமறவன் ஏன் நதர்வு பசய்ய 
நவண்டும்? 

நைற்கண்ட (திருக்குர்ஆன் 2:185) வசைத்தில் இந்தக் நகள்விக்கு இமறவன் விமடயளிக்கிறோன். 

ைனித சமுதோயத்தின் கலங்கமர விளக்கைோகத் திகழும் திருக்குர்ஆன் இம்ைோதத்தில் அருளப்பட்டதோல் இம்ைோதம் ஏமைய 
ைோதங்கமள விட உயர்ந்து நிற்கிறது. எைநவ தோன் இம்ைோதம் நதர்வு பசய்யப்பட்டது என்று இமறவன் சுட்டிக் 
கோட்டுகிறோன். இதிலிருந்து திருக்குர்ஆனின் ைகத்துவமும்  ைக்குத் பதரிய வருகிறது. 

ந ோன்பு ந ோற்பதுடன்  ைது கடமை முடிந்து விடுகிறது என்று நிமைக்கோைல் திருக்குர்ஆனுடன்  ைது பதோடர்மப 
அதிகைோக்கிக் பகோள்ள நவண்டும். குறிப்போகப் புனித ரைளோன் ைோதத்தில் திருக்குர்ஆமை விளங்குவதற்கு அதிகம் 
முயற்சிகள் நைற்பகோள்ள நவண்டும். 

ந ோன்பின் ந ோக்கம்? 

எதற்கோக ந ோன்பு ந ோற்க நவண்டும்? இக்நகள்விக்குப் பலர் பலவிதைோக விமடயளிக்கின்றைர். பசியின் 
பகோடுமைமயப் பணம் பமடத்தவர்கள் உணர நவண்டும் என்பதற்கோகத் தோன் ந ோன்பு கடமையோக்கப்பட்டது என்பர் 
சிலர். உடல் ஆநரோக்கியம் நபணப்படுவது தோன் ந ோன்பின் ந ோக்கம் என்று நவறு சிலர் கூறுகின்றைர். 
 
நைநல  ோம் எடுத்துக் கோட்டியுள்ள வசைத்தில், நீங்கள் இமறவமை அஞ்சுவதற்கோக ந ோன்பு கடமையோக்கப்பட்டது 
என்று இமறவன் குறிப்பிடுகிறோன். ந ோன்பு ந ோற்பதோல் இமறயச்சம் ஏற்படும். இமறயச்சம் ஏற்பட நவண்டும் 
என்பது தோன் அல்லோஹ் கூறுகின்ற கோரணம்.  ைக்குச் பசோந்தைோை உணமவப் பகல் ந ரத்தில் அல்லோஹ் 
கட்டமளயிட்டதோல் தவிர்த்து விடுகிநறோம்.  ைது வீட்டில்  ோம் தனியோக இருக்கும் நபோது  ைக்குப் பசி ஏற்படுகிறது. 
வீட்டில் உணவு இருக்கிறது.  ோம் சோப்பிட்டோல் அது யோருக்கும் பதரியப் நபோவதில்மல. ஆைோலும்  ோம் 
சோப்பிடுவதில்மல.  ோம் சோப்பிடக் கூடோது என்று அல்லோஹ் கட்டமளயிட்டதோல்  ோம் சோப்பிடுவதில்மல. யோரும் 
போர்க்கோவிட்டோலும்  ோம் சோப்பிடுவது அல்லோஹ்வுக்குத் பதரியும்; அவன் போர்த்துக் பகோண்டிருக்கிறோன் என்ற 
எண்ணம்  ைது உள்ளத்தில் ஆழைோகப் பதிந்திருப்பதோல் தோன்  ோம் சோப்பிடுவதில்மல. 
 
யோரும் போர்க்கோவிட்டோலும் இமறவன் போர்க்கிறோன் என்பதற்கோக  ைக்குச் பசோந்தைோை உணமவ ஒதுக்கும்  ோம், 
ரைளோன் அல்லோத ைோதங்களிலும் அல்லோஹ் போர்த்துக் பகோண்டிருக்கிறோன் என்று  ம்ப நவண்டும். 
 
ஹரோைோை கோரியங்களில் ஈடுபட நிமைக்கும் நபோது, ஹலோலோை பபோருட்கமளநய இமறவனுக்குப் பயந்து  ோம் 
ஒதுக்கி வந்தமத நிமைத்துப் போர்க்க நவண்டும். இந்த ஆன்மீகப் பயிற்சி தோன் ந ோன்பு கடமையோக்கப்பட்டதற்கோை 
ஒநர கோரணம். இமத  பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்களும் விளக்கியுள்ளோர்கள். 

البخاري صحيح  
 
، َسِعيد   َحدَّثَنَا ِذئٍْب، يأَبِ  اْبن   َحدَّثَنَا إِيَاٍس، أَبِي ْبن   آدَم   َحدَّثَنَا – 1903 ِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  َعْنه ، اّللَّ   َرِضيَ  ه َرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  الَمْقب ِريُّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للا   َصلَّى اّللَّ

ورِ  قَْولَ  يَدَعْ  لَمْ  َمنْ » ِ  فَلَْيسَ  بِِه، َوالعََملَ  الزُّ َوَشَرابَه   َطعَاَمه   يَدَعَ  أَنْ  فِي َحاَجة   ّلِلَّ » 
 
யோர் பபோய்யோை நபச்சுக்கமளயும், பபோய்யோை  டவடிக்மககமளயும் விடவில்மலநயோ அவர் பசித்திருப்பநதோ, 
தோகித்திருப்பநதோ அல்லோஹ்வுக்குத் நதமவயில்மல என்று  பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள். அறிவிப்பவர்: அபூ 
ஹுமரரோ (ரலி) நூல்: புகோரி 1903 

 

 



  
பசித்திருப்பது ந ோன்பின் ந ோற்கைல்ல என்பதும் இங்நக விளக்கப்படுகிறது. ந ோன்பின் மூலம் எடுக்கப்படும் பயிற்சி 
 ம்மிடம் எத்தமகய ைோற்றத்மத ஏற்படுத்த நவண்டும் என்பதும் இங்நக விளக்கப்படுகிறது. ந ோன்பின் மூலம் பபற்ற 
பயிற்சி, பபோய் பசோல்வதிலிருந்தும், தீய  டவடிக்மகயிலிருந்தும் தடுக்கவில்மல என்றோல் அது ந ோன்பு அல்ல என்று 
 பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் எச்சரிப்பமதக் கவைத்தில் பகோள்ள நவண்டும்.  ோம் ந ோன்பு ந ோற்றுள்ள நிமலயில் 
 ம்முடன் வீண் வம்புக்கு யோநரனும் வந்தோல் கூட சரிக்குச் சரியோக அவர்களுடன் வம்புக்குப் நபோகக் கூடோது எைவும் 
 பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்கள்  ைக்கு வலியுறுத்துகிறோர்கள். 

البخاري صحيح  
، َسِعيد   َحدَّثَنَا ِذئٍْب، أَبِي اْبن   َحدَّثَنَا إِيَاٍس، أَبِي ْبن   آدَم   َحدَّثَنَا – 1903 ِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  َعْنه ، اّللَّ   َرِضيَ  ه َرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  الَمْقب ِريُّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للا   َصلَّى اّللَّ

ورِ  قَْولَ  يَدَعْ  لَمْ  َمنْ » ِ  فَلَْيسَ  بِِه، َوالعََملَ  الزُّ َوَشَرابَه   َطعَاَمه   يَدَعَ  أَنْ  فِي َحاَجة   ّلِلَّ » 
 
உங்களில் ஒருவர் ந ோன்பு ந ோற்றிருக்கும் நபோது யோநரனும் சண்மடக்கு வந்தோல், யோநரனும் திட்டிைோல்  ோன் 
ந ோன்போளி என்று கூறி விடுங்கள் என்று  பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளோர்கள். அறிவிப்பவர்: அபூ 
ஹுமரரோ (ரலி) நூல்: புகோரி 1903 
 
ந ோன்பு என்பது ஒரு ஆன்மீகப் பயிற்சி என்பமத இதிலிருந்து அறிந்து பகோள்ளலோம். இது தோன் ந ோன்பின் 
ந ோக்கம் என்று உணர்ந்தோல் தோன் அந்த ந ோக்கத்மத  ோம் அமடய இயலும். 

ந ோன்பிைோல் கிமடக்கும் ைறுமைப் பலன்கள்:- 

ந ோன்பின் மூலம் இவ்வுலகில்  ோம் பயிற்சி எடுக்கிநறோம். இதைோல்  ைக்கு அல்லோஹ்விடம் என்ை கிமடக்கும்? 

நவறு எந்த  ல்லறத்துக்கும் கிமடக்கோத ைகத்தோை பரிசுகள் இமறவனிடமிருந்து கிமடக்கும் என்று  பிகள்  ோயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் விளக்கியுள்ளோர்கள். 

البخاري صحيح  

َرْيجٍ، اْبنِ  َعنِ  ي وس َف، ْبن   ِهَشام   أَْخبََرنَا م وَسى، ْبن   إِْبَراِهيم   َحدَّثَنَا – 1904 ، أَْخبََرنِي: قَالَ  ج  يَّاِت، َصاِلحٍ  أَبِي َعنْ  َعَطاء   ْنه ،عَ  اّللَّ   َرِضيَ  ه َرْيَرةَ  أَبَا َسِمعَ  أَنَّه   الزَّ

ِ  َرس ول   قَالَ : يَق ول   يَاَم، إِّلَّ  لَه ، آدَمَ  اْبنِ  َعَملِ  ك لُّ : اّللَّ   قَالَ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للا   لَّىصَ  اّللَّ يَام   بِِه، أَْجِزي َوأَنَا ِلي فَِإنَّه   الص ِ نَّة ، َوالص ِ  َوّلَ  يَْرف ثْ  لَ فَ  أََحِدك مْ  َصْومِ  يَْوم   َكانَ  َوإِذَا ج 

ؤ   إِن ِي فَْليَق لْ  قَاتَلَه ، أَوْ  أََحد   َسابَّه   فَِإنْ  يَْصَخْب، َصائِم   اْمر   " 

ஒவ்பவோரு  ன்மையும் அது நபோன்ற பத்து ைடங்கு முதல் எழுநூறு ைடங்குகளுக்கு நிகரோைது. ந ோன்பு எைக்குரியது. 
அதற்கு  ோநை கூலி வழங்குநவன். ந ோன்பு  ரகிலிருந்து கோக்கும் நகடயைோகும் என்று உங்கள் இமறவன் 
கூறுகின்றோன் எை  பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள். அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரோ (ரலி) நூல்: புகோரி 1904 

ைற்ற எந்த வணக்கத்மதயும் விட ந ோன்பு அதிகைோை பரிசுகமளப் பபற்றுத் தரும் என்பமத இதிலிருந்து அறிந்து 
பகோள்ளலோம். 

என் உயிர் எவன் மகவசம் இருக்கின்றநதோ அவன் நைல் ஆமணயோக! ந ோன்போளியின் வோயிலிருந்து வீசும் வோமட, 
அல்லோஹ்விடம் கஸ்தூரியின் வோமடமய விடச் சிறந்ததோகும் என்று  பிகள்  ோயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறிைோர்கள். 

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரோ (ரலி) நூல்: புகோரி 1894 

ந ோன்போளிக்கு இரண்டு ைகிழ்ச்சிகள் உள்ளை. ந ோன்பு துறக்கும் நபோது அவன் ைகிழ்ச்சியமடகின்றோன். தன் 
இமறவமைச் சந்திக்கும் நபோது ந ோன்பின் கோரணைோக அவன் ைகிழ்ச்சியமடகின்றோன் என்று  பிகள்  ோயகம் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறிைோர்கள். அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரோ (ரலி) நூல்: புகோரி 1904 

இமறவமைச் சந்திக்கும் நபோது ந ோன்போளிகள் ைகிழ்ச்சியமடவோர்கள் என்றோல் அவர்கள் ைகிழ்ச்சியுறும் விதத்தில் 
அவர்கமள இமறவன்  டத்துவோன் என்பது பபோருள். 

ைறுமையின் மீது அமசக்க முடியோத  ம்பிக்மக பகோண்ட ைக்களுக்கு இமத விட நவறு என்ை போக்கியம் நவண்டும்? 

யோர்  ம்பிக்மக பகோண்டு,  ன்மைமய எதிர்போர்த்து ரைளோன் ைோதம் ந ோன்பு ந ோற்போநரோ அவரது முன் போவங்கள் 
ைன்னிக்கப்படும். அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுமரரோ (ரலி) நூல் : புகோரி 38 

போவம் பசய்யோதவர்கள் யோரும் கிமடயோது. அமைத்துப் போவங்களுக்கும் ைன்னிப்பு கிமடப்பபதன்பது 
சோதோரணைோைதல்ல! சிறிய அைல் மூலம் இவ்வளவு பபரிய போக்கியங்கள் கிமடப்பதோல் ந ோன்பு ந ோற்பதில் அதிகம் 
ஆர்வம் கோட்ட நவண்டும். 

தமிழ் ோடு தவ்ஹீத் ஜமோஅத் 

இஸ்லோத்தத அதன் தூயவடிவில் அறிந்து ககோள்ள: மோர்க்கம் மற்றும் சமுதோய கசய்திகளுக்கு: 

இரத்த தோனம் கசய்வீர்! உயிர்கதள கோப்பீர்!! 
ரியாத் மண்டலம் 

அன்புடன் கவளியிடுநவோர்... 


