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 الرحيم الرحمـــــــــن اللــــه بسم

 

وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد  

 

1. நகங்களை வெட்டுெது இயற்ளக மரபுகளில் உள்ை ஒரு 
அம்சமாகும்.  
 
❖ இமாம் அல்-புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் அெர்களுளைய 
ஸஹீஹ் அல் புகாரி என்ற நூலில் கூறுகின்றார்கள்: பாைம்: 64,  தளலப்பு: 
((நகங்களை வெட்டுதல்))  
 
இப்னு உமர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா அெர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்; 
நபி ஸல்லல்லாஹு அளலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
((மர்ம உறுப்பின் முடிகளைக் களைெது, நகங்களை வெட்டுெது, 
மீளசளயக் கத்தரிப்பது ஆகியன இயற்ளக மரபுகளில் அைங்கும்.))  
 
அபூ ஹுளரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அெர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்; 
நபி ஸல்லல்லாஹு அளலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
((இயற்ளக மரபுகள் ஐந்தாகும். விருத்தசசதனம் வசய்துவகாள்ெது, மர்ம 
உறுப்பின் முடிகளைக் களைந்து வகாள்ெதற்காக செரக் கத்திளய 
உபசயாகிப்பது, மீளசளயக் கத்தரிப்பது, நகங்களை வெட்டுெது, அக்குள் 
முடிகளை அகற்றுெது ஆகியளெ தாம் அளெ.))  
 
 
2. நாற்பது நாட்களுக்குள் நகங்களை வெட்டுெது (ஸுன்னா) 
நபிெழியாகும். நாற்பது நாட்களுக்கு சமல் நகங்களை வெட்ைாமல் 
இருப்பது வெறுக்கத்தக்க வசயலாகும். 
 
❖ இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் அறிவிப்புச் 
வசய்துள்ை ஹதீஸ்: 
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அனஸ் ரழியல்லாகு அன்ஹு அெர்கள் கூறியதாெது: ((மீளசளயக் 
கத்தரிப்பது, நகங்களை வெட்டுெது, அக்குள் முடிகளை அகற்றுெது, மர்ம 
உறுப்பின் முடிகளை ெழிப்பது ஆகியெற்றில் நாற்பது நாட்களுக்கு சமல் 
விட்டு ளெக்கக் கூைாவதன எங்களுக்குக் கால ெரம்பு 
விதிக்கப்பட்டிருந்தது.))  
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாைர்வதாைர்களில் ெந்துள்ைது 
 
 
3. நகம் வெட்டும் சபாது ெலது ளகயில் உள்ை நகங்களை முதலில் 
வெட்டுெது விரும்பத்தக்க ஒரு காரியமாகும்.  
 
அதற்குரிய ஆதாரம்: 
❖ இமாம் அல்-புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் அறிவிப்புச் 
வசய்துள்ை ஹதீஸ்;  
 
ஆஇஷா ரழியல்லாகு அன்ஹா அெர் கூறுளகயில்: ((நபி ஸல்லல்லாஹு 
அளலஹி ெஸல்லம் அெர்கள்; வசருப்பு அணிெதிலும், தளல முடி 
சீவுெதிலும், சுத்தம் வசய்ெதிலும், தங்களின் எல்லா விஷயங்களையும் 
ெலப்புறத்ளதக் வகாண்டு ஆரம்பிப்பளத விரும்பக் கூடியெர்கைாக 
இருந்தார்கள்')) 
 
 
4. நகம் வெட்டும் சபாது களைபிடிப்பதற்வகன்று ஒழுங்குமுளறகள் 
ஏசதனும் நபிெழியில் குறிப்பிைப் பட்டுள்ைதா❓ 
 
நகம் வெட்டும் போது பேணப்ேடும் ஒழுங்கு முறை சம்மந்தமாக 
அதிகமான ஹதீஸ்கள் இடம் வேற்றுள்ளன. அறெ அறனத்துபம 
ேலவீனமான இட்டுக்கட்டப்ேட்ட ஹதீஸ்களாகும்.  
 
அளெகளில் இரண்ளை இங்கு குறிப்பிடுகின்சறன்: 
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▣ முதலாெது ஹதீஸ்: 
 
இந்த ஹதீளஸ இமாம் ெகீஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் அறிவிப்புச் 
வசய்துள்ைார்கள்; ஆஇஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அெர் 
கூறினார்கள்: ரஸுலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அளலஹி ெஸல்லம் 
அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
 
((ஆஇஷாசெ! உங்களுளைய நகங்களை நீர் வெட்டும் சபாது முதலில் 
(சுண்டு விரல்) சிறிய விரளலக் வகாண்டு ஆரம்பியுங்கள், பிறகு நடுவிரல், 
பிறகு வபருவிரல், பிறகு ஆழிவிரல், பிறகு ஆட்காட்டி விரல் இவ்ொறு 
நீங்கள் வெட்டுங்கள் ஏவனனில் நிச்சயமாக அவ்ொறு வசய்ெது 
வசல்ெத்ளத வபருகச் வசய்யும் என்றார்கள்.))  
 
இமாம் அல்-ஹாபில் இப்னு ஹஜர் அல் அஸ்கலானீ ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: நகம் வெட்டும் சபாது சபணப்படும் ஒழுங்கு 
முளறகளை விெரிக்க ெரும் அளனத்து வசய்திகளும் உறுதி வபறாத, 
அடிப்பளையற்ற வசய்திகைாகும். 
 
▣ இரண்டாெது ஹதீஸ்: 
 
இமாம் இப்னு பத்தா ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் அறிவிப்புச் 
வசய்துள்ைார்கள்; நபி ஸல்லல்லாஹு அளலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: ((யார் பிரித்து பிரித்து [சமசல குறிப்பிட்ை முளறயில்]  
நகங்களை வெட்டுகின்றாசரா அெருக்கு (ெசந்தகாலத்தில்) கண்களில் 
அதிகமாக ஏற்படும் சநாய் ஏற்பை மாட்ைாது.)) 
 

✓ இந்த ஹதீளஸப் பற்றி இமாம் இப்னுல் ஜவ்ஸீ ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்;  இமாம் அத்தாரகுத்னீ கூறுெதாக: இந்த 
ஹதீளஸ (ஸாலிஹ் இப்னு பயான்) தனித்து அறிவித்துள்ைார்; 
அெளரப் வபாருத்தெளரக்கும் ஹதீஸ் கலை உலமாக்களிைத்தில் 
விைப்பட்ைெராொர்.  
நூல்: அல்-இலல் அல்-முதனாஹியா: 146/1 
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✓ இமாம் இப்னுல் ளகய்யிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: இந்த வசய்தி இட்டுக் கட்ைப்பட்ை வசய்தியாகும். 
நூல்: அல்-மனார் அல்-முனீப்: 107. 

 
✓ இமாம் முல்லா அலீ காரீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்: இட்டுக்கட்ைப்பட்ை ஹதீஸ்களில் மிக 
அசிங்கமான ஒரு ஹதீஸாகும். 
நூல்: அல்-அஸ்ரார் அல்-மர்பூஅஃ: 1/497. 

 
➢ எனசெ நகம் வெட்டும் சபாது சபணுெதற்வகன்றற தனியானததாரு 
ஒழுங்குமுளறக்கு நபிெழியில் எவ்வித அடிப்பளையும் இல்ளல 
என்பளத அறிந்து வகாண்சைாம். அல்லாஹ்வுக்சக எல்லாப் புகழும்! 
அல்லாஹ் நம் அளனெருக்கும் அனுகூலம் புரியசென்டும். 
 
 
5. நகம் வெட்டுெதற்குறிய விரும்பத்தக்க நாள் அல்லது சநரம்.  
 
இந்த விையத்தில் பல கருத்துக்கள் உள்ைன: 
 
➢ அதிகமான உலமாக்கள் வெள்ளிக்கிழளம நாைன்று நகம் 
வெட்டுதல் அது சபான்ற இயற்ளக மரபு வசயல்களை வசய்தல்  இன்னும் 
நறுமணம் பூசுதல், அழகான ஆளைகளை அணிதல் விரும்பத்தக்க 
காரியமாகும் என்று கூறியுள்ைார்கள்.  
 
❖ இமாம் அந்-நெவீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
இமாம் அஷ்ஷாபிஈ மற்றும் அெர்களுளைய சபாக்கில் உள்ைெர்கள் 
ரஹிமஹுமுல்லாஹ் நகங்களை வெள்ளிக்கிழளம நாைன்று வெட்டுெது 
விரும்பத்தக்க காரியம் என்று கூறியுள்ைார்கள்.  
அல்-மஜ்மூஃ: 1/340 
  
➢ இன்னும் சில உைமாக்கள் வியாழக்கிழளம நாைன்று நகம் 
வெட்டுவது விரும்பத்தக்க விையம் என்று கூறியுள்ைார்கள்.  
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➢ இன்னும் சிலர் அது சதர்வுக்குறிய காரியமாகும் என்று 
கூறியுள்ைார்கள்.  
 
இறெகளில் சரியான கருத்து மேலும் ரஸுலுல்லாஹி 
ஸல்லல்லாஹு அறலஹி ெஸல்லம் அெர்களின் நபிெழிக்கு 
வநருக்கமான கருத்து: 
 
❖ இமாம் அஸ்ஸஹாவீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: நகம் வெட்டும் சபாது சபணப்படும் ஒழுங்கு முளறகள், 
மற்றும் நகம் வெட்டுெதற்வகன்று குறிப்பிட்ை நாள் சம்மந்தமாக நபி 
ஸல்லல்லாஹு அளலஹி ெஸல்லம் அெர்களை வதாட்டு ெரும் 
ஒன்றுசம உறுதியானளெகள் அல்ல.  
நூல்: அல்-மகாஸித் அல்-ஹஸனா: 422. 
 
❖ இமாம் அல்-ஹாபில் இப்னு ரஜப் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் 
கூறுகின்றார்கள் : இந்த விையம் சம்பந்தமாக இப்னு அப்பாஸ், ஆஇஷா, 
அனஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹும் சபான்சறாரின் ஹதீஸ்கள் இைம் 
வபற்றுள்ைன. அளெ அளனத்து ஹதீஸ்களின் அறிவிப்புெரிளசகளும் 
சரியானளெ அல்ல. 
நூல்: பத்ஹுல் பாரி 5/359 
 
❖ இமாம் அல்-முஹத்திஸ் அல்-அல்பானீ ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அெர்கள் தங்களுளைய – அஸ்-ஸில்ஸிலத்துல் அஹாதீஸ் அல்-
லஈபாவில்; (ஹதீஸ் இலக்கங்கள்: 1112,1816, 3239) -  இது சம்மந்தமாக ெரும் 
ஹதீஸ்கள் அளனத்தும் பலவீனமானது. இன்னும் இட்டுக்கட்ைப் 
பட்ைளெகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ைார்கள். 
 
➢ எனசெ குறிப்பிட்ை ஒரு நாைன்று அல்லது குறிப்பிட்ை ஒரு 
சநரத்தில் நகம் வெட்டுெது விரும்பத்தக்கது என்று நபியெர்களைத் 
வதாட்டு ெரும் அளனத்து வசய்திகளும் உறுதி இல்லாதளெகள் ஆகும் 
என்பளத நாம் அறிந்து வகாண்சைாம். அல்லாஹ்வுக்சக எல்லாப் புகழும். 
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6. இரவு சநரத்தில் நகம் வெட்டுதல்  
 
➢ சிறு பராயம் முதல் நாம் எமது முன்சனார்களிைமிருந்து 
வசவிமடுக்கக்கூடிய ஒன்றுதான்; இரவு சநரங்களில் நகம் வெட்டுெது 
கூைாது.  
 
➢ இது சம்மந்தமாக உைமாக்கள் என்ன கூறியிருக்கின்றார்கள் 
என்பளத பார்க்கலாம்: 
 
❖ அஷ்வஷய்க் அல்-இமாம் அப்துல் அஸீஸ் இப்னு பாஸ் 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்களிைம் பின்ெரும் சகள்வி சகட்கப்பட்ைது: 
 
பகள்வி: இரவில் நகங்களை வெட்டுெது தளைவசய்யப்பட்ைதா 
இல்ளலயா? 
 
ேதில்: இரவு சநரங்களில் மற்றும் பகல் வபாழுதுகளில் நகங்களை 
வெட்டுெது ஆகுமான ஒரு வசயலாகும்;  இரவு மற்றும் பகல் அளனத்து 
சநரங்களிலும் நகங்களை வெட்டிக் வகாள்ைலாம். 
மஜ்மூஉ அல் பதாொ இப்னு பாஸ். 
 
➢ எனசெ இரவு பகல் வித்தியாசம் இன்றி எல்லா சநரங்களிலும் நகம் 
வெட்டுெது கூடும். இரவு சநரங்களில் நகம் வெட்டுெது கூைாது அல்லது 
வெறுக்கத்தக்கது என்று கூறுெது அடிப்பளையற்ற கருத்தாகும். 
 
 
7. வபரும் வதாைக்கு ஏற்பட்ைெர் அல்லது மாதவிைாய் காலத்தில் 
உள்ை ஒரு வபண் நகங்களை வெட்டுெதன் சட்ைம்.  
 
❖ அஷ்-வஷய்க் இப்னு உளஸமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்களிைம் 
பின்ெரும் சகள்வி சகட்கப்பட்ைது  
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பகள்வி: மாதவிைாய் காலத்தில் இருக்கும் சபாது தளல முடி சீவுதல், நகம் 
வெட்டுதல், குளித்துக் வகாள்ைல் சபான்ற வசயல்களைச் வசய்ெது 
கூைாது என்று நான் வசவிமடுத்துள்சைன்.  இது சரியானதா இல்ளலயா?  
 
ேதில்: இது சரியான கருத்தல்ல; மாதவிைாய் காலத்தில் இருக்கும் ஒரு 
வபண் நகங்களை வெட்டுெது, மற்றும் தளலமுடி சீவுெது 
ஆகுமானளெயாகும். மக்கள் மன்றத்தில் பிரபல்யமாக காணப்படும் இந்த 
கூற்றுக்கு மார்கத்தில் எவ்வித அடிப்பளையும் இல்ளல.  
பதாொ நூறுன் அலத் தர்ப்: 63 
 
❖ அஷ்-வஷய்க் இப்னு பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்களிைம் 
பின்ெரும் சகள்வி சகட்கப்பட்ைது.  
 
பகள்வி: குளித்து சுத்தம் வசய்யாமல் வபரும் வதாைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் 
நிளலயில் இருக்கும் ஒரு மனிதர் தளல முடி வெட்டுதல், நகங்களை 
வெட்டுதல் சபான்றளெகளை வசய்ெது கூடுமா?  
 
ேதில்: அதில் எந்தத் தெறும் இல்ளல; வெட்ை செண்டிய அெசியம் 
இருந்தால் அெர் நகங்களை வெட்டுெது அல்லது தளல முடி வெட்டுெது 
அல்லது தளல முடிளய குளறத்துக் வகாள்ெது  அதில் தெறில்ளல. 
ஆனால் அெர் தாடிளய வெட்டுெது கூைாது. மாறாக அெர் மீளச 
அல்லது அக்குல் அல்லது மறும உருப்பின் முடிகளை வெட்டுெதில் 
எவ்வித குற்றமும் இல்ளல. அெர் சுத்தம் வசய்து வகாள்ைாத நிளலயில் 
இருந்தாலும் சரிசய!  இன்னும் அெர் வபரும் வதாைக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் 
நிளலயில் இருந்தாலும் சரிசய! எவ்விதமான குற்றமும் இல்ளல.  
மஜ்மூஉ அல்-பதாொ இப்னு பாஸ். 
 
➢ ஆகசெ வபரும் வதாைக்கு ஏற்பட்ைெர் அல்லது மாதவிைாய் 
காலத்தில் உள்ை ஒரு வபண் நகங்களை வெட்டுெது ஆகுமான 
ஒன்றாகும்.  இக்கருத்ளத ெலுொக வஷய்குல்-இஸ்லாம் இப்னு 
ளதமிய்யாஹ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்களும் பல இைங்களில் 
குறிப்பிட்டுள்ைார்கள். 
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➢ சமலும் சிலர் எண்ணுெது சபான்று நகம் வெட்டுெதற்கு முன்பு வுழூ 
வசய்ய செண்டும் என்பதும் பிளழயான மார்கம் ெழிகாட்ைாத அடிப்பளை 
அற்ற நூதனமான காரியமாகும் என்பளத புரிந்து வகாள்ை செண்டும். 
அல்லாஹ் நம் அளனெருக்கும் இரக்கம் காட்டுொனாக. 
 
 
8. நகம் வெட்டுதல் வுழூளெ முறிக்குமா     
 
➢ நகம் வெட்டுெது வுழூளெ முறிக்கும் காரியங்களில் ஒன்றாகும் 
என்று அல்-குர்ஆன் அஸ் ஸுன்னா ஆதாரங்களில் எங்கும் இைம் 
வபறவில்ளல.  
 
➢ வுழூளெ முறிக்கும் காரியங்களை உைமாக்கள் பட்டியல் 
படுத்தியிருக்கிறார்கள். அளெகளில் நகம் வெட்டுெது வுழூளெ 
முறிக்கும் என்று எெரும் குறிப்பிை வில்ளல.  
 
➢ மாறாக நகம் வெட்டுெது வுழூளெ முறிக்காது என்பதில் பிக்ஹ் 
கலை உைமாக்கள் ஒருமித்த கருத்தில் இருக்கின்றார்கள்.  
 
❖ இமாம் ஸகரிய்யா அல்-அன்சாரீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் 
கூறுகின்றார்கள்: ஒருெர் வுழூ வசய்த பிறகு தன்னுளைய ளகயில் அல்லது 
காலில் ஏசதனும் ஒரு பகுதி வெட்ைப்பட்ைாசலா அல்லது அெர் தளல 
முடிளய வெட்டினாசலா அல்லது நகம் வெட்டினாசலா அெர் 
அெருளைய வுழூவிசலதான் இருக்கிறார்.  
நூல்: ஷரஹ் அல்-பஃஜா: 1/93. 
 
❖ அஷ்வஷய்க் இப்னு உளஸமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்களிைம் 
பின்ெரும் சகள்வி சகட்கப்பட்ைது: 
 
பகள்வி: ஒருெர் வுழூ வசய்த பிறகு (சதளெ ஏற்பட்டு) நகங்களை 
வெட்டுெது வுழூளெ முறிக்குமா?  
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ேதில்: வுழூ வசய்த பிறகு (சதளெ கருதி) நகம் வெட்டினால் அது வுழூளெ 
முறிக்காது..  
பதாொ நூறுன் அலத் தர்ப்: 337. 
 
➢ எனசெ நகம் வெட்டுெது வுழூளெ முறிக்காது; வுழூளெ முறிக்கும் 
என்று மக்கள் மன்றத்தில் பிரபல்யமாக காணப்படும் இந்த கூற்றுக்கு 
மார்க்கத்தில் எவ்வித அடிப்பளையும் இல்ளல. 
 
 
9. வெட்டிய நகங்களை என்ன வசய்ெது     
 
➢ நகங்களை வெட்டியதன் பிறகு அளெகளை புளதப்பது கட்ைாயமா; 
அவ்ொறு புளதக்காமல் அளத வீசுெது பாெமான காரியமா? 
 
➢ வெட்டிய நகங்களை புளதப்பது அல்லது ஒரு குப்ளபத் வதாட்டியில் 
சபாடுெது நல்லது. மாறாக அளெகளை புளதப்பது கட்ைாயம் இல்ளல. 
அெர் அளெகளை புளதக்காமல் வீசினால் அதில் எவ்வித குற்றமும் 
இல்ளல. 
 
❖ இமாம் அல்-ளபககீ ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
வெட்ைப்பட்ை முடிகள், நகங்கள் சபான்றெற்ளற புளதக்க செண்டும் 
என்று பல முளறகளில் ஹதீஸ்கள் அறிவிக்கப் பட்டுள்ைது. ஆனால் 
அளனத்து வசய்திகளும் பலவீனமானதாகும். 
நூல்கள்: ஷுஅபுல் ஈமான், நஸ்புர் ராயா: 1/189. 
 
❖ அஷ்வஷய்க் இப்னு பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அெர்களிைம் 
பின்ெரும் சகள்வி சகட்கப்பட்ைது. 
 
பகள்வி: சில மனிதர்கள் கூறுெளத நான் வசவிமடுத்துள்சைன்: அதாெது 
நகங்களை வெட்டியதன் பிறகு கட்ைாயம் அளெகளை ஒரு இைத்தில் 
புளதக்க செண்டும், மற்றும் புளதக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் குர்ஆனிய சில 
அத்தியாயங்களை ஓதசெண்டும். உதாரணமாக மூன்று குல் சூராக்கள். 
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இன்னும் அளெகளை எறிெது கூைாது என்பதாக; எனசெ இதன் சட்ைம் 
என்ன? 
 
ேதில்: இது அடிப்பளை அற்ற ஒன்றாகும். ஒருெர் நகங்களை வெட்டியதன் 
பிறகு அளெகளை எறியலாம் அதில் குற்றம் இல்ளல. அளெகளை 
புளதப்பது அல்லது புளதக்கும் சபாது குர்ஆன் ஓதுெது அெசியமில்ளல 
மாறாக இளெ மூை நம்பிக்ளகயாகும். அடிப்பளை அற்ற விையமாகும். 
றேலும் ஒரு ஆசணா வபண்சணா நகங்களை வெட்டிய பிறகு அெற்ளற 
எங்கு வீசினாலும் தெறில்ளல. 
மஜ்மூஉ பதாொ இப்னு பாஸ். 
 
 
10. நகம் வெட்டும் விையத்தில் மக்கள் மத்தியில் காணப்படும் மூை 
நம்பிக்ளககள்.  
 

▪ இரவு சநரங்களில் நகம் வெட்டுெது கூைாது.  
 

▪ வீட்டில் ளெத்து நகம் வெட்டுெது தறித்திரியம். 
 

▪ வெள்ளிக்கிழளம அல்லது வியாழக்கிழளம நாைன்று நகம் 
வெட்டுெது விரும்பத்தக்கது. 

 
▪ வெட்டிய நகங்களை புளதப்பது கட்ைாயம்; புளதக்காமல் வீசுெது 

பாெமான காரியம். 
 

▪ நகங்களை புளதக்கும் சபாது கலிமா வசால்லி அல்லது குர்ஆன் 
ஓதி புளதக்க செண்டும். 

 
▪ நகங்களை வெட்டும் சபாது அதன் ஒழுங்கு முளறப்படி வெட்ை 

செண்டும். அது வசல்ெத்ளத அதிகரிக்கும். 
 
✓ நான் சமசல குறிப்பிைாத இன்னும் பல நூதனமான மற்றும் மூை 
நம்பிக்ளககள் நகம் வெட்டும் விையத்தில் மக்கள் மன்றத்தில் பிரபல்யமாக 
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காணப்படுகின்றன. இந்த விையங்களுக்கு மார்கத்தில் எவ்வித 
அடிப்பளையும் இல்ளல. 
 
❖ ஆஇஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அெர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்; 
நபி ஸல்லல்லாஹு அளலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 
நம்முளைய இந்த (மார்க்க) விெகாரத்தில் அதில் இல்லாதளதப் புதிதாக 
எென் உண்ைாக்குகிறாசனா அெனுளைய அந்தப் புதுளம 
நிராகரிக்கப்பட்ைதாகும்.  
 
நூல்: புகாரி, முஸ்லிம். 
 
❖ இமாம் அல் முஹத்திஸ் அல்-அல்பானீ ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்: நீ (ஸுன்னா) நபிெழிளய அறிந்து வகாள்; 
(பித்அத்) நூதனமானளெகளை அறிந்து வகாள்ொய்; ஆனால் நீ 
பித்ஆக்களை அறிந்து வகாண்ைால் நபிெழிளய உன்னால் அறிந்திை 
முடியாது. 
நூல்: ஸில்ஸிலத்துல் ஹுதா ென் நூர்: 715. 
 
✓ நகம் வெட்டுெது சம்மந்தமாக இன்னும் பல விையங்கள் குறிப்பிை 
செண்டிய அெசியம் இருந்தாலும், சமசல குறிப்பிைப்பட்டுள்ை 
விையங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ்! சபாதுமானளெ. 
 
அல்லாஹ்செ மிக அறிந்தென். 
 

 .العالمين رب هلل والحمد
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