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ந ோன்பின் சிறப்புக்கள் 

ந ோன்பு பிடிப்பதை அல்லோஹ்வுக்கோக நிதைநேற்றும்நபோது அது 
ச ோர்க்கத்தை சபற்றுத்ைருகிைது. 

  

ந ோன்புக்கு நிகரோக எதுவும் இல்லை 

எேசெல்லோம் ச ோர்க்கத்தை அதைய ஆத ப்படுகின்ைோர்கந ோ! 
அேர்கள் ந ோன்பிருக்கட்டும். 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ، فَقُْلُت :َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَاَل :  ِ َصلهى َّللاه ُمْرنِي  أَتَْيُت َرُسوَل َّللاه

ْوِم فَإِنههُ الَ ِعْدَل لَهُ   "قَاَل   .يُْدِخلُنِي اْلَجنهةَ  بِعََمٍل  قُْلُت يَا َرُسوَل   .  "َعلَْيَك بِالصه

ِ ُمْرنِي بِعََمٍل    "ِم فَإِنههُ الَ ِعْدَل لَهُ  َعلَْيَك بِالصهوْ  "قَاَل   . َّللاه
அபூஉமாமா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள்: 

நான் நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களிடம் வந்து, ‘என்னை ச ார்க்கத்திற்கு சகாண்டு 
ச ல்லக்கூடிய நற்ச யல்கனைச் ச ால்லுங்கள்’ என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், ‘கநான்பிருப்பாயாக, அதற்கு நிகராைது எதுவுமில்னல’ 
என்றார்கள். மீண்டும் அவர்களிடம் ச ன்கறன்;, அவர்கள் 
‘கநான்பிருப்பாயாக!’ என்று ச ான்ைார்கள். (நூல்கள்: அஹ்மது, நஸயீ, 
ஹாக்கிம்) 

நேலோன அல்லோஹுத்ைஆலோ முஸ்லிம்களுக்கு இருக்க நேண்டிய 
பண்புகத  கூறி; அவர்களுக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்னபயும் மகத்தாை 
கூலினயயும் தயார்படுத்தி இருக்கின்ைோன் என்பனத பின்வரும் ஆயத்தில் 
கூறுகின்றான்: 

ِدقِْيَن   َوالصّٰ َواْلٰقنِٰتِت  َواْلٰقنِتِْيَن  َواْلُمْؤِمٰنِت  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلٰمِت  اْلُمْسِلِمْيَن  اِنَّ 

َوا  َواْلٰخِشِعْيَن  بِٰرِت  َوالصّٰ بِِرْيَن  َوالصّٰ ِدٰقِت  َو َوالصّٰ قِْيَن  َواْلُمتََصد ِ ْلٰخِشٰعِت 

ا   ٰقِت َوالصَّ َ    ٰمتِ ٮ  صّٰ  َوال  ِمْينَ ٮ  اْلُمتََصد ِ َواْلٰحِفِظْيَن فُُرْوَجُهْم َواْلٰحـِفٰظِت َوالذِّٰكِرْيَن ّٰللاّٰ

اَْجًرا َعِظْيًما  ْغِفَرةً وَّ ُ لَُهْم مَّ  َكثِْيًرا وَّ الذِّٰكٰرِت ۙ اََعدَّ ّٰللاّٰ
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நிச் யமாக முஸ்லிமாகிய ஆண்களும் சபண்களும், நம்பிக்னகயாைராை 
ஆண்களும் சபண்களும், (இனறவனுக்கு) வழிப்படும் ஆண்களும் 
சபண்களும், உண்னமகய கூறும் ஆண்களும் சபண்களும், 
சபாறுனமயுள்ை ஆண்களும் சபண்களும், (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயந்து 
நடக்கும் ஆண்களும் சபண்களும், தாைம் ச ய்யும் ஆண்களும் 
சபண்களும், கநான்பு கநாற்கும் ஆண்களும் சபண்களும், கற்புள்ை 
ஆண்களும் சபண்களும், அல்லாஹ்வுனடய திருப்சபயனர அதிகமாக 
நினைவுகூரும் ஆண்களும் சபண்களும் ஆகிய இவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் மன்னிப்னபயும் மகத்தாை கூலினயயும் தயார்படுத்தி 
னவத்திருக்கின்றான். (ஸூரத்துல் அஹ்ஸாப்: 35) 

எனநே ந ோன்பு பிடித்து நேற்கூைப்பட்ை ஏதனய பண்புகத யும் 
கதைபிடித்து, அதேகளில் உறுதியோக இருப்பேர்களுக்கு; அல்லோஹ் 
ேன்னிப்தபயும் ேகத்ைோன கூலிதயயும் தயார்படுத்தியுள்ைான் என்று 
வாக்குறுதி அளிக்கின்றான். நிச் யமாக கமலாை அல்லாஹுத்தஆலா 
வாக்கு மீறுகின்றவன் அல்ல. 

 

ந ோன்பு அல்லோஹ்வுக்குரியது 

அல்லோஹுத்ைஆலோ கூறுகின்ைோன்: 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )قال  عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن  

هللا عز وجل: كل عمل ابن آدم له إال الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام  

جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله  

فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند  

من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه  هللا  

 .فرح بصومه( رواه البخاري ومسلم
அபூ ஹுனரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கின்றார்கள்; 
இனறத்தூதர்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்:   
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“கநான்னபத் தவிர ஆதமுனடய மகனின் ஒவ்சவாரு ச யலும் 
அவனுக்குரியதாகும்! நிச் யமாக, கநான்பு எைக்கு(மட்டுகம) உரியது; 
அதற்கு நாகை கூலி சகாடுப்கபன்!“ என்று அல்லாஹ் கூறிைான். கநான்பு 
(பாவங்களிலிருந்து காக்கும்) ககடயமாகும்! எைகவ, உங்களில் ஒருவர் 
கநான்பு கநாற்றால் அவர் சகட்ட கபச்சுகள் கப  கவண்டாம்! கூச் லிட்டு 
 ச் ரவு ச ய்ய கவண்டாம்! யாகரனும் அவனர ஏசிைால் அல்லது 
அவருடன்  ண்னடயிட்டால் “நான் கநான்பாளி!“ என்று அவர் 
ச ால்லட்டும்! முஹம்மதின் உயிர் எவன் னகவ ம் உள்ைகதா அவன் 
கமல் ஆனையாக! கநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வீசும் வானட 
அல்லாஹ்விடம் கஸ்தூரியின் வானடனய விட விருப்பமாைதாகும். 
கநான்பாளிக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சிகள் உள்ைை. கநான்பு திறக்கும் 
சபாழுது அவன் மகிழ்ச்சியனடகிறான்; தன் இனறவனைச்  ந்திக்கும் 
சபாழுது கநான்பின் காரைமாக அவன் மகிழ்ச்சியனடகிறான்.“   (புகாரி, 
முஸ்லிம்) 

 

கநான்னபத் தவிர ஆதமுனடய மகனின் ஒவ்சவாரு ச யலும் 
அவனுக்குரியதாகும்! நிச் யமாக, கநான்பு எைக்கு(மட்டுகம) உரியது; 
அதற்கு நாகை கூலி சகாடுப்கபன்!  

உலாமாக்கள் இதனை பின்வருமாறு சதளிவுபடுத்துகின்றார்கள்; 
கநான்பில் ‘ரியா’ (முகஸ்துதி) ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்னல. யாசரல்லாம் 
கநான்பாளி என்றும், கநான்பாளியில்னல என்றும் எம்மால் 
அறிந்துசகாள்ை முடியாது. ஆைால் ஏனைய அமல்கனைப் சபாறுத்த 
வனர மக்களின் புகனைத்கதடி அவன் அனதச் ச ய்யலாம். ஆனோல் 
ந ோன்தபப் சபோறுத்ைேதெ யோசெல்லோம் ந ோன்போளி என்பது 
அல்லோஹ்வுக்கு ேட்டுநே சைரியும். ஒருேர் ேக்களுக்கு முன்னோல் 
ந ோன்போளி நபோல் கோட்டிக்சகோள் லோம். ஆனோல் அேர் ந ோன்போளியோ 
இல்தலயோ என்பதை அல்லோஹ் ேட்டுநே அறிேோன். எைகவ தான் 
கநான்பு எைக்குரியது அதற்கு நாகை கூலி வைங்குகவன் என்று 
குறிப்பாக அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 
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இந்த ஹதீஸில் நபி   ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கநான்பு என்பது (பாவங்களிலிருந்து 
காக்கும்) ஒரு ககடயமாகும்! என்று கூறுகிறார்கள்: ேநனோ இச்த கள் 
ேற்றும் போேங்களில் விழுந்துவிைோேலிருக்க ந ோன்பு ஒரு ககடயமாகும். 

கநான்பாளிக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சிகள் உள்ைை. கநான்பு திறக்கும் 
சபாழுது அவன் மகிழ்ச்சியனடகிறான்; தன் இனறவனைச்  ந்திக்கும் 
சபாழுது கநான்பின் காரைமாக அவன் மகிழ்ச்சியனடகிறான். 
உண்னமயாை மகிழ்ச்சி என்பது அல்லாஹ்வுனடய இபாதாக்கனை 
நினறகவற்றுவதின் மூலகம கினடக்கிறது. அது கநான்பாக, 
சதாழுனகயாக, எங்கள் பைங்களில் இருந்து சகாடுக்கக்கூடிய 
ஸகாத்தாக, எங்கள் ச ல்வங்களில் இருந்து ச ய்யக்கூடிய ஹஜ்ஜு 
ேற்றும் உம்ெோேோக, இருந்ைோலும்; இன்னும் அல்லோஹ்வின் போதையில் 
அறிதேத் நைடிச் ச ன்று அதில் சபோறுதே கோப்பைோக, இருந்தாலும்;  
ேற்றும் ஏதனய அதனத்து இபோைோக்க ோக இருந்ைோலும்; அைதன 
அல்லோஹ்வுக்கோக ச ய்யும் நபோது நிச் யேோக ஒரு முஃமின் ஒரு 
முஸ்லிம் அதைக் சகோண்டு ேகிழ்ச்சி அதைகிைோன்.  

 

ந ோன்பு  கோ  போர்ரவரயக் கட்டுப்படுத்தி கற்ரபக் கோக்கும் 

ந ோன்பு எங்களின் உைல் உறுப்புக்கத  போேத்தில் விழுேதை விட்டும் 
போதுகோக்கிைது. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »يَا َمْعَشَر  ِ َصلَّى ّٰللاَّ ِ ْبِن َمْسعُوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ َعْن َعْبِد ّٰللاَّ

ِلْلفَْرجِ  الشَّبَاِب َمِن اْستََطاَع   ْج فَإِنَّهُ أََغضُّ ِلْلبََصِر َوأَْحَصُن  فَْليَتََزوَّ ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ 

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاء    ُمتهفق َعلَْيِه        «َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فَعَلَْيِه بِالصَّ

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
கூறியதாவது:  

அல்லாஹ்வின் தூதர்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் எங்களிடம், ”இனைஞர்  முதாயகம! 
உங்களில் தாம்பத்தியம் நடத்த  க்தி சபற்கறார் திருமைம் 
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ச ய்துசகாள்ைட்டும். அது (தகாத) பார்னவனயக் கட்டுப்படுத்தும்; 
கற்னபக் காக்கும். அதற்கு இயலாகதார் கநான்பு கநாற்றுக் சகாள்ைட்டும்! 
ஏசைனில் கநான்பு, (ஆன னயக்) கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகும்” என்று 
கூறிைார்கள். - (ஸஹீஹ் முஸ்லிம்)  

திருமைம் எங்களின் கற்னபயும் தகாத பார்னவனயயும் 
கட்டுப்படுத்துகிறது. கநான்பு பிடிப்பது அைதனச் ச ய்துசகோள்  
ே தியற்ைேர்கத  கட்டுப்படுத்துகிறது.  

ந ோன்பு பிடிப்பது இச்த தய போதுகோக்கிைது. வாலிபர்களின் கற்பும் தகாத 
பார்னவனயயும் ந ோன்பு பிடிப்பைன் மூலம் பதுகாக்கப்படுகிறது. 

 

ந ோன்போளிகளுக்கு ச ோர்க்கத்தில் லரயோன் எனும் ஒரு வோயில் 

சுவைத்திற்குப் பல வாயில்கள் உள்ைை. அவற்றில் ஒன்றுதான் ‘ரய்யான்” 
ஆகும். கநான்பாளிகள் விகேடமாக அந்த வாயில் வழியாக சுவைம் 
நுனையும் பாக்கியத்னதப் சபறுவார்கள். 

  ِ يَّاُن، يْدُخُل قَاَل: إِنَّ فِي الْ   ملسو هيلع هللا ىلصوعن سهِل بِن سعٍد عن النَّبِي  َجنَّة بَابًا يُقَاُل لَهُ: الرَّ

ائِ  َ ، يُ ُهمْ رُ د  َغيْ أَحَ   ُل ِمْنهُ خُ دْ ِة، الَ يَ امَ َم الِقيَ وْ َن يَ وْ مُ ِمْنهُ الصَّ ائِ ُل: أَيْ قا َن؟  ُموْ َن الصَّ

متفق     )  ْل ِمْنهُ أََحد  خُ دْ يَ   فَلَمْ   ِلقَ أُغْ وا  ا َدَخلُ إِذَ هُ أََحد  َغْيُرُهْم، فَ ُل ِمنْ خُ دْ الَ يَ وَن  ومُ قُ فَيَ 

 ( َعلَْيِه.

ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்தார்கள்; 
இனறத்தூதர்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்:   

“ச ார்க்கத்தில் “ரய்யான்” என்று கூறப்படும் ஒரு வா ல் இருக்கிறது! 
மறுனம நாளில் அதன் வழியாக கநான்பாளிகள் நுனைவார்கள். 
அவர்கனைத் தவிர கவறு எவரும் அதன் வழியாக நுனைய மாட்டார்கள்! 
“கநான்பாளிகள் எங்கக?“ என்று ககட்கப்படும். உடகை, அவர்கள் 
எழுவார்கள்; அவர்கனைத் தவிர கவறு எவரும் அதன் வழியாக நுனைய 
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மாட்டார்கள்! அவர்கள் நுனைந்ததும் அவ்வா ல் அனடக்கப்பட்டுவிடும். 
அதன் வழியாக கவறு எவரும் நுனையமாட்டார்கள்!“  (புகாரி, முஸ்லிம்) 

அல்லாஹுத்தஆலா கநான்பாளிகளுக்கு ச ார்க்கத்தில் குறிப்பாை ஒரு 
வா னல அனமத்து ஒரு நற்ச ய்தினய கூறியுள்ைான். அந்த வா ல் 
வழியாக கநான்பாளிகனை தவிர கவறு எவரும் நுனையமாட்டார்கள். 
இதனை நபி ملسو هيلع هللا ىلص அேர்கள் இரு முதை உறுதிப்படுத்தி ந ோன்பின் சிைப்தப 
கூறியுள் ோர்கள்.  

 

ந ோன்பு போவங்களுக்கு பரிகோரமோகும் 

நேலோன அல்லோஹுத்ைஆலோ கூறுகின்ைோன்:  

 ۚ ِذْكٰرى ِللذِّٰكِرْيَن   ٰذ ِلَك    اِنه اْلَحَسٰنِت يُْذِهْبَن السهيِّٰاِت  
நிச் யமாக நற்ச யல்கள் தீய ச யல்கனைப் கபாக்கிவிடும், 
(அல்லாஹ்னவ) நினைவு கூர்கவாருக்கு இது ஒரு நல்லுபகத மாகும். 
(ஸூரத்து ஹூத்: 114) 

 

ِ صلى هللا عليه وسلم يَقُوُل   ُجِل فِي  " قَاَل قُْلُت َسِمْعُت َرُسوَل ّٰللاَّ أَْهِلِه  فِتْنَةُ الرَّ

َواألَْمُر   َدقَةُ  َوالصَّ َوالصَّالَةُ  يَاُم  الص ِ يَُكف ُِرَها  َوَجاِرِه  َوَولَِدِه  َونَْفِسِه  َوَماِلِه 

 "بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهُى َعِن اْلُمْنَكِر  
ஹுனதஃபதுல் இப்னுல் யமான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றார்கள்; நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்:  

ஒரு மனிதன் தன் குடும்பத்தார் விேயத்திலும் (அதாவது அவர்கள்மீது 
அைவு கடந்த பா ம் னவத்திருப்பதன் மூலமும்), தைது ச ல்வம் 
விேயத்திலும் (அதாவது அது இனறவனைப் பணிந்து வாழும் 
வாழ்க்னகயிலிருந்து தின  திருப்புவதன் மூலமும்), தன் விேயத்திலும், 
தன் குைந்னத குட்டிகள் விேயத்திலும், தன் அண்னட வீட்டார் 
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விேயத்திலும் (நினறகவற்ற கவண்டிய உரினமகளில் குனறனவப்பதன் 
மூலமும்) க ாதனையில் (ஃபித்ைா) ஆழ்த்தப்படும்கபாது சதாழுனக, 
கநான்பு, தாைதர்மம், நன்னம புரியும்படி ஏவுதல், தீனமயிலிருந்து தடுத்தல் 
ஆகியனவ அதற்காை பரிகாரமாக அனமயும். (புகாரி, முஸ்லிம்) 

நற் ச யல்கள்  பாவங்களுக்கு  ஒரு பரிகாரம் என்பது அல்லாஹ் 
ஸுப்ஹாைஹூ வதஆலா நமக்குச் ச ய்திருக்கின்ற ஒரு கமலாை 
ரஹ்மா-அருள் ஆகும். எனநே அல்லோஹ்விைத்தில் எப்சபோழுதும் 
 ல்லதை எதிர்போர்த்ைேர்க ோக இருக்க நேண்டும். 

 

ந ோன்பு ஓர் நகடயமோகும் 

 والصيام جنّة، 
நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கநான்பு (பாவங்களிலிருந்து காக்கும்) ஒரு ககடயமாகும்! 
என்று கூறியுள்ைார்கள். 

ِ صلى هللا عليه وسلم يَقُوُل   يَاُم ُجنهةٌ َكُجنهِة   " فَقَاَل ُعثَْماُن َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه الّصِ

 أََحِدُكْم ِمَن اْلِقتَاِل  
உங்களில் ஒருவருனடய ககடயம் கபார்கைத்திலிருந்து அவனர 
பாதுகாப்பது கபான்று கநான்பு (ஒருவனை பாவங்களில் இருந்தும் நரக 
சநருப்பிலிருந்தும்) பாதுகாக்கிறது. (நஸாயீ) 

 

ந ோன்பு  ரக நவதலையில் இருந்து தூரமோக்கும் 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »َمْن   ِ َصلَّى ّٰللاَّ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

ُ َوْجَههُ َعِن النَّاِر  ِ بَعََّد ّٰللاَّ  ُمتهفٌَق َعلَْيِه       «َسْبِعيَن َخِريفًاَصاَم يَْوًما فِي َسبِيِل ّٰللاَّ



ந ோன்பின் சிறப்புக்கள் 

 

  

SALAFICALL 10 

 

அபூ யீத் அல்குத்ரீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதர்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்:  

அல்லாஹ்வின் பானதயில் (அறப்கபாருக்குச் ச ல்லும்) ஒருவர் ஒருநாள் 
கநான்பு கநாற்றால், அவரது முகத்னத அல்லாஹ் நரக சநருப்னபவிட்டு 
எழுபது ஆண்டுகள் (பயைத்) சதானலவிற்கு 
அப்புறப்படுத்திவிடுகிறான். (புகாரி, முஸ்லிம்) 

சில உலமாக்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு விைக்கம் சகாடுக்கும் கபாது 
அல்லாஹ்வின் பானத என்பனத சபாதுவாகக் கூறியுள்ைார்கள். இன்னும் 
சில உலமாக்கள் அல்லாஹ்வின் பானத என்பது அல்லாஹ்வின் 
பானதயில் யுத்தம் ச ய்யும் கபாது கநான்பு பிடித்தால் இவ்வாறு 
அல்லாஹ் கூலினயக் சகாடுக்கிறான் என்று குறிப்பிட்டுள்ைார்கள். 

எனநே ந ோன்பு பிடிப்பது  ெக நேைதனயிலிருந்து தூெப்படுத்தி 
தேக்கும் ஒரு அம் ேோகும். 

 

ِ ، فقال : يا رسوَل هللاِ أرأيَت إن شهدُت أن ال إله إال هللاُ جاء رجل  إلى   النَّبي 

، و أنك رسوُل هللاِ ، و صلَّيُت الصلواِت الخمِس ، و أدَّيُت الزكاةَ ، و صمُت 

يقين و الشُّهداءِ  د ِ ن أنا ؟ قال : من الص ِ  رمضاَن ، وقُمتُه ، فممَّ

لباني | المصدر : صحيح الراوي : عمرو بن مرة الجهني | المحدث : األ

 الترغيب 

அம்ரு பின் முர்ெஹ் அல்-ஜுஹனி ெழியல்லோஹு அன்ஹு அேர்கள் 
அறிவிக்கின்ைோர்கள்;  பி ملسو هيلع هللا ىلص அேர்கள் கூறுகிைோர்கள்: 

ஒரு நபர் நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களிடம் வந்து கூறிைார்: அல்லாஹ்வின் தூதகர, 
அல்லாஹ்னவத் தவிர கவறு இனறவன் இல்னல என்று நான்  ாட்சி கூறி, 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று நான்  ாட்சி கூறுகிகறன், நான் 
திை ரி ஐந்து கநரம் சதாழுது, ஜகாத்னத சகாடுத்து, ெேழோன் ேோைத்தில் 
கநான்பு கநாற்று, அதில் நின்று வைங்கி வந்தால், நான் யாருடன் 
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இருப்கபன்? என்று நகட்ை நபோது நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்: நீங்கள் 
ஸித்தீகீன்(உண்தேயோ ர்)களுடனும் ஷுஹதாக்கள் (உயிர்த் தியாகிகள்) 
உடனும் இருப்பீர்கள். 

இவ்வாறாை நற்ச யல்கனை ஒரு மனிதன் ச ய்துவந்தால் அவன் 
கமற்கூறப்பட்ட படித்தரங்கனை அனடந்து சகாள்வான். 

ஏசைனில் அல்லாஹ் கதர்ந்சதடுத்த நல்ல மனிதர்களின் படித்தரங்கள் 
நான்கு ஆகும். இைதன நேலோன அல்லோஹுத்ைஆலோ ஸூெத்துன் 
நிஸோவில் கூறுகின்ைோன்:  

ُسْوَل فَاُوٰل   َ َوالره ْيِقْيَن    كَ ٮ  َوَمْن يُِّطعِ َّللاّٰ دِّ َن َوالّصِ َن النهبِيّّٖ ُ َعلَْيِهْم ّمِ َمَع الهِذْيَن اَْنعََم َّللاّٰ

لِ   َرفِْيقًا     كَ ٮ   َوَحُسَن اُوٰل   ِۚحْينَ َوالشَُّهدَا ِء َوالصّٰ
யார் அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக்கும் கீழ்படிந்து நடக்கிறார்ககைா 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருனைப்சபற்ற நபிமார்கள், ஸித்தீகீன்கள் 
( த்தியவான்கள்) ஷுஹதாக்கள் (உயிர்த்தியாகிகள்) ஸாலிஹீன்கள் 
(நற்கருமங்களுனடயவர்கள்) ஆகியவர்களுடன் இருப்பார்கள் - இவர்கள் 
தாம் மிக்க அைகாை கதாைர்கள் ஆவார்கள். (ஸூெத்துன் நிஸோ: 69) 

உலேோக்கள்  ல்ல ேனிைர்கத  வரின ப்படுத்தும் நான்கு படித்ைெங்கள்: 
முைல் படித்ைெம்: நபிமார்கள். இரண்டாவது படித்தரம்: ஸித்தீகீன்கள் 
( த்தியவான்கள்). மூறாவது படித்தரம் ஷுஹதாக்கள் (உயிர்த்தியாகிகள்). 
நான்காவது படித்தரம்: ஸாலிஹீன்கள் (நற்கருமங்களுனடயவர்கள்). 

கநான்பு மாதத்னத பரிபூரைமாக விசுவா ம் சகாண்டு இபோைோக்கத  
ச ய்து ேந்ைோல்; நிச் யேோக அேர் ஸித்தீகீன்கள், ஷுஹதாக்கள், 
ஸாலிஹீன்கள் கபான்கறாரில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பார் 
என்பனத நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கமற்கூறப்பட்ட ஹதீஸில் 
சதளிவுபடுத்தியுள்ைார்கள். 

கமலும் இந்த ஹதீஸ் ரமைான் மாதத்தில் கநான்பு பிடித்து கியாமுல் னலல் 
ச ய்வதின் சிறப்னபக் காட்டுகிறது. 



ந ோன்பின் சிறப்புக்கள் 
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ரமழோன் மோதத்தில் ந ோன்பு பிடிப்பதன் சிறப்பு 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم: »َمْن  ِ َصلهى َّللاه ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاه

َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدهَم ِمْن ذَْنبِِه. َوَمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا  

َر لَهُ َما تَقَدهَم ِمْن ذَْنبِِه. َوَمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ  َواْحتَِسابًا ُغفِ 

 )ُمتَّفَق  َعلَْيِه   ( «َما تَقَدهَم ِمْن ذَْنبِهِ 
ஈேோநனோடு (நம்பிக்னக சகாண்டு) (நற் கூலினய) எதிர்பார்த்து 
ரமைான் மாதத்தில் நின்று வைங்குகிறவரின் முந்னதய பாவங்கள் 
அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டு விடும்“ என்று இனறத்தூதர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறிைார்கள்: எை அபூ ஹுனரரா(ரலி) அறிவித்தார். 
(ஸஹீஹ் புகாரி) 

قَ  َعْنهُ   ُ َرِضَي َّللاه ُهَرْيَرةَ  أَبِي  َوَسلهَم:  َوَعْن  َعلَْيِه   ُ َصلهى َّللاه  ِ َرُسوُل َّللاه قَاَل  اَل: 

ا   لََواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمعَةُ إِلَى اْلُجُمعَِة َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن ُمَكفَِّراٌت لَمه »الصه

 بَْينَُهنه إِذَا اْجتُنِبَِت اْلَكبَائِر« . َرَواهُ ُمسلم 

அபூஹுனரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறிைார்கள்:  

ஐகவனைத் சதாழுனககள், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆ, ஒரு 
ரமைானிலிருந்து மறு ரமைான் ஆகியை அவற்றுக்கினடகய ஏற்படும் 
பாவங்களுக்குப் பரிகாரங்கைாகும்; சபரும் பாவங்களில் ஈடுபடாமல் 
இருந்தால். (ஸஹீஹ் முஸ்லிம்) 

 

எதிர் ேருகின்ை ெேழோன் ேோைத்தை அதைந்து; அதில் ேெக்கூடிய 
இபோைோக்கத   ல்ல முதையில் நிதைநேற்றி; அல்லோஹ் 
ஸுப்ஹோனஹூ ேைஆலோவிைம் இருக்கும் நேலோன கூலிகத  சபற்றுக் 
சகோள்ேைற்கு;  அல்லோஹ் அைற்கோன சைௌபீக்தக எனக்கும் நகட்கின்ை 
உங்களுக்கும் ைெநேண்டும் என்று நகட்கிநைன். 


