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ukshd; kyh;
(kt;ytp. ,g;uh`Pk; kjdp> [pj;jh)
1. ரமளான் மாதத்தின் ேநான்ைப ேநாற்பது கடைம

ﻢ ﻌﱠﻠﻜﹸـ ﻢ ﹶﻟ ﻠﻜﹸﺒﻦ ﹶﻗ ﻣ ﻦ ﻳﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬ ﺐ
 ﺘﺎ ﻛﹸﻡ ﹶﻛﻤ ﺎﺼﻴ
 ﻢ ﺍﻟ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﺐ
 ﺘﻮﺍ ﻛﹸﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﱠﻟﺬﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
ﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥﺗ
ஈமான் ெகாண்டவர்கேள! உங்களுக்கு முன் இருந்தவர்கள் மீ து ேநான்பு

விதிக்கப்பட்டிருந்தது ேபால் உங்கள் மீ தும்(அது)விதிக்கப்பட்டுள்ளது. (அதன்மூலம்) நீங்கள்
தூய்ைமயுைடேயார் ஆகலாம். (அல்குர்ஆன் 2:183)

1)

இஸ்லாத்தின் கடைமகள் ஐந்து! அல்லாஹ்ைவத் தவிர

இைறவன் இல்ைலெயன்றும்,

வணங்கப்படுவதற்கு ேவறு

முஹம்மது(ஸல்)அவர்கள் அல்லாஹ்வின் து} தர் என்றும்

சாட்சி கூறுவது, ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவது, ேநான்பு ேநாற்பது, ஜகாத் ெகாடுப்பது,
ஹஜ் ெசய்வது என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா , முஸ்லிம்)

விளக்கம்:

ரமளான் மாதத்தின் ேநான்பு முஸ்லிமான புத்தியுள்ள,

ெபண் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கடைமயாகும். ஆனால் சிலருக்கு ேநான்ைப

வயது வந்த ஆண்

அனுமதியிருக்கிறது. ேநான்ைப விடுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் எனும்

விடுவதற்கு

இதன் விபரங்கைள பார்க்கவும்.

தைலப்பில்

2. ரமளான் மாதத்தின் சிறப்புகள்
1)

ரமளான் மாதம் வந்து விட்டால் சுவனத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும். நரகத்தின்

கதவுகள்

மூடப்படும்,

ைஷத்தான்களுக்கு விலங்கிடப்படும் என நபி(ஸல்)

கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

2)

அவர்கள்

ரமளான் மாதத்தின் முதல் இரவிேலேய ைஷத்தான்களுக்கும் ெகட்ட ஜின்களுக்கும்

விலங்கிடப்படும். நரகத்தின் கதவுகள் மூடப்படும். அதில் ஒரு கதவும் திறந்திருக்காது.
சுவர்க்கத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும்,

அதில் ஒரு கதவும் மூடப்பட்டிருக்காது.

இன்னும்
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ஒரு இைற அைழப்பாளர்

" நன்ைம ெசய்பவர்கேள! முன்

ெசய்பவர்கேள! நிறுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்!"

வாருங்கள்,

பாவம்

என்று உரக்கச் ெசால்வார் என நபி(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: திர்மிதீ, இப்னுமாஜா)

3) அல்லாஹ்ைவ ஈமான் ெகாண்டவராகவும்,
மாதத்தில்

நன்ைமைய எதிர்பார்த்தவராகவும் ரமளான்

யார் ேநான்பு ேநாற்கின்றாேரா அவ ன் முன் ெசன்ற பாவங்கள்

மன்னிக்கப்படும். ைலலத்துல்

கத்ர் இரவில் அல்லாஹ்ைவ ஈமான் ெகாண்டவராகவும்

நன்ைமைய எதிர்பார்ப்பவராகவும் யார்

நின்று வணங்குகின்றாேரா அவ ன் முன்

பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

ேநான்பு மாதத்தில் உம்ராச் ெசய்வது ஹஜ் ெசய்வதற்குச் சமமாகும். ஆகேவ

4)

ேநான்பில் உம்ரா

ெசய்து ெகாள் என ஒரு அன்சா ப் ெபண்

க்கு நபி(ஸல்)அவர்கள்

வந்துவிட்டால் அருள்களின் வாசல்கள்

திறக்கப்பட்டு நரகத்தின்

கூறினார்கள். (ஆதாரம்: நஸயீ)

5)

ரமளான் (மாதம்)

வாசல்கள் மூடப்படுகின்றன. இன்னும் ைஷத்தான்களுக்கு

விலங்கிடப்படுகின்றது என

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: நஸயீ)
விளக்கம்:

ஒவ்ெவாரு வருடத்திலும் அல்லாஹுதஆலா பல விேஷச தினங்கைள

ஏற்படுத்தி அவற்றில் ெசய்யும் நல்அமல்களுக்கு பன் மடங்கு நன்ைமகைளத் தருகின்றான்.
அப்படிப்பட்ட நாட்கைளக் ெகாண்டது

நன்ைமகளுக்கு அதிக கூலிகள்

தான் ரமளான் மாதமும்,

இதில் ெசய்யும்

ெகாடுக்கப்படுகின்றன. மற்ற மாதங்களில் ெசய்யும்

அமல்கைள விட இம்மாதத்தில் நபி(ஸல்)அவர்கள் அதிகமான அமல்கைளச் ெசய்வார்கள்.
இம்மாதத்தில் ைஷத்தான்களுக்கு

இறங்குகின்றது,

விலங்கிடப்படுகின்றது. அல்லாஹ்வின் அருள்

நரகத்திலிருந்து விடுதைல

மன்னிக்கின்றான்.

" யார்

கிைடக்கின்றது,

அல்லாஹ் பாவங்கைள

இம்மாதத்திலும் அல்லாஹ்விடம் பிைழ ெபாறுப்புத்

ேதடவில்ைலேயா அவன் நாசமாகட்டும்"

என ஜிப்ரயீல்(அைல)

அவர்கள்

ெசய்தார்கள். நபி(ஸல்)அவர்கள் அதற்கு ஆமீ ன் ெசான்னார்கள். இன்னும் யார்

பிரார்த்தைன

இம்மாதத்தின் நன்ைமைய இழந்தாேனா அவன் எல்லா நன்ைமகைளயும் இழந்தவனாவான்
என

நபி(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். ஆகேவ யாெரல்லாம் இம்மாதத்ைத

அைடந்தீர்கேளா இைத ஒரு ெபரும் பாக்கியமாகக் கருதி நன்ைமகைள அதிகம்

ெசய்யுங்கள்! இன்னும் ெசய்த தவறுகளுக்காக பாவமன்னிப்பும் ேதடுங்கள், அல்லாஹ் நம்
அைனவைரயும்

அவனின் அருைளயும் பாவமன்னிப்ைபயும்,

ெபற்றவர்களாக ஆக்குவானாக!

நரக விடுதைலையயும்
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3. ரமளான் ேநான்பின் சிறப்புகள்
1)

" ேநான்பு நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் ேகடயமாகும்" ஆகேவ

ேநரத்தில் உடலுறவு ெகாள்ளக் கூடாது. இன்னும் இஸ்லாத்துக்கு

ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும்
மாற்றமான

ெசயல்கைளயும் ெசய்யக் கூடாது. யாராவது சண்ைடயிட்டால் அல்லது ஏசினால்
" நிச்சயமாக நான் ேநான்பாளி,

எவனிடம் இருக்கிறேதா அந்த

நான் ேநான்பாளி"

என்று கூறிக்ெகாள்ளட்டும். என் உயிர்

இைறவன் மீ து ஆைணயாக ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து

ெவளியாகும் வாைட அல்லாஹ்விடத்தில்

கஸ்தூ ைய விட மிகவும்

நறுமணமுள்ளதாகும். இவ்வாறு நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

2)

ேநான்பு ேநாற்றவன் தன் உணைவயும்,

எனக்காகேவ

குடிபானத்ைதயும்,

இச்ைசையயும்

விட்டுவிடுகிறான். ேநான்பு எனக்கு யது. அதற்கு நாேன கூலி

ெகாடுக்கின்ேறன். ஒரு

நன்ைமக்கு பத்து மடங்கு நன்ைமகைள வழங்குேவன் என்று

அல்லாஹ் கூறியதாக நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

3) சுவர்க்க வாசல்களில் ஒன்றுக்கு " அர்ரய்யான்"
அவ்வாசலில் ேநான்பாளிகைளத்
" ேநான்பாளிகள்

அவ்வாசல் வழியாக

எங்ேக"

தவிர ேவறு யாரும்

ைழய மாட்டார்கள்.

என்று அைழக்கப்படும். அப்ேபாது ேநான்பாளிகள் எழுந்து

ைழவார்கள். அவர்கள்

அவர்கைளத்

என்று ெசால்லப்படும். மறுைம நாளில்

ைழந்ததும் அவ்வாசல் மூடப்படும்.

தவிர ேவறு யாரும் அவ்வாசலில்

ைழயமாட்டார்கள் என

நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

4)

ேநான்ைபத் தவிர ஆதமுைடய மகன் ெசய்யும் எல்லா அமல்களுக்கும் பத்திலிருந்து

எழு

று மடங்காக

(கூலி)

ெகாடுக்கப்படுகின்றது. அது(ேநான்பு)

நாேன கூலி ெகாடுக்கின்ேறன். (காரணம்)

எனக்கு யது. அதற்கு

அவனுைடய இச்ைசையயும்,

எனக்காக விட்டுவிடுகின்றான். ேநான்பு திறக்கும்ேபாதும்,

உணைவயும்

இன்னும் அவனுைடய

இைறவைன சந்திக்கும் ேபாதும் ஆகிய இரு சந்ேதாஷங்கள் ேநான்பாளிக்கு இருக்கின்றன.
நிச்சயமாக ேநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் வாைட அல்லாஹ்விடத்தில்

கஸ்தூ ைய விட மிகவும் நறுமணமுள்ளதாயிருக்கும் என நபி(ஸல்)அவர்கள்

கூறினார்கள். (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

விளக்கம்:

வணக்கங்கைள அல்லாஹ் நம்மீ து கடைமயாக்கியது நாம்

அல்லாஹ்விற்கு,

கட்டுப்படுகின்ேறாமா இல்ைலயா? என்பைத ேசாதைன ெசய்வதற்குத்தான். வணக்கங்கைள
நாம் ெசய்வதினாேலா,

ந

டேமா

கடைமயாக்குவதின் மூலமாக
ெசய்யத் தயாராக

அல்லது விடுவதினாேலா அல்லாஹ்விற்கு எந்த லாபேமா,

கிைடயாது. இன்னும் அல்லாஹ் ஒவ்ெவாரு வணக்கத்ைதக்
" எப்படிப்பட்ட தியாகத்ைதயும் அல்லாஹ்விற்காக நாம்

இருக்கின்ேறாமா" என்பைதச் ேசாதிப்பதற்குத்தான். அப்படிச்
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ெசய்பவர்களுக்கு கூலியாக

மறுைமயில் சுவர்க்கத்ைத ஏற்பாடு ெசய்து

ைவத்திருக்கின்றான். இந்த வணக்கங்களின் வ ைசயில் உள்ளதுதான் ேநான்பு. ேநான்ைபப்
ெபாறுத்தவைரயில் மற்ற வணக்கங்களிலிருந்து
முற்றிலும் மாறுபடுகின்றது. ேநான்பு என்பது

எதிர்பார்க்கப்படும் தியாகங்களுக்கும்

பசி,

தாகம்,

இைறவனிடத்திலுள்ள நன்ைமைய எதிர்பார்த்தவராக ேநான்பு

இச்ைச,

இைவகைள

மாதத்தின் பகல் ேநரத்தில்

கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்வது, இைவகைள ெவறும் சடங்குக்காகச் ெசய்யக்கூடாது. வணக்கம்
என்ற எண்ணத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டும். ேநான்பின் ேநக்கேம இைறயச்சத்ைத ஏற்படுத்திக்
ெகாள்வது தான்.

ﻢ ﻌﱠﻠﻜﹸـ ﻢ ﹶﻟ ﻠ ﹸﻜﺒﻦ ﹶﻗ ﻣ ﻦ ﻳﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬ ﺐ
 ﺘﺎ ﻛﹸﻡ ﹶﻛﻤ ﺎﺼﻴ
 ﻢ ﺍﻟ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﺐ
 ﺘﻮﺍ ﻛﹸﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﱠﻟﺬﻬﺎﺃﹶﻳﻳ
ﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥﺗ
விசுவாசங்ெகாண்ேடாேர! உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீ து

ேபான்று உங்கள் மீ தும் ேநான்பு(ேநாற்பது)

கடைமயாக்கப்பட்டிருந்தது

கடைமயாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (அதனால்)

நீங்கள் (உள்ளச்சம் ெபற்று)பயபக்தியுைடயவர்களாகலாம். (அல்குர்ஆன் 2:183)

தக்வா(இைறயச்சம்)என்றால் அல்லாஹ்விற்கு பயந்து, அவன் ஏறியைவகைளச் ெசய்தும்,
தைட ெசய்தைவகைளத் தவிர்த்தும் நடப்பதுதான்.
ேநான்பு நமக்கு கற்றுக்

தனிைமயில் இருக்கும்ேபாதும்

" தக்வாவின் உ ய ேதாற்றத்ைத"

ெகாடுக்கின்றது. ேநான்பாளி யாருக்கும் ெத யாத இடத்தில்

பசியுள்ளவனாக இருந்தும் தன்னிடமுள்ள உணைவ

உண்பதில்ைல. தாகமுள்ளவனாக இருந்தும்

அைத நிைறேவற்றுவதில்ைல. இதற்ெகல்லாம்

எைதயும் குடிப்பதில்ைல. இச்ைச இருந்தும்
காரணம் நான் தனிைமயில் இருந்தாலும்

இந்த ேநான்ைப கடைமயாக்கிய அல்லாஹ் என்ைனப்

என்ற எண்ணத்தினால்தான். இதுதான் ' ' இைறயச்சத்தின்

இத்தன்ைம ேநான்ேபாடு முடிந்துவிடக்கூடாது. வா க்ைக

பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கின்றான்

உண்ைமயான ேதாற்றமாகும்"".
முழுவதிலும் ஒவ்ெவாரு

வினாடியும் இேத எண்ணத்ேதாடு ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமும் வாழேவண்டும்.
எண்ணத்ேதாடு வா ந்தால் தான் ெதாழாதவர் ஏன் ெதாழவில்ைல?

இந்த

இத்ெதாழுைகையக்

கடைமயாக்கிய இைறவன் என்ைனப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கின்றான் என்று நிைனத்து
ெதாழ

பார்த்துக்

ஆரம்பித்து விடுவார். பாவங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர் அல்லாஹ் என்ைனப்

ெகாண்டிருக்கின்றான். அவன் என்ைனத் தண்டிப்பான் என்று நிைனத்து அைத

விட்டுவிடுவார்.

இதனால்தான் அல்லாஹ் குர்ஆனின் பல இடங்களில் ஈமான்

ெகாண்டவர்கேள அல்லாஹ{ ைவப் பயந்து
அல்லாஹ்வும் அவனது து} தர்
முடியுமானைவகைளச் ெசய்தும்,

முஹம்மது(ஸல்)அவர்களும் ஏவியதில்
தைட ெசய்தைவகைள

நடப்பதற்கு உறுதியான முடிெவடுங்கள்,

வாய்ப்பளிப்பானாக..!

ெகாள்ளுங்கள் என்று கூறுகின்றான். ஆகேவ

அல்லாஹ் நம்

முற்றிலுமாக தவிர்ந்து
அைனவருக்கும்
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ேநான்பில் இந்த உய ய பண்பு இருப்பதினால்தான் அல்லாஹ் அதைன ஒரு தனிப்பட்ட
வணக்கமாகக் கூறுகின்றான். ஹதீதுல் குத்ஸியில் நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள்,
" ேநான்ைபத் தவிர ஆதமுைடய மகன் ெசய்யக்கூடிய எல்லா வணக்கங்களும்
அவனுக்கு யேத" அது (ேநான்பு)எனக்கு யது,
(காரணம்)அவன் தன் இச்ைசையயும்,

அதற்கு நாேன கூலிெகாடுக்கின்ேறன்,

உணைவயும்,

குடிபானத்ைதயும் எனக்காகேவ

விட்டுவிடுகின்றான். எல்லா வணக்கங்களும் அல்லாஹ்வுக்ேக உ யன. அவேன எல்லா
வணக்கங்களுக்கும் கூலி ெகாடுக்கின்றான். அப்படி இருந்தும் ேநான்ைப மட்டும்

அல்லாஹ்

தனித்துவப்படுத்திச் ெசால்வதற்குக் காரணம்,

இைறயச்சத்ேதாடும்,

இக்லாஸ்(மனத் து} ய்ைம) உடனும் ேநாற்கப்படுவதினால் தான்.

எனேவ ேநான்பு விஷயத்தில்

அல்லாஹ்விற்கு நாம் அ

விஷயங்களிலும், எல்லாக் காலங்களிலும் அல்லாஹ்ைவ அ
யார்

அது உண்ைமயான

சுவது ேபான்று மற்ற எல்லா
சிவா ேவாமாக..!

ேநான்ைப இந்த உய ய ேநாக்கமின்றி ெவறும் சடங்குக்காக ேநாற்கின்றாேரா அதில்

எந்தவித பிரேயாஜனமும் இல்ைல. யார் ெகட்ட ேபச்சுக்கைளயும், ெகட்ட ெசயல்கைளயும்
விட்டு

விடவில்ைலேயா அவர் உணைவ விடுவதிலும்,

குடிப்ைப விடுவதிலும்

அல்லாஹ்விற்கு எந்தத் ேதைவயும் இல்ைல என்பதாக நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள்.

பசிேயாடும்,

தாகத்ேதாடும் இருப்பது மாத்திரம் ேநான்பாகாது. இைவகைளக்

கட்டுப்படுத்துவது ேபால் மற்ற எல்லாப் பாவங்கைளயும் கட்டுப்படுத்திக் ெகாள்ள
ேவண்டும். ரமளான் மாதம் இஸ்லாம் கூறக்கூடிய எல்லா நற்ெசயல்கைளயும்

ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாதமாகும். ெதாழாதவர்கள் ெதாழ ஆரம்பித்து விடுகின்றனர்.
தர்மேம ெசய்யாதவர்கள் தர்மம் ெசய்கின்றனர். உம்ராச் ெசய்யாதவர்கள் உம்ராச்

ெசய்கின்றனர். குர்ஆன் ஓதாதவர்கள் ஓத ஆரம்பித்துவிடுகின்றனர். தவறான ெசயல்களில்
ஈடுபட்டவர்கள் அைத நிறுத்திக் ெகாள்கின்றனர். இன்னும் இது ேபான்ற பல நல்ல

ெசயல்கைளயும் கற்றுத்தருகின்றது இந்த ேநான்பு. ஏன் இந்த நல்ல பண்புகைள ேநான்பு
அல்லாத

இந்த நல்ல

மாதங்களிலும் ெதாடரக்கூடாது?

சி

ெசயல்களில் ஈடுபட்ேடாேமா அவன் ேநான்பு அல்லாத மாதங்களில் நம்ைமக்

கண்காணிப்பதில்ைலயா?
வாய்ப்பில்ைலயா?
ேவண்டும்?

ேநான்பு மாதத்தில் எந்த இைறவைன அ

ேநான்பு அல்லாத மாதங்களில் நாம் மரணிப்பதற்கு

ஏன் ேநான்பு மாதத்ேதாடு

இந்த நல் அமல்கைள நிறுத்திக் ெகாள்ள

சிந்தியுங்கள்! விைட கிைடக்கும். நல்

அமல்கைள,

அல்லாஹ் நம் அைனவருக்கும் வாய்ப்பளிப்பானாக...!

ெதாடர்ந்து ெசய்வதற்கு
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4. பிைற கண்ட பின்ேப ேநான்பும் ெபருநாளும்
1) பிைறையக் காணாத வைர நீங்கள் ேநான்பு ேநாற்கவும் ேவண்டாம், ேநான்ைப விடவும்
ேவண்டாம்.

பிைற ெத யாமல் ேமகம் மைறத்துவிட்டால்(அம்)மாதத்ைத முப்பது

நாட்களாகக் கணக்கிட்டுக்
புகா )

ெகாள்ளுங்கள்! என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்:

பிைறையக் கண்ேட ேநான்பு ேநாறுங்கள்,

2)

ேமகம்(பிைறைய)

ேநான்ைப விடவும் ெசய்யுங்கள்.

மைறத்துவிட்டால் ஷஃபான் மாதத்ைத முப்பது நாட்களாகக்

கணக்கிட்டுக் ெகாள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

விளக்கம்:

ரமளான் மாதத்தின் ஆரம்பத்ைதயும்,

முடிைவயும்

ெத ந்து ெகாள்வதற்கு

பிைறதான் அைடயாளமாகும். ஆனால் ேமகம் ெதளிவில்லாமல் இருந்து

மாதத்தின் பிைற ெதன்படவில்ைலயானால் ேநான்பு மாதத்துக்கு முந்திய ஷஃபான்

ரமளான்

மாதத்ைத முப்பது நாட்களாக கணக்கிட்டு அதற்கு அடுத்த நாள் ரமளான் ேநான்ைப
ேநாற்க

மாதமும்

ேவண்டும். காரணம் சந்திர மாதத்தில் முப்பது நாைள விட அதிகமாக ஒரு

வரமுடியாது.

" முப்பது நாட்களாகவும் இருபத்தி ஒன்பது

மாதம் வரும் என்பதாக நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள்."

நாட்களாகவும் தான்

5. சந்ேதகமான நாட்களில் ேநான்பு ேநாற்கக்கூடாது
1)

ரமளான் மாதத்ைத விட ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாைளக்கு முன்னால் உங்களில்

யாரும்(சுன்னத்தான) ேநான்பு ேநாற்கக்கூடாது. வழைமயாக அந்த நாளில் ேநான்பு

ேநாற்பவர் ேநாற்றுக் ெகாள்ளட்டும் என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )
விளக்கம்:

ரமளான் மாதத்திற்கு ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு

நாட்களுக்கு முன்

சுன்னத்தான எந்த ேநான்ைபயும் ேநாற்கக்கூடாது. காரணம் அந்த இரு நாட்களும் ரமளான்
மாதமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது. இதற்கு

" சந்ேதக நாட்கள்"

ெசால்லப்படும். உதாரணமாக ஒவ்ெவாரு வாரத்திலும் திங்கள்,

என்று

வியாழன் இரு நாட்களும்

ேநான்பு ேநாற்பது

சுன்னத்தாகும். இந்த இரு நாட்களில் வழைமயாக ேநான்பு ேநாற்று

வருபவருக்கு ரமளான்

மாதத்துக்கு முந்திய ' ' சந்ேதகமான நாட்களிலும்" ேநான்பு ேநாற்க

அனுமதியுள்ளது.

6. ஸஹர் உணவு உண்பதின் சிறப்பு
1)

ஸஹர்

ெசய்யாமலும்,

ேநான்பு திறக்காமலும் நீங்கள் ெதாடர் ேநான்பு ேநாற்க

ukshd; kyh;
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ேவண்டாம் என நபி(ஸல்)அவர்கள் (ஸஹாபாக்கைள) தைட ெசய்தார்கள். அல்லாஹ்வின்
து} தேர! நீங்கள் அப்படி ேநான்பு ேநாற்கின்றீர்கேள? என ஸஹாபாக்கள் ேகட்டார்கள். நான்
உங்கைளப் ேபான்றல்ல,

எனக்குக் குடிக்கவும்,

உணவும் ெகாடுக்கப்படுகின்றது என

நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள்.

இன்னும் சில அறிவிப்பில்: என் இைறவன் எனக்கு உணவளிக்கின்றான்,

பானமும் புகட்டுகின்றான் என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகா )

2) ஸஹர் உணைவ உண்

ேமலும்

ங்கள், நிச்சயமாக ஸஹர் உணவில் அல்லாஹ்வின் அருள்

இருக்கின்றது என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: நஸயீ)

3) நபி(ஸல்)அவர்கள் ஸஹர் ெசய்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒரு நபித்ேதாழர்
ஸஹர்

ைழந்தார்.

உணவு உண்பது அல்லாஹ் உங்களுக்களித்த அருளாகும். அைத விட்டு

விடாதீர்கள் என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: நஸயீ)

4)

நீங்கள் ஸஹர் உணைவ உண்

ங்கள். அது அருள் நிைறந்த உணவாகும் என

(முஸ்லிம்களின்) ேநான்புக்கும்,

ேவதம் ெகாடுக்கப்பட்டவர்களின் ேநான்புக்கும்

நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: நஸயீ)

5)

நமது

உள்ள

வித்தியாசம் ' ' ஸஹர் உணவு உண்பதுதான்"" என நபி(ஸல்)அவர்கள்

கூறினார்கள். (ஆதாரம்:

நஸயீ)

விளக்கம்: ஸஹர் உணெவன்பது ேநான்பு ேநாற்பதற்காக இரவின் கைடசிப்பகுதியில்
உண்

ம் உணவாகும். ேநான்பு ேநாற்பவர் இந்த உணைவ உண்பது

சுன்னத்தாகும்" இதனால் ேநான்பாளி ேநான்ைபச்

சிரமமின்றி ேநாற்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

ஸஹர் ெசய்யாமலும் ேநான்பு திறக்காமலும் ெதாடர்

நபி(ஸல்)அவர்கள் தடுத்துள்ளார்கள். இன்னும் ேவதம்

ேநான்பிற்கும் நாம் ேநாற்கும் ேநான்பிற்கும்

" வலியுறுத்தப்பட்ட

ேநான்பு ேநாற்பைத

ெகாடுக்கப்பட்டவர்கள் ேநாற்கும்

மத்தியிலுள்ள வித்தியாசம் ஸஹர் உணவு

உண்பதுதான். அவர்கள் ஸஹர் உண்ணாமேலேய ேநான்பு

ேநாற்பார்கள். ஆகேவ

அல்லாஹ் நமக்களித்த அருைளப் ெபற்று நபிமார்களின் சுன்னத்ைதக் கைடபிடிப்ேபாமாக..!

7. ஸஹர் உணைவ தாமதப்படுத்துதல்
1)

நான்

நபி(ஸல்)அவர்களுடன் ஸஹர் உணவு உண்ேடன். பின்பு ெதாழுைகக்காக

நபியவர்கள் எழுந்து

ெசன்று விட்டார்கள் என ைஸத் இப்னு ஸாபித்(ரலி)அவர்கள்

கூறினார்கள். (ஸ{ ப்ஹ{ ைடய)
இைடெவளி இருந்தது என

பாங்குக்கும் ஸஹர் உணவுக்கும் மத்தியில் எவ்வளவு

அனஸ்(ரலி)அவர்கள் ேகட்டதற்கு ஐம்பது ஆயத்து ஓதும்

அளெவன்று விைடயளித்தார்கள். (ஆதாரம்: புகா )
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விளக்கம்: ஸஹர் உணைவ இரவின் கைடசிப்பகுதி வைர, பிற்படுத்துவது சுன்னத்தாகும்,
அதாவது ஸஹர் உணவுக்கும் சுப்ஹ{ ைடய பாங்குக்கும் மத்தியில் ஐம்பது

ஆயத்து

ஓதுவதற்கு எவ்வளவு ேநரம் ேதைவப்படுேமா அவ்வளவு ேநரம் பிற்படுத்த ேவண்டும்.

இதுேவ நபிவழியாகும். ஆனால் ஃபஜ்ருைடய ேநரம் வந்த பின்(அதாவது சுப்ஹ{ ைடய
பாங்கு ெசால்லப்பட்டதும்) உண்ணேவா குடிக்கேவா கூடாது.

8. குளிப்பு கடைமயான நிைலயில் ேநான்பு
1)

நபி(ஸல்)அவர்கள் உடலுறவின் காரணமாக குளிப்பு கடைமயான நிைலயில் பஜ்ர்

ேநரத்தில்

விழித்ெதழுந்து பின்பு குளித்துக் ெகாண்டு ேநான்பு ேநாற்பார்கள் என

ஆயிஷா(ரலி)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (ஆதாரம்: புகா , முஸ்லிம்)
விளக்கம்: ேநான்பு ேநாற்பதற்கு முன் அதாவது இரவில் ஒருவர் முழுக்காளியாக
ஸப்ஹுைடய பாங்குக்குப் பின் குளிப்பதில் எந்த

இருந்து

குற்றமுமில்ைல. அந்த ேநான்பு

ப பூரணமானதுதான். அேத ேபால் பகல் ேநரத்தில் ேநான்பு

குளிப்பு கடைமயாகிவிட்டால் குளித்துக் ெகாண்டால் மாத்திரம்
ேவண்டுெமன்ேற ஒருவர் ேநான்பு மாதத்தின் பகல் ேநரத்தில்

ேநாற்றவர் து} க்கத்தினால்

ேபாதும். ஆனால்

முழுக்காளியாவது

அல்லாஹ்விடத்தில் ெபரும் குற்றமாகும். அது ேநான்ைபயும் முறித்துவிடும்.

9. ேநான்ைப விட அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள்

ﻋﻠﹶـﻰ ﻭ ﺮ ﺧ ﺎ ﹴﻡ ﺃﹸﻦ ﹶﺃﻳ ﻣ ﺪ ﹲﺓ ﻌ ﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ ﹶﻓ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﻣﺮﹺﻳﻀًﺎ ﹶﺃ ﻢ ﻨ ﹸﻜﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻤ ﺕ ﹶﻓ
ٍ ﺍﻭﺩﻌﺪ ﻣ ﺎﻣًﺎﹶﺃﻳ
ﻮﺍﺼﻮﻣ
 ـﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻪ ﺮ ﻟﹶـ ﻴﺧ ﻮ ﻴﺮًﺍ ﹶﻓﻬﺧ ﻉ
 ﻮ ﺗ ﹶﻄ ﻦ ﻤ ﲔ ﹶﻓ
ﻜ ﹴ ﺴ
 ﻣ ﻡ ﺎﻳ ﹲﺔ ﹶﻃﻌﺪ ﻓ ﻧﻪﻴﻘﹸﻮﻄﻦ ﻳ ﻳﺍﱠﻟﺬ
ﺱ
ـﺎ ﹺﻠﻨـﺪًﻯ ﻟﺁﻥﹸ ﻫﻪ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻴﻱ ﺃﹸﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﻓﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﺬﻣﻀ ﺭ ﺮﺷﻬ .ﻮ ﹶﻥﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻢﻢ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹸﻨﺘ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻴﺧ
ﻭ ﻣﺮﹺﻳﻀًﺎ ﹶﺃ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﻭ ﻪﻤﻴﺼﺮ ﹶﻓﻠﹾ ﻬ ﺸ
 ﻢ ﺍﻟ ﻨ ﹸﻜﻣ ﺪ ﺷ ﹺﻬ ﻦ ﻤ ﻥ ﹶﻓ ﺮﻗﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﻯ ﻭﺪﻦ ﺍﻟﹾﻬ ﻣ ﺕ
ٍ ﺎﻴﻨﺑﻭ
ﻤﻠﹸﻮﺍ  ﹾﻜﻟﺘﻭ ﺮ ﺴ
 ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹺﺑ ﹸﻜ ﻳﺮﹺﻳ ﻟﹶﺎﺮ ﻭ ﺴ
 ﻴﻢ ﺍﹾﻟ ﻪ ﹺﺑ ﹸﻜ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻳﺮﹺﻳ ﺮ ﺧ ﺎ ﹴﻡ ﺃﹸﻦ ﹶﺃﻳ ﻣ ﺪ ﹲﺓ ﻌ ﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ ﹶﻓ ﻋﻠﹶﻰ
ﻭ ﹶﻥﺸ ﹸﻜﺮ
 ﺗ ﻢ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻭﹶﻟ ﺍﻛﹸﻢﺪﺎ ﻫﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻪ ﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﺒﺮ ﹶﻜﻟﺘﻭ ﺪ ﹶﺓ ﻌ ﺍﹾﻟ
(இவ்வாறு விதிக்கப் ெபற்ற ேநான்பு) சில குறிப்பிட்ட நாட்களில் (கடைமயாகும்)

ஆனால்

(அந்நாட்களில்) எவேரனும் ேநாயாளியாகேவா அல்லது பயணத்திேலா இருந்தால் (அவர்
அக்குறிப்பிட்ட நாட்களின் ேநான்ைபப்) பின்னால் வரும் நாட்களில் ேநாற்கேவண்டும்.

எனினும் (கடுைமயான ேநாய், முதுைம ேபான்ற காரணங்களினால்) ேநான்பு ேநாற்பைதக்

ukshd; kyh;
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காண்பவர்கள் அதற்குப் ப காரமாக ஃபித்ராவாக ஒரு மிஸ்கீ னுக்கு(ஏைழக்கு)

உணவளிக்க ேவண்டும். என்னும் எவேரனும் தாமாகேவ அதிகமாகக் ெகாடுக்கிறாேரா அது
அவருக்கு நல்லது.

ஆயினும் நீங்கள் (ேநான்பின் பலைன அறிவர்களானால்)
ீ
நீங்கள்

ேநான்பு ேநாற்பேத உங்களுக்கு

நன்ைமயாகும் (என்பைத உணர்வர்கள்).
ீ
ரமளான் மாதம்

எத்தைகய ெதன்றால் அதில் தான்

மனிதர்களுக்கு (மழுைமயான வழிகாட்டியாகவும்,

ெதளிவான சான்றுகைளக் ெகாண்டதாகவும்

(நன்ைம-தீைமகைளப்) பி த்தறிவிப்பதுமான

அல்குர்ஆன் இறக்கியருளப் ெபற்றது. ஆகேவ,
அைடகிறாேரா,

உங்களில் எவர் அம்மாதத்ைத

அவர் அம்மாதம் ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும். எனினும்

எவர்

ேநாயாளியாகேவா அல்லது பயணத்தில் இருக்கிறாேரா (அவர் அக்குறிப்பிட்ட நாட்களில்
ேநான்ைபப்) பின்வரும் நாட்களில் ேநாற்கேவண்டும். அல்லாஹ் உங்களுக்கு
இலகுவானைத

நாடுகிறாேன தவிர,

குறிப்பிட்ட நாட்கள்
ேநர்வழி

உங்களுக்கு சிரமமானைத அவன் நாடவில்ைல.

(ேநான்பில் விடுபட்டுப் ேபானைதப்) பூர்த்தி ெசய்யவும்,

உங்களுக்கு

காட்டியதற்காக அல்லாஹ்வின் மகத்துவத்ைத நீங்கள் ேபாற்றி நன்றி

ெசலுத்துவதற்காகவுேம (அல்லாஹ் இதன் மூலம் நாடுகிறான்). அல்குர்ஆன் 2:184,185)

1)

ஹம்ஸா இப்னு அம்ருல் அஸ்லமி என்னும் நபித்ேதாழர் நான் பிரயாணத்தில் ேநான்பு

ேநாற்கலாமா?
ேநாற்பவராக

விரும்பினால்

என நபி(ஸல்)அவர்களிடத்தில் ேகட்டார்கள். (அவர் அதிகம் ேநான்பு
இருந்தார்) நீங்கள் விரும்பினால் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்,

நீங்கள்

ேநான்ைப விட்டுவிடுங்கள் என நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்:

புகா , முஸ்லிம்)

2) நாங்கள் நபி(ஸல்)அவர்களுடன் ஒரு யுத்தத்துக்குச் ெசன்றிருந்ேதாம். எங்களில் ேநான்பு
ேநாற்றவர்களும் ேநான்ைப விட்டவர்களும் இருந்தனர். ேநான்பு ேநாற்றவர் ேநான்பு
ேநாற்காதவைரேயா,

கூறவில்ைல. யாருக்கு சக்தி
சிறந்தெதன்றும்,

ேநான்பு ேநாற்காதவர் ேநான்பு ேநாற்றவைரேயா குைற
இருக்கின்றேதா அவர் ேநான்பு ேநாற்பது அவருக்கு

யாருக்கு அதற்கு சக்தி

இல்ைலேயா அவர் ேநான்ைப விடுவது

சிறந்தெதன்றும் அவர்கள் கருதினார்கள் என அபூ சயீதுல்
அறிவிக்கிறார்கள். (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

3)

குத் (ரலி)அவர்கள்

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு பிரயாணத்தின் ேபாது நிழலிேல ஒருவைரச்

ந்து மக்கள்

கூடியிருப்பைதக் கண்டு இந்த உங்களின் நண்பருக்கு என்ன ஏற்பட்டு விட்டது?

என

ேகட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் து} தேர! அவர் ேநான்பாளி என கூறினார்கள். பிரயாணத்தில்
ேநான்பு ேநாற்பது நல்ல ெசயலில்ைல. அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்த அனுமதிையப்
பயன்படுத்திக் ெகாள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்) அவர்கள் விைடயளித்தார்கள். ஆதாரம்:
புகா ,

இன்னும் ஒரு அறிவிப்பில் ஒரு மரத்தின் நிழலிேல ஒருவர் மீ து தண்ணர்ீ

ெதளிக்கப்படுவைத நபி(ஸல்) அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஆதாரம்: நஸயீ

முஸ்லிம்
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நபி(ஸல்) அவர்களுடன் ேகாைடகாலத்தில் நாங்கள் ஒரு பிரயாணம் ெசய்ேதாம்.

4)

எங்களில் ேநான்பு

ேநாற்றவர்களும் ேநான்பு ேநாற்காதவர்களும் இருந்தார்கள். நாங்கள்

(ெவப்பத்தின் காரணமாக

அப்பிரயாணத்திேல) நிழலில் உட்கார்ந்ேதாம். ேநான்பு

ேநாற்றவர்கள்(கைளத்து)

விழுந்துவிட்டார்கள். ேநான்பில்லாதவர்கள் எழுந்து

பிரயாணிகளுக்குத் தண்ணர்ீ

புகட்டினார்கள். இைதப் பார்த்த நபியவர்கள்

' ' ேநான்பில்லாதவர்கள் இன்று அதிக நன்ைம

ெபற்றுவிட்டார்கள்"" எனக் கூறினார்கள்.

ஆதாரம்: நஸயீ

5) நிச்சயமாக அல்லாஹ் பிரயாணிக்கு ெதாழுைகயில் பாதிையயும்(அதாவது நாலு ரக்அத்
ெதாழுைகைய
தாய்க்கும்

இரண்டு ரக்அத்தாக சுருக்குவதற்கும்) ேநான்ைப விடுவதற்கும் பாலு} ட்டும்

ேநான்ைப விடுவதற்கு அனுமதித்து விட்டான் என நபி(ஸல்) அவர்கள்

கூறினார்கள். ஆதாரம்; : நஸயீ

6)

மக்கா ெவற்றி ெபற்ற வருடம் ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்றவர்களாக நபி(ஸல்)

அவர்கள்

ெசன்றார்கள். கதீத் என்னும் இடத்ைத அைடந்ததும் ேநான்ைப

விட்டுவிட்டார்கள். ஆதாரம்: முஸ்லிம்

ேகாைடகாலத்தின் ேபாது நபி(ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பிரயாணத்தில்

7)

ெசன்றிருந்ேதாம். ஒரு

மனிதர் தன் தைலக்கு ேமல் ைகைய ைவக்கும் அளவுக்கு அந்த

டு இருந்தது. எங்களில்

நபியவர்கைளயும்,

அப்துல்லாஹ் இப்னு ரவாஹா(ரலி)

அவர்கைளயும் தவிர ேவறு யாரும் ேநான்பு ேநாற்கவில்ைல என அபூதர்தா(ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கிறார்கள். ஆதாரம்: புகா

விளக்கம்:
ஆண்,

ரமளான் மாதத்தில் ேநான்பு ேநாற்பது முஸ்லிமான
ெபண் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கடைமயாகும். ஆனால்,

கர்ப்பிணிப்ெபண்,

பாலு} ட்டும் தாய்,

புத்தியுள்ள,

வயதுவந்த

பிரயாணி,

ேநாயாளி,

ேநான்பு ேநாற்; க இயலாத வேயாதிகர்கள்,

ேநாயிலிருந்து குணமாவதற்கு வாய்ப்பில்லாத ேநாயாளிகள் இவர்களுக்கு ேநான்ைப
விடுவதற்று

அனுமதி உண்டு. ஆனால் பிரயாணி தன் பிரயாணத்ைத முடித்துக்

ெகாண்டதும், ேநாயாளியின் ேநாய் குணமானதும் விட்ட ேநான்புகைள ேநாற்க ேவண்டும்.
கர்ப்பிணிப்ெபண் மற்றும் பாலு} ட்டும்

தாய் இவ்விருவரும் ேநான்பு ேநாற்பதினால்

தனக்ேகா அல்லது குழந்ைதக்ேகா ஏதும் ஆபத்து
விட்டுவிடலாம்,

ஏற்படுெமன்று பயந்தால் ேநான்ைப

இவர்களும் குழந்ைதைய ெபற்ெறடுத்ததற்கு

பாலு} ட்டியதற்கு பிறகு விடுபட்ட ேநான்புகைள ேநாற்க ேவண்டும். ேநான்பு

பிறகு அல்லது
ேநாற்கேவ

முடியாத வேயாதிகர்கள் மற்றும் ேநாய் குணமாவதற்கு வாய்ப்பில்லாத ேநாயாளிகள் ஒரு
நாைளக்கு ஒரு ஏைழக்கு வதம்
ீ
உணவளித்தால் ேபாதும் விடுபட்ட ேநான்புகைள
நிைறேவற்ற ேவண்டியதில்ைல. அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்.
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10. ேநான்பு ேநரத்தில் தவறிலிருந்து விலகி இருத்தல்
1)

யார்

ெகட்ட ேபச்சுக்கைளயும்,

உணைவ விடுவதிலும்,

ெசயல்கைளயும் விட்டுவிடவில்ைலேயா அவர்

குடிப்ைப விடுவதிலும் அல்லாஹ்வுக்கு எந்தத் ேதைவயும்

இல்ைல என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா

2)
அவர்களின்

எத்தைனேயா ேநான்பாளிகள் அவர்கள் பசித்திருந்தைதத் தவிர ேவறு எைதயும்
ேநான்பினால் ெபற்றுக்ெகாள்வதில்ைல,

எத்தைனேயா ேபர்

இன்னும் இரவில் நின்று வணங்கும்

இரவில் கண்விழித்திருப்பைதத் தவிர ேவறு எைதயும்

ெபற்றிருப்பதில்ைல என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: நஸயீ, இப்னுமாஜா

3)

உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு ேநாற்றிருந்தால் தன் மைனவிேயாடு உடல் உறவு

ெகாள்ளக்கூடாது.

இன்னும் ெகட்டவார்த்ைதகள் ேபசவும் கூடாது. யாராவது அவைர

ஏசினால் அல்லது அடித்தால்

அவர்

" ேநான்பாளி" என்று கூறிக்ெகாள்ளட்டும் என

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா , முஸ்லிம்

விளக்கம்: ேநான்பு ேநாற்பெதன்பது ெவறும் பசி,

தாகத்ேதாடு இருப்பது மட்டுமல்ல,

தாகத்ைத கட்டுப்படுத்துவைதப் ேபால மற்ற எல்லாத் தவறுகைளயும்

ெகாள்ள ேவண்டும். யார் ேநான்புேநாற்றுக் ெகாண்டு தவறான ேபச்சுக்கள்

தவறான ெசயல்கைளச் ெசய்கின்றாேரா அவர் பசித்திருந்தைதயும்

தவிர ேவறு எைதயும் ெபற்றுக் ெகாள்ளமாட்டார். ஆகேவ ேநான்பு

தூங்கிவிடுகிறார்கள்.

இன்னும் சிலேரா பகைலெயல்லாம்

கட்டுப்படுத்திக்

இன்னும்

தாகித்திருந்தைதயும்

மாதத்தில் எல்லாத்

தவறுகைளயும் விட்டுவிடுங்கள். ஆனால் இன்று ேநான்பு காலத்தில்தான்
விழித்திருந்து சுப்ஹு
ேநாற்றவர்கள் இரெவல்லாம் வணாக
ீ

பசி

ேநான்பு

ெதாழுைகயின்றி

தூக்கத்திேலேய கழித்து,

ெதாழுைககைள விட்டு விடுகின்றார்கள். அல்லாஹ் நம்மீ து ேநான்ைபக் கடைம
யாக்கியது நாம்

பாவங்கைளச் ெசய்வதற்கும் ஃபர்லான ெதாழுைககைள விடுவதற்குமா?

நிச்சயமாக இல்ைல! நாம்

நல்அமல்கைளச் ெசய்வதற்குத்தான்

எல்லாப் பாவங்கைளயும் விட்டு ெதாழுைககள் மற்றும்

ஆகேவ தவறுகைள முற்றாக விட்டு
நல்அமல்கைளயும் ெசய்யுங்கள்,

அல்லாஹ் அம்மாதத்ைத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றான்.
ெதாழுைககைள உ ய ேநரத்தில் ெதாழுது எல்லா

அல்லாஹ் நம்

முற்றாக விடுவதற்கு வாய்ப்பளிப்பானாக!

அைனவருக்கும் எல்லா தவறுகைளயும்

ukshd; kyh;
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11. ேநான்பாளி மறதியாக சாப்பிட்டால் குடித்தால்
(யாராவது) மறந்துேபாய் சாப்பிட்டால் அல்லது குடித்தால் அவர் அவருைடய

1)
ேநான்ைப

ப பூரணப்படுத்தட்டும்,

நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் அவைர சாப்பிடவும்,

விளக்கம்:

யாராவது ேநான்பு ேநரத்தில் மறதியாக சாப்பிட்டால்

குடிக்கவும் ைவத்தான் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா

குற்றமில்ைல. ஞாபகம் வந்ததும் சாப்பிடுவைத குடிப்பைத நிறுத்திக்

அல்லது குடித்தால்

ெகாள்ளேவண்டும்.

அவருைடய ேநான்பு ப பூரணமானேத. யார் ேவண்டுெமன்ேற சாப்பிடுகின்றாேரா அல்லது
குடிக்கின்றாேரா அவ ன் ேநான்பு முறிந்துவிடும்,
அந்த ேநான்ைபப் பிறகு ேநாற்க ேவண்டும்.

இன்னும் அது ெபரும்

குற்றமாகும்.

12. ேநான்பாளி குளிப்பதில் தவறில்ைல
1)

நபி(ஸல்) அவர்கள் (உடலுறவின் காரணமாக) முழுக்கான நிைலயில் பஜ்ர் ேநரத்தில்

விழித்ெதழுந்து பின்பு குளித்துக் ெகாண்டு ேநான்பு ேநாற்பார்கள் என ஆயிஷா(ரலி)
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்: புகா , முஸ்லிம்

2)
தாகத்தின்

நபி(ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றுக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது ெவப்பம் அல்லது
காரணமாக தன் தைலமீ து தண்ணைர
ீ
ஊற்றியதாக சில நபித்ேதாழர்கள்

மூலமாக அபூபக்ர் இப்னு

அஹ்மத், முஅத்தா, அபூதா

அப்துர்ரஹ்மான்(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்:
த்

3) அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது ஈரத்துணிைய
தன்மீ து ேபாடுவார்கள். ஆதாரம்: புகா

விளக்கம்:

ேதைவப்படும் ேபாது ேநான்பாளி குளித்துக்

புகா (ரஹ்) அவர்கள் தன் புகா

கிரந்தத்திேல ேநான்பாளி

தைலப்பிட்டு ேமேல குறிப்பிட்ட ஹதீஸ்கைளக் கூறுகின்றார்கள்.

ெகாள்வதில்தவறில்ைல.
குளிக்கும் பாடம் என

13. ேநான்பாளி பல்துலக்குதலில் குற்றமில்ைல
1)

என்

உம்மத்தின் மீ து க

ெசய்யும் ேபாதும் பல்

டம் இல்ைலெயன்றிருந்தால் ஒவ்ெவாரு முைற உ@ச்

துலக்குவதற்கு நான் கட்டைளயிட்டிருப்ேபன் என நபி(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ, நஸயீ
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும்ேபாது கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு பல்

துலக்குவைத நான் பாhத்திருக்கிேறன் என ஆமிர் இப்னு ரபீஆ(ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கிறார்கள். ஆதாரம்: புகா

3)

அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) அவர்கள் ேநான்பு ேநாற்றிருக்கும் ேபாது பகலின்

ஆரம்பம் இன்னும் கைடசி ேநரத்தில் பல் துலக்குவார்கள். ஆதாரம்: புகா
விளக்கம்:

பல் துலக்குவது நபியவர்கள் மிகவும்

வலியுறுத்துகின்ற நைடமுைறயாகும்.

இதைன ேநான்பிலும் ேநான்பு அல்லாத காலங்களிலும்
ேநாற்றவர் பல் துலக்குவது கூடாது,
என்று கூறுவது ஆதாரமற்றதாகும்.

அல்லது லுஹர்

ெசய்துள்ளார்கள். சிலர் ேநான்பு

ேநரத்திற்குப்பின் ெசய்யக்கூடாது

14. ேநான்பாளியின் உளு
1)

அல்லாஹ்வின்

தூதேர! உளுைவப் பற்றி

எனக்குக் கற்றுக்ெகாடுங்கள் என

நபி(ஸல்)அவர்களிடத்தில் நான் ேகட்ேடன். உளுைவப் ப பூரணமாகச் ெசய்து
ெகாள்ளுங்கள் என கூறினார்கள். இன்னும்
ேநான்பில்லாத நிைலயில் மூக்குக்குத்

விரல்களுக்கு மத்தியில் ேகாதிக் கழுவுங்கள்,

தண்ணர்ீ ெசலுத்துவைத அதிகப்படுத்துங்கள் என

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என லகீ த்

அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ, அபூதா
விளக்கம்:

ேநான்புேநாற்றவர் உளுச்

இப்னு சபீரா(ரலி) அவர்கள்

த்
ெசய்தால் நாசிக்கும் வாய்க்கும் தண்ணர்ீ

ெசலுத்தும்ேபாது அடித்ெதாண்ைட இன்; னும்

ெசலுத்தாமல் ேநான்பில்லாத ேநரத்தில் ெசய்வைத விட

அடிமூக்கு வைரக்கும் தண்ணைரச்
ீ

குைறத்துச் ெசய்ய ேவண்டும்.

அடிமூக்கு அடித்ெதாண்ைட வைரக்கும் தண்ணைர
ீ
ெசலுத்தினால்
ெசல்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது.

வாய்க்குள் தண்ணர்ீ

15. ேநான்பின் நிய்யத்ைத பஜ்ருக்கு முன் ைவப்பது அவசியம்
1)

அமல்களுக்குக் கூலி ெகாடுக்கப்படுவது எண்ணங்கைளப் ெபாறுத்துத்தான் என

நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா

2) பஜ்ருக்கு முன்னால் யார் நிய்யத்து ைவக்கவில்ைலேயா அவருக்கு ேநான்பு கிைடயாது
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ
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விளக்கம்:

நிய்யத் என்பது உள்ளத்தில் நிைனப்பதற்குச்

ேநான்ைப ேநாற்க

ேவண்டும் என்று

நிைனத்து ஸஹர் உணவு உண்பேத நிய்யத்தாகும்.

ஆனால் இன்று நிய்யத் என்ற ெபய ல் சில

மாதத்தின் பர்ளான ேநான்ைப நாைளப்பிடிக்க

என்று) ெசால்லிக் ெகாடுக்கப்படுகின்றது. இப்படி

ெசால்லித்தரவுமில்ைல. இதற்கு

ெசால்லப்படும். இன்ைறய

வார்த்ைதகள் (இந்த வருடத்து ரமளான்

அல்லாஹ்வுக்காக நிய்யத் ைவக்கின்ேறன்

நபியவர்கள் ெசய்யவுமில்ைல.

நிய்யத் என்று ெசால்லப்படவும் மாட்டாது.

ேமலும்,

ேநான்ைப ஒருவர் ேநாற்க ேவண்டும் என்று நிய்யத் இல்லாமல்

இன்ைறய

(எண்ணமில்லாமல்) பஜ்ர்

வைரக்கும்

தூங்கிவிட்டால்,

அவருக்கு அன்ைறய ேநான்ைப

ேநாற்க முடியாது. காரணம் அவர் இரவில் நிய்யத் (எண்ணம்) ைவக்கவில்ைல. ஆனால்
இன்ைறக்கு ேநான்பு ேநாற்க
தூங்கிவிட்டால்,

ேவண்டும் என்று எண்ணி பஜ்ர் வைரக்கும் ஒருவர்

ஸஹர் உணைவ உண்ணாவிட்டாலும் அவர் அன்ைறய ேநான்ைப

ேநாற்கலாம்.

16. ெபருந்ெதாடக்குள்ள ெபண்கள்
நபி(ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் வாழும்ேபாது(மாதவிடாய் காரணமாக) சுத்தம்

1)
இல்லாமல்

இருந்தால் (ெதாழவும் மாட்ேடாம்,

சுத்தமானதும் நாங்கள்

ேநான்பு ேநாற்கவும் மாட்ேடாம்)

(விட்ட) ேநான்புகைள ேநாற்கும்படி நபியவர்கள் எங்களுக்கு

ஏவுவார்கள். ஆனால் விடுபட்ட

ெதாழுைககைளத் ெதாழும்படி ஏவமாட்டார்கள் என

ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ

விளக்கம்:

ெபண்கள் மாதவிடாய் மற்றும் பிள்ைளப் ேபறினால்

காலங்களில் ேநான்பு ேநாற்கக் கூடாது,

சுத்தம் இல்லாத

சுத்தமானதும் விடுபட்ட ேநான்புகைள

ேவண்டும். அதற்காக எந்தப் ப காரமும் ெசய்யத் ேதைவயில்ைல.

ேநாற்க

17. விைரவாக ேநான்பு திறப்பது சுன்னத்தாகும்
ேநான்பு திறப்பைத,

1)

(தாமதிக்காது) அவசரப்படுத்தும் காலம் வைரக்கும் என்

உம்மத்தினர்

நலவிேலேய இருப்பார்கள் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்:

நானும்,

மஸ்ரூக் என்பாரும் ஆயிஷா(ரலி) அவர்களிடத்தில் ெசன்று மூஃமின்களின்

புகா

2)

தாேய!

நபி(ஸல்) அவர்களின் இரு ேதாழர்கள் நன்ைம ேதடும் விஷயத்தில் குைறவு

ெசய்வதில்ைல,

விடுகின்றார். மற்றவர்

ஒருவர் ேநான்பு திறப்பைத அவசரப்படுத்தி ேநரத்ேதாடு ெதாழுதும்
ேநான்பு திறப்பைதப் பிற்படுத்தி ெதாழுைகையயும்
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15

பிற்படுத்துகின்றார் என்றனர். யார்
அவசரப்படுத்துகின்றார்?

ேநான்பு திறப்பைதயும் ெதாழுைகையயும்

என ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள்

மஸ்ஊத்(ரலி) என்று நாங்கள் கூறிேனாம். அப்படித்தான்

ேகட்டார்கள். அப்துல்லாஹ் இப்னு

நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசய்தார்கள்

என ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: முஸ்லிம்

இன்னும்

ஒரு அறிவிப்பில்,

மற்ற நபித்ேதாழர் அபூ மூஸா அல் அ

என்று வந்திருக்கின்றது. ஆதாரம்: திர்மிதீ

விளக்கம்:

மஃ ப் ேநரம் வந்ததும்

ேநரம் வந்த பின்பும் ேநான்பு
மைறந்த பின்பும் ேநான்பு

ேநான்பு திறப்பேத சுன்னத்தாகும். இன்று சிலர் மஃ ப்

திறக்காமல் ேப

தல் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு

திறக்கச் ெசால்லியிருக்கின்றார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள்
ேப

தலாகுமா?

ஏற்படுத்தப்பட்ட பித்அத்தாகும் என இப்னு ஹஜர்(ரஹ்)

(பத்ஹுல் பா

யன்

திறப்பைதப் பிற்படுத்துகின்றார்கள். ஆனால் நபியவர்கேளா

மஃ ப் ேநரம் வந்ததும் ேநான்ைப
கூறியதற்கு மாறாகச் ெசய்வது

அ (ரலி) அவர்கள்

இது இஸ்லாத்தில்

புதிதாக

அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள்.

2: 235)

18. ேப த்தம் பழத்தால் ேநான்பு திறப்பது சிறந்தது
1)

நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதாழுைகக்குச் ெசல்வதற்கு முன் கனிந்த

ேப த்தம்

ெகாண்டு ேநான்பு திறப்பார்கள். அது இல்ைலெயன்றால் சாதாரண சில
பழங்கைளக் ெகாண்டு ேநான்பு திறப்பார்கள். அதுவும்
தண்ணர்ீ குடித்துக்ெகாள்வார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ

2)

உங்களில் ஒருவர் ேநான்பு திறந்தால்

திறக்கட்டும்,

ேப த்தம்

பழங்கைளக்

ேப த்தம்

இல்ைலெயன்றால் சில மிடர்

பழத்ைதக்

ெகாண்டு ேநான்பு

அது கிைடக்கவில்ைலெயன்றால் தண்ணைரக்
ீ
ெகாண்டு ேநான்பு

திறக்கட்டும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ, அபூதாவுத்

19. ேநான்பு திறந்த பின் ஓதும் துஆ

ﻪ ﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠﺮ ﺇ ﹾﻥ ﺷ ﺟ ﺖ ﺍﻷ
 ﺒﻭ ﹶﺛ ،ﻭﻕﻌﺮ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﺘﻠﱠﺑﻭ ﺍ ﻤﺄﹸ ﺐ ﺍﻟﻈﱠ
 ﻫ ﹶﺫ
தஹபள்ளமஊ வப்தல்லதில் உரூக்கு வஸபதல் அஜ்ரு இன்ஷா அல்லாஹ்.

ெபாருள்:

தாகம் தணிந்தது,

உறுதியாகிவிட்டது.
ஆதாரம்: அபூதா

த்

நரம்புகள் நைனந்தன,

அல்லாஹ் நாடினால்

கூலியும்
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20. ேநான்பு திறக்கும் ேபாது ேகட்கப்படும் பிரார்த்தைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்

ேநான்பாளி ேநான்பு திறக்கும் ேபாது ேகட்கும் பிரார்த்தைன தட்டப்படமாட்டாது என

1)

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: இப்னுமாஜா

ேநான்பாளி ேநான்ைபத் திறக்கும் வைரக்கும்,

2)

ெசய்யப்பட்டவன்

நீதியான அரசன்,

அநியாயம்

இம்மூவ ன் பிரார்த்தைனகள் தட்டப்படுவதில்ைல என நபி(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ

விளக்கம்:

ேநான்பாளி ேநான்பு ேநரத்தில் ேகட்கும்

ேநான்பு திறக்கும் ேபாது ேகட்கப்படும்

பிரார்த்தைனகைளயும்,

பிரார்த்தைனகைளயும் அல்லாஹ்

ஏற்றுக்ெகாள்கின்றான். ஆகேவ ேநான்பு காலங்களில் அதிக

பிரார்த்தைனகைளச்

ெசய்யுங்கள்.

இன்று

இன்னும்

முஸ்லிம்களில் பலர் ேநான்பு திறக்கும் ேநரத்தில் வண்
ீ
ேபச்சுக்களிலும்,

ேவைலகளிலும் ஈடுபடுகின்றார்கள். இப்படி இந்த சிறப்பான ேநரங்கைள வணாகக்
ீ
கழிக்காமல்

மஸ்லிம்களுக்காகவும்

அல்லாஹ்விடம் நமது ஈருலக ெவற்றிக்காகவும்,

வண்
ீ
எல்லா

பிரார்த்தியுங்கள். நமது சகல ேதைவகைளயும் பூர்த்தியாக்கித்

தருவதற்கு அவன் ேபாதுமானவன்.

21. ேநான்பு திறக்க ைவப்பதின் சிறப்புகள்
1)

யார்

ஒருவைர ேநான்பு திறக்க ைவக்கின்றாேரா ேநான்பு ேநாற்றவருக்கு கிைடக்கும்

நன்ைமையப்

ேபான்ேற (ஒரு பங்கு) அவருக்கும் கிைடக்கும். அதனால் ேநான்பு

ேநாற்றவ ன் நன்ைமயிலும்
ஆதாரம்: திர்மிதீ

விளக்கம்:

எதுவும் குைறயாது என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

ேநான்பு திறக்க ைவப்பது சிறந்த அமலாகும். ேநான்பு

திறக்க ைவப்பெதன்பது

ெப ய அளவுக்கு உணவளிக்க ேவண்டுெமன்ற அவசியமில்ைல. ஒரு ேபாPத்தம் பழத்ைதக்
ெகாடுத்து ேநான்பு திறக்க ைவத்தாலும் இந்த நன்ைம கிைடத்துவிடும்.
அவரவ ன் வசதிக்கு ஏற்றவாறு ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

ஒவ்ெவாருவரும்

ukshd; kyh;

17

22. ைலலத்துல் கத் ன் சிறப்புகள்

ﻒ
 ﻦ ﹶﺃﻟﹾـ ـﺮ ﻣ ﻴﺧ ﺪ ﹺﺭ ﻴﹶﻠﺔﹸ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹶﻟ.ﺪ ﹺﺭ ﻴﹶﻠﺔﹸ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺎ ﹶﻟﻙ ﻣ ﺍﺩﺭ ﺎ ﹶﺃﻭﻣ .ﺪ ﹺﺭ ﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻴﹶﻠﻲ ﹶﻟ ﻓﺎﻩﺰﻟﹾﻨ ﺎ ﺃﹶﻧﺇﹺﻧ
ﻣ ﹾﻄﹶﻠ ﹺﻊ ﻰﺣﺘ ﻲ ﻫ ﻡ ﺳﻠﹶﺎ .ﻣ ﹴﺮ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﹶﺃ ﻣ ﻢ ﺑ ﹺﻬﺭ ﻥ ﺎ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫﻴﻬﺡ ﻓ
 ﻭﺍﻟﺮﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﻭﻤﻠﹶﺎ ﺰﻝﹸ ﺍﹾﻟ ﻨﺗ .ﻬ ﹴﺮ ﺷ
.ﺠ ﹺﺮ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
நிச்சயமாக நாம் அைத(குர்ஆைன) கண்ணியமிக்க (ைலலத்துல் கத்ர்)

என்ற இரவில்

இறக்கிேனாம். ேமலும் கண்ணியமிக்க இரவு என்ன என்பைத உமக்கு அறிவித்தது

எது?

கண்ணியமிக்க(அந்த) இரவு ஆயிரம் மாதங்கைள விட மிக்க ேமலானதாகும். அதில்
மலக்குகளும்,

ேவண்டிய)

ஆன்மாவம்(ஜிப்ரயீலும்) தம் இைறவனின் கட்டைளயின் படி (நைடெபற

சகல கா யங்களுடன் இறங்குகின்றனர். சாந்தி(நிலவியிருக்கும்) அது

விடியற்காைல உதயமாகும் வைர இருக்கும். (அல்குர்ஆன் 97:1,5)

1) அல்லாஹ்ைவ ஈமான் ெகாண்டவராகவும்,
மாதத்தில்

நன்ைமைய எதிர்பார்த்தவராகவும் ரமளான்

யார் ேநான்பு ேநாற்கின்றாேரா அவ ன் முன் ெசன்ற பாவங்கள்

மன்னிக்கப்படும். ைலலத்துல்

கத்ர் இரவில் அல்லாஹ்ைவ ஈமான் ெகாண்டவராகவும்

நன்ைமைய ஏதிர்பார்த்தவராகவும் யார்

நின்று வணங்குகின்றாேரா அவ ன் முன்

பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா

2)ரமளான் மாதத்தின் கைடசிப் பத்தின் ஒற்ைறப்பைட நாட்களில் ைலலத்துல்

கத் ன்

இரைவ ேதடிப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்:
புகா

3)
ெவளியில்

நபி(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு கத் ன் இரைவ அறிவித்துக் ெகாடுப்பதற்காக

ெகாண்டார்கள்.

வந்தார்கள். அப்ேபாது இரண்டு ேபர் ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைட ேபாட்டுக்

உங்களுக்கு அறிவித்துக்

அப்ேபாது நபியவர்கள் கூறினார்கள். ைலலத்துல் கத் ன் இரைவ

ெகாடுப்பதற்காக நான் ெவளியாகி வந்ேதன். இரண்டு ேபர்

ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைடயிட்டுக்

ெகாண்டதின் காரணமாக அல்லாஹ் அைதப் பற்றிய

ெசய்திைய உயர்த்தி விட்டான் என்றுகூறி அது

உங்களுக்கு நலமாக இருக்கக் கூடும்

என்றார்கள். ஆகேவ அைத இருபத்தி ஒன்று, இருபத்தி மூன்று, இருபத்தி ஐந்து, இருபத்தி
ஏழு,

இருபத்தி ஒன்பது ஆகிய நாட்களில்

அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா

ேதடிப்ெபற்றுக் ெகாள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்)

4) அல்லாஹ்வின் தூதேர! ைலலத்துல்கத் ன் இரைவ நான் அறிந்து ெகாண்டால் அதில்

என்ன கூறேவண்டும் என்று ேகட்ேடன். இவ்வாறு கூறுமாறு நபியவர்கள் கூறினார்கள்.
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அல்லாஹும்ம இன்னக்க அஃப்வுன் துஹிப்புல்

அஃப்வ ஃபஉஃபு அன்ன ீ.

ெபாருள்: இைறவா! நிச்சயமாக நீ மன்னிக்கக்கூடியவன்.

மன்னிப்ைப விரும்புகின்றாய்.

என்ைன மன்னிப்பாயாக.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா(ரலி) ஆதாரம்: திர்மிதீ

விளக்கம்:

ைலலத்துல் கத்ர் என்பது ரமளான் மாதத்தின்

நாட்களில் வரக்கூடிய ஒரு இரவுக்குச் ெசால்லப்படும். இந்த

கைடசிப்பத்தின் ஒற்ைறப்பைட

இரவில் ெசய்யும்

வணக்கத்திற்கு ஆயிரம் மாதங்கள் ெசய்யும் வணக்கத்திற்குக்
விட அதிக நன்ைம கிைடக்கும் என்று அல்லாஹ்

ரத்துல் கத் ல்

கிைடக்கும் நன்ைமைய

கூறுகின்றான்.

அதாவது ஒரு இரவு ெசய்யும் அமலினால் ௮௩ வருடங்கள் ெசய்யும் அமலுக்குக்

கிைடக்கும் நன்ைமைய விட அதிக நன்ைம கிைடக்கின்றது. இதனால்தான் நபி(ஸல்)

அவர்கள்
இஃதிகாஃப்

அந்த இரைவ அைடந்து ெகாள்வதற்காக ேநான்பின் கைடசிப்;
இருப்பார்கள்.

" 83 வருடம் நாம் வா ேவாமா?"

ஆனால் ஒருநாள் அமல் ெசய்வதினால்

பத்து நாட்களில்

என்பேத ேகள்விக்கு யானது!

அந்த நன்ைமைய அல்லாஹ் நமக்கு அள்ளி

வழங்குகின்றான். இந்த அ ய சந்தர்ப்பத்ைத தவற
௨0 நாட்கைள விட இந்தப்பத்து நாட்களில்

விடாதீர்கள். ரமளான் மாதத்தின் மற்ற

ஈடுவடுவார்கள். முன் பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட

அமல்கள் ெசய்திருக்கும் ேபாது நம்ைமப் ேபான்ற

நபியவர்கள் அதிக வணக்கத்தில்

நபி(ஸல்) அவர்கேள இப்படி அதிக

சாதாரணமானவர்கள் எவ்வளவு

அதிகமாக அமல்களில் ஈடுபட ேவண்டும். சிந்தித்துப்பாருங்கள்!

ஆகேவ அச்சிறப்பான

இரவில் ெதாழுைக, குர்ஆன் ஒதுவது, திக்ர் ெசய்வது, பாவமன்னிப்புத் ேதடுவது, தர்மம்
ெசய்வது ேபான்ற நற்கருமங்கைள அதிகமதிகம் ெசய்துவிட்டு மற்ற நாட்கைள

விட்டுவிடக்கூடியவர்கள் நம்மில் அதிகமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இது நல்ல

முடிவல்ல. நபி(ஸல்) அவர்கள் ைலலத்துல் கத்ர் இரைவப் பற்றி ெசால்வதற்காக
ெவளியில்

நாம் ெத ந்து

வந்தார்கள். அல்லாஹ் அைத மறக்கடித்து விட்டான். ஆனால் அந்த இரைவ

ெகாள்வதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் சில அைடயாளங்கைளக் கூறினார்கள்.

" ரமளான் மாதத்தின் கைடசிப்பத்து நாட்களின் ஒற்ைறப்பைட நாட்கள்"
கூறுவதினால்

" ரமளான் மாதத்தின் மற்ற ௨0 நாட்களில்

இப்படி
அமல்கள் ெசய்யப்

ேதைவயில்ைல" என்று விளங்கிக்ெகாள்ளக்கூடாது. மற்ற ௨0நாட்கைள விட
நாட்களில் அதிக அமல்கைள ெசய்யேவண்டும் என்பதுதான்.

இந்த

23. இஃதிகாஃப்

ﻚ
 ﻟﺎ ﻛﹶـ ﹶﺬﻮﻫﺮﺑ ﺗ ﹾﻘ ﻪ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺩ ﺍﻟﻠﱠ ﻭﺣﺪ ﻚ
 ﺗ ﹾﻠ ﺪ ﺎ ﹺﺟﻤﺴ ﻲ ﺍﹾﻟﻛﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﻓ ﺎﻢ ﻋ ﺘﻧﻭﹶﺃ ﻫﻦ ﻭﺷﺮ ﺎﺗﺒ ﻟﹶﺎﻭ
ﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥﻳ ﻢﻌﻠﱠﻬ ﺱ ﹶﻟ
ﺎ ﹺﻠﻨﻪ ﻟ ﺗﺎﻪ ﺁﻳ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻴﻳ
இன்னும் நீங்கள் பள்ளிவாசலில் தனித்து(இஃதிகாஃபில்) இருக்கும்ேபாது உங்கள்
மைனவியருடன் கூடாதீர்கள். இைவேய அல்லாஹ் விதித்த வரம்புகளாகும்.
அைத(வரம்புகைள மீ ற)

ெநருங்காதீர்கள். இவ்வாேற (கட்டுப்பாட்டுடன்) தங்கைளக்காத்து
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பயபக்தியுைடேயார்

ஆவதற்காக அல்லாஹ் தன்னுைடய சான்றுகைளத்

ெதளிவாக்குகின்றான். (அல்குர்ஆன் 2: 187)

1)

ரமளான் மாதத்தின் கைடசிப்பத்தில் நபி(ஸல்)அவர்கள் இஃதிகாஃப் இருப்பார்கள் என

அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ஆதாரம்: புகா

நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணிக்கும் வைரக்கும் ரமளான் மாதத்தின் கைடசிப் பத்தில்

2)

இஃதிகாஃப்

இருக்கக் கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் மரணித்த பிறகு அவர்களின்

மைனவிமார்கள் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள. ஆதாரம்: புகா

3)
இருப்பார்கள்.

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு ரமளான் மாதமும் பத்து நாட்கள் இஃதிகாஃப்
மரணித்த வருடத்திேல இருபது நாட்கள் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள் என

அபூஹுைரரா(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். ஆதாரம்: புகா

4)
விழித்திருந்து

(ேநான்பின்) கைடசிப்பத்து வந்துவிட்டால் நபி(ஸல்) அவர்கள் இரெவல்லாம்

எழுப்பிவிடுவார்கள். தன்

அமல்ெசய்வார்கள். தன் குடும்பத்ைதயும் அமல் ெசய்வதற்காக
மைனவிமார்களிலிருந்து

தூரமாகி விடுவார்கள் என

ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்: புகா , முஸ்லிம்
விளக்கம்:

இஃதிகாஃப் என்றால் அல்லாஹ்ைவ வணங்கிவழி படுவதற்காக

தங்கியிருப்பதற்குச் ெசால்லப்படும்,

ேநான்பு காலத்திலும் ேநான்பு இல்லாத

இஃதிகாஃப் இருக்கலாம். ேநான்பு காலத்தில் இஃதிகாஃப் இருப்பது மிகச்

பள்ளியில்
காலத்திலும்

சிறந்தது.

நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவாரு வருடமும் ேநான்பு மாதத்தின் கைடசிப் பத்தில் இஃதிகாஃப்
இருப்பார்கள். மரணித்த வருடத்தில் இருபது நாட்கள் இஃதிகாஃப்
இருப்பவர் குளிப்பது,
ெசல்லக்கூடாது,

மலஜலம் கழிப்பது ேபான்ற அவசியத்

ேநான்பின் கைடசிப்பத்தில்;

இஃதிகாஃப்

இருந்தார்கள். இஃதிகாஃப்

ேதைவக்கின்றி ெவளியில்
இருப்பதனால் ைலலத்துல்

கத் ன் இரைவ அைடந்து ெகாள்ளலாம். எவருக்ெகல்லாம் இஃதிகாஃப்
வாய்ப்பிருக்கின்றேதா பயன்படுத்திக் ெகாள்ளுங்கள்.

இருப்பதற்கு

24. குர்ஆன் ஓதுவதின் சிறப்புகள்
1) நீங்கள் குர்ஆைன ஓதுங்கள். நிச்சயமாக அது நாைள மறுைமயில் அைத ஓதியவருக்கு
' ' ப ந்துைர"" ெசய்யும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: முஸ்லிம்

2)

குர்ஆைன ஓதி அதன்படி அமல் ெசய்தவைரயும்,

ெகாண்டு வரப்படும்,

குர்ஆனின் இரண்டு

குர்ஆைனயும் நாைள மறுைமயில்

ராக்கள் அல்பகரா,

ஆல இம்ரான் முன் வந்து
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இரண்ைடயும் ஓதியவருக்காக அல்லாஹ்விடத்தில் வாதாடும் என நபி(ஸல்)

அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: முஸ்லிம்

உங்களில் சிறந்தவர்கள் குர்ஆைனக் கற்று அைத மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக்

3)

ெகாடுத்தவர் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா

4)

குர்ஆைன உ ய முைறயில் ஓதி அதன் படி ெசயல்பட்டவர் நாைள மறுைமயில்

சங்ைகயான உயர்ந்த

மலக்குகளுடன் இருப்பார். க

டப்பட்டு திக்கித் திக்கி ஓதுபவருக்கு

இரண்டு மடங்கு கூலி கிைடக்கும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: புகா ,
முஸ்லிம்

5)
ஓதுகின்றாேரா

அல்லாஹ்வுைடய ேவதத்திலிருந்து(குர்ஆனிலிருந்து) யார் ஒரு எழுத்ைத

அவருக்கு ஒரு நன்ைம கிைடக்கும். ஒரு நன்ைம ெசய்தால் அைத பத்து

மடங்காக்கப்படும்.

அலிஃப்,

லாம்,

மீ ம் என்பது ஒரு எழுத்து என்று நான் ெசால்ல

மாட்ேடன். அலிஃப் என்பது ஒரு எழுத்தாகும். லாம் என்பது ஒரு எழுத்தாகும், மீ ம் என்பது
ஒரு எழுத்தாகும் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ

6) " எவருைடய உள்ளத்தில் குர்ஆனில் ெகா

சம் கூட மனனம் இல்ைலேயா அவருைடய

உள்ளம் பாழைடந்த வட்ைடப்ேபால்"
ீ
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆதாரம்:
திர்மிதீ

விளக்கம்:

குர்ஆைன அல்லாஹ் நமக்கு அருளிய ேநாக்கம் நாம் அைதப்

சிந்தித்துச் ெசயல்பட ேவண்டும் என்பதற்குத்தான். ஆனால் முதிய வயைத

படித்து,

அைடந்தும்

குர்ஆைன ஓதத் ெத யாதவர்கள் நம்மில் பலர் உள்ளனர். இது கவைல தரக்கூடிய

ஒன்றாகும். முதிய வயதாகிவிட்டாலும் குர்ஆைனக் கற்றுக் ெகாள்ள முடியும். உங்கைள
மரணம்

வந்தைடவதற்கு முன் குர்ஆைன ஓதத் ெத ந்தவர்களிடம் ெசன்று குர்ஆைன

ஓதத் ெத ந்து

சரளமாக ஓதவும்,

ெகாள்ளுங்கள். புதிதாக இஸ்லாத்ைத ஏற்ற பல சேகாதரர்கள் குர்ஆைன
அதன்படி

ெசயல்படவும் ெசய்கின்றார்கள். நாேமா பரம்பைர முஸ்லிம்

என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு நமது

ெத யாதவர்களாக இருக்கின்ேறாம்.

வழிகாட்டியாகிய குர்ஆைனப் பற்றி எதுவும்

முஸ்லிம்கேள! தயவு ெசய்து குர்ஆைனப் படியுங்கள்

அைதப்படிப்பது மிகவும் இலகுவானது.

ﻛ ﹴﺮ ﺪ ﻦ ﻣ ﻣ ﻬ ﹾﻞ ﻠ ﱢﺬ ﹾﻛ ﹺﺮ ﹶﻓﺁ ﹶﻥ ﻟﺎ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺮﻧ ﺴ
 ﻳ ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ
திட்டமாக,

நாம் குர்ஆைன உபேதசம் ெபறுவதற்காக எளிதாக்கி இருக்கின்ேறாம். ஆகேவ,

(இதைனக் ெகாண்டு) படிப்பிைன ெபறக்கூடியவர் உண்டா? (அல்குர்ஆன் 54:22)

ﺎﺏ ﹶﺃ ﹾﻗﻔﹶﺎﹸﻟﻬ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﹴ ﻡ ﺁﻥﹶ ﹶﺃﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺑﺮﺪ ﺘﻳ ﺃﹶﻓﹶﻠﹶﺎ
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ேமலும் அவர்கள் இந்தக் குர்ஆைன ஆராய்ந்து பார்க்க ேவண்டாமா?

அல்லது அவர்கள்

இதயங்களின் மீ து பூட்டுக்கள் ேபாடப்பட்டு விட்டனவா? (அல்குர்ஆன் 47:24)

நாம்

இந்தக் குர்ஆைனப் படித்து,

அல்லாஹ்

விட்டனவா?

என்று ேகட்கின்றான். அப்படி அவர்களின் உள்ளங்கள் மீ து

ேபாடப்பபவில்ைலேய! ஏன் அைதப்படித்து ெசயல்படாமல் இருக்கின்றார்கள்?

என அல்லாஹ் நம்ைம

ஆகேவ அன்புள்ள சேகாதர

ேநாக்கி சிந்தைனையத் து} ண்டும் ேகள்விைய ேகட்கின்றான்.
சேகாத கேள! குர்ஆைன அதிகமதிகம் ஓதுங்கள். அதன்

கருத்துக்கைள தர்ஜுமதுல் குர்ஆனில்

விளங்கிப்படியுங்கள். அதன் படி ெசயல்படுங்கள்.

விேஷசமாக குர்ஆன் இறங்கிய இந்த

ரமளான் மாதத்தில் அதிகமாக ஓதுங்கள். ஒரு

எழுத்ைத ஓதினால் குைறந்தது பத்து நன்ைம

எழுத்துக்கள் படிக்க நமக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது.
முடியுமா?

அதன்படி ெசயல்பட ேவண்டும் என்று

கூறுகின்றான். அப்படிச் ெசயல்படாதவர்களின் உள்ளங்கள் மீ து பூட்டுக்கள்

ேபாடப்பட்டு
பூட்டுக்கள்

விளங்கி,

கிைடக்கின்றது. ஒரு நாைளக்கு எத்தைன

அதன் நன்ைமகைள நம்மால் கணக்கிட

சந்தர்ப்பத்ைதத் தவற விடாதீர்கள்.

குர்ஆைனப் படித்து அதன்படி நடந்து

ஈருலக ெவற்றி ெபற அல்லாஹ் நம் அைனவருக்கும் வாய்ப்பளிப்பானாக..!

25. ஸதகத்துல் ஃபித்ர்
1) முஸ்லிமான ஆண், ெபண், ெப யவர், சிறியவர், அடிைம சுதந்திரமாணவர் அைனவர்
மீ தும்

ேநான்புப் ெபருநாள் தார்மமாக ஒரு ஸாவு ேகாதுைம அல்லது ஒரு ஸாவு

ேபாPத்தம் பழம்

ஆகியவற்ைற ' ' தர்மமாக" ெகாடுக்கும்படி நபி(ஸல்) அவர்கள்

கடைமயாக்கினார்கள். ேமலும்

இத்தர்மத்ைத,

ெவளிேயறுவதற்கு முன்னர் ெகாடுத்துவிட

ெபருநாள் ெதாழுைகக்காக மக்கள்

ேவண்டும் என்றும் கட்டைளயிட்டார்கள்.

ஆதாரம்: புகா , முஸ்லிம்

2)

ேநான்பில் நக ந்த தவறிலிருந்து

தூய்ைமப்படுத்துவதற்காகவும்

உணவளிக்க ேவண்டும் என்பதற்காகவும் நபி(ஸல்) அவர்கள் ஸதகாத்துல்
கடைமயாக்கினார்கள். ஆதாரம்: அபூதா

ஏைழகளுக்கு

த்

ஃபித்ைரக்

3) ரமளானின் இறுதியில் உங்கள் ேநான்புத் தர்மத்ைதக் ெகாடுத்து விடுங்கள் என்று கூறி
இத்தருமத்ைத நபி(ஸல்) அவர்கள் கடைமயாக்கியதாக இப்னு
அறிவிக்கிறார்கள். ஆதாரம்: அபூதா

4)

அப்பாஸ்(ரலி) அவர்கள்

த், நஸயீ

நபி(ஸல்) அவர்கள் அைழப்பாளர்கைள மக்காவின் ெதருக்களுக்கு அனுப்பி

ெகாள்ளுங்கள்! நிச்சயமாக ஸதகத்துல் ஃபித்ர் ஒவ்ெவாரு முஸ்லிமின் மீ தும்
கடைமயாகும்" என்ற வாசகத்ைத ெசால்லச் ெசான்னார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதி

" ெத ந்து

ukshd; kyh;

விளக்கம்:

22

ரமளான் மாத வழிபாடுகளில் ஸதகாத்துல் ஃபித்ர் எனும்

ஒன்றாகும். இஸ்லாத்தில் இரு ெபருநாட்களில் ேநான்புப் ெபருநாளும்

ெபருநாள் தர்மமும்
ஒன்று. வருடம்

முழுவதும் வறுைமயில் வாடி வதங்கி உணவிற்கு வழியின்றித் திண்டாடும் நம் முஸ்லிம்
சேகாதரர்கள் எத்தைம எத்தைனேயா ேபர்!!! இவர்கள் ெபருநாளில் மட்டுமாவது

வறுைமைய மறந்து மகி வாக இருக்க ேவண்டும் என்ற உய ய ேநாக்கில் நம் ஏைழச்

தம்

சேகாதரர்களின் துயர் துைடக்க இஸ்லாம் அத்தருமத்ைதக் கடைமயாக்கியுள்ளது.

இத்தர்மம்

ஏைழகளின் உணவாகப்

பயன்படுவேதாடு அத்தர்மம் ெசய்தவர் ேநான்பு

ேநாற்றிருக்கும் ேபாது ெசய்த தவறுகளுக்குப் ப காரமாகவும் அைமகின்றது. இது
இரக்கப்பட்டு நாம் விரும்பிய அளவு ெகாடுக்கும் தர்மமல்ல. மாறாக

" தகுதியுள்ள

ஒவ்ெவாருவரும் இைத நிைறேவற்றிேய ஆக ேவண்டும் என
கட்டைளயாகும்"

ஏைழகளின் துயர்துைடக்கவும்

சேகாதர வா

கடைமயாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தர்மத்ைத நாம் அைனவரும்

வலியுறுத்தப்பட்ட

ைசைய நிைன

ட்டவும்

முைறயாக

நிைறேவற்றுேவாமாக!

சட்டங்கள்
கடைம: இது முஸ்லிம்களான ஆண்,

ெபண்,

சிறிேயார்,

மீ தும் கடைமயாகும். எனேவ குடும்பப் ெபாறுப்பாளர் அவர்

ெப ேயார்,

ஆகிய அைனவர்

குடும்பத்திலுள்ள

அைனவருக்காகவும் இத்தர்மத்ைதக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ெபருநாள் அன்று

தன்னுைடய

ெசலவு ேபாக மீ தம் ெபாருள் மற்றும் தானியம் இருப்பீன் அவர்கள் இத்தருமத்ைதக்

ெகாடுக்க தகுதி ெபற்றவர். ெபருநாள் அன்று ெசலவிற்கு ெபாருள் மற்றும் தானியம்
இல்லாதவர்கள் இத்தர்மத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாள்ள தகுதி ெபறுவார்கள். அப்படிக்

ெகாடுக்கும்படிதான் நம்ைம நபி(ஸல்) அவர்கள் ஏவியிருக்கின்றார்கள்.
அளவு

இரண்டு ைககள் நிைறய அள்ளும் அளவு ஒரு முத்து

மடங்கு ேசர்ந்தது ஒரு ஸாவு எனப்படும். நபியவர்கள் ஒரு

எனப்படும். இவ்வாறு நான்கு

இதன் எைட தானியத்திற்ேகற்ப ேவறுபடும். எனேவ ைக அளைவ
ெகாள்வேத ேப

ஸாவு ெகாடுத்துள்ளனர்.
அடிப்பைடயாகக்

தலாகும்.

நாள்
இத்தர்மத்ைத,

ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன்னர் பங்கீ டு

ெதாழுைகக்குப் பிறகு ெகாடுத்தல் இக்கடைம நிைறேவற்றியவராக

ெசய்து விட ேவண்டும்.
மாட்டார். ஷவ்வால்

மாதத்தின் பிைற கண்டதிலிருந்து ெபருநாள் ெதாழுைகக்குச் ெசல்வதற்கு

முன்

இத்தர்மத்ைத ெகாடுத்துவிட ேவண்டும். ெபருநாைளக்கு ஓ ரு நாட்களுக்கு முன்னால்
இத்தர்மத்ைத பங்கீ டு ெசய்வதில் தவறில்ைல.
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26. ெபருநாள் ெதாழுைக
1)
மாட்டார்கள்.

நபி(ஸல்) அவர்கள் உண்ணாமல் ேநான்புப் ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு புறப்பட

ஹஜ்ஜுப் ெபருநாள் ெதாழுைகையத் ெதாழுவதற்கு முன் உண்ண

மாட்டார்கள் என புைரதா(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்: திர்மிதீ

2)
ெபருநாள்

ஈத்தம் பழங்கைள ஒற்ைறப்பைடயாக சாப்பிடாமல் நபி(ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப்
ெதாழுைகக்கு புறப்பட மாட்டார்கள் என அனஸ்(ரலி) அவர்கள்

அறிவிக்கிறார்கள். ஆதாரம்: புகா

3)

நபி(ஸல்) அவர்கள் ெபருநாள் ெதாழுைகயில் முதலி ரக்அத்தில் ஏழு தக்பீர்களும்

இரண்டாவது

ரக்அத்தில் ஐந்து தக்பீர்களும் கூறினார்கள் என அப்துல்லாஹ் இப்னு

அம்ரு(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். ஆதாரம்: அஹ்மத், இப்னுமாஜா

4)

நபி(ஸல்) அவர்கள் ேநான்புப் ெபருநாள் தினத்தில் புறப்பட்டு இரண்டு ரக்அத்கள்

ெதாழுதனர். அதற்கு முன்பும் பின்பும் எைதயும் அவர்கள் ெதாழவில்ைல. அவர்களுடன்

பிலால்(ரலி) அவர்களும் ெசன்றனர் என இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கின்றார்கள்.

ஆதாரம்: புகா

விளக்கம்: ேநான்புப் ெபருநாள் ெதாழுைகைய நிைறேவற்றுவதற்கு முன் ஈத்தம் பழங்கைள
ஒற்ைறப்பைடயாகச் சாப்பிட்டுவிட்டுச் ெசல்வதும்,

ஹஜ்ஜுப்ெபருநாள்

ெதாழுைகையத்

ெதாழுதுவிட்டு உணைவ உண்பதும் சுன்னத்தாகும். ெபருநாள் ெதாழுைக இரண்டு
ரக்அத்தாகும். முதல் ரக்அத்தில் ஏழு தக்பீர்களும்,
தக்பீர்களும் கூற ேவண்டும். ஈதுத் ெதாழுைகக்கு அதாேனா,

ஈதுத் ெதாழுைகக்கு முன் பின் சுன்னத்தும் கிைடயாது.

இரண்டாவது ரக்அத்தில் ஐந்து
இகாமத்ேதா கிைடயாது.

27. ேநான்பின் கடைமகள்(பர்ளுகள்)
1)

பருவமைடந்த முஸ்லிமான ஆண்,

கடைமயாகும்.

ெபண் அைனவ ன் மீ தும் ேநான்பு ேநாற்பது

பருவமைடயாதவர்களின் மீ து ேநான்பு ேநாற்பது கடைமயில்ைல

என்றாலும் பழக்கப்படுத்துவதற்காக ேநான்பு ேநாற்குமாறு ஏவலாம்.

2)

ைபத்தியக்காரர்கள்,

குன்றியவர்கள்,

தீைமைய பி த்த ய முடியாத மூைள வளர்ச்சி

வேயாதிகத்தால் புத்தி ேபதலித்தவர்கள் ஆகிேயார்கள் மீ து ேநான்பு

ேநாற்பது கடைமயில்ைல.
ேவண்டியதுமில்ைல.

நன்ைம,

ேநான்புக்குப் பகரமாக ஏைழகளுக்கு உணவு ெகாடுக்க
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முதுைம மற்றும் நீங்காத ேநாயின் காரணத்தினால் ேநான்பு ேநாற்க முடியாதவர்கள்

ஒவ்ெவாரு ேநான்பிற்கும் பகரமாக ஒரு ஏைழக்கு உணவளிக்க ேவண்டும்.

4)

சில

நாட்களில் நீங்கிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் ேநாயாக இருந்தால் அந்த

ேநாயின்

காரணமாகவும் ேநான்ைப விட்டுவிட அனுமதியள்ளது. ேநாய் நீங்கி பின்

விடுபட்ட ேநான்புகைள ேநாற்க ேவண்டும்.

5)

பயணம் ெசய்பவர்களுக்கு ேநான்ைப விட்டுவிட அனுமதியுள்ளது. ஊர் திரும்பிய பின்

விடுபட்ட ேநான்புகைள ேநாற்க ேவண்டும்.

6)

கர்ப்பமாக இருக்கும் ெபண்,

அல்லது பாலு} ட்டிக் ெகாண்டிருக்கும் ெபண் ேநான்பு

ேநாற்பதால் தனக்ேகா அல்லது குழந்ைதக்ேகா ஏேதனும் துன்பம் வரலாம் என்று பயந்தால்
ேநான்ைப

விட்டுவிட அனுமதியுள்ளது. அந்தப் பயம் நீங்கியபின் விடுபட்ட ேநான்புகைள

ேநாற்க ேவண்டும்.

7)

மாதவிடாய் அல்லது பிரசவ இரத்தம் வந்துவிட்டால் ேநாற்கக்கூடாது. இரத்தம் நின்ற

பிறகு விடுபட்ட ேநான்புகைள ேநாற்க ேவண்டும்.

நீ ல் மூல்குதல் மற்றும் தீ விபத்துப் ேபான்ற ஆபத்துக்குள்ளானவர்கைளக்

8)

காப்பாற்றுவதற்காக ேநான்ைப விட்டுவிட அனுமதியுள்ளது. பிறகு அந்த ேநான்ைப ேநாற்க
ேவண்டும்.

28. ேநான்ைப முறிக்கும் ெசயல்கள்
1) சாப்பிடுதல், குடித்தல், புைகபிடித்தல் ேபான்றவற்றால் ேநான்பு முறிந்துவிடும்.

2) முத்தமிடுதல்,
ேநான்பு

முறியாது.

3)

அைணத்தல்,

முறிந்துவிடும். து} க்கத்தில் தானாகேவ இத்தி யம் ெவளியானால் ேநான்பு

உணைவப் ேபான்று சக்தி

ேபான்றைவகைள) ஊசி
முறிந்துவிடும்.

சுய இன்பம் ேபான்றவற்றால் இந்தி யம் ெவளியானால்

ட்டக்கூடிய ெபாருட்கைள(மருந்து,

குளுக்ேகாஸ்

ேபான்றவற்றின் மூலம் உடம்புக்குள் ெசலுத்தினால் ேநான்பு

4) மாதவிடாய் மற்றும் பிரசவ இரத்தம் வந்துவிட்டால் ேநான்பு முறிந்துவிடும்.
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29. அனுமதிகள்
1) ேநான்பின் ேபாது காயங்களுக்கு மருந்து ேபாடுதல், பல் பிடுங்குதல், கண் காதுகளுக்கு
ெசாட்டு மருந்திடுதல் ேபான்றவற்றிற்கு அனுமதியுள்ளது.

2)

ேநான்பு நாட்களின் பகற்ெபாழுதில் பல்துலக்குவது தவறில்ைல. அது ேநான்பல்லாத

நாட்களின் சுன்னத்தாக இருப்பது ேபான்ேற ேநான்பு நாட்களிலும் சுன்னத்தாகும்.

குளிப்பு கடைமயான நிைலயில் ஸஹர் ெசய்வது தவறில்ைல. சுப்ஹு

3)

ெதாழுைகக்காக, குளித்துக் ெகாண்டாேல ேபாதுமானது.

4)

கடும் ெவயிலின் காரணமாக,

குளிர்ந்த நீைர உடலில் ஊற்றிக் ெகாள்வதிேலா,

அல்லது பகல் மற்றும் மாைலப் ெபாழுதில் குளித்துக் ெகாள்வதிேலா தவறில்ைல.

5)

ேநான்பு திறக்க எதுவும் கிைடக்காவிட்டால். ேநான்பு திறக்கும் ேநரத்தில்,

ேநான்பு

திறப்பதாக எண்ணிக் ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு வாய்ப்பு கிைடக்கும்ேபாது சாப்பிட்டுக்
ெகாண்டால் ேபாதுமானது.

6)

வாய்க் ெகாப்பளிக்கும் ேபாது தன்ைன அறியாது தண்ணர்ீ ெதாண்ைடயில் இறங்கி

விட்டால்

ேநான்பு முறியாது. ஆனால் அடித்ெதாண்ைட வைர தண்ணைர
ீ
ெசலுத்தாமல்

இருக்க ேவண்டும்.

7)

ேநரம் ெத யாது

யன் மைறந்துவிட்டது என்று நிைனத்து,

யன் மைறவதற்கு

முன்னேரா, அல்லது பஜ்ரு ேநரம் வரவில்ைல என்று நிைனத்து, பஜ்ர் ேநரம் வந்ததற்குப்
பின்னேரா

சாப்பிட்டு விட்டால் ேநான்பு முறியாது. எனினும் ச யான ேநரம் ெத ந்து

விட்டால் உடேன நிறுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

8)

காயங்கள்,

சிறு மூக்கு உைடதல்,

ெவளியானால் ேநான்பு முறியாது.

9)

பல் பிடுங்குதல் ேபான்றவற்றால் இரத்தம்

மறந்து அல்லது ெத யாமல் சாப்பிட்டால்,

அல்லது குடித்ேதாவிட்டால் ேநான்பு

முறியாது, ஆனால் ேநான்பின் நிைனவு வந்தவுடேனேய நிறுத்திக் ெகாள்ளேவண்டும்.
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30. ஒழுக்கங்கள்
பஜ்ருக்கு சற்று முன்பு ஸஹர் உணவு உண்பதும்,

1)

யன் மைறந்தவுடேனேய

தாமதப்படுத்தாது ேநான்பு திறப்பதும் சுன்னத்தாகும்.

ேப த்தம்பழத்ைதக் ெகாண்டு ேநான்பு திறப்பது,

2)

தண்ணைரக்
ீ
ெகாண்டு ேநான்பு திறப்பது சுன்னத்தாகும்.

அது

கிைடக்கவில்ைலெயனில்

3) ஸஹர் ேநரத்தில் தாமதமாக எழுந்து பஜ்ருைடய ேநரம் வந்துவிட்டது எனத் ெத ந்தும்
கூட விடி
விட்டால்

ஸஹர் என்ற ெபய ல் எைதேயனும் உண்பதும் தவறாகும். பஜ்ர் ேநரம் வந்து
எைதயும் உண்ணக்கூடாது. இதுேபான்ற நிைலகளில் ஸஹர் ெசய்யாமேலேய

ேநான்பு ேநாற்க ேவண்டும்.

ஹலாலான உணைவேய உட்ெகாள்ள ேவண்டும். இைத எல்லாக் காலங்களிலும்

4)

கைடபிடிக்கேவண்டும்.

ேநான்பாளி அதிகமாக வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடேவண்டும்,

5)

அல்லாஹ்

தடுத்தைவகைள விட்டும் முழுைமயாக தவிர்ந்து ெகாள்ளேவண்டும். ெபாய், புறம், ேகாள்
ெசால்லுதல்,

ஏமாற்றுதல்,

ஹராமான வழியில் ெபாருள் ஈட்டல் ேபான்ற தவறான

அைனத்து ெசால், ெசயல்கைள விட்டும் தவிர்ந்திருத்தல் கட்டாயக் கடைமயாகும்.

6)
இரவு

கைடசிப் பத்து நாட்களில் அதிலும் குறிப்பாக ஒற்ைறப்பைட இரவுகள் அைனத்திலும்

முழுவதும் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு ைலலத்துல் கத்ர் இரைவ ேதடிக்

ெகாள்ளேவண்டும்.

ெபருநாள் ெதாழுைகக்கு முன்பு(ஸதகத்துல் ஃபித்ர்) எனும் ெபருநாள் தர்மத்ைத

7)

முைறயாக ெகாடுக்க ேவண்டும்.

31. ஷவ்வால் மாதத்தின் ஆறு ேநான்பின் சிறப்புகள்
1)

" யார் ரமளான் மாதத்தின் ேநான்ைபயும் ேநாற்று பின்னும் அைதத்

ஷவ்வால் மாதத்தின் ஆறு ேநான்ைபயும் ேநாற்கின்றாேரா (அவர்)
ேநான்பு ேநாற்றதற்குச்சமம்".
முஸ்லிம்

என்பதாக நபி(ஸல்)

ெதாடர்ந்து வரும்
வருடெமல்லாம்

அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். ஆதாரம்:

