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பெண்கள் வீட்டை விட்டு பவளியேறுவது அனுமதிக்கப்ெட்ைதா? 

 

பொதுவாக பெண்கள் வீட்டை விட்டு பவளியேறுவது சம்ெந்தமாக முஸ்லிம்களின் நைவடிக்டகடே எடுத்து 

யநாக்கினால்; ஒரு சாரார் இஸ்லாமிே வரம்டெ மீறி அந்நிே மதத்தவர்கடளப் யொன்று பசல்வடதப் 

ொர்க்கலாம். இன்னும் ஒரு சாரார் இஸ்லாமிே வரம்டெ மீறி பெண்கள் வீட்டை விட்டு பவளியேறுவயத 

ொவம், ஹராம் என்று நிடனக்கின்றனர். ஆனால் இஸ்லாத்டத எடுத்து யநாக்கினால், அது பெண் சமூகத்திற்கு 

எந்த வடகேிலும் ொதிப்டெ ஏற்ெடுத்தாத, பொருத்தமான, ஒழுக்கமான ஒரு தீர்டவ பசால்லித்தருகின்றது. 

பெண்கள் பவளியேறுவது சம்ெந்தமாக இஸ்லாம் பசால்லும் யொது நெிகளாாின் மடனவிேடரப் ொர்த்து 

சுருக்கமாக பசான்ன  பசய்தி;வீணாக மைடமக்  கால பெண்கள் சுற்றித் திாிந்தது யொன்று  பவளிேில் திாிே 

யவண்ைாம் என்ெயத! அல்லாஹ் கூறுகின்றான்  

ْجنََََولَََبُيُوتُِكنَ َفِيََوقَْرنََ جَََتََبر   اْْلُولَىَ َاْلَجاِهِلي ةََِتَبَرُّ
(நெிேின் மடனவிகயள!) நீங்கள் உங்கள் வீடுகளியலயே தங்கிேிருங்கள்; முன்னர் அஞ்ஞான காலத்தில் 

(பெண்கள்) திாிந்து பகாண்டிருந்தடதப் யொல் நீங்கள் திாிோதீர்கள்; ..... (33:33) 

எனயவ இஸ்லாம் கற்றுத் தந்திருக்கும் ஒழுக்கங்கடளப் யெணி பவளியேற முடியும் என்ெது இந்த வசனத்தின் 

மூலம் புலப்ெடும் பசய்திோகும். அதற்கான அனுமதிடே நெிகளாாின் வழிமுடறேில் அதிகமாக காணமுடியும். 

نَْْأَنْ ْلَكهنَّْْللَاهْْأَِذنَْْقَدْ »(:ْرضي)ْلسودة(ْصل)ْالنبيْقالَْعائَِشةَ،َْعنْ  ج  ره  «ِلَحَوائِِجكهنَْْتَخ 
நெி (ஸல்) அவர்கள் தம் மடனவிேடரப் ொர்த்து; ......'(என் துடணவிேயர!) நீங்கள் உங்களின் 

யதடவகளுக்காக பவளியே பசல்ல அல்லாஹ் அனுமதிேளித்துவிட்ைான்'' என்று கூறினார்கள். 

(புஹாாி:5237) 

இஸ்லாம் பவளியேற அனுமதித்த சந்தர்ப்ெங்கடளயும், ஒழுக்கங்கடளயும் வரம்புகடளயும் யநாக்குயவாம்.! 

பெண்கள் பவளியேறுவதற்கான பொது விதிகள்:- 

ஆண் துடண; ெேணம் பசய்யும் யநாக்கில் பவளியேறும் யொது திருமணம் முடிப்ெதற்கு தடுக்கப்ெட்ை 

(மஹ்ரம்) ஒரு ஆண் அல்லது கணவன் யொன்யறாாின் துடண. 

ََاْبنَََِعنَِ َََُرِضيََََعب اس  َقَالََََعْنُهَما،َّللا  ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِيََُّقَالََ: َِذيََمعَََِإلَ َالَمْرأَةََُتَُسافِرََِلََ»:
، ََكَذاََجْيِشََفِيَأَْخُرجَََأَنََْأُِريدََُإِن ِيَّللا َََِرُسولَََيَا:ََرُجلَ َفَقَالَََ،«َمْحَرمَ ََوَمعََهاَإِلَ ََرُجلَ ََعَلْيَهاَيَْدُخلَََُولََََمْحَرم 

،َتُِريدَََُواْمَرأَتِيََوَكَذا،  «َمعََهاَاْخُرجَْ»:َفَقَالَََالَحج 

இப்னு அப்ொஸ்(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: மணமுடிக்கத்தகாத ஆண் துடணேில்லாமல் ஒரு பெண் 

ெேணம் பசய்ேக் கூைாது. மண முடிக்கத் தகாத ஆண் துடணயுைன் பெண் இருக்கும்யொயத அன்றி  

ஆண்கள் அவளிைம் பசல்லக் கூைாது.' என்று இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்யொது 

ஒருவர், 'இடறத்தூதர் அவர்கயள! நான் இன்னின்ன ராணுவப் ெிாிவுைன் புறப்ெை இருக்கியறன்; என் 

மடனவி ஹஜ் பசய்ே எண்ணுகிறார் (நான் என்ன பசய்வது)?' என்று யகட்ைதற்கு நெி(ஸல்) அவர்கள், 

'நீரும் மடனவியுைன் (ஹஜ்ஜுக்குப்) புறப்ெடுவீராக! என்றனர். (புஹாாி: 1862,,,, முஸ்லிம்)  

َََُرِضيَََالُخْدِريَ ََسِعيدَ َأبيَعن ََعْنهََُّللا  ََِعنََ: َقَالََََوَسل َم،ََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِي  "َ َالَمْرأَةََُتَُسافِرََِلََ:
 َمْحَرمَ َذُوَأَوَََْزْوُجَهاََوَمعََهاَإِلَ َيَْوَمْينَََِمِسيَرةََ
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நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “ஒரு பெண் தன் கணவன் அல்லது மணமுடிக்கத் தகாத பநருஙகிே 

உறவினர் ஒருவர் தம்முைன் இருக்கும் நிடலேில் தவிர, இரண்டு நாட்கள் பதாடலவுள்ள ெேணத்டத 

யமற்பகாள்ளக் கூைாது!   (புகாாி:1995, முஸ்லிம்) 

சில ஹதீஸ்களில் மூன்று நாட்கள் நிெந்தடன இைப்ெட்டுள்ளது. பொதுவாக ெேணம் என்றும் வந்திருப்ெதால் 

அதடனயே நிெந்தடனோக ஏற்கயவண்டியுள்ளது. 

வாசடன ொவித்தல்; அந்நிே ஆண்கள் சம்ெந்தப்ெடும் இைங்களில் வாசடனத் திரவிேங்கடள ொவிக்காமல் 

பவளியேறல் 

َََِعنََُِموَسى،َأَبِيََعنَْ َََُصل ىَالن بِي  تََْاْستَْعَطَرتََْإَِذاََوالَمْرأَةَََُزانَِية ،ََعْينَ َُكلَُّ:َقَالََََوَسل َم،ََعَلْيهََِّللا  َفََمر 

 .َزانِيَة ََيَْعنِيََوَكَذاََكَذاَفَِهيَََبِالَمْجِلِسَ
நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒவ்பவாரு கண்ணும் விெச்சாரம் பசய்ேக்கூடிேயத! ஒரு பெண் மனம் 

பூசிேவளாக, ஒரு கூட்ைத்டத கைந்து பசல்வாளாக இருந்தால் அவள் அப்ெடிப்ெட்ைவள். (விெச்சாாி) 

(அஹ்மத், திர்மிதி:2786) 

اَأََصابَتََْاْمَرأَةَ َأَيَُّما»:ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَللاَََِرُسولََُقَالََ:َقَالَََُهَرْيَرةَََأَبِيََعنَْ ََمعَنَاَتَْشَهدََْفَلَََبَُخور 

 «اْْلِخَرةَََاْلِعَشاءََ
நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பெண்மணி வாசடன பூசிவிட்ைால், அவள் எங்கயளாடு இஷாத் 

பதாழுடகேில் கலந்து பகாள்ளயவண்ைாம்.  (முஸ்லிம்:1026) 

َتََمسَ َفَلَََاْلَمْسِجدَََإِْحَداُكنَ ََشِهَدتََْإَِذا»:ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَللاَََِرُسولََُلَنَاَقَالََ:َقَالَتََْللِا،ََعْبدََِاْمَرأَةَََِزْينََب،ََعنَْ

 «ِطيب ا
இப்னு மஸ்ஊத் அவர்களின் மடனவிோன டஸனப் (றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நெி (ஸல்) அவர்கள் ; 

உங்களில் ஒரு பெண்மணி ெள்ளிக்கு வருவதாக இருந்தால் வாசடனடே ொவிக்க யவண்ைாம். என்று 

எங்களுக்கு கூறினார்கள்.  (முஸ்லிம்: 1025) 

அடரகுடற ஆடை அணிதல்; அந்நிே ஆண்கள் கலப்ெடும் நிடல இருந்தால், அடரகுடற ஆடையோடு 

பவளியேறாதிருத்தல். 

َقَالَََُهَرْيَرةَ،َأَبِيََعنَْ ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَللاَََِرُسولَََُقالََ: َقَْومَ َأََرُهَما،َلَمََْالن ارََِأَْهلََِِمنََِْصْنفَانَِ»:
،َُمِميَلتَ ََعاِريَاتَ ََكاِسَياتَ ََونَِساءَ َالن اَس،َبَِهاَيَْضِربُونَََاْلَبَقرَََِكأَْذنَابََِِسيَاطَ ََمعَُهمَْ َُرُءوُسُهنَ ََمائَِلت 

 «َوَكَذاََكَذاََمِسيَرةََِِمنََْلَيُوَجدََُِريَحَهاََوإِنَ َِريَحَها،َيَِجْدنََََولَََاْلَجن ةَ،َيَْدُخْلنَََلَََاْلَمائَِلِة،َاْلبُْختَََِكأَْسنَِمةَِ
நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:நரக வாசிகளான இரண்டு கூட்ைத்தவர்கள் இருக்கின்றனர், அவர்கடள 

நான் ொர்த்ததில்டல; ஒரு கூட்ைத்தார், அவர்களிைம் மாட்டின் வால்கடளப் யொன்ற சாட்டைகள் 

இருக்கும், அவற்றின் மூலம் மனிதர்கடள அடிப்ொர்கள். யமலும் சில பெண்கள், ஆடை அணிந்தும் 

நிர்வாணிகளாக இருப்ொர், (ஆைவர்கடள) சாேடவப்ெவர்களாகவும், (அவர்கள் ொல்) சாய்ெவர்களாகவும் 

இருப்ொர், அவர்களது தடலகள் (அலங்காரத்தினால்) ஒட்ைகத்தின் சாய்ந்த திமில்ச்சடதடேப் யொன்று 

இருக்கும், அந்தப் பெண்கள் சுவனம் நுடழேவும் மாட்ைார்கள், அதன் வாடைடேயும் நுகர மாட்ைார்கள், 

அதன் வாடையோ! இவ்வளவு தூரத்திட்கு வீசும்.  (முஸ்லிம்:5704) 

َََُرِضيََََسلََمةَََأُم َََِعنَْ ََماَذاَّللا ََُِسْبَحانََ»:َفَقَالَََلَْيلَة ،َاْستَْيقَظََََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِيَ َأَنَ :ََعْنَهاَّللا 
ْنيَاَفِيََكاِسيَةَ َُربَ َالُحُجَراِت؟ََصَواِحبَََيُوقِظَََُمنََْالَخَزائِِن،َِمنَََأُْنِزلََََماَذاَالِفتْنَِة،َِمنَََالل ْيلَةَََأُْنِزلََ َالدُّ

 «اْلِخَرةََِفِيََعاِريَةَ 
உம்மு ஸலமா(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நெி(ஸல்) அவர்கள் ஓர் இரவு விழித்ததும், 

'ஸுப்ஹானல்லாஹ்! இந்த இரவில்தான் எத்தடன யசாதடனகள் இறக்கப்ெட்டுள்ளன? எத்தடன 

பொக்கிஷங்கள் திறக்கப்ெட்டுள்ளன. அடறகளில் உள்ள பெண்கடள எழுப்ெி விடுயவார் ோர்? 
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இவ்வுலகில் ஆடை அணிந்திருந்த எத்தடனயோ யெர் மறுடமேில் நிர்வாணிகளாக இருப்ொர்கள்' என்று 

குறிப்ெிட்ைார்கள்.   (புஹாாி: 1126) 

ِ،ََعْبدَََِعنَْ َََِعنََِّللا  َََُصل ىَالن بِي  :َ«الش ْيَطانََُاْستَْشَرفََهاََخَرَجتََْفَِإَذاََعْوَرة ،َالَمْرأَةَُ»:َقَالََََوَسل َم،ََعلَْيهََِّللا 

 «َغِريبَ ََصِحيحَ ََحَسنَ ََحِديثَ ََهَذا»
நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பெண்கள் என்யொர் மடறக்கப்ெையவண்டிே (அவரத்) ஆவர், எனயவ 

அவர்கள் (தன்டன அலங்காித்து) பவளியேறினால். டஷத்தான் அவடள (ஆண்கள் ொர்க்கும் ெடி) 

பவளிப்ெடுத்தி காட்டுவான். (அஹ்மத், திர்மிதி:1173) 

அலங்காித்த நிடலேில் என்று கூறுவதற்கான காரணம், நெிேவர்கள் "அவ்ரத்" என்றார்கள், மடறக்கும் யொது 

அதன் சட்ைம் மாறும் என்ெதும், நெிேவர்கள் ெல சந்தர்ப்ெங்களில் பெண்கள் பவளியேற 

அனுமதுேளித்துள்ளார்கள் என்ெதுமாகும். 

 

பெண்கள் வீட்டை விட்டு பவளியேற இஸ்லாம் அனுமதி அளித்த சந்தர்ப்ெங்கள். 

அறிடவத் யதடுவதற்கு பவளியேறுதல் 

ِ،ََرُسولَََيَا:َفَقَاَلتَََْوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَّللا َََِرُسولََِإِلَىَاْمَرأَة َََجاَءتَِ:ََسِعيدَ َأَبِيََعنَْ َجالَََُذَهبَََّللا  َالر ِ
اََنْفِسكَََِمنََْلَنَاَفَاْجعَلََْبَِحِديثَِك، اَتُعَل ُِمنَاَفِيهَََِنأْتِيكَََيَْوم  ُ،ََعل َمكَََِمم  ََوَكَذاََكَذاَيَْومََِفِيَاْجتَِمْعنََ»:َفَقَالَََّللا 

 فَاْجتََمْعنَََ،«َوَكَذاََكَذاََمَكانََِفِي
அபூ ஸயீத் அல்குத்ாீ(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிைம் ஒரு பெண்மணி வந்து, 

'இடறத்தூதர் அவர்கயள! (பெண்கள்) உங்கள் உடரகடள(க் யகட்க முடிோதவாறு) ஆண்கயள தட்டிச் 

பசன்றுவிடுகின்றனர். எனயவ, நாங்கள் தங்களிைம் வந்து, அல்லாஹ் தங்களுக்குக் கற்றுக் 

பகாடுத்தவற்றிலிருந்து எங்களுக்கு நீங்கள் யொதித்திை எங்களுக்பகன ஒரு நாடள நீங்கயள 

நிர்ணேித்துவிடுங்கள்' என்று கூறினார். நெி(ஸல்) அவர்கள், 'இன்ன நாளில் இன்ன இைத்தில் நீங்கள் 

ஒன்று கூடுங்கள்' என்றார்கள். அவ்வாயற (அந்த நாளில் அந்த இைத்தில்) பெண்கள் ஒன்று திரண்ைனர். 

இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் அப்பெண்களிைம் பசன்று, அல்லாஹ் தமக்குக் கற்றுக் 

பகாடுத்தவற்றிலிருந்து அவர்களுக்குப் யொதித்தார்கள்...... (புஹாாி:101,7310,,முஸ்லிம்) 

பதாழுடகக்காக பசல்லுதல்; பெண்கடளப் பொருத்தவடர வீட்டில் பதாழுவது சிறந்ததாக இருந்தாலும், 

விரும்ெினால் ெள்ளிக்கு பசல்ல அனுமதி இருக்கின்றது. 

،ََعنَْ َََِعنََِأَبِيِه،ََعنَََْساِلم  ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِي  َفَلَََالَمْسِجدََِإِلَىَأََحِدُكمََْاْمَرأَةََُاْستَأَْذنَتََِإَِذا»:

 «يَْمنَْعَها
இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'' உங்கள் மடனவிேர் ெள்ளிவாசலுக்குச் பசல்ல உங்களிைம் 

அனுமதி யகட்ைால் அவர்கடளத் தடுக்காதீர்கள்.  (புஹாாி:5238,, முஸ்லிம்) 

َرأَة َْْكاَنتِْ:ْقَالَْْعهَمَر،ْاب نَِْْعنِْ َهدْهِْلعهَمرَْْام  ب حَِْْصالَةَْْتَش  ِجِد،ْفِيْالَجَماَعةِْْفِيَْوالِعَشاءِْْالصُّ :ْلََهاْفَِقيلَْْالَمس 

ِجينَِْْلمَْ ره َلِمينََْْوقَدْ ْتَخ  َرههْْعهَمرَْْأَنَْْتَع  ؟ْذَِلكَْْيَك  نَعهههَْْوَما:ْقَاَلتْ َْويَغَاره نَعهههْ:ْقَالَْْيَن َهانِي؟ْأَنْ َْيم  لْهَْيم  َْرسهولِْْقَو 

نَعهواْلَْ»:َْوَسلَمََْْعلَي هِْْللاهَْْصلَىّْللَاِْ  «ّللَاَِْْمَساِجدَّْْللَاِْْإَِماءَْْتَم 
இப்னு உமர்(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: உமர்(றழி) உடைே மடனவிோில் ஒருவர் ஸுப்ஹ், இஷாத் 

பதாழுடககடளப் ெள்ளிேில் ஜமாஅத்தாகத் பதாழச் பசல்வார். அவாிைம் 'உங்கள் கணவர்) உமர்(றழி) 

யராஷக்காரராகவும் இடத விரும்ொதவராகவும் இருப்ெடதத் பதாிந்து பகாண்யை நீங்கள் ஏன் 

(ெள்ளிக்குச்) பசல்கிறீர்கள்' என்று யகட்கப் ெட்ைது. அதற்கு 'அவர் என்டனத் தடுக்காதது ஏன்?.  

"பெண்கள் ெள்ளிக்குச் பசல்வடத நீங்கள் தடுக்காதீர்கள் என்று நெி(ஸல்) கூறியுள்ளனர்' என்ெயத,"என்று 

ெதிலுடரத்தார்.  (புஹாாி: 900) 
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َقَاَلتََْأَْخبََرتْهُ،ََعائَِشةَََأَنَ  ََصلَةََََوَسل مََََعَلْيهََِللاَََُصل ىَّللا َََِرُسولَََِمعَََيَْشَهْدنَََالُمْؤِمَناتََِنَِساءََُُكنَ »:

،َُمتَلَف ِعَاتَ َالفَْجرَِ  «الغَلَِسََِمنَََأََحدَ َيَْعِرفُُهنَ َلَََالص لَةَ،َيَْقِضينَََِحينَََبُيُوتِِهنَ َإِلَىَيَْنقَِلْبنَََثُمَ َبُِمُروِطِهن 
ஆேிஷா (றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  'நெி(ஸல்) அவர்கள் ெஜ்ர் பதாழுடகடேத் பதாழுவார்கள். 

இடறநம்ெிக்டகயுள்ள பெண்கள் ஆடைகளால் (தங்களின் உைல் முழுவடதயும்) சுற்றி மடறத்தவர்களாக 

அவர்களுைன் பதாழுவார்கள். ெின்னர் தங்களின் வீடுகளுக்குச் பசல்வார்கள். அவர்கள் ோர் ோர் 

என்ெடத பவளிச்சமின்டமோல் ோரும் அறிேமாட்ைார்கள்"  (புஹாாி: 372, 578,, முஸ்லிம்) 

சமூகப் ெணிகளுக்காக, குறிப்ொக யுத்த களங்களுக்காக,  ொதிக்கப்ெட்யைாருக்கு உதவி பசய்தல் 

யொன்றவற்றிற்காக. 

بَي ِعَََِعنَِ ،َبِْنتََِالرُّ ذ  ِ َقَالَتََُْمعَو  َََِمعَََُكن ا»: ََونَُردََُّالَجْرَحى،ََونَُداِويََنْسِقيََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِي 

 «الَمِدينَةََِإِلَىَالقَتْلَى
ருெய்ேிஃ  ெின்து  முஅவ்வித்(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: பெண்களாகிே) நாங்கள் நெி(ஸல்) 

அவர்களுைன் (புனிதப் யொாில்) இருந்யதாம். (புனிதப் யொாில்) காேமுற்றவர்களுக்கு நீர் புகட்டியும் 

மருந்திட்டும் வந்யதாம். பகால்லப்ெட்ைவர்கடள (யொர்க் களத்திலிருந்து) மதீனாவிற்கு எடுத்துச் பசன்று 

பகாண்டும் இருந்யதாம்.  (புஹாாி:2882, முஸ்லிம்) 

َََعنَْ َََُرِضيَََأَنَس  ا:َ"َقَالََََعْنهُ،َّللا  ،َيَْومَََُكانَََلَم  َََِعنََِالن اسََُاْنَهَزمَََأُُحد  :َقَالََََوَسل َم،ََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِي 
،َأَبِيَبِْنتََََعائَِشةََََرأَْيتَََُولَقَدَْ َرتَاِن،ََوِإن ُهَماَُسلَْيمَ ََوأُمَ َبَْكر  ََوقَالَََالِقَرَب،َتَْنقَُزانََُِسوقِِهَماََخَدمَََأََرىَلَُمَشم ِ
ََغْيُرهَُ َتَِجيئَانََِثُمَ َفَتَْمََلَنَِها،َتَْرِجعَانََِثُمَ َالقَْوِم،َأَْفَواهََِفِيَتُْفِرَغاِنهََِثُمَ َُمتُونِِهَما،ََعلَىَالِقَربَََتَْنقُلَنَِ:

 " القَْومََِأَْفَواهََِفِيَفَتُْفِرَغانَِها
அனஸ்(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: உஹுதுப் யொாின்யொது மக்கள் நெி(ஸல்) அவர்கடளவிட்டுவிட்டுத் 

யதால்வியுற்று (ெின்வாங்கிச்) பசன்றயொது நான் ஆேிஷா ெின்த்து அபீ ெக்ர்(றழி) அவர்கடளயும் உம்மு 

சுடலம்(றழி) அவர்கடளயும் கண்யைன். அப்யொது அவர்கள் இருவரும் (தண்ணீர் நிரம்ெிே) யதால் 

டெகடளத் தம் முதுகுகளில் சுமந்து பகாண்டு யவக யவகமாக நைந்து (பசன்று காேமுற்று வீழ்ந்து 

கிைக்கும்) மக்களின் வாய்களில் தண்ணீடர ஊற்றுவதும் ெிறகு (தண்ணீர் காலிோனதும்) திரும்ெிச் பசன்று 

அவற்டற நிரப்ெிக் பகாண்டு, மீண்டும் வந்து மக்களின் வாய்களில் தண்ணீடர ஊற்றுவதுமாக 

இருந்தார்கள். நான் அவர்களின் கால்களில் அணிந்திருந்த தண்டைகடளப் ொர்க்கும் அளவிற்கு வாிந்து 

கட்டிக் பகாண்டு (மும்முரமாகப்) ெணிபுாிந்து பகாண்டிருந்தார்கள்.  (புஹாாி: 2880) 

கணவனுக்கு துடண;  ெேணத்தின் யொது கணவனுக்கு துடணோக பசல்லுதல். 

َََُرِضيََََعائَِشةََََعنَْ َََِزْوجَََِعْنَها،َّللا  َإَِذاََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَّللا َََِرُسولَََُكانََ:ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِي 
اَأََرادََ ََمعَهُ،ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَّللا َََِرُسولََُبَِهاََخَرجََََسْهُمَهاََخَرجَََفَأَيُُّهنَ َأَْزَواِجِه،َبَْينَََأَْقَرعََََسفَر 

 ......ََسْهِمي،َفِيَهاَفََخَرجََََغَزاَهاََغْزَوةَ َفِيَبَْينََناَفَأَْقَرعََ:ََعائَِشةََُقَالَتَْ
ஆேிஷா(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெேணம் புறப்ெை விரும்ெினால் 

தம் மடனவிமார்களிடையே (எவடரப் ெேணத்தில் தம்முைன் அடழத்துச் பசல்வது எனத் தீர்மானித்திை) 

சீட்டுக் குலுக்கிப் யொடுவார்கள். அவர்களில் எவருடைே (பெேருள்ள) சீட்டு வருகிறயதா அவடரத் 

தம்முைன் அடழத்துக் பகாண்டு ெேணம் புறப்ெடுவார்கள். இவ்வாயற, அவர்கள் பசய்த ஒரு புனிதப் 

யொாின்யொது (ெேணத்தில் உைன் அடழத்துச் பசல்ல) எங்களுக்கிடையே சீட்டுக் குலுக்கிப் 

யொட்ைார்கள். என்னுடைே (பெேருள்ள) சீட்டு வந்தது. எனயவ, நான் அவர்களுைன் (ெேணம்) 

புறப்ெட்டுச் பசன்யறன்..... (புஹாாி: 4141.. முஸ்லிம்) 

َََُرِضيََََعائَِشةََََعنَْ َقَالَتَََْعْنَها،َّللا  اَأََرادَََإَِذاََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَّللا َََِرُسولَََُكانََ»: َبَْينَََأَْقَرعََََسفَر 
َأَنَ ََغْيرََََولَْيَلتََها،َيَْوَمَهاَِمْنُهنَ َاْمَرأَةَ َِلُكل ََِيَْقِسمَََُوَكانََََمعَهُ،َِبَهاََخَرجََََسْهُمَهاََخَرجَََفَأَي تُُهنَ َنَِسائِِه،
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َََِزْوجََِِلعَائَِشةََََولَْيلَتََهاَيَْوَمَهاََوَهَبتَََْزْمعَةَََبِْنتََََسْوَدةََ َِرَضاَبَِذِلكَََتَْبتَِغيََوَسل َم،ََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِي 

 «َوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَّللا َََِرُسولَِ
ஆேிஷா(றழி) அவர்கள் கூறிேதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிரோணம் பசய்ே நாடினால் 

தம் மடனவிமார்களுக்கிடையே சீட்டுக் குலுக்கிப் யொடுவார்கள். எவரது பெேர் (குலுக்கலில்) 

வருகின்றயதா அவடரத் தம்முைன் அடழத்துக் பகாண்டு புறப்ெடுவார்கள். தம் மடனவிமார்களில் 

ஒவ்பவாருவருக்கும் தம் ெகடலயும் இரடவயும் ெங்கு டவத்து வந்தார்கள். ஆனால், சவ்தா ெின்து ஸம்ஆ 

(றழி) அவர்கள் மட்டும் தம் ெங்குக்குாிே நாடள, நெி (ஸல்) அவர்களின்  மடனவிோன ஆேிஷா (றழி) 

அவர்களுக்கு அன்ெளிப்ொக வழங்கி விட்டிருந்தார்கள். அதன் வாேிலாக, அல்லாஹ்வின் தூதருடைே 

திருப்திடே அடைவதற்காகயவ அவர்கள் அவ்வாறு பசய்தார்கள்.  (புஹாாி: 2593) 

ஹஜ் ோத்திடர; ஹஜ், உம்ரா யொன்ற வணக்கங்களுக்காக பசல்லுதல். 

ََاْبنَََِعنَِ َََُرِضيََََعب اس  َِذيََمعَََإِلَ َالَمْرأَةََُتَُسافِرََِلََ»:ََوَسل مََََعلَْيهََِللاَََُصل ىَالن بِيََُّقَالََ:َقَالََََعْنُهَما،َّللا 
، ََجْيِشََفِيَأَْخُرجَََأَنََْأُِريدََُإِن ِيَّللا َََِرُسولَََيَا:ََرُجلَ َفَقَالَََ،«َمْحَرمَ ََوَمعََهاَإِلَ ََرُجلَ ََعلَْيَهاَيَْدُخلَََُولََََمْحَرم 

،َتُِريدَََُواْمَرأَتِيََوَكَذا،ََكَذا  «َمَعَهاَاْخُرجَْ»:َفَقَالَََالَحج 
இப்னு அப்ொஸ்(றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  மணமுடிக்கத்தகாத ஆண் துடணேில்லாமல் ஒரு பெண் 

ெேணம் பசய்ேக் கூைாது. மண முடிக்கத் தகாத ஆண் துடண பெண்னுைன்  இருக்கும்யொயத அன்றி 

ஆண்கள் அவடளச் சந்திக்கக் கூைாது' என்று இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்யொது 

ஒருவர், 'இடறத்தூதர் அவர்கயள! நான் இன்னின்ன ராணுவப் ெிாிவுைன் புறப்ெை இருக்கியறன்; என் 

மடனவி ஹஜ் பசய்ே எண்ணுகிறார் (நான் என்ன பசய்வது)?' என்று யகட்ைதற்கு நெி(ஸல்) அவர்கள், 

'நீரும் மடனவியுைன் (ஹஜ்ஜுக்குப்) புறப்ெடுவீராக! என்றனர்.  (புஹாாி:1862, முஸ்லிம்) 

பெருநாள் பதாழுடகக்காக பவளியேறுதல்; பெருநாள் பதாழுடகக்காக திைடல யநாக்கி கட்ைாேம் பசல்லுதல். 

எந்தளவுக்பகனில் முழு உைடல மடறக்கும் பசாந்த ஆடை இல்லாவிட்ைால் இரவலுக்கு வாங்கி அணிந்து 

பசல்லல். 

نَا:ْقَاَلتْ َْعِطيََة،ْأهم َِْْعنْ  ِرجَْْأَنْ ْأهِمر  يَضَْْنهخ  مَْْالحه دهورَِْْوذََواتِْْالِعيَدي ِن،َْيو  نَْْالخه َهد  ِلِميَن،َْجَماَعةَْْفَيَش  س  ْالمه

مْ  َوتَهه يَضْهَْويَع تَِزلْهَْوَدع  َصاَلههَن،َْعنْ ْالحه َرأَة ْْقَاَلتِْْمه ْام  َدانَاّْللَاَِْْرسهولَْْيَا: ؟ْلََهاَْلي سَْْإِح  :ْقَالَِْْجل بَاب 

َها» هَهاِْلتهل بِس   «ِجل بَابَِهاِْمنْ َْصاِحبَت
உம்மு அதிய்ே (றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரண்டு பெருநாள்களிலும் மாதவிைாய்ப் பெண்கடளயும் 

வீட்டில் இருக்கிற கன்னிப் பெண்கடளயும் பவளியேற்றி (பதாழும் திைலுக்குப்) அடழத்துவருமாறும், 

அப்பெண்கள் வீட்டிலிருந்து பவளிோகி முஸ்லிம்கள் பதாழுகிற இைத்திற்குச் பசன்று அவர்களின் 

ெிரச்சாரத்தில் கலந்து பகாள்ள யவண்டும் என்றும், பதாழும் இைத்டதவிட்டு மாதவிைாய்ப் பெண்கள் 

ஒதுங்கிேிருக்க யவண்டும்' என்றும் கட்ைடளேிைப்ெட்யைாம். நெி(ஸல்) அவர்களின் இந்தக் கட்ைடளடேக் 

யகட்டுக் பகாண்டிருந்த பெண்களில் ஒருவர் 'இடறத்தூதர் அவர்கயள! எங்களில் எவருக்யகனும் அணிந்து 

பகாள்வதற்கு யமலாடை இல்டலபேனில் என்ன பசய்வது?' எனக் யகட்ைதற்கு, 'அவளுடைே யதாழி 

தன்னுடைே (உொிோன) யமலாடைடே இவளுக்கு அணிேக் பகாடுக்கட்டும்' என்று நெி(ஸல்) அவர்கள் 

ெதிலளித்தார்கள்"  (புஹாாி:351, முஸ்லிம்) 

உடழப்புக்காக பவளியேறுதல்; பெண்கடளப் பொருத்தவடர அவர்கடள நிர்வகிப்ெது ஆண்களின் கைடம 

என்ற அடிப்ெடைேில், உடழத்துக் பகாடுக்க ோரும் இல்டல என்று வரும் பொது ஒரு பெண் உடழப்புக்காக 

பசல்வடத நெிகளார் அங்கீகாித்து, அனுமதி வழங்கினார்கள். எந்த அளவுக்பகனில் இத்தாவில் இருக்கும் 

பெண்ணுக்யக அனுமதுேளித்தார்கள். 
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َيَقُولََُللاَََِعْبدََِْبنََََجابِرََ َالن بِيَ َفَأَتَتََِتَْخُرَج،َأَنَََْرُجلَ َفََزَجَرَهاَنَْخلََها،َتَُجدَ َأَنََْفَأََراَدتَََْخالَتِي،َُطل ِقَتَْ:

يَبَلَى»:َفََقالََََوَسل َم،ََعلَْيهََِللاَََُصل ى  «َمْعُروف اَتَْفعَِليَأَوََْتََصد قِي،َأَنَََْعَسىَفَِإن كََِنَْخلَِك،َفَُجد ِ
ஜாெிர் (றழி) அவர்கள் கூறினார்கள்: எனது தாேின் சயகாதாி தலாக் பசால்லப்ெட்ையொது, அவர் ஈத்தம் 

ெலம் ெறிப்ெதற்கு முற்ெட்ையொது, ஒரு மனிதர் அவர் பவளியேறுவடத தடுத்தார், அப்யொது அவர்கள் 

நெிகளாாிைம் பசல்லயவ, நெிேவர்கள்; அப்ெடிேல்ல, நீர் (யதாட்ைத்திற்கு பசன்று) உனது ஈத்தம் ெலத்டத 

ெறிப்பீராக ! ஏபனனில் நீங்கள் (அதன் மூலம்) சதகா பசய்ேலாம், அல்லது நல்லவற்றில் ஈடுெைலாம். 

என்று கூறினார்கள். (முஸ்லிம்: 3794) 

இப்ெடி இஸ்லாமிே வரம்புக்குள் இருந்துபகாண்டு ஒரு பெண்ணுக்கு வீட்டை விட்டு பவளியேறலாம். 

இஸ்லாமிே வரம்டெ மீாிச் பசேல்ெடுவது ெல வழிகளில் அல்லாஹ்விைம் குற்றவாளிோக்கலாம். 

இஸ்லாம் அனுமதித்த ஒரு விைேத்திற்காக ெேணிக்கும் ஒரு பெண், ஆண் துடனேின்றியோ, அந்நிே 

ஆண்கயளாடு கலக்கும், தனித்திருக்கும்  நிடலயோ ஏற்ெடுமானால், அல்லது தன்டன அலங்காித்த 

நிடலேியலா, அல்லது அடரகுடற ஆடைகளுையனா ெேணிக்கும் நிடல ஏற்ெடுமானால் இடவ அடனத்தும் 

தடை பசய்ேப்ெட்ைதாகும். 

எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக இஸ்லாமிே வரம்டெ மீறி ெேணிக்கும் நிடலேில் மரணித்துவிட்ைால், கடைசி 

முடிவு யமாசமானதாக ஆகிவிடும், இது ஒவ்பவாரு முஸ்லிமும் ொதுகாப்பு யதையவண்டிே ஒரு விைேமாகவும். 

َقَالَََعن ََوَسل َم، ََعَلْيِه ُ ََصل ىَّللا  َعنَالن بِي  َالساعديَرضيَللاَعنها َبنَسعد َسهل َاْْلَْعَماُلَ»: إِن َما

 «بَِخَواتِيِمها
நெி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்: பசேல்கள் அதன் கடைசிடேக் பகாண்யை தீர்மானிக்கப்ெடுகின்றன. 

(புஹாாி: 6607) 

இடற சட்ைங்கடள யெணி நைக்கும் ொக்கிேத்டத அல்லாஹ் நம் அடனவருக்கும் தருவானாக! 


