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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

தலாக், ஓர் இஸ்லாமிய பார்வை! 

 

தலாக் எதற்காக! 

திருமணம் என்பது எதற்காக என்று சிந்தித்து, அதற்கு சாியான பதிவலக் கண்டால் தலாக் என்பவத 

புாிைது இலகுைாக இருக்கும். 

இன்வைய உலகில் திருமணம் என்பது சடங்காகவும் சம்பிரதாயமாகவும் மமற்ககாள்ளப்படுைதனால் 

என்ன கெருக்கடி ஏற்பட்டாலும் அதவன கட்டிக்காக்க மைண்டும் என்மை ெிவனக்கின்ைார்கள். 

அதனால் தான் ‘கணைமன கண் கண்ட கதய்ைம்’ என்று கூைி கணைன் என்ன கசய்தாலும் அவத 

ஒரு மவனைி மீைக்கூடாது என்று சில மதங்கள் சட்டம் ைிதித்தன. 

அதன் ைிவளவு கணைனிடம் இருந்து  ஒரு கபண் தன்வன கலட்டிக்ககாள்ள முடியாது என்கின்ை 

ெிவலக்கு கசன்ைது. 

இஸ்லாமும் திருமணமும்; 

இஸ்லாம் திருமணத்வத ஒரு ைவகயில் மனிதனின் இயல்பு ைாழ்க்வகமயாடு 

சம்பந்தப்படுத்தியிருந்தாலும் அதவன ஒரு ைணக்கமாக கருதுகின்ைது, அதன் மூலமம மனிதன் 

பாிபூரண முஸ்லிமாக முடியும் என்பவதயும் எடுத்துவரக்கின்ைது, பிரமச்சாரத்வத 

மதர்வுகசய்யமுடியாது என்றும் கசால்கின்ைது. 

ெபிகளார் காலத்தில் ஒரு ெபித்மதாழர் ொன் திருமணமம முடிக்காமல் (அல்லாஹ்வுக்காக) 

ைாழப்மபாகிமைன் என்று கசான்ன மபாது, ெபியைர்கள் 'உங்களில் அதிகம் அல்லாஹ்வை 

பயப்படும் ொனும் திருமணம் முடித்து ைாழ்க்வக ெடத்துகின்மைன், எனமை எனது ைழிமுவைவய யார் 

கைறுக்கின்ைாமரா அைர் என்வன சார்ந்தைரல்ல' என்று கூைினார்கள் (புஹாாி:5063,முஸ்லிம்) 

இன்னும், உங்களில் ைாழ்க்வகத் துவண இல்லாமதாருக்கும், அவ்ைாமை  ஸாலிஹான உங்கள்  

அடிவமகளுக்கும் ைிைாகம் கசய்து வையுங்கள்; அைர்கள் ஏவழகளாக இருந்தால், அல்லாஹ் தன் 

ெல்லருவளக் ககாண்டு அைர்கவளச் சீமான்களாக்கி வைப்பான்; மமலும் அல்லாஹ் (ககாவடயில்) 

ைிசாலமானைன். (யாைற்வையும்) ென்கைிந்தைன்.24:33 ைிைாகம் கசய்ைதற்கு (உாிய ைசதிகவளப்) 

கபற்றுக் ககாள்ளாதைர்கள் - அைர்கவள அல்லாஹ் தம் ெல்லருளினால் சீமான்களாக்கும் ைவர - 

அைர்கள் ஒழுக்கம் மபணட்டும்.... (24:32,33) 

இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: 'உங்களில், திருமணத்திற்கு சக்திகபற்ைைர் திருமணம் 

கசய்யட்டும்; ஏகனனில் திருமணம் பார்வைவயக் கட்டுப்படுத்தும்; கற்வபக் காக்கும். யார் அதற்குச் 

சக்தி கபைைில்வலமயா அைர் மொன்பு மொற்கட்டும். அது அைாின் இச்வசவயக் கட்டுப்படுத்தும்.'  

(புஹாாி: 1905,5065, முஸ்லிம்) 

அடுத்து, இஸ்லாம் திருமணத்வத மனித ைாழ்க்வகயின் சந்மதாசத்திற்காகவும் மகிழ்சசிக்காகவும், 

ெல்லமதார் குடும்பம் உருைாகமைண்டும் என்பதற்குமம வைத்திருக்கின்ைது. 
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இன்னும், ெீங்கள் அைர்களிடம் ஆறுதல் கபறும் கபாருட்டு,  (உங்கள்) மவனைியவர 

உங்களிலிருந்மத உங்களுக்காக அைன் பவடத்திருப்பதும்; உங்களுக்கிவடமய மெசத்வதயும், 

கருவணவயயும் உண்டாக்கியிருப்பதும் அைனுவடய அத்தாட்சிகளில் உள்ளதாகும்; சிந்தித்து 

உணரக்கூடிய சமூகத்திற்கு ெிச்சயமாக, இதில் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்ைன.  (30:21) 

இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: ொன்கு மொக்கங்களுக்காக ஒரு கபண் 

மணமுடிக்கப்படுகிைாள்: அைளுவடய கசல்ைத்திற்காக, அைளுவடய குடும்பப் பாரம்பாியத்திற்காக, 

அைளுவடய அழகிற்காக, அைளுவடய மார்க்கத்திற்காக. எனமை, மார்க்கப் பற்று உவடயைவள 

மதர்வுகசய்துககாள், உன் வககள் மண்வணத்மதாடும் (ைாழ்ைில் கசழிப்பவடைாய்.) (புஹாாி: 5090, 

முஸ்லிம்) 

இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்:  'பயணம், மைதவனயில் ஒரு பகுதியாகும். அது 

ஒருைாின் உணவையும் பானத்வதயும் உைக்கத்வதயும் தடுத்து ைிடுகிைது. எனமை, ஒருைர் தம் 

மதவைவய முடித்ததும் ைிவரந்து தம் குடும்பத்தாாிடம் கசல்லட்டும்.' (புஹாாி: 1804,3001, முஸ்லிம்) 

எனமை இஸ்லாத்தில் குடும்ப ைாழ்க்வக என்பது, சந்மதாசம் மகிழ்ச்சி மிக்கதாக இருக்க மைண்டும் 

என்று ைலியுறுத்துகின்ைது (அதவன இஸ்லாமிய குடும்ப ைாழ்வு என்ை பகுதியில் ைிாிைாக பார்க்க 

முடியும்), எப்மபாது அது இல்லாமல் மபாகுமமா  அந்தமெரம் அதவன மீட்கும் முயற்சியில் இஸ்லாம் 

ஈடுபடும், முடியாத மபாது அவ்ைிருைவரயும் பிாிந்து கசல்லுமாறு இஸ்லாம் கூறும், அதற்கு பல 

ைழிகவள இஸ்லாம் வைத்துமிருக்கின்ைது ,அதற்மக சுருக்கமாக தலாக் என்கிைது இஸ்லாமிய 

சட்டக்கவல. அதில் ஆண்களுக்கு மபான்மை கபண்களுக்கும் இஸ்லாம் உாிவமவய 

ககாடுத்திருக்கின்ைது. 

இங்கு ைிளங்க மைண்டிய முக்கிய அம்சம் என்னகைன்ைால்; எடுத்த எடுப்பில் தலாக் என்ை முடிவுக்கு 

இஸ்லாம் மபாக கசால்லைில்வல அதற்கு ெல்ல அழகான ைழிமுவைகவள காட்டியுள்ளது. 

இப்படிகயாரு உாிவம ைாழ்க்வகயில் ஈடுபடும் ஒருைருக்கு ககாடுக்கப்படைில்வல என்ைால் அங்கு 

அெியாயங்கள், உாிவம மீைல்கள், சண்வட சச்சரவு, ககாவல, ெீதிமன்ைம் என்று குடும்ப ைாழ்க்வக 

சீரழியும், அதவன உலகில் கண்கூடாக பார்க்கின்மைாம், மகள்ைிப்படுகின்மைாம். 

இன்று கணைன் மவனைிவய, மவனைி கணைவன ககாவல கசய்யும் எத்தவன கசய்திகவள 

மகள்ைிப்படுகின்மைாம், இதற்ககல்லாம் கரணம் இந்த உாிவம சாியாக ககாடுக்கப்படைில்வல 

என்பமத, அப்படித்தான் ெீதிமன்ைங்கள் ஊடாக ககாடுக்கப்பட்டாலும் அதற்கு  எடுக்கும் கால 

அளவும், மகட்கப்படும் மகள்ைிகளும் மனித சமூகத்வத அழிவை மொக்கிமய ககாண்டு கசல்லும். 

இஸ்லாத்வதப் கபாறுத்தைவர ஒரு கபண்மணி எவ்ைளவு ககட்டைளாக இருந்தாலும் கண்கணதிமர 

ைிபசாரம் கசய்தாலும் அைவள ககாவல கசய்யும் உாிவமவய கணைனுக்கு ககாடுக்கைில்வல, 

மாைாக அைவள ைிட்டு ஒதுங்கலாம் என்பமத இஸ்லாமிய தீர்வு. 

ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத்(ரலி) அைர்கள் அைிைித்தார்கள்:  இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களிடம் ஒருைர் 

ைந்து, 'இவைத்தூதர் அைர்கமள! தன் மவனைியுடன் மைமைார் ஆடைவனக் கண்ட ஒரு மனிதன் 

அைவனக் ககான்றுைிடலாமா? (அப்படிக் ககான்றுைிட்டால், பழிக்குப் பழியாக) அைவன ெீங்கள் 

ககான்றுைிடுவீர்களா? அல்லது அைன் மைறு என்ன கசய்யமைண்டும்?' என்று மகட்டார். அப்மபாது 

அல்லாஹ் அந்தக் கணைன் மவனைி கதாடர்பாகக் குர்ஆனில் தான் கூைியுள்ள 'லிஆன்' எனும் சாப 

அவழப்புப் பிரமாணச் சட்டத்வத அருளினான். அப்மபாது இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் 

அம்மனிதாிடம், 'உம்முவடய ைிஷயத்திலும், உம்முவடய மவனைி ைிஷயத்திலும் 

தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுைிட்டது' என்று கூைினார்கள். பிைகு அந்த (கணைன், மவனைி) இருைரும் 

'லிஆன்' கசய்தார்கள். அப்மபாது ொன் இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களுடன் இருந்மதன். அந்த மனிதர் 

தம் மவனைியிடமிருந்து பிாிந்துைிட்டார். (அன்ைிலிருந்து) அந்த ெிகழ்ச்சிமய 'லிஆன்' கசய்யும் 
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கணைன் மவனைியவரப் பிாித்து வைப்பதற்கு முன்மாதிாியாகிைிட்டது.... (புஹாாி: 4746, 5259, 

முஸ்லிம்) 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: 

....எந்தப் கபண்கள் ைிஷயத்தில் - அைர்கள் (தம் கணைருக்கு) மாறு கசய்ைார்ககளன்று ெீங்கள் 

அஞ்சுகிைீர்கமளா, அைர்களுக்கு ெல்லுபமதசம் கசய்யுங்கள்; (அதிலும் திருந்தாைிட்டால்) 

அைர்கவளப் படுக்வகயிலிருந்து ைிலக்கிைிடுங்கள்; (அதிலும் திருந்தாைிட்டால்) அைர்கவள 

(இமலசாக) அடியுங்கள். அைர்கள் உங்களுக்கு ைழிப்பட்டுைிட்டால், அைர்களுக்கு எதிராக எந்த 

ைழிவயயும் மதடாதீர்கள் - ெிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தைனாகவும், ைல்லவம 

உவடயைனாகவும் இருக்கின்ைான்.4:35. (கணைன்-மவனைி ஆகிய) அவ்ைிருைாிவடமய 

(பிணக்குண்டாகி) பிாிைிவன ஏற்பட்டுைிடும் என்று ெீங்கள் அஞ்சினால் கணைனின் 

உைைினர்களிலிருந்து ஒருைவரயும் மவனைியின் உைைினர்களிலிருந்து ஒருைவரயும் 

மத்தியஸ்தர்களாக ஏற்படுத்துங்கள்; அவ்ைிருைரும் சமாதானத்வத ைிரும்பினால், அல்லாஹ் 

அவ்ைிருைாிவடமய ஒற்றுவம ஏற்படும் படி கசய்துைிடுைான் - ெிச்சயமாக அல்லாஹ் ென்கு 

அைிபைனாகவும், ென்குணர்கிைைனாகவும் இருக்கின்ைான். (4:34,35) 

இந்த ைசனத்தில் குடும்பப் பிரச்சிவனகவள எப்படி தீர்க்க மைண்டும் என்று அல்லாஹ் அழகான 

ைழிகாட்டல்கவள காட்டுகின்ைான்; 

கணைனுக்கு மவனைி கட்டுப்படுைதில்வல என்ைால்; 

முதல் கட்டம், புத்திமதி கசால்ைது, அைிவுவர கசய்ைது, இரக்கமுள்ள கணைனின் அைிவுவர எடுபட 

மைண்டும் என்பது உலகம் அைிந்த உண்வம, இல்வலகயன்ைால் அங்கு இரக்கம் இல்வல 

என்ைாகிைிடும், அப்மபாது கூட ைிைாகரத்து அல்ல,  

அடுத்த கட்டம், ஒமர படுக்வகயில் அைவள ஒதுக்கி வைப்பது, இரக்கமுள்ள, பாசமுள்ள ஒரு மவனைி 

கணைன் மறுபக்கம் திரும்பி தூங்குைவத ைிரும்பமாட்டாள், ெீ எப்படி தூங்கினால் எனக்ககன்ன 

என்று மவனைி இருப்பாலாக இருந்தால் எந்த உள்ளம் இதவன ஏற்கும், ெல்லமதார் கணைவன 

மதிக்கும் மவனைி இப்படி இருப்பாளா, அப்படி இருந்தால் கூட உடமன ைிைாகரத்து இல்வல, 

மாைாக 

அடுத்த கட்டம், அைளுக்கு பாதிப்பு ைராத அளவு அடித்து பார்க்கட்டுமாம், எதற்கு சமகாதரர்கமள 

இப்படி அடிக்க கசால்கின்ைது இஸ்லாம், இதுவும் அைளது இரக்கத்வத பாசத்வத பாிமசாதிக்கமை, 

கணைன் மவனைியாக ைாழும் ஒவ்கைாரு சாமானியனுக்கும் கதாியும், ெல்லமதார் மவனைி 

இரக்கமுள்ள தன் கணைன் அடிப்பவத ஒரு மபாதும் ைிரும்பமாட்டாள், அப்படித்தான் 

அடித்துைிட்டாலும் அதவன அந்த ெல்ல உள்ளம் தாங்காது, கணைன் அடிக்க மவனைியும் திருப்பி 

அடிப்பைளாக, அல்லது கண் களங்காதைளாக இருந்தால் அைள் எப்படி ைாழ்ைதற்கு 

தகுதியானைளாக இருப்பாள், சாதாரண சிந்திக்கும் ஆற்ைல் உள்ளைமன சிந்தித்தால் புாிந்து 

ககாள்ைான். இப்கபாழுது கூட தலாக் ைிைாகரத்து கிவடயாது, மாைாக. 

அடுத்த கட்டம், இவ்ைளவு அணுகியும் அைளிடம் மாற்ைம் இல்வல என்ைால், இரு குடும்ப 

உறுப்பினர்கவளயும் ெிறுத்தி சமாதானம் மபச மைண்டுமாம், ெல்லிணக்கம் கண்டாமலா, அைளிடம் 

மாற்ைம் கண்டாமலா ைாழ்க்வகவய கதாடரலாம், இல்வல என்ைால்தான் தலாக் என்ை ைிைாகரத்து 

இடத்திற்கு ஒரு ஆண்  மபாக மைண்டுமம அல்லாமல் எடுத்மதன் பிடித்மதன் என்று முடிவு 

எடுப்பதல்ல. 

இப்படி தலாக் கசால்லப்பட்டால் கூட, ஒரு தலாக் கசால்லப்பட்டவுடன் கட்டாய பிாிவு ஏற்படாது , 

மாைாக  அந்த மவனைி அந்த கணைன் வீட்டில்தான் மூன்று மாதங்கள் (இத்தா காலம் பற்ைிய 
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ைிளக்கம் பின்னர் எழுதப்படும்) முடியும்  ைவர  இருக்க மைண்டும், அைளுக்கு கசலவு கசய்ைமத 

அந்த கணைனின் கடவமதான், ஏன், அந்த காலத்தில் மவனைியிடம் ெல்ல மாற்ைத்வதக் கண்டால் 

"உன்வன திருப்பி மவனைியாக எடுக்கின்மைன்” என்ை ஒரு ைார்த்வத மூலம் மவனைியாக ஆக்கிக் 

ககாள்ளலாம். அதற்காக சாட்சிவயயும் வைக்க கசால்கின்ைது இஸ்லாம்.  அந்த காலம் முடிந்தால் 

கூட ,பிைகு ெல்ல மாற்ைத்வதக் கண்டால் அைவளமய மறுமணம் முடித்து ைாழலாம். இப்படி 

பார்த்தால் இஸ்லாமிய ைழிகாட்டல் எத்தவன ென்வம பயக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். 

உண்வமயில் தலாக் என்பதும் இத்தா காலம் என்பதும் அது சாியாக ெிவைமைற்ைப்படும் மபாது 

அவ்ைிருைாிவடமய புாிந்துணர்வு இருக்கின்ைதா என்பவத பாிமசாதிக்க மைண்டும் என்பதற்கும், 

கணைனுக்கு மவனைியின் கபறுமதியும், மவனைிக்கு கணைனின் கபறுமதியும் ைிளங்க மைண்டும் 

என்பதற்குமம இஸ்லாம் வைத்திருக்கின்ைது என்பவத புாியலாம். 

இப்படி ஒரு கபண் திருந்தி மீண்டும் ைாழ்க்வக மபாகிை மெரம் மீண்டும் அந்த மவனைியிடம் 

முரண்பாட்வடக் கண்டால் முன்னால் கசால்லப்பட்ட அமத அவமப்பில்  அைவள திருத்த முயல 

மைண்டும் முடியாதமபாது, மீண்டும் இரண்டாைது தலாக்வக பாைிக்கலாம், பிைகு கணைன், 

வீட்டிமலமய அைன் கசலைிமலமய முன்னர் கசால்லப்பட்டது மபான்று இத்தா இருக்கலாம், அந்த 

காலத்தில் மாற்ைம் ைிளங்கினாள் மீண்டும் முன்னர் கசால்லப்பட்டது மபான்று மவனைியாக 

எடுக்கலாம், அதற்காக சாட்சிவயயும் வைக்க கசால்கின்ைது இஸ்லாம். காலம் முடிந்தால் மீண்டும் 

முவையாக திருமணம் கசய்து ைாழலாம்,  

மீண்டும் ைாழ்க்வகயில் முறுகல் ெீடிக்கின்ைது என்ைால் அப்மபாது கணைன் மூன்ைாைது முவை 

தலாக்வக பாைிப்பார், இப்மபாது தான் இருைருக்கும் இவடயில் கட்டாய, கதாடர் பிாிவு ஏற்படும், 

உடமன அந்தப் கபண் தன் வீட்டுக்கு கசல்ல மைண்டும், அைருக்கு கணைனின் கசலவும் 

கிவடக்காது, இனி அந்த இத்தா காலத்தில் மசர ைிரும்பினாமலா, காலம் முடிந்த பின் மறுமணம் 

முடிக்க ைிரும்பினாமலா சாதாரணமாக அது முடியாது என்கிைது இஸ்லாம். அப்படி மூன்ைாைது 

தலாக் பாைித்த பிைகும்  மசர்ந்து   ைாழ ைிரும்பினால், அந்தப் கபண் மைறு ஒரு திருமணம் முடித்து, 

அைமராடு ைாழ்ந்து ைிடுபட்டால்  பிைகு ைிரும்பினால் முடிக்கலாம். அந்த திருமணம் என்பது 

கைறுமமன முந்வதய கணைவன ஆகுமாக்கிக் ககாள்ைதற்காக அல்ல, மாைாக அைமராடு இல்லை 

ைாழ்க்வக ெடத்தாத ைவர மீண்டும் முதலாைது கணைனுக்கு ஆகுமாகாது. 

மனித உள்ளங்கவள புாிந்த அல்லாஹ் இவ்ைளவு அழகானகதாரு ைாழ்க்வக கெைிவயக் 

காட்டித்தந்தும் அந்த அல்லாஹ்வையும், அைனது ைழிகாட்டலான இஸ்லாத்வதயும் ஒருைன் குவை 

கசால்ைானாக இருந்தால், ஒன்ைில் அைனுக்கு இஸ்லாம் கதாியாமல் இருக்க மைண்டும், அல்லது 

இஸ்லாத்தின் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி ககாண்டைனாக, அல்லது மனமொய் உள்ளைனாக இருக்க 

மைண்டும். 

தலாக் பற்ைிய ைிளக்கத்திற்கான ஆதாரங்கவள பாப்மபாம்; 

தலாக் என்பது இரண்டு முவைகள் தாம் கூைலாம் - பின் (தைவணக்குள் முவைப்படி கணைன், 

மவனைியாகச் மசர்ந்து ைாழலாம்; அல்லது மெர்வமயான முவையில் பிாிந்து மபாக 

ைிட்டுைிடலாம்;;....  (2:230) 

(மீளக்கூடிய) தலாக் கூைித் தைவண-இத்தா-முடிைதற்குள் முவைப்படி அைர்கவள(உங்களுடன்) 

ெிறுத்திக் ககாள்ளுங்கள்; அல்லது (இத்தாைின்) தைவண முடிந்ததும் முவைப்படி அைர்கவள 

ைிடுைித்து ைிடுங்கள்; ஆனால் அைர்கவள உங்களுடன் வைத்துக் ககாண்டு அைர்கவளத் 

துன்புறுத்தாதீர்கள்; அைர்களிடம் ைரம்பு மீைி ெடைாதீர்கள்; இவ்ைாறு ஒருைர் ெடந்து 

ககாள்ைாரானால், அைர் தமக்குத் தாமம தீங்கிவழத்துக் ககாள்கிைார்; எனமை, அல்லாஹ்ைின் 

ைசனங்கவளக் மகலிக் கூத்தாக ஆக்கிைிடாதீர்கள்;... (2:231) 
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இன்னும், கபண்கவள ெீங்கள் தலாக் கசய்து, அைர்களும் தங்களுவடய இத்தா தைவணவயப் பூர்த்தி 

கசய்து ைிட்டால், அைர்கள் தாங்கள் ைிரும்பி ஏற்கும் கணைர்கவள முவைப்படித் திருமணம் கசய்து 

ககாள்ைவதத் தடுக்காதீர்கள்; உங்களில் யார் அல்லாஹ்ைின் மீதும், இறுதி ொள் மீதும் ெம்பிக்வக 

ககாண்டுள்ளார்கமளா, அைர்களுக்கு இவதக் ககாண்டு உபமதசிக்கப்படுகிைது; இ(தன்படி ெடப்ப)து 

உங்களுக்கு ெற்பண்பும், தூய்வமயும் ஆகும்; (இதன் ெலன்கவள) அல்லாஹ் அைிைான்; ெீங்கள் 

அைிய மாட்டீர்கள். (2:232) 

ெபிமய! ெீங்கள் கபண்கவளத் “தலாக்” கசால்வீர்களானால் அைர்களின் “இத்தா”வைக் கணக்கிட 

ஏற்ை ைவகயில் (மாதைிடாய் அல்லாத காலங்களில்) தலாக் கூறுங்கள். உங்கள் இவைைனாகிய 

அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் ககாள்ளுங்கள்; தைிர, (அப்கபண்கள்) பகிரங்கமான மானக்மகடான 

(காாியத்)வதச் கசய்தாலன்ைி அைர்கவள அைர்களின் வீடுகளிலிருந்து ெீங்கள் கைளிமயற்ைாதீர்கள்; 

அைர்களும் கைளிமயைலாகாது; இவை அல்லாஹ் (ைிதிக்கும்) ைரம்புகள் எைர் அல்லாஹ்ைின் 

ைரம்புகவள மீறுகிைாமரா, அைர் திடமாகத் தமக்குத் தாமம அெியாயம் கசய்து ககாள்கிைார்; 

(ஏகனனில், கூடி ைாழ்ைதற்காக) இதன் பின்னரும் அல்லாஹ் ஏதாைது ஒரு ைழிவய உண்டாக்கலாம் 

என்பவத அைியமாட்டீர்.65:2. ஆகமை, அைர்கள் தங்கள் (இத்தாைின்) தைவணவய கெருங்கினால், 

அப்கபாழுது முவைப்படி (மவனைியராக) அைர்கவள ெிறுத்தி வைத்துக் ககாள்ளுங்கள்; அல்லது 

முவைப்படி அைர்கவளப் பிாித்து (ைிட்டு) ைிடுங்கள்; அன்ைியும், உங்களில் ெியாயமுவடய 

இருைவரச் சாட்சியாக வைத்துக் ககாள்ளுங்கள்; மமலும், சாட்சியத்வத அல்லாஹ்வுக்காக 

(மெர்வமயாக) ெிவலப்படுத்துங்கள்; அல்லாஹ்வையும், மறுவம ொவளயும் ைிசுைாசம் 

ககாண்டிருப்மபாருக்கு இந்த ெற்மபாதவன கசய்யப்படுகிைது - தைிர, எைர் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி 

ெடக்கின்ைாமரா, அைருக்கு அைன் (தக்க ஒரு) ைழிவய உண்டாக்குைான். (65:1,2) 

உங்கள் சக்திக்மகற்ப ெீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தில் (“இத்தா”ைிலிருக்கும்) கபண்கவள ெீங்கள் 

குடியிருக்கச் கசய்யுங்கள்; அைர்களுக்கு கெருக்கடியுண்டாக்குைதற்காக அைர்களுக்குத் கதால்வல 

ககாடுக்காதீர்கள்,... (65:6) 

மீட்ட முடியாதபடி - (அதாைது இரண்டு தடவை தலாக் கசான்ன பின்னர் மூன்ைாம்) தலாக் 

கசால்லிைிட்டால் கணைன் அப்கபண்வண மறுமணம் கசய்து ககாள்ள முடியாது; ஆனால் அைள் 

மைறு ஒருைவன மணந்து - அைனும் அைவள தலாக் கசான்னால், அதன் பின் (முதற்) கணைன் - 

மவனைி மசர்ந்து ைாழ ொடினால் - அதன் மூலம் அல்லாஹ்வுவடய ைரம்புகவள ெிவலெிறுத்த 

முடியும் என்று எண்ணினால், அைர்கள் இருைரும் (மறுமணம் கசய்து ககாண்டு மணைாழ்ைில்) 

மீள்ைது குற்ைமல்ல. இவை அல்லாஹ்ைின் ைவரயவைகளாகும்; இைற்வை அல்லாஹ் புாிந்து 

ககாள்ளக்கூடிய மக்களுக்குத் கதளிைாக எடுத்துக் காட்டுகிைான். (2:230) 

ஆயிஷா(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: ாிபாஅதல் குரழீ (ரலி) அைர்களின் மவனைி ெபி(ஸல்) 

அைர்களிடம் ைந்து, 'ொன் ாிபாஆைிடம் (அைாின் மண பந்தத்தில்) இருந்மதன். பிைகு, அைர் என்வன 

மணைிலக்கு கசய்து மணைிலக்வக முடிைானதாக்கிைிட்டார். எனமை, ொன் அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு 

ஸபீர்(ரலி) அைர்கவள மணந்மதன். அைாிடம் இருப்பகதல்லாம் (உறுதியின்ைித் கதாங்கும்) 

முந்தாவன முவனப் மபான்ைது தான் (அைர் ஆண்வம குவைந்தைர்)' என்று கூைினார். ெபி(ஸல்) 

அைர்கள், 'ெீ ாிபாஆைிடம் திரும்பிச் கசல்ல ைிரும்புகிைாயா? (தற்மபாவதவய உன் கணைரான) 

அைாின் இனிவமவய ெீ சுவைக்காத ைவரயிலும் உன்னுவடய இனிவமவய அைர் சுவைக்காத 

ைவரயிலும் உன் முன்னாள் கணைவர ெீ மணந்து ககாள்ைகதன்பது முடியாது' என்று கூைினார்கள்.  

(புஹாாி: 2639, 5269, முஸ்லிம்) 

மைறு எதற்காக இந்த தலாக்வக இஸ்லாம் ைலியுறுத்துகின்ைது;  

 இன்று சில கணைன் மார்கள் கபயரளைில் கணைனாக இருக்கின்ைார்கள், மவனைிக்கு 

கசய்யமைண்டிய உடற் கடவமவய ெிவைமைற்றுைதில்வல, சில கணைன் மார் 'உன்மனாடு 
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ொன் மசர மாட்மடன்' என்று சத்தியமும் கசய்கின்ைனர், (இதற்கு அரபியில் ஈலாஃ எனப்படும்) 

இன்னும் சிலர் வீட்டு பக்கமம ைருைதில்வல இப்படிகயல்லாம் மவனைி மார்கவள 

ககாடுவமப்படுத்துகின்ைனர். இப்படி மவனைி மார்கவள பிாிந்திருப்மபாருக்கு இஸ்லாம் 

ைிதிக்கும் கால எல்வல ொன்கு மாதங்கள் தான், ொன்கு மாதம் ஆகிைிட்டால் ஒன்ைில் அைர்கள் 

மவனைிமயாடு ைாழ ைரமைண்டும், இல்வலகயன்ைால் அைர் கட்டாயம் தலாக் கசால்ல 

மைண்டும். சீதனக் ககாடுவம உள்ள ொட்டில் மைண்டுமானால் ைிதவைக்கு ைாழ்க்வக 

இல்லாமலிருக்கலாம், கபண்களுக்கு மஹர் ககாடுக்கப்படும் சமூகத்தில் கபண்களுக்கு 

தாராளமாக ைாழ்க்வக இருக்கின்ைது. அப்படி அைள் ைிடுைிக்கப்பட்டால் மைறு ஒரு ஆண் 

ைாழ்க்வக ககாடுக்கப்மபாகின்ைான். தன்வன மதிக்காத ஆமணாடு இப்படி ைாழ்ந்து 

கஷ்டப்படுைவத ைிட மைறு ைாழ்க்வகவய அைள் மதடிக்ககாள்ளலாம் என்பதற்மக 

இஸ்லாத்தின் அழகான ைழிகாட்டல். அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: 

தங்கள் மவனைியருடன் கூடுைதில்வலகயன்று சத்தியம் கசய்து ககாண்டு (ைிலகி) 

இருப்பைர்களுக்கு ொன்கு மாதத் தைவணயுள்ளது; எனமை, (அதற்குள்) அைர்கள் மீண்டு(ம் 

மசர்ந்துக்) ககாண்டால் ெிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்மபானாகவும், மிக்க 

கருவணயுவடமயானுமாகவும் இருக்கின்ைான்.2:227. ஆனால், அைர்கள் (தலாக்) ைிைாகைிலக்கு 

கசய்து ககாள்ள உறுதி ககாண்டார்களானால் - ெிச்சயமாக அல்லாஹ் யாைற்வையும் 

கசைியுறுமைானாகவும், ென்கைிபைனாகவும் இருக்கின்ைான்.  (2:226, 227) 

ஈலாஃ எப்மபாது ெிவைமைறும்; 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) இன்னும் சில அைிஞர்கள் மகாபத்தின் மபாது சத்தியம் கசய்தாமல ஈலாைாக 

அவமயும் என்கின்ைனர், 

இப்ைாஹீமுன் ெகஈ இப்னுசீாீன் மபான்ை அைிஞர்கள் மகாபத்திமலா, திருப்தியான ெிவலயிமலா 

அப்படி சத்தியம் கசய்து ைிட்டால் அது ஈலாைாக ஆகிைிடும் என்று கூைினார். அல்லாஹ் 

கபாதுைாக கசால்லியிருப்பதனால் கபாதுைாகமை அதவன எடுக்க மைண்டும் என்ை அடிப்பவடயில் 

இந்த கருத்மத சாியாகும்.  
 

ஈலாஃ கசய்தைாின் ொன்கு மாத காலம் முடிந்துைிட்டால் ஒன்ைில் மசரமைண்டும், அல்லது தலாக் 

கசால்ல மைண்டும். 

ொபிஃ (ரஹ்) அைர்கள் கூைினார்கள் : அல்லாஹ குைிப்பிட்டுள்ள 'ஈலாஃ' எனும் சத்திய ைிஷயத்தில் 

இப்னு உமர்(ரலி), 'அந்த (ொன்கு மாத கால) தைவண முடிந்துைிட்ட பின்னால் அல்லாஹ் 

உத்திரைிட்டிருப்பவதப் மபான்று ஒருைர் ெல்ல முவையில் (தம் மவனைிவயத்) தம்மிடம் வைத்துக் 

ககாள்ள மைண்டும்; அல்லது அைவள மணைிலக்குச் கசய்ய உறுதியான முடிவு கசய்திடமைண்டும். 

இவதத் தைிர மைகைதற்கும் அனுமதியில்வல' என்று கூறுைார்கள்.  

மமலும் இப்னு உமர் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள் :  ொன்கு மாதம் முடிந்துைிட்டால், கணைன் 

மணைிலக்குச் கசய்யும் ைவர (முடிவு) ெிறுத்திவைக்கப்படும். கணைனாக மணைிலக்குச் கசய்யும் 

ைவர (ஈலாைின்) மணைிலக்கு ெிகழாது.  

இமத கருத்து ெபித்மதாழர்களில் உஸ்மான், அலீ, அபுத்தர்தர், ஆயிஷா(ரலி) மமலும் பன்னிரண்டு 

மபாிடமிருந்து அைிைிக்கப்ட்டுள்ளது. (புஹாாி: 5290,5291) 

அமதமெரம், ஈலாஃ கசய்தைருக்கு ொன்கு மாதங்களுக்கு முன்னர் மவனைிமயாடு மசரமைண்டும் 

என்ை ெிவல ஏற்பட்டால், அைர் சத்தியத்வத முைித்து, அதற்கு காப்பாராவும் ககாடுக்க மைண்டும். 
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அல்லாஹ்ைின் தூதர் (ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருைர் ஒரு சத்தியம் கசய்து ைிட்டு, 

அதல்லாத மைகைான்வை அவத ைிடச் சிைந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் சத்தியத்வத முைித்து, பாிகாரம் 

கசய்துைிட்டு, அந்தச் சிைந்தவதமய அைர் கசய்யட்டும்.  (முஸ்லிம்:3396,3397) 

 

 இமத மபான்று பல மவனைிமார்கவள வைத்திருப்பைர் ெீதமாக ெடக்க முடியாத ெிவலவயக் 

கண்டால் அைரும் கட்டாயம் ஒருைவர வைத்துக் ககாண்டு அடுத்தைர்கவள ைிடமைண்டும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்; 

ஆனால், ெீங்கள் (இைர்களிவடமய) ெியாயமாக ெடக்க முடியாது என்று பயந்தால் ஒரு 

கபண்வணமய (மணந்து ககாள்ளுங்கள்), அல்லது உங்கள் ைலக்கரங்களுக்குச் கசாந்தமான (ஓர் 

அடிவமப் கபண்வணக் ககாண்டு) மபாதுமாக்கிக் ககாள்ளுங்கள் - இதுமை ெீங்கள் அெியாயம் 

கசய்யாமலிருப்பதற்குச் சுலபமான முவையாகும். (4:3) 

(முஃமின்கமள!) ெீங்கள் எவ்ைளவுதான் ைிரும்பினாலும், மவனைியாிவடமய ெீங்கள் ெீதம் கசலுத்தல் 

சாத்தியமாகாது; ஆனால் (ஒமர மவனைியின் பக்கம்) முற்ைிலும் சாய்ந்து மற்ைைவள அந்தரத்தில் 

கதாங்க ைிடப்பட்டைள் மபான்று ஆக்கிைிடாதீர்கள்; ெீங்கள் (அல்லாஹ்வுக்குப்) பயந்து 

சமாதானமாக ெடந்து ககாள்வீர்களானால், ெிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகவும் மன்னிப்பைனாகவும், 

மிக்க கருவணயுவடயைனாகவும் இருக்கின்ைான்.4:130. (சமாதானமாக இவணந்து ைாழ முடியாமல் 

சமாதானமாக) அைர்கள் இருைரும் பிாிந்துைிட்டால், அவ்ைிருைவரயும் தன்னுவடய ைிசாலமான 

அருட்ககாவடயால், (ஒருைர் மற்ைைவர ைிட்டும்) மதவையற்ைைராக அல்லாஹ் ஆக்கிைிடுைான். 

அல்லாஹ் ைிசாலமான அருளுவடயைனாகவும் ஞானமுவடயைனாகவும் இருக்கின்ைான்.  

(4:129,130) 

குைிப்பு: சீதனக் ககாடுவமயில் தாண்டைமாடும் சமூகத்தில் ைிைாகரத்து என்பது ஒரு கஷ்டமான 

ைிடயமாகமை ைிளங்கும், ஏகனனில் ைிடுபட்டைள் எப்படி சீதனம் ககாடுத்து இன்கனாருைவர 

முடிப்பாள் என்பமத, ஆனால் இஸ்லாத்தில் அதற்கும் தீர்வு இருக்கின்ைது, திருமணத்திற்கு முன்னமர 

கபண்களுக்கான மஹர் தீர்மானிக்கப்படமைண்டு, தீர்மானிக்கும் உாிவமயும்  அந்த கபண்ணுக்மக 

இருக்கின்ைது, அது அைளுக்மக உாிய கசாத்து, கணைன் ைிட்டுைிட்டாலும் பரைாயில்வல, பணம் 

உள்ள கபண்வண மதடி எத்தவன மாப்பிள்வள ைரப்மபாகின்ைார்கள். இஸ்லாத்வத ெவடமுவைப் 

படுத்துமைாருக்மக இஸ்லாமிய சட்டம். (இவ்ைளவு அழகான ைழிகாட்டவல காட்டித்தந்த அல்லாஹ் 

தூய்வமயானைன்) 

மவனைிக்கு உள்ள ைிைாக ைிலக்குாிவம; 

கணைனுக்கு தலாக் எனும் ைிைாகரத்து உாிவம என்ைால், கபண்ணுக்கு கணைவன பிடிக்காத மபாது 

என்ன சட்டம் என்பது இயல்பான மகள்ைி, இதற்குத்தான் இஸ்லாம் "குல்உ" என்ை கபண் 

ைிைாகரத்து மகட்டு எடுக்கும் முவைவய இஸ்லாம் வைத்திருக்கின்ைது. ஒரு கபண்ணுக்கு கணைவன 

பிடிக்கைில்வல என்ைால் அந்தப் கபண் ெீதிைானிடம் கசன்று முவைப்பட்டால், இஸ்லாமிய 

சட்டப்படி அந்த ெீதைான் கணைவன அவழத்து ஒரு தலாக் கசால்லச் கசால்லி, மஹவரயும் திருப்பி 

ைங்கிக் ககாடுத்து, அல்லது இருைரும் ைிரும்பும் ஒன்வை பகரமாக ககாடுத்து  இருைவரயும் பிாித்து 

ைிடுைார். இங்கு யாருக்கும் கபண்வண ைாழுமாறு ெிர்ப்பந்திக்க முடியாது இதுமை இஸ்லாமிய 

சட்டம். 

இங்கு ஒரு மகள்ைி எழலாம், ஒரு ஆண் அைனாக தலாக் ைிைாகரத்து கசய்யலாம், ஆனால் ஒரு 

கபண் ஏன் ெீதிபதியிடம் கசல்ல மைண்டும், ஆண் ைர்க்கம் எப்மபாதும் அதிகாரத்வதமய 

பயன்படுத்துைார்கள், இது உலகில் ொம் பார்க்கும் உண்வம, அைன் கபண்ணின் ெலவுக்காக தலாக் 
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கசால்ல மறுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம், எனமை எங்கு கசன்ைால் தனது உாிவம கிவடக்குமமா 

அங்கு கசன்று உாிவமவய மகட்க கசாகில்ைது இஸ்லாம். கபண்களின் உாிவமவயமய பைித்து, 

கைறும் ஆபாசக் காட்சியாக கபண்வண பாைிக்கும் இந்த அெியாயக்கார உலக தவலவம, 

கபண்களுக்கு எங்மக ெியாயம் ைழங்கப் மபாகிைது. 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: ஸாபித் இப்னு வகஸ் இப்னு ஷம்மாஸ்(ரலி) 

அைர்களின் துவணைியர் ெபி(ஸல்) அைர்களிடம் ைந்து, 'இவைத்தூதர் அைர்கமள! (என் கணைர்) 

ஸாபித் இப்னு வகஸின் குணத்வதமயா, மார்க்கப் பற்வைமயா ொன் குவைகூைைில்வல. ஆனால், 

ொன் இஸ்லாத்தில் இருந்துககாண்மட இவைெிராகாிப்புக்குாிய கசயல்கவளச் கசய்து ைிடுமைமனா 

என்று அஞ்சுகிமைன்' என்று கூைினார். அப்மபாது, 'இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் , 'ஸாபித் உனக்கு 

(மணக்ககாவடயாக) அளித்த மதாட்டத்வத ெீ அைருக்மக திருப்பித் தந்துைிடுகிைாயா?' என்று 

மகட்டார்கள் அைர், 'ஆம் (தந்து ைிடுகிமைன்)' என்று கூைினார். இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் 

(ஸாபித் அைர்களிடம்), 'மதாட்டத்வத ஏற்றுக் ககாண்டு, அைவள ஒரு முவை தலாக் கசால்லி 

ைிடுங்கள்!' என்று கூைினார்கள்.  (புஹாாி: 3273,5276) 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அைர்களின் கசய்தி 'இக்ாிமா' அைர்கள் மெரடியாக அைிைிக்கும் முர்ஸல் 

கசய்தியாக ைந்திருக்கின்ைது (புஹாாி:5274)  இந்த ஹதீவஸ நுணுக்கமாக ஆய்வு கசய்த பலரும் இது 

முர்ஸல் என்பதற்மக கெருக்கமாக உள்ளது என்று கூைியுள்ளார்கள், இதவன புஹாாி 

இமாமைர்களும் புஹாாியின் 5273 ைது இலக்க ஹதீஸின் கவடசியில் 'இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) 

அைர்களிடமிருந்து அைிைிக்கப்படும் இந்த ஹதீஸில் 'முதாபஆ' (அைிைிப்பாளர் கதாடாில் ஒற்றுவம 

இல்வல.)' என்று கூறுைதன் மூலம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.  இமத கசய்தி முஅத்தா மாலிகில்  'அம்ரா 

பின்த் அப்திர் ரஹ்மான்' அைர்கள் ைழியாக பலமாக முத்தஸிலாக ைந்திருக்கின்ைது. அபூதாவூதிலும் 

(2227) இமத கதாடாில் பதியப்பட்டுள்ளது. 

ஹபீபா பின்த் ஸஹ்ல் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: அைர்கள் ஸாபித் பின் வகஸ் அைர்களுக்கு 

மவனைியாக இருந்தார்கள், (ஒரு ொள்) ெபியைர்கள் சுப்ஹு கதாழுவகக்கு ைரும் மபாது, ைாயில் 

ஓரத்தில் இருளில் அைர் ெின்று ககாண்டிருப்பவதக் காணமை, 'இது யார்' என ெபியைர்கள் மகட்க, 

அல்லாஹ்ைின் தூதமர ொன் ஹபீபா என்று கூைமை, 'என்ன ைிடயம்' என்று ெபியைர்கள் மகட்க, 

'ொனும், ஸாபித் அைர்களும் கணைன் மவனைியாக (ைாழ ைிரும்ப) ைில்வல, என்று கூைிமனன். 

அைளது கணைன் ஸாபித் அைர்கள் ைந்த மபாது ெபியைர்கள், அைவரப் பார்த்து, 'இமதா ஹபீபா, 

அைர் அல்லாஹ் ொடிய அளவு கசால்லமைண்டியவத கசால்லிைிட்டார்கள்' என்ைதும், ஹபீபா 

அைர்கள் 'அல்லாஹ்ைின் தூதமர அைர் எனக்கு தந்த அவனத்தும் என்னிடம் இருக்கின்ைது.' என்று 

கூைினார்கள், எனமை ெபியைர்கள், ஸாபித் அைர்கவள பார்த்து,' அைற்வை அைாிடமிருந்து 

எடுங்கள்'  என்ைார்கள், அைர் அதவன எடுக்கமை, ஹபீபாைாகிய அைர்கள் தனது குடும்பத்தில் 

மசர்ந்துைிட்டார். 

கன்ஸா பின்த் கிதாம் அல்அன்சாாியா(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  கன்னி கழிந்த கபண்ணான 

என்வன என் தந்வத (ஒருைருக்கு) மணமுடித்து வைத்தார்கள். எனக்கு இதில் ைிருப்பமிருக்கைில்வல. 

எனமை, ொன் இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களிடம் மபா(ய் என் ைிருப்பத்வதச் கசான்)மனன். 

அத்திருமணத்வத ெபி(ஸல்) அைர்கள் ரத்துச் கசய்தார்கள்.  (புஹாாி: 5138,6945) 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: பாீராைின் கணைர் அடிவமயாக இருந்தார். அைருக்கு 

முகீஸ் என்று (கபயர்) கசால்லப்படும். அைர் (பாீரா தம்வமப் பிாிந்துைிட ெிவனக்கிைார் என்பவத 

அைிந்த மபாது) தம் தாடியில் கண்ணீர் ைழியும் அளைிற்கு அழுத ைண்ணம் பாீராைிற்குப் பின்னால் 

சுற்ைிச் சுற்ைி ைந்து ககாண்டிருந்தவத இப்மபாதும் ொன் காண்பவதப் மபான்றுள்ளது. அப்மபாது 

ெபி(ஸல்) அைர்கள் அப்பாஸ்(ரலி) அைர்களிடம் 'அப்பாஸ் அைர்கமள! முகீஸ் பாீராைின் மீது 

வைத்துள்ள மெசத்வதயும், பாீரா முகீஸின் மீது ககாண்டுள்ள மகாபத்வதயும் கண்டு ெீங்கள் 

ைியப்பவடயைில்வலயா?' என்று மகட்டார்கள். (முகீஸிடமிருந்து பாீரா பிாிந்துைிட்ட மபாது) 
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ெபி(ஸல்) அைர்கள் (பாீராைிடம்) 'முகீஸிடம் ெீ திரும்பிச் கசல்லக்கூடாதா?' என்று மகட்டார்கள். 

அதற்கு பாீரா 'இவைத்தூதர் அைர்கமள! எனக்கு தாங்கள் கட்டவளயிடுகிைீர்களா? என்று மகட்டார். 

ெபி(ஸல்) அைர்கள் 'இல்வல' ொன் பாிந்துவரக்கமை கசய்கிமைன்' என்ைார்கள. அப்மபாது பாீரா, 

'(அப்படியானால்) அைர் எனக்குத் மதவையில்வல' என்று கூைிைிட்டார்.  (புஹாாி: 5283) 

இன்னும் ெீங்கள் அல்லாஹ்ைின் ைரம்புகவள அைர்களால் ெிவல ெிறுத்த முடியாது என்று 

அஞ்சினால், அைள் (கணைனுக்கு) ஏமதனும் ஈடாகக் ககாடுத்து(ப் பிாிந்து) ைிடுைதில் குற்ைமில்வல; 

இவை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியுள்ள ைவரயவைகளாகும்; ஆவகயால் அைற்வை மீைாதீர்கள்; எைர் 

அல்லாஹ்ைின் ைவரயவைகவள மீறுகிைார்கமளா, அைர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் ஆைார்கள்.  (2:229) 

குைிப்பு: சிலமைவள கபண்ணாக ைிரும்பி பிாிந்தால் மஹவர திருப்பிக் ககாடுக்கமைண்டும் என்பது 

சிலருக்கு அெியாயமாக கதன்படலாம், கணைனாக தலாக் கசான்னால் இத்தா காலத்தில் அைன் 

கசலைழிக்க மைண்டும், மஹவர திரும்ப எடுக்கக்கூடாது என்று  சட்டம் ைிதித்த அல்லாஹ் ஒரு 

மபாதும் தன் தீர்ப்பில் அெியாயம் கசய்ய மாட்டான்.  மஹகரன்பது கணைன் மவனைிக்கு 

ககாடுக்கும், மவனைியாக கதாவக தீர்மானிக்கும் ஒரு கசாத்து, எடுக்க மைண்டிய கசாத்வத எடுத்துக் 

ககாண்டு கணைவன வக கழுைி ைிடக்கூடாது என்பதற்மக மஹவர திருப்பி கசலுத்த மைண்டும் 

என்று கசால்கிைது இஸ்லாம். (இவ்ைளவு மெர்த்தியான ைழிவயக் காட்டித் தந்த அல்லாஹ் 

தூய்வமயானைன்) 

ளிஹார் எனும் ைிைாகரத்து; 

அடுத்து கணைன் மவனைியின் ைாழ்க்வகயில் எந்த அளவு புாிந்துணர்வு இருக்க மைண்டும் என்ைால் 

ைாழ்க்வகயில் ைரும் சர்ச்வசகளின் மபாது ஒரு கணைன் தன் மவனைிவய தாய்க்கு ஒப்பானைள் 

என்று கூைிைிடக்கூடாது. ஏகனனில் தாய் என்பைள் மகனால் திருமணம் முடிக்கப்படக்கூடாதைள், 

எனமை அப்படி திருமண ைாழ்ைில் தாய்க்கு ஒப்பிடுைவத கடுவமயான குற்ைமாக கருதுகிைது 

இஸ்லாம். அப்படி கசால்லிைிட்டால் அதற்கு தீர்வையும் இஸ்லாம் காட்டித் தருகின்ைது. இதற்கு 

இஸ்லாமிய ைழக்கில் 'ளிஹார்' என்று கசால்லப்படும். 

 “உங்களில் தம் மவனைியவரத் தாய்க்கு ஒப்பிட்டு (ெீ என் மீது என் தாவயப் மபான்ைைள் எனக்) 

கூைிைிடுகிைார்கமள அத்தவகமயார் (ஒப்பிட்டுக் கூைப்பட்ட மவனைியரான) அைர்கள் (ஒப்பிட்டுக் 

கூைிய) அைர்களுவடய தாய்மார்களல்லர், அைர்கவளப் கபற்கைடுத்தார்கமள அத்தவகமயாவரத் 

தைிர, (மைறு எைரும்) அைர்களுவடய தாய்மார்களல்லர், மமலும், ெிச்சயமாக அைர்கள் கசால்லால் 

கைறுக்கத்தக்கவதயும், கபாய்வயயும் கூறுகின்ைனர், மமலும், ெிச்சயமாக அல்லாஹ் (குற்ைங்கவள) 

மிகவும் கபாறுப்பைன், மிக்க மன்னிப்பைன்.58:3. மமலும் எைர் தம் மவனைியவரத் தாய்ககளனக் 

கூைிய பின் (ைருந்தித்) தாம் கூைியவத ைிட்டும் திரும்பி (மீண்டும் தாம்பத்திய ைாழ்வை ொடி)னால், 

அவ்ைிருைரும் ஒருைவர ஒருைர் தீண்டுைதற்கு முன்னர் ஓர் அடிவமவய ைிடுைிக்க மைண்டும். 

அதவனக் ககாண்மட ெீங்கள் உபமதசிக்கப்படுகிைீர்கள் - மமலும், அல்லாஹ், ெீங்கள் கசய்பைற்வை 

ென்கைிபைனாக இருக்கின்ைான்.58:4. ஆனால் (அடிவமவய ைிடுதவல கசய்ய ைசதி) எைர் 

கபைைில்வலமயா, அைர், அவ்ைிருைரும் ஒருைவர ஒருைர் தீண்டுைதற்கு முன் இரண்டு மாதங்கள் 

கதாடர்ச்சியாக மொன்பு மொற்க மைண்டும்; எைர் இதற்கும் சக்தி கபைைில்வலமயா, அைர் அறுபது 

ஏவழகளுக்கு உணவு அளித்தல் - மைண்டும்; ெீங்கள் அல்லாஹ்ைின் மீதும் அைனுவடய தூதர் மீதும் 

ைிசுைாசம் ககாள்ைதற்காக (இவ்ைாறு கட்டவளயிடப்பட்டுள்ளது). மமலும் இவை அல்லாஹ் 

ைிதிக்கும் ைரம்புகளாகும்; அன்ைியும், காஃபிர்களுக்கு மொைிவன கசய்யும் மைதவன உண்டு. 

(58:2,3,4) 

இங்கு அல்லாஹ் கசால்ைது; ஒருைர் தன் மவனைிவய தன் தாய்க்கு ஒப்பாக்கிைிட்டால், 

அவ்ைிருைரும் மீண்டும் இல்லைத்தில் ஈடுபட முடியாது, அப்படி ைிரும்பினால் அைர்கள் அதற்கான 

காப்பாரா குற்ைப் பாிகாரத்வத கசய்ய மைண்டும். 
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அைர்கள் மசர முன்னர் ஓர் அடிவமவய உாிவம ைிடுதல், அடிவம கிவடக்காத மபாது 

கதாடர்ச்சியாக அறுபது மொன்புகள் பிடிக்க மைண்டும், அதுவும் முடியாது என்ைால், அறுபது 

ஏவழகளுக்கு உணைளிக்க மைண்டும். 

இதவன ஏன் இங்கு குைிப்பிடுகின்மைன் என்ைால், இன்று இது எம்மத்தியில் இல்லாைிட்டாலும் 

அன்வைய காலத்து அரபுகளிடத்தில், மவனைிவய கைறுத்து தாய்க்கு ஒப்பாக்கும் ெிவல இருந்தது. 

அதனால் இஸ்லாம் குடும்ப ைாழ்ைில்  அந்த அளவு சந்மதாஷத்வதயும் மகிழ்ச்சிவயயும் 

ைிரும்புகின்ைது, சண்வட சச்சரவுகள் ைாழ்க்வகயில் ைரலாம், அது ஒருைவர ஒருைர் கைறுக்கும்  

அளவுக்கு மபாக்காக கூடாது என்பமத. 

லிஆன் எனும் ைிைாகரத்து; 

குடும்பைாழ்க்வகயில் சந்மதாசம் மகிழ்ச்சிவய கட்டாயப்படுத்தும் இஸ்லாம், அதவன இல்லாமல் 

கசய்யும் கசயல்களுக்கு எதிராக எப்மபாதும் ெல்ல ைழிகாட்டல்கவள காட்டும், அப்படி குடும்ப 

ைாழ்ைில் குழப்பத்வத அதிகப்படுத்தும் ஒன்மை கணைன் மவனைியின் கற்பில் சந்மதகப்படுைது. 

இதனால் பல உயிர் இழப்புக்கவள உலகில் காணமுடிகின்ைது. கணைன் மவனைிவய ககாவல 

கசய்ைதும், மவனைி தனது கல்லக் காதலுடன் மசர்ந்து கணைவன ககால்ைதும், இப்படி பல 

பிரச்சிவனகள் ைருைதற்கு காரணம் தீர்வு இல்லாமல் இருப்பமத. 

இஸ்லாத்வத கபாறுத்தைவர ஒரு கபண்ணின் கற்பில் ஒருைருக்கு சந்மதகம் ைந்தால் அதவன 

ொன்கு சாட்சிகவள வைத்து ெிரூபிக்க கசால்லும், இல்வலகயன்ைால் சந்மதகப்பட்டைமர குற்ைைாளி 

என கருதப்படுைார்.  

அமதமெரம் ஒரு கணைன் தன் மவனைி மீது பலி சுமத்துைது சாதாரணமானதல்ல, ஒருைன் தன் 

மவனைியில் சந்மதகப்பட்டால், அல்லது தைைாக ஈடுபடுைவதக் கண்டால் கூட அைளுக்கு 

அெியாயம் கசய்யமைா, அைவள ககாவலகசய்யமைா, அல்லது சம்பந்தப்பட்டைவன 

ககாவலகசய்யமைா கணைனுக்கு அதிகாரம் இல்வல. அைன் கண்ணால் கண்ட காட்சிக்கு ொன்கு 

சாட்சிகவளக் ககாண்டு ெிறுைினால் இஸ்லாமிய தண்டவன மவனைிக்கு ெிவைமைறும், சாட்சி 

இல்வலகயன்ைால், அைர்களுக்கு இஸ்லாம் வைத்திருப்பமத "லிஆன்" எனும் சட்டம். இதுவும் 

அைர்கவள பிாிப்பதற்காக இஸ்லாம் வைத்திருப்பமத. ஏன் காலம் முழுக்க சந்மதகக் கண்ணுடனும், 

சண்வட சச்சரவுகளுடனும் ைாழ்ைவத ைிட பிாிந்து கசன்று மைறு ைாழ்க்வகவயத் மதடி 

சந்மதாசமாக ைாழ்ைமத சிைந்தது.  

எைர்கள் கற்புள்ள கபண்கள் மீது அைதூறு கூைி (அவத ெிரூபிக்க) ொன்கு சாட்சிகவளக் ககாண்டு 

ைரைில்வலமயா, அைர்கவள ெீங்கள் எண்பது கவசயடி அடியுங்கள்; பின்னர் அைர்களது 

சாட்சியத்வத எக்காலத்திலும் ஏற்றுக் ககாள்ளாதீர்கள் - ெிச்சயமாக அைர்கள்தான் தீயைர்கள்.24:5. 

எனினும் (இைர்களில்) எைர் இதற்குப் பின்னர் தவ்பா கசய்து ககாண்டு (தங்கவளத்) திருத்திக் 

ககாள்கிைார்கமளா - ெிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பைனாகவும், கிருவப கசய்பைனாகவும் 

இருக்கின்ைான்.24:6. எைர்கள் தம் மவனைிமார்கவள அைதூறு கூைி (அவத ெிரூபிக்கத்) 

தங்கவளயன்ைி அைர்களிடம் மைறு சாட்சிகள் இல்லாமலிருந்தால் அைன், ெிச்சயமாக தாம் 

உண்வமமய கூறுைதாக அல்லாஹ்ைின்மீது ொன்கு முவை சத்தியம் கசய்து கூைி:24:7. ஐந்தாைது 

முவை, “(இதில்) தான் கபாய் கசால்ைதாக இருந்தால், ெிச்சயமாக அல்லாஹ்வுவடய சாபம் தன்மீது 

உண்டாகட்டும்” என்றும் (அைன் கூை மைண்டும்).24:8. இன்னும் (அைனுவடய மவனைி குற்ைத்வத 

மறுத்து) தன் மீதுள்ள தண்டவனவய ைிலக்க, “ெிச்சயமாக அைன் கபாய்யர்களில் 

ெின்றுமுள்ளைன்” என்று அல்லாஹ்ைின் மீது சத்தியம் கசய்து ொன்கு முவை கூைி:24:9. ஐந்தாைது 

முவை, “அைன் உண்வமயாளர்களிலுள்ளைனானால் ெிச்சயமாக அல்லாஹ்வுவடய மகாபம் தன்மீது 

உண்டாைதாக என்றும் (அைள் கூை மைண்டும்). (24:4-9) 
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மவனைியின் கற்பில் பலி சுமத்தி ொன்கு சாட்சி இல்வலகயன்ைால், அைன் உண்வம கசால்ைதாக 

அல்லாஹ்ைின் மீது ொன்கு சத்தியங்கள் கசய்து, ஐந்தாைது தடவையாக, 'ொன் கபாய் கசால்ைதாக 

இருந்தால் அல்லாஹ்ைின் சாபம் என் மீது உண்டாகட்டும்' என்று தனக்குத் தாமன சாபமிட்டுக் 

ககாள்ள மைண்டும். 

இப்படி கணைன் கசய்து ைிட்டால் அைன் மீதுள்ள தண்டவன ைிடுபட்டு, கபண் குற்ைைாளியாக 

மாறுைாள், திருமணத்தின் பின் ைிபச்சாரம் கசய்தால் அதற்கு கல்லடித்து ககாள்ைமத தண்டவன, 

ஆனால் இங்கு ொன்கு சாட்சிகள் ககாண்டு ெிறுைப்படாததனால், மவனைியும் அந்த தண்டவனயில் 

இருந்து தன்வனக் காத்துக் ககாள்ள, 'அைன் கபாய்யனாக இருக்கின்ைான்' என்று ொன்கு 

தடவைகள் சத்தியம் கசய்து கசால்லிைிட்டு, ஐந்தாைது தடவையாக 'கணைன் உண்வமயாளராக 

இருந்தால் அல்லாஹ்ைின் சாபம் என் மீது உண்டாகட்டும்' என்று கூை மைண்டும். இப்படி 

கசய்துைிட்டால் அவ்ைிருைருக்கும் இவடயில் ெிரந்தர பிாிவு ஏற்பட்டுைிடும். 

இப்படி ஒரு ஒழுங்கு எதற்காக, கற்பில் சந்மதகம் ைந்துைிட்டாமல ெின்மதியாக ைாழ முடியாது, 

அதற்கு தீர்வு மைண்டும், இல்வலகயன்ைால் முன்னால் கசால்லப்பட்டது மபான்று மனிதன் அழிவை 

மொக்கி கசல்ைான். அமதமெரம் தீர்ப்பு பக்கசார்பானதாகவும் அெியாயமானதாகவும் இருக்கக் 

கூடாது. 

கணைன் என்பதற்காக அைவன ெம்பினால் அைன் மவனைிக்கு துமராகம் கசய்து ைிபச்சாாியாக 

காட்டி இஸ்லாமிய தண்டவனவயக் ககாண்டு அைவள தண்டிக்க முற்படலாம், அல்லாஹ்வை 

பயந்த ஒரு முஃமின் அல்லாஹ்ைின் சாபத்வத ஆவசவைக்கமாட்டான், எனமை ெீ கசால்லும் 

குற்ைச்சாட்டுக்கு முடிந்தால் ‘அல்லாஹ்வை சாட்சியாக வை’ என்பமத இஸ்லாத்தின் முடிவு, ஒருைன் 

அதற்கு தயார் என்ைால் அைன் கபாய்யனாக இருக்கவும் முடியாது. 

அமதமெரம் அைன் மனிதனல்லைா, கபாய் சத்தியம் கசய்யவும் ைாய்ப்பிருக்கின்ைது, எனமைதான் 

அதவனக் ககாண்டு 'கல்லடித்துக் ககால்லுதல்' என்ை தண்டவனக்கு மெரடியாக கசல்லாமல், 

மவனைியின் இவையச்சம், ஈமானின் அடிப்பவடயில் தீர்வு மகட்க அைளுக்கும் இஸ்லாம் சந்தர்ப்பம் 

ைழங்குகின்ைது. அைளும் அவ்ைாமை சாபத்வத தன்மீது ைருைித்துக் ககாள்ள தயார் என்ைால் அைள் 

பக்கமும் ெியாயம் இருக்கலாம் என்பதுமை அல்லாஹ் மனிதனுக்கு, குைிப்பாக கணைன் மவனைி 

உைவுக்கு காட்டும் ைழிகாட்டல். 

ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத் அஸ்ஸாஇதீ(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  அஜ்லான் குலத்வதச் மசர்ந்த 

உவைமிர்(ரலி) (தம் குலத்தின் தவலைரான) ஆஸிம் இப்னு அதீ அல்அன்சாாி(ரலி) அைர்களிடம் 

ைந்து, 'ஆஸிம் அைர்கமள! தம் மவனைியுடன் மற்மைார் அந்ெிய ஆடைன் (தகாத உைவு 

ககாண்டபடி) இருக்கக் கண்ட ஒரு மனிதனின் ைிஷயத்தில் என்ன கூறுகிைீர்கள்? அைன் அந்த 

(அந்ெிய) ஆடைவனக் ககான்றுைிடலாமா? அவ்ைாறு ககான்றுைிட்டால் (பழிைாங்கும் சட்டப்படி) 

அைவன ெீங்கள் ககான்றுைிடுவீர்களா? அல்லது அைன் மைறு என்ன கசய்ய மைண்டும்? எனக்காக 

இந்த ைிைகாரம் குைித்து ஆஸிமம! ெீங்கள் இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களிடம் மகட்டுச் கசால்லுங்கள்' 

என்று கூைினார்.  

எனமை, (ஆஸிம்(ரலி) அல்லாஹ்ைின் தூதாிடம் கசன்று மகட்கத் கதாடங்க) இவைத்தூதர்(ஸல்) 

அைர்கள் (இத்தவகய) மகள்ைிகவள ைிரும்பைில்வல. அைற்வை அசிங்கமாகக் கருதலானார்கள். 

அப்மபாது இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களிடமிருந்து மகட்ட (கண்டன) ைார்த்வதகள் ஆஸிம்(ரலி) 

அைர்களுக்குக் கடினமாயிற்று. ஆஸிம்(ரலி) தம் வீட்டாாிடம் திரும்பி ைந்தமபாது உவைமிர் ைந்து 

'ஆஸிம் அைர்கமள! இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் உங்களிடம் என்ன கூைினார்கள்?' என்று 

மகட்டார்கள். அதற்கு ஆஸிம்(ரலி) 'ெீ எனக்கு ென்வம கசய்யைில்வல. (சிக்கலில் என்வனச் சிக்க 

வைத்துைிட்டாய்;) இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களுக்கு ொன் மகட்ட இந்தக் மகள்ைி பிடிக்கைில்வல' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.  
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அதற்கு உவைமிர், 'அல்லாஹ்ைின் மீதாவணயாக! ொமன (மெரடியாக) இது குைித்து 

இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களிடம் மகட்காமல் ஓயமாட்மடன்' என்று கூைியபடி மக்களிவடமயயிருந்த 

அல்லாஹ்ைின் துதர்(ஸல்) அைர்கவள மொக்கிச் கசன்ைார். பிைகு, 'அைர்கவள மொக்கிச் கசன்ைார். 

பிைகு, 'இவைத்தூதர் அைர்கமள! ஒரு மனிதன் தன் மவனைியுடன் அந்ெிய ஆடைன் (தகாத உைவு 

ககாண்ட ெிவலயில்) இருக்கக் கண்டால் அைன் அந்த ஆடைவனக் ககால்லலாமா? (அப்படிக் 

ககான்றுைிட்டால் பழிக்குப் பழியாக) ெீங்கள் அம்மனிதவனக் ககான்றுைிடுவீர்களா? அல்லது 

அைன் மைறு என்ன கசய்ய மைண்டும்? கசால்லுங்கள்' என்று மகட்டார். அதற்கு இவைத்தூதர்(ஸல்) 

அைர்கள் , 'அல்லாஹ் உம்முவடய ைிஷயத்திலும் உம்முவடய மவனைி ைிஷயத்திலும் (குர்ஆன் 

ைசனத்வத) அருளிைிட்டான். எனமை, ெீர் கசன்று, உம்முவடய மவனைிவய அவழத்து ைாரும்!' 

என்று கூைினார்கள். பிைகு அைர்கள் இருைரும் ('லிஆன்' எனும்) சாப அவழப்புப் பிரமாணம் 

கசய்தனர். அப்மபாது மக்களுடன் ொனும் இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் அருகில் இருந்மதன். 

(தம்பதியர்) இருைரும் (லிஆன் கசய்து) முடித்தமபாது (கணைரான) உவைமிர், 'இவைத்தூதர் 

அைர்கமள! ொன் இைவள (மணைிலக்குச் கசய்யாமல் மவனைியாகமை இனியும்) வைத்திருந்தால் 

இைள் மீது ொன் கபாய்(யான குற்ைச்சாட்டு) கூைியைனாக ஆகிைிடுமைன்' என்று கூைிைிட்டு, 

இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் அைருக்கு ஆவணயிடுைதற்கு முன்மப அைவள முத்தலாக் 

கசால்லிைிட்டார்.   (புஹாாி: 5259, முஸ்லிம்) 

லிஆன் மூலம் இருைரும் பிாிந்து ைிட்டால் குழந்வத அந்தப் கபண்வணமய மசரும். 

இப்னு உமர்(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களின் காலத்தில் ஒருைர் 

(உவைமிர்) தம் மவனைியின் மீது (ைிபசாரக்) குற்ைம்சாட்டி அைளுவடய குழந்வதவய 

(தன்னுவடயதாக) ஏற்க மறுத்தார். எனமை, இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் அவ்ைிருைருக்கும் ('சாப 

அவழப்புப் பிரமாணம்' கசய்திடுமாறு) உத்தரைிட்டார்கள். அைர்களும் (குர்ஆனில்) அல்லாஹ் 

கூைியுள்ள முவைப்படி ('லிஆன்' எனும்) சாப அவழப்புப் பிரமாணம் கசய்தனர். பிைகு, ெபி(ஸல்) 

அைர்கள் 'குழந்வத அப்கபண்ணிற்குாியது' என்று தீர்ப்பளித்து, 'லிஆன்' கசய்த (கணைன், மவனைி) 

இருைவரயும் (மண பந்தத்திலிருந்து) பிாித்துவைத்தார்கள். (புஹாாி: 4748....) 

லிஆன் கசய்பைர்களுக்கு அல்லாஹ்ைிடம் பாைமன்னிப்பு மதடுைவத ெிவனவூட்டுைது அைசியம். 

இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  ஹிலால் இப்னு உமய்யா(ரலி) அைர்கள் தம் 

மவனைிவய 'ஷாீக் இப்னு சஹ்மா' என்பைருடன் இவணத்து (இருைருக்குமிவடமய தகாத உைவு 

இருப்பதாகக்) குற்ைம் சாட்டினார்கள். அப்மபாது ெபி(ஸல்) அைர்கள், '(உன்) ஆதாரத்வதக் ககாண்டு 

ைா! இல்வலகயன்ைால், உன் முதுகில் கவசயடி ககாடுக்கப்படும்' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 

ஹிலால்(ரலி), 'தங்கவளச் சத்திய(மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியைன் மீது ஆவணயாக! ொன் 

உண்வமமய கசால்கிமைன். என்னுவடய முதுவகக் கவசயடிலிருந்து காப்பாற்றும் கசய்திவய 

அல்லாஹ் ெிச்சயம் அருள்ைான்' என்று கூைினார்கள். உடமன (ைானைர்) ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கள் 

இைங்கி, ெபி(ஸல்) அைர்களுக்கு 'யார் தம் துவணைியர் மீது அைதூறு கூைி' என்று கதாடங்கும் 

(திருக்குர்ஆன் 24:6-9) ைசனங்கவள ஓதிக் காட்டினார்கள். 

ெபி(ஸல்) அைர்கள் திரும்பி ைந்து ஹிலால்(ரலி) அைர்களின் மவனைிக்கு ஆளனுப்பினார்கள். 

(இதற்கிவடமய) ஹிலால்(ரலி) அைர்களும் ைந்து (தாம் கசான்னது உண்வமமய என ொன்கு முவை) 

சத்தியம் கசய்து சாட்சியமளித்தார்கள். அப்மபாது ெபி(ஸல்) அைர்கள், 'உங்கள் இருைாில் ஒருைர் 

கபாய்யர் என்பவத அல்லாஹ் அைிைான். எனமை, உங்கள் இருைாில் பாைமன்னிப்புக்மகாாி (தைறு 

தன்னுவடயதுதான் என்று ஒப்புக்ககாண்டு, இவைைன் பக்கம்) திரும்புகிைைர் யார்?' என்று மகட்டுக் 

ககாண்டிருந்தார்கள். பிைகு, ஹிலால்(ரலி) அைர்களின் மவனைி எழுந்து ெின்று (ொன்கு முவை 

சத்தியம் கசய்து) சாட்சியம் அளித்தார். ஐந்தாம் முவையாக (சாப அவழப்புப் பிரமாணம்) கசய்யச் 

கசன்ைமபாது மக்கள் அைவர ெிறுத்தி 'இது (கபாய்யான சத்தியமாயிருந்தால் இவை தண்டவனவய) 

உறுதிப்படுத்திைிடும். (எனமை, ென்கு மயாசித்துச் கசய்!)' என்று கூைினார்கள். ஹிலால் அைர்களின் 
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மவனைி சற்மை தாமதித்து, பிரமாணம் கசய்யத் தயங்கினார். ொங்கள் அைர் தம் பிரமாணத்திலிருந்து 

பின்ைாங்கிைிடுைார் என்மை எண்ணிமனாம். ஆனால், பிைகு அைர், 'காலகமல்லாம் என் 

சமுதாயத்தாவர ொன் இழிவுக்குள்ளாக்கப் மபாைதில்வல' என்று கூைி (சாப அவழப்புப் 

பிரமாணத்வதச்) கசய்துமுடித்தார். அப்மபாது ெபி(ஸல்) அைர்கள் 'இைவளக் கைனித்து ைாருங்கள். 

இைள் காிய ைிழிகளும், கபருத்த புட்டங்களும், தடித்த கால்களும் உவடய பிள்வளவயப் 

கபற்கைடுத்தால், அது 'ஷாீக் இப்னு சஹ்மா'வுக்மக உாியதாகும்' என்று கூைினார்கள். அப்கபண் 

ெபியைர்கள் ைர்ணித்தைாமை குழந்வத கபற்கைடுத்தார். இவதயைிந்த ெபி(ஸல்) அைர்கள், 'இது 

பற்ைிய இவைச்சட்டம் ('லிஆன்' ைிதி) மட்டும் ைந்திருக்காைிட்டால் ொன் அைவளக் கடுவமயாகத் 

தண்டித்திருப்மபன்' என்று கூைினார்கள்.  (புஹாாி:4747,5307, முஸ்லிம்) 

லிஆன் ெடந்துைிட்டால் ககாடுக்கப்பட்ட மஹர் திருப்பி எடுக்கப்படமாட்டாது. இல்லைத்தில் ஈடுபட 

முன்னமர லிஆன் ெடந்துைிட்டால் அைளுக்கு தலாக்கில் இருப்பது மபான்று மஹாில் அவரைாசி 

திருப்பி எடுக்கப்படும் என்று அதிகமான அைிஞர்கள் கூைினார். 

ஸயீத் இப்னு ஜுவபர்(ரஹ்) அைர்கள் கூைினார்கள்:  ொன் இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அைர்களிடம் சாப 

அவழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) கசய்துககாள்ளும் தம்பதியவரப் பற்ைிக் மகட்மடன். அதற்கு 

அைர்கள் (பின்ைருமாறு) கூைினார்கள்: சாப அவழப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) கசய்துககாண்ட 

தம்பதியாிடம் ெபி(ஸல்) அைர்கள், 'உங்கள் இருைாின் ைிசாரவணயும் அல்லாஹ்ைிடம் உள்ளது. 

உங்கள் இருைாில் ஒருைர் கபாய்யர். (இனி) அைளின் மீது (கணைராகிய) உமக்கு எந்த அதிகாரமும் 

இல்வல' என்று கூைினார்கள். உடமன அைர், 'இவைத்தூதர் அைர்கமள! (ொன் இைளுக்கு மஹ்ராக 

அளித்த) என்னுவடய கபாருள் (என்னாைது? அவதத் திரும்பப் கபைலாமா?)' என்று மகட்டார். 

ெபி(ஸல்) அைர்கள், 'உமக்கு (அந்தப்) கபாருள் கிவடக்காது. ெீர் அைள் ைிஷயத்தில் (கசான்ன 

குற்ைச்சாட்டில்) உண்வமயாளராய் இருந்தால், அைளுவடய கற்வப ெீர் பயன்படுத்திக் 

ககாள்ைதற்காகப் கபற்ை அனுமதிக்கு அந்தப் கபாருள் பகரமாம் ைிடும். அைளின் மீது ெீர் கபாய் 

கசால்லியிருந்தால் (அைவள அனுபைித்துக் ககாண்டு அைதூறும் கற்பித்த காரணத்தினால்) 

அப்கபாருள் உம்வமைிட்டு கைகு தூரத்தில் உள்ளது' என்று கூைினார்கள். (புஹாாி:5312,5350, 

முஸ்லிம்) 

ைிபச்சாரம் ெடந்திருக்குமமா என்று சந்மதகப்பட்டு கூறுைது ைிபச்சார குற்ைச்சாட்டாக அவமயாது. 

அதவன வைத்து கணைனுக்கு குழந்வதவய மறுக்கவும் முடியாது. 

அபூ ஹுவரரா(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்களிடம் ஒரு கிராமைாசி 

ைந்து, '(கைள்வள ெிறுத்தைனான எனக்கு) என் மவனைி கறுப்பான மகவனப் கபற்கைடுத்தாள்; 

அைவன ொன் (என் மனதில்) ஏற்க மறுத்துைிட்மடன்' என்ைார். அதற்கு அைாிடம் இவைத்தூதர்(ஸல்) 

அைர்கள், 'உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் உள்ளனைா?' என்று மகட்டார்கள். அந்தக் கிராமைாசி, 'ஆம்' 

என்று பதிலளித்தார். ெபி(ஸல்) அைர்கள் 'அைற்ைின் ெிைம் என்ன?' என்று மகட்டார்கள். அைர், 

'சிைப்பு' என்ைார். 'அைற்ைில் சாம்பல் ெிை ஒட்டகங்களும் உள்ளனைா?' என்று ெபி(ஸல்) அைர்கள் 

மகட்க, அைர் '(ஆம்) அைற்ைில் சாம்பல் ெிை ஒட்டகங்கள் இருக்கமை கசய்கின்ைன' என்று 

பதிலளித்தார். '(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (சாம்பல்) ெிைம் அைற்றுக்கு மட்டும் எவ்ைாறு ைந்ததன 

என்று ெீ கருதுகிைாய்?' என்று மகட்டார்கள். அந்தக் கிராமைாசி, 'ஆண் ஒட்டகத்தின் பரம்பவர 

காரணமாக ைந்திருக்கலாம், இவைத்தூதர் அைர்கமள!' என்ைார். ெபி(ஸல்) அைர்கள் '(உன்னுவடய) 

இந்த மகனும் உன் பரம்பவரயிலுள்ள (மூதாவதயாின்) ெிைத்வதக் ககாண்டிருக்கக் கூடும்' என்று 

கூைி, அைன் தன்னுவடயைன் அல்லன் என்று மறுக்க அந்தக் கிராமைாசிவய ெபி(ஸல்) அைர்கள் 

அனுமதிக்கைில்வல. (புஹாாி: 7314,6847, முஸ்லிம்) 

இனி தலாக் பற்ைிய சட்டங்கவள மொக்குமைாம்; 
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இஸ்லாம் தலாக் ைிைாகரத்து கசய்ைதில் ஆர்ைமூட்டுகின்ைதா என்ைால் இல்வல என்பமத பதில், 

அதற்கு சிைந்த எடுத்துக் காட்டு, முன்னர் பதியப்பட்ட சூரத்துன் ெிஸாைின் 34 ைது ைசனம். 

ெல்லிணக்க முயற்சி சாிைராத மபாது ைிைாகரத்து மொக்கி கசல்ைமத இஸ்லாமிய ைழிகாட்டல். 

 தலாக் எப்படி கசல்லுபடியாகும்; 

ஒரு கணைன் தன் மவனைிவய ைிட்டு ைிட்டதாக குைிக்கும் ஒரு ைார்த்வதவய மெரடியாக (அரபியில் 

ஸாீஹ் என்பார்கள்) கசால்ைது அந்த சட்டத்வதக் ககாண்டுைந்துைிடும். அமதமபான்று பிாிவைக் 

குைிக்கும் ஒருைார்த்வதவய மவனைிவய பிாியும் மொக்கில் கசால்லிைிட்டாலும் (இதவன கினாயா 

என்று அரபியில் கசால்ைார்கள்) அந்த சட்டம் ெிவைமைைிைிடும். ெீ உனது தாய்  வீட்டுக்கு  

மபாய்ைிடு, உன்வனைிட்டும் ொன் பாதுகாப்பு மதடுகின்மைன் மபான்ை ைார்த்வதகவள பாைிப்பது 

மபான்று. 

 தலாக் கசால்லும் எண்ணிக்வகவய வைத்து தலாக் இரண்டு ைவகப்படும்; 

தலாகுர் ரஜ்ஈ; இத்தா காலத்தில் மீண்டும்  மவனைியாக மீட்டுக்ககாள்ள முடியுமான தலாக். இது, 

தலாக் கசால்லப்பட்டதற்காக இத்தா இருக்கும் காலத்துக்குள் கணைன் மவனைிவயப் பார்த்து 

'உன்வன ொன் மவனைியாக எடுத்துக் ககாள்கிமைன்' என்று கசால்ைவத குைிக்கும். இத்தா காலம் 

முடிந்து ைிட்டால் தற்காலிக பிாிவு ஏற்படும், ைிரும்பினால் மீண்டும் திருமணம் முடிக்கலாம். இப்படி 

இரண்டு தடவைகள் பாைிக்கலாம். 

தலாகுல் பாஇனா ; கட்டாய பிாிவை உண்டாக்கும் தலாக், இது, ஒரு கணைன் முன்னர் 

கசால்லப்பட்ட அடிப்பவடயில் இரண்டு தலாக் கசான்ன பின்னர் மசர்ந்து ைாழும் ெிவல ஏற்பட்டு, 

அமபாது மூன்ைாைது முவை மவனைிவயப் பார்த்து தலாக் கசால்லிைிட்டால் கட்டாயமான பிாிவு 

ஏற்படும், இத்தா காலத்தில் மவனைியாக மீட்டிக்ககாள்ளவும் முடியாது, பிைகு சாதாரணமாக 

திருமணம் முடிக்கவும் முடியாது. அப்படி அைவளமய முடிக்க ைிரும்பினால் அந்தப் கபண் மைறு 

ஒருைவர திருமணம் முடித்து ைாழ்ந்து, அைனும் அைவள தலாக் கசால்லிைிட்டால் திருமணம் 

முடிக்கலாம். (ஆதாரங்கள் முன்னர் பதியப்பட்டன) 

 தலாக் கசால்லும் காலத்வத வைத்து அதவன இரண்டு ைவகயாக மொக்கலாம், 

தலாக் அஸ்ஸுன்னீ; குர்ஆன் சுன்னாவுக்கு மெர்பாடான தலாக், இது மாதைிடாய் இல்லாத 

காலத்தில், உடலுைைில் ஈடுபடாத ெிவலயில் ெிகழும் தலாக்வக குைிக்கும். இதுமை 

கசல்லுபடியாகும். 

தலாக் அல்பிதஈ; ெபிைழிக்கு மாற்ைமாக ெடக்கும் தலாக், குைிப்பாக மாதைிடாய் காலத்தில், அல்லது 

சுத்தமான பின்னார் உடலுைைில் ஈடுபட்ட ெிவலயில் கசால்லப்படும் தலாக்வக குைிக்கும், இது 

கசல்லுபடியாகாது. 

இரண்டுக்குமான ஆதாரங்கள்; 

ெபிமய! ெீங்கள் கபண்கவளத் “தலாக்” கசால்வீர்களானால் அைர்களின் “இத்தா”வைக் கணக்கிட 

ஏற்ை ைவகயில் (மாதைிடாய் அல்லாத காலங்களில்) தலாக் கூறுங்கள். உங்கள் இவைைனாகிய 

அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் ககாள்ளுங்கள்; ... (65:1) 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: ெபிகளார் காலத்தில் அைர்களது மவனைி 

மாதைிடாயில் இருக்கும் மபாது அைர்கள் தலாக் கசால்லிைிட்டார்களாம், உமர் (ரலி) அைர்கள் 

அதற்காக ெபிகளாாிடம் ைிளக்கம் மகட்கமை, ெபியைர்கள்; 'மவனைிவய திரும்ப மீட்டு 

எடுக்குமாறும், சுத்தமாகி, மீண்டும் மாதைிடாய் ைந்து பிைகு சுத்தமானால் ைிரும்பினால் 

மவனைியாக வைத்துக் ககாள்ளட்டும், இல்வலகயன்ைால் உடலுைைில் ஈடுபட முன்னர் தலாக் 
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கசால்லட்டும், அதுமை அல்லாஹ் கபண்கவள தலாக் கசால்ல கசான்ன காலமாகும்' என்று 

கூைினார்கள்.  (புஹாாி: 5251, முஸ்லிம்) 

குைிப்பு; கர்ப்பிணியாக இருந்தாலும் தலாக் கசால்ல முடியம். 

இப்னு உமர் (ரலி) அைர்கள் தனது மவனைிவய மாதைிடாயில் தலாக் கசால்லிைிட்டார்கள் என்று 

ைரும் ஹதீஸில் "சுத்தமவடந்த ெிவலயில் அல்லது கர்ப்பிணியாக உள்ள ெிவலயில் தலாக் கசால்' 

என்று ைந்துள்ளது. (முஸ்லிம்) 

மாதைிடாயின் மபாது கசால்லப்பட்ட தலாக் கணக்ககடுக்கப்படுமா என்ைால் அதில் கருத்து 

மைற்றுவம இருந்தாலும் கணக்ககடுக்கப்படும்  என்பமத கதளிைான ஆதாரத்திற்குற்பட்டது. 

அனஸ் பின் சீாின் (ரஹ்) அைர்கள் கூைியதாைது:  இப்னு உமர்  (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: 

மாதைிடாயிலிருந்த என் மவனைிவய ொன் மணைிலக்குச் கசய்து ைிட்மடன். ஆகமை இதுகுைித்து 

(என் தந்வத) உமர்  (ரலி) அைர்கள் ெபி (ஸல்) அைர்களிடம் கூைினார்கள். அப்மபாது ெபி(ஸல்) 

அைர்கள் (உஙகள் புதல்ைர்) தம் மவனைிவயத் திரும்ப அவழத்துக் ககாள்ளட்டும்! என்று 

கூைினார்கள். அைிைிப்பாளார் அனஸ்பின் சீாின் (ரஹ்) அைர்கள் கதாடாந்து கூறுகின்ைார்கள்: ொன் 

இப்னு உமர் (ரலி) அைர்களிடம் (மாதைிடாயின்மபாது கசால்லப்பட்ட இந்த தலாக்) ஒரு தலாக்காகக் 

கருதப்படுமா என்று மகட்மடன். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அைர்கள் (தலாக்காகக் கருதப்படாமல்) 

மைகைன்ன என்று மகட்டார்கள். (புஹாாி: 5252) 

இப்னு உமர் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  (என் மவனைி மாதைிடாய்ப் பருைத்தில் இருந்த மபாது 

ொன் அளித்த) அந்த மணைிலக்வக/ ொன் கசான்ன ஒரு தலாக் என்மை கணிக்கப்பட்டது. (புஹாாி: 

5253) 

இந்த தலாக் கணக்ககடுக்கப் படமாட்டாது என்று அபூதாவூதில் பதிைாகியிருக்கும் கசய்தி 

பலமபாின் அைிைிப்புக்கு முரண்பட்ட கசய்தி என்று அபூதாவூத் இமாமைர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 

(அபூதாவூத்:2185) 

தலாக் கசால்லப்பட்ட கபண்ணுக்கான இத்தா காலம்; 

1) மாதைிடாய் ைரக்கூடிய கபண்ணாக இருந்தால் அைள் மூன்று மாதைிடாய்க் காலம் இத்தா 

இருக்க மைண்டும். 

தலாக் கூைப்பட்ட கபண்கள், தங்களுக்கு மூன்று மாதைிடாய்கள் ஆகும்ைவர கபாறுத்து இருக்க 

மைண்டும்;... (2:228) 

2) மாதைிடாய் ைராத கபண்கள், ைருைதில் சந்மதகமுள்ள கபண்கள் மூன்று மாதங்கள் இத்தா 

இருக்க மைண்டும். 

மமலும், உங்கள் கபண்களில், எைரும் மாதைிடாயில் ெம்பிக்வகயிழந்து (அைர்களுவடய இத்தாவை 

கணக்கிடுைது பற்ைி) ெீங்கள் சந்மதகப்பட்டால், அப்கபண்களுக்கும், மாதைிடாமய ஏற்படாப் 

கபண்களுக்கும், “இத்தா”(ைின் தைவண) மூன்று மாதங்களாக இருக்கமைண்டும்.....  (65:4) 

3) கர்ப்பிணிப் கபண்ணாக இருந்தால் குழந்வத கிவடக்கும் ைவர இத்தா இருக்க மைண்டும், 

கர்ப்பிணி என்று கதாிந்து ைிட்டால் இத்தாைில் இருந்து கைளியாகுைதற்காக அதவன மவைக்கக் 

கூடாது. 

கர்ப்பமுவடய கபண்களுக்கு அைர்களுவடய (“இத்தா”ைின்) தைவண அைர்கள் பிரசைிக்கும் 

ைவரயாகும்; மமலும், எைர் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி ெடக்கிைாமரா அைருவடய காாியத்வத அைன் 

எளிதாக்குகிைான். (65:4) 
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...அல்லாஹ்வையும், இறுதி ொவளயும் அைர்கள் ெம்புைார்களாயின், தம் கர்ப்ப அவைகளில், 

அல்லாஹ் பவடத்திருப்பவத மவைத்தல் கூடாது.... (2:228) 

4) தலாக் கசால்லப்பட்ட கபண் கணைமனாடு இல்லைத்தில் ஈடுபடாதைளாக இருந்தால் எவ்ைளவு 

காலம் ைாழ்ந்திருந்தாலும் அைள் மீது இத்தா என்ை சட்டம் இல்வல.  

ஈமான் ககாண்டைர்கமள! முஃமினான கபண்கவள ெீங்கள் மணந்து, பிைகு ெீங்கள் அைர்கவள 

கதாடுைதற்கு முன்னமம “தலாக்” கசய்து ைிட்டீர்களானால், அைர்கள் ைிஷயத்தில் ெீங்கள் 

கணக்கிடக் கூடிய (இத்தத்)தைவண ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்வல - ஆகமை அைர்களுக்குத் 

(தக்கதாக) ஏமதனும் ககாடுத்து அழகான முவையில் அைர்கவள ைிடுைித்து ைிடுங்கள்.  (33:49) 

குல்உம் அதன் சட்டமும்,  

குல்உ  என்பது மவனைி தன் கணைவன ைிரும்பாத மபாது, கணைன் தந்த மஹவர திருப்பிக் 

ககாடுத்து, காலி ெீதிபதியிடம் பிாித்து வைக்குமாறு மைண்டுைதாகும், எனமை  ெீதிபதி கணைனுக்கு 

ஒரு தலாக் கசால்லுமாறு பணித்து, தலாக் ைிட்ட பின்னர் பிாித்து வைப்பார். 

அதற்காக அந்தப் கபண் ஒரு மாதைிடாயில் இருந்து சுத்தமாகும் ைவர இத்தா இருப்பார். 

ஸாபித் இப்னு வகஸ் அைர்களின் மவனைி ெபிகளாாின் காலத்தில் அைாிடமிருந்து பிாிந்த மபாது, 

ெபியைர்கள் அைருக்கு ஒரு மாதைிடாய்க் காலம் இத்தா இருக்குமாறு ஏைினார்கள்.  என இப்னு 

அப்பாஸ் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்.  (திர்மிதீ: 1185) 

திர்மிதீ இமாமைர்கள் கூைினார்கள்: 'குல்உ கசய்யப்பட கபண்மணியின் இத்தா ைிடயத்தில் 

அைிஞர்கள் கருத்துமைற்றுவமப் பட்டார்கள், ெபித்மதாழர்களில் அதிகமானைர்களும் மற்ைைர்களும் 

'இத்தா காலம் தலாக் கசால்லப்பட்ட கபண்வணப் மபான்று மூன்று மாதைிடாய் காலமம' என்று 

கூைினார், அதுமை ஸுப்யானுஸ் ஸவ்ாி இமாம், கூபாைாசிகள், அஹ்மத் இமாம், இஸ்ஹாக் இமாம் 

ஆகிமயாாின் கூற்ைாக இருந்தது, மமலும் சில ொபித் மதாழர்களும், மைறு சிலரும் 'அைளது இத்தா 

காலம் ஒரு மாதைிடாயாகும்' என்று கூைினார்கள். இமாம் இஸ்ஹாக் அைர்கள் கூைினார்கள்; இந்த 

கருத்தின் பக்கம் ஒருைர் மபாைாராக இருந்தால் அது பலமான கருத்தாக இருக்கும். (திர்மிதீ) 

ருவபய்யிஃ பின்த் முஅவ்ைிஸ் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: அைர்கள் ெபிகளார் காலத்தில் குல்உ 

கசய்யப்பட்டார்கள், அைர்களுக்கு ெபியைர்கள் ஒரு மாதைிடாய் காலம் இத்தா இருக்க 

கசான்னார்கள். (திர்மிதீ: 1185) (இமத இலக்கத்தில் தான் முந்வதய ஹதீஸும் பதியப்பட்டுள்ளது) 

இப்னு உமர் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: குல்உ கசய்யப்பட்டைளின் இத்தா  ஒரு மாதைிடாய் 

ஆகும். (அபூதாவூத்: 2230, மவ்கூப் ஸஹீஹ்) 

தலாக் கசால்லப்பட்டைர்களுக்கான கசலவீனமும் ைசிப்பிடமும்; 

 தலாக் கசால்லப்பட்ட கபண் முதலாைது, இரண்டாைது தலாக்காக இருந்தால் அைள் கணைனின் 

கபாறுப்பில், அைனது கசலைில், அைனது வீட்டிமலமய இருக்க  மைண்டும், கைளிப்பவடயான 

மானக்மகடான ைிடயத்தில் ஈடுபட்டாலன்ைி அைள் வீட்வட ைிட்டு மபாகவும் கூடாது, அைள் 

கைளிமயற்ைப்படவும் கூடாது. 

ெபிமய! ெீங்கள் கபண்கவளத் “தலாக்” கசால்வீர்களானால் அைர்களின் “இத்தா”வைக் கணக்கிட 

ஏற்ை ைவகயில் (மாதைிடாய் அல்லாத காலங்களில்) தலாக் கூறுங்கள். உங்கள் இவைைனாகிய 

அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் ககாள்ளுங்கள்; தைிர, (அப்கபண்கள்) பகிரங்கமான மானக்மகடான 

(காாியத்)வதச் கசய்தாலன்ைி அைர்கவள அைர்களின் வீடுகளிலிருந்து ெீங்கள் கைளிமயற்ைாதீர்கள்; 

அைர்களும் கைளிமயைலாகாது; இவை அல்லாஹ் (ைிதிக்கும்) ைரம்புகள் எைர் அல்லாஹ்ைின் 
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ைரம்புகவள மீறுகிைாமரா, அைர் திடமாகத் தமக்குத் தாமம அெியாயம் கசய்து ககாள்கிைார்; 

(ஏகனனில், கூடி ைாழ்ைதற்காக) இதன் பின்னரும் அல்லாஹ் ஏதாைது ஒரு ைழிவய உண்டாக்கலாம் 

என்பவத அைியமாட்டீர்.  (65:1) 

 தலாக் கசால்லப்பட்ட கபண் மூன்ைாைது தாலாக்காக இருந்தால் அைளுக்கு கசலவீனமும் 

இல்வல ைசிப்பிடமும் இல்வல, அைள் அைளது வீட்டுக்கு கசல்ல மைண்டும். கர்ப்பிணியாக 

அல்லது  பாலூட்டும் ெிவலயில் இருந்தால் கணைன் கசலவு ககாடுக்க மைண்டும். 

பாத்திமா பின்த் வகஸ் (ரலி) அைர்கள் கூைியதாைது:  (என் கணைர்) அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரலி) 

அைர்கள் என்வன (மூன்ைாைதாக) ஒட்டுகமாத்த தலாக் கசால்லிைிட்டார். அப்மபாது அைர் 

கைளியூாில் இருந்தார். பின்னர் அைருவடய பிரதிெிதி, கதாலி ெீக்கப்படாத சிைிதளவு மகாதுவமவய 

எனக்கு அனுப்பி வைத்தார். அவதக் கண்டு ொன் எாிச்சலவடந்மதன். அதற்கு அந்தப் பிரதிெிதி, 

"அல்லாஹ்ைின் மீதாவணயாக! ொங்கள் உனக்கு (ஜீைனாம்சம், தங்கும் ைசதி) எவதயும் தர 

மைண்டியதில்வல (இது ஒரு உதைியாகத் தரப்பட்டதுதான்)" என்று கூைிைினார். எனமை, ொன் 

அல்லாஹ்ைின் தூதர் (ஸல்) அைர்களிடம் ைந்து, ெடந்தவத அைர்களிடம் கதாிைித்மதன். அப்மபாது 

அல்லாஹ்ைின் தூதர் (ஸல்) அைர்களும், "அைர் உனக்கு (ஜீைனாம்சம், தங்கும் ைசதி) எவதயும் தர 

மைண்டியதில்வல" என்று கூைிைிட்டு, உம்மு ஷாீக் என்ை கபண்ணின் இல்லத்தில் என்வன "இத்தா" 

இருக்குமாறு பணித்தார்கள். பிைகு (மயாசித்துைிட்டு), "அைர் (உம்மு ஷாீக்) என் மதாழர்கள் 

(அடிக்கடி) சந்திக்கும் கபண்மணி ஆைார். ெீ (உன் தந்வதயின் சமகாதரர் புதல்ைர்) இப்னு உம்மி 

மக்தூம் அைர்களிடம் (அைர்களது இல்லத்தில்) "இத்தா" இருந்துககாள். ஏகனனில், அைர் கண் 

பார்வையற்ை மனிதர் ஆைார். ெீ உன் (துப்பட்டா) துணிவய கழற்ைிக்ககாள்ளலாம். ெீ "இத்தா"வை 

முழுவமயாக்கியதும் எனக்குத் கதாிைிப்பாயாக!" என்று கூைினார்கள். (முஸ்லிம்:2953, 2954) 

 (தலாக் கசால்லப்பட்ட மவனைியர், தம்) குழந்வதகளுக்குப் பூர்த்தியாகப் பாலூட்ட மைண்டுகமன்று 

(தந்வத) ைிரும்பினால், தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்வதகளுக்கு ெிரப்பமான இரண்டு ஆண்டுகள் 

பாலூட்டுதல் மைண்டும்; பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு (ஷாீஅத்தின்) முவைப்படி உணவும், உவடயும் 

ககாடுத்து ைருைது குழந்வதயுவடய தகப்பன் மீது கடவமயாகும்;... (2:233) 

...அைர்கள் கர்ப்பமுவடயைர்களாக இருந்தால், அைர்கள் பிரசைிக்கும் ைவர, அைர்களுக்காகச் 

கசலவு கசய்யுங்கள்; அன்ைியும் அைர்கள் உங்களுக்காக (உங்கள் குழந்வதகளுக்குப்) 

பாலூட்டினால், அதற்கான கூலிவய அைர்களுக்குக் ககாடுத்து ைிடுங்கள். (இவதப் பற்ைி) 

உங்களுக்குள் மெர்வமயாகப் மபசி முடிவு கசய்து ககாள்ளுங்கள்; ஆனால் (இது பற்ைி) உங்களுக்குள் 

சிரமம் ஏற்பட்டால் (அக்குழந்வதக்கு) மற்கைாருத்தி பால் ககாடுக்கலாம்.  (65:6) 

குல்உ  கசய்யப்பட கபண்ணாக இருந்தால் அைள் கணைவன ைிட்டு உடமன பிாிந்து ைிடுைாள், 

அைளுக்கு கசலவு ககாடுப்பமதா வீடு ககாடுப்பமதா கணைனுக்கு கபாறுப்பல்ல. கர்ப்பிணியாக, 

அல்லது பாலூட்டும் ெிவலயில் இருந்தால் அைனது பிள்வள என்பதற்காக பாலூட்டும்  கசலவு 

கடவமயாகும், பிள்வளவய பராமாித்தால் அந்த கசலவு கடவமயாகும். (அல்லாஹு அஃலம்) 

இதவனமய இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அைர்கள் உம்மு என்ை அைர்களது புத்தகத்தில் 

குைிப்பிடுகின்ைார்கள். 'எந்த தலாகில் கணைனுக்கு மவனைிவய மீட்டி எடுக்கும் உாிவம 

இல்வலமயா அதில் அைர் மீது கசலமைா, குடி அமர்த்துைமதா கடவம இல்வல.' (அல் உம்மு: 5\253)  

மமலும் குல்அய்யும் மீட்டி எடுக்க முடியாதது என்ை ைவகயிமலமய மசர்த்துள்ளார். (5\129) 

மவனைி முன்னிவலயில் இல்லாமலும் தலாக் கசால்லலாம். 

பாத்திமா பின்த் வகஸ் (ரலி) அைர்கள் கூைியதாைது: (என் கணைர்) அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் (ரலி) 

அைர்கள் என்வன (மூன்ைாைதாக) ஒட்டுகமாத்த தலாக் கசால்லிைிட்டார். அப்மபாது அைர் 

கைளியூாில் இருந்தார்......  (முஸ்லிம்,2953, முன்னர் முழுைதுமாக பதியப்பட்டது) 
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முத்தலாக் ஓர் பார்வை; 

ஒமர தடவையில் மூன்று தலாக்வகயும் கசான்னால் அது ஒன்ைாகமை கணிக்கப்படும். லிஆனுக்கு 

மாத்திரம் தனி சட்டம் இருக்கின்ைது. (முத்தலாக் என்ைால்; உன்வன தலாக் கசால்லிைிட்மடன், 

உன்வன தலாக் கசால்லிைிட்மடன், உன்வன தலாக் கசால்லிைிட்மடன் என்று ஒமர மஜ்லிஸில் 

இடத்தில் கசால்ைது) 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அைர்கள் கூைியதாைது: அல்லாஹ்ைின் தூதர் (ஸல்) அைர்கள் மற்றும் 

அபூபக்ர் (ரலி) அைர்கள் ஆட்சிக் காலத்திலும், உமர் (ரலி) அைர்களது ஆட்சியின் (முதல்) இரண்டு 

ஆண்டுகளிலும் முத்தலாக் ஒரு தலாக்காகமை (ெவடமுவையில்) இருந்தது. பின்னர் உமர்  இப்னுல் 

கத்தாப் (ரலி) அைர்கள், "ெிதானமாகச் கசயல்பட்டு (மீட்டுக் ககாள்ைதற்கான ைாய்ப்வபப் கபற்று) 

ைந்த ஒரு ைிஷயத்தில் மக்கள் (இப்மபாது) அைசரம் காட்டுகிைார்கள். எனமை, அவத (முத்தலாக்வக) 

அைர்களுக்ககதிராக (மீட்டுக்ககாள்ள இயலாதைாறு) ொம் கசயல்படுத்தினால் என்ன?" என்று கூைி, 

அவ்ைாமை அவதச் கசயல்படுத்தினார்கள். (முஸ்லிம்: 2932) 

அல்குர்ஆன் மிகத் கதளிைாகமை ‘தலாக் இரண்டு தடவைகள்தான்’ என்று கசால்கின்ைது. (2:229) 

ருகானா (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: ொன் ெபிகளாாிடம் ைந்து, ொன் எனது மவனைிவய 

ஒமரயடியாக (அல்பத்தா) தலாக் கசால்லிைிட்மடன் என்று கூைமை, ெபியைர்கள், எத்தவன 

தடவைவய ொடினீர், என்று மகட்க, ொன் ஒரு ைிடுத்தம் என்று கூைிமனன், அப்படியானால் ெீ 

ெிவனத்ததுதான் என்று கூைினார்கள்.  (திர்மிதீ: 1117) 

இந்த ஹதீவஸ புஹாாி இமாம் மபான்ைைர்கள் 'முள்தாிப்' என்று கூறுகின்ைார்கள். இப்னு அப்தில் 

பர் அைர்கள் பலவீனப்படுத்தியுள்ளார்கள். 

உமர் (ரலி) அைர்கள் அப்படி கசய்பைர்கவள கண்டிப்பதற்மக அப்படி ஒரு சட்டத்வத ககாண்டு 

ைந்தார்கள் என்பது அந்த கசய்தி மூலமம கதாிய ைருகின்ைது. எனமை அைர்கள் ஒரு காரணத்மதாடு 

கசய்தார்கள் என்பது அைர்கவளப் கபாறுத்தது. (அல்லாஹு அஃலம்) 

எனமை தலாக் என்பது மூன்று ைாழ்க்வக கட்டங்களில் ெிகழ மைண்டும், ஒருைர் மவனைிமயாடு 

ைாழ்ந்து அைமளாடு முரண்பட்ட ெிவலயில் தலாக் கசால்லி ைிட்டால் அது எத்தவன தடவையாக 

இருந்தாலும் சாிமய அது ஒன்ைாக கணிக்கப்படும், பிைகு மீண்டும் அைமளாடு ைாழும் சந்தர்ப்பம் 

கிவடத்து மீண்டும் ைாழ்க்வகயில் முரண்பட்டு, தலாக் கசான்னால் இப்மபாது இரண்டாைது தலாக் 

ெிகழும், பிைகு மீண்டும் அைவள மவனைியாக எடுத்து, மீண்டும் ைாழ்க்வகயில் முரண்பட்டு தலாக் 

கசான்னால் அது மூன்ைாைதாக கணிக்கப்படும். இதுமை தலாக். (முன்னர் ைிாிைாக ைந்தது) 

குைிப்பு; இதில் அதிகமான அைிஞர்கள் மூன்ைாக அவமயும் என்று கசால்லியிருக்கின்ைார்கள், அதற்கு 

பலமான ஆதாரங்கவள பார்க்க முடியைில்வல. 

கணைன், மவனைியிடத்தில் ைிைாகரத்து உாிவமவய ககாடுத்தல். 

ஒரு கணைர் தன் மவனைிவயப் பார்த்து 'ெீ ைிரும்பினால் உன்வன தலாக் கசால்லி ைிடுகின்மைன்' 

என்று கசான்னால் அது மார்க்கத்தில் குற்ைமுமில்வல, அதனால் ைாழ்க்வகயில் எந்த பாதிப்பும் 

ைரப்மபாைதில்வல. 

ஆயிஷா(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் (தம் துவணைியர்களான) 

எங்களுக்கு (ைிரும்பினால் தம்முடன் மசர்ந்து ைாழலாம்; அல்லது பிாிந்துைிடலாம் என) உாிவம 
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அளித்தார்கள். அப்மபாது ொங்கள் அல்லாஹ்வையும் அைனுவடய தூதவரயும் மதர்ந்கதடுத்மதாம். 

இ(வ்ைாறு உாிவம அளித்த)வத அைர்கள் தலாக் எனக் கருதைில்வல.  (புஹாாி: 5262, முஸ்லிம்) 

ெபி(ஸல்) அைர்களின் துவணைியாரான ஆயிஷா(ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்:  இவைத்தூதர்(ஸல்) 

அைர்களின் துவணைியருக்கு (அைர்கள் ைிரும்பினால் தம்முடன் மசர்ந்து ைாழலாம்; அல்லது 

பிாிந்துைிடலாம் என) உாிவம அளித்திடுமாறு தன் தூதருக்கு அல்லாஹ் கட்டவளயிட்டமபாது, 

ெபி(ஸல்) அைர்கள் என்னிடம் ைந்தார்கள். என்னிடம் தான் முதன் முதலாக ைிடயத்வதக் 

கூைினார்கள்: '(ஆயிஷாமை)! ொன் உனக்கு ஒரு ைிடயத்வதச் கசால்கிமைன். (என்று அவதச் 

கசால்லிைிட்டு,) ெீ உன் கபற்மைாாிடம் அனுமதி மகட்டுக்ககாள்ளும் ைவர அைசரப்பட மைண்டாம்' 

என்று கூைினார்கள். என்னுவடய கபற்மைார் ெபி(ஸல்) அைர்கவளப் பிாிந்துைிடும்படி எனக்கு 

உத்தரைிடப்மபாைதில்வல என்று ெபி(ஸல்) அைர்களுக்குத் கதாிந்திருந்தது. பிைகு அைர்கள், 

'ெபிமய! உம்முவடய மவனைிகளிடம்: “ெீங்கள் இவ்வுலக ைாழ்க்வகவயயும், இதன் 

அலங்காரத்வதயும் ொடுவீர்களானால், ைாருங்கள்! ொன் உங்களுக்கு ைாழ்க்வகக்கு உாியவதக் 

ககாடுத்து அழகிய முவையில் உங்கவள ைிடுதவல கசய்கிமைன். (திருக்குர்ஆன் 33:28, 29) இரண்டு 

ைசனங்கவள முழுவமயாகக் கூைினார்கள். அப்மபாது ொன், 'இது கதாடர்பாக என் கபற்மைாாிடம் 

ொன் என்ன அனுமதி மகட்பது? ொன் அல்லாஹ்வையும் அைனுவடய தூதவரயும் மறுவம 

வீட்வடயுமம ைிரும்புகிமைன்' என்று ெபியைர்களிடம் கசான்மனன். (புஹாாி: 4785, முஸ்லிம்) 

மவனைிவய சமகாதாிமய என்று அவழத்தல்; 

ஒரு கணைன் தன் மவனைிவய கைறுத்து தாய்க்கு ஒப்பாக்கினால் (ளிஹார்) அது கூடாது பாைம் 

என்று பார்த்மதாம், ஒருைன் தன் மவனைிவய தன் சமகாதாிக்கு ஒப்பாக்கினால் அது தவடயா 

என்ைால் அதவனயும் கைறுத்து கசால்ைவத தைிர்ந்து ககாள்ள மைண்டும், மாைாக சாதாரண 

ெிவலயில் அப்படி கசான்னால் அது குற்ைம் இல்வல. சிலர் அதுவும் ளிஹாராக கணிக்கப்படும் 

என்று கூைியிருந்தாலும் அது ஆதாரத்திற்கு அப்பாற்பட்டமத. 

இதற்கு ஆதாரமாக அபூதாவூத்: 2210, வபஹகீ: 2211 மபான்ை கிதாப்களில் பதியப்பட்ட, 

"ெபியைர்கள், ஒருைர் தம் மவனைிவய சமகாதாிமய என்று அவழப்பவதக் மகட்டமபாது, அதவன 

தடுத்தார்கள்' என்று 'அபூ தமீம்' ைழியாக ைரும் கசய்தி முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அபூதமீம் 

என்பைர் தாபிஈ, அைர் ெபிகளாாிடம் அைிைித்ததாக ைந்தால் அது முர்ஸல் ைவகவய மசர்ந்த 

பலவீனமாகமை கருதப்படும். வபஹகியின் அைிைிப்பில் அைியப்படாத ெபித்மதாழர் ைழியாக 

ைந்திருந்தாலும் முர்ஸல் என்பமத ெம்பகமான பலமான பலர் ைழியாக ைந்துள்ளது. 

அப்படி சமகாதாி என்ைால் அது குற்ைமில்வல என்பதற்கு ஆதாரமாக ககாண்டுைரப்பட்ட முக்கிய 

கசய்தி இப்ராஹீம் ெபியைர்கள் தன் மவனைிவய சமகாதாி என்று கூைிய ஹதீஸ். 

ெபி (ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: ....ஒரு ொள் இப்ராஹீம் (அவல) அைர்களும் (அைர்களின் 

துவணைியார்) சாரா (அவல) அைர்களும் ககாடுங்மகால் மன்னர்களில் ஒருைனுவடய ைழியாகச் 

கசன்ைார்கள். அப்மபாது அந்த மன்னனிடம் (அைர்கவளக் குைித்து) இங்கு ஒரு மனிதர் 

ைந்திருக்கிைார். அைருடன் அைரது அழகான மவனைியும் இருக்கிைாள் என்று கூைப்பட்டது. 

உடமன, இப்ராஹீம் (அவல) அைர்கவள அவழத்து ைரச் கசால்லி அந்த மன்னன் ஆள் 

அனுப்பினான். (அைர்கள் ைந்தவுடன்) அைர்களிடம் சாராவைப் பற்ைி, இைர் யார் என்று 

ைிசாாித்தான். இப்ராஹீம் (அவல) அைர்கள் என் சமகாதாி என்று பதிலளித்தார்கள். பிைகு சாரா 

(அவல) அைர்களிடம் கசன்று சாராமை! பூமியின் மீது உன்வனயும் என்வனயும் தைிர இவை 

ெம்பிக்வக உவடயைர் (தற்மபாது) எைரும் இல்வல. இைமனா என்னிடம் உன்வனப் பற்ைிக் மகட்டு 

ைிட்டான். ொன் ெீ என் சமகாதாி என்று அைனுக்குத் கதாிைித்து ைிட்மடன். ஆகமை ெீ 

(உண்வமவயச் கசால்லி) என்வனப் கபாய்யனாக்கி ைிடாமத என்று கூைினார்கள். .....  (புஹாாி: 

3357, முஸ்லிம்) 
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உள்ளத்தால் ஒருைர் தலாக் என்று ெிவனத்தல்;  

அப்படி ஒருைர் ெிவனத்தால் அது தலாக்காக கணிக்கப்பட்ட மாட்டாது. 

இவைத்தூதர்(ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: என் சமுதாயத்தாாின் உள்ளங்களில் எழும் தீய 

எண்ணங்கவள அைர்கள் அதன் படி கசயல்படாத ைவர அல்லது அவத (கைளிப்படுத்திப்) மபசாத 

ைவர அல்லாஹ் மன்னித்துைிட்டான்.  

இதன் அைிைிப்பாளர்களில் ஒருைரான கதாதா இப்னு திஆமா(ரஹ்) அைர்கள் கூைினார்கள்: ஒருைர் 

மனதுக்குள்மளமய தலாக் கசால்லிக் ககாண்டால் அதனால் (தலாக்) எதுவும் ெிகழப்மபாைதில்வல.  

(புஹாாி:2528,5269, முஸ்லிம்) 

காரணமின்ைி கணைனிடம் தலாக் கசால்லுமாறு மகட்டல்; 

அப்படி ஒரு கபண் எந்த காரணமும் இல்லாமல் கணைனிடம் தன்வன தலாக் கசால்லுமாறு மகட்பது 

எச்சாிக்கப்பட்ட ஒரு ைிடயமாகும். 

ெபி (ஸல்) அைர்கள் கூைியதாக ஸவ்பான் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: எந்த ஒரு கபண்ணாைது 

எந்த காரணமுமின்ைி கணைனிடம் தலாக் கசய்யுமாறு மகட்பாளாக இருந்தால், அைளுக்கு சுைன 

ைாவடமய ஹராமாகிைிடும். (அபூதாவூத்: 2226, இப்னு மாஜாஹ்:2055) 

அமத மெரம் காரணத்மதாடு தாராளமாக மகட்கலாம், அதற்கு சில ஹதீஸ்கவள முன்னர் பார்த்மதாம், 

அமதமெரம் 'குல்உ  கசய்யும் கபண்கள் ெயைஞ்சகர்கள்' என்று சில ஹதீஸ்கள் ைரும் அவை 

அவனத்தும் பலவீனமானவைமய. 

தலாக் பற்ைிய சில பலவீனமான ஹதீஸ்கள்: 

 ெபி (ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: அனுமதிக்கப்பட்டதில் அல்லாஹ்வுக்கு கைறுப்பானது தலாக்' 

(திர்மிதி:2178)  

இதன் அைிைிப்பாளர்கள் அவனைரும் ெம்பகமானைர்களாக இருந்தாலும் சில அைிஞர்கள் இந்த 

ஹதீவஸ பலவீனம் என்று கசால்லியிருக்கின்ைார்கள்,  மமலும் இமத கசய்தி அபூதாவூதில் (2177) 

இப்னு அபீ வஷபா (19194) முஹாாிப் அைர்கள் முர்ஸலாக 'அைர் தாபிஈ ெபிகளாவரத் கதாட்டு' 

அைிைித்துள்ளார். எனமை இதுவும் ளஈபாகும். ஆனால் இந்த அைிைிப்பாளர் கதாடமர பலமாக 

இருக்கின்ைது, எனமை இதவன வைத்து அபூதாவூதின் அடுத்த ஹதீவஸ 

பலவீனப்படுத்தியிருக்கலாம். (அல்லாஹு அஃலம்) இமாம் வபஹகீ அைர்கள் இந்த கசய்திவய 

பதிந்துைிட்டு, (14895) ெபிகளாாின் கசய்தியாக அைிைித்த; முஹம்மத் பின் உஸ்மாவன' சாியாக 

மனனமிட்டைராக கருத மாட்மடன் என்று கூைினார்கள். இமத கசய்தி இப்னு மாஜாைில் (2018) 

'உவபதுல்லாஹ் இப்னுல் ைலீத் அல் ைஸ்ஸாபீ' என்பைர் இடம் கபற்றுள்ளார், அைர் மிகவும் 

பலவீனமானைர் குைிப்பாக இைர் முஹாாிப் அைர்கவள கதாட்டு இட்டுக்கட்டப்பட்ட கசய்திகவள 

அைிைிப்பு கசய்ப்பைர் என்று ஹாகிம் இமாம் அைர்கள் கூைினார்கள். (தஹ்தீப்), ஹாகிமில் (2794) 

'முஹம்மத் பின் உஸ்மான்' இமத கருத்தில் அைர் ைழியாக பதியப்பட்டுள்ளது. அைர் 

பலவீனமானைராைார்.  

எனமை இந்த கசய்திகவள பார்க்கும் மபாது; இந்த ஹதீஸ் முஹாாிப் பின் திசார் அைர்கள் ைழியாக 

இருைர் அைிைித்துள்ளார்கள், முஅர்ாிப் பின் ைாஸில், உவபதுல்லாஹ் அல்ைஸ்ஸாபீ, இதில் 

ைஸ்ஸாபீ மிகவும் பலவீனமானைர் என்று பார்த்மதாம். 

முஅர்ாிப் அைர்களிடமிருந்து 'முஹம்மத் பின் காலித், 'ைகீஇப்னுல் ஜர்ராஹ்' 'அஹ்மத் பின் யூசுப்' 

ஆகிமயார் அைிைித்துள்ளார்கள். இம்மூைாில் முஹம்மத் அைர்கள் இப்னு உமர் அைர்கள் ைழியாக 
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ெபிகளாாின் கசய்தியாக பதிந்துள்ளார், மற்ை இருைரும் முஹாாிப் அைர்களின் முர்ஸலான 

கசய்தியாக பதிந்துள்ளார்கள், அவ்ைிருைரும் மிக பலமானைர்கள், எனமை முர்ஸல் என்பமத மிக 

கெருக்கமாக உள்ளது. (அல்லாஹு அஃலம்) 

முர்ஸல் என்பவதமய அைிஞர்களான அபூ ஹாதம், அல்கத்தாபீ, வபஹகீ மபான்ைைர்கள் முடிைாக 

எடுத்துள்ளார்கள். 

அமதமெரம் இமாம் தாரகுத்னீ அைர்கள் (3986) முஆத் (ரலி) அைர்கள் ெபிகளாாிடமிருந்து இமத 

கருத்தில் அைிைித்ததாக பதிந்துள்ளார். அதுவும் பலவீனமானதாகும். ஏகனனில் ஹுவமத் பின் 

மாலிக் என்பைர் அதில் இடம்கபற்றுள்ளார், அைர் பலவீனமானைராைார், (மீஸானுல் இஃதிதால்) 

 

 ெபிகளார் கூைியதாக அலி ரழி அைர்கள் கூைினார்கள்: ெீங்கள் தலாக் (மவனைிவய ைிைாகரத்து) 

கசய்ய மைண்டாம், ஏகனனில் தலாக்கின் காரணமாக அர்ஷ் (அல்லாஹ்ைின் சிம்மாசனம்) 

ெடுங்குகின்ைது. (ஆதாரம்: இப்னு அதிய் அைர்களின் காமில், 5/112, கதீப் அைர்களின் தாாீகுல் 

பாக்தாத், 12/191, இப்னுல் ஜவ்ஸி அைர்களின் மவ்லூஆத் 2/277. 

இதவன அலி ரழி அைர்களிடமிருதிந்து ெஸ்ஸால் பின் ஸபுரா என்பைரும், அைாிடமிருந்து 

ளஹ்ஹாக் அைர்களும், அைாிடமிருந்து ஜுவைபிர் என்பைரும், அைாிடமிருந்து அம்ர் பின் ஜுவமஃ 

ைழியாக பதியப்பட்டுள்ளது.   

இப்னு ஜவ்ஸி அைர்கள் கூைினார்கள்; 'இது இட்டுக்கட்டப்பட்ட கசய்தியாகும், அம்ர் என்பைர் 

அைர்களது ஆசான்களிடமிருந்து பல முரண்பாடான கசய்திகவளயும், ெம்பகமானைர்களிடமிருந்து 

இட்டுக்கட்டப்பட்டவைகவளயும்  அைிைித்துள்ளார்,' 

இந்த கசய்திக்கு அதிகமான அைிஞர்கள் பலவீனமானது, இட்டுக்கட்டப்பட்டது என்று 

தீர்ப்பளித்துள்ளனர். 

அல்  கதீபுல் பக்தாதி அைர்கள் தாாீகுல் பக்தாதிலும் 12/187, இப்னுல் வகஸரானி அைர்கள் தகீைதுல் 

ஹுப்பாலிலும் 2/1147, ஸகாைி அைர்கள் அல்மகாஸிதுல் ஹஸனாைிலும், ஷவ்கானி அைர்கள் 

அல்பைாஇதுல் மஜ்மூஆைிலும், இஜ்லூனி  அைர்கள் கஷ்புல் கபாஃைிலும் 1/361, அல்பானி 

அைர்கள் ஸில்ஸிலதுல் லஈபாைிலும்1/278  பலவீனப்படுத்தியள்ளனர்.      

கன்சுல் உம்மால் என்ை நூலின் ஆசிாியர் இந்த கசய்தி பற்ைி கூறும்மபாது; 'அல்மனாைி அைர்கள் 

வபலுல் கதீாிலும், சகாைி அைர்களும் இதன் அைிைிப்பாளர் கதாடர் பலவீனமானது என்று 

கூைியுள்ளதாக' கூைியுள்ளார். 

 

 அபூ ஹுவரரா (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்: ெபி (ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள் : மூன்று 

ைிடயங்கள் இருக்கின்ைன, அவைகளில் உறுதியாக கசால்ைதும், தமாஷாக கசால்ைதும் 

உண்வமயாக கணிக்கப்படும், திருமணம் முடித்து வைத்தல், தலாக் கசால்லுதல், இத்தாைின் 

கபாழுது மவனைிவய மீட்கடடுத்தல்.  (அபூதாவூத்: 2194, திர்மிதி: 1184) இது பலவீனமான 

கசய்தியாகும், 'அப்துர் ரஹ்மான் பின் அர்தக்' என்ை பலவீனர் ைழியாகமை 

அைிைிக்கப்பட்டுள்ளது. இைவர இமாம் ெஸாஈ 'முன்கருல்  ஹதீஸ்' என்கிைார்கள். (தஹ்தீப், 

மீஸான்) 
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 ெபி (ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: தனக்கு கசாந்தமில்லாத (கபண்ணில்) ஒன்ைில் தலாக் 

கசல்லாது. (திர்மிதி:1181,அஹ்மத்) இதில் 'ஆமிருள் அஹ்ைல்' என்ை பலவீனர் இடம் 

கபற்றுள்ளார்.(அபூதாவூத்: 2190, அஹ்மத், தாரகுத்னீ) இதில் 'மதருள் ைர்ராக்' என்ை அதிகம் 

தைைிைிடும் பலவீனர் இடம் கபற்றுள்ளார். (இப்னு மாஜாஹ்:2047) இதில் 'அப்துர் ரஹ்மான் 

இப்னுல் ஹாாிஸ்' எனும் மத்ரூக் என்று ைிமர்சிக்கப்பட்ட பலவீனரும், ஹாதம் பின் இஸ்மாயில் 

என்ை பலவீனரும் ைந்துள்ளனர், மற்மைாரு ைழியில் அமீர் ைந்துள்ளார். (அஹ்மத்:6932) 

முஹம்மத் பின் இஸ்ஹாக் எனும் முதல்லிஸ் ைந்து இருக்கின்ைார், (அபூதாவூத் 

அத்தயாலிஸ்:2379) இதில் ஹபீபுல் முஅல்லிம் என்ை பலவீனர் இடம்கபற்றுள்ளார், (ஹாகிம்: 

2820) ஹுவஸனுல் முஅல்லிம் என்ை முள்தரப் ெிவலயில் உள்ள  பலவீனர் இடம் கபற்றுள்ளார், 

இப்படி பலவீனர்கள் பலரால் அைிைிக்கப்பட்டுள்ளது. இதவன ஒன்ைால் ஒன்று பலம் கபரும் 

என்ை அடிப்பவடயில் பல அைிஞர்கள் ஹசன் என்று கூைியுள்ளார்கள். 

மமலும் இமத கசய்தி ஆயிஷா (ரலி அைர்கவளத் கதாட்டு அைர்கள் கூற்ைாகவும், ெபிகளாாின் 

கசய்தியாகவும், முர்சலாகவும் பதியப்பட்டுள்ளது, அவனத்திலும் ஹிஷாம் பின் ஸஃத் என்ை 

பலவீனர் இடம்கபற்றுள்ளார். 

மமலும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) ைழியாக முன்கதிஆன ெிவலயில் ஹாகிமில் 

பதியப்பட்டுள்ளது. முஆஸ் பின் ஜபல் (ரலி) ைழியாகவும் முன்கதிஆன ஒரு கசய்தி வபஹகீ, 

தரகுத்னி மபான்ை கிதாப்களில் பதியப்பட்டுள்ளது 

கணைன் மவனைியாக இஸ்லாத்வத ஏற்ைால் என்ன சட்டம்; 

இருைரும் இஸ்லாத்வத ஏற்றுைிட்டால் அவ்ைிருைரும் ைாழ்க்வகவய கதாடர்ைார்கள். 

அல்லாஹ்ைின் தூதர் புதிதாக இஸ்லாத்வத ஏற்ைைர்களுக்கு மீண்டும் திருமணம் கசய்து வைத்ததாக 

எந்த ஸஹீஹான ஹதீஸ்களும் ைரைில்வல. 

இருைாில் ஒருைர் இஸ்லாத்வத ஏற்ைால் கட்டாயம் பிாித்துவைக்க மைண்டும். 

ஈமான் ககாண்டைர்கமள! முஃமினான கபண்கள் ஹிஜ்ரத் கசய்து (ொடு துைந்தைர்களாக) 

உங்களிடம் ைந்தால், அைர்கவள ெீங்கள் பாிமசாதித்துக் ககாள்ளுங்கள்; அல்லாஹ் அைர்கள் 

ஈமாவன ென்கைிந்தைன்; எனமை அைர்கள் முஃமினான (கபண்கள்) என ெீங்கள் அைிந்தால், 

காஃபிர்களிடம் அைர்கவளத் திருப்பியனுப்பி ைிடாதீர்கள்; ஏகனனில், அந்த கபண்கள் அந்த 

ஆண்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டைர்களில்வல. அந்த ஆண்கள் இந்தப் கபண்களுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்டைர்களில்வல. (ஆனால், இப் கபண்களுக்காக) அைர்கள் கசலவு கசய்திருந்தவத 

அைர்களுக்குக் ககாடுத்து ைிடுங்கள்; அன்ைியும் ெீங்கள் அப்கபண்களுக்குாிய மஹவர ககாடுத்து 

அைர்கவள ைிைாகம் கசய்து ககாள்ைது உங்கள் மீது குற்ைமில்வல; மமலும் ெிராகாித்துக் 

ககாண்டிருக்கும் கபண்களின் ைிைாக பந்தத்வத ெீங்கள் பற்ைிப்பிடித்துக் ககாள்ள மைண்டாம்; 

அன்ைியும், ெீங்கள் கசலவு கசய்திருந்தவத (அைர்கள் மபாய்ச் மசருமைாாிடம்) மகளுங்கள்; 

(அவ்ைாமை ஈமான் ககாண்டு உங்களிடம் ைந்து ைிட்மடாருக்காகத்) தாங்கள் கசலவு கசய்தவத 

அைர்கள் (உங்களிடம்) மகட்கலாம் - இதுமை அல்லாஹ்வுவடய கட்டவளயாகும்; உங்களிவடமய 

அைன் (இவ்ைாமை) தீர்ப்பு ைழங்குகிைான் - மமலும், அல்லாஹ் ென்கைிந்தைன்; ஞானம் மிக்கைன்.  

(60:10) 

அப்படி இஸ்லாத்திற்கு ைரும் கபண்கள் இத்தா இருக்க மைண்டுமா என்ைால், அதில் 

அைிஞர்களிவடமய கருத்து மைற்றுவம இருக்கின்ைது. அதிகமான அைிஞர்கள் இத்தா இருக்க 

மைண்டும் என்று கூறுகின்ைனர், இப்னு ஹஸ்ம், இப்னுல் வகயிம் மபான்ை இன்னும் சில அைிஞர்கள் 

இத்தா மதவையில்வல என்ைனர். 
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இத்தா எவ்ைளவு காலம் என்பதிலும் கருத்துமைற்றுவம பட்டனர். அதிகமான அைிஞர்கள் மூன்று 

மாதைிடாய் காலம் என்ைனர், ஏகனனில்  அைள் இஸ்லாத்வத ஏற்ைவுடன் அைளுக்கு அந்த சட்டமம 

அமுலாகும் என்ைனர். அபூஹனீபா இமாமைர்கள் ஒரு மாதைிடாய் காலம் என்று இப்னு அப்பாஸ் 

ரலி அைர்களின் கூற்வை வைத்து கூைினார்கள். 

உண்வம என்னகைன்ைால்; இஸ்லாத்வத ஏற்ை கபண்ணுக்கு இத்தாவை கட்டாயப்படுத்த எந்த 

ஆதாரங்களும் இல்வல என்பமத. (அல்லாஹு அஃலம்) 

அடுத்து மவனைி இஸ்லாத்வத ஏற்ை பிைகு தாமதித்து கணைன் இஸ்லாத்வத ஏற்ைால் என்ன 

கசய்ைது என்பதிலும் கருத்துமைற்றுவம இருக்கின்ைது. 

இப்னுல் கய்யிம் (ரஹ்) அைர்கள் ஸாதுல் மஆத் என்ை அைர்களது நூலில் கூறும் மபாது 

பின்ைருமாறு கூைினார்கள்: 'இஸ்லாத்வத ஏற்ை யாவரயும் புதிதாக திருமணம் முடித்துவைத்ததாக 

ொம் அைியைில்வல, மாைாக இரண்டில் ஒரு ெிவல இருந்திருக்கலாம், ஒன்ைில் இருைவரயும் பிாித்து, 

மைறு திருமணம் கசய்து வைத்திருக்கலாம், அல்லது அவ்ைிருைவரயம் அமத திருமணத்தில் ெீடிக்க 

கசய்திருக்கலாம் கணைமனா மவனைிமயா பிந்தி இஸ்லாத்வத ஏற்ைிருந்தாலும் சாிமய. மாைாக 

அவ்ைிருைவரயும் உடமன பிாித்து, இத்தா இருக்க கசால்ைது ெபிகளார் காலத்தில் அதிகமாக 

இஸ்லாத்திற்கு ைந்தும், அப்படி தீர்பளித்தாக ொம் அைியைில்வல'.... மமலும் கூைினார்கள்; 

 'இஸ்லாத்திற்கு ைந்தைர்கவள மீண்டும் திருமணம் முடித்து வைக்க மைண்டும் என்பது, தைைான 

ைாதமாகும், அது ெபிகளாாின் மீது அைிைின்ைி கசால்ைதாகும், கணைன் மவனைி இருைருமாக 

ஒமரயடியாக இஸ்லாத்வத கமாழிைகதன்பது அதுமை பயனுள்ளதாகும்....' என்று கதாடர்ந்து 

கூைினார்கள். (5\125,126) 

இந்த கருத்வத ெியாயப்படுத்திய இமாம் ஷவ்கானி அைர்கள் இத்தாவும் மதவையில்வல என்ை 

கருத்வதமய சாிக்கண்டும் இருக்கின்ைார்கள். (6\194) 

இந்த கருத்வதமய இமாம் ஸன்ஆனி அைர்களும் சுபுலஸ் ஸலாம் என்ை நூலில் ஆதாித்துள்ளார்கள். 

(2\195) 

கணைன் காணாமல் மபான மவனைி; 

கணைன் திடீகரன்று இல்லாமல் கசன்று ைிடுகின்ைார், அைவரப் பற்ைிய எந்த தகைலும் 

இல்வலகயன்ைால் மவனைி என்ன கசய்ைது, என்ைால் அதற்கு ெபிகளாவரத் கதாட்டு எந்த 

ஸஹீஹான கசய்திகளும் ைரைில்வல, வபஹகீ: 2834, தாரகுத்னீ 3849, மபான்ை ஹதீஸ் கிதாப்களில் 

ஒரு ஹதீஸ் பதியப்பட்டுள்ளது அது பலவீனமாகும். 

ெபி (ஸல்) அைர்கள் கூைினார்கள்: 'கணைன் இல்லாது மபான கபண்மணி அைன் பற்ைிய தகைல் 

ைரும்ைவர அைளது மவனைிமய' இதவன அைிைிக்கும் 'ஸவ்ைார் பின் முஸ்அப்' என்பைர் 'முன்கர், 

மத்ரூக்' மபான்ை கடும் ைிமர்சனத்திற்குாிய மிகவும் பலவீனமானைர். வபஹகீ இமாம் அைர்கமள 

அந்த ஹதீஸுக்கு கீழால் கதளிவுபடுத்தியுள்ளார். 

அது பற்ைி சில ெபித்மதாழர்களின் தீர்ப்புகள் ைந்திருக்கின்ைன. 

உமர் (ரலி) அைர்கள் கூைினார்கள்; 'எந்த கபண்ணாைது கணைன் இல்லாதுமபாய், எங்கிருக்கின்ைார் 

என்று அைியைில்வலயானால் அைள் ொன்கு ைருடங்கள் எதிர் பார்த்திருந்துைிட்டு, பிைகு ொன்கு 

மாதங்கள் பத்து ொட்கள் இருப்பாள், பிைகு அைள் மைறு திருமணம் முடிக்கலாம்.' இதவன 

அைர்களிடமிருந்து அைிைிக்கும் 'சஈதுப்னுல் முஸய்யப்' அைர்கள் உமரைர்கள் காலத்வத 

அவடயாதைர்கள் (தஹ்தீப்). எனமை இந்த கசய்தி முன்கதிஆனா கசய்தியாகும்.  
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மமலும் உமர் ரலி அைர்கள் ொன்கு ைருடங்கள் அைகாசம் ககாடுத்தார்கள் என்ை கசய்தி மாத்திரம் 

சுனனுல் குப்ரா, வபஹகீ :15568, யில் அபூ அம்ர் அஷ்வஷபானி அைர்கள் ைழியாக முவையாக 

பதியப்பட்டுள்ளது. மமலும் 15569 தில் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபீ வலலா அைர்கள் ைழியாகவும் 

"ொன்கு மாதங்கள் எதிர்பார்த்திருந்துைிட்டு, பிைகு கணைனின் கபாறுப்பாளி தலாக் கசால்ல, ொன்கு 

மாதங்கள் பத்து ொள் இத்தா இருந்து, பிைகு திருமணம் முடிப்பார்கள்." என்று ைந்துள்ளது, 'அப்துர் 

ரஹ்மான்' அைர்கள் உமர் ரலி மரணிக்கும் மபாது ஆறு ையதில் இருந்திருக்கின்ைார்கள், அைர் 

அைவர சந்திக்க ைில்வல என்பமத அதிகமான ஹதீஸ் கவல அைிஞர்களின் கூற்ைாகும். (தஹ்தீப்) 

இன்னும் பலர் ைழியாக பதியப்பட்டிருந்தாலும் அவனத்தும் ைிமர்சனத்திற்குாியமத.  

உஸ்மான் (ரலி) அைர்கள் கணைன் இல்லாது மபான மவனைிக்கு ொன்கு மாதங்கள் 

எதிர்பார்த்திருப்பவதயும், பிைகு ொன்கு மாதங்கள் இத்தா இருப்பவதயும், பிைகு திருமணம் 

முடிப்பவதயும், முதலாைது கணைர் ைந்தால் மஹவர ககாடுப்பதில், மவனைியாக ஏற்பதில் அைர் 

மதர்வுக்கு ைிருப்பம் ககாடுக்கப்படுைவதயும் தீர்ப்பாக அளித்தார்கள். (முஸன்னப் அப்திர் ரஸ்ஸாக்: 

12317 ஸஹீஹ்) 

இப்னு உமர், இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஆகிமயார் 'அந்த கபண் ொன்கு ைருடங்கள் 

எதிர்பார்த்திருப்பவத (இருைரும்), (கணைன் ைிட்டு கசன்ை கசாத்தில் அைளுக்காக 

கசலைழிக்கப்படும் என்று இப்னு உமரும்), (கணைன் கபயாில் கடன் எடுப்பாள், திரும்பி ைந்தால் 

அைர் கசாத்தில் கடவன ககாடுப்பது, இல்வலகயன்ைால் அனந்தர கசாத்தில் கடவன அவடப்பாள் 

என்று இப்னு அப்பாஸ் அைர்களும்), பிைகு ொன்கு மாதங்கள் பத்து ொட்களுக்கு அைரது அவனத்து 

கசாத்தில் இருந்தும் கசலைழிக்கப்படும் என்று (இருைரும்) தீர்ப்பளித்தார்கள். (ஸுனன் சயீத் பின் 

மன்சூர்:1756 சஹீஹ்) 

அலி (ரலி) அைர்கள், 'அந்தப் கபண் கணைர் உயிமராடிருக்கின்ைாரா, அல்லது மரணித்து ைிட்டாரா 

என்று உறுதியாகும் ைவரயில் காத்திருப்பார்.' என்று கூைியதாக முஸன்னப் அப்திர் ரஸ்ஸாக்:12331 

ல் பதியப்பட்டுள்ளது, அதுவும் முன்கதிஆக இருக்கின்ைது, ஹகம் என்பைர்கள் அலி ரலி அைர்கவள 

சந்தித்ததாக இல்வல. அைர்கள் பிைப்மப ஹிஜ்ாி ொட்பத்மதழுக்கு பிைகுதான் (தஹ்தீப்).  

இப்படி ெபித்மதாழர்கள் தீர்ப்பு இருக்க, இமாம் ஸன்ஆனி அைர்கள் இமாம் யஹ்யா அைர்களது 

ெல்லமதார் கருத்வத பதிகின்ைார்கள்; 'எதிர்பார்த்திருக்க கசால்ைதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்வல, 

ஆனாலும் மவைந்து கசன்ைைர் அைளுக்கான கசலவுக்கு ைிட்டு கசன்ைிருந்தால், இந்த ெிவல அைர் 

இல்லைத்தில் ஈடுபடாைிட்டாலும் இருப்பது மபான்ைமத, இல்லைத்தில் ஈடுபடுைகதன்பது அைருக்கு 

உள்ள உாிவம அைளுக்கு உள்ளதல்ல, அப்படி கசாத்து இல்வலகயன்ைால் அைள் ைிைாகரத்வத 

மைண்டும் சந்தர்ப்பத்தில் ெீதிைான் அந்த திருமணத்வத தள்ளுபடி கசய்ைார், அல்லாஹ் 

கசால்கிைான் ;'அைர்களுக்கு தீங்கு ஏற்படும் ெிவலயில் அைர்கவள தடுத்து வைக்கமைண்டாம் 

(2:231), ெபி (ஸல்) கூைினார்கள்: இஸ்லாத்தில் தீங்கு கசய்தல் இல்வல'  ெீதைான் என்பைர் 

ஈலாைிலும் ளிஹாாிலும் தீங்கு கசய்ைவத தடுப்பதற்மக இருக்கின்ைார், இருக்கும் குவைகள் 

மபான்ைைற்ைிக்மக திருமணத்வத தள்ளுபடி கசய்யமுடியும் எனும் மபாது இது மிக தகுதியானதாகும்.' 

இதவன ஸுபுலஸ் ஸலாம் எனும் அைர்களது நூலில் பதிந்த இமாமைர்கள் 'இது கருத்துக்களில் மிக 

அழகானதாக இருக்கின்ைது, அலி உமர் (ரலி) மபான்மைார்களது கசய்திகள் அைர்களது 

(மவ்கூப்பான) கசய்திகளாகமை இருக்கின்ைது என்று கூறுகின்ைார்கள்.  (அல்லாஹு அஃலம்) 
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