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ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

ரமழான் ந ான்பு பற்றிய அல்குர்ஆன் வசனங்கள் ஓர் பார்வவ! 

 

ٰٓـاَيَُّها َّقُْوَن   ي  يَاُم َکَما ُكتَِب َعلَى الَِّذْيَن ِمْن قَْبِلُکْم لَعَلَُّكْم تَت َمنُْوا ُكتَِب َعلَْيُکُم الص ِ   الَِّذْيَن ا 

ஈமான் ககாண்ந ார்கநே! உங்களுக்கு முன் இருந்தவர்கள் மீது ந ான்பு விதிக்கப்பட்டிருந்தது நபால் உங்கள் 

மீதும்(அது) விதிக்கப்பட்டுள்ேது; (அதன் மூலம்)  ீங்கள் இவறயச்சமுவ நயார் ஆகலாம்.  (2:183) 

கசால் விேக்கம்: 

اَيَُّها ٓـٰ َمنُْوا ي  الَِّذْيَن ا        ம்பிக்வகயாேர்கநே,      َُكتِب     க வமயாக்கப்பட் து,      َُعلَْيُکم     உங்கள் மீது,      ُيَام      الص ِ

ந ான்பு,     َکَما     நபான்று,      َُكتِب     க வமயாக்கப்பட் து,     َعلَى     மீது,       َالَِّذْين     எவர்கள்,      ِْمْن قَْبِلکُم     

உங்களுக்கு முன்னர்,        لَعَل      இந்த கசால்லுக்கு ஒரு எழுவாய் பயனிவல வருவது அவசியம், பயனிவலயில் 

வருவவத எழுவாய்க்கு ஆதரவு வவப்பவத குறிக்கும் ஒரு கசால்.     ُْكم       ீங்கள் ,         ََّقُْون  ங்கள்ீ        ۙ  تَت

பயப்படுவீர்கள்  

يَامُ   ٰيٰٓـاَيَُّها ال ِذْيَن ٰاَمنُْوا ُكتَِب َعلَْيُکُم الص ِ

இந்த வசனம் மூலம் முஃமின்கள் மீது ந ான்பு க வம என்பது கதேிவாகின்றது,  

ந ான்பு என்றால்; அல்லாஹ்வுக்காக உணவவயும், பணத்வதயும், இல்லறத்நதவவயில் ஈடுபடுவவதயும் 

தவிர்த்து இருப்பதாகும்.  

 َکَما ُكتَِب َعلَى ال ِذْيَن ِمْن قَْبِلُکمْ 

முஸ்லிம்கோகிய எங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீதும் ந ான்பு க வமயாக்கப்பட்டிருந்தது என்பதும் இந்த 

வசனம் கற்றுத்தரும் ஒரு பா மாகும். ஒவ்கவாரு சமுதாயத்திற்கும் அல்லாஹ்வின் வழிகாட் ல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ேது என்பநத அடிப்பவ . அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ِمْنَهاًجا   ت   َولَْو َشآٰ ََ    ِلُكل ٍّ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً وَّ َيْبلَُوُكْم فِْى َمۤا ا  ـِكْن ل ِ ل  اِحدَةً وَّ ةً وَّ ُ لََجـعَلَـُكْم اُمَّ تِ  ُكمْ ٮّٰللاه     فَاْستَبِقُوا اْلَخـْيـر 

உங்கேில் ஒவ்கவாரு கூட் த்தாருக்கும் ஒவ்கவாரு மார்க்கத்வதயும், வழிமுவறவயயும்  ாம் 

ஏற்படுத்தியுள்நோம்; அல்லாஹ்  ாடினால் உங்கள் அவனவவரயும் ஒநர சமுதாயத்தவராக ஆக்கியிருக்கலாம்; 

ஆனால், அவன் உங்களுக்குக் ககாடுத்திருப்பவதக் ககாண்டு உங்கவேச் நசாதிப்பதற்காகநவ (இவ்வாறு 

கசய்திருக்கிறான்); எனநவ  ன்வமயானவற்றின்பால் முந்திக் ககாள்ளுங்கள். .(5:48) 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எங்கேது ந ான்புக்கும்  நவதக்காரர்கேின் ந ான்புக்கும்  இவ யில் உள்ே 

வித்தியாஸம் ஸஹர் உணவு சாப்பிடுவதாகும். (முஸ்லிம்)  

َّقُْونَ   لَعَلَُّكْم تَت

இதன் மூலம் இவறயச்சம் ஏற்படுவது எப்படி? 'முன்னால் குறிக்கப்பட்  வி யங்கள் ஏவனய காலங்கேில் 

அல்லாஹ் அனுமதித்த ஹலாலாவனவவயாகும், ஒரு மாத காலம் ஹலாவல அல்லாஹ்வுக்காக விடும் 

மனிதனுக்கு ஹராமான அல்லாஹ்வால் தடுக்கப்பட்  வி யங்கவே விடுவது எப்படி கஷ் மாக இருக்கும். 
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எனநவ ஹலாவல வி ப்பழக்குவதன் மூலம் ஹராத்வத வி ப்பழக்குவநத ந ான்பின் ந ாக்கம், ஹராத்வத 

விட்க ாதுங்குவநத இவறயச்சம்.'  

 பி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்: இவேஞர் சமூகநம! உங்கேில் திருமணம் முடிக்க சக்தி உள்ேவர் திருமணம் 

முடிக்கட்டும், யார் சக்தி கபறவில்வலநய அவர் ந ான்பு பிடிக்கட்டும், அது அவருக்கு நக யமாக இருக்கும்.  

(புகாாி;1905,5066, முஸ்லிம்) இன்கனாரு அறிவிப்பில்; 'அது பார்வவவய தாழ்த்தும், கற்வப பாதுகாக்கும்.' என்று 

வந்துள்ேது. 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் கபாய் நபசுவவதயும், கபாய்   வடிக்வகவயயும் வி வில்வலநய அவர் 

பசித்திருப்பதிலும், தாகித்திருப்பதிலும் அல்லாஹ்வுக்கு எந்த நதவவயுமில்வல.  (புகாாி:6057,1903) 

எனநவ எங்கேது மார்க்கம் காட்டித்தந்த அடிப்பவ யில் வணக்க வழிபாடுகேில் ஈடுபட்டு இவறயச்சத்வத 

கூட்டிக்ககாண்டு  ாள்ேவர்கோக வாழ முற்ப நவண்டும். 

 

ْن اَي اٍم اَُخرَ  ِرْيًضا اَْو َعٰلى َسفٍَر فَِعد ةٌ م ِ ْعُدْوٰدٍتٍؕ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم م  ٗ  فِْدي ٌٌَ  ٍؕاَي اًما م  ْيُُْونَ ِِ  َوَعلَى ال ِذْيَن يُ

ٗ  َِعَاُم  َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر ل  َِو  ُکْم اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمْونَ  ِمْسِكْينٍٍؕ فََمْن تَ   ٍؕؕ َواَْن تَُصْوُمْوا َخْيٌر لـ 

 

 (இவ்வாறு விதிக்கப் கபற்ற ந ான்பு) சில குறிப்பட்   ாட்கேில் (க வமயாகும்); ஆனால் (அந் ாட்கேில்) 

எவநரனும் ந ாயாேியாகநவா, அல்லது பயணத்திநலா இருந்தால் (அவர் அக்குறிப்பிட்   ாட்கேின் 

ந ான்வபப்) பின்னால் வரும்  ாட்கேில் ந ாற்க நவண்டும்; எனினும்(கடுவமயான ந ாய், முதுவம நபான்ற 

காரணங்கேினால்) ந ான்பு ந ாற்பவதக் கடினமாகக் காண்பவர்கள் அதற்குப் பாிகாரமாக - ஃபித்யாவாக - ஒரு 

மிஸ்கீனுக்கு (ஏவழக்கு) உணவேிக்க நவண்டும்; எனினும் எவநரனும் தாமாகநவ அதிகமாகக் ககாடுக்கிறாநரா 

அது அவருக்கு  ல்லது - ஆயினும்  ீங்கள் (ந ான்பின் பலவன அறீவீர்கோனால்),  ீங்கள் ந ான்பு ந ாற்பநத 

உங்களுக்கு  ன்வமயாகும் (என்பவத உணர்வீர்கள்).  (2:184) 

 

கசால் விேக்கம்: 

ْعُدْوٰدٍتٍؕ      ,ாட்கள்      اَي اًما ْنُكمْ م       ,இருந்தார்     َكانَ      ,எவர், யார்     فََمنْ      ,எண்ணப்பட் வவ     م       உங்கேில்,     

ِرْيًضا نْ      ,கணக்கிடுதல்     فَِعد ةٌ      ,பயணத்தில்     َعٰلى َسفَرٍ      ,அல்லது     اَوْ      ,ந ாயாேி     م  اَي امٍ  م ِ       ாட்கேில்,     

ْيُُْونَٗ     ,வர்கள்     ال ِذْينَ      ,இன்னும் மீது     َوَعلَى     ,மற்றவவ, நவறு      ٍؕاَُخرَ  ِِ ؕ  يُ      அதற்கு சிரமப்படுகிறார்கள்,     

َِعَامُ      ,பாிகாரம்     فِْديَ ٌٌ       உணவு,      ٍِمْسِكْين ٍؕؕ      ஓர் ஏவழ,      ْفََمن     எவர்,      َع َِو       َخْيًرا     ,உபாியாகச் கசய்தார்     تَ

 ன்வம,      َفَُهو     அது,      ٌَخْير      ன்வம,      ٗل     அவருக்கு,     َواَْن تَُصْوُمْوا     இன்னும்  ீங்கள் ந ான்பு ந ாற்பது,     

ُکمْ      ,மிகச் சிறந்தது     َخْيرٌ  اِنْ       ,உங்களுக்கு     لـ        ிபந்தவனயிடுவதற்கு பாவிக்கப்படும் கசால்      ُْكْنتُم     

 ீங்கள் இருந்தீர்கள்,      َتَْعلَُمْون      அறிவீர்கள்.   

ْعُدْوٰدٍتٍؕ   اَي اًما م 

குறிப்பிட்   ாட்கேில் ந ான்பு பிடிப்பநத இந்த வசனம் மூலம் விேங்குகின்றது, இது ஆரம்பத்தில் சட் மாக 

இருந்து, பிறகு ரமலான் மாதம் ந ான்பு பிடித்தல் என்ற சட் த்தின் மூலமாக மாற்றப்பட் து என்று இப்னு கஸீர் 

இமாமவர்கள் பதிந்துள்ோர். 
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ஆஇஷா ரலி அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாம்)  ாேில் ந ான்பு பிடிக்கப்பட் து, ரமலான் 

ந ான்பு க வமயாக்கப்பட்  பிறகு விரும்பியவர் பிடித்தனர், விரும்பியவர் ந ான்வப விட் னர். 

(புகாாி:4502,2001, முஸ்லிம்) 

ஆஇஷா ரலி அவர்கள் கூறினார்கள்: குவறஷிக் குலத்தினர் அறியாவமக் காலத்தில் ஆஷுரா தினத்தில் ந ான்பு 

ந ாற்று வந்தனர். ரமோன் ந ான்பு க வமயாக்கப்படும் வவர  பி(ஸல்) அவர்களும் ஆஷுரா ந ான்பு 

ந ாற்குமாறு கட் வேயிட் ார்கள். (ரமோன்ந ான்பு க வமயாக்கப்பட் ) பின்னர் '(ஆஷுரா  ாேின் 

ந ான்வப) ந ாற்க விரும்புபவர் அவத ந ாற்கட்டும்! விட்டுவி  விரும்புபவர் அவத விட்டுவி ட்டும்!' எனக் 

கூறினார்கள். (புகாாி: 1893) 

 

ِرْيًضا اَْو َعٰلى َسفٍَر فَِعد ةٌ  ْن اَي اٍم اَُخرَ  فََمْن َكاَن ِمْنُكْم م    م ِ

அடுத்து இந்த வசனம் மூலம் இன்னகமாரு சட் ம் கதேிவுபடுத்தப்படுகின்றது, அது தான் 'ந ாயாேிகளும், 

பயணிகளும் அந்த  ிவலயில் ந ான்வப விட்டுவிட்டு, நவறு  ாட்கேில் ந ான்பு பிடிக்க நவண்டும் 'என்பது. 

அவர்கள் கஷ் ப்பட்டு ந ான்பு பிடிக்கத்நதவவயில்வல என்ற சலுவகநய இது. 

  ٗ َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر ل  َِو  َِعَاُم ِمْسِكْينٍٍؕ َفَمْن تَ ٗ  فِْدَي ٌٌ  ْيُُْونَ ِِ ُکْم اِْن ُكْنتُْم  َوَعلَى ال ِذْيَن يُ ٍؕؕ َواَْن تَُصْوُمْوا َخْيٌر لـ 

 تَْعلَُمْونَ 

அடுத்து இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்து மாற்றப்பட்  ஒரு சட் ம் இந்த வசனத்தில் நபசப்படுகின்றது, 

அதுதான்; 'பயணியல்லாதவர்கள் ந ான்பு பிடிக்க சக்தியுள்ேவர்கள் ந ான்பு பிடிப்பதற்கும், ந ான்வப 

விட்டுவிட்டு உணவேிப்பதற்கும் நதர்வுககாடுக்கப்பட் வர்கள்' விரும்பினால் ந ான்பு பிடிப்பார்கள், 

விரும்பினால் ந ான்வப விட்டுவிட்டு அதற்காக ஒரு ஏவழக்கு உணவு ககாடுப்பார்கள். பல ஏவழகளுக்கு 

உணவேித்தால் அது  ல்லதாகும், ந ான்பு ந ாற்றால் மிகவும்  ல்லதாகும். 

இந்த கருத்து இப்னு மஸ்ஊத், இப்னு அப்பாஸ், (ரலி) முஜாஹித், தாவூஸ், முகாதில் (ரஹ்) இன்னும் பல சலப் 

அறிஞர்கேின் கூற்றாக இருக்கின்றது.    

ஸலமா இப்னு அக்வஃ(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ந ான்பு ந ாற்கச் சக்தியுள்ேவர்கள் (ந ான்பு ந ாற்கத் 

தவறினால்) அதற்குப் பாிகாரமாக ஓர் ஏவழக்கு உணவேிப்பது க வமயாகும்' எனும் (திருக்குர்ஆன் 02:184வது) 

இவறவசனம் அருேப்பட் நபாது, விரும்பியவர் ந ான்பு ந ாற்காமல் விட்டுவிட்டு பாிகாரம் கசய்துவந்தார். 

பின்னர் இவத மாற்றி இதற்குப் பின்னுள்ே வசனம்('உங்கேில் அந்த மாதத்வத அவ கிறவர் அதில் ந ான்பு 

ந ாற்கட்டும்!' என்ற 02:185வது வசனம்) அருேப்கபற்றது. (புகாாி: 4507) 

 

அநதந ரம் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் 'இந்த வசனம் கபாதுவாக மாற்றப்பட் தல்ல, மாறாக ந ான்பு 

பிடிக்க சாதியற்ற வநயாதிபர்கள் வி யத்தில் வி யத்தில் இறங்கியதாகும்.' என்று கூறினார்கள். 

அதாஃ இப்னு அபீ ரபாஹ்(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அவர்கள், 'வ அலல்லதீன 

யுதவ்வகூனஹு பித்யத்துன் தஆமு மிஸ்கீன்' (ரமோன் ந ான்பு க வமயாக்கப்பட்டு(ம் அவத ந ாற்கச் 

சக்தியின்றி) இருப்பவர்கள் (ஒரு  ாள் ந ான்வப விட் தற்குப்) பாிகாரமாக ஓர் ஏவழக்கு உணவேிக்க 

நவண்டும்) எனும் (திருக்குர்ஆன் 02:184வது) இவறவசனத்வத ஓதி, 'இது சட் ம் மாற்றப்பட்  வசனம் அன்று; 

ந ான்பு ந ாற்க இயலாத தள்ோத முதியவவரயும் தள்ோத வயதுவ ய கபண்வணயும் இது குறிக்கும். அவர்கள் 

ஒவ்கவாரு  ாளுக்கும் பகரமாக ஓர் ஏவழக்கு உணவேிக்கட்டும்' என்றுகூறினார்கள். (புகாாி: 4505) 
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எனநவ சுருக்கம்; பயணிகள் அல்லாத ஆநராக்கியமானவர்கள் வி யத்தில் பின்னால் வரும் வசனத்தின் மூலம் 

மாற்றப்பட்டுவிட் து, ந ான்பு பிடிக்க சக்தியற்ற வநயாதிபர்கள் ந ான்புபிடிக்கத் நதவவயில்வல அவர்களுக்கு 

கலாவும் இல்வல, ஒரு ந ான்புக்காக ஒரு ஏவழக்கு உணவேித்தால் நபாதுமானது  என்பதாகும். (இப்னு கஸீர்) 

அனஸ் (ரலி) அவர்கள், அவர்கேது முதுவம காலத்தில் ஒரு வரு ம், அல்லது இரண்டு வரு ங்கள் ந ான்பின் 

ஒவ்கவாரு  ாளுக்குமாக ஒரு ஏவழக்கு கராட்டி மற்றும் இவறச்சி உணவாக ககாடுத்து, ந ான்வப விட் ார்கள். 

(புஹாாி: குறிப்பு கசய்தி, அபூ யஃலாவில் அறிவிப்பாேர் கதா ர் அருந்த  ிவலயில் பதியப்பட்டுள்ேது.) 

அடுத்து இந்த வசனத்திற்கு கீழால் 'தனக்கு அல்லது தன் குழந்வதகளுக்கு பயப்படும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள், 

கர்ப்பிணிகேின் சட் மும் நபசப்பட்டுள்ேது, அவர்கள் வி யத்தில் கருத்து நவற்றுவம இருக்கின்றது. சிலர் 

'ந ான்வப விட்டுவிட்டு கலாஃவும் கசய்வார்கள், உணவும் ககாடுப்பார்கள்' என்றும், சிலர், 'உணவேிப்பார்கள், 

கலாஃ நதவவயில்வல' என்றும், சிலர், 'கலாஃ கசய்வார்கள், உணவேிக்கத்நதவவயில்வல' என்றும், சிலர், 

'அவர்களுக்கு கலாஃவும் இல்வல, உணவேிக்கத் நதவவயுமில்வல' என்று கூறினார். (இப்னு கஸீர்) அல்லாஹு 

அஃலம் . 

 

 

َن اْلُهٰدى َوا ِٗ اْلُُْرٰاُن هًُدى ل ِلن اِس َو بَي ِٰنٍت م ِ ْلفُْرقَاِنِۚ فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم َشْهُر َرَمَضاَن ال ِذْىٰٓ اُْنِزَل فِْي

ُ بُِکُم اْليُْسَر َوََل يُِرْيُد  الش ْهَر فَْليَـُصْمُٗ  ْن اَي اٍم اَُخرٍَؕ يُِرْيُد ّٰللاه ٍؕؕ َوَمْن َکاَن َمِرْيًضا اَْو َعٰلى َسفٍَر فَِعد ةٌ م ِ

َ َعلٰ  بُِکُم اْلعُْسرَ    َولَعَل ُکْم تَْشُكُرْونَ  ُكمْ ٮى َما َهدٰ َوِلتُْکِملُوا اْلِعد ةَ َوِلتَُکب ُِروا ّٰللاه

 

ரமோன் மாதம் எத்தவகயகதன்றால் அதில் தான் மனிதர்களுக்கு (முழுவமயான வழிகாட்டியாகவும், கதேிவான 

சான்றுகவேக் ககாண் தாகவும்; ( ன்வம - தீவமகவேப்) பிாித்தறிவிப்பதுமான அல் குர்ஆன் இறக்கியருேப் 

கபற்றது; ஆகநவ, உங்கேில் எவர் அம்மாதத்வத அவ கிறாநரா, அவர் அம்மாதம் ந ான்பு ந ாற்க நவண்டும்; 

எனினும் எவர் ந ாயாேியாகநவா அல்லது பயணத்திநலா இருக்கிறாநரா (அவர் அக்குறிப்பிட்   ாட்கேின் 

ந ான்வபப்) பின்வரும்  ாட்கேில் ந ாற்க நவண்டும்; அல்லாஹ் உங்களுக்கு இலகுவானவத  ாடுகிறாநன 

தவிர, உங்களுக்கு சிரமமானவத அவன்  ா வில்வல; குறிப்பிட்   ாட்கள் (ந ான்பில் விடுபட்டுப் நபானவதப்) 

பூர்த்தி கசய்யவும், உங்களுக்கு ந ர்வழி காட்டியதற்காக அல்லாஹ்வின் மகத்துவத்வத  ீங்கள் நபாற்றி  ன்றி 

கசலுத்துவதற்காகவுநம (அல்லாஹ் இதன் மூலம்  ாடுகிறான்).  (2:185) 

 

கசால் விேக்கம்; 

ٰٓؕ ال ِذىْ      ,ரமழான்     َرَمَضانَ      ,மாதம்     َشْهرُ       எது,      َاُْنِزل     இறக்கப்பட் து,      ِٗ      اْلُُْرٰانُ      ,அதில்     فِْي

அல்குர்ஆன்,     ُهًدى     ந ர்வழியாக,      ل ِلن اِس     மக்களுக்கு,      ٍَو بَي ِٰنت     இன்னும் சான்றுகோக,      ِ اْلُهٰدى نَ م      

ந ர்வழியின்,      َِواْلفُْرقَان ِؕۚ      இன்னும் பிாித்தறிவிக்கக்கூடியது,      ْفََمن     எவர்,      ََشِهد     அவ ந்துவிட் ார்,      ُِمْنُكم     

உங்கேிலிருந்து,      َالش ْهر     மாதம்,      ُٗفَْليَـُصْم  ٍؕؕ      அவர் அதில் ந ான்பிருக்கவும்,      ََمنْ و      இன்னும் எவர்,      ََکان     

இருந்தார்,     َمِرْيًضا     ந ாயாேி,      ْاَو     அல்லது,     ٍَعٰلى َسفَر     பயணத்தில்,     ٌفَِعد ة     கணக்கிடுதல்,      ْن      م ِ

இருந்து,      ٍاَي ام      ாட்கள்,      َاَُخر ٍؕؕ      மற்றவவ, நவறு,      ُيُِرْيد      ாடுவான்,      ُ      بُِکمُ      ,அல்லாஹ்     ّٰللاه

உங்களுக்கு,      َاْليُْسر     இலகு,      َُوََل يُِرْيد     இன்னும்  ா மாட் ான்,      ُبُِکم     உங்களுக்கு,      َاْلعُْسر     சிரமம்,     

ةَ اْلِعد       ,இன்னும்  ீங்கள் முழுவமப்படுத்துவதற்காக     َوِلتُْکِملُوا      எண்ணிக்வக,     َوِلتَُکب ُِروا     இன்னும்  ீங்கள் 
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கபருவமப்படுத்துவதற்காக,      َ ُكمْ ٮَعٰلى َما َهدٰ      ,அல்லாஹ்     ّٰللاه      உங்கவே ந ர்வழி   த்தியதற்காக,      َولَعَل ُکْم

 இன்னும்  ீங்கள்  ன்றி கசலுத்துவதற்காக      تَْشُكُرْونَ 

ِٗ اْلُُْرٰانُ َشْهُر  َرَمَضاَن ال ِذْىٰٓ اُْنِزَل فِْي  

இந்த வசனம் மூலம் ரமழான் மாதத்தின் சிறப்பு எடுத்துக்காட் ப்படுகின்றது, அல்குர்ஆவன இறக்குவதற்கு 

அல்லாஹ் அந்த மாதத்வதநய நதர்வு கசய்துள்ோன். அநத நபான்று ஏவனய நவதங்களும் இந்த மாதத்தில் 

இறக்கப்பட் தாக இப்னு கஸீர் இமாமவர்கள் கூறி, சில ஆதாரங்கவே முன்வவக்கிறார்கள். (முஸ்னத் அஹ்மத்; 

16984 பலவீனமானது- ஷுஐப் அல் அர்னாவுத்) 

அடுத்து, அல்குர்ஆன் ரமழானில் இறக்கப்பட் து என்றால், அது முழுவதுமாக கீழ் வானத்தில் இருக்கும் 'வபதுல் 

இஸ்ஸா' என்ற இ த்திற்கு இறக்கப்பட் து, அது கத்ருவ ய இரவிலாகும், அதன்பிறகு இருபத்து மூன்று 

ஆண்டுகோக கட் ம் கட் மாக, நதவவக்நகற்ப  பிகோருக்கு இறக்கப்பட் து என்பநத ந ாக்கமாகும். 

இதவனநய இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். (இப்னு கஸீர்) 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

اِحَدةً  َوقَالَ  ِٗ اْلـُُْرٰاُن ُجْملَ ًٌ و  َل َعلَْي اَد ََ  ِۛۚؕ َكٰذِل ََ  ۛ   ال ِذْيَن َكفَُرْوا لَْوََل نُز ِ ََ ٗ  فُـ   َوَرت ْلٰنُٗ تَْرِتْيًل   ِۚؕ ِلنََُب َِت بِ

இன்னும்: “இவருக்கு இந்த குர்ஆன் (கமாத்தமாக) ஏன் ஒநர த வவயில் முழுதும் இறக்கப்ப வில்வல?” என்று 

 ிராகாிப்நபார் நகட்கிறார்கள்; இவதக் ககாண்டு உம் இதயத்வத உறுதிப்படுத்துவதற்காக இதவன 

படிப்படியாக  ாம் இறக்கிநனாம். (25:32) 

ِ َواَْحَسَن تَْفِسْيًرا ٍؕ   َوََل يَاْتُْونَ ََ بَِمٍََل اَِل  ِجئْٰن ََ بِاْلَحـق 

அவர்கள் உம்மி ம் எவ்விதமான உவமானத்வதக் ககாண்டு வந்தாலும், (அவத வி வும்) உண்வமயானதும், 

அழகானதுமான ஒரு விேக்கத்வத  ாம் உமக்குக் ககாடுக்காமல் இல்வல. (25:33) 

அடுத்து அது ரமழான் மாதத்தின், பரக்கத் கசய்யப்ப  இரவான  கத்ருவ ய இரவில் இறக்கப்பட் து என்பநத 

குர்ஆனின் கதேிவான கசய்தியாகும், ஷஃபான் மாதத்தின் பதிவனந்தாவது இரவில் இறக்கப்பட் தாக சிலர் 

கூறும் கசய்தி தவறானதாகும். (அல்லாஹு அஃலம்) 

அல்லாஹ் கூறுகின்றன:   

 ிச்சயமாக  ாம் அவத (குர்ஆவன) கண்ணியமிக்க (வலலத்துல் கத்ர்) என்ற       ؕ  ِۚ اَْنَزْلٰنُٗ فِْى َلْيلَ ٌِ اْلَُْدرِ  اِن ا  

இரவில் இறக்கிநனாம்.       َٰما لَْيلَ ٌُ اْلَُْدرٍِؕ   ََ ٮَوَما  اَْدر      நமலும் கண்ணியமிக்க இரவு என்ன என்பவத உமக்கு 

அறிவித்தது எது?       ْن اَْلِف َشْهرٍٍؕ  لَْيلَ ٌُ اْلَُْدِر  கண்ணியமிக்க (அந்த) இரவு ஆயிரம் மாதங்கவே       ؕ  َخْيٌر م ِ

வி  மிக்க நமலானதாகும். (97:1,2,3) 

اِن ا  اَْنَزْلٰنُٗ فِْى لَْيلَ ٌٍ       !கதேிவான இவ்நவதத்தின் மீது சத்தியமாக        ؕۛ    َواْلِكٰتِب اْلُمبِْينِ      .ஹா, மீம் .       ِۚؕۛ    ٰحمٰٓ 

ٰبـَرَك ٌٍ   ிச்சயமாக,  ாம் அதவன பாக்கியமுள்ே இரவிநல இறக்கிநனாம்;  ிச்சயமாக         اِن ا ُكن ا ُمْنِذِرْينَ   مُّ

(அதன் மூலம்) அச்சமூட்டி எச்சாித்துக் ககாண்ந  இருக்கின்நறாம்.       فِْيَها يُْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحِكْيٍم      . அதில் 

முக்கியமான ஒவ்கவாரு விஷயங்களும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. (44:1,2,3,4) 

நமலும்  பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:'ரமோனின் கவ சிப் பத்து  ாள்கேில் உள்ே ஒற்வறப்பவ  

இரவுகேில் வலலத்துல் கத்வரத் நதடுங்கள்!' (புகாாி: 2017) 
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 பி(ஸல்) அவர்கள் ரமோனின் கவ சிப்பத்து  ாள்கேில் இஃதிகாஃப் இருப்பார்கள்; 'ரமோனின் கவ சிப்பத்து 

 ாள்கேில் வலலத்துல் கத்வரத் நதடுங்கள்!' எனக் கூறுவார்கள். (புகாாி: 2020) 

இவறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ரமோனின் கவ சிப் பத்து  ாள்கேில் வலலத்துல் கத்வர 

நதடுங்கள்! 'வலலத்துல் கத்வர இருபத்கதான்றாவது இரவில், இருபத்து மூன்றாவது இரவில், இருபத்து 

ஐந்தாவது இரவில் நதடுங்கள்!' (ஸஹீஹுல் புகாாி: 2021) 

َن اْلُهٰدى َواْلفُْرقَاِنِۚ   ُهًدى ل ِلن اِس َو َبي ِٰنٍت م ِ

அடுத்து அல் குர்ஆன் இறக்கப்பட்  ந ாக்கத்வத அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; மனித சமூகத்திற்கு ந ர்வழி 

காட்டுதல், சத்தியத்தின் கதேிவுகோக, அதற்கான ஆதாரங்கோக அவமவதும், சத்தியத்வதயும் அசத்தியத்வதயும் 

நவறுபடுத்திக் காட் ல்,  ஹலால் (அனுமதிக்கப்பட் து), ஹராம் (தடுக்கப்பட் து) ஆகியவற்வற 

நவறுபடுத்திக்காட்டுவது  நபான்றவவநய ந ாக்கமாகும். 

அடுத்து ரமழான் மாதத்வத 'ரமழான்' என்று அவழக்கக்கூ ாது, 'ரமழான் மாதம்' என்நற அவழக்க நவண்டும், 

ஏகனனில் 'ரமழான்' என்பது அல்லாஹ்வின் கபயராகும் என்று அபூ ஹுவரரா (ரலி) கூறியதாக ஒரு கசய்தி 

பதியப்பட்டுள்ேது, அது பலவீனமானது என்பது ன்,  பிகோர் கூற்றாக வந்திருப்பது மிக பலவீனமாதாகும். 

என்பது ன் 'ரமழான்' என்று அவழப்பதற்கு  பிகோர் அனுமதியேித்துள்ோர்கள் என்பதும் அறிந்திருக்க 

நவண்டியநத. 

இவறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ரமலான் வந்துவிட் ால் கசார்க்கத்தின் வாசல்கள் 

திறக்கப்படுகின்றன.' (புகாாி: 1898) 

இவறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ரமலானில்  ம்பிக்வகயு னும்  ன்வமவய எதிர்பார்த்தும் ந ான்பு 

ந ாற்கிறவர்கேின் முந்வதய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன.' (புகாாி: 1901) 

 

  فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الش ْهَر فَْلَيـُصْمُٗ 

அடுத்து இந்த வசனம் மூலம் ரமலான் மாதத்வத அவ யும் ஆநராக்கியமான  ிவலயில் உள்ே, வயதுக்குவந்த,  

ஒவ்கவாரு ஊர்வாசியும் ந ான்பு பிடிப்பது கட் ாயம் என்பவதயும் எடுத்துக்காட்டுகின்றது. இந்த வசனநம 

முன்வனய வசனத்தின் சட் த்வத {ஆநராக்கியமானவரும் விரும்பினால் ந ான்பு பிடிப்பார், அல்லது 

உணவேிப்பார் என்ற சட் த்வத} மாற்றியது. 

ْن اَي اٍم اَُخرَ   َوَمْن َکاَن َمِرْيًضا اَْو َعٰلى َسفٍَر فَِعد ةٌ م ِ

அடுத்து இந்த வசனம் மூலம் ரமழாவன அவ ந்தவர் ந ான்பு பிடிப்பது கட் ாயம் என்று கூறிய அல்லாஹ் 

மீண்டும் சலுவக வழங்கப்பட்ந ாவரயும், நவகறாரு  ாேில் கலாஃ கசய்வது கட் ாயம் என்பவதயும் 

கதேிவுபடுத்துகின்றான். 

பயணத்தில் ந ான்வப விடுவது சலுவகநய; 

அபூ தர்தா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ' ாங்கள்  பி(ஸல்) அவர்கேின் பயணகமான்றில் கவயில் மிகுந்த ஒரு 

 ாேில் அவர்களு ன் கசன்நறாம். கடும் கவப்பத்தின் காரணமாக சிலர் தம் வகவயத் தம் தவலயில் வவத்தனர். 

அப்பயணத்தில்  பி(ஸல்) அவர்கவேயும் இப்னு ரவாஹா(ரலி)அவர்கவேயும் தவிர எங்கேில் நவறு எவரும் 

ந ான்பு ந ாற்றிருக்கவில்வல!' (புகாாி:1945, முஸ்லிம்) 

ஜாபிர் இப்னு அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  பி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தநபாது, 

ஒருவர்  ிழலில் தங்க வவக்கப்பட்டு மக்கள் (அவவரச்சுற்றிலும்) குழுமியிருந்தவதக் கண் ார்கள். 'இவருக்கு 
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என்ன ந ர்ந்தது?' என்று நகட் ார்கள். 'இவர் ந ான்பு ந ாற்றிருக்கிறார்!' என்று மக்கள் கூறினார்கள். 

அப்நபாது  பி(ஸல்) அவர்கள் '(பலவீனமான  ிவலயில் உள்ேவர்கள்) பயணத்தில் ந ான்பு ந ாற்பது 

 ற்கசயலில் நசராது!' என்று கூறினார்கள். (புகாாி: 1946) 

அனஸ் இப்னு மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  ாங்கள்  பி(ஸல்) அவர்களு ன் பயணத்தில் கசல்நவாம். 

ந ான்பு ந ாற்றவவர ந ாற்காதவரும் ந ற்காதவவர ந ாற்றவரும் குவற கூறமாட் ார்கள். (புகாாி: 1947) 

 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوَل يُِريُد ِبُكُم اْلعُْسرَ  يُِريدُ  ّٰللا   

அடுத்து இந்த வசனம், இப்படி சலுவக வேங்கப்படுவது அல்லாஹ் மனித சமூகத்திற்கு கஷ் த்வத விரும்பாமல், 

இலகுபடுத்துவவதநய விரும்புகின்றான் என்பதன் எடுத்துக்காட் ாகும்.  இஸ்லாத்தின் சிறப்பம்சமாகும். 

இஸ்லாம் இலகுவான மார்க்கமாகும்; 

 பி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'இலகுவாக்குங்கள்; சிரமத்வதக் ககாடுக்காதீர்கள். நமலும்  ல்லவற்வறநய 

கசால்லுங்கள். சலிப்பவ ந்து ஓடிவிடுமாறு கசய்யாதீர்கள்; கவறுப்பூட் ாதீர்கள்'  (புகாாி: 69 , முஸ்லிம்) 

 பி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ' ிச்சயமாக இந்த மார்க்கம் எேிதானது. இம்மார்க்கத்வத எவரும் (தமக்கு) 

சிரமமானதாக ஆக்கினால், அவவர அது மிவகத்துவிடும். எனநவ,  டு ிவலவமவயநய நமற்ககாள்ளுங்கள். 

இயன்றவற்வறச் கசய்யுங்கள்;  ற்கசய்திவயநய கசால்லுங்கள்; காவலயிலும் மாவலயிலும் இரவில் சிறிது 

ந ரமும் (அல்லாஹ்வி ம்) உதவிநதடுங்கள்' (புகாாி: 39)  

 

اْلِعد ةَ  َوِلتُْكِملُوا  

அடுத்து ந ான்வப விடுவதற்கு சலுவக வழங்கிய அல்லாஹ் கலாஃ கசய்யுமாறு கூறுவது மாதத்தின் 

எண்ணிக்வகவய பூர்த்தியாக்குவதற்காக என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 

َ َعلَى َما َهَداُكمْ  َوِلتَُكب ُِروا ّٰللا   

அடுத்து எங்களுக்கு ந ர்வழி காட்டியதற்காகவும், சலுவககவே தந்து இலகுபடுத்தியவமக்காகவும் 

அல்லாஹ்வவ துதிக்குமாறு அல்லாஹ் இந்த வசனம் மூலம் வழிகாட்டுகின்றான், ஏகனனில் அல்லாஹ் 

எங்களுக்கு அருள் புாிந்தவமக்காக வணக்கங்களுக்கு பின்னால் அவவன துதிப்பது என்பது அல்குர்ஆனின் 

கபாதுவான வழிகாட் லாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

َ َكِذْكِرُكْم ٰابَآَٰءُکْم اَْو اََشد  ِذْکًرا   نَاِسَكُکْم فَاْذُکُروا ّٰللاه  ٍؕؕ  فَِاَذا قََضْيتُْم م 

ஆகநவ, உங்களுவ ய ஹஜ்ஜுகிாிவயகவே முடித்ததும்,  ீங்கள்(இதற்கு முன்னர்) உங்கள் தந்வதயவர  ிவனவு 

கூர்ந்து சிறப்பித்தவதப்நபால்-இன்னும் அழுத்தமாக, அதிகமாக அல்லாஹ்வவ  ிவனவு கூர்ந்து திக்ரு 

கசய்யுங்கள்;....(2:200) 

ٍؕؕ  فَِاَذا َعٰلى ُجنُْوبُِكْم ِۚ قُعُْوًدا و  َ قِيَاًما و  ٰلوةَ فَاْذكُُروا ّٰللاه   قََضْيتُُم الص 

 ீங்கள் கதாழுவகவய முடித்துக் ககாண் ால்,  ின்ற  ிவலயிலும், இருந்த இருப்பிலும், விலாப்புறங்கேின் மீது 

(படுத்திருக்கும்)  ிவலயிலும் அல்லாஹ்வவ திக்ரு கசய்யுங்கள்;.... (4:103) 
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َ  فَِاَذا ِ َواْذُكُروا ّٰللاه ٰلوةُ فَاْنتَِشُرْوا فِى اَْلَْرِض َواْبتَغُْوا ِمْن فَْضِل ّٰللاه    َكَِْيًرا ل عَل ُكْم تُْفِلُحْونَ قُِضيَِت الص 

பின்னர், (ஜுமுஆ) கதாழுவக  ிவறநவற்றப்பட்டு விட் தும், (பள்ேியிலிருந்து கவேிப்பட்டு) பூமியில் பரவிச் 

கசன்று அல்லாஹ்வுவ ய அருவேத் நதடிக் ககாள்ளுங்கள்; அன்றியும்,  ீங்கள் கவற்றியவ யும் கபாருட்டு, 

அல்லாஹ்வவ அதிகமதிகம் தியானம் கசய்யுங்கள். (62:10) 

இதனால்தான்  பியவர்கள் கதாழுவகக்குப் பின்னால் அல்லாஹ்வவ திக்ர் கசய்தார்கள் என்பவதப் பார்க்கலாம். 

அடுத்து இந்த வசனத்திலிருந்நத அதிகமான அறிஞர்கள் கபரு ாளுவ ய தினத்தில் தக்பீர் கசால்வவத சட் மாக 

எடுக்கின்றனர். 

தாவூத் அல்லாஹிாி அவர்கள் கட் ாயம் என்றும், அபூ ஹனீபா ரஹ் அவர்கள் தக்பீர் கசால்லத்நதவவயில்வல 

என்றும் கூற, ஏவனய அறிஞர்கள் தக்பீர் கசால்வது சுன்னா என்றும் கூறினர். (இப்னு கஸீர்) 

 َولَعَل ُكْم تَْشُكُرونَ 

அல்லாஹ்வால் க வமயாக்கப்பட் வத சாியாக  ிவறநவற்றுவதன் மூலம், அவனால் விேக்கப்பட் வவகவே 

தவிர்ந்து   ப்பதன் மூலம் அவனுக்கு  ன்றி கசலுத்தியவர்கோக இருக்கலாம் என்பநத வசனத்தின் முடிவாகும். 

 

 اُِجْيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ اِذَا دََعاِن فَْليَْستَِجْيبُْوا ِلْى َولْ 
ِمنُْوا َواِذَا َساَلَـَك ِعبَاِدْى َعن ِْى فَِان ِْى قَِرْيب   ْْ بِْى لَعَلَُّهْم يُ

  يَْرُشدُْونَ 

 ( பிநய!) என் அடியார்கள் என்வனப்பற்றி உம்மி ம் நகட் ால்; “ ிச்சயமாக  ான் சமீபமாகநவ இருக்கிநறன், 

பிரார்த்தவன கசய்பவாின் பிரார்த்தவனக்கு அவர் பிரார்த்தித்தால் விவ யேிக்கிநறன்; அவர்கள் 

என்னி நம(பிரார்த்தித்துக்) நகட்கட்டும்; என்வனநய  ம்பட்டும். அப்கபாழுது அவர்கள் ந ர்வழிவய 

அவ வார்கள்” என்று கூறுவீராக.  (2:186) 

கசால் விேக்கம்: 

 என்     ِعبَاِدىْ      ,உம்மி ம்     كَ      ,நகட் ான்     َساَلَـ ிபந்தவனயிடுவதற்காக பாவிக்கும் கசால் (ஆல்)       َواِذَا

அடியார்கள்,      َْعن ِى     என்வனப் பற்றி,     ْفَِان ِى      ிச்சயமாக  ான்,       قَِرْيب  ۙ      சமீபமானவன்,      ُاُِجْيب    

பதிலேிக்கிநறன்,      َدَْعَوة     அவழப்பு,     ِالدَّاع     அவழப்பாேன்,      ِاِذَا دََعان     அவர் என்வன அவழத்தால்,     

ِمنُْوا       ,எனக்கு     ِلىْ       ,ஆகநவ அவர்கள் பதிலேிக்கவும்      فَْليَْستَِجْيبُْوا ْْ  இன்னும் அவர்கள் என்வன     َوْليُ

 ம்பிக்வக ககாள்ேவும்,       ْبِى     என்வன,       َّلَعَل     இந்த கசால்லுக்கு ஒரு எழுவாய் பயனிவல வருவது 

அவசியம், பயனிவலயில் வருவவத எழுவாய்க்கு ஆதரவு வவப்பவத குறிக்கும் ஒரு கசால்,        ُْهم     அவர்கள்         

  ந ர்வழி அவ வார்கள்       يَْرُشدُْونَ 

இந்த வசனம் இறங்க காரணமாக இருந்த  ிகழ்வு (ஸபபுன் னுஸூல்)       

 ாட்டுப்புற அரபி ஒருவர்  பிகோாி ம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதநர!  ாங்கள் சம்பாசவன கசய்யும் அேவுக்கு 

எங்களுக்கு க ருக்கமாக அல்லாஹ் இருக்கின்றானா?, அல்லது  ாம் அவழக்கும் அேவுக்கு தூரத்தில் 

இருக்கின்றானா? என்று நகட் நபாது  பியவர்கள் கமௌனம் காத்தார்கள், அப்நபாது அல்லாஹ் (2:186) இந்த 

வசனத்வத இறக்கினான். (தபாி, இப்னு கஸீர்) 
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அநதந ரம் பிரார்த்திக்கும் நபாது உே உறுதியு னும், தணிந்த குரலிலும், சத்தத்வத உயர்த்தாமல், கவடிச் 

சத்தத்தில் இல்லாமல் அவழக்க நவண்டும். 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; எனது அடியான் என்வன  ிவனக்கும் இ த்தில் 

இருக்கின்நறன், அவன் என்வன அவழத்தால் அவனு ன் இருக்கின்நறன். (புகாாி: 7505, முஸ்லிம்) 

அபூ மூஸா அப்துல்லாஹ் இப்னு வகஸ்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:   ாங்கள்  பி(ஸல்) அவர்களு ன் (வகபர்) 

பயணத்தில் இருந்நதாம்.  ாங்கள் நம ான பகுதியில் ஏறும்நபாது 'அல்லாஹுஅக்பர்' (அல்லாஹ் மிகப் 

கபாியவன்) என்று (சப்தமிட்டுக்) கூறலாநனாம். அப்நபாது  பி(ஸல்) அவர்கள், 'மக்கநே! உங்கவேக் கட்டுப் 

படுத்திக் ககாள்ளுங்கள் (அவசரப்ப ாதீர்கள். கமன்வமயாக, கமல்லக் கூறுங்கள்!) ஏகனனில்,  ீங்கள் காது 

நகட்காதவவனநயா, இங்கு இல்லாதவவனநயா அவழப்பதில்வல. மாறாக, கசவியுறுநவாவனயும் 

பார்ப்பவவனயுநம அவழக்கின்றீர்கள்' என்றார்கள். பிறகு என்னி ம்  பி(ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்நபாது 

 ான் (மனதுக்குள்) 'லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்' என்று கூறிக்ககாண்டிருந்நதன். அப்நபாது 

 பி(ஸல்) அவர்கள், 'அப்துல்லாஹ் இப்னு வகநஸ! லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்' என்று 

கசால்வீராக! 'ஏகனனில், அது கசார்க்கத்தின் கருவூலங்கேில் ஒரு கருவூலமாகும்' என்று கூறியவாறு (அந்த 

வார்த்வத) லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ் (என்பதாகும்)' என்பதாகும். என்றார்கள்.  (புகாாி: 6384, 

முஸ்லிம்) 

ُخْفيَةً  اُْدُعْوا ًعا وَّ بُّ اْلُمْعتَِدْينَ    َربَُّكْم تََضرُّ ِِ ََ يُ   ٗ   ۙ     اِنَّ

(ஆகநவ, விசுவாசிகநே!) உங்கள் இரட்சகவன மிக்க பணிவாகவும், (தாழ்ந்த குரலில்) கமதுவாகவும் (உங்களுக்கு 

நவண்டியவவகவேக் நகாாிப் பிரார்த்தவன கசய்து)  ீங்கள் அவழயுங்கள்,  ிச்சயமாக அவன் வரம்பு 

மீறுநவாவர ந சிக்க மாட் ான். (7:55) 

دُوْ  َواْذُكرْ  ِخْيفَةً وَّ ًعا وَّ بََّك ِفْى نَْفِسَك تََضرُّ ِفِلْينَ رَّ َن اْلغ  ََ تَُكْن م ِ َصاِل َو  َْ ِ َوا   َن اْلَجـْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلغُدُو 

( பிநய!) உம் மனதிற்குள் மிக்க பணிநவாடும், பயத்நதாடும் (கமதுவாக) கசால்லில் உரத்த சப்தமின்றியும், 

காவலயிலும் மாவலயிலும் உமதிரட்சகவன  ிவனவு கூர்வீராக! (அவவன) மறந்திருப்நபாாில்  ீர் ஆகியும் 

வி ாதீர்.   (7:205) 

இப்னு கஸீர் இமாம் அவர்கள் கூறினார்கள்; இந்த  பிகமாழிகள் பின்வரும் குர்ஆன் வசனங்கவேப் 

நபான்றதாகும்.   

ِسنُْونَ  اِنَّ  ِْ الَِّذْيَن ُهْم مُّ َ َمَع الَِّذْيَن اتََّقْوا وَّ  ّٰللاه

 ிச்சயமாக அல்லாஹ், பயபக்தியுவ யவர்களு னும்,  ற்கசயல் புாிகின்றவர்களு னும் இருக்கிறான். (16:128) 

ى  ََ تََخافَآٰ  قَالَ    اِنَِّنْى َمَعُكَمۤا اَْسَمُع َواَر 

(அதற்கு அல்லாஹ்) “ ீங்கேிருவரும் அஞ்ச நவண் ாம்;  ிச்சயமாக  ான்  கசவிநயற்கும்  ிவலயிலும், பார்க்கும் 

 ிவலயிலும் உங்கேிருவரு ன் இருக்கிநறன்” என்று கூறினான். (20:46) 

இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு மிக க ருக்கமாக இருக்கின்றான் என்பது கதேிவாகின்றது, 

அவன் வானத்தில் அர்ஷின் நமல் இருக்கின்ற  ிவலயில் அடியார்கேின் கசயல்கவே அறிவதிலும், அவர்கவே 

கவனிப்பதிலும் க ருக்கமாக இருக்கின்றான் என்று  ம்புவது ஈமான் சார்ந்த வி யமாகும். 

இந்த வசனங்கள் மூலம்  ா ப்படுவது, அவழப்பவனின் துஆவவ அல்லாஹ் மறுப்பதில்வல, அதவன விட்டும் 

அவவன எதுவும் திவச திருப்பாது, மாறாக அவன் பிரார்த்தவனவய கசவிமடுப்பவனாக இருக்கின்றான், நமலும் 

இதில் பிரார்த்திப்பது ஆர்வமூட் ப்பட்டுள்ேது, அது அவனி ம் வீண்நபாகாது. 
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 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எந்த ஒரு முஸ்லிமாவது பாவம் இல்லாத  ிவலயிலும், குடும்ப உறவவ 

துண்டிக்காத  ிவலயிலும் பிரார்த்தித்தால் மூன்றில் ஒன்வற அல்லாஹ் ககாடுக்காமல் விடுவதில்வல; ஒன்றில் 

அவன் நகட் வத அவனுக்கு அவசரப்படுத்துகின்றான், ஒன்றில் அவனுக்காக அதவன மறுவமக்காக 

நசமிக்கின்றான், இன்னுகமான்றில் அது நபான்றகதாரு நசாதவனவய அவவன விட்டும் திருப்புகின்றான். 

(அஹ்மத்) 

 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ' ான் பிரார்த்தித்நதன். ஆனால், என் பிரார்த்தவன ஏற்கப்ப வில்வல' என்று 

கூறி  ீங்கள் அவசரப்ப ாத வவரயில் உங்கள் பிரார்த்தவன ஏற்கப்படும். (புகாாி: 6340, முஸ்லிம்) முஸ்லிமின் 

அறிவிப்பில் 'பாவத்வதயும், குடும்ப உறவவ துண்டிப்பவதயும் நகட்காத  ிவலயில் பிரார்த்தித்தால்' என்றும் 

'பிரார்த்தித்நதன் கிவ க்கவில்வல என்று கூறி வகநசதப்பட்டு, பிரார்த்திப்பவத விட்டுவிடுவான்' என்றும் 

வந்துள்ேது. 

அடுத்து, பிரார்த்தவன பற்றிய இந்த வசனத்வத ந ான்பு பற்றிய வாசவனகளுக்கிவ யில் அல்லாஹ் 

கூறியிருப்பதன் மூலம் ந ான்பின்  ாட்கவே பூரணப்படுத்திய  ிவலயிலும், ஒவ்கவாரு ந ான்பின் முடிவிலும் 

பிரார்த்திக்க நவண்டும் என்ற வழிகாட் வல காட்டுகின்றான். (இப்னு கஸீர்) 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ந ான்பாேி ந ான்பு திறக்கும் ந ரத்தில் அங்கீகாிக்கப்படும் பிரார்த்தவன 

அவனுக்கு இருக்கின்றது. அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் ந ான்பு திறந்தால் தன் குடும்பத்திற்கும், 

பிள்வேக்கும் துஆ நகட்பார்கள்.(முஸ்னதுத் தயாலிஸி, 2262, இப்னு மாஜாவின் அறிவிப்பில், 'அல்லாஹும்ம 

இன்னீ அஸ்அலுக பிரஹ்மதிகல்லதீ வஸிஃத குல்ல வஷஇன் அன் தக்பிரலீ என்று கூறுவார்கள்' என்று 

வந்துள்ேது.1753, இந்த கசய்திவய சில அறிஞர்கள் ஆதாரப்பூர்வமானது என்றாலும் இது அறிவிப்பாேர் 

கதா ாில் பலவீனம் உள்ேநத. அறிஞர் அல்பானி)    

அடுத்து ரமலான் ந ான்பு பிடிப்பதற்காக இரவின் கவ சிப்பகுதியில் ஸஹர் உணவுக்காக ஒவ்கவாரு  ாளும் 

எழும்பும் மனிதன், ஸஹர் ந ரம் என்பது பாவமன்னிப்பு நதடி, பிரார்த்திக்கநவண்டிய ந ரம் என்பவத அறிய 

நவண்டும், அடுத்து அல்லாஹ்வும் அந்த ந ரத்தில் அடியான் பிரார்த்திப்பவத எதிர்பார்க்கின்றான் என்ற 

அடிப்பவ யிலும் ந ான்புக்கு பிரார்த்தவனக்கும் க ருங்கிய கதா ர்பு இருக்கிறது என்பவத இந்த வசனம் 

மூலம் புாியலாம். (அல்லாஹு அஃலம்) 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' உயர்வும் வேமும் மிக்கவனான  ம் இவறவன் ஒவ்நவார் இரவிலும் இரவின் 

இறுதி மூன்றிகலாரு பங்கு இருக்கும்நபாது கீழ்வானிற்கு இறங்கி வந்து, 'என்னி ம் யாநரனும் பிரார்த்தித்தால் 

அவாின் பிரார்த்தவனவய  ான் ஏற்கிநறன். என்னி ம் யாநரனும் நகட் ால் அவருக்கு ககாடுக்கிநறன். 

என்னி ம் யாநரனும் பாவமன்னிப்புக் நகாாினால் அவவர  ான் மன்னிக்கிநறன்' என்று கூறுகிறான்.  (புகாாி: 

7494,1145, முஸ்லிம்) 

 ல்லடியார்கள் பற்றி அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் கூறுகின்றான்: 

ارِ    َِ َْس َْ  ஸஹர் ந ரத்தில் மன்னிப்புக் (இரவின் கவ சி)....... (இன்னும் அவர்கள்)      َواْلُمْستَْغِفِرْيَن بِا

நகாருநவாராகவும் இருப்பர். (3:17) 

இன்னும் சுவனவாசிகள் பற்றி அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

َن الَّْيِل َما َيْهَجعُْونَ  َكانُْوا     அவர்கள் இரவில் மிகவும் கசாற்ப ந ரநமயன்றித் தூங்கமாட் ார்கள். (17)      قَِلْيًًل م ِ

اِر ُهْم يَْستَْغِفُرْونَ  َِ َْس َْ  அவர்கள் (இரவின் கவ சி) ஸஹர் ந ரத்தில் மன்னிப்புக் நகாாிக்      َوبِا

ககாண்டிருப்பார்கள். (51:17,18) 
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எனநவ ந ான்பின் கபறுமதிவயயும், அதற்கும் பிரார்த்தவனக்கு உள்ே கதா ர்வபயும் இந்த வசனம் மூலம் 

புாிந்து ந ான்பு காலங்கேில், குறிப்பாக ஸஹர் ந ரத்தில் அதிகம் அல்லாஹ்வவ க ருங்குவதன் மூலம் 

அல்லாஹ்நவாடு கதா ர்பு வவத்து வாழ முயற்சிப்நபாமாக. 

 

ى نَِسآٰ  اُِحلَّ  فَُث اِل  يَاِم الرَّ ُكْم َواَْنـتُْم ِلبَاس  لَُّهنَّ    ُكمْ ٮ  لَـُکْم لَْيلَةَ الص ِ ُ اَنَُّکْم ُكْنتُْم  ُهنَّ ِلبَاس  لَـّ ۙ  َعِلَم ّٰللاه

َن بَاِشُرْوهُنَّ َواْبتَغُ تَْختَانُْوَن اَْنفَُسُکْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم   ُ لَـُكْم َوُكلُْوا َواْشَربُْوا  ْوافَاْلـــ   َما َکتََب ّٰللاه

َْسَوِد ِمَن اْلفَْجرِ  َْ َْبيَُض ِمَن اْلَخـْيِط ا َْ يَاَم اِلَى الَّْيلِ   َحتهى يَتَبَيََّن لَـُكُم اْلَخـْيُط ا وا الص ِ ََ    ُُمَّ اَتِمُّ  َو

ِ فًََل تَْقَربُْوَهاتُبَاِشُرْوُهنَّ َواَ  ِجدِ  تِْلَك ُحدُْودُ ّٰللاه ِكفُْوَن فِى اْلَمس  ٖٗ ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم  ْنـتُْم ع  تِ ي  ُ ا  ِلَك يُبَي ُِن ّٰللاه ۙ  َكذ 

  يَتَّقُْونَ 

ந ான்பு கால இரவில்  ீங்கள் உங்கள் மவனவியரு ன் கூடுவது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப் பட்டுள்ேது 

அவர்கள் உங்களுக்கு ஆவ யாகவும்,  ீங்கள் அவர்களுக்கு ஆவ யாகவும் இருக்கின்றீர்கள்;  ீங்கள் 

இரகசியமாகத் தம்வமத் தாநம வஞ்சித்துக் ககாண்டிருந்தவத அல்லாஹ்  ன்கறிவான்; அவன் உங்கள் மீது 

இரக்கங்ககாண்டு உங்கவே மன்னித்தான்; எனநவ, இனி(ந ான்பு இரவுகேில்) உங்கள் மவனவியரு ன் கூடி 

அல்லாஹ் உங்களுக்கு விதித்தவத நதடிக்ககாள்ளுங்கள்; இன்னும் பஜ்ரு (அதிகாவல)ந ரம் என்ற கவள்வே 

நூல்(இரவு என்ற) கருப்பு நூலிலிருந்து கதேிவாகத் கதாியும் வவர உண்ணுங்கள், பருகுங்கள்; பின்னர், இரவு 

வரும் வவர ந ான்வபப் பூர்த்தி கசய்யுங்கள்; இன்னும்  ீங்கள் பள்ேிவாசலில் தனித்து (இஃதிகாபில்) இருக்கும் 

நபாது, உங்கள் மவனவியரு ன் கூ ாதீர்கள்-இவவநய அல்லாஹ் விதித்த வரம்புகோகும்; அந்த வரம்புகவே(த் 

தாண் ) முற்ப ாதீர்கள்; இவ்வாநற (கட்டுப்பாடு ன்) தங்கவேக்காத்து பயபக்தியுவ நயார் ஆவதற்காக 

அல்லாஹ் தன்னுவ ய சான்றுகவேத் கதேிவாக்குகின்றான். (2:187) 

கசால் விேக்கம்: 

يَامِ      ,இரவில்     لَْيلَةَ      ,உங்களுக்கு     لَـُکمْ      ,அனுமதிக்கப்பட் து     اُِحلَّ  فَثُ      ,ந ான்பு     الص ِ  உ லுறவு     الرَّ

ககாள்வது,      ُٰٓكمْ ٮ  نَِسا       உங்கள் மவனவிமார்கள்,      ى      , ஆவ     ِلبَاس       ,அவர்கள்     ُهنَّ      ,க்கு, அேவில்      اِل 

ُكمْ  ۙ   لَُّهنَّ      , ஆவ     ِلبَاس       ,இன்னும்  ீங்கள்     َواَْنـتُمْ      ,உங்களுக்கு     لَـّ      அவர்களுக்கு,      ََعِلم     அவன் 

அறிந்தான்,      ُ      تَْختَانُْونَ      ,ங்கள் இருந்தீர்கள்ீ      ُكْنتُمْ      ,ிச்சயமாக  ீங்கள்      اَنَُّکمْ      ,அல்லாஹ்     ّٰللاه

ஏமாற்றுகிறீர்கள்,      ْاَْنفَُسُکم     உங்கேது ஆத்மாக்கள்,     َفَتَاب      ஆகநவ அவன் பாவ மீழ்ச்சிவய ஏற்றான்,      

ۙ  ْنُكمْ عَ      ,இன்னும் மன்னித்தான்     َوَعفَا     ,உங்கள் மீது      َعلَْيُكمْ      உங்கவே விட்டும், உங்கவே பற்றி,      

نَ       َما     ,இன்னும் நதடுங்கள்     َواْبتَغُْوا     ,அவர்களு ன் நசருங்கள்     بَاِشُرْوُهنَّ     ,ஆகநவ இப்நபாது    فَاْلـــ  

எவத, ஒன்வற,     ََکتَب    விதித்தான், எழுதினான்      ُ  இன்னும்     َوُكلُْوا     ,உங்களுக்கு     لَـُكمْ     ,அல்லாஹ்    ّٰللاه

உண்ணுங்கள்,     َواْشَربُْوا    இன்னும் பருகுங்கள்,      َيَتَبَيَّن     கதேிவாகும்,      َحتهى      வவர,      ُلَـُكم     

உங்களுக்கு,      ُاْلَخـْيط     நூல்,      َُْبَيض َْ َْسَودِ      ,நூல்     اْلَخـْيطِ      ,இருந்து     ِمنَ      ,கவள்வே     ا َْ      ,கருப்பு     ا

وا     ,பிறகு     ُُمَّ      ,அதிகாவலயில்       ِمَن اْلفَْجرِ  يَامَ      ,முழுவமயாக்குங்கள்     اَتِمُّ ۙ   الَّْيلِ     ,ந ான்பு     الص ِ      இரவு,      

ََ تُبَاِشُرْوُهنَّ      ,வவர      اِلَى ِكفُْونَ      ,ங்கள்ீ       َوأَْنتُمْ      ,அவர்களு ன் நசராதீர்கள்     َو      ع 

தங்கியிருப்பவர்கள்,      ِِجد      ,சட் ங்கள், எல்வலகள்     ُحدُْودُ      ,இவவ     تِْلكَ      ,ல்,நல      فِى      ,மஸ்ஜித்     اْلَمس 

 ِ ۙ   فًََل تَْقَربُْوَها     ,அல்லாஹ்     ّٰللاه      எனநவ அவற்வற க ருங்காதீர்கள்,      َِلك      ,அவ்வாறு, அது நபான்று     َكذ 

ُ      ,கதேிவுபடுத்துகிறான்     يَُبي ِنُ  ٖٗ      ,அல்லாஹ்     ّٰللاه تِ ي       لَعَلَّ       ,மக்களுக்கு     ِللنَّاِس     ,தன் வசனங்கள்     ا 
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இந்த கசால்லுக்கு ஒரு எழுவாய் பயனிவல வருவது அவசியம், பயனிவலயில் வருவவத எழுவாய்க்கு ஆதரவு 

வவப்பவத குறிக்கும் ஒரு கசால்,        ُْهم     அவர்கள்      ََّقُْون  அல்லாஹ்வவ பயந்து   ப்பார்கள்      يَت

 

فَُث إِلَى نَِسائُِكمْ  أُِحلَّ  يَاِم الرَّ لَُكْم لَْيلَةَ الص ِ  

இந்த வசனம் மூலம் ந ான்பு காலங்கேில் இரவு ந ரங்கேில் (ந ான்பு திறந்தது முதல் சுபஹ் அதான் வவர) 

மவனவிமார்களு ன் இல்லறவாழ்வில் ஈடுப லாம் என்பது கதேிவாகினறது, இது அல்லாஹ்வின் ஒரு 

அருோகும், இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்த தவ  சட் த்வத  ீக்கக்கூடியதுமாகும். ஏகனனில் ஆரம்பத்தில் 

ந ான்பு திறந்ததிலிருந்து, இஷா வவரயில், அல்லது தூங்குவதற்கு முன்னநர  அது ஆகுமாக்கப்பட்டிருந்தது. 

(இப்னு கஸீர்) 

இந்த வசனத்தில் 'அர்ரபஸ்' என்பவதக் ககாண்டு  ா ப்படுவது 'உ லுறவு ககாள்ளுதல்'என்பநத. இதுநவ 

இப்னு அப்பாஸ் ரலி, ஏவனய அறிஞர்கேின் கருத்தாகும். 

 

ِلبَاس  لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاس  لَُهنَّ  ُهنَّ   

இந்த வசனம் மூலம் கணவன் மவனவிக்கிவ யிலான க ருக்கத்வத அல்லாஹ் ஆவ க்கு ஒப்பாக்கிக் 

கூறுகின்றான், ஆவ  என்பது ஒருவவன உயர்த்திக்காட்டும், மவழத் தண்ணீாிலிருந்தும், குேிாிலிருந்தும், 

சூட்டிலிருந்தும், அசுத்தம், தூசு நபான்றவற்றிலிருந்தும் காக்கும், எல்லாவற்றிற்கும் நமலாக குவறகவே மவறத்து 

மானத்வதக் காக்கும். இது நபான்றநத கணவன் மவனவி உறவு அவமதி தரக்கூடியதாக இருக்க நவண்டும். 

இதவனநய அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கின்றான். 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் இன்னும் பல அறிஞர்களும் 'அவர்கள் உங்களுக்கு அவமதி தரக்கூடியவர்கள், 

 ீங்கள் அவர்களுக்கு அவமதி தரக்கூடியவர்கள்' என்று விேக்கினார்கள். (இப்னு கஸீர்) 

இப்னு கஸீர் இமாமவர்கள் கூறினார்கள்; சுருக்கம்; கணவன் மவனவி என்நபார் ஒருவவரகயாருவர் 

கலந்திருப்பவர் என்ற அடிப்பவ யில், அவர்கள் கஷ் ப்ப க்கூ ாது என்பதற்காக ந ான்பு காலத்தில் இரவில் 

உறவில் ஈடுப  சலுவக வழங்கப்பட்டுள்ேது.' (இப்னு கஸீர்)  

இந்த வசனம் இறங்கியதற்கான காரணமான  ிகழ்வு (ஸபபுன் னுஸூல்):  

பராஃ இப்னு ஆஸிப்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  ரமழான் மாத ந ான்பு க வமயானநபாது, மக்கள் ரமழான் 

மாதம் முழுவதும் (தம்) மவனவியவர க ருங்காமலிருந்தார்கள். (மக்கேில்) சிலர் தங்களுக்குத் தாங்கநே 

அ ீதியிவழத்துக் ககாண்டிருந்தார்கள். எனநவ, அல்லாஹ், '(இதுவவர) உங்களுக்கு  ீங்கநே அ ீதியிவழத்துக் 

ககாண்டிருந்தவத அறிந்து,  ீங்கள் பாவமன்னிப்புக் நகாாியவத ஏற்று, உங்கவே மன்னித்துவிட் ான்' என்று 

(திருக்குர்ஆன் 02:187வது) வசனத்வத அருேினான். (புகாாி: 4508) 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: முஸ்லிம்கள் ரமழான் மாதத்தில் இஷா கதாழுதுவிட் ால் 

கபண்கவே க ருங்குவது மறு ாள் அந்த ந ரம் வவர தடுக்கப்பட் வர்கோக இருந்தனர், பின்னர் சில 

முஸ்லிம்கள் இஷாவுக்கு பின்னால் மவனவியவர க ருங்கும்  ிவலயில் இருந்தனர், அவர்கள்  பிகோாி ம் 

முவறப்பாடு கசய்தார்கள், அல்லாஹ் இந்த வசனத்வத இறக்கிவவத்தான். 

இது நபான்ற கசய்திகள், அபூ ஹுவரரா (ரலி),  உமர் (ரலி), கஃப் பின் மாலிக் (ரலி) நபான்நறார் வழியாக 

பதியப்பட்டுள்ேது. (இப்னு கஸீர்) அல்லாஹு அஃலம். 
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ُ أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسُكْم َفتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكمْ  َعِلمَ  ّٰللاَّ  

இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ்  பித்நதாழர்களுக்கும் இஸ்லாமிய உம்மத்திற்கும் கசய்த அருவே 

சுட்டிக்காட்டுகின்றான், அதுதான் ஆரம்பத்தில் இருந்த 'இரவில் மவனவிவய நசரக்கூ ாது' என்ற சட் த்திற்கு 

ஒரு சில  பித்நதாழர்கள் மாறுகசய்யநவ, அந்த சட் த்வதயும் மாற்றி, அப்படி கசய்தவர்களுக்கு அல்லாஹ் 

மன்னிப்வபயும் வழங்கியுள்ோன். அதவனநய அல்லாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்றான்; 

 

ُ لَُكمْ  فَاآلنَ  بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب ّٰللاَّ  

இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ் 'எனநவ  ீங்கள் தற்நபாது அவர்கநோடு உறவில் ஈடுபடுங்கள்,  அல்லாஹ் 

உங்களுக்ககன்று விதித்தவதத் நதடுங்கள்' என்று கூறி அனுமதி வழங்கியுள்ோன். 

அல்லாஹ் விதித்தது என்றால் 'குழந்வதப் பாக்கியம்’ என அபூ ஹுவரரா, இப்னு அப்பாஸ், அனஸ் (ரலி) 

நபான்ற  பித்நதாழர்களும், இன்னும் பல தாபிஈன்களும் கூறியுள்ேனர். (இப்னு கஸீர்) 

இன்னும் சிலர், 'அல்லாஹ் விதித்தது, உறவில் ஈடுபடுவது' என்றும், இன்னும் சிலர் 'அல்லாஹ் நதடுமாறு 

கூறியது ;கத்ருவ ய இரவு' என்றும் இன்னும் சிலர் 'அல்லாஹ் உங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியது' என்றும் 

கூறுகின்றனர். 

 

َواْشَربُوا َحتَّى َيتََبيََّن لَُكُم اْلَخْيُط األْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األْسَوِد ِمَن اْلفَْجرِ  َوُكلُوا  

அடுத்து இந்த வசனம் மூலம் ந ான்பாேி இரவு ந ரத்தில் உண்ணலாம், பருகலாம் என்பதற்கான அனுமதிவய 

வழங்குகின்றான். அது கறுப்புக் கயிறு எனும் இரவிலிருந்து, கவள்வேக் கயிறு எனும் பஜ்ருஸ் ஸாதிக் 

கவேிப்படும் வவரயிலாகும் என்று அனுமதிக்கப்பட்  ந ரத்வதயும் கதேிவு படுத்தியுள்ோன். இதவன 

புகாாியில் பதியப்பட்டுள்ே பின்வரும் கசய்தி கதேிவுபடுத்துகின்றது. 

ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஆரம்பத்தில்) 'கவள்வேக் கயிற்வறக் கறுப்புக் 

கயிற்றிலிருந்து பிாித்தறியும் வவர உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்' எனும் (திருக்குர்ஆன் 02: 187வது வசனத்தின்) 

கதா ர் 'விடியலின்' ('மினல் பஜ்ர்') எனும் கசால்  ீங்கலாக அருேப்பட் து. அப்நபாது மக்கள் சிலர் தங்கள் 

இரண்டு கால்கேிலும் (ஒன்றில்) கவள்வேக் கயிற்வறயும் (மற்கறான்றில்) கறுப்புக் கயிற்வறயும் 

கட்டிக்ககாண்டு இரண்டும் பார்வவக்குத் கதேிவாகப் புலப்படும் வவர சாப்பிட்டுக் ககாண்டிருப்பார்கள். 

எனநவ, அதற்குப் பின்னர் அல்லாஹ், 'மினல் பஜ்ர்' (விடியலின்) எனும் கசால்வலயும் நசர்த்து அருேினான். 

அப்நபாது அவர்கள், அதிகாவலவயயும் இரவவயும் தான் இது குறிக்கிறது என்று அறிந்துககாண் ார்கள். 

(புகாாி: 4511) 

அதீய் இப்னு ஹாதிம்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இந்த 02:187வது வசனம் அருேப்பட் வு ன்)  ான் 

கவள்வேக் கயிறு ஒன்வறயும் கறுப்புக் கயிறு ஒன்வறயும் எடுத்துக் ககாண்டு இரவின் ஒரு பகுதி கழிந்தவு ன் 

(அவற்வற) உற்றுப் பார்த்நதன். ஆனால், அவற்வறப் பிாித்தறிந்து ககாள்ே முடியவில்வல. காவலயானதும் 

( பி(ஸல்) அவர்கேி ம் கசன்று,) 'இவறத்தூதர் அவர்கநே!' என் தவலயவணயின் கீநழ (இந்த இரண்டு 

கயிறுகவேயும்) வவத்திருந்நதன். (ஆயினும் இரண்வ யும்) பிாித்தறிய முடியவில்வலநய?!)' என்று 

கசான்நனன். அதற்கு அவர்கள், 'கவள்வேக் கயிறும் கறுப்புக் கயிறும் உங்கள் தவலயவணக்குக் கீநழ 

இருந்திருந்தால், உங்கள் தவலயவண  ிச்சயம் (மிக) விசாலமானதாய் இருக்க நவண்டும்' என்று கூறினார்கள். 

(புகாாி: 4509, முஸ்லிம்) 
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அதீ இப்னு ஹாதிம்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  'இவறத்தூதர் அவர்கநே! கறுப்புக் கயிற்றிலிருந்து கவள்வேக் 

கயிற்வறப் பிாித்தறிய முடியும் ந ரம் வரும் வவர' என்ற (திருக்குர்ஆன் 02:187வது) வசனத்திலுள்ே கயிறுகள் 

(அல்வகத்) என்பவவ உண்வமயிநலநய இரண்டு கயிறுகள் தாமா?' என்று நகட்ந ன். அதற்கு  பி(ஸல்) 

அவர்கள், 'இரண்டு கயிறுகவேயும்  ீங்கள் (எடுத்துப்) பார்த்திருந்தால் உண்வமயிநலநய  ீங்கள் பி ாி 

அகலமானர் (அறிவு குவறந்தவர்) தாம் என்று கூறிவிட்டுப் பிறகு, '(அதன் கபாருள்) அது வன்று; மாறாக, அது 

இரவின் கருவமயும், பகலின் கவண்வமயுமாகும்' என்று கூறினார்கள். (புகாாி: 4510) 

 

இந்த வசனம் மூலம் பஜ்ர் வவர உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் என்பதன் மூலம் ஸஹர் ந ரத்தில் உண்ணுவது ஒரு 

வழிகாட் லாக காட் ப்பட்டுள்ேது, அதவன நபணுவதும் ஒரு முஃமினுக்கு அவசியமாகும்.  பிகோாின் 

வழிகாட் லும் அவ்வாநற அவமந்துள்ேது. 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  ீங்கள் ஸஹர் உணவு சாப்பிடுங்கள், ஏகனனில் அதில் அபிவிருத்தி பரகத் 

இருக்கின்றது.  (புஹாாி: 1923, முஸ்லிம்) 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எங்கேது ந ான்பிற்கும் நவதக்காரர்கேின் ந ான்பிற்கும் இவ யில் உள்ே 

வித்தியாசம் ஸஹர் சாப்பிடுவதாகும். (முஸ்லிம்) 

அடுத்து ஸஹர் உணவவ பஜ்ர் ந ரம் வவர பிற்படுத்தலாம். 

அனஸ் (ரலி) அவர்கள் வஸத் பின் ஸாபித் (ரலி) வழியாக கூறினார்கள்:  ாங்கள்  பிகோரு ன் ஸஹர் உணவு 

சாப்பிட்ந ாம், பிறகு கதாழுவகக்கு கசன்நறாம், அதற்கு அனஸ் (ரலி) அவர்கள் 'அதானுக்கும் ஸஹருக்கும் 

இவ யில் எவ்வேவு ந ரம் இருந்தது என்று நகட்கநவ, ஐம்பது வசனங்கள் அேவு இருந்தது என வஸத் 

அவர்கள் கூறினார்கள். (புகாாி:1921, முஸ்லிம்) 

சில அறிவிப்புக்கேில் ஸஹர் கசய்வவத பிற்படுத்துவதில்  லவு இருக்கின்றது. என்று வந்துள்ேது அவவ 

பலவீனமானவவயாகும். 

ஸஹர் உணவவ பஜ்ருக்கு க ருக்கமாக  வவத்துக்ககாள்ளும் வி யத்தில் பல  பித் நதாழர்களும் (அபூ பக்ர், 

உமர், அலி, இப்னு மஸ்ஊத், ஹுவதபா, அபூ ஹுவரரா,இப்னு உமர், இப்னு அப்பாஸ், வஸத் பின் ஸாபித் 

(ரலியல்லாஹு அன்ஹும்) தாபிஈன்களும் விட்டுக்ககாடுப்பு கசய்துள்ோர்கள் என இப்னு கஸீர் இமாமவர்கள் 

பதிந்துள்ோர்.  

பஜ்ர் என்பது இரண்டு வவகயாக ந ாக்கப்படுகின்றது; கிழக்கு அடிவானில் கசங்குத்தாக ஒேி கவேிப்படுவது 

'பஜ்ருல் காஸிப்' என்றும், அதவனத் கதா ர்ந்து கிழக்கு அடிவானில் ஒரு பக்கம் சாய்ந்ததாக ஒேி கவேிப்படுவது 

'பஜ்ருஸ் சாதிக்' என்றும் அவ யாேப்படுத்தப்படுகின்றது. இதுநவ ஸஹர் முடிவும், சுப்ஹுவ ய ந ரமுமாகும். 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பிலால் (ரலி) அவர்கேின் பங்கு சத்தம் ஸஹர் உணவிலிருந்து உங்கவே 

தடுக்க நவண் ாம், அவர் இரவில்தான் அதான் கசால்வார், எனநவ  ீங்கள் இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி) 

அவர்கேின் பங்கு சத்தத்வத நகட்கும் வவர உண்ணுங்கள், பருகுங்கள், ஏகனனில் அவர் பஜ்ர் (ஸாதிக்) வவர 

அதான் கசால்லமாட் ார். (புகாாி: 622, 1918, முஸ்லிம்) 

 பி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பஜ்ர் என்பது அடிவானிலிருந்து  ீண்டிருக்கும் ஒேியல்ல, ஆனாலும் 

கசன் ிறத்தில் குறுக்காக இருக்கும் ஒேியாகும். (முஸ்னத், ஷுஐப் அல் அர் ாவுத் அவர்களும், ஸுயூதி 

அவர்களும் ஹஸன் தரத்தில் உள்ேது என்று கூறியுள்ோர்கள்.) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூறினார்கள்:உங்கேில் ஒருவர் சஹர் உணவு உண்பதிலிருந்து பிலாலின் 

கதாழுவக அறிவிப்பு (அல்லது பிலாலின் அவழப்பு) அவவரத் தடுத்துவி நவண் ாம். உங்கேில் (இரவுத் 

கதாழுவக) கதாழுதுககாண்டிருப்பவர் திரும்புவதற்காகவும் உங்கேில் உறங்கிக்ககாண்டிருப்பவவர 
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எழுப்புவதற்காவுநம பிலால் "அறிவிப்புச் கசய்கிறார்" அல்லது "அவழக்கிறார்".இதன் அறிவிப்பாேரான 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:இவதக் கூறும்நபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், தமது வகவயக் கீநழ தாழ்த்திப் பின்னர் நமநல உயர்த்திக் காட்டி, இவ்வாறு இவ்வாறு (கீழ் நமலாகச் 

கசங்குத்தாய் கதாியும் கவேிச்சம் பஜ்ர்) அல்ல என்று கூறிவிட்டு, பிறகு தம் வகவிரல்கவே விாித்துக் காட்டி 

இவ்வாறு (அடிவானில்  ாலா பாகமும் பரவலாகத் கதாியும் கவேிச்சநம பஜ்ர் ஆகும்) என்று கூறினார்கள்.- 

நமற்கண்  ஹதீஸ் மற்நறார் அறிவிப்பாேர்கதா ர் வழியாகவும் வந்துள்ேது. ஆயினும், அதில் பின்வருமாறு 

இ ம்கபற்றுள்ேது:அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் வகவிரல்கவே ஒன்றுநசர்த்து பூமிவய ந ாக்கித் 

தாழ்த்திக் காட்டி, இவ்வாறு (கசங்குத்தான கவேிச்சமாக) இருப்பது பஜ்ர் அல்ல; மாறாக, ஒரு சுட்டு விரல்மீது 

மற்கறாரு சுட்டுவிரல் வவத்துத் தம் இரு வககவேயும்  ீட்டிக் காட்டி இவ்வாறு (பரவாலான கவேிச்சமாக) 

இருப்பநத பஜ்ர் ஆகும் என்று கூறினார்கள்.( முஸ்லிம்: 1994) 

பஜ்ர் வவர அனுமதி என்பதிலிருந்து ஒருவர் குேிப்பு க வமயான  ிவலயில் பஜ்ர் சுப்ஹுவ ய ந ரத்வத 

அவ ந்தால் அவர் ந ான்வபத் கதா ர்வார், அவர் கதாழுவகக்காகநவ குேிக்க நவண்டும் என்ற சட் மும் 

எடுக்கப்படுகின்றது, இதவன  பிகோாின் கசயல் கதேிவுபடுத்துகின்றது.  

அபூ பக்ர் இப்னு அப்திர் ரஹ்மான்(ரஹ்) அறிவித்தார். ' பி(ஸல்) அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்வகயில் ஈடுபட்டு, 

குேிப்பு க வமயானவர்கோக பஜ்ர் ந ரத்வத அவ வார்கள்; பின்னர் குேித்துவிட்டு ந ான்வபத் 

கதா ர்வார்கள்!' என்று ஆயிஷா(ரலி), உம்மு ஸலமா(ரலி) ஆகிநயார் அறிவித்ததாக அன்வறய தினம் 

மதீனாவின் ஆளு ராக இருந்த மர்வானி ம் என் தந்வத அப்துர் ரஹ்மான் கூறினார். மர்வான், என் தந்வதயி ம், 

'இதன் வாயிலாக (இவத எடுத்துவரத்து), அபூ ஹுவரராவவ  ீர் எச்சாிக்க நவண்டும் என்று அல்லாஹ்வின் மீது 

ஆவணயிட்டுக் கூறுகிநறன்!' என்று கூறினார். பின்னர்  ாங்கள் 'துல்ஹுவலஃபா' என்னும் இ த்தில் ஒன்று 

நசர்வதாக முடிவு கசய்யப்பட் து. அங்கு அபூ ஹுவரரா(ரலி) அவர்களுக்கு ஒரு  ிலம் இருந்தது; ( ாங்கள் அங்கு 

கசன்றநபாது இருந்தார்;) என் தந்வத அபூ ஹுவரரா(ரலி) அவர்கேி ம், ' ான் உம்மி ம் ஒரு கசய்திவயக் 

கூறவிருக்கிநறன்: மர்வான், இது கதா ர்பாக (உம்மி ம் கூறும்படி) சத்தியம் கசய்து என்வன 

வற்புறுத்தியிருக்காவிட் ால் இவத  ான் உம்மி ம் கூறப்நபாவதில்வல!' என்று கூறிவிட்டு, ஆயிஷா(ரலி), 

உம்மு ஸலமா(ரலி) ஆகிநயார் கூறியவத அபூ ஹுவரரா(ரலி) அவர்கேி ம் கூறினார். அதற்கு அபூ 

ஹுவரரா(ரலி) 'அது (பஜ்ருக்கு முன்நப குேித்ததாக நவண்டும் என்பது) நபால்தான் பள்ல் இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) 

எனக்குக் கூறினார்கள்: ( பியின் மவனவியரான) அவர்கள்தாம் இது பற்றி  ன்கு அறிந்தவர்கள்!' என்று 

பதிலேித்தார்.' 

 'பஜ்ர் ந ரத்தில் குேிப்பு க வமயாக இருப்பவர் ந ான்வபவிட்டுவிடுமாறு  பி(ஸல்) அவர்கள் 

கட் வேயிட் ார்கள்' என்று அபூ ஹுவரரா(ரலி) வழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ேது. ஆயினும் முந்திய (இந்த 

 பிகமாழியின் கதா க்கத்தில் உள்ே) கசய்திநய பலமான அறிவிப்பாேர் வாிவசயு ன் உள்ேதாகும். (புகாாி: 

1925,1926முஸ்லிம்) 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது::ஒரு மனிதர் (ஒரு விஷயத்தில்) தீர்ப்புக் நகட்பதற்காக  பி (ஸல்) 

அவர்கேி ம் வந்தார். அப்நபாது  ான் கதவுக்குப் பின்னாலிருந்து நகட்டுக்ககாண்டிருந்நதன். அவர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதநர! எனக்குப் கபருந்து க்கு ஏற்பட்டிருக்கும்  ிவலயில் (பஜ்ர்) கதாழுவகயின் ந ரம் 

என்வன வந்தவ ந்தால், அப்நபாதும்  ான் ந ான்பு ந ாற்கநவண்டுமா?" என்று நகட் ார். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்குப் கபருந்து க்கு ஏற்பட்   ிவலயில் (பஜ்ர்) கதாழுவகந ரம் 

என்வன வந்தவ கிறது. அப்நபாதும்  ான் ந ான்வபத் கதா ரநவ கசய்கிநறன்" என்று விவ யேித்தார்கள். 

அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதநர!  தாங்கள் எங்கவேப் நபான்றவர்கள் அல்லர். அல்லாஹ் 

தங்கேின் முன் பின் பாவங்கவே மன்னித்துவிட் ாநன?" என்று கசான்னார். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் 

மீதாவணயாக!  உங்கவேவி  அதிகமாக  ான் அல்லாஹ்வவ அஞ்சுபவனாகவும், எவற்றிலிருந்து  ான் 

தவிர்ந்துககாள்ே நவண்டும் என்பவத உங்கவேவி  அதிகமாக அறிந்தவனாகவும் இருக்கநவ  ான் 

ஆசிக்கிநறன்" என்றார்கள். (முஸ்லிம்: 2034) 
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அநதந ரம் அபூ ஹுவரரா ரலி வழியாக 'ஸுப்ஹு அவழப்பின்நபாது உங்கேில் ஒருவர் குேிப்புக் க வமநயாடு 

இருந்தால் அவர் அன்வறய தினம் ந ான்பு ந ாற்க நவண் ாம்' என  பிகோர் கூறியதாக முஸ்னதில் ஒரு கசய்தி 

பதியப்பட்டுள்ேது. 

இதவன இப்னு ஹஸ்ம் நபான்ற அறிஞர்கள் மன்ஸூகான (மாற்றப்பட் ) சட் ம் என்று கூறுகின்றனர். (இப்னு 

கஸீர்) ஆயிஷா (ரலி) அவர்களும் அபூ ஹுவரரா (ரலி) அவர்கேின் முடிவுக்கு மாற்றமாகநவ இந்த  பி 

கமாழிவய கூறினார்கள். (புகாாி:1925)(அல்லாஹு அஃலம்)  

 

يَاَم إِلَى اللَّْيلِ  ُُمَّ  وا الص ِ أَِتمُّ  

இந்த வசனம் மூலம் சூாியன் மவறந்து இரவு வந்து விட் ால் ந ான்பு திறக்கநவண்டும் என்ற வழிகாட் ல் 

காட் ப்படுகின்றது. இதுநவ  பிகோாின் வழிகாட் லாகும். 

இவறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'சூாியன் மவறந்து, இந்த(கிழக்கு) திவசயிலிருந்து இரவு முன்நனாக்கி 

வந்து, அந்த (நமற்கு) திவசயிலிருந்து பகல் பின்நனாக்கி(ப்நபா)னால் ந ான்பாேி ந ான்வப  ிவறவு 

கசய்யநவண்டும்!' (புகாாி: 1954, முஸ்லிம்) 

அப்துல்லாஹ் இப்னு அபீ அவ்பா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  ாங்கள்  பி(ஸல்) அவர்களு ன் ஒரு 

பயணத்திலிருந்நதாம். அப்நபாது அவர்கள் ந ான்பு ந ாற்றிருந்தார்கள். சூாியன் மவறந்ததும் கூட் த்தில் 

ஒருவாி ம், 'இன்னாநர! எழுந்து  மக்காக மாவு கவரப்பீராக!' என்றார்கள். அதற்கவர் 'இவறத்தூதர் அவர்கநே! 

மாவல ந ரம் (முழுவமயாக) முடிவவ யட்டுநம!' என்றார்.  பி(ஸல்) அவர்கள், 'இறங்கி,  மக்காக மாவு 

கவரப்பீராக! எனறார்கள். அதற்கவர் 'இவறத்தூதர் அவர்கநே! மாவல ந ரம் (முழுவமயாக) முடிவவ யட்டும்!' 

என்றார்.  பி(ஸல்) அவர்கள். 'இறங்கி,  மக்காக மாவு கவரப்பீராக!' என்றார்கள். அதற்கவர், 'இவறத்தூதர் 

அவர்கநே! மாவல ந ரம் (முழுவமயாக) முடிவவ யட்டுநம!' என்றார். மீண்டும்  பி(ஸல்) அவர்கள், 'இறங்கி, 

 மக்காக மாவு கவரப்பீராக!' என்று கூறினார்கள். அதற்கவர் 'பகல் (கவேிச்சம்) இன்னும் (எஞ்சி) இருக்கிறநத?' 

என்று நகட் தற்கும்  பி(ஸல்) அவர்கள் 'இறங்கி  மக்காக மாவு கவரப்பீராக!' என்று கூறினார்கள். உ நன 

அவர் இறங்கி, அவர்களுக்காக மாவு கவரத்தார். அவத  பி(ஸல்) அவர்கள் அருந்திவிட்டு, 'இரவு இங்கிருந்து 

(கிழக்கிலிருந்து) முன்நனாக்கி வந்துவிட் ால் ந ான்பாேி ந ான்வப  ிவறவு கசய்ய நவண்டும்!' என்றார்கள். 

(புகாாி: 1955) 

அடுத்து இரண்டு ந ான்புகவே நசர்த்து (விசால்) பிடிக்கவும் கூ ாது, அது  பிகோருக்கு மாத்திரம் 

அனுமதிக்கப்பட் தாகும். விசால் என்றால் ஒரு ஸஹ்ாிக் ககாண்டு இராண்டு அல்லது பல ந ான்புகவே நசர்த்து 

பிடிப்பதாகும். ஆனாலும் ஒருவர் விரும்பினால் ஸஹர் ந ரம் வவர ந ான்வபத் கதா ரலாம், ஆனால் ஸஹர் 

கசய்நத அடுத்த ந ான்வப ந ாற்க நவண்டும். 

அபூ ஹுவரரா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: (சூாியன் மவறந்தபின் துறக்காமல்) கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க 

நவண் ாகமன்று இவறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் தவ  விதித்தார்கள். அப்நபாது முஸ்லிம்கேில் சிலர் 

'அவ்வாறாயின்,  ீங்கள் கதா ர் ந ான்பு ந ாற்கின்றீர்கநே, இவறத்தூதர் அவர்கநே?' என்று நகட் ார்கள். 

அதற்கு இவறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கேில் என்வனப் நபான்றவர் யார் இருக்கிறார்? எனக்கு என் 

இவறவன் உணவும் பானமும் அேிக்கிற  ிவலயில்  ான் இரவவக் கழிக்கிநறன்' என்றார்கள். கதா ர் 

ந ான்பிலிருந்து விலகிக் ககாள்ே மக்கள் மறுத்தநபாது ஒரு  ாள் கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க அவர்கவே 

அனுமதித்தார்கள். பிறகு, அடுத்த  ாளும் (கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க) அனுமதித்தார்கள். பின்னர் (அடுத்த 

மாதத்தின்) பிவறவய மக்கள் கண் னர். அப்நபாது  பி(ஸல்) அவர்கள் 'இம்மாதம் இன்னும் தாமதமாக 

முடிந்திருந்தால் (உங்கோல் இயலாத அேவுக்குத் கதா ர் ந ான்வப) இன்னும் உங்களுக்கு  ான் 

அதிகப்படுத்தியிருப்நபன்' என்று மக்கள் கதா ர் ந ான்பிலிருந்து விலகிக் ககாள்ே மக்கள் மறுத்தநபாது ஒரு 

 ாள் கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க அவர்கவே அனுமதித்தார்கள். பிறகு, அடுத்த  ாளும் (கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க) 
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அனுமதித்தார்கள். பின்னர் (அடுத்த மாதத்தின்) பிவறவய மக்கள் கண் னர். அப்நபாது  பி(ஸல்) அவர்கள் 

'இம்மாதம் இன்னும் தாமதமாக முடிந்திருந்தால் (உங்கோல் இயலாத அேவுக்குத் கதா ர் ந ான்வப) இன்னும் 

உங்களுக்கு  ான் அதிகப்படுத்தியிருப்நபன்' என்று மக்கள் கதா ர் ந ான்பிலிருந்து விலகிக்ககாள்ே 

மறுத்தவதக் கண்டிக்கும் விதத்தில் - கூறினார்கள். (புகாாி: 6851, முஸ்லிம்) 

அபூ ஸயீத்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  பி(ஸல்) அவர்கள், ' ீங்கள் கதா ர் ந ான்பு ந ாற்காதீர்கள்; உங்கேில் 

யாநரனும் கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க  ாடினால் கதா ர் ந ான்பு ந ாற்க  ாடினால் ஸஹ்ர் வவர அவ்வாறு 

கசய்யட்டும்' என்று கூறினார்கள்.  (புகாாி: 1963, முஸ்லிம்) 

 

 َوَ تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجدِ  .

இந்த வசனம் மூலம் இஃதிகாப் (அல்லாஹ்வுக்காக மஸ்ஜிதில் தாித்திருக்கும் இபாதத்)  இருப்பவர்கள் 

மவனவியரு ன் இல்லறத்தில் ஈடுப க்கூ ாது என்று வழிகாட் ப்படுகின்றது.  

இப்னு அபபாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்; ரமழானிநலா நவறு  ாட்கேிநலா மஸ்ஜிதில் தாித்து 'இஃதிகாப்' 

இருப்நபார், அது முடியும் வவர இரவிநலா பகல் ந ரத்திநலா மவனவிவய நசருவவத அல்லாஹ் தடுத்துள்ோன். 

(இப்னு கஸீர்) 

இங்கிருந்து இஃதிகாப் என்ற வணக்கத்திற்கும் ரமலான் ந ான்பிற்கும் இவ யிலுள்ே கதா ர்வப புாியலாம். 

 பியவர்களும் ந ான்பில்தான் இஃதிகாப் இருந்துள்ோர்கள். அடுத்து இந்த குர்ஆன் வழிகாட் வல வவத்நத 

அறிஞர்களும்  புத்தகங்கவே கதாகுக்கும்நபாது ந ான்பு பற்றிய பா த்வத அடுத்து இஃதிகாப் பற்றிய பா த்வத 

கதாகுப்பார்கள். 

ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ' பி(ஸல்) அவர்கள் மரணிக்கும் வவர ரமழானின் கவ சிப் பத்து 

 ாள்கேில் இஃதிகாப் இருந்தார்கள்; அவர்களுக்குப் பின், அவர்கேின் மவனவியர் இஃதிகாப் இருந்தனர்!' 

(புகாாி: 2026, முஸ்லிம்) 

 

ஸபிய்யா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  பி(ஸல்) அவர்கள் ரமலானில் கவ சிப் பத்து  ாள்கேில் இஃதிகாப் 

இருக்கும்நபாது அவர்கவேச் சந்திக்க  ான் கசல்நவன். சற்று ந ரம் அவர்களு ன் நபசிவிட்டு எழுநவன். 

அப்நபாது  பி(ஸல்) அவர்களும் என்னு ன் எழுந்து பள்ேியின் வாசல் வவர வருவார்கள். உம்மு 

ஸலமா(ரலி)வின் வாசவல அவ ந்தநபாது அன்ஸாாிகவேச் சார்ந்த இருவர்   ந்து கசன்றனர்.  பி(ஸல்) 

அவர்களுக்கு ஸலாம் கூறினார். அவர்கேி ம்  பி(ஸல்) அவர்கள், ' ில்லுங்கள்; இவர் (என் மவனவி) ஸபிய்யா 

பின்த் ஹுவய ஆவார்' எனக் கூறினார்கள். அவ்விருவரும் (ஆச்சாியத்து ன்) 'ஸுப்ஹானல்லாஹ்' என்றனர். 

இவ்வாறு  பி(ஸல்) அவர்கள் கூறியது அவ்விருவருக்கும் உறுத்தியது. அப்நபாது  பி(ஸல்) அவர்கள், 

' ிச்சயமாக வஷத்தான் மனிதனின் ரத்த  ாேங்கேில் ஊடுருவியிருக்கிறான்; உங்கள் உள்ேங்கேில் தவறான 

எண்ணத்வத அவன் நபாட்டு விடுவான் என  ான் அஞ்சுகிநறன்' எனக் கூறினார்கள். (புகாாி: 2035, முஸ்லிம்) 

 

ِ فًَل تَْقَربُوَها تِْلكَ  ُحدُودُ ّٰللاَّ  

இந்த வசனங்கள் மூலம் கசால்லப்பட்  வி யங்கள் அல்லாஹ்வின் வரம்புக்கோக இருக்கின்றன, அவவகவே 

மீறுவதன் மூலநமா, மறுப்பதன் மூலநமா அல்லாஹ்வுக்கு மாறு கசய்யக்கூ ாது என்பதற்காக அவற்வற  ீங்கள் 

க ாறுங்க நவண் ாம் என அல்லாஹ் அறிவுவர கூறுகின்றான்.  
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ُ  َكذَِلكَ  ِٗ ِللنَّاِس ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّقُونَ  يُبَي ُِن ّٰللاَّ آيَاتِ  

இங்கு அல்லாஹ் ந ான்பின் சட் ங்கவே கதேிவுபடுத்தியது நபான்நற மனித சமூகத்திற்கு நதவவயான 

சட் ங்கவே கதேிவுபடுத்துகின்றான், அல்லாஹ்வின் சட் ங்கவே அல்குர்ஆனிலிருந்து கதேிவாக கற்று 

அதவன முவறயாக பின்பற்றி   ப்பதன் மூலநம சாியான இவறயச்சயத்வத அவ யலாம் என்பவத 

அறிவுவரயாக கூறி இந்த வசனத்வத அல்லாஹ் முடிக்கின்றான். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ِت اِلَى النُّْورِ  ُهوَ  َن الظُّلُم  تٍّ ل ِيُْخِرَجُكْم م ِ تٍٍّۭ بَي ِن  ي  ى َعْبِدٖهۤ ا 
ُل َعل  َ بُِكْم لََر َُ   الَِّذْى يُنَز ِ ِحْيم   َواِنَّ ّٰللاه   ْوف  رَّ

அவன்தான் உங்கவே இருள்கேிலிருந்து பிரகாசத்தின் பால் கவேிக் ககாண்டுவருவதற்காகத் தன் அடியார் மீது 

கதேிவானவவயான வசனங்கவே இறக்கி வவக்கின்றான்; நமலும்,  ிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கள் மீது மிக்க 

கிருவபயுவ யவன்;  ிகரற்ற அன்புவ யவன்.  (57:9) 

எனநவ ந ான்பு இவறயச்சத்வதக் ககாண்டு வரும் என்று படித்த  ாங்கள் இந்த வசன முடிவவயும் சாியாக 

ந ாக்கினால் ஒரு வி யத்வத புாியலாம். அதுதான் 'ந ான்பின் மூலம் சாியான இவறயச்சத்வத  ாம் அவ ய 

நவண்டுமா, அல்குர்ஆனின் வழிகாட் ல்கவே சாியாக படித்து, அவற்வற வாழ்க்வகயில் எடுத்து   க்கும் 

நபாநத அந்த   ிவலவய அவ யலாம் என்பநத! 

எனநவ இந்த அடிப்பவ கவே முவறயாக விேங்கி எம்வம  ாம் மாற்றிக் ககாள்ே முயற்சிப்நபாம். 

வ ஆகிரு தஃவானா அனில் ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் 


