
 

 

ந�� ேதாழ�க�� சகா�த� ம��� ��ைமயான த��� 

த��� ந�� ேதாழ�க�� சகா�த��� வழ�க��� இ��த�. எ�த ந�� 

ேதாழ�க� மா��க �லைம�� ������க��ைலேயா அ�ல� த�கள� 

ெசா�த ���ைப பய�ப��த��ைலேயா (இ��ஹா�), அவ�க� மா��க� 

ச�ட ��ண�களாக  ஏ���ெகா�ள�ப�ட ந��ேதாழ�கைள அ�� 

அவ�க�� ஆேலாசைன�ப� ெசய�ப�வா�க�. அவ�கைள 

��ெதாட��தவ�க�� சகா�த��� �ழைமயான த��� ம��� ஒ� த� 

நப�� த�������ய சா��க� ஏராளமாக உ�ளன, இ�த தைல���� 

ம���, அ�கமான ெதா���கைள அ�ப��தா�� �யாய�ப��த ��யா�. 

எ���, ����மாக �ள��வத�காக, ��ெதாட��தவ�க�� �க���, 

��ைமயான  த�������ய உதாரண�க� இ�ேக �ல வழ�க�ப���ள�.  

இ�� அ�பா�    அவ�க� அ����றா�க� உம� இ�� ஃக�தா�    அவ�க� 

ஜ�யா��� ஒ� ெசா�ெபா�வா�� ��னா�: “ம�கேள! உ�க��� ��ஆ� 

ப�� ஏதாவ� ெத�ய ேவ��ெம�றா�, உைப இ�� கஅ� அவ�க�ட� 

ெச���க�. ெசா���ைம ப�� ெத�ய ேவ��ெம�றா�, ஃைஜ� இ�� 

தா�� அவ�க�ட� ெச���க�, ஃ��ைக ப�� (ஹலா� எ� ஹரா� எ� 

எ�பைத� ப��) ெத�ய ேவ��ெம�றா�, �ஆ� இ�� ஜப�ட� 

ெச���க�. உ�க��� ெச�வ�ைத ப�� ெத�ய ேவ��ெம�றா�, �� 



 

 

எ��ட� வா��க� ஏென�� அ�லா� எ�ைன கா�பாளனாக��, 

��ேயாக�தரனாக�� ஆ����ளா�.” (அ�-அ�ஸ��� தபரா�) [1] 

உம�   அவ�க� தன� ெசா�ெபா��� ெபா�வாக ம�க��� 

அைழ������, தஃ���, ெசா���ைம, ம��� ஃ�� ஆ�ய �ஷய�க�� 

த���வ� வா��த மா��க அ�ஞ�கைள பா���, அவ�க�ட� அைத க��� 

ெகா�ள உபேத����ளா�. எ�ேலா���� மா��க சா��கைள��, 

உைர�� அ��பைடைய�� ���� ெகா��� ச��  இ�ைலெய��� 

இ����� ெத�வாக ெத��ற�. இ�த ெசா�ெபா��� அ��ைர இர�� 

�தமாக உ�ள�. �தலாவ� எ�னெவ�றா� யாரா� ���ேமா அவ�க� 

மா��க சா��கைள��, அ��பைடகைள�� ���� ெகா�வத�காக மா��க 

அ�ஞ�கைள சார ேவ��� ேம�� யாரா� ��யாேதா அவ�க� ���கைள� 

காண  இவ�கைள� சா��� அவ�க�� ப���ைர�ப� ெசய�பட ேவ���. 

த�களா� ��கைள ���ெத��க ��யா� எ�� க��� ந�� ேதாழ�க� 

சா��கைள ஆராயாம� ��ட ��ண�கைள சார ேவ���. அவ�க� 

ெவ�மேன அவ�க�� ஆேலாசைனைய ��ப��வா�க�. ��வ�� 

உதாரண� இ�த அ���ைற�� ஒ� சா�றா��. 

                                            

1. அ�-ைஹத� அவ�க� இ�த வ�ைச�� யாரா�� ����ட�படாத ஸுைலமா� இ�� தா�� அவ�க� 

இ��பதாக ���றா�. (ம�ம’உஃ� ஃஜைவ�, ப�க� 131). இ�� அ� ஹா�� அவ�க�� (அ�-ஜ�� வ 

தஅ��, ெதா��� 2, ப�க� 111) ப�தா�� வரலா��� ஃ க�� அவ�க�� (ெதா��� 10, ப�க� 62) 

�����வதாக நா� (ஆ��ய�)  ����கா�ட �����ேற�. அவ�க� இ�வ�� அவைர �கழ�� இ�ைல 

�ராக��க�� இ�ைல.  



 

 

ச�� இ�� அ���லா�   அவ�க� அ����றா�க�, அ���லா� இ�� 

உம�    அவ�க� ஒ� நபைர ப�� ேக�� ேக�க� ப�டா�, அவ� இ�ெனா� 

நப��� ெகா�ச� பண� ெகா��க ேவ�����த� ேம�� ஒ� �����ட 

ேநர��� கட� ெச��த ேவ�����த�. கட� வழ��யவ� கடனா� 

கால�ெக���� ��னேர கடைன ெச���னா�, அ����� ஒ� ப��ைய 

ம������வதாக ��ன� ஒ��� ெகா��றா�. இ�� உம�    அவ�க� இ�த 

ஒ�ப�த�ைத ெவ��தா�க� ேம�� த��தா�க�. [2] இத�� ஆதாரமாக 

ெவ��பைடயான ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� எ�த ஹ���� வழ�க�பட��ைல. 

இ�த ���� இ�� உம�   அவ�க�� த��ப�ட ���� எ�ப� ெத�வாக 

ெத��ற�. ஆகேவ இ�� உம�   அவ�க� தானாக ��வ�� எ�த 

ஆதார�ைத�� வழ�க��ைல, எ�த ஆதாரா�� அவ�ட� 

ேகார�பட���ைல.  

அ��� ர�மா� அவ�க� இ�� ��� அவ�க�ட� ெபா�� 

��யலைறக�� �ைழவ� ப�� �ன�னா�. இ�� ��� அவ�க� உம�     

அவ�க� இ�த ேயாசைனைய ெவ��தாக ��னா�. [3] இ�� ��� அவ�க� 

-ந��ேதாழ�கைள ��ப��பவ�க�� �க�� அ�வா��தவ�க�� ஒ�வ�- 

உம�    அவ�க� இ�த ேயாசைனைய ெவ��தாக ��யைத� த�ர ெவ� எ�த 

சா�ைற�� அ���க��ைல. ெபா�� ��யலைறகைள� ப�� உ�ைமயாக 

                                            

2. இமா� மா�� அவ�க�� �வா�தா, ப�க�  279   

3. �ஸ�த�தா� ப�மாற�ப�ட� (இ�� ஹஜ�� மதா��� ஆ�யா�, ெதா���1, ப�க� 51)   

  



 

 

ஏராளமான ஹ���க� இ��த ேபா���, இ� காண�ப��ற�. உம�   

அவ�க�ட���ேத  இ�த �ஷய��� ஒ� ஹ�� உ�ள�. 

அ� அ��� அ�சா�    அவ�க� ஹ�ஜு�� ெச�றதாக ஸுைலமா� இ�� 

யஸ�   அவ�க� ��னா�க�. நஃஜியா� எ�ற இட�ைத– ம�கா��� 

ெச��� வ���- அவ� அைட�த��, ��பா��காக ெகா��� 

ெச�ல�ப�ட தன� ஒ�டக�கைள ெதாைல�� ��டா�. ��பா��கான 

நா��, உம�    அவ�கைள அவ� அ��, தன� �ைலைய �வ��தா�. உம�    

அவ�க� ��னா�க�: “உ�ரா� ெச�பவ�க� எைத ெச��றா�கேளா அைத� 

ெச���க� (அதாவ� தவாஃ� ம��� ஸஈ), அத� �ற� ��க� ஹலாலா� 

���� (அதாவ� ��க� இ�ராைம எ��� �டலா�).  ��ன� ��க� 

அ��த வ�ட� ஹ�ஜு�� வ�� ேபா�, ஹ�ைஜ ெச���க� ேம�� 

உ�களா� ���த ��பா�ைய வழ����.”[4] 

ம�ப��� அ� அ���    அவ�க� உம�    அவ�க�ட���� எ�த சா�ைற�� 

ேகார��ைல, உம�    அவ�க�� எ�த சா�ைற�� வழ�க��ைல. அ� 

அ���    அவ�க� அவ�க�� ஆேலாசைனைய ஏ��, அத�ப� நட�தா�க�. 

�ஸா� இ�� ஸ’அ�   அவ�க� ��னா�க� அவ�க�� த�ைத (ஸ’அ� இ�� 

அ� வ�கா�   அவ�க�)- ம�ஜி�� ெதா�� ேபா�- தன� ெதா�ைககைள 

����, �� ம��� ஸுஜூைத �ைறேவ��வா�க�. ேம�� ���� ெதா�� 

ேபா�, தன� ெதா�ைககைள ����ப�ட�, �� ம���  ஸுஜூைத�� 

����பா�க�.  �ஸா�   அவ�க� �ன�னா�க�: “த�ைதேய, ம�ஜி�� 

                                            

4. இமா� மா�� அவ�க�� �வா�தா, ப�க� 149  



 

 

இ���� ேபா� உ�க� ெதா�ைககைள ��க� �������க�, ���� 

இ���� ேபா� உ�க� ெதா�ைககைள ������க�. இ� ஏ�?” அவ�க�� 

த�ைத   ப�ல��தா�: “என� மகேன, நா�க� �ற� ��ப�ற�ப�� 

தைலவ�க��, இமா�க�� ஆவ�.” (அ�ஸா��� தபரா�- 

அ���பாள�க�� வ�ைச ப�வான�) [5] 

ஸ’அ�   அவ�க�� ப���� ெபா�� எ�னெவ�றா� ம�க� அவ�கைள 

தைலவ�களாக பா��பதனா�, �ளமான ெதா�ைகைள க�டாயமாக� க��, 

அ� ேபா�ற நைட�ைறைய ெதா�ைக�� ஒ� ���யமான அ�சமாக 

அவ�க� எ���� ெகா�வா�க�.   

இ�த அ���� ந�� ேதாழ�க�� கால���, ம�க� அவ�கைள அவ�க�� 

அ��ைகக�� ம��ம�லாம� அவ�க�� ெசய�க��� அவ�கைள 

��ப��னா�க� எ�பைத கா���ற�. ஒ� �ற�த ந�� ேதாழைர ��ப�ற, 

சா��க� ேதைவ��ைல எ�ப�� ெத�வாக  ெத��ற� ேம�� இத� 

காரண��லாேய ந�� ேதாழ�க� அவ�க�� ெசய�க��– ����பான 

ெதா�ைகக� மா��க கடைம எ�� ஒ� தவறான எ�ன�ைத ெகா��காம� 

இ��ப� ேபா�ற- �க�� உ���பான �ஷய�கைள�� கவ��தன�. 

உம� இ�� ஃக�தா�    அவ�க� த�ஹா இ�� உைப��லா�    அவ�க� 

இ�ரா�� �ைல�� வ�ண �ற ஆைட���ைட அ�����தைத 

பா��தா�க�. உம�    அவ�க� அவ� எ�ன அ������றா� எ�� அவ�ட� 

ேக�டா�. த�ஹா   அவ�க� இ� ந�மன��லாத ������� 

                                            

5. அ�-ைஹத� ம�ம’உஃ� ஃஜைவ�, ெதா���1, ப�க� 182  



 

 

ெச�ய�ப�டதாக ப�ல��தா�. [ந�மன��லாத வ�ண �ற ��க� 

இ�ரா��� அ�ம��க�ப���ள�] உம�    அவ�க� ��னா�க�: 

“ம�க� ��ப�ற� ��ய தைலவ�க�� ஒ� �� ��க�. ஒ� அ���லாத 

நப� இ�த ��ைய� பா��தா� த�ஹா இ�� உைப��லா� இ�ரா�� 

இ���� ேபா� இ�த �த ��ைய அவ� அ��தா� என எ��� ெகா�வ� 

(இதனா� ந�மண��க ���� அ�ம��க�ப���ள� எ�� �ைன��� 

ெகா�வ�). இ�த வ�ண �ற ஆைடகைள அ�ய ேவ�டா�.” (�வா�தா, 

இமா� மா��) [6] 

அேதேபா�, உம�    அவ�க� அ��� ர�மா� இ�� அ�ஃ�    அவ�கைள 

அவ� அ�����த ஒ� �தமான கா�ைறகைள கழ��மா� அ�����ய� 

��ன� ��னா�: “இைத கழ�ட உ�க�ட� நா� இைர�� ேக��� 

ெகா��ேற�. ம�றவ�க� உ�கைள பா���, உ�க� வ�கா�ைட 

��ப��வா�க� என நா� அ���ேற�.” [7] 

��ைதய ��� ச�பவ�க�, ந�� ேதாழ�க�� ெசய�க� ம��� 

ஃப�வா�க�� அவ�க� ��ப�ற�ப��றா�க� எ�பைத ேபா�மான அள� 

�����ற�. ெசய�க�� ந�� ேதாழ�கைள ��ப��வத�� எ�த 

ஆதாரா��, காரண�க�� ேதைவ��ைல, இ�த காரண��னா� ந�� 

                                            

6. ேம��, இமா� அ�ம� அவ�க�� ��ன���, ெதா��� 1, ப�க� 192  

7. இ�� அ��� ப��� அ�-இ��ஆ� ெதா��� 2, ப�க� 315, இ�� ஹ�ஜ�,  ெதா��� 2, ப�க� 361 

ம��� இ�� க���� இலா�� ��ஈ�, ெதா��� 2, ப�க� 171 

 



 

 

ேதாழ�க� த�கள� ெசய�கைள� ���� �க�� கவனமாக இ��தா�க�, 

ேம�� ம�றவ�கைள�� அேத ேபா� இ��க வ�����வா�க�. 

உம�    அவ�க� அ���லா� இ�� ம�ஊ�    அவ�கைள �ஃபா��� 

அ���, �ஃபாஃ�� ம�க��� ��ப�� க�த�ைத அ���னா�: “நா� 

அ�மா� இ�� யா�� அவ�கைள உ�கள� ஆ�னராக��, அ���லா� 

இ�� ம�ஊ� அவ�கைள உ�கள� ஆ��யராக��, ஆேலாசகராக�� 

அ����ேற�. அவ�க� ந��ேதாழ�க�� �க�� உ�னதமானவ�க� 

ஆவ�. அவ�க� ப��� ப�ேக�றவ�க�� ேச��தவ�க�� ஆவ�. எனேவ 

அவ�கைள ��ப���க� ேம�� அவ�க� ெசா�வைத� ேக��க�.” 

அ���லா� இ�� ம�ஊ�    அவ�க� வழ��க�� ����கைள வழ�க �ல 

ேகா�பா�கைள �ள�� ��னா�: “இ�ைற�� �ற� யாரவ�, ஒ� வழ�ைக 

எ�� ெகா�டா�, அவ� ��ஆ�� அ��பைட�� ���� வழ�க ேவ���. 

��ஆ� வழ�காத ஒ� ���� இ��தா�, அவ� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க��ப� ���ைப 

வழ�க ேவ���. இர��� ���காத ஒ� வழ�� ெத�ப�டா�, அவ� 

இைறய�ச�ைடேயா�க� வழ��ய  ����க��ப�, ���ைப வழ�க 

ேவ���. யா�ேம ��� காணாத ஒ� ���� வ�தா�, தன� ெசா�த 

��மான���ப� அவ� ���ைப வழ�க ேவ���.” [8] 

அ���லா� இ�� ம�ஊ�    அவ�க� இ�த அ����� நா�� �ைலக�� 

���� வழ��வைத� ப��  ெவ�ப�����ளா�. ��ஆ� ம��� ��னா�, 

பயப���ைடேயா�� ��மான�க� ம��� ெசா�த ����. இ�த வ�ைச�� 

                                            

8. ��ன� �ஸா’இ, ெதா��� 2, ப�க� 305, தார���  ��ன� ெதா��� 1, ப�க� 54 



 

 

ெத�வாக ெத�ய�ப�� க��� எ�னெவ�றா� ��ஆ��� �த�� 

���ைரைம வழ��� ேபா�, ��ஆ�� ெபா�ைள ����ெகா�வத�காக 

அைத நா�� ேபா�, யா�� ��ன�ைத �ற�க��ததாக க�த அவ�ய��ைல. 

மா��க அ�ஞ�க�� ஒ���த க��� ��ஆ�� �ள�க� ��ன���  

�ைணேயா� அைடய ேவ��� எ�பேத. இ�த �க�ைரைய 

ெத�வா�க�படாம� இ��ப� அ�க இ�க�டான �ைலக��� வ� வ����, 

உதாரணமாக, �ப�சா�� ெச�தவ��� கைசய� ெகா��ப� ப��ேயா க� 

எ��� ெகா�வைத� ப��ேயா ��ஆ�� ேநர�யான ���� 

வழ�க�பட��ைல. இ�த �த காரண�ைத ெகா�� க� எ��� ெகா�வைத 

ைக��வ� அப�தமானதாக இ���� ேம�� ���� ச�தாய��� 

(உ�மா�) ஒ���த க����� எ�ராக இ����.  

பயப���ைடேயா�க�� ����க�� �� சா�வ�, அவ�க�� க��ைத 

�ைண ஆதார�களாக ��ஆ� ம��� ��ன��� ெபா�ைள ��வ 

வ�வ��க� ��யதாக இ���ற� எ�பைத ���� ெகா�ள ேவ���. 

மாறாக, அவ�க�� க����க� ��ஆ� ம��� ��ன��� ெபா�ைள 

���� ெகா�வத�ேகய�� ேவ� எத��� பய�ப��த� �டா�. ஒ� 

�ரதான- ெத�வ�ற- உைர�� பல சா��யமான அ��த�க� இ��தா�, 

அ����� ஒ� ெபா�ைள ��மா��க ம��� ��ண��க �ய�� ெச��� 

ேபா�, ஒ� ��த��� க��ைத பய�ப���வ� த����� அவ�யமா��. 

உதாரணமாக, அ���லா� இ�� ம�ஊ�    அவ�க� ஏ�கேனேவ ��ப�யாக 

�ய��க�ப�ட ஒ�வ�ட� உைர �க���வ� த��� ஒ� சாதாரண நப��� 

ம��� உ�� ெச�ய�ப�ட��, ேதைவயான�� இ�ைல எ��� தன� 



 

 

அ��� ��ைம�� �� சார� �டாத  ஒ� மா��க அ�ஞ���� உ�யாதா�� 

எ�பைத�� கா���ற�. (ஒ� மா��க அ�ஞ� ெச��� த������, மா��க 

அ�ஞ� இ�லாத ஒ�வ� ெச��� த������ உ�ள ேவ�பா� �ைர�� 

�ள�க�ப��.) [9] 

இ�� உம�    அவ�க� இமா��� ��னா� எைத�� ஓத��ைல எ�� ச�� 

இ�� அ���லா� அவ�க� ��னா�க�. ச�� அவ�க� கா�� இ�� 

�ஹ�ம� அவ�க�ட� இைத�ப�� �ன�ய ேபா�, அவ� ப�ல��தா�: 

“��க� ஓத��ைலெய�� ��ப�ற� ��ய ம�க�� இமா��� ��னா� 

ஓ�வைத த�����ளா�க�. ேம�� ��க� அதைன� ெச�தா�,  ��ப�ற� 

��ய ம�க�� இமா��� ��னா� ஓ���ளன�.” 

கா�� அவ�க� ஓதாம� இ��பவ�க�� ேச��தவ� எ�� ச�� அவ�க� 

��னா�க�. [10] 

கா�� இ�� �ஹ�ம� அவ�க� ம�னா�� ஏ� �ற�த அ�ஞ�க�� ஒ�வ� 

ஆவ� ேம�� ந�� ேதாழ�கைள ��ப��பவ�க�� ஒ� �ரபலமானவ�. 

அவைர� ேபா�ற அ�த��ைடய ஒ� �ற�த மா��க ச�ட ��ண�� 

இ�ெனா� மா��க அ�ஞ�� க��ைத ��ப��வைத (இர�� க����க�� 

                                            

9. ேமேல��ள �ள�க� இலா�� ��ஈ�� இ�த அ���ைப �யாய�ப��த இ�� க��� அவ�களா� 

எ��ப�ப�ட அைன�� ேக��கைள�� ம���ற�. ெதா��� 2, ப�க� 178  

10. இமா� அஹம� அவ�க�� �வா�தா, ப�க� 96, அ��: அஸ�ஹு� மதா�. அ���பாள�க�� 

ஒ�வரான ம�னா�� ஒசாமா� இ�� ஃைஜ� ய�யா இ�� �’ஈ� அவ�களா��, இ�� ஆ�  

அவ�களா�� ந�பகமானவராக க�த�ப��றா�.  ம�றவ�கள அவைர பல�னமான அ���பாளராக 

க����றன�. த���� ஹாஃ�ஃ� அவ�க� அவைர �க�� உ�ைமயாள�  எ�� ���றா�.    



 

 

சா��க�� ெவ��பைடயான �ர�பா� இ��த� எ�றா��) 

அ�ம��க�ப���ளதாக க��னா�. 

இ�� ஸ’அ� தன� தபக���, பஸரா�� ஹஸ� அவ�க�ட� ம�ஜி�� 

த�மமாக ெகா��க�ப�ட த��ைர அவ� அ���வாரா என ஒ�வ� 

�சா��தா� எ�� ப�� ெச���ளா�. ஹஸ� அவ�க� ��னா�க�: :அ� 

ப�� அவ�க� ம��� உம� அவ�க� இ�வ�� சாைலேயார� இ��த உ�ேம 

ஸ’அ�����  த��� அ���ன�. எ�ேவ இ�த த��ைர நா� 

அ���னா� எ�ன?” [11] 

இ�� ����ட���ய �ஷய� எ�னெவ�றா� ஹச� அவ�க�� ஒேர 

சா�� இர�� ந�� ேதாழ�க�� ெசய�க� எ���ற உ�ைமேய. இைவ 

ந�� ேதாழ�க� ம��� அவ�கைள ��ப��யவ�க�� வா�������, 

அ��ைகக����� ேத��� ெச�ய�பட உதாரண�க� ம��ேம ஆ��. 

ெப�கைள உ�ப�� 130 ேமலான ந�� ேதாழ�க�ட���� ஃப�வா�க� 

ப�� ெச�ய�ப�� மனன� ெச�ய�ப���ள� எ�� இ�� க��� 

அவ�க� அ����றா�க�. [12] 

இ�த ஃப�வா�க� ��ஆ� ம��� ��ன������ வழ�க�ப�ட 

ஆதார�ைத��, ேவ� சமய�க�� அ����� இ�லாம��, இர�ைட�� 

உ�ளட����ள�. ஒ�ெவா� அ���ைற��� உ�டான உதாரண�க� 

ேமேல வழ�க�ப���ள�. ம�ற உதாரண�கைள, ஒ�வ� இமா� மா�� 

                                            

11.க�ஃஜூ�  உ�மா�, ெதா��� 3, ப�க� 317 

12. இ�லா�� ��’ஈ�, ெதா��� 1, ப�க� 9 



 

 

அவ�க�� �வா�தா: இமா� அ� ஹ�ஃபா��  அவ�க�� �தா�� 

ஆதா�; அ��� ரஃ�ஃஜா� அவ�க�� �ஸ�னஃ�: இமா� தஹ� 

அவ�க�� மா�உ� ஆதா�� க���ைர ம��� இ�� ஹஜ�� அ�-

மதா��� ஆ�யா� ேபா�வ��� பா��கலா�.  


