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o தொழும் போது கிப்லாவை முன்னோக்கி உமிழக்கூடாது

o தொழுகையில் இரு தொடைகளின் இடுக்கில் கைகளை வைக்கக் கூடாது

o அடுத்தவர் இடத்தில் அமரக்கூடாது

o இடுப்பில் கைவைத்து தொழக்கூடாது

o பட்டாடை அனைத்தும் ஆண்களுக்கு தடை

o பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன்னர் பழங்களை விற்கக்கூடாது

o தொடர் நோன்பிற்கு தடை

o வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நோன்பு நோற்கக்கூடாது

o மர்ம உறுப்பு வெளியில் தெரியுமாறு ஆடை அணியக்கூடாது
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o தொழும் போது கிப்லாவை முன்னோக்கி உமிழக்கூடாது

414
َﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﺱَﻉِﻳﺪٍ ﺃَﻥَّ اﻠﻦَّﺏِﻱَّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﺃَﺏْﺹَﺭ
ْﻥُﺥَاﻢَﺓً ﻑِﻱ ﻕِﺏْﻝَﺓِ اﻞْﻡَﺱْﺝِﺩِ ﻑَﺡَﻙَّﻩَﺍ ﺏِﺡَﺹَاﺔٍ ﺙُﻡَّ ﻥَﻩَﻯ ﺃَﻥ
ِﻱَﺏْﺯُﻕَ اﻠﺮَّﺝُﻝُ ﺏَﻱْﻥَ ﻱَﺩَﻱْﻩِ ﺃَﻭْ ﻉَﻥْ ﻱَﻡِﻳﻦِﻩِ ﻭَﻝَﻙِﻥْ ﻉَﻥْ ﻱَﺱَاﺮِﻩ
ﺃَﻭْ ﺕَﺡْﺕَ ﻕَﺩَﻡِﻩِ اﻞْﻱُﺱْﺭَﻯ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர்
தொழுகைக்காக நிற்கும்போது தமக்கு முன்புறம் உமிழ வேண்டாம். ஏனெனில் அவர்
தொழுகையில் இருக்கும் வரை அவர் அல்லாஹ்விடமே அந்தரங்கமாக உரையாடிக்
கொண்டிருக்கிறார். (அதே போல்) அவர் தம் வலப் புறமாகவும் உமிழ வேண்டாம்.
ஏனெனில், அவரது வலப் புறத்தில் வானவர் ஒருவர் இருக்கிறார். (உமிழ வேண்டிய
கட்டாயம் நேர்ந்தால்) தமது இடப் புறமோ அல்லது பாதத்திற்கு கீழேயோ
உமிழ்ந்துவிட்டு அதை மண்ணுக்குள் புதைக்கட்டும். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா
ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள்: புகாரி 416, 414, 409, 411, முஸ்லிம் 955)

o தொழுகையில் இரு தொடைகளின் இடுக்கில் கைகளை வைக்கக் கூடாது

790
ﻕَاﻞَ ﺱَﻡِﻉْﺕُ ﻡُﺹْﻉَﺏَ ﺏْﻥَ ﺱَﻉْﺩٍ ﻱَﻕُوﻞُ ﺹَﻝَّﻱْﺕُ ﺇِﻝَﻯ ﺝَﻥْﺏِ ﺃَﺏِﻱ
ﻑَﻁَﺏَّﻕْﺕُ ﺏَﻱْﻥَ ﻙَﻑَّﻱَّ ﺙُﻡَّ ﻭَﺽَﻉْﺕُﻩُﻡَﺍ ﺏَﻱْﻥَ ﻑَﺥِﺫَﻱَّ ﻑَﻥَﻩَاﻦِﻱ
َﺃَﺏِﻱ ﻭَﻕَاﻞَ ﻙُﻥَّﺍ ﻥَﻑْﻉَﻝُﻩُ ﻑَﻥُﻩِﻳﻦَﺍ ﻉَﻥْﻩُ ﻭَﺃُﻡِﺭْﻥَﺍ ﺃَﻥْ ﻥَﺽَﻉ
ﺃَﻱْﺩِﻳﻦَﺍ ﻉَﻝَﻯ اﻠﺮُّﻙَﺏِ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
நான் என் தந்தை (ஸஅத் பின் அபீவக்காஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அருகில் நின்று
தொழுதேன். அப்போது (ருகூவில்) என் இரு கைகளையும் கோர்த்து என் இரு
தொடைகளின் இடுக்கில் வைத்துக்கொண்டேன். அவ்வாறு செய்ய வேண்டாமென
என்னை அவர்கள் தடுத்துவிட்டு, நாங்கள் இவ்வாறு செய்து கொண்டிருந்தோம்.
பின்னர் அவ்வாறு செய்யக்கூடாதென நாங்கள் தடுக்கப்பட்டு, எங்கள் கைகளை
முழங்கால்கள் மீது வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டோம்'' என்று கூறினார்கள்.
(அறிவிப்பவர் : முஸ்அப் பின் ஸஅத், நூல்கள்: புகாரி 790, முஸ்லிம் 931)

o அடுத்தவர் இடத்தில் அமரக்கூடாது
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6270
ُﻉَﻥْ اﺐْﻥِ ﻉُﻡَﺭَ ﻉَﻥْ اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﺃَﻥَّﻩ
ْﻥَﻩَﻯ ﺃَﻥْ ﻱُﻕَاﻢَ اﻠﺮَّﺝُﻝُ ﻡِﻥْ ﻡَﺝْﻝِﺱِﻩِ ﻭَﻱَﺝْﻝِﺱَ ﻑِﻳﻪِ آﺦَﺭُ ﻭَﻝَﻙِﻥ
ﺕَﻑَﺱَّﺡُوﺎ ﻭَﺕَﻭَﺱَّﻉُوﺎ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
ஒரு மனிதர், அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து எழுப்பிவிடப்பட்டு, அந்த
இடத்தில் மற்றொருவர் அமர்வதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
தடை செய்தார்கள். இதற்கு மாறாக, "நகர்ந்து உட்கார்ந்து மற்றவர்களுக்கும் இடம்
கொடுங்கள்'' என்று கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர் : இப்னு உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு,
நூல்கள்: புகாரி 6270, 6269, 911, முஸ்லிம் 4391)

o இடுப்பில் கைவைத்து தொழக்கூடாது

1220
ٌﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻉَﻡْﺭُﻭ ﺏْﻥُ ﻉَﻝِﻱٍّ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻱَﺡْﻱَﻯ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻩِﺵَاﻢ
ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻡُﺡَﻡَّﺩٌ ﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُ ﻕَاﻞَ ﻥَﻩَﻯ
ُاﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﺃَﻥْ ﻱُﺹَﻝِّﻱَ اﻠﺮَّﺝُﻝ
ﻡُﺥْﺕَﺹِﺭًﺍ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
ஒரு மனிதர் இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு தொழுவதை நபி ஸல்லல்லாஹு
அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தடைசெய்தார்கள். (அறிவிப்பவர் : அபூஹுரைரா
ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள்: புகாரி 1220, 1219, முஸ்லிம் 948)

o பட்டாடை அனைத்தும் ஆண்களுக்கு தடை

1239ﻉَﻥْ اﻞْﺏَﺭَاءِ ﺏْﻥِ ﻉَاﺰِﺏٍ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُ ﻕَاﻞَ ﺃَﻡَﺭَﻥَﺍ
ٍاﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﺏِﺱَﺏْﻉٍ ﻭَﻥَﻩَاﻦَﺍ ﻉَﻥْ ﺱَﺏْﻉ
ِﻭَﻥَﻩَاﻦَﺍ ﻉَﻥْ آﻦِﻱَﺓِ اﻞْﻑِﺽَّﺓِ ﻭَﺥَاﺖَﻡِ اﻠﺬَّﻩَﺏِ ﻭَاﻞْﺡَﺭِﻳﺮ
ﻭَاﻠﺪِّﻳﺐَاﺞِ ﻭَاﻞْﻕَﺱِّﻱِّ ﻭَاﻞْﺇِﺱْﺕَﺏْﺭَﻕِ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு ஏழு விஷயங்களை
(ச்செய்யும்படி) கட்டளையிட்டு, ஏழு விஷயங்களை தடை செய்தார்கள். . . . வெள்ளிப்
பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதிலிருந்தும், (ஆண்கள்) தங்க மோதிரம்
அணிவதிலிருந்தும் (கலப்படமில்லாத) பட்டு, அலங்காரப் பட்டு, கஸ் எனும் பட்டு
கலந்த (எகிப்திய) பஞ்சாடை, தடித்த பட்டு ஆகியவற்றை அணிவதிலிருந்தும் எங்களை
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தடைசெய்தார்கள். (அறிவிப்பவர் : பரா பின் ஆஸிப் ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள்:
புகாரி 1239, 5175, 5235, 5650 ,5863, முஸ்லிம் 4194)

o பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன்னர் பழங்களை விற்கக்கூடாது

1486
ُﻋﻦ اﺐْﻥِ ﻉُﻡَﺭَ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُﻡَﺍ ﻥَﻩَﻯ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩ
َﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻉَﻥْ ﺏَﻱْﻉِ اﻠﺚَّﻡَﺭَﺓِ ﺡَﺕَّﻯ ﻱَﺏْﺩُﻭَ ﺹَﻝَاﺢُﻩَﺍ ﻭَﻙَاﻦ
ﺇِﺫَﺍ ﺱُﺉِﻝَ ﻉَﻥْ ﺹَﻝَاﺢِﻩَﺍ ﻕَاﻞَ ﺡَﺕَّﻯ ﺕَﺫْﻩَﺏَ ﻉَاﻪَﺕُﻩُ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன்னால்
பழங்களை விற்பதைத் தடுத்துள்ளார்கள். அவர்களிடத்தில் "பலன் உறுதிப்படுவது
என்றால் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது.' (அப்பழங்கள்) பாழாகும் நிலையைக்
கடந்துவிடுவதே!'' என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
பதிலளித்தார்கள். (அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி 1486,
2184, 2194, முஸ்லிம் 3078)

o தொடர் நோன்பிற்கு தடை

1922
ُﻉَﻥْ ﻉَﺏْﺩِ اﻠﻞَّﻩِ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُ ﺃَﻥَّ اﻠﻦَّﺏِﻱَّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩ
ْﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻭَاﺺَﻝَ ﻑَﻭَاﺺَﻝَ اﻠﻦَّاﺲُ ﻑَﺵَﻕَّ ﻉَﻝَﻱْﻩِﻡْ ﻑَﻥَﻩَاﻪُﻡ
ُﻕَاﻞُوﺎ ﺇِﻥَّﻙَ ﺕُﻭَاﺺِﻝُ ﻕَاﻞَ ﻝَﺱْﺕُ ﻙَﻩَﻱْﺉَﺕِﻙُﻡْ ﺇِﻥِّﻱ ﺃَﻅَﻝُّ ﺃُﻁْﻉَﻡ
ﻭَﺃُﺱْﻕَﻯ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் (நோன்பு துறக்காமல்)
தொடர்நோன்பு நோற்றார்கள்;

மக்களும் அவ்வாறு தொடர் நோன்பு நோற்றார்கள். இது மக்களுக்குச் சிரமமாக
இருந்தது. அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், மக்கள் தொடர்
நோன்பு நோற்கத் தடை விதித்தார்கள். நபித்தோழர்கள், "நீங்கள் (மட்டும்) தொடர்
நோன்பு நோற்கிறீர்களே!'' என்று கேட்டார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி
வஸல்லம் அவர்கள், "நான் உங்களைப் போன்றவன் அல்லன்; (இறைவன்
தரப்பிலிருந்து) உண்ணவும் பருகவும் எனக்கு வழங்கப்படுகிறது!'' என்று
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பதிலளித்தார்கள். (அறிவிப்பவர் : இப்னு உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள் : புகாரி
1922, 1962, முஸ்லிம் 2010)

o வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நோன்பு நோற்கக்கூடாது

1985
ﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُ ﻕَاﻞَ ﺱَﻡِﻉْﺕُ اﻠﻦَّﺏِﻱَّ ﺹَﻝَّﻯ
ِاﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻱَﻕُوﻞُ ﻝَﺍ ﻱَﺹُوﻢَﻥَّ ﺃَﺡَﺩُﻙُﻡْ ﻱَﻭْﻡَ اﻞْﺝُﻡُﻉَﺓ
ﺇِﻝَّﺍ ﻱَﻭْﻡًﺍ ﻕَﺏْﻝَﻩُ ﺃَﻭْ ﺏَﻉْﺩَﻩُ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
உங்களில் எவரும் வெள்ளிக் கிழமைக்கு முன் ஒரு நாளைச் சேர்க்காமல் அல்லது
அதற்குப் பின் ஒரு நாளைச் சேர்க்காமல் நோன்பு நோற்க வேண்டாம்! என்று நபி
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா
ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள்: புகாரி 1985, முஸ்லிம் 2102)

o மர்ம உறுப்பு வெளியில் தெரியுமாறு ஆடை அணியக்கூடாது

5822
ﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﺱَﻉِﻳﺪٍ اﻞْﺥُﺩْﺭِﻱِّ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻥْﻩُ ﺃَﻥَّ اﻠﻦَّﺏِﻱَّ ﺹَﻝَّﻯ
َاﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻥَﻩَﻯ ﻉَﻥْ اﺶْﺕِﻡَاﻞِ اﻠﺺَّﻡَّاءِ ﻭَﺃَﻥْ ﻱَﺡْﺕَﺏِﻱ
اﻠﺮَّﺝُﻝُ ﻑِﻱ ﺙَﻭْﺏٍ ﻭَاﺢِﺩٍ ﻝَﻱْﺱَ ﻉَﻝَﻯ ﻑَﺭْﺝِﻩِ ﻡِﻥْﻩُ ﺵَﻱْﺀٌ رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ
ஒரே துணியை உடலில் சுற்றிக்கொண்டு, அதன் ஒரு மூலையை ஒரு தோளில்
போட்டுக்கொண்டு, மற்றொரு தோள் பகுதியைத் திறந்தவாறு விட்டுவிடுவதையும்
(இஷ்திமாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒரே துணியால் (தம் முதுகையும் முழங்கால்களையும்)
போர்த்திக்கொண்டு மர்ம உறுப்பு வெளியே தெரியுமாறு (குத்துக்காலிட்டு)
அமர்வதையும் (இஹ்திபா) நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தடை
செய்தார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஸயீத் அல்குத்ரீ ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்கள் :
புகாரி (5822, 367, 368), முஸ்லிம் (4261)

(மணி்பெண்குலப்னீத 2011 மே) ﺝَﺯَاﻚَ اﻠﻞَّﻩُ ﺥَﻱْﺭًﺍ

5/6

கூடாதவைகள்!

Tuesday, 19 July 2011 22:03

6/6

