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ன்கனினேம் ஶவபிப்தரடும் 

னயம்து தினேம் அது தஷடிணனம் தன ஶதரர்கஷப சந்றத்ர்கள் . இற்நறல் ஓரின 
ஶதரர்கஷபத் ி ற்நஷவல்னரம் னயம்து திரல் றகழ்த்ப்தட்ட வற்நறகரண றடீர் 
ரக்குல்கஶப. ஒவ்வரன ஶதரரின் னடிிலும் வதனபவு வதண்களும் , குந்ஷகளும், ஆண்களும் 
ஶதரர்ஷகறகபரக கனப்தட்டு னஸ்னீம்கபரல் அடிஷகபரக்கப்தட்டணர் . இந் அடிஷகஷப ஶதரரில் 
தங்வகடுத்ர்களுக்கு தகறர்ந்பிக்கப்தட்டஷ னன்ஶத தரர்த்ஶரம் . இந் அடிஷகளுக்கு சறன அடிப்தஷட 
உரிஷகள் ட்டுஶ ங்கப்தட்டது . சுந்றரண  ணிர்கஷபப் ஶதரன ர அடிஷகளுக்கு வ்ி 
உரிஷகளும் ங்கப்தடில்ஷன.  

ஆண் அடிஷகள் கடுஷரண உடல் உஷப்திற்கரக தன்தடுத்ப்தட்டணர் . வதண் அடிஷகள் 
டீ்டு ஶஷனகளுக்கும் ,  அர்கபது ஆண் ஜரணர்கபின் உடல்  இச்ஷசத் ஶஷகளுக்கும் தன் 
தடுத்ப்தட்டணர்.  தனர் ங்கபது அடிஷப் வதண்கஷப ிதச்சரத்றல் ஈடுதடுத்றனேம் வதரனபடீ்டிணர் . 

அர்கஷப ிதச்சரத்றல் ஈடுதடுத்ற வதரனபடீ்டுஷ னயம்து தி ஷடவசய்ரர் . இந் 
அடிஷகஷப திநனக்கு இல் னதும் , ிற்தஷண வசய்தும் அல்னது சுந்றரக ிடுஷன 
வசய்தும் ஜரணரின் உரிஷகபரகும் .  சுனக்கரகச் வசரல்வன்நரல் , அடிஷகவபன்தர்கள் 

ஶதசவும், சறந்றக்கவும் வரிந் கரல்ஷடகள். 

இத்ஷக அடிஷப் வதண்கஷபஶ குர்ஆன் , "(ஶதரரில்) உங்கபது னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் 
வகரண்டர்கள்" ன்று குநறப்திடுகறநது .  இஸ்னரறர்களுக்கு ரன்கு ஷணிகஷப ட்டுஶ அனுறத் 
அல்னரஹ், இந் அடிஷப் வதண்கபின் ித்றல் ந் ிரண ண்ிக்ஷக ல்ஷனகஷபனேம் 
ிறக்கில்ஷன. அஷடப்னக்குநறகளுக்குள் "ஶதரரில்" ன்று வசரல் இனப்தரல் அடிஷகஷபப் ஶதரர்கள் 
னெனரக ட்டுஶ அஷட னடினேம் ன்தறல்ஷன . ிஷன வகரடுத்தும் , தரிசுப் வதரனபரகவும் 
அடிஷகஷபப் வதநனரம்.  "(ஶதரரில்)"  ன்நச் வசரல் வரறவதர்ப்தரபர்கபின் இஷடச்வசரனகல். "உங்கபது 
னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கள்" ன்ந ரர்த்ஷின் உண்ஷப் வதரனஷப ரற்ந அர்கள் 
ஷகரளும் ந்றம். 

"உங்கபது னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கள் " ன்தஷ ஶடிரகக் கூறுவன்நரல்  
அடிஷகள். அர்கஷப ஜரணர்கள் ங்கபது இச்ஷசகளுக்கு ினப்தம் ஶதரன உதஶரகப்தடுத்னரம் . 

கறப்ற ஆளுணரல் னயம்து திக்கு தரிசரக ங்கப்தட்ட ரித்துல் கறப்றரவும் ஓர் அடிஷஶ . 

அடிஷகளுடன் ினப்தம் ஶதரன கூடி அன் னெனம் றஷந அடிஷகஷப உற்தத்ற வசய்து வகரள்பவும் 
அல்னரஹ் அனுறக்கறநரன். இன் ிபக்கங்கள் சறனற்ஷந ட்டும் கரனரம்.  

 

ிதச்சரரி-ிதச்சரகன் இனனஶ ங்கபது வசஷன ன்கு 
அநறரர்கள். ிதச்சரகன், ஶர ஒன கரத்றற்கரக உடஷன ிற்கும் 
ிதச்சரரிின் னழு சம்த்துடன்ரன் அபது இஷநச்சறஷ 
சுஷக்கறன்நரன். இப்தடி இனரின் சம்த்துடஶண டக்கும் உநவு 
அல்னரஹ்ிடத்றல் கடுஷரண ண்டஷணக்குரிது. 

 



தனூ னஸ்னறக் ஶதரரில் னயம்து தி  அர்கபின் தஷடிணர் , ஶதரர்ஷகறகபரக றரிகஷப 
திடிக்கறன்நணர். 

னகரரி யீஸ் -4138 

இப்னு னஷயரீஸ் (ஹ்) அர்கள் கூநறரது. 

ரன் தள்பிரசலுக்குள் தஷந்ஶன். (அங்கு) ரன் அனசதீ் அல்குத்ரீ (னற) அர்கஷபப் 
தரர்த்ஶன். அர்கபிடம் (வசன்று) அர்ந்து வகரண்டு அஸ்ல் தற்நறக் ஶகட்ஶடன். அனசதீ் (னற) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். ரங்கள் அல்னரஹ்ின் தூனடன் தனூ னஸ்னறக் (னற) 
குனத்றற்வகறரண) ஶதரனக்குச் வசன்ஶநரம். அப்ஶதரது அனகபினறனந்து ஶதரர்க் ஷகறகள் சறனர் 
ங்களுக்குக் கறஷடத்ணர். ரங்கள் (அந்க் ஷகறகபிஷடஶினந்) வதண்கஷப (உடலுநவு 
வகரள்ப) ினம்திஶணரம். வணணில்) ங்கள் ஷணிஷப் திரிந்து (ணிஷில் இனந்து 
ங்கஷப ரட்டிது. (அந் வதண்களுடன் உடலுநவு வகரள்ளும் ஶதரது) அஸ்ல் (சறற்நறன்தப் னர்ச்சற 
இஷடனநறப்ன) வசய் றஷணத்ஶரம் (ஆணரல்) ம்றஷடஶ அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் 
இனக்க அர்கபிடம் ஶகட்தற்கு னன் ரம் அஸ்ல் வசய்ர ன்று ங்களுக்குள்) ஶதசறக் 
வகரண்டு அது வரடர்தரக அல்னரஹ்ின் தூரிடம் ஶகட்ஶடரம். அற்கு ீங்கள் அஷச் 
வசய்ரனறனந்ரல் ஶநதுறல்ஷனஶ! றுஷ ரள் ஷ (இஷநிறப்தடி) உனரக ஶண்டி 
ந் உினம் கட்டரம் உனரகறஶ ீனம் ன்று தி (மல்) அர்கள் தறனபித்ரர்கள் 

 (னகரரி 5210,4138,2229,2542) 

Sahih Muslim Book 008, Number 3371:  

Abu Sirma said to Abu Sa'id al Khadri (Allah he pleased with him): O Abu Sa'id, did you hear Allah's 

Messenger (may peace be upon him) mentioning al-'azl? He said: Yes, and added: We went out with Allah's 

Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi'l-Mustaliq and took captive some excellent 

Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same 

time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by 

observing 'azl (Withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid-conception). But we 

said: We are doing an act whereas Allah's Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah's 

Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is 

to be born up to the Day of Resurrection will be born.  

ரங்கள் அல்னரஹ்ின் தூனடன் தனூ னஸ்னறக் (குனத்றற்வகறரண) ஶதரனக்குச் வசன்ஶநரம். 

அப்ஶதரது ஶதரர்க் ஷகறகபில் றகச்சறநந் (அகற) அன வதண்கள் சறனர் கறஷடத்ணர் . ங்கள் 
ஷணிஷப் திரிந்து ணிஷில் இனந்து ங்கஷப ரட்டிரல், அந் வதண்களுடன் 
உடலுநவு வகரள்ப ினம்திஶணரம் .  அப்வதண்கபிடறனந்து (அர்களுஷட) ிடுஷனக்கரண  
வரஷகஷனேம் வதந ினம்திரல்  ‘ அஸ்ல்' (சறற்நறன்தப் னர்ச்சற இஷடனநறப்ன ) வசய் 
றஷணத்ஶரம். ஆணரல்) ம்றஷடஶ அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் இனக்க அர்கபிடம் 
ஶகட்தற்கு னன் ரம் அஸ்ல் வசய்ர ன்று (ங்களுக்குள் ஶதசறக்  வகரண்டு அது வரடர்தரக 
அல்னரஹ்ின் தூரிடம் ஶகட்ஶடரம். அற்கு ீங்கள் அஷச் வசய்ரனறனந்ரல் 
ஶநதுறல்ஷனஶ! றுஷ ரள் ஷ (இஷநிறப்தடி) உனரக ஶண்டி ந் உினம் 
கட்டரம் உனரகறஶ ீனம் ன்று தி (மல்) அர்கள் தறனபித்ரர்கள்). 

 

அஸ்ல் வசய் ினம்தின் கரங்கபில் ஒன்ஷந இந் யீஸ் ிபக்குகறநது . சயரதக்கபின் 
வநறத்ணத்ரல் அப்தரி வதண்ஷகறகள் கனவுற்நரல் , அடிஷச் சந்ஷில் ஆற்ந அந் 
வதண்கஷப ல்ன ிஷனக்கு ிற்க னடிரது ன்தது ற்வநரன கரம். 



 

 

னயரரி யீஸ்  : 6603     

அனசீத் அல்குத்ரீ (னற) அர்கள் கூநறரது 

ரன் தி (மல்) அர்களுடன் அர்ந்றனந்ஶதரது அன்சரரிகபில் ஒனர் ந்து , அல்னரஹ்ின் 
தூஶ ங்களுக்கு (வதண்) ஶதரர்க் ஷகறகள் கறஷடக்கறன்நணர் . அர்கஷப (ிற்று) கரசரக்கறக் 
வகரள்ப ரங்கள் ினம்னரல் (அர்களுடன் உடலுநவு வகரள்ளும்ஶதரது (னர்ச்சற இஷடனநறப்ன ) 

அஸ்ல் வசய்து வகரள்து குநறத்துத் ரங்கள் ன்ண கனதுகறநரீ்கள் ? ன்று ஶகட்டரர் . அற்கு 
அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் அப்தடிர வசய்கறநரீ்கள் ? இஷச் வசய்ரனறனந்ரல் 
உங்கள் ீது ஶநதுறல்ஷனஶ ? வணணில், உனரக ஶண்டுவன்று அல்னரஹ் ிறத்துள்ப 
ந் உினம் கட்டரம் உனரக்கறஶ ீனம் ன்று தறனபித்ரர்கள். 

இத்ஷக உடலுநவுகளுக்கு அனுற ங்கப்தட்ட ற்கு னணிரண (?) கரம், சயரதரக்கள், ீண்ட 
கரனங்கபரக ங்கபது ஷணிர்கஷபப் திரிந்து இனந்ணர் . ணஶ அர்கபரல் இச்ஷசஷ 
கட்டுப்தடுத் னடிில்ஷன. ணது அடிர்கபரண  சயரதரக்கபின் “…”ஶஷநறந்  அல்னரஹ்(!), வதண் 
ஶதரர்க் ஷகறகபின்“ சூஷநரடும் அனுறகஷப யீரக இநக்கறணரன் . (அல்னரஹ்ிற்கு(!) இது வரம்த 
னக்கறம்) அல்னரஹ்ஶ தரிரதப்தட்டு ரன் கூநற ஒழுக்கவநறகஷப ீநற அனுறரக யீ 
இநக்குபிற்கு தி (மல்) அர்கள் உட்தட சயரதரக்கள் அஷணனஶ , வதண்கபின் ரஷடஷக் 
கரல்"கரய்ந்து" ஶதரினந்ணர? 

சயரதரக்கள் னடக்கக்கறல் ங்கபது ஷணிஷப் திரிந்றனந்ணர?  

 இல்ஷன…! க்கு கறஷடத்றனக்கும் ஆரங்கபின்தடி திகபரரின் கரனத்றல் , சறன ரங்களுக்கு 
ஶல் ந் ஒன ஶதரனம் ீடிக்கில்ஷன (இது ீஈஈஈ…ண்ட கரனரம் … !). ஒனஶஷப ீடித்றனந்ரலும் 
ஆண்கஷப ிட அநறிலும் , னறஷிலும் தனணீரணர்கள் ண றனக்குர்ஆன் ர்ஷ வசய்னேம் 
வதண்கஷப அரது வதண் ஶதரர்க்ஷகறகஷபனேம் அர்கபது வதண் குந்ஷகஷபனேம் ஶட்ஷடரடுது 
னஷநரணர?  

 ஶற்கண்ட யீஸ்கள் அஸ்ல் (Coitus interruption- னர்ச்சற இஷடனநறப்ன) வசய்ஷ ிற்தது 
தற்நற ட்டுஶ ிபக்குகறநது. ஶதரரில் அடிஷகபரகக் ஷகப்தற்நப்தட்ட வதண்களுடன் னர்ச்சறில் ஈடுதட 
னயம்து தி  அர்களும் ஷடஶதும் ிறக்கில்ஷன ன்ததும் வபிரகறநது .  ணது னகன் 
அனீின் னீஷனகஷப, னயம்து தி  ஆரிப்தஷப் தரனங்கள். 

னயரரி யீஸ் : 4350   

னஷர தின் யளஷமப் (னற) அர்கள் கூநறரது. 

தி (மல்) அர்கள் கரனறத் தின் னீத் (னற) அர்கபிடம் குனஸ் றறஷப் வதற்று அனீ 
(னற) அர்கஷப அனுப்திணரர்கள் . அனீ (னற) அர்கள் (ஶதரர்ச் வசல்த்றல் க்வகண டுத்துக் 
வகரண்ட அடிஷப் வதண்டடன் உநவு வகரண்ட தின்) குபித்து ிட்டு ந்ரர்கள் . அர்கள் ீது 
ரன் ஶகரதஷடந்து , கரனறறடம், இஷ ீங்கள் தரர்க்க ரட்டீர்கபர ன்று ஶகட்ஶடன் . ரங்கள் 
தி (மல்) அர்கபிடம் வசன்ந ஶதரது, ரன் அர்கபிடம் அஷச் வசரன்ஶணன் . அற்கு அர்கள், 

னஷரஶ! ீ அனீ ீது ஶகரதஷடந்து இனக்கறநரர ன்று ஶகட்க ரன் , ஆம்! ன்று 



தறனபித்ஶன். அற்கு அர்கள், அர் ீது ீ ஶகரதம் வகரள்பரஶ! வணணில், அனக்கு குனஸ் 
றறில் அஷ ிட அறக உரிஷனேள்பது ன்று வசரன்ணரர்கள். 

னயம்து திஶர அல்னது சயரதரக்கஶபர வதண் ஷகறகளுடன் உநில் ஈடுதடுற்கு அந் 
ஷகறகள் சம்றத்ணர் ன்று ப்தடிச் வசரல்ன னடினேம்?  

 

இந்க் கரட்சறஷ கற்தஷண வசய்து தரனங்கள், 

அக்கரனத்றல் ஷகறகஷப அஷடத்து ஷக்க சறஷநச்சரஷனகள் இனந்ரகத் வரிில்ஷன . ணஶ 
ஷகறகள் ினங்கறடப்தட்டு றநந்வபிகபில் ஷக்கப்தட்டினக்க ஶண்டும் தனூகுஷநரில் றறுத்ற 
ஷக்கப்தட்டஷப் ஶதரன ஆண்கஷபனேம், வதண்கஷபனேம் ணித்ணிஶ றறுத்ற ஷத்றனக்க ஶண்டும்.  

 ஶதரரில் ஷகப்தற்நப்தட்ட றரிகபின் வதண்கள் றஷனஷ சற்று கணிப்ஶதரம் . அப்வதண்கபின் 
தரதுகரனர்கபரக இனக்கும் ஆண்கள் ந்ஷ , கன், சஶகரர்கள், கன்கள் அல்னது உநிணர்கள் 
ஶதரர்கபத்றல் வகரல்னப்தடுகறநரர்கள். அல்னது அபது கன் ஷகறரக வசனற்றுப்ஶதரய் தரிரதரக 
றற்கறநரன். வதண்ஷகறகள் தங்குஷத்து திரிக்கப்தட்டு அர் உரிஷரபர்கள் சம் 
ஒப்தஷடக்கப்தடுகறநரர்கள். உடஶண அப்வதண்ஷகறகள் , ஆயர…! ங்களுக்கு னற உடலுநவுத் துஷ 
கறஷடத்து ிட்டது இற்கரகத் தான் ரங்கள் இத்ஷண ரள் ங்கறக் கரத்றனந்ஶரம் ன்று கறழ்ச்சறில் 
துள்பிக் குறத்துச் வசல்ரர்கபர ? அல்னது இது அல்னரஹ்ின் ீர்ப்ன ணக்கூநற ஆஷடகஷப அிழ்த்து 
ரரக றற்தரபர? 

 இது வதண்ரகப் திநந்றன் இறறஷன . றச்சரக ந்ப் வதண்டம் இந் றஷனஷ கற்தஷண 
வசய்ஷக் கூட ினம்தரட்டரள் றச்சரக னயம்து தி ற்றும் அது தஷடிணரின் 
டடிக்ஷககளுக்கு உடன்தட்டினக்க ரட்டரர்கள் . ங்கபரல் னடிந் றர்ப்ஷத ரது ஒன றில் 
வபிக் கரட்டிினக்க ஶண்டும்  

   வதண் ஷகறகள்  "அற்கு"  சம்றத்றனப்தரர்கபர? அர்கள் இங்கில்ஷனவன்நரல்? 

வகரடூரண ன்கனிக்கு உட்தடுத்ப்தட்டினக்க ஶண்டும்…!  

இல்ஷனவன்று றுக்கறன்நணர் இஸ்னரற அநறஞர்கள் . அரது யீஸ்கபில் வதண் 
ஷகறகளுடன் உடலுநவு வகரண்டரகஶ கூநப்தட்டுள்பது . கற்தறக்கப்தட்டரக கூநப்தடஶில்ஷன .  

ணஶ அர்கள் கற்தறக்கப்தடில்ஷன ன்று ிபக்கபிக்கறன்நணர். 

ிதச்சரரிின் சம்த்துடன் றகழும் உடலுநஷ னஷநற்நது ண ஷடவசய் அல்னரஹ் , 

ப்தடி இந் சம்றன்நற றகழும் உடலுநஷ அனுறத்றனக்க னடினேம் ? ரத்றற்கரக, அர்கள் 
சம்றத்றனந்ரலும் அது ிதச்சரம்ரஶண?  

கள்பத்வரடர்ன ன்தது ங்கபது துஷர்களுக்கு வரிரல் , 

ம்திக்ஷக துஶரகம் வசய்து கரல் வகரண்டு இஷரகும் . ஆணரலும் 
சம்தந்ப்தட்ட இனரின் னழு ஒப்னஶனரடுரன் கள்பத் வரடர்னகள் 
அங்ஶகறுகறன்நண ன்தது றுக்கனடிர உண்ஷ . அல்னரஹ் இஷக் 
கடுஷரண ண்டஷணக்குரி குற்நவன்கறநரன் . றனக்குர் ஆணின் தன 
தகுறகபிலும், யீஸ்கபிலும் இந் கள்பத்வரடர்ஷத ன்ஷரக 
கண்டிக்கும் சணங்கஷபக் கரனரம். 



 ங்கபது கண்னன்ஶண ல்லுநவுக்கரக இழுத்துச் வசல்னப்தடும் ணது ரஷஶர , ஷணிஷஶர, 

கஷபஶர சஶகரரிஷஶர கரடம் ஒன வதண் அல்னது ஆண் ப்தடி ந் றஷனினறனப்தரர்கள் 
ன்று றஷணக்கறநரீ்கள்? 

தரறப்திற்குட்தட்ட அப்வதண்கபின் றஷனில் ங்கள் அன்னக்குரி ரஷ , ஷணிஷ, கஷப, 

சஶகரரிஷ அல்னது ங்கபின் வனக்கரண உநவுற வதண்கஷப ஒன றறடம்  கற்தஷண வசய்து 
தரர்த்ரல், சூழ்றஷனின் வகரடூம், றுப்தர்களுக்கு ிபங்கும். 

 ங்கபின் ரழ்க்ஷகஷ உனத்வரிரல் அறத்ர்கள் அஷத்வுடன் ந் வதண்ரல் 
தடுக்ஷகில் ரர் றஷனில் இனக்க னடினேம் ? அந்ப் வதண்கள் அற்கு இங்கறினப்தரர்கபர ? 

அப்வதண்கள் உடலுநவு வகரள்பப்தட்டரக யீஸ்கள் கூறுகறன்நது.  

னயம்து தி ற்றும் அது  தஷடிணரின் இச்வசஷன ன்ணவன்று அஷக்க னடினேம்? 

ன்கனி…!  கற்தறப்ன…!       றனகங்கள் கூட இது ஶதரன்ந ஈணத்ணரண வசஷனச் வசய்றல்ஷன.  

இஸ்னரற ரித்றன்தடி ிதச்சர குற்நத்றற்ஶக கடுஷரண ண்டஷணகள் ங்கப்தடும் வதரழுது 
கற்தறப்ஷத ப்தடி அனுறத்றனப்தரர்கள்? 

கற்தறப்ன குற்நத்றற்கரண ண்டஷணஷ குர்ஆணினறனந்து கூநனடினேர?  

றச்சரக னடிரது … ! 

னழு குர்ஆணிலும் அப்தடி ஒனரர்த்ஷஶ கறஷடரது . வதண்களுக்கு இஷக்கப்தடும் இக்வகரடூத்ஷ 
அல்னரஹ் அநறில்ஷனர? அல்னரஹ்ரல் அனுறக்கப்தட்ட வசனர? 

கற்தறப்ன குற்நத்றற்கரண ண்டஷணஷ , னயரரி, னஸ்னீம் ஶதரன்ந றக ம்தகரண 
யீஸ்கபினறனந்ஶனும் கரண்திக்க னடினேர? 

றச்சரக ணரலும் னடிரது …! 

ன்…? 

ஶலும் சறன குர்ஆன் சணங்கஷபனேம் அன் தின்ணி யீஸ்கஷபனேம் கரண்ஶதரம் 

னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கள்  

 னயம்து தி அர்கபின் தஷடிணரல் ஶதரரில் ஷகப்தற்நப்தடுற்கு னன்ன ஷ னன்ன 
ஷ சுந்றரக ரழ்ந்ர்கள் .  அர்கபின் கனரச்சரத்றற்ஶகற்த கற்ன வநறஷ தின்தற்நற 
ரழ்ந்ர்கள்.  றச்சரக அற்த ஶஷகளுக்கரக உடஷன ிற்கும் கலழ்த்ரணர்கள் அல்னர்.  

னயம்து திக்கு ங்கப்தட்ட அனுற, 

திஶ (வதண்கபில்) னக்கு யர்ஷபக் வகரடுத்றனக்கறநஶீர அத்ஷக உம்னஷட 
ஷணிஷனேம், அல்னரஹ் (ஶதரரின் னெனம் ) உக்கு வகரடுத்ற்நறல் உம்னஷட 
னக்கங்கஷப வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கஷபனேம் (அடிஷப் வதண்கள்)... 

 (குர்ஆன் 33:50) 



ற்நர்களுக்கும் ங்கப்தட்ட அனுற, 

(ஆணரல்)  ம் ஷணிர்கபிடனம் அல்னது ம் னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் 
வகரண்டர்கபிடனம் ி ; -இர்கபிடம் உநவுவகரள்றல் றச்சரக அர்கள் 
தறக்கப்தடுகறநர்கள் அல்னர். 

(குர்ஆன் 23:6) 

ங்களுஷட ஷணிர்கபிடஶர  அல்னது ம் னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் 
வகரண்டர்கபிடஶர ி றச்சரக (இப் வதண்கள் ித்றல்) தறப்னக்குரிர்கபல்னர். 

(குர்ஆன் 70:30) 

Sunaan Abu Dawud: Book 11,  number 2150 

Abu Said al-Khudri said: "The apostle of Allah sent a military expedition to Awtas on the occasion of the 

battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated them and took them captives. 

Some of the Companions of the apostle of Allah were reluctant to have intercourse with the female captives 

in the presence of their husbands who were unbelievers. So Allah, the Exalted, sent down the Qur'anic 

verse, "And all married women (are forbidden) unto your save those (captives) whom your right hand 

possesses". That is to say, they are lawful for them when they complete their waiting period."" [The Qur'an 

verse is 4:24]. 

Sahih Muslim: Book 008, Number 3432: 

Abu Sa'id al-Khudri (Allah her pleased with him) reported that at the Battle of Hanain Allah's Messenger 

(may peace be upon him) sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having 

overcome them and taken them captives, the Companions of Allah's Messenger (may peace be upon him) 

seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. 

Then Allah, Most High, sent down regarding that:" And women already married, except those whom your 

right hands possess (4: 24) 

(யழஷணன் ஶதரரில் திின் தஷட வற்நற வதறுகறநது . ஶதரரில் ஈடுதட்ட தித்ஶரர்கள் , ங்கள் 
ஷகப்தற்நற வதண் ஷகறகளுடன் உடலுநவு வகரள்கறன்நணர் . தித்ஶரர்கபில் சறனர் , 

அப்வதண்ஷகறகள் றனரணர்கள் ன்தரலும் , கரஃதிர்கபரண அர்கபின் கர்கள் 
இனப்தரலும் உடலுநவு வகரள்பத் ங்குகறன்நணர் .  இந்வசய்ற திிடம் கூநப்தட்டவுடன் , 

அடிஷகபின் றனங்கஷப த்து வசய்னேம் சணங்கஷப (குர்ஆன் 4:24) அல்னரஹ் 
இநக்கறணரன்) 

அன்நறனேம் வதண்கபில் கனுள்பர்களும் (உங்கள் ீது யரரக்கப்தட்டுள்பது ) -அடிஷப் 
வதண்கபில் உங்களுஷட னக்கங்கள் (ஶதரரில்) வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கஷபத் ி… 

  (குர்ஆன் 4:24) 

ஶதரர்க்ஷகறகபில் ம்தறகளும் இனந்ணர் . சயரதரக்கபில் சறனர் ம்தறகஷப அர்கபது 
றனதந்த்ஷ சறஷக்கத் ங்குகறன்நணர் றனரணர்கள் ன்தரலும் அர்கபது கர்கபின் 
னன்ணிஷனிலும் உடலுநவு வகரள்ப சயரதரக்கபில் ங்குகறன்நணர் . ஆணரல் அல்னரஹ் (?),  

சயரதரக்கபின் வசஷன ினம்தில்ஷன .  றன உநஷப் லுக்கட்டரரகப் திரித்து , அப்வதண் 
ஷகறகபின் இஷநச்சறஷ ஶதரர்ீர்களுக்கு ினந்ரக்கறணரன் ணக்கூறும் றனக்குர் ஆணின் 4:24 

சணத்றன் தின்ணிஷ ணிரதிரணனஷடர்கபரல் ப்தடி  ற்க இலும் ?  கற்ஷத தரதுகரக்க 
திக்கும் அல்னரஹ் இப்தடி கற்தறப்ஷத ஊக்குிப்தரணர? சத்றரக இனக்க னடிரது…! 



ஶற்கண்ட குர்ஆன் சணங்கள் க்கு அநறவுறுத்றக் கூறுது ன்ணவன்நரல், ஷணிர்கஷபப் 
திரிந்றனக்கும் ஶத்றல் அற்தரண கரஇச்ஷசஷ கட்டுப்டுத்றக் வகரள்பத் வரிரர்கள் அல்னது 
னடிரர்கள் கற்ன ன்ந ஒழுக்கத்றல் ஶதடல் வசய்கறநரம் ன்று சறத்றற்குள்பரகத் 
ஶஷில்ஷன ன்ததுரன் . ஒனஶஷப ஒழுக்கத்ஷ ீநறணரலும் , வநற நற ிட்ஶடரஶ குற்ந 
உர்ச்சறஷ கஷபற்கரக ங்கப்தட்டது அல்னரஹ்ின் அனுற (!) "தறப்திற்குரிர்கபல்னர்" ன்ந 
ரவதனம் அற்ன அனுற . (த்ரீவம் திரின்டர்ஸ் , K.A றஜரனத்ீன் ன்தஈ அர்கபின் வரவதர்தில் 
தறப்திற்குரிர்கள் அல்னர் " ணவும் சவுற வபிடீு , னயம்து இக்தரல் ணி அர்கபின் 
வரறவதர்ப்தில் "றந்றக்கப்தடுதர்கபல்னர்” ணவும் உள்பது) 

 ரம் இங்கு னக்கறரண ஒன்ஷந கணிக்கத் றுகறஶநரம் குர்ஆன்  23:5-6, 70:30 கரப்தடும் 
"தறப்திற்குரிர்கள் அல்னர்/ தறப்திற்குரிகுற்நல்ன" ன்தன் உட்வதரனள் அன்ஷந கரனகட்டத்றலும் 
இது தறப்திற்குரி ஈணத்ணரண வசனரகஶ இனந்துள்பது ன்ததுரன் . இல்ஷனவணில் 

“தறப்திற்குரிர்கள் அல்னர்" ன்ந வசரல் இடம்வதந ஶண்டி அசறறல்ஷன . இத்ஷக 
தறப்திற்குரி கரதரரண வசஷனத் டுக்க ஶண்டி டுக்க ஶண்டி இஷநஶண (!) "தறப்திற்குரி 
குற்நல்ன" ன்று அனுறத்ரன் ண ிபக்கம் னஷணந்துள்ப இஸ்னரறர்கபின் 
ணிரதிரணத்ஷ றஷணத்து ஶஷணப்தடுகறஶநன்.  

கற்தறப்ன குற்நத்றற்கரண ண்டஷண குர்ஆணில் இல்னரற்கரண கரனம் இதுரன் . 

இந் இறரண வசல்கஷப இஷநன் அனுறத்றனப்தரணர ? றச்சரக ஒன சரசரி ணின் 
கூட இந் ஶகனரண அனுறகஷப ங்கரட்டரன் . இது கனஷறக்கன் ன்று கூநப்தடும் 
இஷநணின் அனுறகபரக இனக்க னடிரது . ணஶ குர்ஆன் சணங்கள் னழுதுஶ  னயம்து 
திின் கற்தஷணகபின் ிஷபவுரன் ன்தது  வபிரகறநது. 

றகக் ஶகனரண சகறக்க னடிர வசய்ற ன்ணவன்நரல் , இன்று னணிப்ஶதரரில் ஈடுதட்டுள்ப 
ஜறயரறகள் வற்நற வதற்நரல் இஷிட வகரடுஷரண றகழ்வுகள் அங்ஶகறுது உறுற. கரம் 
ஶற்கூநற குர்ஆணின் கற்தறப்ன அனுறகள் இன்றும் 100%   வசல்தடுத் அனுறக்கப்தட்டஷகள்.  

இஷ த்து வசய் ந் னல்னரரலும்  இனர ிம். 

ஒன இஸ்னரற ஶகள்ி -தறல் பத்றனறனந்து  "னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கள்" தற்நற 
ிபக்கம். 

http://www.binoria.org/q&a/miscellaneous.html#possessions 

Question: 

What is the meaning of right hand possession and what was the purpose of having them. Some brothers in America 

think it is okay to have right hand possessions now in the USA. 

ஶகள்ி : 

(னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கள் ன்தன் வதரனள் ன்ண அர்கஷப அஷடந்ற்கரண 
ஶஷ ன்ண . அவரிக்கரில், னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரள்து இன்றும் சரிரணஶ ன்று 
அவரிக்கரில் இனக்கும் சறன சஶகரர்கள் றஷணக்கறநரர்கள்) 

 
Answer:   

Right hand possessions (Malak-ul-Yameen) means slaves and maids, those came in possession of Muslims through 

war or purchase. After having the possession of slave maid it is lawful and correct to have sexual relation with them. 

Even today if Muslims get possession over infidel country, this condition is possible, lawful and correct.   

(னக்கங்கஷப வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கள் ணதது அடிஷகஷபக்குநறக்கும் . அர்கஷப ஶதரர் 
அல்னது (வதரனள் வகரடுத்து ) ரங்குன் னனம் வசரந்ரக்கறக் வகரள்பனரம் . அர்கஷப 
வசரந்ரக்கறக்வகரண்டதின்ணர் அர்களுடன் தரனறல்உநவு வகரள்து (ரித்) சட்டனர்ரகவும் 



சரிரணதும். இன்றும் கூட கரஃதிர் (இஸ்னரஷ ற்றுக்வகரள்பர ) ரடுகஷப  வற்நற 
வகரண்டரல், இந் (சட்ட) றதந்ஷண வசல்தடுத்க் கூடிரகவும் ,  சட்டனர்ரகரணரகவும்,  

சரிரணரகவும் இனக்கறநது) 

னயம்ஷ, ன்னுஷட தூரக ற்றுக் வகரள்ளுங்கள் இல்ஷனவணில் வகரஷன னரிவும் ,  

வகரள்ஷபடிக்கவும், கற்தறக்கவும் னழு உரிஷஷ னயம்றற்கு ரம் ங்கறனேள்ஶபரம் . ன்தஶ 
ணினுக்கு, அல்னரஹ் கற்திக்கும் ஶதரஷணர? 

ரற்று த்றணரின் வசல்கள் அல்னரஹ்ஷ றகுந் அரணப்தடுத்றிட்டது ணஶ 
அர்கஷபத் ண்டிக்கவும் , அரணப்தடுத்துற்கரகவும் னயம்து தி கடுஷரக டந்து வகரள்ப 
அல்னரஹ்ரல் அனுறக்கப்தட்டரர் ன்கறன்நணர்.  

னயரரி யீஸ்  :  2926     

அனயளஷர (னற) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள். 

தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் . ீங்கள் னைர்களுடன் ஶதரர்னரிர ஷ இறுற ரள் ரது . 

ந் அபிற்வகன்நரல் கல்னறன் தின்ணரல் னைன் ஒனன் (ஒபிந்து வகரண்டு ) இனப்தரன். அந்க் 
கல் னஸ்னறஶ ! இஶர…! ன் தின்ஶண ஒன னைன் (ஒபிந்து வகரண்டு) இனக்கறன்நரன் அஷண ீ 
வகரன்று ிடு ன்று கூறும் 

இந் அற்தணிர்கபின் னநக்கிப்தரல் அல்னரஹ், அரணஷடந்து ிட்டரன் ணக் கூறுது, அனுஷட 

ல்னஷக்கு இழுக்கு! சர் ல்னஷனேஷட இஷநன் ன்ஷண அரணப்தடுத்றஷண வகரல்ன 

ஶண்டி அசறஶ இல்ஷன. அப்தடிஶ அன், ன்ஷண இறவு தடுத்றர்கஷப ண்டிக்க ினம்திணரல் 

அற்த ணிர்கபின் உிின்நற றஷநஶற்ந னடினேம். உரத்றற்கு, னெஷபஷச் வசனறக்கச் 

வசய்னரம், இத் துடிப்ஷத றறுத் னடினேம். அல்னது அன் அபிக்கும் ண்டஷணஷ ற்நர்களும் 

உர்ந்து வகரள்ப ஶண்டுவன்று ினம்திணரல் ல்ஶனனம் கரடம் ிரக ரணில் உர்த்ற ஷில் 

சீற நறந்து சறநடிக்கனரம். அது ற்நர்களுக்கும் தரடரக அமயும். இதத விட்டுவிட்டு, ஒரு முஸ்லீம் 

தன் பின்னால் பாதுகாப்பாக இருக்கும் யூததன காட்டிக்ககாடுத்து ககால்லுங்கள் என்று க ால்லும் 

அரவுக்கு யூதர்கதர கவருத்துள்ரார் என்மால் இவர்ரின் னித நேத்ததப் பற்மி என்ன கூறுவது?. 

 இவு ஶத் ரக்குல்கபில் றரிகபின் குந்ஷகளும் இநக்கும் அதரம் உள்பஶ ? ன்ந 
தித்ஶரர்  ஒனரின் அச்சத்றற்கு , னயம்து தி றகக் கணிரண தறஷனக் கூநற ம்ஷ 
அறர்ச்சறஷட ஷக்கறநரர். 

னயரரி யீஸ்  : 3012     

 மஅப் தின் ஜஸ்மரர (னற) அர்கள் கூநறரது. 

அப்ர ன்னுறடத்றல் அல்னது த்ரன் ன்னுறடத்றல் தி (மல்) அர்கள் ன்னுடன் டந்து 
ந்துக் வகரண்டினந்ரர்கள் . அப்ஶதரது இஷ ஷப்ஶதரரண றரி ரட்டிணரின் வதண்களும் 
குந்ஷகளும் (ஶதரரில் சறக்கறச்) ஶசஷடனேம் (ரய்ப்ன உண்டு ன்னும் ) தட்சத்றல் அர்கள் ீது 
இவு ஶத்றல் ரக்குல் டத்னரர ன்று அர்கபிடம் ஶகட்கப்தட்டது . அற்கு அர்கள் , 

அர்களும் (றரிகபரண) அர்கஷபச் ஶசர்ந்ர்கஶப ன்று தறனபித்ரர்கள்.… 



ரற்று த்றணர் இனக்கஶ கூடரது ன்று அல்னரஹ் ினம்திணரல், னயம்துின் ஷகில் ரஷபக் 
வகரடுத்து வகரல்னச் வசய்ஷ ிட , னைர்கள், கறனஸ்துர்கள்  ண ந் ஒன ரற்று  குந்ஷகளும் 
னறில் திநக்கரல் டுப்தது பில்னர? 

ன்ஷணப் னநக்கித்ர்கஷப ண்டிக்க அல்னரஹ்ிற்கு ஒன ணிணின் உி ஶஷர ? 

னஸ்னீம்கள், இந் ஒன ஶகள்ிஷ சறந்றத்ரல் ஶதரதும் ல்னர உண்ஷகளும் ிபங்கறிடும் . 

னயம்து தி , னஸ்னீம்கபின் ணறல் அர் லுரக தற ஷத்துள்ப ஶதய்க்கஷகள் உள்ப 
ஷிலும் அர்கபரல் சறந்றக்கவும் னடிரது , அது ஶதரஷணகபில் றஷநந்றனக்கும் அதத்ங்கஷப 
உவும் னடிரது. 

னஸ்னீம் வதண்ி ஒனர் , TNTJ-ிணரின் இஸ்னரற ஶகள்ி -தறல் றகழ்ச்சற ஒன்நறல் 
"னக்கங்கள் வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கஷபக்" குநறப்திட்டு, இது  ன்கனி வசய் குர்ஆன் 
அனுறப்தஷப் ஶதரன்றுள்பஶ ? ன்று ஶகள்ி ஶகட்டரர் . அற்கு, வ்யீத் ஜரத் ஷனர் தக்கலர் 
னயம்து அல்ஃதி , தறனபிக்ஷகில் இவ்ரறு குநறப்திட்டரர் , "னன்ணரள் அவரிக்க அறதர் ஆப்கரம் 
னறங்கன் அர்கபின் கரனத்றற்கு னன்ன ஷ ஶதரர்ஷகறகள் அடிஷகள்ரன் அர்கஷப ங்கள் 
ினப்தம் ஶதரன தன்தடுத்னரம் ன்ந றஷனினந்து . ஆப்யரம் னறங்கன் கரனத்றற்குப்தின் 
உனரகற னற சறந்ஷணகபின் கரரகஶ இந் அனுறகள் உங்களுக்குத் நரகத் வரிகறநது . 

ஶலும் இது அல்னரஹ்ின் அனுற ணஶ சயரதக்கபின் வசனறல் நறல்ஷன" ன்நரர். 

 

 இசுயாி தவதிகரின் வாதம் எப்படி னசாட்சியுள்ள னிதர்களால் ஏற்க முடியும்? புதி  ிந்ததனகள் 

நதான்மக்கூடாது என்கிமார்கள் அவர்கள். 

அடிஷப் வதண்களுடன் கூடுதும் , அர்கஷப ினப்தம் ஶதரன தன்தடுத்துதும் ,  னயம்து 
திரல் துங்கற ஷக்கப்தடில்ஷன .  இது அனக்கு  னன்தினந்ஶ தின்தற்நப்தடும் ஒன ஷடனஷந 
இற்கு னயம்து திஷ ப்தடிக்  குஷந கூந னடினேம் ? ன்றும் றுக்கறன்நணர். 

 ந் இரடத்றலும் சறன  சறப்தரய்கபிடம் இனக்கும் ஒன நரண கரரிம் , வதண்கஷப 
கற்தறப்தரகும். ல்னர இரடத்றலும் இந் குற்நத்ஷ வசய்னேம் குற்நரபிகள் உள்பணர் . ஆணரல், 

னயம்து தி இந் கற்தறப்ஷத சட்டரக்கற , அஷண அல்னரஹ் ணக்கு ஶரக்கரக அனபிரகக் 
கூநற குர்ஆணிலும்  ழுறஷத்றனப்தது றகவும் ஶஷணரண ிரகும்.  

னயம்து தி கற்தறப்தஷ றரப்தடுத்ற அல்னரஹ்ின் வதரல் சட்டனர்ரக்கறிட்டரர்  

 


