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ِح﮵�م   ِ الّرَ
﮲

ْحَمں ِه الّرَ ﮳�ِْسِم الّلَ

உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்க�க்�ம், ஸலாத்ைத
ெத��த்த �ன்னர் ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன்(அய்த) அவர்கள் தஷ்ஹத்,
தஅ�� மற்�ம் �ரா அல் ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ற�  “வட்� (�பா) ” என்ற
தைலப்�ல் ஆற்�ய ேப�ைற.

َه لََعلَّكُْم تُْفِلحُوَن ﴿١٣١ َضاَعَفًة ۖ َواتَُّقوا اللـَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَأُْكلُوا الرِّبَا أَْضَعاًفا مُّ

யா அய்�ஹல்ல�ன ஆம� லா த'ஃ��ர் �பா அழ்ஆஃபன் �ழா'அஃபதன் 
 வத்த�ல்லாஹ ல அல்ல�ம் �ஃப்�'ஊன்.

“ஈமான் ெகாண்ேடாேர! இரட்�த்�, பன்மடங்காக்கப்பட்ட �ைல�ல் வட்�ைய
உட்ெகாள்ளா�ர்கள்; இன்�ம் �ங்கள் ெவற்�ெப�ம் ெபா�ட்�,
அல்லாஹ்�க்� அஞ்�க் ெகாள்�ங்கள்”. (3:131)

ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّبَا َال يَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَُقوُم الَِّذي يََتخَبَُّطُه الشَّ

“யார் வட்� (வாங்�த்) �ன்�றார்கேளா, அவர்கள் (ம�ைம�ல் எ�ப்பப்ப�ம்
நா�ல்) ைஷத்தானால் �ண்டப்பட்ட ஒ�வன் ைபத்�யம் ��த்தவனாக
எ�வ� ேபாலல்லாமல் எழ மாட்டார்கள்” (அல் பகரா 2:276)

வட்� அல்ல� இன்�ம் �ல்�யமாக(க் ��வெதன்றால்), வட்� ��தம்
என்ப� ‘பணத்�ன் ம�ப்�’ என்� வைரய�க்கப்ப��ன்ற�; பணத்ைத எந்த
ம�ப்�ல் கடன் வாங்க���ம் என்�ம் (Supply)வழங்�தல் மற்�ம் (Demand)
ேதைவ(ையப் �ர்த்� ெசய்�ம்) �ட்� சக்�க�ன் �லமாக (‘பணத்�ன்
ம�ப்�ம்) மற்ற �ைலகைளப் ேபான்ேற  �ர்மா�க்கப்ப��ன்ற�. ஆரம்பத்�ல்
வட்� �ைற என்ப� பணத்�ன் பயன்பாட்�ற்� ப�லாக நாம் ெச�த்த
ேவண்�ய எந்த ஒ�த் தவைணக் கட்டண�மா�ம். தற்ேபாெதல்லாம், வட்�
�ைற என்ப� கடன் வாங்�வதன் �ல�ம் �க அ�க வட்�த் தவைணக்
கட்டைணத்ைத ேகட்�ன்ற வழக்கமான ெசயலா�ம்.

நான் ஓ�ய வசனங்கள் ம�த�லத்�ற்� - ��ப்பாக �ஸ்�ம்க�க்� - ஒ�
தைட உத்தரைவக் ெகாண்�ள்ள�, இ� க�ம் வட்� அல்ல� வட்�
நைட�ைறைய ��க்க�ம்,  க�ைமயாக கண்�க்க�ம் ெசய்�ன்ற�.

இதனால் க�வட்� நைட�ைற (அதாவ� �பா) ெதாடர்பான எந்தெவா�
ப�வர்த்தைன�ம் அேதப் ேபான்� அ�ம�க்கப்படாத வ��ைறகளால்
ெபறப்பட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனக�ம், அதாவ� லஞ்சம், ேமாச�யானப்
ப�வர்த்தைனகள், �தாட்டம், வங்� வட்�, �த�யனப் ேபான்ற ப�வர்த்தைன
கள் (அைனத்�ம்) தைட ெசய்யப்பட்டதா�ம்; இஸ்லாத்�ன் அ�ப்பைடக்
ேகாட்பா� நம� அைனத்� இலாபங்க�ம் நம� ெசாந்த �யற்�கள் மற்�ம்
எ�ர்பாராத இழப்�க்கைள ஏற்�க்ெகாள்ள �ைனதல் �லேம சம்பா�க்க
ேவண்��ற�.
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ஒ��ைற ஒ� ேதாழர் �ன்வ�ம் ேகள்�ைய அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்)
அவர்க�டம் ேகட்டார்கள்:

"அல்லாஹ்�ன் �தேர, எந்த வ�மானம் (�க�ம்)�ய்ைமயான�?" (அதற்�)
ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: “ஒ� ம�தன் தன� ெசாந்த ைககளா�ம்,
மற்�ம் ஒவ்ெவா� ேநர்ைமயான ெகா�க்கல் வாங்�த�னா�ம் ெபறப்ப�ம்
(அவன�) சம்பாத்�யேம (�க�ம் �ய்ைமயான�). ” (அஹ்மத்).

ெகா�த்த கடன் ெதாைகக்� ப�லாக ஏைழகள் �� �கப் ெப�ய பணத்
ெதாைகைய வ��க்�ம் பழக்கத்�ன் �லம் அ�யாைமக்காலத்�
அேர�யர்கள் அவர்கைள �ரண்ட பயன்ப�த்�க்ெகாண்டார்கள். ஆனால்
அவர்கள் இந்த நைட�ைறைய இஸ்லாத்ைத ஏற்�ப் �ன்வ�ம்
இைறெவ�ப்பாட்ைட �ன்பற்�யதன் �லம் (�க)�ைரவாக
ைக�ட்��ட்டனர்:

ْؤِمِنيَن َه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللـَّ

ஈமான் ெகாண்டவர்கேள! �ங்கள் உண்ைமயாக �ஃ�ன்களாக இ�ந்தால்,
அல்லாஹ்�க்� அஞ்�, எஞ்��ள்ள வட்�ைய வாங்கா� �ட்� ��ங்கள்.
(அல் பகரா 2:279)

இதனால் �லசமயங்க�ல் அவர்க�க்� �� �க்கல் இ�ந்தேபா��ம்,
க�வட்� �ைற�ன் (உ�ைமைய)  �ட்��ட தங்கள் �ய ��ப்பப்ப�
ஒப்�க்ெகாண்டனர். அல்லாஹ்�ன் ேநசத்�ற்காக மட்�ேம அவர்கள் இந்த
நைட�ைறைய தைட ெசய்தனர்.

க�வட்� �ைற என்ப� ைஷத்தான் நம்ைம ெவ�க்கத்தக்கவற்�ல் �ழ
ைவக்�ன்ற (ஒ�) வ��ைறயா�ம்.

அல்லாஹ்�ன் பார்ைவ�ல் ெவ�க்கத்தைவ அைனத்�ேம நம�
பார்ைவ��ம் ெவ�க்கத்தக்கதாக இ�க்க ேவண்�ம். நம்மால் சாத்�யமான
அைனத்ைத�ம் நாம் ெசய்ேவாம் அதனால் அல்லாஹ் நம்�� ��ப்�
அைடந்�, நம்�ைடய வளங்கைள�ம் வ�வாய் ஆதாரங்க�ன் ��ம்
அ�ள்��ந்�, வட்� �ைற���ந்�ம் அவன� பார்ைவ�ல் ெவ�க்கத்தக்க
எந்தெவா� ெசய���ந்�ம் நம்ைம அகற்���வானாக. ஆ�ன்.
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க�வட்� �ைற என்ப� ைஷத்தான் நம்ைம ெவ�க்கத்க�வட்� �ைற என்ப� ைஷத்தான் நம்ைம ெவ�க்கத்க�வட்� �ைற என்ப� ைஷத்தான் நம்ைம ெவ�க்கத்
தக்கவற்றில் விழ ைவக்கின்ற (ஒ�) வழி�ைறயா�ம்.தக்கவற்றில் விழ ைவக்கின்ற (ஒ�) வழி�ைறயா�ம்.தக்கவற்றில் விழ ைவக்கின்ற (ஒ�) வழி�ைறயா�ம்.

அல்லாஹ்வின் பார்ைவயில் ெவ�க்கத்தைவ எல்லாம்அல்லாஹ்வின் பார்ைவயில் ெவ�க்கத்தைவ எல்லாம்அல்லாஹ்வின் பார்ைவயில் ெவ�க்கத்தைவ எல்லாம்
நம� பார்ைவயி�ம் ெவ�க்கத்தக்கதாக இ�க்கநம� பார்ைவயி�ம் ெவ�க்கத்தக்கதாக இ�க்கநம� பார்ைவயி�ம் ெவ�க்கத்தக்கதாக இ�க்க
ேவண்�ம். நம்மால் சாத்தியமான அைனத்ைதய�ம் நாம்ேவண்�ம். நம்மால் சாத்தியமான அைனத்ைதய�ம் நாம்ேவண்�ம். நம்மால் சாத்தியமான அைனத்ைதய�ம் நாம்
ெசய்ேவாம் அதனால் அல்லாஹ் நம்ம�ீ தி�ப்தியைடந்�ெசய்ேவாம் அதனால் அல்லாஹ் நம்ம�ீ தி�ப்தியைடந்�ெசய்ேவாம் அதனால் அல்லாஹ் நம்ம�ீ தி�ப்தியைடந்�
நம்�ைடய வளங்கைளய�ம் வ�வாய் ஆதாரங்களின்நம்�ைடய வளங்கைளய�ம் வ�வாய் ஆதாரங்களின்நம்�ைடய வளங்கைளய�ம் வ�வாய் ஆதாரங்களின்
ம�ீம் அ�ள்ப�ரிந்�, வட்� �ைறயிலி�ந்�ம் அவன�ம�ீம் அ�ள்ப�ரிந்�, வட்� �ைறயிலி�ந்�ம் அவன�ம�ீம் அ�ள்ப�ரிந்�, வட்� �ைறயிலி�ந்�ம் அவன�
பார்ைவயில் ெவ�க்கத்தக்க எந்த ெவா� ெசயலிலி�ந்பார்ைவயில் ெவ�க்கத்தக்க எந்த ெவா� ெசயலிலி�ந்பார்ைவயில் ெவ�க்கத்தக்க எந்த ெவா� ெசயலிலி�ந்
�ம் நம்ைம அகற்றிவி�வான்.�ம் நம்ைம அகற்றிவி�வான்.�ம் நம்ைம அகற்றிவி�வான்.

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்   

அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்   


