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அத்துடன்…… 

 
 இசை 

 உருவப்படம் 

 புசைத்தல் 

 தடி ைசைத்தல் 

 ஆண்ைள் ஆசடசைத் ததங்ைவிடல்  
 உரைஷபள்ள தைப்பனுக்ரைர் உபரதைம் 

ததகுப்பு : 
அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்தல்லஹ் பின் பஸ் 

(ைஹ்) 
பஹம்மத் பின் ஸலஹ் அல் உசஸமீன் (ைஹ்) 
அப்துல்;லஹ் பின் அப்தர்ைஹ்மன் அல் ஜப்ரீன் 

(ைஹ்) 
 
 

மீள்பரிைலசை   

எம். ரஜ. எம். ரிஸ்ம (அப்பஸ) 

எம். எஸ். எம். பஹர் (ைபூரி) 
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  صفة صالة الهبي

 

تأ ليف  

سامحة الش يخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز رمحه هللا 

 

 ترمجة

 أ بو عبد الرمحن أ محد بن محمد
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 ومع اللتحذي وم  
   اللهنا
   اللتصذي
   اللتدخم
   حل الحتخة 
   ااإلبنا 

 نتختة لكل أب غخصر 
 

 مراجعة 

 محمد رزيم محمد جنيد

 محمد فاخر زبري
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அபற்ந அபேபரனனும் றற்ந அன்புஷடஶரனுரற இஷநணின் 
றபேப்வதரல் ஆம்திக்றன்ஶநன் 

 

நபி (ஸல்) அவர்ைளின் ததழுசை 

புஷணத்தும்  இஷநன் எபேனுக்ஶ. 

சரந்றபம் சரரணபம் அனுஷட அடிரபேம் தூபேரற 
பயம்த் ( மல்) அர்லக்கும் அர்பின் றஷபரர் ஶரர்ள் 
அஷணர் ீதும் உண்டரர. 

இது தி ( மல்) அர்பின் வரழுஷ பஷநஷ ிதரிக்கும் 
சுபேக்ரண வசரற்வநரடரகும், இஷண தரர்க்கும் எவ்வரபே ஆணும் 
வதண்ணும் திபரஷப் தின்தற்ந பற்சறக் ஶண்டுவன்தற்ர 
இஷண பன்ஷக்றஶநன்.  

தி ( மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''ன்ஷண வ்ரறு 
வரக்ண்டீர்ஶபர அவ்ரஶந வரழுங்ள்"" (புயரரி : 361) 

அத்ததழுசை பசை பின்வருமறு : 

(1) ழழூஷப் தரிபூரச் வசய்ல் : 

''ிசுரசங்வரண்ஶடரஶ! ீங்ள் வரழுஷக்குத் ரரணரல் 
(அற்கு பன்ணர) உங்ள் பங்ஷபபம், பங்ஷள் ஷில் 
உங்ள் இபேஷஷபபம் ழுிக்வரள்லங்ள், (ீஷத்வரட்டு) உங்ள் 
ஷனஷபபம் டி(ஸ்ய{வசய்து)க் வரள்லங்ள், ணுக்ரல் 
ஷில் உங்ள் இபே தரங்ஷபபம் ( ழுிக்வரள்லங்ள்)"" 
(அல்ரஇர : 6)  ன்ந அல்னரஹ்ின் றபேசணத்ஷ அபல்தடுத்தும் 
பர அன் ி திரம் ழழூச் வசய்து வரள்ப ஶண்டும். 

திர்ள் கூநறணரர்ள் : ''ழழூின்நற வரழுஷபம், ஶரசடிப் 
வதரபேபினறபேந்து வசய்ப்தடும் ர்பம் ற்ப்தட ரட்டரது"" (பஸ்னறம் : 
224), ஶலும் திர்ள் வரழுஷில் நறஷத்ஷப் தரர்த்து ''ீ 
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வர ரடிணரல் ழழூஷப் தரிபூரச் வசய்"" (புயரரி 6251, பஸ்னறம் 
397) ன்று கூநறணரர்ள். 

(2) வரக்கூடிர் ங்றபேந்ரலும் ( க்ரிலுள்ப) ஃதரஷ 
பழுஷர பன்ஶணரக் ஶண்டும்.  

அர் வரழும் வரழுஷ டஷரணர? அல்னது உதரிரணர? 

ன்தஷக் குநறப்திட்டு ணரல் ண்ிக் வரள்ப ஶண்டும், ஆணரல் 
றய்த்ஷ வரறக் கூடரது, வணணில் திர்ஶபர ஶரர்ஶபர 
றய்த்ஷ வரறில்ஷன. இரர அல்னது ணித்துத் வரழுதர 
இபேந்ரல் திர்லஷட லுக்ஶற்த அபேக்கு பன்ணரல் எபே 
டுப்ஷத ஷத்துக் வரள்ரர். எபே சறன சந்ர்ப்தங்ஷபத் ி ஷண 
ஶங்பில் றப்னரஷ பன்ஶணரக்குது வரழுஷின் 
றதந்ஷணரகும், இதுதற்நறப் தன தற்பில் ிரிரக் கூநப்தட்டுள்பது. 

(3) ரன் மளஜழத் வசய்பம் இடத்ஷ ஶரக்றர أكبر هللا   ன்று 
க்தீதுல் இஹ்ரம் (பனரம் க்தரீ்) வசரல்ரர். 

(4) க்தரீ்ச் வசரல்லும் ஶதரது ணது இபே ஷஷபபம் ணது 
ஶரள்பும் அல்னது ரறன் லழ்ப் தகுற ஷ உர்த்துரர். 

(5) ணது னது ஷஷ இடது ஷின் ிக்ட்டு, பன்ணங்ஷ, 

குடங்ஷ ஆற பன்று இடங்பிலும் தடுரறு ஷப்தரர். ரஇல் தின் 
யளஜ்ர் ( ற) அர்லஷட யீமளம், குஷதமர தின் யனப் ( ற) 
அர்ள் ணது ந்ஷ ரினர (திர்ஷபத் வரட்டும்) அநறித் 
யீமளம் இற்கு சரன்நர அஷறன்நண. 

(6) தின்ணர் வரழுஷின் ஆம்த துஆஷ ஏதுரர் : 

(அல்னரயளம் தரஇத் ஷதண ீ ஷதண ரர ர தரஅத் 
ஷதணல் ஷ்ரிற ல்ஃரிதி. அல்னரயளம் க்றண ீறன் ரர ர 
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பணக்ஸ் வமபபுல் அப்ழு றணத்ணஸ். அல்னரயளம்ஃமறல்ண ீறன் 
ரர திஸ்மல்ஜற ல்ரஇ ல்தத்.)  

வதரபேள் : இஷநர! றக்றற்கும் ஶற்றற்கும் இஷடஶ வகு 
தூத்ஷ ீ ற்தடுத்றஷப் ஶதரன்று ணக்கும் ணது 
றுலக்குறஷடஶ தூத்ஷ ற்தடுத்துரர, இஷநர! 
வண்ஷரண ஆஷட அழுக்றனறபேந்து தூய்ஷப் தடுத்ப்தடுது 
ஶதரன்று ன்ஷண ன் றுபினறபேந்து தூய்ஷப் தடுத்துரர, 

இஷநர! ண்ீரலும் தணிக்ட்டிரலும் ஆனங்ட்டிரலும் ன் 
றுஷபக் ழுி ிடுரர. (புயரரி 744 பஸ்னறம் 598) 

அர் ிபேம்திணரல் அற்குப் தறனர, திர்பின் பனம் 
அநறிக்ப்தட்டுள்ப தின்பேம் துஆஷபம் ஏனரம் : 

(மளப்யரணல்னரயளம் தியம்ற தரஸ்ப ஆனர 
ஜத்து னரஇனரய ஷபே.) 

வதரபேள் : உர்ஷடந்து ிட்ட உணது த்தும், இன்னும் 
தரக்றறக் (தத்துஷட) உணது வதர், ஶலும் த்ரண உணது புழ் 
(ஆறஷஷபக்) வரண்டு (சன குஷநபில் இபேந்தும்) உன்ஷண ரன் 
தரிசுத்ரக்குறஶநன் ( துறக்றஶநன்) ஶலும் ீின்நற 
(க்த்றற்குரின் ஶறு) இஷநணில்ஷன. 

ஶற்ண்ட இபே துஆக்ஷபபம் ிர்ந், ஆர அடிப்தஷடில் 
ந்துள்ப ஷண துஆக்ஷபபம் ஏனரம், இவ்ிபே துஆக்ஷபபம் 
ரற்நற ரற்நற ஏதுது சறநந்ரகும், வணணில் அதுஶ திஷப் 
தின்தற்றுறல் றப் தரிபூரகும். 

தின்பு  
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(அஊது தில்னரயற றணஷ் ஷரணிர் ஜமீ். திஸ்றல்னரயறர் 
ஹ்ரணிர் யமீ்)  ன்று கூறுரர், ''மழத்துல் தரத்றயர 
ஏரபேக்குத் வரழுஷில்ஷன"" ண திர்ள் கூநறற்ஷ 
மழத்துல் தரத்றயரஷ ஏதுரர் (புயரரி 756, பஸ்னறம் 595) 

மழத்துல் தரத்றயர ஏறன் தின்ணரல் சப்றட்டு ஏதும் 
வரழுஷபில் (மளதஹ், ஃரிப், இர) சப்ரழம் இசறர ஏதும் 
வரழுஷபில் ( லயர், அமர்) இசறரழம் ''ஆீன்"" ன்று 
கூறுரர். அன்தின் ரது ிபேம்தி மழரஷ ஏதுரர். அறல் 
லயர், அமர், இர ஆற வரழுஷபில் ''எபமரதுல் பதஸ்மல்""(1) 
மழரக்பினறபேந்து வரிழ வசய்து ஏதுரர். மளதயளத் வரழுஷில் 
''றரலுல் பதஸ்மல்""(2) மழரக்பினறபேந்தும் ஃரிப் வரழுஷில் 
''றமரபேல்பதஸ்மல்""(3) ணப்தடும் மழரக்பினறபேந்தும் ஏதுரர். சறன 
சந்ர்ப்தங்பில் ஃரிப் வரழுஷில் ''றரலுல் பதஸ்மல்"" அல்னது 
''எபமரதுல் பதஸ்மல்"" ணப்தடும் மழரக்பினறபேந்தும் ஏதுரர். 
திர்ள் இவ்ரறு ஏறர அநறிப்புக்ள் ந்துள்பண. அமர் 
வரழுஷில் லயர் வரழுஷஷிட சற்று குஷநர ஏதுரர். 

(7) ணது இபே ஷஷபபம் ஶரள் புத்பிற்கு அல்னது 
ரபிற்கு உர்த்ற க்தரீ் வசரல்னறர பேகூஃ வசய்ரர்.  

(பேகூஃில்) ணது ில்ஷப திரித்ண்ம் ணது 
இபேஷஷபபம் பட்டுக்ரனறல் ஷத்து, ஷனபம் பதுகும் சர 

இபேக்குரறு அஷத்துக் வரள்ரர். அறல்  (மளப்யரண 

ப்தில் அீம்) ன்று கூநறக்வரள்ரர்.  

                                                           
(1) ஐமரதுல் பதஸ்மல் அத்றரங்ள் : மழர அந்தஃ (78) பல் மழர அழ்ழுயர 

(93) ஷ. 
(2) றரலுல் பதஸ்மல் அத்றரங்ள் : மழர அல்யளஜ்ரத் (49) பல் மழர 

அல்ஷனல் (92) ஷ. 
(3) றமரபேல் பதஸ்மல் அத்றரங்ள் : மழர அழ்ழுயர (93) பல் மழர அந்ரஸ் 

(114) ஷ. 
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வதரபேள் : த்ரண ன்னுஷட இஷநஷணத் துறக்றஶநன். 

அஷண பன்று டஷ அல்னது அற்றரச் வசரல்து 
சறநந்ரகும். அனுடன் ஶசர்த்து தின்பேம் துஆஷபம் ஏறக்வரள்து 
ிபேம்தத்க்ரகும். 

 

(மளப்யரணல்னரயளம் ப்தணர தியம்ற 
அல்னயளம்ஃதிர்லீ) 

வதரபேள் : இஷநர ீ தூன், ங்ள் இஷநர! உன்ஷணப் 
புழ்றஶநன் ன்ஷண ன்ணித்துிடுரர. 

(8) இபேஷஷபபம் ஶரள்பும் அல்னது ரபிற்கு உர்த்ற 
டுறஷனக்கு பேரர்.  

அர் இரர அல்னது ணித்துத் வரழுதர இபேந்ரல் 

  (மறஅல்னரயள னறன் யறயள) ன்று கூறுரர். 

வதரபேள் : ன்ஷணப் புழ்ஷ அல்னரஹ் ஶட்டுக் வரண்டரன். 

டுறஷனில் அஷணபேம் (இரம், ஃபம், ணித்துத் வரழுதர்) 
தின்பேம் துஆஷக் கூறுர் : 

(ப்தணர னல்யம்து யம்ன் ஸீன் ய்ிதன் பதரன் 
தயீற றல்அஸ்மரரற ல்அர்ற றல்அ ரறஃ றன்தஃது) 

வதரபேள் : இநiர! தூய்ஷரண அபேள் றஷநந் ரபரண புழ் 
அஷணத்தும் உணக்ஶ உரிது. ரணங்ள் பூறள் றம்த, இற்குப் திநகு 
ீ ிபேம்பும் அத்ஷண வதரபேள்லம் றம்த (புழ் அஷணத்தும் உணக்ஶ). 
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(9) ணது இபே பங்ரல்ஷபபம் பனறல் ஷத்து க்தரீ் 
வசரல்னறர மஜ்ரச் வசய்ரர்.  

அவ்ரறு படிரிட்டரல் பனறல் ணது இபே ஷஷபபம் 
தின்ணர் ணது இபே பங்ரல்ஷபபம் ஷப்தரர், ணது இபே 
ரல்ஷபபம் ஷபத்து றப்னரத் றஷசஷ பன்ஶணரக்கும் ிரழம், 

ணது இபே ஷில்ஷபச் ஶசர்த்து றப்னரஷ பன்ஶணரக்ற 
ிரழம் ஷக் ஶண்டும். மளஜழறன் ஶதரது ழு உறுப்புக்ள் 
ஷில் தட ஶண்டும் : பக்குடன் ஶசர்த்து வற்நற, இபே உள்பங்ஷள், 

இபே பங்ரல்ள், இபே தரங்பின் தணி ில்ள். ஶலும் பன்று 
ிடுத்ம் அல்னது அற்றர 

(மளப்யரண ப்தில் அஃனர) ன்று கூறுரர்.  

வதரபேள்: உர்ரண ன் இஷநன் தரிசுத்ரணன். 

அனுடன் ஶசர்த்து  

(மளப்யரணல்னரயளம் ப்தணர தியம்ற 
அல்னயளம்ஃதிர்லீ) ன்று கூறுதும் ிபேம்தத்க்து. 

வதரபேள் : இஷநர ீ தூன், ங்ள் இஷநர! உன்ஷணப் 
புழ்றஶநன் ன்ஷண ன்ணித்துிடுரர. 

திர்பின் தின்பேம் கூற்றுலக்ஷ ( மஜ்ரில்) 
அறறம் திரர்த்ஷண வசய்ரர் :  

1) ''பேகூஃில் இஷநஷண ( அறம்) துறபங்ள், மளஜழறல் 
அறம் திரர்த்ஷண வசய்பங்ள், உங்ள் திரர்த்ஷண ற்ப்தட அது 
றழம் வதரபேத்ரண இடரகும்"" (அநறிப்தர் : இப்னு அப்தரஸ் (ற), 
ஆரம் : பஸ்னறம் 479). 
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2) ''ஏர் அடிரன் மளஜழறஶனஶ ணது இஷநனுக்கு ற 
வபேக்ர உள்பரன், ணஶ அறல் அறரப் திரர்த்றபங்ள்"" 
(அநறிப்தர் : அபூ யளஷர (ற), ஆரம் : பஸ்னறம் 482) 

அறல் ணக்ரழம் திந சஶர பஸ்னறம்லக்ரழம் ஈபேன 
னழஷபக் ஶட்தரர். அத்வரழுஷ டஷரணர இபேந்ரலும், 

அல்னது உதரிரணர இபேந்ரலும் சரிஶ. 

ணது ஶரள் புங்ஷப ினரக்ஷப ிட்டும் தூரக்றபம், 

ிஷந வரஷடஷப ிட்டும் தூரக்றபம், வரஷடஷபக் ரல்ஷப 
ிட்டும் தூரக்றபம் ஷப்தரர். ணது இபே பன்ணங்ஷஷபபம் 
ஷில் தடரல் உர்த்ற ஷக் ஶண்டும், திர்ள் கூநறணரர்ள்: 
''மஜ்ரில் டுறஷனஷக் ஷடதிடிபங்ள். உங்பில் பேம் ரய் 
ிரிப்தஷப் ஶதரல் ஷஷப ிரிக் ஶண்டரம்"". (அநறிப்தர்: அணஸ் 
(ற), ஆரம் : புயரரி 822, பஸ்னறம் 493) 

(10) க்தரீ் வசரல்னறரத் ணது ஷனஷ உர்த்ற டு 
இபேப்திற்கு பேரர்.  

ணது னது ரஷன ட்டு இடது ரஷன ிரித்து அன் ீது 
உட்ரர்ந்து, இபே ஷஷபபம் ணது வரஷடபிலும் பட்டுக்ரல்பிலும் 
தடுரறு ஷத்துக் வரள்ரர். அறல் தின்பேம் துஆஷ ஏதுர் :  

(ப்திஃதிர்லீ ப்திஃதிர்லீ ப்திஃதிர்லீ அல்னரய{ம்ஃதிர்லீ ர்யம்ண ீ
ஹ்றண ீர்மளக்ண ீஆதிண ீஜ்புர்ண)ீ 

வதரபேள் : இநiர ! ன்ஷண ன்ணித்து ிடு, ன்ஷண ன்ணித்து 
ிடு, ன்ஷண ன்ணித்து ிடு, ரஅல்னரஹ் ! ன்ஷண ன்ணித்து ிடு, 

ணக்குக் றபேஷத வசய், ணக்கு ற்ஶதறு ங்கு, ணக்கு சும் வரடு, 

ணக்கு ஶர்ற ரட்டிடு, ணக்கு ஆறுல் அபித்றடு. 
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பேகூஃிற்குப் தின் டுறஷனில் அஷறர இபேந்ஷப் 
ஶதரன்று, அஷணத்து பட்டுக்லம் அற்நறனுஷட இடங்லக்கு ீலம் 
ஷ இந் அர்ிலும் சற்று ஶம் அஷறர இபேப்தரர். வணணில் 
திர்ள் பேகூஃிற்குப் தின்ணரலும் ( டுறஷன) இபே 
மஜ்ரக்லக்குறஷடிலும் ( டுிபேப்பு) ீண்ட ஶம் அஷறர 
இபேப்தரர்ள். 

(11) க்தரீ் வசரல்னற இண்டரது மளஜழது வசய்ரர், அறல் 
பனரது மளஜழறல் வசய்ஷப் ஶதரன்ஶந வசய்ரர். 

(12) க்தரீ் வசரல்னற (இண்டரது க்அத்றற்ர) ழுரர்.  

இண்டு மஜ்ரக்லக்கும் இஷடில் உட்ரர்ந்து ஶதரன்று சற்று 
ஶம் உட்ரர்ந்து ழும்புரர். இது ''ஜல்மதுல் இஸ்றரயர"" 
(ஏய்ிபேப்பு) ணப்தடும். றச்சரிரண பேத்றன் திரம் இவ்ிபேப்பு 
மளன்ணத்ரகும், அஷ ிட்டரல் குற்நறல்ஷன. அறஶன ந்வரபே 
றக்ஶர திரர்த்ஷணஶர றஷடரது. தின்பு படிபரணரல் ணது இபே 
பட்டுக்ரல்ஷபபம் ஷிலூன்நற இண்டரது க்அத்றற்ர 
ழுரர். அது படிரிட்டரல் ணது இபே ஷஷபபம் ஷிலூன்நற 
ழுரர். பனரது க்அத்ஷப் ஶதரனஶ மழத்துல் தரத்றயர ஏற 
தின் படிபரண எபே மழரஷபம் ஏதுரர். 

தின்தற்நறத் வரழுதர் இரஷ எபேஶதரதும் பந்றிடக் கூடரது. 
வணணில் திர்ள் ணது சபத்ஷ அஷிட்டும் 
ச்சரித்துள்பரர்ள். இரபடன் ஶசர்ந்து ஶதரதும் ( க்பைஃ) 
ிபேம்தத்ரரகும். ( எவ்வரபே வசற்பிலும்) இரபஷட வசல் 
படிந்ழடனும், சத்ம் றன்நழடனும் ரறன்நறச் வசய்ஶ அபேக்கு 
(தின்தற்நறத் வரழுதபேக்கு) மளன்ணத்ரகும். திர்ள் கூநறணரர்ள் : 
''இரம் ற்தடுத்ப் தட்டிபேப்தது தின்தற்நப் தடுற்ஶ. ணஶ ீங்ள் 
அபேக்கு ரற்நம் வசய் ஶண்டரம். அர் க்தரீ் கூறும்ஶதரது 
ீங்லம் க்தரீ் கூறுங்ள். அர் பேகூஃ வசய்பம்ஶதரது ீங்லம் பேகூஃ 
வசய்பங்ள். அர் மற அல்னரயள னறன்  யறர ணக் கூறும்ஶதரது 
ீங்ள் ப்தணர னக்ல் யம்து ணக் கூறுங்ள். அர் மஜ்ரச் 
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வசய்பம்ஶதரது ீங்ள் மஜ்ரச் வசய்பங்ள்"" ( அநறிப்தர் : 
அபூயளஷர (ற), ஆரம் : புயரரி 734, பஸ்னறம் 411). 

(13) அத்யறய்ரத் ஏ உட்ரபேல் : 

தஜ்ர், ஜளம்ஆ, வதபேரள் ஶதரன்ந இண்டு க்அத்துக்ள் வரண்ட 
வரழுஷர இபேந்ரல் இண்டரது மஜ்ரிற்குப் தின்ணரல் னது 
ரஷன ரட்டி, இடது ரஷன ிரித்து, னது ஷஷ னது வரஷடின் 
ீது ஆட்ரட்டி ிஷனத் ி ஷண ில்ஷப டக்ற ஷத்து 
உட்ரர்ரர். அல்னரஹ்ஷ றஷணழ கூறும்ஶதரதும், திரர்த்ஷணின் 
ஶதரதும் அவ்ினரல் ( ஆட்ரட்டி ினரல்) த்துத்றன்தரல் 
சுட்டிக்ரட்டுரர். அபேஷட ஷ சறன்ணிில் ஶரறில் 
ஆறற்ஷந டித்து, வதபேிஷன டுிலுடன் ஷபல் அஷப்தில் 
ஶசர்த்து, ஆட்ரட்டி ினரல் சுட்டிக்ரட்டிணரல் அதுழம் சறநந்ரகும். 
வணணில் இபே பஷநலம் திர்பிடறபேந்து ந்துள்பண. இபே 
பஷநஷபபம் ரற்நற ரற்நறச் வசய்ஶ சறநந்ரகும். அது இடது 
ஷஷ இடது வரஷட, பட்டுக்ரனறன் ீது ஷத்துக்வரள்ரர். தின்பு 
இவ்ிபேப்தில் அத்யறய்ரத் ஏதுரர், அது : 

(அத்யறய்ரது னறல்னரயற ஸ்மனரது த்ய்ிதரது 
அஸ்மனரப அஷன அய்பயந் திய்ப ஹ்துல்னரயற 
தரதுயழ அஸ்மனரப அஷனணர அனர இதரறல்னரயறஸ் 
மரனறயனீ். அஷ்யது அல்னரஇனரய இல்னல்னரஹ் அஷ்யது 
அன்ண பயம்ன் அப்துயழ மழலுயழ) 

வதரபேள் : ரிக்ஷலம் க்ங்லம் தரரட்டுக்லம் 
அல்னரஹ்ழக்ஶ உரிண. திஶ உங்பின் ீது மனரபம் 
அல்னரஹ்ின் ஹ்த்தும் தத்தும் ற்தடட்டுர! ங்பின் ீதும் 
அல்னரஹ்ின் ல்னடிரர்ள் அஷணர் ீதும் மனரம் உண்டரட்டும், 

க்த்றற்குரின் அல்னரஹ்ஷத் ி ரபேறல்ஷன ன்று 
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உறுறர ம்புறஶநன். ஶலும், பயம்த் ( மல்) அர்ள் 
அல்னரஹ்ின் அடிரபேம் தூபேர இபேக்றநரர்ள் ன்று உறுறர 
ம்புறஶநன். 

தின்பு தின்பேம் மனரத்ஷக் கூறுரர் : 

(அல்னரயளம் மல்னற அனர பயம்றன் அனரஆனற 
பயம்றன் ர மல்ஷன அனர இப்ரயீ அனரஆனற இப்ரயீ 
இன்ண யீதுன் ஜதீ். அல்னரயளம் தரரிக் அனர பயம்றன் 
அனரஆனற பயம்றன் ர தரக் அனர இப்ரயீ அனரஆனற 
இப்ரயீ இன்ண யீதுன் ஜதீ்) 

வதரபேள் : இஷநர! இப்ரயமீ் அர்பின் ீதும் இப்ரயமீ் 
அர்பின் குடும்தத்ரர் ீதும் ீ பேஷ புரிந்ஷப் ஶதரல் 
பயம்றன் ீதும் பயம்றன் குடும்தத்ரர் ீதும் பேஷ புரிந்றடு. 
ீஶ புழுக்குரினும், ண்ிறக்னும் ஆரய். இஷநர! 
இப்ரயமீ் அர்பின் ீதும் இப்ரயமீ் அர்பின் குடும்தத்ரர் ீதும் 
ீ உன் அபேள் பத்ஷப் வதரறந்ஷப் ஶதரல் பயம்றன் ீதும் 
பயம்றன் குடும்தத்ரர் ீதும் உன் அபேள் பத்ஷப் வதரறந்றடு, 

ீஶ புழுக்குரினும், ண்ிறக்னும் ஆரய்.  

ஶலும் ரன்கு ிடங்ஷப ிட்டும் அல்னரஹ்ிடம் 
தரதுரப்புத் ஶடுரர்: 
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(அல்னரயளம் இன்ண ீஅஊதுதி றன் அரதி ஜயன்ண றன் 
அரதில் ப்ரி றன் தித்ணறல் ஹ்ர ல்ரற றன் தித்ணறல் 
ஸீயறத் ஜ்ஜரல்) 

வதரபேள் : ங்ள் இட்சஶண!  ஶஷணினறபேந்தும், 

ப்பேஷட ஶஷணினறபேந்தும், ரழ்ழ, ம் ஆறற்நறன் 
ஶசரஷணினறபேந்தும், ஜ்ஜரனறன் குப்தத்றனறபேந்தும் உன்ணிடம் 
தரதுரல் ஶடுறஶநன். 

தின்பு ஈபேன னழபினறபேந்து அர் ிபேம்திஷக் ஶட்தரர், 

அபேஷட வதற்ஶநரர் ற்றும் ஷண பஸ்னறம்லக்ரழம் 
திரர்த்ஷண வசய்னரம். அறல் டஷரண வரழுஷ, உதரிரண 
வரழுஷ ன்ந ஶறுதரடில்ஷன. வணணில் திர்ள் இப்னு ஸ்ஊத் 
(ற) அர்லக்கு ஹ்யளஷ (அத்யறய்ரத்ஷ)க் ற்றுக் வரடுத் 
தின் ''தின்ணர் உங்லக்கு ிபேப்தரண துஆஷத் ஶர்ந்வடுத்து அன் 
பனம் துஆச் வசய்பங்ள்"" ன்று கூநறணரர்ள். (பஸ்னறம் 402). ற்ஶநரர் 
அநறிப்தில் : ''தின்ணர் ிபேப்தரண ஶஷஷத் வரிழ வசய்து 
ஶட்ட்டும்"" ன்று கூநறணரர்ள். ( புயரரி 835) இது ஏர் அடிரனுக்கு 
ஈபேனறலும் தனணபிக்கும் அஷணத்ஷபம் உள்படக்குறன்நது.  

தின்ணர் هللا ورحمة عليكن السالم  ( அஸ்மனரப அஷனக்கும் 
ஹ்துல்னஹ்) ன்று னது, இடது தக்ங்லக்குத் றபேம்தி மனரம் 
வசரல்ரர். 

(14) பன்நரம் க்அத்துக்ர ழுல். 

ஃரிப் ஶதரன்ந பன்று க்அத் வரழுஷரஶர அல்னது லயர், 

அமர், இர ஶதரன்ந ரன்கு க்அத்துக்ஷபக் வரண்ட 
வரழுஷரஶர இபேந்ரல் ற்ணஶ கூநப்தட்ட அத்யறய்ரத்ஷ 
மனரத்துடன் ஶசர்த்து ஏதுரர். தின்பு ணது பட்டுக்ரல்பரல் ஊன்நற, 
இபேஷஷபபம் ணது ஶரள்பும் அபிற்கு உர்த்ற أكبر هللا  ன்று 
கூநறர ( பன்நரது க்அத்றற்ர) ழும்புரர். ற்ணஶ 
கூநப்தட்டது ஶதரன்று இபேஷஷபபம் வஞ்சறன் ீது ஷத்து தரத்றயர 
ரத்றம் ஏதுரர். 
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லயர்த்வரழுஷில் பன்நரம் ரன்ரம் க்அத்துக்பில் சறன 
சந்ர்ப்தங்பில் தரத்றயரஷ ிட ஶனறர ஏறணரல் 
தரில்ஷன. வணணில் திர்ஷபத் வரட்டும் இதுதற்நற அபூ மஈத் 
(ற) அர்ள் அநறிக்கும் யீமறல் இடம்வதற்றுள்பது. பனறபேப்தில் 
அத்யறய்ரத்துக்குப் தின் திர்ள் ீது மனரத்துச் வசரல்ஷ 
ிட்டரல் நறல்ஷன, வணணில் பனறபேப்தில் அது டஷில்ஷன, 

ரநர மளன்ணரரகும். தின்ணர் ஃரிப் வரழுஷில் பன்நரம் 
க்அத்றலும் லயர், அமர், இரத் வரழுஷபில் ரன்ரது 
க்அத்றலும் அத்யறய்ரத் ஏதுரர், ஶலும் திர்ள் ீது 
மனரத்துச் வசரல்ரர், அல்னரஹ்ிடம்  ஶஷண, ப்பேஷட 
ஶஷண, ரழ்ழ இநப்பு ஆறற்நறன் ஶசரஷண, ஜ்ஜரலுஷட 
ஶசரஷண ஆறற்ஷந ிட்டும் தரதுரப்புத் ஶடுரர். தின்பு ற்ணஶ 
இண்டு க்அத் வரழுஷில் வசரல்னப்தட்டஷப் ஶதரல் அறரப் 
திரர்த்ஷண வசய்ரர். இச்சந்ர்ப்தத்றலும் ஷண சந்ர்ப்தங்பிலும் 
திர்ள் ஏறர தின்பேம் துஆ அநறிக்ப்தட்டுள்பது : 

(ப்தணர ஆறணர தித்துன்ர யமணன் தில்ஆறற யமணன் 
றணர அரதன்ணரர்) 

வதரபேள் : ங்ள் இஷநஶண! ங்லக்கு இந் உனறலும் 
ன்ஷஷ அபேள்ரர! று உனறலும் ன்ஷஷ அபேள்ரர! 
ஶலும்,  வபேப்தின் ஶஷணினறபேந்து ங்ஷப ீ 
ரத்பேள்ரர. 

ன்நரலும் இந் ( இறுற) அர்ில் ண்டிிட்டு ஷில் 
இபேப்திடம் தடிபரறு அர்ந்து இடதுரஷன னதுரலுக்குக் லழ் 
வபிப்தடுத்ற, னதுரஷன ரட்டி ஷக் ஶண்டும், இது தற்நற அபூ 
யளஷத் ( ற) அர்ள் ( திர்ஷபத் வரட்டும்) அநறிக்கும் 
திவரற ந்துள்பது. 

தின்பு 
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هللا ورحمة عليكن السالم هللا ورحمة عليكن السالم    ( அஸ்மனரப அஷனகும் 
ஹ்துல்னரஹ்) ன்று னது புநபம் இடது புநபம் றபேம்தி மனரம் 
வசரல்ரர். 

ஸலம் தைடுத்த பின் : 

هللا أَأ ْس َأ ْس ِفرُر   (அஸ்ஃதிபேல்னரஹ்) ன்று பன்று ஷட வசரல்னற ிட்டு 
தின்பேம் துஆஷ ஏதுரர் : 

(அல்னரயளம் அந்ஸ்மனரப றன்ஸ்மனரப தரக் 
ரல்ஜனரனற ல்இக்ரற) 

வதரபேள் : இஷநர ! ீ சரந்றபிப்தன், உன்ணிடறபேந்ஶ சரந்ற 
ற்தடுறநது. த்துபம் ண்ிபம் உஷடஶண ீ 
தரக்றரணன். 

(னரஇனரய இல்னல்னரயள ஹ்யழ னரரீனயழ 

னயளல்பல்கு னயளல்யம்து யள அனரகுல்னறஷஇன் ீர், 

னரவயபன னரகுவ் இல்னரதில்னரஹ், அல்னரயளம் னரரணிஅ 
னறரஅஃஷ னரபஃற னறரணஃ னரன்தஉ ல்ஜத்ற றன்ல் 
ஜத்து) 

வதரபேள் : க்த்றற்குரின் அல்னரஹ்ஷத் ி ஶறு 
இஷநணில்ஷன, அன் ணித்ன், அனுக்கு இஷ, துஷ 
துழறல்ஷன, அசரட்சற அஷணத்தும் அனுக்ஶ உரிது, இன்னும் 
புஷணத்தும் அனுக்ஶ உரிது, ஶலும் அன் அஷணத்துப் 
வதரபேட்ள் ீதும் சக்ற ரய்ந்ன், ீஷினறபேந்து ினகுதும் 
ன்ஷின் ீது ஆற்நல் வதறுதும் அல்னரஹ்ின் உி வரண்ஶட 
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ி இல்ஷன. ங்ள் இட்சஶண! ீ வரடுப்தஷத் டுப்தர் பேம் 
இல்ஷன, ீ டுப்தஷக் வரடுப்தர் பேம் இல்ஷன, றப்புஷட 
பேம் ந்ப் தனனும் அபிக் ரட்டரர், றப்பு உன்ணிடஶ உள்பது. 

(னரஇனரய இல்னல்னரயள னரஃபுது இல்னரஇய்ரயள 

னயளந்றஃது னயளல் தழ்லு னயளஸ்மணரஉல் யமன். 
னரஇனரய இல்னல்னரயள பஃனறஸீண னயளத்ீண வனௌ ரியல் 
ரதிபைன்) 

வதரபேள் : க்த்றற்குரின் அல்னரஹ்ஷத் ி 
பேறல்ஷன. அஷணத்ி ஶவநஷபம் ரங்ள் 
ங்ரட்ஶடரம். அபேள் அனுஷடது. உதரம் அனுஷடது. 
அற புழ்லம் அனுஷடண. க்த்றற்குரின் 
அல்னரஹ்ஷத் ி பேறல்ஷன. றரரிப்ஶதரர் வறுத்ரலும் 
னப்தற்ந தூய்ஷரண க்ங்ள் அனுக்கு ட்டுஶ உரிண. 

ஶலும்  بْس َأ اَأ مْس ُر   33 هللا  ُر بَأر هللا 33  ِف  ال َأ 33 أَأكْس   

மளப்யரணல்னரஹ் 33, அல்யம்து னறல்னரஹ் 33, அல்னரயள அக்தர் 
33 டஷ வசரல்ரர் அஷண 100ஆப் தரிபூப்தடுத்  

''னரஇனரய இல்னல்னரயள ஹ்யழ னர ரீ னயழ, னயளல் 
பல்கு னயளல் யம்து, யள அனர குல்னற ய்இன் ீர்"" ன்ந 
னறரஷ ஏதுரர். தின்ணர் ஆதுல் குர்மற, மழதுல் இஃனரஸ் 
(குல்யளல்னரயள அயத்), மழதுல் தனக் (குல் அஊது திப்தில் தனக்), 
மழதுந்ரஸ் ( குல் அஊது திப்திந்ரஸ்) ஆற மழரக்ஷப 
எவ்வரபே வரழுஷக்குப் தின்ணரலும் ஏதுரர்.  
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அர் இரர இபேந்ரல் பன்று ஷட இஸ்றஃதரர் வசய்து 
ிட்டு 

''அல்னரயளம் அந்ஸ்மனரம், றன்ஸ்மனரம், தரக் 
ரல்ஜனரனற ல்இக்ரம்"" ன்று வசரல்னறன் தின்ணரல் க்பின் 
தக்ம் றபேம்தி அர்ஷப பன்ஶணரக்ற உட்ரர்ந்து ஷண துஆக்ஷப 
ஏதுரர். இதுதற்நற றஷந திவரறள் இடம்வதற்றுள்பண, அறல் 
மயஹீ் பஸ்னறறல் உள்ப ஆஇர ( ற) அர்ள் அநறிக்கும் 
திவரறபம் உள்படங்கும். ஶற்கூநப்தட்ட அஷணத்து றக்பேலம் 
மளன்ணத்ரணரகும் டஷரணன்று. 

உபரிைை ததழுசைைள் : 

எவ்வரபே பஸ்னறரண ஆணும் வதண்ணும் றணபம் ''ரறப்"" 
(உதரிரண மளன்ணத்துக்ள்) ன்று வசரல்னப்தடும் 12 க்அத்துக்ள் 
வரழுது ிபேம்தத்க்ரகும் . வணணில் இஷஷப திர்ள் 
ஊரினறபேக்கும் ஶதரது ஶதித் வரழுது ந்துள்பரர்ள். அஷ 
தின்பேரறு :   

லயபேக்கு பன்  4  

லயபேக்குப் தின்  2  

ஃரிபுக்குப் தின்  2  

இரிற்குப் தின்  2  

தஜ்பேக்கு பன்  2  

திரத்றன் ஶதரது தஜ்பேஷட மளன்ணத், ித்பேத்வரழுஷ 
ஆறற்ஷநத் ி ஷண மளன்ணத்ரண வரழுஷஷப ிட்டு 
ிடுரர்ள். இவ்ிண்டு வரழுஷஷபபம் ஊரிலும் திரத்றலும் 
(திர்ள்) ஶதித் வரழுது ந்துள்பரர்ள். ங்லக்கும் 
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அர்பிடத்றல் அற பன்ரறரி இபேக்றன்நது. இஷநன் 
கூறுறன்நரன் :  

வதரபேள் : இஷநனுஷட தூரிடத்றல் உங்லக்கு அற 
பன்ரறரி இபேக்றன்நது. (அஹ்மரப் 21) 

தி ( மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள்: ''ன்ஷண வ்ரறு 
வரக்ண்டீர்ஶபர அவ்ரஶந வரழுங்ள்"" (புயரரி : 361). 

இந் ( பன்தின்) மளன்ணத்ரண வரழுஷஷபபம் ித்பேத் 
வரழுஷஷபம் டீ்டிஶன வரழுஶ சறநந்து. எபேர் தள்பிில் 
வரழுரல் தரில்ஷன. திர்ள் கூநறணரர்ள் : ''எபே ணிணின் 
வரழுஷபில் சறநந்து அன் ன்னுஷட டீ்டில் வரழுது ரன்;, 

டஷரண வரழுஷஷத் ி"" (புயரரி : 7290). 

இந் ( மளன்ணத்ரண) வரழுஷஷபப் ஶதித் வரழுது 
சுணத்றல் தஷற்ரண ரங்பில் உள்பது. உம்ப யததீர (ற) 
அர்ள், ரன் தி ( மல்) அர்ள் கூநக் ஶட்டர தின்பேரறு 
கூறுறன்நரர்ள் : ''எபே பஸ்னறரண அடிரன் றணபம் 
டஷரணல்னரல் உதரிர 12 க்அத்துக்ள் வரழுது ந்ரல் 
அனுக்கு அல்னரஹ் சுணத்றல் எபே டீ்ஷடக் ட்டரல் 
ிடுறல்ஷன"" ( ஆரம் : பஸ்னறம் 728). இரம் றர்றீ ( ஹ்) 
இந்திவரறஷ அநறிக்கும் ஶதரது ரம் ற்ணஶ கூநறஷ (12 
க்அத்துக்ஷப)க் வரண்ஶட ிபக்பித்துள்பரர்ள். 

அமபேக்கு பன் 4 , ஃரிபுக்கு பன் 2 , இரிற்கு பன் 2 
க்அத்துக்ள் வரழுரல் அதுழம் சறநந்து. வணணில் திர்ள் 
கூநறணரர்ள்: ''அமபேக்கு பன் 4 ( க்அத்துக்ள்) வரழுபேக்கு 
அல்னரஹ் அபேள் புரிரணர. ( ஆரம் : அபூரழத், றர்றற, மரஈ, 

அஹ்த், இப்னு யளஷமர. இரம் றர்றற இஷண யமன் ன்றும், 

இரம் இப்னு யளஷமர மயஹீ் ன்றும் கூநறபள்பரர்ள், 

இனுஷட அநறிப்தரபர் ரிஷச மயயீரணரகும்). ஶலும் 
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திர்ள் ''இண்டு அரன்லக்றஷடில் ( அரன்¬ - இரத்) 
வரழுஷபள்பது"" ன்று இண்டு டஷ கூநறிட்டு பன்நரது 
டஷ ''ிபேம்திபேக்கு"" ன்று கூநறணரர்ள். (ஆரம் : புயரரி 624). 

திர்பின் தின்பேம் கூற்நறற்ஷ லயபேக்கு பன்ணரல் 4 
தின்ணரல் 4 வரழுரல் அதுழம் சறநந்து : ''ரர் லயபேக்கு பன்ணரல் 
ரன்கும் தின்ணரல் ரன்கும் ஶதித்வரழுரஶர அல்னரஹ் அஷ 
த்றற்கு யரரக்றிடுறன்நரன்"" ( ஆரம் : அபூரழத், றர்றற, 
மரஈ, இப்னு ரஜர, அஹ்த், இர்ள் உம்ப யததீர (ற) அர்ஷபத் 
வரட்டும் மயயீரண அநறிப்தரபர் ரிஷசஷக் வரண்டு 
அநறித்துள்பணர்.) 

(இந்திவரறின்) பேத்து : லயபேக்குப் தின்ணரல் ( ற்ணஶ 
கூநப்தட்டஷிட) 2 க்அத்துக்ஷப அறரக்குரர். வணணில் 
(ஷர திர்ள்  வரழு) ரறதரண மளன்ணத் லயபேக்கு 
பன் ரன்கும் தின் இண்டுரகும். அற்குப் தின்ணரல் இன்னும் 
இண்ஷட அறரித்ரல் உம்ப யததீர ( ற) அர்லஷட யீமறல் 
வசரல்னப்தட்ட (சறநப்ஷத) அஷடந்து வரள்ரர். 

அல்னரஹ்ஶ அனுகூனத்றற்குப் வதரறுப்தரணன். ங்ள் தி 
பயம்த் தின் அப்றல்னரஹ் ( மல்) அர்ள் ீதும் அர்பது 
றஷபரர்ள், ஶரர்ள், அர்ஷப இறுறரள் ஷ தின்தற்றும் 
அஷணபேக்கும் அல்னரஹ் மனரத்தும் மனரபம் வசரல்ரணர. 
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கூட்டுத் ததழுசைைின் அவைைம் 

(இந் டல்) அப்துல் அஸீஸ் தின் அப்றல்னரஹ் தின் தரஸ் (ஹ்) 
அர்பிடறபேந்து அஷணத்து பஸ்னறம்லக்கும்!  

அல்னரஹ் அனுஷட வதரபேத்த்றன் தரல் அனுகூனம் 
புரிரணர. அஷணப் தந்ர்ள் ரிஷசில் அஷணஷபம் 
வநறப்தடுத்துரணர. ஆீன். 

அஶரஶணரர் வரழுஷஷக் கூட்டர றஷநஶற்றுறல் 
ணணீர இபேப்தர ணக்கு ( சறன ல்ள்) ந்ஷடந்ண. சறன 
அநறஞர்ள் அவ்ிடத்ஷ இனகுரக்றஷ ஆரரக் 
ரட்டுறன்நணர். ணஶ இவ்ிடத்றன் த்துத்ஷபம் 
தரதூத்ஷபம் வபிழதடுத்துது ன் ீது டஷரகும். அல்னரஹ் 
அனுஷட த்ரண ஶத்றலும், தி ( மல்) அர்ள் ( து 
வதரன்வரறபிலும்) ஶம்தடுத்ற எபே ிடத்றல் ந்வரபே 
பஸ்னறபம் ணணீர இபேக்படிரது. 

ஶலும் அல்னரஹ் ணது றபேஷநில் வரழுஷஷப்தற்நற 
அறறரக் கூநற அஷண சறநப்தரக்றபள்பரன். அஷணப் ஶதிப் 
தரதுரத்து, கூட்டர றஷநஶற்றும் தடி ிபள்பரன். ஶலும் அறல் 
அனட்சறர இபேப்ததும் ஶசரம்தனர இபேப்ததும் ஞ்சர்லஷட 
தண்புவபன்றும் அநறித்துள்பரன். இஷநன் ணது வபிரண 
ஶத்றல் கூறுறநரன் : ''வரழுஷஷப (குநறப்தர) டுத்வரழுஷஷ 
ஶதிக் வரள்லங்ள்; (வரழுஷின்ஶதரது) அல்னரஹ்ின் 
பன்ணிஷனில் உள்பச்சத்துடன் றல்லுங்ள்."" (அல் தர : 238). 

ஏர் அடிரன் ணது சஶரர்லடன் ஶசர்ந்து கூட்டரத் 
வரரல் அனட்சறப் தடுத்தும் ஶதரது, அன் அத்வரழுஷஷ 
ண்ிப்தடுத்ற ஶதித் வரழுறநரன் ன்தஷ வ்ரறு அநற 
படிபம்? இஷநன் கூறுறநரன் : ''வரழுஷஷக் ஷடப் திடிபங்ள்; 

மரத்ஷபம் (எழுங்ரக்) வரடுத்து ரபேங்ள்; பேகூஃ வசய்ஶரஶரடு 
ஶசர்ந்து ீங்லம் பேகூஃ வசய்பங்ள்"". (அல் தர : 43). 
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கூட்டுத்வரழுஷ அசறம் ன்தஷபம், வரழுஷரபர்லடன் 
அர்லஷட வரழுஷில் கூட்டுச் ஶசர்ஷபம் இவ்சணம் 
குநறப்திட்டுக் கூறுறன்நது. வரழுஷஷ றஷநஶற்றுது ரத்றம்ரன் 
ஶரக்ரிபேந்ரல் ''பேகூஃ வசய்ஶரஶரடு ஶசர்ந்து ீங்லம் பேகூஃ 
வசய்பங்ள்"" ன்று சணத்ஷ படிப்தற்ரண க் ரம் 
துழறல்ஷன. வணணில் வரழுஷஷ றஷநஶற்றும்தடி சணத்றன் 
பற்தகுறில் ிபள்பரன். 

ஶலும் இஷநன் கூறுறநரன் : ''(திஶ! ஶதரர் பஷணில்) 
அர்லடன் ீர் இபேந்து, அர்லக்கு வரஷக் ீர் ( இரர) 
றன்நரல் அர்பில் எபே திரிிணர் ம் ஆபங்ஷபத் ரங்றக் 
வரண்டு உம்படன் வரட்டும்;. அர்ள் உம்படன் மஜ்ர வசய்து 
(வரழுஷஷ படித்தும்) அர்ள் (ினறச் வசன்று) உங்ள் தின்புநம் 
(உங்ஷபக் ரத்து றற்ட்டும்) அப்வதரழுது, வரரனறபேந் ற்வநரபே 
திரிிணர் ந்து உம்படன் வரட்டும். ஆினும் அர்லம் ங்ள் 
ஆபங்ஷபத் ரங்ற ண்ம், ங்ஷபப் தற்நற ச்சரிக்ஷர 
இபேக்ட்டும்"" (அந்றமர : 102). 

ஶதரர்ச் சந்ர்ப்தத்றஶனஶ கூட்டர வரழுஷஷ றஷநஶற்றும் 
தடி ிிபேக்றன்நரவணன்நரல் ( ஶதரல்னர) சரரண(ரன)த்றஶன 
வ்ரறு ( கூட்டுத் வரழுஷஷ ிட படிபம்). கூட்டுத்வரழுஷில் 
ரரது டஷ ிர்த்பேபப்தடுரரணரல் அற்கு றழம் 
குறரணர்ள் ரக்குஷனக் வரண்டு அச்சுறுத்ப்தட்ட, றரிலடன் 
(ஶதரரிட) அிகுத்து றற்தர்ஶப. அர்லக்ஶ ( அச்சலுஷ) 
ங்ப்தடர ஶதரது வரழுஷஷக் கூட்டர றஷநஶற்றுது பக்ற 
டஷலள் என்வநன்ததும், அஷிட்டும் தின்ரங்க் கூடரவன்ததும் 
அநறப்தட்ட ிடரகும். 

திவரறில் தின்பேரறு அநறிக்ப்தட்டுள்பது : ''ன்னுஷட 
உிர் னுஷட த்றனறபேக்றநஶர அந் அல்னரஹ்ின் ீது 
ஆஷர! ிநகுஷபக் வரண்டு பேரறு ரன் ட்டஷபிட்டு 
அன் தடி ிநகுள் வரண்டு ப்தட்டு தின்ணர் வரழுஷக்கு 
அஷக்குரறு ரன் உத்ிட்டு, அன்தடி அஷக்ப்தட்டு தின்ணர் 
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எபேஷ க்லக்குத் வரழுஷ டத்துரறு ட்டஷபிட்டு, அன் தடி 
அர் வரழுஷ டத்ற தின்ணர் வரழுஷக்கு ரனறபேக்றந 
ஆண்பின் டீுலக்குச் வசன்று டீ்ஶடரடு அர்ஷப ரிப்தற்கு ரன் 
றஷணத்துண்டு"".  ( அநறிப்தர்: அபூ யளஷர ( ற). ஆரம்: புயரரி 
644). 

ஶலும் இப்னு ஸ்ஊத் ( ற) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''ரன் 
தரர்த்ஷ ங்பிஷடஶ ஞ்சர்வபண ( வபிப்தஷடர) 
அநறப்தட்டஷபம், ஶரரபிஷபம் ி ஶவநபேம் ( கூட்டுத்) 
வரழுஷில் னந்து வரள்பரல் இபேந்றல்ஷன. ஶரரபிகூட இபே 
ணிர்லக்றஷடஶ ( வரங்றரறு) டந்துந்து வரழுஷில் 
ஶசர்ந்து ிடுரர்."" (ஆரம் : பஸ்னறம் 654). 

ஶலும் கூநறணரர்ள் : ''அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்ள் 
ங்லக்கு ஶரி றஷபக் ற்தித்ரர்ள். வரழுஷ அநறிப்புச் 
வசய்ப்தடும் தள்பிரசனறல் வரழுது அத்ஷ 
ஶர்றபிவனரன்நரகும்."" 

ஶலும் ( இப்னு ஸ்ஊத் ( ற) அர்ள்) கூநறணரர்ள் : ''ரர் 
ரஷப ( றுஷ ரபில்) பஸ்னறர அல்னரஹ்ஷச் சந்றக் 
ிபேம்புறநரஶர அர் வரழுஷ அநறிப்புச் வசய்ப்தடும் இடங்பில் 
(தள்பிரசல்பில்) இந்த் வரழுஷஷப் ஶதி(த் வரழுது) ட்டும். 
வணணில் அல்னரஹ் உங்ள் தி பயம்த் ( மல்) அர்லக்கு 
ஶரிறஷபக் ரட்டிபள்பரன், (கூட்டுத்) வரழுஷள் 
ஶரிறபில் உள்பஷரகும். கூட்டுத் வரழுஷில் னந்து 
வரள்பரல் து டீ்டிஶனஶ வரழுது வரள்லம் இன்ண ணிஷப் 
ஶதரன்று ீங்லம் உங்பது டீுபிஶனஶ வரழுது பேரீ்பரணரல் 
ீங்ள் உங்ள் திின் றபஷநஷபக் ஷிட்டரரீ்ள். உங்ள் 
திின் றபஷநஷப ீங்ள் ஷிட்டரல் றச்சம் ீங்ள் றநற 
ிடுரீ்ள். 

ரர் அங்த்தூய்ஷ ( ழழூ) வசய்து அஷச் வசம்ஷரழம் 
வசய்து, தின்ணர் இப்தள்பிரசல்பில் என்ஷந ஶரக்ற பேறநரஶர அர் 
டுத்து ஷக்கும் எவ்ஶரர் அடிக்கும் அபேக்கு அல்னரஹ் எபே ன்ஷ 



தி (மல்) அர்பின் வரழுஷ 

 

 ~26~  
 

ழுதுறநரன், அபேக்கு எபே குறஷ உர்த்துறநரன். அபேஷட 
தரங்பில் என்ஷந ன்ணித்து ிடுறநரன். ரன் தரர்த்ஷ 
ங்பிஷடஶ ஞ்சர்வபண ( வபிப்தடர) அநறப்தட்டஷபம், 

ஶரரபிஷபம் ி ஶவநபேம் ( கூட்டுத்) வரழுஷில் னந்து 
வரள்பரல் இபேந்றல்ஷன. ( ங்பில் ஶரரபிரண) எபேர் இபே 
ணிர்லக்றஷடில் வரங்றரறு அஷத்து ப்தட்டு ( கூட்டுத்) 
வரழுஷில் றறுத்ப்தட்டதுண்டு."" 

ஶலும் தி (மல்) அர்பிடம் தரர்ஷற்ந எபே ணிர் ந்து 
''அல்னரஹ்ின் தூஶ! ன்ஷணப் தள்பிரசலுக்கு அஷத்து க்கூடி 
றரட்டி பேம் ணக்றல்ஷன"" ணக்கூநற டீ்டிஶனஶ வரழுது 
வரள்ப அனுறபிக்குரறு ஶரரிணரர். அப்ஶதரது தி (மல்) அர்ள் : 
''வரழுஷ அநறிப்புச் சத்ம் உக்குக் ஶட்றநர?"" ன்று ஶட்டரர்ள். 
அர் : ஆம் (ஶட்றநது) ன்நரர். தி (மல்) அர்ள் : ''அப்தடிரணரல் 
ீர் அற்கு வசிசரய்ப்தீர"" ( கூட்டுத் வரழுஷில் ந்து னந்து 
வரள்ீர) ன்று கூநறணரர்ள். ( அநறிப்தர் : அபூ யளஷர ( ற). 
ஆரம் : பஸ்னறம் 653)  

கூட்டுத்வரழுஷின் அசறத்ஷபம், (அத்வரழுஷஷப) 
அல்னரஹ்ழஷட வதர் கூநப்தட ஶண்டுவன்றும் ண்ிம் 
உர்த்ப்தட ஶண்டுவன்றும் அல்னரஹ் ட்டஷபிட்ட அணது 
இல்னங்பில் றஷநஶற்றுன் அசறத்ஷபம் டுத்துக் ரட்டும் 
திவரறள் ரபர ந்துள்பண. 

இவ்ிடத்றல் ரிசஷணவடுத்து, அன் தக்ம் ிஷந்து 
வசல்தடுத்ற, ன்னுஷட ஷணிக்ள் அண்ஷடடீ்டரர் ஷண 
சஶர பஸ்னறம்லக்கு அஷணக் வரண்டு உதஶசம் வசய்து 
எவ்வரபே பஸ்னறபக்கும் அசறரகும். 

அல்னரஹ்ழஷட ற்றும், அனுஷட தூபேஷட ட்டஷபஷ 
தின்தற்நற, அவ்ிபேபேம் டுத்ற்நறனறபேந்து ிர்ந்து வரண்டு, 

அல்னரஹ் ஶரசரண தண்புஷபக் வரண்டு ர்ித் ஞ்சர்ஷப 
ிட்டும் தூரற்ர இக்கூட்டுத் வரழுஷில் ணவடுக் 
ஶண்டும். ( அல்னரஹ் ர்ித் அர்பின் தண்புபில்) றத் ீது 
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வரழுஷில் அர்ள் ஶசரம்தனரிபேப்ததுரன். இஷநன் கூறுறநரன் : 
''றச்சர இந்ஞ்சர்ள் அல்னரஹ்ஷ ஞ்சறக் றஷணக்றன்நணர். 
ஆணரல் அன் அர்ஷப ஞ்சறத்துிடுரன். வரழுஷக்கு அர்ள் 
ரரகும் வதரழுது ஶசரம்தலுஷடஶரரஶ றற்றநரர்ள் - 
ணிர்லக்குத் ( ங்ஷபபம் வரழுஷரபிரக்ற) ரண்திப்தற்ர 
(றற்றநரர்ள்). இன்னும், றச் வசரற்த அபஶன்நற அர்ள் 
அல்னரஹ்ஷ றஷணழ கூர்றல்ஷன. இந் பணரஃதிக்குள் 
பஃறன்பின் தக்பறல்ஷன, ரஃதிர்பின் தக்பறல்ஷன. இபே 
திரிிணர்லக்றஷடஶ த்பித்துக் வரண்டிபேக்றநரர்ள் ;. அல்னரஹ் 
ஷ ற நச் வசய்துிட்டரஶணர, அபேக்கு ( திஶ!) ரவரபே 
றஷபம் ீர் ரரட்டீர்."" (அந்றமர : 142, 143). 

ஶலும் வரழுஷஷ பற்றுபழுர ிடுற்ரண திரண 
ரங்பில் என்று அஷணக் கூட்டரத் வரழுறனறபேந்து 
தின்ரங்குரகும். திர்பின் ( தின்பேம்) கூற்றுலக்ஶற்த 
வரழுஷஷ ிடுது இஸ்னரத்ஷ ிட்டும் வபிஶற்நக்கூடி 
றஶடும் இஷநறரரிப்புரகும் : 

''றச்சர ணினுக்கும் இஷஷப்பு ற்றும் இஷநறுப்பு 
ஆறற்நறற்றஷடஶ (தரனர இபேப்தது) வரழுஷஷ ிடுதுரன்"" 
(அநறிப்தர் : ஜரதிர் தின் அப்துல்னரஹ் (ற). ஆரம் : பஸ்னறம் 82). 

ஶலும் ( திர்ள்) கூநறணரர்ள்: ''(பஸ்னறம்பரற) 
ங்லக்கும் (ரதிர்பரற) அர்லக்கும் இஷடிலுள்ப உடன்தடிக்ஷ 
வரழுஷரகும். ரர் அஷ ிட்டு ிடுறநரஶர அர் 
இஷநறரரிப்தரபர் ஆரர்"". ( அநறிப்தர் : புஷர ( ற). ஆரம் : 
றர்றற 2621). 

வரழுஷஷ த்துப்தடுத்ற, அஷணப் ஶதி, அல்னரஹ் 
ரர்க்ரக்றதடி அஷண றஷநஶற்றுதும், அஷண 
ிடுறனறபேந்து ச்சரிப்ததும் தற்நற ந்துள்ப இஷநசணங்லம் தி 
வரறலம் அறம் இடம் வதற்றுள்பண. அல்னரஹ்ழக்கும் அனுஷட 
தூபேக்கும் றப்தடுற்ரழம், அனுஷட ஶரதம் ற்றும் 
ஶஷணின் வரடுஷஷ ிட்டும் ிர்ந்து வரள்ற்ரழம், 
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வரழுஷஷ அனுஷட ஶத்றல் ஶதி அல்னரஹ் 
ரர்க்ரக்றதடி றஷனரட்டுதும், ஸ்ஜறத்பில் ன் 
சஶரர்லடன் அஷண றஷந ஶற்றுதும் எவ்வரபே பஸ்னறறன் 
ீதும் டஷரகும். 

ப்ஶதரது சத்றம் வபிப்தட்டு அன் ஆரங்ள் 
வபிரறிட்டஶர (அறனறபேந்து) ரபேம் திநரின் கூற்றுக்ர வநறந 
படிரது. வணணில் அல்னரஹ் கூறுறநரன் : ''உங்பில் ரது எபே 
ித்றல் திக்கு ற்தடுரணரல் - வய்ரஶ ீங்ள் 
அல்னரஹ்ஷபம், இறுற ரஷபபம் ம்புதர்பர இபேப்தின் - அஷ 
அல்னரஹ்ிடபம், (அன்) தூரிடபம் எப்தஷடத்துிடுங்ள் - இதுரன் 
(உங்லக்கு) றழம் சறநப்தரண, அரண படிர இபேக்கும்."" (அந்றமர 
: 59). 

ஶலும் கூறுறநரன் : ''ஆஶ ர், அபேஷட ட்டஷபக்கு 
ரறு வசய்றநரர்ஶபர அர்ள் ங்ஷப ஶசரஷண திடித்துக் 
வரள்ஷஶர, அல்னது ங்ஷப ஶரிஷண பேம் ஶஷண திடித்துக் 
வரள்ஷஶர அஞ்சறக் வரள்பட்டும்."" (அந்தர் : 63). 

கூட்டுத் வரழுஷனறபேக்கும் ரபரண தன்லம் னழலம் 
(ரஷ ிட்டும்) ஷந ரட்டரது. எபேபேக்வரபேர் அநறபரறக் 
வரள்து, ன்ஷிலும் ததக்றிலும் எபேபேக்வரபேர் உி 
வசய்து வரள்து, சத்றத்ஷக் வரண்டு எபேபேக்வரபேர் உதஶசம் 
வசய்து, அறல் ( ற்தடும் துன்தங்லக்ர) வதரறுஷ வரள்து, 

(கூட்டுத் வரழுஷஷ ிட்டும்) தின்ரங்குதஷ ஊக்ப்தடுத்துது, 

(அது தற்நற) அநறரபேக்குக் ற்றுக்வரடுப்தது, ஞ்சர்ஷப 
சலற்நஷடச் வசய்து, அர்பின் றஷிட்டும் தூரது, 

இஷநரர்க் அஷடரபங்ஷப அனுஷட அடிரர்லக்கு த்றில் 
வபிப்தடுத்துது, அணின் தக்ம்  வசரல்னரலும் வசனரலும் 
அஷப்தது, ஶதரன்று இன்னும் ரபரண தன்ள் றஷடக்றன்நண. 

அல்னரஹ்ினுஷட வதரபேத்த்றன் தக்பம், ஈபேன னின் 
தக்பம் அன் ணக்கும் உங்லக்கும் அனுகூனம் புரிரணர. 
ங்லஷட ஆத்ரக்பின் வடுற, ங்லஷட வட்ட வசற்ள், 
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இஷந றரரிப்தரபர்ள், ஞ்சர்லக்கு எப்தரல் 
ஆறற்ஷநிட்டும் அன் ங்ஷபப் தரதுரப்தரணர. அன் 
ண்ிறக் வரஷடரபன். 

உங்ள் ீது அல்னரஹ்ழஷட சரந்ற, அபேள், அதிிபேத்ற 
உண்டரட்டுர! ங்ள் தி பயம்த் ( மல்) அர்ள் ீதும், 

அர்பின் றஷபரர் ஶரர்ள் ீதும் சரந்றபம் சரரணபம் 
உண்டரர. 
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இசை 

வரகுப்பு : அஷ்ஶஹ் அப்துல் அஸீஸ் தின் அப்றல்னரஹ் தின் 
தரஸ் (ஹ்) அர்ள் 

றச்சர இஷசபடன் னந் தரடல்ஷப வசி டுப்தது 
(இஸ்னரத்றல்) டுக்ப்தட்ட என்நரகும். ஶலும் உபில் ஶரய்ள், 

ந்வஞ்சம், ற்றும் வரழுஷ, றக்பே ஶதரன்நற்ஷந ிட்டும் டுத்ல் 
ஶதரன்நஷலக்கு (இப்தரடல்ள்) ரர அஷறன்நண. அஶரண 
ரர்க் அநறஞர்ள் ''(இர்ள் ி) ணிர்பில் சறனர் இபேக்றன்நரர்ள் 
- அர்ள் அநறில்னரல் ீரண ஶதச்சுக்ஷப ிஷனக்கு ரங்ற, 
(அற்நரல் க்ஷப) அல்னரஹ்ின் தரஷினறபேந்து ற வடுக்ழம், 

இஷநதரஷஷப் தரிரசறக்ழம் (பல்றநரர்ள்)"" (லுக்ரன் : 6) ன்ந 
இஷநசணத்றல் பேம் ''ீரண ஶதச்சுக்ள்"" ன்தது இஷசரன் ன்று 
ிபக்பித்துள்பணர் . இப்னு ஸ்ஊத் ( ற) அர்ள் ''ீரண 
ஶதச்சுக்ள்"" ன்தது இஷசரன் ன்று சத்றறட்டுக் கூறுதர 
இபேந்ரர்ள். தரடலுடன் ஶசர்த்து ஷீ, னறன், த்பம், பசு ஶதரன்ந 
இஷசக்பேிலம் இபேந்ரல் அது டுஷரத் 
ஷடவசய்ப்தட்டவரன்நர ரநறிடும். 

இஷசக்பேிலடன் ஶசர்த்து தரடல்ள் தரடுது டுக்ப்தட்டது 
(யரம்) ன்தது ஶரதித் ( இஜ்ரஃ) படிரகுவண சறன அநறஞர்ள் 
கூநறபள்பணர். ணஶ அஷிட்டும் ிர்ந்து வரள்து டஷரகும். 
திபரஷத் வரட்டும் தின்பேம் ஆர பூர்ரண வசய்ற 
அநறிக்ப்தட்டுள்பது. ''ன் சபரத்ரரில் சறன கூட்டத்ரர் 
ஶரன்றுரர்ள். அர்ள் ிதசரம் ( புரிது), (ஆண்ள்) தட்டுத் துி 
(அிது), து (அபேந்துது), இஷசக் பேிள் (இஷசப்தது) ஆறற்ஷந 
அனுறக்ப்தட்டஷரக் பேதுரர்ள்."" ( அநறிப்தர் : அபூ ரனறக் 
அல் அஷ்அரீ (ற). ஆரம் : புயரரி 5590). 

''இரஅதுல் குர்ஆன்"" ரவணரனற அஷனரிஷசஷபம், (அறல் 
எனறதப்தப்தடும்) ''தபேன் அனத்ர்ப்"" ன்ந ( ஶள்ி- தறல்) றழ்ச்சற 
றஷனபம் அறரக் ஶட்கும்தடி அஷணபேக்கும் உதஶசம் 
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வசய்றன்ஶநன். அவ்ிண்டிலும் த்ரண தன்ள் இபேப்தஶரடு 
தரடல்ள், இஷசஷபக் ஶட்தறனறபேந்து அது றபேப்புபஷணரழம் 
அஷபம். 

றபேிரக்பில், அஷணப் தறங்ப்தடுத்ழம், ிதசரத்ஷ 
ிட்டும் ( அஷண) ஶறுதடுத்ழம், டுக்ப்தட்ட பேத்துக்படங்ர 
தரடல்லடன் ப்ஸ் ( எபே தக்ம் வட்டப்தட்ட சறறுபசு) அடிப்தது, 

இின் சறனஶங்பில் வதண்லக்கு ரத்றம் 
அனுறபிக்ப்தட்டுள்பது. இதுதற்நற திர்ஷபத் வரட்டும் ஆர 
பூர்ரண திவரறள் ந்துள்பண. 

றபேிரக்பில் ஶபம் ( இபேதக்ங்லம் படப்தட்ட பசு) 
வரட்டுது கூடரது. ( ரநர) ப்ஸ் அடிப்ததுடன் ( ரத்றம்) 
ஶதரதுரக்றக் வரள்ப ஶண்டும். றபே அநறிப்தின் ஶதரது 
எனறவதபேக்றஷபப் தன்தடுத்துஶர, வதரதுரண தரடல்ஷபப் 
தரடுஶர கூடரது. (அவ்ரறு உதஶரப் தடுத்துரலும், தரடுரலும்) 
வடுறிஷபிக்கும் தன குப்தங்ள், தரரண தன படிழள் ற்றும் 
(ஷண) பஸ்னறம்லக்கு ஶரிஷண வசய்ல் ஶதரன்ந ( ிஷபழள்) 
ற்தடுணரஶனஶ (அஷ டுக்ப்தட்டுள்பண). 

ஶலும் (ப்ஸ் அடிப்தறல்) அற ஶம் வசனிடக்கூடரது. ரநர 
றபேத்ஷ அநறிப்தற்குப் ஶதரதுரண ஶம் ( அடித்து ிட்டு 
அனுடன்) ஶதரதுரக்றக் வரள்ப ஶண்டும். வணணில் ( அறல்) அற 
ஶம் வசனிடுது உநக்ம் ற்றும் தஜ்ர் வரழுஷஷ அற்குரி 
ஶத்றல் றஷநஶற்நரல் ீடிப்தற்கு றகுக்றன்நது. அது வதபேம் 
தரங்பில் உள்பதுடன் ஞ்சரின் வசற்பிலுள்பதுரகும். 

மனபுஸ்மரனறயனீ் ணப்தடும் பன்ஶணரர்லஷட 
கூற்றுக்பினறபேந்து இஷச டுக்ப்தட்டற்ரண சறன ஆரங்ள் 
பேரறு :  
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  அபூ தக்ர் ( ற) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''தரட்டுப் தரடுல் திரஶணர 
ரசறத்ல் ஆறண ஷத்ரணின் புல்னரங்குனரகும்"". 

  இரம் ரனறக் தின் அணஸ் ( ஹ்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''(ப்உத் 
ரதிஈன்பரற) ங்பிடத்றஶன வட்டர்ள்ரன் இஷசஷபப் 
தன்தடுத்துரர்ள்"".  

  ரதிஈ த்யஷதச் ஶசர்ந்ர்ள் இஷசஷ ீரண ற ஶரசரண 
வசலுக்கு எப்தரக்றன்நரர்ள். 

  இரம் அஹ்த் (ஹ்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''இஷச உள்பத்றஶன 
சஞ்சத்ஷ ிஷக்றன்நது. ணஶ அது ணக்கு ிபேப்தறல்ஷன"". 

  இரம் அபூ யணதீர ( ஹ்) அர்பின் ரர்ள் கூநறணரர்ள் : 
''இஷச ஶட்தது தரச்வசனரகும்"". 

  லீதர உர் தின் அப்றல் அஸீஸ் ( ஹ்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : 
''இஷசின் ஆம்தம் ஷத்ரணரகும். அனுஷட படிழ 
இஷநனுஷட ஶரதரகும்"". 

  இரம் குர்துத ீ( ஹ்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''இஷச அல்குர்ஆன் 
மளன்ணர அடிப்தஷடில் டுக்ப்தட்டரகும்"". 

  இரம் இப்னுஸ் மனரஹ் ( ஹ்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : 
''இஷசக்பேிலடன் ஶசர்த்துப் தரடுது யரரகும் ன்தது 
ஶரதித் படிரகும்"". 
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உருவம் வசைதல் 

தறனபிப்தர் : அஷ்ஶஹ் அப்துல் அஸீஸ் தின் அப்றல்னரஹ் 
தின் தரஸ் (ஹ்) அர்ள் 

ரைள்வி :  ( இன்று) டுஷரண ஶசரஷணரப் திிட்டதும், 

க்ள் பற்நறலும் ஈடுதடக்கூடிதுரற உபேப்தடம் ஷறல் 
உங்ள் பேத்து ன்ண? 

பதல் :  ணிஷணஶர அல்னது ஶறு உிபேள்பஷஷபஶர 
ஷது கூடரவன்தஷப் தஷந சரற்றும் அஶரண திவரறள் 
தனப்தட்ட யீஸ் றந்ங்பில் இடம்வதற்றுள்பண. ஶலும் 
உபேப்தடபள்ப றஷச் சலஷனஷபக் றறப்தது, உபேப் தடங்ஷப 
அறப்தது, உபேப்தடம் ஷதர்ஷப சதிப்தது, அர்ள்ரன் 
றுஷில் டுஷரண ஶஷணக்கு உரிர்ள் ன்தஷஷபத் 
வபிழ தடுத்க்கூடி ( ரபரண யீஸ்ள் இடம்வதற்றுள்பண). 
இதுதற்நற ந்றபேக்கும் ஆரபூர்ரண சறன திவரறஷப உங்லக்கு 
ரன் கூறுறஶநன். ஶலும் அதுதற்நற அநறஞர்பின் சறன கூற்றுக்ஷபபம் 
கூநற, இறல் தனரண பேத்ஷபம்  இன்ரஅல்னரஹ் 
வபிழதடுத்துறஶநன். 

இஷநத்தூர் ( மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''அல்னரஹ் ஆனர 
கூறுறநரன் ன் தஷடப்ஷதப் ஶதரன்று தஷடக் ண்ணுதஷண ிடப் 
வதரி அக்றக்ரன் ரர் இபேக் படிபம்? இர்ள் ஏர் அணுஷப் 
தஷடத்துக் ரட்டட்டும். அல்னது எபே ரணி ித்ஷஶனும் அல்னது 
எபே ரற்ஶரதுஷஷஶனும் தஷடத்துக் ரட்டட்டும்"". (அநறிப்தர் : 
அபூ யளஷர (ற). ஆரம் : புயரரி 7559 பஸ்னறம் 2111 இவ்ரக்றம் 
பஸ்னறம் றந்த்றற்குரிரகும்).  

 இஷநத்தூர் ( மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''அல்னரஹ்ிடம் 
றுஷ ரபில் றக் டுஷரண ஶஷணக்குள்பரஶரர் 
உபேங்ஷபப் தஷடப்ஶதரர் ரம்"" (அநறிப்தர் : இப்னு ஸ்ஊத் (ற). 
ஆரம் புயரரி 5950 பஸ்னறம் 2109). 
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இஷநத்தூர் (மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''இந் உபேங்ஷபப் 
தஷடப்ஶதரர் றுஷ ரபில் ஶஷண வசய்ப்தடுரர்ள். அர்பிடம், 

'ீங்ள் தஷடத்ற்றுக்கு உிர் வரடுங்ள் (தரர்க்னரம்)" ண (இடித்து)க் 
கூநப்தடும்"". ( அநறிப்தர் இப்னு உர் ( ற). ஆரம் : புயரரி 5951 
பஸ்னறம் 2107 இவ்சணம் புயரரிக் றந்த்றற்குரிரகும்). 

இஷநத்தூர் ( மல்) அர்ள் இத்த்றன் ிஷனஷபம், 

ரய்ிற்ந ரஷசபம், ிதசரரிின் ஊறத்ஷபம் ( ற்க் கூடரவன்று) 
ஷட வசய்ரர்ள். ஶலும், ட்டி ( ரங்ற) உண்தஷணபம் ட்டி 
உண்க் வரடுப்தஷணபம், தச்ஷச குத்ற ிடுதஷபபம் தச்ஷச குத்றக் 
வரள்தஷபபம், உபேப் தடங்ஷப ஷறநஷணபம் சதித்ரர்ள். 
(அநறிப்தர் அபூ ஜளஷயதர (ற). ஆரம் : புயரரி 5962). 

இப்னு அப்தரஸ் (ற), ''உனறல் ஏர் உபேப் தடத்ஷ ஷறநர் 
றுஷ ரபில் அந் உபேத்றனுள் உிஷ ஊதும்தடி திக்ப்தடுரர். 
ஆணரல், அரல் ஊ படிரது"" ன்று பயம்த் (மல்) அர்ள் 
வசரல்னக் ஶட்ஶடன் ணக் கூநறணரர்ள். (ஆரம்: புயரரி 5963 பஸ்னறம் 
2110). 

மஈத் தின் அதில் யமன் ( ஹ்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : இப்னு 
அப்தரஸ் (ற) அர்பிடம் எபே ணிர் ந்து ''ரன் இந் உபேங்ள் 
ஷ(பம் வரறல் வசய்து பே)றஶநன். இஷப்தற்நற ணக்கு ரர்க்த் 
ீர்ப்தபிபங்ள்"" ன்று ஶட்டரர். இப்னு அப்தரஸ் ( ற) அர்ள் 
''ணக்பேறல் ர"" ன்நரர்ள். அர் அபேறல் ந்ரர். திநகு ( ீண்டும்) 
''இன்னும் அபேறல் ர"" ன்நரர்ள். அர் இன்னும் அபேறல் ந்ஶதரது, 

அது ஷனில் ஷஷ ஷத்து ''அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) 
அர்பிடறபேந்து ரன் வசிபற்ந எபே வசய்றஷ உக்குச் 
வசரல்றஶநன். அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்ள் ''உபேங்ஷபப் 
தஷடக்கும் எவ்வரபேபேம் த்றற்ஶ வசல்ர். அர் தஷடத் 
எவ்ஶரர் உபேத்றற்கும் அல்னரஹ் உிர் வரடுப்தரன். அதுஶ அஷ 
த்றல் ஶஷண வசய்பம்"" ன்று கூநறஷ ரன் ஶட்டுள்ஶபன்"" 
ன்நரர்ள். ஶலும் ''ீ ஷந்து ரன் ஆ ஶண்டுவன்நரல் ங்ள், 
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உிற்ந ( இற்ஷக் ரட்சறள் உள்பிட்ட)ற்நறன் தடங்ஷப ஷந்து 
வரள்"" ன்று கூநறணரர்ள் (ஆரம் : பஸ்னறம் 2110).  

இரம் புயரரி ( ஹ்) அர்ள் ''ீ ஷந்துரன் ஆ 
ஶண்டுவன்நரல்…"" ன்ந சணத்றனறபேந்து இறுறஷ, அற்கு 
பன்னுள்ப திவரறின் இறுறில், இரம் பஸ்னறம் கூநறதுஶதரன்ஶந 
அநறித்துள்பரர்ள். 
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தடி ைசைப்பது கூடது 

வரகுப்பு : அஷ்ஶஹ் பயம்த் தின் மரனறஹ் அல் உஷமீன் 
(ஹ்) அர்ள் 

ரடி சறஷப்தது டுக்ப்தட்டரகும் ( யரம்). வணணில் அது 
இஷநத்தூர் (மல்) அர்லக்கு ரறு வசய்ரகும். இஷநத்தூர் (மல்) 
அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''ரடிஷ பிடுங்ள். ீஷசஷ எட்ட 
றுக்குங்ள்"" (அநறிப்தர் : இப்னு உர் (ற). ஆரம் : பஸ்னறம் 256). 
ஶலும் அ(வ்ரறு சறஷப்த)து இஷநத் தூர்லஷட றஷிட்டும் 
வபிரற வபேப்பு ங்றள், இஷ ஷப்தர்லஷட 
றின்தரல் வசல்ரகும். பம், இபே ரஷடள் ற்றும் இபே 
ன்ணங்பில் ( பபேம்) படிஶ ரடிவண ( அபு) வரறநறஞர்ள் 
ஷறுத்துள்பணர். அரது இபே ன்ணங்ள், ரஷடள், ரடி 
ஆறற்நறல் ( பபேம்) அஷணத்து(படில)ம் ரடிரகும். அறனறபேந்து 
சறநறஶனும் அற்றுது தரச்வசனரகும். வணணில் இதுதற்நற தி (மல்) 
அர்ஷபத் வரட்டும் ரன்கு ிரண அநறிப்புக்ள் ந்துள்பண. 
இஷஷணத்தும் ரடிினறபேந்து சறறு தகுறஶனும் டுக்க்கூடரது 
ன்தஷஶ தஷந சரற்றுறன்நண. ணினும் தரங்ள் ஶறுதடனரம். 
அற்நறல் சறஷப்தது ( த்ரிப்தஷ ிட) வதரிதரரகும். வணணில் 
(அந் ரடிினறபேந்து) சறநறபழ டுப்தஷ ிட சறஷப்தது 
டுஷரணதும் வபிரணதுரண ரற்நரகும். 
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ஆண்ைள் ஆசடசைத் ததங்ைவிடல் 

வரகுப்பு : அஷ்ஶஹ் பயம்த் தின் மரனறஹ் அல் உஷமீன் 
(ஹ்) அர்ள் 

ணுக்ரலுக்குக் லழ் ஆஷடஷத் வரங்ிடுன் பனம் 
வதபேஷ ரடப்தட்டரல் அற்குரி ண்டஷண, அல்னரஹ் றுஷில் 
அ(வ்ரறு ஆஷடித)ஷப் தரர்க்ஶர, அபேடன் ஶதசஶர, அஷத் 
தூய்ஷப் தடுத்ஶர ரட்டரன். ரநர அனுக்குத் துன்தம் பேம் 
ஶஷணபண்டு. 

அன்பனம் வதபேஷ ரடப் தடில்ஷனரணரல் அற்குரி 
ண்டஷண ணுக்ரலுக்குக் லரல் ஆஷடிநங்ற தகுற வபேப்தரல் 
ண்டிக்ப்தடும். 

தி ( மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''பன்று ஶதரிடம் றுஷ 
ரபில் அல்னரஹ் ஶதசழரட்டரன், அர்ஷப வநடுத்துப் தரர்க்ழம் 
ரட்டரன், அர்ஷபத் தூய்ஷப் தடுத்ழம் ரட்டரன். அர்லக்குத் 
துன்தம் பேம் ஶஷணரன் உண்டு: து ஆஷடஷ (ணுக்ரலுக்கு)க் 
லஶ இநக்றக் ட்டிர். ( வசய் உதரத்ஷச்) வசரல்னறக் ரட்டுதர். 
வதரய்ச்சத்றம் வசய்து ணது வதரபேட்ஷப ிற்தஷண வசய்தர்."" 
(அநறிப்தர் : அபூ ர் (ற). ஆரம் : பஸ்னறம் 106). 

ஶலும் தி ( மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள்: ''ன் ஆஷடஷத் 
ற்வதபேஷின் ரத்ரல் ( பூறில் தடும்தடி லஶ வரங்ிட்டு) 
இழுத்துக் வரண்டு வசல்றநஷண அல்னரஹ் றுஷில் நறட்டும் 
தரர்க் ரட்டரன்"" (அநறிப்தர் : இப்னு உர் ( ற). ஆரம் : புயரரி 
3665). இது வதபேஷக்ரத் ணது ஆஷடஷ ( த் ஷபடன்) இழுத்துச் 
வசன்நர் ிடத்றல் (ந் திவரற). 

வதபேஷ ரடப்தடில்ஷனரணரல் அதுதற்நற மயயீ{ல் 
புயரரிில் ( தின்பேம் திவரற) இடம்வதற்றுள்பது: 
''ணுக்ரல்லக்குக் லஶ வரங்கும் ( ஷில்) லங்ற(ஷ 
அிறநர்) த்றல் ( புகுரர்)"". (அநறிப்தர் : அபூ யளஷர ( ற). 



தி (மல்) அர்பின் வரழுஷ 

 

 ~38~  
 

ஆரம் : புயரரி 5787). ( இந்திவரற) வதபேஷஷக் வரண்டு 
ஷறுக்ப்தடில்ஷன. பந்ஷ திவரறில் ( கூநப்தட்ட) 
வதபேஷின் அடிப்தஷடில் ( இஷணபம்) வதபேஷஷக் வரண்டு 
ஷறுப்தது வபிரரட்டரது. வணணில் அபூ மஈத் அல்குத்ரீ (ற) 
அர்ள் திர்ள் கூநறரக் கூநறணரர்ள் : ''எபே பஸ்னறபஷட 
லரஷட வண்ஷடக்ரனறன் தரறஷ இபேக் ஶண்டும். அல்னது 
வண்ஷடக் ரலுக்கும் ணுக் ரல்லக்கும் இஷடில் இபேந்ரல் அறல் 
ஶநதுறல்ஷன. ணுக்ரல்லக்குக் லழ்ச் வசல்தஷஶ த்றற்கு 
(அஷத்து)ச் வசல்லும். ரர் ணது லரஷடஷ ஆத்துடன் இழுத்துச் 
வசல்றநரஶர அஷ அல்னரஹ் தரர்க் ரட்டரன்."" (ஆரம் : ரனறக், 

அபூ ரழத், மரஈ, இப்னு ரஜர, இப்னு யறப்தரன். ( இரம் இப்னு 
யறப்தரன்) அர்ள் இஷண ''ஆர்பட்டலும் ச்சரித்லும்"" னும் 
தரடத்றல் - ''ீஸ்"" அிறல் ஆர்பட்டல்- னும் தகுறில் 
கூநறபள்பரர்ள்.) (தரம் 3, தக்ம் 88). 

ஶலும் இ(வ்ி)பே வசற்லம் ஶறுதரடரணது, இபே 
ண்டஷணலம் ஶறுதரடரணது. சட்டபம் ரபம் ஶறுதடக் 
கூடிறல் பண்தரடு ற்தடுரல் ( வதபேஷஷக் குநறப்திடப்தடரல்) 
வதரதுர ந்ஷ ( வதபேஷரல்) ஷறுக்ப்தட்டன் ீது சுத் 
படிரது. 

அபூ தக்ர் ( ற) அர்லக்கு அனுறபிக்ப்தட்ட திவரறஷ 
(ண்ஷடக் ரலுக்குக் லழ் ஆஷடினரம் ன்தற்கு) ஆரரக் 
ரட்டுதர்லக்கு ரம் கூநறக்வரள்ரது: அறஶன உங்லக்கு 
ஆரம் றஷடரது. (அஷ) இபே ிங்பில் (ிபக்னரம்): 

1. அபூ தக்ர் ( ற) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''ரன் ணர 
இல்னரிட்டரல் ன்னுஷட ஆஷடின் எபே தக்ம் லஶ வரங்ற 
ிடுறநது"" (புயரரி 3665). அர்ள் வதபேஷின் ரர (அவ்ரறு) 
ணது ஆஷடஷத் வரங்ிடில்ஷன. ரநர அது ரணரத் வரங்றக் 
வரண்டிபேந்து. அர்ள் அஷணக் ணித்து (உர்த்ற)க் வரள்ரர்ள். 

வதபேஷின்நற ஶண்டுவன்ஶந ங்லஷட ஆஷடஷத் 
வரங் ிடுதர்லக்கு ரம் கூநறக் வரள்ரது: ீங்ள் 
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வதபேஷின்நற ஶண்டுவன்ஶந ண்ஷடக்ரலுக்குக் லழ் ஆஷடஷப 
இநக்றணரீ்பரணரல் ( அவ்ரஷடின்) லறநங்ற தகுறக்ர ரத்றம் 
ீங்ள் ஶஷண வசய்ப்தடுரீ்ள். ீங்ள் உங்லஷட ஆஷடஷபப் 
வதபேஷக்ர இழுத்துச் வசன்நரீ்பரணரல் ( ற்ணஶ) வசரல்னப்தட்ட 
ஶஷணஷ ிட டுஷர ஶஷண வசய்ப்தடுரீ்ள். ( அரது) 
றுஷில் அல்னரஹ் உங்லடன் ஶதசஶர, உங்ஷபப் தரர்க்ஶர, 

தூய்ஷப் தடுத்ஶர ரட்டரன். ( ரநர) உங்லக்குத் துன்தம் பேம் 
ஶஷணபண்டு. 

2. றச்சர அபூ தக்ர் (ற) அர்ஷப திர்ள் (அர்ள்) 
வதபேஷக்ர அவ்ரறு வசய்தல்னர் ன்று தூய்ஷப் தடுத்ற 
ற்சரன்று தர்ந்ரர்ள். இ(வ்ரறு வதபேஷில்னரல் ஆஷடஷத் 
வரங்ிடுது கூடுவன்த)ர்பில் ரபேக்ரது இந்ற்சரன்று 
உள்பர? ணினும் ஷத்ரன் சறனபேக்கு, அல்குர்ஆணிலும் 
திவரறபிலும் உள்ப (தன அந்ங்ங்ஷபக் வரண்ட) பரதிஹ் 
னும் தகுறஷப் தின்தற்ந றரட்டி ிடுறன்நரன்.  
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புசை பிடித்தல் 

வரகுப்பு : அஷ்ஶஹ் பயம்த் தின் மரனறஹ் அல் உஷமீன் 
(ஹ்) அர்ள் 

புஷ ( சறட்) திடித்ல் ற்றும் ஞ்சர ( தரித்ல்) 
ன்தற்நறனுஷட சட்டங்ஷப ஆரத்துடன் ிபக்குரறு ங்பிடம் 
ஶண்டுறஶநன். 

புஷ ( சறட்) திடிப்ததும் ஞ்சர தரிப்ததும் யரரக்ப்தட்ட 
(இஸ்னரத்றல் டுக்ப்தட்ட)ரகும். அற்குரி ஆரர(ப் தின்பேம்) 
இஷநசணங்ள் அஷறன்நண: ''ீங்ள் உங்ஷபஶ வரஷன வசய்து 
வரள்பரீர்ள் - றச்சர அல்னரஹ் உங்பிடம் றக் 
பேஷபஷடணர இபேக்றன்நரன்"". ( அந்றமர : 29). ஶலும் 
அல்னரஹ் கூறுறநரன்: ''இன்னும் உங்ள் ஷபரஶனஶ உங்ஷப 
அறின்தக்ம் வரண்டு வசல்னரீர்ள்;"". (அல் தநர : 195). இ(ந்ப் புஷ, 

ஞ்சர ஶதரன்ந)ற்ஷநப் தன் தடுத்துது ( உடல் னத்றற்குக்) ஶடு 
ிஷபிக்க்கூடிவண ஷத்ற ரீறர உறுறரற ிட்டது.  

ஶலும் ''(அரஷபின் வதரபேலக்கு ீங்ள் ஶனரபர 
ற்தட்டரல்) அர்ள் புத்ற குஷநரணர்பர இபேப்தின் (ரழ்க்ஷக்கு) 
ஆரர அல்னரஹ் உங்பிடம் ஆக்றத் ந் வசல்த்ஷ 
அர்பிடம் எப்தஷடக் ஶண்டரம்"" ( அந்றமர : 5) ன்ந 
இஷநசணபம் ற்ஶநரர் ஆரர அஷறன்நது. 

புத்ற குஷநரணர்லக்கு ங்லஷட வசரத்துக்ஷபக் 
வரடுக் ஶண்டரம் ணத் டுத்துள்பரன். வணணில் அர்ள் அஷண 
ணீ்ிம் வசய்து அறத்துிடுரர்ள். புஷ ( சறட்), ஞ்சர 
ஶதரன்ற்ஷந ரங் தத்ஷ வசனிடுது, ணீ்ிம் வசய்து 
அஷண அறப்தவன்தறல் வ்ி பறல்ஷன. ணஶ 
இவ்சணத்றன் ஆர அடிப்தஷடில் அ(ப் புஷ ஞ்சரரண)து 
டுக்ப்தட்டரற ிடும். 
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திபரரின் வதரன்வரறினறபேந்து (இற்கு ஆரம்) : றச்சர 
தி (மல்) அர்ள் தத்ஷ ீடிப்தஷத் டுத்துள்பரர்ள். ஶலும் 
திர்ள் கூநறணரர்ள் : ''(ரபேக்கும்) ீங்றஷக்ஶர ஶலும் ( திநர் 
இஷத்) ீங்றற்குப் தறரங்ஶர கூடரது"". இ(ந்ப் புஷ, ஞ்சர 
ஶதரன்ந)ற்ஷநப் தன்தடுத்துது ீங்றற்கு றகுக்றன்நது. ஶலும் 
இப்வதரபேட்ள்  ணிஷணத் வரடர்ந்து அற்நறனுடஶணஶ வரடர்புதட 
றகுக்றன்நது. அது அனுக்குக் றஷடக்ரிட்டரல் அனுஷட 
இம் சுபேங்றிடுறன்நது. ஶலும் உனஶ அனுக்கு 
சுபேங்றிடுறன்நது. ணஶ அன் ணக்குத் ஶஷில்னர ( தணற்ந 
ஶறு) சறன வதரபேட்ஷப ணக்குள் றித்துக் வரள்றநரன். 
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அல்லஹ்சவ விசுவைக்கும் ரைஷபள்ள 
அசைத்து தந்சதைளுக்கும் 

உள்ளத்தலருந்ரதர் உபரதைம் 

தி (மல்) அர்ள் கூநறணரர்ள் : ''ஏர் ஆண் அடிரஶணர, வதண் 
அடிஷஶர ிதசரம் வசய்பம்ஶதரது அல்னரஹ்ஷிடக் டுஷர 
ஶரம் வரள்தன் ரபேறல்ஷன"". ( அநறிப்தர்: ஆஇர ( ற). 
ஆரம் : புயரரி 1044). அஷணபேம் அல்னரஹ்ினுஷட அடிரர்ள் 
ன்தறல் வ்ி பறல்ஷன. ஶலும் தி ( மல்) அர்ள் 
கூநறணரர்ள் : ''மஅத் அர்பின் ஶரத்ஷக் ண்டு ீங்ள் 
ிக்றன்நரீ்பர? அல்னரஹ்ின் ீரஷர! ரன் அஷிட அற 
ஶரபள்பன்; அல்னரஹ் ன்ஷணிட ஶரபள்பன். அல்னரஹ் 
ன் ஶரத்றன் ரத்ரல்ரன் வபிப்தஷடரண ற்றும் ஷநரண 
ரணக்ஶடரண வசல்ள் ( ஆதரசங்ள்) அஷணத்ஷபம் 
ஷடவசய்துிட்டரன்"". ( அநறிப்தர் : பஃலர இப்னு ளஅதர (ற). 
ஆரம் : புயரரி 7416).  

ஶரம் ன்தது ( றபேம் வசய்த்) டுக்ப்தட்ட ( ணது) 
உநழக்ரப் வதண்ள் ிடத்றல் றகுந் ஆர்ங்வரண்டு ( அர்ள் 
ிடத்றல்) ஶரதங்வரள்தும், ீர்லஷட ஷபினறபேந்தும் ( ீ 
ஶரக்குடன்) தரர்ப்தர்பின் ண்பினறபேந்தும் அர்ஷபப் 
தரதுரப்ததுரகும். ரபேக்கு ஶரசம் இல்ஷனஶர அன் ணது 
குடும்தத்றஶன ிதசரத்ஷ அனுறக்கும் எழுக்ம் இந்ணரரன். 
இ(து ஶதரன்ந)ன் சுணம் தஷரட்டரவணண ( சறன திவரறள்) 
ந்துள்பண. இஷநதக்றபள்ப எவ்வரபே ிசுரசறபம் ணது 
ஷணிரர், வதண்திள்ஷபள், ஶலும் ணது அஷணத்து உநழக்ரப் 
வதண்ள் ிடத்றல் ஶரக்ரணர இபேப்தரன் ன்தறல் வ்ி 
சந்ஶபறல்ஷன. அர்ஷபக் ண்ரணிப்ததும், அர்லஷட 
வசய்றஷப உன்ணிப்தரக் ணிப்ததும், ஆண்லடன் ( வதரது 
இடங்பில்) னக்ரல் அர்ஷபத் டுப்ததும், உரய்ழள் ற்றும் 
சணவரிசல் அறரகும் வதரது றழ்ச்சறஷப ிட்டும் அர்ஷபத் 
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டுப்ததும் இந் ஶரத்றன் வபிப்தரடரகும். குநறப்தர அது ஶதரன்ந 
இடங்பினறபேக்கும் அறரணர்ள் வட்ட உள்பங் வரண்ஶடரரஶ 
இபேக்றன்நணர். உர்ச்சறஷபத் தூண்டி, ற்றும் தனணீரண 
ஈரனுள்பர்ஷபப் தரங்பின் தக்ம் இட்டுச்வசல்லும் தரிரசங்ள், 

பூசல்ள், வதண்ஷப ர்ிக்கும் ிஷள், வட்ட ரர்ஷள் 
(ஶதரன்நண அவ்ிடங்பில்) அறரிக்றன்ந ரத்ரஶனஶ 
(அப்வதண்ஷபத் டுக் ஶண்டும்). அந்ப் வதரதுச் சந்ஷபில் 
த்ஷண ஆட்டத்ல்ள், சந்றப்பு ஶங்ள், வரஷனஶதசற அஷப்புள், 

ஷநரண தறங்ரண ஶதச்சுரர்ஷள் டந்றபேக்றன்நண? (இற்ஷந 
ிட்டும்) வதற்ஶநரர் ணக்குஷநர, து வதரறுப்புக்குக் லழுள்பர்ள் 
தற்நற ல்னதிப்திரம் ஷத்துக் வரண்டிபேக்றநரர்ள். ( அங்கு) 
ஷடவதற்நறல் தத்றவனரன்நரது அர்லஷட சறந்ஷணக் 
வட்டரட்டரது.   

 ணது ( ஹ்ரண) வபேக்ரண உநழக்ரப் வதண்லடன் 
கூடஶ இபேந்து, அர்ஷபக் ணித்துப் தரதுரப்ததும், 

தரச்வசற்லஷட ரிஷபிட்டும் அர்ஷபத் டுப்ததும், 

ஊக்பள்ப ஶரக்ரர் ீது டஷரகும். ஶலும் ஆதரசத் 
றஷப்தடங்ள், ர்ச்சறபெட்டும் உபேப் தடங்ஷபப் தரர்ப்தது, 

உர்ச்சறஷபத் தூண்டக்கூடிதும் யரத்றன் தக்ம் உந்க் 
கூடிதுரண ரற்ந தரடல்ஷபக் ஶட்தது ஆறற்ஷந ிட்டும் 
(அர்ஷபத் டுப்தது ட்டரரகும்). அஶ ஶதரன்று வதரதுச் சந்ஷள், 

ஆஸ்தத்றரிள், ல்லூரிக்குச் வசல்லும் றள் ஆறற்நறல் (அர்ள் 
குப்தஷநினுள் தஷபம்ஷ) அர்லடன் கூடச் வசல்து 
ப்ஶதரதும் டஷரகும். அவ்ரஶந ( ல்லூரிினறபேந்து) அர்ள் 
வபிஶறும் ஶதரதும் ( அர்ள் ரணத்றல் றும்ஷ), ிர 
ண்டதங்ள், வதரதுரண டீுள் ஆறற்நறலும் (அர்லடன் கூடஶ 
இபேப்தது டஷரகும்). அர்ள் ீது ரபேம் அத்துீநரனறபேக்ழம், 

அர்ள் ஶதச்சறஶன ஷபந்து வரடுத்து தரபர இபேந்து 
ிடரனறபேக்ழஶ ( இவ்ரறு டந்து வரள்ப ஶண்டும்). வணணில் 
வதண்ரணள் இல்திஶன தனணீரணலம் உர்ச்சற 
கூடிலரரள். அள் ஆண்ஷபக் ண்டரஶனர அல்னது 
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உர்ச்சறஷத் தூண்டும் ரர்ஷஷபக் ஶட்டரஶனர ன்ஷணக் ட்டுப் 
தடுத்துறல் தனணீரற ிடுரள். ணஶ தரிபூரண 
ண்ரிப்பும் தரதுரப்பும் (அலக்குத்) ஶஷ. குநறப்தர குப்தங்ள் 
அறரித்து, (தரச் வசலுக்ரண) ரங்ள் உபேரற, (ணது) 
ஆஷசஷப அஷடந்து வரள்பழம், உள்ஶபபம் வபிஶபம் 
உர்ச்சறஷப பழுஷர அனுதிக்ழம் றள் சுனதரறிட்ட 
இக்ரனத்றல் (அர்லக்கு அறரப் தரதுரப்புத் ஶஷ). 

ணஶ எவ்வரபே வதரறுப்புரரிபம் ன்னுஷட 
வதரறுப்தினறபேக்கும் வதண்ஷப் தரதுரப்தது டஷரகும். ஶலும் 
அபேஷட ஆண், வதண் திள்ஷபள் யரத்றன் தக்ம் சரரல், 

அல்னது ிதசரம் வசய்ன் தக்ம் உள்பத்ஷத் துண்டும் 
ரவரன்ஷநக் ரணும்ஶதரது அல்னது ஶட்கும் ஶதரது அ(ப்தரத்)ஷ 
அர்ள் ஆஷச ஷக்ரல், அர்லஷட உள்பத்ஷத் டுக்கும் 
ித்றல், அர்ஷபத் ன்ணடக்ம் உள்பர்பர ரற்றுறல் 
அக்ஷந வசலுத்துது ( வதரறுப்தரபிீது டஷரகும்). ( வணணில் 
இப்தரச் வசற்ள்) அல்னரஹ்ின் ஶரதத்றற்கும் ஶரத்றற்கும் 
ரர அஷதுடன், அனுஷட ஶஷணள் ணிர்ள் ீது 
இநங்குற்கும் ரர அஷந்து ிடுறன்நது. வணணில் 
திவரறில் ந்துள்பஷப் ஶதரல் ிதசரம் தழல் டுஷரண 
ஶரய்ள் அறரிக்ழம், க்லக்கு னழள், சறள் றஷடக்ரல் 
இபேக்ழம் ரர அஷந்து ிடுறன்நது. 

உி ஶடப்தடக் கூடின் அல்னரஹ் ( எபேஶண). பயம்த் 
(மல்) அர்ள் ீதும் அர்பின் றஷபரர் ீதும் அல்னரஹ் 
மனரத்தும் மனரபம் வசரல்ரணர. 

ழுறர் 

அப்துல்னரஹ் தின் அப்றர்ஹ்ரன் அல்ஜறப்ரீன் (ஹ்) 

 

பற்றும் 

எல்லப் புைழும் ஏை இசைவன் அல்லஹ்வுக்ரை 


