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நளன்ழன் நளண்பு 
M.S.M.இம்தழனளஸ் யூசுப் றழ 

புன்ழனம் பூத்த பநமளன எதழர்ளர்த்த 

உள்ங்களுக்கு புத்துணர்ச்சழ கழனைத்துள்து. 

அல்ளஹ்வுனைன அயனயும் அன்னயும் 

பற்றுக் பகளள்கழன் யளய்ப்பும் கழட்டி 

யுள்து.  

சழன்யர்கள் பதல் பளழனயர்கள் யனப 

குதூகலிக்கழன் ஆபயளபம் பசய்கழன் 

களட்சழகன ளபக்கழன்நளம். யளழ்த் துக்கன 

ளழநளறுகழன் பஞ்சங்கனயும் களண்கழன் 

நளம். பநமளன் பழுயனதயும் அனைந்து 

பகளள் நயண்டும். ளக்கழனம் பளயந்தழன 

னதுல் கத்ய இபனய அனைன நயண்டும். 

ளயங்கன யழட்டும் நன்ழக்கப் ட்ையர் 

களக நள நயண்டும் என்று நதளப 

ஏங்குகழன் நழதர்கனயும் களண்கழன்நளம். 

சந்நதளசங்களுைன் ந ழனயளக பச்சு 

யழடுகழன் பஸ்லிம்கனயும்  களண்கழன்நளம். 

பநமளன பன்ழட்டு  ஏற்ளடுகள் 

வீடுகழலும் ள்ழ யளனல்கழலும்  பசய்னப் 
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டுகழன். இளதத்கள் நநற் பகளள்யதற்கும் 

ஆனத்தங்கள் நநற்பகளள்ப் டுகழன். 

எத்தன இன்ங்கள் என்பன் 

சந்நதளசங்கள். அத்தன ன்னநகனயும் 

அள்ழத் தயயதற்கு  பநமளன் யந்துள்து. 

அல்லம்துலில்ளஹ். 

பநமளன ழனத்து நழத உள்ங்கள் 

இப்டி ஏக்கம் பகளள்கழன்து என்ளல் 

பநமளன தந்த யல் பஹ்நளன் எவ்யவு 

சந்நதளசம் பகளள்யளன். தன் அடினளர்கள் நவது 

இபக்கம் பகளண்ை அந்த பஹ்நளன் எத்தன 

ன்னநகன தனளர்டுத்தழனயத்தழயப்ளன் . 

  ابلخاري صحيحويف 

عو أيب ٌريرة ريض اهلل عيً أن رشَل اهلل صىل اهلل عليً وشلم 
لك عهل ابو آدم هل، إال الصَم فإىً يل وأىا  :قال اهلل عز وجل :قال

    - -أجزي بً

ஆதபனைன நகன் பசய்யும் ஒவ்பயளய  

களளழனத்தழற்கும் அயதக்குளழன கூலி உண்டு. 

நளன்னத் தயழப ஏபழல் நளன்பு 

எக்குளழனது. ளந நளன்புக்கு கூலி யமங் 

குகழநன். என்று அல்ளஹ் கூறுயதளக ழ 
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(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். அழயழப்யர்: 

அபூலூனபபள (பலி) (தல் :புகளளழ.) 

ஒவ்பயளய அநலுக்கும் கூலினன ழர்ணனழத்த 

அல்ளஹ் நளன்புக்கு நட்டும் கூலினன 

ழர்ணனழக்கயழன. தன்தனைன உணவு 

ளம் நற்றும் இச்னசனன அல்ளஹ் வுக்களக 

யழட்டுயழடுகழன் அடினளதக்களக கூலிகன 

கணக்கழன்ழ அள்ழ யமங்குகழன்ளன். எநய 

பநமளழன் அயன பறுயதற்களக பஹ்நத்து 

னைன யளசல்கனயும் தழந்து யழடுகழன்ளன். 

2) مصلم صحيح ஃ 758) 

يِب  ابْبِو  َعِو 
َ
نٍَس، أ

َ
نَّن  أ

َ
بَاهُ  أ

َ
ًُ  أ ًُ  َ دَّن َ ىَّن

َ
بَا َشِه َ   

َ
َريْبَرةَ  أ ، اهللُ  ريَِضَ  ٌُ ًُ  َعيْب

ًِ  اهللُ  َصىلَّن  اهللِ  رَُشَُل  قَاَل : َ ُ َُل   َرَمَضانُ  َ نَ  إَِذا»: وََشلَّنمَ  َعلَيْب
اُا  ُػتِّتَح ْب  ََ بْب

َ
َِة، أ   وَُ لِّتَ  ْب  الرَّنْحْب

َ
اُا أ ََ يَّنَم، بْب ٍَ  وَُشلْبِصلَِ   َج

يَاِا ُ   «اللَّن

பநமளன் யந்து யழட்ைளல் பஹ்நத்துனைன 

யளசல்கள் தழக்கப்டுகழன் எ ழ(றல்) 

அயர்கள் கூழளர்கள். அழயழப்யர்: அபூ 

லூனபபள (பலி) (தல்: பஸ்லிம்) 
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சுயத்னத பயங்குயதற்களக சுயத்தழன் 

அத்தன கதவு கனயும் தழந்து பகத்தழன் 

கதவுகனயும் அல்ளஹ்  படியழடுகழன்ளன் . 

3) ابلخاري صحيح ஃ 25) 

بَا َشِه َ 
َ
َريْبَرةَ  أ ُ  ريَِضَ  ٌُ ، ااَّن ًُ ِ  رَُشَُل  قَاَل : َ ُ َُل  َعيْب  اهللُ  َصىلَّن  ااَّن
 ًِ رُ  َدَ َل  إَِذا»: وََشلَّنمَ  َعلَيْب ٍْب اُا  ُػتِّتَح ْب  َرَمَضانَ  َ  ََ بْب

َ
َهاِء، أ  الصَّن

اُا  وَُ لِّتَ  ْب  ََ بْب
َ
يَّنَم، أ ٍَ يَاِا ُ  وَُشلْبِصلَِ   َج اللَّن   

பநமளன் நளதம் யந்து யழட்ைளல் யளத்தழன் 

கதவுகள் தழக்கப்டுகழன். பகத்தழன் 

யளசல்கள் பைப்டுகழன். னரத்தளன் 

களுக்கு யழங்கழைப் டுகழன். எ ழ 

(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். அழயழப்யர்: 

அபூலூனபபள(பலி) தல்: புகளளழ) 

புகளளழனழல் யபக்கூடின இன்தபநளய 

அழயழப்ழல் பநமளன் நளதம் யந்து யழட்ைளல் 

சுயத்தழன் யளசல்கள் தழக் கப்டுகழன் 

எழ(றல்) கூழளர்கள். 

 அதுநட்டுநன்ழ தன்தனைன அடினளர்கள் 

இந்த நளன் ழன் பம் ன்னநனழன் 

ளல்யழனபந்து பசல் நயண்டும் 
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பகயழடுதனப் ப நயண்டும் என்தற்களக 

யழநரைநள அழயழப்பளன்னயும் 

அல்ளஹ் யழடுக்கச் பசய்கழன்ளன். 

 ன்னநனழன நதடுகழன்யநப ன்னநனள 

களளழனங்கன நநற் பகளள்வீபளக. தவனந 

புளழகழன்நய தவனநன யழட்டு யழடுவீபளக. 

அல்ளஹ்யழளல் பகயழடுதன பசய்னப் 

டுகழன்யர்களும் (இந்த நளதத்தழல்) 

இயக்கழன்ளர்கள்.  இந்த அனமப்பு பநமளழன் 

ஒவ்பயளய ளள் இபயழலும் யழடுக்கப் டு 

கழன்து எ ழ (றல்) அயர்கள் கூழன பசய்தழ 

இப்தநளஜள நற்றும் தழர்நழதழனழல் தழவு பசய் 

னப்ட்டுள்து. 

 

நளன்ளழக்பக இத்தன சழப்புக்கன 

யமங்கழன அல்ளஹ் ழபத்தழநனகநள சுய 

பநளன்னயும் ஏற்ளடு பசய்து 

பகளடுத்துள்ளன்.  

3) ابلخاري صحيح ஃ 25) 

ٍل  َعوْب  ٍْب ُ  ريَِضَ  َش ، ااَّن ًُ ًِ  اهللُ  َصىلَّن  ااَّنِ ِّت  َعِو  َعيْب ' : قَاَل  وََشلَّنَم، َعلَيْب
يَّناُن، هَلُ  ُ َ اُل  بَابًا ااَيَّنةِ  ِ   إِنَّن  ُ ُل  الرَّن ًُ  يَدْب ااُِهَنَ  ِنيْب مَ  الصَّن َْب  الِ يَاَنِة، يَ
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ُ ُل  الَ  ًُ  يَدْب َ دٌ  ِنيْب
َ
، أ مْب ٌُ ُ  ْبوَ : ُ َ اُل  َغْيْب

َ
ااُِهََن؟ أ  الَ  َػيَُ َُمَنَ  الصَّن

ُ ُل  ًُ  يَدْب َ دٌ  ِنيْب
َ
، أ مْب ٌُ ُ ِلَ   َدَ لَُا فَإَِذا َغْيْب  ْب

ُ
ُ لْب  فَلَمْب  أ ًُ  يَدْب َ دٌ  ِنيْب

َ
أ  ' 

சுயத்தழல் ஒய யளனழல் உண்டு. அதற்கு 

பய்னளன் எ கூப்டும். நறுனநனழல் 

நளன்ளழகனத் தயழப எயயம் அதழல் 

தனமன நளட்ைளர்கள். நளன்ளழகள் எங்நக 

எ அனமக்கப்டும்.  நளன்ளழகள் 

அவ்யளனழலிதெைளக தனமந்தவுைன் அவ்யளனல் 

பைப்டும். அதன் ழன் எயயம் தனமன 

படினளது எ ழ(றல்) அயர்கள் 

கூழளர்கள். அழயழப்யர்: றஹ்ல்(பலி) தல்: 

புகளளழ) 

தன்தனைன அடினளர்கள் நவது அன்பும் அயளும் 

பகளண்ை அல்ளஹ் அத்தன ளக்கழனங்க 

னயும் இந்த நளன்ழன் பம் யமங்கழ 

யுள்ளன். 

 அல்ளஹ்யழைநழயந்து ன்னநகன 

எதழர்ளர்த்து நளன்பு நளற்கும் நளது 

அதற்கும் ழனத்துப்ளர்க்க படினளத 

ன்னநகன யமங்குகழளன். 
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3) ابلخاري صحيح ஃ 26) 

يِب  َعوْب 
َ
َريْبَرةَ  أ ُ  ريَِضَ  ٌُ ، ااَّن ًُ ًِ  اهللُ  َصىلَّن  ااَّنِ ِّت  َعِو  َعيْب  وََشلَّنَم، َعلَيْب
تَِصابًا إِيَهاىًا َرَمَضانَ  َصامَ  َنوْب : قَاَل  مَ  َنا هَلُ  ُ ِ رَ  َوا ْب ًِ  ِنوْب  َ َ دَّن َذىْبِ  » 

னளர் ஈநளதைதம் ன்னநனன எதழர்ளர்த்தும் 

நளன்பு நளற்கழளநபள அயயனைன பன்னதன 

ளயங்கள் நன்ழக்கப்டும் எ ழ(றல்) 

அயர்கள் கூழளர்கள். 

அழயழப்யர்: அபூலூனபபள(பலி) தல்: 

புகளளழ) 

பநமளன் ளயங்கன சுட்பைளழக்கும் களம். 

ன்னநகன சுயட்டிக் பகளள்ளும் யயம். 

எநய  இந்த நளன்னயும் அதன் 

ளக்கழனத்னதயும் அனைந்து பகளள் எம்நன 

யயக்கும் அல்ளஹ் அயள்புளழயளளக. 

 

 

 


