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 تؼاٌٝ هللا حك   ـ1

ً  ألِشٖ، ِّتثال ٌٗ، خاضؼا ِتزٌال ػثذًا ٚتىْٛ ٌٗ، شش٠ه ال ٚحذٖ تؼثذٖ أْ لا ١ٌٕٙٗ، ِجتٕثا  ِصذ ِّ

ْ   ِثٍٝ، ػم١ذج تخثشٖ،  ٚاٌتؼظ١ُ، اٌّحثح: لٛاِٙا ػم١ذج ِثّش، صاٌح ٚػًّ تاٌحك، ٚإ٠ّا

 .ٚاٌّثاتشج اإلخالص: ٚثّشتٙا

1. அ்ாஹ்வுக்கு நிதபக்் ிறவே் 

வேண்டின கடறந. 

 

       அதாயது அ்ாஹ்வய நாத்திபந் யணங்குத், அயனுக்கு 

இவண க்பிக்காதியத்த், அயனுக்கு  அடிணி்து 

கடட்ு்டுகி் இவனடினாக இயத்த், அய் ஏவினவதக் 

கவடபிடித்த், அயா் தடுக்க்டட்வத தவிப்்து யாழுத், 

அய் ச ா்லுந் ச ன்திகவ உண்வந்டுத்த்.  

       இ்டி்டட் ந்பிக்வகயன அமகின மு்நாதிபிமிக்கது,       

அதாயது  உண்வநவன ஏ்றுக் சகா்யது, ன்மிக்க 

்ந்கவ ிவயய்றுயது. 

      இது எ்டினா ந்பிக்வக எ்ா், அதனுவடன தூண்க் 

இவன்புந், அயவ நகதத்ுய் டுத்துயதுந். அதனுவடன 

பிபயனா ங்க் இக்ாஸ் எனுந் தூன எண்ணமுந் 

விடாமுன்சியுநாகுந். 

 

  

 ملسو هيلع هللا ىلص للا   سسٛي حك   ـ2

ٛ    غ١ش ِٓ تٗ، اٌالئك اٌتَّؼظ١ُ ٚتؼظ١ّٗ؛ ٚاحتشاِٗ، تٛل١شٖ،  .تمص١ش ٚال غٍ

 ٔٙٝ ػٕٗ ِا ٚاجتٕاب أِش، تٗ ِا ٚاِتثاي ٚاٌّستمثٍَح، اٌّاض١ح األِٛس ِٓ تٗ أخثش ف١ّا ٚتصذ٠مٗ

 .ٚ٘ذ٠ٗ شش٠ؼتٗ ػٓ ٚاٌذفاع اٌٙذٞ، أوًّ ٘ذ٠ٗ تأْ ٚاإل٠ّاْ ٚصجش،



 

02. பி ஸ்்ாஹு அறஹி ேஸ்ந் 

அேபக்ளுக்கு ாந் ிறவே் வேண்டின 

கடறநயுந் உபிறநயுந். 

 

           அயபக்வ கண்ணின்டுத்த், நபினாவத ச ன்த். 

அயபக்ளுவடன அ்தஸ்துக்குந் கண்ணினத்தி்குந் 

சாயத்தநா, அடச்ினயநா எ்வ மீறியனா யாகாதயாறு 

கண்ணினத்வத யமங்குத். 

           யநலுந் அயபக்், கட்தகா எதிபக்ா  ந்யங்காக 

கூறினய்வ உண்வந்டுத்த். 

           அயபக்் ஏவினய்றி்கு கடட்ு்ட், அயபக்் 

தடுத்தய்வத் தவிபத்்த், அயபக்் யழிகாட்ட் மிக 

முழுவநனா யழிகாட்ட் எ்றுந் ந்புத்.  

யநலுந் அயபக்ளுவடன நாபக்்கத்வத் ாதுகாத்து அத்காக 

குப் சகாடுத்த். 

 

 

 اٌٛاٌذ٠ٓ حمٛق ـ3

 هللا، ِؼص١ح غ١ش فٟ أِشّ٘ا ٚتّتثً ٚاٌثذْ، تاٌّاي ٚفؼال لٛاًل  إ١ٌّٙا تاإلحساْ ٚرٌه تثشّ٘ا،

 .ػ١ٍه ضشس ف١ٗ ِا غ١ش ٚفٟ

 

 

 

 



03.  ப்வாபக்ளுக்கு ாந் ிறவே் வேண்டின 

கடறநக். 

 

அயபக்ளுக்கு ணிவிவட ச ன்த், ச ா்ாலுந் ச னாலுந் 

சாயாலுந் உதவி ச ன்த், அ்ாஹ்வுக்கு நாறு ச ன்னாத, 

நக்கு ாதி்பி்ாத விடனங்கி் அயபக்ளுக்குக் 

கடட்ு்ட்.  

 

 األٚالد حك   ـ4

 رٌه ِٓ وث١ش جأة ػٍٝ ٠ىٛٔٛا حتٝ ٔفٛسُٙ فٟ ٚاألخالق اٌذ٠ٓ ت١ّٕح ٟٚ٘ اٌتشت١ح؛ ـ1

 تمص١ش ٚال إسشاف غ١ش ِٓ تاٌّؼشٚف ػ١ٍُٙ ٠ٕفك أْ ـ2

 ٚاٌٙثاخ اٌؼطا٠ا فٟ أحذ ػٍٝ ُِٕٙ أحذا ٠فضً أال ـ3

 

04. பி்றகளுக்கு ாந் ிறவே் வேண்டின 

கடறநக். 

 

1. ண்டுத்த். அதாயது ஒழுக்க பீதினாகவுந் நாபக்்க 

பீதினாகவுந் அயபக்வ ய்டுத்தி ஒய சி்த 

முழுநிதாக நா்றுத். 

2. வீண் விபனங்கவ தவிபத்்து ்யழிம் ினானநா 

முவம் அயபக்ளுக்காக ச வு ச ன்த். 

3. அ்ி்புக், ்சகாவடக் யமங்குந்யாது 

அயபக்ளுக்கு நத்திம் ாபட ்மி்றி ீதினாக ட்து 

சகா்். 

 



 األلاسب حمٛق ـ5

 اٌمشاتح لٛج تتطٍثٗ ِا تحسة اٌّاٌٟ ٚإٌفغ اٌثذٟٔ، ٚإٌفغ اٌجاٖ، تثزي تاٌّؼشٚف؛ لش٠ثٗ ٠صً أْ

 .ٚاٌحاجح

 

05. உவுகளுக்கு ாந் ிறவே் வேண்டின 

கடறநக். 

 

1. ் முவம் அமகின யடிவி் அயபக்ளுட் 

இவண்து யாழுத். உவுமுவ, ந்றுந் யதவய 

ஆகினய்வ கயத்தி்சகாண்டு உடாலுந் 

சாயாலுந் அயபக்ளுக்கு உதவி ச ன்த். 

 

 حّق الزوجين ـ6

الحق الهاجب لو بكل سطاحة وسيهلة من غير َأن يعاشر كل مظيطا اآلخر بالطعروف وأن يبذل 
 .تكّره لبذلو وال مطاطلة

من حقهق الزوجة على زوجيا: أن يقهم بهاجب نفقتيا من الطعام والشراب والكسهة والطسكن 
 .وتهابع ذلك، والعدل ببن الزوجات

وأال من حقهق الزوج على زوجتو: أن تطيعو في غير معصية ّللّا، وأن تحفظو في سره ومالو، 
 تعطل عطال يضيع عليو كطال االستطتاع.

 

 

 

 



06. கணே் நறவி இருேருக்குந் இறடயிா 

கடறநக் உபிறநக். 

 

1. இயயயந் ஒயயப ் ந்யயட் குடுந் யாம்க்வகம் 

் முவம் யாம முன்சித்த். 

2. ஒயயப ் ந்யப ் மீது உண்டா சாறு்புக்க், 

கடவநகவ எய்வித ஏநா்றுதயா சயறு்புணபய்யா 

அ்றி, விடட்ுக் சகாடு்புடனுந் அமகின முவமலுந் 

ிவயய் முன்சித்த். 

 

கணே் நறவிக்கு ிறவே் வேண்டின 

கடறநகி் பிபதாநாது. 

1. உணவு, உவட, உவயு் யநலுந் இது  ாப்்த அந் ங்க் 

ஆகினய்வ அயசினந் ிவயய்றிக் சகாடுத்த். 

 

2. ஒ்றுக்கு யந்டட் நவவிக் இய்பி் அயபக்ளுக்கு 

நத்திம் ீதினாக யபவ்நனாக ட்து சகா்். 

 

கணேனுக்கு நறவி ிறவே் வேண்டின 

கடறநகி் பிபதாநாது. 

1. ாயநா காபினங்களுக்கு துவண யாகாது, ஏவன 

அவத்து விடனங்கிலுந் கணயனுக்கு கடட்ு்ட் . 

2. அயது ச ்யத்வதயுந் பகசினத்வதயுந் ாதுகாத்த். 

3. இ் யாம்வுக்கு இவடயூாக அவநயுந் எய்வித 

ச ன்ாடுகிலுந் ஈடுடாதிபித்த். 

 

 



 ـ حقهق الهالة والرعية7

حقهق الرعية على الهالة: أن يقهمها باألمانة التي حطليم هللا إياىا وألزميم القيام بيا من الظصح 
 .الدنيا واآلخرة، وذلك باتباع سبيل الطؤمظينللرعية والسير بيا على الظيج القهيم الكفيل بطصالح 

حقهق الهالة على الرعية فيي: الظصح ليم فيطا يتهاله اإلنسان من أمهرىم، وتذكيرىم إذا غفلها، 
 .والدعاء ليم إذا مالها عن الحق، وامتثال أمرىم في غير معصية هللا، ومساعدتيم

 

07. ஆட்சினாபக்் பிபறைகளுக்கிறடயிா 

உபிறநக் கடறநக். 

 

         ஆட்சினாபக்் பிபவைகளுக்கு ிவயய் யயண்டின 

கடவநகவ சாறுத்தயவபக்குந் அயபக்் மீது அ்ாஹ் 

சுநத்தியு்  மூக் சாறு்வ, அநாிதத்வத முவனாக 

ிவயய் யயண்டுந்.  

       தது பிபவைகவ அயபக்ளுக்கு இந்வநமலுந் 

நறுவநமலுந் ்வநகவ, அபிவியத்திகவ 

ஏ்டுத்தக்கூடின யழிகவ உயயாக்கிக் சகாடுத்த் 

யயண்டுந்.  இவய எ்ாய்றிலுந் அ்யாவி் 

விசுயாசிகா மூஃமி்க் ச ் யழிவன பி்்றி 

டத்த். 

 

பிபறைக் ஆட்சினாபக்ளுக்கு ிறவே் 

வேண்டின பாறு்புந் கடறநயுந். 



             ஆடச்ினாபக்ா் ினமிக்க்ட்ட சாறு்புகி் 

அயபக்ளுக்கு விசுயா நாகவுந் ந்பிக்வகனாகவுந் 

இயத்த். 

            அயபக்ிடந் அடச்ினத்வதக் கண்டா் உயத ந் 

ச ன்த்.  

          த்தின யழிமலிய்து திவ  நாறுந் யாது 

அயபக்ளுக்காக பிபாபத்்தித்த். 

         அயதயா்று அயபக்ளுக்கு கடட்ு்டுந் விடனத்தி்  

இவயனுக்கு நாறுச ன்னாத காபினங்கி் கடட்ு்டட்ு, 

அயபக்ளுக்கு உதவி ஒத்தாவ னாக ச ன்ட். 

 

  

 الجيساى حك ـ8

 ًيكف   ًالنفغ، ًالجبه الوبل هي اصتطبع بوب إليو يحضي الونزل، في هنك المسيب ىٌ: الجبز

 .ًالفؼلي المٌلي األذٍ ػنو

 ًحك المسابة، ًحك الجٌاز، حك: حمٌق ثالثة فلو هضلن ًىٌ النضب في هنك لسيبب كبى إى ـ1

 .اإلصالم

 اإلصالم ًحك الجٌاز، حك: حمبى فلو النضب في بمسيب ًليش هضلوب كبى إى ـ2

 المسابة ًحك الجٌاز، حك: حمبى فلو هضلوب ًليش لسيبب كبى إى ًكرلك ـ3

 الجٌاز حك: ًاحد حك فلو هضلن غيس بؼيدا كبى إى ـ4

 

08.  அன் வீட்டாருக்கு ாந் ிறவே் வேண்டின 

கடறநக். 

           அன் வீடட்ுக்காபப ் எ்யப ் நது வீடட்ி்கு அயகி் 

யசி்யப,் அயயட் ் முவம் ட்து சகா்். 



ச ன்காலுந் யாபத்்வதகாலுந் எய்வித தீங்குந் 

ஏ்டாந் ாதுகாத்துக் சகா்். 

1. அன் வீடட்ாப ் உவுக்காபபாகவுந் முஸ்நாகவுந் 

இய்தா் மூயவக கடவநக் அங்யக சதாடபப்ு 

டுகி். 

 ஒ்று அன் வீடட்ாப ் எ்துந், இபண்டு உவுக்காபப ்

எ்துந், மூ்று முஸ்லிந்  யகாதபப ்எ் யவகமலுநாகுந். 

2. குடுந் உவு அ்ாத, முஸ்லிந்  யகாதபாக இய்தா் 

அங்யக இபண்டு யவக கடவநக் சதாடபப்ு டுகி். 

ஒ்று அன் வீடட்ுக்காபப,் இபண்டு இஸ்ாமின  யகாதபப.் 

 

3. குடுந் உவுக்காபபாகவுந், நா்று நத  யகாதபபாகவுந் 

இயத்தா் அங்யக இயயவக கடவநக் சதாடபப்ு 

சகா்கி். ஒ்று அன் வீடட்ுக்காபப ் எ் 

யவகமலுந், இபண்டு உவுக்காபப ்எ் யவகமலுந். 

4. குடுந் உவு அ் முஸ்லிந்ாதயபாக இய்தா் அங்யக     

ஒயபசனாய கடவந சதாடபப்ு டுகி்து. அதுதா் அன் 

வீடட்ுக்காபப ்எ் அடி்வடமா கடவநனாகுந். 

 

 

 ػِّٛا اٌّس١ٍّٓ حمٛق ـ9

تٗ، هللا فحّذ ػطس ٚإرا فأصحٗ، استٕصحه ٚإرا فأجثٗ، دػان ٚإرا اٌسالَ، ِٕٙا  ّ  ٚإرا فش

 .ػٕٗ األرٜ ٚوف فاتثؼٗ، ِاخ ٚإرا فؼذٖ، ِشض

 أخٛ اٌّسٍُ» ملسو هيلع هللا ىلص لٌٛٗ ٘ٛ ٌٙا اٌجاِغ اٌّؼٕٝ ٠ىْٛ أْ ٠ّٚىٓ وث١شج، اٌّسٍُ ػٍٝ اٌّسٍُ حمٛق

 ِا وً ٠جتٕة ٚأْ وٍٗ، اٌخ١ش ٌٗ ٠تحشٜ أْ اجتٙذ األخٛج ٘زٖ تّمتضٝ لاَ ِتٝ فإٔٗ «اٌّسٍُ

 .٠ضشٖ



09. பாதுோக முஸ்லிந் சவகாதபபக்ளுக்கு ாந் 

பசன்ன வேண்டின கடறநக். 

          அவயனாய ஸாத்தி்கு தி் கூறுத், விய்துக்கு 

அவமத்தா் தி் அித்த், அறிவுவப யகடட்ா் 

அறிவுவப யமங்குத், துந்மின பி் அ்ாஹ்வய் 

புகம்்தா் அத்கு தி் கூறுத், யாயு்ா் யான் 

வி ாபிக்க  ் ச ்், நபணித்தா் ைாஸாவி் க்து 

சகா்், அயனுக்கு எய்வித தீங்குந் இவமக்காதியத்த். 

          ஒய முஸ்லிந் ந்சாய முஸ்லிமுக்கு  ் ச ன்ன 

யயண்டின கடவநக் அதிகந் காண்டுகி் இவய 

னாய்வயுந் பி்யயந் பிசநாழி சுயக்கநாக 

குறி்பிடுகி்து. ‘’ஒய முஸ்லிந் ந்சாய முஸ்லிமி் 

 யகாதப் ஆயா்’’. 

          இ்த பிசநாழிம் கூ்டுந்  யகாதபத்துயந் 

ய்டட்ா் ந்யபக்ளுக்கு ்வநவனயன 

ாடுயயாந், எய்வித தீங்குந் இவமக்கநாடய்டாந். 

 

 

 الوضلويي غيس حك ـ10

 ًأى ًالؼسض، ًالوبل النفش في اإلصالم بحكن فيين يحكن أى الوضلويي أهس ًلي ػلَ يجب

  .ػنين األذٍ ًكف حوبيتين ػليو ًيجب تحسيوو، يؼتمدًى فيوب ػليين الحدًد يمين

 هي شيئب أً اإلصالم، في هنكسا شيئب يظيسًا ًأال اللببس، في الوضلويي ػي يتويزًا أى ًيجب

 .ًالصليب كبلنبلٌس، دينين؛ شؼبئس

 

 



10. நா்று நத சவகாதபபக்ளுக்கு ாந் ிறவே் 

வேண்டின கடறநக். 

 

           முஸ்லிந்கி் ஆட்சினாபாக ச ன்டுந் ஒயயப ்

ாட்டி் யாழுந் நா்றுநத  யகாதபபக்் விடனத்தி் ீதிவன 

கவட்பிடிக்க யயண்டுந். குறி்ாக அயபக்் உமப,் உடவந, 

நாந் ஆகின அந் ங்கி். 

        அயபக்ளுந் ஹபாந் எ்று ந்புகி், தடுக்க்ட்ட 

விடனங்கி் அத்குபின தண்டவகவ அமு்டுத்த். 

         யநலுந் அயபக்ளுக்கு யதவயனா ாதுகா்பு 

யமங்க்டுயதுட் ஆத்துக்க் பிப ச்ிவகி் இய்து 

அயபக்வ ாதுகாத்த். 

 

 

.العالمني وصلى هللا على نبينا محمذ وعلى آله وصحبه أجمعني وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


