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நளன்ழன் பனபளல் நளலி 

லதவஸ்கள் 
MSM . இம்தழனளஸ் பேசுப் றஃழ 

நளன்ழன் நளண்புகள சழப்புகள 

குழத்து ழ (றல்) அயர்க் கூழன 

ஆதளபபூர்யநள அநக லதவஸ்கள் 

உள். அந்த லதவஸ்கள நக்கள் 

பதளழந்து அநல்கள் பசய்ன நயண்டும். 

ஆதளபநற் பசய்தழகள ழபளகளழத்தழட 

நயண்டும். அநல்கழன் பனபளல் ஆதபப் 

பூர்யநள லதவஸ்கள் களணப்டுயது 

நளல் ஆதளபநற் நளலினள 

பசய்தழகளும் லதவஸ்கழன் பனபளல் 

களணப்டகழன். 

அல்ளஹ்யழளல் ஒபை அநல் அங்கவகளழக்கப் 

ட நயண்டுநளளல் அந்த அநலு க்கு 

ழனயர்கழன் யமழகளட்டல் இபைக்க 

நயண்டும். அந்த யமழகளட்டுதள டுத்து 

களண்ழப்து ஆதளபபூர்யநள லதவஸ் 

களகும். நய. ந்தபயளபை பசனள 
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பசய்ய தளளலும் அதற்கு ஆதளபபூர்யநள 

லதவஸ்கள் உண்டள? ன்ளத பதலில் 

கயழக்க நயண்டும். 

ஆதளபபூர்யநள லதவஸ்கள் இபைந்தளல் 

அநல்பசய்ன நயண்டும். ஆதபபூர்ய நற் 

லவநள பளய்னள லதவஸ்கள் 

இபைந்தளல் அநல்பசய்னக்கூடளது. இந்த ஒபை 

அடிப்ளடளன புளழந்து பகளண்டளல் தளன் 

சழந்த பளனழல் அநல்பசய்ன படி பெம். 

இன்ளக்கு பஸ்லிம்கள் நத்தழனழல் 

அநல்கழன் சழப்புக்கள் பனபளல் 

ஆதளபநற் பசய்தழகள்தளன் லதவறகழன் 

பனபளல்  களணப்டுகழ. அளயகள 

ளயத்து நக்கள் அநல் பசய்ன ஆர்யம் 

களட்டி யபைகழளர்கள். அந்த யளழளசனழல் 

பநமளழன் பனபளல் நளன்ழன் பனபளல் 

களணப் டுகழன் ஆதபநற் பசய்தழகள 

பதளகுத்து தபைகழநன். 

ழன்யபைம் பசய்தழகள் பநமளன் களத்தழல் 

ள்ழ யளசல்கழல் னளன் பசய்னப் 
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டுகழன். ஆளல் அளய அளத் தும் 

லவநள ஆதளபநற் உபொதழனற் 

பசய்தழகள். அளயகள ளயத்து அநல் 

பசய்ன படி னளது ன்ளத நவண்டும் கூழக் 

பகளள் யழபைம்புகழநன். 

 பநமளழன் ஆபம் (த்து நளன்பு களு)ம் 

பஹ்நத்தளகவும் அதன் டுப்குதழ (த்து 

நளன்புகளும்) நஃழபத்தளகவும் அதன் 

இபொதழ குதழ (களடசழப் த்து) பக 

யழடுதளனளகவுதம் உள்து. ( நூல் 

இப்னு குளறநள) 

இதன் அழயழப்ளர் பதளடளழல் அலி இப்னு 

ளறத் இப்னு ஜஶத்ஆன் ன்யர் 

இடம்பபொகழளர். இயர் லவநளயர். 

நநலும் இந்த பசய்தழளன தழவு பசய்த 

இநளம் இப்னு குளறநள (பஹ்) அயர்கள் 

இது வீநளது ன்ளத குழக்க இது 

உபொதழனளதளக இபைந்தளல் ன் 

யளர்த்ளதனழல் குழப்ழடுகழளர்கள். லவ 
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நள லதவளற அளடனளம் களட்டுயதற்கு 

இநளம்கள் ளகனளளும் பள இது. 

 பநமளழல் உள் சழப்புகள 

அழந்தளல் யபைடம் பூபளவும் பநமளளக 

இபைக்க நயண்டும்  து உம்நத்த 

யர்கள் ஆளசபகளள்யளர்கள் (நூல்: 

அபூனஃள) 

இதன் அழயழப்ளர் பதளடளழல் ஜளவர் 

இப்னு அய்பேப் ன்யர் இடம்பபொகழளர். 

இயர் லவநளயர். நநலும், இது 

லவ நளது ன்ளத இநளம் இப்னு 

குளறநள (பஹ்) நநல் கூழனயளபொ சுட்டிக் 

களட்டுகழளர்கள். 

 து உம்நத்தழல் ஒபை நழதள 

கண்நடன். அயர் தளகத்நதளடு 

தடளகத்தழற்கு (அவ்லுல் கவ்றபக்கு) 

யபைம் நளபதல்ளம் தடுக்கப்ட்டளர். 

அப்நளது நளன்பு யந்து அயபைக்கு வர் 

புகட்டினது. (நூல்: தபளழ) 
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இதன் அழயழப்ளர் பதளடளழல் சுளநளன் 

இப்னு அஹ்நத் அல்யளவதழ ன்யபைம் 

களலித் இப்னு அப்துர் பஹ்நளன் அல் 

நக்சூநழ ன்யபைம் இடம்பபொகழளர்கள். 

இவ்யழபையபைம் லவ நளயர்கள். 

இநளம் இப்னு பஜப் (பஹ்) அயர்கள் இளத 

லவ நளது  யழநர்சம் 

பசய்கழளர்கள். 

 நளன்ளழகழன் யளய்கழலிபைந்து 

கஸ்தூளழ யளளட பயழப்டுகழது. அயர் 

களுக்கு அல்ளஹ்யழன் அர்ரஶக்குக் கவழ் 

(உணவு) தட்டு ளயக்கப்ட்டுள்து. 

 இநளம் சுபேத்தழ (பஹ்) அயர்கள் அத்துர் 

பைல் நன்சூர் 1;182 னும் நூலில் 

இச்பசய்தழளன குழப்ழடுகழளர்கள். 

ஆளலும் இது லவநளது  

இநளம் இப்னு பஜப் (பஹ்) அயர்களும் 

ளன இநளம்களும் யழநர்சம் 

பசய்கழளர்கள். 
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   நளன்ளழனழன் தூக்கம் இளதத் 

தளகும்  

இநளம் சுபேத்தழ (பஹ்) அயர்கள் அல் 

ஜளநழஉஸ் றகவளழல் (9293) குழப்ழடுகழளர் 

கள். இதழல் அப்துல்ளஹ் இப்னு அபீ 

அவ்ள ன்யர் இடம்பபொகழளர். இயர் 

லவநளயர் ன்பொ இநளம் ளறனுத் 

தவன் அல் ஈபளகழ (பஹ்) இநளம் ளலகழ 

(பஹ்) இநளம் சுபேத்தழ (பஹ்) ஆகழநனளர் 

குழப்ழடுகழளர்கள். ( நூல்: அல்ழர்தவ்ஸ் 

4;248) (இந்தச் பசய்தழளன ளயத்நத சழர் 

கல் பழுயதும் தூக்கத்தழல் களத்ளத 

கமழக்கழளர்கள்) 

 

 யர் பநமளழல் இரள பதளழுளகளன 

ஜநளஅத்நதளடு பதளழுகழளநபள அயர் 

ளதுல் கத்ர் இபளய அளடந்து 

பகளண்டயபளயளர். ( நூல் இஸ்லளழ). 
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இது பர்றல் னும் லவநள 

பசய்தழனளகும். இப்னு பறய்னப் (பஹ்) 

அயர்கழன் கூற்ளக தழவு பசய்னப் 

ட்டுள்து. 

இப்னு குளறநளயழல் யபைம் இச்பசய்தழ னழல் 

உக்த் இப்னு அபீல் லஸ்ள ன் யர் 

இடம்பபொகழளர். இயர் னளர்  

அழனப்டளதயர். லவநளயர் (நஜ் 

ஊல்)  இநளம் இப்னு பதவழ (பஹ்) 

கூபொகழளர். 

 நளன்பு பளபொளநனழன் ளதழனளகும் 

(நூல்: தழர்நழதழ, இப்னுநளஜள).  

இதன் அழயழப்ளர் பதளடளழல் யபைம் 

பறள இப்னு உளதள ன்யர் 

லவநளயர்  அஷ் பரய்க் 

ளவபைத்தவன் அல்ளழ (பஹ்) 

குழப்ழடுகழளர். 

 நளதங்கழன் தளயர் பநமளளகும். 

அம்நளதங்கழல் கண்ணழனநள நளதம் 
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துல்லஜ் நளதநளகும். ( நூல்: ஸ்றளர், 

ளதநழ) 

இதன் அழயழப்ளர் பதளடளழல் னவத் 

இப்னு அப்துல் நளலிக் அன்னுளலி 

ன்யர் இடம்பபொகழளர். இயர் 

லவநளயர் ன்பொ இநளம் ளலறநழ 

(பஹ்) அயர்கள் நஜ்பஉல் றயளத் னும் 

நூலில் குழப் ழடுகழளர்கள். (3ஃ140) 

 யளத்தழல் சழ நக்குகள் இபைக்கழ 

ளர்கள். அயர்கழன் ண்ணழக்ளகளன 

அல்ளஹ்ளயத் தயழப னளபைம் அழனநளட் 

டளர்கள். பநமளன் நளதம் யந்துயழட்டளல் 

பலம்நது ழனழன் உம்நத்தழபைடன் 

நசர்ந்து பகளள் அயர்கள் அல்ளஹ் 

யழடம் அனுநதழ நகட்ளர்கள் (நூல்: 

ளலகழ) 

ளலகழ நூலில் இது அலி (பலி) அயர் 

கழன் யளர்த்ளதனளக (நவ்கூப்) தழயள 
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கழபெள்து. நநலும் இச்பசய்தழ லவ 

நளது  இநளம் சுபேத்தழ (பஹ்) அயர்கள் 

அத்துர்பைல் நன்சூளழல் (8;582) 

குழப்ழடுகழளர்கள். நநலும் கன்றஶல் 

உம்நளல் (8;410) நூலிலும் குழப்ழடப் 

ட்டுள்து. 

 நளன்பு தழக்கும்நளது ஓதும் துஆ: 

அல்ளலஶம்ந க றஶம்து யழக 

ஆநன்து யளளழஸ்தழக அப்தர்து| ன்பொ 

யபைம் பசய்தழ அபூதளவூத் (2358) நற்பொம் 

இப்னு றஶன்னு ழஅநலில் னவ்நழ 

யல்ளள (481) னும் நூலில் 

தழயளகழபெள்து. 

இதன் அழயழப்ளர் பதளடளழல் அப்துல் 

நலிக் ழன் லளபன் ழன் அன்தபள ன்யர் 

இடம்பபொகழளர். இயர் லவநளயர் 

ன்பொ இநளம் அஹ்நத் (பஹ்) தளபகுத்ழ 
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(பஹ்) இநளம் அபூ லளதம் (பஹ்) 

குழப்ழடுகழளர்கள். 

இது உபொதழனள பசய்தழனல்  இநளம் 

இப்னுல் ளகபேம் (பஹ்) குழப்ழடு கழளர்கள். 

(நூல்: றளதுல் நஆத் (2;54)  

 பநமளழல் அல்ளஹ்ளய ழளவூட்டு 

யர் (தழக்பை பசய்யபது) ளயங்கள் 

நன்ழக்கப்டும்  

இநளம் சுபேத்தழ (பஹ்) அயர்களுளடன 

அல்ஜளநழஉஸ் றகவர் நூலிலும் 

தபளழனழலும் ளலகழனழலும் இச்பசய்தழ 

தழயளகழபெள்து. இதன் அழயழப்ளர் 

பதளடளழல் லழளல் இப்னு அப்துர் பஹ்நளன் 

ன்யர் இடம் பபொகழளர். இயர் 

லவநளயபளயளர். 

 னள அல்ளஹ் பஜப் நளதத்தழலும் 

ரஃளன் நளதத்தழலும் நக்கு அபைள் 

புளழயளனளக! பநமளள அளடந்து 
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பகளள்ளும் ளக்கழனத்ளத தபையளனளக 

(நூல்: ஸ்றளர். தபளழ) 

இந்த பசய்தழனழன் அழயழப்ளர் யளழளச 

னழல் றளனழத் ழன் அபீ பைகளத் ன்யர் 

இடம்பபொகழளர். இயர் லதவஸ் களனழல் 

நபொக்கப்ட்டயர் ன்பொ இநளம் புகளளழ 

(பஹ்) அயர்களும் இயர் லவநளயர் 

ன்பொ இநளம் றப (பஹ்), இநளம் இப்னு 

லழப்ளன் (பஹ்) அயர்களும் கூபொகழளர்கள். 

 நளன்ளழனளக இபைக்கும்நளது கலில் 

(கண்ணுக்கு) சுர்நள) இடக்கூடளது (நூல் 

அபூதளவூத்) 

இநளம் இப்னு பபன் (பஹ்) அயர்கள் 

இச்பசய்தழ ழபளகளழப்ட நயண்டினபத 

யழநர்சம் ண்ணுகழளர்கள். 

 


