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 பளஅத் இபவு என் 

பனளழல்..  
   எம்.எஸ்.எம். இம்தழனளஸ் பேசுப் றழ 

இஸ்ளத்தழன் பனபளல் பஸ்லிம்கள் 

கடைழடிக்கும் அநல்கள் (பெனற் ளடுகள்) 

ஏபளம். அல்ளஹ்வும் அல்ளஹ்வுடைன 

தூதர் பலம்நது ழ (றல்) அயர்களும் 

களட்டித் தந்த அநல்கள் இளதத்கள் ஒபை 

புநழபைக்க பஸ்லிம்கள் கண்டுழடித்த அநல்கள் 

நபொபும் நடனளக குயழந்து ழற்கழன். 

அநல்கட ழர்ணனழப்து அல்ளஹ்வும், 

அயதடைன தூதர் பலம்நது (றல்) 

அயர்களுமந தயழப பஸ்லிம்கமள 

பஸ்லிம்களுடைன யமழத் மதளன்ல்கமள 

அல்! என் டத பஸ்லிம்கள் ன்கு புளழந்து 

பகளள் மயண்டும்.  

நளர்க்கத்தழல் எல்ட நவழ பெல்கழன் மளது 

தழ நழத யமழளடும், பைம்ழக்டககளும், 

யமழமகடுகளும் மதளற்ம் பபொகழன். 

இபொதழனழல் டகமெதப்ட்ையளக நழதன் 

பகழல் தடமகழளன். இந்த அளனத்தழலிபைந்து 
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ளதுகளப் தற்களகத் தளன் ழனயர்கள் 

நளர்க்கத்தழல் எல்ட நவழ பெல்யடத 

உங்களுக்கு எச்ெளழக்கழமன். (தல் பஸ்லிம்)  

என்பொம் எங்களுடைன கட்ைடனழல்ளநல் 

எயர் ஒபை பெனட (அநட) பெய்கழளமபள 

அது ழபளகளழக்கப்டும் என்பொம் கண்டித் 

துள்ளர்கள். (தல்: பஸ்லிம்) 

எமய எந்த ஒபை அநட பெய்யதளளலும் 

அதற்கு ழயமழனழல் ஆதளபபண்ைள? என்பொ 

ளர்க்க மயண்டும். இபைந்தளல் பெய்ன 

மயண்டும். இல்ளயழட்ைளல் ஒதுங்கழ யழை 

மயண்டும். இதுமய சுன்ளடய கடை ழடிக்கும் 

ஒழுங்கு படனளகும். 

இன்பொ பளஅத் இபவு என் பனளழல் 

பஸ்லிம்களல் ஒபை இபவு யழமெைநளக 

பகளண்ைளைப்டுகழது. அன்டன இபயழல் 

ழன்பொ யணங்கழபெம், மளன்பு மளற்பொம் பன்பொ 

யடகனள ழபளர்த்தடகட  

1. உணவு யழஸ்தவபணம்,  

2. வண்ை ஆபெள்,  

3.எல்ளயழத துன்ங்கட யழட்டும் 

வங்கழனழபைத்தல் மளன் துஆக்கட மகட்டும் 
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பன்பொ னளெவன் ஒதழபெம் யழமரைநள 

பதளழுடககட ைளத்தழபெம் இன்தம் இது 

மளன் பெனல்கடபெம் பெய்கழளர்கள். ள்ழ 

யளெல்கழலும் யழமெைநள ழகழ்ச்ெழகளும் 

ஒழுங்கு பெய்னப் டுகழன். வீடுகளும் 

அங்களழக்கப்ட்டு வய்னத்து ெளப்ளடு எதம் 

பனளழல் யழமரை உணவும் யமங்கப் 

டுகழன்.,   

“னளர் பளஅத் இபயழல் பன்பொ னளெவட ஒதழ, 

பபளட்டிபெம், யளடமப் மத்டதபெம் பகளடுக்கழ 

ளமபள, அடயகள் நபொடந ளழல் குடைனளக 

ழமல் தபைம். அதளயது யளடமப்மம் குடைனழன் 

ழடினளகவும், பபளட்டி மநல் துண்ைளகவும் யபைம் 

என்பொ ஒபை கடதடனபெம் யமடநனளக, மடந 

னளக பெளல்லி யபைகழளர்கள். 

பளஅத் இபயழன் பனபளல் பெனற்டும் 

களளழனங்களுக்கு ஆதளபங்கள் உண்ைள? 

என்டத ளம் அழந்து பகளள்ளுதல் 

அயெழனநளகும். 

4 ج)  -ناجً ابو شنن 301 ص ;  ) 
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َثيَا - 1378 ََصوُن  َحدَّ َ َّ ُن  َ      َحْلوُن  ااَحْل َثيَا ااَحْل زَّاا   َ بَحْلدُن  َحدَّ ىَا الرَّ
َ
نَحْلبَأ
َ
 ا َحْلوُن  أ

   
َ
ةَ  أ َ يمَ  َ وَحْل  َشربَحْل  ٌ دٍد  بَحْلو   إ بَحْلَرا َهَّ َعاو  َةَ  َ وَحْل  حمُن    َ بَحْلد   بَحْلو   نُن

َ رٍد  بَحْلو   ااَّ  َ وَحْل  َجعَحْل
  ً   ي
َ
    بَحْلو   َ     َ وَحْل  أ

َ
  َاَ   َ ال  ٍد  أ

َ ُن   َاَ   ُن  َ  َّ  ااَّ   رَشُن ً   ااَّ ف   يَلَحْللَةُن  َ ىَتَحْل  إ َذا وََشلَّمَ  َ لَيَحْل وَحْل  انل صَحْل بَانَ  ن   َشعَحْل
َا َمُن ا َفقُن ٍَ َا يَلَحْللَ َمُن ا وَ ُن ٌَ اَر ٍَ َ   َ  نَّ  َن   ااَّ

  ُن
ا َ  َحْل ٍَ ي وو   ف  رُن هَحْلس   ل غُن  إ َ   اللَّ

نَحْليَا َشَهاء   َ ُن  ادلُّ َ   َفيَقُن
َ
وَحْل  أ رٍد  ن    

جَغَحْل صَحْل رَ      مُن  َحْل  
َ
َ   َ ُن   َأ

َ
اٌق  أ َ َحْلز  صَحْل ًُن  مُن رَحْلزُن َ

َ
َ    َأ

َ
 أ

بَحْلجَ ىًل  ًُن  نُن يَ َ ف 
ُن
َ    َأ

َ
َ   َكَذا أ

َ
لُن َ  َح َّ  َكَذا أ رُن  َ  َحْل الَحْلَ  َحْل  

3 ج)  -الصيدي حباشية ناجً ابو شنن 178 ص ;  ) 
َحَْل  - 1378 َا )  َ َمُن اَ َحْل  َفقُن ٍَ ل  ) 

َوائ د َو     يَاده الزَّ     ا بَحْلو ل َ عَحْلف   َضع يف إ شَحْل
َ
ة أ َ ُنْسَحْل هً ب بَُن َواشَحْل

َ
ر أ  بَحْلو بَكَحْل

د بَحْلو ااَّ  َ بَحْلد َهَّ     حمُن
َ
ة أ َ ُنْسَحْل ً    َاَ   ب ي َد ف  ْحَحْل

َ
ع ني َوابَحْلو َحيَحْلبَل بَحْلو أ  يََ   نُن

يح َد 
 . ااَحْل

“ரஃளன் நளதத்தழன் தழடந்தளம் இபவு 

யந்துயழட்ைளல் அவ்யழபயழல் ழன்பொ யணங்குங் 

கள். கலில் மளன்பு ழடிபெங்கள். அன்டன 

ளழல் சூளழனன் நடந்த ழன் அல்ளஹ் 

கடைெழ யளத்தழற்கு இங்கழ யந்து ‘என்ழைம் 

ளயநன்ழப்பு மகளபையர் உண்ைள? ளன் 

அயபைக்க நன்ழப்பு யமங்குகழமன். என்ழைம் 

உணவு மகட்யர் உண்ைள? ளன் அயபைக்கு 
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உணயழக்கழமன். மெளதடக்கு ஆளய 

யர் உண்ைள? அயபைக்கு ழயளபணம் 

யமங்குகழமன்’ என்பொ சுபுஹ் மபம் யடப 

மகட்கழளன்” என்பொ ழ (றல்) அயர்கள் 

கூழனதளக அலி (பமழ) அழயழக்கழளர்கள். 

இந்தச் பெய்தழ இப்த நளஜளயழல் 

தழயளகழபெள்து.  

இந்த லதவஸின் அழயழப்ளர் யளழடெனழல் 

இப்த அபீ ெப்பள என்யர் இைம்பபொகழளர். 

இயர் லவநளயர். இயர் பளய்னள 

லதவஸ்கட இட்டுக்கட்ைக் கூடினயர் எ 

இநளம் அஹ்நத் (பஹ்) இப்த லன்ல் (பஹ்) 

இநளம் இப்த பபன் (பஹ்) குழப் ழடுகழளர். 

எமய இந்த லதவடறக் பகளண்டு பெனல்ை 

படினளது. 

3 ج)  -ال نذي شنن  ஃ 193 ص ) 
َثيَا - 670 َدُن  َحدَّ ْحَحْل

َ
َثيَا َني ي ٍد   َحْلوُن  أ ارُنونَ   َحْلوُن  يَز  دُن  َحدَّ ىَا ٌَ رَبَ خَحْل

َ
اجُن  أ َّ َ  ااَحْل

رَحْلَ اةَ   َحْلوُن 
َ
    بَحْلو   َ َحْلَ   َ وَحْل  أ

َ
َوةَ  َ وَحْل  َك   ٍد  أ رَحْل   َالَتَحْل  َ   َلةَ  َ وَحْل   ُن

ََ   َفَقدَحْل ُن  ُن  َ  َّ  ااَّ   رَشُن ً   ااَّ تُن  يَلَحْللَةىًل  وََشلَّمَ  َ لَيَحْل ََ  َذا َ     ََ رَجَحْل ي    ٌُن َق 
 ب ااَحْل

يَحْلت   َفَقاَ    ُن
َ
نَحْل  َ َاف نيَ  أ

َ
يَف  أ ُن  َ   ُن  َ لَيَحْل    ااَّ َ ُن ََ   يَا  ُنلَحْلتُن  َورَشُن  إ     ااَّ   رَشُن

ىََّ   َ يَيَحْلتُن 
َ
َ يَحْلَت   

َ
َ  إ نَّ  َفَقاَ     َصائ َ   َ عَحْلَ   أ   وََجلَّ  َ زَّ  ااَّ

  ُن
 يَلَحْللَةَ  َ  َحْل
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ف   وَحْل  انل صَحْل بَانَ  ن  َهاء  ا إ َ   َشعَحْل نَحْليَا لصَّ رُن  ادلُّ َ َ  َفيَغَحْل    َحْل
َ
وَحْل      َ يَم   َشعَحْلر   َ َدد   ن 

 ٍد 
 َ َحْل

َاو َو        َ وَحْل  ااَحْل
َ
يي   بَكرٍد  أ د  بَُن  َاَ   الص 

َ
يحُن     َي  أ  َ   َ   َلةَ  َحد 

ًُن  وَحْل  إ  َّ  َنعَحْلر  ُن َذا ن  ٌَ   ً ََجَحْل َحْل وَحْل  ال يح   ن  اج   َحد  َّ َ
عَحْلت و ااَحْل ا َشه  دىًل َهَّ  يُنَ ع فُن  حمُن

يَح  َذاهَ  َد 
     َحْلوُن  َ َحْلَ    َاَ   و ااَحْل

َ
َه َحْل  لَمَحْل  َك   ٍد  أ وَحْل   َصَحْل َوةَ  ن  رَحْل اجُن   ُن َّ َ   َحْلوُن  َوااَحْل

رَحْلَ اةَ 
َ
َه َحْل  لَمَحْل  أ وَحْل   َصَحْل     بَحْلو   َ َحْلَ   ن 

َ
َك   ٍد  أ  

ஆனழரள (பமழ) அழயழக்கழளர்: ளன் (றல்) 

அயர்கட இபயழல் டுக்டகனழல் களணளததளல் 

அயர்கடத் மதடி பயழனழல் பென்மன். 

அப்மளது அயர்கள் க்கவ டநனயளடினழல் 

இபைந்தளர்கள். அப்மளது ரஃளன் நளதத்தழன் 

டுப்குதழ இபயழல் அல்ளஹ் கடைெழ 

யளத்தழற்கு இங்கழ ஆட்டின் உமபளநத்தழன் 

எண்ணழக்டகடன யழை அதழகநளக ளய 

நன்ழப்பு யமங்குகழளன் என்பொ ழ (றல்) 

கூழளர்கள் என்பொ ஆனழரள (பமழ) அழயழக்கும் 

பெய்தழ தழர்நழதழனழல் தழயளகழபெள்து. 

இந்த லதவஸின் அழயழப்ளர் யளழடெனழல் 

லஜ்ஜளஜ் இப்த அர்தளத் என்யர் இைம் 

பபொகழளர். இயர் நற் அழயழப்ளபள 

னஹ்னள இப்த அபூ கஸீல் என்யளழைம் 
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எடதபெம் பெயழபெற்தழல்ட. இது லவ 

நள பெய்தழ என்பொ இநளம் புகளளழ (பஹ்) 

யழநர்ெம் பெய்கழளர்கள் எ இநளம் தழர்நழதழ 

(பஹ்) குழப்ழடுகழளர்க். எமய இந்த 

லதவடற அடிப்டைனளகக் பகளண்டும் 

பெனல்ை படினளது. 

4 ج)  -ناجً ابو شنن  ஃ 303 ص ) 
َثيَا - 1380 دُن  َحدَّ يد    َحْلوُن  َراش  دٍد  بَحْلو   َشع  ُّ  َراش  يل 

مَحْل َثيَا الرَّ دُن  َحدَّ يل  ََ َحْل  َ وَحْل  ال
يَعةَ  ابَحْلو    ٍ
َ اا   َ وَحْل  ل َهوَ  بَحْلو   ال َّ َّ

 َحْل
َ
اا   َ وَحْل  أ َو   َ بَحْلد   بَحْلو   ال َّ َّ

 بَحْلو   الرَّْحَحْل
زَوٍد      َ وَحْل  َ رَحْل

َ
ََو  أ َعر ي   مُن

شَحْل
َ ا َحْل  

َ    َ وَحْل  ُن  َ  َّ  ااَّ   رَشُن ً   ااَّ َ  إ نَّ   َاَ   وََشلَّمَ  َ لَيَحْل ل  ُن  ااَّ ف   يَلَحْللَة   يف   يَلَ َّ  انل صَحْل
وَحْل  بَانَ  ن  رُن  َشعَحْل ي    َفيَغَحْل   َه       ً   َخلَحْلق 

 اٍد  إ  َّ
وَحْل  ل هُن َحْل

َ
وٍد  أ َلاح  مُن  

3 ج)  -الصيدي حباشية ناجً ابو شنن  ஃ 180 ص ) 
َوائ د َو    يَاده الزَّ يَعة بَحْلو ااَّ  َ بَحْلد ل َ عَحْلف   َضع يف إ شَحْل  ٍ

َ ل  س ل د َوثَدَحْل ََيل  َحْل  ال
ل م بَحْلو صَحْل  َحْللَم َواَاَّ  مُن

َ
أ   

ரஃளன் நளதத்தழன் தழடந்தளம் இபயழல் 

இடணடயப் யதக்கும் குமபளதம் ளபட்டு 

யடபெம் தயழப அல்ளஹ் தன்தடைன 

எல்ள டைப் ழங்களுக்கும் நன்ழப்பு 

யமங்குகழளன்.. எ ழ (றல்) கூழளர்கள். 

(இப்தநளஜள) 



 

10 

இந்த பெய்தழனழன் அழயழப்ளர் யளழடெனழல் 

இைம் பபொம் இப்த லவஆ என்யர் 

லவநளயர் என்பொம் யலீத் இப்த 

பஸ்லிம் பெய்தழகட இபைட்ைடிப்பு பெய்யர் 

என்பொம் லதவஸ் துட அழஞர்கள் யழநர்ெம் 

பெய்கழளர்கள். 

எமய ரஃளன் தழடந்தளம் இபயழன் 

ெழப்பு நற்பொம் மளன்பு ற்ழ யபக்கூடின எந்தச் 

பெய்தழபெம் றலவலள தளக இல்ட என்பொ 

லதவஸ் கட இநளம்கம பதழவுப் டுத்து 

கழளர்கள். உண்டந இவ்யளபொ இபைக்கும்மளது 

லவநள பெய்தழகடக் பகளண்டு எப்டி 

அநல் பெய்ன படிபெம் என்டத ெழந்தழக்க 

மயண்டும். 

அதுநட்டுநல் ரபளஅத் இபவு என்பொ 

குழப்ழட்டு எந்த ஒபை லதவறஶம் யபயழல்ட. 

இதற்கு எப்டி இந்த பனடப சூட்டிளர்கள் 

என்தும் நர்நநளகமய இபைக்கழது. 

இந்த இபயழல் மளன்பு மளற்ளல் தப்ழல்ட 

மன அதுவும் ன்டநதளம என்பொ மநமபெள் 

யழபங்கட பதளழந்த ழன் ெழ மபம் 

மகட்களம். 
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தப்ழல்டமன! ன்டந தளம என்பொ ளநளக 

ெநளதளம் கூழக் பகளள்மயள ஆபொதல் 

அடைனமயள எநக்கு எந்த அதழகளப பநழல்ட. 

எடத, எப்டி, எந்த மபத்தழல், எந்த இைத்தழல், 

எந்த படனழல் பெய்ன மயண்டும் என்டத 

பதழவுடுத்தழக் கூபொயதற்குதளன் அல்ளஹ் 

இடத் தூதடப அதப்ழ டயத்தளன். இடத் 

தூதர் (றல்) அயர்கள் களட்டித் தபளத எந்த 

பெனலும் தள்ளுடி பெய்னப்டும் என்டத 

மநம பெள் லதவஸ் பதளழயழக்கழன்து.  

இநளம் யவீ (பஹ்) அயர்கள்: பஜப் 

நளதத்தழலும் ரஃளன் நளதத்தழலும் யழமெைநள 

பதளழும் பதளழுடக, மநளெநள ழபளகளழக்கக் 

கூடின ழத்அத்கள். (இதற்கு நளர்க்கத்தழல் அத 

நதழனழல்ட) என்பொ கூபொகழளர்கள். தல்: 

அஸ்றஶத யல்பப்த தழஆது)  

இது தயழப றலவலள லதவஸ்கள் பம் 

ழபநளகும் சுன்த்தள மளன்புகட 

மளற்க மகழக் பகளள் மயண்டும். எமய 

உண்டநடன அழந்து பகளண்ை ழன் 

அதடிப்டைனழல் பெனல்ை அல்ளஹ் 

எநக்கு அபைள் புளழயளளக. 


