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�ஹர்ரம் ம�ரம
ஆஷூ் மேந ன்ரம

்ரமி் ிமாஸ்மஸலபிம

ம
ம
�ஹர்ரம என் ாம ்னிம் ன�ம என்ம
அரமம் மர.ம�ஹர்ரம் மரம்ில ்ி்மவ�டம
கணககிாம �மாம ் ம் மர.ம ்ர் மரம
அால ாவின ாம ்னிம்ம ப�மம்ம படடம
் ம் மர.மம
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ََ الّلَداَواِت  غَ ََ َم  ِ وَسم ّّ ا ِ  ِتيَاِ  ا ري َ َ َشهم ََ ِ اامعَا  ّّ عمَ  ا َِ سِن  ّ َُ الِرهع َِ  ّّ مِ
مم َوقَاتِغعسا  َل�ع �مفع

َ
َّ أ يِه ِِ سا  ِغدع ْم ََ  

ََ َييممع فَ
م
َع اق و مل َكلَِد ايم رع َةَ  ل مع نم

َ
َِ ِمعمَها أ نم

َ م
َواْ

ََ كَ  ِِ ِ
دع م
م
ََ ال يِّي دع

م
ََ ال َ َم ّّ ّّ ا

َ
سا أ غَدع َم مم َكّف ي َوا َياتِغعسَْ�ع   :ّف ي َتَدا تع

ம
நிச்்் கம வ னஙககம �்ிம பைடகக்ம
படடமிி���ம அால ாவினம பமிவினபபம
் மஙககினம எணணிகைகம பனனிி்ணட மர.ம
அவற்ிாம ந னமம ் மஙககம ்னிம் னைவம
் மர.ம ்�ம ேந் னம ் ரகக் மர.ம எனேவம
அவற்ிாம (ேப ை்ம ஆ்ரபி்பமனம �லரம
உஙகககமம நீஙகேக)ம அநி் ்ரம ி்ய�ம
ிக கக மீரகக...ம'(9:36)ம

்வவ்னமமிாமந னமம் மஙககம்னிம் னைவம
எனமஅால ாம�்கி் ன.ம

அ�ந னமம ் மஙககம பற்ிம நபி(ஸா)ம அவரககம
விககக்ப�ம�ரம ேப �ம ம �ஹர்ர,ம ்ஜ்ம
�ாகஃம ,ம �ாம ஹஜஜஜ,ம ஆகி்ைவ் மரம
என் ரகக.ம ்�ந னமம ் மஙககிாம �மமரம
ிம �்ப�ம�ிிரககம் ீ�மம�கக்மபட�கக�.ம
எமி ிககம �ிிரககம ்ீ�ம ேப ரம ிம �மம ாம
மறக ்்சம்ணைட்ிாமஈ�படம்ட�ே்மஅ�்மிம
வழஙக்ம பட�கக�.ம ஜ ஹிிய் கம க லரம
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ிம டேடம ்ர் மஙம ககினம ்னிமம�வரம
ப �க கக்பட�மவ�கி்�.ம

மை்ஷிககமேந ன்மேந ற்ா:ம
�ஹர்ரம ் மமமினம ேந ன்ம பிை்ம பமமிாம
ேந றமரம ேந னப மர.ம்�மஆஷூ் ம ேந ன்ம
என்ப�ர.ம ஜ ஹிிய் ம க லமமிாம மை்ஷிம
ககரம் �ேந னைபமேந ற்மவ�ம ரககமநபி(ஸா)ம
அவரககரமேந ற்மவ�ம ரகக.ம் ்ழ னமேந ன்ம
கடை்் கக்ம ப�வமறமம �னம ஆஷூ் ம
ேந னேபம நைட�ை்்ிாம ்��ம�.ம ்்ழ னம
ேந ன்ம கடை்் கக்படடம பினம ஆஷூ் ம
ேந ன்மஸனனமம கமக்படட�.மம

 (24 �٣(حيي  الخاني 

ع َ�عمَها، ّّ َ ا ِِ َم َ�شَِرَ  َن مَ : َ� سمع وَسم ا َكَْتم تَصع مري ّّ قعَرْ
َ
سَناَف ِ  ااَاِلِغّيِ ، اعّم  أ َ�شع

سلع  ، َوقَاَل نَفع ّع َِ َنَمَضا َّ فعِر غَيمِه وََفغَّم اِِصيَاِمِه َم ََ ِ َحّا اهللاع  ّّ  ا
سلع َمَر نَفع

َ
أ

غَيمِه وََفغّمَ  ََ ِ َحّا اهللاع  ّّ ِمَطرَ «: ا
َ
َم َشاَف أ هع َوَم دم يَصع

م
َم َشاَف فَغ  َم

ஜ ஹிி் ம க லமமிாம மை்ஷிககம ஆஷூ் ம
ேந னைபம ேந ற்ம வ�மனர.ம ்்ழ னம ேந ன்ம
கடை்் கக்ப�ரமவை்மஅ�ேந னைபமபிபகமம
் ்ம நபி(ஸா)ம கடடைக்ிடட ரகக.ம ்ரழ னம
கடை்் கக்ம படட�ரம ஆஷூ் ம ேந னைபம
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வி�ரபி்வரம பிபககல ர,ம வி�ரபி்வரம விட�ம
விடல ரமஎனமநபி(ஸா)அவரககம�்ின ரகக.ம
அ்ிவி்பவர:மஆ்ிஷ ம(்ி)ம�ாம:ம்க  ிம

ாமரககமேநன்மேந ற்ா:ம
்மீன �கமம நபி(ஸா)அவரககம ஹிஜ்மம ி்யமம
பின்ரம ்�ேந னைபம ேந றம் ்ம �ிிரம
கககமம ஏவின ரகக.ம அேமம ேவைகம ாமரககரம
்�மமஆஷூ் ம ேந னைபம ேந ற்மவ�மைம�ரம
கணட ரகக.ம ்�ம பற்ிம ்்�ம அ்ப ி(்ி)ம
பினவ்் ்மஅ்ிவிகமகி் ரகக. 

 (٣ஃ 44(حيي  الخاني 

َدا، قَاَل  ع َ�عمهع ّّ َ ا ِِ َِ َ�ّاا ر َن
َِ اام

غَيمِه وََفغَّم الَدِ وعََ  : ََ ََ ِ َحّا اهللاع  ِّ
ِّ قَِ َم ا

َياَل  َِ سَناَف،  مَ َ�شع سمع وَسم ََ تَصع س ا اََهع
َ
عسا»َما َلَذا؟«: فََرأ مل َحاقِ ل َلَذا وَسممل َلَذا وَسم : ، قَال

سَس، قَاَل  ، فََصاَمهع مع ومِلمم ََ ع َم  اِييَ  ِم َ َم ع اَِإ مِ ّّ سَس «: َّْ� ا َِ اِدع َم
َ
َْا أ
َ
فَن

مم  َمَر اِِصيَاِمهِ »ِمعم�ع
َ
، َوأ  ، فََصاَمهع

நபிம(ஸா)மஅவரககம்மீன மவ�மேப �,மாமரககம
ஆஷூ் ம ேந ன்ம ேந ற்ைமகம கணட ரகக.ம
்மறக னம க ்ணரம எனனம என்ம ம ாமரககிடரம
நபி(ஸா)ம ேகடட ரகக.ம ்�ம ஒ�ம நாலம ந க.ம
்�ந கிாம �ஸ ம (அைல)ம அவரகைக�ரம ப�ம
்ி்ேவலரகைக�ரம அால ாம ம க ்ப ற்ிம
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ன ன.ம அமறக கம �ஸ ம நபிேந ன்ம ேந ற் ரம
எனகம�்ின ரகக.மம

்ைமகமமேகடடமநபிம(ஸா)மஅவரககம�ஸ ம�ைட்ம
விட்மமிாம உஙகைகம விடம ந னம
உ ிை்�ைட்வனம மஎனகம�்ிமம �ரமேந ன்ம
ேந ற்ம ்ககைக�ரம ம ேந ன்ம ேந றம் ்ம
ஏவின ரகக.ம (அ்ிவி்பவரம :ம ்்�ம அ்ப ிம
(்ழி)மஆம ்ரம:ம்க  ி,ம�ிிர,)ம

ஆஷூ் ம மினமமிாம ாமரககம ேந ன்ம ேந றப�ம
்ட�்ன்ிம அ�ந ைகம ிப�ந க க�ரம
ிக ணட பம வ�ம ரகக.ம எனேவம அவரகககமம
�்ணப�ரம விமமமிா,ம ாம்ம�ரம ்ில �ரம
ஒன்ாலம என்ம அப்பைட்ிாம விமமி் ்்ம
ப�மமிகமக ட�ரமவிமமமிாம-மஆஷூ் மேந ன்ரம
அமறமம �னைம்ம ந கம ேந ன்ரம ேந றம் ்ம
�ிிரகககமமஏவின ரகக.ம

 (٢ஃ 797(حيي  ملغم 

سلع  َفِد متع َ�امَ  اهللاِ  َدا، َتيع َ اهللاع َ�عمهع ِِ ََ َ�ّاا ر َن سلع اِهللا َحّا : نم ََ َحاَم نَفع ِم
عسا َمَر اِِصيَاِمِه قَال

َ
سَناَف َوأ َم َ�شع غَيمِه وََفغَّم وَسم ََ هع : اهللاع  دع ْم َعَ  مل  سَل اِهللا مِّْهع وَسم وَا نَفع

سلع اهللاِ َحّا ا َياَل نَفع َِ َِّصانَا  َع َوا س َهع
م
غَيمِه وََفغّمَ اَ ََ ِا ع «: هللاع  يم دع

م
َ امع ال

م
َّ اق فََِِكا َك
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 ََ َسممَ اّلاِف
م
عَا اَ دم ّم َشاَف اهللاع حع سلع اِهللا : قَاَل » مِ َ نَفع ِم َّ تعسع ، َم اِ ع يم دع

م
َ امع ال

م
ِت اق

م
فَغَمم وَن

غَيمِه وََفغّمَ  ََ  َحّا اهللاع 

நபி(ஸா)ம அவரககம ஆஷூ் ம ேந ன்ம ேந ற்ம
்ககககமரம அ�ேந னைபம பிபகம் ்ம
ஏவின ரகக.அ்ேப �ம ்கககம அால ாவினம
�மே்மாமரககரம கி்ிிமவரககரமஅ�ம ந ைகம
கணணி்்ம ப�ம�கி் ரககம (்ன�ி் �ம
அ்ிவி்பிாமிப�ந க கமிக ணட �கி் ரகக)ம
என்ம �்ின ரகக.ம அ்ேப �ம நபி்வரககம
அ�மமம வ�டரம ந னம உ்ி�டனம ்��ம ாமம
ஒனபம ரம ந கரம ேந ன்ம ேந றேபனம எனகம
�்ின ரகக.ஆன ாமஅ�மமமவ�டரமநபி்வரககம
்�ககவிாைலம வப மம கிம விடட ரககம எனம
்்�ம அ்ப ி(்ி)ம
அ்ிவிககி் ரகக.(�ா�ிிர)ம

உணை்்ிாம �ஸ ம நபிம ்ற்ரம ம ஈஸ ம நபிம
ிக ண�ம வ�மம ்ை்ம ��ம�வமைமமம ம னம
�ஹர்மமநபி�ரமிக ண�மவ�ம ரகக.ம�ஹர்மம
நபிமபற்ிம�ஸ ம(அைல)மஈஸ (அைல)மஆகிே் ரம
மவ் மம ்ற்ரம ்னஜீாம ேவமஙககிாம
�னன்ிவி்்ரமி்ய�கக ரமகக.எனி�ரம்�மம
உணை்ை்மஏறக �ம் ்்படடமிக கைகை்ம
ாம,ம கி்ிிமவரககம ம ஏற்ம பினபற்வம தரம
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அவரகககமரமஅவரகமக�மிப�ந கமமினமமிறமரம
விமமி் ்மைமம க ணபிககம ்�மம ்�ம ந கம
ேந னைபமேந றம் ்மநபி(ஸா)மஅவரககமபணிமம
�கக ரககம எனபைமம ்�மம ்டமமிாம ் ி��ம
ிக ககம ேவண�ர.ம ்ன�ி் �ம ் ்  ினம
கல ் ்மமிி���ம மனிம�வரம ேப�வைமம
எ்கமமஎ�ம�மக டப�கக ரகக.ம

ேந னபின்ி்்்:மமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமம
ஆஷூ் ம ேந ன்ம ஒனபம ரம பமம ரம ந கம
ேந றமரம்�மேந ன்கக மரமஎனமே்ேல�ககம
ஹமீிம�லரமஉ்மி் கின்�.ம

 (٢ஃ 821(حيي  ملغم 

، قَاَل  َ اهللاع َ�عمهع ِِ َُ َن َرْمَر ِِ لع
َ
َم أ سلع اهللاِ َح : َ� غَيمِه وََفغّمَ قَاَل نَفع ََ فمَض ع «: ّا اهللاع 

َ
أ

ُع  ََ َفِرَْضِ ، َح
م
َ  اق ُِ، َن م

ََ فمَض ع الّص
َ
، َوأ َيّرمع دع

م
، َشهمرع اِهللا ال َّ َ  َنَمَضا يَاِم، َن م الصم

 الغّيمِ  

்்ழ �கம்ம பினம ்ிகசம ்ி்�மம ேந ன்மம
அால ாவினம ் ம் கி்ம �ஹர்ரம ் மமமிாம
பிபகமரம ேந னப மர.ம கடை்் கக்படடம
ிம �ைககம்மபினம்ிகச்ி்�மமிம �ைகம்்�ம
ிம �ைக் மரம எனம நபிம (ஸா)ம அவரககம
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�்ி�கக ரகக.ம (அ்ிவி்பவர:ம அ�ஹஜை்் ம
(்ழி),மஆம ்ர:மம�ிிர,மஅா்ம)ம

ஆஷூ் ம மினமமிாம ேந ன்ம ேந றப�ம
�ககி்் னம ஸனனமம எனபைமம ்�மம ஹமீிம
ிம ிவிககின்�.ம

غَيمِه وََفغَّم قَاَل  ََ ع  ّّ ّ َحّا ا ِّ
ِّ ّّ ا

َ
َُ، أ ََ يَا ََ  ِِ

َ
َم أ ِم «: َ� سَناَف، مِ

ِم َ�شع ِحيَامع وَسم
امغَهع  ََ َر الّلعََ  اقِّت  ّم وعَ�فم

َ
ِ أ ّّ  ا

َع َ�َ ىَِل مم
َ
 أ

ஆஷூ் மமினமமிாமேந ன்மேந றப�ம�னைம்ம
வ�டமமிறக னமப வமமிறமமப ிக ்் கம் �கமரம
எனம எண�கிே்னம எனம நபிம (ஸா)அவரககம
�்ின ரகக.மஅ்ிவி்பவர:மஅ�கம ம (்ி)ம�ாம
மிர்ிமிம

்�ம ேந னபினம ப ககி்மைம்ம ிபற்ம
அால ாவினமஅ�ைகமிப்ேவ ் க. 


