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ஶரன்தரபிின் தரர்ஷக்கு 

ம்.ஸ்.ம். இம்றரஸ் பெசுப் மனதி.  

ஶரன்பு இஸ்னரத்றன் பன்நரது கடஷ. 
அல்னரஹ்ின் அபேலக்குரி கடஷகபில் 
என்நரக ஶரன்பும் ஆக்கப்தட்டுள்பது. ல்னர 
இதரத்கஷப ிட ஶரன்பு ித்றரசரண 
க்கரகும். எவ்வரபே இதரத்கலக்கும் 
குறுகற கரன ஶம் ிறக்கப்தட்டரலும் ஶரன்புக்கு 
ரத்றம் எபே ரம் ிறக் கப்தட்டுள்பது. இன் 
ஷகில் ஶரன்தின் சறநப்பு உர்ரணது. 
இக்கடஷஷ றஷநஶற்நக் கூடி ரம் அது 
தற்நற சட்டங்கள் ற்றும்  வபிவுகஷப 
அநறந்றபேக்க ஶண்டும்.  

ரணின் றர்தரர்ப்பு   

தரங்கஷப சுட்வடரிக்கக்கூடி அபேள்றகு  

ரன் பேகறநது ன்கறந ஶதரது  

உள்பங்கள் கறழ்ச்சறரல் பூரித்துப் ஶதரகறன்நது.  
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சந்ஶரசங்கள் கட்டுக்கடங்கரல் அஷன 
தரய்கறன்நது.  

 ீர்ழீ்ச்சறின் ஏஷசகள் ஶதரன்று  

குர்ஆணி ரகங்கள் கரதுகபில் ரீங்கரம் 
றடுகறன்நது. 

ஹ்த்றன் இன்தங்கள்  வஞ்சங்கபில் 
றனரடுகறன்நது. 

சறன்ண திள்ஷபகள் பல் வதரிகள் ஷ  

அஷணபேம் குதூகபிக்கறன்நணர். 

அடிரர்கபின் கறழ்ச்சற ட்டிட படிில்ஷன 
ணநரல்  

ஹ்ரணின் கபேஷஷ ட்டிட படிபர? 

ஆம். அன்தரபணரண அல்னரஹ்ின் அபேலக்கு 
ல்ஷனில்ஷன. அபேள்   ரசல் கஷப 
இம்ரத்றல் அடிரர்கலக்கரக றநந்து 
ிடுகறன்நரன் . சுணத்றன் ரல் கஷப றநந்து  
கத்றன் ரசல்கஷப படிிடுகறன்நரன். 



5 
 

ஶரன்தரபிக்வகண தித்றஶகரக ய்ரன் னும்  
சுணத்ஷ ரர்தடுத்துகறநரன். ன்ஷஷ 
ரடுதஶ ன்ஷின் தரல் ிஷந்து ரபேங்கள் 
ன்ந அஷப்ஶத ிடுக் கப்தடுகறநது. 

ரம் ணர ிபேம்பும் ிபேந்ரபிஷ அன்புடன் 
ஆத்ழுி ஶற்தறல் கரண்திக்கும் 
கறழ்ச்சறஷ ிட  கபேஷரபணரண அல்னரஹ் 
ன்அடிரர்கஷப ணது அபேபரல் படிக்வகரள்ப 
ஆஷசக் வகரள்கறநரன். ந் பஃறன் இந் 
ரய்ப்ஷத ழுிடுரன்? 

ரணின் கண்ிம் கத்தும் அன் 
சறநப்புக்கஷப தற்நற  அல்னரஹ்ின் தூர் 
தி(மல்) அர்கள் றகத் வபிரக 
ிதரிக்கறநரர்கள். 

ِْ ٍْٖو َع َٜ َع ُٔ َسِض ُٔ، اىَي ْْ ِِ َع ِٜ َع ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَِْج ْٞ ٌَ، َعَي َُ' : َقبَه ََٗعَي  ِفٜ ِئ

ُٔ َُٝقبُه َثبًثب اىَجَِْخ ُُ، َى ُٔ َْٝذُخُو اىَشَٝب ْْ ٍِ َُ َُ٘ ًَ اىَّصبِئ ْ٘ ٍَِخ، َٝ ُٔ َْٝذُخُو اَل اىِقَٞب ْْ ٍِ 

ٌْ، َأَحٌذ ُٕ ُْٞش َِ: َُٝقبُه َغ ْٝ َُ؟ َأ َُ٘ َُ اىَّصبِئ ٍُ٘ ُٔ َْٝذُخُو اَل َفَُٞق٘ ْْ ٌْ، َأَحٌذ ٍِ ُٕ ُْٞش  َغ

ٌْ ُأْغِيَق َدَخُي٘ا َفِاَرا ُٔ َْٝذُخْو َفَي ْْ َأَحٌذ ٍِ  

சுர்க்கத்றல் ய்ரன் ண அஷக்கப்தடும் எபே 
ரில் உண்டு.றுஷில்  ஶரன்தரபிகஷபத் 
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ி ஶறு பேம்  அறல் தஷரட்டரர்கள். 
ஶரன்தரபி கள் ங்ஶக ண அஷக்கப்தடும். 
ஶரன்தரபிகள் ழுந்து வசல்ரர் கள்.அர் 
கஷபத்ி பேம் தஷரட்டரர்கள். அர்கள் 
தஷந்தும் ( அவ்ரல்) படப்தடும். பேம் 
அனுள் தஷ ரட்டரர்கள் ணதி(மல்) 
கூநறணரர்கள். அநறிப்தர்: மஹ்ல் ( னற) ( தல்;: 

புகரரி) 

ََِع َْٝشَح َأَثب َع َٜ َُٕش ُٔ َسِض ُٔ، اىَي ْْ ِٔ َسُعُ٘ه َقبَه: َُٝقُ٘ه َع  َصَيٚ اىَي

ِٔ اهلُل ْٞ ٌَ َعَي ُْٖش َدَخَو ِئَرا»: ََٗعَي َُ َش ٍََضب َ٘اُة ُفِزَحْذ َس ََبِء، َأْث  اىَغ

َ٘اُة َُٗغِيَقْذ ٌَ، َأْث ََْٖ ُِ َُٗعْيِغَيِذ َج اىَّشَٞبِطٞ »  

 பரன் ரம் ந்துிட்டரல் சுணத்றன் 
கவுகள் றநக்கப்தடும். கத்றன் கவுகள் 
படப்தடும் ஷத்ரன்கலக்கு ினங்கறடப்தடும் 
ண தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ( ஆரம்: 
புகரரி) 

 

ِْ َْٝشَح، َأِثٜ َع ِْ َُٕش ِٔ َسُعِ٘ه َع ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي  ِئَرا' : َقبَه ََٗعَي

َُٗه َمبَّْذ َْٞيٍخ َأ ِْ َى ٍِ ،َُ ٍََضب ُِ، ُصِّفَذِد َس ٍََشَدُح اىَّشَٞبِطٞ َٗ ،ِِ  اْىِج
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َ٘اُة َُٗغِيَقْذ ٌْ اىَْبِس، َأْث َٖب ُّْٝفَزْح َفَي ْْ َ٘اُة َُٗفِزَحْذ َثبٌة، ٍِ  اْىَجَِْخ، َأْث

ٌْ َٖب ُْٝغَيْق َفَي ْْ َٜ َٝب: ٍَُْبٍد ََّٗبَدٙ َثبٌة، ٍِ ِْٞش َثبِغ َٜ ََٗٝب َأْقِجْو، اْىَخ  َثبِغ

ِٔ َأْقِّصْش، اىَّشِش َِ ُعَزَقبُء َِٗىَي َْٞيٍخ ُمِو ِفٜ ََٗرِىَل اىَْبِس، ٍِ َى  ' 

 பரன் ரத்றன் பல் இிஶனஶ 
ஷத்ரன்கலக்கும் வகட்ட ஜறன்க லக்கும் 
ினங்கறடப்தடும். கத்றன் கவுகள் படப்தடும். 
அறல் எபே கவும் றநந்றபேக்கரது. சுர்க்கத்றன் 
கவுகள் றநக்கப்தடும் அறல் எபே கவும் 
படப்தட்டிபேக்கரது. இன்னும் எபே இஷந 
அஷப்தரபர் 'ன்ஷ வசய்தர்கஶப! பன் 
ரபேங்கள் தரம் வசய்தர்கஶப! றறுத்றக் 
வகரள்லங்கள்!' ன்று உக்கச் வசரல்ரர் ண தி 
(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ( ஆரம்: றர்றற 
இப்னுரஜர) 

பஸ்னறம்கள் அல்னரஹ்ிணதும் அணது 
தூரிணதும் ரர்த்ஷகபில் ம்திக்ஷக ஷத்து 
இம்ரத்ஷ ன்ஷகள் அறுஷட வசய்பம் 
கபரக தன்தடுத்றக் வகரள்ப ஶண்டும். 

ஶரன்பு ன்ந க்கஷ றஷநஶற்றும் ஶதரது 
அல்னரஹ்ிடத்றல் ன்ஷஷ றர்தரர்த்து 
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இஷநிசுரசத்ஷ உறுறப்தடுத்தும் ஶரக்கறல் 
ஶரற்கஶண்டும். ீரக கரனத்ஷ கறக்கும் 
வதரழுது ஶதரக்கரகஶர, தசறஷபம் ரகத்ஷபம் 
உசறப்தரர்க்கும் திற்ச்சறரகஶர கபேரது 
ன்ஷகஷப ஶடிக்வகரள்லம் தரக்கறரக 
வகரள்பஶண்டும். இத்ஷக தரக்கறத்ஷ 
பஷரக அஷடந்றட ரய்ப்புகறஷடக்க 
ஶண்டுஶ ன்ந றர்தரர்ப்தில் வசற்தடவும்  
ஶண்டும்.  

ِْ َْٝشَح َأِثٜ َع ِٔ َسُعُ٘ه َقبَه: َقبَه َُٕش ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ِْ»: ََٗعَي ٍَ 

ًَ َُ، َصب ٍََضب ََبًّب َس ُٔ ُغِّفَش َٗاْحِزَغبًثب، ِئٝ ًَ ٍَب َى ِْ َرَقَذ ٍِ ِٔ ِّْج َر » 

ர் ம்திக்ஷகடனும் ன்ஷi றர்தரர்த்தும் 
ஶரன்பு ஶரற்கறநரஶர அது பன்ற 
தரங்கள்அன்ணிக்கப்தடும் ண தி(மல்) 
கூநறணரர்கள். 

அநறிப்தர்: அபூயழஷர(னற) தல்: தகரரி) 

தி(மல்) அர்கள் கூறும் இந் ஶரக்கத்றல் 
ஶரன்பு ஶரற்ஶதரஶரணரல் பன்ற தரங்கள் 
ன்ணிக்கப்தட்ட புன்ணிரன்கபரக ஆகறடுஶரம். 
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க்ரவும் சபக ரற்நபம். 

َٖب َٝب َِ َأُٝ ٍَُْ٘ا اَىِزٝ ٌُ ُمِزَت آ ُْٞن ًُ َعَي ََب اىِّصَٞب َِ َعَيٚ ُمِزَت َم ِْ اَىِزٝ ٍِ 

ٌْ ٌْ َقْجِيُن َُ َىَعَيُن َرَزُق٘  

ிசுரசறகஶப! ீங்கள் இஷநச்சம் ( க்ர) 
உஷடர்கபரக றகழ்ற்கரக உங்கலக்கு 
பன்திபேந்ர்கள் ீது ஶரன்பு 
கடஷரக்கப்தட்டரஶ உங்கள் ீதும் ஶரன்பு 
கடஷரக்கப்தட்டுள்பது. (அல்குர்ஆன் 2:183) 

ஶரன்தினுஷட றகப்வதபேம் இனட்சறத்ஷ 
அல்னரஹ் இந் சணத்றல் கூறுகறநரன். சபக 
ரற்நத்றல் ஶரன்பு தரரி தங்ஷக கறக்கறன்நது 
ன்தஷ இந் சணம் அநறிக்கறநது.  

பஸ்னறம் க்கஷப தக்குப்தடுத்ற 
ல்வனரழுக்கபள்பர்கபரக அல்னரஹ்ஷ 
தந்து டக்கக் கூடிர்கபரக ரற்றுஶ இந் 
ஶரன்தின் திரண இனக்கரகும்.   

சயர் வசய்றனறபேந்து ஶரன்பு றநக்கும் ஷ 
சரப்திடக்கூடரது, தபேகக்கூடரது, ஷணிிடம் 
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உநவு வகரள்பக்கூடரது ஶதரன்ந ஆகுரக்கப் தட்ட 
சறன கரரிங்கள் டுக்கப்தடுகறன்நண. ணக்கு 
உரிஷரண இக்கரரிங்கஷப அல்னரஹ்வுக்கரக 
ஷக ிட்டு றரகம் வசய் பன்பேதன் 
அடுத்னுஷட வசரத்துக்கஷப அதகரிக்க 
ரட்டரன், வகரள்ஷபடிக்க ரட்டரன், ரணக் 
ஶகடரண, தரரண கரரிங்கபில்,  ஈடுதட 
ரட்டரன். ஶரசடி வசய் துி ரட்டரன். 
வதரய் ஶதசரட்டரன் இது ஶதரன்ந ந் எபே 
ீஷரண ிகரங்கபிலும் ன்ஷண ஈடுதடுத்றக் 
வகரள்ப ரட்டரன். இத்ஷக வசற்தரட்டுக்ஶக 
க்ர ணப்தடும். இன்னுவரபே ரர்த்ஷில் 
வசரன்ணரல் அல்னரஹ்ஷ அஞ்சற இஹ்னரஷம 
கஷடப்திடித்து அணது  கட்டஷபகஷப 
பழுஷரக ற்று டந்து தரங்கஷபிட்டு 
எதுங்கறக் வகரள்ஶ க்ரகும். 

ِْ َْٝشَح َأِثٜ َع َٜ َُٕش ُٔ َسِض ُٔ، اىَي ْْ ِٔ َسُعُ٘ه َقبَه: َقبَه َع  اهلُل َصَيٚ اىَي

ِٔ ْٞ ٌَ َعَي ِْ»: ََٗعَي ٍَ ٌْ َْ٘ه ََٝذْع َى َََو اىُضِٗس َق ِٔ، َٗاىَع َْٞظ ِث ِٔ َفَي  َحبَجٌخ ِىَي

ُْ ِفٜ ُٔ ََٝذَع َأ ٍَ ُٔ َطَعب ََٗشَشاَث » 
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ஶரன்பு ஷத்றபேக்கும் ஶதரது வதரய் 
ஶதசுஷபம் அன் அடிப்தஷடில் வசல் 
தடுஷபம் ர் ிட்டுிடில்ஷனஶர அர் 
ரகறத்றபேப்தணரலும், தசறத்றபேப்தணரலும் 
அல்னரஹ்வுக்கு ந் ஶஷபறல்ஷன ண தி 
(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர் : 
அபூயளஷர (னற) தல் புகரரி) 

ஆன்ீக ரீறில் க்கஷப தண்தடுத்ற வனௌகலக 
ரழ்ில் வசல்ீர்கபரக  பர்த்வடுக்கும் 
வதபேம் இனட்சறப் தத்றன் திற்சறப் 
தரசஷரக இபேப்தது ரன் எபே ர கரன 
ஶரன்பு! எவ்வரபே க்க ற தரடுகலம் 
(இதரத்கலம்) இந்ப் திற்சறஷத் ரன் 
ங்கலக்கு ங்கப்தடுகறநது. உள்பத்ஷபம்  
உடஷனபம் தூய்ஷப் தடுத்துது ஶதரல் 
சுற்நறிபேக்கும் உநவுகலடன் தூய்ஷர க 
டப்தஷபம் கற்றுத்பேகறநது.  

ُٔ ََِع َأَّ َْٝشَح َأَثب َع َٜ َُٕش ُٔ َسِض ُٔ، اىَي ْْ ِٔ َسُعُ٘ه َقبَه: َُٝقُ٘ه َع  اهلُل َصَيٚ اىَي

ِٔ ْٞ ٌَ َعَي ُٔ َقبَه' : ََٗعَي ََِو ُمُو: اىَي ِِ َع ًَ اْث ُٔ، آَد ًَ، ِئَىب َى ُٔ اىِّصَٞب  ََٗأَّب ِىٜ َفِاَّ

ِٔ، َأْجِضٛ ًُ ِث َُ َِٗئَرا ُجٌَْخ، َٗاىِّصَٞب ًُ َمب ْ٘ َٝ ًِ ْ٘ ٌْ َص  َٗاَل َْٝشُفْش َفاَل َأَحِذُم

ُْ َّْٝصَخْت، ُٔ َفِا ْٗ َأَحٌذ َعبَث ُٔ، َأ َُٞقْو َقبَرَي ٍُْشٌؤ ِئِّٜ َفْي ٌٌ ا َصبِئ  ' 
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ஶரன்பு உங்கஷப ீஷகபினறபேந்து டுக்கும் எபே 
ஶகடரகும் ன்று அல்னரஹ் கூறுகறநரன். 
ணஶ உங்கபில் பேம் ஶரன்பு திடித்றபேக்கும் 
ஶதரது வகட்ட ஶதச்சுக்கள் ஶதச ஶண்டரம். ணீ் 
கூச்சல் ஶதரட ஶண்டரம் ஶனும் சறணரல் 
அல்னது சண்ஷடக்கு ந்ரல் ரன் 
ஶரன்தரபி(ன்னுடன் திச்சறஷணப்தடரஶ) ன்று 
கூநட்டும் ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
அநறிப்தர் : அபூயளஷர (னற) தல் புகரரி. 

ரஷ றநந்ரல் தூசணம் ஶதசுதர்கலக்கு, 

வகட்டரர்த்ஷகஷப தன் தடுத்து தர்கலக்கு, 

ணீ் கூச்சல் ஶதரடுதர்கலக்கு, அஷண ிட்டும் 
தூரகறட ங்கலஷட டத்ஷகஷப சலர்வசய்து, 

ல்ன தண்தரடுகஷப பர்த்துக் வகரள் ற்கு 
ஶரன்பு எர் அரி சந்ர்ப்தம். 

க்கலக்கு வரல்ஷன வகரடுக்கரல் இவு 
ஶங்கபில் அட்ஷடடிக்கரல், தரஷகபில் 
ிஷபரட்டுகபில் ஈடுதடரல் அடுத்ர்கலக்குக் 
கஷ்டத்ஷ வகரடுக்கரல் ரப் தகறக்வகரள்ப 
ஶண்டும்.  
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குநறப்தரக பஸ்னறம்கஷபப் தற்நற ரற்று   
ண்தர்கபிடத்றல் ப்தரண ண்ங்கள் 
உபேரகர பஷநில் டந்து வகரள்லம் 
அஶஶஷப ஶரன்தின் ரண்புகஷப 
புரிஷக்கும் வசல்தரடுகஷப கரண்திக்க 
ஶண்டும்.  

 ல்னறக்கத்ஷ ற்தடுத் இதுவும் ஏர் அரி 
சந்ர்ப்தம் ன்தஷ நந்து ிடக் கூடரது. ஆத்ீக 
வனௌகலக ரழ்ின் அர்த்ங்கஷப புரிஷத்து 
வசல் தடுத் ஷப்ஷ ரன் இந் ரன் 
ங்கபிடம் றர்ப்தரர்க்கறநது. இந் ஶரக்கத்ஷ 
புரிரல் இந்ப் திற்சறகஷப வதநரல் எபேர் 
ஶரன்பு ஶரற் தரல் ந்ப் திஶர சணபம் 
கறஷடரது. 

 

 அல்குர்ஆணின் ரம். 
ُْٖش َُ َش ٍََضب ِّْضَه اَىِزٛ َس ِٔ ُأ ُُ ِفٞ َْبٍد ِىيَْبِط ًُٕذٙ اْىُقْشآ َِ ََٗثِٞ َُٖذٙ ٍِ  اْى

ُِ َٗاْىُّفْشَقب  
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ரன் ரம் த்ஷக கத்தும் 
உஷடவன்நரல், அறல்ரன் ணிர் கலக்கு 
றகரட்டிரகவும், ஶரண றஷத் வபிரக்கக் 
கூடிரகவும் ன்ஷ ீஷஷப் திரித்நறிக்கக் 
கூடிரகவும் உள்ப றபேக்குர்ஆன் ( ன்னும் 
இவ்ஶம்) அபேபப்வதற்நது. ஆகஶ உங்கபில் 
ர் அம்ரத்ஷ அஷடகறநரஶர அர், அறல் 
ஶரன்பு ஶரற்கவும்|| (அல்குர்ஆன் 2 :185) 

பஸ்னறம் சபகத்துக்கும் அல்குர்ஆனுக்கும் 
இஷடிலுள்ப வபேங்கற வரடர்பு ீங்கறஶ 
இன்ஷந இஸ்னரற உம்த் அனுதித்துபேம் 
இன்ணல்கலக்கும், இறவுகலக்கும் அடிப்தஷடக் 
கரரகும். பஸ்னறம் உம்த் இந் வதபேஷ 
கஷப ீண்டும் வதந ஶண்டு வன்நரல் 
அல்குர்ஆஶணரடு வபேங்கற உநஷ ற்தடுத்றக் 
வகரள்ஶ எஶ றரகும்.  

இக்குர்ஆன் பனஶ ஜரயறனறத் சபகம் 
சுணத்றன் சபகரக ரற்நப்தட்டது. ரணில் 
றகப்வதபேம் ரற்நங்கலம் வற்நறகலம் அந் 
சபகத்ரல் இஸ்னரற உம்த்றற்கு 
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ங்கப்தட்டுள்பது. ணஶ குர்ஆனுடன் வரடர்ப் 
புகஷப ஶற்வகரள்லம்  றகபில் சறனஷ 
கரஶண்டும். ணஶ குர்ஆன்' தற்நற 
அநறஷபம் சுன்ணர தற்நற வபிiஷபம் 
வதற்றுக் வகரள்ப ஶண்டும். 

 அல்குர்ஆன் அல்னரஹ்ின் ரர்த்ஷரகும். 
அஷண ன்னுஷட தூர் தி பயம்த் (மல்) 
அர்கள் ீது அல்னரஹ் இநக்கற ஷத்ரன். 
குர்ஆனுக்கு கத்ரண அந்ஸ்து உண்டு. ணஶ 
குர்ஆன் ஏதுறலும் அஷக் வகரண்டு 
வசனரற்றுறலும் ஆர்ம் வகரள்பஶண்டும்.  

குர்ஆஷண ஏதுகறன்ந பஃறனுக்கு உரம் 
உத்பேஜ்ஜர தத்ஷப் ஶதரன்நது. அன் ம் 
றுரகும். அன் சுஷபம் 
இணிஷரணரகும்.குர்ஆஷண ஏர பஃறனுக்கு 
உரம் ஈத்ம்தத்ஷப் ஶதரன்நரகும். அற்கு 
றும் கறஷடரது அன் சுஷ 
இணிஷரணது. குர்ஆஷண ஏக் கூடி 
ஞ்சகனுக்கு உரம் ஷயரணர தத்ஷப் 
ஶதரன்நரகும். அன் ம் ல்னது அன் சுஷ 
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கசப்தரணது. குர்ஆஷண ஏரனுக்கு உரம் 
யன்னனர தஷப் ஶதரன்நரகும்.  அற்கு 
றுறல்ஷன அன் சுஷ கசப்தரணது ண தி 
(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: அபூ 
பமர அல் அஷ்அரி (ற) தல்: புகரரி, பஸ்னறம்) 

குர்ஆனுடன் ரழும் எபே பஸ்னறம் றும் 
சீும் எபே பஸ்னறரகஶ ப்ஶதரதும் 
கரட்சறபிப்தரர்.றச்சரக குர்ஆணின் பனஶ 
உள்பங்கள் உிர் வதறுகறன்நண.  

ََب َُ ِئَّ ٍُِْ٘ َُْإ َِ اْى ُٔ ُرِمَش ِئَرا اَىِزٝ ٌْ َِٗجَيْذ اىَي ُٖ ٌْ ُرِيَْٞذ َِٗئَرا ُقُيُ٘ث ِٖ ْٞ ُٔ َعَي  آَٝبُر

ٌْ ُٖ ََبًّب َصاَدْر ٌْ ََٗعَيٚ ِئٝ ِٖ َُ َسِث ََ٘مُي٘ ََٝز  

பஃறன்கள் ரவணில் அல்னரஹ்ஷப்தற்நற 
ஞரதக பட்டப்தட்டரல் அர்கபது உள்பங்கள் 
டுங்கும்.அணது சணங்கள் அர்கலக்கு 
ஏறக்கரண்திக்கப்தட்டரல் அர்கபது ிசுரசத்ஷ 
அறகரிக்கும். ஶலும் அர்கள் து இட்சகன் 
ீது பழுஷரக வதரறுப்புச்சரட்டுரர்கள். (8:2) 

அல்னரஹ்ஷபம் அணது சணங்கஷபபம் 
பழுஷரக ம்திக்ஷக வகரண்ட எபே பஃறணின் 
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உள்பம் தரல் ஶதரல் தரிசுத்ரக இபேக்கும். 
அழுக்கஷடற்கு ச்சந்ர்ப்தத்ஷபம் 
ங்கரட்டரன். இந்றஷனஷ வரடர்ற்கு  
குர்ஆஷண ஏவும் அன் தடி வசனரற்நவும் 
ஶண்டும். அப்தடி வசய்கறநர் சறநந்து 
ிபங்குரர். 

ந்வரபே தஷனபம் தத்றரிஷகபம் ரசறக்கும் 
ஶதரது ன்ஷ ங்கப்தடு றல்ஷன.  
அல்னரஹ்வுஷட ரர்த்ஷரண குர்ஆஷண 
ஏதும்ஶதரது எவ்வரபே ழுத்துக்கும் 
ன்ஷபண்டு. றக்கறத்றக்கற  ஏறணரலும் இந் 
ன்ஷ கறஷடக்கப் வதறுகறநது. 

َِْعُذ َِ اهلِل َعْجَذ َع ُٔ َصَيٚ اهلِل َسُعُ٘ه َقبَه: َُٝقُ٘ه ٍَْغُعٍ٘د، ْث ِٔ اىَي ْٞ ٌَ َعَي : ََٗعَي

ِْ ِْ َحْشًفب َقَشَأ ٍَ ُٔ اهلِل ِمَزبِة ٍِ ِٔ َفَي َٖب، ِثَعّْشِش َٗاىَحَغَُْخ َحَغٌَْخ، ِث ٍَْضبِى  َأُقُ٘ه اَل َأ

ِْ َحْشٌف، اْىٌ ًٌ َحْشٌف َأِىٌف ََٗىِن ٌٌ َحْشٌف َٗاَل ٍِٞ َحْشٌف َٗ . 

ர் அல்குர்ஆணினறபேந்து எபே ழுத்ஷ 
ஏதுகறன்நரஶர அபேக்குப்  எபே ன்ஷ 
ங்கப்தடும். அந் எபே ன்ஷ தத்ரகப் 
வதபேக்கப்தடு அனறப் னரம் ீம் ன்தது எபே 
ழுத்து ண ரன் கூநரட்ஶடன். அனறப் எபே 
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ழுத்து னரம் எபே ழுத்து  ீம் எபே ழுத்ரகும். 
(ணஶ அனறப் னரம் ீம் ண ஏறணரல் 30 
ன்ஷகள் கறஷடக்கும்) ண தி ( மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர் : இப்னு ஸ்ஊத் (ற), 
ஆரம் : ரற  றர்றற  அஹ்த், யரகறம். 

ரம் ங்கஷபபம் ங்கள் உடல்கஷபபம் 
அகுப்தடுத்துது ஶதரல் ரங்கள் சறக்கும் 
டீுகஷபபம் குர்ஆஷணக் வகரண்டு அகுப்தடுத் 
ஶண்டும் திகரசறக்கச் வசய் ஶண்டும். 

ِْ َْٝشَح، َأِثٜ َع َُ َُٕش ِٔ اهلُل َصَيٚ اهلِل َسُعَ٘ه َأ ْٞ ٌَ، َعَي  َرْجَعُي٘ا َىب»: َقبَه ََٗعَي

ٌْ َُ ٍََقبِثَش، ُثَُٞ٘رُن َُ ِئ َْٞطب ِّْْفُش اىَّش َٝ َِ ِْٞذ ٍِ ِٔ ُرْقَشُأ اَىِزٛ اْىَج اْىَجَقَشِح ُعَ٘سُح ِفٞ » 

உங்கலஷட டீுகஷப ஷரடிகபரக ஆக்கற 
ிடரீர்கள். சூத்துல் தகர ஏப்தடுகறன்ந 
டீ்டினறபேந்து ஷத்ரன் ிண்ஶடரடுகறன்நரன். 
ண தி(மல்) கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் : 
அபூயளஷர (ற), ஆரம் : பஸ்னறம் 

ஷத்ரஷண டீுகபினறபேந்து ிட்டுற்கு 
குர்ஆன் சறநந் ஆபரகும். அல்னரஹ்ின் 
ரர்த்ஷகப உச்சரிக்கப்தடும் டீரக அது 
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ரறும்ஶதரது ஷத் ரன் ஶரல்ிஷடந்ணரக 
ஏடிிடுகறநரன். ணிர்கலம் தரதுகரப்புப் வதற்று 
ிடுரர்கள். கரஷன ரஷனிலும் இில் 
தூங்கும் ஶதரதும் குர்ஆன் ஏறக் வகரள்ஶரடு 
திகபரர் கற்றுத்ந் அவ்ரதுகஷபபம் ஏறக் 
வகரள்லம் தக் கத்ஷ ற்தடுத்றக் வகரள்ப 
ஶண்டும். 

குர்ஆஷண ரற்தது ரட்கலக்குள் ஏற படிபங்கள் 
ண தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
அநறிப்தர்: அப்துல்னரஹ் இப்னு அம்ர் ( ற), 
தல்: றர்றற (இரம் ரசறபேத்ீன் அல்தரணி (நஹ்) 
இந் யீஸ் மயீயரணது ன்கறநரர்கள்.) 

ஏவ்வரபே ரலம் து கரரிங்கஷப 
பஷநரகச் வசய்ற்கு ஶங்கஷப எதுக்கறக் 
வகரள்து ஶதரல் குர்ஆன் ஏறக் வகரள்ற்கும் 
ஶங்கஷப எதுக்கறக் வகரள்பஶடும்.  

ஆகற குனறல் ஏதுல்: 

குர்ஆன் ஏதும் ஶதரது அகறபஷநில் ஜ்தீ் 
சட்டங்கஷப ஶதி ஏதுற்கு பற்சறக்க 
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ஶண்டும். கரம் இது அல்னரஹ்வுஷட 
ரர்த்ஷரகும். அகற குனறல் ஏதுஷ அன் 
ிபேம்புகறநரன். 

அல்குர்ஆஷண அகரக இரகறட்டு ஏரன் 
ம்ஷச் ஶசர்ந்ன் இல்ஷன ண தி(மல்) 
கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர் : அபூயளஷர ( ற), 
ஆரம் புகரரி) 

உங்கள் குல்கபிணரல் அல்குர்ஆஷண 
அகுதடுத்துங்கள் ண தி(மல்) கூநற ணரர்கள்.  
(அநறிப்தர் : தர்ர இப்னு ஆமறப் (ற), ஆரம் : 
அஹ்த், அபூரவூத் இப்னு ரஜர, ரற 

குர்ஆஷண கற்றுக் வகரடுப்ஶதரம் 

குர்ஆஷண றநம்தட கற்று ஏதுதுடன் - அன் 
ிபக்கங்கஷப புரிந்து வகரள் துடன்- 
ற்நர்கலக்கும் கற்றுக் வகரடுக்க பற்சறக்க 
ஶண்டும். கரம் அது ங்கள் றகரட்டி. அன் 
ிபக்கரண சுன்ணர ங்கள் தரஷ. 

 ِْ َُ َع ََب ِِ ُعْض َُ، ْث ُٜ َقبَه: َقبَه َعَّفب ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَِْج ْٞ ٌَ َعَي َُ»: ََٗعَي ٌْ ِئ  َأْفَضَيُن

ِْ ٍَ ٌَ َُ َرَعَي ََٔ اىُقْشآ ََُٗعَي » 



21 
 

உங்கபில் றகவும் சறநந்ர் குர்ஆஷணத் ரனும் 
கற்று திநபேக்கும் கற்றுக் வகரடுப்தஶ ண  
தி(மல்) கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர் : உஸ்ரன் 
(ற) ஆரம் புகரரி) 

குர்ஆஷண ஆரய்ஶரம். 

க்கள் அல்னரஹ்ின் றகரட்டல்கஷப அநறந்து 
புரிந்து வசல்தடுற்கரகஶ அல்னரஹ் 
ன்னுஷட ஶரண குர்ஆஷண றக பி 
ஷடில் இனகு வரறில் இநக்கற 
ஷத்துள்பரன். 

َُ ََٝغْشَّب ََٗىَقْذ َْٖو ِىيِزْمِش اْىُقْشآ ِْ َف ٍَُذِمٍش ٍِ  

(ணிர்கள் சறந்றத்து ஆரய்ந்து) ல்லுர்ச்சற 
வதறும் வதரபேட்டு இத்றபேக் குர்ஆஷண ரம் றக்க 
பிரக்கறிபேக்கறன்ஶநரம். ஆகஶ, (குர்ஆஷணக் 
வகரண்டு) ல்லுர்ச்சற வதறுஶரர் பேம் 
உண்டர? (அல்குர்ஆன் 54 : 17, 22, 32, 40) 

َُ َأَفَيب َُ ََٝزَذَثُشٗ ًْ اْىُقْشآ َٖب ُقُيٍ٘ة َعَيٚ َأ َأْقَّفبُى  
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அர்கள் இக் குர்ஆஷண ஆரய்ந்து தரர்க்க 
ஶண்டரர? அல்னது உள்பங்கள் ீது பூட்டுக்கள் 
ரன் ஶதரடப்தட்டு ிட்டணர?|| (47:24) 

َُ َأَفَيب َُ ََٝزَذَثُشٗ ْ٘ اْىُقْشآ َُ ََٗى ِْ َمب ِْْذ ٍِ ِْٞش ِع ِٔ َغ ََ٘جُذٗا اىَي ِٔ َى َمِضًٞشا اْخِزَيبًفب ِفٞ  

அர்கள் இக்குர்ஆஷண ஆரய்ந்து தரர்க்க 
ஶண்டரர? அல்னரஹ் அல்னரர் கபிடறபேந்து 
இது ந்றபேந்ரல் இறல் அஶணக பண்தரடுகஷப 
கரண்தரர்கள். (4:82) 

பண்தரடுகபற்ந சந்ஶகங்கபற்ந குப்தங்கபற்ந 
வபிரண ரர்த்ஷகஷப வகரண்டு அல்னரஹ் 
இந் ஶத்ஷ இநக்கற ஷத்துள்பரன்.  

அல்னரஹ்ின் கட்டஷபகலக்கும் அர்கலக்கு 
அனுப்தப்தட்ட இஷநத்தூர்கபின் கட்டஷப 
கலக்கும் ரறுவசய்றணரல் அறக்கப்தட்ட 
சபகங்கஷப அல்னரஹ் குர் ஆணில் ங்கலக்கு 
டுத்துக் கரட்டி ிட்டு குர்ஆஷண சறந்றக்க 
ஶண்டரர  ன்று அநறவுஷ கூநற இதுஶதரன்ந 
அறவுகபினறபேந்து ற்கரத்துக் வகரள்ப 
றகஷபபம் வபிவுப்தடுத்றபள்பரன். ணஶ 
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குர்ஆஷண தடிப்ஶதரம் சறந்றப்ஶதரம் வசல் 
தடுஶரம். 

குர்ஆன் ற டப்ஶதரம். 

குர்ஆஷண றுத்ன் - அன் ஶதரஷணகஷப 
டுத்து டக்க றுத்ன்-குர்ஆஷண 
இநக்கறஷத் அல்னரஹ்ஷபம் அக்குர்ஆஷண 
க்கபிடத்றல் ஶதரஷண வசய் அல்னரஹ்ின் 
தூரின் றபஷநகஷபபம் றுத்ணரரன். 
ணஶ அன் இந் உனகறல் 
ஷ்டப்தட்டணரகவும் றுஷில் 
இறஷடந்ணரகவும் குபேடணரகவும் 
ழுப்தப்தட்டு ண்டிக்கப்தடுரன் 

 

ِْ ٍَ ِْ َأْعَشَض َٗ َُ ِرْمِشٛ َع ُٔ َفِا ُٓ َضًْْنب ٍَِعَّٞشًخ َى َّْحُّشُش َٗ ًَ ْ٘ ٍَِخ َٝ ََٚ اْىِقَٞب َأْع   

ِ ٌَ ََٚ َحَّشْشَرِْٜ ِى ُْْذ ََٗقْذ َأْع َٖب آَٝبُرَْب َأَرْزَل َمَزِىَل َثِّصًٞشاَقبَه ُم  ََٗمَزِىَل َفَِْغَٞز

ًَ ْ٘ َٞ َْْغٚ اْى ُر َسّة َقبَه      

ன் ணது ல்லுதஶசத்ஷ ( அல்குர்ஆஷண)ப் 
புநக்கிக்கறன்நரஶணர அனு ஷட ரழ்க்ஷக 
றச்சரக வபேக்கடிரணரகஶ இபேக்கும். 
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றுஷில் ரம் அஷணக் குபேடணரகஶ 
ழுப்புஶரம். 

ணது இட்சகஶண! தரர்ஷபஷடணரக இபேந் 
ன்ஷண ீ ன் குபேடணரக ழுப்திணரய் ண 
அன் ஶகட்தரன். அவ்ரறு ரன் து சணங்கள் 
உன்ணிடம் ந்ண. அற்ஷந ீ நந்து ிட்டரய். 
இவ்ரஶந இன்ஷந றணம் ீபம் நக்கடிக்கப் 
தடுகறன்நரய் ண அல்னரஹ் கூறுரன். (20:124) 

குர்ஆணின் றில் அஷப்ஶதரம் 

க்கலக்கு ற கரட்ட இநக்கப்தட்ட குர்ஆஷண 
வகரண்டும் அற்கு ிபக்கம் கூநற தி(மல்) 
அர்கபின் சுன்ணரஷக் வகரண்டும் க்கலக்கு 
அஷப்பு ிடுக்க ஶண்டும். ன்ஷஷ ி 
ீஷஷ டுக்க ஶண்டும். இதுஶ எபே 
பஸ்னறபக்கு திரண ஆரரகும். 

ِٓ ُقْو ِٔ ِئَىٚ َأْدُع٘ َعِجِٞيٜ َِٕز ِِ َأَّب َثِّصَٞشٍح َعَيٚ اىَي ٍَ َُ اَرَجَعِْٜ َٗ ِٔ َُٗعْجَحب  اىَي

ٍَب َّب َٗ َِ َأ ٍِ َِ َُّْشِشِمٞ اْى  

திஶ) ீர் கூறும்: இதுஶ ணது ( ஶரண) ற. 
(உங்கஷப) அல்னரஹ்ின் தக்கம் 
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அஷக்கறன்ஶநன். வபிரண ஆரத்றன் ீஶ 
ரனும் ன்ஷணப் தின்தற்நற ர்கலம் 
இபேக்கறன்ஶநரம். ( இஷ துஷகஷப ிட்டும்) 
அல்னரஹ் றகப் தரிசுத்ரரணன். ஆகஶ, 

(அனுக்கு) இஷஷப்ஶதரரில் ரனும் 
எபேணல்ன|| (12:108) 

அல்குர்ஆன் பஸ்னறம்கலக்கு ட்டுன்நற 
பழுணி சபத்றற்கும் உரிரக அபேப் 
தட்டணரல் அம்க்கலக்கு குர்ஆஷண 
அநறபகப்தடுத் ஶண்டும். 

இவு க்கம்: 

ஷண கரனங்கபில் இவு ஶங்கபில் றன்று 
ங்குது ஶதரல் ஶரன்பு கரனத் றலும் இவு 
க்கத்றல் ஈடுதட ஶண்டும் அதுவும் 
ஈரனுடனும் அல்னரஹ் ிடத்றல் ன்ஷஷ 
றர்தரர்த்தும்  வரஶண்டும்.  

ِْ َْٝشَح َأِثٜ َع َُ َُٕش ِٔ َسُعَ٘ه َأ ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ِْ»: َقبَه ََٗعَي ٍَ ًَ  َقب

َُ ٍََضب ََبًّب َس ُٔ ُغِّفَش َٗاْحِزَغبًثب، ِئٝ ًَ ٍَب َى ِْ َرَقَذ ٍِ ِٔ ِّْج َر » 
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ர் ரணில் ம்திக்ஷகபடனும் ன்ஷஷ 
றர்தரர்த்தும் றன்று ங் குகறநரர்கஶபர 
அபேஷட பன்ஷ தரங்கள் ன்ணிக்கப்தடும் 
ண தி(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் 
அபூயழஷர(னற) தல்: புகரரி  

உம்ர வசய்து 

ِْ َِْعُذ: َقبَه َعَطبٍء، َع َِ َع َٜ َعَجبٍط اْث ُٔ َسِض ََب، اىَي ُٖ ْْ  َقبَه: َُٝقُ٘ه ُْٝخِجُشَّب َع

ِٔ َسُعُ٘ه ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ٍَْشَأٍح ََٗعَي َِ ِىب َّّْصبِس، ٍِ َٕب - اأَل ََب ُِ َع  َعَجبٍط اْث

َٖب َفَِْغُٞذ ََ ََْعِل ٍَب» -: اْع ٍَ ُْ َِ َأ َُ: َقبَىْذ ،«ٍََعَْب؟ َرُحِجٞ  َّبِضٌح، َىَْب َمب

ُٔ ٍُ َأُث٘ َفَشِمَج ُٔ، ُفاَل َٖب َٗاْثُْ ِْٗج َٖب، ِىَض ِْ َْْضُح َّبِضًحب ََٗرَشَك َٗاْث َّ ،ِٔ ْٞ : َقبَه َعَي

َُ َفِاَرا» ُُ َمب ٍََضب َِِشٛ َس ِٔ، اْعَز َُ ِفٞ ََْشًح َفِا َُ ِفٜ ُع ٍََضب ْٗ «َحَجٌخ َس ً٘ا َأ  َّْح

ََب َقبَه ٍِ  

ஶரன்பு ரத்றல் உம்ர வசய்து யஜ் 
வசய்ற்கு சரகும். ஆகஶ ஶரன்தில் உம்ர 
வசய்து வகரள் ண எபே அன்சரரிப் வதண்ணுக்கு 
தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ( ஆரம்: 
மரி) 

ர்த்றன் ரம்: 
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ரன் ஷ பி க்கபின் னணில் அக்கஷ 
வகரள்லம் ரரகும். ணி ஶத்ஷபம் 
ணிரதிரணத்ஷபம் பர்க்கும் ரரகும். 
ஷண ரங்கள் அல்னது ரட்கஷபிட 
இம்ரத்றல் ர்ம் வசய்ற்கு 
ஊக்குிக்கப்தடுகறநது. கரம் இது 
அல்னரஹ்வுஷடரம். குர்ஆன் அபேபப்தட்ட 
ரம். தி(மல்) அர்கலம் ஷண 
ரட்கஷபிட ரனுஷட ரத்றல் அறகம் 
ரரி ரரிங்கக் கூடிர்கபரக இபேந்ரர்கள். 

ُِ َ ِِ َُ»: َقبَه َعَجبٍط، اْث ِٔ َسُعُ٘ه َمب ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ََ٘د ََٗعَي  اىَْبِط، َأْج

َُ َُ٘د ََٗمب ُُ ٍَب َأْج َُ ِفٜ َُٝن٘ ٍََضب َِ َس ُٓ ِحٞ َُ ِجْجِشُٝو، َْٝيَقب ُٓ ََٗمب  ُمِو ِفٜ َْٝيَقب

َْٞيٍخ ِْ َى ٍِ َُ ٍََضب ُٔ َس َُ، َفَُٞذاِسُع ِٔ َفَيَشُعُ٘ه اىُقْشآ ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي  ََٗعَي

َُ٘د ِْٞش َأْج َِ ِثبىَخ َُْشَعَيِخ اىِشِٝح ٍِ اى » 

தி ( மல்) அர்கள் க்கலக்கு ல்னஷ ரரி 
ங்குதர்கபரக இபேந்ணர். ஜறப்ரீல் ( அஷன) 
ரன் ரத்றல் தி ( மல்) அர்கஷபச் 
சந்றக்கும் ஶஷபில் தி ( மல்) அறகறகம் 
ரரி ரரி ங்குரர்கள். ஜறப்ரீல் ( அஷன) 
ரணின் எவ்வரபே இவும் ரன் 
படிபம்ஷ தி ( மல்) அர்கஷபச் 
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சந்றப்தரர்கள். தி ( மல்) அர்கள் ஜறப்ரீனறடம் 
குர்ஆஷண ஏறக் கரட்டுரர்கள். ஜறப்ரீல் ( அஷன) 
அர்கஷப திர்கள் சந்றக்கும் ஶதரது ஷக் 
கரற்ஷநிட அறகறகரக ரரி ங்குரர் கள். 
அநறிப்தர் இப்னுஅப்தரஸ் (னற) தல் புகரரி -  

ணிணிடத்றனறபேந்து கஞ்சத்ணத்ஷ அகற்நற 
ரபர ணப்தரன்ஷஷ பக்கச் வசய்பம் 
றரன் ர்ரகும். ணஶ அல்னரஹ்வுக்கு 
தந்து கத்றற்கு தந்து எபே துண்டு 
ஈத்ப்தத்ஷரது ர்ம் வசய்பரறு 
தி(மல்) வுகறநரர்கள்;. 

ஶதரீத்ப்தத்றன் சறறுதுண்ஷடஶனும் ர்ம் 
வசய்து கத்றனறபேந்து தரதுகரத்துக் வகரள்லங்கள் 
ண தி ( மல்) கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் அீ 
தின் யரறம் (னற) தல் புகரரி  

ர்ம் வசய்ற்கு ல்ஶனரரிடத்றலும் ல்னர 
சந்ர்ப்தங்கபிலும் ரய்ப்பு இபேக்கரது வசல்ம் 
இபேக்கரது. உண்ஷில் ர்ம் ன்தது 
ல்னரர்த்ஷ கூறுதும் புன்ணஷக பூப்ததும் 
ன்றும் தி(மல்) அர்கள் கூநறபள்பரர்கள். 
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ம்றடம் வகரடுப்தநகு துவுறல்ஷன ன்நரல் 
சறரித் பகத்துடன் அன்தரண ரர்த்ஷில் 
ஶதசஶண்டும். 

 ‘‘ர்ம் எவ்வரபே பஸ்னறறன் ீதும் 
கடஷரகும் ண தி ( மல்) கூநறதும், 

தித்ஶரர்கள் அல்னரஹ்ின் தூஶ! ( ர்ம் 
வசய்ற்கு வதரபேள்) துவும் கறஷடக்கிட்டரல்... 
ணக் ஶகட்டணர். அற்கு தி ( மல்), ஶனும் 
ஷகத் வரறல் வசய்து, ரபம் அன் பனம் 
தனணஷடந்து ர்பம் வசய் ஶண்டும் 
ன்நரர்கள். ஶரர்கள் அதுவும் படி 
ில்ஷனரின் ணக் ஶகட்டற்கு. 
ஶஷபஷடர்கலக்கு உி ஶடி றற்கும் 
துபேற்நர்கலக்கு உ ஶண்டும் ன்று 
தறனபித்ரர்கள். அதுவும் இனில்ஷனரின் 
ன்று ஶரர் கள் ஶகட்டற்கு, ற்கரரித்ஷச் 
வசய்து ீஷினறபேந்து ம்ஷத் டுத்துக் வகரள்ப 
ஶண்டும். இதுஶ அர் வசய்பம் ர்ரகும் ண 
தி ( மல்) கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் அபூபமர 
(னற) தல் புகரரி ( 
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தி மல் அர்கள் ங்கபிடம் ர்ம் வசய் 
ஶண்டும் ன்று ிணரல், ங்க பில் எபேர் 
கஷடத் வபேவுக்குச் வசன்று கூனற ஶஷன வசய்து 
இபே ஷகபவு ரணிம் சம்தரறத்து (அஷ ர்ம் 
வசய்து) ிடுரர். அநறிப்தர் இப்னு ஸ்ஊத் 
(னற) தல் புகரரி  

ழ்ஷில் ரழ்ந் சயரதரக்கள் அல்னரஹ்ின் 
தூரின் ரர்த்ஷக்கு றப்பு வகரடுத்து வரறல் 
ஶடி சம்தரறத்து ர்ம் வசய்கறன்ந அபவுகுக்கு 
ஈரஷண தனப் தடுத்றபள்பரர்கள்.ங்கள் 
றுஷக்கு கரம் கூநற, டீ்டில் படங்கற ிட 
ில்ஷன. வசல்த்ரல் ம் வசய் 
படிரிட்டரல் உடல் உஷப்தின் பனரது 
எத்துஷப்புகள் ங்கற உி வசய்தும் 
ர்ரகும் ன்தஷ புரிந்து வகரள்பஶண்டும்.  

ர்ம் வசய்ரல் இவ்வுனகறல் ட்டுன்நற 
றுஷிலும் ன்ஷகறஷடக்கும் ணந அஷசக்க 
படிர ம்திக்ஷகத்ன் சயரதரக்கஷப 
தன்தடுத்றது. 
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அல்னரஹ்ின் றஷனத் ி ஶறு றஶன 
இல்னர றுஷ ரபில் அல்னரஹ் ணது 
றனறன் கலழ் ழுஶதபேக்கு ட்டும் றல் 
வகரடுப்தரன். அறல் எபேர், ணது இடக்கத்துக்கு 
வரிரல் னக்கத்ரல் இகசறரக ர்ம் 
வசய்ர் ண தி ( மல்) கூநறணரர்கள். 
அநறிப்தர் அபூயளஷர (னற) தல் புகரரி   

றுஷின் ஹ்ர் ஷரணத்றல் ணிணின் 
றஷன றகப்தங்கரணது. சூரின் எபே ஷலுக்கு 
அண்ஷில் வகரண்டுந்து றறுத்ப்தடும். ணிர் 
கபிடறபேந்து னறந்ஶரடும் ிர்ஷில்  
அர்கலஷட தரங்கபின்  அபவுக் ஶகற்த  
பழ்கறப் ஶதரரர்கள். அந்ஶத்றல் அந் 
கடுஷரண சூட்டினறபேந்து ழு ஶதபேக்கு  
அல்னரஹ் ணது றலுக்குக் கலழ் றல் 
வகரடுக்கறநரன். அறல் எபேர் ர்ம் வசய்ர் 
ண தி(மல்) இந் யீமறல் குநறப்திடுகறநரர்கள். 
இந் தரக்கறத்ஷ ரபம் வதறுற்கு 
கஞ்சத்ணத்ஷ ிட்டும் எதுங்கற ர்ம் வசய்றட 
ஶண்டும். 
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எபேர் தி ( மல்) அர்கபிடம் ந்து 
அல்னரஹ்ின் தூஶ! அறக ன்ஷ பள்ப 
ர்ம் து? ணக் ஶகட்டரர். ீர் 
ஆஶரக்கறபள்பரகவும், வதரபேள் ஶஷ 
பள்பரகவும், றுஷஷப் தப்தடுதரகவும், 

வசல்த்றல் ஆஷச உள்ப ரகவும் இபேக்கும் 
றஷனில் ர்ம் வசய்ஶ அறக 
ன்ஷபள்பரகும்.  உிர், வரண்ஷடக் குறஷ 
வபேங்கும் ஷ ( ர்ம் வசய்ஷ) 
ரப்தடுத் ஶண்டரம். அந்றஷனில் 
இன்ணரபேக்கு இவ்பவு, இன்ணரபேக்கு இவ்பவு 
ன்று கூறுறலும் அர்த்றல்ஷன. வணணில் 
அப்ஶதரது உது வதரபேள்கள். ற்ந 
ர்கலக்வகன்று ஆகறிட்டிபேக்குஶ ன்று தி 
(மல்) கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் அபூ யளஷர 
(னற) தல் புகரரி  

ணினுக்கு ப்ஶதரதும் வதரபேபரம் அசற. 
சம்தரறக்க ஶண்டும் வசரத்து ஶசர்க்க ஶண்டும் 
ன்ந ஆஷச உண்டு. அணது வதரபேபரரத்றல் 
ற்நர் கலக்கும் ர்ரக மகரத்ரக ஶதரய்ச் 
ஶசஶண்டும். அஶ ஶம் வதரபேபர ரத்றல் 
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ஶதரதுரண வசல்ம் இல்ஷன ன்நரலும் 
இபேப்தஷக் வகரண்டு ஶதரது ரக்கறக் வகரண்டு 
அஷண ற்நர்கலக்கும் வகரடுப்தற்கு பஷண 
ஶண்டும். றுஷஷ அஞ்சறக் வகரண்டு 
வசல்த்றல் ஆஷசக் வகரண்டு ரழும் ஶதரது 
த்ஷபம் றுஷஷபம் தந்து 
வகரடுக்கப்தடும் ர்ஶ உர்ந் ர்ரக 
தி(மல்) அர்கள் வபிவுப்தடுத்துகறநரர்கள். 
உிர் வரண்ஷட குறஷ அஷடபம் ஶதரது ர்ம் 
தற்நற ஶதசுரல் ன்ஷ துவுறல்ஷன 

ஶதசுற்கு சந்ர்ப்தபம் இபேக்கரது. 

எவ்வரபே ரலம் இபே னக்குகள் 
இநங்குகறன்நணர். அவ்ிபேரில் எபேர் 
அல்னரஹ்ஶ ர்ம் வசய்தபேக்குப் திறதனஷண 
அபித்றடுரரக! ணக் கூறுரர். இன்வணரபேர் 
அல்னரஹ்ஶ! (ர்ம் வசய்ரல் வதரபேள்கஷப) 
டுத்து ஷத்துக் வகரள்தர்கலக்கு அறஷ 
ற்தடுத்துரரக! ன்று கூறுரர். ண தி (மல்) 
அர்கள் கூநறணரர். அநறிப்தர் அபூயளஷர 
(னற) தல் புகரரி  
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ர்ம் வசய்கறன்ந ணினுக்கு அல்னரஹ்ின் 
னக்குகள் அபேள் ஶண்டி  திரர்த் றக்கறநரர்கள். 
வகரடுக்கரனுக்கு அறஷ ஶண்டி 
திர்த்றக்கறநரர்கள். அறஷ ிட அபேள் எபே 
பஃறனுக்கு அசறரணரகும். அபேள் 
கறஷடக்கறன்ந ஶதரது அணது ரழ்வு தரக்கறம் 
வதரபேந்றரக ரநறிடுகறநது. ர்ம் வசய்றடும் 
ஶதரது ல்னஷ தூய்ஷரணஷ வகரடுத்றட 
ஶண்டும். அற்குத்ரன் ன்ஷகள் உண்டு. 

 

ம்திக்ஷக வகரண்ஶடரஶ! ீங்கள் சம்தரறத்றல் 
தூய்ஷரணற்ஷநபம் பூறினறபேந்து 
உங்கலக்கு ரம் வபிப்தடுத்றறனறபேந்தும் 
வசனிடுங்கள். கண்ஷ படிக் வகரண்ஶட ி 
ஷ ரங்கறக் வகரள்ப ரட்டீர்கஶபர அத் ஷக 
ட்டரண வதரபேஷபச் வசனிட றஷணக்கரீர்கள். 
அல்னரஹ் ஶஷ ற்நன். புகழுக்குரின் 
ன்தஷ அநறந்துவகரள்லங்கள். (2:267). 
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க்கபின் ஶஷகலக்கரக வகரடுத்துவும் 
யனரனரண சம்தரத்றங்கபி னறபேந்து  வசனிட 
ஶண்டும். உஷப்பு ஆகுரணரகவும் 
தூய்ஷரணரகவும் இபேத்ல் 
அசறரணரகும். சறநந், உர்ரண 
வதரபேட்கஷபஶ க்கலக்கு ங்க ஶண்டும். 
ர்ம் வசய்கறஶநரம், இணரரக ங்குகறஶநரம் 
ன்தற்கரக தழுஷடந் ட்டகரண ஶரசரண 
வதரபேட்கஷப ங்கறடக் கூடரது ண அல்னரஹ் 
ஷடிறக்கறநரன். 

ரர் பஷநரண சம்தரத்றத்றனறபேந்து எபே 
ஶதரீத்ப் தத்றன் றப்புக்கு ர்ம் வசய்ரஶர 
அஷ றச்சரக அல்னரஹ் ணது னக்கத்ரல் 
ற்றுக் வகரண்டு திநகு ீங்கள் உங்கபின் குறஷக் 
குட்டிஷ பர்ப்தது ஶதரன்று அன் ன்ஷஷ 
ஷனஶதரல் உபேம் அபவுக்கு பர்த்து 
ிடுரன். அல்னரஹ் தரிசுத்ரணஷத் ி 
ஶவநஷபம் ற்றுக்வகரள்றல்ஷன ண தி 
(மல்) கூநறணரர்கள். அநறிப்தர்: அபூ யளஷர 
(னற) தல் புகரரி (1410) 
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அல்னரஹ்ின் றபேப்வதரபேத்த்ஷ ரடி ர்ம் 
வசய்ரக இபேந்ரல் அல்னரஹ் வதரபேந்றக் 
வகரள்கறன்ந திகரஶ ர்ம் வசய் ஶண்டும். 
அல்னரஹ் அங்கல கரிக்கர வதரபேட்கஷபஶர 
அல்னது வசல்ங்கஷபஶர தகறர்ந்து வகரடுப்தரல் 
ன்ஷ தும் கறஷடத்துிடப் ஶதரறல்ஷன. 

யரரண றகபில் சம்தரறத்து வசரத்துக்கஷப 
ிரதர வதரபேட்கஷப ர ணில் ஷ 
பிர்கலக்கு தகறர்ந்து வகரடுப்தரஶனர அல்னது 
தள்பிரசல் கலக்கு ங்குரஶனர ன்ஷகள் 
கறஷடக்கப் ஶதரறல்ஷன. 

அல்னரஹ் ல்னஷ ி ஶவநஷணபம் 
ற்றுக் வகரள்றல்ஷன ண தி (மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்.  ( அநறிப்தர்: அபூ யளஷர (ற), 
தல்: புகரரி). 

ங்கலக்கு ரரது ஷரது வகரடுத்ரல் 
அது ல்னரக ரணரக தன்தடுத்துற்கு 
உகந்ரக இபேப்தஷஶ ிபேம்புஶரம். 
ட்டகரணஷ ந்ரல் கண்ஷ படிக் 
வகரண்டு ற்றுக் வகரள்ப ரட்ஶடரம். 
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இதுஶதரனஶ ரம் ற்நர்கலக்கு வகரடுக்கும் 
ஶதரது கூட ல்னஷஶ வகரடுக்க ஶண்டும். ரம் 
ிபேம்புஷஶ ற்நர் கலக்கும் ிபேம்த 
ஶண்டும். 

ீங்கள் ிபேம்புஷ வசனிடர ஷ 
ன்ஷஷ அஷடந்து வகரள்பஶ ரட்டீர் கள். 
ீங்கள் ப்வதரபேஷப வசனிட்டரலும் றச்சரக 
அல்னரஹ் அஷண அநறந்ன் (3:92). 

ஶஶன கூநற 2:267 சணம் அபேபப்தட்டது 
வரடர்தரக தரஉ தின் ஆமறப் (ற) தின்பேரறு 
கூறுகறநரர்கள். 

ஶதரீச்ச த்றனறபேந்து ஶதரீச்சம் கணிகள் தநறக்கும் 
ரட்கபில் அன்சரரித் ஶரர்கள் ம் 
ஶரட்டங்கபினறபேந்து வசங்கரய் குஷனகஷபப் 
தநறத்துக வகரண்டு ந்து ஸ்ஜறதுந் தி 
தள்பிரசனறன் இண்டு தூண்கலக்கறஷடஶ 
கிற்நறல் கட்டித் வரங்க ிடுரர்கள். ஷ 
பயரஜறரீன்கள் அஷ டுத்து உண்தரர்கள். 
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எபே டஷ ஏர் அன்சரரித் ஶரர் அந் 
வசங்கரய் குஷனகலக்கறஷடஶ ட்ட ரண கரய்ந் 
ஶதரீச்சம் குஷனஷத் வரங்க ிட பற்தட்டரர். 
அது அனுறக் கப்தட்டதுரன் ண அர் ண்ிக் 
வகரண்டரர். ( அது கூடரது ன்தஷ சுட்டிக் 
கரட்டுற்கு) அர் வரடர்தரகஶ இந் 
சணத்ஷ அல்னரஹ் அபேபி ணரன். (தல்: இப்னு 
ரஜர ப்மீர் இப்னு கமீர்). 

க்கலக்கு ங்கும்ஶதரது ல்னஷகஷப ங்க 
ஶண்டும் ன்ந ஶதரஷண ஷ ப்ஶதரதும் 
ணறல் வகரள்ப ஶண்டும். அஷணஶ 
அல்னரஹ் அங்கல கரிக்கறநரன். 

ரம் ஷச் வசனிட ஶண்டும் ன்று உம்றடம் 
ஶகட்கறன்நணர். ல்ன ற்நற னறபேந்து ீங்கள் ஷச் 
வசனிட்டரலும்.... ன்ஷரன் ணக் கூறுீரக. 
(2:215) ண அல்னரஹ் கூறுகறநரன். ணஶ சறறு 
துண்டு ஈத்ப் தத்றனறபேந்து ர்த்ஷ துங்கற 
வசற்தட ஶண்டும். ஷணபம் ஶசர்றத்து 
ஷத்து ண்டஷணக்கு ஆபரகறடக்கூடரது. 
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ீ ( ர்ம் வசய்ரல்) படிந்து ஷத்துக் 
வகரள்பரஶ! அல்னரஹ் உன் ீது (ன் அபேஷபப் 
வதரறரல்) படித்து ஷத்துக் வகரள்ரன். 
(ணஶ) உன் சக்றக் ஶகற்த சறநறபரது ர்ம் 
வசய் ண தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர் கள். 
அநறிப்தர் அஸ்ர (னற) தல் புகரரி (1434) 

ர்ம் வசய்ரது ததுக்கறக் வகரள்லம் ஶதரது 
அல்னது படித்து ஷத்துக் வகரள் லம் ஶதரது 
அல்னரஹ்வும் அந் ணினுக்கு வகரடுக்கரது 
டுத்து ிடுகறநரன். ணின் ணினுக்கு அன்பு 
கரட்டர ஶதரது அல்னரஹ்வும் அந் ணினுக்கு 
அன்பு கரட்டரது வகரடுப்தஷ டுத்து வகரள்கறநரன். 

எபே வதண் ணது டீ்டிலுள்ப உஷ 
ீரக்கரல் ர்ம் வசய்ரல் அள் ர்ம் 
வசய் ன்ஷஷ வதறுரள். அஷச் சம்தரறத் 
கரத் ரல் ர்த்றன் ன்ஷ அபது 
கனுக்கும் கறஷடக்கும் ண தி ( மல்) 
கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் ஆிர ( னற) தல் 
புகரரி  
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வதரதுரக ஆண்கள் அறகரக ர்ம் வசய்ற்கு 
சந்ர்ப்தம் இபேப்தது ஶதரல் வதண்கலம் 
ங்;கலஷட வசல்த்றனறபேந்து ர்ம் 
வசய்படிபம். அது ஶதரல் உவுக்கரக ரர் 
வசய்ப் தடுதற்நறனறபேந்து  ீரகுஷ 
ீரக்கரல் ர்ம் வசய்பம் ஶதரது  அஷண 
சம்தரறத் கனுக்கு ன்ஷ கறஷடப்தது ஶதரல் 
ஷணிக்கும் ன்ஷ ங்கப்தடுகறநது. 

வதரறுஷின் ரம். 
வதரறுஷ னும் கும் ரர்த்ஷபிஶன 
வதபேம்தரஶனரரிடத்றல் உள்பது. 
வசரற்தரணர்கபிடஶ இந் குத்ஷ 
வசல்ரீறில் கரணுகறஶநரம். வதரறுஷ 
இஷநணிடத்றனறபேந்து பேகறன்ந ஏர் அபேள். 
வதரறுஷக்கு றரண குங்கள் 
உர்ச்சறசப்தடுல் அல்னது ஶகரதம் ன்தண 
ரகும். இஷ ஷத்ரணின் புநத்றனறபேந்து 
பேண.  
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தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ஶரன்ஷதத் 
ி ஆபஷட கணின் எவ்வரபே வசலும் 
அனுக்குரிரகும்! றச்சரக ஶரன்பு 
ணக்குரிது! அற்கு ரஶண கூனற வகரடுப்ஶதன் 
ன்று அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன். ஶரன்பு ( தரங் 
கபினறபேந்து கரக்கும்) ஶகடரகும். ணஶ 
உங்கபில் எபேர் ஶரன்பு ஶரற்நரல் அர் வகட்ட 
ஶதச்சுக் கள் ஶதச ஶண்டரம், கூச்சனறட்டு சச்சவு 
வசய் ஶண்டரம்! ரஶனும் அஷ சறணரல் 
அல்னது அபேடன் சண்ஷடிட்டரல் ரன் 
ஶரன்தரபி ன்று அர் வசரல்னட்டும். (புகரரி) 

ணீ்சண்ஷடகள் ின்டரரங்கள் ன்று 
ஈடுதட்டு வதரறுஷஷ இந்து அசறங்கரக 
டப்தறனறபேந்து கரப்தரற்நற புத்றசரதுர்த்துடன் 
வதரறுஷபடன் சகறப்புத்ன்ஷபடன் டக்கும் 
குத்ஷ ிஷக்கறநது இந் ஶரன்பு. 

இன்று ரட்டில் டக்கும் றடீர்ச் சண்ஷட 
சச்சவுகலக்கு பனக் கரஶ ஶகரதம் ரன். 
எபே கம் வதரறுஷபடன் சறந்றத்ரல் ணின் 
இஷகஷப டுக்க படிபம். 
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றச்சரக ஷத்ரன் ணிணின் இத் 
ரபங்கபிவனல்னரம் ஏடுகறநரன் ண தி(மல்) 
கூநறணரர்கள். (புகரரி, பஸ்னறம்) 

ஆத்றக்கரனுக்கு புத்ற ட்டு ன்ந 
தவரறபபண்டு. ணின் சறந்றக்கரல் 
உர்ச்சறசப்தடுரல் தின்ணர் பேத்ப் 
தடுகறன்நரன். உரரக, எபே வதண்ஷ தரர்த்து 
உர்ச்சறசப்தடுதன் சறந்றக்கரல் தனரத்கரத் 
துக்கு துிந்துிடுகறன்நரன். தின்ணர் பேந்து 
கறன்நரன். அணரல் ரன் தி ( மல்) அர்கள் 
வசரன்ணரர்கள். றபே படிக்க சற ( சக்ற) 
பஷடர் றபே ம் படிக்கட்டும். படிரர் 
ஶரன்பு ஶரக்கட்டும். அது அது தரர்ஷக்கும் 
கற்புக்கும் தரதுகரப்தபிக்கும். 

ன்குநறக்ஶகரபில் ஶரல்ிஷடதன் எபே றறட 
படிில் ற்வகரஷனக்குத் துிந்துிடும் 
சம்தங்கள் அறகம். ன்? உள்பங்கபில் 
ஷத்ரணின் ஆட்சற டந்து வகரண்டிபேக்கறநது. 
இத்ஷக ீ வசல்கலக்கு கரம் 
அர்கபின் அந் எபே றறட படிவுரன். அந் 
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எபே றறடபம் வதரறுஷரக கறத்து ிட்டரல் 
துன்தப்தட ஶண்டி அசற றல்ஷன. ங்கபில் 
எபேபேக்கு றன்று வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது ஶகரதம் 
ற்தட்டரல் உட்கரர்ந்து வகரள்பட்டும். ஶகரதம் 
அஷ ிட்டும் ீங்கறிட்டரல் சரி, இல்ஷனஶல் 
அர் தடுத்துக்வகரள்பட்டும் ன்று தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறபள்பரர் கள். (றர்றற) 

 ஶகரதம் ஷத்ரணின் புநத்றனறபேந்து பேரல் 
ணிஷண தித்ணரவுக்குள் சறக்கஷத்து 
திபவுகஷபபம் குப்தங்கஷபபம் உண்டு 
தண்ஶ அன் ிபேம்பு கறநரன். ணஶ ஶகரதம் 
பேம் ஶதரது ஷத்ணினறபேந்து தரதுகரப்பு 
ஶடுரறு கூநற அஊது தில்னர றணஷ்ஷத்ரணிர் 
ஜீம் ண கூறுரறு தி ( மல்) அர்கள் 
கூநறபள்பரர்கள். 

 ஶசரஷணகள் துன்தங்கள் வரடபேம் ஶதரது அறல் 
வதரறுஷ வகரண்டு அல்னரஹ் ிடம் ன்ஷஷ 
றர்தரர்த்றபேக்க ரரக ஶண்டும். 

 ன் ன் ரழ்ில் துன்தங்கள் ஶரிடும் ஶதரது 
அஷ சகறத்துக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்று 
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ண்ணுகறநரஶணர அனுக்கு அல்னரஹ் சகறப்தபுத் 
ன்ஷஷ ங்கற ிடுகறன்நரன். துன்தங்கஷப 
சகறத்துக் வகரள்லம் ன்ஷஷிட சறநந் எபே 
அபேட்வகரஷடஷ னும் வதற்ந றல்ஷன. 
அநறிப்தர் : அபூமதீ் அல் குத்ரீ ( னற) (தல் 
புகரரி பஸ்னறம்) 

ல்ன இஷநன் கூறுகறன்நரன். அர்கள் 
த்ஷகவன்நரல் வசல் றஷன ிலும் 
றுஷ றஷனிலும் வசனவு வசய்து 
வகரண்டிபேப்தரர்கள். ஶகரதத்ஷ பம் அடக்கறக் 
வகரள்பக் கூடிர்கள். ணிர் ( கபின் குற்நங்) 
கஷபபம் ன்ணித்துிடக் கூடிர்ககள். 
அல்னரஹ்ஶர ன்ஷ வசய்ஶரஷ 
ஶசறக்கறன்நரன். (அல்குர்ஆன் 03:134) 

த்ஷக றஷனிலும் சகறப்புத் ன்ஷஷ 
கஷடப்திடிக்கும் ஶதரது அல்னரஹ்ின்  ஶசம் 
கறஷடப்ததுடன் சகறப்புத் ன்ஷபடன் 
ரஷக்கும் றஷனஷ அல்னரஹ் 
ற்தடுத்துகறநரன். 
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ٌْ َُّن َ٘ َْْجُي ٍْٜء ََٗى َِ ِثَّش ِْ٘ف ٍِ َّْقٍص َٗاْىُجِ٘ع اْىَخ َٗ َِ َ٘اِه ٍِ ٍْ ُّّْفِظ اْىَأ  َٗاْىَأ

َََشاِد َِ ََٗثِّشِش َٗاىَض َِ (155) اىَّصبِثِشٝ ٌْ ِئَرا اَىِزٝ ُٖ  ِئَّب َقبُى٘ا ٍُِّصَٞجٌخ َأَصبَثْز

ِٔ ِٔ َِٗئَّب ِىَي ْٞ َُ ِئَى ٌْ ُأَٗىِئَل (156) َساِجُع٘ ِٖ ْٞ َ٘اٌد َعَي ِْ َصَي ٍِ ٌْ ِٖ ٌََخ َسِث  ََٗسْح

ٌُ َُٗأَٗىِئَل ُٕ َُ َْٖزُذٗ َُ اْى  

றச்சரக ரம் ஏபவு தத்ரலும் தசறரலும் 
வசல்ங்கள், உிர்கள் ற்றும் ிஷபச்சல்கள் 
ஆகறற்நறல் ற்தடும் இப்புகபரலும் உங்கஷபச் 
ஶசரறப்ஶதரம். வதரறுஷரபர்கலக்கு ( திஶ!) 
ன்ரர ம் கூறுீரக. அர்கள் ரவன்நரல் 
க்கு ஶனும் துன்தம் ஶரிடும்ஶதரது 
‘‘இன்ணரனறல்னரயற  இன்ணர இஷனயற 
ரஜறஊன்| (றச்சரக ரம் அல்னரஹ்வுக்ஶக 
உரிர்கள். ஶலும் ரம் அணி டஶ றபேம்திச் 
வசல்தர்கள்) ன்று கூறு ரர்கள்.  

அத்ஷகஶரபேக்ஶக அர்கபின் இட்சகணிட 
றபேந்து அபேள்கலம் கபேஷபம் உண்டரகும். 
அர்கஶப ஶர்ற வதற்ந ர்கள். (2:155-157) 

ணி ரழ்வு ஶசரஷணக்கு உட்தடுத் ப்தடும் 
ன்தது அல்னரஹ்ின் றற ரகும். இறனறபேந்து 
பேம் ிறினக்குப் வதற்நர் அல்னர்.  
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வதரறுஷஷ கஷடப்திடிப்தர்கலக்கு அல்னரஹ் 
ின் அபேலம் கபேஷபம் கறஷடக்கப் வதறுகறநது. 

இப்வதரறுஷஷ கஷடப்திடித்து அல்னரஹ்ிடம் 
எதுங்கறிடுற்கு அல்னரஹ் அகற றஷ 
தின்பேரறு கற்றுத்பேகறநரன். 

َٖب َٝب َِ َأُٝ ٍَُْ٘ا اَىِزٝ َُ َٗاىَّصَيبِح ِثبىَّصْجِش اْعَزِعُْٞ٘ا آ َٔ ِئ َِ ٍََع اىَي اىَّصبِثِشٝ }  

ிசுரசங் வகரண்ஶடரஶ! வதரறுஷ ற்றும் 
வரழுஷகஷக் வகரண்டு உி ஶடுங்கள். 
றச்சரக அல்னரஹ் வதரறுஷரபர்கலடன் 
இபேக்கறன்நரன். (2:153) 

   ணஶ ரன் ரத்றல் ன்வண ன்ண 
திற்சறகஷபப் வதறுகறன்ஶநரஶர அஶ திற்சறஷ 
ரன் அல்னர கரனங்கபிலும் கஷட 
திடித்துரழ்ஶரரக! 

 

ஶரன்பு ஶரற்க சலுஷக 
ங்கப்தட்டர்கள்; 
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ஆண் வதண் எவ்வரபேர் ீதும் ஶரன்பு 
ஶரற்தது கட்டர கடஷரகும். ஆணரல் 
சறனபேக்கு சறன சந்ர்ப்தங்கபில் ஶரன்பு 
ஷக்கரல் இபேப்தற்கு சலுஷககள் 
ங்கப்தட்டுள்பண. 

அர்கள் தற்நற ிங்கஷபபம் ஶறுசறன 
சட்டங்கஷபபம் சுபேக்கரக வரிந்து வகரள்ஶரம் 

(அ) ஶரரபிகள் : ஶரன்பு ஶரற்க இனரர்கள் 
அல்னது ( ஶரன்பு ஶரற்தணரல் உடலுக்கு 
தனணீம் ற்தடும் ண பேத்து ஆஶனரசஷண 
வதற்ந) ஶரரபிகள். இர்கள் ஶரன்ஷத 
ிட்டுிட்டு ஶரய் ீங்கறதும் ிடுதட்ட ஶரன்ஷத 
ஶரற்க ஶண்டும். 

(ஆ) திரிகள் : ரணில் திரம் 
ஶற்வகரள்தர்கபரக இபேப்தின் அந் ரட்கபில் 
ஶரன்ஷத ி;ட்டுிட்டு திரம் படிந்து, ஊர் 
றபேம்திதும் ிடுதட்ட ஶரன்ஷத திடிக்க 
ஶண்டும். ( தரர்க்க அல்குர்ஆன் 2:185) 
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(இ) ரிடரய் வதண்கள் : ரணில் 
ரிடரய் ற்தட்டுள்ப வதண்கள் ஶரன்ஷத 
ிட்டுிட்டு நரன் படிந்தும் ஶரன்ஷத 
றபேப்தி ஶரற்க ஶண்டும். ர ிடரய் கரனத்றல் 
வரவும் கூடரது. இவ்ரறு ிடுதட்ட 
வரழுஷககஷப ீண்டும் றபேப்தி வரவும் 
கூடரது. 

ரங்கள் தி ( மல்) அர் கலடன் இபேக்கும் 
ஶதரது ங்கல க்கு ரிடரய் ற்தட்டு தூய்ஷ 
ஷடஶரம். அப்ஶதரது ிடுதட்ட ஶரன்ஷத கபரச் 
வசய்பரறு ( றபேப்தி ஶரற்குரறு) தி ( மல்) 
அர்கள் ங்கலக்கு கட்டஷப ிடுரர்கள். 
ிடுதட்ட வரழுஷக கஷப கபரச் வசய்பரறு 
கட்டஷபிட ரட்டரர்கள். ( அநறிப்தர் : 
ஆிர (னற) ஆரம் புகரரி , பஸ்னறம் ). 

(ஈ) கர்ப்திிகள், தரலூட்டும் ரய்ரர்கள் : 
கர்ப்திிப் வதண்கலம், தரலூட்டும் ரய்ரர்கலம் 
ரணில் ஶரன்iஷத ிட்டுிட சலுஷகபிக்கப் 
தட்டுள்பணர். 
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கர்ப்திிகலக்கும், தரலூட்டுதர்கலக்கும் ஶரன்பு 
ஶரற்தறனறபேந்து தி (மல்) அர்கள் சலுஷக 
பித்ரர் கள். (அநறிப்தர் : அணஸ் தின் ரனறக் 
(னற), ஆரம் : றர்றற (715) இப்னுரஜர (1668) 

(உ) பறர்கள் : ஶரன்ஷத ஶரற்க படிர 
பறர்கள் அந் ஶரன்ஷத ிட்டு ிடனரம். 
ஆணரல் இர்கள் ீண்டும் அஷண கபரச் வசய் 
ஶண்டி அசறறல்ஷன. வணணில் 
பதுஷிணரல் ஶரன்ஷத ிடக் கூடிர்கள் 
ீண்டும் அஷண ஶரற்கக் கூடிர்கபரக 
றர்கரனத்றல் இபேக்க ரட்டரர்கள். அந் 
ஶத்றல் இஷ ிடவும் அறக பதுஷ 
பஷடர்கபரகஶ இபேப்தரர்கள். 

இவ்ரறு ஶரன்ஷத ிட்டுிடக் கூடிர்கள் 
எவ்வரபே ஶரன்புக்கரகவும் எபே ஷக்கு சற 
இபேந்ரல் உபிக்க ஶண்டும். 
சறில்ஷனரின் அஷணபம் அர்கள் வசய் 
ஶண்டி அசறறல்ஷன. 

ஶரன்பு ஶரற்க சக்றற்நர்கள் ீது எபே 
ஷக்கு உபிப்தது அசறம் ன்ந சணம் 
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தற்நற இப்னு அப்தரஸ் ( ற) கூறும் ஶதரது இது 
(பற்நறலுரக) ரற்நப்தடில்ஷன. ஶரன்பு 
ஶரற்க சக்றிந் பறர்கள் எவ்வரபே 
ரலம் எபே ஷக்கு உபிக்க ஶண்டும் 
ன்று ிபக்கபித்ரர்கள். ( ஆரம் ப்மீர் 
இப்னு கமீர் 1 தக்கம் 221) 

ஶரன்ஷதச் கபரச் வசய்ல்   

ஶரன்ஷத ிட்டுிடுற்கு சலுஷக ங்கப் 
தட்டர்கள் படிபரணஷ அடுத் நரன் 
பேற்கு பன் ிடுதட்ட ஶரன்புகஷப ஶரற்க 
பற்சறக்க ஶண்டும்.  

ரணில் ணக்கு சறன ஶரன்புகள் நறிடும். 
அஷ ( அடுத் நரனுக்கு பந்ற) ஃதரன் 
ரத்றல் ரன் ன்ணரல் கபரச் வசய் படிந்து 
தி ( மல்) அர்கலக்கு வசய்ஶண்டி 
கடஷகள் இபேப்தஶ இற்கு கரரகும். 
(அநறிப்தர் : ஆிர ( ற), ஆரம் : புகரரி  

பஸ்னறம்  அபூரவூத்  
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மயர் வசய்ல் : ீங்கள் மயர் வசய்பங்கள். 
வணணில் மயரில் தகத் உண்டு ண தி (மல்) 
கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் : அணஸ் தின் ரனறக் 
(ற) ஆரம் புகரரி இப்னுரஜர  

மயர்உஷ ரப்தடுத்துது சறநந்து! 
மயஷ ரப்தடுத்ற, ஶரன்பு றநப்தஷ 
ிஷவுதடுத்தும் ஷ க்கள் ன்ஷில் 
ீடித்துள்பரர்கள். ண தி ( மல்) கூநறணரர்கள். 
(அநறிப்தர் : அபூர் ( ற) ( ஆரம் : புகரரி 
பஸ்னறம்  

அறகரண க்கள், இவு எபே ிக்கு அல்னது 
இண்டு ிக்கு மயர் வசய்துிட்டு தூங்கற 
ிடுகறநரர்கள். இது நரகும். சுதஹ் ஶம் 
பேற்கு சற்று பன்ணரக மயர் வசய் 
பற்சறக்க ஶண்டும். மயஷ ரப் 
தடுத்துதும் எபே ன்ஷரண கரரிரகும்.  

சரப்திடும் ஶதரது தரங்கு வசரன்ணரல் : மயபேக்கு 
ரரக கண்ிறத்து மயர் உவு உண்ணும் 
ஶதரது அரன் வசரல்னக் ஶகட்டரல் உவு 
உண்ணு ஷ றறுத்க் கூடரது. ணக்கு 
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ஶதரதுரண அபவு சரப்திட்டுிட்டு றறுத் 
ஶண்டும். 

ணது ஷகில் உவுத் ட்டு இபேக்ஷகில் 
உங்கபில் பேம் அரன் கூறுஷச் 
வசிபற்நரல் ணது ஶஷக்ஶகற்ந அபவு 
உண்ரல் தரத்றத்ஷ ஷத்து ( உண்தஷ 
றறுத்ற) ிட ஶண்டரம் ண தி ( மல்) 
கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர் : அபூ யளஷர (ற), 
ஆரம் : அபூரவூத்  

ஶரன்தின் றய்த்:  

ஶரன்தின் றய்த் அல்னது மயர் ஶத்றல் 
கூறும் றய்த் ன்று குநறப்திட்டு கூறுற்கு ந் 
எபே துஆவும் யீமறல் இல்ஷன. 

ஷத்து மவ்கறன்... ன்று கூநக்கூடி சறன 
சணங்கஷபத் ரன் ஶரன்தின் றய்த் ண 
க்கள் ம்புகறன்நணர், 

ம்தஷக்கப்தட்டிபேக்கறன்நணர். இப்தடி எபே துஆ 
தி ( மல்) கற்றுத் ந்ரக ஆரபூர்ரண 
யீஶம கறஷடரது. 
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றய்த் ன்நரல் ணறணரல் றஷணத்ல் ன்தஶ 
வதரபேபரகும் ணஶ ஶரன்ஷத அல்னரஹ்வுக்கரக 
ஶரற்கறஶநன் ன்ந ண்த்துடன் ( ணறணரல் 
றஷணத்து) ஶரற்க ஶண்டும். 

வசல்கள் ரவும் ( அர்) ண்ங்கஷபப் 
வதரறுத்ஶ. (ணஶ) எவ்வரபே ணினும் ரன் 
றஷணத்ஷஶ அஷடந்து வகரள்கறநரன் ன்தது 
தி வரற. ( அநறிப்தர் உர் ( ற), ஆரம் : 
புகரரி 

நறின் கரரக : ஶரன்தரபி நந்து ிட்டு 
உண்ஶர தபேகஶர வசய்ரல் ( றஷணவு 
ந்தும்) அர் ன் ஶரன்ஷத வரடட்டும். 
அஷ அல்னரஹ்ரன் உண்வும், தபேகவும் 
ஷத்ரன் ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
(அநறிப்தர் அபூயளஷர (ற), ஆரம் : புகரரி  

பஸ்னறம்  

தல் துனக்குல் : தி ( மல்) அர்கள் 
ஶரன்தரபிரக இபேக்கறன்ந ஶதரது ன்ணரல் 
கக்கறட படிர அபவுக்கு அறகரக தல் 
துனக்க ( றஸ்ரக் வசய்) ரன் கண்ஶடன். 
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(அநறிப்தர் : ஆறர் இப்னு தஆீ ( ற), ஆரம் 
புகரரி (3ஃ76), றர்றற (725), அபூரவூத்  (2364) 

குபித்ல்: தி ( மல்) அர்கள் ஶரன்தரபிரக 
இபேக்கும் ஶதரது, ரகம் அல்னது வினறன் சூடு 
கரரக ஷனின் ீது ண்ரீ் ஊற்நறக் 
வகரண்டிபேக்கக் கண்ஶடன். ( அநறிப்தர் : 
அபூதக்கர் இப்னு அப்துர் ஹ்ரன் (ற), ஆரம் : 
அபூரவூத்  

தூக்கத்றல் இந்றரிம் வபிப்தடுல் : ஶரன்பு 
ஶரற்நறபேக்கும் ஶஷபில் (தூக்கத்றல்) கணின் 
பனம் ஸ்கனறம் (ிந்து) ற்தடுறணரல் ஶரன்பு 
பநறந்து ிடரது ண தி ( மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். (ஆரம் : அபூரவூத்  

இத்ம் குத்ற டுத்ல், ஊசற ற்றுல்: ஶரன்தரபி 
இத்ம் குத்ற டுப்தஷ ஆம்தத்றல் தி (மல்) 
அர்கள் ஷட வசய்ரர்கள். தின்ணர் அனுற 
ங் கறணரர்கள். (ஆரம் : றர்றற , அபூரவூத்  

தி ( மல்) அர்கள் இஹ்ரம் கட்டி 
றஷனிலும், ஶரன்பு ஷத்ரகவும் இபேந் 
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ஶதரது இத்ம் குத்ற டுத்ரர்கள் ( அநறிப்தர் 
இப்னு அப்தரஸ் (ஹ்) 

இரம் ரதி ( ஹ்) அர்கள் இந் யீஷம 
ஆரரகக் கரட்டி ஶரன்தரபி இத்ம் குத்ற 
டுப்தது கூடும்! அது நல்ன ன்று 
கபேறணரர்கள் ண இரம் றர்றற ( அபூ ஈமர) 
(ற) கூநறணரர்கள். (ஆரம் : றர்றற  அபூரவூத்  

ஶதரரக்குள்ப ஊசறகபன்நற பேத்துத்றற்கரக 
ஶரன்தரபிக்கு ஊசற ற்றுதும், உடல் ற்றும் 
இத் தரிஶசரஷண வசய்றலும் ந் 
றுறல்ஷன! உவு உட்வகரள்து ரன் 
டுக்கப்தட்டுள்பது ன்தஷ கணத் றல் வகரள்ப 
ஶண்டும். 

ரந்ற டுத்ல்:  ரணரக எபேபேக்கு ரந்ற 
ந்ரல் அர் ஶரன்ஷத கபரச் வசய் ஶண் 
டிறல்ஷன. ஶண்டு வன்ஶந ரர் ரந்ற 
டுக்கறநரஶர அர் ஶரன்ஷத கபரச்வசய் 
ஶண்டும்|| ண தி (மல்) கூநறணரர்கள். (ஆரம் 
: றர்றற  அபூரவூத்  
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ரம்தத்ற உநவு கூடரது : ஶரன்பு 
ஶரற்நறனறபேந்து றநக்கும் ஷ வசய்க்கூடர 
கரரிங்கபில் ஷணிபடன் ரம்தத்ற உநவு 
வகரள்தும்|| என்நரகும். ஆணரலும் இவு 
ஶஷபில் உநவு வகரள்து ஆகுரக்கப் 
தட்டுள்பது. 

ஶரன்தின் இவு ஶஷபில் ீங்கள் உங்கள் 
ஷணிர்கலடன் ரம்தத்ற உநவு வகரள்து 
உங்கலக்கு ஆகுரக்கப்தட்டுள்பது (2:187) 

ஶரன்பு ஶரற்நறபேக்கும் ஶஷபில் உநவு 
வகரண்டரல் அந் குற்நறத்றற்கு ண்டஷணரக, 

தின்பேம் பன்று றகபில் என்நறல் கன் 
தரிகரம் கர ஶண்டும். 

 எபே அடிஷஷ ிடுஷன வசய்ஶண்டும். 

 அல்னது வரடர்ந்து இபே ரங்கள் ஶரன்பு 
ஶரற்க ஶண்டும். அற்கு படிரது ிட்டரல் 
(சக்றில்ஷன ன்நரல்) 

 அறுதது றஸ்கலன்கலக்கு உபிக்க ஶண்டும். 
(திவரற தல் புகரரி) 
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ஶரன்பு றநத்ல் : ஶரன்பு றநப்தஷ 
அசப்தடுத் ஶண்டும். மயர் வசய்ஷ 
திற்தடுத் ஶண்டும் ன்தது தி வரற. 
(அநறிப்தர் அபூ யளஷர ( ற), ஆரம் 
பஸ்னறம்  றர்றற  

ஶரன்பு றநக்கும் ஶதரது ஶரன்தரபி ஶகட்கும் துஆ 
(அல்னரஹ்ிணரல் ற்றுக் வகரள்பப்தடும் அது) 
றுக்கப்தட ரட்டரது ண தி ( மல்) 
கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: இப்னு ஆஸ் ( ற) 
ஆரம் : இப்னுரஜர  

(அல்னரஹ்ின் அபேஷப ஶண்டிபம், 

தரன்ணிப்பு ஶகரரிபம், துஆ ஶகட்தது றகச் 
சறநந்து) 

அல்னரயளம் னக மளம்து... ன்ந துஆ 
ஆரபூர்ரணல்ன. இது பர்மல் ன்னும் 
தனணீரண அநறிப்ஷதச் சரர்ந்ரகும். (ஆரம் 
அபூரவூத் (2358) 

திநர் டீ்டில் ஶரன்பு றநத்ரல்  
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அவ்டீ்டரர்கலக்கரக தின்பேம் துஆஷ 
கூநஶண்டும்.  

ٌُ َأْفَطَش َْْذُم َُ، ِع َُ٘ ٌُ ََٗأَمَو اىَّصبِئ ٍَُن ٌُ ََٗصَيْذ اْىَأْثَشاُس، َطَعب ُْٞن َََيبِئَنُخ َعَي اْى    

வதரபேள் : ஶரன்தரபிகள் உங்கபிடம் ஶரன்பு 
றநந்ணர்! ல்ஶனரர்கள் உங்கள் உஷ 
உண்டணர். னக்குகள் உங்கள் ீது மனரத் 
(அபேள் புரிபம் தடி) கூநறணர். 

தி ( மல் அர்கள் மஃத் இப்னு உதரர ( ற) 
அர்கள் டீ்டில் உவு உண்டு ிட்டு இவ்ரறு 
கூநறணரர்கள் ண அணஸ் ( ற) அநறிக்கறநரர்கள். 
(ஆரம் அபூரவூத்  

 

ஷனனதுல் கத்ர் இவும் . இஃறகரப் 
க்கபம். 

ரன் ரத்றன் கத்துரண எபே இவுரன் 
ஷனனதுல் கத்ர் இவு. இந் இில் ரன் 
அல்குர்ஆன் அபேபப்தட்டது. இந் இவு ஆிம் 
ரங்கஷப ிடவும் சறநப்தரணரகும். ( தரர்க்க 
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அல்குர்ஆன் 97:1-3) இந்ரஷப வதற்றுக் வகரள்பஶ 
இஃறகதபும் சுன்ணத்ரக்கப்தட்டது. 

ஷனனதுல் கத்ர் இவு து ன்தஷ உங்கலக்கு 
அநறிப்தற்கரக ந்ஶன். ( அந் ஶத்றல்) 
இண்டு ணிர்கள் இது ிடத்றல் ர்க்கம் 
புரிந்து வகரண்டிபேந்ணர்.அவ்ிபேபேடனும் 
ஷத்ரனும் இபேந்ரன். ணஶ ரன் அந் இவு 
து ன்தஷ நந்து ிட்ஶடன். ணஶ ீங்கள் 
நரணில் கஷடசறப் தத்றல் ஷனனதுல் கத்ர் 
இஷத் ஶடிக் வகரள்லங்கள் ண தி ( மல்) 
கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர் அபூயளஷர ( ற), 
ஆரம் : புகரரி  பஸ்னறம்  

தி ( மல்) அர்கள் ஷனனதுல் கத்ர் இஷ 
அஷடந்து வகரள்ற்கரக நரணின் கஷடசறப் 
தத்றல் ிக்கும் ஷ இஃறகரப் இபேந்ரர்கள். 
(திவரற) ( அநறிப்தர் : அபூ மதீுல் குத்ரீ 
(ற), ஆரம் : புகரரி  பஸ்னறம் 

ீங்கள் ஷனனதுல் கத்ர் இஷ நரணின் 
கஷடசறப் தத்றல் எற்ஷநரண ( 21, 23, 25, 27, 29) 

ரட்கபில் வதற்றுக் வகரள்லங்கள் ணதி ( மல்) 
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கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர் : ஆிர ( ற) 
ஆரம் : புகரரி  பஸ்னறம்  இப்னுரஜர 

  

ِْ َْٝشَح َأِثٜ َع ِٔ َسُعُ٘ه َقبَه: َقبَه َُٕش ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ِْ»: ََٗعَي ٍَ ٌْ َْٞيَخ َُٝق  َى

ََبًّب اىَقْذِس، ُٔ ُغِّفَش َٗاْحِزَغبًثب، ِئٝ ًَ ٍَب َى ِْ َرَقَذ ٍِ ِٔ ِّْج َر » 

ஷனனதுல் கத்ர் இில் ம்திக்ஷகபடனும் 
ன்ஷ றர்தரர்த்தும் ங்குகறநர ஶர அது 
பன்ஷண தரங்கள் ன்ணிக்கப்தடும் ண 
தி(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் அநறவ்தர் 
அபூயழஷர(னற) தல் புகரரி. 

ஷனனதுல் கத்ர் இின் அஷடரபங்கள் . 

ُْع َََخ، َأِثٜ َ َّْطَيْقُذ: َقبَه َعَي ِٛ َعِعٍٞذ َأِثٜ ِئَىٚ ا  ِثَْب َرْخُشُط َأاَل: َفُقْيُذ اىُخْذِس

َِْعَذ ٍَب َحِذْصِْٜ: ُقْيُذ: َفَقبَه َفَخَشَط، ََّزَحَذُس، اىَْْخِو ِئَىٚ َِ َع ٍِ ِٜ  َصَيٚ اىَِْج

ِٔ اهلُل ْٞ ٌَ َعَي َْٞيِخ ِفٜ ََٗعَي ِٔ َسُعُ٘ه اْعَزَنَف: َقبَه اىَقْذِس، َى ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ  َعَي

ٌَ َِٗه َعّْشَش ََٗعَي ِْ اأُل ٍِ َُ ٍََضب ُٔ، َٗاْعَزَنّْفَْب َس ُٓ ٍََع َُ: َفَقبَه ِجْجِشُٝو، َفَأَرب  ِئ

ٍََل، َرْطُيُت اَىِزٛ ٍَب َْٗعَط، اىَعّْشَش َفبْعَزَنَف َأ ُٔ َفبْعَزَنّْفَْب اأَل ُٓ ٍََع  ِجْجِشُٝو َفَأَرب

َُ: َفَقبَه ٍََل، َرْطُيُت اَىِزٛ ِئ ٍَب ًَ َأ ُٜ َفَقب ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَِْج ْٞ ٌَ َعَي ََٗعَي
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َِ َصِجَٞحَخ َخِطًٞجب  ِْ ِعّْشِشٝ ٍِ َُ ٍََضب ِْ»: َفَقبَه َس ٍَ َُ ِٜ ٍََع اْعَزَنَف َمب  اىَِْج

ِٔ اهلُل َصَيٚ ْٞ ٌَ، َعَي َْٞيَخ ُأِسُٝذ َفِاِّٜ َفْيَْٞشِجْع، ََٗعَي َٖب، َِٗئِّٜ اىَقْذِس، َى َٖب ُِّغُٞز  َِٗئَّ

َٗاِخِش، اىَعّْشِش ِفٜ ُْٝذ َِٗئِّٜ ِْٗرٍش، ِفٜ اأَل ٍِ ِفٜ َأْعُجُذ َمَأِّٜ َسَأ ٍَبٍء ِطٞ َٗ» 

َُ ََْغِجِذ َعْقُف ََٗمب ٍَب اىَْْخِو، َجِشَٝذ اى ََبِء ِفٜ ََّشٙ َٗ ًْٞئب، اىَغ  َفَجبَءْد َش

ٍِْطْشَّب، َقَضَعٌخ، ُٜ ِثَْب َفَّصَيٚ َفُأ ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَِْج ْٞ ٌَ َعَي ُْٝذ َحَزٚ ََٗعَي  َأَصَش َسَأ

ِِ ََبِء اىِطٞ َِٖخ َعَيٚ َٗاى ِٔ َسُعِ٘ه َجْج ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ِٔ ََٗعَي  ََٗأْسََّجِز

ُٓ َرّْصِذَٝق ُسْؤَٝب  

ஷனனதுல் கத்ர் இவு ணக்குக் கரட்டப்தட்டது. 
தின்பு அது ணக்கு நக்கடிக் கப்தட்டது. ரன் 
அந் இில் ண்ரீிலும், கபி ண்ிலும் 
சுஜளது வசய்க் கண்ஶடன். ண தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். அபூ மிதுல் ( ற) 
அர்கள் கூறுகறநரர்கள் ( ஶரன்பு) 21ம் ரள் இவு 
ஷ வதரறந்து. தி ( மல்) அர்கள்  
வரழுறடத்றல் ண்ரீ் வதபேகறக் கரப்தட்டது. 
அந் அறகரஷன தி ( மல்) அர்கள் சுதஹ் 
வரழுது ிட்டு றபேம்பும் ஶதரது அர்கபின் 
பகத்றல் ண்ரீ், ண் தடிந்து கரப்தட்டது. 
அந் இவு ரன் ( ஷனனதுல் கத்ர் இவு) 21ம் 
இரக இபேந்து. ( அநறிப்தர் : அபூ மதீுல் 
குத்ரி (ற), ஆரம் : புகரரி பஸ்னறம்  
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ஷனனதுல் கத்ர் இின் கரஷனப் வதரழுறல் 
சூரின் எபிிந்தும் உறக்கும் ண தி ( மல்) 
கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர் : உஷத இப்னு கஃப் 
(ற), அரம் : றர்றற  

ஷனனதுல் கத்ர் கடுஷரண சூஶடர, கடுஷரண 
குபிஶர இன்நற அஷறபம் சரந்பம் 
வகரண்டரக கரப்தடும். அந் இஷ அடுத்து 
பேம் கரஷனப் வதரழுறல் சூரின் இபஞ் சறப்பு 
றநத்ஷபஷடரக இபேக்கும் ண தி ( மல்) 
கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர் : இப்னு அப்தரஸ் (ற), 
அரம் மயீயளல் ஜரறஉல் மகலர்) 

ஶரன்பு 27ல் ஷனனது; கத்ர் இர? 

ஷனனதுல் கத்ர் 27ல் ன்று தி ( மல்) 
குநறப்திட்டுக் கூநில்ஷன. அவ்ிஷ அஷடந்து 
வகரள்ப திர்கள் தரத்ரகும் ஷ இஃறகரப் 
இபேந்ரர்கள் ன்தது இங்ஶக கணிக்கத்க்கது. 
ஷனனதுல் கத்ர் இின் அஷடரபங்கஷப தி 
(மல்) அர்கள் வபிவுதடுத்ற அவ் 
ஷடரபங்கள் கஷடசற 10ல் எற்ஷநரண 
இவுகபில் வன்தடுரின் அதுஶ ஷனனதுல் 
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கத்ர் இரகும் ன்று கூநறணரர்கள். ணஶ 
எவ்வரபேபேம் கஷடசறப் தத்றன் எற்ஷநப் 
தஷடரண இவுகபில் ஆர்த்துடன் அறகரக 
க்கங்கபில் ஈடுதட்டு ஷனனதுல் கத்ர் இஷ 
அஷடந்து வகரள்ப பற்சறக்க ஶண்டும். 

ஷனனதுல் கத்ர் இவு இது ரன் ன்று அநறந்து 
வகரண்டரல் ரன் ன்ண கூநஶண்டும் ண 
ஆிர ( னற) தி ( மல்) அர்கபிடம் 
ஶகட்டரர்கள் அற்கு திர்கள் தின்பேரறு 
கற்றுக் வகரடுத்ரர்கள். 

ٌَ ُٖ ٌ٘ ِئََّل اىَي َ٘ ُرِحُت َعُّف َعِْٜ َفبْعُف اْىَعّْف  

வதரபேள் : அல்hஹ்ஶ சறச்சரக ீ ன்ணிப்தன்! 
ன்ணிப்ஷத ிபேம்புகறநன்! ன்ஷண 
ன்ணிப்தரரக! ஆரம் : இப்னுரஜர,  றர்றற  

 

தரன்ணிப்பு 

அன்புள்ப சஶகரர்கஶப! ணிர்கபரக திநந் 
அஷணபேம் தரம் வசய்க் கூடிர்கஶப. 
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தரத்ஷ ிட்டும் தரன்ணிப்ஷத ிட்டும் 
அப்தரற் தட்டர் பேறல்ஷன. ரம் வசய் 
தரத்றற்கு தச்சரப்தட்டு, அழுது கண்ரீ் டித்து 
அல்னரஹ்ின் அபேபில் ம் திக்ஷக 
ஷத்ர்கபரக ன்ணிப்புக் ஶகரஶண்டும். 

َٛ َٝب ُقْو َِ ِعَجبِد ٌْ َعَيٚ َأْعَشُف٘ا اَىِزٝ ِٖ ُّّْفِغ ِْ َرْقَُْط٘ا َىب َأ ََِخ ٍِ ِٔ َسْح َُ اىَي َٔ ِئ  اىَي

ًَِٞعب اىُزَُّ٘ة َْٝغِّفُش ُٔ َج َ٘ ِئَّ ٌُ اْىَغُّفُ٘س ُٕ اىَشِحٞ   

திஶ ீங்கள் கூறுங்கள் ங்க லக்கு ரங்கஶப 
அறரம் வசய்து வகரண்ட ணது அடிரர்கஶப! 
அல்னரஹ் ின் அபேபில் ம்திக்ஷக இந்து ிட 
ஶண்டரம். ( ீங்கள் தரத்றனறபேந்து ினகற, ணம் 
பேந்ற ன்ணிப்பு ஶகரரிணரல்) றச்சரக 
அல்னரஹ் ( உங்கள்) தரங்கள் அஷணத்ஷபம் 
ன்ணித்து ிடுரன். றச்சரக அல்னரஹ் 
ன்ணிப்ஶதரனும் அபேள்தரபிப் ஶதரனுரக 
இபேக்கறநரன். (39:53) 

ரம் அநறந்ஶர, அநறரஶனர வசய் தரத்றற்கு 
உடஶண அந் றறடத்றஶன அல்னரஹ்ிடம் 
தரன்ணிப்புக் ஶகரஶண்டும். ீண்டும் அந்ப் 
தரத்ஷ வசய்ரட்ஶடன் அன் தக்கம் 
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வபேங்கரட்ஶடன் ன்று உறுறவகரள்ப ஶண்டும்.   
ங்கள் திரர்த்ஷணக்கும், தரன்ணிப்புக்கும் 
தறனபிக்கக் கூடி எஶ கடவுள் அல்னரஹ்ஷத் 
ி ஶறு ரபேம் இல்ஷன. அன் அன்புள்பன் 
இக்க பள்பன்.  

அர்கள் ரவரபே ரணக்ஶகடரண கரரித்ஷ 
வசய்து ிட்டரலும், அல்னது ங்கலக்கு ரங்கஶப 
அறரம் வசய்து வகரண்டரலும் உடஶண 
அல்னரஹ் ஷ றஷணவு கூர்ந்து, ங்கலஷட 
தரங்கலக்கு அணிடஶ திஷ வதரறுக்கத் 
ஶடுரர்கள். அல்னரஹ்ஷத் ி தரங்கஷப 
ன்ணிப்தன் ரர்? இர்கள் வசய் ( நரண) 
கரரித்ஷ ( வநன்று) அர்கள் அநறந்து 
வகரண்டரல் ( அறல்) றஷனத்றபேக்கவும் 
ரட்டரர்கள். ( உடஶண அறனறபேந்து ினகற 
ிடுரர்கள்) (அல்குர்ஆன் 3:135) 

வ்தர பேடத்றற்கு எபே பஷநர? 

சஶகரர்கஶப! தரன்ணிப்பு ஶகட்தற்வகன்று 
ிஶடரண எபே றணம் இஸ்னரத்றல் 
கறஷடரது! இஷடத்கர் எபேஷ றறத்து 
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அர் பனரக வ்தர ஶகட்க ஶண்டும் ன்ந 
ஷடபஷநபம் இஸ்னரத்றல் கறஷடரது. ரன் 
வசய் தரத்ஷ உர்ந்து அல்னரஹ்ஷ 
றஷணவு கூர்ந்து ணக்கு வரிந் தரஷ ில் 
உடஶண தரன்ணிப்புக் ஶகட்டு அல்னரஹ்ிடம் 
ன்நரட ஶண்டும் ன்தஷ ஶஶனபள்ப 
இவ்சணங்கள் கூறுஷ கணத்றல் 
வகரள்லங்கள். அவ்ரஶந ஶஷப வரழுஷககள் 
படிந் தின்பும் தரன்ணிப்பு ஶகட்த ற்கரண 
பஷநில் துஆக்கஷப தி ர்கள் கற்றுத் 
ந்துள்பரர்கள். அஷ கஷப தரடரக்கற 
கபேத்துக்கஷப உர்ந்து ஏதுற்கு தகறக் 
வகரள்ப ஶண்டும். 

வதபேம்தரனரண க்கள் ரன் ரம் ஶரன்பு 27 
ள்பிில் தள்பிரசனறல் ( ஆண்கள், வதண்கள்) 
என்று கூடி இரம் வசரல்னறக் வகரடுக்கும் 
வ்தரஷ கறபிப் திள்ஷப ரறரி றபேப்திச் 
வசரல்னறக் வகரண்டிபேக்கறநரர்கள். 

ஶற்று வசய்தரம், இன்று வசய் தரம், ரஷப 
வசய்பம் தரம், பன் வசய் தரம், இபேட்டில் 
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வசய் தரம், வபிச்சத்றல் வசய் தரம்...| ன்று 
தரத்ஷ ஶகரர்ஷ வசய்து எபே பேடத்றற்கரண 
தரன்ணிப்ஷத வரத்ரக எஶ ரபில் எஶ 
ஶத்றல் ஶகட்டுிட்டு அடுத் பேடம் ரன் 
ஶரன்பு 27ல் ீண்டும் தள்பிக்கு ந்து ள்பிில் 
வ்தர ஶகட்கறநரர்கள். இப்தடிரண எபே 
றபஷநஷ தி ( மல்) அர்கள் ணது 
உம்த்றற்கு கரட்டித்ில்ஷன. அல்னரஹ்வும் 
அனுஷட தூர் பயம்து தி ( மல்) 
அர்கலம் கரட்டித் ர ந் ற பஷநபம் 
ரர்க்கரக ரட்டரது ன்தஷ புரிந்து வகரள்ப 
ஶண்டும். 

ந் ரலம் ன்ணிப்புக் ஶகர ஶண்டும் :- 

வ்தரவுக்வகண குநறப்திட்ட ரள் கறஷடரது. 
ந்ஶபம் ச்சந்ப்தத்றலும் தரன்ணிப்புக் 
ஶகரஶண்டும். ரன் வசய் றுகள் தரங்கள் 
ற்றும் குற்நங்கஷப உந்து உபத் தூய்ஷ 
படன் ஶகட்க ஶண்டும். 
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ிசுரசறகஶப! ீங்கள் கனப்தற்ந தூ ணதுடன் 
அல்னரஹ்ிடம் தரன்ணிப்புக் ஶகரபேங்கள். 
உங்கள் இட்சகன் உங்கஷப ிட்டும் உங்கள் 
ீஷகஷபப் ஶதரக்கற உங்கஷபச்சுண 
ஶசரஷனகபில் தஷிப்தரன்.அஅற்நறன் கலழ் 
ஆறுகள் ஏடிக்வகரண்டிபேக்கும்.... ( அல்குர்ஆன் 
6 6:8) 

ர் தரன்ணிப்புக் ஶகரில்ஷனஶர அர்கள் 
அறரக்கரர்கஶப! (அல்குர்ஆன் 49:11) 

 அல்னரஹ்ிடம் ன்ணிப்புக் ஶகரரர்கள் 
ஆக்கரர்கள் அணிரக்கரர்கள். அது 
ட்டுன்நற அல்னரஹ்ஷ புநக்கணிக்கும் 
ணதரபஷடர்கள். ணஶ இத்ஷக ீ 
குங்கபினறபேந்து ினகறக் வகரள்ப ஶண்டும். 
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தகனறல் தரம் வசய்ர் ணது தரத்றற்கு 
அல்னரஹ்ிடம் தரன்ணிப்புக் ஶகரபே ற்கரக, 

றச்சரக அல்னரஹ் ணது ஷகஷ இில் 
ிரித்து (( தரம் வசய்ன் ஶகட்கும் வ்தரஷ 
ற்றுக்) வகரள்கறநரன். இில் தரம் வசய்ர் 
ணது தரத்றற்கரக தரன்ணிப்புக் 
ஶகரபேற்கரக றச்சரக அல்னரஹ் ணது 
ஷகஷ தகனறல் ிரித்து ( தரம் வசய்ன் 
ஶகட்கும் வ்தரஷ ற்று) வகரள்கறநரன். சூரின் 
ஶற்கறனறபேந்து உறக்கும் ஷ (அரது கறரத் 
ரள் பேம் ஷ) அல்னரஹ் இவ்ரறு 
எவ்வரபே வசய்கறநரன் ண தி (மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். அநறிப்தர் அபூபமர ( னற) தல் 
பஸ்னறம். 

எபேன் வசய் தரத்றற்கு ந்ஶபம் ன்ணிப்பு 
ங்க வ்தரஷ ற்றுக் வகரள்ப கபேஷணபள்ப 
அல்னரஹ் ரரக இபேக்கும் ஶதரது ரங்கள் 
பேடத்றற்கு எபே பஷந வ்தர வசய் 
பல்து நரண றபஷநரகும். கறஷக்கு 
எபேபஷந ரத்றற்கு எபேபஷந பேடத்றற்கு 
எபே பஷந வ்தர வசய்பம் தக்கம் ரற்று 
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த்ர்கபிடம் ரன் இபேக்கறநது. இஸ்னரத்றல் 
இல்ஷன. 

ணிர்கஶப! ீங்கள் அல்னரஹ்ிடம் 
தரன்ணிப்புக் ஶகரபேங்கள். அணிடம் திஷ 
வதரறுக்கத் ஶடுங்கள். றச்சரக ரன் எபே 
ரஷபக்கு 100 பஷந தரன்ணிப்பு ஶகரபேகறஶநன் 
ன்று தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
அநறிப்தர் அயர் தின் மரர் ( னற) தல் 
பஸ்னறம். 

பன் தின் தரங்கள் ன்ணிக்கப்தட்ட திர்கஶப 
ந் ரலம் தரன்ணிப்புத் ஶடும் ஶதரது 
ரங்கள் பேடத்றற்கு எபேபஷந ட்டும் 
தரன்ணிப்பு ஶடுது சரிரணர ன்தஷ 
சறந்றபங்கள். 

 

ஶரன்புப் வதபேரள் ர்ம் தித்ர'' 

ரன் ஶரன்பு கஷடசற தத்து ந்துிட்டரல் 
எவ்வரபே பஸ்னறம் குடும்தபம் ஷ 
பிர்கஷபத் ஶடி கண்டுதிடித்து மகரத்துல் 
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தித்ர் னும் ஶரன்புப் வதபேரள் ர்த்ஷ 
வகரடுப்த ற்கு ரரகஶ இபேப்தர். வதரிர்கள் 
இற்கரக சுறுசுறுப்தரக இங்கறக் வகரண் டிபேக்கும் 
ஶதரது சறறுர்கள் அஷண வகரண்டுஶதரய் 
வகரடுப்தறல் ஆர்ம் கரட் டுர். 
ணகறழ்ச்சறபடன் அல்னரஹ்ின் அன்ஷதபம் 
றபேப்வதரபேத்த்ஷபம் ரடி ரம் வகரடுக்கும் 
இந் தித்ர தற்நற ிதத்ஷ சுபேக்கரக வரிந்து 
வகரள்ஶரம். 

ஶரன்புப் வதபேரஷபக்கரக ரரகும் ஶதரது 
எவ்வரபே பஸ்னறபம் தித்ர வகரடுத்து 
ரரகும் தடி இஸ்னரம் கட்டஷபிடுகறநது. 

தித்ர வகரடுப்தன் ஶரக்கம் :- 

ஶரன்தின் ஶதரது ற்தட்ட று கலக்குப் 
தரிகரரகவும் வதபேரள் றணத்றல் ஷ 
பிர்கள் தசற தட்டிணிபடன் இபேக்கக்கூடரது 
ணததுஶ இன் ஶரக்க ரகும். 

ِْ ٍََخ، َع ِِ ِعْنِش ِِ َع ِٔ َسُعُ٘ه َفَشَض»: َقبَه َعَجبٍط، اْث ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ  َعَي

ٌَ َْٖشًح اْىِّفْطِش َصَمبَح ََٗعَي ٌِ ُط َِ ِىيَّصبِئ ٍِ ِ٘ ًََخ َٗاىَشَفِش، اىَيْغ ِِ، َُٗطْع َََغبِمٞ  ِىْي
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ِْ ََ َٕب َف َٜ اىَّصَيبِح َقْجَو َأَدا ِٖ ِْ ٍَْقُجَ٘ىٌخ، َصَمبٌح َف ٍَ َٕب َٗ َٜ اىَّصَيبِح َثْعَذ َأَدا ِٖ  َف

َِ َصَذَقٌخ اىَّصَذَقبِد ٍِ » 

ஶரன்தரபிிடறபேந்து ற்தட்ட ீரண 
றுகபினறபேந்து தூய்ஷப் தடுத்துற் கரகவும் 
ஷகலக்கு உரக இபேக்கும் வதரபேட்டும் தி 
(மல்) அர்கள் ஶரன்புப் வதபேரள் ர்த்ஷ 
(தித்ரஷ) கடஷரக்கறணரர்கள்|| அநறிப்தர் 
இப்னு உர் ( னற) தல்கள் அபூரவூத், 

இப்னுரஜர) 

தக்கரர்கள் ட்டுல்னரல் வதபேரஷபக்கரண 
வசனவுகள் ஶதரக ர்கபிடம் (தம், வதரபேள்) 
சற இபேக்கறநஶர அர்கள் அஷணபேம் இந் 
தித்ரஷ வகரடுத்ரக ஶண்டும். 

ِْ ِِ َّبِفٍع، َع ِِ َع َََش اْث َٜ ُع ُٔ َسِض ََب اىَي ُٖ ْْ َُ»: َع ِٔ َسُعَ٘ه َأ  اهلُل َصَيٚ اىَي

ِٔ ْٞ ٌَ َعَي ِْ َصبًعب اىِّفْطِش َصَمبَح َفَشَض ََٗعَي ٍَْش، ٍِ ْٗ َر ِْ َصبًعب َأ  َعَيٚ َشِعٍٞش ٍِ

ْٗ ُحٍش، ُمِو ْٗ َرَمٍش َعْجٍذ َأ َّْضٚ َأ َِ ُأ ٍِ َِ َِٞ َُْغِي اى » 

பஸ்னறரண ஆண், வதண், வதரிரர், சறறுர், 

அடிஷ,அடிஷல்னரர் ஆகற அஷணர் 
ீதும் ஶரன்புப் வதபேரள் ர்ரக ஶதரீத்ப்தம், 

ீட்டி ஶகரதுஷ ஆகறற்நறல் எபே மரவு 
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வகரடுப்தஷ தி ( மல்) அர்கள் கடஷ 
ரக்கறணரர்கள். அநறிப்தர் இப்னு உர் ( னற) 
தல்கள் புகரரி பஸ்னறம்) 

குடும்தத்றலுள்ப எவ்வரபேபேக்கரகவும், ஶரன்பு 
ஶரற்நர்கலக்கும், ஶரன்பு ஶரற்க படிர 
றஷனிலுள்ப குந்ஷ, சறநறர், 

பறர்கலக்கரகவும், குடும்தத் ஷனன் எபே 
மரவு ீம் தித்ர வகரடுக்க ஶண்டும். 

ஷ வகரடுக்க ஶண்டும் :- 

க்கள் ஷண திரண உரக 
வகரள்கறநரர்கஶபர அஷஶ வகரடுக்க ஶண்டும்.  

 

ُٔ ََِع َأَّ َٛ َعِعٍٞذ َأَثب َع َٜ اىُخْذِس ُٔ َسِض ُٔ، اىَي ْْ  َصَمبَح ُّْخِشُط ُمَْب»: َُٝقُ٘ه َع

ِْ َصبًعب اىِّفْطِش ٍِ ،ًٍ ْٗ َطَعب ِْ َصبًعب َأ ْٗ َشِعٍٞش، ٍِ ِْ َصبًعب َأ ٍَْش، ٍِ ْٗ َر  َأ

ِْ َصبًعب ْٗ َأِقٍط، ٍِ ِْ َصبًعب َأ َصِثٍٞت ٍِ » 

ِْ ِٛ َعِعٍٞذ َأِثٜ َع َٜ اىُخْذِس ُٔ َسِض ُٔ، اىَي ْْ ِْٖذ ِفٜ ُّْخِشُط ُمَْب»: َقبَه َع  َع

ِٔ َسُعِ٘ه ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَي ْٞ ٌَ َعَي ًَ ََٗعَي ْ٘ ِْ َصبًعب اىِّفْطِش َٝ ٍِ ًٍ  َأُث٘ ََٗقبَه ،«َطَعب

َُ»: َعِعٍٞذ َْب ََٗمب ٍَ َُْش َٗاأَلِقُط َٗاىَضِثُٞت اىَّشِعُٞش َطَعب َٗاىَز  
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ரங்கள் தி (மல்) அர்கள் கரனத்றல் ஶரன்புப் 
வதபேரள் ர்ரக ஶனும் உஷஶர 
அல்னது ஶதரீச்சம் தத்ஷஶர அல்னது 
ீட்டப்தடர ஶகரது ஷஷஶர அல்னது 
தரனரஷடக் கட்டிஷஶர அல்னது உனர்ந் 
றரட்ஷசஷஶர எபே மரவு அபவு 
வகரடுப்ஶதரம்||   

ற்வநரபே அநறிப்தில்  ( து)உரக 
இபேந்றனறபேந்து எபே மரஉ ஶரன்பு வதபேரள் 
ர்ரக தி(மல்) கரனத்றல் ங்கற 
வகரண்டிபேந்ஶரம் . ங்கபது உவு ீட்டப்தடர 
ஶகரதுஷ தரனரஷட கட்டி ஶதரீத்ப்ம் உனர்ந் 
ஶதரீத்ப்ரக இபேந்து ண அபூ மதீுல் குத்ரி 
(னற) அநறிக்கறநரர்கள் (தல் புகரரி) 

க்கள் எபே மரவு அபவு ீட்டப்தடர 
ஶகரதுஷக்கு தகரக அஷ மரவு ீட்டப் தட்ட 
ஶகரதுஷஷ தித்ரரக வகரடுத்ரர்கள் ண 
இப்னு உர் (னற) அநறிக்கறநரர்கள். தல் புகரரி) 
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து ரட்டில் அசற, ர, ஶதரன்நஷ திரண 
உரக இபேப்தணரல் அஷண ஶ எபே மரவு 

தித்ர வகரடுக்கனரம். 

ஷகலக்கு உரக இபேக்கும் வதரபேட்டு இந் 
தித்ரஷ திர்கள் கடஷரக்கறணர்கள் ன்ந 
யீமற னறபேந்து அந்ந்ப் தகுறகபில் து 
உரக அஷந்துள்பஶர அஷணஶ 
ங்கனரம் ன்று புரிந்துவகரள்ப படிகறநது. 

ந்பவு வகரடுக்க ஶண்டும் :- 

எபே மரவு அபவு வகரடுக்க ஶண்டும் ன்று 
ஶஶனபள்ப யீஸ் கூறுகறநது. இண்டு 
ஷககபரலும் ரன்கு பஷந அள்பி வகரடுப்தஶ 
எபே மரவு ன்று கூநப்தடும். (இது சுரர் 2 1\ 2Kg 
ன்று கிக்கப்தடுகறநது) ணஶ ரம் வகரடுக்கும் 
உவுப் வதரபேட்கஷப இந் பஷநில் அபந்து 
வகரடுக்க ஶண்டும். 

ப்ஶதரது வகரடுக்க ஶண்டும் :- 

வதபேரஷபக்கு ஏரிபே ரட்கலக்கு பன் அல்னது 
வதபேரள் வரழுஷகக்கு பன்வகரடுத்துிட 
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ஶண்டும். சயரதரக்கள் ஶரன்புப் வதபேரள் 
ர்த்ஷ எபே ரள் அல்னது இண்டு ரட்கள் 
பன்ணரகஶ வகரடுத்து ிடுரர்கள். அநறிப் 
தர் இப்னு உர் (னற) தல்: புகரரி) 

 

ِْ ِِ َّبِفٍع، َع ِِ َع َََش اْث َٜ ُع ُٔ َسِض ََب اىَي ُٖ ْْ َُ»: َع َٜ َأ ِٔ اهلُل َصَيٚ اىَِْج ْٞ  َعَي

ٌَ ٍََش ََٗعَي اىَّصاَلِح ِئَىٚ اىَْبِط ُخُشِٗط َقْجَو اىِّفْطِش ِثَضَمبِح َأ » 

க்கள் வரழுஷகக்கு புநப்தடுற்கு பன்ஶத 
வதபேரள் ர்த்ஷ வகரடுத்து ிடுரறு தி 
(மல்) அர்கள் கட்டஷபிட்டரர்கள் அநறிப்தர் 
: இப்னு உர் (னற) தல் புகரரி பஸ்னறம்) 

தித்ர வகரடுப்தன் கஷடசற ஶம் தற்நற 
கூநப்தட்டிபேக்கறநது. அஷண ஶசகரி த்து 
ிறஶரகறக்கும் ஆம்த ஶம் தற்நற கூநப் 
தடில்ஷன. ணஶ ரன் ரத் றல் 
ப்ஶதரதும் ஶண்டுரணரலும் இற் கரண 
ஆத்ங்கஷப, ிறஶரகறக்கும் டடிக்ஷககஷப 
ஶற்வகரள்பனரம். 

தித்ரஷக் கூட்டரக அநிட்டு தங்கலடு வசய்ல் :- 
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வதபேம்தரனரண க்கள் பேடர பேடம் 
வரிந்ர்கலக்கு ட்டுஶ தித்ர வகரடு த்து 
பேம் க்கத்ஷப் தரர்க்கறஶநரம். இணரல் 
அறகரண ஷகள் ன்ஷ வதறும் சந்ர்ப்தம் 
குஷநந்து ிடுகறநது. ரன் கரனங்கபில் 
தரஷஶரங்கபில் கரப்தடக் கூடி ஷகள், 

டீு டீரக நற இநங்கக் கூடி ஷகள் அறகரி 
த்துக் வகரண்டு பேஷபம் கரணுகற ஶநரம். 
வரிந், வரிர ஷகள் உட் தட ல்ஶனரபேம் 
இந் தித்ரஷ வதற்றுக் வகரள்லம் றஷ ரம் 
கஷடதிடிக்க ஶண்டும். 

எவ்வரபே ஊரிலும் (யல்னரக் கபிலும்) தித்ர 
வகரடுப்தற்கு குற பள்ப க்கபிடறபேந்து 
அர்கலஷட தித்ரக்கஷப எபே இடத்றல் என்று 
ஶசர் த்து, அவ்வூரிலுள்ப ஷ பிர்கஷப 
அஷத்து வகரடுக்கும் ஶதரது பிர் கபின் 
ஶஷகஷப றஷநஶற்நவும் படிபம். 
டீுடீரகப் தடிஶநற இநங்கும் ஷகபின் 
அனங்கலக்கு திரிகரம் கரவும் படிபம். 
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கூட்டரக ிறஶரகறக்கும் ஶதரது ஆிக் 
கக்கரண ஷகள் ன்ஷஷட ரர்கள். 
ணித்ணிரக வகரடுக்கும் ஶதரது எபே சறனர் 
ட்டுஶ ன்ஷ ஷட ரர்கள். 

பஸ்னறம்கள் ஶசர்ந்து ரக்கூடி இடங்கபில் 
(யல்னரக்கபில்) மகரத் ற்றும்  மகரதுல் 
தித்ர ஆகறற்ஷந கூட்டுபஷநில் ஷட 
பஷநப்தடுத்ப்தடுரணரல் ஷ பிர்கள் 
அணரஷகள் ிஷகள் ஶஷ பஷடர்கபது  
ரழ்வு திகரசரணரக அஷபம்.  தள்பி 
றர்ரகறகள் பன்ணின்று இத்றட்டத்ஷ 
ஷடபஷநப் தடுத்ல் ஶண்டும். 

வதபேரள் வரழுஷக 

ஶரன்புப்வதபேரள், யஜ்ஜளப் வதபேரள் 
வரழுஷககபில் பஸ்னறரண ஆண்கள், வதண்கள் 
கட்டரம் கனந்து வகரள்பஶண்டுவண இஸ்னரம் 
னறபறுத்துகறநது. அறகரண ஆண்கள், 

வதரிர்கள், சறறுர்கள் ரன் இத்வரழுஷககபில் 
கனந்து வகரள்ப ஆர்ம் கரட்டுகறநரர்கஶப ி 
வதண்கள் ஆர்ம் கரட்டுரகஶர கட்டரம் ண 
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உர்ந்து வகரண்டரகஶர வரி ில்ஷன. 
அணரல் ரன் ஆண் கஷப வரழுஷகக்கு 
அனுப்திிட்டு வதண்கள் டீ்டு ஶஷபகபில் 
படங்கற ிடுகறநரர்கள். இது வதபேம் நரகும். 

யப்மர தின்த் மறரீன் ( னற) கூநறரது : 
ரங்கள் ஶரன்புப் வதபேரள், யஜ்ஜறப் 
வதபேரபிலும் வரழும் இடத்றற்கு ங்கள் குரிப் 
வதண்கள் வசல்ஷ டுத்துக் வகரண்டிபேந்ஶரம். 
அப்ஶதரது எபே வதண் ந்து தண ீ கனப் 
ம்சத்றணரின் இல்னத்றல் ங்கறிபேந்ரர். அந்ப் 
வதண்ி அன்ஷண உம்ப அறய்ர ( னற) 
அநறித் யீஷம தின்பேரறு கூநறணரர்கள்.  

ரங்கள் பத்க்கபத்றல் கரபற்ந ர்கலக்கு 
சறகறச்ஷசபிக்கக் கூடிர் கபரகவும் 
ஶரரபிகஷப கணிக்கக் கூடிர்கபரகவும் 
இபேந்ஶரம். ரன் தி ( மல்) அர்கபிடம் 
ஶகட்ஶடன் அல்னரஹ்ின் தூஶ! ங்கள் 
எபேத்றக்கு ஶனங்கற இல்னரிட்டரல் ( வதபேரள் 
வரழுஷகக்கு) வசல்னரல் இபேப்தது குற்நரகுர? 

ணக் ஶகட்ஶடன். அற்கு தி ( மல்) அர்கள் 



80 
 

அலக்கு ஶனங்கற இல்னரிட்டரல், அபது 
ஶரற ணது ஶனறகரண ஶனங்கறஷ 
அலக்கு அிக் வகரடுக்கட்டும். அள் 
ன்ஷரண கரரிங்கபிலும் பஸ்னறம் கலஷட 
திச்சரத்றலும் கனந்து வகரள்பட்டும் ணக் 
கூநறணரர்கள். 

ஶலும் கன்ணிப் வதண்கஷபபம், ரிடரபள்ப 
வதண்கஷபபம் வதபேரள் வரழுஷகக்கரக வரழும் 
றடலுக்கு ( ஷரணத்றற்கு) டீ்ஷடிட்டு 
புநப்தடச் வசய்பம் தடி ங்கஷப ிணரர்கள். 
ரிடரபள்ப வதண்கள் வரழு றடத்ஷ ிட்டு 
ினகறிபேப்தரர்கள் ண உம்ப அறய்ர ( னற) 
அநறிக்கும் வசய்ற புகரரிில் தறரகறபள்பது. 

வதண்கள் கண்டிப்தரக வதபேரள் வரழுஷகக்கரக 
டீ்ஷடிட்டு புநப்தட ஶண்டும் ரிடரய்க் 
கரரிரக இபேந்ரலும் கூட கனந்துவகரண்டு 
வரழும் இடத்றனறபேந்து ினகற ிபேந்து  அங்கு 
ஷடவதறும் குத்தரஷ வசி டுக்க ஶண்டும் 
ன்தது தி அர்கபின் கட்டஷப. இந்க் 
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கட்டஷபஷ ற்று வசல்தட வதண்கள் பன் 
ஶண்டும். 

ஷரணத்றல் வரழுஷக டரத் ற்தரடு 
வசய்ஶண்டும் 

சறன தகுறகபில் ஆண்கலக்கு எபே ஶத்றலும், 

வதண்கலக்கு ஶவநரபே ஶத்றலும் 
தள்பிரசனறல் இபேபஷந வரழுஷக, குத்தர 
டரத்துகறநரர்கள். சறன சங்கபில் டீுகபில் 
வதண்கலக்கு ரத்றம் வரழுஷக 
டரத்துகறநரர்கள். இஷ திறக்கு பரண 
வசனரகும். ஊர்க்கள் அஷணபேம் 
கனந்துவகரண்டு எஶ ஜரஅத்றன் கலழ் எஶ 
ஶத்றல் எஶ ( றடனறல்) ஷரணத்றல் வரக் 
கூடிரக ற்தரடு வசய்ஶ திறரகும். 

தி ( மல்) அர்கள் ஶரன்புப் வதபேரபிலும், 

யஜ்ஜளப் வதபேரபிலும் ( தள்பிில் வரரல்) 
ஷரணத்றற்கு ( வரழுற்கு) வசல்தர்கபரக 
இபேந்ரர்கள் ண அபூமதீ் ( னற) 
அநறிக்கறநரர்கள். (தல் : புகரரி)  
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உம்பஅறய்ர ( னற) அநறிக்கும் ஶஶனபள்ப 
யீமறலும் ஷரணத் றற்கு வரழுஷகக்கரக 
புநப்தட்டுச் வசல்லுரறுரன் திர்கள் 
கட்டஷபிட்டுள் பரர்கள் ன்று வரிகறநது. 
ணஶ வதபேரள் வரழுஷககஷப ற்தரடு 
தண்க் கூடி தள்பி றபேரகறகள் அல்னது ஶதஷ் 
இரம்கள் ஊரிலுள்ப  ஷரணத்றல் ஆண்கள், 

வதண்கலக்கு எஶ ஶத்றல் வரழுஷக டரத் 
ற்தரடு வசய் ஶண்டும். இதுஶ திர்கள் 
ஷடபஷநதடுத்றக் கரட்டி சுன்ணரரகும். 
ஆண்கள், வதண்கலக் வகன்று ணித்ணிரக 
திர்கள் ஜரஅத் டரத்றறல்ஷன. 

வரழும் பஷந :- 

 வதபேரள் வரழுஷகில் பனரது கஅத்றல் 
பல் க்தரீ் கூநற இபே ஷககஷப கட்டி ஜ்ஜஹ்து 
ஶதரன்ந துஆக்கஷப ஏறதின் சூத்துல் 
தரத்றயர ஏதும் பன் ழு ிடுத்ம் க்தரீ் 
(அல்னரயள அக்தர்) ன்று கூநஶண்டும். 
அன்தின் சூத்துல் தரத்றயரவுடன் ஷண 
சூரஷ ஏஶண்டும்.  
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இண்டரம் க்கஅத்றல் சுஜளற னறபேந்து 
ழுந்வுடன் ந்து ிடுத்ம் க்தரீ் கூநற அன் 
தின் சூத்துல் தரத்றயரவுடன் ஷண சூரஷ 
ஏஶண்டும். (தல் புகரரி) 

தி (மல்) அர்கள் வதபேரள் வரழுஷகக்கு எபே 
றில் வசன்று ிட்டு ஶவநரபே றரக (டீு) 
றபேம்புரர்கள். (தல் புகரரி) 

 வதபேரள் வரழுஷகக்கு தரங்கு, இகரத் பன்தின் 
சுன்ணத்ரண வரழுஷககள் இல்ஷன. வரழுஷக 
படிந் தின்ஶத குத்தர (உஷ) றகழ்த் ஶண்டும். 
(தல் புகரரி) 

சரப்திட்டுிட்டுச் வசல்லுல் :- 

ஶரன்புப் வதபேரபில் வரழுஷகக்கு பன்பு 
சரப்திடுதும், யஜ்ஜளப் வதபே ரபில் 
வரழுஷகக்குப் தின்பு சரப்திடுதும் திறரகும். 
(தல் புகரரி) 

 ஶரன்பு வதபேரள், யஜ்ஜளப் வதபேரள் றணங்க 
பில் ஶரன்பு ஶரட்தது யரரகும். (தல் புகரரி) 
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அறகம் க்தீர் கூறுல் :- 

இபே வதபேரட்கபிலும் அல்னரஹ்ஷ 
வதபேஷப்தடுத்ற அறகறகரக க்தரீ் 
கூநஶண்டும். 

{

 

(ஶரன்தின்) ண்ிக்ஷகஷ ீங்கள் பழுஷ 
தடுத்துற்கரகவும் அல்னரஹ் உங்கஷப 
ஶர்றில் வசலுத்றற்கரகவும் ( க்தரீ்கூநற) 
அஷணப் வதபே ஷதடுத்து ற்கரகவும் ீங்கள் 
ன்நற வசலுத்துற்கரகவும் ( இவ்ரறு  
வசய்ரன்) (அல்குர்ஆன் 2:185 22:37) 

ணீ் ஶடிக்ஷககபிலும் சறணிர தரர்ப்தறலும் 
ஈடுதடுஷ பற்நரக ( ல்னர ஶங்கபிலும்) 
ிர்ந்துவகரள்ப ஶண்டும். 

பஸ்னறம்கபது நரண டத்ஷின் 
கரரகத்ரன் ஶரன்புப் வதபேரள், யஜ்ஜளப் 
வதபேரள் பன்ணிட்டு இன்ணி ஷசக் 
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கச்ஶசரிவன்றும் புதுப் தடங்கள் வபிரகறன்நண 
ன்றும் ிபம்தப்தடுத்து கறநரர்கள். பஸ்னறம்கள் 
வட்கறத் ஷன குணிக் கூடி வசல்கள் 
இஷகள். இதுஶதரன்ந அணரச்சரங்கஷபத் டுத்து 
றறுத் அஷணபேம் பன் ஶண்டும். 

 

ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகள் டரத்ல் :- 

வதபேரள் றணத்றல் ிஷபரட்டு ஶதரட்டிகள் 
ஶதரன்நஷ டரத்னரம் ன்தஷ தின்பேம் 
யீஸ் கூறுகறநது. 

வதபேரள் றணத்ன்று சூடரன் ரட்டர்கள் ஶதரர்க் 
கபேிகஷபபம் ஶகடங் கஷபபம் ஷத்து 
ிஷபரடிக் வகரண்டிபேந்ரர்கள். இஷண தரர்க்க 
(ஆிர) ஆஷசப்தடுகறநரர ண தி ர்கள் 
ஶகட்டரர்கள். ரன் ஆம் ன் ஶநன். அப்ஶதரது 
திர்கள் ன்ஷண ணக்கு  தின்புநரக றறுத்ற 
ன் கன்ணம் அர்கபின் கன்ணத்றல் தடுரறு 
றற்க ஷத்ரர்கள். ரன் (ிபiரட்ஷட) தரர்த்து 
சனறத் ஶதரது உணக்கு தரர்த்து ஶதரதுர? ன்று 
ஶகட்டரர்கள். ரன் ஆம் ன்ஶநன். அப்தடிரணரல் 
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உள் ஶப ஶதர ணக் கூநறணரர்கள். (அநறிப் தர் 
ஆிர (ற) தல் புகரரி) 


