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ன்ஷண ெறத து
தொல் ென்ரர்க்க
வநறறல் பச்
வெய்து ெதோகத்துக்குப்
ததள்பணரக ஆக்கறட
ஆல் வகரண்ட ணது
அன்தறன்
வதற்ஶநரர்கலக்கு......!
ெரர்ப்தம்

ெகன தைகலம் க ல்ஶனரன் அல்னரஹ்
எததக்ஶக உரறத்து. அன் கன் இஷ
துஷற்நன். தஷ ரபறன் அறதற. ர
அல்னரஹ்! உன் அடிரதம் இதறத்
தூதரகற தொயம்த் மல்னல்னரயள
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அஷனயற மல்னம் அர்கள் லதும் அன்ணர
து ஶரர், கறஷபரர் அஷணர் லதும்
ெரந்றத்ம் ெரரணதொம் வெரரறந்தள்ரரக!
'அஹ்கரதொல் ஜணரமர" ன்ந இந்தல் தொன்
தொலில் 1992 ல் யரற தைத்க
றஷனத்றணரல் வபறறடப் தட்டது.
வரடர்ந்தும் 1994 , 1997 , 2001
தடங்கபறல் இண்டரம், தோன்நரம், ரன்கரம்
தறப்தைக்கள் வபறரறண. அந்தஷன ஆெறரறர்
லதும் ஶதரது அது ணறஶன ஶரன்நற
ண்ப்தடி க்கள் இந்ப் தைத்கம் தோனம்
தன்தடு கறநரர்கள் ன்ந வெய்றஷ தன
தறப்தைகள் வபறரண ன் தோனம்
அநறதொடிந்து. அல்யம்து லில்னரஹ்.
ந்ரது தறப்தரக வபறதம் இது றதத்ற
தறப்தரக வபற தகறநது. இறஶன தறன்
இஷப்தரக ஜணரமரஶரடு ெம்தந்ப்தட்ட
தன றடங்கலம் ஶெர்க்கப்தட்டுள்பண. சுரர்
இததது தடங்கஷபத் ரண்டி தறன்தைம் இந்
தல் ெதோகத்துக்குப் ததள்பரக அஷந்ற
தப்தது அல்னரஹ் அதக்குச் வெய் ஶததபர
கும். ல்னரம் ல்ன அல்னரஹ் ம் அஷணதக்
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கும் தூ ண்த்ஷத் ந்தள் ரணரக! ல்
அல்கள் வெய் அதள் தைரறரணரக!
தறன் தொயம்த்
தர்வதக்ட் தறரறன்டர்ஸ்
14.12.1434
20.10.2013

ந்ரம் தறப்தைஷ
அகறன இனங்ஷக ஜம்இய்துல் உனர
ஷனதம் ெம்ரந்துஷந ப்லீகுல்
இஸ்னரம் அதறக் கல்லூரற அறததரகற
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அல் யரஜ் வௌனற தரறல் ம்.தற.ம் .
அலிரர் ஶஜ.தே. (ஶெதந்ற) அர்கள்
ணதொந்பறத் தறஸ்றல்னரயறர்
ஹ்ரணறர்யலம் யநக கதரறய்ர
அதைக் கல்லூரறறல் அறதரகப் தறதைரறத்ம்
அல்-யரஜ் வௌனற ம்.ம். அயத்
தொதரநக் அதைக் கல்லூரறறல் ட்டரண்டுகள்
தறன்த உர் கல்றக்கரக லணர
தல்கஷனக் ககதொம் வென்த அங்கும் தட்டம்
வதற்நர். ரர்க்க றடங்கபறல் ஆரண
அநறவுள்பர். லறரப் ஶதரக்குகஷப
றதம்தரர். தகுற்கு இணறஷர
ணர். ரன் கற்ந கல்றறணரல் தொஸ்லிம்
ெதோகம் தணஷட ஶண்டும் ன்தற்கரக
வகரலம்தை கரறன் தறரண தள்பற ரல்
கபறல் குத்தர ஶததஷ றகழ்த்துதுடன் தன
ரர்க்க குப்தைக்கஷபத்ம் டரத்ற
தகறன்நரர். வரடரர்ந்து ந்து தடங்க
லக்கு ஶனரக இனங்ஷக ரவணரலி
தொஸ்லிம் ஶெஷறல் இஸ்னரற ஷ
ஷந ன்ந ஷனப்தறல் ரந் ஶரதம்
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இஸ்னரற ெட்ட தணுக்கங்கலக்கு
றரறரண றபக்கபறத்து தகறன்நரர்.
இஶ வரடரறல்ரன் அஹ்கரதொல் ஜணரமர
ன்ந வதரறல் எத ெறத தஷன லறத்ள்
பரர். இது ஆக்கங்கள் தலுதப் வதத
றல் இந்தல் எத கன்ணற தொற்ெறரகும்.
இந்தஷன ஆம்த தொல் இதற ஷ ரன்
ரெறத்துப்தரர்த்ஶன். ணக்கு உறரக
ணது அதைக் கனர ெரஷனறன் உஸ்ரது
ரர்கஷபத்ம் ஶெர்த்துக் வகரண்ஶடன்.
எதர் ரெறக்க ஷணர் அஷச் வெற
டுத்ஶரம். இறல் கூநப்தட்ட ரர்க்க
ெட்டங்கஷபத்ம், யலஸ்கஷபத்ம்,
அற்கரண றபக்கங்கஷபத்ம் தோனதல்
கலடன் அவ்ப்ஶதரது எப்தறட்டுப்
தரர்த்ஶரம். ெறன இடங்கபறல் ஶஷரண
ஆஶனரெஷணகஷபத்ம் றப்தைஷ
ங்கறத்ள்ஶபரம். இந்தலில் வதரறந்துள்ப
இஸ்னரறச் ெட்டங்கள் ரவும் ெட்ட
ஶஷ ரதறஈ (ஹ்) அர்கபது
கதத்துக்கஷபத்ம் அர்கபறன் ெறநப்தை றகு
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ெலடர்கபறல் எதரண இரம் ற (ஹ்)
கதத்துக் கஷபத்ஶ உள்படக்கறத்ள்பண.
இந்தல் தொஸ்லிம் ெதோகத்றன் த்றறல்
கூடுனரண தறஶரெணத்ஷ அபறக்க
ஶண்டும். அன் தோனம் அல்னரஹ்
வௌனற தொதரநக் அர்கலக்கும் அது
ْل ْل َت
உஸ்ரது ரர்கலக்கும்  ِع ل ٌم ُي جَت ُي ِعب ِعன்ந

ற வரறக்வகரப்த ெகன
தரக்கறங்கஷபத்ம் ங்க ஶண்டும் ணப்
தறரர்த்றக் கறஶநன்.
அல்னரஹ்வுக்கரக ன்ந தூய்ஷரண
ண்த்து டதள்ப து வெல்கள்
அஷணத்தும் கதல் வெய்ரணரக! ஆலன்
َت ُي َت ْل َت ُي َّص َت
اا
وا ا ل ِعبالل ِع
அல்னரஹ்ஶ ெகன உண்ஷகஷபதம்
அநறந்ன்
வௌனற ம்.தற. அலிரர் ஶஜ.தே.
(ஶெதந்ற)
அறதர், ப்லீகுல் இஸ்னரம் அதைக்
கனரெரஷன,
9

ெம்ரந்துஷந.
1992.05.01
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தொகவுஷ
ெர் தைகலம் ல்னரம் ல்ன
அல்னரஹ்வுக்ஶக உரறத்ரகுக!
மனரத்தும் மனரதொம் இதறத் தூர்
தொயம்து மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் லதும் அர்கபது
கறஷபரர்கள் ஶரர்கள் லதும்
உண்டரரக!
ஜணரமரறன் கடஷகள் தர்ல கறதரர
ன்தஷ ரவல்ஶனரதம் அநறஶரம்.
அஷண தொஷநரக எதஶதம்
றஷநஶற்தன் தோனஶ ல்ஶனரது
கடஷத்ம் லங்கறறடுகறநது. அக்கடஷஷ
எலங்கரக றஷநஶற்ந அன் றறதொஷந
கஷப ரங்கள் அநறது இன்நறஷர
ரகும். ஜணரமர றடரக
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம் அர்கள் டந்து
வகரண்ட தொஷநகள் ன்ணவண அநறந்து
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அன்தடி வெனரற்நக் கறஷடத்ரல்
அதுஶ வததம் தரக்கறரகும்.
ஜணரமரறன் றறதொஷநகள் தற்நற ற்கண
ஶ தன உனரக்கள் ெறத தல்கஷபத்ம்,
தறசுங்கஷபத்ம் லறத்ள்பணர்.
இதப்தறதம் ஷடதொஷநறல் உள்ப
தறச்ெறஷணகஷபக் கதத்றல் வகரண்டு
இந்தஷன ரம் வரகுத்துள்ஶபரம்.
கூடுரண ஷ ஶஷரண இடங்கபறல்
ஆரங்கஷபத் ந்து றபக்கறத்ள்ஶபரம்.
ரதறஈ த்யதறன் கதத்துக்கஷப அர
ணத்றவனடுத்து இஷணத் வரகுத்துள்
ஶபரம். குஷநற்ந ன்ஷ தூய்ஷ றகு
அல்னரஹ்வுக்ஶக த்ரறது. ணஶ இறல்
குஷநகள் கரப் தடனரம். அஷணப்
வதரறது தடுத்ரது வததணதுடன்
சுட்டிக்கரட்டித் றதத்துரத தறவுடன்
ஶண்டிக் வகரள்கறன்ஶநன். அல்னரஹ்ஶ
ன்கநறந்ன்.
இந்தல் ணது த உனக ரழ்வுக்குப்
ததள்ப என்நரக அஷ ஶண்டு
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வன்த தறரர்த்றக்கறஶநன். இஷண
ெரறதரர்த்து அவ்ப்ஶதரது கதத்துக்கஷபத்
வரறறத் உனரக்கலக்கும் குநறப்தரக
தல்ஶத வதரதப்தைகலக்கு த்றறல்
இந்தஷன ரெறத்து ஆஶனரெஷணகஶபரடு
இந் தலுக்கு றப்தைஷ ந் தொன்தஷ
அகறன இனங்ஷக ஜம்றய்துல் உனர
ஷனதம் ெம்ரந்துஷந ப்லீகுல்
இஸ்னரம் இதைக் கல்லூரற அறததரகற
வௌனற தரறல் ம்.தே. அலிரர், ஶஜ.தற.
(ஶவுதந்ற) அர்கலக்கும், அக் கல்லூரறப்
ஶதரணரெறரறர்கட்டும் வௌனற தரறல்
ம்.ஸ்.ததல் யம்மர (லணற) தே..
அர்கலக்கும் அல்னரஹ், ற்கூலி
ங்கப் தறரர்த்றக்கறஶநன். இஷண
அகுந அச்சுப்தறவு வெய் ந்
றஷனத்ர தக்கும் து ன்நறகள்
உரறத்து.
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வௌனற அஹ்த் தொதரநக்
109 , ஷததர் கரர்டன்,
ஞரணறன வீற,
வட்டவகரஷட, வகரலம்தை - 09
மதர் 01 , 1413
ஆகஸ்ட் 01 . 1992
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உனகறல் தறநந் ணறர் எவ்வரததம்
ன்ஶநர எத ரள் றத்ஶ ல
ஶண்டும். தறநப்தை (யரத்து) இநப்தை
(வ்த்) ஆகற இண்டுக்கும் இஷடப்தட்ட
கரனத்றல் ல்னல்கள் வெய்து அல்னரஹ்
றன் அதஷபப் வதற்தக் வகரள்தஶண
வததம் தரக்கறெரலிரரன்.
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அன் உங்கபறல் ற்கறரறஷ தைரறஶரர்
ரவன்த தரலட்ெறக்கஶ யரத்ஷத்ம்
வ்த்ஷத்ம் தஷடத்ரன்.
(அல்குர்ஆன் 67:02 )
வ்த்து ததொன் தஷக்கரகத் ரர்
தண்றக் வகரள்ப ஶண்டும். அற்கரக
ரழ்ரள் லடிப்தஷ றதம்தவும் ஶண்டும்.
ல்னல்கள் ன்தது இண்டு றதந்ஷண
கபறன் அடிப்தஷடறல் கணறக்கப்தடும்.
என்த ணத்தூய்ஷ தம் இஃனரஸ்,
ற்நது தறறன் றதொஷநஷ தறன்தற்நல்
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தம் இத்றதரஉ. இவ் றண்டில் என்த
இல்னரஶதரது அவ்றடம் ல்னனரக
தொடிரது. இஃனரஸ் இதந்து அது
தறறக்கு எத்ரறதம் இஃனரஸ்
இன்ஶநல் அதுவும் ல்னனரகரது.
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َخ ذ ُل ْل ُل ْل ُل َخ ُل ْل اًل
ِ وص
ن

َخ َخ ْل

ُل ْل َخ ْل ُل َخ ِّب ُل ُل ْل ْلاَخ ْل َخ
ِ
ِ
ْل َخ َخ ُّي ْل َخ َخ ُل ْل َخ ْل َخ ُل َخ
و
ِ اا اِ ادلن

“கதத்றல் ஷ்டஷடந்ர்கஷப ரம்
உங்கலக்கு அநறத்ட்டுர? ன்த
தறஶ லர் ஶகலம், அர்கள் ரவன்நரல்
இவ்வுனக ரழ்க்ஷகறஶன நரண
றறல் தொற்ெற வெய்து வகரண்டு ரங்கள்
வய்ரகஶ ல்ன கரரறங்கஷபச்
வெய்ரக ண்றக் வகரள்ர்.”
(அல் குர்ஆன் 18:103 , 104 )
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ஜணரமரவும் அன்
றறதொஷநகலம்
ணஶ, ரம் து ல்னரச் வெல்கஷப
த்ம்
ென்ரர்க்க றவரட்டிரக
றஷநஶற்நக் கடஷப் தட்டிதக்கறன்ஶநரம்.
தஷறல் ஷ்டப்தடரறதக்க அதுஶ
றரகும்.
அற்கு ல்னரம்
ல்ன
அல்னரஹ் வ்தேக் வெய்ரணரக!
ஶரத்ற்நரல் தந்து வெய்க. “ல்னர ஶரய்
கலக்கும் தந்துண்டு. ணஶ ஶரய்க்
குரற தந்து
வெய்ரல் அல்னரஹ்றன்
அதபரல் சுகம் கறஷடத்து றடும்.”
(ஆரம்: மயலஹ் தொஸ்லிம்).
இந் தறவரற தோனம் ரம் தந்து
வெய்து அெறரகும் ன்தது றபங்கு
கறன்நது.
அறலும் யநரம்
கனரது
தரர்த்துக்
வகரள்து
கடஷரகும்.
யநரரண வதரதட்கஷப
ஷத்றத்துக்
குப் தன் தடுத்னரகரது ன்தது தற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
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அர்கபது ஶதரஷணரகும். ‘அல்னரஹ்
உங்கலக்கு யநரரக்கற ப்வதரதபறலும்
உங்கபது
ஶரய்க்குரற
றரறஷ
ஷக்கறல்ஷன’ ன்த தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கூநறணரர்கள். (
ஆரம்:
மயலயளல்
தைகரரற).
ணஶ யநரம் கனரது , ஶரய்க்குப்
தரறகரம்
வெய்து
கடஷரகும்.
ப்தடுக்ஷகறல் இதப்தர் வ்றம்
டந்துவகரள்ப ஶண்டும் ன்தது தற்நற
ரதறஈ
த்யறன்
தறரண
இரம்
அந்வீ (ஹ்) அர்கள் ம் “அல் அத்கரர்”
121
து
தக்கத்றல் தறன்தரத
குநறப்தறடுகறன்நரர்கள்.
“ப்தடுக்ஷகறல் இதப்தன் ன்ஷண
அல்னரஹ் ன்ணறத்தப ஶண்டும் ன்ந
ஆஷெஶரடும்,
ன்ணறப்தரன்
ன்ந
ல்வனண்த்ஶரடும் இதக்க ஶண்டும்.
கஷடெற ரர்த்ஷ வய்த்
வெரல்லும்
ஶதரது ன்தஷட ஜணரமரறல் ந்
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தறத்அத்துகலம்
றகரது
றர்த்துக்
வகரள்பப்தட ஶண்டும். ணக்கரக துஆ
வெய்
ஶண்டும்
ணவும்
கூதது
ெறநந்ரகும்.”
ப்தடுக்ஷகறல்
உள்பர்கலக்கு
‘னரஇனரய
இல்னல்னரஹ்’
ன்ந
கலிரஷ வெரல்லிக் வகரடுக்க ஶண்டும்.
இதற ரர்த்ஷரக அது அஷத்ம்
ண்ம் தன றடுத்ங்கள் வெரல்லிக்
வகரடுக்க ஶண்டும். ப் தடுக்ஷகறல்
உள்பர்கலக்கு ஶகட்க குர்ஆன் ஏதுல்
ெறநப்தரகும்.

தௐஹ் தறரறந்து றட்டரல்
அவ்ரத குர்ஆன் ஏப்தட்டு அல்னது
கலிர வெரல்னப்தட்டுக்
வகரண்டிதக்கும்
ஶதரது தௐஹ் தறரறந்ரல் அஷண றதத்ற
றட்டு
ஷறத்ஶரடு
ெம்தந்ப்தட்ட
ஶஷனகஷபக் கணறப்தறல்
ஈடுதடுது
அெறரகும். அஷரண:
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َت َت َت
لَع ِعملَّص ِعة َتر ُيس ْل ل ا َتص َّصَّل ا ُي َت لَتيْل َتو َتسلَّص َت
ِمْسِب ا ِع و
ِع
ِع ِع
ன்த வெரல்லி இண்டு கண்கஷபத்ம்
கெக்கற தோடிறட ஶண்டும்.
2. ஷக, கரல் ஶதரன்ந உதப்தைக்கள் த்து,
குபறர்ந்து றடுதொன் அற்ஷந உரற
இடத்றல் ஶெர்த்துறடல் ஶண்டும்.
(அற்கரக தொன்ணங்ஷககஷப தைம்
ஷத்ம் தைங்கஷப உடம்தறன் தக்கங்
கஷப ஶரக்கறத்ம் டிக்க ஶண்டும். கலழ்
கரல்கஷபத் வரஷட ஷத்ம் வரஷட
கஷப அடி றற்ஷந ஶரக்கறத்ம் டிக்க
ஶண்டும்)
3. ரய் றநதடர ண்ம் ரடிக்கட்டு
ஶதரட ஶண்டும்.
4. றத்ர் அறந்துள்ப ஆஷட
ஆதங்கஷப, ஷக, கரல், தல் ஶதரன்ந
வெற்ஷக உதப்தைக்கள் இதப்தறன்
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அற்ஷந லக்கற ஷத்ஷ எத தைடஷ
ரல் தோடிறட ஶண்டும்.
5. றத ஊரலிதக்க தரரண எத
வதரதஷப றற்தக்கு ஶனரல்
ஷத்துறடல் ஶண்டும்.
6. ஷறத்ஷ கட்டில் ஶதரன்ந எத
உரண இடத்றல் ஷத்ல் ஶண்டும்.

எதர் கரனரகறறட்டரல் அதுதற்நற
அநறறக்கனரர?
கரனரண
வெய்றஷ
அநறறப்தது
ரலஅத்றன்
தரர்ஷறல் தறஷரண
என்நல்ன. ஏனறட்டுப் தஷந டித்து 
அநறறத்ல் வெ
ய்து
ரலஅத்றல்
டுக்கப்தட்டரகும். அநறறத்ல் தோனம்
றத்ரறன்
உற்நரர்,
உநறணர்,
ண்தர்,
ல்ஶனரர்,
ஶதரன்ஶநரர்
ஜணரமரறல் கனந்துவகரள்ப ரய்ப்தைக்
கறஷடக்கறநது. ஜரற ன்ணன், ஜஃதரறப்த
அதே ரலிப் அப்துல்னரயறப்த ரயர
லில்னரயள
அன்யளம்
ஆகறஶரது
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தரத் வெய்றஷ
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கள் க்கலக்கு அநறறத்ரர்கள்.
(ஆரம்: தத்யளல் தரரற 3:116)
ச் வெய்ற ட்டி எதர்
(றச்ெரக

ரம்

َّص
َت
َت َّص َت ْل َت
اا ُي ْل ن
إا ِع ِع و ِعإا ِع ِع ر ِع

அல்னரஹ்வுக்கரகஶ

ரழ்கறன்ஶநரம்.
ஶலும்
அணறடஶ
லலஶரம்) ன்த வெரல்லிக் வகரள்து
மளன்ணத்ரகும். இந் ரர்த்ஷஷப்
வதரதுரக
ந்
எத ஆதத்ரண
ஶஷபறலும் வெரல்து மளன்ணத்ரகும்.
அஶ
ஶதரன
எதர்
கரனரண
வெய்றநறந் ஶத்றலிதந் து
அது
வகடுறகள் தற்நற ஶதெரறதத்ல் ஶண்டும் .
அவ்ரத
ஶதசுது
தரரகும்.
ஷறத்ஷப்
தரர்க்கச்
வெல்கறநர்கள்
ஷத்துக்கரக துஆச் வெய்து மளன்ணத்
ரகும். “அல்னர யளம்ஃதறர் னயள ,
ர்யதொயள,
ர்தஃ
ஜயள
தறல்
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ஹ்றய்தௌன்” (ர அல்னரஹ்
இஷ
ன்ணறத்துக் கறதஷத வெய்ரரக இது
அந்ஸ்த்ஷ
ஶர்ற
வதற்ஶநரதடன்
உர்த்ற ஷப்தரரக) ன்தண ஶதரன்ந
துஆக்கஷப
ஏதுது
மளன்ணத்ரகும்.
இஷணச்
வெய்ஶரம்.
ஷறத்து
வீட்டரதக்குத் ஶஷரண உவு ற்தரடு
கஷப தக்கத்து வீட்டரர் அல்னது உநறணர்
கள் ஶற்வகரள்து மளன்ணத்ரகும்.
ஜஃதர் இப்த அதேரலிப் லில்னரயள
அன்யள அர்கள் கரனரண
ஶதரது
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் உத் மயரப்தரக்
கபறடம் தறன்தரத கூநறணரர்கள்.

 ل َت َّصما َتا َت:َت ْل َت بْل ِعد ا ِع بْل َتا ْل َت َتر ِع ا ُي َت نْل ُي َت َتال
اا َت ْل ُي
ٍر
ِع
ُي
َت
َّص
َت
َت
ُي
َتا ْل َت َتر ِع َت ا ُي َت نْل ُي ح ْل َت ج ال َتر ُيس ل ا َتصَّل ا ُي
ِع
ِع
ِع
ٍر
َت
َّص
َت
َت
َت
ْل
َت
ُي
ْل
َت
ً َتط َت
اصن ُي ا ل َت
َت لَتيْل َتو َتسل َت ْل
اما د أثاا ْل َتما
ا
ِع
ِع
ِع
ٍر
َت
َت
ُي
ُي
ْل ْل َت
ْل َت
ُي
)َت غل ُي ْل أ ْلو أم ٌم َت غل ُي ْل – (أخ ا اخلمسة اال ال سايئ
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“ஜஃதரறன் வீட்டரதக்கு உவு ெஷத்துக்
வகரடுங்கள். அர்கஷப ஶவநரத ஶஷன
ஈடுதடுத்றத்ள்பது.” (ஆரம்:மஈ
றர்ந் ஷண மளணன்கள்)
ணஶ உநறணர்கள்
இக்ஷகங்கரறங்
கஷபச் வெய்து ெறநந் எத மளன்ணத்தும்
ல்ஶனரது ற்தண்தைரகும் ண இரம்
ரதறஈ
ஹ்த்துல்னரயற
அஷனயற
அர்கள் கூநறத்ள்பரர்கள். ஆணரல் ரஶர,
தஶரர்
ஶதரஶரதக்குக்வகல்னரம்
குபறர்தரணங்கள் வகரடுத்து தகறன்ஶநரம்.
அது மளன்ணத்துக்கு தொற்நறலும் ரற்நர
ணரகும்.

ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டுது ரர்?
ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டுதர் ஷறத்றல்
கரப்தடும் குஷநகஷப வெரல்லித் றரறக்
கூடரது.
ஜணரமரறன்
குஷநகஷப
வெரல்லித் றரறது யரரகும். ‘எத
தொஸ்லிறன் ஜணரமரஷக் குபறப்தரட்டி
அறல் கரப் தடும் குஷநகஷப ஷநப்த
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ஷண
40
றடுத்ம்
அல்னரஹ்
ன்ணறப்தரன்.’ (அல்யரகறம்) ன்ந யலஸ்
தோனம் ஜணரமரறன் குஷநகஷப ற்நர்
கபறடம் வெரல்லித் றரறரஶரஶ அஷண
குபறப்தரட்ட தொற்தட ஶண்டும் ன்தது
றபங்குகறநது.
கரனரணதக்கு
றக
வதங்கறர்கஶப ஜணரமரஷக்
குபறப்
தரட்டுற்கு உரறஷத்ம், ஷகஷத்ம்
வததகறன்நரர்கள். ஜணரமரறல் கரப்
தடும் ந் எத குஷநத்ம் வபற ப் தடரலி
தக்க ெறநந் தொஷந இதுரகும். அறலும்
ஆண்கஷப
ஆண்கலம்,
வதண்கஷபப்
வதண்கலம்
குபறப்தரட்ட ஶண்டும்
.
ணறதம் கஷண ஷணறத்ம், ஷணற
ஷக் கதம் குபறப்தரட்டுது அதற
க்கப்தட்ட ரகும். ஆண் ஷறத்ஷக்
குபறப்தரட்டுரறதந்ரல்
ஷறத்றன்
கப்தன், தரட்டன், ெஶகரன், கப்தணறன்
ெஶகரன் ன்ந எலங்குப்தடி தொற்தடுத்ப்
தடுர். ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டுதர்
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தறன்தம் எலங்கு கஷபக் கஷடப்தறடிக்க
ஶண்டும்.
1. ன் ஷகஷப் தஷ தைடஷரல்
ன்கு சுற்நறக் வகரள்ப ஶண்டும்.
2. ஷறத்றன் கத்றலுள்ப அலக்குகஷப
லக்க ஶண்டும்.
3. ஷறத்ஷ எத துறரல் தோடிக்
வகரண்ஶட ண்லர் ஊற்ந ஶண்டும்.
4. ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டுரக
றய்த்துச் வெய்
ஶண்டும்.
5. னது தைத்ஷ தொற்தடுத் ஶண்டும்.
அறலும் வுலவுஷட உதப்தைகஷப
தொற்தடுத் ஶண்டும்.
6. எற்ஷநப்தடக் கலவுல் ஶண்டும்.
7. இனந்ஷ இஷன, ெர்க்கரம்
ஶதரன்நஷகஷப கலவும்ஶதரது
உதஶரகறத்ல் ஶண்டும்.
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8. கஷடெறரகக் கற்தம் கனந்து கலவுல்
ஶண்டும்.
9. குபறப்தரட்டுதர்கள் ரத்றஶ
அங்கறதத்ல் ஶண்டும்.
10. வதண் ஷறத்ரறதந்ரல் அந்
ஷறத்றன் ஷன
தொடிறன்
தறன்ணல்கஷப அறழ்த்துறட்டு குபறப்
தரட்டி தொடிந் தறன் தோன்த தறன்ணல்
கஷப தறன்ணற தறன்தைநம் றட ஶண்டும்.
11. வூல வெய்றத்ல் ஶண்டும்.
குநறப்தை:
1. குபறப்தரட்டும்ஶதரது
அடிறற்ஷந
இஶனெரக அலத் ஶண்டும். அன்
தோனம் றற்நறதள் ஶங்கறக் கறடக்கும்
னெனம்
ஶதரன்நண
வபறரகும்.
கர்ப்தறறகலக்கு
இவ்ரத
வெய்
னரகரது.
2. ஷறத்து ஷக்கப்தட்டுள்ப இடத்றலும்
குபறப்
தரட்டப்
தடும்
இடத்றலும்
தம் கச் வெய் ஶண்டும்.
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அன் தோனம் துர்ரஷடஷ
உரறதக்கச் வெய்னரம்.

தம்

3. தைணற தத்த்றல் உறர் லத் யலத்
குபறப்தரட்டப்தட

ரட்டரர்.

கதன் வெய்வப்தடி?
ஜணரமரஷக் குபறப்தரட்டி தொடிந்தும்
வள்ஷபப் தைடஷரல் கதன் வெய்ப்தட
ஶண்டும். “வள்பரஷட அறறத்ங்கள்
அதுஶ ெறநந்து. அப்தைடஷரஶன
உங்கள் ஜணரமரக்கஷப கதன் வெய்த்ங்
கள்.” (ஆரம்: தொஸ்ணத் அஹ்த்)
ஜணரமரஷ தொற்நரக ஷநக்கக் கூடி
ரக கதன் அஷ ஶண்டும். தட்டுப்
தைடஷ ஆண் ஷறத்துக்கு யநரரகும்.
கததக்கு றஷனத்ர்ந் தைடஷகள்
உதஶரகறப்தஷத் றர்த்துக் வகரள்ப
ஶண்டும்.
ஜணரமரஷக் குபறப்தரட்டி ஈம் ற்நற
தறன் தோன்த லண்ட துறகஷப என்நன் லது
என்நரக அடுக்கறப் தப்தற ஷத்து ஶனரல்
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உள்ப தைடஷறல் ஜணரமரஷக் கறடத்
ஶண்டும். ஜணரமரஷ க்தேர் கட்டி
ஷக்க ஶண்டும் ன்தறல்ஷன. கதன்
வெய் இஶனெரற்கு ஷகஷ லட்டி
ஷப்தஶ ன்த. தறன்ணர் எத தைநதொள்ப
தைடஷஷ இலத்து ததைநரகச் ஶெர்ப்த
ஶரடு ததைநத்ற லுள்பஷ இடப் தைநத்
துக்கு இலத்து, இப்தடிரக தோன்த கதன்
துறகஷபத்ம் ன்கு இதகச் வெய்து கட்டி
றட ஶண்டும்.
கதன் தைடஷறதள் கற்தம், அத்ர்
தொலி ரெஷணப் வதரதட்கள் ஷப்ததும்
கண், கரது, தோக்கு, ரய் ஷநரண இடம்
தொலி இடங்கபறலும் மளஜழதுக் குரற
உதப்தைக்கபறலும் கற்தம் கனந்து தஞ்சு
ஷப்ததும் மளன்ணத்ரகும்.
1. “ஆண்
ஷறத்றன்
கதன்
தோன்த
துண்டுகஷபக் வகரண்டரகும். மழலு
ல்னரஹ்
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம் அர்கள் ஷனப்தரஷகஶர,
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கறஷெஶர இன்நற தோன்த வள்ஷபப்
தைடஷகபறல் கதணறடப் தட்டரர்கள்”
(அநறறப்தர்: ஆறர லில்னரயள
அன்யர அர்கள். ஆரம்: மயலயளல்
தைகரரற)
2. வதண் ஷறத்றற்கு ந்து துண்டுகள்
ஶஷ. அஷ லண்ட துறகள்
இண்டும், ெரதொம், கலசும் தொகதோடித்
ரகும்.
(தத்யளல்தரரற 3;133 மளணன் அதேரவூத்
3;200)
3. யஜ்ஜள, உம்நர வெய் இஹ்ரம் கட்டி
எதர் இஹ்நரதொடஶண கரனரணரல்
அதடஶண ல்னடக்கம் வெய்ப்தட
ஶண்டும். ஆரறன் ஷன தோடக்
கூடரது. வதண் ஷறத்ரறன் தொகம்
தோடக் கூடரது. அத்ர் ஶதரன்ந
ரெஷணகலம் உதஶரகறக்கக்கூடரது.
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ஜணரமரஷ சுந்து வெல்னல்
ெகன ஈஶடற்நதொம் தற மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கஷபத்ம்
மயரதரக்கஷபத்ம் தறன்தற்தறஶன ரன்
ங்கறத்ள்பது.
“ெப்த்ஶரடும் வதப்ஶதரடும் ஜணரமர
ஷத் வரடர லர்கள்” (மளணன் அதேரவூத்
3/203 ) ன்த மழலுல்னரயற மல்னல்
னரயள அஷனயறமல்னம் அர்கள் கூநற
ணரர்கள். ணஶ ரன் உத் மயரதரக்
கள் ஜணரமரஷ சுந்து வெல்லும் ஶதரது
அஷறரக வௌத்துஷட றஷணஶரடு
வென்நணர் ன்த னரத கூதகறநது.
ஜணரமரறன் எலங்கு தொஷநகஷபக் கூநற
ரதறஈ த்யதறன் தறரண இரரண அந்
ற (ஹ்) அர்கள் ன் அல் அத்கரர்
203
ம்
தக்கத்றல்
தறன்தரத
கூதகறன்நரர்கள்.
“அநறந்து வகரள்க! ெரறரணதும், ஶர்ந்
வடுக்கப் தட்டதும், ம்தொன்ஶணரர் தறன்
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தற்நறதுரண
றடம்
ரவணறல்
ஜணரமரஶரடு வெல்லும்ஶதரது ரய்தோடி
வௌணரகச் வெல்ஶரகும். ணஶ
ஶதம் ஏதுன் தோனஶர றக்ர்கள்
தோனஶர ெப்ம் உர்த்ப் தடனரகரது.
அன்
ரத்தரறம்
வபறரணரகும்.
வணணறல் அது ணத்ஷ அடக்கற தொலச்
ெறந்ஷணத்ம் ஜணரமரஶரடு வரடர்தை
தடுத் ல்னது. இத்ஷக ெந்ரர்ப்
தங்கபறல்
இதுஶ
ஶண்டற்தரனதும்,
உண்ஷத்ரகும். இற்கு ரநரக டந்து
வகரள்லம்
வததம்தரன்ஷஶரஷப்
தரர்த்து ரநரலர்” ன்த கூதகறன்நரர்
கள்.
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கபறன் லஷமவரட்டிஶ
ஶற்கண்ட றபக் கத்ஷ இரர்கள்
கூநறத்ள்பரர்கள் ஜணரமரஷச் சுந்து
வெல்ஷகறல் அெரக டுத்துச் வெல்து
மளன்ணத்ரண தொஷநரகும்.
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“ஜணரமரஷ
அெரக
டுத்துச்
வெல்லுங்கள். ல்ன வரத ஜணரமரரறன்
ல்னன் தரல் அஷண தொற் தடுத்றர்
கபரவீர்கள்.
வகட்டரறன்
அஷண
உங்கள் கலத்றலிதந்து இநக்கற றட்டர்
கபரவீர்கள்.”
(மயலஹ் தொஸ்லிம், மயலயளல் தைகரரற)
ஜணரமரஷ சுந்து வெல்லும் ஶஷன
ஆண்கலக் குரறரகும். அர்கள் ஜணரமர
வுக்கு தொன்ணரலும், அஷணச் சூவும்
டந்து
வெல்னனரம்.
ரகணங்கபறல்
வெல்ஶரர்,
ஜணரமரவுக்கு
தறன்ணரல்
வெல்ன ஶண்டும். வதண்கள் ஜணரமரஷ
சுந்து வெல்ஶர, ரத்றக் கதற
இஷெப்தஶர, னர் ஷபம் ந்றக்
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வெல்ஶர டுக்கப்தட்டணரகும். தொன்ணர்
கூநப்தட்டது ஶதரல் வௌத்றன் ெறந்ஷண
ஶரடு அஷறரக சுந்து வெல்ஶ
ெரறரண மளன்ணத்ரகும்.

ஜணரமரவுக்கரக லந்து றற்கனரர?
ஜணரமர
சுந்து
வெல்னப்தடுஷக்
கரண்தர் லந்து றற்தது றதப்தத்றற்குரற
ரகும் ன்தது இரம் அந் வீ (ஹ்)
அர்கபறன்
அதறப்தறரரகும்.
அஶ
ஶம் இவ்றடம் தற்நற ந்துள்ப யலஸ்
கபறல் ஜணரமரக்கலக்கரக லம்தற றற்கு
ரத மழலுல் னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம் அர்கள் கட்டஷப
றட்டரகவும்,
தறன்ணர்
அவ்ரத
லம்தரது உட்கரதரத தறத்ர ர்கள்
ன்தம் குநறப்தறடப் தட்டுள்பது.
ஆனரல், றதம்தறர்கள் லந்து றற்க
னரம். றதம்தர ர்கள் றட்டு றடனரம்
ன்த இரம் அஹ்த் இ ப்த யன்தல்
(ஹ்) அர்கள் கூநறத்ள்பரர்கள். ஜணரமர
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வரன்த சுந்து
கரண்தர்:

வெல்னப் தடுஷக்

ُي ْل َت َت ْل َت َّص ْل َت َت ُي ْل ُي
ااى ال م
سب ان ال
ِع

“றன்நற றஷனத்றதக்கும் றத்றணரண
அல்னரஹ் ஷத் தூய்ஷப் தடுத்துகறன்
ஶநன்” ன்த கூதது மளன்ணத்ரகும்.

ஜணரமரத் வரலஷக
ஜணரமரத் வரலஷக டத்தும் உரறஷ வரலறக்கும்
வதரதப்தை ஷத்றன் வதங்கற ரரறசுக்கு
ரறது. ஷத்றன் கப்தன் , தரட்டன்,
ெஶகரன், ந்ஷறன் ெஶகரன் , ெரச்ெர
றன் கன் ன்ந எலங்குப் தறகரம்
வரலஷகஷ டரத் உரறஷ வததர்.
ஶற்கூநப் தட்ட தறல்னர ஶதரது
ஶத ரதம் வரலஷகஷ டரத்
தொற்தடுத்ப்தடுர். ஆணரல், கரனரணர்
ணது ஜணரமரத் வரலஷகஷ டரத்
ஷத்ம்
வய்த்
வெய்றதந்ரல்
அஶ வரலறக்க தொற் குற வததரர்.
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ஜணரமரத்
வரலஷகக்கும்
ஷண
வரலஷககலக்கு தொரற ெர்த்துக்கபரண
1. சுத்ரறதத்றல்.
2. அவ்த்ஷ ஷநத்ல்.
3. கறப்னரஷ தொன்ஶணரக்குல்
4. ெக்றத்ஷடஶரர் றன்த
ன்தண கணறக்கப்தடும்.

வரலல்

இடறன்ஷ கரரக வதங்கற றற்தது
குற்நரகரது.
அவ்ரஶந
வரலஷகக்கு
றற்தர்கள்
தோன்த
மப்தை
(அற)கபரக
றற்தது
றதம்தத்க்கரகும். “ந்வரத தொஸ்லி
றன் ஜணரமரவுக்ஶகதம் தொஸ்லிம் கபறல்
தோன்த மப்தைக்கள் றன்த வரலஷகஷ
றஷநஶற்த ரர்கஶபர அந் ஜணரமர
வுக்கு அல்னரஹ்றன் ன்ணறப்தை றறரகற
றடும்”
ன்த அல்னரஹ்றன்
தூர்
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
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(அநறறப்தர்: ரலிகுப்த யழஷதர
லில்னரயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
அதரவூத்)
தோன்த மப்தை றற்க ஶண்டும் ன்தன்
தோனம் அறகம் ஶதர்
இத்வரலஷகறல்
கனந்து வகரள்ப ஶண்டும் ன்தஶ லித்
தத்ப்தடுகறன்நது. அதுல்னரல் குஷநந்
வரஷகறணர் தோன்நரகப் தறரறந்து றற்க
ஶண்டும் ன்தறல்ஷன . வதண் ஜணரமர
ரறன் அந் ஜணரமரறன் டுப்தகுறக்கு
ஶரகவும் ஆண் ஜணரமரரறன்
ஷனக்கு ஶரகவு
ம் இரம்
றற்க
ஶண்டும். “மழலுல்னரயற மல்னல்னர
யள அஷனயற மல்னம் அர்கள் ஆண்
ஜணரமரறன் வரலஷகறல்
ஷனக்கு
ஶரகவும், வதண் ஜணரமரறன் வரலஷக
றல் டுப்தகுறக்கு ஶரகவு ம் றன்நண ர்.
அநறறப்தர்: அணஸ் (லி) அர்கள்,
ஆரம்: மளணன் இப்த ரஜர)
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இத்வரலஷக ரன்கு க்தேஷக்
வகரண்டரகும்.
“ஜணரமரவுக்குரற
கடஷரண
வரலஷகஷ
றஷந
ஶற்தகறன்ஶநன்
ன்ந றய்த்ஶரடு அல்னரயள அக்தரர்
ன்த க்தேர் வெரல்ன ஶண்டும். தொனர
து
க்தேதக்குப்
தறநகு
மழத்துல்
தரத்றயர ஏ ஶண்டும். இண்டரது
க்தேதக்குப் தறநகு மனரத்து ஏதுல்.
(அத்யறய்ரத்றல் ஏப்தடும் மனரத்து
ற்ந தொஷடது)

َّص
ُي َت َّص َت َت َت َّص ْل َت َت
َت
َت ُي َت
ت َتلَع
الل ُي َّص َتص َتلَع حم َّصم ٍرد َتو َتلَع ِعل حمم ٍرد كما صلي
َت
ْل َت َت َت َت َت
ُي َت
ْل َت َت َت َت ْل َت ُي َت
ارك َتلَع حم َّصم ٍرد َتو َتلَع ِعل حم َّصم ٍرد
و
ي
ا
ا
ب
ل
لَع
ِعب ا ِعاي و
ِع
ِع
ِع
ِع
َت
َت
َت َت َت َت ْل َت َت
َت ْل َت َّص َت
ت َتلَع ِعبْل َت ا ِعاي َت َتو َتلَع ِعل ِعبْل َت ا ِعاي َت ِع ال ال ِعم ِعإ
كما بار
َت ٌم َت ٌم
محيد ِع يد
ِع

தோன்நரது க்தேதக்குப் தறநகு, ஜணரமர
றன் தர ன்ணறப்தைக்கரக துஆக் ஶகட்டல்.
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َت ْل ُي َت ْل ُي َت ْل ُي َت
َّص ُي َّص ْل ْل َت ُي َت ْل َت ُي
 َتوأ ِع ْلم إ ُيز ُيَل، ن
 وا،  َتو َت ِع ِع، ارمحْل
 و،ال ا اا ِع َل
َت َت ْل ُي ْل َت َت ُي َت ْل
ااسلْل ُي بال ْل َتما ِعا َتوااَّصلْل َتوالْل َت َت َتو َت م ْل
ِع ِع
ِع
ِع
ووس مدخل و ِع ِع
َت
َت
ْل
اخل َت َتطا َتا َتك َتما َت َّص يْل َت
ت ااَّص ْل َتا ْلاا ْليَت َت م ْل َّص
ً اا َت َتوأبْلد ْل ُيَل َت
ارا
ِع
ِع
ِع
َت ْل ً ْل َت َت َت ْل ً َت ْل ً ْل َت ْل َت َت ْل ً َت
ْل
َت
ْل
ْل
ً
خ ا ِعم
ارهِع وأا خ ا ِعم أا ِعل ِع واواا خ ا ِعم او ِعا ِع
ِع
َت
َت
َت
ْل
ْل
َتوأ ْل ِعخلْل ُي اجلَتنَّص َتة َتوأ ِع ْل ُيه ِعم ْل َت َت اا ال َت ْل أ ْلو ِعم ْل َت َت اا ااَّص
ار
ِع
ِع
ِع
ِع
ர அல்னரஹ்! இந் ஷறத்ஷ ன்ணறத்
துக் கறதஷத வெய்ரரக! ( கப்ரறல்) உன்
ண்டஷணறலிதந்து
கரத்தள்ரரக.
அது தகஷபப் வதரதத்தள் ரரக
அதக்குரற உதகரத்ஷ கண்றரக
ஆக்குரரக. அது கப்ஷ றெரனப்
தடுத்துரரக. வள்பரஷடகள் அலக்கற
லிதந்து ண்லர், தணற, தொலி ற்நரல்
தூய்ஷப்தடுத்துது ஶதரல் அது தரங்
கஷப றட்டும் தூய்ஷப்தடுத்துரரக.
அது வீட்ஷட றட ெறநந் வீட்ஷடத்ம்
அது ஷணறஷ றட ெறநந் ஷணற
ஷத்ம்
வகரடுத்தள்ரரக.
அஷ
சுணம் தஷச் வெய்து கப்ரறன் ஶஷண,
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கறன்
ண்டஷண
கரத்தள் ரரக.”

ன்தற்நறலிதந்து

َّص
ْل
َت َت
َت َت َت
َت َت َت
َت
الل ُي َّص اا ِع ْل ِعاَتينا َتو َتمي ِعتنا َتوشا ِعا ِعدإا َتوَغ ِعئ ِعبنا َتو َتص ِعغ ِع إا َتو ِعب ِع إا
َت َت َت َت َت ُي ْل َت َت َّص ُي َّص َت ْل َت ْل َت ْل َت ُي َّص َت َت ْل َت َت ْل ْل َت
ااس مِع
و ك ِع إا وأ اإا الل م أحي ج ِعمنا ح ِعي ِع لَع ِع
َت َت ْل ْل َت َت
َّص
َت َت ْل َت َت َّص ْل َت ُي َّص َت َت َت َّص ُي َت َت
لَع ْل َت
ان الل ُي َّص ال َت ِع منا ا َتا َت ُيه
وم ث يج ِعمنا ج
اا م ِع
ِع
َت ُي َّص َت ْل َت
َتوال ث ِع لنا َت د ُيه

“ர அல்னரஹ்! ம்றல் ரழ்ஶரர், தரத்
ரஶணரர், இங்கு ெதோகபறத்ஶரர் , ெதோக
பறக்கரஶரர், ெறநறஶரர், வதரறஶரர், ஆண்,
வதண் ஆகற ல்ஶனரஷத்ம் ன்ணறத்தள்
ரரக. ர அல்னரஹ் ம்றல் ஷத்ம்
ரச் வெய்ரரறன் இஸ்னரத்றஶன ர
ஷப்தரரக. ஷஶதம் றக்கச்
வெய்ரல் ஈரஶணரடு றக்கச் வெய்ர
ரக. ( அது இப்தைக்கரக வதரதஷ
வகரள்லம்) து கூலிஷத் டுத்து
றடரஶ. அது த்றன் தறன் ரம்
ற நறறடரது கரத்தள்ரரக!”
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ரனரது க்தேதக்குப் தறநகு மனரம்
வெரல்னல்.
இன்த ம்றல் தனதம் ஜணரமரஶரடு
தள்பற ஷ ந் தறன்தைம் ஜணரமரத்
வரலஷகறல் கனந்து வகரள்பரறதப்தது
கண்டிக்கத்
க்கரகும்.
ஜணரமரறல்
கனந்து வகரள்ன் ஶரக்கம் கரனரண
தக்கு
தரன்ணறப்தைக்
ஶகட்தரகும்
ன்தஷக் கணத்றல் டுக்கும் தம்
இந்த் ஷநச் வெய் தொற்தட ரட்டரர்
கள்.

ரறத்து ந்ர் வரலது
ப்தடி?
ஜணரமர அடக்கம் வெய்ப்தட்ட தறன்தை
ஜணரமரவுக்கு ெதோகபறப்ஶதரர் கப்தக்கு
அண்ஷறல் வென்த ணது கடஷரண
ஜணரமரத் வரலஷகஷ றஷநஶற்நறக்
வகரள்பனரம். (அல் ஜ்தொ: 05 /249 )
லணரறல் தள்பறஷப் வததக்கற சுத்ம்
வெய்து ந் லக்ஶர வதண்வரதத்ற
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கரனரகற ல்னடக்கம் வெய்ப் தட்டரள்.
அஷபக் கரரறதந் மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம்
அர்கள்
அப்வதண்
கரப்தடரன்
கரம் தற்நற றெரரறத்ரர்கள். அப்வதண்
கரனரரணரகக் கூநப்தட்டது. அப்ஶதரது
ன் லங்கள் ணக்கு அநறறத்றதக்கக்
கூடரது? ன்த தற மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம்
அர்கள் ஶகட்டரர்கள். ெறநறவரத ற
வணக் கதறஶ மயரதரக்கள் அஷண
அநறறக்க றல்ஷன ண வரற ந்து.
தறன்ணர் அந் ஜணரமர அடக்கப்தட்ட
இடத்ஷக் ஶகட்டநறந்து அவ்றடத்துக்குச்
வென்த, றன்த வரலதுறட்டு தறன்த
ரத வெரன்ணரர்கள்: “றச்ெரக இந்க்
கப்தகபறல் உள்ஶபரர் லது இதள் ண்டி
த்ள்பது. ரன் அர்கள் லது வரல
இத்வரலஷக கரரக அல்னரஹ் அர்
கலக்கு எபறதட்டித்ள்பரன் ன்நரர்கள்.
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(அநறறப்தர்: அதயளஷர
லில்னரயள அன்யள அர்கள் ஆரம்:
மயலயளல் தைகரரற)
ணஶ ஜணரமர வரலஷக டத்ப்தட்டு
அடக்கப் தட்ட தறன் தஶரர் கப்டி
வென்த
நறப்
ஶதரண
ஜணரமரத்
வரலஷகஷ றஷநஶற்நனரம் ன்தஷ
அநற ஶண்டும்.

அடக்கம் வெய்வப்தடி?
தொஸ்லிம்கபறன்
ஜணரமர
தொஸ்லிம்
கப்தஸ்ரணத்றஶன
ரன்
அடக்கப்தட
ஶண்டும். தொஸ்லில்னரஶரர் தொஸ்லிம்
க்தர (கப்தஸ்ரணம்)க்கபறல் அடக்கப்
தடக்
கூடரது.
ஷறத்ஷ
சுக்கும்
ெக்றத்ஷடர்கஶப
கப்ரறல்
இநங்க
ஶண்டும். வதண் ஷறத்ஷ கப்ரறல்
இநக்குரறதந்ரல் கூடுரண ஷ
றத
றனக்கரணர்கஶப
(ஹ்ம்)
அவ்ஶஷனகபறல் ஈடுதட ஶண்டும். வதண்
ஜணரமரரறதந்ரல்
ஜணரமரஷக்
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கப்ரறதள் இநக்கும்ஶதரது எத தைடஷரல்
ஶற்தைநரக கதைஶரடு ஶெர்த்ரற் ஶதரல்
ஷநப்தைத் துற தறடித்துக் வகரள்து
றகவும் ெறநப்தைஷடரகும். ஜணரமரஷக்
கப்ரறதள் இநக்குற்கு றகவும் வதங்கற
உநறணர் கஶப அதகஷத்ஷடர்கள்
ஆரர். மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயமல்னம் அர்கபறன் ஜணரமர
ஷ ல்னடக்கம் வெய்ற்கரக யஜ்த்
அலி, அப்தரஸ் லில்னரயள அன்யள
ஶதரன்நர்கஶப கப்ரறல் இநங்கறணரர்கள்.
ஷணறறன்
ஜணரமரஷ
அடக்கம்
வெய்றல் கன் ஈடுதடல் ெறநந்து.
ஷறத்ஷக் கப்ரறதள் ஷக்கும்ஶதரது

َت َت َت
لَع ِعملَّص ِعة َتر ُيس ْل ل ا َتص َّصَّل ا ُي َت لَتيْل َتو َتسلَّص َت
ِمْسِب ا ِع و
ِع
ِع ِع

ன்த கூதஶரடு ஷறத்ஷ
னப்
தைநரக கறப்னரஷ ஶரக்கற ண்ம்
கப்ரறல் ஷக்க ஶண்டும். ஜணரமர ல்ன
டக்கம்
வெய்ப்
தட்டதறன்
கப்தக்கு
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அண்ஷறல் உள்ஶபரர் ம் இத ஷககபர
லும் தோன்த தறடி ண் ஶதரடுது றதம்தத்
க்கரகும்.
“மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் எத ஜணரமர லது
வரலஷகஷ
றஷநஶற்நற
றட்டு
கப்டிஶ ந்ரர்கள். தறன் ஷனப்தைநரக
தோன்த தறடி ண் ஶதரட்டரர்கள்”.
(அநறறப்தர்: அதயளஷர
லில்னரயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
இப்த ரஜர 1 ;499 )
ஷறத் அடக்கப்தட்ட தறன் அக்கப்ஷ எத
ெரபவு
உர்த்ற ட்டப்தடுத்துதும்
மளன்ணத்ரகும்.
(ஆரம்: அதரவூத் 3 ;215 )
ஶலும் கப்ரறன் லது அஷடரபரக
கல்வனரன்ஷந ஷப்ததும் மளன்ணத்ரகும்.
உஸ்ரதப்த ழ்ஊன் லில்னரயள
அன்யள
அர்கள் கரனரணஶதரது
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அதஷட கப்ரறல் எத கல்ஷன அஷடரப
ரக ஷக்கும்தடி
(மல்)
அர்கள்
கூநறணரர் கள். அக்கல் தரரண ரறதந்
ஶதரது
அஷண
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம்
அர்கள் சுந்து ந்து கப்ரறன் ஷனப்
தைநரக ஷத்ரர்கள். தறன்ணர், இன்
தோனம் ரன் ணது ெஶகரணறன் கப்ஷ
அநறந்து வகரள்ஶன். ணது குடும்தத்
ர்கபறல்
ஶதம்
கரனரணரலும்
இங்ஶக அடக்கம் வெய்ஶன் ன்நரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அணஸ் லில்னரயள
அன்யள அர்கள்
ஆரம்: இப்த ரஜர 1 /498 )
அடக்கப்தட்ட கப்ரறன் லஶர, கதைடிறஶன
வதப்தை, ெந்ணக்
குச்சு
தொலிஷ
வகரலத்துது
கூடரது.
அஶஶதரல்
சுண்ரம்தை டவுல், கட்டடம் கட்டுல்
ஶதம் லதுல் ன்தண றர்க்கப்தட
ஶண்டும்.
(ஆரம்: இப்தரஜர 1 /498 )
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வணணறல் இஷ கப்டிறஶன வெய்ப்தடக்
கூடர ஷரகும். யநரரகும்.

என்தக்கு ஶற்தட்ட ஜணரமரக்கள்
இதப்தறன் ன்ண வெய்னரம்?
த்த்ம், வள்பம், ஶதம் அணர்த்ம்
கரரக றப்ஶதரரறன் ண்றக்ஷக
ெறன ஶஷப கூடுனரக இதப்தஷக் கர
தொடிகறன்நது. அவ்ஶஷப அர்கள் லது
வரலஷக டத்துதும் அடக்கம் வெய்
தும் ெறரறதக்கனரம். இவ்றடத்றல்
ரங்கள் அனட்டிக் வகரள்பத் ஶஷ
றல்ஷன.
வணணறல்
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயறமல்னம் அர்
கபறன் கரனத்றல் தன ஜணரமரக்கள்
வகரண்டு ப்தட்டரல் தொலில் ஆண்
ஷறத்தும்
அஷணடுத்து
வதண்
ஷறத்துரக ஷத்துத் வரலஷக டத்
ப்தட்டது ன்ந யலஸ் மயலயளல் தைகரரற,
மளணதன் மரஈ, தொஸ்ணத் அஹ்த்
ஶதரன்ந கறந்ங்கபறல் தறரகற த்ள்பது.
ணறத்ணற கப்த ஶரண்ட தொடிர ஶதரது
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லண்ட கறடங்ஷகத் ஶரண்டி ஜணரமரக்கள்
அடக்கப்தடுகறன்நண. (
உனரக்கஷபக்
கண்டு இது தற்நற றரறரக அநறந்து
வகரள்பவும்).

குஷநரப் தறள்ஷப தற்நற ெட்டம்
ெறன ெங்கபறல் குஷநரப் தறெங்கள்
றகழ் துண்டு. அத்ஷக றஷனஷகபறல்
வ்ரத டந்து வகரள்வண றபங்கரது
ம்றல் தனதம் றண்டரடுதுண்டு. அது
தற்நற றபக்கத்ஷத்ம் ரம் அநறல்
அெறரகும்.
அவ்ரத
தறெறக்கும்
குஷநர ெறசு, தறநக்கும் ஶதரஶ ஆட்ட
அஷெவுகள்,
ெப்றடல்
தொலிஷ
கரரக உறஶரடிதந்ரகத் றட்டர
ணரல் ஜணரமரவுக்குரற ெகன கடஷகலம்
றஷந ஶற்நப்தட ஶண்டும். குஷநர
ெறசுவுக்கு
வரலஷக
டத்ப்தடல்
ஶண்டும். அன் வதற்ஶநரதக்கு தர
ன்ணறப்தை,
அதள்
ன்தண
கறஷடக்க
தறரர்த்றக்க
ஶண்டும்
ன்த
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மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் கூநறணரர்கள்.”
(அநறறப்தர்: தொகலதுப்த ளஃதர
லில்னரயள அன்யள அர்கள் ஆரம்:
அதரவூத் 3 / 205 )
தறன் தஶரர் லது வரலஷக டரத்ப்தட
ரட்டரது.
1 . இஸ்னரத்ஷ றர்த்துப் ஶதரரடும்
கரதறர்கஶபரடு தத்த்றல் ஈடுதட்டு உறர்
தறரறந்ர் யலத் ணப்தடுரர்.
இத்ஷகர் லது குபறப்ஶதர
வரலஷகஶர டரத்ப்தட ரட்டரது.
2 . ரன்கு ரத்ஷ அஷடந்தும் ரறத்துப்
தறநந் ெறசு.
குநறப்தை: ரன்கு ரத்துக்கு குஷநந்
கரனப்தகுறறல் வதம் ெஷப் தறண்டரக
வபறக் கூடிஷப் தைஷத்து றடுது
கடஷரகும்.
(உம்துஸ்மரலிக்இ அல்தறக்யளல்
இஸ்னரற 2 : 506 )
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ல்கலன்
ஜணரமர
அடக்கப்தட்ட
தறன்
அந்
ஷறத்துக்கரக அங்குள்பர்கள் தறஷ
வதரதக்கத்
ஶட
ஶண்டும்
ண
மயலயரண யலஸ்கள் அநறறக்கறன்நண.
இன்த ெம்தறரத்றலுள்பரத கதைரறன்
ஷனப்தைநரக எதர் குந்றக் வகரண்டு
ஏப்தடும் ல்கலன் மயலயரண யலஸ்
தோனம் றதௐதறக்கப்தடறல்ஷன. மயரதரக்
கபறல்
ஶதம்
ஏறற்கரண
மயலயரண
ஆரதொம்
கறஷடரது.
அணரல்ரன் இரம் ரதறஈ அர்கலம்
ஜணரமரறன்
ெட்டத்றட்டங்கஷபத்
வபறரகக் கூநறறட்டு ல்கலன் தற்நறப்
ஶதெரது றட்டரர்கள் ஶதரலும். ற்ஶதரது
ஷட தொஷநறலுள்ப ல்கலன் ஏப்தடுது
தொஸ்யப்தை (அல் அத்கரர் 138 ம் தக்கம்)
ன்த கூநற இரம் அந்வீ (ஹ்)
அர்கஶப ல்கலன் தற்நற யலஸ் ஈதரண
(தனவீணரண) யலஸ் ன்த கூதகறநரர்
கள். அத்ஷக யலஸ்கஷப ெட்டறற்த
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ற்கு ஆரரகக் வகரள்ப தொடிரது ண
அல் ஜ்தோஃ தொனரம் தரகம் 59
ம்
தக்கத்றல்
அர்கஶப
கூநறதள்பணர்.
ரதறஈ
த்யஷதச்
ஶெர்ந்
இரம்
இஸ்மளப்த அப்றஸ் மனரம் (ஹ்)
அர்கள் ல்கலன் ன்தது தறத்அத் ன்த
கூநறத்ள்பரர்கள். (கறரதைல் தரர - இரம்
இஸ்மளப்த
அப்றஸ்மனரம்
தக்.91
யளல் யல்லீ யரறது உஷர
1:353 )
ஶற்கண்ட றபக்கங்கள் தோனம் ல்கலன்
ஏதுது வ்ஷகறலும் மளன்ணத் ன்த
கூநப்தட தொடிரது ன்தஷ றபங்க தொடி
கறன்நது. ஈதரண எத யலஷம ஷத்து
ரம்
தறச்ெறஷணப்தடுஷ
றடவும்
மயலயரண யலஸ்கபறன் தக்கம் து
கணத்ஷ ெற்தத் றதப்தறணரல் கதைடிறல்
ரம் ன்ண வெய் ஶண்டும் ன்தஷ
அநற தொடித்ம்.
1 . உஸ்ரதப்த அப்தரன் லில்னரயள
அன்யள
அர்கள்
தறன்தரத
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கூநறணரர்கள்.
தற
மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம் அர்கள் ஷத்ஷ
அடக்கற தொடிந்து றட்டரல் அங்கு ெறநறது
ங்கற றன்த உங்கள் ெஶகரதக்குப்
தறஷவதரதக்கக் ஶகலங்கள். உதறரண
ரர்த்ஷஷ
அதக்கு
ங்குரத
ஶகலங்கள். இப்ஶதரது அர் றெரரறக்கப்
தடுகறன்நரர் ன்த வெரல்ரர்கள். (மளணன்
அதேரவூத் 3:215 )
2 . அலீ லில்னரயள அன்யள அர்கள்
அநறறக்கறன்நரர்கள். தகலஉல் கர்கத் அடக்க
ஸ்னத்றல் ஜணரமரவரன்நறல் ரம்
கனந்து வகரண்ஶடரம். தற மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம் அர்கள் அங்கு ந்து
குந்றணரர்கள். ரதொம் குந்றறதந்ஶரம்.
அர்கபறடம் எத டித்றதந்து. ஷனஷ
ெறநறது ரழ்த்ற அர்கள் அந்த் டிரல்
தறஷக் கறபநறணரர்கள். தறன்ணர், உங்க
பறல் தக்கும் அது சுண அல்னது
கஶனரக இடதொம், அர் தரக்கறரணர
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அல்னது
துற்தரக்கறரணர
ன்ததும்
(அல்னரஹ்றடம்)
லப்தட்டுள்பது
(ன்த கூநறப்) ஶதரஷணச் வெய்ரர்.
அப்ஶதரது எத
ணறர் அல்னரஹ்றன்
தூஶ! ம்ஷப் தற்நற லப்தட்டுள்ப
ட்ஷட ம்தற அல் வெய்ரது இதந்து
றடட்டுர? ன்த ஶகட்டரர். அற்கு, ரர்
தரக்கறரன்கஶபரடு தறப்தட்டுள்
பரஶர அர் தரக்கறரன்கபறன் அல்
கபறன் தரல் வெல்ரர் . துர்தரக்கறரன்
கஶபரடு
லப்தட்டன் துர்தரக்கற
ரன்கபறன் வெல்கள் தரல் வெல்ரன்
ன்த
கூநற,
தறன்தம்
ெணத்ஷ
ஏறணரர்கள். “(உங்கபறல்) ர் ர்ம்

வெய்து (அல்னரயளவுக்குப்) தந்து (இம்
ரர்க்கத்றலுள்ப)
ல்ன கரரறங்கஷப
(ல்ன வன்ஶந ) உண்ஷரக்கற ஷக்கறன்
நரஶர அதக்கு (சுணத்துக்குரற ஶரற)
றஷ ரம் பறரக்கறத் தஶரம் . ர்
உஶனரதறத்ணம்
வெய்து
(அல்னரஹ்
ஷத்ம்) வதரதட்தடுத்ரது இம்ரர்க்கத்ற
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லுள்ப ல்ன கரரறங்கஷபப் வதரய்ரக்கற
ஷக்கறன்நரஶர அதக்கு கஷ்டத்துக்
குரற (கத்றன்) றஷத் ரன் ரம்
பறரக்கற ஷப்ஶதரம். அன் (கத்றல்)
றலம்ஶதரது
அதஷட
வதரதள்
அதக்கு ரவரத
ததபறக்கரது.”
ன்ந (அல்குர்ஆன் 92:5 - 11 ) ன்ந
ெணத்ஷ ஏறக் கரட்டிணரர்கள்.
(மயலயளல் தைகரரறறன் றரறவுஷ
தத்யளல்தரரற 3:225
)
ஶஶன கூநப்தட்ட யலஸ்கள் ல்னரம்
கப்ரறல் ஷக்கப்தட்டர்கலக்கு தறஷ
வதரதக்க
துஆச்
வெய்
ஶண்டும்
ன்தஷ றபக்குகறன்நண. ஶலும் குலற
றதப்ஶதரதக்குப் ததள்ப ஶதரஷண
ஶதும்
வெய்ன்
அெறத்ஷத்ம்
றபக்குகறன்நது. அணரல் ரன் இப்த
யஜரறணறல் அஸ்கனரணல (ஹ்) அர்கள்
‘கதைடிறல் ஶதரஷண வெய்தும் கதைஷச்
சூ ண்தர்கள் அர்தும்’ ன்த ம்
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தறதல்றகு கறந்ம் தத்யளல் தரரறறல்
எத ஷனப்தறட்டுள்பரர்கள்.
ணஶ ஷறத்ஷ அடக்கற தறன் ரம்
ன்ண வெய் ஶண்டும் ன்தஷ இந்
யலஸ்கபறலிதந்து றபங்க தொடிகறன்நது.
இன்த ெம்தறரரகவுள்ப ஷடதொஷந,
மயலயரண யலஸ் தோனம் றதௐதணரண
ல்ன ன்தஷ ரம் றபங்க ஶண்டும்.
அதரதம் வரறறத்ல் எத தொஸ்லிறன்
இன்த துன்தங்கபறல் ற்ந தொஸ்லிம்கள்
தங்கு வகரள்து றக றதம்தத்க்கரகும்.
ஆனரல் ரன் எத தொஸ்லிம் ஶரத்ற்நரல்
அஷண ஶரய் றணவுதும் ஜணரமரறல்
கனந்து வகரள்தும் ற்ந தொஸ்லிம் லது
கடஷ ணக் கூநப் தட்டுள்பது. ணஶ
கரனரண எத தொஸ்லிறன் ஷணற, க்கள்,
உற்நரர் ஆகறஶரதக்கு ற்ந தொஸ்லிம்கள்
ஆதல் கூதது மளன்ணத்ரகும். அதர
தம் வரறறக்க ற்நர்கள் தர் ண
ஜணரமர வீட்டர் றர்தரர்த்றதக்கனர
கரது. அதரதம் வரறறக்கச் வெல்ஶரர்
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அல்னரஹ் உங்கலக்கு ற்கூலி ந்தள்ர
ணரக உங்கள் கஷனஷப் ஶதரக்குர
ணரக. ஶலும் உங்கள் கரனஞ் வென்நஷ
ன்ணறப்தரணரக ன்த கூநற ஷத்து
வீட்டதக்கு ஆதல் கூந ஶண்டும் .
அர்கலக்குக் ஷக வகரடுத்து ஆதல்
கூதம் ஶதரது ஶற்கண்டரத
ஏதுது
மளன்ணத்ரகும்.

இத்ரவும் யறரதும்
தோன்த றணங்கலக்கு ஶல் எத தொஸ்லிறன்
ஷநவுக்கரக கரனரணரறன்
ஷணற
றர்ந் தம் (துக்கம்) யறரது அதஷ்
டித்னரகரது. கஷண இந் வதண்
ரலு ரம் தத்து ரள் இத்ர இதக்க
ஶண்டும்.
‘அல்னரஹ்ஷத்ம்,
இதற
ரஷபத்ம்
றசுரெறக்கும்
ந்வரத
வதண்ணும்
(கஷண இந்ஷத்
ற) தோன்த றணங்கலக்கு ஶல் துக்கம்
அதஷ்டிக்கனரகரது. ( கஷணறந்)
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அள் ரன்கு ரதொம் தத்து ரட்கள்
இத்ர இதக்க ஶண்டும்" ண தற
மல்னல்னரயள அஷனயறமல்னம்
அர்கள் கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: உம்தொ யதேதர
லில்னரயள அன்யர அர்கள். ஆரம்:
மயலயளல் தைகரரற)

கஷண இந்ரறன் இத்ர தற்நற
அல்குர்ஆன் தறன்தரத குநறப்தறடு
கறன்நது.
1 . உங்கபறல் ஶதம் ஷணறகஷப
றட்டும் றத்ரல் அம்ஷணறர்
ரன்கு ரம் 10 ரட்கள் றர்தரர்த்றதக்
கவும். (அல் குர்ஆன் 2:234 )
2 . கர்ப்தஸ்றரலகலக்கு அர்கலஷட
(இத்ரறன்) ஷ ரம் தறெறக்கும்
ஷறலிதக்கறன்நது. (அல் குர்ஆன்
65:04 )
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இத்ர ன் ன்த றட்டரண றரங்கள்
கூநப்தட
தொடிரது.
அல்னரஹ்றன்
கட்டஷபக்கு அடிதறல் - அப்தைல
ன்ஶந ரம் றபங்க ஶண்டும்.

வரத் வெய்த்ம் தொஷந ன்ண?
ஷறத்து அடக்கம் வெய்ப்தட்டு தொடிந்
தறன் அற்கண்ஷறல் மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்
கள் றன்த வகரண்டு ‘உங்கள் ெஶகரதக்
குப் தறஷ
வதரதக்கப்
தறரர்த்ஷண
வெய்த்ங்கள். வ்யலதுக் கலிரறல் றஷன
வதநவும் ஶகலங்கள். ற்ஶதரது அர்
றெரரறக்கப்தடுகறன்நரர்’ ணக் கூதரர்கள்.
(அநறறப்தர்: உஸ்ரணறப்த அப்தரன்
லில்னரயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
அதரவூத் 3:215 )
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் து ரறன் அடக்க
ஸ்னத்ஷ
வரத்
வெய்
ஶதரது
அவ்றடத்றல் அலரர்கள். அன்ணரஷச்
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சூழ்ந்றதந்ர்கலம் அலணர். தறன்ணர்
அர்கள் மயரதரக்கஷப ஶரக்கற, ணது
ரரரறன்
தறஷ
வதரதக்கத்
ஶட
அல்னரஹ்றடம்
அதற
ஶகட்ஶடன்.
அன்
அஷண
அதறக்கறல்ஷன.
அரறன்
அடக்கஸ்னத்ஷத்
ரறெறக்க
அதற ஶகட்ஶடன். அஷண அதறத்
ரன். ணஶ கப்தஷகபத் ரறெறத்ங்கள்.
அது உங்கலக்கு இம்ஷஷ வதத்து
தஷஷ றஷணவு தடுத்ச் வெய்த்ம்
ன்த கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அதயளஷர லில்னயள
அன்யள அர்கள், ஆரம்: மயலஹ்
தொஸ்லிம் 08 /45 - இப்த ரஜர)
இன் தோனம் கப்தகஷப வரத் வெய்து
மளன்ணத் ன்தது றபங்கக் கறஷடக் கறன்
நது. அங்கு அடக்கப் தட்ஶடரதக்கு தர
ன்ணறப்தைக் ஶகரவும், த்ஷப் தற்நற
ண்த்ஷப்
வதற்தக்
வகரள்பவும்
வரதுல் குதர் அதறக்கப்தட்டுள்பது .
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அவ்ரநல்னரல் ஶட்டங்கள் றஷநஶநக்
ஶகட்கஶர, ஶர்ச்ஷெ றஷநஶற்நஶர
வரத் வெய்து ென்ரர்க்கத்றல் டுக்கப்
தட்டரகும்
(யநரரகும்).
வரத்
வெய்ச்
வெல்தர்கள்
தறன்தரத
வெரல்ன ஶண்டும்.
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தொஃறன் கூட்டத்ஶ உங்கள் லது மனரம்
உண்டரரக.
ரங்கலம்
இன்ர
அல்னரஹ் உங்கஷப ந்ஷடஶரம்.
(ஆரம்: மளணன் அதேரவூத், மரஈஇ
இப்தரஜர)
கப்ரபறகலக்கு
அல்னரஹ்றடம்
தர
ன்ணறப்தைக் ஶகட்தற்கன்நற அங்கு ஶத
ஶரக்கங்கஶபரடு
வெல்து
கட்டரம்
றர்க்கப்தடல் ஶண்டும்.

வ்த்றன் தறன் தணபறப்தஷ ஷ?
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து ரலஅத்றன் அடிப்தஷடகபரண
அல்குர்ஆதம், அல் யலமளம் அங்கலகரறத்
ல்னர றகலம் ஷறத்துக்குப் தணபறப்
தஷரகும். “ணறன் றத்து றட்டரல்
அன் வெய் றஷனரண ர்ம், ததள்ப
கல்ற, ணக்கரகப் தறரர்த்றக்கும் ல்ன
தறள்ஷப ன்தணஶ தணபறக்கும்” ண
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அத யளஷர லில்
னரயள அன்யள ஆரம்: மயலஹ்
தொஸ்லிம் 3 ;1255 )
றத்ஶரதக்குப் தணபறப்தஷ தற்நற
மளணன் இப்த ரஜர தம் யலஸ்
கறந்த்றல் தறன்தரத
கரப்தடுகறன்நது.
01 . எத தொஃறன் கரனஞ் வென்நரல்
அஷணச் வென்நஷடத்ம் ற்கதங்கபர
ண:
1 . அன் ஶதரறத் கல்ற,
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2 . அன் றட்டுச் வென்ந ன்ணடத்ஷ
த்ள்ப தறள்ஷப,
3 . அன் றட்டுச் வென்ந குர்ஆன்,
4 . அன் கட்டி தள்பறரெல்,
5 . றப்ஶதரக்கதக்வகணக் கட்டி ங்கும்
ெத்றம்,
6 . அன் வட்டி ஆத,
7 .அன் சுகஶகறரக இதக்ஷகறல்
வெரந் வெல்த்ற லிதந்து வெய் ர்ம்.
இஷகஶப எதணது த்றன் தறன்
ந்து ஶெதம் ன்த மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்
கள் கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அதயளஷர
லில்னரயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
இப்தரஜர 01:88 )
02 . எதன் ஆம்தறத்து ஷத் ற்கறரறஷ
த்ம் அணது த்றன் தறன் தண
பறக்கும்:
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இஸ்னரத்றஶன ல்ன கதம் என்ஷந ரர்
ஆம்தறத்து றடுரஶர அதக்கு அக்கத
த்றன் கூலித்ம் அஷணச் வெய்து தஶர
து கூலித்தொண்டு. அர்கபறன் கூலிறல்
ந்வரன்தம் குஷநவுந ரட்டரது ண
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: ஜரலர் லில்னரயள அன்யள
அர்கள்
ஆரம்: மயலஹ் தொஸ்லிம் 02 : 705
மளணதத்ரரறல 1 ;130 )
03 .றத்தக்கரகச் வெய்த்ம் ர்தொம்
அம்றத் தக்ஶக தணபறக்கும்;
“எதர் மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கபறடம் ந்து
ணது ரரர் கரனரகற றட்டரர். அதக்
கரக ரன் ர்ம் வெய்ரல் அது அன்ணரதக்
குப் தணபறக்குர? ன்த ஶகட்டரர். ஆம்!
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம்
அர்கள் ன்த
தறல்
கூநறணரர்கள்.”
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(அநறறப்தர்: ஆறர லில்னரயள
அன்யர அர்கள், ஆரம்: மயலயளல்
தைகரரற - தத்யளல் தரரற 03:25 )
04 . ண்லர் ெற வெய்து வகரடுப்தது
தணபறக்கும்:
மஃதுப்த உதரர லில்னரயள அன்யள
அர்கள், (ன்தஷட ரரரறன் தரத்
குநறத்து) அல்னரஹ்றன் தூஶ! மஃறன்
ரரர் கரனரகறறட்டரர். அதக்கரகச்
வெய்ற்ஶகற்ந ர்ம் ரது? ன்த
றணறணரர்.
அற்கு
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயறமல்னம்
அர்கள்,
‘ெறநந்
ர்ம்
ண்லர்’
ன்நரர்கள் ணஶ அர் எத கறத
ஶரண்டி ர்ரக றட்டரர். (ஆரம்:
தொஸ்ணத் அஹ்த்)

05 . மகர தணபறக்கும்:
எத ணறர் தற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கபறடம் ந்து, ங்கள்
கப்தணரர் வய்த் வெய்ர றஷனறல்
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ெறன வெரத்துக்கஷப றட்டுச் வென்தள்பரர்.
அதக்கரக ரன் மகர வெய்ரல் தண
பறக்குர? ன்த ஶகட்டரர். ஆம் ன்த
தறல் கூநறணரர்கள் மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள். (அநறறப்தர் : அதயளஷர
லில்னரயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
மரஈ 06:252
இப்தரஜர 02 : 906 )
06 . எத ணறர் தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கபறடம் ந்து,
ணது
ரரர்
வய்த்
வெய்ர
றஷனறல்
றடீவணக்
கரனரணரர்கள்.
ஶதசும் ெந்ர்ப்தம் கறஷடத்றதப்தறன் ர்ம்
வெய்றதப்தரர் ண றஷணக்கற ஶநன். ரன்
அதக்கரக தும் ர்ம் வெய்ரல் அது
அதக்கு தணபறக்குர? ன்த ஶகட்டரர்.
“ஆம்” ன்நரர்கள் தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள்.
(அநறறப்தர்: ஆறர லில்னரயள
அன்யர அர்கள், ஆரம்: மயலஹ்
தொஸ்லிம் 03:696 )
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அநறறப்தர்: இப்த அப்தரஸ் லில்னர
யள அன்யள அர்கள், ஆரம் : மரஈ
06:252
)
07 . துஆ தணபறக்கும்:
றத்தக்கரக ஷண தொஸ்லிம்கள்
ஶகட்கும் துஆவும் தணபறக்கும் . ஆனரல்
ரன் தறன்தம் துஆஷ அல்குர்ஆன்
க்குப் ஶதரறத்துள்பது. அர்கலக்குப்
தறன்
ந்ர்கள்
“ம்றஷநஶண!
ம்ஷத்ம்
ன்ணறத்து
க்கு
தொன்
ஈரஶணரடு றத்
து ெஶகரர்க
ஷபத்ம்
ன்ணறத்தள்ரரக"
ன்த
கூநறணர். (அல் யஷ்ர் 59:10 ) ‘லங்கள்
ஜணரமரத்
வரலஷகக்கரக றன்நரல்
தூய்ஷஶரடு தறரர்த்ஷண தைரறத்ங்கள்”
ன்த மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கள்
கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அதயளஷர
லில்னரயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
அதரவூத் 03:210 )
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08 . கரனரணஷச் ஶெர்ந்து டந்ஶர
ஶரடு ல்ன தொஷநறல் உநவு ஷத்துக்
வகரள்லல் தணபறக்கும்.
ததெ மனர ஶகரத்றத்ஷச் ஶெர்ந்
எதர் மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கபறடம் ந்து,
‘அல்னரஹ்றன் தூஶ! ன் வதற்ஶநரர்
இததம் கரனரணன் தறன்தை ரன் றஷந
ஶற்ந ஶண்டி கடஷகள் துதொண்டர?”
ணக் ஶகட்டரர்கள். அற்கு தற (மல்)
அர்கள் “ஆம் கரனரண
1 . அர்கள் லது ஜணரமர வரலது,
2 . அவ்றததக்கரகவும் தறஷ வதரதக்கத்
ஶடுது,
3 . வ்த்றன் தறநகு அவ்றததம் வெய்
ரக்கு, உடன் தடிக்ஷககள் துறதப்தறன்
அஷண றஷநஶற்தது,
4 . அர்கபது உநறணஷச் ஶெர்ந்து
டப்தது,
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5 . அர்கபறன் ண்தர்கஷபக் கண்றப்
தடுத்துது ரகும் ன்த கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அத உஸ்த் லில்னரயள
அன்யள அர்கள், ஆரம்: தொஸ்ணத்
அஹ்த் 03:498 )
ஶற் கண்டஷல்னர அஶணக ஆரங்
கள் கரனரண எததக்கரக மகர தொலி
ண வெய்னரம் ன்தஷ உர்த்து கறன்
நண. இஷவரன்நறஶனதம் குர்ஆன் ஏற
ன்ஷ ஶெர்ப்தறக்கனரம் ன்ந கதத்ஷ
உர்த்தும் ந்வரத ஆரதொறல்ஷன.
ரவன் மழர ஶதரன்ந மழரக்கஷப
ஶர
குல்யளல்னரயள
(இக்னரஸ்)
மழநத்ஷ
எத
னட்ெம்
றடுத்ஶர
மளப்யரணல்னரயற ல்யம்துலில்னரயற
னரஇனரய இல்னல்னரயள ல்னரயள
அக்தர் ன்தண ஶதரன்நற்ஷந ஆறம்
றடுத்ஶர ஏற கரனரணதக்கு ன்ஷ
ஶெர்ப்தறக் கனரம் ன்தற்கு ந் ஆரதொ
றல்ஷன.
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இன்த ம் ெஶகர, ெஶகரரறகள் கதைடி
வென்த வெய்து தம் ெறன கரரறங்கள்
ரலஅத்துக்ஶகர அஷணக் வகரர்ந் தற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கபது றதொஷநக்ஶகர வ்றத்றலும்
எத்ல்ன. இஷத்ர்த்தும் யலஸ் கஷன
ல்லுணர் (தொயத்றவன்) கபறணதும் அல்
குர்ஆன் றரறவுஷரபர் (தொதஸ்வரலன் )
கபறணதும் தறதல்றகு ெறன இரம்கபற
ணதும் கதத்துக்கஷப இங்கு வரகுத்துத்
தகறன்ஶநரம்.
இரம் இப்த கலர் (ஹ்) அர்கள்
கூநறணரர்கள்.
“ணறதக்கு
அன்
தொன்நன்நற
ஶநறல்ஷன” (53:39 ) ன்ந ெணத்துக்கு
தன இரம்கலம் றபக்கம் ந்துள்பணர்.
அர்கலள் ரதறஈ த்யஷதச் ஶெர்ந் அல்
இரம் அதைல் தறரஃ இஸ்ரதௌல் இப்த
கலர் (தரத் யறஜ்ரற 774 ) அர்கள்
தறன்த ரத குநறப்தறடுகறன்நரர்கள்.
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ப்தடி ஏத ஆத்ர வ்ரத ற்வநரத
ஆத்ரறன்
தரத்ஷச்
சுக்கரஶர
அவ்ரஶந அது ணக்குவகணச் வெய்ண
ற்நறன் கூலிஷன்நற அஷடந்து வகரள்ப
ரட்டரது. இந் (53:39 ) ஆத்றலிதந்து
ரன் இரம் ரதறஈ (ஹ்) அர்கள்,
கரனரணதக்கரக குர்ஆன் ஏற யறரச்
வெய்து ஶெரது ன்த ெட்ட வடுத்துள்
பரர். வணணறல் அது கரனரண ர்கபறன்
உஷப்ஷதஶர, வெஷனஶர ஶெர்ந்ல்ன.
ஆனரல் மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் இவ்ரத
ணது உம்த்தக்கு ற கரட்டஶர,
வெய்த்ம் தடி தூண்டஶர இல்ஷன. ஶலும்,
தும்
ஆரத்ஷ
கூநறஶர, சுட்டிக்
கரட்டிஶர அநறறக்கவுறல்ஷன. மயரதரக்
கள் ஶதம் (இவ்ரத குர்ஆன் ஏற
யறர) வெய்ற்கரண ந் ஆரதொ
றல்ஷன. அவ்ரத வெய்து ெறநந்வணறல்
அந் உத்ர்கள் இவ்றடத்றல் ம்ஷ
தொந்றறதப்தர்.
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அல்னரஹ்ஷ
அணுகும்
றதொஷநகள்
அடிப்தஷட தோனர ரங்கபறஶனஶ ங்கற
த்ள்பது. அறஶன ஶவநஷத்ம் எப்தை
ஶரக்கறப் ஶதெஶர சு றபக்கபறக்கஶர
அதறஶறல்ஷன.
கரனம் வென்நதக்கரக துஆக் ஶகட்டல்,
மகர வெய்ல் ன்தண தோனரரங்கபறல்
இதந்து வதநப்தட்டரகும் ன்தது இரம்
கள் ஶகரதறத் கதத்ரகும்.
(ப்வர் இப்த கலர் 04 ம் தரகம் 259
தக்கம்)

ம்

அல் யலஸ் றரறவுஷரபர்கபரண
இரம்கபது கதத்து
01 . ரதறஈ த்யஷதச் ஶெர்ந்தம்
மயலஹ் தொஸ்லிஷ றரறவுஷ வெய்த
ரண இரம் தைத்லன் அந்வீ அஷ்
ரதறஈ (ஹ்) அர்கள் கூதரது, ‘எத
ணறர் தற மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம் அர்கபறடம் ந்து அல்னரஹ்
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றன் தூஶ ‘ணது ரரர் ஶதெ தொடிர
றஷனறலிதந்து கரனரணரர். அன்ணரதக்
குப் ஶதெ தொடித்ரறதந்ரல் ர்ம் (மகர)
வெய்றதப்தரர்
ண
ண்ணுகறஶநண.
இப்ஶதரது ரன் அன்ணரதக்கரக மகர
வெய்ட்டுர?’ ன்த ஶகட்டரர். ‘ஆம்’ ண
தறல்
கூநறணரர்கள்
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கள். இந் யலவன் அடிப்தஷடறல்
றத் எதர் வதரறல் ர்ம் வெய்ல்,
அது தறஷ வதரதக்க துஆக் ஶகட்டல்,
ஶரன்தை தறடித்ல், யஜ்ஜள வெய்ல்,
கடஷணஷடத்ல் ன்தண றஷநஶதம்
ன்தறல் இரம்கள் ஶகரதறத்துள்பணர்.
குர்ஆன் ஏற அன் ன்ஷஷச் ஶெர்ப்
தறத்ரல் அன் ன்ஷ ஶெரது ன்தது
தறஈ த்யதறன் தறதல்றகு அதறப்தறர
ரகும்.
(ெஹ் மயலஹ் தொஸ்லிம் 07:90
றத்தக்கு மகரறன் ன்ஷ
ஶெல்) (அல் அத்கரர் 150 ம் தக்கம்)
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02 . இரம் ற அர்கலம் து
யளஸ் மளன்ணர 06:199 ல்
ஶற்கண்ட கதத்துக்கஷபப் தறவு
வெய்துள்பணர்.
03 . இரம் இப்த யஜரறணறல் அஸ்கனரணற
(ஹ்) அர்கலம் கரனரணதக்கரக,
ஶரன்தை தறடித்ல், மகர வெய்ல்
ன்தற்ஷந லித்தத்ற ம் தத்யளல் தரரற
தம் கறந்த்றல் (06:389
- 04 : -193 )
கூநறத்ள்பணர்.
04 . இரம் மன் ஆணற (ஹ்) அர்கள் ம்
மளதைலுஸ் மனரம் இண்டரம் தரகம்
20 3 ம் தக்கத்றல் ஶற்கண்ட றடத்ஷப்
தறந்துள்பரர்.
05 . இரம் இஸ்மளப்த அப்றஸ்மனரம்
(ஹ்) அர்கள் குர்ஆஷண ஏற ன்ஷ
ஶெர்ப்தறப்தரல் அது ஶெதர ணக்
ஶகட்கப்தட்ட ஶதரது தறன்தரத
றஷடபறத் ரர்கள்.
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குர்ஆன் ஏதுன் ன்ஷ ஏதுததக்கு
ரத்றஶ ரகும்.
ஶத தக்கும் அது ஶெரது வணணறல்
அல்னரஹ் தறன்தரத கூநறத்ள்பரன்.
1 . “ணறதக்கு அன் தொற்ெறறன்நற
ஶநறல்ஷன” (53:39 )
2 . “அல்னரஹ் ந்வரத ஆத்ரஷதம்
அன் ெக்றக்கு ஶனரல் றர்ப்தந்றப்த
றல்ஷன. அது ஶடிக் வகரண்ட ன்ஷ
அற்ஶக தணபறக்கும். அது ஶடிக்
வகரண்ட லஷத்ம் அற்ஶக.” (02:286
)
3 . “லங்கள் ன்ஷ வெய்ரல் உங்கலக்ஶக
ன்ஷ வெய்ரவீர்கள்.” (17:07 ) ன்த
கூநறத்ள்பரன்.
4 . “ஶதம் குர்ஆஷண ஏறணரல் அன்
எத லத்துக்குப் தத்து ன்ஷ வீம்
லப்தடும்” ன்த மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள் கூநறணரர்கள்.
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(அநறறப்தர்: இப்த ஸ்ஊத்
லில்னயள அன்யள அர்கள், ஆரம்:
றர்றற)
ஶற்கூநப்தட்ட அல்னரஹ்றன் ெணங்க
லம் யலமளம் ன்ஷகள் அற்ஷநத்
ஶடிக் வகரண்டதக்ஶகத்ரறது ன்த
ஷதத்துள்பஷக்
கரதொடிகறன்நது.
அற்கு ரநரக டக்கும் தம் ஆர
றன்நற குர்ஆதக்கும் யலமளக்கும் ரற்நம்
வெய்ரரர். ணஶ ணது ஏலின்
ன்ஷஷ கரனரணதக்குச் ஶெர்ப்தறக்க
றதம்தைதர் “ணறதக்கு அன் தொற்ெற
றன்நற ஶநறல்ஷன” 53- 59 ன்ந அல்
குர்ஆன் ெணத்துக்கு ரத வெய்ரரர்.
ஏப்தடும் குர்ஆணறன் ன்ஷ ஏறதக்
ஶகரகும், ஷறத்துக்கல்ன. வணணறல் அது
ஏறரறன்
வெனரகும்.
ணஶரன்
அல்னரஹ் ற்கறரறஷகலக் குரற கூலிஷ
அஷணச் வெய்தக்வகன்த கூநற ட்டுப்
தடுத்றத்ள்பரன்.
“ரர்
ல்னல்
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வெய்கறநரஶர
(41:46 )

அது

அதக்ஶகரகும்."

ஆச்ெரறம்
ன்ணவணறல்
கணறல்
கண்டஷ ஷத்து குர்ஆன் ஏற ன்ஷ
ஶெர்ப்தறக்கனரம் ண றதௐதறக்க தொஷணர
கும். உரரக, எத ணறன், ரன்
கண்ட
கணவு
தற்நற
தறன்தரத
கூதகறன்நரர்.
ரன் றத்றஷறல் இதக்கும் ஶதரது எத
கப்தஸ்ரணறல் அடங்கப்தட்ட
தனர் ம்
கப்தகபறலிதந்து வபறஶ ந்து ஶர
வதரதக்குஷக்
கண்டு
ஆச்ெரறப்
தட்ஶடன். அர்கபறவனரதர் என்தஶ
வதரதக்கறக் வகரள்பரது அங்கு உட்கரர்ந்ற
தப்தஷத்ம் கண்ஶடன். அம்ணறஷண
வதங்கற அர்கள் ன்ண வதரதக்கு கறநரர்
கள் ன்த ஶகட்ஶடன். அற்கு அம்ணறர்
தொஸ்லிம்கள் ஏறதப்தைம் குர்ஆன், துஆ,
மகர ன்தஷகஷபப் வதரதக்குகறநரர்
கள் ன்நரர். ல ன் அர்கஶபரடு ஶெர்ந்து
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வதரதக்கறல்ஷன
ணக்
ஶகட்டற்கு
தறன்தரத கூநறணரர். “ணக்கு அப்தடிப்
வதரதக்கற டுக்க ஶண்டி ஶஷ
றல்ஷன. கஷடத் வதறல் றரதரம்
வெய்த்ம் ணது கன் றணதொம் ஏற ணக்கு
ென்ரணம் அபறக்கும் கத்ம் கரரக
ணக்கு ஶத ஶஷறல்ஷன ன்நரர்.
றத்றஷறலிதந்து
வத வென்ஶநன்.

றறத்ஶதரது

கஷடத்

அங்வகரத ரலிதன் உட்ஷட அஷெத்துக்
வகரண்டி
தந்ரன்.
“ன்ண
வெய்து
வகரண்டிதக்கறன்நரய்?” ண அணறடம்
ஶகட்ட ஶதரது ‘ணது ந்ஷக்கு ரன்
குர்ஆன் ஏற அதப்தற ஷக்கறஶநன்.’
ன்நரன். ெறன கரனத்றன் தறன் கப்ரபறகள்
வபறஶ ந்து வதரதக்கும் ஶதரது தொற்
கணறல் ணறத்றதந் ணறதம் ஶெர்ந்து
வதரதக்குஷக் கண்ஶடன். றத்றஷற
லிதந்து றறத் ரன் ஆச்ெரறப்தட்டு
கஷடத் வதவு க்குச் வென்ஶநன். அங்கறதந்
ரலிதன் கரனரகற த் ள்பரன் ண அநறந்து
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வகரண்ஶடன்.
2:143 )

(இஆணதுத்

ரலிதேன்

கணவுகள்,
ென்ரர்க்க
ெட்டங்கலக்கு
ஆரரகக்
வகரள்பப்தட
ரட்டரது.
(கறரதைல் தரர - இரம் இஸ்மளப்த
அப்றஸ்மனரம் அஷ் ரதறஈ தக்கம் 96 )
ஶற்கண்டஷகள் இரம்கபறன் லர்ப்தை
கபரகும்.
கரனரணதக்கரக ரம் ன்ண வெய்னரம்
ன்தஷப் தறரறஶரர் இடத்றலும் றபக்கற
த்ள்ஶபரம். ஆனரல் இந்ப் தறச்ெறஷண
குர்ஆன், யலஸ், ஆம்தகரன தொஸ்லிம்
கபரண
மயரதரக்கள்,
இரம்கள்
ஆகறஶரரறன் லர்ப்தறன்
அடிப்தஷடறல்
கணத்றல்
வகரள்பப்தட
ஶண்டும்.
ெம்தறரங்கள்
தக்க
க்கங்கள்
ரர்க்கரக
ரட்டரது.
அல்னரஹ்ஶ
ெகனஷத்ம் அநறந்ன்.
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01 . எதர் கரனரணரல் அது
ஜணரமரஷ தற்நற அநறறக்க ஶண்டுர?
ஶதம்
கரனரணரல்
அது
தற்நற
அநறறப்தறல் ஶநதுறல்ஷன. “ஜரெற
ன்ணன் கரனரண ஶதரது மயரதரக்க
லக்கு அது தற்நற தற மல்னல்னயள
அஷனயற மல்னம் அர்கஶப அநறறத்து
றட்டு
வரலஷகத்ம்
டத்றணரர்கள்.”
(ஆரம்:மயலயளல்
தைகரரற,
மயலஹ்
தொஸ்லிம்)
ஜணரமர தற்நற அநறறப்தணரல் உற்நரர்,
உநறணர், ண்தர்கள் கனந்து வகரள்லம்
ரய்ப்ஶதற்தடுகறன்நது.
இது
ல்ன
வெனரகும்.
02 . ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டும்ஶதரது
ன்வணன்ண எலங்குகள்
கஷடப்தறடிக்கப்தட ஶண்டும்?
ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டும் ஶதரது ஏர்
உரண இடத்றல் அஷண ஷக்க
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ஶண்டும். ஷறத்ஷ தைடஷரல் தோடிக்
வகரண்ஶட குபறப்தரட்ட ஶண்டும். குபறப்
தரட்டும் இடத்றலிதந்து துர்ரஷடகள்
வீெரறதப்தற்கரக ரெஷணகள் ஶதரட
ஶண்டும்.
இஷ
ல்னரற்நறற்கும்
ஶனரக ம்தறக்ஷகக் குரறர்கஶப இவ்
ஶஷனறல் ஈடுதட ஶண்டும்.
03 . ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டும் ஶதரது
ல்ஶனரதஶ அறல் தங்குவகரள்ப
ஶண்டுர?
ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்ட உரறத்துஷட
ர்கஶப அறல் ஈடுதட ஶண்டும். அங்கு
ெதோகபறக்கும் ல்ஶனரதம் ண்லர் ஊற்ந
ஶண்டுவன்தறல்ஷன. அப்தடி ஊற்தது
வீண்றம் (இஸ்ரப்) ஆகும்.
04 . ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டி தொடித்தறன்
அஷணச் சூ றன்த தும் ஏ
ஶண்டுர?
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ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டி தொடிந்து கதன்
வெய்றக்கப் தட்டரல் உடஶண ல்னடக்
கத்துக்கரகச் சுந்து வெல்ஶ தறரண
ஶஷனரகும்.
அதுன்நற
அஷண
ஷத்துக் வகரண்டு சூ றன்த ஏதுஶர,
தரடுஶர ந்வரத அடிப்தஷடஷ
ஷத்தும்
வெய்ப்தடுணல்ன.
இது
தறத்அத்ரகும்.

ஜதொம் வபறவும்
05 . ஷறத்ஷ ல்ஶனரதம் தரர்ப்தன்
ெட்டவன்ண?
உறஶரடிதக்கும் ஶதரது ரர்ரஷத் றஷ
றன்நற ஶடிரகப் தரர்க்க தொடித்வன்
தள்பஶர த்றன் தறன்தைம் அஶ
ெட்டரகும். றத றனக்கரணர்கள்
(ஹ்ற)கஷப ஆண்கஶபர , வதண்கஶபர
தரர்க்கனரம். அன்நற றத றனக்கறல்னர
எத அன்ணற ஆறன் ஷறத்ஷ எத
அன்ணற வதண்ஶர , எத வதண்றன்
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ஷறத்ஷ றத றனக்கறல்னர ஆஶர
தரர்ப்தது யநரரகும்.
06 . கதணறஶனர ஷறத்றன் வற்நறறஶனர
கலிர ஶதரன்நண லப்தடுன்
ெட்டவன்ண?
கதணறடப்தடு தொன்தை அல்னது தறன்தை வற்நற
றஶனர, கதணறஶனர கலிர தொலி ெணங்
கஷப லதுது கஃதரறன் ஶதரர்ஷத்
துண்டு ஷப்தது, ஶஶநஶதம் லற
ஷப்தது தொலிண ரவும் தறத்அத்ரகும்.
07 . ஜணரமரஷ சுந்து வெல்லும்ஶதரது
உனக றெங்கஷபக் கஷக்கும் க்கம்
தனரக உள்பது. ணஶ கலிர, றக்ர்
ன்தண ஏறக் வகரண்டு ஶதரது ரஜறதை
ன்த கூநப்தடுன் உண்ஷவன்ண?
ஜணரமரஷ சுந்து வெல்லும் தொஷநஷக்
கற்தத் ந் மழலுல்னரயற மல்னல்
னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
ஷறத்ஷ வதப்தைடஶணர ந்வரத
ெப்த்துடஶணர
சுந்து
வெல்னனரகரது
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ன்த ஶதரஷண வெய்துள்பர்கள். உத்
மயரதரக்கள்
அணடிப் தஷடறஶன
வெனரற்நறணரர். ரது ஏதுது ற்ந
வணறல் அஷணச் வெய் அந் மயரதரக்
கள் ெறநறதும் தறன்ரங்கற இதக்க ரட்டரர்
கள். சுந்து வெல்லும் க்கள் கஷக்கறன்
நரர்கள்
ன்தற்கரக
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கபறன் ஶதச்ஷெ லநற ெட்டறற்ந
தக்கும்
உரறஷறல்ஷன
ன்தஷ
ரங்கள் அநற ஶண்டும். (ஜணரமரஷ
சுந்து வெல்னல் ன்ந தகுறஷ தரர்க்க)
08 . ஜணரமரஷ ரகணங்கபறல் ற்நறச்
வெல்னனரர? னர் ஷபம் சுந்து
வெல்னல், றத்து உதப் தடங்கள்
சுந்து வெல்னல் ஆகுர?
அடக்கப்தடுறடம் இடம் தூத்றலிதப்தறன்
ஜணரமரஷ
ரகணத்றல்
வகரண்டு
வெல்னனரம். அஶ ஶம் ஜணரமரறல்
கனந்து வகரள்ஶரர் ரகணத்றல் தர
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றன் தறன்ணரல் வெல்ஶ தொஷநரகும்.
ஶலும் னர் ஷபம் ந்றச் வெல்து,
தடங்கள் சுந்து வெல்து, ஶப ரத்றங்
கஶபரடு வெல்து ன்தண ரவும் அந்ற
தக்க க்கங்கபரகும். இஷ ‘தறத்அத்’
ஆகும்.
இரணு
ரறரஷ
வெய்
ஶண்டி ந்ரலும் ரர்க்க ம்ஶதரடு
அஷத்ரத தரர்த்துக் வகரள்ப ஶண்டும்.
09 . ஜணரமர வீட்டில் உவு, குடிதரணங்
கள் தரறரதன் ெட்டவன்ண?
எத தொஸ்லிம் கரனரணரல் அது வீட்டுக்
குத் ஶஷரண உவு ஷக ற்தரடு
வெய்த்ம் கடஷ உற்நரர் உநறணதக்குரற
ரகும். தோன்த றணங்கலக்குப் தக்கத்து
வீட்டரர் இஷணக் கணறப்தது ஶனரகும்.
இதுன்நற தஶரர் ஶதரஶரதக்கரக
உவு தரணங்கள் ன்தண தரறரதது
றர்த்துக் வகரள்பப் தட ஶண்டும்.
‘யஜ்த்
ஜஃதரறப்த
அதே
ரலிப்
லில்னரயள அன்யள அர்கள் கரனரண
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ஶதரது மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் “ஜஃதரறன்
குடும்தத்ர்கலக்கு உவு ெஷத்ங்கள்.
அர்கஷப ஶவநரத ஶஷன ஈடுதடுத்ற
த்ள்பது”
ன்த
கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர்: அப்துல்னர இப்த ஜஃதர்
(லில்னரயள

அன்யள)

அர்கள்.

ஆரம்: அதரவூத் இப்தரஜர) எத
ெஶகர தொஸ்லிறன் துன்தத்றல் தங்கு
வகரள்பஶ
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம்
அர்கள் இவ்ரத கூநறணரர்கள்.
10 . ல்ன ஷறத்துக்கு அஷடரபங்கள்
துதொண்டர?
ல்ன ஷறத்துக்குரற அஷடரபங் கபர
ண:
1 . இதற ஶத்றல் கலிர வரற ரவுக்
கு இஶனெரகும். னரஇனரய இல்னல்னரஹ்
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ரதஷட
இதற
ரர்த்ஷரக
அஷத்ஶர அர் சுணம் தைகுரர்.
(அநறறப்தர்: தொஆத் லில்னரயள
அன்யள அர்கள்) ஆரம்: அல் யரகறம்)
2 . வற்நற றர்ஷ வபறப்தடல்.
“தொஃறணறன் தரத் வற்நற றர்ஷரல்
அநறப்தடும்”. (அநறறப்தர் தைஷர தறன்
அல்யவப், ஆரம் றர்றற)
3 . வள்பற இறல் அல்னது தகலில்
கரனர ல். ‘வள்பறக்கறஷ தகலில்
அல்னது இறல்
கரனரகும் தொஸ்லிஷ
அல்னரஹ் ஶஷணறலிதந்து
கரத்து
றடுகறன்நரன்’.
(ஆரம்: தொஸ்ணத் அஹ்த் றர்றற)
4 . தத் கபத்றல் யலரகுல் ‘தத்
கபத்றல் றப்ததக்கு ல ெறநப்தைகள்
உண்டு.’
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1 . தொல் இத்ச் வெரட்டு ெறந்தும்ஶதரஶ
அன் ன்ணறக்கப் தடுகறன்நரன்.
2 . சுணஶனரகத்றல் அதக்குரற இடம்
கரட்டப்தடும்.
3 . கப்ரறன் ண்டஷணறலிதந்து
தரதுகரக்கப்தடுரன்.
4 . ஹ்ரறன் றடுக்கறலிதந்து அச்ெம்
லர்ரன்.
5 . ஈரணறன் ஆதம்
அறறக்கப்தடுரன்.
6 . சுணஶனரக யளதள் ஈன் (அதம்தர்)
 தொடித்து ஷக்கப்தடுர்.
7 . ன் உநறணர்கபறல் 70 ஶததக்கரக
ெறதரரறசு வெய் அதறக்கப் தடுரன்.
(அநறறப்தர்: உதரர லில்னரயள
அன்யள அர்கள் ஆரம் றர்றற)
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11 . ஜணரமர சுந்து ந்து
வரலறப்தற்கு தொன் கரனஞ்வென்நர்
தற்நற ன்ண வெரல்கறநலர்கள்? ண எதர்
றண, ற்நர்கள் ‘அர் ல்னர்’ ன்த
தறல் வெரல்ன் ெட்டவன்ண?
இது தறஷரண ெம்தறரரகும். குடி,
வணர ஶதரன்ந வதரற தரங்கஷபச்
வெய் எதஷக் கூட ல்னர் ணக்
கூதது வதரய்ச் ெரட்ெறரகும். எத
ெம்
ஜணரமரவரன்த
வகரண்டு
வெல்ஷகறல் மயரதரக்கள் அம்ஷறத்ஷ
ப் ஶதரற்நறப் ஶதெறணர். அஷணக் ஶகட்ட
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள், “றறரகறறட்டது”
ன்த தோன்த றடுத்ம் கூநறணரர்கள்.
அவ்ரஶந ற்வநரத ஜணரமர வகரண்டு
வெல்ஷகறல் அந் ஜணரமரஷப் தற்நறக்
குஷந கூநறணர். அற்கும் தற (மல்
அர்கள்,
“றறரகறறட்டது”
ன்த
கூநறணரர்கள். இது தற்நற உர் லில்
னரயள அன்யள அர்கள் தற மழலுல்னர
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யற மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கபறடம்
றபக்கம்
ஶகட்டஶதரது
தொனரது ஜணரமரஷப் ஶதரற்நறணலர்கள்.
அதக்கும் சுணம் றறரகற றட்டது.
இண்டரது ஜணரமரஷக் குஷந கூநற
ணலர்கள், அற்கு கம் றறரகறறட்டது.
லங்கள் ரன் தைறறலுள்ப அல்னரஹ்றன்
ெரட்ெறகள் ணக் கூதம் யலஷம ஆர
ரகக்
கரட்டி
ஷத்ஷ
ஷத்துக்
வகரண்டு ஶற்
வெரன்ணரத ெரட்ெற
வெரல்ன ந் ஆரதொம் கறஷடரது.
றர்தரரறரக உண்ஷஷ அநறந்
தம் ஜணரமரஷப் தற்நற ல்னது
கூநறணரல் அந் ஜணரமரஷ ஶதரற்நற
ரகக் கதப்தடும்.
12 . ஜணரமரஷ ஷத்துக் வகரண்டு
மழதுல் இக்னரஸ் ஏதுது ன்?
ஷறத்ஷக் குபறப்தரட்டும் ஶம் தொல்
அடக்கம்
ஷத்ள்ப
ெந்ர்ப்தங்கபறல்,
சுந்து வெல்லும்ஶதரது, வரலஷகக்கரக
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றற்கும் ஶதரது ஷறத்ஷ அடக்கு கறன்ந
ஶதரவல்னரம் ம் தற்நற ெறந்ஷண
ஶரஶட டந்து வகரள்ப ஶண்டும்.
சும்ரரஶண இதக்கறன் ஶநரம்
ன்ந
கரம் கூநற மழதுல் இக்னரஸ் ஏது
ற்கு
யலவஶனர
இரம்கபறன்
அதறப்தறரங்கபறஶனர ந்ற ஆரதொ
றல்ஷன. அல்கள் வெய்றல் உத்
மயரதரக்கஷப றட ரம் றஞ்ெற றட
தொடிரது ன்தஷ
உதறரக ம்த
ஶண்டும்.
13 . ஜணரமரஷக் கப்ரறல் ஷத்தறன்
அற்கு ஶனரல் ஊது தத்ற தற்ந
ஷக்கனரர?
ஜணரமரஷச் சுந்து வெல்ஷகறல் வதப்
ஶதந்றச் வெல்னனரகரது ன்தம் யலஷமக்
கரணும் தம் கப்ரறன் லது ஊதுதத்ற
ஶதரன்நண ஷக்கத் துற ரட்டரர்கள்.
அது யநரரகும்.
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14 . எதர் ன் ஷணறறன் ஜணரமர
ஷக் குபறப்தரட்டனரர? கதன் வெய்
தறன் ன் ஷணறறன் ஜணரமரஷப்
தரர்க்கனரர?
கரனரண ன் ஷணறஷக் குபறப்தரட்ட
கதக்கு உரறஷத்ள்பது. அவ்ரஶந
ஷணறத்ம் ன் கஷணக் குபறப்தரட்ட
தொடித்ம். லர் ணக்கு தொன் கரனரணரல்
ரன் உன்ஷணக் குபறப்தரட்டி கதணறட்டு
உன்லது வரலஷகத்ம் டரத்ற, ரஶண
உன்ஷண
அடக்கறறடுஶன்"
ண
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறரக அன்ஷண
ஆறர லில்னரயள அன்யர அர்கள்
அநறறக்கறன் நரர்கள்.
(ஆரம்: தொஸ்ணத் அஹ்த் 06- 228

)

ணஶ கரனரண ஷணறஷக் குபறப்தரட்
டஶர அபறன் ஜணரமரஷப் தரர்க்க
ஶர கதக்கு அதறத்ண்டு.
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15 . கரனரணதக்கரக குர்ஆன் ஏற
ன்ஷ ஶெர்ப்தறக்கனரர?
கரனரணதக்கு
ற்நர்கள்
ன்ண
வெய்னரம் ன்தது தற்நற ற்கணஶ
கூநறதள்ஶபரம். ‘கரனரண எததக்கரக
குர்ஆன் ஏற
ன்ஷ
ஶெர்ப்தறக்கும்
ண்த்றல் வெய்த்ம் தொஷந மளன்ணத்ஷச்
ஶெர்ந்ல்ன.’ இது இரம் ரதறஈ (ஹ்)
அர்கபது அதறப்தறரரகும். ஶலும்
ரள் குநறப்தறட்டு 3 ,7 ,15 , 20 , 40 , 60 ,
100
ணச்
ெடங்குகள்
டத்தும்
ஷடதொஷநற
லுள்ப
க்கம்
தறஷரணரகும். அது தற்நற தொன்ணர்
றரறக்கப்தட்டுள்பது.
16 . கப்ஷக் கட்டனரர? அங்கு
றபக்ஶகற்நனரர?
கப்ஷக் கட்டுஶர அன் ஶல் ெரந்து
தசுஶர யநரரகும். கப்நறல் சுண்ரம்தை
தெப்தடுது அன் ஶனரல் உட்கரதது
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அன் ஶல் கட்டடம் லப்தப்தடுது
ன்தணற்ஷந
மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம்
அர்கள்
டுத்ரர்கள்.
(அநறறப்தர்:
ஜரதேர் லில்னரயள அன்யள அர்கள்,
ஆரம்: தொஸ்ணத் அஹ்த், மயலஹ்
தொஸ்லிம்)
வதரது இடங்கபறஶனர க்ப் வெய்ப்தட்ட
இடங்க பறஶனர கப்த கட்டப்தடுது
யநரரகும். கட்டப்தட்டி தந்ரல் அஷண
உஷடப்தது ரஜறதரகும். (தத்யளல் தொஈன்
2 /120 )
17 .ஜணரமரஷ தொத்றட ரலஅத்றல்
அதற த்ண்டர?
ஜணரமரஷ தொத்றட றரக றனக்கரண
ர்கலக்கு அதறத்ண்டு. மழலுல்னர
யற மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கலஷட ஜணரமரஷ யஸ்த் அத
தக்கர் லில்னரயள அன்யள அர்கள்
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தொத்றட்டணர். (தத்யளல் தரரல 03 /115
அந்மரஈ 04 /11 ) ணஶ கரனரண
எதஷப் தரர்க்கச் வெல்லும் எத தொஸ்லிம்
கரனரணர் ணக்கு றரக றனக்குள்ப
ரறன் தொத்றடுறல் நறல்ஷன.
18 . ஜணரமர அடக்கப்தட கப்ஷ லண்டும்
ஶரண்டனரர?
அடக்கப்தட்ட
ஜணரமரஷக்
கர
றன்நறத் ஶரண்டி வபறஶ டுக்கனரகரது.
அற்குரற கடஷகள் தும் வெய்றக்கப்
தடரது
அடக்கப்தட்டரல்,
கறப்னரஷ
ஶரக்கரல்
அடக்கப்
தட்டிதந்ரல்
றெரஷகள் அல்னது தரறஶெரஷணகள்
தும் டத்ப்தட ஶண்டிறதந்ரல் கப்ஷ
லண்டும் ஶரண்டனரம்.
19 . குநறப்தறட்ட ெறன ரட்கபறன் தறன்
அடக்கப்தட்டது கதைரறல் ண் கூட்ட
ஶண்டுர?
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இது எத தறத்அத்ரகும். அடக்கப் தட்ட
தக்கு துஆ ஶகட்க ஶண்டுஶல்னரது
அங்கு வென்த குநறப்தறட்ட ெறன ரட்கபறல்
கப்ஷப் ஶதரர்த்துஶர, ண் கூட்டு
ஶர, ெரப்தரடுகள் தும் வகரண்டு ஶதரய்
ஷப்தஶர டுக்கப்தட ஶண்டிரகும்.
ஷத்து வீடுகபறல் மனரம் வெரல்ற்கு
ரற்தது றணங்கலக்கு தொஸ்லிம் வதண்கள்
வெல்லும்
க்கம்
இதந்து.
இது
ரர்க்கத்துக்கு
தொரணது
ன்தரல்
1888.11.26
ஆம் றகற ஜம்இய்துல்
இஸ்னரறர கூடி கூட்டத்றல் தறன்தம்
லர்ரணத்ஷ
டுத்து
ஷடதொஷநப்
தடுத்றது. (இந் ஜம்இய்ர கரனம்
வென்ந ம்.வ. ெறத்றவனப்ஷத அர்கபரல்
ஆம்தறக்கப்தட்டது)
இந் ஊரறல் இக்கரனத்றல் ஷத்து வீடு
கலக்கு ரற்தது ரஷபக்கு வதண்கள்
மனரம் வெரல்னப் ஶதரகறந வகட்ட க்கத்
ஷ றதத் ஶண்டும் ன்தம், ரர்க்க
தறகரம் தோன்த ரஷபக்கு ஶல் ஷத்து
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வீடுகபறல் மனரம் வெரல்னக் கூடரது
ன்தம் லர்ப்தறடப்தட்டது (தொஸ்லிம் ஶென்
1886 .12 .03 )
20 . வதண்கள் லது ஜணரமரத் வரலது
கடஷ றல்ஷன. ணறதம் தைணற யஜ்ஜள,
உம்நர றஷநஶற்நச் வெல்லும் ெங்
கபறல் ஜணரமர வரக் கறஷடக்கறன் நது.
அவ்ரத வரலஷகறல் ஈடுதடனரர?
வதண்கள் லது ஜணரமரத் வரலது
கடஷறல்னர ற டிதம், ஆண்கள் தம்
இல்னர ஶதரது கடஷரகற றடுகறன்நது.
அவ்ரஶந யஜ்ஜள, உம்நர ஶதரன்ந
ற்ஷந றஷநஶற்நச் வென்ந ெம்
ஶற்தடி வரலஷக றல் ஈடுதட்டரல் அது
றஷநஶதம்.
21 . ஷறத்ஷ அடிக்கலற க்கள்
தரர்ஷக்கரக ஷக்கனரர?
ஷறத்ஷ குபறப்தரட்டி கதன் வெய்த் தொன்
அடிக்கலற அஷண ெறன றஶம் க்கள்
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தரர்ஷக்கரக தள்பற ரெல் பரகத்றல்
தறத்றஶகரக கட்டப்தட்ட கட்டிடத்றல்
ஷக்கனரர ண றணற 2009.01.27
ஆம்
ஶறறட்டு
ங்கபரல்
அதப்தறஷக்கப் தட்ட கடிம் இத்ரல்
வரடர்தை
வகரள்பப்
தடுகறநது.
ல்னரப்தைகலம் அல்னரஹ்வுக்ஶக. ெனரத்தும்
மனரதொம்
அணறன்
இதறத்தூர்
தொயம்த்
(மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் )
அர்கள் லதும், அர்கபது கறஷபரர்கள்,
ஶரர்கள் லதும் உண்டரரக!
எதர்
றத்து
றட்டரல்
அது
ஜணரமரஷ தரர்ஷறடச் வென்த அன்
இதறக் கடஷகபறல் ஈடுதடுது தற
றஷச் ெரர்ந்ரகும்.
மளலுல்னரயற (மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம்) அர்கள் உஸ்ரண இப்த
ல்ஊன்
(றல்னரயள
அன்யள)
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அர்கஷப
ஷய்றத்ரக
றஷனறல் தொத்றட்டரர்கள்.

இதக்கும்

(அநறறப்தரபர் : ஆறர றல்னரயள
அன்யர)
தல் மளணன் இப்ணற ரஜரஹ், தரடம்
ஷறத்ஷ தொத்றடுல்).
எத ணறன் உறதடணறதக்கும் ஶதரது
சுத்ரக இதப்தது அணது கடஷரகும்
அன் றத்து றட்டரல் அஷண ஜலஸ்
கபறலிதந்து சுத்ம் வெய்து ஷப்தது ற்ந
ர்கபறணது கடஷரகும்.
ஜணரமரஷ குபறப்தரட்ட உரற ஶம்
த தொன் சுத்ம் வெய்து அடிக்கலற
ஷப்தறல் ஶநதும் இதப்தரக வரற
றல்ஷன. ன்நரலும் இஷண தள்பற
பரகத் றல் வெய்த்ம் வதரலது ற்நர்
கலக்கு இஷடதத இல்னரலும், ஆண்,
வதண் கனப்தை
இல்னரலும், ஷண
அடக்கஶண்டி
ஜணரமரக்கலக்கு
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இஷடதத இல்னரலும், ஜணரமரஷ
அடக்கம் வெய்ஷ க்க கரறன்நற
தறற்தடுத்ரலும்
ஜணரமரஷ
அடிக்
கலற தள்பறரெல் பரகத்றல் எதுக்கப்
தட்ட தறத்றஶகரண இடத்றல் க்கள்
தரர்ஷக்கரக ஷப்தது ரர்க்கத்றற்கு
தொரண றடரக வரறறல்ஷன.
அகறன ஜம்றய்துல் உனர
தத்ர இன: 031ACJU/F2009/0108
22 .தஷ ஷரடிறன் லது கட்டிடம்
அஷக்கனரர?
தஷ ஷரடிறன் லர்த்டரகம், னென
கூடம்
ஶதரன்நற்ஷந
உள்படக்கற
கட்டிடத் வரகுற அஷப்தற்கு ஃதத்ர
ஶகரரற 2007.10.17
ஆம் ஶறறட்டு
ங்கபரல் அதப்தற ஷக்கப்தட்ட கடிம்
இத்ரல் வரடர்தை வகரள்பப்தடுகறநது.
ல்னரப்தைகலம் அல்னரஹ்வுக்ஶக. ெனரத்தும்
மனரதொம் அணறன் இதறத்தூர் தொயம்த்
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(மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்)
அர்கள் லதும், அர்கபது கறஷபரர்கள்,
ஶரர்கள் லதும் உண்டரரக!
அல்னரஹ்வுஷட தஷடப்தைக்கபறல் றகச்
ெறநந் தஷடப்தை
ணறப்
தஷடப்தரகும்.
அர்கபறல்
குநறப்தரக தொஸ்லிம் கள் றக கண்றரண
ர்கபரகும். உறதடன் இதக்கும் ஶதரது
எத தொஸ்லிஷச் ெங்ஷகப் தடுத்துஷப்
ஶதரன்த
அன்
றத் தறநகும்
அஷணச்
ெங்ஷகப்
தடுத்துது
அெறரகும்.
தொஸ்லிம்கள்
அடக்கம்
வெய்ப்தட்ட ஷரடிகபறல் கட்டிடம்,
தரஷ
ஶதரன்நற்ஷந
அஷப்தரல்
அறல் உள்ப ஜணரமரக்கபறன் அஷடர
பங்கள் றந்ரக ஷநக்கப்தடுதுடன்
அறல்
அடங்கப்
தட்டர்கலஷட
ெங்ஷகக்கும்
குந்கம்
ற்தடுகறன்நது.
ணஶ தொஸ்லிம் கலட ஷரடிகபறல்
கட்டிடங்கள், தரஷகள் அஷப்தஷத்
றர்த்துக்
வகரள்ப
ஶண்டும்.
இத்
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லர்ப்தைக்கு தறன்தம் லர்ப்தைக்கு தறன்தம்
யலஸ்கள் ஆரரக அஷகறன்நண.
அத ர்மத் அல்-கணற (றல்னரயள
அன்யள) அர்கள் அநறறக்கறன்நரர்கள்.
கப்ர்கள் ல உட்கரர லர்கள், ஶலும்
அற்ஷந ஶரக்கற வரரலர்க்ள் ண
மளலுல்னரயற (மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம்) அர்கள் கூநறணரர்கள்.
(தல் : மயலஹ் தொஸ்லிம் - யலஸ் ண்
1768 )
ஜரதறர் (றல்னரயள அன்யள) அர்கள்
அநறறக் கறன்நரர்கள்: கப்ர்கள் சுண்ரம்
தரல்
தெப்தடுஷத்ம்,
அஷ
லது
லப்தடுஷதம்,
அற்நறன்
லது
கட்டப்தடுஷத்ம்,
அஷ
றறக்கப்
தடுஷத்ம் தற (மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம்) அர்கள் ஷட வெய்ரர்கள்.
(தல் : ஜரறஉத் றர்றற - யலஸ் ண்
1052 )
அகறன ஜம்றய்துல் உனர
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தத்ர இன: 015 /F/ACJU/2009 /
23 . வதரது ரணத்றல்
தொஸ்லிம்கலக்வகண எதுக்கப்தட்ட
ணறரண இடத்றல் ஜணரமரக்கஷப
அடக்கம் வெய்னரர?
வதரது ரணத்றல் தொஸ்லிம்கலக்வகண
எதுக்கப்தட்ட
ணறரண
இடத்றல்
ஜணரமரக்கஷப
அடக்கம்
வெய்து
இஸ்னரற ரர்க்கத்றல் அதறக்கப்தட்ட
றட ரகும். ணறதம் உரற தொஷநறல்
உள்லரட்ெற ெஷதஷ அணுகற தொஸ்லிம்
கலக்குரற தகுறஷ தறரறத்து அநறந்து
வகரள்லம் றத்றல் எத றல் கட்டப்
தட்டரல் அது றகவும் றதம்தத் க்கரகும்.
அகறன ஜம்றய்துல் உனர
தத்ர இன: 002 /ACJU/F/2009
24 . க்ஃப் வெய்ப்தட்ட ஷரடிஷ
தரஷரக ரற்நனரர?
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க்ஃப்
ன்தது
றஷனத்றதந்து
தணபறக்கும் வதரதட்டு வெய்ப்தடும் எத
ர் கரரறரகும். க்ஃப் வெய்ப் தட்ட
எத வதரதஷப றற்கஶர, ஶத ரதக்
ஶகதம்
இனெரக வகரடுக்கஶர
,
ஷகரற்நஶர கூடரது ன்தஶ ரர்க்க
அநறஞர்கபறன் ஶகரதறத் லர்ப்தரகும். எத
வதரதஷப க்ஃப் வெய் தர் ந்
ஶரக்கத்க்கரக அஷ க்ஃப் வெய்ரஶர
அந்ஶரக்கத்றற்கு தங்கம் ற்தடரலும்
அஷண ரற்நரலும் அஷணப் தன்
தடுத்துது அன் றதரகறகபறன் கடஷ
ரகும் ன்ததுடன் க்க கரறன்நற
அப்வதரதஷப அது க்ஃப் வெய்ப்தட்ட
ஶரக்கத்துக்கு ரநரக தன்தடுத்துது
றகப் வதரற நரகும்.
க்ஃப் வெய்ப்தட்ட வதரது ஷரடி
றன் அடிப்தஷட ஶரக்கம் ஜணரமரக்கஷப
அடக்கம் வெய்ரகும். அற்கு ரற்நரக
அஷணப் தன்தடுத்துது அதறக்க
தொடிர கரரறரகும்.
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அகறன ஜம்றய்துல் உனர
தத்ர இன: 004 /ACJU/F/2005
25 . ஷரடிஷ கணக ரகணம் தோனம்
ெலர்தடுத்னரர?
ஷரடிஷ கணக ரகணம் தோனம்
ெலர்தடுத்ல் ஆகுரணர
ணக்ஶகட்டு
ரங்கள்
அதப்தற
ஷத்
கடிம்
ெம்தந்ரக ஆரய்ந்து த
வபற
நறக்ஷக வரன்ஷந க்கு ங்குரத
து
கண்டி
ரட்டக்
கறஷபஷக்
ஶகட்டிதந்ஶரம். அற்கறங்க அர்கபரல்
2010.05.06
ஆந் ஶறறட்டு அதப்தற
கடித்றல்,
ஜணரமரக்கஷப
அடக்கம்
வெய் தறல் றனம் இல்னர
கரத்ரலும், சுரர் 10 தடங்கலக்கும்
ஶனரக ஷ ரடிறல் ஜணரமரக்கள்
அடக்கப்தடர கரத்ரலும் ஷரடி
ஷ ஜணரமரக்கள் அடக்க தொடித்ரண
றத்றல் தைதத்ரணம் வெய்து
அெறம் ன்த ரம் கததுகறன்ஶநரம்.
அற்வகண ண் அகற்தம் இந்றங்க
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ஷபப் தரறக்க ஶண்டி றர்ப்தந்ம்
ற்தட்டரல் அஷண றர்க்க தொடிரவண
ண்ணு கறன்ஶநரம், ண குநறப்தறட்டள்பது.
து கண்டி ரட்டக் கறஷபறணரல்
அதப்தற ஷக்கப் தட்டிதக்கும் இத்
லர்ப்தறஷண உங்கள் றணரவுக்கு வதரதத்
ரணரக கததுஶரடு அவ்ரஶந வெய்து
வகரள்லம்தடித்ம் ஆஶனரெஷண ங்கு
கறஶநரம். இது உங்கபது ஊரறன் (உடன
றன்ண டிஶக) றஷனஷஷ ஆரய்ந்து
உங்கலக்கு ரத்றம் வகரடுக்கப்தட்ட
தத்ரரகும்.
அகறன ஜம்றய்துல் உனர
தத்ர இன: 04 /ACJU/F/2010 /0117

இண்டிவனரத றஷத்
ஶர்ந்வடுப்ஶதரம்.
ஜணரமர ஷப் தற்நற றபக்கங்கஷப
எவ்வரத தொஸ்லிதொம்
அநறந்றதத்ல்
அெறரகும். எதஶதம் அஷணச்
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ெரறரக
றஷநஶற்நரறடில்
குற்நரபறகபரகற றடுரர்கள்.

ெகனதம்

ென்ரர்க்கக் கடஷகபறல் மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம்
அர்கலம், மயரதரக்கள், ரதறஈன்கள்
தொனரஶணரதம் கரட்டி றஶ ெரறரண
ரகும். அதுஶ அல்னர ஹ்றன் றதப்ற
ஷத்
ல்ன
ஶரற
றரகும்.
அஷகலக்கு ரற்நரண ெம்தறரங்கள்,
மளன்ணத்துக்கு ரற்ந
ரண (க்கஷபத்
றதப்றப்தடுத்க் கூடி து ெறந்ஷணக்கு
அகரகத் வரறக் கூடிண) ஷத்ம்
ெரறரண றரகரது . றச்ெரக றகபறல்
ெறநந்து
தொயம்து மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கபது றரகும்
ன்த தற
மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
( மயலஹ் தொஸ்லிம்)
இப்த ஸ்ஊத் லில்னரயள அன்யள
அர்கள் தறன் தரத கூநறணரர்கள்.
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‘ஷஶதம் தறன்வரட றதம்தைதன்
அல்னரஹ்றன் தூஷத்ம் ஶரர்கஷப
த்ம் தறன்வரடட்டும். றச்ெரக அர்
கஶப இந் உம்த்றல் ஶரன்நற ல்லுள்
பம் தஷடத்ஶரதம் , ஆழ்ந் அநறவுஷட
ஶரதம், ெறத்றல் குஷநந்ர் கலம்,
ஶரற றறல் இதந்ஶரதம், ல் றஷன
றலிதந்ஶரதம்
ஆர். ன் தறறன்
ஶரஷக்கும் லஷண
றஷன ரட்டவும்
அல்னரஹ் அர்கஷபத் ஶர்ந்வடுத்ரன்.
அர்கபறன் ெறநப்ஷத அநறந்து அர்கபறன்
றஷத் வரடதங்கள்
.
றச்ெரக
அர்கள் ஶர்றறல் உள்பணர்”. (தொஸ்ணத்
அஹ்த் )
அல்னரஹ்ஶ ன்கநறந்ன்.

இற்ஷநத் றர்ப்ஶதரம்
1 . ஜணரமரஷ ஷத்துக் வகரண்டு
ஏனறடுஷ;
2 . ஜணரமரஷ சூ வதண்கள்
அர்ஷ;
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3 . தஶரர் ஶதரஶரதக்கு
குபறர்ப்தரணங்கள் தரறரத ஷ
4 . ஜணரமரஷ தரர்க்க தஶரதக்கு
றதந்து வகரடுப்தஷ

குபறப்தரட்டும் ஶதரது
1 . றநந் இடத்றல் ஷறத்ஷ
குபறப்தரட்டுஷ,
2 . அவ்த்ஷ தோடரது குபறப்தரட்டுஷ,
3 . ல்ஶனரதஶ ண்லர் ஊற்நச்
வெய்ஷ,
4 . எத ஶகரப்ஷதத் ண்லஷ ல்ஶனரதம்
வரட்டு ச் வெய்ஷ,

கதன் வெய்த்ம் ஶதரது
1 . கரனரணரறன் வற்நறறல் அத்ர்,
தன்ணலர் ஶதரன்நற்நரல் கலிர
லதுஷ,
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2 . ஜணரமர ன்ஷணத் வரச்
வெய்றத்ஷன (அரது ஜணரமரஷ
க்தேர் கட்டி வரலது ஶதரன்த
வெய்றப்தஷ),
3 . ஹ்ற, அஜ்ணதே ன்ந தரகுதடின்நற
ஜணரமரஷப் தரர்ப்தஷ,
4 . ஜணரமரவுக்கு உள்பரஷட, கரற்ெட்ஷட
தொலிண அறறப்தஷ,

கதன் வெய்து தொடிந் தறன்
1. கரனரணது
ஜணரமரஷ
ஷணற தரர்க்கரது டுப்தஷ,
2. கரனரண கணறன் ஜணரமரவூக்கு
அண்ஷறல் ஷணற வென்த யர்
யனரல் ணக் கூதஷ. ஜணரமர
எத குந்ஷரறன் அணறடம் ரய்
வென்த தரல்
யனரல்
ணக்
கூதஷ,
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3 . ந் அெறதொறன்நற ஜணரமரஷ
ல்னடக்கம் வெய்ஷத்
ரப்தடுத்துஷ,
4 . வரலஷக ஆம்தறக்கும் ஷ
மழதுல் இக்னரஸ் ஏறக்
வகரண்டிதப்தஷ,

ஜணரமரஷ சுந்து வெல்லும் ஶதரது
1 . ஜணரமரவுக்கு ஶனரல் அல்னது
ெந்தூக்குக்கு ஶனரல் னர்
ஷப்தஷ,
2 . ஜணரமரஷ வீட்டிலிதந்து டுத்து
வெல்ஷகறல் தரங்கு வெரல்ஷ,
3 . றக்ர், ஷதத்து தொலிண கூநற
ெப்றட்டுக் வகரண்டு ஜணரமரஷ
சுந்து வெல்ஷ,
4 . கஷத்துக் வகரண்டு ஶதரஷ,

அடக்கம் வெய் தறன்
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1 . ஷறத்து ஷடவதற்ந வீட்டில்
கரனரணர் உநங்கற இடத்றல்
றபக்ஶகற்தஷ,
2 . ஜணரமர ஷடவதற்ந வீட்டரர் ெறன
றணங்கள் றறத்றதப்தஷ,
3 . கப்ரறதள் தரங்கு வெரல்ஷ,
4 . கஷணறந் வதண் தோன்த
றணங்கள் கறத்ம் ஷ இத்ரஷப்
தறற்தடுத்துஷ,

ஜணரமரவுக்குரற கடஷகள்
தொடிந்தறன்
1 . கஷணறந் வதண் இத்ர
இதப்தற்கரண றஶெட குபறப்தை
றஷநஶற்தஷ,
2 . 40 ரட்கள் ட்டும் தரத்துக்குரற
இத்ரஷ அதஷ்டித்ஷன,
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3 . 40 ரள் ரன் வீட்டிலிதந்து தௐஹ்
வெல்ரக ம்தற அத்றணத்றல்
ெடங்குகள் வெய்ஷ,
4 . 40 ம் ரள் கப்ஷ தைடஷரல்
தோடுஷ,

ெகன கடஷகபறன் தறன்தம்
1 . ஷறத்து வீட்ஷட லட்டுள்ப
இடரகக் கததுஷ;
2 . கஷண இந் வதண்ஷப
றத ஷதங்கபறல் கனந்து
வகரள்பரல் டுப்தஷ;
3 .தரத்துஷட இத்ரக் கறப்தர்கள்
கர்ப்த ஸ்லரறகஷப கரரது
டுப்தஷ ;
4 . இத்ரஷக் கறத் வதண் தொல் ரள்
எத ஆண் தொகத்றல் றறப்தது;
ஶதரன்ந றடங்கஷபத் றர்ந்து
டப்ஶதரரக.
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ஜணரமரவுடன் ெம்தந்ப்தட்ட ெறன
துஆக்கள்.
தௐஹ் தறரறந்து றட்டரல்

َت َت َت
لَع ِعملَّص ِعة َتر ُيس ْل ل ا َتص َّصَّل ا ُي َت لَتيْل َتو َتسلَّص َت
ِمْسِب ا ِع و
ِع
ِع ِع

ன்த வெரல்லி இண்டு கண்கஷபத்ம்
கெக்கற தோடிறட
ஶண்டும்.

ச் வெய்ற ட்டி எதர்

َّص
َّص َت َت
اا ُي ْل ن
ِعإا ِع ِع َتو ِعإا ِعا ْل ِع ر ِع

(றச்ெரக ரம் அல்னரஹ்வுக்கரகஶ
ரழ்கறன்வநௌம். ஶலும் அணறடஶ
லலஶரம்) ணக் கூநஶண்டும்

ஜணரமரவரன்த சுந்து
வெல்னப்தடுஷக் கரண்தர்:

ُي ْل َت َت ْل َت َّص ْل َت َت ُي ْل ُي
ااى ال م
سب ان ال
ِع
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'றன்நற றஷனத்றதக்கும் றத்றணரண
அல்னரஹ் ஷத்
தூய்ஷப்தடுத்துகறன்ஶநன்.’ ண கூதரர்.
ஜணரமரத் வரலஷகறன் ஶதரது
தொனரது க்தேதக்குப் தறநகு மழத்துல்
தரத்றயர ஏ ஶண்டும். இண்டரது
க்தேதக்குப் தறநகு மனரத்து ஏதுல்
(அத்யறய்ரத்றல் ஏப்தடும் மனரத்து
ற்ந தொஷடது)

َّص
ُي َت َّص َت َت َت َّص ْل َت َت
َت
َت ُي َت
ت َتلَع
الل ُي َّص َتص َتلَع حم َّصم ٍرد َتو َتلَع ِعل حمم ٍرد كما صلي
َت
ْل َت َت َت َت َت
ُي َت
ْل َت َت َت َت ْل َت ُي َت
ارك َتلَع حم َّصم ٍرد َتو َتلَع ِعل حم َّصم ٍرد
و
ي
ا
ا
ب
ل
لَع
ِعب ا ِعاي و
ِع
ِع
ِع
ِع
َت
َت َت َت َت ْل َت َت
َت َت ْل َت َّص َت
ت َتلَع ِعبْل َت ا ِعاي َت َتو َتلَع ِعل ِعبْل َت ا ِعاي َت ِع ال ال ِعم ِعإ
كما بار
َت ٌم َت ٌم
محيد ِع يد
ِع

தோன்நரது க்தேதக்குப் தறநகு,
ஜணரமரறன் தர ன்ணறப்தைக்கரக துஆக்
ஶகட்டல்.

114

َت ْل ُي َت ْل ُي َت ْل ُي َت
َّص ُي َّص ْل ْل َت ُي َت ْل َت ُي
 َتوأ ِع ْلم إ ُيز ُيَل، ن
 وا،  َتو َت ِع ِع، ارمحْل
 و،الل اا ِع َل
َت َت ْل ُي ْل َت َت ُي َت ْل
ااسلْل ُي بال ْل َتما ِعا َتوااَّصلْل َتوالْل َت َت َتو َت م ْل
ِع ِع
ِع
ِع
ووس مدخل و ِع ِع
َت
َت
ْل
اخل َت َتطا َتا َتك َتما َت َّص يْل َت
ت ااَّص ْل َتا ْلاا ْليَت َت م ْل َّص
ً اا َت َتوأبْلد ْل ُيَل َت
ارا
ِع
ِع
ِع
َت ْل ً ْل َت َت َت ْل ً َت ْل ً ْل َت ْل َت َت ْل ً َت
ْل
َت
ْل
ْل
ً
خ ا ِعم
ارهِع وأا خ ا ِعم أا ِعل ِع واواا خ ا ِعم او ِعا ِع
ِع
َت
َت
َت
ْل
ْل
َتوأ ْل ِعخلْل ُي اجلَتنَّص َتة َتوأ ِع ْل ُيه ِعم ْل َت َت اا ال َت ْل أ ْلو ِعم ْل َت َت اا ااَّص
ار
ِع
ِع
ِع
ِع
“ர

அல்னரஹ்!

இந்

ஷறத்ஷ

ன்ணறத்துக் கறதஷத வெய்ரரக! ( கப்ரறல்)
உன்
ண்டஷணறலிதந்து
கரத்
தள்ரரக.
அது
தகஷபப்
வதரதத்தள் ரரக
.
அதக்குரற
உதகரத்ஷ கண்றரக ஆக்குரரக.
அது கப்ஷ றெரனப்தடுத்துரரக .
வள்பரஷடகள் அலக்கறலிதந்து ண்லர் ,
தணற, தொலி ற்நரல் தூய்ஷப்தடுத்துது
ஶதரல் அது தரங்
கஷப றட்டும்
தூய்ஷப்தடுத்துரரக. அது வீட்ஷட
றட ெறநந் வீட்ஷடத்ம் அது ஷணற
ஷ
றட
ெறநந்
ஷணறஷத்ம்
வகரடுத்தள்ரரக.
அஷ
சுணம்
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தஷச் வெய்து கப்ரறன் ஶஷண , கறன்
ண்டஷண ன்தற்நறலிதந்து கரத்தள்
ரரக."

َّص
ْل
َت َت
َت َت َت
َت َت َت
َت
الل ُي َّص اا ِع ْل ِعاَتينا َتو َتميتِعنا َتوشا ِعا ِعدإا َتوَغئِع ِعبنا َتو َتص ِعغ ِع إا َتو ِعب ِع إا
َت َت َت َت َت ُي ْل َت َت َّص ُي َّص َت ْل َت ْل َت ْل َت ُي َّص َت َت ْل َت َت ْل ْل َت
ااس مِع
و ك ِع إا وأ اإا الل م أحي ج ِعمنا ح ِعي ِع لَع ِع
َت َت ْل ْل َت َت
َّص
َت َت ْل َت َت َّص ْل َت ُي َّص َت َت َت َّص ُي َت َت
لَع ْلاا َت
ان الل ُي َّص ال َت ِع منا ا َتا َت ُيه
م
وم ث يج ِعمنا ج
ِع ِع
َت ُي َّص َت َت
َتوال ث ِع لنا َت ْل ُيه

“ர

அல்னரஹ்!

ம்றல்

ரழ்ஶரர்,

தரத்ரஶணரர், இங்கு ெதோகபறத்ஶரர் ,
ெதோகபறக்கரஶரர், ெறநறஶரர், வதரறஶரர்,
ஆண், வதண்
ஆகற
ல்ஶனரஷத்ம்
ன்ணறத்தள்ரரக.
ர
அல்னரஹ்
ம்றல் ஷத்ம் ரச் வெய்ரரறன்
இஸ்னரத்றஶன
ர ஷப்தரரக
.
ஷஶதம்
றக்கச்
வெய்ரல்
ஈரஶணரடு
றக்கச்
வெய்ரரக.
(அது
இப்தைக்கரக
வதரதஷ
வகரள்லம்)
து
கூலிஷத்
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டுத்துறடரஶ. அது த்றன் தறன்
ரம் ற நறறடரது கரத்தள்ரரக!
ஷறத்ஷக் கப்ரறதள் ஷக்கும் ஶதரது

َت َت َت
لَع ِعملَّص ِعة َتر ُيس ْل ل ا َتص َّصَّل ا ُي َت لَتيْل َتو َتسلَّص َت
ِمْسِب ا ِع و
ِع
ِع ِع

ன்த கூதஶரடு ஷறத்ஷ னப்
தைநரக கறப்னரஷ ஶரக்கற
ண்ம்
கப்ரறல் ஷக்க ஶண்டும். அதரதம்
வரறறக்கச் வெல்ஶரர்

َت

َت ْل َت َت ُي َت َت َت َت َت َت ْل َت َت َت َت َت َت َت َت َت
َت
َت
ا ظ ا أا ك واحس ز اك وغ لِعمي ِعج

அல்னரஹ் உங்கலக்கு ற்கூலி ந்தள்
ரணரக. உங்கள் கஷனஷப் ஶதரக்கு
ரணரக. ஶலும் உங்கள் கரனஞ் வென்ந
ஷ ன்ணறப்தரணரக.
க்கு ஶண்டிர்கபறன் கப்தகஷப
வரத் வெய்ச் வெல்தர்கள் தறன்த
ரத வெரல்ன ஶண்டும்.
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ْل
َّص
ْل ْل
الس َت ُيم َت لَتيْل ُي ْل أَت ْلا َت اا َت
َّص
ار ِعم ْل ال ُيم ِعم ِعن َت َتوال ُيم ْلس ِعل ِعم َت َتو ِعإا
ِع
ْل َت َت َّص ُي َت َت َت ُي َت ُي َت
اا ِعب ْل ال ِعح ْل ن
ِعن شاا اا ت
தொஃறன் கூட்டத்ஶ உங்கள் லது மனரம்
உண்டரரக ரங்கலம் இன்ர
அல்னரஹ் உங்கஷப ந்ஷடஶரம்.

உெரத்துஷ
1 . அல் குர்ஆன்
2 . ப்வர் இப்ணற கலர்
3 . மயலயளல் தைகரரற
4 . மயலஹ் தொஸ்லிம்
5 . மளணன் அதரவூத்
6 . அல்ஜரறஉத் றர்றற
7 . மளதன் மரஈ
8 . மளணன் இப்ணறரஜர
9 . மளணதத் ரரறற
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10 . அல் தொத்ர
11 . தத்யளல் தரரல
12 . ரறரலுஸ் மரலியலன்
13 . அல் அத்கரர்
14 . அல் தறக்யளல் இஸ்னரல
15 . உம்துஸ் மரலிக்
16 . இஆணதுத் ரலிதேன்
17 . கறரதைல் தரர (இஸ்மளப்த
அப்றஸ்மனரம்)
18 . அல்யல்லீ யரறது உஷர

தொடிஷ

َّص
ِن َتو ْل
ار ُيا ْل ْل
ِن َتما َت نْل َت ُي ْل
ِن َتو َت ل ْلم ْل
ِن ب َتما َت لَّص ْلمجَت ْل
ال ُي َّص ا ْل َت ْل ْل
ِن
ل
ِع ِع
ِع
ِع
ِع
ِع
ِع لْل ًما َّص نْل َت ُي ْل
ِن
ِع
ர அல்னரஹ்! ணக்குக் கற்தத் ந்ஷ
தோனம் தன்வதநச் வெய்ரரக. ணக்கு
ததள்பஷஶ கற்தத் தரரக.
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ணக்குப் ததள்ப அநறஷத் ந்தள்
ரரக ஆலன்.
இஸ்னரத்றல் இல்னர என்ஷநப் தைறரக
உண்டு தண்ற றட்டு அஷண ென்ரர்க்
கத்ஷ ஶெர்ந் ெறநந் என்நரகக் கததுத
ன் றச்ெரக தொயம்த் மல்னல்னரயள
அஷனயற
மல்னம் அர்கள்
து
தூதுத்துப் தறறல் ஶரெம்
வெய்து
றட்டரர் ணக் கூநறற்கு ெரரர்.
இன்ஷந றணம் உங்கள் ென்ரர்க்கத்ஷ
ெம்தர்ப் தடுத்ற
றட்ஶடன்
ண
அல்னரஹ் கூநறத்ள்பரன். ணஶ ம்
ரர்க்கம் அதபப் தடுங்கரல் ென்ரர்க்க
அதஷ்டரணரக இதக்கர என்த இன்த
ென்ரர்க்கத்ஷ
ஶெர்ந்ரக
ஆக்க
தொடிரது ண இரதொல் லணர ரலிக்
ஹ்துல்னரஹ் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
அநறறப்தர் இரம் இப்தல் ரஜறசூன்
ஹ்துல்னரஹ்
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