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பன்னுபப 

னகஷணத்ணம் க ல்னன் அல்னரஹ்ழக்ஶக. 
ெரந்றனேம் ெரரணனம் இஷநத்ணர் (மல்) 
அர்கள் ீணம், அர்கள் குடும்தத்றணர் ஶரர்கள் 
அஷணர் ீணம் உண்டரரக. 

இவ்ழனக ரழ்ஷகில் எவ்வரன னஸ்னறனம் 
குடும்த கறழ்ச்ெற ீடிப்தஷஶ ினம்னகறன்நணர். 
இவ்ரறு ினம்னஶரர் அன்ஷண ஆஇர (னற) 
அர்கள் அநறிக்கும் வதரன்வரறகஷபக் கூர்ந்ண 
கணிப்தண அெறரகும். தி (மல்) அர்கள், 
ன்ணிடம், ஷண ஷணிரிடம், திரட்கள், 
உநிணர், உநிணல்னரஶரர் அஷணரிடனம் 
வ்ரறு டந்ண வகரண்டரர்கள் ன்தஷ 
அவ்ன்ஷணரர் க்குக் கூநகறன்நணர். அற்ஷந 
ீங்கள் கணித்ரல் திர்கள் ணண 
ஷணிஷ கறழ்ிக்கும் வதரனட்டு ந்வரன 
அனுறனேள்ப ெந்ர்ப்தத்ஷஶர ிடத்ஷஶர 
தன்தடுத்ரல் ிடரட்டரர்கள் ன்தஷ ீர் 
கரனரம். இஷநன் கூறுகறன்நரன் : 

زابَّجفحفخفمفحقمقجكحكُّٱ  ٢١:  األح
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"உங்களுக்கு அல்னரஹ்ின் ணரிடத்றல் 
அகற னன்ரறரி இனக்கறன்நண." (அஹ்மரப் 21). 

அநறஞர் அப்ணர்ஹ்ரன் அஸ்மஃீ (ஹ்) 
அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :"இஷநத்ணர்கள்ரன் 
ிசுரெறகஷபப் தண்தடுத்க் கூடிர்கள். 
அர்கபின் கங்கள் னெனரகஶ ி 
ிசுரெறகள் ஏர் அணுபஶனும் ன்ஷஷப் 
வதற்றுக் வகரள்பழறல்ஷன, ீங்கறனறனந்ண தரணகரப் 
வதடுத்ணக் வகரள்பழறல்ஷன. ன்ஷணப் தண் 
தடுத்ற, ணய்ஷப்ப்தடுத்ற, ணக்குக் கற்றுத் ந் 
எனரின் றஷனஷ அநறரறனப்தண என 
ிசுரெறக்ககல்ன.  

எனன் ணண வதற்ஶநரஷப் தற்நற 
அநறரறனப்தணம், ணரினப்தணம் வறுக்கத் 
க்கவன்நரல், ிசுரெறகளுக்குத் ணிஷ ிட 
ஶனரண திர்களுஷட றனஷகஷபப் தற்நற 
அநறரறனப்தண வ்பழ வதரி வறுக்கத்க்க 
ிடம்? அல்னரஹ்ழக்கடுத் தடிரக ஷண 
ல்னர உரிஷகஷபனேம் ிட னன்ணிஷனப் தடுத் 
ஶண்டி உரிஷக்குச் வெரந்க்கரரண அந் 
திர்கள்ரன் இர்கபின் உண்ஷரண 
ந்ஷரக இனக்கறன்நரர்." 
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தி (மல்) அர்கபின் டீுகள் தன அஷநகள், 
ெனஷந, ண்டதம் ெரஷன ஶதரன்நற்ஷநக் 
வகரண்டரக இனக்கில்ஷன. ரநரக, அர்கபண 
என்தண ஷணினக்குரக என்தண அஷநகஶப 
இனந்ண. இவ்டீுகபின் கட்டுரணம் வறும் 
கபிண்ரல் னெப்தட்ட ஈத்ம்ட்ஷடகஷபக் 
வகரண்ஶட கரப்தட்டண. அறல் ெறன தகுற 
ஷண டீுகபினறனந்ண உஷடந்ண ிழுந் 
கற்கபரல் றப்தப்தட்டினக்கும். கூஷ னழுணம் 
ஈத்ம்ட்ஷடகபரல்ரன் அஷந்றனக்கும்.  

யமன் (னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :"ரன் 
உஸ்ரன் (னற) அர்களுஷட ஆட்ெறக்கரனத்றல் 
தினேஷட ஷணிர் டீுகளுக்குச் வெல்ஶன். 
அன் கூஷஷ ணண ஷகரல் வரடுஶன். (1) 

(ஷகரல் வரடுபழ திந்ரகஶ அவ்டீுகள் 
இனந்ண).  

அஷ திந் டீுகள்ரம். ன்நரலும் 
இஷநிசுரெத்ரலும் அநறரலும் றம்திினந் 
டீுகள் அஷ. ற்கரனத்றல் ண தன டீுகஷப 
ஶரட்டறட்டரல் கஷனரண றனஷஷஶ 
கர னடினேம். கன், ஷணிக்கறஷடில் 

                                                           
1. தகரணல் குப்ர 1/ 499- 501, (இப்னு மஃணக்குரிண) அஸ்ஸீர 2/ 274 

(இப்னு கஸீனக்குரிண) . 
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திச்ெறஷண. திள்ஷபகளுக்கு த்றில் திரிிஷண. 
திள்ஷபகள், க்க றதரடுகள் ிடத்றல் 
தரனகம் (ஶதரன்ந இன்ஶணரன்ண சூழ்றஷனகபரல் 
கஷனக்குரிறஶ உள்பண). 

இண, திர்கள் ணண ஷணி, க்களுடன் 
வ்ரறு டந்ண வகரண்டரர்கள் ன்தஷ 
ிபக்கும் என ெறறு வரகுப்தரகும். இற்கு "ி 
(ஸல்) அயர்கள் தது குடும்த்தருடன் " ன்று 
ஷனப்திட்டுள்ஶபன். 

இந்ணெல் னெனனம், இஷண ரெறத்ண, க்கள் 
த்றில் தச் வெய்ர்களுக்கு அல்னரஹ் 
தணபிக்க ஶண்டுகறஶநன். 

ழுறர் 

அப்ணல் அஸீஸ் அப்ணல்னரஹ் அழ்ழுஷதஈ 

1435 னயர்ம் 

றரக்கம் 

ம். அஹ்த் (அப்தரமற) 

1437 மதர் 
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ி (ஸல்) அயர்கின் குணங்கள் 

தி (மல்) அர்களுஷட குங்கஷப 
ெறநப்தரகழம், ணல்னறரகழம் அநறந்ண 
ஷத்றனக்கும் எனர் இனக்குவன்நரல் அண 
அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கபரகத்ரன் இனக்க 
ஶண்டும். உநக்கம் ிறப்ன, ஶரய் ஆஶரக்கறம், 
ஶகரதம் றரணம் அஷணத்ண ெந்ர்ப்தங்கபிலும் 
திர்களுக்கு றக வனக்கரக இனப்தர் 
அன்ஷணர்கஶப. அர்கள் தினேஷட 
குங்கஷபப் தின்னரறு ிதரிக்கறன்நரர்கள் : 
"தி (மல்) அர்கள் ீ தக்கனள்பரகஶர, 
ீ ரர்த்ஷ ஶதெக்கூடிரகஶர, ெந்ஷகபில் 
ெத்றடக்கூடிரகஶர இனந்றல்ஷன. 
அர்கள் தனறக்குப்தனற ரங்கரட்டரர்கள். 
ன்ணித்ண, வதரனட்தடுத்ரண ிட்டுிடுரர்கள் ".(1). 
அன்ஷணர்கபிடத்றல் திின் குத்ஷப் 
தற்நறக் ஶகட்க்கப்தட்ட ஶதரண "அர்களுஷட 
கும் அல்குர்ஆணரகஶ இனந்ண ன்நரர்கள்".(2). 

 

 

                                                           
1. றர்றீ 2016. (அஷ்ஶஹ் அல்தரண ீஇஷண மயஹீ் ணக் 

கூநறனேள்பரர்.) 
2. அஹ்த் 24601. 
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யடீ்டினுள் தபமபம் ஜது அல்ஹ்பய 
பழகூபத் தூண்டுதல் 

தி (மல்) அர்கள் கூநறஷத் ரன் 
ஶகட்டரக ஜரதிர் (னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :  

"எனர் ண இல்னத்றற்குள் ணஷனேம் ஶதரணம் 
உழ உண்ணும்ஶதரணம் அல்னரஹ்ஷ றஷணழ 
கூர்ந்ரல், ஷத்ரன் (ன் கூட்டத் ரரிடம்), 
"இன்ஷந இில் உங்களுக்கு (இங்ஶக) 
ங்குறடனம் இல்ஷன; உண் உழறல்ஷன'' 

 ன்று கூறுகறநரன். எனர் டீ்டினுள்  ணஷனேம் 
ஶதரண அல்னரஹ்ஷ றஷணழகூரிட்டரல் 
ஷத்ரன் (ன் கூட்டத்ரரிடம்), "இன்ஷந 
இில் உங்களுக்குத் ங்குறடம் கறஷடத்ண 
ிட்டண'' ன்று வெரல்கறநரன். அர் உழ 
உண்ணும்ஶதரண அல்னரஹ்ின் வதர் கூநர 
ிட்டரல் ஷத்ரன் "இன்ஷந இில் ீங்கள் 
ங்கும் இடத்ஷனேம் உஷனேம் அஷடந்ண 
வகரண்டீர்கள்''  ன்று வெரல்கறநரன்".(1) 

ஶற்கண்ட வதரன்வரறில் டீ்டினுள் 
ணஷனேம் ஶதரண அல்னரஹ்ஷ றஷணழகூர்ரல் 
அதிினத்றனேம், ஷத்ரணின் ீங்கறனறனந்ண 
தரணகரப்னம் கறஷடப்தரல் அஷணக் கஷட 

                                                           
1. னஸ்னறம் 2018. 
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திடிக்குரறு திர்கள் ங்கஷபத் ணண்டு 
கறன்நரர்கள்.  

நஸ்யக், ழழூச் வசய்பம் ீர் ஜன்யற்ப 
நபயினர் எடுத்துக் வகடுத்தல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் டீ்டுக்குள் 
ணஷந்ணம் னனறல் தல் ணனக்குரர்கள். " (1) 
ஶலும் கூறுகறன்நரர்கள் : "ரங்கள் அல்னரஹ்ின் 
ணர் (மல்) அர்களுக்கரக அர்கபண தல் 
ணனக்கும் குச்ெற, ண்ரீ் ஆகறற்ஷநத் ரரக 
டுத்ணஷப்ஶதரம். இில் அர்கஷப அல்னரஹ் 
ரன் ரடி ஶத்றல் ழுப்னரன். அர்கள் 
ழுந்ண தல் ணனக்கற, ழழூச் வெய்ணிட்டுத் 
வரழுரர்கள்".(2) 

கமப்ிடத்தற்குள் தபமபம் ஜதும் 
வயிஜனரும் ஜதும் ினயர்கள் கூறும் துஆ 

அணஸ் இப்னு ரனறக் (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள்:  "தி (மல்) அர்கள் 
கறப்திடத்றற்குள் ணஷ னற்தடும் ஶதரண, 

  َأ الَأ َأ ِا ِ   الُه ُه ِ  ِ  َأ  ِ  َأ   َأ ُه وُه  إِنًِّ  الَّل ُه َّل 

                                                           
1. னஸ்னறம் 253. 
2. னஸ்னறம் 746. 
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 "அல்னரயளம் இன்ண ீஅஊண திக றணல் 
குப்மற ல் கதரஇஸ் "  (இஷநர! (அனனக்கத் 
க்க வெல்கள்,  இறரண ண்ங்கள் 
ஆகறற்ஷநத் ணண்டும்) ஆண் வதண் 
ஷத்ரணி(ன் ீங்கற)னறனந்ண உன்ணிடம் ரன் 
தரணகரப்னத் ஶடுகறஶநன்) ன்று கூறுரர்கள்".(1) 
தரஷனணங்கபில் இத்ஶஷஷ றஷநஶற்ந 
றனத்றல் அனம் ஶதரணம் ஶற்கண்ட 
திரர்த்ஷணஷ ஏறக்வகரள்ப ஶண்டும். 

அன்ஷண ஆஇர(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் 
: "தி (மல்) அர்கள்  கறப்திடத்றனறனந்ண 
வபிஶனம் ஶதரண  ُه ْف  نَأ َأ "  குப்ரணக" 
உன்ணிடத்றல் தரன்ணிப்னத் ஶடுகறன்ஶநன் 
ன்று கூறுரர்கள்".(2) 

ினயர்கள்னன்டுத்தன தபனபண 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள்:  "அல்னரஹ்ின் ணர் (மல்) 
அர்கள் உநங்கும் ஷனஷ, ஈச்ெ ரரல் 
றப்தப்வதற்ந தணிடப்தட்ட  ஶரனரல் 
அஷந்றனந்ண".(3) 

                                                           
1. னயரரி 142 னஸ்னறம் 375. 
2. அனரழத் 30, றர்றீ 7, இப்னு ரஜரஃ 300. 
3. னஸ்னறம் 2082. 
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யடீ்டிருந்து வயிஜனரும் ஜது ினயர்கள் 
கூறும் துஆ 

அணஸ் இப்னு ரனறக் (னற) அர்கள் 
திர்கள் வரறந்ரகக் கூறுகறன்நரர்கள் :  "என 
ணிர் டீ்டினறனந்ண வபிஶனம் ஶதரண 

لْف ُه   َّلِ  ِ  ْف ِ  لَأى  َأ َأ َّل ِ،  َأ  ِ  اَّلِ  إِ َّل   ُه َّل َأ   َأ َأ   َأ ْف َأ   َأ   َّل

"திஸ்றல்னரயற க்கல்ண அனல்னரயற னர 
யவ்ன னர குவ் இல்னர தில்னரஹ் " 

(அல்னரஹ்ின் வதரல் அன்ீண வதரறுப்னச் 
ெரட்டிணரக (வபிஶனகறஶநன்). ன்ஷ வெய் 
ெக்றஶர தரத்றனறனந்ண ீள்ஶனர 
அல்னரஹ்ஷக் வகரண்ஶட ி ஷடவதந 
ரட்டரண.) ன்று கூநறணரல் அச்ெந்ர்ப்தத்றல், "ீ 
ஶர்ற கரட்டப்தட்டு ிட்டரய், ீ ஶதரணரக்கறக் 
வகரள்பப்தட்டு ிட்டரய், ீ தரணகரக்கப்தட்டு 
ிட்டரய்" ன்று கூநப்தடும். அப்ஶதரண 
ஷத்ரன்கள் அஷ ஶரக்கறச் வெல்ரர்கள். 
ஶர்ற கரட்டப்தட்டு,ஶதரணரக்கறக் வகரள்பப்தட்டு, 
தரணகரக்கப்தட்டஎன ணிஷ ீ வ்ரறு 
வனங்க னடினேவண ற்றுவரன ஷத்ரன் 
கூறுரன்."(1) 

                                                           
1. அனரழத் 5095, றர்றீ 3426. 



திர்கள் ணண குடும்தத்ணடன் 
 

15 
 

குடும்த்தருடனும் ஏபஜனருடனும் 
ினயர்கள் ஜசும் பப 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  " ீங்கள் யீஸ்கஷப என்நன் 
தின் என்நரக ஶகரக அநறிப்தஷப் ஶதரன்று 
திர்கள் யீஸ்கஷப ஶகரக அநறித் 
றல்ஷன."(1) 

ணண ஶதச்சு க்களுக்குப் னரி ஶண்டு  
வன்தஷ ினம்னம் வன்ஷரண பிணரண 
எனஶ இந் திர்கள். என ிடத்ஷ 
னழுஷரக உள்ரங்கறக் வகரள்றலும், 
அஷணக் கறகறத்ணக் வகரள்றலும் க்களுக்கு 
த்றிலுள்ப ற்நத்ரழ்ழகஷபக் கணிப்தண, 
திர்கள் ணண ெனெகத்றன் ீண வகரண்டுள்ப 
தற்றுக்கரண ஏர் டுத்ணக் கரட்டரகும். இண 
அர்கபண தரின குங்கபில் உள்ப என்று. 

யபத யிரும்பும் ி (ஸல்) அயர்கள் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் அநறிக் 
கறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் ரம் வெனப்ன 
அிந்ண வகரள்ளும் ஶதரணம் ஷனரரிக் 
வகரள்ளும் ஶதரணம் சுத்ம் வெய்னேம் ஶதரணம் ம் 

                                                           
1. னயரரி 3568. 
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அஷணத்ணக் கரரிங்கபிலும் னப்தக்கத்றனறனந்ண 
வரடங்குஷஶ ினம்தி ந்ரர்கள்."(1) 

வயண்ணி ஆபடகப உஜதசத்தர்கள் 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக இப்னு அப்தரஸ் 
(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :  "உங்கபண 
ஆஷடகபில் வண்ிநத்ஷஶ (ஶர்ழ வெய்ண ) 
அினேங்கள். அணரன் உங்கபண ஆஷடகபில் 
ெறநந்ண. உங்கபில் ித்ஶரஷக் கதணிடழம் 
அவ்வண்ிந ஆஷடகஷபஶ தன் 
தடுத்ணங்கள்".(2) 

ஆகபம் ற் நபயினரிடத்தல் யியல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் அநறிக் 
கறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் (ெறன ெம் ) 
ன்ணிடம் ந்ண, உம்றடம் தகல்ப்ஶதரெணம் 
ரண இனக்கறநர ? ண ிணழரர்கள். ரன் 
இல்ஷனவன்று கூறுஶன். அவ்ரவநணில் ரன் 
ஶரன்தினக்கறஶநன் ணக் கூநறிடுரர்கள். 
அ(ன்ஷண)ர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : என றணம் 
திர்கள் ன்ணிடம் ந்ணம் "அல்னரஹ்ின் 
ணஶ, ங்களுக்கு அன்தபிப்வதரன்று 

                                                           
1. னயரரி 168 னஸ்னறம் 268. 
2. அனரழத் 4061, றர்றீ 994. (அஷ்ஶஹ் அல்தரண ீஇஷண 

மயஹீ் ணக் கூநறனேள்பரர்.) 
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கறஷடத்ணள்பண" ன்ஶநன். அற்கு திர்கள்  
"ன்ண?" ண ிணிணரர்கள். "ஷயஸ்(1)" ன்று 
கூநறஶணன். "ரன் இன்று ஶரன்ன ஷத்ணள்ஶபன் " 
ன்று கூநறிட்டு (ஶரன்ஷத னநறத்ண ) அஷண 
உண்டரர்கள்".(2) இண திர்கபின் ரப 
குத்றற்க்ஶகரர் டுத்ணக்கரட்டரகும். உழ 
இல்ஷனவன்று ணண ஷணிர் ீண தனறஷப் 
ஶதரடில்ஷன. 

நபயி நக்கப ஜசத்து ல்யம கட்டுதல் 

அலீ (னற) அர்கள் அநறிக்கறன்நரர்கள் :  (ன் 
ணஷிரரண) ஃதரத்றர அர்கள் 
ரஷக்கும் றனஷகிணரல் க்கு ற்தட்ட 
ஶஷணஷக் குநறத்ண னஷநிட்டரர்கள். 
அல்னரஹ்ின் ணர் (மல்) அர்கபிடம் ெறன 
ஶதரர்க் ஷகறகள் வகரண்டு ப்தட்டினக்கறநரர்கள் 
(அர்கஷப தி (மல்) அர்கள் னஸ்னறம் 
கபிஷடஶ தங்கறட இனக்கறன்நரர்கள்) ன்னும் 
வெய்ற ஃதரத்றர (னற) அர்களுக்கு ட்டிண. 
உடஶண,  அர்கள் தி (மல்) அர்கபிடம் (அந்ப் 
ஶதரர்க் ஷகறகபினறனந்ண) என திரஷப 

                                                           
1.ஷயஸ் ன்தண ஶதரீத்ம்தம், வண்வய், ஶரர் ஆகறற்ஷநக் 

கனந்ண வெய்னேம் என ஷக உழ. 
2. றர்றீ 734, மரஈ 2322. (அஷ்ஶஹ் அல்தரண ீஇஷண மயஹீ் 

யமன் ணக் கூநறனேள்பரர்.) 
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(க்குக் வகரடுக்கும்தடி) ஶகட்கச் வென்நரர்கள். 
ஆணரல், தி (மல்) அர்கள் டீ்டில் இல்னரரல் 
அர்கஷப ஃதரத்றர (னற) அர்கபரல் அந் 
ஶத்றல் ெந்றக்க னடிில்ஷன. ஆகஶ, 

 ஆிர (னற) அர்கபிடம் (ரம் ந் 
கரத்ஷக்) கூநற(ிட்டுத் றனம்தி)ணரர்கள். 
தின்ணர்,  தி (மல்) அர்கள் ந்ழடன் 
அர்களுக்கு ஆிர (னற) அர்கள் 
ித்ஷச் வெரன்ணரர்கள். (ிதநறந்ண 
வகரண்ட) தி (மல்) அர்கள் ரங்கள் 
தடுக்ஷகக்குச் வென்று ிட்ட தின்ணரல் ங்கபிடம் 
னஷக ந்ரர்கள். அர்கஷபக் கண்டழடன் 
ரங்கள் ழுந்ண றற்க னஷணந்ஶரம். தி (மல்) 
அர்கள், (ழுந்றனக்க ஶண்டரம்.) உங்கள் 
இடத்றஶனஶ இனனம் இனங்கள் ன்று 
கூநறணரர்கள். (திநகு) ரன் அர்களுஷட 
தரத்றன் குபிர்ச்ெறஷ ன் வஞ்ெறன் ீண 
உர்ந்ஶன். (அந் அபிற்கு ங்கள் அனகறல் 
ந்ண அர்ந்ண வகரண்டரர்கள்). தின்ணர், ீங்கள் 
இனனம் ன்ணிடம் ஶகட்டஷ ிடச் ெறநந் 
என்ஷந உங்களுக்கு ரன் அநறிக்கட்டுர? 

 ீங்கள் தடுக்ஷகக்குச் வெல்லும் ஶதரண, அல்னரயள 
அக்தர் (அல்னரஹ் வதரின்) ன்று னப்தத்ண 
ரன்கு னஷநனேம்,  அல்யம்ணனறல்னரஹ் 



திர்கள் ணண குடும்தத்ணடன் 
 

19 
 

(னகஷணத்ணம் அல்னரஹ்ிற்ஶக) ன்று னப்தத்ண 
னென்று னஷநனேம், சுப்யரணல்னரஹ் (அல்னரஹ் 
குஷநகபினறனந்ண ணய்ஷரணன்)  ன்று 
னப்தத்ண னென்று னஷநனேம் வெரல்லுங்கள். 
வணணில், அண ீங்கள் இனனம் ன்ணிடம் 
ஶகட்டஷ ிடச் ெறநந்ரகும் ன்று 
வெரன்ணரர்கள்.(1) 

ரன் திர்கபிடறனந்ண வெிடுத் 
ரள்னல் அஷண ிடில்ஷனவண அலீ (னற) 
அர்கள் கூநறஶதரண "மறப்தனீ்" ஶதரரின்ஶதரணர? 
ன்று ிணப்தட்டண. ஆம் "மறப்தனீ்" ஶதரரின் 
ஶதரணம் ிடில்ஷனவணக் கூநறணரர்கள்.  

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
அநறிக்கறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கபின் 
ணஷிரில் எனர் கூட ிடுதடரல் 
அஷணனம் தி (மல்) அர்(கபின் இநப்ன 
வனங்கறஶதரண அர்)களுக்கு அனகறல் 
இனந்ஶரம். அப்ஶதரண (திர்கபின் னல்ி) 
ஃதரத்றர (னற) அர்கள் டந்ணந்ரர்கள். 
அண ஷட ெறநறணம் திெகரல் அப்தடிஶ தி 
(மல்) அர்கபின் ஷடஷப் ஶதரன்ஶந இனந்ண. 
ஃதரத்றரஷக் கண்டணம் தி (மல்) அர்கள், 

                                                           
1. னயரரி 3113, னஸ்னறம் 2727. 
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"ன் கஶப! னக!'' ன்று ஶற்நரர்கள். திநகு 
அஷ "ண னப் தக்கத்றல்' அல்னண "இடப் 
தக்கத்றல்' அர்த்றக்வகரண்டரர்கள்."(1)  

னன்னறுல், ஶெம், றப்ன கனந் என 
ஶற்ன, இவ்ரறுரன் வதண்திள்ஷபகளுடன் 
அன்னம் தரிழம் அஷ ஶண்டும். ண 
குந்ஷகள் க்கு உழ, உஷடகள் 
ற்தரடுவெய்ண னஷ ரத்றம் ம்றடம் றர் 
தரப்தறல்ஷன. ரநரக, அகற ஷடனஷந, ண 
ஶதச்சுக்களுக்குச் வெிெரய்த்ல், ினப்தங்கஷபப் 
னர்த்ற வெய்ல் ஶதரன்ந ற்ஷநஶ றர் 
தரர்க்கறன்நணர். "ங்கள் இஷநர! ங்கள் 
ரழ்க்ஷகத் ணஷகபினறனந்ணம் , திள்ஷப 
கபினறனந்ணம் ங்களுக்குக் கண் குபிர்ச்ெறஷத் 
னரரக! (னர்கரன் : 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. னஸ்னறம் 2450. 
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நபயினருடன் ஜசர்ந்து குிக்குநழ 
ினயர்கின் ணிழ 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் அநறிக் 
கறன்நரர்கள் :  "ரனும் தி (மல்) அர்களும் எஶ 
தரத்றத்றனறனந்ண குபித்ஶரம். அந்ப் 
தரத்றத்றற்கு ஃதக்(1) ணப்தடுகறநண.(2)

 

ஶலும் கூநறணரர்கள் :  "ரனும் தி (மல்) 
அர்களும் வதனந் ணடக்குஷடர்கபரய் 
இனக்கும் ஶதரண எஶ தரத்றத்றனறனந்ண (ண்ரீ் 
அள்பிக்) குபிப்ஶதரம். அண ணக்கும் அர்களுக்கும் 
இஷடஶ இனக்கும். அப்ஶதரண அர்கள் ன்ஷண 
னந்றக்வகரண்டு ண்ரீ் அள்ளுரர்கள். அப்ஶதரண 
ரன் ணக்கும் ிட்டுஷனேங்கள்; ணக்கும் ிட்டு 
ஷனேங்கள் ன்று கூறுஶன்."(3)

 

 

நபயினபப நகழ்யித்தல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் அநறிக் 
கறன்நரர்கள்:  "அல்னரஹ்ின் ீண  ஆ ஷரக! 
(என வதனரள் றணத்ன்று) தி (மல்) அர்கபண 
தள்பிரெனற(ன் பரகத்ற)ல் அதிெலணிர்கள் 
ஈட்டிவநறந்ண (ீ ிஷபரட்டு) ிஷபரடிக்  

                                                           
1. ஃதக் ன்தண இன ஷக வகரள்பபழ ண்ரீின் தன்ணிண்டு 

டங்கரகும். 
2.  னயரரி 250, னஸ்னறம் 319. 
3. னஸ்னறம் 321. 
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வகரண்டினந்ணர். அர்கபண ிஷபரட்ஷட ரன் 
தரர்ப்தற்கரக திர்கள் ணண அஷந ரெனறல் 
றன்நதடி ண ஶல்ணண்டரல் ன்ஷண ஷநத்ணக் 
வகரண்டினந்ரர்கள். ரணரக (ிஷபரட்ஷட 
ெறத்ணச் ெனறப்னற்று)த் றனம்னம்ஷ ணக்கரகஶ 
அர்கள் றன்று வகரண்டினந்ரர்கள். ஶகபிக்ஷககள்  
ீண ஶதரல் வகரண்ட இபம்ணப் வதண் 
வ்பழ ஶம் ஶடிக்ஷக தரர்ப்தரள் ன்தஷ 
ீங்கஶப றப்திட்டுக்வகரள்ளுங்கள்".(1) 

"இபம்ணப் வதண் ஷ ீங்கஶப றப்திட்டுக்  
வகரள்ளுங்கள்" ன்தன் ிபக்கம் : அவ்ிபம் 
வதண் கபிரட்டங்கள், ிஷபரட்டுக்கஷபக் 
கண்டுகறக்க வ்பழ ஆஷெப்தடுரள் ன்தஷ 
உர்ந்ண, அபரகஶ அறனறனந்ண ினகும்ஷ 
கணித்ணக் வகரள்ளுங்கள் ன்தரகும்.  

ஷணி ஶண்டிறற்கும் ெறன ிடங்கள், ரன் 
ினம்தர ிட்டரலும் ரர்க்கத்றல் ஷடில்னர 
தட்ெத்றல் அற்கரக ெனறத்ணக் வகரள்பக்கூடரண.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. னயரரி 5190, னஸ்னறம் 892. 
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ினயர்கள் உங்கும் பப 

தர்ரஃ இப்னு ஆமறப் (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் உநங்கச் 
வெல்லும்ஶதரண,  

ِ  َأ   ال ُه َّل  ٌَأ ، ِ   ْف ِ  َأ   َأ ْف ِ   ْف   َأ ُه  ُه   َأ

"அல்னரயளம்! திஸ்றக்க அஹ்ர,  திஸ்றக்க 
அனெத்ண (இஷநர! உணண வதரஶனஶ உிர் 
வதறுகறஶநன்; உணண வதர் கூநறஶ இநக்கறஶநன்.) 
ன்று கூறுரர்கள். உநக்கத்றனறனந்ண ிறத் 
வழும்ஶதரண,  

ٌَأ نَأ   اَّلِوي ِاَّلِ   اْف َأ ْف ُه  عْف َأ َأ   َأ ْف نَأ ،  َأ ٌْف ِ   َأ َأ  َأ إِاَأ   انُّن ُه  ُه   َأ

"அல்யம்ண னறல்னரயறல்னீ அஹ்ரணர தஃ 
ர அரத்ணர  இஷனயறந் ணழர் (அஷணத்ணப் 
னகழும் அல்னரஹ்ழக்ஶக உரிண. அஶண ம்ஷ 
இநக்கச்வெய் தின்ணர் க்கு உினொட்டிணரன். 
ஶலும், அணிடஶ வெல்ன ஶண்டினேள்பண.) 
''ன்று கூறுரர்கள்''.(1) 

தி (மல்) அர்கள்  கூநறரக அன யளஷர 
(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :  "ீங்கள் 
தடுக்ஷகக்குச் வென்நரல், உங்கபண கலங்கறின் 
ஏத்ரல் ிரிப்ஷதத் ட்டிிடுங்கள். வணணில்,  
ீங்கள் இல்னரஶதரண உங்கபண ிரிப்தில் ன்ண 

                                                           
1. னஸ்னறம் 2711.  
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(ி ஜந்ண) னகுந்ணவகரண்டண ன்தண 
உங்களுக்குத் வரிரண. திநகு  

ِ  َأ  عْف ُه   َأ ِّ  ِ   ْف ِ ً  َأ َأ نْف ِ  َأ  جَأ فَأعُه ُه،  َأ  نَأ ْفِ ً  َأ ْف َأ ْف َأ  إِ ْف   َأ ْف

إِ ْف  فَأ  ْف َأ ْف َأ ، لْف َأ َأ   َأ   الَّل اِِ ٌ َأ  ِ  َأ  َأ َأ  ِ  ِ   َأ ْف َأظُه  ِ  َأ  فَأ  ْف َأظْف َأ   َأ ْف َأ

திஸ்றக ப்த ீ பஃத்ண ஜன்த,ீ திக 
அர்ஃதஉயள, இன் அம்மக்த் ஃப்ஸீ ஃதர்யம்யர. 
இன் அர்மல்த்யர ஃதஹ்ஃதழ்யர திர 
ஹ்ஃதழு திய ீ இதரக்கஸ் மரனறயனீ்" ன்று 
கூறுீரக. (1) 

வதரனள்: ன் இட்ெகர! உன் வதரல் ன் 
ினரஷ (ஷில்) ஷத்ஶன். உன் 
உிரஶனஶ (ீண்டும்) ழுஶன். ன் உிஷ 
ீ ஷகப் தற்நறக்வகரண்டரல், அற்குக் கனஷ 
கரட்டுரரக! அஷ ீ (உன் ெம் ஷத்ணக் 
வகரள்பரல்) ிட்டுிட்டரல்,  உன் ல்னடிரர் 
கஷப ன் னெனம் தரணகரப்தரஶர அன் னெனம் 
ன் உிஷனேம் கரத்றடுரரக! 

 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் ண 
தடுக்ஷகக்கு (உநங்கச்) வென்நரல் எவ்ஶரர் 
இிலும் ண உள்பங்ஷககஷப இஷத்ண,  

                                                           
1. னயரரி 6320, னஸ்னறம் 2714. 
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அறல் குல் யளல்னரயள அயத்', குல் அஊண 
திப்தில் ஃதனக்', குல் அஊண திப்தின்ணரஸ்' ஆகற 
(112, 113, 114) அத்றரங்கஷப ஏற ஊறக் 
வகரள்ரர்கள். திநகு ம் இன ஷககபரல் (அஷ 
ட்டும் அபிற்கு) ண உடனறல் இன்ந 
ஷில் டிக் வகரள்ரர்கள். னனறல் 
ஷனில் ஆம்தித்ண,  திநகு னகம், திநகு ம் 
உடனறன் னற்தகுறில் ஷககபரல் டிக் 
வகரள்ரர்கள். இவ்ரறு னென்று னஷந 
வெய்ரர்கள்".(1) 

அன யளஷர (னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : 

"தி(மல்) அர்கள் ரணின் (ஃதித்ர) 
மகரத்ஷப் தரணகரக்கும் வதரறுப்ஷத ன்ணிடம் 
எப்தஷடத்ரர்கள். அப்ஶதரண ரஶர எனன் 
ன்ணிடம் ந்ண அந் (மகரத்) உழப் வதரனஷப 
அள்பனரணரன். உடஶண அஷண ரன் திடித்ண,  
உன்ஷண தி (மல்) அர்கபிடம் வகரண்டு 
வெல்னப் ஶதரகறஶநன்' ன்று வெரன்ஶணன்' ன்று 
கூநறிட்டு, -அந் றகழ்ச்ெறஷ னழுஷரகக் 
குநறப்திட்டரர்கள்.- (இறுறில், றனட ந்) அன், 
ீங்கள் தடுக்ஷகக்குச் வெல்லும் ஶதரண ஆத்ணல் 
குர்ஸீஷ ஏணங்கள்! (அவ்ரறு வெய்ரல்,) ிடினேம் 
ஷ அல்னரஹ்ின் ப்தினறனந்ண (உங்கஷபப் 

                                                           
1. னயரரி 5017. 
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தரணகரக்கறன்ந) கரனர் (ரணர்) எனர் இனந்ண 
வகரண்ஶடினப்தரர்; ந் ஷத்ரனும் உங்கஷப 
வனங்க ரட்டரன் ன்று கூநறணரன். (இஷ ரன் 
தி (மல்) அர்கபிடம் வரிித்ஶன்). அப்ஶதரண 
திர்கள், அன் வதனம் வதரய்ணரினப்தினும் 
அன் உம்றடம் உண்ஷஷத்ரன் வெரல்னற 
ினக்கறன்நரன்; (உம்றடம் ந்) அன்ரன் 
ஷத்ரன் ன்று கூநறணரர்கள்.(1) 

தர்ரஃ இப்னு ஆமறப் (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் என 
ணிரிடம்,  ீ இில் தடுக்ஷகக்கு (உநங்க)ச் 
வெல்லும்ஶதரண,  

لَأ ْف ُه   الَّل ُه َّل  ، نَأ ْفِ ً  َأ ْف ٌْف َأ فَأ َّل ْف ُه  إِاَأ ِ ي  َأ ،  َأ ْف ٌْف َأ جَّل ْف ُه  إِاَأ ِ ً  َأ َأ جْف   َأ

، ٌْف َأ ِ ي  َأ َأاْفجَأ ْف ُه  إِاَأ ، ظَأ ْف ٌْف َأ ،  َأ َأ ْف َأ ًة   َأ ْف َأ ًة  إِاَأ ٌْف َأ لْفجَأ   َأ  إِاَأ جَأ   َأ َأ   َأ نْف   َأ

، إِ َّل  ِ نْف َأ  ٌْف َأ نْف ُه  إِاَأ ،  اَّلِوي ِ ِ  َأ ِ  َأ    َأ اْف َأ زَأ ٌِّ َأ   َأنْف  ِ ِ نَأ لْف َأ   اَّلِوي  َأ   َأ ْف َأ

"அல்னரயளம்! அஸ்னம்த்ண ஃப்ஸீ இஷனக்க, 

 ஃதவ்ள்த்ண அம்ரீ இஷனக்க ஜ்ஜஹ்த்ண 
ஜ்ய ீ இஷனக்க, அல்ஜஃத்ண ஹ்ரீ இஷனக்க,  

க்ஃதன் ஹ்தன் இஷனக்க. னர ல்ஜஅ னர 
ன்ஜர றன்க்க இல்னர இஷனக்க, ஆன்த்ண 
திகறத்ரதிக்கல்னீ அன்மல்த்ஃ தி திய்ிக் 
கல்னீ அர்மல்த்ஃ' 'ன்று வெரல்லும்தடி 

                                                           
1. னயரரி 5010. 
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உத்ிட்டரர்கள். "அர் (இவ்ரறு திரர்த்றத்ண 
ிட்டு உநங்கும்ஶதரண) இநந்ணிட்டரல் (இஸ்னரம் 
னும்) இற்ஷக தில் இநந்ரரர்'' ன்றும் 
கூநறணரர்கள்.(1) 

வதரனள்: இஷநர! ன்ஷண ரன் உன்ணிடம் 
எப்தஷடத்ஶன். ன் கரரிங்கள் அஷணத்ஷனேம் 
உன்ணிடம் எப்தஷடத்ணிட்ஶடன்.ன் னகத்ஷ 
உன்ணபில் றனப்திிட்ஶடன். ணண னணஷக 
உன்ணபில் ெரய்த்ணிட்ஶடன். உன்ீணள்ப 
ஆர்த்றலும் அச்ெத்றலும்ரன் (இற்ஷந ரன் 
வெய்ஶன்). உன்ணிடறனந்ண ப்திக்கழம் 
எணங்கறடழம் உன்ஷணத் ி ஶறு ஶதரக்கறடம் 
இல்ஷன. ீ அனபி உன்னுஷட ஶத்ஷனேம் ீ 
அனுப்தி உணண திஷனேம் ரன் ம்திஶணன். 

 
இபழத்வதழுபக 

அப்ணல்னரஹ் இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கள்  
எனறணம் தி (மல்) அர்கபிடம் இரத் 
ங்கறணரர்கள். திர்கள் உநக்கத்றனறனந்ண 
ிறத்வழுந்ண தல் ணனக்கற, ழழூச் வெய்ண,  

                                                           
1. னயரரி 6313, னஸ்னறம் 2710. 
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نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكُّٱ
رانَّىك  ١٩٠:  آل عم

"றண்ரக ரணங்கள் ற்றும் னறின் 
தஷடப்(ன அஷப்)திலும், இழ-தகல் ரநற ரநற 
னறலும் அநறழஷடஶரனக்குப் தன ெரன்றுகள் 
உள்பண'' னும் (3:190ஆண) ெணத்ஷ, அந் 
அத்றரத்றன் இறுறஷ ஏற னடித்ரர்கள். 
தின்ணர் ழுந்ண றன்று இண்டு க்அத்கள் 
வரழுரர்கள். அற்நறல் ீண்ட ஶம் றஷனில் 
றன்நரர்கள்; னகூஉச் வெய்ரர்கள்; ெஜ்ரழம் 
வெய்ரர்கள். திநகு றனம்திச் வென்று குநட்ஷட 
ிட்டு உநங்கறணரர்கள். இவ்ரஶந னென்று னஷந 
வெய்ண, ஆறு க்அத்கள் வரழுரர்கள். எவ்வரன 
டஷனேம் தல் ணனக்கற, ழழூச்வெய்ண இந் 
ெணங்கஷப ஏறணரர்கள். திநகு னென்று க்அத் 
ித்ர் வரழுரர்கள். னஅஸ்மறன் (சுப்யளத் 
வரழுஷகக்கரக) அரன் வெரன்ணணம் 
(டீ்டினறனந்ண) னநப்தட்டுச் வென்நரர்கள். அப்ஶதரண  

عَأ ْف   الَّل ُه َّل  ِفً نُه  ًة ،  َألْفِ ً ِفً  جْف ِ ي  َأ ِفً نُه  ًة ،  َألَأ ِعً  َأ  نُه  ًة ،  َأ ْف

ِ ٌِنً  َأ َأ ْف  ِ ً نُه  ًة ، ٌَأ َأ ِ ي  َأ َأ ْف  نُه  ًة ، ٌَأ فَأ ْف ِ ً نُه  ًة ،  َأ  نُه  ًة ،  َأ َأ ْف

لْفِ ً نُه  ًة ،  َأ َأ َأ ِ ً لَأ عَأ ْف  نُه  ًة ،  َأ  .نُه  ًة  اًِ  َأ جْف
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"அல்னரயளம்ஜ்அல் ஃத ீ கல்த ீ ணென். ஃத ீ
னறெரண ீணென். ஜ்அல் ஃத ீ ெம்ஈ ணென். ஜ்அல் 
ஃத ீ தமரீ ணென். ஜ்அல் றன் கல்ஃத ீ ணென். 
றன் அரீ ணென். ஜ்அல் றன் ஃதவ்க்கல ணென். 
றன் ஹ்த்ீ ணென். அல்னரயளம் அஃத்றண ீ
ணெர'' ன்று கூநறணரர்கள்.(1) 

வருள்: இஷநர! ன் இத்றலும் ன் 
ரிலும் எபிஷ ற்தடுத்ணரரக. ன் 
வெிிலும் எபிஷ ற்தடுத்ணரரக. ன் 
தரர்ஷிலும் எபிஷ ற்தடுத்ணரரக. 
ணக்குப் தின்ணரலும், ணக்கு னன்ணரலும் 
எபிஷ ற்தடுத்ணரரக. ணக்கு ஶஶனனேம், 
ணக்குக் கலஶனேம் எபிஷ ற்தடுத்ணரரக. 
இஷநர! ணக்கு எபிஷ ங்குரரக.  

 
ினயர்கள் இபயில் தஹஜ்ேத் வதம 

எழும்ில்  
இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கள் கூநறஷத் 

ரன் ஶகட்டரக  ரழஸ் (ஹ்) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் யஜ்ஜளத் 
வரழுற்கரக இில் ழுந்ணம் தின்னரறு 
திரர்த்றப்தரர்கள்: 

                                                           
1. னயரரி 6316, னஸ்னறம் 763. 
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ٌِّ ُه   َأنْف َأ   ا َأ ْف ُه  اَأ َأ   الَّل ُه َّل  ِ    ا َّل َأ َأ  ِ   َأ ،  َأ َأ ْف   َأ اَأ ْف اَأ َأ  ِفٌِ  َّل   َأ

لْف ُه  اَأ َأ   ا َأ ْف ُه  ِ    ا َّل َأ َأ  ِ   ُه ،  َأ َأ ْف   َأ اَأ ْف اَأ َأ  ِفٌِ  َّل  نُه  ُه   َأنْف َأ   ا َأ ْف ُه   َأ

ِ    ا َّل َأ َأ  ِ  ،  َأ َأ ْف   َأ اَأ ْف اَأ َأ  ِفٌِ  َّل لِ ُه   َأنْف َأ   ا َأ ْف ُه   َأ   ا َّل َأ َأ  ِ   َأ

، ِ اَأ َأ   َأ اَأ ْف ،  َأ َأ ْف ُه َأ   ا َأ ُّن   َأنْف َأ   ا َأ ْف ُه   َأ اِ َأ اُه َأ   ا َأ ُّن ،  َأ   َأ ٌّ

اُه َأ  ،  َأ َأ ْف نَّل ُه   َأ ٌّ ،  َأ اجَأ ،  َأ انَّل  ُه   َأ ٌّ ٌُّن  َأ   َأ ٌّ  ِ ،  َأ انَّل لَّلى  َأ ُه َأ َّل ٌد   َأ ٌّ  لَأ

ٌْف ِ   ُه  لَأ لَّل َأ   َأ ،  َأ َأ ،  َأ ا َّل  َأ ُه   َأ ٌّ ، اَأ َأ   الَّل ُه َّل   َأ ٌّ لَأ ْف ُه ِ  َأ   َأ ْف ،  َأ نْف ُه    َأ

ٌْف َأ  لَأ ،  َأ َأ لْف ُه ٌْف َأ   َأ َأ َّل إِاَأ ،  َأ ِ  َأ   َأنَأ ْف ُه ،  َأ ٌْف َأ  لَأ لَأ ْف ُه إِاَأ ،  َأ ِ  ْف   َأ  َأ ْف ُه  فَأ  ْف

،  َأ َأ   َأ َّل ْف ُه   َأ  اًِ ،  َأ َأ   َأ ْف َأ ْف ُه   َأ َأ   َألَّل ْف ُه لَأنْف ُه   ا ُه َأ ِّ ُه،  َأنْف َأ   َأ ْف

،  َأ َأنْف َأ  لِّ ُه  . َأنْف َأ  إِ َّل  إِاَأ َأ   َأ   ا ُهاَأ

அல்னரயளம்! னகல் யம்ண. அன்த் 
கய்ினஸ் மரரற,  ல்அர்பி, ன் 
ஃதயீறன்ண. னகல் யம்ண. னக னல்க்குஸ் 
மரரற, ல்அர்பி, ன் ஃதயீறன்ண. னகல் 
யம்ண. அன்த் ணெனஸ் மரரற ல்அர்ள் 
ன் ஃதயீறன்ண. னகல் யம்ண. அன்த் 
னறக்குஸ் மரரற ல்அர்ள். னகல் யம்ண. 
அன்த்ல் யக்கு. ஃணகல் யக்கு. னறஆஉக்க 
யக்குன். கவ்லுக யக்குன். ல்ஜன்ணத்ண 
யக்குன். ந்ரன யக்குன். ந்திய்னைண 
யக்குன். னயம்ணன் (மல்) யக்குன். 
ஸ்மரஅத்ண யக்குன். அல்னரயளம்! னக 
அஸ்னம்த்ண, திக அன்த்ண,  அஷனக்க 
க்கல்த்ண, இஷனக்க அணப்ண, திக கரமம்த்ண, 
 இஷனக்க யரகம்த்ண. ஃதக்திர்லீ ர கத்ம்த்ண, 
 ர அக்ஃகஃர்த்ண,  ர அஸ்ர்த்ண,  ர 
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அஃனன்த்ண. அன்த்ல் னகத்றன, அன்த்ல் 
னஅக்ஃகறஃன. னர இனரய இல்னர அன்த்.(1) 

வருள்: இஷநர! உணக்ஶக னகழ் அஷணத்ணம். 
ரணங்கள்,  னற அற்நறல் உள்பஷ 
அஷணத்ஷனேம் றர்கறப்தன் ீஶ! உணக்ஶக னகழ் 
அஷணத்ணம். ரணங்கள் னற அற்நறல் உள்பஷ 
அஷணத்ணக்கும் உரிஷரபன் ீஶ! உணக்ஶக 
னகழ் அஷணத்ணம். ரணங்கள் னற ஆகறற்நறன் 
எபி ீஶ! உணக்ஶக னகழ் அஷணத்ணம். ரணங்கள் 
னறக்கு அென் ீஶ! உணக்ஶக னகழ் அஷணத்ணம். 
ீ உண்ஷ. உன் ரக்குறுற உண்ஷ. உணண 
ரிெணம் உண்ஷ. உணண கூற்று உண்ஷ. 
வெரர்க்கம் உண்ஷ. கம் உண்ஷ. திரர்கள் 
உண்ஷ. னயம்த் (மல்) அர்கள் உண்ஷ. 
றுஷ உண்ஷ. இஷநர! உணக்ஶக கட்டுப் 
தட்ஶடன். உன் ீஶ ம்திக்ஷக வகரண்டுள்ஶபன். 
உன்ஷணஶ ெரர்ந்ணள்ஶபன். உன்ணிடஶ 
றனம்னகறஶநன். உன்ணிடஶ க்கரடுஶன். 
உன்ணிடஶ ீற ஶகட்ஶதன். ணஶ ரன் னந்றச் 
வெய், திந்றச் வெய்கறன்ந,  இகெறரகச் 
வெய், தகறங்கரகச் வெய் தரங்கஷப 
ன்ணிப்தரரக! ீஶ னற்தடுத்ணதன். 

                                                           
1. னயரரி 1120, னஸ்னறம் 729. 
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திற்தடுத்ணதன். உன்ஷணத் ி ஶறு இஷநன் 
இல்ஷன. 

இண றக ீண்ட யீமரக இனக்கறன்நஶ. 
ங்கபரல் ணணம் வெய் னடிரஶ ன்று ெறனர் 
ிணனரம். அர்களுக்கு ரம் கூறுவன்ண 
வன்நரல், அல்னரஹ் உங்களுக்கு தகத் 
வெய்ரணரக. இஷண என ரபில் ழுற ீங்கள் 
உநங்குறடத்றல் ஷத்ணக் வகரள்ளுங்கஶபன். 

அன்ஷண ஆிர (னற) அர்கபிடம், "தி (மல்) 
அர்கள் இழத் வரழுஷகஷத் ணக்கறணம் 
னனறல் ன்ண கூறுரர்கள்?'' ன்று ஶகட்கப் 
தட்டண. அற்கு அர்கள், "தி (மல்) அர்கள் 
இழத் வரழுஷகஷத் ணக்கறணம்  

،  َأ َّل   ال ُه َّل  ، جَأ ْف َأ ِاٌ َأ ِ ٌ َأ ِاٌ َأ ،  َأ إِ ْف َأ ِفٌ َأ   ا َّل َأ  َأ  ِ  فَأ ِا َأ   َأ

، ِ َأ ْف ٌْف ِ   َأ اِ َأ   َأ اْف ِ ،  اْف َأ ٌْف َأ   َأ ْف ُه ُه   َأنْف َأ   َأ ا َّل َأ  َأ   َأ نُه   ِفٌ َأ  ِ  َأ ِ  َأ   َأ

، ِفٌ ِ  لِ ُه  َأ لْف َأ ِ ِنً ٌَأ ،  اْف َأ ِّ  ِ  َأ  ِفٌ ِ   لْف ُهلِ َأ  اِ َأ    ْف ِن َأ ِ ي إِنَّل َأ  ِ إِوْف   َأ ْف   َأ ْف

ِ ٌ ٍط  ِل َأ اٍط  إِاَأى  َأ َأ اُه   . ُه ْف َأ

"அல்னரயளம் ப்த ஜப்ரனீ ீக்கரனீ 
இஸ்ரஃதனீ, ஃதரத்றஸ் மரரத்ற ல்அர்பி,  
ஆனறல் ஃஷகதி ஷ்யரத்ற, அன் ஹ்குன 
தய்ண இதரறக ஃதீர கரனூ ஃதயீற க்னறஃனன். 
இஹ்றண ீ னறக்ணனறஃத ஃதயீற றணல் யக்கற 
திஇத்ணிக, இன்ணக ஹ்ீ ன் ரஉ இனர 
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மறரறம் னஸ்கலம்' ன்று கூறுரர்கள்'' ன்று 
தறனபித்ரர்கள்.(1) 

வருள்: இஷநர! (ரணர்கபரகற) 
ஜறப்ரலீ், ீக்கரலீ், இஸ்ரஃதலீ் ஆகறஶரரின் 
அறதறஶ! ரணங்கள் ற்றும் னறஷ 
னன்ரறரிின்நறப் தஷடத்ஶண! ஷநரண 
ற்ஷநனேம் வபிப்தஷடரணற்ஷநனேம் 
அநறந்ஶண! ீ உன் அடிரர்கபிஷடஶ அர்கள் 
வகரண்டினந் கனத்ணஶறுதரடுகள் குநறத்ண 
(றுஷில்) ீர்ப்ன ங்குரய். (திந க்கபரல்) 
ரற்றுக் கனத்ண வகரள்பப்தட்டரலும் ெத்ற 
(ரர்க்க)த்றஶனஶ உன் ரல் ன்ஷண 
றஷனத்றனக்கச் வெய்ரரக! ீ ரடிர்கஷப 
ஶரண றில் ீஶ வெலுத்ணகறநரய். 

ரன் இழத்வரழுஷகிலும் ஆம்தத்றல் 
இஷண ஏறக்வகரள்ப ஶண்டும். 

 

ினயர்கின் இபழத்வதழுபக ற் 
நபயினர் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள் :  "தி (மல்) அர்கள் இழ 
ஶத்றல் ம் தரங்கள் ஙீ்கும் அபிற்கு றன்று 
ங்குரர்கள். ஆகஶ ரன், ன் இப்தடிச் 

                                                           
1. னஸ்னறம் 770. 
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வெய்கறநரீ்கள், அல்னரஹ்ின் ணஶ! ங்கபின் 
னந்ஷ திந்ஷ றுகஷப அல்னரஹ் 
ன்ணித்ண ிட்டரஶண? ன்று ஶகட்ஶடன். 
அர்கள், ரன் ன்நறனேள்ப அடிரணரக இனக்க 
ினம்தஶண்டரர? ன்று ஶகட்டரர்கள். (ம் 
ரழ்ரபின் கஷடெறக் கரனத்றல்) தி (மல்) 
அர்கபின் உடல் ெஷ ஶதரட்ட ஶதரண அர்ந்ண 
வரழுரர்கள். னகூஉ வெய் றஷணக்கும் ஶதரண, 
 ழுந்ண (ெறநறண ஶம்) ஏணரர்கள். திநகு, 
 னகூஉ வெய்ரர்கள்.(1) 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள்:  "தி (மல்) அர்கபின் ிரிப்தில் 
குறுக்ஶக உநங்கறக் வகரண்டினக்ஷகில் தி (மல்) 
அர்கள் வரழுண வகரண்டினப்தரர்கள். அர்கள் 
ித்னத் வர ண்ணும் ஶதரண ன்ஷண 
ழுப்னரர்கள் (அன் தின்) ரன் ித்னத் 
வரழுஶன்.(2) 

அஸ்த்(ஹ்) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :  தி 
(மல்) அர்கபின் இழத்வரழுஷக வ்ரறு 
இனந்வண ரன் அன்ஷண ஆஇர (னற) 
அர்கபிடம் ஶகட்ஶடன். அற்கர்கள், இின் 
ஆம்தப் தகுறில் தி (மல்) அர்கள் 

                                                           
1. னயரரி 4837, னஸ்னறம் 2820. 
2. னயரரி 512, னஸ்னறம் 512.  
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உநங்குரர்கள். இின் இறுறப் தகுறில் ழுந்ண 
வரழுரர்கள். திநகு ண தடுக்ஷகக்குத் 
றனம்னரர்கள். னஅத்றன் அரன் (தரங்கு) 
வெரன்ணணம் ிஷரக ழுந்ண குபிக்க ஶண்டி 
அெறம் இனந்ரல் குபிப்தரர்கள். இல்னர 
ிட்டரல் ழழூச் வெய்ண ிட்டு (வரழுஷகக்கரகப்) 
னநப்தட்டுிடுரர்கள் ன்று தறனபித்ரர்கள்.(1) 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக உதரத் இப்னு 
மரறத்(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :  இில் 
உநக்கம் கஷனந்ர் ரய்ிட்டு  

ُه  إِ َّل  إِاَأ َأ   َأ  ِ ٌ َأ   َأ   َأ ْف َأ ُه   َّل لْف ُه  اَأ ُه  اَأ ُه،  َأ اَأ ُه   ا ُه ،  َأ لَأى  َأ ُه َأ   ا َأ ْف ُه   َأ

اٍط   ُه ِّ  ًْف ،  َأ ِ،  ا َأ ْف ُه   َأِ ٌ ٌد ِ،  َأ ُه ْف َأ  َأ  ِاَّل ُه، إِ َّل  إِاَأ َأ   َأ َأ   َّل ُه   َّل ،  َأ َّل   َأ ْف َأ ُه

 ِ  اَّلِ  إِ َّل   ُه َّل َأ   َأ َأ   َأ ْف َأ   َأ َأ 

"னரினரய இல்னல்னரயள,  ஹ்யள,  
னரரீக்க னயள,னயளல் னல்க்கு னயளல் 
யம்ண, யள அனர குல்னற ஷின் கீர். 
அல்யம்ணனறல்னரயற, மளப்யரணல்னரயற, 
னரஇனரய இல்னல்னரயள. ல்னரயள அக்தர். 
னர யவ்ன, னர குவ்த் இல்னர தில்னரஹ் 
ன்று கூநறிட்டு , ِ  ْف   ال   ًْف    ْف اِ  அல்னரயளம் 
ஃக்திர்லீ (இஷநர! ணக்கு ன்ணிப்ன அபிப்தரரக!) 
ன்ஶநர அல்னண ஶறு திரர்த்ஷணஶர 
னரிந்ரல் அஷ அங்கலகரிக்கப்தடும். அர் ழழூச் 

                                                           
1. னயரரி 1146, னஸ்னறம் 739. 
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வெய்(ண வரழுரல் அத்வரழுஷக எப்னக் 
வகரள்பப்தடும்".(1) 

வருள் :(உண்ஷரக ங்கப்தடத் 
குறரணன்) அல்னரஹ்ஷத் ி ஶறு 
இஷநன் இல்ஷன. அன் ணித்ன்;அனுக்கு 
இஷரணர் னம் இல்ஷன; ஆட்ெறறகரம் 
அனுக்குரிண; னகழ் அஷணத்ணம் அனுக்ஶக 
உரிண; அன் அஷணத்றன் ீணம் ஆற்நல் 
உள்பன். ல்னரப் னகழும் அல்னரஹ்ழக்ஶக. 
அல்னரஹ் றகத்ணன்; அஷணத் ி 
(உண்ஷரக ங்கப்தடத் குறரணன்) 
ஶறு இஷநணில்ஷன. அல்னரஹ் றகப் 
வதரின்; அல்னரஹ்ின் உிின்நற தரத்ற 
னறனந்ண ினகஶர ன்ஷ வெய்னேம் ஆற்நஶனர 
இல்ஷன. 

இிஶன குந்ஷ அழும்ஶதரஶர அல்னண 
ஶறு இஷடனைறு ிஷபிக்கும் ெத்த்றன் 
ஶதரஶர ிறப்ஶதரனக்கு இண னக்கறரண என 
திவரறரகும். இவ்ரி ெந்ர்ப்தத்ஷப் 
தரனரக்கரனறனக்கும் வதரனட்டு, நந்ணிடரல் 
(ழுற) ரன் ணங்குறடத்றல் ஷத்ரல் றகழம் 
ெறநந்ண. 

 

                                                           
1. னயரரி 1154. 
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ினயர்கின் (வதுய) யணக்கபபகள் 
ற் நபயினர் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
அநறிக்கறன்நரர்கள்: "தி (மல்) அர்கள் 
ஃதஜ்னஷட இண்டு க்அத் ( மளன்ணத்கள்) 
அபிற்கு ஶறு ந் கூடுல் வரழுஷகக்கும் 
அறக னக்கறத்ணம் வகரடுத்றல்ஷன.(1) 

ஶலும் அன்ஷணர்கள்  அநறிக்கறன்நரர்கள் : 

"தி (மல்) அர்கள்  ரன் ரத்றல் (ண 
ஷணினடன்) ரம்தத்ற உநில் ஈடு 
தட்டரல் வதனந்ணடக்குஷடர்கபரக ஃதஜ்ர் 
ஶத்ஷ அஷடரர்கள். தின்ணர் குபித்ணிட்டு 
ஶரன்ஷதத் வரடனரர்கள்".(2) 

ஶலும் அன்ஷணர்கள் "தி (மல்) 
அர்கள்ஶரன்தினக்கும் றஷனில்ண ஷணி 
ரில் ெறனஷ னத்றடுரர்கள்" ன்று கூநறிட்டு 
ெறரித்ரர்கள். (3) 

ஶலும் அன்ஷணர்கள்  அநறிக்கறன்நரர்கள் : 

"தி (மல்) அர்கள் குர்ஆணின் (110ஆண 
அத்றரரகற மழர அந்ஸ்ரிலுள்ப) 
கட்டஷபஷச் வெல்தடுத்ணம் னகரக, ண 

                                                           
1. னயரரி 1169. 
2. னயரரி 1926, னஸ்னறம் 1109. 
3. னயரரி 1928. 
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(வரழுஷகின்) னகூஃிலும் மஜ்ரிலும் 
அறகரக  

نَأ   الَّل ُه َّل   ُه ْف َأ نَأ َأ  ِ  َأ   َأ َّل ِ  َأ ْف ِ  ْف   الَّل ُه َّل   َأ  اًِ   ْف

"மளப்யரணக்கல் னரயளம் ப்தணர 
தியம்றக்க, அல்னரயளம் ஹ்ஃதிர்லீ" (இஷநர! 
ங்கள் அறதறஶ! ீ ணன்; உன்ஷணப் ஶதரற்று 
கறன்ஶநரம். இஷநர ணக்கு ன்ணிப்தபிப்தரரக!) 
ன்று அறகரகக் கூநறந்ரர்கள்.(1) 

ஶலும் அன்ஷணர்கள்  அநறிக்கறன்நரர்கள் : 

"தி (மல்) அர்கள்வதனந்ணடக்கு ற்தட்டு 
(குபில் கடஷரகற) இனக்கும்ஶதரண உண்ஶர 
உநங்கஶர ினம்திணரல் (னன்ணரக) 
வரழுஷகக்கு ழழூச் வெய்ஷப் ஶதரன்று 
ழழூச்வெய்ண வகரள்ரர்கள்.(2) 

ஶலும் அன்ஷணர்கள்  அநறிக்கறன்நரர்கள் : 

"தி (மல்) அர்கள்  (ரணின் கஷடெறப்) தத்ண 
ரட்கள் ந்ண ிட்டரல் இஷ (அல்னரஹ்ஷத் 
வரழுண) உிர்ப்திப்தரர்கள்; (இஷநஷண ங்கு 
ற்கரகத்) ம் குடும்தத்ரஷ ழுப்தி 
ிடுரர்கள்! (இல்னநத் வரடர்ஷத றறுத்ற 
க்கத்றல்) னற்ெற டுத்ணக் வகரள்ரர்கள்.(3) 

                                                           
1. னயரரி 817, னஸ்னறம் 848. 
2. னஸ்னறம் 305. 
3. னயரரி 2024, னஸ்னறம் 1174. 
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அல்கர (ஹ்) அர்கள் அநறிக்கறன்நரர்கள் : 

அன்ஷண ஆஇர (னற)அர்கபிடம் ரன், தி 
(மல்) அர்கள் குநறப்திட்ட ெறன ரட்கஷப 
க்கறதரட்டிற்கரகத் ஶர்ந்வடுத்ணக் வகரள் 
ரர்கபர?  ன்று ஶகட்ஶடன். அற்கர்கள் 
இல்ஷன! அர்கபின் க்கறதரடு (-அல்) 
றந்ரணரக இனக்கும்! தி (மல்) அர்கபரல் 
வெய் னடிந் (க்கத்)ஷ உங்கபில் ரர்ரன் 
வெய் னடினேம்? ன்று கூநறணரர்கள்.(1) 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
அநறிக்கறன்நரர்கள்: "(இணி) ஶரன்ஷத ிடஶ 
ரட்டரர்கள் ன்று ரங்கள் கூறுபழக்கு தி 
(மல்) அர்கள் ஶரன்ன ஶரற்தரர்கள்; (இணி) 
ஶரன்ன ஶரற்கஶ ரட்டரர்கள் ன்று ரங்கள் 
கூறுபழக்கு ஶரன்ஷத ிட்டு ிடுரர்கள்! 
ரஷணத் ி ஶவநந் ரத்றலும் னழு 
ரனம் தி (மல்) அர்கள் ஶரன்ன ஶரற்நஷ 
ரன் தரர்த்றல்ஷன; ஃதரன் ரத்றல் ி 
(ஶவநந் ரத்றலும்) அறகரக அர்கள் 
ஶரன்ன ஶரற்நஷ ரன் தரர்த்றல்ஷன.(2) 

 

 

                                                           
1. னயரரி 1987. 
2. னயரரி 1969, னஸ்னறம் 1156. 
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அன்ஷண ஷனெணர தின்ணல் யரரிஸ் (னற) 
அர்கள் அநறிக்கறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்கள் 
மஜ்ரச் வெய்னேம்ஶதரண ம் அக்குள்கபின் 
வண்ஷஷப் தின்ணரனறனப்தர் தரர்க்கும் 
அபழக்குக் ஷககஷப அகற்நற ஷப்தரர்கள்.(1) 

அணஸ் இப்னு ரனறக் (னற) அர்கள்  
அநறிக்கறன்நரர்கள்: "தி (மல்) அர்கள்  
ஶரன்னப்வதனரள் றணத்றல் ெறன ஶதரீச்ெம் 
தங்கஷப உண்ரல் (வரழுஷகக்குப்) னநப்தட 
ரட்டரர்கள்".(2) 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  அநறிக் 
கறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்கள்ணண அஷணத்ண 
ஶங்கபிலும் அல்னரஹ்ஷ றஷணழகூர்தரக 
இனந்ரர்கள்.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. னஸ்னறம் 497. 
2. னயரரி 953. 
3. னஸ்னறம் 373. 
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குடும்த்தருக்கு ினயர்கின் 
யமகட்டலும் சர் நீதுள் அயர்கின் 

கருபணபம் 

உர் இப்னு அத ீ மனர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "ரன் தி (மல்) அர்கபின் 
டிில் பர்ந்ணந் ெறறுணரக இனந்ஶன். (என 
னஷந) ன் ஷக உழத் ட்டில் (இங்கும் 
அங்குரக) அஷனந்ண வகரண்டினந்ண. அப்ஶதரண 
திர்கள் ன்ணிடம், ெறறுஶண! அல்னரஹ்ின் 
வதஷச் வெரல். உன் னக் கத்ரல் ெரப்திடு. 
உண(ண ஷக)க்கு அனகறனறனக்கும் தகுறினறனந்ண 
டுத்ணச் ெரப்திடு! ன்று வெரன்ணரர்கள். அன் 
திநகு இணஶ ரன் உண்ணும் னஷநரக 
அஷந்ண.(1) 

ெறநரர்கள் வதரிஶரனடன் ஶெர்ந்ண உண்தஷத் 
டுக்கனரகரண. ரநரக அற்கரண எழுக்க 
வநறகஷப அர்களுக்குப் ஶதரறப்தண அெறம். 

என குடும்தத்றன் அங்கத்ர்கள் அஷணனம் 
கூட்டரக ஶெர்ந்ண உண்தஷத் ணண்டுண, அன் 
ஷனவன்ந ரீறில் ந்ஷனேஷட 
வதரறுப்தரகும். அன் னெனம் உள்பங்கபில் 
ஶெனண்டரகற, உண்ணும் உிலும் 
னழுஷரண தன் கறஷடக்கறன்நண.  

                                                           
1. னயரரி 5376, னஸ்னறம் 2022. 
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அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறுகறன் 
நரர்கள் : "என கறரரெற  தி (மல்) அர்கபிடம் 
ந்ண, "ீங்கள் ெறறு குந்ஷகஷப னத்றடு 
கறன்நரீ்கபர?  ரங்கவபல்னரம் அர்கஷப 
னத்றடுறல்ஷன''  ன்நரர். அற்கு தி (மல்) 
அர்கள், "அல்னரஹ் உண இத்றனறனந்ண 
அன்ஷதக் கற்நற ிட்ட தின்ணர் உக்கரக ரன் 
ன்ண வெய் னடினேம்?'' ன்றுஶகட்டரர்கள்."(1) 

 

ினயர்கின் உனர்ந்த குணங்களும் அமகன 
படபபபம் 

அணஸ் இப்னு ரனறக் (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "ரன் தி (மல்) அர்களுக்குப் 
தத்ண ஆண்டுகள் திிஷட வெய்ஶன். 
அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! அர்கள் ன்ஷண 
(ணம் ஶஷணப்தடும்தடி) "ச்ெல' ன்ஶநர "இஷ 
ன் வெய்ரய்?'' ன்ஶநர, "ீ இப்தடிச் வெய்றனக்கக் 
கூடரர?'' ன்ஶநர ற்கரகழம் அர்கள் (கடிந்ண) 
வெரன்ணறல்ஷன.(2) 

திர்களுக்கறனந் ீத்ணடன் ஶெர்த்ண, 
அர்கஷபப் தற்நற திரள் னகழ்ந்ணஶதரல் 
இன்று ரரண என திரள் ணண 
ஜரணஷணப் னகழ்ஷக் கண்டினக்கறன்நீர? 

                                                           
1. னயரரி 5998, னஸ்னறம் 2317. 
2. னஸ்னறம் 2309. 
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திர்கள் உரிஷில்னரல் ரஷனேம் 
அடித்ஶர, இறழ தடுத்றஶர கறஷடரண. 
ணக்குக் கலழுள்ப தனணீர்கபரண ஷணி ற்றும் 
திரளுடன் கடிந்ண வகரண்டறல்ஷன.  

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்கள் ண 
ஷகரல் ஷனேம் ப்ஶதரணம் அடித்றல்ஷன;  
ந்ப் வதண்ஷனேம் ந் ஊறஷனேம் அடித் 
றல்ஷன;  அல்னரஹ்ின் தரஷில் (ஶதரர் 
வெய்னேம்ஶதரஶ) ி. தி (மல்) அர்கள் 
(வெரல்னரஶனர வெனரஶனர) ம்ஷப் னண்தடுத்ற 
ஷனேம் அர்கள் ப்ஶதரணம் தறரங்கற 
றல்ஷன;  இஷநணின் னணி(ச் ெட்ட)ம் ணம் 
ெலர்குஷனக்கப்தட்டு,அற்குப் தறனரக இஷநணின் 
ெரர்தரக அர்கள் டடிக்ஷக டுத்ரஶன ி 
(அப்ஶதரண ட்டுஶ தறரங்குரர்கள்).(1) 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன யளஷர 
(னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் : "உங்கபில் 
எனரிடம் அனஷட திரள் அண 
உஷக் வகரண்டு ந்ரல், அர் 
அப்திரஷபத் ம்னடன் (உட்கர ஷத்ணக் 
வகரள்பட்டும். அவ்ரறு) உட்கரஷக்க 

                                                           
1. னஸ்னறம் 2328. 
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ில்ஷனவன்நரலும் அனக்கு என கபம் 
அல்னண இன கபங்கள் அல்னண என ரய் 
அல்னண இன ரய்கள் (அந் உினறனந்ண) 
வகரடுக்கட்டும். வணணில், அஷத் ரரிக்க அந்ப் 
திரள் தரடுதட்டரர்.(1) 

இச்வெனரணண, திரபர்கபின் உள்பத்ஷக் 
குபி ஷப்தணடன் அர்களுடன் திரக டந்ண 
வகரள்ற்கரண ஏர் டுத்ணக்கரட்டரகழம் உள்பண.  

தர்நம் ற் குடும்த்தருக்கு யமகட்டல் 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன்ஷண 
ஆஇர (னற)அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : "என 
வதண் டீ்டிலுள்ப உஷ ீரக்கரல் ர்ம் 
வெய்ரல் அள் ர்ம் வெய் ன்ஷஷப் 
வதற்றுக்வகரள்ரள். அஷச் ெம்தரறத் 
கரத்ரல் ர்த்றன் ன்ஷ அளுஷட 
கனுக்கும் கறஷடக்கும். அண ஶதரன்ஶந 
கரனரபிக்கும் கறஷடக்கும். அர்கபில் ரனம் 
ரனஷட ன்ஷஷனேம் குஷநத்றட 
னடிரண."(2) 

 

                                                           
1. னயரரி 2557, னஸ்னறம் 1663. 
2. னயரரி 1425. 
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தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன 
ஸ்ஊத்(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : "என 
ணிர் (இஷநணிடம்) ன்ஷஷ றர்தரர்த்  
ரகத் ம் குடும்தத்றணனக்குச் வெனழ வெய்ரல் 
அண அனக்குத் ர்ரகறிடும்".(1) 

 

சன்நங்கில் ியம 
அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  

கூறுகறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்கள்அன்தபிப்ஷத 
ற்தரகழம் அற்கு (தறனரக ஷரண 
வகரடுத்ண) ஈடு வெய்தரகழம்இனந்ரர்கள்.(2) 

 

அண்பட யடீ்டரின் உரிபந ற் ினயர்கள் 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன்ஷண 
ஆஇர (னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : "அண்ஷட 
டீ்டரர் குநறத்ண ன்ணிடம் ஜறப்ரீல் (அஷன) 
அநறழறுத்றக்வகரண்ஶடினந்ரர். ந் அபிற் 
வகன்நரல், (ங்ஶக) அண்ஷட டீ்டரஷ ணக்கு 
ரரிமரக்கற ிடுரஶர ன்று கூட ரன் 
ண்ிஶணன்.(3) 

அன்ஷண ஆஇர(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் 
: "ரன், "அல்னரஹ்ின் ணஶ! ணக்கு இண்டு 

                                                           
1. னயரரி 55, னஸ்னறம் 1002. 
2. னயரரி 2585. 
3. னயரரி 6014, னஸ்னறம் 2624. 
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அண்ஷட டீ்டரர் உள்பணர். அர்கபில் ரனக்கு 
ரன் அன்தபிப்னச் வெய்ண?'' ன்று ஶகட்ஶடன். 
அற்கு தி (மல்) அர்கள், "இனரில் ரனஷட 
டீ்டு ரெல் உணக்கு வனக்கரக இனக்கறநஶர 
அனக்கு'' ன்று தறனபித்ரர்கள்.(1) 

 

சந்தம், வநன்பந, வறுபந 
ஜன்யற்ன்ல் 

தது குடும்த்பதத் தூண்டுதல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "னைர்கள் தி (மல்) அர்களுக்கு 
அஸ்மரன அஷனக்க (-உங்களுக்கு ம் 
உண்டரகட்டும்) ன்று (ெற்ஶந ரற்நற) மனரம் 
கூநறந்ரர்கள். அர்கள் கூநறஷப் னரிந்ணக் 
வகரண்ட ரன், அஷனக்குனஸ் மரன ல்னஃணர 
(-னம் ெரதனம் உங்களுக்ஶக உண்டரகட்டும்)  
ன்று தறல் கூநறஶணன். அப்ஶதரண தி (மல்) 
அர்கள்,  ஆிர! றரணம்! ல்னர 
ிங்கபிலும் பிணத்ஷக் ஷகரள்ஷஶ 
அல்னரஹ் ினம்னகறநரன்  ன்று வெரன்ணரர்கள். 
அற்கு ரன், அல்னரஹ்ின் ணஶ! அர்கள் 
வெரல்ஷ ீங்கள் வெினேநில்ஷனர? ன்று 
ஶகட்ஶடன். தி (மல்) அர்கள், அ(ர்கள் 

                                                           
1. னயரரி 6020. 
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வெரன்ண)ஷஶ அர்களுக்கு ரன் தறனரகக் 
கூநறஷ ீ வெினேந ில்ஷனர?  ரன் 
'அஷனக்கும்' (அவ்ரஶந உங்களுக்கும் ஆகட்டும்) 
ன்று (பிணரய்) குநறப்திட்ஶடஶண?  ன்று 
வெரன்ணரர்கள்.(1) 

அணஸ்(னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் : " (என 
ரள்) தி (மல்) அர்கள் ம் ணஷிரில் 
எனரிடம் இனந்(ண வகரண்டினந்)ரர்கள். 
திர்களுஷட ற்வநரன ணஷிரர் 
உழப் தண்டனள்ப ட்டு என்ஷந 
(திர்களுக்கரகப் திரள் எனரிடம்) வகரடுத் 
னுப்திணரர்கள். (அப்ஶதரண) தி (மல்) அர்கள் 
ரண டீ்டில் ங்கறினந்ரர்கஶபர அந்த் 
ணஷிரர் (ஶரத்றல்) அந்ப் திரபின் 
ஷகஷத் ட்டிிட்டரர். அந்த் ட்டு (கலஶ 
ிழுந்ண) உஷடந்ணிட்டண. உடஶண (ஆத்றப் 
தடரல்) தி (மல்) அர்கள் அந் உஷடந் 
ட்டின் ணண்டுகஷப என்று ஶெர்த்ரர்கள். திநகு 
ட்டினறனந் உஷ (ீண்டும்) அறஶனஶ 
என்று ஶெர்க்கனரணரர்கள். ஶலும், (அங்கறனந் 
ஶரர்கஷப ஶரக்கற), உங்கள் ரரர் ஶரப்தட்டு 
ிட்டரர்  ன்று வெரன்ணரர்கள். தின்ணர் அந்ப் 
திரஷப (அங்ஶகஶ) றறுத்ற ிட்டு ரறனந் 

                                                           
1. னயரரி 6395, னஸ்னறம் 5225. 
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டீ்டுக்கர(ணஷிர)ரிடறனந்ண ற்வநரன 
ட்ஷடக் வகரண்டு ச் வெய்ண, உஷடதட்ட 
ட்டுக்குரிரிடம் ல்ன ட்ஷட (ரற்நரக)க் 
வகரடுத்ண அனுப்திிட்டரர்கள். உஷடந் ட்ஷட 
உஷடக்கப்தட்ட டீ்டிஶனஶ ஷத்ணிட்டரர்கள்.(1) 

ஷணிிடறனக்கும் ஶரெத்ஷ ஷத்ண 
அர்கஷபக் குற்நம் திடிக்கக்கூடரண ன்தற்கு 
இந்திவரறில் ெரன்றுள்பண. இந் ஶரெம் 
வதண்கபிடம் இற்ஷகரக உள்ப தண்தரகும். 
ணினும் வறும் ெந்ஶகத்ஷனேம் னைகங்கஷபனேம் 
ஷத்ண ஶரெப்தடுரணண ரர்க்கத்றல் 
அனுறக்கப்தட்டன்று. 

 

ினயர்கின் உணழப்மக்கம் 

1. உண்ணும் ஜது என் கூறுயர்கள் ? 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன்ஷண 
ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் : 

"உங்கபில் எனர் உழ உட்வகரள்ளும்ஶதரண 
"திஸ்றல்னரஹ் )"அல்னரஹ்ின் வதரல் 
உண்ணுகறஶநன்( ன்று கூநட்டும். )அவ்ரறு( 
ஆம்தத்றல் கூந நந்ரல் )றஷணழ ந்ணம்"( 
திஸ்றல்னரயற தஃீ அவ்னறய ீ ஆகறஃரிய ீ
)"இவ்ழின் ஆம்தத்றலும் இறுறிலும் 

                                                           
1. னயரரி 5225. 
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அல்னரஹ்ின் வதரல் உண்ணுகறஶநன்( ன்று 
கூநறக்வகரள்பட்டும்".(1) 

 

2. உணயில் ினயர்கின் எிபநபம் 
அதபக் குப கூநருப்தும் : 

அன யளஷர (னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : 

"தி  (மல்) அர்கள் ந் உஷனேம் 
எனஶதரணம் குஷந வெரன்ணறல்ஷன. என வதரனள் 
திடித்ரல் அஷ உண்தரர்கள்; திடிக்கரிட்டரல் 
(உண்ரல்) ிட்டுிடுரர்கள்.(2) 

இரம் இப்னு யஜர் (ஹ்) அர்கள் 
கூநகறன்நரர்கள் : உஷக் குஷந வெரல்ரணண 
அஷணத் ரரித்னஷட ணஷ ஶரிஷண 
வெய்ரக அஷகறன்நண.  

ெறன கன்ரர் ண ஷணிக்கு 
னன்ணிஷனில் ண ஶறு உநழக்கரப் 
வதண்கபின் ெஷன வச்சுன் னெனம், 
அர்களுக்கு த்றில் வறுப்ஷதனேம் 
தஷகஷஷனேஶ ணண்டி ிடுகறன்நணர்.  

 

 

 

 

                                                           
1. அனரழத் 3767, றர்றீ 1858, இப்னு ரஜரஃ 3264. (அஷ்ஶஹ் 

அல்தரண ீஇஷண மயஹீ் ணக் கூநறனேள்பரர்.) 
2. னயரரி 3563, னஸ்னறம் 2064. 
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3. உணழப்தர்த்தங்கப வநச்சுதல் : 

ஜரதிர் இப்னு அப்றல்னரஹ் (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "(என னஷந) தி (மல்) 
அர்கள் ம் டீ்டரரிடம் கும்ன ஶகட்டரர்கள். 
அற்கு டீ்டரர், "ம்றடம் ிணரகறரி(கரடி) ட்டுஶ 
உள்பண''  ன்று கூநறணர். தி (மல்) அர்கள் 
ிணரகறரி(கரடி)ஷக் வகரண்டுச் வெரல்னற 
அஷ(த் வரட்டு)க்வகரண்டு உண்னரணரர்கள். 
ஶலும், "கும்னகபில் அனஷரணண ிணரகறரி 
(கரடி)ரகும்'' ன்று இன னஷந வெரன்ணரர்கள்.(1) 

 

4. உணழ உட்வகண்டு படிந்ததும் : 

அன உரர(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : "தி 
(மல்) அர்கள் (ெரப்திட்டு னடித் தின்) ண 
உழ ிரிப்ஷத டுக்கும் ஶதரண  

ِثٌ ًة  ِاَّلِ   ا َأ ْف ُه  ٌِّ ًة   َأ ٌْف َأ  ِفٌِ ،  ُه َأ  َأ ًة  اَأ ًٍّي   َأ  ِ   َأ َأ   ُه َأ َّل ٍط   َأ َأ   َأ ْف

نًةى نْف ُه،  ُه ْف َأ ْف نَأ   َأ   َأ َّل

"அல்யம்ண னறல்னரயற கஸீன் ய்ிதன் 
னதரகன் ஃதயீற, ஃஷக க்ஃதிய்ின் னர 
னத்இன் னர னஸ்ஃக்ணன் அன்யள 
ப்தணர"  ன்று திரர்த்றப்தரர்கள்.(2) 

 

                                                           
1. னஸ்னறம் 2052. 
2. னயரரி 5458. 
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வருள்: அறகரண, ணய்ஷரண, பறக்க 
ல்னரப் னகழும் (ன்நறனேம்) அல்னரஹ்ழக்ஶக 
உரிண. இஷநர! இப்னகழ் னற்றுப் வதநரண; 
ஷகிடப்தடக் கூடரண;  ிர்க்க னடிரண 
ஆகும். 

 

5. த்தபங்கில் பச்சுயிடுயபதத் 
தடுத்துள்ர்கள் : 

அன கரர (னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : "தி 
(மல்) அர்கள் (தனகும்) தரத்றத்றனுள் னெச்சு 
ிட ஶண்டரவணத் ஷட வெய்ரர்கள்".(1) 

 
6. ினயர்கள் யிரும்பும் உணழ ற் 

அயர்கின் நபயினர் : 
அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  

கூறுகறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்கள் இணிப்னப் 
தண்டத்ஷனேம் ஶஷணனேம் ினம்தி ந்ரர்கள்".(2) 

 
7. ினயர்கின் எின யழ்பக ற் 

அயர்கின் நபயினர் : 
உர்ர இப்னு மளஷதர் (ஹ்) அர்கள்   

கூறுகறன்நரர்கள்: ன்ணிடம் ஆிர (னற) 
அர்கள்,  ன் ெஶகரரி கஶண! ரங்கள் திஷந 

                                                           
1. னஸ்னறம் 267. 
2. னயரரி 5431. 
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தரர்ப்ஶதரம்; ீண்டும் திஷந தரர்ப்ஶதரம்; திநகும் 
திஷந தரர்ப்ஶதரம். இப்தடி இண்டு ரங்கபில் 
னென்று னஷந திஷந தரர்ப்ஶதரம். அப்தடி 
ினந்ணம், அல்னரஹ்ின் ணனஷட டீ்டில் 
(அடுப்தில்) வனப்ன னெட்டப்தடரண  ன்று 
கூநறணரர்கள். ரன், ன் ெறற்நன்ஷணஶ! ீங்கள் 
ஷக் வகரண்டு ரன் ரழ்க்ஷக டத்றணரீ்கள்? 
ன்று ஶகட்ஶடன். அற்கு அர்கள், இன கனப்தரண 
வதரனள்கள்: (என்று) ஶதரீச்ெம்தம்; (ற்வநரன்று) 
ண்ரீ் ி,  அல்னரஹ்ின் ணனக்கு 
அன்மரரிகபரண ெறன அண்ஷட டீ்டரர் 
இனந்ரர்கள். அர்கபிடம் ெறன அன்தபிப்ன 
எட்டகங்கள் (ணயீரக்கள்) இனந்ண. (அற்ஷநக் 
குநறப்திட்ட கரனத்றற்கு இனெரகப் 
தன்தடுத்றக் வகரள்ற்கரக அர்கள் இல் 
ரங்கறினந்ணர்.) அர்கள் (அற்நறனறனந்ண 
கறஷடக்கறன்ந) க்குரி தரஷன தி(மல்) 
அர்களுக்குக் வகரடுப்தரர்கள். தி (மல்) அர்கள் 
அஷ ங்களுக்கு அனந்க் வகரடுப்தரர்கள் ன்று 
கூநறணரர்கள்.(1) 

 
 

                                                           
1. னயரரி 2567, னஸ்னறம் 2972. 
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8. சுபயன உணழகில் நபயிபனபம் 
ஜசர்த்துக்வகள் யிரும்புயர்கள் : 

அணஸ் இப்னு ரனறக் ( னற) அர்கள்   
கூறுகறன்நரர்கள் : தி (மல்) அர்களுக்கு அண்ஷட 
டீ்டுக்கரர் எனர் இனந்ரர். தரெலகரண அர் 
ன்கு (ம் க) கும்ன ெஷக்கக் கூடிரக 
இனந்ரர். அர் தி (மல்) அர்களுக்கரக உழ 
ெஷத்ணிட்டு அர்கஷப அஷப்தற்கரக 
ந்ரர். தி(மல்) அர்கள் (ம் அனகறல் 
தெறஶரடு இனந் ம் ணஷி) ஆிர (னற) 
அர்கஷப ஷெஷக வெய்ண கரட்டி "இனம் 
(னரர)?''  ன்று ஶகட்டரர்கள், அர் (உழ 
குஷநரக இனந்ரல்), "இல்ஷன (ஶண்டரம்)''  
ன்று கூநறிட்டரர். தி(மல்) அர்கள் "இல்ஷன 
(அவ்ரநரின் ரனும் ரட்ஶடன்)'' ன்று 
கூநறிட்டரர்கள். அர் தி(மல்) அர்கஷப 
அஷப்தற்கரக றுதடினேம் ந்ரர். அப்ஶதரணம் 
தி(மல்) அர்கள், "இனம் (னரர)?'' ன்று 
(ஆிர (னற) அர்கஷப ஷெஷக வெய்ண) 
ஶகட்டரர்கள். அப்ஶதரணம் அர் "இல்ஷன 
(ஶண்டரம்)''  ன்று கூநறணரர். தி(மல்) 
அர்களும் "(அவ்ரநரின் ரனும்) இல்ஷன''  
ன்று கூநறிட்டரர்கள்.அர் தி(மல்) அர்கஷப 
அஷப்தற்கரக றுதடினேம் ந்ரர். அப்ஶதரணம் 



திர்கள் ணண குடும்தத்ணடன் 
 

54 
 

அல்னரஹ்ின் ணர் (மல்) அர்கள் "இனம் 
(னரர)?'' ன்று (ஆிர (னற) அர்கஷப 
ஷெஷக வெய்ண) ஶகட்டரர்கள். அர் னென்நரண 
னஷந "ெரி (னரம்)'' ன்நரர். தின்ணர் இனனம் 
எனஷவரனர் தின்வரடர்ந்ண அண 
டீ்டுக்குப் ஶதரய்ச்ஶெர்ந்ணர்.(1) 

பும் ஜசுயபத யிட்டும் தது 
நபயினபபத் தடுத்தல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : தி (மல்) அர்கபிடத்றல் என 
ணிஷப் தற்நற வெரன்ஶணன். அப்ஶதரண அர்கள் 
"என ணினஷட வெரல்ஷனப் ஶதரன்ஶநர 
வெஷனப் ஶதரன்ஶநர (அஷக் குஷந கரணும் 
ஶரக்கறல் வெரல்னற அல்னண வெய்ண) கரட்டுணம், 
ணக்கு இவ்ரறு இவ்ரவநல்னரம் இனந்ரல் 
(ன்நரினக்குஶ) ன்று கூநணம் ணக்கு 
ினப்தறல்ஷன" ன்நரர்கள். அன்ஷணர்கள் 
கூறுகறன்நரர்கள்: "அன்ஷண மதிய்ர(னற) 
அர்கஷபப் தற்நற, "அல்னரஹ்ின் ணஶ 
அர்கள் குட்ஷடரண வதண் " ன்று ஷெஷக 
வெய்ண கூநறஶணன். "அப்ஶதரண திர்கள் "ீர் 
உங்கபண ற்வெல்கஷப என ரர்த்ஷனேடன் 

                                                           
1. னஸ்னறம் 2037. 
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கனந்ண ிட்டீர். கடல் ீஷ அவ்ரர்த்ஷனேடன் 
கனந்ரல் அன் றநஶ ரநறிடும் ன்நரர்கள்".(1) 

நபயினபபக் பகனள்யதல் ினயர்கின் 

யமகட்டலும் ச எடுத்துக்கட்டல்களும் 

வதண்கள் நறஷக்கும் தட்ெத்றல் 
அர்களுக்கரகப் வதரறுத்ணக் வகரள்ளும்தடி 
தி(மல்) அர்கள் ினேள்பரர்கள். "இஷந 
ம்திக்ஷக வகரண்ட ஏர் ஆண் இஷந ம்திக்ஷக 
னேள்ப என வதண்ஷ (னழுஷரக) வறுத்ண 
எணக்க ஶண்டரம். அபிடறனந்ண அர் என 
குத்ஷ வறுத்ரலும், ற்வநரன குத்ஷக் 
கண்டு றனப்றவகரள்பட்டும்'' ன்று கூநறணரர்கள்".(2) 

ஷணிிடறனந்ண றஷநகஷபத் ஶடி, 
குஷநகஷபப் னநக்கிப்தன் தரல் அஷக்கும் 
என ல்ன வநறனஷநரக ஶற்கண்ட திவரற 
றகழ்கறன்நண. றர்ஷநகஷபத் ணனித் ணனி 
ஆரய்ண, குடும்தத்றல் திபஷனேம் 
வறுப்ஷதனேஶ ற்தடுத்ணகறன்நண. இஷநன் 
தின்னரறு கூறுகறன்நரன் : 

                                                           
1. அனரழத் 4875, றர்றீ 2502. (அஷ்ஶஹ் அல்தரண ீஇஷண 

மயஹீ் ணக் கூநறனேள்பரர்.) 
2. னஸ்னறம் 1469. 
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 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ

نساءَّ جف  ١٩:  ال

"ீங்கள் அர்கஷப வறுத்ரல் , ீங்கள் 
வறுக்கும் என்நறல் அல்னரஹ் ரபரண 
ன்ஷகஷப அஷத்றனப்தரன்".(றமர :19) 

ஷணிஷத் ணன்னறுத்ணதன் ெறநந் 
ிசுரெறல்னவண தி (மல்) அர்கள் 
கூநறனேள்பரர்கள். 

தது நபயினபபக் பகனள்யதல் இஜத 
ினயர்கின்ச எடுத்துக்கட்டல்கள் 

1. தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன்ஷண 
ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள்: 

"உங்கபில், ணண ஷணிரிடத்றல் ெறநந்ஶ 
உங்கபில் ெறநந்ர். ணண ஷணிரிடத்றல் 
ரன் ெறநந்ணரக உள்ஶபன். உங்களுஷட 
வனங்கற ஶரர் ித்ரல் அஷ (ப்தற்நறப் 
ஶதசுஷ) ிட்டுிடுங்கள்.(1) 

2. அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறு 
கறன்நரர்கள்: "ணக்கு ரிடரய் ற்தட்டினக்கும் 

                                                           
1. றர்றீ 3895. (அஷ்ஶஹ் அல்தரண ீஇஷண மயஹீ் ணக் 

கூநறனேள்பரர்.) 
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ஶதரண தி (மல்) அர்கள் ன்ஷண ணி கட்டிக் 
வகரள்ளுரறு திப்தரர்கள். (ரன் அவ்ரஶந 
வெய்ண வகரள்ஶன்.) அப்ஶதரண அர்கள் ன்ஷண 
அஷத்ணக் வகரள்ரர்கள்".(1) 

3. ஶலும் அன்ஷணர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் : 

"தி (மல்) அர்கள் ரன் ரிடரனேடன் 
இனக்கும் ஶதரணம் ணண டிில் ண ஷனஷ 
ஷத்தடி றனக்குர்ஆன் ஏணரர்கள்".(2) 

4. தி (மல்) அர்கபின் ணஷிரர் 
ஷனெணர (னற) அர்கள் கூநறஷத் ரன் 
ஶகட்டரகஇப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கபரல் 
உரிஷிடப்தட்ட குஷப் (ஹ்) ன்தர் 
கூறுகறன்நரர்:"ணக்கு ரிடரய் ற்தட்டினக்கும் 
ஶதரண ன்னுடன் தி (மல்) அர்கள் தடுத்றனப் 
தரர்கள். ணக்கும் அர்களுக்கும் இஷடஶ ஏர் 
ஆஷடஶ (ஷடரக) இனக்கும்".(3) 

5. அன்ஷண ஆஇர(னற) அர்கள்  கூறு 
கறன்நரர்கள்: "ணக்கு ரிடரய் ற்தட்டினக்கும்  
ஶதரண ரன் (ஶனும் தரணத்ஷப்) தனகறிட்டு 
அஷ தி (மல்) அர்கபிடம் வகரடுப்ஶதன். 

                                                           
1. னயரரி 300. 
2. னயரரி 297, னஸ்னறம் 301. 
3. னஸ்னறம் 295. 
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அப்ஶதரண அர்கள் ரன் ரய் ஷத் இடத்றல் 
ண ரஷ ஷத்ண அனந்ணரர்கள். ரிடரய் 
ற்தட்டினந் ரன் இஷநச்ெறனேள்ப லும்னத் 
ணண்ஷடக் கடித்ணிட்டு அஷ திர்கபிடம் 
வகரடுப்ஶதன். ரன் ரய் ஷத் இடத்றல் 
அர்கள் ண ரஷ ஷ(த்ணப் னெற)ப்தரர்கள்".(1) 

ரிடரய்ப் வதண்களுடன் ஶெர்ந்ண உநங்குண, 
உண்ணுண ஶதரன்ந ிடங்கள் தற்நற ஶற்கூநப் 
தட்ட வதரன்வரறகபில் உள்பண. னைர்களுக்கு 
ரற்நரக ரம் இவ்ரறு டந்ண வகரள்ரல் 
உப ரீறரகழம், உடல் ரீறரகழம் என ி 
ஶரிஷணஷ அனுதிக்கும் அளுக்கு ண 
ஆர்ல் கறஷடக்கறன்நண.  

6. ஶலும் அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்கள்  ஶரன்தி 
னக்கும் றஷனிஶனஶ ணண ஷணிரில் 
எனஷ னத்றடக்கூடிரக இனந்ரர்கள் " 
ன்று கூநறிட்டு அனுடன் ெம்தந்ப்தட்டர் 
ரம்ரன் ன்தஷ உர்த்ணம் னகரக 
அன்ஷணர்கள் ெறரித்ரர்கள்.(2) 

                                                           
1. னஸ்னறம் 300. 
2. னயரரி 1928. 
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7. அஸ்த் (ஹ்) கூறுகறன்நரர் :"தி (மல்) 
அர்கள் டீ்டில் ன்ண (ஶஷன) வெய்ண 
ந்ரர்கள்?  ன்று ரன் ஆிர (னற) 
அர்கபிடம் ஶகட்ஶடன். அற்கு ஆிர (னற) 
அர்கள், ம் டீ்டரனக்கரக (டீ்டு) ஶஷனகஷபச் 
வெய்ண ந்ரர்கள். வரழுஷக ஶம் ந்ணம் 
(ஶஷனகஷப ிட்டுிட்டு) வரழுஷகக்குப் னநப் 
தட்டுிடுரர்கள் ன்று தறனபித்ரர்கள்.(1) 

ெறன கன்ரரிடறனந்ண ரம் ஶகள்ிப்தடும் 
அறர்ச்ெறரண கல் ன்ணவணில், அர்கள் 
டீ்டிற்கு வபிஶ அல்னண ண 
ினந்றணனடன் இழ னழுணம் ிறத்றனந்ண 
கஷத்ணக் வகரண்டினப்தரர்கள். ஆணரல், அஷச் 
வெய், இஷச் வெய்ரஶ ன்று வறும் இக்கும் 
ஆஷகஷப ரத்றஶ வெிடுக்கும் ணண 
ஷணினேடன் அவ்ரறு அறக ஶம் வெனிடு 
றல்ஷன. அறலும் ண ஷணினேடன் இவ்ரறு 
உட்கரர்ந்ண ணம் ிட்டுப்ஶதசுஷத் ரழ்ழ 
ணப்தரன்ஷனேடன் ஶரக்கும் ெறன கன்ரனம் 
உபர். 

 

                                                           
1. னயரரி 676. 
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இண ஶதரன்நர்களுக்கு ரம் வெரல்ன 
ினம்னண ன்ணவன்நரல், தி (மல்) அர்கள் 
ணண அறக ஶஷனப் தளுக்களுக்கு த்றில் 
என னஷந ணண ஷணி ஆஇர (னற) 
அர்களுடன் இில் ீண்ட ஶம் உஷரடிக் 
வகரண்டினக்கறன்நரர்கள். அநறரஷக்கரன 10 
வதண்களுஷட ெம்தங்கஷப என்நன்தின் 
என்நரக அன்ஷணர்கள் திர்களுக்கு 
வெரல்னறக் வகரண்டினக்கறன்நரர்கள். திர்கஶபர 
அவ்ஷணத்ஷனேம் னன்னறுலுடன் வெி 
ெரய்த்ணக் வகரண்டினக்கறன்நரர்கள். "உம்ன மர்ஃ " 
ழஷட யீஸ் ன்று வதர் வதற்ந இந் 
திவரற றகழம் ீபரணண. ெனெகப் 
வதரறுப்னக்கஶபர ணணத்ணத்றன் கடஷகஶபர 
ஷணிக்கு வெிெரய்த்ண கறழ்ச்ெறனேடன் 
உஷரடுஷ ிட்டும் திர்கஷபத் 
டுக்கில்ஷன.  

இரம் வ் ீ (ஹ்) கூறுகறன்நரர்கள் :"உம்ன 
மர்ஃ" ழஷட யீமறல் தன தடிப்திஷணகள் 
உள்பரக அநறஞர்கள் கூநகறன்நணர். 
ஷணினேடன் அகரக டந்ண வகரள்ணம் 
அறலுள்பண ரன். 
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ெறன கன்ரர் ண ஷணினேடன் ெறன 
ெந்ர்ப்தங்கபில் பிணரக டந்ண வகரள்ரர்கள். 
இன்னும் ெறன ெங்கபில் அவ்ரறு டக்க 
ரட்டரர்கள். கன் ஶஷனினறனந்ண றனம்தி 
ணரஶனர அல்னண இில் ரரக ந்ரஶனர 
ஷணிின் ஶதச்ஷெத் ரங்கறக்வகரண்டு 
வெிெரய்க்க ரட்டரர்கள். ஆணரல் திர்கஶபர 
அவ்ரநறனக்கில்ஷன. அர்கள் ண ஷணி 
னடன் பிணரகழம் வன்ஷரகழம் டப்தற் 
வகன்று குநறப்திட்ட ஶம் கறஷடரண. இஶர 
ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் : "தி 
(மல்) அர்கள்  (னணஷஷடந் தின்) 
உட்கரர்ந்ண (இழத் வரழுஷக) வரழுறனக்  
கறநரர்கள். அப்ஶதரண உட்கரர்ந்தடிஶ ஏணரர்கள். 
ஏ ஶண்டிறல் னப்தண அல்னண ரற்தண 
ெணங்கள் ஞ்ெறினக்கும் ஶதரண ழுந்ண றன்று 
அஷ றஷனிஶனஶ ஏறிட்டு னகூஉச் 
வெய்ரர்கள். தின்ணர் மஜ்ரச் வெய்ரர்கள். 
இண்டரம் க்அத்றலும் இண ஶதரன்ஶந 
வெய்ரர்கள். வரழுண னடித்ணம் தரர்ப்தரர்கள். 
அப்ஶதரண ரன் ிறத்ணக் வகரண்டினந்ரல் 
ன்னுடன் ஶதெறக் வகரண்டினப்தரர்கள். ரன் 
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உநங்கறக் வகரண்டினந்ரல் அர்களும் தடுத்ணக் 
வகரள்ரர்கள்.(1) 

எனர் ணண ஷணினேடன் இின் கஷடெற 
ஶங்கபில் உஷரடிக் வகரண்டினக்கறநரர் ன்று 
ெறனரிடம் கூநப்தட்டரல், இண மயர் ஶம், 
இழத்வரழுஷக வரழுண திரர்த்றக்கும் ஶம் 
ண அர்கள் தறனபித்ண ிடுரர்கள். 
அர்களுஷட கூற்று உண்ஷரணணரன். 
ஷணினேடன் உஷரடுணம் கத்ரண 
க்கங்கபிவனரன்று ன்தஷனேம் கணித்ணக் 
வகரள்ப ஶண்டும்.  

ினயர்கின் கிழ 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள் கூநறரக 
உர்ர இப்னு மளஷதர் (ஹ்) கூறுகறன்நரர் :"என 
ணிர் (ங்கள் டீ்டுக்குள் ) தி (மல்) 
அர்கபிடம் அனுற ஶகட்டரர். அப்ஶதரண தி 
(மல்) அர்கள், "அஷ உள்ஶப ச் 
வெரல்லுங்கள். அந்க் கூட்டத்ரரிஶனஶ (இர்) 
ஶரெரணர்''  ன்று அஷப் தற்நறச் 
வெரன்ணரர்கள். (டீ்டுக்கு உள்ஶப) அர் 
ந்ஶதரண (ல்னரரிடனம் ஶதசுஷப் ஶதரன்ஶந) 
அரிடனம் தி (மல்) அர்கள் கணிரகப் 

                                                           
1. னயரரி 1119, னஸ்னறம் 731. 
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ஶதெறணரர்கள். (அர் ஶதெறிட்டு ழுந்ண வென்நணம்) 
ரன், "அல்னரஹ்ின் ணஶ! ீங்கள் அஷக் 
குநறத்ண என ிரகச் வெரன்ணரீ்கள். திநகு 
அரிடஶ கணிரகப் ஶதெறணரீ்கஶப?'' ன்று 
ஶகட்ஶடன். அப்ஶதரண தி (மல்) அர்கள், 

"ஆிர! அல்னரஹ்ிடம் றுஷ ரபில் 
குறரல் றகழம் ஶரெரணர் ரவணில், 
 க்கள் ண அனனப்தரண ஶதச்சுகபினறனந்ண 
(ம்ஷத்) ற்கரத்ணக் வகரள்ப எணங்கறக் 
வகரள்கறநரர்கஶபர அர்ரன். (அனனப்தரண 
ஶதச்சுகள் ஶதசும் அர் குநறத்ண ச்ெரிக்ஷக 
வெய்ஶ அஷப் தற்நற அவ்ரறு வெரன்ஶணன்)''  
ன்நரர்கள்.(1) 

திர்கஶபர கண்ிறக்கர்கள். அர்கள் 
ீர்களுடன் டந்ண வகரள்ளும் னஷநரன் இண. 
அப்தடிவன்நரல் ஷணஶரனடன் வ்பழ 
கணிரக டந்ண வகரள்ரர்கள்? 

 

 

 

                                                           
1. னயரரி 6032, 6131, னஸ்னறம் 2591. 
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தருநணயிருந்தல் சபத்பத 
எடுக்கநருத்தல் 

அணஸ் இப்னு ரனறக் ( னற) அர்கள்   
கூறுகறன்நரர்கள் : தி (மல்) அர்கள் ஷகதனக்கு(ப் 
தஷடவடுத்ண) ந்ண, அல்னரஹ் (அங்குள்ப) 
ஶகரட்ஷடஷ அர்களுக்குத் றநந்ண ிட்ட ஶதரண,  
மஃதிய்ர தின்த் யளஷ ன்தரின் அகு 
தற்நறக் கூநப்தட்டண. னண ப்வதண்ரக இனந் 
அனஷட கர் வகரல்னப்தட்டுிட்டரர். 
அஷ தி (மல்) அர்கள் (ஶதரர்ச் வெல்த்றல்) 
ண தங்கரகப் வதற்று (ந்ண) வகரண்டரர்கள். 
அஷ தி (மல்) அர்கள் ம்னடன் அஷத்ணக் 
வகரண்டு னநப்தட்டரர்கள். ெத்ணஸ்மஹ்தர 
னுறடத்ஷ ரங்கள் அஷடந் ஶதரண அர் 
ரிடரினறனந்ண ணய்ஷஷடந்ரர். தி 
(மல்) அர்கள் அனடன் ரம்தத்ற உநஷத் 
வரடங்கறணரர்கள். திநகு (ஶதரீச்ெம் தம், வய், 
 தரனரஷடக் கட்டி ஆகறற்ஷநக் கனந்ண) ஷயஸ் 
ணப்தடும் ஏர் உஷத் ரரித்ண ெறநற ஶரல் 
ிரிப்தில் ஷத்ரர்கள். தி (மல்) அர்கள் 
உம்ஷச் சுற்நறனேள்பர்களுக்கு அநறினேம்! 
 ன்நரர்கள். மஃதிய்ர (னற) அர்கஷப 
ந்ற்கரக தி (மல்) அர்கள் ங்கற 
ினந்ரக அண அஷந்ண! திநகு ரங்கள் 



திர்கள் ணண குடும்தத்ணடன் 
 

65 
 

ீணரஷ ஶரக்கறப் னநப்தட்ஶடரம். தி (மல்) 
அர்கள் எட்டகத்றன் ஶல், என ஶதரர்ஷ 
(ஶதரன்ந அங்கற)ரல் மஃதிய்ர (னற) அர்கஷபச் 
சுற்நற றஷ அஷத்ரர்கள். திநகு எட்டகத்றன் 
அனகறல் அர்கள் அர்ந்ரர்கள். மஃதிய்ர (னற) 
அர்கள், தி (மல்) அர்கபின் னங்கரல் ீண 
ண கரஷன ஷத்ண எட்டகத்றல் நறணரர்கள்.(1) 

இந் அகரண கரட்ெற, திர்கள் ணண 
ஷணினடன் டந்ண வகரள்ளும் அகற 
னஷநஷஶ டுத்ணக்கரட்டுகறன்நண. அஶர என 
வற்நறத்பதற, ணரக அனுப்தட்ட என தி. 
அவ்ரநறனந்ணம் இச்வெல் அனஷட ந் 
றப்ஷதனேம் ெற்ஶநனும் குஷநக்கில்ஷன. 
ஷணி ஶரனேற்நறனக்கும் ஶதரணம், 
கனழற்நறனக்கும் ஶதரணம், அளுஷட ஶரஷ 
இனகுரக்கும் வதரனட்டு அளுக்கு உி 
வெய்ணம் ஷணினேடன் அகற னஷநில் 
டப்தறல் உள்படங்கும் ன்தஷனேம் இங்கு 
கணிக்க ஶண்டும். 

 

 

 

                                                           
1. னயரரி 4211. 
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ினயர்கின் சபநங்கில் நபயினர் 
ங்வகடுத்தல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : "தி (மல்) அர்களு க்கு 
ஆம்தரக ந் ஶ அநறிப்ன (ய)ீ 
ணக்கத்றல் கண்ட உண்ஷக் கணழகபரகஶ 
இனந்ண. இந்திவரறின் வரடர்ச்ெறில்……. 

(வரடர்ந்ண ஆிர (னற) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்:) திநகு (அச்ெத்ரல்) அந் 
ெணங்களுடன் இம் தடதடக்க அல்னரஹ்ின் 
ணர் (மல்) அர்கள், (ம் ணஷிரர்) கீஜர 
தின்த் குஷனறத் (னற) அர்கபிடம் ந்ண 
ன்ஷணப் ஶதரர்த்ற ிடுங்கள்;  ன்ஷணப் ஶதரர்த்ற 
ிடுங்கள் ன்நரர்கள். அவ்ரஶந டீ்டரனம் 
அர்கஷபப் ஶதரர்த்றிட அச்ெம் அர்கஷப 
ிட்டகன்நண. தின்ணர் கீஜரிடம் டந்ற்ஷநத் 
வரிித்ண ிட்டு ணக்ஶகணம் ஶர்ந்ண ிடுஶர 
ண ரன் அஞ்சுகறஶநன் ன்று வெரன்ணரர்கள். 

அற்கு கீஜர (னற) அர்கள், அப்தடிவரன்றும் 
ஆகரண. அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! உங்கஷப 
என ஶதரணம் அல்னரஹ் இறழதடுத் ரட்டரன்; 

(வணணில்) ரங்கள் உநழகஷபப் ஶதி டந்ண 
வகரள்கறநரீ்கள்; (ெறப்தடுஶரரின்) தரத்ஷச் 
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சுக்கறநரீ்கள்; நறர்களுக்கரகப் தரடுதடுகறநரீ்கள்;  
ினந்றணர்கஷப உதெரிக்கறநரீ்கள்;  ஶெரஷணில் 
ஆட்தட்ஶடரனக்கு உி வெய்கறநரீ்கள் (அணரல் 
ீங்கள் அஞ்ெ ஶண்டி றல்ஷன) ன்று (ஆறுல்) 
வெரன்ணரர்கள்…….

(1) 
இவ்ரறுரன் என ஷணி இனக்க ஶண்டும். 

ற்கரரிங்கபில் கனுக்கு உ ஶண்டும். 
அனக்குத் ணன்தங்கள், கஷனகள் ஶதரன்ந 
ஶெரஷணகள் ற்தடும்ஶதரண அச்சுஷஷக் 
குஷநக்க ஶண்டும். இவ்ரநரண ஶெரஷணகள் 
ற்தடும்ஶதரண அல்னரஹ்ின்தரல் ீப றகரட்ட 
ஶண்டும்.  

வண்ிள்பகப யர்ப்தல் ினின் 
யமகட்டலும் 

அவ்யறு வசய்ஜயரின் சப்பும் கூபம் 

திர்கள் ணஷி அன்ஷண ஆஇர (னற) 
அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :ன்ணிடம் ஶனும் 
(னம்தடி) ஶகட்டு என வதண்ி ந்ரர். 
அனடன் இன வதண் குந்ஷகள் இனந்ணர். 
அப்ஶதரண எஶ என ஶதரீச்ெம் தத்ஷ ி 
ஶவநணழம் அனக்கு ன்ணிடம் கறஷடக்க 
ில்ஷன. ஆகஶ,  ரன் அஷ அனக்குக் 

                                                           
1. னயரரி 03. 
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வகரடுத்ஶன். உடஶண அஷண அர் இண்டரகப் 
திரித்ண குந்ஷகள் இனனக்கும் தங்கறட்டுக் 
வகரடுத்ரர். திநகு அப்வதண்ி ழுந்ண வென்று 
ிட்டரர். தின்ணர் தி (மல்) அர்கள் ந்ரர்கள். 
அர்கபிடம் இண தற்நற ரன் வென்ஶணன். 
அற்கு  தி (மல்) அர்கள், "ரர் இந்ப் வதண் 
குந்ஷகபில் என்றுக்குப் வதரறுப்ஶதற்று ன்ஷ 
னரிரஶர அனக்கு அந்க் குந்ஷகள் 
கத்றனறனந்ண டுக்கும் றஷரக இனப்தரர்கள்'' 
ன்நரர்கள்.(1) 

ஶற்கண்ட திவரறினறனந்ண வதநப்தடும் 
தரடங்கள் : 

1. ஶஷனேஷடஶரனக்குச் ெறநறபஶனும் 
ர்ம் வெய்ல். 

2. வதண்திள்ஷபகளுக்கு னழ வெய்றல் 
கத்ரண ெறநப்னண்டு. அணரன், அர்கள் கறல் 
ணஷரல் றஷரக இனப்தரர்கள். 

3. வதண்திள்ஷபகஷப ெறநந்னஷநில் 
பர்ப்தவன்தண அல்னரஹ் ணண அடிரர்களுக்கு 
ஷத்ணள்ப என ஶெரஷணரகும். 

                                                           
1. னயரரி 5995, னஸ்னறம் 2629. 
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உயிர்களுடன் ஜசர்ந்து டப்துற் 
ினயர்கள் 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரக அன்ஷண 
ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் :உநழ 
(இஷநனபின்) என கறஷபரகும். ஆகஶ, 

"அனுடன் ரர் எட்டி ரழ்கறன்நரஶர அனடன் 
ரனும் உநழ தரரட்டுஶன். அஷ ரர் 
னநறத்ணக் வகரள்கறநரஶர அஷ ரனும் 
னநறத்ணக் வகரள்ஶன்'' (ன்று உநஷப் தஷடத் 
ஶதரண இஷநன் வெரன்ணரன்).(1) 

ினயர்கின் ிபர்த்தபகள் ற் 
நபயினர் 

திர்கள் ஶகட்கும் திரர்த்ஷணகள் தன 
உள்பண. ணினும் அற்நறல் தன அன்ஷண 
ஆஇர (னற) அர்கள் ரினரகஶ ந்ணள்பண. 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறு 
கறன்நரர்கள் :தி (மல்) அர்கள் வரழுஷகில் 
ணஆ வெய்னேம் ஶதரண, இஷநர! தரத்றனற 
னந்ணம், கடணினறனந்ணம் உன்ணிடம் தரணகரப்னத் 
ஶடுகறஶநன்  ன்று கூறுரர்கள். (இஷச் 
வெினேற்ந) எனர் தி (மல்) அர்கபிடம், 

                                                           
1. னயரரி 5989. 
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 அல்னரஹ்ின் ணஶ! ரங்கள் கடன் 
தடுறனறனந்ண இவ்பழ அறகரகப் தரணகரப்னத் 
ஶடுற்குக் கரம் ன்ண? ன்று ஶகட்டரர். 
அற்கு தி (மல்) அர்கள், ணின் கடன்தடும் 
ஶதரண வதரய் ஶதசுகறநரன்; ரக்குறுற ந்ண (அற்கு) 
ரறு வெய்கறநரன்ன்று தறனபித்ரர்கள்.(1) 

தர்ர இப்னு வௌதல் அல்அஷ்ஜஈ (ஹ்) 
கூறுகறன்நரர் :ரன் ஆிர (னற) அர்கபிடம், தி 
(மல்) அர்கள் அல்னரஹ்ிடம் ஶண்டிந் 
திரர்த்ஷணகள் குநறத்ணக் ஶகட்ஶடன். ஆிர 
(னற) அர்கள்,  

ًْف   َأالّل  ّل  وُه  إنِّ ِ لْف ُه      َأ ِّ  ِ  ْف  ِ  َأ   َأ ُه ْف    ْف َأ ْف  ا ْف      َأ ِّ   ِ  ْف   َأ

"அல்னரயளம்! இன்ண ீஅஊண திக்க றன் ர்ரி 
ர அறல்த்ண,  றன் ர்ரி ர னம் அஃல்'  
ன்று தி (மல்) அர்கள் திரர்த்றப்தரர்கள் ணப் 
தறனபித்ரர்கள்.(2) 

வருள்: இஷநர! ரன் வெய்ற்நறன் 
ீங்கறனறனந்ணம் ரன் வெய்த் நறற்நறன் 
ீங்கறனறனந்ணம் உன்ணிடம் தரணகரப்னக் 
ஶகரனகறஶநன்.) 

                                                           
1. னயரரி 2397, னஸ்னறம் 589. 
2. னஸ்னறம் 2716. 
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ஓதப்ர்த்தல், இபக்கம், அழுபக 

ஜன்யற்ல் ினயர்கள் 
அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  

கூறுகறன்நரர்கள் :தி (மல்) அர்கள் 

ِ  َأ   انَّل ِأ،  َأ َّل   ا َأ أَأ    ْف َأ ِ  ٌَأ  ِ ،   َأنْف َأ  إِ َّل  اَأ ُه   َأ ِ  َأ   َأ   ا ِّ َأ اُه

"இம்மயறல் தஃஸ். ப்தன்ணரஸ்! திறகஷ் 
றஃதரஉ. னர கரறஃத னயள இல்னர அன்த்"  
ன்று கூநற ஏறப்தரர்த்ண ந்ரர்கள்.(1) 

வருள்: க்கஷப இட்ெறப்தஶண! ணன்தத்ஷத் 
ணஷடப்தரரக! றரம் உன் கத்றல்ரன் 
உள்பண. உன்ஷணத் ி ணன்தத்ஷ ீக்குதர் 
ஶறு னம் இல்ஷன. 

அன்ஷண ஆஇர(னற) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் 

:தி (மல்) அர்கள் கண்ணூனி(ன் ீ 
ிஷபி)னறனந்ண ிடுதட ஏறப்தர்த்ணக் வகரள்ளும் 
தடி கட்டஷபிட்டரர்கள்'  அல்னண ணக்குக் 
கட்டஷபிட்டரர்கள்.'(2) 

அணஸ் இப்னு ரனறக்(னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் : ரங்கள் தி(மல்) அர்களுடன் 
அனஷமப் அல்ஷகன் ன்தனஷட டீ்டிற்குச் 

                                                           
1. னயரரி 5744, னஸ்னறம் 2191. 
2. னயரரி 5738, னஸ்னறம் 2195. 
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வென்ஶநரம். அர் (திர்கபின் னல்ர்) 
இப்ரயனீஷட வெினறத்ரின் கரரர். 
தி (மல்) அர்கள் இப்ரயஷீ டுத்ண 
னத்றட்டு உச்ெறனகர்ந்ரர்கள். தின்ன ற்ஶநரர் 
ெந்ர்ப்தத்றல் அங்கு வென்ஶநரம். (அவ்ஶஷப) 
இப்ரயமீ் த் னரில் னெச்ஷெ இழுத்ண 
ிட்டுக் வகரண்டினந்ரர். தி (மல்) 
அர்களுஷட இன கண்கபினறனந்ணம் கண்ரீ் 
றந்ண. அப்ஶதரண அப்ணர்ஹ்ரன் இப்னு அவ்ப் 
(னற) அர்கள், "அல்னரஹ்ின் ணஶ ீங்களுர 
(அழுகறன்நரீ்கள்)?" ண ிணிணரர்கள். அற்கு தி 
(மல்) அர்கள் : "அவ்தின் கஶண இணரன் 
இக்கம்" ன்று கூநறிட்டு, வரடர்ந்ண: "றச்ெரக 
கண்ினறனந்ண கண்ரீ் றகறன்நண, உள்பம் 
கஷனஷடகறன்நண, ங்களுஷட ரன் 
வதரனந்றக் வகரள்ஷத் ி ஷனேம் ரங்கள் 
கூநரட்ஶடரம். இப்ரயஶீ உங்கள் திரிரல் ரம் 
கஷனஷடகறஶநரம்" ன்நரர்கள்.(1) 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் :ங்கபில் என ணிர் ஶரய் 
ரய்ப்தட்டரல், தி (மல்) அர்கள் ண னக் 
கத்ரல் அஷத் டிிட்டுப் திநகு,  

                                                           
1. னயரரி 1303.  
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 ِ  ِ  إِ َّل  ِ  َأ اَأ   َأ   ا َّل ِفً،  َأنْف َأ   َأ  ْف ِ   انَّل ِأ،  َأ َّل   ا َأ أَأ   َأوْف

،   َأ َأ ًة  ٌُه َأ ِ  ُه   َأ  ِ  َأ اًة  ِ  َأ اُه َأ

"அத்யறதில் தரஃஸ் ப்தந் ரஸ். ஷ்ஃதி 
அன்த்ஷ் ரஃத.ீ னர றஃதரஅ இல்னர றஃதரஉக 
றஃதரஅன் னர னேஃகரறன மகன்'' ன்று 
திரர்த்றப்தரர்கள். (1) 

வருள்: ணிர்கஷபப் தஷடத்ணப் 
தரரிப்தஶண! ஶரஷப்ஶதரக்கற அநஶ ஶரில் 
னரரறு குபிப்தரரக. ீஶ குபிப்தன். 
உன் றரத்ஷத் ி ஶறு றரம் 
இல்ஷன. 

அன்ஷண உம்ன மனர (னற) அர்கள்  
கூறுகறன்நரர்கள் :"என னஸ்னறனக்கு ஶனும் 
ணன்தம் ஶனம்ஶதரண அர் அல்னரஹ்ின் 
கட்டஷபக்ஶகற்த "இன்ணர னறல்னரயற  இன்ணர 
இஷனயற ரஜறஊன்' (றச்ெரக ரம் அல்னரஹ் 
ழக்ஶக உரிர்கள்;  அணிடஶ றனம்திச் 
வெல்தர்கள்) ன்றும், "அல்னர யளம்ஃஜளர்ண ீஃத ீ
னஸீதத்ீ அக்னறஃப் லீ ஷகம் றன்யர' 

(இஷநர, ணக்ஶகற்தட்ட இத்ணன்தத்ஷ ரன் 
வதரறுஷனேடன் ற்நற்கு ரற்நரக ணக்கு 
ன்ஷஷ ங்குரரக!) ன்றும் கூநறணரல்,  

                                                           
1. னயரரி 5750, னஸ்னறம் 2191. 
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அற்கு ஈடரக அஷிடச் ெறநந்ஷ அனக்கு 
அல்னரஹ் ங்கரல் இனப்தறல்ஷன'' ன்று தி 
(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 

(ன் னல் கர்)  அனமனர (னற) 
அர்கள் இநந்ஶதரண ரன் "அனமனரஷிட 
னஸ்னறம்கபில் ெறநந்ர் ர் இனக்க னடினேம்?  
தி (மல்) அர்கபிடம் னன்னனறல் ரடு 
ணநந்ண ந் குடும்தம் (அனஷட 
குடும்தம்ரன்)''  ன்று கூநறஶணன். ஆினும், (தி 
(மல்) அர்கபண கூற்றுக்ஶகற்த) இன்ணர 
னறல்னரயற... ன்று ரன் வெரன்ஶணன். அவ்ரஶந 
அனக்கு ஈடரக அல்னரஹ் ன்னுஷட 
ணஷஶ (இண்டரண கரக) ணக்கு 
ங்கறணரன்.(1) 

இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் 

:தி (மல்) அர்கள் யமன் (னற), யளஷமன் 
(னற) ஆகறஶரனக்கரக அல்னரஹ்ிடம் தரணகரல் 
ஶடக்கூடிர்கபரக இனந்ரர்கள். "றச்ெரக 
உங்கபினனஷடழம் ந்ஷ (இப்ரயமீ் 
(அஷன) ணண னல்ர்கபரண இஸ்ரஈல் (அஷன), 
இஸ்யரக் (அஷன) ஆகறஶரனக்கரக தரணகரல் 
ஶடிணரர்கள்" ன்று கூநறிட்டு,  

                                                           
1. னஸ்னறம் 918. 
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ٌْف ٍط  ِ  ْف  ُه ِّ  َأ اَأ  ٍط  َأ َأ  َّل ٍط،  َأ ٌْف ِ ، ِ  ْف  ُه ِّ  َأ ِ  ا َّل  َّل لِ َأ ِ   َّل  َأ ُه وُه ِ  َأ

 . َأ َّل ٍط 

"அஊண திகனறரறல்னரயறத் ரம்ற, றன் 
குல்னற ஷரணின் யரம்ஃ, றன் குல்னற 
ணின் னரம்ஃ" ன்று கூநறணரர்கள். (1) 

வருள் : அஷணத்ண ஷத்ரன்கள், 
ிெஜந்ணக்கள், ரக்கம் வெலுத்ணம் கண்ணூறுகஷப 
ிட்டும் அல்னரஹ்ின் தரினரண ரர்த்ஷ 
கஷபக் வகரண்டு தரணகரல் ஶடுகறஶநன். 

ெறநரர்களுக்கு கண்ணூர் ிஷில் தரறக்கு 
வன்தரல், திர்கபிடறனந்ண அநறிக்கப் 
தட்டுள்ப (மயயீரண) ரபரந் திரர்த்ஷணகள் 
னெனம் அல்னரஹ்ிடம் ண குந்ஷகளுக்கரகப் 
தரணகரல் ஶடுண வதற்ஶநரர் ீண 
கடஷரகும்.  

ன்னுஷட அதிப்திரம் ன்ணவணில், 
டீுகபில் குடும்தத்றணர் உட்கரர்ந்ண கஷக்கு 
றடங்கபில் கரஷன, ரஷன றக்னகஷப ழுறத் 
வரங்கிடுண ெரனச்ெறநந்ண. 

இப்னுல் ஷகய்ிம் (ஹ்) கூநறனேள்பரர்கள் : 
ரனக்கு கண்ணூர் தரறக்குவன்று அஞ்ெப் 
தடுகறநஶர அனஷட (க்கஷபக் கனம் ) 
ெறநப்தம்ெங்கஷப ஷநப்தன் னெனம் – அணழம் 

                                                           
1. னயரரி 3371. 
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குநறப்தரக, வதனரட்கள் ஶதரன்ந வதரண 
றகழ்ழகபில் – ற்கரப்ன டுத்ணக் வகரள்ணம் 
கண்ணூனக்கரண தரிகரங்கபில் என்றுரன்.  

 

சக்கலும் வதிழம் : என குந்ஷ ஷக்கு 
ரநரக அழுண வகரண்டினந்ரல் – அணழம் 
குநறப்தரக அன் அழுஷகக்கரண கரம் 
அநறப்தடரனறனந்ரல் – ெறனஶஷப அக்குந்ஷ 
கண்ணூரல் தரறக்கப்தட்டினக்கனரம். 

ஆஇர (னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள் : என 
டஷ திர்கள் (டீ்டினுள்) ணஷனேம்ஶதரண 
அழுணவகரண்டினக்கும் குந்ஷின் ஏஷெஷக் 
ஶகட்டரர்கள். அப்ஶதரண அர்கள் "உங்களுஷட 
இக்குந்ஷக்வகன்ண? அழுணவகரண்ஶடினக் 
கறன்நண. கண்ணூனக்கரக ீங்கள் அற்கு 
ஏறப்தரர்க்கக் கூடரர? ன்நரர்கள். (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. னஸ்ணத் அஹ்த் 24442. (அஷ்ஶஹ் அல்தரண ீஇஷண மயஹீ் 

ணக் கூநறனேள்பரர்.) 
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தடுக்கப்ட்டபயகப யடீ்டிருந்து 
அப்புப்டுத்தல் 

அன்ஷண ஆஇர (னற) அர்கள்  கூநறரக 
இம்ரன் இப்னு யறத்ரன் கூறுகறன்நரர் :தி (மல்) 
அர்கள் ண டீ்டில் ெறலுஷ ஶதரன்ந 
உனங்கள் உள்ப ந்ப் வதரனஷபனேம் 
ெறஷக்கரல் ிட்டுஷத் றல்ஷன.(1) 

ஶலும் இஷெக்கனிகள் ரெறத்ல் ற்றும் 
இஷெ எனறகஷபத் டுப்தணம் அெறரகும். 

 

வதழுபக, குமந்பதகளுக்க ன்வகபட, 
நற்றும்அநல்கபத் வதடர்ந்து வசய்தல் 
ஆகனயற்ல்ினயர்கின் யமகட்டல் 

தி (மல்) அர்கள் கூநறரகஅன்ஷண ஆஇர 
(னற) அர்கள்  கூறுகறன்நரர்கள்: உங்கபில் 
ஶனும் வரழுண வகரண்டினக்கும்ஶதரண 
கண்ர்ந்ண ிடுரரணரல் அஷிட்டும் 
உநக்கக் கனக்கம் ினகும் ஷ (வரழுஷகி 
னறனந்ண திரிந்ண) அர் உநங்கட்டும்! வணணில்,  
உங்கபில் எனர் உநங்கறரஶந வரழுர 
ரணரல் அர் ம்ஷனேம் அநறரல் தர 

                                                           
1. னயரரி 5952. 
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ன்ணிப்னக் ஶகர அண க்வகறரண திரர்த்ஷண 
ரகக்கூட ஆகறிடனரம்.(1) 

ஶலும் அன்ஷணர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :தி 
(மல்) அர்கள்  கூநறணரர்கள் :ஶர்ஷஶரடு 
(டுறஷனரகச்) வெல்தடுங்கள். றரணரகச் 
வெல்தடுங்கள். (ம்ன ீநறிடரீகள்.) அநறந்ண 
வகரள்ளுங்கள்: உங்கபில் ரஷனேம் அண 
ற்வெல் வெரர்க்கத்றல் என ஶதரணம் ணஷ 
ிக்கரண. (ரநரக, அல்னரஹ்ின் ணிப்வதனம் 
கனஷரஶனஶ னம் வெரர்க்கம் னக னடினேம்.) 
ற்வெல்கபில் அல்னரஹ்ழக்கு றகழம் ினப்த 
ரணண, (ண்ிக்ஷகில்) குஷநரக இனந்ரலும், 

(வரடர்ந்ண வெய்ப்தடும்) றஷனரண ற்வெஶன 
ஆகும்.(2) 

ணஃரன் இப்னு தீர் (னற) அர்கள்  றம்தரில் 
றன்றுவகரண்டு வெரல்ஷத் ரன் ஶகட்டரக 
ஆறர் (ஹ்) அர்கள் கூறுகறன்நரர்கள் :ன் ந்ஷ 
அன்தபிப்ன என்ஷந ணக்குக் வகரடுத்ரர். ன் 
ரரர் அம்ர தின்த்ண ரயர (னற) அர்கள் 
ன் ந்ஷிடம், ீங்கள் இற்கு அல்னரஹ்ின் 
ணஷ ெரட்ெறரக ஆக்கரஷ ரன் இஷ 
எப்னக் வகரள்ப ரட்ஶடன் ன்று கூநறணரர்கள். ன் 

                                                           
1. னயரரி 212, னஸ்னறம் 786. 
2. னயரரி 6464, னஸ்னறம் 2812. 
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ந்ஷ அல்னரஹ்ின் ணரிடம் வென்று,  
அல்னரஹ்ின் ணஶ! ரன் அம்ர தின்த்ண 
ரயரின் ரினரக, ணக்குப் திநந் ன் 
கனுக்கு அன்தபிப்ன என்ஷநக் வகரடுத்ஶன்;அள் 
(ன் ஷணி) ங்கஷப ெரட்ெறரக ஆக்கும் தடி 
ணக்குக் கட்டஷபிட்டரள் ன்று கூநறணரர். 
அற்கு தி (மல்) அர்கள், உங்கள் ற்ந 
திள்ஷபகளுக்கும் இஶ ஶதரன்று வகரடுத்ணள் 
பரீ்கபர? ன்று ஶகட்டரர்கள். அற்கு ன் 
ந்ஷ, இல்ஷன ன்று தறனபித்ரர். அப்ஶதரண தி 
(மல்) அர்கள், அவ்ரவநணில் அல்னரஹ்ழக்கு 
அஞ்சுங்கள். உங்கள் திள்ஷபகபிஷடஶ ீற 
வெலுத்ணங்கள் ன்று கூநறணரர்கள். இஷக் ஶகட்ட 
ன் ந்ஷ உடஶண றனம்தி ந்ண, ணண 
அன்தபிப்ஷத த்ண வெய்ரர்.(1) 

தரிசு, ன்வகரஷட ஶதரன்நண குந்ஷகளுக்கு 
த்றில் ெரிெரகஶ தங்கறட ஶண்டும். 
ஆணரல், ஶெவன்தண ணிணின் கட்டுப்தரட்டில் 
இல்ஷன. ன்நரலும் அஷண குந்ஷகளுக்கு 
னன்ணிஷனில் வபிக்கரட்டக் கூடரண. 

 

 

 

 

                                                           
1. னயரரி 2587, னஸ்னறம் 1623. 
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படிழபப 

இறுறரக, தி (மல்) அர்கபண ரழ்ஷக 
தற்நற இச்ெறறு ணெஷன ற்று, அஷண 
உபத்ணய்ஷனேடன் வெய் ற்கரரிரக 
ஆக்கும்தடி கண்ிறக்க அர்றன் ரணிடம் 
ஶண்டுகறன்ஶநன். ஶலும், இஷண அச்ெறட்டு, 
வபிிடுறல் தங்கரற்நற அஷணரிடறனந்ணம் 
(அச்வெஷன ற்றுக்வகரள்ளும்தடி அணிடம் 
ஶண்டுகறன்ஶநன்). 

 
ங்கள் தி னயம்த் (மல்) அர்கள் ீணம், 

அர்கபின் குடும்தத்ரர், ஶரர்கள் அஷணர் 
ீணம் அல்னரஹ்ின் ெரந்றனேம் ெரரணனம் 
உண்டரரக. 

 
இபப்புகமல் இந்தல் பற்றுப்வற்று 

யிட்டது 
 
 
 
 


