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உகெங்ெழலும் உள் தது அனத்து றலளளக்ெளும் புதழன சலளளக்ெளும் 
நற்றும் அனத்து பஸ்லீம்ெளுக்கும் தது றளத்தழன கதரியித்த ிகு 
லஸ்பத் ெலீத்துல்ளஹ்(AS) அயர்ெள் தஷ்லத் தஅவூது நற்றும் சூபள ஃளத்தழலள 
ஓதழ “பநன் ற்ன ச அவுஹபகள்” ன் தனப்ில் ஜஶபஆ பருனப 
ழெழ்த்தழளர்ெள். 
 
பநன் ற்ன ச அவுஹபகள்: 

 

இன்ரள அல்ளஹ், ளம் இன்னும் சழ தழங்ெில் ( அதளயது, பந 7ம் பததழ யரும் 

கசவ்யளய் ெழமனநபனள, அல்து பந 8ம் பததழ புதன்ெழமனநபனள) புித பநளன் 

நளதத்தழன் பளன்ன பளற்ெ இருக்ெழன்பளம்.  

 

அதளயது, பநளன் நளதம் ன்து கயறும் பளன்பு பளற்து நட்டுநன்ழ, 
இனனச்சத்னத அனையது தளன் அதனுனைன நழெ பக்ெழனநள பளக்ெம்ன்று 
தழருக்குர்ஆில் குழப்ிைப்ட்டுள்து. பய, இந்த அருளுக்குரின நளதத்தழல், ளம் 

இனனச்சத்னத அதழெப்டுத்துயதுைன், ம்னந னைத்த இனயிைம் ஒரு 

கருக்ெத்னத ற்டுத்துயனதபம் உறுதழ கசய்யது நது னெனில் தளன் இருக்ெழன்து. 

அதளயது, அனத்து பஸ்ழம்ெளும் தழக்ரில்ளலழ (தழனளத்தழன் பம் 

அல்ளஹ்னய ழனவு கூர்தல்), நற்றும் தழளயத்தழ குர்ஆன் (தழருக்குர்ஆன ஒதுதல்) 

பளன் யணக்ெ யமழளடுெளுக்கு (இளதத்) அதழெ பபத்னத கசயிைபயண்டும்.  

  

பநலும், ீங்ெள் ல்பயறு இிப்பு யனெெள், நற்றும் ி உணவு யனெென 

தனளரிப்தழல் சனநனனனில் பபத்னத யணீடிக்ெ பயண்ைளம். இதன் யினயளெ, 

உங்ெள் களன்ள பபங்ெள் யணீளெழ யிடுயனத ஒருபளதும் அனுநதழக்ெ பயண்ைளம். 

ீங்ெள் இதற்கு தழளெ, ெைனநனள, நற்றும் உதழரினள யணக்ெங்ெின் பம், 

அல்ளஹ்யிைம் கதளைர்ன ற்டுத்துயதழல் இந்த பபத்னத னன்டுத்த பயண்டும். 

அதளயது, இஃப்தளர் யிருந்துென தனளர் கசய்னக்கூடின பஸ்ழம்ெில் பர் 

இருந்தளலும், இயர்ெள் பநளன் பளன்ின் தத்துயத்னத அழயதழல்ன. இவ்யளறு 

அனத்து யனெனள உணவுெனபம் தனளரிப்தழல் ஒரு களன்ள பபம் 

இமக்ெப்டுெழன்து. இதழல் கண்ெள் நட்டுநன்ழ ஆண்ெளும் தங்ென அதழல் 

ஈடுடுத்தழக் கெளள்ெழன்ளர்ெள். அதளயது, இந்த புிதநள பபத்னத ஒரு கரும் 

யிருந்தளெ ெருதழ இஃப்தளருக்கு அயர்ெள் பளநள நக்ென அனமக்ெழன்ளர்ெள். 

இத்தனென இன்நள தருணம்இயர்ெனபநளனுனைன  உணர்யிழருந்துதூபநளெ 

யிெச் கசய்ன னயக்ெழன்து. 



2 
 

பநலும்,ஹஸ்பத் ிகள் னகம்(ஸல்) அயர்ெள், இஃப்தளர் உணனய ஒரு 

பளன்ளிபைன் ெழர்ந்துக்கெளள் பஸ்ழம்ெளுக்கு அழவுறுத்தழனது உண்னந தளன். 

இருப்ினும், ஒருயர் சழந்த யனெனள நற்றும் அதழெ அயிள உணனய 

தனளரிப்தழல் பபத்னத யணீடிப்தழன் பம், யணக்ெ யமழளடுென தயயிடுயதழல் 
யபம்பு  நீழ  கசல்க்கூைளது.  

அதளயது,இஃதளர் யிருந்துெள் ன்ளல் ன்? இனய ஒரு புதுனநனள 

ெண்டுிடிப்பனன்ழ பயழல்ன.கில், பநளன் பளன்ின் ின்ளல் உள் 

தத்துயம் ன்கயில், ளம் அல்ளஹ் றஶப்லளஹ் தஆளயின் தழருப்தழனனக் 

ெருத்தழல் கெளண்டு, அதழெநளெ தழனளெங்ெள் கசய்யதும், ஆன்நழெத்தழல் ம்னந அதழெநளெ 

ஈடுைத்தழக் கெளள்யதுநளகும். பநலும் பஸ்ழம்ெளுக்கு, அல்ளஹ்யின் தழருப்தழனன 

ளடி பளன்பு பளற்து ன்னத இனக் ெட்ைனனளெ கூப்ட்டுள்து. அன்ழபம், 

இயர்ெள் சழ குழப்ிட்ை தழனளெங்ெனச் கசய்யதன் பம் ,அல்ளஹ், நற்றும் 

நிதகும் அனத்தழைம் குழப்ளெ, னமெிைம் ஒரு கருக்ெத்னத ற்ை 

னயக்ெழது.  

உங்கள் மௌதீக நற்றும் ஆன்நீக ஹக் கயிக்கவும்: 

அதளயது, பநளன் ன்து ஒரு புித நளதநளகும். இது, அனத்து பஸ்ழம்ெின் 

யளழ்யிலும் தயிர்க்ெ படினளத கரும் பக்ெழனத்துயம் யளய்ந்த ஒரு நளதநளெ உள்து. 

ீங்ெள் றலர் பபத்தழற்கு பன்ளெ, அதளயது  யமக்ெத்னத யிை சழழது பபத்தழற்கு 

பன்ளெ ழுந்து, தலஜ்ஜத் பளன் ஃிள யணக்ெங்ென கசய்யதழலும், 

அல்ளஹ்னய அதழெநளெ ழனவுகூர்யதழலும் நெழழ்ச்சழ அனைனபயண்டும். பநலும், 

நருந்துெள் உட்கெளள் பயண்டினயர்ெள்,பளனளிெள், அல்துபளன்பு பளற்ெ 
படினளதயர்ெள யபனளதழெர்ெள் ஆெழன அனயரும் தங்ென யறுத்தழக்கெளண்டு 

ெஷ்ைத்துைன் பளன்பு பளற்ெ பயண்டினது அயசழனநழல்ன ன்று 

அழவுறுத்தப்டுெழன்து. இருப்ினும், பளன்பு பளற்ெ படினளத ழனனில் இருக்கும் 

இயர்ெள், ஃித்னள கெளடுப்னத ஒருபளதும் நந்துயிைக்கூைளது. அன்ழபம், யனது 

பதழந்தயர்ெள இயர்ெள் “தவ்” கசய்யதன் அடிப்னைனில், இந்த அருளுக்குரின 

நளதத்தழல் ெழனைக்கும் ன பழுனநனளெ அனைனபயண்டும். இவ்யளள ஒரு 

ற்கசனழன் பம்தளன், ஒருயபளல் அல்ளஹ்யிைம் அதழெநளெ கருங்ெபடிபம். 

பநலும், ீங்ெள் பளன்பு பளற்ெ படினளயிட்ைளலும் கூை, ெைனநனள, நற்றும் 

உதழரினள யணக்ெங்ெள், தழக்ர்ெள், தழருக்குர்ஆன் ஓதுயது பளன்யற்ன இந்த 

அருளுக்குரினநளதத்தழல் அதழெப்டுத்த பயண்டும். அன்ழபம், உங்ெளல் அபினில் ஓத 

படினயில்ன ில், உங்ெது தளய்கநளமழனிலும் கூை அயற்ன ஓதழக்கெளள்ளம், 

நற்றும் “தரூத் ரரீஃள” றயளத்தழனபம் அதழெநளெ ஓதழக் கெளள்பயண்டும்.  

பநலும், பநளன் நளதத்தழல் பளன்பு பளற்தளல்,  அது நது ஆபபளக்ெழனத்தழல் சழ 

யினவுெனபம், நளற்ங்ெனபம் ற்டுத்தளம். இதன் ெளபணநளெ, இந்த புித 
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நளதம் கதளைங்குயதற்கு பன்ளெபய, நருத்துயச் ரிபசளதனனன பளனிளல் 

ளதழக்ெப்ட்டிருப்யர்ெள் கசய்துக் கெளள்யதற்கு அழவுறுத்தப்டுெழன்து. அன்ழபம், 

ீரிமழவு பளய், உனர் இபத்த அழுத்தம், இருதன பளய்ெள், நற்றும் சழறுீபெ பளய்ெள் 

பளன் கதளற்று அல்ளத பளய்ெளல் ளதழக்ெப்ட்டிருப்யர்ெள் ,  பளன்ன 

பளற்தற்கு பன்ளெபய, தங்ெது நருத்துயரின்  ஆபளசனனின் பரில் ைந்து 

கெளள்பயண்டும்.  

பநலும், நது உைல் யழனநனளதும், ந்த யிதநள சூழ்ழனனனபம் சநளிக்ெ 

கூடின ஒன்ளகும். இருப்ினும், புிதபநளன் பளன்ிற்கு ஒரு நளதம் பன்ளெபய, 

ளம் அதனதனளர் கசய்து னயத்துக்கெளண்ைளல், அது நழெ சவபளெவும்,ஆற்ல் 

ழனந்ததளெவும் இருக்கும்.அன்ழபம், நித உைல் ன்து நளற்த்தழற்கு ஈடுகெளடுக்ெக் 

கூடின ஒன்ளகும். இருப்ினும், ல் உணவு ெட்டுப்ளட்னை பன்கூட்டிபன 
ின்ற்றுயதற்கு அழவுறுத்தப்டுெழன்து. இதன்பம், ந்தகயளரு ிபச்சனபநழன்ழ 
ம்நளல் பளன்பு பளற்ெபடிபம். பநலும், பளன்பு பளற்ெளநல் இருக்கும் 
பசளம்பழெளுக்கு  இந்த யிரனத்தழல் ந்த நன்ிப்பும் ெழனைனளது.  

பநலும், றலர் ன்து நழகுந்த சழபநத்துைன் தனளரிக்ெப்டும் உணயளகும். அதளயது, 

அந்த பபத்தழல் சளப்ிடும் உணவுெில் களதுயளெ னயட்ைநழன்ெள் நற்றும் தளதுக்ெள் 

குனயளெ உள். ஆெபயதளன், ீங்ெள் உைன தனளர்டுத்த சழ ளட்ெளுக்கு 

பன்ிருந்பத, தளது சத்து ழனந்த உணவுென உண்ண ஆபம்ிக்ெ பயண்டும்.  

பநலும், இஃப்தளர் யிருந்து ன்து கெளழுப்பு சத்து ழனந்த யறுத்த உணவுெனக் 

கெளண்ைதளெபய கரும்ளலும் உள். அதளயது, ளம் சத்துக்ெிள் குனளடுென 

தயிர்ப்தற்ெளெ, ல்பயறு யனெனள ெளய்ெழெள் நற்றும் மங்ெனக் கெளண்டு 

தனளரிக்ெப்டும் னயட்ைநழன்ெள் நற்றும் தளதுக்ெள் ழனந்த உணவுென 

சளப்ிைபயண்டும். பநலும், இரும்பு ற்ளக்குனனின் ெளபணநளெ பசளர்வு ழன 

உருயளகுயது நட்டுநல்ளநல், நக்சீழனக் குனளடு ெளபணநளெ தனசிடிப்பும் 

ற்டுெழன். 

பநலும், பளன்பு ெளங்ெில், தண்ணிர் குடிப்தழழருந்து தயிர்ந்து இருப்தன் 

யினயளெ, சழறுீர் ளனதனில் உள் பளய்கதளற்று இன்னும் அதழெரிக்ெப்டுெழன்து. 

அதளயது, பளன்பு துயங்குயதற்கு பன்ளெபய, இந்த பளய்கதளற்றுக்கு சழெழச்னச 

அிப்தும், பளதுநள தண்ணரீ் குடிப்தும் தளன், இதற்ெள ஒரு சழந்த தடுப்பு 

பனனளெ இருக்ெபடிபம். அது நட்டுநன்ழ, இவ்யளறு பளதுநள தண்ணரீ் குடிப்தன் 

பம், இந்த பளனிழருந்து பழுனநனளெ யிடுைக்கூை கசய்னளம். (அதளயது, 

தண்ணபீளல்  பளய்ென குணப்டுத்தும் ஆற்ல் இருக்ெழன்து).  

நது உடல்( மௌதகீரீதனக) மதடர்க பநன் கூறும் 

ன்ஹநகள்: 
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அல்ளஹ் றஶப்லளஹ் தஆள தது அடினளர்ெின் னுக்ெளெ பநளன் பளன்ன 

ெைனநனளக்ெழ உள்ளன்.ீங்ெள் இந்த இனக் ெட்ைனனன ஆமநளெ ஆபளய்ந்து 

ளர்த்தளல், பளன்பு ெளங்ெில் ஒரு ளனக்கு 12-15 நணிபபம்உணயிழருந்து 

தயிர்ந்தழருப்து ன்து நது ஆபபளக்ெழனத்தழற்கு ன்னந னப்தளெபய 

ழருப்ிக்ெப்ட்டுஇருக்ெழன்து.அதுநட்டுநழன்ழ, உணவு நளற்த்தழன் ெளபணநளெ, 

உைழல் உள் இபத்தத்தழல் குளுக்பெளஸ் அவு, கெளழுப்பு அவு நற்றும் 

ட்ரிெழிசனபடுெள் ஆெழனனய குனந்து, அதன் யினயளெ, இருதனத்னத இது ல் 
ஆபபளக்ெழனத்துைன் கசனல்ை னயக்ெழன்து. இருப்ினும், பளன்பு ெளம் படிந்தப் 

ிகும், உைல் னை குனப்பு, நற்றும் உைல்ழன குழனடீு பளன்யற்ன 
நற்யர்ெளுக்கு இனைனில் ளம் ஊக்குயிக்ெ பயண்டும். .  

      இதன் ெளபணநளெ தளன், யனிற்று கெளழுப்பு நற்றும் உைல் ருநன் பளன்னயெள் 

குனெழன். பநலும், இனய இபண்டுபந இருதன பளபைன் கதளைர்புனைனனய 

ஆகும்.பநலும், பளன்பு பளற்தன் ெளபணநளெ, இபத்தத்தழல் உள் குளுக்பெளஸ், 

ட்னபெழிசனபடுெள்நற்றும் கெளழுப்ின் அவு பதளனய கயகுயளெ குனெழன். 

அன்ழபம், யிமளக்ெள உணவுெளயறுத்த தளர்த்தங்ெள், கெளழுப்பு இனச்சழெள் 

பளன்னயெள்அதழெநளெ உட்கெளள்யதன் ெளபணநளெ, கெட்ை கெளழுப்ின் அவும் 

அதழெரிக்ெப்டுெழன்து. அது நட்டுநழன்ழ, மங்ெள் நற்றும் ெளய்ெழெள் பளன் 

ஆபபளக்ெழனநள உணவுென உட்கெளள்யதும் கயகுயளெ குனந்தழருக்ெழன்து. 

இனதப்பளன் ஒரு ழன இி கதளைர்யனத ளம் ஒரு பளதும் அனுநதழக்ெக்கூைளது 

      பநலும் றலர் நற்றும் இஃப்தளர் பபங்ெில் குடும் உவுெளல் 

ினணக்ெப்ட்ையர்ெள் பநனஜனனச் சுற்ழ உட்ெளர்ந்தழருப்தன் ெளபணநளெவும்,  

ன்னநெளும் , ற்ன்ெளும் ற்டுெழன். 

ஹடமுஹ அவுஹப: 

      அதளயது, ெளன நற்றும் நளன பபங்ெில் சநச்சவபள உணவுென 
உண்ணுங்ெள். பநலும்,யறுத்த தளர்த்தங்ெள் நற்றும் சர்க்ெனபக் ெந்த ளங்ெின் 
தெர்னய குனத்துயிட்டு,அதற்கு தழளெ மங்ெள், ெளய்ெழெள், ருப்பு யனெெள், 
நற்றும் தண்ணரீ் பளன் உணவுென டுத்துக்கெளள்ளுங்ெள். இஃப்தளருக்கு 
பரீத்தப் மங்ெள், நற்றும் ஒரு குயனத் தண்ணரீ் குடிப்னதத் கதளைர்ந்து,ஒரு 
சநச்சவபள இபவு உணனய உட்கெளள்ளுங்ெள். பநலும், ஒரு ளனக்கு 8 குயனெள், 
அல்து 2 ழட்ைர்  ெணக்ெழட்டு பளதுநள தண்ணனீபப் ருகுங்ெள். அதளயது, 
ீங்ெள் ஒரு பளதுநள அவு தண்ணரீ் குடிப்னதக்ெணக்ெழை,ஒரு ளட்டில் 
தண்ணனீப இஃப்தளருக்கு ிகு அருெழல் டுத்து னயத்துக்கெளள்ளுங்ெள்.அன்ழபம்,டீ, 
ெளஃி பளன்ெளஃின் களருட்ென உட்கெளள்யனதபம் குனத்துக்கெளள்ளுங்ெள். 
கில், இது சழறுீர் பளயனத அதழெநளக்குயதுைன் ,அதழெ ீர் இமப்னபம் 
ற்டுத்துெழன்து. 



5 
 

பநலும், ீங்ெள் பளன்பு தழக்ெபயண்டும் ன்ளல், பரீத்தம் மங்ெனக் கெளண்டு 
தழங்ெள். கில், அதழல் தளன் லஸ்பத் ிெள் ளனெம்(றல்) அயர்ெள் 14 
தற்ளண்டுெளுக்கும் பநளெ, ரிந்துனபத்த ஒரு அருள் உள்து. உண்னநனில், 
பரீத்தம் மங்ெளுக்கு ஈைள துரிதநளெ ஜபீணம் கசய்பம் (சழந்த ஜபீணசக்தழ)  சக்தழ 
கெளண்ை தளயது ஒரு இிப்பு யனெனனக் கெளண்டு தழப்தும் களருத்தநளெ 
இருக்கும். அதளயது, இதன பக்ெழனநளெ தண்ணரீ், அல்து ளலுைன் 
உட்கெளள்யதற்கு அழவுறுத்தப்டுெழன்து. இதனுனைன குழக்பெளள் ன்கயில், 
தளெத்னத அைக்குயது, யனிற்றுப் சழனன ஆற்றுயது, இபத்த சர்க்ெனபனின் அனய 
ஒழுங்குடுத்துயது, நற்றும் யனிறு ஊதுதல், நற்றும் யனிற்று யழ பளன் 
கசரிநள பெளளறுெனத் தயிர்க்ெக்கூடினி உணவுென ஜபீணம் கசய்பம் 
அயிற்கு யனிற்ன தனளர் கசய்யது பதளனயெளகும்.  

          ஒருபன, பநளன் நளதத்தழல், ிகள் னகம்(ஸல்) அயர்ெள் 
றலளள பதளமர்ெனக் ஒன்று கூட்டி, அந்த அருளுக்குரின நளதத்னதபழுனநனள 
உற்சளெத்துைன் கசயிைக்கூடினசழந்த யமழபனென டுத்துக்கூழ அயர்ெளுக்கு 
அழவுனப யமங்ெழளர்ெள். அன்ழபம்,ளன்ஒவ்கயளரு யருைபம் பநளன் நளதம் 
கதளைங்கும் பளது, இவ்யளள ஒரு லதீனற தளன் பநற்பெளள்ெளட்டுெழன்பன். 
இந்த லதீறழல், பநளின் பக்ெழனத்துயத்னதக் குழத்தும், ன்னநெனக் குழத்தும் 
ளம் உணபபயண்டும் ன்றுகூப்ட்டுள்து.  

         அந்த லதீறளது,ஹஸ்பத் சல்நன் (ப) அயர்ெள் அழயிப்தளயது, 
ரளளின் ெனைசழ ளில், அல்ளஹ்யின் தூதர் ஹஸ்பத் ிகள் னகம்(ஸல்) 
அயர்ெள் தது றலளள பதளமர்ெளுக்கு உனபனளற்ழளர்ெள் :- நக்கப! உங்கள் 
நீது ஒரு சந்த அருளுக்குரின நதம் உதக்கப் பகன்து. அதயது,இந்த 
நதத்தல் ஒரு ள் என்து ஆனிபம் நதங்கஹயிட பந ஒரு கும்.  

         பநலும் அல்ளஹ், இந்த நளதத்தழல் பளன்ன ெைனநனளக்ெழனதுைன், 
நழெப்கரின ற்கசனல்ெள தபளயிஹ், தலஜ்ஜத் பளன் கதளழுனெெனப் 
பணுயனதபம் உங்ெளுக்கு யழபறுத்தழபள்ளன். பநலும், இந்த நளதத்தழல் 
உண்னநனள ண்ணத்துைன் ற்கசனளற்க் கூடினயர்ெள், நற் நளதங்ெில் 
கசய்னப்டும் ெைனநனள அநல்ெளுக்ெள ன்னநனனப் கறுயளர்ெள். அன்ழபம், 
இந்த நளதத்தழற்ெள ெைனநனள அநல்ென ழனபயற்க் கூடினயர்ெளுக்கு, நற் 
நளதங்ெில் கசய்னப்டும் ெைனநனள அநல்ெளுக்ெள ற்கூழனில் 70 நைங்கு 
அதழெநளெப் கறுயளர்ெள். 

அதுநட்டுநழன்ழ, இது களறுனநனனப் னசளற்றும் நளதநளகும். அன்ழபம், 
களறுனநனின் ெளபணநளெ ெழனைக்கும் ரிசு கசளர்க்ெநளகும். பநலும், இது 
ெருனணக்ெள நளதநளெவும்,ம்ிக்னெனளர்ெின் யளழ்யளதளபத்னத அதழெப்டுத்தக் 
கூடின நளதநளெவும் உள்து.  
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ஒருமுஹ,ஹஸ்பத் ிகள் னகம் ஸல்) அயர்கள் தது ித்பதமர்கிடம், 

"ஒருபன்ி தது பன்ஹ முப்தற்கக எயமபருயர் ஏதயது உணஹய 

உண்ணத் தருகன்பப, அயருக்கு அல்ஹ் பன்ினின் ன்ஹநனில் 
சதவு கூட குஹயில்நல் முழுஹநன ன்ஹநஹன யமங்குயன்" என்று 

கூர்கள்.  

 அதற்கு ித்கதளமர்ெள்,"அல்ளஹ்யின் தூதபப! ங்ெள் அனயபளலும் ஒரு 

பளன்ளினின் பளன்ன பழப்தற்ெளெ பதனும் ஒன்ன தபபடினளது "ன்று 

கூழளர்ெள். அதற்கு, அல்ளஹ்யின் தூதர் ிெள் ளனெம்(றல்) அயர்ெள் தது 

ித்பதளமர்ென சநளதளப்டுத்தழனயளறு , "யகபளருயர் ஒரு பளன்ளிக்கு ஒரு 

பரீத்தம் மத்னதபனள, அல்து ஒரு துி தண்ணனீபபனள, அல்து ளனபனள 

குடிக்ெக்தருெழன்ளபபள, அயருக்கு அல்ளஹ் அபத ற்கூழனனபன யமங்குெழன்ளன் 

ன்று  கூழளர்ெள்.  

    பநலும், இந்த நளதத்தழல்தளன், அல்ளஹ்யின் ெருனண கதளைக்ெத்தழலும்,அயது 

ளயநன்ிப்பு நத்தழனிலும், நற்றும் பெ கருப்ிழருந்து ளதுெளப்பு இறுதழனிலும் 

ற்டுெழன்து. பநலும், இந்த நளதத்தழல், ஒருயர் தது ணினளர்ெளுக்கு இகுயள 
பயனனன தருயளர் ில், அல்ளஹ் அயருனைன ளயங்ென நன்ித்து, அயனப 

பெ கருப்ிழருந்து ளதுெளப்ளன்.  

      அன்ழபம் இந்த நளதத்தழல், ீங்ெள் ளன்கு யிரனங்ென அதழெநளெ கசய்ன 

பனபயண்டும். அயற்ழல் இபண்டு யிரனங்ெள் உநது இனயன 

தழருப்தழடுத்துெழன். அபத பபத்தழல் ,நற் இபண்டு யிரனங்ெனபம் ீங்ெள் 

கசய்னளநல் இருந்துயிை படினளது. அதளயது, உநது இனயன தழருப்தழடுத்துெழன் 

அந்த இபண்டு யிரனங்ெில் ஒன்று றலளதள,அதளயது "னிஹ 

இல்ல்ஹ்"(அல்ஹ்ஹய தயிப யணக்கத்தற்குரினயன் பயல்ஹ) 

ன்தளகும். நற்களன்று, அல்ளஹ்யிைம் ளயநன்ிப்புபெட்து ஆெழன 

இபண்டுநளகும்.பநலும், பயறு இபண்டு யிரனங்ெள் இல்ளநல் ீங்ெள் இருக்ெ 

படினளதது ன்கயில், பெ கருப்ிழருந்து ளதுெளப்பும்,அல்ளஹ்யிைம் 
கசளர்க்ெத்னத  பெட்டு நன்ளடுயதளகும். 

பநலும், ஒரு லதீனறபம் இங்கு பநற்பெளள்ெளட்ை யிரும்புெழன்பன்.  

"எயமபருயர், ஒரு பன்ிக்கு பன்ஹ முப்தற்கக, ஏதயது ஒன்ஹ 
தருகன்பப, அயருக்கு அல்ஹ் தது தடகத்தருந்து தண்ணஹீப 

தருகன்ன். இதன் கபணநக, அயருக்கு ஒரு பதும் அதன் ின்ர் தகம் 

எடுக்கது". ( இப்னு குஹஸந, ஹஹக , இப்னு ஹப்ன்). 

இனதப்பளன்று பயறு சழ ிகநளமெனபம் இங்கு ெளணளம்: அதளயது,  
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 "பெளம் கெளள்ளதீர்ெள். னளபளயது ஒருயர் உங்ென அயநதழத்தளலும், ீங்ெள் 

னளனபபம் அயநதழக்ெ பயண்ைளம்.அப்டிபன அயர் அவ்யளறு அயநதழத்தளலும்,ீங்ெள் 

அனநதழனளெ இருந்துயிடுங்ெள், அதற்ெளெ ீங்ெள் ன்னநனனப் கறுயரீ்ெள்.பநலும், 

பும் பசுயதழல் இருந்தும் யிெழ இருங்ெள், கில், பும் பசுயது 

யிச்சளபத்னதயிை இமழயள கசனளகும். அன்ழபம் களளனநனன 

யிட்டுயிடுங்ெள்,கில், ஆதம் (அன) அயர்ெின் புதல்யர்ெில் ஒருயர் 

தன்னுனைன சபெளதபன களளனநனின் ெளபணநளெபய கெளன்னத 

நந்துயிைளதீர்ெள். உங்ெளுனைன செ சபெளதபர்ென (செ நிதன்) நன்ிபங்ெள். 

உங்ெளுனைன சபெளதபின் தயறுெனக் ெருத்தழல் கெளண்டு, அயனபப் ற்ழ ீங்ெள் 

ந்த படிவும் டுக்ெளதீர்ெள். கில், உங்ென யிை அதற்ெள ெளபணங்ெனபம், 

அதற்ெள தீர்வுெனபம் இனயப அழந்தயளெ இருக்ெழன்ளன். உங்ெளுனைன 

பஸ்லீம் சபெளதப சபெளதரிெின் நீது கயகுயளெ இபக்ெம் ெளட்டுங்ெள். பநலும், 

தற்கருனந, நற்றும் ெர்யம் கெளள்ளதீர்ெள். கில், இத்தனென ெர்யம், நற்றும் 

இறுநளப்ின் ெளபணநளெபய, இப்லீஸ் தது இனயனுக்கு றஜ்தள கசய்ன (அடிணின) 

நறுத்துயிட்ைளன் (அதளயது, அயன் அல்ளஹ்யின் ெட்ைனக்கு ெவழ்டினயில்ன). 

ீங்ெள் பூநழனன துண்டுதுண்ைளெ கயட்ை இருப்னதப் பளன்று, ஒரு 

தற்கருனநக்ெளபளெபயள, அல்து ஒரு குமப்ம் யினயிப்யளெபயள ைக்ெ 

பயண்ைளம். கில்,அல்ஹ் ஸப்ஹஹ் தஆ தற்கருனந 

கெளள்யர்ெனபம், ெர்யம் கெளள்யர்ெனபம் யிரும்புயதழல்ன.  

பநலும் உங்ெளுனைன கசனல்ெின் பம் னளருனைன நனதபம் ெளனப்டுத்தளதீர்ெள் . 

னளனபபம் புண்டுத்தளதீர்ெள் . அன்ழபம் நழெவும் ணியளெ பசுயதுைன் உங்ெது 

தயறுெளுக்கும் பதளல்யிெளுக்கும் நம் யருந்துங்ெள். கில் பநலும் பநளன் 

நளதத்தழல் இவ்யளறு ைந்துக்கெளள்யதன் யினயளெ நக்கு அடுத்த தழகளன்று 

நளதங்ெளுக்கு இது ஒரு னிற்சழனளெ அனநெழன்து.அன்ழபம் அடுத்த பநளன் யரும் 

யனப ஆண்டின் நீதபள் ளட்ெிலும் புித பநளன் நளதத்தழல் கசய்னப்டும் சழந்த 

னிற்சழென ளம் கதளைர்ந்து கசய்னபயண்டும். 

பநலும், நற்றுகநளரு ிகநளமழனனபம் ளன் பநற்பெளள் ெளட்டுெழன்பன்.  

ஹஸ்பத் ிகள் னகம் (ஸல்) அயர்ெள் கூறுெழன்ளர்ெள்: "பநனுஹடன முதல் 

இபயில், ஒரு யயர் அஹமக்கன்ர்: ன்ஹநஹன பதடுயபப, அருகல் 

யருங்கள்! பநலும், தஹீநஹனத் பதடுயபப, அங்ஹகபன ல்லுங்கள்!" (தழர்நழதழ). 

இவ்யளள பனனிபபன,புித பநளன் நளதத்தழன் யருனெனனயளயர்ெள் 

அழயிக்ெழன்ளர்ெள் ன்றுலஸ்பத் ி (றல்) அயர்ெள்நக்குகூழெழன்ளர்ெள். இந்த 

அழவுனபெளுைன், ஜநத் உல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்த்தன்பதசழன, நற்றும் சர்யபதச 
அயிள உறுப்ிர்ெின் சளர்ளெ, நற்றும் து சளர்ளெ,ளங்ெள் அனத்து 
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பஸ்ழம் சபெளதப, சபெளதரிெளுக்கும் ங்ெள்பநளன் ெரீம்- பநளன் பளபக் 

யளழ்த்துக்ெனத் கதரியித்துக் கெளள்ெழன்பன்.  

           அன்ழபம் அல்ளஹ்யிைம் ல்பயறு துயளக்ெனக் பெட்தற்ெள இந்த 
யளய்ப்ினப் ற்ழப்ிடித்து கெளள்ளுங்ெள். பநலும் அயன் அனத்து 
ிபளர்த்தனெனபம்குழப்ளெ , ீதழனளெ ைப்யர்ெின் ிபளர்த்தனெனபம் 
ற்றுக்கெளள்ளுநளறு ளன் ிபளர்த்தனச் கசய்ெழன்பன். இத்தனென துயளக்ெள், 
உங்ெது கௌதீெம், ஒழுக்ெம் நற்றும் ஆன்நீெ ிற்ெளெ இவ்வுெழலும், 
நறுவுெழலும்உங்ெளுக்கு னிக்கும். பநலும் இந்த அருளுக்குரினபநளன் 
நளதத்தழல் ளம் இனனச்சத்துைன் கசய்னக்கூடினநது கசனல்ெனபம், நது 
ணிெனபம் அல்ளஹ் ற்றுக் கெளள்யளளெ.  

ஆநீன், ஸம்ந ஆநீன், ன பப்ில் ஆநீன் 

              

அயிப்புகள்:-  

அல்லம்துழல்ளஹ்,இனயின் நளகரும் ெருனணனளல் நது யளழ்யில் நற்றும் 
ஒரு பநளன் நளதத்னத யபபயற்றுக்கெளண்டுள் அபத பயனனில் ஜநளத்தளர்ெள் 
அனயரும் நர்ெஸ் ஃஜர் கதளழுனெ அனத கதளைர்ந்து தழருகுபளன் தர்ஸ்னில் 
ங்பெற்று இனயின் கருக்ெத்னத பநலும் அதழெரிக்ெ பயண்டுெழன்பளம் பநலும் 
இனயின் அருளல் நது நர்ெஸ்ெில் தபளயஹீ் கதளழுனெக்கு அனத்து 
ற்ளடு கசய்னப்ட்டுள்து நர்ெஸ் இல்ளத ிரினய சளர்ந்த நக்ெள் தலஜ்ஜஶத் 
கதளழுனெ பணும் டி லறஶர்(AS) அழவுறுத்தழபள்ளர் பநலும் அன்ளர், 
நர்ெறழல் பளன்பு தழப்தற்கு 35 ழநழைத்தழற்கு பன் தழருகுபளில் “பப்ள” ன்று 
கதளைங்கும் துஆனய ஓதும்டிபம் ிகு அனநதழனள பனனில் துஆ கசய்த 
ிகு பளன்ன தழக்கும்டிபம் யமழெளட்டிபள்ளர்ெள், இன்ரளஅல்ளஹ் 


