
நளன்ின் சழப்புகலம், அதன் சட்டதழட்டங்கலம் 

அதன் சழப்புகள்: 

இஸ்ளத்தழன் ம்பரும் கடமநகலள் என்று. 

، ابْب ِن   َع ِن : البخاري صحٌح رَع ًَع  ُ مَع ُ  رَع ِن ا ااُهَّلل نْبُهمَع ُ  اُ   َعااَع :  َعااَع   َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ًَع  "  َع َعلُهَّلل َع   َع مْب ٍس   َعلَعى ااِن ْب َع ُ  بُنِن : خَع

ااَع ِن  ُ   ِن ُهَّلل   ِنلَع َع   َع   َع ْب   َعهَع اًا  َع َع ُهَّلل  ااُهَّلل مُهَّلل ُ  اُ  ُمحَع ِن، رَع كَعا ِن،  َع ِنٌيَعااِن  الصُهَّلل َع ِن،  َع ِن َعا ِن  ااُهَّلل ِن، الزُهَّلل ج  الحَع صَع ْب ِن   َع ا َع   َع مَع َع  " رَع

ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்:  'யணக்கத்தழற்குரினயன் அல்ளஹ்மயனன்ழ 
நயறு னளருநழல்ம ன்றும் பலம்நத் அயர்கள் இமத்தூதர் ன்றும் உறுதழனளக 
ம்புதல், பதளழுமகமன ழம ழறுத்துதல், றகளத் யமங்குதல், லஜ் பசய்தல், 

பநளளில் நளன்பு நளற்ல், ஆகழன ந்து களரினங்கின் நீது இஸ்ளம் 
ழறுயப்ட்டுள்து'  (புலளரி: 08, பஸ்ழம்) 

அல்குர்ஆன் இங்கழன நளதம்: 

رُ  ا َع   َعهْب مَع َع اَع  الُهَّلل ِن ْب   رَع ٌْب ِن  اُنْبزِن اٰا ُ   ِن الْب ُرْب َعا ِن   الْبُهاٰا  م ِن َع  بَعٌ ِننٰا ٍس   َع  ل ِنلنُهَّللا ِن  ُهاً  الْب ُرْب    َع

பநளன் நளதம் த்தமகனபதன்ளல் அதழல் தளன் நிதர்கலக்கு ( பழுமநனள 
யமழகளட்டினளகவும், பதியள சளன்றுகமக் பகளண்டதளகவும்; (ன்மந - 
தீமநகமப்) ிரித்தழயிப்துநள அல் குர்ஆன் இக்கழனருப் பற்து; ....  (2:185) 

நளன்பு ன்து எரு நகடனம்; 

ٌْبرَع َع   َعبِنً  َع ْب  : البخاري صحٌح ًَع  ُهرَع ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ُ  اَع   َع ُهَّلل   َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ٌَعا ُ : "  َعااَع   َع َعلُهَّلل َع،  َع   َع َع  ٌَعرْب ُ ْب   َع َع  ُ نُهَّلل ٌة  الص ِن

، اْب هَع ُر ٌة   َع ِن ِن  ٌَع ْب ٌَع ُاْب   َعايَعمَع ُ   َع ْب   َعايَعلَع ُ  امْب ااِن ٌة   ِنن ِنً:  َعلْب ٌْب ِن  صَع يَع رُهَّلل  " مَع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: "நளன்பு எரு நகடனநளகும்; நய, நளன்ளி 
பகட்ட நச்சுகமப் நசநயண்டளம்! பட்டளள் தநள பசனல்கில் ஈடுட 
நயண்டளம்! னளநபனும் அயருடன் சண்மடக்கு யந்தளல் அல்து சழளல் 'ளன் 
நளன்ளி!' ன்று இருபம கூட்டும்! (புலளரி: 1894, பஸ்ழம்) 

அல்ளஹ்யின் யிநசட கயிப்பு; 

ٌْبرَع َع،  َعبِنً  َع ْب   : البخاري صحٌح ِن   َع ِن  ُهرَع  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ُ  ٌَع ُ اُ : "  َعااَع   َع َعلُهَّلل َع،  َع اُهَّلل   َعزُهَّلل  ااُهَّلل ي  َع َعنَعا لِنً الصُهَّلل ْب ُ :  َع َع زِن ،  َع ْب  بِن ِن

يَع ُ  ٌَعاَع ُ  لَع ُ   َعهْب َع بَع ُ   َع َعكْب ُ رْب لِنً، مِن ْب   َع الصُهَّلل ْب ُ   َع ْب ااِن ِن  ُ نُهَّلل ٌة،  َع لِنلصُهَّلل يَعا ِن   َع حَع حَع ٌة :  َعرْب ٌ َع   َعرْب ُر، حِن حَع ٌة  ٌُ ْبطِن ٌ َع   َع َعرْب بُهَّلل ُ، ٌَعلْب َعى حِن لَعُخلُ وُ  رَع   َع

ااِن ِن   َع ِن  ٌَع ُ  الصُهَّلل نْباَع   َعطْب ِن   ِن ٌحِن  مِن ْب  ااُهَّلل  " المِن ْب ِن  رِن

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: 'நளன்பு க்குழனது. ளந அதற்குப் ிபதழன் 
யமங்குநயன். நளன்ளி தன் இச்மசகமயும் தன் உணமயயும் ளத்மதயும் 
க்களகநய யிட்டுயிடுகழளர்' ன்று அல்ளஹ் கூழளன். நளன்பு எரு 
நகடனநளகும். நளன்ளிக்கு இபண்டு நகழழ்ச்சழகள் உள். நளன்புத் துக்கும் 
நயமனில் கழமடக்கழ எரு நகழழ்ச்சழயும், நறுமநனில் தம் இமயம அயர் 
சந்தழக்கும் நயமனில் கழமடக்கழ எரு நகழழ்ச்சழயும் தளன் அமய. நளன்ளினின் 
யளனிழருந்து யசீும் யளமட கஸ்தூரி யளசமமனயிட அல்ளஹ்யிடம் 
நணநழக்கதளகும்.  (புலளரி: 7492, பஸ்ழம்) 

தயறுகலக்கு குற்ப்ரிகளபநளக அமநயும்; 



ٌْب َع َع   َع ْب  : البخاري صحٌح ُ  اِن   َع ْب  ُح َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ُ اِن   ِنيْبنَع ُ :"  َعااَع   َع َعلُهَّلل َع   َع ،  ِنً الرُهَّلل لِن ِن هِن،  َعهْب لَعاِن هِن،  َع َع ارِن  يُكَع  ِنُرهَعا  َع َع

الصُهَّلل ْب ُ  الصُهَّلل َع ُ، اَع َع ُ   َع الصُهَّلل المَع ْبُر وُ   َع    َع

லஶமதள ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்:எரு 
நிதன் தம் குடும்த்தழரிடபம் தம் பசளத்துக்கிலும் தம் குமந்மதகிடபம் தம் 
அண்மட யடீ்டளரிடபம் ித்ளயில் (நசளதமனில்) ஆழ்த்தப்டும்நளது, பதளழுமக, 

நளன்பு, தர்நம், (ல்மத) வுதல், (தீமநமன) யிக்குதல் ஆகழன களரினங்கள் 
அதற்குப் ரிகளபநளகும்.  (புலளரி: 525,1435, பஸ்ழம்) 

ٌْبرَع َع   َعبِنً  َع ْب  : البخاري صحٌح ُ  اُ   َعااَع :  َعااَع  ُهرَع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ا َع  مَع ْب : » َع َعلُهَّلل َع   َع ، صَع ا َع مَع َع انًا رَع يِن َعابًا،  ِنٌمَع احْب  لَع ُ  ُ  ِنرَع   َع

ا بِن ِن  مِن ْب  يَع َعاُهَّلل َع  مَع  « َعنْب

ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: 'ம்ிக்மக பகளண்டு, ன்மநமன தழர்ளர்த்து 
பநளன் நளதம் நளன்பு நளற்யரின் பந்மதன ளயங்கள் நன்ிக்கப்டும்'  

(புலளரி:38, பஸ்ழம்) 

சுயர்க்கத்தழல் தி யளனில்; 

اٍس   َع ْب  : البخاري صحٌح ًَع   َعهْب ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ِن   َع ِن   َع  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع نُهَّلل ِن   ِنً  ِن ُهَّلل : "  َعااَع   َع َعلُهَّلل َع،  َع ٌُهَّللاُ ، لَع ُ  ٌُ َعااُ  بَعابًا ال َع  الرُهَّلل

نْب ُ  ٌَعاْبُخاُ  ااِنُم  َع  مِن ، ٌَع ْب َع  الصُهَّلل ٌَعامَع ِن نْب ُ  ٌَعاْبُخاُ   َع  ال ِن اٌة  مِن ،  َعحَع ٌْبُرُه ْب ٌْب َع : ٌُ َعااُ   َع ؟  َع ااِنُم  َع نْب ُ  ٌَعاْبُخاُ   َع   َعٌَع ُ ُم  َع  الصُهَّلل اٌة  مِن ،  َعحَع ٌْبُرُه ْب   َعإِن َعا  َع
لُ ا لِن َع  اَعخَع نْب ُ  ٌَعاْبُخاْب   َعلَع ْب   ُ ْب اٌة  مِن  "  َعحَع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: " பசளர்க்கத்தழல் 'பய்னளன்' ன்று கூப்டும் எரு 
யளசல் இருக்கழது! நறுமந ளில் அதன் யமழனளக நளன்ளிகள் தமமயளர்கள். 
அயர்கமத் தயிப நயறு யரும் அதன் யமழனளக தமமன நளட்டளர்கள்! 
'நளன்ளிகள் ங்நக?' ன்று நகட்கப்டும். உடந, அயர்கள் ழுயளர்கள்; 

அயர்கமத் தயிப நயறு யரும் அதன் யமழனளக தமமன நளட்டளர்கள்! அயர்கள் 
தமமந்ததும் அவ்யளசல் அமடக்கப்ட்டுயிடும். அதன் யமழனளக நயறு யரும் 
தமமனநளட்டளர்கள்!"  (புலளரி:1896, பஸ்ழம்) 

பநளனுக்கு பந்தழன தழங்கில் நளன்பு ிடித்தல்; 

பநளன் நளன்புக்கு பன்னுள் ளட்கில் நளன்பு ிடிப்து கூடளது. 

جَع  أَعتِِ  َع ْن  : الثخارُ صحْح ّْن َع َِع  ىُه َع  ِ ُه  رَع نْنوُه، ااُهَّلل ِ   َع ِ   َع ِِّي لُهَّلَل النُهَّللثِ ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع،  َع ااَع  أَع َع ُه ُهمْن  َّعرَع َع ُهَّلل َع ُهَّلل   َع : » َعااَع  ًَع ٌْن ِ  رَع َع َع  تِ َع

ٌْن ٍم  ًْن  َّع ْْنِ ، أَع ٌْن َع ٌ ُه   َعااَع  رَع ُه ٌل  َّع ُهٌاَع  أَعاْن   ِ ُهَّلل  َّع وُه، َّع ُه ٌْن َع مْن  صَع ٌْن َع   َعِل َع   َعلْنَْع ُه  «الَْع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: "பநளனுக்கு பதல் ளலம் அதற்கு பதல் ளலம் 
உங்கில் யரும் நளன்பு நளற்க நயண்டளம்; அந்ளள்கில் யமக்கநளக நளன்பு 
நளற்யபளக இருந்தளந தயிப! அவ்யளறு அமநந்தளல் அந்ளில் நளன்பு 
நளற்களம்!"   (புலளரி:1914, பஸ்ழம்) 

،  َع ْن  : الثخارُ صحْح ارٍم ا َع   َع ْن  » َعمُهَّلل ٌْن َع  صَع َ  َع َع ْن  اللُهَّلل ِّيِ  َّع لُهَّلَل ال َعاِسمِ  أَعتَعا  َع َع ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع  «ًَع

அம்நளர் ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: னளர் சந்நதகத்தழற்குரின ளில் நளன்பு 
நளற்கழளநபள அயர் அபுல் களறழம் ( றல்) அயர்கலக்கு நளறு பசய்து யிட்டளர். 
(புலளரி: தமப்புச் பசய்தழ, அபூ தளவுத்: 2334, தழர்நழதழ:686) 



ழய்னத் மயத்தல்; 

கடமநனள நளன்ளக இருப்ின் அதம ிடிக்கும் ண்ணம் இபமயனிநநன 
உள்த்தழல் இருத்தல் நயண்டும், சுன்த்தள நளன்ளக இருந்தளல் களமனிலும் 
நளன்மத் பதளடப ண்ணம் பகளள்ளம். 

لُهَّلَل   رسٌا سمعد  اا المنث   لَ  نو   ر ِ الخطاب ت   م  : الثخارُ صحْح ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع   نما )ّ ٌا ًَع

 نٌٍ  ا ا  ٍء ل   ً نما تالنْاخ األ ماا

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்:'பசனல்கள் அமத்தும் ண்ணங்கமப் பளருத்நத 
அமநகழன். எவ்பயளருயருக்கும் அயர் ண்ணினநத கழமடக்கழது.... ( புலளரி:01, 

பஸ்ழம்)  

حَع،  َع ْن  : النسائِ سن  فْن َع ا  َع اُه   َعانَعدْن  أَعنُهَّلليَع ِم ِ  لَعمْن   َع ْن : »ذَع ٌُه َْعا َع  ُّه ْن ْْن ِ  ِ  َع  ال ِّيِ ٌ ُه   َع َع  اللُهَّلل  «َّع ُه

லப்றள ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: னளர் இபமயனில் நளன்பு நளற்தற்கு உறுதழ 
பகளள்யில்மநனள அயருக்கு நளன்பு இல்ம.  (சளஇ:2335, தழர்நழதீ:730, அபூதளவுதழல் 
ிகளரின் கூற்ளக யந்துள்து, அதழல் னஹ்னள ன்யர் யிநர்சழக்கப்ட்டுள்ளர்.) 

، أُه ِّيِ   َعائِلَعحَع   َع ْن  :  سلم صحْح ِ نِْ َع ؤْن ُهَّلِل   َع َع َع :  َعالَعدْن  الْنمُه لَع ُِّي   َع لُهَّلَل النُهَّللثِ ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع ٌْن ٍم   َعاخَع  ًَع ؟ ِ نْن َع ُهمْن  ىَع ْن : » َع َعااَع  َّع ءٌل ِْن  «شَع

نَعا ،:  َع ُهلْن ائِمٌل   ِ َعاْن   َعإِنِّيِِ: » َعااَع   َع ً ا أَعذَعانَعا  ُهمُهَّلل  «صَع ٌْن نَعا   َع َع  َّع سُهٌاَع  َّعا:  َع ُهلْن َُع   ِ، رَع  ِ ىْن
ْْن ٌل  لَعنَعا أُه دُه   َعلَع َع ْن  أَعِرّنِِْو،: » َع َعااَع   َع ثَعحْن ائًِما أَعصْن  «صَع

َع َع َع    َع 

ஆனிரள ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ி (றல்) அயர்கள் எரு ளள் ங்கிடம் 
யந்து, உங்கிடம் ( உண்ண) தும் உண்டள, ன்று நகட்கநய 'இல்ம ன்நளம், 

'அப்டினளளல் ளன் நளன்பு இருக்கழன்நன்' ன்று கூழளர்கள். ிகு எருளள் 
யந்தநளது, 'அல்ளஹ்யின் தூதநப! ங்கலக்கு  லய்ஸ் ( கஞ்சழ) அன்ிப்பு 
பசய்னப்ட்டுள்து' ன்று ளம் கூநய, 'அமதக் களட்டுங்கள், ளன் நளன்ளினளகநய 
களமமன அமடந்நதன்' ன்று கூழயிட்டு, சளப்ிட்டு ( நளன்ம) யிட்டளர்கள்.  
(பஸ்ழம்)   

ழய்னத் னும் நளது அது உள்த்தழல் யபநயண்டின எரு உதழப்ந அன்ழ யளனிளல் 
பநளமழகழன் எரு அம்சநல். ினயர்கள் நளன்ம ஆபம்ிக்க இன்று பசளல்யது 
நளன்று 'மயது பசௌந கதழன்....' ன்று எரு பமமனக் களட்டித் தபயில்ம. 
அப்டி பசய்யது ித்அத்தளகும். 

நளன்பு ிடிப்து கடமநனளயர்கலம், சலுமக பற்யர்கலம். 

யனதுக்கு யந்த, பஸ்ழநள, புத்தழ சுயளதீபள் எவ்பயளருயர் நீதும் நளன்பு 
ிடிப்து கடமநனளகும். அதழழருந்து சலுமக யமங்கப்ட்டயர்கள். 

பதழநனளரும், குணப்டுத்த படினளத நளனளிகலம்; இயர்கள் கள பசய்னத் 
நதமயனில்ம. எவ்பயளரு நளன்ிற்களகவும் உணயித்தளல் நளதுநளது. 

،  َع ْن  : الثخارُ صحْح ، اتْن َع  سَعِم َع   َعطَعاءٍم أُه   َعثُهَّللاسٍم نَعوُه  الُهَّللِ ّ َع  ًَع َعلَعَ َّع ْن َع ُهَّلٌل ٌُه نَعوُه   َع َع  ُّهطَع ِ ْ ٍم   َععَعا ُه   ِ ْنَّعحٌل  ُّهِطْ ٌُه :  َعثُهَّللاسٍم  اتْن ُه   َعااَع  ِ سْن

ْْنسَعدْن » حٍم  لَع نْنسُهٌ َع ٌَع  تِمَع ْْن ُه  ىُه ، اللُهَّلل ثِْ ُه أَعجُه  ال َع المَع ْن جُه  ًَع ثِْ َع رَعِطْعَعااِ   َع  ال َع ا، أَعاْن  َّعسْن ٌ َع ااِ  َّع ُه ِعمَع ٌْن ٍم   ُه ِّيِ   َع َعااَع   َعُْهطْن ِ ْنًا َّع  «ِ سْن



இப்னு அப்ளஸ்(பமழ), அயர்கள்  'ய அல்தீ யுதவ்யகூலஶ ித்னத்துன் தஆப 
நழஸ்கவன்' (பநளன் நளன்பு கடமநனளக்கப்ட்டு(ம் அமத நளற்கச் சக்தழனின்ழ) 
இருப்யர்கள் ( எரு ளள் நளன்மயிட்டதற்குப்) ரிகளபநளக ஏர் மமக்கு 
உணயிக்க நயண்டும்) னும் (தழருக்குர்ஆன் 02:184யது) இமயசத்மத ஏதழ, 'இது 
சட்டம் நளற்ப்ட்ட யசம் அன்று; நளன்பு நளற்க இனளத தள்ளத 
பதழனயமபயும் தள்ளத யனதுமடன பண்மணயும் இது குழக்கும். அயர்கள் 
எவ்பயளரு ளலக்கும் கபநளக ஏர் மமக்கு உணயிக்கட்டும்' ன்று கூழளர்கள்.  
(புலளரி: 4505) 

குணப்டுத்த படியுநள நளனளிகள், ிபனளணிகள்; இயர்கள் நயறு எரு ளில் கள 
பசய்யளர்கள். 

ااَع  شَعيْن ُه  ٍْن   رَع َع َع ْْنوِ  اُهنْنِ اَع  الُهَّللِ  اُه   ِ اٰا دٍم  ًَع  لِّيِلنُهَّللاِس  ىُه ًٍ الْن ُه ْن ٍ  ِّيِ َع  تَعِّْيِنٰا الْنفُه ْن َعاِا   الْنيُه ٰا وُه  اللُهَّلليْن َع  ِ نْن ُهمُه  شَعِي َع   َعمَع ْن  ًَع مْن   َعااَع  ًَع َع ْن ؕ   َعلْنَْع  ُه

ّْنً ا  ِ ًْن   َع َ اَع ُهَّللا ٍم   ِّيِ ْن   َعِع ُهَّللجٌل  سَعفَع ٍم   َعلٰا  ....اُه َع َعؕ  اَّع

பநளன் நளதம் த்தமகனபதன்ளல் அதழல் தளன் நிதர்கலக்கு ( பழுமநனள 
யமழகளட்டினளகவும், பதியள சளன்றுகமக் பகளண்டதளகவும்; (ன்மந - 
தீமநகமப்) ிரித்தழயிப்துநள அல் குர்ஆன் இக்கழனருப் பற்து; ஆகநய, 

உங்கில் யர் அம்நளதத்மத அமடகழளநபள, அயர் அம்நளதம் நளன்பு நளற்க 
நயண்டும்; ினும் யர் நளனளினளகநயள அல்து னணத்தழநள இருக்கழளநபள 
(அயர் அக்குழப்ிட்ட ளட்கின் நளன்ம) நயறு ளட்கில் நளற்க நயண்டும்;.... 

(2:185) 

َِع   َعائِلَعحَع   َع ْن   : الثخارُ صحْح  ِ ُه  رَع ا، ااُهَّلل نْنيَع ًْن ِ  -  َع ِ   َع ِِّي لُهَّلَل النُهَّللثِ ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع جَع  أَعاُهَّلل  -: ًَع مْن َع ً تْن َع   َع ُهَّلِل   َعمْن ٍم لَعِم ِ   َعااَع  األَعسْن ِِّي  ِللنُهَّللثِ
لُهَّلَل ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع ٌ ُه : ًَع َْعا ِ   َع ِْ َع  ًَع َعااَع   السُهَّللفَعِ ؟  ِِ أَعأَعصُه ، ِش ْندَع   ِاْن : » َع َعااَع  ، -ال ِّيِ مْن َع ْنِط ْن  ِش ْندَع  ًَع ِاْن   َع ُه  « َع 

ஆனிரள(பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: லம்றள இப்னு அம்ர்(பமழ) ி(றல்) 
அயர்கிடம், 'னணத்தழல் ளன் நளன்பு நளற்களநள?' ன்று நகட்டளர். அயர் அதழகம் 
நளன்பு நளற்யபளக இருந்தளர். அயரிடம் ி(றல்) அயர்கள், 'ீ யிரும்ிளல் 
நளன்பு நளற்றுக் பகளள்; ீ யிரும்ிளல்யிட்டுயிடு" ன்ளர்கள்.  ( புலளரி: 1943, 

பஸ்ழம்) 

َِع   َعثُهَّللاسٍم  اتْن ِ   َع ِ   : الثخارُ صحْح  ِ ُه  رَع ا ااُهَّلل مَع نْنيُه سُهٌاَع  أَعاُهَّلل   َع ِ  رَع لُهَّلَل ااُهَّلل ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع ،  ِِ  َع ُهَّللحَع   ِلَعَ  َع َع َع  »ًَع ااَع ا َع  رَع َع َع   َع َع
رُهَّلَل َع ْنطَع َع  ،«أَع ْنطَع َع  ال َعِ ّ َع، تَعلَع َع   َع ،  َع   النُهَّللاسُه

இப்னு அப்ளஸ்(பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ி(றல்) அயர்கள் பநளில் நக்களமய 
நளக்கழப் புப்ட்டளர்கள்; அப்நளது அயர்கள் நளன்பு மயத்தழருந்தளர்கள். 'கதீத்' னும் 
இடத்மத அமடந்ததும் நளன்மயிட்டளர்கள்; நக்கலம் நளன்மயிட்டர்!"  (புலளரி: 
1944, பஸ்ழம்) 

நளதயிடளய் களத்து பண்கள்; நளன்ம யிடுயது கட்டளனம், அடுத்த பநளனுக்கு 
பன்ர் களச் பசய்னநயண்டும். 

عَعا َعجَع،  َع ْن  :  سلم صحْح َعلْندُه :  َعالَعدْن   ُه ا:  َع ُهلْندُه   َعائِلَعحَع  سَع  ائِِ   تَعااُه   َع ٌْن َع، ذَع ْنِ ِ الْنحَع جَع  ذَع ْنِ ِ ًَع َع  ال ُهَّلل ًِرُّهَّللحٌل :  َع َعالَعدْن . ال ُهَّلل َع  أَع َع ُه

، لَعسْندُه :  ُهلْندُه  أَعنْنِد؟ ًِرُّهَّللحٍم لَعِ نِّيِِ تِحَع ُه َعاُه  ًَع ، ُّهِ ْثُهنَعا  َعااَع : » َعالَعدْن . أَعسْن  اءِ   َعنُهؤْن َع ُه   َعِل َع ِ ، تِ َع َع ٌْن اءِ  نُهؤْن َع ُه  ًَع َع  ال ُهَّلل جِ  تِ َع َع  «ال ُهَّلل َع



ஆனிரள ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ிகளர் களத்தழல் ங்கலக்கு நளதயிடளய் 
ற்ட்டு, தூய்மந அமடநயளம். ளங்கள் நளன்ம கள பசய்யுநளறு யப்ட்நடளம், 

பதளழுமகமன கள பசய்யுநளறு யப்டயில்ம.  (புலளரி:321, பஸ்ழம்) 

கர்ப்ிணிகள், ளலூட்டும் தளய்நளர்கள்; இயர்கள் தநக்நகள, தநது ிள்மக்நகள 
ஆத்மதப் னந்தளல் நளன்ம யிட்டுயிட்டு, நளனளி ன் அடிப்மடனில் 
உணயிக்க படியும். 

اِل ٍم  تْن َع  أَعنَع َع  أَعاُهَّلل  : للثْي ِ ال ث ٍ السن  ً    َع مْن  رَع ُه َعذََع لَعوُه،  ِتِ ٌل  أُهِصْثَعدْن :  َعااَع  , ِ نْنيُه ِ ّنَعحَع   َع  ِ   َعلَعَ  َع َع َع َع   ِتِِلِو،  َعلَعةِ   ِِ الْنمَع ِِّي  النُهَّللثِ
لُهَّلَل ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع،  َع ا َع َعوُه  ًَع ٌَع ٌَع   َع ىُه ائِمٌل   ِنِّيِِ:  َع َعااَع  " الْنغَع َعاءِ   ِلَعَ ىَعلُهمُهَّلل : "  َع َعااَع  , َّعرَعغَع ُهَّلٍل ًَع َْعا َع   ِاُهَّلل : "  َع َعااَع  , صَع ِ  َع  ال ِّيِ   َع ِ  ًُه

سَعا ِِ ، شَعطْن ُه  الْنمُه جِ، ًَع ثْنلَعَ ًَع َع ِ  ال ُهَّلل َع ًِ  الْنحُه ِ  ِ  أَع مُه ْن
 " الْن

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: னணிக்கு நளன்பும், பதளழுமகனில் அமபயளசழயும் 
சலுமக அிக்கப்ட்டுள்து. கர்ப்ிணிக்கும், ளலுட்டுயலக்கும் நளன்பு 
சலுமகனிக்கப்ட்டுள்து.  (மலகவ: 8081, தழர்நழதீ: 715) 

சலர் உணவு சளப்ிடுதல்; 

சலர் உணவு சளப்ிடுயது நழக பக்கழன சுன்ளக்கில் என்ளகும். அதம ன்ளக 
ிற்டுத்துயதும் சுன்ளயளகும்.  

சழர் சலர் பசய்னளநலும், தூங்குயதற்கு பன்நப சளப்ிட்டுயிடுயதும், இன்னும் 
சழர் நபகளத்துடன் சளப்ிட்டுயிட்டு நயறு யணக்கங்கில் ஈடுடுயதும் உண்டு. 
இமய அமத்தும் ி யமழக்கு பபணள அம்சங்களகும். 

اِل ٍم  تْن َع  أَعنَع َع  : الثخارُ صحْح َِع   َع  ِ ُه  رَع نْنوُه، ااُهَّلل ُِّي   َعااَع :  َعااَع   َع لُهَّلَل النُهَّللثِ ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع ًا: »ًَع ٌرِ   ِِ  َعإِاُهَّلل  ذَعسَعحُهَّلل ُه  «تَع َع َعحً  السُهَّللحُه

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: " ீங்கள் றலர் பசய்யுங்கள்; ழச்சனநளக றலர் 
உணயில் பக்கத் இருக்கழது!"  (புலளரி: 1923, பஸ்ழம்) 

ِ ً  َع ْن  :  سلم صحْح سُهٌاَع  أَعاُهَّلل  الْنعَعاِص، تْن ِ   َعمْن لُهَّلَل  ِ  رَع ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع ا  َع ْن ُه : » َعااَع  ًَع ْْن َع   َع ِصَْعا ِ  ِصَْعاِ نَعا تَع  الْنِ رَعاِب، أَعىْن ِ  ًَع

لَعحُه   «السُهَّللحَع ِ  أَع ْن

ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: ங்கது நளன்ிற்கும், நயதக்களபர்கின் 
நளன்ிற்கும் இமடனில் உள் யித்தழனளசம் சலர் சளப்ிடுயதளகும்.  (பஸ்ழம்) 

، تْن ِ  أَعنَعِ    َع ْن  : الثخارُ صحْح اِل ٍم ّْن َع  أَعاُهَّلل   َع ، تْن َع   َع مْن : "  َع ُهَّلل َعوُه   َعاتِدٍم ًا أَعنُهَّلليُه ِ   َع َع  ذَعسَعحُهَّلل ُه ِِّي لُهَّلَل النُهَّللثِ ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع،  َع ٌا  ُهمُهَّلل  ًَع   ِلَعَ  َعا ُه

ا؟  َعمْن :  ُهلْندُه  ال ُهَّلل َعجِ، مَع نَعيُه ْْن ِسْ َع   َع ْنرُه :  َعااَع  تَع مْن ًْن   َع   َّعحً  َّععْننِِ ، "ِسرِّيِْ َع  أَع

அஸ் ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: மறத் இப்னு றளித்(பமழ) அயர்கள்,  ி(றல்) 
அயர்கலடன் ளங்கள் றலர் பசய்துயிட்டுப் ின்ர் (ஃ ஜ்ர்) பதளழுமகக்குத் 
தனளபளநளம்.) ன்று கூழன நளது, 'றலருக்கும் பதளழுமகக்குநழமடநன வ்யவு 
இமடபயி இருக்கும்?' ன்று ளன் நகட்நடன். அதற்கு மறத் இப்னு றளித்(பமழ) 
அயர்கள், ம்து அல்து அறுது யசங்கள் (ஏதும்) நபம்' ன்று தழித்தளர்கள்.  
(புலளரி:575, பஸ்ழம்) 

சலர் உணமய ளங்கு சத்தம் யமப ிட்டுத்தளம். சலர் சளப்ிடும் நளது ளங்கு 
சத்தம் நகட்டளல் நளதழன அவு சளப்ிடவும் அனுநதழயுண்டு. 



َِع   َعائِلَعحَع   َع ْن  : الثخارُ صحْح  ِ ُه  رَع ا، ااُهَّلل نْنيَع اُه   َعااَع  تِ َعً   أَعاُهَّلل   َع ، ُّهؤَع ِّيِ ْْن ٍم سُهٌاُه   َع َعااَع  تِلَع ِ  رَع لُهَّلَل ااُهَّلل ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع ا: »ًَع   ُهلٌُه

ا تٌُه اشْن َع رُهَّلَل ًَع اَع   َع ، أُه ِّيِ  اتْن ُه  ُّهؤَع ِّيِ رٌُه ٍم اُه   َع   َعإِنُهَّللوُه   َع ْن رُهَّلَل ُّهؤَع ِّيِ لُه َع   َع  «الفَع ْن ُه  َّعطْن

ஆனிரள ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ிளல்(பமழ), (ஜ்ரு நபத்தழற்கு பன்) 
இபயிநநன ளங்கு பசளல்யளர்கள்; அப்நளது ி(றல்) அயர்கள், 'இப்னு உம்நழ 
நக்தூம் ளங்கு பசளல்லும்யமப உண்ணுங்கள்; ருகுங்கள்! பில், அயர்தளம் ஜ்ரு 
(மகயம) நபம் யந்ததும் ளங்கு பசளல்கழளர்!" ன்று குழப்ிட்டளர்கள்.  
(புலளரி:1918, பஸ்ழம்) 

جَع  أَعتِِ  َع ْن  :  اً  أتِ سن  ّْن َع سُهٌاُه   َعااَع :  َعااَع  ىُه َع ِ  رَع لُهَّلَل ااُهَّلل ْْنوِ   ُه  صَع لَع سَعلُهَّللمَع   َع نَعاءُه  النِّيِ َعاءَع  أَع َع ُه ُهمُه  سَعِم َع   ِ َعا: »ًَع ِ ااْن   َع َع  َّعِ ِه،  َعلَعَ ًَع

عْنوُه  رُهَّلَل َّع َع َِع   َع رَعوُه  َّع ْنِ  ا َع  «ِ نْنوُه   َع

ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: உங்கில் எருயர், உணவுத் தட்டு மகனில் 
இருக்கும் ழமனில் ளங்கு சத்தத்மதக் நகட்டளல், தக்கு நதமயனளமத 
பூர்த்தழனளக்கும் யமப தட்மட அயர் மயக்க நயண்டளம்.  ( அஹ்நத்: 10629, 

அபூதளவுத்:2350, இதன் அழயிப்ளபள பலம்நத் ன்யர் இநசளக 
யிநர்சழக்கப்ட்டுள்ளர்) 

நளன்பு துத்தல்  

நளன்பு துப்மத அயசபப்டுத்த நயண்டும், சழர் ளங்கு பசளல்ழ படியும் யமப 
தளநதழக்கழன்ர் அது தயளகும். 

اِن   َع ْب  - 1957: البخاري صحٌح ُ  اَع   َع ُهَّلل :  َع ْباٍس  بْب ِن   َعهْب ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ااُ   َع : » َعااَع   َع َعلُهَّلل َع،  َع ٌْبرٍس  النُهَّللا ُ  ٌَعزَع ا بِنخَع لُ ا مَع   َع ُهَّلل

رَع   «ال ِنطْب

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: "நளன்ம துப்மத யிமபவுடுத்தும்யமப நக்கள் 
ன்மநனில் இருப்ப்ளர்கள்!"  (புலளரி:1957, பஸ்ழம்) 

ًَع   َع ْب َعى  َعبِنً ابْب ِن   َع ِن  : البخاري صحٌح ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ِن  مَع َع  ُكنْب ُ :  َعااَع   َع  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ،  ِنً  َع َعلُهَّلل َع   َع ا َع   َع َعرٍس يُهَّللى  َعصَع   َعمْب َعى حَع

ُ اٍس   َعااَع  اْب : »لِنرَع اَع ْب  انْبزِن يُهَّللى انْبيَع َعرْب َع  لَع ِن :  َعااَع  «لِنً  َعا ْب ؟ حَع ًَع اْب : » َعااَع   يُمْب ِن اَع ْب  انْبزِن ٌْب َع   ِن َعا لِنً،  َعا ْب ٌْباَع  رَع َع  ُهنَعا، هَعا مِن ْب   َع ْببَعاَع   َعاْب  اللُهَّلل
ااِن ُ   َع ْبطَعرَع   َع َعاْب   «الصُهَّلل

அப்துல்ளலழப்னு அ ீ அவ்ள(பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ளன் ி(றல்) 
அயர்கலடன் எரு னணத்தழல் இருந்நதன். அயர்கள் நளன்பு நளற்ளர்கள். நளம 
நபம் யந்ததும் எரு நிதரிடம், 'இங்கழ க்களக நளவு கமபப்பீளக!" ன்று 
கூழளர்கள். அதற்கயர், 'நளம நபம்  படியமடயும் யமப களத்தழருக்களநந!" 
ன்ளர். ி(றல்) அயர்கள், 'இங்கழ க்களக நளவு கமபப்பீளக! இபவு இங்கழருந்து 
பன்நளக்கழ யருயமதக் கண்டளல், நளன்ளி நளன்ம தழந்துயிட்டளர்!" 
ன்ளர்கள்.  (புலளரி: 1958,பஸ்ழம்) 

ا  ُكلُ ْب ا  َع بُ ْب رَع ا ْب يّٰى  َع ٌْبطُ  لَع ُك ُ  ٌَعيَعبَعٌُهَّلل َع  حَع َعبْبٌَع ُ  الْبخَع  ٌْبطِن  مِن َع  ا ْب اِن  الْبخَع  َع ْب َع رِنؕ  مِن َع  ا ْب ٌَعا َع  اَعيِنمُّ ا  ُ ُهَّلل  الْب َع ْب ٌْباِن   اِنلَعى الص ِن   الُهَّلل

....இன்னும் ( ஜ்ரு ( அதழகளம)நபம் ன்) பயள்ம தல்(இபவு ன்) கருப்பு 
தழழருந்து பதியளகத் பதரியும் யமப உண்ணுங்கள், ருகுங்கள்; ின்ர், இபவு 
யரும் யமப நளன்மப் பூர்த்தழ பசய்யுங்கள்;... (2:187) 



ஈத்தம் த்மதக் பகளண்நடள, தண்ணமீபக் பகளண்நடள, நயறு ளங்கமக் 
பகளண்நடள நளன்பு துக்க படியும். 

الِن ٍس  بْب ِن   َعنَع ِن   َع ْب   : اليرم ي  ن   ًُّ  كَعا َع : » َعااَع  مَع لُهَّللى النُهَّللبِن ُ  صَع ٌْب ِن  ااُهَّلل لَع رُ   َع َعلُهَّلل َع   َع ًَع   َع ْب   َعبْباَع  ٌُ ْبطِن ِن
ل  ،  َعلَعى ٌُصَع  يَعُك ْب  لَع ْب   َعإِن ْب  ُرطَعبَعا ٍس

، ُرطَعبَعا ٌة  ا ٌة ٌْبرَع ا ٌة  يَعُك ْب  لَع ْب   َعإِن ْب   َعيُمَع ٌْبرَع ا ٍس  حَع َعا يُمَع ااٍس  مِن ْب  حَع َع َع  «مَع

அஸ் (பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ி (றல்) அயர்கள், கிந்த ஈத்தம் மங்களல் 
நளன்பு தழப்ளர்கள், அமய கழமடக்கயில்மனளனின் களய்ந்த ஈத்தம் மங்களல் 
தழப்ளர்கள், அதுவும் இல்மபனன்ளல் தண்ணரீ் அல்லுகளல் தழப்ளர்கள்.  
(தழர்நழதழ:696, அபூதளவுத்) 

நளன்பு துக்களநல் இபண்டு ளட்கள் பதளடர் நளன்பு ிடிப்து (யிசளல் பசய்யது) 
தடுக்கப்ட்டுள்து. ஆளல் சலர் நபம் யமப பதளடபளம், கட்டளனம் சலர் சளப்ிட 
நயண்டும். 

ًَع   َعنَع ٍس   َع ْب  : البخاري صحٌح ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ِن   َع ِن   َع  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع لُ ا  َع : » َعااَع   َع َعلُهَّلل َع،  َع اصِن ُا،  ِننُهَّلل َع :  َعالُ ا «يُ َع اصِن :  َعااَع  يُ َع

اٍس  لَع ْب ُ » َعحَع نْبُك ْب  كَع   « َع ُ ْب َعى  ُطْب َع ُ   َعبِنٌ ُ   ِنن ِنً  َع ْب   َع ُ ْب َعى،  ُطْب َعُ ،  ِنن ِنً مِن

அஸ் (பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: "ீங்கள் (இபமயயும், கமயும் நசர்த்து) பதளடர் 
நளன்பு நளற்களதீர்கள்!" ன்று ி(றல்) அயர்கள் கூழனநளது, 'ீங்கள் பதளடர் 
நளன்பு நளற்கழரீ்கந?' ன்று ித்நதளமர்கள் நகட்டர். அதற்கு ி(றல்), அயர்கள் 
'ளன் உங்கமப் நளன்யன் அல்ன்; ழச்சனநளக உண்ணவும் ருகவும் 
யமங்கப்ட்டு இபவுப் பளழுமதக் கமழக்கழநன்" ன்று கூழளர்கள்.  ( புலளரி: 1961, 

பஸ்ழம்) 

ٌاٍس   َعبِنً  َع ْب  : البخاري صحٌح ًَع   َع ِن ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ُهَّلًل   َعمِن َع   َعنُهَّلل ُ   َع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع لُ ا،  َع : »ٌَع ُ اُ   َع َعلُهَّلل َع،  َع اصِن ُُّك ْب  يُ َع ٌَع ااَع   ِن َعا  َع    َعرَع

،  َع ْب  اَع اصِن اْب  ٌُ َع اصِن يُهَّللى  َعلْبٌُ َع رِن  حَع  «ال ُهَّللحَع

அபூ சஈத் ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ி(றல்) அயர்கள், 'ீங்கள் பதளடர் நளன்பு 
நளற்களதீர்கள்; உங்கில் னளநபனும் பதளடர் நளன்பு நளற்க ளடிளல் றலர் யமப 
அவ்யளறு பசய்னட்டும்" ன்று கூழளர்கள்....  (புலளரி:1963) 

நளன்பு ிடித்த ழமனில் பசய்ன படியுநளமய. 

இபத்தம் குத்தழ டுத்தல்; அது லழஜளநத் ன் யமகனிநள, இன்மக்கு 
மடபமனில் உள் இபத்த ரிநசளதம அமநப்ிநள இருக்களம். 

இதற்கு ஆபம்த்தழல் தமட இருந்தளலும், ின்ர் அனுநதழக்கப்ட்டது. 

 

ا ِن ِن   َع ْب  :  حما م نا  ٌجٍس، بْب ِن  رَع اِن ُ  اُ   َعااَع :  َعااَع  خَع لُهَّللى  ِن  رَع ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ُ ،  َع ْبطَعرَع : "  َع َعلُهَّلل َع   َع ا ِن ُ   ُ  الْبحَع حْب الْبمَع  "  َع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: இபத்தம் குத்தழ டுத்தயரும், டுக்கப்ட்டயரும் 
நளன்பு தழந்துயிட்டர்.  (அஹ்நத்: 15828, அபூதளவுத்:2371) 

ًَع   َعبُهَّللا ٍس  ابْب ِن   َع ِن  : البخاري صحٌح ُ  رَع ِن ا ااُهَّلل نْبُهمَع ُهَّلًل   َع ُهَّلل : » َع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع يَع َع َع   َع َعلُهَّلل َع   َع ُه َع  احْب رِن ٌة،  َع يَع َع َع  ُمحْب احْب ُه َع   َع   َع

ااِن ٌة   «صَع



இப்னு அப்ளஸ்(பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ி(றல்) அயர்கள் இஹ்பளம் அணிந்த 
ழமனிலும் நளன்பு நளற்று இருக்கும் ழமனிலும் இபத்தம் குத்தழ டுத்துள்ளர்கள்.  
(புலளரி: 1938) 

الِن ٍس  بْب ِن   َعنَع ِن   َع ْب  : الاار طنً  ن  اُ :  َعااَع  , مَع ا  َع ُهَّلل هَع ِن  مَع امَع ُ  ُكرِن ااِن ِن  الْبحِن َع يَع َع َع  طَعالِن ٍس   َعبِنً بْب َع   َع ْب َعرَع   َع ُهَّلل  لِنلصُهَّلل ُه َع  احْب ااِن ٌة   َع  , صَع

رُهَّلل  ًُّ  بِن ِن   َعمَع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع خُهَّلل َع   ُ ُهَّلل  , «هَع َعا ِن   َع ْبطَعرَع : » َع َعااَع  ,  َع َعلُهَّلل َع   َع ًُّ  رَع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع امَع ِن   ِنً بَع ْباُ   َع َعلُهَّلل َع   َع ااِن ِن  الْبحِن َع  , لِنلصُهَّلل
كَعا َع  يَع ِن ُ   َعنَع ٌة   َع ُه َع  ٌَعحْب ااِن ٌة   َع   .صَع

அஸ் ( பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்; ஜஃர் ( பமழ) அயர்கள் இபத்தம் குத்தழ டுக்கும் 
நளது ினயர்கள் தடுத்தநத பதல் சட்டநளக இருந்தது, ிகு ினயர்கள் அதற்கு 
அனுநதழனித்தளர்கள். அஸ் ( பமழ) அயர்கள் நளன்பு ிடித்த ழமனில் இபத்தம் 
குத்தழ டுப்ளர்கள். (தளபகுத்:ீ 2260, அல்பஃஜபல் அவ்சத்) 

பத்தநழடல், நமயிமன கட்டிப்ிடித்தல். 

ًَع   َعااِن َع َع   َع ْب : البخاري صحٌح ُ  رَع ِن ا، ااُهَّلل نْبهَع ًُّ  كَعا َع :  َعالَع ْب   َع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع رُ  ٌُ َعب ِناُ  » َع َعلُهَّلل َع   َع ٌُبَعا ِن ُه َع   َع ااِن ٌة،  َع كَعا َع  صَع   َع

لَعكَعُك ْب  بِن ِن   َعمْب رْب ِن  «اِن

ஆனிரள(பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: " ி(றல்) அயர்கள்,  உங்கில் தம்(உடல்) 
உணர்ச்சழமன அதழகம் கட்டுப்டுத்தழக் பகளள்யர்களக இருந்தும், நளன்பு நளற் 
ழமனில் ( தம் நமயினமபக்) கட்டினமணப்ளர்கள்; பத்தநழடுயளர்கள்!"   
(புலளரி:1927, பஸ்ழம்) 

رَع   َع ْب : م ل  صحٌح َعاَع   َعنُهَّلل ُ   َعلَعمَع َع،  َعبِنً بْب ِن  ُ مَع ُ  اَع   َع  لُهَّللى  ِن  رَع ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ُ َعب ِناُ :  َع َعلُهَّلل َع   َع ااِنُ ؟  ٌَع ُ  اُ  لَع ُ   َع َعااَع  الصُهَّلل لُهَّللى  ِن  رَع  صَع

ٌْب ِن   ُ  لَع هِن   َعاْب : » َع َعلُهَّلل َع   َع ُ  ِن  «هَع ِن يْب ُ،  َعلَعمَع َع   ِن بَعرَع َعخْب ُ  اَع   َع ُهَّلل   َع  لُهَّللى  ِن  رَع ٌْب ِن   ُ  صَع لَع نَع ُ   َع َعلُهَّلل َع   َع ، ٌَعصْب ُ  اَع  ٌَعا:  َع َعااَع   َعلِن َع   َع َعرَع   َعاْب   ِن، رَع

ا لَع َع   ُ  ا  َعنْببِن َع  مِن ْب  يَع َعاُهَّلل َع  مَع مَع ،  َع رَع ُ  اُ  لَع ُ   َع َعااَع  يَع َعخُهَّلل لُهَّللى  ِن  رَع ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ا: » َع َعلُهَّلل َع   َع َعيْب َعاُك ْب   ِنن ِنً  َع ِن،  َعمَع ِن،  َع ُهَّلل  «لَع ُ   َع َعخْب َعاُك ْب  اِن

அம்ர் ின் அ ீசநள (பமழ) அயர்கள் ிகளரிடம் 'நளன்ளி பத்தநழடுயளபள?' ன்று 
நகட்கநய, உம்ப சநள அயர்கிடம் நகலம் ன்று ிகளர் கூ, ிகளர் அப்டி 
பசய்யளர்கள், ன்று அயர்கள் கூநய, அம்ர் அயர்கள், அல்ளஹ்யின் தூதநப! 
அல்ளஹ் உங்கள் பன், ின் ளயங்கம நன்ித்துயிட்டளன் ன்று கூ, 

ினயர்கள் அயமபப் ளர்த்து, 'அல்ளஹ்யின் நீது சத்தழனநளக, உங்கில் ளந நழக 
அல்ளஹ்மய னந்தயன், அஞ்சுயன்' ன்று கூழளர்கள்.  (பஸ்ழம்) 

ல் துக்குதல், யளய்க்கு தண்ணரீ் டுத்தல், சளதளபணநளக ளசழக்கு தண்ணரீ் 
பசலுத்தல். சழர் நளன்ளி ல் துக்க கூடளது ன்கழன்ர் அதற்கு தமடகள் 
யபயில்ம. 

ٌْبرَع َع   َعبِنً  َع ْب : البخاري صحٌح ًَع  ُهرَع ُ  رَع ِن نْب ُ  ااُهَّلل ُ  اَع   َع ُهَّلل :  َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع يِنً  َعلَعى  َعُ  ُهَّلل   َع ْب  لَع ْب َع : » َعااَع   َع َعلُهَّلل َع   َع   َع ْب   ُمُهَّلل

يُُه ْب  النُهَّللا ِن   َعلَعى رْب َعمَع ا ِن   َع  «صَع َع ٍس  ُكا ِن  مَع َع  بِنال  ِن َع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: " ன் சபதளனத்தழற்குச் சழபநநளகழ யிடும் ன்று 
இல்ளயிட்டளல் எவ்பயளரு பதளழுமகக்கும் ல் துக்குநளறு ளன் 
கட்டமனிட்டிருப்நன்."   (புலளரி:887, பஸ்ழம்) 

வுலவுக்களக ிகளர் யளய் கழுயினதும், பக்கழற்கு தண்ணரீ் பசலுத்தழனதும் 
நளன்ளிக்கு யிதழயிக்கழன்ழ யந்தழருப்தும் சளன்ளகும். 



بِنرَع َع، بْب ِن  لَع ِنٌطِن  بْب ِن   َعاصِن ِن  :  حما م نا ُ  اُ   َعااَع :  َعااَع   َعبِنٌ ِن   َع ْب  صَع لُهَّللى  ِن  رَع ٌْب ِن   ُ  صَع لَع يَعنْب َع ْب َع   ِن َعا: "  َع َعلُهَّلل َع   َع   َع ْب   ِن ُهَّلل   َعبَعالِن ْب  ا ْب

ااِنًما يَعُك  َع   " صَع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: ளசழக்கு தண்ணரீ் பசலுத்தழளல் நளன்ளினளக 
இருந்தளன்ழ நழமகப்டுத்துங்கள்.  (அஹ்நத்: 16380) 

குித்தல், தண்ணிமப நநினில் ஊற்ழக் பகளள்ல். 

رِن   َعبِنً  َع ْب : اا ا  بً  ن  بْباِن  بْب ِن  بَعكْب ،  َع مَع ِن حْب ا ِن  بَع ْب ِن   َع ْب  الرُهَّلل حَع ِن   َعصْب  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ٌْب ُ :  َعااَع   َع َعلُهَّلل َع   َع ُ  اَع  رَع َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل  صَع

ٌْب ِن   ُ  لَع  َعرْب ِن   َع َعلُهَّلل َع   َع
، رَع ْب ِن ِن   َعلَعى ٌَعُص ُّ  بِنالْب ااَع ُه َع  الْبمَع ااِن ٌة   َع ، مِن َع  صَع ر ِن  مِن َع   َع ْب  الْب َعطَعشِن  الْبحَع

அபூ க்ர் ின் அப்தழர்பஹ்நளன் அயர்கள் ித் நதளமர்கள் கூழனளதளக கூழளர்கள்: 
ி (றல்) அயர்கள் நளன்பு ிடித்தழருக்கும் ழமனில் தளகம், சூட்டின் களபணநளக 
தது தமனில் தண்ணமீப ஊற்றுயளர்கள்.  (அபூதளவுத்: 2365) 

يَعاهُ   َعلَعمَع َع   َع ُ ُهَّلل   َعااِن َع َع،  َع ُهَّلل : البخاري صحٌح بَعرَع ُ  اَع   َع ُهَّلل :  َعخْب ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ُك ُ  »كَعا َع   َع َعلُهَّلل َع   َع رُ  ٌُاْبرِن ُه َع  ال َع ْب  مِن ْب  ُ نُ ٌة   َع

، لِن ِن ُا،  ُ ُهَّلل   َعهْب ٌَعُص  ُ  ٌَعغْبيَع ِن  « َع

ஆனிரள(பமழ), உம்ப றநள(பமழ) ஆகழநனளர் கூழளர்கள்: "ி(றல்) அயர்கள் குடும் 
யளழ்க்மகனில் ஈடுட்டு, குிப்பு கடமநனளயர்களக ஜ்ரு நபத்மத அமடயளர்கள்; 

ின்ர் குித்துயிட்டு நளன்மத் பதளடர்யளர்கள்!'   (புலளரி: 1926, பஸ்ழம்) 

இபயினில் இல்த்தழல் ஈடுடுதல். 

اُهَّلل   ـُ ْب  اُحِن ٌْبلَع َع  لَع  ٌَعا ِن  لَع ى الرُهَّلل َع ُ  الص ِن ا ٮُِٕك ْبؕ  اِنلٰا  ...... نِن َع

நளன்பு கள இபயில் ீங்கள் உங்கள் நமயினருடன் கூடுயது உங்கலக்கு 
அனுநதழக்கப் ட்டுள்து .....  (2:187) 

நளன்பு ிடித்த ழமனில் பசய்னக் கூடளதமய; 

யணீள, னற் ளயநள நச்சுக்கம நசுதல், சண்மட சச்சபயில் ஈடுடல், 

நடத்தநள களரினங்கில் ஈடுடல். 

ٌْبرَع َع   َعبِنً  َع ْب : البخاري صحٌح ًَع  ُهرَع ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ُ  اُ   َعااَع :  َعااَع   َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع اَع  ٌَعاَع ْب  لَع ْب  مَع ْب : » َع َعلُهَّلل َع   َع  الزُّ رِن   َع ْب

اَع  ال َعمَع ،  َع ٌْب َع  بِن ِن ِن   َعلَع ُهَّلل ا َع ٌة  اِن ابَع ُ  طَع َعامَع ُ  ٌَعاَع َع   َع ْب   ِنً حَع  « َع َعرَع

ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: " னளர் பளய்னள நச்மசயும் பளய்னள 
டயடிக்மககமயும் யிட்டுயிட யில்மநனள அயர்,  உணமயயும் ளத்மதயும் 
யிடுயதழல் அல்ளஹ்வுக்கு ந்தத் நதமயயுநழல்ம!"  (புலளரி:1903) 

ٌْبرَع َع   َعبَعا ًَع  ُهرَع ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ُ  اُ   َعااَع : ٌَع ُ اُ   َع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ٌَعا ُ : "  َع َعلُهَّلل َع   َع الص ِن ُك ْب  صَع ْب ِن  ٌَع ْب ُ  كَعا َع   َع ِن َعا ُ نُهَّلل ٌة،  َع اِن   َع َع   َعحَع

، َع َع   َع َع  ٌَعرْب ُ ْب  خَع ْب اْب  ٌَعصْب هَع اٌة   َعابُهَّلل ُ   َعإِن ْب  ٌَع ْب ٌَع ُاْب   َعايَعلَع ُ،  َع ْب   َعحَع ُر ٌة   ِنن ِنً  َعلْب ااِن ٌة  امْب  " صَع

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: நளன்பு  நகடனநளகும்! நய, உங்கில் எருயர் 
நளன்பு நளற்ளல் அயர் பகட்ட நச்சுகள் நச நயண்டளம்! கூச்சழட்டு சச்சபவு 
பசய்ன நயண்டளம்!பட்டளள் தநள பசனல்கில் ஈடுட நயண்டளம்! னளநபனும் 
அயமப சழளல் அல்து அயருடன் சண்மடனிட்டளல் 'ளன் நளன்ளி!" ன்று 
அயர் பசளல்ட்டும்!   (புலளரி:1894, 1904, பஸ்ழம்) 



நளன்ம பழக்கும் களரினங்கள்; 

நயண்டுபநன்று உண்ணுதல், ருகுதல்; நதழனில் உண்டளநள, ருகழளநள அது 
ளதழப்ம ற்டுத்தளது. 

ٌْبرَع َع   َعبِنً  َع ْب : البخاري صحٌح ًَع  ُهرَع ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ِن   َع ِن   َع  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع ًَع   ِن َعا: » َعااَع   َع َعلُهَّلل َع،  َع َعكَعاَع  نَع ِن ،  َع  ٌُيِن ُهَّلل   َع َعرِن َع   َعلْب

مَع ُ، ا صَع ْب ُ   َعطْب َعمَع ُ   َعإِننُهَّللمَع  « َع َع َعاهُ  ااُهَّلل

ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: " எருயர் நதழனளக உண்ணநயள ருகநயள 
பசய்தளல் அயர் தம் நளன்ம பழுமநப்டுத்தட்டும்; பில் அயமப 
அல்ளஹ்நய உண்ணவும் ருகவும் மயத்தளன்."  (புலளரி: 1933, பஸ்ழம்) 

குழப்பு: உணயளக, ளநளக இருப்மய ( நசன் நளன்) ந்த யமகனில் உடம 
பசன்மடந்தளலும் அது நளன்ில் ளதழப்ம ற்டுத்தும். 

நயண்டுபநன்று யளந்தழ டுத்தல், தளளக யளந்தழ யந்தளல் நளன்ில் ளதழப்பு 
ற்டளது. 

ٌْبرَع َع،  َعبِنً  َع ْب   ُهَّلًل   َع ُهَّلل  ُهرَع لُهَّللى النُهَّللبِن ُ  صَع ٌْب ِن  ااُهَّلل لَع ُا،  َعرَع َع ُ  مَع ْب : » َعااَع   َع َعلُهَّلل َع   َع ًْب ٌْب َع  ال َع ٌْب ِن   َعلَع لَع ،  َع ااٌة مَع ْب   َع َع يَع َعااَع   َع اًا ا ْب ٌَع ْب ِن   َعمْب   « َعلْب

ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: னளருக்கு தளளக யளந்தழ யந்தநதள அயர் நீது கமள 
இல்ம, னளர் நயண்டுபநன்று யளந்தழ டுத்தளநபள  அயர் கமள  பசய்துபகளள்ட்டும்.  
(தழர்நழதீ: 720, அபூதளவுத்:2380) 

இந்தழரினத்மத பயிப்டுத்தல், உடலுயில் ஈடுடல், உடலுயில் ஈடுட்டளல், கமள 
பசய்யதுடன் ரிகளபபம் பசய்னநயண்டும். 

ٌْبرَع َع   َعبَعا  َع ُهَّلل : البخاري صحٌح ًَع  ُهرَع ُ  رَع ِن نْب ُ، ااُهَّلل ا:  َعااَع   َع نَعمَع ٌْب نْباَع  ُ لُ  ٌة  نَعحْب ُ  بَع ِن   ِن  ً لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع هُ   ِن ْب   َع َعلُهَّلل َع،  َع ااَع ُ اٌة   َع  رَع

ُ  اَع  ٌَعا:  َع َعااَع  ِن  رَع ا: » َعااَع . هَعلَعكْب ُ  ااُهَّلل ؟ مَع رَع َعيِنً  َعلَعى  َع َع ْب ُ :  َعااَع  «لَع َع ااِن ٌة،  َع َعنَعا امْب ُ  اُ   َع َعااَع  صَع ِن  رَع لُهَّللى ااُهَّلل ٌْب ِن   ُ  صَع لَع :  َع َعلُهَّلل َع   َع
اُ  هَعاْب » ا؟ رَع َعبَع ً  يَع ِن يِن ُهَع اْب : » َعااَع   َع،:  َعااَع  «يُ ْب ٌ ُ   َعهَع يَعطِن ٌْب ِن  يَعُص  َع   َع ْب  يَع ْب رَع ٌْب ِن   َعهْب اْب : » َع َعااَع   َع،:  َعااَع  ،«ُميَعيَعابِن َع اُ   َعهَع   ِنطْب َعا َع  يَع ِن

ي ِنٌ َع  ٌنًا  ِن كِن كَع َع :  َعااَع   َع،:  َعااَع . «مِن ْب ًُّ   َعمَع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع نَعا  َع َعلُهَّلل َع،  َع ٌْب ًَع   َعلِن َع   َعلَعى نَعحْب ُ   َعبَع ًُّ   ُيِن لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع  بِن َعرَع ٍس   َع َعلُهَّلل َع   َع
ا رٌة   ِنٌهَع ال َعرَع ُ  - يَعمْب يَعاُ   َع كْب ٌْب َع : » َعااَع  - المِن اُهَّلل ْب  ُخ ْبهَعا،: » َعااَع   َعنَعا،:  َع َعااَع  «ال ُهَّللااِنُا؟  َع ُ اُ   َع َعااَع  «بِن ِن   َعيَعصَع ن ِنً  َع ْب َعرَع   َع َعلَعى: الرُهَّلل  ٌَعا مِن

ُ  اَع  ِن؟ رَع ِن  ااُهَّلل ااُهَّلل ا  َع َع ٌْب َع  مَع ا بَع ٌْبهَع ٌاُ  -  َعبَعيَع ٌْب ِن  ٌُرِن يَع رُهَّلل ٌْب ٍس   َعهْباُ  - الحَع اِن  مِن ْب   َع ْب َعرُ  بَع ٌْبيِنً،  َعهْب حِن َع  بَع ًُّ   َع َع لُهَّللى النُهَّللبِن ٌْب ِن   ُ  صَع لَع يُهَّللى  َع َعلُهَّلل َع   َع  حَع

ٌَعابُ ُ، بَعاَع ْب  مْب ُ : » َعااَع   ُ ُهَّلل   َعنْب لَع َع   َعطْب ِن  « َعهْب

அபூ லஶமபபள(பமழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: ளங்கள் ி(றல்) அயர்கலடன் 
அநர்ந்தழருந்தநளது அயர்கிடம் எருயர் யந்து, 'இமத்தூதர் அயர்கந! ளன் 
அமழந்து யிட்நடன்!" ன்ளர். ி(றல்) அயர்கள் 'உநக்கு ன் நர்ந்தது?' ன்று 
நகட்டளர்கள். 'ளன் நளன்பு மயத்துக்பகளண்டு ன் நமயியுடன் கூடியிட்நடன்!" 
ன்று அயர் பசளன்ளர். ி(றல்) அயர்கள், 'யிடுதம பசய்யதற்கு ஏர் அடிமந 
உம்நழடம் இருக்கழளபள?' ன்று நகட்டளர்கள். அயர் 'இல்ம!" ன்ளர். 'பதளடர்ந்து 
இபண்டு நளதம் நளன்பு நளற்க உநக்கு சக்தழ இருக்கழதள?' ன்று ி(றல்) அயர்கள் 
நகட்டளர்கள். அயர், 'இல்ம!" ன்ளர். 'அறுது மமகலக்கு உணயிக்க உநக்கு 
சக்தழனிருக்கழதள?' ன்று ி(றல்) அயர்கள் நகட்டளர்கள். அதற்கும் அயர், 'இல்ம!" 
ன்ளர். ி(றல்) அயர்கிடம் நரீச்சம் மம் ழமந்த 'அபக்' னும் அமய 
பகளண்டு யபப்ட்டது. அப்நளது, ி(றல்) அயர்கள் 'நகள்யி நகட்டயர் ங்நக" 
ன்ளர்கள். 'ளந!" ன்று அயர் கூழளர். 'இமதப் பற்று தர்நம் பசய்யபீளக!' ன்று 



இமத்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். அப்நளது அம்நிதர், 'இமத்தூதர் 
அயர்கந! ன்ம யிட மமனளக இருப்நளருக்கள ( ளன் தர்நம் பசய்ன 
நயண்டும்)? நதீளயின் (கருங்கற்கள் ழமந்த) இபண்டு நமகலக்கும் இமடப்ட்ட 
குதழனில் ன் குடும்த்தழமப யிடப் பந மமகள் னளருநழல்ம!" ன்று கூழளர். 
அப்நளது ி(றல்) அயர்கள் தங்கின் கமடயளய்ப் ற்கள் பதரியும் அவுக்குச் 
சழரித்தளர்கள்: ிகு 'இமத உம்பமடன குடும்த்தளருக்நக உண்ணக் பகளடுத்து 
யிடுயபீளக!" ன்ளர்கள்.   (புலளரி:1936, பஸ்ழம்) 

 

இது நளன் நளன்ின் சட்டதழட்டங்கம பமனளக அழந்து, பமனளக நளன்பு 
நளற்று பூபண கூழகமப் ப பனல்நயளம்!!! 


