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 சத்தழனம் சசய்தல் 

 சத்தழனம் சசய்யதும் ஒபே யணக்கநளகும். இதனபம் அல்ளஹ்னயக் சகளண்டே, அயன் நீடத 
சசய்னடயண்டும். அல்ளஹ் அல்ளதயர்கனக் சகளண்டு சத்தழனம் சசய்யது இனனயப்தளக 
அனநந்துயிடும். யல்ளலழ, ில்ளலழ, தல்ளலழ டளன் யளர்த்னதகனக் சகளண்டேள அல்து 
அல்ளஹ் ன் சசளல்டளடு டசர்க்கப்ட்ே ஒபே சசளல்னக் சகளண்டேள (களளயின் பப்ின் நீது, 

சந்தழபன னேத்தயன் நீது, அல்ளலழன் களநழன் நீது ன்து டளன்று) சத்தழனம் சசய்னளம். 
 

 சத்தழனம் ன்து ஒபே யினேனத்னத உறுதழப்டுத்தழக் சகளள்டய சறும்ளலும் சசய்னப்டுகழன்து. 

ந்த யினேனத்தழல் சத்தழனம் சசய்னப்டுகழன்டதள அந்த யினேனத்தழல் அயன் உண்னநனளள? 
சளய்னள? ன்து அல்ளஹ்வுக்கு நளத்தழபடந சதரிபம். னும் நனயள அழடயளடு சளர்ந்த 
ஒபே யினேனம் னும் டளது ப்டி நிதின் உண்னநழனனன ந்த ழனனிலும் அழந்தழபளத 
ஒபே னேப்ித்தழன் நீது சத்தழனம் சசய்னளம்? ன்னத நளத்தழபம் சழந்தழத்தளல், அது ரழர்க் 
ன்னத சதியளக புழந்துசகளள்படிபம். 

 

 இந்த சத்தழனத்னத பன்று யனகனளக டளக்களம்: 
1- ரழர்க்கழல் இனனயப்ில் டசர்க்கும் சத்தழனம் 

இது அல்ளஹ் அல்ளதயர்கள் நீது சத்தழனம் சசய்யதளகும். உதளபணநளக குழப்ிட்ே 
ல்டினளரின் நீது சத்தழனநளக, ிள்னனின் தனனின் நீது சத்தழனநளக, சந்தழபன் சூரினன் நீது 
சத்தழனநளக, நழம்ர் டினின் நீது சத்தழனநளக ன்று ளயிப்து டளன்று. இப்டி சத்தழனம் சசய்யது 
ரழர்க் ஆகும். 

 இனத்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: னளர் சத்தழனம் சசய்பம்டளது 'ளத்தழன் நீது சத்தழனநளக! 
உஸ்றளயின் நீது சத்தழனநளக! ன்று கூழயிட்ேளடபள, அயர் (அதற்குப் ரிகளபநளக) 'ள இளல 
இல்ல்ளஹ் ( அல்ளஹ்னயத் தயிப டயறு இனயன் இல்ன) ன்று சசளல்ட்டும்! தம் 
ண்ரிேம், 'யள சூது யினனளடுடயளம்' ன்று கூழனயர் ( னதடனனும்) தர்நம் சசய்னட்டும்.  
(புலளரி 4860, பஸ்ழம்) 

 இனத்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்'  இஸ்ளம் அல்ளத நளர்க்கத்தழன் நீது சத்தழனம் 
சசய்கழன்யர், தளம் சசளன்னதப் டளன்ட ஆகழயிடுகழளர். தக்கு உனேனநனில்ளத ஒன்ழல் 
டர்ச்னச சசய்யது(ம், அந்த டர்ச்னசனன ழனடயற்றுயதும்) ந்த நிதனுக்கும் தகளது. தன் 
பம் தம்னநத்தளடந தற்சகளன சசய்துசகளள்ளும் ஒபேயர் அதன் பம் நறுனந ளில் 
டயதன சசய்னப்டுயளர். ஓர் இனம்ிக்னகனளனப ஒபேயர் சிப்து அயனபக் சகளன சசய்யது 
டளன்தளகும். இனம்ிக்னகனளர் ஒபேயனப இனநறுப்ளர் ன்று அயதூறு சசளல்யதும் 
அயனபக் சகளன சசய்யது டளன்டதனளகும். (புலளரி: 6047, பஸ்ழம்) 

 இப்னு உநர்(மழ) அயர்கள் அழயித்தளர்கள்: "சத்தழனம் சசய்ன யிபேம்புகழயர் அல்ளஹ்யின் நீடத 
தயிப ( டயசயர் நீதும்) சத்தழனம் சசய்ன டயண்ேளம்' ன்று இனத்தூதர்(றல்) அயர்கள் 
கூழளர்கள். சில், குனரழகள் தம் பன்டளர்கின் நீது சத்தழனம் சசய்து யந்தளர்கள். 
டய, ி(றல்) அயர்கள், 'உங்கள் பன்டளர்கின் நீது சத்தழனம் சசய்னளதீர்கள்" ன்று 
கூழளர்கள்.  (புலளரி: 3836, பஸ்ழம்) 

 இப்னு உநர் (மழ) அயர்கள், களளயின் நீது சத்தழனம் சசய்து "ளயல்களள" ன்று  ஒபே நிதர் 
கூறுயனத சசயிநடுத்ததும், அல்ளஹ் அல்ளதயர்கனக் சகளண்டு சத்தழனம் சசய்னக்கூேளது, 

சில் ி (றல்) அயர்கள் 'னளர் அல்ளஹ் அல்ளனதக் சகளண்டு சத்தழனம் சசய்கழன்ளடபள 
அயர் இனணனயத்துயிட்ேளர், அல்து களிபளகழயிட்ேளர்.' ன்று கூழனதளக கூழளர்கள். (அஹ்நத், 

தழர்நழதீ, அபூதளவுத்) 
 

2- சளய் சத்தழனம் சசய்தல்: 
இது அல்ளஹ்யின் நீடத சசய்னப்டும். ஆளல் சளய்னளக. அழனளனநள பனனில் ஒபேயரின் 
உரினநனன ழப்தற்களக சசய்னப்டும். உதளபணநளக; சளபேில் உள் குனனன நனப்தற்களக, 

அல்ளஹ்யின் நீது சத்தழனநளக இது ல்து ன்று கூறுயது டளன்று. இது சறும் ளயநளகும். 
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 'ஒபேயன் ஒபே பஸ்ழபனேன சசல்யத்னத அகரித்துக் சகளள்யதற்களகப் சளய் சத்தழனம் 
சசய்யளளனின், நறுனநனில் தன் நீது டகளம் சகளண்ே ழனனில் அல்ளஹ்னய அயன் 
சந்தழப்ளன்' ன்று இனத்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்.  

இனத அப்துல்ளஹ் இப்னு நஸ்ஊத் ( மழ) அயர்கள் அழயிக்கும்டளது டகட்டுக் சகளண்டிபேந்த 
அஷ்அஸ் இப்னு னகஸ்(மழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: அல்ளஹ்யின் நீதளனணனளக! ன் 
யியகளபத்தழல்தளன் இனத இனத்தூதர்(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். க்கும் ஒபே பெதபேக்கும் 
இனேடன ஒபே ழம் சதளேர்ள தகபளறு இபேந்து யந்தது. அந்த பெதர் ன் உரினநனன நறுத்து 
யிேடய ளன் ி(றல்) அயர்கிேம் யமக்னகக் சகளண்டு சசன்டன். இனத்தூதர்(றல்), 
'உன்ிேம் (உன் யளதத்தழற்கள) ஆதளபம் தும் இபேக்கழதள?' ன்று டகட்ேளர்கள். ளன், 'இல்ன" 
ன்டன். ி(றல்) அயர்கள் பெதனபப் ளர்த்து, '(அப்டிசனன்ளல் ழம் ன்னுனேனது தளன். அதழல் 
இந்த பஸ்ழபக்கு ந்த உரினநபம் இல்ன' ன்று) சத்தழனம் சசய்" ன்று கூழளர்கள். ளன், 

'இனத்தூதர் அயர்கட! அவ்யளசன்ளல் அந்த பெதன் ( சளய்) சத்தழனம் சசய்து ன் சசளத்னத 
அகரித்துச் சசன்று யிடுயளட!" ன்று கூழடன். ( அப்டளதுதளன் ி(றல்) அயர்கள் இனதக் 
கூழளர்கள்.) உேட, 'அல்ளஹ்வுேன் சசய்த உேன்டிக்னகனனபம் தம் சத்தழனங்கனபம் 
அற்யினக்கு யிற்றுயிடுகழயர்களுக்கு நறுனநனில் ந்த ற்டறுநழல்ன. இறுதழத் தீர்ப்பு ளில் 
அல்ளஹ் அயர்களுேன் டசவும் நளட்ேளன்; அயர்கனப் ளர்க்கவும் நளட்ேளன்; அயர்கனத் 
தூய்னநப்டுத்தவும் நளட்ேளன். நளளக, அயர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் தண்ேனதளன் இபேக்கழது' 

(தழபேக்குர்ஆன் 03:77) ன்னும் தழபேக்குர்ஆன் யசத்னத அல்ளஹ் அபேிளன்.   ( புலளரி: 2416 , 

பஸ்ழம்) 
 ஒபேயன் ஒபே பஸ்ழபனேன சசல்யத்னத சளய் சத்தழனத்னதக் சகளண்டு அகரித்துக் 

சகளள்யளளனின் அல்ளஹ் அயனுக்கு பகத்னத கேனநனளக்கழ, சுயத்னத லபளநளக்கழயிடுகழளன். 
அப்டளது ஒபே நிதர், அல்ளஹ்யின் தூதடப அற்நள ஒபே சளபேளக இபேந்தளலுநள? ன்று 
டகட்க, அபளக் நபத்தழன் ( நழஸ்யளக் சசய்பம்) குச்சழளக இபேந்தளலும். ன்று தழலுனபத்தளர்கள்.   
(பஸ்ழம்) 

 

3- பளபகநளக, கயக்குனயிளல், சத்தழனம் சசய்பம் ண்ணநழன்ழ யளய்பந்தழ ற்டும் 
சத்தழனம்இது க்கத்தழளல் ற்டுயது இதன அல்ளஹ் குற்ம் ிடிப்தழல்ன. 

 (டனளசனனின்ழ) ீங்கள் சசய்பம் யணீள சத்தழனங்களுக்களக அல்ளஹ் உங்கனக் குற்ம் 
ிடிக்க நளட்ேளன். ஆளல் உங்களுனேன இதனங்கள் (டயண்டுசநன்ட) சம்ளதழத்துக் சகளண்ேனதப் 
ற்ழ உங்கனக் குற்ம் ிடிப்ளன். இன்னும் அல்ளஹ் நன்ிப்டளளகவும்; நழக்க 
சளறுனநபனேடனளனுநளகவும் இபேக்கழன்ளன். (2:225) 

 உங்கள் சத்தழனங்கில் யணீளயற்ழற்களக அல்ளஹ் உங்கனக் குற்ம் ிடிக்க நளட்ேளன்; 

ினும் ( தளயது ஒன்ன) உறுதழப்டுத்தச் சசய்பம் சத்தழனங்களுக்களக ( அயற்ழல் தயழளல்) 
உங்கனப் ிடிப்ளன்;.............   (5:89) 

 ஆனிரள(மழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: 'ீங்கள் சசய்த யணீள சத்தழனங்களுக்களக அல்ளஹ் 
உங்களுக்குத் தண்ேன யமங்குயதழல்ன' னும் ( தழபேக்குர்ஆன் 05:89 யது) இனயசம் 'ள 
யல்ளலழ (இல்ன. அல்ளஹ்யின் நீதளனணனளக!') ன்றும், 'ள யல்ளலழ (ஆம்; அல்ளஹ்யின் 
நீதளனணனளக!' ன்றும் ( சளபேள் சகளள்ளநல் மக்கத்தழன் களபணநளக சத்தழனம் சசய்பம் 
சசளற்கனக்) கூறுகழயரின் யிரனத்தழல் அபேப்சற்து. (புலளரி:4613, அபூதளவுத்) 

 

 இந்த அடிப்னேனில் தளன் இன்று சழர் 'சத்தழனநளக' ன்று அல்ளஹ்யின் சனர் கூளநல் 
சளதுயளக சசய்பம் சத்தழனபம் இபேக்கும். 

 

 அனுநதழக்கப்ட்ே ஒன்ன லபநளக்கழக் சகளள்யதற்கு சத்தழனம் சசய்னக்கூேளது. அப்டி சசய்தளல் 
அது கட்ேளனம் பழக்கப்ேடயண்டும். டநலும் ஒபே யினேனத்தழல் சத்தழனம் சசய்துயிட்டு அனத 
யிே சழந்த ஒன்ன கண்ேளல் அந்த டபத்தழலும் சத்தழனத்னத பழத்துயிட்டு சழந்தனத டதர்வு 
சசய்னபடிபம். அதற்களக ரிகளபம் சகளடுக்கவும் டயண்டும். 
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 இன்னும், உங்கில் (இனயின்) சகளனே அபேப் சற்யர்களும், தக்க யசதழ உனேனயர்களும், 

உயிர்களுக்கும் னமகளுக்கும், (தம்நழேங்கன யிட்டு) அல்ளஹ்யின் ளனதனில் லழஜ்பத் 
சசய்தயர்களுக்கும் ( துவும்) சகளடுக்க படினளது ன்று சத்தழனம் சசய்ன டயண்ேளம். (அயர்கள் 
தயறு சசய்தழபேப்ின்) அனத நன்ித்து ( அனதப்) சளபேட்டுத்தளநல் இபேக்கவும். அல்ளஹ் 
உங்கன நன்ிக்க டயண்டும். ன்று ீங்கள் யிபேம் நளட்டீர்கள? டநலும் அல்ளஹ் ( ினம 
சளறுப்யன்) நழக நன்ிப்யன். அன்பு நழக்கயன். (24:22) 

 ஆனிரள(மழ) அயர்கள் கூழளர்கள்: இனத்தூதர்(றல்) அயர்கள் ( தம் துனணயினளர்) னறப் 
ின்த் ஜஹ்ஷ்(மழ) அயர்கிேம், (அயர்கின் அனனில்) டதன் சளப்ிட்டுயிட்டு, அயரிேம் 
(அதழகடபம்) தங்கழயிடுயளர்கள். ( இது ிடிக்களநல் ினயர்களுனேன துனணயினபள) ளனும், 
லப்றளவும் இவ்யளறு கூடிப் டசழ படிவு சசய்துசகளண்டேளம்: (டதன் சளப்ிட்ே ின்,) ம்நயரில் 
யரிேம் ி(றல்) அயர்கள் பதழல் யபேயளர்கடள அயர், ி(றல்) அயர்கிேம் 'கபேடயம் 
ிசழன் சளப்ிட்டீர்கள? உங்கிேநழபேந்து, ிசழின் துர்யளனே யபேகழடத' ன்று கூழே டயண்டும்.  

   (யமக்கம் டளல் னறின் யடீ்டிழபேந்து டதன் சளப்ிட்டுயிட்டு, ி(றல்) அயர்கள் யந்தடளது 
ளங்கள் டசழ னயத்தழபேந்த ிபகளபம் கூழனதற்கு) அயர்கள், 'இல்ன (ளன் ிசழன் சளப்ிேயில்ன). 
னறப் ின்த் ஜஹ்ஷ் அயர்கிேம் (அயரின் அனனில்) டதன் குடித்து யந்டதன். (இிடநல்,) ளன் 
ஒபேடளதும் அனதக் குடிக்கநளட்டேன். ளன் சத்தழனபம் சசய்து யிட்டேன்' ன்று கூழயிட்டு, 'இது 
குழத்து யரிேபம் சதரியித்துயிேளடத!' ன்றும் கூழளர்கள். ( இது குழத்டத 66:1 யது 
இனயசம் அபேப்சற்து.) 

 ிடன! உம் நனயினரின் தழபேப்தழனன ளடி, அல்ளஹ் உநக்கு அனுநதழத்துள்னத ன் யிக்கழக் 
சகளண்டீர்? டநலும் அல்ளஹ் நழகவும் நன்ிப்யன், நழக்க கழபேனபனேனயன்.  (66:1)  ( புலளரி: 
4912, பஸ்ழம்) 

 

4- தழகளத்தழல் ேக்கும் ஒபே யினேனத்தழல் ஒன்ன சசய்யதளகடயள, சசய்னளநழழபேப்தளகடயள 
சத்தழனம் சசய்யது. 

 இப்டி சசய்தளல் கட்ேளனம் ழனடயற்டயண்டும். ழனடயற்ளத ட்சத்தழல் அயர்நீது 
சதண்ேக்குற்ம் கேனநனளகும். அயர் தது அன்ளே உணயிழபேந்டதள, அல்து ஆனேகனடனள 
த்து னமகளுக்கு சகளடுப்து அல்து ஒபே அடினநனன உரினநயிடுயது, இதன ழனபடயற் 
படினளதயிேத்து பன்று டளன்பு டளட்கடயண்டும். 

 

 உங்கள் சத்தழனங்கில் யணீளயற்ழற்களக அல்ளஹ் உங்கனக் குற்ம் ிடிக்க நளட்ேளன். 

ினும் ( தளயது ஒன்ன) உறுதழப்டுத்தச் சசய்பம் சத்தழனங்களுக்களக ( அயற்ழல் தயழளல்) 
உங்கனப் ிடிப்ளன்; (டய சத்தழனத்னத பழத்தளல்) அதற்குரின ரிகளபநளயது: உங்கள் 
குடும்த்தழபேக்கு ீங்கள் சகளடுக்கும் ஆகளபத்தழல் டுத்தபநளனதக் சகளண்டு த்து னமகளுக்கு 
உணயிக்க டயண்டும், அல்து அயர்களுக்கு ஆனே அணியிக்க டயண்டும், அல்து ஓர் 
அடினநனன யிடுதன சசய்ன டயண்டும்; ஆளல் ( இம் பன்ழல் தனபம்) ஒபேயர் 
சற்ழளயிட்ேளல் (அயர்) பன்று ளட்கள் டளன்பு டளற்க டயண்டும்; ீங்கள் சத்தழனம் சசய்பம் 
சளழுது இதுடய உங்கள் சத்தழனங்கின் ரிகளபநளகும்; உங்கள் சத்தழனங்கன (பழத்து யிேளநல்) 
டணிக் களத்துக் சகளள்ளுங்கள்; ீங்கள் அல்ளஹ்வுக்கு ன்ழ சசலுத்தும் சளபேட்டு அயன் தன் 
அத்தளட்சழகன - ஆனத்கன - உங்களுக்கு இவ்யளறு யிக்குகழளன். (5:89)  

 றஹ்தம் ( பஹ்) அயர்கள் அழயித்தளர். ளங்கள் அபூ பசள அல் அஷ்அரீ ( மழ) அயர்ிேம் 
இபேந்டதளம். அப்டளது டகளமழக்கழ சளப்ளடு யந்தது. அயர்கிேம் னதபல்ளஹ் குத்னதச் 
டசர்ந்த சழயப்ள நிதர் ஒபேயர் இபேந்தளர். அயர் ( டபளந ளட்ேயரினேடனனிபேந்து ிடித்துக் 
சகளண்டு யபப்ட்ே) டளர்க் னகதழகில் ஒபேயனபப் டளல் களணப்ட்ேளர். அபூபசள (மழ) அயர்கள் 
அந்த நிதனப உணவு உண்ண அனமத்தளர்கள். அதற்கு அந்த நிதர், இந்தக் டகளமழ ( அசுத்தம்) 
னதடனள தழன்னத ளன் ளர்த்டதன். அது க்கு யிபேப்நழன்னநனனபண்ேளக்கடய 'இனத இி 
உண்தழல்ன ன்று சத்தழனம் சசய்து யிட்டேன்' ன்று சசளன்ளர். இனதக் டகட்ே அபூபசள (மழ) 
அயர்கள், 'இங்டக யள! இனதப் ற்ழ உக்கு (ி (றல்) அயர்கிேநழபேந்து) அழயிக்கழடன்' ன்று 
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சசளல்ழ யிட்டுக் கூளளர்கள். ளன் அல்ளஹ்யின் தூதரிேம் ( து) அஷ்அரீ குத்தயர்கள் 
சழபேேன் ங்கன(பம் ங்கள் னணச் சனநகனபம்) சுநந்து சசல் ஒட்ேகங்கள் ற்ளடு 
சசய்பம்டி டகட்டுச் சசன்டன். ி ( றல்) அயர்கள், அல்ளஹ்யின் நீதளனணனளக! ளன் 
உங்கன (ஒட்ேகத்தழல்) ற்ழனனுப் படினளது. சில், உங்கன ற்ழனனுப்த் டதனயனள 
(யளக) ஒட்ேகங்கள் ன்ிேம் இல்ன ன்று சசளன்ளர்கள். அப்டளது அல்ளஹ்யின் தூதர் 
(றல்) அயர்கிேம் டளரில் கழனேத்த ஒட்ேகங்கள் சகளண்டு யபப்ட்ே. உேட ங்கனக் 
குழத்து, அஷ்அரீ குத்னதச் டசர்ந்தயர்கள் ங்டக? ன்று டகட்டு யிட்டு, ங்களுக்கு சயள்னத் 
தழநழல்கள் சகளண்ே சகளழுத்த ( பன்று யனதழழபேந்து த்து யனதழற்குட்ட்ே) ஒட்ேகங்கனத் 
தபேம்டி உத்தபயிட்ேளர்கள். ளங்கள் ( அனதப் சற்றுக் சகளண்டு) சசன்று சகளண்டிபேந்த டளது, 

ளங்கள் ங்களுக்குள், ளம் ன் களரினம் சசய்து யிட்டேளம்? (நக்குக் சகளடுக்க படினளது ன்று 
ி (றல்) அயர்கள் கூழன ின் நீண்டும் இயற்ன ளம் யளங்கழச் சசன்ளல்) இயற்ழல் நக்கு 
பக்கத் (அபேள் யம்) யமங்கப்ேளடத ன்று டசழக் சகளண்டு ி (றல்) அயர்கிேம் தழபேம்ிச் 
சசன்டளம். ளங்கள் தங்கிேம், ளங்கள் னணம் சசய்ன ங்களுக்கு ஒட்ேகங்கள் சகளடுங்கள் 
ன்று டகட்டேளம். ளங்கள் ழச் சசல் ஒட்ேகம் சகளடுக்க படினளது ன்று ீங்கள் சத்தழனம் 
சசய்தீர்கட நந்த யிட்டீர்கள ன்று டகட்டேளம். அதற்கு அயர்கள், ளன் உங்கன ஒட்ேகத்தழல் 
ற்ழ அனுப்யில்ன. நளளக, அல்ளஹ் தளன் உங்கன ( ஒட்ேகத்தழல்) ற்ழ அனுப்ிளன். 
அல்ளஹ்யின் நீதளனணனளக! அயன் ளடிளல், ளன் இி ந்த ஒபே யளக்குக்களகவும் சத்தழனம் 
சசய்து, ிகு அது அல்ளதனத அனத யிேச் சழந்ததளகக் கபேதும் ட்சத்தழல், சழந்தனதடன 
சசய்டயன். சத்தழனத்னத பழத்து அதற்களகப் ரிகளபம் சசய்து யிடுடயன் ன்று சசளன்ளர்கள். 
(புலளரி:  3133) 

 பஸ்ழநழன் அழயிப்ில் அயர் சழந்தனத டதர்வு சசய்துயிட்டு, அதற்களக ரிகளபத்னத சசய்னட்டும். 
ன்று யந்துள்து. 

 

 டநலும் சத்தழனம் சசய்பம் டளது அல்ளஹ் ளடிளல் ன்னதபம் டசர்த்து சசளல்ழனிபேந்தளல் 
அந்த சத்தழனத்னத ழன டயற்யில்னனளளல் ரிகளபம் கேனநனளகநளட்ேளது. 

 ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள்: னளபளயது சத்தழனம் சசய்கழன்ளர், அப்டளது இன்ரள அல்ளஹ் 
ன்று கூழளல் அயபேக்கு சதண்ேம் இல்ன.  (அபூதளவுத், தழர்நழதீ) 

 

 டநலும் ஒபே நிதர் ஒபே யினேனத்துக்களக தன்ன ழபபளதழனளக்கும் யிதத்தழல் சத்தழனம் 
சசய்துயிட்ேளல் அயனப குற்ம் ிடிக்க படினளது. 

 பளஃ ின் ஆறழப்(மழ) அயர்கள்  அழயித்தளர்கள்: ி(றல்) அயர்கள் ழு சசனல்கனச் 
சசய்பம்டி ங்களுக்குக் கட்ேனனிட்ேளர்கள். ழு சசனல்கிழபேந்து ங்கனத் தடுத்தளர்கள். 
அனய (சசய்பம்டிக் கட்ேனனிட்ே ழு சசனல்கள்) இனய தளம்.  

1. டளனளிகன ம் யிசளரிப்து. 2.   ஜளறளனயப் ின்சதளேர்ந்து சசல்யது. 
3. தும்நழனயபேக்கு அயர், 'அல்லம்துழல்ளஹ்' ('அல்ளஹ்வுக்டக ல்ளப் புகழும்' ன்று) 

சசளன்ளல், 'னர்லபக்கல்ளஹ்' (அல்ளஹ் உநக்குக் கபேனண புரியளளக!) ன்று 
ிபளர்த்தழப்து. 4. சளபக்கு (பகநனுக்கு) தழலுனபப்து.   

5. அக்கழபநத்தழற்குள்ளயபேக்கு உதவுயது. 6. யிபேந்துக்களக அனமப்யரின் அனமப்ன ற்றுக் 
சகளள்யது. 7. சத்தழனம் சசய்தயரின் சத்தழனத்னத ழனடயற் உதவுயது.  

 சளய் சத்தழனம் ன் குதழல் யபேம் லதீஸ். 
 

 சத்தழனம் சளர்ந்த இந்த யினேனங்கன அழந்து சரினள பனனில் ஈடுடுடயளம்.  
 


