 ெச
01.
01.  ெச

" ெச

ைற

தண ைர  ைவக ேவ .

தண ைர  ைவ

ப அல!வ"#

$த% நப" (ஸ) அவ%க* எ,க- க.டைள
ப"ற1ப"2தா%க*."

(இ16 ைஸமா)

02. காைலய" $,கி எ:;த<

( ெச ) தண %1

பா2திர2தி6* ைகைய =ைழவ"1பத.

#ன% #@

ைற (பா2திர2தி# ெவளAேய)
ெவளAேய) அதைன க:வ" ெகா*ள
ேவ .
அலா!வ"# $த% (ஸ) அவ%க* Bறினா%க* :
" உ,களA ஒFவ% த# $க2தி இF;< எ:;தா, அவ%
த# கர2ைத #@ வ"2த,க* க:வாதவைர
பா2திர2தி6* அமிG2த (ேபாட) ேவடா ."
(ஸஹ!

Iலி

03.  ெசவதJ

: 467)

#ன% ப"Iமிலா! எ#@ Bறி

ெகா*ள ேவ .
அலா!வ"# $த% (ஸ) அவ%க* Bறினா%க*:
"ப"Iமிலா!" என Bறி  ெச,க*. ( நஸாஇ)
றி1K :
வ" "ப"Iமிலாஹி% ர!மானA% ரஹ
Lரணமாக ஓ<வதJ எ;த வ"த ஆதார

" எ#@

கிைடயா<.

04. ப"ற வல< ைகய"னா ஒF ப" தண % எ2<
இர ைககளAன<

மண"க.வைர ந#றாக

$ைமயாகிவ".ட< எ#@ கF<

வைர ேத2<2

ேத2< க:வ ேவ . வ"ரக-கிைடய"O
வ"ட ேவ . இPவா@ ைககைள #@

ைட;<

ைற க:வ

ேவ .

Ôத,க* இF மண"க.கைள

(அதாவ< இF மண"க.

வைரய"லான பதிகைள ) #@
(ஸஹஹு

Iலி

ைற க:வ"னா%க*.

: 383)

Ôத,க* இF மண"க.கைள

(அதாவ< இF மண"க.

வைரய"லான பதிகைள ) $ைமயா

வைர

க:வ"னா%க*. (தி%மிதி)

அலா!வ"# $த% (ஸ) அவ%க* Bறினா%க*:
Ôஇர வ"ரக-மிைடய" ைட;< வ".
(தி%மிதி, இ16 ைஸமா)

Ôஉன< ைக மJ@
ைட;< வ".

இF காகளA# வ"ரக-மிைடய"

(அ!ம2, தி%மிதி)

05. ப"ற வல< ைகய" ஒF ப" தண % எ2< ெகாTச
நைர வா ெசO2தி,
ெசO2தி, ெகா1பளAக ேவ . மU தமான
நைர ந#றாக கி. ெசO2த ேவ . ேநா#பாளAயாக
இF;தா கிJ தண % ெசO2<
ெசO2<

வ"டய2தி கட1K

ெசயா Bடா<.
Bடா<. ப"ற இட< ைகய"னா ைக சீறி
வ".,
வ"., மிIவா ெசதிFகா வ".டா,
வ".டா, வாைய
வ"ரகளAனா அல< மிIவாகினா W2த1 ப2தி
ெகா*ள ேவ . இPவா@ #@
ேவ . ஒPெவாF

ைற

ைற ெச< ெகா*ள

ெகாTச

நXனா வா

ெகா1பளA1ப<,
ெகா1பளA1ப<, மU தமாக இFக Bய நைர நாசி
ெசO2த ேவ .
றி1K:
றி1K: வா ெகா1ப ெவPேவராக தண % எக ேவ
எ#பதJ எPவ"த ஆதார

Ô ஒF ப" நX# ல

இைல.

வா ெகா1பளA2<, நாசி

ெசO2தினா%க*. இPவா@ #@
(ஸஹஹு* KகாX, ஸஹ!

Ô#@ ப" நX# ல
ெகா1பளA2<, #@

ைற ெசதா%க*.

Iலி : 398)

ெமா#@

ைற வா

ைற நாசி ந% ெசO2தி, #@

ைற அதைன சீ றி வ".டா%க*.
(ஸஹஹு* KகாX, ஸஹ!

Iலி : 398)

Ôப"ற த# வல< கர2ைத  ெச

பா2திர2தி6*

=ைழ2< ப"ற வா ெகா1பளA2<, நாசி ந%
ெசO2தினா%க*. (ஸஹஹு* KகாX: 164)

ÔஒF ப" தண% அ*ளA வா ெகா1பளA2<, நாசி
ெசO2தினா%க*. (இ16 ைஸமா)

Ôப"ற தன< வல< கர2ைத பா2திர2தி6* =ைழ2<, வா
ெகா1பளA2<, நாசி ந% ெசO2தி, த# இட< ைகய"னா
சீறி வ".டா%க*. இPவைன2ைத

#@

ைற

ெசதா%க*. (அ!ம2, நஸாஇ, அLதா2)

Ôத# வாய"6* (நைர) நிைற2< வா ெகா1பளA1ப< நாசி
ந% ெசO2தி, த# இட< ைகய"னா #@ வ"2த
வ".டா%க*.

சீறி

(இ16 ைஸமா)

அலா!வ"# $த% (ஸ) அவ%க* Bறினா%க*:
Ôந ேநா#பாளAயாக இF;தாேல தவ"ர, ந% ெசO2<
கட1K ெச.

ேபா<

(அ!ம2, அLதா2, நஸாஇ, இ16

ஹி1பா#, இ16 ைசலமா)
Ôதன< சில வ"ரகைள வாய"6* =ைழ2தா%க*.
(அ!ம2)

Ôப <லவதJ வ"ர ேபா<மா .
(அ!ம2)

06. ப"ற வல< ைகய"னா ஒF ப" ந% எ2< இர
ைககைள
க:

ஒ#றிைண2<

க2ைத க:வ ேவ .

ெபா< க ழிகைள2 ேதக ேவ . இ;த

அைம1ப"

க2ைத #@

ைற க:வ ேவ .

Ôப"ற ஒF ப" ந% எ2< இPவா@ இைண2தா%க*.
(அதாவ< தன< வல< கர2ைத) அதைன தன< மJற
கர2ேதா இைண2< அPவ"ர# லமாக தன<
க2ைத க:வ"னா%க*.

(ஸஹஹு* KகாX: 140)

Ôப"ற த# கர2ைத பா2திர2தி6* =ைழ2< த#
க:வ"னா%க*.

க2ைத

(ஸஹஹு* KகாX: 102 )

Ôஅலா!வ"# $த% (ஸ) அவ%க* இF க
ழிகைள

ேதக Bயவ%களாக இF;தா%க*.

(அ!ம2, அLதா[2)
Ôப"ற தன< வல< கர2ைத பா2திர2தி6* =ைள22< த#
க2ைத #@

ைறக க:வ"னா%க*.

(அ!ம2)

07. ப"ற
ப"ற சிறிதள தண ைர எ2< தாைடய"# கீ ழ
ெசO2தி தாைய ெமா#@ வ"2த

ேகாX வ"ட ேவ .

Ô ெசதா%க*. த# தாைய அத# கீ ழ Kற2திலிF;<
த# வ"ரகளAனா ைட;< வ".டா%க*.
(ஹாகி )

Ôத# தாைய ைட;< வ"ட Bயவ%களாக இF;தா%க*.
(தி%மிதி)

Ôத# தாைய #@

ைறக ைட;< வ"வா%க*.

(ஹாகி , இ16 ைஸமா)

Ôதண ைர ெகா த# தாைய ைட;< வ".டா%க*.
(அ!ம2)

08. ப"ற ஒF ப" தண % எ2< வல<
வல< ைகைய அதன<
ழ,ைக வைர அல< அதைன வ"ட உய%2தி க:வ
க:வ
ேவ . இPவா@ #@

ைறக க:வ ேவ . அத#

ப"ற ஒF ப" தண % எ2< இட< ைகைய அதன<
ழ,ைக வைர அல< அதைன வ"ட உய%2தி க:வ
ேவ . இPவா@ #@

Ôப"ற த#
வைர

க2ைத

#@

ைற ெசய ேவ .

த# இF கர,கைள

ழ,ைக

ைற க:வ"னா%க*.

(ஸஹஹு* KகாX: 159, ஸஹ!

Ôதன< வல< கர2ைத ெதா Kஜ

Iலி : 384)

வைர உய%2தி

க:வ"னா%க*. ப"ற தன< இட< கர2ைத ெதா Kஜ

வைர

உய%2தி க:வ"னா%க*.
(ஸஹ!

Iலி : 414)

Ôப"ற ஒF ப" ந% எ2< அத# ல

தன< வல<

கர2ைத க:வ"னா%க*. அத# ப"ற ஒF ப" ந% எ2<
அத# ல

த# இட< கர2ைத க:வ"னா%க*.

(ஸஹஹு* KகாX: 140)

09. இF கர,கைள

ந# ேத2< ெகா*ள ேவ .

Ôதன< இF கர,கைள

ந# ேத2<  ெசதா%க*.

(ஹாகி )

10. ப"ற வல< ைகய" ஒF ப" ந% எ2< இF
கர,கைள

நைன2< அத# ப"ற இF கர,களA# ல

தைலய"# அைன2< பதிைய

தடவ ேவ . இF

கர,கைள

ெநJறிய" ைவ2< ப"டX வைர எ2<

ெச#@ மU 

இF கர,கைள

ெநJறி வைர எ2< வர

ேவ .

Ôப"ற த# இF கர,களA# ல
தடவ"னா%க*. த# தைலய"#
ஆர ப"2< அPவ"ரைட

த# தைலைய2
J பதிைய ெகா

(இF கர,கைள ) த# ப"டX

வைர எ2< ெச#றா%க*. அ;த இட2திலிF;< மU 
மU ., அPவ"ரைட

ெகா வ;தா%க*.

(ஸஹஹு* KகாX: 185)

Ôத# இF க#ன,களAO

எTசிய"Fக Bயதலாத

Kதிய நைர ெகா த# தைலைய மI! ெசதா%க*.
(ஸஹ!

Iலி : 399)

Ôப"ற ஒF ப" ந% எ2< அதைன த# இட< ைகய"
ஊJறி ப"ற த# தைலைய மI! ெசதா%க*.
(ஸஹஹு* KகாX: 140)

Ôதன< வல< கர2ைத பா2திர2தி6* =ைழ2<.......... ப"ற
இட< கர2தினா தடவ", அத# ப"ற தன< இF
கர,கைள

ெகா த# தைலைய ஒF

ைற மI!

ெசதா%க*.
(அ!ம2 - இ16 ைஸமா)

11. ப"ற ெபF
ெபF வ"ர மJ@

W. வ"ரைல2 தணXனா


நைன2<,
நைன2<, W. வ"ரைல காதி# <வார2தி6* =ைழ2<
அ;த W. வ"ரலினா காதி# உ.Kற2ைத மI! ெசய

ேவ . ெபF வ"ரலி# ல

காதி# Kற2ைத மI!

ெசய ேவ .

Ôஎ;த நைர ெகா தைலைய மI! ெசதா%கேளா,
அ;த ந% த# இF கா<க-காக ேவ

ேவ@ ந%

எ2தா%க*.
(ஹாகி )

Ôதன< இF W. வ"ரகைள

த# இF கா<கலி6*

=ைழ;தா%க*. தன< இF ெபF வ"ரகைள ெகா இF
கா<களA# ெவளA1Kர,கைள , இF W. வ"ரகைள
ெகா த# இF கா<களA# உ.Kற,கைள

மI!

ெசதா%க*.
(அLதா[2)

Ôத# இF கா<களA# <வார,களA6* த# இF வ"ரகைள
=ைழ2தா%க*.
(அLதா[2)

Ôதன< இF இF வ"ரகைள

அPவ"ர6*

(கா<களA6*) =ைழ2தா%க*.
(இ16 ைஸமா)

ÔஇF W. வ"ரகைள ெகா அPவ"ரன<
உெடௗர,கைள

தன< இF ெபX வ"ரகைள ெகா

அPவ"ரன<ப ெவளA1Kர,கைள

மI! ெசதா%க*.

(நஸாஇ)

12. ப"ற வல< ைகய"னா வல< காலி தண ைர ஊJறி
இட< ைகய"னா கர கால வைர அல< அதைன வ"ட
உய%2தி ந# ேத2<
ேத2< க:வ ேவ . இட< ைகய"#
சி#னA வ"ரலினா

தலி வல< காலி# சி#னA வ"ர

இகிலிF;< ைடய ேவ . ப"ற இட< காலி# ெபF
வ"ரலிகிளAF;<

வ"ரக-கிைடய" ைடய

ேவ . இPவா@ வல< காைல #@ வ"2த
இட< காைல #@ வ"2த

க:வ ேவ .

Ôப"ற கரைட கா வைர த# இF காகைள

#@

ைறக க:வ"னா%க*.
(ஸஹஹு* KகாX: 159)

Ôப"ற தன< வல< காைல இF கரைடக* வைர #@
ைற க:வ"னா%க*. அத# ப"ற இடைத

அ< ேபா#ேற

க:வ"னா%க*.
(ஸஹ!

Iலி : 383)

Ôப"ற தன< வல< காைல திைர

க

வைர

உய%2தி க:வ"னா%க*. அத# ப"ற த# இட< காைல
திைர
(ஸஹ!

க

வைர

உய%2தி க:வ"னா%க*.

Iலி : 414)

Ôப"ற தன< வல< ைகைய பா2திர2தி6* =ைழ2< தன<
வல< காலி# மU < (நைர) ஊJறி, தன< இட< கர2ைத
ெகா அதைன #@

ைற க:வ"னா%க*. அத# ப"ற

தன< வல< ைகய"னா தன< இட< பாத2தி# மU < (நைர)
ஊJறி, தன< இட< கர2திநா* அதைன #@

ைறக

க:வ"னா%க*.
(அ!ம2 - இ16 ைஸமா)

Ôத# இF காகைள

அPவ"ர

$ைமயாம வைர

(ந# ேத2<) க:வ"னா%க*.
(ஸஹ!

Iலி : 399)

Ôதன< சி#னA வ"ரலி# ல

தன< இF காகளA#

வ"ரக-கிைடய" ைட;தா%க*.
(ைபஹகீ , அLதா[2)

Ôநப" (ஸ) அவ%க* தன< <1பர, தைல வாFத,
ெசF1பண"த ேபா#ற ஒPவF காXய2திO

மான

வைர வலைத வ"F ப Bயவ%களாக இF;தா%க*.
(ஸஹஹு* KகாX: 426)

Ôத# இF பாத,களA# வ"ரக-மிைடய" #@
ைற ைட;தா%க*.
(தார2னA)

13. ப"ற ஒF ப" தண % எ2< த# அப2தி ெதளA2<
ெகா*ள ேவ .

ÔஒF ப" தண% எ2< அதைன2 த# அபா2தி.2
ெதளA2தா%க*.
(அ!ம2)

14.. ப"ற ப"#வF

வா%2ைதகைள Bற ேவ . இ;த

வா%2ைத கைல B@வத# ல
எ. வாயக-

அவFகாக Wவன2தி#

திற;< வ"ட1பகி#றன.
வ"ட1பகி#றன.

அbஹ< அலா இலாக இலலாஹு
வ!தஹு லா ஷdகலஹு
ஷdகலஹு வ அbஹ<
அ#ன
ெபாF*:
ெபாF*:
எவF

ஹ மத# அ1<ஹு வரe-ஹூ.
வரe-ஹூ.
அலா!ைவ2 தவ"ர (ததியான) இலா!

இைல எ#@

B.டாக எவF
ேமO

அவ# தனA2தவ# அவ6

இைல எ#@

நா#, நிசயமாக

நா# சா#@ பக%கிேற#.

க ம2 (ஸ) அவ%க* அவன<

அயாF , அவன< $தF

ஆவா%க* எ#@

சா#@

பக%கிேற#.

Ôஎவ%  ெச< Ôஅbஹ<........

எ#@

ஒ<கி#றா%கேளா, அவFகாக Wவன2தி# எ.
வாய"கல

திறக1 பகி#றன. அவ% தா# நாயத#

=ைழ;< ெகா*வா%.

Iலி : 397)

இ#6

(ஸஹ!

Wபானகலாஹு மா வப"ஹ திக அbஹ<
அ#லாஇலாஹா இலா அ#த அIதPப"Fக
வஅ$ப" இைல
ெபாF*:
ெபாF*:

யா அலா!! ந $ைமயானவ#, ேமO

ந,

உ# Kகைழ ெகா (அைண2< பலஈன,களAளAF;<
$ைமயானவ#.) உ#ைன2 தவ"ர எ;த இலாஹு
இைலெய#@ நா# சா#@ பக%கிேற#. நா#
உ#னAட2திேல பாவ ம#னA1K2 ேதகிேற#. நா# உ#னA#
பாேல மU -கிேற#.

ÔஎவெராFவ%  ெச< அவ# த# jவ"ளAF;<
J@1 ெபJறத# ப"ற ÕW1கானக*ளஹு மா...... எ#@
ஓ<கி#றாேரா, அ< ஒF ெவ*ைள தாளA எ:த1ப. ப"ற
ம@ைம நா* வைர உைடக1 படாம இF
சீ ைவக1 பகிற<.

(நஸாஇ, ஹாகி , இ16 W#னA)

15.  ெசதத# ப"ற <ண"ய"னா
<ைட2< ெகா*ள

ெபாF.

க2ைத

 .

Ô ெசதத# ப"ற (

க2ைத) <ைட1பதJ

ரe-லாஹி (ஸ) அவ%க- ஒF <ண" இF;த<.
(தி%மிதி)

