
 



 

ஷரஹ் - அல்-மபாதி உல்-முபீதா பித்-தவ்ஹீதி வல்-பிக்ஹி வல்-
அகீதா 

அஷ்ஷெய்ஹ் அபூ அப்திர்-ரஹ்மான் யஹ்யா இப்னு அலி 
அல்ஹஜூரி (ஹபிழஹுல்லாஹ்) 

 

தவ்ஹீத்,  பிக்ஹ், அகீதா ஆகிய துறைகளில் பயன்தரும்  அடிப்படைகள் 

 

தமிழ் ம ொழி மூலம் விளக்க உரை:  

அஷ்-ஷெய்க் அபூ அப்திர்-ரஹ்மான் நாவ்வாஸ் அல்-ஹிந்தி அஸ்-
ஷெய்லானி (ஹபிழஹுல்லாஹ்) 

 

தமிழ் மமொழி மூலமொக இப்புத்தகத்திற்கொன விளக்கவுரைரை இலங்ரகயின் 
மெடன் பிைததசத்ரதப் பிறப்பிடமொகக் மகொண்ட  எமது கண்ணிைத்திற்குறிை 
சதகொதைர் அஷ்மெய்ஹ் அபூ அப்திர்-ைஹ்மொன் நவ்வொஸ் அல்-ஹிந்தி அஸ்-

மெய்லொனி (ெபிழெுல்லொஹ்)  அவர்கள் மிக அழகொகவும், சிறப்பொகவும் 
ெலபுஸ்ெொலிஹீன்களின் விளக்கத்தின் அடிப்பரடயில் மசய்துள்ளொர்கள். 

அந்த உரையின் தமிழ் மதொகுப்தப இந்த ஆக்கம். 

 

பாைம்: 01 

 

முகவுறர 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا  أعمالنا، من يهده هللا فال 

 وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

 

மமலான அல்லாஹுத்தஆலா தன்னுடைய சிறப்பான புத்தகமான அல்-
குர்ஆனில் கூறுகின்றான்: 

اَنَُّكمْ  َعبَثًا َخلَْقٰنُكمْ  اَنََّما اَفََحِسْبتُمْ   تُْرَجعُْونَ  َل  اِلَْينَا وَّ

 “உங்களை நாம் பளைத்தஷதல்லாம் வீணுக்காகத்தான் என்றும், 
நிச்சயமாக நீங்கள் நம்மிைம் ஷகாண்டு வரப்பைமாட்டீர்கள் என்றும் 
நீங்கள் எண்ணிக் ஷகாண்டிருந்தீர்கைா?” (என்று கூறுவான்.) (ெூரத்துல் 
முஃமினூன்: 115) 

  

அமதமபால் மமலான அல்லாஹுத்தஆலா இன்னும் ஒரு ஆயத்தில் 
கூறுகின்றான்: 

  

ْنَسانُ  اَيَْحَسبُ   ُسدًى   يُّتَْركَ  اَنْ  اْلِ
எத்தளகய மகள்விகணக்கும் மகட்கப்பைாமல்) வீணாக விைப்பட்டு 
விடுவான் என்று மனிதன் எண்ணிக்ஷகாண்ைானா? (ெூரத்துல் கியாமா: 
36) 
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இவ்வாறான நிடனப்புக்கள் காபிர்களுடையதாகும் என்படத மமலான 
அல்லாஹுத்தஆலா இன்னும் ஒரு ஆயத்தில் பின்வருமாறு 
கூறுகின்றான்: 

  َۚكفَُرْوا  الَِّذْينَ  َظنُّ  ِلكَ  ذٰ  ؕ   بَاِطًل  بَْينَُهَما َوَما َواْلَْرضَ  السََّمآءَ  َخلَْقنَا َوَما
வானத்ளதயும், பூமிளயயும், இளவ இரண்டிற்கு மத்தியிலுள்ைவற்ளையும் 
வீணாக நாம் பளைக்கவில்ளல, இது நிராகரித்தார்கமை அத்தளகமயாரின் 
எண்ணமமயாகும், (ெூரத்து ொத்: 27) 

 

மனிதன் படைக்கப்பட்ைதற்கான ந ாக்கம்: 

அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் மனிதளன மமலான ஒரு மநாக்கத்திற்காகப் 
பளைத்துள்ைான். 

இதடன அறிந்து ஷகாண்ைவர்கள்தான் முஸ்லிம்கள், முஃமினூன்கள். 

இந்த மநாக்கத்டத அல்லாஹுத்தஆலா தன்னுடைய புத்தகத்திலும், நபி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள் மூலமாகவும் மிகவும் ஷதளிவாக ஷதளிவுபடுத்தியுள்ளான். 

 

மமலான அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: 

ْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما  ِليَْعبُدُْونِ  اِلَّ  َواْلِ
மமலும், ஜின்களையும், மனிதர்களையும் என்ளன அவர்கள் 
வணங்குவதற்காகமவ தவிர நான் பளைக்கவில்ளல. (ஸூரத்துத் தாரியாத்: 
56) 

இதுதான் மனிதன் படைக்கப்பட்ைதன் மநாக்கம் ஆகும். இது அல்லாத 
மவறு எந்த மநாக்கமும் இல்டல. 

இந்த ஒரு மநாக்கத்திற்காகத்தான் அல்லாஹுத்தஆலா மனிதர்கடளயும் 
ஜின்கடளயும் இந்த உலகத்தில் படைத்துள்ளான். 

எனமவ புத்திசாலியான மனிதன் இந்த மநாக்கத்டத விளங்கி 
வாழ்க்டகயில் நிடல நாட்டுவான். 
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படைத்த ரப்டப பற்றி அறிந்து ஷகாள்ளாமல் இருப்பது மிருகங்கடள 
விைவும் மகைான ஒரு நிடலயாகும். 

அதனால்தான் மமலான அல்லாஹுத்தஆலா காபிர்களைப் பற்றி 
இவ்வாறு கூறுகின்றான்: 

ٮِٕكَ 
ٰۤ
 ؕ   اََضلُّ  ُهمْ  بَلْ  َكاْلَْنعَامِ  اُوٰل

இத்தளகயவர்கள் மிருகங்களைப் மபால் அல்லது அவற்ளைவிை 
அதிகமாக வழிஷகட்ைவர்கைாகமவ இருக்கின்ைனர் (ெூரத்துல் அஃராப்: 
179) 

 

மனிதன் பறைக்கப்பட்ைதற்கான ந ாக்கத்றத அடைந்து ககாள்வதற்கான வழி 
என்ன?  

இந்த மநாக்கத்டத அடைந்து ஷகாள்வதற்கான ஒமர வழி அறிடவப் 
ஷபற்றுக் ஷகாள்வதாகும். 

ெஹாபாக்கள் காலத்தில் இந்த அறிவு நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் மூலம் மநரடியாக 
ஷகாடுக்கப்பட்ைது.  

அல்லாஹுத்தஆலாவிைம் இருந்து வந்த வஹிடய நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் 
ெஹாபாக்களுக்கு கற்றுக் ஷகாடுத்து ஷசயல்படுத்தியும் காட்டினார்கள். 

இமாம் இப்னு டகயிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறுகின்றார்கள்: அல்-அமல் 
கஆயா, வல் இல்ம் வஸீலா –  

 

முக்கிய ந ாக்கம்: இபாதா-ஷசயல்கள்.  

அதற்கான காரணம்-வழி: அறிவு. 

 

எனமவ அறிவு என்பது ஒரு வஸீலா; அந்த மநாக்கத்டத அடைவதற்கான 
ஒரு வழியாகும். 

ஆனால் அல்லாஹ்ளவப் பற்றிய அறிடவத்தவிர:  
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அல்லாஹ்ளவப் பற்றிய அறிவு; அல்லாஹ்வின் திரு-நாமங்கடள அதன் 
ஷபாருள்களுைன் விளங்கிக் ஷகாள்ளல். மமலும் அதன்படி ஷசயல்பைல்.  

அல்லாஹ்டவப் பற்றிய அறிவு அறிவுகளிமல மிகவும் சிறந்த அறிவாகும். 

இதடன எங்களுக்கு வஸீலா என்று ஷசால்ல முடியாது. ஆனால் இது ஒரு 
முக்கியமான ஒரு அறிவாகும். 

 

இந்த தீனில்-(மார்க்கத்தில்) வந்திருக்கும் ஏறனய அறிவுகறை கற்றுக் 
ககாள்வதன் ந ாக்கம்:  

எமது இபாதாக்கடள ஷசய்து ொலிஹான அமல்கடள நிடல நாட்டுவது 
ஆகும். 

இந்த மார்க்க அறிடவ யார் ஷபற்றுக் ஷகாள்ளவில்டலமயா அவர் இந்த 
உலகத்திலும், மறுடமயிலும் நஷ்ைவாளி ஆவார்.  

 

அறிவின் சிைப்பு: 

ஷெய்குல் இஸ்லாம் இப்னு டதமிய்யா ரஹிமஹுல்லாஹ் இந்த 
அறிவின் சிறப்டப பற்றி பின்வருமாறு கூறுகின்றார்: 

“அல்லாஹ் எதற்காக மனிதடன படைத்துள்ளாமனா அந்த மநாக்கத்டத 
நிடறமவற்றுவதற்கு; அவனுக்கு ஒரு நாடளக்கு அவனுடைய சாப்பாடு 
அல்லது குடிபாணம் ஒரு மநரம் அல்லது இரு மநரம் எடுத்தால் 
மபாதுமானது. ஆனால் இந்த அறிவு அவனுக்கு முழு மநரமும் 
மதடவயாக உள்ளது. காரணம் என்னஷவன்றால்; அவன் சாப்பாடு 
இல்லாவிட்ைால் மரணிப்பான். ஆனால் நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் ஷகாண்டுவந்த 
இந்த ஹிதாயத்டத ஷபற்றுக் ஷகாள்ளும் அறிடவப் ஷபறாமல் ஒருவன் 
மரணித்தால்; அவனுடைய முடிவு அதாபு-மவதடனயாகத்தான் 
இருக்கும்.” 
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அனஸ் இப்னு மாலிக்  عنه هللا رضي . அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்; நபி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள் கூறினார்கள்:  

அறிடவ மதடிப் ஷபற்றுக் ஷகாள்வது ஒவ்ஷவாரு முஸ்லிமின் மீதும் 
கைடமயாகும். (இப்னு மாஜா)  

எனமவ இந்த மமலான அறிடவ மதடிக் கற்றுக் ஷகாள்வமத 
புத்திசாலித்தனம் ஆகும். 

ஒவ்ஷவாரு மனிதனதும் சிறப்பும் இந்த அறிடவத் மதடிக் கற்றுக் ஷகாண்டு 
அதில் வாழ்வதிமலமய உள்ளது. 

ெஹாபாக்கள் இந்த அறிடவ ஷபற்று அதில் வாழ்ந்ததனாமலமய 
மக்களிமலமய மிகச் சிறந்த சமுதாயம் என வரணிக்கப்பட்ைார்கள். 

 

 பி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் வரணித்த மூன்று சிறப்பான சமூகங்கள்: 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  عنه هللا رضي . அவர்கள் கூறினார்கள்; நபி ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள் கூறினார்கள்: ⟪”மக்களிமல சிறந்தவர்கள் என் சமூகத்தினர்-
(ெஹாபாக்கள்) ஆவர்; பிைகு அவர்களை அடுத்து வருபவர்கள்-
(தாபிஈன்கள்). பிைகு அவர்களை அடுத்து வருபவர்கள் 
(தபஉத்தாபிஈன்கள்)."⟫ (புஹாரி, முஸ்லிம்) 

 

இந்த சிறப்புக்குறிய காரணம்:  

➢ அவர்கள் ஷபற்ற அறிவு 
➢ அவர்கள் ஷபற்ற பிக்ஹ்-விளக்கம் 
➢ அவர்கள் அடத ஷகாண்டு ஷசய்த அமல். 

 

மமலும் அபூ ஹுளரரா عنه هللا رضي . அறிவித்தார்கள்; ⟪(நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களிைம்) 
'இளைத்தூதர் அவர்கமை! மக்களில் மிகவும் கண்ணியத்திற்குரியவர் 
யார்?' என்று மகட்கப்பட்ைது. நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள், 'மனிதர்களிமலமய 
(அல்லாஹ்வுக்கு) அதிகமாக அஞ்சுபவர் தாம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், 'நாங்கள் தங்களிைம் இளதப் பற்றிக் மகட்கவில்ளல' 
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என்று கூறினர். உைமன நபி(ஸல்) அவர்கள், அப்படிஷயன்ைால் 
அல்லாஹ்வின் உற்ை நண்பர் (இப்ராஹீம்) உளைய மகனான இளைத்தூதர் 
(இஸ்ஹாக்) உளைய மகனான இளைத்தூதர் யூசுஃப் அவர்கள் தாம்!' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அதற்கு மக்கள், 'நாங்கள் தங்களிைம் அளதப் பற்றிக் 
மகட்கவில்ளல' என்று கூறினர். உைமன நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அரபுகளின் 
(பரம்பளரகைான) சுரங்கங்களைப் பற்றியா மகட்கிறீர்கள்? அவர்களில் 
அறியாளமக் காலத்தில் (இஸ்லாத்ளத ஏற்பதற்கு முன்பு) 
சிைந்தவர்கைாயிருந்தவர்கள் தாம் இஸ்லாத்ளத ஏற்ை பின்பும் 
சிைந்தவர்கைாயிருப்பார்கள்; அவர்கள் மார்க்க ஞானத்ளதப் ஷபற்ைால்' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.⟫ (புஹாரி, முஸ்லிம்) 

எனமவ ஒருவர் எந்த பரம்படரயில் இருந்து வந்தாலும் அவரின் சிறப்பு 
அவர் ஷபறுகின்ற அறிவிமலமய தங்கியுள்ளது. 

 

இந்த விையத்டத இன்னும் ஒரு ஹதீடெ ஷகாண்டு விளங்குமவாம்! 

முஆவியா عنه هللا رضي  அவர்கள் தமது உளரயில் கூறினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறினார்கள்: ⟪அல்லாஹ் 'எவருக்கு 
நன்ளமளய நாடுகிைாமனா அவளர மார்க்கத்தில் விைக்கம் ஷபற்ைவராக 
ஆக்கி விடுகிைான்..⟫ (புஹாரி, முஸ்லிம்) 

 

யாருக்கு அல்லாஹ் நலடவ நடுகின்றாமனா அவருக்கு இந்த தீனின்-
(மார்க்கத்தின்) விளக்கத்டத ஷகாடுப்பான். 

எனமவ எவர் அல்லாஹ்வின் பார்டவயில் சிறந்த ஒரு மனிதனாக வாழ 
விரும்புகின்றாமரா அவர் இந்த மார்க்கத்தின் அறிடவப் ஷபற முயற்சிக்க 
மவண்டும். 
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பாதுகாக்கப்பட்ை இல்ம்-(அறிவு) 

இந்த அறிடவ அல்லாஹ் மறுடம நாள் வடர பாதுகாப்பதாக 
வாக்களித்துள்ளான்.  

மமலான அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: 

ْلنَا نَْحنُ  اِنَّا ْكرَ  نَزَّ  لَٰحـِفُظْونَ  لَه   َواِنَّا الذ ِ
நிச்சயமாக நாம்தான் (திக்ரு என்னும் இவ்)மவதத்ளத (உம்மீது) இைக்கி 
ளவத்மதாம், நிச்சயமாக நாமம அதளன பாதுகாப்பவர்கள். (ெூரத்துல் 
ஹிஜ்ர்: 9) 

எனமவ! இந்த அறிளவப் (தீளன) பாதுகாப்பது என்பது 
அல்லாஹுத்தஆலாவின் வாக்காகும்.  

 

மமலும் முஆவியா عنه هللا رضي  தம் ஷசாற்ஷபாழிவில் குறிப்பிட்ைார்கள் நபி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கள் கூறினார்கள்:  ⟪“இந்தச் சமுதாயத்தில் ஒருசாரார் 
அல்லாஹ்வின் கட்ைளைளயப் மபணுவதில் நிளலத்மத இருப்பார்கள். 
மறுளம நாள் வரும் வளர; அவர்களுக்கு மாறு ஷசய்பவர்கைால் எந்தத் 
தீங்கும் ஷசய்து விை முடியாது”⟫ (புஹாரி, முஸ்லிம்) 

❖ எனமவ! அந்த சத்தியத்தில் இருப்பவர்களை 
எதிர்க்கக்கின்ைவர்களும் புைக்கனிக்கின்ைவர்களும் இருப்பார்கள். 
 

❖ சத்தியத்தில் இருக்கும் கூட்ைத்தாருக்கு ஒத்துளழப்பு கிடைக்காமல் 
மபாகும். மமலும் அவர்கள் எதிர்க்கப்படுவார்கள். 
 
 

❖ யார் எல்லாம் இந்த சத்தியத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒத்துளழப்பு 
வழங்காமல் புைக்கனித்து நைக்கின்ைார்கமைா! மமலும் அவர்களை 
எதிர்த்து முைணாக நைக்கின்ைார்கமைா! அவர்கைால் இந்தக் 
கூட்ைத்தாருக்கு எந்த ஒரு ஷகடுதிளயயும் ஷசய்துவிை முடியாது.  
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❖ இந்தக் கூட்ைம் அல்லாஹ்வின் ஒத்துளழப்புப் ஷபற்ை கூட்ைம். யார் 
எதிர்த்தாலும், யார் புைக்கனித்தாலும் அல்லாஹ்வின் ஒத்துளழப்பு 
இவர்களுக்கு இருந்து ஷகாண்மை இருக்கும். இது அல்லாஹ்வின் 
வாக்காகும். 
 

❖ எனமவ! அல்லாஹுத்தஆலா மறுளம நாள் வளரயில் இந்த தீளன 
பாதுகாப்பான். அந்த தீன் ஒருமபாதும் இந்த பூமியில் இல்லாமல் 
இருக்காது. அது எப்மபாதும் இருந்து ஷகாண்மை இருக்கும். 
எனமவதான் முஸ்லிம்கள் மகிழ்ச்சி அடைய மவண்டும். 
 
 

❖ அல்லாஹுத்தஆலா இந்த அறிளவ அந்த அறிளவ 
சுமப்பவர்களைக் ஷகாண்டு பாதுகாப்பான். 
 

❖ மமலும் இந்த அறிடவ கற்றுக் ஷகாடுப்பவர்களும் அதடன நிடல 
நாட்டுபவர்களும் இருந்மத வருவார்கள். என்பதுதான் இந்த 
ஹதீஸின் விளக்கமாகும். 

 

உலமாக்களின் கபாறுப்பு: 

அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல்-ஜமாஅ;  ெுன்னாடவச் மசர்ந்த உலமாக்கள், 
மன்ஹஜுஸ் ெலப்; ெலபுஸ்ொலிஹீன்களின் வழிமுடறயில் வரும் 
உலமாக்கள்,  அஹ்லுல் ஹதீஸ்; ரெூலுல்லாஹ்வின் ஹதீடெ நிடல 
நாட்டும் உலமாக்கள்; பல வழிகளிலும் இந்த அறிடவ மக்களிைம் 
ஷகாண்டுமபாய் மசர்த்துள்ளார்கள். 

அறிவு என்பது மக்களுக்கு மிக அத்தியவசியமான ஒரு விையமாகும். 
அடத மக்களுக்கு இலகுபடுத்தி மக்களிைம் மசர்ப்பது உலமாக்களின் 
கைடமயாகும். 
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மமலான அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: 

ْكرِ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ  دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  ِللذ ِ  مُّ
நிச்சயமாக, இக் குர்ஆளன நன்கு  நிளனவு படுத்திக் ஷகாள்ளும் 
ஷபாருட்மை எளிதாக்கி ளவத்திருக்கின்மைாம். எனமவ (இதிலிருந்து) 
நல்லுணர்வு ஷபறுமவார் உண்ைா? (ெூரத்துல் கமர்:17) 

அபூ ஹுளரரா عنه  هللا  رضي  அறிவித்தார்கள்; இளைத்தூதர்   ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் 
கூறினார்கள்: 'நிச்சயமாக இந்த மார்க்கம் எளிதானது. (புஹாரி)  

இல்ம்-அறிடவ மதடிக் கற்றுக் ஷகாள்வது ஒவ்ஷவாரு முஸ்லிமினதும் 
கைடம ஆகும்;  

அந்த இல்டம-அறிடவ மடறக்காமல் மக்களுக்கு மத்தியில் பரப்புவது 
உலமாக்களின் கைடம ஆகும். 

 
 

❖ ரப்பானீ என்றால் என்ன? 

மமலான அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: நீங்கள் ரப்பானிகளாக 
இருந்து ஷகாள்ளுங்கள்; 

மமலான அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: 

نَ  ُكْونُْوا َوٰلـِكنْ   تَْدُرُسْوَن   ُكْنتُمْ  َوبَِما اْلِكٰتبَ  تُعَل ُِمْونَ  ُكْنتُمْ  بَِما َربَّانِي ّٖ
எனினும், (மனிதர்களிைம்) “நீங்கள் மவதத்ளத (மற்ைவர்களுக்கு)க் 
கற்றுக்ஷகாடுத்துக்ஷகாண்டும், கற்றுக்ஷகாண்டும் இருப்பதன் காரணமாக, 
(அதிலுள்ைவாறு) ரப்பானீ-இரட்சக(ன் ஒருவளனமய வணங்கி 
அவ)ளனச் சார்ந்த அடியார்கைாக ஆகிவிடுங்கள்” (என்றுதான் 
கூறுவார்கள்.) (ெூரத்துல் ஆல இம்ரான்: 79) 
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ரப்பானீ என்பவர் யார்?  

ரப்பானீ என்பவர் அறிடவப் ஷபற்று, அடத அமுல்படுத்தி, அடத 
மக்களுக்கு இலகுவாக எத்தி டவப்பவர். என்று இமாம் இப்னு டகயிம் 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் வடரவிலக்கணப்படுத்தியுள்ளார்கள். 

ரப்பானீ என்றால் மக்களுக்கு அடிப்படையான (சிறிய) அறிவுகடள 
கற்றுக் ஷகாடுக்கின்றவர்.  என்று இமாம் புஹாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் மமற்கூறப்பட்ை வசனத்திற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார்கள். 

அமத மபான்றுதான் நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் ெஹாபாக்களுக்கு எதடன முதலில் 
அடிப்படையாக கற்றுக் ஷகாடுக்க மவண்டுமமா அதடனமய ஆரம்பமாக 
கற்றுக் ஷகாடுத்தார்கள். 

 

ஜுந்துப் இப்னு அப்துல்லாஹ் அல்-பஜலி عنه هللا رضي  அறிவித்த ஹதீஸ்;  

⟪நாங்கள் நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களிைம் வாளிபர்களாக வந்திருந்தமபாது; 
ரெூலுல்லாஹி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் எங்களுக்கு முதலில் ஈமாடன கற்றுத் 
தந்தார்; அதன் பிறகு எங்களுக்கு குர்ஆடன கற்றுத்தந்தார்; அதன் 
மூலமாக எங்கள் ஈமான் அதிகரித்தது.⟫ (இப்னு மாஜா) 

 

அமதமபான்றுதான் அல்லாஹ் நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களுக்கு குர்ஆடன இறக்கி 
டவக்கும்மபாது ெுரத்துல் அலக்கில் ஐந்து வசனங்கடள ஆரம்பமாக 
இறக்கி டவத்தான். இரண்ைாவதாக ெூரத்துல் முத்தஸிரில் ஐந்து 
வசங்கடள இைக்கி ளவத்தான். இவ்வாறுதான் அல்லாஹ் தனது 
ரெூலுக்கு வஹிமூலம் இந்த அறிடவக் படிப்படியாக கற்றுக் 
ஷகாடுத்தான். 

நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் ெஹாபாக்களுக்கு இந்த அறிடவ படிப்படியாக கற்றுக் 
ஷகாடுத்தார்கள். 

அவ்வாமற உலமாக்களும் இந்த வழிமுடறடயக் டகயாண்டு மக்களுக்கு 
இந்த இல்டம கற்றுக் ஷகாடுத்தார்கள்; இன்னும் கற்றுக் ஷகாடுத்துக் 
ஷகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  
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அந்த முடறயில் ஷதாகுக்கப்பட்ை ஒரு புத்தகம்தான் இந்த புத்தகம்; அல்-
மபாதி உல்-முபீதா பித்-தவ்ஹீதி வல்-பிக்ஹி வல்-அகீதா. 

இப்புத்தகத்டத ஷதாகுத்தவர்: அஷ்ஷெய்ல் அலி அல்-ஹஜூரி 
ஹபிழஹுல்லாஹ். 

இந்த புத்தகம் சிறு பிள்டளகளுக்கு தவ்ஹீத், பிக்ஹ், அகீதா மபான்ற 
அடிப்படைகடள ஆரம்பமாக கற்றுக் ஷகாடுப்பதற்காக இமாம் 
அவர்களால் ஷதாகுக்கப்பட்ைது. 

_____________________ 

பாைம்_01 

ஷதாகுப்பு: அபூ அப்ெர் 

 


