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தஜ்ஜாின் யயகை PART-01 
ال  ُخ ُخ وِج  جَّ الدَّ  

M.S.M.இம்தினாஸ் யூசுப் ஸி 

உனக அறவுககு பன்ணரல் ற்தடக்கூடி றகப் வதபேம் 
றகழ்வுகள் தற்நறபம் குப்தங்கள் தற்நறபம் தி ( மல்) 
அர்கள் பன்ணநறிப்புச் வெய்துள்பரர்கள். அறல் 
ஜ்ஜரனறன் பேஷகபம் என்நரகும். 

அல்னரஹ்ின் தஷடப்புக்கபில் ஜ்ஜரலும் ித்றரெ 
ரண எபே தஷடப்பு.இணது ஶரற்நம் அங்கஅஷப்பு 
வெற்தரடுகள் அன் வபிரகும் ெந்ர்ப்தம் ற்றும் 
அணது இறுற படிவு ன்தண  தற்நற ன்னுஷட 
இறுறத் தூர் பயம்(மல்) அர்கள் பனம் 
அல்னரஹ் அநறித்துள்பரன்.  

ஷத்ரன் ணி ெபகத்றன் றரிரக கரண் 
திக்கப்தட்டது ஶதரனஶ  ஜ்ஜரலும் கரட்டப்தட்டுள்பரன். 

ஜ்ஜரனறன் தஷடப்பு ப்ஶதரது றகழ்ந்து ன்தது தற்நற 
வரிரது. ஆணரல் உனகஅறின் அஷடரபங்கபில் 
என்நரக அன் வபிரக்கப்தடுரன். அணது தித்ணர 
குநறத்து ல்னர இஷநத்தூர்களும் ங்கபது ெப கத்றற்கு 
ச்ெரிக்ஷக வெய்துள்பரர்கள். ஜ்ஜரல் தற்நற தி ( மல்) 
அர்கள் கூநற ிதங்கஷப இணி கணிப்ஶதரம்.  
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ال جَّي  :தஜ்ஜால் என்தன் பாயள் الدَّي

ஜல் னும் அநபு ரர்த்ஷினறபேந்து ந் வதர்ச் 
வெரல்ஶன ஜ்ஜரல் ன்தரகும். ஜல் ன்நரல் ஷநத் 
ல் ணப் வதரபேபரகும்.  

ஜ்ஜரல் ன்நரல் - வதரய்ிணரல் உண்ஷஷ ஷநப்த 
ன். வதரய்க்கு உண்ஷ னும் பனரம் பூசுதன். உண் 
ஷஷ ஷநத்து வதரய்ஷ வெரல்தன் ண தன 
அர்த்ங்கள் உண்டு.  

ெத்றத்ஷ ஷநத்து அெத்றத்ஷச் வெரல்லும் 
கர வதரய்ர்களுக்கும் ஜ்ஜரல் ணக் கூநப்தடும் 

 . ணஶ ஜ்ஜரனறன் வெற்தரடுகளும்  வதரய்ரண 
ஷரக  இபேக்குஶ ி அறல் ந் உண்ஷ 
பம் ,பேக்கரட்டரது. ஆகஶ அணது வெற்தரடு 
கஷபக் கண்டு ஈரஷண தநறவகரடுத்து ிடக் கூடரது 
ன்தஷ;ரன் தி(மல்) அர்கள் குநறப்திடு 
கறநரர்கள். 

இன் குநறத்து தி ( மல்) அர்கள் கூறும்ஶதரது  
ٌيِس  الِس  اللَم ِس جَّي الدَّي  அல்ஸீயளத் ஜ்ஜரல் ணக் 

குநறப்திட்டரர்கள்.  
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தஜ்ஜால் ற்ின யர்ணகைள்: 

• ஜ்ஜரல் எபே இஷபஞன் 

•ெறகப்தரணன் தபேணரணன். 

•ஜ்ஜரனறன் னது அல்னது இடக் கண் குபேடரக 
இபேக்கும். 

•ஜ்ஜரல் சுபேட்ஷட ஷனபடிபஷடன். 

•ெந்றற்நன். 

•ஜ்ஜரனறன் இபே கண்களுக்கறஷடில் கரதிர் ன்று 
ளப்தட்டிபேக்கும்.  

•பூறில்; 40 ரட்கள் சுற்நறத்றரிரன். 

•ஜ்ஜரலுக்கு தஷடதிரிவும் இபேக்கும். 

அகைனாம் ைாணும் இகு யமி( 

دَم   َم َّي  ِس   َم ْب لَم َم   ْب َم   َّي ًَم   ُع ُع   َم ِس ا،  َّي هُعلَم نْب ِس   َم ُع لُع   َمالَم :  َمالَم   َم لَّيى  َّي ٌْب ِس   ُع  صَم لَم   َم

لَّي َم  ا' :  َم َم نَم ٌْب ا  َم ااِس ٌم   َمنَم تُعنِسً نَم ٌْب ةِس،  َم ُع وُع   َم َم عْب َم ا  ِسالكَم إِسذَم لٌم  فَم جُع ،  َم ْب ُع  آدَم ُع،  َم ٌْب َم  الشَّيعَم ِس   َم

، ٌْب ِس لَم جُع وُع   َم نْب ُع ٌَم اًء،  َم ْب ُع ُع   ا؟ لَم ْب : فَم ُعلْب ُع  لَم ذَم ، ا ْب ُع :  َمالُع ا هَم ٌَم َم هَم ْب ُع  لَم ْب ا  َملْبتَم ِس ُع  فَمذَم إِسذَم  فَم

لٌم  جُع لَم ُع   َم ٌ ٌم،  َم ْب دُع  جَم ِس عْب ، جَم سِس
ٌْب ِس   َم ْب َم ُع  ال َّي ْب نَمى، العَم ٌُعلْب نَم ُع  كَم َم َّي  ال ٌْب ةٌم   َم نَم َم ،  ِس ةٌم ٌَم افِس   َم

ا؟ لَم ْب :  ُعلْب ُع  ذَم ا:  َمالُع ا هَم ذَم الُع، هَم جَّي ًها  ِس ِس  النَّياسِس   َم ْب َم ُع  الدَّي ا ْب ُع  '  َم َم ٍن  ا ْب ُع  شَم َم   َم َم ٍن   َم

لٌم  جُع نِسً لِس ْب   َم لِس ِس   َم ةَم  لِس ْب  اللُعصْب َم ا َم   ُع َم
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(எபே ரள்) ரன் உநங்கறக் வகரண்டிபேந்ஶதரது, ரன் கஃதர 
ஷச் சுற்ந ( ரப்) ந்து வகரண்டிபேப்ரகக் கண்ஶடன். 
அப்ஶதரது ரறநரண தடிந் ஷன படிபஷட ணிர் 
எபேரின் ஷனினறபேந்து ண்ரீ் வெரட்டிக் 
வகரண்டிபேக்க அல்னது ெறந்றக் வகரண்டிபேக்கக் கண்ஶடன். 
இர் ரர்? ன்று ஶகட்ஶடன். ர்றன் கன் ( ஈமர) 
ன்று வெரன்ணரர்.  

திநகு ரன் றபேம்திப் தரர்த் தடிஶ வென்நஶதரது (எஶ 
குஷனில்) துபேத்றக் வகரண்டிபேக்கும் றரட்ஷெ ஶதரன்று 
எபே கண் குபேடரண சுபேட்ஷடத் ஷனபஷட ெறப்தரண 
தபேணரண ணின் எபேன் அங்கறபேந்ரன். இன்ரன் 
ஜ்ஜரல். க்கபில் இனுக்கு உபே அஷப்தில் 
எப்தரணன். இப்னு கத்ன் னும் குமரஆ குனத்து 
ணின் ஆரன் ன்று தி(மல்) வெரன்ணரர்கள். 
(அநறிப்தர்: அப்துல்னரஹ் தின் உர் (ற), புகரரி-7128) 

4) ال  ا ي ص ٌي ஃ 134) 

لَم َم  ا ْب ُع   َم َمالَم  ًَم   ُع ُع   َم ِس ا  َّي هُعلَم نْب ِس   َم ُع لُع   َما َم :  َم لَّيى  َّي ٌْب ِس   ُع  صَم لَم لَّي َم   َم  النَّياسِس  فِسً  َم َم

نَمى لَمى فَم َمثْب ِس   َم ا  َّي لُع ُع  هُع َم   ِسلَم كَم َم  ثُع َّي   َمهْب الَم  ذَم جَّي لُع هُع، إِسنِّيً' : فَم َمالَم  الدَّي كُع ذِس ُع ُعنْب ا َلَم لَم ًٍّي  لِس ْب   َم  نَم ِس

هُع  إِس َّي  ذَم َم ،  َمنْب لَم ُع ذَم َم  لَم َمدْب   َم ْب ، نُع وٌم   َمنْب لَم ُع نِّيً  َم ْب لَمكِس ً   فِسٌ ِس  لَمكُع ْب   َم ُع لُع   َم ًٌّي  ٌَم ُعلْب ُع  لَم ْب   َم ْب  نَم ِس

لِس ِس  لَملُع  َم : لِس َم ْب عْب ،  َمنَّي ُع  تَم َم   َم َم َّي   َم ْب َم ُع ٌْبسَم   َّي  '  ِس َم ْب َم َم  لَم

அல்னரஹ்ின் தூர் தி(மல்) அர்கள் க்கள் 
த்றில் ளந்து றன்று அல்னரஹ்ஷ அணது 
குறக்கு ஶல் புகழ்ந்து ிட்டு ஜ்ஜரஷன குநறத்து 
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கூநணரர்கள். அதஶதரது அல்னரஹ்ிணரல் அனுப்தி 
ஷக்கப்தட்ட ந்வரபே இஷநத் தூபேம் ம் 
ெபரத்ரபேக்கு ஜ்ஜரஷனக்குநறத்து ச்ெரிக் 
கரல் இபேந் றல்ஷன. தஹ் திபம் ன்னுஷட 
ெபகத்ர பேக்கு ஜ்ஜரல் குநறத்து ச்ெரிக்ஷக 
வெய்ரர்கள். ணினும் அந் திரர்கள் ன்னுஷட 
ெபகத்ரபேக்கு வெரல்னர ிடவரன்ஷந உங்க 
ளுக்கு கூறுகறஶநன். அநறந்து வகரள்ளுங்கள். அன் 
எற்ஷநக் கண்ன், றச்ெரக உங்கள் இஷநன் 
எற்ஷநக் கண்ன் அல்னன். ண தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: இப்னு 
உர்(னற)  (ற), தல்: புகரரி 7131) 

4) ل ل  ص ٌي ஃ 2248) 

نَمسِس   َم ْب  
،  ْب ِس   َم الِسكٍن لَّيى  ِس   َم ُع لُع   َمالَم :  َمالَم  لَم ٌْب ِس   ُع  صَم لَم لَّي َم   َم الُع »:  َم َم جَّي لْب ُع وُع  الدَّي  لَم

ٌْب ِس  تُع  ٌم  الْبعَم كْب ٌْب َم  لَم ٌْب ِس   َم نَم ٌْب ،  َم افِس ٌم ا ثُع َّي  كَم اهَم جَّي هَم هُع    و ك تَم لُّي  ٌَم ْب َم ُع لِس ٍن  كُع لُع ْب » 

ஜ்ஜரல் எபே கண்டப்தட்டன். அணது 
கண்ின் ீது வகட்டிரண ஶரல் என்று(படி) 
இபேக்கும். அனு ஷட  இபே கண்களுக்கறஷடில் 
கரதிர் ன்று ளப் தட்டிபேக்கும் ளத் நறவுள்ப 
ளத்நறற்ந எவ்வரபே ம்திக்ஷக ரபர்களும்; 

அஷ ரெறப்தரர்கள். அல்னது எவ்வரபே இஷந 
ம்திக் ஷகரபபேம் ரெறப்தரர்கள் ண தி(மல்) 



8 

 

கூநறணரர்கள்.  அநறிப்தர்: அணஸ்;(னற) தல் 
:பஸ்னறம் 

4) ل ل  ص ٌي ஃ 2245) 

لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ مَأ   َأالَأ   َأ َأ الَأ  اللَّااَأ   َأ َّ َأ  ٌَأ ْي جَّ   ِجلَّ ُخ »: الدَّ

ٌْي َأ   َأ ْي ُخ وٌب  ٌْي ِج   َأ لَأ ٌْي ،  َأ افِج ٌب ،  َأ ِج َأ   َأ ْي  ٌَأ ْي َأ ُخ ُخ   َأ لَأ ُخ لُّ  ٌَأ ْي َأ ُخ ُخ   َأ ْي   َأ َأ :  َأ َأالَأ  ،« ُخ ْي ِج ٍن   ُخ

لَّ ُخ ا» عَأ ى لَأ ْي   َألَّ ُخ   َأ دٌب  ٌَأ َأ مْي   َأ َأ لْي ُخ لَّ   َأ َّ   َأ َّ ُخ   ِج جَأ ٌَأ ُخ وَأ   َأ َّى  َأ »، 

தஜ்ஜரல் தற்நற க்களுக்கு தி(மல்) அர்கள் ச்ெரிக்ஷக 

வெய்ரர்கள். ( அறல்) அணது இபே கண்களுக்கறஷடில் 
கரதிர் ன்று ளப்தட்டிபேக்கும் அணது வெஷன 
வறுக்கறணந எவ்வரபேபேம் அஷண ரெறப்தர் அல்னது 
எவ்வரபே இஷநிசுரெறபம் அஷண ரெறப்தரர். 
அநறந்து வகரள்ளுங்கள். உங்கபில் பேம் இநப்தற்கு 
பன் ம்ப்ஷத தரர்க்க படி ரது ன்று தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: இப்னு உர் ( ற), 
தல் பஸ்னறம்-5614) 

தஜ்ஜாகக் ைண்ை ித்ததாமர் 

 தி(மல்) அர்கள் ஜ்ஜரல் ெம்தந்ரக ிதரித் 
ர்ஷணகளுக்ஶகற்த ீபத்ரரி(னற) அர்கள் 
எபே ணிஷணக் கண்டரர்கள். 

30 ஶதபேடன் கடற்திரணவரன்நறல் ஈடுதட்டிபேந் 
ெந்ர்ப்தத்றல் கடல் அஷன ஶரற ரல்  எபே 
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ீஷ ீபத்ரரி(னற) அஷடகறநரர்கள். அச்ெந்ர்ப் 
தத்றல் அர் கண்ட கரட்ெறகஷபபம் டந் 
ெம்தங்கஷபபம்  தி(மல்)அர்கபிடம் ிதரித் 
ரர்கள். 

ீபத்ரரி ( னற) அர்கள் கண்ட அம்ணிர் 
ஜ்ஜரல் ண தி(மல்) அர்கள் ெயரதரக்கள் 
த்றில் ஷத்து உறுறப்தடுத்றணரர்கள். இஶர 
அர்கள் கூறும் வெய்றகஷப ஶகளுங்கள். 

4)   لم صص ٌح ஃ 2261) 

وَأ  فَأااِج َأ َأ   َأ َألَأ   َألَّ ُخ  ،  ِجلْي ٌْياٍن وَأ   َأ ااِج   ُخ ْي ٌْياٍن   ْي ِج  اللَّ َّ الَأوْي  -  َأ اوِج   ِج َأ   َأ َأ اجِج َأ  الْي ُخ َأ

لِج  ُخ َأ لِجً: فَأ َأالَأ  - ااْي ثٌِج دِّ ًٌثا  َأ دِج عْي ٌِج ِج   َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لِج   ِج ْي   َأ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ   َأ   َأ َأ

ٌ ِج  لِجدِج دٍن   ِجلَأى  ُخ ْي ٌْي ِج ِج،  َأ َأ وَأ  لَأ ِج ْي : فَأ َأالَأوْي  غَأ ،  ِج ْي لَأ َّ عَأ َأفْي ا فَأ َأالَأ  اَأ لْي : لَأ َأ لِجً  َأجَأ ثٌِج دِّ   َأ

وُخ : فَأ َأالَأوْي  ةِج، ا ْي َأ  لَأ َأ ْي ٌ َأ غِج ا ِج   ِج ْي   َأ ُخ َأ  الْي ُخ ٌَأ ٌْي ٍن   َأ َأاوِج   ِج ،  ُخ َأ ٌوَأ  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن  فِجً فَأ ُخصِج

لِج  ادِج   َأ َّ لَّى  ِج   َأ ُخ لِج   َأ َأ  الْيجِج َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ا  َأ َأ وُخ  فَألَأ َّ ٌَّ ْي لِجً  َأ َأ اَأ َأ دُخ   َأ   َأ ْي

اوِج   ِج ْي  لَأ َأ ٍن  فِجً  َأ ْي ٍن   ْي ُخ  ال َّ ْي َأ ِج  لَّى  ِج   َأ ُخ لِج   َأصْي َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ   َأ َأ

لِجً اَأ َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ لَأى  َأ َأ ا َأ َأ   َأ ْي َأ ُخ   َأ ،  ْي ِج   ُخ َأ دٍن ٌْي وُخ   َأ لْي   َأدْي   َأ ُخ

، وُخ ثْي دِّ لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   ُخ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ لِجً  َأ ْي »:  َأالَأ   َأ َأ ٌُخ ِجوَّ   َأ َأ َّ لْي ا َأ َأ  فَأ  « ُخ َأ

ا لِجً فَألَأ َّ لَّ َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ي:  ُخلْيوُخ   َأ َأ  ْي ِج
،  َأ اَأ دِج ٌَأ لِجً  ِج   َأ ْي  فَأ َألْي ِج ْي

، وَأ ٌاٍن   ُخمِّ   ِجلَأى الْي َأ ِجلًِج»: فَأ َأالَأ   ِج ْي ٌاٍن   َأ ُخمُّ  « َأ ِج ، ا ْي َأ َأةٌب   َأ ِج ٌَّ ٌب لِج ،  ِج َأ  غَأ ا ِج صَأ لْي
َأ  ااْي

ٌ َأ ُخ  لِج  فِجً اللَّ َأ َأ ِج   َأ ِج لُخ   ِج،  َأ ٌِج لْي ِج ا ٌَأ ٌْي َأ لَأ ،  َأ ٌ َأا ُخ لُخ،: فَأ ُخلْيوُخ  اللِّ عَأ   َأ »: فَأ َأالَأ   َأ َأفْي

، لًِج عَأ ٌاٍن   ُخمَّ   ِج َّ   َأ ْي ةُخ  ا ْي َأ َأةٌب   َأ ِج ثٌِج َأ ،  َأ ٌ َأا ِج اِج  ٌَأ ْي ُخاَأ   َأ ْي   َأ ْي َأ ُخ  فَأإِجلًِّ اللِّ لْي اِج   َأ ا ُخ   ِج َأ

لْي َأ ِج َأ   َأ ْي  وُخ  ٌَأ ،  َأ ْي  الثَّ ْي اِج ٌْي ا َأ ى  َأ ٌَأ َأ مُخ  فَأ اِج  الْي َأ ْي لْي عْي َأ   ِج ا  َأ ٌ َأ   َأ لَأ ِج ِج   َأ ْي َأ ِج  الْي َأ ِجلًِج  َأ

اِج  ا ْي ِج   ِجلَأى دِج   َأ ِّ لٌب   َأ ُخ َأ  - « َأ ْي ُخ مٍن   ُخمِّ  ا ْي ِج   َأ ْي ِج   ْي ِج   ِج   َأ ْي جُخ لِجً  ِج ْي   َأ فِج ْي ٍن   َأ  ، 
ٌْي ٍن  فِج ْي ِج  ي الْي َأاْي ِج   ِج َأ   َأ ُخ َأ   ُخ َأ ًَأ  الَّ ِج لْي ُخ   ِج ٌْي ِج، فَأالْي َأ َألْيوُخ  -  ِج ا  ِجلَأ وْي  فَألَأ َّ دَّ ِجً الْي َألَأ   ِج
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وُخ  عْي ااَأ   َأ ِج ي، لِجدَأ ادِج لَأ ي الْي ُخ ادِج لَأ لَّى  ِج   َأ ُخ لِج   ُخ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ي  َأ َأ ادِج ةَأ : ٌُخلَأ  الصَّ َأ

، ً عَأ ا ِج وُخ  جَأ جْي ،  ِجلَأى فَأ َأ َأ جِجدِج وُخ  الْي َأ ْي ٌْي لَّ لَّى  ِج   َأ ُخ لِج   َأ َأ  فَأصَأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ   َأ َأ

وُخ  لْي ااِج  صَأ ِّ  فِجً فَأ ُخ لًِج الَّ ِجً اللِّ َأ مِج   ُخ ُخ  َأ   َأ  ْي
الْي َأ  

ا ى لَأ َّ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َألَأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ لَأاَأ  صَأ َأ َأ ُخ   َأ َأ لَأى جَأ ،  َأ لْي َأ ِج   َأ ُخ َأ  الْي ِج

، اُخ مْي »: فَأ َأالَأ  ٌَألْي َأ لْي َأ ٌَأ لُّ  لِج ا ٍن   ُخ دْي ُخ  َأ »:  َأالَأ  ثُخمَّ  ،« ُخصَأ َّ ُخ   ِجلْي َأ ؟ لِجمَأ   َأ َأ مْي عْي ُخ ُخ  «جَأ َأ

لَأمُخ،  َأ َأ ُخ لُخ ُخ   ُخ :  َأالُخ ا ا  َأ ِج   ِجلًِّ' :  َأالَأ   َأ ْي مْي   َأ عْي ُخ ُخ غْي َأ ٍن  جَأ َأ لَأ ِج ْي  لِج َأ ْي َأ ٍن،  َأ َأ  لِج َأ   َأ

، مْي عْي ُخ ُخ َأ َّ  جَأ َأ ًٌ ا اِج يَّ   َأ ِج ا ِج ا َأ  الدَّ ً    َأ جُخ ا،  َأ ً ٌ الِج ااَأ  لَأصْي َأ ٌَأ َأ  فَأجَأ ا ، فَأ َأ لَأمَأ لِجً  َأ َأ ْي ثَأ دَّ   َأ َأ

ًٌثا دِج افَأ َأ   َأ ي  َأ وُخ  الَّ ِج لْي مْي   ُخ ثُخ ُخ دِّ ٌحِج   َأ ْي   ُخ َأ ،  َأ ِج الِج جَّ لِجً الدَّ ثَأ دَّ وَأ   َألَّ ُخ   َأ لَأ ٍن  فِجً  َأ ِج   َأ ٌِج

ٌَّ ٍن، ثٌِج َأ   َأ َأ   َأ ْي ِج ً   ثَأ َأ جُخ مٍن   ِج ْي   َأ ، لَأ ْي امَأ جُخ َأ وَأ   َأ مِج  فَألَأعِج وُخ   ِج ِج ً ا الْي َأ ْي ، فِجً  َأ ْي  ثُخمَّ  الْي َأ ْي ِج

فَأ ُخ ا ةٍن   ِجلَأى  َأ ْي ٌ َأ وِج   َأ َّى الْي َأ ْي ِج  فِجً جَأ ِج غْي ِج ،  َأ اِج لَأ ُخ ا ال َّ ْي وِج  فِجً فَأجَأ لَأ ِج   َأ ْي ُخ  ال َّ ٌِج

لُخ ا ةَأ  فَأدَأ َأ ٌ َأ ٌَأ ْي ُخمْي  الْيجَأ ِج لَأ ِج ا َّ ٌب  فَأ لَأوُخ  دَأ ثٌِج ُخ   َأ ْي ،  َأ عَأ ِج دْي ُخ  َأ   َأ  ال َّ ا ٌَأ  دُخ ُخ ِج ِج،  ِج ْي   ُخ ُخلُخ ُخ   َأ

ةِج   ِج ْي  ثْي َأ ،  َأ عَأ ِج لَأاِج : فَأ َأالُخ ا ال َّ ٌْي ا  َأ ؟  َأ وِج ا: فَأ َأالَأوْي   َألْي ،  َألَأ ا َأ ُخ ا:  َأالُخ ا الْيجَأ َّ   َأ َأ

؟ ا َأ ُخ ஜ  َأالَأوْي  الْيجَأ َّ 2263:ص ஸ 

ا : ٌُّ َأ مُخ   َأ لِج ُخ ا الْي َأ ْي اَأ ا  ِجلَأى الْي لِج   َأ َأ جُخ ، فِجً ال َّ ٌْي ِج إِجلَّ ُخ  الدَّ مْي   ِجلَأى فَأ ،  َأ َأ ِج ُخ ا ِج  ْي َأ
َأ :  َأالَأ   ِجااْي

ا وْي  لَأ َّ ا  َأ َّ ً   لَألَأ جُخ ا  َأ لَأ ا فَأ ِج ْي لْي َأ ً ،  َأ ُخ  َأ   َأ ْي   ِج الَأ اَأ ٌْي ا:  َأالَأ   َأ لَأ لَأ ْي اَأ اً ا، فَأالْي   َأ َّى  ِج َأ

ا لْيلَأ ، دَأ َأ ٌْي َأ ا الدَّ مُخ  فِجٌ ِج  فَأإِج َأ ا ٍن   َأ ْي َأ ا ُخ   ِجلْي َأ لَأ ٌْي لْيً ا،  َأاُّ   َأ َأ دُّ ُخ   َأ اً ا،  َأ َأ َأ ثَأ جْي ُخ  َأ ٌب   ِج   َأ

ا ُخ  دَأ لُخ ِج ِج،  ِجلَأى ٌَأ ا  ُخ ٌْي َأ   َأ ٌْي ِج   َأ ٌْي ِج   ِجلَأى  ُخ ْي َأ َأ عْي َأ ،  َأ ٌدِج دِج ا  ِجالْي َأ لَأاَأ :  ُخلْيلَأ ٌْي ا  َأ ؟  َأ وَأ   َأدْي :  َأالَأ   َألْي

لَأى  َأدَأ ْي ُخمْي  ي،  َأ ا فَأ َأ ْي ِج ُخ لِجً  َأ َأ ِج ؟  َأ وِج   ِج َأ   ُخلَأااٌب  لَأ ْي ُخ :  َأالُخ ا  َألْي ُخمْي ا الْيعَأ َأ لَأ  فِجً  َأ ِج ْي

لَأ ٍن  ٌَّ ٍن،  َأ ٌِج ا  َأ ْي ِج لَأ فْي ادَأ لَأمَأ   ِجٌ َأ  الْي َأ ْي َأ  فَأصَأ وَأ  اغْي َأ ا فَألَأعِج وُخ   ِجلَأ ً ا، الْي َأ ْي ا ثُخمَّ   َأ ْي فَأ ْيلَأ   ِجلَأى  َأ ْي

ٌ َأ ِجاَأ  ا  َأ ِج ِج، جَأ ِج لَأ لَأ ْي ا، فِجً فَأجَأ ا  َأ ْي ُخ ِج َأ لْيلَأ ةَأ، فَأدَأ َأ ٌ َأ ا الْيجَأ ِج لَأ ٌَأ ْي لَأ ِج ا َّ ٌب  فَأ لَأوُخ  دَأ ثٌِج ُخ   َأ ْي   َأ

، عَأ ِج ى  َأ  ال َّ ا ٌُخدْي َأ ةِج   ِج ْي  دُخ ُخ ِج ِج   ِج ْي   ُخ ُخلُخ ُخ   َأ ثْي َأ ،  َأ عَأ ِج ال َّ  

ا  لَأاِج : فَأ ُخلْيلَأ ٌْي ا  َأ ؟  َأ وِج ا: فَأ َأالَأوْي   َألْي ،  َألَأ ا َأ ُخ ا الْيجَأ َّ ا:  ُخلْيلَأ ؟  َأ َأ ا َأ ُخ :  َأالَأوْي  الْيجَأ َّ

دُخ ا ا  ِجلَأى ا ْي ِج لِج   َأ َأ جُخ ، فِجً ال َّ ٌْي ِج إِجلَّ ُخ  الدَّ مْي   ِجلَأى فَأ ،  َأ َأ ِج ُخ ا ِج  ْي َأ
َأ ا  ِجااْي لْيلَأ اَأ  فَأ َأ ْي َأ ٌْي   ِجلَأ

اً ا، ا  ِج َأ لَأ فَأ ِج ْي ا،  َأ لْي َأ لَأمْي   ِج ً ،  َأ ُخ  َأ   َأ ْي  لَأ ْي َأ ْي   َأ الَأ اَأ ٌْي لِج   َأ ْي   َأ ْي ِج ُخ لِجً: فَأ َأالَأ   َأ  لَأ ْي

، ا َأ ٌْي َأ ا  َأ ا  َأيِّ   َأ ْي :  ُخلْيلَأ ؟  َأ ْيلِج َأ مْي :  َأالَأ   َأ ْي َأ ْي ِج ُخ ا،  َأ ْي   َأ ْي َألُخ ُخ لِج َأ لْي  لَأ ْي ؟  َأ ا ٌُخثْي ِج ُخ   ُخلْيلَأ

،: لَأ ُخ  مْي عَأ ا:  َأالَأ  لَأ اُخ   ِجلَّ ُخ   َأ َأ ،  َأ   َأ ْي  ٌُخ  ِج ةِج   َأ ْي   َأ ْي ِج ُخ لِجً:  َأالَأ   ُخثْي ِج َأ ٌْي َأ ٌَّ ِج،  ُخ َأ  الاَّ َأ ِج
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ا ا  َأيِّ   َأ ْي :  ُخلْيلَأ ؟  َأ ْيلِج َأ لْي :  َأالَأ   َأ ْي َأ ْي ِج ُخ ا  َأ ؟ فٌِج َأ ااٌب ًَأ :  َأالُخ ا  َأ ةُخ   ِج ثٌِج َأ ،  َأ ااِج :  َأالَأ  الْي َأ

ا ا  ِج َّ   َأ َأ ااَأ َأ اُخ   َأ ،  َأ ْي  ٌُخ  ِج وَأ ٌْي ِج   َأ ْي   َأ ْي ِج ُخ لِجً:  َأالَأ  ٌَأ ْي َأ ،  َأ غَأ َأ   َأيِّ   َأ ْي :  َأالُخ ا  ُخ

ا ؟  َأ ْيلِج َأ لْي :  َأالَأ   َأ ْي َأ ْي ِج ُخ ٌْي ِج  فِجً  َأ ؟ الْيعَأ ااٌب لْي   َأ ا ٌَأ ْي َأ ُخ   َأ َأ لُخ َأ ااِج   َأ ْي ؟  ِج َأ ٌْي ِج ا الْيعَأ   ُخلْيلَأ

،: لَأ ُخ  مْي عَأ ًَأ  لَأ ةُخ   ِج ثٌِج َأ ،  َأ ااِج ا الْي َأ لُخ َأ ا،  ِج ْي  ٌَأ ْي َأ ُخ  َأ   َأ َأ ْي ا ِج َأ ًِّ   َأ ْي   َأ ْي ِج ُخ لِجً:  َأالَأ   َأ  لَأ ِج

ٌ َأ  ٌِّ ُخ ِّ ا ااْي لَأ؟  َأ وَأ   َأدْي :  َأالُخ ا فَأعَأ لَأ   َأ َّ َأ   ِج ْي   َأ َأ لَأ َأ ،  َأ وَأ ثْي ِج لَأ ُخ :  َأالَأ  ٌَأ ؟  َأ َأا َأ وُخ  الْيعَأ َأ

ا ،:  ُخلْيلَأ مْي عَأ ٌْي َأ :  َأالَأ  لَأ لَأ َأ   َأ ؟ صَأ مْي ا ُخ   ِج ِج لَأ لَأى  َأ َأ َأ   َأدْي   َألَّ ُخ  فَأ َأ ْي َأ ْي لٌِج ِج   َأ ْي   َأ وِج   ِج َأ  ٌَأ  الْيعَأ َأ

ا ُخ  ُخ، ا َأ   َأدْي : لَأ ُخمْي   َأالَأ   َأ َأاَأ ؟  َأ لِجاَأ ا  َأ ،:  ُخلْيلَأ مْي عَأ ا:  َأالَأ  لَأ ااَأ   ِج َّ   َأ َأ ٌْي ٌب   َأ   َأ ْي  لَأ ُخمْي   َأ

ٌعُخ  ُخ، ٌُخاِج  

مْي   َأ ِجلًِّ  لًِّ،  ُخ ْي ِج ُخ ُخ ا  ِجلًِّ  َأ ،  َألَأ ٌحُخ اُخ   َأ ِجلًِّ الْي َأ ِج ، فِجً لًِج ٌُخ ْي َأ َأ   َأ ْي   ُخ  ِج  الْي ُخ ُخ وِج

وَأ  ٌ َأ  فَأ َأ ْي ُخ َأ ْي ِج  فِجً فَأ َأ ِج ٌَأ ً   َأدَأ َأ  فَأ َأ  ااْي ا  ِج َّ   َأ ْي اْي ُخ َأ ٌ َأ  فِجً  َأ َأ عِج لَأ ً   َأ ْي َأ ٌْي ٌْي َأ  لَأ   َأ َّ َأ  غَأ

، ٌْي َأ َأ اَأ ا  َأ ا ِج  فَأ ُخ َأ ًَّ   ُخ َأ َّ َأ َأ لَأ ا،  َأ ا ُخ َأ لْي َأ ا  ِج لَّ َأ وُخ   ُخ دْي لَأ   َأ ْي   َأ َأ ةً   َأدْي ُخ ا ِجدَأ ا ِجًدا  َأ ْي  -  َأ  -  َأ

ا لْي ُخ َأ لَألِجً  ِج لَأاٌب  ا ْي َأ ْي َأ دِج ِج   َأ ٌَأ ٌْي ُخ   ِج لْيً ا، ال َّ لِجً صَأ دُّ ا، ٌَأصُخ لْي َأ لَأى  َأ ِج َّ   َأ لِّ   َأ  لَأ ْيوٍن   ُخ

ا لْي َأ ا،  َأ َأ ِج َأ ً   ِج لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأوْي  ٌَأ ْي ُخ ُخ لَأ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ عَأ َأ   َأ َأ اَأ   َأ

صَأ َأ ِج ِج  لْي َأ ِج  فِجً  ِج ِج ْي ،  َأ ِج ِج »: الْي ِج ٌْي َأ ُخ ،  َأ ِج ِج  اَأ ٌْي َأ ُخ ٌْي َأ ُخ   َأ ِج ِج  اَأ لِجً - «اَأ عْي ٌلَأ َأ  ٌَأ دِج  - الْي َأ

لْي   َأ َأ » وُخ   َأ لْي مْي   ُخ ثْي ُخ ُخ دَّ ؟  َأ لِجاَأ ،: اللَّااُخ  فَأ َأالَأ  « َأ مْي عَأ إِجلَّ ُخ  »لَأ لِجً فَأ جَأ َأ ٌيُخ   َأ ْي دِج ،  َأ ٌمٍن   َأ ِج

افَأ َأ   َألَّ ُخ  ي  َأ وُخ  الَّ ِج لْي مْي   ُخ ثُخ ُخ دِّ ،  ُخ َأ لْي ُخ ٌلَأ ِج   َأ َأ ِج   َأ دِج ، الْي َأ ،  َأ ْي ِج  فِجً  ِجلَّ ُخ   َأ َأ   َأ َأ َّ َأ مِج
 ال َّ ْي

،  َأ ْي ِج   َأ ْي  ٌَأ َأ ِج لْي   َأ  الْي لِج   ِج ْي   َأ ا الْي َأ ْي ِج ِج   ِج َأ ،  َأ لِج   ِج ْي   ُخ َأ ا الْي َأ ْي ِج ِج   ِج َأ لِج   ِج ْي   ُخ َأ   َأ   ِج َأ

، ا الْي َأ ْي ِج ِج دِج ِج   َأ َأ ْي َأ َأ  « ُخ َأ   َأ ٌَأ ،  ِجلَأى  ِج وُخ :  َأالَأوْي  الْي َأ ْي ِج ِج ا فَأ َأ ِج ْي   ِج   َأ ُخ لِج   ِج ْي   َأ َأ

لَّى ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ   َأ َأ

.....ரன் ஆண்கபின் வரளஷக ரிஷெக்குப் 
தின்ணரல் உள்ப வதண்கபின் வரளஷக ரிஷெில் 
இபேந்ஶன். அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் 
வரளஷகஷ படித்துச் வெரற்வதரறவு (றம்தர்) ீது 
ெறரித் தடிஶ அர்ந்ரர்கள். எவ்வரபேபேம் ரம் 
வரள இடத்றல் அப்தடிஶ இபேங்கள் ன்று 
கூநறணரர்கள். திநகு, ரன் உங்கஷப ன் என்று 



12 

 

கூட்டிஶணன் ன்று உங்களுக்குத் வரிபர? ன்று 
ஶகட்டரர்கள். க்கள், அல்னரஹ்வும் அனுஷட 
தூபேஶ ன்கநறந்ர்கள்| ன்று தறன பித்ரர்கள்.  

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 
அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! உங்களுக்கு ஆர் 
பட்டுற்ஶகர அச்சுறுத்துற்ஶகர ரன் உங்கஷப 
என்று கூட்ட ில்ஷன. ரநரக ( எபே கஷனச் 
வெரல்ற்கரகஶ) உங்கஷப என்றுகூட்டிஶணன். 
கறநறஸ் த்ஷச் ஶெர்ந் ீபத்ரரீ னும் 
எபே ணிர் ( ன்ணிடம்) ந்து ரக்குறுறப் தி 
ரம் அபித்து இஸ்னரத்ஷ ற்றுக் வகரண்டரர்.  

அர் ன்ணிடம் எபே வெய்றஷச் வெரன்ணரர். அது 
(வதபேங் குப்தரறரண) ஸீயளத் ஜ்ஜரல் 
குநறத்து ரன் உங்கபிடம் வரிித்றபேந் வெய்றக்கு 
எத்றபேந்து.  

அர் ன்ணிடம் கூநறரது: 

ரன் ‘‘னக்ம்’’  ‘‘ஜளரம்’’ ஆகற குனங்கஷபச் ஶெர்ந் 
பப்தது ஶதபேடன் எபே கப்தனறல் கடல் தம் ஶற் 
வகரண்ஶடன். அப்ஶதரது கடல் அஷன எபே ர 
கரனம் ங்கஷபக் கடனறல் அஷனக்கறத்துிட்டது. 
திநகு ரங்கள் கடனறல் சூரின் அஸ்றக்கும் 
(ஶற்குத்) றஷெ ில் எபே ீில் எதுங்கறஶணரம். 
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திநகு ரங்கள் ெறநற க்கனம் என்நறல் அர்ந்து 
அங்கறபேந் ீவுக்குள் வென்ஶநரம்.  

அங்கு (உடல் பளதும் அடர்ந்) படிகள் றஷநந் 
எபே திரி ங்கஷபச் ெந்றத்து. அன் பன்தகுற 
து, தின் தகுற து ன்ஶந ங்கபரல் அநற படி 
ில்ஷன. ( உடல் பளதும்) படிகள் றஷநந்ற 
பேந்ஶ அற்குக் கரம்.  

அப்ஶதரது ரங்கள், உணக்குக் ஶகடு ரன். ீ ரர்? 

ன்று ஶகட்ஶடரம். அற்கு அந்ப் திரி 
ரன்ரன் ஜஸ்மரமர ன்று வெரன்ணது. 
ஜஸ்மரமர ன்நரல் ன்ண? ன்று ரங்கள் 
ஶகட்ஶடரம். அற்கு அந்ப் திரி, கூட்டத்ரஶ 
இந் ண்டதத்றற்கு உள்ஶப இபேக்கும் ணிஷ 
ஶரக்கறச் வெல்லுங்கள். அர் உங்கஷபப் தற்நற 
வெய்ற அநற ஆனரக உள்பரர் ன்று வெரன்ணது.  

அந்ப் திரி எபே ணிஷணப் தற்நறக் குநறப் 
திட்டஷக் ஶகட்டு அது ஷத்ரணரக இபேக்குஶர 
ன்று ரங்கள் தந்துிட் ஶடரம். உடஶண ரங்கள் 
அந் ணிஷண ஶரக்கற ிஷந்து டந்ஶரம். 
ரங்கள் அந் ண்ட தத்ஷச் வென்நஷடந்ஶரம். 
அங்கு ரவதபேம் உபே பஷட ணின் எபேன் 
இபேந்ரன். அஷணப் ஶதரன்ந எபே தஷடப்ஷத 
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ரங்கள் எபேஶதரதும் கண்ட றல்ஷன. அன் 
ெங்கறனறரல் திஷக்கப் தட்டிபேந்ரன். அனுஷட 
ஷககள் அணது ஶரஶபரடு ஶெர்த்து ஷத்து 
இறுகக் கட்டப்தட்டிபேந்ண. அனுஷட பங் 
கரல் கள் கணுக்கரல்கஶபரடு ஶெர்த்து ெங்கறனற ரல் 
திஷக்கப்தட்டிபேந்ண . அணிடம் ரங்கள் உண 
க்குக் ஶகடுரன். ீ ரர்? ன்று ஶகட்ஶடரம்.  

ன்ஷணப் தற்நற கஷன றச்ெம் ீங்கள் அநறந்து 
வகரள்ரீ்கள். ( பனறல்) ீங்கள் ரர் ன்று 
கூறுங்கள்? ன்று ஶகட்டரன். ரங்கள் அநபு க்கள். 
ரங்கள் கப்த வனரன்நறல் கடல் தம் ஶற்வகரண் 
ஶடரம். கடல் வகரந்பிப்பு ற்தட்டு எபே ர கரன 
ரகக் கடல் அஷன ங்கஷப அஷனக்கறத்து 
ிட்டது. திநகு ீிபேக்கும் இந்த் ீில் ரங்கள் 
கஷ எதுங்கறஶணரம். திநகு ரங்கள் ெறநற க்கனம் 
என்நறல் அர்ந்து இந்த் ீவுக்குள் தஷந்ஶரம்.  

அப்ஶதரது உடல்பளதும் அடர்ந் படிகள் 
வகரண்ட திரி என்று ங்கஷபச் ெந்றத்து. 
உடல் பளதும் படிகள் றஷநந்றபேந் கரத் 
ரல் அன் பன்தகுற து, தின்தகுற து ன்று 
அநற படிில்ஷன. ரங்கள் உணக்குக் ஶகடு 
ரன். ீ ரர்? ன்று ஶகட்ஶடரம். அது ரன்ரன் 
ஜஸ்மரமர ன்று வெரன்ணது. ஜஸ்மரமர 
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ன்நரல் ன்ண? ன்று ஶகட்ஶடரம். அற்கு அது, 

இந் ண்டதத்ற லுள்ப இந் ணிஷ ஶரக்கறச் 
வெல்லுங் கள். அர் உங்கஷபப் தற்நற வெய்றஷ 
அநற வதபேம் ஆலுடன் இபேக்கறநரர்| ன்று 
கூநறது. ஆகஶரன், ரங்கள் உன்ஷண ஶரக்கற 
ிஷந்து ந்ஶரம். அது ஷத்ரணரக இபேக்கனரம் 
ன்தரல் ங்கபரல் அச்ெம் வகரள்பரல் இபேக்க 
படிில்ஷன ன்று வெரன்ஶணரம்.  

அப்ஶதரது அன், ஷதெரன் ஶதரீச்ெம் ஶரட்டத்ஷப் 
தற்நற ணக்குச் வெரல்லுங்கள் ன்நரன். அந்த் 
ஶரட்டத்றல் ீ ஷப் தற்நறக் ஶகட்கறநரய்? ன்று 
ஶகட்ஶடரம்.  

அற்கு அன், அந்ப் ஶதரீச்ெம் ஶரட்டத்றன் 
ங்கள், கணிகள் பேகறன்நணர ன்தஷப் தற்நறஶ 
ரன் ஶகட்கறஶநன்  ன்நரன். ரங்கள் ஆம் ன்று 
தறனபித் ஶரம். அன், அநறந்து வகரள்ளுங்கள். அது 
கணிஶ ர கரனம் வபேங்கறக் வகரண்டி பேக்கறநது 

ன்று கூநறணரன்.  

திநகு தரிய்ர ீர் றஷன தற்நற ணக்குச் 
வெரல்லுங்கள் ன்று ஶகட்டரன். அறல் ஷப் தற்நற 
ீ ஶகட்கறநரய்? ன்று ரங்கள் ஶகட்ஶடரம். அற்கு 
அன், அறல் ண்ரீ் இபேக்கறநர? ன்று 
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ஶகட்டரன். ரங்கள் அறல் ண்ரீ் அறகரக 
இபேக்கறநது| ன்று தறனபித்ஶரம். அன், அநறந்து 
வகரள்ளுங்கள். அறலுள்ப ீர் ற்றும் கரனம் 
வபேங்கறிட்டது| ன்று வெரன்ணரன்.  

திநகு (ரம் ரட்டிலுள்ப) மளகர் ீபைற்ஷநப் தற்நற 
ணக்குச் வெரல்லுங்கள் ன்று ஶகட்டரன். ரங்கள், 

அறல் ஷப் தற்நற ீ ஶகட்கறநரய்? ன்ஶநரம். 
அற்கு அன், அந் ஊற்நறல் ண்ரீ் உள்பர? 

அந் ஊற்றுத் ண் ீ ரல் க்கள் திர் 
வெய்கறநரர்கபர? ன்று ஶகட்டரன். ரங்கள் ஆம், 

அறல் ண்ரீ் அறகரக உள்பது. அங்குள்பர்கள் 
அந்த் ண்ீரல் ிெரம் வெய் கறநரர்கள் ன்று 
வெரன்ஶணரம்.  

திநகு அன், ளத்நறற்ந க்கபின் இஷநத்தூர் 
தற்நற ணக்குச் வெரல்லுங்கள். அர் ( இப்ஶதரது) 
ன்ண வெய்கறநரர்? ன்று ஶகட்டரன். ரங்கள், அர் 
க்கர ினறபேந்து புநப்தட்டுச் வென்று ஸ்ரிதில் 
(ீணரில்) ங்கறிபேக்கறநரன் ன்று தறனபித் 
ஶரம்.  

அன், அபேக்கும் அநதிபேக்குறஷடஶ ஶதரர் 
டந்ர? ன்று ஶகட்டரன். ரங்கள், ஆம்| ன்ஶநரம். 
அன், அர்கஷப அர் ன்ண வெய்ரர்? ன்று 
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ஶகட்டரர்;. ரங்கள், அர், ம் அபேகறலுள்ப அநதி 
ஷ வற்நற வகரண்டுிட்டரர். அநதிர் அபேக் 
குக் கட்டுப்தட்டு ிட்டணர் ன்று வெரன்ஶணரம். 
அற்கு அன், அப்தடித் ரன் டந்ர? ன்று 
ஶகட்டரன். ரங்கள் ஆம்| ன் ஶநரம்.  

அன், அநறந்து வகரள்ளுங்கள். அபேக்குக் கட்டுப் 
தட்டு டப்தஶ அர்களுக்கு ல்னரகும். ( இணி) 
ரன் ன்ஷணப் தற்நற உங்களுக்குச் வெரல்கறஶநன். 
ரன்ரன் ஸீஹ் ( அத்ஜ்ஜரல்) ஆஶன். ரன் 
(இங்கறபேந்து) புநப்தட அனுறக்கப்தடும் ரள் 
வபேங்கறக் வகரண்டிபேக் கறநது. ரன் புநப்தட்டு 
ந்து, ரற்தது ரட்கபில் பூறில் ந் ஏர் 
ஊஷபம் ிட்டு ஷக்கரல் பூற வங்கும் 
தம் வெய்ஶன். க்கரஷபம் ஷதர ஷபம் 
(ீணரஷபம்) ி! அவ்ிண்டிற் குள் ஶபபம் 
தஷது ணக்குத் ஷட ிறக்கப்தட் டுள்பது. 
அவ்ிபே கங்கபில் ஶனும் என்நறல் தஷ 
ரன் ரடும் ஶதரவல்னரம் ன்ஷண ஶரக்கற 
ரணர் எபேர் பேரர். அது ஷகில் உபே 
ி ரள் இபேக்கும். ( அஷ ஷத்து) அற்குள் 
தஷ ிடரல் அர் ன்ஷணத் டுத்துிடுரர். 
அன் எவ்வரபே தஷ ரினறலும் ரணர் 
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எபேர் இபேந்து, அஷக் கரல் கரத்துக் வகரண் 
டிபேப்தரர்| ன்று கூநறணரன்.  

இஷக் கூநற தின் அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) 
அர்கள், ம்றடறபேந் ஷகத்டிரல் வெரற் 
வதரறவு ஶஷடீது குத்ற ரறு இது - அரது 
ீணர கம்-ரன் ஷதரளூ இதுரன் ஷதரப 
இதுரன் ஷதர ன்று கூநறிட்டு, இஷப் தற்நற 
ரன் உங்களுக்கு ( பன்ஶத) அநறித்துள்ஶபன் 
அல்னர? ன்று ஶகட்டரர்கள். க்கள், ஆம் ( அநற 
ித்ீர்கள்) ன்று தறனபித்ணர். ீபத் ரரீ 
வெரன்ண இந்ச் வெய்ற, ஜ்ஜரஷனப் தற்நற பம் 
ீணர ற்றும் க்கர தற்நறபம் ரன் ற்கணஶ 
உங்கபிடம் ரன் கூிபேந்ற்கு எப்தஶ அஷந் 
றபேக் கறநது  ன்று கூநறணரர்கள்.  

திநகு அநறந்து வகரள்ளுங்கள்: அ(ந்த் ீரண)து, 

ரம் ரட்டுக் கடனறல் அல்னது ன் ரட்டுக் 
கடனறல் உள்பது. இல்ஷனப அது கறக்குப் தகுறக் 
கடனறல் உள்பது. அது கறக்குப் தகுறக் கடனறல் 
உள்பது. அது கறக்குப் தகுற கடனறல் உள்பது ன்று 
(அறுறிட்டுச்) வெரன்ணரர்கள்.  

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் இஷக் 
கூறும் ஶதரது கறக்குத் றஷெஷ ஶரக்கற து 
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கத்ரல் ஷெஷக வெய்ரர்கள். தரத்றர தின்த் 
ஷகஸ் ( ற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: இஷ ரன் 
அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கபிடறபேந்ஶ 
ணண றட்ஶடன். (பஸ்னறம்.) 

இவ்யீஸ் திகரம் ஜ்ஜரல் வபிபேம் கரனம் 
வபேங்கறிட்டது. அன் பேகறன்ந ஶத்றல் 
ஷதமரன் னும்  ஈத்ப்தத்ஶரட்டம் கணிர 
ரகவும் ப்ரிர ற்றும் மழகர் னும் ீர் ஊற்று 
ற்நறிடும் ன்ததும் பக்கற அஷடரபரகும் 
ண கூநப்தட்டுள்பது. 

ஶலும் அன் எபே வதரய்ன். க்கஷப ப்தரக 
றடரத்துதன் ன்தது அன்  பனரகஶ 
வபிப்தடுகறநது. 

தஜ்ஜால் பயினாகும்  திகை: 

ஜ்ஜரல் ங்கு ங்கறிபேக்கறநரன் ன்று தி(மல்) 
அர்கள் கூநில்ஷன;. ஆணரல் வபிப்தடும் 
றஷெஷ குநறப்திட்டரர்கள்.ஶஶன பள்ப யீமழம் 
தின்பேம் யீஸ்களும் இஷண குநறப்திடுகறன்நண. 

4)صحيح مسلم  ஃ 2252) 
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ْأِم َواْلِعَراِق، فَ َعاَث يَِميًنا َوَعاَث ِشَماًًل، يَا ِعَباَد اهلِل  ِإنَُّه َخارٌِج َخلًَّة بَ ْيَن الشَّ
 فَاثْ ُبُتوا

... ஜ்ஜரல் ெறரிரவுக்கும் ஈரக்கறற்கும் இஷடஶ 
உள்ப எபே தகுறினறபேந்து புநப்தட்டு ந்து னப் 
தக்கத்றலும் இடப்தக்கத்றலும் அக்கறங்கஷபக் 
கட்டிழ்த்து ிடு ரன். அல்னரஹ்ின் 
அடிரர்கஶப! அப்ஶதரது ீங்கள் உறுறஶரடு 
இபேங்கள் ன்று தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
(தல்: பஸ்னறம்-5629) 

4)  ا   و ال    ي  ل  ஃ 509) 

ٌ ِج   َأ ْي ٍن   َأ ِجً  َأ ْي  دِّ ا:  َأالَأ  الصِّ لَأ ثَأ دَّ ِج   َأ ُخ لُخ   َأ لَّى  َّ ُخ  صَأ
ٌْي ِج   َّ لَأ لَّمَأ   َأ ' :  َأالَأ   َأ َأ

الُخ  جَّ وُخ  الدَّ ا ٌُخ َأالُخ   ِجال َأ ْي ِج ِج   َأ ْي ٍن   ِج ْي  ٌَأ ْي ُخ ،: لَأ َأ ا ُخ ا َأ عُخ ُخ   ُخ َأ امٌب  ٌَأ ْي َأ   َأ َأ َّ   َأ ْي َأ

جُخ  َأ ُخمُخ  ا ُّ   ُخ جَأ ال ُخاْي َأ َأ ُخ  ال َأ  ': 

ஜ்ஜரல் (ீணரின்) கறக்குப் தகுறில் குரமரன் 
னும் இடத்றனறபேந்து வபிரகுரன். ஶகடம் 
ஶதரன்ந (ட்ஷடரண) பகபஷட கூட்டத்றணர்கள் 
அஷண தின்வரடந்து வெல்ரர்கள் ண தி(மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள்.  அநறிப்தர்; அபூதக்கர் 
மறத்ீக்(னற) தல்: றரிற 

தஜ்ஜால் ைந்ததினற்யன். 



21 

 

4)   لم ص ٌح ஃ 2241) 

وَأ  وَأ   َألَأ ْي عْي لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ :  َأالَأ  «لَأ ُخ  ٌُخ لَأدُخ   َأ   ِجلَّ ُخ »: ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ

لَأى:  ُخلْيوُخ    َأ

ஜ்ஜரல் குந்ஷ தரக்கறற்ந னடன் ண 
தி(மல்) அர்கள் கூநில்ஷனர ண ஶகட்ட 
ஶதரது ஆம் கூநறணரர்கள் ண அபூமதீுல்குத்ரி 
(னற) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள் (தல்:பஸ்னறம்) 

தஜ்ஜால் நுகமன படினாத இைங்ைள்: 

உனகம் பூரவும் சுற்நறத்றரிபம் ஜ்ஜரலுக்கு க்கர 
ீணரிற்குள் தஷபடிர தடி னக்குகபரல் 
தரதுக்கப்தடும்.  

3) ال  ا ي ص ٌح ஃ 22) 

ةَأ   َأ ِجً  َأ ْي  ًَأ   َأ ْي َأ لِج ُخ   َأ
لْي ُخ،  َّ ًِّ   َأ ِج   َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ لُخ   َأ »:  َأالَأ   َأ َأ دْي ُخ  ٌَأ

ٌلَأ َأ  دِج وُخ  ال َأ ٌحِج   ُخ ْي ، ال َأ ِج الِج جَّ ا الدَّ عَأ ُخ  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن  لَأ َأ ،  َأ ْي اوٍن لَأى  َأ ْي َأ لِّ   َأ ا ِج   َأاوٍن   ُخ لَأ َأ  « َأ

ஸீயளத் ஜ்ஜரல் குநறத்து அச்ெம் ீணரிற்குள் 
தஷரது. அந் ரபில் ீணரவுக்கு ள தஷ 
ரில்கள் இபேக்கும். எவ்வரபே தஷரினறன் 
ீதும் இண்டு ரணர்கள் ( கரனர்கள்) கரப்தற் 
கரக றறக்கப்தட்டு) இபேப்தரர்கள் ண தி ( மல்) 
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அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்த ர்: அபூதக்ர 
(ற), தல்: புகரரி-7125) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2242) 

لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ  ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ لُخ   َأ »:  َأ َأ دْي ُخ ٌلَأ َأ  ٌَأ دِج   َأ َّ َأ   َأ َأ  الْي َأ

ஜ்ஜரல் க்கர ீணரிற்குள் தஷ ரட்டரன் 
ண தி(மல்)அர்கள் கூநறணரர்கள். (தல்:பஸ்னறம்) 

 

39) ال  ال  ا    د   لد ஃ 90) 

وُخ   َأ َأ  ، عَأ َأ  ٌَأ ْي َأ اجِجدَأ   َأ ْي َأ جِجدَأ   َأ َأ ،  َأ ْي امِج جِجدَأ  الْي َأ َأ ٌلَأ ِج،  َأ َأ ْي دِج جِجدَأ  الْي َأ ،  َأ َأ ْي  الاُّ  ِج

جِجدَأ  ى،  َأ َأ ْي َأ ْيصَأ ا ااْي ، ٌُخ َأ َّ ُخ   َأ َأ مْي ٌْي ُخ لَأ مْي  فَأإِج َّ   َأ ٌْياَأ   َأ َّ ُخ   ِج َأ ْي َأ َأ  لَأ

அஹ்றல் க்கூடி ரிரத்றல் க்கர  . ஸ்ஜற 
துன் தி ஸ்ஜறதுல் அக்மர ற்றும் ஸ்ஜதுத் 
தூர் ஆகற தள்பரெல்களுக்கும் தஷ ரட்டரன் 
ண குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

3) ال  ا ي ص ٌح ஃ 22) 

لِجً  ثَأ دَّ الِجاٍن   ْي ُخ   َألَأاُخ   َأ ًَأ   َأ لِج ُخ   َأ
لْي ُخ،  َّ ًِّ   َأ ِج   َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ :  َأالَأ   َأ َأ

ٌْياَأ » لَأدٍن   ِج ْي  لَأ ٌَأاَأ ُخ ُخ   ِج َّ   َأ الُخ،  َأ جَّ ،  ِج َّ  الدَّ ،  َأ َّ َأ ٌلَأ َأ دِج ال َأ ٌْياَأ   َأ ا  ِج ْي  لَأ ُخ  لَأ ، لِج َأا ِج َأ  لَأ ْيوٌب

ٌْي ِج   ِج َّ  لَأ افٌِّ َأ  ال َأ َأ ِج َأ ُخ   َأ ا، صَأ جُخ ُخ  ثُخمَّ  ٌَأ ْي ُخ ُخ لَأ َأ ٌلَأ ُخ   َأ ْي دِج ا ال َأ لِج َأ ، ثَأ َأيَأ   ِج َأ ْي جَأ َأاوٍن   َأ

وُخ  ٌُخ ْي ِج ُخ  فَأ
لَّ   َّ افِج ٍن   ُخ افِج ٍن   َأ لَأ  « َأ ُخ
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க்கரஷபம் ீணரஷபம் ி ஜ்ஜரனறன் 
கரல்தடர ந் ஊபேம் இரது. ீணரின் எவ் 
வரபே தஷரினறலும் ரணர்கள் அிகுத்து 
றன்று ீணர ஷப் தரதுகரப்தரர்கள். ஆகஶ 
ஜ்ஜரல் ( ீணரவுக்கு வபிிலுள்ப) உர் 
றனத்றல் இநங்கற ங்குரன். அப்ஶதரது ீணர 
பன்று பஷந குலுங்கும். உடஶண ீணரினற 
பேந்து எவ்வரபே இஷந றுப்தரபனும் ஞ் 
ெகனும் அஷண ஶரக்கறப் புநப்தடு ரர்கள் ண தி 
(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: அணஸ் 
(ற), தல்: பஸ்னறம்-5642, புகரரி-7124) 

இன்னுவரபே ரிரத்றல்,                            

4)   لم ص ٌح ஃ 2266) 

،  َأ ْي  لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   َألَأاٍن ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ٌْي َأ  لَأ ْي َأ ُخ، فَأ َأ َأ َأ :  َأالَأ   َأ َأ :  َأالَأ   َألَّ ُخ  غَأ

ٌَأ ْي ِجً» وُخ  الْيجُخ ُخ ِج   ِج ْي َأ َأ  فَأ ٌَألْي ِج ا َأ ُخ  فَأ وُخ »:  َأ َأالَأ  « ِج َأ ٌَأ ْي ُخ ٌْي ِج  فَأ لُّ   ِجلَأ افِج ٍن   ُخ لَأ   ُخ

افِج َأ ٍن  لَأ  « َأ ُخ

 ஜ்ஜரல் அல் ஜளபேஃப் னும் இடத்றலுள்ப உர் 
றனத்றற்குச் வென்று ணது கூடரத்ஷ அஷப் 
தரன். அப்ஶதரது எவ்வரபே ஞ்ெகனும் ஞ் 
ெகறபம் அஷண ஶரக்கற (ீணர ிற்குள்பினறபேந்து 
புநப்தடு ரர்கள் ண தி(மல்) அர்கள் கூநற 
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ணரர்கள். (அநறிப்தர்: அணஸ்(ற), தல்: பஸ்னறம்-
5642). 

தஜ்ஜாலும் ைிறுான்கந அதினயம்: 

அபு ெபரத்ர்கள் குஷநந் ண்ிக்ஷகில் 
இபேக்கும் ஶதரது ஜ்ஜரனறன் பேஷக றகளம்.  

4)   لم ص ٌح ஃ 2266) 

ا ِج َأ   َأ ِج َأ   َألَّ ُخ  دِج   ْي َأ  جَأ لِجً: ٌَأ ُخ لُخ   ِج،  َأ ْي ،  ُخمُّ   َأ ْي َأ َأ ْي ٌاٍن ا  َأ ِج وِج   َألَّ َأ عَأ ًَّ   َأ ِج لَّى اللَّ ِج  صَأ

ٌْي ِج   ُخ  لَأ ،  َأ لَّمَأ ٌَأ ِج َّ َّ »: ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ الِج   ِج َأ  اللَّااُخ  لَأ جَّ الِج  فِجً الدَّ   ُخمُّ   َأالَأوْي  ،«الْيجِج َأ

ٌاٍن  ا:  َأ ِج ٌْي َأ   ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ وُخ  فَأ َأ ؟ الْيعَأ َأ مْي »:  َأالَأ  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن لٌب   ُخ  ،« َألٌِج

க்கள் ஜ்ஜரனறடறபேந்து வபேண்ஶடரடி ஷன 
களுக்குச் வென்று ிடுரர்கள் ண தி (மல்) அர் 
கள் கூநக் ஶகட்ஶடன். அப்ஶதரது ரன், அல்னரஹ் 
ின் தூஶ! அஶநதிர் அப்ஶதரது ங்ஶக இபேப்தரர் 
கள் ன்று ஶகட்ஶடன். அற்கு தி (மல்) அர் கள் 
அப்ஶதரது அர்கள் றகக் குஷநரண ண்ிக் 
ஷகிஶனஶ இபேப்தரர்கள் ன்று கூநறணரர்கள். 
(அநறிப்தர்: உம்ப ரீக் ( ற), தல்: பஸ்னறம்-
5644) 

பூநினில் தங்கும் ாட்ைள்  
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ஜ்ஜரனறன் குப்தங்கள் ரற்தது ரற்களுக்கு 
றகளம். ஆணரல் அந் ரட்கள் ெரர ரட் 
கஷபப்ஶதரன்று இரது. 

4)   لم ص ٌح ஃ 2252) 

ا  ا:  ُخلْيلَأ ا  ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ ثُخ ُخ   َأ َأ ؟ فِجً لَأ ْي َأ ْي ِج عُخ  َأ »:  َأالَأ  ااْي ً ا،  َأ ْي َأ مٌب  ٌَأ ْي لَأ ٍن، ٌَأ ْي   َأ َأ

مٌب  ٌَأ ْي ،  َأ مٌب   َأ َأ ْي ٍن ٌَأ ْي عَأ ٍن،  َأ جُخ ُخ ا ِج ُخ   َأ ا ِج ِج   َأ َأ ٌَّ مْي   َأ ا ِج ُخ ٌَّ ا « َأ َأ ا:  ُخلْيلَأ لِجاَأ   ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ  فَأ َأ

مُخ  ٌَأ ْي ي الْي لَأ ٍن، الَّ ِج ا  َأ َأ لَأ ةُخ  فِجٌ ِج   َأ َأ ْي ٌِج ؟ صَأ َأ مٍن ،»:  َأالَأ  ٌَأ ْي دُخ ُخ ا  َأ  « َأدْي َأ ُخ  لَأ ُخ  ا ْي

அல்னரஹ்ின் தூஶ! ஜ்ஜரல் பூறில் த்ஷண 
ரட்கள் ங்கறிபேப்தரன்? ன்று ஶகட்ஶடரம். அற்கு 
ரற்தது ரட்கள் ன்று தறனபித் திர்கள் 
அன்ஷந எபே ரள் ஏர் ஆண்ஷடப் ஶதரன்றும் 
றுரள் எபே ரத்ஷப் ஶதரன்றும் அற்கு அடுத் 
ரள் எபே ரத்ஷப் ஶதரன்றும் ற்ந ரட்கள் 
உங்கபின் ( ெரர) ரட்கஷபப் ஶதரன் றும் 
இபேக்கும் ன்று குநறப்திட்டரர்கள்.  

ரங்கள், அல்னரஹ்ின் தூஶ! ஏர் ஆண்டிற்குச் 
ெரக இபேக்கும் அந் ரபில் க்கரகத் 
வரளம் (ஶஷபத்) வரளஷககஷபத் வரளரல் 
ஶதரதுர? ன்று ஶகட்ஶடரம். அற்கு திர்கள் 
இல்ஷன (ஶதரரது) அந் (ீண்ட) ரஷப அற்ஶகற்த 
றப்திட்டுத் ( வரளது) வகரள் ளுங்கள் ன்று 
தறனபித்ரர்கள். (தல்: பஸ்னறம் -5629) 
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உகை சுற்ி யயம் தயைம்:  

குறுகற கரனம் பூறில் இபேந்ரலும் ஶகரக 
உனஷக சுற்நறபேரன். க்கஷப றவகடுப்தரன். 

4)   لم ص ٌح ஃ 2252) 

ا ا:  ُخلْيلَأ ا  ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ ا ُخ ُخ   َأ َأ ؟ فِجً  ِج ْي َأ َأ ْي ِج يِج ' :  َأالَأ  ااْي ٌْي الْيغَأ دْي َأ َأ ْي ُخ   َأ ، ا ْي َأ ٌحُخ  ال ِّ

ٌَأ ْي ِجً لَأى فَأ مِج   َأ  ْي
مْي  الْي َأ دْي ُخ  ُخ ٌَأ فَأ  

ரங்கள் அல்னரஹ்ின் தூஶ! பூறில் ஜ்ஜரல் 
(சுற்நறத் றரிபம்) ஶகம் ப்தடி இபேக்கும்? ன்று 
ஶகட்ஶடரம். அற்கு திர்கள் தின்ணரனறபேந்து 
கரற்று ிட்டிச் வெல்லும் ஶகம் ஶதரன்று அன் 
ஶகரக பூறஷச் சுற்நற பேரன்) ன்நரர்கள். 
(அநறிப்தர்: ரஸ் இப்னு மம்ஆன் ( ற), தல்: 
பஸ்னறம்-5629) 

தஜ்ஜால் ைாட்டும் அற்புதங்ைளும் தன்க 
இகயன் எக் கூிக் பைாள்யதும்- 

ஜ்ஜரல் க்கஷப றவகடுப்தற்கரக தன அற்புங் 
கஷப கரண்திப்தரன். அஷ ணி ெக்றக்கு அப்தரற் 
தட்டது. ணினும் அந் அற்புங்கஷப அணரல் 
சுரக வெய்படிரது.  
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ன்ஷண கடவுள் ன்தற்கரக எபேஷ வகரஷன 
வெய்து உிர்தித்துகரட்டுரன் . இண்டரம் பஷந 
அணரல் அப்தடி வெய் படிரல் இபேக்கும். கட 
வுள் தனயணீரணணரக இபேக்க படிபர? 

. அன் கரட்டும் அற்புங்கஷப கண்டு ங்கற 
அஷண கடவுள் ன்று ம்தி ஈரஷண தனற 
வகரடுத்து ிடக் கூடரது ன்தற்கரக அன் 
வெய்ப்ஶதரகும் அற் புங்கள் குநறத்து தி(மல்) 
அர்கள் ிரிக்கறநரர்கள். 

ஜ்ஜரஷன கடவுள் ன்று ற்கரர்களும் அஷண 
தின்வரடரர்களும் கடுஷரண ஶெரஷண 
களுக்கு ஆபரக்கப்தடுரர்கள் .  ஜ்ஜரலுக்குப் தின் 
ணரல் அஷண ற்றுக் வகரண்ட க்கபில் ஆபம் 
ந்ற தஷடதிரிவும் இபேக்கும். ஜ்ஜரஷன கடவு 
பரக ற்கரர்கஷப ண்டிப்தரர்கள். 

4)   لم ص ٌح                                                       ஃ  

،  َأ ْي  ٌْي َأ َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأ   ُخ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ َألَأا»:  َأ َأ لَأمُخ  اَأ ا  َأ ْي   َأ َأ   ِج َأ

الِج  جَّ ، الدَّ لْي ُخ عَأ ُخ   ِج ا ِج   َأ ، لَأ ْي َأ ا ِج ٌَأ ا ٌَأجْي ِج دُخ ُخ َأ ،  َأ ْييَأ   َأ َأ ٌْي ِج ااٌب  الْيعَأ ،  َأ ٌَأ ُخ ااْي َأ ُخ   َأ ْي   َأ

،  َأ ْييَأ  ٌْي ِج ا ٌب  الْيعَأ ، لَأ جُخ ا  َأ َأجَّ ،  َأدْي َأ َأ َّ  فَأإِج َّ دٌب ٌَأ ْيوِج   َأ َأ لْي ي اللَّ ْي َأ  فَأ ا ُخ  الَّ ِج اً ا ٌَأ َأ ، لَأ ٌُخغَأ ِّ ْي لْي   َأ

ٌُخاَأ ْياِج ْي  ثُخمَّ  وَأ   َأ ْي َأ ُخ  لْي ٌَأ ْي َأ ، فَأ لْي ُخ إِجلَّ ُخ   ِج ااٌب  فَأ ،  َأ دٌب ا ِج    َأ
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ஜ்ஜரலுடன் ன்ண இபேக்கும் ன்தஷ அஷண 
ிட ரன் ன்கநறஶன். ஏடுகறன்ந இபே றகள் 
அணிடம் இபேக்கும். அற்நறல் என்று வபிப் தரர் 
ஷக்கு வன்ஷரண ீரகக் கரட்ெற பேம். 
ற்வநரன்று வபிப்தரர்ஷக்கு வகரளந்து ிட்வடநற 
பம் வபேப்தரகக் கரட்ெற பேம்.  

அந் இடத்ஷ அஷடதர் வபேப்தரகக் கரட்ெற 
பிக்கும் றக்குச் வென்று கண்ஷ படிக் 
வகரண்டு ஷனஷத் ரழ்த்ற அறனறபேந்து ெறநறது 
அபேந்ட்டும். வணணில், அது குபிர்ந் ீரகும்.... 
ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: 
யளஷதர (ற), தல்: பஸ்னறம்-5624) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2248) 

،  َأ ْي  ٌْي َأ َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأ   ُخ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ الُخ »:  َأ َأ جَّ ٌْي ِج   َأ ْي َأ ُخ  الدَّ  الْيعَأ

ى، ٌُخ ْي َأ ، جُخ َأالُخ  الْي عَأ ِج عَأ ُخ  ال َّ لَّ ٌب   َأ ، جَأ ا ٌب لَأ ا ُخ ُخ   َأ لَّ ٌب  فَألَأ لَّ ُخ ُخ  جَأ جَأ ا ٌب   َأ لَأ  

ஜ்ஜரலுடன் வெரர்க்கவரன்றும் கவரன்றும் 
இபேக்கும். அணிடம் உள்ப கம் வெரர்க்கரகும். 
அணிடபள்ப வெரர்க்கம் கரகும் ண தி 
(மல்) அர் கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: 
உஷதர (ற), தல்: பஸ்னறம்-5623, 5628)12.5 

4)   لم ص ٌح ஃ 2257) 
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ةِج   َأ ِج  ٌ َأ غِج ،  ْي ِج  الْي ُخ ا:  َأالَأ   ُخعْي َأ َأ دٌب   َأ َألَأ   َأ ًَّ   َأ َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ   َأ ِج   َأ َأ

الِج  جَّ ثَأ َأ  الدَّ ا  َأ ْي ،  ِج َّ ا»:  َأالَأ   َأ َألْيوُخ صِج ُخاَأ   َأ َأ ؟ ٌُخلْي لْي ُخ اَأ   َأ   ِجلَّ ُخ   ِج ا:  ُخلْيوُخ :  َأالَأ  «ٌَألُخ ُّ  ٌَأ

عَأ ُخ   ِج َّ : ٌَأ ُخ لُخ  َأ   ِجلَّ ُخمْي   ِج   َأ ُخ لَأ  امَأ   َأ عَأ ، الاَّ ا َأ َألْي َأ ااْي لَأى  َأ ْي َأ ُخ   ُخ َأ »:  َأالَأ   َأ   ِج   َأ

لِجاَأ   ِج ْي   « َأ

தி (மல்) அர்கபிடம் ஜ்ஜரஷனக் குநறத்து ரன் 
ிணிஷ ிட அறகரக ஶவநபேம் ிணி 
றல்ஷன. தி ( மல்) அர்கள் ( ன்ணிடம்) உது 
ஶகள்ி ன்ண? ன்று ஶகட்டரர்கள்.ஜ்ஜரலுடன் 
ஷனபவு வரட்டிபம் இஷநச்ெறபம் றபவு 
ீபேம் இபேக்கும் ன்று க்கள் கூறுகறநரர்கள் 
ன்ஶநன். அற்கு தி (மல்) அர்கள் (இது ன்ண 
திரம்?|) அன் பனம் அல்னரஹ் ஷ 
வல்னரம் கரட்ட ிபேக்கறநரஶணர) அற்ஷந ிட 
இஷ அல்னரஹ்வுக்கு றகவும் ெரரரண 
ஷஶ ன்று கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: பகலர 
(ற), தல்: பஸ்னறம் - 5634, புகரரி-7122) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2252) 

ٌَأ ْي ِجً  لَأى فَأ مِج   َأ  ْي
، الْي َأ مْي دْي ُخ  ُخ ٌَأ لُخ  َأ  فَأ ٌُخ ْي ِج ٌَأ ْي َأجِجٌ ُخ  َأ   ِج ِج  فَأ ،  َأ ٌَأ ْي ُخ ُخ  لَأ ُخ ااَأ  فَأ  ال َّ َأ

، اِج ُخ َأ ْي َأ  فَأ ُخ ْي ااْي ،  َأ مْي  فَأ َأ ُخ وُخ  فَأ ُخلْي ِجوُخ ٌْي ِج لَأ ،  َأ ا ِج َأ ُخ ُخمْي لَأ   َأ ا  َأاْي َأ الَأوْي   َأ ً ا،  َأ   ُخ

غَأ ُخ  دَّ ُخ  لُخ ُخ ً ا،  َأ َأ ْي َأ ،  َأ َأ َأ اصِج َأ ، ٌَأ ْي ِجً ثُخمَّ   َأ َأ مَأ مْي  الْي َأ ْي دْي ُخ  ُخ ٌَأ دُّ  َأ  فَأ ٌَأ ُخ ٌْي ِج  فَأ لَأ   َأ

، لَأ ُخ لْيصَأ ِج ُخ   َأ ْي ٌَأ ، فَأ لْي ُخمْي ٌُخصْي ِج ُخ  َأ   َأ ٌْياَأ   ُخ ْي ِجلٌِج َأ  فَأ مْي  لَأ ٌ ِج دِج ٌْي اٌب   ِج َأ ًْي ،  ِج ْي   َأ مْي الِج ِج   َأ ْي َأ

ٌَأ ُخ ُّ  ٌَأ ُخ لُخ   ِجالْي َأ ِج َأ ِج،  َأ ا فَأ جِجً: لَأ َأ  ْي ِج
،  َأ اِج لُخ  َأ عُخ ُخ   ُخ ا فَأ َأ ْي َأ لُخ  ُخ َأ ٌوِج   ُخ ا ِج عَأ ٌَأ ،  َأ لِج  اللَّ ْي

دْي ُخ  ثُخمَّ  ً   ٌَأ جُخ لِجً ا  َأ اً ا،  ُخ ْي َأ ٌَألْي ِج ُخ ُخ   َأ َأ ٌْي ِج  فَأ عُخ ُخ   ِجال َّ ٌَأ ْياَأ ٌْي ِج  فَأ لَأ َأ ٌَأ َأ  جَأ ْي ،  َأ ْي  الْيغَأ َأ ِج
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دْي ُخ  ُخ  ثُخمَّ  ٌُخ ْي ِجلُخ  ٌَأ لَّلُخ  فَأ ٌَأ َأ َأ ،  َأ جْي ُخ ُخ ،  َأ اُخ ا ٌَألْي َأ لَأ َأ ٌْي لِجاَأ   ُخ َأ  فَأ َأ يَأ   ِج ْي   َأ َأ عَأ ٌحَأ   ُخ   َأ  الْي َأ ِج

، ا ْي َأ  مَأ ٌَأ   َأ ْي

.... ஜ்ஜரல் எபே ெபரத்ரரிடம் ந்து (ன்ஷண 
இஷநன் ன்று கூநற ற்றுக் வகரள்ளுரறு) 
அர்களுக்கு அஷப்பு ிடுப்தரன். அர்களும் 
அன் ீது ம்திக்ஷக வகரண்டு அணது 
அஷப்புக்குப் தறன பிப்தரர்கள். உடஶண ரணத் 
றற்கு ( ஷ வதரறபரறு) கட்டஷபி டுரன். 
ஷ வதரறபம். பூறக்கு(த் ரங்கஷப 
பஷபக்கச் வெய்பரறு) கட்டஷபி டுரன். பூற 
ரங்கஷப பஷப ஷக்கும். 

(அற்ஷந ஶய்ந்து) அர்கபின் கரல் ஷடகள் 
ற்கணஶ இபேந்ஷ ிடீண்ட றறல்கஷபக் 
வகரண்டஷரகவும் டி கணத்ஷரகவும் 
ிறு றம்திரகவும் ரஷனில் (டீு) றபேம்பும்.  

தின்ணர் ற்வநரபே ெபரத்ரரிடம் ந்து ( ன் 
ஷண இஷநணரக ற்றுக் வகரள்ளுரறு) அர் 
களுக்கு அஷப்பு ிடுப்தரன். ஆணரல் அணது 
அஷப்ஷத அர்கள் றரகரித்து ிடுரர்கள். அர் 
கபிடறபேந்து அன் றபேம்திச் வென்று ிடுரன். 
அணரல் அர்கள் தஞ்ெத்ரலும் நட்ெறரலும் 
தரறக்கப்தட்டர்கபரகக் கரஷனப் வதரளஷ அஷட 
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ரர்கள். அர் கபின் ஷககபில் அர்கபின் 
வெல்ம் தும் (றஞ்ெற) இபேக்கரது.  

அன் தரஷடந் இடவரன்ஷநக் கடந்து 
வெல்ரன். அஷப் தரர்த்து உன்ணிடம் இபேக் கறன்ந 
புஷல்கஷப வபிப் தடுத்து ன்று கூறு ரன். 
அப்ஶதரது ( வபிப் தடும்) அந்ப் புஷல்கள் 
இரித் ஶணகீ்கஷப (தின்தற்நறச் வெல்லும் ஶணகீ் 
கஷப)ப் ஶதரன்று அஷணப் தின்வரடர்ந்து 
வெல்லும்.  

தின்ணர் அன் ரட்டெரட்டரண இஷபஞர் எபே 
ஷ அஷத்து அஷ ரபரல் வட்டி இபே 
துண்டுகபரக்கற அப்வதய்பம் தூத்றற்கு இஷடவபி 
ிட்டு ( அவ்ிண் ஷடபம்) ஶதரடுரன். தின்ணர் 
அந்ச் ெடனத்ஷ அஷப்தரன். உடஶண அந் 
இஷபஞர் பகம் திகரெறக்க ெறரித்துக் வகரண்ஶட 
ளந்து பேரர்... ண தி ( மல்) அர்கள் கூநற 
ணரர்கள். ( அநறிப்தர்: ரஸ் இப்னு மம்ஆன் 
(ற), தல்: பஸ்னறம்-5629) 

தஜ்ஜாக எதிர்த்து ிற்கும் இக யிசுயாைி: 

தி(மல்) அர்கள் ஜ்ஜரல் குநறத்து கூநற 
பன்ணநற ிப்புக்ஶகற்த அஷணபம் அணது 
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குப்தங்கஷபபம் அஷடரபம் கண்டு வகரள்ளும் 
பஃறன்கள் அஷண றர்த்து றற்தரர்கள்.  

4)   لم ص ٌح ஃ 2251) 

دِج   ْي  ٌْي ِج   ْي ِج  ال َّ ْي َأ ِج   َأ ْي ،  ْي ِج  جُخ َأ ٌْي ٍن ٌْي ِج   َأ ٌِج ِج   َأ ْي  لُخ َأ ،  ْي ِج  جُخ َأ ٌْي ٍن ااِج   َأ ِج  لُخ َأ   ْي ِج  اللَّ َّ

، ا َأ عَأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ َأ َأ :  َأالَأ   َأ ْي ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ الَأ   َأ َأ جَّ اوَأ  الدَّ اةٍن،  َأ دَأ  فَأ َأ َّ َأ  غَأ

، فِجٌ ِج  فَّ َأ ا ُخ   َأ َّى  َأ َأ لَّ لَأ ا ِج َأ ِج  فِجً  َأ ، اَأ لِج ا اللَّ ْي ا فَألَأ َّ لَأ ٌْي ِج   ُخ ْي لِجاَأ   َأ َأ َأ   ِجلَأ ا،  َأ لَأ : فَأ َأالَأ  فٌِج

ا» ؟  َأ مْي ا « َأ ْيلُخ ُخ ا:  ُخلْيلَأ وَأ   ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ الَأ   َأ َأ ْي جَّ اًة، الدَّ دَأ وَأ  غَأ ، فِجٌ ِج  فَأ َأ َّلْي وَأ فَّعْي   َأ َأ

ا ُخ   َأ َّى لَّ لَأ ا ِج َأ ِج  فِجً  َأ ، اَأ لِج ٌْي ُخ »: فَأ َأالَأ  اللَّ ْي الِج  غَأ جَّ فُخلِجً الدَّ ،  َأ ْي َأ مْي ٌْي ُخ لَأ وْي   ِج ْي   َأ  ٌَأ ْي ُخ

ا ،  َأ َألَأ مْي ا فٌِج ُخ جِجٌجُخ ُخ  فَأ َألَأ ،  َأ مْي وْي   َأ ِج ْي  دُخ لَأ ُخ وُخ  ٌَأ ْي ُخ لَأ ْي ،  َأ مْي جِجٌجُخ  فَأا ْي ُخ ٌب  فٌِج ُخ  لَأ ْي ِج ِج   َأ

لٌِج َأ ِجً  َأ ُخ  لَأى  َأ لِّ   َأ لِجمٍن   ُخ   ُخ ْي

எபே ரள் கரஷனில் அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) 
அர்கள் ஜ்ஜரஷனப் தற்நறக் குநறப்திட்டரர்கள். 
அன் வரடர்தரக(ப் ஶதெற ஶதரது) அர்கள் ( ெறன 
ெம் குஷனத்) ரழ்த்வும் (ெறன ெம் குஷன) 
உர்த் வும் வெய்ரர்கள். கஷடெறில் அன் 
(அபேகற லுள்ப) ஶதரீச்ெத் ஶரப்புகளுக்கறஷடஶ 
இபேக்கறநரஶணர ன்று ரங்கள் ண்ணும் அபவுக்குப் 
ஶதெறணரர்கள்.  

தின்ணர் ரங்கள் ( றுதடிபம்) ரஷனப் வதரளறல் 
திர்கபிடம் ந்ஶரம். அப்ஶதரது ஜ்ஜரஷனக் 
குநறத் அச்ெம் ங்கள் பகங்கபில் இபேப்தஷ 
அர்கள் அநறந்து வகரண்டு உங்களுக்கு ன்ண 
ஶர்ந்து? ன்று ஶகட்டரர்கள். ரங்கள் அல்னரஹ் 
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ின் தூஶ! ரங்கள் ( இன்று) கரஷனில் ஜ்ஜர 
ஷனப் தற்நறக் குநறப்திட்டீர் கள். (அப்ஶதரது) அஷணப் 
தற்நற (குஷன) ரழ்த்றபம் உர்த்றபம் ஶதெறணரீ்கள். 
இறுறில் அன் ( அபேகற லுள்ப) ஶதரீச்ெ த் 
ஶரப்புகளுக்கறஷடஶ இபேக்கறநரஶணர ன்று ரங்கள் 
ண்ணும் அபவுக்குப் ஶதெற ணரீ்கள். அதுரன் ங்கள் 
அச்ெத்றற் குக் கரம் ன்று கூநறஶணரம். 

அப்ஶதரது திர்கள், ரன் உங்கள் ித்றல் 
வதரிதும் அஞ்சுது ஜ்ஜரஷனக் குநறத்து அல்ன. 
ரன் உங்கபிஷடஶ ( உிபேடன்) இபேக்கும்ஶதரது 
அன் ஶரன்நற ணரல் அணிடறபேந்து உங்கஷபக் 
கரக்க ரஶண ரரடுஶன். ரன் உங்கபிஷடஶ 
இல்னர ஶதரது அன் வபிப்தட்டரல் அப் ஶதரது 
எவ்வரபே ( பஸ்னறரண) ணிபேம் க்கரக 
ரரடிக் வகரள்ப ஶண்டும். அல்னரஹ் எவ்வரபே 
பஸ்னறபக்கும் ணது ெரர்தில் வதரறுப்தரபணரக 
இபேப்தரன் ணக் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: ரஸ் 
இப்னு மம்ஆன் (ற), தல்: பஸ்னறம் 5629) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2256) 

ا لَأ ثَأ دَّ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ً ا  َأ َأ ًٌثا ٌَأ ْي دِج ًٌ    َأ ،  َأ ِج  اَأ ِج الِج جَّ ا َأ  الدَّ  فَأ َأ

ا ا، فٌِج َأ لَأ ثَأ دَّ مٌب   َأ ُخ َأ  ٌَأ ْي ِجً،' :  َأالَأ   َأ ٌْي ِج   ُخ َأ َّ لَأ لَأ   َأ ْي   َأ دْي ُخ ٌلَأ ِج، لِج َأاوَأ  ٌَأ دِج لْي َأ ِجً الْي َأ ٌَأ   ِجلَأى فَأ

عْي ِج  ااِج   َأ لًِج الَّ ِجً ال ِّ َأ ،  َأ ٌلَأ َأ دِج وُخ  الْي َأ ٌَأ ْي ُخ ٌْي ِج  فَأ لٌب  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن   ِجلَأ جُخ ٌْي ُخ   ُخ َأ   َأ   َأ ْي  - اللَّااِج   َأ

ٌْي ِج   ِج ْي  ٌَأ ُخ لُخ  - اللَّااِج   َأ دُخ : لَأ ُخ  فَأ الُخ   َألَّاَأ   َأ ْي َأ جَّ ي الدَّ ا الَّ ِج لَأ ثَأ دَّ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ   ُخ  صَأ
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ٌْي ِج  لَأ لَّمَأ   َأ ،  َأ َأ ٌثَأ ُخ دِج ٌَأ ُخ لُخ   َأ الُخ  فَأ جَّ ٌْي ُخمْي : الدَّ لْيوُخ   ِج ْي   َأ َأ َأ ا،  َأ َأ ، ثُخمَّ   َأ َأ ٌْي ُخ ُخ ٌَأ   َأ َأ ُخ ُّ  َأ   َأ ْي

؟ فِجً  ْي ِج
َأ ٌَأ ُخ لُخ  َأ  ااْي ،: فَأ ٌَأ ْي ُخلُخ ُخ   َأالَأ   َأ ٌٌِج ِج، ثُخمَّ  فَأ ٌَأ ُخ لُخ  ٌُخ ْي ٌٌِج ِج   ِجٌ َأ  فَأ ا  َأ ِج : ٌُخ ْي وُخ   َأ لْي   ُخ

اَأ  دَّ   َأاُّ  فٌِج ةً   َأ َأ ٌ َأ لًِّ  َأصِج ااْي َأ   ِج  

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் எபே ரள் 
ஜ்ஜர ஷனக் குநறத்து ீண்ட யீஸ் என்ஷந 
அநறித்ரர்கள். அஷணப் தற்நற ங்களுக்கு தி 
(மல்) அர்கள் அநற ித்ற்நறல் இஷபம் 
அடங்கும்.  

ீணரின் வபேக்கபில் தஷது ஷட வெய்ப் 
தட்டிபேக்கும் றஷனில் ஜ்ஜரல் பேரன். ீணர 
ஷடுத்து (ரம் ரட்டுத் றஷெில்) உள்ப உர் 
றனம் என்நறல் அன் ங்குரன்.  

அந் ரபிஶன க்கபிஶனஶ ெறநந்ர் கபில் எபே 
ணிர் அணிடம் புநப்தட்டுச் வென்று, ணது 
வெய்றஷ அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் 
ங்களுக்கு பன் ணநறிப்புச் வெய்ரர்கஶபர அந் 
ஜ்ஜரல் ீரன் ன்று ரன் உறுற கூறுகறஶநன்| 

ன்று கூறுரர்.  

அப்ஶதரது ஜ்ஜரல் ரன் இஷக் வகரன்று திநகு 
உிரக்கற ிட்டரல் அப்ஶதரதுர ( ரன் 
இஷநன்ரன் னும்) ித்றல் ெந்ஶகம் வகரள் 
ரீ்கள் ன்று ( ம்படன் உள்பர்கபிடம்) ஶகட் 
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தரன். க்கள் இல்ஷன ன்று தறனபிப்தரர்கள். 
உடஶண அன் அந் ணிஷக் வகரன்று திநகு 
உிரக்குரன். உடஶண அந் ணிர் அல்னரஹ் 
ின் ீரஷரக! ரன் இன்று உன்ஷண அநறந்து 
வகரண்டஷ ிட ன்நரக ஶறு ப்ஶதரதும் 
அநறந்து வகரண்ட றல்ஷன ன்று வெரல்ரர். 
உடஶண ஜ்ஜரல் அம்ணிஷ வகரல்ன ிபேம்பு 
ரன். ஆணரல் அர் ீது அனுக்கு ஆறக்கம் 
(அறகரம்) ங்கப்தட ரட்டரது ண தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: அபூ மதீுல் 
குத்ரி (ற), தல்: புகரரி 7132, 1882) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2256) 

ٌدٍن   َأ ِجً  َأ ْي  عِج ،  َأ يِّ دْي ِج لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأ  الْي ُخ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ وُخ ' :  َأ َأ  ٌَأ ْي ُخ

الُخ  جَّ جَّ ُخ  الدَّ ٌَأ َأ َأ لَأ ُخ  فَأ لٌب   ِج َأ جُخ ،  ِج َأ   َأ لٌِج َأ لْي َأا ُخ  الْي ُخ ْي ِج الِجحُخ  فَأ َأ الِجحُخ  - الْي َأ َأ الِج   َأ َأ جَّ  - الدَّ

ٌَأ ُخ لُخ  َأ  ٌْي َأ : لَأ ُخ  فَأ ؟  َأ دُخ عْي ِج ٌَأ ُخ لُخ   َأ دُخ : فَأ ا  ِجلَأى  َأ ْي ِج ي  َأ َأ ، الَّ ِج وَأ ٌَأ ُخ لُخ  َأ :  َأالَأ   َأ َأ : لَأ ُخ  فَأ

ا  َأ َأ  ا؟  ُخ ْي ِج ُخ   َأ لَأ ٌَأ ُخ لُخ   ِج َأ ِّ ا: فَأ ا  َأ لَأ ،  ِج َأ ِّ ٌَأ ُخ لُخ  َأ   َأ َأااٌب ٌَأ ُخ لُخ  ا ْي ُخلُخ  ُخ،: فَأ لُخ ُخمْي  فَأ عْي   َأ

عْي ٍن  ٌْياَأ : لِج َأ مْي   َأدْي   َألَأ ا ُخ مْي  لَأ َأ ًدا  َأ ْي ُخلُخ ا  َأ ْي   َأ ُّ ُخ ،  َأ َأ لِج ُخ  َأ :  َأالَأ  دُخ لَأ ُخ اَأ لْي ٌَأ   ِجلَأى  ِج ِج  فَأ

، الِج جَّ ا الدَّ ،  َأ  ُخ  فَأإِج َأ ا:  َأالَأ  الْي ُخ ْي ِج ُخ ا ٌَأ ٌُّ َأ ا اللَّااُخ   َأ الُخ   َأ َأ جَّ ي الدَّ   ِج   َأ ُخ لُخ   َأ َأ َأ  الَّ ِج

لَّى ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ٌَأ ْي ُخ ُخ :  َأالَأ   َأ َأ الُخ  فَأ جَّ ،  ِج ِج  الدَّ ٌُخ َأ َّحُخ ٌَأ ُخ لُخ  فَأ   َأ ُخجُّ  ُخ،  ُخ ُخ  ُخ : فَأ

ٌُخ  َأ ُخ  لُخ ُخ   َأ ْي ُخ ُخ  فَأ اْي ً ا،  َأ َأ ٌَأ ُخ لُخ :  َأالَأ  لَأ ْي ا  َأ َأ : فَأ ٌَأ ُخ لُخ :  َأالَأ   ِجً؟  ُخ ْي ِج ُخ   َأ وَأ : فَأ   َألْي

ٌحُخ  ، الْي َأ ِج اوُخ ٌُخ ْي َأ ُخ :  َأالَأ  الْي َأ َّ ٌُخ ْي َأ ُخ   ِج ِج  فَأ ا ِج  فَأ ٌْي َأ  ٌُخ َأ َّ َأ   َأ َّى  َأ ْي ِج ِج ِج   ِج ْي   ِجالْي ِج ْي َأ   َأ

ٌْي ِج، لَأ جْي ً ثُخمَّ :  َأالَأ   ِج الُخ  ٌَأ ْي ِج جَّ ٌْي َأ  الدَّ ،  َأ ٌْي ِج عَأ َأ ،: لَأ ُخ  ٌَأ ُخ لُخ  ثُخمَّ  الْي ِجاْي ي  ُخمْي ٌَأ ْي َأ ِج   َأا ِجً ا، فَأ

ٌَأ ُخ لُخ   ِجً؟  َأ ُخ ْي ِج ُخ : لَأ ُخ  ٌَأ ُخ لُخ  ثُخمَّ :  َأالَأ  ا: فَأ وُخ   َأ دْي دَأ اَأ  ا ْي ًة،  ِج َّ  فٌِج ٌ َأ  ثُخمَّ :  َأالَأ   َأصِج

ا: ٌَأ ُخ لُخ  ا ٌَأ ٌُّ َأ لُخ   َأ   ِجلَّ ُخ  اللَّااُخ   َأ عَأ ي ٌَأ ْي دِج عْي دٍن   َأ ،  ِج َأ   ِج َأ َأ ٌَأ ْي ُخ ُخ ُخ :  َأالَأ  اللَّااِج الُخ  فَأ جَّ  الدَّ

، ٌَأ ْي َأ َأ ُخ لَأ  لِج عَأ ٌُخجْي ا فَأ ٌْي َأ   َأ اً ا،  َأ ْي ُخ َأ ِج ِج   ِجلَأى  َأ َأ َأ ِج ِج   َأ ٌ ُخ  فَأ َأ  لُخ َأ ٌْي ِج  ٌَأ ْي َأاِج ً ،  ِجلَأ :  َأالَأ   َأ ٌِج
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ٌَأ ْي ُخ ُخ  ٌْي ِج  فَأ دَأ ٌَأ ٌْي ِج   ِج لَأ جْي ٌَأ ْي ِج ُخ   َأ ِج وُخ   ِج ِج، فَأ ٌَأ ْي ِج ا اللَّااُخ  فَأ فَأ ُخ   َألَّ َأ ،  ِجلَأى  َأ َأ ا ِج ا اللَّ   َأ ِجلَّ َأ

ًَأ  لَّ ِج  فِجً  ُخلْي ِج لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ  فَأ َأالَأ  ' الْيجَأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ا»:  َأ َأ مُخ   َأ َأ  اللَّااِج   َأ ْي َأ

ةً  ادَأ دَأ   َأ َأ لْي وِّ   ِج ٌ َأ   َأ الَأ ِج الْيعَأ  

 

ஜ்ஜரல் புநப்தட்டு பேம் ஶதரது இஷந ம்திக்ஷக 
ரபர்கபில் எபேர் அஷண ஶரக்கறச் வெல்ரhர். 
அப்ஶதரது அஷ ஆபம் ந்ற ஜ்ஜரனறன் 
தரகரப்புப் தஷடிணர் றர் வகரண்டு ங்ஶக வெல் 
கறநரய் ன்று ஶகட்தரர்கள். அந் ணிர் இப்ஶதரது 
புநப்தட்டு இபேக்கும் இந் ணிஷண ஶரக்கறச் 
வெல்கறஶநன் ன்று தறனபிப்தரர். அற்கர்கள் ம் 
இஷநஷண(ஜ்ஜரஷன) ீ ம்த ில்ஷனர ன்று 
ஶகட்தரர்கள். அந் ணிர் ம் இஷநன் ரர் 
ன்தது வரிரது அல்ன ன்று கூறுரர். அற் 
கர்கள் இஷண வகரல்லுங்கள் ன்று கூறுரர்கள். 
அப்ஶதரது அர்கபில் ெறனர் ெறனரிடம் உங்கள் 
இஷநன் ( ஜ்ஜரல்) ரஷபம் ரணின்நற வகரல் 
னக்கூடரது ண உங்களுக்கு ஷட ிறக்க 
ில்ஷனர? ன்று கூறுரர். ஆகஶ அர்கள் 
அந் ணிஷ ஜ்ஜரனறடம் வகரண்டு வெல்ரர்கள். 
அந் இஷந ம்திக்ஷக ரபர் ஜ்ஜரஷன கரணும் 
ஶதரது க்கஶப இன் ரன் அல்னரஹ்ின் தூர் 
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(மல்) அர்கள் குநறப்திட்ட ஜ்ஜரல் ஆரன்.ன்று 
வெரல்ரர். 

உடஶண ஜ்ஜரனறன் உத்ின் ஶதரரில் அர் 
திடித்து வகரண்டுப்தட்டு தூண்களுக்கறஷடஶ 
றறுத்ப்தடுரர். இஷணப்திடித்து இணது ஷன 
ஷ திபந்து ிடுங்கள். ன்று அன் கட்டஷப 
ிடுரன் அப்ஶதரது அர் பதுகும் ிறும் 
ஙீ்கும் அபவுக்கு அடிக்கப்தடுரர். திநகு ஜ்ஜரல் 
ன்ீது ீ ம்திக்ஷக வகரள்ப ில்ஷனர ன்று 
ஶகட்தரன் அற்கு அந் ணிர் ீவதபேம் வதரய்ன் 
ஸீஹ் ஆரய் ன்று கூறுரர். திநகு அது 
உச்ெந்ஷனில் ம்தத்ஷ ஷத்து அறுத்து 
அபேஷட இபே கரல்கள் ஷ ணித்ணிஶ 
திபக்கும் தடி கட்டஷபிடப்தடும்.  

அவ்ரஶந வெய்து அது உடஷன இபேதுண்டு 
கபரக்கறதும் அவ்ிபே துண்டுகளுக்கறஷடில் 
ஜ்ஜரல் டது பேரன். திநகு அந் உடஷனப் 
தரர்த்து ள ன்தரன் உடஶண அந் ணிர் உிர் 
வதற்று ஶரக ளந்து றற்தரர். திநகு அரிடம் 
ன்ீது ம்திக் வகரள்கறநரர? ன்று ஜ்ஜரல் 
ஶகட்தரன் அற்கு அந் ணிர் உன்ஷணப்தற்நற 
இன்னும் கூடுனரகஶ ரன் அநறந்து வகரண்ஶடன் 
ன்று வெரல்ரர்.  
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திநகு அந் ணிர் க்கஶப! ( இன் இவ்ர 
வநல்னரம் வெய்ரல் இஷண இஷநன் ன்று 
ம்திிடரீர்கள் இன் ணக்குப்திநகு க்கபில் 
ஶவநஷபம் துவும் வெய்படிரது ன்று 
கூறுரர். 

உடஶண ஜ்ஜல் அஷ அறுப்தற்கரகப்திடிப்தரன் 
ஆணரல் அப்ஶதரது அது திடரிினறபேந்து கரஷந 
ளம்பு ஷிலுள்ப தகுற வெம்தரக ரநறிடும். 
ஆகஶ அணரல் அஷ என்றும் வெய்படிரது. 
திநகு ஜ்ஜரல் அந் ணிரின் ஷககஷபபம் 
கரல்கஷபம் திடித்து தூக்கற நறரன். அந் 
ணிஷ ஜ்ஜரல் வபேப்தில் ிட்டரன் ண க்கள் 
ண்ிக் வகரள்ரர்கள். ஆணரல் அர் சுர்க் 
கத்றல் ரன் ெீப்தட்டிபேப்தரர். இந் ணிர் ரன் 
அகறனத்றன் அறதறரண அல்னரஹ்ிடம் க்கபி 
ஶனஶ கத்ரண உிர் றரகம் வெய்ரர 
ன்று அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். 
அநறிப்தர்: அபூமிதுல் குத்ரி(னற) ( தல் 
:பஸ்னறம் 

PART02 
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தஜ்ஜால் நுகமன படினாத இைங்ைள்: 

உனகம் பூரவும் சுற்நறத்றரிபம் ஜ்ஜரலுக்கு க்கர 
ீணரிற்குள் தஷபடிர தடி னக்குகபரல் 
தரதுக்கப்தடும்.  

3) ال  ا ي ص ٌح ஃ 22) 

ةَأ   َأ ِجً  َأ ْي  ًَأ   َأ ْي َأ لِج ُخ   َأ
لْي ُخ،  َّ ًِّ   َأ ِج   َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ لُخ   َأ »:  َأالَأ   َأ َأ دْي ُخ  ٌَأ

ٌلَأ َأ  دِج وُخ  ال َأ ٌحِج   ُخ ْي ، ال َأ ِج الِج جَّ ا الدَّ عَأ ُخ  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن  لَأ َأ ،  َأ ْي اوٍن لَأى  َأ ْي َأ لِّ   َأ ا ِج   َأاوٍن   ُخ لَأ َأ  « َأ

ஸீயளத் ஜ்ஜரல் குநறத்து அச்ெம் ீணரிற்குள் 
தஷரது. அந் ரபில் ீணரவுக்கு ள தஷ 
ரில்கள் இபேக்கும். எவ்வரபே தஷரினறன் 
ீதும் இண்டு ரணர்கள் ( கரனர்கள்) கரப்தற் 
கரக றறக்கப்தட்டு) இபேப்தரர்கள் ண தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்த ர்: அபூதக்ர 
(ற), தல்: புகரரி-7125) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2242) 

لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ  ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ لُخ   َأ »:  َأ َأ دْي ُخ ٌلَأ َأ  ٌَأ دِج   َأ َّ َأ   َأ َأ  الْي َأ

ஜ்ஜரல் க்கர ீணரிற்குள் தஷ ரட்டரன் 
ண தி(மல்)அர்கள் கூநறணரர்கள். (தல்:பஸ்னறம்) 
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39) ال  ال  ا    د   لد ஃ 90) 

وُخ   َأ َأ  ، عَأ َأ  ٌَأ ْي َأ اجِجدَأ   َأ ْي َأ جِجدَأ   َأ َأ ،  َأ ْي امِج جِجدَأ  الْي َأ َأ ٌلَأ ِج،  َأ َأ ْي دِج جِجدَأ  الْي َأ ،  َأ َأ ْي  الاُّ  ِج

جِجدَأ  ى،  َأ َأ ْي َأ ْيصَأ ا ااْي ، ٌُخ َأ َّ ُخ   َأ َأ مْي ٌْي ُخ لَأ مْي  فَأإِج َّ   َأ ٌْياَأ   َأ َّ ُخ   ِج َأ ْي َأ َأ  لَأ

அஹ்றல் க்கூடி ரிரத்றல் க்கர  . ஸ்ஜற 
துன் தி ஸ்ஜறதுல் அக்மர ற்றும் ஸ்ஜதுத் 
தூர் ஆகற தள்பரெல்களுக்கும் தஷ ரட்டரன் 
ண குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

3) ال  ا ي ص ٌح ஃ 22) 

لِجً  ثَأ دَّ الِجاٍن   ْي ُخ   َألَأاُخ   َأ ًَأ   َأ لِج ُخ   َأ
لْي ُخ،  َّ ًِّ   َأ ِج   َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ :  َأالَأ   َأ َأ

ٌْياَأ » لَأدٍن   ِج ْي  لَأ ٌَأاَأ ُخ ُخ   ِج َّ   َأ الُخ،  َأ جَّ ،  ِج َّ  الدَّ ،  َأ َّ َأ ٌلَأ َأ دِج ال َأ ٌْياَأ   َأ ا  ِج ْي  لَأ ُخ  لَأ ، لِج َأا ِج َأ  لَأ ْيوٌب

ٌْي ِج   ِج َّ  لَأ افٌِّ َأ  ال َأ َأ ِج َأ ُخ   َأ ا، صَأ جُخ ُخ  ثُخمَّ  ٌَأ ْي ُخ ُخ لَأ َأ ٌلَأ ُخ   َأ ْي دِج ا ال َأ لِج َأ ، ثَأ َأيَأ   ِج َأ ْي جَأ َأاوٍن   َأ

وُخ  ٌُخ ْي ِج ُخ  فَأ
لَّ   َّ افِج ٍن   ُخ افِج ٍن   َأ لَأ  « َأ ُخ

க்கரஷபம் ீணரஷபம் ி ஜ்ஜரனறன் 
கரல்தடர ந் ஊபேம் இரது. ீணரின் எவ் 
வரபே தஷரினறலும் ரணர்கள் அிகுத்து 
றன்று ீணர ஷப் தரதுகரப்தரர்கள். ஆகஶ 
ஜ்ஜரல் ( ீணரவுக்கு வபிிலுள்ப) உர் 
றனத்றல் இநங்கற ங்குரன். அப்ஶதரது ீணர 
பன்று பஷந குலுங்கும். உடஶண ீணரினற 
பேந்து எவ்வரபே இஷந றுப்தரபனும் ஞ் 
ெகனும் அஷண ஶரக்கறப் புநப்தடு ரர்கள் ண தி 



41 

 

(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: அணஸ் 
(ற), தல்: பஸ்னறம்-5642, புகரரி-7124) 

இன்னுவரபே ரிரத்றல்,                            

4)   لم ص ٌح ஃ 2266) 

،  َأ ْي  لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   َألَأاٍن ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ٌْي َأ  لَأ ْي َأ ُخ، فَأ َأ َأ َأ :  َأالَأ   َأ َأ :  َأالَأ   َألَّ ُخ  غَأ

ٌَأ ْي ِجً» وُخ  الْيجُخ ُخ ِج   ِج ْي َأ َأ  فَأ ٌَألْي ِج ا َأ ُخ  فَأ وُخ »:  َأ َأالَأ  « ِج َأ ٌَأ ْي ُخ ٌْي ِج  فَأ لُّ   ِجلَأ افِج ٍن   ُخ لَأ   ُخ

افِج َأ ٍن  لَأ  « َأ ُخ

 ஜ்ஜரல் அல் ஜளபேஃப் னும் இடத்றலுள்ப உர் 
றனத்றற்குச் வென்று ணது கூடரத்ஷ அஷப் 
தரன். அப்ஶதரது எவ்வரபே ஞ்ெகனும் ஞ் 
ெகறபம் அஷண ஶரக்கற (ீணர ிற்குள்பினறபேந்து 
புநப்தடு ரர்கள் ண தி(மல்) அர்கள் கூநற 
ணரர்கள். (அநறிப்தர்: அணஸ்(ற), தல்: பஸ்னறம்-
5642). 

தஜ்ஜாலும் ைிறுான்கந அதினயம்: 

அபு ெபரத்ர்கள் குஷநந் ண்ிக்ஷகில் 
இபேக்கும் ஶதரது ஜ்ஜரனறன் பேஷக றகளம்.  

4)   لم ص ٌح ஃ 2266) 
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ا ِج َأ   َأ ِج َأ   َألَّ ُخ  دِج   ْي َأ  جَأ لِجً: ٌَأ ُخ لُخ   ِج،  َأ ْي ،  ُخمُّ   َأ ْي َأ َأ ْي ٌاٍن ا  َأ ِج وِج   َألَّ َأ عَأ ًَّ   َأ ِج لَّى اللَّ ِج  صَأ

ٌْي ِج   ُخ  لَأ ،  َأ لَّمَأ ٌَأ ِج َّ َّ »: ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ الِج   ِج َأ  اللَّااُخ  لَأ جَّ الِج  فِجً الدَّ   ُخمُّ   َأالَأوْي  ،«الْيجِج َأ

ٌاٍن  ا:  َأ ِج ٌْي َأ   ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ وُخ  فَأ َأ ؟ الْيعَأ َأ مْي »:  َأالَأ  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن لٌب   ُخ  ،« َألٌِج

க்கள் ஜ்ஜரனறடறபேந்து வபேண்ஶடரடி ஷன 
களுக்குச் வென்று ிடுரர்கள் ண தி (மல்) அர் 
கள் கூநக் ஶகட்ஶடன். அப்ஶதரது ரன், அல்னரஹ் 
ின் தூஶ! அஶநதிர் அப்ஶதரது ங்ஶக இபேப்தரர் 
கள் ன்று ஶகட்ஶடன். அற்கு தி (மல்) அர் கள் 
அப்ஶதரது அர்கள் றகக் குஷநரண ண்ிக் 
ஷகிஶனஶ இபேப்தரர்கள் ன்று கூநறணரர்கள். 
(அநறிப்தர்: உம்ப ரீக் ( ற), தல்: பஸ்னறம்-
5644) 

பூநினில் தங்கும் ாட்ைள்  

ஜ்ஜரனறன் குப்தங்கள் ரற்தது ரற்களுக்கு 
றகளம். ஆணரல் அந் ரட்கள் ெரர ரட் 
கஷபப்ஶதரன்று இரது. 

4)   لم ص ٌح ஃ 2252) 

ا  ا:  ُخلْيلَأ ا  ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ ثُخ ُخ   َأ َأ ؟ فِجً لَأ ْي َأ ْي ِج عُخ  َأ »:  َأالَأ  ااْي ً ا،  َأ ْي َأ مٌب  ٌَأ ْي لَأ ٍن، ٌَأ ْي   َأ َأ

مٌب  ٌَأ ْي ،  َأ مٌب   َأ َأ ْي ٍن ٌَأ ْي عَأ ٍن،  َأ جُخ ُخ ا ِج ُخ   َأ ا ِج ِج   َأ َأ ٌَّ مْي   َأ ا ِج ُخ ٌَّ ا « َأ َأ ا:  ُخلْيلَأ لِجاَأ   ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ  فَأ َأ

مُخ  ٌَأ ْي ي الْي لَأ ٍن، الَّ ِج ا  َأ َأ لَأ ةُخ  فِجٌ ِج   َأ َأ ْي ٌِج ؟ صَأ َأ مٍن ،»:  َأالَأ  ٌَأ ْي دُخ ُخ ا  َأ  « َأدْي َأ ُخ  لَأ ُخ  ا ْي
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அல்னரஹ்ின் தூஶ! ஜ்ஜரல் பூறில் த்ஷண 
ரட்கள் ங்கறிபேப்தரன்? ன்று ஶகட்ஶடரம். அற்கு 
ரற்தது ரட்கள் ன்று தறனபித் திர்கள் 
அன்ஷந எபே ரள் ஏர் ஆண்ஷடப் ஶதரன்றும் 
றுரள் எபே ரத்ஷப் ஶதரன்றும் அற்கு அடுத் 
ரள் எபே ரத்ஷப் ஶதரன்றும் ற்ந ரட்கள் 
உங்கபின் ( ெரர) ரட்கஷபப் ஶதரன் றும் 
இபேக்கும் ன்று குநறப்திட்டரர்கள்.  

ரங்கள், அல்னரஹ்ின் தூஶ! ஏர் ஆண்டிற்குச் 
ெரக இபேக்கும் அந் ரபில் க்கரகத் 
வரளம் (ஶஷபத்) வரளஷககஷபத் வரளரல் 
ஶதரதுர? ன்று ஶகட்ஶடரம். அற்கு திர்கள் 
இல்ஷன (ஶதரரது) அந் (ீண்ட) ரஷப அற்ஶகற்த 
றப்திட்டுத் ( வரளது) வகரள் ளுங்கள் ன்று 
தறனபித்ரர்கள். (தல்: பஸ்னறம் -5629) 

உகை சுற்ி யயம் தயைம்:  

குறுகற கரனம் பூறில் இபேந்ரலும் ஶகரக 
உனஷக சுற்நறபேரன். க்கஷப றவகடுப்தரன். 

4)   لم ص ٌح ஃ 2252) 

ا ا:  ُخلْيلَأ ا  ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ ا ُخ ُخ   َأ َأ ؟ فِجً  ِج ْي َأ َأ ْي ِج يِج ' :  َأالَأ  ااْي ٌْي الْيغَأ دْي َأ َأ ْي ُخ   َأ ، ا ْي َأ ٌحُخ  ال ِّ

ٌَأ ْي ِجً لَأى فَأ مِج   َأ  ْي
مْي  الْي َأ دْي ُخ  ُخ ٌَأ فَأ  
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ரங்கள் அல்னரஹ்ின் தூஶ! பூறில் ஜ்ஜரல் 
(சுற்நறத் றரிபம்) ஶகம் ப்தடி இபேக்கும்? ன்று 
ஶகட்ஶடரம். அற்கு திர்கள் தின்ணரனறபேந்து 
கரற்று ிட்டிச் வெல்லும் ஶகம் ஶதரன்று அன் 
ஶகரக பூறஷச் சுற்நற பேரன்) ன்நரர்கள். 
(அநறிப்தர்: ரஸ் இப்னு மம்ஆன் ( ற), தல்: 
பஸ்னறம்-5629) 

தஜ்ஜால் ைாட்டும் அற்புதங்ைளும் தன்க 
இகயன் எக் கூிக் பைாள்யதும்- 

ஜ்ஜரல் க்கஷப றவகடுப்தற்கரக தன அற்புங் 
கஷப கரண்திப்தரன். அஷ ணி ெக்றக்கு அப்தரற் 
தட்டது. ணினும் அந் அற்புங்கஷப அணரல் 
சுரக வெய்படிரது.  

ன்ஷண கடவுள் ன்தற்கரக எபேஷ வகரஷன 
வெய்து உிர்தித்துகரட்டுரன் . இண்டரம் பஷந 
அணரல் அப்தடி வெய் படிரல் இபேக்கும். கட 
வுள் தனயணீரணணரக இபேக்க படிபர? 

. அன் கரட்டும் அற்புங்கஷப கண்டு ங்கற 
அஷண கடவுள் ன்று ம்தி ஈரஷண தனற 
வகரடுத்து ிடக் கூடரது ன்தற்கரக அன் 
வெய்ப்ஶதரகும் அற் புங்கள் குநறத்து தி(மல்) 
அர்கள் ிரிக்கறநரர்கள். 
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ஜ்ஜரஷன கடவுள் ன்று ற்கரர்களும் அஷண 
தின்வரடரர்களும் கடுஷரண ஶெரஷண 
களுக்கு ஆபரக்கப்தடுரர்கள் .  ஜ்ஜரலுக்குப் தின் 
ணரல் அஷண ற்றுக் வகரண்ட க்கபில் ஆபம் 
ந்ற தஷடதிரிவும் இபேக்கும். ஜ்ஜரஷன கடவு 
பரக ற்கரர்கஷப ண்டிப்தரர்கள். 

4)   لم ص ٌح                                                       ஃ  

،  َأ ْي  ٌْي َأ َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأ   ُخ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ َألَأا»:  َأ َأ لَأمُخ  اَأ ا  َأ ْي   َأ َأ   ِج َأ

الِج  جَّ ، الدَّ لْي ُخ عَأ ُخ   ِج ا ِج   َأ ، لَأ ْي َأ ا ِج ٌَأ ا ٌَأجْي ِج دُخ ُخ َأ ،  َأ ْييَأ   َأ َأ ٌْي ِج ااٌب  الْيعَأ ،  َأ ٌَأ ُخ ااْي َأ ُخ   َأ ْي   َأ

،  َأ ْييَأ  ٌْي ِج ا ٌب  الْيعَأ ، لَأ جُخ ا  َأ َأجَّ ،  َأدْي َأ َأ َّ  فَأإِج َّ دٌب ٌَأ ْيوِج   َأ َأ لْي ي اللَّ ْي َأ  فَأ ا ُخ  الَّ ِج اً ا ٌَأ َأ ، لَأ ٌُخغَأ ِّ ْي لْي   َأ

ٌُخاَأ ْياِج ْي  ثُخمَّ  وَأ   َأ ْي َأ ُخ  لْي ٌَأ ْي َأ ، فَأ لْي ُخ إِجلَّ ُخ   ِج ااٌب  فَأ ،  َأ دٌب ا ِج    َأ

ஜ்ஜரலுடன் ன்ண இபேக்கும் ன்தஷ அஷண 
ிட ரன் ன்கநறஶன். ஏடுகறன்ந இபே றகள் 
அணிடம் இபேக்கும். அற்நறல் என்று வபிப் தரர் 
ஷக்கு வன்ஷரண ீரகக் கரட்ெற பேம். 
ற்வநரன்று வபிப்தரர்ஷக்கு வகரளந்து ிட்வடநற 
பம் வபேப்தரகக் கரட்ெற பேம்.  

அந் இடத்ஷ அஷடதர் வபேப்தரகக் கரட்ெற 
பிக்கும் றக்குச் வென்று கண்ஷ படிக் 
வகரண்டு ஷனஷத் ரழ்த்ற அறனறபேந்து ெறநறது 
அபேந்ட்டும். வணணில், அது குபிர்ந் ீரகும்.... 
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ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: 
யளஷதர (ற), தல்: பஸ்னறம்-5624) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2248) 

،  َأ ْي  ٌْي َأ َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأ   ُخ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ الُخ »:  َأ َأ جَّ ٌْي ِج   َأ ْي َأ ُخ  الدَّ  الْيعَأ

ى، ٌُخ ْي َأ ، جُخ َأالُخ  الْي عَأ ِج عَأ ُخ  ال َّ لَّ ٌب   َأ ، جَأ ا ٌب لَأ ا ُخ ُخ   َأ لَّ ٌب  فَألَأ لَّ ُخ ُخ  جَأ جَأ ا ٌب   َأ لَأ  

ஜ்ஜரலுடன் வெரர்க்கவரன்றும் கவரன்றும் 
இபேக்கும். அணிடம் உள்ப கம் வெரர்க்கரகும். 
அணிடபள்ப வெரர்க்கம் கரகும் ண தி 
(மல்) அர் கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: 
உஷதர (ற), தல்: பஸ்னறம்-5623, 5628)12.5 

4)   لم ص ٌح ஃ 2257) 

ةِج   َأ ِج  ٌ َأ غِج ،  ْي ِج  الْي ُخ ا:  َأالَأ   ُخعْي َأ َأ دٌب   َأ َألَأ   َأ ًَّ   َأ َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ   َأ ِج   َأ َأ

الِج  جَّ ثَأ َأ  الدَّ ا  َأ ْي ،  ِج َّ ا»:  َأالَأ   َأ َألْيوُخ صِج ُخاَأ   َأ َأ ؟ ٌُخلْي لْي ُخ اَأ   َأ   ِجلَّ ُخ   ِج ا:  ُخلْيوُخ :  َأالَأ  «ٌَألُخ ُّ  ٌَأ

عَأ ُخ   ِج َّ : ٌَأ ُخ لُخ  َأ   ِجلَّ ُخمْي   ِج   َأ ُخ لَأ  امَأ   َأ عَأ ، الاَّ ا َأ َألْي َأ ااْي لَأى  َأ ْي َأ ُخ   ُخ َأ »:  َأالَأ   َأ   ِج   َأ

لِجاَأ   ِج ْي   « َأ

தி (மல்) அர்கபிடம் ஜ்ஜரஷனக் குநறத்து ரன் 
ிணிஷ ிட அறகரக ஶவநபேம் ிணி 
றல்ஷன. தி ( மல்) அர்கள் ( ன்ணிடம்) உது 
ஶகள்ி ன்ண? ன்று ஶகட்டரர்கள்.ஜ்ஜரலுடன் 
ஷனபவு வரட்டிபம் இஷநச்ெறபம் றபவு 
ீபேம் இபேக்கும் ன்று க்கள் கூறுகறநரர்கள் 
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ன்ஶநன். அற்கு தி (மல்) அர்கள் (இது ன்ண 
திரம்?|) அன் பனம் அல்னரஹ் ஷ 
வல்னரம் கரட்ட ிபேக்கறநரஶணர) அற்ஷந ிட 
இஷ அல்னரஹ்வுக்கு றகவும் ெரரரண 
ஷஶ ன்று கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: பகலர 
(ற), தல்: பஸ்னறம் - 5634, புகரரி-7122) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2252) 

ٌَأ ْي ِجً  لَأى فَأ مِج   َأ  ْي
، الْي َأ مْي دْي ُخ  ُخ ٌَأ لُخ  َأ  فَأ ٌُخ ْي ِج ٌَأ ْي َأجِجٌ ُخ  َأ   ِج ِج  فَأ ،  َأ ٌَأ ْي ُخ ُخ  لَأ ُخ ااَأ  فَأ  ال َّ َأ

، اِج ُخ َأ ْي َأ  فَأ ُخ ْي ااْي ،  َأ مْي  فَأ َأ ُخ وُخ  فَأ ُخلْي ِجوُخ ٌْي ِج لَأ ،  َأ ا ِج َأ ُخ ُخمْي لَأ   َأ ا  َأاْي َأ الَأوْي   َأ ً ا،  َأ   ُخ

غَأ ُخ  دَّ ُخ  لُخ ُخ ً ا،  َأ َأ ْي َأ ،  َأ َأ َأ اصِج َأ ، ٌَأ ْي ِجً ثُخمَّ   َأ َأ مَأ مْي  الْي َأ ْي دْي ُخ  ُخ ٌَأ دُّ  َأ  فَأ ٌَأ ُخ ٌْي ِج  فَأ لَأ   َأ

، لَأ ُخ لْيصَأ ِج ُخ   َأ ْي ٌَأ ، فَأ لْي ُخمْي ٌُخصْي ِج ُخ  َأ   َأ ٌْياَأ   ُخ ْي ِجلٌِج َأ  فَأ مْي  لَأ ٌ ِج دِج ٌْي اٌب   ِج َأ ًْي ،  ِج ْي   َأ مْي الِج ِج   َأ ْي َأ

ٌَأ ُخ ُّ  ٌَأ ُخ لُخ   ِجالْي َأ ِج َأ ِج،  َأ ا فَأ جِجً: لَأ َأ  ْي ِج
،  َأ اِج لُخ  َأ عُخ ُخ   ُخ ا فَأ َأ ْي َأ لُخ  ُخ َأ ٌوِج   ُخ ا ِج عَأ ٌَأ ،  َأ لِج  اللَّ ْي

دْي ُخ  ثُخمَّ  ً   ٌَأ جُخ لِجً ا  َأ اً ا،  ُخ ْي َأ ٌَألْي ِج ُخ ُخ   َأ َأ ٌْي ِج  فَأ عُخ ُخ   ِجال َّ ٌَأ ْياَأ ٌْي ِج  فَأ لَأ َأ ٌَأ َأ  جَأ ْي ،  َأ ْي  الْيغَأ َأ ِج

دْي ُخ  ُخ  ثُخمَّ  ٌُخ ْي ِجلُخ  ٌَأ لَّلُخ  فَأ ٌَأ َأ َأ ،  َأ جْي ُخ ُخ ،  َأ اُخ ا ٌَألْي َأ لَأ َأ ٌْي لِجاَأ   ُخ َأ  فَأ َأ يَأ   ِج ْي   َأ َأ عَأ ٌحَأ   ُخ   َأ  الْي َأ ِج

، ا ْي َأ  مَأ ٌَأ   َأ ْي

.... ஜ்ஜரல் எபே ெபரத்ரரிடம் ந்து (ன்ஷண 
இஷநன் ன்று கூநற ற்றுக் வகரள்ளுரறு) 
அர்களுக்கு அஷப்பு ிடுப்தரன். அர்களும் 
அன் ீது ம்திக்ஷக வகரண்டு அணது 
அஷப்புக்குப் தறன பிப்தரர்கள். உடஶண ரணத் 
றற்கு ( ஷ வதரறபரறு) கட்டஷபி டுரன். 
ஷ வதரறபம். பூறக்கு(த் ரங்கஷப 



48 

 

பஷபக்கச் வெய்பரறு) கட்டஷபி டுரன். பூற 
ரங்கஷப பஷப ஷக்கும். 

(அற்ஷந ஶய்ந்து) அர்கபின் கரல் ஷடகள் 
ற்கணஶ இபேந்ஷ ிடீண்ட றறல்கஷபக் 
வகரண்டஷரகவும் டி கணத்ஷரகவும் 
ிறு றம்திரகவும் ரஷனில் (டீு) றபேம்பும்.  

தின்ணர் ற்வநரபே ெபரத்ரரிடம் ந்து ( ன் 
ஷண இஷநணரக ற்றுக் வகரள்ளுரறு) அர் 
களுக்கு அஷப்பு ிடுப்தரன். ஆணரல் அணது 
அஷப்ஷத அர்கள் றரகரித்து ிடுரர்கள். அர் 
கபிடறபேந்து அன் றபேம்திச் வென்று ிடுரன். 
அணரல் அர்கள் தஞ்ெத்ரலும் நட்ெறரலும் 
தரறக்கப்தட்டர்கபரகக் கரஷனப் வதரளஷ அஷட 
ரர்கள். அர் கபின் ஷககபில் அர்கபின் 
வெல்ம் தும் (றஞ்ெற) இபேக்கரது.  

அன் தரஷடந் இடவரன்ஷநக் கடந்து 
வெல்ரன். அஷப் தரர்த்து உன்ணிடம் இபேக் கறன்ந 
புஷல்கஷப வபிப் தடுத்து ன்று கூறு ரன். 
அப்ஶதரது ( வபிப் தடும்) அந்ப் புஷல்கள் 
இரித் ஶணகீ்கஷப (தின்தற்நறச் வெல்லும் ஶணகீ் 
கஷப)ப் ஶதரன்று அஷணப் தின்வரடர்ந்து 
வெல்லும்.  
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தின்ணர் அன் ரட்டெரட்டரண இஷபஞர் எபே 
ஷ அஷத்து அஷ ரபரல் வட்டி இபே 
துண்டுகபரக்கற அப்வதய்பம் தூத்றற்கு இஷடவபி 
ிட்டு ( அவ்ிண் ஷடபம்) ஶதரடுரன். தின்ணர் 
அந்ச் ெடனத்ஷ அஷப்தரன். உடஶண அந் 
இஷபஞர் பகம் திகரெறக்க ெறரித்துக் வகரண்ஶட 
ளந்து பேரர்... ண தி ( மல்) அர்கள் கூநற 
ணரர்கள். ( அநறிப்தர்: ரஸ் இப்னு மம்ஆன் 
(ற), தல்: பஸ்னறம்-5629) 

தஜ்ஜாக எதிர்த்து ிற்கும் இக யிசுயாைி: 

தி(மல்) அர்கள் ஜ்ஜரல் குநறத்து கூநற 
பன்ணநற ிப்புக்ஶகற்த அஷணபம் அணது 
குப்தங்கஷபபம் அஷடரபம் கண்டு வகரள்ளும் 
பஃறன்கள் அஷண றர்த்து றற்தரர்கள்.  

4)   لم ص ٌح ஃ 2251) 

دِج   ْي  ٌْي ِج   ْي ِج  ال َّ ْي َأ ِج   َأ ْي ،  ْي ِج  جُخ َأ ٌْي ٍن ٌْي ِج   َأ ٌِج ِج   َأ ْي  لُخ َأ ،  ْي ِج  جُخ َأ ٌْي ٍن ااِج   َأ ِج  لُخ َأ   ْي ِج  اللَّ َّ

، ا َأ عَأ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ َأ َأ :  َأالَأ   َأ ْي ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ الَأ   َأ َأ جَّ اوَأ  الدَّ اةٍن،  َأ دَأ  فَأ َأ َّ َأ  غَأ

، فِجٌ ِج  فَّ َأ ا ُخ   َأ َّى  َأ َأ لَّ لَأ ا ِج َأ ِج  فِجً  َأ ، اَأ لِج ا اللَّ ْي ا فَألَأ َّ لَأ ٌْي ِج   ُخ ْي لِجاَأ   َأ َأ َأ   ِجلَأ ا،  َأ لَأ : فَأ َأالَأ  فٌِج

ا» ؟  َأ مْي ا « َأ ْيلُخ ُخ ا:  ُخلْيلَأ وَأ   ِج   َأ ُخ لَأ  ٌَأ الَأ   َأ َأ ْي جَّ اًة، الدَّ دَأ وَأ  غَأ ، فِجٌ ِج  فَأ َأ َّلْي وَأ فَّعْي   َأ َأ

ا ُخ   َأ َّى لَّ لَأ ا ِج َأ ِج  فِجً  َأ ، اَأ لِج ٌْي ُخ »: فَأ َأالَأ  اللَّ ْي الِج  غَأ جَّ فُخلِجً الدَّ ،  َأ ْي َأ مْي ٌْي ُخ لَأ وْي   ِج ْي   َأ  ٌَأ ْي ُخ

ا ،  َأ َألَأ مْي ا فٌِج ُخ جِجٌجُخ ُخ  فَأ َألَأ ،  َأ مْي وْي   َأ ِج ْي  دُخ لَأ ُخ وُخ  ٌَأ ْي ُخ لَأ ْي ،  َأ مْي جِجٌجُخ  فَأا ْي ُخ ٌب  فٌِج ُخ  لَأ ْي ِج ِج   َأ

لٌِج َأ ِجً  َأ ُخ  لَأى  َأ لِّ   َأ لِجمٍن   ُخ   ُخ ْي
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எபே ரள் கரஷனில் அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) 
அர்கள் ஜ்ஜரஷனப் தற்நறக் குநறப்திட்டரர்கள். 
அன் வரடர்தரக(ப் ஶதெற ஶதரது) அர்கள் ( ெறன 
ெம் குஷனத்) ரழ்த்வும் (ெறன ெம் குஷன) 
உர்த் வும் வெய்ரர்கள். கஷடெறில் அன் 
(அபேகற லுள்ப) ஶதரீச்ெத் ஶரப்புகளுக்கறஷடஶ 
இபேக்கறநரஶணர ன்று ரங்கள் ண்ணும் அபவுக்குப் 
ஶதெறணரர்கள்.  

தின்ணர் ரங்கள் ( றுதடிபம்) ரஷனப் வதரளறல் 
திர்கபிடம் ந்ஶரம். அப்ஶதரது ஜ்ஜரஷனக் 
குநறத் அச்ெம் ங்கள் பகங்கபில் இபேப்தஷ 
அர்கள் அநறந்து வகரண்டு உங்களுக்கு ன்ண 
ஶர்ந்து? ன்று ஶகட்டரர்கள். ரங்கள் அல்னரஹ் 
ின் தூஶ! ரங்கள் ( இன்று) கரஷனில் ஜ்ஜர 
ஷனப் தற்நறக் குநறப்திட்டீர் கள். (அப்ஶதரது) அஷணப் 
தற்நற (குஷன) ரழ்த்றபம் உர்த்றபம் ஶதெறணரீ்கள். 
இறுறில் அன் ( அபேகற லுள்ப) ஶதரீச்ெ த் 
ஶரப்புகளுக்கறஷடஶ இபேக்கறநரஶணர ன்று ரங்கள் 
ண்ணும் அபவுக்குப் ஶதெற ணரீ்கள். அதுரன் ங்கள் 
அச்ெத்றற் குக் கரம் ன்று கூநறஶணரம். 

அப்ஶதரது திர்கள், ரன் உங்கள் ித்றல் 
வதரிதும் அஞ்சுது ஜ்ஜரஷனக் குநறத்து அல்ன. 
ரன் உங்கபிஷடஶ ( உிபேடன்) இபேக்கும்ஶதரது 



51 

 

அன் ஶரன்நற ணரல் அணிடறபேந்து உங்கஷபக் 
கரக்க ரஶண ரரடுஶன். ரன் உங்கபிஷடஶ 
இல்னர ஶதரது அன் வபிப்தட்டரல் அப் ஶதரது 
எவ்வரபே ( பஸ்னறரண) ணிபேம் க்கரக 
ரரடிக் வகரள்ப ஶண்டும். அல்னரஹ் எவ்வரபே 
பஸ்னறபக்கும் ணது ெரர்தில் வதரறுப்தரபணரக 
இபேப்தரன் ணக் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: ரஸ் 
இப்னு மம்ஆன் (ற), தல்: பஸ்னறம் 5629) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2256) 

ا لَأ ثَأ دَّ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ً ا  َأ َأ ًٌثا ٌَأ ْي دِج ًٌ    َأ ،  َأ ِج  اَأ ِج الِج جَّ ا َأ  الدَّ  فَأ َأ

ا ا، فٌِج َأ لَأ ثَأ دَّ مٌب   َأ ُخ َأ  ٌَأ ْي ِجً،' :  َأالَأ   َأ ٌْي ِج   ُخ َأ َّ لَأ لَأ   َأ ْي   َأ دْي ُخ ٌلَأ ِج، لِج َأاوَأ  ٌَأ دِج لْي َأ ِجً الْي َأ ٌَأ   ِجلَأى فَأ

عْي ِج  ااِج   َأ لًِج الَّ ِجً ال ِّ َأ ،  َأ ٌلَأ َأ دِج وُخ  الْي َأ ٌَأ ْي ُخ ٌْي ِج  فَأ لٌب  ٌَأ ْي َأ ِج ٍن   ِجلَأ جُخ ٌْي ُخ   ُخ َأ   َأ   َأ ْي  - اللَّااِج   َأ

ٌْي ِج   ِج ْي  ٌَأ ُخ لُخ  - اللَّااِج   َأ دُخ : لَأ ُخ  فَأ الُخ   َألَّاَأ   َأ ْي َأ جَّ ي الدَّ ا الَّ ِج لَأ ثَأ دَّ لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأ   ُخ  صَأ

ٌْي ِج  لَأ لَّمَأ   َأ ،  َأ َأ ٌثَأ ُخ دِج ٌَأ ُخ لُخ   َأ الُخ  فَأ جَّ ٌْي ُخمْي : الدَّ لْيوُخ   ِج ْي   َأ َأ َأ ا،  َأ َأ ، ثُخمَّ   َأ َأ ٌْي ُخ ُخ ٌَأ   َأ َأ ُخ ُّ  َأ   َأ ْي

؟ فِجً  ْي ِج
َأ ٌَأ ُخ لُخ  َأ  ااْي ،: فَأ ٌَأ ْي ُخلُخ ُخ   َأالَأ   َأ ٌٌِج ِج، ثُخمَّ  فَأ ٌَأ ُخ لُخ  ٌُخ ْي ٌٌِج ِج   ِجٌ َأ  فَأ ا  َأ ِج : ٌُخ ْي وُخ   َأ لْي   ُخ

اَأ  دَّ   َأاُّ  فٌِج ةً   َأ َأ ٌ َأ لًِّ  َأصِج ااْي َأ   ِج  

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் எபே ரள் 
ஜ்ஜர ஷனக் குநறத்து ீண்ட யீஸ் என்ஷந 
அநறித்ரர்கள். அஷணப் தற்நற ங்களுக்கு தி 
(மல்) அர்கள் அநற ித்ற்நறல் இஷபம் 
அடங்கும்.  

ீணரின் வபேக்கபில் தஷது ஷட வெய்ப் 
தட்டிபேக்கும் றஷனில் ஜ்ஜரல் பேரன். ீணர 
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ஷடுத்து (ரம் ரட்டுத் றஷெில்) உள்ப உர் 
றனம் என்நறல் அன் ங்குரன்.  

அந் ரபிஶன க்கபிஶனஶ ெறநந்ர் கபில் எபே 
ணிர் அணிடம் புநப்தட்டுச் வென்று, ணது 
வெய்றஷ அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் 
ங்களுக்கு பன் ணநறிப்புச் வெய்ரர்கஶபர அந் 
ஜ்ஜரல் ீரன் ன்று ரன் உறுற கூறுகறஶநன்| 

ன்று கூறுரர்.  

அப்ஶதரது ஜ்ஜரல் ரன் இஷக் வகரன்று திநகு 
உிரக்கற ிட்டரல் அப்ஶதரதுர ( ரன் 
இஷநன்ரன் னும்) ித்றல் ெந்ஶகம் வகரள் 
ரீ்கள் ன்று ( ம்படன் உள்பர்கபிடம்) ஶகட் 
தரன். க்கள் இல்ஷன ன்று தறனபிப்தரர்கள். 
உடஶண அன் அந் ணிஷக் வகரன்று திநகு 
உிரக்குரன். உடஶண அந் ணிர் அல்னரஹ் 
ின் ீரஷரக! ரன் இன்று உன்ஷண அநறந்து 
வகரண்டஷ ிட ன்நரக ஶறு ப்ஶதரதும் 
அநறந்து வகரண்ட றல்ஷன ன்று வெரல்ரர். 
உடஶண ஜ்ஜரல் அம்ணிஷ வகரல்ன ிபேம்பு 
ரன். ஆணரல் அர் ீது அனுக்கு ஆறக்கம் 
(அறகரம்) ங்கப்தட ரட்டரது ண தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: அபூ மதீுல் 
குத்ரி (ற), தல்: புகரரி 7132, 1882) 
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4)   لم ص ٌح ஃ 2256) 

ٌدٍن   َأ ِجً  َأ ْي  عِج ،  َأ يِّ دْي ِج لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ   َأالَأ :  َأالَأ  الْي ُخ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ وُخ ' :  َأ َأ  ٌَأ ْي ُخ

الُخ  جَّ جَّ ُخ  الدَّ ٌَأ َأ َأ لَأ ُخ  فَأ لٌب   ِج َأ جُخ ،  ِج َأ   َأ لٌِج َأ لْي َأا ُخ  الْي ُخ ْي ِج الِجحُخ  فَأ َأ الِجحُخ  - الْي َأ َأ الِج   َأ َأ جَّ  - الدَّ

ٌَأ ُخ لُخ  َأ  ٌْي َأ : لَأ ُخ  فَأ ؟  َأ دُخ عْي ِج ٌَأ ُخ لُخ   َأ دُخ : فَأ ا  ِجلَأى  َأ ْي ِج ي  َأ َأ ، الَّ ِج وَأ ٌَأ ُخ لُخ  َأ :  َأالَأ   َأ َأ : لَأ ُخ  فَأ

ا  َأ َأ  ا؟  ُخ ْي ِج ُخ   َأ لَأ ٌَأ ُخ لُخ   ِج َأ ِّ ا: فَأ ا  َأ لَأ ،  ِج َأ ِّ ٌَأ ُخ لُخ  َأ   َأ َأااٌب ٌَأ ُخ لُخ  ا ْي ُخلُخ  ُخ،: فَأ لُخ ُخمْي  فَأ عْي   َأ

عْي ٍن  ٌْياَأ : لِج َأ مْي   َأدْي   َألَأ ا ُخ مْي  لَأ َأ ًدا  َأ ْي ُخلُخ ا  َأ ْي   َأ ُّ ُخ ،  َأ َأ لِج ُخ  َأ :  َأالَأ  دُخ لَأ ُخ اَأ لْي ٌَأ   ِجلَأى  ِج ِج  فَأ

، الِج جَّ ا الدَّ ،  َأ  ُخ  فَأإِج َأ ا:  َأالَأ  الْي ُخ ْي ِج ُخ ا ٌَأ ٌُّ َأ ا اللَّااُخ   َأ الُخ   َأ َأ جَّ ي الدَّ   ِج   َأ ُخ لُخ   َأ َأ َأ  الَّ ِج

لَّى ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ٌَأ ْي ُخ ُخ :  َأالَأ   َأ َأ الُخ  فَأ جَّ ،  ِج ِج  الدَّ ٌُخ َأ َّحُخ ٌَأ ُخ لُخ  فَأ   َأ ُخجُّ  ُخ،  ُخ ُخ  ُخ : فَأ

ٌُخ  َأ ُخ  لُخ ُخ   َأ ْي ُخ ُخ  فَأ اْي ً ا،  َأ َأ ٌَأ ُخ لُخ :  َأالَأ  لَأ ْي ا  َأ َأ : فَأ ٌَأ ُخ لُخ :  َأالَأ   ِجً؟  ُخ ْي ِج ُخ   َأ وَأ : فَأ   َألْي

ٌحُخ  ، الْي َأ ِج اوُخ ٌُخ ْي َأ ُخ :  َأالَأ  الْي َأ َّ ٌُخ ْي َأ ُخ   ِج ِج  فَأ ا ِج  فَأ ٌْي َأ  ٌُخ َأ َّ َأ   َأ َّى  َأ ْي ِج ِج ِج   ِج ْي   ِجالْي ِج ْي َأ   َأ

ٌْي ِج، لَأ جْي ً ثُخمَّ :  َأالَأ   ِج الُخ  ٌَأ ْي ِج جَّ ٌْي َأ  الدَّ ،  َأ ٌْي ِج عَأ َأ ،: لَأ ُخ  ٌَأ ُخ لُخ  ثُخمَّ  الْي ِجاْي ي  ُخمْي ٌَأ ْي َأ ِج   َأا ِجً ا، فَأ

ٌَأ ُخ لُخ   ِجً؟  َأ ُخ ْي ِج ُخ : لَأ ُخ  ٌَأ ُخ لُخ  ثُخمَّ :  َأالَأ  ا: فَأ وُخ   َأ دْي دَأ اَأ  ا ْي ًة،  ِج َّ  فٌِج ٌ َأ  ثُخمَّ :  َأالَأ   َأصِج

ا: ٌَأ ُخ لُخ  ا ٌَأ ٌُّ َأ لُخ   َأ   ِجلَّ ُخ  اللَّااُخ   َأ عَأ ي ٌَأ ْي دِج عْي دٍن   َأ ،  ِج َأ   ِج َأ َأ ٌَأ ْي ُخ ُخ ُخ :  َأالَأ  اللَّااِج الُخ  فَأ جَّ  الدَّ

، ٌَأ ْي َأ َأ ُخ لَأ  لِج عَأ ٌُخجْي ا فَأ ٌْي َأ   َأ اً ا،  َأ ْي ُخ َأ ِج ِج   ِجلَأى  َأ َأ َأ ِج ِج   َأ ٌ ُخ  فَأ َأ  لُخ َأ ٌْي ِج  ٌَأ ْي َأاِج ً ،  ِجلَأ :  َأالَأ   َأ ٌِج

ٌَأ ْي ُخ ُخ  ٌْي ِج  فَأ دَأ ٌَأ ٌْي ِج   ِج لَأ جْي ٌَأ ْي ِج ُخ   َأ ِج وُخ   ِج ِج، فَأ ٌَأ ْي ِج ا اللَّااُخ  فَأ فَأ ُخ   َألَّ َأ ،  ِجلَأى  َأ َأ ا ِج ا اللَّ   َأ ِجلَّ َأ

ًَأ  لَّ ِج  فِجً  ُخلْي ِج لَّى  ِج   َأ ُخ لُخ  فَأ َأالَأ  ' الْيجَأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ا»:  َأ َأ مُخ   َأ َأ  اللَّااِج   َأ ْي َأ

ةً  ادَأ دَأ   َأ َأ لْي وِّ   ِج ٌ َأ   َأ الَأ ِج الْيعَأ  

 

ஜ்ஜரல் புநப்தட்டு பேம் ஶதரது இஷந ம்திக்ஷக 
ரபர்கபில் எபேர் அஷண ஶரக்கறச் வெல்ரhர். 
அப்ஶதரது அஷ ஆபம் ந்ற ஜ்ஜரனறன் 
தரகரப்புப் தஷடிணர் றர் வகரண்டு ங்ஶக வெல் 
கறநரய் ன்று ஶகட்தரர்கள். அந் ணிர் இப்ஶதரது 
புநப்தட்டு இபேக்கும் இந் ணிஷண ஶரக்கறச் 
வெல்கறஶநன் ன்று தறனபிப்தரர். அற்கர்கள் ம் 
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இஷநஷண(ஜ்ஜரஷன) ீ ம்த ில்ஷனர ன்று 
ஶகட்தரர்கள். அந் ணிர் ம் இஷநன் ரர் 
ன்தது வரிரது அல்ன ன்று கூறுரர். அற் 
கர்கள் இஷண வகரல்லுங்கள் ன்று கூறுரர்கள். 
அப்ஶதரது அர்கபில் ெறனர் ெறனரிடம் உங்கள் 
இஷநன் ( ஜ்ஜரல்) ரஷபம் ரணின்நற வகரல் 
னக்கூடரது ண உங்களுக்கு ஷட ிறக்க 
ில்ஷனர? ன்று கூறுரர். ஆகஶ அர்கள் 
அந் ணிஷ ஜ்ஜரனறடம் வகரண்டு வெல்ரர்கள். 
அந் இஷந ம்திக்ஷக ரபர் ஜ்ஜரஷன கரணும் 
ஶதரது க்கஶப இன் ரன் அல்னரஹ்ின் தூர் 
(மல்) அர்கள் குநறப்திட்ட ஜ்ஜரல் ஆரன்.ன்று 
வெரல்ரர். 

உடஶண ஜ்ஜரனறன் உத்ின் ஶதரரில் அர் 
திடித்து வகரண்டுப்தட்டு தூண்களுக்கறஷடஶ 
றறுத்ப்தடுரர். இஷணப்திடித்து இணது ஷன 
ஷ திபந்து ிடுங்கள். ன்று அன் கட்டஷப 
ிடுரன் அப்ஶதரது அர் பதுகும் ிறும் 
ஙீ்கும் அபவுக்கு அடிக்கப்தடுரர். திநகு ஜ்ஜரல் 
ன்ீது ீ ம்திக்ஷக வகரள்ப ில்ஷனர ன்று 
ஶகட்தரன் அற்கு அந் ணிர் ீவதபேம் வதரய்ன் 
ஸீஹ் ஆரய் ன்று கூறுரர். திநகு அது 
உச்ெந்ஷனில் ம்தத்ஷ ஷத்து அறுத்து 
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அபேஷட இபே கரல்கள் ஷ ணித்ணிஶ 
திபக்கும் தடி கட்டஷபிடப்தடும்.  

அவ்ரஶந வெய்து அது உடஷன இபேதுண்டு 
கபரக்கறதும் அவ்ிபே துண்டுகளுக்கறஷடில் 
ஜ்ஜரல் டது பேரன். திநகு அந் உடஷனப் 
தரர்த்து ள ன்தரன் உடஶண அந் ணிர் உிர் 
வதற்று ஶரக ளந்து றற்தரர். திநகு அரிடம் 
ன்ீது ம்திக் வகரள்கறநரர? ன்று ஜ்ஜரல் 
ஶகட்தரன் அற்கு அந் ணிர் உன்ஷணப்தற்நற 
இன்னும் கூடுனரகஶ ரன் அநறந்து வகரண்ஶடன் 
ன்று வெரல்ரர்.  

திநகு அந் ணிர் க்கஶப! ( இன் இவ்ர 
வநல்னரம் வெய்ரல் இஷண இஷநன் ன்று 
ம்திிடரீர்கள் இன் ணக்குப்திநகு க்கபில் 
ஶவநஷபம் துவும் வெய்படிரது ன்று 
கூறுரர். 

உடஶண ஜ்ஜல் அஷ அறுப்தற்கரகப்திடிப்தரன் 
ஆணரல் அப்ஶதரது அது திடரிினறபேந்து கரஷந 
ளம்பு ஷிலுள்ப தகுற வெம்தரக ரநறிடும். 
ஆகஶ அணரல் அஷ என்றும் வெய்படிரது. 
திநகு ஜ்ஜரல் அந் ணிரின் ஷககஷபபம் 
கரல்கஷபம் திடித்து தூக்கற நறரன். அந் 
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ணிஷ ஜ்ஜரல் வபேப்தில் ிட்டரன் ண க்கள் 
ண்ிக் வகரள்ரர்கள். ஆணரல் அர் சுர்க் 
கத்றல் ரன் ெீப்தட்டிபேப்தரர். இந் ணிர் ரன் 
அகறனத்றன் அறதறரண அல்னரஹ்ிடம் க்கபி 
ஶனஶ கத்ரண உிர் றரகம் வெய்ரர 
ன்று அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். 
அநறிப்தர்: அபூமிதுல் குத்ரி(னற) ( தல் 
:பஸ்னறம் 

PART 03 
யூதர்ைள் தஜ்ஜாலுைன் ஒன்ிகணதல்: 

ஜ்ஜரல் வபிப்தட்டவுடன் அனுடன் பெர்கள் 
என்று ஶெர்ரர்கள். பஸ்னறம்களுக்கு தஷகஷ 
தரரட்டும் பெர்கள் அந் தஷகஷின் 
இன்னுவரபே டிரக ஈரனுக்வகறரக 
வெற்தடும் ஜ்ஜரலுடன் இஷந்து வகரள்ரர்கள். 
அதுஶதரல் அகனரண பகங்கஷபக் வகரண்ட 
க்களும் பஸ்னறம்களுக்வகறரக ஜ்ஜரலு டன் 
என்நறஷணரர்கள். இர்கள் அஷணஷபம் 
பஸ்னறம்கள் வற்நறக் வகரள்ரர்கள். 

4)   لم ص ٌح ஃ 2266) 
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،  ْي ِج   َألَأاِج   َأ ِّ ِج   َأ ْي   الِجاٍن لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ  ٌَأ ْي َأ ُخ »:  َأالَأ   َأ َأ

الَأ  جَّ ، ٌَأ ُخ دِج   ِج ْي  الدَّ ا َأ عُخ  َأ   َأصْي َأ َأ مُخ   َألْيً ا  َأ ْي ٌْي ِج لَأ الِج َأ ُخ   َأ ٌَأ الاَّ » 

ஜ்ஜரஷனப் தின்வரடர்ந்து அஸ்த யரன்| ரட்ஷடச் 
ஶெர்ந் பெர்கபில் ளதரிம் ஶதர் பேரர்கள். 
அப்ஶதரது அர்கள் ரனறெர| னும் (ஶகரடு ஶதரட்ட 
வகட்டிரண) எபேஷக ஆஷட அிந்றபேப் தரர்கள் 
ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: 
அணஸ் (ற), தல்: பஸ்னறம்-5643) 

4)  ا   و ال    ي  ل  ஃ 509) 

ٌ ِج   َأ ْي ٍن   َأ ِجً  َأ ْي  دِّ ا:  َأالَأ  الصِّ لَأ ثَأ دَّ ِج   َأ ُخ لُخ   َأ لَّى  َّ ُخ  صَأ
ٌْي ِج   َّ لَأ لَّمَأ   َأ ' :  َأالَأ   َأ َأ

الُخ  جَّ وُخ  الدَّ ا ٌُخ َأالُخ   ِجال َأ ْي ِج ِج   َأ ْي ٍن   ِج ْي  ٌَأ ْي ُخ ،: لَأ َأ ا ُخ ا َأ عُخ ُخ   ُخ َأ امٌب  ٌَأ ْي َأ   َأ َأ َّ   َأ ْي َأ

جُخ  َأ ُخمُخ  ا ُّ   ُخ جَأ ال ُخاْي َأ َأ ُخ  ال َأ  ': 

ஜ்ஜரல் (ீணரின்) கறக்குப் தகுறில் குரமரன் 
னும் இடத்றனறபேந்து வபிரகுரன். ஶரனரல் 
படப்தட்ட ஶகடங்கஷபப் ஶதரன்று அகனரண 
பகங் கஷபபஷட கூட்டத் றணர்கள் அஷண 
தின்வரடர்ந்து வெல்ரர்கள் ண தி(மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். 

அநறிப்தர்; அபூதக்கர் மறத்ீக்(னற) தல்: றரிற 

4) ال  ا ي ص ٌح ஃ 43) 
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ا لَأ ثَأ دَّ ،  ْي ُخ   َأ ْي ُخ   َأ لِجوَأ غْي ًُّ   َأالَأ :  َأالَأ   َأ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ااِج   ِج ْي   ِج َّ »:  َأ َأ   َأ ْي َأ

ا َأ ِج  ً ا  ُخ َأا ِجلُخ ا  َأ ْي  ال َّ لُخ  َأ   َأ ْي عِج لْي َأ الَأ  ٌَأ ، لِجعَأ عَأ ِج ااِج   ِج ْي   َأ ِج َّ  ال َّ ا َأ ِج   َأ ْي َأ   َأ ْي  ال َّ

ً ا  ُخ َأا ِجلُخ ا ا َأ   َأ ْي جُخ  ِج،  ِج َأ جُخ  َأ ُخمُخ   َأ َأ َّ  ال ُخ ا ُّ   ُخ جَأ ال ُخاْي َأ َأ ُخ  ال َأ  

படிரனரண வெபேப்புகஷப அிகறந எபே 
ெபரத் றணபேடன் ீங்கள் ஶதரரிடுது, இறுற 
ரபின் அஷட ரபங்கபில் என்நரகும். ஶரனரல் 
படப்தட்ட ஶகடங் கஷபப் ஶதரன்று அகனரண 
பகங்கஷபபஷட எபே ெபரத்றணபேடன் 
ீங்கள் ஶதரரிடுதும் இறுற ரபின் 
அஷடரபங்கபில் என்நரகும். 

பஸ்ிம்ைள் யூதர்ைக   பயற்ி 
பைாள்ல்: 

பெர்கள் பஸ்னறம்களுக்வகறரக டரத்ற பேம் 
அட்ட கரெங்கள்; அணிரங்கள் ஜ்ஜரல் ந் 
திநகும் வரடர்ந்ரலும் அஷ அஷணத்ஷபம் 
பஸ்னறம்கள் இறுறரக வற்நறக் வகரள்ரர்கள். 

4)   لم ص ٌح ஃ 2239) 

دَأ   َأ َّ  لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   َأ ْي َأ َأ ُخ،  ُخ َأ َأ   ْي َأ   ِج   َأ ْي ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ' :  َأالَأ   َأ َأ

مُخ  ٌَأ ُخ دُخ   ُخ َأا ِجلُخ ُخ لَّاُخ  َأ  الْي ، فَأ ُخ َأ مْي ٌْي ِج لَأ جَأ ُخ  ٌَأ ُخ لَأ   َأ َّى  َأ ا: الْي َأ لِجمُخ  ٌَأ ا  ُخ ْي يٌّي   َأ َأ  ٌَأ ُخ دِج

ا ِجً فَأا ْي ُخلْي ُخ   َأ َأ  
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ீங்கள் பெர்களுடன் ஶதரர் புரிந்து அர்கஷப 
வற்நற வகரள்ரீ்கள். அர்கள் ீது உங்களுக்குச் 
வெல்ரக்கு ற்தடும். ந்பவுக்வகன்நரல் 
(கல்லுக்குப் தின் எபே பென் எனறந்து வகரள்ரன்) 
அப்ஶதரது அந்க் கல் பஸ்னறஶ! இஶர எபே 
பென் ணக்குப் தின்ணரல் இபேக்கறநரன். ீ ந்து 
அஷணக் வகரன்று ிடு ன்று கூறும் ன்று தி 
(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ( அநறிப்தர்: 
அப்துல்னரஹ் இப்னு உர் ( ற), தல்: பஸ்னறம்-
5598, 5601) 

4)   لم ص ٌح ஃ 2239) 

ةَأ،  َأ ِجً  َأ ْي   ٌْي َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   ُخ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ا َأ ُخ   َأ ُخ مُخ   َأ ' :  َأالَأ   َأ َأ  ال َّ

لِج ُخ  َأ  ٌُخ َأا ِجلَأ   َأ َّى ، الْي ُخ ْي ٌَأ ُخ دَأ ٌَأ ْي ُخلُخ ُخمُخ  الْي لِج ُخ  َأ  فَأ يُّ  ٌَأ ْي َأ ِج َأ   َأ َّى الْي ُخ ْي ٌَأ ُخ دِج   ِج ْي  الْي

ااِج  جَأ ِج   َأ َأ ، الْي َأ ال َّجَأ ِج ٌَأ ُخ لُخ   َأ جَأ ُخ  فَأ ا: ال َّجَأ ُخ   َأ ِج  الْي َأ لِجمُخ  ٌَأ ا  ُخ ْي دَأ  ٌَأ ا  ِج   َأ ْي   َأ َأ

يٌّي  لْي ِجً، ٌَأ ُخ دِج الَأ   َأ عَأ ، فَأ َأ ،  ِج َّ  فَأا ْي ُخلْي ُخ إِجلَّ ُخ  الْيغَأ ْي َأدَأ ٌَأ ُخ دِج   َأجَأ ِج   ِج ْي  فَأ الْي  ' 

பஸ்னறம்கள் பெர்களுடன் பத்ம் புரிபம் ஷ 
றுஷரள் ரது. அப்வதரளது பெர் கள் 
கற்களுக்கும் ங்களுக்கும் தின்ணரல் எனறந்து 
வகரள்ர். அக்கற்களும் ங்களும் பஸ்னறஶ! 
இஶர ணக்குப் தின்ணரல் எபே யளற 
எனறந்துள்பரன். ரபேம்! அஷண வகரன்று 
ிடுீரக ன்று கூறும். யர்கத்| ன்ந த்ஷ 
ி, அது யளறகபின் ரகும் ண தி (மல்) 



60 

 

அர்கள் கூநறணரர் கள். ( அநறிப்தர்: அபூ 
யளஷர (ற), புகரரி, பஸ்னறம்) 

 

தஜ்ஜாிைநியந்து ாதுைாப்பு தைாபல்: 

ஜ்ஜரல் ந்தும் க்கள் ஷனகபின் தக்கம் 
ிண் ஶடரடுரர்கள் ண தி ( மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். (அநறிப்தர்: உம்ப ரீக் (ற) தல்: 
பஸ்னறம்) 

ஜ்ஜரனறன் குப்தம் றகப் வதபேம் அதரகரணரக 
இபேக்கும் ன்தணரல் அஷண ெந்றக்கஶண்டும் 
ன்தஶர அன் கரனத்றல் ரஶண்டும் ன்று 

 றர்தரர்ப்ஶதர இபேக்கக்கூடரது. ஜ்ஜரனறன் தித்ணர 
ினறபேந்து தரதுகரப்பு வதறுரறு  தி(மல்) 
அர்கள் ி பள்பரர்கள். 

4)   لم ص ٌح ஃ 2266) 

ا َأ  لَأ ْي ِجً  ،  ْي َأ   ِج ْي َأ ٌْي ٍن صَأ اوَأ  فَأ َأالَأ   ُخ مٍن   َأ مْي : ٌَأ ْي ا ِج ُخ لِجً  ِجلَّ ُخ ،  ِجلَأى لَأ ُخجَأ الٍن جَأ ا  ِج الُخ ا  َأ   َأ

لَأ َأ  لَّى  ِج  لِج َأ ُخ لِج   ِج َأ ْي ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ لًِّ،  َأ َأ لَأمَأ   َأ َأ   ِج ٌثِج ِج   َأ ْي دِج لًِّ،  ِج َأ وُخ   ِج عْي   َأ ِج

لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ  ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ا»: ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ ٌْي َأ   َأ لْي ِج   َأ مَأ   َأ امِج   ِجلَأى  دَأ ٌَأ ا َأ ِج   ِج  ال َّ

لْي ٌب  الِج   ِج َأ   َأ ْي َأ ُخ   َأ جَّ الدَّ »، 
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(பல் ணிர்) ஆம் ( அஷன) அர்கஷபப் 
தஷடத்து பல் பக படிவு ரள் ற்தடும்ஷ 
ஜ்ஜரஷன ிட (குப்தத்ஷ ற்தடுத்துகறன்ந றகப் 
வதபேம் தஷடப் ஶததும் இல்ஷன ன்று தி(மல்) 
அர்கள் கூநறபள் பரர்கள்.  அநறிப்தர் :இம்நரன் 
யழஷென் (னற) தல் : பஸ்னறம் 

1)   لم ص ٌح ஃ 555) 

،  َأ ِجً  َأ ْي  ااِج دَأ ًَّ   َأ َّ  الدَّ ْي لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ٌَأاوٍن   َأ ْي َأ   َأ ِج َأ   َأ ْي »:  َأالَأ   َأ َأ   

لِج   ِج ْي  ةِج   َأ َّ مَأ  الْي َأ ْي ِج   ُخ  َأ صِج الِج   ِج َأ   ُخ جَّ الدَّ ». 

ர் சூதுல் கஹ்தின் பல் தத்து ெணங்கஷப 
ணண றடுகறநரஶர அர் ஜ்ஜரனறபேந்து 
தரதுகரக்கப் தடுரர் ண தி(மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள். 

அநறிப்தர்:அபூர்ர(னற)  தர்ல்: பஸ்னறம் 

1)   لم ص ٌح ஃ 412) 

،  َأ َّ  ا ِج َأ َأ وَأ   َأ ًِّ   َأ ْي لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ ،  َأ َأ ًِّ   َأ َّ   َأ ْي َأ َأ ْي ُخ لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ   َأ

لَّمَأ  ا َأ   َأ َأ دْي ُخ   َأ ةِج  فِجً ٌَأ اوِج   ِج ْي   ِجاَأ   َأ ُخ  ُخ   ِجلًِّ الل ُخمَّ  »الصَّ َأ ،  َأ َأ   ِجاَأ   َأ َأ ُخ  ُخ  الْي َأ ْي ِج

لَأ ِج   ِج ْي  ٌحِج  فِج ْي ، الْي َأ ِج الِج جَّ لَأ ِج   ِج ْي   ِجاَأ   َأ َأ ُخ  ُخ  الدَّ ا فِج ْي ٌَأ ، الْي َأ ْي اوِج الْي َأ َأ   َأ ُخ  ُخ   ِجلًِّ الل ُخمَّ   َأ

مِج   ِج َأ   ِجاَأ 
مِج  الْي َأ ْيثَأ غْي َأ الْي َأ  « َأ

அல்னரஹ்ின் தூர் தி ( மல்) அர்கள் 
தின்பேரறு திரர்றத்து ந்ரர்கள்.  
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ரஅல்னரஹ்! உன்ணிடம் ரன் கத் றன் 
ஶெரஷண ினறபேந்தும் கத்றன் ஶ 
ஷணினறபேந்தும் ண் ஷந ( கப்றுஷட) 
ஶெரஷணினறபேந்தும் ண்ஷநின் ஶ 
ஷணினறபேந்தும் வெல்த்றன் ீங்கறனறபேந்தும் 
றுஷின் ஶெரஷணின் ீங்கறனறபேந்தும் 
தரதுகரப்புக் ஶகரபேகறஶநன். ஸீயளத் ஜ்ஜர னறன் 
ஶெரஷணின் ீங்கறனறபேந்தும் தரதுகரப்புக் 
ஶகரபேகறஶநன். ( அநறிப்தர்: அிர ( ற), தல்: 
பஸ்னறம்-5242) 

பஸ்ிம்ைின் பயற்ியும் தஜ்ஜாின்  
ததாழ்யியும்; 

ஜ்ஜரனறன் பேஷகபம்  வெற்தரடுகளும் றகப் 
வதபேம் குப்தங்கஷப றகழ்த்றணரலும் அற்கு பன் 
பஸ்னறம் கள் தன வற்நறகஷப வதறும் றனஷ 
உபேரகும். அறலும் குநறப்தரக 
பஸ்னறம்களுக்வகறரக தஷடத்ற ட்டிபேம் 
கறநறஸ்ர்கபின் பற்றுஷககஷப பஸ் னறம்கள் 
கர்த்து பன்ஶணறுரர்கள். வற்நறக் வகரள் 
ரர்கள். ெத்றத்றற்கரக ஶதரரடும் எபே கூட்டம் 
கறரத் ஷ ஶதரடிக் வகரண்ஶட இபேப்தரர்கள். 
அன் படிிஶன ஈமர திின் பேஷகபம் 
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றகளம் ஜ்ஜர னறன் அட்டகரெங்களுககரண  
படிவும் ட்டப்புடும். 

தரபுல் லுத் னும் இடத்றல்ஷத்து ஜ்ஜரஷன 
ஈமர( தி) வகரஷன வெய்ரர்கள். 

ஜ்ஜரனறன் குப்தங்கபரல் ஶெரஷணகளுக்குள்பரண 
பஃறன்களுக்கு ஈமர திின் பேஷக புத்துிர் 
ஊட் டக்கூடிரக அஷபம். 
ஶெரஷணகளுக்குள்பரண க் கபின் பகங்கஷப 
டரி அர்களுக்கு அல்னரஹ் ிடம் 
கறஷடக்கிபேக்கும் அந்ஸ்துகள் குநறத்து ன் 
ரரம் கூறுரர்கள்.  

4)   لم ص ٌح ஃ 2221) 

ةَأ،  َأ ِجً  َأ ْي  ٌْي َأ لَّى  ِج   َأ ُخ لَأ   َأ َّ   ُخ َأ ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ا َأ ُخ   َأ ُخ مُخ   َأ ' :  َأالَأ   َأ َأ  ال َّ

لَأ   َأ َّى لْي ِج ا ِج  ال ُّ مُخ  ٌَأ  ْي َأ
َأ ،  َأ ْي   ِجااْي ا ِج ٍن وُخ   ِجدَأ ٌَأ ْي ُخ مْي  فَأ ٌْي ِج ٌْي ٌب   ِجلَأ ٌلَأ ِج،  ِج َأ  جَأ دِج   ِج ْي  الْي َأ

ا ِج  ٌَأ لِج   ِج  ْي
َأ ْي ِج   َأ ، ااْي ا ٌَأ ْي َأ ِج ٍن إِج َأ افُّ ا، فَأ لُّ ا: ال ُّ مُخ   َأالَأوِج   َأصَأ ا  َأ لَأ لَأ ٌْي ٌْي َأ   َأ ٌ َأ   َأ َأ  الَّ ِج

ا ا  َأ َأ ْي لَّ ،  ِج ٌَأ ُخ لُخ  لُخ َأا ِجلْي ُخمْي لِج ُخ  َأ  فَأ ،: الْي ُخ ْي لًِّ  َأ   َأ ِج   َأ مْي  لُخ َأ لَأ ُخ ٌْي ٌْي َأ   َأ ا،  َأ َأ الِجلَأ   ِج ْي َأ

، ٌُخ َأا ِجلُخ لَأ ُخمْي مُخ  فَأ لْي َأ ِج ٌَأ مْي   ُخ  ٌَأ ُخ وُخ   َأ  ثُخلُخيٌب  فَأ ٌْي ِج لَأ ًدا،  َأ لُخ   َأ َأ ٌُخ ْي َأ ،  َأ لُخ  ثُخلُخثُخ ُخمْي ااِج   َأفْيلَأ دَأ  ال ُّ َأ

دَأ  لْي ٌَأ ْي َأ ِجحُخ   ِج،  ِج ،  َأ لُخيُخ لُخ  َأ   َأ  الثُّ ًدا ٌُخ ْي َأ ٌَأ ْي َأ ِج ُخ  َأ   َأ َأ ، فَأ ٌَّ َأ ٌلِج اِج لْي اَأ ا  ُخ ْي لَأ َأ ٌْي مْي  فَأ َأ   ُخ

، ٌَأ ْي َأ ِج ُخ  َأ  ا ِجمَأ لَأ لَّ ُخ ا  َأدْي  الْيغَأ ٌُخ فَأ ُخمْي   َأ ،  ُخ ٌْي ُخ  ِج اوَأ   ِج ْي   ِجال َّ مِج  صَأ ا ُخ  فٌِج ِج اَأ ٌْي   ِج َّ : ال َّ

ٌحَأ  مْي   َأدْي  الْي َأ ِج لَأ َأ ُخ ، فِجً  َأ مْي لٌِج ُخ ،  َأ ْي جُخ  َأ ٌَأ ْي ُخ لِجاَأ  فَأ لٌب،  َأ َأ ااِج ا  َأ ااُخ ا فَأإِج َأ ، ال َّ ْيمَأ  جَأ وَأ   َأ َأ

ا لَأ َأ ٌْي مْي  فَأ َأ دُّ  َأ   ُخ ، ٌُخعِج الِج ، ٌُخ َأ ُّ  َأ  لِجلْي ِج َأ وِج   ِج ْي  الصُّ ُخ  َأ ةُخ،  ُخ ٌِج َأ لُخ  الصَّ َأ لْي ِج ٌَأ ى فَأ ٌ َأ   ِج

مَأ  ا ْي ُخ  ٌَأ لَّى  َأ ْي ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ،  َأ َأ ا فَأ َأ َّ ُخمْي دُخ ُّ   َأ  ُخ  فَأإِج َأ اوَأ   ِج،  َأ ا  َأ  ٌَأ ُخ وُخ   َأ َأ
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لْيحُخ  ، فِجً الْي ِج ااِج اوَأ   َأ َأ َأ ُخ  فَألَأ ْي  الْي َأ لْي َأ ،  َأ َّى  َأ لِجاَأ لَأ ِج ْي  ٌَأ ْي دِج ِج،  ُخ  ٌَأ ْي ُخلُخ ُخ   َأ ٌَأ مْي   ِج ٌ ِج ٌُخ ِج  فَأ

 '  َأ ْي َأ ِج ِج  فِجً دَأ َأ ُخ 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  

ஶர ஷதெரந்றர்கள்; (ெறரிரிலுள்ப) அஃரக் 
ற்றும் ரதிக் ஆகற இடங்கபில் றஷன வகரள்பர 
ஷ பகபடிவு ரள் ற்தடரது. அர்கஷப ஶரக்கற 
ீணர ினறபேந்து எபேதஷட புநப்தடும். அன்ஷந 
ரபில் பூறில் ெறப்ஶதரரில் அர்கஶப 
ெறற்ர்கபரிபேப்தர். அர்கள் அிகுத்து 
றற்கும் ஶதரது ஶரர்கள், ங்களுக்கும் ங்கபில் 
ெறஷநக் ஷகறகபரப் திடிக்கப்த ஶடரபேக்குறஷடஶ 
ரங்கள் ஶதரர் வெய் ங்கஷப ிட்டு ிடுங்கள்|| 

ன்று கூறுரர்கள்.  

அப்ஶதரது பஸ்னறம்கள், இல்ஷன, அல்னரஹ்ின் 
ீரஷரக! ங்கள் ெஶகரர்கள் ீது ஶதரர் 
வரடுக்க உங்கஷப ரங்கள் அனுறக்க 
ரட்ஶடரம்| ன்று வெரல்ரர்கள். ஆகஶ, ஶரர்கள் 
பஸ்னறம்கள் ீது ஶதரர் வரடுப்தரர்கள். அப்ஶதரது 
பஸ்னறம்கபில் பன்நறவனரபே தகுறிணர் ஶரற்று 
வபேண்ஶடரடு ரர்கள். அர்கஷப அல்னரஹ் 
எபேஶதரதும் ன்ணிக் கஶ ரட்டரன். அர்கபில் 
பன்நறவனரபே தகுறிணர் வகரல்னப்தடுரர்கள். 
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அர்கள் அல்னரஹ் ிடத்றல் றகச் ெறநந் உிர்த் 
றரகற கபரர். பன்நறவனரபே தகுறிணர் 
(ஶரர்கஷப வற்நற வகரள்ரர்கள். அர்கள் 
(அன் தின்ணர்) எபேஶதரதும் ஶெரஷணக் குள் 
பரக்கப்தட ரட்டரர்கள். இவ்ரறு அர்கள் 
வகரன்ஸ் ரந்து ஶரதிஷப வற்நற வகரள்ரர்கள்.  

அர்கள் ம்ரட்கஷப ஆனறவ் ங்கபில் வரங்க 
ிட்டுப் ஶதரர்ச் வெல்ங்கஷப தங்கறட்டுக் 
வகரண்டிபேக் கும்ஶதரது, அர்கபிஷடஶ ஷத்ரன், 

ீங்கள் புநப்தட்டு ந் தின் உங்கள் குடும்தத் 
ரரிஷடஶ ஸீஹ் ( ஜ்ஜரல்) ந்துிட்டரன்| 

ன்று குவனளப்புரன். 

உடஶண அர்கள் ம் குடும்தத்ரஷ ஶரக்கறப் புநப் 
தட்டுச் வெல்ரர்கள். ஆணரல், அது வதரய்ரண 
வெய்ற ரிபேக்கும். அர்கள் ரபக்கு ( ெறரிர) 
பேம் ஶதரது ஸீஹ்| (ஜ்ஜரல்) புநப்தடுரன். 
இந்றஷன ில் அர் கள் ஶதரபேக்கரக ஆத்ரகற 
அிகஷபச் ெலர்வெய்து வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது, 

வரளஷகக்கரக இகரத் வெரல்னப் தடும். அப்ஶதரது 
ர்றன் புல்ர் ஈமர ( அஷன) அர்கள் 
(ரணினறபேந்து) இநங்கற ந்து அர் களுக்குத் 
ஷனஷஶற்தரர்கள்.  
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அஷ அல்னரஹ்ின் ிஶரற (ஜ்ஜரல்) கரணும் 
ஶதரது, ண்ரீில் உப்பு கஷஷப் ஶதரன்று 
கஷந்து ஶதரரன். அஷண என்றும் வெய்ரல் 
ிட்டு ிட்டரல் கூட அன் ரணரகக் கஷந்து 
அறந்து ிடுரன். ஆினும் ஈமரின் கத்ரல் 
அஷண அல்னரஹ் அறப்தரன். அப்ஶதரது ஈமர 
(அஷன) அர்கள் து ஈட்டி பஷணில் 
தடிந்துள்ப அணது இத்த்ஷ க்களுக்குக் 
கரட்டுரர்கள். இஷ அபூ யளஷர (ற) அர்கள் 
அநறிக்கறநரர்கள். (பஸ்னறம்) 

1)   لم ص ٌح ஃ 137) 

ا ِج َأ   َأ ِج َأ   َألَّ ُخ  دِج   ْي َأ  جَأ وُخ : ٌَأ ُخ لُخ   ِج،  َأ ْي عْي ًَّ   َأ ِج لَّى اللَّ ِج ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ لَّمَأ   َأ : ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ

الُخ   َأ » ا ِج َأ ٌب   َأ َأ لَأى ٌُخ َأا ِجلُخ  َأ   ُخ َّ ِجً  ِج ْي  اَأ ٌ َأ  الْي َأ ِّ   َأ ا ِج ِج مِج   ِجلَأى  َأ ا َأ ِج  ٌَأ ْي ٌَأ :  َأالَأ  ،«الْي ِج

لُخ '  لْي ِج ٌَأ ى فَأ ٌ َأ مَأ  ا ْي ُخ   ِج ٌَأ لَّى  َأ ْي ٌْي ِج   ُخ  صَأ لَأ ،  َأ لَّمَأ ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ مْي  فَأ ٌ ُخ ُخ الَأ :  َأ ِج عَأ لِّ   َأ ا، صَأ  لَألَأ

ٌَأ ُخ لُخ  ،: فَأ مْي   ِج َّ   َأ لَأ ُخ عْي لَأى  َأ عْي ٍن   َأ ااُخ   َأ ُخ َّ َأ   َأ ِج ِج   ِج   َأ ْي ِج َأ َأ   ُخ َأ َأ ااْي  ' 

ணது ெபகத்றல் எபே கூட்டம் றுஷ ரள் 
ற்தடும் ஷ ெத்றத்றற்கரக ஶதரரடி ஶஶனரங்கற 
றற்தரர் கள்.அப்ஶதரது ர்றன் கன்  ஈமர(அஷன) 
இநங்கு ரர். அப்ஶதரது ங்களுக்கு வரளஷக 
டரத் துங்கள் ண ஈமர ( அஷன)இடம் அக்கூட் 
டத்றன் ஷனர் கூறு ரர். இல்ஷன உங்கபில் 
ெறனர் ெறனபேக்கு ஷனரக இபேக்கறன்நரீ்கள் ( அது) 
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இந் (பயம்த் திின்) ெபகத்றற்கு அல்னரஹ் 
வெய் கண்ிரகும் ண ஈமர ( அஷன) 
கூறுரர்கள் ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் 
(அநறிப்தர்: திர் (னற) தல்: பஸ்னறம்) 

 

 

4)   لم ص ٌح ஃ 2253) 

ا  لَأ َأ ٌْي لِجاَأ   ُخ َأ  فَأ َأ يَأ   ِج ْي   َأ َأ عَأ ٌحَأ   ُخ   َأ ، ا ْي َأ  الْي َأ ِج مَأ ٌَأ لُخ   َأ ْي لْي ِج ٌَأ دَأ  فَأ لْي ةِج   ِج ا َأ لَأ ااِج  الْي َأ لَأ ٌْي  الْي َأ

 ًَّ ،  َأ ْي ِج ٌْي َأ  دِج َأ ْي َأ ،  َأ ٌْي ِج ًعا  َأ ْي ُخ دَأ َأ الِج ٌْي ِج   َأ لَأى  َأ َّ لِج َأ ِج   َأ ،  َأجْي ٌْي ِج لَأ َأ ا  َأ  اَأ ْياَأ َأ   ِج َأ

،  َأ ْي َأ ُخ  ا  َأاَأ َأ فَأعَأ ُخ   َأ ِج َأ دَّ َأ   َأ لْي ُخ   َأ َأ ا ٌب   ِج ، جُخ َأ لُخ ِج اللُّ ْي افِج ٍن  ٌَأ ِجلُّ  فَأ َأ   َأ ٌحَأ  ٌَأجِجدُخ  لِج َأ   ِج

،  ِج َّ  لَأ َأ ِج ِج  اوَأ لَأ َأ ُخ ُخ   َأ لْي َأ ِجً  َأ يُخ  ٌَأ ٌْي لْي َأ ِجً  َأ ، ٌَأ فُخ ُخ لُخ ُخ ُخ  اَأ ْي اْي ٌَأ ،  ِج َأاوِج  ٌُخدْي ِج َأ ُخ   َأ َّى فَأ  لُخدٍّ

، ٌَأ ْي ُخلُخ ُخ ى ٌَأ ْي ِجً ثُخمَّ  فَأ ٌ َأ مَأ  ا ْي َأ   ِج ٌَأ مٌب   َأ ْي صَأ َأ ُخمُخ   َأدْي   َأ ْي لْي ُخ،  ُخ   َأ حُخ   ِج ٌَأ ْي َأ   َأ ْي  فَأ

مْي  جُخ  ِج ِج ثُخ ُخمْي   ُخ دِّ ٌُخ َأ مْي   َأ ا ِج ِج جَأ لَّ ِج، فِجً  ِجدَأ َأ ا الْيجَأ لَأ َأ ٌْي لِجاَأ   ُخ َأ  فَأ َأ ى  ِج ْي   َأ َأ   ِجلَأى  ُخ   َأ ْي َأ

ى ٌ َأ وُخ   َأدْي   ِجلًِّ:  ِج جْي اًدا  َأ ْي َأ ،  ِج َأ ا ِج   َأ  لًِج دَأ دٍن  ٌَأ َأ َأ ، اِج مْي الِج ِج ي فَأ َأ ِّ ْي   ِج ِج َأ ادِج   ِجلَأى  ِج َأ

يُخ  الاُّ  ِج  عَأ ٌَأ ْي   َأ َأ ْيجُخ وَأ  ٌَأ ْيجُخ وَأ   ُخ   َأ

ஜ்ஜரனறன் அட்டகரெம் டந்து வகரண் டிபேக்கும் 
ஶதரது ர்றன் கன் ஈமர ( அஷன) அர்கஷப 
அல்னரஹ் பூறக்கு அனுப்தி ஷப்தரன் 
அர்(ெறரிரின் ஷன கர் டஸ்கஸ் னும்) 
றறஷ்க் கரின் கறக்குப் தகுறிலுள்ப வள்ஷப 
ஶகரபு த்றற்கு அபேகறல் இபே ரணர்கபின் 
இநக்ஷககள் ீது ம் ஷககஷப ஷத் ரறு 
இநங்குரர். 
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அற்ஶதரது அர் குங்குப் பூ றநத்றல் இபே 
ஆஷடகள் அணிந்றபேப்தரர். அர் ணது ஷனஷ 
ரழ்த்றணரல் ீர்த் துபி வெரட்டும். ஷனஷ 
உர்த்றணரஶனர வண்பத்ஷப் ஶதரன்று ீர்த்துபி 
றபம். அது பச்சுக்கரற்ஷநச் சுரெறக்கும் 
ந்வரர் இஷந றுப்தரபனும் ெரகரல் இபேக்க 
ரட்டரன். அர் ிடும் பச்ெரணது தரர்ஷ ட்டும் 
தூம் ஷ வெல்லும். 

தின்ணர் ஈமர (அஷன) அர்கள் ஜ்ஜரஷன ஶடிச் 
வெல்ரர்கள் இறுறில் ( தரனஸ்ீணிலுள்ப) தரபு 
லுத்து' னும் கத்றன் ஷனரினபேஶக 
அஷணக் கண்டு வகரஷன வெய்து ிடுரர்கள். 
(;hல் பனம் டந்து ந் அத்ஷண 
அட்டகரெங்களும் படிவுக்கு ந்து ிடும். ( திநகு 
க்கள் ள ஆண்டு கரனம் ரழ் ரர்கள் 
அர்கபில் இபேபேக்கறஷடில் குஶரம் கூட 
இபேக்கரது) 

திநகு ( ஜ்ஜரஷன இஷநணரக ற்க றுத்து 
ஶெரஷணக்குள்பரகற) ஜ்ஜரனறடம் றபேந்து 
அல்னரஹ் கரப்தரற்நற எபே ெபர த்ரர் 
ர்றன் கன் ஈமர(அஷன) அர் கபிடம் 
பேரர்கள்.அர்கபின் பகங் கஷப ஈமர (அஷன) 
டி சுர்க்கத்றல் அர்களுக்கு 
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கறஷடக்கிபேக்கும் ( ஜரத்துகள்) தடித் ங்கள் 
குநறத்து அர்களுக்கு ற்வெய்ற வரிிப் 
தரர்.(இந்றஷனில் ஃஜழஜ் ஃஜழஜ் கூட்டத்ஷ 
அல்னரஹ் வபிரக்குரன். (தல்:பஸ்னறம்) 

4)  ا   و ال    ي  ل  ஃ 515) 

وُخ  عْي ً  َأ ِج ٌَأ َأ  ا ْي َأ   ُخجَأ ِّ َأ   َأ ِّ ا ِج يَّ  جَأ ا ِج صَأ لْي
وُخ : ٌَأ ُخ لُخ  ااَأ عْي ِج   َأ ُخ لَأ   َأ ِج لَّى  َّ ُخ  صَأ

َّ  

ٌْي ِج  لَأ لَّمَأ   َأ مَأ  ا ْي ُخ  ٌَأ ْي ُخلُخ »: ٌَأ ُخ لُخ   َأ َأ ٌَأ الَأ   َأ ْي جَّ لُخدٍّ   ِج َأاوِج  الدَّ » 

ஈமர(அஷன) அர்கள் ஜ்ஜரஷன  தரபுல்லுத் னும் 
இடத்றல் ஷத்து வகரஷன வெய்ரர்கள் ண 
தி(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்.  தல்:றர்றற 

பற்றும் 

 

 

 

 


