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வஜ், உம்ஶ, ஜஷஶத்தஷன் லிரக்கம்
(கூடுதல் தகலல்கள் இைக்கப்பட்டுள்ரது)

தஶகுப்பு: ௌயலி அல்வஶஜ் பவம்தயஷ ைபுத்தீன் ஆயஷம் பஶகலி கஶதஷரி
ழபி அலர்கள்.
என்னு
அயற்

அபேளனும்

துயக்கம்.

அகழத்தழற்ஹகளர்

அலழ

ய

றல்ம்

ழகபற்
அபேள்
அயர்கள்

அன்புைஹனளனுநளகழன
ிமம்ளய்
நீதும்,

அயதரித்த

அயர்கது

அல்ளஹ்யின்
அண்ணல்

ி

குடும்த்தழர்

தழபேளநத்தளல்
றல்ல்ளலஶ

நீ தும்

கபேணபம்

ஈஹைற்பம் உண்ைளயதளக.

 ْيهِ َـب ِ ْي ًل١ِ اـ َخ ٍَا َع ا
ِ ا٨١لى ا
ْ ٦ِ ٤َ ِب َ ْيج١ْ س ض ِز ا
َ َْ ه٢ِ ١ َو
அல்ளஹ்வுக்களக அயது ஆனத்த அதயில் ஹளய்யப சக்தழஸற் நிதர்கள் நீ து
லஜ்ஜஶச் ஸசய்யது கைநனளகும்.

 َؽ َة ِهلِل٥ْ ُٓ ١ْ  َطز َوا١ْ  ْوا ا٥َِواَح
அல்ளஹ்வுக்களக லஜ்ஜபம், உம்பளயபம் ரிபூபணநளக்குயர்களக.
ீ
– அல்-குர்ஆன்

3:97

 َث٨ َش١ْ هُ َسؾَا ًء ا ِّل ا١َ  ْي َؿ١َ ب ْرُ ْو ْر٥َ ١ْ  َطز ا١ْ َا
அங்கவ கரிக்கப்ட்ை லஜ்ஜஶக்கு ற்கூழ சுயர்க்கத்தத் தயிப ஹயறு துவும் இல்.

،٣بيهقى وٕيره١وا، ٍبرانى١ وا،ٍنيٛػر١ا َْتِ ْي رواه اَٙ  ُه َك١َ ِِر ْي َو َس َت ْج
ْ بَٛ  َز َار٦ْ ٤َ
யர் து கப்ப றழனளபத்துச் ஸசய்தளஹபள அயபேக்கு து ரளஅத் கட்ைளனநளகழயிட்ைது.

٦٥ي١تو ا١ان ِ ْ ْ ذركه اَٙ س
ُ ا َل َر ُـ ْو ُل اهللِ َنلى اَٛ ا َلَٛ  ُه٨ْ َْ هلل
ُ  َْلِى َرضِي ا٦ْ َْ
َ  ْػَٜ َ٘ بْر ِْيَٛ  َيؾ ُ ْر٣َْ ١ ٦ْ ٤َ ٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
 ج١١٤ صٝاـ٨٤ ؾَئ ِؽ١خاةه اٞ ْفاركفى
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து கப்ப ஜழனளபத் ஸசய்னளதயன் க்கு அீதம் ஸசய்துயிட்ைளன். அழயிப்ளர்: அழ
பமழனல்ளலஶ அன்லஶ. தல்: நளளறழக்.>ளகம்1 க்கம் 114.
புித லஜ், உம்பள, றழனளபத் ற்ழ  தழபேயசங்களும், ஸளன்ஸநளமழகளும் யந்துள்.
இயக சரியப ஸசய்ன  சட்ைங்க ம் சங்கநழகு இநளம்கள் யகுத்துள்ளர்கள்.
அயக  தற்களகவும் ஸதளகுத்தித்துள்ளர்கள்.
இப்புித

கழரிகக

ஹநற்ஸகளள்

இபேப்யர்கள்

இச்சட்ைங்க

கற்றுக்

ஸகளள்யது

கட்ைளனக் கைநனளகும். இச்சட்ைங்க உள்ைக்கழன தற்கள்  தநழமழல் ஸயியந்தளலும்,
ரளிஈ

நத்லப்

அடிப்ைனில்

ம்

சுன்த்

யல்

ஜநளஅத்தழன்

உண்நனள

உநளக்கிளல் ந்த தலும் தநழமழல் யந்ததளக ஸதரினயில்.
ஆகஹய

அக்குன

ழயர்த்தழ

ஸசய்பம்

பனில்

நழக

சுபேக்கநள,

பக்கழனநள,

ஹதயனள சட்ைங்கபம் துஆக்கபம் உள்ைக்கழன கக்கு அைக்கநளஸதளபே தல்
அயசழனம்

ஸயியபஹயண்டுஸந

உணர்த்தப்ட்ஹைன்.

அதன்

புித

யியளக

லஜ்ஜ

இஹதள

உங்கள்

ழஹயற்றும்
கபங்கில்

ஹளஸதல்ளம்

இந்தல்

தயழ்கழன்து

அல்லம்துழல்ளஹ்.
புித

லஜ், உம்பள, கழரிகக

ஸசய்பம்

லளஜழநளர்களுக்கு

இல்ளநல், சந்ஹதளரநளகவும், நழம்நதழனளகவும்
இபேக்கும்

இன்ரளஅல்ளஹ்.

அட்ைனின்

ின்க்கம்

ஜன்த்துல்

கவ ஃ

இணக்கப்ட்டுள்து

சந்ஹதகங்கள், னப்ளடுகள்

ழஹயற்

நதீள

ஸளத

இதன்

உற்துணனளக

இந்தல்

நனயளட்டின்

யபைம்

யிஹசர

அம்சநளகும்.

அனுயக்

ஜஸபேக்கடி

அதழகநளகும்.

அச்சநனம்

குழப்புகபம் ழுதழபள்ஹன்.
தயளபு,

சஃப,

ஜழனளபத்த

ஹநற்ஸகளள்ளும்

ஹளது

இந்த யத்து ஏதுயது, ளர்ப்து கஷ்ைநளகும். தயழயிைவும் துயளகும்.
ஆகனளல்

அதுசநனம்

நட்டும்

ஏதஹயண்டின

துஆக்க

தினளக,

கழுத்தழல்

நளட்டிக்ஸகளண்டு ளர்த்து ஏதுயதற்கு யசதழனளக திப்ிபதழ என்றும் ஸயினிட்டுள்ஹன்.
துஆக்கள் ற்றுக் ஸகளள்ப்டும் இைங்கில் உங்கள் துஆக்கில் இவ்யடிஹனபம், இதற்கு
உறுதுணனளக
ல்ளம்

இபேந்தயர்கபம்

யல்

அல்ளஹ்

இணத்துக்

ஸகளள்ளுங்கள்.

தம்நயர்கின்

ல்ள

இதுஹய

நது

கழரினகபம்

ஹளக்கம்.
ற்றுக்

ஸகளள்ப்ட்ைதளக ஆக்குயளளக. ஆநீ ன்.
சபதளன ஊமழனன்,
S.M.H.
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٣ؽضي١ ا٦٥ؽض١ اهلل ا٣بف
ِ ؾيَ َارة١ َؽة ِ َوا٥ْ ُٓ ْ١ْ َطز َوا١ةَ َيا ُن ا
வஜ், உம்ஶ, ஜஷஶத்தஷன் லிரக்கம்.
யட்டில்
ீ

இபேந்து

புப்டுயதற்கு

பன்

இபண்டு

பக்அத்

ا ِ ْـخِ َغ َار ْة

இஸ்தழகளபள

ஸதளழுக

ஸதளழுயது சுன்த்தளகும்.
பதல்பக்அத்தழல் ளத்தழலளயிற்குப்ின்ن
َ ك َ ِاف ْو١ْ  َي َاي َها ا٠ْ ُٛ குல்னள அய்பலல் களிபைன் சூபளயபம்,

ُ

இபண்ைளயது

பக்அத்தழல்

ளத்தழலளயிற்குப்

ின்

هلل اَ َض ْػ
ُ  هُ َو ا٠ْ ُٛ குல்லஶயல்ளலஶ

அலத்

சூபளயபம் ஏதுயது சுன்த்தளகும்.
சளம்

ஸகளடுத்தின்

ك ِس ْي
ْ ُ آ َي ُث ا ْلஆனத்துல்

குர்றழனபம்,

 ِّليْ َلفِ ُ َُقيْ ٍقழனீளஃி

குரழன்

சூபளயபம் ஏதுயது சுன்த்தளகும்.
பின்பு இத ஒதவும்:-

 ُب٢ُ ْ ٌَا ا٥٤ِ ث َ َرْٞ َ  َغيْر ِا١ْ  ا٦َ ٤ِ نِ ْيْٛ َُف ْي َو ْارز
ِ َ  َث َـٜ َل٤َ ْ َ  َْل٠ْ ؽ ِ ْي َو َـه٤ْ َ ل ِ ْ ْ ُن ُٓ ْوةَ َث ا٠ْ ١َ ذ٣ ُه٢١َ ا٠
ُ َ اَ َح َوكٝ ْي٢َ َْ َ اَ ْـ َخ ِٓي ْ ُن َوِٝ ة٣ ُه٢١َا
ا٤َ ٠َُارِ ِ ْ ْ َوكَِٛ ِْي َوِدِيْنِ ْي َواَهْل ِ ْ ْ َواْٙ ََ ََُِْٝ َواَ ْـ َخ ْوِدُِٝ ِٙ  اِن ِّ ْ ْ اَ ْـ َخ ْط٣ ُه٢١َؽ ِ ْي ا٤ْ َِّسل ِ ْ ْ ا
ِ ْ َو
ّ َ ٠ُاْص ْف َْن ْي ك
َ ْ شٍ َرب
ْ اش ْح ل ِ ْ ْ َن ْػر ِْي َو َي
٦َ ٤ِ و ى َوْٜ خ١ْبِر َوا١َا ه َؼا ا٧َف
ِ َ َ ف ِ ْ ْ َـُٝ٢ا ََ ْف َئ٧ِ ا٣ ُه٢١َ ا٣ُ ْاركي
ِ َ َ ُـ ْو ٍء ي٠ُ ك٦ْ ٤ِ  ِٓي ْ َن٥َ ا اَ ْس٨َ َِْْٙ ْ ًيا َ٘اض٧ُآِخة ٍ َوِد
َ ِ ٦ْ ٤ِ ِ ةِه٣ْ ِ  َْيه٢َْ  َج َْل َ ْ َو٥ْ َٓ ََْا
َِٝ انِ ِّ ْى اَ ْْ ْوذُة٣ ُه٢١َ ا٠ِ ْ ُث فِى ْاّلَهَٙ  ِ ْي٢ َغ١ْ َف َوا
ِ َ ف١هاض ِ ُب فِى ا١ ْ َج ا٧َ ا٣ ُه٢١َا بُ ْٓ َػ ُه ا٨َْ ِ َا ه َؼا َواٌْو٧َف
َ َ ا َـ٨َ ْي٢َ َْ  َهو ْن٣ ُه٢١َ ا. ا َح ْؽضي٤َ ٠ِ ٥َ َٓ ١ْ ا
َف
ِ َ ف١ َوَٕ َرا ِء ا٦ْ ٤ِ
தஶழுக படித்து எழுந்து நடக்கும்பஶது இத ஒத லண்டிது:-

 ْ ِب ْي٧َْفل ِ ْ ْ َذ
ْ ِ ٕوى َواْٜ خ١ َزو ِْدن ِ ْ ْ ا٣ ُه٢١َ ةِهِ ا٣ اَهْ َخ٣َْ ١ا٤َ نِ ْي َو٥ا اَ َه٤َ نِ ْيِٙ ٞ ْا٣ ُه٢١َ ُج ا٥ْ َ ا ِ ْْ َخ َهَِٝ َح َوس ْه ُج َوةٝ َْي١ِ ا٣ ُه٢١َا
லட்டில்
ீ
இருந்து புமப்படும் பஶது இத ஒதவும்:-
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ْ َ  َْل٠َ  اَ ْو يُ ْش َه٠َ  اَ ْو اَ ْس َه٣ََ ٢ ُُْ اَ ْو ا٣َ ِ ٢ َُْ اَ ْو اَزِل اَ ْو ا َُزل اَ ْو ا٠ اَ ْو ا َُى٠ِ اَ ْن اُى٦ْ ٤ِ َِٝ انِ ِّ ْ ْ اَُْ ْوذُة٣ ُه٢١َا
புமப்பட்டபின்:-

ُِو َة اِّل ةِاهللٛ  ُْج َْل َى اهللِ َّل َض ْو َل َو َّل٢ اهللِ َح َوك٣ِ ِب ْف
லஶகனத்தஷல் ஏமஷதும்:-

هلل
ِ ْ ٤ُ ُه١َ ا٨ٞ ُا٤َ ا ه َؼا َو٨َ ١َ َّخ
َ  ُػ ِهلِل ُـ ْت َط٥ْ  َط١ْ َا
ُ َ ا، ُبَرْٞ َ هلل ا
ُ َ ا،  ُػ ِهلِل٥ْ  َط١ْ َا،  ُػ ِهلِل٥ْ  َط١ْ َا، ُػ ِهلِل٥ْ  َط١ْ َِتُ ْو َن ا٢َٜ ْ٨٥َُ ١ ا٨َ ا اِلى َرة٧ِ ِي ْ َن َوا٧ْق
َ  ِؼ ْي َـ١ان ا
وىْٜ خ١بِر َوا١ْ َا ه َؼا ا٧َف
ِ َ َ ف ِ ْ ْ َـُٝ١َا ََ ْفأ٧ِ ا٣ ُه٢١َ ْ َج ا٧َ ُْو َب اِّل ا٧ؼ١َف ا
ُ َا،ُبَرْٞ َ ا
ُ ِ ْٖ  ُه َّل َي٧َِْفل ِ ْ ْ َ٘ا
ْ ِ ِِٕ ِْي اْٙ ََ  ُج٥َْ ٢ َُ ْ ْ ِّ ِ ان٣ ُه٢١َ اَٝ٧بَرُ ُـ ْت َطاْٞ َ هلل ا
ا ِل٥َ ١ْ  َوا٠ِ ْ ُث فِى ْاّلَهَٙ  ِ ْي٢ َغ١ْ َف َوا
ِ َ ف١هاض ُِب فِى ا١ ْ َج ا٧َ ا٣ ُه٢١َا بُ ْٓ َػ ُه ا٨َْ ِ َا َواٌْو٧َف
َ َ ا َـ٨َ ْي٢َ َْ  َهو ْن٣ ُه٢١َاحُ ِطب َو َح ْؽضي ا٤َ ٠ِ ٥َ َٓ ١ْ  ا٦َ ٤ِ َو
 ِػ١َ  َو١ْ ا ِل َوا٥َ ١ْ  َوا٠ِ َِْْ ؽ ِفِ ْ ْاّلَه٨٥َ ١ْ  َِب َو ُـءوِ ا٢َٜ ْ٨٥ُ ١ْ آةَ ِث اَٞ َف َو
ِ َ ف١ َوَٕ َرا ِء ا٦ْ ٤ِ َِٝا ََ ُٓ ْوذُة٧ِ ا٣ ُه٢١َ ِػ ا١َ  َو١ْ َوا
குமஷப்பு:- ல்ள ிபனளணத்தழன் ஹளதும் இந்த எழுங்குபன ஹநற்ஸகளள் ஹயண்டும்.

ح ْام
َ ْ ِةَ َيا ُن ْاّل
இஹ்ஶம் கட்டுலதஷன் லிரக்கம்.
இஹ்பளம் கட்டுயது

1.

افاِد

فا ِْد
ْ ُق
َ ْ ِ  ا- இப்ஶது, ّْ خ٥َ  َح-தத்தவு, ان
َ ِ –கஷஶன்

-இப்பளது(திநடுத்துயது)

தங்கது

ஊரின்

 பன்று யகப்டும்.

ات
ْ َٜ ِ ْي٤-நீகளத்-ல்னில்

இபேந்து

லஜ்ஜஶக்களக இஹ்பளம் கட்டி லஜ் கழரிகக படித்துயிட்டு ஏய்வு டுத்துக் ஸகளள்யது.
ின்

யசதழஹளல்

நக்களய

யிட்டும்

ஸயிஹன

٠ض-லழல்லுக்கு

ஸசன்று

உம்பளவுக்களக

இஹ்பளம் கட்டி யந்து உம்பளயின் கழரிகக ழவு ஸசய்யது. இது நழகவும் ற்நளது.
இயபேக்கு தப ஹதயனில்.
2.

ّخ٥ح

–தநத்தவு (சுகம் அனுயித்தல்) தங்கது ஊரின்

اتٜي٤-நீகளத்

ல்னில் இபேந்து

லஜ்ஜஶைன நளதங்கில் உம்பளவுக்களக இஹ்பளம் கட்டி உம்பளயின் கழரிகக படித்து
யிட்டு ஏய்வு டுத்துக் ஸகளள்யது. ின்பு நக்களயில் இபேந்ஹத லஜ்ஜஶக்களக இஹ்பளம் கட்டி
லஜ் கழரிகக ழவு ஸசய்யது.
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உம்பளய படித்து லஜ்ஜஶக்களக இஹ்பளம் கட்டுயது யப இயர்(இஹ்பளம் இல்ளநல்) சுகம்
அனுயிப்தழளல் தநத்தவு சுகம் அனுயிப்து ன்று ஸசளல்ப்டுகழது. இயபேக்கு
ஸகளடுப்து கட்ைளனநளகும். இது கழபளளக

3.

ُقان

கழபளன்(ஹசர்த்தல்)

தங்கது

احامஇஹ்பளம்

ஊரின்

நீ களத்

ِدمதப

கட்டுயத யிை சழந்ததளகும்.

ல்னில்

இபேந்து

லஜ்ஜஶக்களகவும்,

உம்பளவுக்களகவும் இபண்ைபம் ஹசர்த்து இஹ்பளம் கட்டி லஜ்ஜஶைன கழரிகக நட்டும்
ஸசய்து ழவு ஸசய்யது.
உம்பளயின் கழரிகக; லஜ்ஜழன் கழரிககளுக்குள் ஹசர்ந்து யிடும். இப்டி இபண்ைபம்
ஹசர்ப்தழளல்

ُقان

கழபளன்

(ஹசர்த்தல்)

ன்று

ஸசளல்ப்டுகழன்து.

இயபேக்கு

َِد ُم

தப

ஸகளடுப்து கட்ைளனநளகும். இம்பன்று யககில் நழக ற்நளது இப்பளதளகும். அதன்ின்
தநத்தவு, அதன்ின் கழபளன் ஆகும்.

ػ ُم١ةَ َيا ُن ا
தப கஶடுப்பதஷன் லிபம்

ّخ٥حதநத்தவு

ஸசய்தயர்,

ُقانகழபளன்

ஸசய்தயர்கள்

நீ து,

اُ ْى ِطيثஉளுலழய்னள

ஸகளடுப்தற்கு

தகுதழபள் எபே ஆடு, அல்து எபே எட்ைகத்தழல் அல்து எபே நளட்டில் ழு ங்குகில் எபே
ங்கு ஹசர்ந்து அறுப்து யளஜழளகும்-கட்ைளனநளகும்.
இதற்கு யளய்ப்பு யசதழ இல்ளயிட்ைளல் ரளிஈ நத்லின் ிபகளபம் லஜ்ஜஶக்கு இஹ்பளம்
கட்டினின்

(அதளயது:-

துல்லஜ்

ி

6,7,8

தழங்கில்)

பன்று

ஹளன்புகள்

ிடிக்க

ஹயண்டும். ின் ஊபேக்கு யந்த ின் 7 ஹளன்புகள் ிடிக்க ஹயண்டும். லி நத்லின்
ிபகளபம் லஜ்ஜஶக்கு இஹ்பளம் கட்ைளநலும் பன்று ஹளன்புகள் ிடிக்களம். ின் ஊபேக்கு
யந்தின் 7 ஹளன்புகள் ிடிக்க ஹயண்டும்.

ِ ْ ِ ِيه٧ ةَ َيا ُن
ِ اّلهْ َؽام
இஹ்ஶம் கட்டுலதஷன் நஷய்த் லிபம்
லஜ்ஜஶக்கு நட்டும் இஹ்பளம் கட்டும் ழய்னத்:-

 ُج ةِهِ ِهلِل َت َٓالى٤ْ ح
َ ْ َ َطز َوا١ْ  َ َويْ ُج ا٧
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யய்த்துல் லஜ்ஜ ய அஹ்பம்து ிலழ ழல்ளலழ தஆள
அல்ளஹ்

தஆளவுக்களக

லஜ்ஜ

ழய்னத்து

யத்து

அதக்

ஸகளண்டு

இஹ்பளம்

கட்டியிட்ஹைன்.
உம்பளவுக்கு நட்டும் இஹ்பளம் கட்டும் ழய்னத்:-

ا ِهلِل َت َٓالى٥َ ِ  ُج ةِه٤ْ ح
َ ْ َ َؽ َة َوا٥ْ ُٓ ١ْ  َطز َوا١ْ  َ َويْ ُج ا٧
யய்த்துல் உம்பத்த ய அஹ்பம்து ிலழ ழல்ளலழ தஆள
அல்ளஹ்

தஆளவுக்களக

உம்பளய

ழய்னத்து

யத்து

அதக்

ஸகளண்டு

இஹ்பளம்

கட்டியிட்ஹைன்.
லஜ்ஜஶக்கும் உம்பளவுக்கும் ஹசர்த்து இஹ்பளம் கட்டும் ழய்னத்து:-

ا ِهلِل َت َٓالى٥َ ِ  ُج ةِه٤ْ ح
َ ْ  َؽ َة َو َا٥ْ ُٓ ١ْ  َطز َوا١ْ  َ َويْ ُج ا٧
யய்த்துல் லஜ்ஜ யல்உம்பத்த அஹ்பம்து ிலழ ழல்ளலழ தஆள
அல்ளஹ் தஆளவுக்களக லஜ், உம்பளய ழய்னத்து யத்து, அய இபண்ைக் ஸகளண்டும்
இஹ்பளம் கட்டியிட்ஹைன்.

- ْب ِيث٢َح

தல்பிய்ஶ

َٝ١َ َْٝشي
ِ َ َ َّلْٝ٢٥ُ ١ْ َ َواٝ١َ  َث٥َ ْٓ ٨١ َػ َوا٥ْ  َط١ْ َ اِن اَٝب ْي١ َٝ١َ َْٝشي
ِ َ َ َ ّلَٝب ْي١ ََٝب ْي١ ٣ ُه٢١ََ اَٝب ْي١
ப்க்

அல்ளலஶம்ந

ப்க்>

ப்க்

ளரரீக்க

க

ப்க்>

இன்ல்

லம்த

யன்ிஃநத்த க யல்பல்க் ளரரீக்க க்
தல்ிய்னளவுக்குப்

ின்

சயளத்து

ஸசளல்யதும், துன்னள

ஆகழபத்து

சம்ந்தநள

ஏதுயதும் சுன்த்தளகும். யினப்புக்குரின களரினத்தப் ளர்த்தளல் தல்ினளவுைன்

ِ ِخة
َ ِ  َْ ْي ُق ْاْلப்க்

துஆக்கள்

 َْٓ ْي َق١َ اِن اَٝب ْي١

இன்ல் அய்ர அய்ரஶல் ஆகழபள ன்தபம் ஹசர்த்துக் ஸகளள்வும்.
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يث اّلحامٙيٞ
இஹ்ஶம் கட்டுலதஷன் பமகள்
இஹ்பளம்
உை

கட்ை

ளடிளல்

யிட்டும்

கன

சுத்தநளக்கழபம்-

ஹயண்டின

உஹபளநங்க

 اّلحام٠ٕف

கந்தும், அழுக்குக

c];Yy; ,`;uhk;

'இஹ்ஶபட

குரிப்பஶக குரிக்கஷமன்' ன்று ழய்னத்து யத்து குிக்க ஹயண்டும்.
குிக்க படினளயிட்ைளல் 'எழு' ஸசய்ன ஹயண்டும். அதுவும் படினளயிட்ைளல் 'தனம்நம்' ஸசய்ன
ஹயண்டும்.
ின்பு தனல் ஆைக கந்து ஸயண்நனள, சுத்தநள இஹ்பளபைன ஆைக
உடுத்தழக் ஸகளள் ஹயண்டும். உைழல் யளச தழபயினங்க பூசழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
ஆைகில் பூசக் கூைளது.
ஸண்கள்

நளதநளயிைளய்

உள்யர்களளலும்

ஆண்கப்

ஹளன்ஹ

ல்ளயற்பம்

ஸசய்ன ஹயண்டும். ஸண்கள் தனல் ஆைக அpந்து ஸகளள்ளம். பகத்த நக்கக்
கூைளது. ஆண்கள் தன நக்கக் கூைளது. ின்பு ஸதளழுயது நக்பைஹ் ஆ ஹபங்க
தயிர்த்து நற் ஹபங்களக இபேந்தளல்

 َٓ َخي ْ ِن ِهلِل َت َٓالىْٞ ِحام ِ َر
َ ْ  َث ْاّل٨ا َُنل ِّ ْ ْ ُـ
உறல்ழ சுன்த்தல் இஹ்பளநழ பக்அதி ழல்ளலழ தஆள
'இஹ்பளபைன

சுன்த்தள

இபண்டு

பக்அத்

அல்ளலஶ

தஆளவுக்களக

ஸதளழுகழஹன்'

ன்று தக்ீர் கட்டி இபண்டு பக்அத் ஸதளம ஹயண்டும்.
பதல்

பக்அத்தழல்

كافون١ يايها ا٠ٛகுல்ஶஅய்பவல்

ளத்தழலளயிற்குப்ின்

கஶபிரூன்

சூஶயபம்,
இபண்ைளம்

பக்அத்தழல்

ளத்தழலளவுக்குப்

ின்

 هو اهلل اضػ٠ٛகுல்வஹலல்யஶவஹ

அவத்

சூஶயபம் ஏத ஹயண்டும்.
ின்பு

இஹ்பளம்

சப்தநளகவும்,

கட்டுயதழன்

ஸண்கள்

யிபப்ிபகளபம்

ழய்னத்து

சப்தநழல்ளநலும்

ஸசளல்

யத்து

தல்ிய்னளய

ஹயண்டும்.

அதழகநதழகம்

இைங்கிலும், ழகிலும் தல்ிய்னளய ஸசளல்ழக் ஸகளண்ஹை இபேக்க ஹயண்டும்.
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ػومٜ١ ٌواف اதலஶபுல்

குதூம் ஸசய்பம்ஹளதும்,

ْ ـعைஃி

ஸசய்பம் ஹளதும் தல்ிய்னள சரினள

ஸசளல்டி ஸசளல்க் கூைளது. அதற்கள துஆக்க ஏதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

ٌواف اّل٘اىثதலஶபுல்

இபஶறஶ ஸசய்பம்ஹளதும் ழச்சனம் தல்ிய்னள ஸசளல்க் கூைளது.

ات بٓػ اّلحام٤رح٥١ةيان ا
இஹ்ஶம் கட்டி பின் ைய்லது வஶஶன கஶரிங்கள்.
1.

தக்கப்ட்ை

ஆைகள்

அல்து

தனல்

ஹளன்று

ஸசவு

ஸசய்த

அல்து

ச

ஹளன்யற்ழளல் எட்ைப்ட்ை ஆைக அணியது.
2. ஆண்கள் தன, தனல் ஆைகள், அல்து தனல் இல்ளத இதப துணிகள், ஸதளப்ி,
தப்ளக பதழனயற்க் ஸகளண்டு நப்து.
ழமற்

கூைங்கள்,

குைகளுக்குக்

கவ ழ்

தன

நப்து

குற்நழல்.

கூை

,

சளக்குப்கள், ஸட்டிகள் ஹளன்யற் தனில் யத்து சும்துவும் குற்நழல்.
ஹநல் அங்கழனள ஹஞ்சழல் ட்ைன் யப்து, படிச்சுகள் ஹளடுயது, ஊக்குகள் குத்துயது, எபே
க்கத்தழல் கனிப கட்டி நறுக்கத்தழல் கட்டுயது ஆகளது.
கவ ழ் அங்கழனள ஹயட்டினில் படிச்சுகள் ஹளடுயதும், கனிறு கட்டுயதும், யளர், கனி இடுப்ில்
கட்டுயதும், ஹநளதழபம் அணியதும் ஆகும். ஸண்களுக்கு ஹநற்கூழன இபண்டு களரினங்களும்
ஆகுநளகும்.
3.

உைழல்,

தகர்யது,

உைனில்,

ஸதிப்து,

யிரிப்ில்
யளக

யளச

தழபயினங்க

ண்ணன

உைழல்

உஹனளகழப்து
ஹதய்ப்து

அயக

யளகனல்ளத

ண்ஸணனளளலும் தனில், தளடினில் ஹதய்ப்து ஆகளது. யளசனல்ளத ண்ணன
உைழல் ஹதய்ப்தும், தகர்யதும் ஆகும்.
4. யளை, ழம், பேசழ ஸதியளக ஸதரிபம்டினள நணநளயகள் கந்தழபேக்கும் உணவுப்
ஸளபேட்க உண்ணுயது, பேகுயது.
5. த, நீ ச, தளடி, அக்குள், நர்நஸ்தளம் நற்றும் இதப உைழன் உஹபளநங்க கத்தரிப்து,
சழபப்து அல்து ிடுங்குயது, கங்க ஸயட்டுயது.
6. உைலுவு ஸகளள்யது, இச்சபைன் பத்தநழடுயது, கட்டி அணப்து, ஸதளடுயது, ஸண்குழ
அல்ளத இைத்தழல் உைலுவு ஸகளள்யது, தழபேநணம் ஸசய்யது, ஸசய்து ஸகளடுப்து.
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7. தழைழலுள் உண்ணப்டும் ஹயட்ை நழபேகங்க ஹயட்ைனளடுயது.
இஹ்ஶம் கட்டிபின் ைய்லது வஶஶன கஶரிங்கர ைய்து லிட்டஶல் அதற்குரி
பரிகஶம்
பன்று உஹபளநத்த சழபத்தளல் அல்து பன்று கங்க ஸயட்டிளல், அல்து தனல்
ஆைக உடுத்தழளல் அல்து நணம் பூசழளல் அல்து தன நத்தளல் அல்து
த, தளடிக்கு
ஸகளடுப்து

ண்ண

அல்து

ஆறு

பூசழளல்

உழுலழய்னளவுக்கு

நழஸ்கவ ன்களுக்கு

உணவு

தகுதழனள

ஸகளடுப்து

எபே

அல்து

ஆடு

அறுத்துக்

பன்று

ஹளன்பு

ிடிப்து அயசழனநளகும். இம்பன்ழல் தளயஸதளன் ஸசய்து ஸகளள்ளம்.
என்ஆள,

இபண்ஹைள

உஹபளநத்த

ஸயட்டிளல் என்றுக்கு எபே

ீக்கழளல்

ػ٤–பத்து

அல்து

என்ஹள,

இபண்ஹைள

கங்க

சழங்க அவு உணவும் இபண்டுக்கு இபண்டு

ػ٤-

பத்து சழங்க அவு உணவும் ஸகளடுப்து அயசழனநளகும்.
யினளதழனின் களபணநளக, அல்து கடிநள உஷ்ணத்தழன் களபணநளக தபடின சழபக்க
ஹயண்டுநளளல் அல்து கடிநள உஷ்ணம், குிர் களபணநளக தனல் ஆை உடுக்க
ஹயண்டுநளளல்

அல்து

தன

நக்க

ஹயண்டுநளளல்

ஸசய்து

ஸகளள்ளம்.

ஆளலும் ஹநற்கண்ை ிபகளபம் எபே ஆடு, அல்து ஆறு நழஸ்கவ ன்களுக்கு உணவு ஸகளடுப்து
அல்து பன்று ஹளன்பு ிடிப்து இதழல் என் ஸசய்யது அயசழனநளகும். ஹயண்டுஸநன்று
நபபண்ைளக உம்பளயில் அதன் கழரிகக பூர்த்தழனளக்குயதற்கு பன்பும், லஜ்ஜழல்

اّلول-பதல்

٠٢خط١ا

தவல்லுலுக்கு பன்பும் உைலுவு ஸகளண்டுயிட்ைளல் உம்பள, லஜ்ஜஶ கழரிககள்

பழந்து யிடும்.
ன்ளலும் பழனளயிட்ைளல் வ்யளறு பூர்த்தழ ஸசய்ன ஹயண்டுஹநள அத ஹளன்று ஸதளைர்ந்து
அக்கழரிகக

பூர்த்தழனளக்குயதும்,

அடுத்து

உைடினளக

கமள

ஸசய்யதும்,

ارةٙٞ-

குற்மப்பரிகஶம் ஸகளடுப்தும் அயசழனநளகும்.
குற்மப்பரிகஶ லிபம்

ارةٟٙةيان ال

எபே எட்ைகம் அறுத்துக் ஸகளடுக்க ஹயண்டும். இது படினளயிட்ைளல் நளடு அறுத்துக் ஸகளடுக்க
ஹயண்டு;ம். இதுவும் படினளயிட்ைளல் ழு ஆடுகள் அறுத்துக் ஸகளடுக்க ஹயண்டும். இதுவும்
படினளயிட்ைளல்

எட்ைகத்தழற்கு

யின

நதழப்ீடு

ஸசய்து

அதற்கள

தர்நம் ஸசய்ன ஹயண்டும். இதுவும் படினளயிட்ைளல் உணயின் எவ்ஸயளபே
ஹளன்பு ிடிக்க ஹயண்டும்.
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 اول٠٢حط-பதல்

தலல்லுலுக்குப் ின் உைலுவு ஸகளண்டு யிட்ைளல் லஜ்ஜஶ பழந்து யிைளது.

ினும் எபே ஆடு அறுத்துக் ஸகளடுப்து அயசழனநளகும்.
இஹ்பளந

நந்து

அல்து

லபளம்

ன்று

ஸதரினளநல்

அல்து

ழர்ந்தநளக

உைலுவு

ஸகளண்டுயிட்ைளல் என்றும் அயசழனநழல்.

٠٢خط١ةيان ا
தவல்லுலு லிபம்
லஜ்ஜஶக்கு இபண்டு

٠٢حط

தலல்லுலுகள் இபேக்கழன். சழபத்தல், கல் ழதல் அல்து

சழபத்தல், தயளபு ஸசய்தல் அல்து கல் ழதல், தயளபு ஸசய்தல். இயகில் தளயஸதளபே
யகன

اول

ஸசய்துயிட்ைளல்

சம்ந்தநளயகள்

அல்ளத

٠٢حط-பதல்

நற்ஸதல்ளம்

தவல்லுலு
லளல்

ற்டுகழன்து.

ஆகழயிடுகழன்து.

ஸண்கள்
இயகில்

சழபத்தல், கல் ழதல், தயளபு ஸசய்தல் ஆகழன பன்பம் ழவு ஸசய்துயிட்ைளல் ல்ளம்
லளல் ஆகழ யிடுகழன்து.

)٤( ؽة٥ٓ١اركان ا
உம்ஶலின் கட்டஶ கடகள்(4)
1. இஹ்பளம் கட்டுதல்.
2. தயளபு ஸசய்தல்.
3. சஃப ஸசய்தல்.
4. த உஹபளநத்த சழபத்தல் அல்து கத்தரித்தல்.

)٥( اركان اضز
வஜ்ஜஷன் கட்டஶ கடகள்(5)
1. இஹ்பளம் கட்டுதல்
2. அபளயில் தங்குதல்.
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3. தயளபுல் இளமள ஸசய்தல்.
4. சஃப ஸசய்தல்.
5. த உஹபளநத்த சழபத்தல் அல்து கத்தரித்தல்.

)٢( ؽة٥ٓ١واستات ا
உம்ஶலில் அத்தஷஶலைஷஶனலகள் (2)
1. நீ களத்தழல் இபேந்து இஹ்பளம் கட்டுயது.
2. இஹ்பளநழல் தடுக்கப்ையக யிட்டும் தயிர்த்துக் ஸகளள்யது.

)٦( ؽة٥ٓ١واستات ا
வஜ்ஜஷல் அத்தஷஶலைஷஶனலகள் (6)
1. اتٜي٤–நீ களத்தழல் இபேந்து இஹ்பளம் கட்டுயது
2. تثٜٓ١ؽة ا٥رم ْ سஜம்பத்துல் அகளயில் கல் ழதல்
3. அபளயில்

கழல்

எபே

கதழனபம், இபயில்

எபே

குதழனபம்

ஹசகரித்தது

ஹளல்

தங்குயது.(இது யளஜழப் ன்தழல் அிப்ிபளன ஹதகம் இபேக்கழது. சரினள ஸசளல் யளஜழபு
ன்தளகும்)
4. ثٙ١ؾِد٤–பஸ்தழளயில் த்தளயது இபேவு தங்குயது.

5. கல் ழயதற்களக பன்று ளட்கள்

ني٤-நழளயில்

இபவு தங்கழ கல் ழயது.

6. وِداع١ ٌواف اஇறுதழ தயளபு ஸசய்தல்.

طز١ـنن ا
வஜ்ஜஷல் சுன்னத்தஶனலகள்
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அர்களனு(கட்ைளனக் கைநக)ளும், யளஜழளத்து(அத்தழனளயசழனநளய)களும் அல்ளதயகள்
அத்தும் சுன்த்தளயகள்தளன்.
(உ.ம்.)

ػومٜ١ٌواف ا

புித

நக்கள

ன்கபேக்கு

ஹளவுைன்

ஸசய்பம்

தலஶபுல்

குதூம்,

அவ்பளதுகள், தழக்பேகள், துஆக்கள் லஜபேல் அஸ்யத் கல் யளனளல் , கனளல், சநழக்ை
ஸசய்து பத்தநழடுயது, ஆண்களுக்கு லு பந்தஷ பன்று தலஶபில்
ைன சுபேக்கழ ஸசல்லுதல்,

اىٍتاعஇழ்தழளஃ

ؽم١-சுற்ழல்

ஹயகநளக

இஹ்பளநழல் யது புஜத்த தழந்ததும், இைது

புஜத்த நத்தும் இபேப்து நற்றும் இய ஹளன்யகளகும்.

فنن١واستات وا١َفق ةين اّلركان وا١ا
-

اركان-ـنن – واستاتருக்னுகள், லஶஜஷபஶத்துகள், சுன்னத்துகள்

லஜ்,

உம்பள

யிட்டுயிட்ைளலும்

–اركانகட்டஶக்

கழரிககில்

கூப்ட்ை

அத

படிக்களதயப

யிட்டு ீங்கவும் படினளது.

ஸசய்து

இடில் லித்தஷஶைங்கள்

கடகரில்

லஜ், உம்பள

–واستاتஅத்தஷஶலைஷஶனலகரில்

ழஹயளது.

என்
இஹ்பளந

என் யிட்டுயிட்ைளல்

ِدم-

தப- ரு ஆடு அறுத்துக் கஶடுப்பது அயசழனநளகும். லஜ்ஜஶம், உம்பளவும் ழஹயழயிடும்.
ஹயண்டுஸநன்று யிட்ைளல் குற்யளினளகுயளன். நந்தயளகயிட்ைளல் குற்யளி அல்.

٦ـ

–சுன்த்தளயக யிட்டுயிட்ைளல் துவும் அயன்நீ து இல். குற்யளிபம் அல்.
ினும் அயனுக்கு பூபணத்துயநள சழப்புகள், ன்நகள் தப்ி யிடுகழன்.

ث٤ك٥١ث اٟ٤ ِدعول
ைங்கஷகு புனித க்கஶ ளரீபில் தறலது
புித

நக்களய

அையதற்கு

பன்

நக்களயிற்கு

ஸயிஹன

குிப்து

நக்களயில் தமந்து கண்ணளல் கஃளய கண்ைதும் ஏத ஹயண்டின துஆ:கஃபஶல கண்ைஶல் கண்டதும் ஒதும் துஆ
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ا َوت ِْٓ ْ ًِمْي َوة ِ ًّؽ٥ً ْكي
ِ ْ  َؽ َت٥َ  َضشهُ َوا ْْ َخ٦ْ ٥٤ِ  ُه٥َ َِْ  َش َ٘ ُه َو٦ْ ٤َ  َهاةَ ًث َوزِ ِْد٤َ ا و َت ِْٓ ْ ًِمْي َو٥ً ْكي
ِ ْ ْب َ ْي َج َت١ زِ ِْد ه َؼا ا٣ ُه٢١َا
ِ ْ ًا َو َحْٙش ْي
ِ ْ ًا و َحْٙش ْي
فل َُم١ ْ َج ا٧َ ا٣ ُه٢١َا
ِ فلَم١ا ةِا٨َ ا َرة٨َ فل َُم َ٘ َطي١َ اْٝ٨٤ِ ِ َِو
ின்

தீன்

துன்னளயின்

பன்ஹளக்கழ
குதூந

யந்து

ஆபம்ம்

களரினங்க

பத்த

ஹயண்டும்.

ஸசய்ன

ஹயண்டும்.

ஹயண்டிக்
அதன்

ஸகளள்வும்

நீ து

றஶஜஷது

நஸ்ஜழதுல்

ின்
ஸசய்ன

லபளநழல்

லஜபேல்

அஸ்யத

ஹயண்டும்.

தமபம்

தயளபுல்

ஹளஸதல்ளம்

கவ ழ்களணும் துஆய ஏத ஹயண்டும்.
ஸ்ஜஷதுல் வஶஷல் தறபம்பஶதும் லரிறும் பஶதும் ஒதும் துஆ

 ٍػ َو َْلى آ ِل٥ َط٤ُ  َْلى٠ َن٣ ُه٢١َ ُػ ِهلِل ا٥ْ  َط١ْ  اهللِ َوا٣ِ  بِ ْف٣ِ ؽ ِس ْي١ل ْي ٍَا ِن ا١ ا٦َ ٤ِ ٣ِ ْ ِػيَٜ ١ْ ِهِ ا٧ ٍَْا٢ َو ُـ٣ِ ْْكي
ِ َ  َوة ِ َو ْسهِهِ ال٣ِ  َٓ ِِ ْي١ْ اَُْ ْوذُ ةِاهللِ ا
َِٝ خ٥َ اب َر ْض
َ  ُْوِ ِ ْ ْ َوا ْ٘ َخصْ ل ِ ْ ْ َاةْ َو٧َُْفل ِ ْ ْ ذ
ْ ِ ٕ ا٣ ُه٢١ َا٣ْ ٢ ٍػ َو َـ٥ َط٤ُ
ஸயினளகும்ஹளது

َِٝخ٥َ  َر ْضன்

இைத்தழல் ன்று நளற்ழ ஏத ஹயண்டும்.

தமபம் ஹளது யதுகள பன்யத்தும் ஸயினளகும்ஹளது இைதுகள பன்யத்தும்
ஹளக ஹயண்டும்.

ٍواف١واع ا٧ةيان ا
தலஶபுகரின் லககள் லிபம்
அய பன்று யகப்டும்.
1.

ل٤ْ  ُػ ْوُٜ ١ْ اف ا
ُ ٌَ َوதலஶபுல்

குதூம். இது புித நக்கள ன்கபேக்கு ஹளதும் ஸசய்பம் தயளபு.

இதற்கு ந்து ஸனர்கள் உண்டு.

خ ِطي ِث١اف ا
ُ  ٌَ َو.5  َوارِ ِْد١ْ اف ا
ُ  ٌ َ َو.4  ُو ُر ْو ِْد١اف ا
ُ  ٌَ َو.3 اِد ِْمَٜ ١ْ اف ا
ُ  ٌَ َو.2  ُػ ْو ْمُٜ ١ْ اف ا
ُ  ٌَ َو.1
இது சுன்த்தளகும். யளஜழபு அல். இத யிட்டுயிட்ைளல் துவும் அயசழனநளகளது.
2.

ِ ْ اف
ُاىث
ُ ٌَ َوதலஶபுல்
َ ٘اّل

இபஶறஶ. இது அபளயில் தங்கழன ின் த்தளம் இபவு டுழசழக்குப் ின்

ஸசய்பம் தயளபு. இதற்கும் ந்து ஸனர்கள் உண்டு.
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ه ْػ ْر١ا
ُ  ٌَ َو.5 ٦ْٞ ؽ١اف ا
ُ  ٌَ َو.4 َفض١ا
ُ  ٌَ َو.3 ؾيَ َارة١اف ا
ُ  ٌَ َو.2 َاىث
ُ  ٌَ َو.1
َ ٘اف اْ ِّل
ّ اف
ْ َ اف
இது

٦ٞرகட்டஶ

கடஶகும். இத ஸசய்னளயிட்ைளல் லஜ் ழஹயளது. இதற்கு

–ِدمதப

ஹளன் ரிகளபம் துவும் இல்.
3.

و ِ َِداع١ْ اف ا
ُ ٌَ َو

தலஶபுல் லிதஶஃ. இது லஜ் கழரிககள் அத்தபம் ழஹயற்ழன ின் புித

நக்களய யிட்டும் புப்டும்ஹளது ஸசய்பம் தயளபு.

ه ْػر١اف ا
ُ  ٌَ َوஇதற்கு
٦ٞ–رகட்ைளனக்

தலஶபுல் ைத்ரு ன் ஸனபேம் உண்டு. சரினள ஸசளல்டி இது யளஜழளகும்.

கைநனல்.

இன்னுஸநளபே

ஸசளல்டி

சுன்த்தளகும்.

இம்பன்றுநல்ளத

தயளபுகள் சுன்த்தளயகளகும். யசதழஹளல் வ்யவும் ஸசய்து ஸகளள்ளம்.
புப்டும் சநனம் நளதயிைளய் ற்ட்டுயிட்ைளல் இந்த
புப்ைளம். வ்யித

–ِدمதபவும்

ْو ِ َِداع١اف ا
ُ ٌَ َوதயளபுல்

யிதளஃ ஸசய்னளநல்

யளஜழில்.

يث اٌوافٙيٞ
தலஶபு ைய்பம் பமகள்.
லஜபேல்
அதன்நீ து

அஸ்யத்

கல்

ஸற்ழன

பன்ஹளக்கழ

யத்து

சுஜஷது

அத
ஸசய்ன

யளனளல்

பத்தநழை

ஹயண்டும்.

ஹயண்டும்.

பத்துயதபம்

ின்

சுஜஷது

ஸசய்யதபம் பம்பன்று தைய ஸசய்ன ஹயண்டும். ின் ஸகளஞ்சம் ின்யளங்கழ கஃளய
பன்ஹளக்கழ லஜபேல் அஸ்யத்த இயன் யது க்கநளகவும், பேக்'னுல் னநளின அயன்
இைது க்கநளகவும் ழன்று ஸகளண்டு தயளபு ஸசய்யத ழய்னத்து யத்துக் ஸகளண்டு,

ن ْي٤ِ  ُه٢ْ تَٜ ِّس ُه ل ِ ْ ْ َو َت
َ ٍ َو١ َ َويْ ُج ا٧
ْ اف ِهلِل َت َٓالى ٘ ََي
யத்துத் தயள ழல்ளலழ தஆள ஃனஸ்றழர்லஶ லீ யதகப்ல்லஶ நழன்ி
ன்று ஸசளல்ழ நீ ண்டும் லஜ்பேல் அஸ்யத கனளல் ஸதளட்டு பத்தழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
ின் அதன்நீ து றஶஜஷதும் ஸசய்ன ஹயண்டும். ின் இபே ககபம் உனர்த்தழ..........

 ُػ٥ْ  َط١ْ بَرُ َوِهلِل اْٞ َ هلل ا
ُ بَرُ َاْٞ َ هلل ا
ُ بَرُ َاْٞ َ هلل ا
ُ  اهللِ َا٣ِ ِب ْف
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ிஸ்நழல்ளலழ அல்ளலஶ அக்ர் அல்ளலஶ அக்ர் அல்ளலஶ அக்ர் யழல்ளலழல்
லம்து
ன்று ஸசளல்ழ ின்யபேம் துஆய ஏதழக் ஸகளள்ஹயண்டும்.

٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ُ ػٍ َنلى ا٥ َط٤ُ ََٝبِي٧  ِث٨ ُِف١ َ َو َوَ٘ا ًء ِب َٓ ْهػ َِك َواِح َتا ًْاِٝ َخاةِٟ ِ ا ةًٜ َ َو َت ْه ِػ ْيِٝ ًا ة٧ا٥َ ْ اِي٣ ُه٢١َا
அல்ளலஶம்ந ஈநளன் ிக யதஸ்தீகன் ிகழதளிக ய யஃhஅன் ிஅஹ்தழக யஇத்தழளஅன்
ழ றஶன்தழ ிய்னிக்க பலம்நதழன் றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம்
இதன்ின்

லஜபேல்

அஸ்யத

பன்ஹளக்கழனடி

யது

க்கம்

கப

ஹயண்டும்.

அத

பழுநனளக கைந்ததும் கஃளய இைதுக்கநளக்கழ தழபேம்ி யம் சுற் ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:

லஜ்ஜஶைன

பன

களங்கில்

பழுநனளக

ஸசய்ன

ஜ

ஸபேக்கடி

படினளது.

அதழகநளக

லஜபேல்

இபேப்தளல்

அஸ்யத்

கல்

ஹநற்கண்ை
பன்ஹளக்கழ

தபனில் சழயப்பு ழக்ஹகளடு கல்ழளல் ஹளைப்ட்டுள்து. அதழல் ழன்று ஸகளண்டு ழய்னத்து
யத்து

கன

உனர்த்தழ சநழக்ை ஸசய்த

கன

பத்தழக்

ஸகளண்டு

துஆக்க ஏதழ

தயள ஆபம்ிக்க ஹயண்டும். லஜபேல் அஸ்யத்துக்கும் கஃள யளசலுக்கும் நத்தழ குதழக்கு
பல்தறம்

ன்று

ஸசளல்ப்டும்.

இந்த

இைத்தழல்

கவ ழ்களணும்

துஆய

ஏதழக்

ஸகளள்

ஹயண்டும்.
பல்தழம் என்னுஷடத்தஷல் ஒதும் துஆ

٦٥َ ١ْ  َوا٠ِ  َْيٙ١ْ ْكم ِ َوا
َ ِٛا َور٨َ ََاةِٛ رِْٚ  َا ْْخِٚ  َٓت ِ ْي١ْ ب َ ْيجِ ا١ْ  َي َارب ا٣ ُه٢١َا
َ َ  ُش ْوِد ِ َوال١ارِ َيا ذَا٨١ ا٦َ ٤ِ َا٧ِا َواَ ْو َّلِد٨َ ِ ٧ا َوا ِ ْع َوا٨َ ِ  َهاح٤ُا َوا٨َ ِ َاب آةَائ
ِ ْ  َٓ ٍَا ِء َو١ْ َوا
 َْ ْتػ َِك٦ُ ْ اِن ِّ ْ ْ َْ ْتػ َُك َواة٣ ُه٢١ِخة ِ َا
ِ ْ  عِؾ٦ْ ٤ِ َا٧ َها َو َا ِس ْؽ٢ُ ْورِ ك٤ُ ُ ا فِى ْاّل٨َ َ  ِبَتٛ َْا٦ْ  َا ْض ِف٣ ُه٢١ َا، اّل ْض َفا ِن
ِ  ْ َيا َو َْ َؼ٧ػ١ى ا
َ ِ اب ْاْل
ِ ْ ٣َ ْ ِػيَٛ َ َياََٝ َو َا ْعشي َْ َؼاةٝ َخ٥َ َ اَ ْر ُس ْو َر ْضْٝ ةَي ْ َن يَ َػي٠ٌ ١ َخ َؼ٤ُ َِٝ َخؾ ِ ٌم ة ِ َا ْْ َخاة٢ْ ٤ُ َِٝ ٗ َح ْط َج ةَاة
َّ َ٘ َ َا ْن َح ْؽُٝ١َ انِ ْ ْ َا ْـأ٣ ُه٢١اّل ْض َفان ِ َا
ٌ ِ َٛوا
ِ ػ َر َسا١َ اُٝ١َ ْ ِب ْي َو َا ْـأ٧َفل ِ ْ ْ َذ
ي ْ ْن٤ِ  ِث آ٨ َش١ْ  ا٦َ ٤ِ  ُٓلى١ْ ت ا
ِْذ
َ ِ ْٖ بْر ِ َو َتٛ ْ ْ ِ و َرل ِ ْ ْ ف٨َ ُ ِب ْي َوح٢ْ َٛ ؽ ِ ْي َوحُ ٍَه َؽ٤ْ ِصَ َا٢ِرك ْي َو َت َي َّ و ِ ْز ِر ْي َو ُت ْه
யளசல் க்கம் யந்ததும்:-

ِار٨١ ا٦َ ٤ِ َِٝ َٓائ ِ ِؼ ة١ْ  ُام اَٜ ٤َ َ َوه َؼاُٝ٨٤ْ َ ا٦َ ٤ْ َ َ َو ْاّلٝ٤ُ ح
َ َ رح َم
َ َ ١ْ َ َواُٝب َ ْي َج ةَيْخ١ْ  اِن ه َؼا ا٣ ُه٢١َا
ன்று ஏத ஹயண்டும்.
இபண்ைளயது தூண அைந்ததும் கவ ழ்யபேம் துஆய ஏத ஹயண்டும்.
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 ِػ١َ  َو١ْ  َوا٠ِ ْا ِل َو ْاّلَه٥َ ١ْ  َِب فِى ا٢َٜ ْ٨٥ُ ١ْ َا ِق َو ُـ ْءوِ ْاّل َ ْع َل ِق َو ُـ ْو ِء اٙ٨١ا ِق َواَٜ ل١ْش ِك َوا١ا
ْ  َوٝل١ ا٦َ ٤ِ َِٝ انِ ِّ ْ ْ اَُْ ْوذُ ة٣ ُه٢١َا
நம

தண்ணர்ீ

யிழும்

يؾاب٤-நீறளப்

ன்னும்

நைன

தழர்

ஸகளண்ைதும்

இத

ஏத

ஹயண்டும்

. أ ُ َب ْٓ َػ ُه اَةَ ًػا٥َ َُِْئًا ّلَا٨ْشةًا َه
ِ ْ أَٟ ِ ِنِ ْي ةٜاـ
ْ َ َوٝ٢ِ َُ يَ ْو َم َّلٝ٢ِ ُ ْ ْ ِ نِ ْي ف٢ِ َُ ا٣ ُه٢١َا
َ ْ ٤َ ٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ ُ ٍػ َنلى اهلل٥ َط٤ُ ََٝبِي٧ س
பன்ளயது, ளன்களயது தூண்களுக்கழைனில்,

، و ُرَْٙ ٕ َيا َْؾِيْؾ ُ َيا،  َحتُ ْو َر٦َْ ١ تُ ْو ًّل َوح ِ َش َار ًةْٜ ٤َ  ًل٥َ َْ ُ ْو ًرا َوٟ ْل٤َ بْرُ ْو ًرا َو ْْ ًيا٤َ هُ َض ًّشا٢ْ َٓ  اَ ْس٣ ُه٢١َا
ன்று ஏத ஹயண்டும்.
ளன்களயது தூண அைந்ததும் அத கனளல் ஸதளட்டு பத்தநழை ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:- லஜபேல் அஸ்யத தயிப ஹயறு தபம் யளனளல் பத்தநழைக் கூைளது. பேக்னுல்
னநளி னும் ளன்களயது தூணத் தயிப தபம் கனளல் ஸதளட்டு பத்தக் கூைளது.
அதன்ின் லஜபேல் அஸ்யத அைந்துயிட்ைளல் பதல் சுற்று ழயைந்து யிடுகழது.
இப்டிஹன ழு சுற்றுகள் சுற்ழயப ஹயண்டும். எவ்ஸயளபே சுற்ழலும் அதற்கள யிஹசரநள
துஆக்கள் இபேக்கழன். படிந்தளல் ஏத ஹயண்டும். படினளயிட்ைளல்.....

ا ِر٨١اب ا
َ ا َْ َؼ٨َ ِ ٛ ًث َو٨َ ِخة ِ َض َف
َ ِ  ًث َوفِى ْاْل٨َ  ْ َيا َض َف٧ػ١ا فِى ا٨َ ِ ا آح٨َ َرة
ன்த நைக்கழ நைக்கழ ஏதழளல் ஹளதுநளகும்.
குழப்பு:- ஜ ஸபேக்கடினிளல் அல்து ிபேக்கு ஹளயி ற்டும் ன் னத்தழளல்
லஜபேல் அஸ்யத யளனளல் பத்தநழை இனளநளகழ யிட்ைளல் கனளல் ஸதளட்டு கன
பத்த

ஹயண்டும். அதுவும் படினளநல்

ஆகழயிட்ைளல்

கம்ளல்

ஸதளட்டு

கம் பத்தநழை

ஹயண்டும். அதுவும் படினளயிட்ைளல் கன அதன்க்கம் சநழக்ை ஸசய்து பத்தழக் ஸகளள்
ஹயண்டும்.

 ُػ ْومُٜ ١ْ واف ا
ُ ٌَதலஶபுல்

குதூபக்குப் ின்னும் சஃப ஸசய்னளம். அல்து தயளபுல் இளமளவுக்குப்

ின்னும் சஃப ஸசய்னளம். தயளபு ஸசய்தின் சஃப ஸசய்பம் ளட்ைம் இபேந்தளல் தயளின்
பந்தழன பன்று சுற்ழலும்

٠٤ر-பநலு-ஹயகநளக

ை சுபேக்கழ ஸசல்லுயதபம்,

اىٍتاع-

இழுத்தழளஃய யது புஜத்த தழந்தும் இைது புஜத்த நத்தும் ஸசய்யது சுன்த்தளகும்.
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ஹயண்டின

ஸசய்ன

சஃப

அல்.

இபண்டும் சுன்த் இல்.

்சுன்த

்பநலும்> இழுத்தழஃவும

்சுற்ழலும

ளன்கு

நற்

ளட்ைம் இல்ளத சுன்த்தள ல்ள தயளபு சுற்ழலும் இய

நற் ஹபங்கில் இஹ்பளம் உைனில் இபேக்கும்ஹளதும் இழுத்தழளஃ சுன்த் அல்.

ا١لوط اّلول (ِ)١دْاء

பதல் சுற்று துஆ

هلل
هلل ا َ ْٞبَرُ َو َّل َض ْو َل َو َّل ُٛو َة اِّل ةِااهللِ ا َْٓ ١لِ ْ ا ِْْ َِٓ ١ي َِ ٣وا١هلَةُ َوا١ف َل ُم َْلى َر ُـو ِل اهللِ َنلى ا ُ
هلل َوا ُ
ُـ ْت َطان اهللِ َوا َْ ١ط ُْ ٥ػ ِهلِل َو َّلاَِ ١ه اِّل ا ُ
ََْْ ٢يهِ َو َـَ ،٣٢اُ ٢١ه ٣اِيْ ً٥اً ٧ا ةَِ َٝو َت ْه ِػ ْي ًٜا ة ِ َِ ٟخاةَِ َٝو َوَ٘ا ًء ِب َٓ ْهػ َِك َواِح َتا ًْا ُِ ١فِ ٨ث َ٧بِيَ َٝو َضب ِ ْيتَِ ٤ُ َٝطٍ ٥ػ َنلى اهللُ ََْْ ٢يهِ َو َـَ ٣َ ٢اُ ٢١ه٣
َ
ِخة ِ َوا َْْ ٙ١و َز ة ِا َْ ١شِ ٨ث َواَ ٨١شا َة ِ ٦َ ٤ا٨١ارِ،
اِن ْ ْ َا ْـأ َُٝ١ا َْْ َٙٓ ١و َوا َْٓ ١ا٘ َِي َث َوا َْٓ ٥ُ ١اَ٘ا َة اِدائ ََِ ٥ث فِى ا١ػيْ َِ ٦وا١ػَ ْ ٧يا َو ْاْل ِ َ

ا١لوط ا١ران ْ (ِ)٢دْاء

இண்டஶம் சுற்று துஆ

ح َُ َٝ٤و ْاّل َ ْ ٦َ ٤اَ َْ َُٝ٨٤وا ْْ َٓ ١ت َػ َْ ْتػ َُك َواََ٧ا َْ ْت ُػ َك َواةْ ُْ َْ ٦تػ َِك َوه َؼا َُ َٜ ٤ام ا َْٓ ١ائ ِ ِؼ ةِ٦َ ٤ِ َٝ
رح َم َ َ
اَُ ٢١ه ٣اِن ه َؼا ا ْ١ب َ ْي َج ةَ ْيخَُ َٝوا َْ َ ١
ْش َح َ٨ا َْل َى ا٨١ارِ  ،اَُ ٢١هَ ٣ضت ْب ا ِ َْ ١ي َ٨ا ْ ِ
ان
َف َوا ُْ ُٙ ١ف ْو َق َوا ِْْ ٓ١ه َي َ
اّليْ ََ ٥
ا٨١ارِ ٘ ََرح ْم ُ ُ١ط ْو َ٨َ ٤ا َو َب َ َ
ان َو َزي ُْ ٨ه ف ِ ْ ْ ُْ ُ٢ٛوة ِ َ٨ا َو َرك ْه ا ِ َْ ١ي َ٨ا ا ْلَ ْ ُٟ
َوا ْس َٓ ْ٨َ ٢ا ِ ٦َ ٤ا١ؽا ِك ِػيْ َ ، ٦اَُ ٢١هِٛ ٣نِ ْي َْ َؼاةََ َٝي ْو َم َح ْت َٓ ُد ْ َِتا َِد َك  ،اَُ ٢١هْ ٣ارزْ ْٛنِ َي ا َْ ١طَ ٨ث ِب َٖيْر ِض َِفا ًةا،

ا١لوط ا١را١د (ِ)٣دْاء

பன்மஶம் சுற்று துஆ

اْ١ش ِك َوا١ل َٜا ِق َواََٙا ِق َو ُـ ْو ِء ْاّل َ ْع َل ِق َو ُـ ْو ِء ا ْ َِْ٨٥َ ١ؽ ِ َوا ِْ ٢َ َٜ ْ٨٥ُ ١ب فِى ا ْ٥َ ١ا ِل َو ْاّلَه َِْ ٠وا َْ ١و َِ ١ػ  ،اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ْـأََُٝ١
اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ُْ ْوذُةِْ ٦َ ٤ِ َٝ
اك َوا َْ ١شَ ٨ث َواَُْ ْوذُةَِ ٦ْ ٤ِ َٝـ َغ ٍَِ َٝوا٨١ارِ  ،اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَُْ ْوذُ ةِِ٘ ٦ْ ٤ِ َٝت ْ َِ ٨ث ا َْٜ ١بْر ِ َواَُْ ْوذُ ةِِ٘ ٦ْ ٤ِ َٝت ْ َِ ٨ث ا ْْ ٥َ ١طيا َوا ْ٥َ ٥َ ١ا ِ
ت،
ر َِى َ

ا١لوط ا١ؽاةّ (ِ)٤دْاء

நஶன்கஶம் சுற்று துஆ
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ِخ ْسنِ ْي يَا
اَُ ٢١ه ٣ا ْس َٓ ْ٢هُ َض ًّشا َ٤بْرُ ْو ًرا َو َـ ْٓ ًيا َْ ٤لْ ُٟو ًرا َوذًَ ْ ٧تا َْ ُٙ ْٖ ٤و ًرا َو َْ ًَ ٥ل َناً ِ ١طا َْٜ ٤تُ ْو ًّل َوح ِ َش َار ًة َ ٦َْ ١حتُ ْو َر يَا َْا٤َ ٣َِ ١اف ِ ْى ا١ه ُػ ْورِ اَ ْ ِ
ت الِ َى اْ ٨١ورِ اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ْـأَْ ٤ُ َُٝ١و ِس َتا ِ
اَهللُ ِ ٦َ ٤ا٥َ ُ٢ِ١ا ِ
َفح َِ َٝوا١ف َل ََ ٤ث ِ ٦ْ ٤كُ ٠اِذ ْ ٍَ ٣وا ْْ ِ ٨َٖ ١ي ََ ٥ث ِ ٦ْ ٤كُ ٠ةِؽّ ٍ َوا َْْ ٙ١و َز
ت َر ْض َ٥خَِ َٝو َْؾَائ ََِ ِ ْٖ ٤َ ٣
ٗ َْل َ ْ كَُٕ ٠ائ َِت ٍث ل ِ ْ ْ ِ َْٝ٨٤ة ِ َغيْر ٍ،
ةِا َْ ١شِ ٨ث َواَ ٨١شا َة ِ ٦َ ٤ا٨١ارِ َ ،رب ْٓ ٨َٛنِ ْي ة ِ َ٥ا َر َز َْ ٛخنِ ْي َوةَار ِْك ل ِ ْ ْ ٘ ِ ْ َمْي اَ ْْ ٍَيْ َخنِ ْي َوا ْعْ ُ٢

ا١لوط ا١غا٤ؿ (ِ)٥دْاء

ஐந்தஶம் சுற்று துஆ

هلل ََْْ ٢يهِ َو َـ٣َ ٢
َع ِكَ َٝي ْو َم َّل ُ ِ ٠اِّل ُ َِ َٝ٢و َّلةَاق ِ َ ْ اِّل َو ْس ُهَ َٝو َا ْـِٜنِ ْي َِ ٦ْ ٤ض ْوضٍ َ٧بِيَ َٝـي ِػَ٧ا َُ ٤ط٥ػٍ َنلى ا ُ
َاُ ٢١هَ ٣اُ ِ٢نِ ْي َح ْط َج ُ ِْ َ ٠
هلل َْ َْ ٢يهِ َو َـ٣َ ٢
شةَ ًث َهْ ِ ٨ي َئ ًث َ٤ؽِيْ َئ ًث َّل٥َ ٍْ َ ٧اُ َب ْٓ َػ َها َاةَ ًػا َاُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ َا ْـ َئَ ٦ْ ٤ِ َُٝ٢عي ْر ِ َ٤ا َـ َا َُ ٨ْ ٤ِ َٝ١ه َ٧بِيَ َٝـي ُػَ٧ا َُ ٤طٌ ٥ػ َنلى ا ُ
َْ
هلل َْ َْ ٢يهِ َو َـَ ٣َ ٢اُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ َا ْـ َئ َُٝ٢ا َْ ١شَ ٨ث َو ََ ِٓ ْي ََ ٥ها َو َ٤ا ي َُْقةُنِ ْي ا ِ َْ ١ي َها
ااـ َخ َٓاذ ََك ُِ ٨ْ ٤ه َ٧بِيَ َٝـي ُػَ٧ا َُ ٤طٌ ٥ػ َنلى ا ُ
َو َا ُْ ْوذُةَِ ٦ْ ٤ِ َٝش َْ ٤
َِْ ٛ ٦ْ ٤و ٍل اَ ْو٘ ِ ْٓ ٍَ ٠ا ْو ََْ ٠ٍ ٥و َا ُْ ْوذُةِ ٦َ ٤ِ َٝا٨١ارِ َو َ٤ا ي َُْقة ُ ْون ِ ْ ْ ا ِ َْ ١ي َها َِْ ٛ ٦ْ ٤و ٍل َا ْو٘ ِ ْٓ ٍ ٠اَ ْو َْ َ،٠ٍ ٥

ا١لوط ا١فاِدس (ِ)٦دْاء

ஆமஶம் சுற்று துஆ

َْفل ِ ْ ْ َو َ٤اكَا َن
اَُ ٢١ه ٣اِن ََْ َٝ١ل َ ْ ُض ُْ ٜوًٛا َٞرِي ْ َر ًة ٘ ِ ْ َمْي ةَ ْينِ ْي َوةَ ْي ََ َٝ٨و ُض ُْ ٜوًٛا َٞرِي ْ َر ًة ٘ ِ ْ َمْي ةَ ْينِ ْي َوةَي ْ َن َع ْ َِٝ ٜ٢اَُ ٢١ه٤َ ٣ا ك َ َ
ان ََ ٨ْ ٤ِ َٝ١ها َ٘إ ِ ْ
َفة ِاَُ ٢١ه ٣اِن
حا َِ َٝ٤وة ِ ٍَا َْخِِ ْٓ ٤َ ٦ْ َْ َٝهيخَِ َٝو ِبَْ ٙي ٦ْ ٥َْ َِٝ٢ـ َِو َ
َ ِ ١غ َْ َ٘ َِٝ ٜ٢خ َطُ ٢ْ ٥ه َْن ْي َوإَِْ٨نِ ْي ة ِ َطلََ َ ٦ْ َْ َِٝ١
اك ياَ َوا ِـ َّ ا َْ ِ ْٖ ٥َ ١
ٗ َْن ْي،
هلل َضْ ِ ٢ي ٌِ َ ٣
ةَ ْي َخْ ِِ َْ َٝي ٌَ ٣و َو ْس َهِ َ َٝ
ركيْ ٌْ ِِ َْ ٣ي ٌ ٣حُ ِطب ا َْْ َٙٓ ١و َ٘ا ْْ ُ
ركيْ ٌَ ٣واََ ْ ٧ج َيا اَ ُ

ا١لوط ا١فاةّ (ِ)٧دْاء

ஏறஶம் சுற்று துஆ

َاركا َو َض َل ًّل ٌَي ًتا َو َح ْوةَ ًث ََ ُه ْو ًضا َو َح ْوةَ ًث َْ ٛت َ٠
اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ْـ َئ َُٝ٢اِيْ َ٥اً ٧ا كَا ًِ ٤ل َو َيِٜيْ ً٨ا َناِدًِٛا َورِزْ ًٛا َو ِ
ان ًٓا َو ًَ ٢ْ ٛتا َعا ِك ًٓا َوَِ ١فاً ٧ا ذ ِ ً
َف ًة َو َر ْض ًَ ٥ث َب ْٓ َػ ا ْْ ٥َ ١و ِ
ت َو َرا َض ًث َِْ ْ٨ػ ا ْْ ٥َ ١و ِ
ا ْْ ٥َ ١و ِ
اب َوا َْْ ٙ١و َز ةِا َْ ١طِ ٨ث َواَ ٨١شا َة ِ ٦َ ٤ا٨١ارِ ة ِ َؽ ْض َ٥خَِ َٝيا َْؾِيْؾ ُ
ت َوا َْْ َٙٓ ١و َِْ ْ٨ػ ا ِْ ١ط َف ِ
ت َو ََ ِ ْٖ ٤
َيإَٙا ُر َرب زِ ِْدن ِ ْ ْ ِْ٥ًْ ٢ا َواَ ِْ ١ط ْٜنِ ْي ةِاا١هاِ ِ ١طي ْ َن ،
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தலஶபின் லஶஜஷபுகள் 8

)٨(ٍواف١واستات ا

1.ஆண்கள், ஸண்கள் அயர்களுக்குரின நக்க ஹயண்டின இைங்க நத்தல். ஸண்கின்
தபடினில் எபே நடி ஸயினளளலும் அல்து களழன் எபே குதழ ஸதரிந்தளலும், அந்த
சுற்று ழஹயளது. அத கணக்கழல் டுக்கக் கூைளது.
லி நத்லின் டி களல் குதழ நக்க ஹயண்டின இைநழல். அதன்டி களழன் குதழ
ஸதரிந்தளலும் தயளப் கூடியிடும்.
2. ஸரின, சழழன

ஸதளைக்குக யிட்டும் உைழல், ஆைனில், சுற்றும் இைத்தழல்

ஜீற

யிட்டும் சுத்தநளக இபேத்தல்.
குமஷப்பு:

சழழன

ஸதளைக்கு

இல்ளநல்

அதளயது:

உழுவுைன்

தயளபு

ஸசய்து

படிப்து

இக்களத்தழல் சளத்தழனநழல். லி நத்லில் ஸண்க ஸதளட்ைளல் உழுவு பழனளது
ன்ழபேப்தளல் அந்த நத்லில் நளழ இபேக்கழஹன் ன்று ழத்து எழுவு ஸசய்து தயளபு
ஸசய்தளல்

ஸண்கள்

ஸதளட்ைளலும்

கூை

தயளபு

ழஹயழ

யிடும்.

இதுதயிப

ஹயறு

யமழனில். நத்லபுகின் சட்ைங்கள் நளறுயது உம்நத்தழர்களுக்கு பஹ்நத் - அபேளகும்.
3. நஸ்ஜதுல் லபளநழன் உட்குதழனில் சுற்றுதல்
4. ழு

சுற்றுக

ரிபூபணநளக்குதல்.

சந்ஹதகம்

ற்ட்ைளல்

குந்த

ண்ணிக்கன

டுத்துக் ஸகளண்டு ழவுடுத்த ஹயண்டும்.
5.லஜபேல் அஸ்யத் கல்ழழபேந்து ஆபம்ித்தல்.
6. கஃளய இயனுக்கு இைது க்கநளக்கழ யளசல் க்கநளக சுற்றுயது.
7. லழஜ்பே இஸ்நளனீல் ன்தற்கு ஸயிஹன சுற்றுயது.
குமஷப்பு:

லழஜ்பே

இஸ்நளனீல்
ஹயண்டும்.

ன்து

குதழனில்தளன்

சுற்

தயளபு

இஸ்நளனீழல்

ஸதளழுதளல்

இஸ்நளனீல்

அலழஸ்றளம்

கஃளயின்

கஃளயின்

உட்குதழனளகும்.

படிந்தின்பும்>
உட்குதழனில்

அயர்களும்

அதளல்

ஸயி

நற்ன

ஹபங்கிலும்

லழஜ்பே

ஸதளழுத

நளதழரினளகும்.

இங்ஹக

அயர்கின்

தளனளர்

லளஜபள

அலழஸ்றளம் அயர்களும் அைக்கநளகழ இபேக்கழளர்கள் ன்றும் நீ றளபுக்கும் இபண்ைளம்
தூணுக்கும் நத்தழனில் அைக்கநளகழ இபேப்தளகவும் கஃளய சுற்ழலும் எபே ஸசளல்டி 300
ிநளர்கள்

ன்றும்>

இன்ஸளபே

ஸசளல்டி

ஸசளல்ப்டுகழது. அல்ளஹ் நழக அழந்தயன்.

19

70

ிநளர்கள்

அைக்கநளகழ

இபேப்தளகவும்

www.sufimanzil.org
8. இயது

உைல்

பூபளவும்

கஃளயின்

அத்து

குதழ

யிட்டும்

ஸயிஹன

இபேக்க

ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:

தயளபு

ஸசய்பம்

ஹளது

கஃளயஹனள

அல்து

கஃளயின்

ந்த

குதழனஹனள

அல்து லழஜ்பே இஸ்நளனீல் சுயபஹனள ிடித்துக் ஸகளண்ஹைள> தையிக் ஸகளண்ஹைள தயளபு
ஸசய்தளல் அந்த தயளபு ழஹயளது.

ٍواف١ـنن ا

தலஶபின் சுன்னத்துகள்
ஹநற்கண்ை யளஜழபுகள் அல்ளத துஆக்கள்٠٤ر-பம்லு,

 اىٍتاعஇழ்தழளஃ

ஹளன்யகளகும்.

فلم١يه ا٢ْ ٣ام اةؽاهيٜ٤
கஶப இப்மஶவீம்
தயளபு கழரிககள் படிந்ததும்

٣ام اةؽاهيٜ٤-நகளப

இப்ளலீம் ன் இைத்தழன் ின்க்கம் ழன்று

இபண்டு பக்அத் ஸதளழுயது சுன்த்தளகும். ஸதளழுகக்கு பன்

اىٍتاعஇழ்தழளஃ

ஹகளத்த

நளற்ழக் ஸகளள் ஹயண்டும். அதன்ின்,....

 َٓ َخي ْ ِن ِهلِل َت َٓالىْٞ ٍ َوافِ َر١ َث ا٨ا َُنل ِّ ْ ْ ُـ
உறல்ழ சுன்த்தத் தயளி பக்அதி ழல்ளலழ தஆள
தயளபுைன சுன்த்தள இபண்டு பக்அத்த அல்ளலஶ தஆளவுக்களக ஸதளழுகழஹன் ன்று
ழய்னத்து யத்து தக்ீர் கட்டி பதல் பக்அத்தழல் ளத்தழலளவுக்குப் ின் குல்னளஅய்பலல்
களிபைன் ன் சூபளயபம், இபண்ைளம் பக்அத்தழல் ளத்தழலளவுக்குப் ின் குல்லஶயல்ளலஶ
அலத் ன் சூபளயபம் ஏத ஹயண்டும்.

فلم١يه ا٢ْ ٣ام اةؽاهيٜ٤ ِدْاء
கஶப இப்மஶவீம் துஆ
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َْفل ِ ْ ْ ذُُْ ٧وِ ِ ْ ْ اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ْـأََُٝ١
اَُ ٢١ه ٣اَِ َٝ٧ت ْٓ َِِ ٣ُ ٢س ْي َو َْ َلَِ ٧يتِ ْي َ٘اَْ ٛت ِْ ْٓ ٤َ ٠ؼ َرت ِ ْ ْ َو َت ْٓ ََ ٣ُ ٢ضا َستِ ْي َ٘ َا ْْ ٍِنِ ْي ُـ ْءول ِ ْ ْ َو َت ْٓ َ٤َ ٣ُ ٢ا ف ِ ْ ْ ََ ِْْ ِٙي َ٘إ ِ ْ
ِخة ِ َح َو٘نِيْ
اِيْ ً٥اً ٧ا يُ َت ِ ُ
اش َِ ْ٢ٛب ْي َو َيِٜيْ ً٨ا َناِدًِٛا َضتي اَ ْْ ٣ََ ٢اَُ ٧ه َّل ي ُِهيْتُنِ ْي اِّل َ٤ا َٞت َتْ َج ل ِ ْ ْ ر ًِىا ِْ ٤ر َ ٠ة ِ َ٥ا ََ ٛف َْ ٥ج ل ِ ْ ْ اََ ْ ٧ج َولِ ْ فِ ْ ا١ػَ ْ ٧يا َو ْاْل ِ َ
ِّس َح َها
ََفحَهُ َو َّل َه ًّ٥ا اِّل َف ْس َخهُ َو َّل َضا َس ًث اِّل ٘ ََييْ َخ َها َو َي ْ
ُْ ٤ف٥ً ِ ٢ا َوا ِْ ١ط ْٜنِ ْي ةِا١هاِ ِ ١طي ْ َن ،اَُ ٢١هَّ ٣ل َح َػ ْع َ٨َ ١ا ف ِ ْ ْ ََٜ ٤ا ِ٨َ ٤ا ه َؼا َذً ْ ٧تا اِّل ٕ َ ْ
اش ْح ُن ُػ ْو َرَ٧ا َوَ٧و ْر ُْ ُ٢ٛوةَ َ٨ا َوا ْعخ ِْ ٣ةِا١هاَ ِ ١طا ِ
ت َا ْْ َ٥ا َ٨َ ١ا َاُ ٢١هَ ٣ح َو٘ َ٨ا ُْ ٤فِ٥ِ٢ي ْ َن َو َا ْضي ِ َ٨ا ُْ ٤فِ٥ِ٢ي ْ َن َواِ ْ١ط ْ٨َ ٜا ةِا١هاِ ِ ١طي ْ َن
ِّس اُ ُْ ٤و َرَ٧ا َو ْ َ
٘ ََي ْ
َٕي ْ َر َعؾَا َيا َو َّل َْٙ ٤خ ُْوِ٧ي ْ َن ،

ِدْاء ضشؽ اـ٥اْي٢ْ ٠يه ا١فلم –

வஷஜ்று இஸ்ஶீ ல் துஆ

ان َخ ْٓ ُج َاة ُ ْو ُء َ َٝ١ةِ٥َ ْٓ ِ ٨خ ًَِ
ااـ َخ ٍَ ْٓ ُج َا ُْ ْوذُةَِ ٦ْ ٤ِ َٝش ََ ٤
َاُ ٢١هَ ٣اَ ْ ٧ج َرِ ِّ ْ ْ َّلاَِ ١ه اِّل َاَ ْ ٧ج َع ََ ْٜ ٢خنِ ْي َواََ٧ا َْ ْتػ َُك َواََ٧ا َْلى َْ ْهػ َِك َو َو ْْػ َِك َْ ٤
َف ا١ؼُْ ٧و َب اِّل َاَ ْ ٧ج َاُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ َا ْـأ ََ ٦ْ ٤ِ َٝ١عيْر ِ َ٤ا َـأ َ َٝ١ة ِ ٖه ْ َِتا ُِد َك ا١هاُ ِ ١ط ْو َن َو َا ُْ ْوذُةَِ ٦ْ ٤ِ َٝش
َْفل ِ ْ ْ َ٘اُِ ٧ه َّل َي ْٖ ِ ُ
َْل َ ْ َو َاة ُ ُْءو ة ِ َؼِ ْ ٧ب ْي َ٘إ ِ ْ
َ٤اا ْـ َخ َٓاذ ََك ُِ ٨ْ ٤ه ْ َِتا ُِد َك ا١هاُ ِ ١ط ْو َن اَُ ٢١ه ٣ة ِ َا ْـ َ٥آئ ِ َٝا ُْ ١ط ْفني َو ِنَٙاح ِ َٝا َْْ ٢ُٓ ١يا ٌَه ْؽ ُْ ُ٢ٛوةَ َ٨ا ِ ٦ْ ٤كَُ ٠و ْن ٍٗ يُ َتاْ ِ ُػَ٧ا َْ ْ٦
٠
اـ َخ ْْٓ ِ٥
ِركام ِ ،اَُ ٢١هَ٧ ٣و ْر ةِا ِْ ٢ْ َٛ ٣ِْ ٢ِٓ ١ب ْي َو ْ
ُ٤لَ ا َه َػح َِ َٝو ََ ٤طبخَِ َٝواَ ِ٤ت ْ َ٨ا َْل َى ا١فِ ٨ث َوا َْ ١ش َ٥ا َْ ِث َوا١ل ْو ِق اِلى َٜ ِ ١ائ َِ َٝيا ذَا َْ ١ش َل ِل َو ْاّل ْ َ
ة ِ ٍَا َْخِ َٝةَ َػن ِ ْ ْ َو َعْ ٢م ِ ٦َ ٤ا ِْٙ ١ت َ ِن ِِس ْي َوا ْك ُٖ ْ ٠ة ِ ْ ِ
س ا١ل ْي ٍَا ِن َواَ ِس ْؽن ِ ْ ْ ُِ ٨ْ ٤ه َيا َر ْضَ ٦ُ ٥ضت ّي َّل َيْ ُٟو َن َُ ١ه
اّل ْْت َِتارِ ٘ ْ ِ
ِك ْي َوِٛنِ ْي َش َو َـاو ِ ِ
اب ا٨١ارِ ،
َْف َ٨َ ١ا ذُُْ ٧وةَ َ٨ا َو٨َ ِ ٛا َْ َؼ َ
َْل َ ْ ُـٍَْ ٢ا ُن َرة َ٨ا اِ٨َ ٧ا ٰا َ٨٤ا َ٘إ ِ ْ

ا١ػْاء ْ٨ػ شب ٤اء ز٤ؾم
ஜம்ஜம் தண்ை ீர் அருந்தும் பஶது ஒதும் துஆ

هلل َْ َْ ٢يهِ َو َـ٣َ ٢
اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ْـأَ٥ًْ ٢ِْ َُٝ١ا َ٧ا٘ ِ ًٓا َورِزْ ًٛا َوا ِـ ًٓا َو ِكَٙا ًء ِ ٦ْ ٤كَُِ ٠د ٍاء َو َـ ََ ٣ٍ ٜيااَ ْر َض َ ٣ا١ؽاضِِ٥ي ْ َن اِن ِّ ْ ْ َْ ٛػ ةَ ََٖ ٢نِ ْي َْ َْ٧ ٦بِيَ َٝنلى ا ُ
ش َب َ١هُ
اَ٧هُ َٛا َل َ٤ا ُء َز ْ٤ؾَ َم ٥َِ ١ا ُ ِ
லளஜத்துகள், ளட்ைங்கள் ழஹய ழய்னத்து யத்து யனிறு ழபம் அபேந்த ஹயண்டும்.
)(ஹநலும் யிபத்த யிஹரச இணப்பு 4-ம்> 5-ம் குழப்புகப் ளர்க்க...
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ْ ةيان اـع

ழஃப ைய்பம் லிபம்

நகளப இப்ளலீநழல் இபேந்து லஜபேல் அஸ்யத் கல்ழன் க்கம் யந்து அத கனளல்
ஸதளட்டுயிட்டு சள ன்னும் யளசல் யமழனளக ஸசன்று சஃப ஸசய்ன ஹயண்டும். ஜ ஸபேக்கடி
இபேந்தளல் கனளல் சநழக்ை ஸசய்து பத்தழக் ஸகளண்டு ஸசல் ஹயண்டும்.
சளயக் ஸகளண்டு ஆபம்ிக்க ஹயண்டும். சளய அைந்ததும் கழப்ளய பன்ஹளக்கழ

فع َْ ْ ِهلِل َت َٓالى١اநலத்து

 َ َويْ ُج٧

ைஃயஷல்யஶவஷ தஆயஶ, அல்யஶஹ் தஆயஶவுக்கஶக ைஃப ைய்கஷமன்

ன்று ழய்னத்து யக்க ஹயண்டும். ின் இத ஏத ஹயண்டும்.

 ُه١َ ُ َوْٝ٢٥ُ ١ْ  ُه ا١َ  ُه١َ َْٝشي
ِ َ  َه اِّل اهللُ َو ْض َػ ُه َّل١َِا َّلا٧ا اَ ْو َّل٤َ  ُػ ِهلِل َْلى٥ْ  َط١ْ َا َوا٧ا هَ َؼا٤َ بَرُ َْلىْٞ َ هلل ا
ُ َ ُػ ا٥ْ  َط١ْ بَرُ َوِهلِل اْٞ َ هلل ا
ُ َبَرُ اْٞ َ هلل ا
ُ َبَرُ اْٞ َ هلل ا
ُ َا
اب َو ْض َػ ُه
ِ َ هلل َو ْض َػ ُه َّل
ُ  َه اَّل ا١ِ ِػيْ ٌؽ ّلَ اَٛ  َك ْي ِئ٠ُ َغيْرُ َوه َُو َْلى ك١ْ ِ ْي ُج ة ِ َي ِػه ِا٥ُ ُػ يُ ْطيِ ْي َوي٥ْ  َط١ْ ا
َ ََص َْ ْت َػ ُه َو َهؾ َ َم ْاّل َ ْضؾ
َ َ ََ  ْ َشؾ َ َو ْْ َػ ُه َو٧َهُ ا١َ َْٝشي
َ َّلٝ٧ِ َوا٣ْ ُٟ اُ ِْدُْ ْون ِ ْ ْ اَ ْـ َخش ِ ْب َلٚ َط١ْ َ اُٝ١ َْوٛ َْج َو٢ُٛ َٝ٧ِ ا٣ ُه٢١َ ا، اف ْو َن
ِ َ  َْو١ َو٦َ ْػي١هُ ا١َ  ِ ِهي ْ َن٢ ْغ٤ُ هلل َوّل َ َح ْهتُ ُػ اِّل اِيا ُه
ُ  َه اِّل ا١َِّل ا
ُ ِ َ ك١ْ رك َه ا
،ا٥ً ِ ٢ ْف٤ُ ْ ْ ِ ْت َ َخ َو٘ان٧َن ْي َوا٤ِ ْؾ ِ َْ ُه٨ُ ْ َل ح٧َ ْ ِِل ْـ َلم ِا١ ا هَ َػيْ َخنِ ْي٥َ َٞ َُٝ٢ِ ْي َٓا َِد َوانِ ِّ ْ ْ اَ ْـ َئ٥١ْ ٗ ا
ُ ِ ٢حُ ْغ
ஹநற்கூழனத பன்று தைய ஸசளல் ஹயண்டும். ின் சளயில் இபேந்து நர்யள ஹளக்கழ
ஹளக ஹயண்டும். ச்சக்ஹகளடு (ச்ச டிபெப்ட்) யபேம்ஹளது ஆண்கில் படிந்தயர்கள்
நட்டும் அதழஹயகநளக ைக்க ஹயண்டும்.
நர்யள அைந்ததும் எபே தைய ஆகும். சளயில் ஏதழனடிஹன கழப்ளய பன்ஹளக்கழ
இங்ஹகபம்

அத

ஏத

ஹயண்டும்.

ின்

சளவுக்கு

யப

ஹயண்டும்.

இது

இபண்ைளயது

தையனளகும். இப்டினளக ழு தைய ஹளய்யப ஹயண்டும். சளயில் ஆபம்ித்து நர்யளயில்
படிக்க ஹயண்டும் ஹநற்கண்ை துஆக்கஹன பன்று பன்று தைய ஏதழயப ஹயண்டும்.
இைனிைஹன கவ ழ்களணும் துஆய அடிக்கடி ஏத ஹயண்டும்.

 اِن، ِار٨١ؼاب ا
َ َْ ا٨َ ِ ٛ ًث َو٨َ ِخة ِ َض َف
َ ِ  ًث َوف ِ ْ ْ ْاْل٨َ  ْ َيا َض َف٧ػ١ا فِ ْ ا٨َ ِ ا ٰاح٨َ  َرة٣ ُه٢١َرك ْم ا
ْ ِ َٕرب ا
َ ْ َ  ْ َج اَّل َ َْؾ ْاّل٧ََ اٝ٧ِ ا٣َْ ٢ْٓ ا َت٥َْ  َو َح َش َاو ْز٣ْ َْف َو ْار َض
٣ٌ  ِ ْي٢َْ ارك
َ  َح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا٦ْ ٤َ ا َو٥َ ِ  َْيهِ اَ ْن يٍو َف ةِه٢َْ  َاح٨َ  َؽ ٘ ََل ُس٥َ ب َ ْي َج اَو ِا ْْ َخ١ْ  َضز ا٦ْ ٥ََ ٘ ِ َك َٓائ ِؽ ِاهلل٦ْ ٤ِ  ْؽ َو َة٥َ ١ْ َا َواٙه١ا
ٌ ِ هلل َك
யசதழட்ைளல் எவ்ஸயளபே ஸதளங்ஹகளட்ைத்துக்கள துஆக்க ஏதழக் ஸகளள்வும்.
குமஷப்பு: யசதழப்ையில்னளளல்> அல்து ஏத ஸதரினளயிட்ைளல்
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اب ا٨١ا ِر
ِخة ِ َض َف ًَ ٨ث َو٨َ ِ ٛا َْ َؼ َ
َرة َ٨ا آحِ َ٨ا فِ ْ ا١ػَ ْ ٧يا َض َف ًَ ٨ث َوفِ ْ ْاْل ِ َ
்பப்ள ஆதழள ித்துன்னள லசதன் ய ில் ஆகழபதழ லசதன் யகழள அதளன்ளர
ஹளன் தக்குத் ஸதரிந்த ளநள துஆக்க ஏதழ யப ஹயண்டினது.

ِدْاء ا١لوط اّلول  ٦٤ا١فع ْ

பதல் தஶங்கஶட்ட துஆ

َاـ ُش ْػ َ١هُ َو َـت ْط ُه َْ ١ي ًل ٌَوِيْ ًل
هلل ا َ ْٞبَرُ َٞتِي ْ ًرا َوا َْ ١ط ُْ ٥ػ ِهلِل َٞرِي ْ ًرا َو ُـ ْت َط َ
هلل ا َ ْٞبَرُ اَ ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ اَ ُ
اَ ُ
ك ًة َواَ ِن ْي ًل َو ِ ٦َ ٤اْ ٢١ي ِْ ٘ ٠
ان اهللِ َوة ِ َط ِْ ٥ػه ِة ُ ْ َ
اب َو ْض َػ ُه َّل َك ْي َئ َْ ٛت َ٢هُ َو َّل بَ ْٓ َػ ُه يُ ْطيِ ْي َويُْ ِ٥ي ُج َوه َُو ح ٌَّ ْ َِدائ ٌَِّ ٣ل َي ُْ ٥وتُ َو َّل َي ُْ ٙوتُ
ّل َا َِ ١ه اِّل ا ُ
َص َْ ْت َػ ُه َو َهؾَ َم ْاّل َ ْضؾَ َ
هلل َو ْض َػ ُه اََ ْ ٧شؾَ َو ْْ َػ ُه َو ََ َ َ
رك ْم ) َرة َ٨ا َ٧ش َ٨ا ِ٦َ ٤
اَةَ ًػا ة ِ َي ِػه ِ ا َْ ١غيْرُ َوا ِ َْ ١يهِ ا ِْ ٥َ ١هيْرُ َوه َُو َْلى كَُ ٠ك ْي ٍئ َِ ٛػيْ ٌؽ َ(رب إْ ِ ْ
َف َو ْار َض َْ ٣و َح َشا َو ْز َْ٥ا َت ْٓ َ ٣ُ ٢اِ َٝ٧اََ ْ ٧ج ْاّل َ َْؾ ْاّل َ ْ َ
هلل َْ َْ ٢يه ِ ْ ٦َ ٤ِ ٣ا٨١بِيي ْ َن َوا١هػ ْيِٜي ْ َن َوا١ل َه َػا ِء
ا٨١ارِ َـاِ٥ِ١ي ْ َن َٕاِ٥ِ٧ي ْ َن َ ِفضِي ْ َن ُْ ٤فت َ ْت ِ ِ
ْشيْ ََِ ْ َّ ٤َ ٦تاِد َِك ا١هاِ ِ ١طي ْ َن َ َّ ٤اِ ١ؼيْ َ ٦اََْ َٓ َ ٣ا ُ
َوا١هاِ ِ ١طي ْ َن َو َض ُف َ ٦اُو١ئَِ َٝر٘ ِ ْي ًٜا ذَا َِٝ١ا َْْ ٙ١ي ُ
هلل َت َٓت ًػا َورِ ًّٛا َّلاَِ ١ه اِّل اهللُ
هلل َضًّٜا َضًّٜا َّلاَِ ١ه اِّل ا ُ
 ٦َ ٤ِ ٠اهللِ َو َٞفى ةِاهللِ ًَْ ْ ِ ٢مْي َّلاَِ ١ه اِّل ا ُ
اف ْو َن اِن ا١هَٙا َوا ْْ ٥َ ١ؽ َو َة َِ ٦ْ ٤ك َٓائ ِؽ ِاهللِ ٘ َََ ٦ْ ٥ضز ا ْ١ب َ ْي َج اَو ِ ا ْْ َخ ََ ٥ؽ ٘ ََل ُس ََ ٨اح َْ َْ ٢يهِ
َو َّل ََ ْٓتُ ُػ اِّل اِيا ُه ُْ ٤غِ ِ ٢هي ْ َن َُ ١ه ا١ػيْ ََ ٦وَْ ١و َ ِ
رك َه ا ْ١ك َ ِ ُ
ارك َْْ ِ ٢ي ٌ.٣
اَ ْن يٍو َف ةِه ِ َ٥ا َو ََ ٦ْ ٤ح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا َ
هلل َك ِ ٌ

ِدْاء ا١لوط ا١ران ْ  ٦٤ا١فع ْ

இண்டஶம் தஶங்கஶட்ட துஆ

شيْ ٌ ٝفِى
َفِدُ ا١ه َُ ٥ػ اِ ١ؼ ْي َ ٣ْ ١يَخغ ِ ْؼ َناض َِت ًث َو َّل َوًَ ١ػا َو َ ٣ْ ١يَُ ١َ ٦ْ ُٟه َ ِ
اَهللُ ا َ ْٞبَرُ اَهللُ ا َ ْٞبَرُ اَهللُ ا َ ْٞبَرُ َوِهلِل ا َْ ١ط ُْ ٥ػ َّلاَِ ١ه اِّل اهللُ ا َْ ١واض ِ ُػ ا ْْ َ ١
َْف َ٨َ ١ا َ٥َ ٞا
ا َْ ِْٝ ٢٥ُ ١و َ ٣ْ ١يَ١َ ٦ْ ُٟهُ َول ِ ٌّ ْ  ٦َ ٤ا١ؼل َو َٞبرْ ُه َحْٟتِي ْ ًرا اَُ ٢١ه ٣اَِْ ٢ُٛ َٝ٧ج ف ِ ْ ْ َ ِ ٞخاةِ َٝا ْ٨َ ٥ُ ١ؾ ِل اُ ِْدُْ ْون ِ ْ ْ اَ َْ ٤خشِ ْب َلَِ ٣ْ ُٟد َْ ْوَ َ ٧
اك َرة َ٨ا َ٘إ ٍ ْ
َف َْ٨ا
اَ َْ ٤ؽ َح َ٨ا اَِّ َٝ٧لحُ ْغُ ِ ٢
َْف َ٨َ ١ا ذُُْ ٧وةَ َ٨ا َو َْ ٞ
ٗ ا ْْ ِ٥١ي َٓا َِد َرة َ٨ا اِ٨َ ٧ا َـ٨َ ْٓ ِ٥ا ُ٨َ ٤اِد ِ ًيا ي َ٨اِد ِْي ِْ ١لِيْ َ٥ا ِن اَ ْن آ ِْ ُ٨٤وا ة ِ َؽةَ٘ ٣ْ ُٟآ َ٨٤ا َرةّ َ٨ا َ٘إ ِ ْ
ٗ ا ْْ ِ٥١ي َٓا َِد َ ،رة َ٨ا َْ َْ ٢يَ َٝح َوك ْ٨َ ٢ا
َـيئآح ِ َ٨ا َو َح َو٘ َ٨ا َْ َّ ٤اّلَةْ َؽارِ َرة َ٨ا َوآح ِ َ٨ا َ٤ا َو َْ ْػح َ٨ا َْلى ُر ُـَ َِٝ٢و َّل حُغْؾَِ٧ا يَ ْو َم ا َْ ِ ٜ١يا َِ ٤ث اَِّ َٝ٧لحُ ْغُ ِ ٢
َْف َ٨َ ١ا َو ِ ِّل ْع َوا٨َ ِ ٧ا اِ ١ؼيْ ََ ٦ـ َت ُْ ٜوَ٧ا ة ِ ْ ِ
اّليْ َ٥ا ِن َو َّل َح ْش َٓ ْ ٠ف ِ ْ ْ ُْ ُ٢ٛوة ِ َ٨ا ِٕ ًّل ِ ٢ِ ١ؼيْ َٰ ٦ا َْ ُ٨٤و ا َرة َ٨ا اَِ َٝ٧ر ُو ْو ٌف
َوا ِ َْ ١ي َٝاََ٧ب ْ َ٨ا َوا ِ َْ ١ي َٝا ِْ ٥َ ١هيْرُ َرة َ٨ا إ ِ ْ
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رك ُم ) اِن ا١هَٙا َوا ْ٥َ ١ؽْ َو َة َِ ٦ْ ٤ك َٓائ ِؽ ِاهللِ ٘ َََ ٦ْ ٥ضز ا ْ١ب َ ْي َج اَو ِا ْْ َخ ََ ٥ؽ
رض ِْي ٌ(َ ٣رب"ِ إ ِ ْ
َْف َو ْار َض َْ ٣و َح َشا َوزْ َْ٥ا َت ْٓ َ ٣ُ ٢اِ َٝ٧اََ ْ ٧ج ْاّل َ َْؾ ْاّل َ ْ َ
ارك َْْ ِ ٢ي ٌ٣
٘ ََل ُس ََ ٨اح ََْْ ٢يهِ اَن يٍو َف ةِه ِ َ٥ا َو ََ ٦ْ ٤ح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا َ
هلل َك ِ ٌ

ِدْاء ا١لوط ا١را١د  ٦٤ا١فع ْ

பன்மஶம் தஶங்கஶட்ட துஆ

َْف َ٨َ ١ا اَِْ َٝ٧لى كَُ ٠ك ْي ٍئ َِ ٛػيْ ٌؽ َاُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ َا ْـأََ َُٝ١ر ْض ََ ٥خَ َٝيا َا ْر َض َ٣
هلل ا َ ْٞبَرُ َا ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ َا ُ
َا ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ َوِهلِل ا َْ ١ط ُْ ٥ػ َرة َ٨ا َاحْ٨َ ١َ ٣ْ ِ٥ا ُْ ٧و َرَ٧ا َوإ ِ ْ
رك ُم) َرب زِ ِْدن ِ ْ ْ ِْ٥ًْ ٢ا َوّل َحُؾِغْ َِ ْ٢ٛب ْي َب ْٓ َػ اِذْ َه َػيْ َخنِ ْي َو َه ْب ل ِ ْ ْ ِ٦ْ ٤
ا١ؽاضِِ٥ي ْ َن َ(رب إ ِ ْ
َْف َو ْار َض َْ ٣و َح َشا َو ْز َْ٥ا َت ْٓ َ ٣ُ ٢اَِ َٝ٧اَ ْ ٧ج ْاّل َ َْؾ ْاّل َ ْ َ
اب ا َْٜ ١بْر ِ َّلاَِ ١ه اِّل اََ ْ ٧ج
اب َاُ ٢١هَْ ٣اِ٘نِ ْي ف ِ ْ ْ َـ ْ٥ع ِ ْ ْ َو َب َ ِ
َص ْي َّلاَِ ١ه اِّل َاَ ْ ٧ج َاُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ َا َْ ْوذُ ةَِ َْ ٦ْ ٤ِ َٝؼ ِ
ُ ١ػَ َْٝ ٧ر ْض ًَ ٥ث اَِ َٝ٧اَ ْ ٧ج ا َْ ١وه ُ
اك َِ ٦ْ ٤ـ َغ ٍَِ َٝوة ِ َُٓ ٥اَ٘اح ِ٦ْ ٤ِ َٝ
َْقَ ،اُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ َا ُْ ْوذُ ةِؽ ِ َى َ
َف َوا ِْ ْ ٙ١
ُـ ْت َطا ََٝ٧اِن ِّ ْ ْ ُُ ٨ْ ٞج ِ ٦َ ٤اِ١اِ٥ِ١ي ْ َن َ ،اُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ َا ُْ ْوذُةِ ٦َ ٤ِ َٝا ْلِ ْ ُٟ
ُْ ُْ ٜوةَخَِ َٝو َا ُْ ْوذُ ة ِ ََّ َٝ٨ْ ٤ِ ٣لاُ ْضص ِْي ذَ َ٨ا ًء َْ َْ ٢يَ َٝاَ ْ ٧ج َ٥َ ٞا َاذ ْ َْ ٨ي َج َْلى ََ ِْ ٙف ََٝ٢َ٘ َٝا َْ ١ط ُْ ٥ػ َضتي َح ْؽضي اِن ا١هَٙا َوا ْْ ٥َ ١ؽ َو َة َِ ٦ْ ٤ك َٓائ ِؽ ِاهللِ
ارك َْْ ِ ٢ي ٌ،٣
٘ َََ ٦ْ ٥ضز ا١ب َ ْي َج اَو ِا ْْ َخ ََ ٥ؽ ٘ ََل ُس ََ ٨اح َْ َْ ٢يهِ اَ ْن يٍو َف ةِه ِ َ٥ا َو ََ ٦ْ ٤ح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا َ
هلل َك ِ ٌ

ِدْاء ا١لوط ا١ؽاةّ  ٦٤ا١فع ْ

நஶன்கஶம் தஶங்கஶட்ட துஆ

َ
َف َك ِ ٦ْ ٤كُ٤َ ٠ا َت ْٓ َ٣ُ ٢
هلل ا َ ْٞبَرُ اَ ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ اَ ُ
اَ ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ َوِهلِل ا َْ ١ط ُْ ٥ػ اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ْـأَ ٦ْ ٤ِ َُٝ١عي ْر ِ َ٤ا َت ْٓ ََ ٣ُ ٢واَ ُْ ْوذُ ةَِ ٦ْ ٤ِ َٝش َ٤ا َت ْٓ ََ ٣ُ ٢واَ ْـ َخ ْٖ ِ ُ
هلل ا ْ ُِٝ ٢٥َ ١ا َْ ١ط ٚا ْ٥١تِي ْ ُن َ ٤ُ ،طٌ ٥ػ َر ُـ ْو ُل اهللِ ا١هاِد ُِق ا َْ ١و ْْ ِػ ْاّل َ ِ٤ي ْ ُن  ،اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ْـأَ٥َ َٞ َُٝ١ا
اِ َٝ٧اََ ْ ٧ج ا َْٓ ١ل ُم ا ُْ ُٖ ١ي ْو ِب َّلاَِ ١ه اِّل ا ُ
ش ْح ل ِ ْ ْ
َصن ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا اَُ ٢١ه ٣اَ ْ َ
َه َػيْ َخنِ ْي ِِ ْ ١ل ْـ َلم ِاَ ْن َّل َحْ٨ؾ ِ َْ ُه َِ ٦٤ضتي َح َخ َو٘ان ِ ْ ْ َواََ٧ا ُْ ٤ف ، ٣ٌ ِ ٢اَُ ٢١ه ٣ا ْس َٓ ْ ٠ف ِ ْ ْ َِ ٢ْ ٛب ْي ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َـ ْ٥ع ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َب َ َ
س ا١ه ْػرِ َو َكخا ِ
ت ْاّل َ ْ٤ؽ ِ َوِ٘ت ْ َِ ٨ث ا َْٜ ١بْر ِ اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ُْ ْوذُ ةَِ ٦ْ ٤ِ َٝش َ٤ا َيُ ِ ٢ز فِى اْ ٢١ي ِ٠
ِّسل ِ ْ ْ اَ ْ٤ؽ ِ ْي َ ،واَ ُْ ْوذُ ةَِ ٦ْ ٤ِ َٝش َو َـاو ِ ِ
َن ْػر ِْي َو َي ْ
اك
َركَ َ ٧
َو َش َ٤ا َيُ ِ ٢ز فِى اَ ٨١هارِ َو َِ ٦ْ ٤ش َ٤ا َح ُهب ةِهِ ا١ؽ َيا ُح َيا اَ ْر َض َ ٣ا١ؽاضِِ٥ي ْ َن ُـ ْت َطا٤َ ََٝ٧ا َْ َت ْػَ ٧ا َك َعَِ ْ ٚتا َِدح َِ َٝيا اهللُ ُـ ْت َطا٤َ ََٝ٧ا ذ َ ْ
رك ُم ) اِن ا١هَٙا َوا ْْ ٥َ ١ؽ َو َة َِ ٦ْ ٤ك َٓائ ِؽ ِاهللِ ٘ َََ ٦ْ ٥ضز ا ْ١ب َ ْي َج
َض ٚذ ْ ِ
ِرك َك َيا اَ ُ
هلل َ(رب إ ِ ْ
َْف َو ْار َض َْ ٣و َح َشا َوزْ َْ٥ا َت ْٓ َ ٣ُ ٢اِ َٝ٧اََ ْ ٧ج ْاّل َ َْؾ ْاّل َ ْ َ
ارك َْْ ِ ٢ي ٌ،٣
اَو ِا ْْ َخ ََ ٥ؽ ٘ ََل ُس ََ ٨اح ََْْ ٢يهِ اَ ْن يٍو َف ةِه ِ َ٥ا َو ََ ٦ْ ٤ح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا َ
هلل َك ِ ٌ
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ِدْاء ا١لوط اعا٤ؿ  ٦٤ا١فع ْ

ஐந்தஶம் தஶங்கஶட்ட துஆ

هلل اَُ ٢١هَ ٣ضت ْب ا ِ َ١يْ َ٨ا
كَ َ ٧
اك َضُ ٚك ْ ِ
هلل ُـ ْت َطا٤َ ََٝ٧ا اَ ْْلى َكأَْ ََٝ٧يا اَ ُ
ك َك َيا ا ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ اَ ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ اَ ُ
اَ ُ
هلل ا َ ْٞبَرُ َوِهلِل ا َْ ١ط ُْ ٥ػ ُـ ْت َطا٤َ ََٝ٧ا َك َ ْ
ِْ
َْف َو ْار َض َْ ٣و َح َشا َو ْز َْ٥ا َت ْٓ َ ٣ُ ٢اَِٝ٧
َف َوا ُْ ُٙ ١ف ْو َق َوا ِْْ ٓ١ه َي َ
اّليْ ََ ٥
ان َوا ْس َٓ ْ٨َ ٢ا ِ ٦َ ٤ا١ؽا ِكػِيْ َ(َ ٦رب إ ِ ْ
ان َو َزيْ٨هُ ف ِ ْ ْ ُْ ُ٢ٛوة ِ َ٨ا َو َرك ْم ا ِ َ١يْ َ٨ا ا ْلَ ْ ُٟ
ِخة ِ َو ْاّل ُ ْولى اَُ ٢١ه٣
َْفل ِ ْ ْ فِى ْاْل ِ َ
رك ُم) اَُ ٢١هِٛ ٣نِ ْي َْ َؼاةََ َٝي ْو َم َح ْخ َٓ ُد ْ َِتا َِد َك اَُ ٢١ه ٣اهْ ِػن ِ ْ ْ ةِا ُْ ١هػى َو ََٜنِ ْي ةِا١خ ْٜوى َوإ ِ ْ
اََ ْ ٧ج ْاّل َ َْؾ ْاّل َ ْ َ
ابْ ُف ًْ َْ َ٢يْ َ٨ا ِ ٦ْ ٤ةَ َؽكَاح َِ َٝو َر ْض َ٥خَِ َٝو٘ َْيَ َِٝ٢ورِزْ  َِٝٛاَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ْـأَ َُٝ١اِْ ٓ٨١ي َ ٣ا ْْٜ ٥ُ ١ي َ ٣اِ ١ؼ ْي َّل َي ُط ْو ُل َو َّل َيؾ ُ ْو ُل اَةَ ًػا اَُ ٢١هْ ٣س َٓ ْ ٠ف ِ ْ ْ
َص ْي ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َِ ١فان ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َو َْ ْ ٦يْ ِ٥ينِ ْي ُْ ٧و ًرا َو َِْ ٘ ٦ْ ٤وق ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َوا ْس َٓ ْ ٠ف ِ ْ ْ ََ ِْْ ِٙي ُْ ٧و ًرا َو َِْ ْ ٣ل ِ ْ ْ
َٛبْر ِْي ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َِ ٢ْ ٛب ْي ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َـ ْ٥ع ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َب َ ِ
ِّسل ِ ْ ْ اَ ْ٤ؽ ِ ْي  ،اِن ا١هَٙا َوا ْْ ٥َ ١ؽ َو َة َِ ٦ْ ٤ك َٓائ ِؽ ِاهللِ ٘ َََ ٦ْ ٥ضز ا ْ١ب َ ْي َج اَو ِا ْْ َخ ََ ٥ؽ ٘ ََل ُس ََ ٨اح َْ َْ ٢يهِ اَ ْن يٍو َف ةِه ِ َ٥ا
ُْ ٧و ًرا َرب ْ َ
اش ْح ل ِ ْ ْ َن ْػر ِْي َو َي ْ
ارك َْْ ِ ٢ي ٌ،٣
َو ََ ٦ْ ٤ح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا َ
هلل َك ِ ُ

ِدْاء ا١لوط ا١فاِدس  ٦٤ا١فع ْ

ஆமஶம் தஶங்கஶட்ட துஆ

اب َوضْ َػ ُه َّل اَِ ١ه اِّل اهللُ َو َّل ََ ْٓتُ ُػ اِّل
اَهللُ ا َ ْٞبَرُ اَهللُ ا َ ْٞبَرُ اَهللُ ا َ ْٞبَرُ َوِهلِل ا َْ ١ط ُْ ٥ػ َّلاَِ ١ه اِّل اهللُ َو ْض َػ ُه َ
َص َْ ْت َػ ُه َو َهؾَ َم ْاّل َ ْضؾَ َ
نػ َق َو ْْ َػ ُه َو ََ َ َ
َاف َوا ِْٖ١ني اَُ ٢١ه َٝ١َ ٣ا َْ ١ط ُْ ٥ػ كَاِ ١ؼ ْي ََ ُْ ٜو ُل
اف ْو َن اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ْـأَ َُٝ١ا ُْ ١هػى َوا١خقى َوا َْ َٙٓ ١
اِيا ُه ُْ ٤غِ ِ ٢هي ْ َن َُ ١ه ا١ػيْ ََ ٦وَْ ١و َ ِ
رك َه ا ْ١ك َ ِ ُ

اك َوا َْ ١شَ ٨ث َواَُْ ْوذُةَِ ٦ْ ٤ِ َٝـ َغ ٍَِ َٝوا٨١ارِ َ ،و َ٤اي َُْقةُنِ ْي ا ِ َْ ١ي َها َِْ ٛ ٦ْ ٤و ٍل اَ ْو٘ ِ ْٓ ٍ ٠اَ ْو َْ َ ٠ٍ ٥اَُ ٢١ه٣
َو َعي ْ ًرا ِ٥٤ا ََ ُْ ٜو ُل اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ْـأَ َُٝ١ر َِى َ
ةِْ ُ٨ور َِك اهْ َخ َػيْ َ٨ا َوبَِْ ٙي َِٝ٢ا ِ ْـ َخ ْٖ َ٨يْ َ٨ا َوف ِ ْ ْ ََ َِٝٙ٨َ ٞواَِْ َٓا َِ َٝ٤و َْ ٍَائ َِ َٝوا ِ ْض َفا َِٝ٧اَ ْن َت ْط َ٨ا َواَ َْ ٤فيْ َ٨ا اََ ْ ٧ج ْاّلَو ُل ٘ ََل َٛتَْ ََٝ٢ك ْي ٌئ
اب ا َْٜ ١بْر ِ َوِ٘ت ْ َِ ٨ث
ِخ ٘ ََل َب ْٓ َػ َك َك ْي ٌئ َ ،واِ١اهِؽُ ٘ ََل َك ْي ٌئ ٘ َْوَ ََٝٛوا َْ ١تاٌ ََُِ ٘ ٦ل َك ْي ٌئ ِدُ ْوْ ُٓ َُ ََٝ٧وذُةِ ٦َ ٤ِ َٝا َِْ ٢َٙ ١ؿ اَو ِا ْل ََ ٟف َِ ٠و َْ َؼ ِ
َو ْاْل ِ ُ
َ
رك ُم) اِن ا١هَٙا َوا ْ٥َ ١ؽْ َو َة َِ ٦ْ ٤ك َٓائ ِؽ ِاهللِ ٘ َََ ٦ْ ٥ضز
ا ِْٖ١ني َو ََ ْفأ َُٝ١ا ََْ ٙ١وز ةِا َْ ١شِ ٨ث َ(رب إ ِ ْ
َْف َو ْار َض َْ ٣و َح َشا َوزْ َْ٥ا َت ْٓ َ ٣ُ ٢اِ َٝ٧اََ ْ ٧ج ْاّل َ َْؾ ْاّل َ ْ َ
ارك َْْ ِ ٢ي ٌ، ٣
ا ْ١ب َ ْي َج اَو ِا ْْ َخ ََ ٥ؽ ٘ ََل ُس ََ ٨اح ََْْ ٢يهِ اَ ْن يٍو َف ةِه ِ َ٥ا َو ََ ٦ْ ٤ح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن اهللَ َك ِ ٌ

25

www.sufimanzil.org

ْ فع١ ا٦٤ ّفاة١لوط ا١ِدْاء ا

ஏறஶம் தஶங்கஶட்ட துஆ

ِ ْ ْ َ َضت ْب اِل٣ ُه٢١َ ُػ ا٥ْ  َط١ْ بَرُ َوِهلِل اْٞ َ هلل ا
٦َ ٤ِ نِ ْي٢ْ َٓ ان َوا ْس
َ ٓ ِْه َي١ْ  ُف ْو َق َواُٙ ١ْ َف َوا
َ ٥َ ْاّلي
ُ َبَرُ اْٞ َ هلل ا
ُ َبَرُ اْٞ َ هلل ا
ُ َا
َ ْ ُْٟ ِب ْي َو َرك ْه اِلَ ْ ا ْل٢َٛ ْ ْ ِ ْ ُه ف٨ان َو َزيي
ِ  َغي ْ َرا١ْ  ةِا٣ِْ  اَ ْعخ٣ ُه٢١َرك ُم) ا
ا٨َ ١َ ا٤َ َ آِٝ٢ َْيٙ ِبْٚ ٜا َو َض٨َ ١َ ت آ َسا
ْ ِ ٕ َ(رب ا٦َ ْؽا ِك ِػي١ا
َ ْ َ  ْ َج ْاّل َ َْؾ ْاّل٧ََ اٝ٧ِ ا٣ُ ٢َ ْٓ ا َت٥َْ  َو َح َش َاو ْز٣ْ َْف َو ْار َض
٠ُْ َخهى ك٨٤ُ  َ ْشوى َيا٧ ٠ُْكى َيا َكاهِ َػ ك٢ َه١ْ ْج َِ ْ ا٨٤ُ  َٖ ْؽقى َيا١ْ  ِ َؼ اْٜ٨٤ُ  َيا، ا٨َ ١َ ا٥َ ْْ َِ ْيِّ ْاّل َ ْض َوا ِل ا٥ ف ِ ْ ْ َس٦ْ ا َو َضف٨َ ٢َ ُاك ُـت
َ ُ ْو ِغ ر َِى٢ُِت١ ٠ْ َو َـه
ِ ْ ٣َ ْػِيَٛ ْوى َياَٟك
٠ُ ِهيْرُ ك٤َ  َْيهِ َو٢َْ  َك ْي ٍئ٠ُ رِزْ ُق ك٦ْ ٤َ ْ ُه َيا٨٤ِ  َك ْي ٍئ٠ُِك١ ْ ُه َو َّل ةُػ٨َْ  َّلِٕنًي ِبلَ ْي ٍئ٦ْ ٤َ  ْٓؽُ ْوفِ َيا٥َ ١ْ  ا٣َِ اّل ْض َفا ِن َيا َِدائ
 ِ ِطي ْ َن َٕي ْ َر َعؾَا َيا َو َّل١ها١ا ةِا٨َ ْٜ  ِط١ْ ِي ْ َن َوا٥ِ٢ ْف٤ُ ا٨َ ٘ َح َو٣ ُه٢١َا ا٨َ َ  ْٓت٨َ ٤َ ا٤َ  َش٦ْ ٤ِ ا َو٨َ َ ا اَ ْْ ٍَيْت٤َ  َش٦ْ ٤ِ َِٝ اِن ِّ ْ ْ َْائ ِؼٌ ة٣ ُه٢١َ ْيهِ ا١َ ِ َك ْي ٍئ ا
 ْيهِ اَن يٍو َف٢َ َْ  َاح٨َ  َؽ ٘ ََل ُس٥َ ب َ ْي َج اَو ِا ْْ َخ١ْ  َضز ا٦ْ ٥ََ ٘ ِ َك َٓائ ِؽ ِاهلل٦ْ ٤ِ  ْؽ َو َة٥َ ١ْ َا َواٙه١ َغي ْر ِاِن ا١ْ  ةِا٣ْ ِ٥ِّْس َرب اَح
ْ ٙ٤َ
ْ َٓ ِّس َو َّل ُت
ْ ِي ْ َن َرب َي٧ْخرو
، ٣ٌ  ِ ْي٢َْ ارك
َ  َح ٍَو َع َعي ْ ًرا َ٘اِن ا٦ْ ٤َ ا َو٥َ ِ ةِه
ٌ ِ هلل َك

)٤( ْ فع١واستات ا

ைஃபலின் லஶஜஷபுகள் (4)
1. சளயில் இபேந்து ஆபம்ித்தல்.

2. சள, நர்யளக்கழைனிலுள் ஸதளதூபம் பழுயதபம் கைந்து ஹளகுதல்.
3. ழு தைய சந்ஹதகநழல்ளநல் பூபணநளக்குதல்.
4.

ػومٜ١ٌواف اதயளபுல்

குதூம்

ٌواف اّل٘اىثதயளபுல்

இளமள இபே தயளபுகில் தளயது என்றுக்குப்

ின் ஸசய்தல்.
குமஷப்பு:

தயளபு

ஸசய்யது

தினளஸதளபே

யணக்கம்.

இத

தினளக

வ்யவு

ஹயண்டுநளளலும் ஸசய்னளம். எபேயன் ம்து தைய தயளபு ஸசய்தளல் அன்று ிந்த
ளகன் ஹளன்று ளயங்க யிட்டும் ீங்கழ யிடுயளன் ன்று தழர்நழதழ இநளம் அயர்களும்>
ம்து

யளபம்

தயளபு

ஸசய்தளல்

அன்று

ிந்த

ளகன்

ஹளன்று

ஆகழயிடுயளன்

ன்று

நற்யர்களும் அழயித்துள்ளர்கள்.
ஆளல்

சஃப

குதூபக்கும்

ன்து
அல்து

தினளஸதளபே
தயளபுல்

யணக்கம்

இளமளவுக்குப்

இல்.

ின்

ஹநற்கூழன

அல்து

ிகளபம்> தயளபு

உம்பளவுக்குரின

தயளபுக்கு

ின்புதளன் சஃப ஸசய்ன படிபம். தயளபு அதழகநளக ஸசய்யது ஹளன்று சஃப ஸசய்னக் கூைளது.
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ْ فع١ـنن ا

ைஃபலின் சுன்னத்துகள்

1. ஸரின,சழழன ஸதளைக்குக யிட்டும் சுத்தநளக இபேத்தல்.
2. நக்க ஹயண்டின இைங்க நத்தல்
3. ஹநற்கண்ை துஆக்க ஏதுதல்
4. ஸதளைர்ச்சழனளக ஸசய்து படித்தல்.

وف بٓؽ٘ثٛو١ةيان ا

அபஶலில் தங்கும் லிபம்

துல்லஜ் ி ட்ைளம் ளள் சுப்லஶ ஸதளழுகக்குப் ின் நக்களயில் இபேந்து நழளவுக்கு
புப்ட்டு

ஸசல்

ஹயண்டும்.

நழளயில்

லுலர்,

அறர்,

நஃரிபு,

இரள

ஸதளழுகக

ழஹயற்ழ அன்ழபவு அங்ஹகஹன தங்கழயிை ஹயண்டும். துல்லஜ் ி என்தளம் ளள்
சுப்லஶ

ஸதளழுகபம்

அங்கு

ழஹயற்

ஹயண்டும்.

சூரினன்

ன்ளக

உதழத்தின்

அபளவுக்கு அங்கழபேந்து புப்ட்டு ஹளக ஹயண்டும். ஹளகும் யமழனில்…

نِ ْي َوّل َحُ َغيتْنِ ْي٥ْ بْرُ ْو ًرا َو ْار َض٤َ ْ ْ ِّ  ْو ًرا َو َضجُٙ ْٖ ٤َ  ْ ِب ْي٧َ ذ٠ْ َٓ  اَ َر ِْدت َ٘ا ْس٣ِ ْْكي
ِ َ َ الِٝ َِو ْسه١َ َح َوس ْه ُج َوٝ ْي١َ ِ  ا٣ ُه٢١َا
நற்றும் தல்ிய்னள, தழக்பே, துஆ, சயளத்துக்க அதழகப்டுத்தழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:-

நழளயில்

இந்த

இபவு

தங்குயதும்,

அங்கழபேந்து

அபளயிற்கு

ஹளகுயதும்

சுன்த்தளகும்.
அபளயிற்கு பன்
சளய்ந்த

ின்

ؽة٥٧நஷஶ

லுலர், அறர்

ன்னும்
இபே

இைம் யந்ததும் அங்கு இங்கழ தங்கழ சூரிய்

ஸதளழுககபம்

ّ٥سஜம்ஆக்கஷ

ஸதளழுக

உச்சழ

ஹயண்டும்.

அபளயிற்குள் தமபம்பன் குிப்து சுன்த்தளகும்.
அதன்ின் புித அபள பூநழனில் தமன ஹயண்டும். அங்கு கூைளபத்தழற்கு உள்ஹ இல்ளநல்
ஸயினில்

சூரின

எினில்

கழப்ளய

பன்ஹளக்கழ

ந

உபேக்கநளக

துஆக்க

ஹயண்டு;ம். அதழகநதழகநளக துஆக்கள். சயளத்துகள், தல்ிய்னள, இஸ்தழஃளர் நற்றும்....

ُ ٢ْ ٥ُ ١ْ  ُه ا١َ  ُه١َ َْٝشي
 ِػيْ ٌؽَٛ  َك ْي ٍئ٠ُ ُػ َوه َُو َْلى ك٥ْ  َط١ْ  ُه ا١َ  َوٝ
ِ َ هلل َو ْض َػ ُه َّل
ُ  َه اِّل ا١َِّل ا
ன்தபம் ஏதழக் ஸகளண்டிபேக்க ஹயண்டும்.
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குமஷப்பு:

ஜ

ஸபேக்கடி

அதழகநளக

இபேப்தளலும்>

யளக

யசதழகள்

குயளக

இபேப்தழளலும் 8ம் ளள் இபயிஹஹன நழளயில் ஸகளண்டுஹளய் ஹசர்த்து யிடுயளர்கள். அங்கு
சுப்லஶ> லுலர்> அறர்> நஃரிபு> இரள ஸதளழுக படித்தின் இபஹயளடு இபயளக அபளவுக்கு
ஸகளண்டுஹளய்

ஹசர்த்து

யிடுயளர்கள்.

அபளயிஹஹனதளன்

லுலர்>

அறர்

இபே

ஸதளழுககபம் நக்களயளசழகளும்> நக்களயில் தங்கழ யந்தயர்களும் ஜம்ஆக்கழபம்> ஹசர்த்தும்
பற்டுத்தழ ளன்கு ளன்கு பகஅத்துகளக பூபணநளக்கழ ஸதளம ஹயண்டும். ீண்ை ஸதளதூப
ஸதளைர் றர் - ிபனளணிகளுக்கு நட்டும் ஜம்நளக்கழபம்> ஹசர்த்தும் கஸ்பே –சுபேக்கழபம் இபண்டு
இபண்டு பக்அத்துகளக ஸதளம படிபம். நக்களயளசழகளும்> நக்;களயில் தங்கழ யந்தயர்களும்
கஸ்து

சுபேக்கழத்

நத்லபுகின்டி
ஸதளமஹயண்டும்

ஸதளழுயதற்கள
லுலர்>
ன்று

அறர்

ீண்ை

ஸதள

ஸதளழுகக

ஸசளல்யர்கின்

ஸசளல்

தூபம்

சுபேக்கழத்
ஹகட்டு

இல்.
ஸதளமக்

ரளிஈ>
கூைளது.

ஸதளழுகன

லி
சுபேக்கழத்

புண்ணினநள

இைத்தழல் ளழ்டுத்தழ யிை ஹயண்ைளம்.

)٢(وف بٓؽ٘اتٛو١واستات ا

அபஶலில் தங்குலதஷன் லஶஜஷபுகள் இண்டு

1. துல்லஜ் ி என்து

رح
ُ ْ ٨١اத்தளம்

َع َ٘ َث
َ َ  َي ْو ُمஅபள

தழம். சூரினன் உச்சழ சளய்ந்த ஹபத்தழல் இபேந்து

َي ْو ُم

ளள் றஶப்லஶ ஹபத்தழற்கு பன் அபள நதளத்தழல் எபே குதழனில் தங்குயது.

எபே யிளடினளயது இந்த குழப்ிட்ை ஹபத்தழல் ைந்து ஸகளண்ைளயது தங்கழயிட்ைளல் லஜ்
கழைத்து யிடும். இந்த ஹபம் தங்குயது தப்ியிட்ைளல் லஜ் தப்ி யிடும்.
2. புத்தழ உள்யளக, சுயளதீநளயளக இபேத்தல்.
நனக்க ழனில் இபேந்தளல், அல்து ஹளத உள்யளக இபேந்தளல் அபளயில் தங்குயது
சரினளகளது. லஜ் கழைக்களது. உம்பளவுைன கழரிகக ஸசய்து, அதளயது தயளபு, சஃப,
சழபத்தல் களரினங்க ஸசய்து அயது இஹ்பளந படித்துக் ஸகளள் ஹயண்டும். யபேம்
ஆண்டு கமளவும் ஸசய்ன ஹயண்டும். தப்ிப் ஹளதற்களக எபே ஆடும் அறுக்க ஹயண்டும்.

وف بٓؽ٘اتٛـنن او

அபஶலில் தங்குலதஷன் சுன்னத்துகள்

1. நழபள னும் இைத்தழல் அபளயில் தங்குயதற்களக ஹயண்டி குழத்தல்.
2. உச்சழ சளய்ந்த ின்னும் லுலர், அறர் ஆகழன இபே ஸதளழுகக ஸதளழுத ின்னும்
அபளயில் ிபஹயசழத்தல்.
3. தங்குதல் படிந்து சூரினன் நந்ததும் தளநதநழல்ளநல் உைஹ ஸசன்று யிடுதல்.
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4. பறஷலுல்ளலழ றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்கள் ழன் இைநள சக்பத்
ன்னும் ளக் கல்ழல் ழற்து அல்து ழற்தற்கு ஆசழப்து.
5. கழப்ளய பன்ஹளக்கழ ழற்து.
6. உழுவுைன் இபேப்து
7. சுத்தநளக இபேத்தல்
8. நயிைங்க நத்து இபேத்தல்
9. ஹளன்பு இல்ளநல் இபேப்து.
10 உள்ம் உபேகுதலுைனும், அழுகபைனும் தர்ந்த குபழலும் இஞ்சுதல்.
11. தன்களகவும், தது

ஸற்ஹர்கள், உயிர்கள், ஸரய்குநளர்கள், ஹதளமர்கள், அன்ர்கள்,

உகளபம் ஸசய்தயர்கள் நற்றும் இதப பஸ்ழநகளுக்களகவும் துஆ ஸசய்தல்.
13. சூரினன் அஸ்தநளகும் யப தஹ்குதல். இதளல் கலும் இபவும் ஹசகபநளக தங்குதல்
ற்டும்.

 َْٓ َؽ َ٘ ْث١ ْغ َخ َارة ِفِى ا٥ُْ ١ ْاّلَ ِْدْ َِيثِ ا٦َ ٤ِ
அபஶலில் துலதற்கு தர்ந்தடுக்கப்பட்ட துஆ

 ْ َج٧َ ُْو َب اِّل ا٧ؼ١َف ا
َ ا َْ َؼ٨َ ِ ٛ ًث َو٨َ ِخة ِ َض َف
ُ ِ ْٖ هُ ّلَ َي٧ِرِي ْ ًرا َواَٞ ا٥ًْ ٢ُُ ِ ِْيْٙ ََ  ُج٥َْ ٢ َُ ْ ْ ِّ ِ ان٣ ُه٢١َ ا، ِار٨١اب ا
َ ِ  ًث َوفِ ْ ْاْل٨َ  ْ َيا َض َف٧ػ١ا فِى ا٨َ ِ ا ٰاح٨َ َرة
٦ِ ْػ َاري١ ِ ُص ة ِ َها َكأنْ ِ ْ ْ فِى ا٢ْػ َِك ُت ْه٨ِْ ٦ْ ٤ِ َف ًة
ْ ِ ٕ ا٣ ُه٢١َ ا٣ٌ ؽض ِْي١ ْو ُر اُٙ َٖ ١ْ  ْ َج ا٧ََ اٝ٧ِنِ ْي ا٥ْ ْػ َِك َو ْار َض٨ِْ ٦ْ ٤ِ َف ًة
ْ ِ َٕ٘ا
َ ِ ْٖ ٤َ ْ ْ ِ َْفل
َ ِ ْٖ ٤َ ْ ْ ِ َْفل
ِ ْ ٠َ نِ ْي َـب ِ ْي٤ْ ِ ؾ١ْ َُ ُر َها اَةَ ًػا َواْٟ٧َ َوحُ ْب َْل َ ْ حَ ْوةَ ًث ََ ُه ْو ًضا َّل ا٦ِ ْػ َاري١َ اَ ْـ ِٓ ْػ ة ِ َها فِى اْٝ٨٤ِ  ًث٥َ نِ ْي َر ْض٥ْ َو ْار َض
، ْ َها اَةَ ًػا٨َْ ُٔ ْ ِث َّل اَزِي٤َ اَٜ ِاّل ْـخ
َو ْر٧اك َو
َ  ـ َِو٦ْ ٥َْ َِٝ٢ ْيَٙ َِ َوبِٝ ْٓ ِهيخ٤َ ٦ْ َْ ََِٝ َوة ِ ٍَا َْخٝ٤ِ حا
َ َ ٦ْ َْ َِٝ١ِنِ ْي ة ِ ِط َل٨ٍَْٕا َْ ِث َوا١ ْٓ ِهيهِ الِى ْ ِؾ ا٥َ ١ْ  ذُل ا٦ْ ٤ِ نِ ْي٢ْ ُٜ َْ ا٣ ُه٢١َا
ِ َج ةِه٥ْ َٓ ََْا ا٤َ َّ ِ ْي٥ل ِ ْ ْ َو َس٥َ َْ ٣َ  ِب ْي َوةَ َػن ِ ْ ْ َو َع َواح ِ ْي٢ْ َٛ َتِ ْي َو٧ا٤َ ََ ِدِيْنِ ْي َواُِْٝهُ اَ ْـ َخ ْوِد٢ُ َغي ْ َر ك١ْ  ّْ ل ِ َ ْ ا٥َ هِ َوا ْس٢ُْش ك١ ا٦َ ٤ِ ْ ْ ِ بْر ِْي َواَْ ِْؼنَٛ  ِب ْي َو٢ْ َٛ
، ِٓي ْ َن٥َ ِي ْ َن اَ ْس٥ِ٢ ْف٥ُ ١ْ ِ ْي ِّ اَ ْض َتاِ ِ ْ ْ َوا٥َْل َ ْ َو َْلى َس
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ِدْاء َع٘ث

அபஶலில் ஒதும் பரி துஆ

َّخ َت ل ِ ْ ْ َضتي ةََ ْٖ ٢خنِ ْي ةِا ِ ْض َفا َِٝ٧اِلى زِ َي َارة ِةَيْخَِ َٝوا ُْ ١وَْ ٛوفِ َِْ ْ٨ػ ه َؼا ا ْْ ٥َ ١ل َٓؽ ِا ِْْ َِٓ ١ي ِ ٣ا ِ ْٛخ ِ َػا ًء
اَُ ٢١ه ٣اَِ َٝ٧و٘ َْ ٜخنِ ْي َو َض ََ ٢ْ ٥خنِ ْي َْلى َ٤ا َـ ْ
هلل ََْْ ٢يهِ َو َـَ ٣َ ٢واِن ِ١كَُ ٠ى ْي ٍٗ ِ ًُقى َوِ١كَُ ٠و ْ٘ ٍػ َسائ ِؾَ ًة
ِب ُفِ ٨ث َعْ ِ ٢يَ َِٝ٢وا ِ ْٛخَِٙآ ًء ِ ١آلذَارِ عِي ْ َرح َِ ٦ْ ٤ِ َٝع َْ َِٝ ٜ٢ـي ِػَ٧ا َُ ٤طٍ ٥ػ َنلى ا ُ
ركا ًَ ٤ث َوِ١كَُ ٠ـائ ِ ٍٍِ َْ ٠ي ًث َوِ١كَُ ٠را ٍج ذَ َوا ًةا َوِ١كَُ ٢ْ ٤ُ ٠خٍ ِ٥ؿ َِْ ْ٨ػ َك َسؾَا ًء َوِ١كَُ ٠رإِبٍ اَِْ ١يُ َٝز ْ١فًى َوِ١كَُ ٤ُ ٠خ َوسهٍ اَِْ ١يَٝ
و ِِ١كَُ ٠زائ ِؽ ٍ َ َ
ا ِ ْض َفاً ٧ا َو َْ ٛػ َو َ٨َ ْٙ ٛا ةِه َؼا ا ْْ ٥َ ١ل َٓؽ ِا ِْْ َِٓ ١ي َِ ٣ر َسا ًء ٥َِ ١ا َِْ ْ٨ػ َك ََ ٘ ،ل حُ َغي ْب اَِ ١ه َ٨ا َر َسا َءَ٧ا ٘ ِْيَ َٝيا َـي َػَ٧ا َيا َْ ٤و َّلَ٧ا يَا ََ ٦ْ ٤ع َي َٓ ْج كُ٠
اك اَ٨َ ٢ْ ٤ا َو َ٤ا َِْ ْ٨ػ َك ٌَ َ٢ب ْ َ٨ا َو ِ ِّل ْض َفاَ َِٝ٧ت َٓؽ ْى َ٨ا
ِخ ْس َ٨ا ِب ِ٨َ ٙائ ِ َٝاَْ َ ٧غ َ٨اا َواِي َ
ْاّل َ ْك َيآ ِء ِِٓ١ؾحِهِ َو َْ َ٨جِ ا ُْ ١و ُس ْو ُه ٥َ َِِْٓ ١خِهِ ،ا َُ ٢١ه ٣ا ِ َْ ١يَ َ َٝ
رحام ِ َض َش ْش َ٨ا  ،يَا َ ٦ْ ٤يَ ُْ ِ ٢٥
َ ٝض َوائ ِزَ ا١فائِِ٢ي ْ َن َ ،و َي ْٓ ََ ٣ُ ٢ى َ٥ائ َِؽ ا١ها ِ٤خِي ْ َن  ،يَا َ٦ْ ٤
َوَِ ١ؽ ْض َ٥خَِ َٝر َس ْوَ٧ا َو َِ َْ ٦ْ ٤ؼاةِ َٝاَ ْك َ٨َ ْٜ ٙا َوِ١بَيْخِ َٝا َْ َ ١
رك ً٤ا َو ُس ْو ًِدا
َْ ١ي َؿ ََٓ ٤هُ َر ٌّب يُ ْػعى َو َّل اَِ ١ه يُ ْؽجى َو َّل ٘ َْو َٛهُ َعا ٌِٚ ١يُغْشي َو َّل َوزِيْ ٌؽ يُ ْءوتى َو َّل َضا ِس ٌب يُ ْؽشي  ،يَا ََّ ٦ْ ٤ليَؾَا َِد َْل َى ا١ف َءوا ِل اِّل َ َ
ت َُ ٤خ َغاَِٙ١ا ٍ
َو َّل َٞث ْ َرةُ ا َْ ١ط َوائ ِ ِز اِل َتَٙي ًل َوا ِ ْض َفاً ٧ا  ،يَا ََ ٦ْ ٤ىش ْج ةَي ْ َن يَ َػيْهِ ْاّل َ ْن َواتُ ةَِٖ ُ٢ا ٍ
ت َي ْف َئْ ُ٢و ََٝ٧ا َْ ١طا َسا ِ
ت َ ،و َـ ََ ٟتجِ
ت ُِ ٢ْ ٤طي ْ َن ةِا١ػ ْْ َوا ِ
فا ِ
ا١ػ ُْ ٤و ُع ةِا َْٓ ١ب َ َرا ِ
َفحَُ َٝور ًِىا َِْ َْٝ٨٤ن ْي َّ ،ل ُـغ ًَْ َب ْٓ َػ ُهَ ،وه ًُػى
ت َ َ٘ ،طا َستِ ْي ا ِ َْ ١ي َٝيَ َارب ََ ِ ْٖ ٤
ت َوا١ؾ َ َ
 ٠ا١ػَ ْ ٧يا َ ،و َوا ُر ْون ِ ْ ْ
ركن ِ ْ ْ َِْ ْ٨ػ ا َْ ١تآل ِء اِذَا ََ ِف َينِ ْي اَهْ ُ
َّل َى َل َل َب ْٓ َػ ُه َ ،وضُ ُف ُ ٦ا َْ ١غاح َِِ ٥ث َوا ْْ ِٓ ١خ ُ ٦َ ٤ِ ٚا٨١ارِ َ ،وا َْْ ٙ١و ُز ةِا َْ ١شِ ٨ث َواَ ْن حَ ْؼ ُ َ
اب يَااَ ْر َض َ ٣اراضِِ٥ي ْ َن  ،اَُ ٢١ه ٣اَِ َٝ٧حؽى َ٤كَان ِ ْ ْ َو َت ْف ََ َ ُّ ٥لَكم ِ ْ ْ
اب يَا َْؾِيْؾ ُ يَا َوه ُ
اب َ ،و َت َْ َٓ ٍٜج ِ ِ َ ْ ْاّل َ ْـ َت ُ
اب َ ،واَْ ََْ َّ ٍَ ٜني ْاّل َ ْض َت ُ
ا١ت َر َ
 ٠ا ْْ ٥ُ ١ل ُِٚ ٙا ِْْ ٥ُ ١ق ا ْْٓ ٥ُ ١تَر ُِف ة ِ َؼْ٧تِهِ
َو َت ْٓ َِِ ٣ُ ٢س ْي َو َْ َلَِ ٧يتِ ْي َو َّل يَغْفى َْ َْ ٢يَ َٝك ْي ٌئ ِ ٦ْ ٤اَ ْ٤ؽ ِ ْي اََ٧ا ا َْ ١تائ ُِؿ ا َِْٜٙ ١يْرُ ا ْْ ٥ُ ١ف َخِٖ ْي ُد ا َْ ١و ِس ُ
اَّ١ضيْؽ ِِدُ َْا َء ََ ٦ْ ٤ع َي َّ َُ ُٜ ُ٨ُْ َٝ١ه َوذَل
 ٠ا ِ َْ ١ي َٝاِةْخِ َها َل ا ْْ ٥ُ ١ؼِِ ٧ب ا١ؼْ ِ ١ي َِ ٠واَ ِْدُْ ْو َك ِدُ َْا َء ا َْ ١غائ ِِٗ ِ
اَ ْـأَْ ٤َ َُٝ١فأ َ ََ ١ث ا ْْ ِ٥١ف ِٟي ْ ِن َ ،واَةْ َخه ِ ُ
َاى ْج ََْ َٝ١يْ َ٨ا ُه َو َرٕ َُ َٝ١َ ٣اََْ ُُ ٙه َوّل َ َح ْش َٓ ْ٢نِ ْي َرب َكًّ ِ ٜيا َو َُ ْ ْ ِ ِ ٦ْ ٞر ُؤ ْوً٘ا َرض ْ ًِمْي يَا َعي ْ َر ا ْْ ٥َ ١فئ ُْو١ي ِ َن َويَا َعي ْ َر ا ٍِْ ْٓ ٥ُ ١ي ْ َن َرب اِهْ ِػَ٧ا
َس َف ُػ ُه َو٘ َ
َص ْى ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َِ ١فان ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َو َْ ْ٦
 ٠ف ِ ْ ْ َِ ْ٢ٛب ْي ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َـ ْ٥ع ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َوف ِ ْ ْ َب َ ِ
ِخة ِ َو ْاّل ُ ْولى  ،اَُ ٢١ه ٣ا ْس َٓ ْ
َْف َ٨َ ١ا فِى ْاْل ِ َ
ةِا ُْ ١هػى َو َزي٨ا ةِا١خ ْٜوى َوإ ِ ْ
ِّسل ِ ْ ْ اَ ْ٤ؽ ِ ْي اَُ ٢١ه ٣انِ ْ ْ اَ ْـأَ َُٝ١ا ُْ ١هػى َوا١خقى
يَْ ِ٥ينِ ْي ُْ ٧و ًرا َو َِْ ٘ ٦ْ ٤وق ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َوا ْس َٓ ْ ٠ف ِ ْ ْ ََ ِْْ ِٙي ُْ ٧و ًرا َو َِْ ْ ٣ل ِ ْ ْ ُْ ٧و ًرا َرب ْ َ
اش ْح ل ِ ْ ْ َن ْػر ِْي َو َي ْ
اك َوا َْ ١شَ ٨ث َواَُْ ْوذُةَِ ٦ْ ٤ِ َٝـ َغ ٍَِ َٝوا٨١ارِ
َوا َْ َٙٓ ١
َاف َوا ِْٖ١ني اَُ ٢١ه َٝ١َ ٣ا َْ ١ط ُْ ٥ػ كَاِ ١ؼ ْي ََ ُْ ٜو ُل َو َعي ْ ًرا ََ ُْ ٜو ُل اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ اَ ْـأَ َُٝ١رِ َى َ
َو َ٤اي َُْقةُنِ ْي اَِْ ١ي َها َِْ ٛ ٦ْ ٤و ٍل اَ ْو٘ ِْٓ ٍ ٠اَ ْو َْ َ ، ٠ٍ ٥اَُ ٢١ه ٣ا ْس َُٓ ُ٢ه َض ًّشا َ٤بْرُ ْو ًرا َو َذً ْ ٧تا َْ ُٙ ْٖ ٤و ًرا َو َْ ًَ ٥ل َناً ِ ١طا َْٜ ٤تُ ْو ًّل َ ،رة َ٨ا آ ح ِ َ٨ا فِ ْ ا١ػَ ْ ٧يا
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اب ا٨١ارِ  ،اِ١ه ِ ْ ْ ّلَ ُٛو َة ل ِ ْ ْ َْلى ُـ ْغ ٍَِ َٝو َّل َنبْرَ ل ِ ْ ْ َْلى َْ َؼاةَِ َٝو َّل ِٕنًي ل ِ ْ ْ َْ َْ ٦رضْ َ٥خَِ ، َٝو َّل ُٛو َة ل ِ ْ ْ
ِخة ِ َض َف ًَ ٨ث َو٨َ ِ ٛا َْ َؼ َ
َض َف ًَ ٨ث َوفِ ْ ْاْل ِ َ
اك َِ ٦ْ ٤ـ َغ ٍَِ َٝو َِ ُ٘ ٦ْ ٤شا َءة ِ َ ِ ْ٥َ ٜخِ َٝيَا اَ َ٤ل ِ ْ ْ َويَ َار َسائ ِْ ْ َويَا َعي ْ َر ُْ ٤ف َخ َٖ ٍ
اث َويَا اَ ْس َو َِد
َْل َى ا َْ ١ت َل ِء َو َّل ٌَا ََ ٛث ل ِ ْ ْ َْل َى ا ُْ ١ش ْه ِػ  ،اَُْ ْوذُ ةِؽ ِ َى َ
ا ٍِْ ْٓ ٥ُ ١ي ْ َن  ،يَا ََ ٦ْ ٤ـ َت َْ ٜج َر ْض َُ ٥خ ُه ٕ ََي َت ُه يَا َـيػ ِْي َو َْ ٤وّلَ َي يَا ِث َٜتِ ْي َو َر َسائ ِْ ْ َو َُ ْٓ ٤خ َ٥ػ ِْي اَُ ٢١ه ٣يَا ََّ ٦ْ ٤لي ُْلُِٖ ُ٢ه َـ َْ ٦ْ َْ ٌّ ٥ـ َْ ، ٍّ ٥وّل َ
ٗ ََْْ ٢يهِ اَٖ ٢١اتُ َيا ََّ ٦ْ ٤ليُبْر ِ ُُ ٤ه ا ِ َْ ١طا ُح ا ِْ ٢ْ ٥ُ ١طي ْ َن َوّل َ ُت ْٓشِؾ ُ ُه
َت ْلتَت ِ ُه ََْْ ٢يهِ ْاّل َ ْن َواتُ َ ،يا َّ ٦ْ ٤لَ َت ْلت َت ِ ُه ََْْ ٢يهِ ا َْ ٥َ ١فائ ِ ُ
َ ٠و َّل َح ْغ َخُ ِ ٢
َ
َفح َِ َٝيا اَ ْر َض َ ٣ا١ؽاضِِ٥ي ْ َن َاُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ َو َ٘ ْػت اَِْ ١يَ َٝو َو َُْ ٙٛج ةَي ْ َن يَ َػيْ َٝف ِ ْ ْ ه َؼا ا ْْ ٥َ ١و ِى ِّ
َْ ٤فأ َُ ١ث ا١فائِِ٢ي ْ َن َاذ ِ ْ٨َ ٛا ةَ ْؽ َِد َْْٙو ِ َك َو َض َل َو َة ََ ِ ْٖ ٤
َفة ِ َوا َْٓ ١ا٘ َِيثِ َو َا ِس ْؽن ِ ْ ْ ِ ٦َ ٤ا٨١ارِ َوا ِْد َرأ ْ
ِ
اْ١شيْ ِٗ َر َسا ًء ٥َِ ١ا ْ ِ َْ ٨ػ َك ٘ ََل َح ْش َٓ ْ٢نِي ا َْ ١ي ْو َم َا ْع َي َب َو ْ٘ػ َِك َ٘ َا ْ ِ
رك ْ٤نِ ْي ةِا َْ ١شِ ٨ث َو َُْ ٦٤ل َ ْ ةِا َْ ِ ْٖ ٥َ ١
َط َ٘ َث َْي ْ ٍن َوّل َ
اب اِّل ةَاةََُ ٘ َٝل َحك ِ ْ٢نِ ْي اِلى َا َضػٍ ـ َِو َ
اك ف ِ ْ ْ ا ُ ُْ ٤ورِ ِدِيْنِ ْي َو ُِدَ ْ ٧ي َ
َْن ْي َش َع ْ َِٝ ٜ٢اَِْ َ َّ ٍَ ٜا١ؽ َسا ُء اِّل َِ َٝ٨ْ ٤وإَُْٜ ِ ٢جِ ْاّلَةْ َو ُ
اي َ ْ
رك َم
َا ٦ْ ٤ِ ٠َٛذَاَ َِٝ١واَْ ُ٢ْ ٜنِ ْي ِ ٦ْ ٤ذُل ا ِْ ْٓ ٥َ ١هي ِث اِلى ْ ِؾ اٍ١ا َْ ِث َ ،وَ٧و ْر َِ ْ٢ٛب ْي َو َٛبْر ِْي َو َاْ ِْؼن ِ ْ ْ ِ ٦َ ٤اْ١ش كُ٢هِ َوا ْس َ ّْ ٥ل ِ َ ْ ا َْ ١غي ْ َر كُُ ٢ه َيا َا ْ َ
َُ ٦ْ ٤ـئ ِ ََ ٠واَ ْس َو َِد َ ٦ْ ٤اَ ٍْْى ،اَُ ٢١ه ٣ةِْ ُ٨ور َِك اِهْ َخ َػيْ َ٨ا َو ِبَْ ٙي َِٝ٢ا ِ ْـ َخ ْٖ َْ ٨ي َ٨ا َوف ِ ْ ْ ََ َِٝٙ٨َ ٞواَِْ َٓا َِ َٝ٤و َْ ٍَائ َِ َٝوا ِ ْض َفا َِٝ٧اَ ْن َت ْط َ٨ا
اْلِخ ٘ ََل َك ْي َئ َب ْٓ َػ َك َواِ١اهِؽُ ٘ ََل َك ْي َئ ٘ َْو ََٝٛوا َْ ١تاٌِ ََُ ٘ ٦ل َك ْي َئ ِدُ ْوْ ُٓ ََ ََٝ٧وذُ ةِ٦َ ٤ِ َٝ
َواَ َْ ٤ف ْي َ٨ا اََ ْ ٧ج ْاّلَو ُل ٘ ََل َك ْي َئ َْ ٛتَ ََٝ٢و ِ ُ
اب ا َْٜ ١بْر ِ َوِ٘ت ْ َِ ٨ث ا ِْٖ١ني اَ ْـأَْ ٤ُ َُٝ١و ِس َتا ِ
َفح َِ َٝوا ْْ ِ ٨َٖ ١ي ََ ٥ث ِ ٦ْ ٤كُ ٠ة ِ ّؽ ٍ َوا١ف َل ََ ٤ث ِ ٦ْ ٤كُ٠
ا َِْ ٢َٙ ١ؿ اَو ِا ْل َْ ٟف َِ ٠و َْ َؼ ِ
ت َر ْض َ٥خَِ َٝو َْؾَائ ََِ ِ ْٖ ٤َ ٣
ت َيا ُ٤شِ ْي َب ا١ػ َْ َوا ِ
ت َياةَاْ َِد ْاّل َ َْ ٤وا ِ
ت َو َيا َـا ِْ َّ ٤اّل َ ْن َوا ِ
اِذ ْ ٍَ ٣وا َْْ ٙ١و َز ةِا َْ ١شِ ٨ث َواَ ٨١شا َة ِ ٦َ ٤ا٨١ارِ  ،اَُ ٢١هَ ٣يا َْا ٣َِ ١اَ ْ١غِٙيا ِ
ت َيا َٛاض َِي
ض َوا١فَ ٥وا ِ
ا َْ ١طا َسا ِ
َ ٠وا َْ ١غْ ِ ٢ي ُ ٣اِ ١ؼ ْي
ت َيا َعاْ َِٚ ١اّل َ ْر ِ
اب اِ ١ؼ ْي َّل َي ْت َغ ُ
ت اََ ْ ٧ج ا ُ
َف ُِد ا١ه َُ ٥ػ ا َْ ١وه ُ
هلل اِ ١ؼ ْي ّلَ اَِ ١ه اِّل اََ ْ ٧ج ا َْ ١واض ِ ُػ ا ْْ َ ١
َّ ٠ل َراِد ِّل َ ْ٤ؽ ِ َك َو َّل َُ َٜٓ ٤ب ُ ِ ١طَ َِٝ٥ْٟرب كَُ ٠ك ْي ٍئ َو َُٜ ٤ػ ُر كَُ ٠ك ْي ٍئ اَ ْـأَ َُٝ١اَ ْن َح ْؽ ُز َٛنِ ْي ِْ٥ًْ ٢ا َ٧ا٘ ِ ًٓا َو َْ ًَ ٥ل َزًّ ِ ٞيا َواِيْ ً٥اً ٧ا َعاًِ ١ها
َّل َي ْٓ َش ُ
َو َه ْب َ٨َ ١ا اَِ٧اةَ َث ا ْْ ٥ُ ١غِ ِ ٢هي ْ َن َوع ُُل ْو َع ا ْْ ٥ُ ١غبِخِي ْ َن َواَ ْْ َ٥ا َل ا١هاِ ِ ١طي ْ َن َو َيِٜي ْ َن ا١هاِدِِٛي ْ َن َو َـ َٓا َِد َة ا ْ٥ُ ١خِٜي ْ َن َو َِد َر َسا ِ
ت ا َْٙ١ائ ِؾِيْ ََ ٦يا اَ٘ َْي َ٠
اك َواَ ْْ ٍََْ ََٝٙلى ََ ٦ْ ٤ـأ َ َّ َٝ١لَ
ُقةَ َٝاِلى ََِ ٦ْ ٤د َْ َ
َُِ ٛ ٦ْ ٤ه َػَ ،واَ ْرك َم َُ ٦ْ ٤ـئ ِ ََ ، ٠واَ ْض َ ٦ْ ٤َ ٣َ ٢اَ ٍْْى َ٤ا اَ ْضَْ َٝ٥ََ ٢لى ََ َْ ٦ْ ٤ه َ
اك َواَ ْ َ
ْْق َت َو َّل َُ ْٓ ٤ه ْو َم اِّل ََ َْ ٦ْ ٤ه َْ ٥ج َو َّل
َْ ٤هػِي اِّل ََ ٦ْ ٤ه َػيْ َج َوّل َ َىال اِّل َ ٦ْ ٤اَ ْى ََْ ٢٢ج َ ،و َّل َٕنِي اِّل َ ٦ْ ٤إَْ َْ ٨ي َج َو َّل َِٜ٘ي ْ َر اِّل َ ٦ْ ٤اَ٘ َ ْ
آّلئ َِ َٝواَ ْن َح ْش َٓ َ٨َ ١َ ٠ا ُْ ٧و ًرا ف ِ ْ ْ
َْ ٤فخ ُْو َر اِّل ََ ٦ْ ٤ـتَرْ َت اَ ْـأَ َُٝ١اَ ْن َح َه َب َ٨َ ١ا َسؾِيْ ٍََ َْ ٠ائ َِ َٝوا١ف َٓا َِد َة ةَِٜ ِ ٢ائ َِ َٝوا ْ٥َ ١ؾِيْ َػ َِ َِٝ٥َِٓ َ ٦ْ ٤و َ
 ٠ةِهِ اَِْ ١يَ َٝوُْ ٧و ًرا ََ ُْ ٙو ُز ةِهِ ََ ١ػيَْ٘ َٝاِ٨َ ٧ا ة ِ َتاةَِ َٝـائِْ ُ٢و َن َوة ِ ََ ٨واَِٝ١
َض َياح ِ َ٨ا َوُْ ٧و ًرا ف ِ ْ ْ َض َ ِ
ْشَ٧ا َوُْ ٧و ًرا ف ِ ْ ْ َ٥َ ٤اح ِ َ٨ا َوُْ ٧و ًرا ف ِ ْ ْ ُٛتُ ْورَِ٧ا َوُْ ٧و ًرا َ َ ٧خ َوـ ُ
31

www.sufimanzil.org
آِخ ُه َو َعي ْ َر َْ َ٥ل ِ ْ ْ َع َواح َُِ ٥ه َو َعي ْ َر اَيام ِ ْ ْ يَ ْو َم َٜ ِ ١ائ ِ َٝاَُ ٢١ه ٣ذَب ْخنِ ْي ة ِ َا ْ٤ؽ ِ َك َواَي ْػن ِ ْ ْ
ُْٓ ٤تَر ِ ُ٘ ْو َن َوَٜ ِ ١ائ َِ َٝرا ُس ْو َن  ،اَُ ٢١ه ٣ا ْس َٓ َْ ٠عي ْ َر ُْ ُ٥ؽ ِ ْي ِ َ
َص َك َو ْارزُ ْٛنِ ْي َِْ ٘ ٦ْ ٤يَ َِٝ٢وَ٧شنِ ْي َِ َْ ٦ْ ٤ؼاةِ َٝيَ ْو َم َحتْ َٓ ُد ْ َِتا َِد َك َ٘ َْ ٜػ اَ َحيْخَُِ ١ َٝؽ ْض َ٥خَِ َٝرا ِس ًيا َو َْ َْ ٦وٌَنِ ْي َ٧ائ ِ ًيا َوْ ُ٨ِ١فك ِ ْ ْ َُ ٤ءوِد ًيا
ة ِ َِ ْ ٨
َفائ ِ ِيَٛ َٝا ِى ًيا َول ِ َِ ٟخاةَِ َٝحاً ِ ١يا َو ََِ َٝ١داْ ِ ًيا َ ،وْ َٜ ِ ١ف َوة ِ َِ ٢ْ ٛب ْي َكاً ِ ٞيا َو ِ ٦ْ ٤ذَِ ْ ٧ب ْي َعا ِك ًٓا َوِْ ِٙ٨َ ِ ١ي َُ ا٥ًِ ١ا َوة ِ ُشؽْم ِ ْ ْ َْا٥ًِ ١ا ِدُ َْا َء َ٦ْ ٤
َوَ َ ِ ١
ُ
َافا
ُسْ َٓ ِ٥ج ُْ ُي ْوة ُ ُه َو َٞث َر ْت ذُُْ ٧وة ُ ُه َو َت ََص َْ ٤ج آ َ٤اُ ُ١ه َو َبَ ِ ٜي ْج آذَا ُُ ٤ه َواَْ َف ََ ٟت ْج َِد ُْ َٓ ٤خ ُه َواَْ َْ َٓ ٍَ ٜج ُ٤ػحُ ُه ُِد َْا َء ََّ ٦ْ ٤ل يَشِ ُػ ِ ْٙ ٨َ ِ ١فهِ ٕ ِ ً

َٕي ْ َر َك َو َّل ٥َِ ١أ ْ ُْ ٤وِ١هِ ِ ٦َ ٤ا َْ ١غي ْ َرا ِ
ِّسه ِ َساة ِ ًؽا اِّل اََ ْ ٧ج َ ،يا َا ْر َض َ ٣ا١ؽاضِِ٥ي ْ َن َو َّل َض ْو َل َو َّل ُٛو َة اِّل ةِاهللِ ا َْٓ ١لِ ْ ا ِْْ َِٓ ١ي ِ٣
ت ًُ ٍِ ْٓ ٤يا ـ َِو َ
اك َو َّل ل ِ َِ ْ ٟ
ِخن ِ ْ ْ ِ ١لَ ْي ٍئ ِ ٦َ ٤ا ِْٙ ١ت َ ِن َْ ٤و َّل َي َها اََ٧ا َا ِْد ُْ ْو َك َرإِ ًتا َو َاَْ ُه ُب اَِْ ١يَ َٝو ْسه ِ ْ ْ ٌَاً ِ ١تا َو َا َى ُّ ََ َٝ١عػ ْي
َاُ ٢١هَّ ٣ل ُت َٜػ ْ٤نِ ْي َ َِٓ ١ؼاةَِ َٝو َّل حُ َءو ُ
ِّم َو َضا َستِ ْي َوا ْس َٓ َْ ْ ِ ٘ ٠مْي ْ ِ َْ ٨ػ َك َرٕ َْتتِ ْي َوا ْْ ُ٢ٛتنِ ْي ََُ ٢َٜ ٨ْ ٤ب
َ٤ه ِ ْي ً٨ا َراهِ ًتا َ٘ َخ َٜت ُِْ ٠د َْائ ِْ ْ َو َا ْنِ ٢صِ ا َْٙ١اـ َِػ ِ ٦ْ ٤اَ ْ٤ؽ ِ ْي َوا ٦َ ٤ِ ّْ ٍَْ ٛا١ػَ ْ ٧يا َه ْ
ا ْْ ٥َ ١ؼ ُْ ٞورِيْ ََ ٨ْ ِ ْ ٦ػ َك ا ْْٜ ٥َ ١تُ ْو ِل ُِد َْائ ُ ُه ُ ٣ا َْٜ ١ائ َِِ ٥ث ُضش ُخ ُه ُ ٣ا ْْ ُٙ ْٖ ٥َ ١ورِ ذَْ٧تُ ُه ْ ٣ا ْ٥َ ١بْرُ ْورِ َضش ُه َْ ٣ا ْْ ٥َ ١ط ٍُ ْوٌَ ِث َع ٍَا َياهُ َْ ٣ا ُْ ٥ْ ٥َ ١طوة ِ َـي َئآح ِه ِ ْ ٣ا١ؽا ِكػِ
رك َك َِ ١فاُ َ ٧ه َوٌَه ْؽ َت ِ٦َ ٤
َ ٠ب ْٓ َػ ُه وِزْ ًرا ََُ ٢َٜ ٨ْ ٤ب ََْ ٦ْ ٤ؾز َْت ة ِ ِؼ ْ ِ
اَ ْ٤ؽُهُ ََْ ٢َٜ ٨ْ ٤ُ ٣ب ََّ ٦ْ ٤ل َي ْٓص ِْي َ َٝ١اَ ًْ ٤ؽا َوّلَ َيأتْ ِ ْ ْ َب ْٓ َػ ُه َ٤أْذ َ ً٥ا َو َّل َي ْطُ ِ٥
اك َو َْ ْٙو ِ َك َْ ٛت َ ٠ا ْ٥َ ٥َ ١ا ِ
ت َْيْ َُ ٨ه َ ،و َْ ََْ ٙٙج َْ ِ٦
ُق ْر َت ةِؽ ِ َى َ
ْاّل َ ِْدَ٧ا ِ
س ةَ َػُ َ ٧ه َو ْ
اـ َخ ْو َِد ْْ َج ا ُْ ١هػى ََْ ٢ٛت ُه َو َ َ
ش ْض َج ة ِ ْاّل ِْـ َلم ِ َن ْػ َر ُه َواَ ْ َ
َص ُه َوا ْـ َخ ْٓ ََْ ٢٥ج ف ِ ْ ْ َـب ِ ْيَْ ََٙ َِٝ٢ف ُه َ ،واَ ْـأَ َُٝ١اَ ْن َّل َح ْش َٓ َ٢نِ ْي اَ ْكقى َع ْ َِٝ ٜ٢ا ْْ ٥ُ ١ؼِ٧تِي ْ َن ْ ِ َْ ٨ػ َك َوّلَاَ ْع َي َب ا١ؽا ِسي ْ َن ََ ١ػيَْ ، َٝو َّل
ا ْ٥َ ١آذ َِِ ٣ب َ َ
ِّس ا َْ٢َٜ ٨ْ ٥ُ ١تِي ْ َن ِ ٦ْ ٤ه َؼا اْ ٥َ ْ١و ِٗ ِ ٛا ْْ ِِ َٓ ١ي ِْ ٤َ ٣و َّل َي َرب ا َْٓ ١ا َِ٥١ي ْ َن  ،اَُ ٢١هَ ٣و َْ ٛػ َِد َْ ْوحُ َٝةِا١ػ َْا ِء اِ ١ؼ ْي
اَ ْ َ
ح َم ْاْل ِِ٢٤ي ْ َن َِ ١ؽ ْض َ٥خَِ َٝو َّل اَ ْع َ َ
رح ْ٤نِ ْي ِ ٦َ ٤ا١ؽ َسا ِء اِ ١ؼ ْي ََع ْ٘تَْ ِ ٨يهِ َ ،يا ََّ ٦ْ ٤ل َح ُْ ُٓ َٙ ٨ه اٍ١ا َْ ُثَّ ،ل َت َُّض ُه ا ِْ ْٓ ٥َ ١هي ُث َ ،و َ٤ا اَ ْْ ٍَ ْي َخنِ ْي ة ِ َ٥ا اُض ِب َ٘ا ْس َُٓ ْ٢ه ل ِ ْ ْ
َْ٥ْ ٢تَْ ِ ٨يهِ ََ ٘ ،ل َح ْ ِ
َْ ْوً ٧ا ٘ ِ ْ َمْي حُ ِطب َوا ْس َُٓ ْ٢ه ل ِ ْ ْ َعي ْ ًرا َو َضت ْب ٌَا َْ َخ َٝل ِ ْ ْ َوا ْ ٠َ ٥َ َٓ ١ة ِ َها َ٥َ ٞا َضبب ْ َخ َها اِلى اَ ْوَِ ١يائ َِ َٝضتي َرأَ ْوا ذَ َواةَ َها َو َ٥َ ٞا َه َػيْ َخنِ ْي ِِ ْ ١ل ْـ َلم ِ ٘ ََل
َحْ٨ؾَ ْْ ُه ِ٤ني َضتي َت ْٜت ِ َينِ ْي اَِْ ١يَ َٝواََ٧ا ََْْ ٢يهِ  ،اَُ ٢١هَ ٣ضت ْب اِلَ ْ ْ ِ
ان َوا ْس َْٓ٢نِ ْي
َف َوا ُْ ُٙ ١ف ْو َق َواِْ ْٓ١ه َي َ
اّليْ ََ ٥
ان َو َزيُ ْ٨ه ف ِ ْ ْ َِ ٢ْ ٛب ْي َو َرك ْه اِلَ ْ ا ْلَ ْ ُٟ
ِ ٦َ ٤ا١ؽا ِك ِػيْ َ ، ٦اَُ ٢١ه ٣ا ْعخ ِْ ٣ةِا َْ ١غي ْ َرا ِ
اك ُـتُ َ٨َ ٢ا َو َضِ ْي ف ِ ْ ْ َسْ ِ٥ي ِّ ْاّل َ ْض َوا ِل
ت آ َسا َ٨َ ١ا َو َضِ ْٚ ٜبَْ ٙي َِٝ٢آ َ٤ا َ٨َ ١ا َو َـه ِْ١ ٠تُْ ُ٢و ِغ ر َِى َ
اَ ْْ َ٥ا َ٨َ ١ا َ ،يا َُ ِ ْٜ٨٤ؼ ا ْْ َٖ ١ؽقى َ ،يا ُ٨ْ ٤ج َِ ْ ا ُْ ١هْ٢كى َ ،يا َكاهِػ َ كُْ َ ٧ ٠شوى َ ،يا َُ ْ٨٤خهى كَُ ٠كْٟوى َ ،يا َِ ٛػيْ َِ ْ ٣
اّل ْض َفا ِن َيا َِدائ َِ ٣ا ْْٓ ٥َ ١ؽُ ْوفِ َيا َّ ٦ْ ٤لَ
ِٕنًي ِبلَ ْي ٍئ َُْ ْ٨ه َ ،و َّل ةُػ ِ١كَُ ٠ك ْي ٍئ ُِ ْ٨٤ه َ ،يا َ ٦ْ ٤رِزْ ُق كَُ ٠ك ْي ٍئ َْ َْ ٢يهِ َو َِ ٤هيْرُ كَُ ٠ك ْي ٍئ ا ِ َْ ١يهِ ،ا ِ َْ ١يُ َٝر٘ َِٓ ْج اَيْػِي ا١فائِْ٢ي َن،
َ
َوا َْ ٤خػ ْت اَ ْْ َُ ٨
حز َِك َوْ َِياذ َِك َو ِـت ْ َرح َِ َٝواَ َ٤ا َِٝ٧اَُ ٢١ه ٣اِ٧ا ََ ُٓ ْوذُةِ٦ْ ٤ِ َٝ
اق ا َْٓ ١اةِػِيْ َْ ََ ، ٦فأ َُٝ١اَ ْن َح ْش َٓ َ٨َ ٢ا ف ِ ْ ْ ََ َِٝٙ٨َ ٞو ُس ْوِد َِك َو ِ ْ
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ََفحَهُ ،
َس ْه ِػ ا َْ ١ت َل ِء َو َِد ْر ِك ا١ل َٜا ِء َو َك َ٥ا َحثِ ْاّل َ ْْ َػا ِء َو ُـ ْو ِء ا َِْ ٢َٜ ْ٨٥ُ ١ب فِى ا ْ٥َ ١ا ِل َو ْاّلَه َِْ ٠وا َْ ١و َ١ػِ ،اَُ ٢١هّ ٣لَ َح َػ ْع ف ِ ْ ْ ََٜ ٤ا ِ٨َ ٤ا ه َؼا َذً ْ ٧تا اِّل ٕ َ ْ
ركةًا اِّل َٞلَ َْ ٙخ ُه َ ،وّلَ َِديْ ً٨ا اِّل ََ ٛييْ َخ ُه َ ،وّلَ َْػ ًُّوا اِّل ََٙ ٞيْ َخ ُه َ ،و َّل ٘ ََفا ًِدا اِّل اَ ْن َْ ٢ط َخ ُه َ ،وّلَ
َو َّل َه ًّ٥ا اِّل َف ْس َخ ُهَ ،و َّل َٕئ ِ ًتا اِّل َر َِد ِْدحهُ َ ،و َّل َ ْ
ِخة ِ َِْ ٘ َٝ١ي َها ر ًِىا َو َ٨َ ١ا ٘ ِْي َها َن َل ًضا اِّل ََ ٛييْ َخ َها َ٘ ،اَِٝ٧
َ٤ؽِي ًْيا اِّل َْا َ٘يْ َخهُ َ ،وّلَ عًُ ٢ث اِّل َـ َػ ِْد َح َها َ ،و َّل َضا َس ًث َِ ٦ْ ٤ض َوائ ِ ِز ا١ػَ ْ ٧يا َو ْاْل ِ َ
َح ْهػِي ا١فب ِ ْي ََ ٠و َح ْشب ُ َر ا ْل َِ ٟفي ْ َر َو ُت ْٖنِي ا َِْٜٙ ١ي ْ َرَ ،اُ ٢١ه ٣اُِ ٧ه َّل ةُػ َ٨َ ١ا َِٜ ِ ١ ٦ْ ٤ائ َِ٘ َٝا ْس َٓ َْ ٨ْ ِ ْ ٠ػ َك ُْ ْؼ َرَ٧ا َْٜ ٤تُ ْو ًّل َوذَْ٧ب َ َ٨ا َْ ُٙ ْٖ ٤و ًرا َوِْ٨َ ٥َْ ٢ا
َْ ٤و ُ٘ ْو ًرا َو َـ ْٓ َي َ٨ا َْ ٤لْ ُٟو ًرا َا ْن َتصَ َو ْسه ِ َ ْ ا َْٙ ١ان ِ ْ ْ ُْ ٤ف َخشِي ْ ًرا ة ِ َو ْسهِ َٝا َْ ١تاقِى ا َْٜ ١ي ْوم ِذ ِي ا ِْٓ١ؾة ِ َوا َْ ١شبَرُ ْو ِ
ت َ ،اُ ٢١هَّ ٣ل َي ُْٓ ٨َ ٥نِ ْي َِ َٝ٨ْ ٤ا َض ٌػ اِذَا
ك ْي َو َّل َحغ ُْؼ ْ١نِ ْي ِبِ ٢ِٜث َنبْر ِْي َاُ ٢١ه ٣ا ْس َٓ ِ ٠ا ْْ ٥َ ١و َت َعي ْ َر َٕائ ِبٍ َ ٨ْ َ ٧خ ِِؽُ ُه
َا َر ِْد َحنِ ْي َ ،و َّل ي ُْٓ ٍِنِ ْي َا َض ٌػ اِذَا َح َْ ٤خنِ ْي ٘ ََل َح ْ ِ
رح ْ٤نِ ْي ِبِ ٢ِٜث ُك ْ ِ
َْفل ِ ْ ْ َوَِ ١واِ١ػِي َو ِّلَةْ َ٨ائ ِْ ْ َو ِ ِّل ْع َوان ِ ْ ْ َو ِّلَه ِْ ٠ةَ ْيتِ ْي َوذُريتِ ْي َوْ ٥ُْ ٢ِ١ءو ِِ٨٤ي ْ َن
َوا َْٜ ١ب ْ َر َعي ْ َر ةَ ْي ٍج ََ ْٓ ُ٥ؽُ ُه َ ،وا ْس َٓ ْ٤َ ٠ا َب ْٓ َػ ُه َعي ْ ًرا َ٨َ ١ا ُِ ٨ْ ٤ه َ ،رب إ ِ ْ
َ
ت َ ،ا ّْل َ ْض َيا ِء ُِ ٨ْ ٤ه َْ ٣و ْاّل َ َْ ٤وا ِ
ت َوا ْْ ٥ُ ١فِ٥ِ٢ي ْ َن َوا ْْ ٥ُ ١ف٥َ ِ ٢ا ِ
َوا ْْ ٥ُ ١ءو ِ٨َ ٤ا ِ
اش َِ ْ٢ٛب ْي َو َيْ ِ ٜي ً٨ا َناِدًِٛا َضتي َا ْْ ٣ََ ٢اَ٧هُ
ت َ ،اُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ َا ْـأ َُٝ١اِيْ َ٥اً ٧ا يُ َت ِ ُ
َّل ي ُِه ْيتُنِ ْي اِّل ََ ٤اٞت َ ْت َج ل ِ ْ ْ َو َرىنِ ْي ِب ََ ٜيائ َِ َٝواَْ ِن ْي َْل َى ا١ػَ ْ ٧يا ةِا ِْ ِٙٓ١ث َوا ْ٨َ َٜ ١ا َْ ِث َ ،و َْل َى ا١ػيْ ِ ٦ةِاٍ١ا َْ ِثَ ،وٌَه ْؽ َِ ١فان ِ ْ ْ ِ ٦َ ٤ا ْل َِ ٟؼ ِب
ُغةَتِ ْي فِى
َو َِ ٢ْ ٛب ْي ِ ٦َ ٤اَٙ٨١ا ِق َو َْ َ٥ل ِ ْ ْ ِ ٦َ ٤ا١ؽ َيا ِء َو َب َ ِ
َص ْي ِ ٦َ ٤ا ْ١غ ِ َياِ َ ٧ث َ٘اَِ َٝ٧ت ْٓ ََ ٣ُ ٢عائ ِ ََ ٨ث ْاّل َ ْْي ُ ِن َو َ٤ا حُ ْغف ِى ا١ه ُػ ْو ُر  ،اَُ ٢١هْ ٣ار َض ْْ ُ ٣
َصعِ ْ ْ ْ ِ َْ ٨ػ ا ْْ ٥َ ١و ِ
ت َو َو ْضلَ تِ ْي ف ِ ْ ْ َٛبْر ِْي َو ََٜ ٤ام ِ ْ ْ ةَي ْ َن َي َػيْ َٝاَُ ٢١ه ٣اََ ْ ٧ج ا١ف َل ُم َو ِ َٝ٨ْ ٤ا١فل َُم َح َت َار َْ ٞج َو َت َٓا َْ ١ي َج َيا
ا١ػَ ْ ٧يا َو ََ ْ ٤
ِركام ِ ،اَُ ٢١ه ٣اََ ْ ٧ج ا ُْ ِ ٢٥َ ١
َف ا١ؼُْ ٧و َب
َّ ٝل اَِ ١ه اِّل اََ ْ ٧ج َواََ٧ا َْ ْتػ َُك َُ ُ ٥َْ ٢ج ََ ِْْ ِٙي َوا ْْت َ َر٘ ُْج ة ِ َؼِ ْ ٧ب ْي َ٘إْ َِف ْل ِ ْ ْ ذُُْ ٧وِ ِ ْ ْ َ٘اُِ ٧ه َّل َي ْٖ ِ ُ
ذَا َْ ١ش َل ِل َو ْاّل ْ َ
َف َك َواَحُ ْو ُب ا ِ َْ ١ي ، َٝاَُ ٢١ه٣
اِّل اََ ْ ٧ج َ ،و ْ ِ
اْص ْف َْن ْي َـي َئ َها َ٘اُِ ٧ه َّل َي ْ ِ
َص ُف َـي َئ َها اِّل اََ ْ ٧ج َ١ ،ب ْيَ َٝو َـ ْٓ َػيَْ َٝوا َْ ١غيْرُ كُُ ٢ه ة ِ َيػ َِك اَ ْـ َخ ْٖ ِ ُ
اَ ْضيِنِي َ٤ا ََْ ٥ْ ِ ٢ج ا َْ ١ط َيا َة َعي ْ ًرا ل ِ ْ ْ َو َح َو٘نِ ْي اِذَا ََْ ٥ْ ِ ٢ج ا َْ ١وَ٘ا َة َعي ْ ًرا ل ِ ْ ْ َوهْ ِػن ِ ْ ْ ِّل َ ْر َك ِػ اَ ْ٤ؽ ِ ْي َواَ ِسؽْن ِ ْ ْ َِ ٦ْ ٤ش ََ ِْْ ِٙي  ،اَُ ٢١ه ٣اَ ْض ِف َْْ ٦اِٛبَت َ َ٨ا
ُغةَتِ ْي فِى ا١ػَ ْ ٧يا َو َت ََّضعِ ْ ْ َِْ ْ٨ػ ا ْْ ٥َ ١و ِ
ت َو َو ْض َػن ِ ْ ْ فِى ا َْٜ ١بْر ِ َو ََٜ ٤ام ِ ْ ْ ةَي ْ َن
فِى ْاّل ُ ُْ ٤ورِ كَُ ٢ها َوا ِس ْؽَ٧ا ِ ٦ْ ٤عِؾ ْ ِ
ي ا١ػَ ْ ٧يا َو َْ َؼ ِ
اب ْاْل ِ َ
ِخة ِ َو ْار َض ْْ ُ ٣
َ
اـت ُ ْرض َِْ ٥ج ةِهِ َر َض َْ ٥جَ ،واِذَا
اـ َِٝ٥اٍ١ي ِب اٍ١اهِؽ ِا َْ ٥ُ ١ت َار ِك ْاّل َ َضب اَِْ ١ي َٝاِ ١ؼ ْي اِذَا ُِدْ ِْي َج ةِهِ اَ َس ْت َج َ ،واِذَا ْ
َي َػيْ ، َٝاَُ ٢١ه ٣اِن ْ ْ اَ ْـأ َُٝ١ة ِ ْ
اض َو َـائ ِؽ ِ ْاّل َ ْـ َٜام ِ َو ْاْلْلم ِ َ ،واَ ْـأََُٝ١
َع ِ
َْق َوا ِْ ٢ِٜ١ث َوا ِْ ٢ِٓ١ث َوكَا٘ ِث ْاّل َ َْ ٤ؽ ِ
َف َوا ِْ ْ ٙ١
َُف ْس َج ةِهِ َف ْس َج اَ ْن ُت ِٓ ْي َؼن ِ ْ ْ ِ ٦َ ٤ا ْلِ ْ ُٟ
اـخ ْ ِ
ْ
اض َو ْاّل َ ْ َ
َ
آِخ ُه َوَُ اه َِؽ ُه َوة َاٌِ َُ ٨ه َوا١ػ َر َسا ِ
َصا َْؾِيْؾًا َو َنب ْ ًرا
ف ًسا َ ِ
٘ ََواح ِصَ ا َْ ١غي ْر ِ َو َع َواح َِ٥هُ َو َس َوا َِٓ ٤هُ َواَو َ١هُ َو ِ َ
ُقيْ ًتا َو ََ َ ً
ت ا ُْٓ ١لى  ،اَُ ٢١ه ٣اِن ِّ ْ ْ اَ ْـأَ َ َُٝ١
َسْ ِ٥ي ًل َو َ٘ ْخ ًطا ُ٤بِيْ ً٨ا َوِْ٥ًْ ٢ا َٞرِي ْ ًر ًا َ٧ا٘ ِ ًٓا َ ،ورِزْ ًٛا َوا ِـ ًٓا َُ ٤ت َاركًا ف ِ ْ ْ َْا٘ َِي ٍث ة ِ َل ةَ َل ٍء َواَ ْـأَ َُٝ١ا َْٓ ١ا٘ َِي َث ِ ٦ْ ٤كُ ٠ةَِ٢ي ٍث َواَ ْـأََ َُٝ١ح ََ ٥ام
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ك َْل َى ا َْٓ ١ا٘ َِي ِث  ،اَُ ٢١ه ٣ا ِْ ٛف ْ ٣ل ِ ْ ْ َِ ٦ْ ٤ع ْل َيخِ٤َ َٝا َح ُط ْو ُل ةِهِ ةَ ْينِ ْي َوةَي ْ َن ََٓ ٤ا ِن ْيَ ، َٝو ٌَِ ٦ْ ٤ا َْخِ٤َ َٝا حُ َتُٖ ٢نِ ْي ةِهِ
ا َْٓ ١ا٘ َِي ِث َوا١ل ْ َ
٠
َسَ ٨خَ ، َٝو ِ ٦َ ٤ا َْ ١يِٜي ْ ِن َ٤احُ َهو ُن ةِهِ َْل َ ْ ََ ٤هائ َِب ا١ػَ ْ ٧يا َ ،و َ٤خ ْٓنِ ْي اَُ ٢١ه ٣بِ َف ْ٥ع ِ ْ ْ َو َب َ ِ
َص ْي َوِدِيْنِ ْي َوا ْس ََْٓ ٢ها ا َْ ١وار َِث ِ٤ن ْي َوا ْس َٓ ْ
ْ
ْ
س َِ ٤هيْر ِْي  ،اَُ ٢١ه ٣انِ ِّ ْ ْ
ِّم َو َّل الِ َى ا٨١ا ِ
ِّم َو َّل َ٤تْ َِْ ٢ْ ِ ْ َٔ ٢
ذَأر ِْي َْلى َ٥ََ ٢ َُ ٦ْ ٤نِ ْي َواَْ ُ ْ
َصن ِ ْ ْ َْلى ََْ ٦ْ ٤ا َِدان ِ ْ ْ َوّلَ َح ْش َٓ ِ ٠ا١ػَ ْ ٧يا اَٞب َ َر َه ْ
ْكيْ َِ ٣و ُـٍَْ ٢ا َِٝ٧ا ِْْ َِٓ ١ي ِ ٣حَ ْوةَ ًث َناِد ِ ًَ ٛث َو َا ْوةَ ًث َعاَِ ١ه ًث َواَِ٧اةَ ًث كَا ًِ ٢َ ٤ث َو َ٤ت ًث َٕاَِ ١ت ًث َو َك ْوًٛا اَِْ ١يَ َٝو َرٕ َْت ًث
َا ْـأَ َُٝ١ةِْ ُ٨ور َِك َوُْ ٧ورِ َو ْسهِ َٝال َ ِ
ك َك َوةَ َػً ٧ا َهي ً٨ا َ١ي ً٨ا ة ِ ٍَا َْخَِ ، َٝوا ْْ ٍِ َ٨ا ََ ٤اّل َْي ْ ٌن
رك َك َو ًَ ٢ْ ٛتا ُ٥ً ٓ٨َ ٤ا ِب ُل ْ ِ
ف ًسا َْا ِس ًل َورِزْ ًٛا َوا ِـ ًٓا َوَِ ١فاً ٧ا َرٌَ ًتا َي ْؼ ُ ُ
٘ ِ ْ َمْي ََ ١ػيَْ َٝو َ َ
َط َْلى َِْ ٢ٛب َب َ ٍ
َْق اِّل اَِْ ١يَ َٝو ِ ٦َ ٤ا١ؼل اِّل اَِْ ١يَ ، َٝو ِ ٦ْ ٤ا َْ ١غ ْوفِ اِّل َِٝ٨ْ ٤
ْش َ ،اُ ٢١ه ٣اِ٧ا ََ ُٓ ْوذُةِ ٦َ ٤ِ َٝا ِْ ْ ٙ١
َرأَ ْت َو َّل اُذُ ٌن َـْ َٓ ِ٥ج َو َّل َع َ َ
َو َا ُْ ْوذُ ةِ َٝاَ ْن اَُْ ٛو َل ُز ْو ًرا َا ْو َإْشي ُ٘ ُش ْو ًرا َا ْو ا َ ُْ ٞو َن ةِْٖ ٤َ َٝؽُ ْو ًرا َوََ ُٓ ْوذُ ةَِ ٦ْ ٤ِ َٝك َ٥ا َح ِث ْاّل َ ْْ َػا ِء َو ُْ َيا ِل ا١ػا ِء َوعِ ْي َت ِث ا١ؽ َسا ِء َو َز َوا ِل
اَ ٣ِ َٓ ٨١و ُ٘ َشائ َ ِث اَ ٣ِ َٜ ٨١يا ََ َ٘ ٦ْ ٤خصَ ةَاةَ ُه ٍ٢ِ ١اِ ١تِي ْ َن َو َاُْ َه َؽ ِٕ َ٨ا ُه ِ ١ؽإِتِي ْ َن َ ،ا ْ١ه ِ ْ٨َ ٥ا َ٤ا َا َْ ١ه َْ ٥ج ْ َِتا َِد َك ا١هاِ ِ ١طي ْ َن َ ،واَ ْي٨َ ِِْٜا ُِ ٦ْ ٤رَْ ٛػة ِ
َف َها اِّل َوا ِـ ُّ ا ِ ْض َفاَِٝ٧
رك ُم َُ ٣ٍِ ٓ٨ْ ٤واَ َْؾ ُِٓ ٤ي ْ ٍن اَُ ٢١ه ٣اِن ُْ ُي ْوةَ َ٨ا َّل َي ْفتُرُ َها اِّل ََ ٤طا ِـ َُ ٍَِْٝٙ َْ ٦وذُُْ ٧وةَ َ٨ا َّل َي ْٖ ِ ُ
ا َْٖ ١اِِ٘٢ي ْ َن  ،اِ َٝ٧اَ ْ َ
رح ْ٨َ ٤ا
اـ ُْٝ٢ة ِ َ٨ا َـب ِ ْي ََِ ْ ٠تاِد َِك ْاّل َ ْع َيارِ َ ،واَ ْ١ه ِ ْ٨َ ٥ا ُر ْك َػَ٧ا َواَ ْسؾ ِ ْل ِ ٦ْ ٤ر ِْى َواَ َِٝ٧ضِ َ٨ا َو َّل َح ْ ِ
َو َْْٙو ِ َك َوا ْس َٓ ْ٨َ ٢ا ِ ٦َ ٤ا ْ٥ُ ١خِٜي ْ َن ْاّلَةْ َؽارِ َ ،و ْ
ٗ
ِرك َك َو َّل َح ْهخِ ْ
َط ِْدَ٧ا ِب ُٓ ُي ْوة ِ َ٨ا َو َّل َت ْ٨َ ْٓ ٍَ ٜا ِ ٦ْ ٤ةِؽ َك َو َّل حُِ ْ٨ف َ٨ا ذ ْ ِ
َْف َ٨َ ١ا َ٤اا ْٛت َ َر ْ٘ َ٨ا ُه ِ ٦ْ ٤ذُُْ ٧وة ِ َ٨ا َ ،وا ْْ ُ
ة ِ ُؼُْ ٧وة ِ َ٨ا َوّلَ َح ْ ُ
٨َْ ٝا ِـت ْ َر َك َوإ ِ ْ
اَ١طيْ ِ ٚا ِ َْ ١يَ ، َٝو َه ْب َ٨َ ١ا ُْ ٧و ًرا ْ َ ٧ه َخػ ِْي ةِهِ ا ِ َْ ١يَ َٝو ْارزُ ْ٨َ ٛا َض َل َو َة ُ٨َ ٤ا َساح َِ َٝوا ْـُْٝ٢
َْ َْ ٦تِْ ٙهي ْرَِ٧ا ف ِ ْ ْ ٌَا َْخَِ َٝو ُك ْ ِ
ك َك َواَِد ِْم َ٨َ ١ا ُ١ؾ ُ ْو َم ِ
ة ِ َ٨ا َـب ِ ْي َْ ٤َ ٠ؽ َىاح َِ َٝوا٨َْ ّْ ٍَْ ٛا كُ٤َ ٠ا يُ ْت ِٓ ُػَ٧ا َْ ْ ٦ع ِْػ َ٤خَِ َٝوٌَا َْخَِ َٝواََْْ ِ ٜؼَ٧ا َِِ ٦ْ ٤د َركَاح ِ َ٨ا َوَََٕ ٙلح ِ َ٨ا َواَ ْ١ه ِ ْ٨َ ٥ا ُر ْك َػَ٧ا َو َضْ ِ ٘ ْٚ ٜيَٝ
ْشَ٧ا ف ِ ْ ْ ُز َْ ٤ؽة ِ ا ْ٥ُ ١خِٜي ْ َن َواَ ِْ ١ط ْ٨َ ٜا ِبٓ َِتاِد َِك ا١هاِ ِ ١طي ْ َن  ،اَُ ٢١ه ٣ا ْس َٓ ْ٨َ ٢ا ِْ ٦َ ٤اّلَئ ِِ ٥ث ْاّلَةْ َؽارِ
َْ ٛه َػَ٧ا َو ْ
آِخ َح َ٨ا َوا ْض ُ ْ
اـت ُ ْرَ٧ا ف ِ ْ ْ ُِدَ ْ ٧ياَ٧ا َو ِ َ
ْقارِ َو َّل َح ْش َٓ ْ٨َ ٢ا ِ ٦َ ٤ا َْ ٥ُ ١غاِٙ ِ ١ي ْ َن ا ُْٙ ١شارِ َو َو٘ ْ٨َ ٜا ُ ِ ١ط ْف ِِ ْ ٦
اّلَْ ٛتا ِل ََْْ ٢يَ َٝو ْاّل ِْن َٖا ِء اَِْ ١يَ َٝوا َْ ٥ُ ١تا َِد َرة ِ الِى
َواَ ْـ٨ِٟا َُ َٓ ٤ه ْ ٣ف ِ ْ ْ َِدارِ ا َْ َ ١
ك ٥َ ْٓ ٨َ ِ ١ائ َِ َٝواَْ ِْؼَ٧ا ِ٦ْ ٤
ع ِْػ َ٤خَِ َٝو ُض ْف ِْ ٦اّل َ َِد ِب ف ِ ْ ْ َُٓ ٤ا َ٢َ ٤خَِ َٝوا١خ ْفْ ِ ٢ي ِِّ ٣ل َ ْ٤ؽ ِ َك َوا١ؽ َىا ِء ِب ََ ٜيائ َِ َٝوا١هبْر ِ َْلى ةَ َلئ َِ َٝوا١ل ْ ِ
اَ ْض َوا ِل ا١ل َٜآ ِء َو َو٘ ْ٨َ ٜا ِّل َ ْْ َ٥ا ِل اَهْ ِ ٠ا١خقى َو ْارزُ ْ٨َ ٛا ْاّل ِْـخِ ْٓ َػا َِد َِ ١ي ْوم ِ اَٜ ٢١ا ِء َ ،يا َْ ٢َ َْ ٦ْ ٤يِ ْ َٝ
 ، ٠اَُ ٢١ه ٣اَ ْ ٧هزْ ة ِ َ٨ا
اّل ْْخ َِ٥ا ُِد َوا ْ٥ُ ١خك َ ُ
َ٨َ ٤اهِزَ ا ِْ ِ ٢ْٙ ٥ُ ١طي ْ َن َوا ْ١ت ِ ْف َ٨ا عِ َِ ْ َّ ٢
اّليْ َ٥ا ِن َوا َْ ١يِٜي ْ ِن َوعُه َ٨ا ِ َْٝ٨٤ةِا١خ ْو٘ ِ ْي ِ ٚا ْ٥ُ ١تِي ْ ِن َو َو٘ ْ٨َ ٜا ْ َٜ ِ ١و ِل ا َْ ١طَ ٚواِح َتاِْهِ َو َعْ ٢ه َ٨ا ِ٦َ ٤
ا َْ ١تاٌ َِِ ٠واةْخ َِػاِْهِ َو ُ٨َ ١َ ٦ْ ٞا َُ ٤ءوي ًػا َو َّل َح ْش َٓ َِْٙ١ ٠ا ِسؽ ٍ َْ َ٢يْ َ٨ا َي ًػا َوا ْس َٓ ْ٨َ ١َ ٠ا َْ ْي ًلا َرٕ ًَػا و َّل ُت ْلْ ِ٥ج ة ِ َ٨ا َْػ ًُّوا َو َّل َضاـ ًِػا َو ْارزُ ْ٨َ ٛا
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ٍ
َِٝ٧َ َوا ِ ْض َفاِٝ٢ َْيِٙا ب٨َ ْي٢َ َْ ن ُ ْن٤ْ َ َواِٝ٧َفا
َ ْ ُٖ ِا ب٨َ ٢ْ ٤ِ  َْا٣ ُه٢١َ ا،  َِداء٠ُ ك٦ْ ٤ِ َا ًءٙ ًِّيا َو ِكٙ ًِّيا َوٌَ َت ًٓا َنَٞا ذ٥ً ت ًل َو َ٘ ْهَٜ  َخ٤ُ  ًل٥َ َْ َا٘ ِ ًٓا َو٧ ا٥ًْ ٢ِْ
ِ ف ِ ْ ْ َِدار٣ْ ِ  َْيه٢َْ  َج٥ْ َٓ ََْ ا٦َ ْ ِؼي١ َّ ا٤َ ا٨َ ٢ْ َٓ  َوا ْس، ِْقار
ِ ْ غِؾ١ْ  َِدارِ ا٦ْ ٤ِ ا٨َ ِ ٘ارِ َو َْا٨١ ا٦َ ٤ِ ا٨َ َش٧َو
َ َ ١ْ  َث َِد َار ا٨ َش١ْ َ اِٝ٢ َْيِٙا ب٨َ ٢ْ ِ َواَ ِْدع، ِ َت َوار١ْ ي َوا
 ه َؼا٦ْ ٤ِ آِخ َْ ْهػ ِْي
َ ِ  ه َؼا٠ْ َٓ  َّل َح ْش٣ ُه٢١َ ا، هُ َو ُس ْوِدُ ُه٤ُ رك
َ َ ِِهٜ٢ْ ِ ْي َّ َع٥ َس٣َْ  َو،  ْٓؽ ِ َ٘ ُخهُ ٘ ََل يَغْفى ُو ُس ْوِدُ ُه٤َ  َُ َه َؽ ْت٦ْ ٤َ َ يَاِٝ٧ر ِْى َوا
ٍ ؽا٤َ ِ َْيه١ِؽ ُس ْو َع ا١نِي اْٛ ُ َو ْارز، ٣ِ  َِٓ ِْي١ْ  ِ ِٗ اٛ ْو٥َ ١ْ ا
تُ ْو ِلَٜ ١ْ ػ َْا ِء َ٘ائٍؾًا ةِا١اب ا
َ  ْف َخ َش٤ُ ا٤ً  ْؽ ُض ْو٤َ  ِ ًطا٢ْٙ ٤ُ ْنِ ْي٢َٓ  َوا ْس، ٣ِ ِ ْي٥َٓ ١ْ َ اٍِْٝٙ ُ٢ِرِي ْ َر ًة ةَٞ ت
ا ل ِ ْ ْ َو َا ْو َّلِد ِْي٤َ  اَهْل ِ ْ ْ َو٦ْ ٤ِ ِ َْيه١ِا َا ْر ِس ُّ ا٤َ  ْور ِْي َو٤ُ ُِ ْي ِّ ا٥ َوةَار ِْك ل ِ ْ ْ ف ِ ْ ْ َس، ِّ  َوا ِـ١ْ  َط َل ِل ا١ْ ؽ ْز ِق ا١َفا ِن َوا
َ ْ ُٖ ْ١خ َشا ُوزِ َوا١ َوا، ؽ ْى َوا ِن١َوا
٦َ ْاِضي
ِ ِ  َط١ْ ا َوا٨َ  ِ ْي٢ْا َو َاه٨َ ِ ٧ا َوا ِ ْع َوا٨َ ِ ا َوذُريت٨َ ْ ِ ِػي١ َِوا١ا َو٨َ ١َ َْف
َ ا َْ َؼ٨َ ِ ٛ ًث َو٨َ ِخة ِ َض َف
ْ ِ ٕ َوا، ِار٨١اب ا
َ ِ  ًث َوفِ ْ ْاْل٨َ  ْ َيا َض َف٧ػ١ا فِى ا٨َ ِ ا آح٨َ َرة
 ِٓي ْ َن ُـ ْت َطا َن٥َ ِهِ َو َن ْطتِهِ َا ْس١ ٍػ َو َْلى آ٥ َط٤ُ َا٧هلل َْلى َـي ِػ
ُ ِي ْ َن َو َنلى ا٥ِؽاض١ ا٣َ َ َيا َا ْر َضِٝخ٥َ  ِٓي ْ َن ة ِ َؽ ْض٥َ ِي ْ َن َا ْس٥ِ٢ ْف٥ُ ١ْ  ا٦َ ٤ِ  َٖائِتِي ْ َن١ْ َوا
، ِي ْ َن٥١َ  َٓا١ْ  ُػ ِهلِل َرب ا٥ْ  َط١ْ ِي ْ َن َوا٢ ْؽ َـ٥ُ ١ْ  ْو َن َو َـ َل ٌم َْل َى اُٙ ا َي ِه٥َْ ِ ِٓؾة١ْ َ َرب اَٝرة
அபஶலில் இருந்து பஸ்தயஷபஶவுக்கு பஶகுதல்

ثٙ١ؾِد٥١ َع٘ات الى ا٦٤ اّل ٘اىث
அபளயில் இபேக்கனில் சூரினன் பழுநனளக நந்ததும் தழக்பே, தல்ினள ஸசய்தயர்களக
அநதழனளக,
ஹயண்டும்.
நஃரிபு

கம்ீபத்துைன்,

அபளயில்

ஸபேக்கடி

ஸசளன்நளதழரி

ஸதளழுகன

பன்று

இல்ளநல்

பஸ்தழள

நக்களயளசழகளும்>

பக்அத்துகளகவும்>

பன்ஹளக்கழ

நக்களயில்
இரள

தங்கழ

புப்ை

யந்தயர்களும்

ஸதளழுகன

ளன்கு

பக்அத்துகளுநளக ஜம்நளக ஹசர்த்து ிற்டுத்தழ ஸதளம ஹயண்டும். ீண்ை ஸதளஸதளைர் சர்
ிபளணிகள் நட்டும் நஃரிபு ஸதளழுக பன்று பக்அத்துகளும்> இரள ஸதளழுகன இபண்டு
பக்அத்துகளக ஜம்நளக ஹசர்த்தும் கஸ்பளக சுபேக்கழபம் ஸதளம படிபம்.
இபவு அங்ஹக தங்கழயிை ஹயண்டும். இந்த இபவு ஸபேளள் இபயளகும். ஆகனிளல் தழக்பே,
குர்ஆன்,

சயளத்து

ஏதுயதழல்

கமழப்து

ல்தளகும்.

இங்கு

இவ்ஹயழு

கற்கள்

தங்குயதற்களகவும்

ஸபேளக்களகவும் குிப்து சுன்த்தளகும்.
ழு

கற்க

تثٜٓ١اஜம்பத்துல்

டுத்துக்

ஸகளள்

ஹயண்டும்.

ني٤நழளயில்

அகளயில் நறுளள் (10ம் ளள்) ழன ஹயண்டினயகளகும்.
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இங்கு

இபயின்

தங்குயது

ிந்தழன

குதழனில்

யளஜழளகும்.

இந்த

இபேந்து

தங்குதல்

சுப்லஶ யபனில்

உள்

கழைக்களயிட்ைளலும்

லஜ்

ஹபத்தழல்

ஸகளஞ்சம்

ழஹயழ

யிடும்.

ஆளலும் எபே ஆடு அறுத்துக் ஸகளடுப்து யளஜழளகும்.
எபே

ஸசளல்

ிபகளபம்

இங்கு

தங்குதல்

சுன்த்தளகும்.

தப்ி

யிட்ைளல்

ஆடு

அறுத்துக்

ஸகளடுப்து சுன்த்தளகும்.
பதல்

யக்தழஹஹன

சுப்லஶ

ஸதளழுகன

ழஹயற்ழயிட்டு

رحام١لٓؽ ا٥١اஅல்நஷ்அபேல்

லபளம் னும் குதழக்கு யந்து கழப்ளய பன்ஹளக்கழனயளக இபேந்து ஸகளண்டு, தல்ிய்னள,
தழக்பே, துஆ பதழனயகபம் ஏதழக் ஸகளண்டிபேக்க ஹயண்டும்.
பஸ்தயஷபஶலில் ஒதும் துஆ

٣ْ  َ٘اِذَا اَ٘ َْي ُخٚ َط١ْ َ اُٝ١ َْوَٛ َوِٝ١ ْوَٜ ا ِب٨َ ا َو َْ ْػح٥َ َٞ ا٨َ ٥ْ ا َو ْار َض٨َ ١َ َْف
ِ ْ  ِ ِؼ١ ا٨َ ْٜ ٘ا اِيا ُه ٘ ََو٨َ َ ا ٘ ِ ْيهِ َواَ َريْت٨َ َ تْٜ َٛ ا اَ ْو٥َ َٞ ٣ ُه٢١َا
ْ ِ ٕا َوا٨َ َ ا هَ َػيْت٥َ َٞ رك َك
ٍ َعَ٘ا
َ َ٘ َض ْي ُد ا٦ْ ٤ِ  اَ٘ ِ ْي ُي ْوا٣ُ ذ، ي ْ َن١يا١ ا٦َ ِ٥١َ ِِه٢ ْتَٛ ٦ْ ٤ِ ٣ْ ْ ُخ٨ُٞ  َوا ِ ْن٣ْ ُٞ ا هَ َػا٥َ َٞ ْرك ْو ُه
َاض
َ ْركوا ا
َ َ ١ْ  ْل َٓؽ ِا٥َ ١ْ ْ َػ ا٨ِْ هلل
ُ ُ رحام ِ َواذ
ُ ُ ت َ٘اذ
َ َ ٦ْ ٤ِ
َ ٨َ  ْ َيا َض َف٧ػ١ا فِى ا٨َ ِ ا ٰاح٨َ  َرة٣ ُه٢١َ ا٣ٌ  ْو ٌر رض ِ ْيُٙ َٕ هلل
َُٝ١َا ََ ْفأ٧ِ ا٣ ُه٢١َ ا، ِار٨١اب ا
َ هلل اِن ا
َ َفوا ا
ُ ٨١ا
ْ اس َو
َ ا َْ َؼ٨َ ِ ٛ ًث َو٨َ ِخة ِ َض َف
َ ِ ًِث َوف ِ ْ ْ ْاْل
ُ ِ ْٖ اـ َخ
ِ ْ ا اَةْ َواب٨َ ِ ٨ُ َخصَ ِّل َ ْْيْٙ  اَ ْن َت٣ُ  ْو ُر يَا َرض ِ ْيُٙ َٕ يَا
ا٨َ ْا ِسئ٧ِ ا٣ ُه٢١َُ ْو ُن اٟ ٘ ََي٦ْ ُٞ  ِل ْي ِئ١  ْو ُلُٜ  ي٦ْ ٤َ  ْي ََط اَ َساةَ ُه يَا٥ُ ١ْ  ُه ا١َ َ  اِذَا َـأ٦ْ ٤َ اّل َساةَ ِث يَا
، َا َعائِتِي ْ َن٧ا ٘ ََل َحؽُِد٨َ ِ  ُْوة٧َُفا ِن ذ
َ ْ ُٕ ْ ْ ِ َ فٝ ْي١َ ِ  ِٓي ْ َن اٙ َ َخل٤ُ ا٨َ ِٓ ٥ْ ة ِ َش
ظ١يا ا٧ػ١ا فى ا٨ا اح٨رةபப்ள

ஆத்தழள

ன்த அதழகநதழகநளக ஏதழக் ஸகளண்டிபேக்க ஹயண்டும்.

சூரினன் உதழக்குபன் ஸயிச்சம் ன்ளக கழைத்ததும்

رحام١لٓؽ ا٥١ا

அல்ஷ்அருல் வஶம்

னும் குதழனிழபேந்து நழளவுக்கு அநதழனளக, கம்ீபத்துைன் தல்ிய்னள ஸசளல்ழ புப்ட்டுப்
ஹளக ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:- ஸ் ிபனளணம் ஸசய்பம்ஹளது ஸபேக்கடி களபணநளக ஹநற் குழப்ிட்ைடி துவும்
ஸசய்ன இனளது. ஹய பஸ்தழள நதளம் யந்ததும் வ்யிைத்தழல் ஸ்ற ழறுத்த
படிபஹநள

அவ்யிைத்தழல்

ஸ்ற

ழறுத்தழ

நஃரிபு,

இரள

ஸதளழுகன

ஜம்ஆக்கழ

ஸதளழுதின் கற்கள் டுப்தளக இபேந்தளல் கற்க டுத்துக் ஸகளண்டு அஹத ஸ்றழல் ழ
நழளவுக்கு யந்துயிை ஹயண்டும். ஸ் தப்ி யிட்ைளல் நழளயில் ளம் தங்கும் கூைளபத்தழற்கு
ஸசல்யது கஷ்ைநளகழ யிடும்.
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பஸ்தயஷபஶலில் கல் எடுக்கும் லிபம்
த்தளம்

ளள்

تثٜٓ١ا

நழளயில்

ثٙي١ؾِد٤பஸ்தயஷபஶலில்

ؽة٥سஜம்த்துல்

அகபஶலில்

கல்

அடிப்தற்களக

7 கற்க டுத்துக் ஸகளள் ஹயண்டும். தளயது கல் தயழப்ஹளக

யளய்ப்ிபேப்தளல் இபண்ஸைளபே கற்கள் கூடுதளக டுத்துக் ஸகளள்யது ல்து.

ٚخْشي١ايام اஅய்ஶபத்

தஷ்ரீக்

11, 12, 13 ளட்கில் நழளயில் பன்று இைங்கிலும் கல்

அடிப்தற்களக இங்ஹகஹன 63 கற்கள் டுத்துக் ஸகளள் ஹயண்டுஸநன்று சழர் ஸசளல்கழளர்கள்.
ன்ளலும்

பஸ்தழள

அல்ளத

ஹயறு

இைத்தழல்

டுப்துதளன்

ல்து

ன்று

ஸபேம்ளஹளர்கள் ஸசளல்ழ இபேக்கழளர்கள்.
பஸ்தழளயில் டுப்தளக இபேந்தளல் (70) ழுது கற்கள் ஸநளத்தநளக டுத்துக் ஸகளள்
ஹயண்டும்.

சுப்லஶக்கு

ின்ளலும்

டுக்களம்.

ினும்

இபயிஹஹன

டுத்து(கழுயி)

யப்துதளன் சழந்தது.

أذور٥١ني ا٤ ِدْاء

ஷனஶலில் ஒதும் துஆ

 َج ةِهِ َْلى٨ْ ٨َ ٤َ ا٥َ ِ  َْل َ ْ ة٦٥ُ َ اَ ْن َحُٝ١ َْ ْتػ َِك اَ ْـأ٦ُ َْا َْ ْتػ َُك َواة٧َ َْػ اَ َح ْي ُخ َها َواٛ نًي٤ِ ِ  ه ِؼه٣ ُه٢١َ َٓافًى ا٤ُ ا٥ًِ ١ ِ ْي َها َـا٨َٖ ٢َ ِؼ ْي ة١ ُػ ِهلِل ا٥ْ  َط١ْ َا
، ِي ْ َن٥ِؽاض١ ا٣َ اي َيااَ ْر َض
َ  ْ َي٧ُ ِه ْي َت ِث ف ِ ْ ْ ِدِيْنِ ْي َوِد٥ُ ١ْ ا ِن َوا٤َ رح
ْ ِ ١ْ  ا٦َ ٤ِ َِٝ انِ ِّ ْ ْ اَ ُْ ْوذُة٣ ُه٢١ََ اِٝ  ِيآئ١اَ ْو
ஷனஶலில் ைய் லண்டி அல்கள்
நழளவுக்கு

ஸசல்லும்

யமழனில்

நழளவுக்கு

அபேகளநனில்

ன்னும் ஏர் இைம் இபேக்கழது. அவ்யிைம் யந்ததும்
ஸரின

கல்லுக்கு

ஸசன்று

பஸ்தழளயில்

டுத்து

طِّس٤ واِدىலஶதஷ

تثٜٓ١ؽة ا٥سஜம்த்துல்
யந்த

ழு-7

பவஸ்ழர்

அகபஶ ன்னும்

கற்க எவ்ஸயளன்ளக

அடிக்க ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:

இக்களத்தழல்

ஜம்பத்துல்

அக்ள

இந்த

ன்னும்

யளதழபலஸ்றர்
ஸரின

னும்

கல்லுக்கு> கல்

இைத்தழற்கு

அடிப்தும்

யபேயதும்

படினளத

அங்கழபேந்து

களரினம்.

ஹபளக நது கூைளபத்தழற்கு யந்து அங்கழபேந்து கவ ழ் யிபப்டி கல் அடிக்க ஹயண்டும்.
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கல் அடிக்கும்பஶது ஒதும் துஆ

تُ ْو ًّل َوح ِ َش َار ًةْٜ ٤َ  ِ ًطا١ ًل َنا٥َ َْ ُ ْو ًرا َوٟ ْل٤َ بْرُ ْو ًرا َو َـ ْٓ ًيا٤َ  ُه َض ًّشا٢ْ َٓ  ا ْس٣ ُه٢١ َا، ٦ِ ٥ ِؽ ْض١ ل ْي ٍَا ِن َوضِؾْةِهِ َورِضًي٢ِ ١ ا٥ً بَرُ َر ْسْٞ َ هلل ا
ُ  اهللِ َا٣ِ ِب ْف
ظ١رِي ْ ًرا اَٞ  ُػ ِهلِل٥ْ  َط١ْ ب ِ ًرا َواَٞ ُبَرْٞ َ هلل ا
ُ بَرُ َاْٞ َ هلل ا
ُ بَرُ َاْٞ َ هلل ا
ُ  اهللِ َا٣ِ  َحتُ ْو َر ِب ْف٦َْ ١
கைசழ யப ஏத ஹயண்டும்.
10-ம் நஶரில் கல் அடிக்கும் லிபம்
சூரினன் உதழத்து எபே ஈட்டி அவு உனர்ந்த ிகு அபள இயன் யப்க்கநளகவும், நக்கள

تثٜٓ١ؽة ا٥سஜம்த்துல்

இயன் இைப்க்கநளகவும் இபேக்க

அகபஶல பன்ஹளக்கழ தக்ீர் ஸசளல்ழ

யக்கபத்தளல் எவ்ஸயளபே கல்ளக கன உனர்த்தழ உனர்த்தழ யசீ ஹயண்டும். ஹநற்கண்ை
துஆயபம் ஏத ஹயண்டும்.
தன்ளல் கல் அடிக்க படினளயிட்ைளல் ஹயறு ப கபநளக்கழ கல் அயர் கனில் தக்ீர்
ஸசளல்ழ ஸகளடுத்து அடிக்கச் ஸசய்ன ஹயண்டும். அயர் தது கற்கள் அத்தபம் அடித்து
படித்தின் இயரின் கற்க அடிக்க ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:

இது

ரளிஈ>

ஜஸபேக்கடின

லன்ழ

குப்தற்கு

நத்லப்கின்

ந்து

நளடி

சட்ைநளகும்.

கட்டிைம்

கட்டி

ஆளலும்

ீண்ை

எபே

தற்களத்தழல்
யமழளதன

ற்டுத்தழ அந்தந்த ளதனில் அந்த குதழ நக்கள் நட்டும் ஹளய்யப யசதழனள ற்ளடுக
ஸசய்துள்ளர்கள். ஆளலும் ீண்ைதூபம் ைக்க ஹயண்டின ழ ற்ட்டுள்து. ீண்ைதூபம்
ைக்க படினளதயர்கள்> லீநளயர்கள்> ஹளனளிகள் தங்களுக்களக கற்க அடிப்தற்கு
நற்யர்கழைம்

எப்ைப்த

தயிப

ஹயறு

யமழனில்.

எவ்ஸயளபேயர்கின்

கற்க

தினளக தினளக ஸசன்று அடிப்தும் இயர்களுக்கும் கஷ்ைநளகும். ஆஹய தக்கு எபே
கல்லும்

நற்யர்களுக்கு

தையனில்

அத்த

எபே

கல்லும்>

ஹர்களுக்கும்

இன்னும்

அடிப்து

நற்யர்களுக்கு

கூடியிடும்

எபே

கல்ளக

ன்றும்> ன்ளலும்

எஹப

நக்பைஹ்

ன்றும் லி> நளழகழ நத்லபுகில் இபேக்கழன். இந்த நத்லபுக ின்ஸதளைர்ந்து கல்
அடித்து சழபநத்த தயிர்த்துக் ஸகளள்ளம். நத்லபுகில் சலுகனள சட்ைங்கள் இபேப்து
உம்நத்தழர்களுக்கு பஹ்நத்தளகும். – அபேளகும்.
கல்

அடித்து

படித்தின்

ஆடு

அறுக்க

ஹயண்டினதழபேக்குநளளல்

அறுக்க

ஹயண்டும்.

உழுலழய்னள ஸகளடுக்க ஹயண்டுநளளலும் இங்கு அறுத்துக் ஸகளடுத்துக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
ின்பு

ஆண்கள்

ஸகளள்

தபடி

ஹயண்டும்.

பழுயதபம்

இதுதளன்

சழந்தது.

கழப்ளய

அல்து

பன்ஹளக்கழ

தபடி

பன்

இபேந்து

சழபத்துக்

கத்தரித்துக்

ஸகளள்

ஹயண்டும். தபடி அத்தழல் இபேந்தும் கயிபல் தி அவு கத்தரிப்து சழந்ததளகும்.
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ஸண்கள் ஆண்க ஹளஹய தபடி அத்தழலும் (ஸகளண்ைனில்) இபேந்து கயிபல்
தி அவு கத்தரிப்து சழந்தது.
சழபப்து

அல்து

கத்தரிப்து

லஜ்ஜழன்

٦ٞر-கட்டஶ

கடஶகும்.

இத

ஸசய்யது

ஸகளண்டுதளன் லஜ் பூர்த்தழனளகும். இதுயப இஹ்பளபைன் இபேப்து கைநனளகும். இத
படித்ததும்

 اول٠٢حطபதல்

தவல்லுல் ற்டுகழது.

ؾيارة١اىث واٙ١ةيان ٌواف ا
தலஶபுல் இபஶறஶ-ஜஷஶஶ ைய்பம் லிபம்
நழளயில் கல் அடித்து, த சழபத்த ின் நக்களவுக்கு யந்து தயளபுல் இளமள ஸசய்ன
ஹயண்டும்.
இஹ்பளந

இத

ஸசய்னளநல்

யிட்டும்

ீங்கழ

லஜ்

யிடுயளன்.

ழஹயளது.
ல்ளம்

இத

ஸசய்ததும்

லளல்-ஆகுநளகழ

பழுநனளக

யிடுகழது.

தயளபுல்

குதூநழல் சஃப ஸசய்னளயிட்ைளல் இந்த தயளபு ஸசய்ததும் சஃப ஸசய்ன ஹயண்டும்.

ج ٌواف اّل٘اىثٛو

தலஶபுல் இபஶறஶக்குரி நம்
த்தளம்

இபவு

டுழசழக்குப்ின்

இபேந்து

ஆபம்நளகழ

ஆபள்

ினும் த்தளம் ளள் கழல் படித்துயிடுயது ற்நளகும்.
பன்று

ளட்கள்

யப

களபணநழல்ளநல்

ிற்டுத்துயது

படிவுயப

ீடித்தழபேக்கழது.

ٚخْشي١ايام اஅய்ஶபத்

நக்பைஹ்

ஆகும்.

தஷ்ரீக்

ஜஸபேக்கடி>

கஷ்ைம் ன் களபணம் இபேந்தளல் நக்பைஹ் ன்தும் இல்.
பத்தஶம் நஶள் ைய் லண்டி கஷரிககள்4
1.நழளயில்

تثٜٓ١ؽة ا٥سஜம்பத்துல்

அகளயில் கல் அடித்தல்

2. ின்பு ஆடு அறுத்தல்
3. ின்பு தபடி சழபத்தல் அல்து கத்தரித்தல்
4. தயளபுல் இளமள ஸசய்தல்
இந்த யரிச ிபகளபம் ஸசய்யது சுன்த்தளகும். யரிச நளழ ஸசய்தளல் ஆகுநளகும், சழப்பு
தப்ி யிடும்.
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குமஷப்பு: 10ஆம் ளள் கல் அடித்து யிட்டு> இஹத 10ஆம் ளில் தயளஃபுல் இளமள

َِاىث
ِ ْ اف
ُ ٌَ َو
َ ٘اّل

ஸசய்து படிக்க ஹயண்டும் ன் ண்ணத்தழல் அதழகநளhயர்கள் 10ஆம் ளள் கல் அடிக்க
பண்டினடித்துக்
ஹசதபம்கூை

ஸகளண்டிபேப்ளர்கள்.

ற்ை

துயளகும்.

சநளிக்க

படினளத

ஆகனிளல்

கஷ்ைம்

ஸளறுநனளக

ற்டும்

இபேந்து

உனிர்

யசதழஹளல்

கல்

அடித்துயிட்டு நழளயிஹஹன கூைளபத்தழல் தங்கழயிை ஹயண்டும். தயளபுல் இளமள ஸசய்யதற்கு
நக்களவுக்கு

யந்து

தயளபுல்

இளமள

ஸசய்யது

கஷ்ைம்.

நழளவுக்கு

தழபேம்ி

நது

கூைளபத்தழற்கு தழபேம்ி ஹளகுயதும் ஸபேம் கஷ்ைநளகழ யிடும். ஆகஹய 11>12>13 ளட்கள் கற்கள்
அடித்து

யிட்டு

நக்களவுக்கு

ப்ஹளது

தழபேம்ி

யபேகழஹளஹநள

அப்ஹளது

தயளபுல்

இளமள

ஸசய்து ஸகளள்ளம். ஆனள் படிபம்யப அதற்கள சநனம் இபேக்கழது.

– تيرٟخ١يث اٙيٞ

தக்பீ ர் ைஶல்லும் பம

த்தளம் ளள் லுலர் ஸதளழுகப் ின்ிழபேந்து 13-ம் ளள் சுப்லஶ ஸதளழுகக்குப் ின்
யப தக்ீர் ஸசளல்யது சுன்த்தளகும்.

ٚ ايام اتْشيٝاـ٨٤
11, 12, 13ம் நஶட்கரில் ஷனஶலில் ைய் லண்டி கஷரிககள்
இம்பன்று ளட்கின் இபவுகில் நழளயில் தங்குயது யளஜழளகும். சுன்த் ன்றும் எபே
ஸசளல் இபேக்கழது. இiயிட்டுயிட்ைளல் யளஜழபு ன்தழன் ிபகளபம் தப ஸகளடுப்து யளஜழளகும்.
சுன்த்

ன்தழன்

ிபகளபம்

தப

ஸகளடுப்து

சுன்த்தளகும்.

பன்று

ளட்கபஹந

யிட்டுயிட்ைளலும் எபே தபதளன் யளஜழளகும். எபேளள் யிட்டுயிட்ைளல் எபே பத்து சழங்க
அவு உணவு ஸகளடுக்க ஹயண்டும்.
உனிபேக்ஹகள, ஸளபேளுக்ஹகள

ஆத்து

ற்டும்

ன்

னம்

இபேந்தளல், அல்து

சகழத்துக்

ஸகளள் படினளத அவுக்கு யினளதழ இபேந்தளல் அல்து ஹளனளின கயிக்க ஹயண்டின
ழ

ற்ட்ைளல்

இவ்யிபவுகில்

கைநனில்.(பஸ்தழளயில்

தங்குயத

தங்குயத

யிட்டுயிைளம்.

யிட்டுயிட்ைளல்

துவும்

தங்குயது

இதளல்

யளஜழபு

ன்

இந்த

கற்கள்

நள ஸசளல் ிபகளபம் அதற்கு தினளஸதளபே தப ஸகளடுப்து யளஜழளகும்)
11-ம்

ளள்

நழளயில்

ثٙ١ؾِد٤பஸ்தழளயிலும்

இபவு
பன்

தங்கழ

21-கற்கள்

டுத்துக்

ஸசளன்துஹளல்

ஸகளள்ளம்.
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ஸகளள்

டுத்தழபேக்களம்.

ஹயண்டும்.

நழளயிலும்

டுத்துக்
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சூரினன் உச்சழ சளய்ந்ததும் லுலர் ஸதளழுகன ழஹயற்றுயதற்கு பன்ளகஹய 1)

اّلولىபதல்
ழு

ؽة٥س

கல்லச்சு
ீ
இைத்தழற்கு யந்து அத தக்கு இைதுபுநளக்கழ கழப்ளய பன்ஹளக்கழ

கற்க

உவ்ஸயளன்ளக

யசழனின்
ீ

தக்ீர்

ஸசளல்

ஹயண்டும்.

அகன்று அதன்ின்பும் யந்து கழப்ளய பன்ஹளக்கழ துஆ
சுப்லளல்ளஹ்,

அல்லம்துழல்ளஹ்,

அல்ளலஶ

அக்ர்

ின்

அதயிட்டும்

برٞػ هلل – اهلل ا٥ط١ ا-ـتطان اهلل
ஹளன்யற்

ஸசளல்ழக்

ஸகளள் ஹயண்டும்.
ின்பு 2)
ழு

وـٍى١ؽة ا٥سஇண்டஶம்

கற்க

கல்லச்சு
ீ
- டு கல்யச்சு
ீ
இைத்தழற்கு யந்து பன் ஸசளன்துஹளல்

எவ்ஸயளன்ளக

யசீ

ஹயண்டும்.

இங்கும்

சுப்லளல்ளஹ், அல்லம்துழல்ளஹ், அல்ளலஶ அக்ர்

ஸகளஞ்சஹபம்

ழன்று

துஆ

ஹளன் தழக்பேக ஸசய்து

ஸகளள் ஹயண்டும்.
ின்பு 3)

تثٜٓ١ؽة ا٥س

பன்மஶம் கல்லச்சு
ீ
–கைசழ கல்யச்சு
ீ
இைத்தழற்கு யந்து பன்ளல் யசழனது
ீ

ஹளலும் (10-ம் ளள் கல்

யசழன
ீ

இைம்தளன்) யசீ ஹயண்டும். யசழ
ீ
படிந்ததும் அங்கழபேந்து

ஹளய்யிை ஹயண்டும். ின் லுலர் ஸதளழுகன ழஹயற் ஹயண்டும்.
இஹத ஹளல்தளன் 12ம், 13ம் ளட்கிலும் இபவு தங்கழ சூரினன் உச்சழ சளய்ந்த ின் கற்கள் யச
ீ
ஹயண்டும்.
குமஷப்பு:- இந்ஹபத்தழல் கல்அடிக்க ஜங்கள் ஸபேம் தழபளக பண்டினத்துக் ஸகளண்டிபேப்ர்கள்.
சநளிக்

படினளத கஷ்ைபம் உனிபேக்கு ஆத்தும்கூை

ற்டும். அதளல் ழுலர், அறர்

ஸதளழுகக நது தரிப்ிைத்தழஹஹன ழஹயற்ழனின் ஸசன்று கல் அடித்தளல் நழக
யசதழனளக இபேக்கும், சூரினன் நய'துயப இதற்கள ஹபம் இபேக்கழது. றஶப்லஶ ஹபம்
யபேயதற்கு பன்யப இபேக்கழது ன்று எபே ஸசளல்லும் இபேக்கழது. இதற்குள் ஸசய்னளது
ின்ளல் ஸசய்தளலும் அது கமள அல்ள, அதளவுதளன். இஹதஹளன்று தளன் த்தளம் hள் கல்
அடிக்கும் ட்ைபம். இதபம் கயத்தழல் டுத்துக் ஸகளண்டு ஜஸபேக்கடின தயிர்த்துக்
ஸகளள்வும்.
12ம் ளள் கற்கள் அடித்துயிட்டு புப்டுயதளளலும் புப்ட்டு ஹளய் யிைளம். அன்ன
சூரினன் நயதற்குள் புப்ட்டு ஹளய்யிை ஹயண்டும்.
புப்டுயதற்கு பன்ஹ சூரினன் நந்துயிட்ைளல் அன்ழபவு அங்கு தங்கழயிை ஹயண்டும்.
உச்சழ

சளய்ந்த

ின் கற்கள்

அடிக்கவும் ஹயண்டும். கல்

குழப்து சுன்த்தளகும்.
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அடிப்தற்களக

எவ்ஸயளபே ளளும்
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பன்று ளட்கள் கல் அடித்ததும் புித நக்கள கர் ஹளக்கழ புப்ட்டு யளதழபல் பஹ்றப்-واِدى

طهب٥١اநக்களயின்

கப்பஸ்தளின் க்கம் இபேக்கழ இைத்தழற்கு யந்தைன ஹயண்டும். இத்துைன்

புித லஜ் கழரிககள் பூர்த்தழனளகழன்து. அல்லம்துழல்ளலழ பப்ில் ஆநீ ன்

ين٥١ٓا١اசர்ய

ػ هلل رب٥ط١ا

புகழும் அல்ளஹ்வுக்ஹக.

நக்கநள கரில் இபேக்கும் களத்தழல் அதழகநதழகநளக உம்பளக்கள் ஸசய்தும், தயளபுகள் ஸசய்தும்
கஃளய கண்ணளல் கண்டு ஸகளண்டும் இபேக்க ஹயண்டும்.

 ِفي ْ َن٥ْ ب َ ْيجِ َع١ْ اف ةِا
َ ٌَ ٦ْ ٤َ ٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ٍ  َْتا٦ِ ْ اة٦ِ َْ
ُ ا َل َر ُـ ْو ُل اهللِ َنلى اَٛ ا َلَٛ ا٥َ  ُه٨ْ َْ هلل
ُ س َرض َِي ا
ا٥َ َٞ ان
َ ٌَ ٦ْ ٤َ ؼي وفى روايث٤تر١ ُه رواه ا٤ُ ََػ ْح ُه ا١ َي ْوم ِ َوَٞ ِ  ُْوةِه٧ُ ذ٦ْ ٤ِ ِخ َج
َ َ  ِفي ْ َن ا ُْـ ُت ْو ًْا ك٥ْ ب َ ْيجِ َع١ْ اف ةِا
َ ؽ ًة٤َ
 ُه٤ُ ََػ ْح ُه ا١َو
யஸளபேயன்

த்துல்ளஹ்

(கஃத்துல்ளஹ்)ய

ம்து

தைய>

இன்ஸளபே

அழயிப்ில் ம்து யளபம் தயளபு ஸசய்தளஹள அயன் அன்று ிந்த ளகன் ஹளளயளன்.
அழயிப்ளர்: இப்னு அப்ளஸ் ஆதளபம்: தழர்நழதழ
எஹப ஹயனில் தயளபு ஸசய்து படிக்க ஹயண்டுஸநன்தழல். அயது ட்ஹைளனில்
ம்து ன்து இபேக்க ஹயண்டுஸநன்ஹதனளகும்.

 ٍث٢َ  َْي١ َي ْوم ٍ َو٠ُؾ ِ ُل ف ِ ْ ْ ك٨ْ ُهلل ي
ٍ  َْتا٦ِ ْ اة٦ِ َْ
ُ ا َل َر ُـ ْو ُل اهللِ َنلى اَٛ ا َلَٛ ا٥َ  ُه٨ْ َْ هلل
ُ س َرض َِي ا
َ  اِن ا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ْ ٍبران١ اِخسه ا٦
َ اِظ ْي
ِ ِ ٨ِ١ ِْش ْو َن
ُ ْ ْي ْ َن َو٢ َه٥ُْ ٢ِ١ ي ْ َن َواَ ْر َب ُٓ ْو َنِٙ ِ ٍِائ١ ـِخ ْو َن

ِب َ ْيج١ْ  ًث َْلى ه َؼا ا٥َ  َر ْض٦َ ِْْشي
ِ ْ ْائَ ًث َو٤ِ

وٕيره
கஃபஶலின்

ீ து

வ்லஶரு

நஶளும்

120

ஹ்த்துகள்

இமங்குகஷன்மன.

தலஶபு

ைய்கஷமலர்களுக்கு 06 ம் தஶழுகஷமலர்களுக்கு 40 ம் கண்ைஶல் கஶண்கஷமலர்களுக்கு 20 ம்
கழைப்தளக

ஸசளல்ப்டுகழது.

இது

ஹளன்

ஸகளள் ஹயண்டும்.
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யளய்ப்பு

கழைப்து

அரிது.

னன்டுத்தழக்
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நக்கநள

கப

யிட்டும்

புப்டும்

ஹளது

وِداع١ٌواف اதலஶபுல்

லிதஶஃ

பன்ளல்

கூழன

தயளபுக்குரின பப்டி தயளபு ஸசய்ன ஹயண்டும்.

இறுதஷ தலஶபின் லிரக்கம்

ِ ةَ َيا ُن ٌ َ َو
ْو ِ َِدا ِع١اف ا

ிபனளணத்தழற்குரின ல்ள ற்ளடுகபம் ஸசய்து படித்து யிட்டு கைசழனளக கஃளவுக்கு
யந்து

و ِ َِدا ِع ِهلِل َت َٓالى١ْ اف ا
َ  َ َويْ ُج ٌَ َو٧
யத்து தயளல் யிதளனி ழல்ளலழ தஆள
ன்று

ழய்னத்து

யத்து

தயளில்

ஸசளன்டி

தயளபு

ஸசய்ன

ஹயண்டும்.

ின்

இபண்டு

பக்அத்....

 َٓ َخي ْ ِن ِهلِل َت َٓالىْٞ ٍ َوافِ َر١ َث ا٨ا َُنل ِّْى ُـ
உறல்ழ சுன்த்த தயளி பக்அதி ழல்ளலழ தஆள
தயளபுைன சுன்த்தள இபண்டு பக்அத்த அல்ளலஶத்தஆளவுக்களக ஸதளழுகழஹன் ன்று
ழய்னத்து யத்து தக்ீர் கட்டி பதல் பக்அத்தழல் ளத்தழலளவுக்குப் ின் குல்னளஅய்பலல்
களிபைன்

ன்

சூபளயபம்>

இபண்ைளம்

பக்அதத்தழல்

ளத்தழலளவுக்குப்

ின்

குல்லஶ

யல்ளலஶ அலத் ன் சூளயபம் ஏதழ ஸதளம ஹயண்டும்.
ின்பு கஃளயின் யளசலுக்கும் லஜபேல் அஸ்யத் கல்ழற்கும் நத்தழனில் இபேக்கும் பல்தறம்
னும் இைத்தழல் ழன்று ஸகளண்டு கவ ழ்யபேம் துஆய ஏத ஹயண்டும்.

 ْٖ َخنِ ْي٢ََ َضتي َنير َحنِ ْي ف ِ ْ ْ ة ِ َلِد َِك َوةِٝ ٜ٢ْ  َع٦ْ ٤ِ ْ ْ ِ َّخ َت ل
ْ ا َـ٤َ ْ َخنِ ْي َْلى٢٥َ َ َضْٝ َْ ْت َػي٦ُ ْ  َٓ ْت َػ َْ ْتػ َُك َواة١ْ َ َواُْٝب َ ْي َج ةَ ْيخ١ اِن ا٣ ُه٢١َا
َ َِدار ِْيِٝ ةَ ْيخ٦ْ َْ أى٨ْ  اَ ْن َح٠َ  ْتَٛ  ْاْل َن٦٥َُ ٘  َج َر ِى ْي َج َْن ْي َ٘ازْ َِد ِْد َْن ْي رِ ًىا َواِّل٨ْ ُٞ َ َ٘ا ِ ْنِٟٝا ِـ٨َ ٤َ  َيا ِءَٛ  َخنِ ْي َْلى٨ْ َْ ََ َضتي اِٝخ٥َ ْٓ ِ ٨ِة
 َ٘ َا ْن ِط ْتنِ ْي٣ ُه٢١َ ا، َِٝ ةَ ْيخ٦ْ َْ َ َو َّلٝ٨ْ َْ ٍَ َو َّل َرإِبَِٝ َوّل َةِب َ ْيخِٝ ْفت َ ْت ِػ ٍل ة٤ُ  ْ َج ل ِ ْ ْ َٕي ْ َر٧َِصاف ِ ْ ْ ا ِ ْن اَذ
ُ  ه َؼا اَ َو، ؾَار ِْي٤َ  ُه٨ْ َْ َو َي ْت ُٓ َػ
َ ِ َِْان ا
َ َْلىٝ٧ِِخة ِا
ِ  ّْ ل ِ ْ ْ َعي ْ َر٥َ  ْي َخنِ ْي َوا ْسَٜ ا اَ ْب٤َ َِٝ ة ِ ٍَا َْخ٠َ ٥َ َٓ ١ْ نِي اْٛ ُ ِب ْي َو ْارز٢َ َٜ ٨ْ ٤ُ ٦ْ  َث ف ِ ْ ْ ِدِيْنِ ْي َواَ ْض ِف٥َ ٓ ِْه١ْ  َٓا٘ َِي َث ف ِ ْ ْ ةَ َػن ِ ْ ْ َوا١ْ ا
َ ِ  ْ َيا َو ْاْل٧ػ١ي ا
،  ِٓي ْ َن٥َ ِهِ َو َن ْطتِهِ اَ ْس١ ٍػ َو َْلى آ٥ َط٤ُ َا٧ِهلل َْلى َـيػ
ُ  َو َنلى ا،  ِػيْ ٌؽَٛ  َك ْي ٍئ٠ُك
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ின்பு

புப்ட்டுயிை

ஹயண்டும்.

புப்ைளநல்

ழன்று

ிபனளணத்தழற்கு சம்ந்தநழல்ளத களரினங்கில் ஈடுட்ைளல்

ஸகளண்டிபேந்தளல்,

وِداع١ٌواف اதயளபுல்

அல்து

யிதளஃ ஆக

இந்த தயள கபேதப்ைளது. தழபேம்வும் தயளபு ஸசய்ன ஹயண்டும். இந்த தயளபுல் யிதளஃய
நளதயிைளய்

உள்

ஸண்கள்

ஸசய்னளநலும்

 دمதப

துவும்

ஸகளடுக்களநலும்

புப்ட்டு

யிைளம். குற்நழல்.
ஆளல் இயர்கள்

ٌواف اّل٘اىثதயளபுல்

இளமள ஸசய்னளநழபேந்தளல் இத ஸசய்து படிக்களநல்

நக்களய யிட்டும் புப்ை படினளது.
லி

நத்லின்டி

கட்டுக்கள்

ஹளட்டுக்

ஸகளண்டு

தயளபு

ஸசய்ன

ஹயண்டும்.

சுத்தநழல்ளநல் தயளபு ஸசய்யது லபளநளளலும் தயளபு ழஹயழயிடும். ினும் எபே
எட்ைகம் அறுத்துக் ஸகளடுக்க ஹயண்டும்.ழந்த கட்ைத்தழல் இந்த நத்லின்டி அநல் ஸசய்து
ஸகளள்ளம்.

٣ِْ وشف وركم و٣٢يه وـ٢ْ ا رـول اهلل نلى اهلل٧وّل٤ا و٧بر ـيػٛ زيارة
புனித ஜஷஶத்தஷன் லிரக்கம்
புித நதீ கர் கட்டிைங்கள், நபங்கள் கண்ணுக்கு ஸதன்ட்ைதும்,

،ِار٨١ ا٦َ ٤ِ ْ ْ ِ َايَ ًث لِْٛ ُه و٢َٓ  َ٘ا ْس٣َ ٢ ْيهِ َو َـ٢َ َْ ُِهِ َنلى اهلل٧ َِفا١  َخهُ َْلى٤ْ  ْػ َحَٛ َ َوَٝبِي٧ ح ُم
َ َ  اِن ه َؼا٣ ُه٢١َا
ன்று ஏத ஹயண்டும்.
ின் அயன் தங்கும் யிடுதழக்கு ஸசன்று குழத்து உனரின ஆைக உடுத்தழ நணம் பூசழக்
ஸகளள்வும். தள, தர்நங்கள் ஸசய்து ஸகளள்வும். தவ்ள-ளயநன்ிப்பும் ஸசய்து ஸகளள்வும்.
அதழகநதழகம் றயளத்து ஏதழக் ஸகளள்வும். நதீள ள்ியளசழன்

فلم١ةاب اளபுஸ்றளம்

னும் யளசல் அைந்ததும்,

ِِه١ ٍػ َو َْلى ٰا٥ َط٤ُ َا٧ َْلى َـي ِػ٠ َن٣ ُه٢١ َا،  ًا ََ ِهي ْ ًرا٧ ٍَْا٢َ ُـْٝ ٧ ُػ١ ٦ْ ٤ِ ْ ْ ِ  ل٠ْ َٓ َّخ َج ِن ْػ ٍق َوا ْس
ِ ْ  ِن ْػ ٍق َو َا٠َ  ْػ َع٤ُ نِ ْي٢ْ َِرب َا ِْدع
َ ْ ٤ُ ِخ ْسنِ ْي
، ِي ْ َن٥ِؽاض١ ا٣َ ْنِ ْي ٘ ِ ْي َها َيا اَ ْر َض٢َِ َواَ ِْدعِٝخ٥َ اب َر ْض
َ  ُْوِ ِ ْ ْ َوا ْ٘ َخصْ ل ِ ْ ْ اَةْ َو٧َْف ل ِ ْ ْ ُِد
ْ ِ َٕو َن ْطتِهِ َوا
ன்று

ஏதழ

யதுகள

ஷன்ரிஶளுல்

பன்யத்து

தமன

ஜன்னஶஹ்-சுலர்க்கத்தஷன்

ஹயண்டும்.

பூங்கஶக்கரில்
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பூங்கஶலஶக

இபேக்கும்
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்இவ்யிைத்தழல
்அபேகளநனில
ஸதளழுக

்பக்அத

நத்தழநள

இைநளகும்.
நழம்பேக்கு
இபண்டு

்நழம்பேக்கும

்இவ்யிைத்தழல

ஸதளழுக

கப்பே

ரரீபுக்கும்,

யிரிக்கப்ட்டுள்து.

களணிக்க

்- ள்ியளசல

புண்ணினநள

யிரிப்பு

்நஸ்ஜழத

ஸயள்

்தலழய்னத்துல

ஹயண்டும். இவ்யிைம் ஸதளம கழைக்களயிட்ைளல் ஹயறு இைத்தழல் ஸதளழுது ஸகளள்ளம்.
ஸதளழுதின் இந்த அவுக்கு உகளபம் ஸசய்ததற்கு அல்ளலஶதஆளயிற்கு ரஶக்பே –ன்ழ
்ற்றுக

ஜழனளபத்த

இப்புித

்ஸசய்யதற்கும

யணக்கங்க

ல்ள

பூபணநளக

ஸசய்து

ஸகளள்யதற்கும் துஆ ஸசய்ன ஹயண்டும். இந்த துஆயபம் ஏதழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

ْشنِ ْ ف ِ ْ ْ
اَُ ٢١ه ّ٣
َِ اِن ه ِؼ ٖه َر ْو َى ٌث ِ ٦ْ ٤رِيَ ِ
اض ا َْ ١شِ ٨ث َش ْ٘ َخ َها َو َرك َْ ٤خ َها َوَ٧و ْر َح َها ةِْ ُ٨ورِ َ٧بِيَ َٝو َضبِيْتَِ ٤ُ َٝط٥ػٍ َنلى اهللُ ََْْ ٢يهِ َو َـَ٘ ٣َ ٢ا ْض ُ ْ
اْ١ش ْي َِ ٙث َهْ ِ ٨ي َئ َ
ِثّل َ٥َ َِْ٧أ ً َب ْٓ َػ َها اَةَ ًػا اَِْ َٝ٧لى كَُ ٠ك ْي ِئ َِ ٛػيْ ٌؽ
اـ٨َ ِ ٜا َِ ٦ْ ٤ض ْو ِىهِ َوة ِ َي ِػه ِ ِ
ُز َْ ٤ؽحِهِ َواَ ِ٤ت ْ َ٨ا َْلى ََ ٤طبخِهِ َو ُـ٨خِهِ َو ْ
ின்பு ிகள் ளனகத்தழன் புித கப்பே ரரீ ஜழனளபத் ஸசய்ன யபஹயண்டும். கழப்ளய
ின்ஹளக்கழ கப்பே ரரீ பன்ஹளக்கழ கண்ண தளழ்த்தழ னக்தழ ழந்த பயசத்ஹதளடும்,
ந உபேக்கத்ஹதளடும் சளம் ஸசளல் ஹயண்டும்.

َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َر ُـ ْو َل اهللِ ا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا ِ َ ٧بي اهللِ َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا عِي َ َر َة اهللِ َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َعي ْ َر َع ِْٚ ٢اهللِ َا١ف َل ُم َْ َْ ٢يَ َٝيا
َضب ِ ْي َب اهللِ َا١ف َل ُم َْ َْ ٢يَ َٝيا ِ َ ٧ؼيْؽُ َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َب ِلي ْرُ اَ١ف َل ُم َْ َْ ٢يَ َٝيا ٌ ُ ْهؽُ َا١ف َل ُم َْ َْ ٢يَ َٝيا ٌَاهِؽُ َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا ِ َ ٧بي ا١ؽ ْض َِ ٥ث
َا١ف َل ُم َْ َْ ٢يَ َٝيا ِ َ ٧بي اّل ُِ ٤ث َا١ف َل ُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َاةَا ا َْٜ ١اـ ِِ ٣اَ١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َر ُـ ْو َل َرب ا َْٓ ١ا َِ٥١ي ْ َن َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َعي ْ َر ا َْ ١غ َلئ ِِٚ
َا ْس َِٓ ٥ي ْ َن َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝيا َٛائ َِػ ا ُْٖ ١ؽ ا َْ ٥ُ ١طشِ٢ي ْ َن َا١فل َُم َْ َْ ٢يَ َٝو َْلى آَ َِٝ١و َاه ِْ ٠ةَ ْيخَِ َٝو َا ْز َوا ِسَ َٝوذُريخَِ َٝو َا ْن َطاةَِ َٝا ْس َِٓ ٥ي ْ َن
هلل يَا َر ُـ ْو َل اهللِ َْ٨ا َا٘ َْي َ٤َ ٠ا َسؾى َ٧ب ِ ًّيا َو َر ُـ ْو ًّل َْ ْ ٦اُ٤خِه
َا١فل َُم ََْْ ٢يَ َٝو َْلى َـائ ِؽ ِ ْاّلَْ٧ب ِ َيآ ِء َو َسْ ِ٥يِّ ْ َِتاِد ِاهللِ ا١هاِ ِ ١طي ْ َن َسؾَ َ
اك ا ُ
ِرك َك َٕا٘ ِ ٌ ٠اَ٘ َْي ََ ٠وا َ َْ ٠َ ٥َ ٞواٌَ ْ َي َب َ٤ا َنلى َْلى اَ َض ٍػ ِ ٦َ ٤ا َْ ١غ ْ ِٚ ٢اَ ْس َِٓ ٥ي ْ َن اَ ْك َه ُػ َا ْن
َارك َوَٕ َ ٦ْ َْ ٠َ ٙذ ْ ِ
َو َنلى ا ُ
َرك َك ذ ِ ٌ
هلل َْ َْ ٢ي َٝكُ٥َ ٢ا ذ َ َ
شيُْ ١َ َٝه َواَ ْك َه ُػ اَْ َْ َٝ٧ت ُػ ُه َو َر ُـ ْوُ ُ١ه َوعِي َ َرحُ ُه َِ ٦ْ ٤ع ِْٜ٢هِ َواَ ْك َه ُػ اَْ َٛ َٝ٧ػ ةََ ْٖ ٢ج ا١ؽ َـا ََ ١ث َواَِديْ َج ا ّْل َ َ٤اَ َ ٧ث
هلل َو ْض َػ ُه َّل َ ِ
ّلَاَِ ١ه اِّل ا ُ
َو ََه ْط َج ْاّل َُ ٤ث َو َساهَ ْػت ف ِ ْى اهللِ َض َِ ٚس َهاِدِه ِاَُ ٢١هَ ٣وآحِهِا َْ ١و ِـ ْي ََ ٢ث َوا َْٙ١يِ ْي ََ ٢ث َوا ْب َٓ ْر ُه ََٜ ٤ا ً٤ا َْ ٤ط ُْ ٥و َِد ِن اِ ١ؼ ْي َو َْ ْػح ُه آحِهِ َ ِ ٧ها َي َث َ٤ا
َي َْ ٨تغ ِ ْ ْ اَ ْن ي ْف َا َُ ١ه ا١فائِْ ُ٢و َن  ،اَُ ٢١هَ ٣نَْ ٠لى َُ ٤ط٥ػٍ َْ ْتػ َِك َو َر ُـ ْو َِٝ١اِ ٨١بي ْاّلُم ِّ ْ َو َْلى ٰا ِل َُ ٤طِ ٥ػ َواَ ْز َوا ِسهِ َوذُريخِهِ َ٥َ ٞا َنْ ٢ي َج َْلى
اِةْ َؽاهِ ْي ََ ٣و َْلى ٰا ِل اِةْ َؽاهِ ْي ََ ٣وةَار ِْك َْلى َُ ٤طِ ٥ػ ِن اِ ٨١بي ْاّلُمِّ ْ َو َْلى ٰا ِل َُ ٤طٍ ٥ػ َواَز َْوا ِسهِ َو ُِدريخِهِ َ٥َ ٞا ةَ َار َْ ٞج َْلى اِةْ َؽاهِ ْي ََ ٣و َْلى ٰا ِل
اِةْ َؽاه ِْي َ ٣فِى ا َْٓ ١ا َِ٥١ي ْ َن اَِ َٝ٧ضْ ِ٥ي ٌػ َ٤شِ ْي ٌػ.
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அதழக ஹபம் ழன்று சளம் ஸசளல் யளய்ப்ில்ளயிட்ைளல்,

 ُث اهللِ َوةَ َؽكَاحُ ُه٥َ  ِبي َو َر ْض٨١َ َاي َها اٝ َْي٢َْ فل َُم١َ َيا َر ُـ ْو َل اهللِ َاٝ َْي٢َْ فل َُم١َا
ன்று ஸசளல்ழக் ஸகளண்ைளல் ஹளதுநளகும்.
ஹயறு ர்கள் சளம் ஸசளல்லும்டி ஸசளல்ழ அனுப்ி இபேந்தளல், இன் இன் ர்கள் னள
பறஷல்ளஹ் உங்களுக்கு சளம் ஸசளன்ளர்கள் ன்று ஸசளல் ஹயண்டும்.
ின்பு யது க்கம் எபே பமம் கர்ந்து ழன்று அநீ பேல் பஃநழ ீன் வழ்த் அபூபக்ரு ைஷத்தீக்
பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்களுக்கு....

َ يَاٝ ْي٢َ َْ ف َل ُم١َ َعي ْ ًرا ا٣َ ٢ ْيهِ َو َـ٢َ َْ َُبِيه ٖ َنلى اهلل٧  ِث٤ُ ا٦ْ َْ ُاك اهلل
َ َ َٖارِ َسؾ١ْ  َِي ُه فِى ا٧َ يَا اَةَا ةَ ْكٍ َنف ِ ْ َر ُـ ْو ِل اهللِ َوذَاٝ ْي٢َ َْ فل َُم١َا
َ٘ ْ ُه َو ْار٨َْ  ْار َض٣ ُه٢١ََ يَا َناض َِب َر ُـ ْو ِل اهللِ اٝ ْي٢َ َْ فل َُم١َ َث َر ُـ ْو ِل اهللِ اَٙ  ِ ْي٢َع
َِٝ٢ َْيِٙ ُه َواَ ْسؾ ِ ْل ذ َ َواةَ ُه ب٤َ اَٜ ٤َ رك ْم
ِ ْ َِّْ َِد َر َس َخ ُه َوا
. ي ْ َن٤ِ َ آٝ٤ِ رك
َ َ َو
ன்று சளம் ஸசளல் ஹயண்டும்.
ின்பு யது க்கம் எபே பமம் கர்ந்து ழன்று அநீ பேல் பஃநழ ீன் உர் பழனல்ளலஶ
அன்லஶ அயர்களுக்கு......

ٓ ْػ ِل١ا
َ ََ ْاّل ِْـ َل َم َسؾِٝهلل ة
ُ  ٍػ َنلى ا٥ َط٤ُ خِ ٖه٤ُ  ا٦ْ َْ ُاك اهلل
ُ ؽُ اَ َْؾ ا٥َ ُْ َ َياٝ ْي٢َ َْ لم
ُ ف١َا
َ ِ ا ةًٜ ٌَِا٧ َ َياٝ ْي٢َ َْ فل َُم١َ ا،  َعي ْ ًرا٣َ ٢ ْيهِ َو َـ٢َ َْ هلل
 ُه َواَ ْسؾ ِ ْل٤َ اَٜ ٤َ رك ْم
ِ ْ َْ ُه َو ْار َ٘ ّْ َِد َر َس َخ ُه َوا٨َْ  ْار َض٣ ُه٢١َ َو ْاّلَيْ َخام ِا٠ِ ٤ِ َا ِء َو ْاّل َ َراَٙٓ ي١ْقا ِء َوا
ِ ه َو١َوا
َ َ ُٙ ١ْ َ َيا اَةَا اٝ ْي٢َ َْ ف َل ُم١َ ا، اب
ي ْ َن٤ِ َ آٝ٤ِ رك
َ َ َ َوِٝ٢ َْيٙذَ َواةَهُ ِب
ன்று சளம் ஸசளல் ஹயண்டும்.
ின்பு பதன்நனளக ழன் இைத்தழற்கு யந்து பறஷலுல்ளஹ்யின் தழபேபகத்தழகு ஹபளக
ழன்று

அயர்கக்

ஸகளண்டு

யஸீள, ரளஅத்த

ஹயண்டிக்

ஸகளள்

ஹயண்டும்.

நழகவும் அமகளது ஏர் களட்டு அபி யந்து ஹகட்ை துஆயளகும்.

هلل َحواةًا رض ْ ًِمْي
َ  ََو َسػُوا ا١ ؽ ُـ ْو ُل١ ا٣ُ  ُه١َ َف
َ َفوا ا
ْ ٘  َسا ُء ْو َك٣ْ  َف ُهُٙ ََْ ْوا ا٥َُ ٢ُ ْ اِذ٣ْ  ُه٧َ َْو ا١َو
ُ َ ْٖ َاـ َخ
َ َ ْٖ هلل َوا ْـ َخ
:ْ ْ ِّ َِ اِلى َرِٝ ًٓا ةِٙ  ْف َخ ْل٤ُ  ْ ِب ْي٧َ ذ٦ْ ٤ِ  ْف َخ ْٖ ِ ًَفا٤ُ َُٝ َْؼ ِسئْخَٛو
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ُه٥ُ ُِ َْا ِع اَٜ ١ْ  ْج ةِا٨َ ِ ُ٘ ِد٦ْ ٤َ يَا َعي ْ َر
٣ُ ُُٞ ا ُع َو ْاّلَٜ ١ْ  ا٦ِ ٌِيْتِه٦ْ ٤ِ اب
َ ٍََ ٘
ُُه٨ِٞ ْ َج َـا٧َبْر ٍاَٜ ِ ١ ِ ِْي ٘ َِػا ٌءْٙ ََ
ْك ُم
ُ َٙٓ ١ْ ٘ ِْيهِ ا
َ َ  ُش ْوِدُ َوال١ْ َاف َو٘ ِْيهِ ا
َا َْ ُخ ُهٙ ِؼ ْي حُ ْؽجى َك١ ْي ُّ اِٙ ل١ ْ َج ا٧َا
 َػ ُمَٜ ١ْ جِ ا١ َاز٤َ َصا ِط اِذَا١ا
َ َْل َى
ا َاةَ ًػا٥َُ اك ٘ ََل َاَْ َفا ه
َ َو َناض َِت
٣ُ ٢َ َٜ ١ْ ا َس َؽى ا٤َ ٣ْ ُٟ ْي٢َ َْ فل َُم١ني ا٤ِ
ه٨ْ ؽ رضي اهلل٥ْ برٛ
ه٨ْ بر اِى ةك رضي اهللٛ
٣٢يه وـ٢ْ بي نلى اهلل٨١بر اٛ
ghG];]yhk;

ின்பு

தநளட்டிற்கு

கழப்ளய

ghGy; gfP/

க்கம்

பன்ஹளக்கழ

யிபேப்நளயக

யந்து

கப்பே

ரரீிற்கும்.

அல்ளஹ்ய

ஹகட்டுக்

ஸகளள்வும்.

புகழ்ந்து
தது

தூணுக்கும்
தக்கு

நத்தழனில்

ழன்று

பக்கழனநளயகள்,

ஸற்ஹளர்கள்,

ஸரய்குநளர்கள்,

உயிர்கள், சஹகளதபர்கள், அன்ர்கள் நற்றும் இதப பஸ்ழம்கள் அயர்களுக்களகவும் துஆ
ஸசய்து ஸகளள்வும். ின்பு பவ்மள ரரீபுக்கு யந்து அதழகநதழகநளக துஆக்கள், றயளத்துக்கள்
ஸசளல்ழக் ஸகளள்வும்.
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 ِبي٨١ ِث ا٨ َش١ْ اض ا
ِ َ رِي٦ْ ٤ِ ْبَر ِْي َر ْو َى ٌث٨٤ِ بْر ِْي َوَٛ ا ةَي ْ َن٤َ ٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ َُا َل َنلى اهللٛ
'எனது கப்ருக்கும். ஷம்பருக்கும் த்தஷிலுள்ர பகுதஷ சுலர்க்கத்தஷன் பூங்கஶக்கரில் ரு
பூங்கஶலஶகும்' ன்றும்,

٣٢ف٤تغاري و١ِي رواه ا
ْ بَر ِْي َْلى َض ْوض٨ْ ٤ِ َو
ஷம்பரு

'எனது

எனது

வவ்ழுலின்

ீ து

இருக்கஷமது'

ன்றும்

ிகள்

ஹயண்டினது.

நதீளயில்

ளனகம்

ஸசளல்ழனிபேக்கழளர்கள்.
ஹய

நழம்ர்

க்கத்தழல்

ழன்றும்

துஆ

ஸசய்ன

தங்கழனிபேக்கும்

களம் பறஷலுல்ளஹ் றல்ல்ளலஶ அலழ ய றல்ம் அயர்கின் ள்ினிஹஹன
ந்து ஹபத் ஸதளழுகன ழஹயற் ஹயண்டும்.

ِار٨١ ا٦َ ٤ِ  ُه ةَ َؽا َء ًة١َ خ َِبُٞ  ْفشِػ ِْي َا ْر َب ِٓي ْ َن َن َل ًة٤َ  َنلى فِى٦ْ ٤َ ا َلَٛ  ُه٧ َا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ُ  ِبي َنلى ا٨١ ا٦ِ َْ
ػ٥ق اِخسه اض
ِ َاٙ٨١ ا٦َ ٤ِ اب َوةَؽ ِ َئ
ِ  َْٓ َؼ١ ا٦َ ٤ِ َوةَ َؽا َء ًة
எபேயன் து ள்ினில் ளற்;து (ஹபத்) ஸதளழுகன ஸதளழுதளல் அயனுக்கு பகத்த
யிட்டும்

யிடுதபம்,

அதளபு

–

ஹயதன

யிட்டும்

யிடுதபம்

கழைக்கும்.

னயஞ்சகத்த யிட்டும் யிடுதனளகுயளன். தல்: அஹ்நது.
இஃதழகளப் ழய்னத்து யத்து ள்ினில் தங்கவும் ஹயண்ைம். எவ்ஸயளபே ளளும் ளனகத்த
ஜழனளபத் ஸசய்தின், அதழலும் குழப்ளக ஸயள்ிக்கழமநனில் ஜன்த்துல் கவ ஃவுக்கு ஸசன்று
ஜழனளபத்து ஸசய்யது சுன்த்தளகும்.
படிந்த அவு தளங்கள் ஸசய்யதும் ஹளன்புகள் ிடிப்தும் சுன்த்தளகும்.

ஜன்னத்துல் பகஸ ஃ

ّيٜت١ث ا٨س

ஜன்த்துல் கவ ஃ ஸசன்தும்,

٣ْ  ُه١َ ا َو٨َ ١َ َْف
ُ ا ا ِ ْن َكا َءا٧ِِي ْ َن َوا٨٤ِ  َْوم ٍُ ْؤٛ  َِد َار٣ْ ُٟ َْي٢َْ اَـ َل ُم
ْ ِ ٕ ا٣ ُه٢١َ ِػ اَٛ َف
ْ َ ١ْ  ِ ْيِّ اٜ َب٠ِ َْْف ِّلَه
ْ ِ ٕ ا٣ ُه٢١َ ْو َن اُٜ ِ  َّلض٣ْ ُِٟهلل ة
ன்று சளம் ஸசளல் ஹயண்டும். அதன்ின்,....
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هلل ََْْ ٢يهِ َو َـ٣ْ ٢
َ٘1.اٌ َُِ ٥ث ا١ؾهْ َؽآ ْء ة ِ ُْ ٨ج َر ُـ ْو ِل اهللِ َنلى ا ُ
هلل ََْْ ٢يهِ َو َـ٣ْ ٢
 2.اِةْ َؽاه ِْي ٣ةْ َُ ٦ر ُـ ْو ِل اهللِ َنلى ا ُ
ان رضي اهلل تٓالى ْ٨ه
ْ ُْ 3.ر َُ ٥
ان ةْ ُْ َْٙ ٦
اس رضي اهلل تٓالى ْ٨ه
َْ 4.ت ْ
َ 5.ض َف ُ ٦ةْ َُْ ٦ل ِ ٍ ّى رضي اهلل تٓالى ْ٨ه٥ا
هلل َت َٓالى َْ ُْ ٨ه َ٥ا
َ 6.زيْ ُ ٦آَْ ١اة ِ ِػيْ ََْ ٦لِ ْ ة ِ ُُ ٦ض َفي ْ ْن َرض َِي ا ُ
اُق ةْ َُ ٦زيْ ُ ٦آَْ ١اة ِ ِػيْ ََْ ٦ل ِ ٍّ ْ َرض َِي اهللُ َت َٓالى َْ ُْ ٨ه َ٥ا
َ ٤ُ 7.طُ ٥ػ اَْ ١ت َ ُ
هلل َت َٓالى َْ ُْ ٨ه
اُق َرض َِي ا ُ
َ 8.س ْٓ َ ُ
َف ا١هاِد ِ ُق ةْ َُ ٤ُ ٦ط٥ػِ اَْ ١ت َ ْ
َف ا١هاِد ِ ِق َرض َِي اهللُ َت َٓالى َْ ُْ ٨ه
 9.ا ِ ْـ َ٥اْ ِْي ُ ٠ةْ َُ ٦س ْٓ َ ِ
هلل َت َٓالى َْ ُْ ٨ه
ْ ُْ 10.ر َ٥ا ُن ةْ ُْ ُٓ ِْ٤َ ٦و ْن َرض َِي ا ُ
ْ َْ 11.ت ُػ ا١ؽ ْض ٦ِ ٥ةْ ُْ َْ ٦و ٍ
هلل َت َٓالى َْ ُْ ٨ه
ف َرض َِي ا ُ
هلل َت َٓالى َْ ُْ ٨ه
اص َرض َِي ا ُ
َ 12.ـ ْٓ ُػ ةْ ُ ٦اَِ ِ ْ ْ َوْ ٛ
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 ُه٨ْ َْ هلل َت َٓالى
ُ  ْف ُٓ ْو ِْد َرض َِي ا٤َ ٦ُ ْ َْ ْت ُػ اهللِ ة13.
 ُه٨ْ َْ هلل َت َٓالى
ِْ ف ْه١ ُضػا َ٘ َث ا٦ُ ْ َضب َ ْي ُق ة14.
ُ ِّم َرض َِي ا
 ُه٨ْ َْ هلل َت َٓالى
ُ  ز َُر َار َة َرض َِي ا٦ُ ْاَ ْـ َٓ ُػ ة15.
1.பறஷலுல்ளலழ

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கின்

அபேந

நகள்

ளத்தழபத்து றஶஹ்பள பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லள.
2.பறஷலுல்ளலழ

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கின்

அபேந

நகளர்

இப்ளலழம் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
3.உதுநளன் இப்னு அப்ளன் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
4.அப்ளஸ் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
5.அழ பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கின் நகளர் லறன் பமழனல்ளலஶ தஆள
அன்லஶ
6.அழ

பமழனல்ளலஶ

தஆள

அன்லஶ

அயர்கின்

நகளர்

ஸஜய்னுல்

ஆிதீன்

அழ

பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
7.ஸஜய்னுல் ஆிதீன் அழ பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கின் நகளர் பலம்நது
ளக்கர் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
8.பலம்நது ளக்கர் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கின் நகளர் ஜஃபேஸ்றளதழக்
பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
9.ஜஃபேஸ்றளதழக்

பமழனல்ளலஶ

தஆள

அன்லஶ

அயர்கின்

பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
10.உதுநளன் இப்னு நழ்ஊன் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
11.அப்துர் பஹ்நளன் இப்னு அவ்பு பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
12.சஃது இப்னு அீயக்களஸ் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
13.அப்துல்ளஹ் இப்னு நஸ்ஊது பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
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14.லஶஷ் இப்னு லீதளத்துஸ்றஹ்நழ பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
15.அஸ்அது இப்னு றஶபளபளஹ் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
ஆகழன அைனளம் ஸதரிந்த இயர்கின் கப்பேகபம்> அைனளம் ஸதரினளத ஹநற்கண்ை
சலளளக்கபம்> 'த்தளனிபம்
ன்று

இநளம்

நளழக்

சலளளக்கள் ஜன்த்துல் கவ ஃனில் அைக்கநளகழபள்ளர்கள்'

பமழனல்ளலஶ

தஆள

அன்லஶ

அயர்கள்

ஸசளல்ழனிபேக்கழளர்கள்.

அயர்கபம் ழவு கூர்ந்து சளம்> ஜழனளபத் துஆ ஸசய்தின்> ளனகம் றல்ல்ளலஶ
அலழ
ஆதழகள

யறல்ம்

ளனகழ

அயர்கின்

பமழனல்ளலஶ

நளநழநளர்கள

தஆள

றப்ிய்னள

அன்லஶன்

ளனகழ> அர்யலள

ஆகழஹனளர்கின்

கப்றுக

ளனகழ>
ஜழனளபத்

ஸசய்து படிக்க ஹயண்டும்.
(யபைம் அட்ைனின் ின்க்கம் ளர்க்கவும்)
குமஷப்பு:

ஜன்த்துல்

கவ ஃனின்

கைசழனில்

அைங்கப்ட்டுள்யர்கள்

அபூசனீதுல்

குத்ரி

பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கள் ன்றும், அல் அயர்கள் சஃது இப்னு பஆத்
பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கள் ன்றும் ஸசளல்ப்டுகழன்து.
இநளம்

லஶறன்

அயர்கது

சழபச

பமழனல்ளலஶ
–

தன

தஆள

அன்லஶ

(நதீளவுக்கு)

அயர்கள்

அனுப்ப்ட்ைது.

ரலீதளக்கப்ட்ை
ஜன்த்துல்

ின்

கவ ஃனில்

அயர்கது தளனளர் அன் ளத்தழநள பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கது கப்பேக்கு
அபேகளநனில் அைக்கப்ட்ைது ன்று இப்னு சஃது பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கள்
ஸசளல்ழனிபேக்கழளர்கள். ஆதளபதல்: லளரழனத்துல் ஈலளஹ் க்கம் 503.
குமஷப்பு:

பறஷலுல்ளலழ

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கின்

நயிநளர்களும், பஃநழன்களுக்கு தளய்நளர்களுநள பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶன்
அயர்கள்

ட்டு

அன்

கதீஜள

ஹர்கள்
ளனகழ

இஹத

ஜன்த்துல்

பமழனல்ளலஶ

கவ ஃனில்

தஆள

யரிசனளக

அ;ன்லள

அைங்கப்ட்டுள்ளர்கள்.

அயர்கள்

நக்கள

ஜன்த்துல்

பஅல்ள நனயளடினின் கைசழப் குதழனில் அைக்கநளகழனிபேக்கழளர்கள். அன் நபள
ளனகழ பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லள அயளக்ள் 'சரீப்' ன்னும் ஊரில் அைக்கநளகழ அங்கு
ிபல்னநளக இபேக்கழளர்கள்.
ஆதளப தல்: லளரழனத்துல் ஈலளஹ் க்கம் 504

كهػاء اضػ

உவதுட ளஹவதஶக்கள்

உலது சலளளக்க ஜழனளபத் ஸசய்யது சுன்த்தளகும். அதழலும் யினளமக்கழமந ஸசய்யது
சழப்பு. லம்றள ளனகத்தழன் கப்ப பதன்நனளக ஜழனளபத் ஸசய்ன ஹயண்டும்.
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அயர்களுைன்

ரலீதளகழ

அைங்கழனிபேப்யர்

லம்றள

ளனகத்தழன்

சஹகளதரினின்

நகன்

அப்துல்ளஹ் இப்னு லஜ்ஷ் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶநள அயர்களகும்.
உலது

பத்தத்தழல்

ரலீதளயர்கள்

ஸநளத்தம்

70

ஹர்கள்.

இதழல்

ளன்கு

ஹர்கள்

பலளஜழரீன்கள், நற்யர்கள் அன்சளரிகள் இயர்களும் லம்றள ளனகத்தழன் சூமளக அைங்கழ
இபேக்கழளர்கள். அயர்கில் பக்கழனநளயர்கள்
1.

பஸ்இபு இப்னு உநர்

2.

லன்தள இப்னு அபூ ஆநழர் நக்குகளல் குிப்ளட்ைப்ட்ையர்கள்.

3.

அஸ் இப்னு ழ்பே

4.

றஃது இப்னு பீஉ

5.

நளழக் இப்னு றழளன்

6.

அப்துல்ளஹ் இப்னு அம்பே

7.

அபூ ஜளிர் இப்னு அப்துல்ளஹ்

இயர்களுக்கும் றளம் ஸசளல்ழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.

تاٛ فشػ٤

ஸ்ஜஷது குபஶ

நஸ்ஜழது குளய தரிசழக்க ஹயண்டும். அதழல் ஸதளம ஹயண்டும் ன் ண்ணத்தழல் ஸசல்யது
சுன்த் பஅக்கதளயளகும்.

ؽة٥ٓٞ تاٛ فشػ٤ ْ  نلة ف٣٢يه وـ٢ْ بي نلى اهلل٨١َا َل اٛ
'குபஶ பள்ரிில் தஶழுலது உம்ஶ ைய்லது பஶயஶகும்' ன்று ளனகம் றல்ல்ளலஶ
அலழ யறல்ம் அயர்கள் கூழபள்ளர்கள். அழயிப்ளர்: தழர்நழதழ> அஹ்நது

ٍ  َْتٛ  ْفش ِ َػ٤َ  اَتى٣ُ َح ٍَه َؽ فِ ْ ةَ ْيخِهِ ذ٦ْ ٤َ ٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
اء ٘ ََهلى
ُ ا َل َر ُـ ْو ُل اهللِ َنل َى اَٛ ٍٗ  ْي٨َ ُ ض٦ِ ْ ة٠ِ  َـ ْه٦ْ َْ
ْ
فائى٨١اسه وا٤ ٦ َؽة ٍرواه ة٥ْ ُِْ أ َ ْسؽَٞ  ُه١َ ان
َ َ ٘ ِْيهِ َن َل ًة ك
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'யஸளபேயன்

தது

யட்டில்
ீ

சுத்தம்

(உழு)

ஸசய்து

ின்

குள

ள்ிக்கு

யந்து

அதழல்

(இபண்டு பக்அத்) ஸதளழுதளஹள அயனுக்கு எபே உம்பள ஸசய்தது ஹளன் கூழ இபேக்கழது.
அழயிப்ளர்: இப்னுநளஜள, றளனி.
இந்த லதீது ரரீப் குள ள்ினில் நழஹ்பபுக்கு ஹநஹ ழுதப்ட்டுள்து குழப்ிைத்தக்கது.

٣٢ف٤ْتغاري و١ن رواه ا
ِ ْ  َٓ َخيَٞ ا ِك ًيا َ٘ ُي َهل ِّ ْ ْ ٘ ِْيهِ َر٤َ  ِ ًتا َوٞ َـ ْت ٍج َرا٠ُ َُتا َء كٛ ْ ْ ِ ْان َيأت
َ َك
ளனகம் றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்கள் ைந்தும்> யளகித்தும் எவ்ஸயளபே
சிக்கழமநபம்

அங்கு

ஸசன்று

இபண்டு

பக்அத்

ஸதளழுது

யபேயளர்கள்

ன்றும்

லதீதழல்

யந்துள்து. ஆதளபம்: புகளரி> பஸ்ழம்.
ளனகம் உநழழ் ீர்யிட்ை கழணறும் அந்த ள்ினின் அபேகளநனில் இபேக்கழது. அதன் ீபப்
பேகுயதும் உழு ஸசய்யதும் சுன்த்தளகும்.
நற்றும் நதீளயில் இபேக்கும் ழு கழணறுகில் தண்ணர்ீ அபேந்துயதும், குிப்துவும், உழு
ஸசய்யதுவும் ல்தளகும்.
குமஷப்பு:

ல்ள

கழணறுகளும்

நக்கப்ட்டு

யிட்ைது.

உதுநளன்

பமழனல்ளலஶ

அன்லஶ

அயர்கின் கழணறு நட்டும் அயர்கது ஹதளட்ைத்தழல் இபேக்கழது. அதற்கு ஸசல்யதற்கும் தை
ஸசய்னப்ட்டுள்து.

ْٗشي١بره اٛتوى و٨١فشػ ا٥١وِداع ا
புனித தீனஶ பள்ரி லிட்டும், பருஶனஶ லிட்டும் பிரிஶ லிட கஶடுத்தல்
தளனகத்தழற்கு தழபேம் ளடிளல் நதீள ள்ிக்குச் ஸசன்று இபண்டு பக்அத் ஸதளழுது யிை
ஸகளடுக்க ஹயண்டும். அயனுக்கு ஹதயனள உகப்ளயற் ஹகட்டுக் ஸகளள் ஹயண்டும்.
ின் கப்பே ரரீபுக்கு யந்து ஆபம்நளக ஜழனளபத் ஸசய் ஸசளன்து ஹளல் ஜழனளபத் ஸசய்து
துஆக்க ஏதழனின் இதபம் ஏத ஹயண்டும்.

 ْ َيا٧ػ١ َٓا٘ َِي َث فِى ا١ْ  َْو َواَٙٓ ١ْ نِ ْي اْٛ ُ ًث َو ْارز٢َ ي ْ ِن َـب ِ ْي ًل َن ْه٤َ رح
َ َ ١ْ  َٓ ْو َِد اِل َى ا١ْ ِّسل ِ َ ْ ا
َ َ ِ  َٓ ْهػِ ة١ْ آِخ ا
ْ َ َو َيِٝ١رحم ٍ َر ُـ ْو
َ ِ  ه َؼا٠ْ َٓ  َّل َح ْش٣ ُه٢١َا
، ِي ْ َن٥ِ٧ِي ْ َن َٕا٥ِ١َا َـا٧ِخة ِ َو ُرِد
َ ِ َو ْاْل
ிகள் ளனகம் றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்கள் ஸசளன்ளர்கள்: ஜங்களுக்கு
எபே

களம்

யபேம்.(அதழல்)

து

உம்நத்தழர்கில்
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டுத்தபநளயர்கள்

யினளளபத்தழற்களகவும்>

களரிநளர்கள்

(உநளக்கள்)

பகஸ்துதழக்களகவும்

ஹபேம் புகழுக்களகவும்> மகள் னளசகம் ஹகட்தற்களகவும் லஜ் ஸசய்யளர்கள். அழயிப்ளர்:
அஸ் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ. ஆதளபம்: தநழ
ஆகஹய

 َؽةَِهلِل٥ْ ُٓ ١ْ  َطز َوا١ْ وا ا٥ِ  َواَحஅல்ளலஶவுக்களக

லஜ்> உம்பள பூர்த்தழ ஸசய்பங்கள். – அல்குர்ஆன்

2:196 ன்று அல்ளஹ் ஸசன்து ஹளல் தூன ண்ணத்தழல் ம் கழரிககள் அத்தபம்
ழஹயற்றுயளற்றுஹயளநளக! அதற்கு அல்ளஹ் ல்பேள் புரியளகளக. ஆநீ ன்.

பற்றும்.

லிைள இைப்பு
1.அல்நஸ்ஜழதுல்

லபளநழல்

அல்நஸ்ஜழதுன்யினில்

(நக்கள

ள்ினில்)

(நதீள

ஸதளழுயது

ள்ினில்)

எபே

ஸதளழுயது

இட்சம்

ம்தளனிபம்

ன்நபம்,
ன்நபம்,

அல்நஸ்ஜழதுல் அக்றள(த்துல் பகத்தஸ் ள்ினில்) ஸதளழுயது இபேத்தந்து ஆனிபம்
ன்ந ன்றும், நதீள ள்ினில் ஸதளழுயது ஆனிபம் ன்நபம், த்துல் பகத்தறல்
ள்ினில்

ஸதளழுயது

தறு

ன்நபம்

ன்றும்

யிதநளக

றலீலள

லதீதுகள்

யந்துள்.
இம்பன்று
நட்டும்

ள்ிகில்

யிஹசரநள, அரீதநள

(கட்டுப்ட்ைதல்)

குழப்ளதல்.

இதப

ன்நகள்

நற்

ஸதளழுகனக்

ல்ள

ன்நனள

ஸகளண்டு

களரினங்கள்,

யணக்க யமழளடுகக் ஸகளண்டும் ஸளபேந்தழக் ஸகளள்ளும்.
ரரீில்

'லபம்
ன்றும்

ளனகம்

ஸசய்னப்டும்

ன்நனள

றல்ல்ளலஶ

களரினங்களுக்கு

அலழ

யறல்ம்

எபே

இட்சம்

அயர்கள்

ன்நகள்'

கூழனிபேக்கழளர்கள்.

ஆதளபம்: ஈமளஹ் க்கம் 420, யிரிவுப 54:391 லழதளனத்துல் றளழக் க்கம் 422.
குமஷப்பு: 2
இல்நஸ்ஜழதுல் லபளம் ன்று குர்ஆன் ரரீிலும், லதீது ரரீப்கில் குழப்ிட்டு யந்துள்து.
(கஃளய

சுற்ழபள்)

நக்கள

ள்ி

ன்றும், (அதளயது

மநனள

ள்ிபம், புதழதளக

யிஸ்தீபணநளக கட்ைப்ட்டுள் ள்ி ன்றும்) புித நக்கநள கர் ன்றும், (நக்கள கப
சுற்ழபள்) லபம் ன்றும் கபேத்துக்கள் ஸசளல்ப்டுகழன். ஆதளபம்: ஈமளஹ் க்கம் 436,
லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 922.
புித

நக்களவுக்கு

ரரீபுக்கும்,

தரிட்டிபேக்கும்

அபளவுக்கும்

ன்நைங்கு

தரிட்டிபேக்கழது

ன்நகள்
ன்று

ஆக்கழனிபேக்கழளர்கள். லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 49

54

(நக்களய

இநளம்

இப்னு

சுற்ழபள்)
லஸ்ப

லபம்

அயர்கள்
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இதஹளன்றுதளன் நதீள ள்ி ன்து, பவ்மள ரரீ சுற்ழபள் மநனள ள்ிபம்,
புதழதளக யிஸ்தீபணநளக கட்ைப்ட்டுள் ள்ி ன்றும், நதீள ன்கப சுற்ழபள் லபம்
ன்றும் கபேத்து கூறுகழளர்கள்.
ஹய படிந்தநட்டிம் ஸதளழுககள், நற்றும் யமழளடுகள், தழனளங்க நக்கள, நதீள
ள்ிகிஹஹன ஸசய்துயப ஹயண்டும். படினளயிட்ைளல் தங்கழ இபேக்கும் அகில் ஸசய்து
யப

ஹயண்டும்.

கழைப்தரிதள

சந்தர்ப்ங்க

கயக்குயளக,

ஸளடுஹளக்களக,

ஹசளம்ஹழத்தநளக கமழத்து யிை ஹயண்ைளம்.
குமஷப்பு: 3
ஹநற்கண்ை புண்ணின இைங்கில் வ்யளறு அதழகநள ன்நகள் கழைக்கழஹதள அவ்யளறு
தழன்நக

ஸசய்துயிட்ைளல்

அதஹளல்

ன்நைங்கு

தழன்நகள்

கழைத்து

யிடும்.

அல்ளலஶ தஆள அயக யிட்டும் ம்ந களப்ளற்றுயளளக! ஆநீ ன்.
குமஷப்பு: 4

ْ ْ ِ  َنت ْو ُه ف٣ُْو ِذ١ز فِى ا٤َ ٣َُْش َب ذ
ِ َ ٘  ًْوا١ ُه َِد١َ ؾَُْ ْوا٨َ َ٘ ؾَ َم٤ْ  ُه َسا َء الِى َز٧َ ا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ُ  َر ُـ ْو ِل اهللِ َنلى ا٦ْ َْ
٣ُ ُه ذ٨ْ ٤ِ  َو٥َ  ْي٥َ  ُه َو ْس َه ُه َو َح٨ْ ٤ِ ٠َ  َْو ٕ ََف١ػ١َؾَُْوا ا٧ ا٥ََ ١ ٣ْ  ُه٧َ َػ ا٥َ ٍبْران ِ ْ ْ َوَٕيْرُ ُه َوفِى ر َِوا َي ٍث ِّلَ ْض١ا
ّ ؾَ َم رواه٤ْ َز
٨٣ ِٝ ِ ١فا١اَ َْا َِد ُه ٘ ِْي َها ه َِػا َي ُث ا
பறஷலுல்ளலஶ
யந்தளர்கள்.

றல்ல்ளலஶ

(ஜங்கள்)

அலழ

பறஷலுல்ளலழ

யறல்ம்

அயர்கள்

றல்ல்ளலஶ

ஜம்ஜம்(கழணற்ழ)க்கு

அலழ

யறல்ம்

அயர்களுக்களக எபே யளி தண்ணர்ீ இத்துக் ஸகளடுத்தளர்கள். அயர்கள் (அதழல் ஸகளஞ்சம்)
குடித்தளர்கள்.

ின்பு

யளினில்

உநழழ்ந்தளர்கள்.

ின்பு(உநழழ்ந்த

யளி

தண்ணப)
ீ

ஜம்ஜம்

(கழணற்ழ)ல் ஊற்ழளர்கள். அழயிப்ளர்: தப்பளிபம் நற்யர்களும்.
இநளம் அஹ்நது பமழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் நற்றுஸநளபே அழயிப்ில்:எபே யளி தண்ணர்ீ இத்து ஸகளடுத்தளர்கள். பறஷலுல்ளலழ றல்ல்ளலஶ அலழ
யறல்ம் அயர்கள் அதழழபேந்து பகத்த கழுகழளர்கள். யளய் ஸகளப்ித்தளர்கள். ின்பு
அத கழணற்ழல் நீ ட்டி (ஊற்ழ)ளர்கள். ஆதளபம்: லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 83
களபேண்ன
ளபேங்கள்!

ி

றல்ல்ளலஶ

அபேந

அலழ

சலளளக்கள்

யறல்ம்

ளனகத்ஹதளடு

அயர்கின்

அண்டிப்

மகழ

கபேண, கழபேன

அழுதயளய்

புித

ீபக்

ஸகளண்டும், உழுவு ஸசய்த தண்ணபக்
ீ
ஸகளண்டும், சி, களபல், இபத்தம், படி, ஆை, உணவு
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நற்றும் சளநளன்கக் ஸகளண்டும் க்கத்து ஸற்த ஹளன்று கழனளநத் ளள்யப யபேம்
தங்கது உம்நத்தழர்களும் அபத ீபப் பேகழ க்கது ஸ ஹயண்டும் ன் ஹளக்கத்தழல்
கந்தழபேக்கழளர்கள். சுப்லளல்ளஹ்.
ி இஸ்நளனீல் அலழஸ்றளம் அயர்களுக்கும், அன் லளஜபள அலஸ்றளம்
அயர்களுக்கும்

கழைத்த

கத்

கழனளநத்

ளள்யப

யற்ளத

ஊற்ளக

இபேந்து

உகநக்களுக்கு க்கத்தக் ஸகளடுத்துக் ஸகளண்டிபேக்கும் உக அதழசனங்கில் என்ள
ஜம்ஜம் தண்ணபேைன்
ீ
ளனகத்தழன் அத ீபேம் கந்தழபேப்து கத்தழற்கு ஹநல் க்கத்தளகும்.
அல்லம்துழல்ளஹ்.

ஜம்ஜம்

தண்ணர்ீ

அபேந்தும்ஹளது

ளனகத்தழன்

க்கத்தும்

கந்தழபேக்கழது ன் கயத்தபம் ழவு கூர்ந்து ஸகளள்ளுங்கள்.
குமஷப்பு: 5

٦ُ ْ ْػ َواة٥َ  ُه رواه اَ ْض١َ اش َب
ِ ُ ٥َ ِ ١ ؾَ َم٤ْ ا ُء َز٤َ ا َلَٛ ٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ُ  ُه اَن َر ُـ ْو َل اهللِ َنلى ا٨ْ َْ هلل
ُ  َساةِؽ ٍ َرض َِي ا٦ْ َْ
ْ ْ ِ ب َ ْي َهق١ْ اسه َوا٤َ
ஜம்ஜம்

தண்ணர்ீ

அழயிப்ளர்:

தற்களக

ஜளிர்

குடிக்கப்டுகழஹதள

பமழனல்ளலஶ

தஆள

அதற்கள

அன்லஶ

(ஹளக்கத்தழற்கள)தளகும்.

ஆதளபம்:

அஹ்நது, இப்னுநளஜள,

லகவ .
ஸபேம்ஸபேம்

உநளக்கள்

ஸற்றுள்ளர்கள்.

ந்த

(இந்த

லதீதழன்டி)

ஹளக்கத்த

ழத்து

அயர்கது

ளட்ைங்களுக்கு

குடித்து

னன்

ழஹயறும்.

ஹய

ல்

குடித்தளலும்

ளட்ைம் ஹதட்ைம், ஹளய் ழயளபணம், கல்யி, ஸசல்யம், அியிபேத்தழ, நன்ிப்பு த ல்ளம்
ளை ஹயண்டுஹநள அத்தபம் ளடி குடித்துக் ஸகளள்வும். பன்று தையனளகவும், பன்று
பச்சு

யிட்டு

குடிப்தும்,

எவ்ஸயளபே

தையனின்

ஆபம்த்தழல்

'ிஸ்நழல்ளஹ்'

ன்று

ஸசளல்யதும், கைசழனில் 'அல்லம்துழல்ளஹ்' ன்று ஸசளல்யதும், யனிறு ழம் குடிப்தும்,
பகத்தபம், ஸஞ்சத்தபம்

(ஹளய்

உள்

குதழகபம்)

கழுகுயதும், தனின்

நீ து

ஊற்ழக் ஸகளள்யதும், உட்களர்ந்து ஸகளண்டு குடிப்தும் சுன்த்தளகும்.
ளனகம்

றல்ல்ளலஶ

ழன்று(ஸகளண்டும், தன
(இஹ்பளபைன்
இபேந்ததளலுநளகும்.

அலழ
தழந்துக்

இபேந்ததளல்
(ழன்று

ஸகளண்டும்)

த

குடிப்தும்

யறல்ம்

அயர்கள்

குடித்தளர்கள்

தழந்தயர்களகவும்)

ஆகும்

லளரழனத்துல் ஈமளஹ் க்கம் 442.
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ன்த

ஜம்ஜம்

ன்று
ஜ

தண்ண ீப

யந்துள்

லதீது

ஸபேக்கடினளக

களட்டுயதற்களகவுநளகும்)

ஆதளபம்:
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குமஷப்பு: 6
புிதநழகு நக்கள, நதீள ன்கபேக்குள்ள இைங்கிழபேந்து நண், கற்கள் ஹளன்யற்
தன்து

ஊபேக்ஹகள,

ஹயறு

இைங்களுக்ஹகள

டுத்து

யபேயது

லபளம்

-

கூைளது.

அப்டி

ஸதரினளநல் பகத்தழற்களக ஸகளண்டு யந்து யிட்ைளலும் தழபேம்வும் டுத்த இைத்தழல் ஸகளண்டு
ஹளய் ஹளட்டு யிை ஹயண்டும்.
இதப்

ஹளல்

அபேந்துள்

கஃத்துல்ளஹ்யின்

தல்கபம்

நணநள

பகத்தழற்களளலும்

ஸளபேள்கள்,

ஸயட்டி

ஹளர்யகபம்

அதழல்

டுப்தும், யிற்தும், யளங்குயதும்,

க்கத்தழற்கு குர்ஆன் ரரீில் ஹப்ர்கின் நத்தழனில் யப்தும் கூைளது.
கஃத்துல்ளஹ்யின்
துணிகபம்

பக்கத்

ஸகளண்டு

ஹயண்டுநளளல்

ஸசன்று

அதன்

அத்தர்

ஹநல்

ஹளன்

யத்து

நணநளயகபம்,

யிட்டு

ஸகளண்டு

யபளம்.

இதப்ஹளல் தயழ கழைக்கும் ந்தப் ஸளபேள்கபம் டுக்கவும் கூைளது. டுத்துயிட்ைளல்
உரினயர்க யிசளரித்து அயர்கிைம் எப்ைப்து ம் கைநனளகழ யிடும். அயகப்
ளர்த்தளலும் ளர்க்களதத ஹளல் ஸசன்று யிை ஹயண்டும்.
இன்னும் அங்குள் உண்ணுயது லளள, லபளநள நழபேகங்கள், ிபளணிகள், யக
ஹயட்ைனளடுயதும்

லபளம்

-

கூைளது.

ஹயட்ைனளடியிட்ைளல்

அதற்கள

ரிகளபத்தழற்கு

யிரியள சட்ைங்கள் இபேக்கழன்.
குமஷப்பு:7
லளஜநளர்கபம், உம்பள ஸசய்யர்கபம் யமழ அனுப்புதலும், யபஹயற்தும்

1.

 ُػ اهللِ ا ِ ْن َِد َْ ْو ُهْٛ  ُار َو٥ُٓ ١ْ  ُطشا ُج َوا١ْ َ ا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ ُا َل َر ُـ ْو ُل اهللِ َنلى اهللَٛ ا َلَٛ  ُه٨ْ ْ  اَِ ِ ْ ْ ه َُؽيْ َؽ َة َرضِي اهلل٦ْ َْ
اسه٤َ ٦ُ ْ َر َوا ُه اة٣ْ  ُه١َ ََف
ْ  َوا ِ ِن٣ْ اَ َساةَ ُه
ُ َ ْٖ اـ َخ
َ َ ٕ َف ْوا

2. َف
ُ ا َل َر ُـ ْو ُل اهللِ َنلى اَٛ ا َلَٛ  ُه٨ْ ْ  اَِ ِ ْ ْ ه َُؽيْ َؽ َة َرضِي اهلل٦ْ َْ
ْ ِ ٕ ا٣ ُه٢١َ ا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
َ َ َٖ  ا ِ ْـ َخ٦ْ ٥َ ِ ١ َطاجِّ َو٢ْ ِ ١ َْف
ْ ْ ِ ب َ ْي َهق١ْ طاج َر َوا ُه ا
َ ١ْ  ُه ا١َ
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3.  اَ ْن٠َ  ْتَٛ َٝ١َ َف
ُ  ُه َنلى ا٨ْ َْ َو
َ ِ ْٖ  ْؽ ُه اَ ْن َي ْف َخ٤ُ  َْيهِ َو٢َْ ٣ْ ٢ َطاج ٘ ََها٘ ِ ْط ُه َو َـ١ْ  ِ ْي َج اٜ١َ  اِذَا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
١٦،١٧ ٝ١فا١ػ هػايث ا٥ام اض٤ُ ُه َر َوا ُه اّل١  ْو ٌرُٙ ْٖ ٤َ  ُه٧ِ ةَ ْي َخ ُه َ٘ا٠َ َي ْػ ُع
4. ْ َا َل َيا اُخَٜ َ٘  ُه١َ  َؽة َِ٘أَذ ِ َن٥ْ ُٓ ١ْ  َ ُه فِى ا٧ ُه ا ِ ْـ َخأ ْ َذ٧َ ا٣َ ٢ َْيهِ َو َـ٢َْ هلل
ُ  ِبي َنلى ا٨١ ا٦ِ َْ  ُه٨ْ َْ هلل
ُ  َؽ َرض َِي ا٥َ ُْ ٦ْ َْ َو
 ُؿ٥ْ ل١ َْيهِ ا٢َْ  َٓ ْج٢َ ٌَ ا٤َ ااُض ِّب اَن ل ِ ْ ْ ة ِ َها٤َ  َؽ٥َ ُْ ا َلَٜ َ٘ َِٝ ا ف ِ ْ ْ ِدُ َْائ٨َ ْٞ ش
ِ ْ َ ٍَْ َيا اُخَ ْ اٙ١َ ْ ْ ِ َ َوفِٝ ا ف ِ ْ ْ ُِد َْائ٨َ  َف٨ْ َّل َح
١٦ ٝ١فا١ػ ْػايث ا٥ام اض٤ِهِ َيااُخَ ْ رواه اّل١ ْوَٜ ِ ١
5. َ هػايثٝ َخَٜ َٙ ََ َٗ
َ ٢َ َواَ ْعٝ ْ َت٧ََف َذ
َ َ َٕ َوٝ اهللُ َضش٠َ ِ تَٛ  ْو َلُٜ  َطز َا ْن َي١ْ اِدِم ِاَٜ ١ْ  َْل َ ْ ا٣ْ ٢ ي َُف٦ْ ٥َ ِ ١ َوي ُْف َخ َطب
١٤٢٧ ٝ١فا١ا
1.

லளஜழநளர்களும், உம்பள ஸசய்யர்களும் அல்ளலஶதஆளயின் அணினிர். அயர்கள்

அயிைம் துஆ ஹகட்ைளல் தழல் ஸகளடுப்ளன். ிம ஸளறுக்கத் ஹதடிளல் அயர்களுக்கு
ிம

ஸளறுப்ளன்

ன்று

ளனகம்

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கள்

கூழளர்கள். அழயிப்ளர்: அபூலஶபபள பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ. தல்:இப்னுநளஜள
2.
ன்று

இiயள! லளஜக்கும், லளஜழ ிம ஸளறுக்கத்ஹதடுர்களுக்கும் ிம ஸளறுப்ளனளக!
ளனகம்

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கள்

துஆ

ஸசய்தளர்கள்.

அழயிப்ளர்: அபூலஶபபள பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ தல்: லகவ
3.

லளஜழன

ீ

சந்தழத்தளல்

அயஹபளடு

பறளலள

ஸசய்!

அயபேக்கு

சளம்

ஸசளல்!

அயபது யட்டிற்கு
ீ
தமயதற்கு பன் உக்கு ிம ஸளறுக்க வுயர்!
ீ
ழச்சனநளக அயர்
ிம ஸளறுக்கப்ட்டுள்ளர். அழயிப்ளர்: அபூலஶபபள பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ
தல்: இநளம் அஹ்நது, லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 16,17
4.

உநர்

அலழ

பமழனல்ளலஶ

யறல்ம்

தஆள

அயர்கிைம்

அன்லஶ
உம்பள

அயர்கள்

ஸசய்யதற்கு

ி

ளனகம்

அனுநதழ

றல்ல்ளலஶ

ஹகட்ைளர்கள்.

அனுநதழ

ஸகளடுத்து யிட்டு ஸசளன்ளர்கள். னளஉகய்ன – ன் சழன் சஹகளதபஹ! – தம்ிஹன! உது
துஆயில் ங்க நந்து யிைளஹத!
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இன்னுஸநளபே அழயிப்ில், உநது துஆயில் ங்கபம் கூட்ைளக்கழ ஸகளள்! அழயிப்ளர்:
உநர் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ தல்: இநளம் அஹ்நது.
னள உகய்ன – ன் சழன் சஹகளதபஹ! – தம்ிஹன! ன்று ளனகம் றல்ல்ளலஶ அலழ
யறல்ம் அயர்கள் ன் அமத்ததழளல், சூரினன் தன் (ஸளபேள்) நீ து உதழக்கழன்ஹதள
(அதளயது,உகப்
(அதளயது,

ஸளபேள்கள்

இப்டி

அத்தும்)

அமத்ததுதளன்

அயகள்

க்கு

க்கு

இபேப்த

ல்ளயற்பம்

யிை

ஆசழக்கயில்.

க்கு

ிரினநளக

இபேக்கழது) அழயிப்ளர்: உநர் பமழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ. தல்: இநளம் அஹ்நது,
லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 15
5.லஜ்ஜழழபேந்து
ற்றுக்

யபேக

ஸகளள்யளளக!

ஸசய்யபேக்கு
உங்கது

சளம்

ளயத்த

ஸசளல்ழ, உங்கது
நன்ிப்ளளக!

லஜ்ஜ

ீங்கள்

அல்ளஹ்

ஸசயித்ததற்கு

கபநளக்குயளளக! ன்று ஸசளல்யது சுன்த்தளகும். தல்: லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 1427
குமஷப்பு: 8
தழபேநணத்தழற்கு ‘யலீநள’ ன்றும், குமந்த ிந்ததற்கு ‘அகவ கள’ ன்றும், கட்ைைம் கட்டினதற்கு
‘யகவ பள’ ன்றும், குர்ஆன் நநளக்கழனதற்கு ‘லழதளக்’ ன்றும், பஸீத்து ீங்கழனதற்கு ‘யமீ ள’
ன்றும்,

ிபனளணத்தழழபேந்து

யபேம்ஹளது

'கவ ஆ'

ன்றும்

தழஸளபே(யிதநள)

யிபேந்ஹதளம்ல்கள் சுன்த்தளகும். தல்: இஆத்துத் தளழீன் ளகம் 3, க்கம்363
யபேம்ஹளது

(ஊர்)

உணவு

ஸகளடுப்து

ிபனளணிக்கு

சுன்த்தளகும்.

ிகள்

ளனகம்

றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்கள் நதீள ன்கபேக்கு யபேக தந்த ஸளழுது
எபே

எட்ைகம்

பமழனல்ளலஶ

அல்து
தஆள

எபே

நளடு

அன்லஶ

அறுத்(து

அயர்கள்

யிபேந்துக்

ஸகளடுத்)தளர்கள்

அழயித்தளர்கள்.

ஆதளபம்:

ன்று

லகவ .

ஜளிர்
தல்டு

லழதளனத்துஸ் றளழக் க்கம் 1425
ஹய புண்ணினநள லஜ், உம்பள னணத்தழல் இபேந்து ஊர் தழபேம்ி யபேம்ஹளது 'கவ ஆ'
ன் யிபேந்து ஸகளடுப்து சுன்த்தள யமழபனளகும். ித்அத்தும் அல், யண்
ீ
யிபனபம்
அல்.
குமஷப்பு: 9
னணிகள் (ஊபேக்கு யபேம்ஹளது) தங்கது குடும்த்தழர்களுக்கு ஸயகுநதழனள ஸளபேள்க
தன்னுைன்

டுத்து

யபேயது

சுன்த்

ன்று

சழ

உநள

ஸபேந்தகஹனளர்

கூழனிபேக்கழளர்கள்.
'உங்கில்

எபேயர்

ிபனளணத்தழழபேந்து

யபேக

தந்தளல்

தங்கள்

குடும்த்தழர்களுக்கு

ஸயகுநதழ ஸகளடுக்கட்டும். கல்ளளலும் (அதளயது யினில்ளத சழழன ஸளபேளளலும்)
புதழதள ஸளபே ஸகளண்டு யபட்டும்' ன்று ளனகம் றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம்
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அயர்கள்

கூழளர்கள்.

அழயிப்ளர்:

ஆனிரள

பமழனல்ளலஶ

தஆள

அன்லள

தல்:

தளபகுத்ி
படிந்தநட்டிலும்
அயர்கது

தபேம்ஹளது

நதுக

ஸளபேள்க
அன்லஶ

யபேக

ஸகளண்டு

அயர்கள்

தஆளஅன்லஶ

குடும்த்தழர்கின்

தழர்ளர்ப்புகள்

ழயர்த்தழனளக்கவும்(சந்ஹதளரநளக்கவும்)

யப

ஹயண்டும்.

ஸதியளகஹய

அயர்களும்

இத

களமழ

அபூதய்னிபு

கூழனிபேக்கழளர்கள்.

நஜ்பவு

னும்

இநளம்

கழபந்தத்தழல்

இபேப்தளலும்,

ஸகளஞ்சநளளலும்
பமழனல்ளலஶ
யயி

தஆள

பமழனல்ளலஶ

கூழனிபேக்கழளர்கள்.

தல்:

லழதளனத்துஸ் றளழக் யிரிவுப க்கம்1422.
இவ்யடிப்ைனில்தளன் ம் பன்ஹளர்களும், ம்நயர்களும் ிபனளணத்தழழபேந்து யபேம்ஹளது,
அதழலும் லஜ், உம்பள, ஜழனளபத் னணத்தழழபேந்து யபேம்ஹளது ஸயகுநதழ ஸகளடுப்தற்களகஹய
தழன்ண்ைங்கள், துணிநணிகள், சழறுயர்களுக்கு கயர்ச்சழனள யினளட்டு சளநளன்கள், ஜம்ஜம்
தண்ண ீர், ஈத்த மம், தஸ்ீஹ் நணி, அத்தர், ஸதளப்ி, ஹஞ்சழ பதழனயக ஸகளண்டு
யந்து, குடும்த்தளர்கள், உயிர்கள், அன்ர்கள், உஸ்தளதுநளர்கள், அண்ை யட்டிர்களுக்கு
ீ
ஸகளடுத்து சந்ஹதளரநளக்கழளர்கள்.
ளபம்

லதீது

ிபனளணத்தழல்
தபேம்ஹளது

அடிப்ைனிலும், உநளக்கின்
இபேந்து

இத

அதழலும்

புித

ஹநற்ஸகளள்ஹயளம்.

கூற்ழற்கும், யமக்கத்தழற்கும்

ற்யளறு

'லஜ், உம்பள, ஜழனளபத்' னணத்தழழபேந்து
ஹநலும்

ல்ள

ஊர்கிலும்

இவ்யமக்கம்

யபேக
இபேந்து

யபேயது ளபளட்ைத்தக்கதளகும்.
குமஷப்பு: 10
ளனகம்

றல்ல்ளலஶ

அலழ

யறல்ம்

அயர்கள்

கூழளர்கள்:

(புித

நதீள

ன்கரில் உற்த்தழனள) ழு அஜ்யள ஈத்தப்மத்த அதழகளனில் சளப்ிட்ைளல் அன்று
யிரம், சூினம் தீண்ைளது. தல்: புகளரி, பஸ்ழம்.
உனர்தபநள

அஜ்யள

ஈத்தப்மத்தழல்

உண்ணப்டும்)

எைதநளகும்.

அஜ்யள

ஹளய்

ழயளபணநழபேக்கழது.

ஸசளர்க்கத்தழழபேந்து

(யந்து)ள்து.

அதழகள(னில்
அதன்

தண்ண ீர்

ஞ்சழழபேந்து ஹளய் ழயளபணநளகும். பஸ்ழம், லளரழனத்துல் ஈமளஹ் க்கம் 520.

ِي ْ َن٥١َ  َْٓا١ ُػ ِهلِل َرب ا٥ْ  َط١ْ  َوا،  ِٓي ْ َن٥َ ِهِ َو َن ْطت ِ ٖه اَ ْس١ ٍػ َو َْلى اآ٥ َط٤ُ َا٧ ْو َّل٤َ ا َو٨َ َبِي٧َا َو٧ِ َْلى َـيػ٣ْ ٢ َو َـ٠َو َن
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