
 ஶடர் 26 

இவுப் பணம் …! 

உம்ன வஶனி :   னவம்து நபினேட பரி  கப்பனஶர் அன  ஶயஷபின் கள் . 

இலது உண்ஶன பர் ஃபகஷ ஶ . உம்ன-வஶனி லினம்பி னவம்து நபி 
 ஷனணம் ெய்து  னஶறு அன  ஶயஷபிடம் , கட்கஷமஶர். ஆனஶல்  ஶ ெஷய 
கஶணங்கரஶல்   அன  ஶயஷப் றுத்து , உம்ன வனி , வபஶ ன்பலனக்கு 
 ஷனணம் ெய்து லத்து லிட்டஶர் .  ன் கணலனடன் அபிெஸனிஶலில் லஶழ்ந்து 
லந் ஶர். அலது கணலர் இமந்  ஶல், க்கஶலிற்கு குடிபர்ந் ஷனந் ஶர்.  

  ஶிப் நகத் ஷற்கு  ன்னுட ன ஷ ஶர்க்கத் ப் பற்மஷ க்கரிட 
பிச்ெஶம் ெய்ச் ென்ம னவம்து நபி ,  ஶிப் நகலஶெஷகரின் ரனச் 
ெஶற்கரஶல்  ஶக்கு லுக்குள்ரஶனஶர் . னற்ெஷ  ஶல்லிடந்  னல னனேடன் 
கஅபஶலில் படுத் ஷனந் லர், இலில் ல்யஶனம் உமங்கஷவுடன் ஶனம் அமஷஶல் 
ழுந்து உம் வனிின் லடீ்டிற்குச் ென்மஶர் . இது னவம்து நபினேட னலி 
க ீஜஶ ற்றும் பரி  கப்பனஶர் அன  ஶயஷப் ஆகஷஶது ணத் ஷற்குப் பின் 
நஷகழ்ந்  ெம்பலம்.  

 கஅபஶலில் படுத் ஷனந்  னவம்து  நபி கஶணலில்ய ன க்கள் 
 டி பஶழுது அலர் உம் வனிின் லடீ்டியஷனந்து லரி லந் லர் , க்கஶலின் 
கஅபஶலில் இனந்து ஜனெயஷல் உள்ர ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ (பத்துல் னகத் ஸ்) 

ன்ம னனி ஶன பள்ரிலஶெல் ல லஶன்லரி பணம் ற்கஶண்டு, அங்கு ற்ம 
நபிஶர்களுடன்  ஶழுகில் ஈடுபட்டு , அ ன் பிமகு அங்கஷனந்து அல்யஶஹ்ல 
ெந் ஷக்க, றஶம் லஶனம் ல ென்ம  னது லிண்லரி  பணத் ப் பற்மஷ 
க்கரிடம் கூறுகஷமஶர் . னவம்து நபிின் லிண்லரிப்பணத்  குர்ஆன் 
இவ்லஶறு குமஷப்பிடுகஷமது, 

 ன்னுட அடிஶ ஓரிலில் ஸ்ஜஷதுல் வஶஷயஷனந்து ஸ்ஜஷதுல் 
அக்ழஶ ல இவுப் பணம் ெய்லித்  ஒனலன் கஶப் பரிசுத் ஶனலன்… 

(குர் ஆன் 17:1) 

 

னகஶரி வ ீஸ் 3207 

நபி (ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் . 

நஶன் இமில்யம் கஅபஶலில் இன னி ர்களுக்கஷட (பஶ ஷ) 
தூக்கஶகவும் (பஶ ஷ) லிறப்பஶகவும் இனந் பஶது தண்ணமஷலஶலும் 
இமநம்பிக்கஶலும் நஷப்பப்பட்ட  ங்கத்  ட்டு ஒன்று ன்னிடம் கஶண்டு 
லப்பட்டது. னது நஞ்ெம் ெஶமலும்பியஷனந்து அடிலிறு ல 
பிரக்கப்பட்டது. பிமகு ழம்ழம் நீரினஶல் ன் லிறு கழுலப்பட்டது. பிமகு, (ன் 
இ ம்) தண்ணமஷலஶலும் இமநம்பிக்கஶலும் நஷப்பப்பட்டது. லும், 

கஶலறுக் கழு  லிடச் ெஷமஷதும் கழு  லிடப் பரிதுஶன 
னஶக் ன்னும் (ஷன்னல் லக) லஶகனம் ஒன்றும் ன்னிடம் கஶண்டு 



லப்பட்டது. நஶன் (அ ஷல் மஷ) ஜஷப்ரீல் (அய) அலர்களுடன் ென்மன். நஶங்கள் 
ன ல் லஶனத்  அடந் ஶம்… 

(நஞ்ெப்பிரந்து OPEN HEART SURGERY ெய்து பஶலம் நீக்கப்பட்ட க  இலர் 
ெஷறுல ஷயஷனந்து கூமஷக் கஶண்டினக்கஷமஶர் . பஶலத்  அறுல ெஷகஷச்ெஶல் நீக்க  
னடினேஶ? அறுல ெஷகஷச்ெஶல் பஶலங்கள் நீக்கப்பட்டது  னவம்து நபிக்கு 
ட்டு. ெந் க இல்ய இலர் ஷகப்னதுஶன இமத்தூ ர் ஶன்!) 

இச்ெம்பலத் ப்பற்மஷ உம்னவனி கூறுகில் 
From Ishaq: 184 

“Umm (Hani), Abu Talib's daughter, said: “The Apostle went on no journey except while he was in 
my house. He slept in my home that night after he prayed the final night prayer. A little before 
dawn he woke us, saying, „O Umm, I went to Jerusalem.' He got up to go out and I grabbed hold 
of his robe and laid bare his belly. I pleaded, „O Muhammad, don't tell the people about this for 
they will know you are lying and will mock you.' He said, „By Allah, I will tell them.' I told my 
negress slave, „Follow him and listen.'” 

 

(அன ஶயஷப்பின் கள் உம்ன (வஶனி) கூறுல ஶலது, 

(அல்யஶஹ்லின்) தூ ர் ன்லடீ்டியஷனந்  த் லி ந் ப் பணத் ஷற்கும் 
ெல்யலில்ய. இவு லணக்கத் ஷற்குப் பின் ன் லடீ்டில் உமங்கஷலிட்டஶர் . 

அ ஷகஶயக்கு ெற்று னன்பஶக ங்கர ழுப்பி , ” ஓ, உம்ன நஶன் 
ஜனெயஷற்கு ென்மஷனந் ன்" ன்று கூமஷ , லரி ெல்ய னன்மல 
அலது உடப் பிடித்து இழுத்து நஷறுத் ஷனன் . "ஓ னவம்  
இ ப்பற்மஷ க்கரிடம் கூமஶ ீர் , அலர்கள் நீங்கள் பஶய் ெஶல்ல ஶகக் கூமஷ 
ரனம் ெய்லஶர்கள் ன்மன் . "அல்யஶஹ்லிற்கஶக, அலர்கரிடம் நஶன் 
கூறுலன்" ன்மஶர். நஶன், ன் நீக்ஶ அடிிடம் , அல பின் ஶடர்ந்து 
ென்று கலனிக்க கூமஷனன்) 

  ன்னுட பண நஷனவுகரில்  னெழ்கஷலஶறு பள்ரிில் அர்ந் ஷனந்  
னவம்து நபி கஶணும் அனஜஹ்ல், “ ஶலது ெய் ஷ இனக்கஷம ஶ?” ன்மஶர். நபி 
ப ஷயரிக்கில், "ஆம். நற்று இவு ஜனெயம் அறத்துச் ெல்யப்பட்டன் ." 

ன்மஶர்.  ஶன் கட்டது ெரி ஶனஶ ன்ப ற்கஶக றுபடினேம், "ஜனெயஷற்கஶ?" ன்மஶர் 
அனஜஹ்ல்.  

 னவம்  ஒன பஶய்ர் ன்று நஷனொபிக்க நல்ய லஶய்ப்ன கஷடத்  ஶக 
நஷனத்  அனஜஹ்ல் னவம்து நபிிடம் , "நஶன் ற்மலர்கரனேம் அறத்து 
லனகஷமன் அலர்கரிடனம் இ க் கூம னடினேஶ ? ன்மஶர். அ ற்கு ெஷமஷதும் 
 க்கஷன்மஷ "ஆம்" ன்மஶர்.  ன் பண நஷகழ்வுகர அலர்கரிடம் கூமஷனஶர் . 

னவம்து நபிின் கூற்மக் கட்ட க்கள் ெஷரித்து லவ்லறு னமகரில் 
ரனம் ெய்கஷன்மனர் . அம்க்கள்  ங்கரது ெந் கங்கர   ீர்க்கும் லகில் , 

அங்கு த் ன க வுகள் இனந் து?, த் ன ஜன்னல்கள் இனந் து? அங்கு நஷயலி 
 ட்பலப்ப நஷய ன்ன ? ன்பது பஶன்ம பயலி ஶன கள்லிகர ஸ்ஜஷதுல் 
அக்ழஶலப் பற்மஷ கட்கஷன்மனர்.  



இப்னுல் கய்ிம் (ஹ்) கூறுகஷமஶர் 

கஶயில் நபி (ழல்)  ங்கரது கூட்டத் ஶரிடம் அல்யஶஹ்  னக்குக் 
கஶண்பித்  ஶபனம் அத் ஶட்ெஷகர அமஷலித் ஶர்கள் . இ க் கட்ட 
அம்க்கள் னன்பலிட அ ஷகஶக நபி (ழல்) அலர்களுக்கு நஶலினனேம் , 
 ஶந் வும் கஶடுத்து அலர்கர 'பனம் பஶய்ர் ' ன்று லனணித் னர் . 
''உங்கரது பணம் உண்ஶன ஶக இனந் ஶல் ங்களுக்கு பத்துல் 
னகத் ழஷன் அடஶரங்கரக் கூறுங்கள்'' ன்று கட்டனர். அல்யஶஹ் நபி 
(ழல்) அலர்கரின் கண்னன் பத்துல் னகத் ழக் கஶண்பிக்கல நபி 
(ழல்) அலர்கள் அம்க்கள் கட்ட அடஶரங்கர அப்படி கூமஷனஶர்கள் . 
அ ஷல்  னேம் அலர்கரஶல் றுக்க னடிலில்ய . நபி (ழல்) அலர்கள் 
ஷஃஶஜ் பஶகும் லறஷில் ெந் ஷத்  லிஶபஶக் கூட்டத் னேம் , அது ப்பஶது 
க்கஶலிற்கு லனம் ன்ப னேம் , அலர்கரது கஶணஶல்பஶன ஒட்டகத் ப் 
பற்மஷனேம் க்கஶலஶெஷகளுக்கு அமஷலித் ஶர்கள் . நபி (ழல்) வ்லஶறு 
கூமஷனஶர்கரஶ அனத்தும் அவ்லஶம இனந் ன . இனப்பினும் இந்  
உண் ற்றுக் கஶள்ரஶ  அலர்கள் நஷஶகரிக்கல ெய் னர் . 
ெத் ஷத்  லிட்டும் லகுதூம் லியகஷ ென்மனர் . (ழவீவஹல் னகஶரி , 
ழவீஹ் னஸ்யஷம், ஜஶதுல் ஆது) 

Sahih Al-Bukhari HadithHadith 6.233 

Narrated by Jabir bin Abdullah 

The Prophet said, "When the Quraish disbelieved me (concerning my night journey), I stood up in 
Al-Hijr (the unroofed portion of the Ka'ba) and Allah displayed Bait-ul-Maqdis before me, and I 
started to inform them (Quraish) about its signs while looking at it." 

(நபி கூறுகஷமஶர், குளஷகள் ன்ன நம்பலில்ய , நஶன் அல் வஷஜ்ர் 
(கஅபஶலின் கூிடப்படஶ  பகு ஷ ) னன் நஷன்று கஶண்டினந் ன் . அல்யஶஹ் 
பத்துல் னகத் ஸ் ன் னன்ன கஶண்பித் ஶன் . நஶன் பஶர்த்  
அடஶரங்கர அலர்களுக்கு கூமஷனன்) 

 

னஸ்யீம் வ ீஸ் ண்: 251அத் ஷஶம்: 1, பஶடம்: 1.75,  
அமஷலிப்பஶரர் : அனவஹஶ(யஷ)  

"(கஅபஶலின்) வஷஜ்ர் னும் (லரந் ) பகு ஷில் லத்து (னது இவுப் 
பணத் ப் பற்மஷக் ) குமளஷகள் கள்லிகள் கட்டுக் கஶண்டினந் னர் . 
னக்கு நஷனலில் இல்யஶ , பத் ஷல் க் ஷஸ் பள்ரி ெஶர்ந்  
(அடஶரங்கள்) ெஷயலற்ம ன்னிடம் அலர்கள் கட்டபஶது 
னன்னப்பஶதும் நஶன் லனந் ஷிஶ  அரவுக்கு னக்கு லனத் ம் யஷட்டது. 
அப்பஶது பத்துல் க் ஷழ அல்யஶஹ் னக்குக் கஶட்டினஶன் . அ ப் 
பஶர்த்துக் கஶண்ட அலர்கள் கட்ட ஒவ்லஶன்மப் பற்மஷனேம் லிபம் 
 ரிலித் ன்". 



"(பத்துல் க் ஷழஷல்) இமத்தூ ர்கரில் ஒன குழுலினர் இனக்கக் கண்டன் . 
அங்கு னெழஶ (அய) அலர்கள் நஷன்று  ஶழுது கஶண்டினந் ஶர்கள். அலர்கள் 
ளனூஆ குயத்து ஆண்கரப் பஶன்று லஶரிப்பஶன  ஶற்மத்துடன் 
இனந் ஶர்கள். அங்கு ர்ஷன் ந் ர் ஈழஶ (அய) அலர்களும் நஷன்று 
 ஶழுது கஶண்டினந் ஶர்கள். அலர்கள் னி ர்களுள் (ன்  ஶறர்) உர்லஶ பின் 
ஸ்ஊத் அஸ்ழகஃப ீஅலர்கரத்  ஶற்மத் ஷல் ஷக நனக்கஶக 
ஒத் ஷனந் ஶர்கள். அங்கு இப்ஶவீம் (அய) அலர்களும் நஷன்று  ஶழுது 
கஶண்டினந் ஶர்கள். க்கரில் அலர்கர , ெஶயஷல் ஷகவும் ஒத் ஷனப்பலர் 
உங்கள்  ஶறர்(ஆகஷ நஶன்) ஶன்". 

"அப்பஶது (ஒன)  ஶழுகின் நம் லந்துலிடல இமத்தூ ர்களுக்கு 
நஶன்  ய  ஶங்கஷத்  ஶழுக நடத் ஷனன் .  ஶழுது னடித் பஶது 
(ன்னிடம்) ஒனலர், னவம் ! இ ஶ இலர் ஶம் நகத் ஷன் கஶலயர் ஶயஷக். 
அலனக்கு ழயஶம் ெஶல்லுங்கள் ! ன்று கூமஷனஶர் . நஶன் அல நஶக்கஷத் 
 ஷனம்பிபஶது அலர் னந் ஷக் கஶண்டு னக்கு ழயஶம் ெஶல்யஷ லிட்டஶர் " 
ன்று அல்யஶஹ்லின் தூ ர்(ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள். 

Ishaq:183  

"Upon hearing this many became renegades who had prayed and joined Islam. Many Muslims 
gave up their faith. Some went to Abu Bakr and said, 'What do you think of your friend now? He 
alleges that he went to Jerusalem last night and prayed there and came back to Mecca.' 

(இஸ்யஶ ற்றுக் கஶண்டினந் லர்கள் , இ  கட்டவுடன் 
நம்பிக்கிறந் னர். ெஷயர் அனபக்கரிடம் ென்று , “கடந்  இலில் ஜனெயம் 
ென்று அங்கு  ஶழுக நடத் ஷ க்கஶலிற்கு  ஷனம்பி ஶக உறு ஷஶக 
கூறும், உங்கரது நண்பப் பற்மஷ ன்ன நஷனக்கஷமரீ்கள்?” ன்று கட்டனர்) 

அலர் (னவம்து நபி) இ க் கூமஷினந் ஶல் நம்னகஷமன் , ஆம் அலர் கூமஷது 
அனத் னேம் நம்னகஷமன் உண் ன்மஶர் . அனபக்கர், இ ன் பிமக  ெஷத் ீக் 
(உண் கூறுபலர் ) ன்ம அடஶறஷனேடன் அனபக்கர் ெஷத் ீக் ன்று 
அறக்கப்படயஶனஶர்.  ஆினும் இந்  நஷகழ்ல ற்க றுத்து  ெஷயர் இஸ்யஶ 
லிட்டு லியகஷனர் . இச்ெம்பலத் ஷன் பஶழுது 70 - 80 பர்கர இஸ்யஶ 
ற்மஷனந் னர் ன்பது  குமஷப்பிடத் க்கது.  

"ஸ்ஜஷத்" ன்பது னஸ்யஷம்கள் கூட்டுத்  ஶழுக நடத்தும் லறஷபஶட்டு 
இடத் க் குமஷக்கும் . "அல்ஸ்ஜஷதுல் வஶம்" ன்பது ெவூ ஷ அபிஶலின் 
க்கஶலிலுள்ர கஅபஶலக் குமஷக்கும் . "அல்ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ " ன்பது 
ஃபயஸ் ீனின் ஜனெயத் ஷல் உள்ர பத்துல் க் ழக் குமஷக்கும். 

 இந்  லிண்லரிப் பணம்  ஶடர்பஶன ெய் ஷகள் அனத்தும் லயஶற்று 
ஆ ஶங்களுக்கு  ஷஶனலகள்.  ஶவூது நபி ற்றும் சுயஶன் நபிஶல் கஷன 958-

951 கட்டப்பட்ட ஆயம் , கஷன 1004 -ல் கட்டி னடிக்கப்பட்டது . கஷன 586-ல் 
நனகத்நஸ்ழஶர் ன்ம பஶபியஶனி ன்னரின் படடுப்பில் அந்  ஆயம் 



னற்மஷலும்  கர்கப்பட்டது . இண்டஶலது கட்டப்பட்ட ஜனெயம் ஆயம் , கஷபி 70 

ஆண்டு டட்டஸ் ன்ம ஶஶனி ன்னரின் படடுப்பில் அ ஶலது நபி 
பிமப்ப ற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு னன்ப ஶஶனிர்கள் அந்  னை க் கஶலிய 
னற்மஷலும் இடித்து  ட்டஶக்கஷ அந்  னை க் கஶலிய இனந்  இடம் 
 ரிஶ லஶறு ெய்து லிட்டனர் . இப்பஶழுது நீங்கள் பஶர்க்கும் ண்கஶண (Octagon)  

லடில பள்ரிலஶெல் ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ (Dome of Rock) கயீபஶ அப்து அல்-ஶயஷக் இப்ன் 
ர்லஶன் ன்பலஶல் கஷபி 691-ல் கட்டப்பட்டது அ ஶலது நபிின் ணத் ஷற்கு பின் 
அறுபது ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு  கட்டப்பட்டது . கஷபி 1016 ல் ற்பட்ட நஷயநடுக்கத் ஷல் 
னற்மஷலும் அறஷந்  கட்டிடத்  Zaher Li-l‟zaz ன்பலஶல் கஷபி 1022 ல் ீண்டும் 
கட்டப்பட்டது. அ ற்கு கஷப்யஶ இல்ய ன்பதுவும் குமஷப்பிடத் க்கது . கஷபி 691ல 
ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ இல்ய . குர்ஆன் 17:1 லெனம் குமஷப்பிடும் ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ 
நபி உினடன் இனந்  பஶழுது இல்யல இல்ய. 

இந்  லஶ  ஷற்கு ஆ ஶம் இஸ்யஶஷ லயஶற்மஷய இனக்கஷமது. நபிின் 
ணத் ஷற்குப் பிமகு , கயீபஶ உர் அலர்கரின் ஆட்ெஷ கஶயத் ஷல் ஜனெயம் 
னஸ்யீம்கரஶல் லற்மஷ கஶள்ரப்பட்டது . அப்பஶது அங்கு ென்ம கயீபஶ உர் 
 ஶழுகக்கு நடத்  இடம்  டுகஷமஶர் . அங்கு ந்  ஒன பள்ரிலஶெலும் 
இல்யஶ  ஶல், கஷனஸ்துல பஶ ஷரிஶர்  ஒனலர்  ங்கரது ஆயத் ஷல்  ஶக 
நடத் ஷக் கஶள்ர கஶரிக்க லக்கஷமஶர். கஷனஸ்துல ஆயத் ஷல்  ஶழுக நடத்  
லினம்பஶ  கயீபஶ உர் கத் ஶப் அலர்கள் ,  குப்பகூரத்துடன் கஶணப்பட்ட ஒன 
 ஷமந்  லரி சுத் ம் ெய்து  ஶழுக நடத் ஷ ஶக லயஶறு  ரிலஶக 
குமஷப்பிடுகஷமது.  அந்   ஷமந்  லரி துலன்மஶல் சுயஶன் நபி கட்டி ஶக 
கூமப்படும் Solomon Templeன்ம னை க் கஶலில் இனந்  இடம் .  நஷர்லஶக 
கஶணங்களுக்கஶக,  உர் அலர்கள் ெஷய நஶட்கள் அங்கு  ங்கஷினந் ஶர் . க்கரின் 
 லகர லிெஶரித்து அமஷகஷமஶர் . அலர் அங்கு ன ஷ ஶக ஒன பள்ரிலஶெய 
நஷர்ஶணனிக்கஷமஶர். அது “ஸ்ஜஷதுல் உர்" ன்மறக்கப்பட்டது. 

இப்பஶழுது ன் ன ஷல் ழும் நஷஶஶன கள்லி ன்னலன்மஶல் நபி 
ங்கஷனந்து ஷஹ்ஶஜ் பணம் ென்மஶர்? 

கஷபி  622-623 ல் குர்ஆன் 17:1 கூறும் ஸ்ஜதுல்அக்ழஶ ங்க? 

 க்கஶ நகலஶெஷகள் னவம்து நபிின் இவுப் பணத் ப் பற்மஷ குறுக்கு 
லிெஶண ெய்கில் , அல்யஶஹ், நபிின் கண்கரில் பத்துல் க் ழ 
 ஶன்மச் ெய்  ஶகவும், அ ன் அடஶரங்கரப்பற்மஷ குமஷப்பிட்டவுடன், அலர்கள் 
றுத்துப் பெ னடிஶல் பஶன ஶகவும் ஆ ஶனர்லஶன வ ீஸ்கள் 
குமஷப்பிடுகஷன்மன. இல்யஶ  ஒன்ம ப்படி கஶண்பிக்க னடினேம்? னவம்து நபிின் 
கஶயத் ஷல் லஶழ்ந்து கஶண்டினந்  அபிர்கள் அமஷஶ  ஒன ஸ்ஜஷ க் குமஷத்து 
லிெஶண  ெய்து வ்லஶறு உறு ஷப்படுத் ஷினக்க னடினேம்? 

 இது இன்னஶன லிலஶ த் னேம் னன்லக்கஷமது . னவம்து அலர்கள் 
நபித்துலம் பற்ம ஷயஷனந்து வஷஜ்த் ஷற்கு பிமகும் ஒன்ம ஆண்டுகள் ல 



பத்துல் னகத் ஸ்ழ கஷப்யஶலஶக கஶண்டு  ஶழு ஶர்கள் . அ ன் பிமக நபிின் 
லினப்பப்படி ஸ்ஜஷதுல் வஶம் (கஅபஶ) கஷப்யஶலஶக ற்மப்பட்ட ஶக குர்ஆன் 
கூறுகஷமது. 

நபி உம்னட னகம் (கஷப்யஶ ஶற்மக கட்டர  ஷர்பஶர்த்து ) 

லஶனத் ஷன் பக்கம்  ஷனம்னல   ஷட்டஶக நஶம் கஶணுகஷமஶம் . ஆகல நீர் 
லினம்னகஷன்ம கஷப்யஶவுக்கு உம்  ஷண்ணஶக நஶம்  ஷனப்பி லிடுகஷமஶம் . 

னல உம்னகத்  ஸ்ஜஷதுல் வஶஷன்பஶல்  ஷனப்னலீஶக 

(குர் ஆன் ) 

இல்யஶ  பத்துல் னகத் ஸ்ழ நஶக்கஷ மக்கும ப ஷனஶன்கு ஆண்டுகள் 
 ஶழுக நடந்துள்ர ஶகவும் பஶனள்  னகஷமது. பத்துல் னகத் ஸ் ங்க? 

இந்  ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ  டர்பஶன இன்னஶன வ ீழனேம் பஶர்ப்பஶம் 
னகஶரி வ ீஸ் :3366,  
அன ர் (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது 

நஶன் (நபி - ழல் - அலர்கரிடம்) அல்யஶஹ்லின் தூ  ! னஷில் ன ன் 
ன யஶக அக்கப்பட்ட பள்ரி லஶெல் து ன்று கட்டன் . அலர்கள், அல் 
ஸ்ஜஷதுல் வஶம் - க்கஶ நகரிலுள்ர னனி  (கஅபஶ அந் ஷனக்கும்) இம 
இல்யம் ன்று ப ஷயரித் ஶர்கள் . நஶன், பிமகு து ன்று கட்டன் . அலர்கள், 
(ஜனழயத் ஷல் உள்ர ) அல் ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ ன்று ப ஷயரித் ஶர்கள் . 
நஶன், இவ்லிண்டுக்குஷட த் ன ஆண்டுக் கஶயம் (இடலரி) 
இனந் து ன்று கட்டன். அலர்கள், நஶற்பது ஆண்டுகள் (ஸ்ஜஷதுல் வஶம் 
அக்கப்பட்டு நஶற்பது ஆண்டுகள் கறஷத்து ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ 
அக்கப்பட்டது) பிமகு,  ஶழுக நத்  ங்கு அடந் ஶலும் உடன , 
அ த்  ஶழுது லிடு . னனில் நப்படி  ஶழுக நஷமலற்றுல ஷல் 
 ஶன் ெஷமப்ன உள்ரது ன்று ெஶன்னஶர்கள். 

னஸ்யீம் வ ீஸ் ண்: 808  அத் ஷஶம்: 5, பஶடம்: 5.01,   
அமஷலிப்பஶரர் : அன ர் அல்கஷஃபஶரீ (யஷ) 

"அல்யஶஹ்லின் தூ ! னஷில் அக்கப்பட்ட ன ல் இமஶயம் து?" 
ன்று நஶன் கட்டன் . அ ற்கு அலர்கள் , "அல்ஸ்ஜஷதுல் வஶம் " ன்று 
ப ஷயரித் ஶர்கள். நஶன், "பிமகு து ?" ன்று கட்டன் . அலர்கள், 
"அல்ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ " ன்று ப ஷயரித் ஶர்கள் . நஶன், 
"அவ்லிண்டுக்குஷட த் ன ஆண்டுக் கஶயம் (இடலரி இனந் து)?" 
ன்று கட்டன். அலர்கள், "நஶற்ப ஶண்டுகள்" ன்று கூமஷலிட்டு, "உங்கரத் 
 ஶழுக (நம்) லந் டனேம் இடத் ஷல் நீங்கள்  ஶழுது கஶள்ளுங்கள் . 
னனில், (அந்நத் ஷல்) அது ஶன் (உங்களுக்கு) ஸ்ஜஷத்" ன்று 
கூமஷனஶர்கள். 

இ ஷல் இன்னஶன  லறும் உள்ரது . கஅபஶ, இப்ஶவஷம் நபிஶல் கஷன 2000 ஆம் 
ஆண்டில் கட்டப்பட்டது . (இன்னும் ெஷய ஆ ஶங்கள் கஅபஶ , ஆ ம் நபிஶல் 



கட்டப்பட்டது ன்கஷமது .)  ஶவூது நபி கஶயத் ல் துலங்கஷ சுயஶன் நபி , Temple of 

Solomon (ஸ்ஜஷதுல் அக்ழஶ / பத்துல் னக்அ ஷஸ் )  கஷன 958-1004 ல் கட்டி 
னடிக்கப்பட்ட ஶக லயஶறுகள்  ரிலஶக கூறுகஷமது . இண்டிற்கும் இடப்பட்ட 
கஶயம் சுஶர் 1040 ஆண்டுகள். னவம்து நபி கூமஷ ஷல் ஆிம் ஆண்டுகள் 
பிறனேள்ரது.  

நஶம் லிண்லரி பணத்   ஶடர்லஶம் . னவம்து நபி  அலர்கரின் 
லிண்ணுயகப் பணத் ஷல் பய கஶட்ெஷகள் கஶண்பிக்கப்படுகஷமது.  

 ஶடனம்... 


