
1 
 

 
jamaat ul sahih al islam – tamil nadu 

 

 
[{KM Ng&iu  

jiyg;G : 

 
egp kw;Wk; 

ek;gpf;ifahsh;fSf;F  
my;yh`;tpd; 
thf;FWjp 

gFjp – 1 

       
  `];uj; fyPg;/j;Jy;yh`;        10 January 2020 
  KdPh; m`;kJ m]Pk; (miy)   (14 Jamadi’ul Awwal 1441 A H ) 

       

ntspaPL  

 mkPh;>  

[kh mj; jkpo;ehL 

Phone No :- 917502272774 



2 
 

 

The Promise of Allah to the Prophet 
& the Believers(Pt.1) 

egp kw;Wk; ek;gpf;ifahsh;fSf;F 

my;yh`;tpd; thf;FWjp (gFjp 1) 

 உனவெங்ெறலும் உள்ப ணது அஷணத்து மயரதரக்ெள் புற 

சயரதரக்ெள் ற்றும் அஷணத்து பஸ்லீம்ெளுக்கும் ணது மனரத்றஷண 

வரிித் திநகு யஸ்த் ஃெலீதத்துல்னரஹ் (அய்) அர்ெள் ஷ்யத் 

அவூது ற்றும் சூர ஃதரத்றயர ஓற ப் தின்  “ி நற்றும் 

ம்ிக்ைனளர்ைலக்கு அல்ளஹ்யின் யளக்குறுதழ ” ன்ந  ஷனப்தில்  

ஜஶனஆ ஹருபன ங்ெறணரர்ெள்,  

 

 னள - ‘அய்யுலல்தீ‘ ஆநனூ தூன ‘இல்ளலழ தவ்தன்  

றஷலள அறள பப்னகும் அன்யுைஃப்ிப அன்கும் றய்னிஆதழகும் 



3 
 

யயுத்லழகும் ஜன்ளதழன் தஜ்ரீ நழன்தஹ்தழலல் அன்லளரு னவ்ந  ள 

யுஹ்றழல்ளலஶன் ிய்ன யல்தீ ஆநனூ நஅலஷ, தருலஶம் 

னஸ்ஆ ய் அய்தீலழம் யி அய்நளிலழம் னகூலூ பப்ள 

அத்நழம்ள தபளயஹ்ஃிர்ள, இன்ை அள குல்ழ ரய்இன் 

ைதீர்.. 

 ‚ம்ிக்ைக் ஸைளண்டயர்ைஹ!  ைப்ற் ைமழயிபக்ைத்துடன் 

அல்ளஹ்யிடம் தழரும்னங்ைள்.. உங்ைள் இயன் உங்ைள் ளயங்ை 

உங்ை யிட்டு ம்  அைற்ழ உங்ை த் ஹதளட்டங்ைில்(சுயர்க்ைத்தழல்) 

தமனச் ஸெய்னளம், அயற்ழன் ைவஹம ஆறுைள்  ஓடும்.அந்ளில் 

ினயும்,அயருடன் ம்ிக்ை ஸைளண்டயர்ையும் அல்ளஹ் 

இமழவுடுத்தநளட்டளன்.அயர்ைின் ஒி அயர்ைலக்கு னன்ளலும், 

அயர்ைின் யப்க்ைங்ைிலும் யிபந்து ஸெல்லும்,அயர்ைள் : எங்ைள் 

இயள! எங்ைலக்கு, எங்ைலடன ஒின ீ னழுநனளக்ைழ 

யப்ளனளை! எங்ைலக்கு நன்ிப்னம் அருள்யளனளை ! ழச்ெனநளை ீ 

எல்ளப் ஸளருட்ைள் நீதும் ஹபளற்லுடனயன்  என்று  கூறுயளர்ைள் ” 

(மழர அத்ஹ்ரீம் 66:9) 

 இந் குர்ஆணி சணத்றன் ஒபிில், யஸ்த் பயம்து (மல்) 

அர்ெள் கூநறரெ யஸ்த் அபுர்( னற) ற்றும் யஸ்த் அபு ர்ர( னற) 

அநறித்துள்ப ஒரு யீஷம ரன் உங்ெள் பன்ஷக்ெறஶநன்: 

“ழனளனத்தீர்ப்ன ளில் ளன் என் நக்ை அடனளம் 

ைண்டுஸைளள்ஹயன். ெலளள (ஹதளமர்ைள்) அயர் ைிடம் ஹைட்டளர்ைள்: 

அல்ளஹ்யின் தூதர் அயர்ைஹ! , உங்ைள் நக்ை எவ்யளறு  ீங்ைள் 

அடனளம் ைண்டுஸைளள் யரீ்ைள்? (அதற்கு) லஸ்பத் னலம்நது(றல்) 

அயர்ைள் கூழளர்ைள்: உங்ைலக்கு னன்ளல் இருக்கும் ஒின  

யத்து ளன் உங்ை அடனளம் ைண்டுஸைளள்ஹயன்”. 
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 ஆஷெரல், (இந்) உனெறல் ஈரணின்(ம்திக்ஷெின்) ஒபிஷக் 

வெரண்டர்ெள் இருக்ெறநரர்ெள் , ீர்ப்பு ரபில் இந் ஒபி ரணது 

அர்ெளுக்கு பன்பும் னதுபுநத்றலும் இருக்கும். 

 ீங்ெள் ‘ஒபி’ ன்ந  அத்றரத்ஷப் தடிக்கும்ஶதரது , அரது, சூர 

அல்-நூர் சணம் 56, அறல் அல்னரஹ்(சுதய) கூறுெறநரன்: 

 "அல்ளஹ் உங்ைல ள் ம்ிக்ை ஸைளண்டு , 

ற்ஸெனளற்றுயர்ை,  அயர்ைலக்கு னன்ிருந்ஹதளப  

ஃைலீஃளக்ைளக்ைழனது ஹளன்று இப்னநழனில்  ழச்ெனநளை  

ஃைலீஃளக்ைளக்ைழ யப்தளைவும் இன்னும் அயன் அயர்ைலக்ைளைத் 

ஹதர்ந்ஸதடுத்த அயர்ைின் நளர்க்ைத்த ழப்டுத்துயதளைவும், அயன் 

அயர்ைலக்கு அயர்ைலடன அச்ெத்தழ ற்குப் ிகு  ழச்ெனநளை 

அநதழனக் ஸைளண்டு நளற்ழ யிடுயதளைவும்  அயர்ைிடம் யளக்குறுதழ 

அித்துள்ளன், அயர்ைள் என்ஹன யணங்குயளர்ைள் ; அயர்ைள் 

என்னுடன் எதயும் இண னளக்ைவும் நளட்டளர்ைள் ,இதன் ிகும் எயர் 

(ன்ழனற்யர்ைளய்) ழபளைரிப்ளர்ைஹள  அயர்ைஹ க் 

ைட்டுப்டளதயர்ைளயளர்ைள். ” 

 இதுஶ ப்ஶதரதும் அல்னரஹ்ின் ற பஷநரெ இருந்து 

ந்துள்பது, ணின் ஶரன்நறது பற்வெரண்ஶட  அ ன் றரூதித்து க் 

வெரண்டிருக்ெறன்ந ஒரு ஷடபஷநரகும், அரது, இந் சணம் க்கு 

உர்த்துது ஶதரல், அல்னரஹ் ரன் ஶர்ந்வடுத்துள்ப அணது தூஷ, 

அணது தி ஷ, அணது ெலீதத்துல்னர ஹ்ஷ அஶண 

ளப்புெறன்நரன்..இது ம்திக்ஷெ வெரண்ட ர்ெளுக்கும் ற்வசல்ெஷபச் 

வசய்தர்ெளுக்கும் அ ன் ங்குெறன்ந ரக்குறுறரகும் ன்று இந் 

சணத்றல். அல்னரஹ் கூறுெற ன்நரன்.இந் ரக்குறுறஷ , அன் 

அஷண றருப்றதடுத்ர, அணது ஶதரஷணெளுக்கு றரெச் 
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வசல்தடுெறன்ந அஷணருக்குர ெ அல்னரஹ் இஷண 

ற்தடுத்றிருக்ெில்ஷன, ரநரெ, ெணிக்ெ ஶண்டி ிம் 

ன்ணவன்நரல், அல்னரஹ் ணது ஶதரஷணெளுக்கு றரெச் 

வசல்னரர்ெஷபஶ, பூறில் றத்ஶரன்நல்ெபரெ (அணது 

ெலீஃதரக்ெபரெ / திறறறெபரெ)  உருரக்குஶன் ன்று கூநற பள்பரன், 

வவ்ஶறு ணறஷன  வெரண்ட தல்ஶறு ஷெரண க்ெளும் ஒன்று 

கூடி படிவடுக்ெறன்ந (ற்றும்),க்ெள் ஒன்று ஶசர்ந்து ஶர்ந்வடுக்ெறன்ந  

அப்தடிப்தட்ட ஒரு ஃெலீஃதர அல்ன இந் ஃெலீஃதர. றச்சரெ அல்னரஹ் 

ட்டுஶ ( அஷணத்து ி) க்ெபின் உள்பங்ெஷபபம் அநற ெறன்நரன் 

இணரல்ரன் அன் இந் உறுறப்தரட்ஷடச் டுத்து இந் ரக்குறுறஷ 

அபித்துள்பரன். அரது அல்னரஹ்(சுதஹ்) அர்ெளுக்கு 

பன்ணிருந்ர்ெபிஷடஶ அன் றத்ஶரன்நல்ெஷப  ( ெலீஃதரக்ெஷப) 

ற்தடுத்றஷப் ஶதரனஶ, அணது றத்ஶரன்நல்ெஷப (ெலீஃதரக்ெஷப) 

பூறில் ளப்புரன் ; அணரல் அர்ெளுக்ெரெ அ ன் ஶர்ந்வடுத்துள்ப 

அர்ெளுஷட ர ர்க்ெத்ஷ அ ன் அர்ெளுக்ெரெ ற ஷனப்தடுத்துரன், 

அர்ெளுஷட அச்சத்றற்குப் திநகு அற்கு தறனரெ , தரதுெரப்ஷதபம் 

அஷறஷபம் அர்ெளுக்கு ங்குரன். 

இந் சணத்ஷ ீங்ெள் தடிக்கும்ஶதரது ,அல்னரஹ்(சுதஹ்)  [இந் 

சணத்றன்] வசரற்ெஷப அஷத்து , இந் ித்ஷ ம்றஷடஶ 

புரிந்துவெரள்ப ஷத்துள்ப  ிம்,ெடந் ெரனங்ெபில்  

றத்ஶரன்நல்ெஷப ற்தடுத்றது ஶதரனஶ  ஃெலீஃதரக்ெஷப 

ற்தடுத்துது அனுஷட ஷடபஷநரெ இருந்து ன்று அன்  

ஶலும் துல்னறரெ க்குத் வரிிப்தது  றெவும் சுரஸ்ரெ  

உள்பது. 
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 ணஶ, அந் றத்ஶரன்நல்ெள்   ணிணரல் 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தடில்ஷன, அர்ெள் ஒரு சஷதில் அல்னது ஒரு 

குளில் ஶர்ல் டத்ப்தட்டு ரரிசரெ [திறறறரெ] 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தடில்ஷன ன்தது றெவும் வபிரெ வரிெற ன்நது. 

அல்னரஹ் இந் ரக்குறுறஷ அபித்ஶதரது , அஶண 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தட்ட ரரிஷச ற்தடுத்துற்ெரண அஷணத்து 

வதரறுப்ஷதபம் டுத்துக்வெரள்ெறநரன்  அன் அஷ ‚ரூயளல் குதுஸ்‛  

னும் தரிசுத் ஆிபடன் அனுப்புெறநரன். 

 (ணிணரல் அல்ன)  அஶண ணது அடிரஷண  ஶர்வு வசய்ெறநரன் , 

ஶலும் அல்னரஹ்ஶ  அனுஷட தூர்ெளுக்கு  (அல்னது ீங்ெள் 

அர்ெஷப அஷப்ததுஶதரல்: அன் ஶர்ந்வடுத் அடிரர்ெள், அனுஷட 

ீர்க்ெரிசறெள் அல்னது தூர்ெள் , அனுஷட ஃெலீஃதரக்ெளுக்கு  ) 

உிபம் வசய்ெறநரன் ..அர்ெளுக்கு [ல்னர க்ெளுக்கும் ஶனரெ] ஒரு 

ஶன்ஷஷ ங்குெறநரன். இதுஶ அல்னரஹ்ின் வசல் 

ஷடபஷநரகும், ணின் தஷடக்ெப்தட்டறனறருந்து அன் ப்ஶதரதும் 

ெற்தித் [அல்னது றரூதித்] க்ெம் ,அல்னரஹ்(சுதஹ்) றருக்குர்ஆணில் 

சூர அல்-பஜரனரில் கூறுெறநரன், அத்றரம் 58, சணம் 22: 

 ‚அல்னரஹ் ிறத்துள்பரன்: ‘றச்சரெ! ரனும் ன் தூர்ெளும் ரன் 

வற்நற வதறுஶரம்’‛.  

 வற்நற, வற்நறிணரல் ரும் சந்ஶரசம், ஶம்தடுத்துல், அல்னது 

ஆறக்ெம் ஶதரன்ந ரர்த்ஷெஷப தின்ருரறு ிரிக்ெனரம்: னரற்று 

ரீறரெ அஷணத்து ீர்க்ெரிசறெபின் ீி ஆஷச ன்ணவன்நரல் , 

அல்னரஹ்ின் வதரருட்டுள்ப ரங்ெள்  ரரலும் றுக்ெ படிர 

ஷெில்பூறில் உறுறரெ றஷனறறுத்ப்தட ஶண்டும்ன்தஶரகும். 
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ஆெஶ, வதரி அஷடரபங்ெபின் துஷபடன் , அல்னரஹ் அர்ெபின் 

உண்ஷத்ன்ஷஷ வபிப்தடுத்துெறநரன் , இந் இஷந  

அடிரர்ெள்ல்னர இடங்ெளுக்கும் தப்த ஆஷசப்தட்ட  ீறின் ிஷஷ 

அல்னரஹ்இந் ீர்க்ெரிசறெபின் ஷெரல்ிஷக்ெறநரன் .ஆணரல் 

அல்னரஹ் ீர்க்ெரிசறெபின் திஷ  அர்ெபின் ஷெரஶனஶ படித்து  

ஷப்தறல்ஷன, ஆணரல்ரநரெ, அல்னரஹ் அர்ெபின் ங்ெஷப 

அர்ெள் ங்ெள் திில் ஶரல்ிஷடந்ஷப் ஶதரன ஶரன்றும் 

சூழ்றஷனிலும், அத்ஷெ ருத்றலும்ற்தடுத்துெறநரன் .இது 

றரிெளுக்கு அர்ெஷப தரிெரசம் வசய்ற்ெரண ரய்ப்ஷத வெரடுக்ெறநது. 

 ஆணரல் இந் றரிெபின்பணம் ற்றும் ஶெனறக்குப் திநஶெ அல்னரஹ் 

ணது ல்னஷின் ற்வநரரு வபிப்தரட்ஷட அனுப்புெறநரன்அன் 

வரடர்ச்சறரண சூழ்றஷனெஷப உருரக்குெறநரன் , அது இறுறில் இந் 

ீர்க்ெரிசறெபின் இனக்ஷெ அஷட றகுக்ெறநது 

அரது, அல்னரஹ் ணது ல்னஷஷ இண்டு பஷந 

வபிப்தடுத்துெறநரன்: பனரரெ, அல்னரஹ் (சுப்ஹ்) அனுஷட 

தூரின் ரழ்ரபில் அர்ெபின் வசல்ெபின் பனரெ, ன் ெங்ெபின் 

[அல்னரஹ்ிணரல் தனப்தடுத்ப்தட்ட இஷநதூரின்ெம் ] னறஷஷக் 

ெரட்டுெறநரன். இண்டரரெ, அனுஷட தூரின் த்றற்குப் திநகு , 

இந் இஷநதூரின் சலடர்ெள் ல்னர ஷெரண சறங்ெளுக்கும் ஆபரகும்  

ஶதரதும்ணது ல்னஷஷெரட்டுெறநரன் .றரிெள் புற  உத்ஶெத்துடன் 

தூரின் தி அது த்ஶரடு அங்ஶெஶ படிந்துிட்டது ண ம்தத் 

வரடங்குரர்ெள். இந் தூரின் சலடர்ெளும் இப்புக்கு [ங்ெள் அறவுக்கு] 

உள்பரரர்ெள் ன்று அர்ெள் றஷணக்ெறநரர்ெள்.இந் இக்ெத்றன் 

(ஜரஅத்) உறுப்திணர்ெள் கூட ங்ெள் பதுவெலும்பு உஷடக்ெப்தட்டது 

ஶதரன சந்ஶெம் வெரள்பத்  வரடங்குரர்ெள்.சறன ெறழ்ச்சறற்ந தர்ெள் 
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இந் தூஷ றுக்கும்  அபிற்க்குவசல்ரர்ெள். அப்ஶதரதுரன் 

அல்னரஹ் ணது சக்றஷபம் றநஷணபம் ெரட்டுரன் , சறத்றல் 

இருக்கும் இந் சபெத்ஷ அன் ெரப்தரற்றுரன்.  ணஶ ெஷடசறஷ 

செறத்துக்வெரள்தர்ெள் சர்ல்னஷபள்ப அல்னரஹ்ிடறருந்துள்ப 

இந் அற்புத்றற்கு சரட்சறெபரெ இருப்தரர்ெள். 

 இது யஸ்த் அபுதக்ெர் (னற) ெரனத்றல் டந்ஷ  ஶதரன்று உள்பது. 

யஸ்த் பயம்து (மல்) அர்ெபின் ம் வதரருத்ற்நரெக் 

ெருப்தட்டது ற்றும் தன அநறர ரஶடரடிெள் யஸ்த் பயம்து 

(மல்) ஷறுத்ணர். யஸ்த் பயம்து (மல்) அர்ெபின் ஶரர்ெள் 

ீப படிர ஶசரெத்றல் இருந்ணர். இந் பக்ெறரண ருத்றல் , 

அல்னரஹ் யஸ்த் அபூதக்ெஷ (னற) உறுறரெ றஷனவதந வசய்ரன் , 

அர் பனரெ அல்னரஹ் அணது ல்னஷின் வபிப்தரட்ஷடக் 

ெரட்டிணரன். இந் ல்னஷின்  இண்டரது வபிப்தரடு றச்சரெ 

றெப் வதரிரகும். 

 ஆெஶ, அல்னரஹ்ின் ல்னஷின் இந் இண்டரது வபிப்தரடு 

ன்ணவன்நரல், உன்ண தி (மல்) அர்ெபின் ருஷெக்குப் திநகு , 

குனரஃதர-இ-ீீன், பஜரறத்ெள் இருந்ணர் , தின்ணர் பந்ஷ 

நூற்நரண்டில் ரக்குறுறபிக்ெப்தட்ட மறஹ் யஸ்த் றர்சர குனரம் 

அெது(அஷன) ின் ருஷெ , ற்றும் நூறு ஆண்டுெளுக்கு பன்ணர் , 

அல்னரஹ் யஸ்த் பஸ்னறஹ் வூத் (னற)  ஷ அனுப்திணரன். இந் 

ற்ஶதரஷ நூற்நரண்டிலும் ஒரு பஸ்னறஹ் வூத்   உள்பரர்ெள், 

வணன்நரல் இஷந ஶதரஷணெள் அறெர  பஷணப்புள்ப க்ெபரல் 

றறக்ெப்தடுஷபம் அர்ெபின் ம்சங்ெள் றறுப்தடுஷபம் 

அல்னரஹ் ன்கு அநறரன். 
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இந் நூற்நரண்டின் வரடக்ெத்றல் அல்னரஹ் ணது ெலீதத்துல்னரஷ 

ளப்திணரன், அர்ரீத்ஷக் வெரண்ட ஒரு இஷநதூருக்குப் தின்ணர் 

அரது யஸ்த் பயம்து (மல்)  அர்ெளுக்கு தின்ணர் அல்னரஹ் 

அனுப்தி ெலீதரத்துல்னரஹ் ஆரர். இந் அஷப்தில்ரன் இந் சயறஹ் 

அல் இஸ்னரம் (இஸ்னரத்றன் இந் உண்ஷரண ஶதரஷணெள்) புத்துிர் 

வதறும் வதரருட்டு இஸ்னரத்றன் பன்ஶணற்நபம் அன் வற்நறபம் 

ங்ெறிருக்ெறநது, இது ஒரு ஆசலர்றக்ெப்தட்ட அஷப்தரகும் , வணணில் 

இது அல்னரஹ்ிணரல் பர்க்ெப்தட்டது , சறனர் ம்புது ஶதரல் 

ணிணரல் அல்ன (அரது , ஒருர் தஷடத்ணிடறருந்து ருெறந  

இஷந வபிப்தரடு, உத்ஶெம் அல்னது இஷந வசய்றஷப் 

வதநரிட்டரலும் ஶர்னறன் பனம் - ரக்குெள் பனம் ஒருர் 

ஶர்ந்வடுக்ெப்தடுெறநரர்). 

ஆெஶ, அல்னரஹ் ங்கு  ரன் ஶர்ந்வடுக்ெப்தட்டஷ  

அனுப்புெறநரஶணர அந் அஷப்ஶத அருள்வதற்ந அஷப்தரகும், அது ஒரு  

ீர்க்ெரிசணத்றன் திறதனறப்பு ற்றும் இது அஷணத்து ஷெரண 

பன்ஶணற்நத்றற்கும் ஒரு பளஷரண உத்ரம்  ஆகும். ணஶ, 

இது குறுெறரெ இருக்ெ ஶண்டி ஷனப்தரகும் - குறுெற ஆணரல் 

இணிஷரணதும் ஆகும், சறநறது சறநறரெ அஷணரலும் புரிந்து 

வெரள்பக்கூடிரகும், இன்ர-அல்னரஹ், இஶ ஷனப்தில்  அடுத் 

ரம் ரன் வரடருஶன் . அல்னரஹ் ணது அருபரல் ஶஷரண 

ஞரணத்ஷ ணக்கு அபிப்தரணரெ. [ஆீன்]. 

அழயிப்னைள்: 

ஆனப்புரஷச் ஶசர்ந் ம்  ரய்ப் அீர் யரிஸ் சரயறப் (அவனப்தி) 

அர்ெபின் ஷணி ஜணதர சறர யரிமறன் ம் குநறத் ஶசரெரண 



10 
 

வசய்றஷ ரன் அநறிக்ெறஶநன் . இன்ணர னறல்னரயற  இன்ணர 

இஷனயற ரஜறஊன். 

 2020 ஜணரி 08 அன்று , ரன் யஜ்ஜளத் வரளஷெக்ெரெ 

ிறத்ஶதரது, இந் சணம் தன பஷந ன் ரில் ந்து: 

இன்ணரனறல்னரயற  இன்ணர இஷனயற ரஜறஊன். 

ரன் வுளூ வசய்து படித்தும் , வுளூவுக்குப் திநகு வசய்பம்  துரிற்க்கு 

தறனரெ இந் சணம் ீண்டும் தன பஷந ன் உடுெபில் ந்து . சறன 

ஶரசரண வசய்றெள் , ெஷனெள், துக்ெங்ெள் ற்றும் சறங்ெள் 

இருக்கும் ன்று ரன் புரிந்துவெரண்ஶடன் , தின்ணர், ெரஷனில் ஒரு 

திச்சறஷணில் ஒரு ஶசரெரண வசய்ற ந்து , இில்க்ரிப் 

வரளஷெக்கு திநகு, சறர யரிஸ் சரயறதரின் ஷநின் ஶசரெரண 

வசய்ற ணக்குக் ெறஷடத்து. 

ணது வள்பிக்ெறஷவசரற்வதரறவுெபில் ரன் தன பஷந  அநறித்து 

ஶதரல் அர்ெள் றெவும் உடல்றஷன சரிில்னரல் இருந்ரர்ெள் . 

அர்ெளுக்கு து  56. அர்ெபின் திநந் ஶற னரற்று சறநப்பு 

ரய்ந்து, வணன்நரல் அர்ெள் ரர்ச் 10 ஆம் ஶற திநந்ரர்ெள் [ 10 

ரர்ச் 1963], ரர்ச் 10 ஆம் ஶற ரன் ம்  ஜரஅத் உல் சயறஹ் அல் 

இஸ்னரம் அறெரப்பூர்ரெ வரரீறமறல் தறவுவசய்ப்தட்டது  

அதுவும் சர்ஶச ஶரக்ெறல் . அர் ஜணரி 08, 2020 அன்று ரஷன 5 

ிக்கு ஃதரத்ரணரர்ெள் (இந்றரில் உள்ளூர் ஶம் /ஶெபர) , 

றுரள் [ 09 ஜணரி 2020] ெரஷன 10.00 ிக்கு அது ெர் ம்  

ரய்ப் அீர் யரிஸ் சரயறப் அது ஜணரமர  வரளஷெஷ 

டத்றணரர்ெள்.12.30 ிக்கு (இந்றர / ஶெபரில் உள்ளூர் ஶம்).  

அர்ெள் ல்னடக்ெம் வசய்ப்தட்டரர்ெள். 
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 அர் ணது ெர் ற்றும் இண்டு குந்ஷெபரண ஃதிஶரஸ் 

அஹ்த் சரயறப் ற்றும் ஶரஷ்ணி சயறதரஆெறஶரஷ ிட்டுச் 

வசன்றுள்பரர்ெள். அர்ெள் ஶெபரின் சறரஜ் க்ெறணின் ம் பல் சர் 

சரயறதரவும் ஆரர்ெள் . அர்ெள்இஷந வபிப்தரட்டில் றெவும் 

ஶர்ஷரணரெவும், அர்ெள் ன்னுடன் க்ெரண வரடர்திலும் 

இருந்ரர்ெள். அர் ணது ரழ்க்ஷெில் றஷந ிங்ெஷபச் சந்றத் 

ஒரு வதண்ி. 2017 ஆம் ஆண்டில் ஶெபரவுக்கு ங்ெள் பல் 

தத்றன்ஶதரது அது டீ்டில் அஷப் தரர்க்ெ ங்ெளுக்கு ரய்ப்பு 

ெறஷடத்துஇது ணக்கும் ன்  குடும்தத்றணர்க்கும் ெறஷடத் 

ரிரஷரகும்.அர் ப்ஶதரதும் புன்ணஷெபடன் , ெண்ிரெ, 

ெணிரெ இருந்ரர்ெள் , அல்னரஹ்வுக்கும், அனுஷட 

ெலீதரத்துல்னரவுக்கும், ீன்-இ-இஸ்னரறற்கும் றகுந் அன்பு 

வெரண்டிருந்ரர்ெள். 

ம்ரய்ப் அீர் யரிஸ் சரயறப் ற்றும் அது குந்ஷெளுடன் இச்  

ஶசரெ றெழ்ில் வதரறுப்புடன் றன்ந ஜரத் உல் சயறஹ் அல் 

இஸ்னரத்ஷ [இந்றரின் தல்ஶறு இடங்ெபில்: ஶெபர ற்றும் 

றழ்ரடு] சரர்ந்  ணது சலடர்ெள் அஷணருக்கும் ன்நற வரிிக்ெ 

ிரும்புெறஶநன். இந் இறுற சடங்ெறல் உி ெம் வெரடுக்ெ ங்ெர 

ஶெபரின் ஜரத் அஹ்றரவுக்கு ரன் ன்நற கூறுெறஶநன் .அர்ெள் 

‘அயருக்கும் உண்நனள அன்ன , ஸயறுப்ன எதுவும் இல் ’ ன்ந 

உண்ஷரண குநறக்ஶெரஷப வபிப்தடுத்றணர்இஸ்னரத்றன் உண்ஷரண 

ஶதரஷணெஷபப் தன்தடுத்துற்ெரண புநக்ெிப்ஷத அர்ெள் 

ஷெிட்டணர் [அரது ,அஶ இஸ்னரற ம்திக்ஷெ  வெரண்டம் செ 

சஶெரருக்கு உவுல்]. ரர -அல்னரஹ். ரம் இப்தடித்ரன்ஒரு 
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ீணின்அரது இஸ்னரத்றன்  சஶெர சஶெரரிெஷபப் ஶதரன ர 

ஶண்டும்,  

 இன்ர-அல்னரஹ், சனரத்-உல்-ஜளம்ரவுக்குப் திநகு , ரம் சறர 

யரிஸ் சரயறதரின்ரஸ் ஜணரசர ெரிப் வரளஶரம் . அல்னரஹ் 

அர்ெஷப ஜன்ணத்-உல்-ஃதிர்ரவ்மறல்பதரக்ெரக்குரணரெ! 

(ஆசலர்றக்ெப்தட்டரெ), அருஷட வசரர்க்ெம் அனுக்கு 

(அல்னரஹ்ின்) றெ வருக்ெரணரெ  ஆக்குரணரெ!, ஶலும் அர்ெள் 

வசய் அஷணத்து றரெங்ெளுக்கும் இந் நூற்நரண்டின் இஷந 

வபிப்தரடுெஶபரடு அர்ெளுக்கு இருந் திஷப்திற்கும்அணது 

ஒபிஷ அர் ீது (சறர சரயறதர ) பளஷரக்குரணரெ!அல்னரஹ் 

ணது அன்ஷதபம்  ெருஷஷபம்அர்ெள் ீது வதரறரணரெ 

அர்ெளுக்கு சரந்றஷ அபிப்தரணரெ! ஆீன்! 

அல்னரஹ் ம் ரப் அீர் யரிஸ் சரயறப் ற்றும் அது 

குந்ஷெளுக்கு ஷரித்ஷபம் வதரறுஷஷபம் ருரணரெ. 

இந் துக்ெ , ஶசரெ ருத்றல் அல்னரஹ் அர்ெளுக்கு ன்னுஷட 

அண்ஷின் ஒபிஷபம் ெருஷஷபம் அபிப்தரணரெ,அனுஷடீன்-

இ-இஸ்னரத்றல் ஶர்ஷபடனும் க்ரவுடனுன் ரசறர யரிஸ் சரயறதர 

ற்றும் ஶர்ஷரண சயரதரக்ெள்  - ிசுரசறெள், ஆண்ெள் ற்றும் 

வதண்ெள் - வசரர்க்ெம் ற்றும் பூற தஷடக்ெப்தட்டறனறருந்து இஷந 

வபிப்தரடுெபின் திெரசத்ஷபம் ங்குரணரெ! 

ஆீன், சும் அீன், ர ப்புல் ஆனீன் 

Translated by: 

 

S.H. FAISAL 

 


