
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 – 3 

       

 
  `];uj; fyPg;/j;Jy;yh`;        24 January 2020 
  KdPh; m`;kJ m]Pk; (miy)     (28 Jamadi’ul Awwal 1441 AH ) 

       

ntspaPL  

 mkPh;>  

[kh mj; jkpo;ehL 

Phone No :- 917502272774 
 



2 
 

 

The Promise of Allah to the Prophet & 
the Believers (Pt.3 ) 

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

my;yh`;tpd; thf;FWjp (gFjp 3) 

 உஸெங்ெழலும் உள் தது அத்து றலளளக்ெள் புதழன சலளளக்ெள் 

நற்றும் அத்து பஸ்லீம்ெளுக்கும் தது றளத்தழ ஸதரியித்த 

ிகு லஸ்பத் ஃெலீத்துல்ளஹ் (அய்) அயர்ெள் தஷ்லத் தஅவூது நற்றும் 

சூபள ஃளத்தழலள ஓதழ ‚ி நற்றும் ம்ிக்கைனார்ைளுக்கு 

அல்ாஹ்யின் யாக்குறுதி  குதி-3‛ என்  தப்ில்   ஜுபஆப் 

பருகபகன யமங்ெழளர்ெள்,  

அல்ளஹ் அயனுைன அருளல் என் ஸசனல்ையத்து – யளய்ப்பு, 

தரினம் நற்றும் ஞளத்தழக் ஸெளண்டு என் ப்டுத்தழ 

இத்தப் நழெவும் யிக்ெநளெ ீங்ெள் யளழ்ந்து ஸெளண்டிருக்கும் 

இந்நூற்ளண்டில் உங்ெள் பன் எடுத்துபக்ெ யத்துள்ளன். எஹய ீங்ெள், 

உங்ெளுக்கு தூதுச்ஸசய்தழ ெழைக்ெயில் என்ஹள உங்ெளுக்கு ஒருயரும் 

யிக்ெம் தபயில் என்ஹள, இதுற்ழ அழவூட்ைப்ையில் என்ஹள 

கூ படினளது. 
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எஹய, இந்த செளப்தத்தழன் ஃெலீஃதுல்ளஹ் என் யெனில் , ளன் ஸசய்ன 

ஹயண்டின (ழர்ணனிக்ெப்ட்டுள்) ஹயனச் ஸசய்ெழஹன் . அல்ளஹ்ஹய  

இம்பக்ெழன ஸசய்தழன அிக்ெ என் யமழைத்தழ இனக்குெழன்ளன்; 

ஏஸில் ள ீங்ெள் உங்ெ ைத்தயன் பன் ழற்கும்ஹளது ீங்ெள் 

எதபம் அழந்தழருக்ெயில் என்று கூபடினளது. ‚னளரும் எதபம் 

ஸசளல்யில்; எக்கு ஸசய்தழெழைக்ெயில்‛ என்று உங்ெளல் 

கூபடினளது. உங்ெப் ைத்தயிைம் உங்ெளல் இதக் கூ 

படினளது! இ அழவுறுத்தழன்டி அல்ளஹ் எக்குக் ஸெளடுத்துள் 

ணின ளன் ஸசய்ெழஹன். என் ஏற்றுக்ஸெளள்யதற்ஹெள அல்து 

ழபளெரிப்தற்ஹெள ீங்ெஹ ஸளறுப்ஹற்றுக்ஸெளள் ஹயண்டும். இத 

ஏற்றுக்ஸெளள்யஹதள, இஸசய்தழனிழருந்து பெந்தழருப்ிக் ஸெளள் யஹதள 

உங்ெளுைன யிருப்ம். ீங்ெள் ஒவ்ஸயளருயரும் உங்ெளுைன 

ஸசனல்ெளுக்குப் ஸளறுப்ளினளயரீ்ெள், தீர்ப்புளில் ைத்தயளல் 

ெணக்குக் ஹெட்ெப்ைவுள்ரீ்ெள்.இத்தற்ெளழெ உெழல், ளம் அயரும் 

னணிெளஹயளம், ளம் இந்த உெழல் தற்ெளழெநளெஹய இருந்து 

ஸெளண்டிருக்ெழன்ஹளம்; எஹய ளம் நறுநனப் ற்ழ 

சழந்தழக்ெஹயண்டிபள்து, ஏஸில் நபணத்தழற்குப் ின்னுள் யளழ்க்ெஹன 

ழபந்தபநளதளகும். 

இப்ஹளது ளன் சூபள அன்-நூரில்  உள் ஒரு யசத்த (24:56) ஹநற்ஹெளள் 

ெளட்டுெழஹன்.அதழல்அல்ளஹ் : ‚அயன் அயர்ைளுக்ைாை பாருந்திக் 

பைாண்ட நார்க்ைத்தில் அயர்ைக ிச்சனநாை ிகப்டுத்துயதாை ‛ 

கூறுெழன்ளன். இதுஹள சூபள அல்-நளனிதள (5:4)ல் அல்ளஹ் ஹநலும் 

கூறுெழன்ளன், ‚இன்கன திம் உங்ைளுக்ைாை உங்ைள் நார்க்ைத்கத 

ரிபூபணநாக்ைி யிட்படன் ; பநலும் ான் உங்ைள் நீது என் 
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அருட்பைாகடகனப் பூர்த்தினாக்ைி யிட்படன்; இன்னும் உங்ைளுக்ைாை ான் 

இஸ்ாம் நார்க்ைத்கதபன (இகசயாதாைத்) பதர்ந்பதடுத்துள்பன்‛. 

இதன் ஸளருள் என்ஸயன்ளல் அல்ளஹ் (சுஹ்)-யளல் ஏற்டுத்தப்ட்டுள், 

அருள்புரினப்ட்டுள் அநப்ின் பம் இஸ்ளம் த்தபம் , 

ெண்ணினத்தபம் ஸறும்  என்த பன்ிறுத்தழ இறுதழ அழயிப் 

ஸயினிடுயளன் அதழல் அயன் ஸதளைர்ந்து இஅரு, அயது 

ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்ை அடினளப, அயது ஃெலீத்துல்ளஹ்ய அனுப்ிக் 

ஸெளண்ஹைனிருப்ளன், அயது ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்ை அடினளரின் பநளெஹய 

அயன் உெயில் இஸ்ளநழன நளர்க்ெம் ஸயற்ழனைன அனுநதழப்ளன். 

ளன் ஏற்ஸெஹய ெைந்த இபண்டு ஸயள்ிக்ெழமந உபெில் 

யிக்ெழனதுஹளல், புித ி(றல்) அயர்ெள் இஸ்ளத்தழன் யிதன 

யிதத்தளர்ெள், புிதநள, ரிபூபணநள லஸ்பத் பலம்நத் (றல்) 

யிதத்த அஹதப் ணினத் ஸதளைர்யது ெட்ைளனநளகும். அயர்ெள் 

இஸ்ளத்தழன் யிதன யிதத்தளர்ெள். ஆளல் இன்று என் 

ஆெழயிட்ைது? பஸ்ழம்ெளுக்கு என் ஆெழயிட்ைது? இஸ்ளத்தழன் 

உண்நனள ஹளதெள் எங்ஹெ ஹளய்யிட்ை? நது அன்ிற்குரின 

ி(றல்) அயர்ெள்  யணீளக்க்கூயில்..***, ிபத்ஹனெநளெ இத்தப்பு 

ற்ழன தழருக்குர்ஆின் யசம் அருப்ட்ைஹளது அதழல் அல்ளஹ் 

கூறுெழளன்: ‘ய ஆலரீ நழன்கும் ம்நள னல்லகூ ிலழம்’ 

‚இயர்ைளுடன் பசபாத (ிற்ைாத்த)யர்ைளுக்ைாைவும் ‚(சூபளஅல்ஜஷம்ஆ 62:4) 

இந்த யசத்தழல் நழெச் சழந்த பன்ழயிப்பு உள்து , அதழல் இந்த 

உண்நனள ஹளதெள் [இஸ்ளத்தழன் ஹளதெள்] நீப்டும் இறுதழ  

ளட்ெில் புித ி (றல்) அயர்ெின் யருெனின்  ஹளக்ெம் நற்றும் 

இஸ்ளத்தழன் ஹளதெள் குழத்து சழர் ஹெள்யி எழுப்க்கூடும் , அவ்யளறு 
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ைக்கும்ஹளது அல்ளஹ் (சுஹ்) ழச்சனநளெ இந்த றலஹீ் அல் 

இஸ்ளத்த (உண்ந இஸ்ளத்தப்) ளதுெளக்ெ ஒரு ிபதழழதழன 

அனுப்புயளன். இவ்யசம் அருப்ட்ைஹளது, லஸ்பத் பலம்நத்(றல்) 

அயர்ெள் ன்கு அதப் புரிந்து ஸெளள் யத்தளர்ெள். ஏஸில் அயர்ெள் 

கூழளர்ெள்: “வ் ெளல் ஈநளனு பஅல்ென் ிஸ்றஶபய்னள 

ளலுலஷ பஜ்லும் நழன் லளவுளஇ” புஹாரி-ைிதாபுல் தஃப்ஸீர்). 

அயர்ெள் இவ்யளர்த்தெ கூறும்ஹளது, அயர்ெள் தநது ென றல்நளன் 

ஃளர்றழ அயர்ெின் ஹதளின் நீது யத்தளர்ெள், றல்நளன் ஃளர்றழ ளபசவெ 

யம்சத்த சளர்ந்தயர்ெள் ஆயளர்ெள்..இம்பன்ழயிப்பு ெைந்த நூற்ளண்டின் 

நஸீஹ் ஆெழன லஸ்பத் நழர்றள குளம் அலநத்(அ) அயர்ெின் 

ெளத்தழல் ழஹயழற்று., ஆளல் இம்பன்ழயிப்பு இஹதளடு ழவு 

ஸற்றுயிைளது; தற்ெளத்தழலும் அல்ளஹ் அனுப்ிய்னள் இந்த எின 

அடினளின் யருெனளல் அதுத் ஸதளைர்ந்து உணபப்டுெழது. அல்ளஹ்யளல் 

அனுப்ப்ட்டுள் இந்த எின அடினளன் புித ி(றல்) அயர்ெின் 

ணினத் ஸதளைபக்கூடின அடினளனும், ளதுெளயனும் ஆஹயன்; ஹநலும் 

ளன் புித ி(றல்) அயர்ெின் நீதும் நதழப்ிற்குழன யளக்ெிக்ெப்ட்ை 

லஸ்பத் நஸீஹ்(அ) அயர்ெின் நீதும் உறுதழனள ம்ிக்ெக் 

ஸெளண்ையளஹயன். லஸ்பத் நஸீஹ் நவூத்  (அ) அயர்ெின் நஸீஹ் 

யளதத்த லஸ்பத் பலம்நத்(றல்) அயர்ெின் உம்நத்த சளபத 

ஒருயபளல் எவ்யளறு ஸசய்னபடினளஹதள அஹதப்ஹளன்று இக்ெளத்தழன் 

ஃெலீத்துல்ளஹ்யளெழன அல்ளஹ்யின் அடினளனும் லஸ்பத் 

பலம்நத்(றல்) அயர்ெின் உம்நத்த சளபதயளெஹயள அல்து லஸ்பத் 

நஸீஹல நவூத்(அ) அயர்ெின் ஜநளஅத்த சளபளதயளெஹயள 

இருக்ெபடினளது. எஹய, இஸ்ளத்தழன் (றலஹீ் அல் இஸ்ளம்) அசல் 

ஹளதெ உனிர்ப்ிக்ெ அல்ளஹ்யளல் ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்ையப 
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புிதி (றல்) நற்றும் நதழப்ிற்குழன யளக்ெிக்ெப்ட்ை நஸீஹ் (அ) 

அயர்ெின் சபதளன யட்ைத்தழழருந்து ிரிக்ெஹயள யிக்ெஹயள படினளது. 

அயர் இவ்யிருயபபம் நழெ உறுதழனளெ ின்ற்றுயபளெ இருக்ெஹயண்டும்: 

பதளயது ஃ ெளத்தபன்ிய்னனீ் (ிநளர்ெளுக்ஸெல்ளம் பத்தழப), 

அடுத்தது ெளத்தபல்குஃள (ெழஃளக்ெளுக்ஸெல்ளம் பத்தழப). ி ெரீம் 

லஸ்பத் பலம்நத்(றல்) அயர்ெிைத்து ற்றுதல் இல்ஸனன்ளல் 

லஸ்பத்நறழஹ்நவூத் (அ) அயர்ெின் யருெக்கூை நதழப்ில்ளநல் 

ஹளய்யிடும். 

எஹய ளன் ஹநற்ஹெளள் ெளட்டின லதீறப் ற்ழ [லஸ்பத் அபு லஶபபள 

(பழ) அழயித்தளர்ெள்] , லஸ்பத் பலம்நது(றல்) அயர்ெள் கூறுெனில் , 

ம்ிக்ெ (ஈநளன்) பூநழனில் நந்து , ெளர்த்தழெ ட்சத்தழபத்த 

அைந்தளலும் றஶ பய்னள என் ட்சத்தழபத்த அைபம் யப , [இந்த 

லதீற ளன் உங்ெளுக்கு ி (றல்) அயர்ெின் யளர்த்தெிழருந்து 

புரின யக்ெழஹன்] ின்ர் அல்ளஹ் ஒருயர் அல்து பளல் இந்த 

ம்ிக்ென நீண்டும் பூநழக்கு ஸெளண்டு யருயளன். 

ஆெஹய, ம்ிக்ெ, இ ஹளத நித ெெளல் எந்த  அவுக்கு 

உதளசவம் ஸசய்னப்ட்ைஸதன்ளல் இந்த உண்நனள இஸ்ளநழன 

ஹளதெ புத்துனிர் ஸயக்ெ  ஒவ்ஸயளரு பபம் 

அல்ளஹ்(சுஹ்) ஒருயப அனுப் ஹயண்டினிருந்தது என்தப்ற்ழ சற்று 

சழந்தழபங்ெள். அல்ளஹ்யளல் ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்ை இந்த இஅநப்ின் 

ஸதளைர்ச் சழஎவ்யளளஸதன்ளல், அல்ளஹ் (சுப்ஹ்) தது 

ெழஃத்துல்ளஹ்ய அனுப்புயளன், அயர் நழகுந்த நெழநபைனும், 

சழப்புைனும்,தன் ஸயிப்டுத்துயளர்; ஏஸில் அயர் சுனஹந 

அல்ளஹ்யளல் ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்டு அனுப்ப்ட்ையபளயளர். 
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‚என்ிடநிருந்து உங்ைளுக்கு ிச்சனநாை ல்யமி(கனக் ைாட்டும் 

அிவுகபைள்) யரும்பாது , னார் என்னுகடன (அவ்) யமிகனப் 

ின்ற்றுைிார்ைபா அயர்ைளுக்கு எத்தகைன னபம் இல்க , 

அயர்ைள் துக்ைப்டவும் நாட்டார்ைள்.‛ (அல்க்ைபா 2:39). 

தழருக்குர்ஆின் இன்ஸளரு யசத்தழல் அல்ளஹ்(சுஹ்) கூறுெழளன்: 

‚அயப தன் தூதகப பர் யமியுடனும் , சத்தின நார்க்ைத்துடனும் அனுப்ி 

கயத்தான் - பஷ்ரிக்குைள் (இகண கயப்யர்ைள் , இம்நார்க்ைத்கத) 

பயறுத்த பாதிலும் , எல்ா நார்க்ைங்ைகயும் இது நிகைக்குநாறு 

பசய்னபய (அவ்யாறு தன் தூதகப அனுப்ிான்.)‛ (அத்தவ்ா 9:33) 

அல்ளஹ்(swt)ஹய தன்னுைன தூதப  (இ) யமழெளட்டுதலுைன் சத்தழன 

நளர்க்ெநள ற லஹீ் அல் இஸ்ளம்  எனும் இந்த உண்நனள 

நளர்க்ெத்தழன் உண்நனள ஹளதெள்  புத்துனிர் ஸ அனுப்புெழளன்  

என்து நழெவும் ஸதியளெ உள்து ; எஹய இத யிை ஸதியள 

யிக்ெங்ெள் எதுவும் இல். 

ளன் குழப்ிட்ை இபண்டு யசங்ெிலும் ஒரு ஸசய்தழபம் , அதஹளடு ஒரு 

எச்சரிக்ெபம் உள்து  அதளயது இந்த ஸதய்யெீ அநப்ிழருந்து ீங்ெள் 

உங்ெ திநப்டுத்தழக் ஸெளண்ைளஹளஅல்ளஹ் தன் யமழெளட்டுதலுைன் 

அனுப்ின தூதரிைநழருந்து யிெழச் ஸசன்ளஹள , உங்ெளுக்கு இ  அருள் 

அல்து பன்ஹற்ம் நற்றும் ஸயற்ழ ெழைப்து சளத்தழனநழல்.  

இந்தயிக்ெம் [அல்து உட்குழப்பு]ஹநற்கூழன இந்த யசங்ெில் 

அநந்துள்து பற்ழலும் ஸதியளெ உள்து.  இது அல்ளஹ்யின் 

யளர்த்தனளகும். அல்ளஹ் தன்  சத்தழன நளர்க்ெத்த பப்புயதற்ெளெ  தது 

தூதுச் ஸசய்தழ நற்றும் யமழெளட்டுதலுைன்  அனுப்ின 

ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்ையரின் யட்ைத்தழல் இருப்யர்ெளுக்ஹெ  ஸயற்ழ நற்றும் 
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அியிருத்தழ இருக்கும் . எயர் அல்ளஹ் அனுப்ினயரிைம்  

ஆணயத்துைனும்தற்ஸருநபைன் பெம்  தழருப்புயளஹபள, அயர் தது 

அமழய அையளர், இவ்வுெழலும் நறுநனிலும் ஹதளல்யினையளர். 

ெழளத்-இ-பளரீதீன் (ன்கு யமழைத்தப்ட்ை ெலீளக்ெள்) எனும்  உண்நனள 

அநப்பு இருந்த  யபனிலும் இஸ்ளம் ஹநன்ஹநலும் பன்ஹழ  

ஸயற்ழனைந்தத 1400 ஆண்டுெளுக்கும் ஹநளஇஸ்ளநழன யபளறு 

சளட்சழனநிக்ெழது. பஸ்ழம்ெள் தங்ெள் தீன  ஸசனல்ெளல் இந்த அரு 

இமந்தஹளதுஸயற்ழ நற்றும் ஸசமழப்ின் சூரினன் நந்தது . லஸ்பத் 

பலம்நத் (pbuh) அயர்ெின் நயிற்குின் இயன் பஸ்ழம்ெளுக்கு 

நழெச்சழந்த தயர்ெ அருிளன், பஸ்ழம்ெள் ஒருங்ெழணந்து 

தவ்லீதபம்  லஸ்பத் பலம்நத் (pbuh) அயர்ெின் ஹளதெபம் 

ற்ழப்ிடித்தழருந்தளல் பஸ்ழம் சபதளனத்தழளல் ஸயற்ழ ஹநல் ஸயற்ழ 

ஸ படிந்தது. 

அல்ளஹ்யிளல் யமழ ைத்தப்ட்ை ெழஃளக்ெின் 30 யருை ெளெட்ைத்தழல் 

இஸ்ளத்தழன் புெழ் அஹபினள நட்டுநல்ளநல் உெழன் எல்ள 

பெிலும் ழ ஸற்ழருந்தது. ‚ீங்ெள் உண்நனள 

ம்ிக்ெனளபளெ இருப்ின் ீங்ெள் தளம் உன்தநளயர்ெளெ 

இருப்ரீ்ெள்‛ (3:140) என்று சூபள ஆ இம்பளில் அல்ளஹ் (றஶப்ஹ்) ஒரு 

ழந்தபைன் ம்ிக்ெ ஸெளண்ை சபதளனத்தழற்கு யளக்குறுதழ 

அித்துள்ளன். அதளயது, ீங்ெள் (பஸ்ழம்ெள்) இஸ்ளத்த 

ெயிைளதழருந்தளல் நட்டுஹந ஸயற்ழ ஸறுயரீ்ெள். 

இவ்யளக்குறுதழன ழஹயற்றும் யிதநளெ பஸ்ழம்ெள் எல்ளத் 

துெிலும் எல்ள தழசெிலும் ஸயற்ழ ஸற்றுள்ர். லஸ்பத் 

பலம்நத் (pbuh) அயர்ெின் நயிற்குப் ிகு இஸ்ளத்தழற்க்கு ஏற்ப்ட்ை 
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ஸருக்ெடினள ஹபத்தழல், ெழளஃத்ஹத பளரழதீன் அநப்பு ழறுயப்ட்ைதன் 

ின்ர், இஸ்ளத்தழன் ஸெளடி ெழமக்கு ஆப்ெளிஸ்தளிழருந்து சவ எல் 

யபனிலும் நற்றும் தழரிஹளழ நற்றும் ெழமக்கு ஆஃப்ரிக்ெளயின் யைக்கு 

குதழெிலும் நற்றும் ெளஸ்ினன் ெைழன் யை குதழனிழருந்து 

ஸதற்ெழழருக்கும் எத்தழஹனளப்ினள யபனிலும் நழெ யிபயளெ 

ழழறுத்தப்ட்ைது (நழெ உனர் அந்தஸ்துைன்). அல்ளஹ்யளல் (ஆன்நீெ 

யமழெளட்டுதழன் டி) யமழைத்தப்ட்டு ஏற்றுக்ஸெளள்ப்ட்ை ஃெலீஃளக்ெின் 

பன்ஹற்பம் ஸயற்ழபம் இன்வும் இவ்வுெழற்க்கு 

ஆச்சரினநித்துள்து. 

அச்சநனம் இஸ்ளத்தழன் பன்ஹற்ம் எந்த அயிற்க்கு இருந்தஸதன்ளல் 

நழெ யழநயளய்ந்த எதழரிெளும் கூை பஸ்ழம்ெ தடுக்ெ யழநனற்று 

இருந்தர். இஸ்ளத்தழன் ஸருநபம் பஸ்ழம்ெள் நீதள நரினளதபம் 

எந்த அயிற்க்கு இருந்தஸதன்ளல் நழெப்ஸரின சளம்பளஜழனங்ெளும் 

ஹபபசர்ெளும் அயர்ெின் (பஸ்ழம்ெின்) ஸனபக்ஹெட்ைளஹ டுங்கும் 

ழனில் இருந்தர், அயர்ெின் ஸனர்ெள் கூப்டுயத ஹெட்கும் 

ஸளழுது அயர்ெள் நழகுந்த ெண்ணினம் அித்தர். உண்ந என்ஸயன்ளல் 

இன்று கூை யபளற்ழன் அக்ெளத்த ஆய்வு ஸசய்பம் டுழ 

யபளற்ளசழரினர்ெள் சழந்த யமழெளட்டுதல் ஸற் ஃெலீஃளக்ெின் ெளத்தழல் 

இஸ்ளம் அைந்த நெழநனபம் புெமபம் அழந்து யினப்ைெழன்ர். 

ளய யளசழெள் உெ ஸயற்ழ ஸெளண்ைத அயர்ெளல் புரிந்து 

ஸெளள்படினயில். இது ல்யமழ ெளட்ைப்ட்ை ஃெலீஃளக்ெின் 

(பனற்சழனிளல்) யிந்தஸதன்த அயர்ெள் ழத்துக்கூை 

ளர்ப்தழல். அல்ளஹ் (சுப்ஹ்) அயனுைன தூதப தன் 

யமழெளட்டுதலுைன் அனுப்புெனில், அயர் (அதளயது, அல்ஹ்யின் தூதர், 

ஃெலீஃத்துல்ளஹ்) ஹசுயத ீங்ெள் ஹெட்கும் ஹளது, உண்நனில் 



10 
 

அல்ளஹ்ஹய (அயர் பநளெ) ஹசுெழளன்; ம்ிக்ெனளர்ெளுக்கு 

ற்ஸசய்தழ அிக்ெழன்ளன். 

ளன் கூறுெழஹன்: ற் ஸசனல் ஸசய்பம் ம்ிக்ெ ஸெளண்ை சபதளனத்தழஹப! 

இயளல் ஹதர்ந்ஸதடுக்ெப்ட்ை ஃெலீஃள அதளயது ஃெலீஃத்துல்ளஹ், 

ஒரு சழந்த இ அருளகும், எஹய அயப நரினளதபைன் ைத்துங்ெள்; 

ஏஸில் அல்ளஹ்(சுஹ்) அயப உங்ெிைஹன அனுப்ி 

அல்ளஹ்(சுஹ்) அயர் பநளெ ஹசுெழன்ளன். உங்ெில் ஸரும்ளளர் 

ஈநளில் உறுதழனளெ ழ ழன்று ற்ஸசனல் ஸசய்யத யிைளநல் 

ஸதளைர்யரீ்ெஹனளளல், உங்ெள் நீது அல்ளஹ்(சுஹ்) ஸதளைர்ந்து தன் 

அருப் ஸளமழயளன். அல்ளஹ்யின் நீதும் அயனுைன இ 

அருள்ெின் நீதும் ன்ழ ஹெடு ெளட்ைளதீர்ெள் அயனுைன ஆன்நீெ 

ஸயிப்ளடுெ ஸயறுப்புைன் ஹளக்ெளதீர்ெள் [ஹநலும் இ 

ஸயிப்ளடுெளுைன் யினளைளதீர்ெள்]. லஸ்பத் பலம்நத்(றல்) 

அயர்ெளும், லஸ்பத் நஸீஹல நவூத்(அ) அயர்ெளும் நபணித்து 

யிட்ைளர்ெள், ஆளல் அல்ளஹ்யளல் அனுப்ப்ட்ை அயர்ெின் ஒி 

அணனயில் அவ்ஸயளி ஸதளைர்ந்து ஒி யசீழ உெழன் ப 

படுக்குெஸனல்ளம் ிபெளசப்டுத்தும். ஆண், ஸண் அயபபம் 

சரினள ளதனில் யமழ ைத்தும். இந்த ஆன்நீெ ஒினின் ெதழர்ெள் 

அல்ளஹ்யின் ஃெலீஃள – ஃெலீஃத்துல்ளஹ் பநளெ ிபதழழக்ெழன். 

எஹய அல்ளஹ்யின் ஃெலீஃளய ெயிட்ைளல் ஒிபம் ெழைக்ெளது; 

உண்நனள யமழெளட்டுதலும் ெழைக்ெளது. 

 எபய, இதுபய உக்ைத்கத கையிடுயதற்க்கும் பசயிபனற்ைாநல் 

இருப்கத கையிடுயதற்க்குநா பபநாகும் [அல்ாஹ் நற்றும் 

அயனுகடன ஃைலீஃாத்துல்ாஹ்யின் அகமப்க பாக்ைி]. யாருங்ைள், 

இருிிருந்து பயிபன யாருங்ைள், சூரினன் உதித்து யிட்டது. 
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