
ெவளிய�ீ : அமீர் ஜமாத், 

TNJUSAI பத்த�ரிைக ��மம், 

தம�ழ்நா�. ெசல் : 917502272774 

E.Mail : Jusai.tn@gmail.com

18 ரஜப் 1439 �ஜ்�
(06 ஏப்ரல் 2018)(06 ஏப்ரல் 2018)(06 ஏப்ரல் 2018)

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத்
அ�ம்(அைல) அவர்க�ன் �றப்�ைரஅ�ம்(அைல) அவர்க�ன் �றப்�ைரஅ�ம்(அைல) அவர்க�ன் �றப்�ைர

ெபா�ள் �யாகம்ெபா�ள் �யாகம்ெபா�ள் �யாகம்

�ம்ஆ உைர�ம்ஆ உைர�ம்ஆ உைர

Tamil Translation of Friday Sermon
by Khalifatullah Hazrat Munir
Ahmad Azim dated on: 18/11/2016



ِحيم   ِن الر� مَ حْ بِْسِم هللا�ِ الر�

1

உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� சஹாபாக்கள் ��ய சஹாபாக்கள்
உள்பட உல�ல் வா�ம் அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன
ெத��த்த �ற�, ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�ஃபத்�ல்லாஹ்(அய்ய...)
அவர்கள் தஷ்�த், தஅ�� மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ� “ெபா�ள் �யாகம்”
என்ற தைலப்�ல் ��ஆ ேப�ைர �கழ்த்�னார்கள். அல்ஹம்� �ல்லாஹ்.
�ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ். இந்த வார�ம் ெசன்ற வாரத்�ன் ெதாடர்ச்�யாக
ெபா�ள் �யாகத்ைத பற்� ெதாடர்ச்�ைய ���ன்ேறன்;

கடந்த வாரத்�ல் நான் உங்க�க்� ெத��த்த� ேபான்ேற "ெபா�ளாதார
மற்�ம் அைத சார்ந்த அைனத்� �ரச்சைனக�க்�ம் ம�த �லத்�ற்�ம்
மற்�ம் நம்�க்ைகயாளர்க�க்�ம் உள்ள ஒேர �ர்�" இைறவ��ல் ெசல�
ெசய்வதா�ம். இ�ேவ வ�ைமைய ேபாக்�ம் �றந்த வ��ைறயா�ம். ேம�ம்
அைனத்� �தமான கஷ்டங்க�க்�ம் ேசாதைனக�க்�ம் �கச் �றந்த
�ர்வாக�ம் அைம�ம்.

வ�ைமைய ேபாக்�வதற்கான மற்�ெமா� �ர்� உண்ைமயான இைற
நம்�க்ைக ஆ�ம். ஒ�வர் “சகாத்" மற்�ம் மற்ற  ெபா�ள் �யாகங்கள் �லம்
தங்கள�  நம்�க்ைகைய ேம�ம் உ��ப�த்� அ�க�த்� அந்த ஏக இைற
வனா�ய அல்லாஹ்�ன் அன்ைப ெவல்லலாம். அந்த �ய இைறவனா�ய
அல்லாஹ் ஒ�ேபா�ம் அவன் வ��ல் ெபா�ள் �யாகம் ெசய்பவர்கைள
ைக�டமாட்டான். அவன் ஒ� ேபா�ம் அவர்க�ன் ேதைவகைள இழக்க
ெசய்ய�ட�ம் மாட்டான். என� அன்�ற்��யவர்கேள! நாம் அைனவ�ம் 
 யாசகர்கேள! ஒன்�  நாம் இந்த உலகத்�ற்� யாசகர்களாக ேவண்�ம் அல்ல�
நம்ைம பைடத்த அந்த ரப்��டம் யாசகர்களாக ேவண்�ம். உங்கைள பைடத்த
இைறவ�டம் �ங்கள் யா�ப்பவராக இ�ப்பேத �றந்ததா�ம். �ந்�ப்
ேபா�க்� உண்ைம�ல் இ�ேவ அ��சார்ந்த ெசயலா�ம்.

�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள் சேகாதரர்கேள! �ங்கள் இைறவ�டம்
யா�ப்பவர்களாக இ�ந்தால் �ச்சயமாக அவன� அன்ைபப் ெபறலாம்.
உ��யாக இ� ���க்கப்பட்ட உண்ைம என்ப�ல் எந்த சந்ேதக�ம் இல்ைல.
நம� ஜாமத்�ல் (ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்) ெபா�ப்பாளர்கள்
ெபா�ள் �யாகத்ைத பற்��ம் அதன் �க்�யத்�வத்ைத பற்��ம் மற்ற
ெசயல்கைள �ட அ�க அ��ைர  வழங்��ன்றார்கள். என்� �ல�க்�
தவறான எண்ணம் உள்ள�. இவர்க�க்காக நான் ஒன்ைற
��க்ெகாள்�ன்ேறன்;பா�ங்கள்! ெபா�ள் �யாகத்ைத பற்� நம�
ெபா�ப்பளர்கள்., இல்ைல. மாறாக, அந்த இைறவேன தன� இைறேவதமா�ய
���ரா�ல் �க �றந்த �ைற�ல் ஒ� உண்ைமயான அ�யான் ெபா�ள்
�யாகம் ெசய்ய ேவண்�ம் என்� நமக்� அ��ைர வழங்��ன்றான். எனேவ
என� அன்�ற்��ய சேகாதரர்கேள! நம� ெபா�ப்பாளர்கள் அந்த �ய
இைறவனா�ய அல்லாஹ் என்ன ��னாேனா அைத உங்க�க்� �ண்�ம்
�ைன�ப�த்��ன்றார்கள். இ�ல் எந்த தவ�ம் இல்ைல. இைறவ��ல்
ெகா�ப்ப� உண்ைம�ல் அைத ெசய்த அவ�க்ேக ஆன்�க மற்�ம் ெபௗ�க
ெபா�ளாதார �ன்ேனற்றத்ைத வழங்�ம் என்பைத�ம் �ைன�ல்
ெகாள்�ங்கள்.



ெபா�ள் �யாகம் உங்கள் ஆன்மாைவ �ய்ைமப்ப�த்�வ�டன் தக்வாைவ
ெபற�ம் ஊன்�ேகாலாக �ளங்��ன்ற�. இன்�ம் ��வெதன்றால், இதன்
(ெபா�ள் �யாகத்�ன்) �லம் ஒ�வ�ன் தக்வா �றந்த �ைற�ல்
ெவ�ப்ப��ன்ற�. ேம�ம் இத்�யாகத்தால் அவ�ன் ெசயல்க��ம்
கண்ேணாட்டங்க��ம் மாற்றம் ஏற்ப��ன்ற�. இதனால் அந்த அ�யான்
இைறவ�ன் அன்ைப ெப�வதன் �லமாக அவ�ன் தவ�கள் மற்�ம் ெசயல்
பல�னங்கள் இ�ந்தா�ம் இைறவன் அந்த அ�யாைன மன்�த்�
அவ�ைடய அ��க்� ெசாந்தக்காரனா�ன்றான். அவன� ேமலான
��ைபயால் அந்த அ�யா�க்� தன்�ைடய தவ�கைள ��த்த
ெமன்ேம�ம் உத��ன்றான். ஏெனன்றால், அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ்
�பஹான�தஆலா �ைகத்தவ�ம் ��ந்த ��ைப�ைடயவ�ம் நம�
ெபற்ேறார்கைள�ட�ம் நாம் ேமல் ��ந்த அன்� ெச�த்தக்��யவ�ம் தன�
அன்�ற்��ய அ�யாைன பா�காப்பவ�ம் ஆவான். ேம�ம் ��மைற�ல்
இ�ந்� �க ெத�வாக ெபா�ள் �யாகம் ெசய்�ம் தன� அ�யார்க�ன்
தவ�கைள மன்�க்�ன்றான் என்ப�ம் நாம் அ�ந்தேத ேம�ம்
இத்�யாகத்�னால் அ�யார்க�ன் இைறயச்சம் ெமன்ேம�ம் அ�கமா�ன்ற�.

ேம�ம் இைறயச்சம் ெகாண்ட ஒ� தாய் தன� �ழந்ைத ெசல்வங்கள்
இைறவ��ல் ெசல�ெசய்யாமல் இ�ப்பைத பார்த்� ஒ�ேபா�ம் ம�ழ்ச்�
அைடயமாட்டாள். இ� அக்�ழந்ைதக்� அ� ஒ� ெப�ய �ைம என்�ம்
க�த்தமாட்டாள். மாறாக, அந்த இைறயச்சம் உள்ள தாய் தன� �ழந்ைத�ம்
இந்த ேமலான அ��ல் பங்� ெகாள்ளேவ ��ம்�வாள்.

ேம�ம் எனக்� நன்றாக ெத��ம். �ல ெபற்ேறார்கள் தன� �ழந்ைதகள்
இப்ேபா� தான் ெபா�ள் சம்பா�க்க ஆரம்�த்�ள்ளார்கள் என்�ம் இன்�ம்
அவர்கள� வாழ்க்ைக�ல் �ைலயான இடத்ைத அைடய�ல்ைல (properly
settled in life) என்�ம் ெபா�ள் �யாகத்ைத தள்� ேபா��ன்றார்கள். இன்�ம்
�ல ெபற்ேறார்கள் இைறவ��ல் ெசல� ெசய்வ� �ணான� என்�ம்
க���ன்றார்கள். (அல்லாஹ் மன்�ப்பானாக, நஊ��ல்லாஹ்)

ஆனால் ம��றத்�ல் �ல அ��க்��ய ெபற்ேறார்கள் அவர்கள் ெசய்த
ெபா�ள் �யாகத்தால் அவர்க�க்� �ைடத்த அ�ள்க�க்� மனதார நன்�
ெச�த்�பவர்களாக�ம் இைதப்ேபான்ற அ�ைள அவர்கள� �ழந்ைதக�ம்
ெபறேவண்�ம் என்பதற்காக தன� �ழந்ைதகைள�ம் இதன் பக்கம்
ஊக்��க்�ன்றனர், அல்ஹம்��ல்லாஹ்.. 

இன்�ம் �ல �ழந்ைதக�க்� அவர்கள� ெபற்ேறார்கள் �க�றந்த
�ைற�ல் அல்லாஹ்�ன் வ��ல் ெபா�ள் �யாகத்�ன் தத்�வஞானத்ைத
கற்�க்ெகா�க்�ன்றனர். இதனால் �ல இளம்வய� மக்க�ம் அவர்கள�
வ�மானத்���ந்� இைற ெதாண்�ற்காக அவர்களால் ��ந்த ெபா�ள்
�யாகத்ைத எனக்� அ�ப்��ன்றார்கள். அல்ஹம்��ல்லாஹ், ஆனால்,
இன்�ம் �லேரா இதன் ேமல் எந்த அக்கைர�ம் இல்லாமல் அவர்கள�
ேபாக்�ேலேய உள்ளார்கள். "இைதப்ேபான்ற ெசயல் அவர்க�க்� சாபமாக
அைம�ம்" என்பைத�ம் நான் அவர்க�க்� எச்ச�க்�ன்ேறன்!. என�
அன்�க்��யவர்கேள! உங்க�க்� �ண்�ம் �ைன� ப�த்��ன்ேறன்
இைறவ��ல் ெசல� ெசய்வேத ஒ� நம்�க்ைகயாள�க்� �க�ம் �த்�சா�
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�த்�சா�த்தனமான �த�டா�ம்.  உங்கைள அல்லாஹ் ஒ�ேபா�ம் ெவ�ம்
ைக�டன் அ�ப்பமாட்டான். �ங்கள் அவைன �ைன� �ர்ந்� அவன�
கா�யங்க�க்காக அவன் வ��ல் உங்கள் சக்�க்� உட்பட்� உங்கள�
அைனத்� வ�க�ன் �லம் �யன்� �யாகம் ெசய்தால் அவன் அைத
பன்மடங்காக்� இம்ைம��ம் ம�ைம��ம் வழங்�வான். நம் இைறவ�ன்
இந்த மாெப�ம் க�ைணைய�ம் ெப�ந்தன்ைமைய�ம் பற்�ய
வாழ்க்ைக�ன் இந்த அழ�ய கட்டைளகைள அேனகர் அ�ந்�ெகாள்வ�ல்ைல.

அல்லாஹ்�ன் வ��ல் �யாகம் ெசய்�ன்ற ேநாக்�ல் உள்ள தங்கள�
�ழந்ைதக�க்� ெபற்ேறார்கள் எப்ேபா�ம் ஆதரவாக இ�க்கேவண்�ம்.
மாறாக இந்த �யாகத்���ந்� தங்கள� �ழந்ைதக�க்� தைடயாக
இ�க்�ம் ெபற்ேறார்கள் இந்த அ��ல் இ�ந்� ெவ�ேயற்றப்ப��ன்றார்கள்.
இ� எவ்வா� இ�க்�ற� என்றால் அவர்க�ன் �ழந்ைதகள் இைறவ��ல்
ேசைவ ெசய்ய தயாராக இ�க்�ம் ேபா�ம் இைத ேபான்ற எண்ணம் ெகாண்ட
ெபற்ேறார்கள் அந்த அ��க்��ய �ழந்ைதகைள கண்�ப்ப�ம் ேம�ம்
இைதப்ேபான்ற �யாகங்கள் நம� ெசல்வத்ைத  �ண�க்�ம் ெசயல் என்பைத
ேபான்ற ஆேலாசைனகைள த�வ�ம் ��ந்த மன வ�த்தத்ைத அ�க்�ன்ற�.
இ� உண்ைம�ேலேய �க ேமாசமான �ன்மா��யா�ம். இைதப்ேபான்ற
சமயங்க�ல் உண்ைமயாகேவ நம்ைம பைடத்த அந்த அல்லாஹ்�ன்
கட்டைளையேய �தன்ைமயாக எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்  அதன் �றேக
ெபற்ேறார்க�ன் �ற்ைற�ம் அவர்க�ன் ��ப்பத்�ற்�ம் �க்�யத்�வம்
வழங்கேவண்�ம். உண்ைமயாகேவ இைத ��க்�ரா�ல் �கத்ெத�வாக
இைறவன் நமக்� அ���த்��ன்றான்.  

ஒன்ைற நன்றாக ��ந்�ெகாள்�ங்கள்! ெபற்ேறார்கள் தங்கள�
�ழந்ைதக�க்� இைறக்கட்டைளக்� �ன்��ைம வழங்�வைத
ஊக்��க்�ம் ேபா� தான் அவர்கள் ஒ� �க �றந்த ெப�ந்தன்ைம ெகாண்ட
ெபற்ேறார்களாக�ம் இைறவ�ன் அன்�ற்�ம் பாசத்�ற்�ம் அ��க்�ம்
த��யானவர்களாக�ம் க�தப்ப�வார்கள்.  ஒ�ேவைள அவர்கள் இைறக்
கட்டைளக�க்� மா�ெசய்�மா�ம் அல்ல� தங்கள� �ழந்ைதகள்
இைறவ��ல் ேசைவ ெசய்வதற்க்காக �ற்ப�ம் ேபா�ம் த�ப்பவர்களாக�ம்
இ�ந்தால், ஒ� இைறேநசராக�ம், ெபற்ேறா�க்� �ழந்ைதயாக�ம்
நம்��ள்ள கடைம நம� ெபற்ேறார்கைள ம�ப்ப�ம் அவர்க�க்�
உத�வதாக இ�ந்தா�ம் ஆன்�க ��யாக நம� நம்�க்ைகக்� மாறாக
அவர்கள� ேபாதைன இ�க்�ம் என்றால் அத்தைகய ேபாதைனகைள நாம்
ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய�ல்ைல. இந்த �ழ்�ைல�ல் நம்ைம பைடத்த
இைறவ�ன் அந்த ப�ைமயான ேபாதைனையேய நைட�ைறப�த்�ங்கள்.

இைதப்ேபான்ற அ�கமான சம்பவங்கள் என்�ைடய கவனத்�ற்�
வ��ன்ற�. அதாவ� �ழந்ைதகள் அல்லாஹ்�ன் வ��ல் ெசல�
ெசய்வதற்காக ஆயத்தம் ஆ�ம்ேபா� அவர்கைள ெபற்றவர்கேள அவர்க�ன்
இந்த �யாகத்�ற்� தைடயாக இ�க்�ம் ஆபத்தான �ழ்�ைல�ல்
*அல்லாஹ்�ன் ந� (�தர்)  என்ற �ைற��ம் அல்லாஹ் என்ைன இந்த ��
உலக ��ம்பத்�ன் தைலவனாக �ய�த்�ள்ளான்* என்ற �ைற��ம் எந்த
தயக்க�ம் பய�ம் இன்� அவர்க�ன் ��ம்ப த�ப்பட்ட �ஷ்யங்கைள�ம் 
 என்�டன் ப�ர்ந்� ெகாள்�ன்றனர். எனேவ இந்த �ரச்சைனகைள
இவர்க�க்� இணக்கமான �ைற�ல் �ர்த்� ைவக்�ன்ேறன்.
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இந்த ேகள்� சம்பந்தமாக ஒ� �க்�யமான இைறவசனம் என�
கவன�ட்��ற�. அதாவ�, "வ�ைமக்� அஞ்� உங்கள் �ழந்ைதகைள
�ங்கேள ெகாைல ெசய்யா�ர்கள்." (6-152)

இந்த இைறவசனம் ெபா�வாக உங்க�ன் வ�ைம�ன் காரணத்�னாேலா
அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதகைள பா�காக்க ��யா� என்ற பயத்�னாேலா
அல்ல� உங்கள் நாட்�ன் ெபா�ளாதார �ழ்�ைல காரணமாகேவா
�ழந்ைதகள் ெபற்�க்ெகாள்வ�ல் கட்�ப்பா�கைள (��ம்ப கட்�ப்பா�)
ெசய்யா�ர்கள் என்� தான் ெபா�ள்ப��ன்ற�. ேம�ம் இ� ச�யான
�ளக்க�ம் ஆ�ம். ெபா�வாக இந்த �ஷயத்�ல் இந்த �ளக்கம் ெபா�ந்�ம்
என்றா�ம் ஆன்�க ��யாக இவ்வா�ம் �ளக்கம் அ�க்கலாம். அதாவ�
உங்கள் �ழந்ைதகைள இைறவ��ல் ெசல� ெசய்வ���ந்� த�ப்ப�
உங்கள் ைகயால் அவர்கைள ெகாைல ெசய்�ன்�ர்கள் என்�ம் ெபா�ள்
ெகாள்ளலாம்.

எனேவ நம� ஜமாத்ைத((ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்) ேசர்ந்த மக்கள்
எப்ேபா�ம் இந்த அ��ன் பக்கம் எப்ேபா�ம் �ைன��ற்தவர்களாக இந்த
�யாகத்�ன் அ�ள்கைள�ம் பயன்கைள�ம் ��ந்�ெகாள்பவராக �ளங்க
ேவண்�ம். என� சேகாதரர்கேள! நம� மைறவானவற்ைற அவைன த�ர யார்
அ�ந்�ெகாள்ள ���ம்?! எனேவ, நாம் இந்த �யாகத்�ல் பங்�ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்ற �� ��ப்�ணர்�ம் மனத்தாழ்ைம மற்�ம் உண்ைமயான
உணர்�ம் நம்�ைடேய உ�வாக ேவண்�ம். நாம் உளப்�ர்வமாக நல்ல
எண்ணத்�ல் இந்த �யாகத்�ல் ஈ�ப�த்�க்ெகாண்டாள் அந்த ஏக
இைறவ�ன் அ��க்�ம் அன்�ற்�ம் பாத்�ரமாகலாம். இைத ெசாற்களால்
��வ� க�னமான �ஷயமா�ம், இன்�ம் �லேவைளக�ல் மக்கள்
யாசக�க்� யாசகம் அ�க்�ம் ேபா� நம்ைம �லர் ெதாந்தர� ெசய்வ�
��ந்� த�ர்க்க அல்ல� �ழந்ைதகள் அடம்��ப்பைத ��த்�ம் ேநாக்�டன்
அவர்க�க்� ஏதாவ� ஒன்ைற ெகா�ப்ப� ேபால �ச்ைசக்கார�க்� �ச்ைச
ெகா�க்�ன்றனர், ஆனால் என� அன்�க்��யவர்கேள! �ங்கள் �ற�க்�
ெகா�க்�ம் ேபா� �ட ம�ச்��ட�ம் உங்கள் இதயத்ைத உ�க ெசய்�ம் மன
உ�க்கத்�ட�ம் மன�ைற�டன் இந்த உலகம் நமக்� தற்கா�கமான�
என்�ம் நமக்� �ரந்தரமான ம�ைம உள்ள� என்ற உண்ைமைய ��வ�ம்
உணர்ந்தவராக ெகா�ங்கள். இ� உங்கள் ம�தா�மானத்ைத தட்�
எ�ப்பக்��யதாக இ�க்கேவண்�ம். 

எனேவ �ங்கள் இைத உளப்�ர்வமாக ��ந்�ெகாண்� ஆத்மார்த்தமாக
இைறவ�க்காக இவ்வைக நற்ெசயல்கைள ெசய்தால் அந்த ஏக இைறவா�ய
அல்லாஹ் �பஹான�தாலா அதற்� பகரமாக அந்த அ�யாைன அவன�
தயவா�ம் க�ைணயா�ம் �றந்த �ைற�ல் ெபா�ந்�க்ெகாள்வான். அந்த
வானங்கைள�ம் ��ைய�ம் உங்கைள பைடத்த எல்லாம் வல்ல
அல்லாஹ்ைவ த�ர உங்கைள ேந�ப்பவன் யார்? இன்�ம் அவன்
எப்ப�பட்டவன் என்றால், அைனத்�ம் அ�ந்தா�ம் அவன் ஒ�வேன நம்�டன்
என்ெறன்�ம் இ�ப்பான் என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள் என�
அ�ைமயானவர்கேள!
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இஸ்லாம் ((ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்) என்ற இந்த உடல் ��ல்
�த்�ஸ்�னா�ம் உங்கள் அைனவ�ன் �யாகங்களா�ம் ஒ��ட்டப்பட்�
அந்த ஒ��ட்டப்பட்ட ஒ� பாய்ந்� ெவ�ச்சத்ைத பரப்�ம் ேபா� அதன்
�ன்ேனற்றத்ைத எவரா�ம் த�க்க��யா�. 
 
இவ்வா� ெசய்வதற்� அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் நமக்� உத�
��வனாக!

ஆ�ன்! �ம்ம அ�ன்! யா ரப்�ல் ஆல�ன்!



ெபா�ள் �யாகம் உங்கள் ஆன்மாைவ �ய்ைமப்ப�த்�வ�டன்
தக்வாைவ ெபற�ம் ஊன்�ேகாலாக �ளங்��ன்ற�. இன்�ம்
��வெதன்றால், இதன் (ெபா�ள் �யாகத்�ன்) �லம் ஒ�வ�ன்
தக்வா �றந்த �ைற�ல் ெவ�ப்ப��ன்ற�. ேம�ம்
இத்�யாகத்தால் அவ�ன் ெசயல்க��ம் கண்ேணாட்டங்க��ம்
மாற்றம் ஏற்ப��ன்ற�. இதனால் அந்த அ�யான் இைறவ�ன்
அன்ைப ெப�வதன் �லமாக அவ�ன் தவ�கள் மற்�ம் ெசயல்
பல�னங்கள் இ�ந்தா�ம் இைறவன் அந்த அ�யாைன
மன்�த்� அவ�ைடய அ��க்� ெசாந்தக்காரனா�ன்றான்.
அவன� ேமலான ��ைபயால் அந்த அ�யா�க்� தன்�ைடய
தவ�கைள ��த்த ெமன்ேம�ம் உத��ன்றான். ஏெனன்றால்,
அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் �பஹான�தஆலா
�ைகத்தவ�ம் ��ந்த ��ைப�ைடயவ�ம் நம� ெபற்ேறார்
கைள�ட�ம் நம்ேமல் ��ந்த அன்� ெச�த்தக்��யவ�ம்
தன� அன்�ற்��ய அ�யாைன பா�காப்பவ�ம் ஆவான்.
ேம�ம் ��மைற�ல் இ�ந்� �க ெத�வாக ெபா�ள் �யாகம்
ெசய்�ம் தன� அ�யார்க�ன் தவ�கைள மன்�க்�ன்றான்
என்ப�ம் நாம் அ�ந்தேத! ேம�ம் இந்த �யாகத்�னால்
அ�யார்க�ன் இைறயச்சம் ெமன்ேம�ம் அ�கமா�ன்ற�.

ேம�ம் இைறயச்சம் ெகாண்ட ஒ� தாய் தன� �ழந்ைத
ெசல்வங்கள் இைறவ��ல் ெசல�ெசய்யாமல் இ�ப்பைதப்
பார்த்� ஒ�ேபா�ம் ம�ழ்ச்� அைடயமாட்டாள். இ� அக்�ழந்ைத
க்� அ� ஒ� ெப�ய �ைம என்�ம் க�த்தமாட்டாள். மாறாக, அந்த
இைறயச்சம் உள்ள தாய் தன� �ழந்ைத�ம் இந்த ேமலான
அ��ல் பங்� ெகாள்ளேவ ��ம்�வாள்.

க�ஃப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க� 


