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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹா�க�க்�ம், அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்தப் �ற� ஹஸ்ரத்
ஃக�பத்�ல்லாஹ்(அய்) அவர்கள் தஷ்ஹத் தஅ�� மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா
ஓ�யப் �ற�:
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ஒ� நம்�க்ைகயாள�ன் வாழ்க்ைக�ல் ெதா�ைக இன்�யைமயாத�
மற்�ம் �க�ம் �க்�யமான�ம் ஆ�ம். இ� அவர� நம்�க்ைக�ன்
�ண்க�ல் ஒன்றா�ம். ெதா�ைக என்ப� அல்லாஹ் (தபாரக) �டனான
சந்�ப்பா�ம் அ� உங்கைள அதாவ� நம்�க்ைகயாளைர அவர�
பைடப்பாள�டன் இைணக்�ன்ற�. எனேவ உங்கள் இதயத்ைதத் �றந்�
ைவத்�க் ெகாண்� உங்கள் வாழ்�ற்�ள் அல்லாஹ்(தபாரக)ைவ அைழ�ங்கள்.
அல்லாஹ் (தபாரக) (�ஜ வாழ்�ன்) �க�டத்�ல் �ைழ�ம் ேபா�, அற்�தங்கள்
�கழ்�ன்றன. ெதாடர்ந்� �ரார்த்தைன ெசய்�ங்கள், �ச்சயமாக அல்லாஹ்
(தபாரக) உங்கள் �ரார்த்தைனகைள ேகட்�க் ெகாண்��க்�றான்.இ�
(அதற்��ய) ச�யான சமயத்�ற்��ய ஒ� �ஷயம் மட்�ேம. ஒ�ேபா�ம்
நம்�க்ைகைய இழந்� �டா�ர்கள். அ� ��ந்��ட்ட� என்� �ங்கள்
�ைனக்�ம் ேபா�,   அல்லாஹ் (தபாரக) ஒ� அற்�தத்ைத அ�ப்��றான்.
�ங்கள் மனச்ேசார்வைட�ம் ேபா�,அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கள்
�ரார்த்தைனகைள மறப்ப�ல்ைல. அவன் அதாவ� அல்லாஹ் அதற்��ய
ச�யான ேநரத்�ல் ப�ல�ப்பான், �ங்கள் அல்லாஹ் (தபாரக)�டம்
�ரார்த்தைன மற்�ம் ெதா�ைக�ன் ேபா� ேவ� எந்த �ஷயத்ைத�ம்
ஒ�ேபா�ம் �ைனக்கா�ர்கள். உங்கள் �ரார்த்தைன மற்�ம் ெதா�ைக�ல்
கவனம் ெச�த்�ங்கள். அல்லாஹ் உங்கள் �ன் இ�ப்பைதப் ேபான்�
�ைன� �ர்ந்� ேமற்ெகாள்�ங்கள். உங்கள் மன�ல் ைஷத்தாைன அதாவ�
இப்�ைஸ வர �டா�ர்கள், அல்லாஹ்�க்�ம் உங்க�க்�ம் இைட�ல்
அவைன (ைஷத்தாைன) வர �டா�ர்கள். அல்லாஹ் �கப் ெப�யவன் ஆவான்
[அல்லா� அக்பர்]. அவ�ைடய ேநச�ம் �கப்ெப�யதா�ம்.

�ஃ�ன்கேள! �ங்கள் ெதா�ைகக்�த் தயாரா�ம்ேபா�, (�ன்னதாக) உங்கள்
�கங்கைள�ம், �ழங்ைககள் வைர உங்கள் இ� ைககைள�ம், க��க்
ெகாள்�ங்கள்; உங்க�ைடய தைலகைள (ஈரக்ைகயால்) தட� (மஸ�
ெசய்�) ெகாள்�ங்கள்;. உங்கள் கால்கைள இ� க�க்கால் வைர(க் க��க்
ெகாள்�ங்கள்)  (அல் �ர்ஆன் 5:7)

இந்த ��க்�ர்ஆன் வசனத்�ல் அல்லாஹ் (தபாரக) நமக்�க் கட்டைள
�ட்�ள்ளப�, நாம்  ெதா�ைகக்��ன்  �த�ல் கட்டைள�டப்பட்�ள்ள 
 ஒ�ைவ, அ��ம் ��ைமயான �ைற�ல் ெசய்ய ேவண்�ம். அேதேபால்,
ஒ� ஹ��ல், நம� ேநசத்�ற்��ய �தர் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள்
நமக்� ��னார்கள்: “ஒ� இல்லாத ஒ�வர�த் ெதா�ைக ஏற்�க்
ெகாள்ளப்படா�.” இந்த ஹ�ைஸ இப்�மாஜா அ��த்�ள்ளார்கள். – அதாவ�
ெதா�ைகக்� �ன்னர், ஒ� ெசய்வ� என்ப� எவ்வள� �க்�யமான�!
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யா�ைடய அன்� �ய்ைமயான அன்பாக இ�க்�ன்றேதா அந்த
அல்லாஹ்�டம் �ரார்த்தைன ெசய்�ங்கள், அப்ேபா�, அன்� இயல்பாகேவ
வ�ம். யாைர�ம் தாழ்வாகப் பார்க்கா�ர்கள். அல்லாஹ் (தபாரக) மட்�ேம
அதற்��ய உயர்ந்த இடத்�ல் அமர்ந்��க்�றான். அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் ��
உங்கள� நம்�க்ைகைய ைவத்� ��ங்கள்.. ஏென�ல், அவன்
அைனத்ைத�ம் உங்க�க்காக  ஏற்கனேவ  �ட்ட�ட்��ட்டான். உங்கள�
நம்�க்ைகைய அல்லாஹ் (தபாரக) �ன் �ேத ைவத்� ��ங்கள். இல�வான
மற்�ம் �கமான வாழ்க்ைகக்காக �ரார்த்தைன ெசய்யா�ர்கள், அதற்�
ப�லாக, க�னமான ஒன்ைறத் தாங்�ம் வ�ைமக்காக �ரார்த்தைன
ெசய்�ங்கள். மக்கள் உங்கைள அவம�க்�ம் ேபா�, மற்�ம் உங்கைளக்
��த்� �றம் ேப�ம் ேபா�,   உங்கள் �� சந்ேதகம் ஏற்ப�ம் ேபா� �ங்கள்
அைம�ைய கைட���ங்கள்- அைம�யாக இ�ங்கள். அல்லாஹ் (தபாரக)
�ன் கரத்தால் மட்�ேம உங்கள் இதயத்�ல் உள்ள �ைமகைள �க்� ைவக்க
���ம். அல்லாஹ்(தபாரக)�டன் நட்ைப உ�வாக்�க் ெகாள்�ங்கள்,
அல்லாஹ் உங்கள் �றந்த நண்பனாக இ�க்�ம் ேபா�  �ங்கள் ஒ�ேபா�ம்
த�யாக இ�க்கமாட்�ர்கள். �ங்கள் ஒ�ேபா�ம் த�யாக இல்ைல என்பைத
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். அல்லாஹ்(தபாரக) எல்லா ேநரத்��ம் உங்க�க்�
நன்ைமபயப்பவனாகேவ இ�க்�றான் என்பைத �ைன�ல் ெகாண்� அைத
உங்கள் மன�ல் ப�ந்� ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள்.

எனேவ, “அல்லாஹ்(தபாரக)�டன் நம்மால் எதைன�ம் சா�த்� �ட ���ம்”
என்பேத உங்க�டம் இ�க்க ேவண்�ய சக்�வாய்ந்த �ற்றா�ம். அவைனக்
ெகாண்� அைனத்�ம் சாத்�யமா� ��ம். சாத்�யமற்றைவக�ம் �ட
சாத்�யமா����ற�. அவேன அைனத்� நல்ல �ஷயங்கைள�ம் நமக்�
வழங்��றான். �ங்கள் ேசாகமாகேவா அல்ல� த�ைமயாகேவா உண�ம்
ேபாெதல்லாம், �ரார்த்தைன மட்�ேம ெசய்�ங்கள், அல்லாஹ் (தபாரக)
எப்ேபா�ம் உங்க�க்காக இ�க்�றான். உங்கள் வாழ்க்ைக�ல் அல்லாஹ்
(தபாரக) ைவ அ�கமாக நம்�ங்கள், உங்கள் பைடப்பாளைனத் த�ர மற்ற
உ��னங்கைள நம்பா�ர்கள். அல்லாஹ் (தபாரக) நம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ள்�ம்
எல்லா இடங்க��ம் இ�ந்�க் ெகாண்�, நம� ெசயல்கைளக் கவ�த்�க்
ெகாண்��க்�றான். க�னமான  �ைல�ன் ேபா�ம்,   �கமான �ைல�ன்
ேபா�ம்,   �ங்கள் உங்கைள இழந்� ���ன்றேபா��ம், �ங்கள் ேவதைன�ல்
இ�க்�ம் ேபா�ம் அல்லாஹ்ைவ(தபாரக) நம்�ங்கள். அல்லாஹ்(தபாரக)
இல்லாமல் நாம் ஒன்�ேம இல்ைல.

ெதா�ைககைள தவற �டா�ர்கள், ஒ�ேபா�ம் ெதா�வைத�ம் �ட்�
�டா�ர்கள்,. அைனவ�ம் அழகாகேவ இ�க்�ேறாம், ஏெனன்றால் அல்லாஹ்
(தபாரக) எந்த தவ�ம் ெசய்வ�ல்ைல. நாம் அல்லாஹ் (தபாரக) ைவ
கண்ட�ல்ைல, இல்ைலயா? - ஆனால் நாம் எப்ேபா�ம் அவ�ைடய ேநசத்ைத
உணர்�ேறாம். அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கள் கண்�ைர ஒ�ேபா�ம்
காணதவனாக இ�க்க�ல்ைல, உங்கள் �ரார்த்தைனக�க்� ஒ�ேபா�ம்
ெச�டனாக�ம் இ�க்க�ல்ைல, உங்கள� ேவதைன�ல் அவன் ஒ�ேபா�ம்
சமாதானத்�ட�ம் இ�ந்த�ல்ைல. இதைன மன�ல் �ைல��த்�க்
ெகாள்�ங்கள். அல்லாஹ் (தபாரக) பார்க்�றான், அவன் ேகட்�றான், ேம�ம்
அவன் உங்கைள ���ப்பான். ஒவ்ெவா� வ�வான ம�த�க்�ப்
�ன்னா�ம் அல்லாஹ் (தபாரக) இ�க்�றான். நான் �றவ�வ� என்னெவன்ற
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என்னெவன்றால், உங்கள் நம்�க்ைக அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் �� �க�ம்
வ�வாக இ�க்�ம்ேபா�,   எந்த வைகயான ேசாதைனகள் வந்தா�ம்,
அல்லாஹ் உங்க�க்காக இங்ேக இ�க்�றான், ஆ��ம்  �ங்கள்,
அல்லாஹ்�ன் �� நம்�க்ைக�ம் உ���ம் அதாவ� தவக்கல் ெகாண்��க்க
ேவண்�ம்.

எல்லா ெவற்�க�ன் ஆரம்ப�ம் ெதா�ைகயா�ம். இைறய�ள் ேப�ம் ேபா�,   
சாத்�யமற்ற�ம் சாத்�யமா����ன்ற�. அல்லாஹ்(தபாரக) �ரந்தரமானவ
னாவான். உங்க�க்� தற்ேபா� எத்தைகய �ழ்�ைல இ�ந்தா�ம்,
உ���டன் இ�ந்� ெகாள்�ங்கள். என� அன்பார்ந்த சேகாதரர்கேள,
சேகாத�கேள மற்�ம் �ழந்ைதகேள, என� ஸஹாபாக்கேள!, அல்லாஹ்
(தபாரக) உங்க�டன் இ�க்�றான். உங்கள் வ��ல் வ�ம் அைனத்�ற்
காக�ம் அல்லாஹ்(தபாரக)�க்� நன்� ெச�த்�ங்கள். அல்லாஹ் (தபாரக)�ன்
�ட்டத்�ன் �� நம்�க்ைக ைவ�ங்கள், அவன் க�த்�ள்ள அவ�ைடய
ேநரம் ச�யானதா�ம். அல்லாஹ் (தபாரக) ஒ� வ�ைய ஏற்ப�த்�வான்.
அல்லாஹ் (தபாரக) அைனவைர�ம் ேந�க்�றான், அவன் தன�த் �தைர,
அவ�ைடய க�ஃபத்�ல்லாஹ்ைவ அைனவைர�ம் ேந�க்�ம்ப�ச்
ெசய்�றான் - அைனவைர�ம் ேந�க்�ன்ற இந்த அன்ைப அவன� �த�ன்-
அவன� க�ஃபத்�ல்லாஹ்�ன் இதயத்�ல் ேபா�வ� அல்லாஹ் ஆவான்.
அல்லாஹ்�ன் �த�க்�, ஒ� க�பத்�ல்லாஹ்�க்� யார் ��ம் எந்த
�ன்��ைம�ம் இல்ைல, அதாவ�, அதைனக் ��வெதன்றால்: ஒ�வ�க்�
�ன்��ைம வழங்��ட்� மற்றவர்க�க்� �ன்��ைம வழங்காமல்
இ�ப்ப�. அவ்வா� இல்ைல! அவர் அைனவ�ட�ம் அன்� ெகாண்டவர் ஆவார்.
இைத �ங்கள் அ��ர்கள்: அைனவ�டத்��ம் அன்�, மாறாக எவ�டத்�ம்
ெவ�ப்�ல்ைல. அல்லாஹ்�ன் �தர்க�க்� தன� அைனத்� ஆன்�கக்
�ழந்ைதக�ன் ��ம் அன்� ெகாண்��க்க ேவண்�ம். ஆனால் அல்லாஹ்�ன்
��ம் அவன� �தர் ��ம் க�பத்�ல்லாஹ் ��ம் ��ந்த அன்�
ைவத்��ப்பதாகக் காட்�க் ெகாள்ளக் ��ய �லர் இ�க்�ன்றனர். அவர்கள்
நயவஞ்சகர்கள் அதாவ� �னாஃ��ன் ஆவார்கள்.

அல்லாஹ் (தபாரக) எனக்� �� �ரா, அல்-�னாஃ��ன் அத்�யாயத்ைத
ெவ�ப்ப�த்�யைத�ம், அவர்க�ன் �கங்கைள ஒ� கஷஃப் (ஆன்�கக்
காட்�) �ல் அவர்க�ன் �கங்கைளக் காட்�யைத�ம் நான் மறக்க
மாட்ேடன்,அ�ல் அவர்கள் �றம் ேப��ன்றனர், அவர்கள் �ந்தைன�ல்
சந்ேதகத்ைத ைவத்�க் ெகாள்�ன்றனர்,ேம�ம் ஏராளமான �ரச்சைனகைள
உ�வாக்க ��ம்��ன்றனர். �றம் ேப��ன்றவர்கள், சந்ேதகத்ைத
உைடயவர்கள் ேம�ம் அல்லாஹ்�ன் �தர் ��, ஒ� க�ஃபத்�ல்லாஹ்�ன்
�� ப� �மத்��றவர்கைள, நான் எச்ச�க்�ேறன்!, இந்த வைகயான
�னாஃ�க்�ன்கைள நான் எச்ச�க்�ேறன்!, நான் அவர்க�க்� எச்ச�க்ைக
��க்�ேறன்!.

அல்லாஹ் ேதர்ந்ெத�த்த ஒ�வ�டன் �க�ம் கவனமாக இ�ந்�
ெகாள்�ங்கள் [�ங்கள் �க�ம் கவனமாக இ�ந்� ெகாள்�ங்கள்];
இைறவ�ன் �ங்கத்�டன் சண்ைட��ம் �றன் உங்க�டத்�ல் இ�க்கா�!
அல்லாஹ் (தபாரக) எப்ேபா�ம் அவன� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அ�யா�டன்
இ�ப்பான். அல்லாஹ் அைனத்ைத�ம் அ�ந்தவன் ஆவான், அவன் எனக்� 

http://xn--clchc4ba6fl1ic9b2edc.xn--vkc4ga2ay2gd/
http://xn--xkc2draa2a6hd7g.xn--vkc2gla9bt4f/
http://xn--clc4babtlfg4a4heuc0ofd.xn--xlcii7d0c/
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அைனத்ைத�ம் இைறெவ�ப்பாட்�ன் �லம் காட்��றான்.

என்ன நடக்�ற� என்பைத அ�ந்�க் ெகாள்ள நான் யா�ட�ம் ேபச
ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல, யாைர�ம் ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ய
அவ�ய��ல்ைல. என� பைடப்பாளனா�ய, என� ரப் ஒ�வேன எனக்�
ெவ�ப்ப�த்த ேவண்�ம், எனக்�த் ெத��க்க ேவண்�ம் என்� நான்
��ம்��ேறன்! மக்கேளா அல்ல� யாேரா வந்� இைத�ம் அைத�ம்
��வைத நான் ��ம்ப�ல்ைல. இல்ைல! இந்த சகாப்தத்�ல் என்ைன
எ�ப்��ள்ள, இந்த சகாப்தத்�ன் க�ஃபத்�ல்லாஹ்வாக என்ைனத்
ேதர்ந்ெத�த்த என� ரப் என� பைடப்பாளன் மட்�ேம எனக்� அைனத்ைத�ம்,
எல்லா �றம் ேப�தைல�ம், எல்லா சந்ேதகங்கைள�ம், எல்லா ச�த்
�ட்டங்கைள�ம், எனக்ெக�ரான  அைனத்� �ற்றச்சாட்�கைள�ம் எனக்�
காட்ட ேவண்�ம் என்� நான் ��ம்��ேறன்.

க�ஃபத்�ல்லாஹ்ேவ!, எந்த அ�காரத்ைத�ம் அவர்கள் அைடந்�ராத
�ைல�ல், அல்லாஹ்�ன் ெவ�ப்பா�க�ன் �ஷயத்�ல் சண்ைட��வ� ,
(�வா�ப்ப�), அல்லாஹ்�ட�ம் நம்�க்ைக ெகாண்டவர்க�ட�ம் இ�
�க�ம் ெவ�க்கத்தக்கதா�ம். இப்ப�த்தான் ஒவ்ெவா� கர்வங் ெகாண்ட
ெகா�ங்ேகாலர்கைள�ம், ேம�ம், ஒவ்ெவா� �னாஃ�க், ழா�ம், ைஷத்தான்,
�ஃப்�த், ஃபா�க், �ஜ்�ம் என்� நான் ��ேவன் �� இதயத்��ம்
அல்லாஹ் �த்�ைர இட்� ���றான். எல்லா வரம்�கைள�ம் ��, ெபாய்
��ம் எவைர�ம் �ச்சயமாக அல்லாஹ் வ�நடத்�வ�ல்ைல!

ஆனால் அல்லாஹ்�ன் ேகாபம் நம் �� இறங்�ம்ேபா� அதற்� எ�ராக யார்
நமக்� உத� ெசய்வார்கள்? �ங்கள் உங்கள் �ற��� காட்� �ைர�ல்
��ப்� ��ம் நா�ல், அல்லாஹ்�க்ெக��ல்  உங்கைள எவரா�ம் பா�காக்க
��யா�. �ச்சயமாக, அல்லாஹ் யாைர வ�ேகட்�ல் இட்�ச் ெசல்�றாேனா,
�ன்னர் யா�ம் எந்த �தத்��ம் அவ�க்� வ�காட்�யாக இ�க்க
மாட்டார்கள்.

க�ஃபத்�ல்லாஹ்ேவ, என்�ம் மர�க்காத என்ெறன்�ம் உ��டன்
இ�ப்பவ�ன் �� நம்�க்ைக ைவ�ங்கள். அவைனப் �கழ்ந்�, அவைன
ம�ைமப்ப�த்�ங்கள். அவேன உங்க�க்�ப் ேபா�மானவன் ேம�ம் அவன்
தன� அ�யார்க�ன் பாவங்கைளப் பற்� நன்� அ�ந்தவன் ஆவான். இ�ேவ
அல்லாஹ்�ன் வாக்���யா�ம். அல்லாஹ் தன� வாக்���ைய
��வ�ல்ைல, ஆனால் ெப�ம்பாலான மக்கள்  அ�ந்�க் ெகாள்வ�ல்ைல.
ேம�ம் நற்ெசய்� ��பவராக�ம், எச்ச�க்ைக ெசய்பவராக�ம்  இவர்கைள
எச்ச�ப்பதற்காக�ேம அன்� நாம் உம்ைம அ�ப்ப�ல்ைல.

எனேவ, இைற ெவ�ப்பா�கைளப் ெப�ம்ேபா�,     நான் அல்லாஹ்�டம்
��ப்���ேறன் "யா அல்லாஹ், என் மக்கள், என் சஹாபாக்க�ல்
ெப�ம்பாலானவர்கள் இந்த ெவ�ப்பா�கைள ஒ�க்� ைவக்க ேவண்�ய
ஒன்றாக எ�த்�க் ெகாள்�ன்றனர்! இந்த இைற ெவ�ப்பா�கைளப் பற்�
அவர்கள் கவைலப்ப�வ�ல்ைல.  � எப்ப�ப்பட்டவன் என்� அவர்கள்
�ைனப்பைத காண்பாயாக! அவர்கள் வ� தவ��ட்டனர், ச�யான வ�ையக்
கண்���க்க ��ய�ல்ைல. [என் இைறவன் எனக்� ப�ல�க்�றான்]
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ஆனால் உமக்� வ�காட்ட�ம்,உமக்� உத� ெசய்ய�ம் உம� ரப் (இைறவன்)
ேபா�மானவன் ஆவான். [என் ரப் மட்�ம் எனக்�ப் ேபா�மானவன் ஆவான்,
ேம�ம் எனக்� உத��ம் ெசய்வான்].

இந்த ெவள்�க்�ழைம ேப�ைர�ல், "உம் �� ப� �மத்�பவர்கைள�ம்,
உம்ைம இ��ப்ப�த்த ��ம்�ேவாைர�ம் நான் இ��ப்ப�த்�ேவன்,
அவர்கள் �� இைற ஆக்�ைன ஏற்ப�ம்" என்� அல்லாஹ் எனக்� வாக்���
அ�த்�ள்ளான் என்பைத அல்லாஹ்�ன் ெபயரால் நான் சத்�யம் ெசய்�ேறன். 

அந்த நயவஞ்சகர்க�ன், நம்�க்ைக இல்லாதவர்க�ன் �கங்கைள அல்லாஹ்
எனக்�க் காட்�னான். �ங்கள் �றம்ேப�ம் ேபா�ம்,   இரட்ைட �கங்கைளக்
ெகாண்��க்�ம் ேபா�ம், எனக்�ம் என� ஜமாத் உல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்�ற்�ம், என� ேநர்ைமயான �டர்கள் மற்�ம் உண்ைமையத்
ேத�பவர்க�க்�ம்  எ�ராக ச�த்�ட்டம் �ட்�ம் ேபா�ம், கவனமாக இ�ந்�
ெகாள்�ங்கள். ஜாக்�ரைதயாக இ�ந்� ெகாள்�ங்கள், உங்கைள
அகற்��ட்�, உங்கைள �ட ேவ� �றந்த ஸஹாபாக்கைளக் ெகாண்�
மாற்றக்��ய �றன் அல்லாஹ்(தபாரக)�க்� இ�க்�ற�, உங்கள்
�ைள�கைள �ங்கள் உங்கள் �ன் காண்�ர்கள். எனேவ �ைறய
�ட்டாள்தனமாகப் ேபசா�ர்கள். சந்ேதகம் ெகாண்� என்ைன�ம் என்
ேநர்ைமயான சஹாபாக்கைள�ம் அவமானப்ப�த்த �யற்� ெசய்யா�ர்கள்.
உங்கள் அைனவைர�ம் நான் �ண்�ம் எச்ச�க்ைக ெசய்�ேறன், கவனமாக
இ�ங்கள். ச�� அேர�யாைவச் ேசர்ந்த �கர்ரம் ஃைபசல் சா�ப்,
த�ழ்நாட்ைடச் ேசர்ந்த �கர்ரம் அ�ர் ச�ம் சா�ப், அேத ேபான்� �கர்ரம் 

யாேர�ம் தான் ெவ�ப்பாட்ைட அல்ல� கஷஃைப (ஆன்�கக் காட்�) 
 ெப�வதாகக் ��னால்,நான் நம்�ேவன், ஆனால் இைற ெவ�ப்பா� அல்ல� 
 கஷஃப்  (ஆன்�கக் காட்�) அல்ல� ஏேத�ம் கற்பைனக் கன�க�டன்
�ைளயாடா�ர்கள்,அதைன அல்லாஹ் எனக்� ெவ�ப்ப�த்�வான் ேம�ம்
அல்லாஹ்�ன் �ன் �க �க க�ைமயான தண்டைன�ம் உள்ள�. 

எத்தைன ேபர் என் �� ஏராளமான ப�கைளச் �மத்�னார்கள், ச�த்�ட்டங்கள்
�ட்�னார்கள், என்ைன இ��ப்ப�த்த ��ம்�னார்கள் என்ப� இன்�
ைபத்�ல்-�க்�ல் இ�க்�ம் என� சஹாபாக்கள் அைனவ�க்�ம் ெத��ம்.
இன்� இங்� �ம்மா�க்காக வந்��க்�ம் அைனவ�ம் இந்த மக்க�ன் �� 
 இறங்�ய இைற தண்டைனைய கண்��க்�றார்கள்; எனேவ ெந�ப்�டன்
�ைளயாடா�ர்கள், உங்கைள �ங்கேள எ�த்�க் ெகாள்�ர்கள். தாங்கள்
�ய்ைமயானவர்கள் என்� அ��த்� அவர்கள் ��ம்��ன்ற மற்ற எந்த
�ஷயங்க��ம் என்ைன மாற்ற ��ம்��ன்ற இந்த வைகயான ம�தர்கள்
�ன்வந்�, இந்த சகாப்தத்�ல் அல்லாஹ் (தபாரக) ேதர்ந்ெத�த்த ம�தர் எங்ேக
என்பைத�ம், ெவற்�யாளர்கள் யார் என்பைத�ம் ெப�ம் இ�ைவ
ெப�பவர்கைள�ம் அவர்கள் கண்� ெகாள்வார்கள். அவர்கள் �ன் வந்�
அல்லாஹ்�ன் ெபயைரக்ெகாண்� சண்ைட�ட வரேவா அல்ல� ெதாடர்ந்�
சந்ேதகம் ெகாள்ளேவா, எனக்ெக�ேர �றம் ேப� ச�த்�ட்டம் �ட்டேவா
ெதாடர்ந்� �ட்டாள்தனமாக ேப�க்ெகாள்ளட்�ம் என்� நான்  அவர்க�டம் 
 ேகட்�க்ெகாள்�ேறன். அல்லாஹ்(தபாரக) �ம்  அவ�ைடய வானவர்க�ம்
எல்லாவற்ைற�ம் எ��க் ெகாண்��க்�றார்கள்.



6

ஜஃப�ல்லா சா�ப், �கர்ரம் �ஹம்ம� ரஃ� சா�ப், ெடல்��ல் இ�க்�ம்
�கர்ரம் ஃபா�ல் ஜமால் சா�ப், மாத்ராைவச் ேசர்ந்த �கர்ரம் அ�ர் ஜமா��ன்
சா�ப் மற்�ம் (ேகரளா) கண்�ைரச் சார்ந்த �கர்ரம் டாக்டர். தா�ர்
சா�ப், மடகாஸ்கைரச் சார்ந்த �கர்ரம் அ�ர் இப்ரா�ம் மற்�ம் �கர்ரம்
அ�ர் அஹ்ம�, ெகாெமாேராைஸச் சார்ந்த �கர்ரம் அ�ர் �ஹம்மத் அஹ்மத்
சா�ப் ேபான்றவர்கள்-இன்�ம் ெகாெமாேராஸ், மேயாட்�, மடகாஸ்கர்
���யன் ஐலன்ட் இந்�யா ேபான்ற இடங்கைளச் சார்ந்த �ராஜ் மக்�ன்க�ம்
இர� பகலாக தங்கள் ப�கைளச் ெசய்�ன்றனர்.

எனேவ அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கள் அைனவைர�ம் ேந�த்தால், அவன் இந்த
மக்கைள�ம் ேந�க்�மா� இந்த எ�யவ�க்�ம் வானவர்க�க்�ம்
ெவ�ப்ப�த்��றான்; இந்த மக்கைள உண்ைமயான அர்த்தத்�ல் ேந�ப்ப�
என்ப�, எனக்� இந்த நப�ன் �� அல்ல� அந்த நப�ன் �� �ன்��ைம
உள்ள� என்� ெபாறாைம ெகாண்� இந்த எ�யவ�க்� எ�ராக பல
�ஷயங்கைளச் ெசால்லா� இ�ப்பதா�ம்.

�ங்கள் ஏதாவ� ெசால்ல ��ம்�னால் என்�டம் ேநர�யாக வா�ங்கள்; ஒ�
ஆைணப் ேபால அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கைளப் பைடத்தைதப் ேபால
ைத�யமாக இ�ங்கள், ேம�ம் உலெகங்��ம் உள்ள என� அன்�க்��ய
�ஸ்�ம் சேகாதரர்கள், சேகாத�கள் மற்�ம் அன்பான �ழந்ைதக�க்�
�ரச்சைனகைள உ�வாக்�ம் �ராக�ப்பாளர்கள் அைனவைர�ம் நான்
எச்ச�க்�ேறன், வந்� என்�டன் சண்ைட��ங்கள் நான் அல்லாஹ்�ன் �தர்
ஆேவன் என்ற அ��ப்ைப நான் ெசய்�ள்ேளன். வந்� என்�டன் �வாதம்
ெசய்�ங்கள், என்�டன் சண்ைட��ங்கள், என்ைன இ��ப்ப�த்த �யற்�
ெசய்�ங்கள். �றந்த ெவ��ல் வந்� அல்லாஹ் (தபாரக)�ன்,
சர்வவல்லைம�ள்ள இைறவ�ன் ��மன்றத்�ற்� வா�ங்கள். நான் உங்கள்
அைனவ�க்காக�ம் காத்�க் ெகாண்��க்�ேறன்.

எனேவ, என் அன்பார்ந்த சேகாதரர்கேள, சேகாத�கேள, �ழந்ைதகள் மற்�ம்
என� அைனத்� ஆன்�கக் �ழந்ைதகேள, நம் வ��ல் நல்ல ேநரம் வ��ற�
என்� அல்லாஹ் (தபாரக)�ன் �� நம்�க்ைக ெகாள்�ங்கள். வாழ்க்ைக
என்ப� ம�ழ்ச்�, �க்கம் க�னமான ேநரங்கள் மற்�ம் நல்ல ேநரங்க�ன் ஒ�
வட்டம் ஆ�ம் அல்லாஹ்�ன் �தர் உங்கள் அைனவ�க்�ம் மத்��ல்
இ�க்�ம் ேபா� நல்ல ேநரம் ஆ�ம் மற்�ம் இந்த காலகட்டத்�ல்
அல்லாஹ்�ன் �தைர ஏற்�க்ெகாண்டவர்கள் �க�ம் அ�ர்ஷ்டசா�கள்
ஆவார்கள்; அவர்கள் நம்�க்ைக இல்லாதவர்கள் மற்�ம் நயவஞ்சகர்க�ன்
�ட்டங்கள், சந்ேதகங்கள் மற்�ம் அவைர ெகால்ல ச�த்�ட்டங்கைள பற்�
கவைலப்பட மாட்டார்கள். அல்லாஹ்�க்காக�ம் அவன� �த�க்காக�ம்
தங்கள் �� வாழ்ைவ�ம் �யாகம் ெசய்யத் தயாராக உள்ளனர். இன்ஷா-
அல்லாஹ். அல்லா�அக்பர்.

எல்லாவற்�க்�ம் ��த்த ஒ� ேநரம், ஒ� நாள், ஒ� மாதம், ஒ� வ�டம்
உள்ள�; உங்கள் வாழ்�ன் ஒவ்ெவா� நா�க்காக�ம் அல்லாஹ்(தபாரக)ைவ
�கழ்ந்� நன்� ெச�த்�ங்கள். அல்லாஹ்�ம் அவ�ைடய �த�ம்
உங்க�டன் இ�க்�ம்ேபா�,   எந்த �ரா�ப்பாளர்கள் அல்ல� நயவஞ்சகர்
கைளப் பற்��ம் கவைலப்படா�ர்கள், ம�ழ்ச்�யாக இ�ங்கள். 

http://xn--clchc8fa0a9grb2ddc.xn--rlcal9a7d6d/
http://xn--clch2eog8cwa1hc.xn--vlcc6dzc/
http://xn----ivee0lxba5au4be2nfd.xn--vkca2cue4aia0d2b5a2kgc/
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அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த அந்த �ன்ன��ப்�க� க்�ம்
அ� உண்ைமயாக �கழ்ந்ததற்க்�ம் ஒ��ைற அத்தைகய ேதாழர்கள் சாட்�
பகர்ந்தனர். இன்�ம் �ட, இந்த அத்தாட்�க�க்� சாட்�யாக இ�ப்ப� �ங்கள்
தான். எனேவ இந்த அைனத்� அத்தாட்�கைளக் ெகாண்� உங்கள் �ற��ைகத்
��ப்�க் ெகாள்ளா�ர்கள்-�றக்க�த்� �டா�ர்கள்.

அல்லாஹ்�ட��ந்� வ�ம் இந்த அத்தாட்�க�டன் உங்கள் �ற��ைக
�ங்கள் ��ப்�க் ெகாண்டால்- �றக்க�த்� �ட்டால் அல்லாஹ்�ன்
�ட்டத்�ன் ெவ�ப்ப�த்�தைல, அதாவ� தாக்கத்ைத உங்களால் த�த்� �ட
��யா�. அங்�தான் இைறதண்டைனக்� (அதா�ன் அ��ற்�) ஆளா���
ேவாம் என்பைத நன்றாக �ந்தைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள். ேம�ம் �ச்சயமாக
அ� ஒ� �க�ம் ேவதைனக்��ய தண்டைனயா�ம். என்ைன �ங்கள்
நம்�னா�ம் அல்ல� நம்பா�ட்டா�ம், நான் உங்க�க்� அ��க்�ம்
�ஷயமான� எந்த சந்ேதகத்�ற்�ம் இட�ல்லாத�. வ�வ� எ�வா��ம்
அ� �கழ்ந்� ��ம்.

ம�த�லேம! இைவ அைனத்ைத�ம் உங்க�க்காகப் பைடத்�ள்ள அந்த ஏக
இைறவ�க்ேக அஞ்�ங்கள்; அவ�க்� நன்��டன் இ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.
நன்� ெகட்டவராகேவா, அல்ல� ஆணவம் ெகாண்டவராகேவா  ஆ��டா�ர்
கள். உங்கள் வாழ்ைவ ப��டன் அைமத்�க் ெகாள்�ங்கள். உலகம்
��வைத�ம் அ�க்�ம் பாவங்க���ந்�ம் உங்கைள �லக்�ச் ெசன்�
ச�யான பாைத�ல், அதாவ� எல்லா பக்கங்க��ம் இைற ஒ�யால்
ஒ���ன்ற ஒ� பாைத�ல் உங்கைள வ�நடத்�ச் ெசல்ல அவேன அவன�
�தைர, இந்த  எ�ய அ�யாைன, வ�காட்�த�ட�ம் உண்ைமயான
மார்க்கத்�ட�ம் அ�ப்��ள்ளான்.

��க்�ர்ஆ�ல் அல்லாஹ் (தபாரக்) ��வைத பற்� கவனமாக �ந்��ங்கள்:

“��பனா இல்ல மா கதாபல்லா� லனா. �வா மவ்லானா : வ அலாலா�
ஃபல்யா  தவக்க�ல்-�’��ன்”. அல்லாஹ் நமக்� ��த்�ள்ளைதத் த�ர
ேவ� எ��ம் நமக்� ேநரா�. அவேன எங்க�ன் பா�காவலன் ஆவான்.’
எனேவ நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கள் அல்லாஹ்�ன் �ேத  தங்கள�
நம்�க்ைகைய ைவத்�க் ெகாள்ளட்�ம்!.

ம�த�லேம! அல்லாஹ்�க்�ம் அவன� �த�க்�ம் �ழ்ப்ப��ங்கள்.
அல்லாஹ்�க்�ம் அவன� �த�க்�ம் எ�ராக ேபார்��ய, ேபாராட
�ற்ப�பவர்கள் நன்றாக �ந்��ங்கள், அல்லாஹ் அவைர இந்த ���ல்
ேவதைனயான தண்டைனையச் �ைவக்கச் ெசய்யாமல் அவைர �ட்��ட
மாட்டான். அவர் நரக ெந�ப்ைப அ�வைட ெசய்� அங்ேகேய என்ெறன்�ம்
வாழ்ந்� ெகாண்��ப்பார். இ� �ச்சயமாக எவ�க்�ம் மாெப�ம் ஓர்
அவமானமா�ம். இ� என்�ைடய வார்த்ைதயல்ல, ஆனால் இ� இைற
வ�ைடய வார்த்ைதயா�ம். இ� �ர்ஆ�ல், அத்�யாயம் 9 மற்�ம் �ற
ேவதங்க��ம் காணப்ப��ற�.

ம�த�லேம! உங்கள் ஆணவத்�ேலா, அல்ல� பாவத்�ேலா, அல்ல� தவ�
ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற ஆைச�ேலா �ைலத்��க்கா�ர்கள்!

http://xn--clc4alfb1bd2ubd.xn--xkc2epl4f4cd/
http://xn--rlck6dzc.xn--4kc8csb7d/
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அல்லாஹ் இைத உடன�யாக அந்த இடத்�ேலேய ெவ�ப்ப�த்��றான்:
“ஃபஸவ்ஃபா-ய� ��ரா” (அவன் [அதாவ�, நயவஞ்சகர் அல்ல� �ரா�ப்பாளர்]
அ�ைவ தன் �� அைழத்�க் ெகாள்வார்) இன்�ம் “வ யஸ்� ைஸரா” (அவர்
ஒ� ெப�ம் ெந�ப்�ல் எ�வார்).

ெதா�ைக மற்�ம் �ரார்த்தைன�ன் சக்�ைய ஒ�ேபா�ம் �ைறத்�
ம�ப்�டா�ர்கள். ெதா�ைக மற்�ம் �ரார்த்தைனையக் ெகாண்�
அற்�தங்கைளச் ெசய்ய ���ம். �ங்கள் ெதா�ைக மற்�ம் �ரார்த்தைனகள்
ெசய்�ர்களாக, �ரார்த்தைன காைல�ல் �ற�ேகாலாக�ம் இர�ல்
�ட்டாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.

ேம�ம் ஒவ்ெவா� நா�ம் அல்லாஹ்�க்� (தபாரக) நன்� ெச�த்�வைத
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். ெதா�ைக மற்�ம் �ரார்த்தைன �வர்கத்�ற்�
�ற�ேகால் ஆ�ம், ஆனால் நம்�க்ைக கதைவத் �றக்�ற�, ெதா�ைக
மற்�ம் �ரார்த்தைன அைனத்� ெவற்�க�ன் ஆரம்பம் ஆ�ம். ெதா�ைக
மற்�ம் �ரார்த்தைன அ�ட்கைளத் �றக்�ற�.

எந்த ேநரத்��ம் அல்லாஹ்(தபாரக)�டம் ேப�ங்கள், ஏெனன்றால் அவன்
எல்லா ேநரத்��ம் ேகட்�க் ெகாண்��க்�றான். இர�ல் அைனவ�ம்
உறங்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� �ட எ�ந்� அைம�யாக ெதா�ைக \
�ரார்த்தைன ெசய்�ங்கள். எ�ந்� �ன்�, எல்லாம் ச�யா���ம் என்� ஒேர
இைறவ�ன் �� நம்�க்ைக ைவ�ங்கள். �ங்கள் �ரார்த்தைன  ெசய்வ�
உங்க�க்� �ைடக்�ம் ேபா� இைறவைன மறந்��டா�ர்கள் என்பேத ��
எண் ஒன்றா�ம். வாழ்க்ைக ஒ� அ�சயம், நாம் எ�க்�ம் ஒவ்ெவா� �வாச�ம்
அல்லாஹ் (தபாரக)�ன் ப�சா�ம். நாம் இைறவ�டம் எைத�ம் ேகட்பதற்�
�ன்�, அவ�க்� நன்� ெச�த்த ேவண்�ம். எந்த �ரார்த்தைன�ம் அல்லாஹ்
(தபா ரக)�க்� �கச்��ய� அல்ல. என்ைன நம்�ங்கள், �ங்கள் நயவஞ்சகர்
களாகேவா அல்ல� இரட்ைட �கம் ெகாண்டவர்களாகேவா இல்லாமல்,
ேநர்ைமயான நம்�க்ைக ெகாண்டவர்களாக இ�ந்தால், அல்லாஹ் (தபாரக)
உங்க�க்� ஒ� வ�ைய ஏற்ப�த்�வான். அல்லாஹ்�ன் �ட்டங்கள்
ஒ�ேபா�ம் ேதால்�யைடயா�; அல்லாஹ்�ன் ��ப்பத்ைத நம்மால்
எ�ர்க்க ��யா�.

�த�ல் அல்லாஹ்�டம் ெசல்�ங்கள்; �ங்கள் உங்கள் கவைலைய
வணக்கமாக மாற்�னால், அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கள் ேபார்கைள அ�ட்களாக
மாற்�வான். அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் அ�ளால் தான் நாம் அைனவ�ம்
வாழ்க்ைக�ல் எல்லாவற்ைற�ம் சா�க்�ேறாம். அல்லாஹ்(தபாரக)�க்�
எப்ேபா�ம் நன்��ள்ளவராக இ�ங்கள். �ங்கள் �னச� ெதா�ைக , �ஆக்கள்,
�க்ைர ெசய்�ங்கள் அல்லாஹ்�ன் பண்�கைள ஓ�ங்கள் மற்�ம் ��க்
�ர்ஆைன ஓ�ங்கள், ஏெனன்றால் அல்லாஹ் (தபாரக) எப்ேபா�ம் உங்கள்
�ரார்த்தைனகைளக் ேகட்�க் ெகாண்��க்�றான், ேம�ம் நல்ல ெசயல்கைளச்
ெசய்�ங்கள், எல்ேலா�டத்��ம்  உங்கள் எ���டன் �ட கண்�யமாக�ம்
ப�வாக�ம் இ�ங்கள்.

இந்த சகாப்தத்�ல் அல்லாஹ் (தபாரக) ��ல் ��ஸ் [�ய ஆ�] உடன் இந்த
எ�யவைன அ�ப்��ள்ளான் என்பதால் என� சஹாபாக்களா�ய �ங்கள்  _

http://xn--vkc4ga1i.xn--4kc8ca8jxa/
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அைனவ�ம் பாக்�யமாக உணர ேவண்�ம். அல்லாஹ் (தபாரக)  எப்ெபா��ம்
நம் வாழ்க்ைகைய நற்ெசய்��ட�ம், ��ப்��ைனகள், அற்�தங்கள் மற்�ம்
நன்ைமகைளக் ெகாண்� �ரப்��றான், ேம�ம் அவன் நம� �ரார்த்தைன
க�க்� ப�ல�க்�றான். அல்லாஹ் (தபாரக) எல்லா ேநரத்��ம் நன்ைம
ெசய்பவனாக இ�க்�றான், அவன் ஒ�ேபா�ம் மாறமாட்டான்; அவன் ேநற்�ம்
இன்�ம் என்�ம் ஒேர மா��யானவன். வாழ்க்ைக�ல் பல �ச்சயமற்ற
�ழ்�ைலகைள சந்�க்க ேந��ம். ஆனால் அல்லாஹ் (தபாரக) உண்ைம
�ள்ளவன் ேம�ம் �ங்கள் எப்ேபா�ம் என்ெறன்�ம் இைறவனால்  ேந�க்கப்
ப���ர்கள் என்ற உண்ைமைய இ� மாற்றா�. அல்லாஹ் (தபாரக)�டன்
நடக்�ம் ஒ� உண்ைமயான நம்�க்ைகயாளர் எப்ேபா�ம் தன� இலக்ைக
அைடவார். அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கைள �ரமத்�ன் ��ம்�ற்� தள்�ம்
ேபா�,   அவன் �� ��ைமயாக நம்�க்ைக ெகாள்�ங்கள். ஏென�ல்
இரண்� �ஷயங்கள் நடக்கலாம்; ஒன்� �ங்கள் ��ம்ேபா� அவன்
உங்கைளப் ��ப்பான், அல்ல�, எப்ப�ப் பறப்ப� என்� அவன் உங்க�க்�க்
கற்�க் ெகா�ப்பான். அல்லாஹ்(தபாரக)ேவ ேபா�மானவன் என்பைத
உணர்ந்தவர்கேள ம�ழ்ச்�யான ம�தர்கள் ஆவார்கள். ஒ��ல் அல்லாஹ்
(தபாரக்)ைவ நம்�வ� என்ப� ஒன்�ம் இல்ைல, ஆனால் இ���ம் அவைன
நம்�வ� தான் நம்�க்ைக ஆ�ம். �ரார்த்தைன மட்�ம் ெசய்�ங்கள் அவன்
ேகட்�க் ெகாண்��க்�றான்.

ஒ� மற்�ம் நம்�க்ைகக்கான பயணம் அல்லாஹ் (தபாரக) ஆவான். அல்லாஹ்
(தபாரக) நம் ேபார்க�ல் ேபாரா��றான், உங்கள் ேநரத்ைத நம்�ங்கள்,
�ரார்த்தைன �றந்த ம�ந்� ஆ�ம். மக்கள் உங்கைளத் தாழ்த்�ம் ேபா�,
அல்லாஹ் (தபாரக)  உங்கைளத் �க்�க் ெகாள்வான். அல்லாஹ் ெப�யவனாக
இ�ப்பதால் வாழ்க்ைக நன்றாக இ�க்�ற�. மக்கள் உங்கைள காயப்ப�த்�
வார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கைள �ணப்ப�த்�வான். மக்கள்
உங்கைள இ��ப்ப�த்�வார்கள், ஆனால் அல்லாஹ் (தாரக) உங்கைளப்
ெப�ைமப்ப�த்�வான். மக்கள் உங்கைள ம�ப்��வார்கள், ஆனால்
அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கைள �யாயப்ப�த்�வான். �ங்கள் ெசய்�ம்
அைனத்��ம் அல்லாஹ் (தபாரக) உங்க�டன் இ�க்�றான் என்� நம்�க்ைக
ெகாள்�ங்கள்.

அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் �� நம்�க்ைக ெகாள்�ங்கள்; அல்லாஹ்�ன் �ட்டம்
எப்ேபா�ம் நம் ஆைசகைள �ட �க அழகான� ஆ�ம். �ங்கள் உங்கள்
தைலைய  அதாவ�, சஜ்தா ெசய்�ம் ேபா�, அல்லாஹ்(தபாரக)�டம் அைனத்�
ப��ட�ம் தாழ்த்�ம் ேபா�,   அல்லாஹ் (தபாரக) உங்க�க்காக �ற்�றான்,
ேம�ம் ம�த சக்��ல் உள்ள எவ�ம் எந்த ம�த�ம் உங்க�க்� எ�ராக
�ற்க ��யா�. அல்லாஹ் (தபாரக)  உங்கள் வ�ையப் பார்க்�றான்; அைத
�ண்�வ�ம் வாய்ப்�கைள அவன் உங்க�க்� த�வான். அவ�ைடய
வ�கைள நம்�ங்கள், அவன் �� நம்�க்ைக ைவ�ங்கள்.

ம�ழ்ச்�யாக இ�ப்ப� என்ப� எல்லாம் ச�யாக இ�க்�ற� என்�
அர்த்தமல்ல. நாம் நம� �ரச்சைனகைள ஏற்�க்ெகாண்� அல்லாஹ் (தபாரக)
ைவ நம்��ேறாம் என்� அர்த்தம். அல்லாஹ் (தபாரக) உடன் சாத்�ய�ல்லாத
அைனத்�ம் அல்லாஹ்�ன் அ�ளால் சாத்�யமா�ற�. அவன் எப்ேபா�ம் ஒ� 
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அவன் எப்ேபா�ம் ஒ� வ�ைய ஏற்ப�த்��றான். நம் நல்ல மற்ற �ய
நாட்க�ல் அவன் எப்ேபா�ம் நம்�டன் இ�க்�றான், அவ�ைடய அ�ட்கைள
அவன் எப்ேபா�ம் ெபா��றான்.

அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கைளக் காத்��க்கச் ெசய்�றான் என்றால்,
ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்�ங்கள் (சப்ர் கேரா வக்த் ஆேன ேதா), அல்ல�
இைற ெவ�ப்பாட்�ன் ஆரம்பத்�ல் அல்லாஹ் எனக்� ெவ�ப்ப�த்�யைத
ேபால  “ஃபஸ்�ர் சப்ரன் ஜ�லா” [அழகான ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்�ங்கள்].
எனக்�ப் பல ேசாதைனக�ம், �ரச்சைனக�ம் வ�ம் என்பைத நான்
��ந்�ெகாண்ேடன், அதனால் “� காத்��! �ன்னர் � ேகட்டைத �ட அ�கமாக
ெபற தயாராக இ�ப்�ராக என்� அல்லாஹ் என்�டம் ���றான்.

உங்க�க்கான அல்லாஹ்�ன் �ட்டத்ைத எந்த ைவரஸா�ம் த�க்க ��யா�.
அல்லாஹ் (தபாரக) ம�தர்க�க்� அவர்க�ன் கற்பைனக்� அப்பாற்பட்�
அ�ள் ���றான். அல்லாஹ் (தபாரக)  உங்க�க்காக �க அற்�தமான
�ட்டத்ைத ைவத்�ள்ளான்.

�ல சமயங்க�ல் நாம் ேசா�க்கப்ப�வ� நம� பல�னத்ைதக் காட்�வதற்காக
அல்ல, மாறாக நம� பலத்ைதக் கண்ட�யேவ ஆ�ம். �ல ேநரங்க�ல் அவன்
நம் ஆன்மாைவக் காப்பாற்�வதற்காக மட்�ேம நம்ைம ேசாதைனக்�
உட்ப�த்��றான், அதனால் இந்த ேசாதைன�ல், �ங்கள் ேம�ம் ேம�ம்
அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் பக்கம் ��ம்��ர்கள். அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் ��ப்�
நம� பலம் ஆ�ம். எ�ைமயாக வா�ங்கள், தாராளமாக அன்� ெச�த்�ங்கள்,
அைனவ�ட�ம் அன்� ெச�த்�ங்கள், யாைர�ம் ெவ�க்கா�ர்கள், ஆனால்
இ� உத�க�ேலா ைசன்ேபார்�ேலா அல்ல� �-ஷர்ட்�ேலா இ�க்கக்�டா�.
ஆழமாக கவ�த்� மற்றைத அல்லாஹ்(தபாரக)�டம் �ட்���ங்கள்.

பணம் ெசால்�ற�: என்ைன சம்பா�க்க�ம், எல்லாவற்ைற�ம் மறந்��ட�ம்.

காலம் ���ற�: என்ைனப் �ன்ெதாடர�ம், எல்லாவற்ைற�ம் மறந்��ட�ம்.

எ�ர்காலம் ���ற�: எனக்காக ேபாராட�ம், எல்லாவற்ைற�ம் மறந்��ட�ம்.

அல்லாஹ் ���றான்: என்ைன ெவ�ம் �ைன�ல் ைவக்க�ம் நான் உங்க�க்�

அைனத்ைத�ம் த�ேவன்.

ஒ�ேபா�ம் �ரார்த்தைனைய ைக�டா�ர்கள். அல்லாஹ் (தபாரக) �ல
சமயங்க�ல் எ�ர்பாராத �தத்�ல் ப�ல�க்�றான். அல்லாஹ் (தபாரக)
எப்ேபா�ம் ச�யான ேநரத்�ல் இ�க்�றான். அவன் ஒ�ேபா�ம் தாம�க்க
மாட்டான் அ�தாகேவ �ற்பட்டவன். அவைன நம்�ங்கள், அவன் யாைர�ம்
ைக�டமாட்டான். அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கைள காத்��க்க ைவக்�றான்
என்றால், �ன்னர் �ங்கள் ேகட்டைத �ட அ�கமாக ெபற தயாராக இ�ங்கள்.
அல்லாஹ்(தபாரக)�ன் �� கவனம் ெச�த்�ங்கள், அவேன நம் எல்லா
�ரச்சைனக�க்�ம் �ர்� ஆவான். �ர்ர்த்தைன�ல் ைத�யத்ைத
இழக்கா�ர்கள்; ஒ� �ரார்த்தைனயான� அைனத்� ேசாதைனக�க்�ம்
எ�ேர உள்ள �றந்த கவசமா�ம். அல்லாஹ் (தபாரக) உங்கள் வாழ்க்ைக�ல்
ச�யான நபர்கைள ச�யான ேநரத்�ல் மற்�ம் ச�யான காரணங்க�க்காக
ஏற்ப�த்�வான் என்� நம்�ங்கள்.
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அல்லாஹ் (தபாரக) என� உ�ராவான், �றந்த ெச�சாய்ப்பவனாவான். �ங்கள்
சத்தமாக கத்தேவா அல்ல� அழேவா ேதைவ�ல்ைல. ேநர்ைமயான இதயத்�ன்
�க�ம் அைம�யான �ரார்த்தைனையக்�ட அவன் ேகட்�றான். அல்லாஹ்
(தபாரக)வால் �க ேமாசமான �ழ்�ைல���ந்� �கப்ெப�ய அ�ட்கைள
ெகாண்� வர ���ம். �ரார்த்தைன என்ப� ஒ� பழக்கம் ஆ�ம் ெவற்�
என்ப� ஒ� வாழ்க்ைக�ைற ஆ�ம். அல்லாஹ்(தபாரக)வால் நமக்�
வழங்கப்பட்ட மற்�ம் ��வப்பட்ட �த்தமான இதயமான� இதயத்�ன்
ஆைசகைளக் ெகாண்�ள்ள�.

நாம் �ரார்த்தைன ெசய்�ம்ேபா�,   அல்லாஹ் (தபாரக) அவன� ெசாந்த
ேநரத்�ல் அவன� ெசாந்த வ��ல் நாம் ெசால்வைத �ட அ�கமாக
ேகட்�றான், நாம் ேகட்பைத�ட அ�கமாக ப�ல�க்�றான், நாம் கற்பைன
ெசய்வைத�ட அ�கமாக வழங்��றான். அல்லாஹ் (தபாரக) எல்லா
ேநரத்��ம் நன்ைம�ள்ளவனாக இ�க்�றான். உங்கள் கவைலகைள
அல்லாஹ்(தபாரக)�டம் ஒப்பைடத்� ��ங்கள், �ங்கள் பலத்ைத காண்�ர்கள்.
இன்ஷா அல்லாஹ், ஆ�ன்.

http://xn--clcak0evbog1fhs4kh.xn--vkc4ga2ay2gd/


க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!

எ�த ேநர���� அ�லா�(தபாரக)�ட� ேப��க�, ஏென�றா�
அவ� எ�லா ேநர���� ேக��� ெகா�����றா�. இர��
அைனவ�� உற��� ெகா������ ேபா� �ட எ���
அைம�யாக ெதா�ைக \ �ரா��தைன ெச���க�. எ��� ���,
எ�லா� ச�யா���� எ�� ஒேர இைறவ�� �� ந���ைக
ைவ��க�. ��க� �ரா��தைன  ெச�வ� உ�க��� �ைட���
ேபா� இைறவைன மற���டா��க� எ�பேத �� எ�
ஒ�றா��. வா��ைக ஒ� அ�சய�, நா� எ���� ஒ�ெவா�
�வாச�� அ�லா� (தபாரக)�� ப�சா��. நா� இைறவ�ட�
எைத�� ேக�பத�� ���, அவ��� ந�� ெச��த ேவ���.
எ�த �ரா��தைன�� அ�லா� (தபா ரக)��� �க���ய� அ�ல.
எ�ைன ந���க�, ��க� நயவ�சக� களாகேவா அ�ல�
இர�ைட �க� ெகா�டவ�களாகேவா இ�லாம�, ேந�ைமயான
ந���ைக ெகா�டவ�களாக இ��தா�, 

அல்லாஹ்வின் த�ட்டங்கள் ஒ�ேபா�ம்
ேதால்வியைடயா�; அல்லாஹ்வின் வி�ப்பத்ைத

நம்மால் எத�ர்க்க ��யா�.
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