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எல்லாவற்�ற்�ம் �த�ல் ேநான்� ((உ��ல்)ேராஸா) என்றால் என்ன? 
 �ர்ஆன் மற்�ம் ஹ�ஸ்க�ல் ேநான்ைப வைரய�க்�ம் வார்த்ைத "ஸவ்ம்",
என்பதா�ம். அதாவ� 'த�ர்ப்ப�' என்ப� ெபா�ளா�ம். நம� ெபா�வான
ேபச்� வழக்�ல், நாம் ��ப்ப���ந்�ம், உண்ப���ந்�ம்  தாம்பத்�யத்
���ந்�ம் ��யற்காைல�ல் இ�ந்� ��யன் மைற�ம் வைர 
 த�ர்ந்� இ�க்க ேவண்�ம்.

உலெகங்��ம் உள்ள அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம், தம�  ஸஹா�க�க்
�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற� தஷ்ஹ�, தஅ�� மற்�ம் �ரா
அல்-ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ன் க�ஃபத்�ல்லாஹ் (அய்) அவர்கள் தம�
��ஆப் ேப�ைரைய "ரமலான் மற்�ம் ேநான்� (பாகம்-1)" என்ற தைலப்
�ன் �ழ் வழங்�னார்கள். 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கேள! உங்கள் �ன்ேனா�க்� ேநான்� கடைம
யாக்கப்பட்ட� ேபான்�, உங்க�க்�ம் அ� கடைமயாக்கப்பட்�ள்ள�.
இதனால் �ங்கள் (�ைம���ந்�ம் உங்கைளத்) தற்காத்�க் ெகாள்ளலாம்.
(2:184)

நான் (என� உைரைய) ெதாடங்�வதற்� �ன், இஸ்லாத்�ல் இ�க்�ன்ற
என� சேகாதர சேகாத�க�க்�ம், அத்�டன் உலெகங்��ம் உள்ள என�
ஸஹாபாக்க�க்�ம் - ேநான்�ைடய மாதம்  வாசல் அ�ேக ெந�ங்�
இ�ப்பதனால் (என�) ரமழான்-உல்-�பாரக் (ஐத் ெத��த்�க் ெகாள்
�ேறன்). அதனால் நாம் நம� எல்லா நைட�ைறகைள�ம்  �ட்��ட்�
இபாதத்�ல் அ�க கவனம் ெச�த்� நம� நற்ெசயல்கைள�ம் அ�கப்
ப�த்த  இ�க்�ேறாம்.

இஸ்லாம் ேதான்�வதற்� �ன்ேப (நைட�ைற�ல்) இ�ந்� வந்��க்
�ற�. ஏெனன்றால், ேநான்�ன் அள� மற்�ம் தன்ைம ஒேர மா��யாக
இல்லா�ட்டா�ம், இஸ்லாம் ேதான்�வதற்� �ன்ேப அைனத்� மக்க�ம்
ேநான்ைபக் கைட��ப்பதற்கான இைறக் கட்டைளகைளப் ெபற்��க்
�ன்றனர். எ�த்�க்காட்டாக, �ர்ஆன் மற்�ம் இமாம் �கா� மற்�ம்
�ஸ்�ம் ஆ�ேயார்  ெதா�த்த   ஹ�ஸ் �தா�க�ல் இ�ந்�ம்  ெத�வாகப்
�லனாவ�  என்னெவன்றால்,  பண்ைடய  மக்க�ம்  �ர்க்கத��க�ம் �ட,
உதாரணமாக    ஹஸ்ரத்    �ஸா (அைல)  மற்�ம்   அவர்கள�    �டர்க�ம் 
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��ப்பாக ஆ�ரா நா�ல் ேநான்� ேநாற்றனர்.

இஸ்லாத்�ற்� �ந்ைதய காலங்க�ல், �ைர�கள் இந்த ேநான்� நாைள
(ஆ�ரா நாைள) அ�ச�த்தனர். ேம�ம் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ம்
�ட (இந்த நா�ல் ேநான்� ேநாற்பார்கள்). ஹஸ்ரத் ஆ�ஷா(ர�) அவர்கள்
��ப்���றார்கள்: 

ம��றம், ஹஸ்ரத் �ைலமான்(அைல) அவர்கள் பா� வ�ட இைடெவ��ல்
ேநான்� ேநாற்பார்கள்-அதாவ�, அவர்கள் ஒ� நாள் ேநான்� ேநாற்றார்கள்,
ம�நாள் ேநான்� ேநாற்க�ல்ைல, அதற்� ம�நாள் ேநான்� ேநாற்றார்கள்.
(�கா�)

“அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் �ஸ்�ம்கைள ஆ�ரா நா�ல்
ேநான்� ைவத்�க்ெகாள்�ம்ப� கட்டைள�ட்டார்கள். ரமலான் மாதத்ைத
அல்லாஹ் ேநான்�ற்��ய மாதமாக கட்டைள�ட்ட ேபா�, அந்த (ஆ�ரா)
நாளான� ேநான்� ைவப்பதற்� கட்டாயமற்றதாக ஆன�". (�கா�)

(அதாவ�, ஒ� நபர் அந்த நா�ல் ேநான்� ேநாற்பதா ேவண்டாமா என்�
��� ெசய்வ� அவர� ��ப்பத்ைதக் ெபா�த்த�. - அவர் அல்ல� அவள்
அதைன ெசய்ய  �தந்�ரம் உண்�)

இப்� அப்பாஸ் (ர�) அவர்களால் அ��க்கப்பட்ட மற்ெறா� ப��ல்
(�கா�) இவ்வா� �றப்பட்�ள்ள�.

அதாவ� ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கள் ம�னா�ல் இ�ந்த
ேபா� �தர்கள் ஆ�ரா நா�ன் ேநான்� ேநாற்பைதக் கண்டார்கள்.
அவர்கள் ஏன் ேநான்� ைவத்தார்கள் என்� ந� (ஸல்) அவர்கள் அவர்க�டம்
(�தர்க�டம்) ேகட்க, அதற்� அவர்கள் இ� ஒ� அ��க்��ய நாளா�ம்,
ஏெனன்றால், இந்நா�ல் தான் ப� இஸ்ரேவலர்கைள [இஸ்ரா��ன்
மக்கைள] அவர்க�ன் எ��க�ட��ந்� அல்லாஹ் காப்பாற்�னான்
என்� ப�ல�த்தார்கள். எனேவ ஹஸ்ரத் �ஸா (அைல) அவர்கள் அந்தா�ல்
ேநான்� ேநாற்றார்கள். அதன்�ன் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள் அந்த
�தர்க�டம் ��னார்கள்: “�ஸா�ன் �� உங்கைள �ட எங்க�க்�
அ�க உ�ைமகள் உண்�". இவ்வா�, அண்ணல் ந� (ஸல்) அவர்கள்
அன்ைறய �னத்�ல் ேநான்� ேநாற்றார்கள்.அத்�டன் அந்நா�ல் ேநான்�
ேநாற்�மா� �ஸ்�ம்கைள�ம் கட்டைள�ட்டார்கள். (�கா�, �ஸ்�ம்)

�ர்ஆ�ல், - �ரா மர்யம், 19வ� அத்�யாயத்�ல், ேநான்� ேநாற்� யா�ட
�ம் ேபசாமல் இ�க்க ேவண்�ம் என்ற அ��ைரகைள அல்லாஹ்�ட
��ந்� ெபற்ற ஹஸ்ரத் மர்யம் அவர்க�ன் உதாரணத்ைத�ம் அல்லாஹ்
��ப்���றான்.

ேநான்� (�ர்ஆன் �வ�ப்பைத ேபால் 'ேராஸா' அல்ல� 'ஸவ்ம்') என்ப�
இஸ்லாத்�ன்   அ�ப்பைடத்   �ண்க�ல்   ஒன்றா�ம்.   �தலாவ�   க�மா 
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[ஷஹாதா], இரண்டாவ� நமாஸ் [ஸலாத்], �ன்றாவ� ேராஸா [ஸவ்ம்]
(��ப்பாக ரமலான் மாதத்�ல் ஒ� நம்�க்ைகயாள�க்� அவர் ேநாயா�
யாகேவா, பயணத்�ேலா,   மற்�ம் ெபண்க�க்� அவர்க�ன் உடல் �ய்ைம
யற்ற �ைல�ல் அதாவ� மாத�டா�ல் இல்லாமல் இ�க்�ம் வைர
ேநான்� ேநாற்ப� கட்டாயமா�ம்), அைதத் ெதாடர்ந்� ஜகாத் மற்�ம் ஹஜ்
வ��ற�.

இ� ஒ� நம்�க்ைகயாளர் தன்ைன தாேன ஒ�க்க ��யாக�ம், ஆன்�க
��யாக�ம் ேமம்ப�த்�க்ெகாள்ள உத��ற�. ேம�ம் இ� �ச்சயமாக
ஆேராக்�யத்�ற்�ம் நல்ல�. அல்லாஹ்(�ப்ஹான)தான் ரமலான் மாதத்ைத
��த மாதமாக ஏற்ப�த்�னான் ேம�ம் அைனத்� நம்�க்ைகயாளர்
கைள�ம் ேநான்�ல் பங்ேகற்�மா� உத்தர�ட்டான். �ர்ஆ�ல் உள்ள,
2வ� அத்�யாயம் அல்பகரா�ன் 186வ� வசனத்�ல் அல்லாஹ் ���றான்:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ�َ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ﴿ ﴾ 

ரமலான் மாதம் ��க்�ர் ஆன் அ�ளப் ெபற்ற மாதமா�ம். �ர்ஆன் எல்லா
மக்க�க்�ம் ேநர்வ� காட்டக்��ய�ம், ேநர்வ�ையத், ெத�வாக்கக்
��ய�ம் (நன்ைம �ைமைய) ��த்த�யக் ��ய�மா�ம். எனேவ,
உங்க�ள் அம்மாதத்ைதக் அைடபவர் அ�ல் ேநான்� ேநாற்க ேவண்�ம்.
ஆனால், ேநாயா�யாகேவா பய�யாகேவா இ�ப்பவர் (�ட்�ப்ேபான
ேநான்ைப) மற்ற நாட்க�ல் கணக்�ட்� (ேநாற்க�ம்). அல்லாஹ்
உங்க�க்� எ�ைத ��ம்��றான். உங்க�க்�க் க�னத்ைத(த்தர)
��ம்�வ�ல்ைல. �ங்கள் எண்�க்ைகையப் �ர்த்� ெசய்வதற்காக�ம்,
அல்லாஹ் உங்க�க்� ேநர்வ� காட்�யதற்காக �ங்கள் அவைனப்
ெப�ைமப்ப�த்�வதற்காக�ம், �ங்கள் அவ�க்� நன்� ெச�த்�வதற்
காக�ேம (இந்தக் கட்டைளைய அவன் �றப்�த்�ள்ளான். )   (2:186)

அல்லாஹ் -  நம� பைடப்பாளனாக [அைனத்�ற்�ம் ேமலான அ�ப�யாக ]
 இ�ந்த ேபா��ம், நாம் ேநான்ைப ஒ� மாதம் ��வ�ம் ேநாற்பைத ஒ�
�ைமயாகக் க���டாமல்,  ேநான்ைப நாம் ��ைமயாக  கைடப்��க்க
ேவண்�ெமன ��ம்��றான். "என்ப� இந்த வசனத்�ன் �லம் �க�ம்
ெத�வா�ற�. அல்லாஹ் தன் ��ப்பத்�ற்� அ�ப�பவர்கைள ேந�க்�
றான். அவ�ைடய கட்டைளக�க்� எப்ெபா��ம் அ�ப�ந்� நடப்
பவர்கள்  இ��ல் இ�க்கமாட்டார்கள். 
 
அ� ேபாலேவ, அல்லாஹ் இந்த ரமலான் மாதத்ைத �ரகாசமாக்�
ைவத்�ள்ளான். ேநான்ைப நம்�க்ைகயார்களான நமக்�, அவ�ைடய
ப�வான அ�யார்க�க்� ஓர் ஒ�யாகக் கைடப்��க்க ேவண்�ம் என்ற
கட்டைளைய இறக்�னான்.
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அதனால் (அந்த ஒ�ைய கைடப் ��ப்பதன் �லம்) நாம் ஒ�ேபா�ம்
இ��ல் �ழ்��ட மாட்ேடாம். இந்த ��தமான மாதத்�ல் தான் "அல்-
�ர்ஆன்" (��க்�ர்ஆன்) நம� ேநசத்�ற்��ய ��த்�தர் ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்க�க்� �தன்�ைறயாக ெவ�ப்ப�த்தப்
பட்ட� என்பதன் �லம் அல்லாஹ் ரமழான் மாதத்�ன் �றப்ைப�ம்  ��ப்
�ட்�ள்ளான். 

�ர�ர்ஷ்டவசமாக இன்� இஸ்லா�ய உல�ல் உள்ள நம� இளம் வய�னர்
ேநான்�  ��த்த அ��ம் ��ப்பாக ரமலான் மாதத்�ல் ேநான்� ேநாற்ப�
ெதாடர்பான இஸ்லாத்�ன் ெகாள்ைககைள ��ந்� ெகாள்ளாததால் ஆன்�க
���ல் அவ�க்�ள்ளா� ெகாண்��க்�ன்றனர்.

ரமலான் மாதத்�ல் ேநான்� ேநாற்ப� �ஸ்�ம்கள் (தம்ைம) ஒ�க்க
��யாக�ம், ஆன்�க ��யாக�ம் �ய்ைமயாக ைவத்�க் ெகாள்வதற்�ம்,
அவற்ைற ெசயல்ப�த்த ெம�வாக�ம், அேத சமயத்�ல் இந்த அற்ப உலகத்
���ந்�ம் தங்கைளத் �ண்�த்�க் ெகாண்� அவர்கள் அல்லாஹ் ைவத்
ேத�, அவன� ��ப்�ைய (அல்லாஹ்�ன் ��ப்�ைய) நா�ச் ெசல்�ன்ற
ஒ� நல்ல பழக்கமாக அவர்க�க்�(ேநான்��ப்ப�) மா��ட ேவண்�ம்.

ேநான்� ேநாற்பதற்கான �பந்தைனயான� நம� ெசாந்த நல�க்கான
தா�ம். நான் சற்� �ன் உங்க�க்� �ன்னால் ஓ�யக் காட்�ய வசனத்�ல்
அல்லாஹ் நமக்� �ரமங்கைள  ��ம்ப�ல்ைல  என்� ��ப்���றான்.

அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்கள் ��யதாக இப்� அப்பாஸ் (ர�)
மற்�ம் அ� �ைரரா (ர�) அவர்களால் அ��க்கப்பட்ட ஹ�ஸ் என்ன
ெவன்றால்; “அல்-�ஸாைல (அதாவ�, மாைல�ல் ேநான்ைப ��க்காமல்
ெதாடர்ந்� ேநான்� ேநாற்ப� அல்ல� அ�த்த நாள் ��ய�க்� �ன்
சாப்�டாமல் இ�ப்பைத) நைட�ைறப�த்தா�ர்கள்." மக்கள் [அதாவ�.
ேதாழர்கள்] ந� (ஸல்) அவர்க�டம் ��னார்கள்:

“ஆனால் �ங்கள் அல்-�ஸாைல நைட�ைறப் ப�த்��ன்�ர்கேள!" அதற்�
ந� (ஸல்) அவர்கள், “நான் உங்கைளப் ேபான்றவன் அல்லன். ஏென�ல்,
நான் உறங்�ம் ேபா� அல்லாஹ்வால் எனக்� உண�ம், பான�ம் வழங்கப்
ப��ற�. (ேம�ம் அ� �ைரரா (ர�) அவர்களால் அ��க்கப்பட்ட
அ��ப்�ல்: ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் அத்�டன் இதைன�ம்
ேசர்த்�க் ��னார்கள் என்� வ��ற�:  

"உங்கள்  சக்�க்� உட்பட்ட  ெசயல்கைளேய ெசய்�ங்கள்" (�கா�).

அதைன ��வதா�ன், இந்த ஹ�ஸ் நமக்� இதைனப் ��ய ைவக்�ற�:
எல்லாவற்��ம், �ங்கள் ெசய்�ம் நல்ல ெசயல்க��ம் �ட ஒ� வரம்�
இ�க்க ேவண்�ம். �ங்கள் இந்த ெசய�னால் ேசார்வைடந்� �ற�
அதைன �ங்கள் ��ைமயாக ைக�ட்� �டாமல் இ�ப்ப���ந்�ம் 
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கவனமாக இ�ந்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒவ்ெவான்�ற்�ம் அதற்கான
அள� உள்ள�.  ஒ�வர் ஒ� நல்ல ெசயைலச் ெசய்தா�ம் �ட, அல்லாஹ்
ஒ�ேபா�ம் அவர் �� பாரத்ைத �மத்�வ�ல்ைல. ேநான்ைப நாம் ஓர்
உதாரணமாக எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்! ஒ�வர் �ன�ம் ெதாடர் ேநான்�
ைவக்கக் �டா�. ஏென�ல் அவர� உட�க்�ம் அவர் �� உ�ைம
இ�க்�ற�. அவர� உட�க்� மட்�மல்ல அவர� மைன�க்�ம் அவர் ��
உ�ைம இ�க்�ற�. அத்தைகய ஒ� வழக்�ன் உதாரணம் அண்ணல் ந�
(ஸல்) அவர்க�க்� �ன் ெகாண்� வரப்பட்ட�. ந�(ஸல்) அவர்கள்;
�யாயமான �ைற�ல் ேநான்� ேநாற்�மா� அந்தத் ேதாழ�க்�
அ���த்�னார்கள். ேம�ம் அவ�க்� ���ம் என்றால், ேநான்� ேநாற்�ம்
�ைற�ல்  எ�தானதாக  இ�ந்த ஹஸ்ரத் �ைலமான் (அைல) அவர்கைளப்
ேபான்� �ன்பற்�ம்ப� ��னார்கள். [அதாவ�. அவர்கள் ஒ� நாள்
ேநான்� ைவப்பார்கள், அ�த்த நாள் அைத �ட்� ��வார்கள். �ன்னர்
�ண்�ம் ேநான்� ைவத்தார்கள்]. (�கா�, �ஸ்�ம்)

அனஸ் �ன் மா�க் (ர�) அவர்களால் அ��க்கப்பட்ட மற்ெறா� ஹ�ஸ்
உள்ள�. அ�ல் ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: "ஸஹர் (ஸஹ்�) ெசய்�ங்
கள், ஏென�ல் ஸஹ�ல் பரக்கத் உள்ள�." (�கா�)

இந்த அ��க்��ய மாதத்�ற்��ய கண்�யம் நம்�டம் இ�க்க
ேவண்�ம் என்பைத�ம் நாம் மன�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். ேம�ம் ேநான்�
ைவத்� �ப்பவர்கைள நாம் ம�க்க ேவண்�ம். ஹஸ்ரத் அ� �ைரரா (ர�)
அவர்களால் அ��க்கப்பட்ட மற்ெறா� ஹ�ஸ், அ�ல் அண்ணல் ந� (ஸல்)
அவர்கள் ��னார்கள்: “உங்க�ல் எவேர�ம் ேநான்� ேநாற்ற �ைல�ல்
காைல�ல் எ�ம் ேபா� ெவ�க்கத்தக்க �ஷயங்கைள பயன்ப�த்தேவா
அல்ல� அ�யாைம�ன் எந்தச் ெசயைல�ம் ெசய்��டேவா ேவண்டாம்.
ேம�ம் எவராவ� அவைர ப�த்�ைரத்தாேலா  அல்ல� அவ�டன்
சண்ைட�ட்டாேலா,  'நான் ேநான்� ைவத்��க்��க்�ேறன்!நான் ேநான்�
ைவத்��க்��க்�ேறன்! என்� அவர் �றட்�ம். (�கா�,�ஸ்�ம்)

ஹ�ஸ்: அ� �ைரரா(ர�) அவர்கள் அ��க்�றார்கள்: “அல்லாஹ்�ன்
�தர் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: 'ெபாய்யான
�ற்�கள் �ய ெசயல்கள், �ற�டம் ெகட்ட வார்த்ைதகைள ேப�தல், ேபான்ற
வற்ைற எவர் ைக�ட மாட்டாேரா, அவர், தம� உணைவ�ம் பானத்ைத�ம்
ைக�ட்� ���ன்ற (அவர�) ேநான்�ன் எந்த ேதைவ�ம்  அல்லாஹ்�க்�
இல்ைல!. (�கா�, �ஸ்�ம்)

ேநான்� அல்லாஹ்�க்கான�, ேநான்பா� அவர் ேநான்� ேநாற்பதற்��ய
ெவ�ம�ைய அல்லாஹ்ேவ வழங்���வான்.

ஹ�ஸ்: ஹஸ்ரத் அ��ைரரா (ர�) அவர்கள் அ��க்�றார்கள்: 
“அல்லாஹ் �ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: ‘(அல்லாஹ் ��னான்),
“ேநான்ைபத் த�ர ஆத�ைடய மக�ன் ஒவ்ெவா� நற்ெசய�ம் அவ�க்� 
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உ�ய�; அ� (ேநான்�) எனக்கான� (இைறவ�க்கான�). ேம�ம் அதற்காக
(ேநான்பா�க்�) நாேன ெவ�ம� வழங்�ேவன்". ''�ஹம்ம�ன் உ�ர் எவன்
ைகவசம் உள்ளேதா அந்த அல்லாஹ்�ன் �� ஆைணயாக, ேநான்�
ேநாற்பவ�ன் �வாசமான� கஸ்���ன் ந�மணத்ைத�ட அல்லாஹ்
�க்� இ�ைமயான�." (�கா�, �ஸ்�ம்)

எனேவ  ஒவ்ெவா� இஸ்லா�ய சேகாதர சேகாத�க�ம்,  என� ஒவ்ெவா�
சஹா�க�ம், நாம் அைனவ�ம் ஒன்�ைனந்�, ேநான்� �ட்�க்காட்�
�ன்ற இந்த இபாதத்�ன் ெசயைல �ைறேவற்�வைத நம� கடைமயாக
நாம் ஆக்�க் ெகாள்ேவாம். ஆரம்பத்�ல் �ளக்�யப� ேநான்� பல
நன்ைமகைளக் ெகாண்�ள்ள�. அல்லாஹ் நமக்� �றந்தைத ��ம்�
�றான், ேம�ம் நாம் அல்லாஹ்�க்�க் �ழ்ப்ப�ந்� அவைனப் �ன்பற்�
னால் நாம் �றந்தைதப் ெப�ேவாம். ஏென�ல் நம� ெபௗ�க, தார்�க
மற்�ம் ஆன்�க ஆேராக்�யத்�ற்� எ� �றந்த� என்பைத அவேன
அ�வான். �ண்�ம் ஒ��ைற ரமலான் �பாரக்! அல்லாஹ் நம் அைன
வைர�ம் �பாரக் ஆக்� நம� �ைறபா�கள் மற்�ம் பாவங்கைள அ�த்�
நம� �ைலைய உயர்த்�வானாக!, ஏென�ல் அவைன த�ர நம்ைம
மன்�த்� நம் �� க�ைண காட்�பவன் ேவ� யா�ம் இல்ைல.இன்ஷா
அல்லாஹ். ஆ�ன் �ம்ம ஆ�ன்.



�ர�ர்ஷ்டவசமாக இன்� இஸ்லா�ய உல�ல் உள்ள நம� இளம் வய�னர்
ேநான்�  ��த்த அ��ம் ��ப்பாக ரமலான் மாதத்�ல் ேநான்� ேநாற்ப�
ெதாடர்பான இஸ்லாத்�ன் ெகாள்ைககைள ��ந்� ெகாள்ளாததால் ஆன்�க
���ல் அவ�க்�ள்ளா� ெகாண்��க்�ன்றனர்.

ரமலான் மாதத்�ல் ேநான்� ேநாற்ப� �ஸ்�ம்கள் (தம்ைம) ஒ�க்க
��யாக�ம், ஆன்�க ��யாக�ம் �ய்ைமயாக ைவத்�க் ெகாள்வதற்�ம்,
அவற்ைற ெசயல்ப�த்த ெம�வாக�ம், அேத சமயத்�ல் இந்த அற்ப உலகத்
���ந்�ம் தங்கைளத் �ண்�த்�க் ெகாண்� அவர்கள் அல்லாஹ் ைவத்
ேத�, அவன� ��ப்�ைய (அல்லாஹ்�ன் ��ப்�ைய) நா�ச் ெசல்�ன்ற
ஒ� நல்ல பழக்கமாக அவர்க�க்�(ேநான்��ப்ப�) மா��ட ேவண்�ம்.

ேநான்� ேநாற்பதற்கான �பந்தைனயான� நம� ெசாந்த நல�க்கான
தா�ம். நான் சற்� �ன் உங்க�க்� �ன்னால் ஓ�யக் காட்�ய வசனத்�ல்
அல்லாஹ் நமக்� �ரமங்கைள  ��ம்ப�ல்ைல  என்� ��ப்���றான்.


