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அல்ஹம்��ல்லாஹ் �ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ், நாம் ��தமான ரமலான்
மாதத்�ற்�ள் �ைழந்� �ட்ேடாம், நான் கடந்த ெவள்�க் �ழைம
ெதாடங்�ய என� ெசாற்ெபா��ன் இரண்டாம் ப��ைய இன்�
ெதாடர்�ேறன்.

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)

ஹ�ஸ்: ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:
“ேநான்� என்ப� பா�காப்�ற்� உ�ய�ம் சக்� வாய்ந்த ேகாட்ைட�ம்
ஆ�ம்." (அஹ்மத், ைபஹக்�).

கடந்த வாரம் நான் ��ப்�ட்டைதப் ேபால், ரமலான் மாதம் என்ப� ஒ�
��ன்  அதாவ� நம்�க்ைகயாளர்  ஏராளமான �யாகம் ெசய்ய ேவண்�ய
ஒ� மாதம் ஆ�ம். அவர் ெசய்ய ேவண்�ய �யாகம் என்னெவன்றால் அவர்
அ�காைல�ல் எ�ந்� தஹஜ்�த் ெதா�ைகைய �ைறேவற்��ட்�
ஸஹர் ெசய்ய ேவண்�ம். என� கடந்த வார ெசாற்ெபா��ல் ஸஹ�ன்
�க்�யத்�வத்ைத ��ப்�டக்��ய இந்த ஹ�ைஸ நான் ேமற்ேகாள்
காட்�ேனன். ேநான்� (ேராஸா)நம்ைம ஆேராக்�யமாக ைவத்��க்�ம்
என்�ம் நான் ��ேனன். ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கள்
��யதாக ஹஸ்ரத் அ��ைரரா (ர�) அவர்கள் அ��க்�றார்கள்:
“ேநான்� ைவ�ங்கள், �ங்கள் ஆேராக்�யமாக இ�ப்�ர்கள்." (தப்ரா�).

இஃப்தா��ம் அதாவ� ேநான்� �றப்ப�ல் மகத்தான நன்ைம உள்ள�.
அல்லாஹ்ைவ ேந�ப்பவர் இஃப்தார் ெசய்வதற்� அதாவ� ேநான்�
�றப்பதற்� அவசரப்ப�வார். அதனால் அவரால் அவைன, அதாவ� அவர�
பைடப்பாளைன ெதா�ைக�ல் சந்�க்க ���ம். ஸலாத் என்ப�
�ஸ்�ம்களா�ய நமக்�ம் மற்�ம் அைனத்� ம�த�லத்�ற்�ம்
அ�ள்க�ன் ஓர் ஊற்றா�ம். �ழ்த்தரமான ெசயல்கைளச் ெசய்வ�ல்
இ�ந்�  ெதா�ைக (ஸலாத்) நம்ைம த�க்�ற�.

ேநான்�  காலங்க�ல், அல்லாஹ்�ன்  ெந�க்கத்ைத  அைடவதற்�  அ�கமான
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உப�யான [நஃ�லான] ெதா�ைககைள ெதா�வதற்�ம், �க்ர் ெசய்வதற்
�ம் ஆர்வ�ட்டப்ப��ற�. ெதா�ைக மற்�ம் �க்ைர�ட�ம் அல்லாஹ்
ைவ ெந�ங்�ச் ெசல்வதற்கான ேவ� �றந்த வ� இல்ைல. �க்ர்-ஏ-இலா�
என்ப� ஆன்�க ��யாக அல்லாஹ் (�ப்ஹான)ைவ அ�� வதற்�ம்,
அவன� அழைகக் கண்�ெகாள்வதற்�ம் உத��ற�.

(அல்லாஹ்�க்காக ேநான்� ேநாற்பவ�க்��ய மரத்�ன் �கப் பரந்த
பரப்பளைவ�ம், அதன் �ழைல�ம் ��த்� நாம் �ந்�ப்ேபாமாக!).

அ� ஸ�த் அல்-�த்� (ர�) அவர்கள் �ன்வ�வைத ஹஸ்ரத் �ஹம்மத்
(ஸல்) அவர்க�ட��ந்� அ��க்�றார்கள்: “ரமலா�ன் �தல் இர�ல்
�வர்க்கத்�ன் வாசல்கள் �றக்கப்பட்� ரமலா�ன் கைட� இர� வைர
�றந்ேத இ�க்�ன்ற�. ெதா�ைகைய �ைறேவற்��ன்ற எந்த ஒ�
நம்�க்ைக ெகாண்டவ�க்�ம் (அவர�) ஒவ்ெவா� ஸஜ்தா�ற்�ம் 1,500
நன்ைமகள் நற்��யாக வழங்கப்ப�ம். 7,000 கத�கள் ெகாண்ட, ெசார்க்
கத்�ல் யா�த் (�வப்� மா�க்கங்களால்)  ெசய்யப்பட்ட ஒ� ெப�ய ��
வழங்கப்ப�ம். (அதன்) ஒவ்ெவா� கத�ம் [�ைழவா��ம்]  யா�த் (�வப்�
மா�க்கங்களால்) அலங்க�க்கப்பட்ட தங்க அரண்மைனக்�ள் அைழத்�ச்
ெசல்�ம். ரமழா�ன் �தல் நா�ன் ேநான்�ன் �லம், அதற்� �ந்ைதய
(வ�டத்�ன்) கைட� ேநான்�ற்� �ற���ந்�  தற்ேபா� வைர
(ெசய்யப்பட்ட) அைனத்� பாவங்க�ம் மன்�க்கப் ப��ற�. ஒவ்ெவா�
நா�ம் ஃபஜ்�க்� இைடேய [��யல்] மற்�ம் மக்�ப் [��ய அஸ்தமனம்
வைர] 70,000 வானவர்கள் அவ�ைடய மன்�ப்�க்காக �ரார்த்தைன
ெசய்�றார்கள், ேம�ம், பக�ேலா அல்ல� இர�ேலா அவர� ஒவ்ெவா�
ெதா�ைக�ன் ேபா�ம் ெசய்யப்ப��ன்ற ' ��த்' �ற்காக அவ�க்�  ஒ�
(��ைர�ன் ��) சவா� ெசய்� (கடந்தால்) அதன் �ழைலக் கடக்க 500
ஆண்�கள் வைர ஆகக்��ய (அத்தைகய) ஒ� �கப்ெப�ய மரம் வழங்கப்
ப�ம். (ைபஹ�)

�ர்ஆ�ல் உள்ள 2வ�அத்�யாயம் அல்பகரா�ன் 186வ� வசனத்�ல்
அல்லாஹ் ���றான்:

அல்லாஹ், தன� அ�யார்கள் அவன� பாைத�ல் �யற்� ெசய்வைத
��ம்��றான், அதனால் தான், ஒ� �ஃ�ன் (நம்�க்ைகயாளர்) தன�
இைறவ�டம் �ய்ைமயான உள்ளத்�டன் அ��வதற்� வ�வ�க்கக்
��ய ேநான்�ைன அவன் ஏற்ப�த்� இ�க்�றான். ெபௗ�க உலகமான�
மக்க�ன் இதயங்கைள வ� ெக�க்க �ைன�ற�. ஆகேவ, ரமலா�ன்
பலன் என்னெவன்றால், இந்த மாதத்�ன் ேபா�, ஒ� நம்�க்ைகயாளர்
உலகப் பற்�க���ந்�ம் தன� இதயத்ைத ப��த்தப் ப�த்�க்
ெகாள்வதற்காக  ேநான்� ேநாற்க ேவண்�ம்.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

http://xn--wkc4a3aaa5a2ba6ats4b3j0aef8pec.xn--clc3aycucubi/
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ரமலான் மாதம் எத்தைகயெதன்றால் அ�ல் தான் ம�தர்க�க்� வ�காட்�
யாக�ம், ெத�வான சான்�கைளக் ெகாண்டதாக�ம்; (நன்ைம - �ைம
கைளப்) ��த்த��ப்ப�மான (��ைமயான வ�காட்�தைல வழங்�ம்)
��க்�ர்ஆன் இறக்�ய�ளப் ெபற்ற�.

எனேவ, இந்த ரமலான் மாதத்�ல் நாம் வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ம் இந்த
த�ணத்�ல் ��க்�ர்ஆன் ஓ�வைத நம� கடைமயாக ஆக்�க் ெகாண்�
அல்லாஹ் (�ப்ஹான) இறக்��ள்ள ஒவ்ெவா� வசனத்ைத�ம் நாம்
உட்கார்ந்� ஆராய்ந்தால் அ� நம் ஆன்மா�ற்�ம் மனசாட்�க்�ம் �க�ம்
நன்ைம பயப்பதாக இ�க்�ம். தங்க�ன் இைற நம்�க்ைக�ல் (ஈமா�ல்)
உண்ைமயாக இ�ப்பவர்கைள�ம், அவன� உன்னதமான ��க்�ர்ஆ�ல்
உள்ள ெசய்�கைளப் ��ந்� ெகாள்வதற்காக ேதைவயான அைனத்ைத�ம் 
 ேமற்ேகாள்பவர்கைள�ம் அல்லாஹ் ேந�க்�றான்.

உைப�ல்லாஹ் �ன் அம்� (ர�யல்லா� அன்�) அவர்கள் அ��க்
�ன்றார்கள்:

ந�கள் நாயகம் (ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம்) அவர்கள் ��னார்
கள். �ச்சயமாக �ர்ஆ�ம், ேநான்�ம் ம�ைம நா�ல் அ�யா�க்�
ப�ந்�ைர ெசய்�ம். "என் இைறவா! நான் அவ�ன் உணைவ�ம், இச்ைசைய
�ம் த�த்� �ட்ேடன். ஆகேவ, அவ�ன் �ஷயத்�ல் என்�ைடய ப�ந்�
ைரைய ஏற்�க் ெகாள்வாயாக!" என்� ேநான்� ��ம். "என் இைறவா! நான்
அவ�ைடய இர�த் �க்கத்ைதத் த�த்� �ட்ேடன். அதாவ� �ர்ஆைன
ஓ�, ெதா�வதால் அவ�ைடய �க்கம் தைடப்பட்ட�. ஆகேவ, அவ�ன்
�ஷயத்�ல் என்�ைடய ப�ந்�ைரைய ஏற்�க் ெகாள்வாயாக!" என்�
�ர்ஆன் ��ம். (அஹ்மத், தப்ரா�, ஹா�ம்)

இைறத்�தர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வா� ��னார்கள்: அ� தர் அவர்கேள!
�ன�ம் காைல ேவைள�ல் ஓர் இைறவசனத்ைத கற்�க்ெகாள்வ� ��
(நஃ�ல்) ெதா�ைகைய �ட �றந்த�. ேம�ம் அதன் ஞானத்ைத கற்�க்
ெகாள்வ�, ஆ�ரம் ெதா�ைகைய �ட �றந்த�. (இப்�மாஜா)

ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் ஸல்லல்லா� அைல� வஸல்லம் அவர்கள் 
 ��னார்கள்: அல்�ர்ஆைன ஓ� அதன் ப� நடப்பவ�ன், அதாவ� அதன்
கட்டைளகைள �ன்பற்� நடந்� , அ� த�த்த ைவக�ல் இ�ந்�ம் �ல�
இ�ப்பவ�ன்  ெபற்ேறா�க்� ம�ைம�ல் ��டம் அ��க்கப்ப�ம். அதன்
ஒ� ��ய�ன் ஒ�ைய�ட ேமன்ைமயான�. அவ்வாறா�ன் அல்�ர்
ஆைன ஓ� அதன் ப� நடப்பவ�ன் �ைல பற்� என்ன �ைனக்�ன்�ர்கள்?
(என �ன�னார்கள்)  (ஆதாரம் : அ�தா�த் )

ேம�ம் ெப�மானார் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வா� ��னார்கள்:-
"அதைப" அதாவ� மார்க்க அ�ைவ�ட �றந்ததாக உங்கள� �ழந்ைத
க�க்� �ங்கள் என்ன வழங்�ட ���ம்?”.( �ர்��)
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நாம் கண்ட ந�ெமா�கள் �லம் ��க்�ர்ஆைன கற்� ஓ�வதன்
ம�ப்ைப நமக்� கற்�த் த��ன்ற�. ேம�ம் இத்தைகய ெசயல்கைள
நம� எஜமானர் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள் நமக்� ேபா�த்த�
மட்�மல்லாமல், அன்னார் நைட�ைறப் ப�த்��ம் காட்�னார்கள்.
பா�ங்கள்! உண்ைம�ேல அதற்கான ஓர் அழ�ய காலம் அ��க்��ய
இந்த ரமலான் மாதமா�ம். எனேவ இந்த அ��க்��ய ேநரத்ைத
சாதகமாக பயன்ப�த்� அல்லாஹ்�ன் அ�ைள�ம் அவன� ��ப்�ைய
�ம் ஈர்த்�ெகாள்ள ேவண்�ம். நாம் பார்த்த ந�ெமா��ன் அ�ப்பைட�ல்
��க்�ர்ஆைன கற்� ஓ�வதால் �ைடக்�ம் அ�ைள யார்தான் ��ம்ப
மாட்டார்கள். ேம�ம் ஒ� ந�ெமா��ல் இத்தைகய அ�ள்கள் மற்றவர்
க�க்� கற்�க்ெகா�ப்பதன் �ல�ம் �ைடக்�ம் என்�ம் வ��ற�.
இன்�ம் ெபற்ேறார்கள் தங்கள் �ழந்ைதக�க்� ��க்�ர்ஆைன கற்க
ைவப்பைத�ட எதற்� �க்�யத்�வம் வழங்�ட ���ம்? ேம�ம் தன�
�ழந்ைதகைள ேநரான வ� என்ற ஒ�ைய இதயத்�ல் ஏந்� உலகம்
��வ�ம் எ�த்�ச் ெசல்ல அர்ப்ப�த்த ெபற்ேறார்க�க்�க் �ைடக்�ம்
ெவ�ம�ைய நாம் கண் �டாக பார்த்��க்�ன்ேறாம்.

ேம�ம் அல்லாஹ் தன� இைறேவதத்�ல் பல்ேவ� இடத்�ல் ஸகாத்ைத
பற்� ��ப்���றான்.  நம� ெசல்வத்�ன் �� ஸகாத் கடைமயா�ம்.

இன்�ம் ஒ� ந�ெமா��ல் இவ்வா� வ��ற� அதாவ� ெப�மானார்
(ஸல்) அவர்கள் ��யதாக ஹஸ்ரத் அ� �ைரரா (ர�) அவர்கள்
அ��க்�ன்றார்கள்:-
"அைனத்�ற்�ம்  ஸகாத் ெபா�ந்தக் ��யதாக உள்ள�, ேம�ம்
உட�க்கான ஸகாத் ேநான்பா�ம்" (இப்�மாஜா)

எல்லா சமயத்��ம் நான் உங்கள்  அைனவ�ட�ம் �� இ�ப்பைதப்
ேபான்� ஸகாத் என்ப� சந்தாைவ�ட �க �க்�யமானதா�ம்;நாம்
அதைன கவ�க்கத் தவ��டேவா அல்ல� �றக�த்� �டேவா �டா�.

ஆனால் அதற்காக �ங்கள் சந்தா [நன்ெகாைடகளான] மார்க்க ��க்காக
பங்க�க்க ேவண்�ய�ல்ைல என்�  அர்த்த�ல்ைல.

எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக,ஒ� �ஸ்�மாக �ங்கள் உங்கள் கடைமகைள
�ைறேவற்�ம் ேபா� அல்லாஹ் ம�ழ்ச்�யைட�றான், ேம�ம் ஸகாத்ைத
��ேயா�ப்ப� என்ப� அந்த கடைமக�ல் ஒன்றா�ம். 

��த்�தர் (ஸல்) அவர்கள் ஏழ்ைம�ல் இ�ந்த ேபா��ம், ரமலான்
மாதத்�ல் ஏராளமான தானம் ெசய்�ம் பழக்கத்ைத ெகாண்��ந்தார்கள்.

وَأَقِيمُوا الصَّ�َةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆன் அத்�யாயம் 2 வசனம் 111 இல் ���றான்:

http://xn--clcta6btblf2al7hcf3a5pedc.xn--1lcal4d2a3b/
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ேம�ம் ெதா�ைகைய (�பந்தைனக�க்ேகற்ப) �ைல நாட்�ங்கள்.
ஸக்காத் ( கட்டாய வ�ைய)�ம் ெகா�த்� ��ங்கள். ( ��க்�ர்ஆன் 2: 111 )

அத்�யாயம் 9 வசனம் 60 இல் அல்லாஹ் ���றான்:
"ஸகாத் (எ�ம் தானங்கள்) வ�யவர்கள், ஏைழகள் அத(ைன ஒன்�
ேசர்ப்பத)ற்காக ெசயல்ப�பவர்கள், (இஸ்லாத்�ன் பால்)உள்ளங்கள் ஒன்�
ஆ�தல் ெபறத் த���ைடயவர்கள், ைக�கள், கடன்பட்டவர்கள், அல்லாஹ்
�ன் வ��ல் (ேபார் ெசய்பவர்கள்) வ�ப்ேபாக்கர்கள் ஆ�யவர்க�க்�
மட்�ேம உ�யனவா�ம். இ� அல்லாஹ்�ட��ந்� வந்�ள்ள கட்டைள
யா�ம். ேம�ம் அல்லாஹ் நன்� அ�பவ�ம் �ட்பமான ஞான�ள்ளவ�
மாவான். (��க்�ர்ஆன் 9: 60)"

ஹஸ்ரத் �ஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் ���ள்ளார்கள்: பாவத்�ன் �லம்
அல்லாமல் சம்பா�த்த ெசல்வத்ைதக் ெகாண்� ெசல� ெசய்�ம் அ�யான்
பாக்�யவான் ஆவான். (இப்� ஆ�, பஸார்)

ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அழகாக எச்ச�த்தார்கள்:-
"தர்மங்க�ல் �றந்த� எ�ெவன்றால் ஒ� �ஸ்�ம் தா�ம் (மார்க்கம்
பற்�ய) அ�ைவ ெபற்�, அதைன தன� �ஸ்�ம் சேகாதர�க்�ம் கற்�
ெகா�ப்பதா�ம்.

ஒ� ஹ�ஸ் (�கா��ல்) ��ப்�டப்பட்�ள்ள�,அ�ல் ம�ைம நா�ல்
அண்ணல் ந� ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள், தாம் ஏைழக�க்�
மத்��ல்  இ�ப்ேபன் என்� ���ள்ளார்கள்.

இந்த உல�ன் ஆடம்பரங்க�டன் தங்கைள இைணத்�க் ெகாள்ள ேவண்டாம்
என்� ந�(ஸல்) அவர்கள் தன� உம்மத்�ற்� அ���த்�னார்கள்.

இவ்வா�, ரமலான் மாதமான� ஒ� ��ன் [நம்�க்ைகயாளர்] �க�ம்
தற்கா�கமானதாக இ�க்�ம் உலக �ஷயங்க�ல் இ�ந்�ம் தன்ைனத்
தாேன �ண்�த்�க் ெகாள்ள அ�ம�க்�ற�.

ஹ�ஸ்: ஹஸ்ரத் �ஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் ���ள்ளார்கள்: “�ரார்த்தைன
(�ஆைவத்) த�ர ேவெற��ம் ��ைய மாற்றா�, ��ையத் த�ர
ேவெற��ம் ஆ�ைள அ�க�க்கா�."(�ர்��)

எனேவ, அவன் (அல்லாஹ்�ன்) பக்கம் ெசல்வதற்� க�ம் �யற்�ைய
ேமற்ெகாள்ள�ம், அவன� ேநசத்ைத அ�வைட ெசய்வதற்�ம் நம் ஒவ்
ெவா�வ�க்�ம் அல்லாஹ் உத� ெசய்ய நாம் �ரார்த்தைன ெசய்ேவாமாக!.

இஸ்லாத்�ன் ேபாதைனக�ன் �க்�யத்�வத்ைத நம� �ழந்ைதக�க்�
நாம் எ�த்�ைரப்ேபாம்!, இதன் �லம் ஒ� தா�-ஏ- இல்லல்லாஹ் என்ற
�ைற��ம், ெபற்ேறார் என்ற �ைற��ம் அல்லாஹ் நம்�டன் ��ப்�
அைடவான்.
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கற்ப்பதற்� வய� வரம்� எ��ம் இல்ைல. நாம் அைனவ�ம், ��யவர்
க�ம் இைளஞர்க�ம் இஸ்லா�ய மார்க்கத்ைத ேபா�ப்பதற்� ஒன்றாக
ைகேகார்த்�க் ெகாண்�, அைத மற்றவர்க�க்�ம் கற்�ப்ேபாம். அவர்கள்
மற்ற �ஸ்�ம்களாகேவா, அல்ல� ெவவ்ேவ� மதங்கைளச் சார்ந்த  மக்க
ளாகேவா இ�க்கலாம்.

தா�-ஏ-இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்�ன் பால் அைழப்பவர்) என்ற �ைற�ல்
நம்�ைடய ப� இஸ்லாத்�ன் ெசய்�ைய எ�த்�ைரப்பதா�ம், அதற்�ப்
பகரமாக ஈமாைன (நம்�க்ைகைய அவர்க�க்�) வழங்கக் ��யவன்
அல்லாஹ் ஆவான்.

நம்ைம ெபா�த்தவைர�ல், நம� கடைம�ல் நம்மால் ��ந்தைதச்
ெசய்� ெசய்�ையப் பரப்�வ� மட்�ேம நம� கடைம ஆ�ம், அ� நம�
�ழந்ைதகளாக இ�ந்தா�ம் ச�, (அல்ல�) [ஒட்�ெமாத்த] ம�த�லமாக
இ�ந்தா�ம் ச�ேய!..

இந்த உன்னதமான ரமலான் மாதத்�ல் அல்லாஹ் அவன� அ�ைவக்
ெகாண்� நம� ஆன்மாக்கைள ஒ��ட்� நம� மனைத வளப்ப�த்�
வானாக!, நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் இந்த ���லக்கான (�ைடப்பதற்க�ய)
த�ணங்க�ன் [நன்ைமகைள] அ�ப�க்கச் ெசய்வானாக அல்ல�
அ�கமாக பயன்ப�த்�க் ெகாள்ளச் ெசய்வானாக!.

கடந்த ஆண்� ரமலான் �ச்சயமாக இந்த வ�டத்�ல் இ�ந்� ேவ�பட்ட
தா�ம், ேம�ம் அ�த்த ரமலா�க்காக நமக்� என்ன காத்��க்�ன்ற�
என்ப�ம் நமக்� ெத�யா�.

அல்லாஹ் நம் அைனவ�ன் ��ம்  க�ைண காட்�வானாக!, அவன�
அ�ைள�ம் ���யாக நமக்� வழங்�வானாக! ஆ�ன், �ம்ம! ஆ�ன், யா
ரப்�ல் ஆல�ன்!



ரமலான் மாதம் என்ப� ஒ� ��ன்  அதாவ� நம்�க்ைகயாளர்  ஏராளமான
�யாகம் ெசய்ய ேவண்�ய ஒ� மாதம் ஆ�ம். அவர் ெசய்ய ேவண்�ய
�யாகம் என்னெவன்றால் அவர் அ�காைல�ல் எ�ந்� தஹஜ்�த்
ெதா�ைகைய �ைறேவற்��ட்� ஸஹர் ெசய்ய ேவண்�ம். என� கடந்த
வார ெசாற்ெபா��ல் ஸஹ�ன் �க்�யத்�வத்ைத ��ப்�டக்��ய இந்த
ஹ�ைஸ நான் ேமற்ேகாள்காட்�ேனன். ேநான்�(ேராஸா) நம்ைம
ஆேராக்�யமாக ைவத்��க்�ம் என்�ம் நான் ��ேனன். ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கள் ��யதாக ஹஸ்ரத் அ��ைரரா
(ர�) அவர்கள் அ��க்�றார்கள்: “ேநான்� ைவ�ங்கள், �ங்கள்
ஆேராக்�யமாக இ�ப்�ர்கள்." (தப்ரா�).

இஃப்தா��ம் அதாவ� ேநான்� �றப்ப�ல் மகத்தான நன்ைம உள்ள�.
அல்லாஹ்ைவ ேந�ப்பவர் இஃப்தார் ெசய்வதற்� அதாவ� ேநான்�
�றப்பதற்� அவசரப்ப�வார். அதனால் அவரால் அவைன, அதாவ� அவர�
பைடப்பாளைன ெதா�ைக�ல் சந்�க்க ���ம். ஸலாத் என்ப�
�ஸ்�ம்களா�ய நமக்�ம் மற்�ம் அைனத்� ம�த�லத்�ற்�ம்
அ�ள்க�ன் ஓர் ஊற்றா�ம். �ழ்த்தரமான ெசயல்கைளச் ெசய்வ�ல்
இ�ந்�  ெதா�ைக (ஸலாத்) நம்ைம த�க்�ற�.


