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அன்புள் சஹகளதபர்கஹ! அல்ளஹ்யழன் 

ல்டினளர்கஹ! 

அல்ளலஶதஆள. நழத தன் யணங்க 

ஹயண்டு ஸநன்தற்களக ைத்தளன். 

யணக்கங்கயும் யணங்கும் ழுங்கு 

பகயும் ழ ( றல்) அயர்கள் பம் கற்றுத் 

தந்தளன். 

ைத்த பப்ழைம் சபணையதற்கும் சங்கைங்க 

எடுத்து கூறுயதற்கும் துங்கும் தஹந 

ழபளர்த்தனளகும். 

ஸதளழுதல், ஹளன்பு ஹளற்ல், றகளத் ஸகளடுத்தல், 

லஜ் ஸசய்தல், ஹளன் ஏன யணக்கங்க 

கைநனளக்கழனது ஹளஹய ( துஆயயுந) 

ழபளர்த்தயும் யணக்கநளக்கழ யுள்ளன்.  
2)سنن أيب داود   76) 

َماِا بْعِ   َِ ٍ   َ ِ  ااَّنلِ   َ  َّنل اُا َ لَيْعِه وََسلَّنلَ   َاَا  اَعُء '  َ ِ  ااُّنل ْع ادلُّنل
 ُوَي ااْعِ  َاَد ُ 

 துஆ என்து யணக்கநளகும் என்று ழ ( றல்) 

அயர்கள் கூழளர்கள். அழயழப்யர் தஃநளன் 

இப்த ரவர்(பலி)  (தல்:தழர்நழதழ) 

ர்ள ஐஹய ஸதளழுகன 

ழஹயற்றுயது எவ்யளறு கட்ைளனம் என்று 
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ஸதளழந்து யத்துள்ஹளஹநள அவ்யளஹ 

அல்ளஹ்யழைம் துஆஹகட்தும் கைநனள 

யணக்கம் என்த உணர்ந்து ஸகளள் ஹயண்டும். 

 துஆயழன் சழப்பும் அயசழனபம்: 

அயளள அல்ளஹ்  எப்ஹளதும் எம்ந 

அயதளழப் யளகவும் ஹதயக 

ழஹயற்றுயளகவும் இயக்கழ ளன். 

ததுஅடினளர்கள்  தன்ழைம் கஹனந்துநளறும் 

அதற்கு தழழப்தளகவும் உறுதழக் கூறுகழளன். 

لُيا 
َ
أ ِلهِ  ِم ْع  ااَّنلَ  َواسْع ءٍ  بُِ     َ اَ  ااَّنلَ  إِاَّنل   َ ْع َ ِليًما َ ْع   

“அல்ளஹ்யழைம் அயது அய ஹகளுங்கள். 

ழச்சனநளக அல்ளஹ் னளயற்யும் 

ன்கழந்தயளக இயக்கழன்ளன்.” (4:2) 

لََ   َوإَِذا
َ
ِ يُي   َِ  ٌي   َإِ    َ     ِ  َاِدي َسأ

ُ
َي َ  أ اِا  َد ْع  َداَعاِ  إَِذا ادلَّنل

تَِجي ُيا ِمنُيا ِ    َلْعيَسْع ُؤْع يَ ْعُ ُدواَ  اََ لَّنلُى ْع  ِ   َوْلْع  
“ழஹன! என்ப் ற்ழ  எது அடினளர்கள் 

உம்நழைம் ஹகட்ைளல் ழச்சனநளக ளன் அயகழஹ 

இயக்கழன்ஹன் எக் கூறுவீபளக. ழபளர்த்தழப்யன் 

என் அமத்தளல்  அமப் புக்கு யழைனழப் 

ஹன். எஹய அயர்கள் ஹர்யமழ ஸறும் 
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ஸளயட்டு என்ஹன அமக்கட்டும். ஹநலும் 

என்ஹன ம்ழக்க ஸகளள்ட்டும்.”(2:186)   

இந்த குர்ஆன் யசபம், லதவறஶம் 

அல்ளஹ்யழைம் துஆ ஹகட்தன் அயசழனத்தயும் 

பக்கழனத்து யத்தயும் யலியுறுத்துயத 

கயழயுங்கள்.  

துஆ ஹகட்த யழட்டு யழடுயது ளயநளகும். 

தன்ழைம் ழபளர்த்தழக்களதயர்கக் குழத்து 

அல்ளஹ் கண்டிக்கழளன். 

تَِجيْع  ادْعُ يِو  َر ُّنلُ  ُ  َو َاَا  سْع
َ
ي َ  إِاَّنل  اَُ  ْع  أ ِ ِ ُواَ  ااَّنل تَ ْع  ِ  َاَدِ   َ  ْع   َسْع

ُ لُياَ  َداِ ِ   َ  َ َىنَّنل َ  َسيَدْع  
“என் அமயுங்கள் ளன் உங்களுக்கு 

தழழப்ஹன். எயர்கள் என் யணங்குயத 

யழட்டும் ஸயநனடிக் கழன்ளர்கஹள அயர்கள் 

இமழயைந்தயர்களக பகம் தம யளர்கள் எ 

உங்கள் இபட்சகன் கூறுகழளன். “ (40:60) 

அல்ளஹ்யழன் ல்டினளர்கஹ! வ்ஸயளய 

யணக்கத்தயும் ழஹயற்றுயதற்கு ய ழுங்கு 

இயப்து ஹளன்று துஆ ஹகட்தற்கும் ய ழுங்கு 

இயக்கழது. அத அழந்து ஸசனல்டுத்துயது 

அயசழனம். 
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உத்தூய்ந இயக்க ஹயண்டும்:  

இஹ்ளஸ் இல்ளத எந்தஸயளய அநயும் 

அல்ளஹ் ஏற்றுக் ஸகளள்யதழல். 

அல்ளஹ்வுக்கு பற்ழலும் அடிணழந்தயர் களக 

தூனஉள்த்துைன் அல்ளஹ்யழைம் துஆ ஹகட்க 

ஹயண்டும். 

ِمُ وا َوَما
ُ
ي َ  َ ُ  ُ ْعِلِ  َ  ااَّنلَ  ِْلَ ْع ُُدوا إِ َّنل  أ ُ نََ اءَ  ادل   

“ஹளழன யமழனழல் ழன்று கப்ற்யர்களக 

அயதக்ஹக கட்டுப் ட்டு அல்ளஹ்ய யணங்கு 

நளறும் ஸதளழுகன ழ ளட்டி றகளத்தயும் 

ஸகளடுத்து யயநளறுஹந தயழப அயர்கள் ஏயப் 

ையழல். இதுதளன் ஹளழன நளர்க்கநளகும்.” 

(98:5) 

அல்ளஹ்யப் புகழ்ந்து ழனழன் நவது 

றயளத்து கூஹயண்டும். 

துஆய ஆபம்ழக்கும்ஹளது அல்ளஹ்ய 

ஹளற்ழ, ழ ( றல்) அயர்கள் நவது றயளத் கூழ 

ஆபம்ழக்க ஹயண்டும். 

5)سنن الرتمذي ت شاكر   516) 
َنا َرُسوُا ال َِّو َص َّى ال َُّو : َ نْن َأيب َ ِ  ٍّي ااَنْنِ    َ نْن َ َ اَلَ   ْنِن ُ  َب ْنٍ    َااَ   ََب َبْن
ال َُّه َّ اغْنِفرْن ِل َوارْنََحْنِِن   َبَ اَا : َ َ  ْنِو َوَس ََّ   َاِ ٌ  ِ  ْن َدَ َ  َرُ ٌ  َ َ  َّى  َبَ ااَ 
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َت »: َرُسوُا ال َِّو َص َّى ال َُّو َ َ  ْنِو َوَس َّ َ  َُ      ِ َ ا َص َّ ْنَت  َبَ َع ْن
َ ِج ْنَت أَيَبَُّها امل

ُ ُو  َوَص   َ َ  َّ ُ َّ ادْنُ وُ  ُ َّ َص َّى َرُ ٌ  آَ ُر  ََبعْنَ  :  َااَ . « َاَحْنَِ  ال ََّو ِ َا ُىَو أَىْن
َ ِلَك َ َحِمَ  ال ََّو َوَص َّى َ َ ى النَِّ   َص َّى ال َُّو َ َ  ْنِو َوَس ََّ   َبَ اَا َلُو النَِّ ُّ َص َّى 

َُ     ادْنُ  ُ َ ْن »: ال َُّو َ َ  ْنِو َوَس َّ َ 
َىَذا َحِ يٌث َحَسٌن َوَ  ْن َرَواُه . «أَيَبَُّها امل

َوُة  ْنُن ُشَريْنٍ   َ نْن َأيب َىاِاٍ  ااَوْنَ ِ    ُوُ . َح َبْن َُحَ ْنُ   ْنُن َىاِاٍ   : َوأَ ُو َىاِاٍ  ااْن
ُوُ  ُرو  ْنُن َماِلكٍ : َوأَ ُو َ ِ  ٍّي ااَنْنِ ُّ ااْن َ مْن  

ளங்கள் ழ(றல்) அயர்களுைன் ( ள்ழனழல்) 

இயக்கும் ஹளது ய நழதர் ள்ழக்குள் தமந்து 

ஸதளழுது யழட்டு னளஅல்ளஹ் என் 

நன்ழப்ளனளக எக்கு அயள்புளழயளனளக  என்று 

ழபளர்த்தழத்தளர்.அப்ஹளது ழ ( றல்) அயர்கள் 

ஸதளழுக னளழஹன அயசபப்ட்டு யழட்டீர். வ 

ஸதளழுது யழட்டு உட்களர்ந்து ழபளர்த்தழக்கும் ஹளது 

அல்ளஹ்ய அயது தகுதழக்கு ஏற்யளறு 

புகழ்ந்துயழட்டு என் நவது  றயளத் கூழ ழபளர்த் 

தழப்ளனளக எக் கூழளர்கள். ழகு 

இன்தஸநளய நழதர் ( ஸதளழுது யழட்டு 

ழபளர்த்தழக்கும் ஹளது) அல்ளஹ்ய புகழ்ந்து 

ழனழன் நவதுறயளத்து கூழ ழபளர்த்தழதளர்கள். 

அப்ஹளது ழ (றல்) அயர்கள் ஸதளழுகனளழஹன 

ழபளர்த்த ஸசய், தழழக்கப்டும் எ 

கூழளர்கள். அழயழப்யர், மளள  இப்த 

உத்(பலி) ( தல்- தழர்நதழ. ஸரய்க்  ளசழயத்தவன் 
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அல்ளழ(பஹ்) இந்த லதவஸ்  றலவலளது 

என்கழளர்கள்) 

அல்ளஹ்யழன் அமகழன தழயளநங்க 

கூழ ஹகட்ைல் 

அல்ளஹ்வுக்ஸகன்று அமகழன ஸனர்கள் நற்றும் 

ண்புகள் இயக்கழன் அயக கூழ 

ழபளர்த்தழக்க ஹயண்டும் 

َّنلِ  َماءُ  َوِا سْع
َ َ   ااْع ُسْع ي َ  وََذُروا بَِىا  َادْعُ يوُ  ااْع ِ َمااِهِ  ِ   يُلْعِ ُدواَ  ااَّنل سْع

َ
 أ

َ وْعاَ  َملُياَ  َ نُيا َما َسيُجْع َ  ْع  
“அல்ளஹ்வுக்கு அமகழன தழயளநங்கள் 

இயக்கழன். அயற்க்  ஸகளண்ஹை அய 

ழபளர்த்தழ யுங்கள். அயது ஸனர்கழல் தழளழபு 

டுத்துஹயளப யழட்டுங்கள். அயர்கள் ஸசய்து 

ஸகளண்டியந் தயற்ழக்களக அயர்கள் கூலி யமங்கப் 

டுயளர்கள்.” (7:180) 

وِ  ااَّنلَ  ادْعُ يا  ُِ  
َ
َ َ  ادْعُ يا أ يًّا ال َّنل ْع

َ
ُ يا َما أ َماءُ   َلَهُ  تَدْع سْع

َ َ   ااْع ُسْع ااْع   

“அல்ளஹ் என்று அமயுங்கள் அல்து 

அர்பஹ்நளன் என்று அமயுங்கள். வங்கள் 

எவ்யளறு அமத்தளலும் அயதக்கு அமகழன 

ஸனர்கள் இயக்கழன் என்று ழஹன வர் கூறு 

வீபளக.” (17: 110) 
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 சப்தத்த உனர்த்தளநல் தளழ்ந்த குபலில்  

ஹகட்க ஹயண்டும். 

அநதழனளக, ளம் எத ஹகட்கழஹளம் என்று 

உணர்ந்தயர் களக, உள்த்த யபகப்டுத்தழ 

தளழ்ந்த குபலில் ழபளர்த் தழக்க ஹயண்டும். 
يَةً  تََ ُّنلاًع  َر َّنلُ  ْع  ادْعُ يا تَِدي َ  ُ ِيُّنل  َ   إِنَّنلهُ  وَُ  ْع ْعُم ْع ال  

ِسُدوا َوَ   رْعِ   ِ   ُت ْع
َ ََلِ َىا َ  ْعدَ  ااْع  إِاَّنل  َوَطَمً ا َ يْع ًا َوادْعُ يوُ  إِ ْع

  ََ ِس ِ َ  ِم َ   َِ  ٌي  ااَّنلِ  رَ ْع ْعُم ْع ال  

“உங்கள் இபட்சக ணழயளகவும் ஸநதுயளகவும் 

அமயுங்கள் ழச்சனநளக அயன் யபம்பு நவறுயர் 

க ஹசழக்க நளட்ைளன். பூநழனழல் சவர்தழயத்தம் 

ஏற்ட்ை ழன் அதழல் வங்கள் குமப்ம் 

யழயழக்களதவர்கள். அச்சத்ஹதளடும் ஆசஹனளடும் 

அய அமயுங்கள்.ழச்சனநளக அல்ளஹ் யழன் 

கயண ன்ந ஸசய்ஹயளயக்கு ஸயக்கநளகஹய 

இயக்கழன்து.” (7:55,56) 

ِسَ   ِ   َر َّنلَ   َواذْعُ  ْع  َىْع ِ  وَُدواَ  وَِ يَ ةً  تََ ُّنلاًع  َ  ْع اِ  ِم َ  ااْع  ااْعَ يْع
َ ااِ  بِااْعُغُدو   ي َ  إِاَّنل   ااْعَغا ِِل َ  ِم َ  تَُ  ْع  َوَ   َوااْع ِ  َ   َر  َ   ِ نْعدَ  ااَّنل

ِ ُواَ  تَ ْع ُجُدواَ  َوَ ُ  َو َُس  ُ ينَهُ  ِ  َاَدتِهِ  َ  ْع   َسْع   َسْع
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“உநது இபட்சக உம்நதழல் களனழலும் 

நளனழலும் ணழயளகவும் ஸநதுயளகவும் உனர்ந்த 

சப்தநழன்ழயும் ழவு கூறுவீபளக. அட்சழனம் 

ஸசய்ஹயளளழல் வயம் ஆகழயழைஹயண்ைளம். 

ழச்சனநளக உநது இபட்சகழைம் இயப்யர்க 

(ளயளயர்க)ள் அய யணங்குயத 

யழட்டும் ஸயநனடிக்க நளட்ைளர்கள்.அயர்கள் 

அய துதழத்துக் ஸகளண்டும் அயதக்ஹக சுஜஷது 

ஸசய்து ஸகளண்டும் இயக்கழன்ர்.” (7:205.206) 

َِ   ِذ ْع ُ    ىي ص   َ ِ يًّا نَِداءً  َر َّنلهُ  نَاَدى إِذْع   َزَكِ  َّنلا َ  ْعَدوُ  َر  َ   رَ ْع
تََ َ   ِم    ااْعَ  ْع ُ  َوَو َ  إِ    رَ     َاَا  ُس  َوا ْع

ْع
أ ُ  ْع  َولَ ْع  َ يْع ًا ال َّنل

َ
 أ

َ ِ يًّا رَ    بُِداَعاَِ    
“களப். லள. ஐன் சளத். இது உநது இபட்சகன் தது 

அடினளபளகழன றகளவனளவுக்குப் புளழந்த அய 

ழவு கூறுயதளகும். அயர் தது இபட்க 

ஸநதுயளக அமத்தத ( எண்ணழப் ளர்ப்பீபளக.) 

எது இபட்சகஹ எது எழும்பு வீ 

நைந்து யழட்ைது. த பனளல் நழதங்குகழது. 

எது இபட்சகஹ உன் ழபளர்த்தழப்தளல் 

ளன் துர்ப் ளக்கழனயளளக  இயந்ததழல் என்று 

கூழளர்.” (19:1-4) 
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அல்ளஹ்யழன் பஹ்நத்தழல் ம்ழக்க 

யத்து ஹகட்ைல்:  

துஆ ஹகட்கும்ஹளது அல்ளஹ்யழன் அயள் நவது 

ம்ழக்க யத்தயர்களக ஆச 

ஸகளண்ையர்களக ஹகட்க ஹயண்டும். என் 

ைத்த பப்பு என் கயழைநளட்ைளன் என் 

உறுதழனள ம்ழக்கனழல் துஆ ஹகட்கஹயண்டும் 

“அல்ளஹ்யழன் அயழல் ம்ழக்க இமந்து 

யழைளதவர்கள். ழச்சனநளக இழபளகளழப்ளர்கள் 

தளன் அல்ளஹ்யழன் அய ழல் ம்ழக்க 

இமப்ளர்கள் என்று கண்டிக்கழளன்.” (அல்குர்ஆன் 

12:87)  

ي َ  ِ  َاِدَي  يَا  ُ ْع  ِ َ ُيا ااَّنل ْسْع
َ
 ْعُ ِسِى ْع  َ َ  أ

َ
نَُطيا َ   أ َةِ  ِم ْع  َت ْع  ااَّنلِ  رَ ْع

ِ  ُ  ااَّنلَ  إِاَّنل  نُيَ   َ غْع يً ا ااُّنل ال َّنلِ ي ُ  ااْعَغُ يرُ  ُويَ  إِنَّنلهُ  ََجِ  
“தநக்குத் தளஹ (அழனளனம் ஸசய்து) யபம்பு நவழன 

எது அடினளர்கஹ. வங்கள் அல்ளஹ்யழன் 

அயழல் ம்ழக்க இமந்து யழைஹயண்ைளம். 

ழச்சனநளக அல்ளஹ் அத்துப் ளயங்கயும் 

நன்ழப்ளன். அயன் நழக்க நன்ழப்யன் ழகபற் 

இபக்க பைனயன் எ ழஹன வர் கூறுவீபளக. 

(39:53) 
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இயகபங்க ஏந்தழ ழபளர்தழத்தல் 

ஹதயக பப்ளடுக் அல்ளஹ்யழயழைம் 

பன்யக் கும் ஹளது அயசபப்ைளநல் இயகபங் 

கயும் ஏந்தழ ழபளர்த் தழக்க ஹயண்டும். 
2)سنن أيب داود   78) 

ِ اَّ َر َُّك ْن تَبَ اَرَك »:  َاَا َرُسوُا ال َِّو َص َّى ااُ َ َ  ْنِو َوَس َّ َ : َ نْن َس ْنَماَا   َااَ  
رًا ِ   ِمنْن َ  ْنِ ِه ِ َ ا َرَ َع يََ يْنِو ِ لَ ْنِو  َأاْن يََبُردَُُّهَا  ِصفْن َتحْن                                                                                                                     َوتَبَعاََل َحِ  ٌّ َكِرمٌي  َيسْن

 صح    :حك  األل ا 
   ழச்சனநளக உங்கள் இபட்சகன் ஸயட்கபள்யன். 

ஸகளைனளன். தது அடினளர் இய கபம்  ஏந்தழ 

ஹகட்கும் ஹளது ஸயறுங்கயுைன் தழயப்பு 

அதப்புயதற்கு ஸயட்கப்டுகழளன் எ ழ(றல்) 

அயர்கள் கூழளர்கள். அழயழப்யர்: றல்நளன் 

(பலி) ( தல்: அபூதளவுத்  ஸரய்க் ளசழயத்தவன் 

அல்ளழ (பஹ்) இந்தலதவஸ் றலவ லளது 

என்கழளர்கள்) 

உறுதழயுைன் ஹகட்ைல் ஹயண்டும். 

னள அல்ளஹ் வ யழயம்ழளல் எக்கு தந்து யழடு வ 

யழயம்ழளல் யழட்டுயழடு என் அநப்ழல் துஆ 

ஸசய்யத ழ (றல்) அயர்கள் தை ஸசய்தளர்கள். 

இவ்யளறு ழபளர்த்தழப்து இனயழல் ம்ழக்க 
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இமந்து யழட்ைதளகவும்  ஹயஸளய இயழைம் 

தன் ஹதயக ஹகட்டு ஸறுயதளக கூறுயதள 

கவும் அநந்து யழடும். எஹய ளம் இந்த 

பனழல் ழபளர்த்தழப்த பற்ளக தயழர்க்க 

ஹயண்டும்.  
8)صح   ال خاري   74) 

َ  ' : َأاَّ َرُسوَا ال َِّو َص َّى ااُ َ َ  ْنِو َوَس ََّ   َااَ : َ نْن َأيب ُىَريَبْنَرَة َرِ َ  ال َُّو َ نْنوُ 
ال َُّه َّ اغْنِفرْن ِل ِ اْن ِشئْنَت  ال َُّه َّ ارْنََحْنِِن ِ اْن ِشئْنَت  لِ َبعْنزِِم : يََبُ وَلنَّ َأَح ُُك ْن 

رَِه َلوُ  َسْن ََلَ    َِ اَُّو َ  ُمكْن
 ' امل

னளஅல்ளஹ் வ யழயம்ழளல் என் நன்ழத்து 

யழடு வ யழயம்ழளல்  எக்கு அயள் புளழ என்று 

உங்கழல் எயயம் ழபளர்த்தழக்க ஹயண்ைளம். அயர் 

ஹகட்டும் யழைனத்தழல் உறுதழயுைன் ஹகட்கட்டும் எ 

ழ(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். அழயழப்யர்: 

அபூலஷபபள (பலி) தல்: புகளளழ 

அயசபப்ைளநல் ஹகட்ைல் ஹயண்டும்: 
4)صح   مس     2096) 

َتَجاُب »: َ نْن َأيب ُىَريَبْنَرَة  َ ِن النَِّ   َص َّى ااُ َ َ  ْنِو َوَس ََّ  أَاَُّو  َااَ  َ  يََبزَاُا ُيسْن
تَبعْنِج ْن  يَا َرُسوَا اِا َما : ِ   َ « لِ ْنَع ْنِ   َما  ْن يَ ْنُ   ِِ  ٍْن أَوْن َ ِ  َعِ  َرِحٍ   َما  ْن َيسْن

ِتعْنَجاُا   َااَ  َتِج ُ  ِل  »: يََبُ واُ : اِ سْن َ  ْن َدَ وْنُت َوَ  ْن َدَ وْنُت   َبَ  ْن أََر َيسْن
ِسُر ِ نْنَ  َ ِلَك َويَ َُ  ال َُّ ااَ  َتحْن   َبَ سْن
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ய அடினளன் ளயநளதஹனள அல்து 

உயத் துண்டிப் தஹனள ஹயண்டிப் 

ழபளர்த்தழக்களத யபனழலும்  அயசபப் ைளத 

ழனழலும் அயபது ழபளர்த்தக்கு தழழக்கப் 

ட்டு ஸகளண்ஹை இயக்கும் என்று ழ(றல்) 

அயர்கள் கூழ ளர்கள்.அப்ஹளது அல்ளஹ்யழன் 

தூதஹப அயசபப்டுயது என்ளல் என்? என்று 

ஹகட்கப்ட்ைது. ளன் ழபளர்த்தழக்கழஹன் 

தழழக்கப்ை யழல் ளன் ழபளர்த்தழக்கழஹன் 

தழழக்கப்ை யழல்  என்று கூழ சலிப்ை 

யதளகும் எ ழ(றல்) அயர்கள் கூழளர்கள். 

அழயழப்யர்: அபூலஷபபள (பலி) தல் : பஸ்லிம்) 

லபளநழலியந்து தயழர்ந்து ஸகளள்ல் 

ஹயண்டும்:  

அன்புள் சஹகளதபர்கஹ! எங்கது துஆக்கள் 

அல்ளஹ் யழளல் அங்கவகளழக்கப்ை ஹயண்டு 

ஸநன்று ளம் யழயம்ழளல் எநது யளழ்ய 

லபளநழலியந்து ளதுகளத்துக் ஸகளள் ஹயண்டும். 
2)صح   مس     703) 

أَيَبَُّها النَّاُس  ِ اَّ ' :  َاَا َرُسوُا اِا َص َّى ااُ َ َ  ْنِو َوَس َّ َ : َ نْن َأيب ُىَريَبْنَرَة   َااَ  
ِمِنَ  ِ َا أََمَر ِ ِو الْنُمرْنَسِ َ    َبَ ااَ  َ ُ  ِ  َّ  َ  ً ا  َوِ اَّ اَا أََمَر الْنُم ْن : اَا  َ  ٌ  َ  يََب ْن

يَا أَيَبَُّها الرُُّسُ  ُكُ وا ِمَن ال َّ  َ اِت َوا ْنَمُ وا َصاِاًا  ِ    ِ َا تَبعْنَمُ وَا َ ِ   ٌ } } 
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51: امل منوا يَا أَيَبَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُ وا ِمنْن  َ  َ اِت َما َرَ  َبْنَناُك ْن }: َو َااَ   } 
172: ال  رة َعَث أَغْن َبَر  ََيُ ُّ يََ يْنِو ِ ََل السََّماِا    ُ َّ  ََكَر الرَُّ َ  يُِ  ُ  السََّفَر َأشْن

رَاِم   َر ُُو َحرَاٌم  َوَم ْنَ ُسُو َحرَاٌم  َوُغِذَي  ِااَْن يَا َرب   يَا َرب   َوَم ْنَعُمُو َحرَاٌم  َوَمشْن
َتَجاُب ِلَذِلَك   ' َ َ َّنَّ ُيسْن

நழதர்கஹ அல்ளஹ் தூய்நனளயன். 

ழச்சனநளக  அயன் தூய்நனத் தயழப ஹயறு 

எதயும் ஏற்றுக் ஸகளள்யதழல். ழச்சனநளக 

அல்ளஹ் இத்தூதர்களுக்கு ஏயழனதத்தளன் 

ப.ஃநழன்களுக்கும் ஏயழயுள்ளன். அல்ளஹ் 

கூறுகழளன்: தூதர்கஹ! ல்யற்ழலியந்து 

உண்ணுங்கள். ல்நல்(களளழனங்கள்) புளழயுங்கள். 

(23:51) என்றும் 

யழசுயளசம் ஸகளண்ையர்கஹ! ளம் உங்களுக்கு 

யமங்கழன யற்ழலியந்து ல்யற்ஹன 

உண்ணுங்கள் (2:172) என்றும் கூறுகழளன் எ 

ழ(றல்) அயர்கள் கூழயழட்டு 

தூசழ டிந்த, பட்ைத் தயுைன் வண்ை 

ழபனளணத்த ஹநற்ஸகளள்க் கூடின ய 

நழதழன் ழனப் ற்ழ இப்டிக் 

கூழளர்கள்: ( இந்த நழதன் ழபனளணத்தழல்) 

தது இய கபங்கயும் யளத்த ஹளக்கழ 

உனர்த்தழனயளக னள அல்ளஹ்! னள அல்ளஹ்! 
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(என்று அமத்து அயயைன ஹதயக 

அல்ளஹ்யழைம் பனழட்டு) ழபளர்த்தழக்கழளர். 

ஆளல், அயயைன உணஹயள லபளநளக 

இயக்கழது. அயய ைன ளஹநள லபளநளக 

இயக்கழது. அயயைன ஸநளத்த யளழ்ஹயள 

லபளநளக இயக்கழது. இதன் களபணநளக  

அல்ளஹ் எப்டி அயயக்கு தழழப்ளன் என்று 

ழ(றல்) அயர்கள் ஹகட்ைளர்கள். அழயழப்யர்; 

அபூலஷபபள(பலி) (தல் :பஸ்லிம்) 

தழட்டுதல், சளநழடுதத் தயழர்த்தல் 

ஹயண்டும்: 

துஆ ய பஃநழதைன நழகப் ஸளழன ஆயுதம். 

ஆயுதம் துயப் ழடிக்களநல் இயக்க தவட்டி 

கூர்நனளக்கழக் ஸகளள்யதுஹளல் எநது துஆவும் 

ழபஹனளசபள்தளக ஆக்கழக் ஸகளள் ஹயண்டும். 

துஆயழன்ஹளது எங்களுக்ஸகதழபளகஹயள 

ழள்களுக்கு எதழபள கஹயள அல்து 

நற்யர்களுக்கு எதழபளகஹயள ஏசழ, தழட்டி, சழத்து 

துஆ ஸசய்னக் கூைளது. ளம் னளப சழத்து 

ழபளர்த்த ஸசய்கழஹளஹநள  அயர் அந்த 

சளத்தழற்கு தகுதழயுைனயபளக இல்ஸனன்ளல் 

சழத்தயயக்ஹக அந்த சளம் ஏற்டும் என்று ழ 

(றல்) அயர்கள் எச்சளழக்க ஸசய்தளர்கள்.  
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அல்ளஹ்யழைம் நட்டும் கஹனந்துதல் 

ஹயண்டும்: 

அல்ளஹ்யழன் ல்டினளர்கஹ! நழதன் தக்கு 

யபக்கூடின கஷ்ைங்கயும் துன்ங்கயும் 

அல்ளஹ்யழைம் நட்டுஹந பனழை ஹயண்டும். 

எல்ள ஹதயகயும் அயழைஹந ஹகட்க 

ஹயண்டும்.  

அல்ளஹ்ய யழட்டு யழட்டு அல்ளஹ் 

அல்ளதயர்கழைம் ( நகளன்கள், அவ்லினளக்கள் 

என்று கபுபடினழல் ஸசன்று) ழபளர்த் தழப்து 

அல்ளஹ்யழளல் நன்ழக்க படினளத குற்நளகும். 

ஸயம் ளயநளகும். இந்தப் ளயத்த ற்ழ (ரழர்க்) 

இண யத்தல் என்று அல்ளஹ் கண்டிக்கழளன்.  

எயர் இணயத்தளஹபள அயயக்கு அல்ளஹ் 

சுயர்க்கத்த லபளநளக்கழ யழட்ைளன். அயர் 

துங்குநழைம் பகம்தளன் என்று கூறுகழளன். 

எஹய ளம் இந்த ஸகளடின ளயத்தழலியந்து 

ளதுகளத்து ழத்தழன ஜவயள அல்ளஹ்யழைம் 

ழபளர்த்தழக்க ஹயண்டும். 

َ  ُّنل  َوَم ْع 
َ
ُ ي ِممَّنل ْع  أ تَِجيُي  َ   َم ْع  ااَّنلِ  ُدواِ  ِم ْع  يَدْع  يَيْع ِ  إَِ   َ ُ   َسْع

َ  ِلُياَ  ُداَعاِِى ْع  َ  ْع  َوُو ْع  ااْعِ يَاَمةِ    
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அல்ளஹ்ய னன்ழ நறுந ளள் யப  தக்கு 

எந்தப் தழயும் அழத்தழைளஹதளப 

அமப்ய யழை நழகவும் யமழ ஸகட்ையன் னளர்? 

அயர்கஹள இயர்கழன் அமப் உணபளத 

யர்களக இயக்கழன்ர். (46:5) 

நறுநக்களகவும் ழபளர்த்தழத்தல்: 

ளம் துஆ ஸசய்யும்ஹளது இவ்வுக 

யளழ்க்கக்களக நட்டும் துஆ ஸசய்னளநல் நறு 

உக யளழ்க்கக்களகவும் ஹசர்த்து துஆ ஸசய்ன 

மகழக் ஸகளள் ஹயண்டும் என்று அல்ளஹ்ஹய 

அந்த துஆயயும் கற்றுத் தயகழளன். 

ِ َ  ِ  َوِ   َ َسنَةً  ادلُّنل ْعيَا ِ   آتِنَا َر َّنلنَا ااَّنلارِ  َ َ اَ   َو ِنَا َ َسنَةً  ااْع  
எங்கள் இயள! எங்களுக்கு இம்நனழலும் 

ல்த தள! நறுநனழலும் ல்த தள! எங்க 

பக ஹயதனழலியந்து களப்ளற்ழயழடு.(2:201) 

துஆ அங்கவகளழக்கப்டும் ஹபங்கள்: 

அன்புள் சஹகளதபர்கஹ! களற்றுள்ஹளது 

தூற்ழக் ஸகளள் ஹயண்டும். களம் அழந்து 

னழளழை ஹயண்டும் என்று கூறுயது ஹளல் 

துஆக்கள் அங்கவகளழக்கப்டும் ஹபங்க அழந்து 

ஸசனல்ை ஹயண்டும். 
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 அய கவழ்யயநளறு; 

 ளங்கழற்கும் இகளநத்தழற்கும் இைப்ட்ை 

ஹபம்,  

 ஸதளழுகக்குப் ழகு  

 தலஜ்ஜத்துைன ஹயனழல்,  

 கஷ்ைத்தழற்குள்ளகழ இயக்கும் ஹபத்தழல்  

 அபள தழத்தழல்;  

 துல் கத்ர் இபயழல்;  

 ழபனளணம் ஹநற்ஸகளள்ளும் ஹபங்கழல்; 

 ஹசயல் கூவும் ஹபம் ஹளன் சந்தர்ப்ங்கள்  

சழயற்க் குழப்ழைளம்.  

 அவ்யளஹ அழனளனத்தழற்குள்ளயன் ஹகட் 

கும்  துஆவும்;  

 ழள்களுக்களக ஹகட்கும் ஸற்ஹளளழன் 

துஆவும் அல்ளஹ்யழளல் உைஹ அங்கவகளழக் 

கப்டும்.  

ளம் எநது ழல் நட்டும் அக்க ஸகளண்டு 

ழபளர்த்தழக்களநல், நற் பஸ்லிம்களுைன 

ழலும் அக்க ஸகளண்டு ழபளர்த்தழக்க மகழக் 

ஸகளள்யஹதளடு ஸற்ஹளர்களுக்களக ழபளர்த்த 

ஸசய்யும் ழள்கயும் யர்த்ஸதடுக்க 

ஹயண்டும். அல்ளலஶதஆள எங்களுைன யணக் 

கங்க ஏற்றுக் ஸகளண்டு ல்ஹளர் கூட்ைத்தழல் 

எம் அயபயும் ஹசர்த்துக்ஸகளள்யளளக. 


