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“யயத்துல் த்ர் எரு  ஶக்கு”
அரலற்ம அருரஶரனும் ஷமற்ம அன்னைஶனு ஶஷ
அல்யஶஹ்லஷன் தஷரு ஶம் ஶண்டு ஆம்பம் ெய்ஷமன்
ெர்ல னளம் அல்யஶஹ்வுக் ெஶந்தம். ருைனம்
ெஶந்தஷனம் அல்யஶஹ்லஷன் தூதர் து பஷ னெவம்து (ழல்)
அலர்ரஷன் ஸதும் அலர்ரஷன் ஷரஶர் தஶறர்ள்
ஶலஶஷன் ஸதும் உண்ைஶலதஶ.
லருைம் தஶரும் றஶன் ஶதம் லருஷன்ம பஶது,
யயதுல் த்ர் - னனஷத இவு பற்மஷப் பலயஶப்
பெப்படுஷமது. அது பற்மஷ
ஷனவூட்ைப்படுஷமது.
னனஷல் இந்த இவு றஶன் ஶத்தஷல்தஶன் தஶன்ர
ஷன்மது ன்பது பரும் பஶண் னெஸ்லிம் அமஷஞர்ரஷன்
ஶபஷத்த னெடிலஶகும். லும் இவ்லஷலஷன் ெஷமப்னக்
குமஷத்து அல்குர்ஆனஷல் எரு அத்தஷஶம் அருரப்
பட்டுள்ரதும், பய பஷ ஶறஷரஷல் அதன் ெஷமப்னக்ள்
பற்மஷக் குமஷப்பஷைப் பட்டுள்ரதும் இதற்குக் ஶைஶ
அஷன்மன.
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﴾٥﴿ ِ﴾ سلـم ِِه حّت نطلعِ الفجر٤﴿
அரலற்ம அருரஶரனும் ஷற்ம அன்னைஶனு ஶஷ
அல்யஶவலஷன் தஷருப்பஶல்
ஷச்ெஶ ஶம் இந்தக் குர்ஆன யயத்துல் த்ர்
னும் ஏர் இலஷல் இமக்ஷ லத்தஶம்.
அந்தக் ண்ைஷனெள்ர இலஷன் ஷ
அமஷவீர்ரஶ?

ஸங்ள்

ண்ைஷனெள்ர அந்த இவு ஆஷம் ஶதங்ர லஷை
ஷக் யஶனதஶகும்
அதஷல் யக்குளும், ஜஷப்னைலும் தங்ள் இமலனஷன்
ட்ைரஷன்
பஶஷல்
ல்யஶ
ஶஶஷங்ளுைன்
இமங்குஷன்மனர்.
ஈைற்மம் உண்ைஶகு! அது லஷடிற்ஶய உதஶகும்
ல இருக்கும் (97; 1-5)
இப்படி இந்த இலப் பற்மஷ இந்த அத்தஷஶம்
ெஷயஶஷத்துக் கூரஷன்மது. லும் இந்த இலஷன்
ண்ைஷம் குமஷத்துக் குமஷப்பஷடும் பய பஷ ஶறஷரஷல், ெஷய
ற்ரக் ஶள்ரப் பட்ைலஶவும், இன்னும் ெஷய
ரக்த் தக்னலஶவும் இருக்ஷன்மன.

பனூ இஸ்ஶனைல் ெனேத்தச் ெர்ந்த எரு
பர்,
(இன்னஶரு அமஷலஷப்பஷன் படி ஶன்கு பர்ள்) ந்தலஶரு
பஶல ஶஶஷத்தஷலும் ஈடுபைஶல் ஆஷம் ஶதங்ள்
தஶைர்ச்ெஷஶ அல்யஶஹ்லஷன் லறஷபஶட்டில் ஈடுபட்டு
லந்தனர். அது பற்மஷ தன் தஶறர்ரஷைம் பஷலர்ள் எரு
னெம குமஷப்பஷட்ை பஶது, தஶறர்ள் லஷப்பைந்தனர்.
அப்பஶது
உங்ரஷன்
உம்த்தஷனர்
இதற்ஶ
லஷப்பைஷன்மனஶ? ன்ர அல்யஶஹ் கூமஷனஶன்.
பஷன்னர் யயதுல் த்ர் ன்ம இவு அந்த ஆஷம்
ஶதங்ர லஷை யஶனது ன்ர குமஷப்பஷட்ைதுைன் القدر
ன்ம அத்தஷஶத்தனம் அலன் இமக்ஷனஶன். ன பஷ
ஶறஷஷல் குமஷப்பஷைப்பட்டுள்ரது.

னல, னனஷத இலஷல் னஶஷனம் ல் அல்ளுக்கு
ஆஷம் ஶதங்ள் ெய்த ல் அல்ளுக்குஶஷ கூலி
லஷை ெஷமந்த கூலி ஷைக்கும் ன்பது இந்த
பஷ
ஶறஷஷலிருந்து னயனஶஷமது.
இது இவ்லஶமஷருக் இஸ்யஶஷ ெனெதஶம் என்ர பட்ை
ெனெதஶஶத் தஷற லண்டுன்ம  ஶக்ஷல் வழன்
இப்னு அலீ (றஷ) அலர்ள் தன்னுை ஷயஶபத்த
னெஆலஷஶ (றஷ) அலர்ளுக்கு லஷட்டுக்ஶடுத்தஶர்ள்.
லும் அலர்ரஷன் ஆட்ெஷ அங்ஸஶஷத்து அலஶஷைம்
பஅத்தும் ெய்து ஶண்ைஶர்ள். இதன் னேயம்
பரும்பஶலும் இஸ்யஶஷ உயஷல் எற்ம ஆட்ெஷ னெம
என்ர ஷயல லறஷ ற்பட்ைது.
னஷனும் வழன் (றஷ) அலர்ரஷன் இந்த ைலடிக்
ஸது அதஷருப்தஷ அைந்த எருலர் அலஶஷைம் “ ஸங்ள்

னெஸ்லிம்ரஷன் னெத்தஷல் ஶஷ னெஷலஷட்டீர்ள்” ன்மஶர்.
அதற்கு அலர் “அல்யஶஹ் உங்ரஷன் ஸது அருள்
னஶஷலஶனஶ. ஸங்ள் ன்ன கும கூம லண்ைஶம்.
னனஷல் பஷலர்ள் எரு னெம ஷம்பஶஷல் இருக்கும்
பஶது, அலர்ளுக்கு பனூ உஶக்ரஷன் அதஷஶம்
ஶட்ைப்பட்ைது. அத ண்ைதும்
பஷலர்ளுக்கு
லரப்னண்ைஶனது. அப்பஶது அலஶஷைம் “உங்ளுக்கு
ஶங்ள். வவ்ளல் ௌழ தந்துள்ரஶம்” ன்ம
ெய்தஷத் தஶங்ஷ அல்வ்ழர் அத்தஷஶத்தனம்
ற்ரம்
அல்த்ர்
அத்தஷஶத்தனம்
அல்யஶஹ்
இமக்ஷருரஷனஶன்.” ன்ர வழன் (றஷ) அலர்ள்
கூமஷனஶர்ள்,
இதன் படி
பஷலர்ள் ஷம்பஶஷல் இருக்கும் பஶது,
உஶக்ரஷன்
ஆட்ெஷ
தய
தூக்கும்
ன்ம
ெய்தஷனம், அலர்ரஷன் ஆட்ெஷக்ஶயம் ஆஷம்
ஶதங்ரக் ஶண்ைது ன்ம ெய்தஷனம்
“

ليلة القدر خير من ألف شهر

யயதுல் த்ர் ன்ம னனஷத இவு ஆஷம் ஶதங்ர லஷை
ெஷமந்தது” ன்ம லஶெம் அலர்ளுக்குனென்னமஷலஷப்னச்
ெய்ஷமது. னல உஶக்ரஷன் ஆட்ெஷ ‘ஆஷம்
ஶதங்ர லஷை, அதஶலது 83 லருைம் ஶன்கு ஶதங்ர
லஷை எரு ஶரனும் கூைலஶ குமலஶ ஶட்ைஶது,’ ன
அலர்ரஷன் ஆட்ெஷ இறஷவு படுத்துலஶர் கூரலர்.
லும் அதனஶல் தஶன் உஶக்ரஷன் ஆட்ெஷ, ஆஷம்
ஶதங்ரஷல் னெடிவுற்மது ன்ரம் அலர்ள் கூரலர்.
னஷனும் இந்த ெம்பலம் உண்க்குப் னமம்பஶனது

ன்பத வஶபஷழ் இப்னு வர் அலர்ள், “அல் த்ர்”
அத்தஷஶத்தஷன் லஷஶஷவுஷல் லஷரக்ஷனள்ரஶர்ள்.
னெஆலஷஶ (றஷ) அலர்ளுக்கு வழன் (றஷ) அலர்ள்
தன்னுை ஆட்ெஷ வஷஜ்ஶஷ ஶற்பதஶம் ஆண்டில்
லஷட்டுக் ஶடுத்தஶர்ள். அப்பஶது ழஹபர் (றஷ)
அலர்ரஷன் அதஷஶத்தஷன் ஸழ் இருந்த க்ஶ, தஸனஶ,
அஹ்லஶஸ் ற்ரம் லும் ெஷய ஊர்ள் தலஷர்ந்த ன
பஷதெங்ள் ஶவும் னெஆலஷஶ (றஷ) அலர்ரஷன்
அதஷஶத்தஷன் ஸழ் ஶண்டு லப்பட்ைது. இவ்லஶர
எற்ம ஆட்ெஷ னெம அனெலுக்கு லந்த அவ்லஶண்டு عام
 الجماعةன அறக்ப்பட்ைது. அது னெதல் வஷஜ்ஶஷ 132
ல உஶக்ரஷன் ஆட்ெஷ ஷயலஷது. பஷன்னர் வஷஜ்ஶஷ
132ல்
அப்பஶவ
பம்பஷனர்
ஆட்ெஷக்
ப்பற்மஷனர். இதன் பஷஶம் உஶக்ரஷன் ஆட்ெஷக்
ஶயம் 92 லருைங்ள் ஆஷன்மன. இது ஆஷம்
ஶதங்ர
லஷைவும்
கூடிதஶகும்.
ஆஶல்
உஶக்ள், ஆஷம் ஶதங்ர லஷை, அதஶலது 83
லருைம்
4
ஶதங்ர
லஷை
எரு
ஶரனும்
கூடுதயஶலஶ,
குமலஶலஶ
ஆட்ெஷ
ெய்
ஶட்ைஶர்ள், அலர்ரஷன் ஆட்ெஷக் ஶயம் 1000 ஶதங்ர
ன்பத லறஷனரத்தும் வதஸஸ் ஆதற்மதஶகும். லும்
அல்த்ர் அத்தஷஶம் க்ஶலஷல் அருரப்பட்ைதஶகும்.
ஆனஶல் னென்னர் குமஷப்பஷட்ை ஷம்பர் ெம்பலம் தஸனஶலஷல்
ைபற்ம தஶகும். இதன் படினம் இந்த வதஸஸ்
ஆதஶற்மதஶகும், ன்பத இப்னு வர் (ஹ்)
தரஷவுபடுத்தஷனள்ரஶர்ள். லும் யயதுல் த்ர்
இலஷன் ெஷமப்பஷனப் னழ்ந்துக்கும் இந்த லஶெம்

உஶக்ரஷன்
ஆட்ெஷ
இறஷவு
அஶது ன்ரம் குமஷப்பஷட்டுள்ரஶர்ள்.

படுத்துஶர

யயதுல் த்ர் இலஷன் ெஷமப்ன
அல் த்ர், ன்பதற்கு னனஷதம் ன்ர எரு பஶருள்
உண்டு, அதன்படி யயத்துல் த்ர் ன்மஶல் னனஷத இவு
ன்ர பஶருள் படும். இவ்லஷலஷன் ெஷமப்னக்கு அல்
குர்ஆனும் வதஸஸ்ளும் ெஶட்ெஷ பர்ஷன்மன. லும் இதன்
ெஷமப்பப் பம ெஶட்டி அல் த்ர் ன்ம அத்தஷஶ
அருரப்பட்ைது. இவ்லஷலஶனது றஶன் ஶதத்தஷன் இரதஷ
பத்துரஷன் எற்ம ஶரஶன்மஷல் லரும் ன்பத பரும்
பஶண் அமஷஞர்ரஷன் ஶபஷத்த னெடிவு. னஷனும்
லருைத்தஷல் ந்த ஶதத்தஷலும் இந்த இவு தஶன்ம
லஶய்ப்னண்டு ன ெஷயர் ருத்து தஶஷத்துள்ர பஶதஷலும்,
அந்தக் ருத்து ற்னைதல்ய. ன்பத பரும்
பஶண்ஷனஶஷன் அபஷப்பஷஶஶகும்.
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“றஶன் ஶதம் த்ததன்மஶல் அதஷல் தஶன்
னஷதர்ளுக்கு  ர் லறஷஶட்டும் தஷருக்குர்ஆன் இமக்ப்
பட்ைது” (2;185)
றஶன் ஶத்தஷல்தஶன் அல்குர்ஆன் அருரப் பட்ைது
ன்பத இந்த லெனம் உரதஷ ெய்ஷன்மது, லும்

َ َ َ ُٰ َ َ ّ
ِإِىا أىزنلـً ىف َللةِ القدر
“ ஷச்ெஶ ஶம் இந்தக் குர்ஆன யயதுல் த்ர் னும்
ஏர் இலஷல் இமக்ஷ லத்தஶம்” (97;1) ன்ம லெனம்,
அல்குர்ஆன் யயத்துல் த்ர் இலஷல் இமக்ப் பட்ைத
உரதஷ ெய்ஷன்மது. னல இவ்லஷரு லெனங்ரனம்
தஶைர்வு படுத்தஷப் பஶர்க்கும் பஶது, யயதுல் த்ர் ன்ம
னனஷத இவு றஶன் ஶத்தஷல் தஶன் தஶன்ரம் ன்பது
ஷரூபைஶஷமது. னல யயத்துல் த்ர் இலஷல்
அல்குர்ஆன் இமக்ப் பட்ைதஶனது, அவ்லஷவுக்குச்
ெஷமப்பத் தருஷமது. லும் அவ்லஷலஷல் தஶன் குமஷத்த
லருைத்தஷல் ைபம லண்டி ெய ஶஶஷங்ளும்
லப்படுத்தப்பட்டு பஷஶஷக்ப்படுஷன்மன. இதுவும் இந்த
இவுக்குக் ஷைத்துள்ர ற்ரஶரு ெஷமப்பஶகும். இதன
பஷன் லரும் தஷரு லெனம் இவ்லஶர குமஷப்பஷடுஷமது,
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َ
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“உரதஷஶன ல்யஶ ஶஶஷங்ளும் அதஷல் (யயத்துல்
த்ஶஷல்) தஶன் பஷஶஷத்துக் ஶடுக்ப் படுஷன்மன.(44;4)
இதன் பஷஶம் குமஷத்த லருைத்தஷல் ஷற லண்டி
பஷமப்னக்ள், இமப்னக்ள், உைலஷன் பஶஷஶைங்ள்,
ற்ரம் லஷபத்துள், அனர்த்தங்ள் ன்ர ெய
ஶஶஷங்ளும் தஷட்ைஷைப் பட்டு பஷஶஷக்ப்படுஷன்மன.
பஷன்னர் பஶருப்ன லஶய்ந்த யக்குரஷைம் அல
எப்பைக்ப் படுஷன்மன. அதன்படி அதன அலர்ள்
அனெல் படுத்துலர். லருைம் தஶரம் குமஷத்த லருைத்தஷல்
ை பம லண்டி ஶஶஷங்ள் குமஷத்து தஷட்ைஷடும்

ஷழ்வு யயதுல் த்ர் இலஷல் இவ்லஶர ஷமலற்மப்
படுஷமது.
தனஷப்பட்ை இந்த பஷத்தஷஶன னென் தஸர்ஶனத்தத்
தலஷ, லஶனம் னஷ தஶன்ரலதற்கு 50 ஆஷம்
ஆண்டுளுக்கு னென்னர், உயஷல் ை பம லண்டி
ஶஶஷங்ள் குமஷத்து பஶதுலஶன ெற் தஷட்ைம் என்ம
அல்யஶஹ் அத்துள்ரஶன், ன்பத ழவஸவஶன
வதஸஸ்ள் டுத்துக்ஷன்மன.
வ்லஶமஶஷனும் யயத்துல் த்ர் ன்ம னனஷத இவு
றஶன் ஶத்தஷல் தஶன் ன்பதஷல் ஷல்ய. ஆஷனும்
றஶனஷன் த்தனஶலது இலஷல் அது தஶன்ரம்
ன்பத உரதஷஶ கூம னெடிஶது.
னனஷல் இவ்லஷவு ப்பஶளது தஶன்ரம் ன்பது
குமஷத்து
பஷலர்ளுக்கு ஜஷப்ஶஸல் (அய) அலர்ள்
டுத்துக் கூமஷ பஶது, அதன தன் தஶறர்ளுக்கு த்தஷ
லக் பஷலர்ள் னமப்பட்ைஶர்ள். அப்பஶது வீதஷஷல்
இருலர் ெண்ைஷல் ஈடுபட்டுக் ஶண்டி ருந்தத
அலதஶனஷத்த பஷலர்ளுக்கு யயதுல் த்ர் பற்மஷ
னெக்ஷ தலல் மந்து லஷட்ைது. இதுல அந்த இவு து
ன்பதக் குமஷப்பஷட்டுச் ெஶல்ய னெடிஶக்குக்
ஶைஶகும்.
னஷனும் அந்த இவு றஶனஷன் இரதஷ பத்துரஷன் 21,
23, 25, 27, 29 ஆஷ எற்ம ஶட்ரஷல் தஶஷலும் எரு
தஷனத்தஷயஶ அல்யது றஶனஷன் ைெஷ இலஷயஶ
ற்பையஶம் ன்ர வதஸஸ்ரஷல் லந்துள்ரன. இஶம்
ளஶபஷஈ (ஹ்) இது பற்மஷக் குமஷப்பஷடும் பஶது, “ பஷலர்ள்

இப்படிக் கூமக் ஶைம், இத்தஷனத்தப் பற்மஷ பஷஷைம்
ஶனும்
லஷெஶஶஷத்த
பஶது,
அலர்ளுக்குப்
பதஷயரஷக்ஷன்ம ெத்தஷல் இப்படி பதஷயரஷத்தஷருக்யஶம்
ன்ர ஷனக்ஷன்மன். “அதஶலது எருலர் “இவ்லஷல
இன்ன தஷனத்தஷல் தைட்டுஶ?” ன்ர ட்ை பஶது,
அதற்கு பஷலர்ள், “ஆம் அதன அன்ம தஷனத்தஷல்
தடுங்ள்”, ன்ர கூமஷஷருக் லண்டும், ன்ர
ஷனக்ஷன்மன்” ன்ர குமஷப்பஷட்டுள்ரஶர்ள். லும்
பஷலர்ள் றஶனஷன் இரதஷ பத்தத் தஶண்டும் பஶது
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“றஶன் ஶத்தஷன் இரதஷ பத்துரஷன், எற்ம ஶரஷல்
யயதுல் த்ர் ன்ம இல தடுங்ள்” ன்ர
பஷலர்ள் கூரலஶர்ள். ன ஆஷளஶ (றஷ) அலர்ள்
அமஷலஷக்ஷன்மஶள். (னஶஶஷ,னெஸ்லிம்)
லும் இந்த இலஷல் ஷன்ர லைங்ஷ அதற்குப் னத்துஷர்
அரஷக் லண்டும் ன்பதனம் அதனஶல் ஷைக்கும்
பன் ஶதன்பதனம் பஷன் லரும் பஷஶறஷ தரஷவு
படுத்துஷன்மது.

ََ َ َ َ َ ت
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“லர் யயதுல் த்ர் இலஷல்
ம்பஷக்னைன்,
ன் தஷர்பஶர்த்தலஶ ஷன்ர லைங்குலஶஶ
அலஶஷன் னெந்தஷ பஶலங்ள் ன்னஷக்ப்படும்” ன

பஷலர்ள் கூமஷனஶர்ள், ன்ர அன வஹஶ (றஷ)
அலர்ள் அமஷலஷக்ஷன்மஶர்ள்.
இந்த இலஷல்
ஷன்ர லைங்குஷன்மலனஷன் பஶல
ன்னஷப்னக்கு இந்த வதஸஸ் உத்தலஶதம் அரஷக்ஷன்மது.
னல இந்த அஶஷ ெந்தர்ப்பத்த எவ்லஶரு னெஸ்லினெம்
பன்படுத்தஷக் ஶள்லது அலர்ரஷன் தயஶ
ைஶகும். னனஷல் பஷஶர்ர தலஷ பஶலங்ரஷல்
இருந்து பஶதுஶப்னப் பற்ம னஷதன் ஶரும் இல்ய.
ஆஶல் இந்த லஶய்ப்ப ஶலரும் பன்படுத்தஷக்
ஶள்லது அலெஷம். னனஷல் ருை ஷக் அல்யஶஹ்
இவ்லஶஶன ெந்தர்ப்பங்ர லறங்ஷ அதன் னேயம்
அடிஶனஷன் கூலி ஶத்தஷம் அதஷஶஷக் லஷல்ய.
அலனஷன் பஶலங்ரனம் குற்மங்ரனம் அறஷத்து
லஷடுஷன்மஶன், ன்பத இது பஶன்ம வதஸஸ்ள் தரஷவு
படுத்துஷன்மன. இனஷ பஷன்லரும் வதஸழக் லனஷப்பஶம்.

عو عبد اهلل ابو عهر ريض اهلل عيٍها أن انليب صىل اهلل عليً وشلم قال
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“இரதஷ பத்துரஷல் அதனத் தடுங்ள். ஆனஶல்
அவ்லம் உங்ரஷல் ஶருக்னும் பயவீனஶ
இயஶஶ
ற்பட்டுலஷட்ைஶல்,
ஞ்ெஷ
ள
ஶட்ரனம் அது ஷத்து லஷைஶல் இருக்ட்டும்”
ன்ர பஷலர்ள் கூமஷனஶர்ள், ன அப்துல்யஶஹ்
இப்னு உர் (றஷ) அலர்ள் அமஷலஷக்ஷன்மஶர்ள்.
(னஶஶஷ,னெஸ்லிம்)

இந்த வதஸழஹக்கு லஷரக்ம் தரும் ஆய்லஶரர்ள்,
யயத்துல் த்ர் - னனஷத இவு ல்யஶ லருைங்ரஷலும்
குமஷப்பஷட்ை எ தஷனத்தஷல் ஷறஶது, அது ஶமஷ ஶமஷ
ஷளம் தன்னைது ன்பத இந் பஷ ஶறஷ
உைர்த்துஷன்மது, ஆஶல் யயத்துல் த்ர் இவு
எவ்லஶரு லருைனெம் பஷந்தஷ பத்துரஷன் எற்ம ஶரஷல்
ஶமஷஶமஷ லரும் ன்ர லஷரக்ம் தருஷன்மனர்.
னல வ்லஶஶஷனும் பஷந்தஷ பத்துரஷன் இவுரஷல்
அதஷ  ம் ஷன்ர லைங்ஷ அந்த இல அைந்து
ஶள்ர னெய லண்டும் ன்பத இந்த வதஸஸ்ரஷன்
 ஶக்ம். லும் இதன் அஶஷ லஶய்ப்ப எருலர்
அைந்து ஶண்ைஶஶ ன்பதற்கு, தனும் ழஹஜது
ெய்லதஶ அல்யது ஶனும் ழயஶம் ெஶல்லது
பஶன்ர அல்யது இன்ர யயதுல் த்ர் ன்ர கூரலது
பஶன்ர அெஶஸஶஷ தனனம், அல்யது பஷஶெம் தனனம்
அலர் பஶர்க்லஶ ட்லஶ லண்டுன்ம ஷபந்தன
துவுஷல்ய. ஆனஶல் ெஷயருக்கு அப்படிஶன ஷழ்வு
தும் ெம்பலஷக்வும் கூடும். அப்படி ஷழ்ந்தஶல் அது
“ஶத்” னும் எரு ல அற்னதம் னப்படும். ெஷயருக்கு
இப்படிஶன லஶய்ப்ன னலஷன் னேயஶ, அல்யது
ஷஜஶலஶ ற்பையஶம் ன்ர இப்னு தஷய்ஶ (ஹ்)
அலர்ள் குமஷப்பஷட்டுள்ரஶர்ள். லும் இப்னு வஜர்
(ஹ்) அலர்ள் இதன எரு ஶத் ன்ரம், னல
இந்த லஶய்ப்ன ஷைக்ப் பற்மலர் அதன ஶஶஷைனெம்
அம்பயப்படுத்தக் கூைஶது ன்ரம் குமஷப்பஷட்டுள்ரஶர்ள்.

இது இவ்லஶமஷருக் யயதுல் த்ஶஷன் அைஶரங்
ரஷல் என்மப் பற்மஷக் குமஷப்பஷடும் பஶது பஷலர்ள்,
இவ்லஶர கூமஷனஶர்ள்,
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“அதன் ஶயப் பஶளதஷல் சூஶஷன் உதஶகும் பஶது
அது லண்ஶ இருக்கும் ஆனஶல் அதஷல் எரஷ
இருக்ஶது” ன்ர பஷலர்ள் கூமஷனஶர்ள். இந்த பஷ
ஶறஷ உபய் இப்னு அஃப் (றஷ) அலர்ள்
அமஷலஷக்ஷன்மஶர்ள்.(னெஸ்லிம்)
அன்ம இல அைஶரப்படுத்தக் கூடி
அமஷகுமஷரஶக் கூமப்படுஷன்ம ஸழ் லரும் ெஷய
அைஶரங்ள் ஆதஶற்மலரஶகும். உதஶைஶ
அன்ம இவு உஷ்ைஶ குரஷஶ இன்மஷ ஷவும்
அதஷஶ இருக்கும், அன்ர ஶயஷல் ளத்தஶன்
லரஷ லஶட்ைஶன், அன்ம இலஷல் ட்ெத்தஷங்ள்
தன்பைஶது, ஶய்ள் குக்ஶது, உப்ன ஸர் துஶ
ஶமஷலஷடும், ல்யஶ இைனெம் எரஷஶ இருக்கும் ன்ம
அைஶரங்ரக் கூமயஶம். இலற்ம உரதஷப்
படுத்தும் ஆதஶங்ள் இல்ய ன்பது ஆய்லஶரர்ரஷன்
னெடிலஶகும்.
லும் யயதுல் த்ஶஷன் பஶக்ஷம், தஶளஶரஷ
ளுக்கு ஶத்தஷம் உஶஷத்துைதன்ர. தஶள
ஷமலற்ம னெடிஶத ஶதஶந்த ருது, பஷெல ருதுவுள்ர
பண்ளுக்கும்,
ற்ரம்
ஊஶஷல்
இருப்பலர்ள்,
பஷஶைஷள் ன பஶதுலஶ இயஶத ஶலருக்கும் இது

உஶஷத்துைதஶகும். னல இப்படிப் பட்ைலர்ள்
தஸ்னஹ், தஹ்ஸத், ஐஶதுள், துஆ பஷஶர்த்தன
ெய்தல் பஶன்ம
ல்ய ஶஶஷங்ரஷல்  ங்ர
ஈடுபடுத்தஷ இந்த இலஷன் பஶக்ஷத்த அைந்து ஶள்ர
னெற்ெஷத்தல் லண்டும். னஶர் தங்ரஷன்  த்த
அதஷஶ தஶளஷலும். துஆலஷலும் றஷத்தல்
லண்டும். லும் யயதுல் த்ஶஷன் இவு ஶயத்தப்
பஶன்ர, அதன் பற் ஶயத்தனம் இபஶதத்துரஷல்
ெயலஷடுலது ெஷமந்தது ன இஶம் ளஶபஷஈ (ஹ்) அலர்ள்
குமஷப்பஷட்டுள்ரஶர்ள்.
லும் யயதுல் த்ர் ன்ம னனஷத இவுக்ன்ர
தனஷப்பட்ை லஷளளஶன துஆக்ள் துவும் இல்ய
ன்பதுவும் இங்கு குமஷப்பஷைத்தக்தஶகும். னல
பஷலர்ள் பஶதுலஶ ஏதஷ லந்த, ெய லஷைங்ரனம்
உள்ரைக்ஷ
துஆக்ர
அதஷஶ
ஏதுலது
ெஷமந்ததஶகும். னல இந்த இலஷன் பஶக்ஷம்
ம்னலருக்கும் ஷைக் ல்யஶம் லல்ய அல்யஶஹ்
அருள் னஶஷலஶனஶ.

وصلى هللا وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
தஷக்குலல்ய இஶம் (ளஶதஸ\ பங்ளூர்)
سيد إسماعيل إمام ابن يحي موالنا
02\07\2015
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