
அணண� ஓர அநந
யப ப�ணணண  !  

ஓர அநந�யப ப�ணண�டம ஒரவன ப�சம ப��த, ஏத�வத ஒர வக�ய�ல பத�டரப ப��ளளம ப��த ம�� 
ம�� ஜ�க��ரகதய��ப ப�ச��னற�ன. பத�டரப ப��ள��னற�ன. ஆன�ல தன சப��தரன*ன மகனவ�ய�டம இநத 
ஜ�க��ரகதகய எடததக ப��ளவத ��கடய�த.

ப�ர��தத ந��ழவதறக ம�� மக��யம�ன ��ரணம ப�ணண�ன ஆகடயலங��ரம! தனத �ணவன*ன 
சப��தரபனய�ன�லம இஸல�ம ப�ணணககக �டடக9ய�டடரக��னற அநத உகட அகமபபடன த�ன 
அவன மன ��டச�ய9*க� பவணடம எனற சடடம ப�ணப�டவத�லகல. அத�லம இநதக ��லதத�ல 
அண���னற �ணண�ட ப��னற உகட�ள உடல உறபபக�க9 அப�டபய ��ரத��ல�க��னறன. இநந�கலய�ல 
தன*கமய�ல சநத�ப�த, ��ணடலடததப ப�சவத ப��னறகவ தவற�ன எணணதத�றக வழ� வகதத 
வ�ட��னறன. இகவ மறற�லம தடக�ப�டட ��ரயங�ள எனற இனனம இநதச சமத�யதத�றகப பரய 
கவக�ப�டவ�லகல.

ப��ழநதன - அணண� உறவ�ல ��ணப�டம ம�� பவதகனககரய வ�ஷயங�9*ல, ம�� ���ரங�ம�� நடககம 
பசயல�9*ல ஒனற த�ன, சப��தரன மகனவ�கய இர சக�ர வ��னதத�ல ப��ணட பசலவத! இப�ட இர 
சக�ர வ��னதத�ல இகணநத பசலக�ய�ல ஒரவரன பமன* இனபன�ரவரன பமன*ய�ல ஒடட�மல 
உரச�மல வணடகய ஓடட இயலம�? அத�லம கற�ப��� ��பரக ப��டம ப��தம பமட �ள9ங�9*லம இநத 
உரசல�ள ந��ழ�மல இரககம�? இத ம�ரக�தத�ல மறற�லம தகட பசயயப�டட ஒனறலலவ�? இத�ல 
இனனம பவதகன எனனபவன*ல �ணவபன இதறகப �சகசகப��ட ��டட வழ�யனப�� கவப�த த�ன.

�ணவன கமததன* வ�ஷயதத�லம, கமததன* தன சப��தரய�ன �ணவன வ�ஷயதத�லம �வனம�� நடக� 
பவணடம. ��ரணம இதபவலல�ம கஷதத�ன எ9*த�� நகழயககடய வ�சல�9�கம. இநதக �ல�சச�ரம 
க�மFற�ப ப��ய ச�ல இடங�9*ல இஸல�ம�ய சமத�யதத�ல கட அக��கவயம தஙக�ளயம ஒபர ந�ர 
த�ரமணம மடதத ஒனற�� வ�ழகக� நடததவகதக ��ணமட��னறத. இதறகக ��ரணம வகரமகற 
வரம�றற �ழக�ம த�ன. ]

ச�ல ஆணட�ளகக மனன�ல பதகவய�ல ஒர ப��ர ந��ழசச� நகடப�றறத. இநதக ப��ர ந��ழசச� 
பதகவகய மடடமலல�மல தம�ழந�டகடயம பசரதத உலக��யத. �மலஷ� என�ரன மகனவ�ய�ன 
��ரவத�ஷ�கவ �மலஷ�வ�ன தம��பய �ற�ழ�தத, �டப��கல பசயத�ன. �ர�ரப��� இநதச பசயத� 
�தத�ரக��9*ல �க�ம �க�ம�� எழதப�டடத. பதகவய�ல மடடமலல! ஒடட பம�தத இநத�ய�வ�ல, ஏன 
உல��ன �ல �கத��9*ல இநதக �ற�ழ�பபப �டலம பத�டரநத ப��ணட த�ன இரக��னறத. பதகவய�ல 
நடநத ந��ழசச� பவ9*பய அப�டடம��த பதரநத வ�டடத. இனனம பவ9*சசதத�றக வர�மல இரடடல 
மகறக�ப �டடக ��டப�கவ ஏர�9ம! ஏர�9ம!

அணணன மகனவ�ய�ன அணண�ய�டம தம��யம, அலலத தம��ய�ன மகனவ�ய�டம அணணனம ப�ல� 
��ணடல ப�சவத, அத�லம கற�ப��� இரடகட அரதததத�ல ஆ��சம�ன வ�ரதகத�9*ல ப�சவத என�த 
பத�டர�கதய�ன ஒனற��� வ�டடத. நமத சம�தத�ல இத ஒபபக ப��ள9ப �டட நடவடகக�ய��� வ�டடத. 

எநத ஓர ஆனமF�வ�த�யம, அற�ஞரம, ம�ரக�மம, மதமம இகதத தப���க ��ண�த ��கடய�த.

இஸல�ம�ய ம�ரக�ம மடடபம தனத எகஸபர ��ரகவ மலம இகத ஒர �டகமய�ன, சமத�யக 
�டடகமபக� அரததத தளளம பறற பந�ய என �டம ��டததக ��டட��னறத. இதறகக ��ரணம இநத 
ம�ரக�ம எலல�ம வலல அலல�ஹவ�ல அர9ப�டட ம�ரக�ம�கம. எலல�ம வலல அலல�ஹ, மன*த 
மனங�9*ல சஞசரக��னற சஞசலங�க9, எணண ஓடடங�க9 நனக அற�நதவன. அதன�ல த�ன இகத 



ம�ப�ரம தLகம எனற அலல�ஹ தன ததர ந�� ஸலலலல�ஹP அகலஹ� வஸலலம அவர�ள மலம 
அற�வ�க�ச பசய��னற�ன.

அலல�ஹவ�ன ததர ஸலலலல�ஹP அகலஹ� வஸலலம அவர�ள, "(அநந�யப) ப�ண�ள 
இரககம�டதத�றகச பசலல பவணட�ம என உங�க9 ந�ன எசசரக��னபறன'' எனற கற�ன�ர�ள. அபப��த 
அனச�ர�9*ல ஒரவர, "அலல�ஹவ�ன ததபர! �ணவரகடய (சப��தரன ப��னற) உறவ�னர�ள (அவள 
இரககம இடதத�றகச பசலவத) கற�தத த�ங�ள எனன கற��னறLர�ள?'' எனற ப�டட�ர. அதறக ந�� 
ஸலலலல�ஹP அகலஹ� வஸலலம அவர�ள, "�ணவரகடய உறவ�னர�ள மரணதத�றக ந��ர�னவர�ள'' 

எனற கற�ன�ர�ள. (அற�வ�ப�வர: உக�� ��ன ஆம�ர ர9*யலல�ஹP அனஹP, நல: ப��ர 5232)

அணண�யம அ��யமம

தம�ழந�டடல ஒர சபல��ம கட சறற� வர��னறத. ''தம�� ப�ணட�டட தன ப�ணட�டட, அணணன 
ப�ணட�டட அர� ப�ணட�டட'' என�த த�ன அநதச சபல��ம. இத சரவ ச�த�ரணம�� தம�ழ� மக�9*டம 
சறற� வர��னறத. இஙகள9 �ல�சச�ரம எநத அ9வககப ப��ய�ரக��னறத என�தறக இத ஒர சரய�ன 
எடததக ��டட�கம.

ப�றற த�ய, தநகதயர கட இகதப ப�ரத�� மடடமலல! ஒர ப��ரடட��க கடக �ரதவத ��கடய�த. 

ச�னனஞ ச�றச�ள ஏபத� ��ணடல ப�ச��னற�ர�ள எனற ரத�ய�ல இகதக �ணட ப��ளவத ��கடய�த. 

ஆன�ல பமற�ணட ஹதLஸ�ல அலல�ஹவ�ன ததர (ஸல) அவர�ள மறற உறவ�க9 வ�ட �ணவன*ன 
உறவ�னர�ள த�ன மரணதத�றகச சமம எனற ��ர�டனப �டதத��னற�ர�ள.

ஓர அநந�யப ப�ணண�டம ஒரவன ப�சம ப��த, ஏத�வத ஒர வக�ய�ல பத�டரப ப��ளளம ப��த ம�� 
ம�� ஜ�க��ரகதய��ப ப�ச��னற�ன. பத�டரப ப��ள��னற�ன. ஆன�ல தன சப��தரன*ன மகனவ�ய�டம இநத 
ஜ�க��ரகதகய எடததக ப��ளவத ��கடய�த. சப��தரன எனற உறவமகற இஙக ஒர ப�டயம�� வநத 
ந�ற��னறத. இத மதல ��ரணம! அடதத, அநந�யப ப�ண எனம ப��த அநதப ப�ணணடன தன*தத�ரப�த 
ம�� ம�� ச�தத�யக ககறவ! அதற��� ஒரவன ப�ரம த�டடம தLடடய�� பவணடம. ஆன�ல இஙப�� வLட 
ஒபர வLட என�த�ல தன*கம என�த மல�வ��க ��கடக��னறத. இதற��� எநதத த�டடமம தLடட 
பவணடயத�லகல. இததக�ய சழல வ��சச�ரம எனற வ��தகத பந�க�� ம�� வ�கரவ�� இடடச 
பசல��னறத.

இதன�ல சப��தரர�ள இரவரல ஒரவன ப��கல��ரன�� ம�ற� மறறவகனக ப��கல பசயத 
வ�ட��னற�ன. இநதக ப��ர வ��தத�ன �த�ந�ய��ய�ன அநதப ப�ணணம ப��கல பசயயப�ட��னற�ள. 

இதப��னற பசயத��க9 அனற�டம ந�ம �தத�ரக��9*ல ��ரததக ப��ணட த�ன இரக��னபற�ம. ஓர 
இஸல�ம�ய ஆடச� நகடப�றம ந�டடல இத ப��னற ஒர ப��டகம ந��ழம�ன�ல இததக�பய�ர�க9க 
�லல�ல எற�நத ப��லல பவணடம. இப�டப�டட பம�சம�ன வ�க9வ�ப9லல�ம அணண�யடன 
தன*தத�ரப�த�ல ஏற�ட��னறத. இகதபயலல�ம உள9டக��த த�ன அலல�ஹவ�ன ததர ஸலலலல�ஹP 
அகலஹ� வஸலலம அவர�ள �ணவன*ன உறவ�னர�க9 மரணததகக ந��ர�னவர�ள எனற பத9*வ��க 
கற�ப��ட��னற�ர�ள.

கணமடததனம�ன கல�சச��ப �றற

இநதப ப�ர��தத ந��ழவதறக ம�� மக��யம�ன ��ரணம ப�ணண�ன ஆகடயலங��ரம! தனத �ணவன*ன 
சப��தரபனய�ன�லம இஸல�ம ப�ணணககக �டடக9ய�டடரக��னற அநத உகட அகமபபடன த�ன 
அவன மன ��டச�ய9*க� பவணடம எனற சடடம ப�ணப�டவத�லகல. அத�லம இநதக ��லதத�ல 
அண���னற �ணண�ட ப��னற உகட�ள உடல உறபபக�க9 அப�டபய ��ரத��ல�க��னறன. இநந�கலய�ல 
தன*கமய�ல சநத�ப�த, ��ணடலடததப ப�சவத ப��னறகவ தவற�ன எணணதத�றக வழ� வகதத 
வ�ட��னறன. இகவ மறற�லம தடக�ப�டட ��ரயங�ள எனற இனனம இநதச சமத�யதத�றகப பரய 
கவக�ப�டவ�லகல.

இகவ தடக�ப�டட பசயல�ள எனற பரய கவக�ப�டம இடங�9*ல, "கடட வ�ழகக�ய�ல இதபவலல�ம 
நகடமகற ச�தத�யம�?' எனற ப�ட��னறனர. அத�வத அலல�ஹவ�ன ததர ஸலலலல�ஹP அகலஹ� 



வஸலலம அவர�ள இவவ9வ �டகமய�� எசசரகக� பசயயம இநத ம�ரக� வ�ஷயதகத ச�தத�யமறறத 
எனற கறறம ச�டட��னறனர. நம ந�டடல ��ன�றறப�டம இநதக �ல�சச�ரம நமகம அப�டப ப�ச 
கவக��னறத.

இனனம பச�லலப ப��ன�ல கடட வ�ழகக� த�ன ச�றநத வ�ழகக� எனற ��ர�டடப �ட��னறத. 

இதறகத த�ய, தநகதயர மழ ��ரணம�� அகம��னறனர. ந�ன உய�ரடன இரககம ப��த என மக�ள 
ய�ரம தன*ககடததனம ப���க கட�த எனற த�ய, தநகதயர பச�லலம ப��த, ��ளக9�ள அகத 
எத�ரததத தன*ககடததனம பசலலப �யப�ட��னறனர. ஆன�ல பமபல ந�ம பச�னன ��ரசசகன�ள 
அகனதத�றகம கடடக கடததனம�� வ�ழவத த�ன மக��யக ��ரணம�� அகமநதள9த. எனபவ த�ய, 

தநகதயர இநத வறடடக �வரவதகதக க�வ�டட, தன*ககடததனம�� வ�ழவதறக இவர�ப9 தகண ந�ற� 
பவணடம. இத ஒழக� ரத�ய�ல�ன ஆபர�க��யம�ன வ�ழவகக வழ� வகககம.

கடட வ�ழகக�த த�டடதகத உடனடய�� உகடதபதற�நத வ�ட மடய�த என�த உணகம த�ன. அதற��� 
அலல�ஹவ�ன ததர ஸலலலல�ஹP அகலஹ� வஸலலம அவர�9*ன �டடக9கய, இத ச�தத�யம�? 

எனற ப�டட வ�மரச�ப�த மகறய�கம�? எனற ச�நத�க� பவணடம. மதல �டடம�� ப��ளக� அ9வ�ல 
ஏறறக ப��ணட வ�டட அதன ��றக அகத நகடமகறப �டததவதறகக �9ம�றஙகவத த�ன ஒர 
மஃம�ன*ன ஈம�ன*யப �ண��கம.

அலல�ஹவம, அவனத ததரம ஒர ��ரயதகத மடவ பசயயம ப��த நம��கக� ப��ணட ஆணககம, 

ப�ணணக கம தமத அக��ரயதத�ல சய வ�ரப�ம ப��ளளதல இலகல. அலல�ஹவககம, அவனத 
ததரககம ம�ற பசய�வர பத9*வ�� வழ� ப�டட வ�டட�ர. (அலகரஆன 33:36)

அலல�ஹகவ அஞசபவ�ரகக அவன ஒர ப��க��டதகத ஏற�டததவ�ன எனற அலல�ஹ 65:2 வசனதத�ல 
கற�ப��ட��னற�ன. இதன�ட ந�ம இநதப ��கதய�ல மயறச� பசயயம ப��த ந�சசயம�� அதறகத தக� 
சழகல அலல�ஹ நமகக உரவ�க��த தரவ�ன. நமகக ம�� ம��த பதகவ இகறயசசம த�ன. இகறயசசம 
இரப��ன இததக�ய வ�ழவகமபக� ந�ம எ9*த�ல உரவ�க��க ��டடல�ம.

இர சகக� வ�கனதத
ல இரணநத
ரததல

ப��ழநதன - அணண� உறவ�ல ��ணப�டம ம�� பவதகனககரய வ�ஷயங�9*ல, ம�� ���ரங�ம�� நடககம 
பசயல�9*ல ஒனற த�ன, சப��தரன மகனவ�கய இர சக�ர வ��னதத�ல ப��ணட பசலவத! இப�ட இர 
சக�ர வ��னதத�ல இகணநத பசலக�ய�ல ஒரவரன பமன* இனபன�ரவரன பமன*ய�ல ஒடட�மல 
உரச�மல வணடகய ஓடட இயலம�? அத�லம கற�ப��� ��பரக ப��டம ப��தம பமட �ள9ங�9*லம இநத 
உரசல�ள ந��ழ�மல இரககம�? இத ம�ரக�தத�ல மறற�லம தகட பசயயப�டட ஒனறலலவ�? இத�ல 
இனனம பவதகன எனனபவன*ல �ணவபன இதறகப �சகசகப��ட ��டட வழ�யனப�� கவப�த த�ன.

�ணவபன இவவ�ற இர சக�ர வ��னதத�ல அனப�� கவதத வ�டட, ��னபன�ர ��லதத�ல வணடய�ல 
ப��ணட பசனறவரககம இவரத மகனவ�ககம வ�வ��ரம ஏற�டம ப��த இரவகரயம ப��கல 
பசயவ�ர, அலலத ககறநத�டசம தனத மகனவ�கய வ�வ��ரதத பசயவ�ர. இத ந�� ஸலலலல�ஹP 
அகலஹ� வஸலலம அவர�ள பச�லவத ப��னற மரணததககச சமம�ன ஒர ந�கலய�கம.

�ணவன மகனவ� இரவரககம�கடய�ல வ�ழகக�ப �நதம பசததப ப��ய வ�ட��னறத. இகதபயலல�ம 
�ரதத�ல ப��ணட ஓர இகற வ�சவ�ச� வரமன ��பப��ம எனற அடப�கடய�ல தனத வ�ழகக�கய 
தயகமய�� கவததக ப��ள9 பவணடம. அலல�ஹவ�ன ததர ஸலலலல�ஹP அகலஹ� வஸலலம 
அவர�9த �டடக9கய மழகமய�� வ�ழகக�ய�ன அகனததத தகற�9*லம ��ன�றற பவணடம. ஏபத� 
அலல�ஹ பத�ழச பச�ல��னற�ன�? பத�ழ��னபற�ம. ஆன�ல இதப��னற ��லம ��லம��ப ��ன�றற� 
வரம �ல�சச�ரதகத வ�டச பச�னன�ல, இநதக �டடக9பயலல�ம எங�ளகக ச�தத�யப�டட வர�த எனற 
ஒதஙக�வர�ள இகற நம��கக�ய�9ர அலலர.

பவததத�ல ஒர �கத�கய ஏறற மற �கத�கய மறக��னறLர�9�? எனற அலல�ஹ யதர�க9க �ணடககம 
வ�தம�� தனத த�ரமகறய�ல (2:85) வசனதத�ல கற��னற�ன. எனபவ அத ப��னற ந�கல நமம�டம 
ஏற�டடவ�டக கட�த.



மசச�ன ரமததன, க
ணடலகள

இஙக ந�ம இனபன�ர தLகமகயயம கற�ப��ட பவணடம. மகனவ� எப�ட �ணவன*ன உறவ�னர�9*டதத�ல 
�வனம�� இரக� பவணடபம� அபத ப��ல த�ன �ணவனம மகனவ�ய�ன அக�� தஙக��9*டம 
�வனம�� நடநத ப��ள9 பவணடம.

ஒர ப�ண தனத சப��தரய�ன �ணவரடம, மசச�ன எனற ��ணடல பசயவத, அதப��ல அவரம 
கமததன*, ப��ழநத�ய�ள எனற ��ணடல பசயவத ப��னற பசயல�ள சம�தத�ல தLகமய��க 
��ணப�டவ�லகல. �ணவன சம�நதப�டட உறவ�னர மலம ஒர மகனவ�கக ஏற�டம வ�க9வ�ள 
அததகனயம நறறகக நற மசச�ன கமததன* வ�வ��ரதத�ல ஏற�டபவ பசயயம.

எனபவ �ணவன கமததன* வ�ஷயதத�லம, கமததன* தன சப��தரய�ன �ணவன வ�ஷயதத�லம �வனம�� 
நடக� பவணடம. ��ரணம இதபவலல�ம கஷதத�ன எ9*த�� நகழயககடய வ�சல�9�கம. இநதக 
�ல�சச�ரம க�மFற�ப ப��ய ச�ல இடங�9*ல இஸல�ம�ய சமத�யதத�ல கட அக��கவயம தஙக�ளயம 
ஒபர ந�ர த�ரமணம மடதத ஒனற�� வ�ழகக� நடததவகதக ��ணமட��னறத. இதறகக ��ரணம 
வகரமகற வரம�றற �ழக�ம த�ன. ச�ல இடங�9*ல ச�கலககம ச�கலககம மதத�ய�ல ��ரசசகன 
ஏற�டட ப��கலய�ல மடநத வரல�றம உணட. எனபவ த�ன மன*தர�9*ன மனந�கல�க9 அற�நத 
எலல�ம வலல அலல�ஹ தன த�ரமகறய�ல கற��னற�ன.

தமத ��ரகவ�க9த த�ழதத�க ப��ளளம�றம தமத �றப�க9ப ப�ண�க ப��ளளம�றம நம��கக� 
ப��ணட ப�ண�ளககக கறவLர��! அவர�ள தமத அலங��ரதத�ல பவ9*பய பதர�கவ தவ�ர மறறவறகற 
பவ9*ப�டதத பவணட�ம. தமத மக��ட�க9 ம�ர��ன பமல ப��டடக ப��ள9டடம.

தமத �ணவர�ள,

தமத தநகதயர,

தமத �ணவர�ளகடய தநகதயர,

தமத பதலவர�ள,

தமத �ணவர�9*ன பதலவர�ள,

தமத சப��தரர�ள,

தமத சப��தரர�9*ன பதலவர�ள,

தமத சப��தர�9*ன பதலவர�ள,

ப�ண�ள,

தங�ளககச பச�நதம�ன அடகம�ள,

ஆண�9*ல (தள9�த வயத�ன ��ரணம�� ப�ண�ள மFத) ந�டடம�லல�த �ண�ய�9ர�ள,

ப�ண�9*ன மகறவ�டங�க9 அற�நத ப��ள9�த கழநகத�ள தவ�ர

மறறவர�9*டம தமத அலங��ரதகத அவர�ள பவ9*ப�டதத பவணட�ம.

அவர�ள மகறதத�ரககம அலங��ரம அற�யப�ட பவணடபமன�தற��� தமத ��ல�9�ல அடதத நடக� 
பவணட�ம.

நம��கக� ப��ணபட�பர! அகனவரம அலல�ஹகவ பந�க��த த�ரமபங�ள! இதன�ல பவறற�யகடவLர�ள. 

(அலகரஆன 24:31)

இநத வசனதத�ல கறப�டம உறவ�னர�ள தவ�ர மறறவர�9*டம ஒர ப�ண பர�� சடடதகத அனசரதத 
நடக� பவணடம. அலல�ஹ பச�ல��னற இநத உறவமகறகக அப��ற�டடவர�9*டம ஓர ஆண ம�� ம��க 
�வனம�� நடநத ப��ள9 பவணடம. அணண�, கமததன* ப��னறவர�ள அலல�ஹ இவவசனதத�ல கறம 



அனமத�கக அப��ற�டடவர�ப9! எனபவ மறற அநந�யப ப�ண�9*டம ��டடம ப�ணதகல வ�ட இநத 
உறவ�9*டம அத�� ப�ணதகலக ��டட பவணடம. ஏபனன*ல இநதத பத�டரக� ந�� ஸலலலல�ஹP 
அகலஹ� வஸலலம அவர�ள மரணதத�றகச சமம எனற பச�ல��னற�ர�ள. எனபவ இநதப ப�ண�ள 
அநந�யப ப�ண�ள எனற வடடதகதயம த�ணடயர�ள என�கதக �வனதத�ல ப��ள9 பவணடம.

ஆரடகள,ல அலடச
யம

இனகறய ��லததப ப�ண�ள உளபமன* பவ9*பய பதர��னற அ9வகக பமலல�ய ஆகட�க9 அண�நத 
ப��ணடரக��னற�ர�ள. இநத ஆகட�க9 அண�நத ப��ணட, அநந�ய ஆண�9*டம கற�ப��� �ணவன*ன 
உறவ�னர�9*டம ��டச� தரவத ந�சசயம�� அவர�க9 நர�தத�றப� ப��ணட பசனற வ�டம.

ந�� ஸலலலல�ஹP அகலஹ� வஸலலம அவர�ள கற�ன�ர�ள: இரணட ச�ர�கர (இனனம) ந�ன 
�ணடத�லகல. ஒர ச�ர�ர, அவர�9*டம ம�டட வ�ல�க9ப ப��னற ச�டகட�ள இரககம. அவறகறக 
ப��ணட மக�க9 அடததக ப��ணடரப�ர. இனபன�ர ச�ர�ர ப�ண�ள ஆவர. இவர�ள ஆகட அண�நதம 
ந�ரவ�ணம�� இரப��ர�ள. தளகக நகட ப��டட ஆண�க9 வக9ததப ப��டவ�ர�ள. அவர�9*ன 
தகல�ள ஒடட�தத�ன த�ம�ல�க9ப ப��னற (ப��ணகட ப��டப�டட) இரககம. எவவ9பவ� பத�கலவகக 
பச�ரக�தத�ன நறமணம வLசம. ஆன�ல இவர�ள அதன வ�கடகயக கட ந�ர ம�டட�ர�ள. (அற�வ�ப�வர: 

அபஹPகரர� ர9*யலல�ஹP அனஹP, நல: மஸல�ம 3971)

இநதக �டடக9கயயம ப�ண�ள �வனதத�ல ப��ணட தங�ள வ�ழகக�கய சவனதத�றகரய 
வ�ழகக�ய�� அகமததக ப��ணட நற�யகனப ப�றபவ�ம��!

ي�ر�ا ز�اك� الل�ه	 خ� 
சதத : ج�யப��ரத 

பமனனல ஆககம
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