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ِّ َط ْي َلًِي ا ْى َلادِرًَِّ ِث ا ْى َػيَوًَِّط َواى َِّلؼبِسًّث
سيلٌث
ِ َ ِ اىص ْوف ٌِّث ى
ّ اىص
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اىفارطي
تغٍسه اهلل ةيطفط
اىلادري
اىصوفي
ّ
ّ
ّ
ّ ىيفلير رادم اىلوم ػٌذ غتس اىلادر
ّ اىلاصصي
اىسًَ اىػاىً اىصوفى اىلادري اىلاصصي كان اهلل ىط وىواىسًط
ّ ٌدٍس غلى ظٌف
ّ ىزصضا وطتضا ريٌفخط رادم اىلوم
அல்ளஹ்ய ழவு கூறுதல்- தழக்ரு ஸெய்தல்.
In Tamil:- Moulana Assheikh Assah Sheikh Abdul Qadir Sufi Hazrath Kahiri

Kadasallahu Sirrahul Azeez.

.ًِ ٌِْ بِ ْع ًِ اهللِ اى َّص ْخٍ َِ اى َّصخ
ِ ْش
،ف ا ْى ٍُ ْص َظيِي ْ َن
َ ْ َ َو َّاصالَةُ َواظَّ ال َُم َغلى ا،  َوا ْى َػاك ِ َت ُث ىِي ٍُْ َّخلِي ْ َن، اَ ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن
، َظ ٌِّ ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َّو َغلى ٰاىِطِ َو َص ْدتِط اَ ْج ٍَ ِػي ْ َن
அயந்து

ளகமள்!

டயக்மகயது

ஹ்ணமவ ளமபேத்டணமக்கும்.

வத்டமவ

பபேத்டணமக்கும்.

ழணலும் வத்டமனுவத ழகமட்வகவந உவத்து, அபனுவத ட்மநங்கவந பயதடித்து
பிட்டி பிடும்.
ணக்

கபவவத

ழமக்கய

சந்ழடமத்வடபம் ஆந்டத்வடபம்

ளகமடுக்கும்.

ணவடபம் உறுடயதமக்கும். அகத்வடபம் பகத்வடபம் ிகமசணமக்கும்.
டயக்பே

ளசய்கயபவ

டயக்பே

ளசய்கயபழமடு

கண்பர்கள்

அஞ்சக்கூடித

ழடமற்த்வட ளகமடுக்கும். இஞத்வட அடயகப்டுத்தும்.

பழடபிதமகமன்.

ணறுகுடமக

அழுவகழதமடும், சஞ்சத்ழடமடும்

இபேப்பன்

பித்டயல்

அபன்

சரழடபிதமபமன்.
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பகத்டயல்

கம்ீத்

அபன்கூ இபேப்பன்

டயக்பே ளசய்படமகயது, கயதமணத்து

யனயல் உட்கமபேம் மக்கயதத்வடப் ளற்றுக் ளகமள்ந கமஞணமகும்.

உவபம்

மநில்

அர்றவத
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டயக்மகயது அடயல் ஈடுட்பனுக்கு பிமதத் கயவக்கும் ன்டற்கு அவதமநணமகும்.
ஆகழப

பனுக்கு

டயக்வ

ளகமடுக்கப்ட்ழடம

அபன்

பிமதத்டயன்

டபிக்கு

டகுடயதமபளன்று அபனுக்கு அபேகவட சரட்வ ளகமடுக்கப்ட்டு பிட்து.
பவபிட்டும் டயக்வ உரிதப்ட்ழடம அபவ பிமதத்டயன் டபிவத பிட்டும் ீக்கப்ட்டு
பிட்து.

டயக்பேவத

ணஜ்யமகயது

அபர்கநில்

சமந்டம்

யவும்.அபர்கவந

ணக்குகள்

சூழ்ந்து

ளகமள்பமர்கள். அல்மறத் டஆமபின் கயபேவ அபர்கவந ளமடயபம். அல்மீடஆம
அபர்கவந அர்யழ டயக்பே ளசய்பமன்.
டயக்ரின்

பரிவசவத

ற்ய

குர்ஆன்,

பந்டயபேக்கயன். சயவட ழுதுகயழன்:-

டீதுகநில்

ணட்டிங்கம

அழக

ஆடமங்கள்

َّ
ْك ًة َّو َا ِص ٌْ ًال
َ ُْكوا ا
ً ْ ِ هلل ذ
ُ ُ ًَآ َا ًُّ َضا اى ِشًْ ََ ٰا ٌَُِ ْوا اذ
َ ْ ُ ُكا َنث ِ ًرا َو َظ ِّت ُد ْو ُه ة
ஈணமன் ளகமண்பர்கழந! அல்மறத்டஆமவப ணீ குடணமக டயக்பே ளசய்பங்கள். கமவபம்,
ணமவபம் அபவ துடய ளசய்பங்கள்.

َّ
ِ اُكا
ِف ًة َّواَ ْج ًصا َغ ِظ ْ ًى
ِ ِ َواىش
ُ ت اَ َغ َّسا
َ اُكًْ ََ ا
َ ِ هلل َى ُض ًْ ٌَ ْغ
َ ِ هلل َنثِي ْ ًرا َواىش
அல்மறத்டஆமவப

ணயகுடணமக டயக்பே

ளசய்பம் ஆண்களும், ணயகுடணமக

டயக்பே

ளசய்பம்

ளண்களும் அல்மறத்டஆம அபர்களுக்கு பலுப்ணம கூயவதபம், மபணன்ிப்வபம்
டங்கரிதம் ளசய்து வபத்டயபேக்கயமன்.

ًْ ُْك ُن
ُ ُ ُْك ْون ِ ْي اَذ
ُ ُ فَاذ
ன்வ ீங்கள் டயக்பே ளசய்பங்கள். மன் உங்கவந டயக்பே ளசய்கயழன்.

ْك ًة َّواَ ِص ٌْ ًال
ِ ُ َواذ
ْ ُْك
َ ْ ُ اظ ًَ َرةِّ َم ة
கமவபம் ணமவபம் உம்பவத இட்சகனுவத மணத்வட ஸ்ழடமத்டயம் ளசய்பமக!
ீ
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ًْ َُخ َج َغلى َخ ْي َل ٍث ٌِ َْ َا ْص َداةِط َف َلا َل ٌَا َا ْجي ََعه
ُ ا ِ َّن َر ُظ ْو َل اهللِ َصلَّى ا
َ َ ًَ هلل َغي ٌَْطِ َو َظ َّي
ِهلل َوُ َ ْد ٍَ ُس ُه َغلى ٌَا َص َساَُا ى ِ ْالِ ْظ َالم ِ َو ٌَََّ َغ َي ْي َِا َكا َل اَهلل
َ ُكا
ُ ُ َكاىُ ْوا َجي َْع َِا ُ َ ْش
ًْ ٌَُااَ ْجي ََعهُ ًْ ا ِ ََّّل ذى ِ َم َكاىُ ْوا اهللِ ٌَااَ ْجي ََع َِا ا ِ َّّلَ ذى ِ َم َكا َل اَ ٌَا اَن ِّ ْي ى ًَْ اَ ْظ َخ ْدي ِ ْفهُ ًْ َح ْض ٍَ ًث َله
ًٌ ِ َخ َج ُط ٌُ ْعي
ُ ًَِْول ِه َِّ ُط اَ َحان ِ ْي ِجبْر
َ و َف َا ْرب َ َرن ِ ْي اَ َّن ا
َ ْ َهلل َت َػالى ًُ َتاو ِ ْي ة ِهُ ًُ ا ْى ٍَيئ ِ َه َث ا

. شي
ْ ٌَ َواىت ّ ْر

லலுல்மய

ல்ல்மற

அவய

ப

ல்ம் அபர்கள்

ஒபே

மள்

டங்கள்

ழடமனர்கநின் கூட்த்டயற்கு ளசன்று, 'ீங்கள் ன் கூடிக் ளகமண்டிபேக்கயீர்கள்?  ழகட்மர்கள்.
சமமக்கள், அல்மறத்டஆம ங்களுக்கு ளபேம் உகமம் ளசய்து ங்கவந சுத்ட சத்டயத
இஸ்மம் ணமர்க்கத்டயல் ழர்பனய கமட்டிதடற்கமக அபவ மங்கள் புகழ்ந்து டயக்பே ளசய்து
ளகமண்டிபேக்கயழமம்
(சமமக்கவந

ன்று

மர்த்து)

ளகமண்டிபேக்கயீர்கள்?
இடற்கமகழபடமன்



கூடிக்

ளசமன்மர்கள்.

ி

அல்மஹ்பின்
ழகட்மர்கள்.

ல்ல்மற

ஆவஞ!

சமமக்கள்

ளகமண்டிபேக்கயழமம்.

ி

ீங்கள்

அவய

பல்ம்

இடற்கமகத்டமம

அல்மஹ்பின்

அபர்கள்

மன்

ஆவஞ!

உங்கள்

கூடிக்
மங்கள்
ழரில்

சந்ழடகப்ட்டற்கமக சத்டயதம் ளசய்து ழகட்டல், ங்கயலும் அல்மறடஆம உங்கவநக்
ளகமண்டு

ணக்குகநித்டயல்

ளபேவண

ழசுபடமக

யப்ரீல்

அவயஸ்மம்

பந்து

ளசமன்மர்கள்' ன்மர்கள்.

هلل َغي ٌَْطِ َو َظ َّي ًَ ا ِ َّن ِهلِل
ُ هلل َتػالى َغ ِْ ُط َكا َل َكا َل َر ُظ ْو َل اهللِ َصلَّى ا
ُ َغ َْ َاب ِ ْي ص َُصًْ َص َة َرض َِي ا

هلل حُ َِادُ ْوا
ِ ْ اىَط ِق ًَ ْي َخٍِ ُع ْو َن اَصْ َو اى ِّش
َ ُك ْو َن ا
ُ ُّ ٌَ َالئ ِ َه ًث ًَ ُطض ْ ُف ْو َن فِي
ُ ُ ُك َفاِذَا َو َج ُس ْوا َك ْو ًٌا ًَ ْش
َّ َصيُ ٍُّ ْوا الِى َخا َجخِهُ ًْ ف ٌََ ُد ُّف ْوُ َ ُض ًْ ة ِ َا ْجِ ِ َدخِض ِ ًْ الِى
اىسُ ْ ٌَا َكا َل ف ٌََ ْعأَىُ ُض ًْ َرةُّ ُض ًْ َوص َُو
ُّ اىع ٍَا ِء
اَ ْغ َي ًُ ةِض ِ ًْ ٌَا َي ُل ْو ُل غ َِتاد ِ ْي َكا َل َي ُل ْوىُ ْو َن ي َُع ِّت ُد ْوُ َ َم َوًُ َهبِّرُ ْوُ َ َم َوًُ َد ٍِّ ُس ْوُ َ َم َوًُ ٍَ ِّج ُس ْوُ َ َم
ف ى َْو َرأَ ْون ِ ْي َكا َل
َ ٌْ َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُل َص ْو َرأَ ْون ِ ْي َكا َل ف ٌََ ُل ْوىُ ْو َن َّلَ َواهللِ ٌَ َارأَ ْو َك َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُل َن
3
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َم َت ْعب ِ ٌْ ًدا َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُل
َ َم غ َِتا َد ًة َو َا َػ َّس َى َم َح ٍْجِ ٌْ ًسا َو َا ُْكى
َ َي ُل ْوىُ ْو َن ى َْو َرأَ ْو َك كَاُ ُْوا َا َػ َّس ى
ِف ٍََا َي ْعأَىُ ْو َن َكا َل َي ُل ْوىُ ْو َن َي ْعاءىُ ْوُ َ َم ا ْى َج َِّ َث َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُل َو َص ْو َرأَ ْو َصا َكا َل ف ٌََ ُل ْوىُ ْو َن َواهلل
ف ى َْو َرأَ ْو َصا َكا َل ف ٌََ ُل ْوىُ ْو َن ى َْو اَُ َّ ُض ًْ َرأَ ْو َصا كَاُ ُْوا اَ َػ َّس َغي ٌَْ َضا
َ ٌْ ٌَ َارأَ ْو َصا ًَ َار ِّب َكا َل َي ُل ْو ُل َف َه

ََ ٌِ ِح ًصا َواَ َػ َّس ى ََضا طَ َي ًتا َواَ ْغ َظ ًَ ف ٌِْ َضا َرغ َْت ًث َكا َل َفٍِ ًَّ ًَ َخ َػ َوذُ ْو َن َكا َل َي ُل ْوىُ ْو َن ًَ َخ َػ َّوذُ ْو َن
ِْ
ف ى َْو َرأَ ْو َصا
َ ٌْ اى َِّارِ َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُل َو َص ْو َرأَ ْو َصا َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُى ْو َن َواهللِ ٌَ َارأَ ْو َصا َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُى ْو َن َف َه

َ
ًْ ِف ًار َو َا َػ َّسى ََضا ٌَ َزا َف ًث َكا َل ف ٌََ ُل ْو ُل ا ُْػض ِ ُس ُن
َ ِ َكا َل ف ٌََ ُل ْوىُ ْو َن ى َْو ى َْو َرأ ْو َصا كَاُ ُْوا َا َػ َّس ٌِ ِْ َضا
َم ٌِ ََ ا ْى ٍَ َالئ ِ َه ِث ف ٌِْض ِ ًْ ُف َال ٌن ى ٌَْ َط ٌِ ِْ ُض ًْ اُِ َّ ٍَا َجا َءى ِ َدا َج ٍث
ٌ ِف ُت َى ُض ًْ َكا َل َي ُل ْو ُل ٌَي
ْ َ َاَن ِّ ْي َك ْسغ
.َكا َل صُ ًُ ا ْى ُجي ََعا ُء ََّل َي ْؼقى َجي ِ ٌْ ُع ُض ًُ ص ِشه ِرِ َوا ًَ ُث ا ْىتُ َزار ِْي
அபுறவம யதல்மற அன்ற ரிபமதத்து ளசய்கயமர்கள்:- ி ளபேணமமர் அபர்கள்
ளசமன்மர்கள், 'அல்மறத் டஆமபிற்கு சய ணக்குகள் இபேக்கயமர்கள். அபர்கள் படயகநில்
ீ
சுற்யக்ளகமண்டு

டயக்பே

ளசய்பர்கவந

கண்டுபிட்மர்கநமமல், ீங்கள்
டங்களுக்கயவதில்

ழடடிக்

ழடடிதது

கூப்ிடுபமர்கள்.

ளகமண்டிபேப்மர்கள்.

இழடம!

டயக்பே ளசய்பர்கவந

இபேக்கயது பிவந்து

ல்மபர்களும் பந்து

அபர்கள்

படல் பமம் பவதிலும் டயக்பே ளசய்பர்கவந சூழ்ந்து ளகமள்பமர்கள்.

பமபேங்கள்

இகுகவந

ன்று

ளகமண்டு

அந்ட ணக்குகவநப் மர்த்து அல்மற டஆம அபன் அயந்டபமக இபேந்து அடிதமர்கவந
ளகமண்டு

ளபேவண

மமட்டி

ன்

அடிதமர்கள் ன்

ளசமல்கயமர்கள்? ன்று

ழகட்மன்.

ணக்குகள்(உன் அடிதமர்கள்) உன்வ துடய ளசய்கயமர்கள். ளபேவணடுத்துகயமர்கள், ணகயவண
டுத்துகயமர்கள், புகழ்கயமர்கள் ன்று ளசமல்பமர்கள்.

அல்ளலஶ தஆள:- அபர்கள் ன்வப் மர்த்டர்கநம?

நக்குகள்:- சத்டயதணமக அபர்கள் உன்வப் மர்க்கபில்வ.
அல்ளலஶ தஆள:- அபர்கள் ன்வப் மர்த்டயபேந்டமழம?

நக்குகள்:-

அபர்கள்

உன்வப்

மர்த்டயபேந்டமர்கழநதமமல்

பஞங்குபமர்கள், ணயகுடணமக ணகயவண டுத்துபமர்கள், துடய ளசய்பமர்கள்.
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அல்ளலஶ தஆள:-அபர்கள் ன்ிம் வடக் ழகட்கயமர்கள்.?

நக்குகள்:- அபர்கள் உன்ித்டயல் சுபர்க்கத்வட ழகட்கயமர்கள்.
அல்ளலஶ தஆள:-அபர்கள் அந்ட ளசமர்க்கத்வட மர்த்டயபேக்கயமர்கநம?

நக்குகள்:- சத்டயதணமக அபர்கள் அவடப் மர்க்கபில்வ இட்சகம!
அல்ளலஶ தஆள:- அபர்கள் அவடப் மர்த்டயபேப்மர்கழநதமமல் ப்டி?

நக்குகள்:-அபர்கள்

ஆவசபவதபர்கநமகவும்,

அந்ட
அடயல்

ளசமர்க்கத்வடப்
அடயக

ழபட்வகபவதபர்கநமகவும் இபேப்மர்கள்.

மர்த்டயபேந்டமல்

ழடட்பவதபர்கநமகவும்

அன்பம்
அடன்

ழரில்

அல்ளலஶ தஆள:- ின்பு அபர்கள் வட பிட்டும் கமபல் ழடடுகயமர்கள்?

நக்குகள்:- அபர்கள் கத்வட பிட்டும் கமபல் ழடடுகயமர்கள்.
அல்ளலஶ தஆள:-அபர்கள் கத்வடப் மர்த்டயபேக்கயமர்கநம?

நக்குகள்:-சத்டயதணமக அபர்கள் அவடப் மர்க்கபில்வ.
அல்ளலஶ தஆள:-அபர்கள் அவடப் மர்த்டயபேந்டமழம?

நக்குகள்:-அபர்கள் அவடப் மர்த்டயபேந்டமல் அவடபிட்டும் ளம் தப்டுபமர்கள். ளம்
ஓடுபமர்கள்.

அல்ளலஶ தஆள:-ணக்குகழந மன் உஙகவந சமட்சயதமக்குகயழன். மன் அபர்களுவத
மபங்கவநளதல்மம் ளமபேத்துபிட்ழன்.

நக்கழஸளருயர்:- மபன்(இன்பன்)அந்ட

கூட்த்வட

ழசர்ந்டபல்.

அபன்

ஒபே

ழடவபக்கமக பந்டபன்.
அல்ளலஶ

தஆள:-அபர்கள்

அப்டிப்ட்பர்கள்.(ஆவகதிமல்
ளசமல்பமன்.

அபர்கழநமடு
அபனுக்கும்

உட்கமர்ந்டபனும்
டமன்

மபம்

பழடபிதமகமழ

ளமறுக்கப்ட்து)

ன்று

هلل َغي ٌَْطِ َو َظ َّي ًَ ُظئ ِ َو اَ ُّي
ُ هلل َغ ِْ ُط اَ َّن َر ُظ ْو َل اهللِ َصل َّى ا
ُ َغ َْ اَب ِ ْي َظػ ٌِْ ِسا ُر ْسر ِْي َرض َِي ا
َّ
هلل َنثِي ْ ًرا ك ِ ٌْ َو
َ اُك ْو َن ا
ُ ِ ا ْىػ َِتاد ِ َاف َْظ ُو َو َا ْر َف ُع َد َر َج ًث غ ِ ِْ َس اهللِ ًَ ْو َم ا ْىلٌِ ٍَ ِث َكا َل َاىش
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ِس َو ًَ َخ َز َّظ َب
َ َ ًَ َار ُظ ْو َل اهللِ َو ٌِ ََ ا ْى َغار ِْي ف ِ ْي َظب ِ ٌْ ِو اهللِ َكا َل ى َْو
َ ِ َض َب بِ َع ٌْ ِفط َخًي ًَ ِْ َه
. َخ َج ُط اىت ِّ ْر ٌَ ِش ْي
َ ْ ََاُكاهللِ اَف َْظ ُو ٌِ ِْ ُط َد َر َج ًث ا
َ ِ َد ًٌا َفا ِ َّن ذ
அபூதீதுல்

குத்ரி

ளசய்தப்டுகயது:

யதல்மற

அன்ற

அபர்கவந

ளடமட்டும்

ரிபமதத்து

அடிதர்கநில் தமர் ளம் பபேவசதமபபேம், கயதமணத் மநில் அல்மறடஆம இத்டயல்
டபிதமல் உதர்ந்டபர்? ன்று

லலுல்மய

அவய

ப

ல்ம்

அபர்கநித்டயல்

ழகட்கப்ட்து.
அல்மறத்டஆமவப ணயகுடணமக டயக்பே ளசய்கயபர்களநன்று லலுல்மய அவய
ப ல்ம் அபர்கள் ளசமன்மர்கள்.
அல்மறத்டஆமபின் மவடதில் பத்டம் ளசய்டபவ மர்க்கயலுணம? ன்று ழகட்கப்ட்து.
பமள் பயந்து த்டத்டமல் ழடமய்ணநவும்(அல்மஹ்பின் மவடதில்) ளபட்டிமலும் அபவ
பிவும்

அல்மறவப

டயக்பே

ளசய்டபன்

டபிதமல்

பபேவசதமபளன்று

லலுல்மய அவய ப ல்ம் அபர்கள் ளசமன்மர்கள்.

هلل َت َػالى
ُ هلل َغي ٌَْطِ َو َظ َّي ًْ َكا َل َي ُل ْو ُل ا
ُ هلل َغ ِْ ُط اَ َّن َر ُظ ْو َل اهللِ َصلَّى ا
ُ َغ َْ اَب ِ ْي ص َُصًْ َص َة َرض َِي ا

ٍ َُكن ِ ْي ف ِ ْي ٌَ ََل
ْ َ َُكن ِ ْي ف ِ ْي َن ْف ِعط ذ
َ َ َُكحُ ُط ف ِ ْي َن ْف ِس ْي َوا ِ ْن ذ
َ َ اََُاغ ِ ِْ َسظَ َِّ َغ ْت ِس ْي ب ِ ْي َواََُا ٌَ َػ ُط َفا ِ ْن ذ
َق َب ذ ِ َرا ًغا
َّ َ َقةْ ُج اِى ٌَْطِ ذ ِ َرا ًغا َوا ِ ْن َت
َّ َ َق َب الِ َ َّي ِػب ْ ًرا َت
َّ َ َُكحُ ُط ف ِ ْي ٌَ ََل ٍ َريْر ٍ ٌِّ ِْ ُض ًْ َوا ِ ْن َت
َْ ذ

َخ َج ُط ا ْىتُ َزار ِْي َو ٌُ ْعي ٍ ًٌ َواىت ِّ ْر ٌَ ِش ْي
َّ َ َت
َ ْ َقةْ ُج اِى ٌَْطِ ةَا ًغا َوا ِ ْن َا َحان ِ ْي ًَ ٍْش ِْي َا َح ْيُِ ُط َص ْص َو َى ًث َا

அபூறவம யதல்மற அன்ற அபர்கவந ளடமட்டும் ரிபமதத்து
அல்மறத்டஅம
டயபேவுநணமமர்கள்:'மன்

ன்னுவத

ளசமல்படமக,

லலுல்மய

அடிதமனுவத

அவய

ப

ண்ஞத்டயத்டயயபேக்கயழன்.

ளசய்தப்டுகயது,

ல்ம்

மன்

அபர்கள்

அபழமழப

இபேக்கயன். ஆக அபன் ன்வ அபன் ணடயல் டயக்பே ளசய்பமழதமமல் மன் ன் ணடயல்
அபவ

டயக்பே

ளசய்தவும்.ன்வ

ஒபே

கூட்த்டயல்

டயக்பே

ளசய்பமழதமமல்

அபர்கவநக்கமஞ பிழசணம கூத்டயல் மன் அபவ டயக்பே ளசய்தவும். ன்ித்டயல்
ஒபே மன் படுகுபமழதமமல் அபித்டயல் ஒபே பனம் படுகுபமன். அபன் ஒபே பனம்
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படுகயமல் மன் ஒபே ளகம் படுகுழபன். ன்ித்டயல் ந்து பந்டமல் மன் அபித்டயல்
ஓடி பபேழபன்.'

தழக்ரு ஸெய்யதற்குரின அதபுகள் (ஒழுக்கங்கள்).
அயந்து

ளகமள்!

டயக்பேவத

ணஜ்யமகயது,

அல்மற

டஆமவுவத

ணமதிக்கத்துகள், ிணமர்கள், அவ்யதமக்களுவத ணஜ்யறணமகதிபேக்கும்.

ணஜ்யறம்

ஆவகதிமல் அபர்களுக்கு பன்மல் ப்டி இபேக்க ழபண்டுளணன்வட ணடயல் கபித்து
அச்சத்ழடமடு ஒழுக்கணமக இபேக்க ழபண்டும்.
ளன்மல் ஒழுக்கங்ளகட்பவ சபகத்வடபிட்டும் ணயபேகங்கட்டுணயத்டயற்கு துத்டப்டும்.
டீது ரீில் பந்டயபேக்கயது:- பன்று பிதம் அல்மறத்டஆமபினுவத சபகத்டயல்
ஒபே ளகமசுபின் இகுக்கும் சரிதமகமது.

ஒன்மபது:- உள்நச்சம் இல்மட ளடமழுவக.
இண்மபது:-

ணடயழதமடு

ளசய்கய

டயக்பே.

ளன்மல்

அல்மறத்டஆம

இபேடதத்டயல் யன்றும் துஆவபபம், டயக்வபம் ஒப்புக் ளகமள்நணமட்மன்.
பன்மபது:-

மதகம்

ல்ல்மற

அவய

பல்ம்

ணரிதமவடதில்மது அபர்கள் ழரில் பமத்து ளசமல்பதுணமக இபேக்கும்.
ஆவகதிமல்

கல்பு

றழுறுனும்

உள்நச்சத்துனும்

ழபண்டும். டயக்பே ளசய்த பன்மல் டவ்ம ளசய்த ழபண்டும்.

ஒழுக்கணமகவும்

ணந்ட

அபர்களுக்கு

டயக்பே

ளசய்த

டவ்மவுக்கு பன்று ர்த்துகள் உண்டு.
ஒன்மபது:- ளசன் மபத்டயன்ழரில் கபவப்டுகயது.
இண்மபது:- டற்ழமது மபம் ளசய்தமடயபேப்து.
பன்மபது:-

இி

ஒபே

ல்ளண்ஞம் வபக்கயது.

ழமதும்

இது

ழமன்று

மபத்வட

ளசய்த

ணமட்ழன்

ன்று

ஒபேபர் ளசமல்கயமர்:டவ்மபமகயது, ளசன்
உண்வணதமடமக
உண்மகயபிடும்.

மபத்டயன்

ழரில்

இபேக்குழணதமமல்

கபவடுபது

ணற்

ஒன்ழடமன்.

இண்டு

ஆகயலும்

ர்த்துகளும்

டன்மழ

மதகம் ல்ல்மற அவய பல்ம் அபர்கள் டயபேவுநணமதிபேக்கயமர்கள்,
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أُ َّ ْس ُم َح ْوةَ ٌث

டவ்துன்-

"அன்டப

ளசய்ட

மபத்வடப்

ற்ய

கபவப்டுபடமகயது-

டவ்மபமகதிபேக்கும்."
ஆவகதிமல்

டயக்பே

ளசய்கயபர்கள்

ளசய்ட

மபத்வடப்

ற்ய

கபவப்ட்டுக்

ளகமண்ழதிபேக்க ழபண்டும்.
மத்டயபு ளசய்கய இம் சுத்டணமக இபேக்க ழபண்டும். அத்டர், சந்டம், பூக்கவந பன்மடிழத
ணஜ்யயலுள்நபர்களுக்கு

பூசயபம்,

சமம்புமஞி

ஊதுத்டய

ழமன்

பமசவ

புவககவந

ளகமண்டு இத்வட பமசணமக்கய ளகமண்டு ின் சமம்புமஞி சட்டி ணற்துகவந 'ல்கம'வப
பிட்டும் அப்புப்டுத்டயபி ழபண்டும்.
மத்டயபு ளசய்கயபர்கள் மம துப்புபம உவ ளகமண்டும் உளு ளசய்பது ளகமண்டும்
உவ

ளகமண்டு

அனகமக்கயபம்

மம

பதிற்வ துப்புபமக்கயபம்

உஞவப

(கல்பு

அடயலும்

குவந்ட

றழுமகயவட

ழமக்கக்

ழமமல் ஆகமம் புசயக்கமடயபேப்துழப ல்து.)
அல்மறத்டஆமவப
ளமபேத்டத்வடபழண

டயக்பே

ளசய்பது

அல்மது ப்ளமபேவநபம்

ளகமண்டு

அநவப
கூடித

அபனுவத

அபிம்

ஆடவு

அபேந்துபது

சயதில்மது

ணப்த்வடபம்,

வபப்வடபம்

அவப

ணடயல் ஊசமடுபவடபம் பிட்டு ணவட தூய்வணதமக்கயபம் அடமக உட்கமர்ந்து ளடமவதில்
வகவத

வபத்து

கண்வஞப் ளமத்டயக்

ளகமண்டு, டக்கு

பன்மல்

ளய்கு

அபர்கள்

இபேக்கயமர்கள். மம் அபர்கள் கயட்ழப இபேக்கயழமம் ன்று யவத்து அபர்கள் சூத்வட
ணப்த்ழடமடு

ஜமகப்டுத்டயக்

அபர்கவநக் ளகமண்டுடமன்
கவசயதமக

கயவக்கயது.

லலுல்மய

ளகமண்டும்டமன்

ல்ம

ளகமண்டிபேக்க ழபண்டும்.

ளகமண்டு,

ல்ம

அபர்களுக்கு

ல்ல்மற

உடபிபம்

ளய்குழரில் ணப்த்வட

ணக்கு

கயவப்டமக

அபர்கள்

அவய
பழு

அடயகப்டுத்துபதும், அபர்

உடபிபம்
ப

ணது

ளய்வகக்

ணழடமடு

ல்ம்
ம்ிக்வக

பன்மழழத

ளய்கு

ளகமண்டும்
அபர்கவந
ளபத்துக்

இபேக்கயழமளணன்று

அபர் சூத்வட ஜமகப்டுத்டய அடமக இபேப்துவும் ணயக பக்கயதணமடமகும்.
கர ப்(டயக்வ த்துபர்) அபர்கள் 'க்வுல் மத்டயம' ன்று ஒடம் ழமது லலுல்மய
ல்ல்மற
ணஜ்யயற்கு

அவய

பல்ம்

பந்டயபேக்கயமர்கள்.

அபர்கள்

அபர்கள்,

ணற்றும்

ல்ம

ஒவ்ளபமபேபபேவத

ளய்குணமர்களும்

ழர்கவநபம்

ளசமல்ய

அபர்களுக்ளகல்மம் கமத்டயம ஓதுகயழமம் ன்று ளசமல்கயமர் ன்றும் ணடயல் யவக்க
ழபண்டும். .

லலுல்மய ல்ல்மற அவய பல்ம் அபர்கள் ணற்றும் ளய்குணர்களும்

ணக்கு பன்மழழத இபேப்டயமல் லலுல்மய ல்ல்மற அவய பல்ம்
அபர்கள் ளதர் ளபமல்லும் ழமது '(பமத்து) அல்மறம்ண ல்ய அம பம்ணடயன்'
ன்வடபம், ளய்குணமர்கள்

ளதர்

ளசமல்லும்

ழமது'(டழ்னய)' யதல்மற

அன்ற

ன்வடபம் சப்டணயட்டு ளசமல்மணல் பமய்க்குள்ழநழத ளசமல்யக் ளகமள்ந ழபண்டும்.
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கர ப் அபர்கள் 'இமீ ிறர்ணமத்டய யர்ரில் ணப்த்டய' ன்று ஓதும்ழமது ளய்குணமர்கள்
ஒவ்ளபமபேபர்கள்
மபங்கவந

கமட்சத்வடக்

ளதவபம்

ளமபேத்து

குயப்ிட்டு

கல்புக்கவந

ளகமண்டு

ம்

அல்மறத்டஆம இத்டயல்

ீங்கய

கல்வ

ளய்குணமர்கநின்

ரிஞணயக்கச்

ளசய்து

பஸீம

கல்புகநில்

ம்வண

ழடடி

உடயக்கும்

அபின்

ளசமந்ட

அடிதமர்கநம மடமக்கநின் கூட்த்டயல் ழசர்க்கும்டி ளகஞ்சுபடமக யவத்து, மபம் ளசய்ட
அடிவண

ணமன்

பன்ிவதில்

மபணன்ிப்புக்கமக

ணன்மடுபது

ழமல்

ண

உபேக்கத்ழடமடும் கபவழதமடும் இபேக்க ழபண்டும்.
கர ப் அபர்கள்

ன்று

'அல்ணடத்,அல்ணடத்

ஓதும்ழமது

ளய்குணமர்கநித்டயல் ங்களுக்கு

உடபிதமக இபேந்து ங்கவந கமப்மற் ழபண்டும். ங்கவந வகபிட்டு பிமடீர்கள் ன்று
ளகஞ்சுபடமகவும் யவக்க ழபண்டும்.
ின்பு

ளகமஞ்சழம்

ஆம்ிக்கய

ழமது

ணவடழத
அபர்

ழமட்ணயட்டுக்

ளசமல்பது

ளகமண்டிபேந்து

ழமல், அபர்

ீட்டி

கர ப்

ளசமன்மல்

அபர்கள்

டயக்வ

ீட்டிபம், துரிடணமக

ளசமன்மல் துரிடணமகவும், ல்மபர்களும் ஒற்றுவணதமகவும் சப்டணயட்டு (பழு யம்ணத்ழடமடு)
இிபம்

ளகமஞ்சம்

ல்மபர்களும்

ஒழ

ளசமல் ழபண்டும்.

அழுத்டணமக

ளசமல்படிதமளடன்

ளடமிழபமடும்

டயக்ரின்

கபேத்வட

பிடணமக

பழு

சக்டயழதமடும்

ணடயல் கபித்துக்

ளகமண்டும்

டயக்பே ளசய்பம்ழமது கல்ழ டயக்பே ளசய்பது ழமலும் டமன் அவடக் ழகட்டு மபமல் ளணமனயபது
ழமலும்

கபேடய

கல்ின்

க்கம்

கமது

டமழ்த்டய

ழகட்டுக்

ளகமண்டும் டயக்ரின்

ளமபேவநக்

கபித்துக் ளகமண்டும் இபேக்க ழபண்டும்.
ழணலும், அல்மறத்டஆமபின் ழரில் ணப்த்தும், ஆவசபம் உண்மகய அடயழழத பழ்கய
டன் உஞர்வுஅற்று ணதக்கம் உண்மகும் பவதிலும் டயக்வ யறுத்டக் கூமது.

ின்பு டயக்வ படித்துபிட்மல் பமய்ளமத்டய ஒடுங்கய டயக்வ கல்ில் த்டமட்டிக் ளகமண்டு
டயக்ரின்

ஜமகத்டயழழத(பமக்கம)

பமரிடமத்து

டல்யதமத்துகவந

டயர்மர்த்துக்

ளகமண்டிபேப்மன். ளன்மல் பப்து பபேத் ளடண்டிப்ிமலும் உண்மகமட (ணப்த்து)ஆவச, (றஹ்து)-உக ளபறுப்பு, (பஃ)ழணுடல், (டஹ்ம்பல்)சகயப்பு, (ரினம) அல்மஹ்பின்
கற்வதில் டயபேப்டய இது ழமன் பமரிதுகநில் ஒன்று, அல்து ணவபம உகத்டயன் ஒநி
ழடமற்ளணன்

டல்யதமத்துகநில்

ளகமள்நவும் கூடும்.

ஆவகதிமல் பமய்ளமத்டய

ஒடுங்கய

ஒன்று

ஒபே

கஞத்டயல்

இபவ



பவபம்

அக்கய

பச்வச

பந்து

கபர்ந்துக்

பிட்டுக்

ளகமண்ழ

டயக்ரின் கபேத்டயழழத இபேப்மழதமமல் (பமரிது) அல்மஹ்பின் அபேள் இபவ ல்ம
ஆம்கநிலும் ளகமண்டு சுற்றும். ஆவகதிமல் ளகமஞ்சம் டமணடயப்து அபசயதணமகும்.

டயக்பே ளசய்பம்ழமதும், டயக்பே படித்ட ின்பும் டண்ஞர்ீ குடிக்கமடயபேப்து டயக்ரின் அடபுகநில்
பக்கயதணமடமதிபேக்கும்.

ளன்மல் டயக்மது, கல்ில் உஷ்ஞத்வட உண்மக்கும்.
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அடமல் கல்ில் ிகமசபம், டல்யதமத்தும், பமரிடமத்தும் பபேம். டண்ஞர்ீ கடிப்டயமல்
கல்ின்

உஷ்ஞம்

ளசன்ின்

டமன்

தூர்ந்து

ழமகும்.

டண்ஞர்ீ

குடிக்க

ஆவகதிமல்

ழபண்டும்.

குவந்டது

வ்பநவு

அவணஞி ழணமகயலும்

ழம்

அடயகம்

ளசன்மலும்

ல்துடமன். டண்ஞர்ீ ழடவபப்ட்பர்கள் டயக்பே ஆம்ிக்க பன்மடி குடித்துக் ளகமள்நமம்.

'மதிம இல்ல்மற' ன்று டயக்பே ளசய்பம்ழமது ல்மபர்களும் ஒன்றுழமல் 'ம'
ன்று ஆம்ித்து ஒன்றுழமல் 'இம' ன்று ளசமல்ய ஒன்றுழமல் இல்ல்மஹ் ன்றும்
அடலுள்ந 'ஹ்' க்கு றகூன் ளகமண்டும் ளசமல்ய பச்வச பிழபண்டும்.
இல்ல்மற

'மதிம

ளசமல்லும்ழமது

மதிம

பந்டயத

இல்ல்மஹ்'

'இல்ல்மற'பில்

ன்று

இண்டு

பிடுத்டம்

ழஷ்

'ற'க்கு

ளகமண்டும்

இண்மபது'இல்ல்மற'பில் 'ஹ்' க்கு றகூன் ளகமண்டும் ளசமல்ழபண்டும்.
படமபது

(மதிம)பிழம

அல்து

இண்மபது

(மதிம)பிழ

யறுத்டயபம்

(இல்ல்மஹ்)வப ளம் அழுத்டணமக்கய இண்டு கயணமவபபம் ிரித்தும், அல்து ஒபேபர்
'மதிம' ன்றும் ணற்ளமபேபர் 'இல்ல்ம' ன்றும் ளசமல்க் கூமது.
ழணலும் 'மதிம இல்ல்மற மதிம இல்ல்மஹ்' ன்று துரிடணமக ளசமல்யக்
ளகமண்ழ

ழமகய

கவசய

இல்ல்மஹ்'

'மதிம

ளசமல்பதுழமல் ஆகழபண்டும்.
'இல்ல்மஹ்' ன்றும், 'அல்மஹ்' ன்றும்

டயக்பே

ளசய்பம்

ளகமண்டும் (ஹ்) பிநங்கும்டிதமகவும் ளசமல் ழபண்டும்.
இ-ல்--ல்-ம-ற

ன்றும்,

அ-ல்-ம-ற

ன்றும்

ன்று

ஒழ

ழமது

ழுத்துக்கவந

(ஹ்)க்கு

ிரித்து

இல்ல்மஹ்,அல்மஹ் ன்று ழசர்ந்டமற் ழமல் ளசமல்ழபண்டும்.

பிடுத்டணமக

றக்குன்

ளசமல்மணல்

மதிம இல்ல்மற ன்று டயக்பே ளசய்பம்ழமது (ம) ன்று கல்ியபேந்து ஆம்ித்து
கர ழன

இலு

ணட்டுக்கமல்

பவதிலும்

பந்து

பது

பட்டுக்கமலுக்கு டயபேம்ி

அடயயபேந்து

ழணழ டவ உச்சயபவ பந்து (இம) ன்று ளசமல்ய அடயயபேந்து (இல்ல்மஹ்) ன்று
பழு சக்டயழதமடு கல்ில் டமக்க ழபண்டும்.
(ம) ன்வட ஒபே கூம பவதம கத்டய ன்றும் அவட கல்ில் குத்டய அடயயபேந்து கர ழன
இது பட்டுக்கமல் பவபம், ின் பது பட்டுக்கமயயபேந்து ழணழ டவ உச்சய பவபம்
கயனயத்ளடயபடமக யவக்க ழபண்டும்.
அயந்துளகமள்!

கயனயப்டமகயது

ம்பவத

டயழகத்வட

அல்.

ங்கயலும்

ம்பவத

(அன்ிதத்) அடமபது மம் ஒபே டிளமபேள் ன்று உஞபேம் ண்ஞத்வடழததமகும்.

ழணலும் ணிடன் பழு உகத்டயயபேந்தும் அடய தட்ணம ஒவ்ளபமபே மகத்வடக் ளகமண்டு
ழசர்க்கப்ட்பமக
அறுடும்ழமதும்

இபேப்டயமல்
பழு

ம்பவத(அன்ிதத்)டயயபேந்து

உகத்டயயபேந்தும்

ஒவ்ளபமபே

மகபம்

ஒவ்ளபமபே

மகம்

அறுட்டுக்ளகமண்ழ

ழமகுளடன்றும், ம்பவத(அன்ிதத்)அறுட்டு கர ழன பழ்ந்து
ீ
ணடிபம்ழமது பழு உகபம்
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அவபகள் டமன்டமமகழப யற்கக் கூடிததும், க்குத் டஆமபிற்கு ழபம டிப்ளமபேள்

ன்று உஞபேம் (வஙரிதத்) பூமவும் அறுட்டு பழ்ந்து
ீ
ணடிபடமகவும் உறுடயதமக யவக்க
ழபண்டும்.
(இல்ல்மஹ்)

ன்று

கல்ில்

டமக்கும்ழமது

க்குடஆமபின்

உலது

ஒன்றுடமன்

ழமடயதமக யவத்டயபேக்கயது ன்றும் உறுடயக் ளகமள்ந ழபண்டும். ழும்ி யன்று (டமதிம்
அல்மஹ்) ன்று டயக்பே ளசய்பம்ழமது டமதீம் ன்று ழதவத ீட்மணல் (டமதிம்) ன்றும்
டவவத குிந்தும் அல்மஹ் ன்று டவவத உதர்த்டயபம் அல்மஹ்பிலுள்ந (ஹ்)வுக்கு
றகூன் வபத்தும் ளசமல்ய பச்வச பிழபண்டும்.
அல்மஹ்

(டமதிம்

வய்)

ன்று

டயக்பே

ளசய்பம்ழமது

டயபேம்வும்டவ குிந்தும் ளசமல்ய அடயல் பச்வச பிழபண்டும்.

(வய்)

னும்ழமது

டமதிம் அல்மஹ் ன்றும் டமதிம் அல்மஹ் வய் ன்றும் ளசமல்லும்ழமது சழடமகதணமக
ப்ளமழுதுணயபேக்கயபன் அல்மஹ் ஒபேபழ. அபழ உதிபேள்நபன், ணற்வப அவத்தும்
ளசத்து ணடிந்து அனயந்து பிட்து.

ك ُ ُّو ٌَ َْ َغي ٌَْ َضا فَا ٍن – ك ُ ُّو َػ ٌْ ٍئ َصاى ِ ٌم ا ِ ََّّل َو ْج َض ُط
உகயலுள்நவப அவத்தும்

அன்றும்

இன்றும்

ன்றும்

இந்டவபகள்

ல்மப்ளமபேளும்

பக்கமபம் இல்மணமது,அனயந்டது. ங்கயலும் அல்மறத்டஆம ஒபேபின் ரிசுத்ட
டமத்து ஒன்றுடமன் யவதமது ன்றும் உறுடயளகமள்ந ழபண்டும்.
இதுழமழப ணற்ளதல்ம டயக்பேகநிலும் அபர் ளசமல்பது ழமழப ளசமல் ழபண்டும்.
த்மபர்கள்

டன்

யவப்ில்மது

ணற்பர்களும் ளசமல்க் கூமது.

ளசமல்பவட

அனுசரித்து

அபர்கவநப்ழமல்

இப்ழமது ளசமல்ப்ட் அடபுகள் ல்மம் சுதத்ழடமடு இபேக்கயபர்களுக்குத்டமன். ஆமல்
சுதணயனந்ட

த்புவதபர்கழநம

ிகமசம்(டவ்க்)

அபர்களுக்கு

அனுழமகத்துக்கு

டக்கபமறு

உண்மகும்

அபர்கள்

(ம்

ஆத்)

ளபநிச்சம், (டல்ய)

மபியபேந்து (அல்மஹ்-அல்மஹ்)-

ல – ல அல்து (ஆ ஆ) அல்து (ஆஹ் ஆஹ்) அல்து (ீ ீ) அல்து அச்சணயல்மட
சப்டம்

அல்து

உண்மகும்.

அழுவக

அல்து

வககமவ

அடிப்து, உபேளுபது இது

ழமன்துகள்

அப்ழமது அபர்களுக்கு அடமகயது: அது ன்து? ன்று சயந்டயக்கமணலும், ழபண்டுளணன்றும்
ளசய்தமணலும் பமரிடமத்து ளசய்பது ழமல் ளசய்தபிட்டு ளகமடுத்துபி ழபண்டும்.
பமரிடமத்து ளசய்பம்

ழபவவத

ளசய்து

படிந்து

டக்கு

ஜமகம்

பமரிடமத்து பபேபவட டயர்ர்த்துக் ளகமண்டும் ஒடுங்கயதிபேக்க ழபண்டும்.
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பமரிடமத்டயமல்

பசபண்மகும்

பமதியபேந்துண,; உறுப்புகநியபேந்தும்

ழமது

அது

ன்ளன்

ம்வண

ன்ளன்

ளசய்பழணம,

ம்

ளசமற்ளசதல்கள் உண்மகுழணமளபன்றும்

அஞ்சய ஆம்த்டயல் ளகமஞ்சம் ஜமகணயபேக்கும்ழமது அவட யறுத்டக் கூமது.
பமரிடமத்டயன் ழமக்குழமல் பிட்டுபி ழபண்டும். ளன்மல் ஒபே படுத்டம்
ீ
ளகமஞ்சம்(த்பு)
க்கயன் ஹ்ணத் அடிதமின் கல்வ ிடித்து அபன் க்கம் இழுப்டமது கல்வ பிட்டும்
வ்பநழபம கல்கவந ீக்கய பிடுகயது.
ி மதகம் ல்ல்மற அவய ப ல்ம் அபர்கள் டயபேவுநணமதிபேக்கயமர்கள்:-

ِ َج ْشةَ ٌث ٌِ َْ َج ْشةَا
ت
َّ ِ اى َّص ْخٍ َِ َري ْ ٌر ٌِ َْ غ ِتا َدة
اىث َل َيي ْ ِن
َ
ஹ்ணமனுவத கயபேவதின் இழுப்புகநில் ஒபே ழசம இழுப்மகயது (ணனு யன்னு ஆகயத)
இபே கூட்த்டமர்கநின் இமடத்வடப் மர்க்கயலும் பிழசணமக இபேக்கும்.
ஆமல் த்மபர்கள் டங்களுக்கு த்பு ீங்கய ல் சுதம் பந்டின் அபர்கள் சுதணமகவும்
ஜமகத்ழடமடும் ற்க சுதணயல்மட ழமது ற்ட் ளசமற்ளசதவ ளசமல்மதும் ளசய்தமதும்
ணற்பர்கள் ளசமல்பது ழமல் டயக்பே ளசய்தும் டயக்ரின் கபேத்டயழழத கபத்வட ளசலுத்டயக்
ளகமண்டும், டயபேம்வும் த்பு பபேபவட டயர்ப்மர்த்து ளகமண்டுணயபேக்க ழபண்டும்.
ழணலும் குயப்ிட்டி
இல்ல்மஹ்,

டயக்பேகள் பழுபவடபம்

மதிம

அல்மஹ் ன்

மன்கு

இல்ல்மற

ளசய்த பசடயதில்மட ழமது மதிம

மதிம

டயக்பேகவநபம், அடற்கும்

டயக்பே ஒன்வதமபது ளசய்துக் ளகமள்நமம்.

இல்ல்மஹ்,

பசடயதில்மடழமது

இல்ல்மஹ்,

அல்மஹ்

னும்

.ًِ ٌِْ اىصخ
ّ ٍَاىصخ
ّ بعً اهلل
ِ ْش
ف اى َِّيِّي َصلَّى اهلل َغي ٌَْطِ َو َظ َّي ًَ َوالِى ٰاى ِ ٖط َواَ ْص َداة ِ ٖط َواَ ْز َوا ِج ٖط
َ َ َقأ ْ ا ْىفَاح ِ َد َث الِى
َ ْ َن

َّ اىطيِّتِي ْ َن
َّ َِوذُ ِّرًَّاح ِ ٖط َواَص ِو ةَ ْيخِط
 َوالِى اَروا ِح ا ْى ُز َيفَا ِء اىصَّا ِػ ِسًْ ََ َو ْاَّلَ ْر َب َػ ِث. ََ ًِْاىطاص ِص

ِّ ْاَّلَئ ِ ٍَّ ِث ا ْى ٍُ ْج َخض ِ ِسًْ ََ فِى
َِِسًْ ََ َوا ْى ٍَ َؼائِذ
ِ اىس
َّ ُ  َوا ْى.  َوالَِى ا ْى ُػيٍَآ ِء ا ْى َػا ٌِيِي ْ َن. ًَ
ِ ِّ َقا ِء ا ْى ٍُف
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ا ْى ٍُ َخ َ ِّ
ْ َْن – َوالِى ا ُْظ َخاذَُِا َوا ُْظ َخاذ ِ ا ُْظ َخاذَُِا َو ٌُ َػ ِّيٍِ َِا َو ٌُ َػ ِّي ًِ ٌُ َػيٍِِ ْي َِا
َصفِي ْ َن ا ْى ٍُ ْػ َخبَر ِ]
َوى ِ ٍَ َْ َغ َّي ٍَ َِا َو َت َػ َّي ًَ ٌِ َِّا َوى ِ ٍَ َْ َو َج َب َخ َّل ُط َغ َي ْي َِاَ -وى ِ ٍَ َْ اَ َخب َّ َِا َوى ِ ٍَ َْ اَ ْخبَب ْ َِا -فِى اهللِ-
اب َوالَِى ْاَّلَةْ َسا ِل – َوالَِى اى ُِّ َج َتا ِء َوالَِى اى ُِّ َل َتا ِء َوالَِى ا ْى َغ ْو ِث ف ِ ْي
اب َوالَِى ْاَّلَُ ْ َج ِ
َوالَِى ْاَّلَك َْط ِ
ْحا ُ ُْقةًا بُ ْػ ًسا ك َ َّاف ِث َاصْ ِو ْ ِ
اَّلًْ ٍَا ِن
ٌَ َؼارِ ِق ا َّْلَ ْر ِ
َغةًا ةَ ًّصا ةَ ْ ً
ض َو ٌَ َغارِة ِ َضا – َ َ
ْش ًفا َ ْ
اىع َِّ ِث َو ِّ
اىسًْ َِ ُظي َْطا ِن
ُر ُص ْو ًصا ٌِ ِْ ُض ًْ َػ ٌْخ ِ ْي َو ٌُ ْص ِػ ِس ْي ك ُْط ِب ا ْى َػارِفِي ْ َن – ٌُ ْه ِي ُ

ْاَّلَ ْوى ِ ٌَآ ِء َظ ٌِّ ِس ْي َو َظ َِ ِس ْي َوا ُْظ َخاذيِ ْ ْي ٌَ ْه ِي ِّ
ِس ُه
هلل ِ َّ
اىسًْ َِ َغ ْت ِس ا ْى َلادِرِ ا ْىج ِ ٌْ َالن ِ ْي َك َّس َص ا ُ
ا ْى َػضًِْ َصَ -والِى َػ ٌْخ ِ ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي اَ َّ
ىع ٌِّ ِس اَ ْخ ٍَ ِس ا ْل َهتِي ْر ِ اى ِّصفَاعِ ْي – َوالِى َػ ٌْخ ِ ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي
َّ
اىؼاه ِ ةَ َضا ِء ا ْى َد ِّق َو ِّ
اىسًْ َِ اَ ْى ٍَ ْػصُ ْو ِ
ف ةِاى َِّ ْل َؼب َ ِْ ِس – َوالِى َػ ٌْخ ِ ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َ
اىؼ ٌْذِ

اىسًْ َِ ةْ َِ ا ْى َػ َصب ِ ْي – َوالِى َػ ٌْخ ِ ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َر َوا َج ْط ٌُ ِػي ْ ِن ِّ
ْاَّلَ ْنبَر ِ ٌُ ْه ِي ِّ
اىسًْ َِ ا ْىجِ ْؼًِ ْي -
َوالِى َػ ٌْخِي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي ا ْىٍ َج ِّسد ِ ْاَّلَ ْى ِف َّ
اىؼ ٌْذِ َا ْخ ٍَ ِس ِّ
اىثان ِ ْي َ
َار ْوق ِ ْي َ -والِى
ِْ
ي ا ْىف ُ
اىع ْضصُِ ْ ِس ْ
ُ
ْ
اىؼاه ِ ا ِ ْظٍاغ ٌِْ َو اىص ْوفِيَ -والِى َػ ٌْخِي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َّ
َػ ٌْخِي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َّ
اىؼاه ِ ٌُ َد ٍَّ ْس َغ ْت ِس
َ
ْ
ُّ ْ
ْ
اىص ْوف ِ ْي َ -والِى َػ ٌْخ ِ ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َو ٌُ ْص ِػ ِس ْي َو ٌُ َصب ِّ ْي َو ُ َُّقة ِ َغ ٌْىِ ْي َوثَ ٍَ َصة ِ ُف َؤاد ِ ْي
ا ْى َلادِرِ ُّ
َّ
اىص ْوف ِ ْي ِّ
ِس ُه ا ْى َػضًِْض –
هلل ِ َّ
اىص ِّسًْق ِ ْي ا ْى َلادِر ِِّي ا ْى َلاصِص ِ ِّي َك َّس َس ا ُ
اَىؼ ٌْذِ َغ ْت ِس ا ْى َلادِرِ ا ْى َػاىًِ ُّ
َوالِى َػ ٌْخِي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َو ٌُ ْص ِػ ِس ْي َو ٌُ َصبِّي َو ُ َُّقة ِ َغ ٌْىِ ْي َوثٍَ َصة ِ ُف َؤاد ِ ْي اَ َّ
ىؼا ْه ٌُ َد ٍَّ ْس َغل ِ ْي
َ
ْ
ْ
َظ ٌْ ِف ِّ
هلل ُت َػالى َو ٌَ َّس ظ ِ َّي ُط ا ْى َػال ِ ْي َ ،والِى
اىص ْوف ِ ْي ا ْى َلادِر ِْي ا ْى َلاص ِص ِ ِّي َظ َّي ٍَ ُط ا ُ
اىسًْ َِ ا ْى َػاى ًِ ُّ
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َظائ ِص ِ َا ْػ ٌَارِ َِا ك ُ ِّيض ِ ًْ ر ِْط َوا ُن اهللِ َت َػالى َغي ٌَْض ِ ًُ َا ْج ٍَ ِػي ْ َن َوالِى ك َ َّاف ِث ْاَّلَ ْوى ِ ٌَآ ِء َواىصَّ اى ِ ِدي ْ َن
ت َوا ْى ٍُ ْعيٍِِي ْ َن َوا ْى ٍُ ْعي ِ ٍَا ِ
ٌِ ََ ا ْى ٍُ ْؤ ٌِِِي ْ َن َوا ْى ٍُ ْؤ ٌِ َِا ِ
ت ْاَّلَ ْخ ٌَا ِء ٌِ ِْ ُض ًْ َو ْاَّلَ ٌْ َوا ِ َوالِى

ْضح ِ ٖط َوخ ٍَِا ُه َصاخ ِِب ا ْى َوكْجِ ا ْى ٍَ ْػيُ ْوم ِ
َج ٍَا َغت ِ َِا ا ْى َد ِ ِ
اَضًْ ََ َ ِْف ًدا َ ِْف ًدا َوالِى ٌَ َْ ُ َ ْد َُ ة ِ َد ْ َ

َش ْي ِهلِل َى ُض ًْ ٌِ َِّا  -اَ ْىفَاحِدث

 லத்துல் பஅவ்பிடو் லத்துல் இக்மஸو ின்பு ல்மபர்களும் லத்துல் மத்டயம
வடி ஓடயதின் கர ப் அபர்கள் அல்மறத் டஆம இத்டயல் ளய்குணமர்கவநக் ளகமண்டு
பஸீம ழடடி ின் பபேபதுழமல் துஆ ழகட்மர்:

ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا َو ٌَ ْوى َِا َػ ِف ٌْ ِع ا ْى ٍُ ْشُِتِن ْ َن َر ْخ ٍَ ٍث
اِىنِي ة ِ ُ ْ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َ َ

هلل َغي ٌَْطِ َو َظ َّي ًَ -
ِّىي َْػا َىٍِي ْ َن – ٌُ َد ٍَّ ٍس ِن ا ْى ٍُ ْص َطهى اَ ْخ ٍَ َس ا ْى ٍُ ْج َخيي َر ُظ ْو ِل اهللِ َصلَّى ا ُ

ْضة ِ َري ِ ٌْ َف ِث َر ُظ ْو ِل اهللِ َص ِسًْ ِق َخب ِ ٌْ ِب اهللِ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
اِىنِي ة ِ ُ ْ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن َخ ْ َ
ْك ِن ِّ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن
َظ ٌِّ ِسَُا اَب ِ ْي ةَ ْ ِ
اىص ِّسًْ ِق َرض َِي ا ُ
هلل َت َػالى َغ ِْ ُط  ،اِىنِي ة ِ ُ ْ

ْضة ِ ٌَظْ َضص ِا ْى َػ َجائ ِِب َوا ْى َغ َصائ ِِب اَ َظ ِس اهللِ ا ْى َغاى ِ ِب َظ ٌِّ ِسَُا َغل ِ ِّي ةْ َِ اَب ِ ْي طَاى ِ ٍب َ َّ
ُك َم اهللُ
ا ْى َد َ َ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ْضة ِ َنت ِ ِس ا ْى ٍُ ْص َطهى َب ْظ َػ ِث ا ْىبَخ ُْو ِل
َو ْج َض ُط  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َ َ
َّ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
َظ ٌِّ ِسَُا ْ ِ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث
ُكةَ َال َرض َِي ا ُ
هلل َت َػالى َغ ِْ ُط  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
اَّل ٌَام ِ خُ َعي ْ ِن اىؼض ِ ٌْ ِس َ ْ

اىع ْت َدان ِ ْي ا ْى ٍَ ْػ ُؼ ْو ِق اى َّص ْخ ٍَان ِ ْي اَ ْىل ِ ِْ ِسًْ ِو اى ُِّ ْو َران ِ ْي
ْضة ِ ا ْل ٌَ ْدتُ ْو ِب ُّ
ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َ َ
َظ ٌِّ ِسَُا ٌُ ْه ِي ِّ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ِس
هلل ِ َّ
اىسًْ َِ َغ ْت ِس ا ْى َلادِرِ ا ْىجِ ٌْ َالن ِ ْي َك َّس َس ا ُ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
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ْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا َّ
هلل ِ َّ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ
اىع ٌِّ ِس َا ْخ ٍَ َس ا ْل َهتِي ْر ِاى ِّصفَاعِ ْي َك َّس َس ا ُ
ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َ َ
ِس ا ْىٍ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا َّ
اىسًْ َِ
اىؼاه ِ ةَ َضا ِء ا ْى َد ِّق َو ِّ
 اِىنِي ة ِ ُ ْْح ٌَ ِث ِ ِّ َ
َ

ا ْى ٍَ ْػصُ ْو ِ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن
هلل ِ َّ
ف ةاى َِّ ْل َؼب َ ِْ ِس ْي َك َّس َس ا ُ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
ا ْى َد َْضة ِ َظ ٌِّ ِس ًَا َّ
اىؼ ٌْذِ ْاَّلَ ْنبَر ِ ٌُ ْه ِي ِّ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي
هلل ِ َّ
اىسًْ َِ ةْ َِ ا ْى َػ َصب ِ ْي َك َّس َس ا ُ
َ

ْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا َر َواجط ٌُ ِػي ْ ِن ِّ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
اىسًْ َِ ا ْىج ِ ْؼًِ ْي َك َّس َس
ةِ ُ ْ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َ َ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا ْ ِ
اَّل ٌَام ِ اى َّصةَّان ِ ْي
هلل ِ َّ
ا ُ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن ا ْى َد َ َ
ا ْىٍ َج ِّسد ِ ْاَّلَ ْى ِف َّ
اىثان ِ ْي اَ َػ ٌْذِ اَ ْخ ٍَ َس ِّ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي
هلل ِ َّ
اىع ْضصُِ ْ ِس ْي ا ْىفَا ُر ْوق ِ ْي َك َّس َس ا ُ
ُ
َّ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ِس ُه
هلل ِ َّ
اىص ْوف ِ ْي َك َّس َس ا ُ
ةِ ُ ْ
ْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا اىؼاه ِا ِ ْظ ٍَاغ ٌِْ َو ُّ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن َخ ْ َ
ِس ا ْىٍ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن َخ ْْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا َو ٌُ ْص ِػ ِسَُا َو ٌُ َصةِّ ْي َِا َّ
اىؼاه ِ
ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ َ
َ
ْح ٌَ ِث
هلل ِ َّ
هلل ِ َّ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ َك َّس َس ا ُ
اىص ْوف ِ ْي َك َّس َس ا ُ
ِس ُه ا ْى َػضًِْضَ  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
ٌُ َد ٍَّ ْس َغ ْت ِس ا ْى َلادِرِ ُّ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن َظ ٌِّ ِس ْي َو َظ َِ ِس ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َو ٌُ ْص ِػ ِس ْي َو ٌُ َصب ِّ ْي َو ُ َُّقة ِ َغ ٌْىِ ْي َوثَ ٍَ َصة ِ
ِ ِّ
اىص ْوف ِ ْي ِّ
ِس ُه
هلل ِ َّ
اىص ِّسًْق ِ ُي ا ْى َلادِرِي ا ْى َلاصِص ِ ْي َك َّس َس ا ُ
ُف َؤاد ِ ْي َػ ٌْذِ َغ ْت ِس ا ْى َلادِرِ ا ْى َػاى ًِ ُّ

ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن َظ ٌِّ ِس ْي َو َظ َِ ِس ْي َوا ُْظ َخاذ ِ ْي َو ٌُ ْص ِػ ِس ْي
ا ْى َػضًِْضَ -اِىنِي ة ِ ُ ْ
َو ٌُ َصب ِّ ْي َو ُ َُّقة ِ َغ ٌُىِ ْي َوثَ ٍَ َصة ِ ُف َؤاد ِ ْي ٌُ َد ٍَّ ْس َغل ِ ْي َظ ٌْ ِف ِّ
اىص ْوف ِ ْي ا ْى َلادِرِ ا ْى َلاصِص ِ ْي
اىسًْ َِ ا ْى َػاى ِ ًِ ُّ
ْضا ِ
ْح ٌَ ِث ِ ِّ
ت
َظ َّي ٍَ ُط ا ُ
هلل َت َػالى َو ٌَ َّسظ ِ َّي ُط ا ْى َػال ِ ْي  -اِىنِي ة ِ ُ ْ
ِس ا ْى ٍَ َد َّت ِث ةَ ْي َِ َم َوةَي ْ َن َخ ْ َ
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ف َغ َِّا َو َح َجا َو ْز َغ َِّا
َا ْػ ٌَارِ َِا ك ُ ِّيض ِ ًْ ر ِْط َوا ُن اهللِ َت َػالى َغي ٌَْض ِ ًْ َا ْج ٍَ ِػي ْ َن – ا ِ ْر َخ ٍْ َِا َوا ْغ ُ

وطا حِض ِ ًْ اَىي ُض ًَّ ا ْف َخحْ ُكيُ ْوةَ َِا
َظٌِّآح ِ َِا َو َح َو َّف َِا ٌَ َع ْاَّلَةْ َصارِ – اَىي ُض ًَّ اَف ِْض َغ َي ْي َِا ٌِ َْ ُف ٌُ َ
بِ ُفخ ُْو َخاحِض ِ ًْ – اَىي ُض ًَّ َُو ِّْر ُكيُ ْوةَ َِا ة ِ َاُ ْ َوارِص ًِْ اَىي ُض ًَّ ا ْج َػ ْي َِا ٌِ َْ غِي ٍَْاُِض ِ ًْ اَىي ُض ًَّ ا ْج َػ ْي َِا
اىسُ ْ ٌَا َِّلَ َخي ِ َم
ٌِ َْ غ َِتاد ِ َك ا ْى ٍُ ْزي َِصي ْ َن – اَىي ُض ًَّ اَُ ْ َج ٌَ ْل ُص ْودَُُا َور َِط َ
اك ٌَ ْطيُ ْوة ُ َِا َح َص ْن َِا ُّ

َم اى َّخامَّ – اَىي ُض ًَّ ََّل َحصُ َّدَُا َغ َْ ةَاة ِ َم ًَا َظٌ َِّسَُا ًَا ٌَ ْوى َِا
اَحٍُِ ًْ َغ َي ْي َِا ُ ُْو َر َك َو ْارزُ ْك َِا ُو ُص ْوى َ
ًا َا ْر َخ ًَ اىصَّاخٍِِي ْ َن ًَا غِ ٌَ َ
اث ا ْى ٍُ ْع َخغ ٌِْثِي ْ َن – ًَا ٌَ َْ َظ َت َل ْج َر ْخ ٍَ ُخ ُط غَ َظ َت ُط ًَا ٌَ َْ ى ِ َػ ْت ِس ٖه
اب اى َِّارِ َو َص ِّو
ِف َو ًَ ْص َخ ًُ – َرةَّ َِا ٰاح ِ َِا فِى ُّ
َخة ِ َخ َع َِ ًث َّوك ِ َِا َغ َش َ
اىسُ ْ ٌَا َخ َع َِ ًث َّوفِى ْاَّل ِ َ
َي ْغ ِ ُ

َو َظ ِّي ًْ َغلى َظ ٌِّ ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َّو َغلى ٰاى ِ ٖط َو َص ْدت ِ ٖط اَ ْج ٍَ ِػي ْ َن ُ ،ظ ْت َداُ َ َم َرةِّ َم َر ِّب ا ْى ِػضَّة ِ َغ ٍَّا
َي ِص ُف ْو َن َو َظ َال ٌم َغل َى ا ْى ٍُ ْص َظيِي ْ َن َوا ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن .
;்ஆதத்வட ஓடவும

ின்பு இந்ட

بِ ْع ًِ اهللِ اى َّص ْخٍ َِ اى َّصخ ٌِْ ًِ  .ا ِ َّن َّاى ِشًْ ََ ٰا ٌَُِ ْوا َو َغٍِيُوا اىصَّ اى ِ َدا ِ
ت كَاُ َ ْج َى ُض ًْ َجِ ُج
ْح ٌِ َسا ًدا ِّىكَي ِ ٍَا ِ
ت
س ُُض ُ ًَّل – َراى ِ ِسًْ ََ ف ٌِْ َضا ََّل ًَ ْت ُغ ْو َن َغ ِْ َضا خ َِو ًَّل ُ .ك ْو َّى ْوك َ َ
ِف َد ْو ِ
ان ا ْى َت ْ ُ
ا ْى ِ ْ
َش
ْح َك ْت َو اَ ْن َح ِْف ََس كَي ِ ٍَ ُ
َرب ِّ ْي َى َِ ِف َس ا ْى َت ْ ُ
ات َرب ِّ ْي َوى َْو ِجئْ َِا ةٍِِ ْثي ِ ٖط ٌَ َس ًدا ُ .ك ْو اُِ َّ ٍَا اََُا َب َ ٌ
ان ًَ ْص ُج ْوا ى ِ َلا َء َرةِّ ٖط َفي ٌَْ ْػ ٍَ ْو َغ ٍَ ًال َصاى ِ ًدا َو ََّل
ٌِ ْثيُهُ ًْ ًُ ْووى الِ َ َّي اَُ َّ ٍَا اِى ُضهُ ًْ اِى ٌط َّواخ ٌِس .ف ٍََ َْ ك َ َ
َُش ْك ىِػ َِتا َدة ِ َرةِّطِ َا َخ ًسا .
يْ ِ
ின்பு ளய்குணமர்கநித்டயல் உடபித் ழடடி ின் பபேபதுழமல் ஓதுபமர்.
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َا ْى ٍَ َس ْد ًَا َغ ْت َس ا ْى َلاد ِ ْر ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا غَ ْو ُث ْاَّلَ ْغ َظ ًُ ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
َا ْى ٍَ َس ْد ًَا خُ ْدٌِ َي ِّ
اىسًْ َْ ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا َظٌ َِّس ا ْخ ٍَ ْس

ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي

اَ ْى ٍَ َس ْد ًَ َ
اػ ٌْ ُذ اَ ْخ ٍَ ْس

ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي

اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا َن ْل َؼب َ ِْ ِس ْي
َا ْى ٍَ َس ْد ًَا َػ ٌْ ُذ ْاَّلَ ْنبَرْ ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا ٌُ ِػي ْ َن ِّ
اىسًْ َْ ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
اَ ْى ٍَ َس ْد ًَاا ِ ْظ ٍَاغ ٌِْ ْو

اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا َغ ْت َس ا ْى َلاد ِ ْر ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
َا ْى ٍَ َس ْد ًَا َغ ْت َس ا ْى َلاد ِ ْر ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا َغ ْت َس ا ْى َلاد ِ ْر ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي

ف ِّ
اىسًْ َِ ًَ َ
اػ ٌْخ ِ ْي ََّل َح ِْ َعان ِ ْي
اَ ْى ٍَ َس ْد ًَا َظ ٌْ َ
اَىي ُض ًَّ ََّل ٌَاُ ِ َع ى ِ ٍَا اَ ْغ َط ٌْ َج َو ََّل ٌُ ْػ ِط َي ى ِ ٍَا ٌَ َِ ْػ َج َو ََّل َر 0ا َّد ى ِ ٍَا َك َظ ٌْ َج َو ََّل ٌُ ِّ
تس َل ى ِ ٍَا
َخ َه ٍْ َج َو ََّل ًَ ِْ َف ُع ذَاا ْى َج ِّس ٌِ ِْ َم ا ْى َج ُّس فَا ْغي ٍَُ ْوااَُ َّ ُط اَف َْظ ُو ِّ
ُك –
اىش ْ ِ
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்ன்று பமய்க்குள் ஓடயக் ளகமண்டு மமவப ீட்டி ளசமல்பமர். ல்கமபில் உள்நபர்களும

.

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ْ

்ின்பு இண்டு பிடுத்டம

هلل
هلل ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ْ
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
்ழமல

ின்பபேபது

்ணட்டும

்கர ப

ளசமல்பமர்கள்.

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

டயக்வ

இந்ட

هلل
َخ ْع ِي ْي َرب ِّ ْي َج َّو ا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ٌَاف ِ ْي َك ْي ِي ْي غَيْرُ ا ْ

ََّلاِى َط ا ِ ََّّل اهللُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ُ ُْو ُر ٌُ َد ٍَّ ْس ظ ِ ُّو ا ْ
َغ ْت ُس ا ْى َلاد ِ ُر َش ْي ىِي ْط

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

َن ْل َؼب َ ِْ ِش ْي َش ْي ىِي ْط
َػ ٌْ ُذ ا ْلهْبَرْ َش ْي ىِي ْط

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

َغ ْت ُس ا ْى َلاد ِ ْر َش ْي ىِي ْط

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

ًَارِفَاعِ ْي َش ْي ىِي ْط

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل ٌُػٌِي ْ ُن ِّ
اىسًْ َِ َش ْي ىِي ْط
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
َػ ٌْ ُذ اَ ْخ ٍَ ُس َش ْي ىِي ْط
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
ا ِ ْظ ٍَاغ ٌِْ ُو َش ْي ىِي ْط
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
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்ல்கமபிலுள்நபர்கள

.
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هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

َغ ْت ُس ا ْى َلاد ِ ْر َش ْي ىِي ْط
ف ِّ
اىسًْ َِ َش ْي ىِي ْط
َظ ٌْ ُ
هلل
ََّل فَاغ ِ َو ا ِ ََّّل ا ْ
هلل
ََّل وَ َّي ا ِ ََّّل ا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ََّل َغي ِ ٌْ ًَ ا ِ ََّّل ا ْ
هلل
ََّل َك ِسًْ َص ا ِ ََّّلا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ََّل ٌُصًِْ َس ا ِ ََّّل ا ْ
هلل
ََّل َظٍِ ٌْ َع ا ِ ََّّل ا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ََّل َب ِصي ْ َر ا ِ ََّّلا ْ
هلل
ََّل ٌُ َخك َ ِّي ًَ ا ِ ََّّل ا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ََّل ٌَ ْطيُ ْو َب ا ِ ََّّل ا ْ
هلل
ََّل ٌَ ْل ُص ْو َد ا ِ ََّّل ا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ
هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ََّل ٌَ ْو ُج ْو َد ا ِ ََّّل ا ْ

هلل
ََّلاِى َط ا ِ ََّّل ا ُ

هلل
ا ِ ََّّل ا ْ
19
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ின்பு

هلل
ْ َا

ின்பு ழும்ி யன்று ின்பபேணமறு டயக்பே ளசய்பமர்கள்

.

هلل
ْ َدائ ًِْ ا

ன்று ீட்டிபம் டமதிம் னும் ழமதும் டவவத குிந்தும் அல்மஹ்பில் டவவத
உதர்த்டயபம் ளசமல்பமர்கள்

هلل و َْي
ْ ََدائ ًِْ ا

ீட்டிபம்> வய் ன்று ளசமல்லும் ழமது டயபேம்வும் டவவத குிந்தும் ளசமல்பமர்கள்

هلل
ْ ََدائ ًِْ ا

துரிடணமக ளசமல்பமர்கள். ின்பு ல்மபர்களும் உட்கமர்ந்து பமக்கம ளசய்பமர்கள். ின்பு
கர ப் ின்பபேம் வத்வட ஓதுபமர்

ك ُ ُّو ا ْى ُليُ ْو ِب الَِى اى َّص ُظ ْو ِل َحٍِ ٌْ ُو

و
َ َِ َُوص
ُ ٌْ ِ اك غ ِ ِْ ِس َػاص ٌِس َو َدى
َّ اَ ٌَّا
َُك َت ٌُ َد ٍَّ ًسا
ُ َ اىسى ِ ٌْ ُو اِذَا ذ
و
ُ ٌْ َح ْتقى ُد ٌُ ْو ُع ا ْى َػا ِػلِي ْ َن َت ِع
ًْ َُصِ ِ ٌْئًا َلهُ ًْ ًَ َازاًِصًِْ ََ َُب ِ ٌَّه

َّ ًَ ت َون ِْػ
ِ اَ ْىف َْو ُز ةِاا ْى َج َِّا
و
ُ ٌْ ِ اىعب
ص َشا َر ُظ ْو ُل اهللِ َوص َشا ا ْى ٍُ ْص َطهى
و
َّ َ ص َشا َّاى ِش ْي َت
ُ ًَِْش َف ة ِ ٖط ِجبْر
20
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ص َش َّ
ااى ِش ْي َكا َل ْاَّلِى ُط ة ِ َد ِّلطِ
ًَا َري ْ َر ٌَ ْت ُػ ْو ٍث َون ِْػ ًَ اى َّص ُظ ْو ُل
ின்பு

ف ة ِ َِا ف ْ َِىَُضَ ْل
ًَا َى ِط ٌْ ًفا ى ًَْ َحضَ ُل ا ْى ُط ُ

ف ى ًَْ َحضَ ْل اُ ْى ُط ْفب ِ َِا َوا ْى ٍُ ْعيٍِِي ْ َن ٣
اُِ َّ َم َى ِط ٌْ ٌ
்பன்று பிடுத்டம் ஓடய ின்பு துபக்கத்டயல் ஓடயத க்வுல் மத்டயம ணட்டும் கவசயபவபம
ஓடய மத்டயம படயத லத்துகவந ஓடய

ان َرةِّ َم َر ِّب ا ْى ِػضَّة ِ َغ ٍَّا َي ِص ُف ْو َن َو َظ َال ٌم َغل َى ا ْى ٍُ ْص َظيِي ْ َن َوا ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن
ُظ ْت َد َ

ன்று ஓடய படிப்மர்.
ளகௌடய

டய

தமய்திடய

்கவசயபவபம்> ின

்தமலல்மஹ

தமய்திடய

ின்பு

்பதம ணடடய கவசய பவபம்> ின்பு தமய்திடய டயதமணன் மபெி கவசய பவபம
ஓடய

்வத்துகள

்மம

்ல்மபர்களும

.

யன்று

ழும்ி

ின்பு

ஓடய

்ல்மபர்களும

்உட்கமர்ந்து மத்டயம ஓடய சயன் துஆவப ஓடய படிப்மர்கள

ﭼ ّن ُد َغا

هلل َ ،اىي ُض ًَّ
ف َغ َِّا ًَ َ ِ
َا ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َر ِّب ا ْىػ َيٍِي ْ َن َخ ٍَ ًسا ًُ َواف ِ ْي ن ِْػ ٍَ ُث َوًُكَاف ِ ْي ٌَضًِْ َس ُه َوا ْغ ُ
اُكًْ ًُ ًَ َارخ ٌِْ ًُ ًَا َا ُ

َصوِّ َو َظ ِّي ًْ َوةَار ِْك َغلى َر ُظ ْوىِمَ َظ ٌِّ ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َّو َغلى ٰاى ِ ٖط َواَ ْص َداة ِ ٖط َا ْج ٍَ ِػي ْ َن  .اَىي ُض ًَّ اَ ْو ِص ْو
ْ
ْضة ِ َظ ٌِّ ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َصلَّى اهللُ َغي ٌَْطِ َو َظ َّي ًَ  .ث ُ ًَّ الِى
ثَ َوا َب ٌَا َ َُقأَُا ُه ٌِ َْ َ َلَك ٌِمَ ا ْى َػضًِْض ِالِى َخ َ َ
ْضا ِ
ْشفًا َو َت ْػظ ْ ًِى
ت َجٍِ ٌْ ِع اَ ْػ ٌَارِ َِا ك ُ ِّيض ِ ًْ ر ِْط َوا ُن اهللِ َت َػالى َغي ٌَْض ِ ًْ اَ ْج ٍَ ِػي ْ َن  .اَىي ُض ًَّ زِ ْدص ًُْ َ َ
َخ َ َ
ْكًْ ًٍا  .اَىي ُض ًَّ اَف ِْض َغ َي ْي َِا ٌِ َْ ُف ٌُ ْو َطاح ِض ِ ًْ اَىي ُض ًَّ ا ْف َخحْ ُكيُ ْوةَ َِا بِ ُفخ ُْو َخاح ِض ِ ًْ .اَىي ُض ًَّ َُو ِّْر ُكيُ ْوةَ َِا
َّو َح ْ ِ
ة ِ َاُ ْ َوارِص ًِْ  .اَىي ُض ًَّ ا ْج َػ ْي َِا ٌِ َْ غ َِتاد ِ َك ا ْى ٍُ ْزي َِصي ْ َن ث ُ ًَّ الِى اَ ْر َوا ِح َجٍِ ٌْ ِع ا ْى ٍُ ْعيٍِِي ْ َن َوا ْى ٍُ ْعي ِ ٍَا ِ
ت
ْاَّلَ ْخ ٌَا ِء ٌِ ِْ ُض ًْ َو ْاَّلَ ٌْ َوا ِ
َشص ًُْ َواًَِّاَُا ف ِ ْي ُز ٌْ َصة ِا ْى ٍُ َّخ ِػي ْ َنَ .رةَّ َِاٰاح ِ َِا
ِْف َى ُض ًْ َو ْار َخ ٍْ ُض ًْ َوا ْخ ُ ُ
ت  .اَىي ُض ًَّ اغ ِ ْ
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َخة ِ َخ َع َِ ًث َّوك ِ َِا َغ َشا َب اى َِّارِ َ .ر ِّب ْار َخ ٍْ ُض ٍَا َن ٍَا َرةَّ ٌَان ِ ْي َصغِي ْ ًرا َ .و َصوِّ
فِى ُّ
اىسُ ْ ٌَا َخ َع َِ ًث َّوفِي ْاَّل ِ َ
ان َرةِّمَ َر ِّب ا ْى ِػضَّة ِ َغ ٍَّا َي ِص ُف ْون .
َو َظ ِّي ًْ َغلى َظ ٌِّ ِسَُا ٌُ َد ٍَّ ٍس َو َغلى ٰاىِطِ َواَ ْص َداة ِ ٖط َا ْج ٍَ ِػي ْ َن ُ .ظ ْت َد َ
َو َظ َال ٌم َغل َى ا ْى ٍُ ْص َظيِي ْ َن َوا ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْن.
ًَا َظ ٌِّس ِْي ًَ َار ُظ ْو َل اهللِ ُر ْشة ِ ٌَس ِْي
اك َو ََّل َا ْىو ِ ْي الِى َا َخ ِس
ٌَال ِ ْي ظ َِو َ

َف َاُ ْ َج ُ ُْو ُر اى ُضسى ف ِ ْي كُوِّ كَائ ِ َِ ٍث

ِس اى َِّسى ًَا َري ْ َر ٌُ ْػ َخ ٍَس ِْي
َو َاُ ْ َج ِ ُّ

َواَُ ْ َج َخلًّا غِ ٌَ ُ
اث ا ْى َزي ِْق اَ ْج ٍَػِض ِ ًْ
َواَُ ْ َج َصادِى ا ْى َورى ِهلِل ذِي َّ
اىع َسد ِ
ِف ًدا
ًَا ٌَ َْ َي ُل ْو ُم ٌَ َل َام ا ْى َد ٍْ ِس ٌُ ِْ َ ِ
ِفد ِى ًَْ ًُ ْوى َْس َوى ًَْ ًَي ِ ِس
ىِي َْواخ ِ ِس ا ْى َ ْ

ًَا ٌَ َْ َت َفج ََّص ِ
ار َُابِ َػ ًث
ت ْاَّلَُ ْ َض ُ

ِف َّوى ا ْى َج ٌْ َغ ةِا ْى ٍَ َسد ِ
ٌِ َْ ا ِ ْص َت َػ ٌْطِ َ َ

انِ ِّ ْي اِذَا ٌَ َّعىِ ْي َط ٌْ ًٌ ًُ َص ِّو ُغىِ ْي
اظٌ َِّس َّ
اىعا َدا ِ
اظ َِس ِْي
ت ًَ َ
اَك ُْو ُل ًَ َ
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ُن َْ ل ِ ْي َػف ٌِْ ًػا الِ َى اى َّص ْخٍ َِ ٌِ َْ َزىَل ِ ْي
ان ف ِ ْي َر َيس ِْي
َوا ٌْن ُ ْن َغل َ َّي ة ِ ٍَا ََّلك َ َ
َواُ ْ ُظ ْص بِ َػي ْ ِن اىص َِّطال ِ ْي َدائ ًٍِا اَةَ ًسا

اظت ُ ْر ة ِ َط ْوىِمَ َت ْل ِصي ْر ِى ٌَ َسى ْاَّلَ ٌَ ِس
َو ْ

ف َغل َ َّي بِ َػ ْفو ٍ ٌِّ ِْمَ َي ْؼ ٍَيُىِ ْي
َوا ْغ ِط ْ
َفاَُِّىِ ْي َغ ِْمَ ًَا ٌَ ْو ََّل َي ى ًَْ َاخ ِ ِس
ْش ِ
ف ٌَ َْ
انِ ِّ ْي َح َوظَّ ي ُْج ةِا ْى ٍُ ْز َخارِ َا ْ َ
َرقَى َّ
اىعٍ َوا ِ
ت ِ ِّ
ِس ا ْى َواخ ِ ِس ْاَّلَ َخ ِس
َر ُّب ا ْى َج ٍَا ِل َت َػال َى اهللُ َراى ِ ُل ُط
َفٍِ ْثيُ ُط ف ِ ْي َجٍِ ٌْ ِع ا ْى َزي ِْق ى ًَْ اَ ِج ِس

َري ْر ِا ْى َز َالئ ِِق اَ ْغل َى ا ْى ٍُ ْص َظيِي ْ َن ذُرى
اىص ُػ ِس
ذُ ْ ِ
َخ ْاَّلََُام ِ َو َصادًِْض ِ ًْ الِ َى ُّ
ْ
ِفل ِ ْي
هلل َي ْغ ُِ
ةِطِ ا ْى َخ َجأ ُت ى ََػ َّو ا َ
ص َشا َّاى ِش ْي ص َُو ف ِ ْي ظَ ىِّ ْي َو ٌُ ْػ َخ َلس ِْي
ف ٍََ ْس ُخ ُط ى ًَْ ًَضَ ْل َدأْب ِ ْي ٌَ َسا ُغ ٍُص ِ ْي

ش ٌُ ْعت َ َِس ِْي
َوخُ ُّت ُط غ ِ ِْ َس َر ِّب ا ْى َػ ْص ِ
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َغي ٌَْطِ اَ ْزكى َص َالة ٍ َّى ًْ ًَضَ ْل اَةَ ًسا
اىع َالم ِة ِ َال َخ َْصٍ ة ِ َال َغ َسد ٍ
ٌَ َع َّ
َو ْاَّل ِل َواىصَّ ْد ِب اَصْ ِو ا ْى ٍَ ْج ِس َكاط َِت ًث

ْح َّ
اىع ٍَا ِح َو َاصْ ِو ا ْى ُج ْود ِ َوا ْى ٍَ َسد ِ
ةَ ْ ِ

ث ُ ًَّ اىصَّ َالةُ َغلى َري ْر ِا ْىبَرًَِّ ِث ٌَ َْ
َاتى اِى ٌَْطِ ة ِ َووْ ِي اهللِ ِجبْرًِْ ُو

ف ٌَْ ُض اىصَّ َالة ِ َغلى َري ْر ِا ْى ُض َساة ِ َجصى

ٌَاى َْػ َي َع ا ْىب َ ْر ُق ٌِ َْ ٰافَا ِق ُ َ ْج ٍَا ِء

ْْي َو ًَا ٌَ َسد ِ ْي ُ ،ن َْ ل ِّ ْي ظَ ضِي ْ ًرا َغلى ْاَّلَ ْغ َسآ ِء ةِا ْى ٍَ َسد ِ۳
اظ ٌِّس ِْي َظ َِس ِْي غ َْوث ِ
ًَ َ
عض ِْي َو ُر ْشة ِ ٌَس ِْي ٌَسى ٌُ َسد َِ ،ري ِ ٌْ َف َث اهللِ ف ِ ْي َِا ٌُ ْدٌِ َي ِّ
اىسًْ َِ ٣
ٌُجِي ْ َر ِ ْ
َو ُغ َّسن ِ ْي ٌِ َْ ٌُّصًِْس ِْي ُ َ ْضجِمَ ْاَّلَك َْو ْم َ ،و ٌِ َْ َغب ِ ٌْس َِك َغ ْت ًسا طَآئ ِ ًػا اَ ْد َو ْم
اىسًْ َِ
َو ٌِ َْ ُجُِ ْود ِ َك ٌِ ْل َسا ًٌا اِى ٌَْطِ ًُ َؤ ْم  ،ن ِْػ ًَ ْاَّلَ ٌِيْرُ اٌَي ْ ًرا ٌُ ْدٌِ َي ِّ
هلل اَ ْغ َط َان ُط َف َاُ ْ َج ٌَال ِ َه ُط
ِصاط ًا اَُ ْ َج َظال ِهُ ُط  ،فَا ُ
َص ُف َؤاد ِ ْي ِ َ
َب ِّ ْ
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اىسًْ َِ
ان كُوِّ َول ِ ٍّي ٌُ ْدٌِ َي ِّ
َوُ َ ِّجطِ ٌِ َْ َّىظى ف ٌِْ َضا ٌَ َضالِهُ ُط ُ ،ظي َْط َ
َصلَّى ْ ِ
اَّلى ُط ٌَسى ٌَاا ْى َغ ْو ُث ْاَّلَ ْغظَ ًُ َكا ْم َ ،غلى ٌُ َد ٍَّ ِس ِن ا ْى َػال ِ ْي ى ِ َزي ْر ِ ٌَ َل ْام
اىسًْ َِ
َوٰاىِطِ َو َّاى ِش ْي دًِْ ََ اىص ََّػاد ِاَ َك ْام  ،ف ََع ْي ُط َي ْع َف ُع ل ِ ْي ًَا ٌُ ْدٌِ َي ِّ
اىسًْ َِ ْ ٌُ ،فِِي ْ َن اَ ْج َعا َدص ًُْ ِهلِل ى ِ ِّسًْ َِ
َواى َّخابِ ِػي ْ َن َى ُض ًْ ٌُ َؤ ِّظ ِسي ِّ
اىسًْ َِ
َصن ِّ ْي ٌُ ْدٌِ َي ِّ
َشًْ ََ بِف َْظ ِو اهللِ فِى ِّ
ٌُ ْعت َْت ِ ِ
اىسًْ َِ َ ،فٍِ ِْ ُض ًْ اَُ ْ َج ا ْن ُ َ
اَ ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َخ ٍْ ًسا َدآئ ًٍِا َاةَ ًسا َ ،و ْى َد ٍْ ُس ِهلِل ث ُ ًَّ ا ْى َد ٍْ ُس ِهلِل
اَ ْى َد ٍْ ُس ِهلِل َر ِّب ا ْى َػا َىٍِي ْ َن َغلى ٌَ ،ا ك َ َا َن ا ِ ْى ِد ٍُىِ ْي اَ ْى َد ٍْ ُس ِهلِل

اظٌِس ِْي َظ َِس ِْي ًَا ٌَ َْ َى َِاًُ ْوف ِ ْي
ًَ َ
َُسى َو َغ َِّا ة ِ ٖط ك ُ ُّو اىصَّدى ُ ُْوف ِ ْي
عض ِْي َفا ِ ِّن ا ْى َػ ْض َس ى ًَْ اُ ْو ِ
ف
ٌُجِي ْ َر ِ ْ
اىص ْوف ِ ْي
َري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِرِ ُّ
்ன்னுவத மதகழண! ன் ஆடமழண! ங்கள்மல் கபேவஞணமரிவத பூஞணமக பபேயக்கக
்சமத்வடபம

மபத்வடபம்,

்பிட்டும

ங்கவந
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ீக்கப்க்

கூடிதபர்கழந!

அனுஷ்டிக்கமட

மபி,

மழம

கயதமணத்

உங்கநித்டயல்

மநில்

ன்

ளசய்ட

ணமத்வட

பமக்குறுடயவத

கமப்மற்க்

பூஞணமக

கூடிதபர்கழந!!

அல்மஹ்பின் கலீம அப்துல் கமடயர் லி மதகழண!!!

َخ ْي
ِ ْ َُػ ٌْخ ِ ْي َو ًَا ٌُ ْص ِػس ِْي ًَا ٌُ ِْ ًٌَِ ْي ذ
َّ َى ِ ٌَ ْوم ِحُ ْتلى َطٍِي ْر ِْي ٌُ ْض َخم
ِ اىعتْر
َْخ
ِ ْ اُ ٌْ ُس ْد ى ِ َػ ْتس َِك ًَا ٌَ ْو ََّل َي ذَاف
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
ன்னுவத

ளய்ழக!

ன்

குபேழப!

ன்

மட்ழண!

ழடட்ழண!

ன்

ளஞ்வச

ிநந்து

டயவவத ீக்கய ன் யபேடதத்வட ழசமடயக்கப்டும் மவநக்கமக மன் டங்கரித்ட ளமபேழந!
ணகயவணக்குரித ன் ணமழ! உங்கள் ய்தலுக்கு உடபி ளசய்பங்கள். அல்மஹ்பின் கலீம
அப்துல் கமடயர் லி மதகழண!!!

هلل َغ َِّاة ِ ٍَا
َ ََري ْ َرا ْى َجضَا ِء َجض
ُ اك ا
حُ ِد ُّت ُط َوة ِ ٍَا اَصْ ٌو َلهُ ًْ د ِ ًَ ٍَا
َك ْس ُن ِْ َج ٌُصْ ِػ َسَُا ُن َِّا َىمَ ا ْىز َُس ٌَا
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
ீங்கள் ங்களுக்கு குபேமடமகவும், மங்கள் உங்கள் சயஷ்த ளடமண்ர்கநமகவும் ஆழமம்.
ஆவகதிமல்

பிபேப்ப்டிபம்

அல்மஹ்
சடமவும்

லி மதகழண!!!

டஆம

ற்கூய

ங்கவந

பிட்டும்

டபேபமமகவும்.
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உங்களுக்கு

அல்மஹ்பின்

உங்கள்

கலீம

டகுடயப்டிபம்

அப்துல்

கமடயர்
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ََّل ًُظْ َي ًُ ا ْى َػ ْت ُس َوا ْى ٍَ ْول َى ا ْى َلو ِ ُّي َى ُط
اىظ ٌْ ًُ َوا ْى َدامِي ا ْى َل ِسًْصُ َى ُط
َ ََّلًُ ْسر ُِك
َغ ٌار َغي ٌَْطِ اِذَا َطا َع ا ْى ِػ َلا ُل َى ُط
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
ன் கண்கள் அழுகயன். ன் இபேடதம் ளமறுவண இனந்து மதிம் ஆண்பழ ன்
ணமனுவத டரிசவவதக் ளகமடுத்து ன் கபவவத ீக்கு' ன்று ழகட்டுக் ளகமண்ழ
இபேக்கயது. ன் ணமழ! உங்கள் இபேமட இட்வசகவநபம் பத்டணயடும் மக்கயதம் க்கு
கயவக்குளணன்று ன்ிம் ல்ணமமதம் ளசமல் பபேபர் தமபேபண்ழம? அல்மஹ்பின்
கலீம அப்துல் கமடயர் லி மதகழண!!!

ِ َح ْتك ِ ْي ُج ُف ْون ِ ْي َو َك ْي ِي ْي َغاد ِ ُم اىصَّ بْر
ِ ي َُعائ ِ ُو اىصَّبَّ اَ ْن ًَ ٍََُّ ةِا ْى َجبْر
َش
ِ ْ ِ س َن ْػي ٌَْمَ ٌَ َْ ًَأْح ٌِْىِ ْي ةِاىت
ِ ى ِ َت ْو
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
ன்' ணமழ! டமங்கள் ப்ழமது ன் இபேடதத்டயல் அல்மற டஆமபின் ணப்த்து
னும்

ளபேப்வ

இபேள்கள்

ளகமளுத்டய

ல்மம்

அல்மஹ்டஆம

ீங்கய

வபத்டீர்கழநம
ஒநிவுக்கு

அடற்கு

அப்ழப

ழணல்

அவட

ஒநிபமக

ளணன்ழணலும்

பிட்டும்

ழபற்றுவ

ளமயக்க
ழர்பனய

ளகமண்ழதிபேக்கயமன்.அல்மஹ்பின் கலீம அப்துல் கமடயர் லி மதகழண!!!

னும்

ஆம்ித்டது.
கமட்டிக்

ْض ُم ف ِ ْي
ِ ْ ُ َ َار ا ْى ٍَ َد َّت ِث َى ٍَّا ُن ِْ َج ُت
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َك ْي ِيي اُ ْ َجلى ُظ ْي ًُ ْاَّلَغ ٌَْار َِص َارًُ ِض ْي
ُ ُْو ًرا َغل َى اى ُِّ ْورِ َوا ْى ٍَ ْولى َى ُط ًَ ْضس ِْي
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
ணமழ ஞிந்ழட. அடிஞிந்ழடன். இந்ட அடிவணதின் ழடமவ உரித்து(அது ீமக

இபேப்டமல்) அவட மம் ளசய்டின் உங்கள் இபே கமல்களுக்கும் வதமக ளசய்தப்
ழபண்டுழண!

ணமழ!

டந்துபிட்ழன்.

இி

ன்

டன்வ

ீங்கள்டமன் அடன்

பூமவுணமக

உங்களுக்ழக

ளசமந்டக்கமர்(உங்கள்

ஆணமக்கய

பிபேப்ம்

ளசய்பங்கள்)அல்மஹ்பின் கலீம அப்துல் கமடயர் லி மதகழண!!!

ளசமந்டணமக்கய

ழமல் ப்டிபம்

َظ ْػ َسًْمَ َىب َّ ٌْمَ ص َشا ا ْى َػ ْت ُس ى ٌَْ َج ا ِ َصا
ة ُ ُط ى ِ َص ْجي ٌَْمَ َن ْػ ًال َب ْػ َس َد ْب َغخ َِضا
َى َل ْس اَةَ ْدخُمَ َن ْف ِس ْي اَُ ْ َج ٌَالِهُ َضا
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
ணமழ! டமங்கள் உங்கள் இந்ட அடிவணவதப் மர்த்து, ன் ளதர் பிப்ட்பழ! ன்று
கயபேவதமக அவனத்டீர்கழந! இந்ட உங்கள் ய்தல் ளபேம்ளபேம் மப ழடமங்கள் ல்மம்
ளசய்துபிட்டு

உங்களுவத

கபவதில்
ஒபே

ஆழ்ந்து

மர்வப

கயக்கயமன்.

ன்னுவத

அபன்மல்

மபங்கள்

ல்மம்

இக்கம்

அனயந்து

வபபங்கள்.
சுத்டணமக்க

ழமதுணமது. அல்மஹ்பின் கலீம அப்துல் கமடயர் லி மதகழண!!!

م
ِْ َُا َدًْ َج َغ ْت َس َك ًَا ٌَ َْ ا ِ ْظ ٍُ ُط ا ِ ْظ
ِ َار َخ ًْ َى ُط َف ُض َو ىِي َْضف ََوا
ِ ت ذُ ْوُ َ َسم
ْ ف
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م
ِْ ْ َوَُظَ َص ٌة ٌِ ِْمَ َحهْف ٌِْىِ ْي َغلى اِث
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر
மதழ! ீ ழணணமக இபேக்கும் கமளணல்மம் பம்ணது ி ல்ல்மற அவய
பல்ம்

அபர்கள்

ழரிலும், பரிவசணயக்க

அபர்கள்

கயவநதமர்கள், சகமக்கள்

ழரிலும்

ங்களுவத ல்ம ளய்குணமர்கள் ழரிலும், அல்மஹ்பின் கலீம அப்துல் கமடயர் லி
மதகம்

அபர்கள்

அநபில்

ழசர்ந்ட

அபர்கள்

பமத்தும் சமபம் ளசமல்பமதமக! ஆணீ ன்.

சயஷ்தழகமடிகள்

அவபர்கள்

ழரிலும்

ًَ َار ِّب َصوِّ َو َظ ِّي ًْ ٌَا َح ُس ْو ُم َغلى
ٌُ َد ٍَّ ٍس ٰاىِطِ َو َص ْدتِطِ ا ْى ُف َظ َال
َوكُوِّ اَ ْػ ٌَارِ َِا َوا ْى ٍُ ِْ َخجِي ْ َن الِى
اىص ْوف ِ ْي
ُّ َِري ِ ٌْ َف َث اهللِ َغ ْت َس ا ْى َلادِر

ًْ ًَُا َول ِ ْي َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ ًَاك ُْط ُب َظ َال ْم َغي ٌَْه
ًْ ًَُاغ َْو ُث َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
பயழத! சமம் அவக்கும். குத்ழ! சமம் அவக்கும். ளகௌழட! சமம் அவக்கும். ங்கள்
குபேமடமழப! சமம் அவக்கும்.

اصي ِ ْي َِا
ِ ًَاا ِ ٌَ َام ا ْى َػارِف ِ ْي َِا ًَاص ٍَُ َام ا ْى َو
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َّ ًَااُ َو َام
ًْ ُاىطاىِب ِ ْي َِا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ஜமபமன்களுக்ளகல்மம் பன்ிவதமபர்கழந! க்கநபில் ழசர்ந்டபர்களுக்ளகல்மம்
டவவணதமபர்கழந! க்வக ழடடி பபேபர்களுக்ளகல்மம் டவக டீர்த்து வபப்பர்கழந!
ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

ًْ َك ْس اَ َح ْي َِا ٌُ ِْ َخ َسا ُن ًْ ُص ْوف ِ ْي ٌَ ِْض ِ ٍل خ ٍَِا ُن
ًْ َُاظ ِػ َف َِّا ة ِ َِ َسا ُن ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ْ ف
மங்கள்

உங்கள்

ழகமட்வக்குள்

சவக்கு

பந்டயபேக்கயழமம்.

பந்டயபேக்கயழமம்.

ங்களுக்கு

லி
உங்கள்

ணன்யளனும்
ளகமவவத

ளசய்பங்கள். ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

உங்கள்

ளகமண்டு

கமபல்
உகமம்

ا ِ ْن َر ِط ْيخ ًُْ َفتُ َْشى ا ِ ْن اَةَ ْيخ ًُْ َوا َر َع َار
ًْ ًُة ِّى َِف ٍْط ف ِ ْي ح ِ َج َارة َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ங்கவநத்

ளடமட்டும்

ீங்கள்

ளமபேந்டயக்

ளகமண்மல்

ங்களுக்கு

ன்ணமமதம்.

அப்டிக்கல்மது ங்கவந உங்கள் சபகத்வட பிட்டும் துத்டய பிடுபர்கழநதமமல்
ீ
மங்கள்
ளசய்ட பிதமமத்டயன் ஷ்ழண! ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

اب َخًي ُت ْصي ِ ُد ْوا غ َِو ًجا َواَ ٌْ َخا
َ ََّل َُض ُ ْو َل ا ْى َت
ًْ ُحُ ْشصِتُ ْوا َذُ ْ ًتا َو ٌَ ْل َخا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ங்களுவத ழகமஞல், குவகவந ல்மம் சரர்டுத்டய மப ழடமங்கவந ல்மம் ழமக்கய
சுத்டணமக்கய வபத்டமல் அல்மது மங்கள் உங்கள் ழகமட்வ பமதவ பிட்க ணமட்ழமம்.
அடயழழத ீங்கமடயபேப்ழமம். ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.
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َصا َغب ِ ٌْ ُس َك َود ِ ْدَُا ةِا ْى َف َِائَي ْ ِن ُتف ِْسَُا
ًْ َُوا ْى َت َلا ا ْى ُد ْعىي اَف ِْسَُا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
இழடம! உங்கள் அடிவணகநம மங்கள் ங்களுக்கு இண்டு ஃமவபபம் ளகமடுக்க
ழபண்டுளணன்று ஆபமக உங்கள் பமதயல் யற்கயழமம்.
ழணலும் (பன்மம் ஃமபமகயத) அனகயத கமவபபம் ளகமடுங்கள். ங்கள் ளய்கு

மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

اك ٌَ ْولى َو َىمَ ا ْى َػب ِ ٌْ ُس ى َْو ََّل
َ ََّل َى َِا ظ َِو
ًْ ُف َْظيُهُ ًْ َى َِا ف ََوًْ َال َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغ َي ٌْه
ங்களுக்கு உங்கவநத் டபிர்த்து ழபறு ணமில்வ. உங்களுக்ழகம ங்கநல்மது அழக
அடிவணகள்

இபேக்கயமர்கள்.

ஆவகதமமல்

ங்கள்

ழரில்

உங்கள்

பபேவச

இல்மது

ழமமல் ங்களுவத ழகழ ழகடு. ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

َك ْس َر َج ْوَُا ًَا اَةَاَُا ََّلحُ َز ِّيب ْ َِا َر َجاَُا
ًْ ُاُ ْى ُط َف َِّا ة ِ ٍُ َِاَُا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ங்கள்

டந்வடழத!

வபத்டயபேக்கயழமம்.

யச்சதணமக
ங்கவந

ங்கள் ழடட்த்வட ளகமடுங்கள்.

ழர்

ீங்கள்

ங்களுக்கு

ளகட்பர்கநமக

ளகமடுப்ீர்கள்

ஆக்கயபிமடீர்கள்.

ன்று
இக்கம்

ஆடவு
வபத்து

ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

ٰا ُه َص َّال ُ َ ْد َُ ُ ُ ْيه ِْي َُظْ َص ًة ٌِ ِْمَ َف َخهْه ِْى
ًْ ُى ِ ْي َج َصائ ًِِ َو ُر ْيه ِْي َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
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ஆற வகழசடழண! உங்களுவத கயபேவ மர்வப ஒன்மகயலும் மங்கள் ளற்றுக் ளகமள்ந
ழபண்டுழண!

அதுழப

ங்கள்

மப

ழடமங்கள்

ல்மம்

அனயந்து

ங்கவந

சுத்டணமக்க

ழமதுழண. ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

َك ْس َخ ٍَ ْي َِا ا ْى َف ْل َغ ف َْو َكا َرأْ ِظ َِا ُخ ًّتا َو َػ ْوكًا
ًْ َُك ْس اََُي َْج ا ْى ِػي ًَْ َذ ْو َكا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
மதகழண! ங்களுக்கு (இல்பல்துன்ி ஆகயத) அபேள் மத்வட ளகமடுத்டீர்கழந! அடற்கமக
மங்கள்

உங்களுக்கு

ன்

உங்கள்

மடட்வசவத

அஸ்மப அவக்கும்.

வகணமறு

ங்கள்

ளசய்தப்

டவழணல்

ழமகயழமம்.

சுணக்கயழமம்.

ங்களுவத

ங்கள்

ஆவசதிமல்

ளய்கு

மதகழண!

ِاظ ٍَا
ْ َصا َىمَ ا ْى ٍَث ِ ٌْ ُو غُ ْس ٌَا َػا ُه َغ ْت ُس ا ْى َلادِر
ًْ َُخت ََّشا ا ِ ْظ ًٍا َو َو ْظ ٍَا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
மதகழண! உங்களுக்கு யகர் ஒபேபபேம் அல். உங்கள் டயபேமணம் அசர் அப்துல் கமடயர் ஆக
இபேக்கும்.

ஆம!

ல்

அஸ்மப அவக்கும்.

ளதர்.

ஆளுக்குத்

டகுந்ட

ளதர்.

ங்கள்

ளய்கு

மதகழண!

س اىي ُض ًَّ ُر ْو َح َػ ٌْز ِ َِا اَف ِْض ُفخ ُْو َح
ِ َك ِّس
ًْ ُُه َغل َى ا ْىكُوِّ َظ ٍُ ْو َخا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ஆண்பம!

ங்கள்

ளய்கு

மதகணபர்கள்

பைவ

ரிசுத்டணமக்கு!

அபர்கநின்

உடயக்கும்

கமட்சத்வட ங்கள் ல்ழமர் ழரிலும் ஒயக்கச் ளசய். கபேவஞதமநழ! ங்கள் ளய்கு
மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

ِ َو ُفخ ُْو َخا
اىَطًْ ِق ا ْى َلادِر ِِّي
ِ ّ ِت ا ْى ٍَؼَ ائِذ
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ًْ َُن ْلؼَ ب َ ِْس ِْي ا َ ْنبَر ِِّي َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
இன்னும்

கமடயரிய்தம

டரீக்கு, க்ஷந்டயதமக

டரீக்கு,

அக்ரிய்தம

டரீக்குகநிலுள்ந

ல்ம

ளய்குணமர்களுவத கமச்சத்வடபம் ங்கள் அவபர்கள் ழரிலும் ஒயக்கச் ளசய்பமதமக!
(ஆணீ ன்) ங்கள் ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

ًْ ٍِّ َصوِّ ًَ َار ِّب َو َظ ِّي ًْ اَى َِّ ِي ْي َو ْاَّل َل َغ
ْ َص ْد َت ُط
ًْ ُاػ ٍَ ْو ك ُ َّو ٌُ ْعي ِ ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
இட்சகம!

மதகம்

ல்ல்மற

அவய

பல்ம்

அபர்கள்

ழரிலும், அபர்கள்

கயவநதமர்கள் ழரிலும், ல்ம சமமக்கள் ழரிலும் பமத்தும், சமபம் ளசமல்பமதமக!
இன்னும் ல்ம பஸ்யம்கவநபம் பமத்து சமணயல் ழசர்த்துக் ளகமள்பமதமக! ங்கள்
ளய்கு மதகழண! அஸ்மப அவக்கும்.

அஷ்ஸரய்குல்

களநழல்,

அல்ஆரிபு

ில்ளஹ், அல்லளஜ்ஜஶல்

லபநன், அஷ்ரளஹ்

ஸரய்கு அப்துல் களதழர் அல்ஆழமுல் ளமழல் அந்நூரி அஸ்றஷி அஸ்றழத்தீகழ அல்களதழரி
அல்களலழரி

கத்தறல்ளலஶ

றழர்பலஶல்

அஸீஸ்

அயர்கள்

நீ து

அயர்கது

கலீள

ஸநௌயி முலம்நது அழ ெபுத்தீன் ஆழம் பஹ்நளி ளகயி அயர்கள் ஸெளல்ழன
ெளம் த்.

ًْ ُاص ْوف ِ ْي َظ َال ْم َغي ٌَْه
ُ ًَ ًْ ًَُا َول ِ ْي َظ َال ْم َغي ٌَْه
ًْ ًَُاُ ُْور ِْي َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
பயழத! சமம் அவக்கும். லி மதகழண! சமம் அவக்கும்.
து (அக,பு) ஒநிழத! சமம் அவக்கும். ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ًْ ًَُا ٌَ َالذْ َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ ًَاا ُْظ َخاذْ َظ َال ْم َغي ٌَْه
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ًْ ًَُا ٌُ َصا ْد َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ஒதுங்கும்

ஸ்டமழண!

சமம்

அவக்கும்.

(ஜம)

ஆசயரிதழ

சமம்

அவக்கும்.

இட்சயதழண! சமம் அவக்கும். ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

َّ اُق َة
اىطاىِب ِ ْي َِا
َّ ُ ًَ ًَادُ َّر َة ا ْى َػارِف ِ ْي َِا
َّ ًَاغُ ٍْ َس َة
ًْ ُاىعال ِ ِه ْي َِا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ஜமபமன்களுக்ளகல்மம்
குநிர்ச்சயதமபர்கழந!

பத்டமபர்கழந!

(இவமட்வதில்)

ழடட்பமன்களுக்ளகல்மம்

ப்பர்கநில்

பக்கயதணமபர்கழந!

கண்

ங்கள்

ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

اصي ِ ْي َِا
ِ َخ ْاَّلَ ْر َب ِػ ْي َِا ٌِ َْ ُػ ٌُ ْو ِخ ا ْى َو
َ ِ ًَاٰا
ًْ ُى ِ َِبِّ ا ْى َػا َىٍِ ْي َِا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
உகத்டமரின் ி

மதகத்டயன் அநபில் ழசக்கூடித ளய்குணமர்கநில் யன்றும் மற்து

ழர்கநில் கவசயதமபர்கழந! (அடமபது மற்டமபது ளய்கு மதகணமக இபேப்பர்கழந!)
ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ان َغار ِْف َخ ٌْ َس َراةَا ُد ا ْى ٍَ َػار ِْف
ٌ َػ ٌْ ُزهُ ًْ ُظي َْط
ًْ َُج َػ َيهُ ًْ َب ْػ َض ا ْى َز َالئ ِْف َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
உங்கள் குபே மதகம், ணஃரிமக்கள் யவந்ட வடமமத் ஜம அசமகும். கலீமக்கநில்
ஒபேபமக உங்கவந யதணயத்டயபேக்கயமர்கள். ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

اُِ َّ َِا ُ َ ْد َُ َا َح ْي َِا ُص ْوف ِ ْي ٌَ ِْض ِ ٍل خ ٍَِاَُا
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ًْ ُُن َْ َى َِا رِ ْد ًءا ٌُ ِػ ْي َِا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
யச்சதணமக

ணது

உடபிதமநமக,

ழகமட்வதம

க்க

சமம் அவக்கும்.

துவஞதமக

லி

ீங்கள்

ணன்யலுக்கு

இபேந்து

மங்கள்

பமபேங்கள்.

ங்கள்

பந்டயபேக்கயழமம்.
ளய்கு

மதகழண!

ٍ ُن َْ َى َِا خِفْظً ا َون ِ ٌْ ًال ى ِ ُف ٌُ ْو َطا
ت َنف ٌِْ ًال
ٍ َو ُفخ ُْو َخا
ًْ ُت َجضًِْ ًال َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
மதுகமப்மக

இபேங்கள்.

ளபற்யகளுக்கும்

இபேடத

அபேட்கமச்சங்களுக்கு
டயப்புகளுக்கும்

மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ளமறுப்மநமக

ிவஞதமநமக

இபேங்கள்.

இபேங்கள்.

மநணம

ங்கள்

ளய்கு

ِ ت ٌِ َْ ُغيُ ْوم ٍ ٌُ ْػ َظ َال
ِ ًَا ٌُ ِد َّو ا ْى ٍُ ْؼك ِ َال
ت
ِ ًَا ٌُضًِْ َو ا ْى ٍُ ْت َض ٍَا
ًْ ُت َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
கஷ்ணம

ஜமங்கநில்

சயக்கல்கவந

அபிழ்த்து

பிடுபர்கழந!

வபப்பர்கழந! ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

பகங்கவந

ீக்கய

ًَا ٌُ ِد َّب ْاَّلَُْب ِ ٌَآ ِء ًَا َغا ِػ َق ْاَّلَؤى ِ ٌَآ ِء
ًْ ًَُا َحاة ِ َع ْاَّلَ ْصف ٌَِآ ِء َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ிணமர்கவந

ழசயத்டபர்கழந!

அவ்யதமக்கவந

ஆசயத்டபர்கழந!

ின்ளடமர்பர்கழந! ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ளடநிபமபர்கவந

ًْ َُصا َا َر ْشَُا رِ ْجي ٌَْهُ ًْ ى ِ ُد ُص ْو ِل ا ْىف ٌَْ ِض ٌِ ِْه
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ًْ َُار َخ ٍَ َِّا ة ِ َِ َسا ُن ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ْ ف
உங்கநிணயபேந்து

அபேள்

உண்மபடற்கமக

உங்கள்

இபே

மடங்கவந

இழடம!

ிடித்து

பிட்ழமம். ழப உங்கள் ளகமவவதக் ளகமண்டு ங்களுக்கு கயபேவ ளசய்பங்கள். ங்கள்
ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ِف ْوا َذُ ْ ًتا َواَ ٌْ ًخا
ُ ِ ََّلًَ ْد ُص ُو ا ْىف ٌَْ ُض َخًي َت ْغ
ًْ ُحُ ْشصِتُ ْوا فى ا ْى َلي ِْب ٌَ ْل ًخا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
இபேடதங்கநில்

மபழடங்கவந

ீங்கள்

ழமக்கய, ணன்ித்டபேளும்

பவ

அந்ட

அபேள்

உண்மகமது. ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

اىسَُا غ ََسا ُ َ َجا ًخا
ُّ ا ِ ْن َغف َْوحُ ًْ َصاف ََال ًخا فِى
ًْ ُرط ْدح ًُّْ َوا َفظ ٌِْ ًدا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
َ َ ا ِ ْن
ீங்கள் ணன்ித்து பிட்மல், துன்தமபிலும் ணறுவணதிலும் ஆம! ளபற்ய! ஈழற்ம்!! ீங்கள்
பிட்டி

பிட்டீர்கழநதமமல்

அவக்கும்.

அந்ழடம!

ழகபம்.

ங்கள்

ளய்கு

மதகழண!

சமம்

َف ِّخحِ ا ْى ُفخ ُْو َح ف ِ ْي َِا َُوِّرِ ا ْى ُليُ ْو َب ٌِ َِّا
ًْ َُص ا ْى ُف َؤا َد ف ِ ْي َِا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ِ ِّ َب
ங்கநில்(ங்கநின்) அபேட்கமட்சத்வட டயந்து பிடுபர்கநமக!
ீ
ங்கநதுகல்வ – உள்நத்வட
ஒநி ணதணமக்குபர்கநமக!
ீ
ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ُ ََّل َحتْرُ َنََّ ًَ ْو ًٌا حُ ْض َخ
اىعخ ُْو ُر ى َْو ًٌا
ُّ م
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ًْ ُفَا ٌْ ُس ْد َى َِا َد َوا ًٌا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ணவவுகள் ல்மம்

இனயபமக

கயனயக்கப்டும்

ங்களுக்கு ப்ழமதும் உடபி புரிபங்கள்.

(அந்ட

கயதமணத்)

மநில்

பிட்டு

பிமடீர்கள்.

ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

َّ َواك َْتيُوا
ِ ِْفوا ا ْى ُد ْوةَا
ت ٌِ َِّا
ُ ِ اىع َال َم ٌِ َِّا َواغ
ِّ َواى َِّاظ ًِِ َظ ٌْ ِف
ًْ ُاىسًْ َِا َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ங்கநில் யன்றும் சமவண ஒப்புக் ளகமள்பர்கநமக!
ீ
ங்கநில் யன்றும் இன்னும் கபி மடித
வசபுத்டீில்

யன்றும்

மபங்கவந

ணன்ிப்ீர்கநமக!

ங்கள்

ளய்கு

மதகழண!

சமம்

அவக்கும்.

َّ ات ٌِ ِْ ُط َوا ٌْ ُدوا
ِ اىع ٌِّ َئا
ت َغ ِْ ُط
َ ٌَ َْواك َْتيُوا ْاَّلَة
ِ ِْفوا اىضَّ ََّّل
ًْ ُت ٌِ ِْ ُط َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
ُ ِ َواغ
அ(ந்ட

கபி

மடித)பரில்

யன்றும்

மல்கவந

ஒப்புக்

ளகமள்பர்கநமக!
ீ

அபவ

பிட்டும்

மபங்கவந அனயத்து பிடுபர்கநமக!
ீ
அபரில் யன்றும் சபேகுடல்கவநபம் ணன்ிப்ீர்கநமக!
ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

َِّصوِّ َظ ِّي ًْ ًَا غَىِ ُّي اَى َِّب
ْ ِِّي ا ْى َػ َصب ِ ِّي
ًْ ُٰا ٍل َص ْدبٍ َحاةِع ِ ِّي َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْه
சரணமழ! அபு மட்வ சமர்ந்ட ி ணீ டம் குடும்த்டயர், ழடமனர்கள், ின்ளடமர்ந்ட டமிதீன்கள்
ணீ தும் சபமத்தும் சமம் ளசமல்பமதமக! ங்கள் ளய்கு மதகழண! சமம் அவக்கும்.

ًْ ًَُا َول ِ ْي َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ ًَاك ُْط ُب َظ َال ْم َغي ٌَْه
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ًَاغ َْو ُث َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ
اص ْوف ِ ْي َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ
ًَا َول ِ ْي َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ ًَ ُ
ًَاُ ُْور ِْي َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ َػ ٌْ َز َِا َظ َال ْم َغي ٌَْهُ ًْ

ًَ َار ِّب ة ِ َّ
ان ىِي َْضاد ِ ْي َرف ٌِْ ْق
اىؼ ٌْذِ ا ْى َػت ٌِْ ْق ٌَ َْ ك َ َ
ْك ِن ِّ
اىص ِّسًْ َق ُ َ ْص ُج ْو َك َح ِْ ُظصُ ا ِ َى ْي َِا
اَ ْغىِ ْي ة ِ ٖط َظ ٌِّس ِْي اَب ِ ْي ةَ ْ ِ
َّ
َغ َو ٌَ َْ َى ُط ا ْنؼَ َّق ا ْى َل ٍَ ْص
ًَ َار ِّب ةِاىؼ ٌْذِ ْاَّلَ َ ّْ
اَ ْغىِ ْي ة ِ ٖط َظ ٌِّس ِْي غُ ٍَ ْص ُ َ ْص ُج ْو َك َح ِْ ُظصُ ا ِ َى ْي َِا
ًَ َار ِّب ةِكَا ٌِ ِو ا ْى َد ٌَا ِء َو ْ ِ
اظ َخ ْد ٌَ ْج ٌِ ِْ ُط ٌَيئ ِ َه ُث اى َّص ْخ ٍَا ِن
اَّلًٍْظا ِن َو ٌَ َِ ْ
ان ُ َ ْص ُج ْو َك َح ِْ ُظصُ ا ِ َى ْي َِا
اَ ْغىِ ْي ة ِ ٖط َظ ٌِّس ِْي ُغ ْث ٍَ ْ
ًَ َار ِّب ة ِ ِّ
اىص ْضص ِا ْى َول ِ ْي َف ُض َو ا ْى َول ِ ْي ن ِْػ ًَ ا ْى َول ِ ْي
اَ ْغىِ ْي ة ِ ٖط َظ ٌِّس ِْي َغل ِ ْي ُ َ ْص ُج ْو َك َح ِْ ُظصُ ا ِ َى ْي َِا
38

www.sufimanzil.org
்களதழர

்அப்துல

்அயர்கள

முலம்நது

்லழ்பத

்ளனகம

றஷி

்ீ ர

தளதள

்எங்கள

்லதபளளத

ெங்கக்குரின

களதழரி

றஷி

்அல்ளஹ்தஆளயில் ளயளகழன ழனில் ளடின அபி ளடல்கள

هلل ََّل َي ْػتَرًِْىِ ْي ا ْى َف َِا ُء
اََُا ا ُ
م َب َلآ ُء
اظ ِْ
ى ِ َشات ِْي َو َو ْصه ِْي َو ْ
َفِِي ْ َرا ُن َص ْجص ٍى ِ ٍَ َْ ف ٌِْطِ َُازِ ُع
َِّلَ َّن َر َدائ ِْي ص َُو ا ْل ِهبْر ِ ًَآ ُء
ِص ُت ٰا َد ْم
اِذَا ٌَ ْ
اار َح َسًْ ُج َف َل ْس ِ ْ
ف ٍََا ٰا َد ٌم ةَ ْو ص َُول ِ ْي رِ َدآ ُء
اََُا َك ٌْ ُط ىُ ْتىي َو ٌَ ْجُِ ْو ُن ى ٌَْلى
ْض ٌة َوا ْى َت َضآ ُء
َوف ٌِْضََِّ ل ِ ْي َن ْ َ
َو ٌَ َْ َي ْع ُج ُس ْو َن َو ٌَ َْ َي ْع ُج ُس َى ُط
اََُا ا ْىك ُ ُّو فِي ا ْل َه ْو ِن ى ٌَْ َط ظ َِوآ ُء
َف َج َّو َج َالل ِ ْي َو َغضَّ َن ٍَال ِ ْي
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َو َغ ًَّ ُ َ َوال ِ ْي ل ِ َي ْ ِ
اَّل ْغخ ََِل ِء
اَ َخ َط ُّج ة ِ َشات ِْي َغلى كُوِّ َػ ٌْ ٍئ
َف َا ْظ ٍَآُ ُ ُج ْو ٌم َو َذات ِْي َظٍآ ُء
َح َو َّخ ْس ُّت ذَا ًحا َت َػ َس ْد ُت َو ْصفًا
َح َِ َّو ْغ ُج ا ِ ْظ ًٍا ٌَ َلام ِ ْي َغ ٍَآ ُء
َغلى َر ِْف ِ َّ
ع َػا
ف اىؼ ْو ِق َصا َدف ُْج َ ْ
َ
ان ثَّ ًَ ى ِ َغي ْر ِْي ى ِ َلآ ُء
ف ٍََا ك َ َ
اََُا ا ْى َػ ْص ُش َوا ْىلي ُْب َوا ْىب َ ٌْ ُج َخلًّا
اََُا ا ْى ٍُ ْع َخو ِ ْي اََُا ْ ِ
اَّل ْظخ َِوآ ُء
اََُا ا ْىك ُ ُّو فِى ا ْىكُوِّ َوا ْىك ُ ُّو ف ِ َّي
َو ََّل َػ ٌْ َئ ا ِ ََّّل َي َح ًَّ ا ْى َث َِآ ُء
்ெழழங்கள அட்டளச்ஹெ ஸநௌளள ஸநௌயி ஆரிபுில்ளஹ் அஹ்நது நீ பளன
ஆழம் றஷி களதழரி அயர்கள் ளடின கவ தம்.
1.அகந்டியங்கயத ஆடயவதக் கண்டி
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ஆயழக ீபம் ஆவச வபப்ீர்
ழமடய இங்கயத தூதவக் கண்டி
ளடமகுத்து ீ ன்வட அனயத்டயடுபர்ீ
2.கல்டன் கமட்சயவத கண்டு டரிசயக்க
துளனும் இஷ்வக ற்யடுபர்ீ
மணயஉல் அஸ்ணமவப ஜமகபன் கல்ில்
கமணயயம் ழட்டுக் கபேடயடுபர்ீ
3. ஆத்டயல் யவந்டயடும் அளடனும் ளமபேநவட
அணுடயம் அகந்டில் யவத்டயடுபர்ீ
ழகமத்டயல் அது யன்று குயப்மதிங்கயடும்
லளபன்வட தன்ய ழபயல்வழத
4.ளற்ய ளபநிடு ணத்டயத்டயல் யன்று
ழழதிங்கயடும் பத்டது ழமல்
கத்ழடமபேவடப் ளற்பழ ன்று
கமணயளமயணமர்கள் ளசமன்துழப
5.டன்வ ணந்து டபத்டயயபேக்வகதில்
ணயன்வப் ழமளங்கும் பிநங்கயடுழண
ளசமல்ரிடமகயத சுக பமரிதமடயல்
ளசமக்கய இபேந்டயடுபமய் சுடழ
6.அது உது பமயடயய்தமளபனும்
அபேம் ளமபேநமவட அயந்டயடுபர்ீ
அஸ்ணம மத்டயில் அங்கயடுபமய் ணகழ
7. கமவ ழளமத்ட ணமத துன்தமபிில்
கமத்வட பஞிழ
ீ
டள்நிமடீர்
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ணமபபன் ணமய்ந்து ணஹ்பூவச் ழசர்ந்து ீ
ணமம அணயர்டத்வட அபேந்டயடுபர்.
ீ
களனல்ட்டணம் எங்கள் ெங்கக்குரின ஸரய்கு ளனகம் ஸரய்கு அப்துல் களதழர் ஆழம்
றஷி களதழரி களலழரி றஷி லழ்பத் அயர்கள் ளடின பயெநழக்க ளடல்கள்

َّ ًُ ُىع َال ُم َغي ٌَْه
َّ َا
ًُ ُاىع َال ُم َغي ٌَْه
َّ ًُ ُىع َال ُم َغي ٌَْه
َّ َا
ًُ ُاىع َال ُم َغي ٌَْه
அஸ்மப அவக்கு பஸ்மப அவக்குப
அஸ்மப அவக்கு பஸ்மப அவக்குப
ணடய ிந்டழடம- ணமயடய டயந்டழடம
ன்கடய ிந்டழடம பபேக அஸ்மம் அவக்க
ஆடய தூடழ அபேநம ழபடழ
ன் ஆவச மடழ பபேக அஸ்மம் அவக்க
அகணகயழ்ந்டழட ஒநிபமல் யவந்டழட
ன்உநம் குநிர்ந்டழட பபேக அஸ்மம் அவக்க
கஸ்தூரி பமசளண கயம் கணழ்ந்து பசுழண
ீ
கமட தூழண பபேக அஸ்மம் அவக்க
ணடயவதப் னயத்ழடமழ ணமணவகள் புகழ்ந்ழடமழ
ன்ணவட கபர்ந்ழடமழ பபேக அஸ்மம் அவக்க
அய்ில்ம அிழத- ணீ ணயல்ம அஹ்ணழட
அர்மவும் சயசுவத அண்ஞழ மம்
ந ீர் பகத்வடழத-தம் பன இடவனழத
மர்த்டபர் ணயகவும் மக்கயதசமயதமபழ
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கமடமழழ-உவணக்கமஞ பந்ழடழ
தங்கள் கடத்டயளப் பழ்பளடன்று
ீ
கடயதழுழடழ
கமவ ிடித்ழடழ-ன் கண்ஞில் வபத்ழடழ
உங்கள் கபேவஞக் கத்டமளன்வ கமத்து இட்சயத்டபேள்பழ
ீ
டயங்கநம பகம்-டயவ்த ணங்கநம குஞம்
டணயழத ளன்வ டமரித்து டமவநத் டமபேழண
கமபம் ழமகழப-ரிடமம் ீங்கழப
மர் புகழும் உணது ளமற்மடம் டமபேழண.
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