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ﻩ ﹷﹻﺪﺍ ﹷﻳ ﹹﺔ ﺍﷲﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ﹹﺩ ْﻭﺩ ﹻ� ﹻ ْي ﹷﺗﺮْ ﹹﺟ ﹷﻤ ﹻﺔ ﹷﻣ ْﻮﻟﹻﺪﹻ ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩﹹ
 ﺍﻟﺮﹷﺣ ْﹻﻴ ﹻﻢ
ﹻ ﺍﷲﹻ ﺍﻟﺮﹷﹽﺣْﻤٰﹻ ﹽ
ﺴْﻢ
ﻦ

.

ﹽ
ﹽ
ﹷﺍﻟْﺠﹹﻮْﺩﹻ ﻭﹷﺍﻟﺴﹷ ﹷﺨﺂ ﹻء
ﺍﺏ ﺫ ﹻ ى ﻟْﻌ ﺰﹻﹻﹽ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷﻘﺂ ﹻء 
ﺒﹹ ﺤْﹷﺎﻥﹷ ﺍﻟْﺤﹷ
ﺎﺏ ﺍ ْﻟ ﹷﻤﺠ ﹻ ْﻴ ﹻﺪ ﺘﹷﹽ ﹽﻮﹷ ﹻ
ﻤﹻﻴْﺪﹻ ﺍﻟْﻮﹷﻩﹷ ﹻ

ﹽ
ﹷﺍﻟْﺠﹷﻤﹷﺎﻝﹻ ﻭﹷﺍﻟﺴﹷ ﹷﻨﺂ ﹻء  ﹽﹷﻟﹷ ﹻﺬ ى ﺍ ْﺧ ﹷﺘ ﹷﺎﺭ
 ﹷﻭﺍ ْﻟﻔ ْﹷﻀ ﹻﻞ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷﻩﺂ ﹻء  ﹷﺍﻟْﺠﹷﻼ ﻝﹷﹻ ﻭﹷﺍﻟﻨ ﹽﹷ ْﻌ ﹷﻤﺂ ﹻء 

ﻑ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﻌﻠﹹ ْﻮﻡ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺮ ﹹﻓ ْﻮ ﹷﻋﺎ ﹻ
ﹷﺍ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹷء ﹹﻩ ﹷﻋ�ٰ� ﹷﺻﺂ Òﹻﺮ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺼ ﹹﻨ ْﻮ ﹷﻋﺎ ﹻ
� ﹻ
ﺕ  ﹷﻭ ﹷ� ﹷﺴ ﹷﻂ
ﺕ  ﹷﻭ ﹷﺍﹷﺰﹷﹽﻩ ْﹹﻢ ﺑ ﹻ ﹷﺎ ْ ﹷ

�ﺍ ﹻﺭ ْﺍﻻ ٰ ﹷﻳﺎ ﹻ
�ﺍ ﹷﻣﺎ ﹻ
ﺕ  ﹷﻭ ﹷﺟ ﹷﻌ ﹷﻠ ﹹﻩ ْﻢ ﺍﹷﻗ ﹷْﻄﺎ ﹱﺑﺎ
ﺕ  ﹷﺍﹷﻳﹷﹽ ﹷﺪﻩ ْﹹﻢ ﺑ ﹻ ﹷﺘـ ْﺒـ ﹻﺼ� ْ� ﹻﺍﹷ ْ ﹷ
ﹷﻟ ﹹﻩ ْﻢ ﹷﻋ ﹷﻮﺁ Òﹷﹻﺪ ﺍ ْ� ﹷ ﹷ
ﺽ  ﹷﻣﹻﻨْﻩﹹﻢْ ﻏﹷ ﹹ ﹽ
ﺽ  ﹷﻭ ﹷﺍ ْﻭ ﹷﺳ ﹷﻊ ﹷﻭﻃ ْ ﹷﺌﺎﺗﹻﻩ ﹻ ْﻢ ﹽ
ﹽ
 ﺍﻟﺜﹷ ﹷﻘ ﹷﻠ� ْ ﹻﻥ
ﹻ� ﺍﻟﻄﹷ ْﻮ ﹻﻝ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﻌ ْﺮ ﹻ
ﹻﻠﺴﹷ ﹷﻤﺂ ﹻء ﹷﻭ ْﺍﻻﹷ ْﺭ ﹻ
ﻮْﺙ
� ْ� ﹷﻘ� ْ ﹻﻥ  ﺍ ﹻ ﹷﻣ ﹹﺎﻡ ْﺍﻻﹷ ْ�ﻘ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء ﹷﻭﺍﹷﻧ ﹻ ْﻴ ﹹﺲ ْﺍﻻﹷ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء ،ﻗ ْﹹﺪ ﹷﻭةﹹ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺆ ﹻﻣﻨﹻ� ْ ﹷﻥ 
 ﹷﻭ ﹷﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ
ﻒ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺴﻠﹻﻤﹻ� ْ ﹷﻥ  ﹷﻣأ ْ ﹷﻣ ﹹﻦ ﺍ ْﻟ ﹷﺨﺂ Òﹻـ ﹻﻔـ� ْ ﹷﻥ  ﹷﻭ ﹹﻣ ﹻﻌ� ْ ﹹﻥ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﺮﹻﻳْ ﹻﺪﻳْ ﹷﻦ  ﹷﻋ� ْ ﹹﻥ ﺍ ْﻟﹹﺤﹷ ﹽﻘﹻﻘﹻ� ْ ﹷﻥ
ﹷﻭ ﹷﻛ ْﻩ ﹹ
ﹽ
ﺕ ﺍ ْﻟ ﹷﺒﺎﻩ ﹷﹻﺮﺍ ﹻ
�ﺍ ﹷﻣﺎ ﹻ
ﻒ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺴﺂ Òﹻ ﹻﻞ
 ﹷﺯ ﹷ
ﺕ  ﹷﻭ�ﹷﺎ ﹻﺷ ﹹ
ﻳْﻦﹹ ﺍﻟْﻤﹹﺪﹷﻗﹻﻘﹻ� ْ ﹷﻥ  ﹷﺻﺎﺣ ﹹﹻﺐ ﺍ ْ� ﹷ ﹷ

ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﻌ ﹷﻀ ﹷﻼ ﹻ
ﻴْﺦﹹ ﺩﹷﺍءﹹﻭْﺩﹹ ﺍﻟﺮﹷ ْﺣ ﹷﻤﺎ� ﹻ ْي
ﹽ
ﺕ  ْﻌﹷﺎﺭﹻﻑﹹ ﺍﻟﺮﹷﹽﺑﹷﹽﺎ� ﹻ ْي  ﹷﺍﻟْﻤﹷﺤْﺒﹹﻮْﺏﹹ ﺍﻟﺼﹷﹽ ﹷﻤ ﹷﺪﺍ� ﹻ ْي  ﻟﺸﹷﹽ
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ﹽ
ﹷﻓﹻﻴْﻊﹷ ﺍﻟْﻤﹷﻘﹷﺎﻣﹷﺔﹻ ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي � ﹷﻣ ﹷﻦ ﺑ ﹻ ﹹﻤ ْﻮ ﹷ�ي ﺑْ ﹻﻦ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﻃﹷﻮﹻﻳْ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﻘﺎ ﹷﻣ ﹻﺔ 
 ﹷﻭ� ﹷ ﹷ
ﺎﻥ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ

ﹽ
 ﻋﹷﻠﹷﻴْﻩﹻ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻼ ﹹﻡ  ﹷﻭ ﹷﻛ ﹷﻤ ﹷﻞ ﺑ ﹻ ﹷﻤﺎ � ﹻ ْي ﹷﺗ ْﻮ ﹷﺭﺍﺗ ﹻ ٖﻩ ﹻﻣ ﹷﻦ ْﺍﻻﹷ ْﺣ�ﹷﺎﻡ ﹻ  ﹷﻭ ﹷﺻ ﹷﺎﺭ ﹷﻣﺎﻩ ﹻ ﹱﺮﺍ �ﹻ ﹻﻌ ْﻠﻤﹻ ٖﻩ
ﹻﻤْﺮﹷﺍﻥﹷ

ﹽ
ﹷﺍﻟ�ﹻﺍ ﹹﺯ
ﺑ ﹻ ﹷﻤﺎ ﻓ ْﹻﻴ ﹷﻩﺎ ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹻﺤ ﹷﻜ ﹻﻢ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﻈ ْﻴ ﹷﻤ ﹻﺔ 
ﹷﺍﻻْﹷﺩْﻭﹻﻳﹷﺔﹻ ﺍﻟْﻔﹷﺨﹻﻴْﻤﹷﺔﹻ ﻭﹷﻩﹹﻮﹷ ﺍﻟْﻘﹹﻄْﺐﹹ ﺍﻟْﻤﹹﻌﹷﻈﹷ ﹹﻢ  ﹽ ﹷ

ﹽ
ﹽ
 ﺍﻟْﻤﹹ�ﹷ ْﻡ
�ﹹ ﻣﹻﻦْ ﺑﹷ�ﹻ
ﻟْﻤﹹﻌﹷﻠﹷ ﹹﻢ  ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْ ﹻ
يْ ﺍﹻ�ْﹷﺍﻝﹷ ﺍﻟْﻤﹹﻔﹷﺨﹷ ْﻢ  ﹷﻭ ْﺍﻻٰﻓ ﹻ ﹹﻞ � ﹻ ْي ﹷﻭﺍﺩ ﹻ ْي ﹷﺷﺎ ْﻣﻔﹷﺎﹷ ﹷ ﹽ
ﹽ
�ﻳْﺰﹷ  ﻟﺼﹷﹽﻠٰﻮةﹹ ﻭﹷﺍﻟﺴﹷﹽﻼ ﹷ
ﻡﹹ ﻋﹷ�ٰ� ﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ
 ﹷﺪﹽﺱ ﹷ ﺍﷲﹹ �ﹻﹷ ﹽ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺰﹻﻳْﺰ ﹹ  ﹽ
�ﻳْ ﹷﺤ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ
ﹷﻧﹷﻮﹷ ﹷﺭ ﹷ ﹻ

�  ﹷﻋﹷ�ٰ� �ﻟﹻﻩٖ ﻭﹷﺍﹷﺻْﺤ ﹷ ﹽ
ﺤﹷﻤﹽﺪٍ ﹽ
�ﺗ ﹻ ٖﻩ ﺑﹻﺎ ْﻟﻔ ْﹷﻮﺯﹻ ْﺍﻻﹷ ْﻛ�ﹷ� ﹻ 
ﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪ ﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷ ﹻ
ﺎﺑﹻﻩﹻ ﺍﻟﹷ ﹻﺬﻳْ ﹷﻦ ﻓﹷﺎ ﹹﺯ ْﻭﺍ ﺑ ﹻ ﹷﺤ ﹷْ
ﹷ
ﷲ ﹷﻋ ْﻦ ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ْﺩ
ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ

ﷲ ﹷﻋ ْﻦ ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ ْﺍﻻﹷ ْﻓ ﹷﺨ ْﻢ
ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ

சலாம

ேப�ல

ﹷﻳ ﹷﺎﻭ� ﹻ ْي ﹷﺳ ﹷﻼ ْﻡ ﹷﻋﻠ ْﹷﻴﻜﹹ ْﻢ
ﹷﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻋﻠ ْﹷﻴﻜﹹ ْﻢ
உங்க

ெஷய்ே

ﹷﻳ ﹷ
ﺎﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺳ ﹷﻼ ْﻡ ﹷﻋﻠ ْﹷﻴﻜﹹ ْﻢ
ﹷﺭﺣ ﹷﹻﻤ ﹹﺔ ﺍﷲﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻐ ﹹﻔ ْﻮ ﹻﺭ

உண்டாவதாக�.

சலாம

ேப�ல

உங்க

வலிேய

�்உண்டாவதாக�. ெஷய் தா�த என் நாயகேம உங்க ேப�ல மி�தி ப�ைழ ெபா�க
ஆண்டவனாகி அல்லாஹு தஆலா உைடய ரஹ்மத உண்டாவதாக�.
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�ﺍ ﹷﻝ ﻧ ﹹ ْﻮﺭﹻ
ﹻﻣ ْﻦ ﺑﹷ�ﹻ ْي ﺍ ﹻ ْ ﹷ

இஸ்ராய�

 ﺷﹷﻤْﺲﹹ ﺍﻟ�ﹽ ْﻭ ﹻﺭ
ْ ﹷ�ْﹷ ﻗﹷﺖ
ﹹﹹ

� ْﻭ ﹻﺭ
ﻓﹷﺎﻧ ْ ﹷﺘ ﹷﻔ ْي ﹷﻨﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﹹ ﹹ

என்

சந்ேதாஷ�ைட

யஃ��

��யன

ﹽ
ﹷﺬْﺑﹷﺔﹱ �ﹹﻞﹷ ﺍ ْﻟ ﹹﺨ ﹹﻴ ْﻮ ﹻﺭ

அைலஹிஸ்ஸலா

ப�ரகாசித்ததா

அவர்க�ைட

இ�க்கி

ஹாலில

மக்கள�

உதயமாகி

நின்�

வ�ட்ட.

அ�

நலவடங்கைள� இ�த்ததா இ�க்கி ஹாலில ஆைகயால நாங்க த�ங்�கை வ�ட்�
தப்ப�த் ெகாண்ேடா.

ﹷﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺩﺍ ْﺅﺩ ٍ ﹹﺳ ﹷﻤﺎ ﹹﻩ

ﹷﻣ ْﻦ ﹷﺩ ﹷﻋﺎ ﹹﻩ ﹷﻗ ْﺪ ﹷﺣ ﹷﻤﺎ ﹹﻩ

ﹷﻗﺎ� ﹷﹻي ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﻨﻮ ﹻ ْي ﹷﻛﻔﹷﺎ ﹹﻩ

ﹱﺍ ﻣﹻﻦْ �ﹹﻞﹻ ﹷﺟ ْﻮ ﹻﺭ
ﹷﺎ�ﹻ
ﹽ

அவர்க�ைட தி�நாமம ெஷய் தா�த என்பதாய��க். யார அவர்கைள �ப்ப�ட்டா
அவைரக காத்� ெகாள்வார். நாட்டத் நிைறேவற்�பவர்களாய��க் ஹாலிேல அந�தம
அடங்கை

வ�ட்�

உதவ�

ெசய்கிறவர்களாய��க்

ஹாலிேல

அவ�க்�

ேபா�மாய��ப்பார்.

ﺎﺳﻤﹻ ْﻌ ﹷﻨﺎ
ﹻﻣ ْﺜ ﹷﻞ ﹻﺻ ْيﺘ ﹻﻚْ ﹷﻣ ﹷ

� ﹻ ْي ﹷﺟﻤﹻ ْﻴ ﹻﻊ ﹷﻣﺎ ﹷﻋﻠ ﹻ ْﻤ ﹷﻨﺎ

ﹽ
� ْﻓ ﹷﻨﺎ
ﹹﻞﹷ ﹷﺧ�ْ� ٍ ﹷﻗ ْﺪ ﹷ ﹷ

ﻓ ْﹻﻴ ﹷﻚ ﺍﹷ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻊ ﺍ ْﻟﺒﹹ ﹹﺪ ْﻭ ﹻﺭ

நாங்க அறிந் மட்�க் உங்கள� காரண கீ ர்த்திையப்ே ேகள்வ�யாகவ�ல். �ரண
சந்திரைன பார்க்கி ெரம் இலங்கினதாய�க்கி ஹாலிேல உங்கள�ே நலவடங்கைள�
நாங்க அறிந்ேதா.

�ﺍﺭﹻ
ﹹﻛ ْﻨ ﹷﺖ ﻗ ْﹹﻄ ﹱﺒﺎ ﺫﹷﺍﺍ ْﻟ ﹷ ﹷ

ﺎﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ﹷﻗﺎ ﹻﺭ
� ﹷﺕ ﹹﺳﻠ ﹷْﻄ ﹷ
ْﹻ

ﹷﻋ ْﻦ ﹷﺧ ﹻﺪ ْ� ﹷﻌﺎ ﹻ
ﺕ ﺍ ْﻟ ﹹﻐ ﹹﺪ ْﻭ ﹻﺭ

ﺍﻓﹻﻌﹱﺎ �ﹹﻞﹷﹽ ﺍﻟﺰﹻﹽ ﹷﻳﺎ ﹻﺭ

3

www.sufimanzil.org

ந�ங்க கனதிைய உைடய ராஜாவாக�ம த�பாட்ை உைடய �த்பாவாக� ஆகிவ�ட்�ர்.
உங்கை

நா�

ஜியாரத்

ெசய்

வந்தவர்

அடங்க�க்

சதிமானக்கார�ைட

ேமாசங்கைள தட் ைவக்கிறவர்களாக இ�க்கிற�ர்.

� ْﻭ ﹻﺏ
ﺍﹷﻧ ْ ﹷﺖ �ﹷﺎ ﹻﺷ ﹹ
ﻒ ﺍ ْ� ﹹ ﹹ

ﺍﹷﻧ ْ ﹷﺖ ﹷﻋﺎﻟ ﹻ ﹹﻢ ﺍ ْﻟ ﹹﻐ ﹹﻴ ْﻮ ﹻﺏ

ﹷﺳﺎ ﹻﻣ ٌﻊ ﹻﻣ ْﺜ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﻩﺒﹹ ْﻮ ﹻﺏ

ﹷﹷﹽ ﺍﻟ�ﹽ ْﻭ ﹻﺭ
� ٌﺎﺯﹻﻉ
ﹹﹹ

ந�ங்க மைறவான க�மங்கை அறிகிறவர்களாக� வ�த்தங்க ந�க்�கிறவர்களாக
காற்ைற

ேபால

தயாள

மன்ன�ப

ெசய்கிறவர்களாக

த�ங்க�ைட

ெக�திகைள

ந�க்�கிறவர்களாக இ�க்கிற�ர்.

 ﹻﺰﹻﻳْ ﹷﻨﺎÒﹷﻳﺎ ﹷﺩﻟ ﹻ ْﻴ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﺤﺂ

 ﹻ ﹻﻔ ْي ﹷﻨﺎÒﹷﻳﺎﺍﹷ ﹷﻣﺎﻧﹷﺎ ﺍ ْﻟ ﹷﺨﺂ

�ﺗ ﹻ ﹷﻨﺎ ﻓ ْﹷﻀ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ﹹﻓ ْﻮ ﹻﺭ

பயந்தவர்க�

கார்மான

ஆனவர்கே

 ﹻﺰﹻﻳْ ﹷﻨﺎÒ ْﹻﻴ ﹷﺲ ﺍ ْﻟ ﹷﻔﺂÒﹷﻳ ﹷﺎﺭ
தட்டழிந்தவர்க�

த�லானவர்கே

ெஜயம

ெபற் அ�யார்க�க் த�மானவர்கே எங்க�க நிரப்பமா வ�ைஷையத தா�ங்க.

ﹷﻳﺎﺍﹷﻧ ﹻ ْﻴ ﹷﺲ ْﺍﻻ ﹷ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء

ந�ங்க

ﺍﹷﻧ ْ ﹷﺖ ﺍﹷ ْﻋ� ﹷ� ْﺍﻻﹷ ْ�ﻘ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء

ﺍﹷ ْﻋ ﹻﻄ� ﹷ ْﻥ ﺍﹷ ْﻋ� ﹷ� ْﺍﻻ ﹹ ﹹﻣ ْﻮ ﹻﺭ

தக்வாை

ம��தலானவர்N�

உைடய

ந�ங்க

நாதாக்க�க

ெரம்

�த்திமான்க�

ﺍﹷﻧ ْ ﹷﺖ ﹷﺯﻳْ ﹹﻦ ْﺍﻻﹷ ْﺯﻛ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء

உயர்த்தியானவர.

ெரம்

வலிமார்க�க

அலங்காரமானவர்.

க�மங்கள� ெரம் உயர்த்தியான எங்க�க் தா�ங்க.!

ﹷﻳﺎ ﹷﺫﺧﹻ� ْ ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎﻟ ﹻـﻤﹻ ْي ﹷﻨﺎ

ﹷ�ﹻيﹷ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹷﻟﻤﹻ ْي ﹷﻨﺎ
ﹷﻳﺎ ﹽ

�ْﻌﹻﺪﹷ ﻧﹷﹽﺎﻋﹷﻦْ ﻣﹽﻜﹹ ْﻮ ﹻﺭ
ﹹ

ﹽ
ﹻﻠ ﹻ ْي ﹷﻨﺎÒﹻ�ْﻥﹷ ﺍﻟﺴﹷﺂ
ﹷﺎﻣﹹﻌ
4
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�ஆலத்தார்க�ை ஒலிேய> ஆலிம்க�ைட தங்க�ய ெபா�ேள ேகட்கிறவர்க� உதவ
ெசய்கி நாதாேவ! �ஃபாடங்கை வ�ட்� எங்கைள �ரமாக்க ைவ�ங்க.

ﺍﺕ ﹻﻠﺰﹻ ﹷﹽﺭﺍ ﹷﻋ ﹻﺔ  ﻓﹷﺎﻧ ْ ﹷﺪ ﹷﻓ ﹷﻘﺖﹻ
�ﻥ ﹷﺍﹷﺍﻥﹹ ﻇﹹﻩﹹﻮْﺭﹻﻩٖ ﻟﹻﻠﻨ ﹽﹷﻔﹷﺎ ﹷﻋ ﹻﺔ  ﹷﺍﺛﺎ ﹷﺭ ﹷﺍ ْﺭ ﹷﺿﹹ ﺍﻟْ�ﹹﹷ ﹽ ﹹ
ﹽ
ﹷﻠﹷﻤﹷﺎ ﹷ

ﹽ
ﻟﺪﹻ ﹷﻣﺂ ﹹء ﹻﻣ ْﻦ ﹷﻗ�ْ�ﹻﻩ ﹻﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ
�ﻩ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻌﺰﹻﻳْﺰ ﹻ
�ﻳْﺰ ﹻ  ﹷﻓ ﹷﺎ ْﻋ ﹷﻤ ْﺖ ﹷﻋ ْي ﹷﻨ ْﻴﻩﹻ ﹷﺼﹷﺎﺭﹷ ﻣﹹﺘﹷﺤ ﹷ�ﹻ ﹽ ﹱ�ﺍ � ﹻ ْي ﹷﻛ ﹷﺴﺎﺩ ﹻ ﹷ� ﹷ ﹻ
ﹽ
ﹻﺪﹷﻋْﻮﹷةﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﻈ ْﻴ ﹻﻢ  ﹷﻭ ﹷﺍﺑْ ﹷﺮ ﹷﺯ ﹷﻟ ﹹﻩ
ﷲ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﻠ ﹻ ْﻴ ﹹﻢ 
 ﹷﻭ ﹷﻋﺎ ﹷﺫﺑ ﹻ ٖﻩ ﹻﻣ ﹽﹷﺎ ﹷﺍ ﹷﺻﺎﺑﹷ ﹹﻩ ﻓ ﹷﹷﺸﻔﹷﺎ ﹹﻩ ﺍ ﹹ

� ٰﻩ ﹷﺬﺍ ﺍ ْﻟ ﹷﺨ� ﹷ ْ�
ﹷﻋ ﹷﻼ ﹷﻣ ﹷﺔ ﹷ ﹻ
�ﻳْ ﹻﺤﻩﹻ ﺍ ْ� ﹷ ﹻ
�ﻳْ ﹻﻢ  ﹷ
ﹷﹽ ﺳﹷﻤﹽﺎﻩﹹ ﺑﹻﺎﹷﻧﹷ ﹽ ﹹﻩ ﹷﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﺍ ْﻟ ﹷﺤﻜ ْﹻﻴ ﹹﻢ  ﻓﹷﺎﻧ ْ ﹷﺘ ﹷ ﹷ

ﹻيْ ﺑﹻﻼﹷﺩﹻ ﺍﻟْﻤﹹﺴْﻠﹻﻤﹻ�ْﻥﹷ ﻓﹷﺎﹷﺗﹷﻮْﻩﹹ ﺟﹷﻤﹱﺎ ﻏﹷ ﹻﻔ� ْ ﹱ�ﺍ  ﹽ
ﹷﻋﹷﻈﹷ ﹹﻤ ْﻮ ﹹﻩ ﹷﻭ ﹷ ﹽ
ﹷ ﹹﻓ ْﻮ ﹹﻩ ﹷﻭﺑﹷ ﹷﻨ ْﻮ ﹷﻋﻠ ْﹷﻴﻩﹻ ﹷﻣ ﹷﻘﺎ ﹱﻣﺎ ﹷﺧ ﹻﻔ� ْ ﹱ�ﺍ 
ﹽ
ﺷـﻌـﺮ

ﻧﹷﹽﻩﹹ ﻩﹹﻮﹷ ﺗﹷﻢﹷ ﹷﺗ ﹷﻤﺎ ﹱﻣﺎ
ﹽ

ﹷﺻ ﹷﺎﺭ ﻧ ﹹ ْﻮ ﹹﺭ ﻋﹹ ﹷﻼ ﹹﻩ ﻟ ﹻ ﹷﻤﺎ ﹱﻣﺎ

ﻓﹷﺎ ْﻗ ﹷﺘ ﹹﺪ ْﻭﺍ ﺑ ﹻ ﹹﻩ ﹷﺪﺍ ﹹﻩ ﺍ ﹻ ﹷﻣﺎ ﹱﻣﺎ

ﹷﺗ ْﺤ ﹷﺘ ﹹﻮ ْﻭﺍ �ﹻ ﹷﻌ ﹷﻄﺎ ﹹﻩ ﺫ ﹻ ﹷﻣﺎ ﹱﻣﺎ

ﹽ
 ﺍﻟﻨﹷﹽﺎﻩﹹﻮْﺭﹻيﹻ  ﹷﻟْﻤﹷﺪْﻋﹹﻮﹻﹽ
ﺣﹹ� ﹻ ﹷي  ﺍﻟﺸﹷﹽﻴْﺦﹻ ﻋﹷﺒْﺪﹻ ﺍﻟْﻘﹷﺎﺩﹻﺭﹻ ﺍﹷﻧﹷﹽﻩﹹ ﺳﹷﺎ�ﹷﹷ ﻟﹻﺰﹻﻳﹷﺎﺭﹷةﹻ ﺣﹷﺏﹻيْﺒﹻﻩ ﹻ

ﻟﻨﹷﹽﺎﺟﹹﻮْﺭﹻي ﹽ
ﹻﹽ ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﹷﺟﺂ ﹷء ﹻﻣ ْﻦ ﺍﹷﭼﹽﹷـ ْﻲ ﺑ ﹻ ﹷﺎ ْﻣ ﹷﻮﺍ ﹻﻝ ﺍ ْ� ﹷﻜﺜﹻ� ْ ﹷ�ة ﹻ ﹽﹹﻢﹷ ﹷﺭ ﹷﺟ ﹷﻊ ﹻﻣ ْﻨ ﹹﻩ ﹷ� ْﻌ ﹷﺪ ﹷﻣﺎ ﹷﺣ ٰﻮى

ﻳْﺮﹷةﹱ ﻓﹷﻠﹷﻤﹷﺎ ﹷﺰﹷﻝﹷ ﻣﹷﻨْﺰﹻ ﹽ
ﺵ  ﺍﹷ ْﻋ ﹷﻄﺎ ﹹﻩ
�ﺍ ﹻﻣ ٖﻩ ﹷﺪﹷﺍﻳﹷﺎ ﻏﹷﺰﹻ
ﹽ
ﻻﹱ ﻟﹻ ﹷﻴأ ْ� ﹹ ﹷﻞ ﹷﻣﺎ ﻋ ﹻ ْﻨ ﹷﺪ ﹹﻩ ﹻﻣ ْﻦ ﹷﺯﺍﺩ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻌﺎ ﹻ
ﺑﹻﺎ ﹻ ْ ﹷ
5

www.sufimanzil.org

ﹽ
ﹽ
ﺵ  ﹷﻭ ﹷﺻ ﹷﺎﺭ ﺑ ﹻ ﹷﺎ�ْﻠ ﹻ
ٖ ﻛﹷﻤﹻﺜْﻞﹻ ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي
ﹷﻨ
ﹽﺎﺱٌ ﻣﹷﻮْﺯﹱﺍ ﻣﹷ ْﺴ ﹹﻤ ْﻮ ﹱﻣﺎ ﺑﹻﺒﹹ ﹹﺬ ْﻭﺭﹻ ﺍ ْﻟﺏ ﹷ ْﻨ ﹻﺞ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹻﺤ ﹷﺸﺎ ﹻ

ﹷﺍ�ْ�ﹷﻡﹷ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﺍﻟْﻌ
ﹽ
ﹷﺨﹷﺒﹷﹽﻄﹹﻩ ﺍﻟﺸﹷﹽ
ﹻﻠْﻢﹹ ﻭﹷﺍﻟْﺤﹻﺲﹽ  ﹽﹹﻢﹷ ﹷﻻ ﹷﺯﺍ ﹻ ٰ�� ﹷﻣ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ
ﹹ
ﻴْﻄﹷﺎﻥﹹ ﻣﹻﻦﹷ ﺍﻟْﻤﹷﺲﹻ  ﹷ
ﹹ
ﹷ
�ﻗﹱﺎ ﹷ�ﻌ ْ ﹱﹻ�  ﺸ ﹷﹷﻔ
ﹹ ﻋﹷﻤﹷﺎ
ﺎﻩﹹ ﺍﻟﺮﹷﹽﺣْﻤٰ ﹽ
ﺍﻟﺸ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻ� ﺍ ﹹ
ﻦ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﻋﻤﹻ ْ ﹱ�  ﹷﻓ ﹷﺎ ْﻋ ﹷﻄﺎ ﹹﻩ �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨﺎﻡ ﹻ ﹻ ْ
ﹽ� ﺍﷲﹹ ﻋﹷ�ﹷ� ﺍﻟﺮﹽ ْﻭ ﹻﺡ ْﺍﻻ ﹷ ْﻋ ﹷﻈ ﹻﻢ  ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻﹷﻧ ْ ﹹﺠ ﹻﻢ 
ﺎﻥ ﺑ ﹻ ٖﻩ ﹷﺳﻘ ﹻ ْ ﹱ�  ﹷ�
�ﹷ ﹷ
ﹹ
� ﹷﻣ ﹱﺪﺍ
ﹷﺻ ﹷﻼ ﹱة ﹷﺳ ﹷﻼ ٌﻡ ﻩ ﹷﹹﻤﺎ ﹷ ْ
ﹷﻋ� ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺼ ﹷﻄ�ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺠ ﹷﺘ�ٰ ﺳﹷﻴﹻ ﹱﹽﺪﺍ
ﹷﻭ�ٍ ﹽﻭﹷ ﹷﺻ ْﺤﺐٍ ﹽﹷ ﹷﻗ ْﻮﻡ ٍﻩ ٰﹹﺪى
ﹽ
ﹷ�ﹻ� ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ ﹷﻋﺎ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ
ஸல்லல்லா
ம� தி�ம

நாயகம

அஸ்ஹா�க

ெதள�வாக்கப்ப
ஆல

்ெத�ந

அவர்க�ைட

சலா�ம

ம� தி�ம

�்ஸலவாத

அவர்க

வஸல்ல

�எக்கால
அைலஹி

ேநர்வழிை உைடய ஜனங்க ம� தி�ம பதவ� உயர்ந ெஷய் தா�த ஒலியவர்க ம� தி�ம
உண்டாவதாக�.

ﹷﻟْﻌﹷﻮْﻥﹹ ﻗﹷﺪْ ﺟﹷﺂءﹷ ﻟﹷﻨﹷ ﹽ
ﺎ ﺑﹻﺎﻟﺘﹷ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ
6
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ﺑﺰﹷ ْﻭ ﹷﺭﺍ ﹻ
ﺕ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﻧﹷﺎ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻼﻡ ﹻ
� ْﻭ ٍﺏ ﻋ ﹷﹻﻈﺎﻡ ﹻ
ﹷﻣﹻﻨ ﹽﹷﺎﺑ ﹻ ٖﻩ ﹻﻣ ْﻦ ﹹ ﹹ
ﹷﻭﻧ ﹻ ْﻠ ﹷﻨﺎ ﹷﺟ ﹷﺪﺍﻭﹻﻳْﻩﹻ ﺑ ﹻ ْ ﹻ
ﺎﻻﻩْﺘ ﹷﹻﻤﺎﻡ ﹻ
பழிப்ை வ�லக்�ம்ப�யாக தா�த ஒலி அவர்கை ஜியாரத் ெசய்வதினா உதவ�யாகிற�
நம்ம�க

நிரப்பத்�ட

வ�த்தங்க

வ�ட்�

வந்�வ�டட்.
அச்ச

இன்�

த�ர்ந்ேத.

அவர்க

இன்�

ெபா�ட்�னா

அவர்கை

வ�ப்பமா

நா�வ�

ெகாண்

அவர்க�ைட ெகாைடகைள நாம ெபற்� ெகாண்ேடா.

ﹷﺎﻥٌ ﻭﹷﹽﺍﹷﻣْﻦٌ ﻭﹷﹽ�ﹷ�ٌْ ﻣﹽﺒﹻ� ٌْﻥ
ﹹ
ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﺍﹻﺫْ ﹷﺗ ﹷﻮﻳْ ﹷﻨﺎ ﺑ ﹻ ٖﻩ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﻴﻘﹻ� ْ ﹻﻥ
�ﺍ ﹷﻣﺎﺗﹹ ٗﻩ ﹷﺍﺕﹹ ﻋﹷﺠﹷﺐٍ ﹽﻣﹷﺘﹻ� ٌْﻥ
ﹷﹷ
ﹽ
ﹷﺒ ﹷﺪﹽﺕْ ﻟﹷﻨﹷ
ﺎ ﻭﹷﺍ�ﹻﹷﺍﺕﹻ ﺍﻟﻨﹻ ﹷﻈﺎﻡ ﹻ
உ�தி�டன அவர்கைள ெகாண் நாம ஒ�ங்கி ேநரத்தி நமக் அவர்க �லாம்பரமா
உதவ�யாக�ம> கார்மான ஆக�ம தஞ்சமாக� இ�க்கிறார். அவர்க�ைட கராமத்�க
உ�தியான

��ைமைய

உைடயதாய��க்கிற.

அ�

நிரப்பமா

ெவள�யாக்க வ�ட்ட.

ﹽ
ﹷﻮﹻﻳْﻞﹹ ﺍﻟْﻘﹻﻴﹷﺎﻡﹻ ﻗﹷﻠﹻﻴْﻞﹹ ﺍﻟﻄﹷ ﹷﻌﺎﻡ ﹻ
7

ேகார்ைவை

நமக்

www.sufimanzil.org

ﺍﹷ ﹻﺻ ْﻴ ﹹﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﻮ ﹹﺻ ْﻮ ﹻﻝ ﹷﻗﻠ ﹻ ْﻴ ﹹﻞ ﺍ ْﻟ� ﹷ ﹷﻼﻡ ﹻ
يﹻيﹽﹹ ﺍﻟْﻤﹹﺤﹷﻴﹷﹽﺎ ﹷﺭﻓ ْﹻﻴ ﹹﻊ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ
�ٌْ �ٌ ﻣﹽﻨﹻ
ﹷﺒﹷﺪْﺭﹻ ﺍﻟﻈﹽ ﹷﻼﻡ ﹻ
ﹹ
ﹹﻀﹻﻴْﺊ ﹹ
அவர்க மி�தி நின் வணங்கியவர். ஊண> ேபச்� �ைறந்தவர்> வங்கிசமானவர்>
�கம

அழகானவர்க>

த�தி

உயர்ந்தவர>

இ�ைள

ந�க்�

�ரண

சந்திரைன

ேபால

ப�ரகாசிக்� ஒள�ைவ உைடயவர்க.

ﹷﻭﺍﹷ ْﻋﺠ ﹻ ْﺐ ﺑ ﹻ ٖﻩ ﺍﹻﺫْ ﺑﹷ ﹷﺪﺍ ﹹﻣ ْﻨﻌ ﹷﹻﻤﺎ
� ﹱﻣﺎ
ﹷﻋ� ٰ� ﹷﻦْ ﺛﹷﻨﹷ
ﺎﻣﹷﺎﺩﹻﺣﹱﺎ ﻣﹽ ْ ﹻ
ﹹ
ﹷﻭ ﹷﻣ ْﻦ ﺫﹷﺍﻳﹹﺮٰى ﹻﻣ ْﺜﻠﹹ ٗﻩ ﹹﻣ ْﻌ ﹷﻈ ﹱﻤﺎ
ﹽ
ﻌﹻيْﻨﹱﺎ ﻟﹻﹽﻤﹷﻦْ ﺟﹷﺂءﹷﻩﹹ ﺑﹻﺎﻟﺴﹷ ﹷﻼﻡ ﹻ
அவர்கைள

�கழந்

�தித்தவ

ேப�ல

உபகார�ம

சங்ைக�

ெசய்தவர்களாய��க்

ஹாலிேல அவர்க ெவள�யாகி வ�ட்டார். ஆைகயால அவர்க ஆச்ச�ய�ைடயவர்களா
வ�ட்டhர்க. அவர்கைள ேபால வ�ப்பமாக்கப்பட்டவ அவர்கை நா� வந்தவர்க�
உதவ� ெசய்கிறவர்க யாைர�ம காண ��யா�.

ﹽ
�ﹷﹻﻳْﻢٌ ﻭﹷﻗ ْﹹﻄ ٌﺐ ﹷﻋ ﹻﻈ ْﻴ ٌﻢ
�ﹻيٌﹽ
8
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ﹽ
ﹻيٌﹽ ﻋﹷﻄﹹﻮْﻑٌ ﺭﹷﹽءﹹﻭْﻑٌ ﺭﹷﺣ ْﹻﻴ ٌﻢ
�ﹻيٌﹽﺻﹷﻔﹹﻮْﺡٌ ﺣﹷ�ﹻيٌﹽ ﹷﺣﻠ ﹻ ْﻴ ٌﻢ
ﹹﻤﹷﺎﻡٌ ﻟﹻ�ﹹﻞﹻ ْﺍﻻﹷﻧ ﹷﺎﻡ ﹻﺍ ْﻟﻌ ﹷﹻﻈﺎﻡ ﹻ
ﹽ
அவர்க

சங்ைகயா

உள்ளவர்>

ஒலி>

வ�ப்பமா

ெதள�வானவர்க>

�த்>

மன்ன�க்கிறவர>

உயர்த்தியானவர>
இன்பமா

இரக்க

வாக்�

கி�ைப

அமர்த்திய

�ண�ம உள்ளவர். த�தி�ள் மன�தர்க�க்ெகல் நாயகமானவர்க.

ﹽ
ﹹﺼﹷﻠﹻـ ْﻲ ﹷﻋ� ٰ ﹽ
 ﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪ ْﺍﻻﹷﻧْﺏ ﹻ ﹷﻴﺎ
ﹽ
ﺫﹻى ﺍﻟﻀﹻ ﹷﻴﺎ
ٍﺍ ﹻ ﹷﻣﺎﻡ ﹻﺍ ْﻟ ﹹﻩ ٰﺪ ى ﹷﺣْﻤﹷﺪ
ﹷﻭ�ﻝٍ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻﹷ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺎ
ﹽ
ﹷﻭ ﹷﻣ ْﻦ
ﹷﺎ�ﹷﻌﹹﻮْﻩﹹﻢْ ﺑﹻ�ﹹْﻕﹻ ﺍﻟﺘﹷ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ
நப�மார்க�க்ெகல்

நாயகமானவர்க>

ேநர்வழிை

உைடய

இமாமாக�ம>

ஒள�ைவ

உைடயவர்களாக� உள் அஹ்ம ஸல்லல்லா அைலஹி வஸல்ல அவர்க ம� தி�ம
அவர்கை �யர்ந்தவர ம� தி�ம அவர்க ஆல அஸ்ஹா�க ம� தி�ம மற் அவ்லியாக்
ம� தி�ம அவர்கைள �யர்ந்தவர ம� தி�ம நாம ஸலவாத் ெசால்ேவா.
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ﺣﹹ�ﹻي ﹷﻦﹻ ﹽ
ْ
ﹻ
ﹷﻟْﻤﹹﺴﹷﻤٰﻰ �ﹻ ﹷﺼ ﹷﺪ ﹷﻗ ﹻﺔ ﺍﷲﹻ ﹷﺏﹷ ﹽ ْﻴﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎﻟ ﹻ ﹻﻢ ﺍ ْﻟ�ﹷﺎ ﹻﻣ ﹻﻞ  ﹷﻧﹷ ﹽ ٗﻩ

ﻞ
ﺿ
ﹷﺎ
ﻔ
ﻤ
ﻟ
ﺍ
ﺦ
ﻴ
 ﺍﻟﺸﹷ
ﹻ
ﹻ
ْ
ﹷ
ﹷ
ﹽ

ﹷﻚﹽ �ﹻيْ ﺍﹷﻥ ﹽﹷ ﹽ
ﹷ
ﹷﻨْﻩﹹ ﻭﹷ�ﹻيﹽ ﺍﷲﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﻋ ﹷﻈ ﹹﻢ  ﹽﹹﻢﹷ ﹷﺟﺂ ﹷء ﹷﻣ ﹷﻘﺎ ﹷﻣ ﹹﻩ ْﺍﻻﹷ ﹷْ
� ﹷﻡ  ﹷﻭﻟ ْﹷﻢ
ﷲ
ﺍ
ﹻي
�
ﺭ
ﺦ
ﻴ
ﻟﺸﹷ
ﹷ
ﹹ
ْ
ﹷ
ﹹ
ﺍﻱ ﻥﹷ ﹽ
� ٰ
ﹽ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﺦ
ﹽﹷ
ْ ﻋﹷﻠﹷﻴْﻩﹻ ﻣﹷﺎﺗﹷﻴﹷ�ﹷ ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹹ ْ
ﹷ�ْﹷأ
�� ﹻﻥ ْﺍﻻﹷ ْﻓ ﹷﺨ ﹻﻢ  ﹷﻓ ﹷﻨ ﹷﺎﻡ ﻟ ﹻ ﹷﺠ ْﻨﺒﹻﻩﹻ ْﺍﻻﹷ ﹷﻗﻮﻡ ﹻ  ﹷ ﹷ

ﹽ
ﹽﺦﹷ ﺑﹷﻄْﻨﹹﻩﹹ ﻣﹹﺘﹷﻮﹷﺭﹻ ﹱﻣﺎ �ﹷﻠ ﹻ ْﻴ ﹱﻔﺎ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﻗﺎ ﹷﻝ ﻟ ﹻ ﹷﺨﺎﺩ ﹻ ﹻﻣ ٖﻩ ﹹﺧ ْﺬ ٰﻩ ﹷﺬﺍ ﺍﹷ ﹷﺧ ﹱﺬﺍ ﹷﻋﻨ ﹻ ْﻴ ﹱﻔﺎ  ﹷﻓ ﹷﺘـ ﹷﻨـ
ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ
ﹽ
ﹽ
ﹽأْﺧﹹﺬﹷ�ﹻيْ ﻣﹹﻌﹷﻨﹻ ﹱﻔﺎ  ﹷﻘﹷﺎﻝﹷ ﺍﹻﻧﹷ ﹽ ﹷﻚ ﹷﺍ ﹷﺳأ ْ ﹷﺕ � ﹻ ْي
ﹷﻘﹷﺎﻝﹷ ﻟﹻﻠﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﻟ ﹻ ﹷﻢ ﺍﹷ ﹷﻣ ْﺮ ﹷﺕ ﹷﺧﺎﺩ ﹻ ﹷﻣﻜﹹ ْﻢ ﺍﹷ ْﻥ

ﹷﹽﻚﹷ ﻇﹷﻨﹱﹽﺎ ﻣﹹ�ﹷﹻ ﹽ ﹱﻓﺎ  ﺍﹻ��يْ �ﹷﹷأْﺕﹹ ﺍﻟﺘﹷﹽﻮْﺭٰﺗﹷﻩﹹ ﻭﹷﺗﹷﺤ ﹽ
ﷲ
ﹹ �ﹷﻌْﺖﹷ ﺳ
ﹷﻘﹷـ
ﹷ
ﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻣﹹﺤﹷﻤﹽﺪٍﺻﹷ�ﹷﹽ� ﺍ ﹹ
ﹷ
ﺎٰﻣﹷﻨْﺖﹹ ﺑﹻﻩٖ ﻣﹹﻈﹷﺮﹻﹽﻓﹱﺎ ﻓﹷﺘﹷﺎﺏﹷ ﻣﹻﻤﹷﺎ ﺍﹷ ﹷﺳﺎ ﹷء ﺑ ﹻ ٖﻩ ﻨﹷ ﹽ
ﹽ
ﹽﻩﹹ ﺍﻟﺬﹷ ﹻﻣ ْﻴ ﹷﻢ ﹷﻭ ﹷ ﹷ�أﹷ ﹷﻋﻠ ْﹷﻴﻩﹻ �ﹻ�
ﹷﻠﹷﻴْﻩﹻ ﻭﹷﺳﹷﻠﹷ ﹷﻢ 
ﹽ
ﺎﻥ
�� ﹻﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﺤﻜ ْﹻﻴ ﹻﻢ  ﹷﺸﹷﻔﹷﺎﻩﹹ ﺍﷲﹹ ﺍﻟْﻤﹷﻨ ﹽﹷ ﹹ
ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨﺎﻡ ﹻ�ﹻ ﹷﻘ ْﻠﺒ ﹻ ٖﻩ ﹷ� ْﻌ ﹱﻀﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﹹﺳ ْﻮ ﹷﺭة ﹻﻳ ٰ ٓﺲ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹹ ْ

ﹽ
�ﻳْ ﹹﻢ  ﺣﹹ� ﹻ ﹷي ﹷﻋ ْﻦ ﹹﻣ ﹷﺠﺎﻭﹻﺭﹻ ٖﻩ ﹷﻧﹷ ﹽ ﹹﻩ ﹷﻣﺮ ﹻ ﹷﺽ ﹷﻣ ﹷﺮ ﹱﺿﺎ
ﺍ ْﻟ ﹷﺤﻠ ﹻ ْﻴ ﹹﻢ 
ﹻ�ﹷ�ﹷﻛﹷﺔﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩﹹ ﺍ ْ� ﹷ ﹻ

ﹽ
ﷲ ﹷﺷﺎﻛ ﹻ ﹱﻴﺎ 
ﹷﻣﺨ ْﹹﻮ ﹱﻓﺎ  ﹷﺕﹷيﹷﺒﹷ ﹷﹽﺲ ﹷﻓ ﹹﻩ ﹹﻩ ﻇﹷ ﹷﻤﺎ ﹱء ﹷﻣ ﹹﻌ ْﻮ ﹱﻓﺎ 
ﹷﻠﹷﺠﹷﺂءﹷ ﺑﹻﻤﹷﻘﹷﺎﻡﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ
ﺍﹷﻥ ﹽ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﺍ ْﻟ ٰ�� � ﹻ ْي ﻓ ْﹻﻴﻩﹻ ْﹻ
�ﻗﹱﺎ ﹷﺣﺎﻟ ﹻ ﹱﻴﺎ  ﹷﻓﺕ ﹷﹷﻴ ﹽﹷ ﹷﻆ ﹷﻭ ٰﻩ ﹷﺬﺍ ْﻟ ﹻﻌ ْﺮ ﹹﻕ � ﹻ ْي ﻓ ْﹻﻴﻩﹻ
ﹷأٰ ى ﹷ
ﹽ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ
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ﹽ� ﺍﷲﹹ ﻋﹷ�ٰ� ﻧﹷ�ﹻيﹻ ْﺍﻻﹷﻧ ْﺏ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء
ﺎﻥ  ﺑﹻﻠﹹ ْﻄ ﺍﻟﺸﹷﹽﻴْﺦﹻ ﺍﻟْﺤ ﻨﹷ ﹽﹷﺎ ﹻﻥ  ﹷ�
ﹽ
ﹹﻣ ﹷﺘ ﹷﺤﺎﻟ ﹻ ﹱﻴﺎ  ﹷﺎﹷﺭْﻭﹷﺍﻩﹹ ﺍﻟْﻤﹷﻨ ﹽﹷ ﹹ
ﹻ
�ﺍ ﻡ ﹻ 
ﺍ ْﻟﻌ ﹷﹻﻈﺎﻡ ﹻ  ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻﹷ ْﺻ ﹻﻔ ﹷﻴﺂء ﺍ ْ� ﹻ ﹷ

ﹷﻼ ﹷةﹹ ﺭﹷ� �يْ ﺫﹻى ﺍﻟﻨ ﹽﹷ ﹷﻮﺍ ﹻﻝ
ﺎﺏ ﺍ ْ� ﹷﻜ ﹷﻤﺎ ﹻﻝ
ﹷﻭ ْﺍﻻ ﹻٰﻝ ﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤ ﹻ

 ﺍﻟﻨﹷﹽ�ﹻيﹻ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﻼ ﹻﻝ
ﹷ��
ﹽ
ﹽ
ﹷﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْﻟﻮ ﹻ ﹷﺻﺎ ﹻﻝ

்வ�ப்ப�ைட நப�யவர்க ம� தி�ம அவர்க�ைட ஆல அஸ்ஹா�க ம� தி�ம ெஷய
்ஸலவாத

ஆண்டவ�ைட

எங்க

உைடய

ெகாைடைய

ம� தி�ம

ஒலி

தா�த

�உண்டாவதாக

ﹽ
ﺒﹱﹽﺎ ﻟﹻ ﹷ
ﻠﺸ ْﻴ ﹻﺦ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﻼ ﹻﻝ
ﹹ� ْﻌ ﹷﻄ ْﻮﺍ ﹷﺧ ﹷﻼ ﹱﺻﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﻏﹻ ﹷﻴﺎ ﹻﻝ

ﹹﻤﹽ ْﻮﺍ ﹷﻩ ﹷﻴﺎ ﺍﹷ ْﻩ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﻤﺎ ﹻﻝ
ﹹ
ﹹﺳ ﹷﻤﺎ ﹹﻩ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْ� ﹷﻜ ﹷﻤﺎ ﹻﻝ

அழைக உைடயவர்கே வ�ப்ப�> நிரப்ப� உைடய ெஷய் தா�த ஒலிைய �ஹப்ப
�்வ�ட

த�ங்�கை

ெஷய்த்தா�ை

�்ெசய

��யாட்ட

நா�ங்க.

ைவக்கிறை

ஹலாைச உங்க�க ெகா�க்கப்பவ�ர.
�

ﹻﻣ ْﻦ � ْﹻﻌ ﹷﻤ ﹻﺔ ﺍ ْﻟ ﹷﻤﻠ ﹻ ﹻﻚ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﻈ ْﻴ ﹻﻢ
�ﻳْ ﹻﻢ
ﹷﻭ ﹷﺣ ﹷﺎﺯ ﻧﹷﺎﻓ ْﹷﻀ ﹹﻞ ﺍ ْ� ﹷ ﹻ

்வைளந

அைடய

வ�ைஷ�ம

�்நின

உபகாரத்தி

ஆண்டவ�ைட

உைடய

சங்ைகயா

ﹷﻭﺍ�ٰ� ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﹷﺳ ْﻌ ﹹﺪ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﻤﹻ ْﻴ ﹹﻢ
ﺎﻟﺸﹷﹽﻴْﺦﹻ ﺻﹷﺎﺣﹻﺐﹻ ﺍﻟﻨ ﹽﹷ ﹷﺒﺎ ﹻﻝ

அல்லா

வந்�வ�ட்.

ராஜாவாகிய

வ�ப்பமாகி

நம்ம�க

சீேதவ�த்தன

நம்ம�க ேசகரமாகி வ�ட்ட. இ�ெவல்லா �ராயம உைடய ெஷய் தா�த ஒலிய�ன
ெபா�ட்டா கிைடத்த.

11

www.sufimanzil.org

ﹷﻢﹷ ﺍ ْﻟﺒ ﹻ ﹷﻼ ﹷﺩ
ﻧ ﹷ ﹷﻮﺍﻟﹹ ٗﻩ ﹽ

ﹷﺪْ ﺟﹷﺂءﹷﻩﹹ �ﹹﻞﹽ ﺍ ْﻟﻌ ﹷﹻﺒﺎﺩ ﹻ
ﹹ

ﹹﻣ ﹷﺤﺎﻓ ﹻ ﹽ
ﹱﺎ ﻣﹻ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹷﻮﺑﹷﺎ ﹻﻝ

ﻧﹷﺎﻟﹹ ْﻮﺍ ﹹﻣ ﹷﻨﺎﻩ ْﹹﻢ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹹﻤ ﹷﺮﺍﺩ ﹻ

ேமல்ப அவர்க�ைட உபகாரம பட்டணங்கள ஏகமாய் பரந் அ�யார்க அடங்க�
அவர்கை

நா�

ெகாண்டார்.

வந்
அந்

தங்க

தங்க

�ராதின்ப

ஒலியவர்க

ேமெலண்ணங்கை

எல்லாைர�

ெபற்�

ஹலாக்ை

வ�ட்�

காப்பாற்றினவர்களாய��க ஹாலில

ﹽ
ﻢْ ﻣﹻﹽﻦﹷ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ
ﹷﹽﺎ ﺑﹻﻩ ﹻ

ﹷﻋ ﹷﻄﺎ ﹹﺅ ﹹﻩ ﺍﹷﻏْ�ﹷ� ْﺍﻻﹷﻧﹷﺎﻡ ﹻ

ﹷﺳ ﹷﺨﺎ ﹹﺅ ﹹﻩ ﹻﻣ ْﺜ ﹹﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﻐ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ

ْﻞﹷ ﺍﻟﺴﹽ ﹷﺆﺍ ﹻﻝ
ﹷﺎﺩﹷﻟﹷﻩﹹﻢْ ﻗﹷﺒ
ﹹ

அவர்க�ைட உபகாரக ெகாைடயாகிற� மன�தர்கள�ே சீக்ை நிவர்த் ெசய் ேதைவயறச
ெசய்�வ�ட்.

அவர்கள�

தர்மமாகிற

ேமகத்ைத

ேபா�ம

ேகட்�

�ன

ெகாைட

ெகா�த்� வ�கின்றார்.

ﹷﺣ ﹷ
ﺎﺷ ﹹﻩ ﹹﻢ ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹻﻔ� ﹷ ْﻥ

ﹷﺫﺧﹻ�ْ�ﹹ ﹷﺍ ْﻩ ﹻﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺘ ﹷﻔ�ﹷ ْﻥ

ﹹﺒﹱﺎ ﹷﻋﻘ ﹻ ْﻴ ﹱﺪﺍ �ﹷﺎﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻘﺎ ﹻﻝ
ﹽ

ﹷﺣﹷﺒﹷ ٗﻩ ﺍﹷﻩْ ﹹﻞ ﺍ ْﻟ ﹻﻔ ﹷﻄ ْﻦ
ﹽ

அவர்க �த்�ப்ேபட்ை உைடயவர்க�க் தங்க�யமா �ைதயலாக இ�க்கிறார்.
அந் ஜனங்க�க ஃப�த்ன வராமல காத்� ெகாண்��க்கிறார. �த்திமான் வாக்கா�
மனதா�ம ஒ�மித் �ஹப்பத்த ேமல்ப ஒலிைய �ஹப்ப ைவத்தி�க்கிறார.

ﺎﺏ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﺟﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﹷﻋﻠ ﹻ ْﻴ ٍﻞ
ﹷﻣﺎ ﹷﺧ ﹷ

ﺑ ﹻ ﹷﺠﺎﻩ ﹻ ﹷﺷ ْﻴﺨ ﹻ ﹷﻨﺎ ﺍ ْﻟ ﹷﺠﻠ ﹻ ْﻴ ﹻﻞ
ﹽ
ﹷﻢْ ﻣﹻ ْﻦ ﹷﺣﻘﹻ�ْ� ٍ ﹷﺍ ْﻭﺫﹷﻟ ﹻ ْﻴ ٍﻞ

ﻋْﻼﹷﻩﹹ ﻣﹻﻦْ �ﹹﻞﹻﹽ ﺍﻟﺮﹷﺫﹷﺍ ﹻﻝ
ﹽ

எங்க ெஷய் தா�த ஒலி நாயகத்தி ெபா�ட்டா அவர்கை நா� வந் சீக்�க்காரர
ேபர ெகட்� ேபாகவ�ல்ை. தாழ்ை அைடந் எத்தைனேய ேபைர ேமல்ப ஒலிநாதா அந்
தாழ்ைமகை வ�ட்� ேமன்ைமயாக் ைவத்தி�க்கிறார.
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ﹷﻣ ْﻮ ﹷﻻ ﹹﻩ ﹹﻣ ْﻮ�ﹻ� ْ ﹻ
ﺍﻻ ْﻋﺘ ﹷﹻﺼﺎﻡ ﹻ

ﹷ�ٰﹽ� ﹷﻋ�ٰ� ﹷﺧ� ْ� ﹻ ْﺍﻻﹷﻧﹷﺎﻡ ﹻ

�ﺍ ﻡ ﹻ
ﹷﺍﻻْٰﻝﹻ ﻭﹷﺍﻟﺼﹷﹽ ْﺤ ﹻﺐ ﺍ ْ� ﹻ ﹷ

ﹷ�ﹹﻞﹻ ﹷﺍ ْﺻﺤٰ ﹻﺐ ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﻤﺎ ﹻﻝ
ﹽ

மன�தர்க�க்ெகல் ஏற்றமாகி நம நப�யவர்க ேப��ம அவர்க�ைட சங்ைகயா ஆல
கார்மானத்ை

ம� தி�ம

அடஙங்க

ஒலிமார்க

அவர்க�ைட

ேப��ம

அஸ்ஹா�க

ெகா�க்� எஜமானாகிய அல்லாஹுத்தஆ ஸலவாத் ெசால்வானாக�.

ﹽ
ﹽ
ﹹ�ﹻيﹷ ﻋﹷﻦْ �ﹻﻘﹷ ٍ
ﺎﺕ ﹷﺭﺍﻭ ﹻ ﹷﻳﺎ ﹻ
ﹷﹽ ﺭﹷﺟﹹﻼﹱ ﻣﹻﹽﻦﹷ ﺍ�ْﻜﹹﻔﹷﺎﺭﹻ ﺍ ْﻟ ﹻﻌ ﹷﻨﺎﺩ ﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻘﺎﺭﹻﻳْ ﹻﺐ 
ﺕ ْﺍﻻﹷ ﹷﻋﺎ ﹻﺟ ْﻴ ﹻﺐ 

ﹽ
ﷲ ﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷ
ﹷﻤﹷﹽﺎ ﺗﹷﻢﹽ ﺍﻟْﺤﹷﺼﹷﺎﺩﹹ ﺳﹷﺎﻟﹷﻩﹹ ﺍﻟْﻤﹹﺠﹷﺎﻭﹻﺭﹹﻭْﻥ ﹷ ﺑﹻﺎﹷﻥ ﹽﹷ
ﻉﹷ �ﹻيْ �ﹷ
ﺭﹷﹷ ﹷ
ﻳْﺐﹻ ﻣﹷﻘﹷﺎﻡﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺭ�ﹻي ﺍ ﹹ
ﹷﻩﹹﻢْ �ﹻيْ �ﹹﻞﹻ ﺍﺛ ْ ﹷ
ﹽ
 ﺻﹷﺎﻋﹱﺎ ﻭﹷﺍﺣ ﹱﹻﺪﺍ ﺑ ﹻ ﹷﻼ ﻋ ﹻﹷﺎﺩٍ ﹷ�ﹷ ﹽﺩﹷﻩ ْﹹﻢ �ﹻ ﹷﺸ ْﻮ ﹷﻛﺘ ﹻ ٖﻩ ﹹﻣ ْﺴ ﹷﺘ ْﻩﺰ ﹻﺍ ﹱء �ﹻ ﹷﻘ ْﻮﻟﹻﻩﹻ
ﹷيْ ﻋﹷ�ﹷ
ﹽ

ﹽ
ﹽ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ
�ﻳْ ﹻﻢ 
ﹷﻞْ �ﹷﹷ ﺍﻟْ�ﹷْﻧﹷﺎﻥﹻ ﻟﹻﻮﹷﻟﹻﻴﹻﹽﻩ ﹻ ﹻﻢ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ
ﹷﺤﹷﻤﹷﻞﹷ ﻋﹷﻠﹷﻴْﻩﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ
ﻟﺬﹷ ﹻﻣ ْﻴ ﹻﻢ  ﹷ ﺝ
ﺎ� ﹷة ﹷﻗ ﹷﺪ ﹻﻣﻩﹻ ﺍ ْﻟ�ﹷ�ﹻﻳْ ﹻﻢ 
ﹷﺭ�ﻛ ﹻ ﹱﺒﺎ ﹷﻋ�ٰ� ﹷﺧ ْﻴﻠﹻﻩﹻ ﺍ ْ� ﹷ ﹻ
�ﻳْ ﹻﻢ  ﹷﻓ ﹷﺎ ْﻭ ﹷﺿ ﹷﻊ ﹷﻋ�ٰ� ﹷﺻ ْﺪﺭﹻ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﻠ ﹻ ْﻴ ﹻﻢ  ﹷﺣ ﹻ ﹷ
ﹽ
ﹷﻓﻔ ﹷ
ﹷﺎﺽ ﹹﺭ ْﻭ ﹹﺣ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﺨ ﹻﺴ ْﻴ ﹹﺲ 
�ﻳْ ﹻﺲ  ﺷﻌﺮ
ﹻﺴﹹﺨْﻂﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ

ﻢْ ﻣﹻﹽﻦْ ﻣﹽ ﹷﻌﺎﺩ ٍ ﹷﺟ ﹷﺎﺡ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ
ﹹ

ﹷﻣﹻﻦْ ﻣﹽ ﹻﺤ ﹽٍﺐ ﻓ ﹷﹷﺎﺯ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ
ﹹ

ﹷﺍ�ﺍ
ﹷﻛ ﹷﺬ ﹷ
ﺍﻙ ﹷﻣ ْﻦ ﺍﹷﺛ ْ ﹷﻨﺎ ﹹﻩ ﹷﻣ ْﺪ ﹱﺣﺎ ﺫ ﹻ ﹱ

ﹹﺳ ﹷﻤﺎ ﹹﻩ ﻧﹷﺎ ﹷﻝ ﺍ ْﻟﻔ ْﹷﻮ ﹷﺯ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹹﻩ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ
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ﹽ
ﹽ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﺧ ْﻤ ﹷﺴ ﹷﺔ ﹷﺍ ْﻓ ﹷﻨﺎﻡ ﹻﺑ ﹻ ﹷﻼ
ﹷﹽ ﺭﹷﺟﹹﻼﹱ ﻣﹻﹽﻦْ ﺍﹷﻩْﻞﹻ ﻛﹹﻮْﺗﹷﺎ ﻧ ﹹ ْﻮ ﹻﺭ 
ﺣﹹ� ﹻ ﹷي
ﹷﺬﹷﺭﹷ ﻟﹻﻠﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ

ﻧﹹﻜﹹ ْﻮ ﹻﺭ  ﻓ ْ
ﹷﺎﺷ� ﹷ ٰ�ى ﺑ ﹻ ﹷﻤ ْﻨ ﹹﺬ ْﻭﺭﹻﻩ ﹻ ﹹﺼﹷﺎﺹﹷ ﺍﻟﺕﹷ ﹽ ﹷﻨﺎﺑ ﹻ ْﻴ ﹻﻞ  ﹷﻓ ﹷﺒﺎ ﹷﻋ ﹷﻩﺎ ﺑ ﹻ ﹷﺨ ْﻤ ﹷﺴ ﹻﺔ ﹷﻋ ﹷﹷ
� ﺍﹷ ْﻓ ﹷﻨﺎ ﹱﻣﺎ �ﹻ�

ﹽ
ﹷﹽ
ﹷﻘﹷﺎﻡﹷ ﻻﹷ ﻳﹷﺘﹷ�ﹷ ﹹﻙ ﹷﻭ ﹷﻻ
ﹽﻨْﻩﹷﺎ ﻗﹷﺎﺿﹻﻴﹱﺎ ﻟﹻ ﹷﻤ ْﻨ ﹹﺬ ْﻭﺭﹻ ٖﻩ ﹹﺘﹷﺤ ﹷﻴﹻ ﹱﹽﻼ 
ﻟﺰﹷﹽﻧﹷﺎﺑ ﹻ ْﻴ ﹻﻞ  ﹷﻓ ﹷﺠﺎ ﹷء ﺑ ﹻ ﹷﺨ ْﻤ ﹷﺴ ٍﺔ
ﹽ
ﹽ
ﹷﻋْﻄٰﻰ ﺿﹻﻌْﻔﹷﻩﹷﺎ ﺗﹷﺂÒﹻﺒﹱﺎ ﻣﹻﹽﻤﹷﹽﺎ ﺍﹷﺭﹷﺍﺩﹷ ﻣﹹﺘﹷﻘﹷﻠﹻ ﹱﻼ  ﹷﻓ ﹷﺎ ﹷﺯﺍ ﹷﻟ ﹹﻩ
ﹷ�ﹷﻠﹷﹽﻢﹹ ﻣﹷﺪْﻩﹹﻮْﺷﹱﺎ ﻣﹽﹹﺘﹷﻌﹷﻠﹻ ﹱﻼ 
ْﻤٰﻦﹹ ﻋﹷﻤﹷﹽﺎ ﺍﹷﺻﹷﺎﺑﹷﻩﹹ ﻣﹻﻦﹷ ﺍﻟﺰﹷﹽﻣﹷﺎﻥﹻ ﺑ
ﹷﻧﹷﻮﹷ ﹷﺭ
�ﹷ�ﹷﻛﹷﺔﹻ ﺍﻟﺸﹷﹽﻴْﺦﹻ ﻗﹷﺪﹽﺱ ﹷ ﺍﷲﹹ �ﹻﹷ ﹽ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺰﹻﻳْﺰ ﹹ  ﹽ
ﹷ
ﹻ

ﹽ
�ﻳْﺰ ﹹ 
ﻻْﹷﺗﹷﻤﹷﺎ ﹻﻥ ﹷﻋ�ٰ� ﹷﺧ�ْ� ﹻ ﹷﻣ ْﻦ ﹹﻭﻟ ﹻ ﹷﺪ �ﹻ� ﹷﻗ ﹷﺒﺎ Òﹻ ﹻﻞ ﹷﻋ ْﺪﻧﹷﺎ ﹻﻥ 
ﺍﻟﺼﹷﹽﻠٰﻮةﹹ ﻭﹷﺍﻟﺴﹷ ﹷﻼ ﹹﻡ ﹽ
�ﻳْ ﹷﺤ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ
ﹷﹻ
ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟﹻﻩﹻ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ﺍﻟ ﹽﹻ ْﺠ ﹷﻌﺎ ﹻﻥ 

ﹽ
ةﹹ ﺭﹷﺏﹻﹽ ﺍﻟﺜﹷ ﹷﻨﺂ ﹻء
ﹷﻼ

 ﻧﹷ�ﹻي ﹽ
ﹽ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻨﺂ ﹻء
�ٰ� ﹻ

ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ ﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷﻩﺂ ﹻء

ﹷﺍﻻْٰﻝﹻ ﺻﹷﺤْﺐﹻ ﺍﻟﺼﹷﹽ ﻔﹷﺂ ﹻء

�கைழ உைடய ஆண்டவன� ஸலவாத்தாகிற அழைக உைடய நம நப� நாயகத்தி ம� தி�ம
உைடய

ப�ரகாசத்ை

ம� தி�ம

ேதாழமார்க

கிைளயார்க

அவர்க

உைடய

ெதள�ைவ

!ெஷய் தா�த ஒலிய�ன ம� தி�ம உண்டாதாக

ﹽ
ﹻﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﻟ ﹻ ْﻼﹻ ْﺳﺕ ﹻ ﹷﻨﺂ ﹻء

ﹹﺯ ْﻭ ﹹﺭ ْﻭﺍ ﺑ ﹻ ﹷﻨﺎ ﺑﹻﺎ ْﻋﺕ ﹻ ﹷﻨﺂ ﹻء

ﹹﻮْﺑﹹﻮْﺍ ﺑﹻ�ﹹﻞﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷﻼ ﹻء
ﹽ

ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﻧﹷﺎ �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻨﺎ ﹻء
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ஜனங்கே கஷ்டத் ந�க்� ெஷய் தா�த ஒலிய�ன ரவ்ளாை ஜியாரத் ெசய்�ங்.
பலாய அடங்கை வ�ட்� ம� ண் வ��வர்க.
�

�ﺬﹷﺍ  ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹽﹹ ﺍﻟْﻤﹹﻌﹷ�ٰﹽ

���ﹷﻋﺎ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨﺎ ﹻﺭ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ﹷﺠ
இவர்க

�ﹻﻔ ْﹷﻀﻠ ﹻ ٖﻩ ﺫﹻي ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻶ ﹻء

உயர்த்தியாக்கப

ஒலி>

�ﹷﻣﺎ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﺨﺏ ﹻ ْﻴﺚﹻ ﻟْﻤﹹﻘﹷ�ٰﹽ

வ�ப்பமாக்கப்

ேமலிட்

ப�ரகாசம

உள்ளவர்.

உயர்த்திய தங்க வ�ைஷய�னால ேகாபமாக்கப்ப ைஷத்தாைன ேபாக்�கிறவர்.

ﺍﻟﻤ ﹷﻨﺂ ﹻء ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻮﺍ� ﹻ ْي
ﹷﺭﺍ�ﹻ� ﹷ
ﹷﺭﺍ� ْﹻي ﹷﺣﻘ ﹻ ْﻴ ﹷﻖ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺠﺎ ﹻﻝ

�ﹻ ﹻﻌ ْﻠﻤﹻ ٖﻩ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺤﺎ ﹻﻝ
ﹻﻘﹷﻠْﺒﹻﻩٖ ﺫﹻى ﺍﻟﺼﹷﹽ ﻔﹷﺂ ﹻء

��ைமைய உைடய தங்க இல்மினா உயர்ந பதவ�கைள எத்தினவர். ெதள�வான தங்க
கல்ப�னா அகமியத்ைத கண்டவர்.

ேமற்ப

ﹻﻤﹷﺎ ﺑ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭ ﹷﻛﻔﹷﺎ ﹹﻩ
ﹽ
ﺑ ﹻ ﹹﺤﻜْﻤﹻﻩﹻ ْ ﹻ
ﺍﻻ ْﻋﺘ ﹷﹻﻶ ﹻء

தா�த

ஒலி

எத்தைனேய

ﹽ
ﻢْ ﻣﹻﹽﻦْ ﻣﹷﺮﹻﻳْ ٍﺾ ﹷﺷﻔﹷﺎ ﹹﻩ
ﹷ�ﹹﻞﹽ ﹷﺭﻳْﻦٍ ﹷ� ﹷﻘﺎ ﹹﻩ
ﹹ

நஸலாள�கள�ன

வ�யாதிகைள

ந�க்க

ெசௗக்கிய

ஆக்கினார். அவர்க�க் ேபா�மானவர்களாய��க்க ஹாலில இன்� தங்கள� த�ர்ப்
ெகாண் மனதில உண்டா ஊத்ைதக அடங்க� அவர்கை வ�ட்� ந�ங்க வ�ட்ட.

�ﹹﺭ ْﻣ ﹹﻩ ﹷﺗﻜﹹ ْﻦ ﹹﻣ ْﺴ ﹷﺘﻘ ﹻ ْ ﹱ
ﹹ� ﹻﺼ ْﺐ ﹷﺳﻠ ﹻ ْﻴ ﹷﻞ ﺍ ْﻟﻮ ﹻ ﹷﻻ ﹻء

�ﹷﺎﻣﹷﻦْ ﻳﹷﹽﻜﹹ ْﻮ ﹹﻥ ﹷﺳﻘ ﹻ ْ ﹱ
�ﹷﻭﻟ ْﹷﻮ ﹷﺗﻜﹹ ْﻮﻧ ﹹ ْﻮﺍ ﹷﻋﻘ ﹻ ْ ﹱ

(சீக்�ள மன�தேன ேமல்ப ெஷய் தா�த ஒலிைய நா�ங்க. சீக் ந�ங்க �வ்கிகய
ெபற் ேநர்ைமயாக வ��வர்க.
�
ந�ஞ்க ப�ள்ை இல்லாதவர்கள இ�ந்தேபாதி� ேமற்ப
ஒலிய�ன ெபா�ட்டா ப�ள்ை சந்ததிைய ெபற்� ெகாள்வ�ர்.)
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ﺎﺳﺕ ﹻ ﹷﻨﺎﺩ ﹻ
ْ ﺍﹷﻧ ْ ﹷﺒﺂ ﹹء ﹹﻩ ﺑ ﹻ

ﹽﹷﻤﹷﺎ ﺍﹷ�ٰ� �ﹻ� ﺍ ْﻟﺒ ﹻ ﹷﻼﺩ ﹻ

ﹷﺎﻟﹹﻮْﺍ ﻣﹹﺮﹷﺍﺩﹷ ﺍﻟﻨ ﹽﹷ ﹷﻤﺂ ﹻء
(அந்

ஒலியவர்க�ைட

அ�யார்களா

ஜனங்க

ﹷﺟﺂ ﹹء ْﻭ ﹷﺟﻤﹻ ْﻴ ﹹﻊ ﺍ ْﻟﻌ ﹷﹻﺒﺎﺩ ﹻ

ெசய்திக
அவர்கை

ஊர்கள�
நா�ப

ச�யான

ேபாய

தங்க

ஆதாரத்�ட
தங்க�ைட

பரந்தேபா
�ரா�கைளப

�ரணமாய ெபற்� ெகாண்டார்.

ﺍﹷ ْﻋ ﹷﻼ ﹹﻩ ﹷﺭ� � ْي ﹷﺭ ﹻﺯﻳْ ﹷﻨﺎ

ﺍﹷ ْﻭ ﹷﻻ ﹹﻩ ﻋﹻﻠ ﹱْﻤﺎ ﹷﺣ ﹻﺴ ْي ﹷﻨﺎ
ﹷﺣﹷﺒﹷ ﹹﻩ �ﹻ ْﺼ ﹻﻄﻔﹷﺂ ﹻء
ﹽ

ஒலிமார்க

அடங்க�க்

ஹலாக்காக்

ைஹரானவர்கே>

ைவக்கிறவர்க>

அல்லாஹுத்தஆலா�க்

ﺍﹷ ْﺩﻧﹷﺎ ﹹﻩ ﹹﻗ ﹽ
ْﺒﹱﺎ ﺭﹷ ﹻﺳ ْي ﹷﻨﺎ

தாங்க

அழிச்சாட்�யத

எஜமான்க�க
க�ைண

இரக்க�ள

உைடயவர்கை

ெப�ய

எஜமானாகிய

ெகாைடைய

எங்க�க

ஈந்த��ம்ப�ய இ�ந்� ெகாள்�ங்.

ﹹﻣ ﹷﺒ ﹷﺎﺭ�ﹱﺎ ﺑ ﹻ ْﻠ ﹷﻐ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ

ﹻﺖ ﺑ ﹻ ﹷﺤ ْﻮ ﹻﻝ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ
ﺍﹷ ْﺧﻀ ﹹ

�ﹻ ﹷﻌ ْﻮ ﹻﻥ ﹷﻭﺍ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﺒﺂ ﹻء

ﹽ
ﻔﹷﻀ
ﹷ
ﹽﻼﹱ ﺑﹻﺎﻟﻨﹻ ﹷﻌﺎﻡ ﹻ

கி�ைப நன்ெகாைடவாக் நிைறேவற்றி ெகா�க்� ேமற்ப ஒலி�ைடய உதவ� ெகாண்
அவர்க

அடங்கி

ஊ�ல

காலம

ெசழிப்�ைடயதாக

வ�ட்ட.

ெரம்

��ைம

மைழையக

ெகாண் ஊர பரக்கத் ெசய்யப்பட்ட இ�க்கி நிைலய�ேல நிஃமத்�கைள ெகாண்
அவ்� வ�ைஷயாக்கப்பட்டதாய��க ஹாலிேல

ﺎﻥ ﻓ ْﹻﻴﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﺤﺏ ﹻ ْﻴ ﹹﺐ
ﹹﻣ ْﺬﺑﹷ ﹷ

ﹽ
ﹻﻦْ ﻏﹷﻮْﺛﹻﻨﹷﺎ ﺫﹻى ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻨﺂ ﹻء
மணமாக்கப்பட்டவர்களாய��

ஹாலிேல

ஹப��

ﹷﻗ ْﺪ ﹷﺻ ﹷﺎﺭ ٰﻩ ﹷﺬﺍ ْﻟ ﹷﺨ ﹻﺼ ْﻴ ﹹﺐ
ﹽ
ﹹﻄﹷيﹷ ﹱﺒﺎ ﺫﹷﺍﺍ ْﻟ ﹷﻌﺠ ﹻ ْﻴ ﹹﺐ
ெஷய்

தா�த

ஒலி

அந்

ஊ�ல

ெவள�யான காலம ெதா�த் இவ்வ�தமா ெசழிப் உண்டாக வ�ட்ட.இவ்வ�தமா ��ைம
அழ�ள் நம� ெகௗ� நாயகம ெஷய் தா�த ஒலிய�ல நின்��ள்.
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இல்ை
தான

ﹻﺤ ﹽ
ﹷﻖﹻ ﹷﻣ ْﻮ�ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻮﺍ� ﹻ ْي
ﹷﺎﺧﹷ�ْ�ﹷ �ﹹﻞﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻮﺍ� ﹻ ْي
ﹽ

அழகான

அவர்கைள

ைவத்தா.
ஹாலில

உயர்த்தியாக

�த்பாய��க்க

ﹹﻦْ �� يْ ﻣﹹﻨﹻﻴْﻞﹷ ﺍﻟﻨ ﹽﹷ ﹷﻮﺍ� ﹻ ْي
ﹹﻣﺏ ﹻ ْﻴ ﹷﻞ ﹷﺍ ْﻩ ﹻﻞ ﺍ ْﻟﻐ ﹷﹻﻮﺁ ﹻء

த�திைய
�டான

அவர்க�க

�ஆண

்ரப

எங்க�ைட

ெகா�த்தா.

அவர்க�க

���தலாக்கினா. ெத�ந்ெத�ப் ெகாண் அவர்கை உகந்தா.

ﹷ�ٰﹽ� ﺍﹻﻟ ٰ ﹹﻩ ْﺍﻻﹷﻧ ﹷﺎﻡ ﹻ

ம� தி�ம

ﹷﻭ ْﺍﻻ ﹻٰﻝ ﺍﹷ ْﻩ ﹻﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﺤ ﹷﺴﺎﻡ ﹻ

அவர்க

வஸல்ல

ﹽ
ﹷ�ﹷ� ﺍﻟﺮﹷ ﹹﺳ ْﻮ ﹻﻝ ﺍ ْﻟ ﹹﻩ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ

அைலஹி

ﹷﺍﻟﺼﹷﹽ ْﺤ ﹻﺐ ﺣﹻﺰ ْ ﹻﺏ ﺍﻏْﺕ ﹻ ﹷﻨﺎﻡ ﹻ

ஸல்லல்லா

ரஸூல

நாயகமான

வ�ப்பத்ைத�ை அவர்க கிைளயார்க ம� தி�ம வாழ்ை உைடய �ட்டமாகி அவர்க
்ஸலவாத

அல்லாஹுதஆல

ஆண்டவ

ஜனங்க�ைட

ம� தி�ம

ேதாழர்க

ெசால்வானாக�.

ﹽ
ﹽ ﺻﹻﻨْﺪﹻﻳْﺪﹱﺍ ﻣﹻ ْﻦ ﹷﺻ ﹷﻨﺎﺩ ﹻ ْﻳ ﹻﺪ ﹷﺣ ْﻴ ﹷﺪ ﹷﺭﺍﺑﹷﺎ ﹻ
ﺕ ﹷﺩﺍ ﹻﺭ
ﹹﺣ� ﹻ ﹷي ﹷﻋ ْﻦ ﺍﹷ ْﻋ ﹷﺪ ﹻﻝ ﺍ ْﻟ ﹹﻌﻠﹷﻤﺂ ﹻء ْﺍﻻﹷ ْﻋ ﹷﻼﻡ ﹻ  ﹷﻥ

ْﹻ
ﺎ�
ﺍﻻ ْﺳ ﹷﻼﻡ ﹻ 
ﹽ
ﹷﺳْﻘﹷﻤﹷﻩﹹ ﺍﻟْﺤﹹﻤﹷﻰ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﻄﺒ ﹻ ﹷﻘ ﹷﺔ ﻼﹷ ﹷﺛﺔﹱ ﻣﹻﹽﻦﹷ ﺍﻻْﹷﻳﹷﹽﺎﻡ ﹻ  ﹻﻤﹷﺎ ﺭﹷأٰى ﻣﹻﻦْ ﺍﹷﻥ ﹽﹷ ﹷﻋ ﹷﺼ ﹻ ﹷ
ﺎﻑ ﺑ ﹻ ٖﻩ � ﹻ ْي ﺍﹷﻗ ﹷْﻄﺎ ﹻﺭ
�ﻛ ﹻ ﹷﺐ �ٰ��ﹷﻛْ�ﹷ �
ﹽ
ﹻﻩﹷﺎ ﺍﻟﺼﹷﹽﻤﹻﻴْﻢﹻ ﺛﹹﻢﹷ ﻃﹷ ﹷ
ﺍ ْﻟ ﹻﺤ ﹷﺼﺎ ﹻﻥ  ﹷﺟﺂ ﹷء ْﺗ ﹹﻩ ﺑ ﹻ ﹷﻼ ﹷﺗ ﹷﻮﺍﻥٍ  ﹷ ﹷ
ﹽ
ﺫﹻﺭﹱﺍ ﻟﹻﻠﺸﹷﹽﻴْﺦﹻ ﺷﹷﺎﻩﹹ ﺍﻟْﺤﹷﻤﹻﻴْﺪﹻ ﺍﻟﻨﹷﹽﺎﻩﹹﻮْﺭﹻيﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺮ ﹷﻗ ﹹﺪ
ﻻْﹷﺭْﺽﹻ ﺫﹷﺍﺕﹻ ﺍﻟﺕﹷ ﹽ ْﻨﻌ ْﹻﻴ ﹻﻢ  ﹷﻓ ﹷﺠﺂ ﹷء

ﹽ
ﹽ
ﹽﺎﻡﹻ ﻭﹷﺍﻟﻠﹷ ﹷﻴﺎ� ﹻ ْي  ﹷﻓ ﹷﺎ ﹷﻣ ﹷﺮ ﺍﹷ ْﻥ
ﹷﺍﻟْﻤﹷﺎﻧﹻﻚﹷ �ﹹ
ْﺭﹻيﹽ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﻮﻟ ﹻ ﹹﺪ  ﹷﻓ ﹷﻘ ﹷﺎﻡ ﺑ ﹻـ ﹷﻤ ﹷﻘـﺎ ﹻﻣﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ� ﹻ ْي �ﹻ� ْﺍﻻﹷ
ڣ ﹹ
ﹽ
ﹽ
�أٰى ﹷﻛ ﹷﻌﺎ ﹷﺩﺗﹻﻩﹻ
ﹽﺴﹻ�ْ�ﹻ
ﹻ�ﹷ� ﺍﻟْﻤﹷﻮﹷﺍ�ﹻ� ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْﻟ ﹷﻮﺍ� ﹻ ْي  ﹷﻓ ﹷﺠﺂ ﹷء ﹷﻣ ﹷﻘﺎ ﹷﻣ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﻈ ْﻴ ﹷﻢ  ﹷﹷ
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ﹽ
ﹷﻮﹷﺛﹷﺐﹷ ﺍﻟﻀﹷ ْﻴ ﹷﻐ ﹷﻤﺎ ﹻﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﻩﺎ Òﹷﹻﻼ ﹻﻥ ﹷﻣ ﹷﻊ ﹷﺻﺎﺣﹻﺏ ﹷ ْﻴﻩﹻ
ﹷﻣ ﹷﺎﺭأٰى �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨ ﹷﺎﻡ ﺍ ْﻟﻐﻤﹻ ْﻴ ﹻﻢ 

ﺍﻟﺒﺎﻩ ﹷﹻﺮة ﹻ  ﹷﻓ ﹷﺎ�ْ ﹷﻌ ﹷﺪ ﹹﻩ
ﹽﺍﻩﹹ ﻣﹹﺤﹷﻮ
ﹻ�ْ�ﹷﺍﻥﹻ �ﹷﹷﺩ
�ﹷﺎﺍﹷﹷ ﹽ ﹹﻩ ﹷﻤﺎﺍﹷ ْﻟ
ﹽ
ﹷ
ﹷ
ﹽﻻﹱ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﺑﹻﺎﻟْﻘﹹﻮﹷة ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻘﺎﻩ ﹷﹻﺮة ﹻ  ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﺤ ْﻤ ﹷﻠ ﹻﺔ ﹷ

ﹻ
� ﺸﹷﹽ
ﻴْﺦﹻ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﻧﹷﺎ�ﹻ ﺣﹻﺰْﺏﹻ ﺍﻻْﹻﺳْﻼ ﹷﻡﹻ ﺻﹷ�ﹷﹽ�
ﹹ ﺍﻟْﻤﹷﻠﹻﻚﹹ ﺍﻟْﻌﹷﻼ
ﹽ
ﹽﻡﹹ ﻣﹻﻤﹷﺎ ﺍﹷ ﹷﻩﺎ ﹷﻟ ﹹﻩ ﺑ ﹻ ﹷﻨ ْ ﹻ
ﹷ
ﹽ
ﷲﹹ ﻭﺳﹷﻠﹷ ﹷﻢ ﹷﻋ�ٰ� ﻧ ﹹ ْﻮﺭﹻ ْﺍﻻﹷﻧ ْ ﹷﻮﺍ ﹻﺭ  ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻﹷﻗ ﹷْﻤﺎ ﹻﺭ 
ﺎﺳ ﹷﻨ ﹻﺪ ْي
ﹷﻳﺎ ﹹﻣ ْﺼ ﹷﻄ�ٰ� ﹷﻳﺎ ﹹﻣ ْﺮ ﹷﺗ ٰ�ي ﹷﻳ ﹷ
ﹷﺎﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪ ْي ﹷﻳ ﹷ
ﹽ
ﺎﺷ ﹻﻔ ْﻴ� ﹻ ْي ﹹﺧ ْﺬﺑ ﹻ ﹷﻴ ﹻﺪ ْي
ﹷﻳﺎ ﹹﻣ ْﻨ ﹷﻴ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ�ﹻ ْﻐ ﹷﻴ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎﺍ ﹻ ﹷﻣﺎ� ﹻ ْي
ﹷﻳﺎ ﹹﻋ ْﻤ ﹷﺪ� ْﹻي ﹷﻳﺎ ﹷﻣ ﹷﺪﺩ ﹻ ْي ﹷﻳﺎﻩ ﹷﹹﻤﺎ� ﹻ ْي

�ﻳْﺮ ﹻ ْي �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨﺎﻡ ﹻ
ﹹﻛ ْﻦ � � ْي ﻧﹷﺰ ﹻ ْ� ﹱﻌﺎ ﹷ ﹻ

எங்க�க

இமாேம
எங்க�க

ெபா�ேள

ேதட்டர

உதவ�யானவர்கே

ந�க்கியவர்களாய��ங.
�்காத

ﹹ� ﹻﹽ ْي ﹷﻩ ﹷﻴ ﹷ
ﺎﺷ ْﻴ ﹷﺦ ﺍ ْﻟ ﹹﻩ ٰﺪى ﹻﻣ ْﻦ ﹷﺳ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ

எங்கைள

்தங்கடத

�்வ�ட

எங்க�க

எங்க�க
எங்க�ைட

வ�யாதிகைள

ஒலிேய

�ேமெலண்ண

எங்க�ைட

ேவண்�மானவர்க

எங்க�க

�நித்திைரய

தா�த

்ெஷய

நாயகமானவர்கே
உைடய

ேநர்வழிை

ெகாள்�ங்.
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ﹷﻳﺎ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﺳ ﹷﻤﺎ ﹷﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ْﺍﻻﹷ ﹻﻣ ْي ﹷﻨﺎ
ெஷய்

தா�த

என்

ﹻيْ ﻋﹷﻄﹷﺂءﹱ �ﹷﻔﹻﻴْﺴﹱﺎ ﻣﹽ ْﺮ ﹷﺗﺰﹻﻳْ ﹱﻨﺎ
ﹹﺟ ْﺪ
ﹹ

ேபர

ெபற்

வ��வாசமான

ஒலிேய

ேநர்த்திய

கனதியான

ெகாைடைய எங்க�க அ�ள ���ங்க.

ﹽ
ﹷﺎﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺣﺏ ﹻ ْﻴ ﹻ� ْي ﹷﻳﺎ ﹹﻣ ﹻﻌ ْي ﹷﻨﺎ

எங்க�ைட
எங்க�க

நாயகேம>
தங்க�ய

ﹷﺎﻗﹻﻨْﻴﹷ�ﹻيْ ﻗﹹﺪْ�ﹻيْ ﻋﹷﻦْ �ﹹﻞﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻼﻡ ﹻ
ﹽ

எங்க�க

ெபா�ளான

ஹப�பானவர்கே>
ஒலிேய

எங்க�க

பழிப்படங்க

உதவ�

வ�ட்�

ெசய்கிறவர்க
எங்கை

ந�க்க

ைவ�ங்க.

ﹽ
ﺵ
ﹷﺎ�ﹻيْ ﻣﹷﺪﹷﺩﹹ ﺍﻟﺸﹷﻔﹷﺂ ﹻء �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻌﺎ ﹻ
ﺍﻙ ﹷﻩ ﹷﻴﺎ ﹷﺭﻓ ْﹻﻴ ﹷﻊ ْ ﹻ
ﺵ
ﺳ ﹷﹻﻮ ﹷ
ﺍﻻ ْﺟﺕ ﹷﹻﻴﺎ ﹻ

த�தி

ﺵ
�ﺍ ﹻ
ﹷﻗ ْﺪ ﻃﹷ ﹷﺎﺭ ﺑﹷ ﹷﻶ ﹹء ﻧﹷﺎ ﹻﻣ ْﺜ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹷ
ﹻ
ﻒ ْﹻ
ﺍﻻ ْﺣ� ﹷ�ﺍﻡ ﹻ
ﺑﹻﻩ ﹻ ﹷﺒﺎﺗﹻﻜﹹ ْﻢ ﹷﻳﺎ ﹷﺣﻠ ﹻ ْﻴ ﹷ

உயர்த்தியானவர்>

ெசௗக்கிய;

என்கி

உதவ�

சங்ை

உங்கைள

ேசகரமானவர்கே>
தவ�ர

எங்க�க

எங்க�ைட

நிர்வாகத்த

ேவறில்ை.

உங்க�ைட

நன்ெகாைடகளா எங்க பலாய்க ஈசல்ேபா பறந்ேதா வ�ட்ட.
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ﺎﻙ ﺍﹻﻟ ٰ ﹹﻩ ﹷﻨﺎ ﹹﺧ ْﻠ ﹱﻘﺎ ﹷﺣ ﹻﺴ ْي ﹷﻨﺎ
ﺍﹷ ْﻋ ﹷﻄ ﹷ

ﹷﺎﹷﻋْﻄﹻ�ﹷﻥْ ﻗﹷﺎﺻﹻﺪﹱﺍ �ﹷ ﹽ
ﹷ
ﻓﹱﺎ ﺭﹷ ﹻﺯﻳْ ﹷﻨﺎ
ﹷﺳ ﹷﻤﺎﺣﹹﻜﹹ ْﻢ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﻤﻔﹷﺎ ﹷﺩﺍ ﹻ
ﺕ ﹷ�ﻘ ﹻ ْي ﹷﻨﺎ

தந்தி�க்கிற.
தயாளமான

நற்�ணத்ை

உங்க

ﹻﻦْ �ﹹﻞﹻ ﹷﻋ ﹷﻨﺂ Òﹻ ﹷﻨﺎ ﹷﻭ ْ ﹻ
ﺍﻻ ْﺻ ﹻﻄ ﹷﻼﻡ ﹻ
ﹽ
அழகான

தா�ங்க.

உங்க�க

கனதிைய�ம

அல்லாஹுத்தஆ

>�சிறப்ைப

ஆண்டவ

எங்க�க

நம

ஆைகயால

மன்ன�ப்பாகி எங்க�ைட கஷ்டத்ைத இ�க்கத்ைத திட்டமா ந�க்க வ��ம.

ﹹﺣﹻﺒﹽﻜﹹ ْﻢ ﹷﻳ ﹷﺎﺭﺣ ْﹻﻴ ﹹﻢ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺆ ﹻﻣﻨ ﹻ ْي ﹷﻨﺎ
ﹹ
ﹷﻓ ﹷﺎ ْﻛ�ﹻ�ﹹ ْﻭﺍ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ﹹﻢ ﹷﺧ� ْ ﹱ�ﺍ ﹷﻋﻨ ﹻ ْي ﹷﻨﺎ

ﺎﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﺨﺂ Òﹻـ ﹻﻔـ ْي ﹷﻨﺎ
ﹷﺏﹷ ﹽ ْﻴ ﹷﻚ ﹷﻳﺎ ﹷﺍ ﹷﻣ ﹷ

நலைவ

ம� தில

எங்க

ﻒ ﺑ ﹻ ﹷﻨﺎ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻄﺎ ﹷﻭ ْ ﹻ
ﺍﻻﻧْﺘ ﹷﹻﻌﺎﻡ ﹻ
ﻓﹷﺎ ْﻋ ﹻﻄ ْ

�்நின

�உங்கள

ெசய்கிறவர்க

கி�ைப

�ஃம� ன்க�க

மி�தமாக்க ைவ�ங்க. பயந்தவர்க� கார்மான ஆனவர்கே எங்க ேப�ல உபகாரம
ெசய்வ ெகாண் ப��ரண கி�ைபயாக இ�ங்க.

ﹽ
�ٰﹽ� ﻋﹷ�ٰ� ﺧﹷ�ْ�ﹻ ﺍﻟْﻮﹷﺭٰى ﺑﹻﺎﻟﺘﹷ ﹷﻤﺎﻡ ﹻ
ﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ٍﺪ ﹷﺧ� ْ� ﹻﺍﹷ ْﻩ ﹻﻞ ْﺍﻻ ْﻗﺘ ﹷﹻﺴﺎﻡ ﹻ
�ﺍ ﻡ ﹻ
ﹷﻭ�ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭ ﹷﺻ ْﺤﺒﹻﻩﹻ ﺍ ْ� ﹻ ﹷ
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ﹷﻭ ﹷﻣ ْﻦ ﻏﹷ ﹷﺪﺍ ﹷﺗﺎ�ﹻ ﹱﻌﺎ ﺍﹷ ْﻋ� ﹷ� ْ ﹻ
ﺍﻻ ﹷﻣﺎﻡ ﹻ

சத்திய�ைடயவர்கள
அைலஹி

�ைஹரானவர்களாக

ஸல்லல்லா

�இமாம்கள

ம� தி�ம

�ஹம்ம

அஸ்ஹாப�க

நாயகம
ஆல

�நப

அவர்க

��அடங்கள
நம

ஆகிய

சங்ைகயா

ஹல்�க

ஏற்றமானவர்களாக
ம� தி�ம

வஸல்ல

உயர்த்திய தாப�ஈன்க ம� தி�ம அல்லாஹுத்தஆ ஸலவாத் ெசால்வானாக�.

�ﺍ ﹻﺭ  ﹷﺟﺎ ﹷء
ﹷﻭﺣﹹ� ﹻ ﹷي ﹷﻋ ﹻﻦ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ﹷﺠﺎﻭﹻﺭﹻﻳْ ﹷﻦ ْﺍﻻﹷ ْﺧ ﹷﻴﺎ ﹻﺭ  ﹷﻥ ﹽﹷ ﹷﺭ ﹹﺟ ﹱﻼ ﹻﻣ ْﻦ ﹹﻣ ْﺆ ﹻﻣ�ﹻ ْي ﹷﻣ ْﺪ ﹷﺭ ﹷﺍﺱ ْﺍﻻﹷ ْ ﹷ
ﹽ
ﹽ
ْﺦﹻ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﻣﹹﻮﹷﺟﹷ ﹷﻊ ﺍ ْﻟ ﹷﺒ ْﻄ ﹻﻦ  ﹷﺎﺷْﺘﹷ�ٰ� ﺍﹻﻟﹷﻴْﻩﹻ ﻣﹷﺎﻏﹷ�ﹷ ﹽ ﹷ� ﹹﻩ ﹻﻣ ْﻦ ﹹﻣ ْﻮﺭ ﹻﹻﺙ
ﹷﻘﹷﺎﻡﹷ ﺍﻟﺸﹷ
ﹽ
ﹷ
ﻩﹹ �ﹻﺴﹻﻜﹻ ْيﻨﹻﻩﹻ
ﺍﻥﹷﹽ ﺍﺷﹷﹽﻴْﺦﹷ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﺷﹷﻖﹽ ﺑﹷﻄْﻨ ﹷ
�
ﺍ ْﻟ�ﹷﻠﹹ ْﻮﻡ ﹻ ﹷﻭ ﹷﺯ ﹷﻭﺍ ﹻﻝ ﺍ ْﻟ ﹻﻔ ﹷﻄ ﹻﻦ  ﹷ ﹷ

ﹽ
 ﻣﹻﻨْﻩﹹ ﺷﹷﻴْﺌﹱﺎ ﻣﹻﺜْﻞﹷ ﺍﻟﻀﹻﻔ ﹷْﺪ ﹻﻉ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﺪﻳْ ﹻﺪ  ﹽﹹﻢﹷ ﹷﻻ ﹷﻡ ﺑﹷ ْﻄﻨﹹ ﹹﻩ ﺑ ﹻ ﹻﺤﻜْ ﹷﻤﺘﹻﻩﹻ
ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹻﺪﻳْ ﹻﺪ  ﹷﺎﹷ�ْﹷﺝ ﹷ

ﻟْﻌﹷﻠﹻﻴﹷ ﹻﺔ  ﹷﺎ ﹷﻗﺎﻣﹷﻩﹹ ﺑﹻﺮﹻﺟْﻠﹻﻩ ﹻ
 ﺍﻟﺴﹷﹽﻨﹻﻴﹷ ﹻﺔ  ﻓ ﹷﹷﻮ ﹷﺟ ﹷﺪ ﹹﺕ ﹷ ﹽﻴﹷﻘﹻـﻈﹱ ﺎ ﹷﻋ ﹷﻼ ﹷﻣ ﹷﺔ ﹷﺗ ْﺠﺮﹻﻳْ ﹻﺤ ٖﻩ � ﹻ ْي ﻇﹷ ﺎﻩ ﹻﺮ ﹻﺑﹷ ْﻄﻨﹻﻩﹻ
ﹽ
ﹽ
ﻟ�ﹷﹽ�ﹻﻳْ ﹻﻒ  ﹷﻌﹷﺠﹷﹽﺐﹷ ﺍﻟﹷﹽﺬﹻﻳْﻦﹷ ﺭﹷأﹷﻭْﻩﹷﺎ ﺑﹻﺤﹻﻜْﻤﹷﺔﹻ ﺷﹷﻴْﺨﹻﻨ ﹽ
ﹷﺎ ﺍﻟﻈﹷﺮﹻﻳْ ﹻﻒ  ﹷﺣﹹ�ﹻيﹷ ﻋﹷﻦﹻ ﺍﻟﺰﹷﹽﺁ Òﹻﺮ ﹻ
ﹷ
ْﻤﹹﺼﹷﺎﺏﹻ ﺑﹷﺎﻩﹻﺘﹱﺎ ﺑﹻﺎﹷﻧ ﹽ
ﹽﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﹷﺟﺂ ﹷء ﺑ ﹻﺎﺑْﻨﹻﻩﹻ
ﹷﺎﻛﹻﺘﹱﺎ �ﹷأٰى ﺍﹷﻥ ﹽﹷ
ﹽﻩﹹ ﺩﹷﻭﹷ ﹷﺭ ﹷﺭأ ْ ﹷﺳ ﹹﻩ �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻩ ٰﻮے
ﹷ

ﻴْﺦﹷ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﺍﹷﻣﹷﺮﹷ ﹹﻩ ﺑ ﹻ ﹷﺎْ ﻳﹷأْﺧﹹﺬﹷ ﺛﹷﻠٰﺜﹷﺔﹷ ﺷﹹﻌﹹﻮْﺭٍ ﹽﻣﹻ ْﻦ ﹷﺭأ ْ ﹻﺳﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹻﺴ� ْ ﹻﻥ ﹷﻭﻳﹹ ْﻠﻘ ﹻ ﹷﻴ ﹷﻩﺎ �ﹻ�
ﹽ
ﺸﹷﹽ
21

www.sufimanzil.org

ﷲ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﻠ ﹻ ْﻴ ﹹﻢ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﺒﹻ� ْ ﹹﻥ  ﺫٰﻟ ﹻ ﹷﻚ
ْﺍﻻ ﹷ ْﺭ ﹻ
ﺽ ﺍ ْﻟ ﹷﻤﺘﹻ� ْ ﹻﻥ  ﹷﻓﻔ ﹷﹷﻌ ﹷﻞ ﹷﻣﺎ ﺍﹷ ﹷﻣ ﹷﺮ ﹹﻩ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﻴﻘﹻ� ْ ﹻﻥ  ﻓ ﹷﹷﺸﻔﹷﺎ ﹹﻩ ﺍ ﹹ

ﹽ
ﹽ
ﹽﻢﹷ ﻋﹷ�ٰ� ﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ
 ﺍﷲﹹ ﻭﹷﺳ ﹷﻠ
ﹷﻀْﻞﹹ ﺍﷲﹻ ﻳﹹﺆْﺗﹻﻴْﻩﹻ ﻣﹷﻦْ �ﹷ ﹷﺸﺂ ﹹء ﹷﻭﺍ ﹹ
ﷲ ﺫﹹﻭﺍ ْﻟﻔ ْﹷﻀ ﹻﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﻈ ْﻴ ﹻﻢ  ﹷﹽ � ﹷ
�� ﹻﻥ  ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹷﻟﻤﹻ� ْ ﹷﻥ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹻﻌ ْﺮﻓﹷﺎ ﹻﻥ 
ﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ٍﺪ ﹷﺻﺎﺣ ﹻﹻﺐ ﺍ ْﻟ ﹹ ْ
ﹷﺻ ﹷﻼةﹹ ﺍﷲ ﹷﺳ ﹷﻼ ﹹﻡ ﺍﷲ

ﹷﻋ�ٰ� ٰﻃ ٰﻩ ﹷﺭ ﹹﺳ ْﻮ ﹻﻝ ﺍﷲ

ﹷﺳ ﹷﻼ ﹹﻡ ﺍﷲﹻ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺪﺩ ﹻ

ﹹﻮﹷ ﺍﻟْﻤﹷﻨْﻌﹹﻮْﺕﹹ ﺑﹻﺎﻟﺼﹷﹽ ﹷﻤ ﹻﺪ

ﹷﺻ ﹷﻼةﹹ ﺍﷲ ﹷﺳ ﹷﻼ ﹹﻡ ﺍﷲ

அவன

ﹷﻋ� ﹷ� ﺍ ْﻟﻤﹻ ْﻨ ﹷﻮﺍ ﹻﻝ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺠ ﹻﺪ

�சலாமாகிற

உைடய

தஆலா

ﹷﻋ�ٰ� � ﹻٰﺴ� ْ ْﻥ ﹷﺣﺏ ﹻ ْﻴ ﹻﺐ ﺍﷲ

அல்லாஹ

ﻩ ﹷﹹﻮ ْﺍﻻﹷ ْﺳ ٰﻤﻰ ﺑ ﹻ ﹷﺪﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ
்தக

ஸமதாகிய

உைடய

உதவ�ைய

�தி�கி�ைபயால நம்ம�க ெகா�த் பாக்கி ெபா�ளாக�ம சிறப்ை உைடயவர்களாக
வந்�தித ெஷய் தா�த என் தி�நாத்ை உைடய ஒலிய�ன ம� திலாய��க்�.

ﹷﺪﹷﺍ �ﹷ ﹽ
ْﻗﹱﺎ ﻟﹻ ﹷﻌﺎ ﹷﺩﺍ ﹻ
ﺕ

ﹽ
ﹷ�ٰ� ﻗﹹﻄْﺐﹻ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻌﺎ ﹷﺩﺍ ﹻ
ﺕ
ﹷﺳ ﹷﻤ ﹷﺎﻭ ْﺻ ﹱﻔﺎ ﹷﻛ ﹷﺴﺎ ﹷﺩﺍ ﹻ
ﺕ

ேமலாகிவ�ட்டார்.
வ�ட்டார்.

வர்ண�ப்ப

ைவக்கிறவர்களா

ﻩ ﹷﹹﻮ ْﺍﻻ ﹷ ْﻋ�ٰ� ﺑ ﹻ ﹷﺪﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ

பார்க்கி
்காட

�த்�கை

்மற

அற்�தங்கை

சீேதவ�த்தனத்ைத�ை

நைடெபறாத

வழைமய�ல

அவர்கள்த ெஷய் தா�த ஒலி என் உயர்த்திய நாமம ெபற்றவர்.
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ﹷﻋ� ﹷ� ْﺍﻻ ﹹ ﹷﻣ ﹷﺮﺍ ﺍﹹﻭ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹹﺤﻜْ ﹻﻢ

ﺎﻥ ﹷﺻﺎﺣ ﹹﹻﺐ ﺍ ْﻟ ﹻﺤ ﹷﻜ ﹻﻢ
ْ ﹷﻭ ﹹﺳﻠ ﹷْﻄ
ﹽ
ﻢْ ﻣﹻﹽﻦْ ﺻﹷﺎﺣﹻﺐﹻ ﺍﻟﻨﹻ ﹷﻘ ﹻﻢ
ﹷﻛ

ﹷﺣ ٰﻮى ﺑ ﹹ ْﺮ ﹱء ﺑ ﹻ ﹷﺪﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ

ேமற்ப ஒலியாகிறவர்க அதிகாரத்ை உைடய ராஜாக்க ேப�ல ஹிக்மத என்கி �ராயம
தங்கி சக்ரவத்த்தி இ�க்கிறார். ேவதைன சீக்�ள எத்தைனேய ேபர்க ேமல்ப
ெஷய் தா�த ஒலிய�ன ெபா�ட்�னா ச�க்கிய அைடந்தார்.

� � ﹷﹻﻌ ْﻢ
ﹷﻛﻤﹻ ْﻴ ﹷﻞ ﺍ ْﻟﻔ ْﹷﻮﺯﹻ ﺑﹷ ْ ﹻ
ٍ ﹷ� ﹷ ﹽيﹻ ﹷﺷ ْﻴ ﹹﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩ
�ரான�ய்யத்

ேசக�யம

ெபற்றவர்களாக

ெகாண்

நிஃமத்�க�ைட

ﹷﻭ ﹷﺻ ﹷﺎﺭﺑ ﹻ ﹷﺤ ْﻮﺯﹻ ﻧ ﹹ ْﻮﺭﹻ ﹹﻗ ﹷﺜ ْﻢ
ﹷ�ﹷﺎﻥﹷ �ﹻ�ﹻ ﹹﺭ ْﻭ ﹻﺡ ﻗ ﹻ ﹷﺪ ْﻡ
ﹻﹽ
நாய்கமாக�

ெபௗஜு

ச�த்திரமாக�

பாக்கியத்ை

�ர்வ�கத்

உைடய

�ரணம
�ஹின

ஹயாத்ை உைடயவர்க. ேமற்ப ெஷய் தா�த ஒலியாகிவ�ட்டார்.

�ﺍ
ﺑﹷ ﹷﺪﺍ �ﹻ� ﺍ ْ� ﹷﻜ ْﻮ ﹻﻥ ﹹﻣ ْﻨ ﹷﻌ ﹻ ﹱ

ﹷﻋ� ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹻﻌ ْﺮﻓﹷﺎ ﹻﻥ ﹹﻣ ْﻘ ﹷﺘ ﹻﺪ ﹱﺭﺍ

ﹷﻭﺑ ﹻ ْ ﹻ
�ﺍ
ﺎﻻ ْﻋ ﹷﻼ ﹻء ﹹﻣﺏ ْ ﹷﺘ ﹻ ﹱ

ﹽ
ﹹﻮﹷ ﺍﻟﺴﹷﺎ� ﹻ ْي ﺑ ﹻ ﹷﺪﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ

ெஷய்

தா�த

என்கி

உயர்ந

நாமம

உைடயவர்களாக�

உயர்த்திை

ெகாண்

நல்மாரய ெசான்னவர்களாக மஃ�பா இல்மி ேப�ல �த்ரத ெபற்றவர்களாக அத்த
வாசம வசி
� அ�க்�ம் மணம ெபற்றவர்களாக உலகத்தி ெவள�யாகி வ�ட்டார்.

ﹷﺻ ﹷﻼةﹹ ﺍﷲﹻ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻘ ْﺪ ﹻﺭ

�ﹷ
ﹷﻋ� ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺨ ﹷﺘﺎ ﹻﺭ ﺫﹻى ﺍ ْﻟﻔ ْ ﹻ
ﺎﺏ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ
ﹷﻣ ﹷﻊ ْﺍﻻﹷ ْﺻ ﹷﺤ ﹻ

சிறப்ை

உைடய

நாயனாகிய

ﹻﺰﹻ  ﺍﻟﺼﹷﹽ �ْ� ﹻÒﹷ�ﻝٍﺣﹷﺂ

அல்லாஹு

தஆலா

உைடய

ஸலவாத்தாகிற

ெப�ம

த�திைய உைடய ெத�வாக்கப்ப நம நப�யவர்க ேப��ம ஸப்ை ேசக�த் அவர்க
ஆல்க அஸ்ஹாப�க ேப��ம ெஷய் தா�த ஒலி ேப��ம உண்டாவதாக�.
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ﹽ
ﹷﺣﹹ�ﹻيﹷ ﻋﻨْﻩﹹﻢْ ﺍﹷ�ْﻀﹱﺎ ﺍﹷﻥ ﹽﹷ ﺑﹷ ْﺮ ﹷﻩﺎ ﹱﻣﺎ ﹷﺟﺂ ﹷء ﹻﻣ ْﻦ ﻓ ْﹷﻮ ﹻﻕ ﹷﺣ ْﻴ ﹷﺪ ﹷﺭﺍﺑﹷﺎ ﹻ
ﹷﺎﻟﹻﺒﹱﺎ ﻟﹻ ﹷﺮ ْﻭ ﹷﺿ ﹻﺔ
ﺕ ﺍ ْﻟ ﹷﻐﺎﻟ ﹻ ﹷﺒ ﹻﺔ 

ﻌْﺮﹻ ﻓﹷﻠﹷﻤﹷﺎ ﹷﻭ ﹷﺻ ﹷﻞ ﺍﹻﻟ ْﹷﻴ ﹷﻩﺎ ﹷﻭ ﹷﻗ ْﺪ
ﹷﻴْﺨﹻﻨﹷﺎ ﺍﻟﻨ ﹽﹷﺎﻗ ﹻ ﹷﻴ ﹻﺔ  ﹷﻭ� ﹻ ْي ﺑﹷ ْﻄﻨﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻘ ْﻮ ﹷﻟ ْﻨ ﹷﺠﺎ ﹻﻥ ﺨْﺸﹹﻮْﻓﹷﺎﻥﹻ ﺑﹻﺎﻟﺸﹷﹽ ﹽ
ﹷﹽﺍﻡﹷ �ﹷﹻﻳْﺤﹻﻩ ﺫﹻى ﺍﻟْﻔﹷ�ْﹻ �ﹷﹷأٰى ﺍﹷﻥﹷ ﹽ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﺍﹷ ْﻟ ﹷﻘﺎ ﹹﻩ ﹷﻣ ْﺸ ﹹﺪ ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْﻟ ﹷﻴ ﹷﺪﻳْ ﹻﻦ
ﹻ
ﹽ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﺦ ﹷﺭ�ﹻي ﺍ ﹹ

ﹷ� ﹷﺝ ﺍ ْﻟ ﹷﻘ ْﻮ ﹷﻟ ْﻨ ﹹﺞ
ﹷ� ﹷﺏ ﺑﹻﺮ ﹻ ْﺟﻠﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﺠﻤﹻ ْﻴ ﹻﻞ � ﹻ ْي ﺑﹷ ْﻄﻨﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﻠ ﹻ ْﻴ ﹻﻞ  ﻓ ﹷ ﹷ
ﺍﻟﺮﹻﹽﺟْﻠﹷ�ْﻥﹻ �ﹻيْ ﺭﹷﺑْﺾﹻ ﺍﻟﻨ ﹽﹷ ﹷﻩﺮ ﹻﻓ ﹷ ﹷ
ٰ� ﺍ ْﻟ ﹷﺨﻠ ﹻ ْﻴ ﹹﻞ  ﹽ
� ﹷﺝ
ﺍ ْﻟ ﹷﺒﻠ ﹻ ْﻴ ﹹﻞ  ﹷﻓﻠ ْﹷﻢ ﹷﻳ ْ ﹹ
� ﹹﺝ ْﺍﻻ ﹻ ﹹ
ﻢﹷﹽ ﺷﹷﻖﹷ ﺑﹷ ﹷﻄ ﹷﻨ ﹹﻩ �ﹻ ﹷﺴ ْﻴ ﹻﻔﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺴﻠﹹ ْﻮ ﹻﻝ  ﹷﻭﺍﹷ ْ ﹷ

ﹽ
 ﺍﻟْﺠﹻﺴْﻢﹻ �ﹻﺼﹹﻨْﻌﹷﺔﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﺸ ﹻﻢ
ﹷﻣﺎﻓ ْﹻﻴﻩﹻ ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹷﻘ ْﻮ ﹷﻟ ْﻨ ﹻﺞ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺸﻠﹹ ْﻮ ﹻﻝ ﹷ�ﹷﺎﻥﹷ ﺻﹷﺤﹻﻴْﺢﹷ
� ﹻ
ﻑ ْﺍﻻﹷﻧْﺏ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﺯﻛ ﹻ ﹷﻴﺎ ﹻء 
 ﹷ�ﹷﹽ� ﺍ ﹹ
ﷲ ﹷﻭ ﹷﺳ ﹽﹷ ﹷﻢ ﹷﻋ�ٰ� ﺍﹷ ْ ﹷ
ﹷﻠﹷﻮﹷﺍﺕﹹ ﺍﷲﹻ ﺑﹻ�ﹹﻞﹻ ﻓ ﹻﹷﻢ
ﹽ

ﹷ� ْﻐ ﹷ�� ﺍ ْﻟ ﹷﻩﺎﺩ ﹻ ْي ﹷﺧ� ْ ﹷ� ْﺍﻻ ﹹ ﹷﻣ ﹻﻢ

ﹹﻓﺰ ْ ﹷﺕ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹹﺤ ْﺴ�ٰ� ﺑ ﹻ ﹷﺬﺍﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﻜ ﹻﻢ

ﹽ
ﹷﺂÒﹻﺰﹱﺍ ﺑﹻﺎﻟْﺨﹷ�ْ�ﹻ ﻭﹷﺍﻟﻨﹻ ﹷﻌ ﹻﻢ

ﹷﺷ ْﻴ ﹷﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩ ٍ ﹷﺍ�ﹻ� ﺍ ْﻟﻌ ﹷﹻﺼ ﹻﻢ

ﹷﻳﺎ ﹷﺣﺏ ﹻ ْﻴ ﹻ� ْي ﹷﺯﺍ Òﹷﹻﺮ ﺍ ْﻟ ﹹﻘ ﹷﺜ ﹻﻢ

�கார்மானத்ைத�ை நாயகம ெஷய் தா�த ஒலிைய ஜியாரத் ெசய்�ம்ப�ய என
�நிஃமத்�கைள

நலைவ�ம

ெபா�ட்�னா

ஒலிய�ன

்இந

ெபா�ந்தி

ந�தி

ேநசேர

ேசக�த்தவனா இ�க்கி ஹாலில நன்ைமைய ெகாண் ந� ெஜயம ெபற் வ�ட்டா.
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ﹷﻳﺎ ﹷﺣﻜ ْ ﹱﹻ� ﻓ ﹷ
ﹷﺎﻕ ﺣﹻﻜْ ﹷﻤ ﹷﺘ ٗﻩ

ﹷﺣﺎﺫﹻﻗﹱﺎ � ﹻ ْي ﺍﹷ ْ� ﹹﻔ ﹻﺲ ﺍ ْﻟ ﹻﺤ ﹷﻜ ﹻﻢ

ْ ﻓ ْﹷﻀﻠﹹ ﹷﻚ ْﺍﻻﹷ ْﺯ�ٰ� ﹷﻗ ﹻﺪ
ﺍﺷ ﹷﺘ ﹷﻩ ﹷﺮﺍ

� ﹻ ْي ﺑ ﹻ ﹷﻼﺩ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﺮ ﹻﺏ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﺠ ﹻﻢ

ஹிக்மத என் �ராயத்ை உைடய இல்�கள� �ர்ைமயானவர்கள இ�க்கி ஹாலில
ஹிக்மத்�ை ஒலிேய அரப� ேதசங்கள�� அஜம ேதசங்கள�� உங்க�ைட ப�ரபல்
வ�ைஷயாகிற� ப�ரசங்கமாக வ�ட்ட.

� ﹷﺕ ﻗ ﹻ ْﻨ ﹷي ﹷﺘ ﹹﻩ
ْ ﺎﺏ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﻗ ْﺪ ﹻ
ﻃﹷ ﹷ
ﺎﻥ ﹷﻣﺎﺩ ﹻ ﹷﺣﻜﹹ ْﻢ
ﹷﺯﺍ ﹷﻝ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﻗ ْﺪ� ﹷ ﹷ

�ﻡ ﹻ
ﹻﻼﹱ ﻟﹻﹽﻠْﻌ ﺰﹻﹻﹽ ﹷﻭﺍ ْ� ﹷ ﹷÒﺂ

ﹽ
ﹻﻼﹱ ﻣﹻﹽﻦْ ﺷﹻﺪﹷﹽةﹻ ﺍﻟﻨﹻ ﹷﻘ ﹻﻢÒ
யா�ைடய

தங்க�ய

ெபா�ளாக

ந�ங்க

ஆகிவ�ட்�ர்கே

அந்

ஒ�வர

சிறப்ைப�

சங்ைகைய� ெபற்றவரா இ�க்கி ஹாலில மணம ெபற் வ�ட்டா. இன்� உங்கைள
�கழ்;� �தித்தவ ேவதைனைய உைடய க�ைச வ�ட் ந�ங்க வ�ட்டா.

ﹽ
ﺎﻥ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺪﺩ ﹻ
ﹷﻴْﺨﹹﻨﹷﺎ ﺍﻟﻠﹷ ْﺬﺑﹷ ﹷ

�ﺍ ﹷﻝ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺰْﻡ ﹻ
ﹻﻣ ْﻦ ﺑﹷ�ﹻ ْي ﺍ ﹻ ْ ﹷ
நம்�ைட

ெஷய் தா�த ஒலியாகிறவர்க நல்க�த் உைடய

இஸ்ராய�

மக்கள�

நின்� உதவ�ெகாண் ெவள�யான நாதாவாய��க்கிறார்.

ﺍﺏ ﹹﻣ ْﻨ ﹷﺘ ﹷﻘ ﹻﻢ
ﻧﹷﺂ ﹷء ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﻋ ﹷﺬ ﹹ

ﹷﺣ ْﺒﻠﹹ ﹷﻚ ْﺍﻻﹷﻗ ْٰﻮى ﹷﻣ ﹻﻦ ﺍ ْﻋ ﹷﺘ ﹷﺼ ﹷﻤﺎ
ﺍﹷﻧ ْ ﹷﺖ ﹹﻣ ْﻨﻘ ﹻ ﹹﺬﻧﹷﺎ ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹻﻌ ﹷﻠ ﹻﻞ

ﹽ
ﹻﺪﹷﻧﹷﺎ ﻣﹻﻦﹷ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻘ ﹻﻢ
ْﹹﻨْﺖﹷ ﻣﹹﺒ ﻌ

ேத�னால அவைர வ�ட�ம வ�த்த ெகாள்ளப்ப ேவதைன ந�ங்க �ராகி வ��ம. ெஷய்
தா�த

ஒலி

நாயகேம

ந�ங்க

தங்கடங்க

வ�ட்�

ஹலாஸாக்க �ராக்க ைவக்கிறவர்களா வ�ட்�ர்.
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ﹹﻛ ْﻨ ﹷﺖ ﹷﺟﺎﺩﹻﻳْﻩﹻ ﺑ ﹻ ﹷﻼﺗﹹ ﹷﻩ ﹻﻢ

ﺎﺭ ْﻣ ﹹﺖ ﹻﻣ ْﻦ ﻓ ْﹷﻀ ٍﻞ
ﻟ ْﹷﻴ ﹷﺖ � ﹻ ْي ﹷﻣ ﹹ
ﹻﻧﹷﹽ�ﹻ ْي ﹷﺍ ْﺷ ﹹﻩ ْﻮ ﻟ ﹻ ﹷﺤ ْﺒ ﹷﻮﺗﹻﻜﹹ ْﻢ

ﹽ
ﹷﺣْﺘﹷﻮﹻيْ ﺑﹹﺮْأﹱ ﻣﹻ ﹷﻦ ْﺍﻻﹷﻟ ﹻﹷﻢ

நாயகேம நாங்க நா�ய வ�ைஷைய எங்க�க சந்ேதகம தாங்க ெகா�த்தவர்கள
இ�க் ேவண்�ே ஏெனன�ல திடனாக நாங்க ெநாம்பலத் வ�ட்� �கம ெப�வதற்கா
உங்க தயாளக ெகாைடைய ஆைசக ெகாண்��க்கிே.

ﹻﹽ ﺳﹷﻠﹻﹽﻢْ ﺭﹷﺑﹷﹽ ﹷﻨﺎ ْﺍﻻﹷﺑْ�ٰ�

ﹻﻠْﺤﹷﺏﹻﻴْﺐﹻ ﻣﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ﹻﺪ ﹻﻥ ﺍ ْﻟﻘ ﹻ ﹷﺪﻡ ﹻ
ﹽ
ﹷﺍﻟْ�ﹷﹻﻳْﻖﹻ ﺍﻟﺘﹷﺎﺑﹻ�ﹻي ﺍ ْﻟ ﹹﻘ ﹷﺜ ﹻﻢ

ﹷﻋﹷ�ٰ� �ﻝﹻ ﹽ ﻭﹷﺍﹷ ْﺻﺤٰ ﺐٍ

மகா தயாள ப��ரணமாய பராப�த்� காப்பாற் எங்க�ைட ஆண்டவே �ர்வ�கமா
அவர்க
ம� தி�ம

ம� தி�ம

வஸல்ல

�ட்டத்தார

அைலஹி

நாதாக்களா

ஸல்லல்லா

�யர்ந

�ஹம்ம

அவர்கைள

ம� தி�ம

�ஹப
�

�உன

அஸ்ஹாப�க

ஸலவாத்� சலா�ம ெசால்லிய�.

�ﺍ ﹷﻣﺎ ﹻ
ﺕ
ﹽ
ﺍﻋْﻠﹷﻤﹹﻮْﺍ  ﺍﹷﻥﹷ
ﹽ ﺍﻟﺸﹷﻴْﺦﹷ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﺻﹷﺎﺣﹻﺐﹹ ﺍﻟْﻤﹷﻘﹷﺎﻣﹷﺎﺕﹻ ﺍﻟْﻌﹷﻠﹻﻴﹷ ﹻﺔ  ﹷﻭﺍ ْ� ﹷ ﹷ

ﻟْﺒﹷﻩﹻﻴﹷ ﹻﺔ 
ﺍﻟْﻤﹹ�ﹷﺎﺷﹻﻔﹷﺎﺕﹻ ﺍﻟﺴﹷﹽﻨﹻﻴﹷ ﹻﺔ  ﹷﻭ ﹷﻟ ﹹﻩ ﹷﻋ ﹷﻮﺁ Òﹻ ﹹﺪ ﹷﻋ ﹻﺪﻳْ ﹷﺪ ٌة  ﹷﻭﻓ ﹷﹷﻮﺁ Òﹻ ﹹﺪ ﹷﻣ ﹻﺪ ْﻳ ﹷﺪ ٌة 
ﹽ
ﹽ
ﺎﺏ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﻠﹹ ْﻮ ﹻﻙ ﺍ ْﻟ ﹹﻌ ﹷﻈﻤﺂ ﹻء  ﹽ
ﹷﺗﹷﺨﹷﺸﹷ ﹷﻌ ْﺖ ﹷﻟ ٗﻩ ﹹﺭ ﹹء ْﻭ ﹹﺱ ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﺒﺎﺑ ﹻ ﹷﺮة ﹻ
ﹽﹷﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﹷﺗ ﹷﺬ ﹽﹷ ْﺖ ﹷﻟ ﹹﻩ ﺭﹻ ﹷﻗ ﹹ
ﹷ

ﹷﻭ ْﺍﻻ ﹹ ﹷﻣ ﹷﺮﺁ ﹻء  ﹷﻭ ﹷﺯ ﹷﺍﻭ ﹷﺭ ْﺗ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺸﺎ Òﹻ ﹹﺦ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹹﻌﻠ ﹷﹷﻤﺂ ﹹء  ﹷﺗﹷﻨﹷﺰﹷﹽﻟ ْﹷﺖ ﺑﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻶ Òﹻ ﹷﻜ ﹹﺔ ﹻﻣ ْﻦ ﻃ ﹷﹻﺒﺎ ﹻﻕ

ﹽ
ﹷﺪﹽ ﹷﻭ ﹷﻻ ﺗﹹ ْﺤ�ٰ� ﺑ ﹻ ْ ﹻ
ﺎﻻ ْﺳﺘ ﹻ ْﻘ ﹷﺼﺎ ﹻء  ﹷﻓ ﹷﻠ ﹷﻘ ْﺪ ﺣﹹ� ﹻ ﹷي ﹷﻋ ﹻﻦ
ﻟﺴﹷ ﹷﻤﺂ ﹻء  ﹷﻭ ﹷﻟ ﹹﻩ ﺍﹷ ْ� ﹱﻀﺎ ﹷﻋﺠ ﹻ ْي ﹷﺒ ٌ
ﺎﺕ ﹽﺗﹹﺤ ﹹ
26
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ﹽ
ﹷ�ﹷ ْﺕ ﻟ ﹻ ﹷﻌ ﹷﺪﻡ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻮ ﹷﻟ ﹻﺪ ﹷﺧﺂ Òﹻ ﹷﻔ ﹷﺔ ﺍ ْﻟ ﹹﻌ ْﻘ ﹻﻢ  ﹽﹹﻢﹷ ﹷﺷ ﹷﺎﻭ ﹷﺭ ْﺕ
ﻣْﺮﹷءﹷةﹻ ﺻﹷﺎﺣﹻﺒﹷﺔﹻ ﺍﻟﻨﹻ ﹷﻌ ﹻﻢ  ﻧﹷﹽﻩﹷﺎ ﺗﹷﺤ ﹽ ﹷ

ﺎ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹻ
ﹷ� ْﻌ ﹷﻠ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎﻟ ﹻ ﹷﻢ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹻﻣ ﹷﻞ  ﹷﻭﺍ ْﻟ�ﹷﺎ ﹻﻣ ﹷﻞ ﺍ ْﻟﻔﹷﺎ ﹻﺿ ﹷﻞ  ﺑ ﹻ ﹷﺎ ْﻥ ﹷ� ﹻﺴ� ْ ﹷ� ﹻ�ٰ� ﺭﹷﻭْﺿﹷﺔﹻ ﺷﹷﻴْﺨﹻﻨﹷ ﹽ
ﻴْﺦﹻ ﺩﹷﺍءﹹﻭْﺩﹻ ﺍﻟْﻌﹷ�ﹻيﹻ  ﻓ ﹷﹷﻤ ﹷﻨ ﹷﻌ ﹷﻩﺎ ﹷﻣ ْﻨ ﹱﻌﺎ ﹷﺷ ﹻﺪ ْﻳ ﹱﺪﺍ  ﹷﻓ ﹷﺠﺂ ﹷء ْﺕ ﹻﻣ ْﻦ ﻏﹷ� ْ� ﹻ ﺍﹻﺫْ ﹻﻥ ﹷﺯ ْﻭ ﹻﺟ ٖﻩ
ﺸﹷﹽ
ﹽ

ﹷﹽ ﺭﹷأﺕْ ﺍﹷﻥﹷ ﹽ
ﹽ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﻣ ْﺸ ﹱﻴﺎ ﹷﺷ ﹻﺪﻳْ ﹱﺪﺍ  ﹷ
ﹽ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ
ﹷﻘﹷﺎﻡﹷ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ

ﹽ
ﻮْﻓﹱﺎ ﻣﹷﺼْﻨﹹﻮْﻋﹷﺎﺕٍ ﻣﹻﹽﻦْ ﺧﹷﻮﹷﺁﺹﹻ ْﺍﻻﹷ ْﻭ ﹷﺭﺍ ﹻﻕ  ﹷﻘﹷﺕ ﹷﻴﹷ ﹷﹽﻈ ْﺖ ﹷﻭﺍ ﹻﺟ ﹷﺪ ﹱة ﹷ� ْﻌ ﹷﻀ ﹷﻩﺎ ﹷﺭﺍﻗ ﹻ ﹱﻌﺎ
ﺎ ﺳﹹﻔ
�ْﻌﹷﻠ ﹷﻩ ﹹ
ﹷ
ﹽ
 ﻓﹷﺎ ﹷ�ﻠ ﹷ
ﺘْﻩﹹ ﺛﹹﻢﹷﹽ ﺣﹷﺒﹷﻠﹷﺘﹷﺎ ﺑﹻ�ﹷ�ﹷﻛﹷﺔﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ
ﹷﻠﹷﻤﹷﺎ ﹷﺭأﹷ ْﺗ ﹹﻩ ﹷﺻﺎﺣﹻﺏ ﹷ ﹹﺘ ﹷﻩﺎ ﺍﹷ ﹷﺬﺗﹹﻩﹹ ﹷ
� ﹻ ْي ﺛﹷ ْﻮﺑ ﹻ ﹷﻩﺎ ﺍ ْﻟﻤﹻﺰ ْ ﹷﻭﺍ ﹻﻕ  ﹽ
ﹽ
ﹽ� ﺍﷲﹹ ﻭﹷﺳﹷﻠﹷ ﹷﻢ ﹷﻋ�ٰ�
ﺍ ْﻟ ﹷﺤﻠ ﹻ ْﻴ ﹻﻢ  ﹽﹹﻢﹷ ﹷﻭ ﹷﺿ ﹷﻌ ﹷﻘﺎ ﹷﻭﻟ ﹷﹷﺪﻳْ ﹻﻦ �ﹻ ﹹﻘ ْﺪ ﹷﺭة ﹻﺍﷲﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﺨﺎﻟ ﹻ ﹻﻖ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﻠ ﹻ ْﻴ ﹻﻢ  ﹷ�
� ﹻ
ﻑ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺮ ﹷﺳﻠﹻ� ْ ﹷﻥ  ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻ ٰ ﹻﻣﻨﹻ� ْ ﹷﻥ 
ﺍﹷ ْ ﹷ
ﺑﹷﹽﻨﹷﺎ ﻳﹷﺎﺭﹷﺑﹽﻨﹷﺎ ﻳﹷﺎﺭﹷﺑﹷﹽ ﹷﻨﺎ
ﹷﺭ
ﹷ

ﹷﺭﺏﹻﹽ ﺻﹷﻞﹻﹽ ﻋﹷ�ﹷ� ﺍﻟﻨ ﹽﹷ ﹻ� ﹻي ْﺍﻻﹷﻓ ﹷْﻀ ﹻﻞ
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ﻟْﻤﹹﻜﹷﻤﹷ ﹻﻞ
ﹹﻔﹽ ْﻮﺍ �ﹻ ﹷﻘ�ْ� ﹻﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺠ ﹷﺘ ﹷ�� ﹽ
ﹹ

ﻤﹷﺎﺑﹻﺪﹷﺍءﹹﻭْﺩﹷ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹷ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﻌ ﹷﺘ� ﹻ ْي
ﹹ
ﹽ
ﹹﻣ ﹷﺘﺰﹷ ْﻣﺰ ﹻ ﹻﻣ� ْ ﹷﻥ ﺑ ﹻ ﹷﻤ ْﺪﺣﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺴ ﹷﺘ ْﺤ ﹷﺴ ﹻﻦ
ﺗﹹ ْﺠﺰﹷ ْﻭﺍﺑ ﹻ ٖﻩ ﹷﺧ� ْ ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹷﺠﺰﹷﺁ ﹻء ْﺍﻻﹷﻓ ﹷْﻀ ﹻﻞ

ஜனங்கே ெத�ந்ெத�க்கப் நிரப்பமாக்கப் உயர்த்தியாக்கப ெஷய் தா�த ஒலி
என் ேபர ெபற்றவர்க�ை கப்�க்க� அழகான அவர்க மத்ை ெசால்ல நின்
�தித்தவர்கள

இ�க்கி

ஹாலில

�ழந;�

நில்�ங்.

அதனால

ெரம்

வ�ைஷயான

ைஹரான �லி உங்க�க ெகா�க்கப்ப.

� ﺍ ْﻟﺒﹹ ﹷﻠ ﹷﻐﺎ ﹻء ﹷﻣ ْﺪ ﹱﺣﺎ �ﹷ ْﻛ�ﹻ�ﹹ ْﻭﺍ
ﹷﻳﺎ ﹷﻣ ْﻌ ﹷ ﹷ

ﹽ
ﹷ�ﹷ� ﺍﻟْﻤﹹﺼﹻﻴْﺐﹻ ﺍﻻْﹷﻣْﺠﹷﺪﹻ ﺍﻟْﻤﹹﻔﹷﻀﹷ ﹻﻞ
நாக�கமான

�ட்டங்க

வ�ைஷயாக்கப்ப

தைலைமத்தனத்

உைடய

சங்ை

பயங்கர தரக்�� நாயகம ெஷய் தா�த ஒலி ேப�ல மத்ை மி�தமாக்க ைவ�ங்க.

ﹷﺂءﹷ ﺍﻟْﺒﹷﺸﹻ�ْ�ﹹ ﺑﹻﺎﻟ�ﹽ ْﻭﺭﹻ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﻩ ﹷﻨﺎ
ﹹﹹ
ﹽ
ﻩْﺮﹻ ﺟﹷﻤﹷﺎﺩﹻي ﺍﻻْﹷﻭﹷ ﹻﻝ
ْ ﺍﹷﻭﹷﹽﻝﹻ ﺍﻟﺸﹷﹽ

ஜமாஅத்தி அவ்வ மாதம ஒன்றா ேததிய�ல ேமல்ப ஒலியவர்க�ைட வ�ஷயத்தி
�பேசாபன�ம சந்ேதாஷ� ெகாண் நல்மாராய வந் வ�ட்ட.

ٍ �
� ﹻﺳ ٖﻩ
ﹷﻳﺎ ﹹﺣ ْﺴ ﹷﻦ ﹷ ﹷ
ﻑ ﹻﻣ ْﻦ ﹷ ﹷ
ْ �ﺍ ﹷﻣ ﹻﺔ ﹹ
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ﺘﹷﻄيﹻﹽﺒﹱﺎ ﻣﹹﺘﹷﺰﹷﻳﹻﹽ ﹱﻨﺎ ﺑ ﹻ ْﺎﻻﹷ ْﻛ ﹷﻤ ﹻﻞ
ﹷ
ெரம்

நிரப்ப

ெகாண்

அலங்கார�

மண�ம

ெபற்றதாய��க்க

ஹாலில

அந்

ஒலியவர்க�ைட கந்� சங்ைகய� சிறப்�ைட அழ�க் நான ��ைமப்ப�கிேற.

ﺎﺍﹷﻳﹽﹹﻩﹷﺎ ﺍﻟ�ﹽﻓﹷﺂ ﹹء ﹷﺍﻩْ ﹷﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺘ ﹷﻔ� ﹷ ْﻥ
ﹹﹷ
 ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﺟ ﹷﻤ ﹻﻞ
ﹷﺗﹷﻨْﺴﹷﺆﹹ�ْ ﺍ�ﹹْﺱ ﹷ ﹽ

�த்�ப்ேபட

உைடய

சிறப்பா

ஜனங்கே

ெரம்

அழகான

ெஷய்

தா�த

ஒலியவர்க�ைட கந்��ை மறந் வ�டாத�ர்க.

ﹽ
ﻩﹹﻮﹷ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹽﹹ ﺍﻟْﻤﹷﺎﻩﹻﺮﹹ ﺍﻟْﻤﹹﻤﹷﺠﹷ ﹹﺪ

அவர்களாகிற

எல்ல

� ﹻ ْي � ﹹ ﹻﻞ ﻧﹷﺎﺩ ٍﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻄﺂ ﹻء ْﺍﻻﹷ ْﺟﺰﹷ ﹻﻝ

ஊர்கள��

மி�தி

பாக்கியத்ை

ெகா�ப்ப�ட

தைலைமத்தன

ெகா�க்கப்ப ேதர்ந நாதாவாகிய ஒலியாய இ�க்கிறார்.

வானேலாகத்�ைட

 ﹻ ﹷﻜ ﹹﺔ ﹽÒﹷﻨ ﹽﹷ ْﺖ ﹷﻣ ﹷﻶ
ﻟﺴﹷ ﹷﻤﺂ ﹻء ﺑ ﹻ ﹷﺮ ْﻭ ﹷﺿ ٍﺔ
ﹷﺗﹷﺰﹹﻭْﺭﹹﻩﹷﺎ ﺯﹷ ﹽ
ﻭْﺭﹷﺍ�ﹷﻌ ْﹻﻴ ﹻﻢ ْﺍﻻﹷﻧ ْ ﹷﺒ ﹻﻞ

மலக்�க

அவர்க

ரவ்ளாை

�ழந்

நிஃமத்�க

உள்ளவை ஜியாரத் ெசய்வ ேபால அைத ஜியாரத் ெசய்கிறார்.

ﹷﺗ ﹷﺬ ﹷﻟﹽﻠﹷﺖْ ﹽ
 ﻟﹻﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ� ﹻ ْي
ﺎﺏ ﺍﹷﻩْ ﹻﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﻠ ﹻْﻚ ﺍﹷﻗ ﹷْﻮى ْﺍﻻﹷ ْﺟ ﹷﺪ ﹻﻝ
ﺭﹻ ﹷﻗ ﹹ
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ெஷய் தா�த ஒலிக்கா ெரம் �ரண்� தத்�வ� உள் ராஜாக்க உைடய ேதாள
�யங்கெளல்ல பண�ந் வ�ட்ட.

ﹽ
ﹷﺎﺩﹻﻳْﻩﹻ �ﹻﺸﹻﺪﹷة ﹻ ﹷﺣﺎﻟ ﹻ ٖﻩ
ﹷﻣﻦْ ﻳﹽﹹﻨ

 ﻣﹻﻦﹷ ﺍﻟ�ﹷﻳْﺮ ﹻ ْﺍﻻﹷ ْﺧ ﹷﺒ ﹻﻞ
ﹷﻳ ْﺤﻮ ﹻ ﺍﻟْﺨﹷﻼ ﺹﹷﹷ
ﹽﹻ

யாராகி�ம ஒ�வன தன்�ைட கஷ் நிைலைமையப பற்ற ேமற்ப ஒலியவர்களைள
ெகஞ்ச

�ப்ப��வானாகி

�த்த

மிர�ம்ப�யா

அந்

தங்கடத்

வ�ட்�

ஹலாஸுப

ெபற்� ெகாள்வா.

ﹷﺒﹷ ﹹﻩ ﺑﹻﺰ ﹻﹷﻳ ﹷﺎﺭﺗ ﹻ ْﻩ
ﹷﻳﺎﻓ ْﹷﻮ ﹷﺯ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﺍ ﹽ

ﹷﻭ ﹷﻗ�ٰ� ﹷﻟ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﻨ ﹹﺬ ْﻭ ﹷﺭ ﹷﻭﺍ�ﹻ� ْﺍﻻﹷ ْﻋ ﹷﺪ ﹻﻝ
ேமற்ப

ஒலியவர்கை

ேநரப்பட

ஜியாரத்

காண�க்ைகை

ெசய்வ

நியாயமாக

ெகாண்

நிைறேவற்ற

�ஹப்பத

ைவத்

ைவத்தவ�ைட

அவர்க�க
பாக்கியத்�

நாெனன் ெசால்ேவ.

 ﹻﹻﺦ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹹﻤ�ٰيÒﹹﻛ ْﻦ ﹷﺭﺍﺣ ﹱﹻﻤﺎ ﹷﺷ ْﻴ ﹷﺦ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﺸﺂ
ﺴْﺘﹷﺤْﺴﹻﻨﹱﺎ ﻣﹽﹹﺘﹷ�ﹷﹻ ﹽ ﹱﻣﺎ ﺑ ﹻ ْﺎﻻﹷﻓ ﹷْﻀ ﹻﻞ

மஷாய��மார்க�க்ெகல்
ேத�னவ�க்

அவன

ெஷய்கானவர்க

நாட்டப்ப�

ெரம்

உங்கள�டத்த

வ�ைஷயானைதக

ெசய்தவர்களாய��ங.

�ﺑْ ﹻﻦ ﹷﻣ ْﻦ
ﹷﺍ�ْ�ﹹْ ﻣﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ﹱﺪﺍ ﹷﺍﺑﹷﺎﺑﹷ ْ ﹻ
�ﹻ ﹽْ ﻣﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ْﺪ ﹷﺗ ْﻢڣﹻ ﻥﹻ ﺍﻟْﻤﹹﺒﹷﺠﹷ ﹻﹽﻞ
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�ஹம்ம தம்ப என் ெபய�ைடயவ�ன �மாரரான �ஹம்ம அ�பக்க என்பவ�க
ந�ங்க உதவ� ெசய்�ங்.

 ﺍﻟﻨﹷﹽ�ﹻيﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﻋ ﹷﻈ ﹻﻢ
 ﺍﻻْﹻﻟٰﻩﹹ ﻋﹷ��
ﹷﹽ �
ﹽ
ﹷ

 ﺍﻟﺘﹷﹽﻜﹷﻤﹽ ﹻﻞ
ﻻْٰﻝﹻ ﻭﹷﺍﻟﺼﹷﹽﺤْﺐﹻ ﺍﹹﻭ�ﹻ�
ﹹ

வ�ப்பமாகி நம நப� �ஹம்ம ஸல்லல்லா அைலஹி வஸல்ல அவர்க ம� தி�ம
்ஸலவாத

அல்லாஹதஆல

ம� தி�ம

ேதாழமார்க

கிைளயார

அவர்க

நிரப்பத்�ை

ெசால்வானாக�.

ﺣﹹ�ﹻي ﻥﹷ ﹽ
ﷲ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﺍ ﹻ ْﻥ ﺍﹷ ْﻋ ٰﻄﻰ ﹷﺷ ْﻴﺌﹱﺎ �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨﺎﻡ ﹻ ﹹﺟﹻﺪﹷ �ﹻيْ ﺣﹷﺎﻝﹻ ﺍﻟْﻴﹷﻘْﻆﹻ ﺣﹷﻘﹱﹽﺎ
ﹽ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﺦ ﹷﺭ� ﹷﹻي ﺍ ﹹ
ﹷ
ﹷﺮﹷﻙﹷ ﻗﹹﺪﹷ ﹷﺍﻡ ﹷﺭ ْﻭ ﹷﺿﺘﹻﻩﹻ ﹽ
ﹽ
ﹻ� ﺍﻟﻠﹷ ْﻴ ﹻﻞ ﺍ ْﻟ ﹹﻤﻈْ ﻠ ﹻ ﹻﻢ  ﺩﹻﻳْ�ﹱﺎ
ﺑ ﹻ ﹷﻼ ﺍ ْ�ﻌ ﹷﹻﺪﺍﻡ ﹻ  ﺣﹹ�ﹻيﹷ ﺍﹷﻥﹷﹽ ﺍﻟﻨ ﹽﹷﺎﺫ ﹻ ﹷﺭ

ﹽ
ﹽﻩﹹ ﺍﺑْﻦﹹ ﺍﹷﻭٰى �ﹷﹻ�ْﻌﹱﺎ ﻓﹷﻘﹷﺎﻡﹷ ﻗﹹﺪﹷ ﹷﺍﻡ ﹷﺭ ْﻭ ﹷﺿﺘ ﹻ ٖﻩ
ﹽﹷ ْﻨ ﹹﺬ ْﻭ ﹱﺭﺍ ﻓ ﹷﹷﻌﺎ ﹷﺩ ﺍ�ﹻٰ� ﹷﻣ ْﻨﺰﹻﻟﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﻌﻠ ﹻﹷﻢ  ﻌ ﹷﹷﻀ
ﹷﹽﺎ ﺍﹷﺿﹷﺂءﹷ ﺍﻟﺼﹽ ْﺒ ﹹﺢ ﺍﹷ ْﻟ ﹷ�� ﺍﻟ ﹽﹻﻳْ ﹷﻚ ﹷﺣ ﹽﹱﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﹷﻓﻤﹻ ٖﻩ ﻧﹷﺰ ﹻ ْ� ﹱﻌﺎ  ﺫٰﻟ ﹻ ﹷﻚ
� ْ� ﹱﻌﺎ  ﹷﻠﻤ
ﹷﻣ ْﺪﻩ ْﹹﻮ ﹱﻓﺎ ﹷ ﹻ
ﹹ

� ﹷﻣﺂ ﹻء
�ﹷﹷﺍﻣﹷﺔﹻ ﺍﻟﺸﹷﹽ
ﹽ
ﻴْﺦﹻ ﺍﻟْﻤﹹﺒﹻ�ْﻥﹻ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹻ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ﹻﻌ� ْ ﹻﻥ  ﹹﺣ� ﹻ ﹷي ﹷﻋ ْﻦ ﹷ� ْﻌ ﹻﺾ ﺍﹷ ْﻩ ﹻﻞ ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ْﺪ ﹷﺭﺍ ﹻ
ﺱ ﺍ ْ� ﹹ ﹷ

ﻴْﺦﹻ ﺍﻟْﻤﹹ�ﹷﻡ ﹻ  ﹽﹹﻢﹷ
ﺂءﹷ ﻣﹷﻘﺎﻡﹷ ﺍﻟﺸﹷﹽ
ﹷﹽ
 ﹷﻧﹷ ﹽ ﹹﻩ ﺍﹷ ْﻭ ﹷﺟ ﹷﻌ ﹷﻠ ﹹﻩ �ﺫ ْﹷﺭﺑ ﹻ ْﻴ ﹷﺠ ﹷ
ﺎﻥ ﹷﹽ�ﹻيْ ﺍﹷﻋْﻴﹷﺖﹻ ﺍﻻْﹷﻃﹻﺒﹷﹽﺂ ﹷء  ﹷﻓ ﹷ

ﹽ
 ﺍﹻ�ٰ� ﻭﹷﻃْﻨﹻﻚﹷ ﺍﻟْﻤﹹﻌﹷﻠﹷ ﹻﻢ  ﹷﻭﺍﹷﻧ ْ ﹷﺖ ﹹ�ﻘ ﹻ ْﻴ ﹹﻢ ﻩﹹ ﹷﻨﺎ ﹷﺣﺏ ﹻ ْي ﹷﺒ ﹷﻚ ﺍ ْﻟ ﹷﺤﻤﹻ ْﻴ ﹷﻢ 
أٰى ﺍﹷﻧﹷﹽﻩﹹ ﻗﹷﺎﻝﹷ ﻟﹷﻩﹹ ﺍﹷﻥﹻ ﺍﻣْﺶ ﹻ

ﹽ
�ﻳْ ﹹﻢ  ﹷﻭ ﹷﺳ ﹷﺎﺭ ﺍ�ﹻٰ� ﺑﹷ ﹷﻠ ﹻﺪﻩ ﹻﺍ ْﻟ ﹷﻘ ﹻﺴ ْﻴ ﹷﻢ  ﹽ
ﻢﹷﹽ ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﺍﹹﻗ ﹻ ْﻴ ﹷﻢ ﹷﻗ ْﺪ ﹷﺭأٰى
ﹷﻔﹷﻌﹷﻞﹷ ﻣﹷﺎ ﺍﹷﻣﹷﺮﹷﻩﹹ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹹﺦ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹻ
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ﹽ ﺍﻟﺸﹷﹽﻴْﺦﹷ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﻋﹷﻨْﻩﹹ ﺫﹷ�ﹷﹷ ﻟﹷﻩﹹ ﺑﹻﺎﹷﻥْ �ﹹﻀﹷﻤﹻﹽﺦﹷ �ﺫﹷﺭْ ﺑﹻﻴْﺠﹷﺎﻥﹷ ﺍﻟْﻤﹹﻨ ﹽﹷﻔﹷ ﹷﺦ  ﹽ
ﹻﺎﻟﻨﹻ ﹷﺸﺂ Òﹻﹻﻖ

ﹷ ﹷﺭﺣ ْﹻﻴ ﹷﻠ ﹹﻩ
ﺍ ْﻟ ﹹﻤﺏ ْ ﹷﺘﺎ ﹷﻋ ﹻﺔ � ﹻ ْي ﺑﹷ ْﻊݤ�ﹷــﹹﻮْﺭﹻ ﺍﻟْﻤﹹﺮﹷﺳﹷﹽ ﹻﺦ  ﹷﻭ ﹷﻗﺎ ﹷﻝ ﹷﻟ ﹹﻩ ﺍﹷ ﹻﻥ ْ ﹹ
� ْﺝ ﺍﹻﻟ ْﹷﻴﻩﹻ ﹹﻣ ﹷﻩ ْﺮﻭ ﹻ ﹱﻻ  ﻢﹷﹽ ﺍﹷ� ﹽ ﹷ
ﹽ
ﺑﹷﻩﹹ �ﹻﺴﹷﻮْﻃﹻﻩﹻ ﺍﻟﺜﹷﻘ ﹻ ْﻴ ﹻﻞ  ﻓ ﹷﹷﺼ ﹷﺎﺡ
ﻴْﺦﹷ ﺭﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﻋﹷﻨْﻩﹹ �ﹷ
ﹻﺮﹷﻓﹻﻴْﻘﹻﻩٖ ﻣﹹﻌﹷﻮﹻ ﹱﹽﻻ  أٰى ﺍﹷﻥﹷﹽ ﺍﻟﺸﹷﹽ
ﹷ

ﺎﻥ ﹹﻣ ﹷﺘﹷ ﹽﻤﹻ ﹱﺮﺍ  �ﹻ ﹷﻔ ْﻘ ﹻﺪ
�ﺑ ﹹ ﹹﻩ � ﹻ ْي ﹻﺟ ْﺴﻤﹻﻩﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﺣ ﹷﻤﺮ ﹻ ﹷﻓ� ﹷ ﹷ
ﹹﺕ ﹷ ﹽﻴﹷﻘﹻﻈﹱ ﺎ ﹷﻗﺂ Òﹱﹻﻤﺎ ﹷﻋ ﹻﻦ ﺍ ْﻟ ﹷﻤﻘ ﹻ ْﻴ ﹻﻞ  ﹷﻓ ﹷﺎﺛﹷ ﹷﺮ ﹷ ْ
ﹷﺳ� ْ� ﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﺷ ﹷﻤ ﹷﺮ ﹷﻓ ﹷﺘ ﹷﻌ ﹽﹷ
 ﺍﻟﹷﹽﺬﹻﻳْﻦﹷ ﺭﹷأﹷﻭْﻩﹹ �ﹷﻌﹷﺠﹽ ﹱﺒﺎ ﹷﻛﺜﹻ� ْ ﹱ�ﺍ  ﹷﻭ ﹷﻗﺎﻟﹹ ْﻮﺍ ﹷﻣﺎ ﹷﺭأﹷﻳْ ﹷﻨﺎ ﹻﻣ ْﺜ ﹷﻠ ٗﻩ ﻋﹹ ﹹﺠ ﹱﺒﺎ
ﹹ

ﹷﺧ ﹻﻔ� ْ ﹱ�ﺍ  ﻓ ﹷﹷﺴ ﹷﺎﻭ ﺍﹻﻟ ْﹷﻴﻩﹻ ﹷﻓﻔ ﹷﹷﻌ ﹷﻞ ﺑ ﹻ ٖﻩ ﹷﻣﺎ ﺍﹷ ﹷﻣ ﹽ
ﹷﻩﹹ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹹﺦ ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﻮﺍ ﹹﺩ  ﹷ�ﹷﺎﻥﹷ ﹽ
 �ﹷﻘﹻﻴﹱﺎ ﻣﹻ ْﻦ ﹹﻣ ﹷﺼﺎﺑ ﹻ ٖﻩ

ﹽ
ﹽ� ﺍﷲﹹ ﻭﹷﺳﹷﻠﹷ ﹷﻢ ﹷﻋ�ٰ� ﻧ ﹹ ْﻮ ﹻﺭ ْﺍﻻﹷ ﹷْ
ﹽ
ﻣﹻﻨﹱﺎ ﻣﹻ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹻﻌ ﹷﻮﺍ۬ﺩ ﹻ ﹷ�
�ﻡ ﹻ  ﹷﻭ ﹷﻋ�ٰ� �ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤﺎﺑﹻﻩﹻ ْﺍﻻﹷﻧ ْ ﹹﺠ ﹻﻢ 
� ﺗﹷﺤﹻﻴﹷ ﹻﺔ
ﹷﺻﻠ ٰﻮﻭﹷﹽ�ﹷﺴْﻠﹻﻴْﻢٌ ﻭﹷﹽﺍﹷﺯْ� ٰ ﹽ

ﹽ
ﻟْﻤﹹﺼْﻄﹷ�ﹷ� ﺍﻟْﻤﹹﺨْﺘﹷﺎﺭﹻ ﺧﹷ�ْ�ﹻ ﺍﻟْ�ﹷ�ﹻﻳﹷ ﹻﺔ
ﹷﻋ� ﹷ�
ْ
 ﺍﻟْﺤﹷﻤﺪﹹ ﹻﻪﻠﹻﻟ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ﹻﻌ� ْ ﹻﻥ ﺑ ﹻ ﹷﺮ ْﺣ ﹷﻤ ٍﺔ

ﹷ�ٰ� �ﹹﻞﹻ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﺍ ْ� ﹷﺸﺎ ﹹﻩ ﹷﺧ ْﻠ ﹱﻘﺎ ﺑ ﹻ ﹻﺤﻜْ ﹷﻤ ٍﺔ
ﹽ

ஹிக்மத என் �ராயம ெகாண் உண்டாகி ஹல்கடங்கள ேப�ல கி�ைப ெசய்கிற
ெகாண் உதவ� ெசய்�ம்ப�யாக அல்லாஹ தஆலா�க்காய��க்.
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ﺮﹷﺍﺷﹷﻴْﺦﹹ ﺩﹷﺍءﹹﻭْﺩٍ ﺣﹷﻜﹻ�ْﹱ ﻣﹽﹹﻨ ﹷ ﹽﻘﹻ ﹱﻴﺎ

சங்கட>

ﹷﻨﹷﺎ ﻣﹻﻦْ ﻓﹷﻀﹻﻴْﻊﹻ ﺍﻻْﹷﻣْﺮﹻ ﻣﹻﻦْ �ﹹﻞﹻ � ﹻ ْﻘ ﹷﻤ ٍﺔ
ﹽ

ேவதைன

அடங்கை

வ�ட்�

நம்ை

ஹஸாலாக்க

ைவக்கிறவர்களாக

ஹிக்மத் உைடயவர்களாக� இ�க்கி ஹாலில ெஷய் தா�த ஒலிைய ஆண்டவ
பைடத் ெவள�யாக்கினா.

 ﹻﹻﻖÒ� ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﻘﺂ
� ﹹﺍﻡ ﺑﹷ ْ ﹹ
ﻩ ﹷﹹﻮ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎﺭ ﹹﹻﻑ ﺍ ْﻟﻤﹻ ْ ﹷ
ﹻﻤﹷ ﹻﺔÒﹹﻮﹷ ﺍﻟْﻤﹷﺎﻩﹻﺮﹹ ﺍﻟْﻤﹷﺸْﻩﹹﻮْﺭﹹ ﻋﹻﻨْﺪﹷ ﺍﻻْﹷ
ﹽ

அவர்க சங்ை ெபற் ஆ�பாக�ம> ஹகீ கத்ைத�ைட ச�த்திரமாக� இமாம்கள�டத்த
ப�ரஸ்தாபமா ேதர;ச்ச உைடயவர்களாக� இ�க்கிறார்.

ﹽ
�ﻓ ﹻ ٖﻩ
ﹷﺪﹻ ﺍﺷْﺘﹷﺎﻗﹷﻩﹹ ﺍﻟْﻔﹹﻀﹷﻶﹷءﹹ ﻣﹷﺪْﺣﹱﺎ ﻟﹻ ﹷ ﹷ
ேமன்ைமயா
இ�க்கி

 ﹻﺰﹻﻳْ ﹷﻦ ﺑﹻﻨ ﹻ ْﻌ ﹷﻤ ٍﺔÒﹷﻭ ﹷﺍﺛ ْ ﹷﻨ ْﻮﺍ ﹷﻋﻠ ْﹷﻴﻩﹻ ﹷﺣﺎ

நாதாக்கெளல்ல;

ஹாலில

நிஃமத்ைத�

ேமற்ப

ஒலியவர்க�ைட

ெபற்றவர்களாய��க்

சிறப்ைப

ஹாலிேல

�கழ்ந்தவர்க

அவர்கை

ஆைசக

ெகாண் �தித்தார்.

ﹽ
ﹻﺾﹹ ﺍﻟْﺠﹹﻮْﺩﹻ ﻭﹷﺍﻟﺴﹷ ﹷﺨﺎÒﹽﺎﻓﹷﺎ
ﹻيﹽﹹ ﺍﻟْﻤﹹﺤﹷﻴ
ﹷ
�ﹻيْ ﺍﹷﺩﹷﺍءﹻ ﺍﻟْﻌﹷﻄﹻﻴﹷ ﹻﺔ
ﹽ
ٍْ�ﹷﻣﹹﺨْﺠﹻﻞﹹ ﺑﹷ

�கம அழகானவர்க> தர்ம� ெகாைட�ம ஒள�க்க ெசய்கிறவர்; ெகாைட ெகா�ப்பதி
கடைலப ேபால தாராளமாக ஈபவர்க.
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ﹷﻠﹷﻤﹷﺎ ﺍﹷ ﹷﺗﺎﻧﹷﺎ ﻓ ْﹷﻀﻠﹹ ﹹﻩ ﹹﻣ ْﺒﻌ ﹷﹻﺪ ﹽ
ﻟﻀﹷ ﹷﻨﺎ
ﹽ
ﹷﺤﻮْﻧﹷﺎ ﺑﹻﻩٖ ﻣﹻﻦْ �ﹹﻞﹻﹽ ﻩﹷﻢﹽٍ ﹽﻭﹷ ﹷﻏـ ﹽﹷـ ٍﺔ

கஷ்டத்

ந�கக்கினதாய��க்க

ஹாலிேல

அவர்க�ைட

வ�ைஷ

நம்மிடத்த

வந்

ெபா�� அவர்க ெபா�ட்�னா வ�யா�லம �க்க அடங்கை வ�ட்� நாம ஈேடற்ற
ெபற்ேறா.

ﹷﺟ ﹻﺴ ْﻴ ٌﻢ ﹷﻋـ ﹻﻈ ْﻴ ﹹﻢ ﺍ ْﻟ ﹷﻘ ْﺪﺭﹻ ﹷﻋـﹷﹽ ﺛﹷ ﹷﻨﺎ ﹹﺅ ﹹﻩ

ﺟﹷﻤﹻﻴْﻞﹹ ﺍﻟْﻮﹷﺟْﻩﹻ ﺧﹷ�ْ�ﹹ ﺍﻻْﹷﺣﹻﺒﹷ ﹻﺔ
ﹻيٌﹽ
ﹽ
�கழ

சிறப்பா

த�தி

வ�ப்பமானவர்.

�க�க்

பாத்திய�ைடயவர்.

�கம

அழகானவர்க. ஒலிமார்க�க்ெகல் ஏற்றமானவர்.

ﺟﹹﻮْﺩﹹﻩ �ﹹﻞﹷﹽ ﺍﻟْﺒﹻﻼﹷﺩﹻ ﻣﹹﺤ ﹽ
ﹷﺴﹷ ﹷﻨﺎ
ﹷﻼ ﹹ
பட்டணங்

அடங்கள��

ﹷ�ﺍ ﹷﻣ ﹹﺘ ٗﻩ ﹽ
ٍ ﹷﻠﹷ ْﺖ ﻧ ﹷ ﹷﻤﺂ ﹱء �ﹻ ﹹﺸ ْﻩ ﹷﺮة
ﹷ
அவர்க�ைட

உபகாரக

ெகாைட

உற்பத்தி

வ�ட்ட.

அவர்க�ைட கராமதத்�க� ப�ரஸ்தாபத்�ட மி�தமாக ெவள�யாகி வ�ட்ட.

��பத்
ெசய்வதா

பலாையக

ﹽ
ﹷﻜﹷﻢْ ﻣﹻ ْﻦ ﹷﺳﻘ ﹻ ْﻴ ٍﻢ ﹷﺯﺍ ﹷﻝ ﹷﻋ ْﻦ ﹻﺟ ْﺴﻤﹻﻩﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻨﺎ
ﹽ
ﹻﺰﹷﻭْﺭﹷﺗﹻﻩٖ ﻟﹻﻠﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺣﺎ�ﹻي ﺮﹷﹽﺯﹻﻳﹷﹽ ﹻﺔ

காத்�

எத்தைனேய

ெகாள்�ம்ப�ய

வ�யாதிகைள

ெஷய்

உைடயவர்கள�

வ�யாதிகள�ன வ�த்த ந�ங்க �கமைடந்தார்.
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திேரகத்ை

ஜியாரத்�

வ�ட்�

அந்
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�ﺍ ﹷﻣﺎ ٍ
ﹽ
ﺕ ﺍﹷ ﹷﺗ ْﺖ ﹷ� ْﻌ ﹷﺪ ﹷﻣ ْﻮﺗ ﹻ ٖﻩ
ﹷﻜﹷﻢْ ﻣﹻ ْﻦ ﹷ ﹷ
ﹷﻛ ﹷﺬﻗﹷﺒ ْﻠﹷﻩﹹ ﺣﹹﻜﹻﻴﹷﺖ ْ �ﹻﻐﹷ�ْ�ﹻ ﺍﻟْﻤﹹﺤ ﹽ
ﹷﺪﹷة ﹻ

எத்தைனேய கராமத்�க அவர்க�ைட வபாத்�க் ப�ற� நடந் இ�க்கிற. அ�ேபால
ேபசி

நடந்ததாக

�கராமத்�க

மட்�ல்ல

வபாத்�க

�்�ன

அவர்க�ைட
வரப்ப�கிற.

ﹷﺪﹷﺕْ ﺷﹹﻩْﺮﹷةﹱ ﻣﹻ ْﻨ ﹹﻩ ﹷﺧﻮﺍﺭ ﹹﹻﻕ ﹷﻋﺎ ﹷﺩة ٍ
ﹽ
ﹽﺒﹷﺔٌ ﻣﹷ ْﻦ ﹷﺷﺎﻓ ﹷﹷﻩﺎ ﹷﻋ� ْ ﹷﻥ ﻧ ﹷـﻈْ ﹷﺮة ٍ
ﻌﹷﺠ ﹽ
ﹷ

�்கண்ணா பார்த்தவர ��ைமயா�ம்ப�யா காhமத்�க ேமல்ப ஒலியவர்கள� நின
பஸ்காரமா ெவள�யாகிவ�ட்ட.

ﹷﺣﻜ ْﹻﻴ ٌﻢ ﻓ ﹷﹷﻼﹻﻜﹷﻢﹹ ﺍﻻْﹷﻃﹻﺒﹷﹽﺎ ﹷﺷﺏ ﹻ ْﻴ ﹷﻩ ٌﺔ
ﹽ
 ﺍﻟْﻐﹷﺮْﺑﹷﺎ �ﹷﻔﹻﻴْﻌﹱﺎ ﻻﹻﹽﹹﻣﹷ ٍﺔ
ﺤﹻﻜْﻤﹷﺘﹻﻩ ﹻ

்நிகரற
ஒப்பா

இ�க்கிறார்.
எல்லா

ஹகீ மாக

�்ஹிக்மத

ெசய்�ம்ப�ய

ைவத்தியர்க�ை

ப�ரேயாஜனம

்மற

�்ஹிக்மத

�உம்மத்�க
அவர்க�ைட
மாட்டா.

ﻟْﺘﹹﻚﹷ ﻳﹷﺎ ﺍﹷﷲﹹ ﺭﹷﺏﹽ ﺍﻟْ�ﹷ�ﹻﻳﹷﹽ ﹻﺔ
ﹷأ
ﹷ

�ﺑﹷ ٍﺔ
ﹹﻣ ﹷﻌﺎﻓﹷﺎ ﹷة ﹷﺍ ْﻣ ﹷﺮﺍ� ْﹻي ﹷﻭﺍ ﹻ ْ� ﹷﻌﺎ ﹷﺩ ﹹ ْ
� ﹷﻣ ﹻﺔ ﹷﺷ ْﻴ� ﹻ ْي ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩ ﹻ ﹻﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ� ﹻ ْي
ﺑﹻ ﹹ ْ
ﹽ
ﹽ�ﹻيْ ﻭﹷﺍﹻ�ْﻌﹷﺎﺩﹷﻋﹻﻠﹷ ٍﺔ
ﻏﹹ�ْﹷﺍﻥﹷ ﺯﹷﻻ
ﹷ
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ஹல்�கை எல்லா பைடத் வளர்ைமயாக் ைவத் வ�கிற ஆண்டவாகி அல்லாஹ்
எங்க�க
�கமாக்க

ெஷய்காகி
இன்�

ெஷய்

வ�த்த

தா�த

ஒலிய�ன

தங்கடங்க

ந�க்க

ெபா�ட்டா

எங்க

எங்க

ப�ைழகைளப

வ�யாதிகைள

ெபா�ப்பைத�

உன்ன�டத்த நாங்க ேகட்கிேறா.

சிறப்ைப

ெகாண்

ﹷﺎﺿﻤﹻ� ْ ﹷ�� ْﹻي
ﹷﻭ ﹷﺗ ْﺨﻠ ﹻ ْﻴ ﹷﺺ ﺍﹷ ْﻋ ﹷﻤﺎ� ﹻ ْي ﹷﻭﺍ ﹻ ْﺻﻔ ﹷ
ٍ ﺸﹷﻴْﺦﹻ ﺳﹹﻠﹷ�ْﹷﻥ ﹷ  ﺍﻟْﻌﹷ�ﹻيﹻﹽ �ﹻﻌﹻﺰﹷﹽة

உயர்த்திய

இ�க்�ம்ப�ய

ெஷய்

�ைலமான

ஒலியவர்க

ெபா�ட்டா�

ﹽ
 ﺟﹷﻼﻝﹻ ﺍﻟﺪﹻﹽﻳْﻦﹻ
 ﻭﹷﺍﻟﹻﺪﹻﻩﹻ ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي
ﹷﺣْﻤﹷﺪ ﹷ
ﺎ ﹷ
ﺘﹻﻤﹷ ٍﺔ
ﺑﹹﻮْﻩﹹ ﺩﹹ�ﹻيْ ﻟﹷ�ﹷﹽيْ ﻏﹷ�ﹻيْ ﺑﹻﺕﹷ ﹽ
ﹽ
ﹹﻮﹷ ﺍﻟْﻌﹷﺎﻟﹻﻢﹹ ﺍﻟْﻤﹷﺸْﻩﹹﻮْﺭﹹ ﺍﹻﺑْﻨﹱﺎ ﻟﹻ ﹷﺸ ْﻴﺨ ﹻ ﹷﻨﺎ
ﻠﹻﻴﹷ ﹻﺔ
� ﹷﻟﹽيْ ﻋﹷﺎﻟﹻﻢﹷ ﺍﻟْﻤﹹﺜﹷ ﹽ
ﹷﺍ� ﹻ ْي ﺑﹷ ْ ﹻ

எங்க உஸ்தா அ�பக்க லப்ைபஹி ஆலி�ல அல்லாமத உைடய �மாரராகிய கீ ர்த்த
ெபற் ஆலிமாகிய ெலப்ை ெஙான � ஆலிம என் பட்ட ெபயர ெகாண் �ஹம்ம அப்�
காதிர

ஆலிம

�ைலமான

என்

ெசாந்த

ஒலியவர்க�க

ெபயர

த�த்தவர்க�

தகப்பனா�மாகி

அஹ்ம

�மார�மான
ஜலா�த்த�

ேமற்ப
என்

ெஷய்

ஒலி�ைடய

ெபா�ட்டா� ஆண்டவே எங்க அமைல கலப்ப�தலாக் எங்க கல்ை ெதள�வாக்க
ைவப்பை உங்கள�டத்த நாங்க ேகட்கிேறா.

ேநர்ைம�

அழ�ம

ﹷ
ﹽ
ﻟﹻﺪﹷﺍءﹹﻭْﺩﹻ ﻥﹻ ﺍﻟﺴﹷ�ﹻ ْي
ٍﹷﻈﹷﻤْﺖﹹ �ﹷﺍﻣﹷﺎﺕ
ٍ ﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ْﺪ ﹷﺍﺑ ﹹ ْﻮﺑﹷ ْ�ٍ ﹹﺳ ﹷﻤﺎ ﹹﻩ ﺑ ﹻ ﹷﺪ ْﻋ ﹷﻮة

ெபா�ந்தி

ெஷய்

தா�த

ஒலியவர்க�ைட

கராமத்�கை

�ஹம்ம அ�பக் என் ெபய�ைடய மிஸ்கீனாகி நான ைபத்தாக ேகார்ை ெசய்ேத.
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يْ ﻋﹷ�ﹷ� ﺍﻟْﻤﹹﺨْﺘﹷﺎﺭﹻ ﻣﹻﻦْ �ﹹﻞﹻ ﹷﻣ ْﻦ ﹷ� ﹷﺸﺎ
ﹹﺻﹷ� �
ﹽ
நாயகம

்நம

�ﻝٍ ﻭﹷﹽﺍﹷﺻْﺤ ﹷﺎﺏٍﺍﹷﺣﹷﻘﹽ ْﹹﻮﺍ ﻟ ﹻ ﹷﺮ ْﺣ ﹷﻤ ﹻﺔ

்ெத�ந்ெத�க்கப

�்நின

�அடங்கள

பைடப்�க

்பைடத

நாயன

�்�ஹம்ம �ஸ்தப ஸல்லல்லா அைலஹி வஸல்ல அவர்க ம� தி�ம ரஹ்மத
�்ஸலாத

நாங்க

ம� தி�ம

ேதாழமார்க

கிைளயார்க

அவர்க

பாத்தியமாகி
ெசால்கிேறா.

ﹽ
ﹽﻚﹷ ﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ ﹹﻣ ﹷﺤ ﹽﻤ ٍﺪ ﹹﺳﻠ ﹷْﻄﺎ ﹻﻥ ْﺍﻻﹷﻧْﺏﹻﻴﺂ ﹻء  ﹷﻭﺑ ﹻ ﹷﺎ ْﻭﻟﹻﻴﺂ Òﹷﹻﻚ ْﺍﻻ ﹷ ْﺯﻛ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء
ﹽ
ﻟﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷ ﹷﺳﹷﹽﻠْﻨﹷﺎ ﺑﹻﺠﹷﺎﻩﹻ ﻧﹷﺏﹻﻴ ﹻ

ﹽ
ﹽ ﺍﻟْﻤﹹ�ﹷﻡ ﹻ
ْﺪﹻ ﺍﻟْﻘﹷﺎﺩﹻﺭﹻ ﺍﻟْﻤﹹﻌﹷﻈﹷ ﹻﻢ  ﹷﻮْﻟٰﻨﹷﺎﻣﹹ�ْيﹻ ﺍﻟﺪﹻﹽﻳْﻦﹻ ﺍﺑْﻦﹻ �ﹷﹷ�ﹻي ﹻ ﹷ ﹽ
ﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻣﹹﺤْيﹻ ي ﺍﻟﺪﹻﹽﻳْﻦﹻ ﻋﹷﺒ
ﹽ
ﹷﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ ٰﺧﻮﻩ ﺳﹷﻴﹻﹽﺪﹹ ﻋﹷﻼﹷ ﹽ
ﻤﹻﻴْﺪﹻ ﺍﻟْﻤﹹﻌﹷﻠﹷ ﹻﻢ  ﹽ
ْ�ﹻيﹻ
 ﹷﺳﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺷﹷﺎﻩﹻ ﺍﻟْﺤﹷ
ءﹻ ﺍﻟﺪﹻﻳْ ﹻﻦ ﺍ ْﻝﭽ ﹽ

ﺪﹻﻧﺎ ﻧﹷ�ﹷﹽ�ْ ﺻﹷﺎﺣﹻﺐﹻ ﺍﻟْﻤﹷﺰْﻩﹷﺮ ﹻيﹻﹽ ﻭﹷﺳﹷﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺗﹷﺎﺝﹻ ﺍﻟﺪﹻﹽﻳْﻦﹻ ﺍﻟْﻤﹷﺪْﻩﹷﺮﹻي ﹻ ﹽ
ﹽ ﻭﹷﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ
ْﺍﻻﹷﺛ ْ ﹷﺮﻡ ﹻ  ﹷ
ﹽ
ﹽ
ﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺭﹷﺍﻭﹹﺗﹷ ْﺮ ﹷﺻﺎﺣ ﹻﹻﺐ
يْ ﻭﹷﺳ
ﹷﻴﹻ ﹻﺪ ﺍﹻﺑْ ﹷﺮﺍﻩ ْﹻﻴ ﹷﻢ ﺍ ْﻟ� ﹷ ْ�ﺑﹷﺎﺩ ﹻ ْي  ﹷﺳﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻣﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ﹻﺪ ﺍ ﹽﻟﺰﹷ ﹷﻩﺎ ﹷ

ْﻤﹷﻜﹻ�ْﻥﹻ ﻭﹷﺳﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺍﹻﺑْﻨﹻﻩٖ ﻧﹷيْﻨﹷﺎ ﻣﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ﹹﺪ ﹷﺻﺎﺣ ﹻﹻﺐ ْﺍﻻﹷ ﹻﻣ� ْ ﹻﻥ  ﹷﺳﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺻﹷﺪﹷﻗﹷﺔﹻ ﺍﷲﹻ ﻟﹷﺏﹷ ﹽ ْﻴﻩﹻ
ﹷ

ﻠﹻﻴﹷﺎﺭﹻ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹻ ﺍ ْﻟﻔﹷﺎ ﹻﺿ ﹻﻞ  ﹽ
ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎﻟ ﹻ ﹻﻢ ﺍ ْﻟ�ﹷﺎ ﹻﻣ ْﻞ  ﹽ
ﹷﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ ﺍ ْﻟ ﹹﻘ ْﻄ ﹻﺐ ﹷﺷﺎ ْﻩ
ﹷ ﺳﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ ﺍﻟﹽﻴْﺦﹻ ﻣﹹﺜ ﹷ
ﹽ
ﹽ
ﹷ
ْﺪﹹ ﺍﻟْﻘﹷﺎﺩﹻﺭﹻ ﺍﻟْﻤﹹﻠﹷﻘﹷ ﹻﺐ
�ﹻيْ ﺑﹷ�ْﹻ ﻟﹷﺏﹽﻴْﻩﹻ ﺍﻟْﻌﹷﺎﻟﹻﻢﹻ ﺍﻟْﻌﹷﻼ ﹽﹷ ﹷﻣ ﹻﺔ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹻﻣ ﹻﻞ 
ﹷﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺍﹻﺑْﻨﹻﻩٖ ﻣﹹﺤﹷﻤﹽﺪﹹ ﻋﹷﺒ
ﹷ
ﹷ�ﹷﹽيْ ﻏﹷ�ﹻيﹻﹽ ﺍﻟْﻌﹷﺎﻟﹻﻢﹻ ﺍﻟﻨ ﹽﹷﺎﺑ ﹻ ﹻﻞ  ﹷﺳﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﺍﹷﺣْﻤﹷﺪﹹ ﺟﹷﻼ ﻝﹷ ﹽ
ﹻ ﺍﻟﺪﹻﻳْ ﹻﻦ ْﺍﻻﹷ ﹷﻗ ﹷﻮﻡ ﹻ ﹷﻭ ﹽ
ﹷﻴﹻ ﹻﺪﻧﹷﺎ ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ
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ﹽ
ﺎﺏ
ﺍ ﹻ ْﺳ ﹷﻤﺎﻋ ْﹻﻴ ﹷﻞ ْﺍﻻﹷ ْﻋﻠ ﹻﹷﻢ  ﹷﺳ
ﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ﹽﹻيﹻ ْﺍﻻ ﹷ ْﺣ ﹷﻜ ﹻﻢ  ﹷﻭﻏﹷ� ْ�ﹻﻩ ْﹻﻢ ﹻﻣ ﹷﻦ ْﺍﻻﹷﻗ ﹷْﻄ ﹻ
ﹷﺎ ﺑﹻ�ﹷ�ﹷ�ﹷﺎﺗﹻﻩﹻﻢْ ﻳﹷﺎﺭﹷﺏﹷ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹷﻟﻤﹻ� ْﻥ 
ﹽ
 ﹷﻭ ْﺍﻻ ﹷ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء ﹷﻭ ْﺍﻻﹷ ْﻭ ﹷﺗﺎﺩ ﹻ ﹷﻭ ْﺍﻻ ﹷ ْﺻ ﹻﻔ ﹷﻴﺂ ﹻء ﹷﺍ�ْﻔﹷﻌْﻨ
ﹽ
 ﺻﹷﻞﹻﹽ ﻭﹷﺳﹷﻠﹻ ْﻢ ﹷﺩﺍ Òﹱﹻﻤﺎ ﺍﹷﺑﹷ ﹱﺪﺍ
ﻮْﻻﹷي
ﹷ

ﹽ
ﹷ�ٰ� ﺣﹷﺏﹻيْﺒﹻﻚﹷ ﺧﹷ�ْ�ﹻ ﺍﻟْﺨﹷﻠْﻖﹻ �ﹹﻠﹻﻩ ﹻ ٖﻢ
ﺍ ﹻ ْﻥ ﺯ ْﹹﺭ ﹷﺕ ﹷﺭ ْﻭ ﹷﺿ ﹷﺔ ﹷﺷ ْﻴ ﹻﺦ ﺍ ْﻟ ﹹﻘ ْﻄ ﹻﺐ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻌﻠ ﹻﹷﻢ
ﹽ
�ﹻيْ ﺩﹷﺁÒﹻﻢﹷ ﺍﻟﺪﹻ ﹷﻳ ﹻﻢ
ﹷﺎ�ْﹷأ ْ  ﻋﹷﻠﹷﻴْﻩﹻ ﺳﹷﻼ ﹷ

எங்க ேநசேர அைடயாள�ைடய �த்பாகி ெஷய் தா�த ஒலி அவர்க�ைட ரவ்ளாை
ந� ஜியாரத் ெசய்தா அவர்க ம� தில ேநமமான என சலாைம ஓ�ம.

�்ெகாண
நாமம

்என

சங்ைகைய
தா�த

ﹷﻋ ﹷﻼ ﹹﺳ ﹷﻤﺎ ﹹﻩ ﺑ ﹻ ﹷﺪﺍ ﹹء ْﻭﺩ ٍﺍﹷ�ﹻي ﺍ ْﻟﻔ ْﹷﻀ ﹻﻞ
ﹽ
ﻑ ﺍﻟ ﹷﻐ ْﻴ ﹻﺐ ﺑﹻﺎ ْ� ﹷﹷ
ﹹﻔﹷﻀﹷ ﹱﻼ ﺑﹻﻜﹹ ﹹﺸ ْﻮ ﹻ
�ﻡ ﹻ
�்ெகாண

வ�ைஷ�ைடய

�அறிவ

ஹாலிேல

வ�ளங்க

இ�க்கி

க�மங்கை

மைறவான

ேமன்ைமயாக்கப்பட்டவர

ெகாண் அவர்க�ைட தி�நாம உற்பத்தியா வ�ட்ட.
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ﹻﺒﹹﻩﹹ ﻋﹷﻤﹷ ْﺖ ﹷﻣ ﹷﻨﺎﻗ ﹻ ﹹﺒ ﹹﻩÒ ﻋﹷﺠﹷﺎ
ْ ﻤﹷﹽﺖ
ﹽ
� ﹻ ْي ﹷﺍﻧ ْ ﹻﺪ ﹷﻳﺎ ﹻ
ﺕ ﹷﺍ ﹷﻗﺎﻟ ﹻ ْﻴ ﹻﻢ ﺑ ﹻ ﹷﻼﺗﹹ ﹷﻩ ﹻﻢ

அந் நாயகத்�ைட கீ ர்த்திக ��ைம வ�ஷயங்க� பட்டணங்கள�> சிற்�ர்கள�
சந்ேதகம பரவ� வ�ட்ட.

ﹷﻛ ْﻢ ﹻﻣ ْﻦ ﹷﺧ ﹻﻄ ْﻴﺐٍ �ﹻ ﹷﺸ ْﻴ ﹷﻄﺎ ﹻﻥ ﺍ ْﻟﻐ ﹷﹻﻮﺍ ﹻء ﻧﹷأٰى
ﹽ
ﹹﺼﹻﻴْﺐﹹ �ﹻﻘﹷﻩْﺮﹻ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﺫﹻى ﺍ ْﻟﺤﹻ ﹷﻜ ﹻﻢ
ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ﺍ ْﻟ

அழிச்சாட்�ய�ை ைஷத்தான்கள சங்கடப்ப எத்தைனேய ேபர்க ஹிக்மத்�ை
ெஷய் தா�த ஒலி உைடய அடக்��ைறயா அந் ைஷத்தான் அவர்கை வ�ட்�
ந�ங்க ேபாய்வ�ட்.

ﹷﺎﻓﹷﻮْﺯ ﹷ ﻣﹷﻦْ ﺍﹷﻡﹷﹽ ﹷﺟ ْﺪ ﹷﻭﺍ ﹹﻩ ﺑﹻﻤﹻ ْﺪ ﹷﺣﺘﹻﻩﹻ

ேமற்ப

ஒலியவர்கைள

பாக்கியத்�

நான

ﹽ
ﹷﺪْ ﻧﹷﺎﻝﹷ ﻣﹻﻨْﻩﹹ �ﹷﺼﹻيْﺒﹱﺎ �ﹹﻞﹷ ﹹﻣ ْﻐﺕ ﹷ ﹷﻨ ﹻﻢ
�கழ்ந

அவர்க

��ைமயாகிேறன.

தர்மத்

திடனாக

நா�யவ�க்�

அவர்கள�

நின்�

கிைடத்
ெகாள்

வாழ்வடங்கைள நல்ேபரா ெபற்� ெகாண்டா.

� ﺍ ْﻟ ﹷﻐ ْﻴ ﹻﺐ ﹹﻣ ْﺤ ﹷﺘﻤﹻ ٌﻞ
ﻩ ﹷﹹﻮﺍ ْﻟ ﹷﺨﺒﹻ�ْ�ﹹ ﺑ ﹻ ﹷﺎ ْ ﹻ

ﹽ
ﻤٰﻦ ﺫﹻى ﺍ ْﻟﻘ ﹻ ﹷﺪﻡ ﹻ
ﻮﹷﺁءﹷ ﻋﹻﺰﹽٍ ﻣﹻﹽﻦﹷ ﺍﻟﺮﹷ ْﺣ ﹻ
அவர்களாகிறவர்

ெஙாய்பா

கா�யம

அடங்கைள�

உள

வ�ளங்க

அறிந்தவர்.

�ர்வ�கமா ரஹ்மான�டத்த நின்� சிறப்ை உைடய ஜண்டாை �மந்தவர்.
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ﹽ
ﹹ�ﺍ ﹹﻥ
ﻞﹻﹽ ﻭﹷﺳﹷﻠﹻ ْﻢ ﹷﻋ� ﹷ� ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺨ ﹷﺘﺎ ﹻﺭ ﹷﻳﺎﻏ ْ ﹷ
ﹷﺍﻻْٰﻝﹻ ﻭﹷﺍﻟﺼﹷﹽ ْﺤ ﹻﺐ ﹷﻭ ْﺍﻻﹷ ْﺗ ﹷﺒﺎ ﹽ
ﹻ �ﹹﻠﹻﻩ ﹻ ﹻﻢ

ஸல்லல்லா
அடங்க
தா�த

�நப

�யர்ந்ேத

்ெஷய

ﹷﻭ ْﺍﺭ ﹷﺣ ْﻢ ﻟ ﹻ ﹷﻨﺎﻇﹻﻤﹻ ٖﻩ ﹷﻭﻟ ﹻ ﹷﻘﺎﺭﹻْ Òﹻﻴﻩﹻ ﹷﻭ ﹷﻣ ْﻦ
ﹽ
ﹷﻤﹻﻌﹹﻮْﻩﹹ ﺑﹻﺎﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩ ٍﺍﹷ�ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺰْﻡ ﹻ

எங்க

ெத�ந்ெத�க்கப

அஸ்ஹாப

க�த்ைத�ைட

>ஆல
நல

ஆண்டவே,

அவர்க�ைட

ெசால்லிய�.

ெபா�க்�ம்ப�ய

ம� தி�ம

சலா�ம

வஸல்ல

>�்ஸலவாத

ப�ைழ

அைலஹி
�ந

ம� தி�ம

ஒலிய�ன ெபா�ட்டா இைதக ேகார்ை ெசய்தவர்க ஓதியவர்க் ேகட்டடவர்க�க
!ஆண்டவே ந� ரஹ்ம ெசய்வாயா

ﺩﹹ ﹷﻋﺎ
ﹷﻚﹷ ﺍﻟْﺤ
ﷲ  ﹹﻢﹷﹽ ﺻﹷﻞﹻﹽ ﻋﹷ�ٰ� ﺳﹷﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻣﹹﺤﹷﻤﹽﺪٍ ﻭﹷﹽﻋﹷ�ٰ��ﻝﹻ ﺳﹷﻴﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻣﹹﺤ ﹷ ﹽﻤﹷ ٍﺪ
ﹷﻤْﺪﹹ ﻳﹷﺎﺭﹷﺏﹽ ﹷﻳﺎﺍﹷ ﹹ
ﹹ

ﹽ
ﹽ
ﹷﻻﹷ ﺗﹹﺨﹷيﹻﺏ ْ ﹷﻨﺎ ﺑ ﹻ ﹹﻄ ْﻮ ﹻﻝ ْﺍﻻٰ ﹷﻣﺎ ﹻﻝ ﹷﺍﹷﻋﹻﻨ ﹽﹷﺎ
ﹽ
ﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷﹽ ﻭﹷﻓﹻ ْﻘ ﹷﻨﺎ ﻟ ﹻ ﹷﺼﺎﻟ ﹻ ﹻﺢ ْﺍﻻﹷ ْﻋ ﹷﻤﺎ ﹻﻝ 
ﹷﺑﹷﺎﺭﹻﻙْ ﻭﹷﺳﹷﻠﹻ ْﻢ 
ﹷ�ٰ� ﺍﹻﻗﹷﺎﻡﹻ ﺍﻟﺼﹷﹽ ﻠٰﻮة ﹻ  ﹷﺍﹻﻳْﺘﹷﺎءﹻ ﺍﻟﺰﹷﹽﻛٰﻮة ﹻ  ﹷﺻﹻﻴﹷﺎﻡﹻ ﺭﹷﻣﹷﻀﹷﺎﻥﹷ ﹽ
�ﻥ
 ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﺍﹹﻧْﺰ ﹻ ﹷﻝ ﻓ ْﹻﻴﻩﹻ ﺍ ْﻟ ْﹹ
� ﹹ
�ﺍﻡ ﹻ  ﹷﻭﺯﹻ ﹷﻳ ﹷﺎﺭة ﹻ
ﻟﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷ ْ
ﹷﻭ ﹽ
ﹽ
ﺍﺷ ﹻﻔ ﹷﻨﺎ ﹻﻣ ﹷﻦ
ﹻﻴﹻﹽﻚﹷ ﻣﹹﺤﹷﻤﹽﺪٍ
ﻋﹷﻠﹷﻴْﻩﹻ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻼ ﹹﻡ  ﹽ
ﹷ
ﹷﺞﹻ ﺍ ْﻟﺏ ﹷ ْيﺘ ﹷﹻﻚ ﺍ ْﻟ ﹷ ﹷ

ﺍﺽ ﹷﻭ ْﺍﻻﹷ ْﺳ ﹷﻘﺎﻡ ﹻ  ﹷﻭ ﹷﻋﺎﻓ ﹻ ﹷﻨﺎ ﹷﻋ ﹻﻦ ﺍ ْﻟ ﹷﺨ ﹷﻄﺎ ﹷﻳﺎ ﹷﻭ ْﺍﻻٰﺛﹷﺎﻡ ﹻ  ﹷﻭ ﹷﻋﺎﻟﹻﺞْ ﹹﻗ ﹹﻠ ْﻮﺑﹷ ﹷﻨﺎ ﺑ ﹻ ﹹﻤ ﹷﻌﺎﻟ ﹷﹷﺠﺘ ﹷﹻﻚ
ْﺍﻻ ﹷ ْﻣ ﹷﺮ ﹻ
أْﻧﹷﺎ ﻣﹷﻨﺎﻗﹻﺐﹻ ﻭﹷﻟﹻﻴﹻﹽﻚﹷ ﻣﹷﻮْﻟٰﻨ ﹽ
ﹷﺎ ﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹻﺦ
ﹷﻭﹷ�ﹷ�ﹻ ﹷ� ﹷﺼﺂ Òﹷﹻﺮﻧﹷﺎ ﺑ ﹻﻩ ﹻ ﹷﺪﺍ ﹷﻳﺘ ﹷﹻﻚ  ﹽﻩﹹﻢﹷﹽ ﺍﹻﻧﹷﹽﺎ ﻗﹷﺪْ �ﹷﹷ ﹷ
ﹽْ
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ﻟﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷ ﹷﻳﺎ ﹷﻗﺎ� ﹷﹻي ﺍ ْﻟ ﹷﺤﺎ ﹷﺟﺎ ﹻ
ﺕ ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍﻓ ﹻ ﹷﻊ
� ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﹷﻭ ْﺍﺭ ﹷﺣ ْﻤ ﹷﻨﺎ ﺑ ﹻ ﹷﺠﺎﻩ ﹻ ٖﻩ ﹷﻳ ﹷﺎﻭ ﹹﺩ ْﻭ ﹹﺩ  ﹽ
ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ  ﹷﻓ ْﻐ ﹻ ْ

ﺕ  ﹽ
ﻟْﺒﹷﻠﹻﻴﹷﹽﺎ ﹻ
ﹷﺒﹷﻠﹻ ْﻐ ﹷﻨﺎ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ﹷﺮﺍ ﹷﺩ  ﹷﻭﻗ ﹻ ﹷﻨﺎ ﺍﻟﻔ ﹷﹷﺴﺎ ﹷﺩ ﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷﹽ ﺍﹻﻧﹷﹽﺎ � ﹻ ْي ﺑ ﹻ ﹷﺤﺎﺭﹻ ﺍ ْﻟﻌ ْﹻﺼ ﹷﻴﺎ ﹻﻥ ﻏﹷﺎﺭﹻﻗﹻ� ْ ﹷﻥ
ﹷﻃﹷﻩﹻ ْﺮﻧﹷﺎ ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹹﻌ ﹹﻴ ْﻮ ﹻﺏ 
ﹷﺎ ﻣﹻﻦﹷ ﺍﻟﺬﹽﻧ ﹹ ْﻮ ﹻﺏ  ﹽ

ﹹ
ﹹ
ﹷ�ﹻﺸﹻﺒﹷﺎﻙﹻ ﺍﻟﻄﹽ ْﻐ ﹷﻴﺎ ﹻﻥ ﹷﻭﺍﻗ ﹻ ﹻﻌ� ْ ﹷﻥ  ﹷﺨﻠﹻﹽﺼْﻨ
ﺍ�
ﹽ
� ﹹﻣ ﹷﻚ ﹷﻣ ْﺸ ﹹﻩ ْﻮ ٌﺭ ﹷﻭﻓ ْﹷﻀﻠﹹ ﹷﻚ ﹷﻣ ْﺬ ﹹﻛ ْﻮ ٌﺭ ﹷﻓ ﹷﻨ ْﺴ ﹷﺌﻠﹹ ﹷﻚ  ﹽ
� ﹻﻣ ﹷﻚ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ﹻ ﹻ
ﻟﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷ ﹷ ﹷ
ﻟﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷ ﹻﻣ ْﻦ ﹷ ﹷ

 ﹷﻭ ﹻﻣ ْﻦ ﻓ ْﹷﻀﻠ ﹻ ﹷﻚ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ﹷﺘ�ﹷﺎﺛ ﹻﺮ ﹻ  ﻠٰﹽﻩﹹﻢﹷﹽ ﺍﺭْﺯﹹﻗْﻨﹷ ﹽ
ﹽﻚ ﹷﺧﺎﺗ ﹻ ﹻﻢ ْﺍﻻﹷﻧْﺏ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء  ﹷﻭﺍ ْﻗﺘ ﹷﹻﺪﺁ ﹻء
ﺎ ﺍﹻﺗﹻ ﹷﺒﺎ ﹷﻉ ﹷﺏﹻﻴﹻ ﹷ
ﹷﻌﹻﹽﺪْﻧﹷﺎ ﻋﹷ�ﹻي ﹽ
ﹻ
ﹽ ﺍﻟﻀﹷ� ْ� ﹻ 
ﺍﹷ ْﺣ ﹷﺒﺎﺑ ﹻ ﹷﻚ ﹷﻭﺍﹷﻗ ﹷْﻄﺎﺑ ﹻ ﹷﻚ ﹷﻭ ْﺍﻻﹷ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺂ ﹻء ﹷﻭﺍ ْﺧﺘ ْﹻﻢ ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹷﺨ� ْ� ﹻ 
ﹻيْ ﺗﹷﻢﹷ ﹷﻣ ْﻨﻘ ﹻ ﹹﺐ ﺫ ﹻ ْي ﹻﺿ ﹷﻴ ٍ
ﺂء
ﺍﹻﻟ ٰ ﹽ

ﹽ
ﺷﹷﻴْﺦﹷ ﺩﹷﺍءﹹﻭْﺩﹷ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻨﺂ ﹻء
ﹷﺳﻤﹻـﹽٍ

்என� ஆண்டவ! அழ�ைடய ெஷய் தா�த ஒலி அவர்க�ைட கீ ர்த்திை ெபாதிந
இந் ெமௗலி� நிரப்பமாக வ�ட்ட.

ﹽ
ﹷﺳﹷﻠﹻ ْﻤ ﹷﻨﺎ ﹻﻣ ﹷﻦ ْﺍﻻ ٰﻓﹷﺎ ﹻ
ﺕ ﹻﺳﻠ ﹱْﻤﺎ
ﹷﻋﹷﻦْ ﻃﹷﻌْﻦٍﻭﹷﻃﹷﺎﻋﹹﻮْﻥٍ ﹽﻭﹷﺑﹷﺂ ﹻء

�்ஆைகயால எங்கைள �த் வ�யாதி> ப�ேளக> ேபதி �தலிய எல்ல ஆபத்�க்க வ�ட
!சலாமத்தாக் ைவப்பாயா
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ْ ﺍﹻﻟ ٰ�ﹻي
ﺍﺷ ﹻﻒ ﹷﺳ ﹷﻘ ﹷﺎﻡ ﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺴﻠﹻﻤﹻ� ْ ﹷﻥ
ﹽ
ﹻﺪﹷﺍءﹹﻭْﺩﹻ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيْ ﺷﹷﻴْﺦﹻ ﺍﻟﺪﹷ ﹷﻭﺁ ﹻء
எங்கள ஆண்டவ வ�யாதிக�க் ம�ந்தாகி ெஷய் தா�த ஒலியவர்க ெபா�ட்டா
எல்ல �ஸ்லிம்க�ை வ�யாதிகைள�ம ந� ச�க்கியமாக் ைவப்பாயா!

ﹽ
ﹷﻭﹷﺳﹻ ْﻊ ﺭﹻﺯْ ﹷﻗ ﹷﻨﺎ ﹷﻭ ْﺍﺭﺯﹹ ْﻕ ﹷﺣ ﹷﻼ ﹱﻻ
� ﹽ�ﹻﻌﹹ�ٍْ ﹽﻭﹷﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻨﺂ ﹻء
ﺑ ﹻ ﹹﻴ ْ ﹻ

எங்க�ைட �ஜ்ை வ�ஸ்த�ரணமாக் ைவத் அந் �ஜ்ை வ�த்தமில்லா ேல�டேன
ஹலாலான �ஜ்கா தந்த�.

ﺍﹻﻟ ٰ� ﹻ ْي ﻌﹻﹽﺪﹷﻥْ ﻋﹷﻨ ﹽﹷﺎ ﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷﻼ ﹷﻳﺎ

ﹷﻭﺍﹷ ْﺭﺧﹻ ْﺺ ﹷﺳ ْﻌ ﹷﺮﻧﹷﺎ ﹹﺩ ْﻭ ﹷﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﻐ ﹷﻶ ﹻء

எங்கள ஆண்டவ! ந� எங்கை வ�ட்� பலாய்கை �ராக்க ைவப்பாயா! இன்� எங்க
தான�யம தவச �தலான�கைள வ�ைல ஏறாமல மலிவாக்க ைவப்பாயா!

ﹽ
ٍ �ﺍ ﻡ
ٍ ﻒ ﺑﹷ� ْ ﹷﻥ ﺍﹷ ْﺣ ﹷﺒ
ْ ﹷﺍﹷﻟﹻ
ﺎﺏ ﹻ ﹷ
ﺑ ﹻ ﹷﺨ� ْ� ٍﺍﹷ ْﺳ ﹻﻌ ﹷﻔ ْﻨ ﹹﻩ ْﻢ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹹﻤ ﹷﻨﺂ ﹻء

சங்ைகயா சிேநகிதர்க�க இைடய�ல நலைவக ெகாண் ம��தலாக்க ைவப்பாயா! அவர
நா�ய ேமெலண்ணே அவர்க�க ந� இ�த்� ெகா�.
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ﺍﹻﻟٰ� ﹻ ْي ْﺍﺭ ﹷﺣ ْﻢ ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹹﻤ ْﺴﻠﹻﻤﹻ� ْ ﹷﻥ
ﹻﻐﹹ�ْﹷﺍﻥٍﻭﹷﺍﹻﻋْﻄﹷﺂءﹻ ﺍﻟﺼﹷﹽ ﻔﹷﺂ ﹻء
எங்கள

ஆண்டவ!

எங்க�க்

மற்�

�ஸ்லிம்க�க

ப�ைழ

ெபா�த்

கல்ைப

ெதள�வாக்க ைவப்ப ெகாண்� ந� கி�ைப ெசய்வாயா!

ٍ ﺣﹷﺏﹻيْﺒﹻﻚﹷ �ﹹﻞﹷ ﹷﻭ ْﻗﺖ
ﹽ
ﹽ
ٰ �ﹷﺻﹷﻞﹻ ﹷﻋ
ﺎﺏ ﺍ ْﻟ ﹷﻮﻓﹷﺂ ﹻء
ﹷﻭ�ٍ ﹽ
ﺛﹹﻢﹷ ﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤ ﹻ

ேநரம அடங்கள�� அந் ஹப�
� �ஹம்ம ஸல்லல்லா அைலஹி வஸல்ல அவர்க
ம� தி�ம அவர்க கிைளயார்க ம� தி�ம வாக்��திை நிைறேவற்� அவர்க ேதாழமார்க
ம� தி�ம ந� ஸலவாத் ெசால்ல அ�ள.

ﺍﹻﻟ ٰ� ﹻ ْي ْﺍﺭ ﹷﺣ ْﻢ ﻟ ﹻ ﹷﺠﺎ ﹻﻣ ﹻﻊ ﺫﹻى ﺍ ْﻟ ﹷﻤ ﹷﻨﺎﻗ ﹻ ﹻﺐ
ﺎﺏ ﺍ ْﻋﺕ ﹻ ﹷﻨﺂ ﹻء
ﹷﻭ ﹷﻗﺎ ﹻﺭﻳْ ﹷﻩﺎ ﹷﻭﺍﹷ ْﺻ ﹷﺤ ﹻ
ٍ ﺍﺷﺘ ﹷﹻﻩﺎ ٍﺭ � ﹻ ْي ﺑ ﹻ ﹷﻼﺩ
ْ ﹻﻄﹷﻴْﻊٍ ﹽﻭﹷ

எங்கள

ஆண்டவ!

வந்தவர்க�க
ெசய்தவர்க�க
தா�த

ஒலிய�ன

இந்

இைத
ஊர்கள�
ெபயரால

ﹽ
 ﺷﹷﻴْﺦﹻ ﺍﻟﺜﹷ ﹷﻨﺂ ﹻء
ٰ �ﹷﻭ ﹹﻣ ْﻄ ﹻﻌﻤﹻﻩ ﹻ ْﻢ ﹷﻋ
ெமௗலிைதக

ேகார்ை

அச்சிட்டவர்க�
இைத

ப�ரஸ்தாப

ஜனங்க�க

இைத

ெசய்தவ�க்
அச்சி�ம்

ெசய்தவர்க�க

வ��ந்தள�த்தவர்க�

ந�

ஓதி

ேவண்�த

�க�ைடய
கி�ைப

ெசய்வாயா. ஆம� ன. யாரப்ப ஆலம� ன. வல்ஹம லில்லாஹ ரப்ப� ஆலம� ன.
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இைத

ெஷய்
ரஹ்மத
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ﺎ�ﻳْ ﹷﻦ
ﺍ ﹻ ْﺭ ﹷﺣ ﹻﻢ ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹻ ﹻ

ﷲ
ﷲ ﹷﻳﺎﺍﹷ ﹹ
ﹷﻳﺎﺍﹷ ﹹ

ﹷﻋ ْﻦ ﹷﻋ ْﻮ ﹻﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹷﻟﻤﹻ� ْ ﹷﻥ
ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﻜ ﹻﻢ

ﹷ�ﹻيﹷ ﺍﷲﹹ ﺭﹷﺑﹽﹹ ﹷﻨﺎ

�ﻡ ﹻ
ﹷﺷ ْﻴﺨ ﹻ ﹷﻨﺎ ْﺍﻻﹷ ْ ﹷ
ﹷﺭأ ْ ﹷﻓ ﹱﺔ ﹷﻭ ﹷﺷ ﹷﻔ ﹷﻘ ﹱﺔ

ﺍﹷ ْﻋ ﹻﻄ ﹷﻨﺎ ﺍﹷ ْﺟ ﹷﻤ ﹻﻌ� ْ ﹷﻥ

� ﹻﺷ ٖﻩ ﹷﻭ ﹷﻣ ْﺨﺰﹷ ﹻﻥ ﹷﻛ ْﻨﺰ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭﻟﹹ ْﺆﻟﹹﺆﹻ ﹹﺻ ﹹﺪﻓ ﹻ ٖﻩ
ﹷﺻﹷ�ﹷﹽ� ﺍ ﹹ
ﷲ ﹷﻋ� ٰ� ﹷﺧ� ْ� ﹻ ﹷﺧ ْﻠﻘ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭ ﹷﻣﻈْ ﹷﻩﺮ ﹻﻟﹹ ْﻄ ﹻﻔ ٖﻩ ﹷﻭﻧ ﹹ ْﻮﺭﹻ ﹷ ْ
ﹻﹽﺪﹻﻧﹷﺎ ﻣﹹﺤﹷﻤﹽﺪٍ ﹽﻭﹷ�ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹷﻭ ﹷﺻ ْﺤﺒ ﹻ ٖﻩ ﹽ
ﻤْﺪﹹ ﹻﻪﻠﹻﻟ ﺭﹷﺏﹻ
ﹷﺳﹷﻠﹷ ﹷﻢ ﹷ� ْﺴﻠ ﹻ ْ ﹱ� ﹷﻛﺜﹻ� ْ ﹱ�ﺍ ﹷﻛﺜﹻ� ْ ﹱ�ﺍ  ﹷﺤ
ﹽ
ﹷ
ﺍ ْﻟ ﹷﻌﺎ ﹷﻟﻤﹻ� ْ ﹷﻥ 
 ﺍﻟﺮﹷﺣ ْﹻﻴ ﹻﻢ
ﹻ ﺍﷲﹻ ﺍﻟﺮﹷﹽﺣْﻤٰﹻ ﹽ
ﺴْﻢ
ﻦ
ﺤﹷ ْﻤﺪﹹ ﹻﻪﻠﹻﻟ ﹷﺣ ْﻤ ﹱﺪﺍ ﹷﺩﺍ Òﹱﹻﻤﺎ ﺍﹷﺑﹷ ﹱﺪﺍ
ﺍﺻ ﹱﺒﺎ ﹷﺭ ﹷﻏ ﹱﺪﺍ
�ﺍ ﹷﻏﺰﹻﻳْ ﹱﺮﺍ ﹷﻭ ﹻ
ﹹ
� ﹹﺷ ْ ﹱ
ﹷﺍﻟﺸﹽ ْ ﹹ
ﻢﹷﹽ ﺍﻟﺼﹷﹽ ﻠٰﻮةﹹ ﹷﻋ�ٰ� ﹷﻭﺍ�ﹻ� ْﺍﻻﹷﻧﹷﺎﻡ ﹻ ﹷﺭ ﹱﺩﺍ
ﹻ� ﺍﻟﺪﹻﻳْ ﹻﻦ
ﻻْٰﻝﹻ ﻭﹷﺍﻟﺼﹷﹽﺤْﺐﹻ ﻭﹷﺍﻟﺕﹽﹹﺒﹷﹽﺎ ﹻﻉ ﹽ
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ﹽ
ﹷﺎﻣﹹﻨْﺒﹻﻊﹷ ﻣﹷﻨْﺒﹷﻊﹷ ﻓﹷﻴْﺾﹻ ﺍﻟﺴﹷ ﹷﻤﺎ ﹷﻭﺛﹷﺮٰى
�ے،
ﹽ
ﹷﺎﻏﹷﻮْﺙﹷ �ﹹﻞﹻ ﹷﻭ ٰﺭى ﻏﹷ ْﻮ ﹷﺙ ﺍ ْﻟ ﹷﺠ ﹷﺮﺍ ﹷﻭ ﹷ ٰ
ﹽ
ﹻ�ْ�ﹷ ﺍ�ْ�ﹻﹷﺍﻡﹻ ﺍﻟ�ﹷﺍ � ﹻ ْي ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹷﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
�ى ،
� ﹷﻋ� ْ ﹻﻥ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ٰﺭى ﻧ ﹷ ﹷﻩﺮ ﹻﺍ ْﻟ ﹻ ﹷ
ﹷﻳﺎﺑﹷ ْ ﹷ
�ﺍ ﹷﻭ ﹻ ٰ
ﹷ
ﹷﻔﹷﻴْﺖﹷ ﺍﹷﻩْﻞﹷ ﺍﻟﺮﹷ ﹷﺟﺎ ﺍﹻﻟ ْﹷﻴﻜﹹ ﹹﻢ ﹷﻭﺍﹷ�ٰ�
ﹽ
ﹷﻤﹷﻴْﺖﹷ ﻗﹷﻮْﻣﹷﻜﹹﻢْ ﻣﹻﻦْ �ﹹﻞﹻ ﹷﻣ ْﻦ ﹷﻗ ﹷﻨ ﹷﺘﺎ،
ﹽ
ﹷﻓﹷﻌْﺖﹷ �ﹹﻞﹷ ﹹﻣﺮﹻﻳْ ﹻﺪ ْي ﻧ ﹷ ْﻩﺠﹻﻜﹹ ْﻢ ﹷﻋ ﹷﻠ ﹷﺘﺎ ،ﹽ
ﹽ
ﹷﺣﹷﺼﹻﻠ ْﹷﻦ ﹷﻣ ْﻄ ﹷﻠ ﹻ� ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﺍﹹﻇْ ﻩﹻﺮْﺗﹹ ﹹﻢ ﹹﻣْﹻﻗﹱﺎ ﺍﹻ�ْﹷﺍﻕﹷ ﻧﹹﻮْﺭﹻ ﺍﻟﺼﹷﹽ ﹷﺒﺎ ،ﻄﹷﻴﹻﹽﺐﹷ ﺍﻻْﹷﺻْﻞﹻ ﻭﹷﺍﻟﻨ ﹽﹷ ْﺼ ﹷﺒﺎ ﹻﻥ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹷﺤ ﹷﺴ ﹷﺒﺎ
ﹽ
�ﺑﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹹﻮﹷﻓﹷ ﹷﻖ ﺍ ْﻟ ﹻﻔﻘﻩﹻ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹻﻌ ْﺮﻓﹷﺎ ﹻﻥ ﹷﻭ ْﺍﻻﹷ ﹷﺩﺑﹷﺎ،ﹷ� ﹻ ﹽﹷ ﹷﺟ ْﻦ ﹹ ْ
ﹽ
ﺎﻥ ﺫﹷﺍﺍ ﹻ ﹷﺭﻡ ﹻ
ﻤٰﻦ � ﹻ ْي ﻗ ﹻ ﹷﺪﻡ ﹻ ،ﹹﻛ ْﻦ � � ْي ﹷﺧﻠ ﹻ ْﻴ ﹱﻔﺎ ﹷ ﹻ
� ْ� ﹱﻔﺎ � ﹷ ﹷ
ﹷ�ٰ� ﻧﹻﺪﺁءﹹ ﻣﹻﻦﹷ ﺍﻟﺮﹷ ْﺣ ﹻ
ﹹﻛ ْﻦ ﹷﺷﺎﻓ ﹻ ﹱﻌﺎ ﹷﺩﺍﻓ ﹻ ﹱﻌﺎ ﻋﹻﻠ ﹱﹷﻼ ﹷﻭﺫﹷﺍﻋ ﹷﹻﺼ ﹻﻢ ،ﹷﻛﺸﹻ ﹽﻔﹷﻦْ ﻏﹷ ﹽﻤﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹽ
ﹽ
�ْﺴﹱﺎ ﻭﹷﺟﹻﻨﹱﹽﺎ ﻣﹻ ﹷﻦ ْﺍﻻﹷﻧ ْ ﹷﻮﺍ ﹻﻉ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹹﺤﺰﹷﻧﹷﺎ ﹻ
ﹷﻢْ ﻣﹻ ْﻦ ﺫﹹ ﹹﻛ ْﻮ ٍﺭ � ﹷﹻﺴﺂ ٍﻛﹹﻦﹷﹽ ﹹﻣﺏ ْ ﹷﺘﻠ ﹻ ﹷﻴﺎ ﹻ
ﺕ
ﺕ،
ﹽ
ﹷﻌْﺪﹹﻭْﻣﹷﺔﹱ �ﹹﻠﹷ ﹷﻩﺎ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﺫﻭ ﹻى ﺍ ْﻟ� ﹷ ﹷ��ﹷﺎ ﹻ
�ﺑﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩﹹ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﺕ،ﹷ� ﹻ ﹽﹷ ﹷﺟ ْﻦ ﹹ ْ
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 ﻋﹷﻦْ �ﹹﻞﹻ ﹷﺩﺍﻩ ﹷﹻﻴ ٍﺔ
ﹽ
ﹷﻛ ْﻢ ﹻﻣ ْﻦ ﺍﹹﻧﹷﺎﺱٍ ﺍ ﹻ ﹷﻳﺎﺱٍ ﹷﺯ ﹷﺍﺭ ﹷﺧﺎ ﹻﺿ ﹷﻌ ﹱﺔ ،ﹷﺭﺍﺝٍ ﺑ ﹻ ﹷﻨﺎﺝٍ ﺍﹷ� ٰ
ﹽ
ﹷﺍﻟْﻔﹷﻴْﻀﹷﺔﹷ ﺻﹷﻴﹻ� ﹷ ْﻥ ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷﻳ ْﻮ ﹱﻣﺎ ﹷﻭ ﹷﺭ ْﻭ ﹱﻣﺎ ﹹﻋ ﹹﻄ ْﻮ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭ ﹷﻣﺎﻩ ﹻ ﹷﻴ ٍﺔ ،
ﹽ
�ﻡ ﹻ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹹﻮﺛ ْ ٰ��
 �ﹻ� ﺍﻟﺼﹻ ْﺪ ﹻﻕ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹹﻮﺛ ْ ٰ�� ،
ﹷﺠﹷﺐﹷ ﺍﹷﻩْﻞﹹ ﺍﻟﻨﹽ ٰ�
ﹷﻗ ْﺪ
ﹽ
ﹹ
ﹷﺍﻻْﹻﺟْﺘﹻﻩﹷﺎﺩﹻ ﻭﹷ�ﹻيﹻ ﺍ ْ� ﹷ ﹷ
ﹷﺎﺯٍ ﹽ
ﻟﹷﻩﹷﺎ �ﹹﻠﹷ ﹷﻩﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﹷﺧﺎﻟ ﹻ ٍﻖ ﹷﺧ ﹷﻠ ﹱﻘﺎ،ﹷﻧﹷﻮﹻ ﹷﹽﺭ ْﻥ ﹷﺭﻏ ﹷْﺒ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷﻗ ْﺪ ﹹﻛ ْﻨ ﹷﺖ ﻏﹷ ْﻮﺛﹱﺎ ﻏﹻ ﹷﻴﺎﺛﹱﺎ ﻓ ﹷ
ْ �ﹻيْ �ﹹﻞﹻ ﹷﺭﺁ Òﹷﹻﻤ ﹱﺔ
ﹷﺎﻕ ﻓﹷﺂ Òﹻ ﹷﻘ ﹱﺔ ،
ﻞﹷﹽ ﺍﻟْﻮﹷ�ﹻيﹻ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ� ﹻ ﹽ
ﹽ
ﹽ
ﺎ� ْﻥ ﹷﺭﻏ ﹷْﺒ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﻓْﻊٌ ﻭﹷﹽ�ﹷﻔْﻊٌ ﻟﹷ ﹷﻨﺎ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭﺛﹷﺂ Òﹻـ ﹷﻘـ ٌﺔ ،ﹷﻭﻧ ﹷ ﹻ ﹷ
ﺎ� ﹱة ،ﹻﻣ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹹﺠﻨﹹ ْﻮ ﹻﻥ ﹷﺷ ﹷﻴﺎﻃﹻ� ْ ﹻﻥ ﹷﻭ ﹷﻣﺎ ﹻﺷ ﹷﻴ ﹱﺔ
ﹷﺭأﹷﻳْ ﹷﺖ � ﹻﻣ ﹷﻴ ﹷﺔ ﺍ ْﻟﻮ ﹻ ْﻟ ﹷﺪﺍ ﹻﻥ ﹷﺧ ﹻ ﹷ
ﹽ
ﹷﻨْﺰﹹﻭْﻋﹷﺔﹱ �ﹹﻠﹷ ﹷﻩﺎ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭﺑﹷﺎﺭ ﹷﹻﺯ ﹱة ،ﹽ
ﹷﺣﹷﺼﹻﻠ ْﹷﻦ ﹷﻣ ْﻄ ﹷﻠ ﹻ� ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹽ
ﹹﻞﹷ ﺍ ْﻟ ﹷﺨ ﹷﻶ Òﹻﹻﻖ � ﹻ ْي ﻋﹹﻠ ﹷْﻴﺎ ﹹﻛ ﹹﻢ ﹹﺟ ﹷﻤ ﹹﻌ ْﻮﺍ،ﻧ ﹷ ْﻮ ﹱﻋﺎ ﹷﻭﻧ ﹷ ْﻮ ﹱﻋﺎ ﹷ�ﻜﹹ ْﻢ � ﹻ ْي ﹷﻣ ْﺪﺣﹻﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭ ﹷﺳ ﹹﻌ ْﻮﺍ
ﻓﹻﹽﻌﹷﻦْ ﻩﹻﻤﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﺎﻥ ﹷﻣﺎ ﹷﻭ ﹷﺳ ﹹﻌ ْﻮﺍ ،ﹷﺭ
ﹽ
� ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹷﻮ ﹻ ﹻ
ﺍ� ﹻﻣ ْﻨ ﹷﻩﺎ � ﹷ ﹷ
ﹹﻋ ﹹ ﹹ
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ﹽ
ﹷﻧْﺖﹷ ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﹷﻗﺎ ﹷﻝ ﺍﹷﻩْ ﹹﻞ ﺍ ْﻟ ﹻﺤ ْﻠ ﹻﻢ ﹷﻭﺍ ْﻟ ﹻﺤ ﹷﻜ ﹻﻢ ،ﻏﹷ ْﻮ ﹷﺙ ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ٰﺭى ﹽ
ﺍﻙ ﹻﻣ ْﻦ ﺍﹷﻟ ﹻ ﹷﻢ
ﹹﻞﹷ ﹷﻣ ْﻦ ﻧﹷﺎ ﹷﺩ ﹷ
ﻮﹻﹽﻳﹷﻦْ ﻗﹹﻮﹷ� ْﹻي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
�ﻡ ﹻ ،ﹷﻗ
ﹽ
ﹷﻳﺎﺑْ ﹷﻦ ﺍ ْﻟ ﹷﻌ ﹻﻈ ْﻴ ﹷﻤ� ْ ﹻﻥ ﹷﻗﺪ ﺍﹷ ْ ﹷ
� ْﺯ ﹷﺕ ﺑﹻﺎ ْ� ﹷ ﹷ
ﹽ
ﹷﻢْ ﻣﹻ ْﻦ ﹷﺧ ﹷﻮﺍﺭﹻ ﹹﻗﻜﹹ ْﻢ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﹷﺷ ْﻩ ﹷﺮة ،ﹹﻨ ﹷﻮﹻ ٌﹽﺭ ﹷﻗ ْﻠﺏ ﹷ ﹷﻨﺎ ﹻﻣ ْﻨ ﹷﻩﺎ ﹷﻭ ﹹﻣ ْﻨ ﹷﺒ ﹷﻩ ﹷﺮة
ﺕ ﹷﺭ ﹹﺳ ْﻮﻝٍ �ﹻ� ﺍ ْﻟ ﹷﻮ ٰﺭى ﹹﺷ ْﻩﺮٰة ،ﹽ
ﹷﻛ ﹹﻤ ْﻌﺠﹻﺰﹷﺍ ﹻ
�ﺑﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷﺧﹷﻠﹻ ﹷﺼ ْﻦ ﹹ ْ
ﹽ
�
ﺎﻥ ﹷﻋ ْﻦ ﻧ ﹷ ﹷﻈﺮ ﹻ،
ﺎﻥ ﹷﻋ ْﻦ ﹷ� ﹷ ﹻ
ﹷﻛﹹﻨْﺖﹷ ﺷﹷﻤْﺴﹱﺎ ﻣﹽﻨﹻ� ْ ﹱ�ﺍ ﺑﹷ ﹷ
ﹷﺪْ ﻛﹹﻨْﺖﹷ ﺩﹹﺭﹷ ﹷﺍﺧﹻ� ْ ﹱ�ﺍ ﺑﹷ ﹷ
ﹹ
�  ،ﹷﻭ ﹷﺣﺎﻓ ﹷﹻﻈ ْﻦ � ْﹻﻌ ﹷﻤ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩﹹ ﹷﻭ� ﹻ ْي
�ﺗﹹ ْﻢ ﹷﺷ ْﻔ ﹱﻌﺎ ﹷﻭ ﹷﻳﺎ ﹷ� ﹷ ﹻ
ﹷﻳﺎ ﹷﺧ� ْ ﹷ� ﹷﻣ ْﻦ ﹻ ْ
ﹽ
ﺎﻥ ﹷﺧﺎ ﹻﺷ ﹷﻌ ﹱﺔ ،ﹷﻭ ْ ﹻ
ﹹ� ﹹﺏ ﹷﻭ ْﺍﻻ ﹷ ْﺭ ﹷﻭﺍ ﹹﺡ ﹷﺩﺍﻩ ﹷﹻﻴ ﹱﺔ
ﺍﻟْﺠﹻﻦﹽﹹ ﻳﹷﻩْﺘﹻﻒﹹ ﻭﹷﺍﻟﺸﹷ ْﻴ ﹷﻄ ﹹ
ﺍﻻﻧ ْ ﹹﺲ � ْ ﹹ
ﹻيْ �ﹹﻞﹻ ﺣﹻ� ْ ٍﻥ ﹻﻣ ﹷﻦ ْﺍﻻﹷ ْﺣ ﹷﻴﺎ ﹻﻥ ﹷﺷﺂ Òﹻ ﹷﻘ ٍﺔ ،ﹷﺻﹷ�ﹻ ﹽ ﹷ� ْﻥ ﹷﺳ� ْ ﹷ�� ْﹻي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹽ
ﹷﹽْﺕﹷ ﻣﹷﻨْﺸﹷﺎءﹷﻛﹹﻢْ ﺑﹻﺎﻟ�ﹻﹽ ﹷﻣ ْﺨ ﹻﻔ ﹷﻴ ﹱﺔ
ﹷﻮﹻ ْﹽﺭ ﹷﺕ ﹷﻣ ْﻮﻟ ﹷﹷﺪ ﹹﻛ ْﻢ ﺑﹻﺎ ْﻟ ﹻﻌﻠ ﹻْﻢ ﹷﻣ ْﺨ ﹻﻔ ﹷﻴ ﹱﺔ ،
ﹻﹽ
ﹽ
ﹷيﹷ ْﺒ ﹷﺖ ﹷﻣ ْﻘ� ﹷ ﹷ� ﹹﻛ ْﻢ ﺑﹻﺎ ْﻟﺨ ﹷﹹﺪﻡ ﹻ ﹷﻣ ْﻄ ﹻﻔ ﹷﻴ ﹱﺔ ،ﹷ�
�ﹻﹽﹷﻥْ ﺣﹷﺒﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹽ
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ﹻ�ﹹﻞﹻ ﹷﻣ ْﻦ ﻧﹷﺎﺩ ٰى ﹷﺷ ْﻮﻗﹱﺎ ﻟ ﹻ ﹹﻤ ْﻌ ﹷﺘ ﹷﻤ ﹻﺪ ْي
ﹷﻭ ﹹﻗﻠ ﹷْﺖ ﹷﻳﺎ ﹷﻣ ﹷﺪﺩ ﹻ ْي ﹷﻣ ﹷﺪﺩ ﹻ ْي ﹷﻋ� ٰ� ﺍﹷ ﹷﻣ ﹻﺪ ْي  ،ﹽ
ﹷ� ﹻﺼ�ْ�ﹹ ﹷﻣ ْﻄﻠﹹ ْﻮﺑ ﹹ ﹹﻩ ﹷﻣ ْﻘﺒﹹ ْﻮ ﹷﻟ ﹱﺔ ﺑ ﹻ ﹷﻴ ﹻﺪ ْي  ،ﹽ
ﹷﺩﹹﻟﹷ�ﹻ ْي ﹹ ْ�ﺑﹷ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹽ
ﺎﺻ ﹷﻠ ٌﺔ
ﺍﺻ ﹷﻠ ٌﺔ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭ ﹷﺣ ﹻ
ﻟﻨﹽﹹﻮْﺭﹹ ﻻﹷ ﻣﹻﻌﹷﺔٌ ﻣﹻ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭﻓﹷﺂ Òﹷﹻﻀ ٌﺔ ،ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭ ﹷﻭ ﹻ
ﹷﻭ ﹷﺻﺎﻗ ﹻ ٌﻂ ﹷﺳ ْﻘ ﹱﻄﺎ ﹷﺭﺍﺝٍ ﹷﻭ ﹷﺭﺍ ﹻﺟ ﹷﻴ ﹱﺔ ،ﹽ
ﹷﻗﹷﻮﹻ ﹷﻳ ْﻦ ﺑﹷ ْﻴ ﹷﻌ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷ� ْﻭﺍ
ﹷ� ْﻭﺍ ،ﹷﺟﺎ ﹹء ْﻭﺍ ﻟ ﹻ ﹷﺮ ْﻭ ﹷﺿﺘﹻﻜﹹ ْﻢ ﹷﺭﺍ ﹹﻣ ْﻮﺍ ﻟ ﹻ ﹷﻤﺎ ﻓ ﹷ ﹹ
ﹷﻛ ْﻢ ﹻﻣ ْﻦ ﺍﹹﻧﹷﺎﺱٍ ﹷﻛ ﹷﻤ ﹷﺎﺭﺍ ﹹﺟ ْﻮﺍﻟ ﹻ ﹷﻤﺎ ﻓ ﹷ ﹹ
ﺎ� ْﻥ ﹻﺷﻜْ ﹷﻮ� ْﹻي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹽ
ﹷ� ْﻭﺍ ،ﹷﻓ ﹷﻨ ﹻ ﹷ
ﹷﺎﺭﹹﻭْﺍ ﻭﹷﻗﹷﺪْ ﺍﹹﻋْﻄﹹﻮْﺍ ﻓﹷﻮْﻕﹷ ﺍﻟﺮﹷ ﹷﺟﺎﻓ ﹷ ﹹ
ﹻﻦْ �ﹹﻞﹻ ﹷﻣﺎﺍﹹ ﹻﻣﺮﹹ ْﻭﺍ
ﹷﺧ ﹷﺪ ﹷﻣ ْﺖ ﹹﺟ ﹹﺴ ْﻮ ﹷﻡ ﹷﺟﻤﹻ ْﻴ ﹷﻊ ْﺍﻻﹷ ْﻭﻟ ﹻ ﹷﻴﺎ ﹷﺷﻤﹻﺮﹹ ْﻭﺍ،ﹷﺂءﹹﻭْﺍ�ﹷﻜﹹﻢْ ﺧﹷﺸ ﹹﹽ ﹱﻌﺎ
ﹽ
ﻓ ﹷﹷﻴﺎ ﹷﻟ ﹹﻩ ْﻢ ﹹﺧ ﹷﺪ ﹱﻣﺎ ﹻﻣ ْﻦ ﹷﺷأْﻧﹻﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭ ﹹﹻ
� ْﻭﺍ ،ﹷﻭ� ﹻﻣ ﹱﺮﺍ ﺧﹻ ْﺬ ﹷﻣ�ﹻ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷ�ﹷﺎﻥﹷ ﹽ
 ﻗﹷﻮْﻡٌ ﻣﹻ ﹷﻦ ْ ﹻ
ﹽﺏﹷ ﺍﻟ�ﹷﹽ ﹷﻋ ْﻨ ﹹﻩ ْﻢ ﹷﺧﺎ ﹻﺷ ﹱﻌﺎ ﹷﺧ ﹷﺸ ﹹﻌ ْﻮﺍ
ﺍﻻ ْ� ﹷﺴﺎ ﹻﻥ ﹷﻗ ْﺪ ﹹﻣﻨ ﹻ ﹹﻌ ْﻮﺍ ،ﹷﹷ
ﹻﹽ
ﹷﺟﺂ ﹹء ْﻭﺍ ﻟﹻﺨ ﹻ ْﺪ ﹷﻣﺘﹻﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭﺑﹷﺎﺭﹻ ﹱﻋﺎ ﹹﻭﺭﹻ ﹹﻋ ْﻮﺍ،ﻃ ﹹ ْﻮ� ٰ� ﹷﻟ ﹹﻩ ْﻢ ﹷﻭ ﹷﻟ ﹹﻩ ْﻢ ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
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ﹽ
ﹹﻞﹷ ﺍ ْﻟ ﹷﺨ ﹷﻼ Òﹻﹻﻖ ﺑ ﹻ ْ ﹻ
ﺎﻻﺛ ْ ﹷﻤﺎ ﹻﻕ ﹹﻣ ْﻨ ﹷﻄﺒ ﹻ ٰﻘﺔ  ،ﹷﻋ� ٰ� ﹷﻛ ﹷﻤﺎﻟ ﹻ ﹷﻚ ﹷﻣﺎ ﹹﻣ ْﻌ ﹻﻄ ْﻴ ﹷﻚ ﹷﻣﺎ ﹷﻭ ﹷﻓ ٰﻘﺔ
ﹽ
ﺎ�ﺍ� ﹻ ْي ﺭ ﹷﹻﺿﺎ ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷ�ﹷي ﺍ ْﻟ ﹷﺒ ﹷﻮﺍﺭﹻ ﹻﺯ ﺑﹻﺎ ْﻟﻌ ْﹻﺼ ﹷﻴﺎ ﹻﻥ ﹹﻣ ْﻨ ﹷﻔ ﹻﺴ ٰﻘﺔ ،ﹹﻛ ْﻦ ﻧ ﹷ ﹻ ﹱ
ﺎﺫﹻﻣﹷﹽ�ﹻيْ ﻋﹻﺼْﻤﹷ�ﹻيْ ﻳﹷﺎﻗﹹﻮﹷ� ْﹻي ﹹ ْ�ﺑﹷ�ﹻ ْي ،ﹹﻛ ْﻦ � ﹻ ْي ﹷﺷ ﹻﻔ ْﻴ ﹱﻌﺎ ﹷﻋ� ﹷ� ْﺍﻻ ﹷ ْﺣ ﹷﻴﺎ ﹻﻥ ﹷﻣﺎ� ﹷﹻﺴ�ﹻ ْي
ﹽ
�� ْﹻي ﹷﻭ ﹹﺧ ْﺬﺑ ﹻ ﹷﻴ ﹻﺪ ْي ﹷﺣ ٰﻤﻰ ﻟﹹ ﹷﻤ�ﹻ ْي ،ﹹﻛ ْﻦ � ﹻ ْي ﻇﹷ ﻩﹻ� ْ ﹱ�ﺍ ﹷﻣ ٰﺪى ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷ� ﹻ ْي
ﹹﻣﻨﹻ� ْ ﹷ� ﹻ ْ
ﺍﺻ ﹱﻼ ﹷﻋ ﹷﺪﻧﹷﺎ
ﺍ ﹻ ْﺟ ﹷﻌ ْﻞ ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﹷﻣ ْﻨ ﹷﺒ ﹱﻌﺎ ﹻﻣ ْﻨﻜﹹ ْﻢ ﹷﻭ ﹷﻣ ْﺮ ﹷﻗ ﹷﺪﻧﹷﺎ ،ﹷﺷ ﹻﻔ ْﻴ ﹷﻌ ﹷﻨﺎ ﻏﹷ ﹷﺪﻧﹷﺎ ﹹﻛ ْﻦ ﹷﻭ ﹻ
ﺎ�ﺍ � ﹻ ْي ﹷﻣ ﹻﺪ ْي ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭ ﹹﺩ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹻﻣ ْﻨ ﹷﻚ ﹷﻭ ﹷﻣ ْﻘ ﹷﺼ ﹷﺪﻧﹷﺎ ﹹﻛ ْﻦ ﹷﺭﺍﻓ ﹻ ﹱﻌﺎ ﹹﻣ ﹷﻨ ﹷﻨﺎ ،ﹹﻛ ْﻦ ﻧ ﹷ ﹻ ﹱ
ﺎﻥ ﻓﹷﺂ Òﹻ ﹷﻘ ﹷﻨﺎ
�ﻧﹷﺎ،ﻟ ﹻ ﹷﻴ ﹹﻤ ﹹﺤ ﹷﻮ ﹷﻋ ﹷﻨﺎ ﻟ ﹻ ﹷﻤﺎ ﹷﻗ ْﺪ � ﹷ ﹷ
ﺎ�ﺍ ﹷﺩ ْﻭ ﹱﻣﺎ ﻟ ﹻ ﹷﻴ ْﻐ ﹻ ﹷ
ﹷﻭﺍ ﹹﺩ ﹹﻋ ْﻮ ﹷﻟ ﹷﻨﺎ ﻏﹷ ﹻ ﹱ
ﹽ
�ﺍ ﹷﻭ ﹷﻋﺎﻓ ﹻ ﹷي ﹷﻨﺎ ،ﹹﻛ ْﻦ ﹷﺷﺎﻓ ﹻ ﹱﻌﺎ ﹷﻣ ﹷﺪ ﹱﺩﺍ ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩﹹ ﹷﻭ� ﹻ ْي
ﹷﻗﹷﺎﺿﹻﻴﹱﺎ �ﹹﻠﹷ ﹷﻩﺎ ﹷﺧ ﹷ ﹱ
ﹷﺎﺭﹷﺏﹻ ﺍ ﹻ ْﺟ ﹷﻌ ْﻞ ﹷﺻ ﹷﻼ ﹱة ﹻﻣ ْﻨ ﹷﻚ ﻓﹷﺎ Òﹷﹻﻀ ﹱﺔ ،ﹽ
ﺎﻥ ﺍ ْ� ﹷﻜ ْﻮ ﹷﻥ ﹷﺩﺁ Òﹷﹻﻤ ﹱﺔ
ﹽ
ﹷ�ﹷ� ﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﹻﻣ ْﻨ ﹷﻚ ﺑﹷ ﹷ
ﹷﻭ�ﻟ ﹻ ٖﻩ ﹽ
ﹷﺍﻟﹷ ﹻﺬ ْي ﻧ ﹹ ْﻮ ﹱﺭﺍ ﹷﻭﻏﹷﺎ ﹻﻣ ﹷﻀ ﹱﺔ ،ﹽ
ﹹﺸﹷﻔﹻ ﹱﻌﺎ ﹷﻭﻧ ﹷ ﹷﻤﺎ ﹷﻳﺎ ﹷﺩﺍ ﹹء ْﻭﺩﹹ ﹷﻭ� ﹻ ْي
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