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கஸீதள

َر ْىر ِ يَّث

كصيسة ام َز ْىر ِ يَّث
ன்து ஸகௌதுல் அஃம் பழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்கள் ளடின

த்தளகும். இத யமக்கநளக ஓதழயருயர்க்கு அதழகநள ிபஹனளஜங்கள் கழைக்கும்.
1.

இத ஒவ்ஸயளரு ளளும் 11 தழஹளரு தைய ஹநநளக
ைப்ிங்கிைத்தழல் ஒப்புக் ஸகளள்ப்ட்ையர் ஆயளர்.

ஓதழ

யருயர்>

அயர்

2.

இத ஒரு நிதர் அயருைன ஓதழயரும் அவ்பளதளக ஆக்கழக் ஸகளண்ைளல்> அத
ஓதழனயருக்கும்> அத ஓதக் ஹகட்ையருக்கும் சக்தழ யளய்ந்த நம் அதழகநளகும்.
நதழ யபளது.

3.

இத ஓதுயருக்கு> அபினில் யிக்கம் அதழகநளகும். அயர் யிக்கபைனயளக
இல் ன்ளலும் சரிஹன.

4.

சுத்தநள ண்ணம் ஸகளண்டு இத ஓதழளல் அயனுைன ளட்ைம் ழஹயறும்.
இத 40 ளட்கள் ஸதளைர்ந்து ஒரு ஹதயன ளடி ஓதழளல்> அல்ளஹ்வுைன
அனுநதழனக் ஸகளண்டு அத்ஹதய பூர்த்தழனளகும்.

5.

இந்த கஸீதளய சுநந்தயர்; இன்னும் ஒவ்ஸயளருளளும் பன்று தைய ஓதழனயர்;
அல்து அத ஓதக் ஹகட்ையர்;(அயர்; அல்ளதயிைம் ஓதக் ஹகட்ையர்)> அத
ஒவ்ஸயளரு ளளும்
ல்
ண்ணத்ஹதளடு
ஹளட்ைநழட்டு ளர்த்தயர்
அல்ளஹ்
ளடிளல் அத இனற்ழன ஸகௌதுல் அஃம் பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்க
கயில் களணுயளர். அயர்களுைன ஜழனளபத்தக் ஸகளண்டு பக்கத் ஸறுயளர்.
அயர்களுைன
ஹச்சக்
ஸகளண்டும்
பக்கத்
ஸறுயளர்.
இன்னும்
அயர்
அபசர்கிைபம்> தயர்கிைபம் கண்ணினநளக்கப்ையபளயளர்.

ஓதும் முறை:
இத ஓத ளடிளல் பதளயதளக றஷபத்துல் ளத்தழலளய ஓதழ ஸகௌதுல் அஃம்
பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்களுக்கு லத்னள ஸசய்னவும். ிகு ளனகம் றல்ல்ளலஶ
அலழ யறல்ம் அயர்கள் ஸனரில் கவ ழ்களணும் றயளத்த பன்று தைய ஓத
ஹயண்டும்.

اَمن ُه َّه َص ِّل َغلي َس ِّي ِسًَا ُو َد َّى ٍس َو َغلي ٰا ِل َس ِّي ِسًَا ُو َد َّى ٍس
َكم ِ َو ٌْ َت ِع ا ْم ِػن ِْه َوا ْم ِدن ِْه َوا ْم ِد َك ِه َوةَار ِْك
َ َ َو ْػ َس ِن ا ْم ُج ْـود ِ َوا ْل
َو َس ِّن ْه ـ
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ِ َس َلاً ِـي ا ْم ِد ُّب َكأ ْ َسا
ت ا ْمو ِ َصا ِل
س
ٍ َس َػ ْج َو َو َش ْج م ِ ٌَ ْدو ِ ْي ف ِـ ْي ُك ُؤ

َف ُلن ُْج م ِ َز ْى َر ح ِ ْـي ً َ ْدو ِ ْي َت َػام ِـ ْي
َك ح ِـ ْي ةَي ْ َن ا ْم َى َوام ِـ ْي
َ ْ فَه ِ ْى ُج بِ ُس

லழ்பத் ஸகௌதுல் அஃம் பழனல்ளலஶ அன்லஶ அயர்கள் ஸசளல்கழளர்கள்:
'அல்ளஹ்
அயில்
ஹசர்நளம்
ன்னும்
உறஷ
குடிப்
து
ிரினநளக்கப்ட்ை
பப்பு
க்கு
புகட்டி
யத்தளன்.
அப்ஹளது
ன்னுைன
ஆசஸனனும் நதுளம் ன்கழ கள் ஹளக்கழ ளன் ஸசளன்ஹன் க்கு ஹபளக
ீ யந்து ஹசரு ன்கழதளக அதற்கு ஸசளன்ஹன் கூப்ிைஹய அந்த ஆசஸனனும்
கள்ளகழது குயகளுக்கு உள்ஹ தரிட்ைதளக அது ஓட்ைபம் ைபநளக
ன்யிஹ யந்து ஹசர்ந்தது. அப்ஹளது ளன் அந்த குடிப் குடித்து நஸ்தழளகழ
அந்த நஸ்த்துைஹ லக்குைன சபகத்தழற்கு ஹபளக ளன் ஹளய் ஹசர்ந்ஹதன்.

اب مُ ُّى ْوا
ِ َف ُلن ُْج م ِ َسائ ِر ِ ْاْلَك َْط

ة ِ َداً ِـ ْي َوا ْد ُرنُ ْوا اًَْـخ ُْه رِ َجام ِـ ْي
ف ََساك ِـي ا ْم َل ْوم ِ ةِا ْم َواف ِـ ْي َو ََلم ِـ ْي

اْشة ُ ْوا اًَْـخ ُْه ُجٌُ ْود ِ ْي
َ ْ َوه ِْي ُى ْوا َو

குதுபுநளர்கள் அைங்களும் ளன் கூப்ிட்டுச் ஸசளன்ஹன்: 'ீங்கள் ல்ஹளரும்
ஆசஸனனும் கல்லுக்கழைனில் யந்து புகுதுங்கள். ீங்களகழது ன்னுைன
நிதர்களக இருக்கும். இன்னும் ீங்கள் ன்யில் ஆச ஸகளண்ையர்களக
யந்து ளன் உங்களுக்குத் தருகழ ஆசஸனனும் நதுளத்த யளங்கழ குடித்து
ஸகளள்ளுங்கள். ீங்களகழது து ஹசயகர்களக இருக்கும். ஒவ்ஸயளரு ிநளர்கள்
கூட்ைங்கள்
ஒவ்ஸயளரு
ஒழநளர்கள்
கூட்ைங்கள்
இஷ்க்ஸகனும்
கள்
குடிப்ளட்டுகழன்யன் அயர்களுைன குடிப்புகக் களண ஸதியளகழன ஹநள
குடிப் க்கு ழபப்நளக புகட்டி யத்தளன்.

َو َْل ً ِ ْنخ ُْه ُغنُوِّ ْي َوا ِّت َصام ِـ ْي
َو َلام ِ ْي ف َْو َككُ ْه َو َازا َل َغام ِـ ْي
ِّ َ ي
َُص ُفنِ ْي َو َخ ْس ِب ْي ذُواا ْم َج ََل ِل

َك ْي
َِ
ِ ْ ْشةْخ ُْه ف َْض َنتِ ْي ِو ْي َب ْػ ِس ُس
َو َلا ُوكُ ْه ُغ ََل َج ْى ًػا َومـك ِْي
ـْقيْ ِب َو ْخس ِْي
ِ ْ ْضة ِ ام َّخ
َ ْ اًََاف ِـ ْي َخ

ளன் குடித்து நழஞ்சழ குடிப் குடித்தீர்கள். ீங்கள் ன்னுைன ஹநம்ளட்ை
ன்னுைன
ஹசர்நளத்த
ீங்கள்
ஸற்றுக்
ஸகளண்ையர்கள்
இல்.
உங்களுைன
நகளநளகழது
ல்ள
யழநளர்களுைன
நகளநக்
களண
உனர்த்தழனளதளய் இருக்கும். ஆனினும் ன்னுைன நகளம் உங்கினுைன
நகளபக்ஸகல்ளம் ஹநளதளய் இருக்கும். இன்னும் நகளநளகழது கழனளநத்து ளள்
ரினந்தம் உனர்ந்த நர்த்தளயில் யர்ந்ஹதழதளக இருக்கும். இன்னும் ளளகழது
தித்தயளக லக்குைன சபகத்தயில் படுகுதளகழ இருந்ஹதன். அப்ஹளது
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அல்ளஹ்
யழநளர்கள்
அைங்களுக்கும்
ஸகளடுக்கப்ட்ை
யிளனத்துைன
யிரனங்கள்
அைங்கபம்
ன்
கயசநளக்கழத்
தந்தளன்.
ன்னுைன
பப்ளகழயன் க்கு ஹளதுநளயளக இருக்கும். இன்னும் அந்த ளனளகழயன்
யலுப்நள லக்களயளக இருக்கும்.

َاًَا ا ْم َتاز ُِّي َا ْش َه ُب كُلِّ َش ْي ٍذ
َّ
ِص ُت ك ُْـط ًتا
ْ ِ َد َر ْس ُج ا ْم ِػن َْه َختي

َو َو ْي َذافِي ام ِّر َجا ِل ا ْغ ِط ْي ِو َثام ِـ ْي
َّ َوًِن ُْج
امس ْػ َس ِو ْي َو ْولَي ا ْم َى َوام ِـ ْي

பஹ்னித்தீன் அப்துல் களதழர் ஜீளி பழனல்ளலஶ அன்லஶ ஸசளல்கழளர்: 'ளன்
ஒழநளர்களுக்ஸகல்ளம்
பளஜளிக்
குருயினளக
இருக்கும்.
அந்தந்த
ஹர்கள்
உைனயர்கள் அைங்களும் தரீக்கழன் யமழபனப் ளர்த்து ைத்தழ யக்கழது.
து ஸயிச்சம் ஸகளண்ைதளய் இருக்கும். ளன் அயர்களுக்ஸகல்ளம் ஒியசுகழன்
ீ
ந்தம்
ஹளளயளய்
இருக்கும்.
யழநளர்கள்
னளருக்கு
ஸகளடுக்கப்ட்ைது
ன்ப் ஹளல் ஒருயருக்கும் ஸகளடுக்கப்ட்ைதும் இல். இன்னும் ளளகழது
குத்புல் அக்தளப் ஆகும் யபக்கும் இல்ப அைங்கபம் ளைநழட்டுக் ஸகளண்ஹைன்.
இன்னும் ளளகழயன் பப்ைங்களுக்கும் பப்ளகழன லக்கு அல்ளலஶத்தஆளயில்
ழன்றும் சவஹதயிதங்கஸல்ளம் ஸற்றுக் ஸகளண்ஹைன்.

َو َحـ َّو َجنِ ْي ةِخ ِْـي َجا ِن ا ْل َك َىا ِل
َو َك َّن َسً ِ ْـي َواَ ْغ َطاً ِ ْـي ُس َؤام ِـ ْي
َّ َو َشاؤ ُُس
امس َػا َدة ِ َك ْس ةَ َسام ِ ْـي

ٍ ـِطازِ َغزْم
َ ِ ِ َك َساً ِـ ْي رِن َْػ ًث ة

س َك ِسيْ ٍـه
ٍ ّ ِ َواَطْن ََػنِ ْي َغلي
َّ طُتُ ْو م ِ ْـي ف ِـ ْي
ض ُد َّك ْج
ِ امس َىا َو ْاْلَ ْر

َواَك َْسام ِ ْي َغل َي ُغٌُ ِق ام ِّر َجا ِل
ِم ًَاف ٌِس ف ِـ ْي كُلِّ َخا ِل
ِْ َْف ُدك

اًََاا ْم َد َسنِ ُّي َوا ْمىِ ْز َس ُع َو َلام ِ ْي
اب َج ْى ًػا
ِ َو َو َّْلً ِ ْـي َغل َي ْاْلك َْط

அல்ளஹ்யளகழயன் தன் சபகத்தழல் ழன்றும் ல்கருத்ஸதன்னும் சுற்றுக
யக்கப்ட்ை யிநதழக்க படினளத உடுப் க்கு உடுத்தளட்டி யத்து
ழபப்ம் ன்கழ யபத்தழபள் கழரீைத்த ன் சழபசழன் நீ து யத்தளன். இன்னும்
து பப்ளகழன ளனகன் தன் பூர்யகநளகழன
ீ
பகசழன ஸளருள்க க்ஸகடுத்து
களட்டிளன்.;
நற்றும்
ஒழநளர்கள்
அைங்களுக்கும்
ன்
ஸசளல்டி
ைக்க
கட்ைனிட்ைளன். அல்ளஹ்யளகழயன் ஹகட்ைத ல்ளம் க்குத் தந்து உதயி
ஸசய்தளன். இன்னும் கவ ர்த்தழஸனன்னும் ழு யளத்தழனளனங்களகழது பூநழ உகழலும்>
யளஹளகம்
அைங்கிலும்
அடிக்கப்டுகழது.
சவஹதயித்தஸநன்னும்
சங்கு
ஊதப்டுகழது. க்கு ஒினளக களட்ைப்ட்ைது.

ளன் லறன் பழனல்ளலஶ தஆள அன்லஶ அயர்களுைன யம்சத்தழல்
உள்யளக
இருக்கும்.
அவ்ழனளக்கள்
குத்புநளர்கள்
அைங்களும்
ஹளய்
புகுதுகழதற்கு சக்தழ ஸ நளட்ைளர்கஹ அப்டிப்ட்ை நழகுதஅ ன்று ஸசளல்ப்ட்ை
நகளநளகழது
ன்னுைன
நகளநளக
இருக்கும்.
ன்னுைன
ளதநளகழது
அவ்ழனளக்களுைன ஹதளின் ஹநஹ இருக்கும். இன்னும் து பப்ளயன்
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குதுபுநளர்கள்
அைங்களுக்கும்
ன்
அபசளக்கழ
யத்தளன்.
ஆதளல்
ன்னுைன
லஶக்குநளகழது
களநைங்கிஹபம்
ஹபநைங்கிஹபம்
ஸசல்லுடினளகழ ங்கும் அது தரிட்டிருக்கழது.

َخ َد َم ٍث َغل َي ُخكْ ِه ا ِّت َصام ِـ ْي
ْ َ َك
ِّ ِ َم َزىِ َس ْت َواً ْ َـطـف َْج ِو ْي
س َخام ِـ ْي

ًَـظَ ْر ُت الَِي ة ِ ََل َداهللِ َج ْى ًػا

ِّ ِ َوم َْو اَ ْم َل ْي ُج
س ْي ف َْو َق ًَا ٍر

இன்னும் அல்ளஹ் உண்ைளக்கழ ட்ைணம் அைங்கிஹபம் ளன்ஹளட்ைநழட்டு
ளர்த்து ன்னுைன ஹசர்நளஸநன்னும் லஶக்நழன்டிக்கு அந்த ட்ைணங்களகழது
ஒரு சழன் கடுகுஹளஹய ஹதளத்தழபம் ஆச்சுது. ளன் ன்னுைன பகசழனப்
ஸளரு பகத்தழன் நீ து டுத்துப் ஹளட்ஹைஹனளளல் பகம் அைங்களும் ன்
லளழன் பகசழனத்த ஸளருளுைன யலுப்த்தழளஹ நூர்ந்து சளம்ளகழயிடும்.

َم َل َام بِ ُل ْس َرة ِ ا ْم َى ْولَي َو َشام ِـ ْي
َـج ةَي ْ َن ام ِّر َوا ِل
ْ َم ُس َّك ْج َوا ْرـ َخـف
ف ََص َار ا ْمــك ُ ُّل غ َْو ًرا فِي امزَّ َوا ِل

ِّ ِ َوم َْو اَ ْم َل ْي ُج
س ْي ف َْو َق َو ْي ٍج

ِّ ِ َوم َْو اَ ْم َل ْي ُج
س ْي ف ِـ ْي ِج َتا ٍل
ِّ ِ َوم َْو اَ ْم َل ْي ُج
س ْي ف ِـ ْي ة ِ َدا ٍر

இன்னும் ன்னுைன பகசழனப் ஸளரு அமழந்துப் ஹள நய்னித்தழன் நீ து
ஹளட்ஹைஹனளளல் அந்த ஸசத்த நய்னித்தளகழது அல்ளஹ்வுைன தத்துயம்
ஸகளண்டு ழும்ி ன்யிஹ களல்ைனளக ைந்துயரும். இன்னும் ன்னுைன
பகசழனப்ஸளரு நகள் அைங்களும் ஹளட்ஹைஹ ஆளல் அந்த நகள்
அைங்களும் ஸளறுங்கழ சுக்குநூளகழ நந்துயிடும். இன்னும் து பகசழனத்த
ழு கைழலும் டுத்தூதப்ட்ஹைளநளளல்> ட்ைப்ழஹஹன கைல்கள் அத்தும்
தண்ணரிழல்ளநல்
ீ
யத்தழப் ஹளகும்.

َح ُـى ُّر َو َحـ ٌْـ َلـ ِض ْي ا ِ َّْل اَ َحـاً ِ ْـي
ْـَص َغ ْي ِج َسام ِـ ْي
ْ ُ َو ُت ْػ ِـص ُـىـٌ ِ ْـي َفاُك

َو َوا ِو ٌْ َها ُش ُه ْو ٌر اَ ْو ُده ُْو ٌر
َوحُ ْزتِـرُ ً ِ ْـي ة ِ َىا َيأ ْح ِ ْـي َو َيـ ْجـر ِ ْي

َو َو ْكتِ ْي َك ْت َل َك ْتن ِ ْـي َك ْس َّصفَام ِـ ْي
َغز ُ ْو ٌم َكاح ِ ٌل غ ِ ٌْ َس ا ْمل ِ َخا ِل

ِم
ِْ ْة ِ ََل ُداهللِ ُونْـك ِ ْي َح ْد َج ُخك
ش َفاًِِّـي
ٍ ف َوا
ْ ُور ِيْس ِْي َْل َح َز

உக நைக்கழ நைக்கழ யருகழ நளதங்களும் யருைங்களும் யருகழதழல். அது
ன்யிஹ
யந்து
அது
கிஹஹன
புதுசு
புதுசளக
ைக்கழ
யிசனங்கள்
அைங்கபம் க்கு அழயித்து அல்ளநல் அயன் அழனளத ந்த யிசனபம்
உகத்தழஹஹன
னளஸதளன்றும்
கழைனளது.
ஆதளல்
ன்னுைஹ
தர்க்கம்
ஹசுகழயன் நிதஹ ீ தர்க்கம் ஹசுயத யிட்டும் உன் ளய அைக்கழக் ஸகளள்.

அல்ளஹ்தஆளயளல்
ைக்கப்ட்ை
ட்ைணங்கள்
அைங்களும்
ன்னுைன
ஆட்சழக்குள்ளக இருக்கும்.அது ன்னுைன சட்ைங்கள் அதழஹ அைங்கழனதளய்
இருக்கும்.
இன்னும்
ன்னுைன
வுஜஷத்
ளன்
உண்ைளனிருக்கழது
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ஸயிப்டுகழதுக்கு பன்ளஹஹன பன்ளலுக்கு பன்ளல் ன் யிசனங்க
யக்து க்கு நழகவும் ஸதியளதளகனிருந்தது. ன் தரீகழல் ன் யமழனில்
உஹதசம்
ஸற்றுக்
ஸகளண்ை
ன்
பரீஹத!
பரீதளகழ
ீ
ஹகளள்
ஸசளல்லுகழன்யனுைன
ஹகளளுக்கு
னப்ைளஹத.
தழட்ைநளக
ளளகழது
உன்யில் கழருனளயளக இருக்கும். உன் கயர்கள் உன்னுைஹ சண்ை
ஸசய்யளர்ஹகஹனளளல் அயர்கஹளடு ளன் சண்ை ஸசய்யதளக இருக்கும்.

َغ َطاً ِ ْـي رِف َْػ ًث ًِن ُْج ا ْم َى َػا ِل
َواِف َْػ ْل َوا َت َشا ف َْاْل ِْس ُه َغا ِل
َغل َي َك َسم ِ ام ٌَّ ِب ْي ةَ ْسرِ ا ْمـ َك َىا ِل

هلل َرة ِّْـي
ُ َف ا
ْ ُور ِيْس ِْي َْل َح َز
ْ ُور ِيْ ِسيْه ِ ْه َوط ِْب َو
اش َطحْ َوغ َِّي
َوك ُ ُّل َوم ِ ْـي َم ُه َك َس ٌم َفا ًِِّ ْـي

ன்னுைன பரீதுகஹ! இன்களறு ஸசய்னக்கூடினயர்க யிட்டும் ஸளளந
களபனுைன லறத ஸதளட்டும் ீ னப்ை ஹயண்ைளம். அல்ளஹ் தஆள நக்கு
ஹளதுநள பப்ளக இருக்கும். அந்த பப்ளகழயன் உனர்த்தழனள கருநஸநல்ளம்
தந்தழருக்கழளன். ளன் லக்கு தஆளயிின்றும் ஹநன்ளடுகிஸல்ளம் ளன்
ஸற்றுக் ஸகளண்ஹைன். ன்னுைன பரீஹத! ீ இஷ்க ஹதடி நம் ஹளஹளக்கழல்
ைந்து ஸகளள். இன்னும் ன்னுைன தரீக நசந்ஹதளசநளக டுத்து ைந்து
ஸகளள். இன்னும் ன் புகம ீ புகழ்ந்து பளகம் ளடி ஆந்தநளடும் ீ ளடி
கருநஸநல்ளம்
ஸசய்து
ஸகளள்.
ஆதளல்
ன்னுைன
தழருளநநளகழது
யழநளர்கள், குதுபுநளர்கள் அயர்கள் அஸ்நளக்கக் களண உனர்ந்ததளகனிருக்கும்.
ஒவ்ஸயளரு ஒழநளர்கள் அைங்களும் ஒவ்ஸயளரு ிநளருைன ளதத்தழன் நீ தழஹ
தரிட்டிருக்கழளர்கள்.
ளளகழது
ன்னுைன
ளட்ைளர்
அயர்களகழன
பலம்நது பஸ்தள றல்ல்ளலஶ அலழ யறல்ம் அயர்களுைன
தழருளதத்தழன்
நீ தழஹ
தரிட்ஹைன்.
அயர்கள்
ிநளர்கள்>
பறஷல்நளர்கள்
அைங்களுக்கும் ஹநளயர்கள். இன்னும் ஒிவு ிபகளசழக்கழ பூபண சந்தழபக்
களண
நழகவும்
அமகளயர்கள்.
ஆதளல்
ன்னுைன
ளட்ைளர்அயர்கள்
அன்ினளக்களுக்ஸகல்ளம்
ஹநளயர்களக
இருந்தது
ஹள
ளன்
அவ்ழனளக்களுக்கைங்களுக்கும் ஹநளயளக இருக்கும்.

س ا ْمج ِ َتا ِل
ِ َْواَ ْغ ََل ِو ْـي َغل َي َرأ
َو َج ِّس ْي َصاخ ُِب ا ْم َػي ْ ِن ا ْمـ َك َىا ِل

ِّ اًََاا ْمجِ َـيـنِـي ُو ْديِي
امسيْ ِي ا ِ ْسىِـ ْي
ُّ
َو َغ ْت ُس ا ْم َلادِرِ ا ْم َى ْش ُه ْـورِ ا ِ ْسىِ ْـي

இன்னும் ன்னுைன அைனளங்கள் ன்னும் ஸகளடிகளகழது நகபைன
உச்சத்தழஹனளனிருக்கும்.

ஜீளஸன்னும்

தழனிலுள்யன்.

பஹ்னித்தீன்

ன்னும்

ளநநளகழது ன் ட்ைப்ஹபளக இருக்கும். இன்னும் அப்துல்களதழர் ன்னும் இஸ்நளகழது
உகநைங்கிலும் ிபஸ்தளநளதளக து ஸனபளக இருக்கும். ன்ளட்ைளர் அயர்கள்
ழபப்நளகழன தளத்துைன ளனகநளக இருக்கும்.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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