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       அஸ்ஸலாமு அவலக்கும்(ைரஹ்)           நாள்:15/02/2015 

ஏகஇவைைனின் திருப்பபயரால்..... 

ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنواْ … َواْلُعْدَواِن َعلَى اإلِْثِم  أَن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّ
َ َشِديُد اْلِعَقاِب 

َ إِنَّ ّللاه قُوْا ّللاه  2َواتَّ

...நன்வமயிலும், இவையச்சத்திலும் ஒருைருக்பகாருைர் உதைிக் 
பகாள்ளுங்கள்! பாைத்திலும், ைரம்பு மீைலிலும் ஒருைருக்பகாருைர் 

உதைிக் பகாள்ளாதரீ்கள்!.. திருக்குர்ஆன். 5:2 

ةٌ يَدْ  نُكْم أُمَّ ُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـئَِك هُُم َوْلتَُكن مِّ

 اْلُمْفلُِحونَ 

3:104. நன்வமவய ஏைி, தவீமவயத் தடுத்து நல் ைழிவய நநாக்கி 
அவழக்கும் சமுதாயம் உங்களிடம் இருக்க நைண்டும். அைர்கநள பைற்ைி 

பபற்நைார்கள். 

 மரியாவதக்கும், அன்புக்கும், நட்புக்கும், பாசத்திற்கும் உரிய களிமங்கலம் 
முஸ்லிம் ஜமாஅத் தவலைர், உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், இன்வைய இவளய தவல 
முவைகள், நாவளய தவலைர்கள், முஸ்லிம் உைைினர்கள் மற்றும் மக்கள் 
அவனைருக்கும் களிமங்கலம் ைாழ் முஸ்லிம் ஜமாஅத் குவைத் சார்பாக அதன் 
தவலைர் பதரிைித்துக்பகாள்ைது. 

 இவைைன் அருளாலும் உங்களின் துைா பரக்கத்தாலும் நாங்கள் நற்சுகத்துடன் 
ைாழ்ந்து ைருகிநைாம். இது நபான்று தங்கள் அவனைரின் சுகத்திற்காகவும், 
ஒற்றுவமக்காகவும் அல்லாஹ்ைிடத்தில் இரு கரம் ஏந்தி பிரார்த்திக்கின்நைாம். 

 நமது ஊரில் அல்லாஹ்ைின் நபரருளால் மநலசியா ைாழ் அழகன்குளம் 
ஜமாஅத்தின் தவலைரும், மநலசியாைின் பிரபல மருத்துை நிறுைனமான QUALITAS –
இன் முதன்வமயானைருமான டத்நதா. ஹாஜி. மருத்துைர். S.A.M. நூருல் அமீன் 
அைர்களால் கட்டப்பட்ட ஹசனத்துல் ஜாரியா மதரஸா கட்டிட திைப்பு ைிழா, 
களிமங்கலம் நிஸ்ைான் மதரஸா முதலாம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு ைிழா, 
ஏவழக்குமருக்கு (ஜமாஅத் சார்பாக) நிகாஹ் நடத்தி வைத்தல் நிகழ்ச்சி, 
ஆண்களுக்கான மார்க்க பசாற்பபாழிவு, பபண்களுக்கான மார்க்க ைிளக்கம்,  
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நமது ஊர் ைாசிகள், நம் முஸ்லிம் உைைினர்கள், பதாடர்புவடயைர்கள், சுற்றுபுை 
ஊர்களில் உள்ளைர்கள் மற்றும் நம்மைர்களால் அவழக்கப்படும் நண்பர்கள் 
கலந்துக்பகாள்ளும் ைிழா, உணவு ைழங்குதல், பரிசு ைழங்குதல், மற்றும் பாராட்டு 
ைிழா மாபபரும் நிகழ்ச்சி நடப்பது அல்லாஹ்ைின் மாபபரும் கருவணயினால் நமது 
ஊர் மக்களின் பல தவலமுவைகளின் ைரலாற்று சாதவனயாகும். நாங்கள் இதவன 
அைிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அவடகிநைாம். 

நாங்கள் எங்களால் இயன்ை உதைிவயயும், நிகழ்ச்சியில் கலந்து 
பகாள்ளைதற்கான ஏற்பாடும் பசய்து பகாண்டு உங்களிடம் பதரிைிக்கிநைாம்.  

இன்ஷா அல்லாஹ் இப் முப்பபரும் ைிழாைிற்க்காக உதைி பசய்யும் அவனத்து 
மக்களுக்கும் அல்லாஹ்ைின் மாபபரும் கருவணயினாலும், உதைியினாலும் நல்ல 
இமான், உடல் நலம், மன நலம், குவைைற்ை பசல்ைம், நீண்ட ஆயுள், இம்வம, மறுவம 
பைற்ைிக்காகவும், முப்பபரும் ைிழா பைற்ைி பபைவும் துஆ பசய்கிநைாம். ஆமீன். 

  

     இங்ஙனம் 

     தவலைர்  
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