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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில் 
அஸீஸ்) அவர்கள் 01/01/2021 அன்று இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக் பள்ளிவாசலில் 

ஆற்றிய ஜுமுஆ ேபருைரயின் சுருக்கம் 

 
ஹஸ்ரத் அலீ பின் அபீதாலிப் (ரலி) அவர்கைளப் பற்றிய நற்குறிப்பு 

ِ� الّرَ ِبۡسِم 
ٰ
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ا ّمَ
َ
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َ
ْشَهُد أ

َ
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ۙ﴿اَ  ؕ﴿۳لّرَۡحٰمِن الّرَِحۡيِم  يِۡن  ؕ﴿۴﴾ ٰمِلِك يَوِۡم الِدّ ۙ﴿۵﴾إِّيَاَك �َۡعُبُد َو ِإّيَاَك نَۡسَتِع�ُۡن  َ�اَط الۡمُۡسَتِقۡيَم  ٪﴿﴾ ِ� ۶﴾ِاۡهِدنَا الِ�ّ آلِّ�َۡن
َ
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َ
ِذيَۡن أ

َ  ﴾۷َ�اَط الّ
ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கைளப் பற்றிய நற்குறிப்பு நைடெபற்று வருகின்றது. 
ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்வூது (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களின் உயிர்த் 

தியாகம் ெதாடர்பாக கூறுகின்றார்கள்: விவகாரங்கள் முழுைமயாக தீர்க்கப்பட்டிருக்கவில்ைல. 
அந்நிைலயில் எத்தைன ெபரிய மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கேளா அவர்கைள ெகாைல ெசய்து 
இந்த குழப்பத்ைத தீர்க்க ேவண்டும் என்று காரிஜ்கள் - ெவளிேயறியவர்கள் தங்களுக்குள் 
ஆேலாசைன ெசய்தனர். எனேவ அவர்களுள் வீரமிக்க மனிதர்கள், அவர்களில் ஒருவர் 
ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கைளயும் ஒருவர் ஹஸ்ரத் முஆவிய்யா (ரலி) அவர்கைளயும் 
ஒருவர் அம்ர் பின் ஆஸ் அவர்கைளயும் ஒேர நாளில் ஒேர ேநரத்தில் ெகாைல ெசய்து 
விடுவார் என்று உறுதிெமாழி எடுத்துக் ெகாண்டனர். 

ஹஸ்ரத் முஆவியாைவ ேநாக்கி ெசன்றவன் அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினான். 
ஆனால், ஹஸ்ரத் முஆவியா அவர்கள் சாதாரண காயமுற்றார்கள். அவன் பிடிபட்டு பின்னர் 
ெகால்லப்பட்டு விட்டான். அம்ர் பின் ஆஸ் அவர்கைள ெகாைல ெசய்ய ெசன்றவனும் 
ேதால்வியுற்றான். ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கைள ெகாைல ெசய்வதற்கான ெசன்ற மனிதன், 
அன்னார் சுபுஃஹ் ெதாழுைகக்காக நிற்க முற்பட்டேபாது அன்னார் மீது தாக்குதல் 
ெதாடுத்தான். அன்னாருக்கு மிகவும் அபாயகரமான காயங்கள் ஏற்பட்டன. 

ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களின் உயிர்த்தியாகம் ெதாடர்பாக ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கேள முன்னறிவிப்பு ெசய்திருந்தார்கள். ஹஸ்ரத் உைபதுல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள். ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களிடம் 
அலீேய! முன்னவர்களில் மிகவும் தீய மனிதன், ஹஸ்ரத் சாலிஹ் (அைல) அவர்களின் 
ஒட்டகத்தின் கால்கைள ெவட்டியவன் ஆவான். அலிேய! உம்மீது ஈட்டியால் குத்துபவன் 
பின்னர்வர்களில் மிகவும் துர்பாக்கியம் ெகாண்ட மனிதனாக இருப்பான் என்று கூறினார்கள். 
ேமலும் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், எங்கு ஈட்டியால் குத்தப்படுேமா அந்த 
இடத்ைதயும் ைசைக ெசய்து காட்டினார்கள். 

ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களின் மரணம் ெநருங்கியேபாது அன்னார் உயில் ஒன்ைற 
எழுதினார்கள்:- பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இது அலீ பின் அபீ தாலிப் ெசய்த 
வஸிய்யத் ஆகும். நான் சாட்சியம் வழங்குகின்ேறன். அல்லாஹ்ைவத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரியவன் ேவறு யாருமில்ைல. ேமலும் ஹஸ்ரத் முஹம்மது ரஸூலுல்லாஹ் 
(ஸல்) அவர்கள் அவனுைடய அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள். ஹஸேன! நான் உமக்கும், 
எனது அைனத்துப் பிள்ைளகள் மற்றும் குடும்பத்தின் அைனத்து உறுப்பினர்களுக்கும்  
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுமாறு வலியுறுத்துகிேறன். அவன் உங்கைள பரிபாலிப்பவன். நீங்கள் 
இஸ்லாத்தின் நிைலயிேலேய இந்த உலகத்ைத விட்டு ெசல்ல ேவண்டும். நீங்கள் அைனவரும் 
அல்லாஹ்வின் கயிற்ைற உறுதியாக பற்றிப் பிடித்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். உங்களுக்குள் 
பிரிவிைன ெசய்யக் கூடாது. ஏெனன்றால், அபுல் காஸிம் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் 
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இவ்வாறு ேகட்டுள்ேளன். அதாவது, தங்களுக்குள் சீர்திருத்தம் ெசய்து ெகாள்வது நஃபிலான 
ெதாழுைககள் மற்றும் ேநான்புகைள விட சிறந்ததாகும். 

ஹுஸூர் அவர்கள் கூறினார்கள்: இது மிக முக்கியமான விஷயமாகும். இதைன 
நிைனவில் ெகாள்ள ேவண்டும். தங்களுக்கிைடயிலான ெதாடர்ைப சீர்திருத்தம் ெசய்வது 
நஃபிலான ெதாழுைககள் மற்றும் ேநான்புகைள விட சிறந்ததாகும். நீங்கள் உங்களது 
உறவினர்கைள கருத்தில் ெகாள்ளுங்கள். அவர்களுடன் நல்ல முைறயில் நடந்து 
ெகாள்ளுங்கள். அதனால் அல்லாஹ் உங்களின் கணக்கின் மீது எளிைமைய ஏற்படுத்தி 
விடுவான். அனாைதகளின் விவகாரத்தில் அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சிக் ெகாண்டிருங்கள். 
அண்ைட அயலாருக்கான உரிைமகள் ெதாடர்பாக அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். ஏெனன்றால் 
நீங்கள் உங்களது அண்ைட அயலார்களின் உரிைமகைள ெசலுத்தி வாருங்கள் என்று ஹஸ்ரத் 
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். ெதாழுைக விவகாரத்தில் 
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். ஏெனனில், இது உங்களது மார்க்கத்தின் தூண் ஆகும். 
உங்களின் இைறவனின் இல்லம் ெதாடர்பாகவும் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். வாழ்நாள் 
முழுவதும் அைத காலி ஆக விடாதீர்கள். ஏெனனில் அதைன நீங்கள் காலியாக விட்டு 
விட்டால் அைதப்ேபான்ற இல்லம் ஒன்று உங்களுக்கு கிைடக்காது. உங்களது உயிைரக் 
ெகாண்டும் ெசல்வத்ைதக் ெகண்டும் ஜிஹாத் ெசய்யுங்கள். ஸக்காத் ெதாடர்பாக 
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். ஏெனன்றால் அது இைறவனின் ேகாபத்ைத தணிக்கின்றது. 

யாசிப்பவர்கள் மற்றும் ஏைழகள் ெதாடர்பாகவும் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். 
உங்களது வாழ்வியல் ெபாருட்களில் அவர்கைளயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். ெதாழுைகைய 
பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் திருப்திையப் ெபறுவதற்காக குற்றம்சாட்டுபவரின் 
எந்த குற்றச்சாட்டிற்கும் அஞ்சாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு கட்டைள வழங்கியதுேபான்று 
மக்களிடம் நன்ைமயான காரியங்கைளப் ேபசுங்கள். நன்ைமைய ஏவுகின்ற மற்றும் 
தீைமையத் தடுக்கின்ற பணிகைள விட்டு விடாதீர்கள். இல்ைலெயன்றால் உங்களில் 
ேமாசமானவர் உங்களுக்கு ஆட்சியாளராகி விடுவார். பின்னர் நீங்கள் துஆ ெசய்தாலும் 
உங்களது துஆக்கள் ஒப்புக் ெகாள்ளப்படாது. ஒருவர் மற்றவேராடு ெதாடர்பு ைவயுங்கள். 
சிரமப்படாமல் ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவுங்கள். எச்சரிக்ைக! ஒருவர் மற்றவேராடு 
பைகைமையயும் அதிகரிக்காதீர்கள். உறவுகைளயும் முறித்து ெகாள்ளாதீர்கள். பிரிவிைன 
ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளாதீர்கள். நன்ைம மற்றும் இைறயச்சத்தில் ஒருவர் மற்றவருக்கு 
உதவுங்கள். பாவம் மற்றும் கிளர்ச்சியில் உதவாதீர்கள். அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள். 
நிச்சயமாக! அல்லாஹ் கடுைமயாக தண்டைன அளிப்பவன் ஆவான்.      

ஹஸ்ரத் அலீ பின் அபீ தாலிப் அவர்களின் மரணம் நிகழ்ந்த பிறகு ஹஸ்ரத் ஹஸன் 
பின் அலீ அவர்கள் ேமைடயின் மீது ஏறி நின்றார்கள். ேமலும் கூறினார்கள்: மக்கேள! 
இன்று இரவு எப்படிப்பட்ட ஒரு நபரின் மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது என்றால், இதற்கு முன் 
ெசன்ற மக்களில் எவரும் அவைர முந்த முடியாது. பின்னர் வரக்கூடிய நபர்களில் எவரும் 
அன்னாரின் அந்தஸ்ைத அைடய முடியாது. ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், 
அன்னாைர ஒரு திட்டத்திற்காக அனுப்பி ைவக்கும்ேபாது வலப்புறம் ஜிப்ரீல் (அைல) 
அவர்களும், இடப்புறம் மீக்காயீல் (அைல) அவர்களும் இருந்து வந்தார்கள். அன்னாருைடய 
கரத்தில் அல்லாஹ் ெவற்றிைய வழங்காதவைர அன்னார் திரும்பி வந்தது கிைடயாது. 4 
ஆண்டுகளும் எட்டைர மாதங்களும் அன்னாரின் கிலாஃபத் காலகட்டம் நிைலெபற்றிருந்தது. 

ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கள் பல்ேவறு தருணங்களில் 8 திருமணங்கள் ெசய்தார்கள். 
அவர்கள் மூலம் அல்லாஹ் அன்னாருக்கு ெபரும் சந்ததிகைள வழங்கினான். அவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 30 ஐ விட அதிகமாகும். ஹஸ்ரத் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றார்கள்: மக்களில் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகவும் 
அன்பிற்குரியவர்கள் ஹஸ்ரத் ஃபாத்திமா (ரலி) மற்றும் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) ஆவார்கள். 
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ஹஸ்ரத் சஃலபா பின் அபீ மாலிக் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்: ஒவ்ெவாரு 
ேபார்க்களத்திலும் ேபாருக்கான ேநரம் வரும் ேபாது ஹஸ்ரத் அலீ பின் அபீ தாலிப் 
அவர்கள் ெகாடிைய ெபற்றுக் ெகாள்வார்கள். ஹஸ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றார்கள்: நீர் எமது சேகாதரரும், எமது ேதாழரும் ஆவீர் என்று ஹஸ்ரத் அலீ 
(ரலி) அவர்களிடம் ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

ஹஸ்ரத் அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்: சுவர்க்கம் மூன்று நபர்களுக்காக 
ஆர்வம் ெகாண்டுள்ளது என்று ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அந்த 
மூன்று நபர்கள் அலீ (ரலி), அம்மார் (ரலி) மற்றும் சல்மான் (ரலி) ஆகிேயார் ஆவர். 
ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சுவர்க்கத்தில் எந்த அந்தஸ்தில் நான் 
இருப்ேபேனா அதில் அலியும், ஃபாத்திமாவும் இருப்பார்கள். ‘அஷ்ரா முபஷ்ஷிரா’ 
அதாவது, ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் தமது நாவினால் சுவர்க்கத்திற்கு 
நற்ெசய்தி வழங்கிய சஹாபாக்களில் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்களும் ஒருவர் ஆவார்கள். 
மீதம் இனி வருங்காலங்களில் எடுத்துக் கூறப்படும். இன்ஷா அல்லாஹ்! 

ஹுஸூர் அவர்கள் கூறினார்கள்:  தற்ேபாது நான் மற்ெறாரு விஷயத்ைதயும் கூற 
விரும்புகின்ேறன். இன்று புதிய ஆண்டின் முதலாவது நாளாகும். ேமலும் முதல் 
ஜுமுஆவாகும். இந்த ஆண்டு ஜமாஅத்திற்கும் உலகத்திற்கும் மனித குலத்திற்கும் 
பரக்கத்திற்குரியதாக அைமய துஆ ெசய்யுங்கள். நாமும் நமது கடைமகைள ஆற்றியவாறு 
முன்ைப விட அதிகமாக இைறவனின் முன்னால் குனியக்கூடியவர்களாக ஆக ேவண்டும். 
ேமலும் நமது இைறவணக்கத்தின் தரத்ைத உயர்த்தக்கூடியவர்களாக இருக்க ேவண்டும். 
உலகவாதிகளும் தமது பைடப்பின் ேநாக்கத்ைத புரிந்தவாறு அல்லாஹ்விற்குரிய உரிைமைய 
வழங்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிட ேவண்டும். ஒருவர் மற்றவரின் உரிைமைய 
பறிப்பவர்களாக ஆகுவதற்கு பகரமாக அல்லாஹ்வின் கட்டைளகளின்படி நடந்து ஒருவர் 
மற்றவரின் உரிைமகைள வழங்குபவர்களாக ஆக ேவண்டும். அவ்வாறில்ைலெயன்றால் 
அல்லாஹ் மீண்டும் தனது வழிமுைறக்ேகற்ப உலகவாதிகளுக்கு அவர்களின் கடைமகளின் 
பக்கம் கவனமூட்டுகின்றான். அந்ேதா! நாமும் உலகத்தின் அைனத்து மக்களும் இந்த 
முக்கிய கருத்ைத புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டுேம! ேமலும் நமது உலகம் மற்றும் மறுைமைய 
சீராக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டுேம! 

சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஏராளமான உலக அரசாங்கங்களின் தைலவர்களுக்கு 
இதன் பக்கம் கவனமூட்டுவதற்காக கடிதங்கள் எழுதியிருந்ேதன். ேகாவிட்-ஐ 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அவர்களுக்கு புரிய ைவக்க முயற்சி ெசய்திருந்ேதன். ேமலும் 
இந்த ஆபத்துகள் தமது உரிைமகைளயும் கடைமகைளயும் மறந்து அதன்படி 
ெசயல்படாததன் காரணமாகவும், இன்னும் ெசால்வெதன்றால் அநீதிகளில் முன்ேனறியதன் 
காரணமாக இைறவன் புறமிருந்து வருகின்றன. எனேவ கவனம் ெசலுத்துங்கள்! என்று நான் 
அவர்களுக்கு கவனமூட்டியிருந்ேதன்.  

இந்த ேநாயின் காரணமாக ஒவ்ெவாருவரும் தனிப்பட்ட முைறயில் ெபாருளாதார 
ரீதியில் மிகவும் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். இன்னும் கூறப்ேபானால், ெபரும் 
ெபரும் பணக்கார அரசாங்கங்களின் ெபாருளாதாரத்தின் முதுெகலும்பு முறிந்து வருகின்றது. 
உலகவாதிகளிடத்தில் இதற்கு ஒேரெயாரு தீர்வுதான் உள்ளது. இதுேபான்ற நிைல ஏற்பட்டு 
விட்டால், பின்னர் ஏைனய சிறிய நாடுகளின் ெபாருளாதாரத்ைத அபகரித்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். அதற்காக கூட்டணிகள் அைமயும்; அைமந்தும் வருகின்றது. பனிப்ேபார் மீண்டும் 
ஆரம்பமாகி விடும்; ஆரம்பாகிவிட்டது என்ேற தற்ேபாது கூறப்படுகிறது. ஆயுதங்கள் ஏந்தி 
ெசய்யப்படும் அசல் ேபார்கள் அதாவது மிகவும் அபாயகரமான ேபார் ஏற்படுவதும் 
ெதாைலவில் இல்ைல. உலகம் இந்த நிைலைய அைடவதற்கு முன்பாக நாம் நமது 
கடைமைய ஆற்றியவாறு உலகிற்கு எச்சரிக்ைக ெசய்ய ேவண்டும். எனேவ நாம் நமது 
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கடைமகைள இந்த அளவில் ெசலுத்தக் கூடியவர்களாகும் ேபாது தான் இந்த வருடம் 
வாழ்த்துகைள கூறுவதற்குரியதாக ஆகும். 

எனேவ ஒவ்ேவார் அஹ்மதியும் மிகவும் ஆராய ேவண்டும். அவரிடம் ஒரு ெபரும் 
பணி ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளது. அதைன ெசயலாற்றுவதற்கு முதலில் தம்மிடத்தில் அன்பு, 
ேநசம், சேகாதரத்துவத்தின் சூழைல உருவாக்க ேவண்டும். தனது சமூகத்திலும், அஹ்மதி 
சூழலிலும் இந்த மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும். பின்னர் உலைக ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்களின் ெகாடியின்கீழ் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அந்த ெகாடி அல்லாஹ்வின் 
ஏகத்துவ ெகாடி ஆகும். அப்ேபாதுதான் நாம் நமது ைபஅத்தின் ேநாக்கத்தில் ெவற்றி ெபற 
முடியும். அல்லாஹ் நமக்கு அதற்கான நற்பாக்கியத்ைத வழங்குவானாக. ஒவ்ேவார் அஹ்மதி 
ஆணும், ெபண்ணும், இைளஞரும், சிறுவரும், முதியவரும் இந்த விஷயத்ைத புரிந்தவாறு, 
இந்த புதிய ஆண்டில் உலகில் ஒரு புரட்சிைய ஏற்படுத்துவதற்காக நான் எனது அைனத்து 
ஆற்றல்கைளயும் பயன்படுத்துேவன் என்று உறுதிெமாழி எடுக்க ேவண்டும். ஒவ்ேவார் 
அஹ்மதிக்கும் அல்லாஹ் அதற்கான நற்பாக்கியத்ைத வழங்குவானாக. 

ஹுஸூர் அவர்கள் கூறினார்கள்: பாகிஸ்தான் அஹ்மதிகைளயும் அல்ஜஸாயிரின் 
அஹ்மதிகைளயும் உங்களது துஆக்களில் நிைனவில் ைவயுங்கள். பாகிஸ்தானில் சில 
மவ்லவிகள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகள் அநீதிகளின் ஈடுபட்டுள்ளனர். அல்லாஹ் 
அதுேபான்ற சீர்திருந்தாத மக்கைள விைரவில் பிடிப்பதற்குரிய ஏற்பாட்ைடச் ெசய்வானாக. 
நிச்சயமாக அவனது உதவி வரும்; நிச்சயமாக வரும். அப்ேபாது இந்த உலகவாதிகளான 
தமது சிந்தைனயில் ஆற்றலும் ெசல்வமும் ெகாண்டுள்ள மக்களுைடய மண் கூட 
ெதன்படாது. எனேவ நமது பணி என்னெவன்றால், துஆக்களின் மூலம் நமது 
இைறவணக்கங்கைள ேமலும் அழகாக்க ேவண்டும். நாம் இைத ெசய்து விட்டால் பின்னேர 
நாம் ெவற்றியாளர்கள் ஆேவாம். உலகம் மனித இனத்தின் மாண்புகைள அைடயாளங்கண்டு 
ெகாள்ளும்ேபாதும் தங்களுக்கிைடயிலான ெவறுப்புகள் அன்பால் மாறி விடும் ேபாதும் தான் 
நமக்கு உண்ைமயான மகிழ்ச்சி ஏற்படும். அல்லாஹ் அந்த மகிழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்ைடயும் 
நமக்கு விைரவில் ெசய்வானாக. 

இைறவன் புறமிருந்து ேதான்றிய வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் மற்றும் மஹ்திைய ஏற்றுக் 
ெகாள்ளக்கூடிய அறிைவ அல்லாஹ் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு வழங்குவானாக. உலகிற்கு 
அல்லாஹ் அறிைவ வழங்குவானாக. உலகமும் அல்லாஹ் மற்றும் அவனது அடியார்களின் 
உரிைமைய ெசலுத்துவதன் பக்கம் கவனம் ெசலுத்துபவர்களாக ஆக ேவண்டும். அல்லாஹ் 
ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும், ஒவ்ேவார் அஹ்மதிையயும் தனது பாதுகாப்பில் ைவப்பானாக. இந்த 
ஆண்டு ஒவ்ேவார் அஹ்மதிக்கும், ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் கருைண மற்றும் 
பரக்கத்திற்குரிய ஏற்பாட்ைட ெசய்யட்டுமாக. கடந்த ஆண்டுகளில் நம்மிடம் ஏற்பட்ட 
குைறகளிலிருந்தும் இைறவனின் ேகாபத்திற்கு ஆளாக்கிய பலவீனங்களிலிருந்தும் சில 
அருட்ெகாைடகளிலிருந்து நம்ைம விலக்கி ைவப்பதற்கு காரணியாக இருந்தவற்லிருந்தும் 
அல்லாஹ் நம்ைம காப்பாற்றுவானாக. ேமலும் தனது அருட்களுக்கும், பரிசுகளுக்கும் 
வாரிசாக்குவானாக. நாம் உண்ைமயான நம்பிக்ைகளார்களாக ஆேவாமாக. இந்த துஆக்கள் 
ெசய்வதற்கும் அல்லாஹ் நமக்கு நற்பாக்கியம் வழங்குவானாக. 

ِ� نَْحمَُدُه َونَْسَتِعْيُنٗه َونَْسَتْغِ�ُ�ٗه وَ 
ٰ
ئٰاِت اَْعمَالَِنا َمن ّيَْه اَلَْحْمُد �ِّ� ِ� ِمْن ُ�ُ�ْورِ اَ�ُْفِسَنا َوِمْن َسّيِ

ٰ
ُل َعلَْيِه َو�َُعوُْذ ِبا�ّ�

َ ّ ِمُن ِبٖه َونََتوَ� ْضِ��ُْ� َف��َ نُٔوْ
ُ ِدِه ا���ُ َف��َ ُمِضّلَ لَُه َوَمْن �ّ

 ا��ُ�  َونَْشَهُد اَّنَ مُ 
َ
ْن �َ� ِالَٰه ِا�ّ�

َ
ْ َهاِدَي لَهُ َونَْشَهُد أ ُمرُ ِبالَْعْدِل َوا�ْ�ِْحَساِن َوِايَْتآِء ِذي ال

ْ
ُ�ْ��ٰي َويَْنٰ�� َعِن الَْفْحَشآِء َحّمًَدا َعْبُدٗه َوَرُسوْلُٗه،  ِعَباَد ا��� رحمكم ا��� ِاّنَ ا��َ� يَأ

ْ� كُ 
ُ
ُ�وا ا��َ� يَْذ�

ُ
ُ�ْوَن   اُْذ�

َ ّ
ُكْم تََذ�

َ
ُ� ا��ِ� اَ�ْ�َُ� ۔َوالْمُْنَ�ِ� َوالَْب�ِْ� �َِعُظُكْم لََعّل

ْ
ْم َواْدُعوُْه يَْسَتِجْب لَُكْم َولَِذ�  

 
 (தமிழாக்கம்: மவ்லவி அப்துர் ரஹ்மான் தாஹிர்)  


