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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில் 
அஸீஸ்) அவர்கள் 06/08/2021 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக் பள்ளிவாசலில் 

ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம் 

 

ِہ الر   
ّٰ 
ِن الر   ِبۡسِم الل  ِحۡیِم ۡحمّٰ

 
 
 أ

ن  
 
ُد أ ھ 

ْ
ش
 
ٗہ و أ

 
 ل
 
ِریْک

 
ہٗ ل ا ش ُہ و ْحد 

ّٰ 
ا الل

  
ا إِلّٰہ  إِل

  
ْن ل
 
ُد أ ھ 

ْ
ِن الر  ِجْیِم۔ش ْیطّٰ

  
ِہ ِمن  الش

ّٰ 
 ِبالل

ُ
ُعوْذ

 
أ
 
ا ب ْعُد ف

م  
 
ٗہ۔أ

ُ
ًدا ع ْبُدہٗ و  ر ُسوْل

م    ُمح 

ِن الر  ِحۡیِم﴿ ِہ الر  ۡحمّٰ
ّٰ 
ۙ﴿۱ِبۡسِم الل ن  

ۡ
ِمی
 
ل عّٰ
ۡ
ِہ ر ِب  ال

ّٰ 
ۡمُدلِل ح 

ۡ
ل
 
 ۲﴾ا

 
ۙ﴿﴾ ا ِن الر  ِحۡیِم  ؕ﴿۳لر  ۡحمّٰ یِۡن  ِلِک ی وِۡم الِد  ۡعبُ ۴﴾ مّٰ

 
 ن
 
اک

ؕ﴿﴾إِی   ُن 
ۡ
ِعی ۡست 

 
 ن
 
اک

 إِی  
 ﴾۵ُد و 

﴿ۙ ِقۡیم   مُۡست 
ۡ
اط  ال ر  ا الِص 

 
﴿۶ِاۡہِدن

٪ ن 
ۡ
ی
 
ِ آل
  
ۡیِھۡم و  ل ا الض

 
ۡوِب ع ل

ُ
ض
ۡ
م غ
ۡ
رِ ال

ۡ
ی
 
ۡیِھۡم ۬ۙ غ

 
ۡمت  ع ل ع 

ۡ
ن
 
ِذیۡن  أ

  
﴾۷﴾ ِصر اط  ال  

இன்று பிரிட்டனின் ஆண்டு மாநாடு ஆரம்பமாகிறது. இன்ஷா அல்லாஹ்! 
அனைத்திற்கும் முதலாவதாக நான் கூற விரும்புவது யாததனில், ஆண்டு மாநாடு 
அருளுக்குரிய முனறயில் நடப்பதற்காகவும், கலந்து தகாள்பவர்கள் நன்னம மற்றும் 
இனறயச்சத்தில் அதிகம் முன்னைறுவதற்காகவும் மிகவும் துஆ தசய்யுங்கள். ததாற்று 
னநாயின் காரணத்திைால் கலந்துதகாள்பவர்களின் எண்ணிக்னக மிகவும் 
குனறக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால், வீடுகளிலும் ஜமாஅத் ஏற்பாட்டின் கீழும் ஆண்டு மாநாடு 
னகட்கப்படும் என்று நான் னகள்விப்பட்னடன். எவ்வாறு இருப்பினும் ஆண்டு மாநாட்டில் 
பங்கு தகாள்கிறவர்கள் எவராகிலும் அவர்கள் மாநாட்டு திடலில் இருக்கிறார்கள் என்ற 
எண்ணத்துடன் கலந்துதகாள்ளனவண்டும். னமலும் இத்தருணத்னத துஆக்களில் கழியுங்கள். 

இவ்வருடம் ஆண்டு மாநாட்டின் நிர்வாகத்துக்கும் கலந்து தகாள்பவர்களுக்கும் 
சூழ்நினலயும் மாறுபட்டதாகும். சில வசதிகள் கினடக்கப் தபறாது. எைனவ கலந்து 
தகாள்பவர்கள் இந்த சூழ்நினலனய கருத்தில் தகாண்டவாறு (நிர்வாகத்தின் சார்பாக 
ஏற்பாடுகளில் ஏனதனும் குனற னதான்றி விட்டால் அனத) தபாருட்படுத்தாதிருங்கள். 

ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் இது ததாடர்பாகவும் துஆக்களின் பால் அதிக 
கவனம் தெலுத்துமாறு வலியுறுத்தினார்கள்.  

ஆண்டு மாநாடு மற்றும் விருந்ததாம்பல் குறித்து கூறினார்கள்: ஆண்டு மாநாட்டிற்கு 
முந்னதய திைத்தில் தபாதுவாக நான் விருந்திைர்கள் மற்றும் டியூட்டி தகாடுப்பவர்களுக்கு 
அவர்களுனடய தபாறுப்புகள் குறித்து கவைமூட்டுனவன். இவ்வருடம் அவ்வாறு 
நடக்கவில்னல. எைனவ இன்று சிலவற்னற நான் கூறுனவன். 

விருந்னதாம்பல் குறித்து எவ்விதமாை முனறயீடும் வரக்கூடாது. நிர்வாகம் எவ்வித 
முனறயீடும் ஏற்படாமலிருக்க முயற்சி னமற்தகாள்ள னவண்டும். 

எல்லாத் துனறகளிலுள்ள பணியாளர்களும் தங்களுனடய டியூட்டிகள் மற்றும் 
தங்களுனடய பணிகளில் மிகவும் னகனதர்ந்தவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். தபரிய பணிகனள 
னகயாளும் திறனம தபற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களால் புதிதாக வருபவர்களுக்கு கற்றுக் 
தகாடுக்கவும் முடியும். எைனவ பணி ததரியாது என்ற வனகயில் கவனல இல்னல. ஆயினும் 

ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்:  
“உங்கள் மீது நான் நல்தலண்ணம் தகாண்டிருக்கின்னறன். எைனவ நீங்கள் 

விருந்திைர்களுக்கு நன்கு ததாண்டாற்றுங்கள்.”  
ஹஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) கூறிைார்கள்: “அந்த நல்தலண்ணம் தான் 

இன்றும் நினலத்திருக்கின்றது.” 

 



 06/08/2021 Khutba Summary- Tamil Translation   2 

 

முஃமினுக்கு நினைவூட்டிக் தகாண்னட இருக்க னவண்டும்; இது அவருக்கு பயைளிக்கக் 
கூடியதாகும்  என்ற அல்லாஹ்வின் கட்டனள இருக்கின்றது. நான் கூறியது னபான்று ஆண்டு 
மாநாட்டின் ஏற்பாடு வனரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. எைனவ சில பணிகளில் அலட்சியப் னபாக்கின் 
காரணமாக குனறவு ஏற்படலாம். பருவநினல னமாசமாக இருப்பதால் சில துனறகள் 
குறிப்பாக கவைம் தசலுத்த னவண்டிய னதனவ உள்ளது. விருந்திைர்கள் குனறவாகனவா 
அல்லது அதிகமாகனவா இருந்தாலும் ஆண்டு மாநாட்டிற்கு வருனக தருகின்ற விருந்திைர்கள் 
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்களுனடய விருந்திைர்கள் ஆவார்கள். 
நாம் அவர்களுக்கு விருந்னதாம்பல் தசய்ய னவண்டும். 

விருந்னதாம்பல் எத்தனகயததாரு நற்பண்பு எனில் இது நபிமார்களின் ஒரு சிறப்பு 
பண்பாகும். எைனவ ஆன்மீக ஜமாஅத்தாக இருக்கின்ற வனகயில் நம்மிடம் இந்த பண்பு 
ததளிவாக தவளிப்பட னவண்டியது நம்முனடய கடனமயாகும். ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் 
(ஸல்) அவர்களுனடய காலத்திலும் விருந்திைர்கள் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்னகயில் 
அன்ைார் சஹாபாக்களிடம் விருந்திைர்கனள பிரித்துக் தகாடுத்துவிடுவார்கள். சஹாபாக்களும் 
மிக மகிழ்ச்சியுடன் விருந்திைர்கனள தம்முடன் அனைத்துச் தசல்வார்கள். கானலயில் 
விருந்திைர்களிடம் ததாண்டு தசய்யப்பட்ட விதத்னதப் பற்றி னகட்கும் னபாது, 
ஒவ்தவாருவரும் இதுனபான்று விருந்னதாம்பலின் உரினமனய நினறனவற்றிய விருந்து 
உபசரிப்பவர்கனள நாங்கள் கண்டதில்னல என்று பதிலளித்தார்கள். ஆகனவ இந்த முன்மாதிரி 
நம் முன் இருக்கின்றது. இக்கால கட்டத்தில் நாம் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் 
(அனல) அவர்கனள ஏற்றுக் தகாண்டிருக்கும் னபாது அன்ைாரும் இது குறித்து நமக்கு 
வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்கள். 

ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலல) 
அவர்களின் ஒரு தமற்தகாலை எடுத்துலரத்தவாறு கூறுகிறார்கள்: ஒருனவனள விருந்திைர்கள் 
கடிைமாை வார்த்னதகனள உபனயாகித்தாலும் கூட னகாபமனடயக் கூடாது. ஒருனவனள 
விருந்திைர் அஹ்மதியாக இருந்தாலும் கூட கடிைமாை வார்த்னதகளுக்கு  கடிைமாை பதில் 
அளிக்கக் கூடாது. நம்மவராக இருந்தாலும் அந்நியராக இருந்தாலும் சரினய! ஹஸ்ரத் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் தசய்த அசாதாரணமாை விருந்து 
உபசரித்தலின் முன்மாதிரிகள் காணக்கினடக்கின்றை. அவ்வாறு ஏன் இருக்காது! இஸ்லாத்தின் 
அைகிய வடிவம் நம் முன் வந்து, நாம் அதனை உலகிற்கு முன் எடுத்து னவக்கும் 
வண்ணம், உயரிய நற்பண்புகனள இக்காலகட்டத்தில் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் 
(அனல) அவர்கள்தான் நினலநாட்ட னவண்டியிருந்தது.  

ஹஸ்ரத் முஃப்தி முஹம்மது ொதிக் ொஹிப் (ரலி) அவர்களுடனான ஹஸ்ரத் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அலல) அவர்களின் விருந்து உபெரித்தலின் ஒரு ெம்பவத்லத 
எடுத்துலரத்தவாறு ஹுஸூர் அன்வர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அதில் 
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் தானம தமது னககளால் ஒரு (Tray) 
ட்னரயில் அவர்களுக்காக உணவு தகாண்டு வந்தார்கள். நமது வழிகாட்டியும் தனலவருமாக 
இருந்தும் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் நமக்காக இவ்வளவு 
ததாண்டாற்றுகிறார்கள் என்றால், அஹ்மதிகளாகிய நாம் பரஸ்பரம் எந்த அளவுக்கு 
னநசத்துடன் நடந்து தகாள்ள னவண்டும் என்தறண்ணி, ஹஸ்ரத் முஃப்தி சாஹிப் (ரலி) 
அவர்களுனடய கண்களில் இருந்து கட்டுக்கடங்காமல் கண்ணீர் வந்தது.  

ஒருமுனற படுக்னக தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. எைனவ ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட 
மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் வீட்டில் இருந்த அனைத்து படுக்னககனளயும் 
விருந்திைர்களுக்குக் தகாடுத்து விட்டார்கள். ஆைால் எவருக்கும் அதுபற்றிய தகவனல 
ததரிய விடவில்னல. சில சமயங்களில் சில மக்கள் தியாகங்கனள தசய்து விடுகிறார்கள். 
ஆைால் அதனை நினைவூட்டியும் காட்டுகிறார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஹஸ்ரத் 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் கூறிைார்கள்: எந்த விருந்திைருக்கும் துன்பம் 
இருக்கக்கூடாது என்னற எப்னபாதும் என்னுனடய சிந்தனை இருக்கிறது. னமலும் கூறிைார்கள்: 
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விருந்திைர்கள் உனடய உள்ளம் கண்ணாடினயப் னபான்றது. சிறிதளவு காயப்பட்டாலும் 
உனடந்துவிடும். 

முதலில் ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் விருந்திைர்களுடன் 
அமர்ந்து உணவு உண்டு வந்தார்கள். ஆைால் பிறகு உணவுகளில் பத்தியம் னமற்தகாள்ள 
னவண்டி இருந்ததாலும், விருந்திைர்களின் எண்ணிக்னக அதிகமாை காரணத்திைாலும், இந்த 
நனட முனறனய ததாடர முடியவில்னல. எைனவ ஒருமுனற லங்கர் காைாவின் 
இன்சார்ஜுக்கு ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் அனைவனரயும் 
கண்ணியத்திற்கு உரியவர்களாக கருதி அவர்களுக்கு ததாண்டாற்றுங்கள் என்று அறிவுனர 
கூறிைார்கள். 

அனைவனரயும் விருந்திைராகக் கருதி சமமாகத் ததாண்டாற்ற னவண்டும். 
ஒவ்தவாருவருடனும் கண்ணியத்துடனும் மரியானதயுடனும் நடந்து தகாள்ள னவண்டும். 
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் னமலும் கூறுகிறார்கள்: உங்கள் மீது 
நான் நல்தலண்ணம் தகாண்டிருக்கின்னறன். எைனவ நீங்கள் விருந்திைர்களுக்கு நன்கு 
ததாண்டாற்றுங்கள். 

ஹஸூர் அன்வர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) கூறினார்கள்: அந்த நல்தலண்ணம் தான் இன்றும் 
நினலத்திருக்கின்றது. 

சில துனறகளில் உள்ள பணியாளர்களுக்கு சில கடிைங்கனள சந்திக்க னவண்டியது 
வரும் என்று எைக்கு ததரியும். எச்சூழ்நினலயிலும் விருந்திைர்களுடன் நற்பண்புடன் நடந்து 
தகாள்ள னவண்டும். உங்களுனடய னமன்னமயாை நல்தலாழுக்கத்னத காண்பிப்பனத உங்கள் 
மீது கடனமயாக்கிக் தகாள்ள னவண்டும். கலந்து தகாள்பவர்கள் உனடய எண்ணிக்னக 
குனறவாக உள்ளது. ஆைால் இருந்தாலும் கூட சில பணியாளர்கள் விருந்திைர்களுக்கு சில 
விஷயங்கனளக் குறித்து கவைமூட்டுனகயில் விருந்திைர்கள் தவறாக எடுத்துக்தகாள்ளலாம். 
ஆைால் ஒருனவனள எந்த விஷயத்னதயும் னகட்கவில்னல என்றாலும் கூட அன்புடன் 
விருந்திைருக்குப் புரியனவயுங்கள். இந்தக் கட்டுப்பாடுகளின் படி நடக்க னவண்டும் என்பது 
தபரும்பாலாை விருந்திைர்களுக்கும் ததரியும். ஒருனவனள பணிபுரிபவர்களுனடய 
நடவடிக்னகயும் சரியில்னல என்றால் னமலும் கடிைங்கள் உருவாகலாம். 

ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு முஃமினுனடய அனடயாளமாக அவர் 
விருந்திைர்களுக்கு கண்ணியமளிப்பார் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். நம்பிக்னக 
தகாண்டவருனடய இந்த சிறப்பம்சம் ஒவ்தவாருவரிடமும் உருவாக னவண்டும். 

விருந்திைர்கள் இந்த விஷயத்னதயும் நினைவில் தகாள்ளனவண்டும்! இஸ்லாம் விருந்து 
உபசரிப்புவர்களுக்கு கவைமூட்டுகின்ற அனத னவனளயில் விருந்திைர்களுக்கும் 
அவர்களுனடய தபாறுப்புகளின் பால் கவைமூட்டுகிறது. விருந்து உபசரிப்புவர்களுனடய 
நிர்பந்தத்னதனயயும் கருத்தில் தகாள்ள னவண்டும். விருந்திைர்களுடன் நல்ல முனறயில் 
நடந்து தகாள்ளுங்கள் என்று விருந்து உபசரிப்பவர்களுக்குக் கூறியிருக்கிறது. 
விருந்திைர்களிடம், ஒருனவனள விருந்து உபசரிப்பவர்கள் (உங்கனள உள்னள) வர 
விடவில்னல எனில் நீங்கள் (உள்னள) தசல்லக்கூடாது என்று கூறியிருக்கிறது. 
அல்லாஹுத்தஆலா திருக்குர்ஆனில் கூறுகிறான்: ஒருனவனள உங்களிடம் திரும்பச் தசன்று 
விடுங்கள் என்று கூறப்பட்டால் திரும்பச் தசன்று விடுங்கள். உங்களுக்கு இதுனவ 
தூய்னமக்காை காரணியாகும். 

ஆண்டு மாநாட்டில் கலந்து தகாள்வதன் ஒரு னநாக்கம் தன்னைத் தானை 
தூய்னமப்படுத்திக் தகாள்வதாகும். எைனவ எைக்கும் கடிதம் எழுதி இருக்கின்ற சில மக்கள் 
நிர்வாகத்துக்குக் கட்டுப்பட னவண்டும்; தவறாகவும் எடுத்துக் தகாள்ளக்கூடாது. முனறயீடும் 
தசய்யக்கூடாது. இவ்வாறாை சூழ்நினலக்காக துஆ தசய்யுங்கள். இவ்வாறாை சூழ்நினலகளில் 
அதிகமாக மன்றாடி துஆ தசய்ய னவண்டும். 

திருக்குர்ஆனின் படி தசயல்படுவதில் சஹாபாக்கள் உனடய வழிமுனறயும் 
வினைாதமாைதாக இருக்கிறது. ஒரு ெஹாபிலயப் பற்றி குறிப்பிட்டவாறு ஹுஸூர் 
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(அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு சஹாபி மற்ற ஸஹாபியிடம் அவர் 
திருக்குர்ஆனின் கட்டனளக்காக, அதாவது விருந்து உபசரிப்பவர் நிராகரித்தால், 
திருக்குர்ஆனுனடய கட்டனளயின்படி தசயல்பட்டு வீட்டில் நுனையாமல் இருப்பதற்காக 
அடிக்கடி தசல்கினறன் என்று கூறிைார். மற்ற சஹாபியும் கூட திருக்குர்ஆனின் கட்டனளயின் 
படி தசயல்பட்டு அவனர நுனைய அனுமதிக்கிறார். இருவரும் அல்லாஹ்வின் திருப்தினயப் 
தபறுவதற்காகத் திருக்குர்ஆன் படி தசயல்படுகிறார்கள். 

ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் திருக்குர்ஆனின் னபாதனையின் 
படி தசயல்பட கவைமூட்டியுள்ளார்கள். தமது முன்மாதிரியால் அதன்படி தசயல்பட்டுக் 
காண்பித்திருக்கிறார்கள். எைனவ, எவரால் கலந்து தகாள்ள முடியவில்னலனயா அவர் 
எவ்வித முனறயீடும் தசய்யாமல் இருக்க னவண்டும். அவர் கலந்து தகாள்ள முயற்சிக்கவும் 
கூடாது. எவர்களுக்கு அனைப்பிதழும், அனுமதியும் கினடத்திருக்கின்றனதா அவர்கள் 
அவசியம் மாநாட்டில் கலந்து தகாள்ள னவண்டும். இல்லாவிடில் அனுமதி 
கினடக்காதவர்களுனடய உரினமனயப் பறித்ததாக ஆகிவிடும். சீனதாஷ்ண நினல சீரற்று 
இருப்பனத காரணமாக ஆக்காதீர்கள். 

ரப்வா மற்றும் காதியானின் மாநாடுகலைப் பற்றிக் கூறியவாறு ஹுஸூர் 
(அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அங்கு திறந்த வாைத்தின் கீழ் மனையிலும் 
மாநாடுகள் நடந்தை. யூனகவில் உள்ள இஸ்லாமாபாதிலும் கூட ஆரம்ப கால மாநாடுகளின் 
னபாது மாநாட்டு திடலுக்கு உள்னள தண்ணீர் புகுந்துவிடும். 

ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் தம்முலடய உதாரணத்லதக் கூறினார்கள்: 
இஸ்லாமாபாதின் ஆரம்ப மாநாடுகளின் னபாது ஸஜ்தா தசய்யும் னநரத்தில் தநற்றியிலும் 
முைங்கால்களிலும் னசறு பட்டு விடும். ஆயினும் ஒரு உத்னவகத்துடன் மக்கள் மாநாட்டில் 
கலந்து தகாள்வார்கள். 

எனதவ மீண்டும் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எவர்களுக்கு 
அனுமதி கடிதம் கினடத்துள்ளனதா அவர்கள் அவசியம் வாருங்கள். 

சில நிர்வாக ரீதியான விஷயங்களின் பாலும் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்)  அவர்கள்  
கவனமூட்டினார்கள். அதாவது, இனடதவளினய கனடப்பிடியுங்கள். உணனவ 
வாங்கும்தபாழுது முகக்கவசத்னத அணியுங்கள். டியூட்டி தகாடுப்பவர்கள் மாஸ்க் அணிவனத 
உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள். ஏற்பாட்டாளர்களின் ஏற்பாட்டின் கீழ் தக்பீர் 
முைக்கமிடப்பட்டால் மாஸ்க் அணிந்தவானற அதற்கு பதில் அளியுங்கள். வானயயும் 
மூக்னகயும் மூட னவண்டியது அவசியமாகும். (குனறவாை எண்ணிக்னகயிலாை மக்கள் 
மற்றும் இந்த முன்னைற்பாடுகனளக் கருத்தில் தகாண்டவாறு) பாதுகாப்பு விஷயத்தில் 
தளர்னவ கனடபிடித்து விடாதீர்கள். அனைவரும் முழு எச்சரிக்னகயுடன் இருக்க னவண்டும். 
ஒரு நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு சந்தித்துக் தகாள்பவர்கனள, அவர்களுனடய நீண்ட 
காலத்திற்குப் பிறகுள்ள சந்திப்பு, ஆண்டு மாநாட்டின் நிகழ்ச்சிகனள னகட்பதிலிருந்தும், 
துஆக்கள் தசய்வதிலிருந்தும் விலக்கி னவத்து விட னவண்டாம். 

ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்ஊது (ரலி) அவர்கள் 
எடுத்துலரத்த ஒரு கருத்லத எடுத்துக் கூறினார்கள்: அல்லாஹுத்தஆலா ஆண்டு மாநாட்டின் 
நாட்களில் இனற தியாைம் தசய்வதன் ஒரு பலைாகக் கூறியிருப்பது யாததனில், 
அல்லாஹ்னவ நினைவு கூருவதைால் அல்லாஹுத்தஆலா அடியார்கனள நினைவு 
கூருகிறான். எவனர அல்லாஹ் நினைவு கூருகின்றானைா அவனரவிட அதிக நற்பாக்கியசாலி 
னவறு யார் இருக்க முடியும்? 

ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தங்களுனடய நாடுகளில் அல்லது 
வீடுகளில் மாநாட்னட னகட்கின்ற அனைத்து அஹ்மதிகளும் இனற தியாைத்தில் 
ஈடுபட்டிருங்கள். மாநாட்டின் சூைலில் இருந்து முழுவதுமாக பயன் தபற்றுக் தகாள்ளுங்கள். 
மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகனள முழு கவைத்துடனும், உளத்தூய்னமயுடனும் னகட்கனவண்டும். 
நம்மில் ஒவ்தவாருவனரயும் தன்னுள் உளத்தூய்னம உருவாக்குபவராக அல்லாஹ் 
ஆக்குவாைாக.        (தமிைாக்கம்: தமௌலவி முஹம்மது சுல்தான் னமதீன்) 


