ّٰ
ِب ۡس ِم الل ِہ الر ۡح ّٰم ِن الر ِح ۡی ِم
ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா
பினஸ்ரிஹில் அஸீஸ்) அவர்கள் 05/11/2021 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள
முபாரக் பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

தஹ்ரீக்கே ஜதீத் சந்தாவின் 87 ஆம் ஆண்டில் ஜமாஅத்தினர்ேள் சார்பாே
சசய்யப்பட்ட சபாருள் தியாேங்ேள் பற்றிய நற்குறிப்பும்
88 ஆவது ஆண்டு துவக்ேம் குறித்த அறிவிப்பும்
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அல்லாஹ் நம்பிக்கே சோண்கடாரின் சிறப்பம்சங்ேளாே எடுத்துகைத்தவற்றில்
ஒரு சிறப்பு என்னசவன்றால், அவர்ேள் தம் தூய சசல்வத்திலிருந்து அல்லாஹ்வின்
திருப்திக்ோே
அல்லாஹ்வின்
வழியில்
சசலவழிப்பார்ேள்.
திருக்குர்ஆனில்
அல்லாஹ் நம்பிக்கே சோண்டவர் குறித்து கூறும்கபாது, நம்பிக்கே சோண்டவர்
எவர் என்றால் அவர் அல்லாஹ்வின் வழியில் சசல்வத்கத சசலவழிப்பார் என்று
கூறியுள்ளான். அகதகபான்று ஸக்ோத்கதக் குறித்தும் சதோகவக் குறித்தும்
கூறும்கபாது, சபாருள் தியாேம் பற்றி கூறியுள்ளான்; அவ்வாகற அந்த சசல்வத்கத
சசலவு சசய்தல் குறித்தும் விரிவாே எடுத்துகைத்துள்ளான்.
ஹஸ்ைத் மஸீஹ் மவ்வூது (அகல) அவர்ேள் சோண்டுவந்த மிஷன்
என்னசவன்றால், அல்லாஹ்வின் ஏேத்துத்கத நிகல சபறச் சசய்வதும் ஹஸ்ைத்
நபிேள் நாயேம் (ஸல்) அவர்ேளின் மற்றும் இஸ்லாத்தின் சோடிகய உலகில்
பறக்ேச் சசய்வதும் ஆகும். இந்த விரிவான கவகலகய நிகறகவற்றுவதற்கு
ஜமாஅத்தினர்ேள் உலேம் முழுவதிலும் சபாருள் தியாேத்தின் உதாைணங்ேகள
நிகல நாட்டுகிறார்ேள்.
இந்த முன்னுதாைணங்ேகளக் ோணும் கபாது - இறுதி ோலத்தில் இஸ்லாத்தின்
அழகிய கபாதகன எவர் மூலமாே உலகில் பைவ இருந்தகதா, அல்லாஹ்வின்
புறமிருந்து நியமிக்ேப்பட்ட அந்த நபர் நிச்சயமாே ஹஸ்ைத் மஸீஹ் மவ்வூது
(அகல) அவர்ேகள ஆவார்ேள் என்ற நம்பிக்கேயில் மனிதன் இன்னும் அதிே
உறுதி சபற்று விடுகின்றான். அஹ்மதிய்யத்தின் எதிரிேள் உள்ளங்ேளிலிருந்து
பகேகமகய சவளிகயற்றி இந்த ஓர் அகடயாளத்கத மட்டுகம சிந்தித்துப்
பார்த்தால் கூட அஹ்மதியத்தின் உண்கமக்குச் சான்றான இந்த ஓர் அகடயாளம்
அவர்ேளின் உள்ளங்ேகளத் தூய்கமயாக்ே கபாதுமானதாகும். ஆனால் இந்த
சபயர் தாங்கிய ஆலிம்ேளின் உள்ளங்ேள் ேற்ேகள விடவும் அதிேம் ேடுகமயாே
இருக்கின்றன.
அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத் கோடீஸ்வைர்ேகளக் சோண்ட ஜமாஅத் ஒன்றும்
கிகடயாது. இந்த ஜமாஅத்தில் உள்ள அகனே மக்ேள் ஏகழேளாேவும் நடுத்தை
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வர்க்ேத்கத சார்ந்தவர்ேளாேவும் இருக்கின்றனர். ஆனால் அவ்வாறிருந்தும்
தியாேம் சசய்ய கவண்டும் என்ற ஓர் ஆர்வம் ோணப்படுகிறது. ஜமாஅத்
தன்னுகடய வகையகறக்குட்பட்ட வசதிேளுடன் எந்தப் பணிகய ஆைம்பித்தாலும்
அதில் அல்லாஹ் பைக்ேத்கத வழங்கி விடுகிறான். ஜமாஅத் வளரும்கபாது
பல்கவறு
விதமான
சிந்தகனேகளக்
சோண்ட
மக்ேளும்,
குகறவான
தர்பிய்யத்கதயுகடயவர்ேளும் அல்லது பகழய அஹ்மதிேளிலும் (தர்பிய்யத்
குகறவின் ோைணமாே), நாம் ஏன், எதற்ோே சந்தா சோடுக்ே கவண்டும்? என்று
இவ்வாறான கேள்விேகளக் கேட்ேக் கூடிய மக்ேள் ஜமாஅத்தில் சதன்படுகிறார்ேள்.
இவ்வாறான மக்ேள் வீடுேளில் குழந்கதேளுக்கு முன்பும் இவ்வகேயான
கபச்சுேகளப் கபசுகின்றனர். அதன் ோைணமாே குழந்கதேளின் சிந்தகனேளிலும்
இவ்வாறான கேள்விேள் எழ ஆைம்பித்து விடுகின்றன.
ஆே, தமது நடவடிக்கேேள் மற்றும் சசயல்ேளின் மூலமாே மக்ேளுகடய
சந்கதேங்ேகள நீக்ே கவண்டியது சபாறுப்பாளர்ேளின் பணியாகும். மக்ேள்
சசய்கின்ற தியாேங்ேள் எங்கு சசலவழிக்ேப்படுகிறது என்பகதக் குறித்து
மக்ேளுக்கு நம்பிக்கேயூட்டுங்ேள். அல்லாஹ்வின் பார்கவயில் இந்த சபாருள்
தியாேத்திற்கு எந்த அளவு முக்கியத்துவத்துவம் உள்ளது என்பகதயும், இந்தத்
தியாேத்திற்குப் பேைமாே அவர்ேளுக்கு அல்லாஹ்வின் திருப்தி கிகடக்கும்
என்பகதயும் மக்ேளுக்குப் புரிய கவயுங்ேள்.
இந்தத்
தியாேங்ேள்
இஸ்லாத்கதப்
பைப்புவதற்ோே
சசலவாகின்றன;
நம்முகடய டி.வி கசனல் உள்ளது; முபல்லிக்ேளின் ேல்விக்ோேவும் அவர்ேளின்
மூலமாே
நகடசபறும்
தப்லீகிற்ோேவும்
சசலவாகின்றன;
பள்ளிவாசல்ேள்
ேட்டப்படுகின்றன;
நூல்ேள்
சவளியிடப்படுகின்றன;
ஏகழ
குழந்கதேளின்
ேல்விக்ோேவும் பசித்தவர்ேளுக்கு உணவு அளிப்பதற்ோேவும் இந்த சபாருள்
தியாேங்ேள் சசலவாகின்றன.
மக்ேளிடத்தில் மிே அதிேமாே கேள்விேள் எழ ஆைம்பித்துவிட்டன
என்பதற்ோே நான் இவ்விஷயங்ேகள கூறவில்கல - அல்லாஹ் பாதுோப்பானாே!
மாறாே நான் எதற்ோே கூறிகனன் என்றால், ஜமாஅத் பைவும்கபாது, எண்ணிக்கே
அதிேரிப்பதன் ோைணமாே தீகமகயப் பைப்பக் கூடியவர்ேளும், கஷத்தானிய
எண்ணங்ேகள
உருவாக்ேக்
கூடியவர்ேளும்
வந்துவிடுகிறார்ேள்.
அவர்ேள்
குழப்பத்கத ஏற்படுத்தவும் குகறவான தர்பிய்யத் சோண்ட மக்ேளுகடய
சிந்தகனேளில் சந்கதேத்கத உருவாக்ேவும் முயற்சி சசய்கின்றனர். ஜமாஅத்
மக்ேள் எந்த அளவு உறுதியான சிந்தகனேகளக் சோண்டுள்ளார்ேள் என்றால்,
ஜமாஅத் அகமப்கப நடத்துவதற்கு சசலவீனங்ேள் அவசியமாகும் என்பகதயும்,
இகற வழியில் சசலவழிக்ே கவண்டும் என்பது அல்லாஹ்வுகடய ேட்டகளகய
ஆகும் என்பகதயும் அவர்ேள் புரிந்து கவத்துள்ளனர். இதற்ோே அல்லாஹ்வுக்கு
நன்றி!
அல்லாஹ் இந்தத் தியாேங்ேகள வீணாக்குவதில்கல. தியாேம் சசய்யும்
மக்ேளுக்கு அவன் எங்கிருந்து ரிஸ்க்கே வழங்குவான் என்றால்; வழங்குகிறான்
என்றால், அங்கிருந்து ரிஸ்க் வரும் என அவர்ேள் எண்ணிக்கூட பார்த்திருக்ே
மாட்டார்ேள். இது அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி ஆகும். அல்லாஹ் தனது
வாக்குறுதிகய
நிகறகவற்றுகிறான்.
தம்மிடம் ஒன்றும் இல்லாத
கபாதும்
அல்லாஹ்வின் திருப்திக்ோே சசலவழித்தகபாது ஏகதனும் வழிவகேயின் மூலமாே
அல்லாஹ்
ஏற்பாடு
சசய்த
எண்ணற்ற
முன்னுதாைணங்ேள்
ஜமாஅத்
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உறுப்பினர்ேளிடத்தில் ோணக் கிகடக்கின்றன. இது ஒன்றும் பழங்ோலத்து
சம்பவங்ேள் கிகடயாது. மாறாே இது எவ்வாறான அனுபவங்ேள் என்றால் இகதக்
குறித்து மக்ேள் இன்றும் எழுதுகின்றனர். இன்றும் அல்லாஹ் நம்பிக்கே
சோண்கடாரின் ஈமாகன உறுதிப்படுத்துகின்றான்.
தியாேம் சசய்யக் கூடியவர்ேள் மீது அருள் புரிவது மட்டுமின்றி தியாேம்
சசய்யக் கூடியவர்ேளுக்கு அருகில் இருக்ேக் கூடியவர்ேளின் ஈமானும் இந்த
சம்பவங்ேள் மூலம் உறுதி சபறுகின்றன. இன்று நான் இவ்வாறான சில
உதாைணங்ேகள எடுத்துகைப்கபன்.
இதன் பிறகு ஹுஸூர் அவர்கள் கினி ககொனொக்ரி (Guinea Conakry), கனடொ,
சவுத் ஆஃப்ரிக்கொ, ஆஸ்திரேலியொ, கஸக்கஸ்தொன், யூ.ரக, இந்தியொ, புர்கிரனொஃபொரஸொ,
சிரயேொலிரயொன், கொரபொன், ர ொர்டொன், கபலீஸ், சஞ்ச்பொர், க ொரேொக்ரகொ,
அர் ன்டடன், டைபீரியொ,
ொலி, கபனின் ரபொன்ற நொடுகடைச் சொர்ந்த ஆண்கள்,
கபண்கள், முதிரயொர்கள், குழந்டதகள், பணக்கொேர்கள், ஏடழகள் ஆகிரயொரில் பல்ரவறு
வர்க்கம், பல்ரவறு வடக, பல்ரவறு சமுதொய
க்கடைச் சொர்ந்த, கைப்பற்ற
அஹ் திகளின்
ஈ ொனுக்கு
வலுவூட்டும்
கபொருள்
தியொகத்தின்
சம்பவங்கடை
எடுத்துடேத்தொர்கள். இந்த வடகயில், ஹுஸூர் அவர்கள் இந்தியொவின் ரகேைொ
ொநிைம் கருைொயி
ொஅத்டதச் சொர்ந்த வசதி படடத்த ஒரு நண்படேக் குறித்து
கூறினொர்கள்: அவர் தஹ்ரீக்கே ஜதீத் சந்தாகவ சசலுத்துவதில் அசாதாைணமான

உத்கவேமும் சோண்டிருந்தார். ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஒரு சபரும் சதாகேகய
சந்தாவாே சோடுத்து வந்தார். இவ்வருடம் சோகைானாவின் சாதேமற்ற சூழ்நிகல
இருந்த கபாதிலும் 10 இலட்சத்திற்கு பதிலாே ஏறக்குகறய 18 இயல்சம் ரூபாகய
தஹ்ரீக்கே ஜதீத் சந்தாவாே சோடுத்துள்ளார். இதுமட்டுமின்றி கமற்சோண்டும்
சபரும்
சதாகேகயச்
சந்தாவாே
சோடுக்ே
கவண்டும்
எனவும்
உறுதி
சோண்டுள்ளார்.
ஹுஸூர்
அவர்கள்
கூறினொர்கள்:
அஹ்மதிேளுள்
சசல்வம்
பகடத்தவர்ேளிலும் கூட தியாேத்திற்ோன ஆர்வம் சோண்டுள்ள இவ்வாறான
சாைார்
இருப்பது
அல்லாஹ்வின்
அருளாகும்.
அவர்ேளுக்கு
வருமானம்
வரும்கபாது அகத அவர்ேள் மகறப்பதில்கல. மாறாே அல்லாஹ்வின் வழியில்
சசலவழிக்ே முயற்சிக்கின்றனர்.
பிறகு கினி சோனாக்ரியில் - கபாக்கே எனும் ரீஜன் உள்ளது. அங்குள்ள
ஒரு கிைாமத்தின் மிஷனரி கூறுகிறார்: ஜிப்ரீல் சாஹிப் என்ற ஒரு ேலப்பற்ற
அஹ்மதி நண்பர் ஒருவர் உள்ளார். சதாழிகலப் சபாறுத்தவகை அவர் தச்சர்
ஆவார். சந்தா சசலுத்துவது சதாடர்பாே அவருக்கு ேவனமூட்டியகபாது, இன்கறய
சசலவுக்ோே 20 ஆயிைம் ஃபிைான்க் (Franc) கவத்திருந்கதன். அகவ
அகனத்கதயும் நான் சந்தாவாே சோடுத்து விடுகிகறன். இப்கபாது இகதத்தவிை
எங்ேளிடத்தில் கவறு ஒன்றும் இல்கல. அல்லாஹ் எங்ேளுகடய தியாேத்கத
ஏற்றுக் சோள்வானாே என்று துஆ சசய்கிகறன் என்று அவர் கூறினார். ேடந்த 3
மாதங்ேளாே விற்பதற்ோே ஒரு மைக்ேட்டிகல சசய்து கவத்துள்ளதாேவும் அகத
வாங்ே யாரும் வைவில்கல என்றும் ஜிப்ரீல் சாஹிப் கூறினார். சந்தா சோடுத்த
சிறிது கநைத்திகலகய ஒருவர் அந்தக் ேட்டிகல வாங்குவதற்ோே வந்தார். ஒரு
மில்லியன் 5 இலட்சம் ஃபிைான்க்குக்கு அந்தக் ேட்டிகல அவர் வாங்கிவிட்டார்.
அகதக் ேண்ட ஜிப்ரீல் சாஹிப் உடனடியாே நம்முகடய மிஷனரிக்கு கபான்
சசய்து, அல்லாஹ் எங்ேளுகடய தியாேத்கத ஏற்றுக்சோண்டது மட்டுமின்றி
பலமடங்கு அதிேமாே அவன் எங்ேளுக்கு திருப்பி தந்து விட்டான் என்று
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கூறினார்ேள்.
ஜிப்ரீல்
சாஹிப்
அவர்ேள்
தமது
நண்பர்ேளின்
ஈமானும்
வலுப்சபறுவதற்ோே அவர்ேளுக்கும் இவ்விஷயத்கத எடுத்துக் கூறி வருகிறார்ேள்.
குழந்கதேள் சசய்த தியாேத்தினுகடய விகனாதமான ஒரு ோட்சிகய
பாருங்ேள்! இகதக் குறித்து தன்ஸானியா - சகமாகய உகடய முஅல்லிம்
எழுதுகிறார்ேள்: நான்ோம் வகுப்பு படிக்கும் மூன்று பிள்களேள் ஜமாஅத்தில்
உள்ளனர்.
அவர்ேள்
தஃலீம்,
தர்பிய்யத்
வகுப்புேளுக்கு
சதாடர்ச்சியாே
பள்ளிவாசலுக்கு வந்து ேலந்து சோள்வார்ேள். மூன்று குழந்கதேளுகடய
வீட்டினரும்
சபாருளாதாை
ரீதியாே
ஏகழேளாே
உள்ளனர்.
நிகலயான
வருமானத்திற்ோன எந்த வழிவகேயும் கிகடயாது. ேடந்த மாதத்திலிருந்து
இக்குழந்கதேள் தங்ேளுக்குள் கபாட்டி கவத்துக்சோண்டனர். தஹ்ரீக்கே ஜதீத்
சந்தா
சசலுத்துவகதக்
குறித்து
அவர்ேளுகடய
கபாட்டி
இருந்தது.
ஒவ்சவாருவரும் தனித்தனியாே தனது சந்தாகவ சோண்டு வந்து சோடுப்பார்.
தம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அகனத்து சதாகேகயயும் சோடுக்ே கவண்டும் என்று
முயற்சி சசய்வார்ேள். இவ்வாறு அவர்ேளில் ஒரு சிறுவன் 500 Shilling சோடுத்தால்
இன்சனாருவர் 400, இன்சனாருவர் 700 என்று அவர்ேளிடம் உள்ளகதசயல்லாம்
சோடுத்து வந்தார்ேள். ஒருமுகற நான் அவர்ேளிடத்தில், நீங்ேள் தஹ்ரீக்கே ஜதீத்
சந்தா சோடுப்பதற்ோே எங்கிருந்து பணம் சோண்டு வருகிறீர்ேள் என்று கேட்கடன்.
அதில் ஒரு சிறுவன், தன்னுகடய தாயாருடன் ோட்டுக்குச் சசன்று விறகு
சவட்டுவதில் உதவி சசய்வதற்ோேத் தனக்கு பாக்சேட் மணியாே கிகடக்கின்ற
பணத்கத தஹ்ரீக்கே ஜதீத் சந்தா சோடுப்பதற்ோே கவத்துக் சோள்வதாேவும்,
தாம்
சந்தா
சோடுக்ே
ஆைம்பித்ததிலிருந்து
விறகு
வாங்ேக்கூடிய
வாடிக்கேயாளர்ேள் தமக்கு உடனடியாே கிகடத்து விடுகிறார்ேள்; ஒருகபாதும்
எங்ேளுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது கிகடயாது என்றும் கூறினான். இைண்டாவது
சிறுவன் கூறியசதன்னசவன்றால், அந்த சிறுவனும் தனது பாக்சேட் மணியிலிருந்து
சந்தாவுக்சேன்கற தனியாே பிரித்து கவப்பதாேக் கூறினான். மூன்றாவது சிறுவன்
கூறியசதன்னசவன்றால், அவனுகடய வீட்டுக்கு அருகில் இருக்ேக் கூடிய
மைங்ேளில் பழங்ேள் ோய்க்கின்றன. அவன் தனது உணவுக்ோன பழங்ேகள
மிச்சப்படுத்தி அகத விற்று அதிலிருந்து கிகடக்ேக்கூடிய சதாகேகய சந்தாவாே
சசலுத்துவதாேக் கூறினான். சந்தா சசலுத்துவதால் தம்முகடய வாழ்வில்
எவ்வாறான நிம்மதி கிகடக்கின்றது என்று எடுத்துகைத்தவாறு அந்த மூன்று
சிறுவர்ேளும் சந்தாக்ேளின் அருள்ேள் குறித்தும் எடுத்துக் கூறினர். அல்லாஹ்
இந்த சிறுவர்ேளின் ஈமானிலும், ேலப்பற்ற தன்கமயிலும் அபிவிருத்திகய
வழங்குவானாே! இதுதான் ஈமான் ஆகும்; இதிலிருந்து நம்முகடய குழந்கதேளும்
இன்பம் சபறுகின்றனர்.
மக்ேளிகடகய
உருவாகும்
புைட்சி
இதுகவயாகும்!
இஸ்லாத்கத
பைப்புவதற்ோே நம்மில் ஒவ்சவாருவருக்கும் தியாேம் சசய்யும் நல்வாய்ப்பு
அல்லாஹ் வழங்குவானாே! கமலும் நாம் நமது தூய வருமானத்திலிருந்து தியாேம்
சசய்யக் கூடியவர்ேளாே இருப்கபாமாே! அல்லாஹ்விடத்தில் இந்தத் தியாேங்ேள்
ஏற்றுக்
சோள்ளப்படவும்
சசய்யட்டுமாே!
அல்லாஹ்
நம்முடன்
திருப்தி
சோள்வானாே!
தஹ்ரீக்கே ஜதீத் சந்தாவுகடய 87 ஆம் ஆண்டு நிகறவகடந்தது.
உலேளாவிய
அஹ்மதிய்யா
ஜமாஅத்
இவ்வாண்டில் இந்த
சபாருளாதாை
அகமப்பின் மூலமாே 15.3 மில்லியன் பவுண்ட் சபாருள் தியாேம் சசய்வதற்ோன
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நல்வாய்ப்பு சபற்றது. இந்த வசூல் ேடந்த வருட வசூகல விட 8 இலட்சத்து 42
ஆயிைம் பவுண்ட் அதிேமாகும். இத்துடன் ஹுஸூர் அவர்கள் தஹ்ரீக்ரக
தீதுடடய 88 ஆம் ஆண்டு துவங்குவடதக் குறித்து அறிவிப்பும் கசய்தொர்கள்.

இவ்வருடம் உலேம் முழுவதிலும் உள்ள ஜமாஅத்துேளில் சஜர்மனி மிேவும்
முன்னணியில் உள்ளது.
பொக்கிஸ்தொடனக் குறித்து எடுத்துடேத்தவொறு ஹுஸூர் அவர்கள் கூறினொர்கள்:

பாக்கிஸ்தானுகடய சபாருளாதாை நிகலகம கமாசமாே உள்ளது. அது மட்டுமின்றி
சபாதுவாேவும் அவர்ேள் ேஷ்டங்ேளில் சூழப்பட்டுள்ளனர். அவர்ேள் தியாேங்ேளில்
முன்கனறக் கூடியவர்ேள்தான் (அதில் சந்கதேமில்கல)! அவர்ேளுக்ோே துஆ
சசய்யுங்ேள். அவர்ேளும் சுதந்திைமாே தமது அகனத்து இஜ்திமாக்ேகளயும்,
மாநாடுேகளயும், பிற நிேழ்ச்சிேகளயும் நடத்தும் வகேயிலும், பகிைங்ேமான
முகறயில் நாம் அவர்ேளின் தியாேங்ேகள சவளிப்படுத்தும் வகேயிலும்
அல்லாஹ்
அவர்ேளின்
துயைங்ேகள
அேற்றுவானாே!
தற்கபாது
சில
நிர்பந்தங்ேளின் ோைணமாே அவர்ேளின் தியாேங்ேகளக் குறித்தும் எடுத்துகைக்ே
இயலவில்கல.
இவ்வருடம் உலேம் முழுவதிலும் உள்ள ஜமாஅத்துேளில் சஜர்மனி
முதலிடத்தில் உள்ளது. பிறகு பிரிட்டன், அசமரிக்ோ, ேனடா, பிறகு மத்திய
கிழக்கேச் சார்ந்த ஒரு நாடு, இந்தியா, ஆஸ்திகைலியா, இந்கதாகனஷியா, ோனா,
பிறகு மத்திய கிழக்கேச் சார்ந்த இன்சனாரு நாடு.
சந்தா
சோடுப்பவர்ேளின்
எண்ணிக்கேகய
அதிேமாக்குவகதப்
சபாறுத்தவகை ஆப்ரிக்ே நாடுேளில் கநஜீரியா முதலிடத்தில் உள்ளது. பிறகு
கேம்பியா, சசனிோல், ோனா, தன்ஸானியா, கினி சோனாக்ரி, மலாவி, யுோண்டா,
கினி பிசாவு, ோங்கோ கின்ஷாஸா, புர்க்கிகனா ஃபாகஸா, ோங்கோ பிைாஸ்வில்கல.
சந்தா
சோடுப்பவர்ேளின்
எண்ணிக்கேகய
அதிேமாக்குவகதப்
சபாறுத்தவகை ஆப்ரிக்ே நாடுேள் கபாே சஜர்மனி, பிரிட்டன், ஹாலந்து,
பங்ேளாகதஷ், சமாரிஷியஸ் ஆகிய நாடுேளில் அதிே அளவில் முன்கனற்றம்
ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுசமாத்த
வசூகலப்
சபாறுத்தவகை
இந்தியாவின்
முதல்
10
ஜமாஅத்துேளின் சபயர்ேள்: ோதியான் முதல் இடத்தில் உள்ளது. பிறகு
கோயம்புத்தூர், கஹதைாபாத், ேருளாயி, பத்தபிரியம், சோல்ேத்தா, சபங்ேளூரு,
கேைங், கோழிக்கோடு, கமலப்பாகளயம்.
தியாேத்தின் அடிப்பகடயில் இந்தியாவின் மாநிலங்ேளில் முதல் 10
மாநிலங்ேள்: கேைளா, தமிழ் நாடு, ஜம்மு ோஷ்மீர், ேர்நாடோ, சதலங்ோணா,
ஒடிஷா, பஞ்சாப், சபங்ோல், தில்லி, இலட்சத்தீவுேள்.
அல்ைொஹ் இவர்கள் அடனவரின் உயிரிலும் கசல்வத்திலும் எல்டையில்ைொ
அருள்கடை வழங்குவொனொக என்றும், தியொகங்கடை ஏற்றுக் ககொள்வொனொக என்றும்
தியொகம் கசய்த அடனவருக்கொகவும் ஹுஸூர் அவர்கள் துஆ கசய்தொர்கள்.
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(தமிழாக்ேம்: மவ்லவி A.P.A. தாரிக் அஹமது)
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