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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில்
அஸீஸ்) அவர்கள் 07/01/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக்
பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

வக்ஃபே ஜதீத் சந்தாவின் 65 ஆம் ஆண்டுக்கான அறிவிப்பு
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இந்த வசனங்களின் ப ொருள் இதுவொகும்: “தங்களுடைய பசல்வங்கடை
அல்லொஹ்வின் திருப்திகடைப் ப றவும், தங்கடைத் தொங்களை உறுதிப் டுத்திக்
பகொள்ைவும் பசலவு பசய் வர்களின் உதொரணம், உயரமொன ஓர் இைத்திலுள்ை ஒரு
ளதொட்ைத்திற்கு ஒப் ொனது. அதன் மீது ப ருமடை ப ொழிகின்ற ள ொது, அது தனது
கனிடய
இரு
மைங்கொகத்
தருகின்றது.
ளமலும்
அதன்மீது
ப ருமடை
ப ய்யவில்டலயொயினும்,
னித்துளிகள்
விழுந்தொலும்
அதுளவ
அதற்குப்
ள ொதுமொனது. நீங்கள் பசய்து பகொண்டிருப் டத அல்லொஹ் நன்கு
ொர்த்துக்
பகொண்டிருக்கின்றொன்.”
நம்பிக்டக
பகொண்ைவர்கள்
அல்லொஹ்வின்
கட்ைடைக்கிணங்க
அல்லொஹ்வின் வழியில் எதற்கொக பசலவழிக்கின்றனர் என்றொல், அல்லொஹ்வுடைய
விருப் த்டதயும் திருப்திடயயும் ப றக் கூடியவர்கைொக ஆவது மட்டுமின்றி தனது
சமுதொயத்டதயும் தனது இயக்கத்டதயும் உறுதிப் டுத்த ளவண்டும் எனவும்
விரும்புகின்றனர். இக்கொலத்தில் இஸ்லொமிய ள ொதடனடய, இஸ்லொமிய தப்லீக்டக
ரப் க்கூடிய
ணி ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல) அவர்களின்
ப ொறுப்பில்
ஒப் டைக்கப் ட்டுள்ைது.
ளமலும்
அன்னொடர
ஏற்றுக்பகொண்ைவர்களுடைய கைடம என்னபவன்றொல் ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை
மஸீஹ் (அடல) அவர்களின் மிஷடன பூர்த்தி பசய்வதற்கு உயிர், பசல்வம் மற்றும்
ளநரத்டத
தியொகம்
பசய்யளவண்டும்.
அடனத்து
நபிமொர்களும்
தம்டம
ஏற்றுக்பகொண்ை
மக்களிைம்
ப ொருள்
தியொகம்
பசய்யுமொறு
வலியுறுத்தி
வந்துள்ைொர்கள். ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல) அவர்களும் இவ்வொறு
கூறியுள்ைொர்கள்: ‘நம்பிக்டகயொைர் நிச்சயமொக மொர்க்கத்திற்கொக ப ொருள் தியொகங்கள்
பசய்கின்றொர்.
அந்த
தியொகங்களுடைய
ளநொக்கம்
நம்முடைய
இடறவன்
எவ்வடகயிலொவது நம்மிைம் திருப்திக்பகொள்ை ளவண்டும்; நம்முடைய நஃப்ஸ்
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உறுதிப ற ளவண்டும்; நம்முடைய ஈமொனும் நம்பிக்டகயும் உறுதி ப ற ளவண்டும்
என் ளத!’
இந்த வசனத்தில் அல்லொஹ்வுக்கொக பசலவழிக்கக் கூடியவர்களுடைய
உதொரணம் இருவடகயொக எடுத்துடரக்கப் ட்டுள்ைது. ஒன்று  وا ِبلஅதொவது, ப ரிய
துளிகடைக் பகொண்ை கடுடமயொன மடைடயப் ள ொன்றதொகும். இரண்ைொவது طل
அதொவது,
லவீனமொன பமன்டமயொன மடை; சொரல் அல்லது
னித்துளிடயப்
ள ொன்றது. அதிக பசல்வவைம் பகொண்ை மனிதர் மொர்க்கத்திற்கொக அதிகமொக
பசலவழிக்க இயலும். ஆனொல் ஏடை மனிதளரொ, நொன் எவ்வொறு அந்த
பசல்வந்தருக்கு நிகரொக ஆக முடியும்? என்று வருத்தப் டுகிறொர். இந்த சிந்தடன
அந்த ஏடையிைத்தில் ளதொன்ற முடியும்!
ஆனொல், தியொகங்களின் பிரதி லடன அல்லொஹ்தொன் தருகின்றொன்.
அல்லொஹ் உங்களுடைய நிடலகடையும் உங்களுடைய எண்ணங்கடையும் அறிவொன்.
ஆகளவ அவன் உங்களுடைய சிறிய தியொகங்கடையும் கூை
ல மைங்கொக
அதிகரித்து அவன் பிரதி லடன வைங்குகின்றொன்.
ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப் த்தில் கூறினொர்கள்:
‘இன்று ஒரு திர்ஹம் ஒரு லட்சம் திர்ஹடம முந்தி விட்ைது.’ சஹொபிகள்
இடதக்குறித்து வினவியள ொது, ஹஸ்ரத் நபிகள் நொயகம் (ஸல்) அவர்கள்
கூறினொர்கள்: ‘ஒரு ந ர் தன்னிைம் இருந்த இரண்டு திர்ஹம்களில் ஒன்டற தியொகம்
பசய்தொர். அளத ள ொன்று இன்பனொரு ந ர் தன்னிைம் இருந்த எண்ணிக்டகயிலைங்கொ
பசல்வத்திலிருந்து ஒரு லட்சம் திர்ஹம் தியொகம் பசய்தொர். இது அவருடைய
பசல்வத்டத ப ொறுத்தவடர மிகவும் குடறவொன பதொடக ஆகும்.’
ஆக, அல்லொஹ் எண்ணங்களுக்கொன பிரதி லடன வைங்குகின்றொன். நமது
ஒவ்பவொரு பசயலின் மீதும் அல்லொஹ்வின் ொர்டவ இருக்கின்றது. நமது ஒவ்பவொரு
ளவடலயும் அல்லொஹ்வுடைய விருப் த்திற்கொக இருக்கும் என்றொல், அப்ப ொழுதுதொன்
நொம் அல்லொஹ்வுடைய அருள்களுக்கு உண்டமயொன வொரிசொக ஆகமுடியும்!
ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல) அவர்களின் கொலத்தில்
அன்னொடர ஏற்றுக்பகொண்ை ப ரும் ொலொன மக்கள் ஏடைகைொக இருந்தனர். அவர்கள்
தியொகங்களில் எந்த அைவு முன்ளனறி இருந்தனர் என்றொல் ஒரு சந்தர்ப் த்தில்
ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல) அவர்கள் கூறினொர்கள்:
“நம்முடைய
ஜமொஅத்தில்
இடணந்த
நூற்றுக்கணக்கொன
மக்கள்
எப் டிப் ட்ைவர்கைொக இருக்கின்றனர் என்றொல், அவர்களுடைய உைலில் ஆடை
இருப் ளத ப ரும் விஷயமொக இருக்கின்றது! ள ொர்டவளயொ அல்லது கீைொடைளயொ
மிகவும் கஷ்ைப் ட்டுதொன் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அவர்களிைத்தில் எந்த
பசொத்தும்
இருப் தில்டல.
ஆனொல்
அவர்களுடைய
தூய்டமடயயும்,
ளநொக்கத்டதயும், ளநசத்டதயும், நன்றி உணர்டவயும், ஈமொனுடைய ள ரொர்வத்டதயும்
கொணும்ள ொது சுயளம நமக்கும் வியப்பு மற்றும் ஆச்சரியம் ளதொன்றுகிறது! எந்த
அைவுக்கு என்றொல் எதிரிகளும் வியப் டைந்துள்ைனர்.”
ஆகளவ நன்றியுணர்வு, கலப் ற்ற தன்டமயில் முன்ளனற்றம் மற்றும்
ஈமொனிய
ள ரொர்வத்தில்
அசொதொரண
தரம்
ஆகியவற்றினுடைய
பசயல்
பவளிப் ொடுகள் இன்றும் ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல) அவர்களின்
ஜமொஅத்திலுள்ை ந ர்களிைத்தில் பதன் டுகின்றது. புதிய அஹ்மதிகள் கூை இந்த
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பகொஞ்ச கொலத்திளலளய எந்தஅைவுக்கு முன்ளனற்றம் அடைந்து விட்ைொர்கள் என்றொல்,
எதிரிகளும் கூை அந்த மொற்றத்டதக்கண்டு வியப்பில் உள்ைனர்.
நல்ல இயல்பு, நல்ல
ண்பு, ட அத்துடைய உரிடமடய பசலுத்திய
பவளிப் ொடு மற்றும் கொலத்தின் கலீஃ ொவுைன் நன்றி உணர்வின் பதொைர்ட
பவளிப் டுத்துவது ஆகியடவ ப ொருள் தியொகம் பசய்த அந்த மக்களுடைய
பசொல்லிலும் பசயலிலும் பவளிப் ட்டுக் பகொண்ளை இருக்கின்றது. இவர்கள்
அல்லொஹ்வுடைய வழியில் பசலவு பசய்து, அல்லொஹ்வுடைய விருப் த்டத
ப றக்கூடிய வழிமுடற
ற்றிய புரிதடல ப ற்றுக் பகொண்டு ஒருவடரபயொருவர்
முந்துவதற்கு முயற்சி பசய்கின்றனர்.
இடற வொக்குறுதிக்ளகற்
ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல)
அவர்களின் இந்த ஜமொஅத் ளதொற்றுவிக்கப் ட்ைதன் ளநொக்களம, இது மலர்ந்து
வைர்ந்து முன்ளனற ளவண்டும் என் தற்கொகளவ. எதிரி இதற்கு எந்த ஒரு
நஷ்ைத்டதயும் ஏற் டுத்த இயலொது.
ஹுஸூர் அவர்கள், சியேரா லியோன் (sierra leone), சாட் (Chad), ய ாயகா
(togo), பெலீஸ் (belize), கினி பகானாகிரி (Guinea-Conakry), யகம்பிோ, பெர்மனி,
பிரிட் ன், இந்திோ, மாலி, யொலந்து, தன்சானிோ, ஐவரியகாஸ்ட், யகமரூன், கானா
ஆகிே நாடுகளில் உள்ள ெமாஅத் உறுப்பினர்கள் பொருள் திோகம் பசய்து தமது ஈமான்
மற்றும் தி
உறுதியே பவளிப்ெடுத்தி, அல்லாஹ்வின் சார்ொக அவர்களின் ஈமான்
உறுதிபெற்ற சம்ெவங்கயளப் ெற்றியும் ஈமாயன வலுப்ெடுத்தும் சில சம்ெவங்கயளப்
ெற்றியும் எடுத்துயரத்தவாறு கூறினார்கள்:

அல்லொஹ் உைனடியொக வைங்கிய ஒரு சம் வத்டதப்
ொருங்கள்! இது,
இந்தியொவில் யொத்கீர் எனும் ஜமொஅத்தில் நிகழ்ந்த சம் வமொகும். வக்ஃள ஜதீதுடைய
நிதியொண்டு முடிவடையும் தருவொயில் இன்ஸ்ப க்ைர் சொஹிப் ஒரு கொதிடம சந்தித்து
வக்ஃள
ஜதீது சந்தொ பசலுத்துவது குறித்து ள சினொர். அப்ள ொது அந்த கொதிம்
கூறினொர்: இப்ள ொது என்னுடைய
ொக்பகட்டில் 1,500 ரூ ொய் மட்டுளம உள்ைது.
அடத நொன் ஒருவருக்கு பகொடுக்க டவத்துள்ளைன். அவருக்கு பகொடுக்க ளவண்டியது
மிகவும் அவசியமொகும். இப்ள ொது நொன் தங்களுக்கு சந்தொ பகொடுத்தொல் அந்த
ந ருக்கு
ணத்டத எவ்வொறு பகொடுப் து? தற்ள ொது உைனடியொக ளமற்பகொண்டு
ணத்திற்கொன ஏற் ொடு பசய்வது சொத்தியமில்லொததொகும். எவ்வொறிருப்பினும், அவர்
அந்த 1,500 ரூ ொடய சந்தொவுக்கொக பகொடுத்து விட்ைொர்.
அடுத்த நொளில் இன்ஸ்ப க்ைர் சொஹிப் அவர்கள் வக்ஃள
ஜதீது
பசக்ரைரியுைன் அந்த கொதிடம சந்திப் தற்கொக அவருடைய கடைக்கு பசன்றள ொது,
அந்த கொதிம் தன்னுடைய
ொக்பகட்டில் இருந்து
ணத்டத எடுத்து டவத்துக்
பகொண்ளை பசன்றொர். அங்கு ஒரு ணக் குவியளல வந்துவிட்ைது. அந்த கொதிம்
கூறினொர்: ளநற்று நொன் சந்தொ பகொடுத்து விட்டு வீட்டுக்கு பசன்றள ொது, எனக்கு
ல்ளவறு இைங்களில் இருந்து
ணம் வர ஆரம்பித்தது.
ல ஆயிரக்கணக்கொன
ரூ ொய்கள் தற்ள ொது என்னிைம் வந்து விட்ைது. அடவ முன்பு வரொமல்
தடைப் ட்டிருந்தன. மக்கள் எனக்கு பகொடுக்க ளவண்டிய ணமொக அடவ இருந்தன.
ஆக, இவ்வொறு அல்லொஹ் அருள் வைங்கினொன்.
பிறகு, பசல்வந்தர்கள் பசய்கின்ற தியொகத்டதயும்
ொருங்கள்! உலகின்
ொர்டவயில் அவர்கள் ப ரும் பசல்வந்தர்கைொக இல்லொமல் இருக்கலொம். ஆனொல்
ஜமொஅத்தின் ொர்டவயில் பசல்வந்தரொக உள்ை, கருைொயி ஜமொஅத்டத சொர்ந்த ஒரு
ந ருடைய சம் வம். அவர்
த்து லட்சம் ரூ ொய் சந்தொவொக பகொடுத்திருந்தொர்.
அவருடைய
மடனவி
கிறிஸ்தவத்திலிருந்து
அஹ்மதியத்திற்கு
வந்திருந்தொர்.
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துஆக்கள் மற்றும் பதொழுடககளில் மிக ஆர்வம் உடையவரொகவும் கலப் ற்ற
ப ண்மணியொகவும் இருந்தொர். அத்துைன் கணவன் மடனவி இருவரும் வஸிய்யத்தும்
பசய்திருந்தனர். இந்த சம் வம் இவ்வொறு எடுத்துடரக்கப் டுகிறது: நொங்கள்
அவருடைய வீட்டுக்கு பசன்றிருந்ளதொம். அவருடைய மடனவி 5 லட்ச ரூ ொய்க்கொன
கொளசொடலடய பகொடுத்தொர். இடதக் கண்ை இன்ஸ்ப க்ைர், உங்களுடைய கணவர்
ஏற்கனளவ 10 லட்ச ரூ ொய் பகொடுத்திருக்கிறொர். தற்ள ொது நீங்களும் தருகிறீர்களை!
என்று ளகட்ைதற்கு அந்தப் ப ண்மணி கூறிய தில் என்னபவன்றொல், ‘எங்களுக்கு
கிடைத்த அருள்கள் எல்லொம் சந்தொக்களின் அருள்களையொகும். ஆகளவ மீண்டும்
மீண்டும் சந்தொ பகொடுக்க ளவண்டுபமன்று உள்ைம் நொடுகிறது. இந்த அருளினொளலளய
எங்களுடைய வியொ ொரம் ளமம் டுகிறது. ஆகளவ நொங்கள் சந்தொ பகொடுப் டத
விட்டு ஒருள ொதும் பின்வொங்க மொட்ளைொம்.’
தியொகத்தின்
தரம்
ஆண்கள்,
ப ண்கள்
மற்றும்
ப ரியவர்கள்
ஆகிளயொரிைம் மட்டுமின்றி இைடமப் ருவத்தில் கொல் எடுத்து டவக்கக்கூடிய
குைந்டதகளிைத்திலும் கொணப் டுகிறது. அல்லொஹ்வின் அருைொல் ப ரும் ப ரும்
தூயவர்கள் ஜமொஅத்தில் ளதொன்றுகிறொர்கள்.
கைந்த
வருைம்
அல்லொஹ்
நம்முடைய
ஜமொஅத்துக்கு
187
ள்ளிவொசல்கடை கட்ைக்கூடிய
நல்வொய்ப்ட
வைங்கினொன். அதுமட்டுமின்றி
ஆப்ரிக்கொவில் 105 ள்ளிவொசல்கள் கட்ைப் ட்டு வருகின்றன. இவ்வொளற 144 மிஷன்
ஹவுஸ்கள் கட்ைப் ட்டுள்ைன. அவற்றில் அளநக மிஷன் ஹவுஸ்கள் ஆப்பிரிக்கொவில்
கட்ைப் ட்டுள்ைன. ளமலும் 45 மிஷன் ஹவுஸ்கள் கட்ைப் ட்டு வருகின்றன.
இடவகடைத் தவிர, எங்கு உைனடியொக மிஷன் ஹவுடஸ கட்ை இயலொளதொ அங்கு
வொைடகக்கு கட்ைைங்கள் எடுக்கப் டுகின்றன. ஆப்ரிக்க நொடுகளில் 731 மிஷன்
ஹவுஸ்களும்,
ஆசிய
நொடுகளில்
632
மிஷன்
ஹவுஸ்கள்
வொைடகக்கு
எடுக்கப் ட்டுள்ைன.
அல்லொஹ்
உண்டமயொன
வொக்குறுதிகடை
வைங்கக்
கூடியவனொக
இருக்கின்றொன். அவன் ஹஸ்ரத் வொக்களிக்கப் ட்ை மஸீஹ் (அடல) அவர்களுைன்
பசய்த தனது வொக்குறுதிகடை நிடறளவற்றி வருகின்றொன். அத்துைன் மடறவிலிருந்து
உதவியும் பசய்கின்றொன்; உதவியும் பசய்து வருவொன் இன்ஷொ அல்லொஹ்!
அவனுடைய விருப் த்டத ப றுவதற்கொக அவனுடைய வழியில் பசலவு பசய்வதற்கு
அல்லொஹ் நமக்கு சந்தர்ப் ங்கடை ஏற் டுத்திக் பகொடுக்கின்றொன். அதன்மூலமொக
அல்லொஹ்வுடைய அருளுக்கு நொம் வொரிசொகலொம். அல்லொஹ்வுடைய அருடை
ஈர்க்கக் கூடியவர்கைொக ஆவதற்கு அல்லொஹ் நமக்கு நல்வொய்ப்பு வைங்குவொனொக!
ஹுஸூர் அவர்கள், 2022 ெனவரி முதல் வக்ஃயெ ெதீதுய ே புதிே
நிதிோண்டு துவங்கிேது குறித்து அறிவிப்பு பசய்தவாறு கூறினார்கள்: கைந்த 2021 ஆம்
ஆண்டு வக்ஃள ஜதீதுடைய 64 ஆவது நிதியொண்ைொகும். அதில் ஜமொஅத், வக்ஃள
ஜதீதுக்கொக பசய்துள்ை தியொகம் ஒரு ளகொடிளய 12 லட்சத்து 77 ஆயிரம் வுண்டு
ஆகும். 2020 ஆம் வருைத்டத விை இந்த தியொகம் 7 லட்சத்து 42 ஆயிரம் வுண்டு
அதிகமொகும். கலந்து பகொள்ைக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்டகயும் 14,45,000 ஆகும்.

உலகின் ப ொருைொதொர நிடலடயப்
ொர்க்கும்ள ொது அல்லொஹ்வின் மிகப்ப ரும்
அருள் கிடைத்துள்ைது என்ளற கூறலொம்.
ொகிஸ்தொனுடைய கரன்சி வீழ்ச்சியின் கொரணமொக அதனுடைய தரவரிடச
மிகவும் கீளை பசன்று விட்ைொலும் அவர்கள் தமது சக்திடய விை மிக அதிகமொகளவ
தியொகம் பசய்கின்றனர்.
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அதன் பிறகு ஹுஸூர் அவர்கள் உலகின்
தரவரியசயே குறிப்பிட் ார்கள். அயவ பின்வருவன;

ெல்யவறு

ெமாஅத்துகளின்

ஒட்டு பமொத்த வசூலின் அடிப் டையில் பிரிட்ைன் முதலிைத்தில் உள்ைது.
பிறகு பஜர்மனி, கனைொ, அபமரிக்கொ, இந்தியொ, ஆஸ்திளரலியொ, இந்ளதொளனஷியொ,
மத்திய கிைக்டகச் ளசர்ந்த ஒரு ஜமொஅத், கொனொ, ப ல்ஜியம்.
தனிப் ட்ை
ந ருடைய
சந்தொடவப்
ப ொறுத்தவடர
அபமரிக்கொ
முதலிைத்தில் உள்ைது. பிறகு சுவிட்சர்லொந்து, பிறகு பிரிட்ைன்.
இந்தியொவின் முதல்
த்து மொநிலங்கள்: ளகரைொ, ஜம்மு கொஷ்மீர்,
தமிழ்நொடு, பதலுங்கொனொ, கர்நொைகொ, ஒடீஷொ, ஞ்சொப், ளமற்கு வங்கொைம், தில்லி,
மஹொரொஷ்டிரொ.
வசூல் அடிப் டையில் இந்தியொவின் முதல்
த்து ஜமொஅத்துகள்:
டஹதரொ ொத், கொதியொன், கருைொயி,
த்தப்பிரியம், ளகொயம்புத்தூர் ப ங்களூர்,
பகொல்கத்தொ, ளகொழிக்ளகொடு, ரிஷிநகர், ளமலப் ொடையம்.
தியொகம் பசய்த அடனவருடைய பசல்வத்திலும், உயிரிலும் அல்லொஹ்
அைவற்ற அருடை வைங்குவொனொக!
ّٰ ُ
ّٰ
ُْ ُ
ّٰ ْ
ْ
ُ
ُ
ُ ئا ِت اعْمال ِنا من ی ْھ ِد ِہ
اللہ فلا ُم ِضل
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ْ
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و ِایْتآ ِء ِذی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحشآ ِء والمُنک ِر والبغ ِی ی ِعظک ْم لعلک ْم تذک ُروْن اذک ُروا اللہ یذک ْر ُ ْم و ْادعُوْ ُہ ی ْست ِج ْب لک ْم ول ِذک ُر الل ِہ اکب ُر ۔

(தமிைொக்கம்: மவ்லவி A.P.A. தொரிக் அஹமது)

07/01/2022 Khutba Summary- Tamil Translation

5

