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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில்
அஸீஸ்) அவர்கள் 22/04/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக்
பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

இறையச்சத்தின் அறைத்து நுட்பமாை வழிகளிலும் அடியயடுத்து றவப்பதிலேலய
மனிதனின் எல்ோ ஆன்மீக அழகும் அடங்கியிருக்கிைது.
இறையச்சத்தின் நுட்பமாை வழிகள் என்பது ஆன்மீக அழகின் உன்ைதமாை
வறைபடமும் அழகிய லதாற்ைமும் ஆகும்.
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இன்றைய நாள்களில் நாம் ைமோன் மாதத்றதக் கடந்து யகாண்டிருக்கின்லைாம்.
ஏைக்குறைய இரு அஷ்ைாக்கள் (பத்துகள்) முடிந்துவிட்டை. அல்ோஹுத் தஆோவின்
அருளால் ஒவ்யவாரு நம்பிக்றகயாளரும் இந்த மாதத்தில், அதிகமதிகமாக இந்த
மாதத்தின் அருள்களிலிருந்து பங்கு யபை முயற்சி யசய்கின்ைார்.
அல்ோஹுத் தஆோ லநான்புகள் கடறமயாக்கப்பட்டது பற்றிய கட்டறளயின்
ஆைம்பத்திலேலய லநான்பின் லநாக்கமாக, லநான்புகள் நீங்கள் இறையச்சம் யபை
லவண்டும் என்ை லநாக்கத்திற்காகலவ உங்கள் மீது கடறமயாக்கப்பட்டுள்ளை என்று
கூறியுள்ளான். எைலவ நாம் லநான்புகளுடன் நமது இறையச்சத்தின் தைத்றதயும்
உயர்த்துபவர்களாக
இருக்கும்லபாதுதான்,
எல்ோவித
தீறமகளிலிருந்தும்
தப்பிப்பதற்காக அல்ோஹுத் தஆோவின் அறடக்கேத்தில் வருவதற்கு முயற்சி
யசய்யும் லபாதுதான் லநான்புகள் மற்றும் ைமோனின் அருள்களிலிருந்து நாம் பங்கு
யபை முடியும்.
ஹஸ்ைத் ைஸூலுல்ோஹ் (ஸல்) அவர்கள், ‘லநான்பு ஒரு லகடயமாகும்’ என்று
கூறியுள்ளார்கள். யபயைளவில் லநான்பு றவப்பது மட்டுலம நமக்குப் லபாதுமாைதா?
ஸஹ்ரீ மற்றும் இஃப்தாரீ யசய்வது மட்டுலம லபாதுமாைதா? நாம் ஸஹ்ரீ மற்றும்
இஃப்தாரீ யசய்து விட்லடாம் என்ை நமது இந்த அளவு யசயல்களால் மட்டுலம
நம்றம லநான்பின் லகடயத்தின் பின்ைால் யகாண்டு வை முடியுமா? இல்றே! மாைாக
அதன் நிபந்தறைகறளயும் பார்க்க லவண்டியுள்ளது. லமலும் நான் கூறியது லபான்று,
அடிப்பறட லநாக்கமாக அல்ோஹுத் தஆோ கூறியதாவது;

ُ
ُ
لعلک ۡم تتقوۡن

அதாவது,

நீங்கள் இறையச்சத்றத லமற்யகாள்ளுங்கள் என்பலத ஆகும். எைலவ நாம் நமது
லநான்புகறளயும்
நமது
ைமோறையும்
அல்ோஹ்வுக்காக,
அல்ோஹ்வின்
திருப்திறயப் யபறுவதற்காக, அதன் நற்கூலியாக அல்ோஹ்லவ ஆகக்கூடியதாக
இருக்கும் அந்த லநான்புகளாகவும் ைமோைாகவும் ஆக்க லவண்டும் என்ைால், பிைகு
அதறை இறைவன் நம்மிடம் நாடுகின்ை அந்தத் தைத்திற்கு யகாண்டு வை லவண்டும்.
நாம் நம்றம நம்பிக்றகயாளர் என்று கூறுகின்லைாம். முஸ்லிம் என்று
கூறுகின்லைாம். நாம் ஹஸ்ைத் ைஸூலுல்ோஹ் (ஸல்) அவர்களது வழிகாட்டலின் படி
22/04/2022 Khutba Summary- Tamil Translation

1

யசயல்பட்டு அன்ைார் மீது முழுறமயாை நம்பிக்றக யகாண்டவாறு அன்ைாைது
முன்ைறிவிப்பிற்கு ஏற்ப வை இருந்த மஸீஹ் மற்றும் மஹ்தி ஹஸ்ைத் மிர்ஸா குோம்
அஹ்மது காதியானி (அறே) அவர்களது வடிவில் வந்துவிட்டார்கள். லமலும்,
தற்லபாது இஸ்ோமிய மார்க்கத்தின் மறுமேர்ச்சி பணிகள் அல்ோஹுத்தஆோவின்
வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப இந்த மஸீஹ் மற்றும் மஹ்தி அவர்களது றககளாலேலய
நறடயபறும் என்பறதயும் ஏற்றுக் யகாண்டுள்லளாம் எை வாதம் புரிகிலைாம். நம்மில்
இஸ்ோத்தின்
உண்றமயாை
ஆன்மாறவ
நிறேயபைச்
யசய்வதற்காக
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அறே) அவர்களிடம் இருந்லத வழிகாட்டறேப்
யபைலவண்டியது நமது கடறமயாகும்.
எைலவ இறையச்சம் யதாடர்பாக அன்ைார் என்ை வழிகாட்டல்கறள
வழங்கியுள்ளார்கள் என்று நான் பார்க்கும் லபாது, இறையச்சம் என்ைால் என்ை?
என்ை இந்தக் கருத்தும் நமக்குத் யதரிய வருகிைது. நான் கூறியது லபான்று, நாங்கள்
முஸ்லிம்கள்
என்றும்
நம்பிக்றகயாளர்கறளச்
சார்ந்தவர்கள்
என்றும்
நாம்
வாதிக்கின்லைாம். எைலவ ஹஸ்ைத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அறே) அவர்கள்
கூறுகிைார்கள்: அவ்வாயைனில் லகளுங்கள்! ஈமானின் முதல் படித்தைம் மனிதன்
இறையச்சத்றத யபறுவலத ஆகும்.
பிைகு கூறுகிைார்கள்: இறையச்சம் என்ைால் என்ை? அதற்காை பதில்
யாயதனில், எல்ோ விதமாை தீறமயில் இருந்தும் தன்றைத்தாலை பாதுகாத்துக்
யகாள்ளுதல் ஆகும். தற்லபாது நாம் ஆைாய்ந்து பார்த்லதாம் என்ைால், இது சாதாைண
விஷயம் ஒன்றுமில்றே. நமது ஆைாய்ச்சியிலிருந்லத, நாம் இறையச்சத்தின்
உரிறமறய
யசலுத்தியவாறு
அல்ோஹ்வின்
உரிறமகறள
வழங்குகிலைாமா?
இறையச்சத்தின் படி யசன்ைவாறு அல்ோஹுத்தஆோவின் பறடப்பிைங்களுக்காை
உரிறமகறள யசலுத்துகின்லைாமா என்று நமக்குத் யதரிந்துவிடும். அன்ைார்
கூறுகிைார்கள்: இந்த விஷயங்கறளப் பற்றி முழுவதுமாக யதரிந்து யகாள்ளாத வறை,
இறையச்சம் என்ைால் என்ை என்பது யதரியலவ முடியாது. அறிறவப் யபை
லவண்டியது அவசியமாகும். ஏயைன்ைால் அறிவின்றி எவ்விஷயத்றதயும் யபை
முடியாது. அதறை மனிதன் அறடயலவ முடியாது.
அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: அல்ோஹுத் தஆோவிற்காை உரிறமகள் யாறவ?
அடியார்களின் உரிறமகள் யாறவ? எந்த விஷயங்களில் இருந்து அல்ோஹுத்
தஆோ
தடுத்துள்ளான்?
எந்த
விஷயங்கறள
யசய்யுமாறு
அல்ோஹ்
கட்டறளயிட்டுள்ளான் என்பது பற்றிய அறிறவப் யபறுவதற்காக, மீண்டும் மீண்டும்
திருக்குர்ஆறை ஓதுங்கள். அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: “நீங்கள் திருக்குர்ஆறை ஓதும்
லபாது, தீய யசயல்களின் விவைங்கறள எழுதிக் யகாண்லட யசல்ே லவண்டும். பிைகு,
இறைவனின் அருள் மற்றும் உதவியால் இந்தத் தீறமகளில் இருந்து விேகியிருக்க
முயற்சி யசய்யுங்கள்.”
ஆக இந்த ைமோனில் நாம் திருக்குர்ஆறையும் ஓதுகின்லைாம். யபாதுவாகத்
திருக்குர்ஆன் ஓதுவதன் பால் அதிக கவைம் இருக்கின்ைது. எைலவ, யசய்யுமாறு
கூைப்பட்டுள்ள இதன் கட்டறளகள் பற்றியும், தடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டறளகறளப்
பற்றியும் நாம் சிந்திக்க லவண்டும். அத்துடன் தீய யசயல்கறள விட்டுவிட லவண்டும்,
நல்ே யசயல்கறள யசய்வதற்கு முயற்சி யசய்ய லவண்டும் என்ை எண்ணத்துடன் ஓத
லவண்டும். அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: திருக்குர்ஆனில் ஆைம்பம் முதல் இறுதிவறை
யசய்யுமாறு கூைப்பட்டுள்ள கட்டறளகள், தடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டறளகள் மற்றும்
இறை கட்டறளகளின் விளக்கங்கள் இருக்கின்ைை.

22/04/2022 Khutba Summary- Tamil Translation

2

அன்ைார் இந்த விஷயத்றத மிகவும் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்கள்: மனிதன்
எப்லபாது வறை இறையச்சம் உறடயவைாக ஆவது இல்றேலயா அவைது
வணக்கங்களிலும் துஆக்களிலும் ஏற்றுக்யகாள்ளப்படுதலின் நிறே உருவாவதில்றே.
ஏயைன்ைால், அல்ோஹுத் தஆோ இவ்வாறு கூறியுள்ளான்:

ّٰ
ۡ ۡ
ِانما یتقب ُل اللہُ ِمن المُت ِقین

(அல்மாயிதா: 28) அதாவது, சந்லதகமின்றி அல்ோஹுத் தஆோ இறையச்சம்
உறடயவர்களின்
வணக்கங்கறளலய
ஏற்றுக்
யகாள்கின்ைான்.
அன்ைார்
கூறுகின்ைார்கள்: இறையச்சம் உறடயவர்களின் யதாழுறக மற்றும் லநான்புகளுலம
ஏற்றுக் யகாள்ளப்படுகின்ைை என்பது உண்றமயாை விஷயம் ஆகும்.
இறை வணக்கங்கள் ஏற்றுக் யகாள்ளப்படுதல் மற்றும் அதன் யபாருள் யாது?
இதற்காை பதில் யாயதனில், நாம் யதாழுறக ஏற்றுக் யகாள்ளப்பட்டது என்று கூறும்
லபாது
அதன்
யபாருள்,
யதாழுறகயின்
தாக்கங்கள்
மற்றும்
அருள்கள்
யதாழுறகயாளிகளிடத்தில் உருவாகி விட்டது என்பலத ஆகும். எப்லபாதுவறை அந்த
அருள்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் உருவாகவில்றேலயா அப்லபாது வறை முட்டி
லமாதுதல் மட்டுலமயாகும் என்று அன்ைார் கூறுகிைார்கள். எைலவ நமது ைமோன்,
நமது லநான்புகள் நம்றம இந்தத் தைத்திற்கு யகாண்டு யசல்ே முயற்சி யசய்கின்ைைவா
என்பறத
நாம்
பார்க்க
லவண்டும்.
அன்ைார்
கூறுகிைார்கள்:
“ஆக,
நம்பிக்றகயாளைாக ஆக விரும்பும் அந்த மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ை முதல் கடிைம்
மற்றும் இேக்கு யாயதனில், தீய யசயல்களில் இருந்து விேகி இருப்பலத ஆகும்.
லமலும் இதன் யபயர் இறையச்சம் ஆகும்.”
எைலவ நமது வணக்கங்கள், நமது யதாழுறககள், நமது திருக்குர்ஆன் ஓதுதல்
ஆகியறவ நம்மிடத்தில் யசயல் ரீதியாை மாற்ைங்கறள ஏற்படுத்தவில்றே என்ைால்,
லநான்புகளின் லநாக்கமாக இருக்கும் இறையச்சத்றதப் யபறுவதற்கு முயற்சி
யசய்யவில்றே என்ைால், நாம் நமது லநான்புகளின் லநாக்கத்றத முழுறம
படுத்துவதில்றே. எதறைக் குறித்து ஹஸ்ைத் ைஸூலுல்ோஹ் (ஸல்) அவர்கள்
லநான்பு லகடயமாகும் என்று கூறியிருக்கின்ைார்கலளா நாம் அந்தக் லகடயத்றதப்
பற்றி லபசி இருக்கின்லைாம்தான். ஆைால், அந்தக் லகடயத்றதப் பயன்படுத்தும் வழி
முறைறய நாம் கற்க முயற்சி யசய்யவில்றே. நாம் ஸஹ்ரீ மற்றும் இஃப்தாரீக்காை
ஏற்பாட்றடலயா யசய்துள்லளாம். ஆைால் நாம் ஸஹ்ரீ மற்றும் இஃப்தாரீ உண்பதன்
லநாக்கத்றத நிறைலவற்ைவில்றே. நாம் நாள் முழுவதும் உண்ணாமலும் குடிக்காமலும்
கழித்து
விட்லடாம்தான்.
ஆைால்
நாம்
பசியின்
லநாக்கத்றத
முழுறமப்படுத்தவில்றே! அது இறையச்சத்தால் முழுறம யபறுகின்ைது. லமலும்
நம்மில் எந்த இறையச்சம் உருவாகி இருக்க லவண்டுலமா அது உருவாைதா,
இல்றேயா என்று நம்றம ஆைாய்ந்து பார்க்கலவண்டும்.
மேற்க ொண்டு ஹுஸூர் அன்வர் (அய்யதஹுல்லொஹ்) அவர் ள் ஹஸ்ரத்
வொக் ளிக் ப்பட்ட ேஸீஹ் (அலல) அவர் ளது இலையச்சம் கதொடர்பொன மேலும் சில
மேற்ம ொள் லளயும் எடுத்துக் கூறினொர் ள். அதிலிருந்து அசல் இறையச்சம் என்ைால்

என்ை? எவ்வறகயாை இறையச்சத்றத ஹஸ்ைத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அறே)
அவர்கள் நம்மில் உருவாக்க நாடுகிைார்கள் என்பது குறித்து நமக்கு வழிகாட்டல்
கிறடக்கின்ைது.
எந்த உண்றமயாை இறையச்சத்தால் மனிதன் தூய்றம ஆக்கப்படுகின்ைாலைா,
அறடகின்ைாலைா எதற்காக நபிமார்கள் வருறக தருகிைார்கலளா அந்த இறையச்சம்
உேகில் இருந்தும் யசன்று விட்டது.

ّٰ
ۡ
ق ۡد افلح م ۡن زکھا

என்பதற்கு ஏற்ப எவைாவது

இருக்கோம். அதாவது, எவர் தூய்றமறய லமற்யகாண்டாலைா அவர் லநாக்கத்றத
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அறடந்து விட்டார். பரிசுத்தமும் தூய்றமயும் லமன்றமயாை விஷயங்களாகும்.
மனிதன் தூயவன் ஆகவும் பரிசுத்தமாைவன் ஆகவும் இருந்தால், வாைவர்கள்
அவறைக் கட்டித் தழுவுகின்ைார்கள்.
மக்களிடம்
இதற்கு
மதிப்பு
இல்றே.
இல்ோவிடில்
அவர்களது
இன்பங்களுக்காை ஒவ்யவாரு விஷயமும் ஆகுமாை காைணிகளால் அவர்களுக்குக்
கிறடத்திருக்கும். திருடன் யசல்வம் கிறடக்க லவண்டும் என்று திருடுகிைான். ஆைால்
அவன் யபாறுறமறய லமற்யகாண்டால், இறைவன் அவறை லவறு வழிகளில்
இருந்து யசல்வந்தைாக ஆக்கிவிடுவான். லமலும், இந்தத் திருட்டு என்பது,
யவளிப்பறடயாை திருட்டு மட்டுமல்ே. சிே வியாபாரிகளும் தங்களது தவைாை
யபாருள்கறள விற்பறை யசய்கிைார்கள். அறவயும் இலத வறகயில் வந்து
விடுகின்ைை. மனிதைது உள்ளத்தில் இருந்து ஈமான் யவளிலயரும்லபாதுதான்
இவ்வறகயாை யசயல்கள் ஏற்படுகின்ைை.
அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: எவ்வாறு ஆட்டின் தறேக்கு அருகில் சிங்கம்
நிற்கின்ை லபாது அது புல்றேயும் உண்ண முடியாலதா அலத லபான்ைாகும். ஆக
ஆடு அளவுக்கு ஈமான் கூட மக்களிடம் இருப்பதில்றேயா? பாவங்கள் மற்றும்
தீறமகறள யசய்யும்லபாது மனிதனுக்கு இறைவன் நம்றம எந்லநைமும் பார்த்துக்
யகாண்டிருக்கின்ைான் என்ை உணர்வு ஏற்பட லவண்டும். அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: மூே
லவர் மற்றும் லநாக்கம் இறையச்சலம ஆகும். எவருக்கு அது கிறடக்கப் யபற்ைலதா
அவர் அறைத்றதயும் அறடய முடியும். அது இல்ோமல், மனிதன் சிறிய
பாவங்களிலிருந்தும் யபரிய பாவங்களிலிருந்தும் தவிர்த்திருப்பது சாத்தியமற்ைதாகும்.
எல்ோ
விஷயங்களும்
இறையச்சத்தாலேலய
ஆகும்.
திருக்குர்ஆன்
இதிலிருந்லத ஆைம்பித்திருக்கின்ைது.

ۡ
ِایاک ن ۡع ُب ُد و ِایاک ن ۡست ِعی ُن

என்பதன் யபாருளும்

இறையச்சம் ஆகும். மனிதன் அமல் யசய்தாலும் அச்சத்தால், அதறை தான்
யசய்ததாகக் கூறும் றதரியம் அவனுக்கு இல்றே. லமலும் அல்ோஹ் தஆோவிடம்
உதவி லகட்கின்ைான். பிைகு இைண்டாவது அதிகாைமும்

ۡ ۡ
ۙ ُہ ًدی ل ِلمُت ِقین

என்பதிலிருந்து

ஆைம்பிக்கின்ைது. யதாழுறக, லநான்பு, ஸகாத் ஆகியறவ மனிதன் இறையச்சம்
உறடயவைாக
இருக்கும்லபாதுதான்
ஏற்றுக்யகாள்ளப்படுகின்ைை.
அச்சமயம்
பாவத்தின் பக்கம் அறழக்கக்கூடிய எல்ோ விஷயங்கறளயும் அல்ோஹுத்தஆோ
விேக்கி றவத்து விடுகின்ைான். இறையச்சம் உறடயவைாக இருந்தால், மறைவியின்
லதறவ
இருக்கும்லபாது
மறைவிறய
வழங்குகின்ைான்.
மருந்தின்
லதறவ
இருக்கும்லபாது மருந்றத வழங்குகின்ைான். எந்தப் யபாருள் லதறவப்படுகின்ைலதா
அதறை வழங்குகின்ைான். லமலும் அவன் அறிந்திைாத இடத்திலிருந்து அவனுக்கு
ரிஸ்க்றக வழங்குகின்ைான்.
லமலும்
கூறுகிைார்கள்:
இந்தக்
லகாட்பாட்றட
எப்லபாதும்
கருத்தில்
யகாள்ளுங்கள். நம்பிக்றகயாளரின் பணியாைது, அவருக்கு ஏலதனும் யவற்றி
வழங்கப்பட்டால், நான் இதற்கு தகுந்தவைாக இருக்கவில்றே. அல்ோஹுத்
தஆோவின் அருலள அறைத்றதயும் வழங்கியிருக்கின்ைது என்று யவட்கப்படுகிைார்.
லமலும், இந்த உணர்வு ஏற்படும்லபாது பிைகு இறைவனின் புகழ் பாடுகின்ைார்.
லமலும் இவ்வாைாக அவர் முன்லை அடி எடுத்து றவக்கின்ைார். லமலும் எல்ோவித
லசாதறைகளிலும் நிறேத்திருந்து ஈமாறைப் யபறுகின்ைார். அன்ைார் கூறுகின்ைார்கள்:
உண்றமயாை முஃமின் எல்ோ விஷயங்கறளயும் அல்ோஹுத்தஆோவின் அருறளச்
சார்ந்ததாக ஆக்கும் லபாது, பிைகு அவர் மீது அருள்களின் கதவுகள் திைந்து
யகாண்லட யசல்கின்ைை. லமலும் இவ்வாைாக ஒவ்யவாரு யவற்றிக்குப் பிைகும்
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இறைவனுடைாை அவைது ஒரு புது யதாடர்பு ஆைம்பித்து விடுகின்ைது. லமலும்
அதில் மாற்ைம் லதான்ை ஆைம்பிக்கிைது.

ّٰ
ِان اللہ مع ال ِذیۡن اتقوۡا

இறைவன் இறையச்சம்

உறடயவர்களுடன் இருக்கின்ைான்.
அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: இறையச்சத்தின் தாக்கமாைது, இலத உேகில்
இறையச்சம் உறடயவர் மீது ஆைம்பமாகி விடுகின்ைது. இது கடன் ஒன்றும்
கிறடயாது யைாக்கமாகும். மாைாக எவ்வாறு விஷத்தின் தாக்கமும், விஷமுறிவின்
தாக்கமும் உடைடியாக உடலில் ஏற்படுகின்ைலதா அலதலபான்று இறையச்சத்தின்
தாக்கமும்
ஏற்படுகின்ைது.
எைலவ
நல்ே
விஷயங்கறள
யசய்தும்
இறைவணக்கங்கறள யசய்தும் நன்றமகறள ஆற்றிய பிைகும் மனிதைது நிறேயில்
தாக்கம் ஏற்படவில்றே என்ைால், பிைகு கவறேக்குரிய விஷயமாகும்.
அன்ைார் கூறுகின்ைார்கள்: எப்லபாது வறை உண்றமயாகலவ மனிதன் மீது பே
மைணங்கள் வருவதில்றேலயா அவர் இறையச்சம் உறடயவைாக ஆவதில்றே…
எல்ோப் புைத்றத விட்டும் கண்கறள மூடியவாறு முதலில் இறையச்சத்தின்
படித்தைங்கறளக் கடந்து யசல்லுங்கள். எத்தறை நபிமார்கள் வருறக தந்தார்கலளா
அவர்கள் அறைவைது லநாக்கமும் இறையச்சத்தின் வழியிறைக் கற்பிப்பதாகலவ
இருந்தது.

ٗۤ
ِۡا ۡن ا ۡول ِی ُآؤ ٗہ ِالا الۡمُتقُون

(அல்அன்ஃபால்: 35). ஆைால், திருக்குர்ஆன்

இறையச்சத்தின் யமல்லிய வழிகறளக் கற்பித்திருக்கின்ைது... நமது லபாதறையின்
சுருக்கம் யாயதனில், மனிதன் தைது அறைத்து ஆற்ைல்கறளயும் இறைவன் புைலம
யசேவழிக்க லவண்டும்.
இரண்டொவது குத்பொவுக்கு முன் ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லொஹ்) அவர் ள்
கூறினொர் ள்: பல்லவறு வறகயிலும் ஹஸ்ைத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அறே)

அவர்கள் நமக்கு இறையச்சத்தின் யபாருள் மற்றும் அதன் ஆழத்றதயும் யதரிந்து
யகாள்வதற்காக
அறிவுறை
கூறியவற்றுள்
சிே
லமற்லகாள்கறள
எடுத்து
றவத்துள்லளன். லமலும், ஹஸ்ைத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அறே) அவர்கள்
கூறியது லபான்று, நாம் அன்ைாைது ஜமாஅத்தில் இறணந்துயகாண்டு இறையச்சத்தின்
உண்றமயாை உயிலைாட்டத்றதப் புரிந்தவாறு, அதன்படி நடப்பவர்களாகவும் இருக்க
லவண்டும். ைமோனின் இந்த எஞ்சிய நாள்களில் இயன்ை அளவு நாம் இறையச்சத்தின்
உண்றமறய
உணர்ந்தவர்களாக
அல்ோஹ்விற்காை
உரிறமகள்
மற்றும்
அடியார்களுக்காை உரிறமகள் ஆகியவற்றை யசலுத்துபவர்களாக ஆக முயற்சி
யசய்ய லவண்டும். அல்ோஹுத் தஆோ நமக்கு இதற்காை நல்வாய்ப்றபத்
தருவாைாக!
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الح ْم ُد لِل ِہ ن ْحم ُد ُہ ون ْست ِع ْین ٗہ ون ْستغ ِف ُر ٗہ ونو ِم ُن ِب ٖہ ونتوک ُل عل ْی ِہ ون ُعوُْ ِبالل ِہ ِم ْن ش ُر ْورِ انف ِسنا و ِم ْن س ِیئا ِت ا ْعمال ِنا من ی ْھ ِد ِہ
ْ
ْ
ُ
ْ ُْ
 ِعباد اللہ رحمکم اللہ ِان اللہ،اللہُ فلا ُم ِضل لہُ وم ْن یض ِللہُ فلا ہا ِدی لہُ ونَّھ ُد أ ْن لٓا ِالّٰہ ِالا اللہُ ونَّھ ُد ان ُمحم ًدا ع ْب ُد ٗہ ور ُسوْل ٗہ
ْ
ُُْ
ُ
ُُ ْ ْ ْ ْ
ُ ُْ
ّٰ ْ
ُْ
ْ
ْ ِیَأ ُمرُ بالْع ْدل والْا
ان و ِایْتآ ِء ُِی الق ْربّٰی وینهی ع ِن الف ْحَّآ ِء والمُنک ِر والبغ ِی ی ِعظک ْم لعلک ْم تذَّ ُر ْون اَُّ ُروا اللہ یذَّ ْر ُ ْم و ْاد ُعوْ ُہ
س
ح
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ی ْست ِج ْب لک ْم ول ِذَّ ُر الل ِہ اکب ُر ۔
(தமிழாக்கம்: யமௌேவி சுல்தான் றமதீன்)
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