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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில்
அஸீஸ்) அவர்கள் 29/04/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக்
பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்களின் அறிவுனரகளின்
ஒளியில் மது வாழ்னவக் கழிப்பதற்காக ஒரு மகத்துவமிக்க பெயல்திட்டம்
பற்றிய எழுச்சியூட்டக்கூடிய எடுத்துனரப்பு
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ரமலான் வந்தது. அதிலிருந்து பலன் பபறுவதற்கு முயற்சி பெய்த அனைவர்
மீதும் அருள்கனைப் பபாழிந்தவாறு பென்று விட்டது. அறிவாளியாை, ஓர் உண்னமயாை
முஃமின் எப்பபாதும் நினைவிற் பகாள்ை பவண்டும்! ஃபர்ள் ப ான்புகளுக்காை மாதம்
நினைவனடகிைதுதான். ஆைால், மற்ை கடனமகளின் தரத்னத பமபலாங்கச் பெய்ய
மற்றும் அவற்றில் முன்பைறிக் பகாண்பட பெல்வதற்காை ப ரம் ஆரம்பமாகிைது.
ரமலானுக்குப் பிைகு, ாம் மது கடனமகள் மற்றும் உரினமகனை பெலுத்துவதற்காை
தரங்கனை எவ்வாறு நினலபபைச் பெய்ய பவண்டும் என்ை உண்னமத்துவத்னத
மைந்துவிட்டால், பிைகு, ாம் ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்கள் கூறியது பபான்று
மது ரமலானைக் கழிக்கவில்னல.
ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்களின் உண்னம அடியார் ஹஸ்ரத்
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் எல்லா விவகாரத்திலும் மிகவும் விரிவாக
மக்கு வழிகாட்டியுள்ைார்கள். இது
மது
ற்பாக்கியம் ஆகும்.
மது வாழ்னவக்
கழிப்பதற்கு
மக்கு ஒரு பெயல் திட்டம் வகுத்துத் தந்துவிட்டார்கள்.
ாம் இந்த
பெயல்திட்டத்திற்கு ஏற்ப மது வாழ்னவக் கழிப்பதற்கு முயற்சி பெய்தால், நிச்ெயமாக
ாம்
ன்னமயில் அதிகரிப்பதற்காை மற்றும் முன்பைற்ைம் அனடவதற்காை அந்த
வழிகளில், ஒரு ரமலானை இன்பைாரு ரமலாபைாடு இனைக்கக்கூடிய அந்த வழிகளில்,
அதற்கு இனடப்பட்ட காலத்தில் பெய்யப்பட்ட பினைகள் மற்றும் பாவங்களிலிருந்து
காப்பாற்ைக்கூடிய
மற்றும்
மன்னிக்கச்
பெய்யக்கூடிய
அந்த
வழிகளில்
பெல்லக்கூடியவர்கள் ஆகிவிடுபவாம். எைபவ, அன்ைாருனடய அறிவுனரகளில் சில
அறிவுனரகனை ான் இப்பபாழுது எடுத்துனரப்பபன்.
‘பதாழுனகனய விடுவது மனிதனை நிராகரிப்பு மற்றும் இனைனவப்புக்கு
அருகில் பகாண்டு பென்று விடுகிைது’ என்று ஹஸ்ரத் பிகள் ாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
ம்பிக்னக பகாண்டவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் கவைமூட்டியுள்ைார்கள். பிைகு,
ஹஸ்ரத்
பிகள்
ாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: கியாமத்
ாைன்று
எல்லாவற்றுக்கும்
முதலாவதாக
அடியானிடம்
பதாழுனகனயப்
பற்றி
கைக்பகடுக்கப்படும். இந்த கைக்கு ெரியாக இருந்தால் அவர் பவற்றி பபற்று விட்டார்;
ஈபடற்ைம் அனடந்து விட்டார். ஆக, இது தான் பதாழுனகயின் முக்கியத்துவமாகும்.
எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்காக மட்டும் குறிப்பாக இல்னல. மாைாக, ஒரு ாளில்
ஐந்து பதாழுனககளின் பால் கவைமூட்டப்பட்டுள்ைது.
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ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் பதாழுனககளின்
முக்கியத்துவத்னத
மக்கு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி, இவ்வாறு அறிவுனர
கூறியுள்ைார்கள்: அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்:

ۡ
ۡ ۡ
وما خلق ُت ال ِجن والۡاِنس ِالا ل ِی ۡع ُب ُد ۡو ِن

மனிதன் இனைவனை வைங்குவதற்காகபவ பனடக்கப்பட்டுள்ைான் எனும் பபாது,
எதற்காகப் பனடக்கப்பட்டுள்ைாபைா அந்த இனைவைக்கத்தில் கண்டிப்பாக, இன்பமும்
மகிழ்ச்சியும்கூட உச்ெ கட்ட அைவு னவக்கப்பட்டிருக்க பவண்டும். எல்லாவற்றிலும்
இன்பம் உள்ைது; அதிலிருந்து மனிதன் இன்பம் அனடகிைான் எனும் பபாது,
இனைவைக்கத்தில் ஏன் இல்னல? அன்ைார் கூறுகிைார்கள்:
ன்ைாகப் புரிந்து
பகாள்ளுங்கள். அதிலும் ஓர் இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் உள்ைது. பமலும், இந்த இன்பம்
உலகிலுள்ை எல்லா இன்பங்கனை விடவும், ஆன்மாவிற்கு இன்பத்னதத் தரக்கூடிய
எல்லா விஷயங்கனை விடவும் உயர்ந்ததும் பமலாைதுமாகும்.
அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: எனதப் பற்றி மனிதனுக்குத் பதரியபவ இல்னலபயா,
எவைது புலன்கள் எல்லாம் பெயலிைந்து விட்டைபவா, அவைால் எவ்வாறு ஏதாவபதார்
அருளிலிருந்தும் அதன் இன்பத்திலிருந்தும் பலன் பபை முடியும்? அதற்காை தீர்வுக்கும்
அன்ைார் வழினயக் கூறியுள்ைார்கள். அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: இனைவனிடம் மிகவும்
உருக்கத்துடனும் எழுச்சியுடனும் இவ்வாறு துஆ பகட்க பவண்டும்: ‘எவ்வாறு பைங்கள்
மற்றும் பிை பபாருட்களில் விதவிதமாை இன்பங்கனை வைங்கிைாபயா அவ்வாபை
பதாழுனக மற்றும் இனைவைக்கத்தின் சுனவனயயும் எைக்கு ஒருமுனை சுனவக்க
னவப்பாயாக!’ அப்பபாது தான் சுனவ ஏற்படும். ஒருமுனை மனிதனுக்கு இன்பம் வந்து
விடும் பபாது, பிைகு அந்த சுனவனயப் பற்றியும் பதரிந்து விடுகிைது. பிைகு, அவன்
அதன் பால் கவைமும் பெலுத்துகிைான். பாருங்கள்! ஓர் அைனக ஒருவர் ஒரு
மகிழ்ச்சியுடன் பார்க்கிைார் எனில், அது அவருக்கு ன்ைாக நினைவில் இருக்கிைது.
பிைகு ஓர் அசிங்கமாை, அருவருப்பாை பதாற்ைத்னதப் பார்க்கிைார் எனில், அதன்
அனைத்து நினலகளும் பமாத்த உருவமாக அவருக்கு முன்ைால் வந்து விடுகின்ைை.
ஆயினும், பதாடர்பு ஏதும் இல்னல என்ைால், எதுவும் நினைவிருப்பதில்னல.
இபத பபான்று, பதாைாத மக்களின் பார்னவயில் பதாழுனக ஒரு வரியாகும்.
அதாவது, பதனவ இல்லாமல் கானலயில் எழுந்து குளிரில் உளூ பெய்து, ஓய்வாை
உைக்கத்னத விட்டுவிட்டு, பலவிதமாை சுக பபாகங்கனை இைந்து பதாை பவண்டி
இருக்கிைது. பதாழுனகக்கு நிகராக அவருக்கு உைக்கத்தில், தூங்குவதில் அதிக இன்பம்
கினடக்கிைது. அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: அவருக்குத் பதரிவபத இல்னல. பிைகு
பதாழுனகயில் இன்பம் எவ்வாறு கினடக்கும்? கலப்பற்ை முஃமின் என்ைால்,
பதாழுனகனய
நிரந்தரமாகப்
பபை
பவண்டும்.
நினலயாை
தன்னமபயாடு
பதாழுனகனய பதாழுது பகாண்பட பெல்ல பவண்டும். அவருக்கு இன்பம் கினடக்கும்
வனர பதாழுது பகாண்பட இருக்க பவண்டும்.
எவ்வாறு குடிகாரனின் சிந்தனையில் ஓர் இன்பம் இருக்குபமா, எனதப் பபறுவது
அவைது ப ாக்கமாக இருக்குபமா அவ்வாபை சிந்தனையிலும் அவரது முழு
ஆற்ைல்களின் பபாக்கும் பதாழுனகயில் அவர் இன்பத்னதப் பபை பவண்டும் என்பை
இருக்க பவண்டும். துஆவும் பெய்ய பவண்டும். முயற்சியும் பெய்ய பவண்டும். பிைகு,
ஒரு கலப்பற்ை தன்னம மற்றும் உத்பவகத்துடன் குனைந்தபட்ெம் அந்த பபானத
பைக்கமுள்ைவனின் மன்ைாடல் மற்றும் துடிப்னபப் பபான்று இவ்வாறு துஆ பெய்ய
பவண்டும்: ‘அல்லாஹ்! அந்த இன்பம் கினடப்பதற்கு எைக்கு மகிழ்ச்சினய
வைங்குவாயாக!’ அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: பிைகு, ான் கூறுகிபைன்! உண்னமயாகபவ
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கூறுகிபைன்! நிச்ெயமாக, உறுதியாக இந்த பவதனைபயாடு துஆ பெய்தால் பிைகு
இன்பமும்
கினடத்துவிடும்.
எைபவ,
இந்த
இன்பத்னதயும்
மகிழ்ச்சினயயும்
பபறுவதற்காகவும் அந்த ப ாயிலிருந்து பவளிபய வருவதற்கும் கூட துஆ
அவசியமாகும்.
மது உலக ஆனெகனை நினைபவற்றுவதற்காக மட்டுபம துஆ
பெய்யக்கூடாது. மாைாக, இதற்காகவும் துஆ பெய்ய பவண்டும். எவ்வாறு ப ாயிலிருந்து
குைமனடவதற்காக மனிதன் எல்லா திட்டங்கனையும் பமற்பகாள்கிைாபைா, சிகிச்னெயும்
பெய்து துஆவும் பெய்கிைாபைா அபத பபான்று அதற்காகவும் துஆ பெய்யுங்கள்.
சில மக்கள், ‘எப்படி அைகாை முனையில் பதாழுவது?’ எைக் பகட்கிைார்கள்.
ஆக, இதுதான் அைகாை முனையில் பதாழுவதற்காை வழிமுனையாகும். அதாவது,
நிறுத்தி நிதாைமாக பதாழுனகக்காை எல்லா அனெவுகளுக்கும் முழுப ரத்னதயும்
பகாடுத்து, முழுனமயாக ப ரம் பகாடுத்து பபாறுனமயாகத் பதாை பவண்டும். பிைகு,
பதாழுனகயின் உண்னமத்துவத்னதப் புரிந்து அனத நினைபவற்றுவதன் பால் கவைம்
பெலுத்திய பிைகு, ஒரு ம்பிக்னகயாைர் திருக்குர்ஆன் மீது கவைம் பெலுத்த பவண்டும்.
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: மது ஜமாஅத்
திருக்குர்ஆனின் பணியிலும், அதில் ஆழ்ந்து கவைம் பெலுத்துவதிலும் உயிராலும்
உள்ைத்தாலும் மூழ்கி விட பவண்டும். இப்பபாது திருக்குர்ஆன் எனும் ஆயுதத்னதக்
னகயில் எடுங்கள்; பவற்றி உங்களுக்குத் தான். இந்த ஒளிக்கு முன் எந்த இருளும்
நிற்க முடியாது. பிைகு, ன்னமகனை நினலபபைச் பெய்வதற்காக அன்ைார் இவ்வாறு
வழிகாட்டல் வைங்கியுள்ைார்கள்:
எந்நினலயிலும் மார்க்கத்திற்கு உலகத்னத விட முன்னுரினம வைங்குங்கள்.
எைபவ, இதற்காக ஈமானில் உறுதிபபறுவது அவசியமாை அபத பவனையில் அறிவு
மற்றும் பெயல் ரீதியாை முன்பைற்ைமும் அவசியமாகும். இதற்காக முயற்சியும் பெய்ய
பவண்டும். பிைகு, ரமலானின் அருள்கனைத் பதாடரச் பெய்தவற்காக ஹஸ்ரத்
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள்
மக்குக் கூறிய வழிமுனையாவது,
பரஸ்பர பதாடர்புகளில் உயரிய ல்பலாழுக்கத்னத பவளிப்படுத்துவதற்காக ரமலானில்
ாம் பமற்பகாண்ட முயற்சிகனைத் பதாடர பவண்டும். ஒருவர் மற்ைவருடன் அன்பு
மற்றும் ெபகாதரத்துவத்னத அதிகரிக்க பவண்டும். ஒருவர் மற்ைவருனடய உரினமகனை
பெலுத்த பவண்டும் என்பதாகும். அன்ைார் கூறுகிைார்கள்:
மது ஜமாஅத் ஒருவர்
மற்ைவர் மீது உண்னமயாை அனுதாபம் காட்டாத வனர பசுனமயாகாது. அன்ைார்
கூறுகிைார்கள்: மது ஜமாஅத்தில் மக்கு உடல் வலினம பபற்ைவர்கள் பதனவயில்னல.
மாைாக, ஒழுக்கத்தில் மாற்ைங்கனை ஏற்படுத்த முயற்சி பெய்யக் கூடிய ஆற்ைனலக்
பகாண்டிருப்பவர்கள் தான் பதனவ.
எைபவ,
ரமலானில்
நீங்கள்
உருவாக்கிய
இனையச்ெத்தின்
எதிர்பார்ப்பு
என்ைபவன்ைால், பரஸ்பர பதாடர்புகனையும் சிைந்ததிலும் சிைந்ததாக ஆக்க பவண்டும்.
ஒருவர்
மற்ைவருடைாை
விவகாரங்களிலும்
ஒழுக்கம் மற்றும்
ற்பண்புகளின்
முன்மாதிரினயக் காட்ட பவண்டும். பிைகு, அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: நீங்கள் பரஸ்பரம்
உங்களினடபய
ஒற்றுனமனய
ஏற்படுத்துங்கள்.
கூட்டனமப்பாக
பெயல்படுங்கள்
என்பனத
ான் பலமுனை கூறிவிட்படன். இனைவன் முஸ்லிம்களுக்கு இந்த
பபாதனைனயத்தான் வைங்கியுள்ைான். அதாவது, நீங்கள் ஒன்றுபட்டு இருங்கள்.
இல்னலபயன்ைால், உங்கைது ஆற்ைல் குனைந்து விடும்.
ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பரஸ்பரம் அன்பு
காட்டுங்கள். ஒருவர் மற்ைவருக்காக மனைவாை முனையில் துஆ பெய்யுங்கள். இது
மிகப் பபரிய
ன்னமயாகும். ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட அவர்கள் (அனல)
கூறுகிைார்கள்: ஒரு பர் (மற்ைவருக்காக) மனைவாை முனையில் துஆ பெய்யும் பபாது
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வாைவர், ‘உைக்கும் அவ்வாபை ஆகட்டும்!’ என்று கூறுகிைார். மனிதனின் துஆ ஏற்றுக்
பகாள்ைப்படவில்னல என்ைாலும், வாைவரின் துஆ ஏற்றுக் பகாள்ைப்படுகிைதுதாபை!
நினைவில் பகாள்ளுங்கள்! உங்களில் ஒவ்பவாருவரும் தமக்காக விரும்புவனதபய தமது
ெபகாதரருக்காகவும் விரும்பாத வனர, அவர் எைது ஜமாஅத்னதச் ொர்ந்தவர் அல்ல.
அவர் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் இருக்கின்ைார். அவரது முடிவு ல்லதாக இருக்காது.
அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: இனைவன் மீது அன்பு பெலுத்துவதன் பபாருள் என்ை?
தன்னுனடய பபற்பைார், மனைவி, குைந்னதகள் மற்றும் தைது ஆன்மா, சுருக்கமாக
எல்லாவற்னை விடவும் இனைவனின் விருப்பத்னத முன்னினலப்படுத்த பவண்டும்
என்பதுதான் அது. திருக்குர்ஆனில் வருகின்ைது:
‘நீங்கள் உங்களுனடய மூதானதயர்கனை நினைவு கூருவது பபால் இனைவனை
நினைவு கூருங்கள். இன்னும் கூறுவதாயின், அனதவிட அதிகமாை மற்றும் உயர்ந்த
தரத்தில் உள்ை அன்பால் நினைவு கூருங்கள். அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: உண்னமயாை
ஏகத்துவத்னத நினல ாட்டுவதற்காக இனைவன் மீதாை அன்பிலிருந்து முழுனமயாை
பங்கு பபறுவது அவசியமாகும். பெயல் பகுதியில் முழுனம பபைாதவனர இந்த அன்பு
நிருபைமாக முடியாது. ஆனகயால், இனைவழியில் உங்களுனடய வாழ்க்னகனய
அர்ப்பணிப்பது அவசியம். இதுபவ இஸ்லாம் ஆகும். இந்த ப ாக்கத்திற்காகபவ ான்
அனுப்பப்பட்டுள்பைன். எைபவ, இந்த ப ாக்கத்திற்காக இனைவன் பாய்ந்பதாடச்
பெய்துள்ை அந்த நீரூற்றின் பால் வராதவர், நிச்ெயமாக பபறிைந்தவராக இருக்கிைார்.
ஹஸ்ரத் இப்ராஹீம் (அனல) அவர்களின் மகத்துவமாை கலப்பற்ை தன்னம இதுவாகபவ
இருந்தது.
மகனை
தியாகம்
பெய்வதற்காக
ஆயத்தமாகி
விட்டார்கள்.
பல
இப்ராஹீம்கனை உருவாக்குவபத இஸ்லாத்தின்
ாட்டமாகும். ஹஸ்ரத் இப்ராஹீம்
(அனல) அவர்களுனடய சிைப்பாக, அவர்
ன்றி உனடயவராக இருந்தார் என்று
அல்லாஹ் கூறியுள்ைான். எைபவ உங்களில் ஒவ்பவாருவரும் இப்ராஹீம் ஆவதற்கு
முயற்சி பெய்ய பவண்டும். இனைவன் ஏமாை முடியாது. எவராலும் அவனை ஏமாற்ைவும்
இயலாது. எைபவ, நீங்கள் உண்னமயாை கலப்பற்ைதன்னமயும் உண்னமனயயும்
உருவாக்குவது அவசியமாகும்.
இதற்காக நிரந்தரதன்னமயுடன் அல்லாஹ்வின் ெந்நிதியில் விழுந்து கிடங்கள்.
இனிவரும் உங்கைது ஒவ்பவாரு
ானையும்
ன்றியுைர்வுடன் இனைவனுடைாை
பதாடர்பில் பமம்படுத்துவதற்கு முயற்சி பெய்யக்கூடியதாக ஆக்க பவண்டும். ன்ைாக
நினைவில் பகாள்ளுங்கள்! மரைம் எப்பபாது வரும் என்று பதரியாது. ஆைால்,
மரைம் நிச்ெயம் வரும் என்பது உறுதியாை விஷயம். எைபவ, பவறும் வாதங்கனை
ஒருபபாதும் பபாதும் எைக் கருதாதீர்கள்; மகிழ்ச்சியனடந்து விடாதீர்கள். எப்பபாழுது
வனர மனிதன் தன் மீது பல மரைங்கனை ஏற்படுத்திக் பகாள்வதில்னலபயா அப்பபாது
வனர அது ஒருபபாதும்! ஒருபபாதும்! பலன் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. பல
மாற்ைங்கள் மற்றும் புரட்சிகனைக் கடந்து வராத வனர அவைால் மனிதத்தின்
உண்னமயாை ப ாக்கத்னதப் பபை முடியாது.
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இது
மிகவும் ஆழ்ந்து சிந்திக்க பவண்டிய விஷயமாகும். இனத பமபலாட்டமாகக்
கருதாதீர்கள். முஸ்லிம் ஆவது எளினமயாைதல்ல. ஒரு மனிதன் மகத்துவமிக்க தூதர்
(ஸல்) அவர்களின் உம்மத்தீ என்று தன்னைக் கூறிக்பகாண்டு, காஃபிர்கனைப் பபான்று
வாழ்னவக் கழிப்பது எந்த அைவு பவட்கத்திற்குரிய விஷயம். ஆக, இப்பபாது இந்த
விஷயத்னத
ன்ைாகப் புரிய முடியும். அல்லாஹ்வின் ப ெத்திற்குரியவர் ஆவது
மனிதனின் வாழ்வின் ப ாக்கமும் குறிக்பகாளுமாக இருக்க பவண்டும். ஏபைனில்,
அல்லாஹ்வின் ப ெத்திற்குரியவர் ஆகாத வனர, இனைவனின் ப ெம் கினடக்காத வனர,
29/04/2022 Khutba Summary- Tamil Translation

4

பவற்றிகரமாை வாழ்னவ வாை முடியாது. ஹஸ்ரத் ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) அவர்கள்
தமது பெயலால் கற்றுக்பகாடுத்த அந்த இஸ்லாத்னத நீங்கள் உங்களுக்குள் உருவாக்காத
வனர இந்த விஷயம் ஏற்படுவதில்னல. அன்ைார் கூறுகிைார்கள்: நினைவில்
பகாள்ளுங்கள்! இனைவன் நினல ாட்ட விரும்புகின்ை அந்த ஜமாஅத் பெயல் இல்லாமல்
உயிருடன் இருக்க முடியாது. இது எப்படிப்பட்ட மகத்தாை ஜமாஅத் என்ைால்,
இதற்காை ஆயத்தப்படுத்துதல் ஹஸ்ரத் ஆதமின் காலம் முதபல ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இந்த அனைப்னபப் பற்றி பதரிவிக்காத எந்த பியும் உலகில் வரவில்னல. எைபவ,
இதற்கு மதிப்பளியுங்கள். இதற்கு மதிப்பளித்தல் என்பது, உண்னமனய உனடய கூட்டம்
நீங்கள் தான் என்பனத உங்கள் பெயலால் நிரூபித்துக் காட்டுவதாகும்.
ரமலானில்
ாம் பபற்ை தர்பிய்யத்னத வருடத்தில் மீதமுள்ை பகுதிகளிலும்,
மாதங்களிலும் பதாடரச் பெய்ய பவண்டும். ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அனல)
அவர்களுனடய வார்த்னதகளில் உங்கள் முன்
ான் னவத்துள்ை இந்த பெயல்
திட்டத்தின்படி
பெயல்பட
முழுனமயாக
முயற்சி
பெய்ய
பவண்டும்.
மது
பதாழுனககனை அைகிய முனையில் நினைபவற்ை பவண்டும். திருக்குர்ஆன் படி
பெயல்பட பவண்டும். ஒருவர் மற்ைவரின் உரினமகனை பெலுத்த பவண்டும்.
ஏகத்துவத்னத நினல ாட்டுவதற்காக அனைத்து தியாகங்கனையும் பெய்ய பவண்டும்.
அப்பபாழுதுதான்
ாம் னபஅத்திற்காை உரினமனய நினைபவற்ைக் கூடியவர்கைாக
இருப்பபாம். அல்லாஹ் மக்கு இதற்காை ல்வாய்ப்னப வைங்குவாைாக!
உலக நினலனமகள் ெரியாக பவண்டும் என்று உலகிற்காகவும் துஆ பெய்யுங்கள்.
பரஸ்பரம் பனகனம நிலவுகிைது. ஒரு ாடு மற்பைாரு ாட்டின் மீது தாக்குதல்கள்
பதாடுக்கிைது. அவர்கள் அறிவு பபை பவண்டும். இந்த விஷயங்களில் இருந்து
தவிர்ந்திருக்க பவண்டும். இல்னல என்ைால், உலகம் அதிகமாக அழிவின் பக்கம்
பெல்கிைது. இவர்கள் தம்னமப் பனடத்த இனைவனை அனடயாைம் கண்டு பகாள்ளும்
பபாது தான் இவர்கைால் இதிலிருந்து பவளிவர இயலும். இபதபபான்று பாக்கிஸ்தான்,
ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் அல்ஜீரியா பபான்ை ாடுகளில் உள்ை இனைவழியில் சினை
பென்ை அஹ்மதிகளுக்காக துஆ பெய்யுங்கள். பாக்கிஸ்தானிலும் உலகின் இன்னும் சில
ாடுகளிலும் உள்ை இதுபபான்ை நினலனமகளுக்காகவும் துஆ பெய்யுங்கள். அல்லாஹ்
நினலனமகனை சீர் ஆக்குவாைாக! பாகிஸ்தானிலும் அஹ்மதிகள் சுதந்திரமாக
வசிப்பார்கைாக!
ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் குத்பாவின் இறுதியில் மர்ஹூம் அப்துல்
பாக்கீ அஷ்ரஃப் சாஹிப் அவர்களின் புகழுக்குரிய நற்பண்புகளையும் இயக்கத்திற்கு அவர்கள்
ஆற்றிய ததாண்டுகள் பற்றியும் எடுத்துளரத்த பிறகு, ஜனாஸா ஹாஸிர் ததாழ
ளவப்பதற்கான அறிவிப்பு தசய்தார்கள்.
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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 ُعوْذ ِبالل ِہ ِم ْن ش ُر ْورِ انُ ِسنا و ِم ْن س ِیاا ِِ ا ْعمال ِنا
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ُ
ْ ُْ
 ِعباد اللہ،من ی ْھ ِد ِہ اللہُ فلا ُم ِضل لہُ وم ْن یض ِللہُ فلا ہا ِدی لہُ ونشھ ُد أ ْن لٓا ِالّٰہ ِالا اللہُ ونشھ ُد ان ُمحم ًدا ع ْب ُد ٗہ ور ُسوْل ٗہ
ْ ُُْ
ْ
ْ
ْ
ْان و ِایْتآ ِء ِذی الْ ُق ْربّٰی وی ْن ّٰهی عن الُْ ْحشآ ِء والْمُ ْنَکر والْبْْی ی ِع ُُ ُک ْم لعل ُکم
ِ رحمکم اللہ ِان اللہ یأمر ِبالعد ِل والاِحس
ِ
ِ
ِ
ُتذک ُر ْون اُ ْذک ُ ُروا اللہ ی ْذکُ ْر کُ ْم و ْاد ُع ْو ُہ ی ْستج ْب ل ُک ْم ولذکْ ُر الل ِہ اکْبر ۔
ِ
ِ

(தமிைாக்கம்: பமௌலவி அத்தாவுல் முஃக்னீ)
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