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َالُم َعَل﮵�ُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َو﮳�ََرَ�﮴�ُُه الّسَ
அல்லாஹ்�ன் சாந்��ம் அ��ம் உங்கள் அைனவ�ன் ��ம்
�லவட்�மாக!

நாம் �த�ல் அல்லாஹ் (தபாரக)�ற்� எண்ணற்ற (�ைற�ல்) நன்�
ெச�த்த ேவண்�ம், ஏெனன்றால், அவ�ைடய மாெப�ம் க�ைணயால்,
ேகா�ட்-19 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்�ேநாய் (�ழல்) �ல��ன்ற ேபா��ம்,
ஜலஸா ஸலானா 2020 இல் ஏற்ப்பா� ெசய்�ம் பாக்�யத்ைத�ம், நன்
ம�ப்ைப�ம் அவன் ஜமாஅத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் த�ழ்நாட் �ற்�ம்,
அேதேபான்� ேகரளா�ற்�ம் வழங்��ள்ளான். அல்ஹம்��ல்லாஹ்! �ம்ம
அல்ஹம்��ல்லாஹ்  என்� நான் கட்டாயம் �ற ேவண்�ம்.

உலகம் ��வ�ம் �ச்சயமற்ற (�ழப்பம் �ழ்ந்த) �ைல காணப்ப��ன்ற�;
உலகம் ��வ�ம் ேபர�ைவ ஏற்ப�த்� வ��ன்ற ெகாேரானா ைவரஸ் /
ேகா�ட்-19 (பா�ப்�)��ந்� ��க�ம்�ட ��பட்டதாக இ�க்க�ல்ைல.
ேம�ம் உலகம் ��வ�ம் ேபர�ைவ ஏற்ப�த்��ன்ற ேகா�ட்-19 னால்
�ல்�யன்கணக்காேனார் பா�க்கப்பட்�ள்ளனர், ேம�ம் உலெகங்��ம்
பத்�லட்சத்�ற்�ம் அ�கமாேனார் மரணமைடந்��ட்டனர். இதற்�ம் ேமலாக
உலகளா�ய ெபா�ளாதார ெந�க்க�, ேவைல இழப்�, ஊழல், (இங்ேக
ெமா��ய�ல் �ட) வறட்��ம், ச�க �ரச்�ைனகள், ேபாைதப்ெபா�ட்கள்,
ெவள்ளப்ெப�க்� மற்�ம் பலவைகயான ேபர��க�ம் ஏற்பட்�க்
ெகாண்��க்�ன்றன. ஆகேவ, இஸ்லாத்�ன்-ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ல்,
அ�ேபான்� உலகம் ��வ��ம் உள்ள ம�த ேநயத்�ன் பா�காப்�ற்�ம்,
�ன்ேனற்றத்�ற்�ம் �ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்�ய� நம் �� கடைமயாக்
கப்பட்�ள்ள�. ���ல் (நம�) வாழ்�ன் காலஅளைவ நாம் அ�ந்��க்க
�ல்ைல. ஏற்கனேவ எத்தைன ேபர் மர�த்�ப்ேபானார்கள் என்பைத நம்மால்
(ச�யாக) அ�ந்� ெகாள்ள��யா�. இக்காலத்�ன் இக்கட்டான இந்�ைலைய
பற்� மக்க�க்� எச்ச�ப்ப� நம� கடைமயா�ம். இக்காலம் இன்�ம் �க
ஆபத்தான� என்�ம் �யாமத்�ன் (இ�� நா�ன்) ெந�ங்�தைல �ரகடனம்
ெசய்�ம் என்�ம் அல்லாஹ் (தபாரக) எனக்� பல �ைற அ��த்�ள்ளான்.

ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்க�ல் ெவ�ப்ப�ம்: ெகா�ய
ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப் ேபாலேவ, எ�ர்காலத்��ம் இன்�ம் ஆபத்தான
ைவரஸ்கள் ேதான்�ம்) நான் இன்� என்ன ���ேறன் என்பைத�ம்,,
அல்லாஹ் எனக்� எதைன ெவ�ப்ப�த்��ள்ளான் என்பைத�ம் நம்�ங்கள்!
வ�ங்காலத்�ல் ேதான்றப் ேபா�ம் ைவரஸ் �க �க �க �க ஆபத்தான�
என்பைத�ம் நம்�ங்கள்i - அதன் �ன்னர் �ன்றாம் உலகப் ேபார் நமக்� (�க
அ��ல் உள்ள�), பஞ்சம், வறட்�, ெவள்ளப் ெப�க்�, �ற்றச் ெசயல்கள்,
இன்�ம் ��தலான ேபர�ைவ ஏற்ப�த்�ம் [�ற்�க்கணக்கான, ஆ�ரக்
கணக்கான இைளஞர்கைள (��வர்கள் மற்�ம் ���கைள) ெகால்�ன்ற]
ேபாைத ம�ந்�கள், �கம்பங்கள் (பலர் தங்கள் உ�ைர இழப்பார்கள்,
ேம�ம் பலர் அனாைதகளாக�ம் �தைவகளாக�ம் ஆ���வார்கள்), 
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இன்�ம் பல �க�ம் ேசாகமான ெசய்�: �ங்கள் அைனவ�ம் இைத
��த்�க் ெகாள்�ம்ப� நான் ேகட்�க்ெகாள்�ேறன். எ�ர்காலத்�ல் என்ன
நடக்�ம் என்பைத (பற்�) நான் இன்� ��வைத  ��ப்ெப�த்�க்
ெகாள்�ங்கள்!. என்ன நடந்த� என்பைத�ம் �ங்கள் கண்�ள்�ர்கள்!,
ேம�ம் அ�த்த ஆண்� இைத �ட இன்�ம் அ�கமாக (ேபர��கள்)
ஏற்ப�ம். ஊழ�ம் உள்ள�, ��ப்பாக அ� அ�காரத்�ல் இ�ப்பவர்க�டம்
அ�க�த்� ��தல், ேபான்றைவ.

இத்தைகய ேபர��கள் �க�ம்ேபா�, ெபௗ�கவ�கள்  �க்கமைடந்�,
வ��ன்ற �ரமங்க�க்� (�யரங்க�க்�) �ன் தங்கள் மனைத இழந்�
���றார்கள்.

மார்க்கத்�ன் வ��ல் நாம் இரண்� வைகயான கஷ்டங்கைள எ�ர்
ெகாள்�ேறாம். இரண்�ல் ஒன்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட (ஒப்�க் ெகாள்ளப்பட்ட)
�ரமம் ஆ�ம். உதாரணமாக: ஒ� நபர் ம���ல் �ரார்த்தைன ெசய்ய தன�
�ட்ைட �ட்� ெவ�ேய�ம்ேபாேதா, அல்ல� மக்கள் இர�ல் (�ரார்த்தைனக்
காக)  எ�ந்��க்�ம் ேபாேதா அல்ல� ரமலான் மாதத்�ல் ப�ைய�ம்
தாகத்ைத�ம் தாங்�க்ெகாள்�ம் ேபா�ம், ��த யாத்�ைர�ன் (ஹஜ்)
ேபா�ம் �ட ஒ� நபர் பல கஷ்டங்கைள சந்�க்க ேந��ம். ஜகாத்�ற்காக, நாம்
நம� ெபா�ட்கைள மற்றவர்க�க்� ெகா�க்க ேவண்� உள்ள�, அல்லாஹ்
நமக்� என்ன வழங்க�ள்ளாேனா, அைத நாம் ப�ர்ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
எனேவ, அல்லாஹ் நமக்� வழங்��ள்ள ெபா�ட்கைள மற்றவர்க�க்�, மற்ற
ஏைழ மக்க�க்� நாம் வழங்க ேவண்�ம். இைவ (அைனத்�) ம�தன்
(தாமாகேவ �ன்வந்�) ஒப்�க்ெகாள்�ம்ப�யான கஷ்டங்களா�ம். ேம�ம்
அவன் ெசய்த ெசயல்க�க்� (அதற்ேகற்ற) ெவ�ம�ையப் ெபறக் ��ய
வனாக�ம்  இ�க்�ன்றான். ஆனால் ஒவ்ெவா� �ஷயத்��ம் அவன் தனக்�
எஞ்�யைத (மட்�ம்) ேதர்ந்ெத�ப்ப�ம்�ட �கழ்�ன்ற�. இந்த �கழ்�ன்
காரணமாக ப��த்தமைடதல் ஒ�ேபா�ம் ��ைமயைடயாம�ம், அவன�
இலக்�ற்��ய பாைத �ைரவாக �ைலநாட்டப்படாம�ம் உள்ள�.

(இரண்டாவதாக) வானத்���ந்� நமக்� வ��ன்ற கஷ்டங்கைளப்
ெபா�த்தவைர�ல், ம�த�க்� ேவ� எந்த வ��ம் இல்ைல, தன்ைன�ம்
�� அவற்ைற ஏற்�க் ெகாண்ேடயாகேவண்�ம்; ேம�ம் இந்த
காரணத்�னால் தான், இ�ேபான்ற கஷ்டங்க�ன் வா�லாக ம�தன்
இைறவ�ன்-அல்லாஹ் (தபாரக)�ன் ெந�க்கத்ைத(�ம்) அைடய ���ம்.

இப்ேபா� கவ�த்�ப் ��ந்� ெகாள்�ங்கள்:இந்த இரண்� கஷ்டங்கைள�ம்
அல்லாஹ் (�ப்ஹான) உங்க�க்காக�ம், நம் அைனவ�க்காக�ம் தயார்
ெசய்�ள்ளான். �தலாவைத, இைத �ங்கள் கடந்� ெசல்ல ேவண்�ம், ேம�ம்
இரண்டாவ� வா���ந்� வரக்��யதா�ம். பல சாக்�ப்ேபாக்�கைள
�ன்ைவத்� �தல் கஷ்டங்கைள (தாமாகேவ �ன்வந்�) அ�ப�க்க
ெப�ம்பாலான மக்கள் ஒப்�க்ெகாள்வ�ல்ைல. ஆனால் வா���ந்� வ�ம்
ேபர��க���ந்� தன்ைன யார்தான் காப்பாற்�க்ெகாள்ள இய�ம்?
ம�த�க்� ஏற்�க்ெகாள்வைதத் த�ர ேவ� வ��ல்ைல. நம்மால் என்ன
ெசால்ல ���ம்? இைறவ�ன் ��ப்பத்ைத நம்மால் (ஒ�ேபா�ம்) எ�ர்க்க
��யா�! ஒ� நம்�க்ைகயாள�ன் அைடயாளம் என்ப� ெபா�ைம�டன்
�ைலத்��ப்ப� மட்�மல்ல, மாறாக ம�ழ்ச்��டன் அதைன ஏற்�க் ெகாள்
வ�மா�ம். ஏென�ல் அவ�ைடய ம�ழ்ச்� அல்லாஹ் (தபாரக) �ன்
ம�ழ்ச்��டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள�. இந்த தரம் �க உயர்ந்ததா�ம்; 
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ஏெனன்றால் ஒ� க�னமான த�ணத்�ல் அல்லாஹ்�ன் ம�ழ்ச்�, உங்கள�
(ெசாந்த) இன்பத்ைத  �ந்� �ட ேவண்�ம். பயன் ெபற்��யவர் (அதாவ�
நாம்)  பயன் அ�க்க ��யவைன (இைறவைன)  �ன் ��த்த ேவண்�ம்.

இன்ேற உங்கைளத் ��த்�க் ெகாள்�ங்கள்!. இன்���ந்ேத, நாம்
ஒவ்ெவா�வ�ம் நம்ைமத் ��த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்! நாைள ஒ��றம்
இ�க்கட்�ம், இன்� என்ன நடக்�ம் என்� யா�க்�ம் ெத�யா�.
�ச்சயமாக, அல்லாஹ்�ன் கட்டைளப்ப� கஷ்டங்கள் வ�ம். �ங்கள்
ஒவ்ெவா�வ�ம் �ரார்த்தைனக�ல் ஈ�பட்�ம் பாவ மன்�ப்� ேகா��ம்
அல்லாஹ் (தபாரக) �ன் ம�ழ்ச்��ல் இன்பம் காண ேவண்�ம்.

என� சஹாபாக்க�ல் ெப�ம்பான்ைம�னரான (ஜமாஅத்�ல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்�ன் உ�ப்�னர்கள்), இைளஞர்கைள�ம் ��யவர்கைள�ம் ஒன்�
ைணப்ப�ல் த�ழ்நாட்�ன் இந்த ஆண்� மாநாட்ைட (ஜலஸா ஸாலானா) �ட
ேவ� எந்த (�கழ்ச்�) சாதகமானதாக இ�க்க ���ம்? இந்த மாநா� (ஜலஸா
சலானா)  கவனச்�தறல்கள் ஏற்ப�வ�ல் இ�ந்�ம் �ரமான�. அதற்� உலக
ேநாக்கங்கள் எ���ல்ைல, ஏென�ல் அதன் ேநாக்கம் �ற்��ம் ஆன்�க
மான�. அல்லாஹ் (தபாரக)ைவ ��ப்�ப்ப�த்த க�ைமயாக �ய�ம்ேபா�
தன� ச�கத்�ன் ஆன்�க �ைலைய உயர்த்�வதற்காக வாக்க�க்கப்பட்ட
ம�ஹ் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹ்ம� (அைல) அவர்களால் வ�டாந்த
மாநா� ��வப்பட்ட� என்பைத கவனத்�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

என� அன்பான ஸஹாபாக்கேள! என� அன்பான ஸஹாபாக்கேள! இந்த
அசாதாரணமான ம��ன் உண்ைமயான ஜமாஅத் நாம்தான் என்பைத
�ைன�ல் ெகாள்�ங்கள்!. ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் தான்
உண்ைமயான ஜமாஅத்ேத அஹ்ம�ய்யா ஆ�ம். அல்லாஹ் தன� இரண்�
ம�ஹ்கைள�ம் அவன� ஜமாஅத்�ன் தைலைம�ல் ைவத்�ள்ளான், ேம�ம்
இந்த ஜமாஅத் உ��டன் ெதாடர்ந்��க்�ம்; ஏென�ல்  இஸ்லாேம அதன்
உண்ைமயான அ�ப்பைடயா�ம். இஸ்லாம் இன்�, இந்த ஜமாஅத் ஒன்�ற்�ம்
பயனற்றதா�ம்! ஏெனன்றால் நாம் நம்�ைடய ேநசத்�ற்��ய �தர் ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம� �ஸ்தபா(ஸல்) அவர்க�ன் ந�த்�வத்�டன் ஒன்�ைணக்கப்
பட்�ள்ேளாம். எனேவ, இந்த ஜமாஅத்�ற்க்� பல ெபயர்கள் உள்ளன, �ல
சமயங்க�ல் ஜமாத் அஹ்ம�ய்யா, �லசமயங்க�ல் இக்கால இைற
ெவ�ப்பாட்�ன் ஒ� ��ய �ற்றாண்ைட ெவ�ப்ப�த்�ய ஜமாத்
அஹ்ம�ய்யா அல் �ஸ்��ன், இன்�ம் தற்ேபா�  இஸ்லாத்�ன் வ�வத்�ல்
அவன�  மற்�ம் அவன� க�ஃபத்�ல்லாஹ், அதாவ� இந்த தாழ்ைமயான
அ�யான் மற்�ம் இந்�ற்றாண்�ன் ம�ஹ் [��ர் அஹ்மத் அ�ம்]
(அவர்க�)ன் ���ய வ�காட்�த�ன் �ழ் அல்லாஹ் �ரணப்ப�த்��ள்ள
ஜமாஅத் �ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் ஆ�ம்.

எனேவ, இந்த மாநாட்�ல் கலந்�ெகாள்ள, �ங்கள் உங்கள� அன்றாட �னச�
ேவைலகைள �றந்தள்��ட்�, இந்த �யாகத்���ந்� ஆன்�க பலன்கைள
அ�வைட ெசய்வ� உங்க�க்� பய�ள்ளதாக இ�க்�ம். உங்க�க்�த்
ெத��ம், ேநரம் ஒ� �ைலம�ப்பற்ற பய�ைடய ெபா�ளா�ம்; ஜலஸா
ஸாலனா�ல் க�த்த ஒவ்ெவா� த�ணத்ைத�ம் அல்லாஹ்ைவ �ைன�
��வ��ம், அல்ல� உங்கள் ஆன்�க அ�ைவ அ�க�த்�க் ெகாள்வ��ம்,
இன்�ம் சேகாதரத்�வத்�ன் �ைணப்ைப வ�ப்ப�த்�, உங்க�ைடேய
(உள்ள)��ய உ�ப்�னர்கைள வரேவற்�க்ெகாள்வ��ம் �ங்கள் சாதகமாக்�
ெகாள்ள ேவண்�ம். 

3



ஆகேவ, (அதன் ெபா�ட்�) �ங்கள் உங்கள� ��ம்பத்�னைரேயா அல்ல�
த�ப்பட்ட �ரச்�ைனகைளேயா �ன்னால் �ட்��ட ேவண்�ம். ேம�ம்
���ய வட்டத்�ற்�ள் அமர்ந்� ெகாண்� ேதைவ�ன்� அரட்ைட அ�க்க�ம்
�டா�.

காலப்ேபாக்�ல், இன்ஷா-அல்லாஹ், என்ைனப் �ன்பற்�பவர்க�ன் - என�
ேநர்ைமயான ஸஹாபாக்கள�ன் எண்�க்ைக அ�க�க்�ம் என்�ம், இந்த
�ட்டத்�ல் கலந்� ெகாள்ள வ�பவர்க�ன் எண்�க்ைக காரணமாக இடப்
பற்றாக்�ைற ஏற்பட்���ம் என்பைத�ம் �றாமல் �ட்��ட��யா�.
உண� ��ேயாகேமா எ�தானதாக இ�க்கா� என்றேபா��ம் �ட,
அவன� ��ப்�க்காக  இந்த �யாகங்கைள ச�த்�க்ெகாள்பவர்கள் ��
அல்லாஹ் (தபாரக) ெபா��ம் அ�ட்க�டன் ஒப்��ம்ேபா� இந்த ��
�ன்பங்கள்�ட ஒன்�மற்றதாய் இ�க்�ம்.

எனேவ ஒ�க்கத்ைத�ம், ��ந்�ணர்தைல�ம் காட்�ங்கள்! இந்த ஜமாஅத்�ற்
�ள் உள்ள ச�ப்�த்தன்ைம �றத்ைதேயா அல்ல� இனத்ைதேயா க�த்�ல்
ெகாள்ளாதவா�, அவற்ைற (எல்லாம்) தாண்� ஒ���யவா� எல்லா ம�த
�லத்�ற்�ம்  ெசன்றைடய ேவண்�ம். இதற்காக �ங்கள் ஒ�வைரெயா�வர்
ேந�க்க ேவண்�ம், ஜமாஅத்�ற்காக  �யற்� ேமற்ெகாள்ள இணங்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம். ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன் ஒவ்ெவா� உ�ப்�ன�ம்
இந்த மாநாட்���ந்� ஒ� �றந்த ம�தராக ெவ�ப்ப�வேத இந்த ஏற்பாட்�
�ட்ட த்�ன் ெவற்�யா�ம்.

���ைரக்� வ�வதற்� �ன், ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன்
�க�ம் ேநர்ைமயான உ�ப்�னர்களான நா�ப் அ�ர் ேக.எம். ச�ம் சா�ப்,
அேத ேபான்� அ�ர் �ரா��ன் சா�ப், இன்�ம் எஸ்.எச். ஃைபசல் சா�ப்,
�ைலமான் சா�ப் ஆ�யவர்க�க்� என� பாராட்�க்கைளத் ெத��க்க
��ம்��ேறன். அவர்கள் �ன்-இ-இஸ்லாத்�ற்காக �க �க க�னமான
ேவைலகைள ெசய்�றார்கள், ேம�ம் அவர்கள் அல்லாஹ்�க்�ம் �ழ்ப்ப�
�ன்றார்கள், க�ஃபத்�ல்லா�க்�ம் �ழ்ப்ப��றார்கள். மாஷா-அல்லாஹ்,
அல்லா� அக்பர்!

ெசால்வதற்� என்�டம் வார்த்ைதகள் இல்ைல! இந்த மக்கள் ஜமாஅத்�க்காக
இர�ம் பக�ம் எவ்வா� உைழக்�ன்றார்கள் என்பைத�ம், இந்த காலத்�ன்
க�ஃபத்�ல்லாஹ்�டம் அவர்கள் எவ்வா� �க�ம் ேநர்ைம�டன் உள்ளார்கள்
என்பைத�ம், ேகரளா��ம் உள்ள என� சஹாபாக்கள்: அ�ர் சா�ப்
[அதாவ� அ�ர் ஜமா��ன் மற்�ம் அ�ர் தா�ர் சா�ப் இ�வ�ம்] மற்�ம்
ெடல்���ம் ேகரளா��ம் உள்ள மற்ற உ�ப்�னர்கைளப் ேபான்ேற
அவர்க�ம் பல ேவைலகைள, பல ெப�ய ேவைலகைள ெசய்வ� ��த்� என்
இதயத்�ல் உள்ளைத என்னால் �ற ��ய�ல்ைல. அந்தக் காரணத்�ற்காக,
���க்� வ�வதற்� �ன்�, இந்த இரட்ைடத் �ட்டமான ஒ� ��ய
ம���ன்:�ரா�ம் ��ர் மஸ்�த், அேத ேபால்  அ�வலகங்கள், �லகங்கள்
ஆ�யவற்ைற கட்�வதற்� ேதைவயான �யற்�கைள ேமற்ெகாண்�வ�ம்
நா�ப் அ�ர் ேக.எம். ச�ம் சா�ப், அேத ேபால் அ�ர் �ரா��ன் சா�ப்,
இன்�ம் எஸ்.எச். ஃைபசல் சா�ப் �ைலமான் சா�ப் மற்�ம் மற்ற
உ�ப்�னர்கைள�ம் நான் பாராட்ட ��ம்��ேறன். அல்லாஹ் அவர்கள் ��
அ�ள் ��ந்�, அவர்க�ன் ��ம்பத்�னர் ��ம் ஏராளமான அ�ட்கைள
ெபா�வானாக!,மன அைம��டன் வாழ, அல்லாஹ்�ன் அ�ள் அவர்கள் ��
�லவட்�மாக! ேம�ம் அவர்க�ன் ெசல்வத்�ல் ஏராளமான பரகத்ைத 
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 (அதாவ� அ�ட்கைள) ஏற்ப�த்�வானாக!

இ���ல் �க்�யமாக, ேகரளா, ெடல்� மற்�ம் த�ழ்நாட்�ல் [ேகாட்டார்,
ேகாயம்�த்�ர், கண்�ர் ேபான்ற இடங்க�ல் உள்ள] என� ஜமாஅத் உல்
ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்ைதப் �ன்பற்�பவர்கள் அைனவைர�ம் நான் ��
மன�டன் பாராட்��ேறன்- என� �ரார்த்தைன�ல் நான் உங்கள்
அைனவைர�ம் �ைன� ���ேறன். என� ஒவ்ெவா� �ரார்த்தைன��ம்
நான் �ைன�ல் ெகாண்�, உங்க�க்காக நான் �ரார்த்தைன ெசய்�ன்ேறன்
என்ப�ல் என் �� நம்�க்ைக ெகாள்�ங்கள்!

உங்க�க்காக �ரார்த்தைன ெசய்ய - இந்த அழகான ம��ைய : “�ராஜ் �ம்-
��ர்” ம��ைய  �ர்மா�ப்ப�ல் �க�ம் பாராட்டத்தக்க வைக�ல்
ஒத்�ைழத்தவர்க�க்காக ஒ� �றப்� �ரார்த்தைன ெசய்ய உங்கள் ெபயர்
கைள�ம் �ட எ�த்�க் ���ேறன். இந்த கட்�மானத்�ற்� உதவ அவர்கள்
ெப�ம் �யாகங்கைள ெசய்தனர். ��ப்பாக இந்த ெதாற்�ேநாய்
(ேகா�ட்-19) (னா)ல் ேவைல�ழந்�, வாழ்க்ைக �க�ம் க�னமா�ப்ேபான
இந்த (�ழ�ல் அ�) எ�தானதல்ல! �ச்சயமாக என் ஸஹாபாக்கள் பலர்
ேவைலைய இழந்தவர்கள். ேவைல இல்லாமல் இ�ந்தா�ம், அவர்கள் ெப�ய
ெப�ய �யாகங்கைள ெசய்��க்�றார்கள். பல வ�க�ல் அவர்கள் பல
வைகயான �யாகங்கைள, ெபண்கள்-�ராஜ் மக்�ன்க�ம்�ட ெசய்��க்
�ன்றார்கள். எனேவ உண்ைமயாக, இந்த ேவைலக்� பண உத�க்காக
உ�வாக்கப்பட்ட ��க்� அவர்கள் தங்களால் ��ந்த வைர தாராளமாக பண
உத� அ�த்த� மட்�மல்லாமல், அவர்கள் த�ப்பட்ட �ைற�ல் தங்கள்
ைககளால் (�ட) ப�யாற்�னர், [அல்லா� அக்பர்!, மாஷா-அல்லாஹ்;
பணத்ைத �யாகம் ெசய்வ� மட்�மல்லாமல், தங்கள் ைககளால் �ட
ேவைல ெசய்வ�ள்ளனர்; இந்த உன்னத ேவைல�ல் தங்கள�
ைக(கைள�ம்) ைவத்தனர்: �ராஜ்-உம்-��ர் மஸ்�த்] இந்த கட்�டத்�ன்
ெபௗ�கமாக கட்�மானத்�ற்காக  தங்கைள�ம் அர்ப்ப�த்�ள்ளனர்.
எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக வ�வான ஒற்�ைம உணர்ச்��ன் ��ர்
எ�ச்�க�ல், ஜமாத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன் உ�ப்�னர்கைள
பாராட்�ங்கள்!, அவர்கள் எந்த வர்க்கத்ைத அல்ல� எந்த ெதா�ல் அல்ல�
வ�கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ�ந்தா�ம், இந்த ம��ைய �ரா�ம் ��ர்
என்� அைழக்கப்ப�ம் இந்த மஸ்�ைத எ�ப்�ம்ேபா� இைறவ�ன்
அ�யார்களாக, அல்லாஹ் (தபாரக)�ன் அ�யார்களாக ப�யாற்��ள்ளனர்,
அக மலர்ச்��டன்  (ஒேர உடல், ஒேர ��ம்பம், ஒ� ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்ைதப் ேபான்ற இந்த �ட்� �யற்�) நல்ல மனப்பான்ைம�டன்
ம�ழ்ச்��டன் ப�யாற்��ள்ளனர்.

அவர்கள் அைனவ�ம் ேவதைன�ல் இ�ந்தனர், அவர்கள் அைனவ�ம்
இன்� ஒ�ையக் காட்�ம் �ளக்காக இ�க்கட்�ம்! ஆம்! உயர் ஒ�க்க
ெந��ல் கவனத்ைத ஈர்க்�ம் �தமாக, ஏென�ல் அவர்கள் அல்லாஹ்�ன்
(ஜமாத்-உல் ஸ�ஹ்-அல்-இஸ்லாம்) ஜமாஅத்ைத ேநாக்� தங்கள்
கடைமையச் ெசய்தேதா� மட்�மல்லாமல், நான் அவர்கள் ெசய்�ள்ள
கடைமகளைனத் ைத�ம் �ற �ற்பட்டால், ஒ�ேவைள ஒ� அற்�தமான
�யற்��ல் அவர்கள் ஒ� அசாதாரணமான �யாகத்ைதச் ெசய்த���ந்�
அவர்க�ன் கடைமைய �ட (அைவ) அ�கமாக இ�க்கலாம். 

என� சஹாபாக்கேள! (ஆண்கள், ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகேள!)அ�
அல்லாஹ் (தபாரக)வால் தான்,  அல்லாஹ் மட்�ம் தான் ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ்
அல் இஸ்லாத்�ன் ஒவ்ெவா� உ�ப்�ன�ன் இதயத்��ம் இந்த �யாகம் 

5



எனேவ, நான் என� உைரைய ��ப்பதற்� �ன், நான் ஒ� �ஷயத்ைதச்
ெசால்ல ��ம்��ேறன். ஒ� ஸஹா�, ேநர்ைமயான ஸஹா�யாக
இ�க்�றார். த�ழ்நாட்�ல் ேகாயம்�த்��ல் / ேகாட்டா�ல் உள்ள என�
அைனத்� உ�ப்�னர்க�க்�ம் இந்த ேவண்�ேகாைள ��க்�ேறன்,
ஏென�ல் இந்த ேநர்ைமயான ஸஹா� தன� ெசாந்தப் பணத்�ல் அங்�
[இந்த இடங்க�ல் ஒன்�ல்] ஒ� �லத்ைத வாங்�, நம� ஜமாஅத் உல்
ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ற்காக ஒ� ம��ைய ேகாட்டா�ேலா அல்ல�
ேகாயம்�த்��ேலா கட்ட ��ம்��றார். ஆகேவ, �ைல உயர்ந்ததாக
இல்லாமல் ஏேத�ம் �லம் உள்ளதா என்� பா�ங்கள்! அதனால் ஜமாத் உல்
ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ற்காக அவரால் ஒ� �லத்ைத வாங்� ஒ� ம��,
�லகம் ேபான்றவற்ைறக் கட்�ெய�ப்ப ���ம். இ� அவர� ��ப்பம்
என்� என்�டம் ���ள்ளார், ேகாயம்�த்��ேலா அல்ல� ேகாட்டா�ேலா
உள்ள நம� உ�ப்�னர்க�க்காக, நம� ஸஹாபாக்க�க்காக ஒ� ��ய
�லத்ைத வாங்�ம் அ�ள் அவ�க்� �ைடக்க ேவண்�ம் என்�
��ம்��ன்றார். அவேர இந்த ம��ையக் கட்�வார், ேம�ம் காலமான
அவர� மைறந்த மக�ன் ெபயைர�ம் ைவப்பார். அவர் தன� மக�ன்
ெபய�ல் இந்த ம��ையக் கட்�வார்.

எனேவ, அல்லாஹ் அவர் ��ம் அவர� ��ம்ப�னர் ��ம் அ�ள்��ய�ம்,
இந்த ஆைசைய, இந்த உன்னதமான ஆைசைய �ைறேவற்ற�ம் நாம்
�ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்�ம். இன்�ம் இ� ேகாட்டா�ேலா அல்ல�
ேகாயம்�த்��ேலா உள்ள நம� உ�ப்�னர்க�க்� நம� ெசாந்த ம��
இ�ப்ப� �க�ம் நல்ல ெசய்�யா�ம்; அதனால் ஒவ்ெவா� மாத�ம்
வாடைகக்� �� ேத�வைதத் த�ர்க்கலாம். ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்�ற்கான மற்ற ெசல�க�க்காக இந்த பணத்ைத ேச�க்க ���ம்.

மாஷா- அல்லாஹ் இன்ைறக்� இ� ஒ� நல்ல ெசய்�யா�ம். எனேவ  (அ�
��த்�) எனக்� தகவைல அ�ப்�மா� ேவண்��ேறன், இந்த �லத்ைதப்
பார்த்� எனக்� அ�ப்�ங்கள், நாம் பார்ப்ேபாம், அங்� நம�
உ�ப்�னர்க�க்காக [என் சஹாபாக்க�க்�] ேகாயம்�த்��ேலா அல்ல�
ேகாட்டா�ேலா ஒ� ம��ையக் கட்�ேவாம்!

ஆகேவ,"வல்லைம �க்க அல்லாஹ் நம் அைனவ�ன் ��ம் அவன� அ�ைள
ெபா�ந்�, நமக்� மன்�ப்�ைன வழங்�வானாக! "என்� நாம் கட்டாயம்
�ரார்த்�க்க ேவண்�ம். ஆ�ன்! �ம்ம ஆ�ன்! யா ரப்�ல் ஆல�ன்!
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இக்காலம் மிக ஆபத்தான� என்�ம் கியாமத்தின்இக்காலம் மிக ஆபத்தான� என்�ம் கியாமத்தின்இக்காலம் மிக ஆபத்தான� என்�ம் கியாமத்தின்
(இ�தி நாளின்) ெந�ங்�தைல பிரகடனம் ெசய்ய�ம்(இ�தி நாளின்) ெந�ங்�தைல பிரகடனம் ெசய்ய�ம்(இ�தி நாளின்) ெந�ங்�தைல பிரகடனம் ெசய்ய�ம்
என்�ம் அல்லாஹ் (தபாரக்) எனக்� பல �ைறஎன்�ம் அல்லாஹ் (தபாரக்) எனக்� பல �ைறஎன்�ம் அல்லாஹ் (தபாரக்) எனக்� பல �ைற
அறிவித்�ள்ளான்.அறிவித்�ள்ளான்.அறிவித்�ள்ளான்.

ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்களில்ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்களில்ெசால்லப்பட்டப�, மரணம் பல வ�வங்களில்
ெவளிப்ப�ம்: ெகா�ய ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப்ெவளிப்ப�ம்: ெகா�ய ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப்ெவளிப்ப�ம்: ெகா�ய ைவரஸ்கள் (COVID-19 ஐப்
ேபாலேவ, எதிர்காலத்தி�ம் இன்�ம் ஆபத்தானேபாலேவ, எதிர்காலத்தி�ம் இன்�ம் ஆபத்தானேபாலேவ, எதிர்காலத்தி�ம் இன்�ம் ஆபத்தான
ைவரஸ்கள் ேதான்�ம்) நான் இன்� என்னைவரஸ்கள் ேதான்�ம்) நான் இன்� என்னைவரஸ்கள் ேதான்�ம்) நான் இன்� என்ன
��கிேறன் என்பைதய�ம்,, அல்லாஹ் எனக்� எதைன��கிேறன் என்பைதய�ம்,, அல்லாஹ் எனக்� எதைன��கிேறன் என்பைதய�ம்,, அல்லாஹ் எனக்� எதைன
ெவளிப்ப�த் திய�ள்ளான் என்பைதய�ம் நம்ப�ங்கள்!ெவளிப்ப�த் திய�ள்ளான் என்பைதய�ம் நம்ப�ங்கள்!ெவளிப்ப�த் திய�ள்ளான் என்பைதய�ம் நம்ப�ங்கள்!
வ�ங்காலத்தில் ேதான்றப் ேபா�ம் ைவரஸ் மிக மிகவ�ங்காலத்தில் ேதான்றப் ேபா�ம் ைவரஸ் மிக மிகவ�ங்காலத்தில் ேதான்றப் ேபா�ம் ைவரஸ் மிக மிக
மிக மிக ஆபத்தான� என்பைதய�ம் நம்ப�ங்கள்.மிக மிக ஆபத்தான� என்பைதய�ம் நம்ப�ங்கள்.மிக மிக ஆபத்தான� என்பைதய�ம் நம்ப�ங்கள்.   

அதன் பின்னர் �ன்றாம் உலகப் ேபார் நமக்� (மிகஅதன் பின்னர் �ன்றாம் உலகப் ேபார் நமக்� (மிகஅதன் பின்னர் �ன்றாம் உலகப் ேபார் நமக்� (மிக
அ�கில் உள்ள�), பஞ்சம், வறட்சி, ெவள்ளப் ெப�க்�,அ�கில் உள்ள�), பஞ்சம், வறட்சி, ெவள்ளப் ெப�க்�,அ�கில் உள்ள�), பஞ்சம், வறட்சி, ெவள்ளப் ெப�க்�,
�ற்றச் ெசயல்கள், இன்�ம் ��தலான ேபரழிைவ�ற்றச் ெசயல்கள், இன்�ம் ��தலான ேபரழிைவ�ற்றச் ெசயல்கள், இன்�ம் ��தலான ேபரழிைவ
ஏற்ப�த்�ம் [��ற்�க்கணக்கான, ஆயிரக் கணக்கானஏற்ப�த்�ம் [��ற்�க்கணக்கான, ஆயிரக் கணக்கானஏற்ப�த்�ம் [��ற்�க்கணக்கான, ஆயிரக் கணக்கான
இைளஞர்கைள (சி�வர்கள் மற்�ம் சி�மிகைள)இைளஞர்கைள (சி�வர்கள் மற்�ம் சி�மிகைள)இைளஞர்கைள (சி�வர்கள் மற்�ம் சி�மிகைள)
ெகால்கின்ற] ேபாைத ம�ந்�கள், �கம்பங்கள் (பலர்ெகால்கின்ற] ேபாைத ம�ந்�கள், �கம்பங்கள் (பலர்ெகால்கின்ற] ேபாைத ம�ந்�கள், �கம்பங்கள் (பலர்
தங்கள் உயிைரயிழப்பார்கள், ேம�ம் பலர் அனாைததங்கள் உயிைரயிழப்பார்கள், ேம�ம் பலர் அனாைததங்கள் உயிைரயிழப்பார்கள், ேம�ம் பலர் அனாைத
களாகவ�ம் விதைவகளாகவ�ம் ஆகிவி�வார்கள்களாகவ�ம் விதைவகளாகவ�ம் ஆகிவி�வார்கள்களாகவ�ம் விதைவகளாகவ�ம் ஆகிவி�வார்கள்

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்   

அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்   


