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உலகெங்ெிலும் உள்ள தனது அனனத்து ஸஹாபாக்ெள் புதிய சஹாபாக்ெள் மற்றும் அனனத்து 
முஸ்லீம்ெளுக்கும் தனது ஸலாத்தினன கதரிவித்த பிறகு ஹஸ்ரத் ெலீபத்துல்லாஹ்(AS) அவர்ெள் 
தஷ்ஹத் தஅவூது மற்றும் சூரா ஃபாத்திஹா ஓதி “பிரார்த்தனனெள் (பாெம் 3)” என்ற தனலப்பில் 
ஜுமுஆ பபருனர நிெழ்த்தினார்ெள்   
 
 
அல்லாஹ் ஸுப்ஹானஹ் த ஆலாஹ் வின் அருளால், உலகெங்ெிலும் உள்ள ஜமாஅத்  உல் 
சஹஹீ் உல் இஸ்லாமின் அனனத்து உறுப்பினர்ெளின் நன்னமக்ொெவும்,  துவானவப் பற்றிய 
கதாடர்ச்சியான குத்பா பிரசங்ெங்ெனள உங்ெளுக்கு வழங்ெ எனக்கு இனறவன் கபரும் 
வாய்ப்பளித்துள்ளான்.    
 
பமலும், அல்லாஹ் தனது அருட்கொனடெனள என்மீது கதாடர்ந்து கசலுத்தி, அதிெமான 
துவாக்ெனளயும் எனக்கு ெற்றுத் தந்து, அதன்மூலம் அவன் வழங்கும் ஆத்மீெ 
கபாக்ெிஷங்ெளின்  நன்னமெனள உலகெங்ெிலும் வாழும் எனது ஸஹாபாக்ெள் அனனவரும் 
தங்ெளது அன்றாட வாழ்க்னெயில் கபற்றுக்கொள்ளவும் உதவி புரிந்துள்ளான்,  
 இன்ஷாஅல்லாஹ்! 
 
2000 ஆம் ஆண்டில் இனற கவளிப்பாடுெள் எனக்கு வரத் கதாடங்ெியதிலிருந்து, அல்லாஹ்    
 துவாக்ெள் பலவற்னற எனக்கு ெற்றுத் தந்ததன்மூலம், பல தாங்ெிக் கொள்ளமுடியாத 
இன்னல்ெனள எதிர்கொண்ட இந்த எளிய ஊழியனுக்கும், அவனுனடய உண்னமயான 
சீடர்ெளுக்கும் தனது ஆதரனவக் கொண்டும் ஆறுதல்ெனளக் கொண்டும்  உதவிெள் புரிந்தான். 
பமலும் அல்லாஹ்வின் அருளினால், அவன் நம்மிடத்தில்தான் இருக்ெின்றான். பமலும் 
இத்தனெய துவாக்ெள் அனனத்தும் நிச்சயமாெச்  கசயல்படுவது மட்டுமல்லாமல், எனது 
உண்னமயான விசுவாசிெளுக்கு மிெவும் சக்திவாய்ந்த வலினமயான ஆயுதமாெவும் 
இருக்ெிறது. 
 
 
நமது மிெப்கபரிய ஆயுதம் பிரார்த்தனனயாகும். பமலும், இன்று அல்லாஹ்வின் அருளால், 
அவன் எனக்கு அறிவித்த சில துவாக்ெனள திரும்பவும் நான் உங்ெளுக்கு முன்பாெ 
னவக்ெின்பறன். இது என் சீடர்ெளுக்கும், மற்ற எல்லா முஸ்லீம் சபொதர சபொதரிெளுக்கும் 
மிகுந்த பயன் அளிப்பதாெ இருக்கும். ஏகனன்றால், நீங்ெள் என்மீது நம்பிக்னெ கொள்ெிறரீ்ெபளா 
இல்னலபயா, நான் இந்த ஆன்மீெப் கபாக்ெிக்ஷத்னத உங்ெளுடன் பெிர்ந்துக்கொண்பட 
ஆெபவண்டும். உங்ெளினடபய எடுத்துனரக்ெப்படும் இவ்வாறான துவாக்ெள் நம் 
ஒவ்கவாருவருக்கும் இரட்சிப்பு, அனமதி, சமாதானம் ஆெியவற்னற தருெிறது. நான் 
இப்கபாழுது இந்த துவாக்ெனள உங்ெளுக்கு வழங்குெிபறன்: 
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"ரப்பனாஹ் லா தஜல்னா தவ்மத்தல் லில் கவ்மில் ஜாஹிலீன்" 
 
மபாருள் :-"எங்கள் இஹைொ! அைியாஹம மற்றும் ஆதிக்கம் மெலுத்தும் மக்களுக்கு 
இஹரயாக்காது இருப்பாயாக." 
 
அடுத்து, 
 

"ெஜ்ஜல் அஃபதத்தம் மினன் நாெி தஹ்ெ ீஇஹலஹிம்" 
 
மபாருள் :-"மக்களின் உள்ளங்கஹள நம்ஹம பநாக்கி திருப்புொயாக!" 
 
இது நிச்சயமாெ நம் முன்பனற்றத்திற்ொன ஒரு நல்ல கசய்தியாகும். இந்த நூற்றாண்டின் 
எளியவனன பநாக்ெி, அல்லாஹ்  இந்த மக்ெளின் இருதயங்ெனள எவ்வாறு திருப்பிவிட்டான் 
என்பபத ஒரு மிெப்கபரிய கதளிவான சான்றாகும். பமலும், எத்தனன நாடுெளிலுள்ள மக்ெள் 
இந்த எளிய ஊழியனன (அல்லாஹ்வின்) மற்றும் ஜமாத் உல் சஹஹீ் அல் இஸ்லானம 
அல்லாஹ்வின் அருளால் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்ெள்  என்பனத எங்ெள் வனலத்தளத்தில் 
பாருங்ெள்! அல்ஹம்துலில்லாஹ் யா ரப்பில் ஆலமீன்! 
 
நான் 2001 ஆம் ஆண்டில் நிஜாம்-ஜமாஅத்தில் இருந்து கவளிபயற்றப்பட்டதன் அடிப்பனட 
என்னகவனில் ,இனறகவளிப்பாடுெள் மற்றும் இனறப்பண்புெள் இனறவனிடமிருந்து எனக்கு 
ெினடத்தக் ொரணத்தினாபல ஆகும். அந்பநரத்தில் அமீராெ இருந்த அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் 
கவறுப்பு மற்றும் கபாறானமயினால் தயாரிக்ெப்பட்ட தவறான அறிக்னெயின் ொரணமாெ இது 
நிெழ்ந்தது. 
 
 பின்,அல்லாஹ் இந்த துவாக்ெள் மூலம் எனக்கு அருள்புரிந்து ஆறுதல் அளித்தக் ொரணத்தால், 
நிச்சயமாெ நான் மிெவும் பாக்ெியமுனடயவனாெ இருக்ெிபறன். பமலும், பிற நாடுெளிலுள்ள 
மக்ெள் அல்லாஹ்வுனடய இந்த எளியஊழியனனஏற்றுக்கொள்வதற்கும், இந்நூற்றாண்டிற்குரிய  
அல்லாஹ்வின் ெலீஃபாவாெிய  என்னன பநாக்ெி மக்ெளின் உள்ளங்ெள் திரும்புவதற்கும், இந்த 
ஜமாத்னத என்னுடன் பசர்த்து வளர்ப்பதற்கும் அல்லாஹ்பவ ொரணமாெ இருக்ெின்றான். 
அல்ஹம்துலில்லாஹ் யா ரப்பில் ஆலமீன்! 
 
அல்லாஹ்வின் அருளால், ஜமாஅத் உல் சஹஹீ் அல் இஸ்லாம் இந் நாடுெளுக்கு கசன்று 
அனடந்ததும், அல்லாஹ்வின் இந்த எளிய ஊழியனன அந்த மக்ெள் ஏற்றுக்கொண்டதும் ஒரு 
மிெப்கபரிய இனற உதவியாகும்.    பமலும், அல்லாஹ்வின் அருளால், ஜமாஅத் உல் சஹஹீ் 
அல் இஸ்லாம் சட்டவிபராதமாெ அல்லாமல் இனற ஜமாத்தாெப் பதிவு கசய்யப்பட்டு  
அதிொரப்பூர்வமாெவும், சட்டபூர்வமாெவும் கசயல்படுெிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்! பமலும், 
அல்லாஹ்வின் அருளால், கவவ்பவறு நாடுெளில் உள்ள ஜமாத் உல் சஹஹீ் அல் 
இஸ்லாத்தின் உறுப்பினர்ெள் யாவரும் அனனத்து துன்புறுத்துதல்ெளுக்கும், ெடினமான 
பசாதனனெளுக்கும் இனடயிலும் சஹஹீ் இஸ்லாத்தின் கசய்தினய உலகெங்கும் 
பரப்புெின்றனர். எனினும், அவர்ெள் நம்பிக்னெ இழக்ெபவா, பின்வாங்ெபவா அல்லது, 
அல்லாஹ்வின் இந்த எளிய ஊழியனின் னெெளில் அவர்ெள் எடுத்துக் கொண்ட 
உறுதிகமாழினய (னபய்யத்) முறித்துக் கொள்ளபவா  கசய்யக்கூடாது. எனபவ, நான் பின்வரும் 
துவானவ என் அன்பான ஸஹாபாக்ெளுக்கு முன்னவக்ெிபறன்: 
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"ரப்பிஷ் ஹிஸ்னி ஃப இன்னல் கவ்மத் தக்ஹப ானனி ஷுக்ரா" 

 
மபாருள் :-""என் இஹைொ, நீ என்ஹன இந்த பரிகெிக்கும் மக்களிடமிருந்து 
காப்பாற்றுொயாக!" 
 
2001 ஆம் ஆண்டில், எனக்கு எதிராெ திரும்பிய முன்னாள் அமீர் மற்றும், அவரது 
முல்லாக்ெளினால் கமாரிஷியஸில் உள்ள அனனத்து அஹ்மதிய்யா மசூதிெளிலும் (ரீபட்) 
புயல் மிெவும் தீவிரமனடந்து இருந்தது. அந்பநரத்தில், எனக்கு ெினடத்த இனற 
கவளிப்பாடுெளின் மீது அவர்ெள் மிெவும் ஏளனம் கசய்தார்ெள். பமலும், அவர்ெள் எங்ெளுக்கு 
சலாம் கூறாமல் புறக்ெணித்த நினலயில், என்னன மற்றும் என்மீது ஈமான் கொண்டவர்ெள் 
யாவனரயும் எந்த குடும்பச் கசயல்பாடுெளுக்கும் அனழக்ெக்கூடாது என்றும் முடிகவடுத்தனர். 
பமலும், மக்ெளுக்கு விதிக்ெப்பட்ட விதிமுனறெளுக்கு அவர்ெள் ெீழ்படியாமல் 
இருக்கும்பட்சத்தில், அவர்ெனள கவளிபயற்றுவதற்கும் அவர்ெளுக்கு எதிராெ ஒப்புதல் 
வழங்ெப்பட்டது. பமலும், இவ்வாறான நினல தற்பபானதய அமீர் மற்றும், அவரது நிர்வாெக் 
குழுவால் இன்றும் கதாடர்ந்து நீடித்து வருெிறது.    அந்பநரத்தில்தான், 2001 ஆம் ஆண்டில், 
அல்லாஹ் எனக்கு இந்த துவானவ கவளிப்படுத்தினான்: 
 

"ரப்பி அரினி அய்யத்தம் மினஸ் மா" 
 
மபாருள் :-""என் இனறவா ! வானத்திலிருந்து ஓர் அனடயாளத்னத எனக்குக் ொட்டுவாயாெ!" 
 
அதாவது, அல்லாஹ் எனக்கு ொட்டும் அனடயாளங்ெனளக் கொண்டு, அவன் தான் 
கதரிந்கதடுக்ெப்பட்ட அடியாருக்கு மெத்தான நற்கூலினய வழங்குவான். அதன்பின்னர், 
அல்லாஹ் மற்கறாரு துவானவயும் கவளிப்படுத்தினான்: 
 

"அரி 
` னி  ல் லதஸ்  -ஆதி" 

 
மபாருள் :-"ொக்குறுதி அளித்த மகத்தான நிகழ்ச்ெிஹயக் காட்டுொயாக" 
அல்லது இதனன இவ்வாறும் கமாழிகபயர்க்ெலாம்: 
 

"இவ்ொறு ெரப்பபாகும் மகத்தான நிகழ்ச்ெிஹய எனக்குக் காட்டுொயாக." 
 

அஹ்மதிெளின் இதயத்தில் (எனக்கு எதிராெ) கவறுப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்ொெ, 
கமாரிஷியஸில் உள்ள அஹ்மதியா ஜமாத்  நடத்திய  கவறுப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்ெனளக் 
ெருத்தில் கொண்டு இந்த எளிய ஊழியனன அல்லாஹ்  புறக்ெணிக்ெபவா, னெவிடபவா 
இல்னல. பமலும் எனக்கு வரும் இவ்வினற கவளிப்பாடுெள் யாவும் கபாய்யானனவெள் என்று 
எண்ணுெிறார்ெள். அதற்கு ஒருப்படி பமபலயும் பபாய், இவ்வினற கவளிப்பாடுெள் அனனத்தும் 
னஷத்தானிய கவளிப்பாடுெள் என்றும் உறுதி கசய்தார்ெள்-நவூதுபில்லாஹ்! நிச்சயமாெ, 
அவர்ெளுனடய இந்த தீய பபச்சுெள் என்னனத் துன்புறுத்தியதால், பமலும் அதிெமாெ நான் 
பிரார்த்தனனயில் ஈடுபட்டதன் ொரணத்தால், அல்லாஹ் இதனன   எனக்கு அறிவிக்ெின்றான் 
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(அதாவது, நான் அவனிடம் கூறுவதற்ொெ அவபன சில துவாக்ெனள எனக்கு 
கவளிப்படுத்தினான்):         

 
"ரப்பி பஃர்ரிக் ஹபனஸ்  ாதிக்கீன்  ெல் கத்தபீன் அன்த தர குல்ல முஸ்லிஹனீ் ெஸ் 

 ாதிக்கீன்" 
 
"என் இனறவா! உண்னம மற்றும் கபாய்யிற்கு இனடயில் உள்ள வித்தியாசத்னத எங்ெளுக்கு 
ொட்டுவாயாெ; நீபய உண்னமயாளர்ெனளயும், நன்னம கசய்பவர்ெனளயும் அறிபவனாெ 
இருக்ெின்றாய்." 
 
இந்த இனறகவளிப்பாடு, தங்ெனள உண்னமயாளர்ெளாெ  கவளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் 
சூழ்ச்சியாளர்க்கெல்லாம் ஒரு மறுப்புனரயாெபவ கசயல்படுெிறது. அல்லாஹ் (சுபஹ்), இந்த 
துவாவின் மூலம், இவ்வுண்னமனய நாம்   புரிந்து கொள்ளச்கசய்வபதாடு, அவபன 
உண்னமயாளர்ெளுக்கும்  கபாய்யர்ெளுக்கும் இனடயில் உள்ள வித்தியாசத்னதயும் 
கவளிப்படுத்திக்ொட்டுெிறான். எனபவ, இவர்ெள் (புண்படுத்தும்) தீயச் கசாற்ெளால்  என்னன 
இழிவுபடுத்தியும், கபாய்யனாெ என்னன அனடயாளப்படுத்தியும் வந்ததால், அல்லாஹ் இந்த 
துவானவ எனக்கு கவளிப்படுத்தி தந்தான். பின்னர், அல்லாஹ் என் நாவில் ஒரு துவானவ 
வரவனழத்து, அதனன பலமுனற என்னன ஓதச் கசய்தான்: 
 

"ரப்பி லா தவ்கினி மினஸ்  ியாதித் திக்ரா" 
 
மபாருள் :-""என் இனறவா! என்னன இழிவுபடுத்தும் எதனனயும் விட்டு விடாதிருப்பாயாெ" 
 
எனபவ, இந்த துவாவின் மூலம் அல்லாஹ் (ஸுப்ஹ) என்னன இழிவுப்படுத்தக் கூடிய 
அனனத்னதயும் மூடிவிடுவதாெ எனக்கு உறுதி அளித்துள்ளான் (அதாவது, அவன் 
இழிவுபடுத்துபவரின் அடிப்பனட ஆதாரத்னதபய அழித்துவிடுவான்). எனபவ, 
அல்லாஹ்ெின் புைத்தில் இருந்து ஒரு தூதர் ெருகின்ை பெஹள தான், 
ஹலலத்துல் கதர் ஆகும். அவ்பவனளயில்,  இனறகவளிப்பாடுெள்  
கவளிப்பனடயானதாெபவ  இருக்கும். பமலும், விண்ணுலெில் ஏற்படும் ஒளியால் சத்தியத்னத 
பதடுபவர்ெளுனடய உள்ளங்ெளில்  ஒரு கவளிச்சம் ஏற்படும். அபத பநரத்தில், நீங்ெள் 
முனாஃபிக்குெளின் உண்னமயான முெங்ெனளக் ெண்டால், தங்ெளின் முதுகுெனள இனற 
கவளிப்பாடுெனளக் ெண்டு திருப்பும்பபாது, எவ்வாறு  கவறுப்னபயும், கபாறானமயும் அவர்ெள் 
கவளிப்படுத்துெிறார்ெள் என்பனதயும் ொணலாம். பமலும், அவர்ெள் தீய சூழ்ச்சிெனள 
உருவாக்ெி அல்லாஹ்வின் ஒளினய அனணத்துவிட முயற்சிக்ெின்றனர். ஆனால், நிச்சயமாெ 
அவர்ெள் அல்லாஹ்வின் ஒளினய அனணத்துவிட முடியாது. அவர்ெளுனடய சுவாசமும் 
நின்றுபபாெலாம், அவர்ெளுனடய வாழ்வும் முடிந்துப்பபாெலாம். ஆனால், அல்லாஹ் தன் 
ஒளினயப் பரிபூரணமாெ ஆக்ெிபய தீர்வான். 
 
எனபவ, (நயவஞ்செர்ெளான) இவர்ெளுக்கும், ொஃபிர்ெளுக்கும் இனடபய எந்த பவறுபாடு 
இல்னல. இவர்ெளும் நிராெரிப்பவர்ெளின் அபத பிரிவிபலபய ொணப்படுெின்றனர். 
அல்லாஹ்வுனடய ஒரு தூதரின் வருனெயின் பபாதுதான், அல்லாஹ்வின் அடியார்ெளுக்கு 
எதிராெப் பனெனமெள் கவளிப்பட்டு தீயச் சூழ்ச்சிக்ெள் உருவாெ ஆரம்பிக்கும். அப்பபாதுதான், 
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நயவஞ்செர்ெள் மற்றும் நிராெரிப்பாளர்ெளின் உண்னமயான முெங்ெனள உங்ெளால் அறிந்து 
கொள்ளமுடியும். பமலும், இதன்பின்னர் அல்லாஹ்வின் உதவி வருவனத நீங்ெள் ொணலாம். 
அல்லாஹ், இந்த மக்ெனள அவர்ெளுனடய கசல்வங்ெளாலும், பிள்னளெளாலும், 
மனனவிெளாலும் சிறிதுசிறிதாெ, படிப்படியாெ அவர்ெளுக்கு என்ன நடக்ெிறது என்று அறியாத 
நினலயிபலபய அவர்ெனள அழினவ பநாக்ெி இட்டுச் கசல்ெின்றான். 
 
இத்துடன் இதனன நான் இன்று முடித்துக்கொள்ெிபறன். இன்ஷாஅல்லாஹ், அடுத்த வாரமும் 
இபத தனலப்பில் (துவா) நான் கதாடர அல்லாஹ் கதௌஃபகீ் கசய்வானாெ, அமீன்! 
 
"அல்லாஹ்பெ! என் இதயத்ஹத ஆட்ெி மெய்கின்ை அரெர்களின் அரெபன, என்ஹன உன் 
நன்மதிப்பிற்குரிய ெட்டத்திற்குள் மகாண்டு ெருொயாக! அத்தஹகய நன்மதிப்பால் 
உன்ஹன புகழ்ந்துப் பாடவும், உன்னுஹடய பஹகெர்கஹள இகழ்ந்துஹரக்கவும் 
மெய்ொயாக!" 
 
"உன்னுஹடய கண்களுக்கும், உன்   பநெம் மற்றும் கருஹையின்பால்   உன்னுஹடய 
நல்லடியார்களின் கண்களுக்கும் அர்த்தமற்ைெனாக இருந்த என்ஹன 
அர்த்தமுஹடயெனாக     ஆக்குொயாக,  
 
 

  ஆமீன்!" 

 


