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த�����ஆனி� சா��க� :

 

சா�� 1

 

அ�லா� (ேவத�ைத�ைடயவ�களிடத��) எ�லா நப�மா�களி� �ல��

உ�த�ெமாழி வா�க�ய ேநர�ைத(�� ந�ைன��� பா��க�). ேவத�,

ஞான� ஆக�யவ�ற����� நா� உ�க���� ெகா���வ���� ப��ன�

உ�களிட��ளைத ெம�ப��க� ��ய ஒ� �த� உ�களிட� வ�தா�,

அவரிட� ��க� ந�ப��ைக ெகா�ேடயாக ேவ���. (ேம��) ��க�

ஒ���ெகா�� எ� ெபா��ைப ஏ��� ெகா�க���களா? எ�� அவ�

ேக�டத��, ஆ� நா�க� ஒ���ெகா�க�ேறா� எ�� அவ�க� �ற�ன�.   

 இ�ெபா�� ��க� சா�ச�யாக இ��க�, நா�� உ�க�ட� சா�ச�(க��

ஒ� சா�ச�)யாக இ��க��ேற� எ�� �ற�னா�. (த�����ஆ� 3: 82 )

 

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    



உ�களிட��ளைத ேமேல �ற��ப�ட�ப������ வசன�த��

உட�ப��ைகைய உ�ைம�ப���� வ�தமாக, அதாவ� ந��ைடய

ைககளி� இ���� இைறேவதமாக�ய த�����ஆனி� இ�வசன�ைத

ெம��ப���� வைகய��, அ�லா� அ�னாைர 15ஆ� ��றா���

ஃக�ஃப���லா�வாக ந�யமி���ளா�. கழி�த 2000 மாவ� ஆ��

�த� அ�னா��� இைற�ெச�த�க� க�ைட�� ெகா����க�ற�.ேம��

இ��வைர ெதாட��� ெகா�� தா� இ��க�ற� (அ�ஹ����லா�)

இ�வசன�த�� �� நா� உ�த�யாக ந�ப��ைக ெகா�ேவாேமயானா�

அ�னாரி� வாத�கைள இ�வசன�த�� அ��பைடய�� எ�வா� ந�மா�

ந�ராகரி�க இய��..?

 

சா�� 2

 

நா� நப�மா�க� எ�ேலாரிட���, உ�மிட���, ��, இ�ரா��, �ஸா,

ம�ய�ைடய மக� ஈஸா ஆக�ேயாரிட��� உட�ப��ைக ெச�த ேநர�ைத

(ந�ைன��� பா��). நா� அவ�க� எ�ேலாரிட�� உ�த�வா��த

உட�ப��ைக ஒ�ைற வா�க�ேனா�. ( த�����ஆ� 33: 8 )

 

கட�தகால நப�மா�களிட� அ�லா� (�ஸா�) உட�ப��ைக ெச�த�

ேபா��, �ஹ�ம� நப�(ஸ�) அவ�களிட�� உட�ப��ைக ெச���ளதாக

ேமேல �ற��ப��ட வசன� �ல� ெத�ள� ெதளிவாக உ�த�யாக��ற�.

அ�த உட�ப��ைகய��ப� அ�லா�வ��ைடய ப�ரத�ந�த�க� ஒ�ெவா�

��றா���� வ�ைக த���ளன�. ‘அ�லா�வ�� ��மான�களி�

எ�த மா�ற�� இ�ைல’ எ�பத�க�ண�க, அ�லா��� அவ�ைடய

�த� எ�ெப�மானா� (ஸ�) அவ�க�� ெச�த உ�த�வா��த

உட�ப��ைகய��ப���, ேம�� இ�த�����ஆ� வசன�ைத ந��ப����

வைகய���, ��� அ�ம� அ��(அைல) அவ�கைள இ���றா���

அ�லா� அவ�ைடய ப�ரத�ந�த�யாக ந�யமி���ளா�. அ�னாரி�

வ�ைக�கான இர�டாவ� சா�� இ�வசன�த�� �ல�

ந��பணமாக��ற�.

 

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    



சா�� 3

 

இ�த (��ஆனாக�ய) அற��ைரைய நாேம இற�க�ேனா�. ந��சயமாக நாேம

இதைன� பா�கா�ேபா�. ( த�����ஆ� 15: 10 )

 

த�����ஆனி� ெமா�த உரிைமயாள�� யாெர�றா�, யாைவ��

பைட�� பராமரி��� ந� இைறவனாக�ய அ�லா�ேவ ஆவா�.

ஒ�வ��� ெசா�தமான ��ைட அ����� உரிைமயாளேன ��த� ெச��

சாய��ச� அழ�ப���க��ற அைன�� ஏ�பா�கைள�� ெச�க�றா�

எ�பத�� எவ���� மா���க��� இ��க வா��ப��ைல.  அேதேபா��

தா� அக�ல உலக ர�சகனாக�ய அ�லா�ேவ இ�த அற��ைரைய-

ேவதமாக�ய த�����ஆைன இற�க�யதாக��, அவேன இ�ேவத�ைத

பா�கா�பதாக�� நம�� ெதளி�ப��த�ய���க��றா�. கட�த 14

��றா��க�� அதைன உ�த� ெச�� வ���ளா�. இ�

அ�லா�வ�� மிக அ����ரிய��, அ�த ஏக�ைடய உய� க�ைணய��

ெவளி�பா�மா��. அ�த அ�ேள இ�த 15 ஆ� ��றா���� ெதாட���

ெவளி�ப���ள�. ஹ�ர� ��� அ�ம� அ��(அைல) அவ�கைள

அ�லா� த��ைடய ப�ரத�ந�த�யாக ேத��ெச�த ப��, அவன�

ேவத�த�� தஃ��ைர-இ�கால�த��� அவச�யமான வ�ள�க�கைள,

இைறவ�ய�� வாய�லாக அ�னா��� வழ�க�, த�ேபா� அ� "அ�

அ�� தஃ���� ��ஆ�" ஆக ஆ�க� ெப���ள�.

அ�ஹ����லா�.

 

த�����ஆனி� ேம��ற��ப����ள வசன� அ�னாரி� வ�ைக��ரிய

��றாவ� சா�றாக ந��பண� ெச�க��ற�..

 

சா�� 4

 

அ�லா� உ�க�� ந�ப��ைக ெகா�� ந�ெசயலா��பவ�கைள,

அவ�களி� ��ேனா�கைள க�ஃபாவாக (தைலவராக) ஆ�க�ய� ேபா��

இ��மிய�� க�ஃபாவாக ஆ��வதாக��, அவ� அவ�க��காக

வ���ப�ய அவ�களி� மா��க�ைத அவ�க��� உ�த��ப���வதாக��, 

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    



அவ�, அவ�க��� அவ�கள� அ�ச�த����ப�ற�, அத��� பத�லாக

அைமத�ய�ைன வழ��வதாக�� அவ�களிட� வா���த�யளி���ளா�.

அவ�க� எ�ைனேய வண��வா�க�. எதைன�� என�� இைணயா�க

மா�டா�க�. இத���� ப��ன�� ந�ராகரி�பவ�க�

க���படாதவ�களாவா�க�.  (த�����ஆ� 24: 56 )

 

த�����ஆனி� இ�வசன�த��ப�, ந�ப��ைக�ெகா�� ந�ெசய�

�ரிபவ�க��� க�ஃபாைவ வழ��வதாக அ�லா�

வா���த�யளி���ளா�. ேம�� அவ� ேநர�யாக� ேத��ெத����

‘அ�லா�வ�� க�ஃபா’ எ�� இ�வசன� சா�ச� பக��க��ற�. அத�ேக�ப

கட�த 14 ��றா��க�� அ�வா���த�ைய ந�ைறேவ�ற���

வ���ளா�. அ�ேபா�ேற அ�வா���த�ைய ந�ைறேவ��� ெபா���

நா� வா��� ெகா������ இ�த 15-ஆ� ��றா���� அ�லா�

(ஸூபஹ) ஹ�ர� ��� அ�ம� அ��(அைல) அவ�கைள க�ஃபாவாக

ேத�� ெச�� ந�யமி���ளா�. இ�வசன�த��ப� அ�னா� ‘15ஆ�

��றா��� க�ஃபா’ ஆவா�க�. ேம�� இ���றா���

‘அ�லா�வ�� க�ஃபா’எ�� வாத��பவ�� அவ� ஒ�வேர..

அ�லா�வ�� வா���த� இ�த 15ஆ� ��றா���� அ�னாரி�

வ�ைகய�னா� ��ைமயாக ந�ைறேவற���ள�. அ�னாரி�

வ�ைக�கான நா�காவ� சா�� இ�வசன�த�� �ல�

ந��பணமாக��ற�.

.

சா�� 5

 

“ேம�� இ�வைர  அவ�க�ட� ேசராத ம�றவ�க��க�ைடய��� (அவைர

எ���வா�). அவ� வ�லைம மி�கவ��, ��ணற���ளவ�மாவா�.” 

(த�����ஆ� 62: 4 )

 

ஈமா� கா��த�ைக ந�ச�த�ர� வைர ெச�� வ��� ேபா�,ம�களி�

ஆ��க ம��� ெபள�க ந�ைலய�� ���ைல� உ�வாக� வ��க��ற�.

அ�தைகய ���ைலவ������ ம�கைள ��ெட��க அ�லா�

மனித�களி� அவ�ைடய ப�ரத�ந�த�ைய �ஹ�ம� நப�(ஸ�)  அவ�களி�

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    



ப�ரத�ப��பமாக ஒ�வ� அ�ல� பலைர� ேத�� ெச�க�றா�. அத�ேக�ப,

இ�த இ�த� கால க�ட�த���, ப��னவ�களி���� (ஆக���க�) ����

ஒ� ப�ரத� ப��ப�ைத அ��ப�, ேம��ள வசன�ைத ெம��ப��த�

இ��க��றா�.

 

14 ஆ� ��றா��� ேதா�ற�ய ம�ஹ�� வாசைல� த�ற�பத�காக வ�த

ஹ�ர� மி�ஸா�லா� அ�ம�(அைல) அவ�களி� ஆ��க �த�வ�

எ�ற ந�ைலய���, வ�� அ��த��த ��றா��களி� வரவ�����

இைற ப�ரத�ந�த�க� வா�களி�க�ப�ட ம��களாக இ��பத�னா�, அத�

அ��பைடய�� வ���ள ஹ�ர� ��� அ�ம� அ�� (அைல)

அவ�களி� �லமாக இ�வசன�த�� உ�ைம�த�ைம ����

இ�கால�த��� ந�ைறேவற���ள�. அ�னாரி� வ�ைக�கான ஐ�தாவ�

சா�� இ�வசன�த�� �ல� ந��பணமாக��ற�.

 

சா�� 6

 

அ�லா����� இ��த���� க���ப�� நட�பவ�க� அ�லா� அ��

�ரி�தவ�களான, நப�மா�க� (���கதரிச�க�), ச�����க�

(உ�ைமயாள�க�), ஷ��க� (உய���த�யாக�க�),ஸா���க�

(ந�லவ�க�), ஆக�ேயாைர� ேச��தவ�களா� இ��பா�க�. இ�தைகேயா�

(மி�க) ந�ல ந�ப�களாவ�.

(த�����ஆ� 4: 70)

 

இ�வசன�த�� �ல� அ�லா�����, அவன� �த� ரஸூேல

க��(ஸ�) அவ�க���� க���ப�� நட�பவ�க���, ஒ�ெவா�

��றா���� வ�� �த�ய தைல�ைற�காக, மனித�களி� அ�லா�

அவன� ப�ரத�ந�த�ைய ஏ�ப���வா�. அ�னா� �� ந�ப��ைக

ெகா�பவ�க���, ச�����க�, ஷ��க�, ஸா���க� எ�ற

பதவ�க���� உயர ���� எ�பைத இ�வசன� நம��

எ���ைர�க��ற�. அ�வா� அ�லா�ைவ�� அவன� �த� (ஸ�)

அவ�கைள�� ப��ப�ற�யத� பலனாக அ�லா� ��� அ�ம� அ��

(அைல) அவ�கைள இ���றா��� �ைன க�ப��பத�காக அவன� ப�ரத�

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    



ந�த�யாக ந�யமி���ளா�. ேம�� அ�னாரி� வ�ைகய�� �ல�

அ�லா� த�ேபா�� அவ� அ�� �ரி�தவ�களி� பதவ�ைய வழ�க��

ெகா����க��றா� எ�ற த�����ஆனி�  வா���த�

ந�ைறேவற���ள�. இ�த��வசன� அ�னா� இ���றா���

இைறவனா� ேத��ெத��க�ப�ட ���கதரிச� எ�பத�� சா�ச�

பக��க��ற�. அ�னாரி� வ�ைக�கான ஆறாவ� சா�� இ�வசன�த��

�ல� ந��பணமாக��ற�.

 

சா�� 7

 

அவ� எ�த� ெசா�ைலேய�� ெபா�யான ெவளி�பாடாக எ���

�ம�த�ய���தா�, ந��சயமாக நா� அவைர எ� வல�ைகயா�

ப���த���ேபா�. ப��ன� ந��சயமாக நா� அவ�ைடய க����

ெப�நர��� �ழாைய� ����த���ேபா�. உ�க�� எவரா�� அவைர

(எ��ைடய த�டைனய�����) கா�பா�ற இயலா�. (த�����ஆ� 69:

45-48)

 

ேமேல உ�ள வசன�களி�, அ�லா�வ�ட�த����� தன�� எ�தெவா�

வ��� வராம�����ேபா�, தன�� இைறவனிடமி��� வ�

வ�க�ற� என ெபா��ைர�தா� அ�நப��� இைறவ� வழ���

த�டைனைய� ப�ற� இ�வசன� எ���ைர�க��ற�. ஆனா�

மனித�கேள ெகா�ச� ச��த��� பா��க�, ��� அ�ம� அ��(அைல)

அவ�க� கட�த 2000� ஆ������ தன�� இைறவனிடமி��� வ�

வ�வதாக�� இ�த ஆ��வைர (2020வைர) அ�ேபா�ற இைற

ெவளி�பா�க� ெதாட��� வ�� ெகா����பதாக��

பக�ர�க�ப���க�றா�க�. அ�னா� அ�லா�வ�டமி��� தன�� வ�

வ�வதாக கட�� 20 ஆ��களாக ெபா��ைர�� ந��க��றா�களா.?

அ�ப�ெய�றா� ேமேல உ�ள வசன�களி�ப� அ�லா� அ�னாரி�

இ�த ெபா�யான நாடக�ைத இ�தைன ஆ��களாக க��

ெகா����கவ��ைலயா? அ�ல� அ�லா� இ�வ�டய�த�� ஒ���

அற�யாதவனாக இ��க��றானா? (ந��ப��லா�) இ�ேபா�ற

வசன�க� �ல� நா� ெப�� ப��ப�ைன எ�ன எ�பைத ஒ� கன� 

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    



ச��த���� பா��க�! ேம�� ேமேல உ�ள இ�வசன�க� ஹ�ர� ���

அ�ம� அ��(அைல) அவ�களி� உ�ைம�� ச�ற�த அைச�க ��யாத

சா��களாக வ�ள��க��ற�.

  ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்மத் அஸம்ீ (அைல) அவர்களின் உண்ைமக்கான சான்�கள்    
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ெவ��� : அ�ர் ஜமாத்

ஜமாத்�ல் ஸஹீஹ் அல் இஸ்லாம்

தம�ழ்நா�



எந்தச் ெசால்ைலேய�ம் ெபாய்யான ெவ�ப்பாடாக அவர்

எம்�� �மத்���ந்தால், �ச்சயமாக நாம் அவைர எம்

வலக்ைகயால் ��த்��ப்ேபாம். �ன்னர் �ச்சயமாக நாம்

அவ�ைடய க�த்�ப் ெப�நரம்�க் �ழாையத்

�ண்�த்��ப்ேபாம். உங்க�ள் எவரா�ம் அவைர

(எம்�ைடய தண்டைன���ந்�) காப்பாற்ற இயலா�. 

   

 ��க்�ர்ஆன் 69:45-48


