
ஜமாத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் 

த�ழ்நா�

க�ப���லா� ஹ�ர� ���அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�

இ ைற ச்   ச ட் ட த் தி ற்�  எதி ரி ல்

ம னி த னி ன்  ச ட் ட ம் !



'இைற� ச�ட���� எ��� ம�த�� ச�ட�' எ�ற தைல��� கால��� இமா�

அவ�க� ஒ� ெவ����ழைம ெசா�ெபா�ைவ கால��� ���ைலைய க��

த�ழா�க� ெச�� இ�த ���� உ�க� கர�க�� தவழ� ெச�வ��

ஜமாஅ��� ஸ��� இ�லா� த��நா�  ெப�� ம���� அைட��ற�. 

 

இ�ப�ைத�� ப�க�க���� �ைறவாக இ���� இ�த� �� ���

கால��� வ� ேக�ைட�� ஒ� இைற��த�� வ�ைக�� ேதைவைய��

அவ�ய�ைத�� எ���� ���றா�க�. ேம�� அ�னா�  ம�த� ஒ�

ச�ட�ைத இய����றா�. அ� இைற� ச�ட���� எ�ராக மா�ற�ப��ேபா�

எ��பாராத �ைள�கைள ச����ற� எ���,, தைலவ�க�� �தான அ�ச�

ம�கள� உ�ள�ைத ப�� ���தத� �ைளவாக தம� உ�ள������ எ�லா�

வ�ல இைறவ�� �தான ந���ைகைய ����மாக அ��� ����ற�.

எ�� �� ம�த�ல�ைத எ�ச��தேதா� ம��ம�லாம� தம� வா���

�சா�க� இைழ�த அ��ைய�� ����கா�� �ள���றா�க�.

 

எனேவ எ�லா� வ�ல அ�லா��� ந�ல�யா�கேள! சேகாதர சேகாத�கேள!!

இ��� �ைல ��க� வா����ேபா� இ�� �ற�ப�� இ����ற ஒ�ெவா�

வா��ைதக�� இ�கால��� நட��ெகா������ �த�சனமான உ�ைம

எ��� அைத �வ��� ெச��� ெபா���  ஒ� ந��� ேதைவ  அவ�ய�

எ��� �க எ�தாக ���� ெகா�ளலா�. 

 

இத� �ல� உ�ைமைய ேத���ற ந�ல�யா�க��� எ�லா� வ�ல

இைறவ� ேந�வ� கா��வானாக!! ஆ��! வ�ஸலா�.  

�ன்�ைர

அ�ர், ஜமாத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்,

த�ழ்நா�.



 
நபி(ஸல்)  அவர்களின் ஆன்மீக மகனாகவ�ம்,  மஸஹ்ீ(அைல)
அவர்களின் ஆன்மீக மகனாகவ�ம் அல்லாஹ் அவர்கைள
அ�ப்பிய�ள்ளான். ப�னிதத்தி�மைறயின் ஸ�ரா அல்-ஹிஜ்ர்
10 வ� வசனத்தில் அல்லாஹ் �பஹானஹ�தாஆலா
 

َن � �ُ �ِ � �َ �َ  �ُ �َ  � َّ� ِإ َو  �َ �ْ ِّ� � ا  � �َ �ْ َّ� �َ  �ُ �ْ �َ  � َّ� ِإ  

 
"இந்த  (�ர்ஆனாகிய) அறிவ�ைரைய நாேம இறக்கிேனாம்.
நிச்சயமாக நாேம இதைன பா�காப்ேபாம்."   (என்�)
 
உ�தியளித்த� ேபால் அதன் எ�த்�க்கைள மட்�மல்லாமல்
அதன் உண்ைம க�த்ைதய�ம் (�ைஹய�ம்) பா�காக்கின்றான்.
ேம�ம்,இந்தப்பணிைய ஒவ்ெவா� ேநரத்தி�ம் �ஸ்லிம்களில்
இ�ந்� இைறவனால் எ�ப்பப்ப�ம் மார்க்க சீர்தி�த்தவாதி
கள் �லம் ெசய்கின்றான். இந்த மார்க்க சீர்தி�த்தவாதிகைள
இஸ்லாமிய ெசால்வழக்கில் “�ஜத்தித்கள்” என்� அைழக்கப்
ப�கின்றார்கள். இவ்வா� இைறவன் ப�றத்திலி�ந்�
ேதான்�ம் �ஜத்தித்மார்கள் இைறவனிடமி�ந்� வஹீைய
ெபற்� தி�க்�ர்ஆனின் வார்த்ைதக�க்� உண்ைமயான
மற்�ம் விரிவான விளக்கத்ைத வழங்�கின்றனர். இவ்வா�
ேதான்�ம் �ஜத்தித்மார்கள் மற்ற மார்க்கத்தி�ம், அந்த மார்க்
கத்தின் ேவதம் அைத பின்பற்�பவர்க�க்� வழிகாட்�ம்வைர
வந்� ெகாண்��ந்தார்கள். ஆனால் எப்ேபா� இஸ்லாம்
ேதான்றிவிட்டேதா அதற்� பிற� மற்ற அைனத்� மார்க்கங்
க�ம் மற்�ம் ேவதங்க�ம் ��வ�க்� வந்�விட்டன. 

�லாச�ரிய�

கலஃீபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் �னர்ீ அஹ்ம�

அஸம்ீ (அைல) அவர்கள்



ஏெனன்றால் அைவ அைனத்�ம் ஒ� �றிப்பிட்ட ச�தாயத்திற்
காக அல்ல� ஒ� �றிப்பிட்ட காலத்திற்க்காக அ�ளப்பட்��ந்
த�. எனேவ இங்ேக �ஜத்தித்மார்கள் ேதான்�வ� ��வ�க்�
வந்�விட்ட�. ேம�ம் தி�க்�ர்ஆன் ஒன்ேற இப்ேபா� உலகப்
ெபா�மைறயாக ஓர் வா�ம் ேவதமாக உள்ள�. எனேவ இைற
வனிடத்திலி�ந்� ேதான்�ம் இத்தைகய மார்க்க சீர்தி�த்த
வாதிகளாகிய �ஜத்தித்மார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில்
மட்�ம் ேதான்றிக்ெகாண்ேட இ�க்கின்றார்கள். இவ்வாேற நாம்
வா�ம் காலத்தில் இைறவனால் 15வ� ��ற்றாண்�ல்
�ஜத்தித்தாக எ�ப்பட்டவேர ஹஸ்ரத் �னீர் அஹ்மத் அஸம்ீ
(அைல)அவர்கள். அன்னார் இந்த ��ற்றாண்�ன் இைற
வஹீயின் �லம் தி��ர்ஆன் விளக்கவ�ைரைய அல்-அஸம்ீ
தஃப்ஸ�ீல் �ர்ஆன் என்ற ெபயரில் 23 பாகங்களாக
எ�திய�ள்ளார்கள். அல்ஹம்�ல்லாஹ், ெமாரீசியஸ் நாட்ைட
ேசர்ந்த ஹஸ்ரத் �னீர் அஹ்ம� அஸம்ீ அவர்கள், ஜனவரி 07,
1961 அதாவ� ஹிஜ்ரி 1380 ரஜப் மாதம் 19ம் நாள் பிறந்தார்கள்,
ேம�ம் அன்னார் சர்வேதச ஜமாஅத் உல் ஸஹீஹ் அல் இஸ்லாம்
என்ற ஜமாஅத்தின் ப�னித ேதாற்�னர் ஆவார்கள். ஒ�
சாதாரணப் ெபா�ளாதார வள�ம், ஆழந்த ஆன்மீக ஈ�பா�ம்,
மற்�ம் ேசைவ மனப்பான்ைமய�ம் ெகாண்ட ஒ� �ஸ்லிம்
��ம்பத்ைதச் சார்ந்த �னீர் அஹ்ம� அஸம்ீ அவர்களின்
காலம் ெசன்றப் ெபற்ேறாரான மர்ஹ�ம் ஸாலிம் அஸம்ீ ஸாஹிப்
மற்�ம் �ஹ்மின் அஸம்ீ ஸாஹிபா ஆகிய இ�வ�ம் மி�ந்த
பயபக்திய�ைடய �ஸ்லிம்களாக இ�ந்தனர்.
 
ேம�ம், அன்னார் இளம் வயதிேலேய மி�ந்த மார்க்கப்பற்�ம்,
ஆன்மீக ஈ�பா�ம் ெகாண்டப் பின்னணியில் வளர்ந்தார்கள்,
இஸ்லாமிய ஆய்வ�களில் அசாதாரண ஈ�பா�ம்,�ஸ்லிம்
மற்�ம் �ஸ்லிம் அல்லாதவர்களின் மார்க்க விவாதங்களில்
மி�ந்த ஆர்வ�ம் காட்� வந்தார்கள். ேம�ம், அன்னார்
தனக்� வாய்ப்ப�  வழங்கப்ப�ம் ேபாெதல்லாம், தன்�ைடய
அபாரமான வாதத்திறைமயின் காரணமாக, இஸ்லாத்தின்
மதிப்ைபய�ம்,  அதன் ேபாதைனகைளய�ம் பா�காப்பதில் மிகத்
திறைமய�டன் ெசயல்பட்டார்கள். இத்தைகய திறைமயான,
தனித்�வமிக்க, ��ைமயான பண்ப�க�ம் மற்�ம் ஆழ்ந்த 



ஆன்மீக ஞான�ம் ெபற்றதன் விைளவாக, பல்ேவ� ச�தா
யங்க�க்�ம், இந்த தீவ�ேதசத்தில் மட்�மன்றி ெமாரீசியஸின்
ெவளிப்ப�றப்ப�திக�க்�ம் இன்�ம் இ�தியில் அன்னாைர
இஸ்லாத்தின் ��தராகவ�ம் ஆக்கப்பட்டார்கள். ேம�ம் இஸ்லாத்
தின் ���ச் ெசய்திைய எட்டைவக்�ம் பணியில் அவ�ைடய
ஆழமான அர்ப்பணிப்ைபய�ம்,  மற்�ம் ேமன்ைமயான ேசைவ
கைளய�ம் அன்னார் ெசய்� ெகாண்� வ�கின்றார்கள் ,ேம�ம்,
இஸ்லாமிய உலகின் நம்பிக்ைகைய ெபா�த்தவைர அல்லாஹ்,
தி��ர்ஆனில் பா�காக்கப்பட்ட ஆழமான �ட்பத்ைதய�ம்,
என்�ம் அழியாத தன்�ைடயப் ேபாதைனகைள விளக்கி ��
வதற்காகவ�ம்,  ஒவ்ெவா� ��ற்றாண்��ம் �ஸ்லிம் ச�தாயத்
திற்� ஒ� சிறந்த வா�ம் �ன்மாதிரிைய ஏற்ப�த்�வதற்
காகவ�ம் ஒவ்ெவா� காலக்கட்டத்தி�ம்  ஆன்மீக சீர்தி�த்த
வாதிகைள எ�ப்ப�கின்றான்  என்பதா�ம். ேம�ம் �னீர்
அஹ்ம� அஸம்ீ சாஹிப் அவர்கள் ஆன்மீக ஈ�பாட்�ட�ம்
மற்�ம் மார்க்கப் பற்�ட�ம் ��ய ஒ� வாழ்க்ைகைய
வாழ்த்� ெகாண்��க்�ம் ேபா� அன்னாரின் 40 வயதிலி�ந்�
இைறவஹீ வரத்ெதாடங்கிய�. ேம�ம் அந்த இைறயறிவிப்ப�
எவ்வைகயான� என்றால் அ� இஸ்லாம் மற்�ம்  உலகின்
எதிர்காலம்  ெதாடர்பானதாகவ�ம் மற்�ம் ஆன்மீகம், மற்�ம்
ெபௗதீகம் ெதாடர்பான பல்ேவ� விஷயங்கைள உள்ளடக்கிய
தாகவ�ம் இ�ந்த�.
 
இ�ப்பி�ம் அன்னா�க்� இறங்கிய இைற ெவளிப்பா�கைள
அன்னாரின் ச�தாயத்தினரால் ம�க்கப்பட்� அன்னாைர ஜமா
அத்திலி�ந்� ெவளிேயற்றினர் அன்னா�க்� ெந�க்கமானவர்
கேள ஏற்�க்ெகாள்ளாமல் அன்னாைர அைமப்பிலி�ந்�
ெவளிேயற்றியேபா�ம், அல்லாஹ் அன்னாைர ஏற்�க்
ெகாண்டான், ேம�ம் அவன் அன்னா�க்� அவன� மைறவான
வற்றின் ஞானத்ைத கற்�க்ெகா�த்� அந்த ேமலான
ெபாக்கிஷத்ைத வழங்கினான்.
 
ேம�ம் அல்லாஹ் அன்னாைர கடந்த பத்� ஆண்�களில் ப�ப்
ப�யாக ஆன்மீக நிைலைய உயர்த்தி அன்னா�க்� "'கமரம்
�னீரா'  (ெவளிச்சம் ெகா�க்�ம்சந்திரன்),  கலீ�ல்லாஹ்' 



(அல்லாஹ்வின் நண்பர்),  ஹஸ்ரத் அமீ�ல் �ஃமினீன்
(�ஃமின்களின் தைலவர்), '�ைஹய�தீன்'  (மார்க்கத்ைதப்
ப�திப்பிப்பவர்),  '�ஸ்லிய�த்தீன்'  (மார்க்கச்சீர்தி�த்வாதி),
'�ஜத்தித் (மார்க்கத்ைதப் ப��ப்பிப்பவர்),  '�ஸ்லீஹ் மவ்��'
(வாக்களிக்கப்பட்ட சீர்தி�த்தவாதி),  கலீஃபத்�ல்லாஹ்
(அல்லாஹ்வின் கலீஃபா), மஸஹீ�ல்லாஹ், நபிய�ல்லாஹ்
மற்�ம் காலத்தின் இமாம், ேபான்ற பதவிகைள வழங்கினான்.
ேம�ம், �சம்பர் 2003ம் ஆண்�, �னீர் அஹ்ம� அஸம்ீ(அைல)
அவர்கள் தன்�ைடய இைற ெவளிப்பா�கள் ெதாடர்பாக 
 ��ைரத்�ள்ளார்கள்.

 நான், அந்த ஏக இைறவனாக�ய அல்லாஹ்வின் மீ� சத்த�யம்

ெசய்� ��க�ன்ேறன். 'நாேன இந்த ��ற்றாண்�ன்

வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹாகவ�ம், நபிய�ல்லாஹ்வாகவ�ம்,

கல�ஃபத்�ல்லாவாகவ�ம் இ�க்க�ன்ேறன்.     

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

 அ�� (அைல) 



 
 
 
 
 
 
 
 
இன்ைறய �ழ�ல், மக்கள் இைறச் சட்டத்ைத காட்��ம்,  தங்கள�
(மன) ��ப்பத்�ற்��ய(வற்�ன்/)வர்க�ன் வ�(�ைற)க�க்� �க
அ�க �க்�யத்�வம் வழங்�பவர்களாக உள்ளனர். இவ்வா�
ம�தனால் உ�வாக்கப்ப�ம் இத்தைகய சட்டங்க�ன் காரணமாகேவ,
இப்���ன் வாழ்�யல் �ைறகள் �ைலக்கப் ப�வ�டன், ஆன்�க
ேபாதைனக�ம் அ�க்கப்ப��ன்றன. ேம�ம், ம�தனால் இயற்றப்ப
�ம் சட்டங்கைள, அவன் தங்க�டம் �ழ்ப்ப�தைலக் காட்டாதவர்க�டம்  
�க�ம் க�னமான �ைற�ல் �ைல நாட்��ன்றான். (இத்தைகய
�ைற�லான சட்டங்கேள, ம�தனால் இயற்றப்ப�ம் சட்டங்க�ம்,
கட்டைளக�மா�ம்). இவ்வாேற, இந்த மக்கள் தங்க�ைடய
சட்டங்கைள  �ன்பற்� நடக்காதவர்க�க்� எ�ராக, நடவ�க்ைக எ�க்
�ம் அள�ற்� ெசன்� ���ன்றனர்.
 
ேம�ம், இைறச்சட்டங்கள் எல்லாம் ம�தனால் இயற்றப்ப�ம்
சட்டங்களால்  மாற்றப்ப�ம் ேபா�, இத்தைகய எ�ர்பாராத �ைள�
கைளேய  இவ்�லகம் சந்�க்க ேந���ன்ற�. ேம�ம், இக்காலத்�ல்,
ம�தன் இைறச் சட்டங்க���ந்� �ற்��மாக �ல�, ம�தனால்
இயற்றப்ப�ம் சட்டங்க�க்ேக அ�கமாக �க்�யத்�வம் வழங்�பவ
னாக உள்ளான். இதன் காரணமாகேவ, இவ்�ல��ம், ஒ� நாட்��ம்,
ஒ� ச�தாயத்��ம், ஒ� ஜமாத்��ம், ஒ� ��ம்பத்��ம், மற்�ம்
உங்க�ைடய �ற்�ப்�றங்க��ம் �ட என்ன நடந்�க் ெகாண்��க்
�ன்ற� என்பதைன (உங்களால்) பார்க்க���ன்ற�.
 
ேம�ம், தங்கைள �த்�சா�களாக�ம், கற்ற�ந்தவர்களாக�ம்,
அ�ஞர்களாக�ம் ��க்ெகாள்பவர்க�ம் �ட, இைறச்சட்டங்கள்
யாவற்ைற�ம் ஒ� ஓரமாக ஒ�க்� தள்��ட்�, தங்க�ைடய ெசாந்த 
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க�த்�க்கைளேய �ன்ென�த்� ைவக்�ன்றனர். ேம�ம் �ர�ர்ஷ்ட
வசமாக, அவர்கைளப் �ன்பற்�ம் மக்க�ம் �ட,  தங்க�ன் �ய
அ��ன் பக்கம்  தாங்கேள ெசல்வ�டன், அவர்க�ைடய இைற
அச்ச�ம் (அவர்கைள) �ட்�ம் மைறந்� ���ன்ற�.
 
ேம�ம், அவர்கள் ��வாக க��ம்  தங்க�ைடய தைலவர்க�ன்
�தான அச்சமான� அவர்க�ைடய உள்ளங்கைளப் பற்�ப் ��த்�க்
ெகாண்டதன் �ைளவாக, இந்த மக்க�ன் உள்ளங்க���ந்�, எல்லாம்
வல்ல இைறவ�ன் �தான நம்�க்ைக �ற்��மாக அ�ந்�
���ன்ற�.
 
ேம�ம், அவர்கள் பைடத்தவைனக் காட்��ம், ம�தர்க�க்ேக
அ�கமாக  அஞ்ச ெதாடங்��ன்றனர். அவர்கள் ெசய்�ம் அைனத்��ம்,
தாங்கள் ெசய்�ம் ெசயல்க�ம், மற்�ம் ப�க�ம் தங்க�ைடய
தைலவ�ன் ��ப்�ைய நா�ேயயன்�, அல்லாஹ்�ன் ��ப்�ையப்
ெப�வதற்காக எந்தெவா� கா�ய�ம் அவர்கள் ெசய்ய�ல்ைல. இதன்
காரணமாகேவ, எங்� பார்த்தா�ம் அைம��ன்ைம�ம் மற்�ம்
���ன் �� �ங்�க�ம் �ைறந்� காணப்ப��ன்றன. இதனாேலேய,
அல்லாஹ் �ப்ஹான�வ தஆலா, ம�த�ைடய உணர்ைவ தட்�
ெய�ப்�வதற்�ம் (அதாவ�, ம�த�க்� தன்�ைடய தவ�கைள�ம்,
�ற்றச் ெசயல்கைள�ம் உணர ைவப்பதற்காக�ம்) மற்�ம் அல்லாஹ்
ஒ�வைன த�ர ேவ� இைறவன் இல்ைல என்பைத அவ�க்� உணர
ைவப்பதற்�ம் தன்�ைடயக் ேகாபத்ைத அவன் ெவ�ப்ப�த்�
�ன்றான்.  
 
ஆகேவ, நம்�ைடய அன்றாட வாழ்க்ைக�ல் ஏற்ப��ன்ற இத்தைகய
�ர��கைள அல்லாஹ்�ன் சட்டத்தால் மட்�ேம த�க்க ���ம்.
இைறச்சட்டமான� (கடந்த)  1400 வ�டங்க�க்� �ன்பாகேவ தன்ைன
(அதாவ� அதன் உண்ைமத் தன்ைமைய) ���த்�ள்ள�. ேம�ம்
(இைறச்சட்டமான�) இைறவ�ைடய உண்ைமயான ேபாதைன
க�க்� �த்��ர் வழங்�வதற்�ம், ேநரான பாைதயான அல்லாஹ்�ன்
ஒேர க�ற்ைறப் பற்�ப்��த்�, மக்கள் அைனவைர�ம் அல்லாஹ்ைவ
ேநாக்� ��ம்�வதற்�ம் ப��த்த ஆ� (��ல் ��ஸ்)டன் ��ய ஒ�
இைறத் �த�ன் வ�ைக�ன் �லம் இப்ேபா�ம் அதன்  உண்ைமத்தன்
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ைமைய) ���த்�க் ெகாண்��க்�ற�.
 
ேம�ம், (நம�) உள்ளத்���ந்� ம�தர்கள் �தான அச்சத்ைத
அகற்��ட்�, அதைன இைறவன் �தான அச்சமாக மாற்றேவண்�ம்.
ேம�ம், இவ்�ல�ல் இைற சட்டங்க�ன் காரணமாக ஏற்ப�ம்
தாக்கங்கைள�ம் சற்� உற்� ேநாக்�ப் பா�ங்கள். எல்லாவற்�ற்�ம்
ேமலாக, இவ்�லகம் ��வ�ம் அல்லாஹ்�ற்ேக உ�ய�  என்�
ம�ப்�டப்பட்ட ப�த்த��ம் �ட �ட்�க்காட்��ன்ற�. அன்��ம்,
அல்லாஹ் ஒ�வேன ம�த இனத்ைத பைடத்தவனாக�ம், அவேன
ம�த இயல்�கைள (�ற்��ம்) அ�ந்தவனாக�ம் இ�க்�ன்றான்.
ஆகேவ, (அல்லாஹ்) அவேன பைடத்�ள்ள அவன� பைடப்�க�ன்
நல�ற்காக பயன்ப�த்த ேவண்�ய சட்டங்கைள �ர்மா�ப்பதற்�
�க�ம் ெபா�த்தமானவராக  யார் இ�க்க ���ம்? �ச்சயமாக, அ�
அல்லாஹ்ைவத்  த�ர ேவ� யாராக இ�க்க���ம்?
 
ம�த�ைடய சட்டங்கள் என்ப� �ள�களால் (அதாவ�
ேதால்�களால்) �ைறந்�ள்ளன.    (ம�தர்கள்) ��ம்ப உற�கைள
��ப்ப�ம், ��ம்ப �கழ்ச்�க�ல் கலந்�க் ெகாள்ளாமல் �றக்
க�ப்ப�ம், மற்�ம் ம�த உள்ளங்க�ல் ம�த சட்டங்க�ன் �� ஒ�
அச்சத்ைத உ�வாக்�வ�ம் ேபான்ற பல ேதால்�கைளக் ெகாண்ட
தாகேவ இ(ம்ம�த)ச் சட்டங்கள் உள்ளன. ேம�ம், அவர்கள் எதைன
மற்றவர்க�க்� ேபா�க்�ன்றார்கேளா, அதைன  தங்க�ைடய
ெசயல்க�ல் எந்த �தத்��ம் நைட�ைறப்ப�த்�வ� �ட�ைட
யா�. ேம�ம், அவர்கள் மக்க�ைடய பார்ைவக்காக, 'எல்ேலா�டத்�ம்
அன்�, எவ�டத்�ம் ெவ�ப்�ல்ைல' எனக் ��ப்��ம் ெப�ய �ளம்
பரங்கைள�ம், �ளம்பர பலைககள், மற்�ம் ெவ�ப்�ற அைடயாள
பலைககைள�ம் ைவத்� பரப்��ன்றனர். அன்��ம், ம�தனால்
இயற்றப்ப�ம் சட்டங்க�ன் பக்கம் (அவர்களால் உ�வாக்கப்பட்ட
சட்டங்க�க்�) �ழ்ப்ப�தைலக் காட்டாதவர்க�டன், இப்ப�ப்பட்ட
மக்கள் ��ைமயான ெவ�ப்�டன் நடந்� ெகாள்வ�டன்,
தங்க�ைடய உண்ைமயான �கங்கைள�ம் ெவ�ப்ப�த்�
வ��ன்றனர். இவ்வா� ம�தனால் இயற்றப்ப�ம் சட்டங்கள் யா�ம்
ேதால்�கள் �ைறந்ததாகேவ இ�க்�ன்ற�. ேம�ம், இைற
சட்டங்க�ன் பக்கம் எந்தெவா� �ழ்ப்ப�தைல�ம், கண்�யத்ைத�ம்   
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காட்டாம�ம், அதைன நைட�ைறப் ப�த்தாம�ம் இ�க்�ம்
இவர்கேள, சத்�யத்�ன் �றந்த பா�காவலர்கள் என்� தங்கைளக்
��க் ெகாள்�ன்றனர். ஆகேவ இவர்கைளப் ெபா�த்தவைர, இவர்கள்
மட்�ேம ெசார்க்கத்�ற்�ள் �ைழய உ�மம் ெபற்றவர்கள் என்�
தங்கைளக் ��க்ெகாள்வ�டன், தாங்கேள மற்றவர்க�ன் நம்�க்ைக
ைய�ம் �ர்மா�த்� ���ன்றனர்.  
 
எ��ம் இைறச்சட்டம் நமக்� ேபா�க்�ம்  உண்ைம என்னெவன்றால்,
எல்லாம் வல்ல இைறவன் நமக்� ேபா�ப்ப� என்னெவன்றால்,
(எல்லாம் வல்ல இைறவனா�ய) அவன் மட்�ேம இவ்�ல�ன் �றந்த
��ப�யாக இ�க்�ன்றான் என்பதா�ம். ேம�ம், ம�தர்கள்,
தங்கைளப் ேபான்ற தங்க�ைடய சக ம�தர்க�ன் இைற நம்�க்ைக
ையக் ��த்� �ர்மா�க்க ���ம் என்பதாக இைறச் சட்டங்க�ல் எந்த
இடத்��ம் �றப்பட�ம் இல்ைல;. அதன் காரணமாக ,��ம்பங்கைளப்
�றக்க�ப்பதற்ேகா, ��ம்ப உற�கைள ��த்�க் ெகாள்வதற்ேகா,
(இஸ்லா�ய வாழ்த்தா�ய) ஸலாத்�ற்� ப�ல�க்காமல் இ�ப்பத
ற்ேகா அவர்க�க்� எந்த உ�ைம�ம் இல்ைல.
 
ேம�ம், ெமா��ய�ல் �கழ்ந்த ஒ� சம்பவத்ைத ��த்�ம் தற்ேபா�
உங்க�டன் ப�ர்ந்�க் ெகாள்ள ��ம்��ேறன். அதாவ�, தற்ேபா�
ஒ� ஜமாஅத்ைத சார்ந்த மக்கள், தங்க�க்� மட்�ேம ெசார்க்கத்�ன்
பாைத�ம்  கத�க�ம் �றக்கப்பட்�ள்ளதாக �ைனத்�க் ெகாண்�,
மற்றவர்கைள ��த்� �ட்டாள்கள் என்�ம் அ�வற்ற மக்கள் என்�ம்
க�� வ��ன்றனர்.
 
(க�ந்த) �ப்ரவ� 02, 2019 அன்�,  அந்த ஜமாத்�ன் தைலவர், மக்க�
ைடய �ரச்�ைனகைளக் ��த்� அ�ந்� வ�வதற்காக ஒ�வைர
ெமா��ய�ற்� அ�ப்��ள்ள தகவைல ெத��க்�ம் ெபா�ட்�,
இர�ல் எனக்� ஒ� ெதாைலேப� அைழப்� வந்த�. அதாவ�, அந்த
ஜமாத்�ன் தைலவ�ன் �ர����டன் ெதாடர்�ல் இ�க்�ம் ஒ�
பயந்த �வாவ�ள்ள அந்த நப�ன் வா�லாக என்�டம்
�றப்பட்டதாவ�, 'நான் என்�ைடய �ரச்�ைனகைளக் ��த்�
�ன்வந்� �ளக்�வதற்� எனக்� ஒ� வாய்ப்� �ைடத்��ப்பதாக
�ம், அந்த (பயந்த �வாவ�ள்ள) நபர் என்�டன் இ�ப்பதன் 

4இைற� ச�ட�த��� எத�ரி� மனிதனி� ச�ட�  



காரணமாக, நான் எதைனக் ��த்�ம் கவைலப்பட ேதைவ�ல்ைல'
என்பதாக�ம் �றப்பட்ட�. அதற்�, நான் இத்�ட்டம் ��த்� �ட்ட
வட்டமாக ம�த்��ட்� ��ய ப�லாவ�, "இந்த ஜமாஅத்���ந்�
என்ன காரணத்�ற்காக நான் ெவ�ேயற்றப்பட்ேடன் என்ற �ளக்கத்ைத
உங்க�ைடய தைலவர் அ�ப்�ய அந்த நப�டம்  ேகட்� (எனக்�க்)
��ங்கள்?” என்� ��ேனன். ேம�ம் ��தலாக, நான் �ல �பந்த
ைனகைள�ம் �ன்ைவத்ேதன்: அதாவ�, நாம் இவ்வாறான �ைற�ல்
சந்�க்கக் �டா� என்�ம், ெமா��ய�ல் உள்ள ஒட்� ெமாத்த
அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத்ைத�ம் மற்�ம் அதன் �ர���ைய�ம்
வ�மா� அைழப்� ��க்க ேவண்�ம். அதாவ�, இவ்வா� நாம்
ேப�வதன் �லமாக மட்�ேம, உண்ைமகளைனத்�ம் உைடக்கப்பட்�,
அந்த உண்ைம �ைலைய ஒட்� ெமாத்த ஜமாத்�ம் அ�ந்�க்ெகாள்ள
���ம். ேம�ம், இந்த எ�யவனான நான் ம�தர்க�ைடய
சட்டங்கைள, அதாவ�, ��ப்பாக அவர்க�ன் தைலவ�ைடயச்
சட்டங்கைள �ன்பற்றாமல், இைறச் சட்டங்கைளப் �ன்பற்�யதன்
காரணத்�ற்காகவா நான் ெவ�ேயற்றப்பட�ம், மற்�ம் (அவர்கள�)
அைனத்� �தமான  சட்ட �ட்டங்க�ன் காரணமாக, என்�டம் மற்ற
வர்கள் ெதாடர்� ெகாண்� (உண்ைமைய அ�ந்�) ெகாள்ள ��யாத
ப��ம் ஆக்கப்பட்ேடன்?
 
ஆகேவ, நான் �ப்ரவ� 10, 2019 ேத��ட்ட ஒ� 12 பக்க க�தத்�ன்,
�வக்கத்�ல்  த�ப்பட்ட, மற்�ம் ரக�யமானைவ என்� ��ப்�ட்�
�ந்த ஒ� க�தத்ைத எ��ேனன். ேம�ம், என்�ைடய �பந்தைன
கைள�ம் [��ப்பாக, என்�ைடய ேவைல, சம்பளம், மற்�ம் நஷ்டஈ�
ெதாடர்பாக�ம்] அ�ல் ��ப்�ட்��ந்ேதன். அத்�டன், அந்த �பந்தைன
கைள அவர் ஏற்�க்ெகாண்டால், நான் ேந�ல் வ�வதாக�ம், அப்ேபா�,
ஒட்�ெமாத்த அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத்ைத சார்ந்தவர்க�ம் அவ்�டத்�ல்
இ�க்கேவண்�ம் என்�ம், அவர்கள் அைனவ�ம் இதன்�லம்,
உண்ைமைய அ�ந்�ெகாள்ள �யற்� ெசய்யேவண்�ம் என்�ம் ��ப்
�ட்��ந்ேதன், இன்ஷா-அல்லாஹ்.
 
என்�ைடய க�தம் அவ�க்� �ைடத்��ந்தா�ம்,  அவர் எனக்�
எந்தெவா� அ�காரப்�ர்வப் ப�ைல�ம்  தராத�டன், தன்�ைடய
�ைல���ந்�ம் அவர் �ன் வாங்��ட்டார். ேம�ம், அவர் இங்�ள்ள
மக்க�ைடய �ரச்�ைனகைளத் �ர்க்க  வந்�ள்ளவர் என்ப�ம் (�ட)      
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ஒ� கற்பைனக் கைதயா�ம். இன்�ம் �றப்ேபானால், என்�டன்
ெதாடர்�ல் இ�க்�ம் (ஒ� அஹ்ம�) நண்பர் �லமாக நான் ெத�ந்�க்
ெகாண்டதாவ�,  தா�ஸ்-ஸலாம் ம���ன் �ன்பாக, ஜமாத்��ள்
�க�ம் �ரச்�ைனகைள �ைற��ம் ெபா�ட்�, ஒ� �ண்ட
வ�ைச�லான மக்கள் �ட்டம் �ற்பைதக் கண்�தான் �க�ம்
ேவதைன அைடந்ததாகக்  ��னார். அதாவ�, அவ்வ�ைச �ண்ட
வ�ைசயாக இ�ந்த ேபா��ம், அவர் காத்��ந்�, தன்�ைடயப் �ரச்
�ைனகைள �ளக்�வதற்கான தன்�ைடய  ேநரம் வந்தேபா�, அவர்
ஜமாஅத்��ள் �க�ம் �ரச்�ைனகைளக் ��த்� தான் ெசால்ல
ேவண்�ய அைனத்ைத�ம் ெசான்னதாக ��னார். அப்ேபா�, அந்த
ம�தர் (�ர���) எதற்�ேம ப�ல் �றாமல் அைம�யாக இ�ந்த
வண்ணம், அவர் ��ய அைனத்� �ஷயங்கைள�ம் ��ப்�களாக
மட்�ம் எ�த்�க்ெகாண்டதாக�ம் அவர் ��னார். அவ�டம் நான், 
 'உங்க�ைடய ேகள்�க�க்�  ஒ�ேபா�ம் அவர் ப�ல�க்க மாட்டார்'
என்� ��ேனன். இவ்வாறாக, அவர்க�ன் �ரச்�ைனகைள �ளக்க
வந்த மக்க�ன் (�க) �ண்ட வ�ைசகள் இ�ந்தன. (ஆனால்), தற்ேபா�
வைர, (அந்த ஜமாத் �ர����ட��ந்�) எந்த ப��ம் இல்ைல.
ேம�ம், என� ெசாந்த ��ம்ப வட்டத்�ல், அதாவ� ெசாந்த இரத்த
பந்தத்�ல் ஒ� ��மணம் �கழ்ந்தேபா�ம், அவர்கள் என்ைன�ம்,
என� ��ம்பத்�னைர�ம் �ட ��வ�மாக �றக்க�க்க ேவண்�ம்
என்ப�ல் அவர் �க�ம் ��வாதமாக இ�ந்தார். அதாவ�, இ�தான்
அல்லாஹ், மற்�ம் அவன� �தர் �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்க�ன்
ேபாதைனகளாக உள்ளனவா? நாம் இப்ேபா� எங்ேக ெசன்�க்
ெகாண்��க்�ன்ேறாம்? ஒ� நயவஞ்சகராக�ம்,  நயவஞ்சகத்தனத்ைத
ெவ�ப்ப�த்�ம் அத்தைகயெதா� �ளம்பர�ம், (அதாவ�) இங்�ள்ள
(அஹ்ம�) மக்க�ைடய �ரச்�ைனகைள �ர்க்க வந்��ட்டார்
என்பைதப் ேபான்�!. ேம�ம், வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹான ஹஸ்ரத்
ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்கள் �� நம்�க்ைகக் ெகாண்�ள்ள
இம்மக்க�டத்�ல் ஒ� ேபா�யான நம்�க்ைகைய எற்ப�த்�
�டா�ர்கள். இவர்க�ல் ெப�ம்பாலான மக்கள், எல்ைல கடந்�
(ம�தனால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட) தங்க�ைடய க�ஃபா�ன் �தான
நம்�க்ைக�ல் ��டர்களாகேவ ஆ��ட்டனர். அவர்கள் எந்தள�க்�
வரம்� �� ெசன்� �ட்டார்கள் என்றால், அல்லாஹ்�ம் அவன� �தர்
(ஸல்) அவர்க�ம் இன்�ன்ன �ஷயங்கைளெயல்லாம் கற்�த்தார்கள்.  
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என்� ெசால்வைத �ட அவர்கள் ��த்��ட்டார்கள். (அதற்� மாறாக)
தற்ேபா�, அவர்கள் (எவ்வாறான �ைல�ல் உள்ளனர் என்றால்,)
"க�ஃபா இவ்வா� ��னார், க�ஃபா அவ்வா� ��னார்" ேபான்ற
�ற்�க்கைளேய (அ�கமாக) ���ன்றனர்.
 
ேம�ம், நான் அந்த க�தத்�ல் எ����ந்த �ஷயங்க���ந்�,,
�ைறந்தபட்சம் அ�ல் நான் ��ப்�ட்��ந்த �ஷயங்க�ன் ஒ�
��ப்�ட்ட ப��க்காவ� அவர்கள் உடன்பட்��ந்தனர் என்� தான் �ற
ேவண்�ம். அ��ம், ெசயற்�� ெபா�ப்பாளர்கைள மாற்�வ�
ெதாடர்பான �ஷயத்�ல் மட்�ம். எ��ம், என்�ைடய சம்பளம்,
மற்�ம் �பந்தைனகைளப் ெபா�த்தமட்�ல், அவர்க�டம் இ�ந்� எந்த
ப��ம் வர�ல்ைல. ேம�ம், அஹ்ம� �ஸ்�ம்கள் �ல�ன் வா�லாக,
(�ன்னர்) ஜமாத்�ல் கடன் உத�க�க்கான �ல ஒப்பந்தங்கள்
ெசய்யப்பட்ட  தற்ேபாைதய �ைலைமகைளக் ��த்�ம் உங்க�டம்
�ற ��ம்��ன்ேறன். எ��ம், இக்காலத்�ன் இைற ெவ�ப்பாட்�ன்
உண்ைம  நற்ெசய்� அவர்க�க்� �ைடத்ததன் �ற�, அவர்கள்
தங்க�ைடய (ஜமாத்���ந்�)  ெவ�ேய� ஜமாத்-அல்-ஸ�ஹ்-அல்
இஸ்லாத்�ல் தங்கைள இைணத்�க் ெகாண்டனர். ேம�ம், அந்த
ஜமாத்ைத ேசர்ந்த �ல்லாக்க�ம் மற்�ம் �ர்வாக�ம் ��தாக
இைறெவ�ப்பா�கைள ஏற்�க்ெகாண்ட நம்�க்ைகயாளர்க�க்�
எ�ராக,  இவ்�ஷயங்கைள தற்ேபா� பயன்ப�த்த �யற்�க்�ன்றனர்.
ேம�ம், �ண்ட காலத்�ற்� �ன்பாக, இவர்கள் ஒப்பந்தம்  ெசய்த
அக்கடன்க�ன் காரணமாக, ஜமாத்-அல் ஸ�ஹ்-அல்-இஸ்லாத் �ற்�
ெகட்ட ெபயைர ஏற்ப�த்த�ம் அவர்கள் ��வாதம் காட்��ன்றனர்.
 
��ப்பாக, இங்� ெமா��ய�ல் உள்ள ஜமாத் �ர்வாகத்ைதக்
��த்�ம், மற்�ம் அதன் தைலவைரக் ��த்�ம் �ைன� �ற
��ம்��ன்ேறன். அதாவ�, ஜமாஅத்�ன் ஒ� ஊ�யர் என்ற �ைற�ல்,
அல்லாஹ்�ன் அ�ளால் ஜமாஅத்�ல் �கழ்ந்�ள்ள பல �ரச்சைன
க�க்�ம் நான் சாட்�யாகேவ இ�ந்�ள்ேளன். ேம�ம், �ண்ட
நாட்க�க்� �ன்பாக, ெமா��ய�ல் உள்ள அஹ்ம�ய்யா
ஜமாத்தான�, அதன் உ�ப்�னர்க�க்� அவர்க�ைடய கஷ்டமான
ேநரங்க�ல் உத� ��வதற்காக  கடன் உத�கைள வழங்��ள்ள�.
அ�ல் பலேப�க்� �.30,000, �.40,000, �தலான ெதாைககைள வழங்�       
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இ�ந்தார்கள். இவ்வா� கடன்கைளப் ெபற்ற இத்தைகய பல
அஹ்ம�க�ம், தங்க�ைடய க�ஃபா�ற்�  [நான்காவ� க�ஃபா�ன்
காலத்�ல்] �ன்��ைம வழங்�வதற்� ப�லாக, பணத்�ற்ேக
�ன்��ைம வழங்�னார்கள். அவர்கள் தங்க�ைடய தைலவைர �ட
பணத்�ற்� �க்�யத்�ம் அ�த்� அப்பணத்ைத ��ப்�த் தராமேலேய
இ�ந்தனர். ேம�ம், இச்சம்பவம் ச�பத்�ய �ன்னால் அ�ர் (�தலாவ�
அ�ர்/தைலவர்) ெபா�ப்�ல் இ�ந்தேபா� �கழ்ந்த�. இந்த
�ழ்�ைலையப் பார்த்த நான்காவ� க�ஃபா அவர்கள், ெமா��ய�ல்
உள்ள ஜமாஅத்�ன் உ�ப்�னர்கள் தங்க�ைடய பணத்ைத ��ப்�த்
ெச�த்தாததன் காரணமாக,  அவர்க�க்� கடன்கள் த�வ���ந்�ம்
�ர்வாகத்ைத தைட ெசய்தார்கள். ேம�ம், இரண்டாவ� �ன்னாள் அ�ர்
[�ஜாம்-இ-ஜமாத்���ந்� ெவ� ேயற்றப்பட்டவரான] இவர் அ�ர்
ஆனேபா�, இவர� ேதாழ�க்�  பணம் ேதைவப்பட்டதன் காரணமாக,
[அதாவ�, ேதாழரான இந்த �ன்னாள் அ�ர்தான், காலத்�ன் இைற
ெவ�ப்பா� ெதாடர்பாக, ஜமாஅத்�ல் �ழப்பத்ைத ஏற்ப�த்�யவ�ம்,
மற்�ம் அைனத்� �ரச்�ைனக�ம் எ�வதற்� காரணமாக இ�ந்த
வ�மாவார்], அந்த இரண்டாவ� அ�ர்தான் இவர� (ேதாழரான �தல்
அ�ர்) சார்பாக ேகா�க்ைக ைவத்த�டன், இவ�க்� கடன்
வழங்�வதற்� க�ஃபா�டம் அ�ம��ம் ேகா�னார். எ��ம், க�ஃபா
கடன் த�வதற்� ம�த்�, அவைர கண்�க்க�ம் ெசய்த�டன்,
அ��ைடய �ய ெபா�ப்�ேலேய, (அந்த ேமாசமான ம�த�க்�)
கடைனத் த�மா�ம் ��னார்கள். (ஆ��ம்), அப்பணத்ைத ��ப்�
த�வதாக (��ய ) கடைன�ம்,  அவர் அ�த்த வாக்���ைய�ம் �ட,
இந்த ம�தரால் கண்�யப்ப�த்த ��ய�ல்ைல.
 
(இந்�ைல�ல்) தற்ேபா� என்ைனப் �ன்பற்�பவர்கள் ெதாடர்பாக,
அவர்கள் (இக்காலத்�ன்) இைற ெவ�ப்பாட்�ல் தங்கைள
ஒன்�ைணத்� ெகாள்வதற்� �ன்ேப, அவர்க�க்� ஒ� �ைறயான
ேவைல  இல்லாததன் காரணமாக, அஹ்ம�ய்யா ஜமாத்���ந்� ஒ�
��ய கடன் ெதாைகைய அவர்கள் வாங்�யதா�ம்,, அவர்களால்
தங்க�ைடய கடன் ெதாைககைள �ைரவாக ��ப்� ெச�த்த
��யாததா�ம், இ�ேபான்ற தவறான �ற்றச்சாட்�க்கள் அவர்க�ன்
�� �மத்தப்ப�ம்ேபா�, நான் அவர்க�ைடய ஆன்�கத் தந்ைதயாக
இ�ப்பதா�ம், மற்�ம் என்�ைடய பணம் அஹ்ம�ய்யா ஜமாத்�ல் 
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இ�ப்பைத நன்� அ�ந்��ப்பதா�ம், இத்தைன வ�டகால
இழப்��களாக, அஹ்ம�யா ஜமாத் எனக்� கடன்பட்�ள்ள �மார்
�பாய் 300,000/ (�ன்� இலட்சம்) பணத்ைத, அஹ்ம�ய்யா ஜமாத்�டம்
கடன் ஒப்பந்தங்கள் ெசய்�ள்ள என்�ைடய ஸஹாபாக்கள்
அைனவ�ன் சார்பாக�ம் க�க்கப்ப�வதற்� நான் �ற்��ம் தயாராக
உள்ேளன். என்�ைடய க�ன உைழப்�னால் உண்டான பணம்
உங்க�டம் இ�க்�ன்ற�! ஆதலால், அவர்க�ன் �தான கடன்
ெதாைககைள உடன�யாக �ங்கள் அகற்றேவண்�ம் என்� நான்
உங்க�டம் ேகா�க்ைக ��க்�ன்ேறன். இதன்ப�, எங்க�ன்
ேநசத்�ற்��ய ந� ெப�மானார் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்)
அவர்க�ம், 'ஒ� ெதா�லா��ன் �யர்ைவ காய்வதற்� �ன்பாகேவ,
அவர� சம்பளம் [��ைமயாக] வழங்கப்பட ேவண்�ம்' என்�
���ள்ளார்கள். அதாவ�, ஒ� ெதா�லா� தான் ெசய்�ம்
ப�க�க்காக, நம்ைம பண அ�ப்பைட�ல்  க�த்ைத ெந�க்��ன்ற
(பா��ல் ேப�னா�ம்) �ட, நாம் அவ�ைடய பணத்ைத �ச்சயமாக
ெகா�த்ேத ஆக ேவண்�ம்.
 
[ெமா��யஸ்] ஜமாஅத் அஹ்ம�ய்யா�ன் உ�ப்�னர்கள், ெமா��
ய�ல் ஜமாஅத் அஹ்ம�ய்யா ��வப்பட்ட �ற்றாண்டான (1915-2015),
2015 இல் என்ன நடந்த� என்பைதப் பற்� �ந்�க்க ேவண்�ம். ஒ�
ஜமாத் எவ்வா� �ைறய ேசாதைனகைள�ம், ஏராளமான
�றாவ�கைள�ம் (அதாவ� �கக்க�னமான ேநரங்கைள�ம்) எ�ர்
ெகாண்�ள்ள� என்பைதக் ��த்� ெமா��ய�ல் உள்ள
அஹ்ம�ய்யா ஜமாத்�ன் உ�ப்�னர்கள் (அந்த �ற்றாண்� �ழா�ல்)
�ர�ப�க்க ேவண்�ம் என்��ந்த பட்சத்�ல், அங்� என்ன நடந்த�?,
அவர்க�ைடய க�ஃபா இந்த த� �றப்��க்க �கழ்ைவ அவர்க�டன்
ேசர்ந்� ெகாண்டா�வதற்�க்�ட வர�ல்ைல. மாறாக அந்த ேநரத்�ல்,
அவர் இந்நாட்�ற்� வ�வதற்� ப�லாக ேவெறா� நாட்�ற்� ெசல்லேவ
��ம்�னார்.  
 
அச்சமயத்�ல், ெமா��ய�ல் உள்ள அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத் அதற்��ய
ஏற்பா�க�ல் �க�ம்  �ம்�ரமாக இ�ந்த�. அவர்கள் (ெமா��யஸ்)
�� ��வ�ம் ெப�ய �ளம்பர பலைககைள ைவப்ப��ம், இன்�ம்
(�ற்�லாத் தலமான) ெபட்�ட்-ராஃப்ேர�ன் அ�காைம��ம்�ட ஒ� 
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ெபயர் பலைகைய ெகாண்�வந்� ைவப்ப��மாக இ�ந்தனர். அதன்
�ன்னர் என்ன �கழ்ந்த�? ஒன்�ம் நடக்க �ல்ைல! அதாவ�,
ஏறக்�ைறய ஒ� வாரத்�ற்�ப் �ன்னர், அங்� ைவத்��ந்த ெபயர்
பலைகக�ம், மற்�ம் ஏைனய �ளம்பரப் பலைககள் அைனத்�ம்
அகற்றப்பட்டன. ேம�ம், இத்தைகய �க �ைல உயர்ந்த �ளம்பர
பலைககைள  இவ்வா� ேதைவ�ல்லாமல் இவர்கள்  பயன்ப�த்�யதன்
�ைளவாக, ஏராளமான பண�ம் �ண�க்கப்பட்ட�டன், அவர்க�
ைடய க�ஃபா�ம் தன்�ைடய மனைத மாற்�க் ெகாண்�, இ�
வரப்ேபாவ�ல்ைல  என்�ம் ��ெவ�த்தார். ேம�ம், அஹ்ம�
உ�ப்�னர்கள்  தங்க�ைடய தைலவைர வரேவற்க �யாகம் ெசய்�
ெசல�ட்ட சந்தா பணம் �தலான அைனத்� பங்க�ப்�கைளக்
��த்�ம்  தற்ேபா� �ந்�த்� பா�ங்கள். இந்த பணங்கள் யா�ம்
�ண�க்கப்பட்ட �ற�ம் �ட, அவர் இங்� வராமல், இதற்�மாறாக,
அவர்க�ைடய ஜமாஅத்ைத �வர்த்� ெசய்ய மட்�ேம ����ந்தார்.
எ��ம், இந்த மக்கள் அவைர ஒ� க�ஃபாவாக ேதர்ந்ெத�த்��ந்த
ேபா��ம், ஓர் ஆன்�கத் தந்ைதயாக அவ�ைடய பங்க�ப்�த்தான்
என்ன? (உண்ைம�ல்) அவர் இந்த வாய்ப்ைபப் பயன்ப�த்�க் ெகாண்�,
இங்�ள்ள ஜமாத்�ன் �ரச்சைனகைள ச�ெசய்வதற்காக இங்�
வந்��க்க ேவண்�ம்!
 
இன்�ம், �ங்கள் அல்லாஹ்ைவ�ம் அவ�ைடய ேபாதைனகைள�ம்
மற்�ம் நம� மாந� ெப�மானார் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா
(ஸல்) அவர்க�ன் ேபாதைனகைள�ம் �ட்� ெவ�ேய��ன்ற
ேபா�தான், இவ்வாறான அசம்பா�தங்கள் �க�ம். (உண்ைம�ல்)
�ங்கள் ம�தனால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டவ�ன் ��தான் உங்க�ைடய
நம்�க்ைக ��வைத�ம் ைவத்�ள்�ர்கள். அதனால் ஏற்பட்�ள்ள
அைனத்� தவ�கைள�ம் பா�ங்கள்! அதாவ�, எவ்�டத்�ல் இைற
வ�காட்�தல் இல்ைலேயா, அவ்�டத்�ல், அல்லாஹ், மற்�ம்
அவ�ைடய �த�ன் ேபாதைனகள்யா�ம் இ� ேபான்ேற ந�க்கப்ப�ம்  
அள�லான �ட்டாள்தனங்கள் நைடெப�வைதத்தான் பார்க்க���ம்.
அன்��ம், �ங்கள் ஆணவத்ேதா� உங்கைள இப்�ைஸப் ேபான்�ம்
ெவ�ப்ப�த்� காட்��ன்�ர்கள். அதாவ�, ஒ�வர் ெசய்த
ப�க�க்கான ஊ�யத்ைத அவ�க்� வழங்காம�ம், இவ்வா� பல
ஆண்�களாக அவர் ெசய்த ப�க�க்கான ெமாத்த ெதாைகைய�ம், 
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இழப்��கைள�ம் அ�ப்பைடயாக ெகாண்ட அவ�க்��ய கடன்
ெதாைகைய அவ�க்� வழங்காம�ம் உள்�ர்கள். ேம�ம், �ங்கள்
க�ஃபாைவ மக்கைள அச்��த்�ம் ெபா�ட்டாக�ம்,  அவர்க�ைடய
உள்ளங்க�ல் எ�ர்மைற எண்ணங்கைள உ�வாக்�ம் ெபா�ட்�, ஒ�
பய��த்�ம் நபராகேவ �ன்ைவக்�ன்�ர்கள். ேம�ம்  �ங்கள்,
அவர்க�டம் எல்லா �ழாக்க��ம், மற்�ம் ��ம்ப �கழ்ச்�க��ம்
�ட அவர்கள் எங்கைள அைழக்கேவா, சந்�க்கேவா �டா� என்�
உத்தர��வ�டன், எங்கைள �றக்க�க்க ேவண்�ம் என்� (��)
அவர்கைள ஊக்��த்� இந்த வாய்ப்ைப �ங்கள் பயன்ப�த்�க்
ெகாள்�ன்�ர்கள். ேம�ம், இங்� ெமா��ய�ல் உள்ள அஹ்ம�ய்யா
ஜமாஅத்�ன் தைலைமப் ெபா�ப்�ல் உள்ள இந்த ெபா�ப்பாளர்கள்
ஒவ்ெவா� த�ப்பட்ட ��ம்ப �ஷயங்க��ம்�ட தங்க�ைடய
�க்ைக �ைழக்�ன்றனர். இவர்கள் தங்கைள க�ஃபா�ன் �றந்த
பா�காவலர்களாக காட்�க்ெகாண்� ெசயல்ப�வ�டன், மற்றவர்
கைள�ம், ெபா�மக்கைள�ம், ஏைழகைள�ம், மற்�ம் ��ய ��ம்
பங்கைள�ம்�ட தங்க�ைடய ��ப்பப்ப�ேய நடத்��ன்றனர்.
இவ்வாறான ஒ� நைட�ைற�ேலேய, ேத�ய மற்�ம் சர்வேதச
அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத்�ம் ெசயல்பட்�க் ெகாண்��க்�ன்ற�.
இவர்கள் அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கைள ஒன்��ல்லாத �ப்ைபகளாக்க
�யற்� ெசய்வ�மட்�மன்�, தங்க�ைடய (�ய) சட்டங்கைள
உ��யானதாக �ன்ைவக்க�ம் �யற்� ெசய்�ன்றனர். [இவர்க�ன்
வைரயைற�ன்ப�, இவர்கள� சட்டங்கள் தான் �ழ்ப�வதற்� 
 ேதைவப்ப�ம் உ��யான சட்டங்களா�ம்].
 
ேம�ம், அவர்க�ைடய (இப்ப�ப்பட்ட �ய) ெசயல்க�ன் �ைளவாக,
அல்லாஹ் அவர்கைள, அவர்கள் அதைன அ�ந்� ெகாள்ளாத வண்ணம்,
ப�ப்ப�யாக அ��ன் பக்கம் இட்�ச் ெசல்�ன்றான். ேம�ம், அஹ்ம�
ய்யா ஜமாஅத்�ன் தற்ேபாைதய �ர்வாகத்�னால், உலகம் ��வ�ம்
உள்ள மக்கள் �க அ�கமாக அந்த ஜமாத்���த்� ெவ�ேய�க்
ெகாண்��க்�ன்றனர் என்பைத�ம் என்னால் உ��யாகக் �ற���ம்.
இ� ஏெனன்றால், தக்வா என்ப� தைலைமப் ெபா�ப்�ல் உள்ளவர்
க�டம் இல்லாத காரணத்�னாேலேய ஆ�ம். எல்லாவற்�ற்�ம்
ேமலாக, இந்த மக்க�டம் ��ம்ப உணர்�கள் அ�கமாக உள்ள�.
அதாவ�, அவர்கள் இைற சட்டங்க�ன்ப� நடக்க�ல்ைல. 
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மட்�மல்லாமல், தங்க�ைடய ��ம்ப உ�ப்�னர்க�ன் தவ�
கைள�ம் மைறக்க �ற்ப�வ�டன், அவர்க�ைடய தவ�க�க்�
எப்ேபா�ம் ஆதரவாக�ம் உள்ளனர்). ேம�ம், அவர்கள் (ஜமாஅத்
அைமப்�ல்) வம்ச அ�ப்பைட�லான ஒ� க�த்ைத�ம் அவர்கள்
ஆத�க்�ன்றனர். அவர்கள் எப்ேபா�ம் தைலைமப் ெபா�ப்���ந்�
ெகாண்� ஜமாஅத்ைத கட்�ப்ப�த்த �யற்�க்�ன்றனர். இ� �க�ம்
�ர�ர்ஷ்டவசமான ஒ� �ைலைமயா�ம். (உண்ைம�ல்) இந்த ஜமாத்,
��க்�ர்ஆன், மற்�ம் நம� ேமன்ைம�க்க எம்ெப�மானார்  ஹஸ்ரத்
ந�(ஸல்) அவர்க�ன் ேபாதைனக�ன் அ�ப்பைட�ல் இ�க்க
ேவண்�ய ஒன்றா�ம். (�த�ல்) அல்லாஹ், மற்�ம் ந� ெப�மானார்
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள் நமக்� எதைனக் கற்�த்
தந்�ள்ளார்கேளா அதைனேய நாம் கைடப்��த்தாக ேவண்�ம்.
எ��ம் �ர�ர்ஷ்டவசமாக, அவர்கள் எதைன ேபா�த்தார்கேளா அதற்�
�ற்��ம் மாற்றமான �ஷயங்கள் தான் இப்ேபாெதல்லாம்
நைட�ைற�ல் இ�ந்� வ��ற�.
 
ேம�ம், என� ேப�ைர�ன் ஆரம்பத்�ல் நான் ��ய� ேபான்�,
ெமா��ய�ல் உள்ள மக்கள் எ�ர்ெகாள்�ன்ற �ரச்�ைனகைள
ஆராய்வதற்காக அவர்க�ைடய தைலவர், ெமா��ய�ற்�
தன்�ைடய �ர���க�ல் ஒ�வைர அ�ப்� இ�ந்தார். இ� ஓர்
அச்சத்�ன் ெவ�ப்பாடா�ம். அதாவ�, இங்� ெமா��ய�ல் உள்ள
மக்க�ன் �ரச்�ைனகைளப் பார்ப்பதற்காக அந்த நபைரப்  அவர்கள்
அ�ப்��ள்ள� என்ப� உலெகங்��ம் ஜமாஅத்�ல்-ஸ�ஹ்-அல்
இஸ்லாத்�ன் வளர்ச்�ைய, ��ப்பாக  இந்�யா�ல் ச�பத்�ல்
ஏற்பட்�ள்ள (ேவகமான �ன்ேனற்றத்)ைதக் கண்�  க�ஃபா எந்தள�
அ�கமாக கவைலப்ப��ன்றார் என்பைதேய இ� காட்��ன்ற�
என்�தான் என்னால் �ற���ம். ேம�ம், இந்�யா�ல் உள்ள அவர�
அ�ர்க�ம், மார்க்க ேபாதகர்க�ம் இன்�ம் �ற நா�க�ல்
உள்ளவர்க�ம் �ட அவ�க்� அங்� �க�ம் அைனத்� �கழ்�க�ன்
தகவல்கள் மற்�ம்  க�த்�க்கைள�ம் தந்� ெகாண்��க்�ன்றனர்.
இதன் காரணமாகேவ, ஒ� அச்சத்�ன் �ழல் (அவ�டம்)
உ�வா��ள்ள�. ேம�ம், ெமா��ய�ல் உள்ள அஹ்ம�ய்யா
ஜமாஅத்ைத ேசர்ந்தவர்கள் எவ�ம் ஜமாஅத்-உல்-ஸ�ஹ்-அல்-
இஸ்லாத்�ன் (பக்கம்   ஈர்க்கப்பட்��டக்�டா� என்�ம், அதன்) தாக்கத்   
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�ற்� ஆளா��டக்�டா� என்ற (தன� அச்சத்ைத �க்�) அவர் தன்ைன
உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்ள ��ம்�னார். இதனால் அவர் தன�
�ர���ைய, (அவர்கள் �ரக்�யைடந்� ெவ�ேய��டக்�டா�
என்பதற்காக) அவர்க�ன் �ரச்�ைனகைளத் �ர்த்� ைவப்பதற்காக
[�ைரவாக] அ�ப்�னார். அவர் ெமா��ய�ல் என்ன நடக்�ற�
என்பைத அ�ந்�ெகாள்ள ��ம்�னார். (அ��ம்), ப�ைனந்�
ஆண்�க�க்�ம்  ேமலான �ற�! ஆகேவ இந்த �ர��� (இங்�)
வந்�, ஒ� அர�யல்வா�ைய ேபான்றெதா� ��கத்ைதப்
பயன்ப�த்�, அவர்க�ைடய �ரச்�ைனகைள �ர்த்� ைவப்பதாக
காட்�க் ெகாண்டார். இைவகளைனத்�ம் அவர்க�ன் �ற�ள்ள ஓர்
அச்சத்�ன் ெவ�ப்பாடா�ம். இதைனேய ��த ��க்�ர்ஆ��ம்
அல்லாஹ் ���ன்றான்.  [ேம�ம், இைறெவ�ப்பாட்�ன் ஆரம்ப கால
கட்டத்�ல், ஈத்-அல்-அல்ஹா �னத்தன்�, ��-க்ேரா�ல் உள்ள
ம��ைய ��வதற்� அந்த மக்கள் �ட்டம் �ட்�யேபா�, எனக்�ம் �ட
இவ்வசனம் இைற ெவ�ப்பாடாக வந்��ந்த�]. அல்லாஹ் அவ்
வசனத்ைத எனக்� இவ்வா� ெவ�ப்ப�த்�னான்:
 

"எவர்க�ன் உள்ளங்க�ல் ேநாய் உள்ளேதா அவர்கள், அவர்க�டம்
�ைரந்� ெசல்வைத �ர் காண்�ர். (அ��ல மாற்றத்�னால்)

"எங்க�க்� ஏேத�ம் �ன்பம் ஏற்பட்� ��ம் என அஞ்�கன்ேறாம்"
என்� அவர்கள் ���ன்றனர். எனேவ அல்லாஹ் (உங்க�க்�)

தன்�ட��ந்� (அவன� நாட்டத்�ன்ப�) ெவற்�ையேயா அல்ல�
ஏதாவ� ஒ� �கழ்ச்�ையேயா �ைர�ல் ஏற்ப�த்தலாம். இதனால்

அவர்கள் தங்கள் உள்ளங்க�ல் மைறத்� ைவத்��ந்த� பற்� ைகேசத
மைடந்ேதாராக ஆ���வார்கள். (அல்-மா�தா 5:53).

 
ேம�ம் �றப்ேபானால், இங்�ம்�ட இவ்வைகயான மக்கள் தான்,
�ைலைம�ல் மாற்றம் ஏற்பட்���ேமா என்�ம் அஞ்��ன்றனர்.
இதன் காரணமாக, அவர்கள் தங்க�ைடய உள்ளங்க�ல் இரக�யமாக
ஒ�த்� ைவத்��ந்த �ட்டங்க�ன் �ைளவாக, அவர்கள் ��ந்த மன
வ�த்தத்�ற்�ம் ஆளா�ன்றனர். அதாவ�, நம் �ஷயத்�ல் என்ன
நடக்�ற� என்ப�ல் அவர்கள் ���ம் அக்கைற இல்லாதைதப் ேபான்�
காட்�க்ெகாண்�,  தங்கைள �க�ம் வ�வானவர்களாக அவர்கள்
�த்த�த்�க் ெகாள்�ன்றனர். எ��ம், அவர்கள் ஜமாஅத் �ல்- ஸ�ஹ்-
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அல் இஸ்லாத்�ன் �ன்ேனற்றத்ைதத் த�ப்பதற்காக இரக�யத்
�ட்டங்கைள�ம் �ட்�வ��ன்றனர். ேம�ம், அவர்கள் �ன் பக்கத்�ல்
(அதாவ� ெவ�ப்�றத் ேதாற்றத்�ல்) பார்ப்பதற்� தங்கைள பயபக்�
�ைடயவர்களாக�ம் காட்�க்ெகாள்�ன்றனர் ஆனால், அவர்கள் தங்க
�ைடய இ�தயங்க�ல் மைறத்� ைவத்��ப்பவற்ைற அல்லாஹ்
�ன் பார்ைவ���ந்� ஒ�ேபா�ம் அவர்களால் மைறத்� �ட
��யா�. அதன் �ன்னர் அவர்கள், தங்க�டத்�ல் (காட்ட ேவண்�ய)
�ழ்ப்ப�தல் ��த்�ம் ேப��ன்றனர். (ஆனால்), அவர்க�ன் தவறான
ெசயல்கைளக் ��த்ேதா, அல்ல� அவர்க�ைடய ேதால்�கைளக்
��த்ேதா (ஏதாவ�) க�த்� எ�ப்பப்ப�ம் ேபா�, அவர்கள் உங்கைள
ஒ� �ளர்ச்�யாளர் என்� �த்�ைர �த்� ���ன்றனர்! ேம�ம்,
அவர்கள் தங்கைள இைற ெவ�ப்பா�க�ல் நம்�க்ைக ெகாண்�ள்ள
வர்களாக தங்க�ைடய நா�களால் பைறசாற்�க் ெகாள்�ன்றனர்.
ஆனால் அல்லாஹ், இந்த எ�ய அ�யா�டத்�ல் இைற ெவ�ப்பா�
கைள ெவ�ப்ப�த்�ம் ேபா�, அவர்கள் இந்த ெவ�ப்பா�கைள"
(ெபாய்யான) ெவ�ப்பா� களாக அைழக்கப்படக் ��யதாக (க��) 
 �த்�ைர �த்����ன்றனர். ேம�ம் அவர்கள் நம் �� சாப�ட்�,
நாம் தான் ேபர�ைவ (ெப�ம் �ழப்பத்ைத) உ�வாக்��ன்ேறாம்
என்�ம் அதனால் நாம் ஜமாத்���ந்� ெவ�ேயற்றப்பட ேவண்�ம்
என்�ம் உ��யாகக் ���ன்றனர்.
 
இைறப் ேபாதைனகைள நைட�ைறப்ப�த்த அ�க �யற்�கைள
ேமற்ெகாள்பவர்கள் அல்லாஹ்�க்�ம், அவ�ைடய ��த்�த�க்�ம்
�ழ்ப்ப�ய �யற்� ெசய்வ� மட்�மன்�, அவர்கள் அல்லாஹ்ைவ
அைடவதற்காக�ம் ேபாரா�வார்கள். (இப்ப�ப்பட்ட) அந்த த�ச்
�றப்பானவர்கள் (அ�கார தாக�ள்ள மக்க�ன் பார்ைவ�ன்
�ன்னால்) ச�தாயத்�ல் இ�ந்� �லக்கப்பட்டவர்களாக�ம் ஆ���
�ன்றனர். அேத ேநரத்�ல், ம��றம், அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கைள
�ராக�ப்பவர்களாக�ம், அல்லாஹ் ஒ�வேன என்ற தவ்��ன் �தான
தங்க�ைடய நம்�க்ைகைய ம�ப்பவர்களாக�ம் இ�ப்பவர்கள்,
அவர்கள� �ைலக(ளான தங்க�ைடய ேபரன்�க்��யவர்க) ைள
அைடவதற்காகேவ ேபாரா��ன்றனர். அவர்க�ன் உள்ளங்க�ல்
க�ைகப் ேபான்ற �ைறந்த அள�லான தக்வா�ன் �வ� �ட இ�ப்ப       
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 �ல்ைலயா? அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆ�ல் ��வ� ேபான்�: 
 

  அஃபாலா யத தப்ப�நல் �ர்ஆன்
"அவர்கள் இந்த �ர்ஆைன (கவனமாக) �ந்�க்க ேவண்டாமா?"  

(அந்-�ஸா 4: 83)
 
ேம�ம், இவ்வா� ஒ� உண்ைமயான நம்�க்ைகயாளராக ஒ�வைர
மாற்�வதற்�, அல்லாஹ் ெவ�ப்ப�த்���க்�ன்ற அைனத்�
அைடயாளங்கைள�ேம அவர்கள் �ராக�த்� ���ன்றனர். அதாவ�,
அவர்கள் அவற்�க்� எந்த �க்�யத்�வத்ைத�ம் வழங்�வ�ல்ைல.
அவர்கள் உள்ளங்க�ல் மைறத்� ைவத்��ப்பவற்ைற அல்லாஹ்
(�ப்ஹானஹ்) மட்�ேம அ�வான். அல்லாஹ் (�ப்ஹானஹ்)��த
��க்�ர்ஆ�ல் ���ன்றான்:
 

“வமா அர்ஸல்நா �ர் ர��ன் இல்லா ��தாஅ � இத்�ல்லாஹ்”
"அல்லாஹ்�ன் கட்டைளக்� �ழ்ப�வதற்காகேவயன்� (ம�தர்க�டம்)

நாம் �தர்க�ல் எவைர�ம் அ�ப்ப�ல்ைல". 
 (அந்-�ஸா 4: 65).

 
ஆகேவ, அல்லாஹ்ைவ ேநாக்� மக்கைள வ� நடத்�வதற்காக�ம்,
அவர்கைள ச�யான பாைத�ல் வ�க்காட்�வதற்காக�ம்,  அல்லாஹ்
�ன் ��ள்ள அச்சம், ேநசம் மற்�ம் நம்�க்ைக ஆ�யவற்ைற அவர்கள்
வளர்ப்பதற்காக�ம் தன்�ற��ந்� அல்லாஹ் �தைர அ�ப்�வ�
என்ப� அல்லாஹ்�ட��ந்�ள்ள ஒ� அ��ன் காரணமாகேவயா�ம்.
இதற்கான  ெவ�ம� உண்ைம�ல் அல்லாஹ்�ட��ந்� மட்�ேம
அவர்க�க்� �ைடக்�ம். ேம�ம், எப்ெபா�� அவர்கள் தங்க�ைடய
உள்ளங்க�ல் இந்த பண்�கள் யாவற்ைற�ம்  வளர்த்�க் ெகாள்�ன்றார்
கேளா, அப்ேபா� தான் இந்த மக்கள் இைற ஏகத்�வத்ைத ேநாக்�
மற்றவர்கைள அைழப்பதற்� த���ைடயவர்களாக ஆ���வார்கள்.
இதன்�லம், இவர்கள் தா�-ேய -இலல்லாஹ் (அல்லாஹ்�ன் பக்கம்
அைழப்பவர்களாக) ஆ���வார்கள். இவ்வாறான அல்லாஹ்�ன்
சட்டங்கள்தான், அவர்க�க்� அ�க �க்�யத்�வம் வாய்ந்ததாக
இ�க்�ம். அவர்கள் இந்த தற்கா�க ெபௗ�க வாழ்க்ைகைய �ட
மரணத்�ற்�ப் �ற�ள்ள வாழ்க்ைகையேய ��ம்��ன்றனர். அ� மட்
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மட்�மன்�, இவர்கள் அல்லாஹ்ைவ அைடவதற்காகேவ ேபாராட�ம்
ெசய்வார்கள். ேம�ம், அல்லாஹ்ைவ அைடவதற்காக ேபாரா�ம் ஒ�வர்,
அவர் அ�ல் ெவற்�ப் ெபற்றா�ம் ச�, அல்ல� மரணம் அைடந்தா�ம்
ச�, அவ�க்கான ெவ�ம� என்ப� அல்லாஹ்�ட��ந்� மட்�ேம
�ைடக்�ம். ேம�ம், அவர் ஒ� ெப�ம் ெவ�ம�ைய (அஜ்ரன்
அ�மாைவ) ெப�வார் என்ப��ம் எந்த சந்ேதக�ம் இல்ைல.
 
எனேவ, ஒ�வர் மற்றவர்க�ைடய நம்�க்ைக�ல் (ெதன்ப�ம்
�ைறகைளக் கண்���த்�) �ர்ப்ப�ப்பதற்� �ன்பாக, அவர்
தன்�ைடய நம்�க்ைகைய �த�ல் ஆராய்ந்� ம�ப்�� ெசய்�
ெகாள்ள ேவண்�ம். யார் �ய்ைமயாளர் என்பைத அல்லாஹ்
(�ப்ஹானஹ்) மட்�ேம அ��ன்றான். எனேவ, ஆணவம் ெகாண்�
�டா�ர்கள், ேம�ம் மற்றவர்கைள �ட �ங்கள்தான் �ய்ைமயானவர்
என்(ப� ேபான்)�  பாசாங்� ெசய்யா�ர்கள். �ர்ஆைனப் ப��ங்கள்;
எவன் உங்கைள பைடத்தாேனா, எவன் உங்கைள இந்த ���ன் ��
அ�ப்�னாேனா, எந்த ஒ�வ�ன் ைகக�ல் உங்கள� வாழ்�, மரணம்,
உண�, ��த்தல், நன்ம�ப்� ேபான்றைவ காணப்ப��ன்றேதா
அவைன ��ந்� ெகாள்�ங்கள். ேம�ம் அல்லாஹ் ���ன்றான் 
 

அலம் தர இலல்ல�ன �ஜக்�ன அன்ஃ�ஸ�ம்? ப�ல்லா� �ஜக்� 
 மய்யஷா� வலா �ழ்ல�ன ஃப�லா (அந்�சா 4:50)

 
"தங்கைளத் தாங்கேள ப��த்தமானவர்கள் என்(� க��)பவர்கைள �ர்

பார்க்க�ல்ைலயா? மாறாக அல்லாஹ்ேவ, தான் நா�யவர்கைளப்
ப��த்தமாக்��ன்றான். ேம�ம் அவர்கள் ��தள�ம் அ�யாயம்

ெசய்யப்படமாட்டார்கள்".
 
இந்த �ர்ஆ�ன் வசனத்���ந்� �ங்கள் அ�ந்� ெகாள்வ� என்ன
ெவன்றால், அல்லாஹ்�ன் வார்த்ைதக��ம் சட்டங்க��ம் �கக்
�ைறந்த அள�லான ேதால்� �ட �ைடயா� என்பதா�ம். (அதாவ�)
�ங்கள் ெசய்யக்��ய எல்லா நன்ைமக�க்�ம் அவன் ஒ� நல்ல
ெவ�ம�ைய வழங்�வான், ேம�ம் �ங்கள் ெசய்�ம் எல்லா
�ைமக�க்�ம் அவன் அதற்ேகற்ப உங்கைளத் தண்�ப்பான். அல்லாஹ்
எவ�க்�ம் அ�� இைழப்ப�ல்ைல, (எந்த அள�ற்ெகன்றால் அ�) ஓர் 
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 எ�ம்� அள� ெப�தாக இ�ப்��ம் ச�ேய. அவன் �ங்கள் ெசய்�ன்ற
�கச் ��ய நல்லவற்�ற்�ம் �ட ெவ�ம�ைய வழங்��ன்றான்.
அவன் �ங்கள் ெசய்�ன்றவற்�ற்ேகற்ற (அள�ல்) ெவ�ம�ைய
அ�ப்பேதா� மட்�மன்�, அதற்கான ��ைய பன்மடங்காக�ம்
ஆக்��ன்றான். (இ�) அவன் உங்க�க்� தன் �றத்���ந்�
(அ�கப்ப�யாக) வழங்��ன்ற ஒ� மகத்தான நற்��யா�ம்.
 
எனேவ, வ�தவ�ம் பாைத�ல் ெசல்ேவார் (அதற்�க் காரணம்):
உண்ைம�ல் அவர்கள் �ைறய தவ�கைளச் ெசய்��ப்ப�ம், இைறச்
சட்டங்கைள ம�க்காமல் தங்கள� ெசாந்த சட்டங்கைள�ம்/ ��க
ைள�ம் ஏற்ப�த்���ப்ப�ம் ஆ�ம். அவர்கள் உங்கைள�ம் வ�
தவறச் ெசய்ய �ற்ப��றார்கள்; (அதாவ� நம்�க்ைக ெகாண்டவர்
களான) உங்கைள�ம் அேதப்ேபான்� தவறான பாைத�ல் ெசல்வைத
�ம். அவர்கைளப் ேபாலேவ தாழ்ந்த �ைலக்� வந்� ��வைத�ேம
அவர்கள் ��ம்��ன்றார்கள். ேம�ம், ���ல் �ங்கள் ெசய்த எல்லா
ெசயல்க�க்�ம், �ங்கள் (�ண்�ம் எவ�டம்) ��ம்�ச் ெசன்�
கணக்�க் ெகா�க்க ேவண்�ேமா அத்தைகய உங்கள் பைடப்
பாள�க்� மட்�ேம �ங்கள் அஞ்ச ேவண்�ம்  என்��க்க, அவர்கேளா
(தம்ைமப் ேபான்ேற) உங்கைள�ம் மற்றவர்க�க்�  அஞ்ச ைவக்க
�ற்ப��றார்கள்.
 
அல்லாஹ் உங்க�க்� தைட ெசய்�ள்ள அைனத்� �க்�ய
�ஷயங்கைள�ம் �ங்கள் த�ர்த்��ட்டால், (அைவகள் அைனத்��ம்
உங்க�க்�) நல்ல �ைள�கேள (ஏற்ப�ம் என்பைத) மன�ல்
ெகாள்�ங்கள். அல்லாஹ் எல்லாவற்ைற�ம் உங்க�க்காக ெத��
ப�த்தேவ ��ம்��றான். (எவ்வாெறன்றால்) மக்க�ைடேய�ம் உங்கள்
��ம்பங்க�ைடேய�ம் எவ்வா� ேநர்ைமயாக�ம், தாழ்ைம�ட�ம்,
ம�யாைதயாக�ம், சமாதானத்ைதப் பரப்பக்��யவராக�ம், ெவ�ப்
�ற்� இடம் ெகா�க்காம�ம், உங்கைளப் ேபான்ற சக ம�தர்க�க்�
உத�வைத�ம், மற்றவர்க�டத்�ல் �றக்க�ப்ைப (boycott)
ஏற்ப�த்��டாமல் இணக்கமாக�ம் சேகாதரத்�வ பாசத்�த�ம் வாழ
ேவண்�ம் என்பைதேய அவன் உங்க�க்�க் காட்�த்த��றான்.
உண்ைம�ல், இைற நம்�க்ைகயாளர்க�ன் இரண்� ��க்கள்,
தம்�ைடேய சண்ைட�ட்�க் ெகாண்டால், �ங்கள் அவர்க�க்�ைடேய
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அைம�ைய ஏற்ப�த்த ேவண்�ம் என்பைதேய அல்லாஹ் (�பஹ்)
நமக்�க் கற்�த்��க்�றான். ேம�ம், மக்க�ைடேய ��ைய�ம்,
சமத்�வத்ைத�ம், சேகாதரத்�வத்ைத�ம் �ைல நாட்டக்��யவர்
கைள அல்லாஹ் ேந�க்�றான். அல்லாஹ் இைற நம்�க்ைகயாக�டம்
���ன்றான்: 
 

�ச்சயமாக �ஃ�ன்கள் (யாவ�ம்) சேகாரர்கேள ஆகேவ, உங்கள் இ�
சேகாதரர்க�க்�ைட�ல் �ங்கள் சமாதானம் உண்டாக்�ங்கள்;
இன்�ம் உங்கள் �� ��ைப ெசய்யப்ப�ம் ெபா�ட்�, �ங்கள்

அல்லாஹ்ைவ அஞ்சங்கள்.(49:11)
 
இந்த இைறவ�ன் வார்த்ைதகைள �ங்கள் நன்றாக ��ந்� ெகாள்ள
ேவண்�ம். உண்ைம�ல், அல்லாஹ்ேவ உங்கைளப் பைடத்�ள்ளான்.
ேம�ம் அவ�ைடய வார்த்ைதக�ல் எந்த �ைறபா�ம் இல்ைல.
அல்லாஹ்�ன் வார்த்ைதக�ல் ஏேத�ம் ெவ�ப்�, �றக்க�ப்�க்கான
வ��ைறகள், ��ம்ப உற�கைள ��த்�க் ெகாள்�தல், மக்க�ன்
வாழ்த்�க்� ப�ல�க்காத அ���த்தல்கள் அல்ல� வாழ்த்� ஸலாம்
�றக்�டா� என்பன ேபான்ற  அ���த்தல்க�ம் �ட உள்ளனவா?
மாறாக, எல்லா �ய ெசயல்க�ம், அல்லாஹ்�ன் வார்த்ைதக���ந்�
�ல�ச்ெசல்�ம் அைனத்� அ���த்தல்க�ம் (உண்ைம�ல்)
ைஷத்தா�ட��ந்� வந்�ள்ளைவயா�ம். இவற்ைறெயல்லாம்
ஊக்��ப்ப� ைஷத்தான் ஆவான். ைஷத்தான் அல்லாஹ்�க்�ம்
அவ�ைடய உண்ைமயான ��வா�கள் அைனவ�க்�ம் ஓர் எ��
ஆவான். ைஷத்தா�ன் அ�ச்�வ�கைளப் �ன்பற்�பவர்க�க்�
அல்லாஹ்�ன் ��ம் அவன� �தர் ��ம் உண்ைமயான நம்�க்ைக
இ�ப்ப�ல்ைல. எல்லா �ய ெசயல்க�ம் அல்லாஹ்�ன் ��ம்,
அவன� �த�ன் ��ம் நம்�க்ைக ெகாண்��ப்பவர்க�ன்
நைட�ைறகளாக இ�ப்ப�ல்ைல. அைவ உண்ைமயான நம்�க்ைக
யாள�ன் நைட�ைறகள் அல்ல.
 
�ங்கள்தான் அந்த [உண்ைம�ள்ள] ஜமாஅத் என்�ம், உங்க�டத்�ல்
தான் இஸ்லாத்�ன் பக்கம் மக்கைள அைழக்�ன்ற ஒ� ஆன்�கத்
தைலவர் (உங்க�க்�) ேமேல இ�க்�ன்றார் என்�ம், ெசார்க்கத்�ற்�
வ�வ�க்�ம் பாைத�ம் உங்க�டத்�ல் தான் உள்ள� என்�ம் உ�ைம 
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ேகா��ர்கேளயானால், �ற�, �ங்கள் (எவ்வா�) அவ்வைக�லான (�ய
மன�ைலையக்) ெகாண்டவர்களாக இ�க்�ன்�ர்கள்? �ங்கள்
(எவ்வா�) ெவ�ப்�ட�ம், பைக�ட�ம் அல்லாஹ்வால் ப��ரணப்
ப�த்தப்பட்ட மார்க்கத்�ன் பக்கம் மக்கைள வ�நடத்��ர்கள்? �ங்கள்
மற்றவர்க�டன் ப�ர்ந்� ெகாள்�ம் ேபாதைனகள் இைவகள்தானா?
இைற ெவ�ப்பா�க�ன் கத� மற்�ம் �ர்க்கத��க�ன் வ�ைக
(ந�த்�வம்) �றந்��க்�ன்ற�, (அைவ) ��த்தப்பட�ல்ைல
என்பைத ���க்க எண்ணற்ற எ�ர்ப்�கைள�ம் சந்�த்�ள்�ர்கள்,
�வாதங்கைள�ம் �ங்கள் நடத்��ள்�ர்கள்; (ஆனால்) இந்த
தற்ேபாைதய (�ற்றாண்�ல்) சகாப்தத்�ல், இந்த தாழ்ைமயான
ஊ�யைன (அவ்வா�) அல்லாஹ் எ�ப்�யேபா� ம�தனால் ேதர்ந்
ெத�க்கப்பட்ட உங்கள� க�ஃபாைவப் பா�காப்பதற்காக ேவண்�,
அத்தைகய சாத்�யங்கைள�ம், அத்தைகய உண்ைமகைள�ம் �ங்கேள
ம�க்�ன்�ர்கள். “மற்றவர்கள் இைற ெவ�ப்பா�கைளப் ெப�வ�
சாத்�ய�ல்ைல என்�ம், ேவ�யா�ம் க�ஃபாவாக ஆக ��யா�"
என்�ம் �ங்கள் �� வ��ன்�ர்கள்.
 
(�ன்னர் �� வந்த) அத்தைகய உண்ைமைய அவர்கள் ம�க்�றார்கள்,
ேம�ம் அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த ��ப்பப்ப�ேய இைறெவ�ப்பா�கள்
மற்�ம் ��த்�வத்�ன் கதைவ�ம் ��யதன் காரணத்தால், அவர்கள்
தங்கைளத் தாங்கேள இ��ப�த்�க் ெகாள்�றார்கள், வரலா�
எவ்வா� �ண்�ம் �ண்�ம் ��ம்��ன்ற� என்பைதப் பார்க்�ேறாம்.
அதாவ�,எப்ெபா�ெதல்லாம் அல்லாஹ்�ட��ந்� ஒ� �தர் வ�ைக  
த��ன்றாேரா (அப்ேபாெதல்லாம்) அவர்கள் அவ�க்� எல்லா
வைகயான ெகட்ட ெபயர்கைள�ம் வழங்����ன்றார்கள். அவர்கள்
அவைர ஒ� ெபாய்யர் என்�ம் ஒ� ைபத்�யக்காரன் என்�ம் �த்�ைர
�த்��றார்கள். (இன்�ம்) அவர்கள் (அவ�க்� இறங்�க்�ன்ற) இைற
ெவ�ப்பா�கைளக் �ட (ெபாய்யான)  "ெவ�ப்பா�கள் என்�
அைழக்கப்ப�பைவ" என்� ��  �த்�ைர �த்����ன்றார்கள்.
அல்லாஹ்�ன் �த�க்� ெச�ம�த்�, அவைரப் �ன்பற்ற
��ம்��ன்ற மக்கைளத் த�ப்பதற்காக ேவண்� அவர்கள் �க�ம்
இ�வான �ைலக்�த் தங்கைள தாழ்த்�க் ெகாள்�ன்றனர்.அவர்கள்
இந்த மக்க�டம், “�ங்கள் ஒ� மந்�ரவா� (ைய அல்ல� ஒ�)
ைபத்�யக்காரைன மட்�ேம �ன்பற்��ன்�ர்கள்”  என்பன ேபான்றவற்
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 வற்ைற ���ன்றனர்.
 
அல்லாஹ்�ன் �த�ன் வ�ைக�டன் இைவயைனத்�ம் நடப்பைத
�ங்கள் கா�ம்ேபா�, இ� அவ�ைடய உண்ைமத் தன்ைமைய
���க்�ன்ற�. ��த �ர்ஆைன ஒ�வர் ப�க்�ம்ேபா�,
அல்லாஹ்�ட��ந்� வந்த அைனத்� �தர்க�ேம ஒேர மா��யாக
ைகயா�ம் �தத்ைதப் ெபற்��ப்பைத காண்�ன்றார். எல்லா வைக
யான ேசாதைனகைள�ம் கடந்� ெசல்லாத அல்லாஹ்�ன் �தர்
எவ�ம் இல்ைல. அல்லாஹ் அவர்கைளத் தன்�ைடய �தர்களாக
எ�ப்�யேபா�, அவர்க�க்� எ��ம் எ�தாக �ைடக்க��ல்ைல.
அவர்க�ன் (��ச்) ெசய்�ைய மக்கள் அைனவ�ம் ஒேர சமயத்�ல்
நம்�(ஏற்�க்) ெகாள்ள��ல்ைல. அவர்கள் அைனத்� வைகயான
ெப�ய ேசாதைனகைள�ம் சந்�த்தனர்; தங்கள் ெசாந்த இரத்த
உற�க�ம் �ட(அவர்க�டம் அவ்வாேற நடந்� ெகாண்ட�).ஒ�
(�ன்னஞ்) ��ய �ட்டம் மட்�ேம அவர்கைள ஏற்�க்ெகாண்ட�.
(அவ்வா�) ஏற்�க் ெகாண்டவர்க�ம் �ட (அவ்வாேற)
�ன்��த்தப்பட்டனர். அவர்கள் [அத்தைகய �தர்கள் மற்�ம் �ன்
பற்�யவர்கள்)]  எல்லா வைகயான ேசாதைனகைள�ம் கடந்�
ெசல்�ன்றார்கள்; அ� எப்ேபா�ம் ஏைழக�ம், ெபா� மக்க�ேம
[�த�ல்] அல்லாஹ்�ன் �தைர நம்� (ஏற்�க்ெகாள்)வதற்கான
��ைப  மற்�ம் அ�ட் ெகாைடையப் ெபற்�க்ெகாள்�ன்றனர். அ�
(அவர்க�க்�) என்ன ேநர்ந்தா�ம் ச�ேய! ஆ��ம் அல்லாஹ்�ன்
�தைர ஆரம்பத்�ல் ஏற்�க்ெகாள்�ம் நபர்க�ல் இப்ப�ப்பட்டவர்
க�ம் இ�க்�ன்றார்கள், (அதாவ�) அவர்கள் அ�ப�க்�ம்
அ�கப்ப�யான �ன்��த்தல்கள் மற்�ம் ேசாதைனக�ன் வா�லாக
கடந்� ெசல்�ன்றார்கள், �ற�, மக்கள் அவர்கைள �றக்க�க்கத்
ெதாடங்�ம்ேபா� (boycott), அந்த அைனத்� ேசாதைனகைள�ம்
தாங்�க் ெகாள்ள ��யாத வைக�லான மக்கள் இைற ெவ�ப்பாட்ைட
�ட்�ம் ெவ�ேய����ன்றனர். ேம�ம் அவர்கள் (ெசய்��ந்த)
உடன்ப�க்ைகைய( ைபஅத்ைத)�ம் ��த்� ���ன்றனர்.
 
அல்லாஹ்�ன் �த�ன் (இைற ெவ�ப்பாட்�ன்) வட்டத்ைத ஒ�ங்
�ைணக்�ம் (�ட்டத்�ல்)  நயவஞ்சகர்கைளச் சார்ந்த நபர்க�ம் �ட
உள்ளனர். (அவர்கள்) �ழப்பத்ைத மட்�ேம உ�வாக்��ன்றனர். ேம�ம்,    
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அவர்கள் (இங்�) வந்� எல்லா வைகயான ெபாய்கைள�ம் �ைனந்�
உ�வாக்��ன்றனர். அதன் �ன்னர் இைற ெவ�ப்பாட்���ந்�ம்
ெவ�ேய� அத்தைகய ெபாய்கைள பரப்ப�ம் ெசய்�ன்றனர். அவர்கள்,
அத்தைகய அைனத்� இைற ெவ�ப்பா�கள், அைடயாளங்கள் மற்�ம்
அ�ட்ெகாைடகைள�ம் �ட (ெபாய்யான) ெவ�ம் பழங்கைதகள் தான்
என்�க் ��வதற்�ம் ��ந்� ���ன்றார்கள். இன்�ம் அவர்கள்
அல்லாஹ்�ன் �தர் ��ம் �ட ''அவர் மற்ற �த்தகங்க�ன் க�த்ைதத்
��� (நகல் எ�த்�) அவற்ைறெயல்லாம் (இைற)ெவ�ப்பா�களாக
வழங்��றார்'' என்� �ற்றம் �மத்��றார்கள். ந���ல்லா� �ன்
தா�க் (இைறவன் அவ்வா� இல்லாமல் ஆக்�வானாக!)
 
இன்� நான் இங்ேக, இந்த ெவள்�க்�ழைம �த்பாைவ ��த்த
ேவண்�ய அவ�யம் ஏற்பட்�ள்ள�., இல்ைலெய�ல் அ� �க
�ண்டதா���ம். ஜமாஅத் அஹ்ம�ய்யா��ள்ள மக்க�ன் �ரச்�ைன
கைளக் ேகட்க வந்த �ர���க்� நான் �ளக்���ந்த க�தத்ைத�ம்
(இத்�டன்) இைணத்தால் பய�ள்ளதாக இ�க்�ம். ேம�ம், அந்த
�ர����ம் ஏற்கனேவ ��ம்�ச் ெசன்� �ண்ட காலமா��ட்ட�.
ஆனால் அவ�டன் சம்பந்தப்பட்டவர்க�க்� இப் ேபா�வைர
அவர்கள� �ரச்�ைனக�க்��ய ப�ல்க�ம் �ைடக்க �ல்ைல;
ச�யான நடவ�க்ைக�ம் எ�க்கப்பட�ல்ைல.
 
(நான் அவர்க�க்� ப�ல�ப்பதற்கான வாய்ப்ைப�ம்
வழங்���ந்ேதன். �ண்ட காலம் காத்��ந்ேதன், (ஆனால்) இப்ேபா�
அந்த க�தத்�ன் உள்ளடக்கத்ைத ெவ���வதற்கான ேநரம்
வந்��ட்ட�). ஆ��ம், அந்த க�தத்ைத (இந்த) ெவள்�க்�ழைம
�த்பா�ல் என்னால் ப�க்க ��யா�. ஆனால் (நம�)
இைணயதளத்�ல் இந்த ெவள்�க்�ழைம �த்பா�டன் இைணத்�
[அதன் அசல் ஆங்�லத்�ல்] ெவ��டப்ப�ம். இன்ஷா-அல்லாஹ்.
 
இந்த ெசாற்ெபா�ைவ ��ப்பதற்� (�ன்), அ�யாைம�னாேலா
அல்ல� �� அ��டேனா அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கைள (�க�ம்
��ம்பத்தகாத வைக�ல்) �மர்�க்�ன்றவர்க�க்� நான்
அ���த்��ன்ேறன்: அவர்கள் அல்லாஹ்�ன் �ன் �ற்��மாக
மனந்��ம்ப ேவண்�ம். அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கள் என்ப� ஒேர ஒ� 
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சகாப்தத்�ற்� மட்�ேம உ�த்தானதல்ல. அைவ இ��நாள் வைர
ெசல்�ப�யாகக் ��யதா�ம். அல்லாஹ்�ன் சட்டங்க�ல் எந்தெவா�
மாற்றத்ைத�ம் ெகாண்�வர நமக்� (எந்த) உ�ைம�ம் இல்ைல.
அவற்ைற நாம் �மர்�க்க�ம் �டா�.
 
நாம் நம� அ�யாைம�னால் எைத�ம் ���டக்�டா� என்ப�ல்
��தல் கவனம் எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். (இல்ைலெயன்றால்) அ�
(நம�) நம்�க்ைகைய (ஈமாைன) இழக்கச் ெசய்� ��ம். அல்லாஹ்
�ன் சட்டங்கள் �ஷயத்�ல்  நாம் பயன்ப�த்�ம் ெசாற்கைளத்
ேதர்ந்ெத�ப்ப�ல் �க�ம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம். நாம்
எ���ன்ற ேபா�ம் �ட (அதனால் அல்லாஹ்�ன் ��ப்பத்�ற்�
எ�ராக எதைன�ம் எ�� �டாமல்] நம� ேபனாைவ கட்�ப்ப�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம்.
 
நாம் ஓர் இஸ்லாமல்லாத நாட்�ல் வாழ்ந்� வ��ன்ேறாம்; அல்லாஹ்
�ன் சட்டங்கைள ம�க்காம�ம், �மர்�க்காம�ம் அந்த (நாட்�ன்)
சட்டங்கைள நாம் ம�க்�ன்ேறாம். ம�தைன ��ப்�ப்ப
�த்�வதற்காக (ேவண்�) அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கைள இ��ப�த்�
�டா�ர்கள். அல்லாஹ் மற்�ம் அவன� ��த்�தர் (ஸல்) அவர்கைள
�ட�ம் உங்கள் தைலவ�க்� �க்�யத்�வம் ெகா�த்��டா�ர்கள்.
�ங்கள் எைதப்பற்�யாவ� அ�ந்��க்க�ல்ைல என்றால்,
அைம�யாக இ�ப்பேத �றந்த�. அைம�ைய ேப�ங்கள். எவ்
(�ஷயத்)�ல் உங்க�க்� அ�� ஞானம் இல்ைலேயா, அ� பற்�ய
ேபச்�ல் ஈ�படேவண்டாம்; �ங்கள் இைறச் சட்டங்க�க்� எ�ராக
ெசல்லக்�டா�; (அவ்வாறா�ன்) அ� உங்க�க்� (ெப�ம்) �ன்பத்ைத
த�வதாக அைம�ம். ேம�ம் உங்கள் �� இைறத்தண்டைன �க
�ைரவாக ��ந்� ��ம். அ� உங்க�க்� �க�ம் க�ைமயானதாக
இ�க்�ம்.
 
இந்த ெசாற்ெபா�ைவ (�க�ம்) ஆழமாக ��ந்� ெகாள்வதற்�
அல்லாஹ் உங்க�க்� உதவட்�மாக என்� நான் �ரார்த்�க்�ேறன்.
ஆ�ன்.
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அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கட்டைளக்� ஒ�ேபா�ம் மா�

ெசய்வதில்ைல. அவர்க�க்� எந்தக்கட்டைள இடப்பட்

டா�ம் அதைன அவர்கள் நிைற ேவற்�கிறார்கள்.

(அப்ேபா� �றப்ப�ம்:) “நிராகரிப்பாளர்கேள! நீங்கள்

இன்� எந்தச் சாக்�ப் ேபாக்�ம் ெசால்லாதீர்கள். நீங்கள்

ெசயல்பட்�க் ெகாண்��ந்ததற்� ஏற்பேவ உங்க�க்�

�லி ெகா�க்கப்ப�கின்ற�.”     

 ٰيۤاَّيَُها اّلَِذْيَن َكَفُرْوا لَا تَْعَتِذُروا اْليَْوَمؕ 

ُلْون
َ
ا تُْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تَْعم

َ
 اِّنَم

அல் �ர்ஆன் 66:8


