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ஆ��ய� ப�க�

அ���ள வாசக�கேள,

உ�க� �� எ�லா�வ�ல இைறவ�� சா����, அ���, ��ைப��
உ�க� �� உ�டாக��மாக.! 

நா� த�ேபா� வா���� ெகா������ காலமான� �க�� க�னமான காலமாக
இ���ற�. இ�����,  இ� ஒ�வ�� ெசய�கைள� �ர�ப�� பத���,  அவ�
த�ைனதாேன �ற�த �ைற�� �������ெகா�வத��� உ�ய �ற�த ஒ�
காலமாக�மாக இ���ற�. ேம��,  இ�த உலக� அ�ைவ ேநா��� ெச�
வதாக�� உ�ள�. அ���, �ர���டவசமாக, இ�த அ�� எ�ப� ம�த��
ைகக�னாேலேய ெகா�� வர�ப�டதாக இ���ற�. ேம��, ம�த�ல� ���த
ஆப��� உ�ள�. அ���, இ�த அ�ைவ ம�த�கேள த�க���� ெகா��
வ�பவ�களாக இ����றன�.

ம�த வா��ைக எ�ப� �க�� ��தமானதா��. அதாவ�, எ�லா ம�க��,
���பாக, எ�லா� வ�ல இைறவ�ைடய உ�ைமயான ந���ைகயாள�க��,
ம�த�ல� எ�பைத��, ம�த�ல��� சாரா�ச� எ�பைத��   த�க����
பா�கா�க �ய���க ேவ���. ேம��, அ�த ம�த�ல�ைத �ய ேப���
களா��, எ�ண�களா��, ம��� ெசய�களா��   �ைத�ப� எ�ப��
�டா�.

நா� இ�ேபா�ற ஒ� கால�க�ட���, அதாவ�, இ�ேபா�ற  ஒ� அ�����த
கால�க�ட��� வா���ேறா�. இ��, அ�லா� (���) தன� �தைர ஒ�
வ�கா��யாக��, ம��� தைலவராக��   உ�க� அைனவ���� அ���
��ளா�. இ�����, இ� ஒ� க�னமான காலமாக�� இ���ற�. இத��ல�,
ம�த�லமான� அவன� இைற� ெச��ைய��, ம���  அைழ�ைப��
ேக�காம� கவனம�றதாக இ���ேமயானா�, அ� ம�த  இன���� அ����
ேம� அ�ைவ ஏ�ப��த���யதாக இ����.

ேம��, வான�க�, ம��� ���ைடயவ ஆ��ைய உைடயவனான நம�
ெகாைடயாள�மான, ஒேர இைறவ�மான எ�லா� வ�ல இைறவ�� ஒ�
�தராக, என� தா�ைமயான அ��ைர எ�னெவ�றா�; ��க� உ�க�
ெசய�க���, எ�ண�க��� இ���� எ�லா �ைமகைள�� ைக���
���, அவ�ட� வண�க வ�பா�கைள� ெகா�ேட ���ப ேவ���
எ�பதா��.
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ேம��,த���வமானவ��,ஈ�இைணய�றவனானவ�மான  அ�லா���
ம�த��� ��ண��க�ப���ள கால�க�ட���, அவ� த�ைன �������
ெகா�ள��ைலெய�றா�, அவ� த�ைன இழ��� ேபாக���யவனாக
ஆ�����றா�. அ�ம��ம��, ம�த�ல� ��வ�� �ர��யைட��,
காணாம� ேபாக���யதாக�� ஆ����.

உலக� ேதா��ய நா�����, எ�லா�வ�ல இைறவ� எ�ேபா��  ம�கைள
ேநரான பாைத�� வ�தட�� ெச�வத���, ம��� அவ�கைள �ைமகைள��,
அைன�� �ய வ�கைள�� ��� �ல��வத��� த��ைடய ேத��ெத�
�க�ப�ட �த�கைள அ�����றா� எ�பைத �ைன�� ெகா���க�.
அதாவ�, உ�ைமயான அ�ைவ ெப����பவ�க� ம��ேம, இ�த� ெச��ைய
����ெகா�பவ�களாக இ����றன�. ேம��, அ��, ம��� ��த�
எ�பத�கான ஒ� �ைழ�� வைக��,  அவ� எ�லா உ�ள�கைள��
�ற�பத���, ம��� இத��ல�, அவ�க� ஒேர இய�கமாக ஒ��ைண��
ம�த ேநய�ைத��, ம��� உ�ைமயான ந���ைகைய�� கா�பா��வத���
நா� எ�லா�வ�ல இைறவ�ட� �ரா��தைன ெச���ேற�.

இ�த கால�க�ட� உ�ைம�� ஒ� �க�� க�னமான கால�க�டமாக உ�ள�. 
அதாவ�, நா� எ�லா இட�க���, அைன�� வைகயான ேபர��கைள
கா��ேறா�: அைவ,  ெகா�ய ைவர�களாக��, ெதா��ேநா�களான,
ெகாேரானா  ைவர� (ேகா��-19) ஆக��, அ�ச�� எ���களாக��,
���களாக��, ேமாத�களாக��, �ப���களாக��, ெவ�ளமாக��, �ல�
ச��களாக��,  கா����யாக��, நம� ��, ம���  கடைல அ����
ெப�ேரா�  க��களாக��, கட� ெகா�ைளய�களாக��, ேபாைத�ெபா��
��பைனயாள�க�,  ம��� �ல�களாக��, ம��� ந��ைடய  ச�க�, ம���
ம�த�� ந���ைகைய��,  மனசா��ைய��  அ���� அைன�� வைகயான
�ைமகளாக��   இ����றன. ேம��, ம�த�க�ைடேய ம�தேநய� எ�ப�
நா��� நா� அ���� ெகா�ேட இ���ற�. அத�� நா� ஒ� ������� 
ைவ�க ேவ���!

ேம��, ஒேர இைறவனா�ய உ�ைமயான இைறவ�ட���� ேதா��ய
அைன�� மா��க�க�� சமாதா�ைத� ப��ேய ேபா����றன. இ�����,
இ�த சமாதான� எ�பைத� பா�கா�க ேவ��ெம��, ந��ைடய
�ைமக���� ஒ� �������ைய ைவ��, உ�ைமயான இைறவ�ட�
����மாக ��ப��த �ைல��� நா� ���பேவ���. 
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ேம��, இ�த ��ப�தைல��, இ�த அைம�ைய��, இ�லா� ம��ேம நம��
தர���� எ�பதா��. அதாவ�, இ�லாேம அ�த மா��கமாக உ�ள�. ேம��,
எ�லா�வ�ல இைறவனா�ய அ�லா�ைவ� த�ர ேவ� எவரா��,
உ�ைமயான வா��ைக �ைற எ�பைத�� ேம�ப��த ��யா�. 

ஆகேவ, அ�லா��� �த� எ�ற �ைற���, அவ� �ற����   வ�த ஒ�
ந�ல ஆேலாசக� எ�ற �ைற���, எ�லா�வ�ல இைறவ�� ஒ��த�
���ைரைய� ெகா���ள இ�த வா��ைக �ைற�� உ�கைள அைழ�ப�
எ�பேத என� கடைமயாக உ�ள�. ேம��, இ�லா��டனான ஒ� ேபா�யான
ெதாட��னா��, ம��� அதைன சா��ததா�� ம��ம�லாம�, நம� அ�றாட
வா��ைக��� உ�ைம இ�லா�ைத உ��யாக கைட����பதாக��, ம���
ந��ைடய ஒ�ெவா� ெசய���, ��தைன��� இ�லா�ைத உ�வா��
ெகா�வதாக�� இ��தா�, இ�   ந��ைடய வா��ைகைய பா�கா�க ����.
ேம��, ஒ�வ� உ�ைமயான ���மாக இ��க மனதள��� தயாராக இ���,
எ�லா�வ�ல இைறவ� அவ�ட���ேதா, அ�ல� அவ�ட���ேதா எ�ன
�����றாேனா, அத�ேக�ப  அவ�� வா��ைகைய�� க�டைம�க ேவ���.
ேம��, இ�தைகய �ைறைய, எ�லாமவ�ல இைறவ� ெதா�ைகக��
�லமாகேவ சா��யமா����ளா�. ேம��, ெதா�ைகேய, அ�தைகய ஒ�
ஆ�த� எ�பதாக�� உ�ள�. இ�ேவ அைன�� �ய எ�ண�கைள��
����வத���, ம��� எ�லா�வ�ல இைறவ�� பைடைய நா��� நா�
பல�ப��த�� ����.

ஆகேவ, உ�ைமயான ஸஹாபா�க� அைனவ����, ம��� ம�த�ல�
அைன����� என� தா�ைமயான அ��ைர எ�னெவ�றா�, ��க�
மனசா��ேய இ�லாத   �ல��களாக இ�லாம�, மனதள�� ந�ல ம�த�
களாக��   இ��க ேவ���. ேம��, ��க� உ�கைள ந�ல ம�த�களாக
�ைல����� ெகா���ேபா�,   எ�லா�வ�ல இைறவ�ைடய ஒ� ந�ல
அ�யாராக இ��பத� �லமாக��, ��க� உ�கைள ஆ��க ��யாக��
�ைல����� ெகா�ள����. ேம��, உ�க� �ரா��தைனக�� அவைன
�ைன���வத� �லமாக��, ம��� ம�த�ல���� ேசைவ ெச�வத�
�லமாக��, உ�கள� ேநர�ைத அவ��காக அ��ப���ெகா�ள   ����.
அதாவ�, ம�த�ல����  ெச��� ேசைவயான� எ�லாமவ�ல இைறவ�
�கான ேசைவயா��.
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(ெமா�யா�க� இஃபா�மா சா�பா அவ�க�) 
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அ�� ப�க� 

வ�ஸலா�.. 

��கர� �ரா��� சா�� 

அ�� ஜமாஅ�  த��நா� 

ஜமாஅ��� ஸ�� அ� இ�லா�



இைறவன் �ய்ைமயானவன், அவ�ைடய
வார்த்ைதக�ம் �ய்ைமயானைவ. உலகம் ேதான்�ய
நா���ந்�, அவன் தன்�ைடய அ�யார்க�டம் ேப�
வ��ன்றான். அவன் தன்னால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட
அ�யார்கள், மற்�ம் �தர்க�டம், அவர்கள் சாதாரண
ஆண்களாக இ�ந்தா�ம், சாதாரண ெபண்களாக இ�ந்
தா�ம்  �கச் �றப்பாக ேப�வ��ன்றான்.  அதாவ�,
ேபா�ப்பவர்க�ெலல்லாம் �க �றந்தவனான
(அல்லாஹ்�ன்) பா�காப்�ன் �ழ், அவர்கள் �க�ம்
நல்ெலா�க்க�ைடயவர்களாக உள்ளனர். அவர்கள்
எ�ைமயான, மற்�ம் உன்னதமான ��ம்பங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்களாக�ம் உள்ளனர். ேம�ம், அல்லாஹ்
அவர்க�ைடய  நன்ம�ப்ைப உயர்த்�, அவர்க�க்� ஒ�
ப�ைய�ம் வழங்�, அவர்க�டன் ேபச�ம் ெசய்
�ன்றான். இ�, அல்லாஹ் ஒ�வேன (அதாவ�,
ஏகத்�வத்ைத) மக்க�டத்�ல் ேபா�க்கேவண்�ம்
என்பதாக உள்ள�. ேம�ம், அல்லாஹ் அைனத்�
ந�மார்கள், மற்�ம் �தர்க�க்�ைடேய ெப�மானார்
�ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்கைளேய ந�மார்க�
ெலல்லாம் �தன்ைமயான ந�யாக�ம், �றந்த
ந�யாக�ம் ேமன்ைமப்ப�த்��ள்ளான். �ச்சயமாக,
அல்லாஹ்ேவ அவர்க�க்� கற்�ப்பவனாக�ம்,
அவர்க�ன் வ�காட்�யாக�ம் இ�க்�ன்றான். ேம�ம்,
இந்த அசாதாரணமான எ�ைம�ம், ஆழ்ந்த
இைறபக்��ம் ெகாண்ட இந்த ஆன்�க ம�தர்
�லமாகேவ, 
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இைறவன் தன்�ைடய இ�� ேவதத்ைத அத�ைடய உண்ைமயான வ��ல் ம�ைம நாள் வைர
பா�காக்கேவண்�ம் என்�ம் ��ம்��ன்றான். ேம�ம், அல்லாஹ்�ன் இத்தைகய இைறச்
சட்டங்க�ம், ��த வார்த்ைதக�ேம ��த ��க்�ர்ஆனாக ஆ��ள்ள�.

ேம�ம், ஒ�க்காலக்கட்டத்�ல் ம�தன் இைறவ�ன் ��ள்ள தன� நம்�க்ைக, மற்�ம்
கடைமப்ைப பற்�ய சாராம்சத்ைத �ந்�க்காதவா�, அந்த ஒேர இைறவைன மறந்��டேவா,
அல்ல� அவன்பால் ெசய்�ம் வணக்கத்ைத ஒ� சம்�ரதாயப் பழக்கமாக ஆக்�க்ெகாள்ளேவா
�ய�ம்ேபா�, அல்லாஹ் இந்த எ�யவனான என்ைன 'ஈமாைன உ�ர்�ப்பராக' எ�ப்��ன்றான்.
ேம�ம், என் காலத்ைத ேசர்ந்த மக்க�க்� ��க்�ர்ஆ�ன் உண்ைமயான சாராம்சத்ைத�ம்,
மற்�ம் �ளக்கத்ைத�ம் அ���த்�வ�ம் என்�ைடய ப�க�ல் ஒன்றாக�ம் ஆக்��ள்ளான்.
�ச்சயமாக, இைறவ�ைடய வசனங்கள்யா�ம் ஒ� எல்ைலயற்ற ஆன்�க கடலாக உள்ள�. இ�ல்
அ�கமாக �ழ்�கக்��யவர், அவற்���ந்� அ�கமாக இைறஞானத்�ன் அழைக ர�த்�
உணர்ந்� ெகாள்ளலாம். ேம�ம், ��த ��க்�ர்ஆ�ன் �ளக்கங்க�க்� எந்தெவா� ���ம்
�ைடயா� என்பைத�ம் அவர் அ�ந்�க் ெகாள்ளலாம். �ச்சயமாக, இ� ஒ� ஞானத்�ன்
ஊற்றா�ம். ேம�ம், ��க்�ர்ஆைன உ�ர்�ப்பவர்களான அல்லாஹ்�ன் �தர்களால் மட்�ேம,
இ� ��த்� ம�ைமநாள் வைர �ண்�ம் �ண்�ம் �ளக்�க் �ற���ம்.

இக்காலத்�ல் என்�ைடய வ�ைக�ன் ெபா�ட்�, இந்த எ�யவனான என்�� அல்லாஹ்
தன்�ைடய எல்ைலயற்ற அ�ளா�ம், க�ைணயா�ம் ��த ��க்�ர்ஆ�ன் ஞானத்ைத
அ���ள்ளான். ேம�ம், இப்��த ��க்�ர்ஆ�ன் �ளக்க�ைரக்� 'அல்-அ�ம் தஃப்��ல்
�ர்ஆன்' என்� ெபய��மா�ம் கட்டைள�ட்�ள்ளான்.

ஆகேவ, இன்ைறய உலக மக்க�ன் �ன்பாக, ��க்�ர்ஆ�ன்  �ளக்க�ைர�ன் �தலாவ�
பாகத்ைத அ��கப்ப�த்�வ�ல் நான் ெப�ம் ம�ழ்ச்� அைட�ன்ேறன். ேம�ம், அல்லாஹ்
உண்ைமையத் ேத�பவர்க�ன் ஞானத்ைத வ�ப்ப�த்�வதற்�ம், அவர்கள் இந்த
�ளக்கங்க���ந்� நன்ைம அைட�ம் ெபா�ட்� அவர்க�ைடய உள்ளங்கைள ஒ�ரச்
ெசய்வதற்�ம், மற்�ம் அ�லங்க�க்ெகல்லாம் இைறவனா�ய அல்லாஹ்�டம் தன்ைன
ஒப்பைடப்பதற்�ம்   எல்லாம் வல்ல இைறவைன நான் �ரார்த்�க்�ன்ேறன், ஆ�ன்!
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�ர் இைறஞானத்�ன் �� தாகமாய் இ�க்�ன்�ர்! இக்காலத்�ல், அவ�ைடய
இைறஇ�ப்�, மற்�ம் இைறெவ�ப்பாட்�ன் ஒ� அைடயாளமாக, இைறவனால்
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ஆன்மா�ல் இ�ந்� இைறஞான ஆ�கள் ேவகமாகப்
ெப�க்ெக�த்�  �ன்ேன� ெவ�ேய��ன்றன. ம�தர்கேள! ம�த�லத்�ற்கான
அவ�ைடய ���றாத வார்த்ைதக���ந்� ெவ�ப்பட்ட அவ�ைடய
இைறச்ெசய்�ைய உங்க�க்� அ�ப்பதன் �லமாக, என்�ைடய கடைமகைள
ெச�த்�யதாக �ங்கள் எனக்�ச் சாட்�க் ���ர்களாக! அல்லாஹ், யா�க்�
உண்ைமயான ேநர்வ�ைய நா��றாேனா அவர்க�க்� ேநர்வ�க்காட்�வானாக! அ�ன்!

அ�லங்க�க்ெகல்லாம்  இைறவனா�ய அல்லாஹ்�க்ேக, 
எல்லாப் �க�ம் உ�ய�!

ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�ஃபத்�ல்லாஹ்

��ர் அஹ்ம� அ�ம் 

ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் 

01 �சம்பர் 201216 �ஹர்ரம் �ஜ்� 1434
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இைறப்�றத்�ல் இ�ந்� மாெப�ம் அ�ளாக
ேதான்�ம் இமாம்கைள பற்�ய ஹசரத்
இப்றா�ம் (அைல) அவர்க�ன் ஆன்�க
சந்த�க்� அல்லாஹ் வழங்�ய வாக்���ைய
பற்� ஹசரத் �ஸ்�ஹ் ம��(ர�) அவர்கள்
இவ்வா� �ளக்�- �ன்றார்கள்:- 

2404. Commentary

ப��த்த �ர்ஆன் 2:125-ல் ��ப்�டப் பட்�ள்ள
�ரார்த்தைனைய �ைறேவற்� வதற்காக
இைறவன் இப்ரா��ன் சந்த��ன�ட��ந்�
மார்க்க தைலவர்கைள (இமாம்கைள) ேதர்ந்
ெத�த்தான். தம்ைமப் �ன்பற்�பவர்க�ட
��ந்� ஒவ்ெவா� காலகட்டத்��ம் ஆன்�க
�ர்��த்தவா�கைள எ�ப்�வ� ெதாடர்பாக
இேத ேபான்றெதா� வாக்���ேய ��த
ந�(ஸல்) அவர்க�க்�ம் வழங்கப்பட்ட�.
(�ச்சயமாக ஒவ்ெவா� �ற்றாண்�ன் ஆரம்பத்
��ம் இைறவன் இந்த உம்மத்�ற்� அவர்கள�
மார்க்கத்ைத �ட்ெட�க்�ம் ஒ� �ர்��த்த
வா�ைய �ய�ப்பான்-அ�தா�த்).

இ�த வா���த�யான� ப�ரபலமான
ப�ரா��தைனய��� அட�க� உ�ள�,
அதாவ� த�த��,

அல்லாஹ்ேவ! � (ஹஸ்ரத்) இப்ரா��ன் ��
எவ்வா� அ�ள் ��ந்தாேயா அ� ேபான்�

((ஹஸ்ரத்) �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�ன் ��ம்
அ�ள்��வாயாக! ..

ஆன்�க �ர்��த்தவா�கள் (ஹஸ்ரத்)
இப்ரா��ன் சந்த��ன�ைடேய ெதாடர்ந்�
ேதான்�வந்தார்கள், �தர் களால் ஈசா (அைல)
அவர்கள் �ராகரக்கப்பட்டதன் �லம், அவர்கள்
எல்லா காலத்�ற்�ம் அந்த அ�ைள இழந்�
�ட்டார்கள், 
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வாக்க�க்கப்பட்ட �ர்��த்தவா� ஹஜ்ரத் �ர்ஸா ப��த்�ன் மஹ்�த்
அஹ்மத்(ர�)

இ�லா�ைத �����த� ெச�வத�காக ஒ�ெவா� ��றா���� ஹ�ர�
ந�(ஸ�) அவ�கைள ��ப��பவ�க�ட���� ஆ��க தைலவ�க�

(இமா�க�) இ�ேபா� எ��ப�ப���றா�க�, அவ�க� இ�� கால� வைர
ெதாட��� (அ�த �����த�) ெச�� ெகா����பா�க�

ேம�ம் ேமற்�றப்பட்ட (2:125) �ரார்த்தைனைய �ைறேவற்�வதற்கான �ன்ன��ப்�
இஸ்மா��ன் சந்த�க்� மாற்றப்பட்ட�.இஸ்லாத்ைத �ர்��த்தம் ெசய்வதற்காக
ஒவ்ெவா� �ற்றாண்��ம் ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்கைள �ன்பற்�பவர்க�ட��ந்�
ஆன்�க தைலவர்கள் (இமாம்கள்) இப்ேபா� எ�ப்பப்ப��ன்றார்கள், அவர்கள் இ��
காலம் வைர ெதாடர்ந்� (அந்த �ர்��த்தம்) ெசய்� ெகாண்��ப்பார்கள்.த�த்ஷ�ஃ�)ல்
உள்ள �ரார்த்தைன�ன் �ைறேவற்றமான� இப்ரா�ம்(அைல) அவர்கள் ��  ஹஸ்ரத்
ந�(ஸல்) அவர்கள� ேமன்ைமைய �ைல��த்��ன்ற�, ஏெனன்றால் (ஹஸ்ரத்) ஈஸா
ந�க்�ப் �ற� இப்ரா��ன் சந்த��ன�ைடேய ஆன்�க தைலவர்கள் (இமாம்கள்)
ேதான்�வ� ��த்�ப்பட்� �ட்ட�,(தற்ேபா�) அவர்கள் அவைர (அதாவ� ந�(ஸல்)
அவர்கைளப்) �ன்பற்�பவர்க�ைடேய இந்த உலகம் ��த்��க்�ன்ற வைர ெதாடர்ந்�
ேதான்�க் ெகாண்ேட��ப்பார்கள்

( ENGLISH W/ 5 VOL. COMMENTARY (2018) 
Page no:2101-2102 )
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---
ஸஹ�� அ� ஃபர� -��தா���� சாஹ��ஸஹ�� அ� ஃபர� -��தா���� சாஹ��ஸஹ�� அ� ஃபர� -��தா���� சாஹ��      அவ�க�அவ�க�அவ�க�

ஸ�� �காரி அ�த�யாய� : 65 த�����ஆ� வ�ள�க�ைர 4897 ம��� 4898

உ � ேரா � ட �  ெதா ட � �  

�த� இத�� ெதாட��� பாக� -2..

அன்னார் (அைல) அவர்கள் இந்த வசனத்ைத பற்�
இவ்வா� ��ப்���ன்றார்கள்:-

(ேம�� இ�வைர அவ�க�ட� ேசராத
ம�றவ�க���ைட��� (அவைர எ���வா�)

எ�ற (62:3)
 

��க்�ர்ஆன் வசனத்�ன்ப� �ர��ம்பமான
�ைற�ல் நான் அேத காத்த�ல் அன்�யாவாக
இ�க்�ேறன் என்பைத நான் பல�ைற�ம்
���ள்ேளன். ேம�ம் இன்���ந்� 20
ஆண்�க�க்� �ன் நான் ெவ��ட்ட
பரா�ேன அஹ்ம�ய்யா என்ற ��ல் என்
ெபயைர இைறவன் �ஹம்ம� என்�ம் அஹ்ம�
என்�ம் ��, என� வ�ைகைய ஹஸ்ரத்
�ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் வ�ைக என்ேற
���ள்ளான்.

ஆனால் காத்த�ல் அன்�யா �ஹம்ம� �ஸ்தபா
(ஸல்) அவர்க�ன் ந�ெமா��ன் அ�ப்பைட�ல்
அவர்கள் பலர் என்ப�ம் காத்த�ள் �லபா ஹசரத்
ம�ஹ் ம�� (அைல) அவ்வா� ேதான்�வார்கள். 

அன்னா�ன் �ம்பங்கள் என்ப�ம் இன்�ம்
�ளக்கமாக ேதான்றக்��யவர்கள் ஒ�வரல்ல
பலர் என்ப�ம்அவர்கள் அைனவ�ம் ஹசரத்
�ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் �ம்பங்களாக
இ�ப்பார்கள் என்ப�ம் ெத�வா�ன்ற�. 

ஆனால் ம�ஹ் மார்கள் ஒ�வர்தான் என்ற
ெகாள்ைகைய �ைலநாட்ட �ஜா�கள் இந்த
ந�ெமா��ல் உள்ள பலர் என்ப� ஹசரத்
ம�ஹ் (அைல) அவர்கைள �ன்ெதாட�ம்
க�ப�ல்ம�ஹ்கள் தான் என்ற அ�ப்பைட
ஆதாரம் இல்லாத ஒ��ைலப்பாட்ைட �ன்
ைவக்�ன்றனர் இதற்காக அவர்கள் ேதான்றக்
��யவர்கள் சல்மான் பார்� (ர�) அவர்க�ன்
ெபௗ�க சந்த�யாக இ�ப்பார்கள் என்ற
இஸ்லாத்�ற்க்� �ற்��ம் ஒ� மா�பட்ட
க�த்ைத �ன்ைவக்�ன்றனர்

ஆனால் சந்த�கைள பற்� ���ரா�ல்
அல்லாஹ் ��ப்��ம் ேபா�
 

��சயமாக  உம� பைகவேன ஆ�
ச�த�ய�றவ�.

( �����ஆ� 108: 4 )
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�ஹம்ம� என்றால் �க�ம் பாராட்டப்பட்டவர்
என்� ெபா�ள். அவர்கள் ந�த்�வத்�ற்�
உ�ைம ேகா�வதற்� �ன்ேப, அன்னா�ைடய
ெசாந்த மக்கள் அவர்கைள உண்ைமயாள
ராக�ம், நம்பகமானவராக�ம் அ�ந்��ந்
தார்கள்.

இஸ்லாத்�ன் �ய ��ந�(ஸல்) அவர்கள்
�ன்� மகன்க�க்�ம் நான்� மகள்க�க்�ம்
தந்ைதயாவார்கள். கா�ம் மற்�ம் அப்�ல்லா
என்� ெபய�டப்பட்ட என்ற இரண்� மகன்க�ம்
தயாப் மற்�ம் தா�ர் ��ம்பத்�ல் ஹஸ்ரத்
க�ஜா(ர�) அவர்க���ந்� �றந்தவர்கள்.
மற்ெறா� மகன், இப்ரா�ம்,�ற்காலத்�ல்
அவர்கள� ��ஸ்தவ (�ப்�யா)) மைன�
யா�ய ஹஸ்ரத் ம�யா���ந்� �றந்தார்கள்,
(�ன்னர் ம�யா(ர�) அவர்கள் �ஸ்�ம்
ஆனார்கள்). �த�ல் �றந்தவர் கா�ம்,
அவ�க்�ப் �ற�, அர� வழக்கப்ப�, ��த
ந�(ஸல்) அவர்கள் தன்ைன அ�ல் கா�ம்
(அதாவ� கா��ன் தந்ைத) என்� அைழத்
தார்கள், கா�ம், இஸ்லாத்�ன் வ�ைகக்�
�ன்னேர, தம� இரண்டாவ� வய�ல்
மர�த்� �ட்டார். கா��க்� அ�த்தப�யாக
(�றந்தவர்) அவர்கள� �த்த மகள் ைஜனப்
என்ற ெபயர் ெகாண்டவர் ஆவார்கள். அவ�க்�
அ�த்ததாக மகள்கள் �ைகய்யா, உம்�
�ல்�ம், மற்�ம் அைனத்� மகள்க��ம்
இைளயவராக பாத்�மா இ�ந்தார்கள். ��த
ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்க�க்�ம், ஹஸ்ரத்
க�ஜா (ர�) அவர்க�க்�ம் இைளய சந்த�யாக
(ப் �றந்தவர்) அப்�ல்லாஹ் ஆவார்கள், அவர்
இஸ்லாத்�ன் வ�ைகக்� �ன்னேர �ழந்ைதப்
ப�வத்�ல் காலமானார்கள்.

ஹஸ்ரத் க�ஜா(ர�) தன� �ந்ைதய
கணவர்க�ட��ந்� இரண்� �ழந்ைதகைளப்
ெபற்றார்கள், ஒ�வ�ட��ந்� ஒ� மகைன�ம்,
மற்ெறா�வ�ட��ந்� ஒ� மகைள�ம்
ெபற்றார்கள், இ�வ�ம் �ந்த் என்� அைழக்க
ப்பட்டனர். ெவ�ப்பைடயாக, (அந்த) �ழந்ைத
கள் தங்கள் தந்ைத�ன் அந்தந்த ��ம்பங்
க�டன் தங்���ந்தா�ம் �ட, பாசத்ைத�ம்
ப��கைள�ம் ெபற்�ச் ெசல்ல,அவ்வப்ேபா�
(ஹஸ்ரத் க�ஜா(ர�)) அவர்கைளப் பார்த்�
ெசல்ல வ�ைக தந்தார்கள்.

 

மகன், �ந்த் இப்� அ� ஹலா அவர்கள் தன�
மாற்றாந் தந்ைதயா�ய ந�(ஸல்) அவர்க�டன்
அ�கம் ஒன்���ந்ததாகத் ெத��ற�, �ற்கால
த்�ல் அவர் இஸ்லாத்�ல் இைணந்தேபா�,
��த ந� (ஸல்) அவர்கைளப் பற்� �க�ம்
ஆர்வத்�டன் (இவ்வா�) எ��னார்: “(ந�(ஸல்))
அவர்கள� வாய் �த்�க்கள் �ைறந்த மா�க்
கங்க�ன் ெபட்டகம் ேபால இ�ந்த�, அ�
�ரம்�யேபா� சந்�ரைன�ட�ம் அவர்கள�
�கேம �க�ம் அழகாக இ�ந்த�… ” இ�
���ம் சந்ேதகமற்ற (ந�(ஸல்) உடனான)
அவர� ெந�க்கத்ைத�ம், அசாதாரணமான
அவர� அன்ைப�ம் ம�யாைதைய�ம்
�ர�ப�க்�ன்ற�.

அர�க�ன் வழக்கத்�ன்ப�, ைஜத் �ன் ஹா�ஸ்
�ற்பைனக்� வந்தேபா�, ��த ந�(ஸல்)
அவர்கள் ஹஸ்ரத் க�ஜாைவ வாங்�மா�க்
ேகட்�க்ெகாண்டார்கள். எனேவ ைஜத் �ன்
ஹா�ஸ் வாங்கப்பட்� ��தைல ெசய்யப்
பட்டார். �ன்னர் ��த ந�(ஸல்) அவர்க�ம்
ஹஸ்ரத் க�ஜா (ர�) அவர்க�ம் அவைரத்
தங்கள� (வளர்ப்�) மகனாக ஏற்�க்ெகாண்டனர்,
�ன்னர் அவர் ைஜத் �ன் �ஹம்ம� என்�
அ�யப்பட்டார். அவர் ந�கள் நாயகத்�ன்
பா�காப்�ன் �ழ் வாழ்ந்�, ஒ� �ர�த்�ெபற்ற
உண்ைமயான ஸஹா�யாக�ம், நம்�க்ைக
ெகாண்டவராக�ம் ஆனார்கள்.

�த்த மகளான ஹஸ்ரத் ைஜனப் அவர்கள்,அ�ல்-
ஆஸ் �ன் ர� �ன் அப்த்ஷம்ஸ் அவர்கைள
மணந்தார்கள்.
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ஹஸ்ரத் �ைகய்யா அவர்க�ம் ஹஸ்ரத் உம்� �ல்�ம் அவர்க�ம் ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்க�ன்
மாமா அ�லஹ�ன் மகன்களான உத்பா மற்�ம் உைதபாைவ மணந்தார்கள்.காலம் ெசன்ற�ம்
அவர்கள் இஸ்லாத்�ன் �தராக தன்ைன�ரகடனப்ப�த்�னார்கள்,�ைகய்யா மற்�ம் உம்�
�ல்�ம் ஆ�ய அவர்க�ன் மகள்கைள �வாகரத்� ெசய்�ம்ப� அ�லஹப் தன� மகன்கைள
இணங்கச்ெசய்தார். �ன்னர் இ� சேகாத�க�ம் ஹஸ்ரத் உஸ்மான் �ன் அஃப்வான் அவர்கைள
ஒன்றன் �ன் ஒன்றாக �தல் ��மணமானவ�ன் மரணத்�ற்�ப் �ற�  இ�வ�ம் (அ�த்த�த்�)
மணந்�ெகாண்டனர். மகள்கள் இ�வ�ேம ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்கள� வாழ்நா�ேலேய
மர�த்தனர். இைளயவரான ஹஸ்ரத் பாத்�மா அவர்கள் ஹஸ்ரத் அ�(ர�) அவர்கைள
மணந்தார்கள். ேம�ம் அவர்கள் மட்�ேம ஹஸ்ரத் ந� (ஸல்) அவர்க�க்�ப் �ற�ம் வாழ்ந்த ஒேர
�ழந்ைதயாவார்கள்.அவர்கள� தந்ைத�ன் மரணத்தால் (ஏற்பட்ட) �க்கத்�னால் ஆழமாக
பா�க்கப்பட்� அந்த �கழ்�ன் �ைளவாக ஆ� மாதங்க�க்�ள் அவர்கள் மரணம்
அைடந்தார்கள்.எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் இஸ்லாத்�ன் ��த ந�(ஸல்) மற்�ம் எ�ப்� ��ஸ்தவ
வம்சாவ�ையச் ேசர்ந்த அவர்கள� மைன� ஹஸ்ரத் ம�யா அவர்க�க்�ம் இப்ரா�ம் என்ற
மகைன அ�த்� அ�ள்��ந்தான்.

 

ஹஸ்ரத் ந� (ஸல்) அவர்க�க்� இ� ஒ�
பரவசமான சந்தர்ப்பமாக இ�ந்த�. �றந்த�ழந்ைத
�� அவர்கள் தன� பாசத்ைத ெவ�ப்ப�த்�ய�
என்ப� இயல்பானேத.�ழந்ைத�ன் தாயார் ஹஸ்ரத்
ம�யா�ம் ��த ந�(ஸல்) அவர்க�க்�
ம�ழ்ச்�ையக் ெகாண்�வந்தார்கள். ஹஸ்ரத்
ந�(ஸல்) அவர்கள் ம�த்�வம் பார்த்த அ� ரஃ��ன்
மைன� ஸல்மா�க்�ம் தாராளமாக ெவ�ம�ைய
வழங்�னார்கள்.
 

அன்னார� �ந்ைதய இரண்� மகன்கள், அல் கா�ம் மற்�ம் அப்�ல்லா ஆ�ேயாைர ��
�ராயத்�ேலேய இழந்த�னால் இக்�ழந்ைத�டன் அவர்க�க்� ஒ� வ�வான இைணப்�
இ�ந்த� ஆகேவ இக்�ழந்ைத�ன் �றப்ைப ��ந்த ம�ழ்ச்��டன் ெகாண்டா�னார்கள்.
அவர்கள� மகள்கள், ��ர்ச்�யைடந்த �ற�, ��மணம் ெசய்� �ழந்ைதகைளப் ெபற்றார்கள்,
ஆனால் அவர்கள� அைனத்� சந்த��ன��ம் பாத்�மா மட்�ேம மற்றவர்கைளக் காட்��ம்
(�ண்ட ஆ��டன்) எஞ்���ந்தார்கள்.அன்னா�ன் மகன்க�ம், மகள்க�ம் ஒ�வர் �ன்
ஒ�வராக மர�த்� அன்னா�ன் கரங்களாேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட� அவர்க�க்� ��ந்த
�யரத்ைத அ�த்த�. எனேவ, இத்தைகய(�ைல�ல்) �க�ம் �யரமைடந்த ஒ� தந்ைத
இப்ரா��ன் �றப்�ன் ேபா� �க�ம் சந்ேதாஷமாக�ம் ம�ழ்ச்�யாக�ம் உணர்ந்தார்கள்.
அந்ேதா!, இப்ரா�மால் ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்கள் அைடந்த ம�ழ்ச்� �ண்ட காலம்
��க்க�ல்ைல.�ைர�ல், �ழந்ைத க�ைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட்ட�. அவர் மஷாபத்� உம்-இ-
இப்ரா�ம்-க்� அ���ள்ள ஒ� ேப�ச்சம்பழத்ேதாட்டத்�ற்� ெகாண்� ெசல்லப்பட்டார், அங்�
அவர�தா�ம் அவர� தா�ன் சேகாத�யான ���ம் அவைர கவ�த்� வந்தனர். அவர� �ைல
ேமாசமைடந்�,அவர் �ண்ட காலம் வாழமாட்டார் என்ப� ெத�வாகத் ெத�ந்தேபா�,
(எம்ெப�மானார்) ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்க�க்� ெசய்� அ��க்கப்பட்� அைழக்கப்பட்டார்கள்.
அன்னார் அச்ெசய்�ையக் ேகட்� �க�ம் அ�ர்ச்�யைடந்தார்கள்.
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(அதன் �ைளவால்) அவர்கள� �ழங்கால்க�க்� இ� அவர்கைள �மக்�ம் (�றன்) இல்ைல
என்பைத உணர்ந்தேபா�, அப்�ர் ரஹ்மான் இப்� அவ்ஃப்(ர�) அவர்கள் �� சாய்ந்�
ெகாள்வதற்காக அவர� ைகைய ெகா�க்�மா� ேகட்டார்கள்.��த ந�(ஸல்) அவர்கள் உடன�யாக
தன� மைன� ம�யா�ன் வ�ப்�டத்�ற்�ச் ெசன்� அத்தா�ன் ம��ல் மர�க்கப்ேபா�ம்
�ழந்ைதக்� ��யா �ைட ெகா�க்க வந்��ந்தார்கள். இச்ேசாகத்தால் அன்னா�ன் இதயம்
�க்��றாக உைடந்� அவர்கள� �கம் அன்னா�ன் வ�ையப் �ர�ப�த்த�.�க்கத்�டன்
�ச்�த் �ண�, அவர்கள் தன� மக�டம்: “இப்ரா�ேம!, இைறவ�ன் �ர்ப்�ற்� எ�ராக,
எங்களால் உமக்� (எந்த) ஒ� கா�யத்ைத�ம் ெபற்�த் தர ��யா�”, �ற� அவர்கள்
அைம�யா��ட்டார்கள்.அன்னா�ன் கண்க�ல் இ�ந்� கண்�ர் வ�ந்த�. ேநரம் ெசல்ல ெசல்ல
�ழந்ைத�ன் உடல் �ைல ேமாசமைடந்த�, அவர� தாயா�ம் ��ய தாயா�ம் சத்தமாக�ம்
இைட�டாம�ம் அ�� ெகாண்ேட இ�ந்தனர். ஆனால் ��த ந�(ஸல்) அவர்கள் அ�ைகைய
��த்�மா� அவர்க�டம் �ற �ல்ைல. இப்ரா�ம் மர�க்�ம் த�வா�ல் ��த ந�(ஸல்)
அவர்கள� கண்க�ல் கண்��டன் �ழந்ைத�டம் இவ்வா� உைரயா�னார்கள்,” இப்ரா�ேம!
எங்க�ல் இ��யானவர், �தலாமவ�டன் இைணவார்கள் என்ற உண்ைம�ல் உ��யாக
இ�க்க�ல்ைல என்றால், இப்ேபா� கைட��ப்பைத�ட நாங்கள் உங்க�க்� இன்�ம் அ�கமாக
�க்கம் கைட��த்��ப்ேபாம்” ���ேநரம் க�த்�, ‘கண்கள் அதன் கண்�ர் வ�க்�ன்றன;
உள்ளம் ேவதைனக்�ட்ப��ற�; நம� இைறவன் ெபா�ந்�க்ெகாள்ளாத எைத�ம் நாம் �ற
மாட்ேடாம். இப்ரா�ேம! எங்க�ட��ந்� உம� ���க்காக நாங்கள் �க்கமைட�ேறாம்’ என்�
��னார்கள்.

(எம்ெப�மானார்) ஹஸ்ரத் ந� �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் தங்க�ன் �யரத்ைத அடக்� �க்க
�ைமைய �ைறக்க �யன்றார்கள். ஹஸ்ரத் ம�யாைவ�ம் அவர� சேகாத�யான ��ைன�ம்
ேநாக்�யவா�‘’ெசார்க்கத்�ல் (பால் ெகா�க்க) இப்ரா�ம் தன� ெசாந்த ெச��யைரப்
ெபற்��ப்பார்” என்� அவர்க�டம் ஆ�தல் ��னார்கள்.

உம்-இ-பர்தா, அல்ல� மற்ெறா� ப�ப்�ன் ப�, அல்-ஃபஸ்ல் இப்� அப்பாஸ்அவர்கள் அடக்கம்
ெசய்வதற்கான �ன்ேனற்பாடாக �ழந்ைத�ன் உடைலக்��ப்பாட்�னார்கள்.அவர் ஒ� ��ய
ப�க்ைக�ல் ப��த்த ந�(ஸல்) மற்�ம் ஏராளமான �ஸ்�ம்களால் ‘அல்-ப�’ கல்லைறக்�
எ�த்�ச்ெசல்லப்பட்�, அங்�, �ய ந�(ஸல்) அவர்க�ன் �ரார்த்தைனக்�ப் �ற�,அன்னா�க்�
நல்லடக்கம் ெசய்யப்பட்ட�. எம்ெப�மானார் ஹஸ்ரத் ந�(ஸல்) அவர்கள் கல்லைறைய ��மா�
கட்டைள�ட்டார்கள்.அவரகள் அைத மணைலக் ெகாண்� �ரப்�,��� தண்�ர் ெத�த்� ேம�ம்
ஒ�கல்ைல�ம் நாட்�னார்கள். �ன்னர் அவர்கள் ��னார்கள்:“கல்லைறகற்கள் நல்லைதேயா
அல்ல� �யைதேயா ெசய்யா� ஆனால் அைவ உ��ள்ளவர்கைள சமாதானப்ப�த்த உத��ன்றன.
ம�தன் ெசய்�ன்ற ��தள� (நன்ைம)க்�ம், இைறவன் அவ�க்� நன்ைமைய நா��ன்றான். ”
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ப��த்த ந�(ஸல்) அவர்கள் ��யதாக ப�� ெசய்யப்பட்�ள்ள�: “இப்ரா�ம் உ�ேரா�
இ�ந்��ந்தால், அவர் ஓர் உண்ைமயான ந�யாக இ�ந்��ப்பார்”(கன்�ல் உம்மால்).
இப்ரா��ன் மரணம் ஒ� ��ய �ரகணத்�டன் ஒத்�ப்ேபான ஒ� இயற்ைக
காட்�ைய �ஸ்�ம்கள் ஒ� �யத்த� �கழ்ச்�யாக பார்த்தார்கள். இப்ரா��ன்
மரணத்�ன் �� ��யன் ேசாகத்தால் �ரகணம் அைடந்ததாக அவர்கள் ��க்
ெகாண்டாகள். �ய ந� (ஸல்) அவர்கள் அைதக்ேகட்� (இவ்வா�)
��னார்கள், “��ய�ம் சந்�ர�ம் இைறவ�ன் அத்தாட்�கள். எந்தெவா� ம�த�ன்
மரணத்�ற்ேகா அல்ல� �றப்�ற்ேகா அைவ �ரகணம் அைடவ�ல்ைல. ஆகேவ, ஒ�
�ரகணத்ைதக் கா�ம்ேபா�, இைறவைன �ைன�ல் ெகாண்� அவ�டம்
�ரார்த்தைன�ன் பக்கம் ��ம்�ங்கள். ” 

அல்லாஹ் நம்�ைடய ப��ரண �ன்மா���ம் இைறத்�த�மா�ய எம்ெப�மானார்
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் மற்�ம் அவர்கள� ��ம்ப உ�ப்�னர்கள் மற்�ம்
அவர்கள� ேதாழர்கள் ��ம் எப்ேபா�ம் ம�ழ்ச்�யைடந்� அவர்கைள ேந�ப்பானாக!,
ேம�ம் க�ைண மற்�ம் அன்�ன் கண்கைளக் ெகாண்� அவர்க�ைடய உம்மத்�ன்
��அ�ள் ��வானாக!,இன்�ம் நம� அன்பான எஜமானர்(ஸல்) அவர்க�ன்
அ�ச்�வ�கைளப் �ன்பற்�வதன் �லம் இஸ்லாத்�ன் ம�ைமைய �ண்�ம்ெகாண்�
வர நமக்� உத� ெசய்வானாக!.

                                                                                           ஆ�ன்!!!

---Friday Sermon of 01 December 2017
(12 Rabi'ul Awwal 1439 AH delivered by Hazrat Khalifatullah Munir A. Azim (atba) of Mauritius

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2017/fseng_01dec17.pdf
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சடங்� சம்�ரதாயமாகத் தைர�ல் �ட்� �ட்�
எ��ன்றார்கள்.

அவர்க�ன் ஆன்மா மரணமைடந்��க்�ற�.
ெதா�ைகைய அதற்��ய �பந்தைனக�டன்
ஒ�வர் �ைறேவற்�ம்ேபா�, அ� அவர�
ஏைனய �ைமகைள அ�த்� ���ற�. ெதா�
ைக�ல், உட்கா�தல், ெநற்�ைய �ேழ ைவத்தல்
�த�ய ெசய்ைகக�டன், ஆன்மா�ம் ேசர்ந்�
��ைமயான ப��டன் ெசயல்ப�மானால்
இன்பம், ம�ழ்ச்�, ஒ�, அைம� �த�யைவ
�ைடக்�ம்.

இதைன இன்�ம் ெத�வாகக்
�����ன்ேறன். ஒ�வர் எத்தைனேயா
�ைலகைளக் கடந்� தான் ம�தன் ஆ�ன்றான்.
அதாவ� அவன் �ந்��� �ைலக்� வ�வதற்�
�ன்னால், 

ெதாழாதவர்கள், ெதா�ைகைய ஒ� தண்டைன
யாகக் க���றார்கள். அவ�ய�ல்லாமல்
அ�காைலக் ���ல் எ�ந்�, உ� ெசய்�,
இன்பமான �க்கத்ைத �ட்��ட்� ஏன் ெதாழ
ேவண்�ம் என்� �ைனக்�ன்றனர். 

ஒ� ��கார�க்� ேபா�மான அள�ற்�ப்
ேபாைத வர�ல்ைல என்றால், ேமன்ேம�ம்
��த்�க் ெகாண்ேட இ�க்�ன்றான். அ��ள்ள
ஒ� நல்ல ம�தர் இ���ந்� நல்ல பாடத்ைத
கற்�க் ெகாள்ளலாம். அதாவ� ெதா�ைகையத்
ெதாடர்ந்� ெதாழ ேவண்�ம்; அவ�க்� அ�ல்
இன்பம் �ைடக்�ம் வைர ெதா�� ெகாண்ேட
இ�க்க ேவண்�ம். ��கார�க்� ஒ� வைக
இன்பத்ைத ெப�வேத ��க்ேகாளாக
இ�ப்ப� ேபான்�, வணங்�பவ�ம் தம�
எல்லா சக்� கைள�ம் பயன்ப�த்� வணக்க
த்�ல் இன்பத் ைத ெப�ம் ��க்ேகாைளக்
ெகாண்��க்க ேவண்�ம். �ைறந்த பட்சம்,
��கார�ன் ஆைசைய�ம், ��ப்ைப�ம்
ேபான்� வணங்�பவர், வணக்கத்�ல்
இன்பத்ைதப் ெபற்ேற �ர ேவண்�ம் என்ற
ஆர்வத்�ட�ம் ��ப்�ட�ம் �ரார்த்தைன
ெசய்தால், அவ�க்� இன்பம் �ைடத்���ம்
என்� உ��யாக ���ன்ேறன்.

ெதா�ைக�னால் �ைடக்�ம் பயன்கைள�ம்
கவனத்�ற் ெகாள்ள ேவண்�ம். ெதா�ைககள்
�ைமகைள அ�த்����ன்றன என்�
இைறவன் ���ள்ளான். ��க்�ர்ஆ�ன்
இன்ேனா�டத்�ல் �ச்சயமாகத் ெதா�ைக
ெவட்க்கேகட்���ந்�ம் ப�ரங்கமான �ைம�
��ந்�ம் த�க்�ன்ற� என்� இைறவன்
���ன்றான்.

ஆனால் ெதா�� வ�பவர்கள் �ட
�ைமகைளச் ெசய்�ன்றனர். இதைன
நாெமல்லா�ம் காண்�ேறாம். இதற்�க்
காரணம், அவர்கள் ெதா��ன்றார்கெளன்றா
�ம் அவர்க�ன் ஆன்மா ெதாழ�ல்ைல.
உண்ைமயான ெதா�ைகைய அவர்கள் �ைற
ேவற்ற�ல்ைல. 

ஆ�மா ஊ�� �� ேபா�� இைறவைன
ேநா�� ெச��ற�. அ�த ஆ�மா���

இைறவ� அ�லாதவ�க�ட��ள
ெதாட�� ��ைமயாக அ��� ��� ேபா�

இைறவ�ைடய அ�� அத���
�ைட��ற�. இ�த �ைல�� ம�த��
ஆ�வ��, இைறவ�� ஆ�வ�� ேச���

ஒ� ��ைமயான �ைலைய
உ�வா���ற�.இத�� ெபயேர ெதா�ைக.
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இதற்� ெபயேர ெதா�ைக. இத்த� ெதா�ைக
தான் �ைமகைளப் பஸ்பமாக்� அ�க்�ற�. இ�
தான் ஒ� �ரகாசத்ைத நமக்� வழங்��ற�.
இத்தைகய வணக்கத்ைத ெகாண்ட வர்க�க்�
ஆபத்�க�ன் ேபா� இந்த ெவ�ச்சம், அவற்�
��ந்� அவர்கைளக் காப்பாற்��ன்ற�.
இதைனக் ��த்ேத, �ச்சயமாக ெதா�ைக,
ெவட்கக் ேகட்���ந்�ம், ப�ரங்கமான �ைம
க���ந்�ம் த�க்�ன்ற� என்� இைறவன்
���ன்றான். 

இத்தைகய ெதா�ைகைய ெகாண்டவர்க�ன்
உள்ளங்க�ல் �ரகாசமான �ளக்� ஒன்� ஏற்�
ைவக்கப்ப��ன்ற�. எவர்கள் ��ைமயாக
இைறவ�க்� ப�ந்�, இைறவ�க்காக
எவ்வள� இ�வைடந்�, அவன் கட்டைளக்�
�ற்��ம் கட்�ப்பட்� நடக்�ன்றார்கேளா,
அவர்க�க்ேக இந்த பாக்�யம் �ைடக்�ம். 

பல்ேவ� வைகையச் ேசர்ந்த ெபா�ட்களாக
இ�ந்தான்; �ன்னர் �ந்� ��யானான் இ�ல்
பல்ேவ� �ைலகைள கடந்த �ன்னர்,
�ழந்ைதயானான். �ற� வா�பனானான்.
அ�த்� ��யவன் ஆ�ன்றான். இந்த �ைல
கைள எல்லாம் கடந்� ெசல்�ம் ம�தன், இைற
வ�ைடய ���ய்யத் என்�ம் வளர்ப்ைப
ஒவ்ெவா� ேநர�ம் �ைனத்�ப் பார்த்தால்
தன்ைன இைறவ�க்� அ�ைமயாக்�வதற்�த்
த�� ெபற்றவனாக ஆ���வான். இதன்
�லம் நான் உங்க�க்�த் ெத��க்�ம் க�த்�
என்னெவன்றால், நம்ைம �ற்��ம் அ�ைம
யாக்�க் ெகாண்� இைறவ�க்�ம் நமக்�ம்
இைட�ல் ெதாடர்ைப ஏற்ப�த்�க் ெகாள்
வதனால் மட்�ேம ெதா�ைக�ல் இன்ப�ம்
ம�ழ்ச்��ம் �ைடக்�ம்.

இைறவ�க்� �ன் நம்ைம நாம்
ஒன்��ல்லாதவர்களாக ஆக்�க் ெகாள்ளா
தவைர உயர் தரமான இன்பத்ைத ெபற
இயலா�. ம�த�ைடய ஆன்மா இைறவன்
�ன்�ைல�ல் ��ைமயாக ப��ம் ேபா�
அந்த ஆன்மா ஊற்� �ர் ேபான்� இைறவைன
ேநாக்� ெசல்�ற�. அந்த ஆன்மா�க்�
இைறவன் அல்லாதவர்க�ட�ள்ள ெதாடர்�
��ைமயாக அ�ந்� ��ம் ேபா� இைறவ�
ைடய அன்� அதற்�க் �ைடக்�ற�. இந்த
�ைல�ல் ம�த�ன் ஆர்வ�ம், இைறவ�ன்
ஆர்வ�ம் ேசர்ந்� ஒ� ��ைமயான �ைலைய
உ�வாக்��ற�.

இ� �ைடத்த �ன்னர் �ைம ெசய்ய ேவண்�ம்
என்ற எண்ணம் அவர்க�க்� ஏற்ப�வ�
சாத்�ய�ல்லாமல் ஆ���ம். �ய எண்ணம்
ஏற்பட ��யாத �ைல வந்��ட்டால், �ைம
கைள ெசய்வ� எங்ஙனம்? பாவமானவற்�ன்
பக்கம் அவர்க�ன் பார்ைவ ெசல்லேவ ��யாம
லா���ம். இத்தைகயவர்க�க்� �ைடக்�ம்
இன்பத்ைதப் பற்� ெசாற்களால் �வ�க்க என்ன
��ய�ல்ைல. 

�ைன�ல் ைவத்�க் ெகாள்ளத்தக்க �ஷயம்
ஒன்� உள்ள�. ச�யான ெபா��ல் ெதா�ைக
என்ப� �ஆ என்�ம் ேவண்�தலால் �கழ்
வதா�ம். இைறவன் அல்லாதவர்க�டத்�ல்
ேவண்�வ� நம்�க்ைக ெகாண்டவர்க�ன்
ேராஷத்�ற்� �ற்��ம் மா�பட்டதா�ம்.
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ஆனால் எவர் இைறவ�டமட்�மல்லாமல்,
மற்றவர்க�ட�ம் ேவண்��ன்றாேரா, அவர்
�க�ம் �ர்பாக்�யசா�ேயயாவார். இ� ெதா�
ைகைய �ட்���வதற்�ம், வணக்கத்�ல்
ேசார்� ஏற்ப�வதற்�ம் காரணமாக அைம�ம்.
ஏெனன்றால், ஒ� மரத்�ன் �ைளகைள
ஆரம்பத்�ல் ஒ� பக்கமாகச் சாய்ந்� வள�மா�
ெசய்தால் அ� அப்பக்கேம சாய்ந்� வளர்ந்�
உ��யா���வ� ேபான்� ஒ�வர் அல்லாஹ்
அல்லாதைவக�க்�ம் ப�ந்தால், மன�ன்
சக்�க�ம், ஆன்மா�ன் சக்�க�ம் அவற்�ன்
பக்கேம ��ைமயாக சாய்ந்���ம். ேம�ம்
இைறவன் �ற��ந்� ஒ� க�ன தன்ைம
அவ�ைடய உள்ளத்�ல் உ�வா�, அவ்�ள்ளத்ைத
உைறந்ததாக�ம் கல்ைலப்ேபான்றதாக�ம் ஆக்�
��ம். அம்மரக்�ைளகைள ம�ப்பக்க மாகத்
��ப்ப ��யாமல் ஆ���வ� ேபான்�,
அவ�ைடய உள்ள�ம், ஆன்மா�ம் நா�க்�
நாள் இைறவைன �ட்� �ரம் �ல�க்
ெகாண்ேட ேபா�ம். எனேவ ஒ�வர் இைறவைன
�ட்� �ட்� மற்றவர்க�டம் ேவண்�வ�,
�க�ம் பயங்கரமான�ம், அபாயகரமான�
மா�ம்.

ஒ�வர் �க�ம் தாழ்ைமேயா� இைறவ�டம்
மட்�ம் ேவண்டாதவைர, அவர் உள்ளப�
உண்ைமயான �ஸ்��ம் அல்லர். உண்ைம
யான நம்�க்ைகயாளர் என்� ெசால்வதற்�ம்
த�� ெபற்றவ�மல்லர்.

இஸ்லாத்�ன் ச�யான ெபா�ள்
என்னெவன்றால், இதைன த��யவ�ன்
உள்�ம், �ற�ம் அைமந்��க்�ன்ற எல்லா
சக்�க�ம் இைறவன் �ன் அற்பணமா�
��த்தல் ேவண்�ம். ஓர் இன்�ன் இர�ல்
ெபட்�கைள இ�த்� ெசல்வைதப் ேபான்� ஒ�
ம�தர் தம� எல்லா எண்ணங்கைள�ம்
ெசயல்கைள�ம் ெதா�ல்கைள�ம் இைறவன்
என்ற இன்��க்� �ழ் அைமத்�க் ெகாள்ளாத
வைர அவர் இைறவ�ன் ஏகத்�வத்ைத ஏற்�க்
ெகாண்டவராக இ�க்க ��யா�. நான் என�
கவனத்ைத, எல்லா வானங்கைள�ம்
��ைய�ம் பைடத்த இைறவன் பக்கமாகத்
��ப்��ட்ேடன் என்� ஒ�வர் ெசால்�ம்
ேபா�, உண்ைம�ேலேய அவர் அவ்வா�
��ப்� �ட்டார் என்றால், ஐய�ன்� அவர்
�ஸ்��ம் �ஃ��ம் (நம்�க்ைகயாளர்)
ஏகத்�வத்ைத ஏற்�க் ெகாண்டவ�ம் ஆவார்.

(Malfuzat — Volume I Page 156-159)
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என� அ�����ய சேகாதர, சேகாத�கேள!
�ழ�ைதகேள!
 
 

அ�ஸலா� அைல��� வர�ம���லா�
வபரகா��� 

 (சா��, க�ைண ம��� இைறவ��
அ��க� உ�க� �� �லவ��மாக!)

ஹ�ர� க�பஃ���லா�  ��� அ�ம� அ�� (atba)

( 1 1  M A R C H  2 0 2 0  *  1 6  R A J A B  1 4 4 1  A H )
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��ன� அ�லா� என�� (இ�வா�) ெவ��ப���னா�: “அ�லா� (அவேன
எ�த�) �ைண�� இ�� அவன� க�ஃபாைவ� ேத�� ெச��றா�, அ�
ம�தனா� அ�ல. இ� அ�லா��� அ�ளா��; (அ�) அத�� த��யான
வ��� உ�யதா��.அ�லா�(தபார�வதாலாவா�) ேத��ெத��கப�ட ஃக�ஃபா
வா���காக         (உ�� ெகா��பவ�)  ஆவா�.(அவன�) க�டைள ப��ய
(எ�த ஒ�)  ேக��(��) �ட எ�வ��ைல. ”

"ம�த�க�� ைகக� ெச�த ெசய�க�� காரண�தா� கட��� �ல����
�ழ�ப� ேதா����ள�. (�ைமக�����) அவ�க� ������� ெபா���
அவ�க�� ெசய�க�� �லவ�ைற அவ�க� �ைவ���ப� அவ�
ெச��றா�".(��� ��ஆ� � ரா அ� �� அ�.30:வச.42)

ஹ�ர� க�பஃ���லா�  ��� அ�ம� அ�� (atba)

(1) யவ� �த�ய�� �ராயா ச�தா�
சா ம�தேல தவா� ராவ� பகவா�
கதா ேலாேக� �ர�ச��ய�.

���� �� மைலக�� ஏ�க��
இ����ற வைர, ச�வவ�லைம��ள
இைறவ� இ�த உலக���   ெதாட���
(அவன�) ஒ�ைய அ���வா�.

(2) அஸேடா மா ஸ�   கமாயா, தமாேஸா
மா �ேயா�� கமாயா, ���ய�ம
அ��த� கமாயா.

உ�ைமய�றவ������ எ�ைன
ச��ய��� ப�க� வ�நட��வாயாக!,
இ��� இ��� ஒ��� ப�க� 
வ�நட��வாயாக! மரண������
எ�ைன ���ய�� (����லா
வா���) ப�க� வ�நட��வாயாக!,

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�
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இந்த �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்�ன்ேபா�, 'ம�த�லம்
ஆபத்�ல் உள்ள�, அதனால்  ம�த�லத்�ன் �� ெபா�வாக
ஒ� ெகா�ய ைவரஸ்(���) ��ம்(அதாவ� தாக்�ம்) என்�
அல்லாஹ்(�ப்ஹான) பல �ைற (எனக்�) ெவ�ப்ப�த்�னான்.
2002 �தல் 2003 ஆம் ஆண்� வைர, ம�த�லத்ைத�ம் அ��ம்
��ப்பாக நம்�க்ைகயாளர்கைள �ன்��த்�யவர்கைள�ம்
எச்ச�க்க �ண்�ம் �ண்�ம் க�ஃபத்�ல்லாஹ்�ற்� (அதாவ�
இந்த எ�ய அ�யா�க்�) இைறெவ�ப்பா� வந்த�. இன்�
நாம் அ�ந்த (இவ்) உலகம் �ந்ைதய �ற்றாண்�ன்
உலகத்���ந்�ம் �க�ம் ேவ�பட்�ள்ள�. உலகம் எல்லாத்
�ைறக��ம் �ைறயாக ெவ�ப்பட்�, வளர்ச்� அைடந்�
அத்�டன் இைறவ�ன் ��ப்�க்� வ�வ�க்�ம்
பாைத���ந்�ம் மக்கள் �ல�ச் ெசன்� �ட்டார்கள்.

அவர்கள் �ய்ைம மற்�ம் நல்ெலா�க்கத்�ன் வரம்�கைள ���ட்டார்கள்; ��தப்ப�த்த
ப்பட்�ள்ள  சட்டங்கைள ��த்��ட்டார்கள் ேம�ம் இவ்�லக ெபா�ட்க�ன் �� இந்நாள் வைர
��ந்த ேநசத்�ட�ம், தற்ெப�ைம�ட�ம்  �ய ��ப்��ட�ம் ��யெதா� வாழ்க்ைகைய
வாழ்ந்� ெகாண்��க்�றார்கள்.இைவ அைனத்�ேம அவன�  பார்ைவ�ன் �ழ் இைறக் கட்டைள
கைளப் �றக்க�ப்பதன்  �ல�ம், ெப�ங்ெகா�ைமயான  ெசயல்கைளச் [அதாவ� க�ைமயான
�ற்றங்கைளச்] ெசய்வதன் �ல�ம், ஒ� ெவ�ப்பைடயான �ளர்ச்� மற்�ம் ெவட்க�ல்லாத
இ�ெசயல்க�னால் அவைன  �ண்ப�த்�யதன் காரணத்�னாேலேய ஆ�ம்.

மக்க�ன் ெபள�க மற்�ம் மார்க்க நல்வாழ்ைவ ெந�ப்ப�த்�வதற்காக இைறவன் அ�ப்��ன்ற
அவன� (வ�காட்�ம்) தைலவர்க�க்�க் �ழ்ப்ப�யாதவர்கள் �� இைறவ�ன் ப�வாங்�தல்
(த�ந்த தண்டைன) ��க்கப்ப��ன்ற�.இந்த மக்கள் �ளர்ச்� ெசய்வேதா� கட்டைளகைள�ம்
தகர்த்� (பயனற்றதாக்�) ���ன்றார்கள்.அவர்கள் சட்ட�ேராதம், அ�� மற்�ம் கர்வத்�டன்
ெசயல்ப�வதன் �லம் எ�ர்ப்� மற்�ம் �ேராதத்ைதக் ெகாண்� �ன்ேனற்றத்ைத �ைறத்�
���ன்றார்கள்.அவ்வா� ெசயல்ப�மேபா�,   இைறவனால் ��வப்பட்�ள்ள எந்தெவா�
ெதாடர்ைப�ம் �ண்�த்����ன்றார்கள். ேம�ம் சர்வ வல்லைம�ைடயவ�ன் எல்ைலயற்ற
ஞானத்�டன் ெகாண்� வந்�ள்ளவற்ைற �ராக�த்����ன்றார்கள்.

ஒவ்ெவா� �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்��ம் அவன� உண்ைமத் தன்ைமைய உ��ப்ப�த்தத்
ெத�வான�ம்  அைசக்க ��யாத�மான வாதங்க�டன் ேதான்றக் ��ய இைறத்�தைர
�ராக�ப்பவர்க�ன்  �� இைறவ�ன் ேகாபம் ���ற�. அவர்கள் அவ�ைடய
அைடயாளங்கைள தங்கள� ெசாந்த �ைறம� மனப்பான்ைமையக் ெகாண்� ம�க்�ன்றார்கள்;
அவர்கள் அவைர அவம�க்�றார்கள்;அவைர தண்�க்�றார்கள்;  அவைர �ஷ்�ரேயாகம்
ெசய்�றார்கள்;அவைர மார்க்கத்�ன் எ�� என்� அ��க்�றார்கள்;இன்�ம்  அவர�
மரணத்ைத�ம் (�ட) �ட்ட���றார்கள்.

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�

ஹ�ர� க�பஃ���லா�  ��� அ�ம� அ�� (atba)
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உல�ன் பல ெப�ய நா�கைள�ம், �க சக்�வாய்ந்த நா�கைள�ம் தங்கள�
�ழங்கால்க�க்�க் (�ழ்) மண்��டச்ெசய்��க்�ன்ற , இைறவ�ன் ேகாபத்�ற்க்� �ன் உத�ய
ற்றதாக்��ள்ள அத்தைகயெதா� ைவரஸ்(���)  தான் ெகாேரானா ைவரஸ் ஆ�ம்.உல�ல் சக்�
வாய்ந்தவர்கள் என்� வாதம்  ெசய்பவர்கேள! �ங்கள் ���ல் ெதய்வங்கள் என்� ��க்
ெகாள்பவர்கேள! �ண்�ம் �ந்�த்�க்ெகாள்�ங்கள்!. �ங்கள் உண்ைம�ேலேய சக்�
வாய்ந்தவர்கள் என்றால், ஏன் இவ்வள� பயம் (உங்க�க்�)? பள்�க்�டங்கள், �டங்�கள்,
பல்ெபா�ள் அங்கா�கள், கைடகள் மற்�ம் அ�வலகங்கைள ஏன் ���ன்�ர்கள்? உங்கைளேய
�ங்கள் சக்�வாய்ந்த வர்களாக�ம்  ெசல்வச் ெச�ப்�ைடயவர்களாக�ம் க��க்ெகாள்��ர்கேள,
எனேவ ஏன் இவ்வள� பயம்?சர்வேதச �மான ��வனங்க�ன் �ன்ப��கள் இப்ேபா�
�ைறத்��ட்ட�.ஒ� ��ப்�ட்ட பயம் �ல��ன்ற�.�ன்ப��கள்(எல்லாம்) �ழ் ேநாக்� ச�ந்�
வ��ன்ற�.மக்கள் பயணம் ெசய்வதற்� �ன்ேப தயங்கத் ெதாடங்��றார்கள், ேம�ம் �லர்
தங்கள் பயணங்கைள தாமதப்ப�த்த ��ம்��ன்றார்கள்.

பல நா�க�ல் ெகாேரானா ைவரஸால் ஆ�ரக்கணக்காேனார் பா�க்கப்பட்�ள்ளனர். ேம�ம்
�னா, இத்தா� இன்�ம் மற்ற பல நா�க��ம் இறப்�கள் ப�வா��ள்ளன.ெகாேரானா ைவரஸ்
தங்கள� நா�க�ல் ஏற்ப�த்�ய இறப்�க்க�ன் எண்�க்ைக ��த்த உண்ைமைய
ெவ�ப்ப�த்தாத அரசாங்கங்கைளக் ெகாண்�ள்ள நா�க�ம் உள்ளன.உலெகங்��ம் உள்ள
ஒவ்ெவா� நப�ன், ஒவ்ெவா� ��ம்பத்�ன்  ஒவ்ெவா� நாட்�ன்(��ய,ெப�ய நா�கள்,  மற்�ம்
��க��ம் �ட அைனவர�) உள்ளத்��ம் ஒ� பயம் (உ�வா� ) உள்ள�.

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�

ஹ�ர� க�பஃ���லா�  ��� அ�ம� அ�� (atba)

பல்ேவ� நாட்��ள்ள அைனத்� மக்க�க்�ம்  ெகாேரானா ைவரஸ் என்ற ஒ� ெகாள்ைள ேநாைய
சர்வ வல்லைம�ள்ள இைறவன் அ�ப்��ன்றான்.இந்த ைவரஸ் தன்�ள் எந்த �த அ�தாப
உணர்�ம் க�ைண�ம் ��ைமயாக இல்லாத �ைல�ல் வந்�ள்ள�.(இ� ஏெனன்றால்) மக்கள
தங்கள் சக ம�தர்க�ன் சடலங்கைள உண்ணக்��ய  ��கங்களாக மா��ட்டார்கள்
என்பதா�ம்,  எந்த ச�க ேவ�பாட்ைட�ம் அங்�க�க்க�ல்ைல (என்பதா�ம்).
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எனேவ, ம�த�லம் அைனவ�ட�ம் நான்
ேப�ன்ேறன்! ெகாேரானா ைவரஸ் �ைல
நாட்டப்பட்�ள்ளைத�ம், உலகம் ��வ�ம்
பர� வ�வைத�ம் �ங்கள் அ��ர்கள்! அதன்
க�ைமயான தாக்�தல்கள் �ச்சயமாக உங்கள்
அன்�க்��யவர்கைள �ட�ல்ைல ேம�ம்
அைவ உங்க�க்� ��ந்த ேவதைனைய
ஏற்ப�த்��ள்ளன. இ�ப்��ம், �ங்கள்
ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ய�:இந்த ேசாதைன
ைய உங்கள் �� �மத்���ப்பதன் �லம்,
க�ைணயாளாள�ம், ஞானம் �க்கவ�
மா�ய இைறவன், உங்கைள க�ம் ேசாதைன
க்� உட்ப�த்� ேகாபத்�ட�ம் ப�வாங்�
த�ட�ம் உங்கைள சந்�த்�ள்ளான்.

ஒ� இைறத்�த�ன் (வாழ்)நாட்க�ல் ெகா�ய
ெதாற்�ேநாய் �ய �ர்ஆ��ம் (27: 83) அேத
ேபான்� ைப���ம் �ன்ன��க்கப்
பட்�ள்ள�  என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�
ங்கள்! எ�த்�க்காட்டாக ஜக�யா (14: 12),
மத்ேத� (24: 7). இந்த �ன்ன��ப்�க�ன்
உண்ைமத்தன்ைமைய எவரா�ம் ம�த்�ைர
க்க ��யா�; ேம�ம் அ���ந்� தங்கைளக்
காப்பாற்�க் ெகாள்ள எந்தெவா� உல�யல்
வ��ைறக�ன்  உத�ைய�ம் நாடாம��
ப்ப� எனக்�ம், அேத ேபான்ற என� உண்
ைமயான சஹா�க�க்�ம் கடைமயா�ம்.

ெகாேரானா ைவரஸ் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம்
ேநாய் ஏற்பட்டால்,(அதற்�) ம�ந்� அல்ல�
த�ப்� �ைறகைளப் பயன்ப�த்�வ� சட்ட
�ேராதமான� என்� நான் அ��க்க�ல்ைல.
இைறவனால் ப�காரம் வழங்கப்படாத எந்த
ேநா�ம் இல்ைல என்ேற இஸ்லாத்�ன் ப��த்த
�தர் எம்ெப�மானார்  ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�
(ஸல்) அவர்கள் ���ள்ளார்கள். ஆனால்
இைறவன் எனக்�ம், என� உண்ைமயான
சஹாபாக்க�க்�ம் ெகா�த்��க்�ம் இந்த
வானத்�ன் அைடயாளத்ைத த�ப்�� �லம்
மைறப்பைத நான் பாவமாக க���ன்ேறன் ,

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�

ஹ�ர� க�பஃ���லா�  ��� அ�ம� அ�� (atba)

ேம�ம்  இதன் �லம் என்ைன உண்ைமயாக
ஏற்�க்ெகாள்பவர்க�க்� அவனால் ேதர்ந்
ெத�த்தற்��ய தயைவ (உத�ையக்) காட்ட
அவன் ��ம்��ன்றான். எனேவ த�ப்��க்�
அ�ப�வதன் �லம் இைறக்க�ைண�ன்
இந்த அைடயாளத்ைத  அவம�க்க�ம், இ��
ப�த்த�ம்  என்னால் ��யா�. ேம�ம்
அதனால் இைறவ�ன் வாக்����ல் நம்�க்
ைகயற்ற �ற்றவா�யாக இ�ப்�ர்கள்.

ெபா�வாகேவ இந்த ெகாள்ைளேநா���ந்�
மக்கைளப் பா�காப்பேத அரசாங்கத்�ன்
ெகாள்ைக என்பைத நான் அ�ேவன் அதன்
காரணமாக, த�ப்��ையக் காட்��ம் �றந்த
�ர்ைவ அவர்கள் ம�ழ்ச்��டன் ஏற்�க்
ெகாள்வார்கள். இைதக் க�த்�ல் ெகாண்டால்,
என� (இந்த) ��வான� அரசாங்க நடவ�க்
ைகக்� �ரண்பட்டதல்ல (என்பைதப் ��ந்�
ெகாள்ள ���ம்). என� ச�தாயத்ைதச் சார்ந்த
மக்கள், இைற ெவ�ப்பா�க�ன் �� உளப்
�ர்வமான நம்�க்ைக ைவத்��ப்பவர்கள்,
இந்�ற்றாண்�ன் இைற அ�யானா�ய இந்த
எ�யவன் �� உண்ைமயான நம்�க்ைக
ைவத்��ப்பவர்கள்,
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இைறவனால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட (இந்த)
அ�யா�க்� எ�ராக ெவ��ல் ேபசாதவர்கள்,
எனக்� எ�ராக சண்ைட�டாமல் எனக்�
��ைமயாக கட்�ப்பட்� நடப்பவர்க�
மா�ய இவர்களைனவ�ம், அவர்கள் எவ்வள�
எண்�க்ைக�ல் இ�ந்த ேபா��ம்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் ெகாேரானா
ைவர���ந்� பா�காப்பாக இ�ப்பார்கள்
என எல்லாம் வல்ல இைறவன் இைறெவ�ப்
பாட்�ன் �லம் எனக்� அ��த்�ள்ளான்.
இன்ஷாஅல்லாஹ் இைறவ�ன் உத��டன்
என� உண்ைமயான அ�யார்கள் இந்த
ெகாேரானா ைவர�க்� எ�ராக ேம�ம்
பா�காக்கப்ப�வார்கள். நான் ெசால்வைத
ேகட்� �லர் ஏளனமாக ��த்தாேலா, இன்�ம்
�றர் என்ைன ைபத்�யம் என்�
அைழத்தாேலா, என்ைன ஏளனம் ெசய்ய
�யற்�க்�ம் நபைர அவன் தண்�ப்பான்
என்�ம், ஏற்கனேவ எ�ச்�யைடந்�ள்ள
அவன� ேகாபம் அவைர அ�த்���ம் என்�ம்
அல்லாஹ்(�பஹ்)  எனக்� ெவ�ப்ப�த்
��ள்ளான். பல உ�ர்கள் அ�க்கப்ப�ம்.
ஆனால், அவன் என்�டத்�ல் ��னான்,

"என்னால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அ�யாேன!
உம்ைம உண்ைமயாக ஏற்�க் ெகாண்டவர்
க�க்காக, உங்கள் இதயத்ைத வ�த்�க்
ெகாள்ளா�ர்! அவர்கள் காப்பாற்றப்ப�வார்கள்!
அவர்கள் �ம்ம�யாக வாழ்வார்கள்! �ற்ற
வா�கள் பா�காப்பாக உள்ளனர் என்�
எண்��ட ேவண்டாம் [இைறவ�ன் ஏகத்�
வத்�ன் �தான நம்�க்ைக�ன் காரணமாக
நம்�க்ைகயாளர்கைள �ன்��த்�ய �ற்ற
வா�கள்]. நாம் அவர்க�ன் ��கைள
ெந�ங்� வ��ேறாம். ெகாேரானா ைவர�ன்
�ண்��ர் ெகால்�ையப் பன்மடங்காக்�
என� பைடகைளத் தயார் ெசய்�ேறன். மக்கள்
இறந்�ேபான �லங்�கைளப் ேபால் தங்கள�
��க�ல் உ�ரற்றவர்களாகக் காணப்
ப�வார்கள். அ� இைறவ�ன் ெவற்�க்��ய
நாளாக இ�க்�ம்”.

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�
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ம�த�லேம! மக்கள் இைறவ�ன் �தைர
(அவ�ைடய ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ்ைவ) ஏற்�க்
ெகாண்டால் அல்ல� அவர்கள் அவ�க்� எந்தத்
�ங்�ம் ெசய்யாம��ந்தால், அவர்க�க்�
ஆன்�க அ�ள் வழங்கப்ப�ம் என்� சர்வவல்ல
ைம�ள்ள  இைறவன் எனக்� ெவ�ப்ப�த்
��ள்ளான். உண்ைமெயன்னெவன்றால் இைற
வனால் அ�ப்ப்பட்ட ந�ைய �ராக�ப்பதால்
இப்���ல் க�ைமயான தண்டைண
ஏற்பட்��டா�. ம��றம், வரம்� ��தல்கள்,
ப�ச்ெசாற்கள் மற்�ம் �ன்��த்தல்கள்
ேபான்றைவ இந்த ��ைய மரணத்ைதக்
ெகாண்�ம் அ�ைவக் ெகாண்�ம் தண்�த்�
���ன்றன. எல்லா �ய ெசயல்க�க்காக�ம்
மக்கள் இப்ேபா� மனந்��ம்�னால்,
இைறவன் இந்த ெகா�ய ெதாற்�ேநாயான:
ெகாேரானா ைவரஸ்-ஐ அகற்���வான்.

ஆகேவ, இைறவ�ன் எல்ைலயற்ற க�ைண
�ன் �லம் அவன் நம்ைம�ம் நம�
நண்பர்கைள�ம் இந்த ெகா�ய �ங்���ந்�
பா�காக்�ம்ப� நாம் �ஆ ெசய்ய ேவண்�ம்.
ஆனால் ஞான�ள்ளவர்களா�ம் ெதாைல
ேநாக்�ைடயவர்களா�ம் மட்�ேம (இதைனப்)
��ந்� ெகாள்ள ���ம். எனேவ
இைறவ�க்�ப்பயந்�, �ர்�ைலைவ�ம்,
அ�ைவ�ம் ெகாண்�வ��ன்ற ெசயல்க�
��ந்�ம் �ல�க்ெகாள்�ங்கள், இதனால்
�ங்கள் காப்பாற்றப்ப��ர்கள்.  என�
ப��ல் அலட்�யமாக இ�ந்ததாக

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�
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நான் �ற்றஞ்சாட்டப்படாமல் இ�க்க அதைன
�ண்�ம் உங்க�டம் ��வ� என�
கடைமயா�ம்.

தன்னலமற்ற தன்ைம, �ரார்த்தைன மற்�ம்
தானதர்மத்�டன் இந்த �ைம���ந்� ஈேடற்
றத்ைதத் ேத�ங்கள். இைறவன் உங்கள்
�ைறகைள மன்�த்� உங்கைள (�ங்�
��ந்�ம்) ���ப்பான். உங்கள் �ைறபா�
க���ந்�ம் ��பட்�, �ங்கள் �ற� ஆன்�க
அ��க்�ம் சாட்�யம�ப்�ர்கள். இைற
வார்த்ைத�ன் �ண்�தல்களால் நான் உங்க
�டம் ேப���க்�ன்ேறன், என� வார்த்ைத
க�ன் உண்ைமக்� �ங்கள் �ைர�ேலேய
சான்ற�ப்�ர்கள்.

நான் உங்க�டம் ��ய�ேபால், இைற
ெவ�ப்பாட்�ன் ஆரம்ப(கால)த்�ல், ெகா�ய
ெதாற்�ேநாய் ��த்� அல்லாஹ் (�ப்ஹ)
�ண்�ம் �ண்�ம் எனக்� ெவ�ப்ப�த்�னான்.
ஆனால், �கந்��ப்� இந்த ெவ�ப்பா�க�ன்
உண்ைமத்தன்ைமைய அங்�க�க்காதவர்க�-
க்� அந்ேதா ப�தாபேம! இந்த இைற
வார்த்ைதகைள பைழய கட்�க்கைதகளாக
ஆக்�யவர்கள் ��ம் ப�தாபேம! அல்ஹம்�
�ல்லாஹ், நான் இந்�யா�க்கான பயணத்�ன்
ேபா�, இன்�ம் �ல்�யமாக ��வெதன்றால்,
ேகரளா�ன் ��ல் இஸ்லாம் பள்� வாச�ல்
ைவத்�, ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன்
அைனத்� நம்�க்ைகயாளர்க�க்�ம் �ன்பாக
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அல்லாஹ்(�பஹ்) மற்ற �ல �ஷயங்க�டன் இவ்�லைக அ�க்�ம் ேபர��கள் பற்�
மாண்ட�ன் ெமா��ல் எனக்� ெவ�ப்ப�த்�னான்.

ஆகேவ, இைறவ�ன் எல்ைலயற்ற க�ைண �ன் �லம் அவன் நம்ைம�ம் நம� நண்பர்கைள�ம்
இந்த ெகா�ய �ங்���ந்� பா�காக்�ம்ப� நாம் �ஆ ெசய்ய ேவண்�ம். ஆனால் இைறவன்
நமக்காக கட்டைள�ட்டைதத் த�ர ேவ� எ��ம் நமக்� நடந்��ட��யா�. அவேன நம்�ைடய
அரச�ம் நம� பா�காவல�ம் ஆவான். இைறவன் மட்�ேம நம� நம்�க்ைகக்�
த��யானவனாவான் . எனேவ ஒேர இைறவ�ம், த�த்�வமான இைறவ�மா�ய அந்த
இைறவன் �ேத உங்கள� நம்�க்ைகைய ைவத்���ங்கள். இைறவன் நா�னால், �ங்கள்
உங்கைள அவ�க்� அர்ப்ப�த்��ட்டால், அைனத்�ேம ெசயல்பட ெதாடங்���ம்.  ஆகேவ,
“ஃபஸ்�ர் ஸப்ரன் ஜ�லா.” –அழ�யப் ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்�ங்கள். இன்ஷா- அல்லாஹ்.

அல்ஹம்��ல்லாஹ், நம� ஜமாத் அ�காரப்�ர்வமாக ப�� ெசய்யப்பட்� பன்�ரண்�
ஆண்�கள் ஆ�ன்றன (10 மார்ச் 2008-2020), நாைள ெமா��யஸ் தன� 52 வ� �தந்�ர �னத்ைத
ெகாண்டாட இ�க்�ன்ற�(ேம�ம் 28 ஆண்�கால ��யர�).  நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அவரவர்
தாய்நாட்�ற்காக �ஆ ெசய்ேவாம், ேம�ம் அல்லாஹ் தன� அைடயாளங்க�ன் உண்ைம மற்�ம்
அவன� ஏகத்�வத்�ன் பக்கம் மக்க�ன் உள்ளங்கைளத் �றப்பானாக! ேம�ம் அவன் எப்ேபா�ம்
தன� �ழ�ன் �ழ் நம்ைமப் பா�காப்பானாக! ஆ�ன்! �ம்ம ஆ�ன்!

இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�இைறவ� ,அ��ைரக� ம��� எ�ச��ைகக�
ஹ�ர� க�பஃ���லா�  ��� அ�ம� அ�� (atba)

(Special Message to Mankind - Humanity in Danger! (31 March 2020)
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2020/msghma_callmkind_31mar20.pdf)
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இைற ெவ�ப்பா�கள் (இைறவ�) ெதாடர்
பாக, ஒ� தவறான, �க ேமாசமான க�த்தான�
என� காலத்�ல் அதாவ�, இந் �ற்றாண்�ல்
�ல� வ��ன்ற�. ேம�ம் இ� மார்க்கங்க�ன்
அ�ப்பைட அஸ்�வாரத்ைத வ�வற்றதாக
ஆக்�க் ெகாண்� இ�க்�ன்ற�. இதன்
காரணமாகேவ, மார்க்கத்�ன் �க �க்�யமான
சாராம்சம் �ற்��மாக �ரட்�கரமாக
மாற்றப்பட்�, அதன் �ைளவாக
இைறெவ�ப்பாட்�ல் ஒ� ெதய்�க ேபெரா�
ஏற்ப�வதற்� ப�லாக, அவ்�டத்�ல் ம�த
உள்ளத்�ள் உ�க்�ம் எண்ணங்க�ம்
க�த்�க்க�ம் அதற்� மாற்றமாக
ைவக்கப்பட்�, இ� தான் சத்�யம் என்�
�ன்ைவக்கப்ப��ன்ற�. இன்�ம் ��வெத
ன்றால் இைறெவ�ப்பாட்�ன் இத்த ைகய
�ற்��ம் தவறான �ளக்கேம ெபா�வாக
மக்களா�ம் நம்பப்பட்�ம் வ��ன்ற�. இ�
எவ்வா� ேதான்��ன்ற� என்றால்,
ந�மார்க�ன் �த்�ைரயான காத்த�ன்
ந��ன் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்க�ன்
ேதாற்றத்�ற்� �ன்னர், �தந்�ரமான
�ந்தைனக�ம், மற்�ம் ெவ� �ண்ட காலம்
கடந்��ட்ட காரணத்�னா�ம், உல��ள்ள
ெப�ம்பாலான மக்கள் இைற ெவ�ப்பா�
(இைற வ�) என்பைத உள்ளத்�ல் ஏற்ப�ம்
ெவ�ம் கற்பைனயாகேவ நம்� வ��ன்றனர்.
அதாவ�, இைறவன் ஒ� உ��ள்ளவன் அல்ல
என்பதாக�ம், அவன் ம�தர்கைளப் ேபான்�
உலகப் ெபா�ட்கைளச் சார்ந்�ள்ளவன்
என்பதாக�ம் அவர்கள் நம்� வ��ன்றனர்.
இக்காரணத்�னால், அவனால் வார்த்ைதகளால்
ேபச��யா� என்ற நம்�க்ைக, மற்�ம்
எண்ணம் வரக்காரணமாக அைம�ன்ற�.

ேம�ம்,நான் என� த�ப்பட்ட அ�பவத்
���ந்�  �ளக்�வ� என்னெவ�ல்,  இைற
ெவ�ப்பா�   என்ப�  வார்த்ைதக�ன் �லம்
ெவ�ப்ப�த்தப்ப�ம் ஒன்றா�ம். ேம�ம், அ�
ெவ�ப்ப�த்தப்ப�ம் �தம் என்ப� �ச்சய
மானதாக�ம், சந்ேதகத்�ற்� இட�ல்லாத
ஒன்றாக�ம் இ�க்�ன்ற�. அதாவ�, ஒ�
ம�தன் இன்ெனா� ம�த�டம் ேப�வைத
ப்ேபான்றதாக இ�க்�ன்ற�. அன்��ம், இைற
ெவ�ப்பா� என்ப�  வார்த்ைதக�ன் �லம்
மட்�ம் ெவ�ப்ப�த்தப்பட�ல்ைல எ�ல்,அ�
�ற்��ம் சந்ேதகத்�ற்� இட�ல்லாத
ஒன்றாக�ம் அல்ல� ��ைமயான உ��த்
தன்ைமக்� வ�வ�க்கக் ��ய ஒன்றாக�ம்
இ�ந்��க்க ��யா�.
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ஏென�ல், ஒவ்ெவா� ம�த�ம் தனக்� இைற
ெவ�ப்பா� வ�வதாக தவறாகப் ��ந்�க்
ெகாண்�, தந்� கற்பைன�ல் வ�ம் அைனத்�
ெவ�ப்பாட்ைட�ம் இைறெவ�ப்பா�
என்பதாக தவறாக எண்�க் ெகாண்�, தா�ம்
ஏமா�வ� மட்��ன்�, ம�த �லம்
��வைத�ம் வ�க்ெக�த்� ெகாண்�
இ�க்�ன்றார்கள். ஆைகயால், இந்த
இைறெவ�ப்பாட்�ன் தவறான எண்ணம்
என்ப� உண்ைம�ல் பல்ேவ� த�ணங்
க��ம்  �கழ்ந்�ள்ளதாக அைமந்�ள்ள�.
அவ்வா� இ�ப்��ம் இைற ெவ�ப்பா�கள்
ெவ�ப்ப�வதன் �லமாக, பல மார்க்க
சந்ேதகங்கள் மற்�ம் தவறானக் க�த்�க்கள்
ஆ�யைவ �க்கப்ப��ன்றன. இந்த இைற
ெவ�ப்பா�கள் என்ப� வார்த்ைத களால்
மட்�ம் ெவ�ப்ப�த்தப்பட�ல்ைல எ�ல், ஒ�
�ச்சயமற்ற தன்ைமைய�ம் மற்�ம் சந்ேதகக்
கத�கைள�ம் வ�வாக �றப்பதற்�  இன்�ம்
காரணமாக அைமந்� இ�க்�ம். இதனால்,
ேம�ம் இைற ெவ�ப்பா�கள் மற்�ம் ம�த
உள்ளத்�ன் கற்பைனகள் ஆ�யவற்�ற்�
இைட�ல் எந்த ேவ�பா�ம் இல்லாமல்
ேபா��க்�ம். இைறெவ�ப்பா�கள் என்ப�
அசாதரணமான ம�ைமைய�ம் மற்�ம் மாட்�
ைமைய�ம்  ெகாண்ட வார்த்ைத களால்
ெவ�ப்ப�த்தப்ப�ம் ஒன்றாக உள்ள�.
இன்�ம் �றவதாக இ�ந்தால், இரண்�
ம�தர்க�க்� இைட�ல் நடக்�ம் உைர
யாடைலப்ேபான்ேற இைறவ�க்�ம், ம�த�
க்�ம் இைட�ல் நடக்�ம் உைரயாட�ம்
உள்ள� இதன் காரணமாகேவ, இைற
ெவ�ப்பாட்ைட ெப�ம் ஒ�வர் அந்த-

-உ��ப்பாட்�ன் �ைலைய அைட�ன்றார்.
அத்�டன், இ�ேவ ��தலான ஆதாரங்
கைள�ம் மற்�ம் வாதங்கைள�ம் வழங்�
வதாக�ம் அைம�ன்ற�.

ேம�ம் �றப்ேபானால், இைறவன் ேப�
�ன்றான் என்றால் அவ்வா� ேப�வதற்�
அவ�க்� நா� இ�க்கேவண்�ம் என்ற
ேகள்�க்�,  நாம் அ�ந்��க்க ேவண்�ய�
என்னெவ�ல், இைறவன் தான் நா�யைத
ெவ�ப்ப�த்த உலகப்ெபா�ட்கைளச் சார்ந்�
ள்ளவனாக இல்ைல என்ப�ம்,அவன் இந்த
�ரபஞ்சத்ைத ெபௗ�க ைககள் ெகாண்�
உ�வாக்கேவா அல்ல� ெபௗ�க கண்கள்
ெகாண்� பார்க்கேவா அல்ல� ெபௗ�க
நாைவக் ெகாண்� ேபசேவா இல்ைல என்ப�
மா�ம். அதாவ� �ச்சயமாக இைறவன்
ேப��ன்றான் என்� நாம் ��ம் பட்சத்�ல்,
அவன்ெபௗ�க நா�கள்ெகாண்�  ேப��ன்றான்
என்� நாம் ெபா�ள் ெகாள்ளக் �டா�. 

ஹ�ர�  �ைஹ�த��  அ� -க�பஃ���லா�   ���  அ�ம�  அ��  ( A T B A )
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மாறாக, இைறவன்  இயற்ைக�ல் இத்தைகய அைச�கைள  உ�வாக்�,  அவற்ைற
வார்த்ைதக�ன் வா�லாக ெவ�ப்ப�த்�வதன் �லமாக, ஒ� இைறெவ�ப்பாட்� �ைடக்கப்
ெப�பவரால்  அைவ  �றப்பாக ெபறப்ப��ன்ற�. அன்��ம், அவன் வார்த்ைதக�ன் ேதைவ�ள்
ளவனாக இல்ைல, மாறாக, இைறெவ�ப்பா� ெவ�ப்ப�த்தப்ப�ம் ஒ�வேர  அவற்�ன் ேதைவ�
ைடயவராக இ�க்�ன்றார். அவா�லாக , நான் அந்த மாெப�ம் அ�ைள  அைடந்தவனாக
உள்ேளன்  என்ேற ���ன்ேறன். ேம�ம், அல்ஹம்��ல்லாஹ், இந்த எ�யவனான என�
�ரார்த்தைன�ன் �ைளவாக,  ெமா��ய�ல்  இைறெவ�ப்பாட்�ன் ெதாடக்க காலத்�ல்,
எல்லாம் வல்ல இைறவ�ட��ந்�  வழங்கப்பட்ட  இந்த ஆன்�க ஆற்ற�ன் வா�லாக, பல்ேவ�
மக்க�க்�ம், என� ஸஹாபாக்க�க்�ம், மற்�ம் உண்ைமைய ேத�பவர்கள் ஆ�ய
அைனவ�க்�ம்  நன்றாக பயனைடய ��ந்த�. ேம�ம், இத்தைகய இைற ெவ�ப்பா�கள்
இன்ன�ம் �ட அவர்களால் ெபற���ன்ற�. ேம�ம்,  அவர்கள் யா�டன் இைணந்�ள்ளனர்
என்பதற்� இவ்வாறான இைறெவ�ப்பா�கேள ெத�வாள அைடயாளங்களாக உள்ளன. இதற்�
உதாரணமான�,  ஒ� மல�ன் ��  ஒ� ேத�க்� இ�க்�ம் ெதாடர்ைபப் ேபான்ற�ம் மற்�ம் ஒ�
மரத்�ன் ��  ஒ� �ைளக்� இ�க்�ம் ெதாடர்ைபப் ேபான்ற�ம் என்� ெகாள்ளலாம்.
அைதப்ேபான்ேற,  அ�யாைம, மற்�ம் பாவங்க�ன் இ����ந்� உங்கள் அைனவைர�ம் 
ெவ�ேய ெகாண்� வ�வதற்காக,  இக்காலத்�ல், உங்க�க்காக  அல்லாஹ்வால் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள �றப்பான  ேபெரா�ைய உ�வாக்�பவ�ம் மற்�ம் ெதய்�க ெவ�ச்சம்
த�பவ�மான ஒ�வ�ன் ஒ����ந்�ம் உங்களால் ஒ�ையப் ெபற���ம்.

ேம�ம்,  இவ்�ல�ல் அல்லாஹ்�ன் �ர���யாக�ம், அல்லாஹ்�ன் �தராக�ம் உள்ள  இந்த
எ�யவனான என் ேபான்றவர்க�ைடய ப�யான�, இக்காலத்�ல் உங்கள் அைனவ�க்�மான 
இைறச்ெசய்�ைய ெத��ப்ப� மட்�மா�ம்.அதாவ�, இவ்வா� அ�ப்பப்ப�ம் இவர்களால்
ம�தர்க�ன் உள்ளங்கைள �றப்பதற்ேகா, அல்ல�  ஆன்�க ஒ�ைய அத�ள் ெச�த்�வதற்ேகா
��யா�. ஆனால் இவர்களால் அவ்ெவா�ைய ெவ�ப்�றமாக மட்�ேம பரவச் ெசய்ய�ம்,
இன்�ம் இைற��ல் அவர்கைள �ழ்க ெசய்ய மட்�ேம ���ம். ஆனால், அவர்க�ைடய
உள்ளங்க�ன் �ைலகைள மாற்�வதற்கான ஆற்றல் அவ�க்� �யமாக எ��ம் �ைடயா�.
அதாவ�,  அப்�ரகாசமான ேபெரா�ைய  நம்�, ஏற்�க் ெகாண்�ள்ள அவ்�ைற ெவ�ப்பாைட
ெப�ம் ஒ� அ�யா�க்� அல்லாஹ்�ன் ஆற்றலா�ம் மற்�ம்  நாட்டத்தா�ம் உத� �ைடக்கப்
ெப�ம் வைர, அவ�க்ெகன்�  �யமாக எந்த ஆற்ற�ம்  �ைடயா�.அதாவ�  �ல ேநரங்க�ல், 
அல்லாஹ் தன� �த�ைடய உண்ைமத்தன்ைமைய ���ப்பதற்காக,  இைற ெவ�ப்பாட்ைட
தாராளமாக ஒ� சத்�யத்ைத ேத�பவ�க்�  �ைடக்கச் ெசய்�ன்றான். அத்�டன்,  அவைர
ப��த்த ஆ��ட�ம் ேபச ைவக்�ன்றான். இவ்வா� ப��த்த ஆ�ைய  அவர் அைடவதன்
�லம்,அவ�க்� அல்லாஹ்�ன் ��ம், மற்�ம்  அவன் அ�ப்��ள்ள �த�ன்  ��ம் நம்�க்ைக
ஏற்பட்�,  அந்நம்�க்ைகைய  ேம�ம்  வ�ப்ப�த்�வதற்�ம் அ� காரணமாக அைம�ன்ற�.  
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எ��ம் இத்தைகய அ�ட்ெகாைடையப் ெபற்றவர்கள்,  அல்லாஹ்�ைடய �த�ன்  ��
ெபா�யப்ப�ம் இவ்வாறான இைற ெவ�ப்பா�க�க்� சாட்�யாக�ம் இ�க்�ன்றார்கள்
.அத்�டன், அல்லா��ன் �த�ைடய உண்ைமத்�வத்ைத�ம் இைறெவ�ப்பா�கைள�ம்
உ��ப்ப�த்�ம் வைக�ல் தாங்கேள அவ்�ைற ெவ�ப்பா�கைள ெபறக்��யவர்களாக�ம்
இ�க்�ன்றார்கள். அவ்வா� இ�ந்தேபா��ம், �லேரா இவ்வா� ெபறப்ப�ம் அவ்�ைற
ெவ�ப்பா�கள் அைனத்ைத�ம் தங்கள் உள்ளத்�ல் ஏற்பட்�ள்ள ெவ�ம் மாைய என்பதாக க��,
அைவ அைனத்���ந்�ம் தங்க�ைடய �கங்கைள அவர்கள் ��ப்�க்ெகாள்�ன்றார்கள்.
இ�ெவா� �க�ம் வ�ந்தத்தக்க �ஷயமா�ம். இவ்வாறான  மக்கேள, மக்க�ல் �க�ம்
�ர�ர்ஷ்டமானவர் ஆவார்கள். ஏென�ல், அவர்கள் சத்�யத்ைத உணர்ந்�க் ெகாண்டதன் �ற�ம்,
அச்சத்�யத்ைத அசத்�யம்  என்�ம் மற்�ம் மாைய என்�ம் ���ன்றார்கள்.இதைனேய,  இைற
சத்�யத்���ந்� தங்கள் ���கைள ��ப்�வதற்� ஒ� சாக்காக�ம் ���ன்றார்கள்.

ேம�ம், நான் இந்த இைற ெவ�ப்பாட்�ன் தன்ைமைய �ளக்�வதன் �லம், மார்க்கத்�ன் ��
ெதா�க்கப்ப�ம் இந்த ஆபத்தான தாக்�தைல ச�ெசய்வதற்கான வ��ைறைய�ம்
வழங்��ள்ேளன். அதாவ�, ஏற்கனேவ ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட மற்ற அைனத்�  ேவதங்க�ன்
தவறான �ளக்கத்�ன் அ�ப்பைட�ல், இைற ெவ�ப்பா�கள் என்ப� ெவ�ம் கற்பைனயான
ஒன்றாகேவ உள்ள�. ஆனால் இவ்வா� ெவ�ப்ப�ம் இைறெவ�ப்பா�கள் �லம் தவறான
�ளக்கம் என்ப� �ற்��மாக  �ைடத்� எ�யப்ப��ன்ற�. ஆைகயால், இவ்வாறான இைற
ெவ�ப்பாட்ைட ெபா�த்தமட்�ல்,  ம�தர்கள் இவ்�ல�ல் வாழ்வதற்கான  அ�� �ைடக்கப்
ெப�வ� என்�ன்ற �ஷயத்ைத இைறவனால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள அ�யா�ன் ��
ெவ�ப்ப�த்தப்ப�ம் இைறெவ�ப்பாட்�ன்  த�த்�வமான தன்ைம�டன் ஒப்�ட ��யா�.
இவ்வாறாக ெவ�ப்படத்தப்ப�ம் ெவ�ப்பாடான�,  இைற ேதாற்றத்�ன் பா�காப்பாக�ம்
மற்�ம் உத்தரவாதமாக�ம் ெசயல்ப��ன்ற�. அத்�டன்,  இவ்�ைற வார்த்ைதக�ன் தன்ைம
என்ப� அைனத்� ம�த�லத்�ன் நல�ற்காக  �ைடக்கப்ெப�ம் ஒ� அ�ளாக�ம்
அைம�ன்ற�.

" D I P  I N  T H E  L I G H T  O F  A L L A H  A N D  S I P  H I S
L O V E " .
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ேம�ம், எல்லாம் வல்ல இைறவன்  ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன்
உ�ப்�னர்க�க்� அவ�ைடய ெந�க்கம்  மற்�ம்  அவ�ைடய வ� ஆ�யவற்ைறக் 
ெகாண்�  ெதாடர்ந்�  அ�ள்��வானாக. இன்�ம் இந்த அ�ைள பற்�
��வெதன்றால் ஒ� �ைற எனக்� அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ்�ட��ந்�
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�த� இத�� ெதாட��� -பாக� -2

ேம�ம் ஹசரத் ம�ஹ் ம�� (அைல) அவர்கள்
��வைத �ந்�த்� பா�ங்கள்; சேகாதரர்கேள !

நான் �ன்கைள�ம், ம�தர்கைள�ம் என்ைன
வணங்�வதற்காகேவ பைடத்�ள்ேளன்.

(���ரான் 51:57) 

ம�த வாழ்�ன் உண்ைமயான ேநாக்கம்
இைறவைன அ�ந்� அவைன வணங்� அவ�
க்காகேவ   வாழ்வதா�ம் தன� வாழ்�ன்
ேநாக்கத்ைத தாேன �யமான �ர்ண�
ப்பதற்கான  அ�காரேமா உ�ைமேயா ம�த�
க்� இல்ைல. ஏெனன்றால், ம�தன் தன� �ய
��ப்பப்ப� உலகத்�ற்� வ�வ��ல்ைல
ேபாவ��ல்ைல. அவன் ஒ� அைடக்கப்பட்ட
ெபா�ேள ஆவான்.

ந�த்�வம் என்ப� ெவ�ம் �ரட்� என்�ம்
இைறவ�ட��ந்� வ�ம் �� ெசய்� மற்�ம்
ெதய்�க சட்டங்க�ம் இைற ேவதங்க�ம்
ெவ�ம் ஏமாற்�ம் வஞ்சகேம என்�ம் ,இைவ
யா�ம் ம�தர்க�ன் �ய நலத்�ற்க்காகேவ
என்�ம் எவ்வா� �ற இய�ம்,

எங்கள் இைறவன் அல்லாஹ் எனக் ��,
இக்ெகாள்ைக�ல் �ைலத்��ப்பவர்க�டம்,

�ங்கள் அஞ்ச�ம் ேவண்டாம்;
கவைலயைடய�ம் ேவண்டாம்; உங்க�க்�
வாக்க�க்கப்பட்ட ெசார்க்கத்ைதப் பற்�ய

நற்ெசய்�கைள ஏற்�க் ெகாள்�ங்கள் என்�
(��யவா�) வானவர்கள் இறங்�வர். (41:31)

இத்��வசனத்�ல் இைறவ�ன் �� ��ைம
யான நம்�க்ைக ெகாண்ட நல்ல�யார்க�க்�
பய�ம் �யர�ம் ஏற்ப�ம் ேபா� இைறவன்
�றத்���ந்� அவர்க�க்� இல்ஹாம் 
�ைடக்�ன்ற� என்�ம் வானவர்கள் இறங்�
அவர்க�க்� ஆ�தல் ��வார்கள் என்�ம்
ெத�வாக எ�த்�ைரக்�ன்ற�.

இவ்வா� இைறவ�ன் ெத�வான �ரைல
(இல்ஹாம்) ெகாண்ேட நாம் �� அள�ல் இைற
ஞானத்ைத ெபற ���ம். இந்த ��ைமயான
இைற ஞானம் �ைடப்பதற்காகேவ நம்�ைடய
உள்ளத்�ல் ஆன்�க ப�ைய�ம் தாகத்ைத�ம்
அ�ப�த்� வ��ன்ேறாம்.

அந்த இைறஞான அ�தம் நமக்� ஈட்�
வதற்கான வ�கைள எவற்ைற�ம் இைறவன்
ெசய்� ைவக்க�ல்ைல என்றால் அவன் அந்த
ஆன்�கத்�ல் நம் உள்ளத்�ல் ஏற்ப�வ�டன்
அவ�யம் என்ன ெவ�ம் �ராணக் கைதகைளப்
ேபான்� அ�ப்ப ைடயற்ற  "ஈமான்" இ�ந்தால்
ேபா�மா? அல்ல� ��ைம ெபறாத
பல�னமான ம�த �ைள�ல் �றக்�ம் அ��
மட்�ம் இ�ந்தால் ேபா�மா??

எனேவ நாம்  இைற ஒ� ெவ�ப்ப�ம் இடத்�-
ற்ேக ஓ�ச்ெசன்� அந்த உ�ர் நண்ப�ைடய
அைடயாளம் ெவ�ப்பைடயாகத் ெத��ம்
வ�ையத் ேத�க் ெகா�த்த� தான் எல்லா
�தமான அ��ம்  அைடந்��க்�ன்றன.
ஒ�யான� வானத்���ந்� ���ன் ��
எவ்வா� பர��ன்றேதா அேத  ேபான்ற
"�தாயத்" என்ற  ேநர்மார்க்க�ன் உண்ைம
யான ஒ��ம்   வானத்���ந்�ேத  இறங்�
�ன்ற�.

இைதப் பற்� ெத�வான நற்ெசய்� ��ம் ஒேர
ஒ� மார்க்கம் "இஸ்லாம்" மட்�ேம! இன்�
சத்�யத்ைதத் ேத� ��ேவா�க்� நான் உ��
யாக ���ன்ேறன்; ஏைனய மார்க்கத்�ல்
இைறவசனம் என்�ம் அ�ட்ேப� அ�த்�
�ட்�  அதாவ� இைறவ�டன்  அ�யார்
க�டன் உைரயா�தல் என்ற வாசலான� �ண்ட
காலமாகேவ �த்�ைர�டப்பட்� �ட்ட�.
ஆனால் இந்த �த்�ைர இைறவனால்
ேபாடப்பட்ட� அல்ல;மாறாக, இந்த அ�ட்ேப�
�ைடக்கப்ெபறாததால் �ராைசயைடந்� தாமா
கேவ ஒ� சாக்� ேபாக்�கைள உ�வாக்�க்
ெகாள்�றார்கள் என்பைத நாம் உங்க�க்�
உ��யாக எ�த்� ���ன்ேறன்.
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இைறவ�ைடய ேநாக்கத்�ற்� எ�ராக
எவரா�ம் ேபா�ட  ��யா�, இைறவ�ன் �ய
�தர்க�ம், இைற �ற��ந்� �ட்�ம்
"இல்ஹாம்" தான்  ��ைமயான இைற ஞானத்
ைத ெப�ம் வ�யா�ம் என்பைத  �ைன�ல்
ெகாள்�ங்கள். எனேவ இைறவன் தன�
"இல்ஹாம்" என்�ம் அ�ைள அைடத்� ைவத்�
உலகத்ைத ஒ�ேபா�ம் அ��க்�ள்ளாக
நாட�ல்ைல. மாறாக, தன� அ�ள்  என்�ம்
இைற அ��ப்�ம் வாசைல என்ெறன்�ம்
�றந்ேத ைவத்��க்�ன்றான்.ஆனால் அவற்ைற
அவற்�ன் ச�யான வ��ைற �லேம ெபற
ேவண்�ம். அப்ேபா�  தான் அவற்ைற எ��ல்
ெபற ���ம். இந்த �வ�ர் வானத்���ந்�
இறங்� அதற்ேகற்ற இடத்�ல் ேதக்�  ைவக்க
ப்பட்�ள்ள� அந்த �வ�ைர அ�ந்�வதற்�
�ங்கள் எப்ப�யாவ� அந்த ��ற்ைற அ�ந்�
அ��  உங்கள்  உத�கைள ப�த்� அந்த �வ
�ைர மன�ைறேவா� ப��ங்கள்.

ேம�ம்,அன்னார்(அைல) அவர்கள் ���ன்றார்
கள்:-
ஆன்�க ெந�ப்பால் நம்�ைடய �ழ்த்தரமான
வாழ்க்ைகைய ��ட்� ெகா�த்�  �ட்�
நம்�ைடய ெபாய் ெதய்வங்கைள எ�த்�ப்
ெபா�க்��ட்�(ஆன்�க அர்த்தத்�ல் ), உண்ைம
யான�ம் �ய்ைமயான�மான இைறவ�ன்
சந்���ல் நம்�ைடய உடல், ெபா�ள், ஆ�,
ேநரம், கண்�யம் ஆ�ய அைனத்ைத�ம்
�யாகம்  ெசய்வேத ஆ�ம். இத�ள் �ைழ�ம்
நாம் ஒ�வைக ��ய வாழ்�ன் பானத்ைத
அ�ந்��ேறாம். நம� அைனத்� ஆன்�க
சக்�க�ம் இயல்�க�ம் ெந�ங்�ய
உற�க�க்�ைட�ல் �ல�ம் ேநசத்ைத ஒத்த
ஒ� உற�ைன இைறவ�டன் ெகாண்�ள்ளன 
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ஆன்�க தாகம் ெகாண்ட தன� உள்ளம்
இைறவ�ன் இ�ய ஒ�ைய ேநர�யாக ேகட்�
ேபரானந்தம் ெபற ேவண்�ம் என்ற ஆவல்
ெகாள்ள மாட்டார்களா? இைறவ�க்காக ��
உலைக�ம் �ட்� �ல� தம� உடல், ெபா�ள்,
ஆ� அைனத்ைத�ம் இைறவ��ல் �யாகம்
ெசய்� தன்ைனேய இைறவ�க்காக
அர்ப�க்�ன்ற  ஒ�வன் இந்த ஒ��க்க
உண்ைமயான ��யைனப் தன் கண்ணால்
காண ���மானால் மங்�ய ஒ��ல் �ன்�
மரணமைடந்� ��வைத ��ம்�வானா???

இந்�ைலைய அைடந்த ஒ� அ�யான் நன்�
ப�த்த க� ஒன்� தானாகேவ மரத்���ந்�
�ேழ ��வ� ேபான்� �ழான  உலக இச்ைசகள்
யா�ம் உ�ர்ந்� ���ன்றன. இைறவ�க்�ம் 
அவ�க்��ள்ள ெதாடர்� ஆழமானதாக
ஆ���வதால் மற்ெறல்லா பைடப்�னங்க�ல்
இ�ந்� �ர �லக்கப்பட்டவன் ஆ�ன்றான்.
இைறவ�டன் உைரயா�வதா�ம்  அவ�ட
��ந்� ேபாதைனைய�ம் ெப�வதா�ம் அவன்
அ��க்��யவன் ஆ�ன்றான்.  இம்மாெப�ம்
பத�ைய அைடவதற்கான வாசல் �ந்ைதய
காலத்ைதப் ேபான்ேற இன்�ம் �றந்�
இ�க்�ற�. இைறவைன உளப்�ர்வமாக  ேத�க்
ெகாண்��ப்ேபா�க்�  �ன்� ேபான்ேற
தற்ேபா�ம் இைறய�ள் �ைடத்�க் ெகாண்ேட
இ�க்�ன்ற�. ஆனால், இவ்வ�ைய  ெவ�ம்
ெபாய் ேபச்�னால்  அைடத்��ட ��யா�
ேதைவயற்ற அகங்கார ெசாற்களால் அக்கதைவ
�றந்� ெசய்ய�ம் ��யா�. இதைன அைடய
��ம்�ேவார்கள் ஏராளமானவர்கள் என்றால்
இதைன ெபற்�க் ெகாள்பவர்கள் *ஒ� �லேர* 

இைதத்தான் ���ரான் ��ம்ேபா�:-

நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கேள! நாம் உங்க�க்�
வழங்��ள்ள �ய்ைமயான ெபா�ள்க�
��ந்� உண்�ங்கள். ேம�ம், �ங்கள்
(உண்ைம�ல்) அல்லாஹ்ைவத்தான் வணங்�
�ன்�ர்கெளன்றால், அவ�க்� நன்�
பாராட்�ங்கள்.(2:173)

(�தேர!) என் அ�யார்கள் உம்�டம் என்ைனப்
பற்�க் ேகட்டால், நான் அ��ல் இ�க்�ன்ேறன்;
�ரார்த்தைன ெசய்�றவர் என்ைன அைழக்�ன்ற
ேபா�, நான் அவ�ைடய �ரார்த்தைனைய
ஏற்�க் ெகாள்�ேறன். எனேவ, அவர்க�ம் என�
கட்டைள�ைன ஏற்�க் ெகாண்� என்�டம்
நம்�க்ைக ெகாள்ள ேவண்�ம். இதனால்
அவர்கள் ேநர்வ� ெப�வார்கள் (என்� ப�ல்
அ�ப்�ராக)(2:187)

எனேவ இைறவ�டன் �� அள�ல் உற�ைன
ஏற்ப�த்�வதற்கான வ� இஸ்லாேம ஆ�ம்.
இதன் ெபா�ள் �தலாவதாக இைறவ�ன்
வ��ல் ம�தன் தன் �� வாழ்ைவ�ம்
அர்ப்பணம் ெசய்� அவ�க்ேக �� அள�ல் அ�
ப�ந்� நடப்ப�டன் ��க்�ர்ஆ�ல் ேதாற்�
வாயான �ரா ஃபாத்�ஹா�ல் �ஸ்�ம்
க�க்� கற்�த் தரப்பட்�ள்ள �ரார்த்தைன�ல்
ஈ�ப�வேத ஆ�ம்.
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இம் ம�ப்ைப  நான் எவ�ட�ம் சண்ைட�ட்�
ெபற்றவ�ல்ைல. மாறாக, அந்த ஏக இைறவன் 
இந்த எ�யவன் �� க�ைணயாக
ெபா�ந்தான். நான் இந்த உல�ற்� ஒ�
ெவ�ச்சமாக வந்�ள்ேளன். என்ைன
�ன்பற்�பவர் இ����ந்� �ல� அந்த
ெவ�ச்சத்ைத ெப��ன்றார்.

என� வாதத்�ற்� இைறவன் 2003 ம் ஆண்�ல்
ரமலான் மாதத்�ல் ��ய மற்�ம் சந்�ர
�ரகணத்ைத அத்தாட்�யாக்�னான், இேத
ேபான்ற ஒ� �கழ்ைவ 1894 ம் ஆண்� எனக்�
�ன் ேதான்�ய ம�ஹ் ம��  (அைல )
அவர்க�க்�  அத்தாட்�யாக்�னான்.

ேம�ம் ந� ெமா��ல்��ந்� வரக்��ய
மஹ்�மார்கள்  ஒ�வரல்ல பலர் என்�ம் நாம்
அ�யலாம்(ஆதாரம்:ஸ�ஹ் �கா� அத்�யாயம்
: 65. ���றான் ���ைர :4897&4988)

��� 1400� இ��� 20 அ�ல� 30
வ�ட�ைத ��� ெகா���க�. அ�ேபா� 

உ�க�ைடேய மஹ� ேதா��வ�

�த� இத�� ெதாட��� -பாக� -2
எனக்� �ற� வ�ம் ம�ஹ், ந� (ஸல்) 
அவர்க�ன் ஹ�ைத ைவத்� வாதம் ெசய்வார்.
(ஆதாரம்: ஆதாரம் உ�� �ஹா� கசாய்ன்,
ெதா��; 3 பக்கம்: 379)

ேம�ம் �ழ் கா�ம் ந� ெமா��ம்
என்�ைடய வ�ைகைய உ�� ெசய்�ன்ற�.
�ஜ்� 1400ல்  இ�ந்� 20 அல்ல� 30 வ�டத்ைத
�ட்� ெகாள்�ங்கள். அப்ேபா� 
உங்க�ைடேய மஹ� ேதான்�வர்….. (ஆதாரம்:
Asmal Masalik Lieyyam Mahdiyy Maliki Li Kull-id Dunya
Biemrillah-il Malik, Qalda bin Zayd, p. 216)

ேம�ம் இந்த ஹ��ன்அ��ப்பாளர் அ�
�ைரரா (ர� ) அவர்கள் ஆவார்கள். இந்த
காலத்�ன் அல்லாஹ்�ன் க�ஃபாவா�ய
��ர் அஹ்மத் ஆ�ம் ஆ�ய நான் ப�ரங்க
அ��ப்� ெசய்�ன்ேறன்:  அந்த ஏக
இைறவனா�ய அல்லாஹ் �பஹான�தாலா 
ஒ� ��ய வாைள ேபான்� என் பக்கம்
இ�க்�றான். அவன் எனக்� இவ்வா�
��னான்: எவர் எனக்� எ�ராக அவ��
மற்�ம் அப்பா� மக்கைள �ழப்��ன்
றார்கேளா அவைர அவன் �ச்சயம்
இ��ப�த்�வான்.நான் அந்த அல்லாஹ்�ன்
ெபயரால் சத்�யம் ெசய்� ���ேறன்:அவேன
என்ைன இந்த �ற்றாண�ன் அ��ல் �ஃ�ன்,
�ைஹய�ன், அல் க�ஃப�ல்லாஹ்வாக
எ�ப்��ள்ளான். நான் உங்கள் �ன்ேன ந�
ஸல்லல்லா� அைல�வஸலம் அவர்க�ன்
ஆன்�க �தல்வனாக�ம் மற்�ம் வாக்க�க்
கப்பட்ட மஹ� (அைல ) அவர்க�ன் ஆன்�க
மகனாக�ம் வந்�ள்ேளன். என்ைன இைறவன்
�ஸ்�ஹ் ம�ேத  என்� 20 �ப்ரவ� 2004ஆம்
ஆண்� அன்� அைழத்தான். ேம�ம், அவன்
என்ைன ப�ப்ப�யாக உயர்த்�க் ெகௗரவ
ப�த்�னான் அதாவ� �த�ல் என்ைன
*கமரம்  ��ரா என்ப���ந்� காஜா
���ன், அ��ள் �ஃ��ன், �ைஹய்
�த்�ன், க�ஃப�ல்லாஹ், ர�லல்லாஹ்
மற்�ம் ந��ல்லாஹ்வாக  உயர்த்�னான்
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வாக்க�க்கப்பட்ட மஹ்��ம் ஆன ம�ஹ் ம�� (அைல) அவர்க�ம் இைத
உ��ெசய்�ன்றார்கள், அன்னார் ��ம்ேபா�:- நாங்கள் இதற்� �ன்�ம் பல மஹ�கள்
வந்�ள்ளார்கள் என்�ம்  ேம�ம் பல மஹ�கள் வரக்��ம் என்�ம்
ஏற்�க்ெகாள்�ன்ேறாம்.  இன்�ம் �ல மஹ�கள் *இமாம் �ஹம்ம�* என்ற ெபய�ல்
�ட வரலாம். (ஆதாரம் :�ஹா� காச�ன் ெதா�� 3 பக்கம் 379)

ரமலான் மாதத்�ல் ேதான்�ம் ��ய சந்�ர �ரகணத்ைத பற்�ய ஹ��ல் இைத
ேபான்ற ஒ� �கழ்� நடந்தேத இல்ைல என்ப�ல்ைல. மாறாக, வாதம் ெசய்�ம்
ஒ�வ�க்� அத்தாட் �யாக அைமந்த�ல்ைல என்பேத ஆ�ம், ஏெனன்றால், இ�ல் “�ம்
தக்�ன” ("lum takuna") என்� ெபண்பா�ல் உள்ள�, அ� ஒ��ைற ைய
ேதான்றேவண்�ம் என்��ந்தால் “�ம் யக்�ன” ("lum yakuna") என்ற ஆண்பா�ல்
வந்��க்கேவண்�ம், இ���ந்� �க ெத�வாக இந்த �கழ்� நடந்தேத என்ப�
ல்ைல. மாறாக ம�ஹ் என்� வாதம் ெசய் பவ�க்� அத்தாட்�யாக அைமந்த�ல்ைல
என்பைத ��க்�ன்ற�.

உலக மக்கள் அைனவ�ம் ��ப்பாக �ஸ்�ம்கள் உண்ைமயான இைற நம்�க்ைக�ன்
சாரத்ைத  மறந்��ட்டார்கள். ேம�ம் இஸ்லாத்�ன் உண்ைமயான ேபாதைனகள் உட்பட
உலக அைனத்ைத�ம் பைடத்த இைறவைன�ம் �ட மறந்� �ட்டார்கள்...

இைறவனி� மாெப�� அ�தா�ச�

இ ர � த  ச � � ர �

I N S H A L L A H  T O  B E  C O N T D . . .
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ஆ�ேசபைன-2:-

அ���ெகா�ட தகவ�� ப�
அ�லா��� வ��கா��த�� ப�ேய
“ஜமா� அ�ம�யா அ� �����”
ேதா����க�ப�ட� எ�றா�, அவ�
உ�வா��யைத அவேன ���ைனைய
ஏ�ப��� ெகா�டானா ?

ப��:- ஆ�,

��கர� ஜமா��� ரா��த� சா�� அவ�க� 

ஜமாஅ� உ� ஸ�� அ� இ�லா� 

�ச்சயமாக ஏக இைறவா�ய அல்லாஹ்�ன்
வ�காட்ட�ல் ப�ேய “ஜமாஅத் அஹ்ம�ய்யா
அல் �ஸ்��ன்” ேதாற்��க் கப்பட்ட� ,
இன்�ம் இந்த ஜமாஅத்�ன் ெபயரான "ஜமாஅத்
அஹ்ம�ய்யா அல் �ஸ்��ன்" �ட அல்லாஹ்
அவன� இைற ெவ�ப்பாட்�ன் �லம் ஹசரத்
�ைக��ன் அல் க�ஃபத்�ல்லாஹ் ��ர்
அஹ்மத் அ�ம் (அைல) அவர்க�க்� �சம்பர்
மாதம் 2002 ம் ஆண்�ல் ெவ�ப்ப�த்�னான்,
நம்�க்ைக யாளர்க�க்கான அல்லாஹ்�ன்
ேசாதைனயான� பல்ேவ� வ�வங்கள்
என்பைத எ�க்�ன்றன. அதாவ�, ம�த
வாழ்க்ைக�ன் இக்கட்டான, மற்�ம் க�னமான
�ழ்�ைலக்� மத்���ம், �ல ேநரங்க�ல்
க�ைமயான ேசாதைனகள் என்ப� அ�கமாக
நைடெப��ற�. இதனால், நம்�க்ைக
யாளர்கள் �ட �லேநரங்க�ல் வாக்க�க்
கப்பட்ட இைற உத�, மற்�ம் ஆதர�
�ைடப்ப� பற்� ஐயம்ெகாண்� இ�க்கலாம்.
�ந்�ய காலத்�ல் ந�மார்கள் �ட
இைற��ப்பைத அ�ந்� ெகாள்வ�ல்
தவ�ைழத்�ள்ளனர் இன்�ம் ப��த்த
�ர்ஆ���ந்�, கடந்த காலங்க�ல்
ந�மார்க�ம் �ட இைறவ�ைடய நாட்ட
த்ைதப் ��ந்� ெகாள்வ�ல் தவ�ைழத்�, �ல
சமயங்க�ல் இைறக் கட்டைளக�ன்
ஆன்மா�ற்� எ�ராகச் ெசன்��ந்த எண்ணற்ற
உதாரணங்கைளக் காண���ம் (ஆக)
யா�ைடய ைகக�ல் அவர் இைறவ�ைடய
ைபஅத்  எ�த்��ந்தாேரா அந்த ஹஸரத் ��ர்
அஹ்மத் அ�ம் சா�ப்(அய்) அவர்கள்-

-�� இறங்�ம் ெதய்�க ெசய்�க�ன்
��ைமயான க�த்ைத ஜஃப�ல்லா ேடா�ன்
சா�ப் அவர்கள் ��ந்� ெகாள்ளாமல்
இ�ந்��க்கலாம் என்� எண்�வ�
கற்பைனக்��ய ஒன்றல்ல. ேம�ம் / அல்ல�
அவர் ெதய்�க ெவ�ப்பாட்�ன் தன்ைம மற்�ம்
�� ேநாக்கம் ேபான்றவற்�ன் ��ந்�
ெகாள்ளாத �ஷயங்க�ன் அர்த்தத்�ல்
ெபா�ைம�ழந்��க்கலாம். பல வ�டங்
க�க்�ப் �ற�, ஹஸ்ரத் ��ஃப் (அைல)
அவர்க�ன் சேகாதரர்கள் அவ�டன் �ண்�ம்
ஒன்�ைணக்க அ�ம�க்கப்பட்டதாக ��த
�ர்ஆன் நமக்�க்���ன்ற�. எனேவ தற்ேபா�
நடந்�ெகாண்��க்�ன்ற ஆன்�க ெவ�ப்
பாட்�ன் எ�ர்காலத்��ம் �ட அல்லாஹ்
(அவ்வாறான) �கழ்�கைள ஏற்ப�த்தக்��ம்
என்� என்� எண்ணம் ெகாள்வ� �ற்��ம்
�ற்��ம் கற்பைனக்� அப்பாற்பட்ட�ல்ைல .
இன்ஷாஅல்லாஹ். அல்லாஹ் அவர� தவ�கைள
மன்�த்� ஹஸ்ரத் ��ர் அஹ்மத் அ�ம்
சா�ப்(அைல) அவர்கள� �தல் �டனாகேவ
ஜமாஅத்�க்� ��ப்�த் த�வானாக!.

(https://sahih-al islam. blogspot. com /2012 /01/some-
questions-from-ahmadi-brother-i.html)
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“உ�க� அைனவைர��  எ�ச����ேற�!
��க� பா�கா�பாக இ�ைல!!எ�த ஒ� நா��
இ����� கா�பா�ற படமா�டா�!!! இ���
ஏ�? ��க� ��� வ��தா�� ச�ேய! ��க�

க�பைன ெச���ள எ�த ஒ� ெத�வ��
உ�க��� உதவா�!! நா� என� இைறவ��

க�க�� வ�யாக உலக���� ேம��
வர���� பய�கர�கைள கா���ேற�!!! 

ஓ! ம�த �லேம இைறவ�� க�டைள
��சய� �ைறேவ��!!...இ��� வர����

நா�க��  " ���� கால�ைத
கா����க�!!!

( ��ஆ ேப�ைர  26 January 2018---08 Jamad'ul
Awwal 1439 AH)..”

 

���� கால�ைத
கா����க�!!!

15 வ� ��றா��� �ஜ��� இைற��த�
ஹசர� �ைஹய�� அ�-க�ஃப��லா�

��� அ�ம� அ�� (அைல)


