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ந��சயமாக அ�லா� இ�த உ�ம�த�� ஒ�ெவா� ��றா���

�வ�க�த��� �ஜ�த�ைத (மா��க ��த���தவாத�) அ���வா�.

(அ� தா��, க�தா�� மலாஹ��, பா� மா எ��� ஃ� கரனி� மிஅ)



இ�த ப�ர�ர� ஜூ� 10, 2011 அ�� அ�மத��யா ஜமா�த�� தைலவ�

மி�ஸா ம��� அ�ம� அவ�க� க�லாஃப��� �ஜ�த���வ�� எ�ற

தைல�ப�� ஆ�ற�ய ஜு�மா ேப�ைரய�� ��க�ய ப�த��கான பத�லா��.

இ�த ��பாவ�� இ�வா� அவ�க� ��க�றா�க�, ஓ� ச��வ� வ�ஃேப

ந� ந�க��ச� ஒ�ற�� "த�ேபா� �ஜ�த�� வ�வாரா?" எ�� ேக�க�றா�.

அத��  "இ�தைகய ேக�வ�க� எ�லா� �ழ�ைதக� தானாகேவ

ேக�பத��ைல, மாறாக அவ�களிைடேய அைமத�ய��ைமைய உ�வா�க

ந�ைன��� அவ�களி� ���ப�த�ன�க� இ�தைகய வ�சய�கைள ப�ற�

வ�வாத���� ேபா�, �ழ�ைதக� மனத��� இ�தைகய ேக�வ�

எ�க��ற�, எ�� �ற��ப��க�றா�க�.

 

�ஜ�த�� ப�ற�ய இ�தைகய ேக�வ�க� எ�ப� �ழ�ைதகளிைடேய

அைமத�ய��ைமைய உ�வா�க����? ஒ�ெவா� ��றா���

�வ�க�த��� �ஜ�த�� வ�வா�க� எ�ற நப�(ஸ�) அவ�களி�

��னற�வ��ைப��, ேம�� அைத உ�த�ப��த�ய ம��(அைல)

அவ�களி� ����� எத�ராக அ�மத��யா ஜமா�த�� க�ஃபா ஏ�

ெசய�ப�க�றா�? ேம�� இ�தைகய ேக�வ� ேக�பவ�கைள அவ�

நயவ�சக� எ��� அைழ�க��றா�. ேம�� அவ�, "இேத ேக�வ�

ஜமா�த�� ப�ேவ� கால�களி� பலரா� ேக�க�ப�க��ற�. இ�தைகய

ேக�வ� ஜமா�த�� ேந�ைமயான ம��� உ�த�யான உ��ப�ன�க� யா��

ேக�பத��ைல. மாறாக �ழ�ப� ெச�ய எ��பவ�கேள இ�தைகய

ேக�வ�ைய �� ைவ�க��றன�." எ��� ��க�றா�.

 

1400 வ�ட�க��� ��ேப எ�ெப�மானா� (ஸ�) அவ�க� எ�லா

கால�த���ள ����க���� வா���த� வழ�க� உ�ள ேபாத���,

இ� ேபா�ற ச��ைசக� எ�� கால�களி� எ�லா�  அ�மத��யா

ஜமா�த�� க�ஃபா அவ�ைடய ஜமா�த�� �ழ�ப� ஏ�ப�க��ற� எ��

ஏ� �ற ேவ���? இ� அவ�களி� உ�ைமயாள�களி� சைபயா�

ேத��ெத��க�ப�ட அ�மத��யா க�லாஃப�த�� �ல நர�ைப, ��வ�

ெதா�வைத உண��த வ��ைலயா? ேம�� அவ� இ�வா� ��க��றா�,

"அதாவ� இ�த ப�ர�சைன ��றாவ� க�ஃப��� ம��

கால�த����ேத பலரா� ேக�க�ப�� ெகா����த�." அ�ப�யானா�

அ�ேபாத����ேத இ�த அைம�ப�� ப�ர�சைனக� இ��� வ�க�ற� 
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எ�� ச�ேதக� ெகா�வ� இய��தாேன? யாராவ� �ஜ�த��களி�

வ�ைகய�ைன ப�ற� ேக�டா� அவ�களி� வா�க� அைட�க�ப��,

அவ�களி� �� நயவ�சக�க� எ�ற ப�ைய �ம��க��றன�.

இ�தைகய ெசய�பா�க� ஜமா�த�� ச�வாத�கார ச��தைன��, சக����

த�ைம இ�லாதைத�� உண��தவ��ைலயா?

 

இ��� அவ� இ�வா� ��க��றா�. "இ� எ� மனத�� ���� ����

எ�� ஓ� வ�சயமா��. இ�தைகய ேதைவய�ற வ�சய�க� ஜமா�த��

ந��மத�ய��ைமைய உ�வா��க��ற�." அ�மத�கைள  ெபா��தம���

�ஜ�த��களி� வ�ைகைய ப�ற�ய ேக�வ� ஹ�ர� அஹம�(அைல)

அவ�களி� ��ற����ேத எ�க��ற�, இ��தேபாத��� ஏ�

அ�மத��யா க�ஃபாவ�� கவன�த��� இ�த அற��ைககைள எ���

ெச���  ேபா� அ�னா� அவரி� ேகாப�ைத ெவளி�ப���க��றா�.

ேம�� அவ� தன� உைரகளி� ந�ந�ைலைய இழ�த� ம��ம�ற�, பல

ப�ர�சைனகளி� �ர�பாடான க����கைளேய  ��ைவ�பவராகேவ

உ�ளா�.

 

ஓரிட�த�� அவ� இ�வா� அற�வ��க��றா�. "ஹ�ர� �க�ம� (ஸ�)

அவ�க� �ற�ய ஒ�ெவா� ��றா���� �ஜ�த�� ேதா��வா�

எ�பத�� எ�வ�த ஐ�ய�� இ�ைல"  ேம�� ம�ெறா� இட�த�� "ஹ�ர�

அ�ம� (அைல) அவ�க�தா� இ�த� 1000 ஆ���கான �ஜ�த��

எ���, ேம�� �றா���� ப�ற� �த�ய �ஜ�த��களி� ேதைவ

இ��கா�" எ��� ��க�றா�..

 

ஆர�ப கால�த�� ஒ�ெவா� ��றா���� �ஜ�த��களி� வ�ைகைய

ப�ற� �ற�ய இவ�, ப��� அதைன எ�லா� ஒ��க� ைவ�� வ��டா�.  நப�

(ஸ�) அவ�க��, அ�ம� (அைல) அவ�க�� ��றா�ைட ப�ற� �ற�

இ��த ந�ைலய��, த�ேபாைதய க�ஃபாேவா அதைன ஆய�ர� ஆ��க�

எ�� அத�கரி�க �ய�க��றா�. அ�மத��யா ஜமா�த�� ேதா��ன�

ஹ�ர� மி�ரா �லா� அ�ம� அவ�க� மிக ெதளிவாக அற�வ���

உ�ளா�க�. அதாவ� "நா� வா�களி�க�ப�ட ம�� ஆேவ�. ஆனா�

நா� தா� �த� ம��� இ�த�யான வா�களி�க�ப�ட ம�� எ�� �ற

மா�ேட�. 
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எ�ைன ெபா��தம��� எ��ைடய கால�த��� ப�ற� 10,000 ம��

வரலா�. இ�கால�த��கான வா�களி�க�ப�ட ம�� நா� ஒ�வேன

ஆேவ� (இஸாேல அ�ஹா� ப�க� 197)

 

ஒ�ெவா� ��றா���� இைறபணியாள�க� ��த���தவாத�யாக வ��

ேபாெத�லா�, அவைர ந�ராகரி��� ம�க� க�ைமயாக எத���தன�.

ேம�� அவ�களிட� இ���� தவறான பழ�க வழ�க�கைள சரி

ெச�வைத�� க�ைமயாக ெவ��தன�. (ல�ச� ச�யா�ேகா� ப�க� 2

 

எ��ைடய கால�த��� ப�� இ�கால�த��� ஒ�ெவா� ��றா�����

எ�ற இ�த ெசா�ெறாட�க� எ�லா� ஆய�ர� ஆ��கைள �ற��க��றதா

எ�ன? அ�லா�வ�� �தரி� வ�ைகைய அ�மத��யா க�ஃபா த��க

ந�ைன�ப�, அவ�ைடய ம�ெறா� ��ற�னா� ந��பண� ஆக��ற�, அ�

எ�னெவ�றா�, ஒ�ைற ந�ைனவ�� ெகா���க� ஒ�ெவா�

க�ஃபா�� �ஜ�த��தா�, அவ�க� த�கைள �ஜ�த�� எ��

வாத��தா�� சரி, இ�ைலெய�றா�� சரி. ஏெனனி� அவ�க�

வா�களி�க�ப�ட ம�ஹ�� ேவைலைய ெச�க��றா�".

 

ச�ல சமய�களி� அ�மத��யா க�ஃபாைவ ேத�� ெச�வ� எ�ப�

��ைதய க�ஃபாவ�� மரண�ைத சா��த பதவ�யா��, ம��ற� பா��தா�

�ஜ�த��த�� வ�ைக எ�ப� கால� அ�ல� ��றா�ேடா�

ெதாட��ைடய�. இைவ இர��� எ�வா� இண�கமானதாக இ��க

����. ேம�� மி�ஸா ���ப�த����� வ�த க�ஃபா�க� த�ேபா�

உ�ளவ� உ�பட அைனவ�� �ஜ�த�� எ�றா� ஓ� ��றா�� ந�ைற�

ெப�ற அ�மத��யா ஜமா�த��� ஒேர ��றா��� ஐ�� �ஜ�த��களா?

ப�� ஏ� அதைன அவ�க� இ�றளவ�� ரகச�யமாக ைவ�த���க

ேவ���?

 

மி�ஸா ம��� அவ�க� "ஒ�ெவா� க�ஃபா�� அவரி� கால�த��

�ஜ�த�� தா�" எ�� ��க�றா�. அவேர ஒ�ெவா� ��றா���

ெதாட�க�த�� இைறவ� அ�கால க�ஃபாவ��� �ஜ�த�� எ�ற

அ�த�ைத த�வா�. ேம�� அவேன அ�னாைர அற�வ��க�� ெச�வா�

எ��� ��க�றா�.
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ஆனா� அவேரா த�ேபா� "ஒ�ெவா� ��றா��� �வ�க�த���

�ஜ�த�� ேதா��வா�" எ�� ��க��றா�. இ��த ேபாத���,

அ�னாரி� உ�ைமயாள�களி�  சைப �த�� க�ஃபாைவ

ேத��ெத��பா�க�, ப��� இைறவ� ேவ� வழிய��ற� மனித�களா�

ேத��ெத��க�ப�ட க�ஃபாைவ �ஜ�த�� எ�� அற�வ���மா�

��வானா எ�ன? கால�த�� அ��பைடய�� அ�னா� த�த� ெப�றவ�

எ�றா� அ�னா� ஏ� த�ைன �ஜ�த�� எ�� ப�ரகடன�ப��தவ��ைல?

ேம�� அவ� "�ஜ�த��தாக ஆவத�னா� க�லாஃப�த�� ந�ைலைய மா�ற

ேபாவத��ைல. ேம�� �ஜ�த��த�� அ�த�ைத வ�ட க�லாஃப�த��

அ�த�ேத �த�ைமயானதாக உ�ள�" எ�� ��க��றா�.

 

ஹ�ர� அ�ம�(அைல) அவ�க� ��க��றா�க�, ஒ�ெவா�

��றா���� ஒ� �ஜ�த��  மா��க�ைத� ��ப��க வ�வா�. ஆனா�

மி�ஸா ம��� அ�ம� எ�ன ��க�றா� எ�றா� சைபய��

ேத��ெத��க�ப�ட க�ஃபா தா� இைறவ� ேத��ெத��க�ப�ட

�ஜ�த��ைத வ�ட �த�ைமயானவ� எ��� ஒ�ெவா� அ�மத��யா

க�பா�� ஓ� �ஜ�த�� எ��� ��க��றா�. ப��� அதைன

ெதளி�ப���வத�காக, ஒ�ெவா� ��றா��� ெதாட�க�த���

இைறவ� நா�னா� எ��� ��க��றா�. இதைன ���கமாக

��வெத�றா�, �ஜ�த��த�� ஆ��க அ�வலகமான� அ�மத��யா

க�பாஃ�க��� ப�ர�த�ேயகமாக ��பத�� ெச�ய�ப�� வ��ட�. ேம��

அ�த வ�ட�த��� அ�பா�ப�ட எவ�� (அ�மத�க� உ�பட) வ��கால�த��

�ஜ�த��தாக ��யா�. அ�மத�க� �ஜ�த��த�� வ�ைகைய எத�����

வ�ண� ெபா�வாக இர�� வாத�கைள �� ைவ�க��றன�. அைவ

க�லஃப� ��வ�த�� வ�த��ைறய�� அைம���ள�. ேம�� ைகய��

த��� இ���� ேவைலய�� "தயம�" ெச�வத�� ேதைவ எ�ன?

ஆனா� ப�� அ�த த��ரான� அ����� அ��தமாக இ��ப�� அ�

பய�ப��த ��யதாக இ���மா? மி�ஸா ம��� அவ�க� ��வ�த��

உரிைமைய ெப���ளாரா? ஆ��க ெவளி�பா�ைட ெபற ��யவராக

இ��க��றாரா? இைவ எ��� இ�ைலெயனி�, அ�த த��ரான�

�னிதமானதா அ�ல� �னிதம�றதா? உ�ைம எ�னெவனி� ஆ��க

உ�ைம எ�ற �ேராைட இைறவனா� ேத��ெத��க�ப�ட �ஜ�த��த��

வழியாகேவ பா�க��ற�. ஆனா� மனித சைபய�� ேத��ெத��க�ப�� ----
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க�ஃபா�களி� வரலாறான� ந�ழ�க� ந�ைற�த �த�ராக

காண�ப�க��ற�. ��கா�� ச�பவ�க� ஆ��க ந��சயம�ற

த�ைமகளி� �� ��த�ைர பத�ய�ப���ள�.

 

ஹ�ர� உ�மா�(ர�) அவ�க� தன� தா�யா� ப��ப�டா�. ஹ�ர�

அ�(ர�) அவ�க� ைகய�� ைபய� ெச�யாத �ஆவ�ஆ எ�ற ஒ�வ�

க�ஃபாவாக ேத��ெத��க�ப�டா�. ஹ�ர� ஆய�ஷா (ர�) அவ�க�

ஹ�ர� அ�(ர�) அவ�க� �� ேபா� ெதா��தா�க�. அேத ேபா�

அ�மத��யா ஜமா�த�� நா�காவ� க�பாைவ ேத��ெத���� ேபா�

மி�ஸா ���ப�ைத சா��த ஒ�வ� ேத�த� அைறைய வ���

ெவளிேயற�னா�. ேம�� அவைர ப��ப��பவ�க� அைனவ�� ேச��� "

Green Ahamadiya" எ�ற அைம�ைப உ�வா�க�ன�. இைவ அைன���

மனித சைபய�னரா� ேத��ெத��க�ப�ட க�ஃபா�களி� இ��ட

அ�த�யாய�களா��. ம��ற� �ஜ�த�த�� வரலாேறா ���க ���க

பரி��த ஆ�மாவ�னா� வ�வைம�க�ப�ட�. ச�த�ய�த� எ�ற ���

ெதா��பாள� A. M. �க�ம� ச�� சாக�� அவ�க�

 

"எ�ேபா� க�லாஃப� ஓ� ெபா�ளாக மாற�வ��ேமா அ�ேபா� �ஜ�த��த��

�ல� இ�லா�த�� வ�ைர�� இைணவா�க�" (ச�த�ய �த�, �ச�ப�

2008, ப�க� 32) எ�� �ற�யத�� வ�ய�பைடய ேவ��யத��ைல. இவ�

வரலா�ற�� அ��பைடைய ெகா�� க�லாஃப�த�� ���ச�ைய��

��வ�த�� ெவ�ற�ைய�� ஆ�� ெச�தவ�.

 

"ந�ப��ைக ம��� ந�ெசய�கேள ஓ� ந�ல க�லாஃப� அைம�ப��

அ��பைட, அ�த அ��பைட எ�ேபா� உைட�� வ��ேமா அ�ேபா�

க�லாஃப� எ�ப� ெவ�� அத�கார�ைத ெகா�� ஆ�ச� ெச��� ஓ�

அைம�பாக அ�ல� ெவ�� ஒ��க�ைண�க�ப�ட ச�கமாக மாற�வ���"

(ச�த�ய �த�, �ச�ப� 2008, ப�க� 31)

 

ச�த�ய�த��கான ேதட� உ�ளவ�க� உ�ைமைய அற�ய  ���ப��

ேபா� அதாவ� "�ஜ�த�� வ�வாரா?" எ�� ேக�வ� எ����ேபா�

அ�ப��ப�டவ�கைள எ�லா� ேந�ைமய�றவ�க�, நயவ�சக�க�,

�ழ�பவாத�க�  என பல ெபய�கைள ���வ��க��றன�.
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ஜமா�த�� தைலைம��வ�ைத �ட�க� ��ய இ�தைகய கவைலக���

ப��னா� இ���� மனந�ைல தா� எ�ன? அ�மத��யா க�லாப�த��

அத�கார� ஓ� தனி நபைர ைமயமாக ைவ��வ��ட�. அ�த தனிநபரி�

உ�தர�க� அ����தலாக உ�ள�, ேம�� க�ஃபா எ�பவ�, இைற

உதவ�கைள�� ஆ��க ெவளி�பா�கைள�� ெப�க��றாரா? எ�பைத

ச�ற��� ெபா��ப��தாம�, அவைர ப��ப��� ந�ப��ைகயாள�கைள

ஷ��� எ��� ந�ழ�� �� ந�ர�தரமாக ெகா�� வ�� ேநா��ட�,

அவைர இைறவனா� ந�யமி�க�ப�ட க�ஃபா எ�� ந�ப ைவ�க��றன�.

 

ஹ�ர� அ�ம� (அைல) அவ�களி� ந�ழைல ப�ற�, ��க�றா�க�

���கமாக ��வெத�றா�  மி�ஸா ம���  அ�ம� அவ�க� "கா�த ��

�லபா" அதாவ� கட�த 1000 ஆ��� �ஜ�த��த�� ��வ��� ப�ற�

�ஜ�த�ய� அ�னாரி� ந�ழ�� இ��ேத ெத�ப��. ேம�� க�லாஃப�

எ��� அைம�� அ�னாரி� உ�ைமயான ப�ரத� ப��பமாகேவ இ����"

எ�� ��க�றா�.

 

அ�மத��யா க�லாஃப��தா� ஹ�ர� அ�ம�(அைல) அவ�களி�

உ�ைமயான ப�ரத� ப��ப� எ�� க�ஃபா  ��க�றா�. ஆனா�

இைறவனி� இர�டா� ஆ��க ெவளி�பா� எ�� வ����த

அ�மத��யா க�லாஃப� அைம�ப�ட� எ�ன ஆதார�க� உ�ள�?

 

இ�த க�லாஃப� அைம�ப�� �� இ���� ஊழிய�க��� ம�கைள

அ�மத��ய�த��� மா�ற ேவ��ேய இல��க� வழ�க�ப�க��ற�.

தனி�ரிைம, ேந�ைம, ம��� ந�யாய�த�ைம ஆக�யவ�ைற அவமத����

வ�தமாக அத� தைலவ� (க�ஃபா) எைத ேக�க வ����க��றாேரா,

அைதேய அத� அ�வல�க�� �ற ஆ�வ� கா��க��றன�. ேம��

உலகளாவ�ய ைபஅ�கைள �ைற�த அள� உ�ைம ம��� வ�ேவக�

ெகா�ேட அ�வைம�ப�� தைலவரா� ��த�ைரய�ட�ப�க�ற�. ேம��

க�ஃபா�க� ஒ� ெபரிய பா�கா�� பைடேயா��, அத�காரிக�

���கேளா�� உலக� ��வ�� உலா வ�க��றன�. ஆனா� இவ�களி�

ஆட�பர� சாமானிய அ�மத�களிடமி��� பற��க�ப�ட� எ�பத��

�ளி�� கவைல அைடவத��ைல. ஆனா� யாராவ� �ஜ�த�ய�ைத� ப�ற�

ேக�டா� அ�னா� அவரி� ஜூ�ஆ உைரகளி� �ல� மிர�ட� வ����  -----
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ஹ�ர� அ�ம� (அைல) அவ�க� 14 ஆ� ��றா���  �ஜ�த��தாக

ம��� இ��கவ��ைல. அவ� இமா� ம�த�யாக�� ம�� ஆக�� ேம��

அ�லா�வா� ேத��ெத��க�ப�ட க�ஃபாவாக�� இ��தா�. அ�னா�

�ற�ய ��னற�வ��� ம��� இைறபனி�� சா�றாக �ரிய� ம���

ச�த�ர க�ரகண� ரமலா� மாத�த�� ந�க��த�. ஹ�ர� அ�ம� (அைல)

அவ�க� அற�வ��தைத ேபாலேவ  ெமா�ச�யைஸ ேச��த ஹ�ர� ���

அ�ம� சாக�� அவ�க� இ�த ��றா��� �ஜ�த�� எ��

அற�வ��க��றா�. ப��ன� அவ�,  இ�த 15 ஆ� ��றா��� �ஜ�த��

ம��� இ�ைல எ��� அவ� �ைஹ���, க�ஃப���லா�, அ�

ம�ேஹ ம�� ம��� அ��� ��மி�� எ��� அற�வ��க��றா�க�.

 

அ�னா� தன� மா�� 25, 2011 அ�� ஆ�ற�ய ஜு�மா உைறய��,

ச�த�ய�ைத ேத�பவ�க��� ஓ� அசாதாரண உ�ைமய�� �ல� இ�த

உலக�� கவன�ைத ஈ��தா�. அதாவ� நவ�ப� 2003-� உ�ைமய�� �ரிய

ம��� ச�த�ர க�ரகண� ஏ�ப�ட� . ேம�� இ� ஹ�ர� ��� அ�ம�

(அைல) அவ�களி� அற�வ��ப��� சா�றாக இ��த�. அேத உைரய��

அவ� ந�ல� இர�டாக ப�ள�த� எ��� அ�த ந�க�� இேத கால�த��

���� ந�கழ�ேபாவதாக அற�வ��தா�. அதாவ� �னித நப� (ஸ�)

அவ�களி� கால�த�� நட�த ஓ� ந�க�� எ��ைடய கால�த��� ந�க��,

இ�த இைற அைடயாள�த�� �ல� எ��ைடய ந�ப�க����,

எத�ரிக���� நா� இைறவனா� இ�த கால�த��� ேத��ெத��க�ப�ட

இைற �த� எ�பத�� சா�றாக இ����. ேம�� அ�ேவ

த����ரானி� 62வ� அ�த�யாய�த�� ��னற�வ����ள  நப� (ஸ�)

அவ�களி� இர�டாவ� வ�ைகயா��. இ�த ��னற�வ��� (ந�லவ��

ப�ள�) ெபளத�கமாக��, ஆ��கமாக��, ேம�� ேநர�யாக��

உ�வகமாக�� இ����.

 

அ�மத��யா க�ஃபா இைத ேபா�� அதாவ� ��� அ�ம� (அைல)

 உ�ைமய�� ப�ரத�ப���� / �ரிய க�ரகண��    

அ����த� ப�க��றன�.  எனேவ ��க� "க�ஃபா" எ��� "ந�ஸாேம

ஜமா�" எ��� அைழ�க�ப�� இ�தைகய தைலவ�க� ம���

அ�வல�க� எ�வா� வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) அவ�களி�

ந�ழலாக இ��பா�க�?    
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அவ�க� அற�வ��தைத ேபா�� ஏேத�� அற�வ��� ெச���ளாரா? ேம��

ெமா�ச�ய�� நட��� இ�த அ��த  ந�க��க���� க�பாஃ����

ஏேத�� ெதாட�� உ�ளதா?

 

"ப�ரத�ப���" "ப�ரத�ப��ப�" எ�ற அ�த ��னற�வ��� யாரிட�

��ைமயாக ���த� ெச�ய�ப���ள�? க�லாஃப��டனா, க�ஃபாவ�டமா

"ப�ரத�ப��பாக இ��பவ�க���  அைடயாள�க� உ�ளன".

(த����ஆ�)  
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டா�ட� தாஹ�� எட�பக�

ெசயலாள�                : ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா�

ேகரளா (Reg.No 693/2010)

கா. ஷாநவா�

ஷா. �கம� ரஃப�
ெமாழிெபய���      :

  பத��ப��த�             : ச�ராஜு�� சாஹ�� (அ��) 

ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா�

தமி�நா�



”உங்க�க்� �ன்னி�ந்ேதாைர கலீஃபாவாக

ஆக்க�ய� ேபால், உங்களில் நம்பிக்ைக

ெகாண்� நற்ெசயல்கள் ப�ரிபவர்கைள �ம�க்�

கலீஃபாவாக்க� ைவப்பதாகவ�ம்,

அவர்க�க்ெகன அவன் ெபா�ந்த�ய�ள்ள

மார்க்கத்த�ல் அவர்கைள உ�த�ப்

ப�த்�வதாகவ�ம், அவர்களின் அச்சத்த�ற்�ப்

பின்னர் அைமத�யானதாய் மாற்�வதாகவ�ம்

அல்லாஹ் வாக்களித்�ள்ளான். அவர்கள்

எனக்� எைதய�ம் இைண ைவக்காமல்,

என்ைனேய வணங்�வார்கள். இதன் பின்னர்

மா� ெசய்ேவாேர பாவிகள். 

(அல் �ர்ஆன்24:55)   


