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எட்டாெது ககள்ெி:- அஹ்மதிய்யா ஜமாத்தின் ஐந்து ஃகலீஃபாக்களில் 
எந்ததந்த ஃகலீஃபாக்களள நீங்கள் ஃகலீஃபாவாக ஏற்றுக் தகாள்கின்றரீ்கள்? 
இளறவனின் ஃகலீஃபாவாக ஏற்றால் அவர்களுளையத் தீர்ப்பு உறுதியான 
மார்க்கத் தீர்ப்பாக ஏற்பரீ்கள் தானன?- னகள்வி னகட்ைவர் மதிப்புக்குரிய 
சனகாதரர் தமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப் 
 
பதில்:- 

சனகாதரரின் னகள்விக்கான எளிளமயான பதில் நாங்கள் முதல் நான்கு 
கலீபாதுல் மஸீஹ்மார்களள,கலீபாதுல் ரசூல்மார்கள் அதாவது ஒரு நபியின் 
தபௌதீக உைல் இந்த உலகத்ளத விட்டு தசன்ற அத்தருணத்தில் 
நம்பிக்ளகதகாண்னைார்களுக்கு ஏற்படும் பயம் மற்றும் அதன் நபியின் 
ஆட்சிளய மற்றும் னபாதளனகளள இந்த உலகிற்கு எடுத்துச்தசல்லும் 
நபிமார்கள் அல்லாத காலம் தசன்ற அந்த நபிளய ததாைரும் கலீபாதுல் 
ரஸூல்களாக ஏற்றுக்தகாள்கின்னறாம். 

இன்ஷாஅல்லாஹ் திருகுரானில் இருந்து இந்த கலீபாதுல் ரசூல்மார்களள 
பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்தனன்றால் இந்த நூற்றாண்டில் நிலவும் மிகவும் ஒரு 
தவறான சிந்தளன னமலும் நிசாமிகளால் பரப்பப்படும் ஒரு சிந்தளன 
என்னதவன்றால் இவர்கள் அளணத்து விதமான கலீஃபாக்களளயும் “கலீஃபா” 
என்ற வார்த்ளதயில் இன்னும் னவதம் தகாண்டுவந்த நபிளய பின்ததாைரும் 
கலீபஃதுல்லாஹ்கள் பற்றி மற்றும் அவர்கள் னதான்றும் காலத்ளத பற்றியும் 
எந்த ஒரு புரிதளலயும் மக்களுக்கு வழங்குவதில்ளல எனபனத நிதர்சனமான 
உண்ளம 

 

அல்லாஹ் திருக் குர்ஆனில் இவ்வும்மத்திற்காக அருளக்கூடிய ஃகிலாஃபத் 
பற்றிய வாக்குறுதியில் கூறுவதாவது: 

" அல்லாஹ் உங்களுள் நம்பிக்கக வகாண்டு, நற்வசயலாற்றுபெர்ககள,  
அெர்களுக்கு முன்னிருந்கதாகர ஃகலீஃபாக்களாக்கியது கபான்று 

இப்பூமியில் நிச்சயமாக ஃகலீஃபாக்களாக்கி கெப்பதாகவும் இன்னும் 
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அென் அெர்களுக்காகத் கதர்ந்வதடுத்த அெர்களின் மார்க்கத்கத 
நிகலப்படுத்துெதாகவும்,அென் அெர்களுக்கு அெர்களுகடய 

அச்சத்திற்குப் பிறகு நிச்சயமாக அகமதிகயக் வகாண்டு மாற்றி 
ெிடுெதாகவும் அெர்களிடம் ொக்குறுதி அளித்துள்ளான்,....” 

(அல் குர்ஆன் 24:56) 

 

இவ் வாக்குறுதியிலிருந்து நமக்குப் புலப்படுவது:  

1) அல்லாஹ்தன் தரப்பிலிருந்து 
ஏற்படுத்துவான் 
2)முன்னவர்களிைத்தில் ஏற்படுத்தியது 
னபான்று(كما) னபான்று ஏற்படுத்துவான். 
முந்ளதய உம்மத்தில்ஏற்படுத்தியது 
னபான்று ஃகிலாஃபத்ளத அல்லாஹ் 
இந்த உம்மத்திலும் எவ்வாறு? 
எதற்காக? ஏற்படுத்துகிறான் என்பது 
பற்றி ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ை 
மஸீஹ்(அளல) அவர்கள் கூறும்னபாது: 
 

இவ்விளக்கத்திலிருந்து நமக்குத் 
ததரிவது: 

1)இஸ்லாத்தின் கண்ணியம் மற்றும் 
சிறப்பிற்காகனவ அல்லாஹ்   
ஃகிலாஃபத்ளத அருளுகிறான். 

2)அவர்களது வருளக ஒவ்தவாரு 
நூற்றாண்டிலும் இருக்கும். 

3)அவர்களது வருளகயானது எதிர் 
காலத்திலும் மற்றும் கியாமத் நாள் 
வளரயிலும் ததாைரும். 

இங்னக கவனிக்கத்தக்கது என்னதவன்றால் அவர்கள் தம்ளமப் பற்றி ‘களைசி 
ஃகலீஃபா மஸீனஹ மவூத்’ என்று கூறியதன் தபாருள் அவர்கள் ஃகாத்தமுல் 
ஃகுலஃபா(ஃ ஃகலீஃபாக்களில் தளல சிறந்தவர்) என்ற பதவியினாலும், 
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மஸீஹின் வாசளலத் திறப்பதற்காக வருளக தந்ததாலுனம அவ்வாறு 
கூறியுள்ளார்கள்.அவ்வாறு இல்ளல என்றால் ‘தனக்குப் பிறகும் கூை 
ஃகலீஃபாக்கள் ‘கியாமத் நாள் வளர ததாைர்ந்து வந்து தகாண்டிருப்பார்கள்’ 
என்று கூறியிருக்கமாட்ைார்கள்.மற்தறாரு இைத்தில் ‘பிற மஸீஹ்கள் 
பின்வரும் காலத்தில் னதான்றுவார்கள்....நான் இக்காலத்திற்கு மட்டுனம 
மஸீஹாக உள்னளன்....’(இஸாலனய அவ்ஹாம் பக்..197) என்று 
கூறியதிலிருந்தும் ததளிவாகின்றது. 

ஹஸ்ரத் முனரீ்(அளல) அவர்கள் கூறும்னபாது: இவ்வசனத்திலிருந்து (24:56) 
கலீஃபா என்பவர் நபித்துவத்தின் அடிப்பளையிலானவர்.இந்த நபளர 
அல்லாஹ் அவர் மீது இளற வஹி இறங்குகின்ற நிளலயில் நபித்துவ 
அந்தஸ்துைன் எழுப்புகின்றான்.. 

அடுத்து ஃகிலாஃபத்தின் வளககள் குறித்து ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவூது(ரலி) 
அவர்கள் ஸூறா அந்நூர் 24:56 வசனத்திற்கு தஃப்ஸீனர கபரீில் 
விளக்கமளிக்கும்னபாது :  

குர்ஆன் முன்று வளகப்பட்ை ஃகலீஃபாக்களளக் குறிப்பிடுகின்றது.. 

(1) ஆதம்(அளல) மற்றும் தாவூத்(அளல) னபான்ற நபிமார்களாகிய 
ஃகலீஃபாக்கள். ஆதத்ளதப் பற்றி இளறவன் குர்ஆனில் “ நிச்சயமாக 
நான் பூமியில் ஒரு பிரதிநிதிளய (ஃகலீஃபாளவ) ஏற்படுத்தப் 
னபாகினறன்(2:31) என்று கூறுகின்றான்.னமலும் தாவூத்(அளல) 
அவர்களளப் பற்றி அவன் கூறுகின்றான்: தாவூனத! நாம் உம்ளம 
இப்பூமியில் ஒரு பிரதிநிதியாக (ஃகலீஃபாவாக) ஆக்கியுள்னளாம்(38:27). 

(2) இஸ்ராயலீ் நபிமார்களளப் னபான்று மற்தறாரு மற்றும் ஒரு வபரிய 
நபியின் ஃகலீஃபாக்களாக இருக்கக் கூடிய நபிமார்கள். அவர்கள் 
அளனவரும் ஹஸ்ரத் மூஸா(அளல) அவர்களின் ஃகலீஃபாக்களாக 
துஇருந்தார்கள். அவர்களளப் பற்றி குர்ஆன்:”நிச்சயமாக 
னநர்வழியும்,ஒளியும் தபற்றிருந்த தவ்ராத்ளத நாம் 
இறக்கினனாம்.கட்டுப்பட்டு நைந்த நபிமார்கள் அதளனக் தகாண்டு 
யூதர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கினர்..(5:45)  

(3) ஒரு நபியின், உலகியல் அதிகாரம் வகாண்ட அல்லது இல்லாத நபி 
அல்லாத ஃகலீஃபாக்கள்.இளறச் சட்ைங்களள கற்றறிந்த 
இளறமக்களளப் னபான்றவர்கள்.அவர்களுளையப் பணியானது (இளறச்) 
சட்ைம் களறப்படுவதிலிருந்தும் னபணுவதும் பாதுகாப்பதுமாகும்.(5:45) 
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விரிவாக, இந்த வசனத்தின் கருத்தின் கீழ் இவ்வாறான அளனத்து 
வளகயான ஃகலீஃபாக்களளயும் உள்ளைக்கியுள்ளது..அதாவது, நபிகள் 
நாயகம்(ஸல்) அவர்களின் னநர்வழிதபற்ற ஃகலீஃபாக்கள், 

வாக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹ்,அவர்களின் பின்னதான்றல்கள் மற்றும் ஆன்மீக 
சீர்திருத்தவாதிகள் அல்லது முஜத்தித்கள் 

(தஃப்ஸீனர கபரீ் வசனம் 24:56 ன் விளக்கத்திலிருந்து) 

ஆக னமற்கூறியுள்ள விளக்கத்திலிருந்து நமக்குப் புரிவது தற்னபாது 
இளறவனால் னநரடியாக னதர்ந்ததடுக்கப் படுகின்ற(இரண்ைாம் வளக) மற்றும் 
ஒரு நபிளயப் பின்பற்றுபவர்களால் னதர்ந்ததடுக்கப்படுகின்ற (மூன்றாம் 
வளக) ஃகலீஃபாக்களின் வாசல்களும் திறந்துள்ளன.அதாவது 
(1)வாக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹ், (2)அவர்களளத் ததாைர்ந்து வரக் கூடியவர்கள்  
மற்றும் (3)ஆன்மீக சீர்திருத்தவாதிகள் அல்லது முஜத்தித்களின் வருளக 
எஞ்சியுள்ளது என்பது ததளிவாகின்றது.. 

 

இவற்றின் அடிப்பளையில் அஹ்மதிய்யா ஜமாத்தின் ஃகலீஃபாக்கள் 
என்பெர்கள் ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவூத்(ரலி) அவர்களின் 
வளரயளறயின்படி இளறவனால் னநரடியாக நியமிக்கப்படுகின்ற 
வளகயிலல்லாத னதர்ந்ததடுக்கப்பைக்கூடிய மூன்றாம் வளகளயச் 
சார்ந்தவர்கள் என்பது ததளிவாகின்றது..ஆககெ, ஜமாத்துல் ஸஹஹீ் அல் 
இஸ்லாம் ஹஸ்ரத் மஸீகஹ மவூது(அகல) அெர்களுக்குப் பின் 
கதான்றிய முதல் ஃகலீஃபாெிலிருந்துத் வதாடங்கி தற்காலம் 
அல்லாஹ்ெினால் கநரடியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அல்லாஹ்ெின் 
ஃகலீஃபா ஹஸ்ரத் முனரீ் அஹ்மது (அகல) அெர்களுக்கு முன்னர் 
ெகரயுள்ள நான்கு ஃகலீஃபாக்ககள ஏற்றுக் வகாள்கிகறாம். 

அடுத்து, அஹ்திய்யா ஜமாத்தின் ஃகலீஃபாக்கள் ‘இகறெனின் அல்லது 
அல்லாஹ்ெின் ஃகலீஃபாக்களா? 

ஒரு நபியின் நபி அல்லாத ஃகலீஃபாக்களின் வளகளயச் சார்ந்தவர்களள 
“இளறவனது அல்லது அல்லாஹவின் ஃகலீஃபா” என்று அளழக்க முடியாது 
என்பதற்குரிய சான்றுகள் பின்வருமாறு: 

1)  
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 فقال هللا خليفة يا عنه هللا رضي بكر ألبي قيل قال مليكة أبي ابن عن عمر ابن يعني نافع حدثنا داود بن موسى حدثنا
راض وأنا به راض وأنا به راض وأنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خليفة أنا  

அல்லாஹ்வுகடய கலீஃபாகெ என்று அபூபக்ர் )ரலி (அெர்ககள கநாக்கிக் 
கூறப்பட்டது .அப்கபாது அெர்கள் நான் அல்லாஹ்ெின் தூதருகடய 

கலீஃபா ஆகென் ) .அல்லாஹ்ெின் கலீஃபா அல்ல (இவ்ொறு 
அகைப்பகதகய நான் ெிரும்புகிகறன் .இவ்ொறு அகைப்பகதகய நான் 

ெிரும்புகிகறன் .இவ்ொறு அகைப்பகதகய நான் ெிரும்புகிகறன் என்று 
கூறினார்கள்.  அறிவிப்பவர்  :அபூ முளலக்கா , நூல்  :அஹ்மத் 56 

2) ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவூத்(ரலி) அவர்கள் கூறும்னபாது: “....அப்படிப்பட்ை 
மக்கள் என்னிைம் னகட்கின்றார்கள்:நீங்கள் யார்? நீங்கள் அரசரா? நான்,” 

‘இல்ளல’எனக் கூறுகினறன்.நீங்கள் இளறவனால் னநரடியாக 
நியமிக்கப்பட்ைவரா?(என்றும் னகட்கின்றார்கள்).அதற்கு நான்,’ ‘இல்ளல’ 
என்னறக் கூறுகினறன்...”(நூல்:ஃகிலாஃபத்தின் அருள்கள்-ஆங்கிலம்-பக்.11) 

3) ஹஸ்ரத் மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: 

இரண்ைாம் கலீஃபா ஹஸ்ரத் உமர்(ரலி) அவர்கள் வஹிளயப் 
தபறக்கூடியவராக இருந்த னபாதிலும் கூை வானத்தின் இளறவனால் 
நியமிக்கப்படுகின்ற உண்ளமயான இமாமத்தில் தன்ளன ஒரு 
பங்குதாரராகனவா அல்லது அதற்கு தகுதியுளையவராகனவாக் 
கருதவில்ளல..(நூல்: இமாமின் அவசியம்-ஆங்கிலம், பக்கம்:4) 

 

மூன்றாம் வளகப்பட்ை மற்றும் ஒரு நபியின் நபி அல்லாத ஃகலீஃபாக்களின் 
காலம் நிரந்தரமானதல்ல என்பதும்  இளறவன் தன்புறமிருந்து அனுப்புகின்ற 
னநரடி ஃ கலீஃபாக்களின் வருளக வளர மட்டுனம என்பதும் 
திருக்குர்ஆன்,நபிதமாழி,வாக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹ் மற்றும் வாக்களிக்கப்பட்ை 
சீர்திருத்தவாதி ஆகினயாரின் எழுத்துக்களிலிருந்தும் நமக்குத் 
ததளிவாகின்றது..உதாரணமாக 

(1) “இந்த (குர்ஆனாகிய) அறிவுளரளய நானம இறக்கினனாம்.நிச்சயமாக நானம 
இதளன பாதுகாப்னபாம்” என்ற திருக்குர்ஆன் வசனத்தின் விளக்கத்தில் 
ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவூத்(ரலி) அவர்கள் தானன ஒரு ஃகலீஃபாவாக இருந்த 
னபாதிலும், ‘நமது இக்காலத்தில் இஸ்லாத்தின் இகறென் 
கபசக்கூடியெனாொன் என்பகத நிருபிக்கும் ெிதத்தில் ொக்களிக்கப்பட்ட 
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மஸீஹாகிய அஹ்மகத எழுப்பியுள்ளான் என்றும் திருக்குர்ஆனின் 
ொக்குறுதிக்ககற்ப அவ்ொகற எதிர்காலத்திலும் எப்கபாவதல்லாம் 
முஸ்லிம்கள் திருக்குர்ஆனின் கபாதகனககள மறந்து ெிடுகிறார்ககளா 
அல்லது ெைிதெறிெிடுகின்றார்ககளா அப்கபாவதல்லாம் அல்லாஹ் 
அெர்ககள அசலான பரிசுத்த நம்பிக்ககயின்(ஈமான்) பால் மீட்வடடுக்கும் 
ொனத்தின் சரீ்திருத்தொதிககள எழுப்புகின்றான்’ என்றும் கூறி அவ்வாறு 
இளறவனால் நியமிக்கப்படுபவர்களள னவறுபடுத்திக் காட்டியுள்ளார்கள்.. 
(தஃப்ஸீனர கபரீ் வசனம் 15:10ன் விளக்கம-பகுதி 3-பக்கம்1266) 

(2)அதுனபான்று ஹஸ்ரத் நபிகரீம்(ஸல்) அவர்கள் தன்ளனத் ததாைரந்து 
வரக்கூடிய நபிமார்கள் அல்லாத ஃகலீஃபாக்களின் காலம் பற்றி குறிப்பிடும் 
னபாது: 

“நபி வழியிலான கிலாஃபத் முப்பது ஆண்டுகள் நீடிக்கும். பின்னர் அல்லாஹ் 
தான் விரும்புனவாருக்கு ஆதிக்கத்ளதக் வழங்குவான்” (அபூதாவூத்,அல் 
ஹாகிம்,ஸஹஹீ் அல் ஜாமிவுஸ் ஸஹரீ் எண்:3257) 

ஆக, நான்காவது ஃகலீஃபாவாகிய ஹஸ்ரத் அலி(ரலி) அவர்கனளாடு அங்னக  
ஃகிலாஃபத் முற்றுப் தபறவில்ளல;மாறாக அதன் பிறகும் கூை நபி(ஸல்) 
அவர்களது னபரப்பிள்ளள ஹஸ்ரத் ஹஸன்(ரலி) அவர்கள் ஐந்தாவது 
ஃகலீஃபாவாகவும், முஆவியா அவர்கள் ஆறாவது ஃகலீஃபாவாகவும் கவும் 

அதன் பிறகும் கூை ஃகிலாஃபத் ததாைர்ந்து தசல்கின்றது..ஆயினும் ஹஸ்ரத் 
நபி கரீம்(ஸல்) அவர்கள் னநர்வழி தபாருந்தியதாக முதல் 30 வருைத்தின் 
நான்கு ஃகலீஃபாக்களின் ஃகிலாஃபத்திற்னக சான்றளித்துள்ளார்கள்.. 

உண்ளமயில், நிரந்தரமான ஃகிலாஃபத் அல்லது என்தறன்றும் ததாைர்ந்து 
தசல்லக் கூடியத் தன்ளமளய அந்தஸ்தில் உயர்வு தபற்ற நபி(ஸல்) 
அவர்களது சஹாபாக்களுக்குக் கூை கிளைக்கவில்ளல என்பளத கவனத்தில் 
தகாள்ள னவண்டும்.. 

ஆயினும் அல்லாஹ் தனது அன்பிற்குரிய கண்மணி நாயகம்(ஸல்) 
அவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியின் படி சரியாக நூற்றாண்டின் 
திருப்பத்தில் மீண்டும் னநர்வழியின் பக்கம் மக்களள மீட்தைடுப்பதற்காக 
தனது ஃகலீஃபாளவ நியமித்தான்..அதன் பிறகும் கூை ஒவ்தவாரு 
நூற்றாண்டிலும் அனுப்பி தகாண்டிருந்தான்.அந்த வரிளசயில் ஹஸ்ரத் 
மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் 13-வது ஃகலீஃபாவாக இளறவனால் 
நியமிக்கப் படுகின்றார்கள். 
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(3)அவ்வாறான இளறவனின் னநரடி ஃகலீஃபாக்களின் ததாைர் ஹஸ்ரத் 
மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்களுக்குப் பிறகும் ததாைரும் என்பளத 
ஏற்கனனவ பார்த்னதாம்.(மல்ஃபூஸாத் ததாகுதி10,பக்கம்-262) 

ஆகனவ, ஒரு நபிளயத் ததாைர்ந்து வருகின்ற னதர்ந்ததடுக்கப்படும் 
ஃகலீஃபாக்களள இளறவனின் னநரடி ஃகலீஃபாக்களாக கருத முடியாது.னமலும் 
அவர்களிைத்தில் ஏற்படுகின்ற தவறான மார்க்கத் தீர்ப்புகள் அல்லது  
மார்க்கத்திற்கு மாற்றமாக எடுக்கப்பட்ை ஏனதனும் முடிவுகள் மற்றும் 
அம்மக்களிைத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பலஹனீங்கள் னபான்றவற்ளற நூற்றாண்டின் 
திருப்பத்தில் அல்லாஹ்வால் நியமிக்கப்படுகின்ற அவனது னநரடி 
ஃகலீஃபாக்கனளச் சுட்டிக் காட்டி   உறுதியான மார்க்கத் தீர்ப்ளப மீண்டும் 
இவ்வுலகில் நிளலநாட்டுகின்றனர். 

 

ஹஸ்ரத் இரண்ைாம் ஃகலீஃபதுல் மஸீஹ்(ரலி) அவர்களின் தனிச் சிறப்பு: 

அஹ்மதிய்யா ஜமாத்தில்,ஹஸ்ரத் மிர்ஸா பஷீருத்தீன் மஹ்மூத் 
அஹ்மத்(ரலி) அவர்கள் இரண்ைாவது னதர்ந்ததடுக்கப்பட்ை ஃகலீஃபாவாக 
இருந்தும், காலத்தின் அவசியத்தினால் அவர்களள அல்லாஹ்(சுபஹ்) 
வாக்களிக்கப்பட்ை மகனாகவும்,சீர்திருத்தவாதியாகவும் தன் தரப்பிலிருந்து 
னதர்ந்ததடுக்கின்றான். அல்லாஹ்ெிடமிருந்து அறிெிப்கபப் வபற்ற பிறகக 
அெர்கள் அவ்ொறு ொதித்தார்கள்,அதறகு முன்பு வளர அவ்வாறு வாதிக்க 
வில்ளல என்பளத நாம் அறினவாம், ஆகனவ இகறெனிடமிருந்து எந்த 
அறிெிப்பும் கிகடக்காதெகர ஒருெகர ‘அல்லாஹ்ெின் ஃகலீஃபா’ 
என்கறா  அல்லது இகறெனால் நியமிக்கப்படுகின்ற ‘காலத்தின் இமாம்’ 
என்கறா ஒருெரும் ொதிக்க முடியாது என்பதும் 
ததளிவாகின்றது.வஹிளயப் தபறக்கூடியவராக இருந்தும் கூை இரண்டாம் 
ஃகலீஃபா ஹஸ்ரத் உமர்(ரலி) தன்கன ‘காலத்தின் இமாம்’என்று கருதிக் 
வகாள்ளெில்கல என்பளத ஹஸ்ரத் மஸீகஹ மவூது(அகல) அெர்கள் 
மிகத் வதளிொகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் என்பகதயும் ஏற்கனகெப் 
பார்த்கதாம்.. 

ஹஸ்ரத் மஸீகஹ மவூது(அகல) அெர்களின் ஃகலீஃபாக்ககள கியாமத் 
ெகரத் வதாடர்ொர்கள் என்ற அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் வகாள்கக 
பற்றிய ஓர் ஆய்வு: 

(1)அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத் ஆதாராமாக கெக்கின்ற  ஹதீஸின் சுருக்கம்: 
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அல்லாஹ் நாடுகின்றவளர உங்கள் மத்தியில் நபித்துவம் 
நிளலதபற்றிருக்கும்....பிறகு நபித்துவ வழியிலான ஃகிலாஃபத் அளமயும்..... 
பிறகு கடினமான மன்னராட்சி அகமயும்.... பிறகு நபித்துெ ெைியில் 
கிலாஃபத் அகமயும்..பின்னர் அெர்கள் (நபி) அகமதியாக இருந்தார்கள். 
(நூல் :அபூதாவூத் &அஹ்மத்-எண்:17680) 

இந்த ஹதீஸின் படி நபி(ஸல்) அவர்கள் தன்ளனத் ததாைர்ந்து வரும் 
ஃகிலாஃபத்திற்குப் பிறகு மன்னராட்சி ஏற்படும் என்று கூறியது னபான்று 
ஹஸ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹிற்குப் பிறகு னதான்றும் கிலாஃபத் 
விஷயத்தில் எதளனயும் கூறாமல் அளமதியானார்கள் என்பதிலிருந்து 
ஆஃகிரீன்கள் மத்தியில் ஏற்படும் இந்த கிலாஃபத் இறுதி நாள் வளர தசல்லும் 
என்பது அஹ்மதிய்யா ஜமாத்தின் வாதமாகும். 

இந்த ஹதீளஸ உற்று னநாக்கினால் நமக்குப் புரிவது: 

1)இங்னக குறிப்பிட்டுள்ள ஃகிலாஃபத் என்பது ஒரு நபியின் நபி அல்லாத 
ஃகலீஃபாக்களள(மூன்றாம் வளக)ளயச் சார்ந்தது என்பதுத் ததளிவு.. 
ஏதனன்றால் ஃகலீஃபா ராஷிதீன்களுக்குப் பிறகும் கூை அல்லாஹ் ஒவ்தவாரு 
நூற்றாண்டிலும் அவனது னநரடி ஃ கலீஃபாக்களள அனுப்பினான்.இது பற்றினய 
ஹஸ்ரத் மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் “(ஷரீஅத்தின்) சீர்திருத்தம் 
மற்றும் னசளவக்காக ஃகலீஃபாக்கள் எப்னபாதும் வந்து வகாண்டிருந்தார்கள்” 
என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.(மல்ஃபூஸாத் ததாகுதி10,பக்கம்-262) 

2) ஹஸ்ரத் மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் வசனம் 24:56க்கு 
விளக்கமளிக்கும்னபாது: “இப்னபாது கவனமாக பாருங்கள்! இந்த வசனமும் 
அனத ஒப்புவளமக்கான ததளிவான குறிப்ளபயும் தகாண்டுள்ளது.. இந்த 
ஒப்புவளமயின் மூலம் (அனதப் னபான்ற) பூரணமான ஒற்றுளம இல்ளல 
என்றால், இந்த வார்த்ளதகள்((كما) அர்த்தமற்றளவயாகும். ஏதனனில், 
(ஹஸ்ரத்) மூஸா(அளல) அவர்களது (நுபுவ்வத்தின்) காலத்தில் 
ஃகிலாஃபத்தின் சங்கிலித் ததாைர் தவறும் 30 வருைங்களி(ல் முடிந்து 
விைாம)ல்,பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் நீடித்திருந்தது (மட்டுமல்லாமல்) 
ஆன்மீகமான மற்றும் தவளிப்பளையான ஃகலீஃபாக்களும் னதான்றினர், நான்கு 
(ஃகலீஃபாக்கள்) மட்டுனமத் னதானறி , பின்னர் என்தறன்றிற்கும் முடிந்து 
விைவுமில்ளல.(ஷஹாதத்துல் குர்ஆன் உர்தூ-பக்கம்-20).. 

இதிலிருந்து முஹம்மதிய்ய உம்மத்திலும் ஒனர வளகயான ஃகலீஃபாக்கள் 
மட்டுமல்ல அளனத்து வித  ஃகலீஃபாக்களும் வருளக தருவர் என்பதுப் 
புலனாகின்றது. 
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3) ஹஸ்ரத் முனரீ்(அளல) அவர்கள் னமற்குறிப்பிட்ை ஹதீளஸ இவ்வாறு 
விளக்குகின்றார்கள்:“....பிறகு நபித்துவ வழியிலான ஃகிலாஃபத் 
நிறுவப்படும்..பிறகு, ஹஸ்ரத் முஹம்மது(ஸல்) அவர்கள் சிறிது னநரம் 
அளமதியாக இருந்தார்கள்.இந்த சிறிது னநர அளமதியின் இளைதவளியின் 
னபாது ஹஸ்ரத் முஹம்மது(ஸல்) அவர்கள் சில தசய்திகளள 
(இளறவனிைமிருந்து) தபற்றுக் தகாண்டிருந்தார்கள்.இந்த அளமதியானது 
இவ்விஷயத்ளதப் பற்றி அறிந்து தகாள்ளும் ஆர்வத்ளத ஸஹாபாக்களிைம் 
அதிகப்படுத்தியது.அந்த அளமதியானது அல்லாஹ்விைமிருந்து வந்த ஒரு 
தசய்திளய அறிவித்தது.அதாவது, அல்லாஹ் ஒரு ஃகலீஃபாளவ 
அனுப்பவான்.அவர் மக்களளப் பாதுகாப்பவராகவும், னநரானப் பாளதயில் 
வழிகாட்ைக் கூடியவராகவும் இருப்பார்.ஆனால், இது ததாைரும்னபாது மக்கள் 
அல்லாஹ்விற்கு பதிலாக ஃகலீஃபாவின் மீது தகாண்டிருக்கின்ற அச்சம் 
ஆரம்பமாகும்.இப்படிப்பட்ை அச்சம் உள்ளத்தில் ஏற்பைத் ததாைங்கும் னபாது 
அவர்கள் மனிதன் மீதான அச்சம் தகாள்ள ஆரம்பித்துப் பிறகு  
அல்லாஹ்வின் பால் மக்களள அளழப்பதற்கு பதிலாக மனிதனின் பால் 
(மக்களள)அளழக்கத் ததாைங்குவார்கள். 

2)அல் ெஸிய்யத் புத்தகத்தில் அஹ்மதிய்யா ஜமாத்தின் ஃகிலாஃபத் பற்றி 
அது நிரந்தரமானது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.. 

எது நிரந்தரமானது? என்பது பற்றி பார்ப்னபாம்.அல் வஸிய்யத் (தமிழ்) 

புத்தகம் பக்கம் 12 இல் ஹஸ்ரத் மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் கூறும் 
னபாது:”ஏதனனில் அந்த இரண்டாெது ெல்லகமளயக் காண்பதும் 
உங்களுக்கு அவசியமாகும்.னமலும், அது வருவது உங்களுக்கு சிறந்ததாகும். 
ஏதனனில் அது நிரந்தரமானதாகும்.அதன் ததாைர் மறுளம வளர அறுந்து 
விைாது”.  

இரண்ைாம் வல்லளமப் பற்றி ஹஸ்ரத் மஸுனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் 
அல் வஸிய்யத்தில் குறிப்பிடும் னபாது: 

(1)”இரண்ைாவதாக ஒரு நபி மரணிக்கி என்ற சமயத்தில், அந்த நபியின் 
மரணத்திற்குப் பின்னர்........அப்னபாது இளறவன் இரண்ைாம் முளறயாக தனது 
மகத்தான வல்லளமளய தவளிப்படுத்துகிறான்......அப்னபாது இளறவன் 
ஹஸ்ரத் அபூபக்கர் சித்தீக்(ரலி)(ரலி) அவர்களள நியமித்து மீண்டும் தனது 
வல்லளமயின் முன்மாதிரிளயக் காட்டினான்..(பக்கம்11) 
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(2)னமலும் எனக்குப் பிறகு இன்னும் சிலர் னதான்றுவார்கள்..அவர்கள் 
இளறவனின் இரண்ைாவது வல்லளமயின் னதாற்றமாக இருப்பார்கள்..எனனவ 
நீங்கள் இளறவனுளைய இரண்ைாவது வல்லளமளய எதிர்பார்த்தவாறு 
ஒன்று னசர்ந்திருந்து துஆ தசய்துதகாண்டிருங்கள்..........அதன் மூலம் 
இரண்ைாவது வல்லளம விண்ணிலிருந்து இறங்கி உங்கள் இளறவன் 
எப்படிப்பட்ை வல்லளம மிக்க இளறவன் என்பளத உங்களுக்குக் காட்ைட்டும்.. 

ஆக இங்கு இரண்டாெது ெல்லகம என்பது முதலில் ஒரு நபியுளைய 
மரணத்திற்குப் பிறகு உைனனயும், அதன் பின்னர் இரண்டாெதாக 
ெிண்ணிலிருந்தும் இறங்குகின்றது..இது பற்றி ஹஸ்ரத் முனரீ் அஹ்மத் 
அஸீம்(அகல) அெர்கள் ெிளக்கும் கபாது: 

ஹஸ்ரத் மஸீஹ்(அளல) அவர்களது நம்பிக்ளகயின் அடிப்பளையில் 
“ஃகிலாஃபத்” என்பதன் தபாருள் நான்கு கநர்ெைி வபாருந்திய 
ஃகலீஃபாக்ககள மட்டுமின்றி இளத என்தறன்றும் நிளலத்திருக்க னவண்டும் 
என்று அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்றும் அன்னார் நம்பிக்ளகக் 
தகாண்டிருந்தார்கள்; அதனால் தான் அன்னார் “இந்த அஹ்மதிய்யா 
ஃகிலாஃபத்’ என்வறன்றும் நிகலத்திருக்கும்” என்று கூறெில்கல; மாறாக 
என்தறன்றும் நினலத்திருக்கும் என்று அவர்கள் கூறியது 

1) ஃகுத்ரகத ஸானியா 

2) இஸ்லாமிய ஃகிலாஃபத் 

1) ஃகுத்ரகத ஸானியா 

“ஃகுத்ரனத ஸானியா” கிலாஃபத்ளத உள்ளைக்கியது.இங்னக ‘ஃகிலாஃபத்’ என்று 

குறிப்பிடுவது தமறும் ‘அஹ்மதிய்யா ஃகிலாஃபத்’ மட்டுமல்ல;னமலும் இதளன 

வாக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹ்(அளல) அவர்கள் தனது “அல் வஸ்ஸிய்யத்” என்ற 

புத்தகத்தில் குறிப்பிடும் னபாது தனது இந்த “குத்ரத்ளத” (இரண்ைாவது 
வல்லளமளய) ஹஸ்ரத் அபூபக்கர் ஸித்தீக்(ரலி) அவர்களின் னதாற்றத்துைன் 
ஒப்பிடுகின்றார்கள்; அதாவது இதளன “இஸ்லாமிய ஃகிலாஃபத்” துைன் 
ஒப்பிடுகின்றார்கள் 

2) இஸ்லாமிய ஃகிலாஃபத் – 

னமலும், இங்னக ‘இஸ்லாமிய ஃகிலாஃபத்’ என்பது ‘ஃகலீஃபதுல் 
ரஸூல்’மார்ளகளயும்,’முஜத்தித்’மார்ளகளயும்,’ மஸீஹ்’கள் அல்லது 
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‘ஃகலீபஃத்துல்லாஹ்’கனளயும் அைக்கியது என்பனத நாம் அறிந்ததனத, னமலும் 
இதளன விளக்குவததன்றால் மஸீஹ்(அளல) அவர்களின் காலத்தில் ஒருவர், 
“உங்களுக்குப் பிறகு முஜத்தித்மார்கள் வருவார்களா?” என்று னகட்ைார், 
அதற்கு வாக்களிக்கப்பட்ை மஸீஹ்(அளல) அவர்கள் இவ்வாறு 
பதிலளித்தார்கள் :- 

“ எனக்கு பிறகு ஒரு முஜத்தித் ெருதில் என்ன தெறு இருக்கின்றது?, 
மூஸா (அகல) அெர்களது நபித்துெமானது முடிெகடந்து கபானது; 
அதனால்தான் அெர்களது ஃகலீஃபாக்களின் வதாடரானது ஈஸா(அகல) 
அெர்ககளாடு முடிந்து கபானது; ஆயினும் ஹஸ்ரத் நபி(ஸல்) அெர்களின் 
வதாடரானது கியாமத் நாள் ெகரத் வதாடரும். ஆககெ,முஜத்தித்மார்கள் 
கியாமத்நாள் ெகரத் வதாடநது ெந்து வகாண்டிருப்பார்கள். ஒரு கெகள 
கியாமத் நாள் நீட்டிக்கப்பட்டாலும் அதற்கும் ஒருெர் கதான்றுொர். நாம் 
ஒருகபாதும் நல்லடியார்களும்(ஸாலிஹனீ்கள்), புனிதர்களும்(அப்ரார்கள்) 
வதாடர்ந்து ெருகக தருொர்கள் என்பகத நிச்சயமாக 
மறுக்கெில்கல.அப்கபாது திடீவரன்று கியாமத் ெந்துெிடும் ( 
மல்பூசாத்,பாகம் 7, பக்கம்119) 

ஆக, இரண்ைாம் வல்லளம என்பது முதலில் அந்த நபியின் மரணத்திறகுப் 
பிறகு அெகரப் பின்பற்றுபெர்களிலிருந்து கதர்ந்வதடுக்கப் படுெதன் 
மூலமும்,பின்னர் இரண்ைாவதாக, அந்நூற்றாண்டின் முடிவில் அம்மக்களளத் 
தூய்ளமப் படுத்துகின்ற மற்றும், மார்க்கத்திற்கு மீண்டும் புத்துயிர் 
வழங்குகின்ற னதளவயும் ஏற்பட்டு விடுவதால் அல்லாஹ் மீண்டும் 
ஒருவளர விண்ணிலிருந்து ‘ரூஹூல் குதுஸ்’ மூலமும் 
ஏற்படுத்திவிடுகின்றான்.. 

இதளனனய ஹஸ்ரத் மஸீனஹ மவூத்(அளல) அவர்கள் விளக்கும் னபாது: 

“தூய மனகதக் வகாண்ட ஜமாத்தின் சான்கறார்கள் என் வபயரில் 
எனக்குப் பிறகு மக்களிடமிருந்து கபஅத் ொங்கட்டும்” (பக்.14) என்று 
இரண்ைாம் வல்லளமயின் முதல் பகுதிளயயும், பின்னர்,”எனக்குப் பிறகு 
யாராெது இகறெனிடமிருந்து பரிசுத்த ஆெிகய (ரூஹூல் குதுகஸ) 
வபற்று நிற்காதெகர நீங்கள் அகனெரும் ஒன்று கசர்ந்து 
பணியாற்றுங்கள்”(பக்..14) அதாவது அல்லாஹ் வானிலிருந்து ஒருவளர 
ரூஹூல் குதுஸ் மூலம் இறக்குகின்றவளர முதல் நிபந்தளனயின் படி 
உங்களுள் ஒருவளரத் னதர்ந்ததடுத்து ஒன்று னசர்ந்து பணியாற்றுங்கள்.. 

ரூஹூல் குதுஸ் என்றால் என்ன? 
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(1)“...அப்கபாது நாம் அெரிடத்தில்(மர்யம்) நம் ரூகஹ அனுப்பிகனாம் ....”( 
அல் குர்ஆன் 19:18) 

இவ்வசனத்தில் வரும் “ரூஹனா” என்ற தசால்லிற்கு ‘நமது வானவர்’ என்று 
தபாருள்படும் என்றும், (மர்யம்(அளல)) அவர்களுக்கு இளற தவளிப்பாடு ஒரு 
கனவின் அல்லது தரிசனத்தின்(கஷ்ஃபின்) வடிவினலா தவளிப்பட்ைது.ஒரு 
வானவர் ஓர் ஆனராக்கியமான மனிதனின் வடிவத்தில் அவர்களிைம் வந்து 
ஒரு மகனின் பிறப்புப் பற்றிய இளறச் தசய்திளய(வஹ)ீ அளித்தளத  
அவர்கள் ஒரு தரிசனத்தில் கண்ைார்கள்.. அடிப்பளை  (தஃப்ஸீனர கபரீ் –
விளக்கம் எண்:2162,பக்.1568). 

(2)”......நாம் மர்யமின் மகன் ஈஸாவுக்கு மிகத் வதளிொன சான்றுககள 
ெைங்கி தூய ஆெியின் (ரூஹூல் குதுஸ்) மூலம் அெருக்கு 
ெலிகமகயயும் அளித்துள்களாம்......”(அல் பகறா 2:254) 

இதற்கு ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவூத்(ரலி) விளக்கமளிக்கும் னபாது: 

உண்ளமயில்,எல்லா நபிமார்களுக்கும் ததளிவான சான்றுகளும் 
வழங்கப்படுகின்றன னமலும் அளனவரும் ரூஹுல் குதுஸ்(பரிசுத்த 
ஆவியின்) மூலம் பலப்படுத்தப்படுகின்றார்கள்..என்று கூறுகின்றார்கள்.. 
(தஃப்ஸீனர கபரீ் –விளக்கம் எண்:260,பக்.322). 

ஆக இவற்றிலிருந்து இரண்ைாம் வல்லளமயின் பிற்பகுதியானது வஹிளயக் 
தகாண்ை ஒருவளர அல்லாஹ் வானத்திலிருந்து இறக்குகின்றான்.அதாவது 
அவனனத் தன் தரப்பிலிருந்து னநரடியாக நியமிக்கின்றான் என்பதுத் 
ததளிவாகின்றது.இதளனனய ஹஸ்ரத் மஸீனஹ மவூத்(அளல) 
அவர்கள்,”அவருக்கு எனது தநருக்கத்தின் மூலமாகவும், வஹியின் 
மூலமாகவும் சிறப்ளப வழங்குனவன்” (அல் வஸிய்யத்-உயில் பக்..14-
அடிக்குறிப்பு எண்:2) 

னமலும், குர்ஆனின் னபாதளனகளிலிருந்தும், வரலாற்றிலிருந்தும் நாம் 
அறிந்தது னபான்னற, எப்தபாழுததல்லாம் அல்லாஹ் ஒருவளர 
எழுப்புகின்றானனா அப்தபாழுததல்லாம் அம்மக்கள் அவர் மீது தவறான 
எண்ணம் தகாள்வதும் அவளர எதிர்ப்பதும் அவர்களது நளைமுளறயாக 
இருந்து வந்தது..இதளனனய மிகத் ததளிவாக அன்னார் இவ்வாறு 
எச்சரிக்கின்றார்கள்: “ஒவ்தவாருவரும் அவருக்குரிய னநரத்தில் தான் 
இனங்கண்டு தகாள்ளப்படுகின்றார்..அந்த னநரத்திற்கு முன்னர் அவர் ஒரு 
சாதாரண மனிதராக ததன்படுவது சாத்தியம் தான் அல்லது சில 
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ஏமாற்றுகின்ற எண்ணங்கள் காரணமாக அவர் ஆட்னசபளனக்கு 
உரியவராகவும் இருக்கலாம்”..(உயில் பக்..14-அடிக்குறிப்பு எண்:2) 

அவ்வாறு ஆட்னசபளனக்குரியவராக இருக்கின்ற ஒரு நபர் எவ்வாறு 40 
நம்பிக்ளகயாளர்களால் ஒருமித்த கருத்துைன் னதர்வு தசய்ய முடியும் (உயில் 
பக்..14-அடிக்குறிப்பு எண்:2) என்பளதயும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.அல்லாஹ் 
இரண்ைாம் வல்லளம குறித்த ஞானத்ளத அளனவருக்கும் புரிய 
ளவப்பானாக! அல்லாஹ்வினால் னநரடியாக அனுப்பப் படுகின்ற அந்த 
வல்லளமளய ஏமாற்றுகின்ற தவறான எண்ணங்களினால் நிராகரித்து 
விைாமல் முழு மனதுைன் ஏற்றுக் தகாள்ளும் பாக்கியத்ளதயும் 
வழங்குவானாக! 

ககள்ெியின் இரண்டாெது பகுதி :- இளறவனின் ஃகலீஃபாவாக ஏற்றால் 
அவர்களுளையத் தீர்ப்பு உறுதியான மார்க்கத் தீர்ப்பாக ஏற்பரீ்கள் தானன? 
  
நாங்கள் உங்களுக்கு னமனல கூறிய விஷயம் இந்த னகள்வியிலில் இருந்து 
இந்த நூற்றாண்டின் மக்களின் நிளலளய பற்றி ததளிவாக 
ததரிந்துதகாள்ளலாம். இளறவனின் கலீஃபா யார்? அவர் எவ்வாறு னதர்வு 
தசய்யப்படுகின்றார்? னமலும் ஒரு நபிளய பின்ததாைரும் கலீஃபா யார் அவர் 
எவ்வாறு னதர்வு தசய்யப்படுகின்றார்? இவர்களின் னவளல என்ன? என்பளத 
பற்றி அறியாமல் எல்லாெிதமான கலீபாக்ககளயும் ஒகர வபயரில் 
அகைப்பது என்பது உண்கமகய கதடும் ஒருமனிதர் வதளிொக அரித்து 
வகாள்ளலாம், 
 
கமலும் மார்க்க தீர்ப்பு என்பது ஒரு கலீபாதுல் மஸீஹ் அல்லது 
ரஸூலின் வசாந்த கருத்துக்கள் அல்ல!!! மாறாக அது இகறெனின் இறுதி 
கெதமான திருகுர்ஆன் மற்றும் நபிவமாைி கமலும் இகறெஹயீின் 
அடிப்படிப்பகடயிலானது 
 

 உம்முகடய இகறெனிடமிருந்து உமக்கு ெஹ ீமூலம் 

அறிெிக்கப்பட்டகதகய நீர் பின்பற்றுெரீாக - அெகனத் தெிர இகறென் 

கெறில்கல; இகண கெப்கபாகர நீர் புறக்கணித்துெிடும். 

(அல்குர்ஆன் : 6:107) 

னமலும் இது ததாைர்பாக னமலும் பல னகள்விகள் ததளிவாக உள்ளதால் 
அடுத்தடுத்த பதில்களில் இன்ஷாஅல்லாஹ் ததளிவாக பதிலளிக்கப்படும் 
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கலீபா: பின்ததாைர்பவர் .அல்லாஹ்ெின் கலீபா* என்ற ொர்த்கத 

*நபிகய* குறிக்கும். 

 

கலீஃபதுல் -மஸீஹ்  :இந்த வார்த்ளத அஹ்மதியா முஸ்லீம் ஜமாத்தால் 

மஸீஹ்ளக  பின்ததாைர்பவர்களள குறிக்கின்றது( page162 Barahin-e-

ahmadiyya Glossary part-1 and II) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

வெளியீட்டு 
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மதிப்புக்குரிய 
சககாதரர்களின் 

 
ககள்ெிகளுக்கு 
எங்கள் பதில் 
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ஒன்பதாெது ககள்ெி:- திருகுர்ஆன்  அடிப்படையில் இவடை நபி என்று  

நிரூபிக்க முடியுமா ? மதிப்புக்குரிய சககாதைர்- ஜனாப் அன்ஸார் சாஹிப். 
 

பதில்: 

இந்த ககள்விக்கு ஆடிகயா வடிவில் அதாவது திருகுைானில்லிருந்து 
அன்னாரின் வஹவீாதம்,முஜத்தித் வாதம் மஸீஹ் வாதம் (நபி வாதம்)  
மற்றும் காலத்தின் இமாம் வாதத்டத பார்த்துவிட்கைன் இன்னும் ககட்க 
விரும்பும் மக்களுக்காக மீண்டும் ஒருமுடை இன்ஷாஅல்லாஹ் 
பதிகின்கைாம் கமலும் சில ஆதாைங்கடையும் உண்டமடய கதடும் 
மக்களுக்காக பதிகின்கைாம். 

 
அல்லாஹ் அன்னாருக்கு ெழங்கிய ஆன்மீகபதெிகள். 
 
1. அமீருல் முஃமினனீ்  - (19 ஜனவரி 2003) 
 
2. ஹஸ்ைத்    - (25 ஜூடல 2003) 
 
3. முஸ்லிஹ் மவ்வூத். - (20 பிப்ைவரி 2004) 
 
4. முடஹய்யித்தீன்.     -(06,07 டிசம்பர் 2004) 
 
5. கலீஃபத்துல்லாஹ்.   -(26,27 கம 2008) 
 
6. இமாகம இன்கிலாப்  -(26,27 கம 2008) 
 
7. மஸீஹ் மவ்வூத்.          -(10 சசப்ைம்பர் 2010) 
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8. முஜத்தித்.                    - (10 சசப்ைம்பர் 2010) 
 
9. ைஸூலுல்லாஹ்.         -(அக்கைாபர் 2010) 
 
10. நபியுல்லாஹ்.          -(அக்கைாபர் 2010) 
 
அன்னாரின் உண்மமத்தன்மமக்கு திருக்குர்ஆனின் சான்றுகள் : 
 
சான்று 1 
 
அல்லாஹ் (கெதத்மதயுமையெர்களிைதில்) எல்லா நபிமார்களின் 

மூலமும் உறுதிவமாழி ொங்கிய கநரத்மத(யும் நிமனத்துப் 
பாருங்கள்). கெதம், ஞானம் ஆகியெற்றிலிருந்து நான் 

உங்களுக்குக் வகாடுத்துெிட்டுப் பின்னர் உங்களிைமுள்ளமத 
வமய்பிக்கக் கூடிய ஒரு தூதர் உங்களிைம் ெந்தால், அெரிைம் 
நீங்கள் நம்பிக்மக வகாண்கையாக கெண்டும். (கமலும்) நீங்கள் 
ஒப்புக்வகாண்டு என் வபாறுப்மப ஏற்றுக் வகாள்கிறரீ்களா என்று 
அென் கூறியதற்கு, ஆம் நாங்கள் ஒப்புக்வகாள்கிகறாம் என்று 
அெர்கள் கூறினர். இப்வபாழுது நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள், 

நானும் உங்களுைன் சாட்சி(களுள் ஒரு சாட்சி)யாக இருக்கின்கறன் 
என்றான். (திருக்குர்ஆன் 3: 82 ) 

 
கமகல குைிப்பிைபட்டிருக்கும் வசனத்தின் உைன்படிக்டகடய 
உண்டமப்படுத்தும் விதமாக, அதாவது நம்முடைய டககைில் 
இருக்கும் இடைகவதமாகிய திருக்குர்ஆனில் உள்ை அவ்வசனத்டத 
சமய்ப்பிக்கும் வடகயில், அல்லாஹ் அன்னாடை 15ஆம் நூற்ைாண்டின் 
கலீஃபத்துல்லாஹ்வாக நியமித்துள்ைான். 2000யில் இருந்து 
அன்னாருக்கு இடைச்சசய்திகள் கிடைத்து சகாண்டிருக்கிைது. அந்த 
வஹ ீ சசய்திகள் இன்றுவடை சதாைர்ந்து சகாண்டு தான் இருக்கிைது 
(அல்ஹம்துலில்லாஹ்) உறுதியாக இவ்வசனத்தின் மீது நாம் 
நம்பிக்டக சகாள்கவாகமயானால்? அன்னாரின் வாதங்கடை 
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இவ்வசனத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு நம்மால் நிைாகரிக்க 
இயலும்..? 
 
சான்று 2 
 
நாம் நபிமார்கள் எல்கலாரிைத்தும், உம்மிைத்தும், நூஹ், இப்ராஹமீ், 
மூஸா, மர்யமுமைய மகன் ஈஸா ஆகிகயாரிைத்தும் உைன்படிக்மக 

வசய்த கநரத்மத (நிமனத்துப் பாரும்). நாம் அெர்கள் 
எல்கலாரிைமும் உறுதிொய்ந்த உைன்படிக்மக ஒன்மற 

ொங்கிகனாம். ( திருக்குர்ஆன் 33: 8 ) 
 
கைந்தக்கால நபிமார்கைிைம் உைன்படிக்டக சசய்ததுகபான்று, 
முஹம்மது நபி(ஸல்) அவர்கைிைமும் உைன்படிக்டக சசய்துள்ைதாக 
கமகல குைிப்பிட்ை வசனம் மூலம் சதள்ைத் சதைிவாக உறுதியாகிைது. 
அந்த உைன்படிக்டகயின்படி அல்லாஹ்வினுடைய பிைதிநிதிகள் 
ஒவ்சவாரு நூற்ைாண்டிலும் வருடக தந்துள்ைனர். அல்லாஹ்வின் 
தீர்மானங்கைில் மாற்ைகம இல்லாமல் இருக்கும்பட்சத்தில், 
அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதருமாகிய சபருமானார் (ஸல்) 
அவர்களும் சசய்த உறுதிவாய்ந்த உைன்படிக்டகயின்படியும், கமலும் 
இத்திருக்குர்ஆன் வசனத்டத நிரூபிக்கும் வடகயிலும், முனரீ் அஹ்மத் 
அஸீம்(அடல) அவர்கடை இந்நூற்ைாண்டில் அல்லாஹ் அவனுடைய 
பிைதிநிதியாக நியமித்துள்ைான். அன்னாரின் வருடகக்கான 
இைண்ைாவது சான்டை இவ்வசனத்டத சமர்பிக்கின்கைாம். 
 
சான்று 3 
 
இந்த (குர்ஆனாகிய) அறிவுமரமய நாகம இறக்கிகனாம். நிச்சயமாக 

நாகம இதமனப் பாதுகாப்கபாம். ( திருக்குர்ஆன் 15: 10 ) 
 
திருக்குர்ஆனின் சமாத்த உரிடமயாைனும் யாசைன்ைால், யாடவயும் 
படைத்து பைாமரிக்கும் நம் இடைவனாகிய அல்லாஹ்கவ ஆவான். 
ஒருவருக்கு சசாந்தமான வடீ்டை அவ்வடீ்டின் உரிடமயாைகன சுத்தம் 
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சசய்து சாயம்பூசி அழகுபடுத்தும் அத்துடன ஏற்பாடுகடையும் 
சசய்கிைான் என்பதில் எவருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க 
வாய்ப்பில்டல.  அகதகபான்று தான் அகில உலக ைட்சகனாகிய 
அல்லாஹ்கவ இந்த அைிவுடையான கவதமாகிய திருக்குைாடன 
இைக்கியதாகவும், அவகன இவ்கவதத்டத பாதுகாப்பதாகவும் நமக்கு 
சதைிவுபடுத்தியிருக்கின்ைான். கைந்த 14 நூற்ைாண்டுகளும் அதடன 
உறுதிசசய்துள்ைான். இது அருளுக்குரியடவயின் உச்சமாகும். 
ஏகனுடைய கருடையின் சவைிப்பாைாகும். அந்த அருகை இந்த 15 
ஆம் நூற்ைாண்டிலும் சதாைர்கிைது. முனரீ் அஹ்மத் அஸீம்(அடல) 
அவர்கடை அல்லாஹ் தன்னுடைய பிைதிநிதியாக கதர்வுசசய்த பின் 
அவனுடைய கவதத்தின் தப்ஸீடை இடைவஹயீின் வாயிலாக 
அன்னாருக்கு வழங்கி, அது இப்கபாது "அல் அஸீம் தப்ஸீருல் குர்ஆன்" 
ஆக ஆக்கம் சபற்றுள்ைது. 
 
அன்னாரின் வருடகக்கு சான்ைாக திருக்குர்ஆனின் மூன்ைாவது 
வசனமாக இடவகய சமர்பிக்கின்கைாம். 
 
சான்று 4 
 

அல்லாஹ் உங்களுள் நம்பிக்மக வகாண்டு 
நற்வசயலாற்றுபெர்கமள, அெர்களின் முன்கனார்கமள 

கலீஃபாொக (தமலெராக) ஆக்கியது கபான்று இப்பூமியில் 
கலீஃபாொக ஆக்குெதாகவும், அென் அெர்களுக்காக ெிரும்பிய 
அெர்களின் மார்க்கத்மத அெர்களுக்கு உறுதிப்படுத்துெதாகவும், 
அென், அெர்களுக்கு அெர்களது அச்சத்திற்குப் பிறகு, அதற்குப் 

பதிலாக அமமதியிமன ெழங்குெதாகவும் அெர்களிைம் ொக்குறுதி 
அளித்துள்ளான். அெர்கள் என்மன ெணங்குொர்கள். எதமனயும் 

எனக்கு இமணயாக்க மாட்ைார்கள். இதன் பின்னரும் 
நிராகரிப்பெர்கள் கட்டுப்பைாதெர்களாொர்கள். (திருக்குர்ஆன் 24: 56 ) 
 
கமகல குைிப்பிைப்பட்டிருக்கும் இவ்வசனத்தின்படி, நம்பிக்டகசகாண்டு 
நற்சசயல் புரிபவர்களுக்கு கலீஃபாடவ வழங்குவதாக அல்லாஹ் 
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வாக்குறுதியைித்துள்ைான். கைந்த 14 நூற்ைாண்டுகளும் 
அவ்வாக்குறுதிடய நிடைகவற்ைியுள்ைான். கமலும் அவ்வாக்குறுதிடய 
அகதகபான்று 15ஆம் நூற்ைாண்டிலும் ஹஸ்ைத் முனரீ் அஹ்மத் 
அஸீம்(அடல) அவர்கடை கலீஃபாவாக கதர்வு சசய்து 
நிடைகவற்ைியுள்ைான். இவ்வசனத்தின்படி அன்னார் 15ஆம் 
நூற்ைாண்டின் கலீஃபா என்பது ஆைித்தைமான சான்ைாகும். கமலும் 
அல்லாஹ்வின் கலீஃபா என்று இவ்வசனம் சாட்சி பகிர்கின்ைது.  
அன்னாரின் வருடகக்கான நான்காவது சான்ைாக இத்திருக்குர்ஆன் 
வசனத்டத உங்கள் அடனவருக்கும் சமர்பிக்கின்கைாம். அல்லாஹ்வின் 
வாக்குறுதி இந்த 15ஆம் நூற்ைாண்டிலும் அன்னாரின் வருடககயாடு 
முழுடமயாகிைது. 
 
சான்று 5 
 
கமலும் இதுெமர  அெர்களுைன் கசராத மற்றெர்களுக்கிமையிலும் 

(அெமர எழுப்புொன்). அென் ெல்லமம மிக்கெனும், 
நுண்ணறிவுள்ளெனுமாொன்.  (திருக்குர்ஆன் 62: 4 ) 

 
ஒவ்சவாரு நூற்ைாண்டிலும் மக்கைின் ஆன்மீக மற்றும் சபைதீக நிடல 
சீர்குடலந்து மாறுகின்ைனர். அத்தடகய சூழலுக்கு ஏற்ப அல்லாஹ் 
மனிதர்கைில் அவனுடைய பிைதிநிதிடய முஹம்மதுநபி(ஸல்) 
அவர்கைின் பிைதிபிம்பமாக கதர்வு சசய்கிைான்.  அகத கபான்று 
இந்நூற்ைாண்டிலும் அவனது கலீஃபாடவ நியமித்து, கமலுள்ை 
வசனத்டத சமய்ப்படுத்தியிருக்கிைான். 14ஆம் நூற்ைாண்டில் கதான்ைிய 
ஹஸ்ைத் மிர்ஸாகுலாம் அஹ்மத் (அடல) அவர்கைின் ஆன்மீக 
புதல்வன் என்ை நிடலயிலும், வரும் அடுத்தடுத்த நூற்ைாண்டுகைில் 
வைவிருக்கும் இடை பிைதிநிதிகள் வாக்கைிக்கப்பட்ை மஸீஹ்கைாக 
இருப்பதினால், அதன் வாயிலாக வந்துள்ை முனரீ் அஹ்மத் 
அஸீம்(அடல) அவர்கைின் மூலமாகவும் இவ்வசனத்தின் 
உண்டமத்தன்டம கமலும் நிடைகவைி இருக்கிைது. அன்னாரின் 
வருக்டகக்கான சான்ைாக திருக்குர்ஆனின் ஐந்தாவது வசனமாக 
இதடன சமர்பிக்கின்கைாம். 



6 
 

 
சான்று 6 
 

அல்லாஹ்வுக்கும் இத்தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு நைப்பெர்கள் 
அல்லாஹ் அருள் புரிந்தெர்களான, நபிமார்கள் (தரீ்க்கதரிசிகள்), 

சித்தகீ்குகள் (உண்மமயாளர்கள்), ஷஹதீுகள் 
(உயிர்த்தியாகிகள்),ஸாலிஹனீ்கள் (நல்லெர்கள்), ஆகிகயாமரச் 

கசர்ந்தெர்களாய் இருப்பார்கள். இத்தமககயார் (மிக்க) நல்ல 
நண்பர்களாெர். (திருக்குர்ஆன் 4: 70) 

 
கமகல உள்ை இவ்வசனத்தின் மூலம் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது 
தூதர் ைஸூகல கரீம்(ஸல்) அவர்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு 
நைப்பவர்களுக்கு, ஒவ்சவாரு நூற்ைாண்டிலும் வரும் புதிய 
தடலமுடைக்காக, மனிதர்கைில் அல்லாஹ் அவனது பிைதிநிதிடய 
ஏற்படுத்துவான். அன்னார் மீது நம்பிக்டக சகாள்பவர்களுக்கு, 
சித்தீக்குகள், ஷஹதீுகள், ஸாலிஹனீ்கள் என்ை பதவியில் உயை 
முடியும் என்படத இவ்வசனம் நமக்கு எடுத்துடைக்கிைது. அவ்வாறு 
அல்லாஹ்டவயும் அவனது தூதர் (ஸல்) அவர்கடையும் 
பின்பற்ைியதன் பலனாக அல்லாஹ் முனரீ் அஹ்மத் அஸீம் (அடல) 
அவர்கடை இந்நூற்ைாண்டில் தீடன கற்பிப்பதற்காக அவனது 
பிைதிநிதியாக நியமித்துள்ைான். 
 
கமலும் இத்திருக்குைான் வசனமும் அன்னார் இந்நூற்ைாண்டின் 
இடைவனால் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை தீர்க்கதரிசி என சான்று பகிர்கின்ைது. 
இது அன்னாரின் வருடகக்கான ஆைாவது திருக்குைான் வசன சான்ைாக 
நாம் உங்களுக்கு சமர்பிக்கின்கைாம். 
 
சான்று 7 
 
அெர் எந்தச் வசால்மலகயனும் வபாய்யான வெளிப்பாைாக எம்மீது 

சுமத்தியிருந்தால், நிச்சயமாக நாம் அெமர எம் ெலக்மகயால் 
பிடித்திருப்கபாம். பின்னர் நிச்சயமாக நாம் அெருமைய கழுத்துப் 
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வபருநரம்புக் குழாமயத் துண்டித்திருப்கபாம். உங்களுள் எெராலும் 
அெமர (எம்முமைய தண்ைமனயிலிருந்து) காப்பாற்ற இயலாது.  

(திருக்குர்ஆன் 69: 45-48) 
 
கமகல உள்ை வசனங்கைில், அல்லாஹ்விைத்திலிருந்து தனக்கு 
எந்தசவாரு வஹயீும் வைாமலிருக்கும்கபாது, தனக்கு 
இடைவனிைமிருந்து வஹ ீ வருகிைது என சபாய்யுடைத்தால் 
அந்நபருக்கு இடைவன் வழங்கும் தண்ைடனடயப் பற்ைி இவ்வசனம் 
எடுத்துடைக்கிைது. ஆனால் மனிதர்ககை சகாஞ்சம் சிந்திந்துபாருங்கள், 
முனரீ் அஹ்மத் அஸீம்(அடல) அவர்கள் கைந்த 2000ம் ஆண்டிலிருந்து 
தனக்கு இடைவனிைமிருந்து வஹ ீவருவதாகவும் இந்த ஆண்டுவடை 
(2020வடை) அதுகபான்ை இடைசவைிப்பாடுகள் சதாைர்ந்து வந்து 
சகாண்டிருப்பதாகவும் பகிைங்கப்படுத்துகிைார்கள். அன்னார் 
அல்லாஹ்விைமிருந்து தனக்கு வஹ ீ வருவதாக கைந்து 20 
ஆண்டுகைாக சபாய்யுடைத்து நடிக்கின்ைார்கைா.? அப்படிசயன்ைால் 
கமகல உள்ை வசனங்கைின்படி அல்லாஹ் அன்னாரின் இந்த 
சபாய்யான நாைகத்டத இத்தடன ஆண்டுகைாக காண்பதில்டலயா...? 
அல்லது அல்லாஹ் இவ்விையத்தில் ஒன்றும் அைியாதவனாக 
இருக்கின்ைானா...? (நவூதுபில்லாஹ்) இதுகபான்ை வசனங்கள் மூலம் 
நாம் சபறும் படிப்பிடன என்ன என்படத ஒரு கனம் சிந்தித்து 
பாருங்கள்..கமலும் கமகல உள்ை இவ்வசனங்கள் முனரீ் அஹ்மத் 
அஸீம்(அடல) அவர்கைின் உண்டமக்கு சிைந்த அடசக்க முடியாத 
சான்ைாக விைங்குகிைது. 
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பத்தாெது ககள்ெி:- ஒரு மஸீஹை பற்றிதான் திர்குர்ஆனிலும் 

ைதீஸிலும் முன்னறிவிப்பு உள்ளது  ஆனால் நீங்களளா முனரீ் சாைிஹப 

மஸீஹ் என்று எப்படி கூருகின்றரீ்கள? ? ளகள்வி ளகட்டவர் மதிப்புக்குரிய 
சளகாதரர் - ஜனாப் அப்பாஸ்  சாஹிப் அெர்கள் 

 

பதில்: 

அல்ைம்துலில்லாஹ் இந்த நூற்றாண்டில் நாம் அஹனவரும் அறிந்துககாள்ள 
ளவண்டிய மிக இன்றியஹமயாத ஒரு ஆன்மீக ளகள்வியாகும். ஏன்கனன்றால் 
நிசாமிகளின் இந்த ககாள்ஹகஹய, இந்த காலத்தின் இமாம் ைசரத் 
முஹையதீன் அல் கலீபாத்துல்லாஹ்(அஹல) அவர்கள் இந்த நிஹலஹய 
மிகத்கதளிவாக இறுதிநபி ககாள்ஹகயின் ளவறு வடிவம் என்று 
கூறுகின்றார்கள். எனளவ எந்த ளநாக்கத்திற்காக நாம் அைமதியத்ஹத 
ஏற்றுககாண்ளடாளமா இந்த ககாள்ஹகயின் மீதும், ளமலும் திருக்குரான் எந்த 
ககாள்ஹகஹய வழிளகட்டு ககாள்ஹக என்று கூறுகின்றளதா அந்த நிஹலஹய 
பற்றி இந்த ளகள்வி நமக்கு உணர்துவதால், இதன் பதிஹல ஒரு உண்ஹமஹய 
ளதடும் ஒவ்கவாரு சளகாதரர்களும் தவறாமல் முழுஹமயாக படித்து 
சிந்திக்களவண்டிய இன்றியஹமயாத நிஹல நமக்கு உள்ளது.(https://sahih-al-

islam.blogspot.com/2018/03/khalifatullah-performs-tawaf-in-kaaba.html) 
 

மஸீஹ் ஒருவர் அவர் ளதான்றிவிட்டார் என்ற நம்பிக்ஹக ைசரத் மஸீஹ் 
மவூது (அஹல) அவர்களின் நம்பிக்ஹகயாக இல்ஹல!!! மாறாக இந்த 
நம்பிக்ஹகஹய அன்னாருக்கு பிறகு ளதான்றிய கலீபதுல் ரசூல்மார்களின் 
காலத்தில் இன்னும் குறிப்பாக கூறினால் மூன்றாவது கலீபதுல் மஸீஹ் 
அவர்களின் காலத்தில் ளதான்றியது(ஆதாரம் ஆங்கில புத்தகம் Khilafat and 

mujaddidiyyat பக்கம்  37) 

 

ளமலும் நிசாமிகளால் இன்றளவும் இத்தஹகய ககாள்ஹகஹய இந்த 
நபிமார்கள் அல்லாத கலீஃபாக்கஹள தீர்ப்புநாள் வஹர ககாண்டு 
கசல்வதற்காக ைசரத் மஸீஹ் அஹல அவர்களின் வருஹகக்கு பிறகு இந்த 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/03/khalifatullah-performs-tawaf-in-kaaba.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/03/khalifatullah-performs-tawaf-in-kaaba.html
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கதஹவ அஹடக்க முயல்கின்றனர். இவர்களின் முரண்பட்ட ககாள்ஹக 
இப்ளபாது எவ்வாறு உள்ளது என்றால்  
 
ஒருசாரார் மஸீஹ் இனி ெரமாட்டார் ஆனால் நபி ெராலம் என்றும் 
மற்றும் சிலகரா இந்த கடடசி 1000ம் ெருடத்திற்க்கு யாரும் ெரமாட்டர்கள் 
ஏன்வனன்றால் நம்முடடய ஆதமின் காலம் 7000 ெருடம் கடடசியாக 
கதான்றிய மஸீஹ் கதான்றிெிட்டதால் இனி நபிமார்கள் அடுத்த ஆதாமின் 
அதாெது மற்றும்வமாரு 7000 ெருட சுழறச்சியில் கபாது ெருொர்கள் 
என்று முற்றிலும் ஒற்றுக்வகான்று முரண்பட்ட நிடலப்பாட்டில் உள்ளனர். 
 
ஆனால் திருகுரான் இத்தஹகய கூற்றுக்கஹள முற்றிலும் மறுக்கின்றது 
சளகாதரர்களள!!! அல்லாஹ் திருமஹறயில் மஸீஹ்மார்களின் அதாவது 
ைசரத் முைம்மது முஸ்தபா (ஸல்) அவர்களின் நிழல்களின் வருஹகஹய 
பற்றி குறிப்பிடும்ளபாது இவ்வாறு கூறுகிறான். 
 

“ெ ஆஹரீ ன மின்ஹும் லம்மா யல்ஹக்கு பிஹிம்” 
"ளமலும் இதுவஹர, அவர்களுடன் ளசராத மற்றவர்களுக்கிஹடயிலும் (அவஹர 

எழுப்புவான்)". (அல் ஜுமுஆ 62:4) 
 
இந்த திருமஹற வசனம் பற்றி கபருமானார் ஸல் அவர்கள் இவ்வாறு நமக்கு 
விளக்குகின்றார்கள் 

அபூ ைுஹரரா(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் :-நாங்கள் (ஒரு சமயம்) 
நபி(ஸல்) அெர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அெர்களுக்கு 'அல்ஜுமுஆ' 
எனும் (62 ெது) அத்தியாயத்தில் 'இன்னும் இெர்களுடன் ெந்து கசராமலிருக்கும் 
ஏடனய மக்களுக்காகவும் (இந்தத் தூதடர அென் அனுப்பியுள்ளான்)' எனும் (3 
ெது ெசனம் அருளப்வபற்றது. அப்கபாது, 'அந்த (ஏடனய) மக்கள் யார்? 
இடறத்தூதர் அெர்ககள!' என்று ககட்கடன். நான் மூன்று முடற ககட்டும் 
அெர்கள் (எனக்கு) பதிலளிக் கெில்டல. எங்களிடடகய சல்மான்-அல்-ஃபாரிச(ீரலி) 
இருந்தார்கள். நபி(ஸல்) அெர்கள் சல்மான் மீது தம் கரத்டத டெத்தார்கள். 
பிறகு, கிருத்திடக (ஸுரய்யா) நட்சத்திரக் குழுமத்தின் அருகில் இடறநம்பிக்டக 
இருந்தாலும் 'சில மனிதர்கள்' அல்லது 'இெர்களில் ஒருெர்' அதடன அடடந்கத 
தரீுொர்' என்று கூறினார்கள்.  

அபுல் ஃடகஸ் சாலிம்(ரஹ்) அறிெித்தார் அபூ ஹுடரரா(ரலி) அெர்களின் 
மற்கறார் அறிெிப்பில், 'இெர்களில் சில மனிதர்கள் இதடன அடடந்கத தரீுெர்' 
என்று இடறத்தூதர்(ஸல்) அெர்கள் கூறினார்கள் என இடம் வபற்றுள்ளது. 
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ஸஹஹீ் புகாரி அத்தியாயம் : 65. திருக்குர்ஆன் ெிளக்கவுடர ஹதஸீ் எண் 
4897 மற்றும் 4898 

ளமற்கண்ட ைதீஸின் படி  இறுதி காலத்தில் ளதான்றும் ஈசா மஸீஹ் பற்றியும் 

அவர்கள் கடந்த நூற்றாண்டில் பஞ்சாபில் ளதான்றிய ைஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் 

அஹ்மத் (அஹல) அவர்கஹள அன்னாரின் வை ீ வாதத்தின் அடிப்பஹடயில் 

அஹ்மதிகளாகிய நாம் ஏற்றுள்ளளாம்,  

அன்னார் (அஹல) அவர்கள் இந்த வசனத்ஹத பற்றி இவ்வாறு 

குறிப்பிடுகின்றார்கள் 

(கமலும் இதுெடர அெர்களுடன் கசராத மற்றெர்களுக்கிடடயிலும் (அெடர 

எழுப்புொன்) என்ற (62:3) 

 

திருக்குர்ஆன் வசனத்தின்படி பிரதிபிம்பமான முஹறயில் நான் அளத காத்தமுல் 

அன்பியாவாக இருக்கிளறன் என்பஹத நான் பலமுஹறயும் கூறியுள்ளளன். ளமலும் 

இன்றிலிருந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் கவளியிட்ட பராைளீன அஹ்மதிய்யா என்ற 

நூலில் என் கபயஹர இஹறவன் முைம்மது என்றும் அஹ்மது என்றும் கூறி, எனது 

வருஹகஹய ைஸ்ரத் முைம்மது (ஸல்) அவர்களின் வருஹக என்ளற கூறியுள்ளான். 

 

ஆனால் காத்தமுல் அன்பியா முைம்மது முஸ்தபா (ஸல்) அவர்களின் நபிகமாழியின் 

அடிப்பஹடயில் அவர்கள் பலர் என்பதும் காத்தமுள் குலபா ைசரத் மஸீஹ் மவூது 

(அஹல) அவ்வாறு ளதான்றுவார்கள் அன்னாரின் பிம்பங்கள் என்பதும் இன்னும் 
விளக்கமாக ளதான்றக்கூடியவர்கள் ஒருவரல்ல பலர் என்பதும் அவர்கள் 
அஹனவரும் ைசரத் முைம்மது ஸல் அவர்களின் பிம்பங்களாக இருப்பார்கள் 
என்பதும் கதளிவாகின்றது. 
 
ஆனால் மஸீஹ் மார்கள் ஒருவர்தான் என்ற ககாள்ஹகஹய நிஹலநாட்ட நிஜாமிகள் 
இந்த நபிகமாழியில் உள்ள பலர் என்பது ைசரத் மஸீஹ் (அஹல) அவர்கஹள 
பின்கதாடரும் கலீபதுல் மஸீஹ்கள் தான் என்ற அடிப்பஹட ஆதாரம் இல்லாத 
ஒருநிஹலப்பாட்ஹட முன்ஹவக்கின்றனர் இதற்காக அவர்கள் ளதான்றக்கூடியவர்கள் 
சல்மான் பார்சி (ரலி) அவர்களின் கபௌதிக சந்ததியாக இருப்பார்கள் என்ற 
இஸ்லாத்திற்க்கு முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட கருத்ஹத முன்ஹவக்கின்றனர். 
 
ஆனால் சந்ததிகஹள பற்றி திருகுரானில் அல்லாஹ் குறிப்பிடும் ளபாது 
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நிச்சயமாக  உமது படகெகன ஆண் சந்ததியற்றென். 

( திருக்குர்ஆன் 108: 4 ) 

 

திருக்குர்ஆனின் கருத்துப்படி இஹற அறிவிப்ஹபப்(இஹறவைஹீய) கபறும் கூட்டத்தினளர 

ஆன்மீக சந்ததிகளாவர். அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக சந்ததியினஹர முைம்மது நபி (ஸல்) 
அவர்களாளலளய கபறமுடியும்; அவர்களின் எதிரிகளால் கபற இயலாது, என்பது 

கதளிவாகின்றது. 

ளமலும் அந்த ஏக இஹறவனாகிய அல்லாஹ் கூறும்ளபாது 

கமலும் இப்ராஹமீ் அெருடடய இடறென் சில கட்டடளகடளக் வகாண்டு 

கசாதித்து, அெற்டற அெர் நிடறகெற்றிய கநரத்டதயும் (எண்ணிப் பாருங்கள்). 

நிச்சயமாக நான் உம்டம மக்களுக்கு இமாமாக்குகென்  என்று அென் கூறினான். 

என் சந்ததிகளிலிருந்தும்  என்று (இப்ராஹமீ்) ககட்டார். (அதற்கு அல்லாஹ் ஆம்! 

எனினும்) என் ொக்குறுதி அநீதியிடழப்பெர்கடளச் கசராது என்று கூறினான். ( 

திருக்குர்ஆன் 2: 125 ) 

 

இங்கும் அல்லாஹ் இஹற கசய்திஹய ஏற்றுக்ககாள்பவர்களள சந்ததியினர் என்று 

மிகத்கதளிவாக கூறிப்பிடுகின்றான். 
 
ளமலும் இது கதாடர்பாக கிலாபளத முைம்மதிய்யாவின் வது கலீஃபா ைசரத் மிர்சா 
குலாம் அஹ்மத் அஹல இவ்வாறு நம்ஹம எச்சரிக்கின்றார்கள். 
 

(ெ ஆஹரீன மின்ஹும்) 

(கமலும் இதுெடர அெர்களுடன் கசராத) 

என்ற இந்த (62:4)வசனத்தில் வாக்களிக்கப்பட்டவரின் ளதாழர்கஹள தமது 

சைாபாக்களாக ைஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஏன் கூறினார்கள்? ளமலும் 

பிரதிபிம்பமாகத் கதான்றுதல் என்ற கருத்டத மறுப்பதனால் 

இவ்ெசனம் வபாய்ப்படுத்தப்படுகிறது.  

 
 

ளதான்றக்கூடியவர்கள் பிரதிபிம்பங்களான ஆன்மீக சந்ததிகள் என்பஹத மிகவும் 

அழுத்தமாக இன்னும் அவ்வாறு இல்ஹல என்றால் இந்த வசனளம கபாய்யாகிவிடும் 

(நஊதுபில்லாஹ்) என்று நம்ஹம எச்சரிக்கின்றார்கள் 

 
 

ளமலும் இந்த இஹறவசனத்ஹத கபௌதீகமாக கபாருள் ககாள்பவர்கஹள பார்த்து அன்னார் 

இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் 
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கபௌதீகமான கபாருள் ககாள்ளும் மக்கள் வாக்களிக்கப்பட்டவர் ைஸன் (ரலி) 
அவர்களின் சந்ததியில் ளதான்றுவாகரன்றும் ைுஹஸன் (ரலி) அவர்களின் சந்ததியில் 

ளதான்றுவார் என்றும், சிலர் அப்பாஸ் (ரலியல்லாைு அன்ைுமா) அவர்களின் 

சந்ததியில் ளதான்றுவார் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால் ைஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் 

(ஸல்) அவர்கள் ளமற்கசான்ன முன்னறிவிப்ஹபப் பற்றி ககாண்டிருந்த கருத்து 

வாக்களிக்கப்பட்டவர் தங்கள் பிள்ஹளகஹளப் ளபால் தங்கள் வாரிசாகளவ திகழ்வார் 

என்பளதயாகும். அதாவது அவர்களின் கபயர்களின் வாரிசாக, அவர்களின் குண 

இயல்புகளின் வாரிசாக, அவர்களின் ஞானத்தின் வாரிசாக, அெர்களின் ஆத்மீக 

தன்டமயின் ொரிசாக ொக்களிக்கப்பட்டெர் திகழ்ொர் என்பகதயாகும். எனளவ 

ஒவ்கவாரு வஹகயிலும் ைஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் பிரதிபிம்பத்ஹத 

வாக்களிக்கப்பட்டவர் தன்னுள் காட்டுவார்; அவர் சுயமாக இக்குண இயல்புகஹளக் 

காட்டுவதில்ஹல. மாறாக எல்லாவற்ஹறயும் ைஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் 

புறமிருந்ளத கபறுவார். தாம் அவர்களிளல ஃபனாவாகி (மாய்ந்து, அர்ப்பணமாகி) 
அவர்களின் முகத்ஹதளய பிரதிபலிப்பவராக திகழ்வார். எனளவ அவர் நிழலாக ைஸ்ரத் 

நபி(ஸல்) அவர்களின் கபயஹரப் கபறுவஹதப் ளபான்று, அன்னாரின் பண்புகஹள 

கபறுவஹதப் ளபான்று, அன்னாரின் ஞானத்டதப் வபறுெடதப் கபான்று 

அெருடடய நபிப்பட்டத்டதயும் வபறுொர். 

 
 

சளகாதரர்களள! இந்த இடத்ஹத படித்து ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள் ளதான்றக்கூடிய 

பிம்பமானவர் ஒரு நபியாக இருப்பார் என்பது கதளிவாகிறது ஏகனன்றால்  எந்த ஒரு 

கபாருளின் நிழல் அந்த கபாருளாகளவ உள்ளது ஒரு மனிதன் நிழல் மனிதனாக உள்ளது 

ஒரு பறஹவயின் நிழல் பறஹவயாக இருக்கிறது. அளத ளபாலளவ ஒரு நபியின் நிழல் 
ஒரு நபியாக இருக்குளம அன்றி நபிமார்கள் அல்லாத கலீபதுல் மஸீைகாக இருக்க 
எவ்வாறு முடியும்? சளகாதரர்ளர சற்று சிந்தியுங்கள்!!! ைசரத் முைம்மத் (ஸல்) 
அவர்களின் நிழல் அபூபக்கர் (ரலி) அவர்களா? அல்லது மஸீஹ் மைதியான ைசரத் 
மஸீஹ் மவூது (அஹல) அவர்களா? 
 
ளமலும் அன்னார் (அஹல) மஸீஹ்காக நபி (ஸல்) அவர்களின் பிம்பங்களாக 
ளதான்றக்கூடியவர்களின் குலம், ளகாத்திரம் என்று கிறித்தவர்கஹள ளபால் 
ளகட்பவர்களுக்கு அழகிய முஹறயில் தனது நிஹலஹய பற்றி விளக்கியுள்ளார்கள். 
 
அன்னார் (அஹல) கூறுகின்றார்கள்:- 
 

இன்னா அஃதய்னாகல் கவ்ஸர் 

நிச்சயமாக நாம் உமக்கு மிகுதியான நன்டமயிடன 

ெழங்கியுள்களாம். (108:2) 
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என்றெசனத்திலும் பிரதிபிம்பமான ஒரு 
ெடரப்பற்றி ொக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அவரது காலத்தில் “கவ்ஸர்” என்ற மிகுதியான 

நன்ஹமகள் கவளியாகும் எனக்கூறப்பட்டிருக்கிறது. 

அதாவது ஆத்மீக அருள்களின் நீருற்றுகள் கவளிப்படும். 

ளமலும் அதன் மூலம் உலகில் இஸ்லாத்ஹத 

உண்ஹமயாக ஏற்றுக்ககாள்பவர்கள் அதிகமாகி விடுவர். 

இந்த வசனத்திலும் உலகியல் ரீதியான 

(கவளிப்பஹடயான) சந்ததிகளின் ளதஹவ அற்பமாகக் 

கருதப்பட்டு பிரதிபிம்பமான சந்ததிஹயப் பற்றி 
முன்னறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 
நான் இஸ்ராயலீ் சந்ததிஹயச் ளசர்ந்தவனாகவும் 

ைஸ்ரத் ஃபாத்திமா (ரலி) அவர்களின் சந்ததிஹயச் 

ளசர்ந்தவனாகவும். இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்ஹத 

இஹறவன் எனக்கு வழங்கிய ளபாதிலும், இவ்விரு 

குடும்பங்களின் இரத்தங்கள் என் நரம்புகளில் ஓடுகின்ற 

சிறப்ஹப நான் அஹடந்த ளபாதிலும், நான் ஆத்மீக உறடெகய 

முதன்டமயாகக் கருதுகிகறன். எனது பிரதிபிம்பமான 

தன்டமகய இந்த ஆத்மீக உறொகும் 

 
எனளவ ளதான்றக்கூடிய பிம்பமானவர்கள் ஒருவரல்ல பலர் என்பதும் அவர்கள் 
இஹறவைஹீய கபற்று வாதம் கசய்யும் ஆன்மீக சந்ததிகளான கவ்ஸர்”கள் 

நபிமார்கள் அதாவது மஸீஹ்மார்கள் என்பதும் கதளிவாகின்றது. 
 

இவ்வாறு பிம்பமானவர்கள் அதாவது மஸீஹ் மார்கள் ஒருவர் அல்ல என்பதற்கு 
ைசரத் மஸீஹ் மவூது (அஹல) அவர்களின் ளபாதஹனகளில் இருந்தும் பல்ளவறு 
சான்றுகள் உள்ளது 

வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அஹல) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:-  

முைம்மது (ஸல்) அவர்கள் ஒரு முஹறயல்ல; ஆயிரம் முடற உலகில் 

பிரதிபிம்பமாகத் கதான்றுெதும், பிரதிபிம்பமான முஹறயில் ளவறு பல 

முழுஹம கபற்ற தன்ஹமகளுடன் தமது நுபுவ்வத்ஹத கவளிப்படுத்துவதும் 

சாத்தியளமயாகும்.  
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ளமலும் அன்னார் கூறுகின்றார்கள்:- 

நிழலான /பின்பமான மஸ்ஸிஹ்கள் ஆகப் பலர் வரலாம் -இதுவும் எனது தனிப்பட்ட 

கருத்தில்ஹல கபருமதிப்புக்குரிய நபிமார்களின் பரப்பரியத்தின் சாரம் இதுளவ 

ஆகும்.கியாமத் நாள் வஹர  தஜ்ஜால்கள் வரமுடியும்.இவ்வாறு  30 தஜ்ஜால்கள் உலகில் 

ளதான்றக்கூடும் "லீ குல்லி தஜ்ஜாலின் ஈஸா " என்ற நபி கமாழிக்கு ஏற்ப குஹறந்தது 30 

மஸிஹ்கள் வருவார்கள். பிற மஸீஹ்கள் பின்வரும் காலத்தில் ளதான்றுவார்கள். இஹவ 

அஹனத்தும் நிச்சயம் சாத்தியளம.ளமலும் அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் வாதம் 

கசய்பவன் நாளன. ஆனால் நான் ஒருவளன மஸீஹ் என்றும் நாளன முதலாவது மற்றும் 

கஹடசி வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் என்றும் வாதம் கசய்யவில்ஹல. என் பார்ஹவயில் 

எனக்கு பிறகு 10000 க்கு ளமற்பட்ட வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ்கள் வருவார்கள்,நான் இந்த 

காலத்திற்கு மட்டுளம மஸீஹ் ஆக உள்ளளன்.(Isaalaye Auhaam, p.197) 

அதாவது பல மஹ்திகள் (இதற்கு) முன்னர் வந்திருக்கலாம் என்றும் ஒரு ளவஹள 

எதிர்காலத்திலும் அது ளபால வருவார்கள் என்றும் இனிளமலும் இமாம் முைம்மது என்ற 

கபயஹரக் ககாண்ட எவராவது கூடத் ளதான்றுவதற்கான சாத்தியமுள்ளது என்பஹதயும் 

நாம் ஒப்புக் ககாள்கிளறாம்.( ரூைானி கஸாயின் கதாகுதி 3  பக்கம் 379) 

எதிர்காலத்திலும் எண்ணற்ற மஸீஹ்கள் வருவது சாத்தியளம. பத்தாயிரத்திற்கும் 

அதிகமான மஸீஹ்கள் வருவதற்கும் அவர்களுள் எவளரனும் ஒருெர் டமாஸ்கஸில் 

இறங்குவற்கும் சாத்தியம் உள்ளது. .( Isaalaye Auhaam ,ரூைானி கஸாயின் கதாகுதி 3  

பக்கம் 251) 

இன்னும் அன்னார் தன்ஹன ளபான்ற “மஸீஹ்கல மஸீஹ்” பற்றியும் குறிப்பிட்டு 
கூறுகின்றார்கள் 

“அளநகமாக ளவறு சில மஸுஹ்  மவூதும் இருக்கலாம் என்பஹத என்னால் மறுக்கவும் 

முடியாது ;ளமலும் நான் அதஹன மறுக்கவும் மாட்ளடன்”.( (Majmooa Ishteharat, vol. 1, p. 

207) 
 

“அதாவது எனக்கும் கூடுதலாக மற்ற சில மஸுஹ் ளபான்றவர்(களும்) வரக்கூடும் 

என்பஹதயும் நான் மறுக்கவில்ஹல” . (Majmooa Ishteharat, vol. 1, p. 208) 

ளமற்கண்ட ைஸ்ரத் மஸீஹ் மவூது (அஹல) கூற்றுக்கள் மஸீஹ் ஒருவர் அல்ல, பலர் 

என்று கதள்ளத் கதளிவாக எடுத்துஹரக்கும் ளபாது இக்கால அஹ்மதிகள் இந்த 

கூற்றுக்களுக்கு என்ன மதிப்பளதீ்தார்கள் என்பதற்கு அவர்கள் இதஹன தன் முதுகிற்கு 

பின்னால் தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள் என்பளத கசப்பான உண்ஹமயாகும். 
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இன்னும் இது கதாடர்பாக இந்த நூற்றாண்டில் இஹறபுரத்தில்லிருந்து அருளாக 
ளதான்றிய இக்காலத்தின் மஸீஹ் கிலாபளத முைம்மதியாவின் வது 14 கலீஃபா 
ைசரத் முனரீ் அஹ்மத் (அஹல) அவர்கள் இவ்வாறு வாதம் கசய்கின்றார்கள் 
 
வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீைான, ைஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் அஹ்மது (அஹல) அவர்கள் 

இஸ்லாத்தின் அழஹக 
கவளிக்காட்டுவதற்காகவும், அல்லாஹ், 
மற்றும் நபி கபருமானார் (ஸல்) 
அவர்களின் மீது அன்னாருக்கு இருந்த 
அற்புதமான உறஹவக் குறித்து 
எடுத்துக் காட்டுவதற்காகவும் 
வந்தார்கள். அதாவது, நபி கபருமானார் 
(ஸல்) அவர்கஹளப் பின்பற்றாதிருக்கும் 
பட்சத்தில், அன்னாரின்  நபித்துவ 
வாதம் ஏற்கத்தகுந்ததாக இருக்காது. 
அதாவது, எந்தகவாரு 
நபியும் திருக்குர்ஆனின் சட்டத்ஹத 
மாற்றி அஹமப்பதற்ளகா, மற்கறாரு 
ஷரியத்தின் இஹற ளவதத்ஹத 
நஹடமுஹறப் படுத்துவதற்ளகா ளதான்ற 
இயலாது. அன்றியும் எந்தகவாரு 
நபியும், மாநபி கபருமானார் 
முைம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) 
அவர்கஹளப் ளபான்ற சிறப்புடனும், 

கம்பரீத் ளதாற்றத்துடனும், பரிபூரணத் தன்ஹமயுடனும் இனி வரப்ளபாவதில்ஹல. 
எனினும், அல்லாஹ், மற்றும்  நபி கபருமானார் (ஸல்) அவர்களின் அன்பிற்காக, 
 தங்கஹள முழுஹமயாக அர்ப்பணிக்கின்ற இது ளபான்ற  நபிமார்கள் வருவார்கள் 
என்பது ஒரு மறுக்க இயலாத  உண்ஹமயாகும். அவ்வாறு வரும் இந்த நபிமார்கள், 
மனிதர்களிலும் நபிமார்களிலும் எல்லாம் சிறந்தவரான  நபி கபருமானார் (ஸல்) 
அவர்களுஹடய முழுஹமயான பிரதிபலிப்பாக(நிழல்களாக) வருவார்கள். இவ்வாறு 
வரும் இச்சிறிய முைம்மதுகள்,  இறுதிக் காலத்தில் பரவும்  இருஹள அகற்றுகின்ற  
 ஒளி விளக்குகளாக இருப்பார்கள்.ளமலும், எல்லா மார்க்கங்கஹளச் 
ளசர்ந்த மக்கஹளயும், அதாவது  முஸ்லிம்கள் உட்பட அஹனவஹரயும்  இஸ்லாம், 
மற்றும் அவர்கள் பிறந்த உண்ஹமயான மார்க்கத்தின் பக்கம் மீண்டும் திரும்ப 
கசய்வார்கள். நிச்சயமாக, வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீைான, மிர்ஸா குலாம் அஹ்மது 

(அஹல) அவர்கள், “ Ek-Ghalati-Ka-Izala” (ஒரு தவறான எண்ணம் அகற்றப்பட்டது) 
என்ற தனது புத்தகத்தில் கூறியுள்ளதாவது: 
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"சுருக்கமாக, “காத்தமுன்னபிய்யனீ்” என்ற கசால்லிற்கு, ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் 

(ஸல்) அெர்களின் நுபுவ்ெத்தின் மீது இருக்கின்ற அந்த ஏக இடறெனின் 

முத்திடரயாகும் இந்த முத்திடர ஒருகபாதும் உடடந்துகபாக சாத்தியகம இல்டல 

ஆயினும் நமது கண்மணி நாயகம் (ஸல்) அெர்கள் ஒருமுடற அல்ல ஆயிரம் 
முடற உலகில் பிரதிபிம்பமாக கதான்றுெதும். பிரதிபிம்பமான முடறயில் கெறு 
பல முழுடம வபற்ற தன்டமகளுடன் தமது நுபுவ்ெத்டத வெளிப்படுத்துெதும் 
சாத்தியகமயாகும். இந்த பிரதிபிம்ப நிஹல இஹறவன் புறத்திலிருந்து நியமிக்கப்பட்ட 
ஒரு பதவிஹய ஆகும் 
 
இஹத பற்றி இஹறவன் திருமஹறயில் கூறும்ளபாது 
 

 
                 “ெ ஆஹரீ ன மின்ஹும் லம்மா யல்ஹக்கு பிஹிம்” 

"ளமலும் இதுவஹர, அவர்களுடன் ளசராத மற்றவர்களுக்கிஹடயிலும் (அவஹர 
எழுப்புவான்)". (அல் ஜுமுஆ 62:4) 

   
பிரதிபிம்பமாக ளதான்றுபவர்கள் குறித்து நபிமார்களுக்கு எந்தவிதமான குஹறயும் 

ஏற்படுவதில்ஹல எனினும் நபிமார்களின் ளதாற்றமாகவும் அவர்களின் உருவமாகளவ 

திகழ்வார்கள். ஆனால் இவர்கஹள தவிர ளவறு யாரும் வருவதால் (சுதந்திரமாக) 
அவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவமானம் உண்டாகும். 
 
 

          ளமலும் அல்லாஹ்,  எல்லா நாடுகளுக்கும் முன் கசன்ற காலங்களிலும்  

நபிமார்கஹளயும், தூதர்கஹளயும், மஸீஹ்மார்கஹளயும், சீர்திருத்தவாதிகஹளயும் 
அனுப்பியுள்ளான். இவ்வாறு இருக்க தற்ளபாது மட்டும்  இஹறவன்,  இவ்வுலகில் 
வாழும்  புதிய தஹலமுஹற மக்களுக்காக,  இனி  நபிமார்கள், மற்றும் 
சீர்திருத்தவாதிகள் யாஹரயும்   அனுப்பமாட்டான் என்று கூறுவதும் , அல்லாஹ் 
ளபசுவஹதளய நிறுத்திவிட்டான் என்று கூறுவதும்  உங்களுக்கு விளவகமுள்ள 
கசயலாக இருக்கின்றதா? சற்று சிந்தியுங்கள் எனது அருஹமயானவர்களள! அதாவது, 
அவர்கஹள இஹறவனிடமிருந்து வந்த  ஒரு எச்சாரிக்ஹகயாளளரா,  அல்லாஹ்வின் 
ஒரு தூதளரா வரவில்ஹல என்றால், அவர்களின் தவறான வழிகளின் காரணமாக, 
அவர்கஹள குற்றம் சுமத்த எவ்வாறு முடியும்?  நிச்சயமாக, அல்லாஹ் தனது 
பஹடப்பினங்களிஹடளய ஒருளபாதும் அநியாயமாக நடந்து ககாள்வதில்ஹல. இந்த 
பூமியில், ஒரு மனிதர் கூட இல்லாத அந்த நாள் வருகின்ற 
வஹரயிலும், அல்லாஹ்வின் நபிமார்கள் கதாடர்ந்து வந்துக்ககாண்ளட தான் 
இருப்பார்கள். அதாவது, மக்கஹள அவர்களின் கசயல்களின் காரணமாக எச்சரிக்ஹக 
கசய்வதற்காகவும், இஸ்லாத்தின் (அல்லாஹ்வின் பக்கம் முழுஹமயாக கீழ்படிதல்) 
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பக்கம் மீண்டும்  அவர்கஹளக்  ககாண்டு வருவதற்காகவும் கதாடர்ந்து வந்து 
ககாண்ளடதான் இருப்பார்கள். எங்ககல்லாம் மக்களும், நாடுகளும் இருக்கின்றளதா, 
அங்ககல்லாம்  மக்கஹள எச்சரிக்ஹக கசய்ய  எச்சரிக்ஹகயாளர்கள் வருவார்கள். 
அன்றியும், அவர்கள் தங்கஹள சீர்திருத்தம் கசய்யளவண்டும் என்ற காரணத்தினால், 
அல்லாஹ்வின் ளநசம், மற்றும் கருஹணக்கான நற்கசய்திஹய வழங்குவதற்காகவும், 
தற்காலிக தங்குமிடமான இப்பூமியில் யாரும் உயிருடன் இல்லாதிருக்கின்ற 
வஹரயிலும்,  அல்லாஹ்வுஹடய  நாட்டத்ஹத  இப்பூமியில் நிஹறளவற்றுவதற்காகவும் 
அவர்கள்  வருவார்கள். 
 
 
அல்லாஹ், தனது ளநசத்திற்குரிய, மிகவும் பரிபூரண அடியாரும்,  ளபாற்றதக்க 
மனிதருமான, காத்தமுன் நபயீனீ் முைம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கஹள 
வாழ்க்ஹகயின் வழிமுஹறயான இஸ்லாத்துடனும்,  முழுஹமயான  மார்க்கத்துடனும் 
 இவ்வுலகிற்கு  அனுப்பி அருள்புரிந்துள்ளான். இதன் மூலம்  இவ்வுலகம்,  அன்னாரது 
இருப்பிற்கு ஏற்றார் ளபான்று  தங்களது இருப்ஹப வடிவஹமப்பதற்கும், அன்னாஹர 
அச்சில் வார்த்தார் ளபான்று நடப்பதற்கும், அன்னாரது  பிரதிபலிப்பாகவும் (புரூஸாக), 
 நிழலாகவும் (ஜில்லியாகவும்) நடப்பதற்கும்,  ஒரு முழுஹமயான  முன்மாதிரிஹய 
 கபற்றுள்ளது என்பளத ஒரு கபரும் அஹடயாளமாகும். அன்றியும், நபி கபருமானார் 
(ஸல்) அவர்களின் பிரதிபிம்பமாக பலர் வருவதன் மூலம், இஸ்லாத்தின் மகிஹம 
பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது. எனினும் இவ்வுலகிற்கு வருவதற்கு முன்ளப,  அல்லாஹ், 
 அவர்களில் யாஹர இஸ்லாத்தின் சீர்திருத்தவாதிகளாகவும், அல்லாஹ்வுஹடய 
நபிமார்களாகவும் நியமித்து  தூய்ஹமப்படுத்தியுள்ளாளனா , நிச்சயமாக  அவர்களள  

உண்ஹமயான நற்ளபறு கபற்றவர் ஆவார்கள். இவ்வாறான நபிமார்களள, உலக 
நாடுகளிலுள்ள மக்களிஹடளய இஸ்லாம், மற்றும் அதன் உண்ஹமயின் ஒளிவிளக்ஹக 
ஏந்தி வருபவர்களாக இருப்பார்கள். இதுளவ, நிச்சயமாக பஹழய நாடுகளுக்கும், 
தற்ளபாஹதய நாடுகளுக்கும், வருங்கால நாடுகளுக்கும் இஹடளய உள்ள மிக 
முக்கியமான வித்தியாசமாகும். கடந்தகாலங்களில் உள்ள நாடுகளும் இவ்வாறான 
 நபிமார்கஹளளய கபற்றுள்ளது. இப்படிப்பட்டவர்களள, மனிதகுலத்தின் சிறப்பான 
பிறப்பாக உள்ள நபி கபருமானார் (ஸல்) அவர்களின் காலத்ஹதயும், அன்னாரது 
சிறப்புக்கஹளயும் முன்னறிவிக்க வந்தவர்கள். அப்படியிருக்க, தற்ளபாஹதய 
நாடுகஹளச் ளசர்ந்த நமக்கு மத்தியிலும், வருங்கால நாடுகளுக்கு மத்தியிலும் 
நபிமார்கள் ளதான்றும் ளபாகதல்லாம், நாம்  அந்த  முழுஹமயான மாமனிதஹரப் 
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கும், மற்றவர்கள் அவஹர  அவமானப்படுத்தும் ளபாகதல்லாம், 
 அவரது கண்ணியத்ஹத மீண்டும் அவருக்காக ஏற்படுத்தி தருவதற்கும்  நாம் முயற்சி 
கசய்யளவண்டும். அல்லாஹ்வின் கடுங்ளகாபம் அவர்கஹள சூழ்ந்துக் 
ககாள்ளும்ளபாது, அவமானப்படுத்துபவர்களும், அவர்களது அவமானங்களும்  

அவர்களுக்கு எந்த பலனும் அளிக்காது. ஏகனனில், என்ன நிகழ்ந்தாலும், அல்லாஹ் 
தனது நபிமார்களின் கண்ணியத்ஹத எப்ளபாதும் பாதுகாப்பவனாகவும், 
இரட்சிப்பவனாகவும் இருக்கின்றான். 
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அன்றியும், வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீைான, ைஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் அஹ்மது (அஹல) 

அவர்கள், “ Ek-Ghalati-Ka-Izala” (ஒரு தவறான எண்ணம் அகற்றப்பட்டது) என்ற 
தனது புத்தகத்தில் இன்னும் கூறியுள்ளதாவது: 
 
"அதாவது இறுதி நாள் வஹர நபித்துவத்தின் முத்திஹர ைஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாைு அஹலைிஸ்ஸலாம் அவர்களின் ளதாற்றமாகளவ   விளங்குகின்ற,  
அவர்களின் பிரதிபிம்பமாகளவ  இருக்கின்ற வஹர  தவிர ளவறு எவராலும் 
நபிமார்கடள கபான்று இடறெனிடமிருந்து வதளிொன எந்த மடறொன 
ஞானத்டத வபற முடியாது, அந்த பிரதிபிம்பமானவர்  ைஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாைு அஹலைி வஸல்லம் அவர்களின் உருவமாகளவ இருப்பதால் 
அத்தஹகயவளர இஹத கபற முடியும்,  இதன் படி முற்காலத்திலிருந்ளத முைம்மதின் 
பிரதிபிம்பமாக வாக்களிக்கப்பட்டவன்  நான் இருக்கிளறன். எனளவ பிரதிபிம்பமான 
முஹறயில் எனக்கு நுபுவத் அளிக்கப்படுகின்றது. தற்ளபாது முழு உலகமும் முத்திஹர 
இடப்பட்ட  இந்த நுபுவ்வத்தின் முன் நிற்க எவருக்கும் சக்தியில்ஹல  .முைம்மதின் 
முழுஹமயான தன்ஹம ககாண்ட முைம்மதின் பிரதிபிம்பமானவர்  பிற்காலத்தில்  
ளதான்றுவார் என்பது முன்னளர விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி அவர் ளதான்றி 
விட்டார் இப்வபாழுது இந்த ொசல் ெழியாக இல்லாமல் கெறு எந்த ெழியிலும் 
நுபுவ்ெத்தின் ஊற்றிலிருந்து நுபுவ்ெத்தின் தண்ணடீர அருந்த முடியாது. 

 

ளமலும்,  உண்ஹமயில்  வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீைான, ைஸ்ரத் மிர்ஸா குலாம் 
அஹ்மது (அஹல) அவர்களள,  காத்தமுன் நபயீனீ் முைம்மது முஸ்தஃபா (ஸல்) 
அவர்களின் அத்தஹகய பிரதிபலிப்பாகவும் (புரூஸாக),  நிழலாகவும் (ஜில்லியாகவும்) 
தனது காலத்தில்   ளதான்றியுள்ளார்கள். ளமலும், நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
அன்னாருஹடய ஜமாத்ஹத அருளுக்குரிய ஜமாஅத்தாக விருப்புகின்றான் எனளவ 
அவன் இந்த அருளுக்குரிய ஜமாத்திலிருந்து இஸ்லாத்தின முக்கியத்துவமான 
முைம்மதுகஹளயும் குலாம் அஹ்மத்துகஹளயும் எழுப்புவதாக 
வாக்குறுதியளித்துள்ளான்.. இவர்களள,  அல்லாஹ்வின் இந்த அருளுக்குரிய 
அடியார்களின் கண்ணியத்ஹதயும், தூதர்களின் கண்ணியத்ஹதயும் உயிருடன் 
ஹவத்திருக்கக்கூடியவர்கள்.  இவ்வாறான மனிதர்களள, இம்ஹமயாயினும், 
மறுஹமயாயினும், இரட்சிப்பிற்கான வாசஹல  திறக்க வந்த திறவுளகாலாகவும் 
பிரதிபலிப்பார்கள். இது எவ்வாறு எற்படுகின்றது என்றால்  அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் மீது இருக்கும் மறுக்கயியலாத அன்பின் காரணமாகவும், 
அல்லாஹ்வின் நபிமார்களுக்கு இஹடளய பகிர்ந்து ககாள்ளப்படும் கநருக்கமான 
பந்தத்தின் காரணமாகவும் ஆகும். நிச்சயமாக, வாக்களிக்கப்பட்ட ைஸ்ரத் மஸீஹ் 
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மவ்வூது (அஹல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் மீதும், அவனது ளநசத்திற்குரிய 
தூதரான,  மனிதர்களிலும், நபிமார்களிலும் சிறந்தவரான  ைஸ்ரத் முைம்மது 
முஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்களின் மீதும் இருக்கும் அன்பு உண்ஹமயில் 
எல்ஹலயற்றதாகும்.  

 

அல்லாஹ்,  பிற்காலத்திற்கான வழிதவறிய நாடுகளுக்கு வழிக்காட்டுவதற்காக, 
 இஸ்லாத்ஹத   உள்ளத்தில்  பாதுகாக்கக்கூடிய தனது இஹறயச்சமுள்ள  

நபிமார்கஹளக் ககாண்டு மனிதகுலத்திற்கு அருள்புரிவானாக ஆமீன், ஸும்மா ஆமீன். 
ஆதாரம்: http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2016/fseng_25mar16.pdf 

ளமலும் அன்னார் கூறும்ளபாது ைசரத் மஸீஹ் மவூது (அஹல) அவர்கள் 
இஸ்லாத்தின் ளதான்றிய கஹடசி மஸீஹ்ைல்ல மாறாக அன்னார் நபி (ஸல்) 

அவர்களின் முன்னறிவித்த அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ்ைில் முதன்ஹம 

யானவர் ைஸ்ரத் மிர்சா குலாம் காதியானி (அஹல) அவர்கள் இதற்கு முன்னால் 

உள்ளவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டவர்களாக 

அதாவது அவர்கஹள பற்றி எந்த ஒரு 

முன்னறிவிப்பும் ைதீதில் இருக்காது இதன் 

அர்த்தம் ொக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் (அடல) 

அெர்கள் இறுதியானெர்கள் அல்ல மாறாக 

அன்னார் முைம்மதிய மஸீஹ் மார்களின் 

வருஹகயின் கதஹவ திறப்பதற்காக 

வந்துள்ளார்கள் என்று அல்-கலீஃபதுல்லாஹ் 

முனரீ் அஹ்மத் (அஹல) அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள் (ஆதாரம்: http://sahih-al-

islam.blogspot.com/2013/03/the-elixir-of-truth-in-divine-

prophecies.html) 

இடதகய மஸீஹ் அடல அெர்கள் தன்டன 

பற்றி கூறும்கபாது "நான் இந்த ெிடதடய 

என் டகயால் ெிடதப்பெராக ெந்துள்களன் 

என்று நமக்கு கபாதித்துள்ளார்கள்” (ஆதாரம் 

:Tadhira-tus-Shahadatain, pp. 64-65)இங்ளக 
கவனிக்கத்தக்கது என்னகவன்றால் அவர்கள் 

தம்ஹமப் பற்றி ‘கஹடசி ஃகலீஃபா மஸீளை மவூத்’ என்று கூறியதன் கபாருள் 
அவர்கள் ஃகாத்தமுல் ஃகுலஃபா(ஃ ஃகலீஃபாக்களில் தஹல சிறந்தவர்) என்ற 
பதவியினாலும், மஸீைின் வாசஹலத் திறப்பதற்காக வருஹக தந்ததாலுளம 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2016/fseng_25mar16.pdf
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அவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள்.அவ்வாறு இல்ஹல என்றால் ‘தனக்குப் பிறகும் கூட 
ஃகலீஃபாக்கள் ‘கியாமத் நாள் வஹர கதாடர்ந்து வந்து ககாண்டிருப்பார்கள்’ 

கபருமானார் ஸல் அவர்களின் முன்னறிவிப்பு படி அன்னாருக்கு மஸீைிக்கும் இஹடயில் 

நபி இல்ஹல மஸீஹ் (ஒரு நபியுல்லாஹ்) மற்றும் அல்லாஹ்வின் கலிபா என்பஹத நாம் 

அறிந்தளத[min ba‘di]. (Al-Mu’jam Al-Ausat, by Hafiz  Tibrani) 

எனளவ மிகத்கதளிவாக மஸீஹ் நபி ஸல் அவர்களின் கிலாபாத்தில் அதாவது கிலாபளத 

முஹ்மதிய்யாவின் இறுதி கலீபா ஆவார் ஆனால் அவர் ஒருவர் அல்ல அதாவது இனி 
ளதான்றக்கூடியவர்கள் மஸீஹ்காகவும் நபியாகவும் இருப்பார்கள் என்பளத உண்ஹம இது 

அஹனத்தும் ஒரு சங்கிலி கதாடர்ளபால் உள்ளது இதில் இருந்து மஸீஹ் ஒருவர் என்று 

கூறினால் அது திருக்குரான் ளபாதஹனக்கு மாற்றமான இறுதிநபி ககாள்ஹகயாகும் 

இதற்கு முன்னர் யூஸுஃப் வதளிொன சான்றுகளுடன் உங்களிடம் ெந்தார். ஆனால் 

அெர் உங்களிடம் வகாண்டு ெந்தது குறித்து நீங்கள் ஐயப்பாட்டிகலகய இருந்தரீ்கள். 

அெர் மரண மடடந்த கபாது, அெருக்குப் பின்னர் எந்தத் தூதடரயும் அல்லாஹ் 

ஒருகபாதும் அனுப்ப மாட்டான் என்று நீங்கள் கூறினரீ்கள். இவ்ொகற அல்லாஹ், 

ெரம்பு மீறுபெர்களாகவும், ஐயம் வகாள்பெர்களாகவும் இருப்பெர்கடள ெழி 
தெறியெர்கள் என்று (முடிவு எடுத்துக்) வகாள்கிறான்.(திருக்குர்ஆன் 40: 35 ) 

எனளவ பலர் அல்ல ஒருவர் என்பது கஹடசி நபி ககாள்ஹகயின் மறு வடிவளம 

ஆகும்.ைஜ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களது சமூகம் எல்லா சமூகங்கஹள விட 

சிறந்ததாகும் ஆனால் ைஸ்ரத் மூஸா (அஹல) அவர்களது உம்மத்தில் அன்னாரின் 

நிழலாக பலர் ளதான்றி இருக்க ஹகருல் உம்மத்தான இந்த முைம்மதிய்ய உம்மத்தில் 

ஒளர ஒரு மஸீஹ் தான் கியாமத் வஹர என்றால் இது மூஸா (அஹல) அவர்களது 

உம்மத்ஹத விட எந்த வஹகயில் சிறந்த சமூகம் என்பதற்கு இக்ககாள்ஹகஹய 

ககாண்டவர்கள் விளக்குவதற்கு கடஹமப்பட்டுள்ளார்கள். 

முஸ்லிம்கள் நபி (ஸல்) இறுதியானெர் என்றும் ொனத்திலிருந்து ஈஷா (அடல) 
ொனத்திலிருந்து இறங்குெர் ஆனால் அெர் நபியாக இருக்கமாட்டார் என்று 
கூறுெடத கபால் இப்கபாது நிஜாமிகள் மஸீஹ் இறுதியானெர் இனி 
ெரக்கூடியெர்கள் நபிமார்கள் அல்லாத கலீபதுல் ரசூல்மார்கள் என்ற நிடலக்கு 
தள்ளப்பட்டுள்ளனர் எனபகத நிதர்சனமான உண்டம!!! 

சிந்திக்கும் மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதுஒரு வபரும் எச்சரிக்டகயாக இருக்கும் 
என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்டல!!! 

உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இந்த உண்டமடய அறிந்துவகாள்ளும் ொய்ப்டப 
அந்த ஏக இடறெனாகிய அல்லாஹ் ெழங்குொனாக ஆமீன் 
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அமீர், 

ஜமாஅத் தமிழ்நாடு 
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பதிவ ான்றாெது ககள்ெி:- எனது கேள்வி (இன்னிமாக்ோ யா மஸ்ரூர்) 

என்ற முன்னறிவிப்பின் படி தற்கபாது 5 வது ேலீபா உள்ளார் என்று 

அஹமதியா ஜமாத்தின் வாதம் நீங்ேள் இந்த முன்னறிவிப்பு யாருக்கு 

பபாருந்துேிறது என்பதத என்று கூருேின்றரீ்ேள் கேள்வி கேட்டவர் 
மதிப்புக்குரிய சகோதரர் -ஜ ாப் ஜ ாப் ராஜா சாஹிப் அெர்கள் 

 

பதில்: 
 
இன்ஷாஅல்லாஹ் முதலில் இந்த இதறவஹதீய பற்றி பார்ப்கபாம் இந்த வஹ ீ
ஹசரத் வாக்ேளிக்ேப்பட்ட மஸீஹ் (அதல) அவர்ேளுக்கு 1907 ம் ஆண்டு இறங்ேிய 
பதாடர்ச்சியான வஹயீில் மூன்றாவதாே இறங்ேிய அரபு பமாழிலனான வஹயீாகும். 
இதன் அர்த்தம் அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா ஹசரத் மஸீஹ் மவூது (அதல 
)அவர்ேதள பார்த்து  

”மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒருெகர நான் உம்முடன் இருக்கிகறன் என்பதாகும்”  
(இன் ிமாக்கா யா மஸ்ரூர்) 

[Badr, vol. 6, no. 35, August 29, 1907, p. 4 and al-Hakam, vol. 11, no. 31, August 31, 1907, p. 1] 

 

இகத நாளில் அன் ாருக்கு இறக்கிய இறறெஹயீில் அல்லாஹ் அன் ாறர பார்த்து 

“இன் ிமாக்கா யா இப்ராஹிம்”  
என்றும் அறைத்துள்ளான்.  

 

கமலும் இந்த ெஹ ீஅன் ாருக்கு பல முறற இறங்கி உள்ளது  
[Arabic] I am with you, O Ibrahim [al-Badr, vol. 7, no. 3, January 23, 1908, p. 4 and al-Hakam, vol. 12, no. 6, January 

22, 1 1908, p. 10] 
 

கமலும் அன்னாருக்கு இவ்வாறும் வஹ ீஇறங்ேியுள்ளது அதாவது  
 

“நான் உன்ற  ெிரும்புகிகறன் நான் உன்னுடன் இருப்கபன்” என்று 
“I love you. I am with you”. 

 [Barahin-e-Ahmadiyyah, part 4, pp. 480–481 sub-footnote 3, 
Ruhani Khaza’in, vol. 1, pp. 571–572 sub-footnote 3] 
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ஆக இந்த அற த்து ெஹகீளும் அல்லாஹ் அன் ாறர பார்த்து கூறியதாகும். 
அல்ஹம்துலில்லாஹ் கமலும் இப்கபாது நிஜாமிகள் இந்த ெஹறீய கலீபதுல் 
மஸீஹ் மிர்சா மஸ்ரூர் அஹ்மத் சாஹிப்  அெர்களுக்கா  முன் றிெிப்பு என்று 
கூறுகின்ற ர். அல்ஹம்துல்லாஹ் நமக்கு எந்த ஒரு மாற்றுக்கருத்தும் இல்றல, 

ஆ ால் இது எ க்கா  முன் றிெிப்பு என்று யார் 
கூறகெண்டும்? என்பகத நமது ககள்ெியாகும்? 
 
ஒருகெறள மஸீஹ் (அறல) அெர்களுக்கு இறங்கிய 

அந்த ெஹ ீஇன்னும் குறிப்பாக ஹசரத் மஸீஹ் மவூது 

(அறல) அெர்கறள பார்த்து அல்லாஹ் கூறிய அந்த 

ெஹ ீ என்னுறடய ெருறகயின் முன் றிெிப்பு என்று 

அல்லாஹ் கூறி ான் என்று மிர்சா மஸ்ரூர் சாஹிப் 

அெர்கள் கூறியுள்ளார்களா? அல்லது இந்த 
நிஜாமிகளின் வசாந்த கூற்றா? என்பகதயாக்கு!!! 
 

அல்லாஹ் திருகுர்ஆ ில் இவ்ொறு 

கூறுகின்றான் 

 

 

அந்த இரறெ அது மூடிக் வகாள்ளும் கபாது 
சான்றாகக் காட்டுகிகறன். அந்தப் பகறல அது ஒளி 
ெசீும் கபாது சான்றாகக் காட்டுகிகறன். ஆறையும், 

வபண்றையும் பறடத்தறத சான்றாகக் காட்டுகிகறன்.( திருக்குர்ஆன் 92: 2-4 ) 
 

 “Procreation of man depends upon the coming together of two individuals of opposite sexes. The 
characteristic quality of the one the (male) is to give and of the other (the female) is to receive. Like the 
physical world, there are in the spiritual world, males- God’s great prophets and Divine 
Reformers- who teach and guide, and there are also spiritual females- their followers- who receive and 
benefit by the Divine Teaching. The verse embodies a hint that by coming together of the perfect Teacher- 
the Holy Prophet- and the ideal pupils- his Companions- a new world is about to be born”.   (HQ, 
92: 2-4, pp. 2835) 

முஜத்தித்மார்களும் நபிமார்களுகம ொதம் வசய்யும் ஆன்மீக ஆண்கள் என்றும் 
மற்றெர்கள் அற ெரும் வபண்கள் என்று அறைக்கப்டுகின்றார்கள், ஏவ ன்றால் 
அெர்கள் அற ெருகம முஜாதித்தமர்களுக்கும் நபிமார்களுக்கும் இறக்கும் 
ெஹிறய வபறக்கூடியெர்களாக உள்ளார்கள் என்று வதளிொக ெிளங்குகின்றது 
அதாெது முஜத்தித்மார்களும் ,நபிமார்களுகம ஆன்மீக ஆண்கள் அதாெது ொதம் 
வசய்யும் ஆன்மீக சந்ததி என்று வதளிொக ஹசரத் முஸ்லிஹ் மவூது (ரலி) 
அெர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 



3 
 

எனகவ ேலிபதுல் மஸீஹ் அவர்ேள் இது தனக்ோன முன்னறிவிப்பு என்று வாதம் 
பசய்யாத கபாது  நிஜாமிேள் எவ்வாறு வாதம் பசய்ய முடியும்? இதற்கு ோரணம் 
இதறவஹதீய பற்றியான அடிப்பதட ஞானம் இல்லாதகத ஆகும். 

இன்னும் சிலகரா ேலீபதுல் மஸீஹ் அவர்ேளுக்கு இதறஅறிவிப்பு ேிதடக்ேிறது 
ஆனால் அவர் பவளிகய பசால்லமாட்டார் என்றுகூறுேின்றனர். இத்ததேய கூற்றும் 
திருகுர்ஆனுக்கு மாற்றமான ேருத்தாகும் சகோதரர்ேகள!!! இன்னும் கூறப்கபானால் 
இது ஒரு பாெமாகும். 

அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுேின்றான் 

அென் ொ ெர்கறள "ெைக்கத்திற்குரியென் என்ற த் தெிர கெறு எெனும் 

இல்றல. எ கெ எ க்கக அஞ்சுங்கள்" எ  எச்சரிப்பீராக என்ற ெஹியுடன், 

அடியார்களுள் தான் ெிரும்பிகயாரிடம் தன் கட்டறள மூலம் இறக்குகிறான். 

( திருக்குர்ஆன் 16: 3 ) 

இந்த வசனத்திற்கு ஹசரத் முஸ்லிஹ் மவூது (ரலி) அவர்ேள் தப்சீரில் 
வழங்கும்கபாது இங்கே الروح (அர் ரூஹ்-இறற வெளிப்ப்பா) ட்டி ால்  என்பதன் 

வபாருள் இறறெ ின்  உயிர் ெைங்கும்  ொர்த்றத என்பதாகும்.இது ஒரு நபியின் 

பசய்திதய அதன் உயிர் வழங்கும் குணங்ேதள குறிப்பதற்கும் கூட 

பயன்படுத்தப்படுேின்றது. 

 

'மக்ேதள எச்சரிக்ே' என்ற வார்த்ததேள் இங்கே சுட்டிக் ோட்டுேின்ற ' இறற 

வெளிப்பாடு'  என்பதன் பபாருள் ஒரு இதறத் தூதருக்கு வழங்ேப்படுேின்ற சிறப்பு 

பவளிப்பாடாகும். இதற பவளிப்பாடு பபாதுவாே இரண்டு வதேயானது என்பதத 

நிதனவில் போள்ள கவண்டும்: 

 

(1)பபறக்கூடிய நபதரப் பற்றிய அவருதடய பசாந்த பவளிப்பாடு.பபாதுவாே அததன 

பவளியிடுவதற்கு எந்த 'சிறப்பு ததட'யும் இல்தல என்றாலும் அது அறிந்து 

போள்ளப்பட்டு பவளியிட கவண்டிய கததவயில்தல 

 

(2)மனிதகுலத்திற்ோன பரந்த (அளவிலான) இதற பவளிப்பாடு. பிந்ததய இந்த 

ெறகயிலா  இறற வெளிப்பாட்டிற்க்கு பரந்த ெறகயில் அறிெிக்க  கெண்டும், 

கமலும் அதற  (ெலுக்கட்டாயமாக) அடக்குெது என்பதா து 

ஒரு உண்றமயா  பாெத்திற்கு சமமாகும். 
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முதல் வதேயான வஹ ீ பபாதுவானதாகும் 
இததகய ஹசரத் மஸீஹ் அதல அவர்ேள் 
கூறும்கபாது ஜிப்ராயீலிய ஒளியின் 46-ஆெது 
பகுதி முழு உலகிலும் பரவி இருக்ேிறது. 
பசால்லப்கபானால், கவசிேளின் குழுதவச் கசர்ந்த 
மிேவும் துர் நடத்ததயுதடய- தன் இளதமதய 
முழுவதும் தீய நடத்ததயிகலய ேழித்த ஒரு 
பபண், சில கநரத்தில் உண்தமயான ேனதவப் 
பார்த்து விடுேிறாள் என்பது அனுபவத்தில் அறிந்த 
உண்தம என்பது வதர நான் ஏற்றுக் போள்ேிகறன். 
இத்ததேய பபண் இரவில் குடித்து விட்டு அந்நிய 
ஆணுடன் படுக்தேயில் ேிடக்கும் கபாது கூட 
ஏதாவபதாரு ேனதவப் பார்க்ேிறாள். அது 
உண்தமயாேி நிதறகவறியும் விடுேின்றது என்பது 
இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயமாகும்(குறிக்கோள் 
பற்றிய விளக்ேம் பக்ேம் 73)  

ஆனால் இரண்டாவது வதே அறிவிக்கும்படியான வஹதீய மார்க்ேத்தின் உயிர் 
ஆகும் இந்த அருள் இப்கபாது இஸ்லாத்தத தவிர கவறு எந்த மார்க்ேத்திற்கும் 

ேிட்டாது. 

அன்னார் (அதல) கூறுேிறார்ேள்:- 

இதறவனிடமிருந்து இல்ஹாதம (இதறபவளிப்பாட்தடப் பபற்றுக் போள்ளும் 

பாக்ேியத்தத உண்தமயான மார்க்ேமாேிய உம்மகத முஹம்மதிய்யாவில் நிதலத்து 

நிற்பவர்ேளுக்கு அவன் அளிக்ேிறான். இதறவனின் சக்திக்கு மட்டும் உட்பட்ட, 

மதறவான பசய்திேதள அவர்ேளுக்கு அறிவிக்ேின்றான். எவர் உண்தமயான 

உள்ளத்துடன் திருக்குர்ஆதன இதறவசனம் என உறுதி போண்டு, உண்தமயான 

பற்றுடன் அதிலுள்ள ேட்டதளேளின்படி நடந்து, நபிேள் நாயேம் ஹஸ்ரத் முஹம்மது 

(ஸல்) அவர்ேதள இதறவனின் உண்தமயான முழுதம பபற்ற நபி என்றும், எல்லா 

நபிமார்ேதளயும் விட மிேச் சிறந்த நபி என்றும் ோத்தமுன் நபிய்யனீ் என்றும் உறுதி 
போள்ேின்றாகரா, அத்தகு நம்பிக்தேயாளர்ேளுக்கு மட்டுகம அந்தத் தூய்தமயான 

இல்ஹாதமப் பபற்றுக் போள்ளும் பாக்ேியத்தத இதறவன் அளிக்ேின்றான். யூதர்கள், 

கிறித்தெர்கள், ஆரியர்கள், பிராமைர்கள் ஆகிகயாருக்கு அந்த இல்ஹாம் 

ஒருகபாதும் கிட்டாது. எனினும் திருக்குர் ஆதன முழுதமயாேப் பின்பற்றுபவர்ேளுக்கு 

அது அப்கபாதும் ேிதடத்தது; இப்கபாதும் ேிதடக்ேிறது; இனிகமலும் ேிதடக்கும். 

புதியபதாரு ரிஸாலத்ததக் போண்டுள்ள வஹி அவசியமில்லாதமயால் அது முடிவு 

பபற்று விட்டது. எனினும் ஹஸ்ரத் நபிேள் நாயேம் முஹம்மது (ஸல்) அவர்ேளின் 
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உண்றமயா  வதாண்டர்களுக்கு அந்த இல்ஹாம் கிறடக்கிறது. அது ஒருகபாதும் 

நிற்ோது. நமக்குக் ேிதடக்கும் இந்த இல்ஹாம் நபிேள் நாயேம் முஹம்மது (ஸல) 

அவர்ேள் உண்தம நபி என்பதற்கு மிேப் பபரிய சான்றாகும். இந்த சான்றுக்கு முன் ால் 

இஸ்லாத்றத மறுப்பெர்களும், எதிர்ப்பெர்களும் இைிவும் அெமா மும் 

அறடகிறார்கள். (பராஹகீன அஹ்மதிய்யா பதாகுதி 3 பக்ேம் 216 அடிக்குறிப்பு 11) 

 

ஆனால் இந்த அருள் இப்கபாது நிஜாமிேளிடம் 
கேள்விக்குறியாக்ேிவிட்டது என்பகத நிதர்சனமான 
உண்தம, கமலும் அப்துல் ேபார் ஜனாபா, மஸீஹ் 
(அதல) அவர்ேளுக்கு இறக்ேிய வஹிதய 

 
 

“இன்  ீமஅல் கஃப்பார்” -நான் கப்பார் உடன் 
இருக்கிகறன்( இதன் அர்த்தம் நான் கருறை 

உறடயெர்களுடன் இருக்கிகறன் என்பதாகும்)  
 

தனக்ோனது என்று கூறி ஹசரத் மிர்சா பசுரூதீன் மஹமூத் அஹமத் (ரலி) 
அவர்ேள் ஒரு பபாய்யர் (நஊதுபில்லாஹ்) என்று கூறுேிறார். இதற அறிவிப்பு 
இல்லாமல் இத்ததேய மகனாஇச்தசேள் அருளுக்குரிய இந்த சமுதாயத்தத 
எங்கு அதழத்துச்பசல்ேின்றது என்று பாருங்ேள் சகோதரர்ேகள 
 
ஆ ால் இறறென் அருளாக இந்த நூற்றாண்டில் கதான்றிய இறறத்தூதர் ஹஸ்ரத் 

மு ரீ் அஹ்மத் அஸீம் (அறல) அவர்ேள் நமது எஜமா ர் ஹசரத் முஹம்மத் 
முஸ்தபா ஸல் அெர்களின் முன் றிெிப்றபயும் த து முஜத்தித் ொதத்றதயும் 
எவ்ொறு வசய்கின்றார்கள் என்று சற்று சிந்தியுங்கள் சககாதரர்ககள 
 
அன்னார் தனது வருதேதய பற்றி கூறும்கபாது 

…ஹிஜ்ரி 1400 லிருந்து 20 அல்லது 30 ெருடங்கறள கூட்டிக்வகாள்ளுங்கள் 

அப்கபாது உங்களிறடகய மஹதி கதாற்றுொர்....(ஆதாரம்: Qalda bin Zayd bin 
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Baraka, Qalda bin Zayd bin Baraka, Asma Masalik Li Ayyam Al-Mahdi: Malik Li Kul Al-Dunya Bi Amr 

Allah El-Malik, p.216)) 

கமலும் இந்த ஹதீதின் அறிவிப்பாளர் அபூ ஹுதரரா(ரலி)ஆவார்ேள் கமலும் 

இந்த நபிபமாழி பற்றி ேலீஃபத்துல்லாஹ் (அதல) அவர்ேள் கூறும்கபாது:--  நபி 
(ஸல்) அவர்ேளின் இந்த முன்னறிவிப்பு எனது வருதேதய உறுதி பசய்ேின்றது 
என்று வாதம் பசய்து உள்ளார்ேள். (https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/divine-

manifestation-in-mauritius.html)  

ஹஸ்ரத் மு ரீ் அஹ்மத் அஸீம் (அறல) அவர்ேள்,அன்னார் இந்த 

நூற்றாண்டின் இதறவஹயீின் மூலம் முஜத்தித் வாதத்தத இவ்வாறு 

பசய்ேின்றார்ேள் 

இறங்ேிய அன்னாருக்கு இறங்ேிய அறிவிக்கும்படியான இதறவஹ(ீ10.09.2010) 

 Bismillah hir rahman nir raheem 

Ya Khalifathullah! Qul: “Annal Mujaddido” (O Khalifathullah! Tell them: ‘I am the Mujaddid’) 

கலீபத்துல்லாஹ்கெ! அெர்களுக்கு கூறுெரீாக! “நான் தான் முஜத்தித் 
என்று” 

 

 

எ கெ இந்த இரண்டு நிறலறய பற்றி திருக்குரான் வதளிொக நமக்கு 

எச்சரிக்கின்றது 

 

எ கெ எெர் தம் இறறெ ின் வதளிொ  பாறதயில் இருக்கிறாகரா அெர் 

எெனுறடய வசயலின் தறீம அெனுக்கு அைகாகக் காண்பிக்கப் பட்டுள்ளகதா, 

இன்னும், எெர்கள் தம் மக ா இச்றசகறளப் பின்பற்றுகின்றார்ககளா 

அத்தறககயாருக்கு ஓப்பாொரா? (அல்குர்ஆன் : 47:14) 

 

 

இந்த காலத்தின் இமாம் ஹசரத் மு ரீ் அஹமத் (அறல) அெர்கள் 

கமலும் கூறுகின்றார்கள்:- 
 

 

ம ிதன் மீதா  இறற வெளிப்பாடுகளின் இறங்குதல்:  

(https:/sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/divine-manifestation-in-mauritius.html
(https:/sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/divine-manifestation-in-mauritius.html
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இந்த வனங்ேள் மட்டுமல்லாது திருகுர்ஆனின் சூரா  அந் நஜ்ம் 53 ஆம் 
அத்தியாயத்தில் ரூஹுல் குத்தூஸ் மிே அழோன மற்றும் மனங்ேவர்ேிற  முதறயில் 
இறங்குவததக் குறித்து, அசாதாரணமான வழியில் அல்லாஹ் தனது பசாந்த 

சாரத்தத(உள்ளியல்தப) பவளிப்பாடுேளின் 
வடிவில், தான் கதர்ந்பதடுத்த தூதரின் மீது 
இறக்குேின்றான் என்பதத 
விளக்குேின்றான்(அதனால்தான் நாம் அததன 
இதற பவளிப்பாடு என்று கூறுேின்கறாம்). ஹதீ 
ஸ்ேளிலிருந்தும் நாம் அறிவது கபால  நபி(ஸல்) 
அவர்ேளின் மிேப்பபரிய ஆன்மீே தரிசனமாேிய 
அதாவது இஸ்ரா மற்றும் மிஹ்ராஜ் நிேழ்வின்கபா
து நபி(ஸல்) அவர்ேளுடன் தூய பவளிப்பாட்டின் 
உயர் வானவராேிய(மலக்கு) ஹஸ்ரத் 
ஜிப்ரீல்(அதல) அவர்ேள் ேீழ் வானத்திலிருந்து 
“சித்ரதுல் முன்தஹா” வதர பசன்றார்ேள். 
சூரத்துல் அந்நஜ்ம் லிருந்து ஹஸ்ரத் 
ஜிப்ரீல்(அதல) அவர்ேள், ரூஹூல் குத்தூஸின் 
ஒரு பகுதி(சாராம்சம்) மட்டும்தான் என்றும் 
அதனுதடய முழுதமயான சாராம்சம் அல்ல 
என்பததயும் நாம் அறிந்து போள்ேிகறாம். 
 ரூஹுல் குத்தூஸின் பல பவளிப்பாடுேளில் 

அவரும் ஒன்றாவார். அல்லாஹ் இததன  பதளிவான வார்த்ததேளில் 
 குறிப்பிடுேிறான்:- 

 

"நிச்சயமாக அெர்(அதாெது ஹஜ்ரத் முஹம்மது (ஸல்) மற்வறாரு முறறயும் 
அெறரக் கண்டார். மிகத்வதாறலெிலுள்ள இலந்றத மரத்திற்கு(சித்ரதுல் 

முந்தஹா)ப் பக்கத்தில்..... மூடக்கூடிய ஒன்று இலந்றத மரத்றத மூடிய கபாது 
(அது நிகழ்ந்தது)" 
(அந் நஜ்ம் 53:14-17) 

 

அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் மனித இனத்தத (பஷர்) பதடப்பது பதாடர்பாே  இன்னும் 
மிேக் குறிப்பாே அவனது பிரதிநிதிதய(ஒரு ேலீபத்துல்லாஹ்தவ) அனுப்பி 
தவப்பதன் மூலம் மனித குலத்திற்க்கு அல்லாஹ் அவனது சிறப்புமிக்ே 
நற்பசய்தியிதன (பஷர்) வழங்குவதாேக் கூறுேின்றான்: 
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"நான் அெற  முழுறமயாக்கி என் ஆெிறய(ரூஹ்) அெனுள் ஊதிய கபாது 
நீங்கள்எல்லாரும் அெனுடன் சிரம் பைிந்து ெிடுங்கள் "(அல் ஹிஜ்ர் 15:30; ஸஅத் 

38:73) 

  

இந்த விஷயத்தில் மனிதனுக்கு மிேக் குதறந்த அறிகவ 
வழங்ேப்பட்டிருக்ேின்றது.அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் கூறுேின்றான்: 

 
"அெர்கள் உம்மிடம் ரூஹ் (ஆன்மாறெ)ப் பற்றி ெி வுகின்ற ர். நீர் 
அெர்களிடம்  ரூஹ் (ஆன்மா) என் இறறெ ின் கட்டறளயி ால் 

பறடக்கப்பட்டுள்ளது, உங்களுக்கு அதுபற்றி மிகக் குறறந்த அறிகெ 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது." எ க் கூறுெரீாக(அல் இஸ்ரா 17:86 

 

அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் ரூதஹப்பற்றி குறிப்பிடும் கபாபதல்லாம், நம் 
ேவனத்தத பதய்வேீ பவளிப்பாட்டின் சாராம்சத்தின் பக்ேம்,  அவனது அருோதமக்கு 
நம்தம அதழக்ேின்றான். மனிதனுக்கு ஒரு ஆன்மா (நஃப்ஸ்) மட்டுமல்ல ஒரு 
ரூஹும் உள்ளது.. இந்த இரண்டு பசாற்ேளில் உள்ள வித்தியாசத்தத உங்ேளுக்கு 
புரிய தவப்பதற்ோே கவபறாரு தரத்தில் இதுபற்றி கூறுவதானால், நஃப்ஸிதன 
 சீர்திருத்தவும், சீர்குதலக்ேவும் முடியும். ஆனால் ரூஹிதன சீர்குதலத்து விட 
முடியாது.மனிதன் அல்லாஹ்வுடன் இதணந்திருக்கும்கபாது, பதாழுதேேள் (ஸலாத்), 
பிரார்த்ததனேள் (துஆக்ேள்) மற்றும் திக்ருல்லாக்ேள் (அல்லாஹ்வின் நிதனவு / 
தியானம்) மூலம் அவனுடன் ஒரு நீடித்த உறதவ கதடுேின்றான்.  ஆதலால் 
அவன்(அல்லாஹ்), அவனது (மனிதனின்) நஃப்தஸ ரூஹின் சாரத்துடன் 
ஒன்றிதணக்கும் வழியிதன திறக்ேின்றான். அதாவது இதற பவளிப்பாடுேதள 
இறக்குவதன் மூலம் அல்லது உண்தமயான ேனவுேள் மற்றும் ஆன்மீே 
தரிசனங்ேளின் வாயிலாே , அல்லாஹ் அவனுடன் ஓர் அருளுக்குரிய பதாடர்தபப் 
பபற்றுக்போள்வதற்ோன வழிதயத் திறக்ேின்றான். 
 
நஃப்ஸிதனப்  பபாறுத்தவதரயில், அதாவது ஆன்மா அல்லது உள் உணர்வுேள் 
போஞ்சம் போஞ்சமாே சுத்தீேரிக்ேப்படும் கபாது,  நஃப்கஸ அம்மாரா (தீதமதய 
தூண்டும் ஆன்மா) பமதுவாே நஃப்கஸ லவ்ொமாறெ (குற்றம்சாட்டும் ஆன்மாதவ) 
அதடேிறது. இறுதியாே அவர் அல்லாஹ்வுடனான முழுதமயான ஒரு உறவிதன 
அதடயும்வதர  அவனது பரிசுத்த ஆவியினால் ஈர்க்ேப்படுவார். அந்த நிதலயிதன 
அதடந்த நபதர, அல்லது அந்த நிதலயிதன அதடந்த ஆன்மாதவ, நஃப்கஸ 
முத்மஇன் ா (சாந்தியதடந்த ஆன்மா) என அதழக்ேப்படுேிறது. 
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15 ஆகஸ்ட் 2011ல் அல்லாஹ் வெளிப்படுத்திய இறற வெளிப் 

பாட்டின் வசய்தி: 
 

அல்லாஹ்வின் தூதரின் ஆன்மா சாந்தி அதடந்த நிதலயிலுள்ளது. பிற மக்ேளின் 
இதயங்ேளில்   சாந்தியிதண நுதழய தவப்பதற்ோன வழிமுதறேதள அவர் 
 ேற்பிக்ேின்றார். நிச்சயமாே மனிதன், ஒருவருக்போருவர் மற்றும் தனிப்பட்ட 
(ரீதியிலும்) நான் என்னும் அேந்ததயில் இருந்து (விடுபட்டு) பல நிதலேதள ேடந்து 
பசல்ல கவண்டும். 
 
அப்கபாது (மட்டும்தான்) மனம் மற்றும் ஆன்மாவின் மிே அழேிய உயர் நிதலதய 
அவரால் அதடய முடியும். மனது பபளதீேமாே உடதல வழிநடத்துேின்ற அகத 
சமயம், ஆன்மா உடதல ஆன்மீே ரீதியில் வழிநடத்துேிறது.. 
 
திருமதறயில்  அல்லாஹ் கூறுேின்றான்: 
 

நிம்மதி அறடந்த  ஆன்மாகெ! நீ உன் இறறெ ிடம் திருப்தியறடந்தொறும், 
அென் உன் ிடம் திருப்தியறடந்தொறும் அெ ிடம் திரும்பி ெருக! 

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட என் அடியார்களுக்கு இறடகய நுறைந்து ெிடுக! ( எ  உன் 
இறறென் உன் ிடம் கூறுகின்றான்.) (89:28-31) 

 

மனித மனத்தால் புரிந்து போள்ள முடியாத,  அல்லாஹ்வுடனான ஓர் (மிே 
பநருங்ேிய) உறவின் மூலம் ஆன்மா உயர் நிதலதய அதடேிறது. உண்தமயில் 
அது (தன்தன) அறியாமகலகய  ஒரு குறிப்பிட்ட நிதலதய பற்றி 
பிடிக்ேின்றது.ஆன்மா அல்லாஹ்வுடனான அத்ததேயபதாரு உறதவ அனுபவிக்ேிறது; 
அது  அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள இதற அருள்நிதறந்த பசய்திேதளகயா அல்லது 
இதற தண்டதன நிதறந்த பசய்திேதளகயாப் பபறுேிறது. ஆன்மாவின் 
சுத்திேரிப்பானது, ஓர் ேட்டம் வரும்கபாது மனததயும் சுத்தப்படுத்த (அது) 
உதவுேின்றது.தக்வா (பயபக்தி), இதயத்தின் ஆதிக்ேத்திற்குள் நுதழந்து, இதற 
விருப்பத்திற்கு  நறுமணத்துடன் கூடிய அடிபணிதலுடன் மனதத அதடந்து 
விடும்கபாது ,அதுகவ ' மனத்தூய்தம' என்று அதழக்ேப்படுேிறது. 
 

 ஆன்மாகவ இதற பவளிப்பட்டிதனப் பபறுேின்றது.அதனால் தான் ஆன்மா மட்டுகம 
 இதற பவளிப்பாட்டின் நிதலயில்  அல்லாஹ்வுடன் பதாடர்பு போள்ேின்றது. ஹஜ்ரத் 
நபி ேரீம் (ஸல்) அவர்ேளுக்கு ஆன்மீே தரிசனத்தின் ேதவு திறக்ேப்பட்டகபாதும் 
அதுகவ நடந்தது, இதன் மூலம் அவர்ேளது ஆன்மா இதற பவளிப்பாடுேளின் 
ஒளியின் அதமதிதயக் ேண்டறிந்து, அவர்ேதள தனது இதறவதன கநாக்ேி 
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வானவர் தூதர் ஜிப்ரயில்(அதல) அவர்ேளின் துதணயுடன் படிப்படியாே வழிநடத்திச் 
பசன்றது. அவர்ேள் அதடந்த அந்த ஒரு (உயர்) நிதலதய இதறவனின் 
பதடப்புேளில் கவறு எவராலும் அதடயமுடியவில்தல., வானவர்ேளும் கூட 
(அதடயவில்தல). ஆதேயால், வானவர்ேள் கூட தங்ேள் ஒளியின் உடலால் 
இதறவதன அணுே முடியாத கபாது, பரிபூரணமற்ற பண்புேதளக் போண்ட  மனித 
மனமானது, ஹஜ்ரத் நபி (ஸல்) அவர்ேள் பபௌதீே உடலுடன்  வானத்திற்கு 
அல்லாஹ்விடம் பசன்றார்ேள் என்றும், அவர்ேள் ேண்ட எல்லாவற்தறயும் தனது 
தற்ோலிே பபௌதீேக் ேண்ேளால் ேண்டார்ேள் என்ற ேருத்ததயும் எவ்வாறு ஏற்றுக் 
போள்ள முடியும்? 
 

ொ ெர்கள் ஆன்மாறெப் வபற்றெர்களாக இல்றல; ஆ ால் அெர்களின் 
அடிப்பறட சாராம்சம் இறற ஒளிறயக் வகாண்டுள்ளது, ஏவ ன்றால் 
அெர்களுக்கு ஒகர ஒரு அறடயாளம் மட்டுகம உள்ளது, அகத சமயம் 
ம ிதனுக்கு இரண்டு அறடயாளங்கள் உள்ள , அறெ இரண்டு வெவ்கெறு 
(உலகங்களா ) தற்காலிக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களில் இருக்க 
அனுமதிக்கின்ற . நாம் பூமியிலும் அகத கநரத்தில் (அதற்கு) இறையா , 
ஆன்மீக உலகிலுமாக இரு ெிதமா  ொழ்க்றக ொழ்கிகறாம்.ம ிதன் பூமியில் 
நடந்து வகாண்டு கெறல வசய்யும் கபாதும், றககறளக் வகாண்டு 
உறைக்கும்கபாதும், அென் தற்காலிகமா  (இவ்வுலகில்) ொழ்கிறான், 
அகதசமயம் அெ து தியா ம், பிரார்த்தற  மற்றும் தூக்கம் ஆகியெற்றில் 
இறறெற  நிற வு கூர்தளின் பிரகாசத்றத வகாண்டு நிரப்பும்கபாது, அென் 
ஆன்மீக (உலகில்) ொழ்கிறான். 
 
ஆன்மீேத்தத உடல் மற்றும் ஆன்மா இரண்டினாலும்  உணர்ந்து போள்ள முடியும். 
ஆன்மீேம் என்பது நமது உண்தமயான உணர்வு நிதலயுடனான பதாடர்தபக் 
குறிக்ேிறது, அது நமது முழு ேவனத்ததயும் நம்முதடய பதடப் பாளனான 
அல்லாஹ்விடம் வழிநடத்திச் பசல்ேிறது. பல்கவறு மதங்ேளும் ஆன்மீேத்தின் 
ேருத்தத தங்ேளது பசாந்த வழியில் வதரயறுக்ேின்றன, ஆனால் உண்தம 
என்னபவன்றால், அவர்ேள் தியானத்தில் ஈடுபடும்கபாது அல்லாஹ்தவகய அவர்ேள் 
ேண்டு போள்ேின்றனர், அதுகவ அவர்ேளின் வாழ்க்தேதய பதய்வேீ ஒளியால் 
நிரப்புேிறகத யன்றி, அவுலியாக்ேள், தூதர்ேள் மற்றும் பரீ்மார்ேளின் (உதவிதயக்) 
போண்ட அல்ல. ஏே இதறவனிடமிருந்து அவர்ேள் ஒளிதய பபற்றிருந்தும் 
துரதிஷ்டவசமாே அவ்பவாளி அவர்ேளின் பலதரப்பட்ட பதய்வங்ேள் தங்ேளுக்கு 
வழங்ேியது என எண்ணுேின்றனர். அதனால் அவர்ேள் குழப்பம் என்ற ஒரு படு 
குழியில் வழீ்ந்து விடுேின்றனர்.இதனால் அவர்ேள் அவநம்பிக்தேயில் தடுமாறி, 
இன்னும் அதிே அவநம்பிக்தேயில் வழீ்ந்து விடுேின்றனர். ஆனால் அவர்ேதளப் 
பபாறுத்தவதரயில், அவர்ேள் பபறுேின்ற இந்த இதற ஒளியானது சர்வ 
வல்லதமயுள்ள (ஏே) இதறவனிடமிருந்து ேிதடத்ததல்ல என்றும் அது அவர்ேள் 
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சுயமாே எண்ணிக்போண்ட அல்லது அவர்ேளின் ேற்பதனயில் வாழும் 
பதய்வத்திடமிருந்து ேிதடத்தது (என்று நம்புேின்றனர்). 
 
இதற பவளிப்பாடு என்பது சிததக்ே முடியாத ஒன்று, அகதசமயம் தஷத்தானிய 
பவளிப்பாடுேதள எளிதில் சிததக்ே முடியும், கமலும் அதன் நிதல நிற்பு 
குதறவானதும், குறுேிய ோலத்தத மட்டுகம (போண்டுள்ளதுமாகும்). இதற 
பவளிப்பாடுேள் எத்ததேயபதாரு ஒளிதயக் போண்டுள்ள பதன்றால், அது 
ஆன்மாதவ அல்லாஹ்வின் மீது உறுதிதயயும், நம்பிக்தேதயயும் 
ஏற்படுத்துேின்றது.(அதன் மூலமாே) அவன் தனது கநர்தமயான அடியானுக்கே 
உரித்தான அதமதியிதன வழங்குேின்றான். ஏபனன்றால் அவர் வானம் மற்றும் 
பூமியின் இதறவனுடன் (ஆழ்மானபதாரு உறவின் மூலம்) இதணந்திருப்பதால் 
ஆகும்.(அதனால்) ஆன்மா  அறியாமகலகய (தன்னுணர்வற்ற நிதலயிலும்) 
சாந்தியதடவது மட்டுமல்லாமல்,அந்த சாந்தியானது (அவதர கமலும் 
முன்கனற்றமதடய பசய்யும்)  உந்துதல் ேருவியாேவும் மாறிவிடுேிறது, அது 
அவர்ேளின் அன்றாட வாழ்க்தேயில், அவர்ேள் எததச் பசய்தாலும் அல்லது 
(எததன)க்ேடந்து பசன்றாலும் அததன முழுதமயாே உணர தவக்ேிறது.எனகவ 
ஆன்மாதவ ஏமாற்றி விட முடியாது. கவண்டுமானால், ஒரு நபர் மீது 
எப்கபாபதல்லாம் தஷத்தானிய பவளிப்பாடுேள் இறங்குகமா (அப்கபாது) மனதத 
ஏமாற்றி விடுவதாே இருக்ேலாம்.மனம், அதன் சரியான நிதலப்பாட்டில் இல்லாமல், 
ஒரு தஷத்தானிய பவளிப்பாட்தட பபறும்கபாது, மனம் ஆன்மாதவ முழுதமயாே 
ஆக்ேிரமிக்கும் கபாது, ஆன்மாவும் அதன் மீது நிதல பபற்று(ேீழ்படிந்து) விடுேின்றது. 
அதுகவ தீய மக்ேதள உருவாக்குேிறது. அதாவது அவர்ேளின் ஆன்மாக்ேளின் 
நிதலதய மனது அத்ததேய அளவிற்கு ேடந்து பசல்லும் கபாது, அவர்ேள் எளிதில் 
தஷத்தானிய தாக்குதல்ேளுக்கு உள்ளாேி, தாய்மார்ேளின் ேருவதறேளில் அவர்ேள் 
இருந்ததிலிருந்து இயல்பாேகவ அவர்ேளிடமிருந்துள்ள அந்த இதறப் பண்புேள் 
விலேி பசல்ேிறது. அதனால்தான் நன்தம மற்றும் தீதம ஆேிய இரண்டுகம ஒரு 
மனிதனிடத்தில் இதணந்திருக்ேின்றன. அந்த இரண்டு அம்சங்ேளும் 
அவருதடயதாகும். ஆனால் அவருதடய பசாந்தத் தூண்டுதல்ேளின் கபாது நல்ல 
வழிேளின் பக்ேம் அல்லது அழிவின் பக்ேம் ஆேிய எந்த திதசயில் திருப்பி விட 
கவண்டும் என்பததப்பற்றிய முடிவு எடுக்ே கவண்டியது அவர்தான். அததன 
கதர்ந்பதடுக்கும் உரிதம அவருக்கு உள்ளது. அது குறித்து அவர் 
பசய்யகவண்டியபதல்லாம்  அவர்( சுயகம) பகுப்பாய்வு பசய்து, (அததப்) புரிந்து 
போண்டு அதனடிப்பதடயில் பசயல்படுவது மட்டுகம.அது ஒரு தீதமயான ோரியம் 
என்றால், அது அவரிடம் தாக்ேத்தத ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பு, அவதர வழி தவற 
பசய்வதற்கு முன்பு அதிலிருந்து அவர் விலேி பசல்ல கவண்டும். அதாவது அந்த 
எண்ணத்திற்கு முடிவு ேட்ட கவண்டும். மிே நல்ல மனிதர்ேளின் சீரழிதவ கூட நாம் 
அடிக்ேடி பார்க்ேிகறாம். அது ஒரு நபியின் சீடருக்கோ  அல்லது ஒரு 
இதறயடியாருக்கோ கூட அவ்வாறு நதட பபற்று விடலாம். அவர் பபற்று வரும் 
இதற ஒளிதய தனக்கு மட்டுகம ேிதடப்பதாே அந்த சீடர் நிதனக்ேின்றார். அது 
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அவர் அவரது நபிதய விட  அல்லாஹ் (தன்தன)அதிேமாே கநசிப்பதாேவும்,(அதுகவ) 
அத்ததேய பவளிப்பாட்டின் ஒளிேதள அவருக்கு வழங்ேியிருக்ே கவண்டும் என்று 
எண்ணி விடுேின்றார்.ஆனால் இது ஒரு தவறான எண்ணமாகும். அதுகவ அவரது 
நிரந்தர அழிவிற்க்கு ோரணமாேி விடுேின்றது. 
 
ஓர் அல்லாஹ்வின் தூதரின் ோலேட்டங்ேளில்   அவருக்கு விருப்பமானது அல்லாஹ் 
(அந்த) ஒளியிதன மக்ேள் மீது பரப்ப கவண்டும் என்பதாகும். அது உண்தமதய 
உறுதிப்படுத்துவதற்ோே மட்டுகம. அந்த ஒளிதய அதாவது  இதற பவளிப்பாட்டிதன 
மக்ேள் பபறுவதன் மூலம் இதறத்தூதருக்கு ேிதடக்கும் பவளிப்பாடுேள் 
உண்தமயானது என அவர்ேள் உணர்ந்து போள்வார்ேள். கமலும் அதனால் 
அம்மக்ேள் (பநருக்ேமாே) வநது,, அல்லாஹ்வின் மார்க்ேத்தத ஏற்றுக்போண்டு 
அவர்ேளின் ோலேட்டத்தில் கதான்றிய இதற தூதரின் தேேளில் (தப அத்தும்) 
பசய்துவிடலாம். 
 
ஓர் அல்லாஹ்வின் தூதரின் முன்னிதலயில், பரிசுத்த ஆன்மாவினால் மக்ேள் 
ஞானம் பபறத் பதாடங்கும் கபாது, அது இந்த தூதருக்கு ஆதரவாே விளங்கும் 
மிேப்பபரிய அதடயாளங்ேளில் ஒன்றாகும். சாதாரண மக்ேள் கூட தீர்க்ேதரிசனம் 
பசய்யும் ஒரு ோலம் வரும் என்று இஞ்சீலில்  (இகயசுவின் கபாததன) 
 எழுதப்பட்டிருக்ேிறது. பிந்ததய(இறுதி) நாட்ேள் இகதா உங்ேளிடத்தில் 
வந்ததடந்திருக்ேிறது. உங்ேள் மத்தியில் ஒரு இதறத்தூதர்  கதான்றியுள்ளார். அவர் 
உலேளாவிய அல்லாஹ்வின் அகத தூதர் ஆவார்.நான் பிரச்சாரத்திற்ோேகவா 
அல்லது விளம்பரம் பசய்யகவா வரவில்தல,மாறாே, நான் மக்ேதள அல்லாஹ்தவ 
கநாக்ேி வழிநடத்த வந்திருக்ேிகறன்.அதாவது அவர்ேள் தங்ேதளப் பதடத்த 
இதறவதன புரிந்து போண்டு அவதன பிரத்திகயேமாே கநசிக்ேவும், அவகன 
வழிபடுவதில் எந்த ஒரு கூட்டாளிதயயும் (அவனுக்கு)இதணதவக்ோமல் 
இருப்பததயும்   (கபாதிப்பதற்ோேகவ வந்துள்களன்). 
 

 திருக்குர்ஆன் வதரயறுத்துள்ள  அல்லாஹ் வழங்ேியுள்ள எல்லா ேட்டதளேளுக்கும் 
ேீழ்ப்படி வதன் மூலமும்,அண்ணல் நபிேள் நாயேம் (ஸல்) அவர்ேளின் 
நதடமுதறயிதன முழுதமயாே பின்பற்றுவதனாலும், கமலும் அவருதடய(தமது) 
ோலேட்டத்தில் கதான்றுேின்ற அல்லாஹ்வின் தூதருடன் கசர்ந்து (அவருக்குக்) 
ேீழ்படிவதனாலும் மட்டுகம ஒருவர் அல்லாஹ்தவ அறிந்து போள்ள முடியும். 
உண்தமயாேகவ,  இந்நூற்றாண்டில் வாழும் மக்ேளுக்கு ஒரு சாட்சியாேகவ நான் 
கதான்றியுள்களன்.நீங்ேள் அதனவரும் அல்லாஹ்விடகம ேணக்கு போடுக்ே 
கவண்டுபமயன்றி என்னிடம் அல்ல! உங்ேளுதடய இதயத்தில் மாற்றத்தத 
ஏற்படுத்த  என்னால் இயலாது! என்னால் பசய்ய முடிந்தபதல்லாம் அல்லாஹ்வின் 
பசய்திதய உங்ேளிடம் எடுத்து தவப்பது மட்டுகம. எவருதடய இதயத்திற்கு அவன் 
ஒளிதய வழங்குவான் என்பதத மிே நன்கு அறிந்தவன் அல்லாஹ் மட்டுகமயாவான். 
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ஆன்மாவானது, இதற பதாடர்பின்(மீது போண்ட) தாேத்தினால் (தானாே)முன் வந்து, 
அதன் உண்தமயான இருப்பு மற்றும் அதன் அடிப்பதட சாராம்சம் என்ற 
குளத்திற்குள் மூழ்ேிவிட விரும்பும்கபாது,  பிறகு அந்த ஆன்மா ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளவிற்கு (ஞான ஒளியால்) பிரோசத்தத பபறும்கபாது , அல்லாஹ்வின் வழியில் 
(உதவி) பணி பசய்வதற்ோே, அல்லாஹ்வின் தூதருக்ோே அவதன(அல்லது 
அவதள)அல்லாஹ்  பயன்படுத்துவான். மனம் ஏகதா சிலவற்தற விரும்பலாம்; 
ஆனால் உடல் பலவனீமாே இருக்ேிறது. சிலகவதளேளில் உள்ளம்(மனம்) 
பலவனீமாே இருக்கும். ஆனால் ஆன்மா வலுவாே இருக்ேிறது.(எந்த 
அளவிற்பேன்றால்)    மனதின் பலஹனீமான நிதலதயத் கதாற்ேடிக்ே கபாதுமான 
(அளவிற்கு) வலிதமயானது.(அந்ந கநரத்தில் அது)ஒரு கவேமான தானியங்ேி 
வாேனம் (ஆட்கடாபமாதபல்) கபால எப்பபாழுதும், அல்லாஹ்வினுதடய மற்றும் 
அல்லாஹ்வின் தூதருதடயக் ேட்டதளேதள  நிதறகவற்றிட  ஆயத்தமாேி 
பசயல்பட ஆரம்பித்து விடுேின்றது 
ஆன்மா(ரூஹ்)வானது அதன் முழுதம பபற்ற நிதலயில் (எவ்வாறு)இருக்ே 
கவண்டுகமா (அந்த பிரதிபலிப்பின்) உருவதமப்பாே சாந்தியில் இருக்ேின்ற 'நஃப்ஸ்' 
விளங்குேிறது. சாந்தி அதடந்த ஆன்மா, மனித நிதலதய கமம்படுத்துவதற்கு 
தூண்டுேிறது. அந்நிதலயில் மனிதன் அல்லாஹ்வின் ஓர் முழுதமயான ஊழியனாேி, 
உண்தமயிகலகய அல்லாஹ்வுக்ோே சிறந்த வழிேளில் கசதவ பசய்யக் 
கூடியவனாே ஆேி விடுேின்றான். 
 

'முத்மயின்னா' (சாந்தி அதடயும் ஆன்மா)வின் ோலேட்டத்தில் அதத பூர்த்தி 
பசய்வதற்கு முன்பு, நான் என்னும் ஆணவம் (ஈகோ) பவவ்கவறு கசாததனேதள 
ேடந்து பசல்ல கவண்டியுள்ளது. உண்தமயில் ஆன்மா என்பது, ஒருவர் இதற 
ஒளிதய (மற்றும்) இதற பவளிப்பாடுேதளப் பபறுவதற்ோன வழிமுதறயாகும். 

மலக்குேள் மனிதர்ேதளப் கபால இருந்திருந்தால்,  இதற பவளிப்பாடுேதள போண்டு 
வரும் வானவதரயும் அல்லாஹ், மனிதன் அடிப்பதட இயல்பில் போண்டுள்ள 
நஃப்ஸின் (பபயரிகலகய) அதழத்திருப்பான்.ஆனால் எஞ்சியுள்ள உண்தம 
என்னபவன்றால், இதற  பவளிப்பாட்டின் வானவர் இறங்குவதத அல்லாஹ் 
பதளிவாே “ரூஹ்” (சூரா அல்-ேத்ரில்) என்ற வார்த்ததயால் அதழக்ேிறான். இதன் 
மூலம் மனிதனுக்கு பதளிவாே சுட்டிக்ோட்டுவது, அவர்ேள் பபற்றிருக்ேின்ற ' ரூஹ் ' 
எத்ததேயபதன்றால் அவர்ேள் இதறவனின் எல்லாக் ேட்டதளேளுக்கு இணங்ேியும், 
அத்ததேய வரத்ததப் பபறுவதற்கு அல்லாஹ்வால் அங்ேீேரிக்ேப்பட்டும் 
இருந்தால்,அவர்ேள்  எந்த கநரத்திலும்  இதற பவளிப்பாடுேதளப் பபறக் 
கூடியவர்ேளாேி விட முடியும் என்பதுமாகும். 

ஹஜ்ரத் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்ேளது  விஷயத்ததப் பபாறுத்தவதர,' மிஃராஜ் ' 
மற்றும் இதற பவளிப்படுேதளக் போண்டு வரும் வானவதரக் ோட்டிலும் 
அவர்ேளது கமன்தமக்குமான மற்பறாரு விளக்ேம்  பதளிவாக்குேின்றது.அதில், ஏன் 
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அவர்ேள் இதறபவளிப்பாடுேதளப் பபறக் கூடியவராே ஆக்குேின்ற' ரூதஹ 'மட்டும் 
போண்டிருக்ோமல் (அத்துடன்) நஃப்ஸ்-ஏ-முத்மயின்னா" இன் (அடிப்பதட)சாரத்ததயும் 
கூட முழுதமயாே நிதறவுபசய்திருந்தார்ேள்? (நபி(ஸல்))அவர்ேள் பபற்றிருந்த  ரூஹ் 
மற்றும் அவர்ேள் பவளிப்படுத்திய நஃப்ஸ் ஆேியதவ ஒன்றிதணந்து ஒகர 
எண்ணங்ேளின் வரிதசயில் இருந்தன.நான் அதத அப்படிகயக் கூறுவதாே 
இருந்தால், ஆன்மா மற்றும் மனதின் அவ்வாறான மிேச்சரியான 
ஒத்திதசதவ(ஒன்றிதணததல) கவறு எந்த மனிதரும் அதடந்து பவற்றி 
பபறவில்தல என்றும் கூறலாம்(நான் என்னும் எண்ணத்தத  ேட்டுப்படுத்துவதில்) 
.அல்லாஹ்வின் மற்றத் தூதர்ேளாலும் அததப் பபற முடியும், ஆனாலும் புனித 
நபிேள் நாயேம் (ஸல்) அவர்ேள் அதடந்தததப் கபான்ற(ஆன்மா மற்றும் மனதின்) 
சரியான பபாருத்தத்தத அவர்ேளால் அதடய முடியாது. அவர்ேளுதடய 
கமன்தமயின் அளவு ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் எல்தலயற்றது, எந்த 
அளவிற்பேன்றால், அல்லாஹ் அவர்ேளிடம் “நீர் உண்தமயிகலகய உயரியப் 
பண்புேதளக் போண்டவராே இருக்ேின்றரீ் ”என்று கூறியிருக்ேின்றான். இப்படிப்பட்ட 
குணங்ேள் அவரது மனத்தின் விழிப்புணர்வு  நிதல பூமியில் தனது பசாந்த இருப்தப 
கமம்படுத்த, இதற விருப்பத்துடன் தேகோர்த்து பசயல்படுவதன் மூலம், அவருதடய 
நான் என்னும் எண்ணத்தத  சுத்திேரிப்பதிலிருந்து வருேின்றன(அந்த நற் பண்புேதள 
அதடய முடியும்).கவறு வார்த்ததேளில்  கூறுவபதன்றால், இதற விருப்பத்திற்கு 
அடிபணிதல், இதற ேட்டதளேளுக்கு அடிபணிதல் என்பதாகும். 

வானவர்ேள் ஒரு நஃப்தஸகயா அல்லது ஒரு ரூதஹகயா 
போண்டிருக்ேவில்தல, ஆனால் அவர்ேள் சிறப்பாே உருவாக்ேப்பட்ட ஒரு 
ரூஹ் ஆவார்ேள். மனிதர்ேள் தன்வசம் உள்ள நஃப்ஸால் மேிழ்ச்சியதடேிறார்ேள், 
ஆனால் அந்த நஃப்ஸ் கதாண்டி எடுக்ேப்பட்ட மூல தவரங்ேதளப் கபான்றது, அதவ 
ஆயத்தம் பசய்யப்பட்டு பமருகூட்டப்பட கவண்டும், இதனால் அது அதன் அதனத்து 
ஒளியுடனும் பிரோசிக்ேவும், அல்லாஹ்வின் பார்தவயில் விதலமதிப்பற்றதாேவும் 
இருக்கும்! பஷய்த்தான் மனிதனின் ேடுதமயான எதிரியாவான். அவனுதடய பதட 
நமக்குள் இயல்பாேகவ இருக்ேிறது, நம் இரத்தத்கதாடு ேலந்து நாம் வந்த ஆன்மீே 
ஊற்றிலிருந்து நம்தம விலேிச் பசல்ல தவக்ேின்றான். தங்ேளது நஃப்தஸயும் 
ரூதஹயும் சுத்தீேரிக்ோமலும், ஆன்மீேத்தின் சாந்திதய பபறுவதற்கு 
அவற்தற(நஃப்தஸயும் ரூதஹயும்)  ஒன்றிதணத்து பசயல்படாதவர் மீதும் மட்டுகம 
பஷய்த்தானின் பதட பவற்றிபபறும்.சமாதானம் (சாந்தி) தான் மனிததன 
இதறவனிடம் அதழத்துச் பசல்ேிறது. சாந்தி இல்லாமல், அவர் தனது ஈமாதன 
கமம்படுத்தகவா, அல்லாஹ்வின் திருமதறயின் ஞானங்ேதள பபற்று தனது 
இலக்ோேிய அல்லாஹ்தவ அதடயகவா முடியாது. அதனால்தான் சூரா அல்-கத்ரில் 
அல்லாஹ் ெிடியற்காறல ெறர அறமதி இருக்கும் எ  கூறுகிறான், 

ஒருவர் இந்த பபௌதீே உலேிற்கு என்ன நடக்ேிறது என்பததயும் அவரின் அன்றாட 
பிரச்சிதனேதளயும் உண்தமயில் அறியாமகலகய. பபாதுவாே(அவர்)   இரவில் 
உறங்கும் கபாது  அதமதி அல்லது சாந்தி ஏற்படும்.ஆனால் இந்த வசனத்தில் 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதமதி (அல்லது சாந்தி) என்னபவன்றால்,  அல்லாஹ்வின் 
அடியான் தான் எந்நிதலயில் இருந்தாலும், அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் இந்த 
அதமதிதய அவர் நிச்சயமாேக் போண்டிருக்ேிறார் என்பதாகும். இந்த அதமதியுடன் 
அல்லாஹ் அவதர பலப்படுத்திய பிறகு, அல்லாஹ்வின் மீதான நம்பிக்தேயுடனும் 
பபாறுப்புடனும் அவர் இவ்வுலேில் தனது ேடதமேதள நிதறகவற்ற முடிேின்றது. 
அவரது ரூஹிலிருந்து வருேின்ற அவர் உணரும் அதமதி  அவர் மீதான ரூஹுல்-
குத்தூஸின் பதாடர்பின் ோரணத்தால் ஆகும். இந்த விளக்ேம் இதறத் தூதரின் 
ோலேட்டத்தில் நிச்சயமாே உண்தமயாேின்றது ; அதன்படி அவருதடய பரிசுத்த 
ஆவியின் பதாடர்பு ஒரு முதற நிேழ்வாே அல்லாமல், பூமியில் அவரது முழு 
வாழ்க்தேயுகம பரிசுத்த ஆவியின் பதாடர்பில் பங்பேடுத்து இதற சக்தியின் 
ஆதாரமான அல்லாஹ் (swt)வுடன் அவதர இதணக்ேிறது. 

பதய்வேீ ஊற்றிலிருந்து இதற மனிதர் வரும்கபாது, அவர் பஷய்த்தானால் 
கசாதிக்ேப்படுேிறார், ஏபனன்றால் அவருக்குள் உள்ளார்ந்த பஷய்த்தான், அவரது 
தூதுத்துவப் பணியிலிருந்து அவதர வழி தவற பசய்ய 
முயற்சிக்ேிறான். அல்லாஹ்வின் ஒரு தூதர் தஷத்தானின் இனிதமயான கபச்சுேதள 
இதறவனின் கபச்சு என்று நிதனத்து தடுமாறலாம். ஆனால்(அவ்வாறு) நீண்ட 
ோலத்திற்ேல்ல. ஏபனன்றால், அல்லாஹ்வின் உண்தமயான தூதர் அவதர 
அனுப்பியவனுடன் விதரவாே ஒன்றிதண க்ேப்படுேிறார், எனகவ அவர் தனது 
பணிதய அதமதி, நம்பிக்தே, பபாறுப்பு மற்றும் அல்லாஹ்வின் அன்புடன் பதாடர 
முடிேின்றது. 

நிச்சயமாே, அல்லாஹ்வின் கதர்ந்பதடுக்ேப்பட்ட அடியார்ேதள பஷய்த்தானால் 
ஒருகபாதும் வழி தவற பசய்ய முடியாது. பஷய்த்தான் ஒருவதரத் 
திதசதிருப்பி, அவர் பஷய்த்தானிய நிதலயில் இறந்துவிட்டால், ஆட்கசபதனக்குரிய 
அந்நபர் உண்தமயில் அல்லாஹ்வின் கதர்ந்பதடுக்ேப்பட்ட அடியாரின் அடிப்பதட 
சாராம்சத்தில் இருந்ததில்தல என்று போள்ளகவண்டும். அல்லாஹ் தனது மிேக் 
ேடுதமயான எதிரிேதள அவர்ேளின் சுவகட இல்லாமல் அழித்து விடுேின்றான் 
என்பதத நிரூபிப்பதற்குரிய  ேடந்த ோல எடுத்துக்ோட்டுேள் நம்மிடம் 
உள்ளன. அவர்ேள் மனந்திரும்பினால், இந்த விவோரம் அல்லாஹ்விடம் 
உள்ளது. ஆனால் அவர்ேள் அல்லாஹ்வின் சாபத்தின் நிதலயில் 
இறந்தால், அல்லாஹ் அவ்வாறு தீர்மானித்து விட்டால், அந்த இடத்திகலகய 
அல்லாஹ்வால் பிடிக்ேப்படுவதிலிருந்து அவதர எதனாலும் தடுத்து விட முடியாது. 

அல்லாஹ் நமது அறிவாற்றதல தூய்தமப்படுத்தி, அவனது பதடப்புேளின் 
உண்தமேதளயும், புனித குர்ஆனில் உள்ள உண்தமேதளயும் புரிந்துபோள்ள 
உதவுவானாே!. ஜமாஅத் உல் சஹிஹ் அல் இஸ்லாமின் உங்ேள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 
புனித குர்ஆனின் உள்ளடக்ேங்ேதள பிரதிபலிக்ே அல்லாஹ் நுண்ணறிதவ 
வழங்குவானாே! - குர்ஆகன எல்தலயற்ற அறிவின் நீரூற்றாகும் – மற்றும் அதன் 
தூய்தமயான அடிப்பதட சாராம்சத்ததயும்,  உண்தமயான விளக்ேங்ேதளயும் 
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போண்டு உங்ேள் வாழ்க்தேதயயும் வரவிருக்கும் எல்லா ோலத்து மக்ேளின் 
வாழ்க்தேதயயும் விழிப்பூட்ட முடியும். இன்ஷா அல்லாஹ்   

 
 

இறுதியாே ஹசரத் மஸீஹ் மவூது (அதல) அவர்ேளுக்கு பலகவறு முதற 

இறங்ேிய இதறவஹ ீஇதுவாகும்  “நான்(அல்லாஹ் ) என் நபியுடன் 

நிற்கபன் அெறர எதிர்ப்பெர்கறள நானும் எதிர்ப்கபன்” 
என்று எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம்தம எச்சரிக்ேின்றான்[al-Hakam, vol. 6, no. 16, 

April 30, 1902, p. 6–7) 
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