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ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 

 

1. எனது முதல் கேள்வி முனரீ் அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தத விட்டு 

நீக்ேப்பட்ட ோரணம் என்ன? எந்த ஆண்டு நீக்ேம் செய்யப்பட்டார் 

2. தற்கபாது 16 கமற்பட்டவர்ேள் வாதம் செய்துள்ளார்ேள் ேகரானா 

சவளிவந்த பிறகு ஒரு ெிலர் வாதம் செய்துள்ளார்ேள் எனகவ 
யாதர ஏற்பது?? நீங்ேள்  அந்த அதனவதரயும் ஏற்றுக் 
சோண்டீர்ேளா??  

3. நபிமார்ேளின் வருதேயின் கநாக்ேம் என்ன கமலும் அவர்ேள் 

செய்ேின்ற முக்ேிய பணிேள் என்ன??? 

4. ஃபிர்அவ்ன், ோரூன், அபு ஜஹ்ல், அபு லஹப்,கலக்ராம், 

அப்துல்லாஹ் ஆத்தம் கபான்ற எதிரி ?? யாரும் இல்தலயா? 

5. மிஸ்டர் முனரீ் அவர்ேளுக்கு எந்த சமாழியில் வஹ ீவருேின்றது 

6. நூற்றாண்டு என்பதின் ேணக்தே எதன் அடிப்பதடயில் செய்வது? 

7. இஸ்லாம் அல்லாத மாற்று மதத்தினருடன் எவருடன் விவாதம் 

செய்துள்ளார்?? அதன் ஆதாரம் ொன்று தரவும் 

8. அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தின் ஐந்து ேலீஃபாக்ேளினல் எந்த எந்த 

ேலீஃபாதவ நீங்ேள் ேலீஃபாவாே ஏற்றுக் சோள்ேின்றரீ்ேள் 

?இதறவனின் ேலீஃபா வாே ஏற்றால் அவர்ேளுதடய தீர்ப்பு 

உறுதியான மார்க்ே தீர்ப்பாே ஏற்பரீ்ேள் தாகன? 

 

ஜனாப் அன்சார் சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 

 

1. திருகுர்ஆன்  அடிப்பதடயில் இவதர நபி என்று  நிரூபிக்ே முடியுமா 

? 

ஜனாப் அப்பாஸ்  சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 

 

1. ஒரு மஸீதஹ பற்றிதான் திர்குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் 

முன்னறிவிப்பு உள்ளது  ஆனால் நீங்ேகளா முனரீ் ொஹிதப 

மஸீஹ் என்று எப்படி கூருேின்றரீ்ேள? 

 

ஜனாப் ராஜா சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 
 

1. எனது கேள்வி (இன்னிமாக்ோ யா மஸ்ரூர்) என்ற முன்னறிவிப்பின் 

படி தற்கபாது 5 வது ேலீபா உள்ளார் என்று அஹமதியா ஜமாத்தின் 
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வாதம் நீங்ேள் இந்த முன்னறிவிப்பு யாருக்கு சபாருந்துேிறது 

என்பதத என்று கூருேின்றரீ்ேள் 

 

ஜனாப் அஜாஸ் சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 

 

1. Aijas Ahmed sb கேட்ட கேள்வி மிே அடிப்பதடயான கேள்வி ஆனால் 

அதற்கு நீங்ேள் தரும் இந்த பதில் அதிர்ச்ெியாேவும் ஆச்ெர்யமாேவும் 

இருக்ேிறது நான் சுன்னத் ஜமாஅத் குடும்பத்தில் தவ்ஹதீு 

ெிந்ததனயில் இருந்து அஹமதியா ஜமாஅத் வந்தவன் நான் அங்கு 

இருக்கும் கபாகத அஹ்மதிேளுக்கு பிற முஸ்லீம்ேள் ோட்டும் 

எதிர்ப்பும் அஹமதியத்தின் புரட்ெியுகம எங்ேதள அவர்ேளின் பக்ேம் 

திருப்பியது !!! 

2. எனது கேள்வியும் இதான் நபி விட முஜடிட் சபாறுப்பு ேீலானது 

இருந்தாலும் அவர்ேள் செய்த புரட்ெி கூட இவர் செய்யவில்தல! 

இவர் ஒரு நபியாே உள்ளார் என்றும் சொல்ேிறார்ேள் அதுவும் 

இவ்வளவு ஆண்டுேள் வாழ்ந்தும் விட்டார் 

 

ஜனாப் முஹம்மது இஸ்மாயீல் சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 

1. இந்த கேள்வி எனக்கும் உண்டு, நான்ோவது ேலீபா அவர்ேளின் 

ோலத்தில் மிே சபரிய புரட்ெி கமற்ேத்திய நாடுேளில் ஏற்பட 

அவர்ேள் ோரணமாே இருந்தார்ேள் இன்று வதர அவர்ேள் 

ஹிஜ்ரத்தில் இதற உதவிேளும் அதடயாளமும் நடந்து உள்ளது, 

அந்த கநரம் இவர் நபியாே வந்த ோரணம் என்ன ?அவரின் விளக்ேம் 

கவண்டும், உங்ேளின் விளக்ேம் கவண்டாம்?? 
 
ஜனாப் புஹாரி  சாஹிப் அவர்கள் ககட்ட ககள்விகள் 

 
1. எனது கேள்வி 1 திருகுர்ஆன் ஹதீஸ் மற்றும் மஸிஹ் மவ்வூது 

அதல அவர்ேளின் சொற்ேள் அடிப்பதடயில் எந்த ஒரு நபி என 

பரவியிருக்கும் என வருேிறது *எனில் மூனிர் அஸிம் தன்தன நபி 
வாதம் செய்யும் கபாது அஹமதியா முஸ்லிம் ஜமாஅத்தில் எந்த 

ேலிபாவின் ோலக்ேட்டத்தில் அவர் இருந்தார்?? அது நான்ோவது 

ேலிபா அவர்ேளின் ோலேட்டம் எனில் அந்த ோலேட்டத்தில் நிேழ்ந்த 

மிே முக்ேியமான குழப்பமான மற்றும் பல நல்ல அஹமதி 
ெகோர்ேள்கூட அச்ெபட்ட ெம்பவங்ேள் ஏதும் இருந்தால் 

கூறவும்*!!!!குழப்பமான மற்றும் அச்ெமூட்டும் ோலேட்டம் பற்றி 
உங்ேளுக்கு முஹம்மது நபி ஸல் மற்றும் மஸிஹ் மவ்வூது அதல 

வரலாற்றில் இருந்து ஓரளவு அறிவு உண்டு என நம்புேிகறன்!! 
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வருதேயின் கபாதும் குழப்பங்ேளுங்ேளும் அச்ெங்ேளும் பரவி 
இருக்கும் 

2.  அதாவது ஷஹிஹலீ் இஸ்லாம் ஹஸ்ரத் முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி 
அவர்ேள் எழுதிய நூலில் இருந்து சபாய்யான *சமாழிசபயர்புேள் 

செய்து இன்றுநாள் வதரயிலும் கமற்கோள் ோட்டி வருேிறது* அது 

யாகதனில் ஹஸ்ரத் முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி எழுதிய உருது 

மூலத்தில் சதளிவாே *ேிலாபத் இருபகுதியாகும்* எனகூறியதத 

இவர்ேள் *ேிலாபத் இரு வதே* என கூறி சபாய்யான 

சமாழிசபயர்தப இன்றளவும் செய்து வருேின்றனர் இதன் மூலம் 

*முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி கூற வந்து சதளிவான ேருத்கத 

இருட்டிேப்படுேிறது* *இவர்ேள் உணாதமயாளர்ேள் எனில் இவர்ேள் 

இப்படி சபாய்யான சமாழிமாற்றம் செய்யும் வழிசேட்ட தன்தம ஏன் 

வந்தது* அவர்ேள் செய்த அந்த சமாழிசபயர்பு உண்தம என 

இவர்ேளால் நிருபிக்ே முடியுமா???? 
3. ஹஸ்ரத் அபுபக்ேர் ரலி ,ஹஸ்ரத் உமர் ரலி ,ஹஸ்ரத் உஸ்மான் 

ரலி,ஹஸ்ரத் அலி ரலி மற்றும் ஹஸ்ரத் ஹக்ேீம் நூருதீன் ரலி , 

ஹஸ்ரத் முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி,ஹஸ்ரத் நாெிர் ரலி , ஹஸ்ரத் 

தாஹிர் ரலி  கபான்ற நபிமார்ேதள பின் சதாடர்ந்து வந்த 

ேலிபாக்ேள் உங்ேள் பார்தவயில் *எந்த அளவுக்கு தவறு செய்ய 

வாய்புள்ளவர்ேள்*?  உதாரணமாே அவர்ேள் கபச்சுேளில் *வழி 
கேட்தட பரப்பும் தன்தமயும் சவளிபடும்* (நவ்வூது பில்லாஹ்)  

என்ற உங்ேளுக்கு ஈமான் உருவாே ோரணமான கூற்றுேள் 

ஹதீஸ்ேதள பதிவிடவும் !!! 
4. உண்தமயாளர் ஹஸ்ரத் அபூபக்ேர் ரலி அவர்ேள் மூஃமீன்ேளிடம் 

கூறிய *நான் கூறிய எல்லா நல்ல விெயங்ேளுக்கும் ேட்டுபடுங்ேள்* 

என்ற சொல்தல தவத்து சோண்டு தீய எண்ணங்ேள் சோள்ள 

கவணாடாம் எனவும் அதன் உண்தமயான அர்த்தம் எது எனவும் 

விளக்ேிய *ஹஸ்ரத் முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி தனது நூலில் 

விளக்ேிய பின்பும் எச்ெரித்த பின்பும்* அந்த கூற்தற ொன்றாே ோட்டி 

ேலிபாராெீதீன்ேளும் குர்ஆனிற்கு மாற்றமான தவற செய்யலாம் 

எனக்கூறி வருேிறரீ்ேகள??இந்த செயதல செய்யும் அளவுக்கு 

இதறயச்ெம் கபானது ஏகனா???  விளக்ேவும் 
5. ஹஸ்ரத் மஸிஹ் மவ்வூது அதல *இரண்டாவது வல்லதமக்கு 

ொன்றாே ஹஸ்ரத் குலபாராெிதீன் அபுபக்ேர் ரலி தய* உதாரணமாே 

ோட்டியது ஏகனா??? அவர்ேள் ஏன் நூண்றான்டில் கதான்றிய 

முஜதீத் இமாம் ோெலி ரஹ் அவர்ேதள உதாரணமாே 

ஆக்ேவில்வதல???  *அது கபான்ற நூற்றாண்டு முஜதீத் மார் குறித்து 

கபச்தெ கூட இரண்டாவது வல்லதமகு உதாரணமாே 

ஆக்ேவில்தலகய ஏன்??* ெிந்திபவர் யாதகரனும் உண்டா???? 
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நியாபடி பார்த்தால் இரண்டாவது வல்லதமயாே நீங்ேள் ேருதும் 

நூற்றாண்டு முஜதீத் குறித்து தாகன மஸிஹ் மவ்வூது அதல கூறி 
இருக்ேகவண்டும்!!!!ஏன் மஸிஹ் மவ்வூது அதல கு அந்த வார்த்தத 

கதான்றாமல் அபுபக்ேர் ரலி வதேயிலான ேலிபா 

கதான்றினார்???*இதிலிருந்து சதரியவில்தலயா??? நுபூவத் 

வழியில் வரும் ேிலாபத்த்கத இரண்டாவது வல்லதம என்றும் 

அவர்ேகள நூற்றாண்டு முஜதீத் ேதள விட மிே ெிறந்தவர்ேள் என்று* 
6. நபிமார்ேள் எப்கபாது கவண்டுமானாலும் வரலாம் என்று கூறிய 

அகத இதறவன் தாகன 1400 வருடங்ேள் *உண்தம நபி வருவதத 

ததடசெய்தான்* (ஆனால் பல சபாய் நபி ேள் வந்துள்ளனர்) ஏன் 

???முதல் முஹம்மது ஸல் வருதேயில் 1400 வருடம் நபிமார்ேள் 

வருவதத!! ததடசெய்த இதறவன் ஏன் இரண்டாவது முஹம்மது 

ஸல் வருதேயில் அந்த அந்தஸ்தத சோடுக்ேமாட்டான் என 

இதறதீர்பு வழுங்குேிறரீ்ேள்!!! ???இது இதறவன் தன் தூதருக்கு 

சோடுக்ே என்னும் அநதஸ்தத தடுக்ே நீங்ேள் செய்யும் திட்டம் என 

உங்ேளுக்கு கதான்றவில்தலயா????எனது கேள்விகய 1400 வருடம் 

உங்ேள் பார்தவயில் *இறுதி நபி சோள்தேயாே சதரியாத கபாது*?? 

1000 வருடம் மட்டும் ஏன் ேண்தண உறுத்துேிறது??? 
7. முனரீ் அஸிம் அவர்ேள் அஹமதியா ஜமாஅத் தில் இருந்து 

சவளிகயற்றபட்டதும்  அவர் உருவாக்ேிய ஜமாஅத் தின் சபயர் 

என்ன ???? 
8. *எப்படி முஹம்மது ஹஸ்ரத் நபி ஸல் அவர்ேளுக்கு அல்லாஹ் 

அபுபக்ேர் ரலி  கபான்றும்,* *ஹஸ்ரத் மஸிஹ் மவ்வூது ரலி 
அவர்ேளுக்கு  ஹஸ்ரத் ஹக்ேீம் நூருதீன் ரலி அவர்ேதளகபான்றும் 

ஒரு முத்தான முதன்தம ெோபிதய வழங்ேினாகனா???* *முனிர் 

அஸிம் அவர்ேதள நபியாே ஈமான் சோள்ளும் அல்லாஹ்வால் 

வாய்பளிக்ேபட்டதாே நீங்ேள் ேருதும்   அந்த முதன்தம 

மதிப்பிற்குரிய ொோபியின் சபயர் என்ன???*  *அவர் குறித்து முனிர் 

அஸிம்  கூறிய நற்செய்திேள் என்சனன்ன ???* *அவரின் 

தற்கபாததய நிதல என்ன????*இதவ அதனத்தும் ஒகர 

கேள்வியின் ேிதளேகள எனகவ இததன ஒகர கேள்வியாே எடுத்து 

சோள்ளவும் 
9. திருகுர்ஆன் முஃமினான உங்ேளது *சபாருள்ேதளயும் 

உயிர்ேதளயும் சபற்று சோண்டு சொர்ேத்தத இதறவன் 

பரிெளிக்ேிறான்* என்ேிறது.இந்த வெனத்தின் படி உங்ேள் *ஜமாஅத் 

தில்  வாயலவில் கூறும் இந்த 20 வருடங்ேளில் எத்ததன 

உயிர்தியாேங்ேள் நடந்துள்ளது* ஆதாரபூர்வமாே கூறவும் 
10. ஹஸ்ரத் அபுபக்ேர் ரலி ,ஹஸ்ரத் உமர் ரலி ,ஹஸ்ரத் உஸ்மான் 

ரலி,ஹஸ்ரத் அலி ரலி மற்றும் ஹஸ்ரத் ஹக்ேீம் நூருதீன் ரலி , 
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ஹஸ்ரத் முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி,ஹஸ்ரத் நாெிர் ரலி , ஹஸ்ரத் 

தாஹிர் ரலி  கபான்ற நபிமார்ேதள பின் சதாடர்ந்து வந்த 

ேலிபாக்ேள் உங்ேள் பார்தவயில் *எந்த அளவுக்கு தவறு  செய்ய 

வாய்புள்ளவர்ேள்*?  உதாரணமாே அவர்ேள் கபச்சுேளில் 

*வழிகேட்தட பரப்பும் தன்தமயும் சவளிபடும்* (நவ்வூதுபில்லாஹ்) 

என்ற உங்ேளுக்கு  ஈமான் உருவாே ோரணமான கூற்றுேள் 

ஹதீஸ்ேதள பதிவிடவும் !!! 

11. முஸ்லிம் மவ்வூது ரலி அவர்ேள் தனது நூலில் இந்த *ேிலாபத் 

குறித்து கூறும் கபாது* இந்த *ேிலாத்தத இதறவன் வழிநடத்துவான் 

என்றும் இதறவனின் தே அவர்ேள் கமல் இருக்கும் என்றும் 

கூறியுள்ளார்* (ஆதாரத்தத உங்ேளிடமும் ோட்டி உள்களன்) இதன் 

அடிப்பதடயில்  ெிந்திக்து பதில் தாருங்ேள்  *இதறவனின் தே 

என்றால் என்ன???* மிே எளிதமயான கேள்வி தான் பதில் தரவும் 

12. *உங்ேள் முனிர் sb ன் முக்ேியத்துவம் வாய்ந்த அதனத்து 

உலேமக்ேளிடம்  செயத் பிரச்ொரங்ேள் ஏதும் இருந்தால்  இங்கு 

பதிவிடுங்ேள்* ஏன் இந்த கேள்வி என்றால் நீங்ேள் *20 வருடமாே 

நபியாே இருப்பதாே கூறுேிறரீ்ேள்*  தற்கபாது வதர இவர் 

*அஹமதிய ேிலாபத்தத இந்த ஜமாஅத் தத குறிதவத்து மட்டுகம 

கபெி வருேிறார்* இவர்  முழு உலேத்துோன நபி எனில் *முழு 

உலேிற்கு இவர் வழங்ேிய அதழப்புேள் என்ன??* *எச்ெரிக்தே 

என்ன*? அதற்ோன தீர்வு என்ன? *ேிருஸ்தவர்ேளுக்கு இவர் எழுதிய 

நூல் உண்டா?*** *ஹிந்துேளுக்கு  விடுத்த அதழப்பு நூல்*??? 

*இன்னும் பற மதங்ேளுக்கு???* *நாத்திே மத்தினருக்கு???* 
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வெளியீட்டு 

அமீர், 

ஜமாஅத் தமிழ்நாடு 

30.04.2020 
 

PHONE:+917502272774 
EMAIL:jusai.tn@gmail.com 

            

 
 

மதிப்புக்குரிய 
சககாதரர்களின் 

 
ககள்ெிகளுக்கு 
எங்கள் பதில் 
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முதல் ககள்ெி:- 
 
முனரீ்,அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத்தத விட்டு நீக்கப்பட்ட காரணம் என்ன? எந்த 

ஆண்டு நீக்கம் செய்யப்பட்டார்- ககள்வி ககட்டவர் மதிப்புக்குரிய ெககாதரர் 
சமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப் 

 

பதில்:- 
ஹசரத் முஹஹயதீன் அல் கலீஃபத்துல்லாஹ் முனரீ் அஹ்மத் (அஹல) 
அவர்கள் இதைசவளிப்பாடு கிதடப்பதாக கூைியதால் நான்காவது கலீஃபத்துல் 
மஸீஹ் அவர்களிடம் ஒப்புதல் சபைப்பட்டதாக கூைப்பட்டு ெரியாக  01.01.2001 
அன்று நீக்கப்பட்டார்கள்.( அந்த ஒப்புதல் கடிதம் உங்கள் பார்தவக்கு 
தவக்கப்பட்டு உள்ளது) 

 
ஹஸ்ரத் (அதல) அவர்கள் இது 
ெம்பந்தமாக கூறும்கபாது:-சபாைாதம 
சகாண்ட சமாருெியஸ் சபாறுப்பாளர் 
களால் முக்கியமாக அமீர் ஜவாஹரீ் 
கபான்ைவர்களால் என் மீது தவைான 
தகவல்கதள நான்காவது கலீஃபத்துல் 
மஸீஹ் அவர்களுக்கு சகாடுத்து அவர் 
களால் இன்னும் குைிப்பாக அன்னரால் 
தகசயாப்பம் இடப்படாமல் வாக்கில்-உட்-
தபஷிர் மஜித் தாஹரீ் அவர் களால் 
தகசயாப்பம் இடப்பட்டு நிொம்கம 
ஜாமத்தில் இருந்து நீக்கப் பட்கடன்.  
 
முக்கியமாக அவர்கள் ஹெரத் மஸீஹ் 
மவூது (அதல) இந்த ஜமாத்தின் 
உருவாக்கத்தின் கநாக்கமான ொதாரண 

ஒருவருக்கும் இதை இல்ஹாம் கிட்டுவதத அவர்கள் 

https://3.bp.blogspot.com/-4N0O5rLa9wQ/U2dJOmtgofI/AAAAAAAADJg/_Oi4h9T7TB4TiHYUqrHxo582c3Z44R65wCPcBGAYYCw/s1600/haqqlet15-fax-expulsion.JPG
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ஏற்றுக்சகாள்ளவில்தல, கமலும் எனக்கு இைங்கிய 
இதையருதள “சபயர் தாங்கிய வஹ”ீ என்றும் என் முடிவு 
பயங்கரமானதாக இருக்கும் என்றும் தூற்ைினார்கள். 
 
ஆனால் அல்லாஹு என்தன தகவிடவில்தல அவன் 
என்தன விட்டு அதனவருகம செல்லும்கபாதும் அவன் 
எனக்கு இவ்வாைாக வஹதீய இைக்கி ஆறுதல் கூைினான். 
 

Bismillah hir rahman nir raheem 
 

“If tomorrow, everybody leaves you, and Allah is with you; 
then everybody is with you. But if Allah leaves you and 

everybody is with you; nothing is with you”. 
 

”நாஹள உன்ஹன ெிட்டு அஹனெரும் பிரிந்தாலும் அல்லாஹ் 
உன்னுடன் இருந்தால் அஹனெருகம உன்னுடன் இருப்பார்கள் 

,ஆனால் அஹனெருகம உன்னுடன் இருந்து அல்லாஹ் 
உன்னுடன்இல்ஹல என்றால் எதுவுகம உன்னிடம் இருக்காது” 

 
  

 
 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-t2jj2yqSstU/TleuDYM-EWI/AAAAAAAAJao/p3Q2aU0rc_U1M_4-Y0QXly99e_lz12u3wCPcBGAYYCw/s1600/IMAG0002.JPG
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கமலும் இஹற ெஹஹீய பற்றி ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவூது (அஹல) 
கூறும்கபாது;- 

கநெங்சகாண்டவர்கள், ஆன்மீகத்தாகம் சகாண்ட தமது உள்ளம் 

இதைவெனத்தின் இனிய ஒலிதய கநரடியாகக் ககட்டுப் கபரானந்தம் 

சபைகவண்டும் என்ை ஆவல் சகாள்ள மாட்டார்களா? இதைவனுக்காக முழு 

உலதகயும் விட்டு விலகித் தமது உடல், சபாருள், ஆவி அதனத்ததயும் 

இதைவழியில் தியாகம் செய்து தன்தனகய இதைவனுக்காக 

அர்ப்பணித்திருக்கின்ை ஒருவன் இந்த ஒளிமிக்க உண்தமயான சூரியதனத் தன் 

கண்களால் காண முடியாமல் மங்கிய ஒளியிகலகய நின்று மரணமதடந்து 

விடுவதத விரும்புவாகனா? உயிருள்ள இதைவன் 'அனல் மவ்ஜூத்' நான் 

இருக்கின்கைன் என கநரடியாகக் கூறும்கபாதுதான் ஒருவனுக்கு முழுதமயான 

இதைஞானம் கிதடக்கும் என்பது உண்தமயல்லவா? இதைவன் இருப்பதத 

நிரூபிப்பதற்கு முழுதம சபைாத தமது பகுத்தைிதவக் சகாண்டு 

உலசகங்குமுள்ள தத்துவஞானிகளால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கதள ஒரு 

புைத்திலும், 'நான் இருக்கின்கறன்' என்று கூறும் இதைவனின் சதளிவான 

குரதல மறுபுைத்திலும் தவத்து பார்த்தால், அப்புத்தகங்கசளல்லாம் 

இஹறெனின் குரலுக்கு முன்னால்சுத்த சூனியமாய்ப் கபாய்ெிடுகின்றன. 

தத்துெ ஞானிகள் என்று அஹைக்கப்படுகொர் இஹறெஹனக் காணமுடியாத, 

இதைவெனத்ததக் ககட்க முடியாத கருத்துக் குருடர்களாகி இருக்கின்ை 

நிதலயில் இதைவதனப் பற்ைி அவர்கள் எவ்வாறு நமக்குக் எடுத்துக்கூை 

முடியும்? சுருக்கமாக, இதைவனின் உண்தமதய அைிய நாடுகின்ைவர்களுக்குத் 

தன்தனப் பற்ைிய பூரணமான ஞானத்தத அருளகவண்டுசமன அவன் 

நாடுவானாகில், தன்னுடன் உதரயாடுவதற்கான வழிதயயும் அவகன திைந்து 

சகாடுத்தருளுவான். 

இததக் குைித்து இதைவன் தன் திருமதையில் உண்தமதய ஆராய்ந்தைிய 

நாடும் ஒவ்சவாருவனுக்கும் கற்றுத்தரும் பிரார்த்ததன 

இதுவாகும்: 

 

இஹறொ! உனது அருள்கஹளப் வபற்றெர்களின் கநரான 

உறுதியான பாஹதஹய எங்களுக்கும் காட்டித் தருொயாக (1:6,7). 

இங்குக் குைிப்பிட்டிருக்கும் அருள் என்பதன் சபாருள் இல்ஹாம் (இதையைிவிப்பு) 

மற்றும் கஷ்ஃப் (ஆன்மீகக் காட்ெி) கபான்ை இதைஞானகம ஆகும். இதவ 

மனிதனுக்கு கநரடியாகக் கிதடக்கும். 
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இதைவன் தன் திருமதையில் இததக் குைித்து இவ்வாறும் கூறுகின்ைான்: 

 

எங்கள் இஹறென் அல்லாஹ் எனக் கூறி அக்வகாள்ஹகயில் 

நிஹலத்திருப்பெர்களிடம், நீங்கள் அஞ்சவும் கெண்டாம்; 

கெஹலயஹடயவும் கெண்டாம்; உங்களுக்கு ொக்களிக்கப்பட்ட 

வசார்க்கத்ஹதப் பற்றிய நற்வசய்திகஹள ஏற்றுக் வகாள்ளுங்கள் என்று 

(கூறியொறு) ொனெர்கள் இறங்குெர். (41:31) 

 

இத்திருவெனத்தில் இதைவன்மீது முழுதமயான நம்பிக்தகக்சகாண்ட 

நல்லடியார்களுக்குப் பயமும் துயரமும் ஏற்படும்கபாது இதைவன் புைமிருந்து 

அவர்களுக்கு இல்ஹாம் கிதடக்கின்ைது என்றும், வானவர்கள் இைங்கி 
அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவார்கள் என்றும் சதளிவாக 

எடுத்துதரக்கப்பட்டிருக்கின்ைது. 

 
 

எனகெ அன்னார் மிகத்வதளிொக ஓர் இஹறக்வகாள்ஹகயில் நம்பிக்ஹக 

வகாண்டு அதில் நிஹலத்து இருந்தால் அந்த அடியாருக்கு இல்ஹாமின் 

ொசல் நிச்சயம் தீர்க்கப்படும் என்று அல்லாஹ் உறுதியளிப்பதாக 

கூறுகின்றார்!!! 
 
கமலும் அன்னார் கூறும்கபாது:- 
 

ஐனுல் யக்கீன் - அதாவது ஒரு சபாருளுக்கும் அப்சபாருதளப் பற்ைிய 

அைிவுக்குமிதடகய கவறு எதுவும் இல்லாமல், அப்சபாருளிலிருந்கத 

கநரிதடயாகக் கிதடக்கும் அைிகவ பார்தவ அைிவு (ஐனுல் யக்கீன்) என்று 

கூைப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, நாம் முகர்ந்தைியும் புலனால் ஒரு 

நறுமணத்ததகயா சகட்டவாெதனதயகயா அைிகின்கைாம். ருெியைியும்புலனால் 

இனிய சுதவதயகயா, உப்புச் சுதவதயகயா அைிய முடிகின்ைது. 

சதாடுவுணர்ச்ெிப் புலனால் சவப்பம் அல்லது குளிதர உணர்ந்து சகாள்கின்கைாம். 

இத்ததகய அைிவுகள் அதனத்தும் ஐந்து புலன்களின் மூலம் நமக்குக் கிட்டும் 

பார்தவ அைிவில் அடங்குகின்ைதவயாகும். ஆனால் மறுவுலக வாழ்தவப் 

பற்ைிய நமது அைிவு, பார்தவ அைிவு என்ை நிதலதய ஏய்தகவண்டுமானால் நாம் 

கநரடியாக இல்ஹாம் என்னும் இதையைிவிப்தபப் சபைகவண்டும். இதைவனின் 

குரதல நம் காதுகளால் ககட்ககவண்டும். சதளிவானதும் ெரியானதுமான 
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இதைகாட்ெிகதள நம் கண்களால் காணகெண்டும். இவ்ொறு இஹறெனின் 

வதளிொன குரஹலக் (- இல்ஹாம்) சகாண்கட நாம் முழு அளவில் 

இதைஞானத்ததப் சபைமுடியும். அந்த முழுதமயான இதைஞானம் 

கிதடப்பதற்காககவ நம்முதடய உள்ளத்தில் ஆன்மீகப் பெியிதனயும், 

தாகத்ததயும் அனுபவித்து வருகின்கைாம். அந்த இதைஞான அமுதம் நமக்குக் 

கிட்டுவதற்கான வழிவதககள் எவற்தையும் இதைவன் செய்து தவக்கவில்தல 

என்ைால் அவன் இந்த ஆன்மீகத் தாகத்தத நம் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்துவதன் 

அவெியம் என்ன? நமது மறுவுலக வாழ்விற்காக இவ்வுலக வாழ்வில் ெர்வ 

வல்லதமயுள்ள – என்சைன்றும் உயிருடனுள்ள - ெத்தியவடிவான இதைவதனப் 

பற்ைி நமக்கு எவ்வித அனுபவமுமில்லாமல் சவறும் புராணக் கததகதளயும் 

வரலாறுகதளயும் மட்டுகம படித்து மனநிதைவுக் சகாண்டு விடத்தக்க 

அடிப்பதடயற்ை நம்பிக்தக (ஈமான்) மட்டும் இருந்தால் கபாதுமா? அல்லது 

முழுதம சபைாத பலவனீமான மனித மூதளயில் பிைக்கும் அைிவு மட்டும் 

இருந்தால் கபாதுமா?  

 

இததப் பற்ைி இதைவகன தன் திருமதையில் கூறுவதாவது: 

இெர்ககள அத்தூதர்கள் நாம் இெர்களுள் சிலருக்கு 

 மற்றெர்கஹளெிட கமன்ஹமஹய ெைங்கியுள்களாம். (2:254)  

இவ்கவத வெனத்திலிருந்தும் இல்ஹாம் ஓர் இதையருள் என்றும், உயர்ந்த 

ஸ்தானம், தாழ்ந்த ஸ்தானம் என்ை படித்தரங்களுடன் எவ்வித ெம்பந்தமும் 

இல்தல என்றும் சதரிகின்ைது. அந்தஸ்தில் ஏற்படும் வித்தியாெம் 

இதைவனுடன் அவருக்குள்ள பற்றுததலயும் உைதவயும் தூய்தமயான 

இதைபக்திதயயும் நம்பிக்தகதயயும் சபாருத்ததாக இருக்கும். அதாவது 

இதைவனால் மட்டும் புரிந்து சகாள்ளத்தக்க இப்பண்புகளுக்ககற்பகவ 

படித்தரத்தில் ஏற்ைத்தாழ்வுகள் அதமயும். ஆனால் அருளுக்குரிய எல்லா 

அம்ெங்களும் அடங்கிய இல்ஹாம் கிதடப்பதும் அம்கமலான குணங்களின் ஒரு 

பலகனயாகும். இதையடியார் ஒருவர் இதைவனிடம் செய்யும் பிரார்த்ததனக்கு 

விதட கிதடத்துவிடுமாயின், இவ்வாறு பிரார்த்ததனயும் விதடயும் 

இதடயைாமல் சதாடர்வதும், அந்த இதை அைிவிப்புகளில் இதைவனுதடய 

மகத்துவமும் ஒளியும் காணப்படுவதும், எதிர்காலத்ததக் குைித்து 

மதைமுகமான அைிவும், இதைஞானமும் அடங்கியிருப்பதும் அது 
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இதைவனிடமிருந்து கிதடத்த இல்ஹாமாககவ இருக்கும் என்பதற்கு ொன்று 

பகர்கின்ைன. ஒருவன் தனது நண்பதனக் கண்டு உதரயாடுவததப் கபான்று 

இதையைிவிப்பு அதமவது அவெியமானதாகும். ஓர் இதையடியான் ஏகதனும் 

ஒரு விஷயத்ததக் குைித்து இதைவனிடம் கவண்டி நிற்கும் கபாது இதைவனின் 

திருச்ெந்நிதானத்திலிருந்து இனிதமயான சபாருள் மிகுந்த வார்த்ததகளால் 

விதட கிதடத்தாலும், அவ்விதட அவனுதடய விருப்பத்தின் அல்லது 

ெிந்ததனயின் அல்லது ஆராய்ச்ெியின் பலனாக இராமல் இதைவனின் 

கருதணயாக -- இதையருளாக - இருக்குமாயின் நிச்ெயமாக அது இதைவனின் 

திருவெனகம ஆகும். இவ்வாறு இதைவெனம் கிதடக்கப் சபற்ை அடியார் 

இதைவனுதடய திருச்ெந்நிதானத்தில் ஏற்கப்பட்ட கநெராக இருக்கின்ைார். 

ஆனால் இத்ததகய கமலான நிதல, அதாவது தூய உயிருள்ள இதைவெனம் 

இதைவன் புைமிருந்து சதாடர்ந்து கிதடத்துக் சகாண்டிருப்பது எல்லாருக்கும் 

வாய்க்கக் கூடியதன்று.   

 

இல்ஹாம் என்ைால் என்ன? இல்ஹாம் என்பது தூய்தமயானவனும் எல்லாம் 

வல்லவனுமான இதைவன், தான் கதர்ந்சதடுத்த நல்லடியாருடன் அல்லது தான் 

கதர்ந்சதடுக்க நாடும் நல்லடியாருடன், உயிருள்ள, 

வலிதமமிக்க திருவெனங்களின் மூலம் உதரயாடுவகத 

ஆகும். இந்த உதரயாடல், முழுதமயாகவும் 

திருப்திகரமாகவும் நீடித்து, எவ்விதத் தீய எண்ணத்தின் 

இருள்படராமலும் முழுதம சபைாது இராமலும், 

சபாருளற்ை வெனங்களாய் இல்லாமலும், ஆனந்தம் 

நிதைந்ததும் இதைஞானம் ததும்பியதும் சகௌரவம் 

மிக்கதுமான உயிருள்ள திருவெனங்கள் 

அடங்கியதுமாக இருந்தால் அதுகவ இல்ஹாம் என்று 

கூைப்படும். இத்திருவெனங்களால் அவன் தன் 

அடியாருக்கு மனநிதைதவத் தருகின்ைான். 

அவ்வெனங்ககள அந்த அடியார் முன்னால் அவதன 

சவளிப்படுத்தவும் செய்கின்ைன. 

 
 

ஆனால், இச்ெீரிய வழி திைப்பது எவ்வாறு? இந்தத் திதெ 

உயர்த்தப்படுவதற்குரிய வழிவதக என்ன? இஹெ 

பற்றித் வதளிொன நற்வசய்தி கூறும் ஒகரவயாரு 
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மார்க்கம் இஸ்லாம்தான் என்று சத்தியத்ஹதத் கதடித் திரிகொருக்கு நான் 

உறுதியாகக் கூறுகின்கறன். ஏஹனய மார்க்கங்ககளா இஹறெசனம் என்னும் 

அருட்கபறு அதாெது இஹறென் தன் அடியானுடன் உஹரயாடுதல் என்ற 

ொசலானது நீண்டகாலமாககெ முத்திஹரயிடப்பட்டு அஹடப்பட்டுக் 

கிடப்பதாக அறிெிக்கின்றன. ஆனால் இந்த முத்திஹர இஹறெனால் 

கபாடப்பட்டதல்ல. மாறாக இவ்ெருட்கபறு கிஹடக்கப் 

வபறாததால் நிராஹசயஹடந்கதார் தாமாககெ ஒரு சாக்குப் 

கபாக்ஹக உருொக்கிக் வகாண்டுள்ளார்கள் என்பஹத நான் 

உங்களுக்கு உறுதியாக எடுத்துஹரக்கின்கறன். கண்களில்லாமல் காணகொ 

காதுகளி ல்லாமல் ககட்ககொ, நாெில்லாமல் கபசகொ முடியாதஹதப் 

கபாலகெ திருக்குர்ஆனின் உதெியில்லாமல், வமய்யான, அன்கப 

ெடிொன, ஒளிமயமான அந்த இஹறெனின் திருமுகத்ஹத 

நம்மால் காணயியலாது. நான் எனது இளஹமப் பருெத்ஹதத் தாண்டி, 

தற்கபாது முதியெனாக இருக்கின்கறன். இந்த நீண்டகால ொழ்க்ஹகயில் 

இந்த தூய்ஹமயான ஞான ஊற்றிலிருந்து அல்லாமல் கெவறங்கிருந்தும் 

வமய்ஞானமாகிய பானத்ஹத அருந்தி மனநிஹறவு வகாண்ட எந்த ஒரு 

மனிதஹனயும் நான் கண்டதில்ஹல!!! 

 

இவ்ொறு ஹசரத் மஸீஹ் மவூது (அஹல) கூறியிருக்க 

 
 

ஆனால் இன்று அந்கதா பரிதாபம்!!! நிசாம்கம ஜமாத்தில் ஒரு ெஹஹீய கூட 

அறிெிக்க முடியெில்ஹல குறிப்பாக ஐந்தாெது கலீஃபதுல் மஸீஹ் 

அெர்களின் காலத்தில் இத்தஹன ஹபயத் இத்தஹன பள்ளிகள் இத்தஹன 

மருத்துெமஹனகள் என்று கூறப்படுெகத அன்றி மாவபரும் இஹற 

அருளனான இஹற ெஹ ீபற்றி ஒரு நாள் கூட கபசப்படுெதும் இல்ஹல அஹத 

வெளயீிடுெதும் இல்ஹல!!!  
 
எனகெ ஹஸ்ரத் முனரீ் அஹ்மத் (அஹல) அெர்கஹள நிசாம்கம ஜமாஅத் 
நீக்கியது இதன் நிஹலஹமஹய கமலும் உறுதிப்படுத்துகின்றது. 
  
இஹத தான் அல்லாஹ் திருமஹறயில் கூறும்கபாது 
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இரவு(ம்) அெர்களுக்கு ஓர் அஹடயாளமாகும். இதிலிருந்து நாம், பகஹல 

இழுத்துக் வகாள்கிகறாம். அதற்குப் பின்னர் அெர்கள் இருளில் மூழ்கி 
ெிடுகின்றனர். 

 

சூரியன், அதற்வகனக் குறித்த ெஹரயஹறக்குள் இயங்கிக் 

வகாண்டிருக்கிறது. இது, ெல்கலானும், ஞானமிக்ககானுமாகிய (இஹற)ென் 

ஏற்படுத்திய திட்டமாகும். 

( திருக்குர்ஆன் 36: 38-39 ) 

 
 
 
 

இந்த ெசனத்தில் இரவு அதாெது “இருள்” என்பஹத இஹற ெஹ ீ இல்லாத 

காலம் என்று ஹசரத் முஸ்லிஹ் மவூது (ரலி) அெர்கள்எச்சரிக்கின்றார்கள்!!! 

 

சிந்திக்கும் மக்களுக்கு இதில் ஆன்மீக உணவு உள்ளது!!! 

 

ஜசாக்கல்லாஹ் 

  

இந்த பதிலால் உங்கள் மனம் பாதிக்கபட்டால் அல்லஹ்விற்காக எங்கதள 

மன்னியுங்கள், இதில் உண்தம இருக்கின்ைது என்று கதான்ைினால் இதைவனின் 

இந்த நூற்ைாண்டின் மாசபரும் இதைசவளிப்பாட்டில் உங்கதள இதணத்து 

சகாள்ளுங்கள் இன்ஷாஅல்லாஹ் அமீன் 

1. https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/why-new-massih-was-expelled.html#more 

2. https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/05/truth-about-whispering-campaign.html#more 
3. இஸ்லாமிய கபாததனகளின் தத்துவ ஞானம் 

 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/why-new-massih-was-expelled.html#more
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/05/truth-about-whispering-campaign.html#more
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இரண்டாெது ககள்ெி:- 
தற்ப ோது 16 பேற் ட்டவர்கள் வோதம் செய்துள்ளோர்கள் கப ோனோ சவளிவந்த 

 ிறகு ஒரு ெிலர் வோதம் செய்துள்ளோர்கள் எனபவ யோர  ஏற் து?? நீங்கள்  அந்த 

அரனவர யும் ஏற்றுக் சகோண்டீர்களோ?? - பகள்வி பகட்டவர் ேதிப்புக்குரிய 
ெபகோத ர் சேௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப் 

 

பதில்:- 
ெபகோத ர் அவர்கபள!!! முதலில் இந்த செய்தி இட்டுக்கட்டப் ட்ட ச ோய்யோன 
தகவல் ஆகும் பேலும் ஹஸ் த் முரஹயதீன் அல் கலீஃ த்துல்லோஹ் 
முனரீ் அஹேத் (அரல) அவர்களின் மூலம் இரறவன் சவளிப் டுத்தும் இந்த 
நூற்றோண்டின் ேோச ரும் இரற அருளோன கோலத்தின் இரறவஹரீய 
,உண்ரேரய பதடும் நன்ேக்கரள பகட்கவிடோேல் குழப் ம் செய்ய ெில ோல் 
தீய எண்ணத்துடன்   ப் ப் ட்டு வருகின்றது இத்தரகய ச ோய்யர்கள் ேீது 
அல்லோஹ்வின் ெோ ம் உண்டோவதோக அேீன்!!! 
 
பேலும் நீங்கள் யோர  ஏற் து என்று பகட்டது நிச்ெயேோக ஒரு உண்ரேரய 
பதடும் ேனிதரின் பகள்வியோகும் அல்ஹம்துலில்லோஹ்!!! 
 
பேலும் திருகு ோனில் அல்லோஹ் குறிப் ிடும் ப ோது 
 

நிச்சயமாக  உமது பககெகன ஆண் சந்ததியற்றென். 

( திருக்குர்ஆன் 108: 4 ) 

 

திருக்குர்ஆனின் கருத்துப் டி இரற அறிவிப்ர ப்(இரறவஹரீய) ச றும் 

கூட்டத்தினப  ஆன்ேீக ெந்ததிகளோவர். அப் டிப் ட்ட ஆன்ேீக ெந்ததியினர  

முஹம்ேது ந ி (ஸல்) அவர்களோபலபய ச றமுடியும்; அவர்களின் எதிரிகளோல் 

ச றவிலோது, என் து சதளிவோகின்றது 
  
எனபவ திருகுர்ஆனின் வழிகோட்டல்  டி, வஹரீய ரவத்து வோதம் செய்யும் 
ஒருவர   ற்றி அறிவது நம்பேல் ேிகப்ச ரிய கடரேயோகின்றது. 
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கமலும் திருகுர்ஆன் நம்பிக்கக வகாண்கடாகர பற்றிக்கூறும்கபாது 
 

உமக்கு அருளப்பட்டதன் மீதும், உமக்கு முன்னர் அருளப்பட்டதன் 

மீதும் அெர்கள் நம்பிக்கக வகாள்ெர். இனிகமல் ெரக்கூடிய 

(ொக்களிக்கப்பட்ட) ெற்றின் மீதும் உறுதியாக நம்புெர். இெர்கள் 

தங்கள் இகறெனின் கநர்ெழியில் இருப்பெர்கள். இெர்ககள 

வெற்றிக்குரியெர்களும் ஆெர்.( திருக்குர்ஆன் 2: 5-6 ) 

 
எனபவ ஹெ த் முஹம்ேத் (ஸல்) அவர்களுக்கு இறக்கிரவக்கப் ட்டதன் 
ேீது திட்டேோக ஈேோன் சகோண்ட நிரலயில் அதோவது முன்னுள்ள 
பவதங்கரள ஏற்றுக்சகோண்ட நிரலயில் அன்னோருக்கு  ிறகு வோக்களிக்க 
ப் ட்டவர்களுக்கு (வோக்களிக்கப் ட்ட ேஸீஹ் ேற்றும் வோக்களிக்கப் ட்ட 
ெீர்த்திருத்தவோதி) இறங்கியரத ஏற்றுக்சகோண்ட நிரலயில் அதோவது 
நம் ிக்ரகயோளர் என்ற நிரலயில்  இரற வஹரீய ரவத்து வோதம் 
செய் வரின் வோதத்ரத  ற்றி ெிந்திப் து நம் பேல் இருக்கும் ஒரு தரலயோய 
கடரேயோகும். 
 
பேலும் வோக்களிக்கப் ட்ட ேஸீஹ் ஹெ த் ேிர்ெோ குலோம் அஹ்ேத் (அரல) 
அவர்கள் நேக்கு இது சதோடர் ோக ேிகச்ெிறந்த வழிகோட்டல்கரள 
வழங்கியுள்ளோர்கள் அல்ஹம்துலில்லோஹ் 
 
வோக்களிக்கப் ட்ட மஸீஹ் அரலஹிவஸலோம்  கூறுகின்றோர்கள்:- 

 

*ஒரு பவஷதோரிக்கு ேீண்டும் ேீண்டும் ச ோய்  ி ச்ெோ ம் செய்ய இரறவன் 

அவனது உண்ரேயோன சவளி ோடு செய் வர் என்று எவ்வோறு அங்கீகரிப் ோன்* 

,இரறவன் ப ோலியோனவர்கரள நிச்ெயம்  ிடிப் ோன் என்று உங்களுக்கு 

உறுதியோக அறிவிக்கப் டவில்ரலயோ ? தவ் ோத் ேற்றும்  தீர்க்க தரிெனங்களில் 

*வபாய்யான ஒரு நபி வகால்லப்படகெண்டும்* அவர்கள் ெிகரொக பிடிக்கப்ப 
டுொர்கள் மற்றும் அெகர பின்பற்றுபெர்கள் சிதறடிக்கப்படுொர்கள் என்று 

கூறப் டவில்ரலயோ? இரத ப ோன்ற ஏபதனும் ஒரு ெம் வம் கூறமுடியுேோ? 
என்ரன ப ோல் ேக்கள் ேத்தியில் சவளி ோடு செய்து நீண்ட நோள் வோழமுடியுேோ 
அப் டி இருந்தோல் என் முன் சகோண்டு வோருங்கள்‼‼ ,நோன் உறுதியோக * 

கூறுகின்பறன் இரத  கபால் ஒரு சம்பெம் இந்த உலகம் கதான்றிய 
த்திலிருந்து இல்கல*  

 



3 

 

ஒரு இகற நம்பிக்ககயாளர் /இரறவனுக்கு அஞ்சு வர்   தனது 
(ஜேோஅத்) நிரு னத்திருந்து ஆதோயம் ச ற இப் டி கூறுவோ ோ? 

 

நான் இவ்ொறு கூறெில்கல,  ஒரு சிகல ெழிபடுபெர் அல்லது 

இகறமறுப்பாளர் அல்லது இகறென் இல்கல என்று அல்லது நான் 

தான் கடவுள் என்று ொதம் வசய்பெர் *நீண்டநாள் தண்டகன 

இன்றிொழமாட்டார் என்று* ,இகறென் இெர்ககள கபான்று 

ெழிவகடுப்பெர்ககள *பிறகு பார்த்துக்வகாள்ொன்* (மறுகமயில் ) 

 
 

ஆனோல் நோன் உறுதியோக கூறுகின்பறன்,  *இகறெஹயீின்*  ேீது ச ோய் 

உர ப் வன்  விர வோக  ிடிக்கப் டுவோர்கள் இதற்கு ெோன்றோக *தவ் ோத் ,இன்ஜலீ் 

ேற்றும் திருக்கு ோன்* உள்ளது .இதன்  கோ ணத்தினோபல தோன்  நோன் உறுதியோக  

கூறுகின்பறன்,  *என் எதிரிகள் இகத கபான்ற ஒரு சம்பெத்கத கூட 

ெரலாற்றிலிருந்து எடுக்க முடியாது* (கோதியோன் ஜிவுள்இஸ்லோம்  ி ஸ் 

1899.Newly printed in ரூக்கோனி கோெோய்ன்(லண்டன் 1984) vol 14  க்கம் 35-36  ) 

 

கமலும் அன்னார் (அகல) அெர்கள் திருகுரானின் கபாலியாக ெஹயீிகய 
அறிபெர்களுக்கு இறங்கும் தண்டகனகய பற்றி குறிப்பிட்டெராக 
 

அன்றியும், நம்மீது வசாற்களில் சிலெற்கற இட்டுக் கட்டிக் 

கூறியிருப்பாரானால் -அெருகடய ெலக்கககய நாம் பற்றிப் 

பிடித்துக் வகாண்டு-பின்னர், அெருகடய நாடி நரம்கப நாம் 

தரித்திருப்கபாம்.அன்றியும், உங்களில் எெரும் (நாம்) அ(வ்ொறு 

வசய்ெ)கதத் தடுப்பெர்களில்கல.(அல்குர்ஆன் : 69:44-47) 

 
வலக்க த்தோல்  ிடிப் டுவது உறுதி என் து.- 

"... அவர்கள் எவ்வோசறல்லோம் இரறவன் ேீது இட்டுக்கட்டி ச ோய் கூறினோலும் , 

*ச ோய்யோன இல்ஹோம்கரள உருவோக்கி அவற்ரற இரறவனுடன் சதோடர்பு 

 டுத்தி ,அவனிடேிருந்து அரவ வந்தன என்று கூறினோலுே,* அவற்ரறக் குறித்து 

இரறவனின் தன்ேோன உணர்வு ச ோங்கி எழோது  என்ற எண்ணம் எவ்வோறு 

அறிவுக்கு புறம் ோக இருக்கின்றபதோ  அவ்வோபற அது  எல்லோ பவதங்களுக்கும் 

எதி ோக இருக்கின்றது ..."(ஹக்கீக்கதுல் வஹி V 22p.- 213) 

குறிப்பு: இந்த வெனத்ரத தனக்குரிய வோனத்தின் அரடயோளேோக - 18 ஆவது 

அரடயோளேோக 'ஹகீ கதுல் வஹீீ்' யில் குறிப் ிட்டுள்ளோர்கள் 
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எனபவ நம் ிக்ரக சகோண்ட நிரலயில் வஹரீய ரவத்து ச ோய்யோக வோதம் 
செய் வர  அந்த ஏக இரறவனின் வல்லரே ஒருப ோதும் 
அரேதிப் தில்ரல என் ரத ேிகச்ெரியோக புரிந்துசகோள்ளமுடியும் 
ெபகோத ர்கபள!!! பேலும் குறிப் ோக அன்னோர் ேிகத்சதளிவோக தன்ரன 
அல்லோஹ் என் வரன கூட இரறவன்  ிறகு  ோர்த்துக்சகோள்வோன் அதோவது 
ேறுரேயில்  ோர்த்துக்சகோள்வோன் என்றும், ஆனோல் இரறவஹ ீ வருவதோக 
நம் ிக்ரகயோளர் என்ற நிரலயில் நம் ிக்ரக சகோண்ட ேக்கரள வழிசகடுக்க 
அந்த ஏகவன் ஒருப ோதும் அனுேதிப் தில்ரல என் து சதள்ளத்சதளிவோக 
புரிகின்றது, அல்ஹம்துலில்லோஹ். 
 
ஆனோல் இரத  ற்றிய அடிப் ரட ஞோனம் இல்லோத ேக்கள்  ெோதி கலீஃ ோ 
வோதம் செய்துள்ளோர் என்றும் பகோ ோல் என் வர் ந ிசயன்று வோதம் 
செய்கின்றோர் என்று உண்ரேரய பதடும் அப் ோவி ேக்கரள 
குழப்புகின்றோர்கள். இரதப்ப ோன்ற செயரலபய ஹெ த் ேஸீஹ் ேவூது 
(அரல) அவர்கள் வோதம் செய்த நூற்றோண்டிலும் குரறேதி சகோண்ட ேக்கள், 
ப   ெர் அக் ர் வோதம் செய்தோர் என்றும் ஜலந்தர ச் பெர்ந்த ப ோஷன் தீன், 
ந ி என்று வோதம் செய்கிறோர் கூறி அன்னோரின் வஹயீின் அடிப் ரடயிலோன 
உண்ரே வோதத்ரத உண்ரேரய பதடும் ேக்கரள குழப்பும் வண்ணம் 
இவ்வோபற செய்துள்ளோர்கள் அந்த பந த்திலும் அன்னோர் இவ்வோபற தக்க 
 திரல அளித்துள்ளோர்கள். இதில் ஆச்ெரியம் என்னசவன்றோல் அபத ப ோன்ற 
ஒரு வ லோறு இப்ப ோது நேது கோலத்திலும் பதோன்றியுள்ளது ேக்கள் வஹ ீ
வோதத்தின் உண்ரே நிரலரய திருகு ோனின் அடிப் ரடயில் ஆ ோயோேல் 
தங்களது மகனா இச்கசககள  ின் ற்றுகின்றனர் இரதப்ப ோன்ற ேக்கரள 
திருகுர்ஆன் ேிகத் சதளிவோக எச்ெரிக்கின்றது  
 
“கெதமுகடயெர்ககள! நீங்கள் உங்கள் மார்க்கத்தில் உண்கமயில்லாதகத 

கூறி ெரம்பு மீறாதீர்கள்; (உங்களுக்கு) முன்பு ெழிதெறிச் வசன்ற 

கூட்டதாரின் மகனா இச்கசககள நீங்கள் பின்பற்றாதரீ்கள்; அகநககர 

அெர்கள் ெழி தெறச் வசய்ததுடன், தாங்களும் கநர் ெழிகய ெிட்டு ெிலகி 
ெிட்டனர்”(அல்குர்ஆன் : 5:78) 

 
இன்னும் நிதர்ெனேோன உண்ரே என்னசவன்றோல் நோம் வோழும் இந்த 
அருளுக்குரிய நூற்றோண்டில் ஹெ த் முனரீ் அஹ்ேத் (அரல) அவர்கள் 
ேட்டுபே இரற வஹயீின் மூலம் தன்ரன இந்த நூற்றோண்டின் உம்ேதி 
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ந ிசயன்று வோதம் செய்கின்றோர்கள் பேலும் அன்னோர் 2000 ம் ஆண்டில் தனது 

முதல் வஹ ீசதோடங்கி சதோடர்ச்ெியோக இரறவஹ ீமூலம் 

 

Bismillah hir rahman nir raheem 

 

La Mabooda bil Haqqe Iillallah - There is no 
one to worship in truth but Allah 

 

உண்கமயில் ெணக்கத்திற்குறியென் 

அல்லாகெ தெிர கெறு 

எெறும்மில்கல-  
 

ஆதாரம் 

(https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/new-

mujaddi d-and-kerala-jamaat-i.html#more) 

 
அன்னோர் தன்ரன கலீஃபத்துல்லாஹ் 
(அல்லாஹ்ெின்கலீபா), நபி மற்றும் ரசூல் 

என்று  அன்னாரின் அகனத்து ொதமும் 

இகற ெஹயீின் அடிப்பகடயிலானது.( 

ஆதாரம் 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/08/surah-al-fatiha-on-divine-guidance.html#more) 

 

வசன்ற ஆண்டு ககரானா கெரஸ் பற்றி அன்னாருக்கு வெளிப்பட்ட 

ெஹயீில் ஒன்று உங்கள் பார்கெக்கு, இந்த ெஹி அன்னாருக்கு 20.07.2019 
அன்று அரபி மற்றும் கிரிகயால் வமாழியில் இறங்கியது 

 

 
Bismillah hir rahman nir raheem 

 

After Tahajjud prayers Saturday 20 July 2019 17 Dhul-Qaddah 1440 AH 
 

 
Fatawakkal ‘alallaah. Innaka ‘alal-Haqqil mubeen. Innaka laa tusmi- 

‘ul-mawtaa wa laa tusmi-us-summaddu-‘aaa-‘a izaa wallaw mudbireen. Wa 
maaa anta bihaadil-‘umyi an-zalaalatihim. ‘In tusmi-u ‘illaa may-yu’-minu bi- 
Aayaatinaa fahum Muslimuun. Wa izaa waqa-‘al-Qawlu ‘alayhim ‘akhrajnaa 

lahum Daaabbatam-minal-‘arzi tu-kallimuhum ‘annannaasa kaanuu bi- 
‘Aayaatinaa laa yuuqinuun. 

 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/new-mujaddid-and-kerala-jamaat-i.html#more
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/new-mujaddid-and-kerala-jamaat-i.html#more
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/08/surah-al-fatiha-on-divine-guidance.html#more
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தஹஜ்ஜுத் சதோழுரகக்கு  ிறகு அ  ி ேற்றும் கிரிபயோல் சேோழியிலும் 
இறங்கிய சவளிப் ோடு  
 
ச ோருள்:- நீங்கள் அல்லோஹுவிடத்தில் நம் ிக்ரக ரவயுங்கள் நீங்கள் 
உண்ரேயோகபவ உண்ரேயின் ேீது இருகிண்றரீ்கள் உங்களோல் 
இறந்தவர்கரள செவிபயற்க செய்ய முடியோது பேலும் முதுகு  ின்னோல் 
திரும் ிய அத்தரகய செவிடர்கரள உம்ேோல் பகட்கும் டி செய்யவியலோது, 
இன்னும் குருடர்கரள உம்ேோல் அவர்களின் தவறுகளில் இருந்து பநர்வழி 
செலுத்த முடியோது ஆனோல் எவர்கள் உம்முரடய அரடயோளங்கள் ேீது 
நம் ிக்ரக சகோள்கிறோர்கபளோ பேலும்  உம்முடன் தங்கரள முஸ்லிம்களோக 
அர்ப் ணித்து இருக்கின்றோர்கபளோ அவர்கரளபய உம்ேோல் ெீர்திருத்த முடியும் 
பேலும் அவர்களின் (நி ோகரிப் ோளர்கள்) ேீது அவர்களின் வோக்கு சநருங்கும் 
ப ோது பூமியில் இருந்து ஒரு பிராணிகய நாம் 
வெளிப்படுத்துகொம் ேக்கள் நம் அரடயோளங்களில் நம் ிக்ரக 

சகோள்ளோதபத அதற்குக் கோ ணம். 

ஆதோ ம் கோண்க :- http://jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2019/rev_hmaa_20jul19.pdf 

 

இந்த நூற்றோண்டின் ேோச ரும் எச்ெரிக்ரக செய்யும் வஹ ீ இதன் 

உண்ரேத்தன்ரேரய நோம் வோழும் இந்த கோலத்தில் ஒவ்சவோரு ேனிதனும் 

அவன் அ ெனோனோலும் ெரி  ிச்ரெக்கோ னோனோலும் ெரி உண  முடிகின்றது .இந்த 

பூேி இதுவர  கண்டி ோத ேோச ரும் இரற அரடயோளத்ரத  ோர்த்த  ிறகும் 

நம்ேிரடபய இரறவனின் இந்த நூற்றோண்டின் தூது செய்தி ேீது நம் ிக்ரக 

சகோள்ளோேல் இருப் து நிச்ெயம் ஆச்ெரியத்திற்குரியது. 
 
பேலும் தற்ப ோது ேஸீஹ் (அரல) அவர்கரள ஏற்றுக்சகோண்டு  ிரிவுகளோக 
இருக்கும் அரேப்புகளிலும் ஒருவர் கூட இரறவஹரீய சதோடர்ச்ெியோக 
அறிவித்து தன்ரன உம்ேத்தி ந ி என்று எவரும் வோதம் செய்யவில்ரல 
 
உங்களின் புரிதலுக்கோக சுருக்கேோக  ோர்க்கலோம் 
 
 

 

  

http://jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2019/rev_hmaa_20jul19.pdf
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1. லாகூர் அஹ்மதிய்யா இயக்கம் 
இந்த அரேப்பு முதலோவது கலீஃ துல் 
ேஸீஹ்  லி அவர்களின் ே ணத்திற்கு 
 ிறகு ஹெ த் ேஸீஹ் அரல அவர்கள் ந ி 
ேற்றும்  சூல் இல்ரல என்றும் அன்னோர் 
ஒரு முஜத்தித் என்றும் ேஸீஹ் அரல 
அவர்களின் ெில ெஹோ ிகளோல் 1914 ம் 
ஆண்டு சதோடங்கப் ட்டது. பேலும் இவர்கள்  
ந ிகள் நோயகம் (ஸல்) அவர்கள் 
இஸ்லோத்தின் இறுதி ந ி என்ற இறுதிந ி 
என்னும் வழிபகடு சகோள்ரகரய 
சகோண்டவர்கள். இங்பக வோதம் செய்யும் 
ஆண் ெந்ததி எவரும் இல்ரல 

 
 

2. ஜமாஅத்தகத அஹ்மதிய்யா ஹக்கீ பிரிவு 
 
பதோற்றுநர் டோக்டர் நஸீர் சுல்தோனி 
ெோஹிப் அவர் தன்ரன 15 வது 
நூற்றோண்டின் முஜத்தித் என்று வோதம் 
செய்கின்றோர் இவரும் இறுதி ந ி 
சகோள்ரக என்னும் வழிபகட்டு 
சகோள்ரகயில் உள்ளவர். 
 
ஹஸ் த் முரஹயதீன் அல் கலீஃ த்து 
ல்லோஹ் முனரீ் அஹ்ேத் (அரல) 
அவர்கள் இவருடன் மு ோஹிலோ 
செய்ததன் விரளவோக அல்லோஹ்வின் 
தண்டரனயோல்  ிடிக்கப் ட்டு  ோகிஸ் 
தோன் ெிரறயில் உள்ளோர் அவ து 
இயக்கம் ெிதறடிக்கப் ட்டு அவ து 
சவப்ரெட்டும் முடக்கப் ட்டு விட்டது 
ஆதோ ம் கோண்க :- https://sahih-al-

islam.blogspot.com/2013/06/mubahila-statement-on-nasir-ahmad.html#more  

ஆதாரம்%20காண்க%20:-%20https:/sahih-al-islam.blogspot.com/2013/06/mubahila-statement-on-nasir-ahmad.html#more
ஆதாரம்%20காண்க%20:-%20https:/sahih-al-islam.blogspot.com/2013/06/mubahila-statement-on-nasir-ahmad.html#more
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இது ெம் ந்தேோக ஹஸ்ரத் முகஹயதீன் அல் கலீஃபத்துல்லாஹ் 
முனரீ் அஹமத் (அகல)  கூறும்ப ோது இந்த இடத்தில் நோன் உங்களிடம் 

சதளிவு  டுத்துகின்பறன் நோன் அந்த புனித ந ி எம்ச ருேோன் (ஸல்) அவர்கரள 

ப ோன்ற  ரிபூ ண முழுரேச ற்றவன் என்று ஒருப ோதும் நோன் கூறவில்ரல, 
ஆனோலும் அந்த ஏக இரறவன் என்ரன ஒரு சிறிய முஹம்மத்தாக 
முயற்சி வசய்யும் வபாருட்டு என்கன கதர்வுவசய்துள்ளான் 
பேலும் அன்னோரின் அடிசுவற்ரற  ின் ற்றுவதன் மூலம் அன்னாரின் 
உம்மத்தில் நபியாக ஒரு சரீ்திருத்தொதியாக தகுதிரய  ச ற்று 
இஸ்லோம் ேற்றும் முழுேனித ெமுதோயத்ரதயும் ெீர்த்திருத்த நோன் 
வந்துள்பளன். நிச்ெயேோகவும் உங்களிடம் ேீண்டும் ேீண்டும் 
கூறிக்சகோள்கின்பறன்  நோன் எனது எஜேோனோர் தூய ந ி ச ருேோனோர் (ஸல்) 
அவர்களின் கணுக்கோலில் உய த்தின் நிரலரய கூட நோன் ஒருப ோதும் 
எட்டவில்ரல,பேலும் அல்லோஹ் என்ரன ஆதோம் என்றும் தோவூது என்றும் 
அரழத்துள்ளோன் என் தன் அர்த்தம் நோன் என் எஜேோனர் ச ருேோனோர் (ஸல்) 
அவர்கரள விட உயர்ந்தவன் அல்லது ெிறந்தவன் என்றில்ரல, பேலும் நோன் 
ஒரு புதிய ேோர்க்கத்ரத சகோண்டுவந்துள்பளன் என் தும் இல்ரல, ேோறோக 
இதன் அர்த்தம் அல்லோஹ் என்ரன இன் ந ிேோர்களின் குணஇயல்புடன் 
அனுப் ியுள்ளோன், என் தும் ஏரனய ந ிேோர்களின் ெிறப்புகரளயும் என் 
மூலேோக  ி தி லிக்கின்றோன் என் தோகும்.அரவ நூறு ெதவதீம் 
இல்லோவிட்டோலும் அவன் என் பதோலின் ேீது ரவத்துள்ள பவரலரய நோன் 
ெிறப்புடன் செய்வதற்க்கோகபவ அவன் இவ்வோறு செய்கின்றோன். 
 
ஆனோல் இப்ப ோது பேலும் து திஸ்டவெம் என்னசவன்றோல் ேக்கள் தங்களது  

உலக ெட்டங்கரள  யன் டுத்தி தனது ெபகோத ர் இஸ்லோத்ரத 

 ின் ற்றுவதிலிருந்து தடுக்கின்றனர். இன்னும் இதன் மூலம் தங்களது சுய 

கருத்துக்கரள சவளிடுகின்றனர் இந்த உண்ரே ஒரு  க்கம் இருக்க ெில 
தினங்களுக்கு முன் நாசிர் சுல்தானி என் வர் என்ரன ச ோய்யர் என்று கூறி 
தன்ரன உண்ரேயோளர் என்று வோதம் செய்தோர். இதற்கு  ிறகு  ோகிஸ்தோன் 
உயர் அதிகோரிகள் ரகது செய்து ெிரறயில் ஒரு வருடத்திற்கு பேலோக 
அரடந்துள்ளோர்கள் என் ரத அறிந்பதன் அபனகேோக ேோர்ச் 2017 வர  
அவர ப் ற்றிய எந்த தகவலும் இல்ரல, நான் அல்லாஹ்ெின் கலீபா என்ற 
முரறயில்  ோகிஸ்தோன் உயர் அதிகோரிகளுக்கு பவண்டுபகோள் விடுக்கின்பறன். 
அவர  ெிரறயில் இருந்து விடுதரல செய்யுங்கள், உங்கரள நோன் 
எச்ெரிக்கின்பறன்! ஒருவரின் நம் ிக்ரகரய  ற்றி தீர்ேோனிப் து உங்கள் 
பவரல அல்ல அது முழுக்க நம்ரே  ரடத்த அல்லோஹ்வின்  ணியோகும் 

அவர  உண்ரேயோளர் என்றும் ச ோய்யர் என்றும் தீர்ேோனித்து தண்டிப் து 
அல்லது சகௌ வ  டுத்துவது உங்கள் பவரலயில்ரல, இரறக்கட்டரள 
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இல்லோேல் எவர் தோன் இரறபு த்திலிருந்து வந்துள்பளன் என்று வோதம் 
செய்தோல் அவர  ச ோய்யர் என் ரத அல்லோஹ் ேட்டுபே தீர்த்துரவப் ோன் 
என் ரத நிரனவில்சகோள்ளுங்கள். 
 

 

3. அஹ்மதிய்யா முஸ்லீம் ஜமாஅத் 
புனித பதோன்றுவர் ஹஸ் த் ேிர்ெோ குலோம் 
அஹ்ேத் (அரல) அவர்களோல் 
பதோற்றுவிக்கப் ட்டது பேலும் அன்னோர் 
வோக்களிக்கப்ட்ட ேஹதி ேற்றும் ேஸீஹ் 
க்கும் ஆவோர்கள் பேலும் அன்னோருக்கு 
 ிறகு ஹெ த் முஸ்லிஹ் ேவூத் ( லி) 
அவர்கள் 1944 ம் ஆண்டு இரறவஹரீய 
ச ற்று தன்ரன வோக்களிக்கப் ட்ட 
ெீர்த்திருத்தவோதி என்று வோதம் செய்தோர்கள். 
அன்னோருக்கு  ிறகு இரறவஹரீய ச ற்று 
வோதம் கிரடயோது, பேலும் இப்ப ோது உள்ள 
அஹ்ேதியோ ஜோேத்தில் சகோள்ரகயின்  டி 
இந்த கில ோத் இறுதிதீர்ப்புநோள் வர  
சதோடரும் இன்னும் குறிப் ோக இந்த ந ிேோர்கள் அல்லோத கலீ ோதுல் 
 சூல் ேோர்கபள சதோடர்வோர்கள் என்றும் ேஸீஹ் (அரல) அவர்களுக்கு 
 ிறகு ந ி (ஸல்) அவர்களின் நூற்றோண்டு கலீஃ த்துல்லோஹ்க்கள் 
வருரக முற்றுப்ச ற்று விட்டது என்றும் வோக்களிக்கப் ட்ட 
ேஸீஹ்கும் ஒருவர்தோன் எனபவ ேஸீஹ்க்கும் இறுதியோனவர் என்ற 
நம் ிக்ரகயில் உள்ளோர்கள். 
 

4. க்ரீன் அஹ்மதிய்யா 
க்ரீன் அஹ்ேதிய்யோ இதன் பதோற்றுநர் ேிர்ெோ 
  ி அஹ்ேத் ெோஹிப் அஹ்ேதிய்யோ 
ஜேோத்தின் முன்றோவது கலீ ோ பதர்வில் 
ஏற் ட்ட  ி ச்ெரன கோ ணேோக ஜேோத்தில் 
இருந்து சவளிபயறி நூற்றோண்டின் வ  
பவண்டிய இரற அருளனோன முஜத்தித் 
ேக்கரள  ற்றி கூறி வந்தோர் அவரின் 
வ ோத்திற்கு  ிறகு ெில ோல் அவ து 
சவப்ரெட் நடத்த டுகின்றது அவர் தன்ரன 
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முஜத்தித் என்று கூறினோர் என்று கூறு கிறோர்கள் இப்ப ோது எந்த 
வோதமும் கிரடயோது. 

5. அஹ்மதிய்யா இஸ்லா வபசன்ட்  

பதோற்றுநர் அப்துல் க ோர் ஜனோ ோ, ேஸீஹ் (அரல) அவர்கள் 
முன்னறிவித்த முஸ்லிஹ் ேவூது என்று வோதம் செய்கின்றோர் பேலும் 
ஹெ த் ேிர்ெோ  சுரூதீன் ேஹமூத் அஹேத் 
( லி) அவர்கள் ஒரு ச ோய்யர் 
(நஊது ில்லோஹ்) என்று கூறுகிறோர். இவ்வோறு 
ச ோய்யோக ஹெ த் முஸ்லிஹ் ேவூது ( லி) 
அவர்கரள இழிவு  டுத்தியப ோதும் நிெோம்பே 
ஜேோஅத் எந்த ஒரு ஆன்ேீக ப ோருக்கும் 
அரழக்கவில்ரல ஆனோல் கோலத்தின் இேோம் 
ஹெ த் கலீஃ த்துல்லோஹ் முனரீ் அஹ்ேத் 
(அரல) அவர்கள் அவர  மு ோஹிலோவிற்கு 
அரழத்தோர்கள்  ல்பவறு ெோக்குப ோக்குகரள 
கூறிய ஜனோ ோ இறுதியில் ரகசயோப் ம் 
இட்டு உள்ளோர்  ஹெ த் கலீஃ த்துல்லோஹ் 
முனரீ் அஹ்ேத் (அரல) அவர்கள் 
கூறும்ப ோது மு ோஹிலோ செய்த ஜனோ ோ 
அதிக  ோவேன்னிப்பு பகட் தோல் 
தண்டரனயின் கோலம் தோழ்த்த ட்டுள்ளது 
நிச்ெயம் இரறத்தண்டரனக்கு ஆளோவர் என்றுகூறி உள்ளோர்கள். 
ஆதோ ம் கோண்க :-https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/02/on-mubahila-against-

janbah-sahib.html 
 

6. அஹ்மதிய்யா அல்  வமௌசகலமின்  

ெ ோருல்லோஹ் சடோபேன் ெோஹிப் ேற்றும் ஹெ த் முனரீ் அஹ்ேத் (அரல) 
அவர்களோல் பதோற்றுவிக்க ட்டது இது இந்நூற்றோண்டின் இரற 
சவளிப் ோட்டின்  ஆ ம்  கோலகட்டத்தில் ஏற் டுத்த ட்டது இப்ப ோது 

ெ ோருல்லோஹ் சடோபேன் ெோஹிப் அவர்களோல் நிர்வகிக்க டுகின்றது இவர் 

ஹஸ் த் முனரீ் அஹ்ேத் ஆெிம் (அரல) அவர்கரள கோலத்தின் இேோம் 

ஆக ஏற்று ர யத் செய்ததன் அருளோக இரறவஹயீின் அருரள ச ற்றோர் 

 ின்பு அன்னோர   ிரிந்துவிட்டோர்.முன் சென்ற ந ிேோர்களின் 
வோழ்க்ரகயில் இரத ப ோன்றவர்கள் ந ிேோர்களிடம் இருப் தோல் 
இரறவஹயீின் அருரள ச ற்றதன் மூலம் அவர்கரள விட்டு  ிரிந்து 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/02/on-mubahila-against-janbah-sahib.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/02/on-mubahila-against-janbah-sahib.html
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சென்று உள்ளோர்கள் இன்னும் குறிப் ோக கூறுவசதன்றோல்  ந ி (ஸல்) 
அவர்களின் வஹரீய எழுதியவர்க்கு வஹ ீ வந்தோல் தனக்கும் வஹ ீ
வருகின்றது என்ற கர்வத்தில் அன்னோர   ிரிந்து சென்றோர் , ஹெ த் 
மூெோ (அரல) அவர்களின் கோலத்தில்  ல்லோம் ப ோன்றவர்கள் இன்னும் 
ஹெ த் ேஸீஹ் (அரல) அவர்கரள ஏற்றுக்சகோண்ட கோஸ்ேீர் கோன் 
அன்னோர   ிரிந்து சென்று ேஸீஹ் வோதம் செய்த வ லோறும் உள்ளது. 
ஹெ த் முனரீ் அஹ்ேத் அரல அவர்களும் அவர   ல்லோம் என்பற 
குறிப் ிடுகின்றோர்கள் 

ஆதோ ம் கோண்க:- https://sahih-al-islam.blogspot.com/2012/02/zafrullah-domun-

sahib-then-now-i.html#more 

  
இவர்கரள  ற்றி அல்லோஹ் திருேரறயில் கூறும்ப ோது  

 

நோம் எம்முரடய அரடயோளங்கரள வழங்கிய ஒருவருரடய நிரலரய 

நீர் அவர்களுக்கு எடுத்துர ப்  ீோக!  ின்னர் அவர் அவற்றிலிருந்து நழுவித் 

தனித்துவிட்டோர். இதனோல் ரஷத்தோன் அவர ப்  ின் ற்றிச் சென்றோன். 

ஆகபவ அவர் வழிதவறியவர்கரளச் பெர்ந்தவ ோகிவிட்டோ நோம் 

விரும் ியிருப் ின் அவற்றின் (அரடயோளங்கள்) மூலம் நோம் அவர  

உயர்த்தியிருப்ப ோம். ஆனோல் அவர் பூேியின்  க்கம் ெோய்ந்தது தேது (தீய) 

விருப் ங்கரளப்  ின் ற்றிச் சென்றுவிட்டோர். எனபவ அவருரடய நிரல 

ஒரு நோயின் நிரலரய ப ோன்றது. அதரன நீர் தோக்கினோலும் அது 

நோக்ரகத் சதோங்கவிட்டு மூச்ெிர த்துக் சகோண்டிருக்கும். இதுபவ 

எம்முரடய அரடயோளங்கரளப் ச ோய்ப் டுத்தும் ெமுதோயத்தினரின் 

நிரலயோகும். எனபவ அவர்கள் ெிந்திக்கும் ச ோருட்டு நீர் இந்த வ லோற்ரற 

அவர்களிடம் எடுத்தியம்புவ ீோக.( திருக்குர்ஆன் 7: 176-177 ) 

 

 

ஜமாஅத் உல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாம் 
 
ஹஸ்ரத் முகஹயதீன் அல் கலீஃபத்துல்லாஹ் முனரீ் அஹமத் (அகல) 
அெர்களால் இகறயாகணப்படி கதாற்றுெிக்கப்பட்டு வதாடர்ந்து 
இகறெனின் மாவபரும் அருளால் இந்த நூற்றாண்டின் இகறெஹ ீ
வகாண்டு ொதம் வசய்யும் ஹசரத் முஹம்மது (ஸல்) அெர்களின் ஆண் 
சந்ததிகய வபற்ற கமலும் அன்னாரின் 14ெது கலீபத்துல்லாஹ்கெ 
வகாண்ட ஜமாஅத், ஹஸ்ரத் மஸீஹ் (அகல) அெர்ககள வதாடர்ந்து 
நூற்றாண்டின் முஜத்தித், கலீபா மற்றும் இமாம்களின் ெருகககய 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2012/02/zafrullah-domun-sahib-then-now-i.html#more
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2012/02/zafrullah-domun-sahib-then-now-i.html#more
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ஏற்றுக்வகாண்டு நுபுவ்ெத்தின் ொசகல திறந்து, அதாெது மஸீஹ் 
மார்களின் அருளின் கதகெ திறந்து கெத்துள்ள ஒகர ஜமாஅத் ஆகும். 
 
அன்னார் கூறும்கபாது:- 

மனித குலகம ககளுங்கள்! 

முஸ்லீம் சமுதாயகம ககளுங்கள்!! 

'அஹமதிககள ககளுங்கள்!!! 

என் சகாபிககள ககளுங்கள்!!!! 

முன் வசன்ற சமுதாயம் வசய்த தெகற 

நீங்களும் வசய்யாதரீ்கள், நபிமார்ககள 

அனுப்பும் இந்த 

அருகள அல்லாஹ் ஒருகபாதும் 

உங்களிடமிருந்து 

பறித்துக்வகாள்ளமாட்டான், 

இதற்கு பிறகும் என்கன கபான்ற 

நபிமார்ககள அல்லாஹ் அனுப்புொன், நான் 

இந்த காலத்திற்கு மட்டும் நபியாகென், 

என்கன கபான்றெர்கள் தரீ்ப்புநாள் ெகர 

'வதாடர்ொர்கள் உங்களிடம் நான் கூறியது 

நிச்சயம் நிகழும். 

ஆதோ ம் கோண்க  https://sahih-al-

islam.blogspot.com/2018/05/the-khalifa-of-islam-title-and-tasks.html#more 
 

 

  

எனபவ அன்பு ெபகோத ர்கபள முன் சென்ற ெமுதோயம் செய்த தவரற நோமும் 

செய்வதோ? வஹ ீவோதத்தின் முக்கியத்துவத்ரத அறிந்த ேக்களோக திருகு ோனின் 
அடிப் ரடயில் ஒரு வோதத்ரத  ோர்ப் பத ெிறந்ததோக இருக்கும், பேலும் 

இரதப்ப ோன்ற 16 ந ர்கள் 20 ந ர்கள் 60  ந ர்கள் வோதம் செய்கிறோர்கள் என்று 

ச ோய்ரய   ப்பு வர்களிடம் ஆதோ ப்பூர்வேோக திருகு ோனின் அடிப் ரடயில் 
ஆ ோய்வபத ெிறந்ததோக இருக்கும். 
 

உங்களுக்கு உண்கமகய ஏற்றுக்வகாள்ளும் ொய்ப்கப ெழங்குொனாக !!! 
இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆமீன்!!! 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/05/the-khalifa-of-islam-title-and-tasks.html#more
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/05/the-khalifa-of-islam-title-and-tasks.html#more
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முன்றாெதுக்கு  ககள்ெி:- 
நபிமார்களின் வருககயின் நநாக்கம் என்ன நமலும் அவர்கள் செய்கின்ற 

முக்கிய பணிகள் என்ன???- நகள்வி நகட்டவர் மதிப்புக்குரிய ெநகாதரர் 
சமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப் 

 

பதில்:- 
 
அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!! இந்த நகள்வி சபாதுவாக ஒரு நபி வருககயின் நநாக்கம் 
ெம்பந்தமாக இருப்பதால் இந்த நகள்விக்கு அழகியமுகறயில் பதில் அளிக்க புனித 
திருகுர்ஆனில் இருந்தும் இமாம்களின் கூற்றில்லிருந்தும் இந்த நூற்றாண்டில் 
இகறவனின் அருளாகவும் சபருமானார் (ஸல்) அவர்களின் கிலாபத்தின் 14 வது 
கலீபா ஹெரத் முகஹயதீன் அல் கலீபத்துல்லாஹ் முனரீ் அஹ்மத் (அகல) 
அவர்களின் கூற்றுகளில்லிருந்து பார்க்கலாம், நமலும் இது ெிறிது நீண்ட பதிவாக 
இருக்கும், ஏசனன்றால் இந்த அருளுக்குரிய நூற்றாண்டில் குகறமதி சகாண்ட 
மக்கள் இக்காலத்தில் தூதர்களின் நதகவ என்ன? நமலும் அவர், குறிப்பாக முன் 
சென்ற தூதர்களின் சபயகர குறிப்பிட்டு இகதப்நபான்று இவர் என்ன செய்தார்? 
இவர் ெமுதாயத்திற்கு என்ன சதாண்டு செய்தார்? இன்னும் என்ன புரட்ெி செய்தார்? 
என்று அடிப்பகட திருகுர்ஆன்னின் நபாதகனககள விட்டுவிட்டு தங்களது மறுக்கும் 
மனப்பான்கமயால் தங்களது மநனாஇச்கெககள பின்பற்றுகின்றனர் 
 
இவர்ககள பார்த்து திருமகற இவ்வாறு கூறுகின்றது 
 
இதற்கு முன்னர் யூஸுஃப் சதளிவான ொன்றுகளுடன் உங்களிடம் வந்தார். ஆனால் 
அவர் உங்களிடம் சகாண்டு வந்தது குறித்து நீங்கள் ஐயப்பாட்டிநலநய இருந்தீர்கள். 
அவர் மரணமகடந்த நபாது, அவருக்குப் பின்னர் எந்தத் தூதகரயும் அல்லாஹ் 
ஒருநபாதும் அனுப்ப மாட்டான் என்று நீங்கள் கூறினரீ்கள். இவ்வாநற அல்லாஹ், 
வரம்பு மீறுபவர்களாகவும், ஐயம் சகாள்பவர்களாகவும் இருப்பவர் ககள வழி 
தவறியவர்கள் என்று (முடிவு எடுத்துக்) சகாள்கிறான். ( திருக்குர்ஆன் 40: 35 ) 
 
இது எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் மனிதனின் நிகல நபிமார்கள் நதான்றும் நபாது 
அவர்ககள எதிர்ப்பதும் அவர்கள் காலம் சென்றதிற்கு பிறகு அவகர நபான்று 
அல்லது நவறு எவரும் வரமாட்டார்கள் என்று கூறி அருளாக நதான்றக் 
கூடியவர்ககள மறுப்பதும் முந்திய காலத்திலிருந்து சதான்று சதாட்டு வரும் 
ஒருநகடமுகறயாக உள்ளது.  
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நமலும் நபிமார்கள் சென்ற பிறகு அவர்களுக்கு இறங்கிய வஹகீய ஒரு ககதகய 
நபால படிக்க ஆரம்பிக்கின்றனர் ஆனால் சென்ற நூற்றாண்டில் அல்லாஹ்வின் 
அருளாக நபி (ஸல்) அவர்களின் கிலபாத்தின் 13 வது கலீபா ஹெரத் மிர்ொ குலாம் 
அஹ்மத் (அகல) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்;- 
 
“ெஹ”ீ என்பது ஒரு நிரூபிக்கப்படாத முந்திய காலத்தில் நடந்த ெம்பவம் நபால 
நிகனக்கின்றார்கள் இது ஒரு தவறான எண்ணமாகும் நபிமார்கள் அகலஹி 
வஸ்ஸலாம்  உலகிலிருந்து   வாரிசு  இல்லாமல்  சென்று விடுகின்றார்கள்  என்ற 
எண்ணமும் ஒருநபாதும்  ெரியானது  அல்ல. இப்கபாது  அெர்கள்  வதாடர்பாக 
கூறப்படும்  எந்த ஒரு கருத்திற்கும்  கதததயப் படிப்பதத ெிட அதிகமாக  
சிறிதளவு கூட நம்பகத்தன்தம  இருக்காது. ஆனால்  ஒவ்சவாரு  
நூற்றாண்டிலும்  நதகவநகற்ப  அவர்களின்  வாரிசுகள்  உருவாகி  சகாண்நட 
இருப்பர். ( பரக்காத்துத் துஆ ரூஹானி கஸாயின் சதாகுதி 6 பக்கம்21-24).   

 
அன்னார் மிகத்சதளிவாக நபிமார்களின் சதாடர் 
அதாவது நூற்றாண்டின் இகற சவளிப்பாட்டின் 
நதகவகய பற்றி குறிப்பிடுகின்றார்கள். நமலும் ஒரு 
தூதர் வருககயின் முக்கிய நநாக்கம் அவர் மூலம் 
குறிப்பாக அவருக்கு இறக்கும் வஹயீின் மூலம் 
இதறென் தனது முகத்தத தான் நாடிய அெனது 
அடியானுக்கு காட்டுகின்றான். 
 
இகதநய அன்னார் (அகல) இவ்வாறு நமக்கு 
அழகாக புரியும் வககயில் ஒரு தூதரின் 
வருககயின் நநாக்கத்கத பற்றி 
குறிப்பிடுகின்றார்கள்:- 
 
ஏகத்துவம் கற்களில் மகறந்து இருக்கின்ற அந்த 
சநருப்கப நபான்நற கவக்கப்பட்டுள்ளது என்பநத 
இதில் உள்ள ரகெியம் ஆகும். தூதர், சநருப்பு மகறந் 
திருக்கும் கல் நபான்றவர், அந்த கல்லின் மீது தனது 
கவனத்கத செலுத்துகின்ற அடியின் மூலமாக அந்த 
சநருப்பு சவளியில் சகாண்டு வரப்படுகின்றது 

எனநவ தூதர் என்ற இந்த  கல் இல்லாமல் ஏகத்துவத்தின் சநருப்பு  ஏநதா ஒரு 
உள்ளத்தில் உருவானது என்பது ஒருநபாதும் ொத்தியமாகாது* ,ஏகத்துவத்கத 
தூதர்கள் மட்டுநம பூமிக்கு சகாண்டு வருகின்றார்கள் அவர்கள் மூலமாகநவ இது 
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சபறப் படுகின்றது இதறென் மதறொனெனாக இருக்கின்றான், அென் 
தனது முகத்தத தூதர் மூலமாக காட்டுகினறான். 
 
எனநவ ஒரு தூதர் வருககயின் நநாக்கம் இந்த உலகத்தில் உயிருள்ள ஓர் 
இகறவகன அவனது அடியானுக்கு காட்டுவநத ஆகும். 
 
எல்லா நபிமார்களும் ஒகர கநாக்கத்திற்காககெ ெருதக   
தருகின்றார்கள்!!!  இந்த உலகில் நபிமார்களது வருககயின் முக்கிய நநாக்கம், 
அவர்களது நபாதகன மற்றும்   பிரச்ொரத்தின் மகத்தான நநாக்கம் என்னசவன்றால், 
மனிதகுலம் ெர்வவல்லகமயுள்ள இகறவகன அங்கீகரிக்க நவண்டும், என்பதும் 
பாவகரமான வாழ்க்கக என்று அகழக்கப்படுகின்ற நரகத்திற்கும் அழிவிற்கும் இட்டுச் 
செல்கின்ற  வாழ்க்ககயிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட நவண்டும் என்பதும் ஆகும். 
உண்கமயில், இதுநவ அவர்களுக்கு முன் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான குறிக்நகாள் 
ஆகும்.இப்நபாது ெர்வவல்ல கமயுள்ள இகறவன் ஓர் (இகற) அகமப்கப  நிறுவி 
என்கன எழுப்பி உள்ளான். (இதுநவ) எல்லா நபிமார்களுக்கு உரிய சபாதுவான அநத 
நநாக்கமும், நான் வருவதன் நநாக்கமும் ஆகும்.அதாவது, மிகத்வதளிொக 
கூறுெவதன்றால், இதறென் என்றால் என்ன என்பதத 
உலகுக்கு (எடுத்துக்)கூறுெது மட்டுமல்லாமல், உண்தமயில்  
அெர்கள் அெதனப் பார்க்க கெண்டும் என்பதும், பாவத்திலிருந்து 
விலகி இருப்பதற்கான வழிகய (அவர்களுக்கு) காட்ட நவண்டும் என்பதும் எனது 
விருப்பமாகும்.( மல்யூஷத் வதாகுதி 3 பக்கம் 11( ஆங்கில வமாழி வபயர்ப்பு Essence 
of Islam Vol 4 page 108) 
 
அல்ஹம்துலில்லாஹ் இவ்வளவு அழகான வழிகாட்டல் இருந்தும் ெில குகறமதி 
சகாண்ட மக்கள் தங்கள் சகாண்ட சகாள்கககய காப்பாற்றுவதற்காக உலக 
காரணிககள முன் கவத்து இந்த நமலான அருகள எதிர்க்கின்றனர். நமலும், அவர் 
என்ன சதாண்டு செய்தார்? என்ன புத்தகம் எழுதினார்? ெமூக நெகவ செய்தாரா? 
அவகர எத்தகன நபர் பின்பற்றுகின்றார்கள்? பின்பற்றுபவர்களிடம் என்ன 
குகறயுள்ளது? அவர் பள்ளிக்கட்டினாரா? மாற்று ெகமய மக்களுக்கு சென்று 
கூறினாரா? இன்னும் ெில அறிவிலிகள் சதாகலக்காட்ெி நெனலில் வந்து தினம் 
நதாறும் அல்லாஹ்வின் நமல் ெத்தியம் செய்யநவண்டும் என்று கூறுகின்றனர். 
 
ஆனால் மாறாக அல்லாஹ் தனது தூதர் மூலம் அவகன சவளிப்படுத்துகின்றான், 
நமலும் ஹஸ்ரத் முஹம்மத் முஸ்தபா (ஸல்) அவர்களின் உம்மத்தில் இந்த 
அருளின் கதவு இன்னும் விொலமாக திறக்கப்பட்டுள்ளது. எப்நபாசதல்லம் சில 
சாக்கு கபாக்குகதள உருொக்கி இதறெனின் வதான்தமயான சட்டம் 
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தாக்கப்படுகமா அப்சபாசதல்லாம் நம்பிக்ககசகாண்ட மக்களில் ஒருவகர நதர்வு 
செய்து அவன் தனது இருப்கப அவனது வஹியின் மூலம் சவளிப்படுத்துகின்றான் , 
எனநவ தான் நம்பிக்கக சகாண்ட நிகலயில் இகறவன் தனது வஹகீய கவத்து 
வாதம் செய்ய அவன் ஒருநபாதும் அனுமதிப்பதில்கல. நமலும்காத்தமுன் நபிய்யனீ் 
முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்கு பிறகு நவதம் மற்றும் ஷரியத் முற்றுப் 
சபற்றுவிட்டதால் இனி அன்னாரின் நிழல்களாக நதான்றும் அருளுக்குரியவர்கள் 
இகறஇருப்கப பற்றிய செய்திகயநய சகாண்டுவருவார்கள்.    
 
இகத  இகறநவதம் இவ்வாறு கூறுகின்றது 
 
நற்வசய்தி உதடயெராகவும், அச்சமூட்டி எச்சரிக்தக வசய்பெராகவுமன்றி நாம் 
தூதர்கதள அனுப்புெதில்தல. ஆககெ, நம்பிக்தகக் வகாண்டு (தம்தமச்) 
சரீ்திருத்திக் வகாள்கின்றெர்களுக்கு (ெருங்காலத்ததப் பற்றி) எவ்ெிதப் பயமும் 
ஏற்படாது; அெர்கள் (வசன்ற காலம் பற்றிக்) கெதலப்படவும் மாட்டார்கள். ( 
திருக்குர்ஆன் 6: 49) 
 
ஒரு தூதர் வருககயால் நம்பிக்கக சகாண்நடாருக்கு இகறஇருப்கப பற்றிய 
நற்செய்தியும் அந்த வஹகீய மறுப்பவர்களுக்கு எச்ெரிக்ககயாகவும் உள்ளது. 
இன்னும் ஹெரத் மஸீஹ் மவூது (அகல) அவர்களின் வருககயின் நநாக்கம் 
ெம்பந்தமாக இந்த கூற்று நமலும் நமக்கு உண்கமப்படுத்துகின்றது:- 
 
இந்த எளியவன் மீண்டும் மீண்டும் இகதத்தான் கூறுகின்நறன் அதாவது 
ெநகாதரர்கநள!!! நான் எந்த புதிய மார்க்கத்கதயும் புதிய நபாதகனகயயும் சகாண்டு 
வரவில்கல இன்னும் சொல்வசதன்றால் நான் உங்களிடம் இருந்து வந்துள்ள 
உங்ககளப் நபான்ற ஒரு முஸ்லிமாக இருக்கின்நறன் முஸ்லிம்களாகிய நாம்  
செயல்படுவதற்கும்  வழி காட்டுவதற்கும்  திருக்குர்ஆகனத் தவிர நவறு எந்த 
நவதமும் இல்கல. ஜனாப் காத்தமுள் முர்ஸலீன் அஹ்மநத அரபி (ஸல்) 
அவர்ககள தவிர நாம் பின்பற்றி நடப்பதற்கு அல்லது மற்றவர்ககள பின்பற்ற 
கவக்கும் நவறு எந்த ஒரு வழிகாட்டியும் பின்பற்றத்தகுந்தவரல்ல. இகத நான் 
கூறும் நிகலயில் மார்க்கப்பற்றுள்ள முஸ்லிமுக்கு இதறஅறிெிப்பின் அடிப்பதட 
யில் உள்ள எனது வாதத்தின் மீது நம்பிக்கக சகாள்வதில் அபாயம் என்ன இருக்க 
முடியும் எனது இந்த இல்ஹாம்களும் கஷ்ஃபுகளும்  தெறானது என்றும் எனக்கு 
எதுவெல்லாம் கட்டதளயிடப்பட்டுள்ளகதா  அகத புரிந்து சகாள்வதில் எனக்கு 
ஏமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று கற்பகனயாக கவத்துக்சகாண்டாலும், இகத ஏற்றுக் 
சகாள்பவர்கள் மீது என்ன குற்றம் இருக்க முடியும் இது மார்க்கத்தில் ஏதாவது 
இகடயூறு ஏற்படுத்தக் கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயத்தின் மீது நம்பிக்கக சகாண்டு 
விட்டாரா?...( இஸ்லகய அவ்ஹாம் ரூஹான ீகஸாயின் வதாகுதி 3 பக்கம்186-189)  
 
இன்னும் ஒரு ஈஷாவின் வருககயின் நநாக்கத்கத பற்றி திருக்குர்ஆன் கூறும்நபாது 
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எனக்கு முன்னுள்ளதத அதாெது தவ்ராத்தத வமய்பிக்கக் கூடியெனாகவும் 
,உங்களுக்கு ெிலக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிலெற்தற உங்களுக்கு அனுமதிக் 
கப்பட்டதாக ஆக்குெதற்காகவும் (ெந்துள்களன்). உங்களிடம் உங்கள் இதற 
ெனிடமிருந்து ஓர் அதடயாளத்துடன் நான் ெந்துள்களன். எனகெ 
அல்லாஹ்ெிற்கு அஞ்சி எனக்குக் கட்டுப்பட்டு நடங்கள். ( திருக்குர்ஆன் 3: 51 )  
 
இந்த வெனத்தில் விலக்கப்பட்டது என்பதன் சபாருள் அதாவது அவர்களின் தீய 
செயல்கள் காரணமாக உங்களுக்கு தகட செய்யப்பட்டிருந்த இதறெஹ ீ
என்முலம் மீண்டும் ஆரம்பமாகும் என்பதாகும்.(திருக்குரான் அஹ்மதிய்யா தமிழ் 
வமாழிவபயர்ப்பு பக்கம் 139) 
 
எனநவ ெநகாதரர்கநள! ஒரு இகறத்தூதர் வருககயின் முதன்கம நநாக்கம் 
மிகத்சதளிவாக விளங்குகின்றது,நமலும் நாம் வாழும் அருளுக்குரிய நூற்றாண்டில் 
இந்த காலத்தின் இகறத்தூதர் முகஹயதீன் 
அல் கலீஃபத்துல்லாஹ் முனரீ் அஹ்மத் (அகல) 
அவர்களும் இவ்வாறு நபாதிக்கின்றார்கள்  
 
ஹஸ்ரத் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களது 
ஆன்மீக அருள் என்னசவன்றால் அது 
அன்னாகர பின்பற்றும் ஒருவரால் இகறவகன 
நநரடியாக சதாடர்பு சகாள்ள முடியும் 
என்பதாகும், இதன் மூலமாக இகறவகன 
அவனது ஆன்மாவாலும், உயிராலும் அவனுடன் 
ஒன்றிவிடவும், இதன் மூலம் அந்த 
அருளாலனின் இனிதமயான 
குரதலயும் மற்றும் அெனுதடய 
வதாடர்பிதனயும்வெளிப்படுத்தலாம்
.இதுகெ நபிமார்கதள பின்பற்று 
ெதால் கிதடக்கும் பிரத்கயகமான 
அருளாகும், இந்த அருநள முஸ்லிம்கள் 
மற்றும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கிகடநய 
யான வித்தியாெம் ஆகும். இதுநவ 
இஸ்லாத்தின் தனிெிறப்பாகும், இதகன 
முஸ்லீம்களும், அஹ்மதிகளும்மறந்துவிட்டனர், 
இதகனநய இவர்களது  



6 

 

கவனத்திற்கு ஜமாத்துல் ெஹஹீ் அல் இஸ்லாம் சகாண்டு வருகிறது.( புத்தகம் WHY 
CREATING JAMAAT UL SAHIH AL ISLAM? பக்கம் 17) 
 
நமலும் அன்னார் இக்காலத்தில் ஒரு இகற தூதர் வருககயின் அவெியம் பற்றி 
இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் 
 
இப்நபாது உள்ள இக்கட்டான ஒரு முக்கிய காலகட்டத்தில் அல்லாஹ் 
சுபஹானஹுதாலா ஹஸ்ரத் முஹம்மது முஸ்தபா(ஸல்) அவர்ககளயும் ஹஸ்ரத் 
மஸீஹ் மவூது(அகல) அவர்ககளயும் ஏற்றுக்சகாண்டுள்ள தனது உண்கமயான 
அடியார்களுக்காக ஒரு ெிறந்த ஜமாஅத்கத எழுப்பியுள்ளான், அதாவது ஜமாஅத் உல் 
ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாகம எழுப்பியுள்ளான். இது எப்படிப்பட்ட ஜமாஅத் என்றால் 
எல்லாவிதமான அநீதிகளுக்கு எதிராக உண்கம இஸ்லாத்கத பாதுகாக்கின்றது. 
நமலும் முஸ்லீம் அல்லாத மாற்று மதங்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக கவக்கும் 
அகனத்து நகள்விகளுக்கும் மிக ெிறந்த முகறயில் பரஸ்பரம் முழு திருப்தியாகும் 
வககயில் பதிகல வழங்குகின்றது, இன்னும் இந்த ஜமாஅத்கத இந்த எளியவனின் 
இந்தகாலத்தின் முககயூதீன் என்றும் அல்லாஹ்வின் கலீஃபா (கலீபஃத்துல்லாஹ்) 
மற்றும் பல்நவறு வாதத்துடன் எழுப்பியுள்ளான். இவற்கற நகட்டு நகாபமும் 
எரிச்ெலும் அகடந்த எனது எதிரிகளும் நயவஞ்ெகர்களும் எல்கலகய மீறி என்மீது 
அவதூறுககளயும் அபாண்டங்ககளயும் பரப்புகின்றனர், இவர்களின் அவதூறு 
எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக ஆகிவிட்டது என்றால் அெர்கள் என்தன பார்த்து 
கபாததக்கு அடிதமயானென், சூனியக்காரன் (மந்திரொதி), குழப்பொதி, ஒரு 
வபாய்யன், நாய் பன்றி கபான்ற எந்த வபயதரயும் ெிட்டுதெக்கெில்தல,இன்னும் 
இெர்கள் என்தன காஃபீர் என்றும் கபாலி நபி என்றும் ஃபத்துொவும் 
வகாடுக்கின்றனர் 
 
அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ் இதில் எந்த அதிெயமும் இல்கல 
நமலும் எனக்கு இதில் ஆச்ெரியமும் இல்கல ஏசனன்றால் எப்சபாழுசதல்லாம் 
இகறபுரத்திலிருந்து ஒருவர் நதான்றும் நபாது  இவ்வாநற நடந்துள்ளது. ெிறிது 
காலம் சென்றதிற்கு பிறநக இவர்களின் (இகறபுரத்தில் இருந்து வந்தவர்களின்) 
உண்கமயான நிகலகய புரிந்துசகாள்ளமுடியும். அவர்கள் என்மீது சகாடுக்கும் 
காஃபரீ் ஃபத்துவாக்ககளயும் அவர்கள் எனக்கு எதிராக கவக்கும் சபயர்ககளயும் 
பார்த்து நான் ஒருநபாதும் சபாருட்படுத்தியதில்கல ஏசனன்றால் அவர்கள் எனக்கு 
கஷ்டம் சகாடுக்கநவண்டும் என்று செய்வசதல்லாம் அவர்களின் ரூஹுகவ 
(ஆத்மாகவ) தீங்கு இகழத்து சகாள்கிறார்கநள அன்றி அந்த ஏக இகறவனால் 
நதர்சதடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதனால் எந்த குகறவும் ஏற்படப்நபாவதில்கல. 
நமலும் இவர்கள் எவ்வளவு மூர்க்கத்தனமாக என்கன எதிர்த்து என்கன 
துன்புறுத்தநவண்டும் எற்று முயல்கின்றார்கநளா அவ்வளவு அதிகமாக என்கன 
சகாண்டு அவனது தீகன நமநலாங்க செய்கிறான். நமலும் அவன் இதன் மூலம் 
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சபருமானார் (ஸல்), மஸீஹ் சமௌவூது(அகல) மற்றும் திருகுரானின் ெிறப்கபயும் 
நிரூபித்துக்காட்டுகின்றான்.  
 
எனது அன்பிற்குரியவர்கநள! நான் நிச்ெயமாக அல்லாஹ்வின் ககயில் உள்ள 
பாத்திரநம ஆநவன் இந்த எளியவகன அவன் என்ன நாடுகின்றாநனா அகத 
என்கன சகாண்டு செய்கின்றான், அல்லாஹ் எந்த ஒரு நநாக்கத்திற்காக ஒருவகர 
நதர்வு செய்கிறாநன அப்நபாதிலிருந்நத அவர் முழுவதும் அவகனயுகடயதாகின்றார், 
நமலும் அவர் அல்லாஹ்வின் விருப்பப்படிநய செய்கின்றார். அந்த ஏக 
இகறவனாகிய அல்லாஹ்வின் அனுமதி மற்றும் வழிகாட்டல் இல்லாமல்  அவர் 
எகதயும் செய்வதில்கல, அவர்களின் அகனத்து செயல்களும் அவன் வகுத்த 
எல்கலக்குட்பட்நட செய்கின்றார்கள், ஒவ்சவான்றும் குறிப்பிட்ட நநாக்கத்திற்காகவும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட நவகலக்காகநவ பகடக்க ப்படுகின்றது, அதுநபாலநவ நம்மிகடநய 
நதான்றும் தூதர்களும் நமலும் அவர்களுக்கு தூகத சகாண்டுவரும் நதவதூதர்களும் 
(மலக்குகள்) ஒருகுறிப்பிட்ட பணிக்காகநவ எழுப்பப்படுகின்றனர். 
 
இஸ்லாமிய மக்களாகிய நாம் ஒரு ெிறந்த முஸ்லிம்களாக மாற நாம் என்ன 
செய்யநவண்டும் என்பகத குறிப்பாக ஒரு ஆநணா அல்லது சபண்நணா அத்தககய 
உயர்ந்த நிகலகய எவ்வாறு அகடவது என்பகத பற்றி ெிந்திக்கநவண்டும், 
இஸ்லாம் ஒரு உயிருள்ள வாழும் மார்க்கமாகும் எனநவ தான் எந்த ஒரு 
காலத்திலும் அதன் சவற்றி முஸ்லிம்களின் ககயில் மட்டுநம தான் உள்ளது.  
 
எனது அருகமயானவர்கநள! இந்த உலகத்தில் இந்த உண்கமகய நதடும் 
எத்தகனநயா மனிதர்ககள பார்க்கலாம். அவர்கள் இந்த உண்கம மார்க்கமாகிய 
இஸ்லாத்கத ஏற்ற பிறகு இகறவனின் மாசபரும் அருளால் அவர்களின் ஆன்மிக 
மற்றும் சபௌதிக வாழ்க்ககயில் மிக ெிறந்த மாற்றம் ஏற்பட்டு முன்நனற்றத்தின் 
பாகதயில் செல்கின்றனர். ஆனால் இஸ்லாம் காட்டும் சகாள்கக மற்றும் கருத்தின் 
பக்கம் நாம் பயணம் செய்வது முதலில் கஷ்டமாகவும் கடினமாகவும்  இருந்தாலும், 
எவர் அல்லாஹ்கவயும் அவனது அகனத்து கட்டகளககளயும் நபணி  
இஸ்லாத்தின் அகனத்து நபாதகனககளயும் கடகமககளயும் உண்கமயான 
நம்பிக்கக சகாள்கின்நறாம் என்று கூறும் அகனத்து முஸ்லிம்களும் உண்கமயான 
தியாகம், செயல் ெீர்த்திருத்தம் மற்றும் உண்கமயான இகறநாட்டம் இல்லாமல் 
முன்நனறுவது ொத்தியமானதன்று, 
 
உங்கள் அகனவகரயும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அகழப்பதற்காக அந்த ஏக 
இகறவநன எனக்கு கட்டகளயிட்டு நியமித்துள்ளான், நமலும் என்கன இழிவாகவும் 
கீழ்த்தரமாக சபயகர கவத்தும் அகழப்பவர்கள்  அல்லது எனது செய்திகய 
பாரபட்ெமாக பார்ப்பவர்களுக்கும் அல்லது என்மீது சவறுப்பு சகாண்டவர்களுக்கும் 
அல்லது எனது வாதத்கத புரியாதவர்களுக்கும் என்று அகனத்து மக்களுக்கும் 
இன்னும் ஏன் சமௌலவிககளயும் மார்க்க அறிஞர்ககளயும் (முப்திகள்) என்கன 
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எதிரியாக பார்ப்பவர்களுக்காகவும் நயவஞ்ெர்களுக்கும் என்று அகனவகரயும் அவன் 
பக்கம் அகழப்பதற்காக வந்துள்நளன், எனநவ என்கன அனுப்பிய அந்த ஏக 
இகறவனாகிய அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலாவிடம் உண்கமயாகவும் உருக்க 
மாகவும் இகறயச்ெத்துடன் தூய உள்ளத்துடன் அதிக அதிகமாக துஆ செய்து யார் 
நநரான வழியில் உள்ளார்கள் யார் வழிதவறிவிட்டார்கள் என்பகத நகளுங்கள், 
ஆனால் நான் உங்களிடம் உறுதியாக கூறுகின்நறன்   எவர் இந்த எளியவனின் 
உண்கமத்தன்கமகய ஏற்றுக்சகாண்டார்கநளா அல்லது என்கன அவர்களின் 
எதிர்காலம் என்று ஏற்று என்மீதும் எனது வாதத்தின் மீதும் நம்பிக்கக சகாள் 
கிறார்கநளா அவர்களுக்கு நிச்ெயமாக நான் உறுதியளிக்கின்நறன், நீங்கநள 
அருளுக்குரிய மக்கள் ஒருநபாதும் நீங்கள் நஷ்டவாதிகள் அல்ல. இந்த உலக 
வாழ்க்கக ஒரு எல்கலக்குட்பட்டதும் தற்காலிகமானதாகும் ஆனால் உண்கமயான 
வாழ்க்ககயும் அதற்கான கூலியும் உண்கமயான சவகுமதியும் உங்கள் உகழப்பின் 
உண்கமயான பலன்ககளயும் அருட்சகாகடககளயும் அந்த ஏக இகறவன் 
உங்களுக்கு தற்காலிக இந்த உலகத்தில் மட்டும் இல்லாமல் மறுகமயிலும் 
வழங்குவான். அங்கு உங்களுக்கு கிகடக்கும் அருள்கள் எல்கலயற்றதாகும் அங்கு 
எப்நபாதும் ொந்தியும் ெமாதானமும் நிலவும் நமலும் ஒரு அடியான் அவனது 
இகறவனுடன் இணக்கமாக ஒரு நிரந்தரமான சதாடர்பில் இருப்பான், இதுநவ ஒரு 
உண்கமகய நதடும் இகறயாடினின் உண்கமயான சவற்றியாகும். 
 
இகறவனால் சவளிப்படுத்தப்பட்ட எந்த மதத்கதயும் பின்பற்ற கூடியவர்களில் 
ஒருவராக நீங்கள் இருந்தால் நிச்ெயமாக அந்த ஏக இகறவன் பல்நவறு ெமயங்களில் 
பல்நவறு இடங்களில் பல்நவறு நபிமார்ககள அனுப்பியுள்ளான்  என்பகதயும் 
நம்பிக்கக சகாண்நட ஆகநவண்டும், ஒவ்சவாரு ெமுதாயத்திற்கும் (நாட்டிற்கும்) ஒரு 
தூதர்  இல்லாமல் இல்கல என்பத்திற்நகற்ப ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் இன்னும் 
சொல்வசதன்றால் ஆப்பிரிக்கா கண்டதில்லிருந்து சதாகலவில் அகனத்து 
பக்கத்திலும் கடலினால் சூழப்பட்ட சவறும் 13 லட்ெம் மக்கள் சதாகக சகாண்ட 
மிகச்ெிறிய தீவு நாடான சமௌரீஷியஸ் நாட்டில் அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா 
அவனது அருளாக அவனுகடய கலீஃபத்துல்லாஹ்கவ அவனது நபிகய 
நதர்சதடுத்துள்ளான் ஏசனன்றால் இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்திருக்கும் பிறகு மஸீஹ் 
சமௌவூது(அகல) அவர்களின் ஜமாஅத் ஆரம்பித்த நாடு இந்த ெிறிய தீவான  
சமௌரீஷியஸ் தான். இங்கு 1915 ஆம்  ஆண்நட மிஷன் சதாடங்கப்பட்டுவிட்டது 
நமலும் சமௌரீஷியஸ் நாடு பன்முக கலாச்ொரம் சகாண்ட உலகின் முக்கிய 
மதங்களின் பல பிரதிநிதித்துவம் சகாண்ட ஒரு ெிறிய தீவு நாடாகும் 
 
மனித குலத்தின் ஆன்மிக முன்நனற்றம் என்பது இகதப்நபான்ற உன்னதவர்களின் 
அடிப்பகடயிநல உள்ளது எனநவ இகறவனால் நதர்சதடுக்கப்பட்டவர்கள் 
அவர்களிகடநய நதான்றாமல் சவறும் (ஆன்மிக) இருகள தவிர இந்த உலகத்தில் 
நவறு ஒன்றும் இருக்காது.  இகதத்தான் அந்த ஏக இகறவன் அவனது 



9 

 

திருமகறயில் கூறும்நபாதுஎச்ெரிக்கக செய்பவர் எவரும் வராத எந்தச் ெமுதாயமும் 
இல்கல என்று விளக்குகின்றான் 
 
எனநவ இப்கபாது நபிமார்கள் ெருதகக்கான வபாதிந்துள்ள இரகசியத்தத 
ஆராய்ந்தால் அதற்கு முக்கிய காரணமாக அந்த மக்களிதடகய ஆன்மிக சரீழிவு 
காணப்படும் கமலும் மனித இனம் மற்றும் இதறெனின் கநரடியாக வதாடர்பு 
துண்டிக்கப்பட்டிற்கும், இது எவ்ொவறன்றால் இந்த பூமி வநடுக்காலமாக ெறண்டு 
காய்ந்து உயிரற்ற ெறட்சி காலத்திற்கு பிறகு அந்த கமகக்கூட்டங்களுக்கு 
இதடயில் மதழயாக இந்த பூமிதய உயிர்ப்பித்து புத்துணர்ச்சிதய மலர வசய்ெது 
கபால் எப்கபாதும் நபிமார்கள் நம்மிதடகய கதான்றுொர்கள். எனகெ 
நம்பிக்தகக் குரியெர்ககள! நம்மிதடகய கடந்த காலத்தில் நபிமார்கள் ெந்தது 
கபான்று எதிர்காலத்திலும் ெந்துவகாண்கட இருப்பார்கள், என்பதில் திட்டமாக 
நம்பிக்தக வகாள்ளுங்கள், அெர்களின் ெருதகதய தடுக்கும் அதனத்து காரண 
காரியங்களிலிருந்து முற்றிலும் தெிர்ந்து வகாள்ளுங்கள், கமலும் 
இதறெஹயீின் கதவு ஒருகபாதும் அதடக்கப்படுெதில்தல அது எப்கபாதும் 
திறந்கத உள்ளது, இதுகெ நமது உறுதியான நம்பிக்தகயாகும். இறுதிக் 
காலங்களில் ஈமாதன மீட்வடடுக்க ொக்களிக்கப்பட்ட சரீ்திருத்தொதிகள் கததெ 
என்பதற்ககற்ப நாம் ொழும் இந்த காலத்தில் ஒரு நபியின் கததெயின் பக்கம் 
நம்தம வகாண்டுவசல்கின்றது, இன்னும் நமது நம்பிக்தக நம்மிதடகய கதான்று 
பெதர அெரின் சாட்சியத்தத தெத்து மட்டும் ஏற்றுக்வகாள்ெதில்தல மாறாக 
முந்திய நபிமார்கதள ஏற்று அெர்களின் சாட்சியத்தின் மூலமுகம நாம் 
நம்பிக்தக வகாள்கின்கறாம், மக்கள் மனிதில் இழந்துகபான நம்பிக்தகதய மீட்டு 
இதறயச்சதத மீண்டும் ஏற்படுத்தகெ அந்த ஏக இதறெனாகிய அல்லாஹ் 
என்தன நியமித்துள்ளான்.முன்னுள்ள நபிமார்களின் மற்றும் சரீ்த்திருத்த 
ொதிகளின் உண்தமயான கபாததனகதள உறுதிப்படுத்துெதற்கு ஒவ்வொரு 
காலத்தில் இதறெனிடம் இருந்து அெனுதடய தூதர்கள் ெருெது அெசியமா 
கின்றது,அவ்ொறு கதான்றும் தூதர்கள் முன்வசன்ற அல்லாஹ்ெின் தூதர்களின் 
மான்தப பாதுகாப்பதுடன் அெர்களின் வதளிொன வசய்திதயயும் இதறெனின் 
வதளிொன கபாததனகதளயும் நமக்கு அளிக்கின்றார்கள் எனது 
அருதமயானெர்ககள! நீங்கள் ஒன்தற நன்றாக புரிந்துவகாள்ளுங்கள், எனது 
ெருதகயின் மூலம் எனக்கு முன் வசன்றெர்கதள வபாய்யர்கள் என்று 
முத்திதரகுத்திெிட்டு எனது ொதத்தத நான் தெக்கெில்தல  மாறாக 
உண்தமயில் 
 
எனது ொதம் முன்வசன்ற அதனெர்களில் ொதத்ததயும்  உண்தமப் 
படுத்துெதுடன் இந்த உறுதியான அழகான முத்து மாதலயில் கமன்கமலும்  
முத்துக்கள் கசரும் என்றும் இது கியாமத்து நாள் ெதர வதாடரும் என்றும்  
கதான்றக்கூடியெர்கள் அதனெரும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஒருெதர ஒருெர் 
உண்தமப்படுத்திக்வகாண்கட வசல்ொர்கள் என்பகத ஆகும், இதுவும் 
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இதறவெளிப்பாடுகள் (ெஹ)ீ தெத்தும் ொதம் வசய்பெர்கதள அதடயாளம் 
கண்டு வகாள்ள ஒரு சிறந்த ெழியாகும், நமலும் இகறவன் எனக்கு நியமித்துள்ள 
முக்கிய பணி அதாவது எனது வருககயின் முக்கிய நநாக்கம் அடியார்கள் 
மறந்துநபான நிகலயில் உள்ள ஆன்மிக உண்கமககள நபாதித்து இகறவனுடன் 
அவனது அடியானின் அன்கபயும் இகறயச்ெத்கதயும் இகறபக்திகயயும் மீட்சட 
டுப்பநத ஆகும். இதற்க்கு எல்லாம் நமலாக அல்லாஹ்வின் ஒளிகய மீட்டு அந்த 
ஓரிகறவகன மீண்டும் அவர்களின் இதயத்தில் நிறந்தரமாக எத்திகவத்து அகனத்து 
சபாய்த்சதய்வங்களில்லிருந்து அகத உருவாக்கும் கருத்துக்களிலிருந்தும் 
முற்றிலுமாக தூய்கமபடுத்தநவ ஆகும். எனநவ என்கன இகறவன் இந்த ஆன்மிக 
அவலநிகலயிலிருந்து மனிதகன மீண்டும் அந்த உண்கமயான தூய இகற 
சநருக்கத்தின் பக்கம் எடுத்துச்செல்ல அனுப்பியுள்ளான் 
  
எத்தகனநயா நபர் இகறவகன பற்றியும் ஆன்மிகத்கத பற்றியும் நபசுவகத 
பார்த்திருக்கின்நறாம், ஆனால் உண்கமயில் அவர்களின் உள்ளங்களில் சபௌதீக 
உலக ஆகெகள் நிகறந்திருக்கும், எனநவ அகனவரும் அந்த ஏக இகறவனுகடய 
உதவியுடனும்  அவனது வார்த்கதயுடனும் மனித குலத்கத ெந்நதகம் தவறான 
நம்பிக்கக தவறான உறுதிப்பாடுகளிலிருந்து வழிநடத்த இந்த காலத்தில் நதகவயு 
ள்ளது என்பதில் நீங்கள் அகனவரும் என்னுடன் நிச்ெயமாக உடன்படுவரீ்கள் என்று 
நிகனக்கின்றான் ,நமலும் எப்நபாது மார்க்கம் என்பது சவற்று நபச்சுகளாகவும் 
உண்கமயின் நிகல கவகலக்கிடமாகவும் இன்னும் உலகின்  ெிலப்பகுதியில் 
உண்கம ஆற்றல் இழந்து நபான நிகலயிலும் மற்றும் உணர்வில்லாமலும் இறந்து 
கிடக்கும் நிகலயில் இருக்கும்நபாது மனிதகுலத்திற்கு ஒரு நபியின் கததெ 
இருப்பதத புரிந்துவகாள்ளலாம் கமலும் அவ்ொகற இன்றும் கததெப்படுகின்றார் 
என்பதத புரிந்துவகாள்ளுங்கள்! 
 
நமலும் அல்லாஹ் தனது தூதர்கள் மற்றும் நபிமார்களின் மூலம் ெத்தியத்தின் 
உண்கமகய மக்ககள உணர செய்து அவர்ககள பாதுகாப்பானாக, உலகத்தின் தகல 
ெிறந்த மனிதரும் உலகில் நதான்றிய நபிமார்களுக்சகல்லாம் முத்திகரயாக 
ெிளங்கும் நமது வபருமானார் காத்தமுன் அன்பியா முஹம்மது முஸ்தபா (ஸல்) 
உம்மத்திற்கு இதத கபான்ற சரீ்த்திருத்தொதிகதள எழுப்புெதன் மூலம் 
அன்னாரின் மதிப்தப யுகனாள் (கியாமத்து) ெதர கமகலாங்க வசய்ொனாக 
அல்லாஹ் தனது தூய உடன்படிக்தகதய பாதுகாப்பானாக கமலும் அெர்கள் 
மூலம் இந்த உலக மக்கள் அதனெரும் ஒருங்கிதணத்து அந்த தூய 
ஓரிதறெதன ெணக்கும் ஆனந்தத்தத அதடகொமாக. 
 

சதாடர்ச்ெியாக இகறவஹகீய சவளிப்பாடுககள பற்றியும் பார்ப்நபாம், 
இகறசவளிப்பாடு என்பது இகறவனுகடய வார்கத மற்றும் அவனுகடய 
வழிகாட்டலும் ஆகும், நமலும் அல்லாஹ் தான் நாடும் அடியாகன நதர்ந்சதடுத்து 
அவனுடன் உகரயாடுவதன் மூலம் இகறவன் அவகன பகடக்கப்பட்டதன் 
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நநாக்கத்கத சவளிப்படுத்துகின்றான் , நமலும் இந்த சவளிபாடுககள சபறுபவர் 
அதன் அர்தத்கதநயா அல்லது வார்த்கதகயநயா சபறுகின்றார் இவ்விவரண்டுநம 
அல்லாஹ்விடம் இருந்துதான் வருகின்றது, இகறவஹநீய மனிதனின் உண்கமயான 
(ஆன்மிக)வாழ்வாதரமாகும், இதன்முலமாகநவ அவன் வாழ்கின்றான் நமலும் இதுநவ 
அவருகடய பகடத்தவுடனுடன் ஒரு சநருங்கிய சதாடர்கப ஏற்படுத்து கின்றது, 
இகறவனிடம் இருந்து சவளிபடும் இத்தககய வார்த்கதகள் ஒரு 
தனித்தன்கமவாய்த்த ஆற்றகலயும் வல்லகமகயயும் சகாண்டது நமலும் 
இகறவகன தவிர ஒருவராலும் இகத உருவாக்கமுடியாது நமலும் அதுநவ ஞானம் 
மற்றும் அறிவின் கருவூளம் ஆகும். இன்னும் இகவ மிக மிக ஆழமான அர்த்தத்கத 
சகாண்டுள்ளது இகத எவ்வாறு சொல்வசதன்றால் ஒரு சுரங்கத்தில் ஆழமாக 
செல்ல செல்ல அதிக விகலமதிப்புமிக்க கற்கள் கிகடக்கின்றது என்று கவத்துக் 
சகாண்டாலும் இகறவஹி என்பதன் அற்புதத்தின் ஆழம் இந்த சுரங்கத்துடன் கூட 
ஒப்பிடமுடியாது ஏசனன்றால் இதன் ஆழத்தின் மகிகம அந்த சுரங்கம் அதன் 
எல்கலகய எட்டிவிட்டாலும் அதன் ஞானத்தின் ஆழத்கத  அகடயமுடியாது. 

 
இன்னும் இகறவஹகீய பற்றி கூறுவசதன்றால், இது ஒரு கடகல நபான்றது அந்த 
கடலின் நமற்பரப்பில் அழகிய நறுமணத்கதயும் அந்த கடலின் அடிப்பகுதியில் 
விகலயுயர்ந்த உயர்ரக முத்துக்களும் விரிக்கப்பட்டுள்ளது,எனநவ எவர் அதன் 
நமற்பரப்கப மட்டும் அகடகிறார்கநளா அவர்கள் அந்த நமற்பரப்பில் உள்ள வாெகன 
கய அனுபவித்து மகிழ்கின்றனர்,ஆனால் எவர் அதில் ஆழமாக மூழ்குவாநரா 
அவர்களுக்கு நறுமணத்கதயும்  அந்த அழகிய முத்கதயும் அகடகின்றார், நமலும் 
இகறசவளிப்பாடுகள் பல்நவறு வககப்படும் ெிலநவகளகளில் அது கட்டகள 
மற்றும் ெட்டதிட்டங்களாகவும் ெிலநவகளகளில் அது அறிவுகர நபாதகன 
களாகவும், ெிலநவகளகளில் மகறவானவற்றின் அறிவாகவும்,ெில நவகளகளில் 
உண்கமயான ஆன்மிக ஞானமாகவும், ெில நவகளகளில் அது அல்லாஹ் நம் மீது 
காட்டும் நல்சலண்ணமாகவும் மற்றும்   நமது நகாரிக்கககளின் ஒப்புதலாகவும் 
, ெிலநவகளகளில் அவனுகடய மறுப்பு மற்றும் அதிருப்தியில் சவளிப்பாடாகவும் , 
ெிலநவகளகளில் அவனுகடய அன்பும் அரவகணப்பாகவும்  ெிலநவகளகளில் 
அவனுகடய நகாபம் மற்றும் எச்ெரிக்ககயாகவும்,  ெிலநவகள களில் அது அறசநறி 
ககள நபாதிப்பதாகவும், ெிலநவகளகளில் மகறவான தீகமககள பற்றி அவனிடம் 
இருந்து கிகடக்கும் நுண்ணறிவாகவும் இருக்கிறது. சுருக்கமாக கூறுவசதன்றால் 
 ,நமது நம்பிக்கக இதுவாகும் அதாவது இகறவன் தனது அடியார்களுடன் தான் 
நாடியவர்களிடம் நபெக்கூடியவன் அவ்வாறு நபசும் அவனது சதாடர்பு சூழ்நிகலக்கு 
ஏற்றாற்ப்நபாலும் அகத சபறுபவர் ஆன்மிக நிகலகய சபாருத்தும் மாறுபடுகின்றது. 

 
எப்நபாது இந்த உலகத்தில் இருள் பரவத்சதாடங்குநமா அப்நபாதில்லிருந்து மனிதன் 
பாவத்திலும் தீகமயிலும் மூழ்கிவிடுகின்றான் ,இந்த நநரத்தில் இகறவனின் உதவி 
கிகடக்கவில்கல என்றால் மனிதன் கஷத்தானின் பிடியில்லிருந்து அவர்களாகநவ 
விடுபடுவது மிக கடினமாகிவிடுகின்றது, இந்த ெமயத்தில் அல்லாஹ் அவனது 
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கருகணயாலும் கிருகபயாலும் தனது அடியார்களில் அன்பு மற்றும் விசுவாெம் 
சகாண்ட தான் நாடியவகர தாநன நதர்வு செய்து அவர்க்கு இந்த உலகக வழிநடத்த 
பணிக்கின்றான். 

 
எனநவ ஒரு நபி நதான்றும்நபாது, அவரும் அவகர ஏற்றுக்சகாண்ட உலகத்தின் ஒரு 
பிரிகவ ொர்ந்த மக்களும் அந்த ஓரிகறவனாகிய அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலாகவ 
மட்டுநம வணங்குவார்கள் நமலும் அவனுக்கு எகதயும் இகணகவக்க மாட்டார்கள், 
எனது அருகமயானவர்நள! ஒன்கற மட்டும் நிகனவில் கவத்துக்சகாள்ளுங்கள் ஒரு 
நபி நதான்றும் நபாது தான் அங்கு அநீதிக்கு பதிலாக நீதியும் சகாடுகமக்கும் 
பதிலாக கருகணயும் பிறக்கின்றது, எனநவ ஒரு இகறத்தூதர் மூலநம இகறவன் 
அவருகடய ெித்தத்கதயும் நநாக்கத்கதயும் சவளிப்படுத்துகின்றான், எவர் அவகர 
விட்டு விலகுகின்றார்கநளா அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்கநள அநீதி இகழத்துக் 
சகாள்கிறார்கள், ஆனால் எவர் இதன் பக்கமாக தனது கவனத்கத செலுத்து 
கின்றார்கநளா அவர்கள் அந்த ஏக இகறவனின் அன்கப சபறுகின்றனர், 
நமலும் அவனது நமலான கிருகபயாலும், கருகணயாலும்  அந்த அருள்களின் 
கதவுககள அவர்களுக்காக அவன் திறக்கிறான், இன்னும்  இந்த நமன்கமயான 
அருகள அவர்கள் இம்கமயிலும் மறுகமயிலும் சபறுகின்றார்கள் , நமலும் 
அவர்கநள இவர்களுக்கு பிறகு வரும் ெந்ததியினருக்கு ஆன்மிக நபாதகனகளுக்கு 
முன்நனாடியாகின்றார்கள். 

 
சபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் தனது ஸஹாபிகளுக்கு நபாதித்த இஸ்லாம் இன்று 
எங்நக சென்றது, இந்த உண்கமயான நபாதகனககள ஏற்றுக்சகாள்ளாத சபயர் 
தாங்கிய சமௌலவிகளும் , அஹ்மதியா ஜமாஅத்தின் முல்லாக்களும் ,சபயர் தாங்கிய 
அமீர்களும் அப்பாவி மக்ககள தனது பிடியில் கவப்பதற்காக மார்க்கத்தில் உள்ள 
இகற நபாதகனககள தங்களுக்கு ஏற்றார் வககயில் திரித்து சகாள்ள 
ெிறிதும் தயங்குவதில்கல, இதனாநலநய இகறவன் எங்களுடன் நபசுகின்றான் என்று 
கூறியதற்காக  நம்கம புறக்கணிப்பதில் எந்த வித தயக்கமும் அவர்களுக்கிகடநய 
இல்கல, இன்னும் அவர்களின் நம்பிக்கக எவ்வாறு உள்ளசதன்றால் இப்சபாது 
இகறசவளிப்பாடு சபறக்கூடிய தகுதிகய உகடயவர் கலிபஃஅதுல் மஸீஹ் மட்டுநம 
என்று கூறுகின்றனர், நமலும் இது எந்த அளவிற்கு நபாய்விட்டது என்றால் இது 
தான் உண்கம என்று மார்க்க விவாதங்களிலும் கூற ஆரம்பித்துவிட்டனர், இகத 
எல்லாம் நகட்கும்நபாது இப்சபாது உள்ள இஸ்லாத்தின் மீது ெில ெமயங்களின் 
நமக்கு ெிறிது ெந்நதகம் நதான்ற ஆரம்பிக்கின்றது, நமலும் இப்சபாது உள்ள 
முஸ்லிம்கள் நகடமுகறககள பார்க்கும்நபாது  நிச்ெயமாக உண்கம இஸ்லாத்கத 
பிரதிபலிப்பதில்கல என்பகத நாம் ஒப்புக்சகாண்நட ஆகநவண்டும் ஏசனன்றால் 
இஸ்லாம் எதற்காக நதாற்றிவிக்கப்பட்டநதா அதன் நநாக்கத்கத இப்நபாது அது 
சவளிப்டுத்துவதில்கல. 
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இந்த நநரத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களின் சபான்சமாழிகய நிகனவு படுத்துகின்றான் 
அன்னார் இவ்வாறு கூறினார்கள் அதாவது:- 

“ஒரு காலம் வரும் அப்நபாது இஸ்லாத்தில் அதன் சபயகர தவிர கெறு எதுநம 
எஞ்ெியிருக்காது” 

இப்நபாது இவர்கள் நம்பிக்கக சகாண்டு பின்பற்றி வருகின்ற இவ்வககயான 
இஸ்லாமால் எவ்வாறு அதன் சபான்னான ெமயத்தில் அது சவளிப்படுத்திய ெிறந்த 
தாக்கத்கத நபால் இன்று  ஏற்படுத்துவதில்கல, நமலும் இப்நபாது இவர்களால் தடம் 
பாதிக்கப்பட்ட இஸ்லாமாலும்,இகறவனின் இறுதிமார்கத்தின் பாதுகாவலர்கள் 
என்றும் மார்க்க அறிஞர்கள் என்று கூறிக்சகாள்ளும் இவர்களாலும் நமலும்,  
இவர்களின் மார்க்கத்தின் அகரகுகற விளக்கத்தாலும் ெடங்குெம்பிரதாயங்களும்,அந்த 
மகறத்த சபாற்காலத்தின் இஸ்லாத்தின் நமன்கமகய பார்த்து கவரப்பட்ட 
மாற்றுமத ெநகாதரர்கள் இஸ்லாத்தின் ஏற்றுக்சகாண்டாலும் துரதிஷ்டவெமாக 
அவர்களால் அந்த உண்கமயான இஸ்லாத்தின் நபாதகனகய உறுதியாக பிடிக்க 
முடியவில்கல 
 
நமலும் சபருமானார் (ஸல்) அவர்களின் மற்றுசமாறு நபி சமாழியின் பாகம் நான் 
உங்ககள அகழத்து செல்நவன் அதாவது அன்னார் கூறும்நபாது 
 
“எனது உம்மத் வபாழிந்துவகாண்டிருக்கும் மதழதய கபான்றது இந்த மதழயின் 
முந்தியது சிறந்ததா அல்லது பிந்தியது சிறந்ததா என்று எனக்கு வதரியாது”( 
முஸ்னத் அஹ்மத் திர்மிதீ) 
 
இந்த ஹதீதில் இருந்து மிக சதளிவாக இகறவனின் இந்த இறுதி மார்க்கம் ஆகிய 
இஸ்லாம் ஒவ்சவாரு காலமும் அந்த காலத்திற்கு ஏற்ற எல்கலயில்லா புத்துயிகர 
வழங்குவதற்கான நநாக்கத்கத தன்னுள்நள சகாண்டுள்ளது ,நமலும் திருகுரானின் 
சதளிவான விளக்கத்தின் மூலம் கிகடக்கும் வாக்குறுதி படியும் இகத நமலும் 
வபருமானார் (ஸல்) அெர்கள் உறுதியளித்துள்ள ொக்குறுதியின் படியும் 
அன்னாரின் இதறகபாததனகளுக்கு பாதுகாெர்களாக ொக்களிக்கப்பட்ட 
சரீ்த்திருத்தொதிகள், ஷரியத் அல்லாத நபிமார்கள் மற்றும் அல்லாஹ்ெின் 
பிரதிநிதிகள் கியாமத்து நாள் ெதர ெந்துவகாண்கட இருப்பார்கள். கமலும் 
அல்லாஹ் மிக உறுதியாக அென் இறக்கிய திருகுராதன அெகன 
பாதுகாக்கின்றான் இந்த உறுதிவமாழிதய அென் சூரத்துல் ஹிஜிர்ரில் இவ்ொறு 
கூறுகின்றான் 

 
இந்த (குர்ஆனாகிய) அறிவுதரதய நாகம இறக்கிகனாம். நிச்சயமாக நாகம 

இததனப் பாதுகாப்கபாம் (15: 10) 
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இப்நபாது நகள்வி என்சனவன்றால் அல்லாஹ் அவன் இறக்கிய திருகுராகன 
மனிதனின் உள்ளத்திலும் செயல்வடிவிலும் எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றான் நமலும் அது 

சவறும் எழுத்துக்களாக “கல்வெட்தட” நபால பாதுகாக்கின்றான் என்று 
எடுத்துக்சகாள்ளமுடியுமா இப்நபாது ஒருநவகள இவ்வாறு தான் பாதுகாக்கின்றான் 
என்று இருந்தால் பிற்காலத்தில் தங்ககள முஸ்லீம்கள் என்று வாதம் 
செய்பவர்களிடம் ஒரு நூல் இகல அளவிற்கு கூட உண்கம இஸ்லாம் அவர்களிடம் 
இருக்காது எனநவ இங்நக கூறப்படுகின்ற பாதுகாப்பு என்பது என்ன? 

 
நமலும் சபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் இறுதிநாட்கள்களில் தனது நதாழர்களின் 

ஒத்த காலத்கத அகடவார்கள் என்று முன்னறிவித்துள்ளார்கள், இஸ்லாத்தின் 
முதலில் உதித்த ஒளிக்கதிர் மகிகமயுகடயது இகதநய சபருமானார் (ஸல்) அந்த 
நபிசமாழியில் மகழக்கு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார், நமலும் இந்த அருளுக்குரிய இந்த 
மகழ சதாடர்ச்ெியாக இந்த உம்மத்திற்கு அன்னாரின் காலத்திற்கு பிறகும் நீடிக்கிறது, 
இன்னும் கவனமாக படித்தால் உங்களிலிருந்து உங்களுக்கு பிறகு வரக்கூடியவர்கள் 
யார் என்று அறியலாம், நமலும் அவர்கள் உண்கமயான முஸ்லிம்களாக 
அவர்களுக்கு முன் அவ்வாறு நதாண்றியவர்ககள கிட்டத்தட்ட ஓத்திருப்பார்கள் 
ஆனால்  முழுவதும் அவர்ககள நபால் இருப்பார்கள் என்று கூறுவது கடினம் , 
ஏசனன்றால் இந்த எளியவனின் கருத்தின் படி இஸ்லாத்தின் நதாற்றத்தில் அதாவது 
ஆரம்ப காலத்தின் மகிகம நவறு எந்த காலத்துடனும் ஒப்பிடமுடியாது,இருப்பினும் 
இந்த இறுதி நாட்களில் அந்த ஏக இகறவனாகிய அல்லாஹ் அவனது நபியின் 
மூலம் அந்த மகழக்கு உத்தரவாதம் வழங்குகின்றான், இகதநய அவன் தனது 
திருமகறயில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றான் 
 

கமலும் இதுெதர  அெர்களுடன் கசராத மற்றெர்களுக்கிதடயிலும் (அெதர 
எழுப்புொன்). அென் ெல்லதம மிக்கெனும், நுண்ணறிவுள்ளெனுமாொன். 

(62: 4) 

 
நமலும் ஒரு நபி சமாழியில் இவ்வாறாக கூறப்பட்டுள்ளது:- 
 

 
இன்னுவமான்று,முதன்தமயானெர்கள்,இெர்கள்முதன்தமயானெர்ககளயாெர். 
இெர்ககள (இதறெனுக்கு) வநருங்கியெர்களாொர்கள். கபரின்பத் 
கதாட்டங்களில் (இெர்கள் ொழ்ந்து ெருெர்). முன்னெதரச் கசர்ந்தெர்கள் 
வபருங்கூட்டமாகஇருப்பார்கள். பின்னெதரச் கசர்ந்தெர்கள் சிறு கூட்டமாக 
இருப்பார்கள். (56: 11-15) 
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“ எனது உம்மத்தில் முதல் மற்றும் ககடெி பகுதிகய ொர்ந்தவர்கள் 
ெிறப்புகடயவர்கள், இவர்களுக்கு இகடயில் ெில நகாணல்புத்தியுள்ளவர்கள் 
இருப்பார்கள். என்று கூறியபின்   “ நம் ெநகாதரர்ககள பார்க்க நான் 
ஆகெப்படுகிநறன்” என்று சொன்னார்கள்.மக்கள் (நபித்நதாழர்கள்) , அல்லாஹ்வின் 
தூதநர! நாங்கள் உங்கள் “ெநகாதரர்கள்” இல்கலயா? என்று நகட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “நீங்கள் என் நதாழர்கள் தாம்” என்று அன்னார் 
பதிலளித்தார்கள் 
 
முஸ்லீம் ஹதீத் சதாகுப்பில் உள்ள இந்த நபிசமாழியில் மிக சதள்ளத்சதளிவாக 
இங்நக குறிப்பிடுகின்ற “ெநகாதரர்கள்” என்று சபருமானார் (ஸல்) கூறுபவர்ககள 
அன்னார் பார்த்தநத இல்கல என்பதும் அவர்கள் சபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் இந்த 
உலகத்கதவிட்டு சென்றதிற்கு பிறகு இறுதிக்காலத்தில் நதான்றக்கூடியவர்கள் 
என்பதும், இன்னும் பல்நவறு விளக்கங்களில் இங்நக குறிப்பிடப்படும் “ெநகாதரர்கள்”  
இறுதிக்காலத்தில் நதான்றக்கூடியவர்கள் என்பதும் சதளிவாகின்றது. 
 
எனகெ திருகுரானும் நபி வமாழியும் எதிர்காலத்திலும் இதறத்தூதர்கள் 
கதான்றுொர்கள் என்பததகய மிகத்வதளிொக சுட்டிக்காட்டுகின்றது, கமலும் 
இதறெனால் கதர்வு வசய்து இனி ெரக்கூடியெர்கள் இறுதிகெதத்தத 
வகாண்டுெந்த காத்தமுன் அன்பிய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்களின் 
பிம்பமாகவும் அன்னாருக்கு இதறென் அருளிய உண்தமயான கபாததனக்கு 
புத்துணர்வு ெழங்குபெர்களாகவும் ெருொர்கள், கமலும் அல்லாஹ் இந்த 
கபாததனக்தகயும் ொழ்தக வநறிமுதறகதளயும் மறுதம ெதர பாதுகாப்பதாக 
உறுதிவமாழி அளித்துள்ளான் 
 
நான் உங்களிடம் நமநல கூறிய ஹதிதுகளில் ஞானத்திலிருந்து, எத்தகனநயா 
முஸ்லீம் அகமப்புகள் அவர்களுக்கிகடநய எண்ணற்ற கருத்து நவறுபாட்கட 
சகாண்டுள்ளனர். நமலும், அதில் உள்ள எந்த அகமப்பும் நபிநய கரீம் (ஸல்) 
அவர்களுடன் அவர்களின் ஸஹாபிகள் வாழ்ந்துநபால் அல்லது சபருமானார் (ஸல்) 
அவர்கள் தனது இதயத்துக்கு இதயமாக ெந்திக்கவிற்கும் அந்த “ெநகாதரர்கள் 
நபாலவும் இல்கல, ஏசனன்றால் இவ்விவரண்டிருக்கும் அவர்கள் வாழும் காலத்தில் 
ஒரு அல்லாஹ்வின் நபியின் ஆன்மிக அருளின் கீழ் வரமால் இது ொத்தியமற்றது. 
 
இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்கத நான் உங்களுக்கு சதளிவுபடுத்த 
விருப்புகின்நறன் அதாவது ஜமாஅத்துல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாம் என்பது ஒரு புதிய 
மார்க்கம் அல்ல, என்பகத நீங்கள் அகனவரும் நன்றாக நிகனவில் 
கவத்துக்சகாள்ளுங்கள் ,நமலும் இந்த ஜமாஅத் இஸ்லாத்தில் பிரிவிகனகய 
ஏற்படுத்துவற்காகவும் நதான்ற வில்கல ,மாறாக அந்த ஏக இகறவனாகிய 
அல்லாஹ் தனது மகிகம வாய்த்த அந்த இஸ்லாத்கத மீண்டும் உருவாக்குகின்ற 
ஒரு கருவியாக இகத எழுப்பியுள்ளான். 
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எனநவ நான் உங்களிடம் மீண்டும் சதளிவுபடுத்துகின்றான் இந்த ஜமாஅத் ஒரு புதிய 
மார்க்கத்கத தன்னுள் சகாண்டுவரவில்கல, மாறாக இதன் சபயர் அதாவது 
ஜமாத்துல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாம் திருக்குரானில் மார்க்கம் என்பதற்க்கு என்ன 
சபயர் விளக்கப்ட்டுள்ளநதா அல்லது அறிவிக்கபட்டுள்ளநதா அந்த சபயரின் 
மறுவடிவமாகும், இந்த மறுவடிவத்கத மீண்டும் இந்த காலத்தின் இகறவனால் 
நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட எளியவனான என் மூலமாக இகறவழிகாட்டலின் கீழ் 
அருளியுள்ளான், நமலும் ஜமாஅத் உல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாம் என்ற இந்த 
சபயகர இகறவனால் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அவனின் இந்த காலத்தின் 
கலீபத்துல்லாஹ் ஆன இந்த எளியவனுக்கு அவநன வழங்கியுள்ளான், அந்த ஏக 
இகறவநன இதன் சபயகர கவத்து அவனுகடய  அடியாகனயும் அவநன நதர்வு 
செய்வகத விட ெிறந்த அருள் நவறு என்ன இருக்கமுடியும், நமலும் அவன் இந்த 
அருளுக்குரிய முதலீகட அந்த தூய தீநன இஸ்லாத்கத மீட்சடடுக்கும் நநாக்கத்தில் 
செய்துள்ளான், இப்சபாது எத்தகனநயா முஸ்லீம் அகமப்புகள் இஸ்லாத்தில் 
மாறுபட்ட காநணாட்டத்தினாநலா அல்லது அவர்களின் ெில நம்பிக்கககளின் 
அடிப்பகடயில் அவர்களின் அகமப்புகளுக்கு பல்நவறு நவறுபட்ட சபயர்ககள 
தாங்களாகநவ கவத்துக்சகாள்கின்றனர், ஆனால் நம்மிகடநய அந்த ஏக 
இகறவனாகிய அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலாவின் சவளிப்பாடுகளும் அவனால் 
நியமிக்கப்பட்ட அவனது கலீபாவும் நமலும் அவனால் சபயரிடப்பட்ட அகமப்பும் 
இருக்கும்நபாது இவ்வகக அகமப்புகளின் நதகவ என்ன இருக்கிறது என்பகத 
ெிந்தித்து பாருங்கள், நமலும் அல்லாஹ் அவனது இகறவஹயீிகய அனுப்புவதன் 
மூலநம அவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஜமாத்கத மற்றவற்றிலிருந்து நவறுபடுத்திக் 
காட்டுகின்றான், எனது அருகமயானவர்கநள இந்த சதாடர் மூலம் என்னுகடய 
செய்திகய உங்களுக்கு சதளிவாக விளக்கிவிட்நடன் என்று நிகனக்கின்நறன். 
 
நான் அல்லாஹ்விடம் துஆ செய்கின்நறன், அவன் முஸ்லிம்களுக்கு 
உண்கமகயயும் அவர்கள் அந்த நமலாக நநாக்கத்கத ஒளிரூட்டும் சதளிவான 
கருத்துக்களின் வழியாக சபற செய்வானாக, இதன் மூலமாக அல்லாஹ் நம்மிடம் 
என்ன நாடுகிறான் என்பகத நமக்கு புரியசெய்வானாக ,நமலும் நாம் எல்லாவிதமான 
கஷத்தானின் ஈர்ப்பில்லிருந்து முற்றிலும் விலகி அவனிடம் முழுகமயாக 
அர்ப்பணிக்க செய்வானாக, இதன்முலமாக அவகன அறிந்து அவனுகடய இருப்பின் 
ஆனந்தத்கத அகடநவாமாக, இன்னும் அவனால் நதர்சதடுக்கப்பட்ட இகற 
அடியார்களின் சபாதுவான பணியான மனித இனத்கதயும் ஆன்மிகத்கதயும் 
பாதுகாப்பானாக இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆமீன் 
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எனநவ ெநகாதரர்கநள ஒரு இகற தூதர் வருககயின் நநாக்கம் “ஐனுல் யகீன்” 
ஆகும் இறுதியாக மஸீஹ் (அகல) அவர்களின் கூற்றுடன் முடித்து சகாள்கின்நறன் 
நிகறவு செய்கின்நறாம். 
 

முழுதமயான இதறஞானம் வபறும் ெழி 
 

அன்புமிக்க நண்பர்ககள! இதறெனுதடய கநாக்கங்களுக்கு 

எதிராக எெனாலும் கபாரிட முடியாது. இதறெனின் தூய 

தூதர்களுக்கு இதறென் புறமிருந்து கிட்டும் இல்ஹாம் 

(இதறயறிெிப்பு)தான் முழுதமயான இதறஞானத்திற்கான 

ெழியாகும் என்பதத நிதனெில் வகாள்ளுங்கள். அந்த அருட்கடலான 

இதறென் தனது இல்ஹாம் எனும் அருதள அதடத்து தெத்து 

உலகத்தத ஒருகபாதும் அழிெிற்குள்ளாக்க நாடெில்தல. மாறாக 

தனது இல்ஹாம் என்னும் இதறயறிெிப்பின் ொசல்கதள 

என்வறன்றும் திறந்கத தெத்திருக்கின்றான். ஆனால் அெற்தற 

அெற்றிற்குரிய சரியான ெழியின் மூலகம கதடகெண்டும். 

அப்கபாதுதான் அெற்தற எளிதில் வபறமுடியும். அந்த ஜெீநீர் 

ொனத்திலிருந்து இறங்கி அதற்ககற்ற இடத்தில் 

கதக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஜெீநீதர அருந்துெதற்கு, நீங்கள் 

எப்படியாெது அந்நீரூற்தற அனுகி அதில் உங்கள் உதடுகதளப் 

பதித்து அந்த ஜெீநீதர மனநிதறகொடு பருகுங்கள். 

 

          ( இஸ்லாமிய நபாதகனகளின் தத்துவ ஞானம்) 

 

 
 

இன்ஷாஅல்லாஹ் உங்கள் அதனெருக்கும் அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா 
அருள்புரிெனாக ஆமீன் 

 



 

   

 

வெளியீட்டு 

அமீர், 

ஜமாஅத் தமிழ்நாடு 

03.05.2020 
 

PHONE:+917502272774 
EMAIL:jusai.tn@gmail.com 

            

 
 

மதிப்புக்குரிய 
சககாதரர்களின் 

 
ககள்ெிகளுக்கு 
எங்கள் பதில் 
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நான்காெது ககள்ெி:- 

ஃபிர்அவ்ன், காரூன், அபு ஜஹ்ல், அபு லஹப்,லலக்ராம், அப்துல்லாஹ் ஆத்தம் 

லபான்ற எதிரி ?? யாரும் இல்லலயா? லகள்வி லகட்டவர் மதிப்புக்குரிய 
சலகாதரர் மமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப் 

பதில்: 

இந்த லகள்விக்கு பதில் அளிக்கும் முன் இன்ஷாஅல்லாஹ் நபிமார்களின் 
உண்லமயான வாதத்லத திருக்குரானில் அடிப்பலடயில் பார்க்கலாம். 

வானவர்கலள நாம் உண்லமயுடலன இறக்குகின்லறாம் (என்பது அவர்களுக்குத் 

மதரியாதா?) லமலும் அந்த லநரத்தில் (நிராகரிப்பவர்களாகிய) அவர்களுக்கு 

காலக்மகடு அளிக்கப்படுவதில்லல. ( திருக்குர்ஆன் 15: 9 ) 

 

இதில் நாம் லமலும் கவனிக்க லவண்டியது என்னமவன்றால் வஹயீின்  தரம் 

அதலன மபறக்கூடியவரின் ஆன்மீக நிலலலய மபாறுத்து உள்ளது, இது 

எவ்வாறு என்றால் நபிமார்களுக்கு இறங்கும் வஹயீின்  தரமும் சாதாரண 

மனிதருக்கு இறங்கும் வஹயீின்  தரத்திற்கும் மிக மபரிய வித்தியாசம் உள்ளது. 

இன்னும் கூற லபானால் இலறவனின் வார்த்லதயின் தரம் ஒரு  நபிக்கும்  

நபிக்கும் இலடலய லவறுபடுகிறது, லமலும் வஹயீின் தரம் அந்த நபியின் 

ஆன்மீக நிலல அவரின் திறனுக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றது ‼‼ 

இதனால் தான் திருகுரானின் வார்த்லதகள் மாமபரும் நபியான நபிமார்களில் 

சிறந்த நபியான ஹஸ்ரத் முஹம்மது (ஸல் ) அவர்கள் மீது இறங்கி உள்ளது 

(தப்பிஸிர் திருகுரான் 15:9, Five -volume commentary -page no:1572) 

இன்னும் ஹசரத் முனரீ் அஹ்மத் (அலல) அவர்கள் ஒருலபாதும் காத்தமுன் 
நபிய்யனீ் ஹசரத் முஹம்மத் முஸ்தபா (ஸல்) மற்றும் காத்தமுள் குலபா 
ஹசரத் மிர்சா குலாம் அஹ்மத் (அலல) அவர்களின் உயர்வான நிலல என்று 
(நஊதுபில்லாஹ்) வாதம் மசய்யவில்லல.  
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இது சம்பந்தமாக ஹஸ்ரத் முஹஹயதீன் அல் கலீஃபத்துல்லாஹ் 
முனரீ் அஹமத் (அஹல)  கூறும்லபாது இந்த இடத்தில் நான் உங்களிடம் 

மதளிவு படுத்துகின்லறன் நான் அந்த புனித நபி எம்மபருமான் (ஸல்) அவர்கலள 

லபான்ற பரிபூரண முழுலமமபற்றவன் என்று ஒருலபாதும் நான் கூறவில்லல, 
ஆனாலும் அந்த ஏக இலறவன் என்லன ஒரு சிறிய முஹம்மத்தாக 
முயற்சி வசய்யும் வபாருட்டு என்ஹன கதர்வுவசய்துள்ளான் லமலும் 
அன்னாரின் அடிசுவற்லற பின்பற்றுவதன் மூலம் அன்னாரின் உம்மத்தில் 
நபியாக ஒரு சரீ்திருத்தொதியாக தகுதிலய  மபற்று இஸ்லாம் மற்றும் 
முழுமனித சமுதாயத்லதயும் சீர்த்திருத்த நான் வந்துள்லளன். நிச்சயமாகவும் 
உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் கூறிக்மகாள்கின்லறன்  நான் எனது எஜமானார் 
தூய நபி மபருமானார் (ஸல்) அவர்களின் கணுக்காலில் உயரத்தின் நிலலலய 
கூட நான் ஒருலபாதும் எட்டவில்லல,லமலும் அல்லாஹ் என்லன ஆதாம் 
என்றும் தாவூது என்றும் அலைத்துள்ளான் என்பதன் அர்த்தம் நான் என் 
எஜமானர் மபருமானார் (ஸல்) அவர்கலள விட உயர்ந்தவன் அல்லது 
சிறந்தவன் என்றில்லல, லமலும் நான் ஒரு புதிய மார்க்கத்லத 
மகாண்டுவந்துள்லளன் என்பதும் இல்லல, மாறாக இதன் அர்த்தம் அல்லாஹ் 
என்லன இன் நபிமார்களின் குணஇயல்புடன் அனுப்பியுள்ளான், என்பதும் 
ஏலனய நபிமார்களின் சிறப்புகலளயும் என் மூலமாக பிரதிபலிக்கின்றான் 
என்பதாகும்.அலவ நூறு சதவதீம் இல்லாவிட்டாலும் அவன் என் லதாலின் மீது 
லவத்துள்ள லவலலலய நான் சிறப்புடன் மசய்வதற்க்காகலவ அவன் இவ்வாறு 
மசய்கின்றான். 

மாறாக அன்னாலரா அவர்களின் நிைலாக உள்ளார்கள். எனலவ நபியின் 
ஆன்மீக நிலலலய மபாறுத்லத அவர்களின் வஹயீின் தரம் மற்றும் 
அவர்களின் எதிரிகளின் நிலலயும் உள்ளது. இதற்கு நம்முன் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டாக மபருமானார் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தின் எதிரிகளுக்கும் 
ஹசரத் மஸீஹ் (அலல) அவர்களின் காலத்தின் எதிரிகளுக்கும் மிகப்மபரிய 
லவற்றுலம உள்ளது என்பலத அறியலாம்.  

லமலும் ஹசரத் மஸீஹ் மவூது (அலல) அவர்கள் வாதம் மசய்யும் 
ஒருவரின் உண்லமத்தன்லமலய அறிய நமக்கு சிறந்த வைிகாட்டல்கலள 
வைங்கியுளார்கள். 

ஒன்று. அறிலவப்பயன்படுத்துவது, அதாவது ஒரு இலறத்தூதர் வருகிறா 
மரன்றால், அந்தக்காலம் அப்படிப் பட்ட ஒருவர் வரலவண்டிய லதலவயு 
லடயதாய் இருக்கின்றதா? இல்லலயா என்பலதத் தீர்மானிப்பது. இதன்படி 
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தற்கால மக்களின் நிலல ஒரு சீர்திருத்தவாதியின் லதாற்றத்லத லவண் 

டிக்மகாண்டிருப்பதா என்பது பற்றி சிந்தலன மசய்வதாகும். 

 
இரண்டு மசன்ற கால இலறத்தூதர்களின் முன்னறிவிப்புக்கள் மசன்ற கால 

இலறத்தூதர்களில் எவராவது, பின் வர இருப்பவர் குறித்து அதாவது 

இக்காலத்தில் ஒருவர் லதான்றப்லபாவது பற்றி முன்னறிவிப்புச் மசய்துள்ளனரா 

இல்லலயா என்று பார்க்க லவண்டும்.  

 

மூன்றாெது, வானத்தின் அலடயாளங்கள். (Urdu- Roohani Khazain, Volume 20, Page 241) 

 
இம்மூன்று அலடயாளங்களும், இலறவனால் அனுப்பப்பட்டவலரப் பிரித்தறி 
வதற்கு மதான்றுமதாட்லட நிர்ணயிக்கப் பட்டலவயாகும். அன்பர்கலள! இலறவன் 

உங்கள் மீது கருலண கூர்ந்து என்லன மமய்ப்படுத்த லமற்கண்ட மூன்று 

அலடயாளங்கலளயும் ஒன்று லசர்த்துள்ளான். விரும்பினால் நீங்கள் ஏற்றுக் 

மகாள்ளலாம் அல்லது ஏற்றுக் மகாள்ளாமல் இருக்கலாம். என்று அன்னார் மிக 

மதளிவாக வைிகாட்டி உள்ளார்கள்  

 

முதலாவது லகள்வியின் படி ஒரு சீர்த்திருத்தவாதியின் லதான்றும் காலம் 

என்பலத அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களும் மஸீஹ் (அலல) அவர்களும் ஹசரத் 

முஸ்லிஹ் மவூது (ரலி) அவர்களும் ஒவ்மவாரு நூற்றாண்லட 

குறிப்பிடுகின்றார்கள், லமலும் மிக மதளிவாக ஒவ்மவாரு நூற்றாண்டு முடியும் 

லபாதும் மனிதனின் ஆன்மீக நிலலபற்றி மதளிவாக விளக்கியுள்ளார்கள் 

 

ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மமௌவூது (அலல ) லபாதிக்கின்றார்கள் :- 

 

ஒவ்மவாரு *நூற்றாண்டும்* கடக்கும் லபாது  மக்களிலடலய ஆன்மீக 

லசாம்பறித்தனம் , அறியாலம, தீலன அவமதிப்பது லபான்ற  எல்லா விதமான 

ஒழுக்க பலஹனீங்கள் மற்றும்  நீதியில் நலடமுலற தவறுகள் லபான்றலவ  

ஏற்படுகின்றன,  இந்த அறியாலமயான பருவம் *இலலயுதிர்காலத்லத* 

லபான்றது  ஆனால்  இதன் பிறகு ஒரு காலம் ஆரம்பமாகின்றது அதுலவ  *வசந்த 

காலமாகும்* இந்த பருவலதத்தான் நமது அருலம நபி மபருமானார் (ஸல்) 

அவர்கள் ஒவ்மவாரு  *நூற்றாண்டின்  தலலலமயிலும் ஒரு முஜத்தித் 

லதான்றி* ஈமானுக்கு புத்துணர்வு வைங்குவதாக கூறிகின்றார்கள்   (Urdu- Malfoozat, 

Volume 5, Page 118) 
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மாநபி (ஸல்)விவரித்தது லபால ஒவ்மவாரு  நூற்றாண்டும் மார்க்கத்தின் 

நம்பிக்லக பாதிக்கப்படும்லபாது அலத புதுப்பிப்பதற்க்காக அல்லாஹ் ஒரு 

சீர்திருத்தவாதிலய அனுப்புவான் . சீர்திருத்தவாதிகலள அனுப்பும் இந்த 

நலடமுலற மற்றும் அவனது இந்த வாக்குறுதிலய Surah Al-Hijr verse 10 

(திருகுர்ஆன் 15:10) ல் கூறியுள்ளான்(Malfoozat – Volume 2, (New Edition), Page 355-

356) 
 

லமலும் இந்த ஹசரத் முஸ்லிஹ் மவூது (ரலி) அவர்களின் தப்பிஸிர்லர அறிந்து 

மகாண்டாள் இவ்வாறு லதான்றும் சீர்திருத்தவாதிகள் யார்? அவர்களின் 

வருலகயின் லநாக்கம் லமலும் அவர்களின் வருலகயின் மதாடர் இந்த இறுதி 
இலறலவதம் இந்த உலகத்தில் உள்ளளவில் வந்துமகாண்லட இருப்பார்கள் 
என்பலத அறியலாம். 
 
இந்த  (குர்ஆனாகிய) அறிவுஹரஹய நாகம இறக்கிகனாம். நிச்சயமாக நாகம 

இதஹன பாதுகாப்கபாம். 

என்று உறுதியளித்தது லபால் அதன் எழுத்துக்கலள மட்டுமல்லாமல் அதன் 

உண்லம கருத்லதயும் (ரூலஹயும்) பாதுகாக்கின்றான். லமலும், இந்தப்பணிலய 

ஒவ்மவாரு லநரத்திலும் முஸ்லிம்களில் இருந்து இலறவனால் எழுப்பப்படும் 

மார்க்க சீர்திருத்தவாதிகள் மூலம் மசய்கின்றான். இந்த மார்க்க சீர்திருத் 

தவாதிகலள இஸ்லாமிய மசால்வைக்கில் “முஜத்தித்கள்” என்று அலைக்கப் 

படுகின்றார்கள். இவ்வாறு இலறபுரத்திலிருந்து லதான்றும் முஜத்தித்மார்கள் 

இலறவனிடமிருந்து ெஹஹீய மபற்று திருக்குர்ஆனின் வார்த்லதகளுக்கு 

உண்லமயான மற்றும் விரிவான விளக்கத்லத வைங்குகின்றனர். இவ்வாறு 

லதான்றும் முஜத்தித்மார்கள் மற்ற மார்க்கத்திலும் அந்த மார்க்கத்தின் லவதம் 

அலத பின்பற்றுபவர்களுக்கு வைிகாட்டும் வலர வந்து மகாண்டிரு 

ந்தார்கள்.ஆனால் எப்லபாது இஸ்லாம் லதான்றிவிட்டலதா அதற்கு பிறகு  மற்ற 

அலனத்து மார்க்கங்களும் மற்றும் லவதங்களும் முடிவுக்கு வந்து விட்டன. 

ஏமனன்றால் அலவ அலனத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்காக அல்லது 

ஒரு குறிப்பிட்ட லநரத்திற்க்காக அருளப்பட்டிருந்தது. எனலவ இங்லக 

முஜத்தித்மார்கள் லதான்றுவது முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. லமலும் திருக்குர்ஆன் 

ஒன்லற இப்லபாது உலகப்மபாதுமலறயாக ஓர் வாழும் லவதமாக உள்ளது. எனலவ 

இலறவனிட த்திலிருந்து லதான்றும் இத்தலகய மார்க்க சீர்திருத்தவாதிகள் 

ஆகிய முஜத்தித்மார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மட்டும் லதான்றிக்மகாண்லட 

யிருக்கின்றார்கள். தப்ஸீரில் பக்கம் 1263-1264(ஆதாரம் english w/5 vol. 

Commentary alislam.org) 

http://alislam.org/
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இவ்வாலற நாம் வாழும் காலத்தில் இலறவனால் 15 வது நூற்றாண்டில் 

முஜத்தித்தாக எழுப்பட்டவலர ஹஸ்ரத் முனரீ் அஹ்மத் அஸீம் 

(அஹல) அவர்கள்,அன்னார் இந்த நூற்றாண்டின் இலறவஹயீின் மூலம் 

திருகுர்ஆன் விளக்கவுலரலய அல்-அஸீம் தஃப்ஸீரூல் குர்ஆன் என்ற மபயரில் 23 

பாகங்களாக எழுதியுள்ளார்கள்.அல்ஹம்துல்லாஹ் ,  

இறங்கிய இலறவஹ(ீ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” 

 

அன்னாரின் முஜத்தித் வாதத்லத பற்றி லமலும் அறிய காண்க 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2015/01/a-mujaddid-after-promised-massih.html, 

 https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/divine-manifestation-in-mauritius.html,  

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/05/the-khalifa-of-islam-title-and-tasks.html 

லமலும் முன்னறிவிப்பின் அடிப்பலடயில் அவர்களால் வைிநடத்த பட்ட 
உண்லம இஸ்லாம் இன்று நூற்றாண்டின் முஜத்தித்மார்களின், கிலாபாத்த்லத 
முஹம்மதிய்யாவின் கலீபாத்துல்லாஹ் வருலகயின் மற்றும் மஸீஹ் 
மார்களின் வருலகயின் கதலவ அலடத்துக்மகாண்டு இந்த நபிமார்கள் 
அல்லாத கலீபாமார்கள் அதாவது கலீஃபதுல் ரசூல்கள் வருலக மதாடரும் 
என்ற நம்பிக்லகக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மஸீஹ் (அலல) கூறிய உயிருள்ள 
இலறஇருப்பின் ஆணி லவரான வஹ ீஅவர்களுக்கு வரவில்லல என்பதால் 
சில சாக்குலபாக்குகலள கூறி இன்னும் கூறுவமதன்றால் வஹ ீவருகின்றது 
ஆனால் மசால்லமாட்லடாம் என்ற நிலலக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டனர். இந்த 
காலத்லத தான் ஹசரத் மஸீஹ் மவூது (அலல) அவர்கள் இவ்வாறு 
குறிப்பிடுகின்றார்கள் 

ஒவ்மவாரு புதிய நூற்றாண்டிலும், ஒரு புதிய உலகம் ஆரம்பமாவலத  

லபான்றதாகும். ஆகலவ, உண்லமயான இலறவனாக  இருக்கின்ற இஸ்லாத்தின் 

இலறவன், ஒவ்மவாரு நூற்றாண்டின் திருப்பத்திலும்  குறிப்பாக இந்த 

நூற்றாண்டின் தலலலமயில்  ஒவ்மவாரு புதிய உலகிற்காகவும் புதிய 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2015/01/a-mujaddid-after-promised-massih.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/divine-manifestation-in-mauritius.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/05/the-khalifa-of-islam-title-and-tasks.html
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அலடயாளங்கலள மவளிப்படுத்துகீன்றான்., அதிலும் குறிப்பாக 

நம்பிக்லக(ஈமான்) மற்றும் லநர்லம ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி, பல 

இருள்கலளக் மகாண்டிருக்கின்ற அத்தலகய நூற்றாண்டின் தலலலமயில்   
ஆரம்பத்தில், நபியின் பிம்பமாக எழுப்புகின்றான் (உருது- ரூஹானி கலசன், 

மதாகுதி 5, பக்கம் 246-247) 

 

மிக துல்லியமாக இந்த நூற்றாண்டில் அல்லாஹ் தனது சீர்த்திருத்த 
வாதிலய தனது கலீபத்துல்லாஹ்லவ எழுப்பியுள்ளான் லமலும் 
திருமலறயில் அவன் கூறியதுலபால் அவனது கலீபாலவ ஆலவலன 
எழுப்புகிறான் 

"இன்னி ஜாய்லுன் பில் அர்ஜி கலீபா " (“நிச்சயமாக நான் பூமியில் ஒரு 
பிரதிநிதிஹய(கலீபாஹெ ) அஹமக்கப் கபாகிகறன்)” (அல்குர்ஆன் : 2:31)) 

கடந்த திங்கள் கிைலமயில் இறங்கிய இலறவஹயீில் கூட அல்லாஹ் 
அன்னாலர ஆதம் என்று அலைத்துள்ளான் 

திங்கட்கிழஹம 27 ஏப்ரல் 2020 அன்று 1: 45 மணிக்கு லுஹர் 

வதாழுஹகக்குப் பிறகு (3 ெது கநான்பில்) 

 
 

Bismillah hir rahman nir raheem 

 

“ஆதம் தன்னுஹைய  காலத்தில் கலீஃபத்துல்லாொக இருந்தது கபான்கற 

நீரும் இக்காலத்தின் கலீஃபத்துல்லாொக உள்ளரீ்கள். நான் உமக்கு 
அருள்புரிகொம், உம்ஹம பாதுகாப்கபாம், உமக்கு வெற்றிஹய ெழங்கு 
கொம் . இன்று ஒரு அருளுக்குரிய நாளாகும். கமலும், மக்கள் 

உங்களுஹைய குஹறகஹள மட்டுகம உங்களிைம் 

காண்கிறார்கள். ஆனால், நான், நீங்கள் என் மீது வகாண்டுள்ள அன்ஹப  

மட்டுகம உங்களிைம் காண்கின்கறன். கமலும், நான் உங்களுஹைய 

குஹறகஹள சிறிதுசிறிதாக நற்குணங்களாக மாற்றிெிடுகொம். நீங்கள் 

இப்பூமியின் அரசராக ஆகிெிட்டீர்கள். நான் என்னுஹைய அரியஹணயின் 

ஆட்சிஹயயும் உங்களுக்குக் கற்பிப்கபன்”.  

 

 

எனலவ மிக மதளிவாக ஒருவர் வரும் காலகட்டம் என்பலத அறியலாம், லமலும் 

இரண்டாவது முன் மசன்ற தூதர்களின் தீர்க்கதரிசனம் ஹசரத் மிர்சா குலாம் 
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அஹமத் (அலல) அவர்களுக்கும் இந்த தீர்க்கதரிசனத்திற்கு நூற்றாண்டில் 
லதான்றும் முஜத்தித் பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் லமலும் ஹசரத் முனரீ் 
அஹ்மத் ஆசிம் (அலல) அவர்களின் வருலகலய பற்றி லமலும் 
முன்னறிவிப்புகள் இந்த காலத்லத லமலும் உறுதி படுத்துகின்றது 

அன்னார் தனது வருலகலய பற்றி கூறும்லபாது 

…ஹிஜ்ரி 1400 லிருந்து 20 அல்லது 30 ெருைங்கஹள கூட்டிக்வகாள்ளுங்கள் 

அப்கபாது உங்களிஹைகய மஹதி கதாற்றுொர்....(ஆதாரம்: Qalda bin Zayd bin 

Baraka, Qalda bin Zayd bin Baraka, Asma Masalik Li Ayyam Al-Mahdi: Malik Li Kul Al-Dunya Bi Amr 

Allah El-Malik, p.216)) 

லமலும் இந்த ஹதீதின் அறிவிப்பாளர் அபூ ஹுலரரா(ரலி)ஆவார்கள் லமலும் 

இந்த நபிமமாைி பற்றி கலீஃபத்துல்லாஹ் (அலல) அவர்கள் கூறும்லபாது:--  நபி 
(ஸல்) அவர்களின் இந்த முன்னறிவிப்பு எனது வருலகலய உறுதி மசய்கின்றது 
என்று வாதம் மசய்து உள்ளார்கள். (https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/divine-

manifestation-in-mauritius.html)  

இந்த நூற்றாண்டில் தனது உண்லமத்தன்லமகாகா மவளிப்பட்ட வானத்தின் 
அலடயாளங்கலள பற்றி ஹஸ்ரத் முனரீ் அஹ்மத் அஸீம்(அலல) அவர்கள் 

தன்னுலடய வருலகக்கான இலறவனின் மாமபரும் அத்தாட்சிகளில் ஒன்றாக 

மதாடச்சியாக லதான்றும் இரத்த சந்திரன் மற்றும் சூப்பர் மூன் பற்றி அன்னார், 

ஒவ்மவாரு நூற்றாண்டில் மட்டுலம லதான்ற கூடிய இந்த அறிய நிகழ்வு இந்த 

நூற்றாண்டில் இமாம் ஆக லதான்றியுள்ள தனது வருலகக்கான 

இலறஅலடயாளமாகும் என்று கூறியுள்ளார்கள்.இந்த அத்தாட்சிகலள பற்றி 
அன்னார் கூறும்லபாது: 

ஆககெ, பார்ஹெயும் மழுங்கி;சந்திரனின் ஒளியும் மங்கி;சூரியனும் 

சந்திரனும் ஒன்று கசர்க்கப்பட்டுெிடும்கபாது.{ திருகுரான் 75:7-10} 

ொனத்திலும் பூமியிலும் இரத்தம் அக்கினி புஹகஸ்தம்பங்களாகிய 

அதிசயங்கஹளக் காட்டுகென்.கர்த்தருஹைய வபரிதும் பயங்கரமுமான நாள் 

ெரும் முன்கன சூரியன் இருளாகவும், சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும் 

(ஹபபிள்பஹழய ஏற்பாடு JOEL 2:30-31) 

கர்த்தருஹைய வபரிதும் பிரகாசமுமான நாள் ெரும் முன்கன சூரியன் 

இருளாகவும், சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும் (ஹபபிள் புதிய ஏற்பாடு ACTS 

2:20) 

(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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திருக்குர்ஆன்,லபபிள் மற்றும் மற்ற இலறலவதங் களும் இந்த நிகழ்வுகள் 

பூமியில் இலறவனால் லதர்மதடுக்கப்பட்ட தூதர் உங்களிலடலய உள்ளார் 

என்பலத முன்னறி விக்கின்றது. நான் எனது நாட்டின் இந்துக்கள் மற்றும் 

தமிழர்களிைம் எனது வருலகலய பற்றி உலரயாற்றும் லபாது,லமலும் 

முக்கியமாக அவர்களின் முக்கிய பண்டிலகயான தீபாவளியின் லபாதும் இந்த 

நிகழ்வுகள் லதான்றியது, இன்னும் சில நிகழ்வுகள் ஒவ்மவாரு நூற்றாண்டிலும் 

மட்டுலம நிகைக்கூடியலவ. லமலும் 01.09.2016 அன்று மிக நீண்ட சூரிய கிரகணம் 

ஏற்பட்டது. லமலும் இதற்கு பிறகு இந்த நிகழ்வு 2200 ஆண்டிற்கு பிறலக நிகழும். 

இந்த நிகழ்வுகள் 2014 -2015 ல் சரியாக யூதர்களின் புனித நாட்களில் 

லதான்றியுள்ளது 

(https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/04/total-eclipses-during-ramadan-great-sign.html, 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/02/on-super-blue-blood-moon-2018.html 

 

இப்கபாது இந்த தருணத்தில் கூை வசன்ற ஆண்டு ககரானா ஹெரஸ் பற்றி 
அன்னாருக்கு வெளிப்பட்ை ெஹயீில் ஒன்று உங்கள் பார்ஹெக்கு, இந்த 
ெஹி அன்னாருக்கு 20.07.2019 அன்று அரபி மற்றும் கிரிகயால் வமாழியில் 
இறங்கியது 

Bismillah hir rahman nir raheem 

 

After Tahajjud prayers Saturday 20 July 2019 17 Dhul-Qaddah 1440 AH 

 

 

Fatawakkal ‘alallaah. Innaka ‘alal-Haqqil mubeen. Innaka laa tusmi- 

‘ul-mawtaa wa laa tusmi-us-summaddu-‘aaa-‘a izaa wallaw mudbireen. Wa 

maaa anta bihaadil-‘umyi an-zalaalatihim. ‘In tusmi-u ‘illaa may-yu’-minu bi- 

Aayaatinaa fahum Muslimuun. Wa izaa waqa-‘al-Qawlu ‘alayhim ‘akhrajnaa 

lahum Daaabbatam-minal-‘arzi tu-kallimuhum ‘annannaasa kaanuu bi- 

‘Aayaatinaa laa yuuqinuun. 

தஹஜ்ஜுத் மதாழுலகக்கு பிறகு அரபி மற்றும் கிரிலயால் மமாைியிலும் 
இறங்கிய மவளிப்பாடு  

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/04/total-eclipses-during-ramadan-great-sign.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2018/02/on-super-blue-blood-moon-2018.html
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மபாருள்:- நீங்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் நம்பிக்லக லவயுங்கள் நீங்கள் 
உண்லமயாகலவ உண்லமயின் மீது இருகிண்றரீ்கள் உங்களால் 
இறந்தவர்கலள மசவிலயற்க மசய்ய முடியாது லமலும் முதுகு பின்னால் 
திரும்பிய அத்தலகய மசவிடர்கலள உம்மால் லகட்கும்படி மசய்யவியலாது, 
இன்னும் குருடர்கலள உம்மால் அவர்களின் தவறுகளில் இருந்து லநர்வைி 
மசலுத்த முடியாது ஆனால் எவர்கள் உம்முலடய அலடயாளங்கள் மீது 
நம்பிக்லக மகாள்கிறார்கலளா லமலும்  உம்முடன் தங்கலள முஸ்லிம்களாக 
அர்ப்பணித்து இருக்கின்றார்கலளா அவர்கலளலய உம்மால் சீர்திருத்த முடியும் 
லமலும் அவர்களின் (நிராகரிப்பாளர்கள்) மீது அவர்களின் வாக்கு மநருங்கும் 
லபாது பூமியில் இருந்து ஒரு பிராணிஹய நாம் 
வெளிப்படுத்துகொம் மக்கள் நம் அலடயாளங்களில் நம்பிக்லக 

மகாள்ளாதலத அதற்குக் காரணம். ஆதாரம் காண்க :- http://jamaat-ul-sahih-al-

islam.com/jusai2019/rev_hmaa_20jul19.pdf 

இந்த நூற்றாண்டின் மாமபரும் எச்சரிக்லக மசய்யும் வஹ ீ இதன் 

உண்லமத்தன்லமலய நாம் வாழும் இந்த காலத்தில் ஒவ்மவாரு மனிதனும் 

அவன் அரசனானாலும் சரி பிச்லசக்காரனானாலும் சரி உணர முடிகின்றது .இந்த 

பூமி இதுவலர கண்டிராத மாமபரும் இலற அலடயாளத்லத பார்த்த பிறகும் 

நம்மிலடலய இலறவனின் இந்த நூற்றாண்டின் தூது மசய்தி மீது நம்பிக்லக 

மகாள்ளாமல் இருப்பது நிச்சயம் ஆச்சரியத்திற்குரியது. 

எனலவ ஒரு வாதம் மசய்பவர்ரின் உண்லமத்தன்லமலய அறிய மதளிவான 

வைிகாட்டல் இருக்க வாதம் மசய்பவரின் வாதத்லத குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் 

லவறு புனிதர்களின் வாதத்துடன் ஒப்பிடுவது எவ்வாறு சிறந்த லதர்வாக இருக்கும். 
இருப்பினும் ஒரு நபி லதான்றும்லபாது நிச்சயம் அவர் லதான்றும் சமுதாயத்தில் 

எதிரிகள் இருக்கத்தான் மசய்கின்றார்கள். 

இது பற்றி ஹஜ்ரத் மூனரீ் (அலல( அவர்கள் குறிப்பிடும் லபாது: ஒவ்மவாரு 

முலற அல்லாஹ் தனது லதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட அடியாலர இவ்வுலகிற்கு 

அனுப்பும்லபாதும், ஃபிர் அவ்ன், அபு ஜஹ்ல், நம்ருத், யூதா லபான்ற அத்தலகய 

(தீய) மக்களின் எழுச்சியும் உருவாகி விடுகின்றது.ஆகலவ இந்த சகாப்தத்திலும் 

இவ்வாறான நிறங்கலள.  மகாண்டுள்ள தவரிலைப்பவர்களும்  பிறந்து 

உள்ளனர்.அவர்களிடம் காணப் படுகின்றன கர்வம், ஆணவம்,தீய திட்டங்கலள 

மசயல் படுத்துவது, மக்கலள அடிலமகள் லபான்று நடத்துவது,தான் லதான்றி 
தனம், ஆணலவா லபச்சு, மபாது மக்கள் நிதி யிள் லமாசடி,( மசாந்த 

http://jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2019/rev_hmaa_20jul19.pdf
http://jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2019/rev_hmaa_20jul19.pdf
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விஷயங்களுக்கு உபலயாகித்தல்),புறம் லபசுதல்,நபி (ஸல்) அவர்களின் மிம்பரி 

ல்(ஜும்மா லமலடலய) மபாய் லபசுதல்,இவற்றின் அடிப்பலடயில் அவர்கள் 

மமாரிசியஸ் முன்னால் அமீர் ஆமீன் ஜொகிர் அெரது முல்லாக்கள் 

நெனீ காலத்தின் ஃபிர் அவ்ன் என்று பல முலற அறிவித்து உள்ளார்கள் 
லமலும் அவரின் தூது மசய்திலய சமுதாய புறக்கணிப்பு மூலம் லகயாளும் 
நிசலம ஜமாஅத் பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 
 
லமலும் அன்னாரின் இந்த நூற்றாண்டின் வாத எதிரிகளான அப்துல் கப்பார் 

ஜம்பா மற்றும் நாசீர்அஹ்மத் சுல்தானின் குறிப்பாக நாசீர் அஹ்மத் சுல்தான் 

லபான்றவர்கலள அன்னார் முபாஹிலா மூலம் என்லறா அைித்து விட்டார். 

ஆதாரம் காண்க  

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/response-to-dr-rashid-jahangiri.html#more 

https: https://sahih-al-islam.blogspot.com/2019/08/eid-ul-adha-sermon-2019.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2019/07/dawat-i-allah-calling-people-to-god-i.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2019/05/prophecies-tests-of-faith.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2019/02/fourth-caliph-and-divine-signs.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2017/10/divinely-revealed-prayers-ii.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2016/03/disasters-and-renewal-of-faith.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2016/01/15-years-of-divine-manifestation.html 

//sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/05/truth-about-whispering-campaign.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/03/janbah-sahib-allah-does-not-like.html              

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/friday-10-and-new-massih.html     

 

 

  

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/response-to-dr-rashid-jahangiri.html#more
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html
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https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html
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https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/04/corruption-in-ahmadiyya-jamaat-i.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/05/truth-about-whispering-campaign.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/03/janbah-sahib-allah-does-not-like.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2011/06/friday-10-and-new-massih.html
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ஐந்தாெது ககள்ெி:- 

மிஸ்டர் முனரீ் அவர்களுக்கு எந்த மமொழியில் வஹ ீவருகின்றது ககள்வி 
ககட்டவர் மதிப்புக்குரிய சககொதரர் மமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப். 
 

பதில்: 
வஹி மூலம் அல்லது திரரக்குப் பின்னொலிருந்து அல்லது தன் கட்டரையினொல் தொன் 

விரும்புவரத எடுத்துரரப்பதற்கு (வொனவர்களுள்) ஒரு தூதரரத் தான் அனுப்புெதன் 

மூலகமயன்றி, அல்லாஹ் எந்த மனிதருடனும் கபசுெதில்ரல. நிச்சயமொக அவன் 

உயர்ந்தவனும், நுட்பமொன ஞொனமுள்ைவனுமொவொன்.இவ்வொகற நொம் எமது கட்டரை 
யின் மூலம் உமக்கு மகத்தொன வஹிரய இறக்கிகனொம். கவதம் என்றொல் என்ன 
மவன்பரதயும், நம்பிக்ரக என்றொல் என்னமவன்பரதயும் நீர் அறியொமலிருந்தீர். ஆனொல் 

நொம் அதரன (அந்த இரறயறிவிப்ரப) ஒைியொக ஆக்கியுள்கைொம். அதன் மூலம் எம் 

அடியொர்களுள் நொம் விரும்புபவருக்கு கநர்வழி கொட்டுகிகறொம். நிச்சயமொக நீர் (மக்கரை) 

கநரொன வழியின்பொல் மகொண்டு வருகின்றரீ்.( திருக்குர்ஆன் 42: 52-53 ) 

இந்த வசனம் அல்லொஹ் தனது தூதரின் வஹியின் மூலம் தன்ரன மவைிப்படு 
த்துகிறொன், கமலும் நபிமொர்களுக்கு இறக்கும் வஹகீ்கும் சொதொரண மனிதனுக்கு 
இறங்கும் வஹ ீமற்றும் கனவிற்கு என்ன வித்தியொசம் உள்ைது ஏமனன்றொல் கனவு 
மற்றும் ஒரு சில வஹ ீஇன்னும் சிலகரா எங்களது துஆக்கள் கபூல் ஆகின்றது 
என்பதால் நபியின் கதரெ என்ன என்ற ககள்ெிரய எழுப்புகின்றனர். 

கொத்தமுள் குலபொ ஹசரத் மஸீஹ் மவூது (அரல) அவர்கள் சிறந்த முரறயில் 
விைக்கி உள்ைொர்கள் இந்த வழிகொட்டல் இந்த நூற்றொண்டில் ஒரு கதரவயொன 
ஒன்றொக உள்ைது. 

மற்ற மக்கரை விட வலிமொர்கள், (இரறகநசர்கள்) நபிமொர்கள் (இரற தூதர்கள்) 
ஆகிகயொரின் இரறயறிவிப்புகளுக்கும், ஆன்மீகக் கொட்சிகளுக்கும் என்ன சிறப்புத் 
தன்ரம இருக்கிறது என்ற சந்கதகங்கைிலும், ஐயப்பொடுகைிலும் மூழ்கியி ருக்கின்ற 
மக்கைின் சந்கதகங்கரையும் நீக்க விரும்புகிகறன். ஏமனனில் நபிமொர்கள், 
வலிமொர்களுக்கு மரறவொன மசய்திகள் கிரடக்கின்றன என்றொல், மற்றவர்களுக்கும் 
தொன் சில கநரங்கைில் கிரடக்கின்றன. இன்னும் மசொல்லப் கபொனொல், சில தீய 
நடத்ரதயுரடயவர்களுக்கும், மிக கமொசமொன நடத்ரதயுரடயவர் களுக்கும் 
உண்ரமயொன கனவுகள் வருகின்றன. இன்னும் கூறப்கபொனொல், சில 
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கீழ்த்தரமொனவர்களும், தீகயொர்களும் தமது சில கனவுகரைக் கூறுகின்றனர். 
கரடசியில் அரவ நிரறகவறுகின்றன. எனகவ, தம்ரம நபி (இரற தூதர்) என்கறொ , 
அல்லது சில குறிப்பிட்ட தரத்ரத மகொண்ட நபர் என்கறொ கருதுகின்ற இத்தரகய 
வர்களுடன், தீய நடத்ரதகைிலும், புகழ் மபற்று விைங்குகின்ற துர் நடத்ரதயுரடய 
மக்களும் அடங்குவர் என்றொல், இரற தூதர்களுக்கும், இரற கநசர்களுக்கும் என்ன 
சிறப்பு எஞ்சியிருக்கிறது? என சிலர் ககட்கின்றனர்.அதற்கு விரடயொக நொன் கூறுவது 
என்னமவன்றொல், உண்ரமயில் இந்தக் ககள்வி, எந்த அைவுக்கு தன் உண்ரம 
நிரலரமரயக் மகொண்டிருக்கிறகதொ அரவ அரனத்தும் உண்ரமயொனதும், 
சரியொனதும் ஆகும். கமலும் ஜிப்ராயீலிய ஒளியின் 46-ஆெது பகுதி முழு 
உலகிலும் பரவி இருக்கிறது. மசொல்லப்கபொனொல், கவசிகைின் குழுரவச் கசர்ந்த 
மிகவும் துர் நடத்ரதயுரடய- தன் இைரமரய முழுவதும் தீய நடத்ரதயிகலய 
கழித்த ஒரு மபண், சில கநரத்தில் உண்ரமயொன கனரவப் பொர்த்து விடுகிறொள் 
என்பது அனுபவத்தில் அறிந்த உண்ரம என்பது வரர நொன் ஏற்றுக் மகொள்கிகறன். 
இத்தரகய மபண் இரவில் குடித்து விட்டு அந்நிய ஆணுடன் படுக்ரகயில் கிடக்கும் 
கபொது கூட ஏதொவமதொரு கனரவப் பொர்க்கிறொள். அது 
உண்ரமயொகி நிரறகவறியும் விடுகின்றது என்பது 
இன்னும் ஆச்சரியமொன விஷயமொகும்(குறிக்ககொள் 
பற்றிய விைக்கம் பக்கம் 73)  

இரறவனின் தூய உரரயொடல் என்னும் அருரைப் 

மபற்றவர்கள் அவர்கள் மூலம் அசொதொரண நிகழ்ச்சிகள் 

நிகழ்கின்றன. அவர்களுரடய துஆக்கள் மபரும்பொலும் 

ஏற்றுக்மகொள்ைப்படுகின்றன. அவர்கள் மசய்யும் 

துஆக்களுக்கு இரறவனிடமிருந்து மிகுதியொக பதில்கள் 

கிரடக்கின்றன. இவ்விடத்தில் சில அறிவனீர்கள், 

தொங்களும் உண்ரமயான கனவுகள் 

காணப்தாலும், சில சமயங்களில் தங்களின் 

துஆக்களும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுெதாலும், 

சிலகெரள, ' இல்ஹாம்' வபறுெ தாலும், 

எங்களுக்கும் இரறத் தூதர்களான 

நபிமார்களுக்கும் என்ன கெறுபாடு உள்ளவதன்றும் ெினவுொர்கள். இதற்குக் 

கொரணம் என்னமவனில், அெர்களின் கருத்தின்படி இரறெனுரடய நபி 
ஏமாற்றுகிறெராககொ, ஏமாற்றப்பட்டெராககொ இருக்கிறார். ஒரு சாதாரண 

ெிஷயத்தில் வபருரமயடிக்கக் கூடியெர்; மற்றெர்களுக்கும் அெருக்குமிரடகய 

எந்தெித ெித்தியாசமுமில்ரல. இந்த எண்ணகம ஆணவமுரடய ஒன்றொகும். 

இதனொல் மக்கைில் பலர் இக்கொலத்தில் அழிவுக்குள்ைொகின்றனர். ஆயினும் 
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உண்ரமரயத் கதடுகின்றவர்களுக்கு, இப்படிப்பட்ட ஐயங்கள் எழுமொனொல் மதைிவொன 

பதில் தர முடியும். அதொவது, இரறவன் தன் தனிச்சிறப்பொன அருைொலும் 

அருட்மகொரடகைொலும் ஒரு கூட்டத்ரத கதர்ந் மதடுத்து அவர்களுக்கு தன் ஆத்மீக 

அருைின் மபரும்பகுதிரய வழங்கியுள்ைொன் என்பது ஐயத்துக்கிடமில்லொத ஒரு 

உண்ரமயொகும். எனகவ எதிரிகைொன இக்குருடர்கள், எப்மபொழுதும் நபிமொர்கரை 

மறுப்பவர்கைொக இருந்த கபொதிலும் அவர்கரை இரறத்தூதர்கள் மவன்கற வந்துள்ைனர். 

கமலும், அவர்களுக்கும் இரறத்தூதர்களுக்குமிரடகய ஒரு மொமபரும் கவறுபொடு 

இருப்பரத, அறிவுரடயொர் இறுதியில் ஏற்றுக்மகொள்ளும் அைவு நபிமொர்கைிடமிருந்து 

ஓர் அற்புத ஒளி மவைிவந்து மகொண்டிருந்தது. அந்த கெறுபாட்ரட ஒரு 

எடுத்துக்காட்டின்மூலம் கூற கெண்டுமாயின், பிச்ரச எடுக்கும் ஒருெனிடமும் சில 

நாணயங்கள் இருக்கும்; ஒரு மாமன்னரின் கருவூலத்திலும் நாணயங்கள் நிரம்பி 
இருக்கும். ஆனால் அந்த மாமன்னருக்கு ஒப்பானெராகத் தன்ரனபிச்ரசக்காரன் 

கூற இயலாது'(வலக்சர் ஷியால்ககாட் பக்கம் 34) 

எனகவ ஒருகபொதும் ஒருவர் அவர் ஆன்மிகத்தில் உயர்த்த நிரலயில் இருந்தொலும் 
அவர் ஒரு தூதருக்கு ஓப்பொக மொட்டொர்!!! 

கமலும் இந்த கொலத்தின் இரறத்தூதர் ஹசரத் முனரீ் அஹ்மத் அரல அவர்கள் 
இந்த நூற்றொண்டின் இரறவஹரீய பற்றி குறிப்பிடும் கபொது:- 

இரற மவைிப்பொடுகள் (இரற வஹ ீ ) மதொடர்பொக, ஒரு தவறொன, மிக கமொசமொன 
கருத்தொனது எனது கொலத்தில் அதொவது, இந்நூற்றொண்டில் நிலவி வருகின்றது. 
கமலும் இது மொர்க்கங்கைின் அடிப்பரட அஸ்திவொரத்ரத வலுவற்றதொக ஆக்கிக் 
மகொண்டு இருக்கின்றது. இதன் கொரணமொககவ, மொர்க்கத்தின் மிக முக்கியமொன 
சொரொம்சம் முற்றிலுமொக புரட்சிகரமொக மொற்றப்பட்டு, அதன் விரைவொக இரற 
மவைிப்பொட்டில் ஒரு மதய்வகீ கபமரொைி ஏற்படுவதற்கு பதிலொக, அவ்விடத்தில் மனித 
உள்ைத்திள் உதிக்கும் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும் அதற்கு மொற்றமொக ரவக்க 
ப்பட்டு, இது தொன் சத்தியம் என்று முன்ரவக்கப்படுகின்றது. இன்னும் கூறுவ 
மதன்றொல் இரறமவைிப்பொட்டின் இத்தரகய முற்றிலும் தவறொன விைக்ககம 
மபொதுவொக மக்கைொலும் நம்பப்பட்டும் வருகின்றது. இது எவ்வொறு கதொன்றுகின்றது 
என்றொல், நபிமொர்கைின் முத்திரரயொன காத்தமுன் நபீயீன் முஹம்மது முஸ்தஃபா 
(ஸல்) அவர்கைின் கதொற்றத்திற்கு பின்னர், சுதந்திரமொன சிந்தரனகளும், மற்றும் 
மவகு நீண்ட கொலம் கடந்துவிட்ட கொரணத்தினொலும், உலகிலுள்ை மபரும்பொலொன 
மக்கள் இரற மவைிப்பொடு (இரற வஹ)ீ என்பரத உள்ைத்தில் ஏற்படும் மவறும் 
கற்பரனயொககவ நம்பி வருகின்றனர். அதொவது, இரறவன் ஒரு உயிருள்ைவன் 
அல்ல என்பதொகவும், அவன் மனிதர்கரைப் கபொன்று உலகப் மபொருட்கரைச் 
சொர்ந்துள்ைவன் என்பதொகவும் அவர்கள் நம்பி வருகின்றனர். இக்கொரணத்தினொல், 
அவனொல் வொர்த்ரதகைொல் கபசமுடியொது என்ற நம்பிக்ரக, மற்றும் எண்ணம் வரக் 
கொரணமொக அரமகின்றது. 
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கமலும், நொன் எனது தனிப்பட்ட அனுபவத்திலிருந்து  விைக்குவது என்னமவனில்,      
இரறமவைிப்பொடு   என்பது  வொர்த்ரதகைின் மூலம் மவைிப்படுத்தப்படும் ஒன்றொகும் 
.கமலும், அது வெளிப்படுத்தப்படும் ெிதம் என்பது நிச்சயமானதாகவும், 
சந்கதகத்திற்கு இடமில்லாத ஒன்றாகவும் இருக்கின்றது. அதாெது, ஒரு மனிதன் 
இன்வனாரு மனிதனிடம் கபசுெரதப்கபான்றதாக இருக்கின்றது. அன்றியும், 
இரறமவைிப்பொடு என்பது  வொர்த்ரதகைின் மூலம் மட்டும் மவைிப்படுத்தப் 
படவில்ரல எனில், அது முற்றிலும் சந்கதகத்திற்கு இடமில்லொத ஒன்றொகவும் 
அல்லது முழுரமயொன உறுதித்தன்ரமக்கு வழிவகுக்கக் கூடிய ஒன்றொகவும் 
இருந்திருக்க முடியொது. ஏமனனில், ஒவ்மவொரு மனிதனும் தனக்கு இரற 
மவைிப்பொடு வருவதொக தவறொகப் புரிந்துக்மகொண்டு, தனக்கு வரும் அரனத்து 
மவைிப்பொட்ரடயும் இரற மவைிப்பொடு என்பதொக தவறொக எண்ணிக்மகொண்டு, தொனும் 
ஏமொறுவது மட்டுமின்றி, மனித குலம் முழுவரதயும் வழிக்மகடுத்து மகொண்டு 
இருக்கின்றொர்கள். ஆரகயால், இந்த இரற வெளிப்பாட்டின்  தெறான எண்ணம் 
என்பது உண்ரமயில் பல்கெறு தருணங்களிலும்  நிகழ்ந்துள்ளதாக 
அரமந்துள்ளது. அவ்வொறு இருப்பினும் இரற மவைிப்பொடுகள் மவைிப்படுவதன் 
மூலமொக, பல மொர்க்க சந்கதகங்கள் மற்றும் தவறொனக் கருத்துக்கள் ஆகியரவ 
நீக்கப்படுகின்றன. இந்த இரற மவைிப்பொடுகள் என்பது வொர்த்ரதகைொல் மட்டும் 
மவைிப்படுத்தப்படவில்ரல எனில், ஒரு நிச்சயமற்ற தன்ரமரயயும் மற்றும் 
சந்கதகக்கதவுகரையும் வலுவொக திறப்பதற்கு  இன்னும் கொரணமொக அரமந்து 
இருக்கும். இதனொல், கமலும் இரற மவைிப்பொடுகள் மற்றும் மனித உள்ைத்தின் 
கற்பரனகள் ஆகியவற்றிற்கு இரடயில் எந்த கவறுபொடும் இல்லொமல் கபொயிருக்கும். 
இரறமவைிப்பொடுகள் என்பது அசொதரணமொன மகிரமரயயும் மற்றும் மொட்சிரம 
ரயயும்  மகொண்ட  வொர்த்ரதகைொல்  மவைிப்படுத்தப்படும் ஒன்றொக உள்ைது.  
இன்னும் கூறவதொக இருந்தொல்,இரண்டு மனிதர்களுக்கு இரடயில் நடக்கும் உரர 
யொடரலப்கபொன்கற இரறவனுக்கும்,மனிதனுக்கும் இரடயில்  நடக்கும்  உரர 
யொடலும் உள்ைது இதன் கொரணமொககவ, இரற மவைிப்பொட்ரட மபறும் ஒருவர் 
அந்த உறுதிப்பொட்டின் நிரலரய அரடகின்றொர். அத்துடன், இதுகவ கூடுதலொன 
ஆதொரங்கரையும் மற்றும் வொதங்கரையும் வழங்குவதொகவும் அரமகின்றது.   
 
கமலும் கூறப்கபொனொல், இரறவன் கபசுகின்றொன் என்றொல் அவ்வொறு கபசுவதற்கு 
அவனுக்கு நொவு இருக்ககவண்டும் என்ற ககள்விக்கு,  நொம்  அறிந்திருக்க கவண்டியது 
 என்னமவனில், இரறவன் தொன் நொடியரத மவைிப்படுத்த உலகப் மபொருட்கரைச் 
சொர்ந்துள்ைவனொக இல்ரல என்பதும்,அவன் இந்த பிரபஞ்சத்ரத மபௌதீக ரககள் 
மகொண்டு உருவொக்ககவொ அல்லது மபௌதீக கண்கள் மகொண்டு பொர்க்ககவொ அல்லது 
மபௌதீக நொரவக் மகொண்டு கபசகவொ இல்ரல என்பதுமொகும்.அதொவது, 
 நிச்சயமாக இரறென் கபசுகின்றான் என்று நொம்  கூறும்பட்சத்தில்,  அவன் மபௌதீக 
நொவுகள் மகொண்டு  கபசுகின்றொன்  என்று நொம் மபொருள் மகொள்ைக் கூடொது. 
மொறொக, இரறவன்  இயற்ரகயில்  இத்தரகய அரசவுகரை  உருவொக்கி,  அவற்ரற 
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வொர்த்ரதகைின் வொயிலொக மவைிப்படுத்துவதன் மூலமொக, ஒரு இரறமவைிப்பொட்டு  
கிரடக்கப் மபறுபவரொல்  அரவ  சிறப்பொக மபறப்படுகின்றது. அன்றியும், அவன் 
வொர்த்ரதகைின் கதரவயுள்ைவனொக இல்ரல, மொறொக, இரறமவைிப்பொடு 
மவைிப்படுத்தப்படும் ஒருவகர  அவற்றின் கதரவயுரடயவரொக இருக்கின்றொர். 
அதொவது, இரறமவைிப்பட்டு என்பரத நொன் மவறும் வொர்த்ரதயொக கூறவில்ரல 
மொறொக,  எனது வசாந்த  அனுபெத்தின் ொயிலாக , நான் அந்த மாவபரும் 
அருரள  அரடந்தெனாக உள்களன்  என்கற  கூறுகின்கறன். 
கமலும், அல்ஹம்துலில்லொஹ், இந்த எைியவனொன எனது பிரொர்த்தரனயின் 
விரைவொக,  மமொரீஷியஸில்  இரறவெளிப்பாட்டின் வதாடக்க காலத்தில்,  எல்லாம் 
ெல்ல இரறெனிடமிருந்து  ெழங்கப்பட்ட  இந்த ஆன்மீக ஆற்றலின் 
ொயிலாக, பல்கெறு மக்களுக்கும், எனது ஸஹாபாக்களுக்கும், மற்றும் 
உண்ரமரய கதடுபெர்கள் ஆகிய அரனெருக்கும்  நன்றாக பயனரடய முடிந்தது. 
கமலும்,  இத்தரகய இரற மவைிப்பொடுகள் இன்னமும் கூட அவர்கைொல் மபற 
முடிகின்றது. கமலும்,  அெர்கள் யாருடன் இரணந்துள்ளனர் என்பதற்கு 
இவ்ொறான இரறவெளிப்பாடுககள வதளிொள அரடயாளங்களாக உள்ளன. 
இதற்கு உதொரணமொனது,  ஒரு மலரின் மீது  ஒரு கதனகீ்கு இருக்கும் மதொடர்ரபப் 
கபொன்றதும் மற்றும் ஒரு மரத்தின் மீது  ஒரு கிரைக்கு இருக்கும் மதொடர்ரபப் 
கபொன்றதும் என்று மகொள்ைலொம். அரதப்கபொன்கற,  அறியொரம, மற்றும் பொவங்கைின் 
இருைிலிருந்து உங்கள் அரனவரரயும்  மவைிகய மகொண்டு வருவதற்கொக,  
இக்கொலத்தில்,   உங்களுக்கொக  அல்லொஹ்வொல்  கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ை  சிறப்பொன  

கபமரொைிரய  உருவொக்குபவரும் மற்றும் மதய்வகீ மவைிச்சம் தருபவருமொன 
ஒருவரின்  ஒைியிலிருந்தும் உங்கைொல் ஒைிரயப் மபறமுடியும்.  
 
எனினும், சில கநரங்கைில், உண்ரமயொன இரற மவைிப்பொட்டின் கபமரொைிரய   

மபரும்பொலொக  மக்கள்  உணர்ந்து மகொள்வதில்ரல. அதற்கொன கொரணம், அவர்கள் 
தங்கைது உள்ைங்கரை அதிலிருந்து மூடி மகொள்கின்றனர். அதொவது,  ஒரு வடீு   

என்பது  எவ்வொறு மூடப்பட்ட கதவுகளுடனும், மூடப்பட்ட ஜன்னல்களுடனும் மற்றும் 
இழுத்து மூடப்பட்ட திரரச் சீரலகளுடனும்   இருப்பதொல் இருைொகி விடுகமொ,  அகதப் 
கபொன்ற நிரலகய, ஒரு மூடப்பட்ட உள்ைத்திற்கும் இருக்கும் என்பதற்கு இது 
உதொரணமொக  கூறப்படுகின்றது. இவ்வொறொன நிரலயில், அந்த வடீ்டின் உள்கை 
 சூரிய ஒைி  ஊடுருவிச் மசல்வரத  எவ்வொறு  ஒருவரொல் எதிர்பொர்க்கமுடியும்?  

அகதப்கபொன்கற, ஒருவரின் உள்ைம் மூடப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில்,அந்த இரற 
ஒைிரய  அவரொல்  எவ்வொறு  உட்புறமொக உணர்ந்து மகொள்ை முடியும் என்பதும், 
மற்றும்  அவரர  கநரொன பொரதயில்   எவ்வொறு  அது  வழிநடத்த முடியும் 
என்பதும் எவ்வொறு ஒருவரொல் எதிர்பொர்க்க முடியும்?  
 
கமலும்,  இவ்வுலகில் அல்லாஹ்ெின் பிரதிநிதியாகவும், அல்லாஹ்ெின் 
தூதராகவும் உள்ள  இந்த எளியெனான என் கபான்றெர்களுரடய 
பணியானது, இக்காலத்தில் உங்கள் அரனெருக்குமான  இரறச்வசய்திரய 
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வதரிெிப்பது மட்டுமாகும்.அதாெது, இவ்ொறு அனுப்பப்படும் இெர்களால் 
மனிதர்களின் உள்ளங்கரள திறப்பதற்ககா, அல்லது  ஆன்மீக ஒளிரய அதனுள் 
வசலுத்துெதற்ககா முடியாது. ஆனால் இெர்களால் 
அவ்வொளிரய வெளிப்புறமாக மட்டுகம பரெச் 
வசய்யவும், இன்னும் இரறதூதில் அெர்கரள மூழ்க 
வசய்ய மட்டுகம முடியும். ஆனால், அெர்களுரடய 
உள்ளங்களின் நிரலகரள மாற்றுெதற்கான 
ஆற்றல் அெருக்கு சுயமாக எதுவும் கிரடயாது. 
அதொவது,  அப்பிரகொசமொன கபமரொைிரய  நம்பி, ஏற்றுக் 
மகொண்டுள்ை அவ்விரற மவைிப்பொரட மபறும் 
ஒரு அடியொருக்கு அல்லொஹ்வின் ஆற்றலொலும் மற்றும் 
 நொட்டத்தொலும் உதவி கிரடக்கப் மபறும் வரர, 
அவருக்மகன்று  சுயமொக எந்த ஆற்றலும்  கிரடயொது. 
அதொவது  சில கநரங்கைில்,  அல்லாஹ் தனது 
தூதருரடய உண்ரமத்தன்ரமரய நிரூபிப்பதற்காக,  
இரற வெளிப்பாட்ரட தாராளமாக ஒரு சத்தியத்ரத 
கதடுபெருக்கு  கிரடக்கச் வசய்கின்றான். அத்துடன்,  
அெரர பரிசுத்த ஆெியுடனும் கபச ரெக்கின்றான். 
இவ்ொறு பரிசுத்த ஆெிரய  அெர் அரடெதன் 
மூலம்,அெருக்கு அல்லாஹ்ெின் மீதும், மற்றும் 
 அென் அனுப்பியுள்ள தூதரின்  மீதும் நம்பிக்ரக ஏற்பட்டு,  அந்நம்பிக்ரகரய  

கமலும்  ெலுப்படுத்துெதற்கும் அது காரணமாக அரமகின்றது.  
எனினும் இத்தரகய அருட்மகொரடரயப் மபற்றவர்கள்,  அல்லொஹ்வுரடய தூதரின்  

மீது மபொழியப்படும் இவ்வொறொன இரற மவைிப்பொடுகளுக்கு சொட்சியொகவும் 
இருக்கின்றொர்கள். அத்துடன், அல்லொஹுவின் தூதருரடய 
உண்ரமத்துவத்ரதயும் இரறமவைிப்பொடுகரையும் உறுதிப்படுத்தும் வரகயில் 
தொங்ககை அவ்விரற மவைிப்பொடுகரை  மபறக்கூடியவர்கைொகவும் இருக்கின்றொர்கள். 
அவ்வொறு இருந்தகபொதிலும், சிலகரா இவ்ொறு வபறப்படும் அவ்ெிரற 
வெளிப்பாடுகள் அரனத்ரதயும் தங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வெறும் மாரய 
என்பதாக கருதி,  அரெ அரனத்திலிருந்தும் தங்களுரடய முகங்கரள  அெர்கள் 
 திருப்பிக் வகாள்கின்றார்கள். இதுவொரு மிகவும் ெருந்தத்தக்க ெிஷயமாகும். 
இவ்ொறான  மக்ககள, மக்களில் மிகவும் துரதிர்ஷ்டமானெர் ஆொர்கள். 
ஏமனனில், அவர்கள் சத்தியத்ரத உணர்ந்துக் மகொண்டதன் பிறகும், அச்சத்தியத்ரத 
அசத்தியம்  என்றும் மற்றும் மொரய என்றும் கூறுகின்றொர்கள். இதரனகய,  இரற 
சத்தியத்திலிருந்து தங்கள் முதுகுகரை திருப்புவதற்கு ஒரு சொக்கொகவும் 
கூறுகின்றொர்கள்.  
 
கமலும், நொன் இந்த இரற மவைிப்பொட்டின் தன்ரமரய விைக்குவதன் மூலம், 
மொர்க்கத்தின் மீது மதொடுக்கப்படும் இந்த ஆபத்தொன தொக்குதரல சரிமசய்வதற்கொன 



7 
 

வழிமுரறரயயும் வழங்கியுள்கைன். அதொவது, ஏற்கனகவ மவைிப்படுத்தப்பட்ட மற்ற 
 அரனத்து  கவதங்கைின் தவறொன விைக்கத்தின் அடிப்பரடயில், இரற 
மவைிப்பொடுகள் என்பது மவறும் கற்பரனயொன ஒன்றொககவ உள்ைது. ஆனொல் 

இவ்வொறு மவைிப்படும் இரறமவைிப்பொடுகள் மூலம் தவறொன விைக்கம் என்பது 
முற்றிலுமொக  துரடத்து எறியப்படுகின்றது. ஆரகயொல், இவ்வொறொன இரற 
மவைிப்பொட்ரட மபொறுத்தமட்டில்,  மனிதர்கள்  இவ்வுலகில் வொழ்வதற்கொன  அறிவு 
கிரடக்கப் மபறுவது என்கின்ற விஷயத்ரத இரறவனொல் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ை 
அடியொரின் மீது மவைிப்படுத்தப்படும் இரறமவைிப்பொட்டின்  தனித்துவமொன 
தன்ரமயுடன் ஒப்பிடமுடியொது. இவ்வொறொக மவைிப்படத்தப்படும் மவைிப்பொடொனது,  
இரற கதொற்றத்தின் பொதுகொப்பொகவும் மற்றும் உத்தரவொதமொகவும் மசயல்படுகின்றது. 
அத்துடன்,  இவ்விரற வொர்த்ரதகைின் தன்ரம என்பது அரனத்து மனிதகுலத்தின் 
நலனிற்கொக கிரடக்கப்மபறும் ஒரு அருைொகவும் அரமகின்றது.  
 
கமலும், எல்லொம் வல்ல இரறவன்  ஜமாஅத் உல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாத்தின் 
உறுப்பினர்களுக்கு அவனுரடய மநருக்கம்  மற்றும்  அவனுரடய வஹ ீ
ஆகியவற்ரறக்  மகொண்டு  மதொடர்ந்து  அருள்புரிவொனொக. இன்னும் இந்த அருரை 
பற்றி கூறுவமதன்றொல் ஒரு முரற எனக்கு அந்த ஏக இரறவனொகிய 
அல்லொஹ்விடமிருந்து 
 
“அல்லாஹ்ெின் கபவராளியில் மூழ்கி, அெனது கபரன்ரப அருந்துங்கள்” 

 
என்ற  இந்த இரறெஹ ீஅருளப்பட்டது . 

 
ஆககெ,  எனது அருரமயானெர்ககள!! நீங்களும்  அல்லாஹ்ெின் 
கபவராளியில்   உங்கரள  அதிகமாக  மூழ்க ரெயுங்கள். அவ்ொறு 
வசய்யும் பட்சத்தில்,  நீங்கள் அதிகமாக அெனது கபரன்ரப (பானத்ரத) 
அருந்துெரீ்கள்.இன்ஷாஅல்லாஹ் ! ஆமீன்!!! 
 
கமலும் அன்னொருக்கு அரபி ,உருது, கிரிகயொல், பிமரஞ்சு,ஆங்கிலம் 
சன்ஸ்க்ரிட் கபொன்ற பலகவறு மமொழிகைில் வஹ ீஇறங்கி உள்ைது அவற்றில் 
நற்ச்மசய்தி, எச்சரிக்ரக மற்றும் துஆக்களும் அடங்கும். 
 
துஆ ெடிெிலான ெஹ ீசில  
 
அஹ்மதிகைின் இதயத்தில் (எனக்கு எதிரொக) மவறுப்புணர்ரவ ஏற்படுத்துவதற்கொக, 
மமொரிஷியஸில் உள்ை அஹ்மதியொ ஜமொத்  நடத்திய  மவறுப்புணர்வுப் 
பிரச்சொரங்கரைக் கருத்தில் மகொண்டு இந்த எைிய ஊழியரன அல்லொஹ்  
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புறக்கணிக்ககவொ, ரகவிடகவொ இல்ரல. கமலும் எனக்கு வரும் இவ்விரற 
மவைிப்பொடுகள்யொவும் மபொய்யொனரவகள் என்று எண்ணுகிறொர்கள். அதற்கு ஒருப்படி 
கமகலயும் கபொய், இவ்விரற மவைிப்பொடுகள் அரனத்தும் ரஷத்தொனிய 
மவைிப்பொடுகள் என்றும் உறுதி மசய்தொர்கள்-நவூதுபில்லொஹ்! நிச்சயமொக, 
அவர்களுரடய இந்த தீய கபச்சுகள் என்ரனத் துன்புறுத்தியதொல், கமலும் அதிகமொக 
நொன் பிரொர்த்தரனயில் ஈடுபட்டதன் கொரணத்தொல், அல்லொஹ் இதரன   எனக்கு 
அறிவிக்கின்றொன் (அதொவது, நொன் அவனிடம் கூறுவதற்கொக அவகன சில 
துவொக்கரை எனக்கு மவைிப்படுத்தினொன்):         

 
"ரப்பி பஃர்ரிக் ரபனஸ் ஸாதிக்கீன்  ெல் கத்தபீன் அன்த தர குல்ல முஸ்லிஹனீ் 
ெஸ் ஸாதிக்கீன் 
என் இரறொ! உண்ரம மற்றும் வபாய்யிற்கு இரடயில் உள்ள ெித்தியாசத்ரத 
எங்களுக்கு காட்டுொயாக; நீகய உண்ரமயாளர்கரளயும், நன்ரம 
வசய்பெர்கரளயும் அறிபெனாக இருக்கின்றாய்." 
"ரப்பி லா தவ்கினி மினஸ் ஸியாதித் திக்ரா" 
வபாருள் :-""என் இரறொ! என்ரன இழிவுபடுத்தும் எதரனயும் ெிட்டு 
ெிடாதிருப்பாயாக" 
"ரப்பிஷ் ஹிஸ்னி ஃப இன்னல் கவ்மத் தக்ஹகஸானனி ஷுக்ரா" 
வபாருள் :-""என் இரறொ, நீ என்ரன இந்த பரிகசிக்கும் மக்களிடமிருந்து 
காப்பாற்றுொயாக!" 
 
அஹஸிபன் நொஸு அய்யுத்ரகூஹு அய் யகூலூன ஆமன்னொ வஹும் லொ 
யுஃப்தனூன் 

நாங்கள் நம்பிக்ரகக் வகாண்டுள்களாம் என்று கூறுெதனால், அெர்கள் ெிட்டு 
ெிடப்படுொர்கவளன்றும், அெர்கள் கசாதரனக்கு  ஆளாக்கப் படமாட்டாரகள் 
என்றும் மக்கள் எண்ணுகின்றனரா? (இரறமவைிப்பொடுகள்-27 மொர்ச் 2020) 
இத்தரகய அரனத்து மவைிப்பொடுகரை இந்த கிழ்கண்ட இரணப்புகைில் 
நீங்கள் கொணொலொம் 
 
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2020/02/divine-revelations-of-22-january-2020.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/05/divine-revelations-of-khalifatullah.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2020/03/revelations-in-corona-times.html#more 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2018/fseng_29jun18.pdf 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2018/fseng_29jun18.pdf 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2018/fseng_06jul18.pdf 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2020/fseng_13mar20.pdf 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2020/fseng_27mar20.pdf 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/engsection.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2020/02/divine-revelations-of-22-january-2020.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2014/05/divine-revelations-of-khalifatullah.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2020/03/revelations-in-corona-times.html#more
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2018/fseng_29jun18.pdf
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2018/fseng_29jun18.pdf
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2018/fseng_06jul18.pdf
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2020/fseng_13mar20.pdf
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2020/fseng_27mar20.pdf
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/engsection.html
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இன்ஷொ அல்லொஹ் கரடசியொக அன்னொரர அல்லொஹ் நபி என்றும் ரசூல் 
என்றும் அரழத்த உருது மவைிப்பொட்ரட பதிகின்கறன் 
 

 
 

 
 
 
 

H AZRAT MUNIR A HMAD A ZIM A MIR ’ UL M OMENEEN 
A L M ASSIH - E -M AOUD -A L -R ASSOOL - E -N ABIULLAH ( AS ) 

 
Revelation (in Urdu & French) received twice, once in 2004 and the second one 

after the official proclamation of Messiah in October 2010. 
 
 

Ya Massih-e-Maoud-Al-Rassool-e-Nabiullah, 
Munir Ahmad Azim, tamannaé kawno makan. 

O Promised Messiah, Messenger and Prophet of Allah Munir Ahmad Azim, the 
universe as a whole desires to inherit your love. 

Rooho sidqo yaqeen jaané imaan-o-deen. 
You are the coolness of the soul and the essence of faith and religion. 

Raahaté aa’refeen rehmaté a’alameen. 
You are the inspiration of the pious and the benefactor of the universe. 

Dastageeré zaman shaafaaé békassan. 
You are the saviour of all creatures and the intercessor of the poor. 

Toum habeebé Khoudaa ho, Khoudaa ki qassam. 
By Allah, you are surely the most beloved of your Lord. 

Hé toumhin pé ziaa-daa Khoudaa ka karaam. 
May Allah pour down His blessings upon you all the more. 

Haq ké pyaaré haq sé waasil. 
For you are verily the beloved of Allah and closest to Him. 

Toum né mourdon ko jilaayaa. 
You (certainly) have revived the dead. 

Ya Massih-e-Maoud-Al-Rassool-e-Nabiullah, 
Munir Ahmad Azim, tamannaé kawno makan. 

O Promised Messiah, Messenger and Prophet of Allah Munir Ahmad Azim, the 
universe as a whole desires to inherit your love. 

 
 

Munir Ahmad Azim, 
Hazrat Khalifatullah Al-Massih-Al-Maoud 

Jamaat Ul Sahih Al Islam 



 

   

 

வெளியீட்டு 

அமீர், 

ஜமாஅத் தமிழ்நாடு 

05.05.2020 
 

PHONE:+917502272774 
EMAIL:jusai.tn@gmail.com 

            

 
 

மதிப்புக்குரிய 
சககாதரர்களின் 

 
ககள்ெிகளுக்கு 
எங்கள் பதில் 
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ஆறாெது ககள்ெி:- 

நூற்றாண்டு என்பதின் கணக்கக எதன் அடிப்பகையில் செய்வது? ககள்வி 
ககட்ைவர் மதிப்புக்குரிய ெககாதரர் சமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப். 
 

பதில்: 

1.“நூற்றாண்டு”- நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அெர்களின் உம்மத்தில் ஒரு 

மிக இன்றியமமயாத இடத்மத வபறுகின்றது முதலில் அன்னார் 
முன்னறிெித்த 

ஒவ்வொரு நூற்றாண்டின் தமலமமயிலும் அல்லாஹ்  ஒரு முஜத்தித்மத  

கதான்ற வசய்து மார்க்கத்திற்கு புத்துயிர் ெழங்குொன் 
(அபூதாவூத் 4291) 

இது ெம்பந்தமாக காலத்தின் இமாம், கிலாபாகத முஹம்மதிய்யாவின் கலீபா, கலீபத்து 
ல்லாஹ் ஹெரத் முனரீ் அஹ்மத் (அகல) அவர்கள், ஹெரத் மஸீஹ் மவூது (அகல)  
அவர்களின் கூற்கற கமற்ககாள் காட்டியவாறு இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள்:- மஸீஹ் 
(அமல) அவர்கள் இந்த ஹதீகத பற்றி கூறும்கபாது (ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் 
முஜத்தித்மார்கள் ெருொர்கள் பற்றிய)  இது அமனெராலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 
நபிசமாழி என்றும், ஷாெலி-உல்லாஹ் அவர்களும்  இது நமது கண்மணி நாயகம் 
(ஸல்) அவர்களின் உதட்டிலிருந்து தான் உதித்தது என்று ொன்றுபகிர்கின்றார்கள். இது 
ஹதீத் நூல்களில் மிக சதளிவாக பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது  கமலும் இந்த ஹதீகத 
எவரும் புறக்கணிக்கவில்கல. 
 
இந்த ஹததீ் ஒருகபாதும் வபாய்யானதில்மல மாறாக இது முற்றிலும் 
உண்மமயான ஹததீ் என்பமத நான் உறுதியளிக்கின்கறன். ஒவ்வொரு 
நூற்றாண்டும் ஒரு முஜத்தித் ெருெமத நாம் இவ்ொறு கூறலாம், அதாெதுஒரு 
நூற்றண்டில் நமது வபௌதகீ உடல் குன்றுெமதகபால் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டும் 
ஆன்மிகமும் அதன் இறப்மப சந்திக்கின்றது , எனகெ ஒவ்வொரு நூற்றாண்டு 
கடந்ததும் ஒரு புதிய தமலமுமற உருொகின்றது, இந்த புதிய தமலமுமறக்கு 
ஆன்மிக புத்துயிர் ெழங்க ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் முஜத்தித்மார்கமள 
அனுப்புெது அந்த தூய இமறெனின் சுன்னத்துல்லாஹ் ொஹும். 
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2.“நூற்றாண்டு”- வபருமானார் (ஸல்) அெர்களின் காலத்தின் 

இமாம்களின் ெருமக சம்பந்தமான முன்னறிெிப்பும் நூற்றாண்டுடன் 
வதாடர்புமடயது 
 
நபி (ஸல்) அெர்கள் கூறுகின்றார்கள்:- “இமாமம பற்றி அறியாதெர்களின்  
மரணம் அறியாமமயின் மரணம் ஆகும்”(Page 96 vol. 4 Musnad Ahmad) 

 

கமலும் மஸீஹ்( அமல) அெர்கள் இவ்ொறு கூறுகின்றார்கள்:- 
 
They do not realize that such a thought is altogether sinful because our Holy Prophet(sa) has testified 
to the need for an Imam for every century(Book The Need For The Imam page  5) 
 
இமாம்களின் ெருமகமய மறுப்பது தண்டமனக்குரிய பாெம் 
ஏன்வனன்றால் ஹசரத் முஹம்மத் (ஸல்) அெர்கள் இந்த இமாமின் 
கதமெ ஒவ்வொரு நூற்றாண்டும் கதமெ என்று கூறுகின்றார்கள். 
 
காலத்தின் இமாம் கிலாபாகத முஹம்மதிய்யாவின் கலீபா கலீபத்துல்லாஹ் ஹெரத் 

முனரீ் அஹ்மத் (அகல) அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள்:- 
 
என் அன்பிற்குரியவர்ககள! இதிலிருந்து இஸ்லாத்தின் அழகிய கபாதகனககள 
எடுத்து செல்வத்திற்கு ஆட்ெி அரொங்ககமா , செல்வகமா அல்லது அதிக எண்ணிக்கக 
யிலான மக்ககளா கதகவயில்கல என்பகத சதரிந்து சகாள்ளலாம் மாறாக இந்த 
கவகலக்கு இகறயச்ெம் மற்றும் இகற நம்பிக்கககய கதகவயானதாகும். அல்லாஹ் 
வின் அருளால் இந்த பணிகய ஜமாத் உல் ஸஹஹீ் அல் இஸ்லாம் பலகவறு 
விதமான எதிர்ப்புகள் இருந்தகபாதிலும் இஸ்லாத்தின் தூய கபாதகனககள 
உலகத்தின் பல்கவறு பகுதிகளுக்கும் எடுத்துச்செல்கின்றது, இந்த ஜமாத்தில் உலக 
செல்வச்செழிப்கபா அல்லது அதிக எண்ணிக்மகயிலான மக்ககளா இல்கல மாறாக  

எளிகமயான மிக சொற்ப எண்ணிக்ககயிலான மக்ககள உள்ளனர் இருந்த கபாதும் 
இதன் பணிகய உண்கம இஸ்லாத்கத முழு உலகத்திலும் பரப்பும் பணிகய 
எவராலும் தடுக்கமுடியாது. ஏசனன்றால், இவர்களுைன் அந்ததூய அல்லாஹ்வால் 
நியமிக்கப்பட்ை கலீபஃதுல்லாஹ் உள்ளார் கமலும் அெர் காலத்தின் 
இமாமாகவும் திகழ்கின்றார்.  
(ஆதாரம்:- http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2016/fseng_29jan16.pdf 

 
 
 
 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2016/fseng_29jan16.pdf
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3.“நூற்றாண்டு-திருக்குர்ஆன் கூறும் நூற்றாண்டு 
 
நாம் அெர்கமள (மக்களின்) தமலெர்களாக ஆக்கிகனாம். அெர்கள் நமது கட்டமள 

மூலம் அெர்களுக்கு கநர்ெழி காட்டினர். நாம்,  அெர்களுக்கு நற்வசயல்கமளச் 

வசய்யுமாறும், வதாழுமகமய நிமலநாட்டுமாறும், ஸக்காத்து வகாடுக்குமாறும் 

ெஹியின் மூலம் அறிெித்கதாம். அெர்கள் யாெரும் எம்மம ெணங்கும் 

அடியார்களாககெ ெிளங்கினர். ( திருக்குர்ஆன் 21: 74 ) 

தப்பிஸிர் :- பரிசுத்த குர்ஆன் 2: 125-ல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள பிரார்த்தகனகய நிகற 
கவற்றுவதற்காக இகறவன் இப்ராஹமீின் ெந்ததியினரிைமிருந்து மார்க்க இமாம்ககளத் 

கதர்ந்சதடுத்தான். தம்கமப் பின்பற்றுபவர்களிைமிருந்து ஒவ்சவாரு காலகட்ைத்திலும் 

ஆன்மீக ெீர்திருத்தவாதிககள எழுப்புவது சதாைர்பாக இகதகபான்றசதாரு வாக்குறுதிகய 

புனித நபி(ஸல்) அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்ைது.  

 

(நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் இமறென் இந்த 

உம்மத்திற்கு,அெர்களது மார்க்கத்மத மீட்வடடுக்கும் ஒரு சரீ்திருத்தொதிமய 

நியமிப்பான்-அபூதாவுத்). 

 

இந்த வாக்குறுதியானது பிரபலமான பிரார்த்தகனயிலும் அைங்கி உள்ளது, அதாவது 

தரூதில், அது:- 

அல்லாஹ்கவ! நீ (ஹஸ்ரத்)இப்ராஹமீின் மீது எவ்வாறு அருள்புரிந்தாகயா அது கபான்று 

((ஹஸ்ரத்) முஹம்மது(ஸல்) அவர்களின் மீதும் அருள்புரிவாயாக! ஆன்மீக 

ெீர்திருத்தவாதிகள் (ஹஸ்ரத்) இப்ராஹமீின் ெந்ததியினரிகைகய சதாைர்ந்து 

கதான்றிவந்தார்கள், யூதர்களால் ஈொ(அகல) அவர்கள் நிராகரக்கப்பட்ைதன் மூலம், 

அவர்கள் எல்லா காலத்திற்கும் அந்த அருகள இழந்துவிட்ைார்கள், கமலும் 

கமற்கூறப்பட்ை(2:125) பிரார்த்தகனகய நிகறகவற்றுவதற்கான முன்னறிவிப்பு 

இஸ்மாயிலின் ெந்ததிக்கு மாற்றப்பட்ைது. இஸ்லாத்கத ெீர்திருத்தம் செய்வதற்காக 

ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் ஹஸ்ரத் நபி(ஸல்) அவர்ககள 

பின்பற்றுபவர்களிைமிருந்து ஆன்மீக ெீர்த்திருத்தவாதிகள் இப்கபாது எழுப்பப்ப 
டுகின்றார்கள், அவர்கள் இறுதி காலம் வகர சதாைர்ந்து (அந்த ெீர்திருத்தம்) செய்து 

சகாண்டிருப்பார்கள். தரூத்(ஷரீஃபி)ல் உள்ள பிரார்த்தகனயின் நிகறகவற்றமானது 

இப்ராஹமீ்(அகல) அவர்கள் மீது  ஹஸ்ரத் நபி(ஸல்) அவர்களது கமன்கமகய 

நிகலநிறுத்துகின்றது, ஏசனன்றால் (ஹஸ்ரத்)ஈஸா நபிக்குப் பிறகு இப்ராஹமீின் 

ெந்ததியினரிகைகய ஆன்மீக ெீர்த்திருத்தவாதிகள் கதான்றுவது நிறுத்துப்பட்டு 

விட்ைது,(தற்கபாது) அவர்கள் அவகர(அதாவது நபி(ஸல்) அவர்ககளப்) 

பின்பற்றுபெர்களிமடகய இந்த உலகம் நீடித்திருக்கின்ற ெமர 

வதாடர்ந்து கதான்றிக் வகாண்கடயிருப்பார்கள்!!!! (English w/5 
vol.Commentry(2018) பக்கம்-2101-2111) 
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தரீ்ப்பிற்குரிய இரவு, ஆயிரம் மாதங்கமள ெிட மிகச்சிறந்ததாகும்.  

( திருக்குர்ஆன் 97: 4 ) 

 
The verse, however, embodies an allusion to the appearance of Divine Reformers 
among the Muslims when they would stand in need of them. One thousand months 
roughly make one century and the Holy Prophet is reported to have said that God 
would continue to raise from among his followers, at the head of every century, a 
Reformer who would regenerate Islam and give it new life and new vigour (Mājah). Thus 
väl all (Night of Destiny) may signify the period of each one of these Divine Reformers.  

(English w/5 vol.Commentry(2018) பக்கம்-3415) 
 
(1000 மாதம் என்பது ஒரு கதாராயமாக ஒரு நூற்றாண்மட குறிக்கும் 

இமதகய ஒவ்வொரு நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் இமறென் இந்த 

உம்மத்திற்கு,அெர்களது மார்க்கத்மத மீட்வடடுக்கும் ஒரு சரீ்திருத்தொதிமய 

நியமிப்பான்- இப்பனுமாஜா) 
 
*சபருமானார் (ஸல்) அவர்கள் உயிருைன் இருக்கின்றார்கள்* என்பதற்கான வலுவான 

ஆதாரம் அவன் (அதாவது அல்லாஹ்)  ஒவ்சவாருநூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் 

ஒரு நபகர நியமிக்கின்றான். அவர் இஸ்லாத்கத மரணிப்பதிலிருந்து காப்பாற்றுகின்றார். 

அதற்கு புதிய வாழ்க்கககய வழங்குகின்றார். உலகில் உள்ளவர்ககள அவர்களிைம் 
உருவாகின்ற தவறுகள், பித் அத்துகள்(மார்க்க தில் புதிதாக புகுத்தப்படும் விஷயங்கள்) 

கவன மற்ற நிகலகமகள், கொம்பல்கள் ஆகிய வற்றில் இருந்து அவர் காப்பாற்று 
கின்றார். *இந்த தனிச்சிறப்பு வபருமானார் (ஸல்)* அவர்களுக்கக கிகைத் திருக்கின்றது. 

இது அவர்கள் *உயிருைன் இருக்கின்றார்கள் என்பதற்கான வலுவான ஆதாரமாக 

இருக்கின்றது* . யாரும் அமத எதிர்த்து நிற்கெ  முடியாது. (அஹ்மதி அவ்ர் மகர் 

அஹ்மதி கம கியா ஃபரக் கஹ? ரூஹானி கஸாயின் வதாகுதி 20 பக்கம் 469) 

 

ெககாதரர்ககள ெற்று ெிந்தியுங்கள்‼ *ஒவ்சவாரு நூற்றாண்டிலும் ஆரம்பத்தில்* 

அல்லாஹ் அவனிைம் இருந்து ஒரு ெீர்திருத்தவாதிகய அனுப்புவது அவனது 

வாக்குறுதியாகும் இகத நாம் 14 நூற்றாண்டுகளாக ஏற்று, ஹஸ்ரத் மஸீஹ் சமௌவூது 

(அகல ) அவர்ககள  ஏற்கறாம் ஆனால் *15 வது நூற்றாண்டு சதாைங்கி வாதம் செய்பவர் 

வந்த பின்னும்* ஹஸ்ரத் மஸீஹ் (அகல ) அவர்களின் கபாதகனகய கவனம் அற்று 

இருப்பது ஏகனா⁉ இகறவன் அவனது சுன்னத்கத ஒருகபாதும் மீறமாட்ைான் அவனுைன் 

கபாட்டியிட்டு சவல்லமுடியுமா!! 

 

ஆனால் இந்த கூற்றுக்கு மாறாக இந்த நூற்றாண்டில் ெில தவறான சகாள்கககள் 

நம்மிகைகய நிலவுகின்றன அதாவது கலீபாதுல் ரஸூல் /மஸீஹ்மார்கள் இன்னும் 

குறிப்பாக கூறகவண்டும் என்றால் இந்த நபிமார்கள் அல்லாத கலீஃபாமார்கள் தான் 

முஜத்தித்,காலத்தின் இமாம் என்று நிொமிகளால் முன்கவக்கப்படுகின்றது, ஆனால் 
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அவர்களின் இந்த கூற்றிற்கு எந்த திருகுர்ஆன் வெனமும் முன் நிற்பதில்கல மாறாக ஒரு 

கலீபாதுல் மஸீஹ் அவருக்கு முன் உள்ள கலீபாதுல் மஸீஹ் இறந்ததிற்கு பிறகு கதர்வு 

செய்யப்படுகின்றார். ஆனால் இகறவகனா ஒவ்சவாரு நூற்றாண்டின் தகலகமயிலும் 
இகறவஹ ீமூலம் ஒருவகர அவகன நியமிக்கின்றான். என்பகத அவர்கள் மறந்து 
விட்ைனர். கமலும் நிொமிகள் கவக்கும் மற்றும்சமாரு ஆட்கெபகன ஒவ்சவாரு 
நூற்றாண்டும் பல முஜத்தித்க்கள் வந்துள்ளனர் என்று ஆனால் திருகுரானின் 
அடிப்பகையில் இந்த ஹதீஸ் மிகத்சதளிவாக ஒவ்சவாரு நூற்றாண்டில் 
தகலகமயில் கதான்றும் அந்த முஜத்தித் பற்றி அதாவது அந்த நூற்றாண்டின் 
இமாம்கம பற்றி அங்கக மிகத்சதளிவாக குறிப்பிைப்பட்டுள்ளகத ஏற்க 
மறுக்கின்றனர். அெர்களின் கநாக்கம் இந்த கிலாபாகத ரஸூமல அதாெது 
நபிமார்கள் அல்லாத கலீபாக்கமள இறுதி தரீ்ப்புநாள் ெமர வகாண்டுவசல்ெதில் 
தான் உள்ளது என்பமதயும் நாம் வதளிொக உணரலாம். 
 
இன்னும் மற்றுசமாரு வியக்கத்தக்க ஆட்கெபகன என்னசவன்றால் நிஜாமிகள் 

இகறபுரத்திலிருந்து கதான்றும் முஜத்தித்மார்கள் வாதம் செய்வதில்கல என்ற 
கூற்கற முன் கவக்கின்றனர். ஆனால் திருகுறான் மற்றும் மஸீஹ் (அகல) 
அவர்களின் கூற்றின் அடிப்பகையில் நாம் பார்த்தால் இந்த கூற்றும் தவறானது 
எனபகத அறியலாம். 
 

அந்த இரமெ அது மூடிக் வகாள்ளும் கபாது சான்றாகக் காட்டுகிகறன். அந்தப் 
பகமல அது ஒளி ெசீும் கபாது சான்றாகக் காட்டுகிகறன். ஆமணயும், 

வபண்மணயும் பமடத்தமத 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) 

ெருகின்ற முஜத்தித் ஆன்மீக ஆண்கள் என்ற வபாருள் ெருகின்ற அதாெது 
முஜத்தித்மார்கள் நபிமார்கமள கபான்று ஆன்மீக ஆண்கள் அதாெது ொதம் 
வசய்யும் ஆன்மீக சந்ததி என்று வதளிொக ஹசரத் முஸ்லிஹ் மவூது (ரலி) 
அெர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

கமலும் ஹெரத் மஸீஹ் மவூது (அகல) அவர்கள் ஹகீகத்துள் வஹயீில் அன்னாரின் 

வருககயின் முதல் அகையாளமாக நூற்றாண்டின் முஜத்தித்மார்களின் வருகககய 

பற்றி மிகவும் குறிப்பாக நூற்றாண்டின் தகலகமயில் கதான்றும் இத்தககய முஜத்தித் 
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மார்கள்  தத்தமது காலத்தில் ொதம் வசய்துத்துள்ளனர்  என்று சதளிவாக 

குறிப்பிட்டுளார்கள்( HaqIqatul-WaHI—The Philosophy of Divine Revelation page no:241)  

 
நூற்றாண்டு:- 
ஒவ்வொரு நூற்றாண்டின் தமலமமயிலும் ஒரு முஜத்தித் கதான்றுெர் என்றும் 
அத்தமகய முஜத்தித் ொதம் வசய்ொர்கள் என்றும் அெர்களின் ெருமக இறுதி 
தரீ்ப்புநாள் ெமர வதாடரும் என்பமத திருகுரானின் அடிப்பமடயில் பார்த்கதாம். 
கமலும் நூற்றாண்டு எவ்ொறு கணக்கிடப்படுகின்றது என்பமதயும் இப்கபாது 
பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகம் ஸல் அெர்களும் ஒரு சிறந்த முஜத்தித் ஆொர்கள். 
 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ெிறந்த முஜத்தித் ஆவார்கள் (Urdu- Roohani Khazain, 

Volume 20, Page 206) 
 

அன்னாருக்கு பிறகு ஒவ்சவாரு நூற்றாண்டின் தகலகமயிலும் முஜத்தித்மார்கள் 

கதான்றார்கள் அவர்கள் கதான்றும் காலத்கத பற்றி ஹெரத் முகஹயதீன் அல் 

கலீஃபத்துல்லாஹ் முனரீ் அஹமத் (அகல) அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் அந்த 
நாகள பற்றிய அறிவு எவர்க்கும் இல்கல கமலும் அதன் அறிகவ அவன் 
தன்னகத்கத கவத்துள்ளான் இதன் அறிகவ அவனது மிகவும் சநருங்கிய அவனது 
அன்பிற்குரிய ஹெரத் முஹம்மது ஸல் அவர்களிைம் கூை சவளிப்படுத்த வில்கல 
கமலும் அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகின்றான். 
( https://sahih-al-islam.blogspot.com/2015/10/super-blood-moon-grand-celestial-sign.html) 
 
அவர்கள் உம்மிைம் அந்த கநரத்கதக் (கியாமத்கத) குறித்து அது எப்கபாது வருசமன்று 

ககட்கின்றனர். நீர் கூறுவரீாக! அதகனப் பற்றிய அறிவு என் இகறவனிைகம உள்ளது. 

அவகனயன்றி அதகன அதற்குரிய காலத்தில் சவளிப்படுத்த எவராலும் முடியாது. அது 

வானங்களிலும் பூமியிலும் பாரமானதாக இருக்கும். (கமலும்) அது உங்களிைம் 

திடீசரன்று தான் வரும். அது குறித்து நீர் அதகன நன்கறிந்திருப்பகதப் கபான்று அவர்கள் 

உம்மிைம் ககட்கின்றனர். நீர் கூறுவரீாக: அதகனப் பற்றிய அறிவு அல்லாஹ்விைகம 

உள்ளது. ஆனால் சபரும்பாலான மக்கள் இதகன அறிவதில்கல. 

( திருக்குர்ஆன் 7: 188 ) 

 

இறுதிக்காலம் குறித்து மக்கள் உம்மிைம் ககட்கின்றனர். நிச்ெயமாக அகதப் பற்றிய 

அறிவு அல்லாஹ்விைம்(தான்) உள்ளசதன்று நீர் கூறுவரீாக. கமலும் அந்த கநரம் 

சநருங்கியிருக்கலாம் என உமக்குத் சதரிவிப்பது எது? 

( திருக்குர்ஆன் 33: 64 ) 

 

எனகவ ஒரு நூற்றாண்டிற்கு பிறகு அடுத்த நூற்றாண்டு என்று கணினிகய கவத்து 

நாகள கணிப்பது அறிவார்ந்த ெிந்தகனயாக இருக்காது, மாறாக அல்லாஹ் யாகர 

அவனது வஹியின் மூலம் எழுப்புகின்றான் எப்கபாது எழுப்புகின்றான் என்பகத அவன் 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2015/10/super-blood-moon-grand-celestial-sign.html
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எவரிைமும் அறிவிப்பதில்கல, எனகவ ஒரு நூற்றாண்டு முடிந்து அடுத்த 
நூற்றாண்டுக்கு வாதம் செய்பவகர சபாறுத்கத உள்ளது கமலும் வாதம் செய்யும் 
அந்த புனிதர்கள் அவர்களின் நூற்றாண்கை குறிகய வாதமும்  செய்கின்றனர். 
 
 
இமதகய ஹசரத் ொக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அமல அெர்கள் கூறுகின்றார்கள் 
13 ெது நூற்றாண்டு முடித்து 14 ெது நூற்றாண்டு வதாடங்கியது அந்த ஏக 
இமறொகிய அல்லாஹ் எனக்கு ெஹியின் மூலம் அறிெித்தான் நான் தான் 
முஜத்தித் என்று (கிதாபுல் பரிய்யா பக்கம் 201) 
 
இமதகய ஹசரத் முனரீ் அஹ்மத் (அமல) அெர்களும் கூறுகின்றார்கள்;- 
 
பாருங்கள்! எனது பிறப்பு ஹிஜிரி 1380 அதாெது 14 ெது நூற்றாண்டு ஆகும் 
கமலும் அந்த ஏக இமறென் ஹிஜிரி 1421 அதாெது 15 நூற்றாண்டில் என்மன 
ெஹியின் மூலம் எழுப்பினான் 

இவ்வாகற நாம் வாழும் காலத்தில் இகறவனால் 15 வது நூற்றாண்டில் 

முஜத்தித்தாக எழுப்பட்ைவகர ஹஸ்ரத் முனரீ் அஹ்மத் அஸீம் 

(அமல) அவர்கள்,அன்னார் இந்த நூற்றாண்டின் இகறவஹயீின் மூலம் வாதம் 

செய்துள்ளார்கள் 

இறங்கிய இகறவஹ(ீ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” 

 

 
 
அல்ஹம்துலில்லாஹ், உண்மமமய கதடும் ஒரு இமறகநசருக்கு நிச்சயம் ஒரு 
சிறந்த ஆன்மீக உணொக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்மல, கமலும் 
உங்கள் புரிதலுக்காக அஹ்மதியா ஜமாத்தில் இதுெமர ஏற்றுக்வகாண்ட 
நூற்றாண்டின் முஜத்தித்மார்களின் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது ஜசாக்கல்லாஹ் 
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வெளியீட்டு 

அமீர், 

ஜமாஅத் தமிழ்நாடு 

06.05.2020 
 

PHONE:+917502272774 
EMAIL:jusai.tn@gmail.com 

            

 
 

மதிப்புக்குரிய 
சககாதரர்களின் 

 
ககள்ெிகளுக்கு 
எங்கள் பதில் 
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ஏழாெது ககள்ெி:- 

இஸ்லாம் அல்லாத மாற்று மதத்தினருடன் எவருடன் விவாதம் 

செய்துள்ளார்?? அதன் ஆதாரம் ொன்று தரவும் கேள்வி கேட்டவர் 
மதிப்புக்குரிய ெகோதரர் சமௌலவி- ஜனாப் ஷாஜஹான் சாஹிப். 
 

பதில்: 

அரபி மற்றும் ஹிப்ரு சமாழிேளில் நபி என்ற வார்த்ததக்கு 

இதறபுறத்திலிருந்து சவளிப்பாடுேதள சபற்று தீர்க்ேதரிெனங்ேதள 

வழங்குபவர் என்பதாகும் ,திருக்குரான் நபித்துவத்தின் ேதவு ஒருகபாதும் 

அதடக்ேபடுவதில்தல என்று கூறுேின்றது. இதன் படி நபிதுவம் நபி(ஸல்) 

ேீழ்படிதல் மற்றும் பின்பற்றுதன் முலம்   அல்லாஹ்வின் அருளால் 

மதறவான விஷயத்தத இதறசவளி ப்பாடுேள் மூலம் அறிவிக்ேின்றான், 
எனகவ முஸ்லிம்ேளுக்கு இதத கபான்ற நபிமார்ேள் கதான்றுவதில் 

என்ன தவறு இருக்ேின்றது நாங்ேள் ஒருகபாதும் இதத கபான்ற 

நபித்துவம் ததட செய்யப்பட்டுவிட்டது என்பதத ஏற்றுக் 
சோள்ளவில்தல மாறாே ஷரியத்த்தத சோண்டுவரும் நபித்துவம் முற்று 
சபற்றுவிட்டது அல்லது நபி பின்பற்றாமல் வரக்கூடிய நபித்துவம் 

முற்றுசபற்றுவிட்டது    என்கற கூறுேின்கறாம் ஆனால் நபிதய 

பின்சதாடர்ந்து இதறசவளிப்பாடு சபற்று வாதம்செய்யலாம் அவதர நபி 
என்று அதழக்ேப்படுவது திருகுரானுக்கு மாற்றமானதில்தல இன்னும் 

இவர்ேளின் நபித்துவம் நபியின் (ஸல்)நபித்துவத்தின் பிம்பமாே 

நிழலாேவும் ேருதப்படும்[Brahin-e-Ahmadiyyah, part V, Ruhani Khaza’in, vol. 21, 

pp. 351-352] 
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அன்னாரின் வாழக்தேதய இரண்டு விதமாே பிரிக்ேலாம் அதாவது அன்னாரின் 

அறிவிக்கும் படியான இதறசவளிப்பாட்டிற்கு முன் உள்ள வாழ்க்தே, இந்த 

நூற்றாண்டின் இதறசவளிப்பாட்டிற்கு பின் உள்ள வாழ்க்தே என்று பிரிக்ேலாம். 
அன்னாரின் முன் உள்ள வாழ்க்தே 
தூய்தமயாேவும் மிே ெிறந்த தாயிலில்லா 
ஹ்வாேவும் திேழ்தார்ேள். தனது வயதில் 
இருந்கத அன்னார் இப்பணிதய அதாவது 
அன்னார் “பிறப்பால் இஸ்லாத்தின் கபார் 
ெரீர்” என்று அதழக்ேப்பட்டர்ேள் 
அண்ணரின் தாவா பணிதய நான்ோவது 
ேலீபாதுல் மஸீஹ் அவர்ேகள பல்கவறு 
முதற பாராட்டி உள்ளார்ேள். அன்னாரின் 

விவாதம் ேிருத்துவ கபாதேர்ேள் முஸ்லீம் முல்லாக்ேள் என்று சதாடர்ந்தது 
கமலும் அன்னாரின் கநரடி தாவா பணி இந்து கோவில்ேதளயும் 
விட்டுதவக்ேவில்தல. அன்னாரின் இத்ததேய பணியாள் ெில நாடுேதள 
அன்னார் மஸீஹ் (அதல) அவர்ேளின் வருதேயின் பக்ேம் மக்ேதள 
சோண்டுவந்தது. ஆதாரங்ேதள ேீழ்ோணும் லின்க்குேள் மூலம் அறியலாம் 
 
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2017/02/the-myths-of-hindus.html 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2015/10/super-blood-moon-grand-celestial-sign.html 

http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/books/bkbiohmaa_tam2016.pdf 
 
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2016/lightmoonmag_07jan16.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G9cgxx1jrZU&t=9s 

https://sahih-al-islam.blogspot.com/2017/02/the-myths-of-hindus.html
https://sahih-al-islam.blogspot.com/2015/10/super-blood-moon-grand-celestial-sign.html
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/books/bkbiohmaa_tam2016.pdf
http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai2016/lightmoonmag_07jan16.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G9cgxx1jrZU&t=9s
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அன்னார் இந்த நூற்றாண்டின் இதறசவளிப்பாட்டின் 

வாதத்திற்கு பிறகு இந்த உலேத்தத சூழ்ந்துள்ள 
ஆன்மீே இருதள தனது எழுத்துக்ேள் மூலம் 
கபாக்குவதிலும் நற்ச்செய்தி கூறி தீர்க்ே 
தரிெதனேள் மூலம் உலே மக்ேளுக்கு 
எச்ெரிப்பவர்க்ோேவும் திேழ்ேின்றார்ேள், கமலும் 
பல்கவறு ெமயங்ேளில் மாற்று ெமய மக்ேளுக்கு 
தமது தூது செய்திதய எடுத்து 
தவத்துள்ளார்ேள். தமது நாட்டின் இந்துக்கள் 

மற்றும் தமிழர்களிடம் எனது வருதேதய பற்றி 
உதரயாற்றும் கபாது,கமலும் முக்ேியமாே 

அவர்ேளின் முக்ேிய பண்டிதேயான 

தீபாவளியின் கபாதும் இந்த நிேழ்வுேள் கதான்றியது, 

இன்னும் ெில நிேழ்வுேள் ஒவ்சவாரு நூற்றாண்டிலும் மட்டுகம நிேழக்கூடியதவ. 

கமலும் 01.09.2016 அன்று மிே நீண்ட சூரிய ேிரேணம் ஏற்பட்டது. கமலும் இதற்கு 

பிறகு இந்த நிேழ்வு 2200 ஆண்டிற்கு பிறகே நிேழும். 

 

இந்துமத நம்பிக்தே ெம்பந்தமாே அன்னார் “An Insight into the Sacred Scriptures of 
the Hindu Faith” என்ற புத்தேத்ததயும் ஈஷா அதல இகயசு அவர்ேளின் மரணம் 
ெம்பந்தமாே உண்தமநிதல பற்றியும் புத்தேம் எழுதி உள்ளார்ேள் கமலும் 
இந்த நூற்றாண்டின் ஒரு ேலீபத்துல்லாஹ்வின் கததவ கபான்ற பல்கவறு 
புத்தேங்ேதள எழுதி உள்ளார்ேள். 
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அகத  ெதமயத்தில் இந்த நூற்றாண்டின் இதறசவளிப்பாட்டிற்கும், முந்திய 
இதறசவளிப்பாட்டிற்கும் எதிராே இருபவர்ேதள அல்லாஹ்வின் ேலீபா என்ற 
முதறயில் வாதம் மற்றும் ஆன்மீே கபாதரயும் அறிவித்துள்ளார்ேள். இந்த 

நூற்றாண்டின் இதறவஹயீின் மூலம் திருகுர்ஆன் விளக்ேவுதரதய அல்-அஸீம் 

தஃப்ஸீரூல் குர்ஆன் என்ற சபயரில் 23 பாேங்ேளாே எழுதியுள்ளார்ேள். 
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