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என� அ�ப���ரிய தமி�நா� ஸஹாப�கேள ! அ�லா�

அைல��� வர�ம���லாஹ� வா பர�கா��ஹு!! வ�க��ற

த��க� க�ழைம 25 december இ� வரலா�� ச�ற�� மி�க

�தலாவ� ஜ�ஸா ஸலானாவ��� ந�ெச�த� வழ��வத��

மக���ச��� ெப�ைம�� அைடக�ேற�. இ�த ஜ�சாைவ மிக

ச�ற�த �ைறய�� இைறய�ச� ம��� இைறவ� அவன�

இ�லா�த�� �த�களான ஹ�ர� நப� ஸ�ல�லாஹு

அைலஹ��ஸலா� ஹ�ர� மி�ஸா �லா� அ�ம� (அைல)

ம��� கால�த�� க�ப��லா�வான இ�த எளியவ�

ஆக�யவ�களி� அ��ட� ஏ�பா� ெச�ய�ப���ள�. 

 

எ� அ�ப���ரியவ�கேள! �த�ைமயாக, இ�த ஜமா�த��

அத�கமாேனா� இ�த எளியவனான எ�ைன அதாவ�

க�ப��லா� ம��� இ�த ��றா��� (கால�த��) நப�ைய

ஏ�� ைபய� ெச���ளன�. எனேவ மிக ��க�யமாக ��க�

இைத மனத�� ெகா�ள ேவ��� அதாவ� ஜமாஅ� ஸ��

உ� இ�லா� ஒ� �த�ய ஜமாஅ� இ�ைல. மாறாக இ�

அ�லா� (�ப�) வா� அ��ப�ப�ட "உ�ைமயான

இ�லாமா��" - இ� அ�த பைழய உ�ைமயான இ�லா�த��

மக�ைம�� ம��� நம� அ�ப���ரியவ�� எஜமான�மாக�ய

நப� (ஸ�) அவ�களி� உ�ைமயான ேபாதைனகைள ����

உ�களிைடேய எ��� வ�க��ற�.  

 

ைபய� எ�பத�� " ச�த�ய� ெச�" எ�பதா��. ேம�� இத�

�ல ெசா�"வ��ற�" எ�பதா��.

   ஹ�ர� க�ப��லா� ��� அ�ம�

அைலஹ�� ஸலா� அவ�க�   
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ا اللة اشترى من المؤمنيين أنفسهم وأموالهم بإ لهم الجنة * يقاتلون في سبيل الله :ووغدا علي 

حقا في التورية والإنجيل والفرابي * ومن أوفى بعهده من لافيو و توناللي فاستبروا بيعم الذين 

   بايم به وذلك هو الفوز العظيم

 

(ந��சயமாக அ�லா� �ஃமி�களி� உய��கைள��,

ெபா��கைள�� ந��சயமாக அவ�க��� �வன� இ��க�ற�

எ�ற (அ��பைடய��) வ�ைல�� வா�க�� ெகா�டா�;

அவ�க� அ�லா�வ�� பாைதய�� ேபாரி�வா�க� அ�ேபா�

அவ�க� (எத�ரிகைள), ெவ��க�றா�க�; (எத�ரிகளா�) ெவ�ட��

ப�க�றா�க�. த�ரா�த���, இ�����, ��ஆனி�� இைத�

த��டமா�க�ய ந�ைலய�� வா�களி���ளா�. அ�லா�ைவ வ�ட

வா���த�ைய� �ரணமாக ந�ைறேவ��பவ� யா�? ஆகேவ,

��க� அவ�ட� ெச�� ெகா�ட இ�வாணிப�ைத� ப�ற�

மக���ச� அைட��க� - இ�ேவ மக�தான ெவ�ற�யா��.

(�ரா�- 9:112)

 

ا  َخّلَُفْوَن ِمَن اْلاَْعَراِب َشَغَلـْتنَاۤ اَْمَوالُـنَا َواَْهُلْونَا َفاْسَتْغِفْر لَـنَا  ۚ يَُقْولُْوَن ِباَْلِسنَِتِهْم ّمَ
ُ
َسيَـُقْوُل لََك اْلم

ا اَْو اََراَد ِبُكْم نَْفًعا ؕ بَْل  َن اللِّٰه َشْيـٴًــــا اِْن اََراَد ِبُكْم َضّرً
ِ
ِلُك لَـُكْم ّم

ْ
ْن ّيَم

َ
لَـْيَس ِفْى ُقُلْوِبِهْمؕ ُقْل َفم

ُلْوَن َخِبْيًرا 48:12
َ
ا تَْعم

َ
 َكاَن اللُّٰه ِبم

 

(நப�ேய!) ேபா��� உ��ட� ேச��� வராம�) ப��த�க� வ��ட

நா����ற�� அரப�க�: “எ�க�ைடய ெசா��க��, எ�க�

���ப�க�� (உ�க�ட� வரா�) எ�கைள அ�வ�க�

உ�ளவ�களா�க� வ��டன; எனேவ, ��க� எ�க��காக

ம�னி��� ேகா���களாக!" என� ��வ�. அவ�க�த�க�

இதய�களி� இ�லாதைத� த� நா�களினா� ��க�றா�க�;

“அ�லா� உ�க��� ஒ� ெக�த�ைய நா�னா�� அ�ல�

அவ� உ�க��� ஒ� ந�ைமைய நா�னா��, அத�� எைத��

அவ��ெகத�ராக உ�க���� த��க� ��ய அத�கார� ெப�ற
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ெப�றவ� யா�! அ�ப�ய�ல! அ�லா� ��க� ெச�வைத

ந��ண��தவனாக இ��க�றா�" என� ���. (48:12)

 

"ைபஅ� ெச�வ� நப� (ஸ�) அவ�களி� ��ன�தா��."

அவ�க� அத�கமான சமய�களி� ைபஅ� வா�க���ளா�க�.

ஒ� நப�ெமாழி இ�வா� வ�க��ற�. அ�ஃ� ப�� மா�� அ�

அ�ஜா (ர�) அவ�க� �ற�யதாவ�: நம� ேநச�த���ரிய நப�

(ஸ�)  அவ�க� �ற�னா�க�; 

 

நா�க� ஒ�ப� ேப�, அ�ல� எ��� ேப�, அ�ல� ஏ� ேப�

அ�லா�வ�� �த� (ஸ�) அவ�களிட� இ��ேதா�. அ�ேபா�

அவ�க� "��க� அ�லா�வ�� �தரிட� உ�த�ெமாழி

அளி�க��டாதா?" எ�� ேக�டா�க�. அ� நா�க�

உ�த�ெமாழி அளி�த���த �த�தா��. எனேவ, "அ�லா�வ��

�தேர! நா�க� ��ேப உ�த�ெமாழி அளி��வ��ேடா�" எ��

�ற�ேனா�. ப��ன� அவ�க� "��க� அ�லா�வ�� �தரிட�

உ�த�ெமாழி அளி�க��டாதா?" எ�� (����) ேக�டா�க�.

"அ�லா�வ�� �தேர! நா�க� (ஏ�ெகனேவ) உ�த�ெமாழி

அளி��வ��ேடா�" எ�� நா�க� (த���ப��) �ற�ேனா�.

ப��ன� (��றாவ� �ைறயாக) "��க� அ�லா�வ��

�தரிட� உ�த�ெமாழி அளி�க��டாதா?" எ�� ேக�டேபா�

நா�க� எ�க� ைககைள ��� "அ�லா�வ�� �தேர!

த�களிட� நா�க� உ�த�ெமாழி அளி�க�ேறா�. எத�காக

நா�க� த�களிட� உ�த�ெமாழி அளி�க ேவ���?" எ��

ேக�ேடா�. அத�� அவ�க�, "அ�லா� ஒ�வைனேய ��க�

வழிபட ேவ���; அவ��� எைத�� இைணயா�க� �டா�;

ஐேவைள� ெதா�ைககைள� ெதாழேவ���; என���

க���ப�� நட�க ேவ��� (எ�� உ�த�ெமாழி அளி��க�)"         

ப�ற� அ�வா� உ�த�யளி�தவ�களி� ச�லைர நா� பா��த���
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அவ�களி� ஒ�வர� சா�ைட (வாகன�த�� ேம����)

வ���தா� �ட அைத யாரிட�� எ���� த�மா� அவ�க�

ேக�டத��ைல. (���� 1886) உ�ைமயான ந�ப��ைக ெகா��

ஒ� ���மி�� அ�லா�வா� ேத��ெத��க�ப�ட

நப�மா�களிட� வ��வாச உ�த�ெமாழி எ��காத ந�ைலய��

மரணமைட�தா� (அற�யாைம ம�கைள�ேபால) அவ� ம��த

ந�ைலய�ேலேய மரணமைடவா�. (�காரி , ����)

 

உ�த�ெமாழி (எ�ப�) இைறவ�ட��, நப�மா�க�ட��

அவன� அ�யாைன மிக உ�த�யாக�� ேந��த�யாக��

இைண�க���ய அைடயாளமாக வ�ள��க��ற�. உ�க���

வழிகா�ட அ�லா�வா� ேத��ெத��க�ப�� அ��ப�ப�

பவரிட� ைபய� ெச�வ� ஒ� உ�ைமயான அ�யா�

எ�பத�கான மிக�ெபரிய அ�தா�ச�யா��. ேம�� ��க�

இைறவனிட� உ�ைமயானவ�க� எ�பைத உ�த�

ப���க�ற� - ��க� வா�� கால�த�� அவ�ைடய நப�மா�க�

ேதா��வ� உ�க� வா��ைகைய ேம�� ச�ற�பாக

ஆ��வத�� ெபா�னான வா��பாக அைமக�ற�. ஏென�றா�

அ�த ேநர� மிக�� அ����ரிய ேநரமா��. (க�ைட�கத�கரிய

அ�ளா��. ேம�� அ�லா� இ�கால�த�� உ�கைள அவன�

அ����ரிய ஒ�வராக ேத��ெத����ளா�. அ�லா�

உ�க� ஆ�மாவ��� எ�த அளவ��� ஆ��க அ�ைள

வழ�க���ளா� எ�றா�, இ�த ந�ைலய�� உலக�� ேவ�

எவ���� இ� க�ைட�கவ��ைல. ��க� அ�லா�வ�ட�

உ�ைமயாக நட��ெகா�ள ேவ���. ஒ�ேபா��

அவனிடமி��� ப�ரி�� வ�ட� �டா�. ேம�� உ�கைள

ெதௗ�த�� ப�க� அைழ�க� ��ய அவ�டய க�பாவாக�ய

இ�கால�த�� எளியவனான என���  (ெவ�� வா��ைதகளா�

அ�லாம�) உ�ைமயாக க���பட ேவ���. இ�� ��க� 
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அ�லா�வ�� ெந��க�ைத ெபற எ�லாவ�தமான

த�யாக�க���� தயாராக இ��க ேவ���. (ெபா�� த�யாக�

��க�யமாக ஜமா�த�� பணி�காக.) உ�கள� ந�

ந�ப��ைகய�� �லமாக உ�களிைடேய உ�ள ெபாறாைம

ைஷ�தா� ம��� ைஷ�தானிய எ�ண�கைள எத��ெகா�ள

ேவ���. ��க� அ�லா����� அவ�ைடய �த����

ச�ற�த �ைறய�� க���பட ேவ���. ஏென�றா�

அ�லா��� அவன� �த�� க�ப��லா��� கால�த��

ம�ஹு� உ�க��� இ�ைம���, ம�ைம��� ச�ற�தைதேய

வழ��வா�க�. 

 

ந�ைனவ�� ெகா���க� இ�த உலக� த�கா�கமானேத

உ�க� வா��ைக ஒ�நா� ���த ப�ற�� உ�க���

ம�ெறா� வா��ைக ெதாடரவ���க�ற�. ��க� இைற

க�டைளைய ஏ�� அவைன�� அவன� க�ப��லா�����

க���ப�� நட�தா� அவ� உ�க��� அ��� மிக ச�ற�த

ெவ�ற�ைய வழ��வா�. அ� ேவ� எவ���� வழ�க�பட

மா�டா�. ஏென�றா� எ� அ�ப���ரியவ�கேள ��க�

உ�க� வா�நாளி� அவன� �தைர ஏ��� ெகா�டதா�

அவ� ஈமாைன பரிசாக வழ��க�றா�. இ� அ�லா� (�ப)

வா���த�யா��. அதாவ�, எ�ெபா�ெத�லா� ஈமா���

பல�ன� ஏ��ப�க��றேதா அ�ெபா�ெத�லா� அவ� �ஹு�

���� பல�ப��த� ஒ�வைர அ���க�றா�. ப�ற� அவ���

வ�� ெவளி�பா�க� (வஹ�) �ராைன உ�ைம ப���க�ற�.

இ� �ரானி� வசன�கைள�� உ�ைம ப���க�ற�.

ந�ைனவ�� ெகா���க�, அ�லா� எ�வா� ��ன�

ேபச�னாேனா அ�வாேற இ�ெபா��� ேப�வா� ேவத�� (அ�

��ஆ�) ஷ� அ��� ��� ெப��வ��ட�. ேம�� அவ�ைடய

வஹ�க� அவ� ேத��ெத��த நப�மா�க��� வழ��வ� ெதா
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ெதாட��. இைத அ� ��ஆ�� உ�த� ெச�க�ற�. இ�தா�

இ�கால�த��� ந�க�க�ற�. ��க� இைறவஹ� எ��

இ�கால�த�� �ஹுவ�� க�ப�� ஏற���ய

அத���டசா�யாக ��க� இ��க���க�. ந�ைனவ��

ெகா���க�, ��க� இ�த ைபய�த�� உ�ைமயாக��

உ�த�யாக�� இ��க�. ஏென�றா� இ� சாதாரண

மனித�களி� உ�த�ெமாழி இ�ைல. ��க� அ�லா� ம���

நப�ய�� ைகய�� ைபஅ� ெச�����க�. ேம�� உ�க���

ப�ேவ� ேசாதைனக� வ�தா�� ��க� ெபா�ைமைய��

அ�லா�வ�� �� ந�ப��ைக�� ெகா�� நட�தா�

ந��சயமாக அ�லா� அ�த ெவ�ற�ைய �ைவ�க ெச�வா�.

இ� அ�லா�வ�� வா���த�யா��. அற��� ெகா���க�,

அ�லா����� அவன� க�ப��லா�வ���� உ�ைமயாக

நட��� ேபா� அவன� ெசா��க�த�� கத�கைள த�ற�ப�

ெவ�ெதாைலவ�� இ�ைல. அவ� ப�ேவ� வைகய��

க�கைள ேசாத��பா�. ��க� உ�ைமயாக இ��க���களா

எ�பைத அற�வத�காக! அ�லா�ைவ�� அவன� �ஹு�

���ஸா� பல�ப��த�ப�� வ���ள நப�மா�க����

உ�ைமயாக ஈமா� ெகா�� ந�ைல�த���க அ�லா�

உ�க��� மனஉ�த�ைய�� மனவ�ைமைய��

வழ��வானாக!

 

��க� அ�த அ����ரிய ைலல��� க�� அதாவ�

மல��மா�க� உ�ள�த�� இற�க� இ�கால�த��

க�ப��லா�ைவ ஏ��� ெகா�வைத பா��க���ய

பா�க�ய� க�ைட���ள�. அ�ஹ����லா�! ஆதலா� எ�

அ�ப���ரியவ�கேள, ��க� உ�ைமயாக�� ஆ�வ��ட��

அ�லா�வ�� பணிைய ெச�� உ�க� உதவ� கர�கைள

�����களாக! இ�ஷா அ�லா�!! இ�த�யாக, �த� தமி�நா� 

6



 

ஜ�ஸா சலானா வா����கைள ெதரிவ����ெகா�க�ேற�.

இ�த ஜ�ஸா சலானாைவ நட��பவ�க����, வ�ைக

த�த����� வ���த�ன�க����, அவ�கள� இனிைமயான

ந�ைன�கைள பக���� உ�கள� ஆ��க ம�மல��ச�

ெச���ளன�. நா� அ�லா�வ�ட� �ஆ ெச�க�ேற�,

உ�க�ைடய ஈ�பா� ம��� த�யாக� உ�கைள

ேத��ெத��க�ப�ட அ�ப���ரிய ஒ�வராக அ�லா�����

மனித இன�த���� ெதா�டா�ற ெச�வானாக! ஆ��!!.    

தமி�நா� அ�� உைரயா�ற�  ேபா�...
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தமி�நா� ம��� ேகரளா உ��ப�ன�க�

ஜ�ஸா ந�க��ச� நட�� ெகா����த ேபா� 
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இைறவஹி எ�ம் இக்காலத்தின் ��ஹ�வின் கப்பலில்
ஏறக்��ய அதிர்ஷ்டசாலியாக நீங்கள் இ�க்கிறர்ீகள்.
நிைனவில் ெகாள்�ங்கள், நீங்கள் இந்த ைபயத்தில்
உண்ைமயாகவ�ம் உ�தியாகவ�ம் இ�ங்கள். ஏெனன்றால்
இ� சாதாரண மனிதர்களின் உ�திெமாழி இல்ைல.
நீங்கள் அல்லாஹ் மற்�ம் நபியின் ைகயில் ைபஅத்
ெசய்�ள்ளர்ீகள். ேம�ம் உங்க�க்� பல்ேவ�
ேசாதைனகள் வந்தா�ம் நீங்கள் ெபா�ைமையய�ம்
அல்லாஹ்வின் ம�ீ நம்பிக்ைகய�ம் ெகாண்� நடந்தால்
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அந்த ெவற்றிைய �ைவக்க
ெசய்வான். இ� அல்லாஹ்வின் வாக்��தியா�ம்.  

கலபீத்�ல்லாஹ் 

ஹஸ்ரத்  ��ர் அஹ்ம�

அ�ம் (அைல) 


