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ப�க�-3 

ஆச�ரிய� ப�க� 
 

 
My dear brothers & sisters in Islam,

Humanity is a feeling that makes us treat all our fellowmen kindly. It allows us to be humane to all men, even the
poorest. This rule of decency is one of the great principles of Islamic perception.

A good action in Islam tilts all the scales in favour of the Muslim. It shows gratitude for the profusion of the waves of
the grace of Allah (swt) that keeps on flowing over humanity and other creatures with every blink of the eye, every
step and every moment.

Humanity when moving towards its Unique Master, disengages itself from this huge mass of masters and bosses. It
certainly frees itself from the insupportable misguidance and arbitration.

However, it seems utterly absurd and laughable that people are unanimous in recognizing Allah (swt) as the Creator of
the world while engaging in the worship of matters or other masters who rule their lives in a mixture of the true and the
false.

The Muslim nation is heir to prophets and divine messages. It is the guardian of this heritage and is guided by the
procession of faith on earth until the end of time.

The Jamaat Ul Sahih Al Islam firmly believes in the unity of humanity, the union of messages and the unity of Allah. It is
for this reason that it is free from the abject intolerance which it may have had towards other religions. It firmly believes
that Allah (swt) lavishes His blessings on all mankind. This is why Allah deserves all praise from the beginning to the
end. This is the basic rule of Islamic design.

The Jamaat Ul Sahih Al Islam is the only diligence of love and compassion for the heart and the human conscience. It
is a source of sincere fraternity which cannot admit other criteria of nobility than that of piety.

God in His great wisdom created man for a definite purpose: that he recognizes His existence and adores Him. To
guide humanity towards this goal, He has always raised prophets among the different peoples of the world, and through
them He has sent His teachings to men.

However over time, the religions underwent some changes either to suit the new customs or by forgetfulness. This is
how the differences in the teachings of religions began, and all these teachings – in their pristine form – originated from
one source, God. These innovations even influenced the main doctrine of all religion which is the oneness of God.

Would God ever leave men to their ignorance? God, the Gracious, cannot leave us in such decadence. God has
continually sent His Messengers to men to revive true religion. The development of communication in the world
announced a new stage of religion. The reunification of all religions into one universal religion that God called Islam, the
Sahih Al Islam.

God has also promised to send in every century an Imam to revive Islam because the possibility that the teachings are
misinterpreted or outright discarded remains. We, the Jamaat Ul Sahih Al Islam are witness to the fulfilment of this
promise. We are the living example of this promise, Alhamdulillah.

The Voice of the Imam of this era has reached you today. May God Almighty – Allah (swt) – guide you to the
understanding of this vital truth for the revival of mankind and for your own good. All for the sake of Allah. Insha-Allah.

இ�ஷாஅ�லா� அ����ரிய இ�த ெச�த�ய�� தமிழா�க� அ��த இதழி� 

Munir A. Azim
 

Hazrat Imam Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah
 

            Jamaat Ul Sahih Al Islam
 

27 September 2019

EDITORIAL
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வா���ைர

 
அளவ�ற அ�ளாள�� ந�கர�ற அ��ைடேயா�மாக�ய  அ�லா�வ��ேக �கழைன���. 

அ�ஸலா� அைல��� வர�ம���ளாஹ� வபர�கா��ஹூ,
 

அவன� அ��� அ��� க�ைண�� சா�த��� சமாதான�� ஏ�த� எ�ெப�மானா� �ஹ�ம�
��தபா ஸ�ல�லாஹு அைலஹ� வஸ�ல� அவ�க� ��� அ�னாைர ப��ப�ற�ய ேந�வழி ெப�ற

க�பா�களி� ��� ��த���தவாத�க� ��� உ�டாவதாக! 
 
இ��� கட�த ��றா��� �ஜ�த�� ம��� வா�களி�க�ப�ட ம�� மி�ஸா �லா� அ�ம�
அைலஹ��ஸலா� ம��� இ���றா��� "�ஜ�த�� ம��� க�ஃப���லா�" ��� அ�ம�
அ�� அைலஹ��ஸலா� அவ�க�� இ�த உ�ம�த�� �� எ�த அள��� க�ைண
ெகா����தா�கேளா அ�த அளவ��� அ�லா� அ�� �ரிவானாக ! ஆ��..
 
2017 நவ�ப� மாத� ெவ�� நா�� நப�களா� �வ�க�ப�ட ஜமாஅ� உ� ஸ�� அ� இ�லா�
எ�ற ஜமாஅ� இ�� தமிழக�த�� ��� க�ைளக�ட� எ�பத��� ேம�ப�ட இைறேநச�க�ட�
இைறத���த�ைய ேநா�க� ெச�க��ற� . அ�ஹ����லா�....
 
 அ�லாஹு தஆலா த�����ஆனி� 
 
எ�க� இைறவா! உ�க� இைறவ� �� ந�ப��ைக ெகா���க� எ�ற ந�ப��ைகய��
ப�க� அைழ�பவரி� அைழ�ைப�ேக�ேடா� . எனேவ நா�க� ஈமா� ெகா�ேடா� ; (எனேவ)
எ�க� இைறவா! எ�க��� எ�க� பாவ�கைள ம�னி�பாயாக எ�க�ைடய �ைமகைள
எ�கைள வ���� அக��வாயாக; எ�க� உய�ைர ந�சா�ேறா�க�ட�  ைக�ப��வாயாக! 
   - எ�� ��க��றா�. 
 
இத�� எ�லா� வ�ல இைறவ� �ற வ�வ� எ�னெவ�றா� ��க� இைறவைன மற��
வ���ேபா� அ�ல� இைறவைன மத��க ேவ��ய வ�த�த�� மத��காத ேபா� அளவ�ற
அ�ளாளனான இைறவ� அவ� ப�க� அைழ��� தன� ப�ரத�ந�த�ைய அ��ப� கால�த��
வழிேக�ைட ����கா�� ��த���த� ெச�க�றா�.இைதேய நா� நப�ெமாழிய��
பா����ேபா� "ஒ�ெவா� ��றா��� ஆர�ப�த��� ஒ� �ஜ�த�ைத
(��த���தவாத�ைய) அ�லா� அ���வா�."(�ன� அ� தா��) ம�ெறா� நப�ெமாழிய��
"இமாைம� ப�ற� ப����� ெகா���க�."(�காரி) எ�� வ�க�ற�. ேம�� ப��கால�த�� வர���ய
���வ�த�� பணிைய ����கா��� ெபா�� ந�ெச�த� ��க��ற ���வ� எ�ச�ய���க�ற�
(�காரி) ேம��ற�ப�ட த�����ஆ� ம��� நப� ெப�மானாரி� வா���த�ய��  �ல� நா� அற�வ�
எ�னெவ�றா� உய���ள இைறவனி� பா� ம�கைள அைழ�� அவ� ப�க� ஒ�� ேச��க��ற
பணிைய இைறவ� த�னா� ேத�ெத��க�ப�ட ப�ரத�ந�த�க� �லேம ெச�க��றா�.
அதன��பைடய�� இ��ய� பணிைய ெச�வத�காக  இ�கால�த�� இைறவனா� அ��ப�ப�ட
ெமா�ஷ�ய�  நா�ைட� சா��த ��� அஹம� அ�� (அைல) அவ�க� த�ைன இ���றா���
�ஜ�த�தாக��, உ�ம�த� நப�யாக�� இமாமாக�� எ�லா� வ�ல அ�லா� த�ைன
ேத��ெத����ளதாக �ற�னா�க�. அத�� சா�றாக த�����ஆ� ஹ�� ம��� வான�த��
அைடயாள�கைள கா��னா�க�.இ��ய� ேநா�க�ைத ���த� ெச��� வைகய��  "இமாமி� �ர�"
எ�ற ஜமாஅ�த�� ெச�த� மலைர  தமிழக ஜமாஅ� உ� ஸ�� அ� இ�லா� தமிழக க�ைள சா�பாக
மக���ச��ட� ெவளிய��க�ற�. இத�காக த�யாக உண��ட�� க�ன உைழ�ைப�� த�த
க�ஃப���லா� அவ�களி� சஹாபா�களான  ப�த�ரிைக��ைற அ�ப�க���� உதவ� ெச��
�ஆ �� ெச�த அைனவ���� எ�லா� வ�ல அ�லா� அ���ரிவானாக. ேம�� இ�
மக���ச�யான த�ண�த�ேல அைனவ���� வா����கைள�� ெதரிவ���� ெகா�க�ேற� ..ர���
ஆல�� அ. வ�ஸலா� ..

 
இ�ப���, 
ச�ராஜு�� 

அ�� 
ஜமாஅ� உ� ஸ�� அ� இ�லா�

தமி�நா�

ப�க�-4 
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அ�-அ�� தஃ���� ��ஆ�

 
�னித�த��மைறய�� ஸூரா அ�-ஹ��� 10 வ� வசன�த�� அ�லா�
�பஹானஹுதாஆலா
 

ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن ْلَنا الذِّ  ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
இ�த  (��ஆனாக�ய) அற��ைரைய நாேம இற�க�ேனா�. ந��சயமாக

நாேம இதைன பா�கா�ேபா�.
 

உ�த�யளி�த� ேபா� அத� எ����கைள ம��ம�லாம�  அத� உ�ைம
க��ைத�� (�ைஹ��) பா�கா�க��றா�. ேம��, இ�த�பணிைய
ஒ�ெவா� ேநர�த��� ����களி� இ��� இைறவனா� எ��ப�ப��
மா��க ��த���தவாத�க� �ல� ெச�க��றா�. இ�த மா��க ��த���
தவாத�கைள இ�லாமிய ெசா�வழ�க�� “�ஜ�த��க�” எ�� அைழ�க�
ப�க��றா�க�. இ�வா� இைற�ர�த����� ேதா��� �ஜ�த��மா�க�
இைறவனிடமி��� வ�ைய ெப�� த�����ஆனி� வா��ைதக���
உ�ைமயான ம��� வ�ரிவான வ�ள�க�ைத வழ��க��றன�. இ�வா�
ேதா��� �ஜ�த��மா�க� ம�ற மா��க�த��� அ�த மா��க�த�� ேவத�
அைத ப��ப��பவ�க��� வழிகா��� வைர வ�� ெகா���
�தா�க�.ஆனா� எ�ேபா� இ�லா� ேதா�ற�வ��டேதா அத�� ப�ற�  ம�ற
அைன�� மா��க�க�� ம��� ேவத�க�� ����� வ�� வ��டன.
ஏென�றா� அைவ அைன��� ஒ� �ற��ப��ட ச�தாய�த��காக அ�ல� ஒ�
�ற��ப��ட ேநர�த���காக அ�ள�ப����த�. எனேவ இ�ேக �ஜ�த��மா�க�
ேதா��வ� ����� வ��வ��ட�. ேம�� த�����ஆ� ஒ�ேற இ�ேபா�
உலக�ெபா�மைறயாக ஓ� வா�� ேவதமாக உ�ள�. எனேவ இைறவனிட
�த����� ேதா��� இ�தைகய மா��க ��த���தவாத�க� ஆக�ய
�ஜ�த��மா�க� இ�லாமிய மா��க�த�� ம��� ேதா�ற��ெகா�ேட
ய���க��றா�க�. இ�வாேற நா� வா�� கால�த�� இைறவனா� 15 வ�
��றா��� �ஜ�த��தாக எ��ப�டவேர ஹ�ர� ��� அ�ம� அ��
(அைல) அவ�க�,அ�னா� இ�த ��றா��� இைறவ�ய�� �ல�
த����ஆ� வ�ள�க�ைரைய அ�-அ�� தஃ���� ��ஆ� எ�ற ெபயரி�
23 பாக�களாக எ�த���ளா�க�.அ�ஹ���லா� ,இ�த இதழி� �ல�
இ�த ��றா��� அ����ரிய வரலா�� ச�ற��மி�க அ�-அ��
தஃ���� ��ஆ� ெவளிய��வத�� ெப� மக��ச��� அைடவேதா� ப����
ம�க� அ�த ஏக இைறவனி� ெந��க�ைத ெபற �ஆ ெச�க��ேறா� 
 

"இ�வா�
இைற�ர�த�����

ேதா��� �ஜ�த��மா�க�
இைறவ�ைய
ெப�க��றன�"

ப�க�-5 
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அ�-அ�� தஃ���� 
��ஆ�

�யசரிைத-�ற��� 

ெமா�ச�யைஸ நா�ைட  ேச��த ஹ�ர� ���
அ�ம� அ�� அவ�க�, ஜனவரி 07,
1961 அதாவ� ஹ��ரி 1380 ரஜ� மாத� 19�
நா� ப�ற�தா�க�,ேம�� அ�னா� ச�வேதச
ஜமாஅ� உ� ஸ�� அ� இ�லா� எ�ற
ஜமாஅ�த�� �னித ேதா��ன� ஆவா�க�.ஒ�
சாதாரண� ெபா�ளாதார வள��, ஆழ�த
ஆ��க ஈ�பா��, ம��� ேசைவ மன�
பா�ைம�� ெகா�ட ஒ� ���� ���ப
�ைத� சா��த ��� அ�ம� அ�� அவ�
களி� கால� ெச�ற� ெப�ேறாரான ம�ஹூ�
ஸா�� அ�� ஸாஹ�� ம��� ��மி�
அ�� ஸாஹ�பா ஆக�ய இ�வ�� மி��த
பயப�த��ைடய ����களாக இ��தன�. 
 
ேம��, அ�னா� இள� வயத�ேலேய மி��த
மா��க�ப���, ஆ��க ஈ�பா�� ெகா�ட�
ப��னணி வள��ததா�க�, இ�லாமிய
ஆ��களி� அசாதாரண ஈ�பா��,����
ம��� ���� அ�லாதவ�களி� மா��க
வ�வாத�களி� மி��த ஆ�வ�� கா��
வ�தா�க�. ேம�� ,அ�னா� தன�� வா���
வழ�க�ப�� ேபாெத�லா�, த��ைடய
அபாரமான வாத�த�றைமய�� காரணமாக,
இ�லா�த�� மத��ைப��, அத�  ேபாதைன
கைள��  பா�கா�பத�� மிக� த�றைம�ட�
ெசய�ப�டா�க�. இ�தைகய த�றைமயான
,தனி��வமி�க , ��ைமயான ப��க��
ம��� ஆ��த ஆ��க ஞான�� ெப�றத�
வ�ைளவாக,  ப�ேவ� ச�தாய�க����
,இ�த ��ேதச�த�� ம��ம�ற� ெமா�ச�ய��
ெவளி��ற�ப�த�க���� இ��� இ�த�
ய�� அ�னாைர இ�லா�த�� �தராக��
ஆ�க�ப�டா�க�. ேம�� இ�லா�த�� ���
ெச�த�ைய எ�டைவ��� பணிய��

 
 
 
 

அவ�ைடய ஆழமான அ��பணி�ைப��,
ம��� ேம�ைமயான ேசைவகைள��
அ�னா� ெச�� ெகா�� வ�க��றா�க�
,ேம��, இ�லாமிய உலக�� ந�ப��ைகைய
ெபா��தவைர ,அ�லா�, த����ஆனி�
பா�கா�க�ப�ட ஆழமான ��ப�ைத��,
எ���  அழியாத த��ைடய� ேபாதைன
கைள  வ�ள�க� ��வத�காக��, ஒ�ெவா�
��றா���� ���� ச�தாய� த��� ஒ�
ச�ற�த வா�� ��மாத�ரிைய ஏ�ப��
�வத�காக�� ஒ�ெவா� கால�க�ட�த��� 
ஆ��க ��த���தவாத�கைள எ���க��
றா�  எ�பதா��. ேம�� ��� அ�ம�
அ�� சாஹ�� அவ�க� ஆ��க ஈ�பா�
�ட�� ம��� மா��க� ப��ட�� ��ய
ஒ� வா��ைகைய வா��� ெகா������
ேபா� அ�னாரி� 40 வயத�����
இைறவ� வர�ெதாட�க�ய�. ேம��
அ�த இைறயற�வ��� எ�வைகயான�
எ�றா� அ� இ�லா� ம���  உலக�� 
எத��கால�  ெதாட�பானதாக�� ம���
ஆ��க�, ம��� ெபௗ�க� ெதாட�பான
ப�ேவ�  வ�ஷய�கைள உ�ளட�க�யதாக��  
இ��த�.
 
இ��ப��� அ�னா��� இற�க�ய இைற
ெவளி�பா�கைள அ�னாரி� ச�தாய
�த�னரா� ம��க�ப�� அ�னாைர ஜமா
அ�த����� ெவளிேய�ற�ன�  அ�னா���
ெந��கமானவ�கேள ஏ���ெகா�ளாம�
அ�னாைர அைம�ப����� ெவளிேய�ற�ய
ேபா��, அ�லா� அ�னாைர ஏ���
ெகா�டா�,ேம�� அவ� அ�னா���
அவன� மைறவானவ�ற�� ஞான�ைத க��
�ெகா��� அ�த ேமலான ெபா�க�ஷ�ைத
வா�க�னா�.
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அ�-அ�� தஃ���� ��ஆ�

�யசரிைத-�ற���

ேம�� அ�லா� அ�னாைர கட�த ப��
ஆ��களி� ப��ப�யாக ஆ��க ந�ைலைய உய��த�
அ�னா���"'கமர���ரா' (ெவளி�ச� ெகா��
��ச�த�ர�), க���லா�' (அ�லா�வ��
ந�ப�),'ஹ�ர�', அ��� �ஃமி�� (�ஃமி�
களி� தைலவ�) ,' �ைஹய��'(மா��க�
�த��ப��பவ�),'�������'(மா��க���த���வா
த�),'�ஜ�த��(மா��க����ப��பவ�),' ����
ம���' (வா�களி�க�ப�ட ��த���தவாத�)
ம��� க�ஃப���லா� (அ�லா�வ�� க�பா)
' ...... ேபா�ற பதவ�கைள வழ�க�னா� ேம��, �ச�ப�
2003� ஆ��, ��� அ�ம� அ�� (அைல) அவ�க�
த��ைடய இைறெவளி�பா�க� ெதாட�பாக 
ப��வ�மா� ��ைர�� �ற�னா�க�: 
 
 
"என�� பணேமா பதவ�ேயா�ேதைவய��ைல.
மனித �ல�த��� எ�சரி�ைக ெச�வத��� அ�த
ஏக இைறவனாக�ய அ�லா� எ�ைன அ��ப�
ைவ���ளா�. அவனிட� இ��� க�ைட���
�� ெச�த�ைய எ�டைவ�ப� ம��ேம என�
பணி. ��க� இைத ஏ�� ெகா�டா� இ�
ைமய���, ம�ைமய��� உ�க��� ந��மத���
சா�த��� க�ைட���. அ�லா�வ�� இ�ெச�
த�ைய ��க� �ற�கணி�தா�, என���
உ�க���� இைடய�� அவேன ேபா�மானவ�. 
 

இ�� �த� நா� அ�த ஏக இைறவனாக�ய
அ�லா�வ�� சா�ச�யாக�

��க��ேற�,இ���த� நாேன இ�த
��றா���  �ைஹய�� ஆேவ�”

 
 

 
 

ேம��, எ�லா� வ�ல அ�லா�வ��
அ�ளா�, ச�வேதச ஜமாஅ� உ� ஸ�� அ�
இ�லா� இ�� ெமா�ச�ய�, இ�த�ய�
ெப��கடைல� ��ற���ள ��க�, இ�த�யா,
�ரினிடா� & ெடாபா�ேகா, ம��� ஜ�பா�
ேபா�ற ப�ேவ� நா�களி� க�ைளகைள�
பர�ப���ள�.
 
 
 
 

நா�, அ�லா�ைவ சா�ச�யாக ைவ���
��க�ேற�.  'நாேன இ�த ��றா���

வா�களி�க�ப�ட ம�ஹாக��,
நப���லா�வாக��,

க�ஃப���லாவாக�� இ��க��ேற�. 

இ�ஷாஅ�லா� ெதாட��......

ெமாழியா�க� -ச�ரா�ம�க�� -ஃபாஹ�மா சாஹ�பா அவ�க�
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தஃ��ேர க�� 

நப�மா�க� வ�வ� இ�த� நா� வைர� ெதாட��

வா�களி�க�ப�ட ��த���தவாத� ஹ�ர� மி�ஸா ப����� ம���
அ�ம�(ர�)

 
 
 

 
 

ஆதமி� ம�கேள! எ� வசன�கைள உ�க��� ஓத�� கா�ட���ய �த�க� உ�களிடமி��ேத
ந��சயமாக உ�களிட� வ��ேபா�, இைறய�ச�ைத ேம�ெகா�� த���த�� ெகா�ேவா���

(வ��கால�ைத� ப�ற�ய) எ�வ�த அ�ச�� ஏ�படா�; அவ�க� (ெச�ற கால�ைத� ப�ற��) கவைல
அைடய�� மா�டா�க�.(7:36)

ஹ�ர� மி�ஸா ப����� ம��� அ�ம�(ர�)
அவ�களி� ��ஆ� வ�ள�க�ைரயான  தஃ��ேர
க�� -� வசன� எ� 7:36�� இ�வா� வ�ள�க�
அளி���ளா�க�:-
 
936. வ�ள�க�ைர :
இ�த வசன�� இ���ைதய வசன�கைள�
ேபா�ேற ��க�யமாக கவனி�க�பட�த��ததாக
இ��க�ற� (உ.� 7:27,28&32). "ஆத�ைடய ம�கேள"
எ�� இ�� �ற��ப�ட�ப������ வா��ைதக�,
�ஹ�ம�(ஸ�) அவ�களி� கால�த���ரிய
ம�க����,இ��� ப�ற�காத (வ��கால�)
தைல�ைறக���� ெபா���ேம� தவ�ர கட�த
கால�களி� வா��த ம�க����  ஆதைம
ேநர�யாக� ப��ப�ற�ய (ஆத�ைடய) ம�க��ேகா
ெபா��தா�. இ� எ�த�க�ேணா�ட�த�� இ��
�ற��ப�ட�ப����க�றெத�றா�, மனித�ல�த��
எத��கால தைல�ைறய�ன���� ெதரிவ��க ேவ�
�ய ஒ� ��க�யமான வ�ஷய� இ�� அற��
க�ப��த�ப���ள�. இத� பலனாக, ஆத�ைடய
ம�க� இ��மிய�� வா�� வைர, இைறவனி�
(�றமி���) �த�க� இ��லக�� ேதா�ற��
ெகா�ேடதா� இ��பா�க�. இதனா�, நப� (ஸ�)
அவ�கைள எத���பவ�களா��, அவ�க��� எ�த
���ச��� வர�ேபாவ�மி�ைல; (அதனா�)
நப���வ�� ந��க�ேபாவ�மி�ைல .ஆதமி�
கால�த��, ஆதமி� ச�தத�க��� ெகா��க�ப�ட
ெபரிய வா���த��� (2:39)****, அதன��பைடய�� 
 
 
 
 

"ஆத�ைடய ம�கேள" எ�� இ��
�ற��ப�ட�ப������ வா��ைதக�,�ஹ�ம�

(ஸ�) அவ�களி� கால�த���ரிய
ம�க����,இ��� ப�ற�காத (வ��கால�)

தைல�ைறக���� ெபா��� ேம�தவ�ர கட�த
கால�களி� வா��� ஆதைம ேநர�யாக�
ப��ப�ற�ய (ஆத�ைடய) ம�க��ேகா

ெபா��தா�.

அ�லா�வ�� �த�க� எ�லா காலக�ட�களி��
ப�ேவ�  நா�களி� உ�ள ெவ�ேவ� ச�தாய�
களி�� ேதா�ற�ய��  �க��� நா� வைர
ெதாட��� ந�ைறேவ��. (இ�வசன�த��),
"உ�களிடமி��� �த�க� உ�களிட�
வ�தா�" எ�பத��, இைறவனிடமி��� �த�க�
வரலா� அ�ல� வராம�� இ��கலா� எ��
ெபா�ள�ல. எ�ேபால ெவ�றா�, "எ�னிடமி���
உ�க��� ேந�வழி வ�தா�" (2:39) (எ�ற
வசன�த��) வா��ைதக����, எ�னிடமி���
ேந�வழி வரலா� அ�ல� வராம�� இ��கலா�
எ�ப� ெபா�ள�ல. உ�ைமய��, 'اما' (எ�றா�/
இ��தா�) எ�ற வா��ைதய�� ேநா�க�

ெமாழியா�க� -ஸஹ�� அ� ஃபர� -S.S.H Faisal  சாஹ�� அவ�க�
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தஃ��ேர க�� 

நப�மா�க� வ�வ� இ�த� நா� வைர� ெதாட��

வா�களி�க�ப�ட ��த���தவாத� ஹ�ர� மி�ஸா ப����� ம���
அ�ம�(ர�) 

 
ஆதமி� ம�கேள! எ� வசன�கைள உ�க��� ஓத�� கா�ட���ய �த�க� உ�களிடமி��ேத
ந��சயமாக உ�களிட� வ��ேபா�, இைறய�ச�ைத ேம�ெகா�� த���த�� ெகா�ேவா���

(வ��கால�ைத� ப�ற�ய) எ�வ�த அ�ச�� ஏ�படா�; அவ�க� (ெச�ற கால�ைத� ப�ற��) கவைல
அைடய�� மா�டா�க�.(7:36)

எ�னெவ�றா�, ஒ� �த�ைடய கால�த��
��க� வாழ ேந��தா�, ��க� அவைர
ஏ���ெகா�ள� தவற�வ�டா��க�! எ�பைத�
�ற��பதா��.எனேவ, இ�த வா��ைத கால�ைத
��ற��மாக (நா�) ந��ணய���வ�டாம� வ��� வ�ட
ேவ��� எ�� ெபா��ப��. (அதாவ�) இைற
வனி� �த�, ஒ� தைல�ைறய�ேலா அ�ல�
இ�ெனா� தைல�ைறய�ேலா ேதா�ற� ���,
ஆனா� (அ�வா�) அவ� ேதா��� ேபாெத�லா�
அவ� (இைற��த�) ஏ���ெகா�ள�பட ேவ�
��." எ��ைடய அைடயாள�கைள உ�க���
வ�ள�க�னா�" எ�ற வசன� உண���க��ற
உ�ைம எ�னெவ�றா�, �ஹ�ம� (ஸ�)
அவ�க��� ப�ற� வ�� �த�க�யாவ�� எ�த
�த�ய ச�ட�ைத�� (ஷரிய�ைத) ெகா��
வர�ேபாவத��ைல, ஆனா� இ�லா�த��
ச�ட�ைத ��ைமயாக ப��ப�ற� ெச�வத���,
ஏ�கனேவ அளி�க�ப������ ��ஆனி�
வசன�கைள அவ�க� வ�ள�க�� ��வத��
அ�ல�, ஓத��கா��வத�� (வ�ைக�த�வா�க�).
 

 
اِر ۚ ہُۡم .7:37 ِئَک اَۡصٰحُب النَّ

ٓ
بُۡوا بِٰاٰیِتَنا َو اۡسَتکَۡبُرۡوا َعۡنَہاۤ اُوٰل َو الَِّذۡیَن کَذَّ
  ﴿ ِفۡیَہا ٰخِلُدۡوَن

 
﴾ேம�� எ��ைடய வசன�கைள ம���

அக�கார� ெகா�� அவ�ைற
�ற�கணி�பவ�க�, நரக�த���ரியவ�க�
ஆவ�. அவ�க� அத�� ��ட கால� வைர

த��வ�}
 
937. வ�ள�க�ைர:இ�வசன� ����க��� ஒ�
�ற��ப��ட எ�சரி�ைகைய வ���க��ற�; அதாவ�
அவ�க� அவ�களிைடேய ேதா�ற�ேபாக��ற
�த�கைள �ைற�� மத��ப��� வ�ட��டா�,
அவ�கைள ந�ராகரி�க�� �டா�. ந��சயமாக
இ�ச�ட� த�����ஆனி� மிக�ச�ற�த �ைறய��
�ற�ப����க��ற�. (ஆனா� அத�� ப��கால
இைற��த�கைள ந�ராகரி�தா�� த�டைன
ய����� தவ���� ெகா�ளலா� எ�� ெபா��
 
 

க�ைடயா�. ேம��ற��ப��ட வசன�களி� வ�ள�
க�த�� அ��பைடய�� ����களாக�ய நா�
அைனவ��, இைறவனா� அவன� வ���ப�ப�,
தா� ேத��ெத����ள காலக�ட�த��, தா�
ேத��ெத��க��ற �த�கைள அ����ேபா�,
க����தனமாக ந�ராகரி�க �ய�ச��காம�
அவன� இைறேவத�த�� அவ�க���ரிய உ�
ைம��வ�த��� சா�ச�யாக எதைன��ற�
��ளாேனா அவ�ைற ம��ேம அள�ேகாலாக�
ெகா�� அவ�கைள அைடயாள�க�� ெகா��
ஏ���ெகா�வத�� ��னணிய�� ந��க�
ெச�வானாக!ஆ��!
 
****��க� எ�லா�� இத����� ெவளிேய��க�
.எ�னிடமி��� உ�களிட� ஏதாவ� ேந�வழி
வ�மாய�� என� ேந�வழிய�ைன� ப��ப�ற�
நட�பவ�க��� (எத��கால� ப�ற�ய) எ�த
அ�ச�� இ��கா�. (இற�த கால� ப�ற�) அவ�க�
�யர� அைடய மா�டா�க� எ�� நா�
ெசா�ேனா�".-(அ���ஆ� 2:39)

"ஒ� �த�ைடய கால�த�� ��க�
வாழ ேந��தா�,��க� அவைர ஏ���

ெகா�ள�தவற�வ�டா��க�!"
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நப� ெமாழி -ஒ� உய�ேரா�ட� 

 
நா�க� (ஒ� சமய�) நப�(ஸ�) அவ�க�ட� அம��த���ேதா�. அ�ேபா�
அவ�க��� 'அ�ஜு�ஆ' எ�� (62 வ�) அ�த�யாய�த�� 'இ���
இவ�க�ட� வ�� ேசராம����� ஏைனய ம�க��காக�� (இ�த�
�தைர அவ� அ��ப���ளா�)' எ�� (3 வ� வசன� அ�ள�ெப�ற�.
அ�ேபா�, 'அ�த (ஏைனய) ம�க� யா�? இைற��த� அவ�கேள!' எ��
ேக�ேட�. நா� ��� �ைற ேக��� அவ�க� (என��) பத�லளி�
கவ��ைல. எ�களிைடேய ச�மா�-அ�-ஃபாரி�(ர�) இ��தா�க�.
நப�(ஸ�) அவ�க� ச�மா� �� த� கர�ைத ைவ�தா�க�. ப�ற�,
க���த�ைக (ஸுர�யா) ந�ச�த�ர� ��ம�த�� அ�க�� இைறந�ப��ைக
இ��தா�� 'ச�ல மனித�க�' அ�ல� 'இவ�களி� ஒ�வ�' அதைன
அைட�ேத ��வா�' எ�� �ற�னா�க�.      
 

அ�� ஃைக� சா��(ர�) அற�வ��தா� அ� ஹுைரரா(ர�) அவ�களி�
ம�ேறா� அற�வ��ப��, 'இவ�களி� ச�ல மனித�க� இதைன அைட�ேத
��வ�' எ�� இைற��த�(ஸ�) அவ�க� �ற�னா�க� என இட�
ெப���ள�. 

 
 
 
 

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

அற�வ��பாள� 
அ� ஹுைரரா(ர�)

ேம�க�ட ஹ��� ப�  இ�த� கால�த��
ேதா��� ஈசா ம�� ப�ற��� அவ�க� கட�த
��றா��� ப�சாப�� ேதா�ற�ய ஹ�ர� மி�ஸா
�லா� அ�ம� (அைல) அவ�கைள அ�மத�
களாக�ய நா� ஏ���ேளா�, இத�� ேக�வ�
எ�னெவ�றா� இ�வா� எ��ப�பட ��யவ�
ஒ�வரா? அ�ல� பலரா? எ�பதா��
 
ஒ�வ� எ�றா� அ� த����ரா� ேபாதைன��
மா�றமானதா��.
 
இத�� ��ன� �ஸுஃ� ெதளிவான சா��
க�ட� உ�களிட� வ�தா�. ஆனா� அவ�
உ�களிட� ெகா�� வ�த� �ற��� ��க�
ஐய�பா��ேலேய இ����க�. அவ� மரண
மைட�த ேபா�, அவ���� ப��ன� எ�த�
�தைர�� அ�லா� ஒ�ேபா�� அ��ப
மா�டா� எ�� ��க� �ற���க�. இ�வாேற
அ�லா�, வர�� ��பவ�களாக��, ஐய�
ெகா�பவ�களாக�� இ��பவ�கைள வழி
தவற�யவ�க� எ�� (��� எ����)
ெகா�க�றா�.(த�����ஆ� 40: 35 )
 
எனேவ பல� அ�ல ஒ�வ� எ�ப� கைடச� நப�
ெகா�ைகய�� ம� வ�வேம ஆ��.ஹ�ர� நப�க�
நாயக� (ஸ�) அவ�கள� ச�க� எ�லா
ச�க�கைள வ�ட ச�ற�ததா�� ஆனா� ஹ�ர�
�ஸா (அைல) அவ�கள� உ�ம�த�� அ�னாரி�
ந�ழலாக பல� ேதா�ற� இ��க ைக�� உ�ம�தான
இ�த �ஹ�மத��ய உ�ம�த�� ஒேர ஒ� ம��
தா� க�யாம� வைர எ�றா� இ� �ஸா (அைல)
அவ�கள� உ�ம�ைத வ�ட எ�த வைகய�� ச�ற�த
ச�க� எ�பத�� இ�ெகா�ைகைய ெகா�டவ�க�
வ�ள��வத�� கடைம�ப���ளா�க�.
 

 
 

வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) அவ�க�
��க��றா�க�:-
ந�ழலான /ப��பமான ம���க� ஆக� பல�
வரலா� -இ��� என� தனி�ப�ட க��த��ைல
ெப�மத�����ரிய நப�மா�களி� பர�பரிய�த��
சார� இ�ேவ ஆ��.க�யாம� நா� வைர 
த�ஜா�க� வர����.இ�வா�  30 த�ஜா�க�
உலக�� ேதா�ற���� "� ��� த�ஜா��
ஈஸா " எ�ற நப� ெமாழி�� ஏ�ப �ைற�த�
30ம���க� வ�வா�க�. ப�ற ம��க�
ப��வ�� கால�த�� ேதா��வா�க�. இைவ
அைன��� ந��சய� சா�த�யேம.ேம�� அ�த
வா�களி�க�ப�ட ம�� வாத� ெச�பவ� நாேன.
ஆனா� நா� ஒ�வேன ம�� எ��� நாேன
�தலாவ� ம��� கைடச� வா�களி�க�ப�ட ம��
எ��� வாத� ெச�யவ��ைல. எ� பா�ைவய��
என�� ப�ற� 10000 �� ேம�ப�ட வா�களி�க�ப�ட
ம��க� வ�வா�க�,நா� இ�த கால�த���
ம��ேம ம�� ஆக உ�ேள�.(Isaalaye Auhaam, p.197)
 
 
 
 
ேம�க�ட ஹ�ர� ம�� ம��� (அைல)
����க� ம�� ஒ�வ� அ�ல, பல� எ��
ெத�ள� ெதளிவாக எ���ைர��� ேபா� இ�கால
அ�மத�க� இ�த ����க��� எ�ன
மத��ப��தா�க� எ�பத�� அவ�க� இதைன த�
��க��� ப��னா� ��க� எற��� வ��டா�க�
எ�பேத கச�பான உ�ைமயா��.

 
 

 

"ம�� பல� அ�ல ஒ�வ� எ�ப�
கைடச� நப� ெகா�ைகய�� ம�

வ�வேம ஆ��"

ஸஹ�� அ� ஃபர� -��தா���� சாஹ��  அவ�க�

இ�த நப�ெமாழிய�� உய�ேரா�ட� 
அ��த இதழி�� இ�ஷாஅ�லா�

ெதாட�� ....

ப�க�-10 
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இமா�களி� இமா� நப�ேய க�� 
�ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�க� 

 
ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�க� எ�லா நப�மா�க����
இமா� ஆவா�. (���� வ�ள�க எ�. 278) 
 
அ�ஹுைரரா (ர�) அவ�க� அற�வ��க��றா�க�;
(ைப��� �க�த��) இைற� �த�களி� ஒ�
��வ�ன� இ��தன�... அ�ேபா� (ஒ�)
ெதா�ைகய�� ேநர� வ��வ�டேவ இைற
�த�க��� நா� தைலைம தா�க� ெதா�ைக
நட�த�ேன�
 
நப�மா�களி� நாயக� நப�க� நாயக� (ஸ�)
அவ�க� என இ�� க�� ��க�றா�. ைப���
�க�த�� எ�லா நப�மா�க�� ��ன�.
அ�ப�ளிய�� நப� (ஸ�) அவ�க� அவ�க���
இமாமாக ந��� ெதா�ைக நட�த�னா�க�. இ�
அவ�க� அைன�� நப�மா�களி� த�னிகர�ற
தைலவ� எ�பைத� கா��க�ற� எ�� ��க�றா�.
(17:1 வசன�த�� த��� இ�� க�ரி�
வ�ள�க�) எ�லா நப�மா�கைள�� வ�ட ஹ�ர�
நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� ேமலானவ�க�
எ�பைதேய மி�ரா� பயண� கா��க�ற�. நப�
(ஸ�) அவ�க� ம�காவ����� ஒ�ெவா�
வான�ைத�� கட�� 7 வான�ைத�� தா��,
ச��ர�� ��தஹா வைர ெச�� இைறவ�ட�
உைரயா� வ���ளா�க�. உலக�� ேதா�ற�ய
அைன�� நப�மா�க�� த�தம� த�த�க��� ஏ�ப
7 வான�களி�தா� உ�ளன�. ஆனா� நப� (ஸ�)
அவ�கேளா அைன�� நப�மா�களி� ஆ��க பதவ�
களாக�ய 7 வான�ைத�� தா�� ச��ர��
��தஹா ெச���ளா�க�. �மிய�� ந��� ஒ�வ�
வான�ைத� பா��தா� 7 வான�களி�� அைன��
நப�மா�க� இ��பைத�� அவ�கைள�� தா��
இ�த� எ�ைலய�� ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�க�
இ��பைத�� காணலா�. இ�பதவ� ��வ�த��
இ�த�� பதவ�யா��. கா�த� எ�� ெசா�ைல
அ��� நப�மா�க� எ�� ப�ைம� ெசா� வ�தா� –
நப�மா�க�� கா�த� எ�� வ�தா� அரப� ெமாழி
வழ�க��ேக�ப அத�� நப�மா�க�� மிக�
ச�ற�தவ� எ�ேற ெபா�ளா��. அ�லா� ஹ�ர�
நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கைளேய கா�த
��னப��� – நப�மா�களி� மிக� ச�ற�தவ� என�
��க�றா�. 
 
இ�த ப�ட� ேவ� எ�த நப���� தர�
படவ��ைல. ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�க�
�ற�னா�க�: என�� ��ன� வ�த எ�லா
நப�மா�க���� இ�லாத 5 ச�ற��க� என��
ம��ேம ெகா��க�ப���ளன. (�காரி , ����,
நஸய�)
 
.
 

 
1) ஒ�ெவா� நப��� அவ�களி� ��ட�த�ன���
ம��ேம ெசா�தமாக அ��பப����தன�. நாேனா
க��ப�, ச�வ�ப� ஆக�ய (மனித இன�)
��ைம��� அ��ப�ப���ேள�.
2)ேபாரி� க�ைட�த ெபா��க� என��
ஆ�மா�க�ப���ளன. என�� ��ன� அைவ
எவ���� ஆ�மா�க�படவ��ைல. 
3)என�� �மி ��வ�� ���ரவாக��, ெதா�
மிடமாக�� ஆ�க� ைவ�க�ப���ளன. எனேவ
எவேர�� ெதா�ைக ேநர�ைத அைட�� வ���
அவ� எ�க���ப��� சரிேய ெதா��ெகா�ள��. 
4) ஒ� மாத� பயண� �ரத���மிைடய�� எத�ரிக�
இ��ப��� அவ�க� என�� அ�ச� ந����
அள��� என�� இைறவ� உதவ� ந�க���ளா�. 
5)ச�பாரி� ெச��� �த� உரிைம (என��
வழ�க�ப���ள�)
 
த�����ஆ� 17:80 - இ� இதனா� உ��ைடய
இைறவ� உ�ைம �க���ரிய இட�த����
(மகாேம ம���) உய��த� ���. இ�த� பதவ�
ேவ� எ�த நப���� இைறவ� வழ�கவ��ைல. 
 
த�����ஆ� 108:2 இ� (நப�ேய) ந��சயமாக நா�
உம�� (அ�க�ஸ�) மி�த� (யான ந�ைம) ய�ைன
வழ�க���ேளா�. இ�ச�ற�� ேவ� எ�த நப����
வழ�க�படவ��ைல. ம�ைமய�� ெசா��க�த����
பரி��ைர��� �த� உரிைம நப� (ஸ�)
அவ�க��� ம��ேம உ��. (���� ஹ��
எ�. 330) 
 
இைற��த�களி� மி�த�யான ம�க� ப��
ப�றப��வ�� நாேன. (���� ஹ�� எ� 330)
 
 

ெப�மானா� (ஸ�)
அவ�க� 

எ�லா நப�மா�க����
இமா� ஆவா�. 

எ� அ�யா�கேள! (�� யா இபாத�) எ��
அைழ�பத��ரிய தன� உரிைமைய அ�லா�
ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�க��� ம��ேம
வழ�க���ளா�. (39:54) 
 
 
ேவத�க� ெப�ற நப�மா�க�� �� மனித
இன�த����, க�யாம� வைர ��ைமயான
இ�த�யான ேவத� ெப�றவ� நப� (ஸ�) அவ�க�
ம��ேம.

ப�க�-11



 
இமாம�ளி� இமா� நப�ேய க�� 

�ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�க� 

 
நப� (ஸ�) அவ�க� நா� ம�ைம நாளி� ம�களி� தைலவ� ஆேவ� எ�� �ற���ளா�. ( �காரி 3340) 
 
ஆத� நப� (அைல), �� (அைல), இ�ரா�� நப� (அைல), �ஸா நப� (அைல), ஈஸா நப� (அைல)
ஆக�ேயாரிட� ெச�� ம�க� த�க��காக பரி��ைர ெச���ப� ேவ��, (அவ�க���) பரி��ைர
க�ைட�கவ��ைல. இ�த�ய�� ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�களிட� பரி��ைர�காக வ�க�றா�க�. நப� (ஸ�)
அவ�க� இ�த� பரி��ைர ெச�ய இைறவ�� அவ�களி� பரி��ைரைய ஏ��� ெகா�க�றா�. (அ�
ஹ�� 2 ஆ� பாக� ப�க� 630-631)
 
(க��களி����) எ��ப�ப�� ெபா�� நா�தா� மனித�களி� �த�வனாக ெவளி�ப�ேவ�.
அவ�க� இைறவ�பா� ெச���ேபா� நா� தா� அவ�க��� ��ேனா�யாக இ��ேப�. அ�ற�
அவ�க� ந�ப��ைக இழ��� ேபா� நா� அவ�க��� ந�மாராய� (ந�ெச�த�) ��ேவ�. அ�� எ�
ைகய�� �கழி� ெகா� இ����. எ� இைறவனிட� ஆத� (அைல) அவ�களி� ச�தத�களி� மிக��
ச�ற���ளவ� நா�தா�. (ஆதார�: த��மித�, அற�வ��பாள� : அன� (ர�))
 
ம�ைம நாளி� நா� நப�மா�க��ெக�லா� தைலவனாக�� அவ�களி� ேப�சாளனாக�� இ��ேப�.
(ஆதார�:த��மித�) ம�ைம நாளி� நா� �வனபத�ய�� வாசைல அைட�த அதைன� த�ற��மா�
ேகா�ேவ�. அ�ேபா� அத� காவல�, �� யா� எ�� எ�ைன வ�ன�வா�. அத�� நா� �ஹ�ம�
(ஸ�) எ�ேப�. அ�ேபா� அவ� த�க��� ��ன� எவ���� வாசைல� த�ற�க ேவ�டா� எ���,
த�க��ேக அதைன� த�ற�க ேவ��� எ��� நா� க�டைளய�ட�ப���ேள�. என� ��வா� என
அ�ணலா� நப� (ஸ�) அவ�க� எ���ைர�தா�க�. (அற�வ��பாள� ; அன� (ர�) ஆதார� : ���� ) 
 
அைன��ல���� அ��ெகாைட (21:108) யாக வ�த ஒேர ஒ� நப�, ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�க�
ம��ேம ஆவா�க�.
 
.
 
 

ப�க�-12
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ெதா�ைகய�� இ�ப� 
வா�களி�க�ப�ட ம�� ம��� ம�த� ஹ�ர� மி�ஸா �லா� அ�ம�

(அைல) அவ�க� 

ெதா�ைக எ�ப�, ச�ற�பான ஒ� ப�ரா��தைன
ஆ��. ஆனா�, ம�க� இதைன ஒ� பாரமாக� க��
க��றன�.எ�த� ேதைவ�� இ�லாத இைறவ���,
மனித� இைறவைன வண�க ேவ���, த���
ெச�ய ேவ��� எ�ப� ேதைவய��லாத� தா�.
ஆய��� ெதா�ைக, த��� �த�யவ�ற�� உ�ள
பய�க� மனித��ேக க�ைட�க��றன. இவ�ற��
�ல� மனித� தா� �ற��ேகாைள அைட
க�றா�.இ�கால�த�� வா�க��ற ம�களி� ந�ைல
க�� என�� மிக�� வ��த� ஏ�ப�க�ற�.
அவ�க��� வண�க வழிபா�களி��, ந�யாய ேந�
ைமகளி�� ப�ற��ைல. இவ�ற�� ப�ற��லாதத��
காரண� உலக�� ெபா�வாக�பரவ�ய����� வ�ஷ�
எ�ற சட�� ச�ப�ரதாய�கைள� க� ���தன
மாக�ப��ப�� வதனா� தா� ம�களி� உ�ள�த��
இைறவ� �� இ��க ேவ��ய ப�� இ�லாம�
ேபாய���. வண�க�த�� க�ைட�க��ற இ�ப��
அவ�க���� க�ைட�பத��ைல.உலக�� இைறவ�
பைட���ள எ�லா� ெபா��களி�� ஓ� இ�ப
�ைத ைவ�த���க��றா�. இைத� ேபா��
வண�க�த��� ச�ற�பான இ�ப�ைத பைட�த���
க��றா�.�ைவ��, மன�� ந�ைற�த ஓ� உணவ��
ேநா�வா��ப�டவ��� �ைவ க�ைட�பத��ைல;
அ��ண� அவ���� கச�பாக��, அைத�
க�டாேல எரி�சலாக�� இ��க�ற�. இ�வாேற
எவ�க��� வண�க�த�� இ�ப��, �ைவ��
க�ைட�கவ��ைலேயா அவ�க�, த�க�ைடய
ஆ��க�த�� ேநா� இ��க�ற� எ�பைத� ெதரி��
அத�காக� கவைல�பட ேவ���."நா� ஜி�
கைள�� மனித�கைள�� எ�ைன வண��
வத�காகேவ பைட���ேள�" எ�� இைறவ�
��க��றா�. நா� ெசா�னைத�ேபா��, உலக��
�ள எ�லா�ெபா��களி�� ஓ� இ�ப�ைத இைற
வ� ைவ���ளா�. இ� உ�ைமயானா�, வண�
க�த�� இ�ப� ஏ� இ��கா�? உ�ைம ய�ேலேய
வண�க�த�� அத�க இ�ப� இ��க�ற�. அ�வ��
ப�ைத �ைவ��� த�த� ேவ���. அ�வள�
தா�.தானிய�க�, பலகார�க� பழ�க� �த�ய
வ�ைற��ைவ�� அழக�ய ெபா��கைள �க��
இ�ப� அைட க��றா�. இனிைமயான ஓைசகைள�
ேக�� மக���ச� அைடக��றா�.
 

இ�வா� எ�லா வ�ற��� இ�ப� இ��க�ற�
எ�றா� ,வண�க�த�� ம��� எ�ப� இ�ப�
இ�லாம�ேபா�வ���? க�ைடயா� ஆ�, ெப�ைண
இைணயாக� பைட���ேளா� எ�� இைறவ�
��க��றா�. இ�வ�ைண�ப�� இ�ப�ைத��
பைட���ளா�, இத�� இ�ப�ைத பைட�காம�
ம�கைள ெப�ெற��பேத ேநா�கமாக இ���
மானா�, ஆ�� ெப��� பா�ண�ைவ வ���ப
மா�டா�க�. இ�ெதாட�ப�� அவ�க��� இ�ப�
க�ைட�க�ற�. ச�ல அற��ன�க� ,ம�கைள�ெப�
ெற��த� எ�ற ேநா�க�த���காக அ�லாம�,
இ�ப� �ைவ�க ேவ��� எ�ற ேநா�க�த��காக
ம��� இ�ெதாட�ைப ைவ�த���க��றன�. எ�லா
இ�ப�ைத வ�ட�� ேமலான இ�ப� வண�க�த��
இ��க�ற�. ஆ�, ெப� உறவ�� ஆ�ைம
��ளவேர இ�ப� ெபற ����; ஆ�ைம
ய��லாதவரா� இ�ப� ெபற இயலா�; ேநா�
வா�ப�ட ஒ�வரா� உய�தரமான உணவ�� �ைவ
காண ��யா�; இைத ேபா�� வண�க�த��
எவ��� இ�ப� க�ைட�கவ��ைலேயா அவ�
��பா�க�யசா��� ஆ��க ேநா�� உ�ளவராவா�
ஆ�, ெப� உற� ச�ற�� கால�த���ரிய�. ஆனா�
ந�ர�தரமான உ�ைமயான ேபரி�ப� இைறவ
���� மனித�����ள ெதாட�ப�� தா� உ�ள�
.உணவ�� ஒ�வ��� �ைவ க�ைட�கவ��ைல
யானா�, அவ� ம���வரிட� ெச�� தன�
�ைறபா�கைள எ���� ெசா�க��றா� ;தம��
உணவ�� �ைவ க�ைட�க ேவ��� எ�பத�காக�
பண� ெசலவளி��, க�ட�கைள 
 

"�ைவ�� மனித� இ���க��றா�. அழக�ய
ெபா��கைள� க�� இ�ப� அைடக��றா�.
இனிைமயான ஓைசகைள� ேக�� மக���ச�

அைடக��றா�. இ�வா� எ�லாவ�ற��� இ�ப�
இ��க�ற� எ�றா�,வண�க�த�� ம��� எ�ப�

இ�ப� இ�லாம� ேபா�வ���?"

ப�க�-13
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ெதா�ைகய�� இ�ப� 
வா�களி�க�ப�ட ம�� ம��� ம�த� ஹ�ர� மி�ஸா �லா� அ�ம�

(அைல) அவ�க� 
ெபா����ெகா�க��றா�. உட�றவ�� இ�ப�
க�ைட� காதவ�, ச�ல ேநர�களி� ெப��கவைல�
��ளாக�, த�ெகாைல ெச�� ெகா�ள�� ��ப��
வ��க��றா�. இதனா� எ�தைனேயா மரண�க��
ந�க��� இ��க��றன.ஆனா� எவ��� வண�
க�த�� இ�ப� க�ைட�கவ��ைலேயா, அவ� ஏ�
கவைலயைட��, அத�காக �ய�ச�ைய ேம�ெகா�
ளாம��க��றா�? உலக இ�ப�த��காக� ப�ேவ�
�ய�ச�க� ேம�ெகா��� மனித� ந�ர�தரமான
உ�ைமயான மக���ச�ைய�� இ�ப� ைத�� ெபற
ஏ� �ய�ச�கைள ேம�ெகா�வத��ைல? த�கா�
கமான இ�ப�த��� ம���வ� உ�ள� எ�றா�
வண�க�த�� க�ைட��� ந�ர�தரமான இ�ப�த���
ம���வ� இ�லாம� ேபா�வ��மா? ந��சயமாக
இத�� ம���வ� உ��. ஆனா� இ�த இ�ப�
ைத� ெபற ந�ர�தர �ய�ச� ேதைவ. த����� ஆனி�
ஓரிட�த�� இைறவ� ந�லவ�கைள� ெப�க���
ஒ�ப���� �ற���ளா�. 

 
ந�ப��ைக ெகா�டவ�கைள! ஹ�ர� ம�ய� (அைல)
அவ�க����, ஃப��அ�னி� மைனவ� ஆச�யா
அவ�க���� ஒ�ப��� �ற���ளா�. இத���ள
ரகச�ய� எ�னெவ�றா�, இைணைவ�பவ�களி�
��� ந�ப��ைக ெகா�டவ�கைள இைறவ�
பைட�க��றா� எ�பேதயா��. ஆ����, ெப�
���� இைடய���ள ெதாட�ைப ேபா��, அ��
எ�ற அ�ைம��� ர�� எ�ற வள��பவ����
இைடய�� ஒ� ெதாட�� உ�ள�. ஆ����
ெப������ள ெதாட�� இ�பமானதாக அைம�
த����மானா�, அ�ெதாட�� மிக� ச�ற�த�� பய�
அளி�க� ��ய�மா��. இ�ைல எ�றா� இ�லற
வா��ைக �ரழி�� ,�ற��ேகா� ந�ைறேவறா�
ேபா�வ���. இதனா� ஆ� ேவற�ட�த��� ெச��
நாசமைட��, ப�ேவ� ேநா�க��� ஆளாக��றா�.
இத�� �ழ�ைதக� ப�ற��வ��டாேலா, பல தைல
�ைறக� வைர இ���� ெதாட�க��ற�. ஆ� ஒ�
ப�க� ெக�டைலக��றா� எ�றா�, ெப� ேவெறா�
ப�க� ெக�டைலக��றா�. இத� காரணமாக இ�
வ���ேம உ�ைமயான அைமத�க�ைட�பத��ைல.
உ�ைமயான இ�லறவா��ைகய����� வ�லக�
ெகா�வதா�, ப�ேவ� �ைமக��, �ழ�ப�க�ேம
வ�ைளக��றன.இேத ேபா�� ம�க� ஆ��க
இைண� ப����� அக��வ��டா�, ஆ��க ெதா�
ேநாயாளி களாக�வ��வா�க�.ஒ�வ��� ஆ��க
இ�ப� க�ைட�� வ��டா� அவ� உலக�த���ள
இ�ப�கைள வ�ட அ�த ஆ��க இ�ப�த��ேக
எ�ேபா�� �த�ட� ெகா����ெகா����பா�
எ�� �ஃப�க� �� க��றன�. இ�த இ�ப�
வா�வ�� ஒ� தடைவயாவ� தம���க�ைட��
வ��டா�,அத�காக அவ� த� வா�ைவேய அ��பண�
ெச�ய ஆய�தமாக� வ��வா�.ஆனா� உலக��
ெப��பாலா� இ�த உ�ைமைய �ரியவ��ைல.
இ�தைகயவ�களி� ெதா�ைகக�, தைரய��
��� ��� எ�வேதயா��
 
 
 

;ஓ� உட�பய��ச�ைய ேபா�� க�ட�ைத� சக���
ெகா�� உ�கா��� எ��த���பேதயா��.இ�ெனா�
வ�ஷய�ைத கவனி���ேபா� என��� தா�க ��யாத
வ��த� ஏ�ப�க��ற�; ச�ல� ெதா�வத� ேநா�க�,
உலக�� தம�� மத����, மரியாைத��, பதவ���
க�ைட�க ேவ��� எ�பத�காகேவ ெதா�க�றா�க�.
ப��ன� அவ�க��� இ�வாைச ந�ைறேவற���
வ��க�ற�. இ�த� ேபா�யான வண�க�த��� இ�த
அ�த�� க�ைட�க���ெம�றா�, உ�ைமயாக வண
��பவ�க��� இைதவ�ட மிக� ெபரிய அ�த�� ஏ�
க�ைட�க ��யா� எ�ற எ�ண� இவ�க���
ஏ�ப�வத��ைல. அத�காக அவ�க� கவைல�ப�வ��
இ�ைல.ம�க� வண�க�த�� அல�ச�யமாக இ��ப
த��� ேசா�ேபற�களாக இ��பத��� காரண�,
இைறவ� வண�க�த�� எ�த இ�ப�ைத ைவ�த���
க��றாேனா, அ�த இ�ப� அவ�க��� க�ைட�க
வ��ைல எ�பேதயா��. ெபரிய நகர�களி� வா��
ம�களிட�த�ேலா இைதவ�ட ேமாசமான ந�ைலேய
காண�ப�க�ற�. அ�� ����� இ�வ� �ட த�க�
இைறவ� �� உ�ைமயான ப��த�ட� தைல
சா��பத��ைல. இத�� காரண� அவ�க� வண�க
�த�னா� க�ைட��� இ�ப�ைத�ப�ற�� ெதரி��
ெகா�ளாத�� அைத� �ைவ���பா��காத�� ஆ��.
பல� த�க�ைடய ேவைலகளி� ��க� இ��க��
றா�க�;பா�� ஒ�ைய அவ�க� ேக�க� �ட
வ����வத��ைல; அ�த ஒ�யா� அவ�களி� உ�ள�
வ��தமைடக�ற�. இ�தைகயவ�க� மிக�� ��பா�
யசா�கேள ஆவ�.நா� உ�களிட� ெசா�ல வ����வ�
எ�னெவ�றா�, ��க� இைறவனிட� மி��த
ஆ�வ��ட�� உ��க��ட�� இைறவா; � உண�
வைககளி�� பழ�களி�� எ�க��� இ�ப�
கைள�� �ைவகைள�� வழ�க� ய���ப� ேபா��,
ெதா�ைகய��� எ�க��� இ�ப�ைத�� �ைவ
ைய�� த�த��வாயாக! எ�� ப�ரா��தைன� ெச�ய
ேவ���..  
 
                                        இ�ஷாஅ�லா� ெதாட��......

"ம�க� வண�க�த�� அல�ச�யமாக
இ��பத��� ேசா�ேபற�களாக இ��பத���

காரண�, இைறவ� வண�க�த�� எ�த
இ�ப�ைத ைவ�த���க��றாேனா, அ�த
இ�ப� அவ�க��� க�ைட�கவ��ைல

எ�பேதயா��"

(ம�ஃ�ஸா�, பாக� 1 ப�க� 21-34)

ப�க�-14
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 ப�ற� �ஜ�த�� 

 

ஒ� க�பஃ���லா�வ��
ேதா�ற�
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ஹ�ர� �ைஹ�த�� அ�-க�பஃ���லா� ��� அ�ம� அ�� (AS)

"இ�னி ஜா��� ஃப�� அ�� க�ஃபா " (“ந��சயமாக
நா� �மிய�� ஒ� ப�ரத�ந�த�ைய (க�பாைவ ) அைம�க�

ேபாக�ேற�)”  (அ���ஆ� : 2:31))
 

எ�னிடமி��� உ�க��� ந��சயமாக ேந�வழி
வ��ேபா�,யா� எ��ைடய (அ�)

வழிைய�ப��ப��க�றா�கேளா அவ�க��� எ�தைகய
பய��இ�ைல, அவ�க� ��க�பட��மா�டா�க�.”

(அ���ஆ� : 2:39)
 
நா� ப��� கா��ய  இ�த த���ரானி� ஆய��களி�
ஒளிய�� நா� பா��ேதாேமயானா� இைறவ� த�
அ�ளாக தா� நா�யவ�கைள அவேன ேத�ெத��க��றா�.
மாறாக,மனிதனா� அ�ல.மனித� பரிணாம வள��ச� அைட�த
கால�த����ேத அ�லா�  அவ�ைடய நப�மா�கைள அ��ப
�ெதாட�க�னா� .இைறவ� மிக�ெபரிய வ�லைமயாக��
எ�ணிலட�கா அ��க�ட� அவன� நப�ைய அ���க�றா�
ேம�� அவர� ெபௗத�க மரண�த��� ப�ற� இைறவ�
அவ�ைடய தயவாக ம��ெமா� வ�லைமைய ந�ப��ைக
ெகா�ட ம�க��காக �ஜ�த��மா�க� ,��த���தவாத�க�
ம��� க�பஃ���லா�மா�கைள அவ�ைடய மாெப��
அ�ளா� எ���க�றா�.

 
"இ�னி ஜா��� ஃப�� அ�� க�ஃபா"

 
எ�ற வசன�த����� இைறவ� அவ�ைடய க�பாைவ
அவேன ேத�ெத��க��றா� அ�ற� மனித�களா� ஓ��  ேபா�
வதா� அ�ல இ� ஒ� ம�த�ரிையேயா அ�ல� ஒ� MP ேத�த�
ேபா�றத�ல மாறாக க�பஃ���லா� தனி�த�ைம
வா��தவ�. ஏ�ென�றா� அவ� எ�த மனித�கர�களா�
ேத�ெத��க�படாம� இைறவேன அைத ெச�க��றா� இத�
���� க�பஃ���லா� ஞான� ம��� ஆ�மிக�த�யாக
ேப�பவ� ம��மி�லாம� அ�த ஏக இைறவனி� வ���ப
�த���ரியவ��  ஆவ� ேம�� அவைர மிக உய��த ந�ெலா
��க தர�த����� எ���க��றா� ஏென�றா�  அவ�
ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ� ) அவ�களி� உ�ம�த��
அ����ரிய ெபா�க�ஷமாவா�. இ� இைறவனி� ெத�வ�க
ஏ�பாடா��.
 
 ப�க�-15



ஒ� க�பஃ���லா�வ�� 
 

ேதா�ற�
ஹ�ர�  �ைஹ�த��  அ� - க�பஃ���லா�  ���  அ�ம�  அ��  ( அைல )

ஒ�   க�பஃ���லா�வ��  வ�ைகயா�    அ�ேக    ஒ� ஆ��க ம�மல��ச�ய�� ஊ��
உ�வாக��ற�. மிக ��க�யமாக இ�லா�த��� ப�கேமா அ�ல� இ�க�டான ��ந�ைலய��
இ����ேபாேதா இ� ச�ப�தமாக, அ�மத��யா ஜமா�த�� ேதா��ன�� வா�களி�கப�ட ம��
ஹ�ர� மி�சா �லா� காத�யானி (அைல) அவ�க� “ஷஹாத�உ� �ரா�”  எ�ற ��� இைத ப�ற�
எ�ன ��க��றா�க�  எ�பைத இ�ேபா� பா��ேபா�:-
 
அவ�க� இ�த ��� ப�க� 42 - 60 இ� இ�வா� ��க��றா�க� "��ரேத ஸானியா" (இர�டாவ�
வ�லைம) ந�ர�தரமானதா�� அ� இ�த� நா� வைர ெதாட��". இ�ேக வா�களி�க�ப�ட ம��
(அைல) அவ�க�  இர�டாவ� வ�லைம எ�� �ற��ப��வ� க�லாஃப�ைத ப�ற�யேத ஆ��.
ேம��, வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) ��ைற ெபா��தளவ�� “க�லாப�” எ�பத� ெபா��
க�லாபாேத ர�� (ஒ� �தைர ப��ெதாட�� க�பா�க�) ம��மி�ற� ஒ�ெவா�
��றா��� வர���ய �ஜ�த��கைள��  அட�க�ய�.ேம�� வா�களி�க�ப�ட 
 
ம�� (அைல) ந�ப��ைகய�� அ��பைடய�� “க�லாபா�” எ�பத�� ெபா�� நா�� ேந�வழி
ெபா��த�ய க�பா�கைள ம��மி�ற� இைத எ�ெற��� ந�ைல�த���கேவ��� எ�� அ�லா�
ந�ைன�க��றா� எ�� அ�னா� ந�ப��ைக ெகா����தா�க� அதனா� தா� அ�னா� இ�த
அஹமத�யா க�லாப� எ�ெற��� ந�ைல�த����� எ�� �றவ��ைல மாறாக எ�ெற���
ந�ைல�த����� எ�� அவ� �ற�ய� 
 

1) ��ரேத ஸானியா
 
2) இ�லாமிய க�லாப�
 
1) ��ரேத ஸானியா:-
 
“��ரேத ஸானியா” க�லாஃப�ைத உ�ளட�க�ய� இ�ேகேய "க�லாப�”  எ�� �ற��ப��வ� ெவ��
அஹமத�யா க�லாப� ம��ம�ல ேம�� இைத வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) அவ�க� தன� “அ�
வ��ய�”  எ�ற ��தக�த���ற��ப��� ேபா� தன� இ�த “��ரைத”  (இர�டாவ� வ�லைம)
அ�ப�க� ச��த�� (ர�) அவ�களி� ேதா�ற��ட� ஒ�ப��க�றா�க� அதாவ� இைத “இ�லாமிய
க�லாப�” உட� ஒ�ப��க��றா�க�  
 
2. இ�லாமிய க�லாப�:- 
 
ேம��, இ�ேக இ�லாமிய க�லாப� எ�ப� க�ஃப��-ர��மா�கைள��, �ஜ�த�� மா�கைள��,
ம��க� அ�ல� க�பஃ���லா� கைள�� அட�க�ய�  எ�பைத நா� அற��தேத, 
 
ேம�� இைத வ�ள��வெத�றா� ம�� (அைல)அவ�களி� கால�த�� ஒ�வ� உ�க��� ப�ற�
�ஜ�த��மா�க� வ�வா�களா? எ�� ேக�டா�, அத�� வா�களி�க�ப�ட ம��(அைல)அவ�க�
இ�வா� பத��அளி�தா�க� :- 
 
என�� ப�ற� ஒ�  �ஜ�த��வ�வத�� எ�னதவ� இ��க��ற� �ஸா (அைல)அவ�களி� க�லாப�
ஈஷா (அைல)அவ�க�ட� ���த� ஆனா� நப� (ஸ� ) அவ�களி� க�லாப� க�யாம�� நா�
வைர ெதாட�� எனேவ ஒ���� ப�� ஒ�றாக �ஜ�த��க� வ�வா�க�. ஒ�ேவைல
க�யாம�� நா� ���க�ப�டா�� அத��� ஒ�வ� ேதா��வா�. நா�  ஒ�ேபா�� இைறேநச�க��
�னித�க�� வ�வைத ஏ���ெகா�ளாம�வ�ட��யா� அ�ேபா� த��ெர�� ம�ைம ேதா���    
 (ம��சா�, பாக� 7, ப�க� 119)

இ�த “��ரைத”  (இர�டாவ� வ�லைம)
அ�ப�க� ச��த�� (ர�) அவ�களி�

ேதா�ற��ட� ஒ�ப��க�றா�க� அதாவ�
இைத “இ�லாமிய க�லாப�” உட�

ஒ�ப��க��றா�க�  

�ஹ�ர� 1441                                                                  இமாமி� �ர�                                                         இத�  01             

ப�க�-16



ஒ� க�பஃ���லா�வ�� ேதா�ற�
 

ஹ�ர�  �ைஹ�த��  அ� - க�பஃ���லா�  ���  அ�ம�  அ��  ( A S )

PAGE 12 | PLAYTIME

�ஹ�ர� 1441                                                                  இமாமி� �ர�                                                   இத�  01                   

 
 
வா�களி�க�ப�ட ம�� அவ�க� ேம��
ெதாட�க�றா�க�:-
 
ஒ�ெவா� காலக�ட�த��� இ�லா� அத�
உய���க��ைத ப�ேவ� �ைறய�� சா��ட�
ந��ப��க��ற�,எனேவ ஒ�ெவா� கால�த��
ேதா��� �ைமக� ம��� தவ�கைள ��க�
��ய ஆ�ற� ம��� த�றைமக�ட� அ�த
கால�த�� �ஜ�த�� அ��ப�ப�க��றா�,
ஏென�றா� இைறய�ச�� ம��� ��த�
��த�� அவ� நா�� வைர ெதாட���
ெகா�ேட ெச� ��.இத��� ஆதாரமாக ந�
��னா� ெச�ற வரலாேர சா�� பக��
க��ற�.  (“ஷஹாத��� ��ஆ� ப�க� 46)
 
ேம�� இைத �ற��� ம��(அைல) அவ�க�
ம��ெமா� இட�த� ��க�றா�க�:-
 
த����ரானி� உ�ள “அ�ஃ�, லா�, ரா” எ�ற
எ����களி� “ரா” எ�ற எ���
�ஜ�த��மா�களி� வ�ைக ந�ர�தரமான�
எ��� அ� க�யாம� வைர ெதாட�� எ���
�ற���ளா�க�, இ�வாறாக நம� க�மனி
நாயக� (ஸ�) அவ�கைள� ப��ப�ற�
ெவ�ற�கைள�� அ��கைள�� க�யாம� வைர
ெகா��வ�� �ஜ�த��மா�க�, நப� (ஸ�)
அவ�களி� ெவ�ற��கான அைடயாளமாக
க�த�ப�வா�க�. (�ஹானி கஸா�� No.2 Vol.2
pg.63) 
 
எனேவ எ� அ����ரிய சேகாதர சேகாதரிகேள!,
இத� ப�க� ச�ற�� ச��தைன ெச�� பா��க�.
 
ேம��, உ�க��� வ�ள��வெத�றா�
வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) அவ�க�
ம���ெமா� இட�த�� இ�வா� ��க��றா�க�:-
 
நா� உ���க��ற ஆைடைய ஒ� வார�த��
��த� ெச�வ� அவச�யமாக��ற�. அைத�
ேபாலேவ ஒ�ெவா� ��றா��� மா��க�ைத
���ண�வாக ைவ��� ெகா�ள ஒ�
க�பஃ���லா�வ�� ேதைவ��ள�. இத�
காரண�த�னாேல ஒ�ெவா� ��றா���
தைலைமய��� ஒ�வ� ேதா�ற� மனித�ல�ைத
��த����� இ�த நைட�ைறைய அ�த ஏக
இைறவனாக�ய அ�லா� ஏ�ப���த���ளா�.
 

த����ரானி� உ�ள “அ�ஃ�, லா�, ரா” எ�ற
எ����களி� “ரா” எ�ற எ��� �ஜ�த��

மா�களி� வ�ைக ந�ர�தரமான�

 
 
ேம��, ஒ�நா� ஓ�வ� ம�� (அைல)
அவ�களிட� இ�வா� வ�னாவ�னா�க� .
 
�ஜ�த��மா�க� அைன�� ��றா���
வ�வ�  அவச�யமா?
 

அத��
ம�ேஹ ம�� அைலஹ�வஸலா�

அவ�களி� பத�� இ�வாறாக இ��த�:
ஆ�,வ�வ� ஒ�ெவா� ��றா���

அவச�யமா��.
 
���� அ�த மனித� ம��(அைல)
அவ�களிட� உ�க��� “��னா� வ�த
�ஜ�த��மா�களி� ெபய�கைள ���க�
எ�� ேக�டா�”
 
அத�� அ�னா� இ�வாறாக  பத�லளி�
தா�க�:- 

 
என�� �� வ�த �ஜ�த��மா�களி�

ெபயைர ��வ�
எ� ேவைலய��ைல. ேம�� இ�த ேக�வ�ைய

ஒ�ெவா� ��றா����
�ஜ�த��மா�க� வ�வா�க� எ�� �ற�ய
நப� (ஸ�)அவ�களிட� ேக�க�படேவ��ய

ேக�வ� எ�� �ற�னா�க�.
 
                                                           
 
 

ஒ�ெவா� ��றா����
�ஜ�த��மா�க� வ�வா�க� எ�� ம�� ம��

அைலஹ�வஸலா� அவ�களி� பத��

ப�க�-17



ஒ� க�பஃ���லா�வ�� ேதா�ற�
 

ஹ�ர�  �ைஹ�த��  அ� - க�பஃ���லா�  ���  அ�ம�  அ��  ( அைல )

PAGE 12 | PLAYTIME

�ஹ�ர� 1441                                                                  இமாமி� �ர�                                                           இத�  01           

இ���, ம�� (அைல) அவ�க� இ�த ஹ�ைஸ�
ப�ற� ���ேபா� (ஒ�ெவா� ��றா����
�ஜ�த��மா�க� வ�வா�க� எ�ப� �ற���) இ�
அைனவரா�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட நப�ெமாழி
எ���, ஷா வ���லா� (ர�) அவ�க��  இ�
நம� க�மனி  நாயக� ( ஸ�) அவ�களி� உத��
���� தா� உத��த� எ�� சா�� பக�க��
றா�க�. இ� ஹ�� ��களி� மிக ெதளிவாக
பத��ெச�ய�ப���ள�  ேம�� இ�த ஹ�ைஸ
எவ�� �ற�கணி�கவ��ைல. இ�த ஹ��
ஒ�ேபா�� ெபா�யானத��ைல மாறாக இ�
��ற��� உ�ைமயான ஹ�� எ�பத��� நா�
உ�த�யளி�க��ேற�. ஒ�ெவா� ��றா���
ஒ� �ஜ�த�� வ�வைத நா� இ�வா� �றலா�,
அதாவ� ஒ� ��ற��� நம� ெபௗ�க உட�
பல�னமைடவைத� ேபால ஒ�ெவா� ��றா
��� ஆ��க�� அத� இற�ைப ச�த��க��ற�,
எனேவ ஒ�ெவா� ��றா�� கட�த�� ஒ� �த�ய
தைல�ைற உ�வாக��ற�, இ�த �த�ய தைல
�ைற�� ஆ�மிக ���ய�� வழ�க ஒ�ெவா�
��றா���� �ஜ�த�� மா�கைள அ���வ�
அ�த �ய இைறவனி�  ��ன���லா�வா��.

அைன�ைத�� ப��த ப�ற� “இ�லாமிய
க�லாஃப�” ெதாட�பாக ஹ�ர� மி�ஸா �லா�
அ�ம� (அைல) அவ�க��� இ��த
ந�ப��ைகைய மா��� அத�கார� எவ���
இ��க��ற�, ஆனா� �ரத��டவசமாக,
அஹமத��யா ஜமா�ைத ேச��த ச�ல ம�க�,
�ற��பாக ெமௗரிஷ�ய� ஜமா�ைத சா��த அ���
அவ�ைடய ��லா�க�� க�லாப�ைத ப�ற�ய
தவறான ெச�த�ைய பர��க��றன�, அவ�களி�
இ�ேபாைதய ந�ைல எ�வா� உ�ள� எ�றா�,
“அஹமத��யா க�லாஃப� எ�க� உய��!!!”
 
எ��� இ� எ�ெற��� ந�ைல�த����� எ���
ம�� (அைல) அவ�களி� ��ற��� ��ற���
மாறான வ�சய�ைத பர��க��றன�.
 
பா��க�!! இ�ேபா� அஹமத�களி� ந�ப��ைக
எ�ேக ெச�ற�? ம�� (அைல)அவ�களி� �ய
��ற��� அவர� எ����களி�� அவ�க���
உ�ள ந�ப��ைக சரியானதா அ�ல� தவறானதா?
ஒ�ேவைள சரி எ�றா� ஏ�? அவ�க� ம��
(அைல) அவ�களி� �ய ��ைற ம��க�றா�க�?
நா� ேமேல �ற�ய� அைன��� எ� ெசா�த
க��த�ல, மாறாக அைவ அைன��� ம��
(அைல) அவ�கனி� �ய எ����க�. அ�னாரி�
���கைள�� �� கைள�� நா�� ��க��
ஏ��� ெகா�க�ேறாெம�றா� அவரி�
ேபாதைனக� எ�ேக�ேபாய���? அ�னாரி�
ேபாதைனக� ��க� எற�ய�ப���ள�.
                                                           
 
 நா� ேமேல �ற�ய� அைன��� எ� ெசா�த
க��த��ைல மாறாக அைவ அைன��� ம��

(அைல) அவ�கனி� �ய எ����க�.
ஒ�ெவா� ��றா����

�ஜ�த��மா�கைள அ���வ�
அ�த �ய இைறவனி� 

 ��ன���லா� வாஹு�

ேம��, ம�� (அைல) அவ�க� “இஸாேல
ஒளஹா� “எ�ற ��� (ப�க� 197)  ம��
மா�களி�  வ�ைகய�� கத� எ�ேபா�ேம த�ற�
த���க�ற�. அ� ஒ�ேபா�� அைட�க� ப�வத�
�ைல எ�� �ற�ய� ம��மி�ற�“ அ�த வா�க
ளி�க�ப�ட ம�� வாத� ெச�பவ� நாேன.ஆனா�
நா� ஒ�வேன ம�� எ��� நாேன �தலாவ�
ம��� கைடச� வா�களி�க�ப�ட ம�� எ���
வாத� ெச�யவ��ைல. எ� பா�ைவய�� என��
ப�ற� 10000 ��� ேம�ப�ட வா�களி�க�ப�ட
ம��க� வ�வா�க�, நா� இ�த கால�த���
ம��ேம வா�களி� க�ப�ட ம�ஹாக உ�ேள�”.
எ�� �ற���ளா�க� ேமேல �ற��ப�ட�ப�ட 

நா� ��வ� சரியா? அ�ல� உ�க�
ந�ப��ைக சரியா? ம�� (அைல) அவ�க� ��
ந�ப��ைக ெகா���ள ஒ�ெவா� உ�ைம
யான அ�மத��� என�� பத�� ெசா�ல
கடைம�ப�����க�! ��க� தனிைம�
ப��த�ப�� (அ�த ேநர�த�� உ�க��� உதவ
எவ�� இ��கமா�டா�க�) அ�நாளி� அ�த
ச�வ வ�லைம��ள ஏக இைறவனி�
ச�னிதான�த�� �� ந��சயமாக ேக�வ�
ேக�க�ப���க�. உ�ைமைய உண��த ப�ற�
அைத மைற�பத�காக �ய�ச��ப� ெபரிய
��றமா��. பைட�ப�ன�கைள மக��வ��பைத
வ�ட ந�ைம பைட�தவைன மக��வ���க�.
அ�லா�வ��� ம��ேம அ���க� ம�றவ�
க��� அ�சா��க�.
 
        

ப�க�-18 



ஒ� க�பஃ���லா�வ�� ேதா�ற�
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இைத ப�ற� அ�லா� த����ரானி� ���ேபா� 
 

��க� அற��� ெகா�ேட
உ�ைமைய� ெபா��ட� கல�கா��க�; உ�ைமைய

மைற�க�� ெச�யா��க�. (அ���ஆ�2:42) 
 
த�கைள அ�மத�க� எ�� �ற��ெகா��� இவ�க�
எ�ைன அஹமத� இ�ைல எ�� �� க��றா�க�.
ேம��,இவ�கைள ெபா��தவைரய�� நா� அஹமத�யாக
இ��ேத� இ�ேபா த��ைல, ஏ� ென�றா� நா� க�ப��லா�
எ��� என�� அ�லா� வ� அ���க��றா� எ��  இ���
வாத� ெச�க�ேற� எ�பதா�, இவ�க�ட� ஒ� க�பா
இ��பதா� எ� வாத�ைத ம��க�றா�க�. "ஒ� க�ஃபா
இ����ேபா� அ�லா� இ�வா� க�பஃ���லா�வாக
ேத�� ெச�வ� எ�வா� சா�த�யமா��" எ�� ேக�க��றன�
 
இத�கான பத�� மிக மிக எளிைமயான� :அ�லா�வ��
த����ராைன ப���க�! உ�க��� பத�� க�ைட��வ���, நப�
(ஸ�) அவ�க� நம�களி�த ேபாதைனகைள ப���க�!!
உ�க��� பத�� க�ைட���. ேம��, நா�� ��க��
ஏ���ெகா�ட ம��(அைல) அவ�களி� ேபாதைனகைள
ப���க�!!! உ�க��� பத�� க�ைட���, இத�� எ�த
ச�ேதக����ைல அஹமத� எ�� �ற��ெகா��� இவ�கள�
பா�ைவய�� நா� வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) �தான
ந�ப��ைகைய ைகவ���வ��ேட� எ�பதா��. ம�றவ�க�
ந�ப��ைகைய எைடேபாட ந�ைன��� �ட�களி� ெசா����
ஒ�ேபா�� ெசவ�சா��� வ�டா��க�, என� ந�ப��ைக
எ�னெவ�� எ�னிட� ேக��க� .என� ந�ப��ைகைய என�
இதய�ைத ப�ள�� உ�க��� கா�டஇயலா� 
 
அ�லா�வ�� �� ஆைணயாக என� மரண���� ப�ற� என�
ந�ப��ைக�� என� ெசய�க�ேம �ைணந���ேமய�ற�
ேவெறா�வ�மி�ைல. அ�த ஆகாய �மிைய க���கா�க��ற
ச�வவ�லைம��ள எ�லா� வ�ல அ�லா�வ�ட� இ�த
வ�ஷய� வ�சாரைண�� வ��ேபா� அ�த ஏக இைறவனாக�ய
அ�லா�வ�� சா�ச�யாக நா� ��ேவ� மி�ஸா �லா�
அ�ம� (அைல) அவ�க� வா�களி�க�ப�ட ம�� ம���
14வ� ��றா��� �ஜ�த���� ஆவா�. அவ� ஒ�
உ�ைமயாள�, ேம�� நப� (ஸ�) அவ�களி� அ�ைம��
அ�லா�வ��நப���, நப� (ஸ�) அவ�க� ெகா��வ�த
ஷ�ய�த�� ேசவக� ஆவா�. அ�லா�வ�ட� இ��� க�ைட�த
ஞான�ைத மனித �ல�த��காக அவ� வழ�க�னா�. அவ� �த�ய
ஷ�ய�ைத ெகா��வரவ��ைல, எ��� நா� ந�ப��ைக
ெகா�க��ேற�. என� ந�ப��ைகைய இழி�ப���பவ�க��
எ�ைன அ�மத� ���� இ�ைல எ�பவ�க�� இைத
அைன�ைத�� கா�க��ற எ�லா� வ�ல அ�லா�வ�ட� பத��
�ற�ேய ஆகேவ���. 
 
இ�த�யாக இ�த த����ரா� வசன��ட� ந�ைற�
ெச�க��ேற�, 
அ�லா� �� ெபா�ைய� க�பைன ெச�க�றவைன வ�ட,
அ�ல� அவ�ைடய வசன�கைள� ெபா�யா��க�றவைன
வ�ட  அந�யாய�கார� யா�? ந��சயமாக அந�யாய�கார�க�
ெவ�ற�ெபறேவ மா�டா�க�. (அ���ஆ� : 6:22)

இ�த ெசா�ெபாழிவ����� ப�ற�
இைறவனிடமி��� என��

இற�க�ய வ�ைய உ�க���
��க��ேற�

 
 

‘Atii-‘ullaaha wa ‘atii’ur
Rasuula wahzaruu: fa’intawallay’tum
fa’lamuuu ‘annamaa ‘alaa Rasuulinal

balaagul mubiin 
அ�லா�ைவ�� அவன�

�தைர�� ப��ப���க� ேம��
கவன��ட� இ��க�, ஆனா�
��க� �ற�கணி�� த���ப�

வ����களானா�,
�ரி��ெகா���க�, ��

ெச�த�ைய எ�த�ைவ�ப� ம��ேம
�தரி� ேவைல

 
 
 

அ�ஹ����லா�! ஆ��!!!
 
 
 
  
  ப�க�-19 
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இ�லா�த�� கடைமக� யாைவ 

இ�த ��ம�த�� உ�ள சேகாதர�க���
அ�ஸலா� அைல��� வா ர�ம��லாஹ� வா
பர�கா��ஹு, ச�ல நா�க��� �� ஒ� சேகாதர�
இ�லா�த�� கடைம எ�ன எ�ற ேக�வ�ைய ேக��
இ��தா� அத�� ச�ல சேகாதர�க� பத��� ெகா��த
இ��தா�க� ேம�� இ�த அழக�ய ேக�வ���
இ�ஷாஅ�லா�, ஹ�ர� ம�� (அைல)
அவ�களி� ஆ�மிக வழிகா�ட� �லமாக நா�
வ�ள�க�ெகா�ேவா�
 
இ�லா�த�� கடைம எ�ன எ�றா� ந� அைனவ��
ஐ�� கடைமகைள  மிக எளிைமயாக �ற�வ��ேவா�,
ஏ�  ஒ� இ�லாமிய� அ�லாத ப�ளிய�� ப����
மாணவ��� �ட அவ� பாட ��தக�த�� இ�வா�
தா� உ�ள� அ�லவா ந�ப�கேள !!
 
 
 
 
 
 
இ�ஷாஅ�லா�, �த�� நம� எஜமான�
ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி� �னித உத���
இ��� எ�ன உத��த� எ�� பா��ேபா�.
 
சஹ�ஹு� �காரி ஹ�� :-4347. இ�� அ�பா�(ர�)
அற�வ��தா�. �ஆ� இ�� ஜப�(ர�) அவ�கைள
இைற��த�(ஸ�)....."அவ�களிட� ��க� ெச���
ேபா�, 'வண�க�த���ரிய இைறவ� அ�லா�
ைவ� தவ�ர ேவெறவ�மி�ைல எ���, �ஹ�ம�
(ஸ�) அவ�க� இைற��த� எ��� சா�ச�ய�
பக��ப� அவ�கைள அைழ��க�. இத�� அவ�க�
உ�க���� ���ப��தா�, அ�லா� அவ�களி�
�� ஒ�ெவா� நா�� ஐேவைள ெதா�ைககைள�
கடைமயா� க���ளா�......" அ�னா� மிக ெதளிவாக
�தைர ஏ�� ஏக��வ�த��� வ��ேபா� தா�
அவ�க� �� ம�ற  அம�க� கடைமயாக��ற�.
இைதேய   வா�களி� க�ப�ட ம��(அைல)
ப��வ�� த���ரா� வசன�ைத ேம�ேகா�
க��யவராக
 
அ�லா�ைவ��, அவ�ைடய �த�கைள��
ந�ராகரி�� ேம�� அ�லா�����
அவ�ைடய �த�க��� மிைடய�� ேவ��ைம
பாரா�ட எ�ணி ேம�� (�த�க��) ச�லைர
நா�க� ஏ��� ெகா�ேவா�  ச�லைர
ந�ராகரி�ேபா� என�� �ற�, இத�க�ைடய��
எேத�ெமா� வழிைய� ேத��ெத����ெகா�ள
வ����க��ற வ�க�.உ�ைமய�� இவ�கேள
��ற��� ந�ராகரி�பவ�களாவ�. ந�ராகரி�பவ�
க��� இழி� ப��த���ய ஆ�க�ைனைய
நா� ஏ�ப�� த���ேளா�.(4:151)
 
 

ஏக��வ� க�களி� மைற�� இ��க��ற அ�த ெந��ைப
ேபா�ேற ைவ�க�ப���ள� எ�பேத இத�� உ�ள
ரகச�ய� ஆ��. �த�, ெந��� மைற�த����� க�
ேபா�றவ�, அ�த க��� �� தன� கவன�ைத
ெச���க��ற அ�ய�� �லமாக அ�த ெந��� ெவளிய��
ெகா�� வர�ப�க��ற� எனேவ �த� எ�ற இ�த  க�
இ�லாம� ஏக��வ�த�� ெந���  ஏேதா ஒ� உ�ள�த��
உ�வான� எ�ப� ஒ�ேபா�� சா�த�யமாகா�*
,ஏக��வ�ைத �த�க� ம��ேம �மி�� ெகா��
வ�க��றா�க� அவ�க� �லமாகேவ இ� ெபற�
ப�க��ற� இைறவ� மைறவானவனாக இ��க� �றா�,
அவ� தன� �க�ைத �த� �லமாக கா��க�னறா�
பா��க�!! �த� �� ந�ப��ைக ெகா�ளாம� இர�ச��ைப
எ�வா� ெபற இய�ம? ேம�� �த� �� ந�ப��ைக
ெகா�ளாம� ெவ�மேன ஏக��வ�ைத ஏ���
ெகா�வதா� எ�ன பல�??"த���" எ�ற ெபயேர
கால�த�� நப� அதாவ� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)
அவ�க� �� ந�ப��ைக ெகா�� க���ப�� நட�காம�
ஒ�ேபா�� க�ைட�கா� எ�த ஒ� நப� ���க ���க
கா���ேபான  த��த�� �� ந�ப��ைக ைவ��
�த� இ�லாம� த�னிைற� ெப�றவராக த�ைன
க�த�ெகா�பவ� இைற இர�ச��ைப ெபறாத
��பா�க�யசா� ஆவா� எ�� அ�னா� ந�ைம
எ�சரி�க��றா�க�.நப�மா�களி� வ�ைக ெதாட�பான
இைறவசன�- 3:82 ப�ற� ம�� ம�� (அைல) ���ேபா�
நப�மா�க� த�தம� கால�த�� மரணி�� வ��டன�. இ�த�
க�டைள ஒ�ெவா� நப�ய�� ச�தாய�����
�ற�ப�க��ற� அதாவ� அ��த� ேதா��� ேபா� அவ�
�� ந�ப��ைக ெகா���க� அ�வா� ெச�யாம�
இ��தா� ��க� ப���க�ப���க� எ�� அவ�க���
�ற�ப�க��ற�
 
                                              

ேக�வ� பத�� எ�ற ச�க வைலதள ��ம�த�� ஒ� இ�லாமிய ந�ப� ேக�ட
ேக�வ��� பத�லளி��� வைகய�� இ�த க��ைர அைம���ள� 

ஸாஹ�� அ� ஃபர�- காஜா ைம�� ச�� சாஹ�� அவ�க�  

(�த�க��) ச�லைர நா�க� ஏ���
ெகா�ேவா�  ச�லைர ந�ராகரி�ேபா� என��
�ற�, இத�க�ைடய�� எேத�ெமா� வழிைய�

ேத��ெத����ெகா�ள
வ����க��றவ�க�(4:151)

இைறவைன�� ச�ல �த�கைள�� ந�ப��ைக ெகா�டா�
ேபா�� எ�� ��பவ�கேள! ஒ� �த� இ�லாம� மனித�
ஏக��வ�ைத ஏ���ெகா�ள ���மா? எ�பைத
ஏக��வ�த�� இரச�ய�ைத வ�ள�க�யவா� அ�னா�
��க��றா�க� :-

இைறவ� மைறவானவனாக இ��க��றா�,
அவ� தன� �க�ைத �த� �லமாக 

கா��க��றா�

ஒ�ெவா� நப�ய�� ச�தாய�����
�ற�ப�க��ற� அதாவ� அ��த� ேதா��� ேபா�

அவ� �� ந�ப��ைக ெகா���க� அ�வா�
ெச�யாம� இ��தா� ��க� ப���க�ப���க�

ப�க�-20
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இ�லா�த�� கடைமக� யாைவ

 
آلِّۡیَن ۙ َغۡیِر اۡلَمۡغُضۡوِب َعَلۡیِہۡم َو َال الضَّ  ِصَراَط الَِّذۡیَن اَنَۡعۡمَت َعَلۡیِہۡم ۬

 
﴾ � அ�� �ரி�தவ�களி� வழிய�� (உன� �த�க�

ம��� நப�மா�களி� )(1:7) 
 
இ�ேபா� ஐேவைள� ெதா�ைகய��� ஓத�ப�க��ற
இ�த வசன�த�� இைறவனி� ஆ��க அ��ெகாைட
யாக இைறஞான��  இைறவ� ���ள அ��� �த�
க� ம��� நப�மா�க� �லமாக ம��ேம க�ைட�க��ற�.
�தைர ப��ப�ற� நட�ப� ப�ற� ச�ற��� ெபா��
ப��தாம� இ��தாேரா அவ� ெதா�ைகய�� ேநா�க�
எ�னவாக இ��க ����? இவ�கள�  பா�ைவய��
ஏக��வ�ைத ஏ��� ெகா�ட ப�ராமண� �ட இர�ச�
�ைப ெபற���யவராக இ��க��றா�. ேம�� ஒ� நப�
இ�லா�ைத வ��� வ��� ��த�  ஆக�வ��டா�� �ட
அவ�� கா���ேபான த���  காரணமாக இைற
இர�ச��ைப ெபற ���� ,இ��� �தராகேவா அ�ல�
க�ற��தவராகேவா அ�ல� ஆரியராகேவா  இ��க��ற
ஒ� மனித� இ�லா�ைத ெபா�ப��த� வ�தா��
ஹ�ர�  நப�க� நாயக� ஸ�ல�லாஹு அைலஹ�வஸ
�ல� அவ�களி� பைகவராக இ��தா�� �ட அவ�
ஏக��வவாத� ஆக இ��தா� அவ��� �ட இைற
இர�ச��ைப  ெபற���� எ��  க�தலா� . ப�ற�
ெதா�ைகய�னா� எ��� க�ைட�கா� ேநா��க�
�ணானதா��  ஆனா� ந�ப��ைக ெகா�ட
ஒ�வ��� இ�த வசன� ம��ேம ேபா�மானதா��
இத� �லமாக ஆ��க ெச�வ�த�� எஜமானராக
நப�மா�க�� �த� க�� ம��ேம இ��க��றன�
ஒ�ெவா�வ���� அவ� கைள� ப��ப�ற� ெச�வத�
�லமாக அத����� ப�� க�ைட�க��ற� ப�ற� ஸூரா
ஆர�ப�த�� உ�ள வசன�த�� இ�வா� வ�க��ற�
 
ேம��  த�����ஆ� 7: 35 எ�ற இைற வசன�த���
���� ம��(ர�) அவ�க� இ�வா� வ�ள�க�
த�வைத�� ச�� ச��த��ேபா�!
 
 
 
 
 
 

ேக�வ� பத�� எ�ற ச�க வைலதள ��ம�த�� ஒ�
இ�லாமிய ந�ப� ேக�ட ேக�வ��� பத�லளி���

வைகய�� இ�த க��ைர அைம���ள� 

ஸாஹ�� அ� ஃபர�- காஜாைம�� ச�� சாஹ�� அவ�க�  

இைறவைன�� ச�ல �த�கைள ந�ப��ைக ெகா�டா�
ேபா�� எ�� ��பவ�கேள! ஒ� �த� இ�லாம� மனித�
ஏக��வ�ைத ஏ���ெகா�ள ���மா? எ�பைத
ஏக��வ�த�� இரச�ய�ைத வ�ள�க�யவா� அ�னா�
��க��றா�க� :-
 
இ� எ�ன க�ேணா�ட�த�� இ�� �ற�ப����க�ற�
எ�றா�, மனித�ல�த�� எத��கால தைல�ைறய�ன���
ெதரிவ��க ேவ��ய ஒ� ��க�யமான வ�ஷய� இ��
அற��க�ப��த�ப�� இ��க�ற�. இத� பலனாக,
ஆத�ைடய ம�க� இ��லக�� இ���� வைர, அ�லா�
வ�� �றமி��� �த�க� இ��லக�� ேதா�ற��ெகா�ேட
தா� இ��பா�க�.இதனா�, நப� (ஸ�) அவ�கைள
எத���பவ�களா��, அவ�க��� எ�த ���ச���
வர�ேபாவ� இ�ைல, நப���வ�� இதனா� ந��க�ேபாவ
த��ைல. ஆதமி� கால�த��, ஆதமி� ச�தத�க���
ஏ�ப��த�ப�ட ெபரிய வா���த� எ�னெவ�றா�, அ�லா
�வ�� �த�க� எ�லா கால க�ட�களி�� ப�ேவ� 
நா�களி� உ�ள ெவ�ேவ� ச�தாய�க���� �க���
நா� வைர ேதா�ற�� ெகா�ேட தா� இ��பா�க� (2:39) .
இ�வசன�, "உ�களிடமி��� �த�க� உ�களிட�
வ�தா�" எ�பத��, அ�லா�வ�டமி��� �த�க�
வரலா� அ�ல� வர மா�டா�க� எ�� ெபா�ள�ல.
அேத�ேபா�ற ஒ� வசன�, "எ�னிடமி��� உ�க���
ேந�வழி வ�தா�" (2:39) எ�ற வசன�த����, எ�னிட
மி��� ேந�வழி வரலா� அ�ல� வராம�� இ��கலா�
எ�� ெபா�ள�ல. ந��சயமாக, இ�த வா��ைதய�� உ�ள
ெபா�� எ�ன ெவ�றா� , ஒ� �த�ைடய (�இ��தா) 'اما'
கால�த�� ��க� வாழ ேந��தா� ��க� அவைர
ஏ���ெகா�ள தவற� வ�டா��க� எ�பேதயா��. எனேவ,
இ�வா��ைதய�� �ல�, கால�ைத நா� ந��ணய�
�க��டா� எ�ப�  �ல�ப�க�ற�. அதாவ�, அ�லா�
வ�� �றமி��� ஒ� தைல�ைறய�ேலா, அ�ல� ம�ெறா�
தைல�ைறய�ேலா எ�த ஒ�வ� ேதா�ற�னா��, அவ�
எ�ெபா��  ேதா�ற�னா�� அவைர நா� ஏ��� ெகா�ேட
ஆக ேவ���. எ��ைடய அைடயா ள�கைள உ�க���
வ�ள�க�னா� எ�ற வசன� உண���க��ற உ�ைம
எ�னெவ�றா�, �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க��� ப�ற�
வ�� �த�க� யாவ�� எ�த �த�ய ஷ�ய�ைத�� ெகா��
வர�ேபாவத��ைல எ�பேத தவ�ர இ�லாமி� ச�ட�ைத
��ைமயாக ப��ப�ற� நட�க� ெச�வத���, ஏ�கனேவ 
அளி�க�ப������ அ���ஆனி� வசன�கைள வ�ள�க�
�றவத���, ஓத��கா��வத��� அவ�க� வ�வா�க�

"இவ�கள�  பா�ைவய�� ஏக��வ�ைத ஏ��� ெகா�ட
*ப�ராமண�* �ட இர�ச��ைப ெபற���யவராக

இ��க��றா�. ேம�� ஒ� நப� இ�லா�ைத வ��� வ���
��த�  ஆக�வ��டா�� �ட அவ�� *கா���ேபான

த���*  காரணமாக இைற இர�ச��ைப ெபற ����"

இ�த வசன�� இ���ைதய வசன�கைள� ேபா�ேற
��க�யமாக கவனி�க�பட த��ததாக இ��க�ற�
(7:27,28,32).ஆத�ைடய ம�கேள" எ�� இ��  �ற�
ப������ வா��ைதக�, �ஹ�ம� ஸ�(அைல)
அவ�களி� கால�த���ரிய ம�க����,அத� ப�ற�
ேதா��� தைல�ைறக���ேம ெபா���ேம தவ�ர
கட�த கால�களி� வா��த ம�க��ேகா, ஆத�ைடய
ம�க��ேகா* ெபா��தா� .

"ெப�மானா�  ஸ�(அைல) அவ�க��� ப�ற�
வ�� �த�க� யாவ�� எ�த �த�ய

ஷரிய�ைத�� ெகா�� வர�ேபாவத��ைல"

ப�க�-21 

இ�ஷாஅ�லா�
ெதாட��......
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இைறவ� மனிதனிட�த�� வ�ய�� �லமாக�ேப�
வைத ந���த�வ��டதாக  ����களிைடேய  ஒ� தவ
றான க��� ந�லவ�வ�க�ற�.  இைறவ� மனிதனிட�
த�� ேப�வைத ந���த�வ��டா� எ�பத�� எ�வ�த ஆதா
ர�� இ�ைல. அ�லா� அ�� ேபச�ய� ேபா�� எ�
�� ேப�வா� எ�பேத உ�ைம! அ�ண� நப�(ஸ�)
ெப�மானா���� ப�ற� அவ� யா�ட�� ேபச மா�ட�
எ�� ��வ� அற�யாைம!! இைறவ�ைய  ப�ற�� 
த�����ஆனி� இ�வா� வ�க�ற�. 
 

ந��சயமாக எவ�க� எ�க�ைடய இைறவ�
அ�லா� எ�� �ற� அத�� ��ைமயான

ந�ப��ைக ெகா���ளா�கேளா அவ�களிட��
மல��க� இற�க� ��க� பய�படேவா,

வ��த�படேவா ேவ�டா� எ�� ��வா�க�. 
(41:31)

 
இ�த� த��வசன� உ�த�யான ந�ப��ைகயாள�களிட�
மல��க� வ�� வ� அற�வ��பா�க� எ�பைத உண��
�க�ற�. நப� (ஸ�) அவ�க��� ப�ற� இைறய�யா�க�
எவ�� இைறயற�வ��� ெபறவ��ைலெய�றா� ேம�
க�ட த��வசன�ப� அவ�க� ��ைமயான. உ�த�யான
ந�ப��ைக இ�லாதவ�க� எ�� ��வத�� ஒ�பான
தா��. த�ைன ��ைமயாக�ப��ப��பவ� க�ட�
இைறவ� ேபசாம� இ��பானா? இைறவ� இவ�
கேளா� ேபசவ��ைல எ�றா� இவ�க���� ஏைன
ேயா���� எ�னதா� ேவ�பா�? அ��� த���
�ரானி� இ�வா� கா�க�ேறா�:-
 
"இைறவ� மல��கைள த� அ�யா�களி� தா�
வ���ப�யவ�களிட� "வ�" ெகா��� அ���க��றா�.
(16:3)"அ�லா� மிக� ெப�� உய��த பதவ��டயவ��
அ�ஷ��� ெசா�த�கார�� ஆவா�. அவ� த�
அ�யா�களி� தா� வ����பவ�களிட�� "வ�"
இற��க��றா�."(40:16)
 
இ�த இ� வசன�க�� இைறவ� வானவ�க� �லமாக
தன� அ�யா�க��� ெச�த� அ���வா� எ�பைத
உ�த�ெச�க��றன.ேம��ற�ப�ட ��� வசன�
களி�� . "ததன���" , "�ன���" "��யா" எ�ற
ெசா�கேள இட� ெப���ளன. இ�ெசா�க� ந�க�கால
�ைத�� வ��கால�ைத�� �ற��ப��� ெசா� களா��.
எனேவ இ�த வசன�க� கட�த கால�ைத �ற��ப�
�பைவ என� க�த இடமி�ைல.இனி இ� �ற��� நப�
ெமாழிகளி� எ�ன காண�ப�க�ற� எ�பைத பா��
ேபா�. வ� ப�ற�ய நப�ெமாழிக� வ� எ���
இைறய�� தம� ச�தாய�த�� எ�ேபா�� ந�ைல�த�
���� என நப� (ஸ�) அவ�க� �ற���ளா�க� 
 
ஸ�ஹு� �காரிய�� இ�வா� காண�ப�க�ற�:-உ�க
��� �� இ�ரேவல�களி� நப�மா�கல�லா
தவ�களிட�� இைறவ� ேபச�ய���தா�. என� ச�தாய
�த��� அ�ப��ப�டவ�க� (வ�, இ�ஹா� ெப�க�
�றவ�க�) இ��பா�க� அவ�களி� உம�� ஒ�
வராவா�.(�காரி - அ�த�யாய�  மனாஹ��உம�)
 
 
 
 
 

ஸாஹ�� அ� ஃபர� -ஜபா��லா�கா� சாஹ�� அவ�க�  

"ஒ�வ� நப� (ஸ�) அவ�களிட� �க�த�
எ�றா� யா� எ�� வ�னவ�யத��, எவேரா�
இைறவ� அவ�ைடய ெமாழிய�� ேப�வாேனா
அவ��� �க�த� எ�� ெபய� என அவ�க�

பத�லளி�தா�க�."

ந� இைறவ� ேபச���யவ� 

"க������ ஒ�ற�ைன
உ�வா�க�� ெகா�டன�. அ�
உய�ர�ற உடலாக இ��த�.

அத����� ெபா�ள�ற ச�த�
ம��ேம வ�த�. அ� அவ�களிட�

ேப�வ�மி�ைல"(7:149)

ஒ�வ� நப� (ஸ�) அவ�களிட� �க�த� எ�றா� யா�
எ�� வ�னவ�யத��, எவேரா� இைறவ� அவ�ைடய
ெமாழிய�� ேப�வாேனா அவ��� �க�த� எ�� ெபய�
என அவ�க� பத�லளி�தா�க�. (தாரி�� �லபா - த���)
இ�த இர�� நப� ெமாழிகளி���� நப� ெப�மானா�
(ஸ�) அவ�களி� கால�த�ேலேய இைறவ� ம�றவ�
கேளா� ேபச�ய���க�றா� எ�ப�� அ�னவரி�
கால�த��� ப�ற�� ேபச� வ�த���பா� எ�ப�� ெதளி
வாக�ற�.
 
 
"வா�களி�க�ப�ட ம�ஹ���� ஜி��� �லமாக வ�

இற���"
 
 
இமா�களி� க���:-
 
"வ�" அ��ப�ப�வ� ந���த�படவ��ைல எ�பைத
இ�லாமிய அற�ஞ�க�� உ�த� ெச���ளன�.ெச�ஹு�
அ�ப� ஹ�ர� �ைஹ�� இ�� அரப�(ர�) அவ�க�
இ�வா� ��க�றா�க� :-"த��மைறய�� �ற�ப���ள
��� �ைறகளி� அ�லா� தன� ந�ல�யா�களான
வ�மா�கேளா� உைரயா�க��றா�"(��கா�ேத ம�க�யா)
வா�களி�க�ப�ட ம�ஹ���� "வ�" இற��மா என
அ�லாமா இ�� ைஹஜரிட� ேக�க�ப�டேபா� ஆ� என
அவ�க� பத�லளி�தேதா� ச�� ���மி��ள ��
வ�� நப�ெமாழிைய ஆதாரமாக எ����கா��னா�க�.
வா�களி �க�ப�ட ம�ஹ���� ஜி��� �லமாக வ�
இற���. ஏெனனி� ஜி��� அ�லா�வ���� நப�மா�
க���� இைடய�லான (வா�களி�க�ப�ட ம�� நப�யாக
இ��பா�) ��வராவா�. அேதா�, நப� ெப�மானா� (ஸ�)
அவ�க��� ப�ற� �மிய�� ஜி��� இற�கமா�டா�க�
எ�� ��வ� தவறா� ��� எ��� "ஷ�ய�ைத"
ெகா�ட வ�ேய ந���த�ப���ள� எ��� அவ�க�
�ற�னா�க�.(த��� �ஹு� மஆனி)

ப�க�-22 
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அ���ஆ� 20:88. ப��ன� அவ� அவ�க��காக ஒ�
காைள�க�ைற (உ�வா�க�) ெவளி�ப��த�னா�;
அத�� மா��� ச�த�� இ��த�. (இைத� க�ட) ச�ல�
“இ� தா� உ�க�ைடய நாய�; இ��� (இ�ேவ)
�ஸாவ�� நாய�மா��; ஆனா� அவ� இைத மற��
வ��டா�” எ�� ெசா�னா�க�.20:90 - இ� அ�த� க���
��� அவ�க�ட� எ�வ�சய�த���� பத�லளி�கவ��ைல
எ�பைத��, ேம�� அவ�க��� எ�த� �ைமேயா
ந�ைமேயா ெச�ய அத��� த�த�ய��ைல எ�பைத��
அவ�க� காணவ��ைலயா? எ�� இைறவ� ேக�
க�றா�. இத����� நா� ெதரிவ� எ�னெவ�றா�,
கட�� எ�றா�, அவ� ேபச ேவ���; �ைமேயா ந�ைம
ேயா ெச�ய ேவ���. இ�த க�ற�� ச�ைல ேபசா�.
�ைமேயா ந�ைமேயா ெச�யா�. எனேவ இ� கட��
இ�ைல. ச�ைல எ�பதா��. அ�லா� வஹ� அ���
வைத ந���த� வ��டா�. அதாவ� ேப�வைத ந���த�
வ��டா� எ�� ����க� ந�ப�னா� இ� ேம�க�ட 
இைறவனி� ����� எத�ரானதா��. அதாவ�
அ�லா�ைவ ச�ைலயாக, ெபா�� ெத�வ� எ��
ந��வதா��. (ந��ப��லா�) எ�ப� வ�ள�க
வ��ைலயா? அ���ஆ� 41:31-32 எ�க� இைறவ�
அ�லா� என��ற�, அத�� ந�ைல�த���பவ�களிட�
��க� அ�ச ேவ�டா�; கவைல�பட�� ேவ�டா�;
உ�க��� வா�களி�க�ப�ட ெசா��க�ைத� ப�ற�ய
ந�ெச�த�கைள ஏ��� ெகா���க� எ�� (�ற�ய
வா�) வானவ�க� இற��வ�. (ேம�� அவ�க�)
நா�க� இ��ல வா��ைகய���, ம�ைமய��� உ�க�
ந�ப�க� எ��� ��வா�. இைறய�யா�களி�
இற�ப�� ேபா� மல��க� இற�க� வ� அற�வ��
பா�க� எ�பத�ல! இ�த வசன�த�� "உலக
வா��ைகய��"  எ��  ��வதா�, இைற ந�ப��ைகய��
உ�த�யானவ�க� இ�த உலக�� வா�� ேபாேத வ�
இற��� எ�பைதேய ெதளி�ப���க�ற�.
 
ேம�� இ� ச�பதமாக கால�த�� இமா� ஹ�ர�
�ைஹய�� அ� க�ஃப���லா� ��� அ�ம�
ஆச�� (அைல) அவ�களி� ���ட� �����
ெகா�க��ேற�:-
 
மனித� அழகானெதா� ��ைட க�� அத�� வ�ைல
உய��த அல�கார�ைத�ெச�த ப�� அைத ப��
பா��காம� அல�ச�யமாக இ��� �ரழிய வ���
வ��வானா? அ�ல� அ�மனித� அழக�யெதா�
ேதா�ட�ைத அைம��வ���, அத�� �� பா��சாம�
அைத கா��� ேபாகவ���வ��வானா? இ�வா� ஒ�
ேபா�� நட�கா�!ேம�� இ� எ�வா� அற��
சா��ததாக இ�ைலேயா, அ�ேபாலேவ ஒ� ச�ற�த
மா��க�ைத மனிதஇர�ச��ப��காக அ�ளியப�� அைத
பா�கா�க நடவ��ைக எ��க இைறவ� தவற�வ��டா�
என எ��வ� எ�வா� சா�த�யமா��? ச��
ச��த���க� சேகாதர�கேள! �ஸா (அைல) அவ�க���
ப�ற� இைறவ� ஒ�ற�ப�� ஒ�றாக �த�கைள
அ��ப� �தமா��க�ைத உய��ட� ைவ�த� ��க��
அ�த மா��க� எ�த ேநா�க�த��காக
 
 
 

ஸஹ�� அ� ஃபர�- ஜபா��லா�கா� சாஹ�� அவ�க�  

ந� இைறவ� ேபச���யவ� 

அ�ள�ப�டேதா அ� ந�ைறேவற�யைத�� நா�
பா��கவ��ைலயா? ஈஸா(அைல) அவ�க��� ப�ற�
அவ� க�ற��தவ ேபாதைனகைள உய��ட� இ��க�
ெச�ய ச�லைர ந�யமி�கவ��ைலயா? ேவத�கைள
அ�ளிய ப�� அவ� க���ணைர��, ராம�ச�த�ர
ைன�� ம��� �னித� கைள�� ேவத�களி� உ�ைம
ேபாதைனகைள வ��ப��த அ��ப வ��ைலயா?
ெசௗரா��ட��� ப�ற� பார�க மா��க�ைத பா�கா�க
அவ� வழிவைககைள ெச�ய வ��ைலயா? 
 
ேம�� �ஹ�ம� ��தபா(ஸ�) அவ�க����ப�ற�
இ�லா�த�� ேபாதைனகைள இைறஅற�வ��ப��
�லமாக வ�ள��வத��� அதைன உய�������ட�
ைவ�த���க�� ெதாட��ச�யாக �னித�கைள எ��ப
வ��ைலயா? ஒேர வா��ைதய�� ெசா�ல ேவ�
�ெமனி� நா� எ�த�ேகாண�த����� பா��தா��
உலக�� த�ேபாைதய ந�ைல�� இைறஈ����ள
வழிகா��ேய அவச�யமா��.எனேவ, உ�ைமைய�ேதட�
��யவ�கேள! என� அ�� சேகாதர சேகாதரிகேள!
கட�த கால�களி� பல�ைற உ�களிட� �ற���ேள�
அதாவ� நா� எ�த ஒ� �த�யமா��க�ைத ெகா��
வரவ��ைல.ஆனா� உ�ைம இ�லா�த�� ேபாதைன
கைள உய���ப��க�� இ�லா�த��� ேசைவ ெச�ய��,
��க��,அழக�ய  இ�லா�ைத பர�ப��, மனித�ல�ைத
அழக�ய இ�லா�த�� �லமாக இைறவனி� பா�
வழிநட�த�� அ��ப�ப���ேள� .இ�ஷாஅ�லா�
உ�ள���ைம�ட� உ�ைமய�� பா� உ�கைள
எ�லா�வ�ல இைறவ� வழி நட��வானாக.ஆ��!
 

A God who sp
eak

s

மனித� அழக�யெதா� ேதா�ட�ைத
அைம��வ���, அத�� �� பா��சாம�
அைத கா��� ேபாகவ���வ��வானா?

ப�க�-23 



இர�த ச�த�ர� இைறவனி�
 

 மாெப�� அ�தா�ச�

Taking interior design

photos - 3

ஹ�ர� ��� அ�ம� அ��(அைல) அவ�க� த��ைடய வ�ைக�கான இைறவனி� மாெப��
அ�தா�ச�களி� ஒ�றாக ெதாட�ச�யாக ேதா��� இர�த ச�த�ர� ம��� ��ப� �� ப�ற� அ�னா�,
ஒ�ெவா� ��றா��� ம��ேம ேதா�ற ��ய இ�த அற�ய ந�க�� இ�த ��றா��� இமா� ஆக
ேதா�ற���ள தன� வ�ைக�கான இைறஅைடயாளமா�� எ�� �ற���ளா�க�.இ�த அ�தா�ச�கைள
ப�ற� அ�னா� ���ேபா�:
 

ஆகேவ, பா�ைவ�� ம��க�;ச�த�ரனி� ஒளி�� ம�க�;�ரிய�� ச�த�ர�� ஒ��
ேச��க�ப��வ���ேபா�.{ த���ரா� 75:7-10}

 
வான�த��� �மிய��� இர�த� அ�க�னி �ைக�த�ப�களாக�ய அத�சய�கைள�

கா��ேவ�.க��த�ைடய ெபரி�� பய�கர�மான நா� வ�� ��ேன �ரிய� இ�ளாக��,
ச�த�ர� இர�தமாக�� மா��  (ைபப��பைழய ஏ�பா� JOEL 2:30-31)

 
க��த�ைடய ெபரி�� ப�ரகாச�மான நா� வ�� ��ேன �ரிய� இ�ளாக��, ச�த�ர�

இர�தமாக�� மா��    (ைபப�� �த�ய ஏ�பா� ACTS 2:20)

ஆகேவ ,  பா�ைவ��
ம��க� ;ச�த�ரனி�  ஒளி��

ம�க� ;�ரிய��  ச�த�ர��  ஒ��   
ேச��க�ப��வ���ேபா� .                 

 {  த���ரா�  75:7-10}

ஸஹ�� அ� ஃபர� -காஜாைம�� ச�� சாஹ�� அவ�க�  
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ப�க�-24



த�����ஆ�,ைபப�� ம��� ம�ற இைறேவத�
க��  இ�த ந�க��க� �மிய�� இைறவனா�
ேத�ெத��க�ப�ட �த� உ�களிைடேய உ�ளா�
எ�பைத ��னற� வ��க��ற�. நா� என� நா���
இ���க� ம��� தமிழ�களிட� என�
வ�ைகைய ப�ற� உைரயா��� ேபா�,ேம��
��க�யமாக அவ�களி� ��க�ய ப��ைகயான
�பாவளிய�� ேபா�� இ�த ந�க��க� ேதா�ற�ய�,
இ��� ச�ல ந�க��க� ஒ�ெவா� ��றா����
ம��ேம ந�கழ���யைவ. ேம�� 01.09.2016 அ��
மிக ��ட �ரிய க�ரகண� ஏ�ப�ட�. ேம�� இத��
ப�ற� இ�த ந�க�� 2200 ஆ���� ப�றேக ந�க��.
 
:இ�த ந�க��க� 2014 -2015 � சரியாக �த�களி�
�னித நா�களி� ேதா�ற���ள�.ேம�� இ�த
அ�தா�ச�க� இைற வ�ைய ெபற���ய ஒ� �த�,
ஒ� மா��க ��த���தவாத�, ஒ� க�ஃப��லா�
(ேதா�ற�) உ�ளா� எ�பைத �மி�� உண���
க��ற�, இ��� இவ�களி� வ�ைகைய ப�ற� நப�
(ஸ�) அவ�க� ஒ�ெவா� ��றா��� ஒ� மா��க
��த���தவாத� ேதா�ற� இ�த மா��க�த���
���ய�� வழ��வா� எ�� ��னற�வ����ளா�
க�. நப� (ஸ�) அவ�களி� உ�ம�த�� ேதா���
இவ�க� �த�ய ஷ�ய�ைத ெகா�� வ�வத��ைல;
மாறாக இ�த உ�ைம மா��க� எ�ேபாெத�லா�
மா��க ��ேக�ைட�� , த����� ஆனி�� மா�றமான
ெகா�ைகைய�� ெகா�� பாத��க�ப�� ேபா�
இைறவனி� அ�ளாக இவ�க� ேதா�ற� உ�
க��� எ�சரி�ைக ெச�க��றன�. இ� இ�த�நா�
வைர� ெதாட��. இ�வா� ேதா��� இவ�களா�
இைறவ� தன� த�����ஆனி� ேபாதைனகைள
பா�கா�க��றா� ([ஆதார� HQ, 15: 10, Five Volume
Commentary on the Holy Qur’an(tafseer-e-Kabir), Volume III,
pp. 1265-66].
 
ேம�� அவ�க� அ�கால�த�� இமா�களாக��, நப�
(ஸ�) அவ�கள� ஷ�அ��ைடய க�லாஃப�த��
க�பா�களாக�� ேதா��க��றன�. நப� (ஸ�)
அவ�களி� உ�ம�த��, �த� ��றா��� மா��க
��த���தவாத� உம� ப�� அ��� அ��(ர�)
அ�னாரி���� ெதாட�க� பத�னா�கா�
��றா��� மா��க ��த���தவாத���, வா�களி
�க�ப�ட ம�த��� மஸுஹூமான ஹ�ர� மி�ஸா
�லா� அ�ம�(அைல) அவ�க� ேதா�ற���ளன�
.அ�னா� நப� (ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப�ைத�
ப�ற� ���ேபா�; பத���றா� ��றா���
மா��க ��த���தவாத� ஸ�� அஹம� பேர�வ� (ர�)
அவ�க� �ஹ�மத��ய க�லாஃப�த�� 12 வ�
க�ஃபா எ���, அ�னா� (த�ைன) இ�லா�த��
13 வ�  க�ஃபா எ��� மிக� ெதளிவாக
�ற���ளா�க�(ஆதார�: �ஹானி கசாய�� - உ��,
ெதா�த�17 ப�க� 193)
 

இர�த ச�த�ர�

�ஹ�ர� 1441                                                                  இமாமி� �ர�                                                          இத�  01     

இைறவனி� மாெப�� அ�தா�ச�

இைத வ�ள��வெத�றா� ஹ�ர� ம�� (அைல)
அவ�களி� கால�த�� ஒ�வ� உ�க��� ப�ற�
மா��க ��த���தவாத� வ�வா�களா? எ�� ேக�டா�
அத�� வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல )அவ�க�
இ�வா� பத�லளி�தா�க� :-“ 
 
என�� ப�ற� ஒ�  மா��க ��த���தவாத� வ�வத��
எ�ன தவ� இ��க��ற�? �ஸா (அைல)
அவ�களி� க�லாஃப�, ஈஸா(அைல)அவ�க�ட�
���த�; ஆனா� நப� (ஸ�) அவ�களி�
க�லாஃப�, க�யாம� வைர ெதாட��; எனேவ
ஒ���� ப�� ஒ�றாக �ஜ�த��க� வ�வா�க�.
ஒ�ேவைள க�யாம�� நா� ����க�ப�டா��
அத��� ஒ�வ� ேதா��வா�. நா�  ஒ�ேபா��
இைறேநச�க��, �னித�க�� வ�வைத
ஏ���ெகா�ளாம� வ�ட��யா�; அ�ேபா�
த��ெர�� ம�ைம ேதா���. ( Malfoozat, Volume 7,
Page 119)
 

�ஹ�மத��ய க�லாஃப�த�� 12 வ�
க�ஃபா எ���, அ�னா� (த�ைன)
இ�லா�த�� 13 வ�  க�ஃபா எ���

மிக� ெதளிவாக �ற���ளா�க�

ேம��, என��� ப�ற� வ�� ம��, நப� (ஸ�) 
அவ�களி� ஹ�ைஸ ைவ�� வாத� ெச�வா�.
(ஆதார�: உ�� �ஹானி கசாய�� , ெதா�த� 3
ப�க� 379)

     இ�ஷாஅ�லா� ெதாட��......

ப�க�-25



ஆ�ேசபைன ேக�வ�க��� பத�� 
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அ�-க�ஃப��லா� ��� அ�ம� (அைல)
அவ�க� அ�னார� வ�ைகைய த���ரா�
ம��� நப� (ஸ�) அவ�களி� வா���த��ப�
வாத� ெச�யவ��ைல எ�ப� ��ற��� தவறான 
க��தா�� ேம�� இைத�ேபா�ற ஆ�ேச
பைனகைளேய ஹ�ர�  மி�சா �லா� காத�யானி
(அைல) அவ�களி� �� ��ெச�ற ச�தாய�க�
ைவ�தன இ�ெபா�  இ�த ச�க� ெச�க��ற�! 
 
அ�னா� தன�  வ�ைகைய ப�ற� ���ேபா�
 
…ஹ��ரி 1400 ���� 20 அ�ல� 30
வ�ட�கைள ����ெகா���க� அ�ேபா�
உ�களிைடேய மஹத� ேதா��வா�....
 
(ஆதார�: 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))
 
ேம�� இ�த ஹ�த�� அற�வ��பாள� அ�
ஹுைரரா(ர�)ஆவா�க� ேம�� இ�த நப�ெமாழி
ப�ற� க�ஃப���லா� (அைல) அவ�க�
���ேபா�:--  நப� (ஸ�) அவ�களி� இ�த
��னற�வ��� என� வ�ைகைய உ�த�
ெச�க��ற� நப� (ஸ�) அவ�களி� ��னற�
வ��ப�� ப��� இைறேநச�க� க��ப���
ம��ஹ�� கால� ஹ��ரி 1300�� ப�ற�
எ�பைத அற�யலா� ேம�� இைத உ�த�ெச�ய 

நப� (ஸ�) அவ�க� உைரந�க���� ேபா�: 
 
“நா� �த�ைமயாக�� என�� ப�ற�
ம�த�ய�� 12 க�பா�க�� இ�த�ய��
ம��ஹு� ேதா��வ�க� எ��
��னற�வ����ளா�க�”(ஆதார�: Fashul
Khitab Iman Muhammad p.768).
 
இ� மிக ெதளிவாக நப� (ஸ�) அவ�களி�
��றா���� ப�ற� ��றா��களி�
க�பா�க�� ,அதாவ� �ஜ�த��க�� ப�ற�
இ�த�யாக 14 ஆ� ��றா��� ம����
கால� எ�பதாக�ற�.
 
இைதேய ம�� (அைல) அவ�க�� த�ைன
இ�லா�த�� 13 வ� க�பா 14 ஆ�
��றா��� ேதா�ற���ளா� அவ� ெபய�
“வா�களி�க��ட ம��” எ�� �ற���
ளா�க�(ஆதார�: உ�� �ஹானி கசாய��
பாக� 17  ப�க� 193)
 
�ர��� ஜு�ஆவ�� உ�வகமாக �ற�ப�ட
நப� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�
வ�ைக�கான ம��மா�களி� வ�ைக
ஒ�வர�ல பல� எ�பைத மிக ெதளிவாக
அற�யலா� (ஆதார�: ஸ�� �காரி
அ�த�யாய�:65 த���ரா� வ�ரி�ைர ஹ��
எ�:4897&4988)

நா� இ�த வ�ைதைய எ�
ைகயா�

வ�ைத�பவராக வ���ேள�

ஆ�ேசபைன-1:-
அ�-க�ஃப��லா� ��� அ�ம�

(அைல) அவ�க� அ�னார�
வ�ைகைய த���ரா� ம��� நப�
(ஸ�) அவ�களி� வா���த��ப�

வாத� ெச�யவ��ைல!
 

ப�க�-26 

ஸஹ�� அ� ஃபர� -காஜாைம�� ச�� சாஹ�� அவ�க�
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இைத வா�களி�க�ப�ட �த� ம�� (அைல)
அவ�களி� ���� மிக ெதளிவாக உ�த�
ெச�க��ற�(ஆதார�: (Roohani Khazain vol.3, p.379)
(Roohani Khazain vol.3, p.379); Izala-e-Auham, Roohani
Khazain Vol.3 p.197; Izala-e-Auham, Roohani Khazain
Vol.3 p.251) 
 
அ�னா� ���ேபா� என�� ��னா� பல
ம�த�க� ேதா�ற��ளா�க� எ��� என��
ப�ற� பல ம�த�க� ேதா��வா�க� எ���
��னற�வ����ளா�க�
 
ஆனா� நப� (ஸ�) அவ�களி� ��னற�வ��த
அ�த வா�களி�க�ப�ட ம��ஹ�� �த�ைம
யானவ� ஹ�ர� மி�சா �லா� காத�யானி (அைல)
அவ�க� இத�� ��னா� உ�ளவ�க�
வா�களி�க�ப�டவ�களாக அதாவ� அவ�கைள
ப�ற� எ�த ஒ� ��னற�வ���� ஹ�த��
இ��கா� இத� அ��த� வா�களி�க�ப�ட
ம�� (அைல) அவ�க� இ�த�யானவ�க�
அ�ல மாறாக அ�னா� �ஹ�மத�ய ம��
மா�களி� வ�ைகய�� கதைவ த�ற�பத�காக
வ���ளா�க� எ�� அ�-க�ஃப��லா�
��� அ�ம� (அைல) அவ�க� ��க��றா�க�
(ஆதார�: http://sahih-al-islam.blogspot.com/2013/03/the-
elixir-of-truth-in-divine-prophecies.html)
 
அ�னா� இைத ேம�� ச�ற�த �ைறய��
வ�ள�க���ளா�க� அதாவ� நப� (ஸ�)
அவ�க�� ம�� (அைல) அவ�க�� ���
ேபா� இமா�கைள ப�ற� அற�யாதவ�களி�
மரண� அற�யாைமய�� மரண� எ���
(ஆதார�:Page 96 vol. 4 Musnad Ahmad. This [Hadith] is
also recorded by Ahmad, Tirmidhi, Ibn-e-Khuzaimah and
Ibni Habban. Al-Harith Al-Ashari )
 
இ�த இமா�களி� ேதைவ ஒ�ெவா�
��றா��� உ�ள� எ��� நம��
அற����த���ளா�க�(ஆதார�:ஆ�க�ல ��தக�
The need of Imam ப�க� 05)
 
ேம�� ச��த��கேவ��ய வ�சய� எ�ன
ெவ�றா�, நப� (ஸ�) அவ�களி� ��னற�
வ��ப�� ப� ஈஷா இ�� மரிய� உ�களிைடேய
இமா�மாக உ�களி���� உ�க��காக
ேதா���ேபா� உ�க� ந�ைல எவ����
எ�பதா�� ( ���� )
 
 

ேம�� வா�களி�க�ப�ட ம�த�ேய
வா�களி�க�ப�ட ம�� ம��� அவ� ஒ�
இமா� எ�பைத நா� அற��தேத,எனேவ
ஹ�ர� மி�சா �லா� அஹம� (அைல)
அவ�க� ���� உ�ம�த��� இமா�மாக
பத�னா�கா� ��றா��� ேதா�ற�
வா�களி�க�ப�ட ம���� கதைவ
த�ற���ளா�க� அைத�தா� அ�னா�“
 
"நா� இ�த வ�ைதைய எ� ைகயா�
வ�ைத�பவராக வ���ேள� எ�� நம��
ேபாத����ளா�க�” (ஆதார� :Tadhira-tus-
Shahadatain, pp. 64-65)
 
ேம�� அ�னாரி� ஜமாஅ� எ�ேபா� நப�
(ஸ�) அவ�களி� க�லாபா�த��
��றா��� இமா�களி� ேதைவ எ�ற
உய�� க��ைத இழ�� ந����ேபா� அ�த
ஏக இைறவ� அவன� மாெப�� அ�ளா� ஆ�
��றா��� இமா�மாக “�ஹு�
���”உட� எ�ைன அ�னாரி� ஜமா�த�
���� எ��ப���ளா�,ேம�� அ�னா�
�த�� �ற��ப��ட நப� (ஸ�) அவ�களி� ஹ��
என� வ�ைகைய மிக�� �ற��பாக 15 ஆ�
��றா�ைட ��னற�வ��க��ற� எ���

இமா�களி� ேதைவ
ஒ�ெவா� ��றா���
உ�ள�-ம�� (அைல)

இமா�கைள ப�ற�
அற�யாதவ�களி�

மரண�
அற�யாைமய��

மரண�

ப�க�-27 
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�யவ�களி�����, �யவ�கைள ேவ� ப��த��
கா�டாத வைரய�� ��க� இ���� ந�ைலய�ேலேய
ந�ப��ைகயாள�கைள இைறவ� வ��� ைவ�க
மா�டா�. அ�லா� உ�க��� மைறவானைத�
ப�ற� ஒ� ேபா�� அற�வ��க(��)மா�டா�. ஆனா�
அ�லா� தன� �த�களி����, தா� நா�ய

வைர� ேத��ெத����ெகா�க�றா�. எனேவ ��க�
அ�லா� வ�ட���, அவ�ைடய �த�களிட���

ந�ப��ைக ெகா���க�. ��க� ந�ப��ைக
ெகா�� இைறய�ச�ைத ேம�ெகா���களாய��,

உ�க���� ெப�� ந�பல� க�ைட���.        
 (த���ரா�  3:180)   

 
ந�ப��ைகெகா�ேடா� எ��  ��பவ�கேள! நா�
உ�க��� ஒ�ைற �ற��ெகா�ள வ����க��ேற�,
ேம��ற�ய த��மைற வசன�த����� ந�ைம�� �ைம��
ஒ�றாக கல���ள ந�ைலய�� இ�லா� மிக�� பல�ன
மைடக��ற�,இ�த ந�ைலய�� ெதாடர அ�த ஏக இைறவ�
ஒ�ேபா�� அ�மத��பத��ைல. அவ� ந��சயமாக த�
நப�மா�கைள அ��ப� ந�ைமைய�� �ைமைய��
ப�ரி�ேதயவா�, ேம�� இ�� வைர ந�ைம எ�ப� எ�
எ�பத� இரகச�ய�ைத�� அைத எ�வா� அவ� �தைர
ெகா�� ப�ரி�பா� எ�பைத�� அவ����ேள ைவ��
�ளா�.ேம��, இ�த பணி�காக உ�க��க�ைடய��
இைற�ச� ெகா�ட ஒ�வைர அவேன ேத�� ெச��
அவ��லமாக அவ� ப�ரி�பா�. எனேவ, ந�ப��ைக
ெகா�ேடா�கேள!

 
“அ�லாஹு��� அவ� �த�

��� ந�ப��ைக 
ெகா���க�”

 
(ஆதார� :http://sahih-al-islam.blogspot.com/2016/01/why-divinely-
elected-imam-now.html) 
 
 
எ��� வாத� ெச�க��றா�க� எனேவ சேகாதர�கேள
அ�னா� த���ரா� ம��� ஹ�த�� அ��பைடய�� வாத�
ெச�யவ��ைல எ�ப� அ��பைட ஆதாரமி�லாத
��ற�சா�டா��
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ஆ��க ச��தைன�� ���ண��ச� வழ���
��தான ப�� ேக�வ�க� 

வ�னா�வ�னா- பரி� ேக�வ� 

ந�ல கன�க� இைறவ�ய�� எ�தைன ப�� எ��
ெப�மானா� (ஸ�) அவ�க� �ற���ளா�க� 

ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) ெப�ற �த� வ� எ�ன?

நப�மா�க� அ�லாதவ���� வ� வ�� எ�� எ�த
த����ஆ� வசன� ��க�ற�?

ஒ�வரி� �ஆ�க� ஏ���ெகா�ப�வ� அ�ல� அழக�ய
கன�க� வ�வ� அ�ல� வ�வ�வதாக இ��தா��

நப�மா�க���� இற��� �ய வ���� உ�ள
வ��த�யச�ைத �ற��� ஹ�ர� ம�� ம��� (அைல)

அவ�க� ��� உவைம எ�ன?

வா�களி�க�ப�ட ம�� ஹ�ர� மி�சா �லா� அ�ம�
(அைல) அவ�க� இ�லாமிய க�லபா�த�� --------வ� க�ஃபா 

 இ�லாமிய க�லபா�த�� 12 வ� க�ஃபா யா�?

ப�க�-29
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ஆ�மிக ச��தைன�� ���ண��ச� வழ���
��தான ப�� ேக�வ�க� 

வ�னா�வ�னா- பரி� ேக�வ� 

ம�� (அைல) அவ�க� எ�த ஹ�ஜிரி ஆ��� அதாவ�
(ைபப�ளி� �ற��ப��ட� ேபாலேவ) தன�� வ� இற�க

ஆர�ப��ததாக "ஹ�க��� வ�ய��"
�ற��ப����ளா�க� 

ஹ�ர� �ைஹ�த�� அ�-க�பஃ���லா� ��� அ�ம�
அ�� (அைல) அவ�க��� அ�னாரி� எ�த வயத�� ����

இைறவ� இற�க ஆர�ப��த� 

ஹ��ரி 1400 �� ப�ற�� உ�களிைடேய ம�� இ��பா� எ�ற
நப� ெமாழிய�� �ல�லாக�ய 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  எ�த நா��� பா�கா�� ைவ�க�ப���ள� 

ஹ�ர� ��� (அைல) அவ�க� ெப�ற �த� வ�
எ�ன?

உ�க� பத�ைல எ�க��� மி� அ�ச� �லமாகேவா அ�ல� ��கா�� ச�க
வைல�தள� �லமாகேவா இ�ஷாஅ�லா� அ��ப�� 

jusai.tn@gmail.com

+917502272774
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