
   ஜமாத்�ல் ஸஹீஹ் அல் இஸ்லாம் ஏன்
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க�ப���லா� ஹ�ர� ���

 அ�ம� அ��(அைல) 

ெவ��� : அ�ர் ஜமாத் 



பல� இ�ேக�வ�ைய அற�யாைமயா�  ேக�க��றன�. இ� ஒ� �த�ய ம���

�வாரச�யமான ேக�வ�யாக இ��ப��� அவ�க��� இ� ப�ற� ச�ற�ய

அளவ�லான அற�தேலா அ�ல� இ� ப�ற� ��ற��� ஒ���

அற�யாதவ�களாகேவா இ��க��றன�. இவ�க� �யமாக இ�ப�ற� ஒ�

அப��ப�ராய� ெகா�க��றன�. அ�ல� ம�றவ�க� �லமாக

ேக�பவ�றைவ ந��வத�� தைல�ப�க��றன�. நா� �தலாவதாக

ஜமாஅ� அ�மத��யா அ�-����� ப�ற� அற�யாம� ேப�� ம�க���

ெதளி�ப��த வ����க��ேற�. அ�லா�வ�டமி��� மைறவான

ெவளி�பா�கைள நா� ெப�க��ேற� எ�ற ஒேர காரண�த��காக நா�

அ�மத��யா ஜமா�த����� ெவளிேய�ற�ப�ேட� எ�பைத நா�

உ�க��� �த�� ெதளி� ப��த வ����க�ேற�. ேம�� அ�மத��யா

ஜமா�த�� உலகளாவ�ய �ற��ேகா��, உ�ைம ேநா�க��

எ�னெவ�றா� ம�கைள இைறெவளி�பா�க� �� ந�ப��ைக ெகா�ள

ெச�வதா��. இ��� இ�ேவ வா�களி�க�ப�ட ம�த� (அைல)

அவ�கள� உ�ைம��� சா�றா��.   

இ�ேவ ந� அ�மத� சேகாதர�களி� ந�ப��ைகயா��, ேம�� ஹ�ர�

ம�� ம��� (அைல) அவ�கள� ����� இைறெவளி�

பா�க��கான சா��கைள கா��னா�க�. இ�வா� ஹ�ர� ம��

ம��� (அைல) த��ைடய ேபாதைனகளா� மா��க�த���

எ�லாவ�ைற�� வ�ட ���ரிைம வழ��பவ�களாக அ�மத�கைள

ைவ�த���தா�க�. ஆனா� கால� ெச�ல ெச�ல அ�மத�க� க�றற��த

உ�ைமயான மா��க ந�ெலா��க�� அவ�கள� வா��� �ர�பாடாக�

ேபான�. ெவளி�பைடயாக பா����ேபா� ஒ�� ேபால ேதா�ற�னா��

ம�ற ����களி� ெதா�ைகய����� அ�மத� ����களி�

ெதா�ைக ேவ� ப�டதா��.  ேம�� இவ�களி� வண�க�த��கான

ஆ�மா��தமான ந�ைல�� உ�ைமயான ெபா��� ம�றவ�களிடமி���

��ற��� ேவ�ப�டதா��. ம�ற ����களி� வண�க வழிபா� 

 இ�வாறான� இ�ைலயா? எ�� எவராவ� எ�னிட� ேக�டா� அத��� 

அற��க�

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



உடன�யாக எ�த தய�க�� இ�ற� இ�ைல எ�ேற பத�� ��ேவ�.

ஏென�றா� அவ�களிட� (����களிைடேய) உ�ள ஒ� க��ெதா��ைம

எ�னெவ�றா� இைறவனிட� இனி ேநர�யான ெதாட�� ஏ��பட

வா��ப��ைல எ�ப� அவ�களி� ந�ப��ைகயா��. இைறவ� ேப�வைத

ந���த�வ��டா� எ���, ேம�� இைறவனிட� ேவ��த� ம��ேம

மா�ற�கைள ந�க���� எ��� அவ�க� ந��க��றன�. ேம�� பல

��றா���� ேமலாக இைற ெவளி�பா�கைள அவ�க� ம���

வ�க��றன�. ஆனா� ��� ����க� அ����ரிய இைற

ெவளி�பா�க� �� ந�ப��ைக ெகா����தன�, ேம�� ச�ல� த�க���

இைற ெவளி�பா�க� க�ைட�க ெப�வதாக வாத���� வ�தன�. ஆனா�

கட�த ஒ� ச�ல ��றா�டாக ����க� ��ற��மா� இைற

ெவளி�பா�க� ெதாட�வைத ம��க��றன�. இ��� இ�த ந�ைலைம

எ�த அளவ��� ெச��வ��டெத�றா� ச�ல ���� தைலைம ��லா�க�

இைற ெவளி�பா�க� ெதாட�வதாக ந��வைத "இைற ம���" எ��

ப�வா (மா��க ����) ெகா����ளா�க�.  

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   

 

ேம�� ஹ�ர� வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) அவ�க� தன�� ம��ேம 

இைற வஹ� க�ைட�த� எ�� ஒ�ேபா�� �றவ��ைல, எவ� த��ைடய

ேபாதைனய�� ப� த� வா�ைவ உ�ைமயாகேவ அைம���

ெகா�க��றா�கேளா, ம��� த��ைடய அற��ைரகைள ேபணி

நட�பா�கேளா அவ�கேளா� இைறவ� உைரயா�வா� எ��

�ற�னா�க�. அ�னா� இ� ெதாட�பாக இைறெவளி�பா�கைள

ெதாட��� ெவளிய��டா�க�, இைறவனிடமி��� க�ைட��� இ�த அ�ைள

ெப�வத�� �ய�ச� ெச�ய த��ைடய ஜமா�த�னைர ஊ�க�ப��

த�னா�க�. ஆனா� �ரத���டவசமாக இ�ேபா� என�� அ�னாைர

ஏ���ெகா�ட ந�ைலய�� இைறெவளி�பா�க� வ�வைத�� அத� ��

ஜப��லா ேடாம� சாஹ�� ந�ப��ைக ெகா�க��றா� எ�ற

காரண�த��காக�� எ�க� இ�வைர�� ந�ஜாேம ஜமா�த�����

ெவளிேய�ற�னா�க�,  ேம�� எ�கைள க�ள��ச�யாள�க� எ���

�ழ�பவாத�க� எ��� �ற�னா�க�, இ� �ற��த என� க��த�ைன

ேக�காமேலேய ஜப��லா ேடாம� ��டா�தனமாக எ��ைடய இைற

ெவளி�பா�களி� �� ந�ப��ைக ெகா�க��றா� எ��� ��ற�னா�க�.



ஜனவரி 6, 2001 எ� �தான இ�த ��றசா��க��� கால� ெச�ற

நா�காவ� க�ஃபா மி�ஸா தாஹ�� அ�ம� அவ�க���

வ�ள�கமளி�ேத�, அத�� அவ� எ�ைன த�பா- பாவம�னி�� ேத��ப�

�ற�னா�. பா��க� ஒ� மனிதைர த���த�ப��த இைறவ� எ� ��

இற��க��ற அவன� ெவளி�பா�கைள நா� ம��க ேவ��மா? ேம��

ஒ� மனித��காக பாவம�னி�� ேகார ேவ��மா? அ�ல� எ�ைன

பைட�த ர�� ��வைத ேக�கேவ��மா? 

 

இ��� ந�க� சரியாக ஜனவரி 1, 2001 �த� அ�மத��யா ����

ஜமா�த����� ெவளிேய�ற�ப�ேடா�, ேம�� ச�லேரா ��� அ�மத��

ெவளி�பா�க� காரணமாக�தா� இவ�க��� இ�த ந�ைல எ��

ம�களிைடேய ெவ���ண��கைள வ�ைத�க ெதாட�க�ன�, இ�தைகய

ெவ��� ப�ர�சார�க��க�ைடேய நா�க� ஜு�மா ெதா�ைகைய

அ�மத��யா ப�ளிவாச�� ெதாட��� ெதா�� வ�ேதா�. அவ�க�

அைனவ�� த�க� ேக� ம��� பரிகச��பைத ெதாட��தா�க�, இ�வா�

ஏளன� ெச�வத�� ெப�� மக���ச� அைட�தா�க�, அ� ஹ�ர� ம��

ம��� (அைல) அவ�க� த��ைடய இைறெவளி�பா�கைள

ெவளிய��டேபா� அ�கால�த�� ����க� எ�வா� ஏளன�

ெச�தா�கேளா அதைன ஒ�ததாகேவ இ��த�. சேகாதர சேகாதரிகேள

வரலா� இ�ேபா� எ�ப� த���ப� இ��க�ற� எ�� பா��க�.

 

இ�தைகய ந�க��க� எ�ைலைய ���ேபா� அ�லா� எ�கைள

தனியாக ஜு�மாைவ ெதாழ ேவ��� எ�� �ரிதைல வழ�க�னா�,

இ��� அவ�க� இைற அைடயாள�கைள �றகணி�தா�க�, ேம��

ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கள� ேமைடைய எ�கைள ப�ற�

�ற���வத��� பய�ப��த�னா�க�. த����ரா� வசன�கைள

ைவ�� வ�ள�க� ெகா��பத�� பகரமாக இ�த எளியவ� ப�ற���,

ஜப��லா ேடாம� சாஹ�� அவ�கைள ப�ற���  ஜமா� ம�களிைடேய

இைளஞ�க� உ�பட அைனவரிட��� ெவ��ைப வள��பத�காக ��ட

உைரகைள ஆ�ற�னா�க�. இ�வா� அவ�க� என�� இற�க�ய

இைறெவளி�பா�க��� எத�ராக ம�களிட� ெவ��ப�ைன வளர

ெச�தா�க�.

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



இ�த ந�ைலய�� அ�லா� ப��ப�யாக ஒ� �த�ய ஜமா�த�ைன

ேதா��வ��க�பட ேவ��� எ�� �ரிய ைவ�தா�, அ�த ஜமா�த��கான

ெபயைர�� "ஜமா� அ�மத��யா அ� �����" எ��� அற�வ���

ெகா��தா�. நா� ெவளி�பைடயாக ��க��ேற� நா� ெப�ற

இைறெவளி�பா�களி� க�லாஃப�த��� எத�ரான எைத�� நா�

ெவளி�ப��தவ��ைல, ஆனா� �ரத���டவசமாக ��கால�களி�

அ�லா�வா� ேத��ெத��க�ப�டவ�க�ட� எ�வா� பரிமா�ற�

ெச�ய�ப�டேதா அ�வாேற இ�ேபா�� நட�� ெகா�ள�ப�ட�, எ�க�

தர�ப����� எ�த வ�ள�க�ைத�� ெபற�� இ�ைல, இைறவனிட�

ப�ரா��தைன ெச�� அவனிடமி��� வழிகா��வத�காக�� இற�ச��

இ�ைல.

 

�ற���:- நா�காவ� க�பாவ��� 16, ஜனவரி 2001 அ�� அவ���

இைற ெவளி�பா�கைள ப�ற� வ�ள�க� அளி�த க�த�.

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



கால�ெச�ற நா�காவ� க�ஃப�� ம�� எ��ைடய வ�ள�க�ைத

(அதாவ� என�� க�ைட��� இைற ெவளி�பா�க� ப�ற�) ேக�கவ��ைல

எ�ப� ேவதைனயான வ�சயமா��. 

 

அவ� எ��ைடய க�த�ைத �ற��� இ�வா� �ற�னா�. இ�வ� இ�த

ஜமா�த����� ��க� எற�ய�ப�டன�. அத�� பகரமாக மி��ய� ம�க�

ஜமா�த�� இைணவா�க�. அவ�கைள ேபாக வ���க�. அவ� த�க�ைடய

ஜமா�த�ைன  அைம�க���. நா� ��ேப �ற��ப��ட ேபால இவ�

ஜப��லா ேடாம� சாஹ�� அவ�கைள "�ட�" எ�� ��க��றா� அத��

காரண� என�� க�ைட��� இைறெவளி�பா�க� �� அவ� ெகா���

ந�ப��ைகேய ஆ��. அவ� எ�கைள சப��தா�, அ�லா�வ�� சா�ச�யாக

��க��ேற� அவ� எ�ேபா� இ�த அற��ைகைய ெவளிய��டாேரா

அ�ேபா� மைறவானவ�ைடய அற��ைகைய கச�க� ��ைபய�� எற�வைத

நா� க�ேட�. அ�ேபா� ஒ� �ர� ஒளி�பைத ேக�ேட� (நா� அ�

அ�லா�வ�� �ர� எ�பைத �ரி�� ெகா�ேட�) அத�� என��

இ�வா� �ற�ப�ட� "இ� �பாஹலா ஆ��" ேம�� இவ�களி�

அ����த�க� ஒ��ம�றதா�� அதாவ� இவ�களா� இ�த

எளியவ��� எ�த ���� ெச�ய இயலா� எ�பதா��. 

 

இ�வா� அ�மத� ச�க�த�� தைலைம த��ைடய �ய ��மாத�ரிைய

கா��ய�. ம��� அ����ரிய இைறெவளி�பா�களி�����

இ�ச�க� பய� ெபறவ��ைல.

 

ேம�� நா� அ�த�ண�த�� �ஜ��� எ�ேறா ம�� எ�ேறா வாத�

ெச�யவ��ைல (இைவ யா�� நா� இைறெவளி�பா�கைள

ெப�க��ேற� எ�ப� ம��ேம ஆ��). இ�வாறான ஒ�ப� வ�ட

இ�தைகய ேசாதைனக��� ப�ற� இ�ேபா� நா� பக�ர�கமாக

அற�வ��க��ேற�. அ�லா� என�� "அ��� �ஃ��"

(ந�ப��ைகயாள�களி� தைலவ�) �ைஹய�� (மா��க�த��� ம�வா�

வளி�பவ�) ம��� க�ப���லா� (அ�லா�வ�� ப�ரத�ந�த�) ேபா�ற

ேமலான  பதவ�கைள வழ�க�னா�. 
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ஜமா� அ�மத��யா அ� ����� இய�க�த�� த�ண�த�ேலேய

அ�லா� எ�தைகய உய�வ�ைன வழ��வா� எ�பைத என�� கா��

த�தா�. இ��ப��� அ� வாத�த��கான காலமாக இ��கவ��ைல

எ�பைத�� உண��த�னா�. இ�தைகய வாத�கைள அ�லா�

அற�வ���மா� அற����த�னா�. ேம�� அவ�க� �ற�யவா� எ���

அ�ேபா� ெவளி�படவ��ைல. இ�த ந�ைலய�� இ�கால�த�� �ைஹ���

எ�� 6 �ச�ப� 2003 (ஜமா� அ�மத��யா அ� ����� காலக�ட�த��)

எ��ைடய வாத�த��  நா� �ற�ேன� "என�� பணேமா பதவ�ேயா

ேதைவய��ைல நா� அ�லா�வ�� �றமி��� மனித �ல�ைத

எ�சரி�ைக ெச�வத�காக ந�யமி�க�ப���ேள�. இதைன ��க�

ஏ���ெகா�டா� இ�ைமய��� ம�ைமய��� ெவ�ற�யைட��க�,

இதைன ��க� ந�ராகரி�தா� அ�லா� நம�க�ைடய�� ���பளி�பா�.

இ�� �த� அ�லா�ைவ சா�ச�யாக ைவ�� அற�வ��க��ேற� "நாேன

இ�கால�த�� �ைஹ���- மா��க�த��� ���ய�� அளி�பவ�" ஆேவ�. 

 

ேம�� அ�லா�வ�� �தராக�ய இ�த எளியவ� உ�க� ம�த�ய�� ஜமா�

அ�மத��யா அ� ����� (2002 �ச�பரி� இைறவஹ� �ல�

ேதா��வ��க�ப�ட�.)   ப�ற� சரியாக அற�யாம� ஆ�ேசபைன ெச���

ச�ல��� எ�னா� ���த அளவ��� அவ�க��� வ�ள�க� ெகா��க

�ய�ச� ெச�க�ேற� ம��� அத�� மா�றாக ேதா��வ��க�ப�ட

ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா� ப�ற��� வ�ள��ேவ�. 

 

இ��� ச�லேரா, எத�ரிக� �ல� எதைன ேக�க��றனேரா அதைனேய

இ�வ�� ஜமா���க� ெதாட�பான உ�ைம எ�� க��க�றா�க�,

அ�லா� எத�காக இ�வ�� ஜமா��கைள ேதா�ற�வ��தா� எ�ற

உ�ைமைய அ�கைற�ட� �யமாக ப��� ெதரி�� ெகா�வத��ைல.

ஜமா� அ�மத��யா அ� ���மி� எ�த ேநா�க�த��காக  அ�லா�

ஏ�ப��த�னா� எ�றா� இ�கால�த�� இைறவ� �றமி���

ேதா�ற�யவரி� உ�ைம த�ைமைய ந�ைலநா��வத�காக

ஏ�ப��த�னா�. ஜமா� அ�மத��யா அ� ���மி� எ�ற ெபயைர

அ�லா� ேத��ேத��� அவனி� ந�ழ�� �� த��ைடய

�ைஹ��ைன�� அவ� 
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�� ந�ப��ைக ெகா�ட ம�கைள�� பா�கா�தா�. ஏற��ைறய

��ற����� நா�� ஆ��க� அ�லா�வ�� �தராக�ய இ�த

எளியவ� ஆ��க தைலவராக��, ஜமா� அ�மத��யா அ� ���மினி�

தைலவராக�� அ�த ஜமா�ைத வழி நட�த� ெச�ேற�. ஜமா� �ைற�ப�

பத��� ெச�ய�ப���த�. ஆனா� ரகச�யமாக ஜமா�த�� ச�ல

நப�க�    என�� அ�லா�வ�� �றமி��� க�ைட��� இைற

ெவளி�பா�க��� எத�ராக��, வழிகா��த��� எத�ராக�� �ழ�ப�ைத

ேதா��வ��தா�க�.  சத�க� ெம�வாக �வ�க�ய�. ஆனா� உ�த�யாக

�வ�க�ய�. அத�� இவ�க� இைறெவளி�பா�க� �� ெகா�ட க���

ேவ�பா�கேள ஆ��. ேம�� ெப��பாலான ஜமா� உ��ப�ன�க�

அ�லா�வ�� ெவளி�ப�க��� எத�ராக �ழ�ப வ�ைளவ��க��,

எ��ட� ெச�த ைபய� உட�ப��ைகைய �ற���� ந�ைல���

ஆளானா�க�. 

 

I. ஏ�ர� 19, 2003 அ�மத��யா ஜமா�த�� நா�காவ� க�ஃபா அ��தா�

இற�தா�க�. 25, நவ�ப� 2005 ஆ� ஆ�� ஜப��லா ெடாம� சாஹ��

இ�வா� அற��ைக ெவளிய��டா�. அதாவ�,  அ�மத��யா ஜமா�த��

தைலவ� மி�ஸா தாஹ�� அ�ம� இற��வ��ட ந�ைலய�� இ�ேபா�

�த�தாக ேத��ெத��க�ப�ட ஹ�ர� அ��� �ஃமி�� ��� அ�ம�

அ�� அவ�ைடய ைகய�� ைபய� ெச�க��ேறா�" ேம�� அவ�

ெவளிய��ட நாளிேலேய அ�லா� அவ��� அ��� �ஃமி�� ம���

அவ� ெபய��� �� "ஹ�ர�" எ�� ேபா�வைத ஒ���ெகா�டா�.

 

II. 2003 � ஆ�� 6 வ� இர��, 7 வ� நா�� �ைறேய ��� ��க�ய

ந�க��க� ஜமா� அ�மத��யா அ� ����னி� மற�க ��யாததா��.

ெப��பா�ைமயான ம�களி� உ�ள�களி� என�� எத�ரான ேபா��

இ��ப� ெதரிய வ�த� (இத�� ���ப ப�ர�ச�ைன காரணமாக ஜப��லா

ேடாம�� இத�� இைண�த���தா�) 2007 ஆ� ஆ�� அ�லா�

இவ�கைள க�காணி���ப� என�� க�டைளய��டா�, அவ�க� இ�த

எளியவ��� எத�ராக நட�க ெதாட�க�ன�, ஒ�ெவா�வ�� த��ைடய

�ய வ���ப�த�ைன ப��ப�ற ெதாட�க�ன�. எத�சத�கார �ைறய�� என��

ஒ� ச�ற�� ��ட�த��� அைழ�� ெகா��தா�க�. அத�� பல ��ற�சா��
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�ம��வத���, இைறெவளிபா�க����, நா� ெப�� மைறவான

ெச�த�கைள �ற��� ப�ேவ� ேக�வ�கைள எ���� ேநா�க���

அ���ட� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. என�� இ�தைகய அத�கார���வ

ம��� தனி�ப�ட அைழ��க� வ�தேதா அ�ேபா� நா� இைறவனிட� இ�

ெதாட�பாக ப�ரா��தைன ெச�வத� ப�க� த���ப�ேன�, ஆனா�

அ�லா� இ�தைகய ��ட�த��� ெச�வத�� எ�த க�டைள��

இடவ��ைல. பல �ைற இ�ம�கைள �ற��� அ�லா� ெவளி�பா�கைள

இற�க� இவ�கைள "நயவ�சக�க�" எ�� அற�வ��தா� (ஒ� ச�ல �ய

ந�ைலய�� உ�ளவ�க� தவ�ர - அவ�க� அ�லா�வ�� ��� இ�த

எளியவ� ��� உளமார ந�ப��ைக ெகா����தன� - அ�லா�

அவ�கைள கா�பா�ற�னா�) எவ�க� எ� ப�க� இ��தா�கேளா, எவ�க�

எ���� இற��� இைற ெவளி�பா�க��� சா�ச�களாக இ��தா�கேளா

அவ�க� ��� எ� ��� மைறவான ேபா� ஆர�பமான�.

 

இ��தேபாத��� ப�ள�கைள ஏ�ப��தா� ஒ�ற�ைன��� ேநா��ட�,

அவ�க� எ� �தான ந�ப��ைகைய �ற��ததாக �ற�ய அவ�க� எ�த�ய

அத�கார���வ க�த�த��� நா� பத�� க�த� எ�த�ேன�. 31, ஜுைல 2007

�த� இவ�க� எ� �தான ந�ப��ைகைய ��ற��� இழ��வ��டா�க�,

அ�� �த� ஏ�கனேவ இ�த எளியவனி� ைகய�� ஏ�கனேவ ைபய�

(மா��க உட�ப��ைக) ெச�த���த ஜப��லா ேடாம� சாஹ��

அவ�க��� க��ப��நட�க ெதாட�க�னா�க�. இ�வா� ந�லைம

ெம�வாக ேமாசமாக� ெகா����த�, இ�த�யாக ேமலா�ைம ��

அத�கார���வமாக என�� க�த�  �ல�, என� க��பா��� உ�ள

ஜமா�த�� ெசா���கைள த���ப� அ���மா� ேக���ெகா�டா�க�.

இ�வா� அ�லா�வ�� �தைர அவ�க� ஜமா� அ�மத��யா அ�

���மினி� ெவ�� ஒ� உ��ப�னராக ம��ேம க�த�னா�க� எ�ப�

அவ�க� அ��ப�ய க�த� �ல� ெதரிய�ப��த�னா�க�. அத� ப�ற��

அ�லா�வ�� �த� எ�ற ந�ைலய�� இ�தைகய �ழ�ப�கைள

ெபா��ப��தாம� எ��ைடய ப�ர�சார பணிகளி� எ��ைடய ��

கவன�ைத�� ெச��த�ேன�. இத�க�ைடய�� ப� சமய க��தர�க�

ஒ�ைற நட�த�ேன� அத�� ம�ற மா�க�களி� தைலவ�க� ப�ேக�றன�.  

அ� உ��� ப�த�ரி�ைக எ� எ��ப�ர� (L Express) இ� ெவளிவ�ததாக (12 
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நவ�ப� 2007  � ) இெமய��� ெச�த� க�ைட��. அத�� எ�ைன ப�ற� நா�

ஜமா�த�� தைலவ� எ�� �ற��ப�டவ��ைல, ஆனா� அத�� அ�� ப�ைழ

இ��த�. அத�� எ�ைன ஜமா�த�� தைலவ� எ�ேற �ற��ப��டா�க�,

இதனா� ஆ�த�ரமைட�த ஜப��லா ேடாம� ம��� அவ�ைடய சகா�க�,

இனி ஒ� �ைற ஜமா�த�� ெபயைர நா� பய�ப��த�னா� ச�ட�ப�

நடவ��ைக எ��க�ப�� என ெதரியவ��தா�க�. ஆனா� 48 மணி

ேநர�த��� ��பாகேவ ச�ட�ப� ஒ� ேநா��ைஸ அ��ப� அத�� இனி

எ�காரண� ெகா��� ஜமா�த�� ெபயைர நா� பய�ப��த �டா�

எ�� �ற��ப�ட�ப�� இ��த�. ேம�� ஜமா�த�� ெபயைர (அதாவ�

அ�லா� அவ�ைடய வஹ�ய�� �லமாக என�� ந�க�ய - ஜமா�

அ�மத��யா அ� �����) நா� இனி பய�ப��த�னா� ச�ட�ப�

க�ைமயான நடவ��ைகக� எ��க�ப�� எ��� எ�சரி�ைக

ெச�ய�ப�� இ��த�. எ�ன ஒ� நைக�ப���ற�ய வ�சய� இ� எ�பைத

கவனி��க�. இவ�க� இ�வா� அ�லா� இ�கால�த�� ேத��ெத��த

அவ�ைடய அ�ப���ரிய �தைர வ�ட உய��தவ�க� எ���

அ�லா�வ�� �தரி� �� ெவ�ற�� ெகா�பவ�க� எ��� க�த��

ெகா�டா�க�.

 

ஜப��லா ேடாமனி� ���க� ந�யமி�த வழ�கற�ஞ�  03, �ச�ப� 2007

ேதத�ய��ட க�த�த�� இ�வா� �ற��ப��டா� "எ��ைடய ேசைவக� இனி

ஜமா�த��� ேதைவய��ைல எ�� �ற��ப��டா�" அவ�� ெப�கா�, 3

ெல� ���, ைபல� (ஜமாஅ� �கவரி). ��க� ஜமா�த�� ப�ரத�ந�த�யாக

ஆவத�� உ�க��� ச�ட�ப� அத�கார� இ�ைல, ஜமா� உ��ப�ன�க�

உ�க��� ஆதரவளி�தா�� சரிேய. ெதாட��� ப��வாதமாக இ��தா�

ச�ட�ப� நடவ��ைக எ��க�ப�� எ��� ச�ட�த��� �ற�பான

ெசய�க��� உ�களி� ெசா�த ெசலவ�� நடவ��ைகக� எ��க�ப��.

எ��  அற�வ��த வழ�கற�ஞ�  அத�� த��ைடய ��த�ைரைய

ைவ�த���தா�. ப��வ�� அ�லா�வ�� ெவளி�பா� இ�வா�

ந�ைறேவற�ய� "நாைள இ�த உலக� உ�ைன வ���வ�டலா�, ஆனா�

அ�லா� உ��ட� இ��பா�, ஆனா� உலகேம உ�னிட� இ���

அ�லா� உ�னிட� இ�ைல எ�றா� உ�ைமய�� உ�னிட�

ஒ��ேமய��ைல எ�பதா��"
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அ�லா� இ�த எளியவ�ட� எ�லா ந�ைலய��� எ��ட� இ��தா�.

அ�லா� எ��ைடய உ�ள�ைத அற��தவ�. அவ�ைடய பணிகளி�

எ��ைடய வ��வாச�ைத�� அவ� ந�கற��தவ�. அ�லா�வ��

க�டைளக� அைன�� மனித�கள� ����� ��ேப ெவளி�ப�க�ற�,

அவ�ைடய ���கைள��, வ���ப�கைள�� த��பத���,

மா��வத��� எ�த மனித���� ச�த� இ�ைல. இ�தைகய

��ந�ைலைய க�ட நா�� எ� �� ந�ப��ைக ெகா�ட எ�

சாஹாப�க�� ெபா�ைம ம��� ப�ரா��தைனய�� ப�க� கவன�

ெச��த�ேனா�. மி��த உ��கமான ப�ரா��தைன�� ப�ற� (�ச�ப� 2007)

அ�லா� �த�ய ஜமா�த��� "ஜமா��� ஸ�� அ�-இ�லா�" எ�ற

ெபயரிைன அற�வ��� ெகா��தா�. ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா� 10,

மா�� 2008 (1ரப�-உ�-அ�வ�, ஹ��ரி வ�ட� 1429) அ��

ேதா��வ��க�ப�ட�. 

 

நா� அைன�� சேகாதரர, சேகாதரிகளி� ஜமா��� ஸ�� அ�

இ�லா� எ�ப� �த�ய மா��கம�ல, அ� இ�லா�த�� ம�ெறா� ெபய�

ம��ேம எ�பதைன கவன�த��� ெகா�� வ�க��ேற�. இதனா�

ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா� ேதா��வ��க�ப�ட� ஏென�றா�

ஜமா� அ�மத��யா அ� ���மி� எ�தைகய ேநா�க�த��காக

ேதா��வ��க�ப�டேதா அேத உ�ைமயான ேநா�க�� ேதா��வ��க�

ப�டதா��. இ�தைகய உ�ைமயான ேநா�க�த�ைன ஜமா� அ�மத��யா

அ� ���மி� ந���த� ெகா�டேதா, அ�ேபா� அ�லா� த��ைடய

�த��காக ேவெறா� �த�ய ஜமா�த�ைன ேத��ெத��தா�.

 

அவ� எ�னிட� �ற�னா�: "எ��ைடய �ைஹ�ேன! சத�க��, �ற�

��வைத உ� �� இவ�க� க�டவ���� வ��வா�க� எ� �தேர,

ஆனா� கவைலயைடயா��, நா� உ�ைன�� உ� ��

உ�ைமயாக ந�ப��ைக ெகா�டவைர�� ஒ�ேபா�� ைகவ�ட

மா�ேட�. ��க� தா�கப�� ேபா�, அத�காக நா� தா��ேவ�,

ஆனா� ெபா�ைம தா� ச�ற�த�, அவ�கள� ��வ�ைன ��க�

கா���க�. அவ�க� �� உன�� நா� ெவ�ற�ைய ெகா��ேப�.

ஜமா��� ச�� அ� இ�லா�  ஜமா�தான� எதைன ஜமா�ேத அ�மத�

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



�யா அ� ���மி� �லமாக ெச�வதாக அ�லா�வ�ட� உ� ைக

�லாமாக உ�த�யளி�த ப��ன� ந�ராகரி�தா�கேளா அதைன இ�த ஜமா�

�ல� ந�ைறேவ�ற�ப��. உ� �� உ�ைமயான ந�ப��ைக

ெகா�டவ�க� ெவ�ற� ெப�வா�க�. ஆனா� நயவ�சக�க� ந��சயமாக

ேதா�வ� அைடவா�க�. இைற��த� வ�ைக த�� ேபாெத�லா�

அவ�ைடய ச�க�த�ன� அவைர எத���ப� ஒ��� �த�ய வ�ஷயம�ல. இ�

ேபா�ற வரலா� ஹ�ர� �ஸா (அைல) அவ�க�ைடயதா��. 

 

த����ரா� இ�வா� இதைன வ�ள��க�ற� 

 

ந��சயமாக நா� �ஸா��� ேவத�ைத வழ�க�ேனா� . ப��ன� அ�

�ற��� க��� ேவ�பா� உ�வாய���. உ��ைடய இைறவனிடமி���

��னேர இற�க�வ��ட வா�� (தைடயாக) இ��த�ராவ���,

அவ�க��க�ைடேய (எ�ைற�ேகா) ���� வழ�க�ப������. இ�ெபா��

அவ�க� இைத� �ற��� மன அைமத�ய�ைன� �ைல�க���ய

ஐய�த����ளாக� இ��க��றன�. (த�����ஆ�11: 111)  

 

அ�லா� இ�த ஜமா�ைத  எ� ைகய��  ஒ�பைட�� இதைன

மிக���ைமயான ஜமா�தாக��, இ�லா� அத� ஆர�ப கால�த��

இ��த அேத� ��ைம�ட� ந�ைல�ெபற ேவ��� எ�பத�காக��

உ�வா�க�னா�. இத� க�மா அ� இ�லா�த�� க�மாேவயா��, அ�

ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க� ெகா��வ�த க�மாவாக�ய

"வண�க����ரியவ� அ�லா�ைவ� தவ�ர ேவ�யா�மி�ைல,

�ஹ�ம� அவ�ைடய த����தராவா�" எ�ப�ேமயா��. ஜமா���

ஸ��அ� இ�லா� எ�ப� இ�ேவயா��.

 

நா�க� இ��லக�ைன ஒ� இைறவ� ப�கேம அைழ�க��ேறா�, அவேன

இ�த ப�ரப�ச�ைத பைட�தவ�, அவ� இைண �ைணக� அ�றவ�,

அவ�ைடய ஆ�ற� எ�ைலய�றதா��, அைனவைர�� ந�ைல

ந����பவ� அவேன, அைனவ���� த��த ெவ�மத�கைள

வழ��பவ� அவேன, அவ� அழக�ய த���ெபய�கைள� ெகா�டவ�

எ�� த����ரா� ��க��ற�. ேம�� அவ� �ைறபா�க� அைன�த��

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



����� ��ைமயானவ� எ��� த����ரா� எ���ைர�க��ற�.

எனேவ ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா� அ���லா�வ�� மக��

ம�காவாச��மாக�ய, �ைறஷ� �ல�ைத� சா��த �ஹ�ம� (ஸ�)

அவ�கைள அ�லா�வ�� த����த� எ��� ேவத� வழ�க�ப�ட

நப�மா�களி� இ�த�யானவ� எ��� ந�ப��ைக ெகா�க��ற�. ஹ�ர�

நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� �� மனித �ல�த���மான �த� எ���

அவ�க� எ�த இன�ைதேயா, ந�ற�ைதேயா, ேதச�ைத உைடயவராக

இ��ப��� சரிேய எ�பத� �� உளமார ந�ப��ைக ெகா�க��ற�.

இைறவனி� வஹ�ைய ெப�வதனாேலேய அ�னா� இ�வா�

இைறவனி� த����தரானா�க�. அ�னா� (ஸ�) அவ�க� மனித

�ல� ந�ைலெப�ற����� இ�த� நா�க� வைர�மான இைறவனி�

த����தராவா�க�. அ�னாரி� ேபாதைனகேள இ�ேபா� மனித�க�

ப��ப�ற த��த ஒேர ேபாதைனயா��. எவ�க� அ�னாரி� ��

ெச�த�ைய� ெப�ற ப��ன�� அ�னாைர ந�ராகரி�ேபா� இைறவனி�

ஆ�க�ைன�� ஆளாவா�க�.   

 

அ�னாைர ப�ற� அற��த அைனவ�� அவ�க� �� ந�ப��ைக ெகா�வ�

அவச�யமா��. அ�னாரி� �� ந�ப��ைக ெகா�ளாம� இர�ச���

ெப�வத�கான எ�த வழி�மி�ைல, மனித�க� ெபறேவ��ய ��ைம��,

ஆ��க ந�ெலா��க�� அ�னாைர ப��ப��வதா� ம��ேம அைட�த�ட

இய��. எ�க�ைடய இ�ச�� �ைலப��பவ�க� எ�களி� ந�ப��ைக

எ�ன எ�பைத அதாவ�, நா�க� இைறவ� ஒ�வென���, எ�களி�

�ய �த� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� எ���, த����ரா�,

ஹ��, வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) ேம�� இ�லா�

கைடைமயா�க���ள ெதா�ைக, ேநா��, ஜகா�, ஹ� ம��� இ�த� ����

நாளி� �� ந�ப��ைக ெகா�டவ� எ�பைத�� அற��� ெகா�வா�க�.

 

இ�ேக ம�றவ�க� ஒ� ேக�வ�ைய எ���க��றா�க� "இ�லாேம உ�க�

மா��கமாக இ���� ேபா� ��க� �த�தாக ஜமா��� ஸ�� அ�

இ�லா� எ�ற ெபயரி� ஜமா�ைத ந��வ ேவ��ய அவச�ய� எ�ன"

எ�பேத அ�த ஆ�ேசபைனயா��. இ��� அ�மத� எ�ற ந�ைலய��

மா��க கடைமகளி� எ�த வ��த�யாச�� இ�ைலெய�றா� �த�யதாக ஒ� 

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ஜமா�ைத ேதா��வ��க�பட ேவ��ய அவச�ய� எ�ன? ெபரியதாக

வ��த�யாச� இ�லாத ந�ைலய�� தனி�� எத�காக ேபாக ேவ���,

இ�ேக�வ�க� மிக�� ��க�யமானதா��. இத�� ப�ேவ� வைகய��

பத�லளி�கலா�. ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா� �லமாக இ�லா�

ம��� அ�மத��ய�த��கான ந�ைமக�, இதைன ம�ற வைகய�� இ�த

ேக�வ��� ெப�மித��ட� பத�� ��வ� எ�றா� இைறவ� த�

�றமி��� மா��க ��த���தவாத�கைள அ��ப� ஒ� ந�ப��ைக ெகா�ட

ச�க�ைத எ���க��றா�. இ��� இ�ேக�வ��� எளிைமயான பத��

எ�னெவ�றா� ஒ� ஜமாஅ�  எ�ணி�ைகய�� அ��பைடய��

ேதா��வ��க�ப�வத��ைல. ேம�� தனி நபேரா, ��டமாகேவா அ�ல�

�ைற�த நப�கேளா அவ�க� ெபா�வான ஒ� ேநா�க�த��காக

இைணயவ��ைல எ�றா� அ� ஜமாஅ� ஆகா�. இ��� அ�த

ேநா�க�த��காக ஒ�ற�ைண�� ெசய�படாத வைர அ� ஒ� ஜமாஅ� ஆக

��யா�. நம�க�ைடய�� ஒ� ேநா�க� இ���ெம�றா� நா� எ�வள�

�ைற�த அளவ�� இ��தா�� நா� ஒ� ஜமா�ேத ஆேவா�. தனிநப�க�

எ�த ஒ� �ற��ப��ட ெசய� ேநா�க�� இ�லாம� அவ�க� எ�வள�

எ�ணி�ைகய�� இ��தா�� அவ�கைள ��ட�, ம�க�, எ�� �றலாேம

ஒழிய அவ�கைள ஒ� ேபா�� ஜமாஅ� எ�� அைழ�க ��யா�. 

 

ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� எ�ேபா� த��ைடய நப���வ

வாத�ைத ம�க� ம�த�ய�� எ��� ைவ�தா�கேளா அ�னாேரா� நா��

ந�ப��ைக ெகா�ட ம�கேள உடனி��தா�க�, அ�னாைர�� ேச���

ெவ�� 5 நப�க� ம��ேம இ��தா�க�, ஆனா� அ�த 5 நப�க�� ஒ�

ஜமா�தாக இ��தா�க�, இதைன ��க� ஒ��� ெகா�க���களா?

�த��ள �� ம�கா�� 8000 �த� 10000 ம�க� இ��தா�க� அவ�கேளா

அ�ல� �� அேரப�யா�� ஒ� ஜமா�தாக இ��கவ��ைல. ��

அேரப�யா�� ஒ� ேநா�க�த��காக இைண�த���கவ��ைல, ஏேதா ஒ�

ேநா�க� இ��ததாக எ����ெகா�டா�� �ட அதைன அைடவத�கான

எ�த ெசய� த��ட�� அவ�களிட� இ�ைல.

 

அவ�க��� ஒ� ெபா�வான ேநா�க� ஒ�� இ��த� அ� ஹ�ர�

நப�க� நாயக� ெகா�� வ�த ஏக��வ�ைத�� மனித �ல�ைத ��த���

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



��� அ�த உய��த ேபாதைனகைள அழி�க ேவ��� எ�பேத ஆ��. இ�

ேபா�ேற இ�கால�த�� ����க��� ஏேத�� ஒ� ெபா�வான

ேநா�க� இ��க�றதா? அவ�ற�னா� அவ�க� ஒ�ற�ைண�க�ப��

உ�ளா�களா? அவ�ற�� �ல� அவ�க� ஒ�ற�ைண��

ெசய�ப�க��றா�களா? நா� ����க� த�க��க�ைடேய�� அ�ல�

அ�மத�க� த�க��க�ைடேய�� க�ைண உ�ள� எ�பைத நா�

ஒ���ெகா�க�ேற�. இ��ப��� இ� தவறாக மிைக�ப��த�ப�ட

ஒ�றா��. பர�பர அ�தாப� எ�ப� ���களி�க�ைடையேயா அ�ல�

அ�மத�க��க�ைடையேயா காண�ப�வ� எ�லா இட�களி��

இ����. இ� ஒ� வ�சயம�ல. அைனவ��க�ைடய��� இ�தைகய

அ�தாப�� சேகாதர��வ�� காண�ப�வத��ைல. இவ�களிட�

ேவ��ைமைய அக�ற எ�த ஒ�ெபா��� இ�ைல, எ�த

இய�த�ர�களா�� இ�த ேவ��ைமைய அக�ற இயலா�. ஜமா�

உ��ப�ன�க��க�ைடேய�ட க��� ேவ�பா�க� ஏ�ப�டன. 

 

இைற��த�களா� ேதா��வ��க�ப�ட ச�க�த�� �ட அவ�ைடய

வா�நாளிேலேய க��� ேவ�பா�க� ெகா����தன�. இ�லா�த��

�ய�த� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கள� கால�த�� அ�சா�

ம��� �ஜா�ரி� பல க��� ேவ�பா�க� ெகா����தன�. இ�வா�

�ல�த��அ��பைடய��� க��� ேவ�பா�க� ஏ�ப�ட�. ஆனா� இ�த

க��� ேவ�பா�க� எ�ேபா� ஹ�ர� நப�க�நாயக� (ஸ�) அவ�களிட�

ெகா�� ெச�ல�ப�டேதா அ�ேபாேத அ�க��� ேவ�பா�க� �����

வ�தன. ஆனா� சேகாதர, சேகாதரிக� க�டாய� கவனி�க ேவ��யைவ

அ�லா�வ�� ���ேப இ�த�யான� எ�பதா��. ஹ�ர� நப�க� நாயக�

(ஸ�) அவ�க� எ�ேபா�� அ�லா�வ�� ���ைபேய இ�த�யானதாக

ெகா�டா�க�, �ற��பாக நயவ�சக�க� ப�ற� அ�லா� அவ�க�

ெதா�பவ�களாக இ��ப��� அ�லா� அவ�கைள ம�னி�க மா�டா�

எ�� ���பளி�தா�. இ�த உ�ைமயான க���� ஜமா�த�� சாரா�ச�

ஆ��, இ�ைறய நா�களி� ����க� ம��� அ�மத�களிடேமா

இதைன காண இயலா�. ேம�� ����களி� ேவ� எ�த ஒ�

ப�ரிவ�னரி�� இதைன காண இயலா�. பல ���� நா�க� உ�ளன,

அைவ மிக�ெபரிய அளவ��� உ�ள�, இைவக��� ம�த�ய�� பாக��தா

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



� ச�ப�த�� அ�லா�வ�� அ�ளா� ந��வ�ப�ட�, ஆனா� இ�லா�

எ�ப�, பாக��தா�, அ�ல� எக��ேதா, ஆ�கானி�தாேனா, ச�த�

அேரப�யாேவா அ�ல, இ�லா� எ�ப� எ�? ஒ��ைமயா� ����கைள

ப�ைன�க��றேதா அ�ேவயா��. இ�வா� ஒ� ஒ��ைமேயா அ�ல�

அைம�ேபா இ��கவ��ைல. ஹ�ர� மி�ஸா �லா� அ�ம� (அைல)

அவ�க� 1901 � ேதா��வ��த அ�மத��யா ச�க�த�� இ�தைகய

ஒ��ைம இ�ேபா� இ�ைல.  எ�ேபா� நா� இைற ெவளி�பா�கைள

ெப�வதாக �ற �வ�க�ேனேனா அ�ேபா�, அத� தைலவரா� எவ�க�

இ�தைகய ெவளி�பா�கைள ந��க�றா�கேளா  அவ�க� "��டா�தன�"

ெகா�டவ� எ�� அைழ�க�ப�டா�க�. .ம��� ஜமா�த��ெகத�ராக

க�ள��ச� ெச�பவ�க� எ��� ��த�ைர ��த�ப�டன�. இ�தா�

இ�லாமா? இ�தா� ஒ��ைமய�� அைடயாளமா? த��த

காரண�களி�ற� அ�மத�களான எ�கைள ஜமா� அைம�ப�����

ெவளிேய�ற�னா�க�, எ�களிடமி��� எ�தெவா� வ�ள�க�ைத��

ெபறாம� ஆண��ட� இ�வா� நட�� ெகா�டா�க�. இ��ப���

அ�மத��யா ச�க� ���� உலைக ஒ� தனி ஜமா�தாக ஒ��ைமய��

��ெகா�� வ�வத�� எ��� ெச�யவ��ைல. ேம�� ����க�

தனி�தனி அரச�ய� ெகா�ைகைய ெகா�டவ�க� ஆைகயா� அவ�க�

ப�ரி��க�ட�க��றன. அவ�க��க�ைடேய ஒ��ைமைய ஏ�ப��த எ�த ஒ�

த��ட�� இ�ைல, அவ�கைள ஒ�ற�ைன�க ��ய ச�த� வா��த ஒ�

�ர�� அவ�களிட� இ�ைல. 

 

அ�மத��யா ச�க� த����ரா�, ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�)

அவ�கள� ��மாத�ரி, ம��� இவ�ற�� உ�ைம த�ைமைய வ�ள���

வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல) அவ�கைள ஏ���ெகா�ட

அ����ரிய ச�கமா��. ஆனா� 100 ஆ��க� கழி�� எ�னவான�

எ�றா� அதாவ� 2001 இ� இ�லா� அத� கனிகைள ெகா��பத�காக

அ�லா� இ�த எளியவைன அவ�க��க�ைடேய எ��ப�னாேனா அவ�க�

அத� �� ந�ப��ைக ெகா�ள�மி�ைல ம��� அதைன ேக���ற�யதாக

எ��� ெகா�டன�. அவ�க� �த�க� த�களிட� ேதா�ற�ய �த�களிட�

எ�வா� நட�� ெகா�டா�கேளா அதைன ேபா�ேற நட�� ெகா�டா�க�.

இ�வாேற ஜமா� அ�மத��யா அ� ��

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



�மிைன 2001 ஏ�ப��த� 8 ேம 2003 அத�கார���வமாக பத���

ெச�ய�ப�ட�. இ�த எளியவ� �லமாக ேம�� இைறெவளி�பா�க���

சா�ச�யாக�� இ��தா�க�. ஆனா� 3 - 4 ஆ��க���� ப�ற�

இவ�க�� �த�கைள ேபா�� இ�த ெவளி�பா�கைள ேக���

க��ட�� ெச�ய ெதாட�க�ன�.  

 

அவ�க� அ�லா�வ�டமி��� ெப�� இ�த எளியவ� அற�வ����

ஒ�ெவா� இைறெவளி�பா�கைள ப�ற� ச�ேதக��, த�ெப�ண��

ெகா�டா�க�. இ�த�யாக அவ�க�� அ�லா�வ�� �த� ��� அவ�

ெப�� இைறெவளி�பா�களி� ��� ந�ப��ைகய�றவ�களாக

ஆக�வ��டன�. அ�லா�வ�� ெபயரி�ட அ�த ஜமா�த����� எ�ைன

ெவளிேய�ற ���� வழிகைள ைகயா�டா�க�. அவ�க� த�களி�

ச�ேதக�கைள��, ெபாறாைமைய�� ெவளி�ப��த�ய ேபா� அ�லா�

அவ�களிட� எ�வா� நட�� ெகா�டா�? அ�லா� த� �தைர

அவ�க��க�ைடேய இ��� அவ� வ�ல�க� ெகா�டா�. எ��ட�

இைண�த���த ம�க�ட� ப�ேவ� நா�களி���� பல ந�ற� ெகா�ட

ம�கைள அவ� த��ைடய ஏக��வ�த�� இைண�தா�. நா� இ�லா�

எ�ப� எ�த ஒ� ப�த��ேகா அ�ல� ஒ� நா���� ம��ேம ெசா�தமான�

அ�ல எ�பைத க�டாய� ந�ைனவ�� ெகா�ள ேவ���. இ�லா� எ�ப�

எ�த ஒ� �ற��ப��ட நா��� அதாவ� அேரப�யா, பாக��தா�

ேபா�றவ�ற�� ெபயர�ல, அ� உ�ைமயான ����களி� அைம���

அத� உ�ைமயான ெசய� த��ட�� ம��� அத� ெசய�பா�க�ேம

ஆ��. உலக�� ����கைள ஒேர ச�கமாக ஒ�ற�ைன�க எ�தெவா�

அைம��� இ�ைல, அவ�க��க�ைடேய ஏதாவ� இ��க�ற� எ�றா� அ�

ஒ� அரச�ய�, ச�க, இனவாத ���கேளயா��. இைறவ� த��ைடய

�னித ேவத�த�� ந�ைன���க��றா� அ� மனித �ல�த��� த�

�றமி��� இைற வழிகா��த��காக த� �றமி��� ���கதரிச�க�

வ�வா�க� எ�பைத�� அவ�க� �� மனித�க� ந�ப��ைக ெகா�ள

ேவ��� எ�பைத ப�ற��� ��க��றா�.   

 

இைறவ� உய��தவ�, மக�ைமமி�கவ� ஆனா� மனிதேனா மி�க

பல�னமானவ�. இ��� மனித� ஒ� உய��த ேநா�க�த��காக பைட�

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



க�ப���ளா� எ�ப�� ��ற��� உ�ைமயா��. �வ��க��, �மி��

ம��� அைன��� ஒ� ேநா�க��ட� பைட�க�ப���ள�.  

 

த����ரா� இ�வா� ��க�ற�  நா� வான�கைள��, �மிைய��

ம��� அ�வ�ர���க�ைடேய  உ�ளவ�ைற�� வ�ைளயா���காக�

பைட�கவ��ைல. (த�����ஆ� 44:39)    

 

ஒ� �ற��ப��ட ேநா�கேம அைன�� பைட��கைள�� இய��க�ற�. அ�

மனித� அவ�ைடய இைறவன� ப��கைள ெகா�டவனாக ஆக

ேவ��� எ�பதா��, அ� மனித இன� ெதாட��� வாழ��, அவ� இைற

ப��கைள ெப�� ம�றவ�க���� அவ� அதைன ேபாத��த ேவ���

எ�பதா��, அவ�க� ம�றவ�க��� அ�தைகய வழி�ைறகைள கா��

தர ேவ��� எ�பதா��. இ� ஆர�ப கால� �த� இ�ேவ இைற ந�யத�

ஆ��. இைறவனி� ந�ர�தரமான ச�ட� எ�னெவ�றா� எ�ேபாெத�லா�

மனித ச�க� ந�ராகரி�ப���, ச�ேதக�த��� ��க��றேதா

அ�ேபாெத�லா� இைறவ� த��ைடய �தைர அ���வத� �லமாக

உலக�ைத�� மனிதைன�� அழிவ����� பா�கா�க��றா�. இ�

தவ���க ��யாததா��, ஏென�றா� ந��ைடய கால�த�� இைற��த�

அவ�ைடய ெபயைர ெகா�� ெவளி�ப���ளா�. அ�வா� ஒ�வைர

அவ� ேத��ெத��க��றா�, ஆனா� அவ�ைடய வ�ைக

ந��சயமானதா��, இைறவ� எ�ேபா�� த��ைடய பைடப�ன�க���

வழி�கா�ட ��யவனாவா�. ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கைள

ப��ப��பவ�க� ந�ப��ைக இழ�� ேபாவ��, ���ைல�� ேபாவ��

ந�ைன�� பா��க ��யாததா��. ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�)

அவ�கைள ப��ப��பவ�க��� ேம�� அத�க�ப�யான வா���த�க�

உ�ளன. அவ�க� வான�த����� வழிகா�ட�ப�டவ�க�, ஒ�ெவா�

��றா��� ெதாட�க�த��� ேதா��� �ஜ����க� எ���

��த���தவாத�க�, இவ�கேள. இ�லா�த�� ம�மல��ச�ைய

��றா���க�ைடய�� ஏ�பட ெச�பவ�க�. இவ�க� அ�த�த

கால�களி� ேதா�ற� இ�லா�த�� ஏ�ப��த�ப�� ெந��க�ைய

���க��றா�க�.  இ�லாமிய வரலா� இவ�கைள �ஜ���-

��த���தவாத�க� எ��� ம�மல��ச�யாள�கெள��� பத�� ெச���ள

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



�. இவ�களி� வ�ைகைய ப�ற� தா� இ�லா�த��  �ய �த� ஹ�ர�

நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� இ�வா� ��னற�வ����ளா�க�, 

 

"ந��சயமாக அ�லா� ஒ�ெவா� ��றா��� ெதாட�க�த���

ஒ� ��த���தவாத�ைய ேதா�ற ெச�வா�" (��:-அ�தா��-

ெதா�த�-2, ப�க�. 241)  

 

எ�ேபாெத�லா� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கைள ப��ப���

ம�க� ைச�தானி� வைலய�� ��க��றா�கேளா அ�ேபாெத�லா�

அவ�க��� ேந�வழி கா�ட இவ�க� ேதா��க��றன�. இ�த வா���த�

�ற��பாக ந��ைடய கால�ேதா� ெதாட��ைடய�. ந��ைடய கால�த��

த�ஜா� ெவளி�ப�� க�ற��தவ�த�� ஆத��க�� ம��� இ�லா�த��

�� க�ைமயான தா��த� ெதா��க�ப�ட காலமா��, ேம�� ����க�

ப�ேவ� ேதச�களி� அ�ைம ப��த�ப�ட கால��மா��. ந��ைடய

கால�த�� ேதா�ற�யவ� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கள�

ப�ரத�ப��பமாக ேதா�ற�னா�க�. அ�லா�வா� ேத��ெத��க�ப�ட

நா� இ�கால�த�� இ�லா�த�� ம�மல��ச��காக

ேதா�ற�யவனாேவ�.  எ��ைடய �த� வாத�த�� (�ைஹ��� அ�

க�ப���லா�) நா� ����க����, அ�மத�க���� ெவளி��ற

ந�ப��ைக��� உ�ளா��த ந�ப��ைக��� ேவ�பா�ைட

உண��த���ேள�. உ�ளா��த ந�ப��ைகேய அத���க�யமான�

எ�பைத வ�ள�க���ேள�. அ�லா�வ�� க�டைள ப� நா� இ�த

ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா� அைம�ைப ேதா��வ��ேத�, எனேவ

இத�� இைண�� ஒ�ெவா� உ��ப�ன�� உலக�ைத வ�ட மா��க�த���

���ரிைம அளி�பவராக இ��க ேவ���, இ�ேவ ஜமா�த��

ெகா�ைக�மா��. இ�கால�த�� �� ெச�த� எ�னெவ�றா� அ�

����க��, அ�மத�க�� ஆ��க ேநா��� உ�ப�� உ�ைமயான

இைற ந�ப��ைகைய இழ�� வ��டா�க� எ�ப�தா�. உலக�� இவ�களி�

மக��வ� அக�� வ��ட�, இ��� இவ�க� உலக வ�சய�க��காக

ம��ேம கவைல ெகா�க��றன�. இவ�கள� பா�ைவய�� ��ேன�ற�

எ�ப�, அ� க�வ�, வணிக�, அரச�ய� ��ேன�ற� எ�பேதயா��,

 

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



����க�� அ�மத�க�� பைட�தவைன வ�ட பைட��க��ேக

���ரிைம வழ��க��றன�. இவ�கள� இ�த ேநா�க�க��,

இல�ச�ய�க�� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கள�

ெகா�ைகய����� ெவ� ெதாைலவ�� உ�ள�. ���� ச�க� எதைன

��ேன�ற� எ�� ��க�றேதா அ�தைகய அ��பைடய�� ஒ� ச�க�ைத

க��யைம�க அ�னா� ஒ�ேபா�� வ���ப�யத��ைல. அ�னா� இ�

ேபா�ற ந�ப��ைகயாள�கைள உ�டா�க வ���ப�யத��ைல, அவ�க�

ச�த�ய வ��வாச�கைள உ�டா�கேவ வ���ப�னா�க�. ஒ� உ�ைமயான

���� த����ரா� அ��பைடய�� நட�பவராவா�. அவரி� �க�

எ�ேபா�� இைறவ� ப�க� த���ப ��யதா��.

 

அ�வாறா��. எவ� த�ைம அ�லா�வ�ட� ��ைமயாக

ஒ�பைட�� ந�ெசய� ெச�பவராக�� வ�ள��க�றாேரா

அவ���ரிய ந��� அவ�ைடய இைறவனிட�த�� உ��.

அவ�க��� (வ��கால�ைத� ப�ற�ய) எ�வ�த அ�ச��

இ��கா�. (இற�த கால� ப�ற�) அவ�க� �யர� அைடயமா�டா�க�.

(த�����ஆ� 2:113)

 

இ�தைகய ந�ப��ைகயாள�க� அ�லாஹு�காகேவ வா�க��றன�.

அவ�ைடய ேநா�க�க��, இல�ச�ய�க�� இ��லக�� அைன���

மா��க�த��காக ம��ேம இ����. ஜமா�த�� ��க�யமான �ற��ேகா�

எ�னெவ�றா� அ� ����கைள ஒ�ற�ைன�� அவ�கைள ஒேர ெசய�

த��ட�த�� �� ெகா�� வ�வதா��, எனேவ இ�த ஜமாஅ�ைத எவ��

ஒ� ப�ரிவ�ைன வாத இய�க� எ�� ��ற�சா�ட இயலா�. இதைன

இ��� ெதளிவாக ��வெத�றா� ����க��� ஒ� ஜமாஅ�

இ�லாம� இ��த�, இ�ேபா� அ�தைகய ஒ� ஜமாஅ�

ேதா��வ��க�ப���ள� எ�பதா��. ஒேர ந�ப��ைக, ஒேர க��லா, ஒேர

ெதா�ைக என அைன�த��� ஒ��ப�ட ந�ப��ைக ெகா�ட

அ�மத�க��க�ைடேய ஏ� தனியாக ஒ� ஜமா�ைத ந��வ ேவ���?

எ�� ேக�பவ���� இ�த வ�ள�க�த�� ப�க� அைழ�க�ேற�. நா�

அவ�களிட� ேக�க�ேற� ���� ����கைள ஒ�ற�ைன�பத�கான

கால� வரவ��ைலயா? இ��� இத�காக எ�வள� கால� கா�த���ப�?

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ந��சயமாக அ�மத��யா க�லாஃப�தா� ����கைள ஒ�ற�ைன�க

இய��தா�. ஆனா� அ�பவ� எதைன கா��க�றெத�றா� எ�ேபா�

ஜமா�த�� அைம��  ஒ� தனி நபராேலா அ�ல� ஒ� �ற��ப��ட ேதச�த��

ம�களாேலா அத�கார� ெச�ய�ப�க�றேதா அ�ேபா� அ� ம�ற

அத�காரிகைள�� ம��� ேதச�ைத ெபாறாைம ம��� க��ண��ச�ய��

ப�க� இ�� ெச�க�ற�. இ�தைகய ப�ர�ச�ைனைய எத��ெகா�ள இத��

எத�ராக அவ�க� எ�லாவ�ைற�� ெச�க��றா�க�.

 

எ�வாறாய���, ����கைள ஒ�ற�ைண��� இய�க�, ெபா�வான

����களா� ெதாட�க�ப�டா�, அ�ப� இ��தா� இய�க� மத

ேநா�க�களா� ஈ��க�ப���ள�, இ� எ�த அரச�ய� அ�ல� இன

ெபாறாைமகைள�� ��டா�. இ� ஒ�ேவைள ��வாத ப�ரிவ�ைனைய

��ென��கலா�, அரச�ய� ெவ���ண�ைவ ��டலா�, அத�� எ�த

ேதச�த�� நப� தைலவராக ேத��ெத��க�ப�டாேரா அவ� அ�த

ேதச�தாரிட� ச�ைக�ட� நட�� ெகா�ளலா�. ஜமா��� ஸ�� அ�

இ�லா� அரச�ய�� எ�த ப��� ெபறா�. ஜமாஅ�த�� ஒேர ேநா�க�

ஆ��க ந�ெலா��க வா���, ����களி� இைற ந�ப��ைகைய

அத�கரி�ப�ேம ஆ��, இ�லா�த�� எத�ரிக��� எத�ராக ஒ� ஒ��ைம

மி�க ந�ப��ைகயாள�களி� ஜமாஅ�ைத ஏ�ப���வதா��. இ�தைகய

ேநா�க�க��, இல��க�� ெகா�ட ஜமாஅ�, அத�� இைண��

உ��ப�ன�க� த����ரா� ேபாதைனகளி�ப� த�கள� வா�வ�ைன

அைம�� ெகா�ளவ��ைலெய�றா� அவ�க� அ�லா�வ�ட�த��

உ�ைமயான ந�ப��ைகயாராக இ��கமா�டா�க� எ�பைத

அற�����க�ற�. இ�தைகய ந�ப��ைகயாள�க� ெவளி�ேதா�ற�ைத

ம��ேம கா�ட��யவ�க�. ஆனா� அ�லா� ெவளி�ேதா�ற�ைத

பா��பத��ைல அவ� உ�ள�ைத பா�பவனாக இ��க��றா�. எனேவ

ஜமாஅ� �றெசயைல வ�ட ஆ��க�த�� ஆ�மாவ�� ந�ைல�ேக

��க�ய��வ� அளி�க�ற�. எனேவ இ�லா� எ�ப� ஞான�தா�

க�டைம�க�ப�ட ஒ�றா�ேம தவ�ர ஆ��த க����க� அ�ற ஒ� தனி

மனிதனி� வா��ைதக� அ�ல. இைறவ� எ�ேபா�� ெவளி��ற

ேதா�ற�ைத பா�பத��ைல அவ� ��ைமயான உ�ள�ைத பா��பவனாக

இ��க��றா�.

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



அ�தைகய இைறவ�டனான ெதாட�� உட� �த�யாக ஏ�படா�,

மாறாக   அ� அ�� ம��� இைறய�ச�தா� ஏ�பட���யதா��. மா��க�

ஐ�� ��களா� க�டைம�க�ப���ளன. அ�ல� மனிதனி� ெவ��

ெவளி��ற ெசய�களினா� ம��மான� அ�ல. இ� ஐ�� �ல�க��கான

அ�ல� ெவளி��ற ெசய�க��கான வ�த�கைள ��ைவ�தா�, அ�

மனிதனி� உண��க�, எ�ண�க� ம��� ேநா�க�கைள பாத����

ெபா���; அவர� ��த�ைய� ��ைம�ப��த ம��� அவர� இதய�த��

இைடெவளிகைள ��த�கரி�க��.  இ�தைகய �ைறயா� மனித���

இைறவனி� அ�காைம அவ��� க�ைட��� ேம�� அவ�ட�

உைரயா�� பா�க�ய�� க�ைட�கலா�. இ�தைகய மக��வ� மி�க

உ�ைமய�� அ��பைடய�� தா� ஜமா� இ�லா�த�� உய��த வழி

வைககைள த�ற���ள�.  இ� ஒ� ச�ற�ய ஜமா�தாக இ��ப��� அ�

உலக�ைத வ�ட மா��க�த��� ���ரிைம வழ��� ஜமா�தா�� ேம��

மா��க�த��காக அைன�� த�யாக�க� ெச��� இய�கமா��. ம���

�ய �த� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கள� ஆ��க ஒளிைய

பர��வத�காக ஏ�ப��த�ப�ட ஒ� இைற இய�கமா��. வ��த�யாச�

எ�னெவ�றா� அ� இைறெவளி�பா�க� ெதாட�வ� �ற��� இ�லா�

ம��ேம மனித��� ந�ெச�த�ைய வழ��க�ற�. இ�லாேம மனித�

த��ைடய இைறவைன ேநர�யாக ெதாட�� ெகா�ள ���� எ�பைத

ேபாத��க�ற�. ஆ��க அ�� எ�ப� ப�ற� ெப�மானா� (ஸ�) அவ�க�

இ� ப�ற�ேய �ற��ப��க��றா�க�. இ� ஒ�ேபா�� ����க� க�வ�

ம��� ெதாழி�� ��ேன�வ� ப�ற�யத�ல. ���� அ�லாத ம�க�

இ�தைகய �ைறகளி� ��னனிய�� இ��க��றா�க�.

 

 ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�கள� ஆ��க அ�� எ�னெவ�றா� அ�

அ�னாைர ப��ப��� ஒ�வரா� இைறவைன ேநர�யாக ெதாட�� ெகா�ள

���� எ�பதா��, இத� �லமாக இைறவைன அவன� ஆ�மாவா��,

உய�ரா�� அவ�ட� ஒ�ற�வ�ட��, இத� �ல� அ�த அ�ளாலனி�

இனிைமயான �ரைல�� ம��� அவ�ைடய ெதாட�ப�ைன��

ெவளி�ப��தலா�. இ�ேவ நப�மா�கைள ப��ப��வதா� க�ைட���

ப�ர�ேயகமான அ�ளா��.  இ�த அ�ேள ����க� ம��� ����

அ�லாதவ�க��க�ைடேயயான வ��த�யாசமா��. இ�ேவ இ�லா�த��

தனி�ச�ற�பா��. இதைன ����க��, அ�மத�க�� மற��வ��டன�. 
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இதைனேய இவ�கள� கவன�த��� ஜமா��� ஸ�� அ�

இ�லா� ெகா�� வ�க�ற�. ஒ� இர�ச��ப��கான ேக�வ�,

அ�மத��யா ந�ப��ைகய��ப� அ�மத�ய�லாதவ�க�

அைனவ�� நரக�த���ரியவ�க�. இ�த தவறான க��� இர��

காரண�களா� ஏ�ப�டதா�� அ� த�ெப�ண� ம���

கா���ண��ச� ஆ��. நா�க� அ�மத�க� ம��ேம

�வ��க�த���ரியவ�க� எ��� ம�ற அைனவ��

நரக�த���ரியவ�க� எ��� ந��வத��ைல. எ�க�ைடய

ந�ப��ைகய�� ப� ஒ� அ�மத� நரக� ெச��வ��,

அ�மத�ய�லாத ஒ�வ� �வ��க� ெச�வ�� சா�த�யேமயா��.

ந��� ெவ�� வா� வா��ைதகளா� க�ைட�க இயலா�, அ�

உளமா��த ந�ெசய�, கடைமகைள ந�ைறேவ��வ�, க��ப�வ�,

ஒ��ைம இதனா� ஏ�ப�வதா��. 

 

ம��ற� ஒ�வ�� நரக�த��� ெச�லமா�டா�க�, அவ�க� ஒ� ேவைள

ந�ப��ைக இ�லாம� அ�ல� ந�ெசய� ெச�யாம� இ��தா� ஒழிய.

இவ� ஒ�ேவைள இ��லக�� ��க�யமானவ�ற�� �� ந�ப��ைக

ெகா�ளா� இ��கலா�, ஆனா� இவ� நரகவாச� அ�ல, அவ���

�வ��க�த���� நகர�த���மான வழி அவ��� ��ைமயாக கா��

தர�படாத வைர. அதாவ� �ழ�ைதய�ேலேய மரணி�பவ��, கா���

வா�� வேயாத�க��, கட�த கால� ப�ற� அற�யாத வேயாத�க��, ம���

மனந�ைல பாத��க�ப�டவ�க��, இைறவ� �� பத�லளி�க

ேவ��யவ�க� அ�ல. ந�யாய����� நாளி�, அ�தைகய நப�க� ����

உய���ப��க�ப�ைகய��, அவ�க� �மிய�� ெச�த ெசய�க���

���கதரிச� அவ�க��� சா�ச�யாக இ��க�றா�. மனித �ல� �மிய��

ந�ைல�ெப�� இ���� வைர இைறவ� ெதாட��ச�யாக

த��ைடய த����த�கைள அ��ப� அவ�க� �லமாக

த��ைடய இைறெவளி�பா�கைள இற��வா�, இ�ேவ

இ�லா�த�� ம�மல��ச��மா��. இ�தைகய நப�மா�கேள இ�லா�த��

�ய �தைர ப��ப�ற� வழிேக������ ேந�வழிய�� பா�

அைழ�பவராவா�க�. இ�வா� இ�த� ���� நாளி� �த�க� யா���

ந�சா�� பக�க��றாேரா அ�ல� எத�ராக சா�ச� ��வா�க�, அத� ப�� 

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ேக�வ� கண�� அ��பைடய�� �யவ�க� நரக����, எவ�க� உ�ைம��

சா�ச� பக�றா�கேளா அவ�க� �வ�க�த���� ெச�வா�க�. இ�தைகய

ந�ப��ைக அ�மத��யாவ��� எத�ராக க�த�ப�க�ற�, எவ�க� த�ைன

அ�மத��யா ச�க�த�� இைண�� ெகா�ளவ��ைலேயா அவ�க�

அைனவைர�� நரகவாச�களாக க�த�ப�க�ற�. 

 

இ�வ�சய�த�� எ�களி� ந�ப��ைக மிக� ெதளிவான�. எவ� உ�ைம

த�னிட� வ�த ேபா�� அத����� த�ைன �க�

த���ப�ெகா�க��றாேரா, உ�ைமைய ஆராய ��படவ��ைலேயா,

அ�ல� உ�ைம�கான வ�ள�க� �ற�ப�டேபா� அதைன ெசவ�ேய�க

வ��ைலேயா, மனித��� வழி�கா�ட இைறவ� த� �றமி��� அ����

ஒ�வைர ப��வாதமாக ம��பவ�� இத�காக இைறவனிட� பத��

�றேவ��ய� அவச�யமா��. ஆனா� இ�தைகய மனித� �ட இைறவ�

த��ைடய வ�சாரைணய�� க�ைண ம��� அ�ளி� அ��பைடய��

ம�னி�க�படலா�. இைறவ� த��ைடய க�ைணைய அவேன

ஆ�க��றா�, மாறாக நா� அ�ல. நா� அவ�ைடய அ�ைமகேள ஆேவா�.

ம�றவ��� அவ� ெகா��பத�ேலா அ�ல� த��பத�ேலா நா� தைலய�ட

இயலா�. இைறவ� ந��ைடய தைலவ��, அரச��, பைட�பாள��,

ந�யாய ���� நாளி� அத�பத��� ஆவா�. ந��ைடய பா�ைவய��ப�

ம�னி�பத�� த�த�ய�றவராக இ���� ஒ�வைர இைறவ� த��ைடய

ஞான� ம��� அற�வ��ப� ம�னி�க வ���ப�னா� அதைனயாராவ�

த��க இய�மா? 

 

எனேவ என� அ�ப���ரிய சேகாதர சேகாதரிகேள ���கமாக நா�

க���படேவ��ய� ந��ைடய கடைமயா��. எ�னா� இதைன வ�ரிவாக

வ�வாத��க இயலா�. ஜமா��� ஸ�� அ� இ�லா�த�� அைன��

ெச�த�ைய�� வாத ப�ரத�வாத�த��� உ�ப��த இயலா�. நா� ஜமா�த��

ெகா�ைக ம��� ேநா�க�க�� எ�னெவ�� வ�ள�க���ேள�. நா�

உ�களிட� இ��ற��� ஆ��� ச��த����ப� ேக���ெகா�க�ேற�,

கட�தகால மா��க�க� இ�த ஆ��க ேதைவகைள ந�ைற� ெச�தத��

�லேம �மிய��ந�ைல ெப�றன. மா��க இய�க�க� அத� உ�ைமயான

மா��க ந�ைலய�� ெவ�ற� ெப�றன, அவ�கள� ஆ�தமாக உள� ��ைம

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



ம��� அவ�கள� த�யாகமாக�ேம இ��தன. அவ�க� த�களி�

��மாத�ரியா� ம�றவ�கைள ஈ��தன�, இ�ேவ ஆதமி� கால� ெதா��

வ�� நைட�ைறயா��, அ� இ�ேபா�� மா�வத��ைல. ஆ��க

வழி�ைறகளிேலேய கட�த கால�களி� த��ைடய வழி�கா��தைல

இைறவ� பர�ப�னா�, எனேவ இ�லா�த�� �� ெச�த��� ந��ைடய

இ�த கால�த�� ஆ��க வழி�ைறக� �லேம பர�ப�ப��. ஆைகயா�

உ�க� ஆ�மாவ��காக��, இனி அ���வ�� தைல�ைற�காக��,

��க� உ�றா�, உறவ�ன�காக��, உ�க� ேதச�த��காக�� இைறவ�

�றமி��� வ�� இ�த ��ெச�த��� ெசவ� சா��க�. இதைன�

கவன��ட� �ரி�� ெகா�ள �ய�ச� ெச���க�, இதனா� இைறவன�

அ����ரிய வாச� உ�க��காக த�ற�க�படலா�, இதனா�

இ�லா�த��� மாெப�� ��ேன�ற�� க�ைட��� அ� ஒ�ேபா��

ப��னடைவ ேநா�க� ெச�லா�. இ�தைகய க�ன உைழ��தா�

ேதைவ�ப�க�ற�. எனேவ எ�கேளா� இைண��க� ேம�� இ�லா�த��

ெவ�ற��� ஒ�ற�ைன�� பா�ப�ேவா�. 

 

உ�க��� அைழ�� ெகா��க�ப�� இ�வழி எளிதான� அ�ல. இத��

த�யாக�க� ேதைவ, �ய க���பா� ம��� அ�த�கைள சக���

ெகா��த� ஆக�ய உய��த �� மாத�ரிக� ேதைவ. ஆனா� இவ�க�

இைறவ� ��� வழிய�� வா�பவ�க�, எவ�க� ��ப�கைள சக����

ெகா�� த� உய�ைர�� த�யாக� ெச�வா�கேளா அவ�க���ற�ய�.

எவ�க� இைறவ��காக மரணி�க �ணிக��றா�கேளா அவ�கேள

இைறவைன கா�க��றன�. இ�லா� ���� உய��ெதழ ����க�

மரண�ைத அத�காக வ����வ�களாக ேவ���. ைதரிய�

ெகா���க�, கச�பான பான�ைத அ����க�, எனேவ மரண�த���

தயாரா��க� ப�ற� இ�லா� உய���ள மா��க� எ�ப��, ஹ�ர�

நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க� ெகா�� வ�த இ�லா� ���� ���ய��

ெப�� ���� ப�ைமயா�க�ப��, நா� இ��லக�� மரணி�க

தயாரான� ம�ைமய�� எ��� ��� ெபறாத ந��த�ய வா�வ�ைன

ெப��� ெகா�ேவா�, ஆ��.

ஜமாத்�ல் ஸஹஹ்ீ அல் இஸ்லாம் ஏன் ேதாற்�விக்கப்பட்ட�?   



மனித �ல� �மிய�� ந�ைல�ெப�� இ���� வைர இைறவ�

ெதாட��ச�யாக த��ைடய த����த�க� அ��ப� அவ�க�

�லமாக த��ைடய இைறெவளி�பா�கைள இற��வா�,

இ�ேவ இ�லா�த�� ம�மல��ச�யா��. இ�தைகய

நப�மா�கேள இ�லா�த�� பரி��த �தைர ப��ப�ற�

வழிேக������ ேந�வழிய�� பா� அைழ�பவராவா�க�.

இ�வா� இ�த� ���� நாளி� �த�க� யா��� ந�சா��

பக�க��றாேரா அ�ல� எத�ராக சா�ச� ��வா�க�,   

க�ப���லா� 


