






எ�லா� வ�ல இைறவ� அவன� த��மைறய�� �ரா அ���

24:56 வசன�த�� ந�ப��ைக ெகா�� ந�ெசய� ெச�பவ�-

க��� அவ� நா�ய மா��க�ைத உ�த��ப��த அவன�

ப�ரத�ந�த�ைய அதாவ� அவன� க�ஃபாைவ எ���வதாக

வா���த� அளி�த���க��றா�, ேம��, இ�வா���த�

ந�ைம பைட�த அ�லா�வ�� வா���த�யா��. அவ�

ஒ�ேபா�� வா���த�ைய ��பவன�ல�, ஆனா�

�ரத��டவசமாக இ�ேபா� உ�ள ���� ச�தாய� இ�த

மாெப�� அ�ைள அதாவ�, அ�லா� அவ�க��காக ேத��

ெச��� தைலைமைய வ���வ��� அவ�களா� ேத��

ெச��ெகா�ட தைலவ�களி� ப��னா� ெச��

அவ�களிைடேய ப�ள�ப�� ஒ� ப�ரி� ம�ெறா� ப�ரிைவ

சப��பவ�களாக��. 

 

இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

���ைர:-

1

2

1

1 அளவற்ற அ�ளாள�ம், �கரற்ற அன்�ைடேயா�மா�ய அல்லாஹ்�ன்
��ப்ெபயரால் ெதாடங்��ேறன்

அல்லாஹ் உங்க�ள் நம்�க்ைக ெகாண்� நற்ெசயலாற்�பவர்கைள,
அவர்க�ன் �ன்ேனார்கைள க�ஃபாவாக (தைலவராக) ஆக்�ய�
ேபான்� இப்���ல் க�ஃபாவாக ஆக்�வதாக�ம், அவன் அவர்க�க்காக
��ம்�ய அவர்க�ன் மார்க்கத்ைத அவர்க�க்� உ��ப்ப�த்�
-வதாக�ம், அவன், அவர்க�க்� அவர்கள� அச்சத்�ற்�ப் �ற�,
அதற்�ப்ப�லாக அைம��ைன வழங்�வதாக�ம் அவர்க�டம்
வாக்��� அ�த்�ள்ளான். அவர்கள் என்ைன வணங்�வார்கள்.
எதைன�ம் எனக்� இைணயாக்க மாட்டார்கள். இதன் �ன்ன�ம்
�ராக�ப்பவர்கள் கட்�ப்படாதவர் களாவார்கள்.( ��க்�ர்ஆன் 24: 56)
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ஒ�வைர ஒ�வ� ெகாைல ெச�பவ�களாக�� இ��க�-

�றன�. இவ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�ட தைலவ�களி�

ெசய�களா� இைறவனா� மனித �ல�த��� அ�ளாக

அ��ப�ப�ட இ�த உ�ைமயான அைமத� மா��க� ஒ�

�வ�ரவாத மா��கமாக ச��தரி�க�ப�க��ற�.

இ� ஒ��ற� இ��க; ம��ற�, க�லாஃப� எ�றா� எ�ன?

எ�� ெதரியாம� ��ெச�ற ச�தாய� ெச�த அேத தவைற,

அதாவ� வ�ள�கமாக ��வெத�றா�, ஹ�ர� நப�க�

நாயக�  (ஸ�) அவ�களி�  க�லாஃப�ைத ���� இ�த

�மி�� ��ெட��த அ�னாரி� க�லாஃப�த�� 13வ�

க�ஃபாவாக  அ�லா�வ�� அ�ளாக ேதா�ற�ய ஹ�ர�

மி�சா �லா� அ�ம� (அைல) அவ�களா� ேதா��வ��க�ப�ட

அ�மத�யா ஜமாஅ���, ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)

அவ�களி� க�லாஃப� அதாவ� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைம எனறா� எ�ன? எ�� அற�யாம�,இ�த

ந�ஜாமிக��� ப��னா� ந��� ெகா�� அ�லா�வ��

இ�த மாெப�� அ�ைள எத���க��றன�.

அ�ஹ����லா�, இ�த ��தக�த�� �ல� �த�� ஒ�

வ�ஷய�ைத ெதளி� ப��த வ����க��ேறா�. அதாவ�, இ�த

��றா��� இைறவனி� "மாெப�� அ�ளாக ேதா�ற�ய

ஜமாஅ��� ஸ�� அ� இ�லா�" க�ஃப���-

ர��மா�களி� க�லாஃப�த��� எத�ரான (நஊ�ப��லா�)

அ�ல� இைறவனி� அ�ளாக ேதா�ற���ய இைற-

ேநச�கைள இவ� ெபரியவ� இவ� ச�ற�யவ� எ�� பா�பா�

கா��வ��, மனித�களி� அ�ல� இைற ேநச�களி� ெசா�த

க��ைத மா��கமாக ப��ப��� இ�ேபா��ள அ�மத�யா

ந�ஜாமிகளி� ெகா�ைக ேபா�ற 
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ெகா�ைகய�ல; மாறாக, எ�கள� ெகா�ைக இைறேவத�

ம��� இைற வ�ய�� அ��பைடய�லான ெகா�ைகயா��.

ேம��, இ�த  தைல��  ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி�

க�லாஃப�த�� 14 வ� க�ஃபா ஹ�ர� �ைஹ��� அ�-

க�ஃப���லா� ��� அ�ம� அ�� (அ�) அவ�களி�

அ��பைடயான வாத�களி� ஒ�றாக��, இ�த ��றா���

ம�களிைடேய ந�ஜாமிகளா� இர�டாவ� வ�லைம ப�ற�ய

அதாவ�, க�லாஃப�ைத ப�ற� பர�ப�ப�ட தவறான க��ைத

எ��� ��வதா�� மிக�� ��க�ய��வ� ெப�க��ற�.

�த�� ஒ� நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம எ�றா� எ�ன?

எ�பைத ெதரி�� ெகா�வத� �ல� ந�ஜாமிக� பர���

வழிேக�ைட�� இ�ஷா அ�லா� அற��� ெகா�ளலா�.

 ந�மா�க�� இர�� வா��ைகக� 

அைன�� நப�மா�க����  இர�� வா��ைகக� 

உ�ளன அைவ:-

1)  தனி�ப�ட வா��ைக (Personal life)

2) ெபா� வா��ைக எ�பனவா��.(National Life).

அதாவ�, ஒ� நப�ய�� வா��ைக இர�� வைககளாக

அைழ�க�ப�க��ற�. அவ�ற��  ஒ��, தனி�ப�ட

வா��ைக எ�ப��, ம�ெறா��, ெபா� வா��ைக

எ�ப�மா��.
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

இத�� ப��னா� ஆழமான இைறஞான� காண�ப�க��ற�

எ�ேற �றலா�. ேம��, எ�லா�வ�ல அ�லா�,

நப�மா�களி�  இ�த இ� வா��ைககைள��, இைறவ�ய��

�ல� தா� ெசய�ப���க��றா�. அதாவ�, ஒ� நப�ய��

தனி�ப�ட வா��ைக எ�ப�, ப��வ��  இ�தைகய

ெவளி�பா�களி� �லேம ஆர�பமாக��றன, அதாவ�, ஒ�

நப�ய�� வய� ��பதாகேவா அ�ல� நா�பதாகேவா

இ����ேபா�, இைறெவளி�பா�க� எ�ப�, அவ� ��

இற�க� �வ��க��றன.

இதனா�, அவ� ம�கைள ேந�வழிகா��, ��ைம�-

ப���வத� வாய�லாக, அவ� ஒ� “�த�” எ���

அைழ�க�ப�க�றா�. இ�தைகய இைற ெவளி�பா�களி�

வ�ைளவாக, எ�லா� வ�ல  அ�லா�, அவ� �� ெபாழி��

அசாதாரணமான அ��ெகாைடகைள�� அவரா� காண

��க�ற�. அ��ட�, ஒ� �த�ய உ�சாக�ைத��, ஒ� �த�ய

வா��ைகைய�� ம��� �த�ய உய�ப�ைப�� அவரா�

உணர��க�ற�.

ேம��, ஒ� நப�ய��  ெபா� வா��ைக எ�ப��, இைற-

ெவளி�பா�க�டேன ஆர�பமாக��றன. ேம��,  அ�த நப�

மரணி���ப�ச�த��, அவர� மைற���� ப�ற�

ெதாட�க�ப�ட அைம�� எ�ப��, எ�தெவா� ஆய�தமான

த��ட�ைத�� அ��பைடயாக� ெகா����கவ��ைல. மாறாக,

அ�ேக ஒ� உடன� மா�றேம ந�க�க�ற�. ேம��, எ�லா�

வ�ல அ�லா�, தன� மைற�கமான இைறெவளி�

பா�களி�  வாய�லாக, அ�த அைம�ப��பா�   ம�களி�

உ�ள�கைள  உ�த��ப���க��றா�.இ���, ஒ� நப�ய��

தனி�ப�ட வா��ைக எ�ப� இைறஆ�ற��
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

�த� ெவளி�பாடாக�� (�தலாவ� வ�லைம), அவ�ைடய

ெபா� வா��ைக எ�ப�  இர�டாவ� ெவளி�பாடாக��

(இர�டாவ� வ�லைம) உ�ளன. ேம��, எ�லா� வ�ல

அ�லா�,ஒ� நப�ய��  தனி�ப�ட வா��ைகைய, இைற-

ெவளி�பா�க�ட� ெதாட��வைத� ேபா�ேற, அ�த

நப�ய�� மரண�த��� ப�ற� ெதாட�க�ப�� அவ�ைடய

ெபா� வா��ைகைய��, இைறெவளி�பா�க�டேன ெதாட-

��க��றா�.

ஆகேவ, இ�த இர�����  இைடேய ஒ� ஒ��ைம உ�ள�.

இதனா� தா�, வா�களி�க�ப�ட ம�� ம�� (அைல)

அவ�க��, இதைன, இைற வ�லைமய�� இர�டாவ�

இைறெவளி�பா� எ�பதாக ெபயரி���ளா�க�. ேம��,

இைற வ�லைமய��  �த� இைறெவளி�பா�  எ�ப�, ஒ�

நப�ய�� தனி�ப�ட வா��ைக எ�ப�� ம��� இர�டா�

இைறெவளி�பா� எ�ப� அவ�ைடய ெபா�  வா��ைக

எ�� இ�வ�தமாக உ�ளன.  ேம��, எ�லா� வ�ல

அ�லா� தன� நப�ய�� ெபா� வா��ைகய�� அ��தள-

�கைள, த��ைடய இைறெவளி�பா��ட��, த��ைடய

இைற ஆ�ற�ட�� ந���வதா�, ஒ� நப�ய�� கால�த��

வா�� ம�களி� க�களி����, நப�ய�� ெபா�

வா��ைகய��  வ�வர�க� எ�பைத அவ�  மைற��

ைவ�த���க��றா�. ேம��, ஒ� நப� மரணி��� ேபா�,

எ�லா� வ�ல அ�லா�, த��ைடய மைற�கமான

இைறெவளி�பா�களி�  வாய�லாக, அ�த நப��ைடய ெபா�

வா��ைகய�� வ�வர�க� எ�பத�பா�, ம�களி�

கவன�ைத�� த�ைச த����க��றா�.

 

ஆங்�ல �த்தகம் �லாஃபத்ேத  ரா�தா பக்கம் 54-55

3

3

5



இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ேம��ற�ய, ஹ�ர� ���� ம�� (ர�) அவ�களி�

க��த�� ப� ஒ� நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம எ�ப�

ெத�ள�ெதளிவாக க�லாஃப�ேத ஆ��. ேம�� ஹ�ர�

ம�� ம�� (அைல) அவ�க� “அ� வ��ய�த��”

�ற��ப��� இர�டாவ� வ�லைம எ�ப� அ�னா���

ப�ற� ெதாடர���ய க�லாஃப� எ�பத�� எ�க���

எ�ளள�� ச�ேதக� இ�ைல, ஆனா� உ�ைமைய ேத��

ந���ள� ெகா�ட ம�கைள �ழ��� ேநா�க�� இ�த

ந�ஜாமிகளா� �ய எ�ண��ட� "ஜமா��� ஸ�� அ�

இ�லா�" க�லாஃப� அைம�ப��� எத�ரான� எ��

பர�ப�ப�க�ற�.மாறாக, எ�கள� ந�ப��ைக த����ஆ�

ேபாத���� அைன�� வ�தமான க�ஃபா�க� ேதா��-

வா�க� எ�பேதயா��. ேம��, இ���ற�� இ���

ஒ�ெவா� நப���� இர�டாவ� வ�லைம உ�ள� எ�ப�

த��டமாக அற���ெகா�ளலா�.

இ�ேபா� ந�ஜாமிகளி� ேக�வ� எ�வா� உ�ளெத�றா�,

அதாவ� ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க� தன�

இர�டாவ� வ�லைமயாக ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�)

அவ�கைள ேம�ேகா� கா��யவ�களாக�� , இத� ெதாட�

இ�த�நா� வைர அ���வ�டா� எ�� �ற�ய ப�ற�,

�ஜ�த��மா�க� ம��� த����ஆ� ேபாத���� ம�ற

க�ஃபா�க� அதாவ�, க�ஃப��லா�களி� வ�ைக

எ�வா� சா�த�யமா��, எ�� வ�ன�க��றா�க�?

இ�ேக�வ��கான வ�ைடைய ச�� வ�ரிவாக காணலா�,

இ�ஷாஅ�லா�.
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

இ��� ேம��ற�ய ஆதார�த�� அ��பைடய��, ஒ�ெவா�

நப���� இர�� வா��ைக உ�ள� எ�பைத மிக�

ெதளிவாக அற���ெகா�ளலா�. இ�ேபா� ����களான

ந� அைனவ���� இ�ேக ஒ� ேக�வ� எ�க��ற� அதாவ�,

இ�த ந�ஜாமிகளி� �ரித�� ப� ஒ�ேவைள நம� எஜமான�

க�மணி நாயக� (ஸ�) அவ�களி� ப�ரத�ப��பமாக

அ�னாரி� க�லாஃப�த�� 13வ� க�ஃபாவாக ேதா�ற�ய

ஹ�ர� மி�சா �லா� அ�ம� (அைல) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைம இ�த� ����நா� வைர இ�த கய��

அ��� வ�டா� எ�� க�த�னா�,இ��� ெதளிவாக

�ற�னா�, “யாைர பைட�காவ��டா� இ�த உலைகேய

பைட�த���க மா�ேட�”, எ�� அ�லா� �ற�ய கா�த��

நப���� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைமயாக அதாவ� அ�னாரி�

க�லாப�த�� 13வ� க�ஃபாவாக ேதா�ற�ய ஹ�ர� மி�சா

�லா� அஹம� (அைல) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம

தா� க�யாம�� வைர ெச��� எ�றா�, நம� எஜமான�

மாநப� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம ���

ெப��வ�டாதா?! (நஊ�ப��லா�)

ஒ� நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம உ�க� ம���

ந�ஜாமிகளி� க����ப� க�லாஃப�ேத ர��மா�க�

அதாவ� ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�) அவ�கைள ெதாட��� வ�த

ஹ�ர� உம� (ர�) , ஹ�ர� உ�மா� (ர�) ம��� ஹ�ர�

அ�(ர�) அவ�க� எ�� க�ஃப��� ர��மா�கைள ம���

எ����ெகா�� ��றா��� தைலைமய�� ேதா�ற�ய

இர�டாவ� வ�லைம

7



இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

அ�லா�வ�� க�ஃபா�கைள இர�டாவ� வ�லைம எ��

ஏ���ெகா�ளவ��ைல எ�றா�, ெப�மானா� (ஸ�)

அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம ெவ�� 30 வ�ட�த��

����வ��ட� (நஊ�ப��லா�) எ�ற ந�ைல�� த�ள�-

ப�ேவா�. ஆனா�, இ�த ெபய�தா�க�ய ெமௗலவ�களி�

��� ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�களி�

ேபாதைனய�� இ��� ��ற��� �ர�பாடான�.

ஹ�ர� இமா� ம�த� (அைல) அவ�க� இ�வா�

��க��றா�க�:- 

அ�லா�, உ�க�� ந�ப��ைக ெகா��

ந�ெசயலா��பவ�கைள, அவ�களி� ��ேனா�கைள

க�ஃபாவாக ஆ�க�ய� ேபா�� இ��மிய�� க�ஃபாவாக

ஆ��வதாக வா���த�யளி���ளா� (அ���ஆ� 24:56)

எ�ப� ெபா��பைடயான� எ�பைத ச�ல� ம��தவா�,

மி��� (உ�க��) எ�றா� சஹாபா�கைளேய �ற����.

க�லாஃப�ேத ராஷ�தா அவ�களி� கால�த����ேளேய

���� வ��ட�. ப�ற� ம�ைமவைர இ�லா�த�� இ�த

க�லாஃப�த�� ெபய�� அைடயாள�� �ட எ�ச�ய���கா�.

அதாவ�, அ�த க�லாஃப� கன�கைள� ேபா�� ெவ�� 30

ஆ��கைள� ெகா�ட காலக�டமாகேவ இ��த�. ப�ற�

இ�லா� ஒ� ��ப��லாத ��பா�க�ய�த�� ந�ர�தரமாக

���� வ��ட� என� ��க�றா�க�. ஆனா� ஒ� ந�ல

உ�ள� ெகா�ட மனித��� இ�ப� ஒ� க��� இ��க

���மா? என நா� ேக�க�ேற�.அதாவ�, ஹ�ர� �ஸா

(அைல) அவ�கைள� ப�ற�, அவ�க�ைடய ஷ�அ�த��

அ��க� ம��� க�லாஃப�ேத ராஷ�தாவ�� காலக�ட�

ெதாட��� 1400 ஆ��க� இ��தன என ந�ப��ைக 

8



இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ெகா��, ஆனா� அஃ�ஸ�� �ஸு� (இைற �த�களி�

ச�ற�பானவ�) எ���, ைக�� அ�ப�யா (நப�மா�களி� தைல

ச�ற�தவ�) எ��� அைழ�க�ப�பவ��, எவ�ைடய ஷ�அ�

ம�ைம வைர ���த���க�றேதா அவ�ைடய அ��க�

அவ�ைடய கால� வைரேய இ��த� என��, அத�க கால�

வைர அத� அ��களி� ��மாத�ரிக�, அவ�ைடய ஆ��க

க�ஃபா�களி� �லமாக ெவளி�பட ேவ��� என இைறவ�

வ���பவ��ைல என�� எ�ப� ந�ப��ைக ெகா�வ�? இ�த

மாத�ரியான வ�ஷய�கைள� ேக�� நம� உட�

ந��க�வ��க�ற�."

ேம�� அ�னா� ,

"ஒ�வ� இ�த வசன�கைள ந�தானமாக��, கவனமாக��

பா��தா�, இைறவ� இ�த உ�ம�த��� ந�ர�தர க�லாஃப�-

த��கான ெதளிவான வா���த�ைய த�க�றா� எ�பைத

அவரா� �ரி�� ெகா�ள ��யா� என நா� எ�ப��

��ேவ�? க�லாஃப� ந�ர�தரமானத��ைலெய�றா�,

�ஸாவ�� ஷ�அ�ைத� ெகா�ட க�ஃபா�க�ட�

ஒ�ப���� ��வத�� எ�ன அ��த� இ��க�ற�?"

எனேவ ,அ�னா� மிக� ெதளிவாக ெப�மானா� (ஸ�)

அவ�களி� க�லாஃப�,

 

4

5

4

5

ஷஹாதத்�ல் �ர்ஆன் பக்கம் 34

ஷஹாதத்�ல் �ர்ஆன் பக்கம்:57
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

அதாவ� அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைம ஒ�ேபா��

���� ெபறவ��ைல, அ�த ெதாட� ஒ�ேபா��

அ���வ�ட�� இ�ைல மாறாக, அ�னாரி� க�லாஃப�

ந�ர�தரமானதாக�� க�யாம�� வைர ெதாடர���ய�

எ�பைத வ����த� ��க��றா�க�. ேம�� அ�னா�

(அைல) அவ�க� �சா (அைல) அவ�களி� ஷ�அ�த��

க�ஃபா�க�ட� ஒ�ப��� நம�� அழக�ய �ைறய��

வ�ள�க��� �ற���ளா�க�.

இ� ெதாட�பாக த����ஆ�� இ�வா� நம��

வ�ள��க��ற�:-

��ேனா�களி� ஹ�ர� �ஸா (அைல) ஹ�ர� ஈஸா (அைல)

ஆக�யவ�க���� ப��ன� ேதா�ற�ய க�ஃபா�களி�

க�லாஃப� (தைலைம) பர�பைர �ைறய�� அ�லாம�

(இைறவனிடமி���) ேநர�யானதாகேவ இ��த�.

ேம��, ெதளிவாக வ�ள��� ெபா��� ஹ�ர� ம��

ம�� (அைல) அவ�க� இ�த ஒ��ைமைய இ�வா�

��க��றா�க�:-

இ�ரேவல�க��� ேந��தைவகெள�லா� இ�த உ�ம�த��

க�ஃபா� க���� ேந�� என த�����ஆனி� �ரா �ரி�

ெதளிவாக� ���� கா�ட�ப���ள�.எனேவ இ�ரேவ�

க�பா�க�� வா� எ��காத,ஜிஹா� ெச�யாத க�ஃபாவாக

6 அல்�ர்ஆன் அஹ்ம�ய்யா த�ழ் ெமா�ெபயர்ப்� பக்கம் 767

6
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ஹ�ர� ஈஸா (அைல) வ�ள�க�னா�க�. இ�த உ�ம�த���

அேத ப��கைள�ைடய வா�களி�க�ப�ட ம��

அ��ப�ப����க�றா�. த�����ஆ� �ரா ��, வசன� 56-

இ�, ��வதாவ� "உ�களி� எவேர�� ெம�யாகேவ

ந�ப��ைக ெகா�� ந�க�ம�கைள� ெச�தா�,

அவ�க��� ��ப���ேதாைர� க�ஃபாஆ�க�ய� ேபா��

இவ�கைள�� ந��சயமாக �மிய��" இ�த வசன�த��

அவ�க��� ��ப���ேதா�கைள� க�ஃபா ஆ�க�ய�

ேபா��.....எ�ற ெசா�ெறாட� ச��தைன��ரிய� ஏெனனி�,

ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப�த�� ெதாட�,

ஹ�ர� �ஸா (அைல) அவ�களி� க�லாஃப�த�� ெதாட�ட�

ஒ��வைம�ைடய� என இத����� உண��� ெகா�ளலா�.

ேம�� அ�னா� ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைம அதாவ� க�லாஃப�ைத ப�ற� இ�வா� ����

ெதளி� ப���க��றா�க�.

இ�லா�த�� 13வ� க�ஃபா 14ஆ� ��றா���

ேதா�ற���ளா� அவ� ெபய� “வா�களி�க�ப�ட ம��”

எ�� �ற���ளா�க�,ேம�� 13 வ� ��றா��� �ஜ�த��

ஹ�ர� ச�� அஹம� பேரலவ� (ர�) அவ�கைள �ஹ�மத�ய

க�லாஃப�த�� 12வ� க�ஃபா அவ� யஹ�யா (அைல)

அவ�க��� ஒ�பானவ� ...

 

7 ெலக்சர் �யால்ேகாட் த�ழ் பக்கம் 16

7

8 உ�� �ஹா� கசா�ன் பாகம் 17  பக்கம் 193

8
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ேம�ேகா�கா��ய ஆதார�க� அைன��� அ�மத��யா

���� ஜமாஅ�த�� �னித ேதா��னரான ஹ�ர� மி�சா

�லா� அ�ம� (அைல) அவ�களி� ந�ப��ைகேய தவ�ர

எ�கள� ெசா�த க��த�ல,ஆனா�, இ�ேபாேதா இ�த

ெபய�தா�க�ய ந�ஜாமிக� அ�னாரி� ேபாதைனைய

����� ப��னா� ��க� எற���வ��டா�க� எ�ப� தா�

ந�த�சனமான உ�ைம.இ��� அ�னாரி� ந�ப��ைக

ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைமய�� அைன��வ�தமான அதாவ� �ர���

அ��ரி� இைறவ� வா���த� வழ�க�ய அைன��-

வ�தமான க�ஃபா�க� அதாவ� க�ஃப��� ர��மா�க�

ம��� க�ஃப���லா�கைள உ�ளட�க�ய� எ�பதாக

இ��த�, ேம�� அ�னாேர அ�த வ�லைமய�� ஒ� அ�க�

தா� எ�பைத�� ெதளி� ப���க��றா�க�.

அ�னாரி� ந�ப��ைக இ�வா� இ��க �ஜ�த��மா�கைள

இர�டாவ� வ�லைமய�� �ற��ப�டவ��ைல எ�� ��வ�

ஒ� இ���க�ட�ப�ட ெபா�ேய ஆ��, இ�த ��ைற ஹ�ர�

ம�� ம�� (அைல) அவ�களி� ��கா�� ஆதார� ேம��

உ�த��ப���க��ற�,

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�லளி�தா�க� :-“என�� ப�ற� ஒ� �ஜ�த�� வ�வத��

எ�ன தவ� இ��க��ற�?, �ஸா (அைல) அவ�கள�

நப���வமான� ��வைட�� ேபான�; அதனா� தா�

அவ�கள� க�ஃபா�களி� ெதாடரான� ஈஸா (அைல)

அவ�கேளா� ���� ேபான�; ஆய��� ஹ�ர� நப�(ஸ�) 
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அவ�களி� ெதாடரான� க�யாம� நா� வைர� ெதாட��.

ஆகேவ,�ஜ�த��மா�க� க�யாம�நா� வைர� ெதாட���

வ�� ெகா����பா�க�. ஒ� ேவைள க�யாம� நா�

����க�ப�டா�� அத��� ஒ�வ� ேதா��வா�.

இ�த பத�ைல இைறய�ச��ட� ேநா�க�னா� ஹ�ர�

�ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம

க�யாம�� வைர ெதாட�� எ���,ேம�� அத�� ஒ�

அ�கமாக �ஜ�த��மா�க� க�யாம��வைர ெதாட�வா�க�

எ��� ெதளிவாக அற�யலா�.

இ��� �ற��பாக �றேவ��ெம�றா�, அ�னாரிட�

ேக�க�ப�ட ேக�வ� �ஜ�த��மா�களி� வ�ைகைய�

ப�ற�யதா��,ஆனா� அ�னா� பத�� அளி�தேதா

இர�டாவ� வ�லைமயான க�ஃபா�கைள ப�ற� , இ���

�ற��பாக ஷ�அ�ைத ெகா�� வ�த நப�மா�களி�

இர�டாவ� வ�லைமைய ப�ற�யதா��. அ�னா� (அைல)

அவ�களி�  வழிகா�ட� இ�வாற���க எ�வா� க�ஃப���

ர��மா�களி� க�லாஃப�ைத கா�பா�ற ெசா�த

க����கைள ��� ந�ஜாேம ஜமாஅ�த�� க��ைத��

தனிமனித  மேனா இ�ைசைய�� எ�வா� ப��ப�ற ����?

ேம��, ஷ�அ�ைத ெகா��வ�� நப�ய�� இர�டாவ�

வ�லைம அ�த ஷ�அ� உய��ட� இ���� வைரேய�

ெதாட�க��ற�, இ��� வ�ள�கமாக ��வதானா�,

ஷ�ய�ைத ெகா��வ�த நப�ய�� இர�டாவ�

வ�லைமய�� ஒ� அ�கமாக ேதா��� ஒ� உ�ம�த�

நப���� ஒ� இர�டாவ� வ�லைம உ�ள�.

9

9

மல்�சாத்,பாகம் 7, பக்கம்119

13



இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ஆனா�, ஷ�ய�ைத உ�ைம�ப��த ேதா��� இ�தைகய

உ�ம�த� நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம ஒ� ��க�ய

கால�த��� ப�ற� ���� அவ� எ�த ஷ�அ�ைத

உ�ைம�ப��த ேதா�ற�னாேரா அ�த ஷ�அ�ைத ெகா��

வ�த தைலைம நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம�ட�

இைண��, அ�த ஷ�அ�ைத ெகா��வ�த நப�ய��

இர�டாவ� வ�லைம ஷ�அ� உ�ளளவ�� ���க��ற�,

எ�பைதேய �� ெச�ற ச�தாய� நம�� சா�றளி�க��ற�.

ேம��, அ�லா� த��மைற 24:56 வசன�த�� க�லாஃப�ைத

ப�ற� ���ேபா� ��ெச�ற ச�தாய�த�� எ�வா�

க�ஃபா�கைள உ�வா�க�னாேனா அ�வாேற உ�வா�-

�வா� எ�� வா���த�யளி�க��றா�. ேம��, ��ெச�ற

ச�தாய� க�ஃப��� ர��மா�கைள�� க�ஃப���லா�-

கைள�� ெகா�டதாக இ��த� எ�ப� ெதளிவாக��ற�,

இ��� ஆழமாக ச��த��தா�, ஹ�ர� �சா (அைல) அவ�க�

ஷ�அ�ைத ெகா��வ�த நப�யாக�� அ�னாரி�

இர�டாவ� வ�லைம அதாவ�, அ�னாரி� க�லாஃப� அ�த

ஷ�அ� உய��ட� இ����வைர ெதாட��த�. அ�னாரி�

இர�டாவ� வ�லைமயாக ஹ�ர� ய�வா (அைல)

அவ�கைள ெதாட�க� ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�க�ட�

��வைட�த�. 

இ��� சரியாக �ற�னா� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைமய�� ெதாட� 1400 வ�ட�களாக ெதாட��த�. இ�த

ெதாடரி� இ�த�யானவ� ஹ�ர� ஈஷா (அைல) அவ�க�

ஆவா�க�.இ�த இட�த�� ேம�� ச��த��க ேவ��ய வ�ஷய�

எ�னெவ�றா�, ஹ�ர� �சா (அைல) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைமய�� அ�னாரி� க�ஃபாவாக,

14



இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ஒ� நப�யாக ேதா�ற�ய ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�க����

இர�டாவ� வ�லைமயாக க�ஃப��� ரஸூலாக ��ட�

அவ�க� இ��தா�க�. இ���ைற ஹ�ர� ���� ம��

(ர�) அவ�க� ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�களி� ��ைற

ேம�ேகா�கா��யவா� இ�வா� நம�� உண���க��றா�-

க�.

ெப�மானா� (ஸ� ) அவ�க��� ப�ற� ஹ�ர� அ�ப�க�

(ர�)  அவ�க� க�ஃபாவாக (க�ஃப��� ரஸூலாக ) ஆனைத

ேபால ஹ�ர� �சா (அைல) ம��� ஹ�ர� ஈஸா (அைல)

அவ�க��� ப�ற�� க�லாஃப� உ�வான�,எனேவ எவராவ�

ஈஸா (அைல) அவ�க��� ப�ற� க�லாஃப� இ�ைல எ��

வாத� ெச�தா� அ� ம�� ம�� (அைல) அவ�களி�

��ற��� எத�ரானதா��, இ���  இ�த வாத�த��� நப�

(ஸ� ) அவ�களி�  ஹத��� �ைண ந��பத��ைல !

இ�த ��ைற ஆ��� ச��த��தா�,உ�க� ேக�வ���

ெதளிவான பத��� உ�ைமைய ேத�� ம�க���

மிக�ச�ற�த ஆதாரமாக�� இ����. அதாவ�, இ�ேக

அ�னா� ஒேர ஷ�அ�த�� உ�ள இர�� நப�மா�களி�

இர�டாவ� வ�லைமைய ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�)

அவ�க�ட� ஒ�ப��க��றா�க�. இ��� ெதளிவாக

�ற�னா� ஷ�அ�ைத ெகா��வ�த தைலைம நப�ய��

இர�டாவ� வ�லைம�� அ�த நப�ய�� இர�டாவ�

வ�லைமயாக அ�த ேவத�ைத உ�த��ப��த ேதா�ற�ய

நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைமஇ�வ�ர�ைட�� அ�னா�

ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� 

10

10

ஆங்�ல �த்தகம் �லாஃபத்ேத  ரா�தா பக்கம் 212-213
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

வ�லைமயான ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�) அவ�க�ட�

ஒ�ப��க��றா�க�.எனேவ, ெத�ள�ெதளிவாக இர�டாவ�

வ�லைம எ�ப� இ�வைக அைன�� க�ஃபா�கைள��

உ�ளட�க�ய�, இ�த இட�த�� ந�ஜாமிகளி� ேக�வ� அ��த�

அ�றதாக�� இ� இைறேநச�க� ��ற��� எத�ரானதாக��

உ�ள� அ�லவா!  ச�� ச��த���க�.

இ��� ம��� ஒ� வ�ய�க�த�க ந�க��� இ�த

��றா��� வழிேக��� ந�ைல�� எ�னெவ�றா�,

ஷ�அ�ைத ெகா��வ�த நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம-

ய�� ஒ� அ�கமாக ேதா��� நப�ய�� இர�டாவ�

வ�லைம ெதாட��தா�, அ� ஒ� கால�த��� ப�ற�

வழிேக��� ப�கமாக ெச�க��ற� எ�ப� �� ெச�ற

ச�தாய�த�� ந��ப��க�ப���ள உ�ைமயா��.  அதாவ�

�சா (அைல) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைமயாக

ேதா�ற�ய ஈஸா (அைல) அவ�களி� க�லாஃப� ஒ� �ற��ப��ட

ேந�வழி க�ஃபா�க��� ப�ற� ேபா� க�லாஃப�தாக அ�த

ச�தாய�ைத இ�றள�� வழிேக��� ப�க� அைழ��

ெச�� ெகா����பைத எ�வா� ம��க ���� எனேவ

சேகாதர�கேள! இத� ப�கமாக கவன� ெச����க�!!

இைறவ�ைடய இ�த�ேவத�ைத நம�� அ�ளாக

ெகா��வ�த நப�மா�களி� ச�ற�தவரான நம� எஜமான�,

இமா�களி� இமா� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி�

க�லாஃப�ேத இ�த� ����நா� வைர ெதாட��, அதாவ�

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமயான க�ஃப���

ர��மா�க� ம��� க�ஃப���லா�க�, அ�னா�

ெகா��வ�த ேவத� உய��ட� இ����வைர அதாவ�,

க�யாம��வைர வ��ெகா�ேட இ��பா�க�.
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

இ��� பாமரம�க�� �ரிக��றவைகய�� �றேவ���

எ�றா�, நப�மா�க� அ�லாத ஹ�ர� அ�ப�க�(ர�),

ஹ�ர� உம� (ர�), ஹ�ர� உ�மா� (ர�) ம���  ஹ�ர�

அ� (ர�) அவ�கைள�ேபா�ற க�ஃபா�க�� ��றா���

தைலைமய�� ேதா��� ஹ�ர� ச�� அ�ம� பேரலவ�

(ர�) அவ�கைள ேபா�ற �ஜ�த��க� க�ஃபாவாக��,

ஹ�ர� மி�சா �லா� அ�ம� (அைல) ம��� ஹ�ர� ���

அ�ம� (அைல) அவ�கைள ேபா�ற ம�ஹு�லா�

,நப���லா� க�ஃபாவாக�� க�யாம��வைர ேதா��� ஒ�

அ����ரிய இர�டாவ� வ�லைமேய நம� எஜமான�

(ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப� ஆ��.

 

இர�டாவ� வ�லைம�� க� ஃப��� ர��மா�க��

�ைல 

ஒ� நப�ய�� �தலாவ� வ�லைம ��வைட�� அ�த

த�ண�த�� அ�னாரி� �� ந�ப��ைக�ெகா�ட ெப��-

பா�ைமயான ம�க� மிக�ெபரிய அ�ச�த��� �யர�த���

����வ��க��றன�. இ�த ேநர�த�� அவ�களி�

��ெக��ேப உைட�த� ேபால உண�க��றன� இ�த�ண-

�த�� தன� ந�ப��ைகெகா�ட அ�யா�களி� அ�ச�ைத

அக�ற� அைமத�ைய ேநா�க� வழிநட�த அவ�க� �லமாக

ஒ�வைர ந�யமி�க��றா� இைதேய அ�லா�,

“அவ� அவ�க��காக வ���ப�ய அவ�களி� மா��க�ைத

அவ�க��� உ�த��ப���வதாக��, அவ�, அவ�க���

அவ�கள� அ�ச�த���� ப�ற�, அத��� பத�லாக

அைமத�ய�ைன வழ��வதாக�� அவ�களிட� வா���த�

அளி���ளா� ( த�����ஆ� 24: 56) எ�� ��க��றா�.
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

இ�வா� ேதா��� இ�தைகய க�ஃப��� ர��மா�க�

அ�த நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைமய�� ஒ� அ�கமாக

இ��க��றா�க�.இைறவனி� அ�ளாக ேதா��� இ�வைக

க�ஃப��� ர��மா�க� ந�ப��ைக ெகா�ட அ�யா�கைள

அைம���த�யாக (Administration part) ஒ��க�ைண�� அ�த

நப�ய�� உலகளாவ�ய ஆ�ச�ைய�� க�டைம�க��றன�

(National life).

ேம��, இவ�களி� கால� ஒ��ற��ப��ட கால�ைத

ெகா�ட�. அதாவ�, இ�த கால� ��ற��� அவைர ேத��

ெச��� ம�களி� ஆ��க ந�ைலைய ெபா��த�

ஏென�றா�, இவ�கைள அ�லா� மைற�கமான வ�ைய

அதாவ�, அ�த ந�ப��ைக ெகா�ட அ�ம�க��� வ�ைய

அ���வத� �ல� ேத�� ெச�க��றா�. இ���

இ�ம�களிட� இ�� ���ேபா� அவ�க��� வழ�க�ய

ேவத�த����� வ�லக��ெச���ேபா� அ�லா� ����

அவன� அ�ளாக ேவத�ைத ந�ைலந���த அ�த ேவத�ைத

ைகய�� ஏ�த� வ�தவைர ���� எ��ப� அதாவ�

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமைய அ�ம�க���

மாெப�� அ�ளாக அவ�கைள ���� ெவளி�ச�த���

ெகா��வ�க��றா�.

இைதேய ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�க� இ�வா�

��க��றா�க�:-

"க�ஃபா எ�பவ�  மா��க�ைத ( �ைன)  ���ப����

(��ெட����) ப�ரத�ந�த� ஆவா�. நப�மா�களி� கால�த����

ப�ற�, இ�� பரவ� வ��க��றேபா� அதைன (அக�ற�)

��ைம�ப���வத�காக, (அ�த) இட�த���  வ�ைக 
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

த�க��றா�. அவேர 'க�ஃபா' எ�� அைழ�க�ப�க��றா�"

ேம�� �தலாவ� க�ஃப��� ம�� ஹ�ர� ஹ���

���� (ர�) அவ�க� க�ஃப��� ரஸூ�� ந�ைலைய

ப�ற� மிக அழக�ய �ைறய�� இ�வா� வ�ள��க��றா�க�:-

“ஒ� ச�க�ைத �தாப��த ந��வன� எ�பவ�, தன� ெபௗ�க

பதவ��கால�ைத ந�ைற� ெச���ேபா�, அவ�ைடய  பணி

எ�ப� இைற உதவ�ய��  �லமாக, அத�ப��னேர

ெவ�ற�கரமாக ேம�ெகா�ள�ப��. �னித த�����ஆனி�

�ற�ப���ளத� அ��பைடய��,“என�� அளி�க�ப���ள

அ�ளி� �லமாக, உ�கைள��, உ�கள� ந�ப��ைகைய��

��ைமயாக ஆ��வத����ளத� வ�ைளவாக, இ�� நா�

உ�க��காக என� பணிைய  ந�ைற� ெச���ளவனாக

இ��க�ேற�”.இ�பணியான�, ெப�மானா� நப�(ஸ�)

அவ�களி� கால�த�� �வ�க�யைவயாக ம��ம�லாம�,

இ� அ�னா�ைடய க�ஃபா�க�, நவா�க�, ம���

��த���தவாத�க�  (�ஜ�த��க�) ஆக�யவ�களி� கால�-

களி��  ெதாட��� ெகா����பைவயாக  உ�ளன. இைவ-

கைளேய, இர�டாவ� ெவளி�பா�க� எ�� அைழ�க�-

ேறா�.  இ�த இர�டாவ� ெவளி�பா� எ�ப� எ�ைல

ய�றதா��. ேம��, ஒ� ச�தாய� ஆ��க �த�யாக

பல�னமைட�� ேபா�, ச�வவ�லைம உ�ள இைறவ� தன�

எ�ைலய�ற ஞான�த�� �லமாக, கால�ேபா�க�� ஏ�ப�ட

�ைறபா�க��� ஈ�ெச�ய உத�� வைகய��  இர�டாவ�

ெவளி�பா�க� எ�பைத இற��க�றா�.”

பதர்  23/22 ேம 191312

12

11

11

மல்ஃ�ஸாத் , பாகம்2, பக்.666
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இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

ேபா� �லாஃப��� ேதா�ற� 

இ� ஒ� மிக�ெபரிய அபாயகரமான ந�ைலயா��.  அதாவ�,

ஷ�அ�ைத ஏ�த�வ�� நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைமய��

அதாவ� அ�னாரி� க�லாஃப�த�� ேதா��� ஒ� நப�ய��

இர�டாவ� வ�லைம, தன� எஜமானரி� அதாவ�,

ஷ�அ�த�� நப�ய�� இர�டாவ� வ�லைம�ட�

இைணவத� �ல� ஷ�அ�ைத ெகா��வ�த நப�ய��

இர�டாவ� வ�லைம அ�த ஷ�ய� உய��ட� உ�ள வைர

���க��ற�.  இதனா� தா� ஒ� ஷ�அ�ைத உ�ைம�-

ப��த ேதா��� அ�த நப� த�ைன ப��ப��� ந�ப��ைக

ெகா�ட அ�யா�க��� ந�ெச�த�ைய அதாவ�,

இைற�ற�த����� �ஹு� ����னா� பல�ப��-

த�ப�ட ஒ�வைர ப�ற� ந�ெச�த�ைய அற�வ��க��றன�.

இத� �ல� அ�த ெதாட� அ���வ�டாம� அவர�

எஜமான�ட� ெச�� ேச�� அ�ைள த�ைன ப��ப���

அ�யா�க��� அவரி� �தலாவ� வ�லைம அதாவ� அவ�

இ�த உலக�ைத வ��� ெச���ேபா� வழிகா�ட��

ெச�க��றன�.

இேத ந�ைலதா� ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�களி�

கால�த��� ந�க��த�:-

"எ� நாம�த�னாேல ப�தா அ��ப�ேபாக�ற பரி��த

ஆவ�யாக�ய ேத�றரவாளேன எ�லாவ�ைற�� உ�க����

ேபாத���, நா� உ�க���� ெசா�ன எ�லாவ�ைற��

உ�க��� ந�ைன� ���வா�."

13

13

ேயாவான் 14:26
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"நா� உ�க��� உ�ைமைய� ெசா��க�ேற�, நா�

ேபாக�ற� உ�க���� ப�ரேயாஜனமாய�����, நா�

ேபாகாத���தா�, ேத�றரவாள� உ�களிட�த�� வரா�, நா�

ேபாேவேனயாக�� அவைர உ�களிட�த��� அ���ேவ�."

மிக�ெதளிவாக அவ�க��� ப�ற� வரவ����� �ஹு�

����னா� பல�ப��த�ப�ட ஒ�வ� ேதா��வைத ப�ற�

ந��ெச�த�ைய அ�னா� த�ைன ப��ப��� ம�க���

��க��றா�க�. ஆனா�, க�ற���வ�கேளா இ� பரி��த

ஆவ�ைய ப�ற�ய� இ� அைனவ���� க�ைட��� எ��

�ற� அ�லா�வ�� அ�ைள ம��க��றன�. மாறாக,

����களாக�ய நா� இைறவனிடமி��� வர���ய

அ�ளாக நப�மா�கைள  ஏ��� ெகா�ேடா�. இ���

வ�ள�கமாக ��வெத�றா�, ஹ�ர� ஈஸா (அைல)

அவ�க��� ப�ற�� ேந�வழிெபா��த�ய க�லாஃப�த��

கால� இ��த� ஆனா�, இ�த மாெப�� அ�� இற���

ேபா� அ�த க�லாஃப� ேபா�பாக மாற�ய�.

இேத வரலா�, இ�ேபா� த���ப���ள� ஹ�ர� ம��

(அைல) அவ�க��, அவ�க�ட� இ��த ந�ப��ைக ெகா�ட

அ�யா�க���� இைத ேபா�ற வழிகா�டேலேய வழ�க��-

�ளா�க�. அதாவ� அ�னா�, அ�னாரி� எஜமான��

நப�மா�களி� இமாமான ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)

அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைமயாக அ�னாரி�

க�லாஃப�த�� 13வ� க�ஃபாவாக ேதா�ற�னா�க�.

14 ேயாவான் 14:26

14
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இைத அ�னா� நம�� இ�வா� உண���க��றா�க�:-

இ�லா�த�� 13வ� க�ஃபா 14ஆ� ��றா���

ேதா�ற���ளா� அவ� ெபய� “வா�களி�க��ட ம��”

ஆவா�.

ேம��, இ�த ஆதார� இ���ைற உ�த�ெச�க��ற�.

அ�வா� ேதா�ற�ய க�பா�களி� ஹசர� ம�� ம��

(அைல) அவ�க� ஒ� ம��காக�� அதாவ� ஒ�

நப�யாக�� இ��தா�க�.எனேவ ,

“���வ��� ெதாட���யாக �லாஃப� இ�லாம� எ�த ஒ�

��வ��� இ�ைல”

எ�ற நப�ெமாழி�ேக�ப,அ�னா��� ப�ற� ேதா�ற�ய

க�லாஃப� த�����ஆ� 24:56 இ� அ�லா� ெகா��த

வா���த�ய�� அ��பைடய�� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�)

அவ�களி� மரண�த��� ப�ற� உடன�யாக ஏ�ப�ட

க�லாஃப�ேத ரஸூ��� ஒ�பான க�லாஃப�தாக அதாவ�,

ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�) அவ�க� ேதா�ற�ய� ேபால எ�பேத

ஆ��. இைதேய அ�னா� தன� “அ�-வ��ய�” எ�ற

��� மிக�ெதளிவாக �ற��ப��� ��க��றா�க�. இ�த

க�லாஃப�ைத அ�மத�யா க�லாஃப� எ��� அைழ�க�-

�ேறா�, இைத ேவ� வ�வ�த�� ��வெத�றா� ��

ெச�ற ச�தாய�த�� �தலாவ� ஈஸா அதாவ� ,

 

15 உ�� �ஹா� கசா�ன் பாகம் 17  பக்கம் 193

15

16

16 “Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af‘al, Vol. 11, p. 476, Hadith No.  32246, by
Ala’uddin Ali binHassamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi Al- Burhanfuri. First edition,
AH 1394, AD 1947, published by At-Turath Al- Islami Halb
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ஈஸா (அைல) அவ�க��� ப�ற� ேதா�ற�ய

ேந�வழிெபா��த�ய க�லாஃப�த��� ஒ�பானதா��, ஆனா�

நப�க� ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப� எ�ப�

ஹ�ர� �சா (அைல) அவ�களி� க�லாஃப�ைத ஒ�த

க�லாஃப� ம��மி�லாம� அத� ெதாட� க�யாம�� வைர

ெதாடர ��யதா��, இ�ஷாஅ�லா�.

இ���ைற ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க�� உ�த�

ெச�க��றா�க�:- த�����ஆ� �ரா �� வசன� 56-இ�,

��வதாவ� உ�களி� எவேர�� ெம�யாகேவ ந�ப��ைக

ெகா�� ந�க�ம�கைள� ெச�தா�, அவ�க���

��ப���ேதாைர� க�ஃபா ஆ�க�ய� ேபா�� இவ�கைள��

ந��சயமாக �மிய��....' இ�த வசன�த�� அவ�க��� ��-

ப���ேதா�கைள� க�ஃபா ஆ�க�ய� ேபா��...... எ�ற

ெசா�ெறாட� ச��தைன��ரிய� ஏெனனி� �ஹ�ம� (ஸ�)

அவ�களி�க�லாஃப�த�� ெதாட�, �ஸா (அைல) அவ�களி�

க�லாப�த�� ெதாட�ட� ஒ��வைம�ைடய� என இத�����

உண��� ெகா�ளலா�.

17 த�ழ் �த்தகம் ெலக்ச்சர் �யால்க்ேகாட் பக்கம் 17

17

���வ��� வ��� �லாஃப� 

ஹ�ர� கா�த�� ��ஸ�� அ�மேத அரப� (ஸ�)

அவ�களி� க�லாஃப�த�� ெதாட� க�ஃப��� ர��மா�க�,

ஒ�ெவா� ��றா��� தைலைமய�� ேதா�ற�ய

�ஜ�த��மா�க�, க�ப���லா�மா�க� ம���

அ�னாரி� ம��மா�க� எ�� ெதாடர���ய

அ����ரிய க�லாஃப� ஆ��.
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ேம�� இ�த க�லாஃப�ைத க�லாஃப�ேத �ஹ�மத��யா

அ�ல� ���வ�த�� க�லாஃப� எ�� அைழ�க�ப�க��ற�

இ���ைற ஹ�ர� ���� ம�� (ர�) அவ�க��

ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�களி� ��ைற ேம�ேகா�

கா��யவா� இ�வா� ��க��றா�க�:-

வா�க��க�ப�ட ம�� ம�� (அைல) அவ�க�, இ�த

வசன�����ேத (24:56), த��ைடய ‘�ஹ�ம�யா �லாஃப�’

எ�பைத� ப���� ���� ���� ஊ���

உண�����ளா�க�. அ��ட�, அ�� ‘��வ��� �லாஃப�ைத�’

ப���� ேச���� �������ளா�க�..

ேம�� இ�க�லாஃப�ைத ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல)

அவ�க� இ�வா� ��க��றா�க�:-

இதைன ந�ைனவ�� ெகா���க�: �ஜ�த��மா�க�

மா��க�த�� எ�த மா�ற�ைத�� ஏ�ப���வத��ைல.

(மாறாக), அவ�க�  இழ�� ேபான ந�ப��ைகைய (�ைன)

அவ�கள� உ�ள�களி� ���� ந�ைல ெபற�ெச�க�-

�றா�க�. ேம��, இ�வா� �ஜ�த��மா�க� �� ந�ப��ைக

ெகா�வ� கடைம இ�ைல எ�பதான� ��ப�யாைமயா��

எ�� இைறவன� க�டைளய����� நம��� �லனா-

க��ற�,

ஏென�றா� அ�லா�  ��க�றா�:

18 ஆங்�ல �த்தகம் �லாஃபத்ேத  ரா�தா பக்கம் 195

18
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அதாவ�, அவ����ப�ற� அ��ப�ப�க��ற க�ஃபா�கைள

(�ஜ�த��மா�கைள) யாெர�லா� ந�ராகரி�க��றா�கேளா,

அவ�க� வர�� �ற�யவ�கைள (ஃபா����கைள) சா��த-

வ�களாவ�.

ேம��, அ�னா� ��க��றா�க�:- இ�லா�த�� 12வ�

க�ஃபா 13வ� ��றா��� ேதா�ற�னா� அவ� யஹ�யா

(அைல) அவ�க��� ஒ�பானவ� ஆவ�............. இ�லா�த��

13வ� க�ஃபா 14 வ� ��றா��� ேதா�ற ேவ���

அவர� ெபய� “வா�களி�க�ப�ட ம��” ஆ��.

எனேவ, இைறவனி� த��மைற�� வா�களி�க�ப�ட ம��

(அைல) அவ�களி� ���� இ�வ�� க�ஃபா�கைள

ப�ற��� மிக ெதளிவாக நம�� அற�வ��க��ற�, இைத

இ��� எளிைமயாக �ற�னா� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�)

அவ�க��� ப�ற� அ�னாைர இழ�� அ�அ����ரிய

ம�க� பய�ெபா��த�ய �ழ�ப�யான ந�ைலய�� இ����

ேபா� உடேன அ�லா� அவ�களி� கர�களி� �ல�

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமைய ஹ�ர� அ�ப�க�

ச���� (ர�) அவ�களி� �ல� தன� வா���த�ைய

ந��ப��� கா��னா�.

19 ஆங்�ல �த்தகம் �லாஃபத்ேத  ரா�தா பக்கம் 195

19

20

20 உ�� �ஹா� கஸா�ன்  , ெதா��  17, பக்கம் 193

ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن         ـٰ لَِك َفأُولَ  بَْعَد َذٰ َوَمن َكَفرَ (�����ஆ� 24:56)
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அ�க�லாஃப�ைத இ�லாமிய க�லாஃப� அ�ல� க�லாஃப�ேத

ரஸூ�� காலக�ட�, அ�ெதாட� நா�� க�ஃப���

ர��வைர ���த� அத�� ப�ற� அ�னாரி� அ����ரிய

இர�டாவ� வ�லைமைய அ�லா� ��க�வ�டவ��ைல

(நஊ�ப��லா�),மாறாகஅ�லா� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைமைய ஒ�ெவா� ��றா��� தைலைமய���

ேதா�ற�ய �ஜ�த��மா�க� �ல� ெதாடர ெச�தா�. ேம��

அ�லா� கா�த�� நப���� எ�ற அ�த�ைத ஹ�ர�

�ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�க��� வழ�க

அ�னா���� ம����� இைடய�� எ�த ஒ�

க�ஃபா���� அதாவ� �ஜ�த��த���� நப� எ�ற

அ�த�ைத வழ�கவ��ைல.

இ�த ந�ைல, இ�லா�த��    12வ�   க�ஃபா�� 13�

��றா��� �ஜத���மான ஹ�ர� ச��  அ�ம�

பேரலவ� (ர�) அவ�க� வைர அ�லா� இ�த ���வ�த��

வழியான க�லாஃப�ேத �ஹ�மத��யாைவ ெதாடர�ெச�தா�,

12 வ� க�ஃபா வைர அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமய��

அ�ளாக ேதா�ற�ய 12 க�ஃபா�க� எவ���� நப� எ�ற

அ�த�� வழ�க�படாததா�, ேதா�ற�ய அ�த க�ஃபா�-

க��� அவ�களி� தனி�ப�ட இர�டாவ� வ�லைம

எ��� க�லாஃப�ேத ர��மா�க� ேதா�றவ��ைல. ஆனா�,

இ�வைக க�ஃபா�களி� இ�த�யாக ேதா�ற�ய கா�த��

�லஃபாவான ம�� (அைல) அவ�கைள ேதா�ற ெச�தா�,

இைதேய ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க� ப�ேவ�

இட�களி� த�ைன இ�த� க�ஃபா எ��

�ற��ப��க��றா�க�.மாறாக, ம��களி� �த�ைமயான-

வ�� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைமய�� ம��மா�களி� 
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அதாவ�, நப�மா�களி� கதைவ த�ற�பவராக�� அ�லா�

ேதா��வ��தா�, ேம�� ஹ�ர� �சா (அைல) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைம ஒ� ம���ட� அதாவ� �தலாவ�

ஈஸா (அைல) அவ�க�ட� ��வைட��வ��ட�. ஆனா�,

ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� ஷ�ய� இ�த�யான�

எனேவ அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைம ஒ�

ம����ட� ����வ�டாம� ம��மா�களி� அதாவ�

இர�டாவ� வ�லைமய�� ெதாட� க�யாம�� நா� வைர

ெதாடர���யதா��.

இ�க��ைதேய ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க� இ�வா�

��க��றா�க�:-

�ஸா (அைல) அவ�கள� நப���வமான� ��வைட��

ேபான�, அதனா�தா� அவ�கள� க�ஃபா�களி�

ெதாடரான� ஈஸா(அைல) அவ�கேளா� ���� ேபான�;

ஆய��� ஹ�ர� நப� (ஸ�) அவ�களி� ெதாடரான� க�யாம�

நா� வைர� ெதாட��. ஆகேவ, �ஜ�த��மா�க� க�யாம�நா�

வைர� ெதாட��� வ�� ெகா����பா�க�. ஒ� ேவைள

க�யாம� நா� ����க�ப�டா�� அத��� ஒ�வ�

ேதா��வா�.

ேம��, அ�னா� இ�க��ைத அ�னாைர ஏ���ெகா�ட

ம�க��� மிகச�ற�த வைகய�� தன� “அ�-வ��ய�”

��� மிக�ெதளிவாக �ற��ப����ளா�க�.அதாவ�

அ�னாரி� ��வ�, ஒ� ப�த� ���வ� எ��� அ�னாரி�

எஜமானரி� இர�டாவ� வ�லைமய�� ஒ� அ�க� எ���,

21 மல்�சாத்,பாகம் 7, பக்கம்119
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அ�னா��� ப�ற� 24:56 அ�லா�வ�� வா���த��ப�

த��ைடய ந�ப��ைக ெகா�ட ம�க� பய� ெபா��த�

இ����ேபா� எ��ப�ய�ேபா� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைமைய அ�லா� உ�வா��வா� எ�� த��டமாக

ந�ப��ைக ெகா����தா�க�. ேம�� இ�தைகய க�லாஃப�

ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க��� ப�ற� உடன�யாக

ேதா�ற�ய ஹ�ர� அ�ப�க� ச��த�� (ர�) அவ�களி�

க�லாஃப�ேத ர��மா�கைள ஒ�த க�லாஃப� ஆ��. இ���

இ�தைகய க�லாஃப� ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�க���

ப�ற� ம��� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க��� ப�ற�

ஒ���க�ய காலேம ந�ைல��� எ�பைத�� அ�னா�

அற��த���தா�க�, எனேவ தா� தன� இர�டாவ�

வ�லைமைய ப�ற� ���ேபா� ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�)

அவ�கைள ப�ற� �ற�யத�� ப�ற� என�� ப�ற� ச�ல�

ேதா��வா�க� எ��தா� �ற�னாேர அ�ற�. எ�ெற���

ேதா�ற��ெகா�ேட இ��பா�க� எ�� அ�னா�

ஒ�ேபா�� �றவ��ைல.

இ���, தன� எஜமானரி� இர�டாவ� வ�லைமதா�

க�லாஃப�ேத ர��மா�களி� கால�த��� ப�ற��

��றா��� தைலைமய�� ேதா��� �ஜ�த��மா�க�

�ல� ெதாட�� எ�பைத�� அ�னா� ந�றாக அற��த���-

தா�க�. எனேவ தா�, அ�னா� தன� க�லாஃப�ைத அதாவ�,

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமைய �ற��ப���ேபா�

��றா��� தைலைமய�� ேதா��� �ஜ�த��மா�கைள

ப�ற� அ�னா� �ற��ப�டவ��ைல, மாறாக அ�னா�,

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைம அ�னாரி� எஜமானரி�

எ�ெற��� அ���வ�டாத இர�டாவ� வ�லைம�ட�

இைண�� ேபா�
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அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைம அதாவ� க�லாஃப�,

��ெச�ற ச�தாய�ைத ேபா� இ��� �ற��பாக ஹ�ர�

ஈஷா (அைல) அவ�களி� க�லாஃப�ைத ேபா� ஆகாம�,

எ�ெற��� அத� ெதாட� அ�னாரி� எஜமானரி�

க�லாஃப�த�� ெதாட�ட� இைண�� ம�ைமவைர

ேந�வழிய�� அ�னாரி� ஜமாஅ�த����� �ஜ�த��, ம��

ம��� க�ப���லா� மா�களி� அ����ரிய ந�ைலய��

இ���� எ�� த��டமாக ந�ப��ைக ெகா����தா�க�.

இைதேய அ�னா� தன� �லான “அ�-வ�ய�த��”

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைம ம�ைம வைர ெச���

எ�� �றாம� அ� ந�ர�தரமானதா��. அத� ெதாட�

ம�ைம வைர அ��� வ�டா� எ�� மிக�ெதளிவாக��

�ற��ப��க��றா�க�.

இ� எ�வாெற�றா� , ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�களி�

�ட�கைள பா��� எ�வா� �ற�னாேரா  அேத வா��ைதைய

ஹ�ர� இர�டாவ� ஈஸாவான ஹ�ர� ம�� (அைல)

அவ�க��  தன�� ப�ற� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைமைய இைண��� �ஹு� ����னா� பல�ப��-

த�ப�டவரி� வ�ைகைய ப�ற�ய ந�ெச�த�ைய��, அவேர

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமைய அ�னாரி�

எஜமானரி� எ�ெற��� ந�ைல�த����� இர�டாவ�

வ�லைம�ட� இைண�பா� எ��� ந�ப��ைக ெகா��-

��தா�க�. எனேவ, தா� அ�னா� அ�னா��� ப�ற�

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமயாக ச�ல� ேதா��-

வா�க� எ���, அத� ெதாட� ம�ைம வைர அ��� வ�டா�

எ���, �ற�ய ப��ன� ��க� அைனவ�� ஒ��ேச���

பணியா���க�, இ��� எ�(ஹ�ர� ம�� (அைல))

ெபயரி� ைபஅ� வா���க� எ���, 
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ேம�� எ�வைர எ�றா� உ�க�� ஒ�வ� �ஹு�

����னா� பல�ப��த� ந���� வைர எ���

மிக�ெதளிவாக�� ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�களி�

ம�கைள பா��� �ற�ய அேத வா��ைதய��, அதாவ� "நா�

ெச�லாம� அ� உ�களிட� ேதா�றா�, அ� ேதா��வ�

உ�க��� ச�ற�த�" எ�� �ற��ப��க��றா�க�.

ஆனா�, வ�ய����ரிய உ�ைம எ�னெவ�றா�, இ�வ��

ம��க�� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி�

வ�ைகைய ப�ற�ய மாெப�� ந�ெச�த�ைய அவ�களி�

ம�க��� �ற�ய���க, ப��கால�த�� அ�லா�வ��

அ�ளாக அ�த மாெப�� நப� ேதா���ேபா� அவ�களி�

ம�க� க�லாஃப�ேத ரஸூ�� ெதாடரி� வ�த ேபா�ப��

க�லாஃப�ைத ேத��ேத����ெகா�டன�. இ�ேபா�  அ�த

வரலா� ���� த���ப���ள�, ஹ�ர� ம�� (அைல)

அவ�க� மிக�ெதளிவாக ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)

அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம ேதா��� எ��

�ற�ய���க ��னற�வ��க�ப�ட க�லாஃப�ேத �ஹ�ம-

த��யா, அதாவ� ���வ�த�� க�லாஃப� ேதா���ேபா�

அ�மத�க� அவ�களி� க�ஃபாைவ ப��ப�ற� க�யாம��-

வைர ேதா��� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�களி�

க�லாஃப�ைத வ���வ��டன� எ�பேத மிக ேவதைன��ரிய

வ�ஷயமா��.

அ�-வ��ய��� வ�கா�ட�� ம�ைமவைர
ெதாடர���ய �லாஃப��� 

எனேவ சேகாதர�கேள! ேமேல �ற�ய அைன��

வ�ஷய�ைத�� ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�க�

தன� “அ�-வ��ய�த��” ச�ற�த �ைறய�� நம��

வழிகா�� உ�ளா�க�.
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அ�னா� அ�த ��தக�த�� நம�� ெகா��த வழிகா�டைல

இ�ேபா� ��க� ஒ��ைற ப��தா� மிக எளிைமயாக இ�த

��றா��� மாெப�� அ�ைள ப�ற��� எ�ெப�மானா�

�ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம ப�ற�ய

ந�ெச�த�ைய�� அற�யலா�. அ�த அ����ரிய

ப�க�கைள ஒ��ைற ப���� �� அ�த அ����ரிய

எ����களி� ஆ�மாைவ�� ஒ�ெவா�றாக பா��கலா�.

அ�னா� தன� அ����ரிய ஜமாஅ� ம�கைள பா���:-

ஒ�ெவா� நப���� இர�� வா��ைக���

இ�வ�ர�ைட�� அ�லா�ேவ ேத�� ெச�க��றா�.

(ஓ�� ேநர�யான வ� �ல�� இர�டாவ�

மைற�கமான வ� �ல��) எ�� மிக அழக�ய

�ைறய�� �ற���ளா�க�.

�தலாவ� வ�லைம இைறவனா� எ����-

ெகா���ேபா� ந�ப��ைக ெகா�ட ம�க���

அ�ச�� ��க�� ஏ�ப��ேபா� இைறவ� அவன�

அைமத�ைய உடன�யாக தன� ம�கைள கா�பா�ற

இற��வா� எ�பைத ெதளி� ப��த���ளா�க�.

அ�னாரி� ஜமாஅ�த�� ந�ைல அ�னாரி�

எஜமானராக�ய ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)

அவ�க� இ�த உலக�ைதவ��� ெச��� ேபா�

அ�னாரி� அ����ரிய ம�க��� ஏ�ப�ட

ந�ைலேய ஆ��, எ�பைத�� ஹ�ர� �ஹ�ம�

(ஸ�) அவ�க��� ப�ற� ஹ�ர� அ�ப�க� ச��த��

(ர�) அவ�கைள  க�ஃப���  ர�லாக அ�லா�

எ��ப� ந�ப��ைகெகா�ட ம�க��� அைமத� 

1.

2.

3.
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அளி�த� ேபா� அ�னாைர ஏ���ெகா�ட

ம�க��� ம�த�ய�� க�ஃப��� ர�ைல ஏ�ப���

வா� எ�� ச�ற�த �ைறய�� வ�ள�க�� �ளா�க�.

4.அ�னாரி� எஜமானராக�ய ஹ�ர� �ஹ�ம�

��தபா (ஸ�) அவ�கைள �ற��ப��ட�ேபா�, அ�னா�

இ�த ��� ஷ�அ�ைத ெகா��வ�த ஹ�ர� �சா

(அைல) அவ�களி� க�லாஃப�ைத�� அ�னாரி�

உ�ம�த�� ம�� ஹ�ர� ஈஸா (அைல)

அவ�கைள�� ஒ���� வைகய�� ெதளிவாக

�ற��ப����ளா�க�, இ��� ��வெத�றா� ேவ�

எ�த நப�ைய ப�ற��� அ�னா� இத�� �ற��ப�ட-

வ��ைல எ�ப�� இ�ேக �ற��ப�ட�த�க�.

5.ேம�� அ�னா� தன� இர�டாவ� வ�லைமயாக

ச�ல� ேதா��வா�க� எ��தா� �ற��ப����-

ளா�கேள அ�ற�, வ��ெகா�ேட இ��பா�க� எ��

�ற��ப�டவ��ைல. மாறாக இ� ந�ர�தரமான� எ���

இத� ெதாட� ம�ைம வைர அ���வ�டா� எ�� தா�

�ற���ளா�க�. இ� மிக�ெதளிவாக அதாவ�

ம�ைமவைர ெதாடர���ய ஒ� ச�ற�� அ�னாரி�

எஜமானரி� இர�டாவ� வ�லைம எ�ப� நம��

ெதளிவாக வ�ள���, அதாவ� அ�னா� என�� ப�ற�

என� இர�டாவ� வ�லைமயாக ேதா��வா�க�,

ப�ற� அத� ெதாட� ந�ர�தரமான�� ம�ைமவைர

அழியாத�மாக�ய அ�னாரி� எஜமானரி�

இர�டாவ� வ�லைம�ட� இைணக��றா�க�

எ�பைத�� ெதளிவாக �ரி��ெகா�ளலா�.
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6.அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமயாக ச�ல�

ேதா��வா�க� அத�காக �ஆ ெச��� ப���,

அ�னாரி� ெபயரி� ைபஅ� வா���ப��� ப�ற� மிக

ெதளிவாக அைனவ�� ஒ��ேச��� பணியா��-

�க� எ�� �ற�, எ�வைர எ�றா� உ�க�� ஒ�வ�

�ஹு� ����னா� பல�ப��த� ந��காத வைர

அதாவ�, அ�னாைர ேபா�ற அ����ரிய ஒ�வ�

ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைமய�� ெதாடரி� ேதா��வா�

எ�பதா�� .

இ�ேபா�,  இ�லா�த�� 13வ� க�ஃப���லா� ஹ�ர�

மி�சா �லா� அ�ம� (அைல)  அவ�களி� அ����ரிய

வரிக� உ�க� பா�ைவ�� அ�னா� ��க��றா�க�:-

�தலாவதாக, நப�மா�களி� ைககளாேலேய தன�

வ�லைமய�� கர�ைத கா��க��றா�. அ�னாரி�

�தலாவ� வ�லைம�� ப�ற� க�லாஃப� ேதா�ற�ய�,

இர�டாவதாக, ஒ� நப� மரணி�க��ற சமய�த�� அ�த

நப�ய�� மரண�த��� ப��ன� (அவைர ப��ப��பவ�க�)

��ப�கைள எத�ரி�� ந�ைல உ�வாக��ற�. எத�ரிக�

வ��ெப��, இ�ேபா� பணி ���ைல�� வ��ட� என

க��க��றன�. இ�த ஜமாஅ� இனி அழி�� வ��� என

அவ�க� உ�த�யாக ந��க��றன�. ஜமாஅ�த���ள

ம�க�� ச�ேதக�த�� ���� வ��க��றன�. அவ�கள�

இ���க� �ற��� வ��க��றன. பா�க�யமிழ�த பல�

மா��க�ைத வ��� வ�ல�� வழிகைள ேம�ெகா��

வ��க��றன�.
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அ�ேபா� இைறவ� இர�டா� �ைறயாக தன� மக�தான

வ�லைமைய ெவளி�ப���க�றா�. ேம�� ���� க�ட���

ஜமாஅ�ைத கா�பா�ற� வ��க�றா�. எனேவ, கைடச�வைர

ெபா�ைம�ட� இ��பவ� இைறவனி� இ�த அ��த�ைத

கா�க�றா�. ஹ�ர� அ�ப�க� ச���� (ர�) அவ�களி�

கால�த�� இ�வாேற நட�த�. அ�ேபா� ஹ�ர� நப�க�

நாயக� (ஸ�) அவ�களி� மரண� ஒ� அகால மரணமாக

க�த�ப�ட�. கா��வாச�களான பல அற�வ��க� மா��க�ைத

வ��� ெவளிேயற� வ��டா�க�. நப��ேதாழ�க� �ட ��க�த��

காரணமாக ைப�த�ய�கார�கைள� ேபா�� ஆக� வ��டா�க�.

அ�ேபா� இைறவ� ஹ�ர� அ�ப�க� ச���� (ர�)

அவ�கைள ந�யமி�� ���� தன� வ�லைமய��

��மாத�ரிைய� கா��னா�. இ�லா� அழி�� ெகா��-

���� ேவைளய�ேலேய அதைன கா�பா�ற� வ��டா�.

“அவ� அவ�க��காக ����ய அவ�க�� மா��க���

அவ�கைள உ��யாக �ைல��க� ெச�வா�. அவ�கள�

அ�ச��� �ைலைய மா�� அத�� �ற� அைம��ைன

வழ��வா�.” (24:56)

என அவ�களிட� ெச�த அ�த வா���த�ைய ந�ைற-

ேவ�ற�னா�. அதாவ� அ�ச�த��� ப�ற� அவ�கள�

பாத�கைள உ�த��ப���வதாக அவ� வா���த�யளி

�த���தா�. அ�வாேற ஹ�ர� �ஸா (அைல)

அவ�க�ைடய கால�த��� நட�த�. �ஸா (அைல) அவ�க�

இ�ரேவ� ச�தத�கைள அவ�க��� அளி�க�ப�ட

வா���த��ேக�ப அவ�கைள ெகா�� ேச��க ேவ��ய 
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இல�ைக அைடவத�� ��ேப எக��த���� க�ஆ�

ேதச�த���� இைட�ப�ட வழிய�� ெச�� ெகா���-

�ைகய�� மரணமைட�� வ��டா�க�. இ�ரேவ� ம�க���

அவ�ைடய மரண�த�னா� ெப�� ��க� ஏ�ப�ட�.

த�ரா�த�� எ�த�ப����ப� ேபா� இ�ரேவ� ம�க� இ�த

அகால மரண�த�� ��க�த�னா�� ஹ�ர� �ஸா (அைல)

அவ�கள� த��� ப�ரிவ�� �யர�த�னா�� நா�ப� நா�க�

வைர அ��ெகா����தன�. ஹ�ர� ஈஸா (அைல)

அவ�க�ட�� இ�ப��தா� நட�த�. ச��ைவ ச�பவ�

நைடெப�ற ேபா� ஹ�ர� ஈஸா (அைல) அவ�கள� எ�லா

�ட�க�� இ��ம��மாக ச�தற� ஓ�வ��டன�. அவ�களி�

ஒ�வ� ம�த��� வ��டா�. எனேவ அ�ப���ரியவ�கேள!

ஆர�ப�த����ேத அ�லா�வ�� நைட�ைற இ�தா�.

அவ� எத�ரிகளி� இர�� ெபா�யான மக���ச�கைள

அழி��� கா��வத�காக இர�� வ�லைமகைள�

கா��க�றா�.

எனேவ, இ�ேபா� இைறவ� தன� பழைமயான அ�த

நைட�ைறைய வ���வ��வ� சா�த�யமி�ைல. எனேவ, நா�

உ�க��� எ���� �ற�ய���க��ற வ�ஷய�களி�

வ��த�படா��க�. உ�க� உ�ள� கவைல அைடய

ேவ�டா�. ஏெனனி� அ�த இர�டாவ� வ�லைமைய�

கா�ப�� உ�க��� அவச�யமா��. ேம��, அ� வ�வ�

உ�க��� ச�ற�ததா��. ஏெனனி�, அ� ந�ர�தரமானதா��.

அத� ெதாட� ம�ைம வைர அ��� வ�டா�. ேம��, நா�

ெச�லாத வைர அ�த இர�டாவ� வ�லைம வர ��யா�.

22 அல் வ�ய்யத் பக்கம் 13

22
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அ�-வ��ய�த�� �ஹு� ����னா� வரவ�����

அ�ைள ப�ற� அ�னா� ந�ெச�த� ��வ�:-

ஆனா� நா� ெச�� வ��டா�, இைறவ� உ�க��காக அ�த

�ய மனைத ெகா�ட ஜமாஅ�த�� சா�ேறா�க� எ�

ெபயரி� என�� ப�ற� ம�களிடமி��� ைபஅ� வா�க���.

ஆச�யா, ஐேரா�பா ேபா�ற உலக�� ப�ேவ� க�ட�களி��

�மிய���ள ப�ேவ� இட�களி�� வா��� வ�க��ற

எ�லா ந�ல ஆ�மா�கைள�� எ�லா ந�ல இய��

ெகா�டவ�கைள�� ஏக��வ�த�� ப�க� ஈ���, தன�

அ�யா�கைள ஒேர மா��க�த�� ஒ�� ேச��கேவ இைறவ�

வ����க�றா�. இ�ேவ இைறவ�ைடய ேநா�கமா��. அைத

ந�ைறேவ��வத�காகேவ நா� உலக�த�� அ��ப�-

ப���ேள�. எனேவ ��க� ெம�ைம, ந�ெலா��க�,

�ஆ�க� ஆக�யவ�ற�� அ��த� ெகா��� இ�த

ேநா�க�ைத� ப��ப���க�. என�� ப�ற� யாராவ�

இைறவனிட மி��� பரி��த ஆவ�ைய ெப�� ந��காதவைர

��க� அைனவ�� ஒ�� ேச��� பணியா���க�.

��க�� இர�க�த�ைம, தம� ஆ�மா�கைள ��ைம

ெச�த� ஆக�யவ�ற�� �ல� பரி��த ஆவ�ய�� ப�க�ைன�

ெபறேவ���.

எனேவ, ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க� ஒ�ேபா�� இ�த

ந�ஜாமிக� ��வ�ேபா� இ�த நப�மா�க� அ�லாத

க�லாஃப�ேத ர��மா�க� ம�ைம வைர வ�வா�க� எ�ற

இ�த�நப� ெகா�ைகைய அ�னா� ேபாத��கவ��ைல,மாறாக

அ�னா� அ�த அ����ற�ய

23 அல் வ�ய்யத் பக்கம் 14

23
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ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி� ���வ�த��

வழியான க�லாஃப�ைத அதாவ� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைமயான க�ஃப���லா�ைவ�� ம��மா�களி�

வ�ைகைய ப�ற��தா� ந�ெச�த� ��க��றா�க�. எனேவ,

இ�ேபா� இ�த அ����ரிய ��தக�ைத (அ� வ��ய�)

ப��தா� உ�க��� இைறவனி� அ�ளா� மிக�ெதளிவாக

�ரி�� இ�ஷாஅ�லா�.

இ�வ�ள�க�க� எ�க� ெசா�த க��த��ைல ேம��

இ�தைகய ந�ைலய�� ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க� ேம�

ந�ப��ைகெகா�ட ஆர�பக�ட ம�க�� இ�ைல,மாறாக ஒ�

��றா�� கட�தத��� ப�ற� இ�த ஆ��க மறத� ஏ�ப��

ம�க� இ�லா�த�� உய�� க��ைத இழ�� ந��க��றா�க�.

ஆனா�, அ�லா� அவன� வா���த�ைய ��பவ�

அ�ல�. எ�ேபாெத�லா� தன� ந�ப��ைக ெகா�ட ம�க�

ேந�வழிய�� இ��� வ�ல�� ேபாெத�லா� அவ�

அவ�களிடமி��� ஒ�வைர ேத�� ெச�� அவ�க� எைத

மற�தா�கேளா அைத தன� வ�ய�� �ல�� �ஹு�

����னா� பல�ப��த� தா� நா�ய தன� ம�கைள

ேந�வழி ப���க��றா�.

ெப�மானா� (ஸ�)அவ�க�� இ���றா���
இர�டாவ� வ�லைமயான ஹஸர� ��� அ�ம�
அ�� (அைல) அவ� க�� வ�கா�ட� 

அ�வாேற, ம�க� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி�

க�லாஃப�ைத அதாவ� க�லாஃப�ேத �ஹ�மத��யாைவ

மற�� ந����ேபா� அ�லா� அவன� மாெப��

க�ைணயா� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� 14 வ�

க�ஃபாைவ இ�த ��றா��� எ��ப���ளா�.
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ேம��,அ�னாைர ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�களி�

அ����ரிய ஜாம�த����� எ��ப���ளா� அ�னாேர

இ�த ��றா��� அ�லா�வ�� அ�ளா� �ஹு�

����னா� பல�ப��த�ப�ட ெமௗ�ஷ�ய� நா�ைட ேச��த

இைற��த� ஹ�ர� �ைஹ��� அ�-க�ஃப���லா�

��� அ�ம� அ�� (அைல) ஆவா�க�. ேம��, அ�னா��

அ�னா��� இைறயற�வ��� வ�வத�� ��� வைர

க�லாஃப�ேத ர��மா�களி� அதாவ� இ�த அ�மத��யா

க�லாஃப� ம�ைமவைர ����� எ�ற ந�ப��ைகய�� தா�

இ��தா�க�, ேம�� இைற ெச�த� க�ைட�த ப��ன�

அ�னா� இர�டாவ� வ�லைம ம��� ஒ� க�ஃப��-

�லா�வ�� வ�ைகைய�ப�ற� அ�னா� இ�வா�

��க��றா�க�:-

"இ�� ஜா��� �� அ�� க�ஃபா " (“��சயமாக நா� ����

ஒ� �ர���ைய(க�பாைவ ) அைம�க� ேபா�ேற�)”

எ��ட���� உ�க��� ��சயமாக ேந�வ� வ��ேபா�,

யா� எ��ைடய (அ�) வ�ைய���ப���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��ேதாேம ஆனா� இைறவ� த� அ�ளாக

தா� நா�யவ�கைள அவேன ேத�� ெச�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�. 

38



இர�டாவ� வ�லைம�� உ�ைம �ைல 

இைறவனி� மிக�ெபரிய வ�லைமயா�� 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���த வாத�க� ம���

க�பஃ���லா�மா�கைள அவ�ைடய மாெப�� அ�ளா�

எ���க�றா�.

"இ�னி ஜா��� ப�� அ�ஜி க�ஃபா" எ�ற வசன�த�����

இைறவ� அவ�ைடய க�ஃபாைவ அவேன ேத��

ெச�க��றாேன, 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�.ஏென�றா� அவ� எ�த மனிதகர�களா�

ேத��ெத��க�படாம� இைறவேன அைத ெச�க��றா�

இத����� க�பஃ���லா� ஞான� ம��� ஆ��க-

�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�சமாவா�. இ� இைறவனி� ெத��க

ஏ�பாடா��. ஒ� க�பஃ���லா�வ�� வ�ைகயா� அ�ேக

ஒ� ஆ��க ம�மல��ச� ஊ�ெற��க��ற�, மிக ��க�யமாக

இ�லா�த��� ப�கேமா அ�ல� இ�க�டான ��ந�ைலேயா

ஏ�ப��ேபா�.

இ� ச�ப�தமாக, அஹமத�யா ஜமா�த�� ேதா��ன��

வா�களி�கப�ட ம�� ஆன  ஹ�ர� மி�சா �லா�

காத�யானி (அைல) அவ�க� 
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“ஷஹாத�உ� �ரா�” எ�ற ��� இைத ப�ற� எ�ன

��க��றா� எ�� பா��ேபா�:-

அவ� இ�த ��� ப�க� (42 to 60) இ�வா� ��க��றா�

"��ரேதசானியா" (இர�டாவ� வ�லைம) ந�ர�தர-

மானதா�� அ� இ�த� நா� வைரெதாட��". 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�லாஃப�” எ�பத� ெபா�� க�லாஃப�ேத

ர�� (ஒ� �தைர ப��ெதாட�� க�ஃபா�க�) ம��மி�ற�

ஒ�ெவா� ��றா��� வர���ய �ஜ�த��கைள��

அட�க�ய�. ேம�� வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல)

அவ�களி� ந�ப��ைகய�� அ��பைடய�� “க�லாஃப�”

எ�பத�� ெபா�� நா�� ேந�வழி ெபா��த�ய

க�ஃபா�கைள ம��மி�ற� அைதஎ�ெற��� ந�ைல�-

த���க ேவ��� எ�� அ�லா� ந�ைன�க��றா� எ��

அ�னா� ந�ப��ைக ெகா����தா�க� அதனா� தா�

அ�னா� இ�தஅஹமத�யா க�லாஃப� எ�ெற���

ந�ைல�த����� எ�� �றவ��ைல மாறாக எ�ெற���

ந�ைல�த����� எ�� அவ� �ற�ய�:-

1.  ��ரேத சானியா

2.  இ�லாமியக�லாஃப�

1) ��ரேத சா�யா:-

“��ரேத சானியா” க�லாஃப�ைத உ�ளட�க�ய� இ�ேகேய 
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“க�லாஃப�”எ�� �ற��ப��வ� ெவ�� அஹமத�யா

க�லாஃப� 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�லாஃப�” உட� ஒ�ப��க��றா�க�.

2.இ�லா�ய�லாப�:-

ேம��, இ�ேக இ�லாமிய க�லாஃப� எ�ப� க�ஃப���

ர��மா�கைள��,�ஜ�த��மா�கைள��, ம��க� அ�ல�

க�பஃ���லா�கைள�� உ�ளட�க�ய� எ�பைத நா�

அற��த ஒ�ேற ஆ��.

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�ன தவ�

இ��க��ற� �ஸா (அைல) அவ�களி� க�லாஃப� ஈஷா

(அைல) அவ�க�ட� ���த� ஆனா� நப� (ஸ�) அவ�களி�

க�லாஃப� 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���.

24

24

மல்�சாத்,பாகம் 7, பக்கம் 119
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வா�களி�க�ப�ட ம�� (அைல)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 வரலாேற சா�� பக�க��ற�.

ேம��, இைத �ற��� ம��( அைல) அவ�க� ம��ெமா�

இட�த�� ��ைகய��:-

த�����ஆனி�  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�மணி 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��.

இ��� உ�க��� வ�ள��வெத�றா� வா�களி�க�ப�ட

ம�� (அைல) அவ�க� ம���ெமா� இட�த�� இ�வா�

��க��றா�க�:-

25

25

ஷஹாதத்உல் �ரான்பக்கம் 46

26

26 �ஹா� கஸா�ன் ெதா��  2 பக்கம்  63
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நா� உ���க��ற ஆைடைய ஒ� வார�த�� ��த� ெச�வ�

அவச�யமாவத�லவா அைத�ேபாலேவ ஒ�ெவா� ��றா-

��� மா��க�ைத ���ய�� ஆ�க ஒ� க�பஃ��-

�லா�வ�� ேதைவ��ள� இத� காரண�த�னாேல

ஒ�ெவா� ��றா��� தைலைமய��� ஒ�வ� ேதா�ற�

மனித�ல�ைத ��த����� நைட�ைறைய அ�த ஏக

இைறவனாக�ய அ�லா� ஏ�ப��த���ளா�.

ஒ�நா� ஒ�வ� ம�� (அைல) அவ�களிட� இ�வா�

வ�னாவ�னா�:- �ஜ�த��க� அைன�� ��றா��� வ�வ�

அவச�யமா?அத��, ம�� ம�� (அைல) 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�.

இ���, ம�� (அைல) அவ�க� இ�த ஹ�ைத ப�ற�

���ேபா� (ஒ�ெவா� ��றா���� �ஜ�த��மா�க�

வ�வா�க� ப�ற�ய) இ� அைனவரா�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட

நப�ெமாழி எ���, ஷாவ�-உ�லா� அவ�க��  இ� நம�

க�மணி நாயக� ( ஸ�)  அவ�களி�  உத������  தா�

உத��த� எ��� சா��பக��க��றா�க�.
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இ� ஹ�� ��களி� மிக ெதளிவாக பத��ெச�ய�-

ப���ள�  ேம�� இ�த ஹ�ைத எவ�� �ற�கணி�க

-வ��ைல.

இ�த ஹ�� ஒ�ேபா�� ெபா�யானத��ைல மாறாக இ�

��ற��� உ�ைமயான ஹ�� எ�பைத நா�

உ�த�யளி�க��ேற�. ஒ�ெவா� ��றா��� ஒ�

�ஜ�த�� வ�வைத நா� இ�வா� �றலா�, அதாவ� ஒ�

��றா��� நம� ெபௗ�க உட� ���வைதேபா�

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��க ���ய�� வழ�க ஒ�ெவா� ��றா����

�ஜ�த��மா�கைள அ���வ� அ�த �ய இைறவனி� 

 ��ன���லா�வாஹு�.

ேம��, ம�� (அைல) அவ�க� “இ�லாேய அ�ஹ�“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�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 வா�களி�க�ப�ட ம�� ஆக உ�ேள�”.

எ�� �ற���ளா�க�.

ேமேல �ற��ப�ட�ப�ட அைன�ைத�� ப��த ப�ற� 
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“இ�லாமிய க�லாஃப�” ெதாட�பாக ஹ�ர� மி�சா �லா�

காத�யானி(அைல) அவ�க��� இ��த ந�ப��ைகைய

மா��� அத�கார� எவ��� இ��க�ற�, ஆனா�

�ரத��டவசமாக,அஹமத�யா ஜமாஅ�ைத ேச��த ச�ல

ம�க�,�ற��பாக ெமௗரிஷ�ய� ஜமா�ைத சா��த அ���

அவ�ைடய ��லா�க�� க�லாஃப�ைத ப�ற�ய தவறான

ெச�த�ைய பர��க��றன�, அவ�களி� இ�ேபாைதய ந�ைல

எ�வா� உ�ள� எ�றா�,

“அஹம��யா �லாப� எ�க� உ��!!!”

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 சரியா தவறா?

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�களி� �ய எ����க�.

அ�னாரி� ���கைள�� ��கைள�� நா�� ��க��

ஏ���ெகா�க�ேறா� எ�றா� அவரி� ேபாதைனக�

எ�ேகேபாய���? அ�னாரி� ேபாதைனக� ��க� எற�ய�-

ப���ள�.

நா� ��வ� சரியா அ�ல� உ�க� ந�ப��ைக சரியா?

ஒ�ெவா� உ�ைமயான ம�� (அைல) �� ந�ப��ைக

ெகா�ட அ�மத��� என�� பத��ெசா�ல கடைம�ப��-

���க�!
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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 அஹமத�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�ேபாத��ைல, ஏென�றா�, நா� க�ஃப��லா� எ���

என�� அ�லா� வ� அ���க��றா� எ��  இ���

வாத� ெச�க�ேற� எ�பதா�,இவ�க�ட� ஒ� க�ஃபா

இ��பதா� எ� வாத�ைத ம��க�றா�க�.

ஒ� க�ஃபா இ����ேபா� அ�லா� இ�வா�

க�ஃப��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��அளி�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�� இ�ை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��.
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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 வான�கைள��

�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�சா �லா� அ�ம� (அைல)

அவ�க� வா�களி�க�ப�ட ம�� ம��� 14வ�

��றா��� �ஜ�த���� ஆவா�க�. அவ� ஒ�

உ�ைமயாள�,ேம�� நப� (ஸ�) அவ�களி� அ�ைம��

அ�லா�வ�� நப���, நப� (ஸ�) அவ�க� ெகா��வ�த

ஷ�அ�த�� ேசவக�� ஆவா�க�. அ�லா�வ�ட� இ���

க�ைட�த ஞான�ைத மனித �ல�த��காக அவ�

வழ�க�னா�க�. அவ� �த�ய ஷ�அ�ைத ெகா��

வரவ��ைல,எ��� நா� ந�ப��ைக ெகா�க��ேற�. என�

ந�ப��ைகைய இழி� ப���பவ�க�� எ�ைன அஹமத�

���� 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�����ஆ� வசன��ட� ந�ைற�

ெச�க��ேற�,
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அ�லா� �� ெபா�ைய� க�பைன ெச��றவைன �ட, அ�ல�

அவ�ைடய வசன�கைள� ெபா�யா���றவைன �ட

அ�யாய�கார� யா�? ��சயமாக அ�யாய�கார�க� ெவ��

ெபறேவ மா�டா�க�. (அ���ஆ� 6:22)

இ�த ெசா�ெபாழி��� ப�ற� இைறவனிட� இ��� 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 (ஜு�ஆ

உைர  22.09.09).

அ�ஹ����லா�, இ� ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�)

அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைமயான இ�லாமிய

க�லாஃப� ம��� இ�த ��றா��� இைறய�� ப�ற�ய

ெதளிவான வ�ள�க� ஆ�� .

இ�ைறய அ�ம��யா ஜமாஅ��� �ைல��
இ�� ந��ெகா�ைக��   
 
�� ெச�ற �தலாவ� ம�� அதாவ� ஈஸா (அைல)

அவ�களி� ச�தாய� எ�வா� �ஹு� ����னா�

எ��ப�ப�ட இைறய�ைள ந�ராகரி�� ,ஈஷா (அைல)

அவ�கைள ெதாட��� ஏ�ப�ட க�லாஃப�ைத ேத��

ெச�தா�கேளா, அ�வாேற இ�ைறய ந�ஜாமிக�,
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இைற�ர�த����� �ஹு� ����னா� பல�ப��த�ப�ட

க�பஃ���லா� ேதா���ேபா�, இர�டாவ� ஈஸாவ��

அதாவ�, ம�� ம�� (அைல) அவ�களி�  க�லாப�த��

ெதாடைர ேத�� ெச��ெகா�டன� ேம��, இ�றள��

�தலாவ� ஈஸா (அைல) அவ�களி� ேந�வழி ெபா��த�ய

க�ஃபா�க��� ப�ற� ெபய�தா�க�ய க�ஃபா�களி� ஆ�ச�

ெதாட��� ெகா��தா� இ��க��ற�.

ேம��, இவ�க�� அைம�� �த�யாக�� ெபா��

த�யாக�த���, த�கள� ச�தத�கைள அவ�களி�

இைறவ��� வ�� ெச�வத���, அவ�களி� இைற

இ�ல�ைத அழக�ய ப�ரமா�டமாக எ���வத���, ச�க

ேசைவ ம��� க�வ��ட�, ம���வமைன எ�� ப�ேவ�

க�டைம��கைள ஒ� தைலைமய�� இய�க� ெகா��தா�

உ�ளா�க� எ�ப�தா� வ�ய����ரிய ஒ��ைம!!!

ேம��, எ�வா� ����க��� அவ�களி� இ�த�நப�

ெகா�ைக�� த����ஆ� �ைண ந��பத��ைலேயா,அேத

ேபால இவ�களி� நப�மா�க� அ�லாத க�ஃபாமா�கைள

ம�ைமவைர ெச��� ��ற��� த����ஆ� �ைண

ந��பத��ைல. இ��� வ�ய����ரிய ஒ��ைம

எ�னெவ�றா� எ�வா� ேவ� ப�ரி� ����க�

அவ�களி� இ�த� நப� ெகா�ைக�காக அவ�களி�

ஒ��ெமா�த ந�ப��ைகைய “லா நப��ய பஃ�” எ�ற

நப�ெமாழிய�� தவறான �ரித� ைவ�தா�கேளா, அ�வாேற

இ�ைறய ந�ஜாமிக� “க�லாஃப�அலா மி� ஹாஜி ���வ�”

எ�ற நப�ெமாழிய�� தவறான �ரித�� த�கள�

ஒ��ெமா�த ெகா�ைகைய�� ைவ�க ேவ��ய ந�ைல��

த�ள�ப���ளன�.
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அதாவ�, ��ன� அ�மத�� பத�ய�ப�ட நப�ெமாழி இ�வா�

வ�க��ற�:-

"அ�லா� நா�� வைர உ�களிட�த�� இ�த ���வ�

இ����. ப�ற� அ�லா� அைத எ���� ெகா�வா�. ப�ற�

���வ� வழிய�லான க�லாஃப� உ�வா��. அ�லா� நா��

வைர அ� இ����. ப�ற� அ�லா� அைத�� எ����

ெகா�வா�. ப�ற� ெகா��ேகா� ஆ�ச� இ����. அ�லா�

நா�� வைர அ� இ����. ப�ற� அ�லா� அைத��

எ���� ெகா�வா�. ப�ற� பலவ�தமான ஆ�ச� ஏ�ப��.

ப�ற� அ�லா� அைத�� எ���� ெகா�வா�. ப��ன�

���வ� வழிய�லான க�லாஃப� இ����."

நா� ேமேல �ற�ய ஆதார�கைள அைன�ைத�� ப��த ப�ற�

இ�த நப�ெமாழி எ�தவைக க�லாஃப�ைத ப�ற� ��க��ற�

எ�பைத, அ�ஹ����லா� ெதளிவாக அற���-

ெகா�ளலா�.

ேம��, இ�த நப�ெமாழி ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�)

அவ�களி� உ�ம�த�� அ�னாரி� இர�டாவ�

வ�லைமயாக ேதா��� ஒ�ெவா� நப�ய�� இர�டாவ�

வ�லைமய�� ந�ைலைய �ற��க��ற� அதாவ�, அ�த

நப�ய�� க�லாஃப� ம��� உ�ம�ேத �ஹ�மத��யாவ��

அ��த நப� ேதா��� ேபா� ��த�ய நப�ய�� க�லாஃப�த��

ந�ைலைய �ற��க��ற� . இத� வ�ள�க�ைத இ�கால�த�� 

�ஸ்னத் அஹ்மத் ெதா�� 5. பக்கம் 40427

27
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ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைமய�� ஹ�ர� மி�சா �லா� அ�ம� (அைல)

அவ�க��� ப�ற� இர�டாவ� நப�யான ஹ�ர� ���

அ�ம� அ��  (அைல) அவ�க� மிக�ெதளிவாக வ�ள�க�

��ளா�க�.(கா�க:-http://www.jamaat-ul-sahihalislam.com/

jusai_files/fs_29may09.htm) 

ஒ�ேவைல இ�த நப�ெமாழி ஹ�ர� ம�� (அைல)

அவ�க��� ப�ற� ேதா��� நப�மா�க� அ�லாத

க�லாஃப�ேத ர��மா�கைள �ற���� எ�றா�, இ� ஒ�

ெதளிவான இ�த�நப� ெகா�ைக ம��ம�லாம� நம�

க�மணி நாயக� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைம�� இ��� �ற�ேபானா� அ�னாரி�

ந�ழ�களி� இ��� ெதளிவாக �ற�னா� அ�னா� ����

இ�த உலக�த��� (ஆ��க �த�யாக) வ�வைத தைட ேபா��

மாெப�� ஆப�தான ந�ைல�� ஆ��.

இவ�களி� மேனா இ�ைசய�� ப� இவ�க� ெகா����

வ�ள�க� ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�களி� ��ற���

எத�ரான� எ�பைத மிக எளிைமயாக �ரி��ெகா�ளலா�.

�ற��பாக இ�த நப�ெமாழிய�� ஆர�ப�த�� க�லாஃப�

எ����ெகா�ள�ப�ட� எ�பைத எ�வா� ஒ��ெமா�த

க�லாஃப� எ�� எ����ெகா�ள ����? ஏென�றா�,

ஹசர� ம�� (அைல) அவ�க� இ�த வ�ள�க�ைத ேக�டாேல

தன� உட� ந���க��ற� எ�க��றா�க�.இ���

அ�னா� ஹ�ர� �சா (அைல) அவ�களி� க�லாஃப�

எ�வா� 1400 வ�ட�களாக எ�த தைட�� அ�ற�

ெதாட��தேதா, அேத ேபால நப�மா�க��� எ�லா� இமா�

ஆன ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி� 
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க�லாஃப� ஒ�ேபா�� எ����ெகா�ள�� இ�ைல,

அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமய�� ெதாட�

அ���வ�ட�� இ�ைல, எ�பேத ஹ�ர� ம�� ம��

(அைல) அவ�களி� ந�ப��ைகயா��. எனேவ இ�ேபா� இ�த

ந�ஜாமிகளி� ந�ைலைய உ�களா� அற���ெகா�ள ����

இ�ஷாஅ�லா�.

மாறாக, இ�த ��றா��� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா

(ஸ�)  அவ�களி� க�லாப�த�� 14 வ� க�ஃபாவாக ேதா�ற�ய

இைற��த� ஹ�ர� �ைஹய�� அ� க�ப���லா�

��� அ�ம� அ�� (அைல) அவ�க� இ�த நப�ெமாழி, நப�

(ஸ�) அவ�களி� உ�ம�த�� ேதா��� ஒ� ��வ�த����

அ��த ��வ�த���� இைடேய க�ஃப��� ர��

க�லாஃப�த�� ந�ைல ப�ற� ��க��ற�. இ��� �ற��பாக

��வெத�றா�, இ�த நப�ெமாழிய�� எ�த ஒ� கால

அளைவ�� �ற��பத��ைல.

ேம��, இ�த நப�ெமாழி ெதாடர���ய�மாக�� இ���

இ�த நப�ெமாழிைய ஹ�ர� �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க����

ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�க���� இைட�ப�ட

க�லாஃப�ேத ர��களி� ந�ைல எ�வா� இ��த� எ��

பா��ேதாேமயானா�, நப� (ஸ�) அவ�களி� ���வ��

அ�லா� நா�யவைர அதாவ� அ�னாரி� �தலாவ�

வ�லைம�� ப�ற� அ�லா� அ�னா��� ப�ற�

க�லாஃப�ைத, க�லாஃப�ேத ர�� ஹ�ர� அ�ப�க� (ர�)

அவ�களி� வ�வ�� ஏ�ப��த�னா�.ப�ற� இ�த க�லாஃப�ேத

ர��களி� கால� 30 ஆ��களி� (க�லாஃப�ேத ரஸூ��)

எ��� ெகா�ள�ப�ட�. இ�த இட�த�� ஒ� வ�சய�ைத

ம�க� ெதளிவாக 
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�ரி��ெகா�ளேவ���.  அதாவ� ஹ�ர� �ஹ�ம�

��தபா (ஸ�) அவ�களி� ���வ� ஒ� ���த�யைட�த

ஷ�அ�த�� ��வ�தா��, எனேவ அ�னாரி� க�லாஃப�

ஒ�ேபா�� தைட ப�வேதா அ�ல� எ����ெகா�ள�-

ப�வேதா இ�ைல மாறாக அ� ஒ� ந�ைலய�� இ���

ம��ெமா� ந�ைலயாக ெதாட���� ெகா�� தா� இ��த�

(க�ஃப���லா�க� ) , அ�ஹ����லா�.

எனேவ, இ�த நப�ெமாழி ப� அ�லா� அ�னாரிட� இ���

எ����ெகா�ட� �� க�லாஃப�ைத அ�ல, மாறாக

எ����ெகா�ள�ப�ட� க�லாஃப�ேத ர�� வ�வ�லான

க�லாஃப�ைத�தா�, ஆனா� அ�னாரி� �பவ�த��

க�லாஃப� ஒ�ெவா� ��றா��� இைறவனி� அ�ளாக

ேதா�ற�ய �ஜ�த���களி� �ல� ெதாட���ெகா��

இ��த� எ�பைத இ�ேக நா� அைனவ�� ெதளிவாக

�ரி��ெகா�ளேவ���. இ��� உ�ம�ேத �ஹ�மத�-

�யாவ�� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க����

ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�க���� இைடய�� நப�

எ�ற அ�த�ைத ஹ�ர� கா�த�� ந��ய�� (ஸ�)

அவ�களி� ஒ�ப�ற பதவ�ைய ந�ைலந���த அ�லா�

�பஹானஹுதாலா எ�த �ஜ�த������ வழ�கவ��ைல,

எனேவ ேந�வழிய�� இ��� எ����ெகா�ள�ப�ட

க�லாஃப�ேத ரஸூ��� ப�ற� ெபய� தா�க�ய க�லாஃப�

அ��த ��வ�தான ஹ�ர� ம�� (அைல) வைர

ெதாட��த�.

எனேவ, இ�த நப�ெமாழி ப� அ�லா� அ�னாரிட� இ���

எ����ெகா�ட� �� க�லாஃப�ைத அ�ல,மாறாக

எ����ெகா�ள�ப�ட� க�லாஃப�ேத ர�� வ�வ�லான 
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க�லாஃப�ைத�தா�, ஆனா� அ�னாரி� �பவ�த��

க�லாஃப� ஒ�ெவா� ��றா��� இைறவனி� அ�ளாக

ேதா�ற�ய �ஜ�த���களி� �ல� ெதாட���ெகா��

இ��த� எ�பைத இ�ேக நா� அைனவ�� ெதளிவாக

�ரி��ெகா�ளேவ���. இ��� உ�ம�ேத �ஹ�மத��-

யாவ�� ஹ�ர� நப�க� நாயக� (ஸ�) அவ�க���� ஹ�ர�

ம�� ம�� (அைல) அவ�க���� இைடய�� நப� எ�ற

அ�த�ைத ஹ�ர� கா�த�� ந��ய�� (ஸ�) அவ�களி�

ஒ�ப�ற பதவ�ைய ந�ைலந���த அ�லா� �பஹான

ஹுதாலா எ�த �ஜ�த������ வழ�கவ��ைல, எனேவ

ேந�வழிய�� இ��� எ����ெகா�ள�ப�ட க�லாஃப�ேத

ரஸூ��� ப�ற� ெபய� தா�க�ய க�லாஃப� அ��த

��வ�தான ஹ�ர� ம�� (அைல) வைர ெதாட��த�.

இ�த நப�ெமாழி,மிக�ெதளிவாக நப� (ஸ�) அவ�களி�

உ�ம�த�� ேதா��� ஒ� ��வ�த���� ம��� அ�த

���வ� ேதா��� ேபா� க�லாஃப�ேத ரஸூ�� ந�ைலைய

��னற�வ��க��ற�, இ��� �ற�ேபானா� ஹ�ர�

ம�� (அைல)  அவ�களி� கால�த�� �ட இ�த

க�லாஃப�த�� (க�லாஃப�ேத ரஸூ�) க�ஃபாவாக அ���

ஹ��-II அவ�க� இ��தா� இ�த காலக�ட� ஹ�ர�

�ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க��� ப�ற� ஒ� மிக ��ட ��ச�யாக

இ����ள� எ�� ஹ�ர� ���� ம�� (ர�)

அவ�க���� உ�த� ெச�க��றா�க�,அ�ஹ����லா�.

ப�ற�, ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைமயாக அ��� ேதா�ற�ய அதாவ�, க�ஃப���

ரஸூ�களான க�ஃப��� ம��மா�களி� க�லாஃப�

ஏ�ப�ட� எ�பேத இ�த அ����ரிய நப�ெமாழியா��.
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இ���, இ�த ந�ஜாமிக� க�டவ����� ம��ெமா�

�யவ�ள�க� இ�த நப�ெமாழி�� ப�ற� நப� (ஸ�) அவ�க�

அைமத�யாக�வ��டா�க�. எனேவ, இத�� ப�ற� இ�த

க�லாஃப� தா� ெதாட�� எ�ற க�பைனைய அ�பாவ�

ம�களிைடேய பர��க��றன�. மாறாக ெப�மானா� (ஸ�)

அவ�க� இ� ஒ� ��வ�ல ெதாட� எ�பைதேய இ�த

நப�ெமாழிய�� உண���க��றா�க�. இ�த ந�ஜாமிகளி�

��ைற ேபா� அ�னா� ஒ�ேபா�� இ�த� நப��ெகா�-

ைகைய ேபாத��கவ��ைல (நஊ�ப��லாஹ� மி� தா��)

இ���ைற இ��� வ�ள�கமாக அற���ெகா�ள அ�லா�

தன� இைறேவத�த�� இ�வா� ��க��றா�:-

அ�லா� ேமக�த����� த��ைர இற��வைத ��

பா��கவ��ைலயா? அதைன �மிய�� ஊ��களாக ஓட�

ெச�க��றா�. ப��ன� அவ� அதைன� ெகா�� ப�ேவ�

ந�ற�கைள� ெகா�ட ����ைட ெவளி�ப���க��றா�.

ப�ற� அ� உல��� வ��க�ற�. ப��ன� அ� ம�ச�

ந�றமாவைத �� கா�க����. ப��ன� அவ� அதைன�

பதராக ஆ�க� வ��க��றா�. ந��சயமாக இத��

அற��ைடயவ�க��� ந�ேபாதைன இ��க�ற�.

(த�����ஆ� 39: 22 )

இ�த வசன�த��� ஹ�ர� ���� ம�� (ர�) அவ�க�

��க��ற ெபா�� எ�னெவ�றா�, �மியான� ஆ��க

�த�யாக வற�ச�யைட�� வ���ேபா�, இைறவ� இைற

வ�ய��  வ�வ�த�� மைழைய இற��க�றா�. ப��ன� அ(�த

�மியான)� ஒ� �த�ய வா��ைகைய�ெப��, ப�ேவ� 
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ந�ற�கைள��, �ைவகைள��, தனி��வ �ண�கைள��

ெகா�ட ��க��, பழ�க��, வள��ச�யைடக��றன.

அதாவ�, ஓ� ஆ��க ��த���தவாத� (�ஜ�த��)

ேதா��க��றேபா�, ந��ண� ெகா�ட  ம���

இைறவ��� அ��க��ற  மனித�களி� ச�க� ப�ற�-

க��ற�,ேம�� பயப�த���ள ம��� க�றற��த ‘உலமா’

(மா��க அற�ஞ�க�����ட) இைறவ�ைடய வா��ைதைய

அவ� க�ப��க��றா�. ப�ற� ஒ� ��ட இைடெவளி (ஏ�ப��

அதனா�) இைறவ�ைடய  வா��ைத மற�க�ப���,

அவ�ைடய க�டைளக� �ற�ப���, ���ப�யாைம��

உ�வாக� வ��க��ற�.����, �மியான� வற��, கா���

ேபா�, ஒ� ெந��ப��  எற�ய�ப�வத�� மிக�� ெபா��த-

மாக இ��க���ய உல��த எரிெபா�ைள� ேபா�ற �ய

மனித�களி� ஒ� தைல�ைறயான� ���� ப�ற��, ந�ல

மனித�களி� இட�ைத� ப�����ெகா�க��ற�. இ�வாறாக

இ�த �ழ�ச� ெச�க��ற�. (அதாவ� ���� ����

நைடெப�க��ற�)

இைறவ� மிக�ெதளிவாக ஆ��க வற�ச� ஏ�ப��ேபா�,

அவ� தன� அ�� மைழைய வ�ய�� �ல� தன� ஆ��க

���த���தவாத�ய�� �� இற�க� ���� �மிய�� ஆ��க

வச�த கால�ைத உ�வா��க��றா�.ச�ற�� கால�த���

ப�ற� ���� இ�த ந�க�� ஏ�ப�க��ற� அதாவ� இ� ஒ�

�ழ�ச�யா�� .ேம��, இ�த இட�த�� அ�லா� ����

���� ெசா�ல ேவ��ய அவச�ய� இ�ைல ஏென�றா�

இ� ஒ� �ழ�ச�யா��
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இேத ந�க�� தா� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)

அவ�க� க�லாஃப�ேத ரஸூ�� கால�ைத ப�ற� ���ேபா�

ஒ� நப���� அவ��� ப�� ேதா��� நப���� இைடய��

இ�த க�லாஃப�ேத ரஸூ�� ந�ைலைய ப�ற� ��ன�

அ�மத�� ெதா��க�ப�ட ஹ��� அ�னா� ெமௗனமாக�-

வ��டா� எ�� வ�க��ற�. ஏென�றா�, இ��� ஒ�

�ழ�ச�யா��. இ�த நப�ெமாழி நப� (ஸ�) அவ�களி�

உ�ம�த�� ேதா��� ஒ�ெவா� ��வ�த���� ந�கழ� ��ய-

தா��.

ேம��, இ�த நப�ெமாழிய�� உ�ைம வ�வேம இ�த

��றா��� அ�லா�வ�� ெப�� க�ைணயாக

ெவளி�ப���ள� அதாவ�, இ�த நப�ெமாழி உ�ம�ேத

��மத��யாவ�� ேதா��� ஒ�நப���� அ��� வ��

நப���� இைடய�லான க�லாஃப�த�� ந�ைல எ�பைத

ெதளிவாக அற��� ெகா�ேடா�,அ�வாற��ைல எ�றா�

ம�ற ப�ரி� ����க� ேபா� இ�த�நப� ெகா�ைகைய

ஏ���ெகா�ள ேவ��ய ந�ைல�� த�ள�ப�ேவா�

எ�பைத�� ெதரி��ெகா�டா�.

ேம�� ,”என��� ம�ஹ���� இைடேய நப�ய��ைல” எ�ற

நப�ெமாழி�ேக�ப நப� (ஸ�) அவ�களி� உ�ம�த�� ம��

ம��ேம நப� எ�ற அ�த�ைத ெப�க��றா�. இ��� �சா

(அைல) அவ�களி� க�லாஃப� ம�� உட� ��வைட��

வ��ட�, ஆனா� நப� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம

அதாவ� க�லாஃப� ம�ைமவைர ெதாடர���யதா��,எனேவ

அ�னாரி� உ�ம�த�� இ�த�யாக ேதா�ற���ய

க�ஃபாவான ம�� இ��க��றா� ,இ�த இட�த�� மிக

�ற��பாக நா� அற�யேவ��ய� எ�னெவ�றா� உ�ம�ேத 
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�ஹ�மத��யாவ�� ம�� ஒ�வ� எ�றா� அ� �சா (அைல)

அவ�களி� க�லாஃப�ைத ேபா� ���ெப��வ���

ஆைகயா�,உ�ம�ேத �ஹ�மத��யாவ�� ம�� எ�ற

வா��ைதய�� அ��த� ம�� ஒ�வர�ல பல� எ�பதா�� ,

இ��� ெதளிவாக �ற�னா� உ�ம�ேத �ஹ�மத��யாவ��

இ�த� க�ஃபா ம��காக இ��க��றா�.அவ� ஒ�வ�

அதாவ� ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) ம��� தா� எ��

க�த�னா�, நப� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம,

�சா (அைல) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைம ேபா�

���ெப��வ���! மாறாக, வர���ய ம�� ஒ�வ� அ�ல

பல� எ�றா� நப� (ஸ�) அவ�களி� அ����ற�ய க�லாஃப�

ெதாடர� ��யதாக�� ம��மா�களி� வ�ைக

����ெபறவ��ைல எ�பதா� ப�த� அதாவ� ந�ழ�

���வ�த�� கத� எ�ெற��� த�ற�ேத இ����

சேகாதர�கேள!!!

ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�க� ஒ�வேர ம��

அ�ல மாறாக அ�னா� நப� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைமய�� ம�� எ��� அதாவ� நப�மா�களி� கதைவ

த�ற�பத�காக வ���ள இ�லா�த�� க�ஃபா ஆவா�க�.

ேம�� அ�னா� ஒ� கா�த�� �லஃபா�� ஆவா�க�.

எனேவ இனி ேதா��� நப� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைமயாக க�யாம�� வைர ேதா��� ம��மா�க�

அதாவ� நப�மா�க� அ�னாைர ப��ப��� அதாவ� ஏைனய

ப�ரி� ����களி� இ��� ேதா�றமா�டா�க�. மாறாக,

ேதா�ற� ��யவ� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)

அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைமயான ம��,

அ�னாைர��,கா�த�� �லஃபா�� ம�� ம�� (அைல)

அவ�கைள�� ப��ப�ற ��யவராக இ��பா�க� 
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எ�பைதேய ஹ�ர� ��� அ�ம� அ�� (அைல) அவ�க�

நம�� ெதளி� ப���க��றா�க�.

இ�ேபா� ���� க�லாஃப� ச�ப�தமான அ�த நப�ெமாழி��

வ�ேவா�. ேம�� இ�த நப�ெமாழிய�� கால�ைத �ற��ப�ட�-

படவ��ைல எ�பைத ��னேர நா� பா��ேதா�. எனேவ,

உ�ம�ேத �ஹ�மத��யாவ�� தைலைம நப� கா�த��

நப���� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�)  அவ�க����,

அவ�க��� ப�ற� அ�னாரி� இர�டாவ� வ�லைமய��

அ�கமான கா�த�� �லஃபா ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல)

அவ�க���� இைடய�� இ�த நப�ெமாழிய�� அ��பைடய��

க�லாஃப�ேத ரஸூ�� கால� ேந�வழிய�� ெதாட�க�

ெகா��ேகா�� ���த�.

ஆனா�, இ�ேபா� �ஹ�மத��யா க�லாஃப�த��

��றா��� �ஜ�த�� ம��காக அதாவ�, நப� எ�ற

ப�ட�ைத ெப�� ம��க�� வாசைல அதாவ�, ஹ�ர�

�ஹ�ம� (ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைமய��

���வ�த��  அ����ரிய வாச� த�ற�க�ப�க��ற�.  நப�

(ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ� வ�லைமயாக க�லாஃப�ேத

�ஹ�மத��யாவ�� ஹ�ர� மி�சா �லா� அ�ம� (அைல)

அவ�களி� ��றா���� ப�ற� 15 வ� ��றா���

இைறவனி� �ஹு� ����னா� பல�ப��த�ப��

ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி� ம�ைம வைர

ெதாடர���ய இர�டாவ� வ�லைமய�� ேதா�ற�ய

�ஜ�த�� ஒ� ம���காக�� நப�யாக�� க�லாஃப�ேத

��மத��யாவ�� 15 வ� க�ஃபாவாக�� இைறவனி�

அ�ளாக ஹ�ர� ��� அ�ம� அ�� (அைல) அவ�க�

ேதா�ற���ளா�க�.
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எனேவ,ஹ�ர� மி�சா �லா� அ�ம� (அைல) அவ�க����

அதாவ� 14வ� ��றா��� �ஜ�த������ 15வ�

��றா��� �ஜ�த�� ஹ�ர� ��� அ�ம� அ��

(அைல) அவ�க���� இைட�ப�ட கால� ஒ� ��றா�-

டா��. அதாவ�, நப�(ஸ�) அவ�களி� இர�டாவ�

வ�லைமய�� இர�� நப�மா�க� அ��த��த ��றா���

ேதா�ற���ளா�க�.இ�ஷாஅ�லா�, அத�� அ��த

��றா��� ேதா��வா�க� ஆக இ�த நப�ெமாழிய��

அ��பைடய�� ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைமயான க�லாஃப�ேத ரஸூ��  கால�

ேந�வழிய����� வழிேக��� காலமா��.

உடேன, அ�மத��யா ெமௗ�லவ�க� எ�கைள� பா���

ஜமாஅ��� ஸ�� அ� இ�லா� 3வ� ம��� 4வ�

க�ஃபாவ��� எத�ரானவ�க� எ�� அ�பாவ� ம�கைள இ�த

உ�ைமய�� ப�க� ச��த��காதவா� த�ைசத����க��றன�.

ஆனா� உ�ைம எ�னெவ�றா� க�லாஃப�ேத ர��

வ�வ�லான க�லாஃப� ேந�வழிய�� இ��ப�� அ�

வழிேக���ப�க� ெச�வ�� ப��ப��� ம�களி� ஆ��க

ந�ைலைய ெபா���தா� அைம��. இைத ஹ�ர� ����

ம�� (ர�)  அவ�க�� உ�த� ெச�க��றா�க�.

ஹ�ர� ���� ம�� (ர�) அவ�க� இ�த க�லாஃப�ைத

ப�ற� ���ேபா�:-

க�லாஃப�த�� இழ�� எ�ப� எ�தெவா� க�ஃபாவ��

�ைறபா�களி� காரணமாக அ�ல. மாறாக ஒ� ஜமாஅ�த��

�ைறபா�க� காரணமாகேவயா��.ேம�� க�லாஃப�த��

இழ�� எ�ப� ஒ� க�ஃபாவ�� பாவ�ைத ந��ப��பதாக�� 
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இ�ைல.மாறாக ஒ� ஜமாஅ�த�� பாவ�த��� சா�றாகேவ

அைம���ள�. ஏென�றா� இ� எ�லா�வ�ல

அ�லா�வ�� ெதளிவான வா���த�யா��. அதாவ�

ெப��பா�ைமயான ம�க� ந�ப��ைக ம��� ந�ெசய�-

களி� பாைதய�� ந�ைல�த����� ேபா�தா� அவ�

க�லாஃப� எ�பைத ெதாடர� ெச�வா�. ேம�� அவ�களிட�

மா�த� ஏ�ப�� ெப��பாலான ம�க� ஈமா� ம���

ந�ெசய�களி� பாைதய����� வ�லக�� ெச��� ப�ச�த��

எ�லா�வ�ல அ�லா�, “��க� �ய�ெசய�கைள

ெச�பவ�களாக ஆக�வ����க� எனேவ நா� என�

அ��ெகாைடகைள உ�களிடமி��� வ�ல�க�� ெகா�-

க��ேற�”; எ�� ��வா�. (இைறவ� வ���ப�னா� அவ�

ஒ� ��தலான உதவ�யாக ச�ல கால�க� வைர��ட ஒ�

ஜமாஅ�த�� க�ஃபா�கைள ஏ�ப���வைத ெதாடரலா�. 

இ�த நப�ெமாழிய�� க�லாஃப�த�� �த� காலக�ட�ைத,

����க� ெபா�வாக �ரி�� ெகா�வ� ��ைமயாள�-

க��, ேந�ைமயாள�க�மான க�ஃபா�களி� (க�லாஃப�ேத

ராஷ��) கால� எ�றா��. அ�வாேற வா�களி�க�ப�ட

ம�ஹ�� கால�த��� ப�ற�, அ�மத�யா ஜமாஅ�த��

க�லாஃப� அைம�� உ�வான�.ஜமாஅ�த�� ெகா�ைகைய

நட�த� ெச�ல க�ஃப��� ம��மா�க� ேத��ெத��க-

�ப�டா�க�. அ�லா� நா�ய� வைரய��� அ� ெதாட��த�.

ப��ன� அ� வழிேக��� ப�க� ெச�ல ெதாட�க�ய�,

இ��� �ற��பாக இவ�க� இ�ெபா�� ெகா���ள

இவ�களி� க�லாஃப�த�� ேம� உ�ள ந�ப��ைகயா�

இ�லா�த�� ேபாதைனக�� ஹ�ர� 

29 ஆங்�ல �த்தகம் �லாஃபத்ேத  ரா�தா பக்கம் 150

29
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ம�� ம�� (அைல) அவ�களி� ேபாதைனக��

������ப��னா� ��க� எற�ய�ப���ள�. ேம��,

அ�மத�க� த����ஆ�, நப�ெமாழி ம��� ஹ�ர� ம��

ம�� (அைல) அவ�களி� ேபாதைனையவ�ட க�லாஃப�த���

அத�க ��க�ய��வ� ெகா��க ஆர�ப���வ��டன�.இ���

�ற�ேபானா�, அவ�க� எ�தளவ��� ஆக�வ��டா�க�

எ�றா�, “க�லாஃப� எ�க� உய��” எ�ற ேகாஷ�க� எ��ப

ஆர�ப���வ��ட�. எனேவ அ�லா� அவன� ஒளிைய

வ�ல�க ஆர�ப��தா�, அவன� க�பஃ���லா�வாக இ�த

எளியவைன (ஹ�ர� ��� அ�ம� அ�� (அைல)) அவன�

அ�ளாக எ��ப�னா�.

ேம��,இ�த எளியவ� எ�த மனித கர�களா��

ேத��ெத��க�படவ��ைல மாறாக அ�த ஏக இைறவனாக�ய

அ�லா� �பஹானஹுதாலா, என� எஜமான� ஹ�ர�

�ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) ம��� ஹ�ர� ம�� ம��

(அைல) அவ�களி� ேவைலைய ெதாட��� எ����ெச�ல

அவன� அ�ப���ரியவனாக ேநர�யாக ேத�� ெச��-

�ளா�. ஒ� க�ஃப���லா�வ�� வ�ைக ���வ�த��

ேபாதைனய�� அ��பைடய�லானதா��. ேம��, இ�� ��க�

கவன�த�� ெகா�ளேவ��ய வ�ஷய� எ�னெவ�றா�,

���வ� அ�த ஏக இைறவ� ஏ�ப���� ஒ� மாெப��

அ�ேளய�ற� எ�த மனிதனா�� உ�வா�க ��யா�.ேம��

இ�வா� ேதா��� க�ஃப���லா� ��ற��� இைற-

வனி� ஆைண�ப� அவன� வஹ�ய�� �ல� வழி

நட�த�ப�க��றா�, இ�வா� த�ைன அ�லா�வ��

க�ஃபா எ�� வாத� ெச��� ஒ�வரிட� ைபய�ைத

ஏ�காம� தன� �க�ைத த���ப��ெகா�ட ஒ�வ�

ந��சயமாக நாைள ம�ைமய�� அ�த ஏக இைறவனி�
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�� ந���த�ப�வா� அ�ேபா� அவ��� ந�ராகரி�தத�கான

எ�த ஆதார�� இ��கா�, ேம�� அ�வாறாக ஒ�

க�ஃப���லா�வ�� ைப�அ�ைத �ற��� ெகா�ட

ந�ைலய�� மரணி�பவ� ந��சயமாக அற�யாைமய��

மரணமான ஜாஹ��ய�த�� மரண�ைத  அைடக��றா�.

ஆக, இ�த மாெப�� அ�ளி� ப�க� ச��த���க�!!! ேம��,

இைத ேபா�ற ப�ேவ� நப�ெமாழிகளி� இ��� �ற��பாக

க�ஃப��� ர��மா�களி� ேந�வழிய�� காலக�ட�ைத �ட

நம� க�மணி நாயக� (ஸ�) அவ�க� நம�� ச�ற�த

�ைறய�� வழிகா����ளா�க�.

இ�த நப�ெமாழிைய ஹ�ர� ஸ�ஃயா (ர�) அற�வ��க��றா� :-

அ�லா�வ�� நப� (ஸ�) அவ�க� இ�வா� ��வைத

ேக���ேள� அதாவ� அ�னாரி� உ�ம�த�� க�லாஃப�

(க�லாஃப�ேத ர��) 30 வ�ட�கேள ெதாட�� ப�ற�

ம�ன�களி� �டமாக�வ���.

அ�ஹ����லா�!!! அ�னாரி� ��னற�வ���

அ�னாரி� உ�ம�த�� அ�லா�வ�� அ�ளாக ேதா�ற�ய

ராச���களான ஹ�ர� அ�ப�க� ����  (ர�) அவ�க�,

உம� (ர�) அவ�க�, உ�மா� (ர�) அவ�க� ம��� அ�

(ர�) அவ�க� அட�க�ய க�லாஃப�ேத ர���

31 Musnad Ahmad bin Hambal, Vol. 5, p. 222, by Ahmad bin Muhammad bin Hambal
bin Hilal bin Asad, published by Baitul Afkar Ad-Dauliyya, Al-Riad, AH 1419, AD
1998.

30

31

30 http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/jusai_files/fs_29may09.htm��ஆ
ேப�ைர 29 ேம 2009
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காலக�ட� சரியாக 30 வ�ட�க� ஆ�� ப�ற� உைபய�,

அ�பா� ம��� ஒ�டாம� ேபரர�  ேபா�ற ம�ன�க�

ேதா�ற�னா�க�, ஆனா� அ�லா� ஹ�ர� �ஹ�ம�

��தபா (ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப�ைத ஒ�ெவா�

��றா��� தைலைமய��� இைறவனி� அ�ளாக

ேதா��� இமா�களி� �ல� பா�கா�தா�. அ�வாேற,

14வ� ��றா��� நப�க� நாயக� ெப�மானா� (ஸ�)

அவ�களி� ந�ழலாக ேதா�ற�ய ஹ�ர� ம�� ம�� (அைல)

அவ�க� இமாமாக�� நப�யாக�� இ��ததா�  அ�னா���

ப�ற� உ�ம�த�� க�லாஃப�ேத ர��� காலக�ட�

க�ஃப��� அ�வ� அவ�க�ட� ெதாட�க�ய�.

இ�ேபா�, நம�� ஒ� ேக�வ� ஏழலா� ⁉ ப�ற�, எ�வா�

க�லாபா�ேத அஹ�மத�யா ஒ� ��றா�� அதாவ� ஒ�

ைலல��� கத� ெதாட��த� எ�பதா��, இ�த ேக�வ���

பத�� அ�லா� �பஹானஹு தாஆலா  அ�னா���

வழ�க�ய " ���� ம�� " ப�ற�ய ந� ெச�த�யா��.

ேம�� இைத ெதளிவாக ��வெத�றா�,ஹ�ர�

�தலாவ� க�ஃப��� ம�� ெமௗலானா  ஹ��� ����(

ர�) அவ�க� *1912* ,  �ச�ப� மாத� �தலா�  ேதத�ய�� அஸ�

ெதா�ைக�� ப�� �ரா– Al-A’raf  130 வ� வசன�த���  த��

ெகா����ேபா� அ�னா� இ�வா�  ��க��றா�க�  :-

"30 வ�ட���� �ற� ஒ� ������தவா�ைய  அ��ப இைறவ�

������றா� எ�� நா� �ைன���ேற�."

32 Tareekh Ahmadiyyat, Volume 3, Page 341-342

32
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அதாவ� அ�னா� 1912 � ஆ�� 30 வ�ட�க��� ப�ற�

எ�� �ற��ப��வ� ஹ�ர� ���� ம�� (ர�) அவ�கைள

ப�ற�தா� அ�னா� 1914 ஆ�� இர�டாவ� க�ஃப���

ம��காக ேதா�ற�யத�� ப�ற� சரியாக 30 வ�ட�த���

ப�ற� அதாவ� 1944 � ஆ�� அ�னாைர   அ�லா� "

���� ம��" எ�� அைழ�ததாக  வாத� ெச�தா�க�,

அ�ஹ����லா�, அ�னா��� ப�ற� ����

க�லஃப�ேத ரஸூ�� கால� 30 வ�ட�க��� (��றாவ�

ம��� நா�காவ� க�ஃப�� ம�� அவ�களி�

காலக�ட�ைத ெதாட��� ) ப�ற�, 1999 � ஆ�� �த�

ஹ�ர� �ைஹய�� அ� க�ஃப��லா� ��� அ�ம�

அஜி� (அைல) அவ�களி� வ� வாத�ைத ெதாட���

அ�னா� ெதாட��ச�யாகஅ�லா�வ�� அ�ளாக ெப�மானா�

(ஸ�) அவ�களி� க�லாஃப�த�� 14வ� க�ஃபாவாக வாத�

ெச�க��றா�க� அ�ஹ����லா�.

ேம�� இ�த நப� ெமாழிய�� அ��பைடய�� ���� இ�த

க�லாஃப� அதாவ� க�லாஃப�ேத ர�� ராஜா�களி� ப�கமாக

ெச�ல ஆர�ப��க��ற�.இ�த உ�ைம அற�ய  ம�� ம��

(அைல) அவ�களி� ��னற�வ��ப�� ப�க� நம� கவன�ைத

ெகா�� ெச�ேவா� ,அதாவ� ஹ�ர� ம�� ம��(அைல)

அவ�க�ைடய ஒ� சஹாப�  மத��ப���ரிய �லா� ர�� (ர�)

அவ�க� இர�டா� க�ஃபா கால�த�� ஒ� �ைற ஒ�

க�ராம�த��� ெச�றா�க� அ�ேபா� அ�க���த ஒ� அ�மா

“��க� ம�� ம�� (அைல)  அவ�க�ைடய அ�காைமய��

இ��� உ���க� ஏதாவ� ஒ� வ�ஷய�ைத எ�க����

���க�” எ�� ேக�டா� அ�ேபா� அவ�க� �ற�னா�க�

ஒ� �ைற ம�ஜி� �பார�க�� இ����ெபா�� ஹ�ர�

மி�ஸா ெஷ�� அ�ம� (ர�)  அவ�க� நட�� ெச�ற ெபா�� 
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அவைர� பா��� “ம�ன� ேபாக�றா�” எ�� அ�னா�(அைல)

�ற�னா�க�.   அ�ேபா�, நா� ஹுஸூ� அ�  ெஷ�� அ�ம�

ேபாக�றா� எ�� �ற�ேன� அ�னா� �ற�னா�க� இவ�

ம�ன� ஆகவ��ைல எ�றா� இவ�ைடய மக� ம�னராவா�

அவ� ம�ன� ஆகவ��ைல எ�றா� அவ�ைடய மக�

(அ�மத�யா ஜமாஅ�த�� ஐ�தாவ� க�ஃப��� ம��)

ந��சயமாக ம�னராவா�" ஹ�ர� மி�ஸா ெஷ�� அ�ம�

(ர�) அவ�களி� மக��� மகேன இ�ேபா� உ�ள

அஹமத��யா ஜமாஅ�த�� க�ஃபா மி�சா ம��� அ�ம�

சாஹ�� அவ�களாவா�க�,ச��த���� ம�க��� இத��

ஆ��க உண� உ�ள�!!!

இ���றா��� மாெப�� இைறய�� 
 

எனேவ, அ�லா�வ�� ந���ள� ெகா�ட அ�யா�கேள !!!

இ�த மாெப�� அ�ளி� ப�க� ச��த���க� நம� எஜமான�

ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�களி� அ����ற�ய

���வ�த�� வழிய�லான க�லாஃப� எ�ணிலட�கா

அ��ட� க�யாம�� வைர ெதாட�� இ�ஷாஅ�லா�,

இ�த க�லாஃப� �ஜ�த��, �க�த�, க�ஃப���லா�,

ம�ஹு�லா� நப���லா� ம��� இமா�கைள

உ�ளட�க�ய மக��வ� மி�க க�லாஃப� ஆ��.

இ�த க�லாஃப� இ�லா�த�� அழக�ய வ�வமான இைறவ�

தன� வா��ைத �ல� ெவளி�ப���� ஆ�றைல

த�னக�ேத ெகா���ள ஒ� மாெப�� ெபா�க�ஷமா��.

இ�ேவ இழ��ேபான அ�த பைழய இ�லாமா��. இ�த

இைறய�� எ�ேபாெத�லா� தா�க�ப�ேமா அ�ேபா-

ெத�லா� ஹ�ர� �ஹ�ம� ��தபா (ஸ�) அவ�க� 
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���� இ��மிய�� (ஆ��க �த�யாக) ேதா�ற� ����

இ�த அழக�ய வ�வ�ைத ��ெட��பா�க�. இைதேய ஹ�ர�

ம�� ம�� (அைல) அவ�க�  �ஹ�ம� (ஸ�) அவ�க� ஒ�

�ைறய�ல; ஆய�ர� �ைற உலக�� ப�ரத�ப��பமாக�

ேதா��வ��, ப�ரத�ப��பமான �ைறய�� ேவ� பல ��ைம

ெப�ற த�ைமக�ட� தம� ���வ�ைத ெவளி�ப��-

�வ�� சா�த�யேமயா�� எ�� நம�� ந�ெச�த�

��க��றா�க�.

எனேவ அ����ரியவ�கேள!!!  நா� வா�� ��றா��

இ�தைகய மாெப�� மக�தான அ�ைள த�னக�ேத

ெகா���ள�, இேதா ஹ�ர� ம�� (அைல) அவ�க�

��னற�வ��த அ�த �ஹு� ����னா� பல�ப��த�-

ப�டவ� ேதா�ற�வ��டா�! எ�ெப�மானா� (ஸ�) அவ�களி�

இர�டாவ� வ�லைம எ�ற மாெப�� ஒளி ேதா�ற�வ��ட�

இ�ளி� உ�ளவ�கேள!! ெவளி�ச�த��� வா��க�! இேதா

ச�த�ய� வ��வ��ட�!!!

இ���, “ச��ய� வ�த�; அச��ய� அ��த�.

 ��சயமாக அச��யமான� அ��� ேபாவேதயா��”

 எ�� ���ராக. (அ���ஆ� : 17:81)

அ�ஹ����லா�, அ�லா��� ேந�வ�ைய

 ேத�பவ�க��� அவன� சா�� உ�டாவதாக 

ஆ��!!! 
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