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ِح﮵�م   ِ الّرَ
﮲

ْحَمں ِه الّرَ ﮳�ِْسِم الّلَ
உலெகங்��ம் அைனவ�க்�ம் ஸலாத்�ைனத் ெத��த்த �ற�
ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ் அவர்கள் தஷ்அ� தஅ�� மற்�ம் �ரா அல்ஃபாத்�ஹா
ஓ�யப்�ற�க்  ��னார்கள்:

 
َ

ِلُحون ُكْم ﮴�ُ﮲�ْ ـَه َلَعّلَ وا الّلَ  آَم﮲�ُوا اْص﮳�ُِروا َوَصا﮳�ُِروا َوَرا﮳�ُِطوا َوا﮴�َّ﮴�ُ
﮲َ

﮵�َا َأ﮵�َُّها اّلَِذ﮵�ں

(3:201)

நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கேள! ெபா�ைம�டன் ெசயல்ப�ங்கள், ேம�ம்
உயர்வானப் ெபா�ைம�டன் �ைலத்��ள்�ங்கள். அல்லாஹ்�டத்�ல்
(அவ�க்� ெசய்யேவண்�ய கடைமக�ல்) கவன�டன் இ�ந்�
ெகாள்�ங்கள், அதனால் �ங்கள் ெவற்�யைட�ர்கள்! (அத். 3 வசனம் 201)

ஒவ்ெவா� நம்�க்ைகயாள�ம் ��ந்த ெபா�ைம�டன்  ைகயாள
அைழக்�ன்ற வாழ்க்ைகயான� ��ந்த �ரமம்�க்கதா�ம். ��க் �ர்ஆ�ல்
அல்லாஹ் நம்�க்ைகயாளர்க�க்� ேபர��கள் மற்�ம் வாழ்க்ைக�ன்
கஷ்டங்கைள எ�ர்ெகாள்வ�ல் ெபா�ைமைய�ம் உ��ைய�ம்
ேப�க்காக்�மா� பல�ைற கட்டைள���றான். அந்த ெபா�ைம�ல்
(தான்)ம�ைம�ன் ம�ழ்ச்� அைமந்��க்�ற�.

"அல்லாஹ் உங்க�க்� அவன� உத�ைய வழங்�னால், உங்கைள
எவரா�ம் ெவல்ல ��யா�. அவன் உங்க�க்� உத� ெசய்வைத �ட்�
�ட்டால், அவைனத் த�ர உங்க�க்� உத� ெசய்பவன் எவன்?
நம்�க்ைகயாளர்கள் அல்லாஹ்�டேம நம்�க்ைக ைவத்தல் ேவண்�ம்"
(அத்�யாயம் 3 வசனம் 161)

இைறவன் �ற��ந்� நம்�க்ைக ெகாண்டவர்கள் சந்�க்�ன்ற
�ர�ர்ஷ்டங்கைள�ம்  ேபர��கைள�ம், ெபா�ைம�ன்ைம மற்�ம் �ரக்�
ேபான்றவற்ைற ெகாண்� அவற்ைற அகற்��ட ��யா�.நம்�க்ைகயாளர்
அைனத்� �ங்���ந்�ம் ��பட அல்லாஹ்�ன் �� ��ைமயான மற்�ம்
ெத�வான நம்�க்ைகைய ெகாண்��த்தல் ேவண்�ம்; ஏெனன்றால் இைற
வைனத் த�ர ேவ� எவரா�ம் அவ�க்� உத� ெசய்ய ��யா�. (ஒ�)
�ஸ்�ைம பா�க்�ன்ற எ�வா��ம், அ� ��ந்த(மனச்) ேசார்�, ேநாய்,
�க்கம், வ�, ேவதைன அல்ல� க�ந்�யர் எ�வா��ம், "�ச்சயமாக,
இைறவன் ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்பவர்க�டன் இ�க்�ன்றான்."
(அத்�யாயம் 2 வசனம் 154)

�ய ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: "ஒ� �ள் �த்�தல்(�ட) அவ�க்�
(நம்�க்ைகயாள�க்�) தன� இைறவ�ட��ந்� அவர் ெசய்த
பாவங்க�ன் ஒ� ப��க்� மன்�ப்ைப ெபற்�த்த��ன்ற�."

எந்தெவா� எ�ர்பாராத இடர்ப்பா�க�னா�ம் ேசா�க்கப்ப�ம்
நம்�க்ைகயாள�க்�, இவ்�லக வாழ்க்ைக ஒ� தற்கா�க �கழ்� மட்�ேம
என்பதனால் அவர் அதைன எ�ர்ெகாண்� சமா�க்க ேவண்�ம் என்ற
உ��யான நம்�க்ைகைய ெகாண்��க்கேவண்�ம். இரட்�ப்�ன் இலக்ைக
அைடய இந்த �ைலயற்ற வாழ்�ன் அைனத்� ேசாதைனகைள�ம் ெவற்�
ெகாள்வ� அவ�ைடய கடைமயா�ம்.
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"�ச்சயமாக நாம் அவர்க�ள்' எவர் �கச் �றந்த �ைற�ல் ெசயலாற்�
�ன்றார் என்பதைனச் ேசா�ப்பதற்காகப் ����ள்ளவற்ைற நாம் அதற்�
அலங்காரமாக ஆக்�ேனாம்." (அத்�யாயம் 18 வசனம் 8)

இவ்வசனம் நம்�க்ைகயாள�ன் உள்ளத்�ல் ம�ழ்ச்��ன் எ�ச்�ைய
ஏற்ப�த்தேவண்�ம். இவ்�லக ேசாதைனக�ல் (ஒ�) நம்�க்ைகயாளர்
(எவ்வள�) அ�கமானப் ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்ள �யற்�க்�ன்றாேரா,
(அந்த அள�) அ�கமாக அவர் �கச் �றந்தவர்க�ல் (ஒ�வராகக்)
க�தப்ப�வார். எ��ம், ெபா�ைமைய�ம் நம்�க்ைகைய�ம், அவர்
ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்த ேவண்�ம், ஏெனன்றால், அப்ேபா�தான் அவர் �க
உயர்ந்த ஆன்�க அந்தஸ்ைத அைடந்�ெகாள்வார்.

"நாம் ம�தர்கைள நம� க�ைணைய(க் ெகாண்�) �ைவக்கச் ெசய்�ம்
ேபா�, அவர்கள் அதனால் ம�ழ்ச்�யைட�ன்றனர் ஆனால் அவர்கள்
தாமாகேவ சம்பா�த்�க் ெகாண்டதனால், அவர்க�க்� ஏேத�ம் �ங்�
ஏற்பட்� �ட்டால், உடேன அவர்கள் �ராைசயைடந்� ���ன்றனர்". (அத்�.
30 வசனம் 37)

அவர் ஒ� �ர�ர்ஷ்டத்ைத அ�ப�க்�ம்ேபா�, நம்�க்ைகயாளர் இந்த
பல�னத்ைத அகற்��ட ேவண்�ம். அதற்� ப�லாக, இைறவன் தன�
பாவங்க�ன் ஒ� ப��ைய �ய்ைமப்ப�த்�வதற்காகேவ ஒ� ேப�டைர
அ�ப்��றான் என்ற உ��யான நம்�க்ைக அவ�க்� இ�க்க ேவண்�ம்.
இந்த த�ணத்�ன்ேபா�,   அவர் இைறவன் �� ��ைமயான நம்�க்ைகைய
ைவத்��ட ேவண்�ம், ஏென�ல், அ�ேவ அவர� �ர�ர்ஷ்டத்�ற்கானத்
�ர்வா�ம்.

"மக்க�க்� ஒ� ெப�ந்�ன்பம் ஏற்ப�ம்ேபா�, அவர்கள் தங்கள்
இைறவ�டம் ��ம்�யவா� (ப�ந்தப�) அவைன அைழக்�ன்றனர்.
�ன்னர் அவன் அவர்க�க்�த் தன் க�ைணையச் �ைவக்கச் ெசய்�ம்
ேபா�, அந்ேதா! அவர்க�ள் ஒ� ���னர் தங்கள் இைறவ�க்�
இைணைவக்கத் ெதாடங்� ���ன்றனர்" (அத்�யாயம் 30 வசனம் 34).

�ரச்சைன���ந்� ெவ�ேய வ�வதற்காக இைறவ�டம் �ரார்த்தைன
ெசய்�ம் நம்�க்ைகயாளர்க�ன் இப்(ப�ப்பட்ட) ���ன�ம் உள்ளனர்,
ஆனால் (அப்�ச்�ைன���ந்�) அ(வ்�ைற)வனால் �ட்கப்பட்ட �ன்னர்,
(நன்�ெகட்டவர்களாய்) வணக்கவ�பாட்�ல் மற்றப்பைடப்�னங்கைள(க்
ெகாண்�) அவ�க்�  இைணைவக்(கத் �வங்�) �ன்றனர்.

உண்ைமயான நம்�க்ைகயாள�க்�, ம�த அ��க்� எட்டாத வாழ்�ற்�ள்
ஊ���ம் �றன் இைறவைனத் த�ர, அல்லாஹ்�ன் எந்தெவா�
பைடப்�ற்�ம் இல்ைல என்ப�ல் உ��யான நம்�க்ைக இ�த்தல் ேவண்�ம்.

"எனேவ, �ச்சயமாக ஒவ்ெவா� �ன்பத்�ட�ம் இன்பம் (எ�ைம�ம்)
உள்ள�! �ச்சயமாக, ஒவ்ெவா� �ன்பத்�ட�ம் இன்பம் (எ�ைம�ம்)
உள்ள�!" (அத்�யாயம் 94 வசனம் 6-7)

வாழ்க்ைக�ன் எந்த �ழ்�ைல��ம், (அ�)நற்ேபறாகேவா அல்ல�
�ர��ஷ்டமாகேவா (இ�ப்��ம்),இன்பத்��ம் அல்ல� �ன்பத்��ம்,
அல்லாஹ்�ட��ந்� எந்தெவா� �ன்பேமா, இன்பேமா வந்தா�ம் �ட, 
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தன� பைடப்பாள�டம் ��ம்��ன்ற அேதேவைள�ல் ெபா�ைமையத்
ெதாடர்ந்� ேப�க்காக்க ேவண்�ம், என்பைத நம்�க்ைகயாளர் (எப்ேபா�ம்)
�ைன�ல் ெகாள்வ� �க�ம் அவ�யமானதா�ம்.

"�ச்சயமாக, நாேம இந்தக் �ர் ஆைன உம்�� இறக்�ைவத்ேதாம். எனேவ �ர்
உம� இைறவ�ன் �ர்ப்�ற்காகப் ெபா�ைம�டன் காத்��ப்�ராக!
அவர்க�ள் பா�யாகேவா நன்� ெகட்டவனாகேவா இ�க்�ம் எவ�க்�ம்
�ர் �ழ்ப�ந்��டா�ர்! �ர் உம� இைறவ�ன் ெபயைரக் காைல��ம்
மாைல��ம் �ைன� �ர்�ராக." (அத்�யாயம் 76 வசனம் 24- 26)

ம�தன் தன� அ��, அவர� ஞானம், �தந்�ரம், ெசல்வம் ேபான்றவற்�ல்
ெதாடர்ந்� ேசா�க்கப்ப��றான், ேம�ம் அவர் ேசாதைனக�க்� உள்ளா�ம்
ேபா� நல்ல நம்�க்ைகைய (மற்�ம் ெபா�ைமைய) ெவ�ப்ப�த்�மா�
இைறவன் அவ�க்�க் கட்டைள�ட்டான். அவன் ேசா�க்கப்ப�ம் ேபா�, அவ
நம்�க்ைக உைடயவ�க்� �ழ்ப்ப�யேவா அல்ல� �ன்பற்றேவா �டா�;
மாறாக, அவர் இைறவ�ன் ���க்காக ெபா�ைமயாக காத்��க்க
ேவண்�ம் ஏென�ல் அைனத்�ம் அவனால் �ன்னேர ��� ெசய்யப்பட்ட
ைவ�ம், �ன்னேர �ர்மா�க்கப்பட்டைவ�மா�ம்.

அல்லாஹ் ��யதாக �ய ந� �ஹம்ம� �ஸ்தபா(ஸல்) அவர்கள்
��னார்கள்: "மக்கள் ��ையப் ப�த்�ைரக்�ன்றனர், ஆனால் நாேன
��ைய இர�ம் பக�மாக என� சக்��ன் ��க்�ள் ைவத்�ள்ேளன்."

நம்�க்ைகயாளர் ெபா�ைம�டன் அவ�ப்ப�ம் எந்தெவா� �கழ்�ம்
இைறவ�ட��ந்� �ைடக்�ம் ெவ�ம��ன் ஒ� வ�வமா�ம். ஆகேவ,
(அன�ன் �ற்�ப்ப�) இைறவன் ��யதாக �ய ந�(ஸல்) அவர்கள்
��னார்கள்: "நான் என� ஒ� அ�யாைன அவ�க்� ெதாடர்�ைடய �க�ம்
��ப்பமான இரண்� (அவர� கண்கைளக் ��க்�ம்) �ஷயங்கைளக்
ெகாண்�  �ன்��த்�ம் ேபா�, அவர் அதைன ெபா�ைம�டன் ச�த்�க்
ெகாள்�ன்றார் எ�ல், அதற்� ஈடாக நான் அவ�க்� ெசார்க்கத்ைத
வழங்��ேறன்." (ஹ�ஸ்)

�ன்வ�ம் இந்த இரண்� �ற்�க�ம் ெபா�ைம�ன் மகத்�வத்ைத
ெவ�ப்ப�த்��ன்றன "ஒ� �� �ழந்ைத மர�க்�ம் ேபா�,   அல்லாஹ்
மலக்�க�டம் அவர்கள் �ழந்ைதைய�ம் அவ�ைடய அ�யா�ன்
இதயத்ைத�ம் எ�த்�ச் ெசன்றதாக ���றான். ஆம்! அவ்வாேற
ெசய்யப்பட்ட�! என்� மலக்�கள் ��வார்கள், �ற�, அல்லாஹ் "என�
அ�யான் என்ன ��னான்?" என்� ேகட்பான். "நாம் அல்லாஹ்�க்ேக
உ�யவர்கள், நாம் அவ�டேம ��ம்�ச் ெசல்லக் ��வர்கள்!" என்� அவர்
��யதாக மலக்�கள் (ப�ல்)��வார்கள். �ன்னர் அல்லாஹ் "�வர்க்கத்�ல்
அவன� அ�யா�க்காக ஒ� �ட்ைடக் கட்� அதற்� "�க�க்��ய ��"
என்� ெபயர் �ட்�ங்கள்! என்� ��வான்". (ஹ�ஸ் - �ர்��)

அகற்� மாறாக,ஒ� ��ம்ப உ�ப்�னைர இழந்ததற்காக, அ�யான் ஒ�
மார்க்க நம்�க்ைகயற்றவைனப் ேபான்� �ற்றஞ்சாட்�னால், அல்லாஹ்�ன்
��ப்பத்�ற்� இணங்க அவர் தன்ைனத் �றந்� ��ைமயாக ஒப்பைடக்கா
�ட்டால், அவர் மட்�மல்லா�, மர�த்தவ�ம் �ட தண்�க்கப்பட்���வார்.
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"இறந்தவர்க�ல் எவர் �� ஒப்பா� ைவத்தல் உள்ளேதா அவர் அந்த
�லம்பல்க�ன் காரணத்�ற்காக ஆக்�ைன ெசய்யப்ப�வார்" என்� �ய
ந�(எம்ெப�மானார்)(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்.

"காலத்�ன் �� சத்�யமாக! �ச்சயமாக, ம�தன் நஷ்டத்�ல் இ�க்�றான்.
ஆ��ம் நம்�க்ைக ெகாண்�, நற்ெசயல்கள் ெசய்�, உண்ைமையக்
ெகாண்� ஒ�வ�க்ெகா�வர் அ��ைர ��, ெபா�ைமக் ெகாண்�
(ெசயலாற்�மா�) ஒ�வ�க்ெகா�வர் அ��ைர ��பவர்கைளத் த�ர".
(அத்�யாயம் 103 வசனங்கள் 2-4)

அல்லாஹ் நம்�� ெபா�ைமைய ெபா�வானாக! அதனால் அவ�ைடய
வாக்��� உணர்ந்� ெகாள்ளப்ப�ம், (அ�) "ஓர் அழ�ய ெபா�ைமையக்
ைகக்ெகாள்�ங்கள், அதன்காரணமாக, �ங்கள் ��ம்பத்தக்க ஒ�
ெவ�ம�ையப் ெபற்�க்ெகாள்�ர்கள்!” (ெவ�ப்பா�)  என்� அவன்
��யேபா�. – ஆ�ன்!.

�ன்னர், 2010 �ைல 28 அன்� பா�ஸ்தான் இஸ்லாமாபாத்�ல் நடந்த �மான
�பத்� ��த்� க�ஃபத்�ல்லாஹ் அவர்கள் �ண்ட ேநரம் ேப�னார்கள்.
பா�ஸ்தான் அர�க்� அ�ப்பப்பட்ட மற்ெறா� எச்ச�க்ைக மற்�ம்
�ைன�ட்டைல நம� இைணயதளத்�ல் காணலாம்: 

http://wwrw.jamaat-ul-sahih-al-islam.com/warnpak29jul10.pdf
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எந்தெவா� எதிர்பாராத இடர்ப்பா�களினா�ம்எந்தெவா� எதிர்பாராத இடர்ப்பா�களினா�ம்எந்தெவா� எதிர்பாராத இடர்ப்பா�களினா�ம்
ேசாதிக்கப்ப�ம் நம்பிக்ைகயாள�க்�, இவ்வ�லகேசாதிக்கப்ப�ம் நம்பிக்ைகயாள�க்�, இவ்வ�லகேசாதிக்கப்ப�ம் நம்பிக்ைகயாள�க்�, இவ்வ�லக
வாழ்க்ைக ஒ� தற்காலிக நிகழ்வ� மட்�ேமவாழ்க்ைக ஒ� தற்காலிக நிகழ்வ� மட்�ேமவாழ்க்ைக ஒ� தற்காலிக நிகழ்வ� மட்�ேம
என்பதனால் அவர் அதைன எதிர்ெகாண்� சமாளிக்கஎன்பதனால் அவர் அதைன எதிர்ெகாண்� சமாளிக்கஎன்பதனால் அவர் அதைன எதிர்ெகாண்� சமாளிக்க
ேவண்�ம் என்ற உ�தியான நம்பிக்ைகையேவண்�ம் என்ற உ�தியான நம்பிக்ைகையேவண்�ம் என்ற உ�தியான நம்பிக்ைகைய
ெகாண்��க்க ேவண்�ம். இரட்சிப்பின் இலக்ைகெகாண்��க்க ேவண்�ம். இரட்சிப்பின் இலக்ைகெகாண்��க்க ேவண்�ம். இரட்சிப்பின் இலக்ைக
அைடய இந்த நிைலயற்ற வாழ்வின் அைனத்�அைடய இந்த நிைலயற்ற வாழ்வின் அைனத்�அைடய இந்த நிைலயற்ற வாழ்வின் அைனத்�
ேசாதைனகைளய�ம் ெவற்றி ெகாள்வ� அவ�ைடயேசாதைனகைளய�ம் ெவற்றி ெகாள்வ� அவ�ைடயேசாதைனகைளய�ம் ெவற்றி ெகாள்வ� அவ�ைடய
கடைமயா�ம்.கடைமயா�ம்.கடைமயா�ம்.

நிச்சயமாக நாம் அவர்க�ள்' எவர் மிகச் சிறந்தநிச்சயமாக நாம் அவர்க�ள்' எவர் மிகச் சிறந்தநிச்சயமாக நாம் அவர்க�ள்' எவர் மிகச் சிறந்த
�ைறயில் ெசயலாற்�கின்றார் என்பதைனச் ேசாதிப்�ைறயில் ெசயலாற்�கின்றார் என்பதைனச் ேசாதிப்�ைறயில் ெசயலாற்�கின்றார் என்பதைனச் ேசாதிப்
பதற்காகப் �மியி�ள்ளவற்ைற நாம் அதற்� அலங்பதற்காகப் �மியி�ள்ளவற்ைற நாம் அதற்� அலங்பதற்காகப் �மியி�ள்ளவற்ைற நாம் அதற்� அலங்
காரமாக ஆக்கிேனாம்." (அத்தியாயம் 18 வசனம் 8)காரமாக ஆக்கிேனாம்." (அத்தியாயம் 18 வசனம் 8)காரமாக ஆக்கிேனாம்." (அத்தியாயம் 18 வசனம் 8)

இவ்வசனம் நம்பிக்ைகயாளரின் உள்ளத்தில்இவ்வசனம் நம்பிக்ைகயாளரின் உள்ளத்தில்இவ்வசனம் நம்பிக்ைகயாளரின் உள்ளத்தில்
மகிழ்ச்சியின் எ�ச்சிைய ஏற்ப�த்தேவண்�ம்.மகிழ்ச்சியின் எ�ச்சிைய ஏற்ப�த்தேவண்�ம்.மகிழ்ச்சியின் எ�ச்சிைய ஏற்ப�த்தேவண்�ம்.
இவ்வ�லக ேசாதைனகளில் (ஒ�) நம்பிக்ைகயாளர்இவ்வ�லக ேசாதைனகளில் (ஒ�) நம்பிக்ைகயாளர்இவ்வ�லக ேசாதைனகளில் (ஒ�) நம்பிக்ைகயாளர்
(எவ்வளவ�) அதிகமானப் ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்ள(எவ்வளவ�) அதிகமானப் ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்ள(எவ்வளவ�) அதிகமானப் ெபா�ைமைய ேமற்ெகாள்ள
�யற்சிக்கின்றாேரா, (அந்த அளவ�) அதிகமாக அவர்�யற்சிக்கின்றாேரா, (அந்த அளவ�) அதிகமாக அவர்�யற்சிக்கின்றாேரா, (அந்த அளவ�) அதிகமாக அவர்
மிகச் சிறந்தவர்க�ல் (ஒ�வராகக்) க�தப்ப�வார்.மிகச் சிறந்தவர்க�ல் (ஒ�வராகக்) க�தப்ப�வார்.மிகச் சிறந்தவர்க�ல் (ஒ�வராகக்) க�தப்ப�வார்.
எனி�ம், ெபா�ைமையய�ம் நம்பிக்ைகையய�ம், அவர்எனி�ம், ெபா�ைமையய�ம் நம்பிக்ைகையய�ம், அவர்எனி�ம், ெபா�ைமையய�ம் நம்பிக்ைகையய�ம், அவர்
ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்த ேவண்�ம், ஏெனன்றால்,ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்த ேவண்�ம், ஏெனன்றால்,ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்த ேவண்�ம், ஏெனன்றால்,
அப்ேபா�தான் அவர் மிக உயர்ந்த ஆன்மகீ அந்தஸ்ைதஅப்ேபா�தான் அவர் மிக உயர்ந்த ஆன்மகீ அந்தஸ்ைதஅப்ேபா�தான் அவர் மிக உயர்ந்த ஆன்மகீ அந்தஸ்ைத
அைடந்�ெகாள்வார்.அைடந்�ெகாள்வார்.அைடந்�ெகாள்வார்.

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்   

அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்   


