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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள் ��ய சஹாபாக்கள்
மற்�ம் அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�
ஹஸ்ரத் க�ஃபத்�ல்லாஹ் (அைல) அவர்கள் தஷ்�த் தஅ�� மற்�ம் �ரா
ஃபாத்�ஹா ஓ� “இஸ்லாத்�ல் �லாயத்�ன் �ைல" என்ற தைலப்�ல் ��ஆ
ேப�ைரைய வழங்�னார்கள். 
 
இந்�யா�ற்கான என� வ�ைக�ல் ��ப்பாக த�ழ்நாட்�ன் ெதன்கா��ல்
நான் இந்த �த்பா ேப�ைரைய வழங்�வ�ல் ெப�ம் ம�ழ்ச்� அைட�ேறன்.
இன்� நான் 'இஸ்லாத்�ல் �லாயத்�ன் �ைல' என்ற தைலப்�ல் உைரயாற்ற
இ�க்�ன்ேறன். 
 
அல்லாஹ் �பஹான�தாலா தன்�ைடய மாெப�ம் அ�ளால் தான்னால்
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அ�யார்கைளக் ெகாண்�, நன்ைமைய�ம், �ைமைய�ம்
இவ்�ல�ல் ஏற்ப�த்��ன்றான். இவ்வாறான நைட�ைறேய எல்லா
காலங்க�ல் வா�ம் மக்க�ட�ம் (இ�ந்� வந்�ள்ள�.) அதாவ�,
�ன்ெசன்ற ச�தாயம் �தற்ெகாண்� இ�� காலம் வைர�ள்ள எல்லா
மக்க�ட�ம் ெசயல்ப�த்தப்பட்� வந்� ெகாண்��க்�ம். இதன்�லமாகேவ,
அல்லாஹ் தான் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அ�யார்க�க்� “�லாயத்ைத”
ஏற்ப�த்��ன்றான். இப்ெபா�� உங்கள் மன�ல் “�லாயத்” என்றால் என்ன
என்� ேதான்றலாம்? அதாவ�, அகரா�ையப் ெபா�த்த வைர�ல், “�லாயத்”
என்பதற்� 'அல்-�ல்ஃ' எனப் ெபா�ள் ெகாள்ளப்ப��ற�. ேம�ம் ச�யாக
இதன் ெபா�ள் என்னெவ�ல் "ெந�க்கத்�ற்��ய�" என்பதா�ம். '�லாயத்'
என்ற ெசால் '�லாயத்' என்ற வார்த்ைத���ந்� வந்ததா�ம். இஸ்லாத்ைதப்
ெபா�த்தவைர�ல், இந்த வார்த்ைத�ன் அர்த்தம் என்னெவ�ல், அல்லாஹ்
மற்�ம் ந�மார்க�ெலல்லாம் �றந்த ந��ம், தைலவ�மான ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்க�க்�ம் உள்ள ெந�க்கத்ைதப் பற்� �ளக்�வதாக இ� உள்ள�.
ஆகேவ, ந� ெப�மானார் (ஸல்) அவர்கள், �லாயத்�ைடய இந்�ைலகைளப்
பற்� நன்றாகேவ அ�ந்�ள்ளார்கள். அல்லாஹ்  ��க்�ர்ஆ�ல், �ற
ந�மார்க�ன் ���க்�ம் அவன� ெந�க்கத்ைத பற்� பல்ேவ� இடங்க�ல்
��ப்�ட்��ந்தா�ம்  அவன் ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�ன் ��ள்ள இைற
ெந�க்கத்ைதக் ��த்� அ�கமான இடங்க�ல் �ளக்��ன்றான். இதன்
காரணமாகேவ, அன்னா�க்� 'காத்த�ன் ந��ன்', “ரஹ்மத்�ல்�ல் ஆல�ன்”
ேபான்ற பல்ேவ� பட்டங்கைள ��க்�ர்ஆ�ல் இைறவன் வழங்�
��க்�ன்றான். எனேவ, ெபா�வாக, ��க்�ர்ஆ�ல் �லாயத்- என்ப� �ற
அ�யார்க�க்�ம் அவ�க்�ம் உள்ள ெந�க்கத்ைத ��த்�க் ��ப்�ட்�
இ�ந்தா�ம், �லாயத்ைதக் ��த்த உண்ைமயான ெபா�ள் இ�வாகேவ
உள்ள�. அதாவ�, அல்லாஹ்�க்�ம், �ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்)
அவர்க�க்�ம் உள்ள ஆழமான ெந�க்கத்ைதப் பற்�யதா�ம். ஏெனன்றால்,
அல்லாஹ்�க்� �ற ந�மார்க�ன் ���க்�ம் ெந�க்கத்ைத �ட  அன்னார்
��ள்ள ெந�க்கம் �க�ம் ஆழமான�ம், �றப்பான�மா�ம்.

இதன் காரணமாகேவ  அல்லாஹ், இஸ்லாத்�ன் �தன்ைமயான �ணான,
"லா�லாஹா இல்லல்லாஹ் �ஹம்மதர் ர��ல்லாஹ்" என்ற
��க�மாைவ ெப�ம்பாக்�யமாக இவர்க�க்� அ��னான். ஆகேவ,
ஷ�யத்ைத ெபா�த்த மட்�ல், இ�ேவ '�லாயத்' அல்ல� '�லாயத்' 



என்பதற்கான ��ைமயான �ளக்கமா�ம். 
 
இப்ெபா��, '�லாயத்' என்ற வார்த்ைத�ன் ெபா�ள் என்ன என்பதைன
பார்ப்ேபாம். 
 
நம்�க்ைகக் ெகாண்டவர்கள் யாவ�ம் ' வ�கள்' என்�ம், அவர்கைளப் பைடத்த
ஏக இைறவன், அவர்க�ன் “வ�” (அவர்க�ன் நண்பனாக�ம்) என்�ம்
'இ�ட்���ந்� ெவ�ச்சத்�ற்� ெகாண்� வ�வ�' என்பதா�ம். 
 
அதாவ� இைறவன், தான் ேதர்ந்ெத�த்த அ�யார்க�ன் �யாகத்ைதச்
ேசா�ப்பதற்காக, அவர்க�க்� அ�கமான �யரங்கைள�ம்,
ேசாதைனகைள�ம் ஏற்ப�த்�  தன� அ��க்�ள் ��ைமயாகக் ெகாண்�
வ��ன்றான். இதன்�லேம, அல்லாஹ் அவர்கைள இ����ந்�
ெவ�ச்சத்�ற்� ��ைமயாக ெகாண்� வ��ன்றான். இதைன �றப்பாக
�ளக்� ��வதாக இ�ந்தால், இைறவன், தான் ேதர்ந்ெத�த்த அ�யார்க�ன்
�க அ�காைம�ல் ெந�ங்� வந்�, அவர்கைள 'அவ்�யா' என்� அைழத்�,
அவர்க�க்� �க உயர்ந்த பத�கைள வழங்��ன்றான். இதன்�லம்,
அல்லாஹ் அவர்கைள நண்பனாக்� ெகாள்�ன்றான். அதாவ� உண்ைமயான
நம்�க்ைகக் ெகாண்டவர்கைள �ட இந்த 'அவ்�யா' என்�
அைழக்கப்ப�பவர்கள் ��ப்�டப்பட்ட �தத்��ம், ேவ�ப�த்�க்காட்�ம்
வைக��ம் இைறவ�டம் �க அ�கமான ெதாடர்ைபக் ெகாண்டவர்களாக
உள்ளார்கள். இவ்�டத்�ல், �லாயத் என்ற வார்த்ைத�ன் ெபா�ள்
என்னெவ�ல் இைறவ�டம் நாம் எவ்வா� அ�கமான அன்ைப�ம்,
ேநசத்ைத�ம், பற்ைற�ம் ஏற்ப�த்��ன்ேறாேமா அைதப்ேபான்ேற நாம்
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்க�ன் ��ம் அ�கமான
ேநசத்ைத�ம், பற்ைற�ம் ஏற்ப�த்தேவண்�ம் என்ப� இதன் �ளக்கமா�ம்
என்பைத ெத�வாக �ைன�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். அதாவ� ந�மார்க�ன்
�த்�ைரயாக உள்ள ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் ���க்�ம்
இவ்வாறான இணக்கத்�ன் காரணமாகேவ இத்தைகயவர்கள் வ�யாக
ஆவதற்கான சாத்�யக்��கள் இ�க்�ற�. ஆகேவ �ங்கள், ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கைள ஒ� �றந்த �ன் மா��யாகக் க��, வ��ைடய உயர்ந்த
தரத்�ன் பல்ேவ� �ைலகைள அைடய �யற்� ெசய்யேவண்�ம்.
 
ஒ� �ைற, அேர�யர்கள் உம்�ல் �ஃ��னான அன்ைன ஆ�ஷா (ர�)
அவர்க�டம் '�ராத்' என்பதற்கான �ளக்கத்ைத ேகட்டார்கள். அதற்�, ஹஸ்ரத்
ஆ�ஷா (ர�) அவர்கள், '�ங்கள் ��க்�ர்ஆன் ��வைத�ம் ஓ�
வ��ர்கேளயானால், �ராத் என்பதற்கான �� �ளக்கத்ைத�ம் அ�ந்�
ெகாள்�ர்கள்' என்� ��னார்கள். ேம�ம், 'ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்கள், தன்�ைடய வாழ்க்ைக ��வைத�ம் ��க்�ர்ஆனாகேவ
வாழ்ந்தார்கள்' என்�ம் ��னார்கள். 
 
எனேவ �ங்கள் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் �ன்னத்ைதப் ேபனாமல்
மற்�ம் அவர்க�ன் �� ஆழமானப்பற்ைற ஏற்ப�த்தாமல் இ�ப்�ர்கேள
யானால், உங்க�க்� இைறவ�ைடய அ��ம் ெந�க்க�ம் ஒ�ேபா�ம்
�ைடக்கா�. ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் ஒ�
��ைமயான �ன்மா��யாக �கழ்ந்தார்கள். எ�த்�க்காட்டாக.
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��க்�ர்ஆ�ல் ெதா�ைகத் ெதாடர்பான �ஷயங்கள்பற்� பல்ேவ�
இடங்க�ல் �றப்பட்��ந்தா�ம் ஒ� ெதாடர்பான �ஷயங்கள்
�தற்ெகாண்� ெதா�ைகத் ெதாடர்பான �ஷயங்கள் வைர நாம் எவ்வா�
ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம் என்பதைன நாம் ந� க�ம்(ஸல்) அவர்க�ன்
�ன்னத்ைதப் �ன்பற்�வதன் �லம் மட்�ேம நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம்
ெசயல்ப�த்த ���ேம த�ர அவர்க�ைடய �ன்னத்ைதப் �ன்பற்றாமல்
நம்மால் ஒ�ேபா�ம் அவ்வ�ைள ெபறேவ ��யா�. ஆகேவ நாம் ந�கள்
நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ைடய ப��ர்ணத் தன்ைமைய�ம் �கச் �றந்த
�ன்மா��ைய�ம் நம்�ைடேய ெகாண்� வ�வ� மட்��ன்� நாம் யாவ�ம்
ஒவ்ெவா� �ஷயங்க��ம் அவர்கைள ��ைமயாக�ம் �றப்பாக�ம்
�ன்பற்�யாக ேவண்�ம்.
 
இதைனப் பற்� �ளக்� �றேவண்�ெம�ல், ந� க�ம் (ஸல்) அவர்கள்
ந�த்�வ வாதம் ெசய்வதற்� �ன்பாக, மக்கா�ல் �ட்டத்தட்ட நாற்ப�
ஆண்�கள் வாழ்ந்� வந்தார்கள். அன்னார், அங்�ள்ள �ராக�ப்பாளர்களா�ம்
�ைல வணங்�களா�ம், மற்�ம் ��மக்களா�ம் இ� வைகயானப்
பட்டங்கைளக் ெகாண்� அைழக்கப்பட்டார்கள். அதாவ� 'அல் அ�ன்'
(நம்�க்ைகக்��யவர்) என்�ம் 'அஸ் �த்�க்' (உண்ைமயாளர்) என்�ம்
அைழக்கப்பட்டார்கள். அன்னார், தன்�ைடய உற�னர்களால் மட்��ன்�
அந்�யர்களா�ம் இவ்�� பட்டங்கைளக் ெகாண்ேட அைழக்கப்பட்டார்கள்.
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் இவ்�� பட்டங்க�ன் உயர்ந்த
தரத்ைத தன்�ைடய நற்�ணங்கள், மற்�ம் தன்�ைடய வாழ்�யல்
நைட�ைறக�ன் �றந்த ெவ�பா�க�ன்�லம் �ர்த்�ெசய்தார்கள்.
 
இவ்�டத்�ல் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ைடய பண்�கள்,
மற்�ம் �லாயத்�ற்� இைடயான உள்ள ெதாடர்ைபப் பற்� உங்க�க்�
மற்�ம்ெமா� ேகள்� எ�வ� இயல்�தான். இதற்கான உண்ைமயானப் ப�ல்
என்னெவ�ல் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் ப��ரணமான
�றந்த பண்�கைளப் �ன்பற்றாமல் ஒ�வரால் “�லாயத்” என்ற �ைலைய
ஒ�ேபா�ம் அைடய��யா�. ஆகேவ நாம் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்க�ைடய �றந்த இப்பண்�கைள �ன்பற்றாத வைர “�லாயத்” என்ற
�ைல�ன் �லம், அல்லாஹ்�ன் அ�காைமைய ஒ�ேபா�ம் நம்மால்
அைடய��யா�.
 
அதாவ� நாம் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ைடய �றந்த
�ன்மா��ையப் �ன்பற்ற �யற்� ெசய்வதன் �ல�ம் நம்�ைடயப்
பண்�கைளச் �ர்ப�த்�வதன் �ல�ம் மட்�ேம நம்மால் இைற ெந�க்கத்ைத
��ைமயாக அைடய���ம். இதன் �லேம ஒ�வர் 'வ�' என்ற த��ைய
அைடய���ம். இதன் ெபா�ள் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்க�ைடய உம்மத்���ந்� மட்�ேம ஒ� ம�ேஹா, ��ேயா,
அவதாரேமா இைறேநசேரா, ந�ேயா வர���ேம த�ர ேவ� உம்மத்���ந்�
எவெரா�வ�ம் வர��யா� என்பேதயா�ம். ஆகேவ ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்கேள �லாயத்�ன் �க உயர்ந்த தரத்ைதக் ெகாண்ட �றந்த
�ன்மா��யாக �கழ்�றார்கள். 

இ� ேபான்� இவ்�லாயத்�ன் ப��ரணத் தன்ைமையப் ெபற்ற �கச்�றந்த
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�ன்மா��யாக �கழ்பவர் வாக்க�க்கப்பட்ட ம��ம், மஹ்��மான
ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹ்ம� (அைல) அவர்கள் ஆவார்கள். அஹ்ம�யா
ஜமாத்�ன் ேதாற்�னரான ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் அஹ்ம� (அைல) அவர்கள்
அல்லாஹ்�ன் �� மட்�ம் அளப்ப�ய அன்�ம், ேநச�ம் ைவக்க�ல்ைல.
மாறாக, ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் ��ம் அளவற்ற அன்�ம்,
பற்�ம், ம�ப்�ம் ைவத்��ந்தார்கள்.இவ்வா�, ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்��
(அைல) அவர்கள் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் �� ெப�ம்
பற்ைற�ம், ம�ப்ைப�ம் ஏற்ப�த்தாமல் இ�ந்��ந்தால் அவர்களால்
அவ்�யாவாகேவா, ம�ஹாகேவா, இஸ்லாத்�ன் மஹ்�யாகேவா, மற்�ம்
ந�யாகேவா எந்த உயர்ைவ�ம் அைடந்��க்க ��யா�. இத்தைகய அளவற்ற
ேநசத்ைத�ம் பற்ைற�ம் ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்கள்
அன்னா�ன் �� ைவத்��ந்த காரணத்�னாேலேய அல்லாஹ் அவர்கைள
காத்��ன் ந�யான ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் �றந்த
�ர��ம்பமாக எ�ப்��ள்ளான்.

ேம�ம் இப்ேபா� இந்த '�ம்பம்' என்ப� ஒ� ெபா�ளா, அல்ல� ஒ� நபரா?
என்ற ேகள்� நம் மன�ல் எழலாம். அதாவ� கண்ணா��ல் உள்ள �ர�
ப�ப்ைப ைவத்�, அந்த நப�ம், அந்த �ம்ப�ம் ஒன்� என்� நாம்
ஒ�ேபா�ம் அர்த்தம் ெகாள்ள��யா�. நாம் என்னதான் �யற்� ெசய்தா�ம்,
கண்ணா��ல் ேதான்�ம் அந்த �ம்பமான� ஒ�ேபா�ம் அசலாக ��யா�.
இேத �ைலதான், ஹஸ்ரத் ந� க�ம் (ஸல்) அவர்க�க்�ம், வாக்க�க்கப்பட்ட
மஹ்�யான ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்க�க்�ம் இைட�லான
ேவ�பா�. ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்கள் அன்னார�
�ர��ம்பமாக�ம், �ழலாக�ம் ேதான்� உள்ளார்கேள த�ர அன்னார�
ப��ரணத் தன்ைமைய அவர்களால் ஒ�ேபா�ம் ெபற��யா�. ேம�ம்
ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்கள் உட்பட, அைனத்� ம�ஹ்
மார்க�ம், ந�மார்க�ம் ம�ைம நாள் வைர ெப�மானார் (ஸல்) அவர்கைள
��ைமயாக �ன்பற்�வதன் �லமாக மட்�ேம அன்னா�ன் �ரத�ம்பமாக
வர���ேம த�ர ேவ� எந்த வைக��ம் அத்த��ைய அவர்களால் ெபற
��யா�. 

 ேம�ம் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கேள நம� ஆன்�கத் தந்ைதயாக
உள்ளார்கள். அன்னார� ஆன்�க மகன்களாக உள்ளவர்களால், ந� என்ற
அந்தஸ்ைத அைடவதற்கான எல்லா�தமான த���ம் உள்ள�. ஹஸ்ரத்
�ஸ்�ஹ் மவ்�� (ர�) அவர்கள் உண்ைமைய ேத�ம் அஹ்ம�க�க்காக
தன்�ைடய �த்தகத்�ல், '�ங்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்க�ன் ஆன்�க �ழந்ைதகளாக மா���ங்கள்' என்� அ��ைர
���ள்ளார்கள். 

ேம�ம், நாம் நம� ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�ன் ஆன்�க அந்தஸ்ைத
அைடய ��யா �ட்டா�ம் நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் அன்னார� ஆன்�க
�ழந்ைதகளாக மா�வதற்�, �ைறந்தப்பட்சம் நம்�ைடேய �யற்�யாவ�
ேமற்ெகாள்ளேவண்�ம். ஆகேவ '�லாயத்' என்ற இத்தைகய உய�ய �ைலைய
அன்னாைரப் �ன்பற்�வதன் �லமாக மட்�ேம நம்மால் அைடய���ம்.
இவ்�லாயத்�ன் �ைல என்ப� ம�ஹ், மஹ்�, க�ஃபத்�ல்லாஹ், மற்�ம்
ர��ல்லாஹ் என்ற பல்ேவ� �ைலகைளக் ெகாண்டதாக உள்ள�. ஆகேவ 
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ஒ�வரால் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்க�ன் அ�ச்�வற்ைறப்
�ன்பற்றாமல் இத்ைதைகய பத�கைள ஒ�ேபா�ம் அைடய��யா�.
அதாவ� ந�மார்கள், ம�ஹ்மார்கள், மற்�ம் இஸ்லாத்�ன் �ர்��த்தவா�கள்
யாவ�ம் அவ்�யாவாக்களாக இ�ப்பதற்� சாத்�யம் உள்ள�. ஆனால்,
அவ்�யாக்களாக இ�ப்பவர்கள் ந�யாகேவா, ம�ஹாகேவா மற்�ம்
க�ஃபத்�ல்லாவாகேவா இ�ப்பதற்� சாத்�யம் இல்ைல.

 அதாவ� 1900 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 11ம் ேத�, ஈ�ல் அல்ஹா �னத்�ல், ஹஸ்ரத்
ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்க�க்� அல்லாஹ்�ன் �ற��ந்� அர�
ெமா��லான வந்த ஒ� வ��ன் வா�லாக, 'காத்த�ன் அவ்�யா' என்ற
உயர்ந்த பத� அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட�. இதன் �றப்� என்னெவ�ல்
அல்லாஹ் அவர்க�க்� '��தர்க�ல் �றந்தவர்' என்ற அந்தஸ்ைத
வழங்�னான். ஆகேவ இவர்க�க்� �ற� ேதான்றக்��ய எந்தெவா�
இைறேநசேரா ம�ேஹா ��தேரா, மற்�ம் ந�ேயா ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்��
(அைல) அவர்க�ன் அ�ச்�வற்ைறப் �ன்பற்றாம�ம், நம்�க்ைகக்
ெகாள்ளாம�ம் ேதான்ற��யா�.

இதன் உதாரணத்ைத ஒ� சங்��க்� ஒப்பாக �றலாம். அதாவ�
இச்சங்���ன் ெதாடர், ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ல் ெதாடங்�,
ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�� (அைல) அவர்கைளத் ெதாடர்ந்� இந்த சங்க�
ெதாட�ன் கண்�யான� எவ்�டத்��ம் அ�ந்��டாமல் �ண்�க்ெகாண்�
இ�க்�ற�. இ���ல் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கேள
அச்சங்���ன் அழ�ய அலங்கார ேபைழயாக இ�ந்�, அதற்� ேமன்ேம�ம்
அழ� ேசர்க்�றார்கள். ஆகேவ ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்)
அவர்க�ன் உம்மத்���ந்� வ�ம் அைனத்� ந�மார்க�ம், ஹஸ்ரத் ம�ஹ்
மவ்�� (அைல) அவர்கள் உட்பட அைனவ�ம் அச்சங்���ல் உள்ள
கண்�களாக�ம், ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள் மட்�ம்
அச்சங்���ல் உள்ள அழ�ய ேபைழயாக ெசயல்ப��றார்கள். இ�ேவ,
இஸ்லாத்�ன் அழைக�ம், ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்க�ன்
ம�ப்ைப�ம் உயர்த்� அன்னா�க்� ேமன்ேம�ம்அழ� ேசர்க்�ற�. ஒ��ைற,
வாக்க�க்கப்பட்ட ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்க�க்� ெவ�ப்பட்ட
இைற ெவ�ப்பா� என்னெவ�ல் 'இத்தைகயச் சங்��த் ெதாட�ன்
இ��யான �லாயத்தாக தான் இ�ப்பதாக ��னார்கள். ேம�ம் இதன்
�ளக்கம் என்னெவ�ல் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள்
எவ்வா� அைனத்� ந�மார்க�க்� இைட�ல் காத்த�ன் அன்�யாவாக
இ�க்�றார்கேளா, அைதப் ேபான்ேற, அன்னா�க்� �ற� வந்த அைனத்�
��தர்க�க்� இைட��ம், தாேன �லாயத்தாக, காத்த�ன் அவ்�யாவாக
இ�ப்பதாக ��னார்கள்.

ேம�ம் இப்ேபா� ஒ�வர், இைறப்�றத்��ந்� ேதான்றேவண்�ம் என்றால்
ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன் கட்டைளகைள ��ைமயாகப்
�ன்பற்றவதன் �லமாக மட்�ேம அவர் ேதான்ற ���ேம த�ர ேவ� எந்த
வைக��ம் அவர் ேதான்ற��யா�. இதைனேய 'ஹ�' என்�
அைழக்கப்ப��ற�. ேம�ம் உண்ைமைய ேத�பவர்களால் மட்�ேம
இத்தைகய இைற வ�ைய உணர்ந்�க்ெகாள்ள ���ேம த�ர �ஹம்ம�ய
உம்மத்ைத ேசர்ந்த மற்றவர்களால் உணர்ந்�க்ெகாள்ள ��யா�. அவர்கள் 
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'காத்த�ன் அன்�யா' என்பதற்� ேநர�ப் ெபா�ைள எ�த்ததன் காரணமாக,
இந்ந�த்�வ வாசைல ��ைமயாக அைடத்�ம், அன்னாைர 'இ�� �தர்'
என்� தவறாக �ளங்��ம் உள்ளார்கள். இதனாேலேய, ெப�ம்பாலான
�ஸ்�ம் மக்கள் '�த்�ைர' என்ற வார்த்ைதக்� ேநர�ப் ெபா�ைள எ�த்ததன்
காரணமாக, ந�மார்க�ன் வ�ைகைய அவர்கள் �ற்��மாக ��த்�
�ட்டார்கள். ேம�ம் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கேள இஸ்லாம்
என்ற கட்�டத்�ன் கைட� ெசங்கலாக உள்ளார்கள் என்� �� ந�த்�வ
வாசைல�ம் ��ைமயாக அைடத்� �ட்டார்கள். இைதப்ேபான்ற �ைலேய,
ெசன்ற �ற்றாண்�ல் ேதான்�ய ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்க�க்�ம்
அஹ்ம�யா ஜமாத்ைத சார்த்தவர்களால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. அம்மக்கள்,
அன்னாைர இ�� ம�ஹ் என்�ம் இ��த் �தர் என்�ம் தவறாக ெபா�ள்
ெகாண்ட� மட்��ன்� அதன்�ற�, எந்தெவா� ம��ம் �த�ம்
ேதான்றேவ மாட்டார்கள் என்ற �ைலக்�ம் அவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள்.

ேம�ம், ஹஸ்ரத் ந� க�ம் (ஸல்) அவர்கள் ஷ�யத்�ைடய ஒ� ��ய
ந�யாக�ம, ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்கள், அன்னார�
அ�ச்�வைடப் �ன்பற்�ய ஒ� �ர��ம்பமாக�ம் உள்ளார்கள். இவ்�டத்�ல்
ஒன்ைற ��ப்�டக் கடைமப்பட்� உள்ேளன். அதாவ�, ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�
�ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கைள�ம், மற்�ம் வாக்க�க்கப்பட்ட ஹஸ்ரத் ம�ஹ்
மவ்�த் (அைல) அவர்கைள�ம் ��ைமயாக கட்�ப்பட்�, அ�ச்�வைடப்
�ன்பற்�வதன் �லமாக மட்�ேம ஒ�வரால் இப்ேபா� 'வ�' என்ற தரத்ைத
அைடய ���ற�. ேம�ம், வாக்க�க்கப்பட்ட ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல)
அவர்கேள �கச் �றந்த வ�யாக�ம், அவ்�யாக்க�ன் �த்�ைரயாக�ம்
�ளங்��றார்கள். எனேவ இப்ேபா� அன்னார� அ�ச்�வற்ைற�ம்
�ன்பற்�வதன் �லமாக மட்�ேம ஒ�வரால் 'வ�' என்ற உயர்ந்த அந்தஸ்ைத
அைடய���ம். இவ்வாறாக ேதான்�ம் வ�க���ந்ேத, அல்லாஹ் தான்
நா�யவைர ந�யாகேவா �ஜ�த்தாகேவா, �ர்��த்தவா�யாகேவா,
ம�ஹாகேவா, மஹ்�யாகேவா, க�ஃபத்�ல்லாவாகேவா இந்த உம்மத்�ல்
இ�ந்� ேதர்ந்ெத�க்�ன்றான். இந்த வாக்���ைய, நாம் ��க்�ர்ஆ�ல்
இ�ந்�ம், ஹஸ்ரத் ந� க�ம் (ஸல்) அவர்கள் மற்�ம் வாக்க�க்கப்பட்ட
ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்க�ன் �ந்ைதய �ன்ன��ப்�க�ல்
இ�ந்�ம் அ�ந்�க் ெகாள்ளலாம். ேம�ம் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா
(ஸல்) அவர்க�ன் உம்மத்���ந்ேத த�ர ேவெறா� உம்மத்���ந்�
எந்தெவா� ம��ம் ேதான்ற��யா�. ஆகேவ நம� ந�(ஸல்) அவர்க�ன்
அ�ச்�வட்ைட ��ைமயாகப் �ன்பற்�யதன் காரணத்�னாேலேய அல்லாஹ்
ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்கைள வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக
எ�ப்��ள்ளான்.  அைதப்ேபான்ேற அல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல)
அவர்க�ன் ஜமாத்���ந்ேத, ஒ�வைர �ஜத்�தாகேவா, க�ஃபத்�ல்லாஹ்
வாகேவா, �ைஹ�த்�னாகேவா எ�ப்ப���ேம த�ர ெவ����ந்�
எவைர�ம் (மற்ற ஜமாஅத்�க���ந்�) எ�ப்ப��யா�. அல்லாஹ் எவ்வா�
ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்கைள ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா
(ஸல்) அவர்க�ன் உம்மத்���ந்� வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக�ம்,
மஹ்�யாக�ம் எ�ப்��ள்ளாேனா அைதப்ேபான்ேற அவ்��வைர�ம்
�ன்பற்�ம் ஒ� ம�தைர இக்காலத்�ன் �ஜத்�தாக�ம், க�ஃபத்�ல்லாஹ்
வாக�ம் எ�ப்� உள்ளான்.
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இம்�கப்ெப�ய நாடான இந்�யா��ம், இந்த ெதன்கா���ம் வா�ம்
என்�ைடய ஸஹா�கள், மற்�ம் உலக மக்கள் அைனவ�க்�ம், நான்
��க்ெகாள்வ� என்னெவ�ல், நாேன இந்�ற்றாண்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட
ம�ஹாக�ம், ஷ�யத்ைத ெமய்ப்�க்க வந்த ந�யாக�ம் உள்ேளன். அதாவ�,
"2018ம் ஆண்�, நவம்பர் 23ம் ேத�, �ம்மா நாளா�ய இன்�,  நான்,
அல்லாஹ்ைவ சாட்�யாக ைவத்�க் ���ேறன்." 'நாேன இந்த �ற்றாண்�ன்
வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹாக�ம், ந��ல்லாஹ்வாக�ம், க�ஃபத்�ல்லாஹ்
வாக�ம் இ�க்�ன்ேறன்.*

 ேம�ம், "நான் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்கள், மற்�ம் ஹஸ்ரத்
ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்க�ன் அ�ச்�வைட ��ைமயாகப் �ன்பற்�
யதன் காரணமாக, அல்லாஹ், இப்பத�ைய எனக்� அ��னான்." ஒவ்ெவா�
காலக்கட்டத்��ம் அல்லாஹ்�ன் �ற��ந்� வ�ம் ந�மார்கைள, இம்மக்கள்
ெபாய்யர் என்�ம், ைபத்�யக்காரர் என்�ம் இகழ்வைத நாம் ��க்�ர்ஆ�ன்
�லம் ெத�வாகப் ��ந்�க்ெகாள்ளலாம்., நான் ம�ப��ம் இதைன
ெத��ப்ப�த்த ��ம்��ன்ேறன், அதாவ�, *நான் ஒ� ஷ�யத்ைதக்
ெகாண்� வந்த ந�யல்ல என்பைத�ம், இஸ்லாம்தான் என்�ைடய மார்க்கம்
என்பைத�ம் இைறக் கட்டைளயான ��க்�ர்ஆன்தான் என்�ைடய ேவதம்
என்பைத�ம், அப்�ல்லாஹ்�ன் மகனான ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா
(ஸல்) அவர்கள்தான் என்�ைடய ��த்�தர் என்பைத�ம் நான்
ஆ�த்தரமாக, ��க்ெகாள்�ன்ேறன். ேம�ம், நான், அல்லாஹ், மற்�ம்
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்க�டம் ஆழமான ெந�க்கத்ைத
ஏற்ப�த்த�ல்ைலெய�ல், நான் ஒன்�மற்றவனாகேவ இ�ந்��ப்ேபன்.
அதாவ�, நான், ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல) அவர்க�ன் �� ெகாண்ட
��வாசத்�ன் காரணமாகேவ, அல்லாஹ், இக்காலத்�ன் ம�ஹாக என்ைன
எ�ப்��ள்ளான். ேம�ம், அன்னாைர இஸ்லாத்�ன் "ம�ஹ்க�ன் தந்ைத
யாக�ம் ஆக்��ள்ளான்." ேம�ம் அல்லாஹ், என்ைன “��ல் ��ைஸக்”
ெகாண்� பலப்ப�த்�, இவ்��வ�ன் ஆன்�க மகனாக�ம் ஆக்��ள்ளான். 

ஆனால் இன்ைறய அஹ்ம� �ல்லாக்கள், ஹஸ்ரத் ம�ஹ் மவ்�த் (அைல)
அவர்க�ன் ேபாதைனகைள ���க்�ப் �ன்னால் �க்� எ�ந்��ட்�,
ம�ஹ்மார்க�ைடய வாசைல ��வ�மாக அைடத்�க் ெகாண்��ப்பைதப்
பார்ப்பதற்� �க�ம் வ�த்தமாக உள்ள�.

ச�பத்�ல் ஒ��ைற நான் என்�ைடய ஸஹா��ன் �ட்�ற்�
ெசன்��ந்தேபா�, அங்�ள்ள அஹ்ம�க�ல் ஒ�வர் அவ்�ட்�ன் உள்ேள
�ைழவதற்� அ�ம�க்�ட ேகட்காமல், ஸலாத்ைத�ம் ெத��க்காமல்
தடால�யாக உள்ேள �ைழந்�, 'நான் யார் என்�ம் நான் அல்லாஹ்�ன் �தர்
என்� எவ்வா� அ��க்கலாம்?' அல்லாஹ்�ன் �� சத்�யம் ெசய்� ந� என்�
��? என்�ம் ேகட்டார். இவ்வா� மற்றவர்க�ன் �ட்�ல், அ�ம�ேய
ேகட்காமல் உள்ேள �ைழவ� தான், இஸ்லாத்�ன் ேபாதைனகளாக�ம்,
��க்�ர்ஆ�ன் ேபாதைனகளாக�ம் இவர்க�க்� ெத��றதா? ஆகேவ நான்
இந்த த�ழ்நாட்��ள்ள �ல்லாக்க�க்� அல்லாஹ்ைவ சாட்�யாக ைவத்�
என் �ன்னால் “�பா�லா�ற்�” வ�மா� ப�ரங்கமாக சவால்
��க்�ன்ேறன்." அதாவ� 'நாேன இக்காலத்�ன் க�ஃபத்�ல்லாவாக�ம்,
ம�ஹாக�ம் ந��ல்லாஹ்வாக�ம் இ�க்�ன்ேறன் என்� அல்லாஹ்�ன்
�� சாட்�யாக ���ன்ேறன்.
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நான், ��ஆ �னமான இன்� அதாவ� 23/11/2018 ம் நாளான இன்�
உங்க�க்� ப�ரங்கமாக அைறக்�வல் ��க்�ன்ேறன். அதாவ�, �ங்கள்
என்ைன ெபாய்யர் என்�ம், உங்கைள உண்ைமயாளர் என்�
���ர்கேளயானால் �ங்கள் பத்��ைக மற்�ம் இன்டர்ெநட்  �தலான
அைனத்� �ஷயங்க�ன் �ன்னா�ம் என்ைன ெபாய்யர் என
ெவ�ப்பைடயாக அ��த்�, என்�ைடய “�பா�லா” ப�வத்�ல்
ைகெய�த்�ட தயாரா? என்� உங்க�க்� ப�ரங்கமாக சவால்
��க்�ன்ேறன். ேம�ம், அல்லாஹ்�ைடய தண்டைன யா�க்� வ��ற�
என்�ம், இவ்�டத்�ல் யார் ெபாய்யராக உள்ளார்கள் என்�ம், மற்�ம் ம�ஹ்
மவ்�� (அைல) அவர்க�ன் ேபாதைனகள் மற்�ம், இஸ்லாத்�ன்
ேபாதைனக�ல் இ�ந்� யார் தடம் �ரண்� உள்ளார்கள்? என்�ம் நாம்
பார்க்கலாம்.
 
ேம�ம் *இம்மக்கள், தங்கள� க�ஃபத்�ல் ம�ஹான ஹஸ்ரத் �ர்ஸா மஸ்�ர்
அஹ்ம� அல் கா�ைஸ தங்க�ைடய கட�ளாக ஆக்��ள்ளனர்.* ஆனால்
அவர், தன்ைன அல்லாஹ் க�பாவாகேவா அல்ல� இந்த காலத்�ன்
�ஜத்�த்த்தாகேவா அல்லாஹ்�டம் இ�ந்� எதாவ� ஒ� இைறவ�ைய
ெபற்� இ�க்�ன்றாரா? வா�ங்கள்! அவர் இவ்வா� ஓேர ஒ�
இைறவ�ையயாவ� ெபற்��க்�ன்றாரா? என்� ���த்� காட்�ங்கள்
ேம�ம் உங்களால் அவர் அல்லாஹ்�ட��ந்� வ�ைய ெபற்�ள்ளார் என்�
அந்த ஏக இைறவ�ன் சாட்�ைய ைவத்� �ற���மா? நான் உங்க�க்�
ப�ரங்கமாக அைறக்�வல் ��க்�ன்ேறன். நான் இ�வைர அவைர பல�ைற
ேந�ல் சந்�ப்பதற்காக�ம், ேப�வதற்காக�ம் �யற்� ெசய்�ம், எனக்�
ஒ�ேபா�ம் அ�ம� தரப்பட�ல்ைல. இதைனப் பற்� என்�ைடய
வைலத்தளத்��ம் ப�� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் இவ�ைடயக் �ற்�ல்
இவர் உண்ைமயாளராக இ�ந்தால் இவர் என்�டம் வந்� “�பா�லா”
ெசய்� ���த்� காட்டட்�ம்.  நான் அல்லாஹ்�ைடய ந�யாக இ�ப்பதால்
உங்க�ைடய எல்லா�த சவால்கைள�ம் சந்�க்க நான் எப்ேபா�ம் அஞ்சாமல்
தயாராக இ�க்�ேறன் என்பைத�ம் நான் ஆ�த் தரமாக ��க்
ெகாள்�ன்ேறன். இைதப் ேபான்ற �ைலதான் ஹஸ்ரத் �ர்ஸா �லாம் (அைல)
அவர்க�ன் காலத்��ம் �கழ்ந்த�. அக்காலத்�ல் வாழ்ந்த �ற ��ைவ
சார்ந்த ஜமாஅத் �ல்லாக்களால், அவர்க�க்� ெப�ம் எ�ர்ப்�க�ம்,
ெதால்ைலக�ம் ஏற்பட்ட� மட்��ன்� அம்�ல்லாக்கள் அன்னா�டம்
“�பா�லா” ெசய்வதற்�ம் தாயாராக இ�ந்தார்கள். அேத வரலா� தான்
ம�ப��ம் ��ம்� இ�க்�ற�. அதாவ� இைற வ��ன் வாசல் எப்ேபா�ம்
�றந்��க்�ற� என்� அஹ்ம�யா �ஸ்�ம் ஜமாத்ைத சார்ந்தவர்களால் ��
வ�டங்களாக வாதம் ெசய்�ெகாண்��ந்த�. ஆனால் இப்ெபா�� ம��ன்
கதைவ ��வ�மாக அைடத்த� மட்��ன்� என்ைன ெபாய்யர் என்�ம்
��க்ெகாண்� இ�க்�றார்கள்.
 
இந்த �ல்லாக்கள் ��வ� ேபான்� நான் இ�ந்��ந்தால் நான்காவ�
க�ஃபத்�ல் ம�ஹான, �ர்ஸா தா�ர் அஹ்ம� அவர்கள் எ��ய 700 இக்�ம்
ேமற்பட்ட பக்கங்கைளக் ெகாண்ட  'Revelation Rationallity Knowledge and Truth'
என்ற �த்தகத்�ல் அவர்கள் இைற வ� இறங்�வதற்கான ஆதாரங்கைள �கத்
ெத�வாக சமர்ப்�த்� இ�ந்தார்கள். ஆனால் அன்னார் எனக்� இறங்�ய 1999
ம் ஆண்� �தல் 2001ம் வைர�ள்ள இைற வ�ைய நான் ெவ�ப்ப�த்�யப்
ேபா� அந்ேநரத்�ல் அ�ராக இ�ந்தவ�ன் �ண்�தலால், 
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அவர்கள் �ஜாேம ஜமாத்���ந்� என்ைன ெவ�ேயற்�னார். அதாவ�
ெபா�வாக க�ஃபாவாக இ�ப்பவர்கள் இ�பக்கம் உள்ள �யாயத்ைத�ம்
ேகட்கேவண்�ய� �க�ம் அவ�யமா�ம். ஆனால் இவர்கள் ஒ� பக்கமாகக்
�றப்பட்ட �ஷயங்கைள மட்�ம் ேகட்� ��ெவ�த்த� மட்��ன்� நான்
இைற வ�ைய ெபற்�க் ெகாண்��க்�ேறன் என்ற ஒேர காரணத்�ற்காக
அஹ்ம�யா ஜமாத்���ந்� என்ைன �ரந்தரமாக ெவ�ேயற்�னார்.

ஆனால் அல்லாஹ்�ன் அ�ைள பா�ங்கள் இந்த த�ழக மண்�ல் ெசன்ற
வ�டம் 2017 ம் ஆண்�ல் இேத நவம்பர் மாதத்�ல் இந்த ஜமாத் நான்ேக
நபர்களால் மட்�ேம ெதாடங்கப்பட்ட�. இப்ெபா�� ஸஹாபாக்க�ன்
எண்�க்ைக எவ்வா� அ�க�த்� உள்ள� என்றால் இைறவன் இந்த
எ�யவ�ன் உண்ைமத்�வத்�ற்� ஏற்ப�த்�ய �கப்ெப�ய சான்றாக இ�ேவ
உள்ள�. ேம�ம் இ� வ�ம் காலங்க�ல் இைறவன் ஆ�ரக்கணக்கான
�ய்ைமயான ஆன்மாக்கைளக் ெகாண்� இந்த ஜமாத்ைத ேம�ம் அ�கமாக
பலப்ப�த்�வான். இைறவ�ன் ��ப்பத்ைத எவரால் எ�ர்க்க ���ம்
இன்ஷா அல்லாஹ்! 

ேம�ம் வரக்��ய ஜல்ஸா ஸலானா�ல், அைனத்� ஸஹா�க�ம் கலந்�
ெகாள்�மா� ��ம்�க் ேகட்�க் ெகாள்�ேறன். இ��யாக, ஒன்ைற மட்�ம்
��க்ெகாள்ள ��ம்��ேறன். அதாவ� 2003ம் ஆண்� ஏப்ரல் 7ம் ேத� ஆங்�ல
ெமா��லான �க �ண்ட ஒ� இைற வ�ைய அல்லாஹ் எனக்�
ெவ�ப்ப�த்�னான். இந்த இைற வ��ன் �லம் அல்லாஹ் என்�டம்
ெதாடர்� ெகாண்டான்.

அல்லாஹ் ���ன்றான், "��ர் அஹ்ம� அ�ேம! �ேர இக்காலத்�ன்
�ைஹ�த்�னாக இ�க்�ன்�ர். உன்�ைடய �ட்டத்�ல் மற்ற ந�மார்கள்
மட்�மன்�, ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா (ஸல்) அவர்க�ம் உள்ளார்கள்.
ஹஸ்ரத் ந� க�ம் (ஸல்) அவர்க�ன் தர்ஜா எல்ைலயற்றதாக இ�ந்தா�ம்,
�ேரா அன்னார� �றந்த �ர��ம்பமாக உள்�ர். ��ர் அ�ேம! உம்ைம
�ன்பற்�ம் மக்கள் யாவ�ம் '�த்�ப்', மற்�ம் 'அஃப்தால்'(“Qutb” and “Abdaal”)
என்ற அந்தஸ்ைத அைடவார்கள். ஓ ��ர் அஹ்ம� அ�ேம! �ேர இந்த
மார்க்கத்ைத ��ப்�ப்பவர், மற்�ம் �ேர இந்த மார்க்கத்�ன் பலமாக உள்�ர்.

�ைஹ�த்�ேன! ஒ�வர், இந்த கட�ல் உள்ள ஒ� �� அ�ைளப் ெபற்�க்
ெகாண்டா�ம், அவர் தன்�ைடய இலக்ைக பா�காப்பாக அைடந்�
���றார். 

�ைஹ�த்�ேன! இக்காலத்�ன் வ��ல்லாஹ்ேவ! உன்�ைடய உலகத்�ல்,
அவர்கள் �க�ம் ேதைவ உைடயவர்களாக இ�க்�றார்கள். �ேர, அவர்க�க்�
அைனத்ைத�ம் ப�ர்ந்� அ�க்�ன்�ர." இ� ஒ� �ண்ட இைற வ�யாக
இ�ப்பதால், அவற்���ந்� ஒ� �லவற்ைற மட்�ேம இங்� ��ப்�ட்�
உள்ேளன். 

என்�ைடய இைற ெவ�ப்பாட்�ன் �� நம்�க்ைகக் ெகாண்ட நம்�க்ைக
யாளர்கேள! என்�ைடய ஸஹா�கேள!! அல்லாஹ் உங்க�ைடய உள்ளத்ைத
�றந்�, இக்காலத்�ன் இைற உண்ைமைய உங்கைள ஏற்�க் ெகாள்ளச்
ெசய்�ள்ளான்,இதனால், �ங்கள் �க�ம் பாக்�யம் ெபற்றவர்களாக 
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உள்�ர்கள். ஆகேவ, அல்லாஹ் உங்க�க்� எப்ேபா�ம் அ�ள் ��வ�
மட்��ன்�, உங்கள் வாழ்க்ைக�ன் இ�� �ச்� உள்ளவைர, உங்கைள
ேநரான பாைத�ல் �ைலத்��க்கச் ெசய்வானாக! �ங்கள்தான், இன்ைறக்�ம்,
நாைளக்�மான நம்�க்ைகயா�ர்கள். அல்லாஹ்�ன் பாைத�ல் உங்க�க்�
அ�கமான ேசாதைனக�ம், �யாகங்க�ம், �ரச்சைனக�ம் வந்தா�ம்
உங்கள� நம்�க்ைக�ல் உ��யாக இ�ந்�ெகாள்�ங்கள். இதன் �லமாக,
அல்லாஹ் உங்க�க்� அவன� அன்ைப�ம், ெந�க்கத்ைத�ம் இம்ைம��ம்,
ம�ைம��ம் �ைவக்கச் ெசய்வானாக!

அல்லாஹ�ன் ெந�க்கத்ைத�ம், அவ�ைடய இைறச்ெசய்�ைய�ம்,
அவ�ைடய ஏகத்�வத்ைத�ம் உலகத்�ன் ஒவ்ெவா� �ைல�ல்
உள்ளவர்க�க்� ெகாண்� ேசர்ப்பேத, நம்�ைடய �கப்ெப�ய ேநாக்கமாக
இ�க்கேவண்�ம்.ேம�ம், இைறவ�க்காக தாகமாக இ�ப்பவர்க�ைடய
தாகத்ைத த�க்க அந்த �ர் ஊற்�ன் அதாவ� இந்த �ற்றாண்�ன்
இைறெவ�ப்பாட்�னால் உ�வான ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்ைத�ம் அதன் தைலவைர ந�யாக�ம், க�ஃபத்�ல்லாஹ்வாக�ம்,
வ��ல்லாஹ்வாக�ம் இந்�ற்றாண்�ல்  அ�ப்���க்�ன்றான்,

அல்ஹம்��ல்லாஹ்! ஆ�ன்!!!
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ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ைடய பண்�கள், மற்�ம்
�லாயத்�ற்� இைடயான உள்ள ெதாடர்ைபப் பற்� உங்க�க்�
மற்�ம்ெமா� ேகள்� எ�வ� இயல்�தான். இதற்கான
உண்ைமயானப் ப�ல் என்னெவ�ல் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம்
(ஸல்) அவர்க�ன் ப��ரணமான �றந்த பண்�கைளப்
�ன்பற்றாமல் ஒ�வரால் “�லாயத்” என்ற �ைலைய ஒ�ேபா�ம்
அைடய��யா�. ஆகேவ நாம் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்)
அவர்க�ைடய �றந்த இப்பண்�கைள �ன்பற்றாத வைர
“�லாயத்” என்ற �ைல�ன் �லம், அல்லாஹ்�ன் அ�காைமைய
ஒ�ேபா�ம் நம்மால் அைடய��யா�.
 
அதாவ� நாம் ஹஸ்ரத் ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ைடய
�றந்த �ன்மா��ையப் �ன்பற்ற �யற்� ெசய்வதன் �ல�ம்
நம்�ைடயப் பண்�கைளச் �ர்ப�த்�வதன் �ல�ம் மட்�ேம
நம்மால் இைற ெந�க்கத்ைத ��ைமயாக அைடய���ம்.
இதன் �லேம ஒ�வர் 'வ�' என்ற த��ைய அைடய���ம்.

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!


