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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 �ைஹ�த்�ன் க�ஃபத்�ல்லாஹ் (AS) அவர்கள் தஷ்�த் தஅ��
மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ன் “�ஸ்�ம்க�ன் ஒற்�ைம என்ற
தைலப்�ல் (இந்�யா�ல் ேகரளா மா�லத்�ல் மாத்ரா �ல் ைவத்�) ஆற்�ய
��ஆ ேப�ைர: அன்னார் இவ்வா� ெதாடர்ந்தார்கள்.

"�ங்கள் யாவ�ம் ஒன்�பட்� அல்லாஹ்�ன் க�ற்ைற உ��யாகப் பற்�ப்
��த்�க் ெகாள்�ங்கள். ேம�ம், இ�ல் �ங்கள் ��ந்� ேபாய் �டா�ர்கள்.
உங்கள் �� (ெசய்�) ள்ள அல்லாஹ்�ன் அ�ைள �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள்.
�ங்கள் (ஒ�வ�க்ெகா�வர்) எ��களா��ந்�ர்கள். �ன்னர் அவன் உங்கள்
உள்ளங்க�ல் நட்ைப உண்டாக்�னான். எனேவ, �ங்கள் அவ�ைடய
அ��னால், உடன்�றப்� ேபால் ஆ��ட்�ர்கள். �ங்கள் ஒ� ெந�ப்�க்
�டங்�ன் ஓரத்�ல் இ�ந்�ர்கள். �ன்னர், அவன் உங்கைள அ���ந்�
காப்பாற்�னான். இவ்வாேற, அல்லாஹ் உங்க�க்� தன் வசனங்கைள, �ங்கள்
ேநர் வ��ைனப் ெப�ம் ெபா�ட்� �ளக்��ன்றான். " (ஆல இம்ரான்: 3:104)
 
எல்லாம் வல்ல இைறவனா�ய அல்லாஹ் �பஹான�தாலா அவன�
மாெப�ம் அ�ளால் 2000 ஆம் ஆண்�ல் இைறெவ�ப்பா� வரத்
ெதாடங்�ய���ந்� ஜமாத்ேத அஹ்ம�யா-அல் �ஸ்��ன் மற்�ம்
ஜமாத்�ல் ஸ��ல் இஸ்லாத்�ட�ம் அவன் தன்�ைடய வாக்���க�ன்
வல்லைமைய�ம் ஆற்றல்கைள�ம் ெத�வாகக் காட்��ள்ளான். இன்�ம்
��ப்பாக ேகரளா மற்�ம் த�ழ்நாட்�ல் உங்கைள ேபான்ற பல மக்கைள
அவன� க�ஃபத்�ல்லா�ன் உண்ைமத்�வத்ைத�ம் மற்�ம் இந்த
�ற்றாண்�ன் இைறெவ�ப்பா�கள் சம்பந்தமாக �க ெத�வான அவன�
அைடயாளங்கைள ெவ�ப்ப�த்��ம் (உங்கைள) ேநர்வ� ப�த்��ளான்.
மாஷாஅல்லாஹ்!

எல்லா ெப�ைம�ம், �க�ம் ம�ைமக்�ம் உ�த்தவன் அல்லாஹ் ஒ�வேன.!
ேம�ம், அவன் ஜமாத்�ல் ஸ��ல் இஸ்லாைம உ�வாக்�யதன் �லம், 
 இந்�யா��ம்,  உல�ன் பல ப��க��ம் மாெப�ம் ஒ� ஆன்�கப்
�ரட்�ைய ஏற்ப�த்��ள்ளான். இன்�ம், இந்த சத்�யத்�ற்�ம், அவன�
க�ஃபத்�ல்லாஹ்�ன் உண்ைமத்தன்ைமக்�ம் ஆதரவாக�ம்,  அவன�
வல்லைம�ன் மகத்�வத்ைத�ம், ெப�ம் அைடயாளங்கைள�ம், எவ்வா� 
 ெவ�ப்ப�த்�வான் என்பதைன என� அன்�ற்�ற்��யவர்களா�ய   �ங்கள்
�ந்��ங்கள்! 

அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆ�ல் ���ன்றான்:-
"நம்�க்ைகயாளர்கேள! உங்க�ள் தம� மார்க்கத்���ந்� ��ம்�
���ன்றவர், அல்லாஹ் �ைர�ேலேய (அவர்க�க்� ப�லாக )ஒ�
ச�தாயத்�னைரக் ெகாண்� வ�வான்; அவன் அவர்கைள ேந�ப்பான்;
அவர்க�ம் அவைன ேந�ப்பார்கள். நம்�க்ைகக்ெகாண்டவர்க�டம். ப��
காட்டக்��யவர்களாக�ம், �ராக�ப்பாளர்க�டம் க�னமானவர்களாக�ம்
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இ�ப்பார்கள். அவர்கள்  அல்லாஹ்�ன் வ��ல் ெப� �யற்� ெசய்வார்கள்.
�ைற��ேவா�ன் ப�ப்�ற்�ம் அவர்கள் அஞ்சமாட்டார்கள் .இ�
அல்லாஹ்�ன் அ�ளா�ம். இ(ந்)த (அ��)ைன அவன் ��ம்�பவ�க்�
வழங்��ன்றான். ேம�ம், அல்லாஹ் வள�க்ேகா�ம், நன்�
அ�பவ�மாவான் (என்பைத �ைன�ல் ெகாள்ளட்�ம்) (அல் மா�தா 5:55)

இந்த இைறவசனம் (இைற ெவ�ப்பா�) நம்�க்ைக ெகாண்ேடா�க்�
பல்ேவ� வைக�ல் எச்ச�க்ைக ஊட்�ம் வைக�ல் அைமந்�ள்ள�.
��ப்பாக, இக்காலத்�ன் இைறெவ�ப்பாட்�ன் ெதாடக்க காலத்�ல், அதாவ�
ெமா��ய�ல் ஆரம்பக்கட்ட நம்�க்ைகயாளர்க�க்� இ�ந்தைதப்
ேபான்ேற, இப்ேபா�ம் உங்க�க்� பல்ேவ� வைக�ல் ஒ� எச்ச�க்ைகயாக
இ�க்�ற�. எனேவ �க�ம் எச்ச�க்ைகயாக இ�ங்கள். (உங்கள�)
ஈமாைன�ம் இஸ்லாத்ைத�ம் பா�காக்க எப்ேபா�ம் பா�ப�ங்கள். இன்�ம்
��ப்பாக அவனால் உங்க�க்காக அ�ப்�ய அவன� �தரான "அவன�
க�பாவான" இந்த எ�யவ�ன் ��ள்ள நம்�க்ைக�ல் உ��யாக இ�ங்கள்.
ேம�ம் அவன� க�ஃபத்�ல்லா�ன் ைகக�ல் எ�த்�க்ெகாண்ட ைபயத்�ல்
உடன்ப�க்ைக�ல், �ங்கள் எப்ெபா��ம் உண்ைமயாக இ�க்க ேவண்�ம்.
�ச்சயமாக, இ� �க�ம் �க்�யமானதா�ம். 

எ� �கழ்ந்தா�ம், �ங்கள் ஒன்�பட்ட �ஸ்�ம்களாக எப்ேபா�ம் இ�க்க
ேவண்�ம். இன்�ம் நாம் எதைன�ம் ��ந்� �ன்� அைடய ��யா�
என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். உண்ைமயான இஸ்லா�ய அைமப்பாக
ஒன்�பட்டால், அல்லாஹ்�ன் அ��ன் �ல�ம், அவன� மகத்தான
அற்�தத்�ன் �ல�ம், நாம் ெவற்�ைய ேநாக்� அ�வ�க்க ���ம். 

இக்காலத்�ல் இைறெவ�ப்பாட்�ன்   ச�த்�ரத்�ல் இன்� வரலாற்�
ப�ேவட்�ல் ஒ� �றப்�க்��ய நாளாக �ைன�ட்டப்ப��ன்ற� ஏெனன்றால்,
இேத நா�ல் அதாவ� 2003ம் ஆண்� �சம்பர் 6 மற்�ம் 7 ேத�க�ல் தான்
அல்லாஹ்�ன் கட்டைள�ன் ப�, 'இக்காலத்�ன் �ைஹ�த்�ன்' என நான்
என்ைன அ�காரப்�ர்வமாக �ரகடனப்ப�த்�ய நாளா�ம்.      
              
அேதா� மட்�மல்லாமல், �சம்பர் 2003ம் ஆண்�, 6 மற்�ம் 7 ேத� என்ப� என�
இக்காலத்�ன் ம�ஹ் என்ற வாத�ம் உள்ள�. என்ப� ெவ� �ல மக்க�க்�
மட்�ேம ெத��ம். ஏெனன்றால், இைறெவ�ப்பாட்�ன் �தற்கட்ட நம்�க்ைக
யாளர்கைள உ��ப�த்�வதற்காக அல்லாஹ் �பஹான�தாலா என� இந்த
வாதத்ைத 2010ம் ஆண்� வைர மைற�கமாக ைவக்க ெசய்தான். 2010ம் ஆண்�,
ெசப்டம்பர் 10ம் ேத� ெவள்�க்�ழைம அன்�, ஈ�ல் ஃ�த்தர் ேநரத்�ல்,
இக்காலத்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் (ம�ஹ் மவ்��) என�ம், "ஹஜ்�
15ம் �ற்றாண்�ன் �ஜத்�த்" என�ம் என்ைன அ�காரப்�ர்வமாக அ��க்க
கட்டைள��ம் வைர, இ� அந்தரங்கமாக�ம், இரக�யமாக�ம் இ�க்க
ேவண்�ம் என அல்லாஹ் �ட்ட�ட்��க்�ன்றான். அல்ஹம்��ல்லாஹ்,
�ம்மா அல்ஹம்��ல்லாஹ். �ச்சயமாக, அல்லாஹ்�ன் வ�கள் யா�ம்
உண்ைம�ல் அசாரணமானதா�ம். 

ேம�ம், த�ழ்நாட்��ம்,ேகரளா��ம் உள்ள என� அன்�ற்��யவர்களான
�ங்கள், இப்ெபா�� �ன்ேனா�க�ன் இடத்ைத ��த்�ள்�ர்கள். ேம�ம், 
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ேம�ம்,  ஜமாத்�ல் ஸ��ல் இஸ்லாத்�ன் அதாவ� இக்காலத்�ன் இைற
ெவ�ப்பாட்�ன் �ன்ேனா�களாக�ம்  �ங்கள்  ஆ��ட்�ர்கள்.  தற்ெபா��,
உங்கள� நம்�க்ைகைய பா�காப்ப�ல், �ங்கள் ��தல் கவனமாக�ம்
இ�க்க ேவண்�ம். ேம�ம், இஸ்லாத்�ன் க�ற்ைற உங்கள் ைகக���ந்�
ந�வ�ம் �ட்��டா�ர்கள். 

உங்க�ைடய காலத்�ன் �ைஹ�த்�னான, க�ஃபத்�ல்லாஹ்வான,
ந��ல்லாஹ் மற்�ம் ம�ஹான இந்த எ�யவைன  �ங்கள் அைடயாளம்
கண்� ெகாள்வதன் �லம்,  அல்லாஹ்�ன் பார்ைவ�ல்,  இன்� 
 ம�ப்�ற்��ய �ைல�ல்  �ங்கள்  இ�க்��ர்கள். இன்ஷாஅல்லாஹ்,
வாழ்க்ைக�ன் க�னமான,  மற்�ம்  ெமன்ைமயான (அதாவ�, �ரமமான,
மற்�ம் எ�தான)  ேநரங்க�ல்,  அல்லாஹ், மற்�ம் க�ஃபத்�ல்லாஹ்�டம்
ெசய்��க்�ம் ைபயத் உடன்ப�க்ைகக் ��த்� �ங்கள் ஒ�ேபா�ம்
மறந்��டக்�டா�. என்ப� தான், அல்லாஹ்�டம்  என� தாழ்ைமயான
ேவண்�ேகாளாக  இ�க்�ற�.  �ங்கள் இஸ்லாத்�ன் நம்�க்ைகயாளர்கள்
என்ற �ைற�ல் அல்லாஹ்�ட�ம்,   இக்காலத்�ன்  அவன�  �த�ட�ம்,
உண்ைம இஸ்லாம் அதாவ� ஸ��ல் இஸ்லா�ட�ம் ெசய்��க்�ம் �க
�க்�யமான ைபயத் ஒப்பந்தத்ைத என� அன�ற்��யவர்களான  �ங்கள்
ஒ�ேபா�ம் மறந்��டா�ர்கள். �ங்கள் அல்லாஹ், மற்�ம் அவன�
க�ஃபத்�ல்லா�ற்� கட்�ப்பட்� நடங்கள். இதன்�லம், �ங்கள் இம்ைம,
மற்�ம் ம�ைம வாழ்க்ைக�ல் ெவற்�க்��யவர்களாக ஆக்கப்ப��ர்கள்.
இன்ஷாஅல்லாஹ்!

ஜமாத்�ல் ஸ��ல் இஸ்லாத்ைத �ன்பற்�வதன் காரணமாக�ம்,
காலத்�ன் க�ஃபத்�ல்லாஹ் ��ள்ள உங்கள� �ைணப்�ன் காரணமாக�ம்,
�ங்கள் �ரச்�ைனகைள�ம், ேசாதைனகைள�ம் மற்�ம் �ன்��த்தல்
கைள�ம் அைடயமாட்�ர்கள் என்� ஒ�ேபா�ம் �ைனக்கேவண்டாம்.
�ச்சயமாக, �ங்கள் இவற்�ல் எல்லாம் ேசா�க்கப்ப��ர்கள். ஏென�ல்,
அல்லாஹ் உங்கள�   ஈமாைன�ம், உங்கள� ைத�யத்ைத�ம் (அதாவ�,
உங்கள� ஈமா�ற்காக �றைம�ட�ம்,ஆற்ற�ட�ம் உ��யாக �ற்பைத)
�ச்சயமாக ேசா�த்� பார்ப்பான். ம�தன் ேதான்�யக் காலத்���ந்�,
அல்லாஹ், எப்ேபா�ம் உள்ள நைட�ைறையப் ேபான்ேற, அவன் �ய்ைமயான
வர்கைள  �ய்ைமயற்றவர்க���ந்�  த�யாக ��த்� காட்�பனாக
இ�க்�ன்றான். 

அல்லாஹ்�ன் அன்�ற்��ய அ�யார்களான என� அ�ைம ஸஹாபாக்கேள!!!
இஸ்லாம் மார்க்கத்��ம், உங்கள� நம்�க்ைக��ம் �ைலத்� �ல்�ங்கள்.
அல்லாஹ்�ற்� உண்ைமயான உத�யாளர்களாக�ம், உங்க�ல் ஒ�வ�க்
ெகா�வர் உத���பவர்களாக�ம் இ�ந்� வா�ங்கள். உங்கள� சேகாதர
சேகாத�கள் ேதைவ உைடயவர்களாக இ�க்�ம் ெபா��, அவர்கைள ெவ�ம்
ைக�டன் ஒ�ேபா�ம் ��ப்� அ�ப்பா�ர்கள். எவ�ைடய உள்ளம் க�ைண
யால் �ரம்�ய �ைல�ல் அல்லாஹ்�ன் ெபா�ட்� மற்றவர்க�க்காக உத�
���றேதா, அவர் �ச்சயமாக, அல்லாஹ்�டம் �க�ம் ெந�க்கமானவராக
இ�ப்பார். 

"இவ்�லகப் �கைழ ஒ�ேபா�ம் நாடா�ர்கள். இவ்வாறான �கழ்கள் அைனத்தம்
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�க�ம் ���ய�ம், தற்கா�கமான�மா�ம். இதற்� மாறாக, என்�ம்
அ�யாத ம�ைம வாழ்க்ைக�ன் �கழ்கைளேய நா�ங்கள். அ�ல் தான்,
உங்கள� ஆன்மாக்கள் உ��யாக �ைலத்� �ற்பதாக இ�க்�ம்,
இன்ஷாஅல்லாஹ். எவ்�டத்��ம், நல்லைதேய ெசய்�, நல்லைதேய
�ைனத்�, நல்லைதேய பா�ங்கள். ேம�ம், ஒ� �ஸ்�ம் என்ற உங்கள�
நம்பகத்தன்ைம�ல் பா�ப்� ஏற்படாத வைக�ல், உங்கள் சேகாதர
சேகாத�கைள �றந்த �ைற�ல் வ� நடத்த �ய�ங்கள். எவ�ேம ��ைம
ெபற்றவர்கள் அல்ல. எனேவ, �ங்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் இதன்ப� �ந்�த்�ர்கள்!
என்றால்,  அல்லாஹ் அவைர மன்�ப்பைதப் ேபான்ேற, அவ�ம் மற்றவர்கைள
மன்�க்க ேவண்�ம் என்பைத அவர் உணர்ந்� ெகாள்வார். இஸ்லாத்�ல்,
உங்கள் சேகாதர, சேகாத�க�டம் உயர் பண்�கைள�ைடயவர்களாக
இ�ங்கள். அல்லாஹ்�ன் பாைத�ல், ெசல்வத்ைத ெசல��ம் ேபா�, �ங்கள்
வ�யவர்களாக  ஆ����ர்கள். இதனால் �ன்��ந்தைத�ட வ�யவர்கள்
ஆ����ர்கள் என்� ஒ�ேபா�ம் �ைனத்� �டா�ர்கள். அல்லாஹ்�ன்
க�ைண, மற்�ம் அன்ைப எ�ர்பார்த்� தங்கள் ெசல்வத்ைத
ெசல��பவர்க�க்�, அல்லாஹ் அவர்க�ன் ெசல்வத்ைத ேமன்ேம�ம்
பன்மடங்காக அ�கப்ப�த்� த�வான். ேம�ம், அவர்கள் கற்பைன ெசய்�
பார்த்��ப்பைத �ட �க அ�கமாக இ�க்�ம். ஒ�வர், எப்ெபா��
அல்லாஹ்�ற்காக தன� ெசல்வத்���ந்� �யாகம் ெசய்�றாேரா, அந்த
�யாகம் ஒ�ேபா�ம் �ணா� �டா�. இவ்�லக வாழ்க்ைக��ம்,
அதைன�ட �க அ�கமாக  ம�ைம��ம், அல்லாஹ்  அவ�க்காக பா�காத்�
ைவத்��க்�ம் அ�ட்ெகாைடகைள அவன் அ�ந்��ந்தால், அவன் 
 அல்லாஹ்�ற்காக அைனத்ைத�ேம �யாகம் ெசய்ய தயாராக இ�ப்பான்.
எ��ம், அல்லாஹ் உங்க�டம் யாவற்ைற�ம் �யாகம் ெசய்ய�ம்
�ற�ல்ைல. அவன் உங்க�டம், அவன� பாைத�ல் ��� ெசலவ�ப்பதன்
�லம், அவ�ைடய மார்க்கத்ைத (இஸ்லாம்) ேமம்ப�த்த�ம், அவன் ஒ�வைன
ேநாக்��ம், தவ்�ைத (இைறவன் ஒ�வேன) ேநாக்��ம் உலக மக்கள்
யாவைர�ம் வ�நடத்த�ேம ���ன்றான்.

ஆகேவ,என� அன்�ற்��யவர்கேள! �ங்கள் இக்காலத்�ன் இைற
ெவ�ப்பா�, மற்�ம் ஜமாத்�ல் ஸ��ல் இஸ்லா�ன் அ�ர்ஷ்டசா�களாக
இ�க்��ர்கள்.  அவன� பாைத�ல், உங்க�ைடய ேவைலகைள ெதாடர்ந்�
�றப்பாக ெசய்�வா�ங்கள். ேம�ம், �ய ைஷத்தா�ன் தந்�ரங்க�ன்
காரணத்தால், உங்க�ைடேய �ரண்பா�கள் ேதான்�ம் ேபாெதல்லாம், �ங்கள்  
�ைலைமைய ச�ெசய்�, நம்�க்ைக�ல் உங்கள் சேகாதரர்க�டன்
ஒன்�ைணந்�, இஸ்லாம் மார்க்கத்ைத �ன்ைப �ட�ம் உ��யானதாக�ம்,
வ�ைமயானதாக�ம் ஆக்க �யற்� ெசய்யேவண்�ம். இவற்�ல்தான்
இஸ்லாத்�ன் எ�ர்கால�ம் என� அன்�ற்��யவர்களான உங்கள�
இரட்�ப்�ம் இ�க்�ற�.

�ங்கள் அைனவ�ம் அல்லாஹ் வைரய�த்�ள்ள ம�தர்களாக இ�ங்கள்,
அதாவ� அவன் இவ்வைக ம�தர்கைள பற்�க்��ம்ேபா�:-

"அவன் அவர்கைள ேந�ப்பான்; அவர்க�ம் அவைன ேந�ப்பார்கள். "நம்�க்ைக
ெகாண்டவர்க�டம் ப�� காட்டக் ��யவர்களாக�ம், �ராக�ப்பாளர்க�டம்
க�னமானவர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்�ன் வ��ல் 
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ெப��யற்� ெசய்வார்கள். �ைற ��ேவா�ன் ப�ப்�ற்�ம் அவர்கள்
அஞ்சமாட்டார்கள்".

அல்லாஹ் உங்கள் யாவைர�ம்,   அவன் �தான  ேநசத்�ட�ம்,  ��ந்த இைற
அச்சத்�ட�ம்  இவ்வா�   நடக்க உத� ெசய்வானாக! அவேன,  உங்கைள
பைடத்� ப�பா�ப்பவனாக�ம்,  ஒவ்ெவா� உள்ளத்ைத�ம் அ�ந்தவனாக�ம்
இ�க்�ன்றான். 

 இன்ஷாஅல்லாஹ், ஆ�ன்!



இக்காலத்�ல் இைறெவ�ப்பாட்�ன்   ச�த்�ரத்�ல் இன்�
வரலாற்� ப�ேவட்�ல் ஒ� �றப்�க்��ய நாளாக �ைன�ட்டப்
ப��ன்ற� ஏெனன்றால், இேத நா�ல் அதாவ� 2003ம் ஆண்�
�சம்பர் 6 மற்�ம் 7 ேத�க�ல் தான் அல்லாஹ்�ன் கட்டைள�ன்
ப�, 'இக்காலத்�ன் �ைஹ�த்�ன்' என நான் என்ைன அ�காரப்
�ர்வமாக �ரகடனப்ப�த்�ய நாளா�ம். 
 
அேதா� மட்�மல்லாமல், �சம்பர் 2003ம் ஆண்�, 6 மற்�ம் 7 ேத�
என்ப� என� இக்காலத்�ன் ம�ஹ் என்ற வாத�ம் உள்ள�.
என்ப� ெவ� �ல மக்க�க்� மட்�ேம ெத��ம். ஏெனன்றால்,
இைறெவ�ப்பாட்�ன் �தற்கட்ட நம்�க்ைக யாளர்கைள உ��
ப�த்�வதற்காக அல்லாஹ் �பஹான�தாலா என� இந்த
வாதத்ைத 2010ம் ஆண்� வைர மைற�கமாக ைவக்க ெசய்தான்.
2010ம் ஆண்�, ெசப்டம்பர் 10ம் ேத� ெவள்�க்�ழைம அன்�,
ஈ�ல் ஃ�த்தர் ேநரத்�ல், இக்காலத்�ன் வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்
(ம�ஹ் மவ்��) என�ம், "ஹஜ்� 15ம் �ற்றாண்�ன் �ஜத்�த்"
என�ம் என்ைன அ�காரப்�ர்வமாக அ��க்க கட்டைள��ம்
வைர, இ� அந்தரங்கமாக�ம், இரக�யமாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்
என அல்லாஹ் �ட்ட�ட்��க்�ன்றான். அல்ஹம்��ல்லாஹ்,
�ம்மா அல்ஹம்��ல்லாஹ். �ச்சயமாக, அல்லாஹ்�ன்
வ�கள் யா�ம் உண்ைம�ல் அசாரணமானதா�ம். 

 இமா� ம�த� ஹ�ர� மி�ஸா �லா�

அ�ம� (அைல) அவ�க�!   
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