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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹா�க�க்�ம், அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்தப் �ற� ஹஸ்ரத்
ஃக�பத்�ல்லாஹ்(அய்) அவர்கள் தஷ்ஹத் தஅ�� மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா
ஓ�ய  �ன் “உம்மத்�ன் ப��ரண �ன்ேனற்றத்�ற்கான ெசயல்�ைற�ம்
�ரட்��ம்” என்ற  தைலப்�ல் தன� ��ஆப் ேப�ைரைய வழங்�னார்கள்,

 நம�  ேநசத்�ற்க்��ய இைறத்�தர் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�க்�
ஒ� கவைல இ�ந்த�, அந்த கவைலயான� அல்லாஹ்(தபாரக்)�டம்
இர�க�ன் ேபா� �ரார்த்தைன ெசய்�மா� அன்னாைர ��த்��க்க
ைவத்த�.. அன்னார் தம� உம்மத்த்�ன் �ன்ேனற்றத்�ற்காக�ம் பண்�-
நல�ற்காக�ம் அ�கம் கவைலயைடந்தார்கள். "அல்லாஹ்ேவ! என�
உம்மத்ேத, என� உம்மத்ேத!" [யா ரப்� உம்மத்�! (என்� ��!], மன்றா�வ�
அன்னார� வழக்கமா�ம். இ� உண்ைம�ல் நம� பாசத்�ற்��ய இைறத்
�தர்(ஸல்) அவர்கள� ேநசத்�ன் அைழப்�ம் �ழக்க�மா�ம்; அன்னார�
உம்மத் �தான அன்னா�க்��ந்த ஆழமான ேநசமான� அன்னாைர
எப்ேபா�ம் அல்லாஹ்�டம் "உம்மத்�, உம்மத்�" என்� �� �ரார்த்�க்கச்
ெசய்த� – அவநம்�க்ைக மற்�ம் அ�யாைம�ன் ெவ�ப்���ந்�, இந்த
உன்னத ��த்�தர் (ஸல்) அவர்கள் அம்மக்கைள ஒ� ப��ரணமான
நம்�க்ைகைய ேநாக்� வ�நடத்�ச் ெசன்றார்கள், அதற்காக அம்மக்கள் பல
ேசாதைனகைளக் கடந்� ெசல்ல ேவண்���ந்த�, அ� அம்மக்கைள
உ��யான மற்�ம் �ைலயான நம்�க்ைகயாளர்களாக மாற்�ய�. 

இஸ்லா�ய அ�ப்பைட�ல் நாம் உம்மத்(ச�தாயத்)�ன் ப�ணாமம் மற்�ம்
�ரட்�ையப் பற்� ேப�ம்ேபா�, உலகத்�ற்� எ�ராக ேபாரா�வதற்�
ஆ�தங்கைள உயர்த்�, ைக�ெல�த்� அதாவ�, வாள்கள், அல்ல�
�ப்பாக்�கள் அல்ல� ேவ� எந்த ெகாைலகார ஆ�தத்�ன் பயத்�ைனக்
ெகாண்� அல்லாஹ்�ன் ஏகத்�வத்�ன் பக்கம் �ட்�க் ெகாண்� வ�வ�
ேபால் அல்ல.. இந்த �ரட்�ைய உலக வ��ல் அல்லாமல் ஆன்�க வ��ேலேய
அ�கம் ��ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 

இக்காலத்�ன் ஒ� �ஸ்�மாக�ம் க�ஃபத்�ல்லாஹ்வாக�ம், அல்லாஹ்
�னால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அ�யான் மற்�ம் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்)
அவர்கைளப் �ன்பற்�ம் ப��ள்ள அ�யான் என்ற �ைற��ம், உங்கள�
நஃப்ஸ்-ஏ-அம்மாரா என்ற �லங்�ன் �ைல���ந்�, உங்கைள ெவ�ேய
ெகாண்�வந்� ப�ப்ப�யாக உங்கைள, �ங்கள் அல்லாஹ்�டம் �ற்��ம்
��ப்�யைடந்தவா�ம் அல்லாஹ் உங்க�டம் ��ைமயாக ��ப்��ம்
அைட�ன்ற �த்ம�ன்னா என்ற �ைலக்� ப�ப்ப�யாகக் ெகாண்� வ�வ�
அதாவ� உயர்த்�வ�, இந்த சகாப்தத்�ல் என� கடைமயா�ம். இதற்காக, "ஓ,
எங்க�ைடேய ஒ� ஃக�ஃபாத்�ல்லாஹ்  இ�க்�றாேர, நான் அவ�டம்
�ரார்த்�க்கச் ெசால்ேவன். அவ�ைடய �ரார்த்தைனேய எங்க�க்�ப்
ேபா�மானதா�ம்." என்� ��வ� ேபா�மானதாகா�:  இல்ைல! இவ்வா�
ஒ�ேபா�ம் �ந்�க்க ேவண்டாம். அல்லாஹ் உங்கள� இதயத்ைத�ம் அவன�
வ��ல்  �ங்கள் ெசய்�ன்ற �யற்�கைள�ம் பார்க்�றான். 
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��கத்தனமான (நஃப்ஸ்-ஏ-அம்மாரா�ன்) �ைல���ந்� உங்கைள
அகற்�வதற்காக அல்லாஹ் உங்க�ல் ஒ� ெப�ய மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்த
ேவண்�ம், அ�ல் அவ�டன் இணங்� இ�க்க�ம், உங்கள� நம்�க்ைக�ட
�ம் அல்லாஹ் உங்க�க்� ப�ந்�ைரத்த���ந்�ம் மற்�ம் வழங்�யவற்�
��ந்�ம் �ங்கள் ��ப்�யைட�ர்கள். உங்கள் நம்�க்ைக�டன் இணக்கத்
�ல் ஆ�வதற்� உங்கைள வ�நடத்த உங்க�ல் ஒ� ெப�ம் மாற்றம் இ�க்க
ேவண்�ம் அங்� அல்லாஹ் உங்க�க்� ப�ந்�ைரத்த, வழங்�யைத ெகாண்�
�ங்கள் ��ப்� அைட�ர்கள்.

உங்க�க்காக �ரார்த்தைன ெசய்ய க�பாத்�ல்லாஹ்�டம் ேகட்ப�
உண்ைம�ல் ஒ� ெப�ய நல்ெலா�க்கம், ஆ��ம் �ங்க�ம் அல்லாஹ்�ன்
பாைதைய ஒ�ேபா�ம் ைக�ட்��டக்�டா�. இந்த �ரபஞ்சத்�ன் ரப்�ன்,
இைறவ�ன் கத�ற்� �ன் �ங்கள் ஒ� �ச்ைசக்காரராக இ�க்க ேவண்�ம். 
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�ன் உம்மத் இன்� பல ���களாக�ம்,
உட்���களாக�ம் ��ந்�ேபாய்�ட்ட� ஏெனன்றால் அதற்� காரணம்
அவர்கள் நம்�க்ைக�ன் சாராம்சத்�ன் அந்த சா�ைய இழந்�ேபாய்
�ட்டார்கள், அதனால் அவர்கள் அல்லாஹ் மற்�ம் அவன� �தர் (ஸல்)
அவர்க�ன் �தான நம்�க்ைகக்� உண்ைம�டன் நடந்� ெகாள்ள�ல்ைல.
அல்லாஹ் தன� பைடப்�கள் அவைன வ�பட�ம், அவைன மட்�ேம
வணங்க�ம், ஒ� நல்ல எ�ர்காலத்�ற்காக அவன� வ�காட்�தைலத்
ேத�க்ெகாள்ள�ம் அவன் ��ம்��றான். ைஷத்தா�ட��ந்� எவ�ேம
��பட்டவர்களாகேவா அல்ல� பா�காக்கப்பட்டவர்களாகேவா இல்ைல.
ைஷத்தான் எப்ேபா�ம் ஆஜரா� நம்�க்ைகயாளர்கைள தவறாக
வ�நடத்�ட�ம் அவைர �ைமைய ெசய்�ட�ம் �ண்����றான், அதன்
�ன்னர் நம்�க்ைகயாளர் அதற்காக மனம்வ�ந்� அல்லாஹ்�டம் ��ம்�
அவ�டம் பாவமன்�ப்ைபத் ேத��றார். உண்ைம�ல்,அல்லாஹ்ேவ
மாெப�ம் மன்�ப்பாளன் ஆவான்.அவன் மன்�ப்ப�ப்பைதப் ேபான்�
எவ�ம் மன்�க்க மாட்டார்கள். ஒ�வர் அவ�க்� மட்�ேம அஞ்� �ைமைய
�ட்�ம் �ல�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.. அதன் காரணமாக �வர்க்கத்�ன்
ேதாட்டங்கள் அவ�க்� வழங்கப்பட்� �டலாம்.

இன்�, ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் உம்மத் தன்ைன �க�ம்
�ரமத்�ல் இ�ப்பைத காண்�ற�, ஏெனன்றால் அ� அல்லாஹ்�ன் க�ற்ைற
�ட்�ச் ெசன்�, உலக ெசல்வம், இன்பம் மற்�ம் ஈர்ப்�க�ன் ைகக�ல்
ஆ�தைலப் ெப��ற�.ஆனால் அதற்காக நாம் ெசயலற்� ேபாய் இ�க்க
ேவண்�ம் �ழ்�ைல �ர்ெகட்� ேபாய்�டட்�ம் என்ப�தான் அர்த்தமா?
இல்ைல!

�ைம யாைர ேவண்�மானா�ம் �ண்டலாம். எவ�ம் �ைறபாடற்றவர்களாக
இல்ைல, ஆ��ம் உங்க�ல் �க�ம் கண்�யத்�ர்க்��ய நபர் யாெரன்றால்,
எவர் தன� தவைற ஒப்�க்ெகாண்டவராக�ம், ைஷத்தான் அவைரப் பார்க்�ம்
ேபா�, அவ�ட��ந்� தப்� ஓ��ன்ற அத்தைகய ஒ� வ��ல் தன�
வாழ்க்ைகைய மாற்ற க�ம்�யற்� ேமற்ெகாள்பவேர ஆவார், ஏெனன்றால்
அவன் (ைஷத்தான்) சர்வவல்லைம�ன் அைடயாளத்ைத-�த்�ைரைய அந்த
ம�த�ல் காண்�றான். ஒ� நபேரா அல்ல� ஒ� உம்மத் ஒட்� ெமாத்தமாகேவா
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அல்லாஹ்�ன் அைடயாளம் அவர்கள் ��, அதாவ� தம்�� ப�ந்��ப்பதற்�
க�ைமயாக �யற்� ெசய்தால், �ற� எவ�ம் ைஷத்தா�ன் அ�ச்�வட்ைடப்
�ன்பற்�ச் ெசல்ல மாட்டார்கள். �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள்! ஒ� ேசாதைன
வ�ம்ேபா�, நம்�க்ைகயாளர்கள் இதனால் பா�க்கப்ப��றார்கள், அதன்
�ன்னர் அல்லாஹ்�ன் கண்க�ல் �ற்றவா�கள் என்� க�தப்பட்டவர்கள்
எ�ர்காலத்ைத ேமம்ப�த்�ட அல்லாஹ் இந்த �ழ்�ைலையப் பயன்ப�த்�
�றான். அந்த மக்க�ன் நம்�க்ைக�ன் எ�ர்காலத்ைத �றப்பாக்�ட�ம்,
அவர்க�ன் தவ�கைள�ம் பாவங்கைள�ம் உணரச் ெசய்�ட�ம்,
வாழ்க்ைக�ல் ேநர்மைறையத் த�வ அைனத்� எ�ர்மைறகைள
�ட்��ட�ம் இத்தைகய �ழ்�ைலைய அவன் பயன்ப�த்��றான். இதற்�
காரணம் இஸ்லாம் என்ப� அைனத்� ேநர்மைறகைள�ம் பற்�யதா�ம்.
அைனத்� �ஸ்�ம்க�ம் தன� சேகாதரர்கள் மற்�ம் சேகாத�கைள
இ�வாகப் பார்ப்பைத �ட்� �ட்� ஒேர ேநாக்கத்�ற்காக ஒன்� ேச�ம் ேபா�
தான் உம்மத் ெச�த்� ஓங்�ம். - அந்த ேநாக்கமான� மற்ற நம்�க்ைகயாளர்
க�ன் ��க்கைள ந�க்க ேவண்�ம் என்� அர்த்தத்�ல் அல்லாமல்,அதற்�
மாறாக உல�ல் அல்லாஹ்�ன் ஏகத்�வத்ைத �ைலநாட்ட�ம், மக்கைள
அவைன ேநாக்� மட்�ேம வ�நடத்�ட�ம் �ண்�ம் ஒன்�ைணக்க ேவண்�ம்
என்பதா�ம். இஸ்லாம் என்ப� அைனத்ைத�ம் ெகா�ப்ப� மற்�ம் ப�ர்வ�,
அன்ைபக் ெகா�ப்ப�ம் மற்�ம் அன்ைபப் ப�ர்ந்� ெகாள்வ�ம் ஆ�ம்.

அந்த �ைல�ல் நம� உன்னத ந� ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கள்
ப��ரணமான �ன்மா�� ஆவார்கள்.அவர்கள� க�ைணயான� பல
இதயங்கைள�ம் ெவற்�ெகாண்ட�. ஆண்கள், ெபண்கள் மற்�ம்
�ழந்ைதக�ம் மா�னார்கள்.அவர்க�ன் ஆன்�கம் மலர்ந்த�.,அல்லாஹ்
உங்கள் அைனவ�க்�ம் �வர்க்கத்ைத இன்� ஒ� தட்�ல் வழங்�ம் ேபா�
�ற� எதற்காக, �ங்கள் �ல�ச் ெசன்� உங்கள் ���கைள ��ப்�க்
ெகாள்��ர்கள்?

சேகாதரர்க�க்�ள் ஏன் சண்ைட�ட்�க் ெகாள்�றார்கள்? அங்� ஏன்
�றம்ேப�தல் இ�க்�ற�? ஒ� �ஸ்�ம் தன� சேகாதர�ன் ெகௗரவத்ைத�ம்
கண்�யத்ைத�ம் எதனால் ��த்�த் தள்��றார்? உண்ைம�ல் ஒ�
நம்�க்ைகயாளர் மற்ெறா� நம்�க்ைகயாள�ன் கண்ணா� ஆவார் (�ஸ்�ம்).
ஒ� நம்�க்ைகயாளர் தவ� ஏேத�ம் ெசய்தால்,�ன்னர் அவர� மற்ற �ஸ்�ம்
சேகாதரர் அவர� தவ�கைள அைம�யாக ஒ� கண்ணா�ையப் ேபான்� எந்த
ஒ� ெபா�வான ேக��ம் அவம�ப்�ம் இன்� அவ�க்� அதைனக்காட்�ட
ேவண்�ம். அந்த சேகாதர�ம் தான் ெசய்த தவைற ��ந்� ெகாண்� தன்ைன
�ர்��த்�க் ெகாண்டால், அ� உண்ைம�ல் அவ�க்� நல்லதாக இ�க்�ம்,
இல்ைலெயன்றால், தன� அ�ச்�வட்���ந்�, அல்லாஹ்�ன் கட்��ல்
இ�ந்� �க்�,அத்தைகய நபைர அல்லாஹ் ைகயா�வான், [�ஸ்ப்
அல்லாஹ்].

அ� ஒ� நபராக இ�ந்தா�ம், அல்ல� �� உம்மத்தாக  இ�ந்தா�ம் ச�,
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள், அவர்கைளப் �ன்பற்�பவர்க�டன்
ெதாடர்�ைடய எல்லாவற்�ற்�ம் �க�ம் கவைலப்ப�பவர்களாகேவ
இ�ந்தார்கள் அவர்கள் ேநரான பாைத�ல் �ைலத்��க்க�ம் ைஷத்தானால்
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�ண்டப்படாமல் இ�க்க�ம், ேம�ம் அல்லாஹ் அவர்க�டத்�ல் நம்�
ஒப்பைடத்த நம்�க்ைகக�க்� எப்ேபா�ம் அவர்கள் உண்ைம�டன்
நடந்�ெகாள்வதற்காக�ம் ந�(ஸல்) அவர்கள் இர�ம் பக�ம் அவர்க�க்காக
அதாவ� மக்க�க்காக �ரார்த்தைன ெசய்�வந்தார்கள். ஒ� ம�த�க்கான
இந்த கடைம�ல் அவன� நம்�க்ைக என்ப� அல்லாஹ் மற்�ம் இஸ்லாத்�ன்
அைனத்� ேகாட்பா�க�ன் �� நம்�க்ைக ெகாள்வ�ம் மற்�ம் அேத ேபான்�
அவர� ��ம்பத்�ற்�ம் அவ�க்�மான அவர� கடைமக�ல் அவர் தன்
எண்ணங்கைள�ம் ெசயல்கைள�ம் �ய்ைமயாக ைவத்��க்க ேவண்�ம்.
எண்ணங்கள் மற்�ம் ெசயல்க�ல் தங்கைள �ய்ைமயாக ைவத்�க்ெகாள்ள
க��யற்� ெசய்�ம் அத்தைகய நம்�க்ைகயாளர்கள், அல்லாஹ்�ன் வாச�ல்
தங்க�ன் �ைலநாட்�தல் �லம் அல்லாஹ்�ன் கத�ல் ஒட்டப்பட்�,
ஒன்�யவர்களாக அவன� இரட்�ப்�ற்காக அவ�டம் ெதாடர்ந்� மன்றா�
பவர்கள், இ���ல் ெவற்� ெப�வார்கள், அவர்கேள ெவற்�யாளர்கள்
ஆவர்.இந்த மக்கைளத் தான் அல்லாஹ் க�ைண�டன் பார்க்�றான், ேம�ம்
அவர்க�ன் வாழ்க்ைகைய எத்தைகய வ��ல் மாற்��றான் என்றால்
அவர்கள் �ண்�ம் �றந்தைத ேபான்� அவர்க�ன் எண்ணங்கள் மற்�ம்
ெசயல்க�ல் �ய்ைமயாக இ�க்�றார்கள். அவரக�ன் �ந்ைத�ல் இ�ந்த
�ைமகள் அைனத்�ம் அ�க்கப்பட்� இந்த வாழ்��ம் ம�ைம��ம் ஒ�
நல்ல எ�ர்காலத்�ற்காக இப்ேபா� நல்ல �ஷயங்கள் மட்�ேம அவர்க�ன்
�ந்தைனக�ல் ப�யப்பட ���ம் என்பைதப் ேபான்றதா�ம்.

 எனேவ, ஹஜ்ரத் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கேள அந்த ரஹ்மத்�ல்-�ல்- ஆல�ன்
ஆவார்கள். அைனத்� உலகங்க�க்�ம் அ�ள்ெகாைட ஆவார்கள். அவர்கள்
மக்க�ன் இதயங்கைள, �லங்�க�ன் �ைல���ந்� நம்�க்ைக
ெகாண்டவர்களாக  மாற்�வ�ல் ெவற்� ெபற்றார்கள். அந்த மக்கள்
அல்லாஹ்�க்�ம் அவன� �த�க்�ம் தங்க�ன் வாழ்ைவ �யாகம் ெசய்யத்
தயாராக இ�ந்தார்கள்.

 எனேவ, இஸ்லாத்�ன் �ன் என்ப� பாவத்�ல் உள்ள தங்க�ன் கடந்த கால
ேசாகமான வாழ்க்ைககைள �றந்தள்� �ட்�, மனந்��ம்��ம், 
 அல்லாஹ்�ன் உல�ன் பக்கம் அைழப்பதற்� தங்கைள நல்ெலா�க்கத்�ன்
�ன்மா��யாக மாற்�க் ெகாள்ள�ம் தயாராக இ�க்�ம் அந்த பக்தர்கைள
நா��ற�. பாவங்கைள�ம் தவ�கைள�ம் ெசய்த ேபா��ம் தங்க�ன்
�ற்றங்கைள உணர்ந்� தங்க�ன் வாழ்ைவ �றந்தைவயாக மாற்ற க�ம்
�யற்� ெசய்பவர்க�ன் இதயங்க�ன் �� அல்லாஹ் அ�ள் ���றான்.
ஆன்�க �ஷயங்க�ல் �ன்ேனற்றம் என்� க�தப்ப�வ�, ஒ�
நம்�க்ைகயாளேரா அல்ல� நம்�க்ைகயற்றவேரா �ட அல்லாஹ்�ன்
உண்ைமயான ��ல் நம்�க்ைகைய�ம் இைற பக்�ைய�ம் ெப��ன்றார்,
ேம�ம் அல்லாஹ்�ன் வ��ல் உத�வதற்� �றந்த நடத்ைத�ன் �லம்
இஸ்லாத்�ல் தன்ைன ப��ரணமாக்�ட, ��ைமப்ப�த்�ட க�ம்�யற்�
ேமற்ெகாள்�ன்றார்.

உண்ைம�ல் நல்ல நடத்ைத ெப�ம் ெவ�ம�கைளப் ெப��ற�. நல்ல
நடத்ைத மற்றவர்கைள உங்க�டம் ஈர்க்கச் ெசய்�ற� ேம�ம் அவர்கள்
உங்க�டம் ஈர்க்கப்ப�ம்ேபா�, அவர்கள் இஸ்லாத்�ன் பக்கம் ஈர்க்கப்ப��றார்
கள். இஸ்லாம் �ைலநாட்�வதன் பக்கம் அவர்கள் ஈர்க்கப்ப��றார்கள்.
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ஏெனன்றால் �ங்கள் உங்கள் நல்ல நடத்ைத�ன் �லம் இஸ்லாம் எதற்காக
�ைலநாட்டப்பட ேவண்�ம் என்பைத ெசயல்ப�த்��ன்�ர்கள். ஆனால்
நம்�க்ைகயாளர் அல்லாஹ்�ன் கட்டைளகைள �ட்� �ல�னால்,
ைஷத்தான் அவ�டன் நட்�க் ெகாண்� அவைர ச�யான பாைத���ந்�
�ல�ச் ெசல்ல ைவத்���வான். அந்த ேநரத்�ல், அவர் ��ள்ள
அல்லாஹ்�ன் அ�ட்கைள அவர் இழந்����ன்றார்.

 எனேவ, ஜமாத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ல் உள்ள என� ஸஹாபாக்க�ம்
மற்�ம் �ஹம்ம�ய உம்மத்�ன் அைனத்� �ஸ்�ம்க�ம் அல்லாஹ்�க்�ம்
இஸ்லாத்�ற்�ம் ெசய்யேவண்�ய உங்கள் கடைமகைள �ங்கள் ஒ�ேபா�ம்
மறக்கக்�டா�. 

இஸ்லாம் உங்கள் ��க்ேகாளாக இ�க்க ேவண்�ம், அதாவ� அல்லாஹ்�க்�
��ைமயான சமர்ப்�த்த�ம் மற்�ம் உங்கள் �ழ�ல் உள்ள அைனத்� சம
���னர்க�க்�ம் ��க்க�க்�ம் இைடேய அைம�ைய�ம் ��தைல�ம்
பரப்�தல் ஆ�ம். உங்கள் அன்றாட வாழ்�ல் இஸ்லாம் ெசயல்ப�த்தப்பட்�
நைட�ைறப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். அப்ேபா�தான், இந்த இஸ்லா�ய
�ைள� பல்ேவ� வ�க�ல் ஒ��ன் க�ர்கைள �ர�ப�க்�ன்ற ஒ�
�க்ேகாண கண்ணா�ையப் ேபான்� ஒ�வர் மற்�ம் அைனவ��ம்
�ர�ப�க்�ம்.அைனத்� நம்�க்ைகயாளர்க�ம் உண்ைம�ல் ஒேர மா��
இல்ைல, ஆனால் அைனவ�ம் நம்�க்ைகயாளர்கள். ேம�ம் அல்லாஹ்�ன்
பார்ைவ�ல் அவன� ��ப்�க்�ம் ம�ழ்ச்�க்�ம் �க ெந�ங்�ய �ைலக்�
உங்கைள உயர்த்த �ங்கள் அைனவ�ம் க�ம்�யற்� ெசய்ய ேவண்�ம்.

��ைமயான வளர்ச்�க்காக �ங்கள் அைனவ�ம் க�ம் �யற்� ெசய்ய
ேவண்�ம் அதனால் அைனத்� �தர்க�ன் ப��ரணமானவர் மற்�ம்
�த்�ைரயானவரான ,ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் ப��ரணமான
உம்மத்தாக �ங்கள் ஆ����ர்கள்.

இஸ்லாத்�ன் ��த ந�(ஸல்) அவர்க�ன் சஹாபாக்க�க்�, ேதாழர்க�க்�
அல்லாஹ்�ட��ந் � பல ேசாதைனக�க்�ம் கண்டனங்க�க்�ம் �ற�,
அவர்க�க்� அைத ெசய்ய ��ந்த� என்றால் அவர்க�ல் பலர் இைற
இன்பத்�ன் �ைலகைள அைடவ�ல் ெவற்� ெபற்றனர். அல்லாஹ்�க்�ம்
அவ�ைடய �த�க்�ம் அல்லாஹ்�ன்   �ய்ைமயான மார்க்கத்�ற்�ம்
அதாவ� இஸ்லாத்�ற்�ம் தங்கள் உ�ைர ெகா�க்க அவர்கள் தயாராக
இ�ந்தனர்.

அல்லாஹ்�ன் ��ம் அவன் �த�ன் ��ம் கவனம் ெச�த்த தங்க�ன் ச�ர
ஆைசகைள �ன்�க்� தள்� ��ம் ேபா�ம் மற்�ம் ஒ� உண்ைமயான
இைற பக்��ள்ள ஆன்�க �ரட்�ைய அேர�யா��ம் அதன் �ைளவாக
உல��ம் ெகாண்� வ�வ��ம் அவர்கள் ��ைமயாக ஆன்�கத்�ன்
ேவெறா� �ைல�ல் இ�ந்தார்கள்.

இதைனேய இைற நம்�க்ைக அைழக்�ற�. இ� உங்கைள இைறபற்�க்காக
அைழக்�ற�. ஒ� உண்ைமயான இைறவ�ன் ��ள்ள உங்கள் அன்�க்காக
இ� உங்கைள அைழக்�ற�
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அவ�ைடய வ�பாட்�ல் அவ�க்� எந்த இைண�ம் இல்ைல. இ�
�யாகத்�ற்� அைழக்�ற�. இ� க�ைணக்காக அைழக்�ற�. இ� ஒற்�ைம
மற்�ம் சேகாதரத்�வத்�ற்காக அைழக்�ற�. அ� ம�த �லத்ைத ம�தா�
மானத்ேதா�ம் உங்கள் சக ம�தர்க�ட�ம் உண்ைமயாக இ�ப்பதற்�ம்
அைழக்�ற�. அ� சமத்�வம், ேநர்ைம மற்�ம் ��க்காக அைழக்�ற�. அ�
ேநர்ைமக்காக அைழக்�ற�. �ங்கள் அ�ந்��ந்தால் மட்�ேம, ப��க்�
�ங்கள் அல்லாஹ்�ட��ந்� ெப�ம் அன்� அதற்�த் த�� உைடய�.
இஸ்லாத்�ன் உண்ைமயான ேநாக்கத்ைத ��ந்� ெகாண்டவர்கள் அதன்
�ைறைவ ேநாக்� அ�வ�ப்பவர்கள் ஆவார்கள். ��ந்� ெகாள்வைத
இழந்தவர்கைளப் ெபா�த்த வைர�ல்,அவர்கள் எல்லா அ�ட்கைள�ம்
இழக்�றார்கள். நம்�க்ைக�ன் சாரம் எப்ேபா�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.
அைனத்� ேசாகங்க�ம் ம�ழ்ச்�யாக மாற்றப்பட ேவண்�ம்.

�ங்கள் அல்லாஹ்�ன் ேநாக்கத்�ற்காக ஏதாவ� ெசய்�ம்ேபா�,அ� உங்கள்
இதயங்க�ல் ம�ழ்ச்�ைய வளர்க்�ம்.அல்லாஹ்�ன் ேநாக்கத்�ற்கான இந்த
ேவைல ��ந்த ம�ழ்ச்�ையக் ெகாண்�வ�ம்.

இந்த உலக�ம் அ� உங்க�க்� ெகாண்�வ�வ�ம் சந்ேதாஷம் என்�
�ைனக்கா�ர்கள். இல்ைல! ம�ழ்ச்� என்ப� உங்க�டம் உள்ளைத இந்த
உல�ற்� ெகா�க்�ம்ேபா� உள்ள� அதனால் �ங்கள் அல்லாஹ்�ன்
க�ைண��ம் ம�ழ்ச்���ம் அ�ம�க்கப்படலாம் . நம� உன்னத ந�
ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் உம்மத் இன்� இைத உணர்ந்�
ெகாண்டால், அ� �ன்ேனற்றத்���ந்� �ன்ேனற்றத்�ற்� ெசல்�ம்.
ஆனால் அைனத்� �ஸ்�ம்க�ம் தங்கைள ஒேர சேகாதரத்�வத்�ன்
அ�ப்பைட�ல் �ைனக்க ேவண்�ம்.

 உம்மத் என்ப� இதைனேய ��க்�ற�. �ங்கள் அைனவ�ம் ஒன்றாக இ�க்க
ேவண்�ம். நாம் ஒன்றாக இ�க்க ேவண்�ம். ஒேர உம்மத் (உம்மத்-இ-வா�தா).
தாங்கள் ஒேர ச�கம்,ஒேர வர்க்கம், ஒேர சா�, அதாவ� த�த்�வமான
இைறவனான அல்லாஹ்�ன் ச�கம், அல்லாஹ்�ன் உம்மத், அல்லாஹ்�ன்
மக்கள் என்� அைனத்� ம�த �லத்ைத�ம் உணரச் ெசய்வேத உம்மத்-இ-
�ஹம்ம�ய்யா�ன் உண்ைமயான ேநாக்கம் ஆ�ம்.

ஒ�வ�க்ெகா�வர் சண்ைடப் ேபாட்�க் ெகாண்� ெவ��ண்�கள் மற்�ம்
ைவரஸ்கைள ���வதற்கான ேநரம் இ�வல்ல.  �ங்கள் அைனவ�ம்
அல்லாஹ்வால் அ�க்கப்பட ேவண்�ய உங்கள் அைனவ�க்�மான ேநரம் இ�.
�ங்கள் உங்கைள அல்லாஹ்�ல் இழக்க ேவண்�ம் அதனால் ��ப்பப்பட்�
அவன் ��ப்பத்�ற்� உங்கைள சமர்�த்� ேம�ம் இந்த சமர்ப்�த்த�ல்
இ�ந்� ம�ழ்ச்�ையப் ெபற�ம் உங்களால் ���ம். ஒ�வைரெயா�வர்
�ற்றம் சாட்�, ஒ�வ�க்ெகா�வர் �� அ�க்ைக �ச ேவண்�ய ேநரம் அல்ல
இ�. ஒ�வர் �� ஒ�வர். இ� மனந்��ம்�தல் மற்�ம் மன்�ப்�க்கான ேநரம்
ஆ�ம்;
 
எ�ந்� ஒ� ��ய உலகத்ைத ஒ� ஆன்�க உலகத்ைத உ�வாக்க ேவண்�ய
ேநரம் இ�, இந்த ஆன்�க �ரட்� என்ப� உலகத்�ன் உண்ைமயான இைற
நம்�க்ைக�ன் ெவற்�ைய ேநாக்� உள்ள உங்கள் பங்க�ப்ைப சார்ந்� பல
வ�க�ல் வர ���ம்.
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தங்கள் இ�ப்�ன் ஒவ்ெவா� இைழ�ட�ம் அல்லாஹ்�ன் ேநாக்கத்�ற்காக
உத� ெசய்பவர்கள் அ�ர்ஷ்டசா�கள் ஆவார்கள்.வானவர்கள் அவர்கள் ��
இறங்� அவர்க�க்� அ�ள் ��வர், ேம�ம் அவர்களால் உலைக வ�நடத்த
���ம், ஏெனன்றால் அவர்கள் நன்ைமையக் ெகாண்� �ைமைய �ரட்ட
க�ம்�யற்� ெசய்�றார்கள். அவர்கள் நல்லைதப் பார்க்க�ம், நல்லைத
ெசய்ய�ம், அவர்கள் ெசல்�ம் எல்லா இடங்க��ம் ம�ழ்ச்�ைய பரப்ப�ம்
க�ம் �யற்� ெசய்�றார்கள்.அவர்கேள இந்த உல�ல் இைற ஒ� மற்�ம்
நம்�க்ைக�ன் க�ர்கள் ஆவார்கள்.

இஸ்லாம் என்ப� நம்�க்ைக, மன்�ப்ப� மற்�ம் �றப்பாக இ�ப்பதற்�
க��யற்� ெசய்வைதப் பற்�யதா�ம். இஸ்லாத்�ன் சாரத்ைத உங்க�க்�
வழங்க இந்த உல�ல் க�ஃபத்�ல்லாஹ் வந்�ள்ளார்கள் அதனால் இஸ்லாம்
உங்கள் �� ஒ�  �ைமயாகா�, மாறாக இைற அன்�ன் �ற�கைளக் ெகாண்ட
அ� உங்கைள பறக்க ைவக்�ற�. �ங்கள் இஸ்லாத்ைத உண்ைமயாக�ம்
��ைமயாக�ம் ஏற்�க்ெகாண்டால், �ங்கள் தான் இந்த உலைக ெவல்பவர்கள்
ஆ�ர்கள். �ங்கள் உண்ைமயான ஆட்�யாளர்களாக இ�ப்�ர்கள். ஆனால்
ேபராைச, ஆணவம் மற்�ம் அைனத்� வைகயான �ைமக�ம் உங்க�ட
��ந்� இஸ்லாத்�ன் �ச்ைசப் ப�த்�க் ெகாண்டால், �ங்கள் ேதாற்றவர்கள்
ஆ�ர்கள். �ன்னர் அல்லாஹ்�ன் ம�ழ்ச்�ையப் ெபற க��யற்� ெசய்�ங்கள்,
உங்கைளச் �ர்��த்த க�ம்�யற்� ெசய்�ங்கள்
 
இதனால் உங்கைளச் �ற்��ள்ள உலகத்ைத உங்களால் �ர்��த்த ���ம்.
மற்றவர்கைள �ர்��த்த �ற்ப�வதற்� �ன்� �ங்கள் உண்ைம�ேலேய
�ஸ்�ம்களாக மாற ேவண்�ம்; இல்ைலெய�ல் எஜமானன் தன�
மாணவர்க�க்� எைத�ம் கற்�க்க ��யா�.

க�ஃபாத்�ல்லாைவப் ெபா�த்தவைர, அவ�ைடய ஒேர எஜமானர் அல்லாஹ்
ஆவான் மற்�ம் அவர் அல்லாஹ்வால் ஆளப்ப��றார். எனேவ, நான்
உங்க�க்� நல்ல உபேதசங்கைள வழங்க�ம் ச�யான ���கைள எ�க்க
உங்க�க்� உதவ�ம் இங்� நான் உள்ேளன் அதனால் �ங்கள் உங்கள்
ஈமாைன�ம் இஸ்லாத்ைத�ம் ேநர் வ�ப்ப�த்த ���ம் ேம�ம் ஒவ்ெவா�
வைக��ம் உண்ைமயான �ஸ்�ம்களாக இ�க்க ���ம்.

 நாம் �ந்�க்�ம் ேபா�,   நாம் ஒ� சேகாதரத்�வத்�ன் அ�ப்பைட�ல் �ந்�க்க
ேவண்�ம். இஸ்லாத்�ல் நாம் ஒன்றாக இ�ந்� நம்�க்ைகைய �ைதக்�ம்
அைனத்� �ைமகைள�ம் அகற்ற ேவண்�ம். உண்ைமயான ெவற்�யாளர் யார்
என்றால் சாத்தாைன கடந்� அவ�ல் அவ�க்� (சாத்தா�க்�) எந்தப் பங்�ம்
இ�க்காதப� ெசய்பவர் ஆவார். அவர� இதயம், ஆன்மா, மனம் மற்�ம் உடல்
ஆ�யைவ அல்லாஹ்�ன் இ��ப் பா�காப்�ன் �ழ் வ��ன்றன.
அதனால்தான் அல்லாஹ்�டன் ெதாடர்ைப ைவத்��ப்ப� �க�ம்
�க்�யமான� ஆ�ம். அல்லாஹ் அைனத்ைத�ம் ேகட்கக்��யவ�ம்
அைனத்ைத�ம் பார்க்கக்��யவ�ம் ஆவான். அவன் அைனத்ைத�ம்
அ��ன்றான் ேம�ம் அவனால் ஒ� �ழ்�ைலைய �றந்ததாக மாற்ற ���ம்.

நம் அன்பான �தர் �ஹம்மத் (ஸல்) அவர்க�ன் உம்மத் அதாவ� நாம்,
�ந்ைதயக்கால, இன்ைறய, நாைளய �ஸ்�ம்கள் நம் வாழ்�ன் ஒவ்ெவா� 
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காலகட்டத்�ேலா அல்ல� �ைல�ேலா இஸ்லாம் �ர�ப�க்கக் ��ய
அள�ற்� ���ல் பாவப்பட்ட வாழ்ைவ சம�ைலப்ப�த்த க��யற்�
ெசய்யலாம். �ஸ்�ம்கள் ஒ�வ�க்ெகா�வர் நல்ல கண்ணா�களா�,
�ர்��த்தத்ைத ெதாடர்ந்� ெசய்�, உல�ல் மாெப�ம் ஆன்�க �ரட்�ைய
ெகாண்� வர ேவண்�ம். ஒ� ெபா�வான இலக்ைக ேநாக்� 

உண்ைம��ம் ேநர்ைம��ம் நம்�க்ைக�ட�ம் அன்�ட�ம் அல்லாஹ்
�ன் பக்கம் அைனத்� மக்கைள�ம் வ�நடத்த, மன� மற்�ம் ஆன்மா�ன்
ேநர்மைறயால் எல்லா எ�ர்மைற�ம் மாற்றப்ப�ம் ேபா� இ� �க�ம்.

இந்த உன்னத ேவைலக்காக, �ங்கள் அைனவ�ம் உங்கள் ப��ல்
இைணந்��க்க�ம் கவனம் ெச�த்த�ம் ேவண்�ம் ேம�ம் சாத்தான் உங்கள்
சேகாதரத்�வத்ைத உைடக்க அ�ம�க்கா�ர்கள். இஸ்லா�ய சேகாதரத்�வம்
��தமானதாக இ�க்க ேவண்�ம். அப்ேபா�தான் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� (ஸல்)
அவர்க�ன் �ரார்த்தைன உணரப்பட ���ம் அ�ல் அவர்கள� உம்மத்
அல்லாஹ்�ன் அ��ப்��ல் இ�ந்�ம் நரகத்�ல் இ�ந்�ம் பா�காக்கப்
பட்� அல்லாஹ்�ன் ம�ழ்ச்��ன் �வர்கங்க�ல் வரேவற்கப்பட ���ம்
என்பதா�ம். இன்ஷா அல்லாஹ். ஆ�ன், �ம்மா, ஆ�ன், யா ரப்�ல் ஆல�ன்.
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http://xn--4kco8btf0a4iza7hg.xn--xkc2ewb2a3e/


இஸ்லாம் என்ப� நம்�க்ைக, மன்�ப்ப� மற்�ம் �றப்பாக
இ�ப்பதற்� க��யற்� ெசய்வைதப் பற்�யதா�ம்.
இஸ்லாத்�ன் சாரத்ைத உங்க�க்� வழங்க இந்த உல�ல்
க�ஃபத்�ல்லாஹ் வந்�ள்ளார்கள் அதனால் இஸ்லாம் உங்கள்
�� ஒ� �ைமயாகா�, மாறாக இைற அன்�ன் �ற�கைளக்
ெகாண்ட அ� உங்கைள பறக்க ைவக்�ற�. �ங்கள் இஸ்லாத்ைத
உண்ைமயாக�ம் ��ைமயாக�ம் ஏற்�க்ெகாண்டால், �ங்கள்
தான் இந்த உலைக ெவல்பவர்கள் ஆ�ர்கள். �ங்கள் உண்ைமயான
ஆட்�யாளர்களாக இ�ப்�ர்கள். ஆனால் ேபராைச, ஆணவம்
மற்�ம் அைனத்� வைகயான �ைமக�ம் உங்க�ட ��ந்�
இஸ்லாத்�ன் �ச்ைசப் ப�த்�க் ெகாண்டால், �ங்கள்
ேதாற்றவர்கள் ஆ�ர்கள். �ன்னர் அல்லாஹ்�ன் ம�ழ்ச்�ையப்
ெபற க��யற்� ெசய்�ங்கள், உங்கைளச் �ர்��த்த க�ம்�யற்�
ெசய்�ங்கள்
 
இதனால் உங்கைளச் �ற்��ள்ள உலகத்ைத உங்களால் �ர்��த்த
���ம். மற்றவர்கைள �ர்��த்த �ற்ப�வதற்� �ன்� �ங்கள்
உண்ைம�ேலேய �ஸ்�ம்களாக மாற ேவண்�ம்; இல்ைல
ெய�ல் எஜமானன் தன� மாணவர்க�க்� எைத�ம் கற்�க்க
��யா�.

க�ஃபாத்�ல்லாைவப் ெபா�த்தவைர, அவ�ைடய ஒேர எஜமானர்
அல்லாஹ் ஆவான் மற்�ம் அவர் அல்லாஹ்வால் ஆளப்ப��றார்.
எனேவ, நான் உங்க�க்� நல்ல உபேதசங்கைள வழங்க�ம்
ச�யான ���கைள எ�க்க உங்க�க்� உதவ�ம் இங்� நான்
உள்ேளன் அதனால் �ங்கள் உங்கள் ஈமாைன�ம் இஸ்லாத்ைத�ம்
ேநர் வ�ப்ப�த்த ���ம்.
 

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!


