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இ�லாமிய சமய ம
ற� (சிக���) 
 ெவ�ள�� கிழைம� ப�ரசக� 

13 ஜூைல 2018 / 29 ஷ'வா( ஹிஜி* 1439 
மா,ப-ட க/01�க2�3 மதி�பள��ப1 

 

 
ெவ�ள��கிழைமய� ஒ�� ����ள ம�யாைத���ய ஜமாஅ� 

தா�கேள! 

அ�லா!வ� ம"தான நம% ”த�வா” (ப�திைய) அதிக��%� ெகா�ேவா 

மாக! அ�லா! க*டைளய*,�ள கடைமகைள நிைறேவ.�ேவாமாக! 

அ�லா! தைடெச0%�ள வஷய2கள�லி34% தவ�4% ெகா�ேவா 

மாக! 
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அ�ப.��ய சேகாதர�கேள! 

க�வமா� இமா7 மாலி� (ர!) அவ�கள�� வரலா.ைற நிைன8 

��வதி� 9லமாக இ�ைறய ��பா பரச2க�ைத� %வ2க 

வ37:கிேற�. 

 

ஒ3<ைற, இமா7 மாலி� (ர!) அவ�கள�ட7 அவ�கள�� கால�தி� 

இ>லாமிய ஆ*சிய� க@ஃபாவாக இ34தவ�, நா*, ம�கB�� 

வழிகா*,வத.காக ஒ3 :�தக�ைத� தயா� ெச0�மா� ேக*,� 

ெகாCடா�. மிக87 ஆழமாக சி4தி�த ப� இமா7 அவ�க� க@ஃபாவ� 

ேவC,ேகாைள ஏ.�� ெகாCடா�க�. அ4த EF�� ”அ�-<அ�தா” 

எனI ெபய�ட87 தJ�மான��தா�க�. க@ஃபா அவ�க� அ4த Eைல, 

தி3���ஆைன அ,�த இ>லா�தி� சிற4த 9லமாக ஆ�க 

வ37:வதாக இமா7 மாலி� (ர!) அவ�கள�ட7 அறிவ�தா�. அIேபா% 

இமா7 மாலி� (ர!) அவ�க�: ஓ�ைற ந7ப�ைகயாள�கள�� தைலவ� 

அவ�கேள! : அறிஞ�கB�� ம�திய� ஏ.ப,7 க3�%ேவ�பா,களான% 

இ4த ச<தாய�%�� அ�லா!வ� :ற�திலி34% வழ2கIப,7 

அ3*ெகாைடயா�7. ஒNெவா3வ37 அவ3�� எ% ச�யாக87 

உCைமயாக87 ெத�ப,கிறேதா அதைனI ப�ப.�பவராக உ�ளா�. 

அறிஞ�க�, இமா7க� அைனவ37 ேந�வழி ெப.றவ�களாக உ�ளா�க�. 

அவ�க� அ�லா!வ� தி3I ெபா3�த�ைத நா�ேய 

ெசய�ப,கிறா�க�” எ�றா�க�. 

 

PIஹான�லா!! (அ�லா! ப�P�தமானவ�. ேம�ைமயானவ�). 

மா��க7 ச7ப4தமான க3�%ேவ�பா,கைள� ைகயாBவதி� மா��க 

அறிஞ�களாகிய உலமா�கள�ட7 இ4த அள8�� பண8 காணIப*ட%. 
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உலகி� அைன�% ச<தாய ம�கB7 இ>லா�ைத ஒேர வைகய� 

தா� ப�ப.ற ேவC,7 எனS ச*டமா�கIப*�34தா�, அத� வைள8 

எ�னவா�7 எ�பைத நா7 சி4திIப% அவசியமா�7. 

 

மா��க7 ச7ப4தமான வஷய2கள�� பலவதமான க3�%க� 

ெகாC�3Iப% மன�தன�� இய�பான வஷயமா�7. ஒ3வ� ம.றவ�� 

க3�ைத ஏ.காமலி3��7 ேபா�� இைற�Tத�(ஸ�) அவ�கள�� 

கால�திலி34ேத காணIப,வதா�7. இ�தி� தJ�I: நா� வைர இ4நிைல 

ெதாட�4% நJ��%� ெகாCேட இ3��7. எனேவ, இ>லா�தி� 

ஏ.க�த�க எ�ைல��� நா7 இ3�கி�ற காலெம�லா7 

க3�%ேவ�பா,கள�� வஷய�தி� நா7 ெபா�ைமயாக87 திற4த 

மன%ட� சகிI:� த�ைமேயா,7 காணIப,வ% அவசியமா�7. 

அ�லா!, தி3���ஆன�� ”ஹூ�” எW7 அ�தியாய�தி� 118-119 

வைரயலான வசன2கள�� ��கிறா�: 

 

 

 

 

 

 

 

ெபா3�: உ7<ைடய இைறவ� நா�னா� மன�த�கைள ஒேர 

ச<தாய�தவரா0 அவ� ஆ�கிய3Iபா�. (அவ� அIப� 

நாடாைமயனா�) அவ�க� க3�%ேவ�பா, உ�ளவ�களாகேவ இ34% 
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வ3வா�க�. (அவ�கள��) உ7<ைடய இைறவ� அ3� :�4தவ�கைள� 

தவர; இத.காகேவ அவ�கைள அவ� பைட�தி3�கி�றா�. 

 

 

என% சேகாதர�கேள! 

க3�%ேவ�பா,க� ெகா�வ% உட�பாடான நிைலைய ஏ.ப,�%வதாக 

இ3�க ேவC,7. உற8கைள <றிIபதாகேவா, ெதாட�ப�யான 

சCைடகB��� காரணமாகேவா ஆகி வட� �டா%. மன�த�க� எW7 

\திய� க3�%ேவ�பா, ெகா�வ% இய�பான வஷயமா�7.  அ% 

மன�த வா]�ைகய� அதி�8கைளI பரதிபலி�கி�ற%. ந7மா� மா.� 

இன ம�கேளா,7 மா.� மத சேகாதர�கேளா,7 ந�ல <ைறய� 

நட4% ெகா�ள <�கி�ற%. ஆனா�, <>லி7களான நா7, நம��� 

வ�தியாசமான க3�%�க�, சி4தைனக� ம.�7 வழி<ைறகைள� 

ெகாC�3Iபத� காரணமாக, க� ெந^ச�ேதா,7, ஒ3வ� ம.றவ3�� 

எதிராக அவT� ��பவ�களாக87 இ3�கி�ேறா7 எ�றா� அ% 

%ரதி3_டமான வஷயமா�7. 

 

ஃப�! எனIப,7 இ>லாமிய ச*ட வள�க7 ச7ப4தமான 

வஷய2கள�� க3�%ேவ�பா, காணIப,வதான%, அ�லா!வ� 

:ற�திலி34% நம% ச<தாய�%�� வழ2கIப,7 அ3ளாக உ�ள%. 

ஒNெவா3 ச*ட<7 வா`7 இட7, ேநர7, கலாSசார7, ச<தாய�தி� 

ம"% அ�கலாSசார7 ஏ.ப,�%7 தா�க7 ேபா�ற பல அ7ச2கைள 

கவன�தி� ெகா�ளIப*, உ3வா�கIப,கிற%. 
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ஒ3 �றிIப*ட இட7, கால7 ம.�7 ம�கB��I ெபா34%7 ஒ3 

ச*ட7 எ�லா a]நிைலகB��7 ெபா34%வதாக, ெசய�ப,�த 

<�வதாக இ3�க ேவC,ெம�ப% அவசியமி�ைல. 

 

எனேவ, ம.றவ�கள�� க3�%கB��, �றிIபாக, நம% ெசய�பா,க�, 

பழ�க வழ�க2கB�� மா.றமாக உ�ள ம.றவ�கள�� க3�%கB�� 

உடேன கCடன7 ெத�வIபேதா அவ.ைற� ேகலி ெச0வேதா, 

ஏளனமாக� க3%வேதா �டா%. மாறாக, ஒ3வ� ம.றவ�� க3�ைத 

மதிIப% அவசியமா�7. இைற�Tத�(ஸ�) அவ�கள�� ேதாழ�களாகிய 

ஸஹாபா�கB7 இ>லாமிய அறிஞ�கB7 �ட ஃப�! ச7ப4தமான 

வஷய2கள�� க3�%ேவ�பா, ெகாCடா�க�. என�W7, ஒ3வ� 

ம.றவ�� க3�%�� மதிIபள�Iபவ�களாக இ34தா�க�. 

 

ஒ3<ைற, அ�லாஹிIW ம>b� (ரலி) அவ�க�, ஒ3 ேதாழ� 

தி3���ஆ� ஓதி� ெகாC�3Iபைத� ேக*டா�க�. அவர% ஓ%த�, 

இைற�Tத� <ஹ7ம%(ஸ�) அவ�க� ஓதிய <ைற�� மா.றமாக 

இ3Iபைத அறி4தா�க�. உடேன, அ4த ேதாழைர அைழ�%� ெகாC, 

இைற�Tத�(ஸ�) அவ�கள�ட7 வ4%, இவர% ஓ%7 <ைற உ2கள�� 

ஓ%7 <ைற�� மா.றமாக உ�ள% என� �ற, இைற�Tத�(ஸ�) 

அவ�கேளா: 

 

 

ெபா3�: ”உ2க� இ3வ�� ஓ%7 <ைறக� ச� தா�” என� 

�றினா�க�. (ஹதJைத பதி8 ெச0% அறிவIபவ�: இமா7 :கா� ர!) 
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இNவா� தா�, அWமதி�கIப*ட வைகய� க3�%ேவ�பா, 

ெகாC,�ள ம�கB�கிைடேய இைற�Tத�(ஸ�) அவ�க� 

வேவக�%ட� நட4% ெகாCடா�க�. அவ�கள�� ஒNெவா3வ37 தம% 

ெசா4த க3�%�கB�கான ஆதார2கைளI ெப.றி34தா�க�. அ4த 

ஆதார2க� இ>லாமிய அ�Iபைட அ7ச2கB�� மா.றமாக 

இ�லாமலி34தன. 

 

இமா7 ��%ப (ர!) அவ�க� தன% ”அ�-ஜாமிஃ லிஅ!காமி� ��ஆ�” 

எW7 Eலி� க3�% ேவ�பா, ெகாC�34த ம.ற சில அறிஞ�கள�� 

வரலா.ைறI ப�வ3மா� �றிIப,கிறா�க�: 

 

”இமா7 அcஹனJஃபா (ர!) அவ�கB7 அவ�கைளI ப�ப.றி 

வ4தவ�கB7, இமா7 ஷாஃபஈ (ர!) அவ�கB7 மதJனாவ� 

இமா7கB��I ப�னா� நி�� ெதா`தா�க�. அIேபா% இமா7 மாலி� 

(ர!) அவ�கைளI ப�ப.றி ெதா`பவ�கைளI ேபா��, ”அ�-

ஃபா�திஹா” அ�தியாய�ைத ஓ%வத.� <�பாக ப>மலாைவ 

(ப>மி�லா!) சIதமாக87 ஓதவ�ைல. மிக87 �ைற4த 

சIத�%டW7 ஓதவ�ைல” 

 

ேம.கCட வரலா.றி� நா7 சி4தைன ெச0வ% அவசியமா�7. 

 

ம�யாைத���ய சேகாதர�கேள! 

��கிய மனIபா�ைம, ஒ3வ� ம.றவ3�� எதிரான கசIபான 

உண�8க� ஆகியவ.ைற நா7 தவ�Iப% அவசியமா�7. காரண7, 

இைவெய�லா7 நம% ”நஃI>” எனIப,7 ஆ�மா�கள�� தவறான 
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வ3Iப2களா�7. நா7 க3�%ேவ�பா,கைள உட�பாடான வைகய� 

கCடா� ”ர!ம�” (அ�லா!வ� அ3�)  நம��� கிைட��7. நம% 

மா��க�ைத மிக87 எள�தாகS ெசய�ப,�தலா7. இத.� மா.றமாக, 

க3�%ேவ�பா,கைள ப�வைனவாதமாக� கCடா� அ% ஒ.�ைம 

ய�ைம��7 கா]I:ண�Sசி��7 காரணமாகி வ,7. இமா7 அSPe�தி 

(ர!) அவ�க� தன% ”அ�-<வாஃபகா�” எW7 Eலி� நம�� 

ப�வ3மா� உபேதச7 ெச0கிறா�க�: 

 

”இ>லா7 ச7ப4தமாக நைடெப�7 எ4த ஒ3 வஷயமாக இ3�க*,7; 

அத� காரணமாக, ம�கB�கிைடேய க3�%ேவ�பா,க� ஏ.ப*,, 

அ�க3�%ேவ�பா,கள�� காரணமாக, சCைட சSசர8க�, ெவ�I:, 

உற8க� <றித� ஆகியைவ ஏ.படவ�ைலெயன��, அ%தா� 

இ>லா�தி� இய�பான நிைல என நா7 :�4% ெகா�ள ேவC,7. 

இ>லா7 ச7ப4தமாக நைடெப�7 எ4த நிக]8கள�� காரணமாக 

சCைட சSசர8க�, ஒ.�ைமய�ைம, அவT� ��த�, உற8 

<றி8க� ஏ.ப,கி�றனேவா அவ.���7 இ>லா�%��7 எNவத 

ெதாட�:7 இ�ைலெய�பைத நா7 :�4% ெகா�ள ேவC,7” 

 

நா7 எIேபா%7 சிற4த, மிக87 உட�பாடான தJ�8 காCபதி� கவன7 

ெசF�த ேவC,7. இ% ேபா�ற வஷய2கB�காக  நம��� சCைட 

ேபா*,� ெகா�வதி� எNவத பலW7 இ�ைல. நா7 மிகS சிற4த 

ந�ைமைய அைடவத.காக, ந7ைமI ப��% வ,7 

க3�%ேவ�பா,கைள ஒ%�கி ைவIேபாமாக! அ4த ந�ைம தா�, 

<>லி7களாகிய நம��� அ�: ம.�7 க3ைணS சி4தைனைய 

ெவள�Iப,�தி� ெகா�வதா�7. நா7 எதி�ெகா�B7 எ�லா எதிரான 
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க3�%�கைள�7 எதி��க ேவC,7 எ�ப% அவசியமி�ைல. இத.� 

மாறாக, அவ.றி� 9ல7 நா7 பல பாட2கைளI ெபறலா7. 

அவ.��கான a]நிைலக� ஏ.ப,7 ேபா% அவ.ைறS ெசய�ப,�த87 

<ய.சி�கலா7. 

 

க3�%ேவ�பா,கைள அதிக7 ஏ.�7 வைகய� நம% உ�ள2கைள� 

திற�க ேவC,ெமன எ�லா7 வ�ல அ�லா!வட7 ேவC�� 

ெகா�கிேறா7. அ�: ம.�7 கி3ைப கா*�� ெகா�B7 சேகாதர�களாக 

ந7ைம ஒ2கிைண��மா�7 ேவC�� ெகா�கிேறா7. அ�லா!வ� 

மா��க�ைத அறிவதி� ஆ�வ�ைத�7 தJ�மானமான நிைலைய�7 நம�� 

அ�லா! வழ2�வானாக! அIேபா% நா7 அ�லா!வ� மா��க�ைத 

ச�யாக87 ந7ப�ைகேயா,7 ெசய�ப,�த <��7. இ�ஷாஅ�லா!. 

ஆம"�. யாரIப� ஆலம"�. 

 


