
 

 

ஷ�ஆக்க என்ேபா யபா? 
தமிழ்்ேப�்் �ி்்ிக்்�கி்்பழி  

 

[ தமிழ – Tamil –   تامي� [

 
எ�ததபாா 

எம. எஸ. எம இம்தியஸ ��ப ஸலப�. 

 

 

 

 

 

 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 

من هم الشيعة؟ 

 تنحيل لل مل ا ايتن تحدثون  اللةة الاميلية

 « االلةة الاميلية »

 

 

 

 

 سل ايي  تنل  للف
 

 

 

 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

 

 

ஷ�ஆக்க என்ேபா யபா? 
தமிழ்்ேப�்் �ி�்ிக்்�கி்்பழி  

எம. எஸ. எம இம்தியஸ ��ப ஸலப�. 

(ஷ�ஆ என் ே���னா எ்்், எப்ேபா,  எபேப 

்தபற்� ெேற்னா? இ�ா்ி�ிய ெ்பக�்்க, 

்்பழேபா்க எனன? உ�் ் �ி�்ாக�ிலிா 

இ�ா்க ்�� ேழா நிறோ ஏன? எனே�த 

ஒவெ�பல�ல� அ்ிிா ெ்பக�ா அ�சிய�. 

எனேதப  அ�ற�்்பலக்மப் ்ன ��க்ி்்ன) 

அ �பாஹக்் �்ழ அ�னதா�. நே�் (ஸ )்ம�ா�  

அ�ா்ாா ்ா�ேதத�ா்க மற�� சஹபேபக்க 

ம�ா� அ �பா��ன சபிதிி�, அலி� என�� 

உணிப�தப்! அன�க்�ய ் �ி�்்ா! எ்்க 

ஈமபனகய ே�ரசச�னப ேற்ி இ்் ்ேப்ி்்ப�. தயஹ 

ெசயா இபே�ரபரத�த நிதபனமப் �பசிதா ��ழா 

உ்்�ாப்்ேபன்  ஈமப�கா ஒல்் �ி�ம  

்பபேபற் ்ன�பல்்க. அ �பா உ்்ிக் 

அலக ���பனப்!  
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ஷ�ஆவ�ன ே்யற்ம.  

நே�(ஸ ) அ�ா்ாகன ்ப�ததி  �தா்க ் �ி� 

்�ாி� இ �பத�தி� சி�தபேதற்ப் எாதத 

ே ்�� ்யறசி்ாக  ்தப �� ்ணினா. நே�் (ஸ ) 

அ�ா்க �ேபததப்ி பமபா 35 �லி்்ிக்பே�ன 

சனஆ எ��ே்திய�  �பழித அபா �பா இப� 

ஸேப என் �தன இ �பத�த ஏற�க ெ்பணிதப் 

�்ி ் �ி�்ிக்க ஊால��னபன. 

உ மபன ( ர�ி) அ�ா்ாா த���மய�ன ்ீழ ஒன� 

ேழபலித இ �பமிய ச�்த�த ே�ாஹபோததி 

்��ரத�த உணா்ேணண�  இரததத�த ஓழப ே��த 

தபி� �ழசசிய��ன ந�ி்�்போததிய சபே� 

இ��னச சபல�. இ�திய�  உ மபன் (ர�ி) அ�ா்க 

ெ்ப�� ெசயயபேழிபா்க. அன� உல�பக்ிய 

இரததக்்ா� தபன இன�்��ர ஷ�ஆ பனனக் �ி� 

என� ஓபக ெ்பணபலக்ி்ா. இ�னப  ்தபற�்

��க்பேழி ே��ஹ தபன ஷ�ஆ எ�� மதபே���ப்�. 

அ�ி் (ர�ி) அ�ா்ாா ்ா�ேததினலக் ்ி�பேத 

ெேப�ப� ெ்பாக்பேி ்�ணா� எனக்்்ப� அரசிய  

ே�ர்�ச� ெசயத ஷ�ஆக்க,  அ�ேக்ல� உமல� 
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அ�ிக் ்ி�பேத ெேப�ப�ே ெ்பாக்பம  தழபப 

ே்ிதா அந�தி இ�கதா ��ழா அ�ிய�ி� மனனகப�க 

்்பரபம்� மரண�தா ��ழினா. அவ��ல�ா ம�ா� 

அ �பா��னா� மக்ாகனா� சபே� உணிப்ழா� 

என்சே�க்ின்னா. (� .அ ்பே�:ேப்�:8 ேக; 245) 

ஷ�ஆக்ாகன இபே�ரசசபரததிற்� அ�ி் (ர�ி) அ�ா 

்ிக்� அ�ா்ாா ்ா�ேததபலக்� எசச�ேித 

்� இலக்�� ��. அ�ேக்ா் (ர�ி) உமா் (ர�ி) 

உ மபன ( ர�ி) ஆ்ி்யபலக் எதிரப் ்�்்�்ி  

��ச ேபா்ின் ேண��ய ்த�ி  ஆர�ே�தா ��தா 

ே�தனப�� உணா ேணண�ய �தனபன அபா �பா 

இப� ஸேபஹக் அ�ி் (ர�ி) மரண்தணி�ன  

�க்்ிய ்��ாய�  அ��க்ப் சி�ா ே�ிா�ரதத 

்ேபா மதபஇன எ�� ே்திக் நபா ்ிததப்ேழிபன 

அ�ி் (ர�ி) அ�ா்ிக்� அ�ேக்ா(ர�ி) உமா் (ர�ி) 

மற�� ஏ�னய சஹபேபக்ிக்்மி�ிய�  சி்ன்ப 

�ா�மபன நழ��்்நச்�  இலித்த த��ர ஷ�ஆக்க 

���ா்்ேப  மபாக்்கதியபன,  அரசிய  கதியபன 

ே�்�ம, ்்ரபத� ஒல்ேபா� இலிததி ��. அ�ி 

(ர�ி) அ�ா்ிக் ்ி�பேத ெேப�ப� ெ்பாக்பேி 

்�ணா� என� நே�ய�ா்க ��யத ெசயதிலிதப  
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சஹபேபக்க அக்ழி�ா�ய த��க் ்ம ்��தா  

நி�்்�ற்ிய�லபேபா்க. உண�மயபன ்ஃமின்க 

ப�னததின �ப�ப்க என� அ �பா��னப  நற 

ெசயதி ெசப �பேழி சஹபேபக்க ஒல ்ேபா� 

அநியபய� ெசயய மபழிபா்க. 

�்தி மயர்கம - �்தி கலதமய  

நே�(ஸ )்அ�ா்க  ்ேபதிதத மபாக்ததின அததி�பரத 

�த்ய்ே�ா்்ி  எ்ிிா்��ழா  �திய மபாக்த�த 

்தபற���போ என் ஷ�ஆ��ன ்நபக்த�த ே�ன 

�லமப� ்ன்��ததபா்க.  

அ ்ாஆ�ன ( �ஹ��ய) அ�ிக் ெ்பாக்மப� 

அ �பா ஜிபக�� அ�பே�்��ததபன . அ�ிி� 

்ஹ�மத நே�ி� ்தபற்ததி  ஒன்ப் இலித 

்பரணததப  அ�ிக் ெ்பாக் ்�ணபய �ஹி�ய 

்ஹ�மாக் ஜிபக  ெ்பாதா ��ழாப்்ேபனபா  

என்ி்பா்க. (� :அ மன�யயப � அம .ேக்�.30)  

ஷ�ஆ��ன இகெ்பக�் ்ரபே�யயப எனபோ�. 

அ �பாஹ� ஜிபக�� அ�ிக் நே�தா�த�த 

ெ்பாக்பா ா்ரப்மி�கததா மழாமன்ி நே�ய�ா்க 
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�ி நிித த��்்திலதத�்ெசயயபம  ்ேபய்

��ழிபா்க என� ்ணபக்ி்பா்க. 

 ்�ிமப, ெதப��், ்நபன�, ஜ்பத, ஹஜ என் ஐிா 

�ண்ாகன ம�ா இ �ப� நி��பேழாகாா  எனோ 

் �ி�்ாகன அபபே�ி ெ்பக�். இவ�பப்

ே�ி�ய அபேப்ய மபற்ி்��ழா  �திய ்�ிமப�� 

உல�பக்ினா. 1.ெதப��் 2.்நபன� 3. ஜ்பத 4.ஹஜ 

5.���பயதா அ�ி. ( அ�ிய�ன த���மதா��) இித 

ஐிதி  “���பயதா அ�ி்ய” மி்ச்சி்ிதா  என 

்ேபதிததபா்க. (� :அ ்பே�)  

அ�ி(ர�ி) அ�ா்ாகன ்ி�பேத் (ஆழசி) ெேப�ப்ே 

ஈமபனகன ்க்ிய அ�ச� என� மபற்ியதன ��� 

நே�(ஸ ) அ�ா்க ்ேபதிதத ்�ிமப�� ஓர� ்ழப 

��ழிபா்க. 

சஹயபய்கக ம்ம மய்திவரககயம 

ஷ�ஆ ெ்பக�்�ய நி��்நபழி  ்�ணாமபனப  

நே�த ்தபகா்ாபன சஹபேபக்�ா த�ய�ா்ாப் ெ்ழி 

மனகதா்ாப் ்ாதத்ாப் ்பணே�தா அதன ��� 

இ �பததின ந�ே்ததன�ம�ய ம�்்பதா ்ாஆன 

ஹத��ஸ ்ேப�ியபனதப் மபற்ி்��ி்�ணா� . அதன 
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ே�ன ஷ�ஆஹகெ்ன ே�ரததி்ய்மபன ்ாஆன ஹத��ஸ 

அ�ி(ர�ி) ெேய��� ஷ�ஆ��ன மபாக்ப்ெே�யபா்ாகன  

ெேய��� உல�பக்ிி ்�ணா� என் ்நபக்ி  

்ா� இ்்்ினபா்க. 

நே�த்தபகா்ாக  அ�ி ஹஸன, ஹு�ஸன, மிகதபத, 

அ�மபா ே�ன யபஸிா, ஸ மப�  ேப��, ப�ஹப, 

ேபததிமப(ரகி) அ�ா்ிின மற�� சி� நே�த்தபகா்க 

்ேப் ஏ�னய அ�ன�ா்ி� இ �பத�த ��ழா� 

மத� மப்ிய�ா்க; என� அேபணிமப்்்ற்�  

பமதா்ின்னா. 

்ம�� ஆண்ாக  நபன் சி��்ி�, ெேண்ாக  

நபன் சி��்ி� உகான. அ�ேக்ா(ர�ி) உமா(ர�ி) 

உ மபன(ர�ி) ்ஆ��யப(ர�ி) ஆ்ி்யபா ஆண்சி��  

்ாப�ா. ஆய�ஷப(ர�ி) ஹபஸப(ர�ி) ஹிிா(ர�ி) 

உ�்  ஹ்�(ர�ி) ஆ்ி்யபா ெேண சி��்ாப�ா. 

நிசசயமப் இித �மிய�ன்்ம  அ �பா��ன 

ே�ிப�க்ாக  இ�ா்்ா மி்ஹ� ்மபசமபன�ா்க. 

அ �பா��ி� அ�னா ர���ி� (ஷ�ஆ) இமப� 

்�ாி� ந�ேக�பய�ா இ�ா்�ா த்்ி�ிய 

எதி�்ாப் ந�ேபத்��ர  ஈமபன �ாததிய�ியபா 
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எனோ எ்்ாா (ஷ�ஆ) ெ்பக�்்ாக  உகாதப்�. 

(� :ஹக்  ய்ீன ேக்�.519) 

நே�(ஸ ) அ�ா்ாகன ம�ன��மபா்ாபன ஆய�ஷபஹ� 

ஹபஸபஹ� ்மபசமபன நித�தக ெ்ழி ெேண்ாப 

�ா.  (� :தபஸல ்�மி ேப்�2.ேக்�.377)  

நே�(ஸ )அ�ா்ாகன ம�ன��மபா்க ்ஷ�க்்ாப�ா. 

அ�ா்ிின இ�ணிததற்ப் நே�ய�ன அே� நர்� 

��கி�. (� :்ஷ� ்அ ரபா ேக்�24)  

நஊாே� �பா! இித �பன்்ி� �மிி� ஏற�க 

ெ்பகாபத அேபணித�த பமததி இித உ�மததின 

தபயமபா்க உ�மஹபா  ்ஃமின �ன என�்போ�  

நே�ய�ா்ாகன ம�ன��மபா்�ாி� சஹபேபக்�ா 

ி� எதி�்ாப்ஹ� நர்�பதி்ாப்ஹ� ஆக்ி 

��ழிபா்க இிதப ேப��்க.  

சஹபேபக்க ம�ா அேபணி்்�ா பமததி 

அ�ந�ே�க�்ய��ன ஏறோததினப  தபன 

இ �பததின அபப ே�ி்�ா ்��மயப் த்ாதா 

��ி ்பி� என் ்நபக்ி்�்ய ே�ரசசபரததி�ன 

்ழி��ழதா ��ழிபா்க.  
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தியப்ததின ெச�ம ்க ப�னததின ெசபித்்க 

என� அ �பாஹ� அ�னா �தா் (ஸ ) அ�ா்ி� 

சஹபேபக்�ா ்்ிதா நறெசயதி �்ிய�லக்� ்ேபா 

சஹபேபக்�ாி� நே�்ாப�ன ம�ன��மபா்�ாி� 

்ஃமின்க என� அ�கக்மபழ்ிப� என� ம�க்�  

இித ஷ�ஆக்க ஒலஜின  �தா்க எனேதி  

சி்த்மி ��. அதனப  தபன இ�ா்க ரபே�ாபக்க|| 

என�� அ�கக்போ்ி்பா்க. 

ஈரபனகயப்�ரழசிய�ன சிறே� எனஹ� ந� �ன இமபமப்ஹ� 

�ாண�க்போ� ஆயா �பா ்�மனக சஹபேபக 

்�ா ேற்ி ்்ிபே�ா�்ேபா: ந�்்க ஸஹபேபக்க 

என ��� அ�ா்க நய�ஞச்ா்க, ்னபே�க்்க, 

என்ி்பா. (� :உ�மா  இ �பமியயப ேக்�69.)   

இ��ர இமப� என� எ�ா�தற்்ப அ�கபேதற்்ப 

த்திிணிப? சஹபேபக்�ா திழா்ின்�ா  உண�ம 

யபன ் �ிமப் இலக் மபழிபா. ஒலாாக ஈமபன்

உகா�ா �ி ஷ�ஆஹின ெதபிாப� ��க் மபழிபா.  

�்திே்யர �ரஆஆை ெகயண் வவ்த.  

உ�் ் �ி�்ாகி� ்பணபோ� அ ்ாஆனக  

உண�ம இ �� என�� அதி  சஹபேபக்க �ழி  



 

11 

 

்�்ஹ்க ெசயா தி��்ோததி  ��ழினா என�� 

ஷ�ஆக்க ்ற்�்சபழா்ி்பா்க. 

நே�த்தபகா்க அ ்ாஆ�ன ஒன� திரழபய ்ேபா 

அ�ி (ரகி) அ�ா்ாகன ஆழசி�ய அ்ிஹ�தா� இ்்்ி 

இலித அததியபய்்ாபன 'அ ���பயப' 

'அி��ரன' என் இல அததியபய்்�ாி� 

திழிமிழ்ி ம�்த ாகானா. 

இ��்மபததிரமின்ி 'அ�� நஷரா' அததியபயததி  

( ا وجعلنا صهرك علّيً ) '�ஜஅ னப அ�ியயன �க் ஸிாரக' 

'அ�ி�ய உமா மலமனப் ஆக்ி்னப�) என் �சனத 

�தி� இன�� ஏரபாமபன �சன்்�ாி� 

இலழிபப�ச ெசயாகானா என�� ��்ின்னா. 

(ஷ�ஆ) ந�மிி� ் ஹஃப ேபதிமப என் ்ாஆன 

இலக்ின்ா. அா உ்்ாகன ்ாஆ�ன��ி �ன� 

மி்்�ியா. அதி  உ்்க ்ாஆனக  உகா ஒல 

எ�தா �ி இ �� என்ி்பா்க. ( � : அ ்பே� 

ேப்�.2ேக்�597)  

்ஹ�மத நே�க் த�்ப் �ஹி அலாபேழிா என� 

��மாசிதத�ா்க த்்ாகி� ே�ரததி்ய்மபன அ ்

்ாஆன; இலபேதப் ஒப�த  �பக்்தல்ி்பா்க . 
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அக்ாஆன 17.000 �சன்்�ா ெ்பணிதப் இலபே 

தப்ஹ� அத�ன அ�ா்ி�ிய்12்�ா இமப� �ல� 

்ேபா ெ்பணா �ல�பா என ��்ி்பா்க. இித 

இமப� ே�்ிா 5� �யதி  ஈரபக்ி�கா ்i் 
ெயபன்ி  ம�்ிா ��ழிபரப�.்அ�ல�ிய  �ல�் 

�ய ���ரஹப்ோதத  ்�ணா� எனேதற்ப் அஜ்

ஜ�  �பஹூ ோஜஹூ எனேபா்க. 

ஹ்�ஸகஆக நதரயக�த்த:   

சஹபேபக்க அ்ி��தத ஹத� ்�ாி� இமப�்க 

ெதப்தத ஹத�  �ற்ாபன சஹ�ஹூ  �்ப�, 

் �ி�, இப�மபஜப, திாமிதி, அ�தபஹத, நஸபய�, 

்�ததப, ் னத அாமத ்ேபன் ்ிதப�்�ாி�  

ஷ�ஆக்க ்ற்ி�மப் நிரப்�தா்��ழா   ஷ�ஆ��ன 

ேர�ே�ரய�  �ித ெே�யபா்�ா இமப�்ாப்ஹ� 

அ�ா்க ெசபனன ெசயதி்�ா்ய ஹத� ்ாப்ஹ� 

ஏற� ே�னேற��பா்க.  

் �ி�்க மதிக்ின் அா�  �ேத்ச�ேிதமப்  

�ரக்�பய  ஹத� ்�ா மழா� எமா ஹத�  

� ்ாக ்இலிா  எாதாக ்பழப அ�ி் (ர�ி), ேபதிமப 

(ர�ி), ஹஸன(ர�ி), ஹூ�சன(ர�ி) ஆ்ி்யப�ர நப்� 

மதிக்ி்்ப�. ஷ�ஆஹ� பனனகி� ஒ்ர ��ியத�தத்
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தபன ்ேசி்�ல்ி்்ப�  என ம�ப��பா்க. ஆனப  

அித ஹத� ்�ா அ்ி��தத இமப�்�ா, சஹபேபக்

்�ா “ர�ிய �பஹூ அனஹூ|| என �் 

மபழிபா்க. த்்ாா � ்ாக�� சஞசி�்்ாக�� 

எ�த்மபழிபா ்க. 

12 இமயமகஆக நம�்த;:     

அ�ி ( ர�ி)அ�ா்ாகன ேர�ே�ரய�  �ிததப் �்ப 

ோ� ஷ�ஆ��ன 12்ோ்�ா மழா்ம இமப�்ாப் 
மதிபோ. இித இமப�்க ேப�த�த ��ழா� ே�பதத 

மபன�ா்க, த��்க, ம்தி்�ா ��ழா� அபேபற 

ேழி�ா்க. இித உ�்ி  நிிா ்பித�� நிிா 

ெ்பணபலபே�� இனக நிக்ப ்ேப்ின்�� ேற்ிய 

அ்ிஹ ெேற்�ா்க. அ�ா்ாா மரண� எ்் எப்ேபா 

�ல� எித இிததி  மரண�போ என் ்பஹ்

ெசய�ா� அ�ா்ாப்� ்மறெ்பகாபோ� என்ி்பா 

்க. 

உ�்ி  ந�ி ெே�்ின் எிதெ�பல ச�ே�்� அா்

ந�ிெேற் ே�ன�்தபன  அ �பாஹக் ெத�ய�ல்ம 

த��ர அா நி்ழஹதற் ்ன� ெத�யபா என�� 

(அ �பா யப�ற�்ி� அ்ிித�ன � என��) 

��்ின்னா. இத�ன அ ேதப என அ�கக்ி்பா்க. 
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 ஷ�ஆக்ாகன ந� �ன்ப� இமப� ஆயா �பா 

்�மனக த்்ாா இமப�்�ாப்ேற்ி ��� ்ேபா:  

  مرسل نبي وال مقرب، ملك يبلغه ال مقاما ألئمتنا أن مذهبنا ضروريات من وإن
52:ص: اإلسالمية الحكومة )  

நமா இமப�்ிக் இலக்� அித ா அ �பா 

��ன ெநலக்ததிற்�ய ம�க்்ிக்்ப அ �ா 

அ �பா ��னப  அ�பேபேழி நே�க்்ப ்ி�ியபா 

எனோ நமா ெ்பக�்ய�  (ஷ�ஆ்மதததி ) அ�சிய� 

அ்ிிதிலக் ்�ணா� என்ி்பா. ( � :்உ�மா  

இ �பமியயப ேக்�52.)  

ஷ�ஆ��ன இமப�்க ம�க்்�ா ��ி, நே�மபா்�ா 

��ி அித தி  உயாித�ா்க என� ��ே�ா 

் �ிமப் இலக் ்பயபா. இ�ா ஈரபனக  

ஏறோததியா இ �பமியப �ரழசியப? அ �ா ஷ�ஆ 

�ரழசியப?  எனே�த மக்்ா ந�்்க ெசப �்்க. 

ேpன�ல்�பா ஷ�ஆக்ாகன இமப�்ாப் 

மதிக்ின்னா. 

1. அ�ி ே�ன; அே�தப�ிப.(ரகி) (அ ்ாதாப-  

ே�்ப�: ஹி.  23- மரண�. 40) 
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2- அ�  ஹஸன என்�கக்ப்ோ�  'அ ஸ்ி' 

என் சி்ப�ப ெேயா ெேற்�லமபன  ஹஸன ே�ன; 

அ�ி (ரகி) (50- 52)   

3- அ�அபதி �பா என்�கக்போே�ல� ெசய 

ய�ா்ஷ்ஷுஹதப  என். சி்ப�ப ெேயா 

ெேற்�லமபன  ஹு�ஸன ே�ன அ�ி. (ஹி:3-61)  

4- அ� ்ஹ�மத என்�கக்போே�ல� �ச�  

ஆபத�ன என் சி்ப�ப ெேயா ெேற்�லமபன  அ�ி 

ே�ன ஹு�ஸன (ஹி: 38-  95). 

5- அ� ஜஃோ என்�கக்போே�ல� அ ேப்ிா என் 

சி்ப�ப ெேயா ெேற்�லமபன  ்ஹ�மத அ�ி. (ஹி: 

57- 117). 

6- அ�அபதி �பா என்�கக்போே�ல� 'அ  

ஸபதிக' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற்�லமபன  ஜஃோ 

ே�ன ்ஹ�மத. (ஹி: 83-  148). 

7- அ� இபரபஹ�� என்�கக்போே�ல� 'அ  

்பகி�' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற்�லமபன  �ஸப 

ே�ன ஜஃோ (ஹி: 128-  183). 
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8- 'அா்�கப ' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற் 

அ� ஹஸன அ�ி ே�ன �ஸப.(ஹி: 248-203) 

9- 'அ ்ஜ�பத ' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற் அ�்

ஜஃோ ்ஹ�மத ே�ன அ�ி (ஹி:195- 220) 

10- 'அ ்ஹபதி ' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற் அ� 

ஹஸன அ�ி ே�ன ்ஹ�மத. (ஹி:232-260) 

11- 'அ ்அ ்� ' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற் அ� 

்ஹ�மத அ ஹஸன ே�ன அ�ி( ஹி: 232-260) 

12- 'அ ்மாதி ' என் சி்ப�ப ெேயா ெேற் அ�  

்பஸி� ்ஹ�மத ே�ன அ ்ஹஸன . ( ஹி: 256)  

இ�ா (ஹி: 256-   சி��ல�ததி  மரணம�ிிததப்க 

��� ஷ�ஆக்க இ�ா இன�்��ர  ம�்ிா 

�பழ�தப் ந��்ின்னா.  

இமயமககளன ம� ப�்ப�:  

இித உ�்ததி  மரண�க்ின் எ�ல� தில�ே� �ரப 

்ேப�தி �� எனோ இ �பததின ெ்பக�். ஆனப  

ஷ�ஆ��ன ம�்ிா �ப�� 12�ா இமபமப் ்லா� 

்ஹ�மத இப� ஹஸன அ  அ ்� எனே�ா 

ஹிஜ� 256  ே�்ிா ஐிதப� �யதி  ( இரபக்ி ) 
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்�்ெயபன்ி  ம�்ிா ��ழிபரப�. இ�ா தில�ே� 

�ல� ்ேபா ் ஹபேபதிமப எ�� ்ாஆ�ன 

ெ்பணா �ிா ந�தி�ய நி�� நபழா�ாின அ�்ேக்ா்

(ர�ி), உமா் (ர�ி), ஆய�ஷப் (ர�ி) ஆ்ி்யப�ர 

்ப�்ாக�ிலிா எ�பே� சி���ய�  அ�்�பா என� 

��்ி்பா்க. (� : இய்ப�மின  ஹஜஇதி)  

இா ேற்ிக ்்ிபே�ா� ்�மனக தனா இ �பமிய 

அரப எ�� ��ி : 26-�ா ேக்ததி   

 ألوف تمر وقد... عام ألف من أكثر المهدي إلمامنا الكبرى الغيبة على مر وقد '
. اإلسالمية الحكومة ( المنتظر اإلمام قدوم المصلحة تقضى أن قبل السنين
22:ص ) 

'நமா இமப� மாதி அ�ா்ாகன ெேல� ம�்��ற் 

ே�ன்ஆய�ரததிற்�  அதி்மபன ஆணா்க ்கிிா 

��ழின. எதிாேபாக்பேழி அித மாதி �ல�தற் 

இன�� ே �பய�ர� ஆணா்க ்ேப்�ப�'. 

ஏன்ி்பா ( � : அ ஹூ�மத அ இ �பமியப 

ேக்�22) 

இித இமப�மத தபன இமப� மாதி'' என ஷ�ஆக்க 

்்ிபே�ா்ி்பா்க. ஆனப  நே�(ஸ ) அ�ா்க ்்ிப 

ே�ா� இமப� மாதி இ�ர �. 
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்ம�� ்�மனக ����த ்்ி்்க. : நே�மபா்க 

அ�ன�ல� உ�்ி  ந�திய�ன சழி்்�ா நி�� 

நபழ;ி்� �ிதனா. ஆனப  அ�ா்க ெ�ற்ி்ெே்  

�� ��. மனகத இனத�த சீர�மதா மனகதத�த ேரபே� 

மனகதா்�ா சீா்ெசயய  �ித இ�தி நே� ்ஹ�மத 

(ஸ ) அ�ா்க �ி இதி  ெ�ற்ி ெே்�� ��. ச்�்

��தமபன மனகதா்க மததிய��� ந�திய�ன சழி்்�ா 

நி�� நி�ததி ்்பண ்�ா ச� ெசயா ெ�ற்ி 

ெே�� ஒல�ா இலபேபரபனப  அ�ா மாதி 

மபததிர்ம! என ஹி:1400  ்�மனக இமப� மாதி 

ே�்ித தின ெ்பணிபழிததி  ஆற்ிய உ�ரய�  

ெத���ததபா. 

அ �பா��னப  அ�பேபேழி நே�மபா்�ாி� ்ற் 

�பாக்�ணப  ஏற்ி ்மபசப்பரா்ாபக்ி ��ழா இ  

�பத�த ்�்பேபாகா மபரக்மப் ்பழப ��ழிபா 

இித  ்�மனக. 

அதாின த்்ாா 12�ா இமபமின ���  சஹபேபக 

்ாகன ஜனபஸபக்�ா ்ப�்ாக�ிலிா எாதா ்ீ்ி்

்ிகிதா ��்்ேபா��தப  ேபாபேதற் ஆ�்�பா 

்பதாகெ்பணபலக்ி்பா்க இித ்கா்ந�்க . ஷ�ஆ 

��ன ்பதி ஒல�ா ��� ்ேபா நப்� ந�்்ி�; 
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(் �ி�்ி�) இன� ஒ்ர உ�மததப் 

இலக்ி்்ப�. இா எா��ர என்ப  எ்்ாா இமப� 

�பிின �ல�்��ர்யப்� . அ�ா �ிா��ழிப  

(் �ி� ்ாப்ிய) ந�்்க ்��, நப்்க ்�� 

என்பா. (அ ்�ா்பன ெதப��க்பழசி நி்ழசசி)  

்கதயிய அதலல ல்ிய:  

த்்ி�ி ஷ�ஆ ெ்பக�்�ய ெ�ாகக்பழிபா 

ம�்தாக ெ்பணா ் �ி�்�ாக ்ணிப  

நப்்ி� உ்்�ாப ்ேபன் ் �ி�்க தபன 

எனக்�்ிக  ெ்பணா  நபபேபா்க. நய�ஞச்த்

தனமபன இக ெ்பக�்க் த்ியயப எனபோ�. 

த்ியயப இ �பத��க் ( ஷ�ஆ)மபாக்� இ �� 

என்பா்க (� : உ��  ்பே�. ேப்� 2 ேக்� 220.)    

�தஆ (வ�பசசயரம):     

த�்பன ெ்பக�்ய��� த�்பன ெசயறேபழப�� 

த்்ாா மக்�ா தக் ��தாக்ெ்பகா  ்தஆ 

எ�� ��ேசசபரத�த அ�மதிதாகாபா்க. ஒல 

ெேண�ண தற்ப�ிக திலமண� எ�� ெேய�  ்்ிப 

ே�ழி ்ப�� �பி�்க் அமாததி இனே� அ�ே��தா 

��ழா ்கற்ி்��ா��த ்தஆ எனபோ�.  
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நே�(ஸ ) அ�ா்க �்ோ ிததததின ்ேபா அ �ா 

ேதஹூ மக்ப��ன்ேபா இித ்தஆ�� த�ி்

ெசயதபா்க. (� : ஸஹ�ா்் �ி� ) ஆனப  

�பழக�்ய� ; ஒல ்�்்ய�� ்தஆ 

(��ேசசபரத�த) ெசயதப் ்�ணா� என ஷ�ஆக்க 

ஊக்��க்ி்பா்க. இதி  சி� ெேண்ே�க�ா்�ா்

ி� இ�ா்க ��ழா்��க் �� ��. 

'நமா 12�ா இமபமின ம�ே�ர்�சத�த ந�ேபத�ல�, 

நப� ்�ிபே�பக்� '்தஆ' தற்ப�ி் திலமணத 

�தி� ந�ேபத�ல�, ந��மச சபாித�ர �' என 

'அ ஆமி�ி' என் ஷ�ஆ்மத அ்ிஞா தனா '�ஸபய� 

�  ஷ�ஆ இ�ப தா��ி மஸபய�  ஷகஆ' என் 

��ி  438்�ா  ேக்ததி  ்்ிபே�ழாகாபா்க.    

 ்தஆ ெசயத�ன ்ாகக்� ்ேபா அ���ிய 

உி�ி�ிலிா ெசபழா்ின் ஒவெ�பல ந�ா ாாகக்�  

70்ம�க்்க  ேப�மனனகப�க ்்பல�ாின ்தஆ 

ெசயயபத��க் ம��மநபக ��ர சே�க்ி்பா்க; 

என்ின்னா. ( � :்னதஹ ்ஆமப : ேப்� 0 2 

ேக்�்341)  
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இித சபேததிற் ேயிா�, ச �பேததிற் ஆ�சக 

ெ்பணா� தபன சி�ா ஷ�ஆஹக் ஆதரஹ ெத���க 

்ி்பா்்ாப என� சி்த்மப் இலக்ி்ா. 

்ைள மைள் வழதபய்ம வண்க வழத�ஆ்க�ம:   

இ �பததி  த�ி ெசயயபேழாகா தனக்மனகத  

�கிேபா மற�� ்ப� �ணக்த�த ஷ�ஆக்க 

ஆ்மபக்ினா. ்�மனகி�ிய ்ப�ர �னகத்்ஃோ  

�பா ்ேபன� ்ழப �னகதபோததி �ண்்ி 

�ஜிபோ� ்ாே�ப எ�� ே்திய�  ஹூ�சன(ர�ி) 

அிக்� ெசயயபேழி இிததின மண�ண �னகதமப்க 

்லதி  அித மணணப  ெசயயபேழி உலண�ிய�ன 

ம�ா பஜூா ெசயா ெதப��ா� இ�ா்ாா ே�ரதபன  

�கிேபிப்� (இேபதததப்�). 

3 �கா்க்மழா� ெதப��பா்க. ் �ி�்ி�ிய 
ெதப��்்�ா ��ி ��ததியபசமபன அ�மப��ியா. 

ஸ�ப� ெ்பாக்� ்ேபா 3 ்�் ெதப�ிய�  

�்்ாப  அபதா அ�ி ( ர�ி)க் �ஹி�ய ெ்பாக 

்பம  ஜிபக  ்மபசப ெசயா்��ழிபா  என திழப 

அதன்ே�ன ஸ�ப� ெ்பாபோ.  
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அதபன ( ேப்்) ��்ின் ்ேபா அஷஹா அனன 

்ஹ�மதன ர�� �பா எனக �்ிய ே�ன 

அஷஹா அனன அ�ியயன ��ிி �பா (அ�ி ஆழ 

சிக் த்தியபன�ா என சபழசி ெசப ்ின்்ன) என 

அதி்போததிக ���பா்க. 

்நபன� ா்க்ின் ்ேபா நழசததிர்்க �பனக  

்தபன் ஆர�ே�க்ின் ்ேபா �தா்�ாப ்ேபன�்

்நபன�்ா்தத .  

போ ெதப��்ய�  இல்ெேல�  ்�ேபக்�ாச 

சே�தா ே�ரபாத�ன ெசயத . இதற் 'ாஆஹ ஸன�ம 

்�ரஷ' என் ெேயா. 

12�ா  இமப� �ல� ��ர ஜூ�ஆ ்ி�ம இ �� 

எனக �்ி இன� ��ர ஜூ�ஆ ெதப��தி ��.  

ஆஷூரபஹ�ிய தினத�த ாக்்தினமப்  ே�ர்ினப 

ோததி அன�்ய நபாக  ்ாே�ப��  ஒன�்திரக�ா  

ஹஜ ெசய��த ��ி்உயாித  ்ி��யயப் �்ி அி 

நபாக  ��ய ஆித்்ாப�� சஹக�்்ாகனப�� 

த்்�ா அபதா ்ீ்ிக்ிகிதாக ெ்பணா இரததத�த 

ஓழப ்பழா மிரபணபததனமப் ்பழசித தல�ா.  

அஹ்தஆபத: 
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நே�(ஸ ) அ�ா்ாகன ்ா�ேதத�ா்ாபன ே�க�ா்க 

ம்கமபா்க ம�ன��மபா்க மலமக்ாபன சஹபேபக 

்க மற�� அ�ா்ி�ிய ்ா�ேததினா்�ா்ய 

அா�  �ேத்க என ் �ி�்க ஏற� ்ணண�ய� 

ெச�தா்ின்னா. 

ஷ�ஆக்க இ�ா்�ா அா� �ேதா்ாப் ஏற் மபழ 

்ிப� என நிரப்�ததாின அ�ி(்ர�ி ) அ�ா்�ாி� 

அ�ா்ாா ம�ன�� ேபதிமப் (ர�ி) மற�� அ�ா்ாா  

ே�க�ா்ாபன ஹஸன, ஹூ�சன் (ர�ி) 

ஆ்ி்யப�ரி� அ�ா்ாா ேர�ே�ரய�  �ித�ா்�ா 

மழா்ம அா�  �ேதா்ாப் ஏற்ேப� என 

��்ின்னா. 

ஷ�ஆ்ககளத பல ப��வ�ைர உககைர 

ரபே�கபக்க.  

இமபமியயப 

இ னப அஷ�யயப.; 

அ���யயப 

ேபதிமியயப.  



 

24 

 

உ�ேதியயப > உ�ேதிய�ன.  

�ஸதியயபக்க.  

ஷ�ஆக்க ் �ி�்ாகன ்ாஆ�னி� ஹத��ஸி� 

�்க்னகதா ��ழா ே�ன�ல� � ்�ா அ�ா்ாகன 

��பதபர �க்ாப் ெ்பணாகானா.   

1- அ ்்பே�. 

2- அ ்�்ேப. 

3- ே �  ்ிதபப. 

4- ே�ஹப�  அன�பா. 

5- மிாஆா  உ� . 

6- மேபத�ஹு  ஜினபன. 

7- �� ்அன�பா. 

8- ்ஷ�  அ ரபா 

9- அ ்ஹு�மா  இ �பமியயப. 

10- அா்ரஜஆ. 

11- அ ்அன�ப�ன்�ஃமபனகயயப. 
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12- தாகல  ���ப. 

13- நாஜு  ே�ப்ப 

 ஜஃபர சய்த் ெபி�த மதஹ�?    

1980�  ஆணா்ாக  (ஈரபனகய ஷ�ஆ �ரழசிக்ப; ே�ன) 

இ�்�் நபழப  ஷ�ஆ�� ஜஃோ்சபதிக  என் 

ெேய�  5�ா மதஹேப் அ்்ீ்�க் ்�ணாெமன 

்்ப�ய்்ேபா  அன்ிலித ஜ�மியா  உ�மப மற�� 

ஏ�னய உ�மபக்க மனதாண�்�பா ம�ப� 

ெத���ததாின ஷ�ஆ��ன சீா்்ா்�ா ��ாக்ப 

ோததி ாணாப ே�ரபர்்க மற�� � ்க 

ெ�ாகய�ழா ் �ி�்�ா ேபா்பததனா. மாஹூ� 

லஹூ  ஹக மவ��� அ�ா்க ஷ�ஆஹ� பனனபஹ� 

எ�� ��� ெமபகிப ெேயாதா இ�்�்்�பழ  

் �ி�்�ா ��கிப்ே�ியச ெசயதபா்க. இி��� 

அரே�ய�  எ�திய ேப்ி தப�னச ்சாித மாஹூ� 

இாஸபன இ�பஹி �ஹ�ா அ�ா்�ா ஷ�ஆக்க 

அ�்ி �பே  ெே�மப� ்்ப�னா. உ்்க 

�தத்்்�ா ந�்்க �பே  ெேற்ப  எனா ��� 

நபன �பே  ெே�்ி்்ன என்பா. ஷ�ஆக்க அ��ர 

்ணா ��தா்ெ்ப��்ெசயதனா.   
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அன�க்�ய�ா்்ா! இன� இ�்�்ய�  �ப�கச 

்ச�ன, அக்்�ன, ெேப�னன��, மனனபா, மப்ேப�, 

ெதஹி�ா, ெ்ப��� ்ேபன் ே்தி்ாக  ஷ�ஆக்க  

ஊால�� அா�  �ேத்ாகன சி்ப�க்க எ�� 

ெேய�  ்நபழ் ்க ��னக்யப்ிதா �ல்ின்பா்க. 

ேபதிமப ( ர�ி)்ெேய�  ெேண்க தின� ெ்பணிபப 

�ல்ின்னா. இ�ா்ாா ே�தத�பழி்்ாக  ்�னமப் 

இலிா ஈமபனகய உணாஹின உசபரப் இல்்க. 

அ �பா ந� அ�ன�லக்� ்ேபாமபன�ன. 


