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ِحيم   َمِن الر� حْ بِْسِم هللا�ِ الر�
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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள் ��ய சஹாபாக்கள்
மற்�ம் உலக �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�
ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�பத்�ல்லாஹ்  (AS) அவர்கள் தஷ்ஹத் தஅ��
மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ� “�ரத்�த் தகா�ர்-102–ேபராைச" என்ற ��மைற
அத்�யாயத்ைத பற்�ய ��ஆேப�ைரைய ெதாடர்ந்தார்கள்.
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அளவற்ற அ�ளாளன், �கரற்ற அன்பாளன், அல்லாஹ்�ன் ெபயரால்...

ெசல்வத்�க்கான ேபாட்� (ெப�க்�ம் ஆைச) உங்க�ைடய கவனத்ைத

�ைச ��ப்�ம்

மண்ணைறகைளச் சந்�க்�ம் வைர

அவ்வா�ல்ைல, �ைர�ல்  �ங்கள் அ�ந்� ெகாள்�ர்கள்!

�ற�,�ைர�ல்  �ங்கள் அ�ந்� ெகாள்�ர்கள்!

அவ்வா�ல்ைல! �ங்கள் உ��யாக அ��ர்களா�ன்...

�ங்கள் உ��யாக�ைளைய காண்�ர்கள்.

�ற� �ங்கள் அைத உ��யாகக்   காண்�ர்கள் , உ��யாகக் கண்ணால்

பார்ப்�ர்கள்

�ற�, �ச்சயமாக, அந்நா�ல் அ�ட்ெகாைட பற்�  �சா�க்கப்ப��ர்கள்

(�ங்கள்அதன் பயனாக  இந்த ���ல் அ�ப�த்தபற்�)

இந்த அத்�யாயம் அதாவ�, �ரத்�த் தகா�ர்-102– ேபராைச (எப்ேபா�ேம அ�க
ஆைசப�வ� அைனத்ைத�ம் தனக்காக ைவத்�க்ெகாள்ள ேபராைச ெகாண்ட
வர்க�க்�  ஒ� எச்ச�க்ைகயாக  அைமந்�ள்ள�. ��ப்பாக யார் இைத
ேபால் ெசல்வத்ைத ��க்க ��ம்�பவர்க�க்�) ெசல்வத்ைத ெப�க்�ம்
ஆைச (இைறவ�ட��ந்�) உங்க�ைடய கவனத்ைத �ைச��ப்�ம்.

ெசல்வைத ெப�க்க �ைனக்�ம் ஒ�வ�ன் ேபராைச�ன் காரணமாக
��ப்பாக ெசல்வைத அ�கப்ப�த்த, நற்ெபய�க்காக, பத�க்காக, தன�
ஆதரவாளர்கைள தக்கைவப்பதர்க்காக, தன்ைன �ன்பற்�பவர்கைள அல்ல�
�டர்கைள அ�கப்ப�த்�ம் ேநாக்�ல், உற்பத்�ைய அல்ல� ��வனங்கைள
அ�கப்ப�த்த ஏற்ப�ம் ேபராைச ஒ� த�ம�தைன மட்�மல்லாமல் 



அந்த நாட்ைடேய பா�க்�ன்ற�. 

இவ்�டத்�ல் ேம�ம் �ளக்�வெதன்றால், ஒட்�ெமாத்த உ�ைமைய�ம்
ேகா�வ� எனலாம். இன்�ம் “ஏகேபாக த���ைம” (monopoly) என்றால்
என்ன? ஒ� ெசய�ன் அல்ல� �ஷயத்�ன் ேமலாண்ைம அைனத்ைத�ம்
பல்ேவ� அடக்��ைற அல்ல� கட்�ப்பா�க�ன் �லம் தன� ��
கட்�ப்பாட்�ற்�ள் ெகாண்�வர �ைனப்பதா�ம். இத்தைகய ெசயல் ஏற்�க்
ெகாள்ள ��யாத�ம் நல்ெலா�க்க அறெந�க்� எ�ரான�மா�ம். இன்�ம்
இத்தைகய த���ைம ெகாண்டா�வ� ெபா�மக்கைள �ரண்�வதற்�
உத��ன்ற�. ேம�ம், இத்தைகய நபர்கைள இன்�ம் �லர் �ன்பற்ற
ெதாடங்�ம்ேபா� இந்த �ழ்�ைல இன்�ம் ேமாசமா����ன்ற�. அதாவ�
இ�ேபான்ற �யநலவா�கைள உ�வாக்��ன்ற�. ��ப்பாக, அ�காரம்
மற்�ம் ெசல்வங்கள் ேபான்ற �ழ்த்தரமான இந்த உலக ஆதாயங்க�க்காக
இத்தைகய ஏகேபாக உ�ைம ெகாண்டா�ம் ம�தர்கள்  ேதான்�ம்ம்ேபா�
அங்ேக ேபாட்��ம் உ�வா����ன்ற�. ெசல்வத்�ற்காக�ம் தங்கள�
ப��கைள�ம் தக்கைவத்�க்ெகாள்ள நடக்�ம் ேபாட்�யாக உ�ெவ��ன்ற�.
எனேவ, தங்கள� ெசல்வங்கைள ெப�க்�க்ெகாள்�ம் இத்தைகய
ெசயல்களால் இவர்கள் தங்கள� ஏகேபாக உ�ைமகைள�ம் ெசல்வத்ைத�ம்
தன� ேபாட்�யாள�டம் இ�ந்� பா�காக்க  �ற்ப�ம்ேபா� அவர்க�ன்
கவனம் மற்�ம் ஆற்றல் அைனத்�ம் இதன் பக்கமாக �ழ்� இைறவைன
�ைன��ர்த்தல் (ெதா�ைக) மற்�ம் நன்னடத்ைத�ன் �க்�யத்�வத்ைத
மறந்� நற்ெசய�ல் பக்கம் அவ�க்� கவன�ன்ைம ஏற்ப��ன்ற�.

இதன் காரணமாகேவ இந்த இைறவசனம் ஆன்�க ��யாக�ம் ஒ� ெத�வான
எச்ச�க்ைகயாக அைம�ன்றைத நாம் ��ந்�ெகாள்ளலாம். 

ேம�ம் மரண ேநரம் வ�ம் வைர�ல் ம�தன் இந்த தற்கா�க உலகத்�ல்
அைனத்ைத�ம் அபக�க்க �ைனக்�ன்றான். (�ைனக்�ன்றாள்) ஆனால்,
அவர்கள் ��� இந்த உலகத்�ல் கடந்� வந்த பாைதைய �ன்ேனாக்�
பார்த்தால்., ேமலான ெசயல்க�ன் பக்கம் கவனம் இல்லாமல் அவர்க�ன்
வாழ்க்ைக க�ந்�ள்ளைத உணர்ந்�ெகாள்ளலாம்

வசனம்-3,4&5:-  
ஹத்தா (Z)�ர் ( TH)��ல் ம(Q)கா (B)�ர்; கல்லா ஸவ்ஃப (TH)தஃல�ன்; �ம்ம
கல்லா ஸவ்ஃப (TH)தஃல�ன்*

மண்ணைறகைளச் சந்�க்�ம் வைர; அவ்வா�ல்ைல, �ைர�ல்  �ங்கள்
அ�ந்� ெகாள்�ர்கள்!�ற�,�ைர�ல்  �ங்கள் அ�ந்� ெகாள்�ர்கள்!

இந்த இைறவசனத்��ள்ள வாக்�யம் �கத்ெத�வாக �ங்கள்
மண்ணைறைய சந்�க்�ம் வைர�ல் அதாவ� உங்க�ன் தற்கா�க �றப்�கள்
ைக ந�� உங்கள் �ன்னால் ெசல்�ம் ேபா� உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ைக
ஒன்��ல்லாமல் ேபா�ம். அந்த சமயத்�ேலேய  இந்த உண்ைம உங்கள்
�ன்ேன ேதான்�ம். இவ்வா� இ�ந்�ம் ஏன் இந்த மக்கள் இந்த வாழ்ைக
�க�ம் ���ய காலம் என்� ��யாமல் இ�க்�ன்றனர்?
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வசனம்-6,7&8:- 
 கல்லா லவ் (TH)தஃல�ன இல்மல் ய(Q)�ன்;
 ல(TH)தர�ன்னல் ஜ�ம்;
 �ம்ம ல(TH)தர�ன்னஹா அய்னல் ய(Q)�ன்

அவ்வா�ல்ைல! �ங்கள் உ��யாக அ��ர்களா�ன்...
 �ங்கள் உ��யாக �ச்�வாைலைய காண்�ர்கள்.
 �ற� �ங்கள் அைத உ��யாகக்காண்�ர்கள்,
 உ��யாகக் கண்ணால் பார்ப்�ர்கள்.
இந்த இடத்ைத ேம�ம் �ளக்�வெதன்றால் ��க்�ரான் �ன்��தமான
ய�ன்கைளபற்� அதாவ� �ன்��தமான ப�த்தரங்களாக அ�ைவ
இைறவன் வைகப்ப�த்��ள்ளான்.

1. இல்�ல்ய�ன் - அ�மான அ��. (உ��த்தன்ைம காரணங்க�ன் �லமாக
அல்ல� கண்ட�வ� �லமாக ெப�தல்.)
2. அய்�ல் ய�ன்-கண்�ணர்தல், பார்ைவ அ��. (த�பட்ட ஆய்�ன் �லமாக
ெப�வ�.)
3.ஹக்�ல ய�ன் -அ�பவ அ��. (��ைமயான உண்ைம இ�ல் ���
இல்லாமல் அல்ல� காட்� �ைழயாக அல்ல� உணர ��யாமல் ேபாக
சாத்�ய�ல்ைல)

நாம் ேமற்கண்ட வசனத்�ல் �தலாவ� வைக அதாவ� இல்�ல்ய�ன் -
அ�மான அ�� (உ��த்தன்ைம காரணங்க�ன் �லமாக அல்ல�
கண்ட�வ� �லமாக) ��ப்�டப்பட்�ள்ள� அதாவ� நாம் ஒ�வ�டம்
இ�ந்� ஏதாவ� ஒன்ைற ேகட்ப�ல் �லமாக அல்ல� நம� �ய அ��ன்
அ�ப்பைட�ல் �ல �ர்மானம் அல்ல� அ�மானத்�ற்� ெசல்�ன்ேறாம் என்�
ெபா�ள் இ� நம� த�ப்பட்ட மன�ைலைய ��க்�ற�.

ேம�ம் நாம் இந்த அர்த்தத்�ல் �ந்�த்தால் நாம் வா��ன்ற இந்த ���ல்
அழகான �சயங்க�க்� அ�கமான �க்�யத்�வத்ைத�ம் ம�ப்ைப�ம்
வழங்�ேவாம். அவ்வாேற அற்பமானவற்�ல் நாம் �ைலம�ப்பற்ற ேநரத்ைத
�ணாக்�ேவாம் ஆனால் இப்ேபா� நாம் நம� ப�த்த�ைவ இங்ேக
பயன்ப�த்தாம��ந்தால் நம்�ைடய எல்லா பாவங்க�க்�ம் தண்டைனைய
நம் கண்களால் �ச்சயமாக நரகத்ைத (நரக ெந�ப்ைப) உண�ேவாம்.

வசனம்-9- 
 �ம்ம ல(TH)�ஸ் அ�ன்ன யவ்மஇ (D)�ன் அ�ன் ந�ம்.

�ன்னர், �ச்சயமாக அந்நா�ல் அ�ட்ெகாைட பற்� �சா�க்கப்ப��ர்கள்.
(�ங்கள் அதன் பயனாக இந்த ���ல் அ�ப�த்த)
�ச்சயமாக �ங்கள் ���ல் அ�ப�த்த ெபௗ�க இன்பத்�ற்� ேகள்�
ேகட்கப்ப��ர்கள். அதாவ� இந்த �����ந்� உங்கள் �கேபாகத்�ற்காக
பயன்ப�த்�யத்�ற்� அைனத்�ற்�ம் �ங்கேள ெபா�ப்பாளர்கள் ஆ�ர்கள்.
இத்தைகய �க ேபாகங்கள் ேபா� க�ரவத்�ற்காக �ட இ�க்கலாம். 
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�ணான இன்பத்�ல் �ைளப்பதற்காக�ம் இ�க்கலாம், ேதைவயற்ற�ம்
அல்ல� ெகட்ட �ஷயங்களாக�ம் இ�க்கலாம் இன்�ம் ஒ� அ�ம�க்க
பட்ட ஹலாலான �ஷயத்ைத அள�ற்� அ�கமாக அ�ப�ப்பதாக�ம்
இ�க்கலாம். எனேவ, நாம் �ர்ண�க்கப்பட்ட வரம்�கைள அ�ந்� அைத
ேப� நடக்க ேவண்�ம்.

ேம�ம், இஸ்லாம் ஒ�ேபா�ம் இந்த இ�வான வாழ்க்ைகைய �கேபாகங்
க�ல் மட்�ம் �ழ்� �ைளப்பைத அ�ம�ப்ப�ல்ைல. இந்த �கேபாகங்கள்
நம்ைம �யநலவா�களாக்���ம் என்பைத உணர்ந்� ெகாள்�ங்கள்.

இந்த �கேபாகங்கள் நம் �ைலம�ப்�ல்லா ேநரத்ைத�ம், நம் பணத்ைத�ம் /
ெசல்வத்ைத�ம் மற்�ம் உைழப்ைப�ம் /�றைன�ம்  அபக�த்���ம். ேம�ம்
அந்த ெபான்னான ேநரத்ைத�ம், பணத்ைத�ம் மற்�ம் நம் �றைன�ம்
ச�தாய நல�க்� ெசல� ெசய்யலாம். ேம�ம் இவ்வைக �கேபாகங்கள்
நம்ைம பைடத்த அல்லாஹ்�ற்காக�ம் நம� ஆத்மா�ற்காக�ம் ெசய்ய
ேவண்�ய ப��ல் இ�ந்� மறக்கச் ெசய்���ம். இன்�ம் இத்தைகய 
 �கேபாகங்கள் உங்கள் உடல் உணர்ைவ ��ப்�ப்ப�த்தலாம். ஆனால் இந்த
உடல் �ச்சயம் ஒ� நாள் மண்ணைறைய அைட�ம் என்பைத உணர்ந்�
ெகாள்�ங்கள். அப்ேபா� நம் ஆத்மா மட்�ேம நம்�டன் எப்ேபா�ம் அதாவ�
நம் மரணத்�ற்� �ற�ம் வ�ம். எனேவ அைத நம� வாழ்�ன் ெசாந்த
ப��யாக க�� �றக்க�க்க�டா� என்பைத�ம் எப்ேபா�ம் க�த்�ல்
ெகாள்�ங்கள்.

அதனால் இந்த ெசாற்பகால உலக வாழ்க்ைக �க�ம் தற்கா�கமான� என்�
எப்ேபா�ம் நம் மன�ல் �ைல��த்த ேவண்�ம். ேம�ம் அல்லாஹ்
�க்காக�ம்,நம் ஆத்மா�க்காக�ம் ெசய்யேவண்�ய கடைமைய மறக்காமல் 
 நமக்� வழங்கப்பட ஆற்ற�ன் �லம் �ைறேவற்ற ேவண்�ய�ம் நம்ேமல்
உள்ள கடைமயா�ம். இன்�ம் ����ள்ள இம்ைம வாழ்க்ைக �க�ம்
தற்கா�கமான�. ஆனால், ம�ைம நமக்� �றந்தரமனதா�ம். அந்த
�யவனா�ய அல்லாஹ் நம்ைம இந்த உலகத்�ற்� அ�ப்�ம்ேபா�
அ�கமான �ைமைய ெகா�ப்ப�ல்ைல. ஏெனன்றால், அவன்  �க�ம் 
 பல�னமான நம் உடைலபற்� நன்� அ�வான். அதனால் தான் அவன் நம�
த�ப்பட்ட ��ப்பங்க�க்�ம், நம� ஓய்�ற்� அ�ம�ய�த்�ள்ளான்.
ஆனால் அவ்�ட��ந்� இத்தைகய அ�ம�ைய ெபற்�க்ெகாண்ட நாம்
ஒ�ேபா�ம் அவ�க்� நன்� ெகட்டவர்களாக நடக்கக்�டா�. அவ�க்� எந்த
இைண�ம் ைவக்காமல் அவைன மட்�ம் வணங்�வ���ந்� ஒ�ேபா�ம்
�ல��டக்�டா�. ேம�ம் அவன் நம் �� ெபா�ந்�ள்ள அ�ள்கைள
மறந்��டாமல் அவன் நம்வசம் ைவக்�ம் கட்டைளகைள�ம் �ைறேவற்�
அவன� ேநரான பாைதைய �ன்பற்ற ேவண்�ம். இன்�ம் �ைன�ல்
ெகாள்�ங்கள் அல்லா��ற்க்� ஆற்ற ேவண்�ய கடைமைய மறக்காதவேர
�ச்சயம் ெவற்� ெப�வார். ேம�ம் இந்த உல�ன் கவர்ச்�களால்
ேசா�க்கப்பட்� அல்லாஹ்ைவ மறந்�ேபானவர்கள் உ��யாக அவர்கள்
நஷ்டவா�கேள!
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இந்த தற்கா�க உல�ற்� ெசல்வத்ைத ேசர்க்�ம் ேபராைச�ல் இ�ந்�ம்
வ�ற்ைற வளர்க்�ம்  ேநாக்�ன் அவல �ைலக���ந்�ம் அல்லாஹ் நம்ைம
பா�காப்பானாக! ேம�ம், இந்த �ைலக�ல் இல்லாமல் எ�தாக அவ�ைடய
��ப்�ைய ெபற நமக்� உத� ெசய்வானாக!!

இன்ஷா அல்லாஹ் .. அ�ன்!!!



இந்த ெசாற்பகால உலக வாழ்க்ைக �க�ம் தற்கா�கமான�
என்� எப்ேபா�ம் நம் மன�ல் �ைல��த்த ேவண்�ம்.
ேம�ம் அல்லாஹ்�க்காக�ம், நம் ஆத்மா�க்காக�ம் ெசய்ய
ேவண்�ய கடைமைய மறக்காமல் நமக்� வழங்கப்பட
ஆற்ற�ன் �லம் �ைறேவற்ற ேவண்�ய�ம் நம்ேமல் உள்ள
கடைமயா�ம். இன்�ம் ����ள்ள இம்ைம வாழ்க்ைக
�க�ம் தற்கா�கமான�. ஆனால், ம�ைம நமக்� �றந்தர
மானதா�ம். அந்த �யவனா�ய அல்லாஹ் நம்ைம இந்த
உலகத்�ற்� அ�ப்�ம்ேபா� அ�கமான �ைமைய
ெகா�ப்ப�ல்ைல. ஏெனன்றால், அவன் �க�ம் பல�னமான
நம் உடைலபற்� நன்� அ�வான். அதனால் தான் அவன் நம�
த�ப்பட்ட ��ப்பங்க�க்�ம், நம� ஓய்�ற்� அ�ம�
ய�த்�ள்ளான். ஆனால் அவ்�ட��ந்� இத்தைகய
அ�ம�ைய ெபற்�க்ெகாண்ட நாம் ஒ�ேபா�ம் அவ�க்�
நன்� ெகட்டவர்களாக நடக்கக்�டா�. அவ�க்� எந்த
இைண�ம் ைவக்காமல் அவைன மட்�ம் வணங்�
வ���ந்� ஒ�ேபா�ம் �ல��டக்�டா�. ேம�ம் அவன்
நம் �� ெபா�ந்�ள்ள அ�ள்கைள மறந்��டாமல் அவன்
நம்வசம் ைவக்�ம் கட்டைளகைள�ம் �ைறேவற்� அவன�
ேநரான பாைதைய �ன்பற்ற ேவண்�ம். இன்�ம் �ைன�ல்
ெகாள்�ங்கள் அல்லா��ற்க்� ஆற்ற ேவண்�ய
கடைமைய மறக்காதவேர �ச்சயம் ெவற்� ெப�வார். ேம�ம்
இந்த உல�ன் கவர்ச்�களால் ேசா�க்கப்பட்� அல்லாஹ்ைவ
அல்லாஹ்ைவ மறந்�ேபானவர்கள் உ��யாக அவர்கள்
நஷ்டவா�கேள!

க�ஃப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க� 


