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ِحيم   ِن الر� مَ حْ بِْسِم هللا�ِ الر�
உலெகங்��ம் உள்ள  தன� அைனத்�  சஹாபாக்கள் மற்�ம் ,  அைனத்� 
 �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன  ெத��த்தைதத் ெதாடர்ந்� ஹஸ்ரத்
�ைஹய்�த்�ன் அல் ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ் (அய்) அவர்கள் தஷ்ஹ�,  தஅ�� 
 மற்�ம் �ரா  பாத்�ஹா ஓ�யப் �ற� “ஈமான்,இஸ்லாம் மற்�ம் ஆன்�க
கல்�” என்ற தன� ேப�ரைர�ன் பக்கம் கவனம்  ெச�த்�னார்கள்.

இஸ்லாம் மற்�ம் ஈமான் ஆ�ய இரண்� ெசாற்க�ம் ஒத்த ெசாற்களாகப்
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. சர்வ வல்லைம�ள்ள அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆ�ல்
���றான்:
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ُمۗ ـٰ : ِإنَّ ٱلدِّيَن ِعنَد ٱللَِّه ٱۡإلِۡسلَ

�ச்சயமாக (��ல்) இஸ்லாம் தான் அல்லாஹ்�டத்�ல் (ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட)
மார்க்கமா�ம்.(ஆல இம்ரான் 3:20)

ـِٰسرِيَن ا َفلَن يُۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِفى ٱۡألَِخرَِة ِمَن ٱلۡخَ ـِٰم ِديًن۬  ( ) َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيرَ ٱۡإلِۡسلَ

இன்�ம் இஸ்லாம் அல்லாத (ேவ�) மார்க்கத்ைத எவேர�ம்
ேத�னால்(��ம்�னால்) அ� ஒ�ேபா�ம் அவ�ட��ந்� ஒப்�க்
ெகாள்ளப்பட மாட்டா�. (அதாவ� ேவ� எந்த மார்க்கத்ைத�ம் அவர்
ஏற்�க்ெகாள்வ� எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்�டத்�ல் ஒ�ேபா�ம்
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா�).ேம�ம் (இன்ெனா� மார்க்கத்ைதத்
ேதர்ந்ெத�க்�ம்)  அ(த்தைகய)வர் ம�ைம நா�ல் நஷ்டமைடந்ேதா�ல் தான்
இ�ப்பார். (ஆல இம்ரான் 3:86)

ـُٰب َك أَۡصحَ ��
ٓ ـٰ نَۡيا َوٱۡألَِخرَِةۖ َوأُْولَ ـٰلُُهۡم ِفى ٱلدُّ َك َحِبَطۡت أَۡعَم ��

ٓ ـٰ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنكُۡم َعن ِديِنِهۦ َفَيُمۡت َوُهَو َ�اِفرٌ۬ َفأُْولَ

ِلُدوَن ـٰ   () ٱلنَّارِۖ ُهۡم ِفيَها َخ

உங்க�ல் எவேர�ம் ஒ�வர் தம்�ைடய (இஸ்லா�ய) மார்க்கத்���ந்�த்
��ம்�, காஃ�ராக (�ராக�ப்பவராக) இறந்��ட்டால் அவர்க�ன்
நற்க�மங்கள் இவ்�லகத்��ம், ம� உலகத்��ம் (பலன் தராமல்)
அ�ந்���ம்;. இன்�ம் அவர்கள் நரகவா�களாக அந்ெந�ப்�ல்
என்ெறன்�ம் தங்���வார்கள்." (அல் பகரா: 217)

இந்த உல�ல் ஒ�வர� இஸ்லாத்�ன் ெவ�ேயற்றம் என்ப� ஒ�வர�
�க்காஹ்ைவ ரத்� ெசய்யக் ��யதா�ம். இஸ்லாத்�ல் இ�ந்� ெவ�ேய�ய
தன் �லம், (அவ்வா�) ெவ�ேய�யவ�ன் (�ர்தத்�ன்) மைன�  அவ�ன்
�க்காஹ்���ந்� ��ந்����றாள். அவர் ஒ� பரம்பைர உைடைமைய
இழந்�ம் ���றார். அவர் எந்த �ஸ்��ன் பரம்பைர��ம் வா�சாக�
மாட்டார். மர�த்தப் �ற� அவ�க்� ஜனாஸா ெதா�ைக�ம் இ�க்கா�.
ஆஃ�ரத்ேதா� ெதாடர்�ைடய  ஒ�வ�ன் ெசயல்க�க்கான அ�� என்ப�
என்ெறன்�ம் நரகத்�ல் ����ப்பதா�ம்.

ஒ� �ர்தத் (இஸ்லாத்ைத �றந்தவர்) இஸ்லாத்�ன் பக்கம் ��ம்�னால்,
அவர� �ன்னால் மைன�யாக இ�ந்த ெபண்�டனான தன� �க்காஃைவ
��ப்�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். இந்த ��ப்�த்தல் அவ�ைடய உடன்பா�
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மற்�ம் ஒப்�த�டன் இ�க்க ேவண்�ம். அவள் ம�த்தால், அ� அவள் ��
��க்கப்பட�ம், அவைர ��மணம் ெசய்�ம்ப� அவைளக்
கட்டாயப்ப�த்த�ம் ��யா�. சர்வவல்லைம�ள்ள அல்லாஹ் ���றான்:

ـِٰب ٱلَِّذٓى أَنَزَل ِمن َقۡبُلۚ َوَمن يَۡكُفۡر ـِٰب ٱلَِّذى نَزََّل َعَىلٰ َرُسولِِهۦ َوٱلِۡ�َت ٓأَيُّہَا ٱلَِّذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱللَِّه َوَرُسولِِهۦ َوٱلِۡكَت ـٰ يَ
ـٰالَۢ بَِعيًدا ( )  ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ثُمَّ َكَفرُواْ ثُمَّ َءاَمُنواْ ثُمَّ َكَفرُواْ َكِتِهۦ َوُكُتِبِهۦ َوُرُسِلِهۦ َوٱلَۡيۡوِم ٱۡألَِخرِ َفَقۡد َضلَّ َضلَ ��

ٓ ـٰ بِٱللَِّه َوَملَ
ا لَّۡم يَكُِن ٱللَُّه لَِيۡغِفرَ لَُهۡم َوَال لَِيۡہِديَہُۡم َسِبيالَۢ (  ) ثُمَّ ٱۡزَداُدواْ ُكۡفرً۬

ஈமான் ெகாண்டவர்கேள! �ங்கள் அல்லாஹ்�ன் ��ம், அவ�ைடய �தர்
��ம், அவன் �தர் �� அவன் இறக்�ய (இவ்) ேவதத்�ன் ��ம் இதற்�
�ன்னர் (அதாவ� ந�(ஸல்) அவர்கள் ேதான்�வதற்� �ன்) இறக்�ய
ேவதங்க�ன் ��ம் ஈமான் ெகாள்�ங்கள்;. எவர் அல்லாஹ்ைவ�ம்,
அவ�ைடய மலக்�கைள�ம், அவ�ைடய ேவதங்கைள�ம் அவ�ைடய
�தர்கைள�ம்; இ�� நாைள�ம் (நம்பாமல்) �ராக�க்�றாேரா, அவர்
வ�ேகட்�ல் ெவ� �ரம் ெசன்��ட்டார். �ச்சயமாக எவர்கள் ஈமான்
ெகாண்�, �ன்னர் �ராக�த்�, �ன்னர் ஈமான் ெகாண்�, �ன்னர் �ராக�த்�,
�ன்னர் �ராக�ப்ைப அ�க�த்�க் ெகாண்டனேரா, அவர்கைள அல்லாஹ்
மன்�ப்பவனாக�ம் இல்ைல. ேம�ம் அவர்க�க்� (ெசார்க்கத்�ன்) வ�ையக்
காட்��றவனாக�ம் இல்ைல. (அந் �ஸா 4:137&138)

சர்வவல்லைம�ள்ள அல்லாஹ் ���றான்:

ـُٰهۡم جُلُوًدا َغۡيرََها لَِيُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَبۗ ِإنَّ ٱللََّه لَۡن ا ُكلََّما نَِضجَۡت جُلُوُدُهم بَدَّ ِتَنا َسۡوَف نُۡصِليِہۡم نَاًر۬ ـٰ ايَ ـ�
ِإنَّ ٱلَِّذيَن َكَفرُواْ بِ

ا  ( ) َكاَن َعزِيًزا َحِكيًم۬

யார் நம் சட்டங்கைள �ராக�க்�றார்கேளா, அவர்கைள நாம் �ச்சயமாக
நரகத்�ல் ��த்� ��ேவாம்;. (அங்ேக அவர்கள� �ைல எவ்வா�
இ�க்�ெமன்றால், அவர்கள� ேதால்கள் க�� (எ�ந்�)��ம் ேபாெதல்லாம்
அைவயல்லாத (ேவ�) ேதால்கைள, அவர்கள் ேவதைனைய (எப்ேபா�ேம)
அ�ப�ப்பதற்ெகன, அவர்க�க்� நாம் மாற்�க் ெகாண்ேட இ�ப்ேபாம் -
�ச்சயமாக அல்லாஹ் �ைகத்தவனாக�ம் ஞான�ள்ளவனாக�ம்
இ�க்�ன்றான். (அந் �ஸா 4:57)

ۖ لَُّهۡم ِفيہَآ أَۡزَوٲٌج۬ ا ِلِديَن ِفيہَآ أَبًَد۬ ـٰ رُ َخ ـٰ ـٍٰت۬ تَۡجرِى ِمن تَۡحِتہَا ٱۡألَنۡہَ ـِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنَّ ـِٰلحَ َوٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّ

۬ َظِليالً  َونُۡدِخلُُهۡم ِظال�
ۖ ۬
رٌَة َطهَّ   ( ) مُّ

(அவர்க�ல்) எவர்கள் ஈமான் ெகாண்�, நன்ைமயான கா�யங்கைளச்
ெசய்�ன்றார்கேளா அவர்கைள �வனப�க�ல் ��த்�ேவாம், அவற்�ன் �ேழ
ஆ�கள் ஓ�க்ெகாண்��க்�ம்;. அவற்�ல் அவர்கள் என்ெறன்�ம் இ�ப்பர்;
அங்� அவர்க�க்�ப் ப��த்தமான �ைண�யர் உண்�. அவர்கைள
(��ைமயான) அடர்ந்த �ழ��ம் �ைழயச் ெசய்ேவாம். (3:58)

��க் �ர்ஆ�ன் இந்த வசனங்க�ல், இஸ்லாத்�ன் மக்க�க்காக �வர்க்கத்
�ன் அ�ட்ெகாைடகள் �லவற்ைற�ம்,  இஸ்லாத்ைத �ராக�ப்பவர்க�க்�
நரகத்�ன்  பயங்கரங்கள் மற்�ம் �யரங்கள் �லவற்ைறப் பற்��ம் 
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��ப்�டப்பட்�ள்ளன. மற்ற வசனங்க�ம் ஹ�ஸ்க�ம் இவற்ைற அ�கமான
�வரங்கேளா� �ளக்��ன்றன.

�ஸ்�ம்கேள! இந்த உலக வாழ்க்ைக அற்பமான�.�ங்கள் �ல கஷ்டங்கைள
அ�ப�ப்பைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், �ங்கள் இஸ்லாத்�ல் உ���டன்
இ�ந்தால்,உடன�யாக உங்கள் மரணத்�ற்�ப் �ற� �ங்கள் அ�ப�க்�ம்
�கங்க�ம், ஆடம்பரங்க�ம் இங்ேக இந்த ���ல் �ங்கள் கடந்� ெசன்ற
எந்த ஒ� �ரமம் அல்ல� கஷ்டத்�ன் �ைனைவ�ம் அ�த்���ம்.

�ல ேமாசமான ேநாக்கம், ேபராைச, பயம் அல்ல� கஷ்டம் காரணமாக �ங்கள்
இஸ்லாத்�ல் இ�ந்� �ல���ந்தால்-அல்லாஹ் மன்�ப்பானாக!
-உடன�யாக உங்கள் மரணத்�ற்�ப் �ற� இங்ேக இந்த ���ல் �ங்கள்
அ�ப�த்த �க�ம் ஆடம்பர�ம் எ�வாக இ�ந்தா�ம் ச�,அவற்ைற (எல்லாம்
உடேன) �ங்கள் மறந்��டக்��ய அள�ற்� அத்தைகய பயங்கரத்ைத�ம்
தண்டைனைய�ம் அ�ப�த்� கஷ்டப்ப��ர்கள். மரணத்�ற்�ப் �ற�
உங்கைள ைகப்பற்�ம் அந்த �ர�ர்ஷ்டத்���ந்�ம், அச்சத்���ந்�ம்
உங்களால் ஒ�ேபா�ம் தப்�த்�க் ெகாள்ள ��யா�.

எனேவ, �கக்�ைறந்த அள� ��தைலக் ெகாண்ட ஒ�வர் �� உல�ன்
ஆட்�க்காக�ம் �ட இஸ்லாத்ைத ைக�ட்� �ட மாட்டார்.

அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் ச�தாயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க�க்� வ�காட்�வாயாக!
அவர்க�ன் அ��த் �றைன ேநராக்�வாயாக! ேம�ம் அவர்கள் ���ல்
உன� �ைன [அதாவ� இஸ்லாத்ைதப்] பரப்�வதற்��ய அந்த (அ�ைவ)
பயன்ப�த்தச் ெசய்வாயாக!. ஆ�ன்.

உண்ைம�ல், எம்ெப�மானார் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� ந�(ஸல்) அவர்கள்
��னார்கள்:"(�ைன) அ�ைவப் ெப�தல் என்ப� ஒவ்ெவா� �ஸ்��க்�ம்
கட்டாயமா�ம்."(இப்�மாஜா).

�ைன -மார்க்க அ�ைவத் ேத�வ� ஒவ்ெவா� �ஸ்�ம்,ஆண் மற்�ம் ெபண்,
பணக்காரர் மற்�ம் ஏைழ, நகரவா� மற்�ம் �ராமவா� ஆ�ய அைனவ�ன்
��ம் கட்டாயக் கடைமயாக்கப்பட்�ள்ள� என்பைத இந்த ஹ�ஸ்
���க்�ற�. �ன் அ�ைவப் ெப�வ� அர� ெமா��ன் ப�ற்�ெமா�க்�
மட்�ம் வைரய�க்கப்பட்ட� அல்ல. ��ன் ேபாதைனகள் அர� �த்தகங்கள்
�லம் அல்ல� அர� அல்லாத �த்தகங்கள் �லம் அல்ல� நம்பகமான
உலமா�டம் �சா�ப்பதன் �லம் அல்ல� நம்பகமான மற்�ம் த��வாய்ந்த
���ைரயாளர்க�ன் ெசாற்ெபா��கைளக் ேகட்பதன் �லம் ெபறப்பட
ேவண்�ம். வா�க்கத் ெத�யாத மற்�ம் [�ன் �ஷயங்க�ல் அ�ஞர்/ மார்க்கம்
கற்ற அ�ஞர்களா�ய] எந்த ஒ� ஆ�ேமா �ைடத்�ராதப் ெபண்கள் தங்கள்
��ன் ேதைவகைளப் பற்� அ�ந்�ட உலமா�டம் அவர்கள� ��ம்ப
ஆண்கள் அைமப்� �லம் �சா�க்க ேவண்�ம். 

இைறத்�தர்(ஸல்) அவர்கள் தன� ேதாழர் அ� தர்(ர�) அவர்கைள ேநாக்�
��னார்கள்:
"ஓ அ� தர்! �ர்ஆ�ன் ஒ� வசனத்ைதக் கற்�க்ெகாள்ள �ங்கள் எங்ேகயாவ� 
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ெசன்றால், அ� (நஃ�ல்) ெதா�ைக�ன் �� ரக்காத்ைத �ட �றந்த�;(�ன்)
அ��ன் ஒ� சட்டத்ைத ெபற  �ங்கள் எங்காவ� ெசன்றால், (நஃ�ல்)
ெதா�ைக�ன் ஆ�ரம் ரக்காத்ைத �ங்கள் ெதா�வைத �ட இ� உங்க�க்�
�றந்த�;அைத (அந்த அ�ைவ) �ங்கள் நைட�ைற ப�த்�னா�ம்
இல்ைலெயன்றா�ம் ச�ேய.(இப்�மாஜா)

�ன் அ��ன் மகத்தான ம�ப்�ம் �க்�யத்�வ�ம் இந்த ஹ��ல் இ�ந்�
ெவ�ப்ப��ற�.

ப�ற்� இல்லாத அ�� பயனற்ற� என்� �லர் வா���ன்றனர். இந்த
ேநாக்� தவறானதா�ம் ஏெனன்றால் ஒ�வர் �ன் அ�ைவப் ெபற்� அதன்ப�
ெசயல் படா�ட்டா�ம் �ட அதைனப் ெப�த�ல் �ைடக்�ம் நன்ைமையப்
பற்� இந்த ஹ�ஸ் ெத�வாகக் ��ப்���ன்ற�. கற்றதன் ப� ஒ�வர்
நைட�ைறப்ப�த்த �ட்டா�ம் �ட அ��ன் இந்த �க்�யத்�வத்�ற்�
�ன்� காரணங்கள் உள்ளன.அைவ 

1.உண்ைமைய உணர்வதன் காரணமாக ஒ�வர் தவறான வ��ல் ெசல்வைத
அ��த் த�க்�ன்ற�.இ�ேவ ெப�ம் ெபாக்�ஷமா�ம்.

2.ஒ� ேநரத்�ேலா அல்ல� மற்ெறா� ேநரத்�ேலா �ன் பற்�ய அ�வான�,
அதன்ப� ெசயல்பட ஒ�வைரத் �ண்��ற�, இன்ஷா-அல்லாஹ். அ��ள்ள
ம�தன் ஒ� நாள் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்�ம் (அதாவ�,அ��ன்
ேதைவக�க்� ஏற்ப ப�ற்� ெசய்�ம்) தவ்ஃ�க்ைகப் ெப��றார்.
இன்ஷா-அல்லாஹ்.

3.அ�� மற்றவர்க�க்� உண்ைமைய அ���த்த ஒ�வ�க்� உத��ன்ற�.
�ன் அ�ைவ ெசாந்தமாக்�க்ெகாண்�ள்ள ஒ�வர் அந்த அ�ைவ அ���த்�ம்
�ைல�ல் உள்ளார் அதன் �லம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்�ன் சட்டத்ைத
பரவச் ெசய்�றார். இ��ம் �ட ெப�ம் �றப்�ற்��ய�ம்,மாெப�ம் ஸவாைப
[அ�ட்கைளப் ெபற்�த் த�வ�ம்] ஆ�ம்.

எம்ெப�மானார் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: 

"உன்னதமான ெதாண்� என்னெவன்றால் ஒ� �ஸ்�ம் (��ன்) �ல அ�ைவப்
ெபற்�, �ன்னர் அதைன ஒ� �ஸ்�ம் சேகாதர�க்� பரப்�வதா�ம். "
(இப்�மாஜா). 

ஒ�வர் ெபற்ற �ன் அளைவ (அ�)எந்த அளவானா�ம் (ச�ேய, அதைனப்)
பரப்�வைத இந்த ஹ�ஸ் வ���த்��ற�. அைனத்� தர்ம ெசயல்கைள�ம்
�ட அதன் ஸவாப் (அ�ள்) ெப�யதா�ம். �பஹானல்லாஹ்!

அல்லாஹ் எவ்வள� அ��க்��யவனாக இ�க்�றான்! நா�ன் ��ய
�யற்�க்காக அ�கமான ஸவாப்கைள (அ�ட்கைள) அவன் வழங்��றான்.
தர்மத்�ல் ெப�ம் ெதாைகைய-பணத்ைத ெசலவ�ப்பதன் �லமாகக் �ட
இவ்வள� ெப�ய அள� ஸவாைப (அ�ைள நாம்) ஒ�ேபா�ம் அைடய
��யா�.



5

 சர்வ வல்லைம�ள்ள அல்லாஹ் ���றான்:

ا ٓأَيُّہَا ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ُقٓواْ أَنُفَسكُۡم َوأَۡهِليكُۡم نَاًر۬ ـٰ يَ

�ஃ�ன்கேள! உங்கைள�ம், உங்கள் ��ம்பத்தாைர�ம் (நரக) ெந�ப்ைப
�ட்�ம் காப்பாற்�க் ெகாள்�ங்கள்; (அத் தஹ்�ம் 66:7)

இந்த வசனத்ைத �ளக்�யவா�, ஹஸ்ரத் அ�(ர�) அவர்கள் இதன்
ெபா�ைளக் ���றார்கள்: “உங்கள் ��ம்பத்தா�க்� நல்ெலா�க்கத்�ன்
ெசயல்கைளக் (அதாவ� ��ன்-மார்க்க ெசயல்கைள) கற்�க் ெகா�ங்கள்.

ஒ�வ�ன் மைன� மற்�ம் �ழந்ைதக�க்� �ைன கற்�ப்ப�
கட்டாயமாக்கப் பட்�ள்ள� என்பைத இந்த வசனத்���ந்�ம் மற்�ம்
ஹ����ந்�ம் ெவ�ப்ப��ற�.இந்த வசனத்�ல் ��ப்�டப்பட்ட� ேபால
இந்தக் கட்டாய கடைமையச் ெசய்யத் தவ�னால் ெந�ப்�ன் தண்டைனேய
அதன் �ைளவா�ம்.

எம்ெப�மானார் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� ந�(ஸல்)அவர்கள் ��னார்கள்
நம்�க்ைகயாளர்க�ன் நற்ெசயல்க�க்� மத்��ல், ஒ�வ�ன்
மரணத்�ற்�ப் �ற�ம் (�லதனமாக) ெதாடர்ந்� ெப��க்ெகாண்��ப்ப�
மற்றவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட �ன் அ�வா�ம். மற்றவ�க்� ெசால்�க்
ெகா�த்த ஒேர ஒ� இஸ்லா�ய ேபாதைனக்�ம் �ட  இ� ெபா�ந்�ம்.
அத்தைகய ெசயல்க�க்�ைடேய �ைனப் பரப்�த�ம் உள்ள�. உதாரணமாக,
�த்தகங்கைள எ��தல் அல்ல� வாங்�தல் மற்�ம் அவற்ைற ��ேயாகம்
ெசய்தல் ஆ�ய வ�வைக �லம் அல்ல� ��ன் அ�ைவத் ேத��ன்ற
மாணவர்க�க்� உத�வதன் �ல�ம் ஆ�ம். ேம�ம் நல்ெலா�க்கச்
ெசயல்க�க்� மத்��ல், ஒ�வ�ன் மரணத்�ற்�ப் �ன் �ைலத்� �ற்�ம்
ஸவாப் (அ�ள்) என்ப�, இைறபக்��ள்ள �ழந்ைதகள் ஆவார்கள்.அத்�டன்
இ� சம்பந்தமான மற்ற �ல நல்ெலா�க்கச் ெசயல்கைள�ம் இந்த ஹ�ஸ்
��ப்���ற�. (இப்� மாஜா மற்�ம் ைபஹ�).

அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: “எவ�ம் தன�
�ழந்ைதக�க்� அதைப �ட �றந்ததாக ேவ� எைத�ம் வழங்�வதாக
இ�க்கா� (இந்த இடத்�ல் அதப்-�ன் அ�ைவக் ��க்�ற�). 
(�ர்��, ைபஹ�)

எம்ெப�மானார் ஹஸ்ரத் �ஹம்ம� ந�(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: "�ன்�
மகள்கைள அல்ல� �ன்� சேகாத�கைளப் பார்த்�க் ெகாள்�ம் ஒ�
ம�த�க்� எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் �வர்க்கத்ைத உ��ப்ப�த்�
���றான். அவர் அவர்க�க்� அ�ைவ  �கட்��ன்றார், அத்தைகய ேநரம்
வைர (அதாவ� அவர்கள் ��மணம் ெசய்� ெகாள்�ம் வைர) அவர்க�டம்
க�ைண�டன் நடந்�ெகாள்�றார். அதாவ� எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்
அவர்க�ன் ெபா�ப்�க�ல் இ�ந்� அவ�க்� ��தைல அ�த்����றான்.

அப்ேபா� ஒ�வர் இரண்� மகள்கைளக் ��த்� �சா�த்தார் மற்�ம்
அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்கள் இரண்� மகள்கைளப் பராம�ப்பதற்�ம் 
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படம அேத ெவ�ம�ையக் ��ப்�ட்டார்கள். மற்ெறா� நபர் ஒ� மகைளக் 
 ��த்� �சா�த்தார். அல்லாஹ்�ன் ந� (ஸல்) அவர்கள்,அேதேபான்� இந்த
ஸவாப் (அ�ள்) ஒ� மகைள கவ�த்�க்ெகாள்வ��ம்  �ட இ�க்�ற� என்�
��னார்கள். (�ஷ்காத்)

�ன் அ�ைவப் ெப�த�ம்  கற்�த்த�ம் ஃபர்ள் (கட்டாயம்) ஆ�ம், ேம�ம்
க�சமான ஸவாப்கள் (அ�ட்கள்) இந்த ஹ�ஸ்க�ன் �லம் (நான் உங்கள்
�ன் ேமற்ெகாள் காட்�யைவ), மற்�ம் இன்�ம் பல ஹ�ஸ்க�ன் �ல�ம்
உ��ெசய்ப்பட்�ள்ளன.அத்தைகய அ��ன் �க உயர்ந்த தரம் என்ப�
ஒ�வைர ��ன் ஆ�மாக த��ெபறச் ெசய்வதா�ம். எ��ம், அைனத்�
மக்க�க்�ம் உலமாவாக ஆவதற்கான �றன், உ��ப்பா� மற்�ம் வாய்ப்�
இ�ப்ப�ல்ைல. ஆ��ம்�ட, �ன் அ�� அைனவ�ன் ��ம் கட்டாயமா�ம்;
எனேவ அத்தைகய அ�ைவ ெப�வதற்� ஒ� எ�ய �ைற �ளக்கப்ப��ற�.
இந்த எ�ய �ைற ெபா� மக்க�க்� �ன் அ�ைவப் ெபற உத��ன்ற�, அதன்
�லம் அவர்கள� கட்டாயக் கடைமைய �ைறேவற்��றார்கள், ேம�ம் இ�
ெதாடர்பாக வாக்���ய�க்கப்பட்�ள்ள ஸவாப் (அ�ைள)�ம் ெபற்�க்
ெகாள்�றார்கள். இந்த எ�ய வ��ைறப் �ன்வ�மா�:

அர�, உ��, ஆங்�லம், �ரஞ்�, இந்�, த�ழ் ெமா� ஆ�ய ெமா�க�ல் அ��
�றம் உைடயவர்கள்,��ன் நம்பகமான �த்தகங்கைள(authentic books) இந்த
ெமா�க�ல் ப�க்க ேவண்�ம், ��ப்பாக இைற ெவ�ப்பாட்�ன்
இக்காலத்�ல் நம� ெசாந்த �த்தகங்களான ஜமாத் �த்தகங்கள்,அத்�டன்
இக்காலத்�ன் ஃக�ஃபத்�ல்லாஹ்�ன் �த்தகங்கள், மற்�ம் அல்-அ�ம்
தஃப்��ல் �ர்ஆன் ஆ�யைவ நம்�டம் இ�க்�ன்றன. இந்த �த்தகங்கள்
பாடத்�ன் வ�வத்��ம், தக்வா�ட�ம் ப�க்கப்பட ேவண்�ம். 

இைணய தளம் மற்�ம் ச�க ஊடகங்க�ன் காலத்�ல் இ�ந்�
ெகாண்��ப்ப� ேபான்�,��ப்பாக உல�ல் உ��க்� ஆபத்தான ைவரஸ்கள்
ேபர�ைவ�ம் இறப்�கைள�ம் ஏற்ப�த்�க் ெகாண்��க்�ம் பயங்கரமான
(இந்த) �ழ்�ைல�ல், இந்த �த்தகங்கைளப் ப�க்க�ம், உங்கள் �ைன
வாற்றைல�ம் அ�வாற்றைல�ம் �ர்ைமப்ப�த்த அவற்�ன் �� ேதர்�கள்
அல்ல� �னா� �னா நடத்�வதற்�ம் நான் என� ஸஹாபாக்கள்
அைனவ�க்�ம் அ��ைர ��ேவன்.

உங்க�க்� ��யாத ேபாெதல்லாம் ��த்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்;
அ��ள்ள  ஒ�வைர �ங்கள் சந்�க்�ம் ேபாெதல்லாம் (அதன்)ெத�ைவ
(�ளக்கத்ைதப்) ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள். இந்த வ��ல் �ங்கள் எந்த
அ�ைவப் ெபற்றா�ம், அைத மற்றவர்க�க்�ம் �ட பரப்�ங்கள்.

ேம�ம் அைனத்� நம்�க்ைக ெகாண்ட ஆண்க�ம் தாம் ெபற்ற அத்தைகய
அ�ைவ தங்கள் மைன�கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்� கற்�க்க ஒ� �றப்�
�யற்� ெசய்ய ேவண்�ம்.

அத்தைகய �த்தகங்கைளப் ப�க்க இயலாதவர்கள் அந்த ெமா�க�ல் அ��
�றம் ெகாண்ட ஒ�வ�ன் ேசைவகைளப் ெபற �யற்� ெசய்ய ேவண்�ம்.
ேம�ம் இந்த �த்தகங்க�ன் சாரம்சம் மற்�ம் உள்ளடக்கத்ைத 
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(அவர்களால்) உதவ ���ம்.இந்த �த்தகங்க�ன் ப�ற்��ப்பாளர் அவ�ைடய
வ�ப்�க்� ப�த்� �வ�க்க ேவண்�ம். அேத ேநரத்�ல், தங்க�ன் ��ன்
ேகள்�கைளக் ��த்� அவ�டம் ��ப்�ட ேவண்�ம். அல்லாஹ்�ன் �ய
��க்� எ�ேர ��வாதமாக �ரல் ெகா�க்�ம் �ஃபா�ன் �ட்டங்கள் மற்�ம்
�கழ்ச்�க�ல் ஒ�ேபா�ம் கலந்� ெகாள்ளேவா   அல்ல� பங்ேகற்கேவா
ெசய்யா�ர்கள். �த�ல், �ஃப்�ன் வார்த்ைதகள் (அவநம்�க்ைக) மற்�ம்
ழலால் (வ� தவ�தல்) ஆ�யைவ இதயத்�ல் இ�ைள உ�வாக்��ற�.
இரண்டாவதாக, அத்தைகய �ட்டங்க�ல் ஒ� �ஸ்�ைமக் கவ�ம்
சாத்�ய�ம் உள்ள�; ஹராமான (த�க்கப்பட்ட) ெசயல்கள் ெசய்யப்பட்டதன்
அல்ல� அவ�� அ�க்ைககள் �றப்பட்டதன் காரணமாக அவர� ஈமான்
(நம்�க்ைக�ல்) �ளற்ச்��ட்�ம் ெசயல் ஏற்படக்��ம். அவர� ேகாபம்
சச்சர� மற்�ம் சண்ைடக்� வ�வ�க்�ம்.

ம��றம், ஒ�வர் ேகாபத்ைத ெவ�ப்ப�த்த ��யா�ட்டால், ஒ�வர� மன
அ�த்தம் மற்�ம் �ரக்�யால் ��க்கப்ப�வார்.மன அ�த்தம் மற்�ம்
�ரக்�யால். ஒ�வ�ன் மன அைம� ெகட்���ம்.சர்ச்ைசகள் மற்�ம்
�வாதங்க�ல் இ�ந்� த�ர்த்� ெகாள்�ங்கள். ெப�ம்பாலான
சந்தர்ப்பங்க�ல் �வாதங்கள் இ�ள் ப�ந்த இதயத்ைத�ம், ேமாசமான
உணர்� மற்�ம் �ரக்� ஆ�யவற்ைற�ம் உ�வாக்����ன்றன.

இ�ேபான்ற �ட்டங்கள் மற்�ம் �கழ்ச்�க�ல் கலந்� ெகாள்�தல் மற்�ம்
�வாதங்க�ல் ஈ�ப�தல் ஆ�யவற்றால் ஏற்ப�ம் மற்ெறா� �க�ம் �ங்கான
�ைள�, சந்ேதகம் மற்�ம் �ழப்பம் ஏற்ப�வதா�ம். ெபாய் அல்ல� �ஃப்ர்
அ�க்ைகயான�, த��யற்ற ஒ�வைர-ேபா�ய அ�� இல்லாத ஒ�வைர
-ெப�ம் மன �ழப்பத்�ற்�ள் �க்� ���டலாம். பாத்�ல் (ெபாய்-
உண்ைமயல்லாதைத) பரப்பப்ப�வதால் ஒ�வர் பா�க்கப்படலாம், ேம�ம்
ேபா�ய அ�� இல்லாததால் சந்ேதகம் ��க்கப்பட்� அகற்றப்படாமல்
இ�க்�ம். எனேவ, இ�ேபான்ற �கழ்ச்�கள் அல்ல� சர்ச்ைசக�ல்
[�வாதங்கள்] கலந்� ெகாள்வதன் �லம் ஒ�வர் ேதைவ�ல்லாமல் தம் ��
ெப�ம் ஆன்�க ேப�டைர-ேபர�ைவ (வ�ய) அைழத்�க்ெகாள்�றார்.
ஒ�வர� நம்�க்ைக�ன் அபாயத்�ல், அவ்வைகயான �கழ்ச்�க�ல் ஒ�வர்
கலந்�க் ெகாள்�றார்.

எனேவ, �ங்கள் உங்கள� இதயத்ைத ெம��ட்ட ேவண்�ம், ேம�ம் அைனத்�
வைகயான சந்ேதகங்கங்கள் மற்�ம் �ழப்பங்கள் ஆ�யவற்���ந்�ம்
�ல� இ�ந்� ெகாள்�ங்கள். ேம�ம் உங்கள� நம்�க்ைக�ல் அல்லாஹ்
�ன் பக்கம் ெசல்�ன்ற (�ன்ேன��ன்ற) உங்கள� வ��ல் தைடைய
ஏற்ப�த்��ன்ற எத்தைகய தைடெசய்பவர்கைள�ம் வர அ�ம�த்�
�டா�ர்கள். �ரார்த்தைனகள், அல்லாஹ்�ன் �� நம்�க்ைக ைவத்தல்
ஆ�யவற்�ன் �ல�ம், �ன்- மார்க்கப் �த்தகங்கள் �லம் உங்கள� ��ய
அ�ைவ வளப்ப�த்�வதன் �ல�ம், இன்�ம் இக்காலத்�ன் க�ஃபத்�ல்லா
ஹ்�ன் ஆேலாசைன மற்�ம் அ���த்தல்கைள �ன்பற்�வதன் �ல�ம்
உங்கள� நம்�க்ைகைய உ��டன் ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள்.

இந்த அ���த்தல்க�க்�ம் வ��ைறக�க்�ம் இணங்�தல், ஏெனன்றால்
இ� �ன் மற்�ம் ஈமா�ன் நல்ல ஆேராக்�யத்ைத உ�� ெசய்�ன்ற�.

http://xn--mlc3abd3fkd1h.xn--xkc2dl2m/
http://xn--clcj4a5bahw8fta9c7dfc.xn--rlctna8dj2g/
http://xn--5kcma2bc6d6as3mi0jdf.xn--vkc6d9at6d/
http://xn--clca2ac5cda3c4bzfeku7ncg.xn--wlcj/
http://xn--clcuaa9evb5dod7b0eh.xn--clcjaa2iva9lnbbe/
http://xn--xkc2aa4hh6hc8gd.xn--4kc8csb7d/
http://xn--vkc6aaa6ea1ghqf1jkv9g9a6bddf.xn--8kc0b9aay5ed/
http://xn--clcj5at2ao0hta2b9dd.xn--clch8b5b6c2dc/
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�ங்கள் ஆன்�க ��யாக�ம் ஒ�க்க ��யாக�ம் பலப்ப�த்தப்ப��ர்கள்;
�ைன தாக்�ம் ேநாய்க���ந்�ம் �ங்கள் காப்பாற்றப்ப��ர்கள்.எல்லாம்
வல்ல அல்லாஹ் இந்த �யற்��ல் உங்க�க்� உத� ெசய்வானாக! ேம�ம்
உங்கள் �ன் அ�ைவ வளப்ப�த்த�ம் மற்�ம் ஒ� ேநர்ைமயான மற்�ம்
உண்ைமயான இதயத்�டன் அதைன மற்றவர்க�க்� �ரச்சாரம் ெசய்�ம்
தவ்ஃ�க்ைக�ம் உங்க�க்� வழங்�வானாக. 

இன்ஷா அல்லாஹ்,.ஆ�ன்.

http://xn--clcj5at2ao0hta2b9dd.xn--clch8b5b6c2dc/
http://xn--clca3a6baaa3cfa1av3ic0bo0rdcgc.xn--4kc8dla4dued/


�ஸ்�ம்கேள! இந்த உலக வாழ்க்ைக அற்பமான�.�ங்கள் �ல
கஷ்டங்கைள அ�ப�ப்பைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், �ங்கள்
இஸ்லாத்�ல் உ���டன் இ�ந்தால்,உடன�யாக உங்கள்
மரணத்�ற்�ப் �ற� �ங்கள் அ�ப�க்�ம் �கங்க�ம்,
ஆடம்பரங்க�ம் இங்ேக இந்த ���ல் �ங்கள் கடந்� ெசன்ற
எந்த ஒ� �ரமம் அல்ல� கஷ்டத்�ன் �ைனைவ�ம்
அ�த்���ம்.

�ல ேமாசமான ேநாக்கம், ேபராைச, பயம் அல்ல� கஷ்டம்
காரணமாக �ங்கள் இஸ்லாத்�ல் இ�ந்� �ல���ந்தால்-
அல்லாஹ் மன்�ப்பானாக! -உடன�யாக உங்கள் மரணத்�ற்�ப்
�ற� இங்ேக இந்த ���ல் �ங்கள் அ�ப�த்த �க�ம்
ஆடம்பர�ம் எ�வாக இ�ந்தா�ம் ச�, அவற்ைற (எல்லாம்
உடேன) �ங்கள் மறந்��டக்��ய அள�ற்� அத்தைகய
பயங்கரத்ைத�ம் தண்டைனைய�ம் அ�ப�த்� கஷ்டப்
ப��ர்கள். மரணத்�ற்�ப் �ற� உங்கைள ைகப்பற்�ம் அந்த
�ர�ர்ஷ்டத்���ந்�ம், அச்சத்���ந்�ம் உங்களால் ஒ�
ேபா�ம் தப்�த்�க் ெகாள்ள ��யா�.

எனேவ, �கக்�ைறந்த அள� ��தைலக் ெகாண்ட ஒ�வர் ��
உல�ன் ஆட்�க்காக�ம் �ட இஸ்லாத்ைத ைக�ட்� �ட
மாட்டார்.அல்லாஹ்ேவ! எங்கள் ச�தாயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க�க்�
வ�காட்�வாயாக! அவர்க�ன் அ��த் �றைன ேநராக்�வாயாக!
ேம�ம் அவர்கள் ���ல் உன� �ைன [அதாவ� இஸ்லாத்ைதப்]
பரப்�வதற்��ய அந்த (அ�ைவ) பயன்ப�த்தச் ெசய்வாயாக!.
ஆ�ன்.

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!


