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உலெகங்��ம் உள்ள அைனத்� �ஸ்�ம்கள் மற்�ம் அைனத்� ஸஹா�
க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன- இஸ்லாத்�ன் �கமன் ��ய �ற�,
தஷ்ஹ�, தவ்�� மற்�ம் �ரா  அல் ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ற�
"இஸ்லா�ம் ம�த இன�ம்" என்ற  தைலப்�ன் �ழ் �த்பா ேப�ைரைய
வழங்�னார்கள்.

இஸ்லாம் என்ப� ெபௗ�கம் மற்�ம் ஆன்�கம் ஆ�ய இரண்�ம் ேசர்ந்த
ஒ� மார்க்கமா�ம். இதற்�க் காரணம் என்னெவன்றால், ம�த இனத்ைதப்
பைடத்தவ�ட��ந்� அவ�க்� ெபா�ந்தக் ��ய� எ� என்பைத
��ைமயாக அ�ந்தவ�ட��ந்� இந்த மார்க்கம் ஆரம்பமா�ற�.
நம்ைமப் பைடத்த அல்லாஹ், ��ப்பாக, ம�தன் தன� சகம�தர்க�டன்
இணக்கமாக இ�ப்பதற்��ய அவ�யம் என்ன என்பைத அவன் நன்�
அ�ந்��க்�ன்றான். ச�க உற�கள் நன்றாக இ�ப்பதற்�, அைவ ச�யான
ெகாள்ைகக�ன் அ�ப்பைட�ல் இ�க்க ேவண்�ம்; அ�  த� நபர் தன� 
 உடலள�ல் அல்ல� ஒ�க்க ��யாகதாக்கப்ப�வைத உணராமல்
இ�ப்ப� அவ�யமா�ம். அதனால் ஆேராக்�யமான மற்�ம் ஒன்�பட்ட
ஒ� ச�கம் உ�வா�ன்ற�.
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அல்லாஹ் ஆதம் (அைல) அவர்க�ன் வ�த்ேதான்றல்க�க்� ப�த்த�ைவ
வழங்�யதன் �லம் கண்�யப்ப�த்�னான். இ� ம�தைன அல்லாஹ்
�ன் �� நம்�க்ைக ெகாள்ள ைவப்பதற்� வ�வ�க்�ற�:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِي�ً

�ச்சயமாக, நாம் ஆத�ைடய சந்த�ையக் கண்�யப்ப�த்�ேனாம்;
இன்�ம், கட��ம், கைர��ம் அவர்கைளச் �மந்�, அவர்க�க்காக
நல்ல உண�(ம் மற்�ம்) ெபா�ட்கைள�ம் அ�த்�, நாம் பைடத்�ள்ள
(பைடப்�கள்) பலவற்ைற�ம் �ட அவர்கைள (த��யால்) ேமன்ைமப்
ப�த்�ேனாம். (ப� இஸ்ரா�ல் 17:71).

அல்லாஹ் ஆதம் (அைல) அவர்க�ன் வ�த்ேதான்றல்க�க்� ப�த்த�ைவ
வழங்�யதன் �லம் கண்�யப்ப�த்�னான். இ� ம�தைன அல்லாஹ்
�ன் �� நம்�க்ைக ெகாள்ள ைவப்பதற்� வ�வ�க்�ற�:

இந்த நம்�க்ைகக்�, இந்த �ரகடனத்�ற்� நாம் அல்லாஹ்�ன் ��
நம்�க்ைக ெகாண்� அவன� சட்டங்கைள ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்
என்ப� அவ�யமா�ம். ந� (ஸல்) அவர்கள்:



“உங்க�ல் எவர் தன்ைன தாேன �றந்த �ைற�ல் அ�ந்��க்�றாேரா
அவர் தம் இைறவைன �றந்த �ைற�ல்  அ�ந்தவராவார்!" 
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என்� ��யைதப் ேபான்� அல்லாஹ்�க்�ம் அவன� சட்டங்க�க்�ம்
�ழ்ப்ப�வ� என்ப� �ய அ��ன் உயர்ந்த �ைலயா�ம்: அல்லாஹ்ேவ
உண்ைம�ல் பைடப்பாளன் என்�ம் �ரபஞ்சத்�ன் இைறவன் என்�ம்
உ��யாக நம்�பவர் அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கைள மட்�ம் ேபாற்�பவராக
இல்லாமல், அவற்ைற ம�க்க�ம் ��ம்�வார், ஏெனன்றால் ஒவ்ெவா� த�
ம�த�க்�ம் ச�கத்�ற்�ம் இந்த சட்டங்கேள �றந்தைவ என்பைத அவர்
அ�ந்��க்�றார்.

இந்த சட்டங்க�ல் பல ச�க உற�க�டன் ெதாடர்�ைடயைவயா�ம்.
இைவயல்லாமல் ம�த நாக�கம் இடம் ெபற்��க்க ��யா�. அைவ
த�நப�ன் உறைவ தன்�ட�ம், தன� சக ம�தர்க�ட�ம், �ரபஞ்சத்
�டன் ெபா�வாக�ம் �ைறப்ப�த்��ன்றன. ெபா�ச்சட்டங்கள் பயன்
உள்ளைவயா�ம். ஆனால், அன்றாட வாழ்�ல், �வரங்க�டன் ெதாடர்
�ைடய ெசௗக�யங்க�க்கான ��க�ம் நல்ல பழக்கவழக்கங்க�ம்
�க�ம் அவ�யமானைவயா�ம். ெபா�வான சட்டங்கள் மற்�ம் �ல்�ய
மான வாழ்க்ைக ��கள் ஆ�ய இரண்ைட�ம் ெகாண்��ப்ப� இஸ்லாத்
�ன் த�ச் �றப்�க�ல் ஒன்றா�ம்.

�லங்�கைளப் ேபாலேவ ம�தர்க�ட�ம் உள்�ணர்� இ�க்�ற�
என்ப� உண்ைமதான். ஆ��ம் தன� உள்�ணர்�ற்� மட்�ேம கட்�ப்
பட ��க்கப்பட்ட �லங்�கைளப் ேபாலல்லாமல் ப�த்த��ம் ெபா�ப்
�ணர்�ம், அ�ளப்பட்ட ம�தர்கள் தங்கள�  உள்�ணர்�கைள கட்�ப்
ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். இ� அவர்கைள "�ணற ைவத்��ம்" ஒ�
ேகள்� அல்ல, மாறாக அவர்கைள �த்�சா�த்தனமாக ேபச ைவப்பதற்காக
மட்�ேம! உண்ைம�ல், ம�தன் உ�ர் வாழ்வதற்�ம் இனப்ெப�க்கம்
ெசய்வதற்�ம் மட்�ேம பைடக்கப்பட�ல்ைல. அவ�க்�ம் (ம�த�க்�ம்)
�ன்க�க்�ம் ஓர்  உயர்ந்த ேநாக்கத்ைத அல்லாஹ் ஏற்ப�த்��ள்ளான்:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا�ِْنسَ إِ�َّ لِيَعْبُدُونِ

இன்�ம், �ன்கைள�ம், ம�தர்கைள�ம் அவர்கள் என்ைன வணங்�
வதற்காகேவயன்� நான் பைடக்க�ல்ைல. (அல் தா�யாத் 51:57).

ஒ� ெபா� ��யாக, அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கள் உள்�ணர்�ன்
��ப்�க்� ஆதரவாகேவ உள்ளன, (ஆ��ம்) இந்த ��ப்� ம�தர்க�ன்
இ�ப்�ன் இந்த உயர்ந்த ேநாக்கத்�ற்� எ�ராக ெசல்�ம் ேபா� மட்�ேம
அல்லாஹ்�ன் சட்டங்கள் ஆதரவ�ப்ப�ல்ைல. ஒ� ெபா�ப்பான மற்�ம்
�யாயமான நபராக, தன� உள்�ணர்�ன் உடன� ��ப்�க்� அப்பாற்
பட்ட ஓர் உயர் ��க்ேகாைள/இலட்�யத்ைத எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்,
ஓர் உயர்ந்த ேநாக்கத்�ற்காக ேசைவ ெசய்ய �யாகங்கைள எப்ப� ெசய்வ� 
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என்பைத ம�தன் அ�ந்��க்க ேவண்�ம்.

இஸ்லாம் ெபண்கள் ெதாடர்பாக அச்சத்�டன் பார்ப்ப�ல்ைல! இ� ெபண்
க�க்�ப் பயந்ேதா அல்ல� ெபண்(கள் �தான) ெவ�ப்�ன் காரணத்�
னாேலா அவர்கைள இஸ்லாம் தம்ைம மைறத்�க் ெகாள்�மா� அைழக்க
�ல்ைல. மாறாக இஸ்லாம் ெபண்க�க்�, அவர்கைள ெதாந்தர� ெசய்யத்
தயங்காத ேமாசமான மற்�ம் �யவர்கள் �ஷயத்�ேலேய அஞ்��ற�.

உதாரணமாக, தன்னடக்கம் என்ப� ஒ� நபர் தன� உள்�ணர்�ன்
�ன்வாங்�த��ந்� எ�ம் ஓர் உணர்வா�ம். அடக்கம் என்ப� ப�த்த��
மற்�ம் ெபா�ப்�ணர்� ேபான்�, ம�த�ல் இயல்பாகேவ உள்ள�.
ேம�ம் இஸ்லாம் ம�த�ன் அைனத்� �ணங்கைள�ம் உயர்த்��ன்ற
மார்க்கம் என்பதால், அடக்கம் என்ப� அதன் ெகா�மரமா�ம் (�க 
 �க்�யத்�வம் வாய்ந்த �ணமா�ம்). அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்கள்
இவ்வா� அைத ெவ�ப்ப�த்�னார்கள்: “எப்ெபா�ெதல்லாம் அநாக�க
மான நடத்ைத ேவ� எத�ட�ம் கலந்� ���றேதா, அ� அதைன
�ைதத்����ற�; ஆ��ம் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் (எ�ல்) அடக்கம்
ேசர்ந்� ���றேதா,   அ� அதைன அழ�ப�த்� ���ற�!"

ஆைட (அ�தல்) என்ப� அடக்கத்�ன் அைடயாளங்க�ல் ஒன்றா�ம்.
உள்�ணர்�க�டன் (�ங்கள் உண�ம் அல்ல� �ண்�ம் உள்�ணர்
ேவா�) �க�ம் ெதாடர்�ைடய உட�ன் பாகங்கைள மைறக்க ஆைட
உங்கைள அ�ம�க்�ற�. இந்த வைக�ல் இ� பா�னங்க�ம் ேவ�
பட்டைவ என்ப� �க�ம் ெத�வா�ற�. ெபண் உடல் என்ப� இரண்டாம்
�ைல பா�யல் பண்�க�ல் ��ப்பாக உயர்வானதாக இ�க்�ற�.ெபண்
உட�ன் ெவவ்ேவ� பாகங்க�ம் உள்�ணர்�க�டன் ெதாடர்�ைடயைவ
ஆ�ம். அதனால்தான் அல்லாஹ் தன� ஞானத்�ல், ெபண் தன் உட�ன்
ெப�ம்ப��ைய மைறக்க ேவண்�ம் என்� ��ம்�னான். இஸ்லாத்�ற்�
�ந்ைதய அைனத்� இைறச் ெசய்�க�ம் சட்டங்க�ம், இந்த ��ையக்
ெகாண்��ந்தன. இன்�ம் (�ட) ஓரள�க்�க் ெகாண்��க்�ன்றன.
அவர்கள் தன்னடக்க�ள்ள ஆைடைய பக்� மற்�ம் நல்ெலா�க்கத்�ன்
அைடயாளமாகக் க���ன்றனர் என்ற உண்ைம�ன் �� இதன் தடயங்
கள் எஞ்���க்�ன்றன.

மக்கள் தங்க�ன் த�ப்பட்ட �ய ��ப்பத்�ற்��ய ஆைடகைள ��ம்�
�றார்கள், ஆ��ம் அவர்கள் தாம் எந்தக் ��ைவ, அல்ல� எந்த
ச�கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அல்ல� அவர்க�ன் வாழ்க்ைக�ல் அவர்க�ன்
��ப்பம் என்ன என்பைத�ம் �ளம்பரப்ப�த்த அவர்கள் தங்கள� ஆைட
கைள ��ம்��றார்கள். �ஸ்�ம் என்� ெப�ைமப்ப�பவர்க�க்� அைத  
உ��ப்ப�த்�ம் ஆைடகைள அ�வைத�ட�ம்  �றந்ததாக என்ன
இ�க்க ���ம்?

இஸ்லாம் ஆைட ெதாடர்பான ��க�ல் ம�தைனப் பற்�ய ஒ� 

http://xn--xkc2aa4dxci1hnf9i.xn--qlcn8f3a/
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��ப்�ட்ட க�த்ைத வழங்��ற�. ம�த�ன் இரண்� ப��களான
ஆன்�க மற்�ம் ெபௗ�க தன்ைமக�க்� இைட�ல் அல்லாஹ் ஒ�
த�த்�வமான சம�ைலைய வழங்��றான். ம�தன் இயல்�ேலேய
நல்லவ�மல்ல, ெகட்டவ�மல்ல: அவன் தன� வாழ்க்ைகைய வ�நடத்
�ம் ெபா�ப்�ற்��ய ேதர்ந்ெத�த்த�ன் ப� அவன் நல்லவனாகேவா
அல்ல� ெகட்டவனாகேவா மா��றான். இந்த �ைல�ல் பல �ற்றாண்�
களாக ம�த இயல்பான� மாறாமேலேய இ�ந்� வ��ற�. அைத
மாற்றேவா, �க்கேவா நம்மால் ��யா�.

அ�ப்பைட�ல் ம�தர்கள் எப்ேபா�ம் அல்லாஹ், அவர்கைளப்
பைடத்தைதப் ேபான்ேற இ�க்�றார்கள். உடல்கள் ஒ� சகாப்தத்�ல்
இ�ந்� இன்ெனா� சகாப்தத்�ற்� மா�ம் ேபா� அதன் வ�வம்
மா�வ�ல்ைல, இஸ்லா�ய வாழ்� �ைற�ம் �ட ஒ� சகாப்தத்���ந்�
இன்ெனா� சகாப்தத்�ற்� மா�ம் ேபா� அதன் வ�வம் மா�வ�ல்ைல.
அப்ப� இ�க்க �ஸ்�ம் ெபண்கள் மத்��ல் மட்�ம் ஒ� �ரபலமான
நைட�ைற அதாவ� ஃேபஷன் ஏன் இ�க்க ேவண்�ம்? ஒ� வ�டத்�
��ந்� இன்ெனா� வ�டத்�ற்� ெசல்�ம்ேபா�, �ஸ்�ம் ெபண்கள்
வா�ைலையப் ேபால மா�தலைடயக் �டா�!

அல்லாஹ் �ரந்தரமானவன், அவ�ட��ந்� ேதான்� இ�ப்பதால்,
அல்லாஹ்�ன் சட்டங்க�ம் �ரந்தரமான சட்டங்களா�ம், ம�தர்களால்
இந்தச் சட்டங்கைள தங்க�ன் மன�ைல அல்ல� வாழ்க்ைகையப் பற்�
அவர்க�க்� இ�க்�ம் ேவ� எந்தக் க�த்� மற்�ம் �ந்தைனக்�ம் ஏற்ப
மாற்றேவா அல்ல� ரத்� ெசய்யேவா ��யா�. உண்ைமைய �ற ேவண்�
ெமன்றால் வாழ்க்ைக�ன் அ�ப்பைட �ஷயங்களான நன்ைம மற்�ம்
�ைம பற்�ய க�த்�க்கள் ஒ� ேபா�ம் மாறா�. 

அவ்வப்ேபா� ஒவ்ெவா�  சகாப்தத்ைத�ம் ேவ�ப�த்�ம் ��ய மாற்றங்
க�க்� அப்பால் இஸ்லாம் அதன் அத்�யாவ�ய மற்�ம் அ�ப்பைடக்
க�த்�க்கைள  எப்ேபா�ம் தக்க ைவத்�க் ெகாண்�ள்ள�. ம�தன் தன�
ெசாந்த இயல்�ன் கட்டைமப்�ற்�ள் ப�ணாம வளர்ச்� அைட�றான்,
அைத அவன் அ�கமாகேவா அல்ல� �ைறவாகேவா வளர அ�ம�க்க
���ம், ஆ��ம் அல்லாஹ் ��வ� ேபால் ப�ணாம வளர்ச்��ன் �லம்
அவன் தன� இயல்ைப மாற்�வ�ல்ைல:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ �َ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

"எ(ந்த மார்க்கத்)�ல் அல்லாஹ் ம�தர்கைளப் பைடத்தாேனா அ�ேவ
அவ�ைடய (�ைலயான) இயற்ைக மார்க்கமா�ம்; அல்லாஹ்�ன்
பைடத் த�ல் மாற்றம் இல்ைல." (அர் �ம் 30:31).

ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் இைட�ல் அல்லாஹ் சமத்�வத்ைத ஏற்ப்
ப�த்��ள்ளான்: அவர்கள் ஒேர இனத்�ற்��யவர்க�ம்,  ஒேர இயல்பைப

http://xn--clcak0c8cog8fqe9j.xn--rlcjbav7hc7i/
http://xn--clcak0evbog1fhs4kh.xn--rlcjbr0g0d/
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ெகாண்டவர்க�ம் ஆவார்கள். ம�த �லத்�ற்� ஒன்� மற்ெறான்ன்�டன்
அ�க அள�ல் ேதைவ உைடயவர்களாவர்!.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا�ً كَثِيرًا وَنِسَاءً

ம�தர்கேள! உங்கள் இைறவ�க்�ப் பயந்� நடந்� ெகாள்�ங்கள்!,
அவன் உங்கள் யாவைர�ம் ஒேர ஆத்மா���ந்� பைடத்தான், அவ�
��ந்ேத அவர் மைன�ைய�ம் பைடத்தான்;. �ன்னர் இவ்��வ�
��ந்�, அேநக ஆண்கைள�ம் ெபண்கைள�ம் (ெவ�ப்ப�த்� உல�ல்)
பரவச் ெசய்தான் (அந்-�ஸா 4:2).

(��க்�ர்ஆன் 7: 190)

��க்�ர்ஆ���ந்� நான்� சாட்�யங்கள்  இங்ேக உள்ளன:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا

تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْ�ً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ

آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

அவேன உங்கைள ஓ�னத்���ந்� பைடத்தான். அ���ந்ேத அதன்
இைணைய�ம் அவ�டம் �ம்ம� ெப�வதற்காக உ�வாக்�னான்.
எனேவ அவன் அவைள ��க்ெகாள்�ம்ேபா�, அவள் ேலசான �ைமையச்
�மந்� ெகாண்டாள். �ன்னர் அவள் அத�டேன நடமா��றாள். �ன்னர்
அவள் கனமா���ம்ேபா� அவ்��வ�ம் தங்கள் இைறவனா�ய
அல்லாஹ்�டம், � எங்க�க்� நல�க்க �ழந்ைதைய வழங்�னால்
நாங்கள் நன்� ெச�த்�ேவாரா���ேவாம் என்� ேவண்��ன்றனர்.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

ேம�ம் அல்லாஹ் உங்க�க்காக, உங்க���ந்ேத இைணகைள
ஏற்ப்ப�த்��ள்ளான். ேம�ம் அவன் உங்க�க்காக, உங்கள் இைணக�
��ந்�, ஆண் �ள்ைளகைள�ம், ேபரப்�ள்ைளகைள�ம் ஆக்�னான்.
ேம�ம் அவன் உங்க�க்� �ய்ைமயான (எல்லாவைகப்) ெபா�ள்க��
�ந்�ம் உணவ�த்�ள்ளான். இதன் �ற�(ம்), அவர்கள் அ�யக் ��யவற்
ைற நம்ப�ம், அல்லாஹ்�ன் அ�ட்கைள ம�க்க�ம் ெசய்�ன்றார்களா? .

(��க்�ர்ஆன் 16: 73)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

http://xn--wkc4a2enh8c0fc.xn--rlcjo3e/
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மக்கேள! நாம் உங்கைள ஆண், ெபண்���ந்� பைடத்ேதாம். �ங்கள்
ஒ�வைரெயா�வர் அ�ந்� ெகாள்வதற்காக, நாம் உங்கைளக் ேகாத்�ரங்
களாக�ம், இனங்களாக�ம் ஆக்��ள்ேளாம். �ச்சயமாக அல்லாஹ்�ன்
பார்ைவ�ல் உங்க�ள் கண்�ய�க்கவர், உங்க�ள் இைறயச்ச�க்க
வேர! �ச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாம் அ�ந்தவ�ம், எல்லாம் உணர்ந்த
வ�மாவான்.

“ெபண்கள் ஆண்க�ன் இரட்ைட சேகாத�கள்!” என்� அல்லாஹ்�ன்
�தர் (ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்.

(��க்�ர்ஆன் 49: 14)

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَ�َ يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَ�َ تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ந� (ஸல்) அவர்க�ன் �ைண�யார்  ஹஜ்ரத் ஆ�ஷா (ர�) அவர்கள்
அ��க்�றார்கள்:

நம� இஸ்லா�ய ெபண்கைள பற்� ேமற்கத்�ய எ�த்தாளர்கள், மற்�ம்
ஓ�யர்க�ன் க�த்ைத ஒ� ேபா�ம் நம்பா�ர்கள் இவர்கள் இஸ்லா�ய
ெபண்கள் என்றால் ச�தாயத்���ந்� த�ைமப்ப�த்தப்பட்டவள் ேம�ம்
அழ�ய மா�ைக�ல் அைடபட்டவள் என்�ம் இன்�ம் அவள் இஸ்லா�ய
ஆண்களால் அன்�யர்கள் பார்ைவ�ல்படாமல் மைறத்�ைவக்கப்பட்ட
ஒ� இன்பம் ெகா�க்�ம் ெபா�ளாக இ�ப்பவள் என்ற அள�ற்�
�த்த�த்�க் காட்��ன்றனர். (ஆ��ம் அதற்�) மாறாக ஒ� ெபண் அழ�ய
ம�த நாக�கத்ைத கட்டைமப்ப�ல் எந்த அள� �ன்ேனா�யாக
இ�க்�ன்றாள், ஏெனன்றால் ெபண்கள் அவர்க�ன் த�ப்பட்ட ெசய்லபா�
க�டன் அவர்கேள எ�ர்கால சந்த��னைர உ�வாக்��றார்கள். இன்�ம்
��வெதன்றால் ஒ� �ழந்ைத�ன் ஆரம்ப ஒ�க்க ெந�கள் அவ�டம்
இ�ந்�தான் ெபறப்ப��ன்ற� இந்த காரணத்�னால் தான் நம� அன்�ற்
��ய கண்ம� நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்  �ஸ்�ம்க�க்� தங்கள�
�ைண�ைய, அவள� ெசல்வம் அழ� மற்�ம் ��ம்ப பாரம்ப�யத்ைத
�ட இைறயச்சம் ெகாண்ட ெபண்கைளேய ேதர்ந்ெத�க்�மா� ப�ந்�ைர
ெசய்�ன்றார்கள்.

ேம�ம் ஒவ்ெவா� கணத்��ம், ஒவ்ெவா� ெசய��ம், ஒவ்ெவா�
����ம், இைறெவ�ப்பா� நம்�க்ைக ெகாண்ட ���ன் (ஆன்மா
�ன்) ேமன்ைமையப் பற்�ய ஒ� ��ரமான ��ப்�ணர்ைவ எ�ப்ப
�ைன�ற�, அந்த ஒ��ம் இைற ஒ� இல்லாமல், அவர� ம�த
ஆன்மாைவ உணர ��யா�. இந்த உலகத்��ம் ம�ைம��ம் ம�த
ஆன்மா�ன் ம�ழ்ச்� இதைனேய சார்ந்�ள்ள�.

அல்லாஹ் ��மைற�ல் இவ்வா� ���ன்றான்:-
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(அவைன) �ங்கள் �ராக�த்தா�ம் (அவ�க்�க் �ைறேய��ல்ைல)
�ச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கைள �ட்�ம் தன்�ைற� ெபற்றவனாவான்.
அவன் தன் அ�யார்க�டம் நன்�ெகட்ட தன்ைமைய ஒ�ேபா�ம் ��ம்�
வ�ல்ைல. ஆனால் �ங்கள் நன்� ெச�த்�பவர்களாக இ�ந்தால், அவன்
அதைன உங்க�க்� ��ம்��ன்றான். �ைம �மப்பவர் எவ�ம்
மற்றவர� �ைமையச் �மக்க மாட்டார். �ங்கள் யாவ�ம் உங்கள்
இைறவ�டேம ��ம்�ச் ெசல்ல ேவண்�ய��க்�ற�. அப்ேபா� அவன்
உங்க�க்�, �ங்கள் ெசய்� ெகாண்��ந்தைவ பற்� அ��ப்பான்.
�ச்சயமாக அவன் ெநஞ்சங்க�ல் மைறந்��ப்பவற்ைற நன்� அ�வான். 

(��க்�ர்ஆன் 39: 8)

இஸ்லாம் இரண்� �ைலகளால் கட்டைமக்க பட்�ள்ள� :-

ஒன்� மைறவான அம்சத்ைத�ம் இரண்டாவதாக ெவ�ப்பைடயான
�ைலைய�ம் உள்ளடக்�ய�, அதாவ� �தல் �ைலைய ெபா�த்த
அள�ல் அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் மற்�ம் அவன� ��த்�தர்
�ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் �� ஈமான், ேநசம், நம்�க்ைக மற்�ம்
உண்ைமத்தன்ைமைய ��க்�ன்ற�. இரண்டாவ� �ைல �தல்
�ைலைய ெவ�ப்பைடயாக �ர�ப�க்கக்��ய இன்�ம் ��ப்பாக
இ�ல் எந்த அள�ற்� நாம் ம�ப்� மற்�ம் பற்�த�டன் இ�க்�ன்ேறாம்
என்பைத நம� ெதா�ைக, ேநான்�, ஹஜ் ேபான்ற அமல்க�ம் ேம�ம்
��த ��க்�ர்ஆன் மற்�ம் �ன்னத்�கள் ��ம் ஹராம் மற்�ம் ஹலால்
ஆ�யவற்ைற ேப�தைல ��க்�ற�. இங்� நாம் உணர ேவண்�ய
�ஷயம் என்னெவன்றால் நாம் ஒ�ேபா�ம்  மைறவானவற்�ல்     இ�ந்�
ெவ�ப்பைடயான �ைலைய ��க்க ��யா� இன்�ம் �றேவண்�ம்
என்றால் இவ்�ரண்ைட�ம் ேசர்த்� தான் ஒ� ��ைமயான இஸ்லாம்
என்� அைழக்கப்ப��ற�.

இத்�டன் என� இந்த �ம்ஆ �த்பாைவ �ைற� ெசய்�ன்ேறன் இன்ஷா
அல்லாஹ் அல்லாஹ் நா�னால் இதன் ெதாடர்ச்�ைய அ�த்த வார�ம்
இன்ஷா அல்லாஹ் ெதாடர்ேவன், ேம�ம் அல்லாஹ் உங்க�க்� இந்த 
 ��ஆ  ெசாற்ெபா�ைவ ��ந்� ெகாள்�ம் ஆற்றைல வழங்�வானாக
இதன் �லம் ம�த �லம் மட்�மல்லாமல் அழ�ய இஸ்லாத்ைத ஏற்�க்
ெகாண்ட �ஸ்�ம்க�ம் உண்ைம இஸ்லாத்�ன் மாண்� மற்�ம் ம�த
�லத்�ன் ம�ப்ைப அ�ந்� ெகாள்ள ���ம். நன்றாக ��ந்� ெகாள்�ங்
கள் ெவ�ம் நா�னால்  ேப�வதற்�ம் அைத நைட�ைற ப�த்�வதற்�ம்
ெத�வான �த்�யாசம் உள்ள�. ஏன் இவ்வா� ���ன்ேறன் என்றால்
�ங்கள் உண்ைமயான �ஸ்�ம்கள் என்� ��னால் அப்ேபா� அந்த
அழ�ய இஸ்லாத்�ன் ம�ப்� உங்க�ட��ந்� �ர�ப�க்க ேவண்�ம்.
ெவ�ம் உதட்டள�ல் நான் �ஸ்�ம் அல்ல� இந்த �ற்றாண்�ன்
க�ஃப�ல்லாஹ்ைவ ஏற்�க்ெகாண்ேடன் என்� ��வதற்� �ல ெநா�கள்
ேபா�ம் ஆனால் அைத நைட�ைற ப�த்�வ�ல்தான் அந்த ேமலான 
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�றப்�ள்ள�. அந்த ஏக இைறவன் உங்கள் �� ேமலான அ�ைள ெபா�ந்�
இந்த �ற்றாண்�ன் �� ெசய்�ைய ஏற்�க் ெகாள்�ம் வாய்ப்ைப
வழங்��ள்ளான் ேம�ம் உங்கைள இந்த �ற்றாண்�ல் அந்த அழ�ய
இஸ்லாத்ைத �ர�ப�க்�ம் ஆற்றைல�ம் ஒ� ேபர�ளாக வழங்��ள்
ளான். எனேவ இப்ேபா� உங்க�ன் கடைம �ங்கள் உங்க�டன் ேபாரா�
உங்க�க்�ள் இைறவன் நா�ம் அந்த அழ�ய இஸ்லாத்ைத ��ர ெசய்ய
ேவண்�ம், இதன் �லம் ஒ� உண்ைமயான �ஸ்�ம் சேகாதர சேகாத�க
ளாக ஒேர அ�யாக �ன்� இந்த அழ�ய உண்ைம இஸ்லாத்ைத
உலகத்�ன் எல்ைல வைர எட்ட ைவத்� அந்த ம�ைம �க்க இஸ்லாத்�ன்
ெவற்��ன் பக்கம் �ன்ேனற ெசய்ய ேவண்�ம் இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆ�ன்!!



ஒன்� மைறவான அம்சத்ைத�ம் இரண்டாவதாக ெவ�ப்பைடயான
�ைலைய�ம் உள்ளடக்�ய�, அதாவ� �தல் �ைலைய ெபா�த்த
அள�ல் அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் மற்�ம் அவன� ��த்�தர்
�ஹம்ம� (ஸல்) அவர்க�ன் �� ஈமான், ேநசம், நம்�க்ைக மற்�ம்
உண்ைமத்தன்ைமைய ��க்�ன்ற�. இரண்டாவ� �ைல �தல்
�ைலைய ெவ�ப்பைடயாக �ர�ப�க்கக்��ய இன்�ம் ��ப்பாக
இ�ல் எந்த அள�ற்� நாம் ம�ப்� மற்�ம் பற்�த�டன் இ�க்�ன்ேறாம்
என்பைத நம� ெதா�ைக, ேநான்�, ஹஜ் ேபான்ற அமல்க�ம் ேம�ம்
��த ��க்�ர்ஆன் மற்�ம் �ன்னத்�கள் ��ம் ஹராம் மற்�ம் ஹலால்
ஆ�யவற்ைற ேப�தைல ��க்�ற�. இங்� நாம் உணர ேவண்�ய
�ஷயம் என்னெவன்றால் நாம் ஒ�ேபா�ம்  மைறவானவற்�ல்     இ�ந்�
ெவ�ப்பைடயான �ைலைய ��க்க ��யா� இன்�ம் �றேவண்�ம்
என்றால் இவ்�ரண்ைட�ம் ேசர்த்� தான் ஒ� ��ைமயான இஸ்லாம்
என்� அைழக்கப்ப��ற�.

இஸ்லாம் இரண்� �ைலகளால் கட்டைமக்கபட்�ள்ள� :-


