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உலெகங்��ம் உள்ள அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம், தம�  ஸஹா�க�க்

�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற� க�ஃபத்�ல்லாஹ்(அய்) அவர்கள்

தஷ்ஹ�, தா�� மற்�ம் �ரா அல்-ஃபாத்�ஹா ஆ�யவற்ைற ஓ�ய�ற�,  

தவ்�த் & �ர்க் என்ற தைலப்�ல் �ம்ஆ ேப�ைர �கழ்த்�னார்கள்.   

தன்ைனப் பைடத்� ப�பா�த்�, பக்�வப�த்�பவனா�ய   இைறவன்

அல்லாஹ் என்�ம், அவேன தனக்� எந்த இைண, �ைண இல்லாத ஒேர

உண்ைமயான இைறவன் என்�ம், அதனால், அவன் மட்�ேம வணங்�

வதற்�த் த��யான உண்ைமயான இைறவெனன்�ம், ம�தன் அ�ந்

��ந்தால், அத்�டன் �ஹம்ம�  ந�(ஸல்) அவர்கள் ம�த �லத்�ற்�

அ�ப்பப்பட்ட அல்லாஹ்�ன் �தர் என்பைத�ம் ம�தன் அ�ந்��ந்

தால், அவர் இஸ்லா�ய மார்க்கத்ைதப் பற்� அ�ந்� ெகாள்ளாதவைர,

அ�ல் நம்�க்ைக ெகாள்ளாதவைர, அதன் கட்டைளக�ன்ப� நடந்�

ெகாள்ளாதவைர�ல் அல்லாஹ் மற்�ம் அவன� இைறத்�தர் �ஹம்ம�

ந� (ஸல்) �தான அவர� நம்�க்ைகயான� ��ைமயைடயா�

என்பைத�ம் அ�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். ம�த �லத்�ற்� அல்லாஹ்

(தபாரக்) அங்�க�த்த உண்ைமயான மார்க்கம் இஸ்லாம் என்பேத இதற்�க்

காரணமா�ம்.

�ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்க�க்� �ன், தன� �தர்கள் அைனவ�க்�ம்

இஸ்லாத்ைத �ன்பற்�மா� அல்லாஹ் கட்டைள�ட்�ள்ளான், ேம�ம்

ந�(ஸல்) அவர்கைள இஸ்லாத்ைத �ரச்சாரம் ெசய்வதற்காக�ம், அதன்

கட்டைளக�ன்ப� நடந்� ெகாள்�மா� மக்கைளக் கட்டைள��வதற்

காக�ம் அைனத்� �ர்க்கத��க�ன் �த்�ைரயாக அ�ப்�னான் . 

இஸ்லாம் என்றால் என்ன?

அ�த்�, இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்பைதப் பார்ப்ேபாம்.  �ஹம்ம�

ந�(ஸல்) அவர்கள் இஸ்லாத்ைத �ன்வ�மா� வைரய�த்�ள்ளார்கள்:

"இஸ்லாம் என்ப� அல்லாஹ்ைவத் த�ர ேவ� இைறவன் இல்ைல என்�ம்,

�ஹம்ம� ந�(ஸல்) அவர்கள் அவ�ைடய �தர் என்�ம் அவ�ைடய

அ�யார்   என்�ம்   சாட்�ய�ப்ப�மா�ம்.   ேம�ம்  ெதா�ைககைள  �ைற 
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ேவற்�வ�ம், ஏைழ வ�(ஜகாத்) ெச�த்�வ�ம், ரமலான் மாதத்�ல் ேநான்�

ேநாற்ப�ம், மக்கா�ல் உள்ள ��த பள்�க்� ெசல்ல த�� பைடத்தவராக

இ�ந்தால் ��தப் பயணம் ேமற்ெகாள்வ�மா�ம் ".

இஸ்லாம் ம�த �லத்�ற்கான உலகளா�ய உண்ைமயான மார்க்கமாக

இ�க்�ற�.  அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆ�ல்

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ا�ِْسْ�َمُ ۗ

"�ச்சயமாக அல்லாஹ்�டத்�ல் (உண்ைமயான) மார்க்கம் இஸ்லாமா�ம்"

என்� ���ள்ளான்.  (ஆல இம்ரான் 3 : 20)

அல்லாஹ்�ன் அைனத்�த் �தர்க�ம், �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்

க�க்� �ன் அ�ப்பப்பட்டவர்க�ம் �ட இஸ்லாத்ைத தனதாக்�க்

ெகாண்�, அைத ெவ�ப்ப�த்�, அதன்ப� நடந்� ெகாண்டார்கள்.

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ا�ِْسْ�َمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ا�ْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  

"இஸ்லாம் அல்லாத ேவ�(ஏதாவ�) மார்க்கத்ைத(ேமற்ெகாள்ள) ��ம்�

பவ�ட��ந்�(அ�) ஒ�ேபா�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளபடமாட்டா� (என்பைத

�ம்) அவன் ம�ைம�ல் இழப்�ற்��ேயா�மாவான்(என்பைத�ம் அவன்

�ைன�ல் ெகாள்ளட்�ம்).  

�ர்ஆ�ம் �ட (இவ்வா�) ���ற�

(ஆல இம்ரான் 3 : 86)

இந்த இரண்� ��க் �ர்ஆ�ன் வசனங்க�ன் அ�ப்பைட�ல், இஸ்லாம்

மட்�ேம அல்லாஹ்�ன் உண்ைமயான மார்க்கம் ஆ�ம். ம�ைம நா�ல்

ேவ� எந்த மார்க்க�ம்  ஏற்�க்ெகாள்ளப்படா�.

ஆகேவ, �ஸ்�ம்கள் [அதாவ� அல்லாஹ்�க்� ��ைமயாக அ�ப�

பவர்கள்] மட்�ேம ம� உல�ல் ம�ழ்ச்�ையப் ெப�வார்கள்.

இஸ்லாம் அல்லாத ேவ� மார்க்கத்ைத ஏற்�க் ெகாண்ட �ைல�ல் மர�ப்

பவர்கள் ம�ைம�ல் நஷ்டமைடந்தவர்களாக�ம், நரக ெந�ப்�ல்

ேவதைனப்ப�பவர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். (நஊ��ல்லாஹ்) 

�ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்க�க்� �ன் அ�ப்பப்பட்��ந்த அைனத்�

ந�மார்க�ம் எதனால் தங்கைள �ஸ்�ம்கள் என்� அ��த்� அல்லாஹ்

�ற்� அ�ப�ந்தவர்களாக இ�ந்தார்கள் என்பைத  இ� �ளக்��ற�.
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இஸ்லாத்ைத �ராக�க்�ம் எவ�ட��ந்�ம் தாங்கள் ��பட்டவர்கள்

என்� அ��த்தார்கள்.

"�ர் ���ராக, (மக்கேள) �ங்கள் அல்லாஹ்ைவ ேந�ப்பவர்களா�ன்

என்ைனப் �ன்பற்�ங்கள். (அப்ேபா� தான்) அல்லாஹ்(�ம்) உங்கைள

ேந�ப்பான். உங்க�ைடய பாவங்கைள மன்�க்க�ம் ெசய்வான்,

அல்லாஹ் �க்க மன்�ப்பவ�ம் �ண்�ம் �ண்�ம் அ�ள் ெசய்பவ�

மாவான்". (��க்�ர்ஆன்  3 : 32)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

எனேவ, இரட்�ப்�ற்க்காக பா�படக் ��ய, இன்�ம் ம�ைம�ல் ம�ழ்ச்

�ையப் ெபற ��ம்�ம் ஒ� �தேரா அல்ல� ��ஸ்தவேரா, இஸ்லாத்ைதத்

த�� இஸ்லாத்�ன் ��த்�தர் �ஹம்ம� (ஸல்) அவர்கைளப் �ன்பற்ற

ேவண்�ம்.

�தேரா அல்ல� ��ஸ்தவேரா அவ்வா� ஏற்�க் ெகாள்பவரா����ன்ற

அேத ேநரத்�ல், இேய� மற்�ம் �ஸா(அைல) ஆ�ேயா�ன் உண்ைமயான

�டர்களாக�ம் ஆ����றார்கள் ஏென�ல், ஏற்கனேவ �வ�த்�ள்ளப�,

�ஸா, இேய�, ந�(ஸல்) இன்�ம் ந� (ஸல்) அவர்க�க்� �ன்னர்

அ�ப்பப்பட்ட  அைனத்�  அல்லாஹ்�ன் �தர்க�ம் �ஸ்�ம்களாக�ம்,

அல்லாஹ்�ன் உண்ைமயான மார்க்கமா�ய இஸ்லாத்�ன் பக்கம் அைழப்

பவர்களாக�ேம இ�ந்தார்கள். �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்க�ன் ��வ்வத்

அல்ல� அவர்கள் ெகாண்� வந்த ��ச் ெசய்�க்�ப் �ற� ேதான்�யவர்

கள்தான், ந�(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்�ன் �தர் என்� நம்�க்ைக

ெகாண்�, அவர்கைளப் �ன்பற்� நடந்�, அல்லாஹ் கட்டைள�ட்டைத

ேமற்ெகாண்�, அவன் தைட ெசய்�ள்ளைதத் த�ர்த்� ெகாண்டால்  அன்�

தன்ைன �ஸ்�ம் என்� வா�க்க இயலா�. அல்லாஹ் �ர்ஆ�ல்

���றான்: 

இந்த வசனத்�ல், அல்லாஹ்ைவ ேந�ப்பதாக உ�ைம ேகா�பவர்க�க்�

அல்லாஹ் தன� �தர் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�டம்  கட்டைள���றான்:

"�ங்கள் அல்லாஹ்ைவ உண்ைமயாக ேந�த்தால், என்ைனப் �ன்பற்�ங்

கள், (அப்ேபா�) அல்லாஹ்�ம் உங்கைள ேந�ப்பான்."

�ங்கள் அவ�ைடய �தர் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் �� நம்�க்ைக

ெகாண்� அவர்கைளப் �ன்பற்றாதவைர அல்லாஹ் உங்கைள ஒ�ேபா�ம்

ேந�க்க�ம்  மாட்டான்.  உங்கள� பாவங்கைள மன்�க்க�ம் மாட்டான்.
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�� ம�த �லத்�ற்�ம் ��ைம ெபா�ந்�ய�ம், ச�ப்�த்தன்ைம

வாய்ந்த�மா�ய இஸ்லாத்ைத பரப்�வதற்காக அல்லாஹ் �ஹம்ம� (ஸல்)

அவர்கைள அ�ப்�னான். அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆ�ல் இஸ்லாத்�ற்�

ப��ரணத்�வத்ைத வழங்� இ�ப்பதாக�ம், அைத ம�த �லத்�ன்

மார்க்கமாக அங்�க�த்��ப்பதாக�ம்  ���றான்.

"இன்ைறய �னம் நான் உங்க�க்காக உங்கள் மார்க்கத்ைத ப��ரண

மாக்� �ட்ேடன், என் அ�ட்ெகாைடைய உங்கள் �� �ைற� ெசய்�

�ட்ேடன், ேம�ம் உங்க�க்காக இஸ்லாத்ைத உங்கள் மார்க்கமாக ேதர்ந்

ெத�த்�ள்ேளன்." (அல் மா�தா 5:4)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ا�ِْسْ�َمَ دِينًا

இந்த ��க்�ர்ஆன் வசனம் ந�கள் நாயகம் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்க�ன்

இ�� ��தயாத்�ைர�ன் ேபா� அரஃபாத் ைமதானத்�ல் �ன்�

ெகாண்� அல்லாஹ்�டம் �ரார்த்தைன ெசய்�, அவ�ைடய உத�க்�

நன்� ெச�த்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட�. �ர்ஆன்

��ைமப்ப�த்தப்பட்டதன் �லம் அவன்  தன� �த�க்� அவன்  ெசய்த

உத�கைள �ர்த்� ெசய்தான். ேம�ம், இஸ்லாம் அதைனப் �ன்பற்�

பவர்க�ன் எண்�க்ைகைய அ�க�த்�க் ெகாள்வதன் �லம் இஸ்லாம்

அதன் ப�ப்ப�யான �ன்ேனற்றத்ைதத் ெதாடங்� இ�ந்த�. [அல்ஹம்�

�ல்லாஹ்].

அ� அதாவ� இஸ்லாம் எல்லா காலங்க��ம், எல்லா இடங்க��ம்,

எல்லா நா�க��ம் உள்ள  அைனத்� ம�த �லத்�ற்�மான ச�யான,

��வான, ��ந்� ெகாள்�ம் �ற�ள்ள,  மற்�ம் ெபா�த்தமான மார்க்கம்

என்பதனால் அைனத்� ம�த �லத்ைத�ம் அதன் பக்கம் அைழக்க

ேவண்�ம் என்பதற்காக இந்த இஸ்லாம் �ஹம்ம� �ஸ்தஃபா(ஸல்)

அவர்க�க்� ெவ�ப்ப�த்தப்பட்ட� என்பைத�ம் இந்த வசனம் �ட்�க்

காட்��ற�.

அ��, ச�ப்�த்தன்ைம, �� மற்�ம் நன்ைம ஆ�யவற்�ன் த�ச்

�றப்�களால் இஸ்லாம் அைமந்�ள்ள� என்ற  உண்ைமேய இதற்�க்

காரணமா�ம். இ� ம�தைன அவன� வாழ்�ன் எல்லா �ைல��ம்

வ�நடத்தக் ��ய ெத�வான, �� �ைறவான மற்�ம் ேநரான வ�

�ைறையக் ெகாண்�ள்ள�. இஸ்லாம் ஒ� நம்�க்ைக மட்�மல்ல, மாறாக,

அதற்�   அதன்   ெசாந்த  த�த்�வம்  �க்க  ஆட்�,  ��,  அர�யல்  அைமப்�, 
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ச�க �வகாரங்கள், ெபா�ளாதாரம் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைடகைள�ம்

ெகாண்�ள்ள�. ேம�ம் ம�த�லம் தன� உலக வாழ்�ல் ெச�ப்ைப�ம்,

மரணத்�ற்� �ற� வர��க்�ம் வாழ்�ல் ம�ழ்ச்�ைய�ம் அைடவதற்�

ேதைவயான எல்லா �தமான பய�ள்ள அ��ம் அ�ல் அடங்��ள்ள�.

இஸ்லாத்�ன் �ண்கள்

இஸ்லாம் �வா�க்கப்ப�ம் ேபாெதல்லாம், அ� அைமந்� �ற்க்�ம் அதன்

�ண்கைளப் பற்��ம் நாம் ேப�வ� வழக்கமா�ம்.இஸ்லாம் �ன்வ�ம்

ஐந்� ��கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. இந்த ஐந்� அ�ப்பைட

��கைள ஏற்�, அவற்ைற உண்ைமயாக கைட��க்காத வைர யா�ம்

தன்ைன �ஸ்�ம் என்� ��க்ெகாள்ள ��யா�.

1.வணக்கத்�ற்��யவன் அல்லாஹ் ஒ�வைனத் த�ரேவ� யா��ல்ைல

என்�ம், �ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்�ன் �தராவார்

கள் என்�ம் சாட்�யம் அ�ப்ப�.

2.கட்டாய ெதா�ைககைள �ைறயாக�ம், ப��ரணமாக�ம் �ைற

ேவற்�தல்.

3. ஜகாத் அதாவ� கட்டாய ஏைழ-வ�ைய ெச�த்�தல்.

4. ரமலான் மாதத்�ல் ேநான்� ேநாற்ப�.

5. ஹஜ்ைஜ ேமற்ெகாள்வதற்கான த���ம், அைத �ைறேவற்�ம் 

வச��ம் ஒ�வ�க்� இ�க்�ம் என்றால் அவர் ஹஜ் ெசய்ய ேவண்�ம்.

அல்லாஹ்ைவத் த�ர ேவ� இைறவன் இல்ைல என்�ம், �ஹம்மத்

�ஸ்தபா(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்�ன் �தராவார்கள் என்�ம் சாட்�ய

ம�த்தல் என்பதற்� ஒ� ��ப்�ட்ட அர்த்தம் உள்ள�, அைத ஒ� �ஸ்�ம்

அ�ந்� ெகாள்வேதா� மட்�மல்லாமல், அதைன ேநர்ைம�டன் நைட�ைற

ப�த்த�ம் ேவண்�ம். இந்தச் சாட்�யத்ைத அதாவ� ஷஹாதாைவ அதன்

அர்த்தம் ெத�யாமேலா அல்ல� தன� நடத்ைத�ல் அத�டன் அதாவ�

அந்த சாட்�யத்�டன்  தன்ைனப் �ைணத்�க் ெகாள்ளாமேலா அதைன

ெவ�மேன ��பவர்  அ���ந்� எந்த பயைன�ம் ெபற மாட்டார்.

���ேலா அல்ல� வானங்க�ேலா வணங்கப்ப�வதற்�த் த��யானவன்

அல்லாஹ் ஒ�வைனத் த�ர ேவ� யா�ம் இல்ைல என்பேத இந்தச்

சாட்�யத்�ன்  அர்த்தம் ஆ�ம். ஒேர உண்ைமயான இைறவன்  அல்லாஹ்

ஆவான். மற்ற எல்லா ெதய்வங்க�ம், அைவ எ�வாக இ�ந்தா�ம் ச�,

அைவ எல்லாம் ெபாய்யானைவ ஆ�ம்.

http://xn--clcaa3hb5ag0f2a9ig.xn--xkc2flx5a7fd/


6

ஆதலால், எவேர�ம் அல்லாஹ்ைவத்த�ர அல்ல� அல்லாஹ்�டன் ேசர்த்�

ேவ� எந்த ெதய்வத்ைத வணங்�னா�ம் ச�, இந்த ெதய்வம் அல்லாஹ்

�டம் அவ�க்� ப�ந்�ைர ெசய்யக் ��யதாக இ�க்�ம் என்ற சாக்�ப் 

ேபாக்�ன் �ழ் அவர் ஒ� �ர்க்கத��, �ற� அல்ல� ��தமான  ம�த

ைரேய வணங்�னா�ம்�ட அவர் ஒ� நம்�க்ைகயற்றவ�ம், இைண

ைவப்பவ�ம் ஆவார். 

அண்ணல் �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்கள் எந்த �ராக�ப்பாளர்க�க்�

எ�ராக ெதாடர்ச்�யான ேபாராட்டத்ைத ேமற்ெகாண்டார்கேளா, (அவர்கள்)

தங்க�ன் ந�மார்கைள�ம், இைறயச்சம் ெகாண்ட ம�தர்கைள�ம் வ�

ப�வைத �யாயப்ப�த்த இந்தத் தவறான சாக்�ப்ேபாக்ைக பயன்ப�த்�

னார்கள். அல்லாஹ்�ன் இணக்கத்ைதப் ெபற �யல்வ�ம், அல்ல�

அவ�டம் உத� ேகட்ப�ம் அல்லாஹ்ைவத் த�ர மற்றவர்கைள வணங்�

வதன் �லம் அைடய ��யா�. மாறாக, அல்லாஹ்�க்� மட்�ேம ேசைவ

ெசய்வதன் �ல�ம் அவன� ெபயர்கள் மற்�ம் பண்�களால் அவைன

ம�ைமப்ப�த்�வதன் �ல�ம் நாம் ெசய்ய ேவண்�ம் என்� அவன்

நமக்�க் கட்டைள�ட்ட நற்ெசயல்களான ெதா�ைக, ேநான்�, அவன�

வ��ல் ேபார் ��தல், ��த பயணம், ெபற்ேறா�டம் அன்�டன் நடத்தல்

ேபான்றவற்ைற ேமற்ெகாள்வதன் �ல�ம் மட்�ேம அதைன அைடய

���ம்.

அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்: இஸ்லாம்  ஐந்�  �ண்

க�ன் ேமல் எ�ப்பப்பட்�ள்ள�; ஒன்� அல்லாஹ்ைவத் த�ர ேவ�

இைறவன் இல்ைல என்�ம் �ஹம்ம� �ஸ்தபா (ஸல்) அவர்கள் அவன�

�தர் என்�ம் சாட்�யம�த்தல், இரண்� ெதா�ைகைய �ைறேவற்�தல்,

�ன்� ஜகாத் ெகா�த்தல், நான்� ரமலான் மாதம் ேநான்� ேநாற்றல்,

மற்�ம் ஐந்� ��த இல்லத்�ற்� ��தப் பயணம் ேமற்ெகாள்�தல்

ஆ�யன.

வணக்க வ�பா�கள் ெவவ்ேவ� வ�வங்கைள ெகாண்��க்�ன்றன,

அவற்�ல் ஒன்� �ரார்த்தைன ஆ�ம், அதன் ெபா�ள் அல்லாஹ்ைவத்

த�ர ேவ� யாரா�ம் வழங்க ��யாத ஒன்ைறக் ேகட்ப� ஆ�ம். மைழ

ெபா�தல், ஒ� ேநாயா� �ணமைடதல், �ர�ர்ஷ்டங்க���ந்�

��ப�தல், நரக ெந�ப்���ந்� இரட்�ப்ைப�ம் �வர்கத்�ல் �ைழ

வைதக் ேகா�தல், �த�ய இந்த எல்லா �கழ்�க��ம், இன்�ம் �ற

ஒத்த �கழ்�க��ம் ஒ�வர் அல்லாஹ்�டம் மட்�ேம அத்தைகய

பாக்�யங்கைள வழங்�ம்ப�க் ேகட்க ேவண்�ம்.
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எவன் அ�யக் ��ய ம�த�டம் இப்ப�ப்பட்டவற்ைற தனக்� வழங்�ம்

ப� ேகட்�ன்றாேனா அவன் உண்ைம�ல் இந்த ம�தைன வணங்��

றான். அல்லாஹ்�ன் அ�யார்க�க்� எ� ேதைவயாக இ�ந்தா�ம்

அவர்கள் அல்லாஹ்�டம் மட்�ம் �ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்�ம் என்�

அல்லாஹ்  தன்  அ�யார்க�க்� கட்டைள�ட்�ள்ளான்.  உங்கள்  இைறவன்

���ன்றான்:- 

“என்ைனேய �ங்கள் �ரார்த்��ங்கள்; நான் உங்(கள் �ரார்த்தைன)

க�க்� ப�ல�க்�ேறன்; எவர்கள் என்ைன வணங்�வைத �ட்�ம்

ெப�ைமய�த்�க் ெகாண்��க்�றார்கேளா, அவர்கள் ��ைமயைடந்த

வர்களாக நரகத் �ல் �ைழவார்கள்.”

�ைல வணங்�கள் �ரார்த்�க்�ம் அ�யக் ��ய ம�தர்கள் ஆற்றைல

இழந்தவர்கள் ஆவார்கள். அவர்களால் ஒ�ேபா�ம் எவ�க்�ம் எந்த �ங்�ம்

�ைளக்கேவா அல்ல� எந்த பலைன�ம் ெகாண்�வரேவா ��யா� என்�

அல்லாஹ் நமக்� அ���த்� உள்ளான்.

(�ர்பா�) ெகா�த்தல் மற்�ம் ��தப்ப�த்தப்பட்ட �யாகங்கள் அல்லாஹ்

�க்காக மட்�ேம அர்ப்ப�க்கப்பட ேவண்�ய ெசயல்கள் ஆ�ம். இறந்�

ேபான நல்ல�யார்க�க்காக, �ன்க�க்காக அல்ல� அல்லாஹ்ைவத்

த�ர ேவ� யா�க்காக�ம்  �ர்பா� ெகா�ப்பவர் அல்ல� உ��ெமா�

அ�ப்பவர் அல்லாஹ்வால் ச�க்கப்பட்ட ஓர் இைண ைவப்பாளர் ஆவார்.

�ர்ஆன் ேம�ம் ���ற�: 

(அல் �ஹ்�ன் 40:61)

அவைனயன்� (ேவ� ெதய்வங்கள் இ�ப்பதாக) �ங்கள் எண்�க்

ெகாண்��ப்பவர்கைள அைழத்�ப்பா�ங்கள்; அவர்கள் உங்க�ைடய

கஷ்டத்ைத �வர்த்�க்கேவா அல்ல� ��ப்��டேவா சக்� ெபற�ல்ைல

(என்பைத அ��ர்கள்). (ப� இஸ்ரா�ல் 17:57)

�ர்ஆன் ேம�ம் ���ற�: 

“அன்��ம், �ச்சயமாக மஸ்��கள் அல்லாஹ் அவன ஒ�வ�க்காகேவ

இ�க்�ன்றன, எனேவ, (அவற்�ல்) அல்லாஹ்�டன் (ேசர்த்� ேவ�)

எவைர�ம் �ங்கள் �ரார்த்�க்கா�ர்கள். (அல் �ன் 72:19)

�ர் ��ம்; “ெமய்யாக என்�ைடய ெதா�ைக�ம், என்�ைடய �ர்பா�

�ம், என்�ைடய வாழ்�ம், என்�ைடய மரண�ம் எல்லாேம அ�லங்

க�ன் இைறவனா�ய அல்லாஹ்�க்ேக ெசாந்தமா�ம். அவ�க்�

யாேதார் இைண��ல்ைல - இைதக் ெகாண்ேட நான் ஏவப்பட்�ள்ேளன் - 
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(அவ�க்�) வ�ப்பட்டவர்க�ல் - �ஸ்�ம்க�ல் - நான் �தன்ைம

யானவன் (என்�ம் ��ம்). ( அல் அன்ஆம் 6:163-164 ).

அண்ணல் �ஹம்ம� ந� (ஸல்) அவர்கள் ��னார்கள்:

"அல்லாஹ்ைவத் த�ர ேவ� எவ�க்காவ� ப� ெகா�ப்பவைர  அல்லாஹ்

ச�ப்பானாக!. நான் இந்த ேதர்�ல் ேதர்ச்� ெபற்றாேலா அல்ல� ேநா��

�ந்� ��பட்டாேலா இந்த ெதய்வத்�ற்� நான் ஒ� ப� ெகா�ப்பதாக

ேநர்த்�க் கடன் ெசய்�ேறன் என்� ஒ� நபர் ��னால் இந்த வைகயான

உ��ெமா� �ச்சயமாக உ�வ வ�பாட்�ன் ஒ� வ�வமா�ம். ஏென�ல்

ேநர்த்�க் கடன் என்ப� அல்லாஹ் ஒ�வ�க்� மட்�ேம அர்ப்ப�க்கப்பட

ேவண்�ம். ேம�ம் அல்லாஹ்ைவத் த�ர ேவ� யா�க்�ம் அர்ப�க்கப்பட

�டா�. நான் ெவற்� ெபற்றாேலா அல்ல� ேநா���ந்� ��பட்டாேலா

நான் அல்லாஹ்�க்� ப� ெகா�ப்பதாக உ�� அ�க்�ேறன் அல்ல� நான்

இந்தத் ெதாைகைய ஏைழக�க்�ச் ெச�த்�ேவன், அல்ல� வ�யவர்

க�க்�க் இன்ன�ன்னைத வழங்�ேவன் என்� நான் அல்லாஹ்�டம்

உ��ய�க்�ேறன் என்� ��வேத இ�ேபான்ற சந்தர்ப்பங்க�ல் ச�யான

உ�� ெமா�யா�ம்.

எனேவ, எந்த ேநரத்��ம் நாம் அல்லாஹ்ைவ வணங்�வ�ல் ெபாய்

கட�ள்கைள எ�த்�க் ெகாள்ளேவா   அல்ல� இந்த ெபாய் ெதய்வங்கைளக்

ெகாண்� சத்�யம் ெசய்யேவா �டா�. இ� ேபான்ற ெபா�ட்க�க்ேகா

அல்ல� ம�தர்க�க்ேகா எந்த ஆற்ற�ம் இல்ைல. ேம�ம் அல்லாஹ்

ஒ�வேன நம்ைம பைடத்�ள்ளேபா� நாம் அைவக�டம் ��ம்�வைத

அல்லாஹ் ெவ�க்�றான்.

அல்லாஹ் நம்�ட��ந்� ஒன்ேற ஒன்ைற மட்�ேம ��ம்��றான். (அ�)

நமக்� �க�ம் எ�ைமயான ஒன்றா�ம். ஆனால், ம�தேனா அதைன

�ைறேவற்�வைத �க�ம் க�னமாக காண்�றான். அல்லாஹ் அவைன

மட்�ேம வ�பட ேவண்�ம் என்� ���ள்ளான். ஆனால் ம�தன் இந்த

அ�ப்பைடயான இைற அ���த்தைல இன்�ம் �ன்பற்றாமல் அல்லாஹ்

�டன் மற்றவர்கைள இைணயாக்��றான். அல்லாஹ் ேகாபமாக இ�க்கக்

�டா� என்� �ங்கள் எவ்வா� எ�ர்பார்க்�ன்�ர்கள்? அவன் �த்ர்-

இரட்ைடயல்லாதவன் - ஒேர ஒ�வன் - த�த்�வமானவன், ேம�ம்,

அவன� அ�யார்கள் தம்�டம் மட்�ேம ��ம்�வைத அவன் ��ம்�

�றான். ஆனால் அ� �ஷயமல்ல. இந்த உலகத்�ன் ஈர்ப்�கைளக் ெகாண்�

ைஷத்தான் அவர்கைள அவ�டம் �க�ம் வசப்ப�த்�யதால் அவர்கள்

��டர்களா��ட்டனர்.    ஆகேவ   அல்லாஹ்�ன்   ஏகத்�வத்ைத   அவர்கள் 
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காண மாட்டார்கள்.

.இன்ஷா அல்லாஹ், நான் இந்த ெசாற்ெபா�ைவ அ�த்த வாரம் ெதாடர்

�ேறன். நம்மால் இதைனக் ��த்� உைரயா� ��க்க ��யாத அள�லான

�க�ம் ��வான ஒ� தைலப்பா�ம். அல்லாஹ், நம்�ைடய அ�கப்ப�

யான வரம்� ��தல்க�க்காக அவன் நம்�டம் க�ைண காட்��றான்.

நம்ைம மன்�க்க�ம் ெசய்�றான். ஆனால், அவன் ஒ�ேபா�ம் மன்�க்

காத �கப்ெப�ய பாவம் �ர்க் (இைண ைவத்தல்) ஆ�ம். எ�வைர ஒ�

நபர் �தாயத்ைத [வ�காட்�தைல] ெபற்� அல்லாஹ்�ன் ஏகத்�வத்ைத

(தவ்�ைத) ஏற்�க்ெகாண்� அல்லாஹ்�க்� அ�ப�ந்� இஸ்லாத்ைத

��ைமயாக்��ன்றாேறா அப்ேபா� அவ�ைடய கடந்தகால பாவங்கள்

மன்�க்கப்ப��ன்றன. (அந்�ைல�ல்) அ� அவர் இஸ்லாத்�ல் ஒ� ��ய

அங்கமாகேவா அல்ல� ஒ� ம�தனாகேவா ��யெதா� �ற�ைய

எ�ப்ப� ேபான்றதா�ம். (அப்ேபா�) அவர் அல்லாஹ்�க்� மட்�ேம

அ�ப��றார்.

என� அன்�ற்��ய ஸஹா�கேள, �ஸ்�ம் ெப�மக்கேள, மற்�ம் ஒட்�

ெமாத்த ம�த ச�தாயேம �க�ம் ப��ட�ம், அைம��ட�ம் இஸ்லாத்

�ல் �ைழ�ங்கள். உங்கள் ெசயல்களால் இந்த அழ�ய மார்க்கத்�ன்

மாண்ைப இழக்க ெசய்� �டா�ர்கள். ேம�ம் உங்கள் ெசயல்கைள உங்கள்

உள்ளத்�ன் இைறயச்சத்�டன் ெசய்�ங்கள். இவ்வா� இைறயச்சம் எ�ம் 

 தக்வா�டன் ெசய்�ம் ேபா� �ைம கலவாத நன்ைமயான ெசயல்கைள

ெசய்�ம் ஆற்றல் உங்க�க்� �ைடக்�ன்ற�.

இஸ்லாம் ஒ� ப��ரண மற்�ம் �றந்த வாழ்�யல் தத்�வமா�ம். இந்த

மார்க்கம் நம்ைம �ர்ப�த்�வ�டன், ஒட்� ெமாத்த ச�தாயத்ைத�ம்

இைறவன் என்ன நா��றாேனா அைதேநாக்� வ� நடத்��ற�. ஏெனன்

றால் இந்த மார்க்கத்�ல் இைறவ�ைடய கட்டைளக�க்� �ற்��ம்

கட்�ப்ப�வதன் �லம், நம� வாழ்ைவ அர்ப்ப�த்� இந்த மார்க்கத்ைத

உலகத்�ல் ��ர ெசய்�ன்ேறாம். ேம�ம் இைறவ�டன் ேவ� எைத�ம்

இைணைவக்கா�ர்கள்.  அல்லாஹ் ஒ�வேன உண்ைமயான இைறவனாவான்

இஸ்லாம் என்�ம் மார்க்கத்�ன் பாைதைய ஞானம், க�ைண மற்�ம்

இைறயச்சத்�டன் பயணம் ெசய்�ங்கள். ேம�ம் இைறயச்சம் மற்�ம்

அவன� அன்�ன் �லம் அவன� பா�காப்� என்�ம் கதைவ �றந்�

உங்கள் வாழ்�ன் அைனத்� ைஷத்தா�ய ஈர்ப்���ந்�ம் பா�காத்�க்

ெகாள்�ங்கள்.    இன்�ம்    இஸ்லாத்ைத    உங்க�டம்   ஆ�த்தரமாக  - 
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ேவ�ன்ற ெசய்� �ற�க்� �ன், அழ�ய �ன்�தாரத்ைத ெவ�ப்ப�த்

�ங்கள். இதற்காக உங்க�ன் நப்ஸ்�ட�ம் சண்ைட��ங்கள். ேம�ம்

�ங்கள் இைறவ�க்கா�ம் அவன� ��ப்�ைய நா� சண்ைட��ங்கள்.

இன்�ம்   எப்ேபா�ம்   இைறவைனேய    �தன்ைம    ப�த்�ங்கள்.    இதன்

�லம் ெபயரள�ல் �ஸ்�ம்களாக இ�க்காமல் உண்ைமயான �ஸ்�ம்

களா� ��ங்கள். அப்ேபா� மற்றவர்கள் ��ந்த ம�ப்ைப�ம், ேபாற்�

தைல�ம் உங்கள் �� ெகாள்வார்கள். ஏெனன்றால் �ங்கள் உண்ைமயான

�ஸ்�ம்களாக ஆ�ம் ேபா� அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் உங்கள்

�� ��ப்� ெகாள்�ன்றான். இன்�ம் இைறவன் உங்கைள ேந�த்தால்

அவன் உங்க�க்காக அவன� எல்ைலயற்ற க�ைணைய உங்கள்��

இறக்�, உங்க�க்காக அவன� ெசார்க்கத்�ன் வாசைல �றப்பான். ஏெனன்

றால் நம� இைறவ�ன் உன்னதமான க�ைண எல்ைலயற்றதா�ம்.

எனேவ, என� அன்�ற்��யவர்கேள... �ங்கள் அைனவ�ம் உண்ைமயான

�ஸ்�ம் ஆ���ங்கள். இன்�ம் அல்லாஹ்�ன் கட்டைளகைள ேகட்�

அைத நைட�ைற ப�த்�ங்கள். ஒ�ேபா�ம் சாத்தா�ன் �த்த�க��ம்,

இைணைவப்ப��ம் �ழ்ந்� �ர்�ற்� அ�ைமயா��டா�ர்கள். இன்�ம்

அல்லாஹ்�ன் கட்டைளகைள ேகட்� அைத நைட�ைற ப�த்�ங்கள்.

ேம�ம் உங்க�ன் ��ைவ அல்லாஹ்�ற்� எ�ரான ெபாய்���ந்�

பா�காத்� அவன� உண்ைம�ன் பக்கம் அைழத்�ச்ெசல்�ங்கள்.

வா�ங்கள் இைறவ�ன் ேபர��ன் பக்கம். ேம�ம் ைஷத்தா�ன் பக்கம்

சாய்வ���ந்� �ல�வதன் �லம் உண்ைமயான இரட்�ப்ைப அைட�ங்

கள் இன்ஷாஅல்லாஹ். ேம�ம் அல்லாஹ் உங்கள� ேதடைல �ர்த்�

ெசய்�,  அவன� ��ப்�ைய�ம் உண்ைமயான தவ்�ைத�ம் உணர

அ�ள்��வானாக... இதன் �லம் உங்க�ன் ஒவ்ெவா� நா�ம் ��ைம

யான இஸ்லாத்�ல் வாழ ெசய்வானாக. இன்ஷாஅல்லாஹ்  ஆ�ன்.



�ங்கள் அவ�ைடய �தர் �ஹம்ம�(ஸல்) அவர்கள் �� நம்�க்ைக

ெகாண்� அவர்கைளப் �ன்பற்றாதவைர அல்லாஹ் உங்கைள ஒ�ேபா�ம்

ேந�க்க�ம்  மாட்டான்.  உங்கள� பாவங்கைள மன்�க்க�ம் மாட்டான்.

 
�� ம�த �லத்�ற்�ம் ��ைம ெபா�ந்�ய�ம், ச�ப்�த்தன்ைம

வாய்ந்த�மா�ய இஸ்லாத்ைத பரப்�வதற்காக அல்லாஹ் �ஹம்ம� (ஸல்)

அவர்கைள அ�ப்�னான். அல்லாஹ் ��க்�ர்ஆ�ல் இஸ்லாத்�ற்�

ப��ரணத்�வத்ைத வழங்� இ�ப்பதாக�ம், அைத ம�த �லத்�ன்

மார்க்கமாக அங்�க�த்��ப்பதாக�ம்  ���றான்.

"இன்ைறய �னம் நான் உங்க�க்காக உங்கள் மார்க்கத்ைத ப��ரண

மாக்� �ட்ேடன், என் அ�ட்ெகாைடைய உங்கள் �� �ைற� ெசய்�

�ட்ேடன், ேம�ம் உங்க�க்காக இஸ்லாத்ைத உங்கள் மார்க்கமாக ேதர்ந்

ெத�த்�ள்ேளன்."   (அல் மா�தா 5:4)


