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 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيم

அழைப்புப் பணி யாரின் கடழை? 

கண்ணியமிக்க இஸ்லாமிய பபரியயாரக்யே! சயகாதரரக்யே! அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்குை், 

எனக்குை் இந்த சந்திப்ழப நன்ழைக்கு வழியாகவுை், அவனுழடய பபாருத்தத்திற்கு காரணைாகவுை் 

ஆக்கியருே்வானாக! நை்முழடய ைாரக்்கக்கல்விழய அதிகரிதத்ு, இயத பபாருத்தத்திற்குரிய 

வாை்க்ழகழய வாை்வதற்கு அல்லாஹ் நைது அழனவருக்குை் தவ்ஃபீக் பசய்வானாக! இன்ழறய நைது 

இந்த சந்திப்பின் யபசச்ுழடய தழலப்பு இஸ்லாமிய அழைப்பு பணி யார ்மீது கடழை? 

அல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹு வதஆலா நைக்கு பசய்த ைாபபருை் அருே், நைக்கு பகாடுத்து 

இருக்கக்கூடிய அவனுழடய ைாபபருை் அருடப்காழட, இந்த இஸ்லாமிய ைாரக்்கத்தில் நை்ழை பிறக்க 

ழவத்து இருப்பது; நை்ழை முஸ்லிை்கோக அல்லாஹு தஆலா பழடத்திருப்பது. உலகத்தில் 

எத்தழனயயா பாக்கியங்கே், எத்தழனயயா அருடப்காழடகே் இருக்கின்றன. ஆனால் உண்ழையில் 

இந்த அருடப்காழடகே் எல்லாை் ஒரு ைனிதனுழடய பவற்றிழய தீரை்ானிக்கிறது என்றால் நிசச்யைாக 

கிழடயாது. இவ்வுலகத்தினுழடய ைறு உலகத்தினுழடய பவற்றி இஸ்லாமில் ைடட்ுை்தான் 

இருக்கின்றது. அல்லாஹ்வுழடய இழறநை்பிக்ழகயில் ைடட்ுை்தான் இருக்கின்றது. இந்த இஸ்லாை் 

இந்த ஈைான் ஒருவருக்கு கிழடப்பது அல்லாஹு தஆலா அவன் மீது பசய்யக்கூடிய மிகப்பபரிய ஒரு 

கிருழப ஆகுை். 

அல்லாஹு தஆலா தன் திருைழறயில் பசால்கின்றான்; 

ُ َفَمْن يُرِِد اَّللهُ َأْن يَ ْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلْْلِْسََلِم َومَ  َا َيصهعهُد ِف السهَماِء َكَذِلَك ََيَْعُل اَّلله ْن يُرِْد َأْن ُيِضلهُه ََيَْعْل َصْدرَُه َضيِ ًقا َحَرًجا َكَأَّنه

 الر ِْجَس َعَلى الهِذيَن ََل يُ ْؤِمُنونَ 

யாருக்கு அல்லாஹ் யநரவ்ழி காட்ட விருை்புகிறாயனா, அவனுக்கு இஸ்லாமின் விேக்கத்ழத 

தருகின்றான். யாழர அல்லாஹ் வழியகட்டில் விடட்ு விட நிழனக்கிறாயனா அவனுழடய உே்ேத்ழத 

அல்லாஹ் பநருக்கடியில் ஆக்கி விடுகின்றான். உண்ழைழய ஏற்றுக் பகாே்வது அவருக்கு எந்த அேவு 

சிரைைாகத் யதான்றுை் என்றால், வானத்தியல எதுவுமில்லாைல் ஏறு! என்று பசான்னால்,எந்த அேவு 

சிரைைாக இருக்குயைா அந்த அேவுக்கு உண்ழைழய ஏற்றுக் பகாே்வது சிரைைாக இருக்குை். 

இப்படித்தான் அசுத்தத்ழத அறிவற்ற ைக்கேின் மீது அல்லாஹ் ஆக்கி விடுகின்றான். (அல்குரஆ்ன் 6 : 

125) 

அதாவது ஈைாழன சுதத்ை் என்பதாகவுை், குஃப்ழரயுை் ஷிரக்்ழகயுை் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் 

அசுத்தை் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றான். யாருக்கு இழறநை்பிக்ழக, இஸ்லாமுழடய வாய்ப்பு 

கிழடத்தயதா, அவரக்ழே அறிவுே்ேவரக்ே் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் புகை்ந்து 

பசால்கின்றான். யாருக்கு இஸ்லாமுழடய வாய்ப்பு கிழடக்கவில்ழலயயா, இழறநை்பிக்ழகயுழடய 

வாய்ப்பு கிழடக்கவில்ழலயயா, யார ் அல்லாஹ்ழவ பதரிந்து பகாே்ேவில்ழலயயா, ைறுழைழய 
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பதரிந்து பகாே்ேவில்ழலயயா, பசாரக்்கை் நரகத்ழத புரிந்து பகாே்ேவில்ழலயயா, அவரக்ழேப் பற்றி 

அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் பல இடங்கேியல மிக யகவலைாகவுை் பசால்கின்றான். 

  آَذاٌن ََل َيْسَمُعوَن ِِبَا أُولَِئَك َكاْْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضل  ََلُْم قُ ُلوٌب ََل يَ ْفَقُهوَن ِِبَا َوََلُْم أَْعُُيٌ ََل يُ ْبِصُروَن ِِبَا َوََلُمْ 

யாருக்கு இந்த யநரவ்ழியின் பாக்கியை் கிழடக்க வில்ழலயயா, அவரக்ளுக்கு உே்ேங்கே் இருந்து 

என்ன பலன்? அந்த உே்ேங்கழே பகாண்டு அவரக்ே் சிந்திப்பது கிழடயாது. அவரக்ளுக்கு கண்கே் 

இருந்து என்ன பலன்? அந்த கண்கழேக் பகாண்டு அவரக்ே் பாரத்்து அறிந்து பகாே்ே முடியவில்ழல. 

உணரந்்து பகாே்ே முடியவில்ழல. அவரக்ளுக்குை் பசவிகளுக்குை் என்ன பலன்? அவரக்ே் பசவிகழே 

பகாண்டு யகடட்ு பயன் பபற முடியவில்ழல. இவ்வாறு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவரக்ளுக்கு 

இருக்கக்கூடிய அழனத்து சக்திகளுை் வீணானழவ. அவரக்ே் அழத வீணடித்து விட்டாரக்ே் என்று 

பசால்லி, இப்படி ஈைாழனயுை், இஸ்லாழையுை், ைறுழைழயயுை் பதரிந்து பகாே்ோதவரக்ே் 

கால்நழடகழேப் யபால இருப்பதாக அல்லாஹ் பசால்கின்றான். யைலுை் அல்லாஹ் அவரக்ளுழடய 

அந்த தரத்ழத தாை்த்தி பசால்கின்றான், கால்நழடகழே விடவுை் இவரக்ே் வழிபகட்டவரக்ே். 

கால்நழடகழே விடவுை் இவரக்ே் மிகவுை் வழிபகட்டவரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 7 : 179) 

எதனால்? கால்நழட கூட அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அழத எந்த வழியியல பழடத்து இருக்கின்றாயனா 

அந்த வழியில்தான் அந்த கால்நழடகே் பசன்று பகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இந்த ைனிதன் 

அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவனுக்கு பகாடுத்திருக்கக் கூடிய அறிழவ வீணடித்து, அவனுக்கு 

பகாடுத்திருக்கக் கூடிய திறழைழய வீணடிதத்ு, தன்னுழடய ஈருலக வாை்க்ழகயுை் நாசப்படுத்தி 

பகாண்டதற்காக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இவரக்ழேப் பற்றி பசால்லுை் யபாது, இவரக்ே் 

கால்நழடகழே விடவுை் யைாசைானவரக்ே் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 

அன்பிற்குரிய சயகாதரரக்யே! நைக்கு அல்லாஹ் பகாடுத்திருக்கக் கூடிய இந்த இஸ்லாை் என்ற 

நிஃைத்துக்காக, அருட் பகாழடகளுக்காக நாை் அல்லாஹ்வுக்கு பைன்யைலுை் அதிகைதிகை் நன்றி 

பசலுத்த யவண்டுை். 

لَِئْن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَدنهُكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإنه َعَذاِب َلَشِديدٌ َوِإْذ ََتَذهَن رَب ُكْم   

நீங்கே் நன்றி பசலுதத்ினால் உங்களுக்கு நான் அதிகப்படுத்தி தருயவன். நீங்கே் என்ழன 

நிராகரித்தால், என்னுழடய நிஃைத்துக்கு நன்றி பகட்ட தனைாக நடந்து பகாண்டால் என்னுழடய 

யவதழன மிகவுை் கடுழையானது என்பழத அறிந்து பகாே்ளுங்கே். (அல்குரஆ்ன் 14 : 7) 

இன்ழறக்கு நை்முழடய வாை்க்ழகயியல, நைக்கு பபாருோதாரத்தியல உயரவ்ு ஏற்பட்டால், நை்முழடய 

வியாபாரை் பபருகினால், நை்முழடய பதாழில் துழறயில் நல்ல முன்யனற்றத்ழத பாரத்்தால், 

அல்லாஹ் நைக்கு பகாடுத்திருக்கக் கூடிய கிருழப என்பதாக நாை் எண்ணுகின்யறாை். இந்த உலக 

பசல்வங்கழே நாை் ஒரு அருடப்காழட, அல்லாஹ்வுழடய நிஃைத் என்பதாக நாை் பாரக்்கின்யறாை். 

ஆனால் அயத சையத்தில் எந்த ஒரு தூய்ழையான பதேிவான ைாரக்்கத்தில் அல்லாஹ் நை்ழை பிறக்க 

ழவத்திருக்கிறாயன, நை்ழை அல்லாஹ் வாை ழவத்திருக்கிறாயன, இந்த ைாரக்்கத்ழத நை்மில் 



அழைப்புப் பணி யாரின் கடழை? 

3 

 

எத்தழன யபர ் ஒரு நிஃைத்தாக ஒரு அருடப்காழடயாக பாரக்்கின்யறாை்? எப்படி இந்த ைாரக்்கத்ழத 

பதரியாதவரக்ே், இந்த ைாரக்்கத்ழத புரியாதவரக்ே் ஏயதா ஒரு ைாரக்்கத்தியல நாை் பிறந்து விடய்டாை். 

ஏயதா ஒரு ஜாதியியல ஏயதா ஒரு யகாட்பாட்டியல நாை் பிறந்து விட்யடாை்; இதியல நாை் வாை 

யவண்டியது. இதியல நாை் ைரணிக்க யவண்டியது. இதுதான் நை்முழடய வழி என்பதாக அவரக்ே் 

எண்ணிக் பகாண்டு இருப்பழதப் யபான்று தான் இன்று நை்மில் பலருை் எண்ணிக் 

பகாண்டிருக்கிறாரக்ே். 

உண்ழையில் நைக்கு கிழடத்து இருக்கக்கூடிய இந்த யநர ் வழிழய நாை் அல்லாஹ்வுழடய அருோக, 

அல்லாஹ்வுழடய பாக்கியைாக, மிகப்பபரிய ஒரு பவகுைதியாக, அன்பேிப்பாக, நாை் கருதி இருந்தால் 

இந்த ைாரக்்கத்தில் நாை் யைலுை் யைலுை் முன்யனறி இருப்யபாை். இந்த ைாரக்்க கல்விழய நாை் 

அதிகரித்திருப்யபாை். இந்த ைாரக்்கத்தில் நாை் மிக உறுதியாக இருந்திருப்யபாை். இந்த ைாரக்்கத்ழத 

நாை் நை்முழடய வாை்க்ழகயியல முழுழையாக பின்பற்றி இருப்யபாை். இந்த ைாரக்்கத்ழத பிறருக்குை் 

நாை் எடுத்துச ்பசால்லி இருப்யபாை். 

உதாரணைாக, ஒருவருக்கு ஒரு வியாபாரை் அழைகின்றது. ஒரு பதாழில் அழைகின்றது. அவர ்

எப்படிப்பட்ட ஒரு யைாசைான தரக்குழறவான ஒரு பதாழிழல பசய்தாலுை், அந்த பதாழிலில் தான் 

நஷ்டை் அழடய யவண்டுை் என்று எண்ணுவாரா? நிசச்யைாக எண்ண ைாட்டார.் அந்தத் பதாழிழலக் 

பகாண்டு முழுழையான லாபத்ழத அழடய யவண்டுை் என்பதுதான் அவருழடய பவறியாக இருக்குை். 

அவருழடய குறிக்யகாே் ைடட்ுைல்ல, அவருழடய பவறியாக இருக்குை். அந்த பதாழிலியல நஷ்டை் 

ஏற்படுவழத, பாதிப்பு ஏற்படுவழத அவர ்ஒருக்காலுை் விருை்பயவ ைாட்டார.் எழத யவண்டுைானாலுை் 

இைக்கத் தயார;் தூக்கத்ழத இைக்க தயார;் ைழனவி ைக்கழே இைக்கத் தயார;் தன்னுழடய உடல் 

சுகத்ழத இைக்க தயார;் தன்னுழடய உணவு யநரத்ழத இைக்கத் தயார.் தன்னுழடய எல்லாவிதைான 

சுகதுக்கங்கழேயுை் இைக்க தயார.் எதற்காக? அந்த பதாழிலில் அவருக்கு முழறயான லாபை் ஏற்பட 

யவண்டுை் என்பதற்காக. அதற்காக யவண்டி எழதயுை் பசய்ய துணிந்து விடுகிறார.்  

சற்று யயாசித்து பாருங்கே். ஏன் அவர ்இப்படி துணிகின்றார?் இந்த பசல்வை், இந்தத் பதாழில் என்பது 

நைக்கு வருவாழய தரக்கூடியது. இழத நாை் இைந்து விட்டால் நாை் நஷ்டத்திற்கு ஆோகி விடுயவாை். 

நை்முழடய வாை்க்ழகழய கடத்துவது, வாை்க்ழகழய நடத்துவது நைக்கு சிரைைாகிவிடுை். பசி, 

பட்டினியில் சிக்கிக் பகாே்யவாை். சமுதாயத்தில் நை்ழை ைதிக்க ைாட்டாரக்ே். நைக்கு சமுதாயத்தில் 

ஒரு அந்தஸ்து இருக்காது. இப்படி எல்லாை் அவரக்ளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த பயைானது இவரக்ளுழடய 

எல்லா தியாகங்களுக்குை் காரணைாக ஆகிவிடுகின்றது. 

இந்த யநரத்தியல நாை் எப்படி பாரக்்கின்யறாை்? நை்முழடய இஸ்லாை், நைக்கு அல்லாஹ் 

பகாடுத்திருக்கக் கூடிய இந்த ைாரக்்கை், இந்த ைாரக்்க விஷயத்தில் நை்முழடய உணரவ்ு எப்படி 

இருக்கிறது? இந்த ைாரக்்க விஷயத்தில் நை்முழடய உணரவ்ு, நை்முழடய எண்ணை் எப்படி இருக்கிறது? 

நை்முழடய கழடயில் நஷ்டை் ஏற்படுவழத நாை் சகித்துக் பகாே்ேவில்ழல. நை்முழடய பதாழிலில் 

குழறவு ஏற்படுவழத நாை் சகித்துக் பகாே்ேவில்ழல. ஆனால் இந்த இஸ்லாமிய ைாரக்்கத்தில் ைடட்ுை், 

நை்முழடய பகாே்ழக யகாட்பாடுகேில் ைடட்ுை், தன்னேவிலுை், தனது ைழனவி இடத்திலுை், தனது 

பிே்ழேகேிடத்திலுை், தனது குடுை்பத்தில் தனது முஸ்லிை் சமுதாயத்திலுை், எந்த அேவிற்கு சீரய்கடு 

ஏற்பட்டாலுை் சரி. அழதப் பற்றி ஒரு துேி அேவுை் நை்முழடய உே்ேத்தில் கவழல பிறக்கவில்ழல. 



அழைப்புப் பணி யாரின் கடழை? 

4 

 

எப்படி கவழல பிறக்க யவண்டுயைா, எப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தழன ஏற்பட யவண்டுயைா, எப்படிப்பட்ட ஒரு 

தாக்கை் நை்முழடய உே்ேத்ழத பாதிக்க யவண்டுயைா, அந்த தாக்கை் நை்முழடய உே்ேத்தில் 

ஏற்படாததற்கு காரணை் என்ன? இந்த இஸ்லாழை அல்லாஹ்வின் அருடப்காழடயாக நாை் 

நிழனக்கவில்ழல. ைதிக்கவில்ழல. அயதயபால ஒரு பபாருட்டாக எடுக்கவில்ழல. அப்படி 

எடுத்திருந்தால் இதியல ஏற்படட்ிருக்கக் கூடிய பாதிப்பு, இதியல ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய குழறவு, 

நை்முழடய வாை்க்ழகயிலுை், நை்முழடய ைழனவி ைக்கேின் வாை்க்ழகயிலுை், நை்முழடய 

சமுதாயத்தினுழடய வாை்க்ழகயிலுை், ஏற்பட்டிருக்க கூடிய இந்த பின்யனற்றை் இதியல அவரக்ே் எந்த 

அேவுக்கு பின்னழடந்திருக்கிறாரக்ே் என்பழதப் பாரத்்து நாை் ைனை் பவந்திருப்யபாை். 

அழுதிருப்யபாை். இதற்காக யவண்டி நாை் ஒரு முயற்சி பசய்திருப்யபாை். 

சயகாதரரக்யே! ஒருவனுக்கு வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டை் என்ன ஒரு பாதிப்ழப ஏற்படுத்துகின்றது 

என்பழத பதரிந்து தான் அவன் இப்படிப்பட்ட தியாகங்கழே எல்லாை் இந்த உலகத்தியல பசய்வதற்கு 

தயாராக இருக்கின்றான். யயாசித்துப் பாருங்கே்! இந்த ைாரக்்கத்தியல, இந்த தீனியல ஒருவனுக்கு ஒரு 

ஆபத்து ஏற்படட்ு விட்டால், ஒரு பாதிப்பு ஏற்படட்ு விட்டால், அதனுழடய கஷ்டை் என்ன? அதனுழடய 

கஷ்டை் எந்த அேவிற்கு அவனுக்கு பாதிப்ழப ஏற்படுத்துை்? இந்த உலக வாை்க்ழகயிலுை் அவனுக்கு 

பபரிய பாதிப்ழப ஏற்படுத்துை். அல்லாஹு தஆலா பசால்கின்றான். இழற நை்பிக்ழகயுை், நல்ல 

அைல்களுை் இல்லாைல் ஒரு குடுை்பத்தில் ைகிை்சச்ியான வாை்க்ழக கிழடக்கயவ கிழடக்காது. 

என்பதாக. 

 َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نهُه َحَياًة طَيِ َبةً 

ஆணாயினுை், பபண்ணாயினுை் நை்பிக்ழகபகாண்டு நற்பசயல்கழே எவர ் பசய்தாலுை் நிசச்யைாக 

நாை் அவரக்ழே (இை்ழையில்) நல்ல வாை்க்ழகயாக வாைசப்சய்யவாை். யைலுை், (ைறுழையியலா) 

அவரக்ே் பசய்துபகாண்டிருந்தழதவிட மிக்க அைகான கூலிழயயய நிசச்யைாக நாை் அவரக்ளுக்குக் 

பகாடுப்யபாை். (அல்குரஆ்ன் 16 : 97) 

நல்ல வாை்க்ழக என்று பசான்னால் அதற்கு என்பனன்ன அரத்்தங்கழே எல்லாை் பகாடுக்கிறீரக்யோ, 

புரிந்து பகாே்கிறீரக்யோ, புரிந்து பகாே்ே முடியுயைா, அந்த எல்லா அரத்்தங்கழேயுை் நீங்கே் 

புரிந்துபகாே்ேலாை். அல்லாஹ் பசால்கின்றான்.  

இந்த நல்ல வாை்க்ழக அழைப்பதற்கு அடிப்பழடத் யதழவ என்ன? இழற நை்பிக்ழகயுை், நல்ல 

அைல்களுை். ஆனால் நல்ல வாை்க்ழக அழைவதற்கு நாை் விேங்கி ழவத்திருப்பது என்ன? படிப்பு, 

பணை், பதவி, இந்த உலக ஆதாயங்கே். இதில் ரப்புல் ஆலமீன் நல்ல வாை்க்ழகழய அழைக்கவில்ழல. 

எத்தழனயயா யபர ் இருக்கிறாரக்ே். படித்தவரக்ே் அதிகை், பணை் பழடத்தவரக்ளுை் அதிகை், பபரிய 

பசல்வந்தரக்ளுை் அதிகை், அவரக்ளுழடய வசதி வாய்ப்புகளுை் அதிகை். ஆனால் அவரக்ேிடத்தில் 

பசன்று யகளுங்கே். நல்ல வாை்க்ழகழய நீ வாை்கின்றாயா என்பதாக. அவனுழடய ைழனவிக்குை் 

அவனுக்குை் இழடயில், அவனுக்குை் அவனது பபற்யறாருக்குை் இழடயில், அவனுக்குை் அவனது 

பிே்ழேகளுக்குை் இழடயில், அவனுக்குை் அவனது உற்றார ்உறவினரக்ளுக்குை் இழடயில். நிசச்யைாக 

அவரக்ே் நாங்கே் நல்ல வாை்க்ழக வாைவில்ழல என்பதாக பசால்வாரக்ே். ஆடை்பரத்தில் 
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யவண்டுைானால் வாை்கின்யறாை். வசதியில் யவண்டுைானால் வாை்கின்யறாை் என்பதாக 

பசால்வாரக்யே தவிர, நல்ல வாை்க்ழக என்பதாக அவரக்ே் தங்களுழடய வாை்க்ழகழய ஒருநாளுை் 

ஏற்று பகாே்ே ைாடட்ாரக்ே். 

அடுத்ததாக இந்த ஈைான், இழற நை்பிக்ழக, இந்த நல்ல அைல்களுழடய தாக்கை் இருக்கின்றயத, இந்த 

உலகத்தில் அவரக்ளுக்கு நல்ல வாை்க்ழகழய ஏற்படுத்தித் தருகிறது அல்லாஹ்வுழடய அருோல். 

அதுயபான்று அடுத்து கப்ருழடய வாை்க்ழக, ைரணத்திற்குப் பின்னுே்ே அடுத்தகட்ட வாை்க்ழக, 

அடுத்து அவன் இந்த கப்ரிலிருந்து எழுந்ததிற்கு பின்பு நாழே ைறுழையியல நிரந்தரைான ஒரு 

வாை்க்ழக. இந்த எல்லா கட்டங்கேிலுை், இந்த இழற நை்பிக்ழக, இந்த இஸ்லாை், அல்லாஹ்வுழடய தீன் 

தான் ஒரு ைனிதருக்கு யநர ் வழிக்குை் அவனுழடய பவற்றிக்குை் அவனுழடய எல்லாவிதைான 

நன்ழைகளுக்குை் காரணைாக அழைகின்றது. எனயவ இந்த ஈைாழன இந்த இஸ்லாழை நாை் 

அல்லாஹ்வுழடய மிகப்பபரிய அருோக கருத யவண்டுை். இதற்கு ஈடாக எழதயுயை நாை் இந்த 

உலகத்தில் ைதிக்கக் கூடாது. அப்படி ைதித்தால் சயகாதரரக்யே! அல்லாஹ் பாதுகாக்க யவண்டுை். இந்த 

அருடப்காழட நை்மிடமிருந்து பிடுங்கப்படட்ு விடுை். 

இந்த ஈைானுக்கு, இழற நை்பிக்ழகக்கு, இஸ்லாமுக்கு நிகராக யாராவது இந்த உலகத்துழடய 

பசல்வங்கேில் ஒன்ழற ைதிப்பாயரயானால், அவர ்நிசச்யைாக பவகு விழரவியல இஸ்லாழை ஈைாழன 

இைந்து விடுவார.் அல்லாஹ் தஆலா இழத கடுழையாக எசச்ரிக்ழக பசய்கின்றான். 

تَ َولهْوا َيْستَ ْبِدْل قَ ْوًما َغْْيَُكْم ُُثه ََل َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ َوِإْن ت َ   

நீங்கே் இந்த ைாரக்்கத்ழத புறக்கணித்து விட்டால், நீங்கே் இந்த ைாரக்்கத்ழத விடட்ு திருை்பி விட்டால் 

அல்லாஹ் தஆலா யவபறாரு சமுதாயத்ழதக் பகாண்டு வருவான். அவரக்ே் உங்கழே யபான்று இருக்க 

ைாட்டாரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 47 : 38) 

 َوََل ََيَاُفوَن َلْوَمَة ََلئِمٍ 

அல்லாஹ்வின் விஷயத்தில் பழிப்பவரக்ேின் பழிப்ழப பயப்பட ைாட்டாரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 5 : 54) 

அல்லாஹ் பசால்லியழதயுை், அவனுழடய தூதர ் முஹை்ைது ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் 

அவரக்ே் பசால்லியழதயுை் அவரக்ே் பசய்து காடட்ுவாரக்ே். ைக்கே் பழித்தாலுை் சரி, ைக்கே் 

தங்கழே புகை்ந்தாலுை் சரி, அதனால் தங்களுக்கு எதுவுை் கிழடத்தாலுை் சரி, அல்லது எழதயுை் 

இைந்தாலுை் சரி, அல்லாஹ்வின் கட்டழேகழேயுை் அவனுழடய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி 

வஸல்லை் அவரக்ளுழடய வழிமுழறகழேயுை் எங்கோல் இைக்க முடியாது. அழத நாங்கே் 

துறப்பதற்கு தயாரில்ழல. எங்களுழடய உயிர ் யவண்டுைானால் பறிக்கப்படலாை்; எங்களுழடய 

உறுப்புகே் சிழதக்கப்படலாை்; எங்களுழடய பபாருே்கே் சூழறயாடப்படலாை்; எங்களுழடய 

குடுை்பங்கே் சின்னாபின்னைாக்கப்படலாை்; ஆனால் இந்த ைாரக்்கத்தியல எந்த குழற ஏற்படுவதற்குை் 

நாங்கே் சகித்துக்பகாே்ே முடியாது. எப்யபாது இந்த நை்பிக்ழக, ஆைைான உணரவ்ு ஒருவனுக்கு 

ஏற்படுை்? இழத அல்லாஹ்வுழடய நிஃைத்தாக கருதுை்யபாது. 
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சயகாதரரக்யே! அல்லாஹு தஆலா இப்படிப்படட் ஒரு பாக்கியை், இப்படிப்பட்ட ஒரு அருடப்காழட 

அவனுழடய ைாரக்்கை் என்பதால்தான் இந்த ைாரக்்கத்தின் பக்கை் அவனுழடய அடியாரக்ழே 

அல்லாஹ் அழைக்கின்றான். அல்லாஹ்வுக்கு எந்தத் யதழவயுமில்ழல. நை்ழை அழைக்க யவண்டுை். 

நை் மீது கிருழப காட்ட யவண்டுை். நைக்கு அல்லாஹு தஆலா இந்த பசல்வத்ழத வைங்க யவண்டுை் 

என்று அல்லாஹ்விற்கு எந்த யதழவயுை் இல்ழல. 

النهاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء ِإََل اَّللِه َواَّللهُ ُهَو اْلَغِِن  اِْلَِميدُ  ََي أَي  َها  

ைக்கயே நீங்கே் அல்லாஹ்வின் பக்கை் யதழவயுே்ேவரக்ே். அல்லாஹு தஆலா அவன் 

நிழறவானவன். அவன் புகழுக்குரியவன். (அல்குரஆ்ன் 35 : 15) 

நீங்கே் வணங்கினாலுை், வணங்காவிட்டாலுை் அவனுழடய புகை்சச்ி அதியல எந்தக் குழறவுை் 

ஏற்படாது. அவனுழடய நிழறவு அதிலுை் எந்த குழறவுை் ஏற்படாது. அப்படி இருந்துை் அன்பு 

சயகாதரரக்யே! அல்லாஹ்ழவ பாருங்கே். எவ்வேவு பிரியைாக பசால்லுகின்றான். 

 ُ آََيتِِه لِلنهاِس َلَعلهُهْم يَ َتذَكهُرونَ َواَّللهُ يَْدُعو ِإََل اْْلَنهِة َواْلَمْغِفَرِة ِبِِْذنِِه َويُ َبُيِ   

அல்லாஹ் அழைக்கின்றான்,முதல் அழைப்பாேர.் இந்த அழைப்ழப முதன் முதலில் தன் மீது 

கடழையாக்கிக் பகாண்டவன் அல்லாஹு தஆலா. 

ஆனால், அல்லாஹ்யவா தன் அருோல் பசாரக்்கத்திற்குை் (தன்) ைன்னிப்புக்குை் (உங்கழே) 

அழைக்கிறான். ைனிதரக்ே் கவனித்து உபயதசை் பபறுவதற்காக தன் வசனங்கழே (யைலுை்) 

விவரிக்கிறான். (அல்குரஆ்ன் 2 : 221) 

இந்த அழைப்பு பணிழய ஒரு சாரார ் ஒரு பிரிவினருக்கு ைடட்ுை், ைற்பறாரு பிரிவினருக்கு ைடட்ுை், 

என்று சுருக்கிக் பகாண்டு தங்களுழடய அந்த விேக்கத்ழத அவரக்ே் ஒரு திழர யபாடட்ு பகாே்ளுை் 

யபாது, அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் அதற்கு விேக்கை் அேிக்கின்றான். இல்ழல. அல்லாஹு தஆலா 

எல்லா ைக்கழேயுை் அழைக்கின்றான். 

யஹூதியாக இருக்கட்டுை், நஸ்ரானியாக இருக்கடட்ுை், ைஜுஸியாக இருக்கடட்ுை், முஷ்ரிக்காக 

இருக்கடட்ுை், அவன் இந்த உலகத்தில் எந்த ைதத்ழத சாரந்்தவனாக இருக்கடட்ுை், அழவ 

அழனத்ழதயுை் விடட்ு விலகி, இழவ அழனத்திலிருந்துை் தவ்பா பசய்து, அல்லாஹ்விடத்தில் 

ைன்னிப்பு யகடட்ு தன்ழன தூய்ழையாக்கிக் பகாண்டு, அல்லாஹ்வின் யநரிய வழியின் பக்கை் வந்து 

அல்லாஹ்வுழடய பசாரக்்கத்ழத அழடந்து பகாே்ளுங்கே் என்பதற்கு அல்லாஹ் அழைக்கின்றான். 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் பழடத்த பழடப்பினங்கே் அழனவரின் மீதுை் அல்லாஹ் கிருழப 

உே்ேவன். குரஆ்னியல அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எந்த இடங்கேிலுை் இப்படி பசால்லவில்ழல. 

அல்லாஹ் தஆலா முஃமீன்கேின் மீது ைடட்ுை்தான் கிருழப உே்ேவன் என்பதாக. 

َلَرُءوٌف َرِحيمٌ ِإنه اَّللهَ ِِبلنهاِس   



அழைப்புப் பணி யாரின் கடழை? 

7 

 

அல்லாஹு தஆலா எல்லா ைக்கேின் மீதுை் கருழண காட்ட கூடியவன். (அல்குரஆ்ன் 2 : 143) 

எல்லாை் அல்லாஹ் பழடத்த உயிரக்ே். எல்லாழரயுை் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எதற்காக 

பழடத்தான்? அவரக்ளுக்காக தயார ் பசய்து இருக்கக்கூடிய பசாரக்்கத்திற்காக அல்லாஹ் 

பழடத்தான். அந்த பசாரக்்கத்தின் பக்கை் அல்லாஹ் அழைக்கின்றான். 

சயகாதரரக்யே! இந்த அழைப்புப்பணி இருக்கின்றயத இந்த அழைப்புப்பணி முதன்முதலாக 

அல்லாஹ்ழவக் பகாண்டு ஆரை்பைாகிறது. 

அதுைடட்ுைல்லாைல் அல்லாஹ் பசால்கின்றான். பத்தாவது அத்தியாயை் சூரா யூனுஸ் 

இருபத்ழதந்தாவது வசனை் . 

َّللهُ يَْدُعو ِإََل َداِر السهََلمِ َوا  

(ைனிதரக்யே!) ஈயடற்றை் அேிக்கக்கூடிய (பசாரக்்க) வீட்டிற்யக அல்லாஹ் (உங்கழே) அழைக்கிறான். 

அவன் விருை்புகிறவரக்ழே யநரான வழியில் பசலுத்துகிறான். (அல்குரஆ்ன் 10 : 25) 

அல்லாஹு தஆலா அந்த பசாரக்்கத்திற்கு பபயர ்பசால்லி அழைக்கின்றான். தாருஸ்ஸலாை். நிை்ைதி, 

பாதுகாப்பு, ஈயடற்றை் அந்த பசாரக்்கத்திற்கு நான் உங்கழே அழைக்கின்யறன். இந்த அழைப்பு 

இருக்கின்றயத, இது அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய அழைப்பு. அல்லாஹ் எல்லா 

ைக்கழேயுை் அழைக்கின்றான். அல்லாஹூ ஸுப்ஹானஹு வதஆலா இந்த அழைப்ழப 

இரண்டாவதாக அவனுழடய தூதரக்ேின் மீது கடழையாக்கினான். ைக்கேியல அல்லாஹ் தஆலா ஒரு 

குறிப்பிட்ட ைக்கழே யதரந்்பதடுக்கிறான். எப்படி யதரந்்பதடுக்கிறான்? அல்லாஹ்விடத்தில் என்ன 

நிபந்தழனகே் இருக்கின்றன? அது அல்லாஹ்வுக்குத் தான் பதரியுை். எந்த ஒரு தன்ழைழய அல்லாஹ் 

தன்பக்கை் இழணத்து பசான்னாயனா, எந்த ஒரு தன்ழைழய நிழறயவற்றுவதற்கு அந்த தன்ழைழய 

தன்னிடத்தில் எடுத்துக் பகாே்வதற்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ைக்கேில் ஒரு குறிப்பிடட் 

வரக்்கத்தினழர அவன் யதரந்்பதடுக்கிறான். இதில் யாருக்குை் எந்தவிதைான அதிகாரமுை் கிழடயாது. 

ைக்காவுழடய காஃபிரக்ே் யகேிக்ழகயாக யபசினாரக்ே். 

 َلْوََل نُ ز َِل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَ َتُْيِ َعِظيمٍ 

ைக்காவில் இருக்கக்கூடிய, தாயிஃபில் இருக்கக் கூடிய பபரிய பணக்காரரக்ளுக்கு இந்த இழறத்தூதர ்

அனுப்பப்படட்ிருக்க யவண்டுயை. எத்தீைாக, அனாழதயாக பிறந்த, ஒரு ஏழை முஹை்ைதுக்கு இந்த 

தூதுவத்ழத அல்லாஹ் பகாடுத்தாயன. என்ன அடிப்பழடயில் பகாடுதத்ான்? எங்கோல் ஏற்றுக் 

பகாே்ே முடியாது என்பதாக பரிகாசை் பசய்து ைறுத்தனர.் அப்யபாது அல்லாஹ் பதில் தருகின்றான். 

முட்டாே்கயே, அறிவீனரக்யே, அல்லாஹ்விற்கா புத்தி பசால்லிக் பகாடுக்கிறீரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 43 : 21) 

 اَّللهُ أَْعَلُم َحْيُث ََيَْعُل رَِسالََتهُ 
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அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன். அவனுழடய தூதுத்துவத்ழத யாருக்கு பகாடுக்க யவண்டுை் என்று 

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன். (அல்குரஆ்ன் 6 : 124) 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் இழறத்தூதரக்ழே யதரந்்பதடுக்கிறான் என்பது அல்லாஹ்விற்கு ைடட்ுை் 

தான் பதரியுை். அந்த இழறத்தூதரக்ளுழடய வாை்க்ழகழய நீங்கே் எடுத்து பாரத்்தால் புரியுை் 

உங்களுக்கு. அல்லாஹ் ஏன் இவரக்ழே யதரந்்பதடுத்தான் என்பதாக. எத்தழன கஷ்டங்கழே அவரக்ே் 

சகித்தாரக்ே். எவ்வேவு பயங்கரைான துன்பங்கழே எல்லாை் அவரக்ே் சகித்துக் பகாண்டாரக்ே். 

நூஹ் அழலஹிஸ்ஸலாை் ஒரு வருடை் அல்ல, இரண்டு வருடை் அல்ல, 20 வருடை் அல்ல, 200 வருடை் 

அல்ல, 950 வருடங்கே் தங்களுழடய சமுதாயத்திற்கு ைத்தியியல கஷ்டப்படுத்தப்பட்டாரக்ே்; 

கடுழையான முழறயில் துன்புறுத்தப்பட்டாரக்ே்; கடுழையான முழறயில் பரிகசிக்கப்பட்டாரக்ே்; 

யகவலப்படுத்த பட்டாரக்ே்; இந்த எல்லா நிழலயிலுை் நூஹ் அழலஹிஸ்ஸலாை் அவரக்ே் 

தங்களுழடய பணிழய புறக்கணிக்கவில்ழல. அல்லாஹ்விடத்தில் குழறயிடவில்ழல. 

அல்லாஹ்விடத்தில் ைன்றாடி யகடக்ிறாரக்ே். தங்களுழடய சமுதாயை் எவ்வேவு யவகைாக தங்கழே 

புறக்கணித்து பசன்றயதா, அந்த யவகத்தியல அவரக்ே் அந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த இஸ்லாமிய 

அழைப்புப்பணிழய எடுத்துச ்பசான்னாரக்ே். தனியாக சந்திக்குை் யபாது, கூட்டைாக சந்திக்குை்யபாது, 

அவரக்ளுக்கு அவரக்ளுழடய யதழவக்காக யவண்டி அவரக்ே் வருை் பபாழுது, இரவில், பகலில் 

தன்னுழடய முழு வாை்க்ழகழயயுை் அல்லாஹ்வுழடய இந்த அழைப்ழப எடுத்துச ் பசால்வதற்காக 

யவண்டி அவரக்ே் தியாகை் பசய்தாரக்ே்.  

எனயவதான் அல்லாஹ் தஆலா இழறதூதரக்ேியலயய முழு உறுதிமிக்கவரக்ே், மிக உயரந்்தவரக்ே் 

என்ற வரிழசப்படி முதலில் வரக்கூடியவரக்ே் நூஹ் அழலஹி வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாை் அவரக்ே் 

தான். அல்லாஹ் ஏன் இந்த அந்தஸ்ழத பகாடுத்தான்? அவரக்ளுழடய இந்த அழைப்பு பணியினுழடய 

தாக்கை் இருக்கின்றயத, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அதியல பல படிப்பிழனகழே ழவத்திருக்கின்றான். 

எனயவதான் முஹை்ைது ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுக்கு இறக்கப்பட்ட இந்த 

குரஆ்னியல அவரக்ளுழடய அழைப்புப் பணிழயப் பற்றியுை் விலாவாரியாக, விரிவாக அல்லாஹு 

ரப்புல் ஆலமீன் ஒன்றுக்கு யைற்பட்ட பல இடங்கேில் எடுத்து பசால்கின்றான். 

நூஹ் அழலஹி வசல்லை் அவரக்ே் ைடட்ுைல்ல. இழறத்தூதரக்ளுழடய அழனத்து குழுக்கழே நீங்கே் 

பாரத்்தால், ஒவ்பவாரு இழறத்தூதரக்ளுை் தங்களுழடய சமுதாயத்தினுழடய எல்லா சிரைங்கழேயுை் 

தாங்கிக்பகாண்டு, எல்லாத் துன்பங்கழேயுை் தாங்கிக் பகாண்டு, அவரக்ளுழடய ஒயர யநாக்கை் 

எதுவாக இருந்தது? அல்லாஹ்வுழடய இந்த ைாரக்்கத்ழத அல்லாஹ்வுழடய இந்த அழைப்ழப இந்த 

ைக்களுக்கு எடுத்துச ்பசால்ல யவண்டுை். இதற்காக யவண்டி அந்த இழறதத்ூதரக்ே் சந்தித்தது என்ன? 

அல்லாஹ் பசால்கின்றான். 

 َكانُوا َيْكُفُروَن ِِبََيِت اَّللِه َويَ ْقتُ ُلوَن النهِبيِ َُي ِبَغْْيِ اِلَْق ِ 

இழறத்தூதரக்ே் இந்த ைாரக்்கத்ழத எடுத்துச ்பசால்வதற்காக, இந்த அழைப்ழப ைக்களுக்கு எடுதத்ுச ்

பசால்வதற்காக, இந்த ஏகத்துவத்தின் பக்கை் ைக்கழே அழைப்பதற்காக படுபகாழல 

பசய்யப்பட்டாரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 2 : 61) 



அழைப்புப் பணி யாரின் கடழை? 

9 

 

அல்லாஹு அக்பர.் இந்த பூமியியலயய அல்லாஹ்வுழடய பழடப்பினங்கேில் எல்லா உயிழரயுை் 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றான்.  

 َوََل تَ ْقتُ ُلوا الن هْفَس الهِِت َحرهَم اَّللهُ ِإَله ِِبِْلَق ِ 

அல்லாஹ் பசால்கின்றான். அல்லாஹ் சங்ழகபடுத்திய உயிழர நீங்கே் உரிழை இல்லாைல் 

பகாே்ோதீரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 17 : 33) 

இந்த உயிரக்ேியலயய அல்லாஹ்விடத்தில் மிக சங்ழகக்குறிய உயிர ்நபிைாரக்ளுழடய உயிரக்ே். இந்த 

நபிைாரக்ளுழடய உயிரக்ே், அவரக்ளுழடய இரத்தை், இந்த பூமியியல சிந்தப்பட்டன. அவரக்ே் 

படுபகாழல பசய்யப்படட்ாரக்ே்; அவரக்ளுழடய உயிர ்வாங்கப்பட்டது; அவரக்ே் அறுக்கப்பட்டாரக்ே்; 

அவரக்ே் உறுப்புகே் சிழதக்கப்பட்டாரக்ே்; எதற்காக யவண்டி? இந்த ைாரக்்கத்ழத, இந்த தீழன, இந்த 

ஏகத்துவத்ழத, அல்லாஹ்வின் இந்த அழைப்ழப எடுத்துச ் பசால்வதற்காக யவண்டி. அல்லாஹ் 

அவரக்ளுக்கு கூறினான். 

 َواْصِبْ َوَما َصِْبَُك ِإَله ِِبَّللِه َوََل ََتَْزْن َعَلْيِهْم َوََل َتُك ِِف َضْيٍق ِمها ََيُْكُرونَ 

ஆகயவ, (நபியய!) சகிதத்ுக்பகாே்வீராக. எனினுை், அல்லாஹ்வின் உதவியின்றி சகிதத்ுக்பகாே்ே 

உை்ைால் முடியாது. அவரக்ளுக்காக (எழதப்பற்றியுை்) கவழலப்படாதீர.் அவரக்ே் பசய்கின்ற 

சூை்சச்ிகழேப் பற்றி பநருக்கடியிலுை் ஆகாதீர.் (அல்குரஆ்ன் 16 : 127) 

யார ்ஒருவர ்அல்லாஹ்வின் ைாரக்்கத்திற்காக இந்த உலகத்தியல உயிழர விடுகிறாயரா, யார ்ஒருவர ்

அல்லாஹ்வுழடய இந்த அழைப்ழப எடுத்து பசால்வதற்காக இந்த உலக வாை்க்ழகழய 

இைக்கின்றாயரா, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நாழே ைறுழையில் அவரக்ளுக்காக மிக உயரந்்த 

பசாரக்்கத்ழத தயார ்பசய்து ழவத்திருக்கின்றான். 

يِل ِإنه اَّللهَ اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمِنَُي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواََلُْم ِِبَنه ََلُُم اْْلَنهَة يُ َقاتُِلوَن ِف  َسِبيِل اَّللِه فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِف الت هْورَاِة َواْْلِْنِْ

ْوُز اْلَعِظيمُ َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوََف ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللِه فَاْستَ ْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الهِذي َِبيَ ْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلفَ   

அல்லாஹ், நை்பிக்ழகயாேரக்ளுழடய உயிரக்ழேயுை் பபாருே்கழேயுை் கண்டிப்பாக அவரக்ளுக்குச ்

பசாரக்்கை் தருவதாக(க்கூறி,) நிசச்யைாக விழலக்கு வாங்கிக்பகாண்டான். அவரக்ே் அல்லாஹ்வுழடய 

பாழதயில் யபாரப்ுரிந்து (எதிரிகழே) பகால்வாரக்ே்; (அல்லது) பகால்லப்படட்ு (இறந்து) விடுவாரக்ே். 

(இவ்விருநிழலழைகேிலுை் அவரக்ளுக்குச ் பசாரக்்கை்தருவதாக) தவ்றாத்திலுை், இன்ஜீலிலுை், 

குரஆ்னிலுை் (அல்லாஹ்) வாக்கேித்துத் தன் மீது கடழையாக்கிக் பகாண்டிருக்கிறான். அல்லாஹ்ழவ 

விட வாக்குறுதிழய முழுழையாக நிழறயவற்றுபவன் யார?் ஆகயவ, (நை்பிக்ழகயாேரக்யே!) நீங்கே் 

பசய்த இவ்வரத்்தகத்ழதப் பற்றி ைகிை்சச்ியழடயுங்கே். நிசச்யைாக இதுதான் ைகத்தான பவற்றி. 

(அல்குரஆ்ன் 9 : 111) 
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அல்லாஹு தஆலா நை்முழடய உயிழரயுை், பபாருழேயுை் அவன் விழலக்கு வாங்கிக் பகாண்டான். 

நை்முழடய உயிர ் நைக்கு பசாந்தைானது அல்ல. நை்முழடய பபாருே் நைக்கு பசாந்தைானது அல்ல. 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் பசாரக்்கத்ழத நைக்கு பகாடுத்து, இந்த உயிழரயுை், பபாருழேயுை் அவன் 

விழலக்கு வாங்கிக் பகாண்டான். நை்முழடய பணி என்ன? இந்த உயிழரயுை், பபாருழேயுை் 

அல்லாஹ்வுழடய ைாரக்்கத்திற்காக பசலவழித்து பசாரக்்கத்ழத பபற்றுக்பகாே்வது.  

ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹிவஸல்லை் இழறதூதரக்ளுழடய தழலவர;் நை்முழடய நபி 

முஹை்ைது ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அகிலங்கே் அழனதத்ிற்க்குை் அருடப்காழடயாக 

அனுப்பப்பட்டவரக்ே். அவரக்ே் அல்லாஹ்விடத்தில் மிக கண்ணியத்திற்குரியவரக்ே். நபிைாரக்ேில் 

மிக கண்ணியத்திற்குரியவரக்ே் முஹை்ைது ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை். 

 وََكاَن َفْضُل اَّللِه َعَلْيَك َعِظيًما

முஹை்ையத! அல்லாஹ்வின் கிருழப உங்கே் மீது மிக ைகத்தானது என்று அல்லாஹ் பசால்கின்றான். 

(அல்குரஆ்ன் 4 : 113) 

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُُثه َجاءَُكْم َرسُ  ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُ ْؤِمُننه ِبِه َولَتَ ْنُصرُنههُ َوِإْذ َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق النهِبيِ َُي َلَما آتَ ي ْ وٌل ُمَصدِ   

நபிைாரக்ேிடை் அல்லாஹ் வாக்குறுதி வாங்கிய சையத்தில் (அவரக்ழே யநாக்கி) ‘‘யவதத்ழதயுை், 

ஞானத்ழதயுை் நான் உங்களுக்குக் பகாடுத்திருக்கியறன். இதற்குப் பின்னர ் உங்கேிடை் உே்ேழத 

உண்ழைப்படுத்துை் ஒருதூதர ்உங்கேிடை் வந்தால் அவழர நீங்கே் உண்ழையாக நை்பிக்ழகபகாண்டு 

நிசச்யைாக அவருக்கு உதவி பசய்யயவண்டுை். (அல்குரஆ்ன் 3 : 81) 

அல்லாஹு அக்பர;் நபிைாரக்ேில் மிக உயரந்்தவரக்ோக அனுப்பப்பட்ட முஹை்ைத ் ஸல்லல்லாஹு 

அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் இந்த தீனுக்காக, இந்த ஏகத்துவத்ழத எடுத்துச ் பசால்வதற்காக, 

அல்லாஹ்வின் இந்த அழைப்ழப ைக்களுக்கு எடுத்து ழவப்பதற்காக எப்படிப்பட்ட சிரைங்கழே 

அவரக்ே் சகித்தாரக்ே். அவரக்ளுழடய சிரைங்கழேயுை், அவரக்ளுழடய துன்பங்கழேயுை், 

அவரக்ளுழடய வாை்க்ழகழய நாை் படிக்குை்யபாது பதரிந்துபகாே்ேலாை். இன்று நாை் 

ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹிவஸல்லை் அவரக்ே் மீது அன்பு இருக்கின்றது என்பதாக 

பசால்லிக்பகாண்டு, அவரக்ே் எந்த ஒரு பணிழய பசய்தாரக்யோ அந்த பணிழய ைறந்தவரக்ோக 

இருக்கின்யறாை். அல்லாஹூ ஸுப்ஹானஹு தஆலா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி 

வஸல்லை் அவரக்ளுழடய உே்ேத்திலிருந்த கவழலழய பாருங்கே். அவரக்ளுழடய உே்ேத்தில் இருந்த 

யவதழனழயப் பாரத்்து அரஷ்ுக்கு யைலிருந்து அவன் அவரக்ளுக்கு அறிவுழர பசான்னான். 

 َفََل َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنه اَّللهَ َعِليٌم ِبَا َيْصنَ ُعونَ 

நபியய உங்கழே நீங்கே் ழகயசதப்படட்ு, கவழலப்படட்ு இவரக்ளுக்காக அழித்துக் பகாே்ோதீரக்ே். 

(அல்குரஆ்ன் 35 : 8) 
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ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் இந்த ைக்கே் இஸ்லாழை ஏற்றுக் 

பகாே்ேவில்ழல, இழற நை்பிக்ழகக்கு வரவில்ழல என்பதற்காக அவரக்ே் தங்கழேத் தாங்கயே 

அழித்துக் பகாே்ே தயாரானாரக்ே். அதாவது தங்களுழடய சுகதுக்கங்கே், தங்களுழடய நன்ழை 

தீழைகே் அழனத்ழதயுை் ைறந்து சதா சிந்தழன பகாண்டவரக்ோக, சதா யயாசழன 

பகாண்டவரக்ோக இருந்தாரக்ே். அவரக்ளுழடய அந்த யயாசழன, அந்த கவழல, அந்த யவதழனழய 

பாரத்்து அல்லாஹ் பசான்னான். முஹை்ைது ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்யே! நீங்கே் 

இவ்வாறு கவழலப்படட்ு உங்களுழடய உயிழர அழித்து விட யவண்டாை். உங்களுழடய உயிர ்பிரிந்து 

விட யவண்டாை். மீண்டுை் அல்லாஹ் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுக்கு 

இப்படியுை் பசால்கின்றான். 

 فَ َلَعلهَك َِبِخٌع نَ ْفَسَك َعَلى آََثرِِهْم ِإْن َلَْ يُ ْؤِمُنوا ِِبََذا اِْلَِديِث َأَسًفا

(நபியய!) இவ்யவதத்ழத அவரக்ே் நை்பிக்ழக பகாே்ோவிட்டால் அதற்காக நீர ் துக்கித்து அவரக்ேின் 

அடிசச்ுவடுகே் மீது உைது உயிழர அழித்துக்பகாே்வீயரா! (ஆகயவ, அதற்காக நீர ் கவழலப்படாதீர.்) 

(அல்குரஆ்ன் 18 : 6) 

யைலுை் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ُكونُوا ُمْؤِمِنُيَ َلَعلهَك َِبِخٌع نَ ْفَسَك َأَله يَ   

இவரக்ே் ஈைாழன ஏற்றுக்பகாே்ேவில்ழல. இழற நை்பிக்ழகழய ஏற்றுக் பகாே்ேவில்ழல 

என்பதற்காக நபியய! நீங்கே் உங்கழேயய அழித்துக் பகாே்வீரக்ே் யபாலுயை. அப்படி அழிதத்ுக் 

பகாே்ோதீரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 26 : 3) 

ٍم َعِليمٍ َوِإنهَك لَتُ َلقهى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكي  

நபியய! நீங்கே் சிரைப்படுவற்தாக, நீங்கே் துன்பப்படுவதற்காக நாை் இந்தத் தூதுத்துவத்ழத, இந்த 

குரஆ்ழன உை்மீது நாை் இறக்கவில்ழல. (அல்குரஆ்ன் 27 : 6) 

அன்பு சயகாதரரக்யே! ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் இந்த அழைப்பு 

பணிக்காக அடிக்கப்பட்டாரக்ே். அபூலஹப், ரஸூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் 

அவரக்ே் முன் பசன்று பபாடிக் கற்கழே பகாண்டு அவரக்ளுழடய பிடரிழய யநாக்கி அடித்துக் 

பகாண்யட வருவான். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் பதருதப்தருவாக பசல்லுை் யபாதுை் 

ஹஜ்ஜுழடய காலங்கேியல ஹாஜிகளுழடய ஒவ்பவாரு கூடாரங்கேின் பக்கை் பசல்லுை்யபாதுை் 

அபூலஹப்பசால்லிக் பகாண்யட வருவான்; .)انه جملنون( இன்னஹு லைஜ்னூன் இவர ்ஒரு ழபத்தியக்காரர.் 

இன்னஹு லஸாஹிர.் இவர ் ஒரு சூனியக்காரர.் இன்னஹு லஸாபி இவர ் ைதை் ைாறியவர ் என்பதாக 

ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ழே துன்புறுத்திக் பகாண்டு கற்கோல் அடித்துக் 

பகாண்யட வருவான். இந்த அடி எந்த அேவுக்கு அதிகைாகுை் என்று பசான்னால் ரசூலுல்லாஹ் 

ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுழடய பிடரி காயைழடந்து ரத்தை் வழிய ஆரை்பிக்குை். 

ஆனால் ஒருமுழறகூட ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹிவஸல்லை் திருை்பிப் பாரத்த்ு 

அபூலஹழப ஏசியது கிழடயாது.  
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அபூலஹபுழடய ைழனவி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் வீட்டின் முன்பாக 

முற்கழே நிறுத்திவிடுவாே். ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ழே 

சபித்துக் பகாண்யட இருப்பாே். மிகப்பபரிய அரபுக்கவிஞராக இருந்தாே். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு 

அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ழே இகை்ந்து பல கவிகழேப் பாடிக் பகாண்யட இருப்பாே். 

   مذِما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا

இவர ்முஹை்ைது அல்ல. இவர ்முதை்ைை் பழிக்கப்பட்டவர ்என்பதாக பசால்லிக் பகாண்டிருப்பாே். நாை் 

முஹை்ைதுக்கு ைாறு பசய்யவில்ழல. முதை்ைை் பழிக்கப்பட்டவருக்கு ைாறு பசய்கின்யறாை். இவருழடய 

ைாரக்்கத்ழத ைறுக்கியறாை் என்பதாக பசால்லிக் பகாண்டிருப்பாே். (1) 

அறிவிப்பாேர:் அஸ்ைா ரழியல்லாஹு அன்ஹா, நூல்: ஹாகிை் ,எண்: 3333 

அல்லாஹ் அக்பர.் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் இவ்வேவு துன்பங்களுக்கு இழடயிலுை் 

இந்த அழைப்பு பணிழய விடவில்ழல. இந்த ைாரக்்கத்ழத ழகவிடவில்ழல. கடுழையான முழறயில் 

துன்ப படுத்தப்பட்டாரக்ே். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுை், அவருழடய 

குடுை்பத்தாருை் அபூ ஷியப் அபூதாலிப் என்று பசால்லக்கூடிய அந்த கணவாயியல இரண்டழர 

ஆண்டுகே் அவரக்ே் ஒதுக்கி ழவக்கப்பட்டாரக்ே். அல்லாஹு அக்பர.் 

கடுழையான யசாதழன. மிகக் கடுழையான யசாதழன. இன்று நாை் வயிறார சாப்பிடுகின்யறாை். 

இயன்றேவு நை்முழடய உணவு இருக்கிறது என்று பசான்னால் பசி ஏற்படுவதற்கு முன்பாகயவ நாை் 

அடுத்த யவழேயுழடய உணழவ சாப்பிடுகின்யறாை். ஆனால் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு 

அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுை், அவரக்ளுழடய யதாைரக்ளுை், அவரக்ளுழடய ைழனவி, அவருழடய 

குடுை்பத்தினரக்ளுை் இரண்டழர ஆண்டுகே் பதாடரந்்து பசியிலுை், பட்டினியிலுை், பஞ்சத்திலுை் 

கடுழையான கஷ்டத்திற்கு ஆோனாரக்ே். அவரக்ளுழடய பிே்ழேகே் அபூ பனூ ஹாஷிமுழடய 

பிே்ழேகே் குடிப்பதற்கு பால் இல்லாைல் அவரக்ே் அழுத சப்தத்ழத அந்த கணவாய்க்கு பவேியில் 

உே்ேவரக்ே் எல்லாை் யகட்டாரக்ே். இழலகழே சாப்பிடக்கூடிய அேவுக்கு நிரப்்பந்திக்கப் பட்டாரக்ே். 

கடுழையான யசாதழன. இரண்டழர ஆண்டுகே் அவரக்ே் ஒதுக்கி ழவக்கப்பட்டாரக்ே் என்றால் என்ன 

ஒரு நிழலழைக்கு ஆோகி இருப்பாரக்ே்? யயாசிதத்ு பாருங்கே் . 

தாயிஃப் உழடய சை்பவை். பதினான்கு நாடக்ே் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹிவஸல்லை் 

தாயிஃபியல கஷ்டப்படுகிறாரக்ே். எடுத்துச ்பசால்கிறாரக்ே் இந்த ைாரக்்கத்ழத. அல்லாஹ்வின் பக்கை் 

அழைக்கிறாரக்ே். ஆனால் கழடசியில் அவரக்ளுக்கு கிழடத்த பரிசு என்ன? துரத்தப்பட்டாரக்ே். 

அதுவுை் எப்படி? குண்டரக்ோலுை், சிறுவரக்ோலுை் அடிக்கப்படட்ு துரத்தப்படுகிறாரக்ே். 

அவரக்ளுழடய உடை்பில் இருந்து வழிந்த இரத்தங்கே் அவரக்ளுழடய பாதங்கேில் உழறந்து 

அவரக்ளுழடய பசருப்ழப கைட்ட முடியாத அேவிற்கு ஆகிவிட்டது. அல்லாஹுஅக்பர.் இப்படிப்படட் 

யசாதழனகழே எல்லாை் ஏன் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவரக்ழே தாங்க ழவத்தான்? என்ன 

காரணை்? 
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யயாசித்துப் பாருங்கே். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுழடய 

வாை்க்ழகயின் ஒவ்பவாரு கட்டத்ழதயுை் எடுதத்ு பாருங்கே். எங்யகயாவது அவரக்ே் நிை்ைதியாக 

வாை்ந்திருக்கிறாரக்ோ? ைக்காவியலயய பதிமூன்று வருடங்கே். ைதினாவில் பத்து வருடங்கே். நிை்ைதி 

பபருமூசச்ு ஒரு முழறயாவது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் 

விட்டிருக்கிறாரக்ோ? ஜாபிர ் ரேியல்லாஹு அன்ஹு பசால்லுகின்றாரக்ே். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு 

அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ழேப் பாரத்்து, 

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متواصل اْلحزان ، طويل الفكرة ، ليس له راحة َل يتكلم ِف غْي حاجة ، طويل السكوت

அன்பு சயகாதரரக்யே! அல்லாஹ்வின் தூதரின் மீது அன்பு இருக்கிறது என்று பசால்லக்கூடிய 

நைக்பகல்லாை் மிகப்பபரிய ஒரு யகே்வி?  

ஜாபிர ்ரழியல்லாஹு பசால்கிறாரக்ே்; ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை், தாயிைல் 

ஃபிக்ரா -எப்யபாதுை் சிந்தழன உே்ேவராக இருப்பாரக்ே்.  

நூல்: ழபஹகீ, எண்: 1413 

என்ன சிந்தழன? காசு யசரக்்க யவண்டுை், பணை் யசரக்்க யவண்டுை், தங்களுழடய வாரிசுகளுக்கு 

பசாத்து யசரக்்க யவண்டுை் என்று கவழலயா? என்ன கவழல அவரக்ளுழடய உே்ேத்தில் குடி 

பகாண்டிருந்தது? முதவாஸிஅல் அஹ்ஸான் பதாடரந்்து கவழலயில் இருப்பாரக்ே். என்ன கவழல 

அவரக்ளுக்கு? ஃபாத்திைாவிற்கு நல்ல வாை்க்ழக அழைய யவண்டுை், ஹசன் ஹுழசனுக்கு 

அரசாங்கை் கிழடக்க யவண்டுபைன்ற அழசயா? ைந்திரி ஆக யவண்டுை், பதவி கிழடக்க யவண்டுை் 

என்று ஆழசயா? 

 حنن معاشر اْلنبياء َل نورث وَل نورث ما تركناه صدقة

நாங்கே் நபிைாரக்ளுழடய கூட்டத்தினர.் நாங்கே் யாருக்குை் வாரிசாக ைாட்யடாை். எங்களுக்குை் 

யாருை் வாரிசு கிழடயாது. நாங்கே் எழத விடுகின்யறாயைா அது முஸ்லிை்களுக்காக யவண்டிய ஸதகா, 

தரை்ை் என்பதாக பசான்னாரக்ே். (2) 

தங்களுழடய குடுை்பதத்ினருக்காக ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் 

பசாத்ழத யசரக்்கவில்ழல. பின் காலத்தியல ஃபதக்கியல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் 

அவரக்ளுக்கு கிழடத்த ஒரு பபாருழேப் பற்றி கருத்து யவற்றுழை வருை்யபாது அபூபக்ர ்ரேியல்லாஹு 

அன்ஹு பசால்கிறாரக்ே். முஹை்ைத ்ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் பசான்னழத நான் 

உங்களுக்கு நிழனவூடட்ுகியறன். முஹை்ைதின் குடுை்பத்தாரக்யே! நீங்கே் அறிந்து பகாே்ளுங்கே். 

நீங்கே் நபியுழடய வாரிசுகே். உங்களுக்கு நபியுழடய பசாத்து ஆகுைானதல்ல. எது ழபத்துல்ைாலில் 

இருந்து உங்களுக்கு பகாடுக்கப்படுகிறயதா, அழத ைடட்ுை் தான் நீங்கே் எடுத்துக்பகாே்ே யவண்டுயை 

தவிர, நீங்கே் உங்களுக்காக யவண்டி எந்தபவாரு பசாத்ழதயுை் நபிக்கு பின்பாக பசாந்தை் 

பகாண்டாட முடியாது. 
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ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹிவஸல்லை் அவரக்ே் ைரணிக்குை்யபாது சஹாபாக்கே் எல்லாை் 

பசல்வ நிழலயில் இருக்கிறாரக்ே். யபாரில் அவரக்ளுக்கு கனீைத் கிழடத்தது. யபாரியல அவரக்ளுக்கு 

அல்லாஹ் பசல்வத்ழதக் பகாடுத்து பசல்வ நிலழையில் இருக்கின்றாரக்ே். ஆனால் ரசூல் 

ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுழடய வறுழை என்ன பதரியுைா? 

َها قَاَلتْ  َ َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوِدْرُعُه َمْرُهونٌَة ِعْنَد يَ ُهوِديٍ   َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللهُ َعن ْ  بَِثََلِثَُي َصاًعا ِمْن َشِعْيٍ تُ ُوِف ِ

முப்பது ைழரக்கால் யகாதுழை ஒரு யஹூதியிடை் வாங்கி இருந்து, அதற்குரிய பதாழகழய பகாடுக்க 

முடியாைல் தங்கேிடை் இருந்த அந்த இருை்பு சடழ்டழய, அந்த உருக்கு சடழ்டழய, கவச ஆழடழய 

ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் அடைானைாக ழவத்து இருந்தாரக்ே்.  

அறிவிப்பாேர:் ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா, நூல்: புகாரி, எண்: 2700  

யார ் இந்த ரசூல்? ரஹ்ைத்துல் ஆலமீன் அகிலங்கேின் அருடப்காழட. ஹபீப் ரப்புல் ஆலமீன் 

அகிலத்தின் இழறவன் அல்லாஹ்விற்கு யநசைான நபி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை். நாழே 

ைறுழையில் பசாரக்்கத்தின் கதழவ இவரக்ே் தட்டாைல் யவறு யாருை் நுழைய முடியாது. நாழே 

ைறுழையில் இவரக்ளுழடய சிபாரிசு இல்லாைல் யகே்விகே் ஆரை்பை் ஆகாது. நாழே ைறுழையில் 

இவரக்ளுழடய சிபாரிசு இல்லாைல் யாருை் பசாரக்்கத்திற்கு பசல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட நபி 

முஹை்ைத் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் இறக்குை் பபாழுது, அவரக்ளுழடய இருை்பு 

ஆழட யஹூதியிடை் வாங்கிய தானியத்திற்காக அடைானைாக ழவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எதற்காக 

யவண்டி? 

அவரக்ே் ஓய்வு என்பது எடுத்தயத கிழடயாது. அன்பு சயகாதரரக்யே! இந்த அழைப்பு பணியினுழடய 

தாக்கை் இந்த பபாறுப்ழப அவரக்ே் விேங்கி இருந்தாரக்ே். அல்லாஹ் அவரக்ளுக்கு பபாறுப்ழப 

பகாடுத்திருந்தான். 

يًعا  ُقْل ََي أَي  َها النهاُس ِإّن ِ َرُسوُل اَّللِه إِلَْيُكْم َجَِ

நபியய நீங்கே் பசால்லுங்கே். ஓ ைக்கயே! உலகத்தில் உே்ே ைக்கே் அழனவருயை! உங்கே் 

அழனவருக்குை் நான் தூதராக அனுப்பபட்டிருக்கியறன். (அல்குரஆ்ன் 7 : 158) 

இன்று நாை் வாயால் பசால்லிக் பகாண்டிருக்கின்யறாை்; நை்முழடய வாை்க்ழகயில் கத்திக் 

பகாண்டிருக்கியறாை்; யபசிக்பகாண்டிருக்கியறாை்; அல்லாஹ்வின் தூதர ் முஹை்ைது ஸல்லல்லாஹு 

அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ே் உலக ைக்கே் எல்யலாருக்குை் அனுப்பப்பட்ட தூதர ் என்பதாக. ஆனால் 

எப்படிப்பட்ட யைாசடி பசய்து பகாண்டிருக்கியறாை். இரண்டுவிதைான யைாசடி. ஒன்று அந்த 

தூதருழடய வாை்க்ழகழய முழுழையாக நாை் பின்பற்ற வில்ழல. அந்த தூதருழடய ைாரக்்கத்ழத 

இந்த ைனித சமுதாயத்திற்கு எடுத்து சரியாகச ் பசால்லவில்ழல. இந்த நிழலயியலயய நாை் நாங்கே் 

முஸ்லிை்கே் என்பதாக பசால்லிக் பகாண்டிருக்கின்யறாை்?  
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சயகாதரரக்யே! யார ்தன்ழன முஸ்லிை் என்பதாக எண்ணிக் பகாே்கிறாயனா, யார ்இந்த கலிைாழவ 

ஏற்றுக்பகாண்டாயனா, யார ் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹை்ைது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு 

ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் என்ற சாட்சியத்ழத ஏற்றுக் பகாண்டாயரா, அவர ் அடுத்த 

நிமிடயை இந்த ைாரக்்கத்தின் பக்கை், ஏகத்துவத்தின் பக்கை், இந்த சாட்சியின் பக்கை் ைக்கழே 

அழைப்பது இவரின் மீது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் கடழையாக்கி விடுகின்றான். 

அல்லாஹு தஆலா பசால்கின்றான், 

ْبَحاَن اَّللِه َوَما أَََن ِمَن اْلُمْشرِِكُيَ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل اَّللِه َعَلى َبِصْيٍَة أَََن َوَمِن ات هبَ َعِِن َوسُ   

(நபியய!) கூறுவீராக: ‘‘இதுயவ எனது (யநரான) வழி. நான் (உங்கழே) அல்லாஹ்வின்பக்கை் 

அழைக்கியறன். பதேிவான ஆதாரத்தின் மீயத நானுை் என்ழனப் பின்பற்றியவரக்ளுை் இருக்கியறாை். 

(இழணதுழணகழேவிடட்ு) அல்லாஹ் மிகப்பரிசுத்தைானவன். ஆகயவ, நான் (அவனுக்கு) 

இழணழவப்பவரக்ேில் உே்ேவன் இல்ழல. (அல்குரஆ்ன் 12 : 108) 

நபியய! நீங்கே் பசால்லுங்கே்;இந்த ஏகத்துவத்தின் பக்கை் அழைப்பதுதான் என்னுழடய வழி. இந்த  ٰٖهِذه 

என்றால் எது? இது எனது வழி என்று அல்லாஹ் பசால்ல பசால்கின்றான். யாருக்கு? முஹை்ைத் 

ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுக்கு.நபியய நீங்கே் பசால்லுங்கே். இது எனது வழி. எது 

எனது வழி? அதற்கு அல்லாஹ் விேக்கை் பசால்லுகின்றான். 

இைாை் இப்னு கஸீர ்ரஹ்ைத்துல்லாஹி அழலஹி பசால்லுகின்றாரக்ே். இந்த இடத்தில் அல்லாஹ் , 

ٰٖهِذه َسِبْيِلْى   ٖ   

என்று பசால்லி அதற்கு விேக்கை் பசால்கின்றான். 

ا ِاََل اَّللٰ ِ 
 اَْدُعْو 

அல்லாஹ்வின் பக்கை் அழைப்பதுதான் என்னுழடய வழி. அல்லாஹ்வின் பக்கை் யாழர அழைக்க 

யவண்டுை்? அல்லாஹ்ழவ பதரியாத எல்லா சமுதாயத்தினழரயுை் அல்லாஹ்வின் பக்கை் 

அழைக்கயவண்டுை். முஸ்லிை்கழே ைடட்ுை் அழைத்தால் யபாதாது. எல்லா ைக்களுக்குை் இந்த 

அழைப்ழப எடுதத்ுச ் பசால்ல யவண்டுை். எல்லா ைக்களுக்குை் அல்லாஹ்ழவ எடுத்துச ் பசால்ல 

யவண்டுை். குரஆ்னுழடய வசனங்கழே எடுதத்ுப் பாருங்கே். அல்லாஹு தஆலா எத்தழன 

வசனங்கழே நைக்கு பசால்கின்றான். 

ئً ََي أَي  َها النهاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنه  ُهُم الذ َِبُب َشي ْ ا ََل الهِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه َلْن ََيُْلُقوا ُذَِبًِب َوَلِو اْجَتَمُعوا لَُه َوِإْن َيْسُلب ْ

 َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطهاِلُب َواْلَمْطُلوبُ 
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ைனிதரக்யே! உங்களுக்கு ஓர ்உதாரணை் கூறப்படுகிறது: அழத பசவிதாை்தத்ிக் யகளுங்கே். அல்லாஹ் 

அல்லாத எவற்ழற நீங்கே் (பதய்வங்கே்என) அழைக்கிறீரக்யோ அழவ அழனத்துை் ஒன்று 

யசரந்்(துமுயற்சித)்த யபாதிலுை் ஓர ்ஈழயக் கூட பழடக்க முடியாது. (ஈழயப்பழடப்பபதன்ன!) ஈ ஒன்று 

அவற்றினுழடய ஒருபபாருழே எடுத்துக் பகாண்ட யபாதிலுை் அந்த ஈயிடமிருந்து அழத விடுவிக்கவுை் 

அவற்றால் முடியாது. (அவரக்ே் பதய்வங்கே் என) அழைக்குை் அழவ அவ்வேவு பலவீனைானழவ! 

ஆகயவ, அவற்ழற(தப்தய்வங்கே் என)அழைப்பவரக்ளுை் பலவீனைானவரக்யே! (அல்குரஆ்ன் 22 : 73) 

இந்த பசய்திழய அல்லாஹு தஆலா நபிக்கு பசால்கின்றான். நபியய! இந்த முஷ்ரிக்குகளுக்கு, 

சிழலகழே வணங்கக் கூடியவரக்ளுக்கு எடுத்துச ் பசால்லுங்கே் என்பதாக. எத்தழன யபர ் இந்த 

பசய்திழய நாை் எடுத்துச ் பசால்லியிருக்கியறாை்? எதற்காக யவண்டி? இந்த வசனத்ழத அல்லாஹ் 

பசால்லுை் யபாது எடுத்துச ்பசால்லுங்கே் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 

யயாசித்து பாருங்கே்! எத்தழன வசனங்கே் இருக்கின்றன? ஏன் இந்த ைாதிரி வசனங்கே்? 

 ِإنه الهِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه ِعَباٌد أَْمثَاُلُكمْ 

நபியய நீங்கே் பசால்லுங்கே். இந்த சிழல வணங்குபவரக்ழே பாரத்்து; நீங்கே் வணங்கக் கூடிய 

சிழலகே் எல்லாை் உங்கழே யபான்று அல்லாஹ்வால் பழடக்கப்பட்ட பழடப்பினங்கே் தான். (அல்குர ்

ஆன் 7 : 194) 

அழவபயல்லாை் இறந்து யபானழவ உயிரற்றழவ. உங்களுக்கு பலனேிக்க முடியாது. உங்களுக்கு எந்த 

தீங்ழகயுை் அேிக்க முடியாது. இந்த பசய்திழய முஷ்ரிக்குகளுக்கு எடுத்துசப்சால்லுங்கே். அப்படி 

எடுத்துச ்பசான்னதற்கு பின்பு அவரக்ே் இழண ழவத்துக் பகாண்டு இருந்தால் அவரக்ே் காஃபிரக்ே். 

அல்லாஹ்வால் தண்டிக்கப்படுவாரக்ே்.  

சயகாதரரக்யே! இழத எடுத்துச ்பசால்லக்கூடிய பபாறுப்பு யாருக்கு? ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு 

அழலஹிவஸல்லை் அவரக்ே் ைரணித்து விட்டாரக்ே். இந்த உலகத்ழத விடட்ு பசன்று விட்டாரக்ே். இந்த 

 என்ற வசனத்தினுழடய கட்டழே யாருக்கு பசால்லுங்கே்? அல்லாஹ்வின் பே்ேியியல قل

பதாைக்கூடிய முஸ்லிை்களுக்கா? அல்லது யகாயிலில் சிழல வணங்கிக் பகாண்டிருக்கிற 

காஃபிரக்ளுக்கா? அல்லாஹ் பசால்லுகிறான், 

َنُكمْ  نَ َنا َوبَ ي ْ ًئا َوََل يَ تهِخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْرَِبًِب ِمْن ُدوِن اَّللِه  ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإََل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ َأَله نَ ْعُبَد ِإَله اَّللهَ َوََل ُنْشرَِك بِِه َشي ْ

 فَِإْن تَ َولهْوا فَ ُقولُوا اْشَهُدوا ِِبَنه ُمْسِلُمونَ 

(நபியய! அவரக்ழேயநாக்கி) கூறுவீராக: ‘‘யவதத்ழதஉழடயவரக்யே! நைக்குை் உங்களுக்குை் ஒரு 

சைத்துவைான விஷயதத்ின் பக்கை் வருவீரக்ோக! (அதாவது) நாை் அல்லாஹ்ழவத் தவிர 

யவபறான்ழறயுை் வணங்கைாட்யடாை். நாை் அவனுக்கு எழதயுை் இழணயாக்க ைாட்யடாை். நை்மில் 

ஒருவருை் அல்லாஹ்ழவத் தவிர எவழரயுை் இழறவனாக எடுத்துக்பகாே்ேைாட்யடாை்'' 
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(என்றுகூறுங்கே். நை்பிக்ழகயாேரக்யே! இழதயுை்) அவரக்ே் புறக்கணித்தால்‘‘நிசச்யைாக நாங்கே் 

முஸ்லிை்கே் (அவன்ஒருவனுக்யக வழிப்பட்டவரக்ே்) என்று நீங்கே் சாட்சி கூறுங்கே்!'' என்று நீங்கே் 

கூறிவிடுங்கே். (அல்குரஆ்ன் 3 : 64) 

இந்த வசனத்தில் ரப்புல் ஆலமீன் ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுக்கு 

கட்டழேயிடுகின்றான். நபியய! நீங்கே் பசால்லுங்கே் என்பதாக. அடுத்து நீங்கே் பசால்ல யவண்டிய 

கடழை யாருக்கு? எத்தழன கிறிஸ்தவரக்ளுக்கு நாை் பசால்லி இருக்கின்யறாை்? அல்லாஹு தஆலா 

கடுழையாக பசால்ன்றான்.  

( َأْن َدَعْوا لِلرهْْحَِن َوَلًدا90ْرُض َوَتَِر  اْْلَِباُل َهدًّا )َتَكاُد السهَماَواُت يَ تَ َفطهْرَن ِمْنُه َوتَ ْنَشق  اْْلَ   

வானங்கே் பிேந்து விடலாை், பூமி பிேந்து விடலாை், ைழலகே் சுக்கு நூறாக ஆகி விடலாை். 

அல்லாஹ்விற்கு இவரக்ே் குைந்ழத இருக்கிறது என்று பசால்லுகிறாரக்யே! (அல்குரஆ்ன் 19 : 90-91) 

அல்லாஹ்வுழடய யகாபை் நைக்கு முன்பு இந்த பாவங்கபேல்லாை் பகாடூரங்கபேல்லாை் 

அரங்யகற்றப்படட்ுக் பகாண்டிருக்கின்றன. நை்முழடய அண்ழட வீட்டார,் நாை் பைகக்கூடிய 

இடங்கேில், நாை் யவழல பசய்யக்கூடிய இடங்கே், நாை் கலந்து இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில், ஒரு 

நாோவது நைக்கு யகாபை் வந்திருக்குைா? அந்த இழணழவத்தழல பாரக்்குை் பபாழுது, அந்த பகடட் 

பசயழல பாரக்்குை் பபாழுது. எந்த பகட்ட பசயழல பாரத்்து வானை் பிேந்து விட பநருங்கிவிட்டயதா, 

பூமி பிேந்து விட பநருங்கிவிட்டயதா, ைழலகே் சுக்கு நூறாக பநருங்கி விடட்யதா, அந்த வானத்திற்குை், 

ைழலகளுக்குை், பூமிக்குை் இருக்கக்கூடிய உணரவ்ு கூட இல்லாத ஒரு மிருக வாை்க்ழகயாக நாை் 

வாை்ந்துபகாண்டிருக்கியறாை். உண்ழையில் அப்படித்தான். 

ஸுழலைான் நபி அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுழடய ஹுத ்ஹுத ்பறழவக்கு இருந்த உணரவ்ு கூட 

அந்த ஷிரக்்ழக பாரக்்குை் பபாழுது நைக்கு இல்ழல என்று பசான்னால், அந்த பறழவழய விட 

யகவலைானவரக்ே். சுழலைான் நபியுழடய ஆட்சிக்கு பக்கத்தில் இருந்தவரக்ே் சிழலகழே வணங்கிக் 

பகாண்டிருக்கிறாரக்ே். சூரியழன வணங்கி பகாண்டிருக்கிறாரக்ே். அந்த ஹுத் ஹுத் பறழவ 

துடிதுடித்து வந்து சுழலைான் நபி இடத்தில் தூது பசால்லுகின்றது. 

( َوَجْدُُتَا َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشهْمِس ِمْن ُدوِن اَّللِه َوزَيهَن ََلُُم 23ُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َوََلَا َعْرٌش َعِظيٌم )ِإّن ِ َوَجْدُت اْمَرأًَة ََتِْلكُ 

 الشهْيطَاُن أَْعَماََلُْم َفَصدهُهْم َعِن السهِبيِل فَ ُهْم ََل يَ ْهَتُدونَ 

பைய்யாகயவ அந்நாடட்ு ைக்கழே ஒருபபண் ஆட்சி புரிவழத நான் கண்யடன். எல்லா வசதிகளுை் 

அவே் பபற்றிருக்கிறாே். ைகத்தானபதாரு அரசகட்டிலுை் அவளுக்கு இருக்கிறது. அவளுை் அவளுழடய 

ைக்களுை் அல்லாஹ்ழவயன்றி சூரியழனச ் சிரை்பணிந்து வணங்குவழத நான்கண்யடன். 

அவரக்ளுழடய இக்காரியத்ழத ழஷத்தான் அவரக்ளுக்கு அைகாகக்காண்பித்து, அவரக்ழே யநரான 

பாழதயிலிருந்து தடுத்துவிட்டான். ஆதலால், அவரக்ே் யநரான வழிழய அழடயவில்ழல. (அல்குரஆ்ன் 

27 : 23-24) 
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ஏன் அல்லாஹ் நைக்கு பசால்லுகின்றான்? எதற்காக யவண்டி? நாை் படிதத்ு என்ன பலன் பபறுவதற்காக 

பசால்லுகின்றான் பாருங்கே். 

ٖقل ٰهِذه َسِبْيِلْى   ٖ   

இதுதான் எனது ைாரக்்கை். இைாை் இப்னு கசீர ் பசால்கிறாரக்ே். எனது ைாரக்்கை் என்றால் இந்த 

இஸ்லாழை பின்பற்றுவது ைடட்ுைல்ல, 

இந்த இஸ்லாமிய ைாரக்்கத்தின் பக்கை் அழைப்பது எனது ைாரக்்கை். 

ا ِاََل اَّللٰ ِ 
 اَْدُعْو 

அல்லாஹ்வின் பக்கை் நான் அழைக்கின்யறன். நான் ைடட்ுைல்ல என்ழன பின்பற்றுகியறன் என்று 

பசால்லக்கூடிய ஒவ்பவாருவருை் இந்த அழைப்ழப பசய்ய யவண்டுை். அல்லாஹ் அக்பர.் இந்த 

வசனத்தில் இருந்து நைக்கு என்ன பதரிய வருகிறது என்று பசான்னால், யார ் ஒருவர ் கலிைாழவ 

ஏற்றுக்பகாண்டதற்குப் பின்பு, இஸ்லாழை ஏற்றுக் பகாண்டதற்கு பின்பு, இந்த அழைப்பு பணிக்காக 

தன்ழன தயாரப்டுத்தவில்ழலயயா, உண்ழையில் அவர ் முஹை்ைத் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி 

வஸல்லை் அவரக்ழேப் பின்பற்றியவராக ஆக ைாட்டார.் அவருழடய வாரத்்ழதயியல அவர ்

குழறவுே்ேவர.் இன்னுை் பசால்லப்யபானால் அவர ்ஒரு பபாய்யராக கருதப்படுவார.் 

அன்பு சயகாதரரக்யே! இந்த அழைப்பு பணிழய ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் 

அவரக்ே் அதற்கு யைலாக, அல்லாஹு தஆலா நை் மீது கடழையாக ழவத்திருக்கின்றான். 

இது சாதாரண ஒரு உபரியான வணக்கை் ைடட்ுைல்ல. யார ் விருை்பினாலுை் பசய்யுங்கே், 

விருை்பவில்ழல என்றால் விடட்ுவிடுங்கே் என்பதாக கிழடயாது. இது நை் மீது சுைத்தப்பட்ட கடழை.  

அழைப்புப் பணி பசய்வதால் கிழடக்குை் நன்ழைகே்:  

இந்த கடழைழய நாை் பசய்வதால் எத்தழன நன்ழைகழே நாை் அழடந்து பகாே்ேலாை். முதலாவதாக 

இந்த ஈைான், இஸ்லாை், இந்த ஏகத்துவை், இந்த இழற நை்பிக்ழக நைது வாை்க்ழகயில் முழுழைபபறுை். 

அல்லாஹு அக்பர.் நை்முழடய வாை்க்ழகயியல இழற நை்பிக்ழக அதிகைாகுை். ைறுழையின் மீது 

உண்டான நை்பிக்ழக அதிகைாகுை். நை்முழடய இஸ்லாமுழடய ைகத்துவத்ழத நாை் 

புரிந்துபகாே்யவாை். 

இன்று பாருங்கே்! நை்முழடய சமுதாயத்தில் ஏற்பட்ட பின்னழடவு, நை்முழடய சமுதாயத்தில் இந்த 

அேவிற்கு ைக்கே் இஸ்லாழை விடட்ு விலகி வாை்கின்றாரக்ே்? ைானக்யகடான பசயல், அசிங்கங்கே், 

அனாசச்ாரங்கே், ஷிரக்்குகே், குஃப்ருகே், பித்அத்கே், இவ்வேவு ைலிந்து இருப்பதற்கு காரணை் என்ன? 

சயகாதரரக்யே! இந்த அழைப்ழப அவரக்ே் விட்டதுதான். இந்த அழைப்ழப அவரக்ே் பசய்திருந்தால் 

இஸ்லாழை சரியாக புரிந்து இருப்பாரக்ே். அதனுழடய உணரவ்ு, அதனுழடய தாக்கை் அவரக்ழே 

சீரத்ிருத்தி இருக்குை். எனயவதான் அவரக்ேிடத்தியல பாரக்்கின்யறாை். இந்த அழைப்ழப 

விட்டதனுழடய விழேவாக எல்லா விதைான பாவங்களுக்குை் அவரக்ே் அரணாக விேங்குகின்றாரக்ே். 
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என்ன அனாசச்ாரங்கே் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து கழேயப்பட யவண்டுை் என்பதாக அல்லாஹ் 

பசான்னாயனா, அந்த அனாசச்ாரங்கே் அழனத்துை் நை்முழடய சமுதாயத்தில் காணப்படுகின்றது. 

இரண்டாவதாக யாபராருவர ்அழைப்பு பணியில் தன்ழன ஈடுபடுத்திக் பகாே்கிறாயரா, யாபராருவர ்

இந்த ைாரக்்கத்ழத ைக்களுக்கு எடுத்துச ் பசல்வதற்காக யவண்டி தன்ழன ஈடுபடுத்திக் 

பகாே்கிறாயரா, இவர ்அல்லாஹ்வுழடய நற்பசய்திக்கு, அல்லாஹ்வுழடய சுப பசய்திக்கு தகுந்தவராக 

ஆகிவிடுகிறார.் அல்லாஹு தஆலா பசால்கின்றான். 

يِن ( هُ 8يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اَّللِه ِِبَفْ َواِهِهْم َواَّللهُ ُمِتم  نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ) َو الهِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِِبَْلَُدى َوِديِن اِلَْقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 

 ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

அல்லாஹ் இந்த ைாரக்்கத்ழத முழுழைப்படுத்தியய தீருவான். அவனுழடய பிரகாசத்ழத அல்லாஹ் 

முழுழைப்படுத்தியய தீருவான். இந்த காஃபிரக்ே் பவறுத்தாலுை் சரியய. அவனுழடய தூதழர யநர ்

வழிழயக் பகாண்டு அனுப்பி ழவக்கின்றான். சத்திய ைாரக்்கத்ழதக் பகாண்டு அனுப்பியிருக்கிறான். 

எதற்காக யவண்டி? இந்த சத்திய ைாரக்்கத்ழத எல்லா ைாரக்்கங்கழேயுை் விட மிழகக்க 

ழவப்பதற்காக.(அல்குரஆ்ன் 61 :8-9) 

எப்யபாது ஏற்படுை்? இந்த அழைப்பு பணிழய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுக்கு 

பின்பு நாை் எல்லா சமுதாயத்தினரக்ளுக்கு ைத்தியில் பசய்யுை் பபாழுது தான் இந்த வாக்கு 

பூரத்்தியாகுை். நைக்கு ைத்தியில் பசய்து பகாண்டிருப்பதால் இது பூரத்்தியாகாது. எல்லா 

ைாரக்்கங்கழேயுை் விட இந்த இஸ்லாழை மிழகக்க ழவப்பதற்காக, ஓங்க ழவப்பதற்காக, உயர 

ழவப்பதற்காக அல்லாஹ் இந்த நபிழய அனுப்பி இருக்கின்றான். எனயவ இந்த நபிழய நாை் 

பின்பற்றுகியறாை் என்று பசால்லிக் பகாண்டு, இந்த ைாரக்்கத்ழத பரப்புவதற்காக, இந்த ைாரக்்கத்தின் 

பக்கை் ைக்கழே அழைப்பதற்காக நாை் பசயல்படவில்ழல என்று பசான்னால், இந்த வசனத்ழத 

நை்பாதவரக்ோக நாை் இருக்கின்யறாை் என்று பபாருோகி விடுை். 

அதுைடட்ுமில்லாைல் யார ் இந்த அழைப்பு பணிக்காக தை்ழைத் தயாரப்டுத்திக் பகாே்கிறாரக்யோ 

அவரக்ே் இழறத்தூதரக்ே், முஹை்ைத ்ஸல்லல்லாஹு அழலஹி வஸல்லை் அவரக்ளுழடய பணியில் 

தன்ழன ஈடுபடுத்திக் பகாே்கிறார.் இழறத்தூதரக்ளுக்கு அல்லாஹ் பகாடுத்த முதல் பணி என்ன? 

 ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ 

எனது சமுதாயயை! அல்லாஹ்ழவ வணங்குங்கே் என்று நான் உங்களுக்கு அழைப்பு தருகியறன். 

(அல்குரஆ்ன் 7 : 59) 

இதுதான் இழறதூதரக்ே் அழனவருக்குை் அல்லாஹ் பகாடுத்த பணி. யார ் ஒருவர ் இந்த பணியில் 

தன்ழன ஈடுபடுத்திக் பகாே்கிறாரக்யோ, அவரக்ே் நபிைாரக்ளுழடய பணிழய தங்களுழடய 

ழககேியல எடுக்கிறாரக்ே். நபிைாரக்ளுழடய பட்டியலியல தங்கழே இழணத்துக் பகாே்ே 

விருை்புகிறாரக்ே். நபிைாரக்ளுழடய பணிகழே பசய்வதற்கு அவரக்ே் துணிகிறாரக்ே்; 
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அல்லாஹ்விடத்தியல பபாறுப்பு எடுக்கிறாரக்ே். எனயவ அல்லாஹ் தஆலா இவரக்ளுக்காக 

தனிப்பபருை் சிறப்ழப பசால்கின்றான். சாதாரண சிறப்பல்ல. தனிப்பபருை் சிறப்ழப அல்லாஹ் 

பசால்கின்றான் அழைப்புப் பணிழயச ்பசய்யக் கூடியவரக்ளுக்காக. அது ைடட்ுைல்ல. 

அல்லாஹு ஸுப்ஹானஹு வதஆலா குரஆ்னியல பசால்லுை் பபாழுது, 

 َوُقْل َجاَء اِلَْق  َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنه اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا

உண்ழை வருை். அசத்தியை் அழிந்யத தீருை் என்று அல்லாஹ் பசால்கின்றான். (அல்குரஆ்ன் 17 : 81) 

உண்ழை என்று பசான்னால் ஈைான், இழறநை்பிக்ழக, நல்ல அைல்கே், நல்ல குணங்கே். 

பபாய்பயன்றால் இழணழவத்தல், இழறவழன நிராகரித்தல், பாவங்கே், அனாசச்ாரங்கே், 

அசிங்கங்கே், இழவ அழனத்துை். எப்யபாது இந்த உண்ழை வருை்? எப்யபாது இந்த பாவங்கே் 

அழிக்கப்படுை்? 

சயகாதரரக்யே! யயாசித்துப் பாருங்கே். நாை் நைது வீட்டில் இருந்து பகாண்டு இந்த ைாரக்்கத்ழத நாமுை் 

பின்பற்றாைல், பிறருக்குை் எடுத்துச ் பசால்லாைல் இருந்தால் இந்த ைாரக்த்தினுழடய உண்ழை 

எப்யபாது பவேியய வருை் என்பழத யயாசித்துப் பாருங்கே். யைலுை் அல்லாஹ்வுழடய தண்டழனயில் 

இருந்து நாை் நை்ழை பாதுகாத்துக் பகாே்ே யவண்டுைா? அதற்குை் இந்த அழைப்பு பணி ஒன்று தான் 

யவழல. இந்த அழைப்பு பணி ஒன்று தான் வழி. இந்த அழைப்பு பணிழய பசய்யாைல் 

அல்லாஹ்வுழடய தண்டழனயிலிருந்து நாை் நை்ழை பாதுகாத்துக் பகாே்ே முடியாது. 

அல்லாஹு தஆலா கூறுகின்றான்; 

َوِِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْوََنَا َأَحبه ُقْل ِإْن َكاَن آَِبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشْيَُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقََتَفْ ُتُموَها 

ُ ِِبَْمرِِه َواَّللهُ ََل ي َ  ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقُيَ ِإلَْيُكْم ِمَن اَّللِه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِه َفََتَبهُصوا َحَّته ََيِْتَ اَّلله  

உங்களுழடய பபற்யறாரக்ே், உங்களுழடய பிே்ழேகே், உங்களுழடய சயகாதரரக்ே், உங்களுழடய 

பநருக்கைான உறவினரக்ே், நீங்கே் யசகரிதத்ு ழவத்திருக்க கூடிய பபாருே், நீங்கே் விருை்பக்கூடிய 

வியாபாரை், நீங்கே் ைகிை்சச்ியாக வாைக்கூடிய உங்களுழடய இல்லங்கே், இழவ அழனத்துை் 

உங்களுக்கு அல்லாஹ்ழவ விட, அல்லாஹ்வுழடய தூதழர விட, அல்லாஹ்வுழடய ைாரக்்கத்தியல 

உயிர,் பபாருழேச ் பசலவு பசய்வழத விட, உங்களுக்கு விருப்பைானதாக இருந்தால் அல்லாஹ்வின் 

தண்டழனழய நீங்கே் எதிர ்பாருங்கே் என்று அல்லாஹ் பசால்லுகின்றான். (அல்குரஆ்ன் 9 : 24) 

இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டதழ்த அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அழித்யத இருக்கின்றான். அழதயுை் அல்லாஹ் 

குரஆ்னில் நைக்கு பசால்லிக் காடட்ுகின்றான்; 
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تِيِهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرهًعا َويَ ْوَم ََل َيْسِبُتوَن ََل َتَْ  َواْسَأَْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الهِِت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن ِف السهْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتاَُنُمْ 

ُلوُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ   َكَذِلَك نَ ب ْ

(நபியய) கடற்கழரயிலிருந்த ஊர ் (ைக்கழேப்) பற்றி நீர ் அவரக்ழேக்யகட்பீராக. (ஓய்வுநாோகிய) 

சனிக்கிைழையன்று (மீன்யவடழ்டயாடக்கூடாபதன்று தடுக்கப்பட்டிருந்துை்) அவரக்ே்வரை்புமீறி 

(மீன்யவடழ்டயாடி)க்பகாண்டிருந்தாரக்ே். ஏபனன்றால், சனிக்கிைழையன்று (அக்கடலில்உே்ே) 

மீன்கே் அவரக்ே் முன்வந்து (நீரை்ட்டத்திற்குத)் தழலகழே நீட்டிக்பகாண்டிருந்தன. 

சனிக்கிைழையல்லாத நாே்கேில் அவரக்ேிடை் அழவ வருவதில்ழல. அவரக்ே் பாவை் பசய்து 

பகாண்டிருந்ததன் காரணைாக அவரக்ழே இவ்வாறு (மிகக்கடினைான) யசாதழனக்கு 

உே்ோக்கியனாை். (அல்குரஆ்ன் 7 : 163) 

சனிக்கிைழை மீன் பிடிக்கக் கூடாது என்று அல்லாஹ் யூதரக்ளுக்கு கட்டழேயிடட்ு இருந்தான். 

அப்பபாழுது மூன்று பிரிவினரக்ோக பிரிந்தாரக்ே். ஒரு கூட்டை் விலகிக் பகாண்டாரக்ே் அல்லாஹ் 

இட்ட கட்டழே என்பதாக. இன்பனாரு கூட்டை் இந்த ஹராழை பசய்வதற்கு தந்திரத்ழத பசய்தாரக்ே். 

சனிக்கிைழையில் மீன்கே் அவரக்ளுக்கு மிக அதிகைாக காணப்பட்ட யபாது அழத பசய்வதற்காக 

அவரக்ே் தந்திரை் பசய்தாரக்ே். இப்பபாழுது ஒரு கூட்டை் அந்த ைக்கழேத் தடுக்க ஆரை்பித்தாரக்ே். 

பசய்யாயத என்று. ஹராழை பசய்வதற்கு தந்திரங்கே் பசய்யாயத என்று. அல்லாஹ் தண்டித்து 

விடுவான் என்பதாக. அன்பு சயகாதரரக்யே! இந்த ைக்கே் வரை்பு மீறிய பபாழுது, 

அல்லாஹ் பசால்கின்றான். இவரக்ே் வரை்பு மீறிய பபாழுது தண்டித்யதாை். யவதழன பசய்யதாை்.  

َهْوَن َعِن الس وءِ  َنا الهِذيَن يَ ن ْ  َأْْنَي ْ

யார ் தீழையிலிருந்து தடுத்து பகாண்டிருந்தாரக்யோ அவரக்ழே ைடட்ுை் நாை் பாதுகாத்யதாை். 

(அல்குரஆ்ன் 7 : 165) 

அல்லாஹ் அக்பர.் இதியல அல்லாஹ் என்ன பசால்கின்றான்? யார ் தீழைகழே பாரத்்து அவற்றில் 

இருந்து அந்த ைக்கழேத் தடுக்காைல் இருந்தாரக்யோ அவரக்ளுை் பிடிக்கப்பட்டாரக்ே்; எப்படி 

தண்டிக்கப்பட்டாரக்ே்? 

 فَ ُقْلَنا ََلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئُيَ 

யகவலைான குரங்குகோக நீங்கே் ைாறிவிடுங்கே் என்று நாை் அவரக்ழே சபித்யதாை் என்று அல்லாஹ் 

பசால்கின்றான். (அல்குரஆ்ன் 2 : 165) 

ஆை் சயகாதரரக்யே. அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நை்ழை ைன்னிக்க யவண்டுை்; தவ்ஃபீக் தரயவண்டுை். 

நை்முழடய ழகயில் இருந்து இந்த வாய்ப்பு நழுவுவதற்கு முன்பாக, இந்த சமுதாயத்ழத அல்லாஹ் 

யதரந்்பதடுப்பதற்கு முன்பாக அல்லது ைரணை் நை்ழை வந்து அழடவதற்கு முன்பாக இந்த பணிக்காக 
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நாை் நை்ழை தயாரப்டுத்திக் பகாே்ே யவண்டுை். வாை்க்ழக ஒருமுழறதான். இன்பனாரு முழற இந்த 

உலகத்திற்கு நாை் வரமுடியாது. 

 ُقْل ِإنه َصََلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوَِمَاِت َّللِِه َربِ  اْلَعاَلِمُيَ 

ஒவ்பவாரு முழறயுை் பதாழுை்யபாது அல்லாஹ்விடத்தில் ஒப்பந்தை் பசய்கின்யறாை். யா அல்லாஹ் 

எனது இந்தத் பதாழுழக, எனது வணக்க வழிபாடுகே், நாங்கே் வாை்வதுை் நாங்கே் சாவதுை், 

அகிலங்கழே பழடதத்ு பரிபாலிக்ககூடிய உனக்குத்தான் என்பதாக. (அல்குரஆ்ன் 6 : 162)  

ஆனால் பதாழுழகயில் பசால்லிவிடட்ு பவேியய வந்ததற்குப் பிறகு, நை்முழடய இந்த 

உடன்படிக்ழகக்கு, நை்முழடய இந்த சாட்சியத்திற்கு ைாறு பசய்து வருகின்யறாை். அல்லாஹ்விற்காக 

வாை்வது என்றால் என்ன? அல்லாஹ்வுழடய ைாரக்்கத்தில் கவழலழய எடுக்காைல், அல்லாஹ்வுழடய 

ைாரக்்கத்ழத நை்ைால் முடிந்த அேவு, உங்கோல் எவ்வேவு முடியுயைா அல்லாஹ் நை்முழடய சக்திக்கு 

யைல் நை் மீது எழதயுை் கடழையாக்கவில்ழல.  

 ََل ُيَكلِ ُف اَّللهُ نَ ْفًسا ِإَله ُوْسَعَها

அல்லாஹ் ஓர ்ஆத்ைாழவ அதன் சக்திக்கு யைல் நிரப்்பந்திப்பதில்ழல. (அல்குரஆ்ன் 2 : 286) 

உங்கோல் எவ்வேவு முடியுயைா. உங்களுழடய அண்ழட வீட்டாரக்ே், நீங்கே் யவழல பசய்யக்கூடிய 

இடத்தியல, உங்களுடன் பைகக்கூடிய உங்களுழடய நண்பரக்ளுக்கு, சக யதாைரக்ளுக்கு, உங்கே் 

பதருவில் உே்ேவரக்ளுக்கு, உங்கேது ஊரியல உே்ேவரக்ளுக்கு , யாருக்கு உங்களுழடய குரல் 

எடட்ுயைா அவரக்ளுக்கு நாை் இந்த ைாரக்்கத்ழத எடுத்துச ் பசால்லவில்ழல என்றால் 

அல்லாஹ்விற்காக நாை் வாை்ந்தவரக்ோக ைாட்யடாை். 

சயகாதரரக்யே! வாை்க்ழக ஒருமுழறதான். அந்த வாை்க்ழகழய அல்லாஹ்விற்காக அல்லாஹ்வுழடய 

ைாரக்்கத்திற்காக உதவி பசய்யவாைாக! இந்தப் பணிழய நாை் பதரிந்துபகாே்ே யவண்டுை். இந்த 

பணிக்காக நாை் உயிர,் பபாருழேச ் பசலவு பசய்ய யவண்டுை். அல்லாஹ்வுழடய மிக ைகத்தான 

பபாருத்தத்ழத அழடந்து பகாே்ே யவண்டுை். அல்லாஹுத்தஆலா எங்களுக்குை் உங்களுக்குை் இதற்கு 

தவ்ஃபீக் தருவானாக! 

குறிப்புகள் : 

குறிப்பு 1). 

أخِبَن أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ بشر بن موسى حدثنا اِلميدي ، ثنا سفيان ، ثنا الوليد بن كثْي ، عن ابن تدرس ، عن 

حرب وَلا ولولة وِف ( ( أقبلت العوراء أم َجيل بنت 1أمساء بنت أِب بكر رضي هللا عنها ، قالت : ملا نزلت ) تبت يدا أِب َلب )

( أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا ، والنيب صلى هللا عليه وسلم جالس ِف املسجد ومعه أبو بكر 3( وهي تقول : مذِما )2يدها فهر )



அழைப்புப் பணி யாரின் கடழை? 

23 

 

« ّن إَنا لن ترا» فلما رآها أبو بكر قال : َي رسول هللا ، قد أقبلت وأَن أخاف أن تراك . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

( ( 5( به كما قال : وقرأ ) وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبُي الذين َل يؤمنون ِبآلخرة حجاِب مستورا )4وقرأ قرآَن فاعتصم )

فوقفت على أِب بكر وَل تر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : َي أِب بكر ، إّن أخِبت أن صاحبك هجاّن . فقال : َل ورب 

 »هذا حديث صحيح اْلسناد وَل َيرجاه » « . فولت وهي تقول : قد علمت قريش أّن بنت سيدها  هذا البيت ما هجاك

 (3333-املستدرك على الصحيحُي للحاكم)

குறிப்பு 2). 

ثَ َنا ِإبْ رَاِهيُم ْبُن ُموَسى َأْخَِبَََن ِهَشاٌم َأْخَِبَََن َمْعَمٌر َعْن الز ْهرِيِ  َعْن ُعْرَوَة َعْن  َها السهََلم َواْلَعبهاَس أَتَ َيا أََِب َبْكٍر  َعاِئَشةَ َحده َأنه فَاِطَمَة َعَلي ْ

ْعُت النهيبه َصلهى اَّللهُ  رَْكَنا َصَدقٌَة  َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل ََل نُوَرُث َما ت َ يَ ْلَتِمَساِن ِمْيَاثَ ُهَما أَْرَضُه ِمْن َفَدٍك َوَسْهَمُه ِمْن َخْيَِبَ فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر مسَِ

َا ََيُْكُل آُل َُمَمهٍد ِِف َهَذا اْلَماِل َواَّللِه َلَقرَابَُة َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم أَ   -صحيح البخاري) َحب  ِإََله َأْن َأِصَل ِمْن قَ رَاَبِِت ِإَّنه

3730) 


