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அல் லாஹ்வின்
உங் களுக்கும்

அடியார ்களே!
அறிவுவர
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அல் லாஹ்வை

கூறியைனாக

பயந்து

அல் லாஹ்வின்

ககாே் ளுமாறு
தூய் வமயான

எனக்கும்

உபளேசே்வே

எனக்கும் உங் களுக்கும் நிவனவுபடுே்தியைனாக இந்ே உவரவய ஆரம் பம் கசய் கிளேன்.
நாம் அல் லாஹ்வை பயந்து ககாே் ே ளைண
் டும் .அைவன முழுவமயாக நம் பிக்வக ஈமான்
ககாே் ே

ளைண
் டும் .

எண
் ணங் கவேயும்

நம் முவைய

அைனுக்ளக

ைணக்க

ைழிபாடுகவேயும்

தூய் வமயானோக

கலப்பே் ேோக

நம் முவைய

ஆக்கி

வைக்க

ளைண
் டும் .

யாருவைய உே் ேே்தில் ஈமான்,

ேக்ைா, இஹ்லாஸ் இருக்குளமா

அைர ்கவே அல் லாஹ்

ளநசிக்கின்ோன்.அைர ்களும் அல் லாஹ்வை ளநசிப்பார ்கே் . அைர ்களுக்கு அல் லாஹ் ரப்புல்
ஆலமீன் ேன்னுவைய மார ்க்க கை்ைவேயின்படியும் ேன்னுவைய தூேர ் ஸல் லல் லாஹு
அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்களுவைய ைழிமுவேயின்படியும் கசயல் படுைவே இலகுைாக்கி
வைக்கின்ோன்.யாருவைய
அைர ்களுக்கு

உே் ேே்தில்

அல் லாஹ்வுவைய

ஈமான்,

ேக்ைா,

கை்ைவேவயப்

ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்கே்

இக்லாஸ்

ளபணுைதில்

இல் வலளயா
ரசூலுல் லாஹி

காை்டிய ைாழ் க்வக முவேவய அந்ே

ஒழுக்கங் கவேப் ளபணி நைப்பது முடியாது. அைருக்குச ் சிரமமாக இருக்கும் . இே்ேவகய
மக்கே் மறுவமவய மேந்து விடுைார ்கே் .

மறு

உலக

இருக்காது.

ைாழ் க்வகவய

பே் றி

இைர ்களுவைய

உண
் ைான

உே் ேே்தில்

நிவனவு

அைர ்களுவைய

உலகே்வேப்

பே் றிய

உே் ேே்தில்

நிவனவு

ோன்

மிவகே்திருக்கும் .யாருவைய உே் ேே்தில் மறுவமயின் நிவனவு இல் லாமல் உலகே்வேப்
பே் றி

உண
் ைான

கைவல,நிவனவு,

ககாண
் டிருக்குளமா

அேனுவைய

இைர ்களுவைய

முடிவு

நாே் ,

குர ்ஆனில்

இைங் கேில்

முக்கியே்துைம்
நாவே

மறுவம

மை்டும்
நாேில்

குடி
மிக

பயங் கரமானது.

அல் லாஹு

ேஆலா

கசால் கின்ோன்:

மறுவமவய

பல

யார ்

இவே

மேந்ோர ்களோ,

நமக்கு

எச ்சரிக்வக

கசய் து

மறுவமக்குண
் ைான

நல் ல

காரியங் கவே இந்ே உலகே்தில் யார ் கசய் து ககாே் ே வில் வலளயா! இே்ேவகயைர ்கே்
நாவே

மறுவமயில்

ேங் கக்

கூடிய

இைம் ,

இைர ்களுக்காக

மறுவமயிளல

முடிவு

கசய் யப்பை்ை இைம் , நரகே்தில் இருக்கிேது என்போக !

ஆகளை,

அல் லாஹ்வின்

அடியார ்களே!

ககாே் ளைாமாக!நம் முவைய

நாம்

ஈமாவன

அதிகமதிகம்
நம் முவைய

அல் லாஹ்வை

பயந்து

இவேநம் பிக்வகவய

அதிகப்படுே்ேக்கூடிய நல் ல காரியங் கவே நாம் கசய் ளைாமாக! நம் முவைய ைணக்க
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ைழிபாடுகவேயும் , நம் முவைய எண
் ணங் கவேயும் , அல் லாஹ்விே் கு மை்டுளம கலப்பே் ே
முவேயில் தூய் வமயானோக ஆக்கி நாம் அல் லாஹ்வை ைணங் குளைாமாக!

அல் லாஹ்வின் அடியார ்களே! இந்ே உலக ைாழ் க்வகயில் நமக்கு ககாடுக்கப்பை்ை இந்ே
அர ்ப்ப கால அைகாசே்தில் , நம் மிளல பலர ் பல விஷயங் கவே குறிக்ளகாோக ளநாக்கமாகக்
ககாண
் டு

ைாழ் கிோர ்கே் .

நாம்

இப்ளபாது

கேரிந்து

ககாே் ே

ளைண
் டிய

விஷயம்

என்னகைன்று கசான்னால் யார ் இைர ்கேிளல கைே் றியாேர ்கே் .

அல் லாஹுேஆலா கசால் கின்ோன்;

إِ َّن َس ْعيَ ُك ْم لَ َش َّ ىّت
உங் களுவைய முயே் சிகே் , உங் களுவையகசயல் பாடுகே் பல ைவகயாக இருக்கின்ேன.
(அல் குர ்ஆன் 92 : 4)

ஒை் கைாருைரும் ஒன்வே குறிக்ளகாோக, ளநாக்கமாக ககாண
் டு கசயல் படுகின்ோர ்கே் .
இதிளல யார ் கைே் றியாேர ்? எந்ே ளநாக்கே்வே ேன்னுவைய

ளநாக்கமாகக் ககாண
் ைைர ்

கைே் றியாேர ்.

அல் லாஹ்விைே்தில்

கைே் றிவய

அவைைேே் கு

நாம்

எவே

ளநாக்கமாக

ஆக்க

ளைண
் டும் .இந்ே உலக ைாழ் க்வகயிளல நாம் கைே் றி அவைந்ேைர ்கோக ைாழ் ைேே் கு,
இந்ே உலக ைாழ் க்வகவய விை்டு பிரியும் ளபாது, அல் லாஹ்வின் புேே்திலிருந்து இைர ்கே்
கைே் றியாேர ்கே் .இைர ்கவே

நல் ளலார ்

உவைய

கூை்ைே்தில்

ளசருங் கே் .இைர ்கவே

என்னுவைய பை்ைாேே்திளல, என்னுவைய ராணுைே்திளல, என்னுவைய நண
் பர ்கே் உவைய
கூை்ைே்திளல

எனக்கு

விருப்பமானைர ்களுவைய

கூை்ைே்திளல

ளசருங் கே் !

என்ே

அறிவிப்வப நாம் கபேளைண
் டும் என்று கசான்னால் , அேே் கு நாம் ைாழ் க்வகயில் எவே
குறிக்ளகாோக ஆக்க ளைண
் டும் .

அன்பிே் குரியைர ்களே! அேே் கு நமக்கு அல் குர ்ஆன் ைழிகாை்டுகின்ேது. அல் லாஹ் நமக்கு
ைழிகாை்டுகின்ோன். சூரா ஆலஇம் ரான் 162 ைது ைசனம் 163 ைது ைசனம் அல் லாஹ்
ளகை்கின்ோன் ளகே் வியாக?

ِ َّ ْ أَفَم ِن اتَّبع ِر
ِ
ِ
ْ ِ َّ ِ ٍ ِ
ََ َ
ُس الْ َمصي
َ ض َوا َن الله َك َم ْن بَاءَ ب َس َخط م َن الله َوَمأ َواهُ َج َهنَّم ۚ َوبْئ
ِ ات ِعْن َد اللَّ ِه ۗ واللَّه ب
صيٌ ِِبَا يَ ْع َملُون
ٌ ُه ْم َد َر َج
َُ َ
அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே, அல் லாஹ்வுவைய மகிழ் ச ்சிவய, அல் லாஹ்வுவைய
திருப்திவய யார ் ளேடுகின்ோர ்களோ ேன்னுவைய ைாழ் க்வகயில் ஒை் கைாரு கசயலிலும் ,
கசால் லிலும் ,

ஒை் கைாரு அவசவிலும் , அவமதியிலும் என்வன அல் லாஹ் கபாருந்திக்

ககாே் ே ளைண
் டும் .எனக்கு அல் லாஹ்வின் கபாருே்ேம் கிவைக்க ளைண
் டும் . (அல் குர ்ஆன்
3 : 162,163)
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நான் அல் லாஹ்வின் கபாருே்ேே்திே் கு உரிய கசயல் கவே கசய் ய ளைண
் டும் .

என்னிைே்திலிருந்து அல் லாஹ் விரும் பாே ஒரு கசயல் நிகழ் நது
்
விைக்கூைாது. அல் லாஹ்
கைறுக்கக் கூடிய ஒரு கசயல் நிகழ் நது
்
விைக்கூைாது. எந்ே கசயல் கவே அல் லாஹ்
கைறுக்கிோளனா, ளகாபிக்கிோளனா, சபிக்கின்ோளனா, அே்ேவகய தீய காரியங் கே் ,
அே்ேவகய தீய பண
் புகே் , அே்ேவகய ககை்ை பழக்கங் கே் , அே்ேவகய கசயல் பாடுகே்
என்னிைே்திளல ைந்து விைக் கூைாது. என்வன அல் லாஹ் கபாருந்திக் ககாே் ே ளைண
் டும் .

அல் லாஹ்வுவைய

கபாருே்ேம்

அல் லாஹ்விே் காக
பலியிைக்கூடிய

ோன்

என்னுவைய

ைாழ் கின்ளேன்.என்னுவைய

பலி

பிராணிகே்

ைாழ் க்வகயின்

ைணக்க

குர ்பானிகே் ,

ளநாக்கம் .

ைழிபாடுகே் ,

என்னுவைய

நான்

அறுே்துப்

ஏவனய

ைணக்க

ைழிபாடுகே் , நான் ைாழ் ைது, நான் மரணிப்பது, இந்ே உலகே்தில் நான் கழிக்கக் கூடிய
ஒை் கைாரு நிமிைமும் , என்னுவைய ஒை் கைாரு அவசவும் , அவமதியும் அல் லாஹ்வுவைய
கபாருே்ேே்திே் க்காக!

அல் லாஹ் அல் லாஹ் அல் லாஹ் எனக்கு ளைண
் டும் . அல் லாஹ்வுவைய அன்பு எனக்கு
ளைண
் டும் . அல் லாஹ் என்வனக் ககாண
் டு திருப்தி அவைய ளைண
் டும் .அல் லாஹ்வுவைய
மகிழ் ச ்சி எனக்கு ளைண
் டும் . என்பவே ளநாக்கமாகக் ககாண
் டு,

அல் லாஹ்வுவைய

திருப்திவய ளேடி அவலகிோர ்களே !

எப்படிப்பை்ை ைாசகே்வே அல் லாஹ் பயன்படுே்துகின்ோன் பாருங் கே் ! அல் லாஹ்வுவைய
கபாருே்ேே்வே

ளேடுபைர ்கே் .

பின்பே்றுபைர ்கே் .அல் லாஹ்வுவைய

அல் லாஹ்வுவைய
கபாருே்ேே்திே் கு

கபாருே்ேே்வே

பின்னால்

கசல் பைர ்கே்

எங் கு

கசன்ோலும் அங் கு அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேம் இருக்கிேோ? என்று பார ்ப்பார ்கே் .

அைர ்கே்
உேவுகே்

ளபசினால் ,

அைர ்கே்

ளமே் ககாண
் ைால் ,

ககாடுே்ோல் ,

ககாடுக்கல் , ைாங் கல்
அைர ்கே்

கசய் ோல் , அைர ்கே்

கோழுோல் ,

ளநான்பு

திருமண

வைே்ோல் ,

ஜகாே்

ஹஜ் கசய் ோல் , எந்ே ைணக்க ைழிபாடுகவே கசய் ோலும் சரி அல் லது

அைர ்களுவைய அன்ோை பழக்கைழக்கங் கே் ஆக இருக்கை்டும் எதுைாக இருக்கை்டும்
அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேம் அங் ளக கணக்கில் எடுக்கப்படுகிேோ? அல் லாஹ்வுவைய
கபாருே்ேம் அங் ளக நாைப்படுகிேோ?

அல் லாஹ் கசால் லுகின்ோன்:

ِ
ضى
َ ) َولَ َس ْو02( ) إََِّّل ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َربِِّه ْاِل َْعلَى91( َح ٍد ِعْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُُْتَزى
َ ف يَْر
َ َوَما ِل
நீ ங்கே் எந்ே நன்வமவயக்

ககாண
் டு அல் லாஹ்விைே்திளல

எதிர ்பார ்க்கமுடியும் . அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேம் நாடி,
நாடி,

அல் லாஹ்வுவைய

கசய் கிறீர ்களோ!யார ்

இப்படி

மகிழ் ச ்சிவய

நாடி,

அல் லாஹ்வுவைய
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அைனுவைய கைகுமதிவய

அல் லாஹ்வுவைய முகே்வே

நீ ங்கே்

எந்ே

கபாருே்ேே்வே

நாடி

நன்வமவயச ்
நன்வமகே்

அல் லாஹ
் வின் ப

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

கசய் கிோர ்களோ !அைர ்கவேே் ோன் அல் லாஹ் கபாருந்திக் ககாே் ைான். அைர ்கவே
ககாண
் டு ோன் அல் லாஹ் மகிழ் ச ்சி அவைைான். (அல் குர ்ஆன் 92 : 19-21)

இைர ்கே்

யார ்? யார ் ேனது கோழுவககவே,

ேன்னுவைய பலிகவே, ேன்னுவைய

குர ்பானிகவே, ேன்னுவைய ைணக்க ைழிபாடுகவே, ேன்னுவைய ைாழ் வை, மரணே்வே
அல் லாஹ்விே் கு மை்டும் என்று ஆக்கிக் ககாண
் ைார ்களோ ! அல் லாஹ்வை மை்டுளம
ளநாக்கமாக வைே்து ைாழ் நே
் ார ்களோ! அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே மை்டுளம ேனது
ைாழ் க்வகயின் லை்சியமாக வைே்து ைாழ் நே
் ார ்களோ.

இைர ்கவேப் பே் றி அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்:

ِ ِّ  قُل إِ َّن ص ََلِِت ونُس ِكي وََْمياي وَمََ ِاِت لِلَّ ِه ر6:162
ي
َ ب الْ َعالَم
َ
ََ َ َ ُ َ َ ْ
நபிளய!"நீ ங்கே் மக்களுக்கு கசால் லுங் கே் . கைேிப்படுே்துங் கே் . இவே
மக்களுக்கு.

எப்படி

பலிப்பிராணிகே் ,
அகிலங் கவேப்

ைாழ

என்னுவைய
பவைே்து

ளைண
் டும் ?
ைணக்க

ைேர ்ே்து

அறிவியுங் கே்

என்னுவையகோழுவக,

ைழிபாடுகே் ,

காக்கக்கூடிய

நான்

என்னுவைய

ைாழ் ைது,

அல் லாஹ்

மரணிப்பது

ரப்புல்

ஆலமீன்

அல் லாஹ்விே் கு மை்டும் ோன். இைே் றில் நான் அல் லாஹ்விே் கு யாவரயும் பங் காேியாக
ஒரு கூை்ைாேியாக நான் ஆக்க மாை்ளைன். இதில் யாருளம அைனுக்கு கூை்ைாேி கிவையாது
இப்படிே்ோன்

எனக்கு

கை்ைவேகளுக்கு

கை்ைவே

கை்டுப்பைக்கூடிய

ககாடுக்கப்பை்டுே் ேது.

முஸ்லிம் கேில்

நான்

அல் லாஹ்வுவைய

முேலாைது

முஸ்லிமாக

இருக்கின்ளேன் என்று நபிளய! நீ ங்கே் கசால் லுங் கே் ". (அல் குர ்ஆன் 6 : 162)

அன்புக்குரியைர ்களே!

அே்ேவகய

நல் ல

மக்கவேே்ோன்

அல் லாஹ்

கசால் லிக்

காை்டுகின்ோன். அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே குறிக்ளகாோக வைே்து,

ض َوا َن اللَّ ِه
ْ أَفَ َم ِن اتَّبَ َع ِر
இன்று

நம் மிளல

பலர ்

நம் முவைய

சமுோயே்திளலளய

பலர ்

இந்ே

ளநாக்கே்வே

மேந்ேைர ்கோக ைாழ் ைவே நாம் பார ்க்கிளோம் . அைர ்களுவைய திருமண நிகழ் ச ்சி என்று
கசான்னால்

அங் ளக

ககாே் ேப்படுகின்ே
ளேைப்படும் .

அங் ளக

கபே் ளோருவைய
மவனவியின்
ஊர ்ைாசிகே்

விருப்பம்

விருப்பளமா
உவைய

ளேைப்படும் .

அல் லது

விருப்பங் கே்

அங் ளக

கணைனின்

கை்டிக்

விருப்பளமா

ளேைப்படும் .

அங் ளக

ஜமாே்ோர ்கே் உவைய விருப்பங் கே் ளேைப்படும் . அங் ளக எல் ளலாவரயும் மகிழ் ச ்சியாக்க
ளைண
் டும் என்ே குறிக்ளகாே் இருக்கும் .ஆனால் அங் ளக மக்கே் மேக்கிோர ்கே் என்று
கசான்னால் அல் லாஹ்வை திருப்திப்படுே்துைவே.

முஸ்லிமுவைய இன்வேய காலகை்ைே்தில் அைர ்களுவைய கலாச ்சாரே்வே பார ்க்கிளோம் .
அைர ்களுவைய ைாழ் க்வக அழவக நாம் பார ்க்கிளோம் . அைர ்களுவைய ைாழ் க்வகயிளல
அைர ்கே்

எவே

முன்வைே்து

கசல் கின்ோர ்கே் ?
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அல் லாஹ்வுவைய

கபாறுே்ேே்வே

அல் லாஹ
் வின் ப

முன்வைே்து

கசல் கின்ோர ்கோ?

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

அைர ்களுவைய

வியாபாரங் கவே

எடுே்துக்

ககாே் ளுங் கே் .

ைை்டியுைளன

அைர ்கே்

கசய் யக்கூடிய

கசய் யக்கூடிய

வியாபாரம் ,

வியாபாரம்

கபாய் யுைளன

அைர ்கே்

ஏமாே்றுேலுைளன
கசய் யக்கூடிய

அைர ்கே்
வியாபாரம் ,

ைாக்குக்கு ளமாசடி கசய் து அைர ்கே் கசய் யக்கூடிய வியாபாரம் , நிறுவையில் குவேவு
கசய் து

அைர ்கே்

கசய் யக்கூடிய

வியாபாரம் ,

அைர ்கே்

ககாடுக்கக்கூடிய

அந்ே

ஒப்பந்ேங் கவே முறிே்து அைர ்கே் கசய் யக்கூடிய வியாபாரங் கே் .

இன்னும் எே்ேவன காரியங் கவே நாம் பார ்க்கிளோம் . இங் ளக யாருவைய கபாருே்ேம்
நாைப்படுகிேது?
லாபங் கவே,

ேன்னுவைய

அே் ப

உலக

காசுகவே

ைாழ் க்வகயின்
இைர ்கே்

அர ்ப்ப

ஆோயங் கவே,

நாடுகின்ோர ்கோ?

அே் ப

அல் லாஹ்வுவைய

கபாருே்ேே்வே நாடுகின்ோர ்கோ? கசால் லமுடியுமா?

வியாபாரே்திளல

கபாய்

ளபசுபைர ்,

ககாடுே்ே

ைாக்குகளுக்கு

மாறு

கசய் பைர ்,

மக்கேிைே்தில் இருந்து கபேப்பை்ை அமானிேப் கபாருை்கவே கபாறுப்புகவே
கசய் பைர ்,

மக்களுவைய

கசாே்துகேிளல

உரிவமயின்றி

ளமாசடி

அே்துமீறி

கசயல் பைக்கூடியைர ்கே் .பிேருவைய கசல் ைங் கவே அநியாயமான முவேயில் சாப்பிைக்
கூடியைர ்கே் . ஏவழ எேியைர ்கேின் மீது அநியாயம் கசய் யக் கூடியைர ்கே் . நாங் கே்
அல் லாஹ்வுவைய கபாறுே்ேே்திே் காக ைாழ் கிளோம் என்று கசால் லமுடியுமா? இைர ்கே்
நாங் கே் அல் லாஹ்விே் காக ைாழ் கின்ளோம் என்று கசால் ல முடியுமா?

அல் லாஹ்

ரப்புல்

ஆலமீன்

அைனுவைய

தூேரின்

ைாயிலாக

நமக்கு

கசால் லி

காை்டுகின்ோன்.அல் லாஹ்வின் தூேர ் ஸல் லல் லாஹு அவலஹிைசல் லம் கசான்னார ்கே் ;

யாருக்கு

இந்ே

காசின்

ஆவச

ளபயாக,

ளமாகமாக

பிடிே்து

விை்ைளோ

காவசளய

குறிக்ளகாோக ககாண
் டு ைாழ் கின்ோர ்களோ அைர ்களுவைய ைாழ் க்வகயிளல அல் லாஹ்
என்பகேல் லாம்

அைர ்களுக்கு

ஒரு விஷயம்

அல் ல.

அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேம்

என்பகேல் லாம் அைர ்களுக்கு ஒரு விஷயம் அல் ல.

அைர ்களுக்கு மார ்க்கம் என்பகேல் லாம் ஒரு லை்சியம் அல் ல. இப்படி பணே்வே மை்டுளம
குறிக்ளகாோக ககாண
் டு காவல மாவல இரவு பகல் இப்படி ேன்னுவைய ைாழ் நாவே
கழிே்து ககாண
் டிருக்கக் கூடிய இந்ே துர ்பாக்கிய சாலிகவேப் பே் றி அல் லாஹ்வின் தூேர ்
ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்கே் கசான்னார ்கே் .

ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ َ ول اللَّ ِه
 إِ ْن أ ُْع ِط َي،يص ِة
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َ ق،ُأَِب ُهَريْ َرةَ َر ِض َي اللَّهُ َعْنه
َ  َواخلَم، َوال َقطي َفة، َوالد ِّْرَه ِم،س َعْب ُد الدِّينَا ِر
َ  «تَع:صلى اللُ َعلَْيه َو َسل َم
ِ
)6435 - ض» (صحيح البخاري
َ  َوإِ ْن َلْ يُ ْع َط َلْ يَْر،َرض َي
திர ்ஹமின் அடிவமகே் , தீனாரின் அடிவமகே் , பணே்தின் அடிவமகே் நாசமாகை்டும் !
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அல் லாஹ
் வின் ப

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

அறிவிப்பாேர ்: அபூ ஹுவரரா ரழியல் லாஹு அன்ஹு, நூல் : புகாரி, எண
் : 6435

யார ் சபிக்கிோர ்கே் ?

அல் லாஹ்வுவைய தூேர ் ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம்

அைர ்கே் . இன்று நாம் பார ்க்கிளோம் . பலர ் கோழுவகவய
ளநான்வப பாழ் படுே்துகின்ோர ்கே் . அல் லாஹ்வுவைய

பாழ் படுே்துகின்ோர ்கே் .

எே்ேவனளயா கை்ைவேகவே

பாழ் படுே்துகின்ோர ்கே் .எே்ேவனளயா ஹராம் கவே, ேவை கசய் யப்பை்ை காரியங் கவே
எந்ே விே விேமான அச ்ச உணர ்வும் இல் லாமல் , ோன் ஒரு இஸ்லாமியன் என்ே உணர ்வு
இல் லாமல் , ஒரு கூச ்சம்
ககாே் ேலாமா?

என்ே

இல் லாமல் , நான் ஒரு முஸ்லிம்
உணர ்ளை

இல் லாமல் ,

ஆயிே் ளே! இப்படி

அல் லாஹ்வுவைய

நைந்து

கை்ைவேகவே

இஸ்லாமிய ஒழுக்கங் கவே மீருகின்ோர ்களே! இைர ்களுவைய ளநாக்கம் என்ன? இைர ்கே்
யாருக்கு அடிவமகே் ?

இைர ்கவே அல் லாஹ் ேனது அடிவமகோக ஏே்றுக்ககாே் ே மாை்ைான்.

இைர ்கவே

அல் லாஹ்வுவைய தூேர ் ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்கே் அப்துே்தீனார ்,
இைர ்கே்

யார ்?

அப்துல் லாஹ்

அல் ல.

இைர ்கேது

கபயர ்

அப்துல் லாஹ்

ஆக

இருக்கலாம் .இைர ்கேது கபயர ் அப்துல் ரஹ்மான், அப்துல் காேர ்,அப்துல் ரஹீம் , அப்துல்
ஜப்பார ்,

அப்துல்

கஹ்ஹார ்

ஆக

இருக்கலாம் .

ஆனால்

இைர ்கே்

எங் களுவைய

கமாழியிளல, யாருவைய கமாழியிளல? அல் லாஹ்வுவைய கமாழியிளல, அல் லாஹ்வுவைய
தூேர ் ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்களுவைய கமாழியிளல இைர ்கேது கபயர ்
அப்துே்தீனார ்,

அப்துர ் ரூபியா.

இைர ்கே்

ளநாை்டுகே்

உவைய,

காசுகே்

உவைய

அடிவமகே் .

அல் லாஹ் பாதுகாப்பானாக!அல் லாஹு சுப்ஹானஹு ேஆலா மிகே் கேேிைாக இவே
பல இைங் கேில் எச ்சரிக்வக கசய் கின்ோன். யாருவைய ளநாக்கம் உலகம் ஆகி விை்ைளோ,

ِ
ض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َوُه َو
ْ ض َع ْن َم ْن تَ َوََّّل َع ْن ِذ ْك ِرنَا َوَلْ يُِرْد إََِّّل
َ َّك َمْب لَغُ ُه ْم ِم َن الْعِْل ِم إِ َّن َرب
َ ) ذَل01( اْلَيَا َة الدُّنْيَا
َ ك ُه َو أ َْعلَ ُم ِِبَ ْن
ْ فَأ َْع ِر
 أ َْعلَ ُم ِِبَ ِن ْاهتَ َدى53:29
மிகே்

கேேிைாக

புேக்கணிே்து
விலகிக்

அல் லாஹ்

விடுங் கே் .நான்

ககாே் ளுங் கே் .யார ்

நிவனக்காமல்

கசால் கின்ோன்.நபிளய!
கசால் லக்கூடிய
அைர ்கே் ?

ைாழ் கிோர ்கே்

உபளேசம்

இே்ேவகயைர ்கவே

என்னுவைய

அல் லைா!

நீ ங்கே்

நிவனவு

கசய் ைவே

விை்டும்

இல் லாமல்

அல் லாஹ்வுவைய

நீ ங்கே்
என்வன

நிவனவில் லாமல்

ைாழ் கிோர ்கே் அல் லைா!அல் லாஹ்வுவைய பயம் இல் லாமல் ைாழ் கிோர ்கே் அல் லைா!
அைர ்கவே விை்டு நீ ங்கே் விலகி விடுங் கே் . (அல் குர ்ஆன் 53 : 29)

ஏன்?

அைர ்களுக்கு

என்ன?அைர ்களுக்கு

ளநாக்ககமன்ன?

துனியாவய

சம் பாதிக்க

ளைண
் டும் . மிகப் கபரிய பணக்காரனாக ளைண
் டும் .காசு ைரளைண
் டும் . பேவி
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ளைண
் டும் .ேனக்கு

ஆைம் பரமான

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

ைாழ் க்வக

சுகளபாகமான

ைாழ் க்வக

அவமய

ளைண
் டும் .துனியா!துனியா! இந்ே உலகம் ோன் அைர ்களுவைய ளநாக்கம் . இந்ே உலகே்வே
சம் பாதிக்களைண
் டும் . இதிளல நாம் கசல் ைங் கவே அதிகப்படுே்திக்ககாே் ே ளைண
் டும் .
ேங் களுக்கு

என்று

நிலங் கவே

அதிகப்படுே்ே

ளைண
் டும் .

கபாருோோரே்வே

அதிகப்படுே்ே ளைண
் டும் . மாை மாேிவககவே கை்டிக்ககாே் ே ளைண
் டும் . இைர ்கவே
விை்டு நீ ங்கே் புேக்கணிே்து விடுங் கே் . இைர ்கவே நீ ங்கே் லை்சியம் கசய் யாதீர ்கே் .
உங் களுவைய உபளேசம் இைர ்களுக்கு பலனேிக்காது. அல் லாஹு அக்பர ் !

யாவரப் பார ்ே்து அல் லாஹ் கசால் கின்ோன். யாருவைய உே் ேே்திளல அல் லாஹ்வுவைய
நிவனவு இல் வலளயா! அல் லாஹ் என்ே அந்ே ரப்புல் ஆலமீன் உவைய ஆவச, அைனுவைய
முஹப்பே்,அைனுவைய பயம் அைவன அவைய ளைண
் டும் ,அைனது அன்வப அவைய
ளைண
் டும் என்ே ஆவச இல் வலளயா! அேே் கு என்ன காரணம் ? அந்ே ஆவச உே் ேே்தில்
இருந்து கைேியானேே் கு காரணம் என்ன? உே் ேே்திளல துனியா ைந்து விை்ைது. இந்ே
உே் ேே்திளல ஒன்று அல் லாஹ்வுவைய அன்பு இருக்கும் அல் லது துனியாவுவைய அன்பு
இருக்கும் .கரண
் டும் ஒன்று ளசராது.

இந்ே உே் ேே்திளல மறுவமயுவைய ஆவச இருக்கும் .மறுவம உவைய ளேைல் இருக்கும்
அல் லது துனியாவுவைய ளேைல் இருக்கும் . இரண
் டும் ஒன்று ளசராது. நம் முவைய மூே்ே
மார ்க்க அறிஞர ்கே்

இந்ே

துனியாவையும்

இந்ே

ஆகிரே்வேயும்

குறிப்பிடும்

ளபாது

இரண
் டு சக்காேே்திகே் ளபால, 'கேரே்வேன்' என்று கசால் கிோர ்கே் . இருைவரயும் ஒரு
இைே்திளல வைக்க முடியாது.இந்ே துனியா ஆகிரே், யார ் துனியாவை ளேடுகிோர ்களோ
அைர ்கோல் ஆகிரே்வே அவைய முடியாது.யார ் ஆகிரே்வே ளேடுகின்ோர ்களோ அைர ்கே்
இந்ே துனியாவை புேக்கணிே்து ஆக ளைண
் டும் .

அல் லாஹு

சுப்ஹானஹுேஆலா

ரசூல்

ஸல் லல் லாஹு

அவலஹி

ைஸல் லம்

அழகிய

முவேயில்

அைர ்களுக்கு கசால் கின்ோன்:

நபி

அைர ்கவே

விை

மிகே்

கேேிைான

முவேயில்

மிக

அல் லாஹ்வுவைய அச ்சே்வே ஏே் படுே்ே கூடிய முவேயிளல யாராைது உபளேசம் கசய் ய
முடியுமா? யாராைது ைசியே்து கசய் ய முடியுமா?

நம் மில் அல் லாஹ்வை அதிகமாக

பயந்ேைர ்கே் .

முழுவமயாக

ோன்

கசால் லியது

ளபான்று

நூே்றுக்கு

நூறு

கசயல் பை்ைைர ்கே் .யாருவைய கசால் லும் கசயலும் இவே அச ்சமாக இருந்ேளோ அந்ேே்
தூேர ்.அே்ேவகயே் தூேர ் உபளேசம்

கசய் ோல்

கூை அைர ் நசிஹே்

கசய் ோல்

கூை

பலனேிக்காே ளகடு ககை்ை பாவிகே் இந்ே மக்கேிளலளய இருப்பார ்கே் என்ோன்.

அைர ்கேின் அறிவுவர கூை பலனேிக்காே அேவிே் கு இறுகிய உே் ேம்

உே் ேைர ்கே்

இருப்பார ்கே் என்று கசான்னால் அைர ்கே் யார ்? யாருவைய உே் ேே்தில் அல் லாஹ்வுவைய
நிவனவு இல் வலளயா! யாருவைய உே் ேே்தில் அல் லாஹ்வை அவைய ளைண
் டும் என்ே
ளநாக்கம் இல் வலளயா! யாருவைய உே் ேே்தில் துனியா மை்டுளம குடிககாண
் டு உே் ேளோ!
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ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

அைர ்களுக்கு நபிளய நீ ங்கே் உபளேசம் கசய் ோலும் அது பலனேிக்காது. எனளை நீ ங்கே்
அைர ்கவேப் புேக்கணிே்து விடுங் கே் .எனளை நீ ங்கே்

அைர ்கவே விை்டு கைேிளயறி

விடுங் கே் .

ஆகளை,

அன்புக்குரியைர ்களே!

அல் லாஹ்

கசால் கின்ோன்:

யாருவைய

கபாருே்ேம் ?

அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்திே் காக! ரப்புவைய கபாருே்ேே்திே் காக ைாழ் பைர ்கே் .

அல் லாஹ் ளகை்கிோன்: இே்ேவகயைர ்கே் அல் லாஹ்வுவைய ளகாபே்திே் கு கைறுப்பிே் கு
அல் லாஹ்வுவைய சாபே்திே் கு ஆோனைர ்களுக்கு சமமாக ஆைார ்கோ? இருைர ்கே் எப்படி
சமமாக

ஆைார ்கே் ?ஒருைர ்

அல் லாஹ்வுவைய

அல் லாஹ்

ளகாபே்திே் கு

உவைய

அன்பிே் குரியைர ்கே் .

உரியைர ்கே் .அல் லாஹ்வுவைய

மே் கோருைர ்

அன்பிே் குரியைர ்

அல் லாஹ்வுவைய ளகாபே்திே் குரியைர ் ளபான்று ஆகமாை்ைார ். யார ் அல் லாஹ்வுவைய
ளகாபே்திே் கு ஆோகி விை்ைார ்களோ அைர ்கே் எங் ளக கசல் ைார ்கே் ? அைர ்கே் ேங் கக்
கூடிய இைம் ஜஹன்னம் என்ே நரகம் ோன்.அது மிகக் ககை்ை இைம் . மனிேர ்கே் கசன்று
ேங் க கூடிய இைங் கேில் அது மிக ளமாசமான இைம் .

அல் லாஹ்விைே்தில்
அல் லாஹ்

இப்படிே்ோன் மக்கே்

ரப்புல்

ஆலமீன்

பல ேரங் கேில்

கசார ்க்கே்திே் கு

இருக்கிோர ்கே் . ஒருைவர

உரியைராக

ஆக்கியிருக்கிோன்.

அைர ்களுவைய அமல் கோல் ,அைர ்களுவைய ைாழ் க்வகயின் லை்சியங் கே் காரணமாக,
அைர ்கே் எவே குறிக்ளகாோக ககாண
் ைர ்களோ!அல் லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் யாருக்கும்
அநீ தி

இவழக்க

மாை்ைான்.

அைர ்கே்

கசய் ே

நன்வமகவே

அல் லாஹ்

பாழ் படுே்ேமாை்ைான்.

நீ ங்கே்

பார ்க்கலாம் ! குர ்ஆனிளல கசார ்க்கே்வேப் பே் றி அல் லாஹ் ரப்புல்

ஆலமீன்

எங் ககல் லாம் ைர ்ணிக்கின்ோளனா! கசார ்க்கைாசிகே் கசார ்க்கே்திே் கு கசன்று அைர ்கே்
அவையக்கூடிய இன்பங் கவேப் பே் றி அல் லாஹ் கசால் லும் கபாழுது,

جَزاءً ِِبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن46:14
َ
அைர ்கே் கசய் ே நன்வமகளுக்கு கூலி ஆக நாம் ககாடுே்ளோம் . அைர ்கே் கசய் ோர ்கே் .
எனளை அவே அனுபவிக்கின்ோர ்கே் . (அல் குர ்ஆன் 46 : 14)

ளமலும் அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்:

ِ ِ
اخلَالِيَ ِة
ْ َسلَ ْفتُ ْم ِِف ْاِلَيَّ ِام
ْ ُكلُوا َوا ْشَربُوا َهنيئًا ِبَا أ
நீ ங்கே் சாப்பிடுங் கே் . நீ ங்கே் குடியுங் கே் சந்ளோஷமாக! மகிழ் ச ்சியாக! (அல் குர ்ஆன் 69 :
24)
எங் ளக கசால் லப்படும் ? கசார ்க்கே்தில் . யாருக்கு?
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ِ
ِ
ِ يش ٍة ر
ِ ِ ٍ ِّ ت أ
ِ فَأ ََّما َم ْن أ
) ِِف َجن ٍَّة09( اضيَ ٍة
ُ ُوِتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَيَ ُق
ُ ) إِ ِِّّن ظَنَ ْن91( ول َه ُاؤُم اقْ َرءُوا كتَابِيَ ْه
َ َ ) فَ ُه َو ِِف ع02( َِّن ُم ََلق ح َسابيَ ْه
ٌ) قُطُوفُ َها َدانِيَة00( َعالِيَ ٍة
அல் லாஹ் கசால் கிோன்:

எைருவைய

(கசயல் கே்

படுகிோளரா

எழுேப்பை்ை)

ஏடு

அைருவைய

ைலது

வகயில்

ககாடுக்கப்

அைர ் (மே் ேைர ்கவே ளநாக்கி மகிழ் ச ்சியுைன்)கூறுைார ்: ‘‘இளோ! என் ஏடு;

இவே நீ ங்கே் படிே்துப் பாருங் கே் , நிச ்சயமாக நான் என் ளகே் வி கணக்வகச ் சந்திப்ளபன்
என்ளே நம் பியிருந்ளேன்.'' ஆகளை, அைர ் திருப்தியான (சுகளபாக) ைாழ் க்வகயில் , ளமலான
கசார ்க்கே்தில்

இருப்பார.்

உை்கார ்ந்திருந்ோலும் ,

அேன்

நின்று

கனிகே்

(இைர ்கே் ,

ககாண
் டிருந்ோலும் ,

படுே்திருந்ோலும்

எந்நிவலவமயிலும்

வகக்கு

எை்ைக்கூடியோக இைர ்கவே) கநருங் கி இருக்கும் . (அல் குர ்ஆன் 69 : 19-23)

அல் லாஹ் இவேே்ோன்கசால் கின்ோன்:

ِ ِ ِ ِ) وي ْن َقل8( ف ُُياسب ِحسابا ي ِسيا
ِِ ِ ِ ِ ِ
ورا
ً ب إ ََّل أ َْهله َم ْسُر
ُ ََ
ً َ ً َ ُ َ َ َ ) فَ َس ْو7( فَأ ََّما َم ْن أُوِتَ كتَابَهُ بيَمينه
ஆகளை, (அந்நாேில் ) எைருவைய ைலது வகயில்
படுகிேளோ,

அைர ்

மிக்க

இலகுைாகக்

அைருவைய கசயளலடு ககாடுக்கப்

ளகே் வி

மகிழ் ச ்சியவைந்ேைராக(ச ் கசார ்க்கே்திலுே் ே)

ேன்

கணக்குக்

ளகை்கப்படுைார.்

குடும் பே்ோர ்கேிைம்

அைர ்

திரும் புைார ்.

(அல் குர ்ஆன் 84 : 7-9)

அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்: சுைர ்க்கைாசிகே் நாவே மறுவமயிளல அைர ்கவே அல் லாஹ்
ரப்புல் ஆலமீன்,

ِ
ِ
وع ُدو َن
َ َُّاه ُم الْ َم ََلئ َكةُ َه َذا يَ ْوُم ُك ُم الَّذي ُكْنتُ ْم ت
ُ  ََّل َُْيُزنُ ُه ُم الْ َفَز21:103
ُ ع ْاِلَ ْكبَ ُر َوتَتَ لَق
(மறுவமயில்

ஏே் படும் )

கபரும்

(அச ்சமயம் )

ைானைர ்கே்

திடுக்கமும்

அைர ்கவே

அைர ்கவே

துக்கே்திே் குே் ோக்காது.

எதிர ்ககாண
் ைவழப்பார ்கே்

‘‘உங் களுக்கு

ைாக்கேிக்கப்பை்ை (நல் ல) நாே் இதுோன்'' (என்று நே் கசய் தியும் கூறுைார ்கே் ). (அல் குர ்ஆன்
21 : 103).

ளமலும் அல் லாஹ் கூறுகின்ோன்:

ٍ
ِ ) ض88( ٌوجوه ي ومئِ ٍذ مس ِفرة
ُك ُه ُم الْ َك َفَرةُ الْ َف َجَرة
َ ِ) أُولَئ09( ٌ) تَ ْرَه ُق َها قَتَ َرة02( ٌ) َوُو ُجوهٌ يَ ْوَمئِذ َعلَْي َها َغبَ َرة81( ٌاح َكةٌ ُم ْستَْب ِشَرة
َ
َ ْ ُ َ َْ ٌ ُ ُ
)00(
எனினும் ,

அந்நாேில்

சிரிே்ேவையாகவும்

சில

முகங் கே்

பிரகாசமுே் ேவையாகவும் ,

இருக்கும் . அந்நாேில் ளைறு சில முகங் கே்
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கிைக்கும் . கருவம இருே் அைே் வே மூடிக்ககாே் ளும் , (துக்கே்ோல் அைர ்கேது முகங் கே்
இருேவைந்து கிைக்கும் ). இைர ்கே் ோன் (மறுவமவய) நிராகரிே்துப் பாைம் கசய் பைர ்கே் .
(அல் குர ்ஆன் 80 : 38-42)

அல் லாஹ் பிரிே்து கசால் கின்ோன்: நாவே மறுவமயிளல
சந்ளோஷே்வே,அந்ே

திருப்திவய,

அந்ே

பயம்

அந்ே மகிழ் ச ்சிவய, அந்ே

அே் ே

நிவலவய

அைர ்கே்

ஏன்

அவைகிோர ்கே் கேரியுமா? இந்ே உலகே்தில் ைாழும் கபாழுது அந்ே மறுவமவய பயந்து
ைாழ் நே
் ார ்கே் .

ِِ ِ
الس ُم ِوم
َّ اب
َ إِنَّا ُكنَّا قَْب ُل ِِف أ َْهلنَا ُم ْشفق
َ ) فَ َم َّن اللَّهُ َعلَْي نَا َوَوقَانَا َع َذ02( ي
எங் கேது குடும் பே்ோருவைளய

நாங் கே் இருக்கும் கபாழுது அல் லாஹ்வை பயந்து

நாங் கே் நடுங் கிக் ககாண
் டு இருந்ளோம் .கசார ்க்கே்வே நிவனே்து அல் லாஹ்விைே்தில்
நாங் கே்

பிரார ்ே்திே்துக்

ககாண
் டிருந்ளோம் .

ககாண
் டிருந்ளோம் . அல் லாஹ்
விை்ைான்!

பயங் கரமான

இந்ே

நரகே்வே

நிவனே்து

நாங் கே்

அழுது

எங் களுக்கு இப்ளபாது மறுவமயிளல கிருவப கசய் து
விஷ

கநருப்புகவே

விை்டு

அல் லாஹ்

எங் கவேப்

பாதுகாே்ோன்! (அல் குர ்ஆன் 52 : 26)

ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ َِّ ْ
ُي لَْوََّل أَ ْن َه َدانَا اللَّه
َ اْلَ ْم ُد لله الذي َه َدانَا ِلََذا َوَما ُكنَّا لنَ ْهتَد
கசால் லுைார ்கே் ! அல் லாஹ் எங் களுக்கு நல் லதின் பக்கம் ைழிகாை்டி இருக்கவில் வல
என்ோல் நாங் கே் ளநர ்ைழி கபே் றிருக்க முடியாது என்று அல் லாஹ்வை புகழ் ைார ்கே் .
(அல் குர ்ஆன் 7 : 43)

அன்பிே் குரியைர ்களே!

எே்ேவகய

ைாழ் க்வக

பாருங் கே் !

யார ்

அல் லாஹ்வுவைய

கபாருே்ேே்வே நாடினார ்களோ! அல் லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இவேே்ோன் கசால் கின்ோன்.
நீ ங்கே் கசய் து விை்டு ைந்ே நன்வமயின் காரணமாக! இந்ே உலகே்திளல யாருக்காக,
எேே் காக நீ ங்கே் ைாழ் நதீ
் ர ்களோ!எவே கசய் தீர ்களோ!அேே் கு பகரமாக!

அல் லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் பிரிே்து விடுகின்ோன்.யார ் அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே
ளநாக்கமாக வைே்து ைாழ் நே
் ார ்களோ!அல் லாஹ்வுவைய அன்வப ளநாக்கமாக வைே்து
ைாழ் நே
் ார ்களோ!

அைர ்களுக்கு

அல் லாஹ்

ககாடுக்கக்கூடிய

அைர ்களுக்கு ககாடுக்கக்கூடிய உயர ்வுகவே இந்ே உலகே்தில்

ேகுதிகே் ,
யாராலும்

அல் லாஹ்
கே் பவன

கசய் து பார ்க்க முடியாது.

அல் லாஹ் கசால் கின்ோன் ரசூலுல் லாஹி ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்கே்
நமக்கு

கசால் கின்ோர ்கே் .

அல் லாஹு ேஆலா

அவலஹி ைஸல் லம் அைர ்கே் கசால் கின்ோர ்கே் :
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கசால் ைோக ரசூல்

ஸல் லல் லாஹு

அல் லாஹ
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ِِ َّ ال اللَّه أ َْع َد ْدت لِعِب ِادي
ِ
ِ ُ ال رس
ت َوََّل أُذُ ٌن
َ ََع ْن أَِب ُهَريْ َرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ ق
ْ َي َرأ
ٌْ ي َما ََّل َع
َ الصاْل
ُ َ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ق
َ ول اللَّه
َ ُ
ُ َ َ َال ق
ِ ِ
ِ
ٍ ُ ُخ ِفي َِلُم ِم ْن قَُّرةِ أ َْع
ٍ ِ
)3005 - ي} (صحيح البخاري
ْ ََس َع
ْ َ ْ س َما أ
ٌ ت َوََّل َخطََر َعلَى قَ ْلب بَ َشر فَاقْ َرءُوا إ ْن شْئتُ ْم{فَ ََل تَ ْعلَ ُم نَ ْف

நாவே மறுவமயில் என்னுவைய ஸாலிஹான நல் ல அடிவமகளுக்காக நான் ேயாரிே்து
வைே்து இருக்கின்ே அந்ே நிஹ்மே்துகவே, அந்ே பாக்கியங் கவே, அருை் ககாவைகவே
யாருளம அறிந்திருக்க மாை்ைார ்கே் .எந்ே கண
் ணும் பார ்ே்திருக்காது. எந்ேக் காதும் அவே
பே் றி

ளகை்டிருக்காது.எந்ே

மனிேனுவைய

உே் ேே்திலும்

அவேப்

பே் றி

உண
் ைான

கே் பவன கூை ைந்திருக்க கூைாது.

அல் லாஹ் சுபஹானஹு ோலாவுவைய இந்ே ஹதீவச

இந்ே ைார ்ே்வேவய கூறிவிை்டு

ரசூல் (ஸல் ) அைர ்கே் கூறுகிோர ்கே் :

இேனுவைய

உண
் வமவய

நீ ங்கே் பார ்க்க ளைண
் டும் என்று கசான்னால் குர ்ஆவன

எடுே்து படிே்து பாருங் கே் . சூரா அஸ் ஸஜ் ோவில் ,அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்:

அைர ்கே் கசய் ே (நே் )காரியங் களுக்குக் கூலியாக நாம் அைர ்களுக்காக (ேயார ்படுே்தி)
மவேே்து வைே்திருக்கும் கண
் குேிரக்கூடிய (சன்மானே்)வே எைராலும் அறிந்துககாே் ே
முடியாது. (அை் ைேவு ளமலான சன்மானங் கே் அைர ்களுக்கு ேயார ்படுே்ேப்பை்டுே் ேன.)
(அல் குர ்ஆன் 32 : 17)

அன்பிே் குரியைர ்களே!அல் லாஹ்வுவைய
கசய் யளைண
் டும் ? அல் லாஹு

கபாருே்ேே்வே

அவைைேே் காக

நாம்

என்ன

சுப்ஹானஹு ேஆலா இந்ே கபாருே்ேே்வே யாருக்கு

ேருகின்ோன்.

ِ ِ ْ قُل أ َُؤنَبِّئ ُكم ِِبَ ٍي ِمن ذَلِ ُكم لِلَّ ِذين اتَّ َقوا ِعْن َد رِِّّبِم جنَّات َُْت ِري ِمن ََْتتِها ْاِلَنْهار خالِ ِدين فِيها وأ َْْواٌ مطَ َّهرةٌ وِر
ٌ َ ْ َ
ُض َوا ٌن م َن اللَّه َواللَّه
ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ
َ َ ٌَُ َ َ َ َ َُ َ ْ
ِب
ص ٌي بِالْعِبَ ِاد
َ
(நபிளய! மனிேர ்கவே ளநாக்கி) நீ ர ் கூறுவீராக: ‘‘இைே் வேவிை ளமலானகோன்வே நான்
உங் களுக்கு அறிவிக்கைா? (இவேைனுக்குப்) பயந்து நைக்கிேைர ்களுக்கு அைர ்களுவைய
இவேைனிைே்தில்

கசார ்க்கங் கே்

உண
் டு.

அைே் றில்

நீ ரருவிகே்

(கோைர ்ந்து)

ஓடிக்ககாண
் ளையிருக்கும் . அைே் றில் அைர ்கே் என்கேன்றும் ேங் கி விடுைார ்கே். (அங் கு
அைர ்களுக்குப்)

பரிசுே்ேமான

திருப்கபாருே்ேமும்

கிவைக்கும் .

மவனவிகளும்

உண
் டு.

அல் லாஹ்

அடியார ்கவே

ேன்

ஆைான். (அல் குர ்ஆன் 3 : 15)

ِ
ِ َاف م َقام ربِِّه جنَّت
ان
َ َ َ َ َ  َول َم ْن َخ55:46
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இன்னும் ,
உே்று

அல் லாஹ்வின்
ளநாக்குபைன்

அல் லாஹ
் வின் ப

யார ்

அல் லாஹ்வை

பயந்து

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

ைாழ் கின்ோர ்களோ

அைர ்களுக்கு

அல் லாஹ்

இரண
் டு

கசார ்க்கங் கவே ககாடுப்பான். (அல் குர ்ஆன் 55 : 46)

ஒரு கசார ்க்கே்தினுவைய அேவு என்ன கேரியுமா?

ٍ
ِ َّ  ي ِسي، «إِ َّن ِِف اجلن َِّة لَ َشجرًة:ال
ِ ِ
ب ِِف ِظلِّ َها ِمائَةَ َع ٍام َّلَ يَ ْقطَعُ َها
َ َصلَّى اللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
َ  َع ْن َر ُسول اللَّه،َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْعد
َ
ُ الراك
ُ َ ََ
)2550-(صحيح البخاري
ஒரு

கசார ்க்கே்தினுவைய

அேவு,

அந்ே

கசார ்க்கே்தில்

இருக்கக்கூடிய

அந்ே

கசார ்க்கைாசிக்கு அல் லாஹ் ககாடுக்கக்கூடிய அந்ே ளோை்ைே்தில் இருக்கக்கூடிய,

ஒரு

மரே்தினுவைய அேவு. சுபஹானல் லாஹ்! ளைகமாக கசல் லக்கூடிய குதிவரயில் அமர ்ந்து
ஒருைன் 100 ஆண
் டுகே் அந்ே மரே்தின் நிழலில் பயணிே்ோல் கூை, அந்ே மரே்வே சுே்றி
ைர நிவனே்ோல் கூை, நூறு ஆண
் டுகே் முடிந்து விடும் . அந்ே மரே்தின் சுே் ேேவு அைன்
சுே் றி இருக்க முடியாது.

அறிவிப்பாேர ்: சஹ்ல் இப்னு சஃே் ரழியல் லாஹு அன்ஹு, நூல் : புகாரி, எண
் : 6552

சுபஹானல் லாஹ்! எப்படிப்பை்ை ைாழ் க்வக! எப்படிப்பை்ை இன்பம் பாருங் கே் ! அல் லாஹ்
கசால் கிோன்: பல சுைர ்க்கங் கவேக்

ககாடுப்ளபாம் . அதிளல நதிகே் ஓடிக்ககாண
் ளை

இருக்கும் .அதிளலளய அைர ்கே் நிரந்ேரமாக இருப்பார ்கே் . அங் ளக அைர ்களுக்கு சுே்ேமான
மவனவிகே்

கிவைப்பார ்கே் .

குணே்ோல்

சுே்ேமானைர ்கே் .

ஒழுக்கே்ோல்

சுே்ேமானைர ்கே் . உைலால் சுே்ேமானைர ்கே் . அதுமை்டுமா! அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேம்
அைர ்களுக்கு அங் ளக கிவைக்கும் .

அல் லாஹு

ரப்புல்

ஆலமீன்

நாவே

மறுவமயிளல

கசார ்க்கைாசிகவே

ஒன்று

ளசர ்ப்பான்.கசார ்க்கே்திளல அைர ்கே் ேங் களுவைய இன்பங் கேில் மூழ் கி இருக்கும் ளபாது
அைர ்கவே அவழப்பான். என்னுவைய அடியார ்களே! நீ ங்கே் ைாருங் கே் என்போக.

அல் லாஹ்வுவைய தூேர ் ஸல் லல் லாஹு அவலஹி ைஸல் லம் கூறிக் காை்டுகின்ோர ்கே் :

அப்ளபாது சுைர ்க்கைாசிகே்

ஓரிைே்தில் ஒன்று ளசர ்க்கப்பை்ைேே் குப் பிேகு, அல் லாஹ்

அைர ்கவேப் பார ்ே்து ளகை்பான்:

ٍ ِعن أَِب سع
ِ ُ ال رس
ك
ْ اجلَن َِّة يَا أَ ْه َل
ْ ول ِِل َْه ِل
ْ يد
ُ اَّل يَ ُق
َ َي ق
َ صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َّن اللَّهَ تَبَ َارَك َوتَ َع
ِّ اخلُ ْد ِر
َ اجلَن َِّة فَيَ ُقولُو َن لَبَّ ْي
َ ول اللَّه
َْ
ُ َ َ َال ق
َ
ِ
ِ
ِ
ض َل ِم ْن
ُ ك فَيَ ُق
ُ ك فَيَ ُق
َ َح ًدا ِم ْن َخْلق
َ َْربَّنَا َو َس ْع َدي
َ ْول أَنَا أ ُْعطي ُك ْم أَف
َ ول َه ْل َر ِضيتُ ْم فَيَ ُقولُو َن َوَما لَنَا ََّل نَْر
َ ضى َوقَ ْد أ َْعطَْيتَ نَا َما َلْ تُ ْعط أ
ٍ ُّ ب وأ
ِ
ِ
)6067ط َعلَْي ُك ْم بَ ْع َدهُ أَبَ ًدا (صحيح البخاري
ُ ك فَيَ ُق
ُ َس َخ
ْ ول أ ُِح ُّل َعلَْي ُك ْم ِر
َ ض ُل ِم ْن َذل
َ َذل
َ َْي َش ْيء أَف
ْ ض َوِاِّن فَ ََل أ
َ ِّ ك قَالُوا يَا َر
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உங் களுக்கு

திருப்தியா?

கசார ்க்கைாசிகே்

நீ ங்கே்

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

சந்ளோஷம்

கசால் ைார ்கே் .

கைண
் வமயாக்கவில் வலயா!

அவைந்து

விை்டீர ்கோ?

எங் களுவைய

இந்ே

நரக

அப்ளபாது

முகங் கவே

கநருப்பிலிருந்து

நீ

எங் கவே

நீ

பாதுகாக்கவில் வலயா! இந்ே இன்பே்தின் வீை்டிளல எங் கவே நீ ேங் க வைக்கவில் வலயா!
நாங் கே்

எப்படி மகிழ் ச ்சி அவையாமல் இருக்க முடியும் .அந்ே ளநரே்திளல அல் லாஹ்

கசால் லுைான்.

இவேவிை

மகிழ் ச ்சியான

ஒன்வே

நான்

உங் களுக்காக

மவேே்து

வைே்திருக்கின்ளேன் அது என்ன கேரியுமா?

இந்ே

ைார ்ே்வேவயக்

ளகை்ைவுைளன

கசார ்க்கைாசிகே்

கசால் ைார ்கே் .

அல் லாஹ்ளை!

இவேவிை சிேந்ே ஒன்று மகிழ் ச ்சியான ஒன்று இருக்குமா? அது என்ன யாரப்பல் ஆலமீன்?
என்று ளகை்பார ்கே் . அப்ளபாது அல் லாஹ் கசால் ைான்.

இன்வேய தினே்தில் என்னுவைய மகிழ் ச ்சிவய, என்னுவைய திருப்திவய,

என்னுவைய

சந்ளோஷே்வே, உங் கவேக் ககாண
் டு நான் திருப்தி அவைந்ளேன் என்பவே உங் கே் மீது
நான் இேக்கி விை்ளைன்.உங் கவே ககாண
் டு நான் முழுவமயாக திருப்தி ககாண
் ளைன்.
என்னுவைய

முழு

கபாருே்ேே்வேயும்

மகிழ் ச ்சிவயயும்

உங் கே்

மீது

நான்

நிவேவு

கசய் துவிை்ளைன்.

இனி நான் உங் கவேக் ககாண
் டு அதிருப்தி அவைய மாை்ளைன். உங் கே்
ளகாபப்பை

மாை்ளைன்

என்று

கபாருே்ேே்திே் கு

முன்போக

கசார ்க்கைாசிகே்

உவைய

அல் லாஹ்

கசால் லுைான்.

அல் லாஹ்வுவைய

மே் வேய

அந்ே

இன்பங் கே்

இந்ே

அல் லாஹ்வுவைய

மகே்துைே்திே் கு

எல் லாம்

மீது நான்

சிறியோக

முன்போக
ஆகி

விடும் .

இவேே்ோன் அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்.

அறிவிப்பாேர ்: அபூ சயீே் அல் குே்ரி ரழியல் லாஹு அன்ஹு, நூல் : புகாரி, எண
் : 6067

அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேம் மிகப் கபரியது என்போக.கசார ்க்க நிஹ்மே்துகே் மிகப்
கபரியது. அந்ே கசார ்க்க இன்பங் கேிளல மிகப் கபரிய இன்பம் என்ன? அல் லாஹ்வுவைய
கபாருே்ேம்

கிவைக்கும் .இந்ே

அல் லாஹ்வுவைய

கபாருே்ேே்வே

அல் லாஹ்

யாருக்கு

ககாடுப்பான்? யார ் அந்ே அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே ைாழ் க்வகயின் ளநாக்கமாக
லை்சியமாக வைே்து ைாழ் நே
் ார ்களோ! அைர ்களுக்கு அல் லாஹ் ககாடுப்பான். அைர ்கே்
யார ்

கேரியுமா?

அைர ்களுவைய

முன்

உோரணங் கவே

அல் லாஹ்

நமக்கு

வைே்திருக்கின்ோன் அன்புக்குரியைர ்களே!

ைாழ் க்வகயில் இந்ே விஷயங் கவே எல் லாம் ஒரு எழுே்ோகளைா கருே்ோகளைா மை்டும்
நமக்குக்

ககாடுக்கவில் வல.

இேன்படி

ைாழ் நது
்

அல் லாஹ்வுவைய

கபாருே்ேே்வே

அவைந்ே மக்கவே நமக்கு முன்னுோரணமாக ஆக்கி அல் லாஹ் காை்டுகின்ோன்.
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இன்று கசால் கிோர ்கே் அல் லைா! பல கபயர ் இைே்திளல மார ்க்கே்வே பே் றி நீ ங்கே்
ளபசினால் இகேல் லாம் நமக்கு சாே்தியமா? இவே எல் லாம் நம் மால் கசய் ய முடியுமா?
ஐந்து ைக்ே் கோழுவக, ைருஷம் ஆகி விை்ைால் அல் லாஹ்வுவைய பாவேயில் ஜகாே்
ககாடுப்பது, ஹஜ் கசய் ைது, இன்னும் நிவேய அமல் கே் , காவலயில் , மாவலயில் , இரவில் ,
பகலில்

ஒரு

முஸ்லீம்

கவைபிடிக்கக்

கூடிய

அமல் கவே

ஒழுக்கங் கவேப்

பே் றி

கசால் லப்பை்ைால் சிலருவைய உே் ேங் கே் யாருவைய உே் ேே்தில் நயைஞ் சகமாகளமா
அல் லது ஈமானுவைய பலவீனளமா அல் லது இஸ்லாமிய மார ்க்கே்தின் தூய் வமளயா குடி
ககாே் ேவில் வலளயா!இைர ்கே் சவைைவைகிோர ்கே் .

இைர ்கே் அல் லாஹ்வுவைய கை்ைவேகவேப் பே் றி இைர ்களுக்கு அச ்சுறுே்தும் கபாழுது
இைர ்களுக்கு

நிவனவூை்ைப்படும்

கபாழுது

இைர ்கே்

முகம்

சுேிக்கிோர ்கே் .

அன்பிே் குரியைர ்களே! என்ன கசால் கிோர ்கே் இைர ்கே் ? இகேல் லாம் இந்ே காலே்தில்
சாே்தியமா? இகேல் லாம் நம் மால் முடியுமா? நம் ம எல் லாம் சாோரண மக்கே் ஆயிே் ளே!
என்று கசால் கின்ோர ்களே!

அன்பிே் குரியைர ்களே !ஆம் நாம் சாோரண மக்கே் ோன்.ஆனால் எப்கபாழுது உறுதி
ககாே் கிளோளமா

அப்ளபாது

அல் லாஹ்

ரப்புல்

ஆலமீன்

நமக்கு

அவே

இளலசாக

ஆக்குகின்ோன்.அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்:

ِ َّ
ِ
َّه ْم إِلَْي ِه َر ِاج ُعو َن
ُ َّه ْم ُم ََلقُو َرِِّّب ْم َوأَن
ُ ين يَظُنُّو َن أَن
َ الذ
ஆம் ,

மார ்க்கே்வே

கபரியோகே்
சந்திக்க

ளபணுைது

சிரமமானதுோன்.

ஆம் ,

மார ்க்கே்வே

ோன் ளோன்றும் . யாவர ேவிர? யாருக்கு ேவிர?

ளைண
் டும்

அல் லாஹ்விைே்தில்

என்ே
திரும் ப

பயம்

இருக்குளமா

ளைண
் டும்

என்ே

யாருக்கு

ளபணுைது

அல் லாஹ்வை

யாருக்கு

நாவே

மறுவமயில்

ககாே் வக

உறுதி

இருக்குளமா

அைர ்களுக்குே் ேவிர. (அல் குர ்ஆன் 2 : 46)

என்ன

கசால் கிோன்?

யாருவைய

உே் ேே்தில்

ஈமான்

பலவீனமாக

இருக்கிேளோ!

யாருவைய உே் ேே்தில் அல் லாஹ்வின் மீது உே் ே அன்பு ஆழமாகப் பதியவில் வலளயா
!யாருவைய சிந்ேவன மறுவமவயக் ககாண
் டு இன்னும் ைார ்ே்கேடுக்கப்பைவில் வலளயா!
அைர ்களுக்கு இந்ே மார ்க்கம் கடுவமயாக,

அைர ்களுக்கு

இந்ே மார ்க்கம் கபரியோக

ளோன்ேலாம் .யாருக்கு அல் லாஹ்வை சந்திக்க ளைண
் டும்

அந்ே நிரந்ேர கசார ்க்கே்திளல அல் லாஹ்விைே்திளல ேனக்கு என்று ஒரு இைம் ளைண
் டும்
என்று நிவனக்கிோர ்களோ! அைர ்களுக்கு இந்ே உலக ைாழ் க்வக உவைய சிரமங் களோ,
இந்ே உலக ைாழ் க்வகயுவைய துன்பங் களோ எதுவும் அைர ்கவே ஒன்றும் சரிே்துவிைாது.
மாே் றிவிைாது. மயக்கிவிைாது.

எப்படிப்பை்ை உோரணங் கவே அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்:
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ِِ
َت فِْر َع ْو َن
َ َو
َ ين َآمنُوا ْامَرأ
َ ضَر
َ ب اللَّهُ َمثَ ًَل للَّذ
இரண
் டு கபண
் கவே அல் லாஹ் உோரணமாக கசால் லிக் காை்டுகின்ோன்: ஈமானிளல
அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்திே் காக

ைாழ் நது
்
அேே் காக உயிவரக் ககாடுே்ேைர ்கே் .

பிர ்அை் னுவைய மவனவி! எப்படிப்பை்ைக் ககாடுவமகவே சந்திே்ோர ்கே் .

கபரிய கல் வல தூக்கி அைர ்கேின் மீது ளபாை்டுக் ககால் லும் படி

அந்ே பிர ்அை் ன்

ேன்னுவைய கூை்ைே்திே் கு கை்ைவேயிை்ை கபாழுது,அேே் கு முன்பு எே்ேவன ைவகயான
ளைேவனகே்

அைர ்கே்

மீது

கபாழியப்பை்ைன.

அந்ே

ளநரே்தில்

எல் லாம்

ோங் கிக்

ககாண
் டிருந்ே அந்ேப் கபண
் மணி அல் லாஹ்வுவைய அன்பிே் காக என்ன கசான்னார ்கே்
என்று கேரியுமா?

ேன்னுவைய ஆை்சி,அதிகாரம் , சுகளபாகமான ைாழ் க்வக,அடிவமகவேச ் சுே் றி,எே்துவண
விேமான

மாை

மாேிவககே் ,

ைாழ் க்வகவயயும்

நவககே் ,

புேக்கணிே்ோர ்கே் .

ஆபரணங் கே்

எேே் காக?

இந்ே

யாருக்காக?

எல் லா

ைசதியான

அல் லாஹ்விே் காக!

அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்திே் காக! என்ன கசய் ோர ்கே் கேரியுமா?

اجلَن َِّة
ْ ب ابْ ِن ِِل ِعْن َد َك بَْيتًا ِِف
ِّ َر
அல் லாஹ்

நமக்கு

அைர ்களுவைய
அல் லாஹ்வின்

குர ்ஆனிளல
உம் மே்திே் கு

முஹம் மது
கசால் லிக்

சாபே்திே் குரியைன்

அல் லாஹ்வுவைய

அவலஹி

ைஸல் லம்

காை்டுகின்ோன்.மிகப்கபரிய

அந்ே

பிர ்அை் ன்,

அல் லாஹ்வுவைய

அைனுவைய

கபாருே்ேே்திே் காக

எதிரி,
மவனவி

இந்ே

உலக

ைாழ் க்வகவய துேந்ே ளபாது அல் லாஹ்வுவைய அன்வப அவைய ளைண
் டும்

என்ே

குறிக்ளகாளுக்காக

அன்பிே் காக

ஸல் லல் லாஹு

ேன்னுவைய ைாழ் க்வகவயே் துேந்ே ளபாது, அைர ்கவே நமக்கு

உோரணமாக அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்.

அைர ்கே் கசய் ே துஆ என்ன? அல் லாஹ் உன்னிைே்திளல எனக்கு கசார ்க்கே்திளல ஒரு
வீை்வைக்
ைாழ் க்வக

ககாடு!நான்
எனக்குே்

உன்னிைே்தில்

ஒரு

ளேவையில் வல.

வீை்வை

எதிர ்பார ்க்கிளேன்.

அன்பிே் குரியைர ்களே!

இந்ே

அல் லாஹ்

உலக
நமக்கு

உோரணமாக கசால் லுகின்ோன். (அல் குர ்ஆன் 66 : 11)

நமக்கு முன்பு ைாழ் நே
் நல் ளலார ்கவே, அந்ே சஹாபாக்கவே, நமக்கு அனுப்பப்பை்ை தூேர ்
முஹம் மது (ஸல் ) அைர ்கவே அல் லாஹ் நமக்குச ் கசால் கின்ோன். எப்படி ைர ்ணிக்கிோன்
பாருங் கே் .சூரா அல் பே்ஹ் உவைய 29 ஆைது ைசனம் :

ِ َّ ِ ُ َُم َّم ٌد رس
ِ ْ ض ًَل ِمن اللَّ ِه وِر
ِ
ِ
اه ْم ِِف
ُ يم
َُ َ
َ ض َوانًا ۖ س
َ َ ْ َين َم َعهُ أَشدَّاءُ َعلَى الْ ُكفَّار ُر ََحَاءُ بَْي نَ ُه ْم ۖ تَ َر ُاه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَْبتَ غُو َن ف
َ ول اللَّه ۚ َوالذ
ِ السج
ِ ِ
ود
ُ ُّ ۚ ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَِر
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அல் லாஹ்வுவைய

திருே்தூேராைார ்கே்.

(அைரும் )

அைருைன்

இருப்பைர ்களும் நிராகரிப்பைர ்கே் விஷயே்தில் கண
் டிப்பானைர ்கோகவும் , ேங் களுக்குே்
மிக்க அன்புவையைர ்கோகவும் இருப்பார ்கே் .குனிந்து சிரம் பணிந்து ைணங் குபைர ்கோக
அைர ்கவே

நீ ர ்

காண
் பீர.்

அல் லாஹ்வின்

அருவேயும் ,

அைனுவைய

திருப்கபாருே்ேே்வேயும் (எந்ே ளநரமும் ) விரும் பியைர ்கோக இருப்பார ்கே். அைர ்களுவைய
அவையாேமாைது:

அைர ்களுவைய

முகங் கேில்

சிரம்

பணி(ந்து

ைணங் கு)ைதின்

அவையாேம் இருக்கும் . இதுளை ேை் ோே் (என்னும் ளைேே்)தில் உே் ே அைர ்கேின் ைர ்ணிப்பு.
இன்ஜீலில்

அைர ்களுக்குே் ே

உோரணமாைது:

ஒரு

பயிவர

ஒே்திருக்கிேது.

அப்பயிர ்

(பசுவமயாகி, ைேர ்ந்து) உறுதிப்படுகிேது. பின்னர ், அது ேடிே்துக் கனமாகிேது. பின்னர ்,
விைசாயிகளுக்கு ஆச ்சரியம் ககாடுக்கும் விேே்தில் (ைேர ்ந்து,) அது ேன் ேண
் டின் மீது
நிமிர ்ந்து

நிே் கிேது.

கபாருை்டு

(அந்ே

ககாண
் டுைருகிோன் ).
கசய் கிோர ்களோ,

இைர ்கவேக்

ககாண
் டு

நிராகரிப்பைர ்களுக்குக்

நம் பிக்வகயாேர ்கவே
அைர ்கேில்

அைர ்களுக்கு

படிப்படியாக

எைர ்கே்

அல் லாஹ்

ளகாபமூை்டும்

அபிவிருே்திக்குக்

நம் பிக்வகககாண
் டு

மன்னிப்வபயும் ,

நே் கசயல் கே்

மகே்ோன

கூலிவயயும்

ைாக்கேிே்திருக்கிோன். (அல் குர ்ஆன் 48 : 29)

அல் லாஹ்

கசால் கின்ோன்:அந்ே

சஹாபாக்கவேப்

பே் றி

அந்ே

உே்ேம

ளோழர ்கே்

உவைய ைாழ் க்வகயில் உே் ே ஆோரங் கவேப் பே் றி அல் லாஹ் கசால் லுகின்ோன்:

ِ ِ
ِ َّ اج ِر
ِ
الص ِادقُو َن
َّ ك ُه ُم
ْ ض ًَل ِم َن اللَّ ِه َوِر
ْ َُخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِه ْم َوأ َْم َواِلِِ ْم يَْبتَ غُو َن ف
َ ِصُرو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ أُولَئ
ْ ين أ
ُ ض َوانًا َويَْن
َ ين الذ
َ ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه
59:8
ேங் கே்

வீடுகவே

விை்டும் ,

ேங் கே்

கபாருே் கவே

விை்டும்

(அநியாயமாக)

கைேிப்படுே்ேப்பை்டு (மக்காவிலிருந்து) ஹிஜ் ரே் கசய் து ைந்ே ஏவழகளுக்கும்
பங் குண
் டு.

அைர ்கே்

அல் லாஹ்வுவைய

அருவேயும் ,

அதில்

அைனுவைய

திருப்கபாருே்ேே்வேயும் அவையக் கருதி (ேங் கே் உயிவரயும் கபாருவேயும் தியாகம்
கசய் து) அல் லாஹ்வுக்கும் அைனுவைய தூேருக்கும் உேவி கசய் து ககாண
் டிருக்கின்ேனர ்.
இைர ்கே் ோன் உண
் வமயான நம் பிக்வகயாேர ்கே் ஆைர ். (அல் குர ்ஆன் 59 : 8)

இந்ே ைாழ் க்வக, என்னுவைய உயிர ்,

என்னுவைய கபாருே் , என்னுவைய உைலில்

ஒரு

ஆே் ேல் இருக்கும் என்று கசான்னால் அது அல் லாஹ்விே் காக!அது அல் லாஹ்வுவைய
மார ்க்கே்திே் கு உேவி கசய் ைேே் காக! அல் லாஹ்வுவைய ரசூலுக்கு உேவி கசய் ைேே் காக!

அன்பிே் குரியைர ்களே! அந்ே உே்ேமர ்கே்
இன்பே்திே் காக

ைாழவில் வல.

ேங் களுக்காக ைாழவில் வல. ேங் களுவைய

ேங் களுவைய

உலக

ைாழ் க்வகயில்

எவேயும்

அவைைேே் காக அைர ்கே் ைாழவில் வல. அைர ்கே் ேங் களுவைய ைாழ் க்வகயில் உே் ே
அவனே்வேயும்
இருக்கை்டும் ,

ேங் களுவைய
இவை

கசல் ைங் கோக

அவனே்வேயும்

இருக்கை்டும் ,

அல் லாஹ்வுவைய
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ேங் களுவைய

உயிராக

கபாருே்ேே்திே் காக,

அல் லாஹ
் வின் ப

அல் லாஹ்வுவைய

அன்பிே் காக,

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

உேவி

கசய் ைேே் காக,

அல் லாஹ்வுவைய ரசூலுக்கு உேவி கசய் ைேே் காகே் ோன் அைர ்கே்

அவனே்வேயும்

கசலவு

நமக்கு

கசய் ோர ்கே்

அல் லாஹ்வுவைய

என்பேே் கு

தீனுக்கு

அல் லாஹுேஆலா

அல் குர ்ஆனிளல

சான்று

ைழங் குகின்ோன்.

நமக்கு

முன்

உோரணமாக

அல் லாஹ்

அைர ்கவே

ஆக்குகின்ோன்.அைர ்களுவைய

ைழியிளல நாம் கசன்ோல் அைர ்கே் எந்ே ைழியிளல கசன்ோர ்களோ அந்ே ைழியிளல நாம்
கசன்ோல்

அல் லாஹ்

ரப்புல்

ஆலமீன்

நமக்கும்

அைர ்களுக்கு

ைழங் கிய

அந்ே

கபாருே்ேே்வே ைழங் குகிளேன் என்று கசால் கின்ோன். அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே
அவைைேே் கு உண
் ைான இலகுைான ைழிவய அல் லாஹ் கசால் கின்ோன்.

ِ َّ ِ ْاج ِرين و ْاِلَن
ِ
ِ
َّ َو
ُ وه ْم بِِإ ْح َسا ٍن َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه ْم َوَر
ُ ين اتَّبَ ُع
ُضوا َعْنه
َ َ َ السابِ ُقو َن ْاِل ََّولُو َن م َن الْ ُم َه
َ صار َوالذ
யார ் முந்தியைர ்கே் , முேலாமைர ்கே் , ஹிஜிரே்திளல முந்தி கசன்று ைந்ோர ்கே் அல் லைா
அைர ்கே் . அைர ்களுக்கு உேவி கசய் ே அன்சாரிகே் . நல் ல காரியங் கேில் இஹ்ஸான்
மனே்தூய் வமயுைளன நல் ல ளநாக்கே்துைளன அைர ்கவே பின்பே் றியைர ்கே் . (அல் குர ்ஆன்
9 : 100)

அைர ்கவேயும்

அல் லாஹ்

கபாருந்திக்

கபாருந்திக்

ககாண
் ைான்.அைர ்களும்

ககாண
் ைார ்கே் .இைர ்களுக்காக

அல் லாஹ்வைப்

அல் லாஹ்விைே்தில்

கசார ்க்கம்

காே்துக்ககாண
் டிருக்கிேது.

அன்பிே் குரியைர ்களே!அல் லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு இந்ே ைாழ் க்வகவய ஒரு முவே
ோன் ககாடுக்கின்ோன். இரண
் டு முவே ைாழ் க்வக அல் ல. கபுரிளல கசன்று நாம் எந்ே
நல் ல

அமலும்

கசய் ய

முடியாது.

ஒரு

சுப்ஹனல் லாஹ்

கசால் ல

முடியுமா?

நாவே

மறுவமயிளல கசன்று நன்வமவய ளசகரிே்துக் ககாே் ே முடியுமா? இந்ே துனியா' ோருல்
அஃமால்

'அமல் கே்

மறுவமவயே்

கசய் ைேே் காக

ளேடிக்

ககாே் ைேே் காக

ளைண
் டி

ககாே் ைேே் காக.

அல் லாஹ்வுவைய

உே் ே

இல் லம் .

மறுவமயினுவைய
கபாருே்ேே்வே

இந்ே

துனியா

கசார ்க்கே்வே

அவைந்து

நாவே

அவைந்து

ககாே் ைேே் காக.

அல் லாஹ்வுவைய அன்வப அவைந்து ககாே் ைேே் காக நமக்கு ககாடுக்கப்பை்ை வீடு.

இந்ே உலகே்திளல நாம் அல் லாஹ்வை ளநாக்கமாகக் ககாண
் டு, அல் லாஹ்வுவைய தீவன,
அல் லாஹ்வுவைய கபாருே்ேே்வே ளநாக்கமாகக் ககாண
் டு ைாழ் ளைாம் என்று கசான்னால்
அல் லாஹ்வுவைய மார ்க்கே்வே பின்பே்றுைது நமக்கு இலகுைாகிவிடும் .அல் லாஹ்வுவைய
கை்ைவேகவே பாதுகாப்பது நமக்கு இலகுைாகிவிடும் .

யார ்

அல் லாஹ்வுவைய

ளநாக்கே்வே

குறிக்ளகாோக

ஆக்கவில் வலளயா

இைர ்கே்

அல் லாஹ்வை புேக்கணிப்பார ்கே் . அல் லாஹ்வுவைய கை்ைவேவயப் புேக்கணிப்பார ்கே் .
நபிவயப்

புேக்கணிப்பார ்கே் .நபியுவைய

புேக்கணிப்பார ்கே் .
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ஒழுக்கங் கவே

சுன்னே்துகவே

அல் லாஹ
் வின் ப

ாருத்தத்திற் காக வாழ் வவாம்

இைர ்கே் ோன் இந்ே இஸ்லாமில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய எதிரிகே் . இஸ்லாே்திே் குே்
இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் களுக்குே் ே
ஆலமீன்

இைர ்கவேப்

'முனாபிக்குகே் '

என்று

பே் றி

இஸ்லாமிே் குரிய

குரானிளல

அவையாேம்

எதிரிகே் .அல் லாஹு ரப்புல்

அவையாேம்

காை்டுகின்ோன்

காை்டுகின்ோன்.இைர ்கவே

இைர ்கவே

அல் லாஹ்

ரப்புல்

ஆலமீன் நயைஞ் சகே் ேன்வம உவையைர ்கே் என்று அவையாேம் காை்டுகின்ோன்.

அல் லாஹு

ரப்புல்

ஆலமீன்

நம்

அவனைவரயும்

பாதுகாப்பானாக!அைனுவைய

கபாருே்ேே்திே் காக ைாழ் நது
் , அைனுவைய அன்பிே் காக ைாழ் நது
் ,

அல் லாஹ் நமக்கு

நமக்கு ககாடுே்திருக்கிே உயிவர,அல் லாஹ் நமக்கு ககாடுே்திருக்கக் கூடிய அவனே்து
விேமான

திேவமகவேயும் ,அல் லாஹ்

நமக்கு

ககாடுே்திருக்கக்

கூடிய

அவனே்து

விேமான கசல் ைங் கவேயும் , அைனுவைய பாவேயிளல கசலைழிே்து அல் லாஹ்வுவைய
அன்வப

கபாருே்ேே்வே

அவைைேே் கு

அல் லாஹு

உங் களுக்கும் எனக்கும் உங் களுக்கும் உேவி கசய் ைானாக!

ஆமீன்
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ரப்புல்

ஆலமீன்

எனக்கும்

