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ِن الرَِّحيم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم َٰ

அல்லாஹ்வின் ப ாருதத்தத்ிற்காக வாழ்வவாம் 

 

அல்லாஹ்வின் அடியாரக்ளே! அல்லாஹ்வை பயநத்ு ககாே்ளுமாறு எனக்கும் 

உங்களுக்கும் அறிவுவர கூறியைனாக அல்லாஹ்வின் தூய்வமயான உபளேசேவ்ே 

எனக்கும் உங்களுக்கும் நிவனவுபடுேத்ியைனாக இநே் உவரவய ஆரம்பம்கசய்கிளேன். 

நாம் அல்லாஹ்வை பயநத்ு ககாே்ே ளைண்டும்.அைவன  முழுவமயாக நம்பிக்வக ஈமான் 

ககாே்ே ளைண்டும். நம்முவைய ைணக்க ைழிபாடுகவேயும் நம்முவைய 

எண்ணங்கவேயும் அைனுக்ளக தூய்வமயானோக கலப்பே்ேோக ஆக்கி வைக்க 

ளைண்டும். 

 

யாருவைய உே்ேேத்ில் ஈமான்,  ேக்ைா, இஹ்லாஸ் இருக்குளமா  அைரக்வே அல்லாஹ் 

ளநசிக்கின்ோன்.அைரக்ளும் அல்லாஹ்வை ளநசிப்பாரக்ே். அைரக்ளுக்கு அல்லாஹ் ரப்புல் 

ஆலமீன் ேன்னுவைய மாரக்்க கைை்வேயின்படியும் ேன்னுவைய தூேர ் ஸல்லல்லாஹு 

அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய ைழிமுவேயின்படியும் கசயல்படுைவே இலகுைாக்கி 

வைக்கின்ோன்.யாருவைய உே்ேேத்ில் ஈமான்,  ேக்ைா,  இக்லாஸ் இல்வலளயா 

அைரக்ளுக்கு அல்லாஹ்வுவைய கைை்வேவயப் ளபணுைதில் ரசூலுல்லாஹி 

ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் காைட்ிய ைாழ்க்வக முவேவய அநே் 

ஒழுக்கங்கவேப் ளபணி நைப்பது முடியாது. அைருக்குச ் சிரமமாக இருக்கும். இேே்வகய 

மக்கே் மறுவமவய மேநத்ு விடுைாரக்ே். 

 

மறு உலக ைாழ்க்வகவய பே்றி உண்ைான நிவனவு  அைரக்ளுவைய உே்ேேத்ில் 

இருக்காது. இைரக்ளுவைய உே்ேேத்ில் உலகேவ்ேப் பே்றிய நிவனவு ோன் 

மிவகேத்ிருக்கும்.யாருவைய உே்ேேத்ில் மறுவமயின் நிவனவு இல்லாமல் உலகேவ்ேப் 

பே்றி உண்ைான கைவல,நிவனவு, அேனுவைய முக்கியேத்ுைம் மைட்ும் குடி 

ககாண்டிருக்குளமா இைரக்ளுவைய முடிவு  நாே், நாவே மறுவம நாேில் மிக 

பயங்கரமானது.  

 

அல்லாஹு ேஆலா குரஆ்னில் பல இைங்கேில் இவே நமக்கு எசச்ரிக்வக கசய்து 

கசால்கின்ோன்: மறுவமவய யார ் மேநே்ாரக்ளோ, மறுவமக்குண்ைான நல்ல 

காரியங்கவே இநே் உலகேத்ில் யார ் கசய்து ககாே்ே வில்வலளயா! இேே்வகயைரக்ே் 

நாவே மறுவமயில் ேங்கக் கூடிய இைம்,  இைரக்ளுக்காக மறுவமயிளல முடிவு 

கசய்யப்பைை் இைம்,  நரகேத்ில் இருக்கிேது என்போக !  

 

ஆகளை, அல்லாஹ்வின் அடியாரக்ளே! நாம் அதிகமதிகம் அல்லாஹ்வை பயநத்ு 

ககாே்ளைாமாக!நம்முவைய ஈமாவன நம்முவைய இவேநம்பிக்வகவய 

அதிகப்படுேே்க்கூடிய நல்ல காரியங்கவே நாம் கசய்ளைாமாக! நம்முவைய ைணக்க 
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ைழிபாடுகவேயும், நம்முவைய எண்ணங்கவேயும்,  அல்லாஹ்விே்கு மைட்ுளம கலப்பே்ே 

முவேயில் தூய்வமயானோக ஆக்கி நாம் அல்லாஹ்வை ைணங்குளைாமாக! 

 

அல்லாஹ்வின் அடியாரக்ளே! இநே் உலக ைாழ்க்வகயில் நமக்கு ககாடுக்கப்பைை் இநே் 

அரப்்ப கால அைகாசேத்ில், நம்மிளல பலர ்பல விஷயங்கவே குறிக்ளகாோக ளநாக்கமாகக் 

ககாண்டு ைாழ்கிோரக்ே். நாம் இப்ளபாது  கேரிநத்ு ககாே்ே ளைண்டிய விஷயம்  

என்னகைன்று கசான்னால் யார ்இைரக்ேிளல கைே்றியாேரக்ே். 

 

அல்லாஹுேஆலா கசால்கின்ோன்; 

ى   ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشّتَّ

உங்களுவைய முயே்சிகே்,  உங்களுவையகசயல்பாடுகே் பல  ைவகயாக இருக்கின்ேன. 

(அல்குரஆ்ன் 92 : 4) 

 

ஒை்கைாருைரும் ஒன்வே  குறிக்ளகாோக,  ளநாக்கமாக ககாண்டு கசயல்படுகின்ோரக்ே்.  

இதிளல யார ் கைே்றியாேர?் எநே் ளநாக்கேவ்ே ேன்னுவைய  ளநாக்கமாகக் ககாண்ைைர ்

கைே்றியாேர.் 

 

அல்லாஹ்விைேத்ில் கைே்றிவய அவைைேே்கு நாம் எவே ளநாக்கமாக ஆக்க 

ளைண்டும்.இநே் உலக ைாழ்க்வகயிளல நாம் கைே்றி அவைநே்ைரக்ோக ைாழ்ைேே்கு,  

இநே் உலக ைாழ்க்வகவய விைட்ு பிரியும் ளபாது, அல்லாஹ்வின் புேேத்ிலிருநத்ு இைரக்ே் 

கைே்றியாேரக்ே்.இைரக்வே  நல்ளலார ் உவைய கூைை்ேத்ில் ளசருங்கே்.இைரக்வே 

என்னுவைய பைை்ாேேத்ிளல,  என்னுவைய ராணுைேத்ிளல, என்னுவைய நண்பரக்ே் உவைய 

கூைை்ேத்ிளல  எனக்கு விருப்பமானைரக்ளுவைய கூைை்ேத்ிளல ளசருங்கே்! என்ே 

அறிவிப்வப நாம் கபேளைண்டும் என்று கசான்னால்,  அேே்கு நாம் ைாழ்க்வகயில் எவே 

குறிக்ளகாோக ஆக்க ளைண்டும். 

 

அன்பிே்குரியைரக்ளே! அேே்கு நமக்கு அல்குரஆ்ன் ைழிகாைட்ுகின்ேது. அல்லாஹ் நமகக்ு 

ைழிகாைட்ுகின்ோன். சூரா ஆலஇம்ரான் 162 ைது ைசனம் 163 ைது ைசனம் அல்லாஹ் 

ளகைக்ின்ோன் ளகே்வியாக?  

اْلَمِصيُ  َوبِْئسَ  ۚأََفَمِن ات ََّبَع رِْضَواَن اللَِّه َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَّم   

يَ ْعَمُلون ِبَا َبِصيٌ  َواللَّهُ  ُۗهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اللَِّه   

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே, அல்லாஹ்வுவைய மகிழ்சச்ிவய, அல்லாஹ்வுவைய 

திருப்திவய யார ்ளேடுகின்ோரக்ளோ  ேன்னுவைய ைாழ்க்வகயில்  ஒை்கைாரு கசயலிலும்,  

கசால்லிலும்,  ஒை்கைாரு அவசவிலும், அவமதியிலும் என்வன அல்லாஹ் கபாருநத்ிக் 

ககாே்ே ளைண்டும்.எனக்கு அல்லாஹ்வின் கபாருேே்ம் கிவைக்க ளைண்டும். (அல்குரஆ்ன் 

3 : 162,163) 
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எனளை,  நான் அல்லாஹ்வின் கபாருேே்ேத்ிே்கு உரிய கசயல்கவே கசய்ய ளைண்டும். 

என்னிைேத்ிலிருநத்ு அல்லாஹ் விரும்பாே ஒரு கசயல் நிகழ்நத்ு விைக்கூைாது. அல்லாஹ் 

கைறுக்கக் கூடிய ஒரு கசயல் நிகழ்நத்ு விைக்கூைாது. எநே் கசயல்கவே அல்லாஹ் 

கைறுக்கிோளனா, ளகாபிக்கிோளனா, சபிக்கின்ோளனா, அேே்வகய தீய காரியங்கே்,  

அேே்வகய தீய பண்புகே்,  அேே்வகய ககைை் பழக்கங்கே்,  அேே்வகய கசயல்பாடுகே் 

என்னிைேத்ிளல  ைநத்ு விைக ்கூைாது. என்வன அல்லாஹ் கபாருநத்ிக் ககாே்ே ளைண்டும். 

 

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் ோன் என்னுவைய ைாழ்க்வகயின் ளநாக்கம். நான் 

அல்லாஹ்விே்காக ைாழ்கின்ளேன்.என்னுவைய ைணக்க ைழிபாடுகே், அறுேத்ுப் 

பலியிைக்கூடிய பலி பிராணிகே் குரப்ானிகே்,  என்னுவைய ஏவனய ைணக்க 

ைழிபாடுகே், நான் ைாழ்ைது,  நான் மரணிப்பது,  இநே் உலகேத்ில் நான் கழிக்கக் கூடிய 

ஒை்கைாரு நிமிைமும்,  என்னுவைய ஒை்கைாரு அவசவும்,  அவமதியும் அல்லாஹ்வுவைய  

கபாருேே்ேத்ிே்க்காக!  

 

அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் எனக்கு ளைண்டும். அல்லாஹ்வுவைய அன்பு எனகக்ு 

ளைண்டும். அல்லாஹ்  என்வனக ்  ககாண்டு திருப்தி அவைய ளைண்டும்.அல்லாஹ்வுவைய 

மகிழ்சச்ி எனக்கு ளைண்டும். என்பவே ளநாக்கமாகக் ககாண்டு,  அல்லாஹ்வுவைய 

திருப்திவய ளேடி அவலகிோரக்ளே ! 

 

எப்படிப்பைை் ைாசகேவ்ே அல்லாஹ் பயன்படுேத்ுகின்ோன் பாருங்கே்! அல்லாஹ்வுவைய 

கபாருேே்ேவ்ே ளேடுபைரக்ே். அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே 

பின்பே்றுபைரக்ே்.அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேத்ிே்கு பின்னால் கசல்பைரக்ே் எங்கு 

கசன்ோலும் அங்கு அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் இருக்கிேோ? என்று பாரப்்பாரக்ே்.  

 

அைரக்ே் ளபசினால்,  அைரக்ே் ககாடுக்கல், ைாங்கல் கசய்ோல், அைரக்ே் திருமண 

உேவுகே் ளமே்ககாண்ைால்,  அைரக்ே் கோழுோல்,  ளநான்பு வைேே்ால், ஜகாே ்

ககாடுேே்ால்,  ஹஜ் கசய்ோல், எநே் ைணக்க ைழிபாடுகவே கசய்ோலும் சரி அல்லது 

அைரக்ளுவைய அன்ோை பழக்கைழக்கங்கே் ஆக இருக்கைட்ும் எதுைாக இருக்கை்டும் 

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் அங்ளக கணக்கில் எடுக்கப்படுகிேோ? அல்லாஹ்வுவைய 

கபாருேே்ம் அங்ளக நாைப்படுகிேோ?  

 

அல்லாஹ் கசால்லுகின்ோன்: 

( َوَلَسْوَف يَ ْرَضى02( ِإَّلَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه اِْلَْعَلى )91َوَما ِِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُُتَْزى )  

நீங்கே் எநே் நன்வமவயக்  ககாண்டு அல்லாஹ்விைேத்ிளல  அைனுவைய கைகுமதிவய  

எதிரப்ாரக்்கமுடியும். அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் நாடி,  அல்லாஹ்வுவைய முகேவ்ே 

நாடி,  அல்லாஹ்வுவைய மகிழ்சச்ிவய  நாடி, நீங்கே் எநே் நன்வமவயச ்

கசய்கிறீரக்ளோ!யார ் இப்படி அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே நாடி நன்வமகே் 
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கசய்கிோரக்ளோ !அைரக்வேே ் ோன் அல்லாஹ் கபாருநத்ிக் ககாே்ைான். அைரக்வே 

ககாண்டு ோன் அல்லாஹ் மகிழ்சச்ி அவைைான். (அல்குரஆ்ன் 92 : 19-21) 

 

இைரக்ே் யார?் யார ் ேனது கோழுவககவே,  ேன்னுவைய பலிகவே, ேன்னுவைய 

குரப்ானிகவே,  ேன்னுவைய ைணக்க ைழிபாடுகவே,  ேன்னுவைய ைாழ்வை, மரணேவ்ே 

அல்லாஹ்விே்கு மைட்ும் என்று ஆக்கிக ் ககாண்ைாரக்ளோ ! அல்லாஹ்வை மைட்ுளம 

ளநாக்கமாக வைேத்ு ைாழ்நே்ாரக்ளோ! அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே மைட்ுளம  ேனது 

ைாழ்க்வகயின் லைச்ியமாக வைேத்ு ைாழ்நே்ாரக்ளோ.  

 

இைரக்வேப் பே்றி அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்:  

اْلَعاَلِميَ ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوََمَاِت لِلَِّه َربِّ    6:162 

நபிளய!"நீங்கே் மக்களுக்கு கசால்லுங்கே். கைேிப்படுேத்ுங்கே். இவே  அறிவியுங்கே் 

மக்களுக்கு. எப்படி ைாழ ளைண்டும்? என்னுவையகோழுவக, என்னுவைய 

பலிப்பிராணிகே், என்னுவைய  ைணக்க ைழிபாடுகே், நான் ைாழ்ைது, மரணிப்பது 

அகிலங்கவேப் பவைேத்ு ைேரே்த்ு காக்கக்கூடிய அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன்   

அல்லாஹ்விே்கு மைட்ும் ோன். இைே்றில் நான் அல்லாஹ்விே்கு யாவரயும் பங்காேியாக 

ஒரு கூைை்ாேியாக நான் ஆக்க மாைள்ைன். இதில் யாருளம அைனுக்கு கூைை்ாேி கிவையாது 

இப்படிேே்ான் எனக்கு கைை்வே ககாடுக்கப்பைட்ுே்ேது. அல்லாஹ்வுவைய 

கைை்வேகளுக்கு கைட்ுப்பைக்கூடிய முஸ்லிம்கேில்  நான் முேலாைது முஸ்லிமாக 

இருக்கின்ளேன் என்று நபிளய! நீங்கே் கசால்லுங்கே்". (அல்குரஆ்ன் 6 : 162) 

 

அன்புக்குரியைரக்ளே! அேே்வகய நல்ல  மக்கவேேே்ான் அல்லாஹ் கசால்லிக ்

காைட்ுகின்ோன். அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே குறிக்ளகாோக வைேத்ு,  

 أََفَمِن ات ََّبَع رِْضَواَن اللَّهِ 

இன்று நம்மிளல பலர ் நம்முவைய சமுோயேத்ிளலளய பலர ் இநே் ளநாக்கேவ்ே 

மேநே்ைரக்ோக ைாழ்ைவே நாம் பாரக்்கிளோம். அைரக்ளுவைய திருமண நிகழ்சச்ி என்று 

கசான்னால் அங்ளக கபே்ளோருவைய விருப்பம் ளேைப்படும். அங்ளக கைட்ிக் 

ககாே்ேப்படுகின்ே மவனவியின் விருப்பளமா அல்லது கணைனின் விருப்பளமா 

ளேைப்படும். அங்ளக ஊரை்ாசிகே் உவைய விருப்பங்கே்  ளேைப்படும். அங்ளக 

ஜமாேே்ாரக்ே் உவைய விருப்பங்கே் ளேைப்படும். அங்ளக எல்ளலாவரயும் மகிழ்சச்ியாக்க 

ளைண்டும் என்ே குறிக்ளகாே் இருக்கும்.ஆனால் அங்ளக மக்கே் மேக்கிோரக்ே் என்று 

கசான்னால் அல்லாஹ்வை திருப்திப்படுேத்ுைவே. 

 

முஸ்லிமுவைய இன்வேய காலகைை்ேத்ில் அைரக்ளுவைய கலாசச்ாரேவ்ே பாரக்க்ிளோம். 

அைரக்ளுவைய ைாழ்க்வக அழவக நாம் பாரக்்கிளோம். அைரக்ளுவைய ைாழ்க்வகயிளல 

அைரக்ே் எவே முன்வைேத்ு கசல்கின்ோரக்ே்?  அல்லாஹ்வுவைய கபாறுேே்ேவ்ே 
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முன்வைேத்ு கசல்கின்ோரக்ோ? அைரக்ளுவைய வியாபாரங்கவே எடுேத்ுக ்

ககாே்ளுங்கே்.  

 

ைைட்ியுைளன அைரக்ே் கசய்யக்கூடிய வியாபாரம் ஏமாே்றுேலுைளன அைரக்ே் 

கசய்யக்கூடிய வியாபாரம்,  கபாய்யுைளன அைரக்ே்  கசய்யக்கூடிய வியாபாரம், 

ைாக்குக்கு ளமாசடி கசய்து அைரக்ே் கசய்யக்கூடிய வியாபாரம், நிறுவையில் குவேவு 

கசய்து அைரக்ே் கசய்யக்கூடிய வியாபாரம், அைரக்ே் ககாடுக்கக்கூடிய அநே் 

ஒப்பநே்ங்கவே முறிேத்ு அைரக்ே் கசய்யக்கூடிய வியாபாரங்கே்.  

 

இன்னும் எேே்வன காரியங்கவே நாம் பாரக்்கிளோம். இங்ளக யாருவைய கபாருேே்ம் 

நாைப்படுகிேது? ேன்னுவைய உலக ைாழ்க்வகயின் அரப்்ப ஆோயங்கவே,  அே்ப 

லாபங்கவே, அே்ப காசுகவே இைரக்ே் நாடுகின்ோரக்ோ? அல்லாஹ்வுவைய 

கபாருேே்ேவ்ே நாடுகின்ோரக்ோ?  கசால்லமுடியுமா?  

 

வியாபாரேத்ிளல கபாய் ளபசுபைர,்  ககாடுேே் ைாக்குகளுக்கு மாறு கசய்பைர,்  

மக்கேிைேத்ில் இருநத்ு கபேப்பைை் அமானிேப் கபாருைக்வே கபாறுப்புகவே  ளமாசடி 

கசய்பைர,்  மக்களுவைய கசாேத்ுகேிளல  உரிவமயின்றி அேத்ுமீறி 

கசயல்பைக்கூடியைரக்ே்.பிேருவைய கசல்ைங்கவே அநியாயமான முவேயில் சாப்பிைக ்

கூடியைரக்ே். ஏவழ எேியைரக்ேின் மீது அநியாயம் கசய்யக ் கூடியைரக்ே். நாங்கே் 

அல்லாஹ்வுவைய கபாறுேே்ேத்ிே்காக ைாழ்கிளோம் என்று கசால்லமுடியுமா? இைரக்ே் 

நாங்கே் அல்லாஹ்விே்காக ைாழ்கின்ளோம் என்று கசால்ல முடியுமா? 

 

அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அைனுவைய தூேரின் ைாயிலாக நமக்கு கசால்லி 

காைட்ுகின்ோன்.அல்லாஹ்வின் தூேர ்ஸல்லல்லாஹு அவலஹிைசல்லம் கசான்னாரக்ே்;  

 

யாருக்கு இநே் காசின் ஆவச  ளபயாக, ளமாகமாக பிடிேத்ு விைை்ளோ காவசளய 

குறிக்ளகாோக ககாண்டு ைாழ்கின்ோரக்ளோ அைரக்ளுவைய ைாழ்க்வகயிளல அல்லாஹ்  

என்பகேல்லாம் அைரக்ளுக்கு  ஒரு விஷயம் அல்ல.  அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் 

என்பகேல்லாம் அைரக்ளுக்கு ஒரு விஷயம் அல்ல.  

 

அைரக்ளுக்கு மாரக்்கம் என்பகேல்லாம் ஒரு லைச்ியம் அல்ல.  இப்படி பணேவ்ே மைட்ுளம 

குறிக்ளகாோக ககாண்டு காவல மாவல இரவு பகல் இப்படி ேன்னுவைய ைாழ்நாவே 

கழிேத்ு ககாண்டிருக்கக் கூடிய இநே் துரப்ாக்கிய சாலிகவேப் பே்றி அல்லாஹ்வின் தூேர ்

ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் கசான்னாரக்ே். 

يَنارِ  َعْبدُ  َتِعسَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ ، َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  ْرَهمِ ، الدِّ  أُْعِطيَ  ِإنْ ، َواخلَِميَصةِ ، َوالَقِطيَفةِ ، َوالدِّ

 (- 6435 البخاري صحيح) «يَ ْرضَ  لَْ  يُ ْعطَ  لَْ  َوِإنْ ، َرِضيَ 

திரஹ்மின் அடிவமகே், தீனாரின் அடிவமகே், பணேத்ின் அடிவமகே் நாசமாகைட்ும்! 
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அறிவிப்பாேர:் அபூ ஹுவரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, எண்: 6435 

 

யார ் சபிக்கிோரக்ே்?  அல்லாஹ்வுவைய தூேர ் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் 

அைரக்ே். இன்று நாம் பாரக்்கிளோம். பலர ் கோழுவகவய  பாழ்படுேத்ுகின்ோரக்ே். 

ளநான்வப பாழ்படுேத்ுகின்ோரக்ே். அல்லாஹ்வுவைய  எேே்வனளயா கைை்வேகவே 

பாழ்படுேத்ுகின்ோரக்ே்.எேே்வனளயா ஹராம்கவே,  ேவை கசய்யப்பைை் காரியங்கவே 

எநே் விே விேமான அசச்  உணரவ்ும் இல்லாமல்,  ோன் ஒரு இஸ்லாமியன் என்ே உணரவ்ு 

இல்லாமல், ஒரு கூசச்ம் இல்லாமல், நான் ஒரு முஸ்லிம் ஆயிே்ளே! இப்படி  நைநத்ு 

ககாே்ேலாமா?  என்ே உணரள்ை இல்லாமல், அல்லாஹ்வுவைய கைை்வேகவே 

இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கவே  மீருகின்ோரக்ளே! இைரக்ளுவைய ளநாக்கம் என்ன? இைரக்ே் 

யாருக்கு அடிவமகே்?   

 

இைரக்வே அல்லாஹ் ேனது அடிவமகோக ஏே்றுகக்காே்ே மாைை்ான்.  இைரக்வே 

அல்லாஹ்வுவைய தூேர ் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் அப்துேத்ீனார,் 

இைரக்ே் யார?்  அப்துல்லாஹ்  அல்ல. இைரக்ேது கபயர ் அப்துல்லாஹ் ஆக 

இருக்கலாம்.இைரக்ேது கபயர ் அப்துல் ரஹ்மான், அப்துல் காேர,்அப்துல் ரஹீம், அப்துல் 

ஜப்பார,் அப்துல் கஹ்ஹார ்  ஆக இருக்கலாம். ஆனால் இைரக்ே் எங்களுவைய 

கமாழியிளல, யாருவைய கமாழியிளல?  அல்லாஹ்வுவைய கமாழியிளல,  அல்லாஹ்வுவைய 

தூேர ்ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய கமாழியிளல இைரக்ேது கபயர ் 

அப்துேத்ீனார,்  அப்துர ் ரூபியா. இைரக்ே் ளநாைட்ுகே் உவைய,  காசுகே் உவைய 

அடிவமகே். 

 

அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக!அல்லாஹு  சுப்ஹானஹு ேஆலா மிகே ் கேேிைாக  இவே 

பல இைங்கேில் எசச்ரிக்வக கசய்கின்ோன். யாருவைய ளநாக்கம் உலகம் ஆகி விைை்ளோ,  

 

نْ َيا )فََأْعِرْض َعْن َمْن تَ وَ  َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَْن ضَ 01َّلَّ َعْن ذِْكرِنَا وَلَْ يُرِْد ِإَّلَّ اْْلََياَة الدُّ لَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو ( َذِلَك َمب ْ

 53:29 أَْعَلُم ِبَِن اْهَتَدى

மிகே ் கேேிைாக அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்.நபிளய! நீங்கே் உபளேசம் கசய்ைவே 

புேக்கணிேத்ு விடுங்கே்.நான் கசால்லக்கூடிய இேே்வகயைரக்வே விைட்ும் நீங்கே் 

விலகிக் ககாே்ளுங்கே்.யார ் அைரக்ே்? என்னுவைய நிவனவு இல்லாமல் என்வன 

நிவனக்காமல் ைாழ்கிோரக்ே் அல்லைா! அல்லாஹ்வுவைய நிவனவில்லாமல் 

ைாழ்கிோரக்ே் அல்லைா!அல்லாஹ்வுவைய பயம் இல்லாமல் ைாழ்கிோரக்ே் அல்லைா! 

அைரக்வே விைட்ு நீங்கே் விலகி விடுங்கே். (அல்குரஆ்ன் 53 : 29) 

 

ஏன்? அைரக்ளுக்கு என்ன?அைரக்ளுக்கு ளநாக்ககமன்ன? துனியாவய சம்பாதிக்க 

ளைண்டும். மிகப் கபரிய பணக்காரனாக ளைண்டும்.காசு ைரளைண்டும். பேவி  ைர 
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ளைண்டும்.ேனக்கு ஆைம்பரமான ைாழ்க்வக சுகளபாகமான ைாழ்க்வக அவமய 

ளைண்டும்.துனியா!துனியா! இநே் உலகம்ோன் அைரக்ளுவைய ளநாக்கம். இநே் உலகேவ்ே 

சம்பாதிக்களைண்டும். இதிளல நாம் கசல்ைங்கவே அதிகப்படுேத்ிக்ககாே்ே ளைண்டும். 

ேங்களுக்கு என்று நிலங்கவே அதிகப்படுேே் ளைண்டும். கபாருோோரேவ்ே 

அதிகப்படுேே் ளைண்டும். மாை மாேிவககவே கைட்ிகக்காே்ே ளைண்டும். இைரக்வே 

விைட்ு நீங்கே் புேக்கணிேத்ு விடுங்கே். இைரக்வே நீங்கே் லைச்ியம் கசய்யாதீரக்ே். 

உங்களுவைய உபளேசம் இைரக்ளுக்கு பலனேிக்காது. அல்லாஹு அக்பர ்! 

 

யாவரப் பாரே்த்ு அல்லாஹ் கசால்கின்ோன். யாருவைய உே்ேேத்ிளல அல்லாஹ்வுவைய 

நிவனவு இல்வலளயா! அல்லாஹ் என்ே அநே் ரப்புல் ஆலமீன் உவைய ஆவச, அைனுவைய 

முஹப்பே,்அைனுவைய பயம் அைவன அவைய ளைண்டும்,அைனது அன்வப அவைய 

ளைண்டும் என்ே ஆவச இல்வலளயா! அேே்கு என்ன காரணம்? அநே் ஆவச உே்ேேத்ில் 

இருநத்ு கைேியானேே்கு காரணம் என்ன? உே்ேேத்ிளல துனியா ைநத்ு விைை்து. இநே் 

உே்ேேத்ிளல ஒன்று அல்லாஹ்வுவைய அன்பு இருக்கும் அல்லது துனியாவுவைய அன்பு 

இருக்கும்.கரண்டும் ஒன்று ளசராது. 

 

இநே் உே்ேேத்ிளல மறுவமயுவைய ஆவச இருக்கும்.மறுவம உவைய ளேைல் இருக்கும் 

அல்லது துனியாவுவைய ளேைல் இருக்கும். இரண்டும் ஒன்று ளசராது. நம்முவைய மூேே் 

மாரக்்க அறிஞரக்ே் இநே் துனியாவையும் இநே் ஆகிரேவ்ேயும் குறிப்பிடும் ளபாது 

இரண்டு சக்காேேத்ிகே் ளபால, 'கேரேவ்ேன்' என்று கசால்கிோரக்ே். இருைவரயும் ஒரு 

இைேத்ிளல வைக்க முடியாது.இநே் துனியா ஆகிரே,் யார ் துனியாவை ளேடுகிோரக்ளோ 

அைரக்ோல் ஆகிரேவ்ே அவைய முடியாது.யார ்ஆகிரேவ்ே ளேடுகின்ோரக்ளோ அைரக்ே் 

இநே்  துனியாவை  புேக்கணிேத்ு ஆக ளைண்டும். 

 

அல்லாஹு சுப்ஹானஹுேஆலா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் 

அைரக்ளுக்கு கசால்கின்ோன்: 

 

நபி அைரக்வே விை மிகே ் கேேிைான முவேயில் மிக அழகிய முவேயில் 

அல்லாஹ்வுவைய அசச்ேவ்ே ஏே்படுேே் கூடிய முவேயிளல யாராைது உபளேசம் கசய்ய 

முடியுமா? யாராைது ைசியேத்ு கசய்ய முடியுமா?  நம்மில் அல்லாஹ்வை அதிகமாக 

பயநே்ைரக்ே். ோன் கசால்லியது ளபான்று முழுவமயாக நூே்றுக்கு நூறு 

கசயல்பைை்ைரக்ே்.யாருவைய கசால்லும் கசயலும் இவே அசச்மாக இருநே்ளோ அநே்ே ்

தூேர.்அேே்வகயே ் தூேர ் உபளேசம் கசய்ோல் கூை அைர ் நசிஹே ்  கசய்ோல் கூை 

பலனேிக்காே ளகடு ககைை் பாவிகே் இநே் மக்கேிளலளய இருப்பாரக்ே் என்ோன்.   

 

அைரக்ேின் அறிவுவர கூை பலனேிக்காே அேவிே்கு இறுகிய உே்ேம் உே்ேைரக்ே் 

இருப்பாரக்ே் என்று கசான்னால் அைரக்ே் யார?் யாருவைய உே்ேேத்ில் அல்லாஹ்வுவைய 

நிவனவு இல்வலளயா! யாருவைய உே்ேேத்ில் அல்லாஹ்வை அவைய ளைண்டும் என்ே 

ளநாக்கம் இல்வலளயா! யாருவைய உே்ேேத்ில் துனியா மைட்ுளம  குடிககாண்டு உே்ேளோ! 
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அைரக்ளுக்கு நபிளய நீங்கே் உபளேசம் கசய்ோலும் அது பலனேிக்காது. எனளை நீங்கே் 

அைரக்வேப் புேக்கணிேத்ு விடுங்கே்.எனளை நீங்கே் அைரக்வே விைட்ு கைேிளயறி 

விடுங்கே். 

 

ஆகளை, அன்புக்குரியைரக்ளே! அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்: யாருவைய கபாருேே்ம்? 

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேத்ிே்காக! ரப்புவைய கபாருேே்ேத்ிே்காக ைாழ்பைரக்ே்.  

 

அல்லாஹ் ளகைக்ிோன்: இேே்வகயைரக்ே் அல்லாஹ்வுவைய ளகாபேத்ிே்கு கைறுப்பிே்கு 

அல்லாஹ்வுவைய சாபேத்ிே்கு ஆோனைரக்ளுக்கு சமமாக ஆைாரக்ோ? இருைரக்ே் எப்படி 

சமமாக ஆைாரக்ே்?ஒருைர ் அல்லாஹ் உவைய  அன்பிே்குரியைரக்ே். மே்கோருைர ்

அல்லாஹ்வுவைய ளகாபேத்ிே்கு உரியைரக்ே்.அல்லாஹ்வுவைய அன்பிே்குரியைர ்

அல்லாஹ்வுவைய ளகாபேத்ிே்குரியைர ் ளபான்று ஆகமாைை்ார.் யார ் அல்லாஹ்வுவைய 

ளகாபேத்ிே்கு ஆோகி விைை்ாரக்ளோ அைரக்ே் எங்ளக கசல்ைாரக்ே்? அைரக்ே் ேங்கக் 

கூடிய இைம் ஜஹன்னம் என்ே நரகம் ோன்.அது மிகக ் ககைை் இைம். மனிேரக்ே் கசன்று 

ேங்க கூடிய இைங்கேில் அது மிக ளமாசமான இைம். 

 

அல்லாஹ்விைேத்ில் இப்படிேே்ான் மக்கே் பல ேரங்கேில் இருக்கிோரக்ே். ஒருைவர 

அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் கசாரக்க்ேத்ிே்கு உரியைராக ஆக்கியிருக்கிோன். 

அைரக்ளுவைய அமல்கோல்,அைரக்ளுவைய ைாழ்க்வகயின் லைச்ியங்கே் காரணமாக, 

அைரக்ே் எவே குறிக்ளகாோக ககாண்ைரக்ளோ!அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் யாருக்கும் 

அநீதி இவழக்க மாைை்ான். அைரக்ே் கசய்ே நன்வமகவே அல்லாஹ் 

பாழ்படுேே்மாைை்ான். 

 

நீங்கே் பாரக்்கலாம்! குரஆ்னிளல கசாரக்க்ேவ்ேப் பே்றி அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் 

எங்ககல்லாம் ைரண்ிக்கின்ோளனா!  கசாரக்்கைாசிகே் கசாரக்்கேத்ிே்கு கசன்று அைரக்ே் 

அவையக்கூடிய இன்பங்கவேப் பே்றி அல்லாஹ் கசால்லும் கபாழுது,  

 46:14َجزَاًء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

அைரக்ே் கசய்ே நன்வமகளுக்கு கூலி ஆக நாம் ககாடுேள்ோம். அைரக்ே் கசய்ோரக்ே். 

எனளை அவே அனுபவிக்கின்ோரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 46 : 14) 

 

ளமலும் அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்:  

 ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا َأْسَلْفُتْم ِف اِْلَيَّاِم اخْلَالَِيةِ 

நீங்கே் சாப்பிடுங்கே். நீங்கே் குடியுங்கே் சநள்ோஷமாக! மகிழ்சச்ியாக! (அல்குரஆ்ன் 69 : 

24) 

எங்ளக கசால்லப்படும்? கசாரக்்கேத்ில். யாருக்கு? 
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ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقوُل  ( ِف َجنٍَّة 09( فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )02( ِإِّنِّ ظَنَ ْنُت َأِّنِّ ُمََلٍق ِحَسابَِيْه )91َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه )فََأمَّ

( ُقُطوفُ َها َدانَِيةٌ 00َعالَِيٍة )  

அல்லாஹ் கசால்கிோன்: 

 

எைருவைய (கசயல்கே் எழுேப்பைை்) ஏடு அைருவைய ைலது வகயில் ககாடுக்கப் 

படுகிோளரா  அைர ் (மே்ேைரக்வே ளநாக்கி மகிழ்சச்ியுைன்)கூறுைார:் ‘‘இளோ! என் ஏடு; 

இவே நீங்கே் படிேத்ுப் பாருங்கே், நிசச்யமாக நான் என் ளகே்வி கணக்வகச ்சநத்ிப்ளபன் 

என்ளே நம்பியிருநள்ேன்.'' ஆகளை, அைர ் திருப்தியான (சுகளபாக) ைாழ்க்வகயில், ளமலான 

கசாரக்்கேத்ில் இருப்பார.் அேன் கனிகே் (இைரக்ே், படுேத்ிருநே்ாலும் 

உைக்ாரந்த்ிருநே்ாலும், நின்று ககாண்டிருநே்ாலும், எநந்ிவலவமயிலும் வகக்கு 

எைை்க்கூடியோக இைரக்வே) கநருங்கி இருக்கும். (அல்குரஆ்ன் 69 : 19-23) 

 

அல்லாஹ் இவேேே்ான்கசால்கின்ோன்: 

ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه ) َقِلُب ِإََّل أَْهِلِه َمْسُرورًا( وَ 8( َفَسْوَف ُُيَاَسُب ِحَسابًا َيِسيًا )7فََأمَّ يَ ن ْ  

 

ஆகளை, (அநந்ாேில்) எைருவைய ைலது வகயில் அைருவைய கசயளலடு ககாடுக்கப் 

படுகிேளோ, அைர ் மிக்க இலகுைாகக் ளகே்வி கணக்குக ் ளகைக்ப்படுைார.் அைர ்

மகிழ்சச்ியவைநே்ைராக(ச ் கசாரக்க்ேத்ிலுே்ே) ேன் குடும்பேே்ாரக்ேிைம் திரும்புைார.் 

(அல்குரஆ்ன் 84 : 7-9) 

 

அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்: சுைரக்்கைாசிகே் நாவே மறுவமயிளல அைரக்வே அல்லாஹ் 

ரப்புல் ஆலமீன், 

 21:103  ََّل َُيْزُنُ ُهُم اْلَفزَُع اِْلَْكبَ ُر َوتَ تَ َلقَّاُهُم اْلَمََلِئَكُة َهَذا يَ ْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

(மறுவமயில் ஏே்படும்) கபரும் திடுக்கமும் அைரக்வே துக்கேத்ிே்குே்ோக்காது. 

(அசச்மயம்) ைானைரக்ே் அைரக்வே எதிரக்காண்ைவழப்பாரக்ே் ‘‘உங்களுக்கு 

ைாக்கேிக்கப்பைை் (நல்ல) நாே் இதுோன்'' (என்று நே்கசய்தியும் கூறுைாரக்ே்). (அல்குரஆ்ன் 

21 : 103). 

 

ளமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ோன்: 

َها َغبَ َرٌة )81( َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشرٌَة )88ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ُمْسِفرٌَة ) ُة ( أُولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجرَ 09تَ ْرَهُقَها قَ تَ َرٌة ) (02( َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َعَلي ْ

(00)  

எனினும், அநந்ாேில் சில முகங்கே் பிரகாசமுே்ேவையாகவும், சநள்ோஷேே்ால் 

சிரிேே்வையாகவும்  இருக்கும். அநந்ாேில் ளைறு சில முகங்கே் மீது, புழுதி படிநத்ு 
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கிைக்கும். கருவம இருே் அைே்வே மூடிகக்காே்ளும், (துக்கேே்ால் அைரக்ேது முகங்கே் 

இருேவைநத்ு கிைக்கும்). இைரக்ே்ோன் (மறுவமவய) நிராகரிேத்ுப் பாைம் கசய்பைரக்ே். 

(அல்குரஆ்ன் 80 : 38-42) 

 

அல்லாஹ் பிரிேத்ு கசால்கின்ோன்: நாவே மறுவமயிளல  அநே் மகிழ்சச்ிவய, அநே் 

சநள்ோஷேவ்ே,அநே் திருப்திவய, அநே் பயம் அே்ே நிவலவய அைரக்ே் ஏன் 

அவைகிோரக்ே் கேரியுமா? இநே் உலகேத்ில் ைாழும் கபாழுது அநே் மறுவமவய பயநத்ு 

ைாழ்நே்ாரக்ே். 

ُمومِ 02) ِإنَّا ُكنَّا قَ ْبُل ِف أَْهِلَنا ُمْشِفِقيَ  َنا َوَوقَانَا َعَذاَب السَّ ( َفَمنَّ اللَُّه َعَلي ْ   

எங்கேது குடும்பேே்ாருவைளய   நாங்கே் இருக்கும் கபாழுது அல்லாஹ்வை பயநத்ு 

நாங்கே் நடுங்கிக ் ககாண்டு இருநள்ோம்.கசாரக்்கேவ்ே நிவனேத்ு அல்லாஹ்விைேத்ில் 

நாங்கே் பிராரே்த்ிேத்ுக் ககாண்டிருநள்ோம். நரகேவ்ே நிவனேத்ு நாங்கே் அழுது 

ககாண்டிருநள்ோம். அல்லாஹ்  எங்களுக்கு இப்ளபாது மறுவமயிளல கிருவப கசய்து 

விைை்ான்! பயங்கரமான இநே் விஷ கநருப்புகவே விைட்ு அல்லாஹ் எங்கவேப் 

பாதுகாேே்ான்! (அல்குரஆ்ன் 52 : 26) 

   اْلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َهَدانَا ِِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي َلْوََّل َأْن َهَدانَا اللَّهُ 

கசால்லுைாரக்ே்! அல்லாஹ் எங்களுக்கு நல்லதின் பக்கம் ைழிகாைட்ி இருக்கவில்வல 

என்ோல் நாங்கே் ளநரை்ழி கபே்றிருக்க முடியாது என்று அல்லாஹ்வை புகழ்ைாரக்ே். 

(அல்குரஆ்ன் 7 : 43) 

 

அன்பிே்குரியைரக்ளே! எேே்வகய ைாழ்க்வக பாருங்கே்! யார ்  அல்லாஹ்வுவைய 

கபாருேே்ேவ்ே நாடினாரக்ளோ! அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இவேேே்ான் கசால்கின்ோன். 

நீங்கே் கசய்து விைட்ு ைநே் நன்வமயின் காரணமாக! இநே் உலகேத்ிளல யாருக்காக, 

எேே்காக நீங்கே் ைாழ்நத்ீரக்ளோ!எவே கசய்தீரக்ளோ!அேே்கு பகரமாக! 

 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் பிரிேத்ு விடுகின்ோன்.யார ்அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே 

ளநாக்கமாக வைேத்ு ைாழ்நே்ாரக்ளோ!அல்லாஹ்வுவைய அன்வப ளநாக்கமாக வைேத்ு 

ைாழ்நே்ாரக்ளோ! அைரக்ளுக்கு அல்லாஹ் ககாடுக்கக்கூடிய ேகுதிகே், அல்லாஹ்  

அைரக்ளுக்கு ககாடுக்கக்கூடிய உயரவ்ுகவே இநே் உலகேத்ில் யாராலும் கே்பவன 

கசய்து பாரக்்க முடியாது. 

 

அல்லாஹ் கசால்கின்ோன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் 

நமக்கு கசால்கின்ோரக்ே். அல்லாஹு ேஆலா கசால்ைோக ரசூல்  ஸல்லல்லாஹு 

அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் கசால்கின்ோரக்ே்: 
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ْت َوََّل أُُذٌن قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اللَُّه أَْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّاِْلَِي َما ََّل َعْيٌ رَأَ  للَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي ا

َعْت َوََّل َخَطَر َعَلى قَ ْلِب َبَشٍر فَاقْ َرُءوا ِإْن ِشْئُتمْ   (- 3005 صحيح البخاري ) { ُأْخِفَي َِلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعُيٍ  َفََل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما}َسَِ

நாவே மறுவமயில் என்னுவைய ஸாலிஹான நல்ல அடிவமகளுக்காக நான் ேயாரிேத்ு 

வைேத்ு இருக்கின்ே அநே் நிஹ்மேத்ுகவே,  அநே் பாக்கியங்கவே, அருை ்ககாவைகவே 

யாருளம அறிநத்ிருக்க மாைை்ாரக்ே்.எநே் கண்ணும் பாரே்த்ிருக்காது. எநே்க் காதும் அவே 

பே்றி ளகைட்ிருக்காது.எநே் மனிேனுவைய உே்ேேத்ிலும் அவேப் பே்றி உண்ைான 

கே்பவன கூை ைநத்ிருக்க கூைாது. 

 

அல்லாஹ் சுபஹானஹு ோலாவுவைய இநே் ஹதீவச  இநே் ைாரே்வ்ேவய கூறிவிைட்ு 

ரசூல் (ஸல்) அைரக்ே் கூறுகிோரக்ே்: 

 

இேனுவைய  உண்வமவய  நீங்கே் பாரக்்க ளைண்டும் என்று கசான்னால் குரஆ்வன 

எடுேத்ு படிேத்ு பாருங்கே். சூரா அஸ் ஸஜ்ோவில் ,அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்:  

 

அைரக்ே் கசய்ே (நே்)காரியங்களுக்குக் கூலியாக நாம் அைரக்ளுக்காக (ேயாரப்டுேத்ி) 

மவேேத்ு வைேத்ிருக்கும் கண் குேிரக்கூடிய (சன்மானே)்வே எைராலும் அறிநத்ுககாே்ே 

முடியாது. (அை்ைேவு ளமலான சன்மானங்கே் அைரக்ளுக்கு ேயாரப்டுேே்ப்பைட்ுே்ேன.) 

(அல்குரஆ்ன் 32 : 17) 

 

அன்பிே்குரியைரக்ளே!அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே அவைைேே்காக நாம் என்ன 

கசய்யளைண்டும்? அல்லாஹு  சுப்ஹானஹு ேஆலா இநே் கபாருேே்ேவ்ே யாருக்கு 

ேருகின்ோன். 

ْم َجنَّاٌت َُتْرِي ِمْن ََتِْتَها اِْلَن ْ ُقْل أَُؤنَ بُِّئُكْم ِِبَْيٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ات ََّقْوا عِ  َرٌة َورِْضَواٌن ِمَن الْنَد َرِّبِِّ ٌٌ ُمَطهَّ َْْوا لَِّه َواللَُّه َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأ

 َبِصٌي بِاْلِعَبادِ 

(நபிளய! மனிேரக்வே ளநாக்கி) நீர ் கூறுவீராக: ‘‘இைே்வேவிை ளமலானகோன்வே நான் 

உங்களுக்கு அறிவிகக்ைா? (இவேைனுக்குப்) பயநத்ு நைக்கிேைரக்ளுக்கு அைரக்ளுவைய 

இவேைனிைேத்ில் கசாரக்்கங்கே் உண்டு. அைே்றில் நீரருவிகே் (கோைரந்த்ு) 

ஓடிகக்காண்ளையிருகக்ும். அைே்றில் அைரக்ே் என்கேன்றும் ேங்கி விடுைாரக்ே். (அங்கு 

அைரக்ளுக்குப்) பரிசுேே்மான மவனவிகளும் உண்டு. இன்னும், அல்லாஹ்வின் 

திருப்கபாருேே்மும் கிவைக்கும். அல்லாஹ் ேன் அடியாரக்வே உே்று ளநாக்குபைன் 

ஆைான். (அல்குரஆ்ன் 3 : 15) 

 55:46  َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ 
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யார ் அல்லாஹ்வை பயநத்ு ைாழ்கின்ோரக்ளோ அைரக்ளுக்கு அல்லாஹ் இரண்டு 

கசாரக்்கங்கவே ககாடுப்பான். (அல்குரஆ்ன் 55 : 46) 

 

ஒரு கசாரக்்கேத்ினுவைய அேவு என்ன கேரியுமா?  

 اِكُب ِِف ِظلَِّها ِماَئَة َعاٍم ََّل يَ ْقطَُعَهاِف اجلَنَِّة َلَشَجَرًة، َيِسُي الرَّ  ِإنَّ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى الُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

 (2550-صحيح البخاري)

ஒரு கசாரக்்கேத்ினுவைய அேவு, அநே் கசாரக்்கேத்ில் இருக்கக்கூடிய அநே் 

கசாரக்்கைாசிக்கு அல்லாஹ் ககாடுக்கக்கூடிய அநே் ளோைை்ேத்ில் இருக்கக்கூடிய,  ஒரு 

மரேத்ினுவைய அேவு. சுபஹானல்லாஹ்! ளைகமாக கசல்லக்கூடிய குதிவரயில் அமரந்த்ு 

ஒருைன் 100 ஆண்டுகே் அநே் மரேத்ின் நிழலில் பயணிேே்ால் கூை, அநே் மரேவ்ே சுே்றி 

ைர நிவனேே்ால் கூை,  நூறு ஆண்டுகே் முடிநத்ு விடும். அநே் மரேத்ின் சுே்ேேவு அைன் 

சுே்றி இருக்க முடியாது. 

 

அறிவிப்பாேர:் சஹ்ல் இப்னு சஃே ்ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, எண்: 6552 

 

சுபஹானல்லாஹ்! எப்படிப்பைை் ைாழ்க்வக! எப்படிப்பைை் இன்பம் பாருங்கே்! அல்லாஹ் 

கசால்கிோன்: பல சுைரக்்கங்கவேக்  ககாடுப்ளபாம். அதிளல நதிகே் ஓடிகக்காண்ளை 

இருக்கும்.அதிளலளய அைரக்ே் நிரநே்ரமாக இருப்பாரக்ே். அங்ளக அைரக்ளுக்கு சுேே்மான 

மவனவிகே் கிவைப்பாரக்ே். குணேே்ால் சுேே்மானைரக்ே். ஒழுக்கேே்ால் 

சுேே்மானைரக்ே். உைலால் சுேே்மானைரக்ே். அதுமைட்ுமா! அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் 

அைரக்ளுக்கு அங்ளக கிவைக்கும். 

 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நாவே மறுவமயிளல கசாரக்்கைாசிகவே ஒன்று 

ளசரப்்பான்.கசாரக்்கேத்ிளல அைரக்ே் ேங்களுவைய இன்பங்கேில் மூழ்கி இருக்கும்ளபாது 

அைரக்வே அவழப்பான். என்னுவைய அடியாரக்ளே! நீங்கே் ைாருங்கே் என்போக. 

 

அல்லாஹ்வுவைய தூேர ்ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் கூறிக ்காைட்ுகின்ோரக்ே்: 

 

அப்ளபாது சுைரக்்கைாசிகே் ஓரிைேத்ில் ஒன்று ளசரக்்கப்பைை்ேே்குப் பிேகு, அல்லாஹ் 

அைரக்வேப் பாரே்த்ு ளகைப்ான்: 

 

ْيَك ْهَل اجْلَنَِّة فَ ي َ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه تَ َباَرَك َوتَ َعاََّل يَ ُقوُل ِِلَْهِل اجْلَنَِّة يَا أَ  الَ ِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ قَ َعْن أَ  ُقوُلوَن لَب َّ

ًدا ِمْن َخْلِقَك فَ يَ ُقوُل أَنَا أُْعِطيُكْم أَْفَضَل ِمْن رَب ََّنا َوَسْعَدْيَك فَ يَ ُقوُل َهْل َرِضيُتْم فَ يَ ُقوُلوَن َوَما لََنا ََّل نَ ْرَضى َوَقْد أَْعطَْيتَ َنا َما لَْ تُ ْعِط َأحَ 

  (6067صحيح البخاري)  َذِلَك فَ يَ ُقوُل ُأِحلُّ َعَلْيُكْم رِْضَواِّن َفََل َأْسَخُط َعَلْيُكْم بَ ْعَدُه أَبًَدا َذِلَك قَاُلوا يَا َربِّ َوَأيُّ َشْيٍء أَْفَضُل ِمنْ 



அல்லாஹ்வின் ப ாருதத்தத்ிற்காக வாழ்வவாம் 

 

13 
 

 

உங்களுக்கு திருப்தியா? நீங்கே் சநள்ோஷம் அவைநத்ு விைட்ீரக்ோ? அப்ளபாது 

கசாரக்்கைாசிகே் கசால்ைாரக்ே். எங்களுவைய முகங்கவே நீ 

கைண்வமயாக்கவில்வலயா! இநே் நரக கநருப்பிலிருநத்ு எங்கவே நீ  

பாதுகாக்கவில்வலயா! இநே் இன்பேத்ின் வீைட்ிளல எங்கவே நீ ேங்க வைக்கவில்வலயா! 

நாங்கே் எப்படி மகிழ்சச்ி அவையாமல் இருக்க முடியும்.அநே் ளநரேத்ிளல அல்லாஹ்  

கசால்லுைான். இவேவிை மகிழ்சச்ியான ஒன்வே நான் உங்களுக்காக மவேேத்ு 

வைேத்ிருக்கின்ளேன் அது என்ன கேரியுமா?  

 

இநே் ைாரே்வ்ேவயக் ளகைை்வுைளன கசாரக்்கைாசிகே் கசால்ைாரக்ே். அல்லாஹ்ளை! 

இவேவிை சிேநே் ஒன்று மகிழ்சச்ியான ஒன்று இருக்குமா? அது என்ன யாரப்பல் ஆலமீன்?  

என்று ளகைப்ாரக்ே். அப்ளபாது அல்லாஹ் கசால்ைான். 

 

இன்வேய தினேத்ில் என்னுவைய மகிழ்சச்ிவய, என்னுவைய திருப்திவய,  என்னுவைய 

சநள்ோஷேவ்ே, உங்கவேக் ககாண்டு நான் திருப்தி அவைநள்ேன் என்பவே உங்கே் மீது 

நான் இேக்கி விைள்ைன்.உங்கவே ககாண்டு நான் முழுவமயாக திருப்தி ககாண்ளைன். 

என்னுவைய முழு கபாருேே்ேவ்ேயும் மகிழ்சச்ிவயயும் உங்கே் மீது நான் நிவேவு 

கசய்துவிைள்ைன்.   

 

இனி நான் உங்கவேக் ககாண்டு அதிருப்தி அவைய மாைள்ைன். உங்கே் மீது நான் 

ளகாபப்பை மாைள்ைன் என்று அல்லாஹ் கசால்லுைான். இநே் அல்லாஹ்வுவைய  

கபாருேே்ேத்ிே்கு முன்போக அல்லாஹ்வுவைய அநே் மகேத்ுைேத்ிே்கு முன்போக 

கசாரக்்கைாசிகே் உவைய மே்வேய இன்பங்கே் எல்லாம் சிறியோக ஆகி விடும். 

இவேேே்ான் அல்லாஹ் கசால்கின்ோன். 

 

அறிவிப்பாேர:் அபூ சயீே ்அல்குேர்ி ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, எண்: 6067 

 

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ம் மிகப் கபரியது என்போக.கசாரக்்க நிஹ்மேத்ுகே் மிகப் 

கபரியது. அநே் கசாரக்்க இன்பங்கேிளல  மிகப் கபரிய இன்பம்  என்ன? அல்லாஹ்வுவைய 

கபாருேே்ம் கிவைகக்ும்.இநே் அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே அல்லாஹ் யாருக்கு 

ககாடுப்பான்?  யார ்அநே் அல்லாஹ்வுவைய  கபாருேே்ேவ்ே ைாழ்க்வகயின் ளநாக்கமாக  

லைச்ியமாக வைேத்ு ைாழ்நே்ாரக்ளோ! அைரக்ளுக்கு அல்லாஹ் ககாடுப்பான். அைரக்ே் 

யார ் கேரியுமா? அைரக்ளுவைய முன் உோரணங்கவே அல்லாஹ் நமக்கு 

வைேத்ிருக்கின்ோன் அன்புக்குரியைரக்ளே! 

 

ைாழ்க்வகயில் இநே் விஷயங்கவே எல்லாம் ஒரு எழுேே்ாகளைா கருேே்ாகளைா மைட்ும் 

நமக்குக் ககாடுக்கவில்வல. இேன்படி ைாழ்நத்ு அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே 

அவைநே்  மக்கவே நமக்கு முன்னுோரணமாக ஆக்கி  அல்லாஹ்  காைட்ுகின்ோன். 
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இன்று கசால்கிோரக்ே் அல்லைா! பல கபயர ் இைேத்ிளல மாரக்க்ேவ்ே பே்றி நீங்கே் 

ளபசினால் இகேல்லாம் நமக்கு சாேத்ியமா? இவே எல்லாம் நம்மால் கசய்ய முடியுமா? 

ஐநத்ு ைக்ே ் கோழுவக, ைருஷம் ஆகி விைை்ால் அல்லாஹ்வுவைய பாவேயில் ஜகாே ்

ககாடுப்பது, ஹஜ்  கசய்ைது, இன்னும் நிவேய அமல்கே்,  காவலயில், மாவலயில், இரவில்,  

பகலில் ஒரு முஸ்லீம் கவைபிடிக்கக் கூடிய அமல்கவே ஒழுக்கங்கவேப் பே்றி 

கசால்லப்பைை்ால் சிலருவைய உே்ேங்கே் யாருவைய உே்ேேத்ில் நயைஞ்சகமாகளமா  

அல்லது ஈமானுவைய பலவீனளமா அல்லது இஸ்லாமிய மாரக்்கேத்ின் தூய்வமளயா குடி  

ககாே்ேவில்வலளயா!இைரக்ே் சவைைவைகிோரக்ே்.  

 

இைரக்ே் அல்லாஹ்வுவைய  கைை்வேகவேப் பே்றி இைரக்ளுக்கு அசச்ுறுேத்ும் கபாழுது 

இைரக்ளுக்கு நிவனவூைை்ப்படும் கபாழுது இைரக்ே் முகம் சுேிக்கிோரக்ே். 

அன்பிே்குரியைரக்ளே! என்ன கசால்கிோரக்ே் இைரக்ே்? இகேல்லாம் இநே் காலேத்ில் 

சாேத்ியமா? இகேல்லாம்  நம்மால் முடியுமா?  நம்ம எல்லாம் சாோரண மக்கே் ஆயிே்ளே! 

என்று கசால்கின்ோரக்ளே! 

 

அன்பிே்குரியைரக்ளே !ஆம் நாம் சாோரண மக்கே் ோன்.ஆனால் எப்கபாழுது உறுதி 

ககாே்கிளோளமா அப்ளபாது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு அவே இளலசாக 

ஆக்குகின்ோன்.அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்: 

ْم َوأَن َُّهْم ِإلَْيِه رَاِجُعونَ الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَن َُّهْم ُمََل  ُقو َرِّبِِّ    

ஆம், மாரக்்கேவ்ே ளபணுைது சிரமமானதுோன். ஆம், மாரக்்கேவ்ே ளபணுைது 

கபரியோகே ்  ோன் ளோன்றும். யாவர ேவிர? யாருக்கு ேவிர?  யாருக்கு  அல்லாஹ்வை 

சநத்ிக்க ளைண்டும் என்ே பயம் இருக்குளமா  யாருக்கு நாவே மறுவமயில் 

அல்லாஹ்விைேத்ில் திரும்ப ளைண்டும் என்ே ககாே்வக உறுதி இருக்குளமா 

அைரக்ளுக்குே ்ேவிர. (அல்குரஆ்ன் 2 : 46) 

 

என்ன கசால்கிோன்? யாருவைய உே்ேேத்ில் ஈமான் பலவீனமாக இருக்கிேளோ! 

யாருவைய உே்ேேத்ில் அல்லாஹ்வின் மீது உே்ே அன்பு ஆழமாகப் பதியவில்வலளயா 

!யாருவைய சிநே்வன மறுவமவயக ்ககாண்டு இன்னும் ைாரே்க்ேடுக்கப்பைவில்வலளயா! 

அைரக்ளுக்கு இநே் மாரக்்கம் கடுவமயாக,  அைரக்ளுக்கு  இநே் மாரக்்கம் கபரியோக 

ளோன்ேலாம்.யாருக்கு அல்லாஹ்வை சநத்ிக்க ளைண்டும்  

 

அநே் நிரநே்ர கசாரக்்கேத்ிளல  அல்லாஹ்விைேத்ிளல  ேனக்கு என்று ஒரு இைம் ளைண்டும் 

என்று நிவனக்கிோரக்ளோ! அைரக்ளுக்கு இநே் உலக ைாழ்க்வக உவைய  சிரமங்களோ,  

இநே் உலக ைாழ்க்வகயுவைய  துன்பங்களோ எதுவும் அைரக்வே ஒன்றும் சரிேத்ுவிைாது. 

மாே்றிவிைாது. மயக்கிவிைாது.  

 

எப்படிப்பைை் உோரணங்கவே அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்: 
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 َوَضَرَب اللَُّه َمَثًَل لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْونَ 

இரண்டு கபண்கவே அல்லாஹ் உோரணமாக கசால்லிக ் காைட்ுகின்ோன்: ஈமானிளல  

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேத்ிே்காக  ைாழ்நத்ு அேே்காக உயிவரக ் ககாடுேே்ைரக்ே். 

பிரஅ்ை்னுவைய மவனவி! எப்படிப்பைை்க ் ககாடுவமகவே சநத்ிேே்ாரக்ே். 

 

கபரிய கல்வல தூக்கி அைரக்ேின் மீது ளபாைட்ுக் ககால்லும்படி  அநே் பிரஅ்ை்ன் 

ேன்னுவைய கூைை்ேத்ிே்கு கைை்வேயிைை் கபாழுது,அேே்கு முன்பு எேே்வன ைவகயான 

ளைேவனகே் அைரக்ே் மீது கபாழியப்பைை்ன. அநே் ளநரேத்ில் எல்லாம் ோங்கிக ்

ககாண்டிருநே் அநே்ப் கபண்மணி அல்லாஹ்வுவைய அன்பிே்காக என்ன கசான்னாரக்ே் 

என்று கேரியுமா?  

 

ேன்னுவைய ஆைச்ி,அதிகாரம், சுகளபாகமான ைாழ்க்வக,அடிவமகவேச ்சுே்றி,எேத்ுவண 

விேமான மாை மாேிவககே், நவககே், ஆபரணங்கே் இநே் எல்லா ைசதியான 

ைாழ்க்வகவயயும் புேக்கணிேே்ாரக்ே். எேே்காக? யாருக்காக? அல்லாஹ்விே்காக! 

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேத்ிே்காக! என்ன கசய்ோரக்ே் கேரியுமா?  

ِن ِل ِعْنَدَك بَ ْيًتا ِِف اجْلَنَّةِ َربِّ ابْ   

அல்லாஹ் நமக்கு குரஆ்னிளல முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் 

அைரக்ளுவைய உம்மேத்ிே்கு கசால்லிக் காைட்ுகின்ோன்.மிகப்கபரிய எதிரி,  

அல்லாஹ்வின் சாபேத்ிே்குரியைன் அநே் பிரஅ்ை்ன், அைனுவைய மவனவி 

அல்லாஹ்வுவைய அன்பிே்காக அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேத்ிே்காக இநே் உலக 

ைாழ்க்வகவய துேநே் ளபாது அல்லாஹ்வுவைய அன்வப அவைய ளைண்டும் என்ே 

குறிக்ளகாளுக்காக  ேன்னுவைய ைாழ்க்வகவயே ் துேநே் ளபாது, அைரக்வே நமக்கு 

உோரணமாக அல்லாஹ் கசால்கின்ோன். 

 

அைரக்ே் கசய்ே துஆ என்ன? அல்லாஹ் உன்னிைேத்ிளல எனக்கு கசாரக்்கேத்ிளல ஒரு 

வீைவ்ைக ் ககாடு!நான் உன்னிைேத்ில் ஒரு வீைவ்ை எதிரப்ாரக்்கிளேன். இநே் உலக 

ைாழ்க்வக எனக்குே ் ளேவையில்வல. அன்பிே்குரியைரக்ளே! அல்லாஹ் நமக்கு 

உோரணமாக கசால்லுகின்ோன். (அல்குரஆ்ன் 66 : 11) 

 

நமக்கு முன்பு ைாழ்நே் நல்ளலாரக்வே, அநே் சஹாபாக்கவே, நமக்கு அனுப்பப்பைை் தூேர ்

முஹம்மது (ஸல்) அைரக்வே அல்லாஹ் நமக்குச ்கசால்கின்ோன். எப்படி ைரண்ிக்கிோன் 

பாருங்கே்.சூரா அல்பேஹ்்  உவைய 29 ஆைது ைசனம்: 

ٌد َرُسوُل اللَِّه  اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  َُۚمَمَّ ارِ  َعَلى َأِشدَّ نَ ُهمْ  ُرََحَاءُ  اْلُكفَّ ًعا تَ رَاُهمْ  ۖ بَ ي ْ ًدا ي َ سُ  رُكَّ  ِف  ِسيَماُهمْ  ْۖبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا جَّ

جُ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ودِ السُّ  ۚ 
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முஹம்மது (ஸல்) அல்லாஹ்வுவைய திருேத்ூேராைாரக்ே். (அைரும்) அைருைன் 

இருப்பைரக்ளும் நிராகரிப்பைரக்ே் விஷயேத்ில் கண்டிப்பானைரக்ோகவும், ேங்களுக்குே் 

மிக்க அன்புவையைரக்ோகவும் இருப்பாரக்ே்.குனிநத்ு சிரம் பணிநத்ு ைணங்குபைரக்ோக 

அைரக்வே நீர ் காண்பீர.் அல்லாஹ்வின் அருவேயும், அைனுவைய 

திருப்கபாருேே்ேவ்ேயும் (எநே் ளநரமும்) விரும்பியைரக்ோக இருப்பாரக்ே். அைரக்ளுவைய 

அவையாேமாைது: அைரக்ளுவைய முகங்கேில் சிரம் பணி(நத்ு ைணங்கு)ைதின் 

அவையாேம் இருக்கும். இதுளை ேை்ோே ்(என்னும் ளைேே)்தில் உே்ே அைரக்ேின் ைரண்ிப்பு. 

இன்ஜீலில் அைரக்ளுக்குே்ே உோரணமாைது: ஒரு பயிவர ஒேத்ிருக்கிேது. அப்பயிர ்

(பசுவமயாகி, ைேரந்த்ு) உறுதிப்படுகிேது. பின்னர,் அது ேடிேத்ுக் கனமாகிேது. பின்னர,் 

விைசாயிகளுக்கு ஆசச்ரியம் ககாடுக்கும் விேேத்ில் (ைேரந்த்ு,) அது ேன் ேண்டின் மீது 

நிமிரந்த்ு நிே்கிேது. இைரக்வேக் ககாண்டு நிராகரிப்பைரக்ளுக்குக் ளகாபமூைட்ும் 

கபாருைட்ு (அநே் நம்பிக்வகயாேரக்வே படிப்படியாக அபிவிருேத்ிக்குக ்

ககாண்டுைருகிோன்). அைரக்ேில் எைரக்ே் நம்பிக்வகககாண்டு நே்கசயல்கே் 

கசய்கிோரக்ளோ, அைரக்ளுக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்வபயும், மகேே்ான கூலிவயயும் 

ைாக்கேிேத்ிருக்கிோன். (அல்குரஆ்ன் 48 : 29) 

 

அல்லாஹ் கசால்கின்ோன்:அநே் சஹாபாக்கவேப் பே்றி அநே் உேே்ம ளோழரக்ே் 

உவைய ைாழ்க்வகயில் உே்ே ஆோரங்கவேப் பே்றி அல்லாஹ்  கசால்லுகின்ோன்: 

 

اِدُقونَ َوانًا َويَ ْنُصُروَن اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك ُهُم الصَّ ُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواِلِِْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمَن اللَِّه َورِضْ لِلْ     

59:8 

ேங்கே் வீடுகவே விைட்ும், ேங்கே் கபாருே்கவே விைட்ும் (அநியாயமாக) 

கைேிப்படுேே்ப்பைட்ு (மக்காவிலிருநத்ு) ஹிஜ்ரே ் கசய்து ைநே் ஏவழகளுக்கும் அதில் 

பங்குண்டு. அைரக்ே் அல்லாஹ்வுவைய அருவேயும், அைனுவைய 

திருப்கபாருேே்ேவ்ேயும் அவையக ் கருதி (ேங்கே் உயிவரயும் கபாருவேயும் தியாகம் 

கசய்து) அல்லாஹ்வுகக்ும் அைனுவைய தூேருக்கும் உேவி கசய்து ககாண்டிருக்கின்ேனர.் 

இைரக்ே்ோன் உண்வமயான நம்பிக்வகயாேரக்ே் ஆைர.் (அல்குரஆ்ன் 59 : 8) 

 

இநே் ைாழ்க்வக, என்னுவைய உயிர,்  என்னுவைய கபாருே், என்னுவைய உைலில்  ஒரு 

ஆே்ேல் இருக்கும் என்று கசான்னால் அது அல்லாஹ்விே்காக!அது அல்லாஹ்வுவைய 

மாரக்்கேத்ிே்கு உேவி கசய்ைேே்காக! அல்லாஹ்வுவைய ரசூலுக்கு உேவி கசய்ைேே்காக! 

 

அன்பிே்குரியைரக்ளே! அநே் உேே்மரக்ே் ேங்களுக்காக ைாழவில்வல. ேங்களுவைய 

இன்பேத்ிே்காக ைாழவில்வல. ேங்களுவைய உலக ைாழ்க்வகயில் எவேயும் 

அவைைேே்காக அைரக்ே் ைாழவில்வல. அைரக்ே் ேங்களுவைய ைாழ்க்வகயில் உே்ே 

அவனேவ்ேயும் ேங்களுவைய கசல்ைங்கோக இருக்கைட்ும், ேங்களுவைய உயிராக 

இருக்கைட்ும், இவை அவனேவ்ேயும் அல்லாஹ்வுவைய  கபாருேே்ேத்ிே்காக,   
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அல்லாஹ்வுவைய அன்பிே்காக, அல்லாஹ்வுவைய தீனுக்கு உேவி கசய்ைேே்காக, 

அல்லாஹ்வுவைய ரசூலுக்கு உேவி கசய்ைேே்காகே ் ோன் அைரக்ே் அவனேவ்ேயும் 

கசலவு கசய்ோரக்ே் என்பேே்கு அல்லாஹுேஆலா அல்குரஆ்னிளல நமக்கு சான்று 

ைழங்குகின்ோன். 

 

நமக்கு  முன் உோரணமாக அல்லாஹ் அைரக்வே ஆக்குகின்ோன்.அைரக்ளுவைய 

ைழியிளல நாம் கசன்ோல் அைரக்ே் எநே் ைழியிளல கசன்ோரக்ளோ அநே் ைழியிளல  நாம் 

கசன்ோல் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கும் அைரக்ளுக்கு ைழங்கிய அநே் 

கபாருேே்ேவ்ே ைழங்குகிளேன் என்று கசால்கின்ோன். அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே 

அவைைேே்கு உண்ைான இலகுைான ைழிவய அல்லாஹ் கசால்கின்ோன். 

اِبُقوَن اِْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواِْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَسا ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ٍن َرِضَي اللَُّه عَ َوالسَّ ن ْ    

யார ் முநத்ியைரக்ே், முேலாமைரக்ே்,  ஹிஜிரேத்ிளல  முநத்ி கசன்று ைநே்ாரக்ே் அல்லைா 

அைரக்ே். அைரக்ளுக்கு உேவி கசய்ே அன்சாரிகே். நல்ல காரியங்கேில் இஹ்ஸான் 

மனேத்ூய்வமயுைளன நல்ல ளநாக்கேத்ுைளன அைரக்வே பின்பே்றியைரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 

9 : 100) 

 

அைரக்வேயும் அல்லாஹ் கபாருநத்ிக் ககாண்ைான்.அைரக்ளும் அல்லாஹ்வைப் 

கபாருநத்ிக் ககாண்ைாரக்ே்.இைரக்ளுக்காக அல்லாஹ்விைேத்ில் கசாரக்்கம் 

காேத்ுகக்காண்டிருக்கிேது. 

 

அன்பிே்குரியைரக்ளே!அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு இநே் ைாழ்க்வகவய  ஒரு முவே 

ோன் ககாடுக்கின்ோன். இரண்டு முவே ைாழ்க்வக அல்ல. கபுரிளல கசன்று நாம் எநே் 

நல்ல அமலும் கசய்ய முடியாது. ஒரு சுப்ஹனல்லாஹ் கசால்ல முடியுமா? நாவே 

மறுவமயிளல கசன்று நன்வமவய ளசகரிேத்ுக் ககாே்ே முடியுமா? இநே் துனியா' ோருல் 

அஃமால் 'அமல்கே் கசய்ைேே்காக ளைண்டி உே்ே இல்லம். இநே் துனியா நாவே 

மறுவமவயே ் ளேடிக ் ககாே்ைேே்காக. மறுவமயினுவைய கசாரக்்கேவ்ே அவைநத்ு 

ககாே்ைேே்காக  அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே அவைநத்ு ககாே்ைேே்காக. 

அல்லாஹ்வுவைய அன்வப அவைநத்ு ககாே்ைேே்காக நமக்கு ககாடுக்கப்பைை் வீடு. 

 

இநே் உலகேத்ிளல நாம் அல்லாஹ்வை ளநாக்கமாகக் ககாண்டு, அல்லாஹ்வுவைய தீவன, 

அல்லாஹ்வுவைய கபாருேே்ேவ்ே ளநாக்கமாகக் ககாண்டு ைாழ்ளைாம் என்று கசான்னால் 

அல்லாஹ்வுவைய மாரக்்கேவ்ே பின்பே்றுைது நமக்கு இலகுைாகிவிடும்.அல்லாஹ்வுவைய 

கைை்வேகவே பாதுகாப்பது நமக்கு இலகுைாகிவிடும்.  

 

யார ் அல்லாஹ்வுவைய ளநாக்கேவ்ே குறிக்ளகாோக ஆக்கவில்வலளயா இைரக்ே் 

அல்லாஹ்வை புேகக்ணிப்பாரக்ே். அல்லாஹ்வுவைய கைை்வேவயப் புேக்கணிப்பாரக்ே். 

நபிவயப்  புேக்கணிப்பாரக்ே்.நபியுவைய ஒழுக்கங்கவே சுன்னேத்ுகவே 

புேக்கணிப்பாரக்ே். 



அல்லாஹ்வின் ப ாருதத்தத்ிற்காக வாழ்வவாம் 
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இைரக்ே் ோன் இநே் இஸ்லாமில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய எதிரிகே். இஸ்லாேத்ிே்குே் 

இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்குே்ே  இஸ்லாமிே்குரிய  எதிரிகே்.அல்லாஹு ரப்புல் 

ஆலமீன் இைரக்வேப் பே்றி குரானிளல அவையாேம் காைட்ுகின்ோன்.இைரக்வே 

'முனாபிக்குகே்' என்று அவையாேம் காைட்ுகின்ோன் இைரக்வே அல்லாஹ் ரப்புல் 

ஆலமீன் நயைஞ்சகே ்ேன்வம உவையைரக்ே் என்று அவையாேம் காைட்ுகின்ோன்.  

 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நம் அவனைவரயும் பாதுகாப்பானாக!அைனுவைய 

கபாருேே்ேத்ிே்காக ைாழ்நத்ு, அைனுவைய அன்பிே்காக ைாழ்நத்ு,  அல்லாஹ் நமக்கு 

நமக்கு ககாடுேத்ிருக்கிே உயிவர,அல்லாஹ்  நமக்கு ககாடுேத்ிருக்கக்  கூடிய அவனேத்ு 

விேமான திேவமகவேயும்,அல்லாஹ் நமக்கு ககாடுேத்ிருக்கக் கூடிய அவனேத்ு 

விேமான கசல்ைங்கவேயும், அைனுவைய பாவேயிளல கசலைழிேத்ு அல்லாஹ்வுவைய 

அன்வப கபாருேே்ேவ்ே அவைைேே்கு அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் எனக்கும் 

உங்களுக்கும் எனக்கும் உங்களுக்கும் உேவி கசய்ைானாக! 

 

ஆமீன் 

 


