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அநறபகம்
சகன புகழும் அல்னரஹ்வுக்கக உரறண. ரங்கள்
அதண புகழ்ந்து, அணறடக உற ககரரற, து
ஆத்ரக்கபறன் லங்கு கதபயும், து மசல்கபறன்
யகதபயும் றட்டும் தரதுகரல் கடுகறகநரம்.
அல்னரஹ் ரயக்கு கர்ற கரட்ட ரடிணரகணர
அத தறதரண றறல் அதத்துச் மசல்ன
ரலும் படிரது. அல்னரஹ் த தறதரண
றறல் றட்டு றட்டரகணர அயக்கு கர்ற
கரட்ட ரலும் படிரது.
க்கத்துக்குரற இதநன் அல்னரஹ்த ற
கய ரயம் இல்தன ன்ய சரட்சற கூயகறகநன்.
அதக்கு இதரக ரயறல்தன. பயம்த்
தற (மல்னல் னரயள அதனகற மல்னம்) அர்கள்
அல்னரஹ்றன் றயத் தூர் ன்யம் அடிரன்
ன்யம் சரட்சற கூயகறகநன்.
இக்கட்டுதறல் இஸ்னரத்தப் தற்நற மதரதுரக
ழும் 40 ககள்றகளும் தல்கய ரர்க்க
அநறஞர்கபறடறயந்து மதற்யக் மகரண்ட அற்யக்
குரற தறல்கதபயும் கசர்த்துள்கபன்.
இக் கட்டுத பனம் இஸ்னரத்த சரற அநறந்துக்
மகரள்பவும், அல்னரஹ், பஸ்லிம்கள், பயம்த்
தற (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்கள், கசு ரர் (அதனயறஸ் மனரம்),
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ஜறயரத், தனர றயம், மதண்கள் கதரன்ந
றங்கள் சம்தந்ரக இஸ்னரத்றன் மகரள்தக
ன்ண? ன்ய உங்கள் சறந்தணறல் ழும்
ககள்றகளுக்கு றபக்கம் கறதடக்க படியும்.
ரயக்மகல்னரம் அல்னரஹ் கர்ற கரட்டி அயள்
புரறந்ரகணர அர்கள் றறல் ம்தயும்
அதத்துச் மசல்ரணரக.

1. இஸ்னரம் ன்நரல் ன்ண?
இஸ்னரம் ன்ந ரர்த்த சரந்ற, சரரணம்,
றம்ற ற்யம் கலழ்தடில் ன்ய மதரயள் தடும்.
சரந்ற ன்நரல், உங்களுக்குள், உங்கள் சுற்நரட
லுடன் சரந்றயுடதம், சரரணத்துடதம்
ரழ்ர கும். கலழ்தடில் ன்தது, இதநணறன்
கட்டதபக்கு கலழ்தடில் ஆகும். இதண சுயங்கக்
கூயரறன் இதநணறன் கட்டதபக்கு கலழ்
தடிந்து சரந்றயுடன் ரழ்து ன்ய மதரயள்
தடும்.
இன் மதர் குநறப்தறடுது கதரன்ய, லறரண
கணரதரத் தயும், அணடிப்ததடறனரண எய
ரழ்க்தக பதநதயும் குநறப்தறடும் இது எய
அபூர்ரண ரகும். யூர்கள் இணத்றலியந்து
யூ ம் அன் மதத மதற்நது. கசு
கறநறஸ்துறன் மதரறல் கறநறஸ் ம் அதக்கப்
தட்டது. மகௌ புத்ரறன் மதரறல் புத் பம்,
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இந்து ற லத்றல் கரன்நறரல் இந்து பம்
அப் மதர்கதப மகரண்டு அதக்கப் தட்டண.
ஆணரல், இஸ்னரம் ன்ந தூதுத்றலியந்து
பஸ்லிம்கள் ன்ந மதத க்கள் மதற்நணர்.
ஆணரல் பயம்றன் த்ர்கள் ன்ய
பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
ன்தரறன் கதரதணகதப தறன்தற்யம் க்கதப
அதக்க படிரது.

2. அல்னரஹ் ன்நரல் ரர்? தற ன்தர்
ரர்?
அபு மரறறல் அல்னரஹ் ன்ந ரர்த்த ‘எய
இதநன்” ன்தத குநறக்கும். அல்னரஹ்
ன்நரல் பஸ்லிம்கபறன் இதநன் ன்ய
மதரயள் தடரது. அகண சகனற்தநயும் ததடத்து
அற்தந தரறதரனணம் மசய்யும் கரத்ரல்
ததடக் கப் தட்ட அதணத்துக்கும் அகண
இதநணரரன்.
அகறனங்கதபயும் அற்நறல் உள்ப சகனற்தநயும்
ததடத் இதநன், ணறர்கதப க்கு
கண்டிரய ரழும் தடி தக றடறல்தன.
ரநரக, ணற இணத்றலியந்க ற்தண்புகள்
உள்ப ணறர்கதப கரனத்துக்குக் கரனம், ல்னர
சபகத் றலும் உயரக்கறணரன். தறரர்கள் ண
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அதக்கப் தட்ட அந் உத்ர்கள் து
சபகத்துக்கு கர் ற கரட்டிணரர்கள். “இதநன்
எயன். அதண ரத்றம் றதடுங்கள். உனகறல்
சரரணரக ரழுங்கள்.” ன்ய கதரறத்ரர்கள்.
அர்கள் கரட்டி றகள் ங்கபரகறண. அர்க
பறன் கதரதணகள் ப் புத்கங்கபரறண. அந்
றறல் ந் இப்ரயறம், ரவூத், பமர, ஈமர
கதரன்ந தறரர்கள் அதணயம் உத்ர்ககப.
அர்களுல் பயம்த் தற இயறரக ந்ரர்கள்.

3. அல்னரஹ் ம்த கதரன்ந கரற்நம்
உள்பணர?
இல்தன. அல்னரஹ் சம்பூர்ரணன். அணது
ததடப்புகதப கதரல் அன் இல்தன.
அல்னரஹ்த தற்நற, அல்னரஹ் கூநறதகதப
ற கனறகரக எய பஸ்லிம் எய கதரதும்
கூயறல்தன. அல்னரஹ் சம்பூர்ரணன்.
றகவும் அபூர்ரணன்.

4. கஅதர ன்நரல் ன்ண?
கஅதர ன்தது க்கம் புரறயும் இடரகும்.
ரன்கரறம் யடங்களுக்கு பன் தறகபரகற
இப்ரயறம், அர் கன் இஸ்ரறல் ஆகற
இயயக்கும் அதண கட்டும்தடி இதநன்
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ஆதறட்டரன். ஆம் தற பன் பனரக
கட்டிரக அகணகர் ம்பும் அத்றரத்றன் லது
கயங்கட்கதப மகரண்டு இக் கட்டிடம் லண்டும்
கட்டப் தட்டது. இந் இடத்த ரறசறக்க யரய
க்களுக்கு அதப்பு மகரடுக்கும் தடி இதநன்
இப்ரயறம் தறக்கு கட்டதபறட்டரன்.
இப்ரயறறன் அதப்புக்கு தறனபறக்கும் யரஜற
தம் ரத்றரலகர்கள் இன்யம் அங்கு ரத்றத
மசய்யும் கதரது, “இதநர! உன் கசதக்கரக
(உள்கபரம்)” ன்ய கூயரர்கள்.

5. பஸ்லிம் ன்ய அதக்கப் தடுதர்
ரர்?
“பஸ்லிம்” ன்ந ரர்த்தறன் மதரயள்
இதநணறன் கட்ட தபக்கு அடிதறயும் எயன்
ன்தரகும். “க்கத்துக்கு உரறன் இல்னரஹ்
தத் ற கய ரயறல்தன. கலும் பயம்த்
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்) அல்னரஹ்
றன் றயத் தூரரர்” ன்ய உயற கூயன்
பனம் இது தடமதயகறநது. தந் அடிப்ததடறல்
கரக்கும் கதரது, அல்னரஹ்றன் கட்டதபக்கு சு
றயப்தத்துடன் அடிதறயும் யம்
பஸ்லிரரர். இன்தடி, பயம்த்
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
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அர்களுக்கு பன் ரழ்ந் தறகள் அதணயம்
பஸ்லிம்கள் ன்ய கயப் தடுரர்கள். பமர,
கசு (அதனயறஸ் மனரம்) ஆகறகரயக்கு லண்ட
கரனத்துக்கு பன் ரழ்ந் இப்ரயலம் (அதனயறஸ்
மனரம்) தற்நற “அர் யூகர, கறநறஸ்கர
இல்தன. ஆணரல் அர் எய பஸ்லிம் ஆரர்”
ன்ய குர்ஆன் மபறரக குநறப்தறடுகறநது.
கரம், அர் இதநணறன் கட்டதபக்கு
அடிதறந்ரரர். இன் தடி அல்னரஹ்றன்
கட்டதபக்கு எயகதரதும் அடி தறரது ரழும்
பஸ்லிம்கள் இயப்தது கதரல், ம்ரல் இன்ந
அபவு இஸ்னரற பதநறல் ர பற்சறக்கும்
பஸ்லிம்களும் இயக்கற
நரர்கள். பஸ்லிறன்
ரழ்க்தககர, எழுக்ககர துவும் இல்னரது,
பஸ்லிம் மதரறல் டரடும் சறனத ரத்றம்
தரர்த்து இஸ்னரத்த தடகதரட படிரது. ந்
அபவுக்கு எயர் அல்னரஹ்றன் கட்டதபக்கு
அடிதறந்து டக்கறநரகர, அந் அபவுக்கு அர்
பஸ்லிரக இயப்தரர்.

6. பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற
மல்னம்) ன்தர் ரர்?
சுயக்கரக கூநறணரல், பயம்த் (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அகதற ரட்டின், க்கர
ன்ந கரறல் கறநறஸ்துவுக்குப் தறன் 570ம் யடம்
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உர் ககரத்றத்றல் தறநந்ரர். அன்ணரது ம்சம்
தற இப்ரயறம் (அதனயறஸ் மனரம்) அர்க பறன்
தந்ணரகற தற இஸ்ரறல் (அதனயறஸ்
மனரம்) பல் ஆம்தரகறநது. பயம்து
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்) தறநப்தற்கு
பன்ணக அது ந்த அப்துல்னரஹ் இநந்து
றட்டரர். அன்ணரர் தறநந்து ஆய றல் ரரயம்
இநந்து கதரணரர். அன்தந சபக க்கத்றன்
தடி ஆம்தத்றல் மசறலித் ரறடம் பர்ந்
பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
தறன்ணர் தரட்டணரலும், சறத்ப்தரறணரலும்
பர்ந் கரத்ரல், பதநரக தரடசரதன
மசன்ய கல்ற தறன றல்தன. இபம் றகனக
கர்த, எழுக்கம் கதரன்ந ற் தன்புகளுக்கு புகழ்
மதற்ந அர், தனக் குதகறல் றரம் புரறயும்
தக்கத்தயும் மகரண்டியந்ரர். அது 40
றல் ஜறப்ரலல் ன்ந ரணர் அர் பன்
கரன்நற கதரது, தறத்துபம் மகரடுக்கப்
மதற்நரர். அன் தறன் 23 யடங்களுக் கும்
கனரக இதந சணங் கள் அயக்கு
இநக்கப்தட்டண. அத என்ய றட்டப்தட்டு,
குர்ஆன் ன்ய அதக்கப் தடும் அப்புத்கத்த
இதநணறன் இயற ரர்த்தரக பஸ்லிம்கள்
கயதுகறன்நணர். வ்ற ரற்நத்துக்கும்
ஆபரகரல், ஆம்தத் றல் இநங்கற அக
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உயறல் இன்யம் தரதுகரக்கப் தட்டு யம்
குர்ஆன், ணக்கு பன் இநக்கப்தட்ட மௌரத்,
கலம், தததறள் ஆகற தத கங்கபறல் உள்ப
உண்தகதப உயறப் தடுத்துகறன்நது.

7.

பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற

மல்னம்) அர்கள் தறரகவும்
இதநணறன் தூரகவும் வ்ரய
ஆணரர்?
ணது 40து றல் பயம்து (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் தன குதகறல்
றரணத்றல் இயக்கும் கதரது, பனரது இதந
சணத்த ஜறப்ரலல் ன்ந னக்கறன் பனம்
மகரடுக்கப் மதற்நரர். அன் தறன் 23
யடங்கபரக இநக்கப்தட்ட இதந சணங்கள்
குர்ஆன் ன்ய அதக்கப் தடுகறநது.
ஜறப்ரலல் (அதனயறஸ் மனரம்) கூநற
ரர்த்தகதப க்களுக்கு தரரணம் மசய்து
இதநன் அநறறத் உண்தத க்களுக்கு
கதரதண மசய் ஆம்தறத்வுடன், அன்ணரயம்,
அத தறன்தற்நற சறநற கூட்டத்றணயம்
மகரடூரண துன்தத்துக்கு ஆபரக்கப் தட்டணர்.
இப்தடிரண துன்தங்கள் ரங்க படிர அபவுக்கு
அறகரறத் கதரது, 622 யடம் ரம் சறத்
இடத்த றட்டு லங்கற தூரண இடத்றல் மசன்ய
10

குடிகயம் தடி இதநன் உத்றட்டரன்.
க்கரத றட்டு மபறகநற சுரர் 260
தல்களுக்கப்தரல் உள்ப றணர கயக்கு மசன்ந
இச்சம்தம் யறஜ்ர அல்னது இடம் மதர்ல் ண
அதக்கப்தடுகரடு, பஸ்லிம்கபறன் யட
ஆம்தத்த குநறப்தறடுகறநது.
தன யடங்கபறன் தறன்பு, தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்களும் அன்ணரத தறன்
தற்நறர்களும் லண்டும் க்கர கயக்கு
மற்நறயுடன் றயம்தற யம் ரய்ப்பு கறதடத்து.
அச் சந்ர்ப்தத்றல், து றரறகள் அதணதயும்
ன்ணறத்து க்கரறல் இஸ்னரத்த உயறரக
ஸ்ரதறக்க அரல் படிந்து. தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் ணது 63ம்
றல் மய்ற கதரது அகதற ரட்டின்
மதயபறனரண தகுறகள் பஸ்லிம்கபரகறறயந்
ணர். அன்ணரது த்றன் தறன் எய தற்நரண்டு
கரனத்துக்குள், கற்கறல் ஸ்மதறன் பல், கறக்கறல்
உள்ப சலணர த இஸ்னரம் தறது.

8. பஸ்லிம்கள் பயம்து தற
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்கதப ங்குகறநரர்கபர?
11

இல்தன. பயம்த் (சல்) அர்கதபகர அல்னது
கய ந் தறதகர பஸ்லிம்கள்
ங்குறல்தன. ஆம், தயள, இப்ரயறம்,
ரவூத், சுதனரன், பமர, ஈசர (அதனயறபஸ்
மனரம்) உட்தட ல்னர தறரர்கள் லது
பஸ்லிம்கள் றசுரசம் மகரண்டுள்பரர்கள்.
பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்கள் தறரர்கபறல் இயறரக ந்ர் ன்ய
பஸ்லிம்கள் றசுரசம் மகரண்டுள்பரர்கள்.
ங்குற்குத் குறரணன் அல்னரஹ்
எயன் ரத்றக, கய ந் ணறதணயும்
ங்கக் கூடரது ன்தது பஸ்லிம்கபறன்
ம்தறக்தகரகும்.

9. குர்ஆன் ன்தது ன்ண?
ஜறப்ரலல் (அதனயறஸ் மனரம்) பனம், பயம்து
தற (மல்னல்னர யள அதனயற மல்னம்)
அர்களுக்கு அயபப்தட்ட அல்னரஹ் றன்
ரர்த்தகள் அடங்கற தறகடு குர்ஆன் ஆகும்.
அதண பயம்து (மல்னல்னரயள அதனயற
மல்னம்) அர்கள் ணப்தரடம் மசய்து ணது
சகரதரக்களுக்கும் கற்யக் மகரடுத்து அர்கள்
பனம் ழுச் மசய்ரர்கள். தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கபறன் ரழ்
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ரபறகனக ழுத்ர பர்கள் அதண லண்டும் சரற
தறத தரர்த்ரர்கள். கடந் தன தற்நரண்ட
கரனத்றல், 114 சூரக்கதப மகரண்ட குர்ஆணறல்
எய ரர்த்தகதம் ரநறல்தன. இன்
கரரக 14 தற்நரண்டுகளுக்கு பன்ணரல்
பயம்து (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்களுக்கு இநக்கற தக்கப்தட்ட குர்ஆன்
ல்னர தகறலும் எப்பு இதற்ந,
அற்புரண சணங்கதபக் மகரண்டுள்பது.

10.

குர்ஆன் தணப் தற்நற கூயகறநது?

இயறரக இநக்கற தக்கப்தட்ட அல்னரஹ்றன்
ரர்த்தக பரகற குர்ஆன் பஸ்லிம்கபறன் இதந
றசுரசத்துக்கும், ரழ்க்தகக்கும் அடிப்ததடரக
அதந்துள்பது. ணற இணத்துக்கு கதரண
ல்னர றங்கதபப் தற்நறயும் குர்ஆன்
குநறப்தறடுகறநது. புத்ற, ககரட்தரடுகள், க்க
றதரடுகள், சட்டங்கள் ன்தண இறல்
அடங்கறயப்தறதம், இன் அடிப்ததட கயப்
மதரயள் இதநதக்கும் அணது ததடக்களுக்கும்
இதடறல் உள்ப உநகரகும். அக கதபறல்
கர்தரண சபகத்துக்கும், ணறணறன் எழுக்க
ரண டத்தக்கும், றரரண மதரயபரர
பதநக்கும் கதரண றபதநகதப குர்ஆன்
கரட்டுகறநது.
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11. இதண ற புணறரண கய
தல்களும் உண்டர?
ஆம். அது சுன்ணர ணப்தடும் தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கபறன் ரழ்க்தக
பதநகளும், அநறவுதநகளும் பஸ்லிம்களுக்கு
மகரடுக்கப் தட்ட இண்டரது றகரட்டல்
கபரகும். யலஸ் ன்தது, தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் து ரழ்
ரட்கபறல் கூநற, மசய், அதற மகரடுத்
ம்தகரண தர்கள் பனம் அநறறக்கப் தட்ட
றங்கபரகும். சுன்ணரறன் லது ம்தறக்தக
தப்தது இஸ்னரத்றன் அடிப்ததட
இதநறசுரசத்றல் எய அங்கரகும்.
தற (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்கபறன் யலஸ் கபறலியந்து சறன
உரங்கள்.


ற்நர்கள் லது கயத கரட்டரர் லது
அல்னரஹ் கயத கரட்ட ரட்டரன்.



ரன் றயம்புத ன் சககரதக்கும் (கறதட
க்க கண்டு மண) றயம்பும் த லங்கள்
உண்தறல் றசுரசம் மகரள்பறல்தன.



தனபள்பன் ன்தது அடுத்தண அடித்து
வீழ்த்துதன் அல்ன. அறக ககரதரண
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சந்ர்ப்தத்றலும் ன்தண அடக்கறக் மகரள்தன்
ரன் உண்தறனக தனபள்பன். (புகரரற,
பஸ்லிம், றர்றற, தறயகற ஆகறகரர்
அநறறத்ரர்கள்.)

12.

இஸ்னரம் ரன் உண்தரண ம்

ண ரம் அநறது ப்தடி?


இதநணரகற அல்னரஹ் எயன்,
இதற்நன், தரறபூர்ரணன் ன்ய
உயற தடுத்தும் எக ம் இஸ்னரம்
ரத்றக.



அல்னரஹ்த ரத்றம் ங்க கண்டும்
ன்ய கூயம் எக ம் இதுக. இறல் கஜசு
வுக்ககர, சறதனகளுக்ககர, ரணர்களுக்ககர
ங்குற்கு இடறல்தன.



என்யக்மகரன்ய பநன்தடும் சணங்கள்
குர்ஆணறல் இல்தன.



றஞ்ஞரணம் சம்தந்ரண உண்தகள் 1400
யடங்களுக்கு பன்தறயந்க குர்ஆணறல்
அடங்கறயுள்பண. இவ்ரய 1400
யடங்களுக்கு பன் ழுப்தட்ட றஞ்ஞரணம்
சம்தந்ரண உண்தகதப இன்யம்
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றஞ்ஞரணறகள் கண்டு தறடிக்கறநரர்கள். குர்ஆன்
கூயம் இவ்றதங்கள் றஞ்ஞரணத்துக்கு
ரற்நரக இல்தன.


குர்ஆதண கதரன்ய இன்தமரய ததன
மகரண்டு யம் தடி உனகத்துக்கு அல்னரஹ்
சரல் றடுகறநரன். ணறணரல் அப்தடி
மரன்தந மசய்படிரது ன்யம் அல்னரஹ்
கூயகறநரன்.



சரறத்றத்றல் மதயம் மசல்ரக்கு ததடத்
ணறர் பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற
மல்னம்) அர்ககப. பஸ்லிம் அல்னர எய
ணறரல் ழுப் தட்ட “சரறத்றத்றல் மதயம்
மசல்ரக்கு ததடத் 100 ணறர்கள்.” ன்ந
தலில், பல் ஸ்ரணத்த பயம்த்
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்) அர்கள்
மதற்யக் மகரண்டரர்கள். கஜசு ரயக்கு
கறதடத்து பன்நரது ஸ்ரணக. இங்கு கஜசு
ரயம் அல்னரஹ்ரல் அதப்தப் தட்ட எய
தூக ன்தத கணத்றல்மகரள்பகண்டும்.
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13.

இஸ்னரம் தண ங்கதப

றக்கறநர?
“ரர்க்கத்துகரக உங்ளுடன் றர்த்து கதரரடர
லும், உங்கள் இல்னங்கபறலியந்து உங்கதப
மபறகற்நரலும் இயந்ரர்ககப அத்தக
கரயக்கு லங்கள் ன்த மசய்தயும், அர்கள்
தரல் லங்கள் லரக டந்துக் மகரள்தயும்
அல்னரஹ் உங்களுக்கு டுக்கறல்தன. அல்னரஹ்
லறயுடன் டந்துக் மகரள்தர்கதப
கசறக்கறநரன்.” குர்ஆன் 60 - 8
“ரர்க்கத்றல் த்தக றர்ப்தந்பம் இல்தன.”
குர்ஆன் 2– 256
சறயதரன்த இணத்துக்கு மகரடுக்கப்தட்ட
றகட சலுதக கதப தரதுகரப்தது இஸ்னரத்றன்
எய கடத ன்தரல் இஸ்னரற ரடுகபறல்
பஸ்லிம் அல்னர க்கத் னங்கள் மசறத்து
பர்ந்ண. ற்தந ங்கதப இஸ்னரம் றத்து
அதறத் சம்தங்கள் தற்நற சரறத்ம் றதந
சரன்ய தகர்கறன்நது. உர் (லி) 634 ம் யடம்
மஜயசனம் கயக்குள் மற்நறயுடன் தறகசறத்
கதரது அங்குள்ப அதணயக்கும் மதரது
ன்ணறப்பு மகரடுத்து அங்கு ரழ்ந் அதணத்து
சபகத்ற ணயக்கும் ங்கள் ங்கதப மரடர்ந்து
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றதடும் சுந்றத் தயும் மகரடுத்ரர். ஸ்தரணற
கசத்த ஆட்சற மசய் பஸ்லிம் ன்ணர்கள்
ரட்டு க்களுக்கு அர் ங்கதப
அதஷ்டிக்கும் சுந்றத்த மகரடுத்
கரத்ரல் யூர் சபகத்றன் மதரற்கரனம் ணக்
கயப்தடும் யுகம் பஸ்லிம் ன்ணர்கள் ஆட்சறறன்
கலழ் பர்ச்சறதடந்து.
அது ரத்றன்நற, பஸ்லிம் அல்னர சறய
தரன்தறணர், ங்கபது சபக குடும்தச் சட்டத்றன்
அடிப்ததடறல் க்கறதட றனரண க்குகதப
டத்வும் அர்களுக்கு இஸ்னரற சட்டம்
இடபறத்து.

14. இஸ்னரத்துக்கும் கறநறஸ்
த்துக்கும் றத்றரசரண ஆம்தங்கள்
உள்பணர?
யூ த்துடன் கசர்ந்து, இவ்றய ங்களும்
அற்நறன் பனகர்த்ரரகற இப்ரயறம்
அதனயறஸ் மனரம் அர்கபறடறயந்து ஆம்தர
கறன்நண. இப்ரயறறன் பத் கன் இஸ்ரற
லின் சந்றறல் பயம்த் தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்களும், இண்டரது
தந்ன் இஸ்யரக் (அதனயறஸ் மனரம்) றறல்
பமர (அதனயறஸ் மனரம்), ஈமர (அதனயறஸ்
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மனரம்) ஆகற இயயம் கரன்நறணரர்கள். இன்ய
க்கர ண அதக்கப்தடும் கத்றல் இப்ரயறம்
(அதனயறஸ் மனரம்) கஅதர ன்நதக்கப்தடும்
கட்டிடத்த அதத்ரர். பஸ்லிம்கள் அல்னரஹ்
த மரழும் கதரது, அன் தக்கம் பகம்
றயம்புரர்கள்.

15.

கஜசு ரர் (அதனயறஸ் மனரம்)

தற்நற பஸ்லிம்கபறன் கயத்து ன்ண?
கஜசு ரர், அன்ணரயதட புணற அன்தண
ர்ம் (அதனயரஸ் மனரம்) ஆகறகரத தற்நற
பஸ்லிம்கள் றகவும் உர்ரக கயதுகறநரர்கள்.
ந்த இல்னரல், கஜசு ரர் றகவும் அற்புரக
தறநந்ரக குர்ஆன் உயறரக கூயகறநது.

“றச்சரக அல்னரஹ்றடம் ஈசரவுக்கு உரம்
ஆபதட உரத்தப் கதரன்நக. அத
(ண்ரல்) ததடத்து தறன் ‘ஆகுக’ ன்ய
கூநறணரன். அர் ஆகறறட்டரர்.” குர்ஆன் 3-59.
தறரண அயக்கு அகணக அற்புங்கள்
மகரடுக்கப் தட்டண. அற்யள் ன் ரறன்
புணறத்த்துத்தப் தற்நற தறநந்வுடன் கதசற
அற்புபம் அடங்கும். குயடர்கதப,
கரரபறகதப சுகப்தடுத்றது, றத்த
உறர் மகரடுத்து ழுப்தறது, கபற ண்ரல்
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தநதகள் மசய்து அதகதப தநக்கக் மசய்து,
ல்னரற்தநயும் றட அர் மகரண்டு ந்
மசய்ற றக பக்கறரணரகும். அன்ணரர் இதந
தூர் ன்தத உயறப் தடுத்துற்கு
இவ்ற்புங்கதப அல்னரஹ் அன்ணரயக்கு
மகரடுத்ரன். அன்ணரர் சறலுதறல் அதநப்
தடறல்தன ணய குர்ஆன் கூயகறபது. (சூர
ர்ம்.)

16.

அல்னரஹ்த கண்கபரல் தரர்க்ககர,

கரரல் ககட்ககர, மரடகர, தககர,
உயசறக்ககர, கற்ததண மசய்கர படிர
கதரது அதண றசுரசம் மகரள்து ப்தடி?
பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்கள் கற்யக் மகரடுத் றங்கபறன்தடி,
அல்னரஹ்த எயயம் இவ்வுனக ரழ்றல்
கண்ரல் கண்டறல்தன ன்ய க்குத் மரறயும்.
து அநறதக் மகரண்டு அல்னரஹ்வுடன் ந்
தகறலும் மரடர்பு மகரள்பவும் படிரது.
ஆணரல் து ம்புனன்கள், தகுத்நறவு
ஆகறற்தந உதகரகறத்து இந் தறதஞ்சம்
சுரக உண்டரகறறயக்க படிரது ன்தத
புரறந்துக் மகரள்ளுரய இஸ்னரம் ம்த
அதக்கறநது. ரகதம் எயர் அதணத்துக்கும்
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உயம் மகரடுக்கவும், அன் தறன் அதகளுக்கு
அதசவுகள் மகரடுக்கவும் கண்டும். இதண
மசய்து து சக்றக்கு லநற எய றரகும்.
ணறதம் ம்ரல் அந் உண்தத புரறந்துக்
மகரள்ப படியும்.
ஏறத்றன் அதக கர அதண தந்
ஏறதண தரர்க்க கண்டுர? அக கதரன்ய,
ஏறன் தத ரம் கரறல் கரரகன
ஏறங்கதப தரர்க்க படியும் கதரது, அண்ட
சரசங்கதப ததடத் அல்னரஹ்த கண்ரல்
தரர்க்கரல், (மரடரல், கரரல் ககட்கரல்)
ம்தறக்தக மகரள்ப படியும்.(1)

17.

இஸ்னரத்றன் தூண்கள் ன்ண?

இஸ்னரத்றல் ந்து தறரண தூண்கள் உள்பண.
1.

ஈரன் தம் க்குத்துக்குரறன் ஏய
இதநன் ன்யம் பயம்த் (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அந் இதநணறன் தூர்
ன்யம் ம்தறக்தக தத்ல்.

1. எய ரதபக்கு றதநகற்ந கண்டி
சனரத்.(மரழுதக)
3.

யடத்றல் ரன் ரம் கரன்பு கரற்நல்

4.

தகளுக்கு மகரடுக்க கண்டி சகரத் ரற.
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5.

உடல் லிதயும் த சறயும் உள்ப
ணறர்கள் க்கரவுக்கு யஜ் ரத்றத
மசய்ல்.

எய கட்டிடத்றன் ல்னர தூண்களும் உத்றலும்,
தனத்றலும் எக அபறல் இயந்ரல் ரன்,
கட்டிடத்துக்கு கதரண உயபம், அதப்பும்
சரறரக ற்தடும். எயர் யஜ்தஜ ரத்றம்
றதநகற்நற கட்டர மரழுதக, கரன்புகதப
தகறட படிரது. தூன்கள் ரத்றம் றற்கும் எய
கட்டிடத்த கற்ததண மசய்து தரயங்கள். அதண
கட்டிடம் ண யம் அதக்கரட்டரர்கள். அது
கட்டிடரற்கு அற்கு எய கூத கத.
அற்கு சுர்கள், கவுகள், ஜன்ணல்கள்
கதப்தடு கறன்நண. அக கதரன்ய,
இஸ்னரத்றலும் கர்த, உண்த, உயற கதரன்ந
அகணக ற்தன்புகள் உள்பண. அணரல் எய
பஸ்லிரற்கு இஸ்னரத்றன் ந்து தூண்கதப
தறன்தற்ய துடன், ணறதக்குரற உர்ந்
ற்தண்புகளும் இயக்க கண்டும். அப்தடி
இயந்ரல் ரத்றக கட்டிடம் பழுத அதடந்து
அகரகத் கரன்யம்.

18.

இஸ்னரத்றல் க்கத்றன் கரக்கம்

ன்ண?
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இஸ்னரத்றல் க்கத்றன் கரக்கம் இதநச்சத்
கரடு ரழ்ற்கக. இன் கரரக, க்கம்
ணப்தடும் மரழுதக, கரன்பு, சகரத் தம் த
ரற கதரன்ந அதணத்தும் இதநச்சம் ணப்தடும்
றதனத அதடன் கரக்கத்றகனக
தடமதயகறன்நண. ஆதகரல் எயர்
இதநச்சம் ன்தம் றதனத அதடயும் கதரது,
இவ்வுனக ரழ்றல் சறந்தணறலும், மசலிலும்
உர்ந் றதனத மதற்ய இவ்வுனகறலும், ய
உனகறலும் மதயம் ன்தகதப கடிக் மகரள்ளும்
ரய்ப்தத மதற்யக் மகரள்ரர்.

19. த்றன் தறன் ரழ்த
பஸ்லிம்கள் ம்புகறநரர்கபர?
அல்னரஹ் றகவும் லரணன், அகர கதரல் ன்
லத்த மபறரக கரட்டுகறநரன். எவ்மரயயம்
து மசல்களுக்கு மதரயப்மதடுக்க கண்டி
பதநத அன் அதத்துள்பரன். ற்
கரரறங்கதப மசய்தர்களுக்கு அற்யக்குரற
மகுற உண்டு. அது கதரன்கந தறத
மசய்தர்களுக்கு அற்யக்குரற ண்டதணயும்
உண்டு. அன்தடி சுர்க்கத்தயும், கத்தயும்
அகண ததடத்ரன். அற்யக்குள் அதறக்கப்
தடுற்கு றதந்தணகள் உள்பண. இவ்வுனக
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ரழ்வு ற்கரலிகரணது ண பஸ்லிம்கள்
றசுரசறக்கறநரர்கள். இவ்வுனக ரழ்க்தக எய
தரலட்தசரகும், இறல் ரம் மற்நற மதற்நரல்
சுர்க்கத்றல், உத்ர்கபறன் த்றறல்
ன்மநன்யம் றந்ரக ரக் கூடி தரக்கறம்
க்கு கறதடக்கும்.

20.

இதந ம்தறக்தக இல்னரர்கபறன்

ற்மசல்கள் வீணரகறப் கதரகறன்நணர?
இல்தன. “ணக ர் ஏர் அடபவு ன்த

மசய்ரகர அர் (யதறல்) அன் ததண
கண்டு மகரள்ரர். கலும், ர் எய அடபவு
லதத மசய்ரகர அர் (யதறல்) அ(ன்
த)தண கண்டு மகரள்ரர்.” (குர்ஆன் 99; 7,8
சணங்கள்.)
இதந ம்தறக்தக இல்னர க்களும் ற்கரரறங்
கதப மசய்ரல் அர்கள் இவ்வுனக ரழ்க்தகறல்
ற்கரரறங்களுக்கு உரற மகுறத மதற்யக்
மகரள்ரர்கள் ன்தது இன் மதரயபரகும். அக
கத்றல் ற்கயங்கள் மசய்ர்கள் பஸ்லிரக
இயந்ரல், அர்களுக்கு இவ்வுனகறல் மகுற
கறதடப்தது ரத்றன்நற, ய உனகறலும் மகுற
மகரடுக்கப் மதயரர்கள். ப்தடிரறதம்,
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இயறத் லர்ப்பு அல்னரஹ்வுக்கக உரறது. (குர்ஆன்
2; 62.)

21.

பஸ்லிக்கபறன் உதட சம்தந்ப்தட்ட

றற ன்ண?
ல்னர சந்ர்ப்தங்கபறலும் கண்றத்த
கதடதறடிக்கும் தடி இஸ்னரம் அழுத்ரக
கூயகறநது. யம் கர இச்தசறன் சறன்ணரகக்
கயப்தடக் கூடரது. உடலுயப்புகதப மபறரக
டுத்துக் கரட்டும் பதநறல் அர்களுதட
ஆதடகள் றகவும் மல்லிரககர, றகவும்
இயக்கரணரககர இயக்க கூடரது ண
ஆண்கள், மதண்கள் இய தரனரயக்கும் மதரதுரண
றபதநகள் உண்டு. ஆண்கள் குதநந் தட்சம்
து பங்கரல் பல் மகரப்புழ் த தநக்க
கண்டும். மதண்கள் து பகம், தககள் ற
உடம்தறன் தண தகுறகதப தநக்க கண்டும்
ன்தது இஸ்னரற றறரகும்.

22.

பஸ்லிம்கபறன் உவு தற்நற

தடகள் ன்ண?
தன்நற இதச்சற, தன்நறத பனப்மதரயபரகக்
மகரண்ட உவுகள், அல்னரஹ்றன் மதர்
மசரல்லி அயப்தற்கு பன்கத இநந்துகதரண
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தறரறகள், தண தறரறகபறன் ரறசத்த
உண்டம் றனங்குகள், (அத இநந் தறரற
கபறன் ரறசத்த உண்தரல்), இத்ம் அல்னது
து தரணம் குடிப்தது, கதரதயூட்டும் மதரயட்கள்
உதகரகறப் தது கதரன்நத பஸ்லிம்களுக்கு
தட மசய்ப் தட்டுத ண குர்ஆன்
அநறறக்கறநது.

23.

ஜறயரத் ன்நரல் ன்ண?

ஜறயரத் ன்ந ரர்த்த கஷ்டப்தட்டு பற்சற
மசய்ல், றகடரக அல்னரஹ்றன் தரதறல்
கஷ்டப்தட்டு பற்சற மசய்ல் ன்ய மதரயள்
தடும். அன்நரட ரழ்க்தகறல் எயர் மசய்யும்
ந் பற்சறயும் ஜறகரத் ன்ய கயப்தடும்.
இற்யள் எய மகரடுங்ககரல் அசதண றர்த்து
றன்ய, சத்றத்த கதசுது ஜறயரறன் உர்ந்
றதனத குநறக்கும். தறத மசய்த றட்டும்
ன்தண டுத்துக் மகரள்து மதயம் ஜறயரரகும்.
இஸ்னரத்துக்கு றரக அல்னது எய பஸ்லிம்
கசத்துக்கு றரக ரக்குல் டத்தும் கதரது,
அதண தரதுகரக்க ஆயும் ரங்குது ஜறயரத்
ஆகும். இந் தகரண ஜறயரத் குர்ஆதணயும்,
சுன்ணரஹ்தயும் கதடதறடிக்கும் ரர்க்கத்
தனரல் அல்னது பஸ்லிம் கசத் தனரல்
தறகடம் மசய்ப்தட கண்டும்.
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24.

இஸ்னரற யடம் ன்தது ன்ண?

கற.தற. 622ம் யடம் பயம்த் (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் க்கர கத றட்டு
லங்கற லணரவுக்கு இடம் மதர்ந்து மசன்நதடந்
கதரது யறஜ்ரற யடம் ஆம்தரணது. சந்றதண
அடிப்ததடரகக் மகரண்ட யறஜ்ரற யடத்றல்
354 ரட்கள் உள்பண. இறல் பனரது
ரம்
பயர்ம் ஆகும். கற.தற.1996 ன்தது யறஜ்ரற
1416ம் யடரகும்.

25.

இஸ்னரத்றன் பக்கற மதயரட்கள்

ன்ண?
ஈத் அல் தறத்ர் ன்தது ரன் ர கரன்பு
படிறல் மகரண்டர டப்தடும் மதயரபரகும்.
அந்ரபறல் க்கள் அதணயம் மதரது இடத்றல்
மரழுது, றகட உவுகள் ரரறத்து, எயயக்
மகரயர் தரறசறல்கள் தரறரரறக்மகரள்ர்.
ஈத் அல் அழ்யர ன்தது க்கரவுக்கு கற்
மகரண்ட புணற யஜ் ரத்றதத படிக்கும்
சந்ர்ப்தத்த மகரண்டரடும் மதய ரபரகும்.
அல்னரஹ்றன் கட்டதபத றதநகற்யம்
மதரயட்டு ன் கணரகற இஸ்ரறல் தறத
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அயத்து றரகம் மசய் பன் ந் இப்ரயறம்
தறறன் றரகத்றன் பக்கறத்த றதணவு
தடுத்றக் கூட்டுத் மரழுதகத படித் தறன், சற
ததடத் க்கள் எய ஆட்தட உவுக்கரக
அயப்தரர்கள்.

26.

ரலஆ ன்தது ன்ண?

குர்ஆன், பயம்த் தறறன் சுன்ணரஹ் ஆகற
இண்டின் அடிப் ததடறல் மதநப்தட்ட
பழுதரண பஸ்லிம் சட்டம் ரலஆ ண
அதக்கப்தடும். ரலஆ தம் இஸ்னரற சட்டம்
ணறணறன் ணறப்தட்ட ற்யம் சபக
ரழ்க்தகறன் எவ்மரய அம்சத்த யும்
அடக்கறயுள்பது. ணறப்தட்ட ணறயக்கு
ரழ்ற்கும், மசரத்து சம்தரறப்தற்கும்,
அசறலில் ஈடுதடுல், ரன் றயம்தற
ரர்க்கத்த தறன்தற்யல் கதரன்ந அடிப்ததட
உரறதகபறல் சுந்றபம், மதண்கள் ற்யம் சறய
தரன்த ரறன் உரறதகள் ஆகறற்நறன்
தரதுகரப்பு கதரன்ந அதணத்தும் ரலஆ சட்டத்றல்
அடங்கறயுள்பண. பஸ்லிம் சபகங்கபறல் றகக்
குதநந்பறல் தடமதயம் குற்நங்களுக்கு
கரம் அங்கு அபல் டத்ப்தடும் இஸ்னரற
சட்டங்ககப.
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27.

இஸ்னரம் ரள் பதணறல் தப்தப்

தட்டர?
“ரர்க்கத்றல் த்தக றர்ப்தந்பம் இல்தன”
ன்ய குர்ஆன் 2;256 து சணம்
அநறறக்கறநது. அணரல் ரதயும் பஸ்லி ரக
ரற்நம் மசய் யக்கும் அறகரறல்தன.
அகணக க்கதபயும், ரடுகதபயும் றடுதன
மதற்யக் மகரடுப்தற்கு பஸ்லிம் ததடகள்
மசன்நதும், அர்கள் அந் கரனத்ற ஆயுரகற
ரள்கதப ந்ற மசன்நரர்கள் ன்ததும் உண்த.
ணறதம், இஸ்னரம் ரள்பதணறல்
தப்தப்தடறல்தன ன்தது ரன் உண்தரகும்.
கரம், இன்ய மதயம் தரன்தரக பஸ்லிம்கள்
ரழும் தூ கறக்கு ரடுகபரண சலணர,
இந்துகணறர, ற்யம் அகணக ஆதறரறக்க
ரடுகளுக்கு ந் பஸ்லிம் ததடயும் மசன்நரக
சரறத்றத்றல் எய ஆரபம் இல்தன. இஸ்னரம்
ரள் பதணறல் தறது ன்ந கூற்ய,
துப்தரக்கறகள், மஜட் றரணங்கள், அட
குண்டுகள் பனம் கறநறஸ் ம் தறது ணக்
கூயதப் கதரனரகும். இது உண்தல்ன.
கறநறஸ்து றணரற ணப் தடும் கதரகர்கள் பனம்
கறநறஸ்து ம் தறது. அபு இணத்ர்கபறல்
10% கறநறஸ்ர்கள். “இஸ்னரத்றன் ரள்” பனம்
29

பஸ்லிம் ரடுகபறல் ரழும் பஸ்லிம் அல்னர சறய
தரன்த க்கள் அதணதயும் பஸ்லிரக
ரற்நறல்தன ன்ததும் உண்த. 700
யடங்கள் பஸ்லிம் ஆட்சறறன் கலழ் இயந்
இந்றரறல் பஸ்லிம்கள் இன்யம் சறய
தரன்தரகக ரழ்கறன்நணர். றகவும் ககரக
இஸ்னரம் தவும் ட அமரறகரறல் இன்ய 6
றலின் பஸ்லிம் க்கள் ரழ்கறநரர்கள். அங்கும்
“இஸ்னரத்றன் ரள்” ன்தத கர படிரது.

28. இஸ்னரம் ன்பதநக்களுக்கும்
தங்க ரத்துக்கும்
ஆபறக்கறநர?
இல்தன. இஸ்னரம் ன்தது சரரணபம்,
இதநதக்கு கலழ் தறலும் உள்ப ம்
ன்தரல் ணற ரழ்றன் புணறத்து த்துக்கு
ப்கதரதும் பக்கறத்தும் மகரடுக்கறநது.
“ர்

எயர் ற்கநரர் ஆத்ரவுக்குப் தறறரககர,
அல்னது பூறறல் (உண்டரகும்) குப்தத்ற(தண
டுப்த)ற்கரககர ற, (அறரரக
எயத) மகரதன மசய்கறன்நரகர அர்,
ணறர்கள் ரதயுக மகரதன மசய்ர்
கதரனரரர். ர் எய உறத
ரதக்கறன்நரகர அர் ணறர்கள்
ரதயும் ர தத்ர்
கதரனரரர்.”
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(குர்ஆன் 5 – 32) சறலுத யுத்ம், ஸ்தரணறர
யுத்ம், இண்டரம் உனக யுத்ம்,
கதரன்நதகபறல் தடமதற்ந ல்னர
ன்பதநகதபயும் இஸ்னரம் கண்டிக்கறநது.
அகரடு தரறரறரர் ஜறம் கஜரன்ஸ் Rev. Jim Jones, கடறட் மகரகஷ் David Koresh, டரக்டர்
தயச் ககரல்மமடறன் Dr. Baruch Goldstein
கதரன்நர்கபறன் டத்தகதபயும், மதரஸ்ணறர
பஸ்லிம்கள் லது சர்தறரறன் கறநறஸ்ர்கள்
மசய் அட்டூலி ங்கதபயும் இஸ்னரம்
கண்டிக்கறநது. எய ணறன் ன்பதந கபறல்
ஈடுதடும் சந்ர்ப்தத்றல், அன் ன் த்த
தறன்தற்நரது றனகற றற்கறநரன். ஆணரல் சறன
சந்ர்ப்தங்கபறல், மகரடுதக்கு ஆபரண க்கள்
க்கு மகரடுத மசய்ர்களுக்கு றரக
ன்மசலில் இநங்குது ணற சுதரக.
தனஸ்லண க்கள் இற்கு எய உரரகும்.
இது சரறமன்ய ரம் கூநறல்தன. ணறதம், உனக
க்கபறன் கணத்த ம் தக்கம் றயப்த இது என்ய
ரன் றமண அர்கள் றதணக்கறநரர்கள்.
பஸ்லிம்கள் இல்னர த்தணகர இடங்கபறல்
தங்கரபம், ன்பதந யும் இடம்மதற்நண.
அர்னரந்து, மன் ஆதறரறக்கர, னத்றன்
அமரறக்கர, சறநற னங்கர கதரன்ந இடங்கதப
தரர்க்கனரம். சறன சந்ர்ப்தங்கபறல் தம் ததடத்
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ர்களுக்கும் தகளுக்கும்இதடறல் டக்கும்
கதரரட்டம் அல்னது மகரடுங் ககரனரட்சற புரறயும்
தனர்களுக்கும், துன்புயம் ரட்டு க்களுக்கும்
இதடறல் ற்தடும் கதரரட்டம் கதரன்ந
சந்ர்ப்தங்கபறல் ன்மசல் தடமதந
இடபண்டு. சரர க்கள் தங்க ரறகபரக
ன் ரயகறநரர்கள் ண ரம் மரறந்துக் மகரள்ப
கண்டும். துறஷ்ட சரக ன்பதந புரறயும்
தனஸ்லணர்கள் தங்க ரறகள் ன்ய தட்டம்
சூட்டப் தடுகறநரர்கப. அக கத்றல் ஆயும்
ரங்கற இஸ்கலில் குடிகநறர்கள், து
இணத்துக்கு றரக ன்பதந புரறயும் கதரது அது
தங்கரம் ண அதக்கப் தடுறல்தன.
அமக்கரறன் எக்னகயரர கரறல் குண்டு
மடித் கதரது, பஸ்லிம் அல்னரர்கள் மசய்
குற்நத்துக்கு வ்றரண றசரதணயு றன்நற
பஸ்லிம்கள் லது குற்நம் சுத்ற சம்தங்களும்
உண்டு. சரரணத்த கடுதர்களும்,
சரரணத்த றர்ப்தர்களும் சறன கதபகபறல்
எக த்த தறன் தற்யதர்கபரக இயக்கவும்
கூடும்.

29. இஸ்னரற அடிப்ததட ரம்
ன்நரல் ன்ண?
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“அடிப்ததடரம்” ன்ய இஸ்னரத்றல் துவும்
கறதடரது. இந் ரர்த்தத உயரக்கறது
கற்கு ரடுகபறன் ஊடகக. இன் பனம்
இஸ்னரத்றன் அத்றரக் மகரள்தககதப தறன்
தற்நற, அன்தடி ம் ரழ்க்தகத அதத்துக்
மகரள்ப றயம்பும் பஸ்லிம்களுக்கு இந்
ரர்த்தத உதகரகறத்து கபங்கம் றதபறக்கற
நரர்கள். இஸ்னரம் ன்தது டுறதனரண
ரகும். அணரல் இதநச்சத்துடன் இஸ்னரம்
கரட்டும் றறல் ரழ்க்தகத அதத்துக்
மகரண்ட பஸ்லிம்,  மநறணரககர அல்னது
லறரறரககர இயக்க படிரது.

30.

இஸ்னரற றயம் கறநறஸ்ர்

கபறன் றயம் கதரன்நர?
இஸ்னரத்றல், றயம் ன்தது ணற இணத்தச்
கசர்ந் இயர் இதந்துக் மகரள்ளும்
புணறரண உநரகும். அத்துடன் இஸ்னரத்றல்
றயம் ன்தது, சட்டபூர்ரண எப்தந்பம்,
அன் தடி கன் தணற இய சரரயம் றதந
கற்ந கண்டி மதரயப்புகளும் அடங்கற
ரழ்க்தக பதநரகும். இஸ்னரற றயத்றல்
மதண்டக்கு கர் தம் சலர் ஆண் மகரடுக்க
கண்டும். மதண்றடம் சலணம் ககட்க படிரது.
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எய மதண்தகர, ஆதகர தனந்ரக
றயம் மசய்து தக்கபடிரது ண இஸ்னரம்
அநறறக்கறநது. றயத்துக்கு மதரயத்ரண
கஜரடிகதப கர்ந்து டுப்தற்கு மதரற்கநரர்
துதரக றன்ய டத்ற தக்க கண்டும்.
ஆணரல் து படித தறள்தபகள் லது றறக்க
கதற்கநரயக்கு அறகரறல்தன.

31.

தனர றயத்துக்கு இஸ்னரம்

ஊக்கபறக்கறநர?
இல்தன. தனர ம் ன்தது இஸ்னரத்றல்
அதறக்கப் தட்ட எய றகன்நற, அது
கடதரக்கப் தடறல்தன. சரறத்றத்த
தரர்த்ரல், றயரகர கஜசு (ஈமர) ரத
ற, தண ல்னர தறரர்களும் என்நறக்கு
கற்தட்ட தணறத றயம்
மசய்றயந்ணர். என்யக்கு கற்தட்ட
தணறகதப றயம் மசய்ற்கு பஸ்லிம்
ஆண்களுக்கு குர்ஆணறல் அதறபறக்கப்
தட்டுள்பது. இந் அதற கர இச்தசத
றயப்றப் தடுத்துற்கன்நற, யுத்ங்க பறன் தறன்
சபகத்றல் ஞ்சற றற்கும் றதகள்,
அணரதகபறன் னன்கள் ஆகறற்தந
கரப்தற்கக. இஸ்னரத்துக்கு பந்ற சபகங்கபறல்
ஆண்கள் தன தணறகதப தத்றயந்ணர்.
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இஸ்னரத் துக்கு ந்கதரது 11 தணறகதப
தத்றயந் எய ணறர், “ணது தணறகதப
ரன் ன்ண மசய்து? ன்ய பயம்த் தற
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்கபறடம் றணறணரர். அற்கு அன்ணரர்,
ரன்கு கதர்கதப ற, தணர்கதப
றரகத்து மசய்யும் தடி கூநறணரர்கள் . “உங்கள்

தணறயக் கறதடறல் லரக உங்கபரல்
டந்துக் மகரள்ப படியுரணரல், 2 அல்னது 3
அல்னது 4 மதண்கதப லங்கள் றயம்
மசய்னரம்.” ண குர்ஆன் 4;3 சணம் கூயகறநது.

தணறயக் கறதடறல் எகபவு லறரக
இயப்தது தடபதநறல் சரத்ற ரகர றகவும்
கஷ்டரண றம் ன்தரல், மதயம்
தரண்தரண பஸ்லிம் ஆண்கள் எய தணறக்கு
கல்  படிப்தறல்தன. பயம்த் தற
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்) அர்களும்
24 து பல் 50 து த கலஜர (லி)
ன்ந தணறயுடன் ரத்றம் ரழ்ந்ரர்கள்.
கற்கத்ற சபரங் கபறல், சறன ஆண்களுக்கு
எய தணற ரத்றம் இயப்தறதம், கய
மதண்களுடதம் உடலுநவு தத்துக்
மகரள்கறநரர்கள். U.S.A Today ன்ந தத்றரறதக
1988, ப்ல் 4ம் றகற மபறறட்ட றப்பீட்டில்
றயம் மசய்துக் மகரள்பரது ற்கரலிக (சறன்ண
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வீடரக) தப்தட்டிரக ரழும் 4,700
மதண்கபறடம் அர்கபறன் ரழ்க்தகதப் தற்நற
ககள்ற ககட்ட கதரது “எயதக்கு ஆதச
ரகறரக இயப்தத றட சட்டப்தடி றயம்
மசய்துக் மகரண்ட இண்டரது தணறரக
ரழ்த ரம் றயம்புகறகநரம்” ண கயத்து
மரறறத்ரர்கள். கரம், அர்களுக்கு சட்டப்தடி
றயம் மசய் தணறக்கு இயப்தது கதரல்
ந் உரறதகர, மசல்த்றல் ச தங்ககர
கறதடரது. ஆண்கள் து கதத பூர்த்ற
மசய்ற்கு அர்களுதட உடதன ரத்றம்
உதகரகறப்தது கதரல் அந் மதண்களுக்கு
கரன்யகறநது.

32.

இஸ்னரம் மதண்கதப அடக்கற

ஆள்கறநர?
இல்தன. ரநரக, மதண்களுக்கு றரகத்து
மசய்யும் உரறத, மசல்ங்கதப மசரந்ரக்கறக்
மகரள்ளும் சுந்றம், யரணம் மதற்யக்
மகரள்ளும் உரறத, யறஜரப் அறன் பனம்,
ரன் எய மகபத்துக்குரற மதண் ண
அதடரபப் தடுத்ல், கதரன்ந உரறதகதப
கரப்தர உட்தட கய ந் சபகபம்
மதண்களுக்கு மகரடுக்கர கதரது, 1400
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யடங்களுக்கு பன்கத இவ்வுரறதகதப
மகரடுத்து, மதண்கபறன் றதனத இஸ்னரம்
உர்த்றது. மதண்கள் இதந தக்றறல் ஆண்க
ளுக்கு ல்னர றத்றலும் சரணர்கள் ண
குர்ஆன் கூநறது. 33; 35. றயத்றன் தறன்
து மசரந்ப் மதத தத்றயக்கவும், ரன்
சம்தரறத் தத்த தத்துக் மகரள்பவும்,
அதண மசனவு மசய்வும், தரதறல் கதரகும்
கதரது இன்ணல்களுக்கு ஆபரகக் கூடி ஆதத்து
இயந்ரல், ஆண்கபறடம் உற ககரவும்
இஸ்னரம் அதற மகரடுக்கறநது. “ர் ணது
குடும்தத்துக்கு சறநந்கர, அர் உங்கபறல் றகச்
சறநந்ர ரர்.” ண பயம்த் தற
(மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்) அர்கள்
அநறறத்ரர்கள். சறன பஸ்லிம் ஆண்கள்,
மதண்கதப மகரடுத தடுத்துது உண்தரன்,
ஆணரல் அது இஸ்னரத் றன் மசல் அல்ன.
இஸ்னரத்தப் தற்நற அநறவீணம் அல்னது சறன
சபகங்கபறன் கனரச்சரம், சம்தறரம், தக்க
க்கம் ஆகறதககப இற்கு கரரக
உள்பண.
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33.

தண சறயதரன்த த்ர்கதப

இஸ்னரம் அதறப்தது இல்தனர?
சறயதரண்தறணரறன் உரறதகதப இஸ்னரம்
றக்கறநது. அர்கபறன் னன்கதபயும்
தரதுகரப்ததயும் உயறப்தடுத் பஸ்லிம் அசர்கள்
ஜறஸ்ர தம் ரறத அர்களுக்கரக
அநறட்டரர் கள். பஸ்லிம் அல்னரர்கள் சகரத்
மசலுத் கண்டி அசறறல்தன.
கறநறஸ்ர்கபறன் ஆனங்கள், யூர் கபறன்
ஆனங்கள் ஆகறற்தந ரக்கற அற்தந
ரசரக்கு த பயம்த் தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் பஸ்லிம்களுக்கு
தட மசய்ரர்கள். பஸ்லிம்கபறன் தனர்
கரலிதர உர், யூர்கபறன் க்கத் னத்றதள்
பஸ்லிம்கள் மரழுதக் கூட தட மசய்ரர்.
கரப்தர ரடுகள் யூர்கதப துத்றடித்
சந்ர்ப்தத்றல், யூர்கதப அன்புடன் கற்ய,
அர்கதப மசலிப்புடன் ர, ப, பஸ்லிம்
ஸ்மதறன் இடபறத்து. அந் கரன கட்டத்த
து மதரற்கரனம் ண யூர்கள் கயதுகறன்நணர்.
இஸ்னரற ரடுகபறல் கறநறஸ் ர்கள், அசரங்க
உத்றகரங்கபறல் கசர்ந்து, ஆனங்களுக்குச்
மசன்ய ங்கற மசல்ரக்குடன், மசறப்புடன்
இன்யம் ரழ்கறன்நணர். இப்தடிப்தட்ட கறப்பு
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பஸ்லிம்கள் சறயதரன்தரக ரநற தறன்
ஸ்மதறணறல் க் கனத்றலும், சறலுத
யுத்ங்கபறன் கதரதும், சலதத்றல் தடமதற்ந
மதரஸ்ணறர, இஸ்ரறல், இந்றர கதரன்ந
ரடுகபறல் கரக் கறதடக்க றல்தன. சறன
சங்கபறல் ரட்டின் தனர்கபறன் டடிக்தக
கள் அர்கள் தறன்தற்யம் ங்கபறன் மகரள்தக
கதப தறற தலிக்கறல்தன ன்தத பஸ்லிம்கள்
ன்கு அநறரர்கள்.

34.

தறன்யம் றங்கள் தற்நற

இஸ்னரற கயத்து ன்ண?
a. ஆண் மதண் ணறதறல் கத்த கறப்தது,
றரகத்துக்கு பன் உடனவு மகரள்து;
ஆடம் மதண்டம் மயங்கறப் தகுது,
றயத்றற்கு பன்பு உடலுநவு தத்துக்
மகரள்து அல்னது றயம் மசய் கன்
கய மதண்களுடன், கய ஆண்களுடன் உநவு
தத்துக் மகரள்து ஆகறற்தந இஸ்னரம்
அதறக்க றல்தன. இப்தடிப்தட்ட
தூண்டுல்கதப டுத்துக் மகரள்ற்கு
றயம்மசய்துக் மகரள்ளும்தடியும் அன் பனம்
அன்பு, தரசம், கயத, அதற ஆகறற்தந
இல்னந ரழ்றல் மதற்யக் மகரள்ளும்தடியும்
இஸ்னரம் அநறவுதந கூயகறநது.
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b. கய அறப்தது;
கயத அறப்தது மகரதன குற்நரகும் ணத்
டுக்கும் இஸ்னரம், எய ரறன் உறத
கரப்தரற்யம் எக கரக்கத்றன் அடிப்ததடறல்
அதண மசய் அதற மகரடுக்கறநது.
அல் குர்ஆன் “லங்கள் யதக்குப் தந்து உங்கள்
குந்த கதபக் மகரதன மசய்ரலர்கள்.” 17;31.

“யதக்கரக (அத தந்து) உங்கள்
குந்தகதப லங்கள் மகரதன மசய்ரலர்கள்.” 6;
151)
c. ஆண், ஆகரடும், மதண் மதண்கரடும்
எய இண கசர்தக மசய்து, றட்ஸ் கரய்;
எய தரல் உநத றர்க்கும் இஸ்னரம்
அச்மசதன மதயம் தரம் ன்ய லர்ப்பு
கூயகறநது. ணறதம், றட்ஸ் கரய் தறடித்
ர்கதப, தண கரரபறகதப கதரல்
அன்புடன் கறக்கும் தடி இஸ்னரம் பஸ்லிம்
தத்றர்களுக்கு உதகசறக்கறநது.
d. கயத மகரதன, ற்மகரதன;
கயதறன் அடிப்ததடறல் சுகப்தடுத் படிர
கரரல் துன்புயம் கரரபறகதப மகரதன
மசய்தயும், ற்மகரதன புரறந்துக்
மகரள்தயும் இஸ்னரம் ண்தரக
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றர்க்கறநது. சுகப்தடுத் படிர கரரபறகதப
மகரதன மசய்ன் பனம் அர்கபது
கதணத லக்க கண்டும் ன்ந கயத்த
இஸ்னரம் ற்யக்மகரள்பறல்தன.
e. ணற உயப்புகதப ன்மகரதட மசய்ல்;
ணற உறத கரப்தரற்யறல் இஸ்னரம்
லறரக மசல் புரறகறநது. குர்ஆன் 5;32.
ஆதகரல் ணற உயப்புகள் ன்மகரதடறன்
பனம் இன்மணரய உறத கரப்தரற்யற்கு
மதரதுரக அதற உண்டு. உயப்புகதப ரணம்
மசய்தர் றயப்தத்துடன் ரணம் மசய்
கண்டும். அக கத்றல் உயப்புகள் றரதரப்
மதரயபரக ரநக் கூடரது.

35.

கறநறஸ்ர்கதபயும், யூர்கதபயும்

பஸ்லிம்கள் வ்ரய டத்
கண்டும்?
பயம்த் (மல்னல்னரயள அதனயற மல்னம்)
அர்களுக்கு பன்பு கங்கள் மகரடுக்கப் தட்ட
க்கள் “கத்த உதட க்ககப” ண குர்ஆன்
குநறப்தறடுகறநது. அர்கதப ரறரத யுடதம்,
றரரகவும் டத்தும் தடி பஸ்லிம்கள்
அநறறக்கப் தடுகறநரர்கள். அர்கள் யுத்ம் மசய்
ந்ரனன்நற, அர்களு டன் யுத்ம் புரற
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கண்டரம் ணவும், அர்கபறன் இதந
ம்தறக்தகத ககனப்தடுத் கண்டரம் ணவும்
பஸ்லிம்கள் உத்றடப் தட்டுள்பரர்கள்.
அர்களும் எய இதநதண ங்கற, அணறக்கக
பற்நறலும் அடி தறந்து க்கபரக ரயரர்கள்
ன்தது பஸ்லிம்கபறன் எக றயப்தரகும்.

“லர் கூயவீநரக. ‘கத்தயுதடர்ககப ங்க
ளுக்கும் இன்தம் உங்களுக்குறதடக ரம்
அல்னரஹ்தத் ற கமநரன்தநயும் ங்கக்
கூடரது. ரம் அதக்கு ரமரன் தநயும் இத
தக்கவும் கூடரது. ம்றல் சறனர், சறனத
அல்னரஹ்தன்நற மய்ங்கபரக டுத்துக்
மகரள்பவும் கூடரது ன்ய சரணமரய
ரர்த்தறன் தரல் ரயங்கள். (இத ற்கரது)
அர்கள் புநக்கறத்ரல், (அர்கபறடம்) ‘றச்ச
ரக ரங்கள் (அன் எயதக்கக பற்நறலும் கலழ்
தடிந்) பஸ்லிம்கள் ண லங்கள் சரட்சறம்
கூயவீநரக.’ ன்ய கூநற (றட்டு) றடுங்கள்.”
குர்ஆன் 3 ;64
யறந்துக்கள், தயரய்,மதபத் த்ர்கள்
ஆகறகரரறன் றதன ன்ண?
இஸ்னரத்தப் தற்நற அநறவு மதயம் சந்ர்ப்தம்
கறதடக்கும் பதநறல் அர்களும் ஆவுடதம்,
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மகபத்துடதம், றககத்துடதம் டத்ப்தட
கண்டும்.

36.

இஸ்னரம் ணற உரறதகளுக்கு

வ்ரய உத்ரம் மகரடுக்கறநது?
“ரர்க்கத்றல் வ்ற றர்ப்தந்பறல்தன”

ன்ந

குர்ஆன் 2;256 சணத்றன் பனம்
ணறர்களுக்கு சறந்றக்கும் சுந்றத்த இஸ்னரம்
உயற தடுத்துகறநது.
இஸ்னரற ரட்டில் ரழும் பஸ்லிம் அல்னர
எவ்மரய தறதஜறணதும் உறயம் அணது
மசரத்தும் புணறரணரக கயப்தட கண்டும்
ன்தது இஸ்னரற லற.

“ணறர்ககப! றச்சரக ரம் உங்கதப எய ஆண்
ற்யம் எய மதண்றலியந்து ததடத்கரம்.
இன்தம் எயயக்மகரயர் லங்கள் அநறபகரகறக்
மகரள்ற்கரக உங்கதப கறதபகபரக வும்,
ககரத்றங்கபரகவும் ஆக்கறகணரம். றச்சரக
அல்னரஹ் றடத்றல் உங்கபறல் றக்க கண்றம்
மதரயந்றர் உங்கபறல் றகவும் ததக்ற
யுதடர்ரன். றச்சரக அல்னரஹ்
(ரதயும்) ன்கநறந்ன்.” குர்ஆன் 49;13

43

37.

குடும்தம் பக்கறரண அங்கம் ண

பஸ்லிம்கள் ன் கயதுகறநரர்கள்?
இஸ்னரற சபரத்றன் அத்றரக குடும்தம்
ரன். சரரணபம், தரதுகரப்பும் மகரடுக்கும்
றதனரண குடும்தம் றதன றக்க படிர
மரன்நரகும். அன் அங்கத்ர்கபறன் ஆத்லக
பர்ச்சறக்கு அவ்தகரண குடும்த அதப்பு றக
அசறரணரக கயப்தடுகறநது. உநறணர்கள்
என்ய கசர்ந்து ரழும் கூட்டு ரழ்க்தக
சபரத்றல் எற்யதத ற்தடுத்து கறநது.
தறள்தபகள் கதற தரதுகரக்கப் தடுரல்,
றய து த வீட்தட றட்டுப் தறரறந்து
மதரதுரக றகற மபறறல் கதரக ரட்டரர்கள்.

38.

பஸ்லிம்கள் பறகரர்கதப வ்ரய

டத்து கறநரர்கள்?
இஸ்னரற உனகறல் பறகரர் றதனங்கள்
ன்ய துவும் இல்தன. து பறர்ந்
மதற்கநரர்கதப அபற்ந அன்புடன்
அர்களுதட ள்பர றல் வீட்டில் தத்து
தரரறப்தது மகபபம், அல்னரஹ்றன்
ஆசலர்ரபம் மகரடுக்கும் மசனர கக்
கயப்தடுகரடு, ஆத்லக பர்ச்சறத
மகரடுக்கும் சந்ர்ப்தரகவும் ற்யக்மகரள்பப்
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தடுகறநது. து மதற்கநரர் களுக்கரக மரழுது,
துஆ ககட்க கண்டும் ன்தகரடு ரங்கள் சறய
தறள்தபகபரக இயந் கரனத்றல் து
கதகதப றரகம் புரறந்து தறள்தபகபரகற
ங்கள் கத கதப பூர்த்ற மசய் அர்கதப
அபற்ந அன்புடன் தரர்த்துக் மகரள்ப கண்டும்.
இஸ்னரத்றல் அன்தணர் றகச மகபம்
மகரடுக்கப் தடுகறன்நணர். “அன்தணர் கரனடிறல்
சுர்க்கம் இயக்கறநது.” ன்ய தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் க்கு
கற்யக்மகரடுத்ரர்கள்.
பஸ்லிம் மதற்கநரர்கள் பதுததடந்ரல்,
அர்கள் க்கு மகரடுத் அக கயதயும்
றரகபம் கரட்டி அர்கதப அன்கதரடு டத்
கண்டும். மதற்கநரர்களுக்கு கசத புரறது
மரழுதக றதநகற்யற்கு அடுத்
கடதரக கயப் தடுதுடன், அச்கசதத
தறள்தபகபறட றயந்து றர் தரர்க்க
மதற்கநரர்களுக்கு உரறதயுபண்டு.

“(தறக!) உறட்சகன்
– அதணத் ற
(ற்மநதயும்) லங்கள் ங்கக்
கூடரமன்யம், மதற்கநரர்க்கு உதகரம் மசய்
கண்டுமன்யம் கட்டதப றட்டியக் கறன்நரன்.
அவ்றய ரறல் எயகர, அல்னது
அவ்றயயகர உம்றடத்றல் றண்ரக
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பதுதத அதடந்து றட்டரல், அவ்றயயக்கும்
’சல’ ன்ய கூட லர் மசரல்ன கண்டரம்.
அவ்றயயக்கும் ரறரதரண ரர்த்ததக்
கூயவீநரக.
இன்தம் இவ்றயயக்கரக இக்கத்துடன் தறவு
தம் இநக்தகத (லர்) ரழ்த்துவீரக. கலும்
‘ன் இட்சககண! ரன் குந்தரக இயந்
மதரழுது (றக்க அன்தரக) ன்தண அர்கள்
பர்த்து கதரல் லயும் அவ்றயயக்கம் அயள்
புரறரரக. ன்யம் கூயவீநரக.” அல் குர்ஆன்
17; 23, 24.

39.

உவு தற்நற ன்ண கூநகறநலர்கள்?

யூர்களும், ஆம்த கரன கறநறஸ்ர்களும்
கதடதறடித் உவு சம்தந்ப்தட்ட சட்டங்கதப
றட, இஸ்னரற உறன் சட்டங் கள்
இனகுரணதமணறதம் தன்நற இதநச்சற, து
தரணம் ஆகறதகதப தரறப்தத லறரகத்
டுக்கறநது. “உங்கள் உடலுக்கும் உங்கள் லது
உரறதயுள்பது.” ண தற (மல்னல்னரயள
அதனயற மல்னம்) அர்கள் கூநறணரர்கள்.
அன் அடிப்ததடறல் சுத்ரண உவுகதப
உண்ததும், சுகரரரண ரழ்வு பதநத கதட
தறடிப்ததும் ரர்க்கத்றன் கடத ண கர
படியும். “அல்னரஹ்றடம் (ரர்க்கத்றல்)
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றசுரசத்தயும் ல் ரழ்தயும் ககரயங்கள்.
றசுரசத்றன் தறன் சுகரரத்த றட சறநந்
தரறதச யக்கும் மகரடுக்கப் தடறல்தன.” ண
தறகள் மல்னல் னரயள அதனயற மல்னம்
அர்கள் மரறறத்ரர்கள்.

40.

ரர் கண்டுரணரலும் பஸ்லிரக

ரந படியுர?
ஆம். யக்கும் பஸ்லிம் ஆக படியும். இற்கு
இண்டு றடங்கள் தறகடப் தடுத் கண்டும்.
1. க்கத்துக்கு உரறன் அல்னரஹ்தத்
ற கய யறல்தன ண சரட்சற கூயல்.
2. பயம்த் தற (மல்னல்னரயள அதனயற
மல்னம்) அர்கள் அல்னரஹ்றன் றயத் தூர்
ன்ய சரட்சற கூயல்.
இவ்றய கூற்யக்கள் எயத பஸ்லிம்
ஆக்கும். இவ்றய சரட்சறங்கதப அபு
தரதறல் மரற கண்டும். அடுத்து அந்
ணறர் குபறப்தது ன்தது ல்னது ணக்
கூநப்தடுகறநது.

அன் தறன் ன்ண?
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எயர் பஸ்லிரகற தறன், மரழுதக, கரன்பு,
சகரத்து, யஜ் தறரம் கதரன்ந றங்கள்
தற்நற கற்யக் மகரடுக்கப் தடும். இத
இஸ்னரத்றன் தூண்கபரகும்.

அன் தறன் ன்ண?
பஸ்லிம்கள் எயயக்மகரயர் சககரர்கள்
ஆரர்கள். எய பஸ்லிம் ணக்மகண
ரடிதகள், ன் சககர, சககரரற
களுக்கும்
கறதடக்க கண்டுமண றயம்த கண்டும்.
அல்னரஹ்றடபள்ப மசல்ம் எய கதரதும்
குதநரது. ங்கள் அதணயக்கும் அள்பறக்
மகரடுப்தற்கு அல்னரஹ்ரல் படியும். ரம்
எயயக்மகரயர் தறரர்த்தண புரற கண்டும்.
எயத எயர் அன்பு மகரள்ப கண்டும். ரம்
க்மகண ரடிதகள், து ரர்க்கச் சககர,
சககரரறகளுக்கும் கறதடக்க கண்டுமண ரம்
றயம்த கண்டும்.

1-www: Islamicfinder.org
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