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பிரசுரமாைிய ைட்டுகர 

தமிழில் 



ஜாசிம் பின் தய்யான் 

இஸ்லாத்கதப் பற்றி ஏகைய சமூைத்தவர்ைளுக்கு எடுத்துக் கூற வவண்டும் எை 

முஸ்லிம்ைளுக்கு ஆர்வமூட்டும் அளவுக்கு இஸ்லாத்தில் என்ை தான் இருக்ைிறது? 

இஸ்லாம் சம்பந்தமாை  ஆர்வத்துடன் சசயல் புாிவதற்கு முஸ்லிம்ைகள 

தூண்டுவது என்ை? 

 நன்கமகய ஏவி, தீகமகய தடுக்கும் ஒரு மூமின்ைள் கூட்டம் இருக்ை 

வவண்டும் எை அல் கூர்ஆன் அகையிடுைிறது. 

 ِ َيت ُعوَن إِىَل اْلت ٌة يَدت مَّ
ُ
نُكمت أ َُكن ِمِّ ُمرُ  َوْلت

ت
تَمعترُ َوَيأ تُمنَكرِ وَن بِال َن َعِن ال  ۚ   وِف َوَينتَهوت

ِلُحوَن  تُمفت ئَِك ُهُم ال ـٰ ولَ
ُ
 ﴾٤٠١﴿َوأ

“இன்னும் (விசுவாசம் வைாண்வடாவர!) உங்ைளில் ஒரு கூட்டத்தார்- அவர்ைள் 

(மைிதர்ைகள) நன்கமயின் பால் அகழக்ைின்றவர்ைளா ைவும், நல்லகதக் சைாண்டு 

(மக்ைகள) ஏவுைின்றவர்ைளாைவும், தீய சசயல்ைளிலிருந்து (அவர்ைகள) 

விலக்குைின்றவர்ைளாைவும் இருக்ைட்டும். அவர்ைவள தாம் சவற்றி சபற்வறார்.’” 

சூரா ஆலு இம்ரான் 3;104. 

 இந்த வசைத்தின் அடிப்பகடயில், இஸ்லாத்கதப் பற்றி, அதன் சிறப்கபப் 

பற்றி, அதன் அற நிகல பற்றி, இஸ்லாம் கூறும் ஆன்மீை அறக் ைட்டகளக்கு 

மாற்றமாை இயங்கும் வாழ்க்கையின் சவறுகமகய பற்றி ஏகையவர்ைளுக்கு 

எடுத்துக் கூறவது தமது ைடகம  என்று உண்கமயாை முஸ்லிம்ைள் ைருதுவார்ைள். 

 வாழ்க்கையில் ஒழுக்ைத்கத ைகடப்படிக்ை வவண்டிய அவசியத்கத 

முழுகமயாை அறிந்துக் சைாண்ட முஸ்லிம்ைள், மற்றவர்ைளும் அதன் சிறப்கப 

அறிய வவண்டும் எை விரும்புைிறார்ைள். அல்லாஹ்வின் ைட்டகளக்கு மாற்றமாை, 

தமது இச்கசப்படி வாழும் மக்ைகள எதிர் வநாக்ைியிருக்கும் நரைத்கத அவர்ைள் 

அறிவார்ைள்.  ஆகையால் இந்த மூமின்ைள் உலைில் வாழும்  அகைத்து மக்ைளும் 

அல்லாஹ் எற்றுக்சைாள்ளும் வழியில் வாழ்ந்து, நரைத்தின் சைாடுகமைளிலிருந்து 

தம்கம பாதுைாத்துக் சைாள்ள வவண்டும் எை நாடுைிறார்ைள். 

 இந்த நன்கமயாை சசயலில் ஈடுபடுதற்கு முன்ைர், உண்கம என்ை 

என்பகத நாம் அறிந்து கவத்திருப்பது அவசியம். இதற்கு ைாரைம்,  இந்த குறுைிய 

ைால வாழ்க்கையில் எமது சசயல்ைளின் அடிப்பகட யில் தான் மறுகமயில் எமக்கு 

தீர்ப்பு வழங்ைப் படுைிறது. எமது சசயல்ைளுக்கு பைரமாை சைாடுக்ைப் படும் எமது 

நிரந்தர வாழ்க்கை அகமவது சுவர்க்ைத்திலா அல்லது நரைத்திலா எை அந்தத் 

தீர்ப்பு கூறும். 

 இதன் ைாரைமாை ஒவ்சவாரு மைிதகரயும் அல்லாஹ்வின் ைருகையின் 

பக்ைம் அகழத்து, நரை சநருப்பிலிருந்து அவர்ைகள ைாப்பாற்றும் முயற்சியில் 

மூமின்ைள் தங்ைளால் இயன்ற அளவில் பாடுபடுைிறார்ைள். மக்ைகள வநர் 

வழிக்கு அகழக்கும் முயற்சியில் தமது முழு வநரத்கதயும்சசலவிடுைிறார்ைள். 
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 இப்படிப்பட்ட தாஈைள், மூமின்ைளிடமிருந்து உடலாலும் உள்ளத்தாலும் 

சபரும் சக்தி சபற்று ஒரு மைிதகைவயனும் வநர்வழியில் நடாத்தி சசல்ல முடியாது 

வபாைாலும், உற்சாைத்துடனும், உறுதியுடனும் சதாடர்ந்து சசயல் புாிவார்ைள். 

வநர் வழிக்கு அகழப்பு சைாடுப்பது  மாத்திரவம அவர்ைளது ைடகம, தான் 

விரும்பியவர்ைகள வநர்வழியில் அகழத்துச் சசல்வது அல்லாஹ்வின் 

சபாறுப்பாகும். நபி (ஸல்)  அவர்ைளின் விடா முயற்சியின் மத்தியிலும் மக்ைாவின் 

மக்ைள் சபரும் பான்கமவயார்  இஸ்லாத்கத ஏற்றுக் சைாள்ள  மறுத்த வபாது 

அல்லாஹ் இந்த வசைத்கத இறக்ைிைான். 

 “(நபிவய!) நிச்சயமாை நீர் விரும்பிவயாகர வநர் வழியில் சசலுத்த மாட்டீர். 

எைினும், அல்லாஹ் தான் நாடிவயாகரவய வநர் வழியில் சசலுத்துைின்றான்.  

வமலும் வநர் சபறுைிறவர்ைகள அவவை மிக்ை அறிந்தவன். 

மூமின்ைளின் பலம் எங்ைிருந்து ைிகடக்ைிறது? 

ِه َورَ  يَن آَمنُوا بِاللَـّ ِ ِمنُوَن اَّلَّ تُمؤت نُفِسِهمت ِِف ُسوِِلِ ُثمَّ لَمت يَرت إِنََّما ال
َ
َوالِِهمت َوأ مت

َ
تَابُوا وََجاَهُدوا بِأ

هِ  اِدقُوَن  ۚ   َسِبيِل اللَـّ ئَِك ُهُم الصَّ ـٰ ولَ
ُ
 ﴾٤١﴿أ

“(உண்கமயாை) விசுவாசிைள் எத்தகைவயாசரன்றால், அல்லாஹ்கவயும்  

அவனுகடய தூதகரயும் விசுவாசம் சைாண்டு, பின்ைர் எவ்வித சந்வதைமும் 

சைாள்ளாது, அல்லாஹ்வுகடய பாகதயில் தங்ைளுகடய சசல்வங்ைளாலும் தம் 

உயிர்ைளாலும் (ஜுஹாத் எனும்) அறப் வபார் சசய்தார்ைவள அத்தகைவயார் தாம், 

அவர்ைவள (தங்ைள் விசுவாசத்தில்) உண்கமயாைவர்ைள்.” அல் குர்ஆன் 49 -15. 

 மூமின்ைளின் இந்த பண்பு, அவர்ைள் உள்ளத்தில் உள்ள சபரும் ஆர்வத்கத 

சதளிவாை விளக்குைிறது. அவத வபான்று விசுவாசிைளும், தமது முயற்சியின் 

விகளவுைள் எதுவாைாலும் தமது ஈமான் சைாடுக்கும் ஆர்வத்தின் பலத்தில், தமது 

உறுதியாை விசுவாசத்துக்ைாை பாடுபடுைிறார்ைள். விசுவாசிைளின் ஆர்வத்கத 

வளர்க்கும் இன்னுசமாரு ைாரைம், அவர்ைள் பயத்வதாடும், நம்பிக்கைவயாடும் 

வாழ்வது எை அல் குர்ஆன் விளக்குைிறது. 

رت 
َ ِسُدوا ِِف اْلت فًا َوَطَمًعاَوََل ُتفت ََلِحَها َوادتُعوُه َخوت َد إِصت ََت الإِنَّ رَ  ۚ   ِض َبعت َن لَّـِه قَرِ ْحت يٌب ِمِّ

ِسنِنَي  تُمحت  ﴾١٥﴿ال

“.....(இகறவனுகடய தண்டகைக்கு) பயந்தும், (அவனுகட அருகள) எதிர் 

பார்த்தும் அவைிடம் பிரார்த்தகை சசய்து சைாண்டிருங்ைள். நிச்சயமாை 

அல்லாஹ்வின் அருள் நன்கம சசய்வவாருக்கு மிக்ை சமீபத்தில்  இருக்ைிறது.” சூரா 

7;56 

பயத்துக்கும், எதிர்பார்ப்புக்கும் இகடயில் வாழ்வது என்பது, “ஒரு மூமின், தைது 

நற்சசயல்ைள் மூலம் சுவர்க்ைம் நிச்சயமாை ைிகடக்குமா? அகவ அல்லாஹ்விடம் 

முழுகமயாை ஏற்றுக் சைாள்ளப்பட்டதா, இல்கலயா என்ற வைள்விைளுக்கு 
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உறுதியாை விகட சதாியாமல் தவிக்கும் நிகலகய குறிக்கும். ஆகையால் தீர்ப்பு 

நாளின் சைாடுகமைகளப் பற்றி அறிந்து  கவத்திருக்கும் மூமின்ைள் தமது 

நடத்கதைகள சீர்திருத்துவதற்கு முழு மைதுடன் முயற்சி சசய்வார்ைள். அளவற்ற 

அருளாலைாைிய அல்லாஹ்வின் ைிருகபயால் தமக்கு சுவர்க்ைத்தின் பூங்ைா 

ைிகடக்கும் என்ற சபரும் நம்பிக்கை அவர்ைள் உள்ளத்தில் உண்டு. இவ்வாறு பயம் 

நம்பிக்கை எனும் இரு உைர்வுைளுக்கு ஆளாகும் மூமின்ைள், தாம் சசய்த 

நற்ைருமங்ைள் வபாதும் என்வறா, தாம் பிகழைவளா, குற்றங்குகறைவளா சசய்ய 

மாட்வடாம் என்வறா ஒரு வபாதும் ைருத மாட்டார்ைள். அதகை பற்றி அல்லாஹ் 

இவ்வாறு அறிவிக்ைின்றான். 

 ِ َمرَ َواَّلَّ
َ
َن رَ  يَن يَِصلُوَن َما أ ن يُوَصَل َوََيتَشوت

َ
َِساِب اللَّـُه بِِه أ  ﴾١٤﴿بَُّهمت َوََيَافُوَن ُسوَء احلت

“தங்ைள் இரட்சைனுக்குப் பயந்தும் நடப்பார்ைள். வைள்வி ைைக்ைின் 

ைடுகமகயயும் பயந்து சைாண்டிருப்பார்ைள்.” குர்ஆன் 13;21  

அல்லாஹ்வின் தண்டகையின் வவதகைகய  பற்றி அவர்ைள் ஒவ்சவாரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் நிகைவு கவத்திருப்பார்ைள். இப்படிப் பட்ட மூமின்ைளுக்கு 

அல்லாஹ் பின்வரும் நற்சசய்திகய அறிவிக்ைிறான். 

 ِ ًَل َكِبيً  َوبَِشِّ ِه فَضت َن اللَـّ نَّ لَُهم ِمِّ
َ
ِمِننَي بِأ تُمؤت  ﴾١٤﴿ا ال

“(நபிவய!) விசுவாசிைளுக்கு - அல்லாஹ்விடமிருந்து, நிச்சயமாை அவர்ைளுக்கு - 

சபரும் வபரருள் உண்டு என்று நீர் நன்மாராயமும் கூறுவீராை.” குர்ஆன் 33;47. 

இஸ்லாத்கத பரப்புவதில் நபி (ஸல்) வைித்த தீவிர பங்கு 

அல்லாஹ்வின் மார்க்ைத்கத பரப்பும் முயற்சியில் ஒவ்சவாரு  நபியும் சபரும் 

ைஷ்டத்திற்கு ஆளாைார்ைள். தமது சமூைத்கத வநர் வழியில் இட்டும் சசல்லும் 

மைத்தாை சபாறுப்பில் தமது உயிருக்கும், சபாருட்ைளுக்கும் சபரும் ஆபத்துக்ைள் 

ஏற்படக் கூடிய வபாராட்டங்ைகள எதிர் வநாக்ைிைார்ைள். 

நூஹ் நபி (அகல) அவர்ைளின் வநர்கமயாை நடவடிக்கைைள் பற்றி அல்லாஹ் 

இவ்வாறு குர்ஆைில் கூறுைிறான். 

ِِم ََلتًَل َوَنَهارً قَاَل رَ  َوإِِِنِّ ُُكََّما  ﴾٥﴿ا ارً فَلَمت يَزِدتُهمت ُدََعِِئ إَِلَّ فِرَ  ﴾١﴿ا ِبِّ إِِِنِّ َدَعوتُت قَوت
ِفرَ  ُتُهمت ِْلَغت َصر  َدَعوت

َ
َشوتا ِثيَاَبُهمت َوأ َتغت َصابَِعُهمت ِِف آَذانِِهمت َواست

َ
َبُ لَُهمت َجَعلُوا أ َتكت وا وا َواست

بَارً  ِتكت ُتُهمت ِجَهارً ُثمَّ إِِِنِّ  ﴾٤﴿ا است َ  ﴾٨﴿ا  َدَعوت ست
َ
لَنُت لَُهمت َوأ عت

َ
َ رت ُثمَّ إِِِنِّ أ ا ارً ُت لَُهمت ِإست

ِفرُ  ﴾٩﴿ تَغت ارً وا رَ َفُقلتُت است  ﴾٤٠﴿ا بَُّكمت إِنَُّه ََكَن َغفَّ

“அவர், என் இரட்சைவை! நிச்சயமாை நான் என்னுகடய சமூைத்தாகர (உன் 

வழியில்) இரவிலும், பைலிலும் அகழத்வதன் என்று கூறிைார். என்னுகடய 

அகழப்பு, அவர்ைளுக்கு சவருண்டு ஓடுவகதவய அன்றி (வவசரான்கறயும்) 
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அதிைப் படுத்தவில்கல. வமலும் நிச்சயமாை நான் _  அவர்ைளுக்கு நீ 

மன்ைிப்பளிப்ப தற்ைாை (உன் பக்ைம்) நான் அகழத்த வபாசதல்லாம் (அகத 

வைட்ைாது இருக்ை) தங்ைளுகடய ைாதுைளில்  விரல்ைகள விட்டுக் சைாண்டார்ைள். 

(என்கை பார்க்ைாதிருக்ை) தங்ைள் ஆகடைகளக் சைாண்டு தங்ை(ளின் முைங்)ைகள 

மூடிக் சைாண்டுமிருந்தைர். வமலும்,  (தங்ைள் தவறின் மீவத பிடிவாதமாை) 

நிகலத்திருந்தைர். சபரும் அைந்கதயாைவும் அைந்கத சைாண்டைர். பின்னும் 

நிச்சயமாை நான் அவர்ைகள சப்தமாை அகழத்வதன். பின்னும் நிச்சயமாை நான் 

அவர்ைளுக்கு (அகழப்கப) பைிரங்ைப் படுத்திவைன். அவர்ைளுக்கு (எைது 

பிரசாரத்கத) மகறமுைமாை மகறத்தும் சசய்வதன்.  ஆைவவ (முந்திய உங்ைள் 

பாவங்ைளுக்ைாை) உங்ைள் இரட்சைைிடம் மன்ைிப்புத் வதடுங்ைள். நிச்சயமாை 

அவன் மிக்ை மன்ைிப்பவைாை இருக்ைிறான் என்றும் கூறிவைன்.” சூரா 71; 5 முதல் 

10 வகர. 

நூஹ் (அகல) தைது மக்ைள் எவ்வளவு புறக்ைைித்த வபாதும், அவற்கற சபாருட் 

படுத்தாது, மதத்தின் நல்விகளவுைகள எடுத்துக் கூறி, அல்லாஹ்வின் 

ைட்டகளைகள பின்பற்றுமாறு மக்ைளுக்கு அகழப்பு விடுப்பதற்கு ைாட்டிய 

ஆர்வத்தின் ைாரைமாை, தைது குறிக்வைாளில் உறுதியாை நின்றார். 

அல்லாஹ்வின் மார்க்ைத்கத மக்ைளுக்கு எடுத்துக் கூற சபாிதும் பாடுபட்ட நூஹ் 

(அகல) அவர்ைளும், அவகர வபான்ற ஏகையவர்ைளும், அல்லாஹ்வின் வழியில் 

மக்ைகள அகழப்பதற்கு எடுத்துக்சைாண்ட ஒவ்சவாரு முயற்சிக்கும், வபசிய 

ஒவ்சவாரு வார்த்கதக்கும் அல்லாஹ்விடம் சபரும் பாிசுைள் 

சைாடுக்ைப்படுவார்ைள் என்பகத நாம் ஒரு வபாதும் மறந்து விடக்கூடாது என்பது 

மிைவும் முக்ைியமாகும். 

اِِئُوَن الرَّ  َاِمُدوَن السَّ ِمرُ ْلَّائِبُوَن التَعابُِدوَن احلت اِجُدوَن اْلت تَمعترُ اِكُعوَن السَّ وِف وَن بِال
تُمنَكرِ  هِ  َوانلَّاُهوَن َعِن ال َافُِظوَن حِلُُدوِد اللَـّ ِ  ۚ   َواحلت ِمِننَي  َوبَِشِّ تُمؤت  ﴾٤٤١﴿ال

“பாவத்திலிருந்து மன்ைிப்புக் வைாாி மீண்டவர்ைள், (அல்லாஹ் ஒருவகைவய) 

வைங்குபவர்ைள், புைழ்பவர்ைள், வநான்பு  வநாற்பவர்ைள், ருகுஉ சசய்பவர்ைள்,  

ஸுஜூது சசய்பவர்ைள், நன்கமயாை ைாாியங்ைகள சசய்யும் படி ஏவுபவர்ைள், 

தீகமயாைவற்கற விட்டும் விலக்குபவர்ைள், அல்லாஹ்வுகடய வரம்புைகள 

வபணுபவர்ைள் (அவர்ைள் தான் அல்லாஹ்விடம் தங்ைகள விற்றவர்ைள் 

ஆவார்ைள்) விசுவாசிைளுக்கு (சுவைபதி உண்சடன்று நபிவய!) நீர் நன் மாராயம் 

கூறுவீறாை.” சூரா தவ்பா 9;112. 

முற்றும் 
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