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முஸ்லிம்கள் ச ோதனைக்குட்படுகிறோர்கள் எை 

நீங்கள் கருதுகின்றீர்களோ? 

ஜோ ிம் இப்னு தஇயோன் 

முஸ்லிம்கள் போீட் ிக்கப் படுகிறோர்கள் எை நீங்கள் 

கருதிைோல், கவனைப் படோதீர்கள். உங்கனளப் சபோன்சற 

ைட் க் கணக்கோை முஸ்லிம்களும கருதுகிறோர்கள். ஒரு 

கோைத்தில் உைககங்கும் ஆட் ி புோிந்த இஸ்ைோமிய நோகோீகம் 

இன்று போதோைத்னத சநோக்கி பயணம் க ய்யும் 

போிதோபத்னத கோணும் முஸ்லிம் அல்ைோதவர்களும் அசத 

சபோல் ஆச் ோியமனடகிறோர்கள். 

مأرَُُيَُدب ِّرُُ
َ رُأُاْلأ

َ إ ََلُاْلأ َماءُ  َُيعأرُُم َنُالسَّ ُُثمَّ َدارُُض  ُيَوأٍمََُكَنُم قأ ِف  لأَفُُجُإ ََلأهُ 
َ
هُُأ

اَُتُعدُ  مَّ  ﴾٥﴿وَنَُسنٍَةُم ِّ
 “வோைத்திலிருந்து பூமி வனை உள்ள கோோியத்னத 

அவன் நிர்வகின்றோன்; பின்ைர் (அக்கோோியம்) அது நீங்கள் 

எண்ணுகின்ற (உங்கள்) கணக்கின்படி ஆயிைம் 

வருடங்களோக அதனுனட அளவு இருக்கும்  (அந்த) ஒரு 

நோளில் அவன் பக்கம் உயரும்.” சூைோ 32;5 

 ஒரு  ிை நூற்றோண்டுகள் நோம் அனுபவித்த துன்பம், 

கோைத்னத பனடத்தவனுக்கு ஒரு நோனள விட குனறவோக  

http://tanzil.net/#32:5
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கோட் ியளிப்பது இக்குர்ஆன் வ ைத்தில் விளங்குகிறது. 

இவ்வோறு இருந்தும் எமது அவ ை சுபோவம் எம்னம 

முனறயிட னவக்கிறது.  ிறந்த சநர்வழி கோட்டும் நூைோகிய 

குர்ஆனை உோினம ககோண்டோடும் மக்களோகிய நோம், 

இவ்வோறு மிகவும்  கஷ்டமோை நினையில் வோட சவண்டிய 

நினையில் இருப்பதற்கு கோைணம் என்ை என்று புோிந்துக் 

ககோள்ள முடியோது தவிக்கிசறோம். மத்திய கிழக்கிலிருந்து 

மத்திய ஆ ியோ வனை, ஆபிோிக்கோ முதல் ஆ ியோ வனை 

உள்ள ஒரு  ிை நோடுகனள  தவிை, ஏனைய முஸ்லிம் 

சத ங்கள் அனைத்திலும், மோர்க்கம், கபோருள் மற்றும் 

கதோழில் நுட்ப வளர்ச் ிக்கு எதிைோை ககோடுங் சகோல் 

தனைவர்கள் ஆட் ி புோிகின்றைர். இந்நோடுகளில் வோழும் 

முஸ்லிம்கள் கபோதுவோக வன்முனற, பயம், 

முன்சைற்றத்தில் சதக்கம் மற்றும் விைக்தி சபோன்ற 

சுழற் ியில்  ிக்கியுள்ளோர்கள்.  ிை வருடங்களுக்கு முன் 

ஐக்கிய நோடுகள்  னப கவளியிட்ட அறிக்னகயில், அைபு 

 முதோயங்களின் பின்தங்கிய அவை நினை பற்றி சுட்டிக் 

கோட்டப்பட்டது. அைபு உைகம் ஒரு வருடத்தில் கவளியிட்ட 

கமோத்த  நூல்களின் எண்ணிக்னகனய விட  கூடுதைோக 

ஸ்கபயின் சத ம் கவளியிட்டது என்பனத உதோைணமோக் 

கூறைோம். “இக்ைோ” வோ ி என்ற வோர்த்னத யுடன் ஆைம்பித்த 

மதத்னத பின்பற்றும் முஸ்லிம்களுக்கு இனத விட ஒரு 

சகவைம் இருக்க முடியோது. ககோடும்சகோல் தனைவர்களின் 

ஆட் ியில்  ீர் குனைந்த  
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 மூகங்கள் மூைம் நோம் கடுனமயோக ச ோதிக்கப் படும் 

இப்போிதோபமோை நினையின் விடிவு இன்னும் எமது 

கண்களுக்கு கதோியவில்னை. 

எமது இந்த நினைக்கு யோர் கபோறுப்பு? 

ச ோதனைகனள மக்கள் எப்சபோதும் ககடுதைோகத்தோன் 

கருதுவோர்கள்.  ிை சவனள உண்னமயோக இருக்கைோம். 

நோம் வைம்பு மீறி வோழும் சபோது அல்ைோஹ் எமக்கு 

தண்டனையோக ச ோதனைகனள அனுப்புவோன். அசத 

சநைம், நோம் கபோறுனமயுடன் ச ோதனைகனள  கித்து 

ககோண்டோல் எமது போவங்களுக்கு மன்ைிப்பு அளிக்கவும், 

சுவர்க்கத்தில் எமது நினைனய உயர்த்தவும் இனவ 

கோைணங்களோக இருக்கவும் கூடும். ஆைோல் ச ோதனை யில் 

இருந்து தப்பிக்கசவ முடியோது என்பது தோன் உண்னம. 

குர்ஆைின் மிகத் கதளிவோை வ ைங்களில் அல்ைோஹ் 

இவற்னற குறிப்பிடுகிறோன். 

ُ نُفس 
َ َُواْلأ َوال  مأ

َ َنُاْلأ ٍصُم ِّ َُوَنقأ ُوع  َُواْلأ َوأف  َنُاْلأ ٍءُم ِّ َوََلَبألَُونَُّكمُب ََشأ
اب ر ُُۗ َُوبَش ِّ ُ اتُ َواثلََّمرَُ ُُُ﴾١٥٥﴿يَنُالصَّ يبٌَةُقَال ص  َصاَبتأُهمُم 

َ
هُ اَّلَّ يَنُإ ذَاُأ واُإ نَّاُل لَـّ

رَُ ُعوَنُِإَونَّاُإ ََلأهُ  نُرَُُّ﴾١٥٦﴿اج  ولَـٰئ َكَُعلَيأه مأَُصلََواٌتُم ِّ
ُ
َُورَُأ َةٌُب ِّه مأ ولَـٰئ َكُ ْحأ

ُ
ۗ َُوأ

َتُدوَنُ أُمهأ  ﴾١٥٧﴿ُهُمُال

  

http://tanzil.net/#2:155
http://tanzil.net/#2:156
http://tanzil.net/#2:157
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“விசுவோ ம் ககோண்சடோசை! பயம் மற்றும் ப ியில் இருந்து 

ஏதோவது  ஒன்னறக் ககோண்டும், க ல்வங்கள், உயிர்கள், 

கைிக(ளின் வினைச் ல்)கள் ஆகியவற்றில்  குனறனவக் 

ககோண்டும் நிச் யமோக நோம் உங்கனள ச ோதிப்சபோம்; 

சமலும் (நபிசய! இவற்னறப்) கபோறுத்துக் 

ககோண்டவர்களுக்கு நீர் நன்மோைோயங் கூறுவீறோக! 

அவர்கள் எத்தனகசயோகைன்றோல், தங்களுக்கு ஏசதனும் ஒரு 

துன்பம் பீடித்தோல், ‘நிச் யமோக நோம் அல்ைோஹ் வுக்கோகசவ 

இருக்கின்சறோம்; நிச் யமோக நோம் அவன் பக்கசம திரும்பிச் 

க ல்பவர்களோக  இருக்கின்சறோம்.’ என்று கூறுவோர்கள். 

அத்தனகசயோர் - அவர்கள் மீதுதோன் அவர்களுனடய 

இைட் கனுடமிருந்து நல்ைோ ிகளும்,  கிருனபயும் 

ஏற்படுகின்றை. சமலும்,  அவர்கள் தோம் சநர் வழினயயும் 

கபற்றவர்கள்.” 2 - 155 முதல் 157 வனை. 

 இந்த  விஷயத்னத பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களின் 

ஹதீஸ் சமலும் விளக்கம் ககோடுக்கிறது. 

 ஒரு மூமிைின் விவகோைங்கள் மிக்க ஆச் ோிய 

மோைனவ. அவனுக்கு ஒரு நன்னம ஏற்பட்டோல் அவன் 

அல்ைோஹ்வுக்கு நன்றி கதோிவிக்கிறோன், அது அவனுக்கு 

நல்ைது. அவனுக்கு ஒரு ச ோதனை ஏற்பட்டோல் அவன் 

கபோறுனமயுடன் இருக்கிறோன். இதுவும் அவனுக்கு  

நல்ைது. ஆதோைம் முஸ்லிம். 
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இசத க ய்தினய பின் வரும் சமலும் இைண்டு ஹதீஸ்கள் 

உறுதிப் படுத்துகின்றை. 

 விசுவோ ம் ககோண்ட ஆணுக்கும் கபண்ணுக்கும் 

அவர்கள் உடலில், குடும்பத்தில் மற்றும் க ோத்துக்களில் 

கதோடச் ியோக துன்பங்கள்  ஏற்பட்டுக் ககோண்சட யிருக் 

கும், அவர்கள் எந்த வித போவங்களின் போைமுமின்றி 

அல்ைோஹ்னவ  ந்திக்கும் வனை. ஆதோைம் புஹோோி. 

 அல்ைோஹ் ஒருவனுக்கு நன்னமக ய்ய நோடிைோல், 

அவனை பைசவறு இடுக்கன்களுக்கு ஆளோக்குவோன். 

ஆதோைம் அஹ்மத். 

 ஒருவருக்கு எல்ைோசம நைமோக அனமயும் சபோது, - 

உடைோசைோக்கியம், கபற்சறோருக்கு கீழ்படிந்து வோழ்வில் 

கவற்றி கபற்ற பிள்னளகள், நினறய க ோத்துக்கள் – 

என்பை இருப்பின், தன்னுனடய க ல்வங்களுக்கோக 

அல்ைோஹ்வுக்கு நன்று கூற மறக்க சநர்ந்தோல், அசத 

க ல்வங்கள் உண்னமயில் அவருக்கு கபரும் 

ச ோதனையோக மோறக் கூடும். ஆைோல் வ திசயோ அல்ைது 

கஷ்டமோை வோழ்க்னகசயோ எதுவோயினும், அனவ 

அல்ைோஹ்விடமிருந்து கினடத்த நிஃமத்துகசள. 

ஆனகயோல், வ தியும், கஷ்டமும் கைந்த எமது வோழ்க்னக 

அல்ைோஹ்விைோல் ஒரு சநோக்கத்துக்கோகசவ அருளப் 

படுகின்றது என்று சுருக்கமோக கூறைோம். 



  
6 

 
ُقَرُأ ُكمأ ُالأَقوأَمُقَرُأإ نَُيمأَسسأ َُمسَّ ثألُهٌُُحَُفَقدأ ُ ٌحُم ِّ َ يَّاُمُنَُداو لَُهاَُبْيأ

َ ۗ َُوت لأَكُاْلأ
ُُشَهَدا َذُم نُكمأ ُهُاَّلَّ يَنُآَمنُواَُويَتَّخ  َعألََمُاللَـّ َُوَل  ُ ءَُاَلَّاس  ۗ َُواللَّـُهََُلُُُي ب 

ال م َْيُ  ﴾١٤٠﴿الظَّ
 “உங்களுக்கு (உஹுது சபோோில்)  கோயம் ஏற்பட்ட 

கதன்றோல், வந்த ஜைங்களுக்கும் அசத சபோன்று (பத்ோில்) 

கோயம் ஏற்பட்டது. அந்த (ச ோதனையோை) நோட்கனள 

மைிதர்களுக்கினடயில் மோறி மோறி வரும்படி நோம் 

க ய்கின்சறோம். ஏகைன்றோல்,  (உங்களில்) உண்னமயில் 

விசுவோ ம் ககோண்டவர்கள் யகைன்று அல்ைோஹ் 

அறி(வித்து விடு)வதற்கோகவும், உங்களில் தியோகிகனள 

எடு(த்தறிவி)ப்பதற்கோகவுசம (இவ்வோறு 

க ய்கிறோன்).சமலும் அைியோயக்கோைர்கனள அல்ைோஹ் 

சந ிக்க மோட்டோன்.” சூைோ 3; 140 

 இன்னுகமோரு வ ைத்தில் அல்ைோஹ் இவ்வோறு 

அறிவிக்கிறோன்.  

َُوَيعألََمُ ُهُاَّلَّ يَنَُجاَهُدواُم نُكمأ ُاللَـّ اَُيعألَم  َنََّةَُولَمَّ ُخلُواُاْلأ نُتَدأ
َ
ُأ بأتُمأ مأَُحس 

َ
أ

اب ر ُ  ﴾١٤٢﴿يَنُالصَّ
“(விசுவோ ம்ககோண்சடோசை!) உங்களில்  (அல்ைோஹ்வுக் 

கோக) யுத்தம் க ய்பவர்கள் யோர் என்பனத அல்ைோஹ் 

போிச ோதித்து அறியோமலும், இன்னும் (துன்பங்கனள)  

http://tanzil.net/#3:140
http://tanzil.net/#3:142
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கபறுனமயுடன்  கித்துக் ககோள்பவர்கள் யோர், என்பனத 

அவன் அறியோமலும், நீங்கள் சுவைபதியில் நுனழந்து 

விடைோகமன்று எண்ணிக் ககோண்டிருக்கிறீர்களோ?” சூைோ 3; 

142. 

 எம்னம சுற்றி இன்று நனடகபறும்  ம்பவங்கனள 

சநோக்கும் சபோது, எைோளமோை முஸ்லிம்கள் எமக்கு ஏற்படும் 

ச ோதனைகனள தவறோை முனறயில் னகயோளு வனத 

சபோல் சதோன்றுகிறது. அவர்கள் மற்றவர்கனள  பினழ கூறி 

குற்றம்  ோட்டுகிறோர்கள்.  முதோயத்தில் ககோந்தளிப்பு 

ஏற்படும் சபோது பதவிக்கோகவும், பணத்துக்கோகவும், 

தம்னமயும் தமது உறவுகனளயும் போதுகோத்துக் 

ககோள்வதற்கோக, தமது முஸ்லிம்  சகோதைர்கனள கோட்டிக் 

ககோடுக்கிறோர்கள்.  ஒரு  ிை  ந்தர்ப்பங்களில், தமது 

முஸ்லிம்  சகோதைைின் எதிோியோக மஸ்ஜிதுகனள தோக்கவும்,  

 த்தியத்தின் பக்கம் குைகைழுப்பிய மோர்க்க அறிஞர்கனள 

னகது க ய்யவும், அவர்கனள ககோனை க ய்யவும் க யல் 

புோிகிறோர்கள். 

 இந்த அறிவீைமோை  ம்பவங்னக பற்றி முஹம்மத் 

நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வோறு விவோித்தோர்கள். 

 “ககோனை க ய்பவன், தோன் ஏன் அந்தக் ககோனைனய 

க ய்தோன் என்சறோ, ககோனை க ய்யப் பட்டவன், தோன் ஏன் 

ககோல்ைப்பட்டோன் என்சற  
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அறியோத ஒரு (இருண்ட) கோைம் வரும்.” ஆதோைம் முஸ்லிம். 

 இைோக், அப்கோைிஸ்தோன்,  ிோியோ சபோன்ற நோடுகளில் 

நனடகபறும்  ம்பவங்கள் எமக்கு இதனை நினைவு 

படுத்துகின்றதோ? 

 இன்று நனடகபறும் ச ோதனைகளக்கு முக்கிய 

கோைணங்கள் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் உள்ள ஒற்றுனம 

யின்னமயும், ஒருவனை ஒருவர் கோட்டிக் ககோடுக்கம் 

தன்னமயும் தோன். மற்றவர்கள எம்னம அழிப்பதில் 

உறுதியோக கங்கணம் கட்டிக் ககோண்டு நிற்கிறோர்கள் 

என்பனத விட எமக்கு எதிைோக நோசம க யல் புோிவது எமது 

அழிவுக்கு கோைணோக அனமந்துள்ளது. 

அடுத்து நோம் என்ை க ய்ய சவண்டும்? 

 முதைோவதோக, எவ்வளவு  துன்பங்கள் சநர்ந்தோலும் 

 த்தியத்தின் போனதயில் நோம் ஒன்று பட்டு க யல் புோிய 

சவண்டும். 

 முஸ்லிம்கள் மீது முஸ்லிம்களோல் ஏற்படும் அழிவும் 

முஸ்லிம்களுக்கு எதிைோக உைககமங்கும் இயற்றப்படும் 

ககோடுனமயோை  ட்டங்களும், தற்கோலிகமோைது,  ிை 

கோைத்தின் மனறந்து விடும் எை நோம் நினைக்கக் கூடோது. 

இதனை விட ககோடூைமோக ஏனைய  முதோயங்கள்  

 



  
9 

ச ோதனைகளுக்கு ஆளோக்கப் பட்டை எை குர்ஆன் எமக்கு 

அறிவிக்கிறது. 

ثَُلُاَّلَّ يَنَُخلَوأاُم نَُقبأل ُكم ت ُكمُمَّ
أ
اُيَأ َنََّةَُولَمَّ ُخلُواُاْلأ نُتَدأ

َ
ُأ بأتُمأ مأَُحس 

َ
ۗ ُ أ

َُّ َساُءَُوالّضَّ
أ
َأ تأُهُمُاْلأ سَّ َُيُقوَلُالرَُّمَّ ٰ ز لُواَُحَّتَّ

أ ُُسوُلَُواَّلَّ يَنُآَمُنواَُمَعُهَُمََّتُٰاُءَُوُزل
ُُ ه ُُنَصأ َُ اللَـّ ُنَصأ ََلُإ نَّ

َ
قَر ُُۗ ُأ ـهُ 

اُُ﴾٢١٤﴿يٌبُاللَّ َنََّةَُولَمَّ ُخلُواُاْلأ نُتَدأ
َ
ُأ بأتُمأ مأَُحس 

َ
أ

ثَُلُاَّلَّ يَنَُخلَوأاُم نَُقبأل ُكم ت ُكمُمَّ
أ
َُّ يَأ َساُءَُوالّضَّ

أ
َأ تأُهُمُاْلأ سَّ ز لُواُاُءُوَُۗ ُمَّ

أ ُزل
َُيُقوَلُالرَُّ ٰ َُُحَّتَّ ُنَصأ ه ُُُسوُلَُواَّلَّ يَنُآَمنُواَُمَعُهَُمََّتٰ َُ اللَـّ ُنَصأ ََلُإ نَّ

َ
اللَّـهُ ُۗ ُأ

 ﴾٢١٤﴿يٌبُقَر ُ
 “(விசுவோ ம் ககோண்சடோசை!) உங்களுக்கு முன் 

க ய்று விட்டோர்கசள அத்தனகயவோின் உதோைணம் 

(ச ோதனை நினறந்த நினைகள்) உங்களுக்கு வைோத 

நினையில் நீங்கள் சுவர்க்கத்தில் நுனழந்து விடைோம் என்று 

எண்ணிக் ககோண்டீர்களோ? அவர்கனள வறுனமயும், 

பிணியும் பீடித்தை. தூதரும், அவருடன் விசுவோ ம் 

ககோண்டவர்களும், அவ்வோஹ்வுனடய உதவி எப்சபோது 

(வந்து ச ரும்) என்று கூறும் வனை அவர்கள் (இன்ைல்கள் 

பைவற்றோல்) அனைகழிக்கப் பட்டு விட்டோர்கள். ‘கதோிந்து 

ககோள்ளுங்கள். அல்ைோஹ்வுனடய உதவி நிச் யமோக மிகச் 

 மீபத்திலிருக்கிறது’  (என்று கூறப்பட்டது) சூைோ 2; 214. 

  

http://tanzil.net/#2:214
http://tanzil.net/#2:214
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 ஹோபி ஒருவர் முஸ்லிம்களுக்கு மக்கோவில் ஏற்படும் 

கபரும் துன்பங்கனளப் பற்றி ைசூல் (ஸல்) அவர்களிடம் 

வந்து முனறயிட்டசபோது அன்ைோர் அதிருப்தி 

அனடந்தோர்கள். ஏனைய நபிமோர்கனள பின்பற்றிய 

மக்களுக்கு சநர்ந்த துன்பங்கனள பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் 

அந்த  ந்தர்ப்பத்தில் அந்த  ஹோபிக்கு எடுத்துக்  

கூறிைோர்கள். 

 கடந்த  ிை நூற்றோண்டுகளில் முஸ்லிம்களுக்கு 

கபரும் வளர்ச் ியும், வ திகளும் கினடத்தை என்பது 

உண்னம. ஆைோல் முஸ்லிம்கள்  த்திய வழினய விட்டு 

நீங்கி, கபரும் மோட மோளினக கட்டுவதிலும், கீழ்தைமோை 

ஆன களின் பின்ைோல் க ன்று தம்னம இழிவு நினைக்கு 

தோசம இட்டுச் க ன்றோர்கசளோ அப்சபோது, அவர்கள் 

தமக்கு முன் க ன்ற  மூகத்தின் அசத விதினய தோமும் 

அனழத்துக் ககோண்டோர்கள். 

 முஸ்லிம்கனள அல்ைோஹ் இவ்வோறு எச் ோிக்னக 

க ய்கிறோன். 

نُفَسُهمُأ
َ
ُأ نَساُهمأ

َ
ُقوَنُ َوََلُتَُكونُواََُكَّلَّ يَنُنَُسواُاللَّـَهُفَأ ـٰئ َكُُهُمُالأَفاس  ولَ

ُ
ۗ ُأ

﴿١٩﴾ 
 “(விசுவோ ிகசள!) அல்ைோஹ்னவ (நிைோகோித்து 

அவனை முற்றிலும்) மறந்து விட்டோர்கசள அத்தனகய  

 

http://tanzil.net/#59:19
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வர்கனள சபோன்று நீங்களும் ஆகி விடசவண்டோம்; 

ஏகைன்றோல், (அல்ைோஹ்வோகிய) அவன் அவர்கள் 

தங்கனளசய மறக்குமோறு க ய்து விட்டோன். அத்தனகசயோர் 

(அல்ைோஹ்வின் வழிபோட்டிலிருந்து) 

கவளிசயறியவர்(களோை போவி)கள் ஆவோர்கள். சூைோ 59;19 

 அப்படிப்பட்ட மக்கனள அல்ைோஹ்வுக்கு  எதிைோை 

கிளர்ச் ியோளர்கள் என்று அல்ைோஹ் அனழக்கிறோன். 

அவர்களுக்கு இனழக்கப் படும் தண்டனைகள் அவர்கள் 

க ய்துக் ககோண்ட குற்றங்களுக்கோகசவ என்று கூறும் 

அல்ைோஹ், 

َنتألُوَهاَُعلَُ َق ُِّت لأَكُآيَاُتُاللَّـهُ 
ُهُيُر ُ يأَكُب اْلأ

 ﴾١٠٨﴿يُدُُظلأًماُل ِّلأَعالَم َْيُۗ َُوَماُاللَـّ
“சமலும், அல்ைோஹ்  அகிைத்தோர்க்கு அநீதி (க ய்ய) நோட  

மோட்டோன்.” 3;108 என்று உறுதி கூறுகிறோன். 

 எைினும், அவைிடமிருந்து கோைத்துக்கு கட்டுப் படோத 

ஒரு வோக்குறுதி - அல்ைோஹ்வுடன் க ய்துக் ககோண்ட 

ஒப்பந்தத்னத நினறவு க ய்பவர்களுக்கு கவற்றி 

அளிப்பதோக அளித்த வோக்குறுதி என்கறன்றும் உள்ளதோக 

அல் குர்ஆன் கூறுகிறது. 

ُ ل َفنَُّهمأُِف  َتخأ ُلَيَسأ َات  اْل  ُوََعم لُواُالصَّ رُأُوََعَدُاللَّـُهُاَّلَّ يَنُآَمنُواُم نُكمأ
َ ُاْلأ ض 

ُد ينَُهُمُاَّلَّ يُارُأ ُلَُهمأ ََنَّ َُوََلَُمك ِّ  يَنُم نَُقبأل ه مأ
لََفُاَّلَّ تَخأ َُكَماُاسأ ُلَُهمأ  تَََضٰ

 

http://tanzil.net/#3:108
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ًنا مأ
َ
ُأ َُخوأف ه مأ نَُبعأد  ََلَُّهمُم ِّ ََُلُيُشأ ُ َوََلَُبد ِّ َيعأبُُدونَِن  َُشيأئًاُۗ  ۗ َُوَمنُ ُكوَنُِب 

ولَـٰئ كََُُكَفرَُ
ُ
ُقوَنَُُبعأَدَُذٰل َكُفَأ  ﴾٥٥﴿ُهُمُالأَفاس 

 “உங்களில் விசுவோ ம் ககோண்டு நற்கருமங்கனள யும் 

க ய்கிறோர்கசளோ, அத்தனகயவர்களுக்கு முன்ைர் 

க ன்றவர்கனள அதிபதிகளோக்கிய பிைகோைசம, 

இவர்கனளயும் நிச் யமோகப் பூமிக்கு அதிபதிகளோக்கி 

னவப்பதோகவும், அவன் அவர்களுக்குப் கபோருந்திக் 

ககோண்ட மோர்க்கத்தில் அவர்கனள நிச் யமோக உறுதிப் 

படுத்தி னவப்பதோகவும், அவர்களுனடய பயத்திற்குப் பிறகு 

அனமதினயக் ககோண்டு நிச் யமோக மோற்றி விடுவதோகவும் - 

அல்ைோஹ் வோக்களிக்கின்றோன். அவர்கள் எைக்கு 

யோகதோன்னறயும் இனணயோக்கோது என்னைசய 

வணங்குவோர்கள்.  இதன் பின்ைர் (உங்களில்) எவர் 

நிைோகோிப்பவைோகி விட்டோசைோ நிச் யமோக அவர்கள்தோம் 

(அல்ைோஹ்வின் கட்டனளனய ஏற்கோத) போவிகள்.” சூைோ 

24;55 

 அடுத்ததோக, முஸ்லிம்கள் ச ோதனைக்கு ஆளோக்கப் 

படுகிறோர்கள் என்பனத புோிந்துக் ககோண்டோல் அது 

நல்ைகதோரு ஆைம்பமோகும். இந்த அறிவு எமது யதோர்த்த 

நினைனய சநர்னமயோக ஏற்றுக் ககோள்ள உதவியோகும். 

அதற்கு அடுத்து ‘நோம் எடுக்க சவண்டிய நடவடிக்னக, 

எமக்கு இந்த ச ோதனை ஏற்பட கோைணம் என்ை?’ எை  

 

http://tanzil.net/#24:55
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ஆைோய்ந்து அதனை நிவர்த்தி க ய்வது. ச ோதனைகள் 

அல்ைோஹ்வின் கட்டனளப்படி ஏற்படுகின்றை என்பது 

சபோன்று எமது நடவடிக்னககளும் அல்ைோஹ்வின் 

கட்டனளயில் ஒரு பகுதியோகும். எல்ைோவற்னறயும் விட 

நோம் இதனை விளங்கிக் ககோண்டு கபோறுனமயுடனும், 

விடோ முயற் ியுடனும் கதோடர்ந்து க யல் பட்டோல் 

அச்ச ோதனைகள் எம்னம சுத்திகோிப்பு க ய்வதற்கும், எமது 

போவங்களுக்கு மன்ைிப்பளிக்கவும், எமது நினைனய 

உயர்த்தும் படிக்கட்டோகவும் அனமயும். 

 ச ோதனைகளில் அடங்கியுள்ள நன்னமகள் எப்படி 

யிருப்பினும், நோம் எம்னம சநர்வழி படுத்தும் முயற் ினய 

நிறுத்தக் கூடோது. இவ்வோறு க ய்யும் முயற் ிகள் 

அல்ைோஹ்வின் கட்டனளக்கு முைணோக மோறோது. ஒரு 

முஸ்லிம் தமக்குள் இருப்பனத மோற்றிக் ககோள்ளும் வனை 

அல்ைோஹ் அவர்களது நினைனய மோற்ற மோட்டோன் 

என்பனத முஸ்லிம்கள் அறிந்துக் ககோள்ள சவண்டும்.  

போமை மக்கள் தமது அன்றோட வோழ்வில் கஷ்டப்படும் 

சபோது, அவற்னற கண்கோணிக்கும் முஸ்லிம்கள், தமது  

இனற பக்தினயயும் மீறி முஸ்லிஹூன் என்ற நினைக்கு 

மோறி க யல் பட சவண்டும். அதோவது தமது  முதோயத்தின் 

நினைனய முன்சைற்ற முயற் ி க ய்ய சவண்டும். 

 

முஸ்லிம்களின் இன்னறய   மூக நினை அந்தகோை 

இருட்னடப் சபோன்று சதோன்றிைோலும், அல்ைோஹ் எமக்கு 
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அளித்த வோக்குறுதினய நோம் நினைவு படுத்தி ஆறுதல் 

கபறசவண்டும். 

َُمَعُالأُعسأ ُ ًُُفَإ نَّ َُمَعُالأُعسأ ُُ﴾٥﴿اُيُسأ ًُُإ نَّ  ﴾٦﴿اُيُسأ
“ஆகசவ நிச் யமோக கஷ்டத்துடன் இசைசு 

இருக்கிறது. நிச் யமோக கஷ்டத்துடன் இசைசு இருக்கிறது.” 

சூைோ 94;6. 

முடிவுற்றது. 
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