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செொல்லொலும் செயலொலும்  

அல்லொஹ்வுக்கு நன்றி கூறல் 
நன்றிக் கடனும் அல்லாஹ்வின் கிருபையின் 

அபடயாளங்களும் என்ற தபலப்ைில் அஷ் ஷெய்க் ைின் 
ைாஸ் ஹி.1400. சைர் மாதம் 29ம் திகதி ரியாத் நகரில் 

ஆற்றிய உபை - 1  

www.arabnews.com ைத்திரிபகயில் 22ம் திகதி ஜனவரி 2015 

ல் Islam in Perspective ைக்கத்தில் ைிைசுரிக்கப்ைட்ட 
கட்டுபையின் தமிழாக்கம் 

  
தமிழில் ஜாசிம் ைின் தய்யான் 

 

எமது நன்றியின் அடிப்ைபடயில் ஆசீர்வாதங்கள் 
கிபடக்கின்றன. அல்லாஹ்வின் அருட் ஷகாபடக்காக 
நீங்கள் நன்றி கூறினால் , அல்லாஹ்  அவற்பற 
அதிகரித்து, ஆசீர்வாதமும் ஷகாடுப்ைான். ஆனால் 
நீங்கள் நன்றி காட்டாவிட்டால், அவன் ஷகாடுத்த 
அருட் ஷகாபடகள் நீங்கி, அவற்றுக்குப் ைதிலாக, 
ஆ ஃஹ ிைா வு க்கு  மு ன் ைாக  தண் டப ன கப ள 
இவ்வுலகிலலலய உடனடியாக ஷதாடங்கச் கூடும். 

அல்லாஹ்வின் ைைக்கத் எனப்ைடும் ஆசீர்வாதம் நல்ல 
ஷசௌக்கியம், சக்தியுள்ள உடம்பு, லகட்கும், ைார்க்கும் 
புலன்கள், நல்லறிவு, உடல் உருப்புகள் அபனத்தும் 

http://www.arabnews.com/
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சரிவை ஷசயல் ைடுதல் லைான்ற ைல்லவறு வபககபள 
ஷகாண்டது. இஸ்லாத்பத உறுதியாக ைற்றிப் ைிடித்து, 
அதபன கவணத்தில் ஷகாண்டு, அதபன விளங்கிக் 
ஷகாள்வது இஸ்லாத்தில் ஷைரும் ைாக்கியமாகும். 
இதபன ைற்றி கீர்த்தி மிக்க அல்லாஹ் இவ்வாறு 
குர்ஆனில் கூறுகிறான்.  

َر  َو َمِِت  ِنعي َعلَييُكمي  ُت  َممي تي
َ
َوأ ينَُكمي  ِد َلُكمي  َمليُت  كي

َ
أ َم  وي َ ْلي َلُكُم ا ِضيُت 

ََلَم ِدينًا ِسي ُطر   ۚ   اْلي َ  َفَمِن اضي ثيمٍ  ِِف ََميَمَصٍة َغيي ِ
 ـَه َغُفور  فَإِن  الل   ۚ   ُمتََجانٍِف ِْلإ

 ﴾٣﴿ِحيم  ر  

“இன்பறய த ினம் உங்களுக்காக உங்களுபடய 
மார்க்கத்பத நான் ைரிபூைணமாக்கி பவத்து விட்லடன். 
என்னுபடய அருட்ஷகாபடபய உங்கள ின் மீது 
முழுபமயாக்கி விட்லடன். இன்னும் உங்களுக்காக 
இஸ் ல ாத்ப த  ம ார்க்கம ாக  ந ான்  ஷைாரு ந்த ிக் 
ஷகாண்லடன்.” அல் குர்ஆன் 5 – 3 

எமக்கு கிபடத்த மிகப்ஷைரிய அருட்ஷகாபட தீனாகும் 
(மார்க்கமாகும்). தனது அடியார்களுக்கு அவனது 
மார்க்கத்பத விளக்கி ஷகாடுப்ைதற்காக ைசூல்மார் 
கபளயும் கிைந்தங்கபளயும் அல்லாஹ் அனுப்ைி, 
முஸ் ல ிம்களாக ிய உங்கபள அதபன  ஏற்றுக் 
ஷகாள்ளச் ஷசய்தான். 

இதுலவ அல்லாஹ்வுக்கு நாங்கள் அதிகமாக நன்றி 
கூற லவண்டிய மிகப் ஷைரிய அருட்ஷகாபடயாகும். 
இன்பறய உலகில் காணக் கிடக்கும் குப்ர் எனும் 

http://tanzil.net/#5:3
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இபற நிைாகரிப்பு, ெ ிர்க் எனும் அல்லாஹ்வுக்கு 
எதபனயும் எவபையும் இபண பவத்தல், மாபய, 
ைைவலாக காணக் கிடக்கும் ஷைாய், ைித்தலாட்டம், 
லஞ் சம் லைன்ற உலக வ ாழ்க்பகய ின்  மாபய 
கபளயும், மைணத்தின் ைின் உள்ள வாழ்க்பகபய 
ைற்றிய கவபலயில்லாத தன்பமபயயும் காணும் 
லைாது , இஸ் லாத்த ின்  மூலம் நமக்கு க ிபடத்த 
அருட்ஷகாபடக்கு நாம் நன்றி ஷசலுத்த கடபம 
ைட்டுள்லளாம் என்ைது விளங்குகிறது. 

அத்துடன் ஷகாமியூனிஸம், நாஸ்திகம் ஆகியபவயின் 
தீபமகள் ஷதளிவாக உள்ளன. இபவகள் அல்லாஹ் 
ப வ யும் , அ வ ன து  ைசூல் ம ார்கப ளயும் , லவ த 
கிைந்தங்கபளயும் மறுக்கும் ைடி எமக்கு அறிவின்றன.  

அலத லைால் இன்னுஷமாரு கூட்டம்,  கப்ர் வணக்கம், 
ச ிப ல  வ ண க்கம்  ஆ க ியப வ கள ில்  ஈடு ைட்டு 
அல்லாஹ்வுக்லக உரிய வணக்கத்பத திபச திருப்ைி 
விடுகின்றனர். 

இன்னும் ைலர் ைித் ஆ எனும் புதுபம புகுத்தல், மூட 
நம்ைிக்பக, மற்றும் ைல் லவறு ைாை காரியங்களில் ஈடு 
ைட்டு வருகின்றனர். 

இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமான கருத்துக்கபளயும், அதன் 
விபளவு கபளயும் ஒப்ைிட்டுப் ைார்க்கும் லைாது , 
எமக்கு கிபடத்த அல்லாஹ் வின் அளவற்ற அருபள 
கற்ைபன ஷசய்து ைார்க்கவும் முடியாது. 
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இஸ்லாம் எமக்களித்த ஷைரும் ைாக்கியத்தின் விபளவு 
இறுத ிய ில்  எமக்கு க ிபடக்கும் ஜன்னா எனு ம் 
சுவர்க்கமாகும். அங்கு ஷைரும் அந்தஸ்து, என்ஷறன்றும் 
நிபலயான மகிழ்ச்சி, அல்லாஹ்வுக்கு ஷநருக்கமாக 
கிபடக்கும் ஸ்தானம், மைணலம இல்லாத வாழ்வு, 
என்றும் மாறாத ஆபட அலங்காைம், இளபம ஆகிய 
அபனத்தும் மனிதர்களுக்கு உண்டு. 

அங்கு ஷசல்ைவர்கள், அல்லாஹ்வின் நிபலயான 
அரு ளு ம் , லதக சுகமு ம் , ம ாறாத  இளப மயும் 
ஷைறுவார்கள். உயர்த்தியான அதிைதியின் துபணயும் 
அவர்களுக்கு கிபடக்கும். 

அவர்கபள முத்தகூன் என்ற இபற ைக்தியுபடய 
வர்கள் என அல்லாஹ் ஷையர் சூட்டுகிறான். சூைா 2- 2 

 

ِمنٍي 
َ
َمَقاٍم أ ِِف  يُمت ِقنَي  ن  ال ُعيُوٍن  ﴾15﴿ِإ َو ٍت  َجن ا ِمن  ﴾12﴿ِِف  َيليبَُسوَن 

َوإِ  ٍس  َ ُسنُد تَبي تََقاِبِلنَي سي ورٍ  ﴾1٣﴿ٍق مُّ ِِبُ ُهم  نَا جي َوَزو  لَِك   ﴾1٥﴿ِعنٍي  َكَذَٰ
ُعوَن ِفيَها ِبُكِلإ َفاِكَهٍة آِمِننَي  َتَة  ﴾11﴿يَدي يَموي َت ِإَل  ال يَموي ََل َيُذوُقوَن ِفيَها ال

وَلَٰ 
ُ َِحيِم  ۚ   اْلي ن ر   ﴾1٥﴿َوَوَقاُهمي َعَذاَب اجلي ًَل ِمإ ُز  ۚ   ِبإَك َفضي َذَٰلَِك ُهَو اليَفوي

 ﴾1٥﴿اليَعِظيُم 

“ந ிச்சயமாக ையைக்த ியுபடயவர்கள்  அ ச்சமற்ற 
இடத்தில் இருப்ைார்கள். சுவனைதி (யின் லசாபல) 
களிலும், நீர் ஊற்றுக்களி(லல (அவற்றினிபடலய) யும் 
இருப்ைர்கள். ஒருவபை ஒருவர் முன் லநாக்கியவர் 
களாக ஷமல்லியதும், திடமானதுமான ைட்டாபடகபள  

http://tanzil.net/#44:51
http://tanzil.net/#44:52
http://tanzil.net/#44:53
http://tanzil.net/#44:54
http://tanzil.net/#44:55
http://tanzil.net/#44:56
http://tanzil.net/#44:57
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அணிந்து இருப்ைார்கள். இவ்வாலற (அது நபடஷைறும்) 
லமலும் ஹூருல் ஈன் (எனும் கண்ணழகிகளாகிய 
க ன் ன ிப க )க ப ள யு ம்  ந ா ம்  அ வ ர் க ளு க் கு 
திருமணம்ஷசய்து பவப்லைாம். அச்சமற்றவர்களாக 
கனி வர்க்கங்கள் ஒவ்ஷவான்பறயும் அங்கு லகட்டு 
ஷகாண்டும் இருப்ைார் கள். முந்திய மைணத்பதத் தவிை 
அவற்றில் அவர்கள் (லவறு யாஷதாரு) மைணத்பதயும் 
சுபவக்க மாட்டார்கள். லமலும், நைக லவதபனபய 
வ ிட்டும் அவர்கபள (அல்லாஹ் வாகிய ) அவன் 
க ாத் து க்  ஷ க ாண் ட ான் . (ந ை ில ய ! இ து ) உ ம து 
இைட்சகனின் லைைருளாக (வழங்கப் ைடுகிறது) அது 
தான் மகத்தான ஷவற்றியாகும்.” சூைா 44 51 முதல்  57 
வபை. 

இவற்பற விைரிக்கும் ைல் லவறு குர்ஆன் ஆயத்துக் 
கள் உள்ளன. 

குப்ர் எனும் இபற நிைாகரிப்ைிலும், வழிலகட்டிலும் ஈடு 
ைட்ட  ம க்கள்  அ வ ம ான ம ான  தங் கு ம ிட த்ப த 
லசர்ந்தபடந்து,  கடும் தண்டபனக்கு ஆனாவார்கள். 
நைகஷநருப்பும், (நைகத்தில் வளரும் ையங்கைமான 
மைமுமான) சக்கூம் மாத்திைம் அவர்ளுக்கு கிபடக்கும் 
அ ந்த  ந ிைந்த ை இ டத்ப த  அ ப டந்தவ ர்களு க்கு 
ஷகாடுக்கப் ைடும் லவதபன ஒருலைாதும் முடிவு 
ஷைறாது. அதில் வசிப்ைவர்கள் சாகவும் மாட்டார்கள். 
சங்பகக்குரிய அல்லாஹ் அவர்கபள ைற்றி இவ்வாறு 
அறிவிக்கிறான்.  
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يَن َكَفرُ  ِ ََضَٰ َعلَييِهمي َفيَُموتُوا َوََل ُيَ  وا لَُهمي نَارُ َواَّل  ني َجَهن َم ََل ُيقي ُف َعنيُهم ِمإ ف 
لَِك ََنيِزي ُُك  َكُفورٍ  ۚ   َعَذابَِها َطرِ  ﴾٣٥﴿ َكَذَٰ رِ ُخوَن ِفيَها رَ َوُهمي يَصي خي

َ
نَا أ نَا ب  جي

 َ َملي َصاِِلًا َغيي َمُل  َنعي ي ُكن ا َنعي ِ ري  ۚ   اَّل  َولَمي ُنَعِمإ
َ
ا َيتَذَ أ رُ ُكم م  رَ  ك   ِفيِه َمن تََذك 

الِِمنَي ِمن ن ِصيٍ  ۚ   وََجاَءُكُم انل ِذيرُ   ﴾٣٥﴿ فَُذوقُوا َفَما لِلظ 

“இன்னும் நிைாகரித்து விட்டார்கலள அத்தபகலயார் – 
அவர்களுக்கு நைகஷநருப்பு உண்டு. அவர்களுக்கு 
(இறப்பு ஏற்ைடலவண்டுஷமன ) தீைப்பு ஷசய்யப்ைட 
மாட்டாது. (அவ்வாறு தீர்ப்பு ஷசய்யப்ைட்டால் தாலன) 
அவர்கள் இறப்ஷைய்துவார்கள்! அதன் லவதபனயி 
லிருந்து அவர்களுக்கு (ஒரு சிறிதும்) குபறக்கப்ைடவு 
மாட்டாது.  இவ்வாலற ஒவ்ஷவாரு நிைாகரிப்ைாருக்கும் 
நாம் கூலி ஷகாடுப்லைாம். 

அ (ந்நைகத் )த ில்  அவர்கள் , ‘எங்கள்  இ ைட்சகலன ! 
(இதிலிருந்து) எங்கபள ஷவளிலயற்றி விடு. (இனி) 
ந ாங் க ள்  ஷ ச ய் து க்  ஷ க ாண் டி ரு ந் த த ல் ல ாத 
நற்ஷசயபலலய ஷசய்லவாம்’ என்று ஷைரும் சப்தமிடு 
வார்கள். (அதற்கு அல்லாஹ்) நல்லுணர்ச்சி ஷைறக் 
கூடியவன், நல்லுணர்ச்சி ஷைறுவதற்குப் லைாதுமான 
நீண்ட காலம் வபை,  நாம் அதில் உங்கபள (வாழ) 
விட்டு பவத்திருக்கவில்பலயா? லமலும்,. (இது ைற்றி) 
உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்பக ஷசய்கிறவர் 
உங்கள ிடம் வந்லத இருந்தார். ஆ தலால்  (நைக 
லவதபனபய) நீங்கள் சுபவத்துக் ஷகாண்டிருங்கள். 
அநியாயக்கார்ர்களுக்கு எந்த உதவியாளருமில்பல” 
(என்று கூறுவான்.) சூைா 35;36,37 

http://tanzil.net/#35:36
http://tanzil.net/#35:37
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இந்த விெயம் ைற்றி ஆழமாக சிந்தித்து எங்களுக்கு 
கிபடத்த அல்லாஹ்வின் கிருபைபய அறிந்துக் 
ஷகாண்ட மக்கள், அவற்றுக்கு நன்றி ஷசலுத்தும் 
முகமாக இவ்வாறு கிபடத்த அருட்ஷகாபடகபள 
ைின்ைற்றி, தனக்கு இறுதி வபை உதவி ஷசய்யும் ைடி 
அல்லாஹ் விடலம துஆ ஷசய்ய லவண்டும். அவர் 
அல்லாஹ்வின் கட்டபளபய ஷதாடர்ந்து ைின் ைற்றி, 
ைாவங்கபள விட்டும் நீங்குவதுடன், ைிபழயான 
வழ ிகள் , அல்லாஹ் வ ின்  க ிருபைபய வ ிட்டும் 
தூ ைமாக்கும் ை ித்ன ாக்கள்  ஆ க ியபவகள ிரு ந்து 
அல்லாஹ்விடலம ைாதுகாவல் லதட லவண்டும். 

அல்லாஹ்விடமிருந்து கிபடத்த மாஷைரும் கிருபை 
யாகிய இஸ்லாத் துக்கு அடுத்ததாக, தனது உடல் 
நலம், ைாதுகாப்பு, மற்றும் தாய் நாடு, குடும்ைம், காணி 
பூமி ஆகியவற்றில் ைாதுகாப்பு லைான்றவற்றுக்காக 
அ ல் ல ாஹ் வு க்கு  நன் ற ி கூ ற  ந ாம்  க ட ப ம 
ைட்டுள்லளாம். 

அல்லாஹ்வின் அருபள ஷைற்றிருப்ைதன் மூலம் 
இஸ்லாத்பத ஏற்றுக்ஷகாள்ளவும், அல்லாஹ்வின் மீது 
விசுவாசம் ஷகாள்ளவும் ஒரு வாய்ப்ைாக இருக்கலாம். 
அலத லநைத்த ில் , அலத க ிருபை அல்லாஹ் பவ 
மறுப்ைதற்கும், தவறான வழிகளில் ஷசல்வதற்கும் ஒரு 
லசாதபனயாகவும் அபமய முடியும். சில லவபள 
களில் மார்க்கத்பத விட்டு வழி தவறிய ஒருவருக்கு 
அருளப்ைட்ட ைாதுகாப்பு, உடலாலைாக்கியம், ஷசல்வம் 
என்ைபவ அவருக்கு லசாதபனயாகும் இருக்கக் கூடும். 
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இந்த நிபலயில் இருக்கும் லைாது நீங்கள் மரித்தால், 
மீண் டும் எழுப்ைப் ைடும் நாள ில்  இப்ைடிப் ைட்ட 
லசாதபனகளும், துன்ைங்களும் உங்களுக்கு எதிைான 
ச ாட் ச ிய ாக  ம ாற ி, உ ங் கள்  லவ தப ன ப ய யு ம் 
தண்டபனபயயும் அதிகரிக்கும். 

அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஷகாடுத்த கிருபைகளுக்கு 
நன்றிக் கடன் ஷசலுத்த ஒலை வழி, அல்லாஹ்பவயும் 
அவனது தூதர் (ஸல்) அவர்கபளயும் விசுவாசம் 
ஷகாள்வதும், அல்லாஹ்வின் மீது அன்பு பவப்ைதும், 
அவன் அளித்த கிருபைபய ஒத்துக்  ஷகாள்வதுமாகும். 

அழகிய வார்த்பதகள் மூலம் அவபன புகழ்ந்து துதி 
ைாடி , அருள் புரிந்த அவன் மீது அன்பு பவத்து, 
அவபன அஞ்சி, அவபன லநரில் காண்ைபத எதிர் 
ைார்த்து, அவனுபடய வழிக்கு மக்கபள அபழத்து, 
அவனுபடய உரிபமகபள சரிவை நிபறலவற்றுவதன் 
மூலம் நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி கூறலாம். 

அல்லாஹ்பவயும் அவனது தூதர்கபளயும் விசுவாசம் 
ஷக ாள் வ து  எனு ம்  ஷ சய ல்  தூ த ர்கள ில்  ம ிக ச் 
சிறந்தவைாகிய முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீது 
வ ிசுவ ாசம்  ப வ த்து  அ ன் ன ாைது  ெ ரீஆ ப வ 
ைின்ைற்றுவதில் அடங்கியுள்ளது. 

வண க்கத்துக்குரிய ஒலை இபறவன் அல்லாஹ் 
மாத்திைலம என்றும் ைபடத்தவன், ைைாமரிப்ைவன், 
அபனத்பதயும் அற ிந்தவன்  அவலன  என்றும் 
நம்ைிக்பக ஷகாள்வது தனது நன்றிக் கடபன ஷதரியப் 
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ைடுத்தும் ஒரு வழியாகும். வணக்கத்துக்குரிய அவலன 
அகிலங்களுக்ஷகல்லாம் அதிைதி. அல்லாஹ்பவத் 
தவிை வணக்கத்துக்கு உரிய லவறு யாரும் இல்பல. 
சகல கீர்த்தி மிக்க, உயர்த்தியாகிய அல்லாஹ்வின் 
அழகிய திருநாமங்கபளயும், உயர்ந்த ைண்புகபளயும், 
அவன் தனது தன்பமயில், அழகிய திருநாமங்களில், 
ைண்புகளில் முழுபமயானவன் என்று விசுவாசம் 
ஷகாள்வது எமது நன்றிக் கடனின் ஒரு அம்சமாகும். 
அவனுக்கு இபணயான, துபனயான யாரும் இல்பல, 
அவனது ைபடப்புகளுடன் அவபன ஒரு லைாதும் 
உ வ ப ம  ைடு த் த  மு டிய ாது . சகல  கீ ர்த் த ியு ம் 
உயர்த்தியும் ஷகாண்ட அல்லாஹ் அல் குர்ஆனில் 
இவ்வாறு கூறுகிறான்.  

ء   َِصيُ  ۚ   لَييَس َكِمثيِلِه ََشي ِميُع اْلي  ﴾55﴿ وَُهَو الس 

“அவபனப் லைான்று எப்ஷைாருளும் இல்பல. அவலன 
(யாவற்பறயும்) ஷசவிலயற்கிறவன், ைார்க்கியவன்.” 
சூைா 42-11 

َحد  
َ
َمُد  ﴾5﴿قُلي ُهَو الل ـُه أ ُ  ﴾٣﴿لَمي يَِِلي َولَمي يُوََلي  ﴾2﴿الل ـُه الص  َولَمي يَُكن َّل 
َحد  

َ
 ﴾٥﴿ُكُفًوا أ

உயர்த்தியான அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகிறான். 
“(நை ிலய !) நீ ர் கூ றுவ ீைாக . அவன்   - அல்லாஹ் 
ஒருவலன. அல்லாஹ் (யாவற்பறயும் வ ிட்டும்) 
லதபவயற்றவன். (யாவும் அவன் அருபளலய எதிர் 
ைார்த்த ிரு க்க ின் றன )  அவன்  எவப ையும் ) ஷைற 

http://tanzil.net/#42:11
http://tanzil.net/#112:1
http://tanzil.net/#112:2
http://tanzil.net/#112:3
http://tanzil.net/#112:4
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வில்பல. (எவைாலும்) அவன் ஷைறப்ைடவுமில்பல. 
லமலும் அவனுக்கு நிகைாக எவருமில்பல.” சூைா112; 1-4 

வணக்குத்துக்குரிய ஒலை இபறவன் அல்லாஹ் 
ஒருவன் மாத்திைலம என்று நம்புவது உண்பமயான 
விசுவாசத்தின் அத்தியவசியமான அம்’சமாகும். 

இந்த விெயம் சம்ைந்தமாக உயர்த்தி மிக்க அல்லாஹ் 
இவ்வாறு கூறுகிறான்.  

َسانًاَوقَََضَٰ رَ  ييِن إِحي َواَِلَ
ي بُُدوا إَِل  إِي اُه َوبِال َل  َتعي

َ
 ۚ   بَُّك أ

“ந ை ில ய ! உ ம த ிை ட் ச கன்  – அ வ ப ன த்  த வ ிை 
(மற்ஷறவபையும்) நீங்கள்  வணங்கக் கூடாஷதன்று 
கட்டபளயிட்டிருக்கின்றான்.” சூைா 17 ; 23  

تَِعنُي  بُُد َوإِي اَك نَسي  ﴾1﴿إِي اَك َنعي

அத்துடன், “(எங்கள் இைட்சகா!) உன்பனலய நாங்கள் 
வணங்குகிலறாம். உன்னிடலம நாங்கள் உதவியும் 
லதடுகிலறாம்.”  சூைா 1;5 

يَن وَ   ﴾5٥﴿وَن َه اليََكفِرُ لَوي َكرِ فَاديُعوا الل ـَه َُميِلِصنَي ََّلُ اَِلإ

“ஆகலவ, நிைாகரித்துக் ஷகாண்டிருப்லைார் ஷவறுத்த 
லைாத ிலும், நீங்கள் அல்லாஹ் பவ – முற்றிலும் 
வணக்கத்பத அவனுக்லக கலப்ைற்ற வர்களாக்கி 
பவக்கிறவர்களாக (ைிைார்த்தித்து) அபழயுங்கள்.” சூைா 
40;14 

http://tanzil.net/#1:5
http://tanzil.net/#40:14
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بُُدوا رَ  عي ُس ا ا َها انل  يُّ
َ
يَن ِمن َقبيِلُكمي َلَعل ُكمي ا أ ِ َّل  َوا َخلََقُكمي  ي  ِ َّل  ب ُكُم ا

 ﴾25﴿َتت ُقوَن 

“மனிதர்கலள!  உங்களுபடய இைட்சகபன நீங்கள் 
வணங்குங்கள் . அவன் எத்தபகயவன் என்றால் 
உங்கபளயும் உங்களுக்கு  முன்னி ருந்லதார்கபளயும் 
ைப ட த் த ான் . (அ த ன ால் ) நீ ங் க ள்  ை ய ை க் த ி 
உபடயவர்கள் ஆகலாம்.” 2;21 

بُُدوِن  نَس إَِل  ِْلَعي ِ
ن  َواْلي ِ

ُت اجلي  ﴾1٥﴿َوَما َخلَقي

“லமலும், ஜின்கபளயும், மனிதர்கபளயும் என்பன 
வணங்குவதற்காகலவ தவிை நான் அவர்கபள ைபடக்க 
வில்பல.” சூைா 51;56 

ِمرُ 
ُ
تُوا َوَما أ ََلَة َوُيؤي يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الص  بُُدوا الل ـَه َُميِلِصنَي ََّلُ اَِلإ عي وا ِإَل  ِْلَ
ََكةَ   ﴾1﴿وََذَٰلَِك ِديُن اليَقِيإَمِة  ۚ   الز 

“இ ன் னு ம்  அ ல் ல ாஹ் ப வ  – அ வ னு க்க ாகலவ 
வண க்கத்பத கலப்ைற்றதாக ஆ க்க ியவ ர்களாக 
(அபனத்து தீயவழிகபள விட்டும் நீங்கி இஸ்லாத்தின் 
ைால்) சாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் அல்லாஹ்பவ 
வணங்குவதற்காகவும், ஷதாழுபகபய அவர்கள் 
நிபறலவற்றுவதற் காகவும், சகாத்பத அவர்கள் 
ஷகாடுப்ைதற்காகவும் தவிை (லவஷறபதயும்) அவர்கள் 
(அதில்) கட்டபளயிடப் ைடவில்பல. இன்னும், இது 
தான் லநைான மார்க்கமாகும்.” சூைா 98;5. 

முதல் ைாகம் முற்றுப்ஷைறும். 
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