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இைற நம்பிை் 
M.S.M.இம்பியா ��ப ஸல்ப 

அலலயா ஒ�வேன ்ட�ள. 
இாலயா்பத அ�ப்ைட ெ்யளை்ைி 
வபளி்ப ் �ா்வ் “லயஇலயஹ இலலலலயா” 
எதற வயராை்ியயம. இ்த அரா்ம 
உணைைிய்ேவ வணங்ப வழப்� வ்றயா 
்ய்பியனவத அலலயாைவா ்வபர 
எவ�ைபலைல எத்்யயம. (இி்கைய) இவ 
வயராை்ி்ய்ேவ இந் வயனம, �ைப ைற்ம 
ச்ல வா்ி்�ம அலலயாவபனயல 
்ைடி்ப்்�ளள்.  

அலலயாைவ எப்� நம் ேவண�ம. அவைன 
அறபந் ெ்யள�ம வழப�ைற எதன  எத்ை்த
அலயரரத �லைய்�ம இ்்பா �்ர 
�ஹமைா (ஸல) அவர்ள �லைய்�ம 
அலலயா ெ்ளபவய் வப்யபா்ளளயத. 

அலலயா �்்பறயத:  

 طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش
يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه 
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நபசசிைய் வணங்ப்டா ்ய்பியனவத 
்தைனா ்வபர ேவ் ிய�ைபலைல எத் 
நீ்பைி நபைலநய்�ிவனயன அலலயா சய்சப 
�்்பறயத. ேை�ம வயனவர்�ம, 
அறப�ைடேிய�ம சய்சப �்்பதறனர. 
வணங்ப்டா ்ய்பியனவத அவைனா ்வபர 
ேவ் ிய�ைபலைல. அவத ியவறைறறம 
ைபை்ா்வவம ஞயனைபி்வவ ையவயத. 
(அலயரரத 3:18) 

அலலயா, ்ட�ள எத்்ற்யன 
அா்ய்சப்ள: 
அலலயா ஒ�வத இ�ி்பறயத எத்ை் 
நப�்பப்்ற்ய் வயனங்ள �ைப்ளபல 
அலலயா நபைறிேவ அா்ய்சப்ைள 
ைவா்ளளயத. ்தவைடி ்ைடப ்பனங்ள 
யறபா் சபந்பியைய் ்்டைளிப�்பறயத. 
ஒவெவய� அ��ம அலலயாவபத வலலைை 
ிபனயல ்ைடி்ப்்�ளளே் ்வபர ்யனய் 
உ�வயன்லல எத்ை் அலலயா ைனப் விய 
்லேவ் அா்ய்சப்�டத ் யண ப்ா ் ளளயத. 
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ஒ� ்ளப நீயபக�ந் உ�வயியம ைனப்னபத 
்ைடபை்ப ்றறபறம ்யிபத ்�வைரிபல 
ஒதறத ்பத ஒதறய் �த் இ�ள்�ிய 
ைா்பிபல வளரசசபப ெ்ற் வ�ம சப�ைவப 
்றறப ைனப்விய அா்ய்சபிய் அலலயா 
யரரனபல ்யண்பி்பறயத. இா்ை்ி அற்் 
ையன ்ைடப் இிறை்ிய் உ�வய்பற்ய 
அலல் உ�வயி்ப ்�்பற்ய எத்ை் 
சபந்பி்ச ெசயல்பறயத. 

٣٥: الطور[م خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ أَ  
எபெ்ய��ைபதறப அவர்ள ்ைடி்ப 
்்டனரய அலல் அவர்ள ் ைடி்பத றனரய? 
(52:35) எத் அலலயா ைி்ளபடம 
வபன�்பறயத. 

்சபா்்ம யழநை் ்யிபடம ்யைல 
உ�ஞ�்பற்.  

யழநை் ்வறபி்ம ்யய ்்றபபே்ய்பறயள. 

ேைனபிபல ்்ட ்யிம �� உடைலறம 
வ�ா்்பற். 

்வைல வந்்ம ்ணணீர ெசய்�்பற். 
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யஞ�்ள ந�ி்பப்டயைல இ�ி் ே்யழப ்த 
யஞ�்ைள அரவைணி்பற்.  

இைவ இிறை்ியன்ய ெசிறை்ியன்ய? 

 நபசசிைய் அைனா்ம அலலயாவபனயல 
்ைடி்ப ்்ட இிறை்்ேள. இந் 
இிறை்்ேள அலலயா ஒ�வத உண� 
எத்்றய சய்சபியயம. 

وفي خلْقكُم وما يبثُّ ) ٣(في السماوات والْأَرضِ لَآيات للْمؤمنِني إِنَّ 
واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه ) ٤(من دابة آيات لقَومٍ يوقنونَ 

م دعب ضالْأَر ا بِهيقٍ فَأَحرِز ناِء ممالس نم اتاحِ آييالر رِيفصتا وهتو
تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد ) ٥(لقَومٍ يعقلُونَ 

: اجلاثية[اللَّه وآياته يؤمنونَ    

நபசசிைய் வயனங்ள ைற்ம �ைபிபல 
நம்பிை் ியளர்�ியப ்ல அா்ய்சப்ள 
இ�ி்பதறன.  

உங்ைளப ்ைடா்ப�ப்்ப�ம உிபயபனங 
்ைள ்ரவச ெசய்ப�ப்்ப�ம உ்்பிய் 
நம்பிை் ெ்யள�ம ச�்ா்பறயப ்ல 
அா்ய்சப்ள இ�ி்பதறன.  
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இர�, ்்ல ையறப ையறப வ�வ்ப�ம, வயனா்ப 
க�ந் ைைழைி அலலயா இறி்ப �ைப இறந் 
்பத அ்ைன அவத இ்த �லம 
உிபர்பப்்ப�ம, ்யற்ி்ைளா (்ல 
்பைச்ளபல) �ழலச ெசயவ்ப�ம வபளங்பி 
ெ்யள�ம ச�்ா்பறய ்ல அா்ய்சப்ள 
இ�ி்பதறன. (45:2-6) 

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ 
٣٠: الروم[} اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ لخلْقِ   

எனேவ (ந்பேி) ையரி்ா்பற்ய் உை் 
�்ாை் ேநயபி வழபிபல நபைல நப்ா்�ரய். 
(இ்ேவ) அலலயா ைனப்ர்ைளப ்ைடா்ப 
�ியம அவவைடி இிறை்ியன ையரி் 
ையயம. அலலயாவபத ்ைடப்பல எவவப் 
ையறற�ைபலைல. இ்ேவ நபைலியன ையரி் 
ையயம. எனபவம ைனப்ர்ளபல அ்ப்ையேனயர 
அறபந் ெ்யளள ைய்டயர்ள.(30; 30) 

அலலயா எஙே் இ�ி்பறயத? 

எந் �தைய்பயபறைபதறப வயனம �ைப்ைளப 
்ைடா் அலலயா, ஏ� வயனங்�ிய 
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ேை�ளள அர்பத ேைலயல இ�ி்பறயத. அவத 
எஙயம நபைறந்வனலல. எ்ப�ம 
சங்ைபா்வவைலல.அவத ் ன் ரறற�ியம 
்ய்பியம ஏறறவய் உலை் ர�்பதறயத. 

அலலயா �்்பறயத:  

 الرحمن علَى الْعرشِ استوى

அர ராையத அர்பத ைீ்யனயத. (அலயரரத 
20:5) 

நீங்ள அலலயாவபடம (�வரி்ாை்ி) 
ே்்டயல ்பர்�ா எவம �வரி்ாை்ேி 
ே்�ங்ள. ஏெனனபல, அ்ேவ �வரி்ா்பத 
ைப் உிரந் ்�ா ்ர�ையயம. அ்றய ேைேல 
அரராையனபத அர் இ�ி்பற் என ந்ப 
(ஸல) அவர்ள �றபனயர்ள. (அறபவபப்வர: 
அ� ஹுைரரய (ரழப), �ல: ்்யயப-7423) 

அலலயஹவபத  ்ப�பெ்ிர்ள  

 அலலயா�ிய அழ்பி ்ப�நயைங்ள உண�. 
அா்ப� நயைங்ைள ெ்யண� அ�ியர்ள 
அைழப்ை்றம ்பரயரா்பப்ை்றம அலலயா  
வப�ம்்பறயத. 
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 قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى

அலலயா எத் அைழறங்ள, அலல் 
அரராையத எத் அைழறங்ள. நீங்ள 
எவவய் அைழா்ய�ம அவவிய அழ்பி 
ெ்ிர்ள இ�ி்பதறன என ந்பேி நீர 
�்�ரய். (17:110) 

நபசசிைய் அலலயா�ிய 99 ெ்ிர்ள 
உளளன. அவறைற (நம்பிை் ெ்யண�) 
ைனனைப்டவர �வரி்ம �ைழவயர என ந்ப 
(ஸல) அவர்ள �றபனயர்ள. அறபவபப்வர: அ� 
ஹுைரரய (ரழப), �ல: ்்யயப-7392) 

 அலலயா�ிய ய�ம்ங்ள இலைல. 

அலலயா ்னபா்வத. இைண ்ைண 
அறறவத. அவவிய ைைனவப ைி்ள 
்பளைள்ள ைற்ம ய�ம்ங ்ள எ்�ம 
்பைடிய். அவத ்லஅவ்யரங்ள எ�ப் 
வவைலல. ைனப்ர்ைள ஏறறா ்யழவபத 
அ�ப்ைடிபல ்ைடா்வவைலல. ்னி 
ெ்த் ியைரறம ்பளைள்ளய் ே்ரநெ்�ா 
்வவைலல. 
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அலலயா �்்பறயத: 

 دأَح اللَّه و١(قُلْ ه ( دمالص اللَّه)٢ ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ ( لَه كُني لَمو
دا أَح٤( كُفُو  

ந்பேி நீர �்�ரய் அலலயா ஒ�வத ்யத. 

அலலயா எவவப் ே்ைவறைறறவத. 

அவத எவைரறம ெ்ற�ைபலைல. அவத 
எவ�ியம ்பறி்�ைபலைல. 

அவவிய நப்ரய் எவ�ைபலைல.(112:1-4) 

احص لَه كُنت لَمو لَدو كُونُ لَهى يضِ أَنالْأَرو اتاومالس يعدب لَقخةٌ وب
يملٍء عيبِكُلِّ ش وهٍء وي١٠١: األنعام[} كُلَّ ش  

(அலலயா) வயனங்ள ைற்ம �ைபைி �த 
ைய்பயபிபதறபப ்ைடா்வத. அவவிய 
ைைனவபேி இலலய்ப�ி் அவவிய ்பளைள 
எப்� இ�ி் ��றம?அவேன ியவறைறறம 
்ைடா்வத ியவறைறறமத நத்றபந்வத. 
(6:101) 

அலலயாைவ  இமைைிபல ்யரி் ��ிய்.  
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ஏ்வலலைைறைடி அலலயாைவ ்யரி் 
வப�ம் ்பதற வர்�ிய ை்ைைிபல 
அப்யி்பிாை் அலலயா வழஙய்பறயத. 
அலலயாவபத ்்டைள ்பர்யரம வயழந் 
வர்ள அவைன அஞசப நடந்வர்ள 
(�ஃைபத்ள) ை்ைைிபல அலலயாைவ 
்யரி் ��றம.  

உல்பல அலலயாைவப ்யரா் ஒ�வ�ம 
இலைல. எவ�ம உல்பல அலலயாைவத
்யரி்�ம  ��ிய். அலலயா �்்பறயத:  

بِريالْخ يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهداألنعام[} لَا ت :
١٠٣ 

்யரைவ்ள அவைன அைடி ��ிய். 
அவேனய ்யரைவ்ைள அைடந் 
ெ்யள்பறயத. இதவம அவேன �்் 
ையனவத. நத்றபந்வத. (6:103) 

٢٣، ٢٢: القيامة[} إِلَى ربها ناظرةٌ ) ٢٢(وجوه يومئذ ناضرةٌ   

அநநயளபல சபல �்ங்ள ்ை் இர்ச்ைனப 
்யரா் ை்பழசசப றறறப�ியம. (75: 22-23) 
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அலலயாவபத �்ேர! ை்ைை நயளபல நயங்ள 
எங்ள இர்ச்ைன ்யணே்யைய? எத் 
ஸஹய்யி்ள ே்்டயர்ள. அ்றய ந்ப (ஸல) 
அவர்ள ெ்ௗரணைப இரவபல �� நபலைவி 
்யண்்பல உங்�ியச சபரைம இ�ியைய? 
எத் ே்்டயர்ள. ைி்ள இலைல 
அலலயாவபத �்ேர! எதறயர்ள. ேை்ம 
ைைறி்ய் �யபிைனி ் யண் ப்ல உங்�ியச 
சபரைம இ�ியைய எத் ந்ப (ஸல) அவர்ள 
ே்்டயர்ள. இலைல அலலயாவபத �்ேர 
என ைி்ள �றபனர. அபே்ய் ந்ப (ஸல) 
அவர்ள இவவய் ்யத உங்ள இர்ச்ைன 
நீங்ள (ை்ைைிபல) ்யண்ர்ள எதறயர்ள. 
(அறபவபப்வர: அ� ஹுைரரய (ரழப), �ல: ் ்யயப-
7437) 

அலலயா அழபந் வபடி ��ிவனலல. 

உல்ாை்ப ்ைடா் அலலயா அ்ைன ஒ� 
நயளபல அழபா் வப�வ்ய்�ம, அ்த ்பத 
ை்ைை நயைள உணடயியவ்ய்�ம, அந 
நயளபல ைனப்ர்ளபத ெசிற ்ய�்�ிய 
வபசயரைண நடயா்ப �க வழஙயவ்ய்�ம 
யரரனபல �்்பறயத. இந் ் பர்ஞசம அழபந் 
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வபடி ��ி் எத்ை் இதைறி வபஞஞயன 
உல்ம ஏற்ி ெ்யள்பற். ரனயல நபா்பி 
ஜீவனயன அலலயா அழபந் வபடி 
��ிவனலல. 

ேை�ம அலலயா நபா்பி ஜீவத. அவைனா 
்வபர அைனா்ம அழபிி ��ிே் எத்ம 
�்்பறயத.  

عم عدلَا تو  لَه ههجإِلَّا و كالٍء هيكُلُّ ش وإِلَّا ه لَا إِلَه را آخإِلَه اللَّه
 الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ

அலலயா�டத ேவ் ்ட�ைள நீர அைழி் 
ேவணடயம. வணங்ப்டா ்ய்பியனவத 
(அலலயா) அவைன  ் வபர ேவ் ிய� ைபலைல. 
(அலலயாவய்பி) அவன் (சஙை்ியன) 
�்ாை்ா ்வபர அைனா்ம அழபிி 
��ிைவேி. அ்ப்யரம அவவிே் 
உயபா்யன். ேை�ம அவனபடேை நீங்ள ைீ் ்ப 
்��ர்ள. (அலயரரத 28:88) 

... ிய அலலயா! நீேி �்லயையனவத. உனிய 
�த எ்�ம இலைல. நீேி ்பந்பிவத. 
(இ்்பியனவத) உன ிய ்பத எ்�ம 



 

14 

இலைல... என ந்ப (ஸல) அவர்ள 
்பரயரா்பப்யர்ள. (�ல: �ாகம) 

  

 


