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தொன்தஷ
ல்னரம் ல்ன அல்னரஹ்வுக்ஶக சகன தைகழும் உரறத்ரகும்.
மனரத்தும் மனரதொம் இதறத் தூர் தொயம்து தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் லதும் கறஷபரர்கள், ஶரர்கள் லதும்
உண்டரரக.
சதோகத்றன் ஶகந்ற றஷனரக ஸ்ஜறதுகள் அஷ
ஶண்டும் ன்ந குல் லண்ட கரனரக எலித்துக் வகரண்டிதக்கறநது.
அன் கறஷ குன்நற றட்டவண தனதம் கஷனப் தடுஷ
தரர்க்கறன்ஶநரம். சன்ரர்க்கம் றறத்ஷகலம்,
றறக்கரஷகலரண சடங்குகள் அங்ஶக டத்ப்தடுகறன்நண ன்த
ஶதசப்தடுகறன்நது. அஶ ஶம் சறன றடங்கபறல் க்கள் சறக்குண்டு
கறடக்கறன்நணர். இஷண கதத்றற் வகரண்டு ஆங்கரங்ஶக
கதத்ங்குகலம் ஷடவதற்த தகறன்நண.
ஶற்கண்ட றடங்கள்வரடர்தரக எத தைத்கஶதம் ழு
ஶண்டுவன்ந ஶதரறன் றஷஶ இச்சறத தல். இது து
சஶகர தொஸ்லிங்கலக்கும் ஷணஶரதக்கும் தன் தட ல்னரம்
ல்ன அல்னரஹ் ல்னதள் தரலிக்க ஶண்டுவன்த
இஷநஞ்சுகறன்ஶநன். இஷண சரறதரர்த்து றப்தைஷ ங்கற அகறன
இனங்ஷக ஜம்இத்துல் உனர வதரதுச்வசனரபர் அஷ் வய்க் ச்.
அப்துல் ரமர் அர்கலக்கும், தொஸ்லிம் ச றகரத் றஷக்கபப்
தறப்தரபர் அஷ் வய்க் ம்..ம். அலர் (பலற) அர்கலக்கும்
ன்நறகஷபத் வரறறத்துக் வகரள்கறஶநன். அஶ ஶதரல்
ஆஶனரசஷணகள் ங்கற ண்தர் வௌனற ம்.ஸ். ததல் யம்மர
தே.. அர்கலக்கும், இஷண அகுந அச்சுப் தறவு வசய் ணது
அன்தறன் ரன் வௌனற தொயம்த் ரஜ், தொயம்த் இம்றரஸ்
அர்கலக்கும் ஷணஶரதக்கும் ண றஷநந் துஆக்கள்
உரறத்துஷடண.
இவ்ண்ம்,
வௌனற ம்.ம்.தொதரக் இப்த தொயம்த் ஹ்தூம் ஆலிம்,
அறதர், கதரறர அதைக்கல்லூரற, யக
அகறன இனங்ஷக ஜரறஅதுல் உனர சஷத தொன்ணரள் ஷனர்
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வதரதபடக்கம்
1. தள்பறரசல்- ஸ்ஜறத் ன்தது ன்ண?
2. ஆம்த கரன ஸ்ஜறறன் அஷப்தை.
3. வரழுஷக றஷநஶற்ந அதறக்கப் தடர
இடங்கள்.
4. உனகறலுள்ப றகச் சறநந் தள்பற து?
5. தள்பறஷ கட்டுறக்கறன்நன் வததம் வகுற
ன்ண?
6. ஸ்ஜறறன் தங்கபறப்தை ன்ண?
7. ஸ்ஜறறன் தற சலர்குஷந்து ன்?
8. ஸ்ஜறறன் சங்ஷக ஶதப்தட ஶண்டும்.
9. அஸ்யரதைஸ் மளப்fதரf
10. தள்பறரசல் தரறதரனகர்கள்.
11. தள்பறரசல்கலம் இஸ்னரற இக்கங்கலம்
12. இஃறகரப்F
13. தரங்கும் அன் சட்டங்கலம்
14. வரழும் எழுங்குகள்
5

15. கலப்ரரறன் சறநப்தரண தற
16. தள்பறரசல் தற சலரக அஷ ரம் ன்ண
வசய் ஶண்டும்?
17. ததள்ப துஆக்கள்
18. தொம் வபறவும்
19. ஸ்ஜறறன் தறஷ லட்வடடுப்ஶதரம்
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1. தள்பறரசல்- ஸ்ஜறத் ன்தது
ன்ண?
ஸ்ஜறத் ன்ந வசரல் மளஜழத் ன்ந
வசரல்லிலிதந்து தறநந் ரதும். ஸ்ஜறத் ன்நரல்
மளஜழத் வசய்த்ம் இடம் ன்தஶ கதத்ரகும்.
இப்தைறறலுள்ப இடங்கபறல் சறநந்து அல்னரஹ்
றன் வீடுகபரண ஸ்ஜறத்கபரகும் ன்தது இஷந
தூர் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கபறன் அதள் ரக்கரகும்.
மளலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள் லணரவுக்கு யறஜ்த் ஶற்வகரண்ட ஶதரது
வசய் தொல் ஶஷன தைணற தள்பறரசஷன
றர்ரறத்ரகும். அர்கலம், அர்கபது உத்
ஶரர்கலம் ஶசர்ந்ஶ அல்னரஹ்றன் அவ் வீட்ஷடக்
கட்டிணர். தள்பற ரசல்ரன் எத சதோகத்றன்
அஷடரபச் சறன்ணரக றபங்கறது. இஷண தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
அநறறக்கும் வசய்ற வ பறவு தடுத்துகறநது.
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ِ
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“அல்னரஹ்றன் தூர் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் ந்க் கூட்டத்ரஶதம்
தொற்தஷகறட ம்ஶரடு வசன்நரல் மளதஹ் ஶம்
ஷ கரத்றதப்தரர்கள். மளதஹ் ஶத்றற்கரண
தரங்ஶகரஷச ஶகட்டரல் தொற்தஷகறடரறதப்தரர்
கள். அது ஶகட்கர தட்சத்றல் தொற்தஷக
றடுரர்கள்.”
(அநறறப்தர் அணஸ் லில்னரயள அன்யள.
ஆரம் மயலஹ் தையரரற.)
இன் தோனம் தள்பறரசல் தொஸ்லிம் சதோகத்றன்
அஷடரபச் சறன்ணரக இதக்கறன்நது ன்தது
றபங்குகறன்நது. தரங்ஶகரஷச ஶகட்கும் இடம்
தள்பற ரசல்கபரகும். ணஶ தள்பறரசல்
அஷந்றதப்தறன், அங்கு தொஸ்லிம்கள் உள்பணர்,
ன்தஶ வதரதபரகும். இப்தைறறல் றர்ரறக்கப்
தட்ட அல்னரஹ்றன் வீடுகபறல் தொனரரணது
க்கர (தக்கர)றல் உள்பரகும்.
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“றச்சரக இவ்வுனகறல் இஷநஷண
ங்குற்வகண) அஷக்கப் வதற்ந
ஆனங்கபறல் தொன்ஷரணது தக்கர (க்கர)றல்
இதப்ததுரன்.” குர்ஆன் 3 -96

ً َ َ
َ َ ُ َ َ َّن ْي َ َ َ َّن َ َ َ ْي
)72:18( ا خد
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ِ
ِ ص

“றச்சரக ஸ்ஜறதுகள் ல்னரம் அல்னரஹ்ற(ன்
க்கத்ற) ற்கரகஶ அஷக்கப்தட்டுள்பண.
ணஶ அங்கு அல்னரஹ்வுடன் ஶசர்த்து
ற்வநஷத்ம் அஷக்கரலர்கள்.” ண அல்
குர்ஆன் ஶதரறக்கறநது. 72

– 18

மழலுல்னரஹ் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கட்டி தொல் தள்பறரசல்
ரன் கல்றக்கூடரக இதந்து. றகரட்டும்
றஷனரக றபறர்ந்து. தஷடகள், தட்டரபங்க
பறன் தரசஷரக றகழ்ந்து. வரழுஷக
றஷநஶற்நப் தட்டஶரடு கல்ற ட்டங்கள் அங்கு
வசற்தட்டண. சறநறஶரதம், வதரறஶரதம் என்த
கூடும் இடரக அது கரப் தட்டது. அந் றஷன
இன்த இல்னரல் ஶதரய் ஸ்ஜறதுகள் வரழுஷக
றஷநஶற்நப்தடும் இடரகவும், சறன சடங்கு
9

சம்தறரத்றற்கு உரற பரகவும் ரத்றம்
ரநறறட்டது தத்த்றற்குரறஶ.
அணரல் ரன், தள்பறரசல்கபறன் தூய்ஷ
ஶதப்தட ஶண்டும். இஷ ஷத்லுக்குக்
கரரகும் ச்வசலும் அங்கு ஷடவதந
னரகரது. இஷஷப்ஶதரர் தள்பற ரசலின்
வதரதப்தபறகபரக வும் கூடரது ண ரலஆ
கூதகறநது. தள்பற ரசல் றர்ரத்றற்கு
கனப்தற்ந தூ ண்ம் ஶஷ. சதோகத்ஷ
என்நறஷக்கவுள்ப இடஶ ஸ்ஜறத். இஷ
ஷக்க உறரகவும், சதோகத்ஷ தறபவு தடுத்
வும் வசய்த்ம் இடரகவும் தள்பறகள்
அஷனரகரது.
அத்ஷக இடம் ஸ்ஜறத் ணப்தட தொடிரது. அது
லஷக்கு றத்றடும் னரகும். இப்தடிப்தட்ட
இடங்கபறல் க்கம் றஷநஶற்நப் தடனரகரது
ன்தது அல்னரஹ்றன் கட்டஷபரகும்.
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ِ
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“ர்கள் (றசுரசறகலக்கு) லங்கறஷக்கவும்,
றரகரறப்ஷத தப்தவும், றசுரசறகலக்கறஷடறல்
தறரறறஷணஷ உண்டு தண்வும், தொன்ணர்
அல்னரஹ்வுடதம், அதஷட தூதட தம்
த்த்ம் தைரறந்ஶரதக்கு ததுங்குறடரக
இதப்தற்கும், எத தள்பறஷ கட்டுகறன்நரர்ஶபர
அர்கள் ம் குற்நத்ஷ ஷநத்து றச்சரக
ரங்கள் ன்ஷஷன்நற (லஷஷ) கத
றல்ஷன ன்த சத்றதொம் வசய்கறன்நணர். ஆணரல்
அல்னரஹ்ஶர அர்கள் வதரய்ர்கள் ன்த
சரட்சற கூதகறநரன். ஆகஶ தறஶ! லர் எத
ஶதரதும் அங்கு வர ஶண்டரம். ஆம்த
றணத்றஶனஶ (அல்னரஹ்றன் ததக்றறன் லது)
தரறசுத்ரண ண்த்துடன் அஷக்கப்தட்ட
தள்பற ரன் லர் றன்த ங்குற்கு றகத்
குறத்ஷடது.” (9;107-108)

ஆம்த கரன ஸ்ஜறறன் அஷப்தை
சூலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் றர்ரறத் அல்னரஹ்றன்
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வீடு ல் ஷரக, ஈத்ம் இஷனகபரல்
ஶப்தட்டிதந்து. ஈத் த்தூண்கஶப அங்கு
கரப்தட்டண. ஶஷனப்தரடுகள், ஶசரடஷணகள்,
அனங்கரங்கள் துவும் அங்து கரப்
தடறல்ஷன. வீண் றரக ந் என்தம்
வசய்ப்தட்டிதக்க றல்ஷன. ஆணரல், எத ஸ்ஜறத்
தோனம் ன்ண ரடப்தட்டஶர அது அங்கு
கரப்தட்டது. றசுரசறகள் ணச் சரந்ற வததம்
இடரக றபறர்ந்து. ரஶடர, ஶகரத்றஶர
வகௌத்ஷ அபறக்க தொடிரது. ஈரஶண
எதணது வகௌத்துக்கு அச்சரற ன்ந தோன
ந்றம் அங்கு றஷன ரட்டப்தட்டது. ணஶ
ரன் தரசலகத்ஷச் ஶசர்ந் மல்ரதம், ஶரம்
ஶசத்ஷ ஶசர்ந் மளஷயதைம், அதறசலணர அடிஷ
தறனரலும், குஷற குனத்றன் அதற தக்கதம்
(றல்னரயள அன்யளம்) சந்றக்கும் ஶகந்ற ற
ஷனரக, தள்பற றபங்கறது. இஸ்னரற
தறச்சரகர்கஷப (ரஈக்கள்) உண்டு தண்ணுறட
ரக, லஷண பர்க்க, ஜறயரத்துக்குத் ரரகும்
தரசஷரக ஸ்ஜறதுகள் றபங்கறண.
அல்னரஹ்றன் வீடரண தள்பறறன் தற
சலரக ஷட வததவன்தது அன் வதரதப்தரபர்
கபறல் ங்கறத்ள்பது. ஸ்ஜறதுகபறன் வதரதப்தைக்குத்
குறரபர்கஷப அல்னரஹ்ஶ குநறப்தறட்டுத்
ந்துள்பரன். அத்குறத்ஷடஶரஶ இஸ்னரத்றன்
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ஆம்தப் தள்பறரசல்கபறன் வதரதப்தரபர்கபரக
இதந்ணர்.
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ْي
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)9:18 ( كونو َِي ت ِد َي

“ர்கள் அல்னரஹ்ஷத்ம், இதற ரஷபத்ம்
றசுரசறத்து, வரழுஷகஷத்ம் கஷடதறடித்து,
மக்கரத்தும் வகரடுத்து ததுடன் அல்னரஹ்ஷ
ன்நற ற்வநதக்கும் தப்தடரலும் இதக்கறன்
நரர்கஶபர அரகள்ரன் ஸ்ஜறதுகஷப
தரறதரனணம் வசய்க் கூடிர்கள். இத்ஷகஶரர்
ரன் ஶர் றறல் இதக்க கூடிர்கள்.“ 9-18

வரஷக றஷநஶற்ந
அதறக்கப் தடர இடங்கள்
வரழுஷக எத கடஷ ன்ந ஷகறல், அஷண
உரற ஶம் ந்தும், ரன் இதக்கும் இடத்றல்
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றஷநஶற்நறக் வகரள்லம் அபவு அதறக்கப்
தட்டுள்பது.
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)ّ ج ِ يت ِ اار طٓٔرا ومص ِجدا (ٌجفق عيي/كةل

“இப்தற தூய்ஷரணரகவும், வரழுஷக
றஷநஶற்ந ற்ந இடரகவும் ணக்கு ஆக்கறத்
ப்தட்டுள்பது.” அநறறப்தர் ஜரதறர்
றல்னரயள அன்யள. ஆரம் இததம்
எப்தறது.
அஶ ஶம் குநறப்தட்ட சறன இடங்கஷப
வரழுற்குப் தன் தடுத்னரகரது ன்த தற
மல்னல்னரயள அஷனயற யல்னம் அர்கள்
கூநறத்ள்பரர்கள்.
தறநது றதரட்டுத் னங்கள், கப்த
ஸ்ரணங்கள், னசன கூடங்கள், ஆட்டுத்
வரழுங்கள், ஶதரன்நண வரழுஷகக்குரற
இடங்கபல்ன.
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“தறறல் ல்னர இடங்கலம் வரழுற்
ஶகற்ந இடங்க பரகும். அடக்க ஸ்னங்கஷபத்ம்,
கறறடங்கஷபத்ம் ற” ண தற மல்னல்னரயள
அஷனகற சல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள். (ஆரம்
றர்றற)
அழுக்குத் வரட்டிகள், கரல்ஷட
அதக்கப்தடும் இடங்கள், கப்ர் ஸ்ரணங்கள்
ன்தஷத்ம் வரழுஷகக்கு ற்ந இடங்கபன்த.
கரறரணற (அஹ்ற)கள், ஶதரரக்கள் ஆகற
ஶரரறன் றதரட்டு இடங்கபறலும், தறந ச
றதரட்டுத் பங்கபறலும் வரழுது கூடரது.
அங்கு வரழுஷக றஷநஶநறணரலும் கூட அந்
ற நறர்கஷப ஆரறத்ரகஶ அஷத்ம்.
அது ஸ்ஜறதுத் க்ர ன்ந றஷனறல் உள்பதும்
அல்ன. கரறரணற கள் கரதறர்கபரர். அர்கள்
தள்பறவன்ந வதரறல் ஷத்றதக்கும் இடம் தறந
சத்து றதரட்டு இடங்கஷபப் ஶதரன்நஶ.
ணஶ அங்கு வரழுஶர, அங்குள்ஶபரஷ தறன்
வரடர்ந்து வரழுஶர கூடரது.
இஶ ஶதரன்த ரன் கப்தகள் உள்ப
தள்பறகபறல் வரழுதும் கூடரது. அவ்றடங்கபறல்
சறன ஶஷப ஶதம் அடக்கப் தட்டிதக்கனரம்.
அல்னது அடக்கப்தட்டரக கற்தஷண வசய்து கப்த
கட்டப்தட்டிதக்கனரம். இஷ அகற்நப்தடும் ஷ
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அங்கு வரழுதும் டுக்கப்தட்டஶ. கப்ஷ
தொன்ஶணரக்கறத் வரழுதும் கூடரது.
சறன ஊர்கபறல், தள்பறரசலுக்கு
அண்ஷறல் உள்ப ஷ ரடிகபறல் தள்பறக்கு
தொன்தைநரக கறப்னரஷ ஶரக்கற ய்த் அடக்கம்
வசய்ப்தடுதுண்டு. இது றர்ந்துக் வகரள்பப்தட
ஶண்டி என்நரகும். கட்டப்தட்ட தள்பறரசலின்
தொன்தைநரக ய்றத்துக்கள் அடக்கப்தட்டிதந்
ஶதரறலும், தொன்சுர் ஷநப்தரஶ கக்வக
டுக்கப் தடுகறநது. இதப்தறதம் வரழுத ர்கலக்கு
தொன்ணறஷனறல் ய்றத்துக்கள் அடக்கப் தடரது
தரர்த்துக் வகரள்ஶ தள்பற றர்ரகங்கபறன்
கடஷரகும். தள்பற ரசலிதள் கப்தகள்
கட்டப்தட்டிதந்ரல், க்தைச்வசரத்துக்கபறல் கட்டப்
தட்ட கப்தகள் உஷடக்கப்தட ஶண்டும் ன்தது
ரதறஈ த்யதறன் லர்ப்தரகும்.
ஶற்கண்டரத தள்பறக்கு அண்ஷறல்
ஷரடிகள் அஷரல், தள்பற றஸ்லத்
றன் ஶதரது தல்ஶத சறங்கஷப றர் ஶரக்க
ஶண்டி தம். ணஶ தள்பறஷ றட்டும்
தூரண இடத்றல் ஷரடிக்வகண தைநம்தரண
ஏர் இடத்ஷ ற்தடுத்றக் வகரள்ஶ
தொஷநரகும்.
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உனகறல் உள்ப றகச் சறநந் தள்பற து?
இஸ்னரத்றன் தூது உனவகங்கும் தந்து
றரதறத்து ந் ரள் தொல் இன்தஷ
த்ஷணஶர றத்றல் ஸ்ஜறதுகள் கட்டப்
தடுகறன்நண. அஷ றம் றரக அனங்கரறக்கப்
தட்டும் ந்துள்பண. அறல் றத்றரசங்கள்
ற்தடனரம். தள்பற ரசல் வ்பவு தூம்
றசரலிக்கதட்டரலும், தறதல்ப் தடுத்ப்
தட்டரலும், என்த ற்வநரன்தக்கு சஶணரகும்.
அஷகஷப ரடி தைணற ரத்றஷ ஶற்வகரள்ப
னரகரது.
ஆணரல் தோன்த தள்பறகள் இறலிதந்து
றறறனக்கு வததகறன்நண. இம்தோன்ஷநத்ம்
ரடிஶ எதன் தைணற ரத்றஷ ஶற்வகரள்ப
அதறக்கப் தட்டுள்பது.
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“தோன்ஶந தோன்த ஸ்ஜறதுகலக்கன்நற
(தைணற) ரத்றஷ ஶற் வகரள்பப் தடனரகரது.
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அஷரண, (க்கரறலுள்ப) ஸ்ஜறதுல் யரம்,
(லணரறலுள்ப ஸ்ஜறதுன் தற, ணப்தடும்)
ன்தஷட தள்பற, (வஜதௐசனத்றலுள்ப)
ஸ்ஜறதுல் அக்மர” ன்தஷரகும்.” ஆரம்
தையரரற.
இதறத் தூர் தற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் இன் தோனம், தைறறலுள்ப
தள்பறகபறல் சறநந்ஷ இம்தோன்ஷந ரத்றஶ
ரடிச் வசல்ன அதற அபறக்கப் தட்டுள்பது
ன்தஷணத்ம் றபக்கறணரர்கள். ன்ஷகஷப
வதரதத்ஷத்ம் இம்தோன்தக்கும் றத்றரசப்
தட்ட ணறத்ணற ன்ஷகள் உண்டு. உனகறன்
ற்வநல்னரப் தள்பறகலம் ன்ஷறல் சரறசரண
ஷரகும்.
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“ணது தள்பறறல் றஷநஶற்நப்தடும் எத
வரழுஷக அல் ஸ்ஜறறல் யஷத் றவுள்ப
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ஷண தள்பறகபறல் றஷந ஶற்நப்தடும் ஆறம்
வரழுஷககஷப றட ற்நதொஷடரகும்.. அல்
ஸ்ஜறதுல் யரறல் றஷநஶற்நப்தடும் எத
வரழுஷக ஷணற்நறல் றஷநஶற்நப்தடும் எத
இனட்சம் வரழுஷககஷப றட ற்நதொஷட
ரகும்.” ண அல்னரஹ்றன் தூர் மல்னல்னர யள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.”
(அநறறப்தர் ஜரதறர் றல்னரயள அன்யள.
ஆரம் தொஸ்ணத் அஹ்த்)

தள்பறஷ கட்டுறக்கறன்நன்
வததம் வகுறவன்ண?
ணறன் கட்டிவழுப்தைணற்நறல் சறநந்து
ஸ்ஜறது கபரகும். ணக்குச் வசரந்ரண
வசல்த்ரல் கட்டப் தடும் எத தள்பறக்குப்
தறறரக அல்னரஹ் அதக்கு சுணத்றல் எத
ரபறஷக வகுறபறக்கறநரன்.

َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّن
ُ ْ ٍ َش/ةن ريض اهلل عِّ كةل
ت َر ُشٔل
دٍةن َ ف
ِ
ُ ُ َ َ َ َّن ُ َ َ ْ َ َ َّن
َ َ ٔل ٌَ َْ َ َ َم ْصج ًدا
اهلل عيي ِّ وشيً يل
ِ ِ ِ
ْ َّن
ْ َ
)ُّ بَيجًة ِ ااَِ ِة (ٌجفق عيي
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ََع

هلل
ِ ا
ُ
اهلل

“அல்னரஹ்வுக்கரக தள்பறவரன்ஷநக்
கட்டுகறன்நதக்கு அல்னரஹ் சுணத்றல் எத
வீட்ஷட கட்டுகறன்நரன்’” ண மளலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்ல்ம் அர்கள்
வசரல்னக் ஶகட்ஶடன்.” (அநறறப்தர் உஸ்ரன்
றல்னரயள அன்யள. இததம் எப்தறது.)
யனரனரண தம், தூய்ஷரண ண்ம்,
தரரட்ஷட றர் தரர்க்கரறதத்ல் ன்தணஶ
ஶற்கூநப்தட்ட வகுறஷ ஈட்டித் ல்னண
ன்தஷ ரம் அநற ஶண்டும் சறன
சந்ர்ப்தங்கபறல் ரம் வசல்ந்தக்கு ரத்றம்
ரன் ஶற் கூநற வகுறஷ வதற்தக்
வகரள்லம் ரய்ப்தறதக்கறன்நது ன்த ண்
இடதொண்டு. ஆணரல் சரர த்றல் உள்ப எத
ணறன்கூட குநறத் வகுறக்குத் ன்ஷண
ஆபரக்கறக் வகரள்ப தொடித்ம் ன்தஷ ரம் அநற
ஶண்டும்.

ُ اهلل َ ِْ ُّ َعَ ااَّن ِّي َ َّن
ُ يض
َِ َ َْ أَ ْ َذ ٍّرر ر
ًَاهلل َعيَيّْ َو َشيَّن
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َُ ُ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ َ َْ ٌ / كةل
هلل م ْص ِجدا َول ْٔ ن ٍَف َ ِ َ ة ٍة َ َ اهلل
ِ
ْ َّن
ْ
)بَيجًة ِ ااَِ ِة" (رواه ابَ حبةن

“கரஷடப் தட்சற தொட்ஷடறடும் இடத்றன்
அபஶதம் (தங்வகடுத்து) எதன் அல்னரஹ்
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றன் தள்பறவரன்ஷந கட்டுரணரறன் அதக்கு
அல்னரஹ் சுணத்றல் எத வீடு கட்டுரன்” ன்த
அல்னரஹ்றன் தூர் மல்னல்னரயள ஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநற த்ள்பரர்கள். (ஆரம்
யறப்தரன்)
இன் தோனம் தம் இந் அரற
ன்ஷஷ ஈட்டிக் வகரள்ப தொடித்ம் ன்தஷ
றபங்க தொடிகறன்நது. தள்பற கட்டி ன்ஷ ஶடும்
தரக்கறம் சரரண எத ஷக்கும் கறஷடக்க
ஶண்டும் ன்தணரன ரன் கரஷடப் தட்சற
தொட்ஷடறடும் இடத்றன் அபவு ன்த
கூநப்தட்டிதப்ஷ ரம் அரணறக்க ஶண்டும்.

ஸ்ஜறறன் தற ன்ண?
ணறணது உதப்தைபறல் றகச் சறநந்து
அணது சறசரகும். அஷண அன் ரதக்கும்
ரழ்த்ஶர, அன் தோனம் சரஷ்டரங் கம்
வசய்ஶர கூடரது. அகறனங்கபறன் இட்சகணரண
அல்னரஹ் வுக்கு ரத்றஶ அது தறக்கப் தட
ஶண்டும். அற்கரண இடம் வரழுறடரகும்.
உண்ஷ றசுரசறக்கு அஷடரபம் தள்பற ரசல்
வரடர்தரகும்.
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َُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّن َ َ َ َ ْ ُ ْ َّن
عيي ِّ وشيً " ِإذا رأيجً الرجو يج ةْد الٍص ِجد ةشٓدوا
َ ب ْةا
)ةن" (رواه ابَ ٌةجّ واىرتٌذي
ٍ
ِ ِ ِ
“எதர் தள்பற ரசஶனரடு வரடர்ப்தை
ஷத்றதப்தஷ (லங்கள்) கண்டரல் அர் எத
தோறன் (ஈரன்ரரற) ன்த சரட்சற தகதங்கள்.”
ன்த மழல் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள் கூநறத்ள்பரர்கள். அநறறப்தர். அதற
மஈத் அல் குத்ரற. ஆரம் இப்த ரஜர, றர்றற)
மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கபது கரனத்றல் இதந் க்கபது
வரஷகக்ஶகற்த தள்பற ரசலின் தங்கபறப்தை தந்து
கரப்தட்டது.


இஸ்னரத்றல் ஶச றதம்தற தஶரஷ
அல்னது ஶதம் உடன்தடிக்ஷககஷப
வசய்துவகரள்ப ஶரஷ ஶற்கும்
இடரக ஸ்ஜறத் அஷந்றதந்து.



மகரத், மகர, உற உதகரங்கள் ன்தண
ஶசறக்குறடரக இதந்து.



ந் சறத்ற்ந க்கள் ங்கற றற்குறடரக
ஸ்ஜறதுகள் அஷந்றதந்ண. அஸ்யரதைஸ்
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மளப்தர (றண்ஷரசறகள்) ன்ஶதரர்
அத்ஷகர்கஶபரர்.


த்த்கபத்றல் கரப் தட்டு தஶரதக்கு
சறகறச்ஷசபறக்கப் தடும் இடரகவும் ஸ்ஜறத்
அஷந்றதந்து.



கல்றப் ஶதரஷணகள் டரத்ப் தடும்
இடரகவும் அது அஷந்து இதந்து.

ணஶ தள்பறறன் தற றசரனரண என்த
ன்தஷ ரம் அநற தொடிகறன்நது. சதோகத்றன் சகன
துஷநக்கும் அது தன் தடுத்ப்தட ஶண்டும்
ன்தஷ தற மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கபது ஷடதொஷந ஶதரறக்கறன்நது.
அறலிதந்து ரன் தைணற த்த்ங்கலக்கரக தஷடகள்
கறபம்தறண. சன்ரர்க்க ஶதரணர குப்தைகள்
ஷடவதற்நண. இப்தடிரண உர்ந் தறகஷப
ந் தள்பற – ஸ்ஜறறன் தங்கபறப்ஷத லண்டும்
ரம் அஷடனரர? ன் அன் தற
சலர்குஷனந்து?

ஸ்ஜறறன் தற சலர் குஷந்து ன்?
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ஶஶன ரம் மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கட்டுறத் தள்பறறன் தறரண தறஷப்
தரர்த்ஶரம். கரனப்ஶதரக்கறல் இஸ்னரற அசறன்
றரறவும், சணப்வததக்கதொம், ஸ்ஜறறன் தற
தற்நற வபறறன்ஷத்ம் அன் சலரண தறஷ
குபததடி வசய்து றட்டது. இஸ்னரற க்கள்
கூடுனரக ரழும் ரட்டில் இஸ்னரற ஆட்சற
தொஷந இல்னரல் ஶதரணதும், தொஸ்லிம்கள்
குஷநரக - சறத தரன்ஷ ரக உள்ப ரடுகபறல்
அசறல் ஷனதௌடுகலம் ஸ்ஜறதுகபறன் தற
வசனற்தப்ஶதரக கரரறதந்து ணனரம்.
ஸ்ஜறதுகள் சதோகத்றற்கு வசய்
தங்கபறப்தைகள் குன்நற ஷஷ தரர்க்கறன்ந ஶதரது
இஸ்னரத்றன் றரறகபது றட்டம் வ்பவு தூம்
றஷகத்து றட்டது ன்தஷ ரங்கள் ஈண்டு
கணறக்க ஶண்டும். குநறப்தறட்ட சறன ற ஶம்
றநந்து ஷக்கப் தடும் இடரகவும் து லன்
அதறத், அதறக்கர சறன றரக்கஷபத்ம்
சடங்குகஷபத்ம் வகரண்டரடும் இடரகவும்
ஸ்ஜறது றஷசத் றதப்தப் தட்டது. டரக்டர் அப்துல்
யலத் ஹ்தோத் தள்பற ரசல்கபறன் அற ன்
சலர்குஷந்து? அன் தோனம் தொஸ்லிம் சதோகம்
அஷடந் வீழ்ச்சற ரது? ன்தஷ தற்நறக் கூதம்
ஶதரது தறன் தரத குநறப்தறடுகறன்நரர்கள்.
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“இஸ்னரத்றணதும் தொஸ்லிம்கபறணதும்
சறன்ணங்கபரக ஸ்ஜறதுகள் அஷந்றதக்கறன்நண.
ஆணரல் தொஸ்லிம் அல்னரர்கள் வசய் சறத்
றட்டத்றல் தொஸ்லிம்கள் ரட்டிக் வகரண்டரல்
ஸ்ஜறதுகபறன் உறஶரட்டம் இல்னரல்
ஶதரய்றட்டது. ஸ்ஜறது கபறன் உறஶரட்டம்
ன்தது சறநற கரரறங்கபறலும், வதரற றடங்
கபறலும் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள் ற கரட்டிது ஶதரன்த டத்னரகும்.
ஸ்ஜறதுகபறன் உறஶரட்டம் இல்ஷனவணறல்
தொஸ்லிம்கபறன் ஆத்லக, வனௌகலக டத்ஷகபறலும்
ற்வதர்கள் ரவும் ரற்நஷடந்து றடும்.”
(இஸ்னரற ரகரலகத்றன் ஶரற்நதொம் பர்ச்சறத்ம் – தக்கம் 94)

ஆஷகரல் ஸ்ஜறதுகள் தோனம்
றர்தரர்க்கப் தடும் அற சலரக அஷச் வசய்து
சதோகத்றன் எத வதரற வதரதப்தரக உள்பது.
தொஸ்லிம்கபறன் ஶகந்ற றஷனம் தள்பற ரசல்
ன்த தஷந சரற்தம் ரம், அன் சலரண அறஷ
லட்வடடுக்க ன்ண வசய்னரம் ன்தஷ ஆரத்ம்
தம் ந்து றட்டது. அசறல் ஷனதௌடுகலம்,
இக்க வநறகலம் சதோகத்ஷ சறன்ணர தறண்ப்
தடுத்றது ஶதரல் அன் ரக்கம் தள்பறகபறலும்
தறற தலித்து உள்பது.
இஸ்னரத்றன் ஆம்தத்றல் இஸ்னரற
ஆட்சறறன் கலழ் தள்பறகள் இங்கறது ஶதரன்த
25

ற்ஶதரது இங்க தொடிர றடிதம், அல்னரஹ்
கூநற ண்ம் அன் றர்ரகம் இடம்
வததரறன் ஏபஶதம் அன் தறஷத்
றநன் தடுத்னரம். ஆனரல் ரன் தள்பறரசல்
றர்ரகம் அல்னரஹ்ஷ தொற்நறலும் ற்த,
வசற்தடுதர்கபறடஶ இதந்து ஶண்டவண
ரலஆ லித்தத்து கறன்நது. அல்னரஹ்றன்
வீடுகபரண ஸ்ஜறதுகபறன் வதரதப்தைரரறகள் தற்நற
கூதம் அல் குர்ஆன் தறன்தரத தறகடணப்
தடுத்துகறன்நது.
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“ர்கள் அல்னரஹ்ஷத்ம், இதற ரஷபத்ம்
றசுரசறத்து, வரழுஷகஷத்ம் கஷடதறடித்து,
மகரத்ஷத்ம் வகரடுத்து த துடன்
அல்னரஹ்ஷன்நற ற்வநதக்கும் தப்தடர
லும் இதக்கறன்நரர்கஶபர, அர்கள் ரம்
அல்னரஹ்றன் தள்பறகஷப தரறதரனணம் வசய்
குற த்ஷடர்கள். (தொஃறணரண) இத்ஷக
ர்கஶப ஶரண றறலிதப்தர்கள்.” (9;18)
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அல் குர்ஆன் குநறப்தறடும் இனட்சணங்கஷப
உஷடர்கள் தோனஶ தள்பற ரசல்கபறன்
உண்ஷரண உறஶரட்டத்ஷ ரம் வதற்தக்
வகரள்ப தொடித்ம். குநறத் ஷறனக்கம்
இல்னர றஷனறல் றர்ரகறகபரஶரர் தோனம் சறன
ஶஷப ரர்க்கத்துக்கு தொணரணஷகள் கூட
தள்பறகபறல் றகழ்ஷ தரர்க்கறன்ஶநரம். உண்ஷ
ஶதசப்தட ஶண்டி இடத்றல் வதரய்த்ம்,
மளன்ணத்ஷ உறர்தறப்தற்கு தறனரக “தறத்அத்து”
கலம் கரப்தடுகறன்நண. அன் தோனம் ற்கு,
ற்தண்தரடுகள் குஷநந் எத சதோகரக
தொஸ்லிம்கள் றகழ்கறன்நணர்.
தள்பறரசல் வரழுஷகக்கு ரத்றம் உரற
இடம் ன்ந உர்வு ஊட்டப் தடுகறன்நது.
ற்கு, ன்ணடத்ஷ உள்ப தொஸ்லிம்கபறன்
தறற்சறக் கூடரஶ தள்பற ரசல்கள் இதந்ண
ன்ந னரற்த உண்ஷகள் றஷணறற் வகரண்டு
ரம் வசற் தட ஶண்டும். தள்பற ரசல்கள்
வரழுஷகக்கு ரத்ம் உரற இடல்ன. அது எத
சதோகத்றன் ஶகந்ற றஷனம் ன்த உர்த் ப்
தடஶண்டும். அன் தோனஶ ற்கு, ற்
தண்தரடுகள் உள்ப சதோகரக ரம் றகனரம்.
ணஶ அல்னரஹ்றன் இல்னங்கபரண
தள்பற ரசலின் வதரதப்ஷத ஶற்கண்ட ன்ஷ
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கலம், குறத்ம் வகரண்ஶடரஶ ற்கஶண்டும்.
அசறல் வசல்ரக்கு, அறகரம், தம்தஷ
ஆறக்கம் ன்தஷகள் அடிப்தஷடத் ஷகஷ
கபரக வகரள்பப் தடனரகரது. அப்தடி அஷ
கலக்கு தொத்றத்தும் அபறக்கும் தட்சத்றல்
ணறப்தட்ஶடரது றதப்தை, வதப்தைக்ஶக தள்பற
ரசல் இங்க ஶரறடும். இணரல் சகன றரண
தரறப்தைகஷபத்ம் சதோகம் றர்வகரன்ப ஶண்டி
தம். அல்னரஹ் குநறப்தறட்ட இனட்சங்கஷப
உஷடர்கஶப அணது வீடரகற தள்பற
ரசலின் கரபர்கபரர் ன்தஷஶ ம் சதோகம்
உக் கடஷ தடுகறநது.

ஸ்ஜறறன் சங்ஷக ஶதப்தட
ஶண்டும்
தள்பறரசல்கள் அல்னரஹ்வுக்கரக றர்ர
றக்கப் தடும் தைணற னரகும். அற்வகண ணறச்
சறநப்தைண்டு. அற்வகண சங்ஷகத்தொண்டு. அது
ஶதப்தட ஶண்டும். தஷட ணற
அறகரதொம் அங்கு இதக்கனரகரது. சதோகத்ஷ
என்நறஷக்கும் இடரக அது இதந்து 
ஶண்டும். ஸ்ஜறறன் சங்ஷகஷ ஶதணுறல்
றகப் தறரணணரணது அஷண அழுக்கஷடச்
வசய்ரது தூய்ஷரக ஷத்றதப்தரகும்.
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அங்குள்ப சறநற எத அசுத்த்ஷஶதம் டுத்து
வீசுததம் வததத் கூலிஷப் வததகறன்நரன்.

ُ َُ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ
ََ ْ َ
َ
ْ
هلل
ِ  كةل رشٔل ا/ َ أ ِس ب َِ ٌةل ِ ٍم ر ِيض اهلل ِّ كةل
ُ َ َ ْ َ َّن ُ َ َ ْ َ َ َّن َ ُ َ ْ َ َ َّن ُ ُ ُ ُ َّن َ َّن
اهلل عيي ِّ وشيً "ع ِر ت أجٔر أٌ ِ ح اىلذاة
ْ
ُ ُ ْ ُ َ َّن
)الر ُجو ٌِ َْ ال ٍَ ْص ِج ِد" (رواه اىرتٌذي
ُي ِرجٓة
“தள்பறறலிதந்து எதன் டுத்வநறத்ம் அசுத்ம்
உட்தட ணது உம்த்ர்கலக்கு ங்கப்தடும்
கூலிவல்னரம் ணக்கு டுத்து கரட்டப்தட்டது.”
ன்த மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள். (ஆரம்
றர்றற)
ஶலும் எவ்வரத ஶகரத்றத்ரர்
(கதேனரக்கள்) ரழுறடங்கபறலும், தள்பறகள் கட்டு
ரதம் அஷண சுத்ரக ஷத்துக் வகரள்ல
ரதம், தம் கச் வசய்த்ரதம் தற
மல்னல் னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கட்டஷபறட்டரர்கள். ஆரம் அதை ரவூத்.
குநறப்தரக வள்பறக் கறஷ ரற்கபறல்
தம் கச் வசய்து கடஷரகும்.
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ْ ْ َ َ ُ َ َّن
ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ُ
اا َ َّن
اهلل ِّ أ َم َر أن ُّيَ ِّيٍ َر َم ْص ِجد
ةب ر ِيض
َِ أن ٍر ب
ِ
ْ َ ْ َ ُ َّن
َ ْ دم َ ة ح
ُ ُ ُك
ُ َٓ ْي َنْجَ ُ ااَّن
1 ةر (زاد امل ةد ج
الٍ ِديِ ِة
ٍ
ِ
ِ

) 112ص

எவ்வரத வள்பறக்கறஷத்ம் ஜளம்ஆ
ஶத்றல் லணர தள்பறரசலில் தம் கச்
வசய்த்ரத உர் லில்னரயள அன்யள
அர்கள் கட்டஷபறட் டரர்கள்.(zமரதுல் ஆத் 1
–112 )
ணஶ தள்பறறன் சங்ஷக அஷண
தூய்ஷஶரடு ஷத்றதப்தறல் ரன் உள்பது
ன்தஷ றபங்க தொடிகறன்நது. அங்கு தஷகறன்ந
ர்கலம் அங்கறதந்து வபறக் கறபம்தைஶரதம்
குநறப்தறட்ட துஆக்கஷப ஏதுன் தோனம் தள்பற
றன் சங்ஷகஷ ஶதஶண்டும். தள்பறக்குள்
வசல்கறன்நன் வுழுவுடன் வசல்ஶ தொஷநரகும்.
வததந் வரடக்குஷடன் உற்வசல்னஶர, அங்கு
ரறக்கஶர அநஶ கூடரது. உள்ஶப வசன்நர்
தள்பறக்குரற கரறக்ஷக ணப்தடும் (யறய்துல்
ஸ்ஜறத்) வரழுகஷ றஷநஶற்ந ஶண்டும்.
ஸ்ஜறத் ப்ஶதரதுஶ அஷறத்ம்,
அடக்கதொம் கரப்தட ஶண்டி ஏரறடரகும்.
அங்கு ந் எத சப்தொம் உர்த்ப் தடனகரது.
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றரதர றபம்த இடரகஶர, கரரற்
ஶதரண வதரதட்கஷப ஶடுறடரகஶர ஷத்துக்
வகரள்பக் கூடரது. தம் கழுறடரக
இதக்க ஶண்டி இடத்துக்கு வள்ஷபப் தடு,
வங்கரம் ஶதரன்ந துர்ரஷட வீசுதற்ஷந
உண்டர்கள் வதங்கவும் கூடரது. அஶ ஶதரன்த
தைஷக தறடிப்த ர்கலம் வதங்கவும் கூடரது.
இவ்ரத ரலஅத் குத்துத் ந் தொஷநகஷப
ஶதணுன் தோனஶ ரம் தள்பறறன் சங்ஷகஷ
ஶதறர்கபரக ஆக தொடித்ம்.
தள்பற ரசலின் சங்ஷக ஶதப்தட
ஶண்டும் ன்ந ஶரக்கத் துக்கரகஶ ம்
தொன்ஶணரர் உட் தள்பற வபறப்தள்பற வன்த
இண்டரக குத்துப் தன் தடுத்றணர். சறன
வசல்கஷப உட் தள்பறறல் வசய்ஷ றட்டும்
றர்ந்து வகரண்டணர். அன் தோனம் தள்பறறன்
சங்ஷகஷ ஶதறப் தரதுகரத்ரர்கள். அஷ ந்
அபவன்நரல் கடந் கரனங்கபறல் தள்பறறன் உட்
தகுறஷ ரத்றம் க்தை வசய்து வபறப்தகுறஷ
வதரதுப் தரஷக்கு றட்டு றட்டரர்கள்.
இவ்ரத ஶதப்தட்ட சங்ஷககள் என்தஶ
கரப் தடர இடரக, தடுக்ஷக அஷநகபரக
தள்பறரசல்கள் இன்த கரட்சற தகறன்நண. தள்பற
ரசலின் உட் தகுறறல் றத்றஷ வகரள்தர் கள்
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குபறப்தை கடஷரகற றட்டரலும் கூட தடுத்து
உநங்கறக் வகரண்டிதப்தஷத்ம் சறன சங்கள்
தரர்க்கறஶநரம். தேடி, சறகட் தொலிற்ஷநத்ம்
ம்ஶரடு தள்பறறதள் சுந்து தகறன்நணர்.
தைஷக தறடிப்தது யரம் ன்தது இர்கபது
அரணத்றல் ட்டு றல்ஷன. துர்ரஷடஶரடு
தம் இர்கள் வசனரல் னக்கு கலம்,
ணறர்கலம் ஶஷண அஷடகறன்நணர்.

அஸ்யரதைஸ் மளப்தர
இந்ச் வசரல் றண்ஷ ரசறகள் ன்த
வதரதள் குநறக்கறநது. ங்குறட சற, குடும்தம்
அற்ந தஶசறகள் எதுங்கறக் வகரள்லம் இடரக
ஸ்ஜறதுன் தறறன் தறன்தறநரக இதந் இடம்
“அஸ் மளப்தர” ணப்தடுகறநது. ( தத்யளல் தரரற 6695)
மழல் மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கஶபரடு இதந் ஶரர்கபறல் சறனர்
அன்ணரது தள்பறரசலுக்கு வபறஶ எத
இடத்றல் ங்கறறதந்ணர். அர்கள் வீடு,
ரசல்கஶபர, குடும்தத்ஶர இல்னர த
ஷகபரர். கறஷடப்தஷ உண்டு ரழ்ந்
அர்கள் மழலுல்னரஹ் அர்கபது ஶதரஷண
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கஷப ஶடிரக வசறஶற்கவும், தரர்க்கவும்
தரக்கறம் வதற்நணர். அர்கபறன் ண்றக்ஷக
சுரர் ழுதது அல்னது இஷ றட சற்தக்
கூடிரகும்.

َََُْ َ ْ َ
َ ْت َشب
ُ ْ َ "ىَ َل ْد َرأ/اهلل َ ِْ ُّ كَ َةل
ٌَْ ْي
ُ
َ
َ
َ أ ِ ْر رة ر ِيض
ِ ِ
َ
ُّ َّن َ ْ ُ ْ َ ُ ٌ َ َ ْ َ ٌ َّن َ ٌ َ َّن
ْ
َ
ةب ال ف ِة ٌة ًٌِِٓ رجو عيي ِّ ِرداا إٌِة إِزار و ٌِة
أ
ِ
َ
َ ْ َُُْ َ َْ َ ْ َْ
َْ ٌ َ
ْ َ َّن
ْي
ُِ ةا كد َر َب ُ ٔا ِ أ ِة ِك ًِٓ ٍِِٓة ٌة يبي
ِنص
ِ الصة
َ
ُ ْ َ َ
ُ ْ َ َْْ َ ْ َُُْ َ َْ َ
ْي فيَج ٍَ ُ ّ ِيَ ِدهِ ن َرا ِْيَة أن ث َرى
ِ و ٌِِٓة ٌة يبي اىه ب
ُُ
)َع ْٔ َرثّ" (رواه ابلخةري

“70 றண்ஷத் ஶரர்க்கபக்
கண்டுள்ஶபன். அர்கள் எத சரம் அல்னது எத
துற அறந்து அல்னது எத ஶதரர்ஷஷ
கழுத்றல் ரட்டிக் வகரண்டிதப்தஷக் கண்ணுற்
தள்ஶபன். சறனர் தொங்கரலுக்கு சற்த இநக்க
ரவும், ஶதம் சறனர் கண்ஷட கரல் அபவும்
றஷனறல் து ஷந றடங்கஷப வபறப்தடர
ண்ம் ம் ஆஷடஷ ஷகரல் ஶசர்த்துப்
தறடித்ர்கபரகக் கரப் தட்டணர்.” அநறறப்தர்
அத யளஷர (ரறலி) ஆரம் தையரரற.
அர்கபறல் தறதல்ரணர்கள் சறனர் தறன்
தரத
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அதை யளஷர றல்னரயள அன்யள



அதை ர் அல் கறப்தரரற றல்னரயள அன்யள



கஃப் இப்த ரலிக் ரல்னரயள அன்யள



மல்ரன் அல் தரரறவ றல்னரயள அன்யள



யன்னர றல்னரயள அன்யள



யரரறமர தறன் அல் தஃரன் றல்னரயள
அன்யள



யளஷதர றல்னரயள அன்யள



அப்துல்னரஹ் இப்த ஸ்ஊத் றல்னரயள
அன்யள



மளஷயப் அல் தௐற றல்னரயள அன்யள



மலீம் வ்னர அதை யளஷர றல்னரயள
அன்யள



கறனரல் இப்த தரஹ் றல்னரயள அன்யள



அதை மஈத் அல் குத்ரற றல்னரயள அன்யள

தள்பற ரசல் தரறதரனகர்கள்
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தள்பறரசல் ன்தது எத தைணற னரகும்.
அன் வதரதப்தைக்கு தைண்றரன்கஶப ற்ந
ர்கபரர். சன்ரர்க்க றற தொஷநகஷபப்
ஶதணுஶ எதஷணப் தைணறணரக்குகறன்நது
ன்தஷ ரம் அநறஶண்டும். அல்னரஹ்ஷப்
தற்நற சம்தர் அச்சதொம் றரக ணதொம்
வகரண்டர்கஶப இஷந அதள் வதற்நர்கள், ஶர்
ற கண்டர்கள்.
அணரல் ரன் அல் குர்ஆணறன் 9து அத்றரம்
18 து சணம் தறன் தரத கூதகறன்நது.
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“ர்கள் அல்னரஹ்ஷறம் இதற ரஷபத்ம்
றசுரசறத்து, வரழுஷகஷத்ம் கஷடதறடித்து,
மகரத்தும் வகரடுத்து தது டன், அல்னரஹ்ஷ
ன்நற ற்வநதக்கும் தப் தடரலும்
இதக்கறன்நணர்கஶபர, அர்கள் ரம் அல்னரஹ்
வுஷட தள்பறகஷப தரறதரனணம் வசய்த்ம் குற
த்ஷடர்கள். (தொஃறணரண) இத்ஷகர்ஶப
ஶரண றறறலிதப்தர்கள்.” (குர்ஆன் 9;18)
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இவ்சணத்றன் தறகரம் ஶற்கண்ஶடரர
ஶனஶ எத தள்பற றர்ரகம் சலரக ஷடவதந தொடி
கறன்நது. அல்னரஹ்றன் வீட்டுக்கு வதரதப்தரக,
தரறதரனகரக ததர் அல்னரஹ்றன்
கட்டஷபக்கு ரநரக டக்கவும், மழலுல்னரயற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கபறன்
றதொஷநக்கு தொரக வசல் தடவும் தொடிரது.
ணஶ தரறதரனண ஶஷனக்கு வரறரகறன்நர்
சன்ரர்க்க அடிப் தஷடகபரண குர்ஆன், யலமளக்
கு றப்தபறத்து, அற்தக்கு தொக்கறத்தும்
வகரடுக்கும் தண்தரபரகத் றக ஶண்டும்.
அல்னரஹ்ஷ அஞ்சறஶரது அகற
இனட்சம் வரழுஷகஷ றஷன ரட்டுதும்,
சகரத் வகரடுத்து ததும், உடனரலும்
வதரதபரலும் றரகம் தைரறதுரகும். அத்ஷக
ஶரஶ தள்பற னஷணக் கதத்றற் வகரண்டு சகன
றரகங்கலக்கும் ம்ஷ அர்ப்தறப்தரக
இதக்க தொடித்ம். அல்னரஹ்றன் யக்ஷகப் ஶதற
டப்ஶதரஶ வதரதுச்வசரத்றல் றகவும் வதரதப்
ஶதரடு டந்து வகரள்ர். அல்னரஹ்வுக்கரக
றஷநஶற்ந ஶண்டி யக்கரண வரழுஷக,
மக்கரத் ன்தற்நறல் குஷநவும், கபவும்
வசய்தன் வதரதுச் வசரத்ரண தள்பறச் வசரத்றல்
ஷகரடல் வசய்றல் சறநறதும் தப்தட ரட்டரன்.
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ஷகதர் த்த்த்றலிதந்து றதம்தற உத்
மயரதரக்கபறல் சறனர் எத ணறஷண குநறத்து,
அர் யலரகற றட்டரர், தைணறப் தறஷ
அஷடந்து றட்டரர் ணத ஶதரற்நற ஶதசறக்
வகரண்டி தந்ணர். இது ஶகட்ட தற மல்னல்னர
யள அஷனயற மல்னம் அர்கள், “லங்கள்
அவ்ரத கூநரலர்கள். குநறப்தறட்ட தர் த்த்த்றல்
கறஷடத் எத ஶதரர்ஷஷ ஷகரடல் வசய்ரல்
கத்துக் குரறரகற றட்டரர்.” ன்த
கூநறணரர்கள். (ப்வர் இப்ன் கவர் 1 -425)
வதரதுச் வசரத்துக்கபறல் சம்தந்ப் தடுஶரர்
வகரஞ்ச ஶதம் சஶகத்துக்கறடரக அஷரது
ன்ஷணப் தரர்த்துக் வகரள்ப ஶண்டும். எத
சம் மழலுல்னரயற மல்னல் னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் எத ணறஷப் மகர றட்டி
 றறத்ரர்கள். மகரஷ ஶசர்த்து ந்
அந்த் ஶரர், ரன் ஶசர்த்து ந்ஷ தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கபறடம்
எப்தஷடக்கும் ஶதரது, ‘இது மகரரகத் ப்
தட்டது. இது ணக்கு கறஷடத்து’ ன்த கூநற
ரத்றத்றல் தற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் ஶகரதப்தட்டரர்கள். “சறன
ணறதக்கு ன்ண ற்தட்டுள்பஶர வரறரது.
ரம் அர்கஷப எத ஶஷனக்கு அதப்த,
அர்கள் ஶதரய் ந்து, இது உங்கலக்கு, இது
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ணக்கு ன்கறநரர்கஶப, அப்தடிரணர்கள்,
அர்கபது வதற்ஶநரர் வீட்டில் இதந்து றடனரஶ.
அர்கலக் குரறது வகரடுக்கப்தடுர ன்த
தரர்க்கனரம்.” ணக் கூநறணரர்கள். (ஆரம்
மளன்தத் ரல)
ணஶ தள்பறரசல் ஶதரன்ந வதரது
றதணங்கபறல் றர்ரகறகபரகப் தங்கு
வகரள்ஶரர் றகவும் கணரக இதத்ல்
அசறம்.
வரழுஷகறன் தர்ழு, ர்த்து ஶதரன்ந
ற்ஷநப் ஶதற உரற ஶத்றல் வரழுஷகஷ
றஷநஶற்ததஶண தள்பறப் வதரதப்ஷத சரற
றஷநஶற்தரன். வகரடுக்க ஶண்டி மக்கரத்
ஷ உரற வதரதட்கபறலிதந்து தொஷநஶரடு
வகரடுத்து ததஶண அல்னரஹ்ஷ அஞ்சற
டப்தத ணரரன். க்தைகஷப தரதுகரப்தரன்.
ணஶ ரன் தள்பறக்குரற அஷசத்ம்,
அஷசர வசரத்துக்கஷபப் ஶதறதரதுகரத்து
மக்கரத்ஷ தொஷநஶரடு வகரடுத்து ததஶண
தள்பற ரசல் றர்ரகத்துக்கு குறத்ஷடஶரன்
ன்த அல்னரஹ் குநறப்தறடுகறன்நரன்.
ஶற் குநறப்தறட்ட எதன் ன் கடஷகபறல்
இஹ்னரஸ் தம் ணத் தூய்ஷ உஷடணரக
இதந்து தரன். ச்வசலுக்கும் ற்நது
தரரட்ஷட றர் தரரது இதப்தது ஶதரனஶ
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ந்வரத கதத்றலும் அல்னரஹ்ஷன்நற
ஶத ஷத்ம் அஞ்ச ரட்டரன். றர்ரகத்துக்கு
ததன் ஊர் றங்கபறலும் ஷனத்ட ஶண்டி
தம். அச்சங்கபறல் து ச்சும், ஶதச்சும்
அதக்கு ஷடரகரது தரர்த்துக் வகரள்ப
ஶண்டும்.
அல்னரஹ்றன் லது தந் ம்தறக்ஷக
வகரண்டு வரழுஷக, மகரத் ஶதரன்ந கடஷஷப
ஶதற டந்து தஶரஶ ஶர் றறலிதப்ஶதரர்.
ணஶ ஶர் றறல் இதக்கும் அர்கள் து
ச்சுக்கும், ஶதச்சுக்கும் தப்தட ரட்டரர்கள்.
அத்ஷக க்கஶப அல்னரஹ்றன் வீடுகலக்குரற
தரறதரனண ஶஷனக்கு குறத்ஷடஶரர்கபரர்.

தள்பரசலும் இஸ்னரற
இக்கங்கலம்
து ரட்டில் சுரர் 2,000 றற்கும்
ஶற்தட்ட சறநற, வதரற தள்பற ரசல்கள்
உள்பண. அஷ ணறப்தட்ஶடரரலும், வபற
உறகபரலும் கட்டப்தட்டஷரகும். அஶ
ஶம் க்கறரக்கள். மரறரக்கள், ர்கஸ்கள்
ன்தஷத்ம் உள்பண. இஷ எவ்ரன்தம்
ணக்வகன்த அஷத்துக் வகரண்ட, குத்துக்
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வகரண்ட தொஷநறல் தரறதரனணம் வசய்ப் தடு
கறன்நண. இஷகபறல் தறச்சறஷண ஶரன்தம் ஶதரது
க்தை வசய்ரறன் ஶரக்கப் தடிஶ கதரற்நப்
தட ஶண்டும் ணவும் ஶதசப்தடுகறநது. க்தை
சட்டதொம் இஷணஶ லித்தத்துகறநது.
அன் வதரதள், குநறப்தறட்ட எத தொஷநறல்
ரன் க்தை வசரத்ஷ தன் தடுத் ஶண்டும்
ன்த வசரல்னப்தட்டிதந் ரலும் அக் கரரறம்
தரரணரக இதந்ரல், இந் சந்ர்ப் தத்றல்
க்தை வசய்ரறன் ண்ப்தடி டக்கட்டும் ன்த
ரரறதக்கனரகரது. அணரல் ரன் ஸ்ஜறத்
ன்த குநறப்தறடும் ஶதரது, ஸ்ஜறத் றர்ந் ற்ந
அஷணத்தும் அந் ஸ்ஜறறன் சட்டங்கபறலிதந்து
லங்கற றடுகறன்நண.
ஆணரல் ஸ்ஜறத் ன்த க்தை வசய்ப்
தட்டஷ சகன தொஸ்லிம்கலக்கும் உரறத்ரண
இடரகும். க்தை வசய்ர் அல்னது கட்டிர்
உறஶரடு இதந்ரலும், இல்னரறடிதம்,
அல்னரஹ்வுக்வகன்த க்தை வசய்ப்தட்டதும் அது
வதரதுச் வசரத்ரகற றடுகறநது. அறல் உரறஷ
வகரண்டரடஶர, அறகரம் வசலுத்ஶர
தக்கும் தொடிரது ன்தது ரலஆ றறரகும்.
இக்க ரலறரக, ஜரத் ரலறரக ரர்க்கத்
துக்கு தொநணறல்னர ல் வசய்ப்தடும் சகன றங்
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கலக்கும் தள்பற ரசல்கள் தன் தடுத்ப் தடனரம்.
அப்தடில்னரது குநறப்தறட்ட இக்கம் அல்னது
ஜரஅத் ரத்றம் கஶதரக உரறஷ ஶரடு
வசற்தடுது சதோகத்றன் அஷறஷ குஷத்து
றடுகறநது.
ப்லீக் ஜரஅத்ரர் ஃலீம் ரசறப்தர், வ்யலத்
ஜரஅத்ரர் சன்ரர்க்கப் குப்தைக்கள் டத்துர்.
ஜரஅத் இஸ்னரறஷச் ஶசர்ந்ஶரர் குர்ஆண
றபக்க கறப்தைக்கள் டத்துர். இஷ ல்னரம்
ஃர ன்தஷத்ம், தள்பற ரசலில் ஷடவதந
ஶண்டி ல்ன கரரறங்கபரகும் ன்தஷத்ம்
றபங்கற, அஷணதம்வசற் தடஶண்டும்.
என்நவரன்த றர்த்தும், தஷகத்தும் லன் தற
ஆற்ந தொடிரது.
அத்ஷக துறர்ஷ்ட றஷனஷகள் கடந்
கரனத்றல் கரப் தட்டண. கரல்துஷ ஷ
வசன்த, தறன் க்தை சஷத ஷ வசன்நது. ந் எத
ததம் கறஷடக்க றல்ஷன. ரநரக, இவ்றடங்க
லக்கு சதோகபறத் க்கநறஞர்கஶப றஷந
தன் வதற்நணர். அர்கலக்கு தள்பறறன்
தத்றலிதந்ஶ வசனறடப்தட்டது.
இஷண கத்றற் வகரண்ஶட அகறன
இனங்ஷக இனங்ஷக ஜறத்துல் உனரறன்
த்ற சஷத 27/10/1991 ல் வகரழும்தை
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ஶகரட்ஷட ஜளம்ஆப் தள்பற ரசலில் கூடி ஶதரது
தறன் தரத தொடிவு வசய்து அநறக்ஷக
வபறறட்டது.
இஸ்னரறப் தறசரப் தறறல் ஈடுதட்டு
தம் ப்லீக் ஜரஅத், ஜரஅஶ இஸ்னரற,
வ்யலத் ஜரஅத் ஆகற தோன்த இக்கங்கபறன்
இதற இனட்சறம் என்நரக இதப்தறதம், இந்
இனட்சறத்ஷ அஷடற்கு அஷ ஷகரலம்
தறசர தொஷநகஷபப் வதரதத்ஶ ஶததரடுகள்
கரப்தடுகறன்நண.
இஸ்னரத்றன் அடிப்தஷட ம்தறக்ஷககஷப
வகரண்ட அக்கலரஷ வதரதத் ஷறல்
இம்தோன்த இக்கங்கலம் தொண்தரடரண
கதத்துக்கஷப வகரண்டஷகபல்ன. இந்
ஜரஅத்துகபறல் துவும் ற வகட்டது ன்ஶநர,
சுன்ணத் ல் ஜரஅத் அகலரக்கலக்கு
ரற்நரணஷ ன்ஶநர கூந தொடிரது. தோன்த
ஜரஅத்துகலம் ஶர்றறல் உள்பஷ ரன்
ன்தது ஜம்இய்ரறன் றஷனதரடரகும்.
ஃர தறறல் தன ஜரஅத்கலம்
இக்கங்கலம், ணறப்தட்டர்கலம் ஈடுதடுஷ
ஜம்இய்த்துல் உனர ஆரறக்கும் அஶ ஶஷப,
ஶததட்ட சறத கதத்து ஶததரடு கலக்கு
த்றறலும் இஸ்னரத்றன் அடிப்தஷடக் வகரள்ஷக
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கள் வசல் தரடுகள் ன்தற்ஷநப் தறசரம்
வசய்த்ம் ஶதரது, ஃர தறறல் ஈடுதடுதர்
கலக்கறஷடஶ தஸ்த எத்துஷப்தைம், எததக்
வகரதர் றட்டுக்வகரடுக்கும் ணப் தரன் ஷத்ம்
இதக்க ஶண்டும். கதத்து ஶததரடுகஷப வதரறது
தடுத்ற சதொரத்றல் தறபவுகஷபத்ம் தறச்சறஷண
கஷபத்ம் ற்தடுத்க் கூடரது ன்த ஶகட்டுக்
வகரள்கறநது.
ரர்க்க சம்தந்ரண றடங்கபறல் ர்தறர
தம் தறற்சற வநறறல் சறனதம், அசறல், சதோகப்
தறகபறல் சறனதம், சதோக சலர்றதத்ப் தறறல்
ஶதம் சறனதம், வதரதபரரம், கல்ற, கனரசரம்
ஶதரன்ந துஷநகபறல் இன்தம் சறனதம் ணறப்தட்ட
தொஷநறஶனர இக்க ரலறரகஶர ற்நர்கஷப
றட கூடுனரக ஈடுதடுறல் வ்றத் தம்
இல்ஷன.
ணறதம் ஷடதொஷந தறச்சறஷணகஷப றர்
ஶரக்கும் ஶதரது தற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் க்குப் ஶதரறத்தடி சகனதம்
உதறரண எஶ கட்டடம் ஶதரன்த க்கறரக
வசற் தடுது ணறப்தட்ட தொஸ்லிங்கபறணதும்,
வதரது இக்கங்கபறணதும் கடஷரகும்.
(றணகன் 22/11/1991)
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கரனத்றன் அசறத்ஷக் கதத்றற்
வகரண்டு உனரக்கபரல் டுக்கப்தட்ட இந் ல்ன
தொடிவு கணத்றல் வகரள்பப்தட ஶண்டும். இந்
தொடிஷ உர்ந்து வசற் தடர ஷ சதோகத்றல்
உள்ப தறபவும், தறரறவும் பர்ந்து வகரண்ஶட
ஶதரகும். அந் துறஷ்ட றஷனறல் இதந்து
அல்னரஹ் ம்ஷக் கரத்தள்ரணரக.

இஃறகரப்
எத தொஸ்லிம் ண றம்ற வததம் இடரக
தள்பற ரசல்கள் அஷந்துள்பண. க்கங்கஷப
றஷநஶற்தம் இடரக இங்கு அல்னரஹ்வுக்கரக
ரறத்றதப்தஷஶ இஃறகரப் ணப் தடுகறன் நது.
ம் தைனன்கஷபத்ம் அடக்கற இஷந சறந்ஷணஷப்
வதற்த தரங்கலக்கரக இஷநஞ்சறக் ஶகட்க
றகவும் வதரதத்ரண சந்ர்ப்தம் இஃறகரதரகும்.
“தடம் ஶரதம் ரன் இதததுக்குப்
தறந்ற ரட்கபறல் இஃறகரப் இதக்கும் க்கம்
மழலு ல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கபறடம் கரப்தட்டது. அன்ணரர்
தரத்ரண தடம் ரணறல் இததது றணங்கள்
இஃறகரப் இதந்ணர்.” ஆரம் மயலயளல்
தையரரற.
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இஃறகரதைக்கு சறநப்தரண கரனம் ரன்
ரரகும். தொஸ்லிரண ததஷடந் வததந்
வரடக்குகஷப றட்டும் சுத்ரண எதர்,
“அல்னரஹ்வுக்கரக” ன்ந றய்த்ஶரடு இஷண
றஷநஶற்நனரம். ர றடரய் உள்ப வதண், தைத்ற
ஶதலித்ர், சறதர், கரதறர் ஆகறஶரர் தோனம் இது
றஷநஶநரது.
இஃறகரப் இதக்குவரதர் ஶஷப
டரத்ப் தடும் இடரண, ஜஅத் ஷடவததம்
இடரகவுள்ப ந்ப் தள்பற ரசலிலும் இஃறகரப்
இதக்கனரம். ணஶ க்கறர, மரறர, ர்கஸ்
ன்தண இஃறதைக்குநற இடல்ன ன்தஷ ரம்
றபங்கறக் வகள்ப ஶண்டும். அரது தள்பற
ரசலுக்கரக ஃப் வசய்ப் தட்ட இடஶ
இஃறகரதைக்குரற இடரகும். வரடர்ந்து ரறத்து
இதப்தற்கும், ஜளம்ஆ ஶதரன்நஷகஷப
தொன்ணறட்டு வபறஶ வசல்னரல் இதப்தற்கும்
ஜளம்ஆ ஷடவததம் தள்பறகபறல் இஃறகரப்
இதப்தஶ றகவும் வதரதத்ரகும்.
இஃறகரப் இதக்குவரதர் வரழுஷக
கஷப றஷந ஶற்தம் அஶ ஶஷப மளன்ணத்
ரண வரழுஷககஷப வரழுல், குர்ஆன் ஏதுல்,
ஸ்தேஹ், ஹ்லத், க்தேர் தொலி ற்நறல்
ஈடுதடல், தற (மல்) லது மனரத்துச் வசரல்லுல்
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ன்தணற்நறல் ஈடுதடுது றகவும் சறநப்தரகும்.
இஃறகரப் இதப்தர் ஶதசனரகரது ன்த ண்ற
ரய் தோடிறதப்தது தறஷரகும். இஃறகரப்
இதப்தர் தறநஶரடு கஷத்ல், தொடி சலவுல், கம்
வட்டுல், குபறத்து ம் தசுல், னசனகூடத்
ஶஷக்கரக வபறஶ வசல்லுல், வரழுஷக,
குத்தர ன்தண டரத்துல் தம் இஷ ரவும்
அதறக்கப்தட்டஷரகும்.
அத்றரசறரண ஶஷறன்நற வபறஶ
வசல்ரலும்,  ரற்நம் றகழ்ரலும்,
உடலுநவு வகரள்ரலும் இஃறகரப் தொநறந்து
றடும்.
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“தள்பற ரசல்கபறல் லங்கள் இஃறகரப் இதக்கும்
றஷனறல் (உங்கள் ஷணறர்கபரண)
அர்கஶணரடு உடலுநறல் ஈடுதட ஶண்டரம்.”
2;287 ன்ந அல் குர்ஆன் சணம் இஷண
வபறவு தடுத்துகறநது.
எதர் ன் ரட்டங்கள் றஷநஶந, ரலஅத்
அதறத் தடி ஶர்ச்ஷசகள் வசய்னரம்.
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அவ்ரஶந இஃறகரப் இதக்க ஶர்ச்ஷச வசய்ஷ
த்ம் ரலஅ அதறத்துள்பது. தள்பற ரசல் கபறல்
சறநந் ஸ்ஜறதுல் யரம், ஸ்ஜறதுன் தற,
ஸ்ஜறதுல் அக்மர ஆகறற்தள் றஷநஶற்ந
ஶர்ச்ஷச வசய்ஶரர் அவ்றடங்கபறஶன இஃற
கரஷத றஷந ஶற்ந ஶண்டும்.
உரரக ணது தறச்சறஷண லங்கற றட்டரல்
அல் ஸ்ஜறதுல் யரறல் எத ரம் இஃறகரப்
இதப்ஶதன் ன்த தம் ஶர்ச்ஷச வசய்ரல்
தறச்சறஷண லர்ந்தும் ஶர்ச்ஷசஷ குநறத்
இடத்றல் றஷநஶற்ந ஶண்டும். அப்தடில்னரது
வதரதுரக “தள்பறறல் இஃறகரப் இதப்ஶதன்”
ன்த ஶர்ச்ஷச வசய்ர் ணது இஃறகரஷத
ணக்கு சறத்ம், றதப்ததொ ரண ஏர் ஸ்ஜறறல்
றஷநஶற்ந அதற அபறக்கப் தட்டுள்பது.
ரணறல் இஃறகரப் இதக்க ரடுதர்
இததத்வரரம் ரள் இவு தொல் வ்ரல் தறஷந
வன்தடும் ஷ இதக்க ஶண்டும். இஃறகரப்
இதப்தன் வீண்ஶதச்சுக்கஷப அடக்கப் தகுகற
நரன். அல்னரஹ்றன் வதக்கத்ஷப் வததம்
றகபறல் தொற்சறக்கறன்நரன். குநறப்தறட்ட சறன
ஶம் இஷந றரணத்றற்கரக ணம் றப்தடும்
சறநந் தண்தரட்ஷட வததகறன்நரன்.

47

தரங்கும் அன் சட்டங்கலம்
வரழுஷகக்கரக அஷக்கப் தடுஷ அல்
அரன் ன்த கூநப்தடுகறநது. உனகத்றல் உள்ப
ல்னரற அஷப்தைகபறலும் றகச் சறநந் என்நரக
அரன் இதக்கறன்நது. தகறங்கரக, ஊநற,
உனகநற டுத்துச் வசரல்ன இந் அரஷண
அல்னரஹ் க்கு அஷத்துத் ந்துள்பரன்.
அரன் ன்தது ஶதம் எதது
வசரந் கண்டு தறடிப்தல்ன. யற தோனம் உதற
வசய்ப்தட்ட என்நரகும். ணஶ அறஶன ந்
என்ஷநத்ம் கூட்டஶர, குஷநக்கஶர தக்கும்
உரறஷறல்ஷன. அணரல் ரன் ரதறஈ த்யதறன்
தறதல் றக்க இரம்கபறல் எதரண இப்த
யஜர் அல் ஷயற இகரத்துக்கு தொன்ணரல் தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் லது
மனரத்து வசரல்னது தற்நற ஶகட்கப் தட்டஶதரது
“அவ்ரத மனரத்துச் வசரல்து சுன்ணத் ன்த
தஶ வசரல்ன ரன் ஶகட்கறல்ஷன. தரங்ஷக
ஶகட்டர் அது ஶதரன்த கூநற இதறறல்
மனரத்துக் கூநற துஆ ஏதுஷஶ ங்கள்
இரம்கள் கூநறத்ள்பணர்,” ன்த குநறப்தறடு
கறன்நரர்கள்.
அப்துல்னரஹ் இப்த ஷமத் லில்னரயள
அன்யள அர்கள் அநறறக்கறன்நரர்கள்.
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“எத சம் மளலுல்னரயற மல்ல்ல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் உத்த் ஶரர்க
ஶபரடு வரழுஷகக்கு வ்ரத அநறறப்தைச் வசய்
னரம் ன்தஷப் தற்நற ஆஶனரசஷண வசய்துக்
வகரண்டிதந்ரர்கள். ஊது குவனரன்நறன் தோனம்
அஷப்தை றடுக்கனரம் ன்த அதறப்தறரம்
வரறறக்கப் தட்ட ஶதரது (அது கறநறஸ் தொஷந
வன்தரல் வதப்தைர்ஶரடு) ந் தொடிவுக்கும்
றல்ஷன. அன்நறவு கணறஶன எத ணறர்
ன்ஷண சுற்நற க் கண்ஶடன். அம் ணறர்
தச்ஷச றந இண்டு ஆஷட கஷப அறந்ரக
அது ஷகறல் ஊதுகுல் என்ஷநத்ம் ஷத்றதந்
ரர். கணறஶன கண்ட அம்ணறணறடம் உம்தொட
தொள்ப அந் குஷன ணக்கு றற்தேர ன்த
ஶகட்ஶடன். அம்ணறன், அஷண டுத்து ன்ண
வசய்ப் ஶதரகறநரய்? ணக் ஶகட்டரர். அற்கு
ரன் அஷண ஷத்து வரழுஷகக்கு அஷப்தை
றடப் ஶதரகறஶநன் ன்த தறல் கூநறஶணன். அற்கு
அம்ணறன் (லர் றதம்தைம்) அஷ றட
ல்னவரன்ஷந உக்கு வசரல்லித் ட்டுர?
ன்த ஶகட்டரர். ஆம் ன்த ரன் கூநறதும்,
அர் தறன் தரத கூநறணரர்.
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. ُ َ اهلل أ
اهلل أ
اهلل أ
هلل أ
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ُ اهلل أَ ْش َٓ ُد أَ ْن َ إ َ َ إ َّن
ُ أَ ْش َٓ ُد أَ ْن َ إ َ َ إ َّن
اهلل
ِ ِ
ِ ِ
ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ َ َّن ُ َ َّن
ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ َ َّن ُ َ َّن
.هلل
ِ هلل أشٓد أن حمٍدا رشٔل ا
ِ أشٓد أن حمٍدا رشٔل ا
َ
َ َ َ
َ َ
.َّن َ ال َّن ِة َّن َ ال َّن ِة
َ َْ َ َ
َ َْ َ َ
.َّن َ اىف ِح َّن َ اىف ِح
ْ َ ُ َُْ َ ُ
. ُ َ اهلل أ
اهلل أ
ُ َ إ َ َ إ َّن
.اهلل
ِ ِ
அல்னரயள அக்தர், அல்னரயள அக்தர்,
அஷ்யது அன் னர இனரய இல்னல்னர\ஹ்,
அஷ்யது அன் னர இனரய இல்னல்னர\ஹ்,
அஷ்யது அன்ண தொயம்ர் சூலுல்னரஹ்
அஷ்யது அன்ண தொயம்ர் சூலுல்னரஹ்
ஷயரனஸ் மனரஹ், ஷயரனஸ் மனரஹ்,
ஷயரல்ல் தனரஹ், ஷயரனல் தனரஹ்,
அல்னரயள அக்தர், அல்னரயள அக்தர்,
னர இனரய இல்னல்னரஹ்
வரழுக்கரக இகரத் கூதம்ஶதரது தறன் தரத
கூதவீரக ன்த வசரன்ணரர்.

ْ َ ُ َُْ َ ُ
. ُ َ اهلل أ
اهلل أ
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ُ أَ ْش َٓ ُد أَ ْن َ إ َ َ إ َّن
.اهلل
ِ ِ
ُ ُ َ ً َ ْ َ ُ َ َّن ُ َ َّن
.هلل
ِ أشٓد أن حمٍدا رشٔل ا
َ َْ َ َ َ
َ َ
.َّن َ ال َّن ِة َّن َ اىف ِح
َُ
َ َ ْ َ ُ َ َّن
َ َ َْ
.ت ال َّن ة
ِ ٌت ال ة كد كة
ِ ٌكد كة
ُ. َ ْ َاهلل أ
ُ ُ َ ْ َاهلل أ
ُ
ُ َ إ َ َ إ َّن
.اهلل
ِ ِ

அல்னரயள அக்தர், அல்னரயள அக்தர்,
அஷ்யது அன் னர இனரய இல்னல்னரஹ்,
அஷ்யது அன்ண தொயம்ர் சூலுல்னரஹ்
ஷயரனஸ் மனரஹ், ஷயரனல் தனரஹ்,
கத்கரறஸ் மனரஹ், கத்கரத்றஸ் மனரஹ்,
அல்னரயள அக்தர், அல்னரயள அக்தர்,
னர இனரய இல்னல்னரஹ்

கரஷனறல் தற மல்னல்னரயள அஷனயற
னமல்னம் அர்கபறடம் ந்து, ரன் இறல் கண்ட
கணவு தற்நற கூநறஶணன். உடஶண தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்,
“றச்சரக இது அல்னரஹ் ரடி கணரகும்.
அப்துல்னரஹ்ஶ! லர் ழுந்து வசன்த கணறல்
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கண்டஷ தறனரலுக்கு வசரல்லி றட்டு, அவ்ரஶந
அரன் வசரல்லுரதம் கூதம். அர் உன்ஷண
றட உர்ந் சப்தொஷடர்” ன்த கூநறணரர்கள்.
அப்துல்னரயள இப்த ஷமத் றல்னரயள
அன்யள அர்கள் கூதகறநரர்கள். “ரன் தறனரஶனர
டு ழுந்து றன்த, அதக்கு வசரல்லிக் வகரடுத்
ஶன். அதம் வசரல்லிக் வகரண்டிதக்ஷக றல்
உர் றல்னரயள அன்யள அர்கள் வசறத்ற்
நரர்கள். உடஶண அறந்றதந் ஆஷடஷ
இழுத்துக் வகரண்டு ஏடி ந்து, ‘சத்றத்ஶரடு
உங்கஷப தூரக அதப்தறன் லது
ஆஷரக, இது ஶதரன்ந என்ஷந ரதம்
கணறல் கண்ஶடன்’ ணத கூநறணரர்கள். உடஶண
மளலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் “அல்னரஹ்வுக்ஶக ல்னப்
தைகழும் “தனயளல் யம்து” ன்த கூநறணரர்கள்.
ஆரம் தொஸ்ணத் அஹ்த் 13/31, 16430.
ணஶ தரங்கு ன்தது ரது
ன்ணறச்ஷச தறகரம் ஆம்தறத் வரன்நல்ன
ன்தஷ ரங்கள் றபங்க ஶண்டும். உத்த்
ஶரர் கண்ட கணஷ உதறப் தடுத்ற
அங்கலகரறத்ர் தற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கஶப. அன்ணரதம் ன்ணறச்ஷச
தறகரம் ஷத்ம் ஶதச ரட்டரர்கள். அர்கள்
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ஶதசுவல்னரம் யல தோனம் அநறறக்கப் தடும்
றங்கஶப.

َ َ َ ْي ُ َ ْي
َ ُ ْي ُ َّن ْي
)53:3,4( . ِ ه َو ِ َ ٌ وو،َ يل ِط ع ِي َوى

“ணக்கு யறரக அநறறக்கப் தட்டஷன்நற
அர் ஶணர இச்ஷசறன் தடி ஷத்ம் ஶதச
ரட்டரர்.” 53;3, 4.

தரங்வகன்தது அற்குரற ரர்த்ஷகஷப
வசரல்ன் தோனஶ தரங்கரக கதப்தடுகறநது.
அந் ரர்த்ஷகலக்கு தொன்ணரஶனர, தறன்ணரஶனர
ஶதம் ஶசர்த்து ஏதுது டுக்கப் தட்டரக்கும்.
ரதறஈ யதறன் றகப் தறதல்ரண
இரம் இப்த யஜர் அல் ஷயற ம்தொஷட
தரர தொனரம் தரகம் 131ம் தக்கம் தரங்கறன்
ஏழுங்கு தொஷநகபறல் தரங்குக்கு தறலும் கூநற
மனரத்துடன் தரங்கு தூஆஷத்ம் ஏ ஶண்டம்
ன்ந றசத்ஷ றபக்கும் ஶதரது தறன்தரத
கூதணரர்கள்.

 وورد أحةد ح آخر بِ ٔ ثيم ااحةد ح الصةبق ولً ُر...
ًاهلل عييّ وشي

ّة عيي

لي

شيئ ٌِٓة اتل ر

كبو ااذان و إ حمٍد رشٔل اهلل ب ده ولً ُر أ ة
ٌَ ينبذ ُك واحد

الكم أاٍجِة ث ر ة ذللم أ ة
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ْذ َ ىيس بصِة حميّ املذنٔر يّ ٍَ أىت بٔاحد
ٌِّ ٌٌٍِِٓة ذلم ٌ جلدا شنيجّ ذلم ُىه عِّ و

اُّ رش بغري ديلو وٌَ رشع ب ديلو زجر عَ ذلم

ِّو ِىه ع

“.... மனரத்துச் வசரல்லி துஆ ஏதுது தற்நற
ஶதம் யலஸ் கள் ந்துள்பண. அறல் ந்
என்நறலும் கூட தரங்குக்கு தொன்ணரல் மனரத்
வசரல்லுஷஶர, தொயம்துர் மளலுல்னரஹ்
ன்தஷ தரங்கறன் இதறறல் ஶசர்த்து
வசரல்ஷஶர குநறப்தறடப் தடறல்ஷன. து
இரம்கள் தம் இது தற்நறக் கூநறரகவும்
இல்ஷன. ஶஶன குநறப்தறட்ட இண்டு இடங்கபற
லும் (தரங்குக்கு தொன் மனரத்தும் இதறறல்
தொயம்துர் சூலுல்னரஹ் ன்தஶசர்ப்ததும்)
மளன்ணத்ல்ன. இவ்ரத வசரல்து
சுன்ணத்வன்த ண்த்றல் தம் டந்துக்
வகரண்டரல் டுக்கப் தட ஶண்டும். வணணறல்
அவ்ரத வசரல்து ஆரறன்நற ரர்க்கத்ஷ
உண்டு தண்றரகக் கதப் தடும்.
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ُ َُ َ َ ْ َ َ َْ
َ َ
َ
ُ ٔل اهلل َ َّن
اهلل
 كةل رش/َْ َ ِشة ريض اهلل ِٓة كةىت
ِ
َ َ ْ َ َ َّن َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ٌّد
"عيي ِّ وشيً "ٌَ أحدث ِ أم ِرُة ْذا ٌة ىيس ٌِِّ فٓٔ رد
)ً(رواه مصي
“ரர் (ஆரறன்நற) ரர்க்கத்றல் இல்னர எத
றடத்ஷச் வசய்ரல் அது டுக்கப் தட
ஶண்டும்.” (அநறறப்தர் ஆறர றல்னரயள
அன்யர அர்கள். ஆரம் தொஸ்லிம்.
இஶ தத்ரறன் வரடரறல் தரங்கு தொடிந்
தறன் உத் குலில் வசரல்னப்தடும் மனரத்தும்
றதத்ப் தட ஶண்டும் ன்த இரம் அர்கள்
லர்ப்தைக் கூநறத்ள்பரர்கள்.
இது எத ரர்க்கத் லர்ப்தரகும். ம் ரட்டில்
அஶணகரண இடங்கலக்குப் வதரதத்ரண
தொஷநறல் ரதறஈ த்யதறன் லர்ப்தை உள்பது.
ணஶ தொஅத்றணரக தற தைரறஶரர் து
தறஶரடு சம்தந்ரண இவ் றடத்ஷக்
கணத்றல் டுக்க ஶண்டும். தரங்ஷக உரற
தொஷநறல் வசரல்ற்கு றர்ரகறகலம் இடபறக்க
ஶண்டும்.
தொஅத்றன் தள்பற ரசல் கூட்டவும், னசன
கூடம் துப்தநவு வசய்வும் உள்ப ஶஷனக்கரர்
அல்ன. தறனரல் இப்த தரஹ், அப்துல்னரஹ்
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இப்த உம்ற க்தூம் றல்னரயள அன்யளர
ஶதரன்ஶநரர் வசய் தறஷச் வசய்த்ம் இர்கள்
ரறரஷ வசய்ப்தட ஶண்டிர்கள். அர்கள்
தஷறல் வதநப் ஶதரகும் கூலி கத்ரணது.

ُْ َُ َ َ
َ َّن
ْ ْ َ َّن
هلل
ٍ عَن اب َِ ب
ِ  كةل رشٔل ا/ةس ريض اهلل عٍِٓة كةل
ْ َْي ُحمْتَصبًة ُنجب
َ اهلل َعيَيّْ َو َشيَّن ًَ كَ َةل " ٌَ َْ أَ َّنذ َن َشبْ َ شن
َُ ت
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اا ٌة ٌِ َْ ااَّن
َ بَ َر
)ةر" (رواه اىرتٌذي
ِ

‘அல்னரஹ்றன் கூலிஷ றர் தரர்த்து ழு
தடங்கள் தரங்கு வசரல்லுததக்கு, க
றடுஷனக்கரண தட்ஶடரஷனவரன்த ழுப்
தடும்’ ன்த அல்னரஹ்றன் தூர் மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தர் இப்த அப்தரஸ் றல்னரயள
அன்யள அர்கள். ஆரம் றர்றற.)
அல்னரஹ்றன் கூலிஷ றர்தரர்ப்தர்
ஶநறந்து, தொஷந அநறந்து தரங்ஷக வசரல்லுரர்.
அணரல் ரன் தற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் தறன் தரத கூநறணரர்கள்.
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ُ َُ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َََُْ َ ْ َ
َ َّن
هلل
ا
ٔل
 كةل رش/َ أ ِ ْر رة ر ِيض اهلل ِّ كةل
ِ
َّن
َ ْ ُ ْ َ ِّي
َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّن
ًةم ة ٌِ ٌَ َوال ٍُ ذن ُم ٍَ ٌَ الي ُٓ َّن
ٌاا
ِ " ًاهلل عيي ِّ وشي
َ ْ ْ ْ َ َّن َ َ ْ ْ ْ ُ َ ِّي
َ
)أر ِشد اااٍِة واغ ِفر لِيٍ ذ ِْي" (رواه أمحد
“இரம் வதரதப்தரபற (ஆரர்), தொஅத்றன் ம்தப்
தடுதர் (ஆரர்). அல்னரஹ்ஶ! இரம்கஷப
சலரக ற டரத்துரரக. தொஅத்றன்கஷப
ன்ணறத்தள்ரரக.” ன்த தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள்.
(அநறறப்தரபர்; அத யளஷர றல்னரயள
அன்யள) ஆரம் அஹ்த்.
வரழுஷகஷ டரத்தும் இரம் வதரற
வரத சுஷஷ சுந்ர் ஆகறநரர். வரழுஷக
சரறரக றஷநஶற்நப்தட அஶ வதரதப்தரபர்.
தரங்கு வசரல்தது தரங்ஷக ஷத்ஶ வரழுத
ர்கள் வரழுஷக ஶம் தற்நறத் வரறந்துக்
வகரள்கறன்நணர். ஶம் அநறந்ஶ தரங்கு வசரல்னப்
தட்டுள்பது ன்த ம்தைகறன்நணர். ணஶ ரன்
தற மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
ஶற் கண்ட துஆஷத்ம் ஶகட்டரர்கள்.
இப்தைணறரண தறக்கரக அகற குல்
பம் வகரண்ட, றடகரத்றரண, ஶதணுலுல்ன
ர்கஶப ஶர்ந்வடுக்கப் தட ஶண்டும். தேடி,
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சறகட் தொலி வகட்ட தக்கங்கள் அற்நர்கள்
வரறவு வசய்ப்தட ஶண்டும். கரன றஷனஷ
கஷப கதத்றற் வகரண்டு அர்கள் கண்றரக
ர சம்தபம் ங்கப்தட ஶண்டும். அகற
ஶரற்நத்றல் கம்தேரக றன்த, தரர்ப்ஶதரஷ
கவும், ஶகட்ஶதரஷ சலகக்கவும்வசய்த்ம்
தரங்ஷக வரறஶரஶ யமத் தறனரல்
றல்னரயள அர்கபறன் ரரறசுகபரண
தொஅத்றன்கள். அத்ஷகர்கஷப தள்பறறல்
றறப்தது றர்ரகத்றன் வதரதப்தரகும்.

வரழும் எழுங்குகள்
தள்பறரசலில் ஜரஅத்ரகவும் ணறத்தும்
வரழுஷககள் றஷநஶற்நப் தடுகறன்ணநண.
வரழுதர் ணக்கு தொன்ணரல் ஶதம் என்ஷந
மளத்ர (ஷநப்தரக) ஷத்து வரஶண்டும்.
இரத் வசய்தர் றஹ்ரஷத றட்டும் தறன்ணரகறத்
வரழுரக இதந்ரல் ஶதம் என்ஷந
மளத்ரரக ஷத்துத் வரழுது மளன்ணத்
ரகும். தஷ தள்பறகபறல் தூண்கள்
கரப்தட்டண. அணரல் அற்ஷந மளத்ரரக
ஷத்துத் வரழும் ரய்ப்தை இதந்து. ற்ஶதரது
அஶணகரண தள்பறகபறல் தூண்கள் கரப்
தடுறல்ஷன. இந் றஷனறல் வரழுஷகக்கு
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றற்தர் ஶதம் எத வதரதஷப மளத்ரரக
ஷத்துத் வரக் கடஷப் தடுகறன் நரர். மளத்ர
ஷத்துத் வரழுணரல் ஶதம் ஶஷக்கரக
அஷத் ரண்டிச் வசல்ததக்கு சறம்
இதக்கரது.

َ ْ َ
ُ َ ْ ُ َ َ َ َّن ُّ َ َّن
ْ ُْ
َ
ِّي
ِ يد ااد ِري
ٍ ِ َأِ ش
ِ  كةل اا/ ريض اهلل ِّ كةل
َ
ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َّن َ َ َ َّن
َ ْ ك ًْ َيْيُ َ ِّيو إ َ ُش
رت ٍة
أحد
 "إِذا/ًاهلل عيي ِّ وشي
ِ
َ
ٌ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
أحد
ويلدن ٌِِٓة و دع أحدا يٍر ْي د ِّ ن جةا
َ َ ُ ُّ َ ْ ُ َ ْ َ َّن
ٌ
)ن شيْ َ ةن" (رواه أبٔا داود واىنصةيئ
يٍر ييلة ِثو ِ ه

“உங்கபறல் தம் வரழுஷகக்கரக றன்நரல் எத
ஷநப்ஷத ஶரக்கறத் வரழுங்கள். ஶலும் அஷண
வதங்கற றல்லுங்கள். வரழும்ஶதரது ஷத்ம்
தொன்ணரல் வசல்ன றட ஶண்டரம். ஶதம்
அவ்ரத டந்து வசன்நரல் அஷத் டுங்கள்.
அடித்ங்கள். அர் ஷத்ரன்.” (அநறறப்தர் அத
மதௌத் குத்ரற ஆரம் அத ரவூத், அந் மரஈ.
மளத்ரறன் றத்றல் அறகம் ஶதர்
கணதௌணரக டந்துப் வகரள்கறன்நணர்.
தடித்ஶரதம், தரதம் தைரறத்ம் இக்குற்நம்
அஷணதக்கும் உர்த்ப் தட ஶண்டும்.

கலப்ரரறன் சறநப்தரண தற
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தள்பறரசலின் சறநப்தரண தற
கத்லப்ரரறன் வசற் தரட்டிஶன ங்கறத்ள்பது
ன்நரல் அது வதரய்ரகரது. தள்பற றர்ரகம்
தள்பறறன் ஶற் தரர்ஷக்குப் வதரதப்தரக
இதந்து வசற் தட்டரலும், தள்பறரசல் தோனம்
றர்தரர்க்கப் தடும் சதோக ரற்நம், சன்ரர்க்கத்
வபறவு ன்தண கத்லப் தோனஶன்நற ஶத ந்
றறணரலுல்ன ன்தஶ உண்ஷ.
கத்லதரக உள்பர் தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் நற இடரண
றம்தரறல் ததர். அந் இடத்றன் கண்றத்
ஷப் ஶதணும் கடஷதரட்டுக்கு உரறர்.
ஆனரல் அர் ன்தஷட ஶதச்சு,
டத்ஷ ஷண வரடர்தைகள் ரற்நறலும்
ஜரஅத்துக்கு தொன் ரறரறரக இதக்க ஶண்டும்.
உஷட, ஷட தொலி சு ஶரற்நத்றலும், ரன்
கலப் ன்தஷ நந்து ர தொடிரது. க்கள்
அஷறரக அடக்கரக ஆடரது, அஷசரது
ரய்தோடி வௌணரக றன்த வசற ரழ்த்தும் எத
தறசங்கம் குத்தர ரத்றஶரகும். அப்தடிரண
தறசங்கம் சதோகத்துக்கு ரர்க்க றபக்கத்ஷக்
வகரடுக்க்க் கூடிரக, எற்தஷக்கு றஶகரனக்
கூடிரக அஷ ஶண்டும். அப்ஶதரஶ அது
தற சறநப்தரக அஷத்ம்.
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உனகறல் கலப்கஷபத் ற ஶத ரதக்கும்
கறஷடக்கர எத ஶஷடரகஶ றம்தர் அஷந்து
ள்பது. அந் இடத்றல் உண்ஷ வசரல்னப்தட
ஶண்டும். உண்ஷ சம்தங்கள் வசரல்னப் தட
ஶண்டும். மயலயரண (சரறரண) யலஸ்கள்
தோனம் றபக்கம் வகரடுக்கப்தட ஶண்டும். தறந
சதோக உநவுகள், றரதரம், ஷண வகரடுக்கல்
ரங்கல்கள் தற்நற வபறஶரடு ச கரன ஶஷ
கஷப றர்த்றக்கும் தறசங்கங்கள் றகழ்த்ப் தட
ஶண்டும்.
உர்ச்சறகஷப தூண்டி, குப்தங்கலக்கு
ற கரட்டரல் இதப்தது கலப் ரரறன்
தறரகும். குர்ஆதக்கு ன்ணறச்ஷசப் தறகரம்
றபக்கம் வகரடுக்னரகரது. வணணறல் தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள் தறன்
தரத கூநறணரர்கள்.

َ ُ َّن ِّي َ َّن
َ اهلل َ ِْ ُٓ ٍَة
َ ْ ْ َ َّن
ُ يض
َ ِ ةس َر
ِّ ْاهلل َعيي
اا
َ
ع
ٍ َ اب َِ ب
ِ
ِ
َ َ ْ َ
َ ْ ْ َ َْ ْ
ْ ُْ
َ َ َ َّن
َْ ٌِ آن ِب َرأ ِ ِّ ييَتبَ َّنٔأ ٌَل َ د ُه
ِ  "ٌَ كةل ِ اىلر/وشيً كةل
َّن
)ةر" (رواه اىرتٌذي
ِ اا

“அல் குர்ஆதக்கு சு றபக்கம் அபறப்தர் கறல்
ன் அர் றடத்ஷத் ஶடிக்வகரள்பட்டும்.”
அநறறப்தர் இப்த அப்தரஸ் றல்னரயள
அன்யள, ஆரம் றர்றற.
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அஶ ஶதரன்தரன் யலஸ் ன்ந வதரறல்
வதரய்கஷபச் வசரல்லும் கலப்ரதம் ச்சரறக்ஷக
ஶரடு இதக்க ஶண்டும். தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் தறன் தரத
கூநறணரர்கள்.

َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّن ُ َ َ ِّي ً َ ْ َ َ َ َّن
ْ
ُ
َّن
ةر" (رواه
ِ "ٌَ ن ِذب ٌج ٍدا ييتبٔأ ٌل ده ٌَِ اا
)ابلخةري

“ஶண்டுவன்ஶந ன் ன் லதுவதரய்
கூதகறநரஶணர, அன் ணது இதப்தறடத்ஷ
கத்றல் டுத்துக் வகரள்பட்டும்.” ஆரம்
தையரரற.
ணஶ குத்தர ஶஷட றகவும் அரணத்
ஶரடு தன் தடுத்ப் தடஶண்டி எத இடரகும்
ன்தஷ ரதம் தக்க தொடிரது. அடுக்கு
வரறகஶபர, கனப்தை வரறகஶபர, டிப்தை
வரறகஶபர, கட்டுக் கஷகஶபர, சறரறப்தட்டும்
வசய்றகஶபர, அழுது ஶதரன்ந தரசரங்ஶகர
குத்தரறன் தஷண வகடுத்து றடனரம்.
க்ரஷ உண்டு தண்ணும் றத்றல்
சரறரண னரற்தச் சம்தங்கள், உத்
மயரதரக்கபறன் ரழ்க்ஷகறல் டந் சம்தங்
கஷப ஶற்ஶகரடு கரட்டி, சந்ர்ப்தத்றற்ஶகட்த,
றகவும் லபரலும் தரர்த்துக் வகரள்லம் கலஶத ன்
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தறஷ சலநரக றஷநஶற்ந தொடித்ம். இப்தற
ஶலும் சறநக்க, குத்தரஷ வசறத்தம் க்கள்
றபங்கும் வரறறல் குத்தர ஆற்தம் றநன்
பர்க்கப்தட ஶண்டும்.
தன்வரறறல் தரண்டித்றம் எத கலதறன்
ஃரப் தறக்கு துஷ தைரறத்ம் ன்நரல் றஷக
ரகரது. தந் ரசறப்தை, அன்நரட றகழ்வுகள்
தற்நற அரணம் ன்தண கலதைக்கு அசறரண
என்நரகும். தன த்ஷச் ஶசர்ந்ஶரதம் என்த
கூடும் இடத்ஷ அரணத்றற் வகரண்ஶட தறசங்
கங்கள் ரரறக்கப் தட ஶண்டும். அப்ஶதரஶ எத
கலப் ன் தறறல் வற்நறரபணரகத் றகழ்ரர்.
ஶற்கூநப்தட்ட ரற்ஶநரடும் ல்னஶரர்
ஆஷடறந்து கலப் தறசங்கரற்ந ஶண்டும். தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
வௌபறக் கறஷக்வகன்ஶந ணறரண ஆஷட
ஷத்றதந்ரர்கள். அவ்ரஶந றதந்றணஷ
ஶற்கவணவும் தறரறரண ஏர் ஆஷட ஷத்ற
தந்ரர்கள் ன்த னரத சரன்த தகர்கறன்நது.
“எத வள்பறக் கறஷ தற மல்னல்னரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் றம்தரறலிதந்து தறன்
தரத கூநக் ஶகட்ஶடன். உங்கபறல் தம்
ன்தஷட வரறலுக்வகண அறத்ம் இண்டு
ஆஷடகள் ற வள்பறக் கறஷக்வகன்த ஶத
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இண்டு ஆஷடகள் ரங்கற ஷத்துக் வகரள்து
ர் லதும் குற்நறல்ஷன.” அநறறப்தர்
அப்துல்னரஹ் இப்தஸ் மல்னம், ஆரம் இப்த
ரஜர.
இந் யலஸ் றகவும் வபறரகஶ
வௌபறக் கறஷக் வகன்த ணறரண ஆஷட
என்ஷந ஷத்றதப்தன் அசறத்ஷ லித்தத்
துகறநது. ணஶ ஜளம்ஆவுக்கு சதோகபறக்கும்
அஷணதம் இவ்றடத்றல் கணம் வசலுத்துது
அசறரகும். றஶடரக, கலப் ணது ஆஷட
அனங்கரங்கஷப எத உர்ந் றஷனறல் ற்
தடுத்றக் வகரள்து றகவும் ஶண்டற் தரனரகும்.

தள்பறரசல் தற சலரக அஷ
ரம் ன்ண வசய் ஶண்டும்?
 அல் குர்ஆணறல் கூநப்தட்டுள்ப
தண்தைகலஷட தரறதரனகர்கள் வரறவு
வசய்ப்தட ஶண்டும். க் கரம்
வகரண்டும் அசறல் ஷனதௌட்டுக்கு
இடபறக்கக் கூடரது.

64

 வரறவு வசய்ப்தடும் அர்கள் தள்பறறல்
ஷடவததம் கரரறங்கஷப ஜரஅத்
வரழுஷக, தரங்கு தொலிற்நறன்
அஷப்தை தொஷந அடிப்தஷட அநறவுகஷப
வரறந்துக் வகரள்ப ஶண்டும்.
 தல்ஶத இஸ்னரற இக்கங்கள் உள்ப
ஊரறல் ல்ஶனரஷத்ம் கனந் எத
றர்ரகஶ அஷ ஶண்டும். என்நறலும்
சம்தந்றல்னர ன்ணடத்ஷத்ம், சன்ரர்க்
கப்தற்தம் உள்பர்கஷப வகரண்ட உர்
ஆஶனரசஷ சஷதவரன்த அஷக்கப்
தடஶண்டும்.
 வரறறன் ஶதரது தோப்தை, அநறவு, அததம்
ன்தற்ஶநரடு ற்வகணஶ றர்ரகம்
வசய்து குற்நங்கலக்கு ஆபரகரர்
கஷபஶ ஶர்ந்வடுக்க ஶண்டும்.
 இண்டு சஷதகபறலும் ஊரறலுள்ப குறத்ம்,
தக்குதொம் உள்ப ஆலிம்கள் இடம் வதந
ஶண்டும்.
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 கத்லதரக, இரரக தறரற்தஶரஷ
கட்டுப் தடுத் றர்ரக சஷத எத ஶதரதும்
த்றக்கக் கூடரது.
 அர்கஷப சுரக இங்க றடுஶரடு,
ஶஷரண ஆஶனரசஷணகள் ங்கனரம்.
 தன இக்கங்கள் உள்ப ஊர்கபறல் அகறன
இனங்ஷக ஜரறத்துல் உனர 1991ல்
டுத் லர்ரணப்தடி ப்லீக், வ்யலத்,
ஜரஅத்ஶ இஸ்னரற தொலி
இக்கங்கலக்கு, அர்கபது வசற்
தரடுகலக்கு இடபறக்க ஶண்டும்.
 ஊர் ஜரஅத்ரர் றதக் ஶகரஷ என்த
ப்ஶதரதும் இதந்து தம் அஶ ஶம்
மகரத், மகர ஶசறப்தைக்கு எத எழுங்கு
தொஷநத்ம் ற்தடுத்ப் தட ஶண்டும்.
 தள்பறரசலில் இஸ்னரற தல்கள்
அடங்கற தல் றஷனம் என்த உதரக்கப்
தடஶண்டும்.
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 தரடசரஷனறல் கற்கும் உர் குப்தை
ரரக்கதக்கு ஶஷரண தரடங்கள்
டரத் எழுங்குகள் தள்பறக்கு அண்ஷறல்
ற்தடுத்ப் தட ஶண்டும்.
 ஊரறல் றகழும் ந்ப் தறச்சஷணகஷபத்ம்
தரரண, குற்நரண கரரறங்கஷபத்ம்
றர்ரகஶர அற்கு கலழுள்ப கறட்டிஶர
கணறத்து ற்ந டடிக்ஷககள் டுக்க
ஶண்டும்.

ததள்ப துஆக்கள்
வுழு வசய்த்தொன் ஏஶண்டி துஆ.
தறஸ்றல்னரஹ் ண அல்னரஹ்றன் வதர்
வகரண்டு.... ஆரம் அதை ரவூத், இப்த ரஜர,
அஹ்த்

வுழு வசய் தறன் ஏ ஶண்டி துஆ
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َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّن ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّن
رش ْم ُ َوأش َٓد أن
أشٓد أن ِإ ِإ اهلل وحده
ِ
ْ َ ْ ُ َ َّن ً َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ َّن ْ َ ْ ْ َ َّن َّن
ْ ْواج َ ي
ِن
حمٍدا بده ورشٔ اليًٓ اج ي ِِن ٌَِ اتلٔا ِْي
ِ
َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِّي
َ َ م اليَّن ُٓ َّنً َو َ ٍْد َك أَ ْش َٓ ُد أ ْن َ إ
ٌَُِ الٍج ٓ ِر َ شب ة
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّن
إِ أُت أشجغ ِفرك وأثٔب إِيلم ( ي مصيً واىرتٌذي
)واىنصةيئ

வதரதள்; “க்கத்துக்குரறன் அல்னரஹ்
ஷத் ற ஶத ரதம் இல்ஷன. அன்
ணறத்ன். அதக்கு இஷ-துஷ ரத
றல்ஷன ன்த ரன் சரட்சறம் கூதகறஶநன்.
ஶலும், தொயம்து மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் அதஷட அடிஷத்ம்,
தூதரரர்கள் ன்தம் சரட்சறம் கூதகறஶநன். ர
அல்னரஹ்! ன்ஷண தரலட்சற ஶடக் கூடிர்
கலள் எதணரக ஆக்குரரக. ஶலும் றகவும்
தூய்ஷ வதற்நர்கலள் எதணரகவும்
ஆக்குரரக. ர அல்னரஹ்! உன்ஷண தைகழ்
ஶரடு ல தூய்ஷரணன் ன்த துறக்கவும்
வசய்கறஶநன். க்கத்துக்கு உரறன் உன்ஷணத்
ற ஶத ரதம் இல்ஷன ன்த ரன் சரட்சறம்
கூதகறஶநன். உன்ணறடஶ ரன் தரன்ணறப்தை
ஶகரதகறஶநன். ஶலும் தர லட்சற ஶடி
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உன்ணறடஶ லலகறஶநன்.” ஆரம் மயலஹ்
தொஸ்லிம், றர்றற, மரஈ.

ஸ்ஜறறதள் தஷத்ம் ஶதரது ஏ
ஶண்டி துஆ

ْ
َ ْ ْ َ َ
ُ ُ َ
َ
ٌَْ ً هر ً َو ُشيْ َ ةُّ اىْ َلد
ِ ِ ِ ِِ
ِ أعٔذ ِبة
ِ ِ يً و ِبٔج ِٓ ِّ اى
ِ ِ هلل اى
َ َ َّن َ ُ َّن
َ ْ َّن
َّن
والص ُم َ َر ُش ْٔ ِل
هلل وال ة
ِ يً ِمْسِب ا
ِ ةن الر ِج
ِ الشي
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َّن
) (رواه مصيً وأبٔ داود.مح ِجم
هلل اليًٓ افج ِ أبٔاب ر
ِ ا

“கத்தும் வகரண்ட அல்னரஹ்ஷக்
வகரண்டும், அணது றததொகத்ஷக் வகரண்டும்,
அணது றஷனரண ஶனரறக்கத்ஷக் வகரண்டும்
றட்டப்தட்ட ஷத்ரஷண றட்டும் தரதுகரப்தை
ஶடுகறஶநன். அல்னரஹ்றன் றதப்வதர் வகரண்டு
(ஸ்ஜறதுல் தஷகறஶநன்) மனரத்தும், மனரதொம்
அல்னரஹ்றன் தூர் லது உண்டரரக. ர
அல்னரஹ்! ணக்கரக உணது அதள் ரறல்ஷப
றநந்து றடுரரக. ஆரம் மயலஹ் தொஸ்லிம்,
அதை ரவுத்.

ஸ்ஜறறல் இதந்து வபறஶ தம் ஶதரது
ஏ ஶண்டி துஆ
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َ ُ َ َ ْ ُ َّن ِّي
ْ ُ َ َ َ ُ َ َّن َ ُ َّن
ِّن أ ْشألم
هلل اليًٓ ِإ
ِ هلل وال ة والص م رشٔ ِل ا
ِ ِمْسِب ا
َ
ْ َ ْ َ ّ ُ َّن ْ ْ ْ َ َّن
الشيْ َ ةن َّن
الر ِجيْ ًِ (رواه
ٌَِ ٌَِ ِيم اليًٓ أع ِ ٍ ِِن
ِ
)مصيً وأبٔ داود
“அல்னரஹ்றன் றதப்வதரல்! மனரத்தும்
மனரதொம் அல்னரஹ்றன் தூர் லது
உண்டரரக! ர அல்னரஹ் ரன் உணது
கறதஷதஷ ரசறக்கறஶநன். ர அல்னரஹ்
டுத்வநறப் தட்ட ஷத்ரஷண றட்டு
ன்ஷணத தரதுகரப்தரரக.” ஆரம் மயலஹ்
தொஸ்லிம், அத ரவூத்

தரங்கு துஆ
தரங்கு வசரல்ததக்கரண தறலில் அர் வசரன்ண
ரர்த்ஷகஷப றதம்தச் வசரல்ன ஶண்டும்.
ஆணரல் யய்ரனஸ் மனரத் ற்தம் யய்ரனல்
தனரஹ் தம் இவ்றண்டின் தறலிலும் னர
யவ்ன னர குவ் இல்னர தறல்னரஹ்

َ َ ْ َ َ ُ َّن َ َّن
هلل
ِ حٔل َو كٔة ِإ ِبة

ன்த வசரல்ன ஶண்டும்.
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வதரதள்; ன்ஷ வசய் சக்ற வதததும்
லஷஷ றட்டு றனகுதும் அல்னரஹ்றன் உற
வகரண்ஶட ற ஶநறல்ஷன. ( ஆரம் தையரரற,
தொஸ்லிம்)
 தரங்கு வசரல்தர் அஷ்யது அன் னரஇனரய
இல்னல்னரஹ் ன்த வரறந்தும், அற்கு
தறனரக தறன் தம் றக்ஷ கூந ஶண்டும்.

ً َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّن ُ َ َّن
رش م وأن حمٍدا
ِ
َ ْ َ ً ْ ُ َ َ َّن
ِةاش م
ِ ٍ ٍد رشٔ و ِب

ُاهلل َو ْح َده
ُ َوأََُة أَ ْش َٓ ُد أَ ْن َ إ َ َ إ َّن
ِ ِ
ُ ْ َ ُُ ُ َ ُ ُ ْ َ
ٍُ هلل َر ًّبة َو ِب
ِ بده ورشٔ ر ِ يت ِبة
ًْ
.ِديِة

வதரதள்; க்கத்றற்குநற அல்னரஹ்ஷ
ற ஶத ரதம் இல்ஷன. அன்
ணறத்ன். அதக்கு இஷ துஷ
இல்ஷன ன்தம், தொயம்து தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
அல்னரஹ்றன் அல்னரஹ்றன் அடிரணரகவும்,
தூரகவும் இதக்கறநரர்கள் ன்தம்,
அல்னரஹ்ஷ இட்சகன் - அறதற ன்தம்,
தொயம்த் தறஷ தூர் ன்தம் இஸ்னரத்ஷ
இஷந ரர்க்கம் ன்தம் வதரதந்ற
வகரண்ஶடன் ன்த ரன் சரட்சறம்
கூதகறஶநன்.
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 தரங்கு வசரல்ததக்கு தறனபறத் தறநகு தற
மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
லது மனரத் வசரல்ன ஶண்டும்.
அநறறப்தர்; அப்துல்னரஹ் இப்ன் அம்ரறப்த
ஆஸ் றல்னரயள அன்யள . ஆரம்
தொஸ்லிம்.
தறநகு இந் துஆஷ ஏதுது சுன்ணத்.

َ َ َ ُ َّن َ ِّي َ َ ُ َ َّن
ْ َّن
َ ُ َ َّن َّن ُ َّن َ َّن
ااع َٔ ِة
اليًٓ و حمٍ ٍد و
ِآل حمٍ ٍد اليًٓ رب ْ ِذه
ِ
ََ َْ ََ ْ ً َُ
َّن َّن
َ َ ْ َ ةٌة َوال َّن
آت حم َّنٍدا ال َٔ ِشيية َواىف ِ يية
ِ اتل
ِ ِة اىلةاٍِ ِة
َ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ ُ ً َّن
َ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َّن
)ِي ال ٍِي ةد
اذلي وعدثّ (إُم
ِ وا دّ ٌلةٌة حمٍٔدا
ர அல்னரஹ்! இந் தொழுஷரண
அஷப்தறணதும், றஷனரண வரழுஷகறணதும்
இட்சகஶண! தொயம்த் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கலக்கு தறத்றஶக
வதக்கத்ஷத்ம், சறநப்ஷதத்ம் ங்குரரக.
ஶலும் “க்கரதொல் ஹ்தோத்” தம் தைகழுக்குரற
இடத்றல் அர்கஷப ழுப்தை ரரக. அவ்ரஶல
ரக்குதற அபறத்துள்பரய். றச்சரக ல
ரக்குதற லதறல்ஷன. (ஆரம் தையரரற)
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இஸ்றகரர (ன்ஷ ஶடி வரழும்)
வரழுஷகறன் துஆ

َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّن ُ َّن ِّي
اليًٓ إِِّن أشج ِخريك ِب ِ ي ٍِم وأشجل ِدرك ِبلدرثِم وأشألم
َْ َ َ ََْ
َْ َ
ْ َ َ َ َّن
َ ْ َ ْ
َ ْم اى
ًُ يً ُِم ل ِد ُر َو أك ِد ُر َو ي ًُ َو أعي
ٌَِ ِي
ِ ِ
َْ ْ َ َ َّن ُ َّن ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّن
َ ََُْوأ
َت َع َّن ُم اىْ ُغئُب اليًٓ إن نِت يً أن ْذا اامر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ ْ َخ
 أ ْو كةل َ ِج ِو- ةا َو َ كِبَ ِة أم ِري
ِ َ ٌَ ري ِ ِ ِد ِِن َو
ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ِّي ْ ُ ُ َّن
َْ
َ
ِّ ةرك ِ ِفي
ِ أم ِري و
ِ  َةكدره ِ و َ ه ِ ً ب- ِّ آج ِي
ْ
َ
َ َِْو ْن ُن
ت َ ْ ي ًُ أ َّنن َْ َذا اا ْم َر َ ٌّد
ةا
ِ َ ٌَ رش ِ ِ ِد ِِن َو
ِ
َ َ َْ َْ َ َ َ
َْ
ُْ ْ َ
َ
َ
ّ ةا
ِّ آج ِي
ِ و كِب ِة أم ِري أو كةل
ِ ِج ِو أم ِري و
ِ
ْ
ُ َ َ ُ
ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ِّيِن َو
َ ْ َ اا
ًري َحيْح ن َّن
ِ اا ِِن ِّ واكدر
ِ
َْ
أر ِ ِِن
“ர அல்னரஹ்! ரன் உன்ணறடம் உணது
ஞரணத்ஷக் வகரண்டு (இக்கரரறத்றல்)
ன்ஷஷ ஶகட்கறன்ஶநன். ஶலும் உணது
ல்னஷஷ வகரண்டு (ஶஷரண) ஆற்நஷன
ஶகட்கறன்ஶநன். ஶலும் உன்ணறடறதந்து உணது
கத்ரண அதஷப ஶகட்கறன்ஶநன். வணணறல் ல
ல்னஷ வதற்நன், ன்ணறடம் ந்
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ல்னஷத்ம் இல்ஷன. ஶலும் ல ன்கு அநறதன்.
ரன் ஷத்ம் அநறஶன். ஶலும் ல ஷநரண
ற்ஷந அநறந்ன். ர அல்னரஹ்! இக்கரரறம்
(கரரறத்றன் வதஷ குநறப்தறடுக) ணக்கும், ணது
லதக்கும், ணது ரழ்க்ஷகக்கும், ணது
றகரத்றன் தொடிறற்கும் ன்ஷரணது ண ல
அநறந்ரல் அஷணச் வசய் றறத்தள் ரரக.
ஶலும், இஷண ணக்கு இனகுரக்கறத்
தரரக. தறநகு இறல் ணக்கு அதள்
தைரறரரக. இந்க் கரரறம் ணக்கும் ணது
லதக்கும் ணது ரழ்க்ஷகக்கும் ணது
றகரத்றன் தொடிவுக்கும் லஷரணது ண ல
அநறந்ரல் இஷண ன்ஷண றட்டும் அகற்நற
றடுரரக. ன்ஷணத்ம் றதப்தற றடுரரக.
ஶலும் ணக்கு ன்ஷஷ ஶசர்ப்தரரக. அது
ங்கறதந்ரலும் சரறஶ. தறநகு அறல் றதப்ற
ற்தடுத்ற தரரக.” (ஆரம் தையரரற)
இவ்ரத எதன் இஷநணறடத்றல்
ன்ஷ ஶண்டிக் வகரண்டு இஷந றசுரதொள்ப
சஶகரணறடம் ஆஶனரசஷணத்ம் வதற்தக் வகரண்டு
ணது தறஷ தொழு உதறத்டதம் தொற்சறத்டதம்
வசய்த் வரடங்கறணரல், அற ஶரல்றத்ந
ரட்டரன். (ஆரம் தையரரற)
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றத்தஷட குதெத்றன் துஆ

َ ْ َ َ ْ َ َ َّن
ْ َّن ُ َّن
َ ْ يٍ َْ َْ َد
َ اْدِّن ف
ت َوث َٔى ِِن
ت َو َ ِ ِِن ِفيٍَ في
ِ ِ ِ ًٓالي
َ ْرش ٌَة كَ َ ي
َ ْيٍة أَ ْ َ ي
َ ت َو َبةر ْك ف
َ ْيٍ َْ ثَ َٔ َّنيل
َ ف
ت َو ِكِن َ َّن
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّن
ْ َ َ َّن
ِذل ٌَ وايلت و
ُِّ ِإُم ل ِ و يل عييم و
َ ْت َر َّنبَِة َو َ َ َةيل
َ ْ ةر
َ ْ َ ُّز ٌَ َْ َ َد
َ َت َب
ّت (رواه ابَ ٌةج
ِ
)واىرتٌذي

வதரதள்; ர அல்னரஹ்! ல ரதக்கு ஶர்ற
கரட்டிணரஶர அர்கலள் ணக்கும் ஶர்ற
கரட்டுரரக! ஶலும் ல ரதக்கு ஆஶரக்கறம்
அபறத்ரஶர அர்கலள் ணக்கும் ஆஶரக்கறம்
அபறப்தரரக. ல ரஷ வதரதப்ஶதற்தக்
வகரண்டரஶர அர்கலள் ன்ஷணத்ம் வதரதப்
ஶதற்தரரக. ஶலும் ல அபறத்துள்பறல்
அதறறதத்ற தரரக. ஶலும் ல அபறத் ற்நறல்
லர்ப்தறன் லங்கறலிதந்து ன்ஷண கரப்தரற்த
ரரக. வணணறல் லஶ லர்ப்தபறக்கறநரய்.
உணக்கு ரற்நரக லர்ப்தை அபறக்கப் தடுறல்ஷன.
ல ரதக்கு ஶசணரகற றட்டரஶர அர் எத
ஶதரதும் இறஷடறல்ஷன. ல ரஷ
தஷகத்ரஶர அர் எத ஶதரதும் கண்றம்
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வததறல்ஷன. ங்கள் இட்சகஶண! ல
ஶஶனரங்கற உர்வுஷடணரகற றட்டரய்.
(ஆரம் அத ரவூத், றர்றற)

றத்ர் வரழுஷகறல் மனரம் வகரடுத் தறன்
ஏ ஶண்டிது

َ َ ْ ُ
َ ةن ال ْ ٍَيم اىْ ُل ُّد ْوس ( َر َّنب
ُّ الٍ َ ِا َ ِة َو
)الر ْو ِح
شب
ِ
ِ ِ

வதரதள்; தூய்ஷரண, தைணறரண
அசணரகற அல்னரஹ்ஷ துறக்கறஶநன். அன்
ரணர்கலஷடவும், தௐஹ் தம் ஜறப்ரலலு
ஷடவும் அறதற ஆரன். (ஆரம் மரஈ)

ஷ ஶண்டி ஏதும் துஆ

ْ ً"اليَّن ُٓ َّن
ري َ ٍّر
َ ْ اشلَِة َغيْدًة ٌُغيدًة َمر بًة َمر ً ة َُة ِ ً ة َغ
ةر
ِ
ِ
ِ َ ِ
َ
َ
َّن
َّن
َّن
َْ
َْ
َْ
َ ْ َ ج ً َغ
. الي ُٓ َّنً أ ِغدِة الي ُٓ َّنً أ ِغدِة الي ُٓ َّنً أ ِغدِة.آج ٍو
ري
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ َ ََْ ْ ُ َ َ َ َََ َ َ َ
ْ ًاليَّن ُٓ َّن
محجَم َوأ ِ بَ َ َك
اش ِق ِعبةدك وبٓةاٍِم وا رش ر
َ ال ْ ٍَيِّي
)ت (رواه ابلخةري وأبٔ داود

வதரதள்; ர அல்னரஹ்! ங்கலக்கு ஷ
வதரறந்தள் ரரக. உறகரண,
கறழ்ச்சறகரண, தசுஷ ற்நதடுத்க் கூடி
ஷஷ றஷரண, ரரகர ஷஷ
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(வதரறந்தள் ரரக) ர அல்னரஹ்! ஷஷ
வதரறச் வசய்ரரக. ர அல்னரஹ்! உன்
அடிரர்கலக்கும் றனங்குகலக்கும் ண்லர்
தைகட்டுரரக. ஶலும் உணது அதஷப
தப்தைரரக. (ஷ வதரறச் வசய்து) இநந்து
கறடக்கும் இந் உணது ஊதக்கு உறர்
வகரடுப்தரரக. (ஆரம் தையரரற, அத ரவூத்)

றர்ஷக – இஷ ஷப்தஷ அஞ்கும்ஶதரது
ஏதும் துஆ

َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ َّن ِّي
َم َوأََُة أَ ْعيَ ًُ َوأَ ْشجَ ْغف ُرك
رشك ِب
ِ
ِ اليًٓ ِإِّن أعٔذ ِبم ٌَِ أن أ
َ
َْ َ
)ل ِ ٍَة أعي ًُ (مصِد أمحد
வதரதள்; ர அல்னரஹ்! ரன் அநறந்துக்
வகரஶட உன்ஶணரடு தறரறவரன்ஷந இஷ
ரக்குறலிதந்து உன்ணறடம் தரடுகரல்
ஶடுகறஶநன். ஶலும் ரன் அநறரற்தக்கும்
இஷ ஷக்கும் வசலிலிதந்தும் உன்ணறடம்
ன்ணறப்தை ஶகரதகறஶநன். (ஆரம் தொஸ்ணத்
அஹ்த்)

தொம் வபறவும்
01. தள்பறவரன்த ப்ஶதரது தொல் க்தை
வசய்ப்தட்டரக கறக்கப்தடும்?
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இன்த ம் த்றறல் தள்பற ஶதரன்நண கட்டி
தொடித்து றட்டரல் க்தை வசய்த்ம் ஷதம்
ன்வநரன்த ஷட வததகறன்நது. அப்தடிரண
ஷதம் டக்கு தொன் சறன ஶஷப ரங்கள் அங்கு
வரழுதுறல்ஷன. ஆணரல் எதர் எத தள்பறஷ
க்தைஷட றய்த்ஶரடு கட்டுறப்தஶரடு இது
க்ப் வசய்ப் தட்டரக கதப்தடுகறன்நது.
அல்னது குநறத் றய்த்ஶரடு கட்டி அப்தள்பற
றல் வதரதுரகஶ தரங்கு வசரல்னவும், வரழுஷக
டரத்வும் அதறப்தது தோனதொம் அப்தள்பற
“க்ப்” வசய்ப் தட்டவண வகரள்பப்தடுகறன்நது.
அவ்த கட்டப்தட்ட இடத்ஷ ‘க்ப்” வசய்
வண எத ஷதம் ஷக்க ஶண்டும் ன்த
றல்ஷன. (அயகரதொல் மரஜறத் தக்கம் 395)
அஶ ஶம் வரழுஷகக்வகண ற்தடுத்ப்
தடும் அஷந ஶதரன்நண ஸ்ஜறத் ண க்ப் வசய்ப்
தடர ஷ ஸ்ஜறரக கதப் தட ரட்டரது
ன்தஷத்ம் இங்கு ரங்கள் அரணறப்தது
அசறரகும்.

2. ஶதரட்டிக்கு தள்பற கட்டனரர?
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ல்னர றடங்கபறலும் ஶதரட்டி ஶதரடு
கறன்ஶநரம். ல்ன றடங்கலக்கு ல்னரம் ஶதரட்டி
ஶதரடும்தடித்ம் அசப் தடும் தடித்ம் குர்ஆதம்
யலமளம் ம்ஷ தூண்டுகறன்நண. ஆணரல் தள்பற
ரசல்கட்டுவன்தது சறநந் கதரறதம்,
ஶதரட்டி ஶதரட்டுக் வகரண்டு எஶ இடத்றல்
அசறறல்னரல் தள்பற ரசல்கள் கட்டு
வன்தது கூடர ரகும்.

َ ُ َ َّن
ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّن
ِّ ْاهلل َعيي
هلل
ِ ِّ كةل ِإن رشٔل ا
ُ
ُ َََ ٌ َ َ
َ ٍَ ْ ةْ ْٔ َن بةل
ًةج ِد َّن
ص
ةس زٌةن تب
ِ ااَّن
ِ
ِ
ً َ َ َْ َ َ َ ً
أ ْو كةل ي ٍُ ُر ْو َٓة ك ِييْ " ( ي

َ
ُيض اهلل
َ ِ َ َْ أ َ ٍس َر
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َّن
ِ  " أ/ وشيً كةل
َْ َي ْ ٍُ ُر ْو َ َٓة إ َّن كَيي
ِ
)ابَ خز ٍة

“ஏத கரனம் தம். அப்ஶதரது க்கள் தள்பற
ரசல்கஷப கட்டுறல் ஶதரட்டிறட்டுக வகரள்ர்.
அஷண றகவும் வசரற்த ரகஶ (வரழுது,
ங்கற உறர் வதநச் வசய்து) றர்கறப்தர்.” ன்த
மழல் மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறறப்தர் - அணஸ்
றல்னரயள அன்யள. ஆரம் மயலஹ் இப்த
குஷமர)
சதோகத்ஷ தறபவு தடுத்ற ஊஷ
இண்டரக்கற றடும் ண்ம் அஷத்ம் தள்பற
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“அல் ஸ்ஜறதுல் றரர்” ணப்தடு கறநது. அது
தற்நற சட்டத்ஷ அல் குர்ஆன் தறன்தரத
குநறப்தறடு கறன்நது.

ً َ َّن َ َّن َ ُ َ ْي ً َ ً َ ُ ْي ً َ َ ْي
َ يق َ ْي
ِ
جد ِِض ا كفر تف ِر
ِ ا ي َّتذ مص
ُ َ َ ْي َ ً َ ْي َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْي َ ْي
ْي ُ ْي
ِلِ إِاص د ِ ي خ ا ا اشوو ِي
َ ُ َ َ َ َ َ ْي ُ َّن ْي َ َ ْي َ َّن ْي ُ ْي َ َ ُ َ ْي َ ُ َّن ُ ْي
، ِو
ِ د ِفي ِ ادن ِ اص ا د
َ
َ َت ُق ْي ي َ َ ًد َ َ ْيصج ٌد ُ ِّسش َس َ َ تلَّن ْيق َوى ْيِي َّن َوْي
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ َ َ َ ُّق َ ْي
ُ َ ُ َ ٌ ُ ُّق َ ْي َ َ َ َّن
يتط ر ا
ِو
تقو ِ ِي ِ ِي ِاا
خ
َ ُ ُّق ْي ُ َّنط ِّس ر
)9:107,108( يي
ِ
ِ

“ர்கள் (றசுரசறகலக்கு)
லங்கறஷக்கவும், றரகரறப்ஷத தப்தவும், றசுரசற
கலக்கறஷடறல் தறரறறஷணஷ உண்டு தண்வும்,
தொன்ணர் அல்னரஹ்வுடதம் அதஷட தூதட
தம் த்த்ம் தைரறந்ர்கலக்கு ததுங்குறடரக
இதப்தற்கும் ஏத தள்பறஷ கட்டிறதக்
கறநரர்கஶபர அர்கள் (ம் குற்நத்ஷ ஷநத்து
றட) றச்சரக ரங்கள் ன்ஷஷ அன்நற
லஷஷ கதறல்னவன்த சத்றம் வசய்கறன்ந
ணர். ஆணரல் அர்கள் வதரய்ர் ன்த அல்னரஹ்
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சரட்சற கூதகறன்நரன். ஆகஶ தறஶ லர் எத
ஶதரதும் அங்கு வரஶண்டரம்.“
“ஆம்த ரபறலிதந்ஶ க்ரறன் லது அத்றர
றடப் தட்ட தள்பறறல் லர் வரழுஶ றகவும்
வதரதத்ரணரகும். தரறசுத்ரக இதக்க
றதம்தைம் ணறர்கள் அறஶன உள்பணர்.
அல்னரஹ்வும் தரறசுத்ரணர்கஷபஶ ஶசறக்கற
நரன்.” (அல் குர்ஆன் 9/ 107,108)

தள்பறறதள் கப்த கட்டனரர?
கப்ஷ ஶரக்கறத் வரனரர?
வதரதுரக கப்த கட்டப்தடக் கூடரது
ன்ஶந மழல் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் டுத்ரர்கள். கப்தகஷப
கட்டுஷஶர, சுண்ரம்தை வழுகுஷஶர,
அறல் உட்கரதஷஶர கூடரவண தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
டுத்ரர்கள். ஆரம் தொஸ்லிம்.
ஆனரல் ரன் வசரந் தறரக
இதந்ரலும் அங்கு கப்த கட்டுது க்தௐஹ்
(வதக்கப்தடஶண்டிது) ன்தம், க்தை
வசய்ப்தட்ட வதரதுரண இடரறதந்ரல்
அற்ஷந உஷடத்து நற ஶண்டும் ணவும்
தைகயரக்கள் வபறரக கூநறத்ள்பணர். துறஷ்ட
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சரக இன்த அறகரண இடங்கபறல்
தள்பறறதள் கட்டப் தட்ட கப்தகள் உள்பண.
அன் றஷச ஶரக்கற வரக் கூடரவண தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
டுத்துள்பரர்கள். “கப்ஷ ஶரக்கறத் வர
ஶண்டரம். அங்கு அ ஶண்டரம்.” ஆரம்
தொஸ்ணத் அஹ்த், மயலஹ் தையரரற.
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கலஷடவும் அத தக்கர், உர்
ல்னரயள அன்யறர ஆகறஶரரறணதும்
கப்தகள் (தள்பறறதள் ரஶண) உள்பண ன்வநரத
சந்ஶகம் ஶரன்நனரம். உண்ஷ ன்ணவன்
நரல், தள்பறஷ றட்டு ஶததட்டு ணறரகஶ
ரன் வ்ர இதந்து ந்து. லீத் இப்தல்
அப்துல் லிக் (யறஜ்ரற 88-91) அர்கலஷட
கரனத்றல் ஸ்ஜறதுன் தற றஸ்லணம் வசய்ப்
தட்ட ஶதரது, வ்ரஷத்ம் உட்தடுத்றக் கட்டி
தொடித்ணர். அப்தடில்னது, அது ற்வகணஶ
இதந்து ந் என்நல்ன.

4.கப்தகள் இதந் இடத்றல் தள்பற
கட்டனரர?
கரதறர்கள் அடக்கப் தட்ட இடரறதந்ரல்,
அவ்றடத்ஷ ஶரண்டி அங்கு தள்பற கட்டனரம்.
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கபறன்
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தள்பற உள்ப இடத்றல் தொரறக்குகபறன் கப்தகள்
இதந்ண. அஷ ஶரண்டப்தட்டண. அநறறப்தர்
; அணஸ் றல்னரயள அன்யள, ஆரம்
தையரரற, தொஸ்லிம்) அஹ்கரதொல் மரஜறத் தக்கம்
381)
அவ்ரஶந ரன் ஶஷஷத்ம் அசறத்ஷ
த்ம் தொன்ணறட்டு கப்தகஷப ஶரண்டஶர, ட்டப்
தடுத்ற றட்டு அங்குஎத தள்பற கட்டஶர
அதறக்கப் தட்டுள்பது. வதரதுரகஶ எத
கப்த ஶரண்டும் ஶதரது லும்தைகள் தும் கரப்
தட்டரல், அற்ஷந என்த ஶசர்த்து ஶஶநரர்
இடத்றல் தைஷத்து றட ஶண்டும். கப்தகள்
ஶரண்டப்தடுது தற்நற இரம் ற
ஹ்துல்னரயற அர்கள் தறன் தரத
கூநறணரர்கள்.
ரலஅத் கூதம் றரரண கரங்கலக்கரக
ஶன்நற கப்தகள் ஶரண்டப்தடனரகரது. ய்த்
உக்கறப்ஶதரய் ண்ஶரடு ண்ரக ரநற
றட்டரல் கப்ஷ ஶரடனரம். அறல் ஶவநரத
ஜணரமரஷ அடக்கஶர, அவ்றடத்றல்
ட்டஶர, கட்டஶர ததள்ப ஶதம்
வசய்ஶர ஆகுரண ரகும். (யளல் துயத்ப்
5;303)
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5.க்தைவசய்ப்தட்ட தள்பறறன் வதரதஷப
றற்கனரர?
“க்தை” ன்தது எத வதரதஷப
அல்னரஹ்வுக்கரக றடப் தடுஷ குநறக்கறன்நது.
ணஶ ப்வதரதலம் க்தை வசய்ப் தட்ட தறன்
அறல் தம் ஷகரட தொடிரது. அஷண க்தை
வசய்ர் ந் ண்த்ஶரட க்தை வசய்ரஶர
அற்ஶக அஷண தன் தடுத் ஶடும்.
ஆணரல் “க்தை” வசய்ப்தட்ட இடத்ஷ தன்
தடுத் ரதம் இல்னரரஶனர அல்னது
அப்வதரதள் தழுஷடத்ம் ன்தணஶனர அஷண
ன்ண வசய்னரம் ன்வநரத ஶகள்ற இங்கு
னரம். (உரரக க்தை வசய்ப்தட்ட
தள்பறறன் கவு, ஜன்ணல் தொலிஷ தழு
ஷடந்ரல், அல்னது தள்பறக்கு தக்கத்றல் ரழ்ந்
க்கள் இடம்வதர்ந்து வசன்நரல், ன்ண வசய்
னரம்?) இப்தடிப்தட்ட சந்ர்ப்தங்கபறன “க்தை”
வசய்ப்தட்ட வதரதஷப றற்தரறன், தறன் தம்
றடங்கள் கணத்றல் வகரள்பப் தடஶண்டும்.
1. றற்கப் தடும் வததள் தள்பறக்கு தணற்நரக
இதக்க ஶண்டும்.
2. றற்கப் தடுஷ றடவும் சறநந் என்நரக
ரற்நப் தட ஶண்டும். இந் அடிப்ஷடறல்
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சவூற அஶதற சன்ரர்க்க லர்ப்தைக் கரண உர்
ன்நம் லர்ப்தை (இனக்கம் 4631, 1506)
ங்கறத்ல்னது.

6. தறந க்க ஸ்னங்கபறல் வரனரர?
வரழுற்கு வதரதத்றல்னர (க்தௐயரண)
தன இடங்கள் ரலஅத்றல் றரறக்கப் தட்டுள்பண.
அந் ரறஷசறல் தறந ச க்க ஸ்னங்கலம்
ஶசர்கறன்நண. உர் றல்னரயள அர்கள்
கறநறஸ்ர் எததக்கு கூநற தறஷன ரம்
கணத்றற் வகரள்ப ஶண்டும்.
“றச்சரக உங்கள் க்க ஸ்னங்கபறல்
கரப்தடும் சறஷனகள் கரரக அங்கு ரங்கள்
வர ரட்ஶடரம்.” (ஆரம் தையரரற)
இணடிப்தஷடறல் ற்நர்கபது றதரட்டுத்
னங்கபறல் ரம் வரழுது க்தௐஹ் ணக்
கூநப்தட்டுள்பது. (அஹ்கரதொல் மரஜறத் 384)

07. கரதறர்கள் தள்பறறதள் வசல்னனரர?
தள்பறரசல்கள் அற்குரற தூய்ஷ ஶதப்
தடும் ஶதரஶ கண்றப் தடுத்ப் தட்டரக
அஷத்ம். ஆஷகறணரல் ரன் ததஷடந் எத
தொஸ்லிம் தொழுக்ஶகரடு இதக்கும் றஷனறல்
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தள்பறக்குள் வசல்னனரகரது ண கூநப் தட்டுள்பது.
ஆணரல் எத கரதறர் தள்பறறதற் வசல்நகு
ஷடறல்ஷன. மளலுல்னரயற மல்னல்னரயள
அஷனயல மல்னம் அர்கள் தொஷ்ரறக்குகஷப
ஶற்த உதசரறத்து தள்பற ரசலில் ரன்
ன்தது னரற்நறல் கரப்தடும் உண்ஷரகும்.
( அல் தறக்யளல் இஸ்னரம் 8;583)
இது தற்நற சறன யலஸ்கள் மயலயளல் தைகரரற
றஶன கரப் தடுகறன்நண. ரதறஈ த்யதறன்
தறரண இரம்கபரண இரம் அந் வ்ற, இரம்
அர் ரதறஈ யறயறல்னரஹ் ஆகறர்கலம்
கரதறர்கஷப அதறக்கனரம் ன்ந கதத்ஷஶ
கூநறத்ள்பரர்கள்.

8.ஶல் ரடிஷ வீடரகவும்
கலழ் ரடிஷ தள்பறரகவும் தன்
தடுத்னரர?
தள்பறரசல்கள் த்ஷண ரடிகபரக கட்டப்
தட்டரலும் அற்கு எத வதரதுரண சட்டரகும்.
ஆனரல் ரன் ரலிக் யறயளல்னரஹ் அர்கள்
எத கட்டிடத்றன் ஶல் ரடிஷ தள்பறரகவும்,
கலழ் ரடிஷ வீடரகவும் தரறப்தது க்தௐஹ் ண
கூநறத்ள்பரர்கள்.
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9. தள்பற ஶஷனகலக்கு கரதறர்கஷப தன்
தடத்னரர?
தள்பறரசஷன றர்ரகறக்க கரதறர்கள் குற
வதந ரட்டரர்கள். அஶ ஶம் தள்பற ரசஷனக்
கட்ட ற்தம் ஶஷனகலக்கு அர்கஷப தன்
தடுத்னரம் ன்தது தைகரயரக்கபறன் ஶகரதறத்
அதறப்தறரரகும். த்த் பதரடங்கள் கூட
அர்கபறடறதந்து வதநனரம். ( ப்வர் ஆறல்
அஹ்கரம் 1;574,402)

10. தள்பறரசஷன அனங்கரறக்கனரர?
தள்பறரசல்கள் ப்ஶதரதும் ணறஶன
அடக்கத்ஷத்ம் தக்றஷத்ம் ற்தடுத் ஶண்டும்.
ஆணரல் தள்பறரசல்கள் அனங்கரறக்கப் தடுர
லும், தன ர்ங்கலம், ஶஷக்கறக றன்றபக்கு
அனங்கரங்கபறலும் ணறல் ற்தட ஶண்டி
தக்றஷ இல்னரல் வசய்து றடுகறன்நண.
ஆனரல் ரன் தள்பறரசல்கள் அனங்கரறக்கப்
தடுது க்தௐஹ் (வதக்கப்தட்ட வசல்) ன்த
கூநப்தட்டுள்பது.
“றச்சரக த கறநலஸ்ர்கள் ஶதரன்த
லங்கள் தள்பற ரசல்கஷப அனங்கரறப்தேர்கள்.”
ஆரம் அத ரவூம்.
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“இதற ரள் அஷடரபங்கஷப ஶசர்ந்ஶ
ணறர்கள் தள்பற ரசஷனக் கட்டி வததஷ
ஶதசுது”. ஆரம் அத ரவூத்
இந் யலஸ்கஷப ரங்கள் கணறத்துக்
வகரள்ப ஶண்டும். ‘உங்கள் றதஷந னரம்
தசப்தடவும் உங்கள் தள்பறரசல்கள் அனங்கரறக்
கப்தடவும் வசய்ரல் உங்கலக்கு அறஶ
ற்தடும்.’ ண அதை ர்ர றல்னரயள அன்யள
அர்கள் கூநறறதக்கறநரர் கள். ணஶ தள்பறறன்
சங்ஷகஷ தரதுகரக்க அனங்கரங் கஷப ரம்
றட்வடரறக்க கடஷ தட்டிதக் கறன்ஶநரம்.

11. அனங்கரதொள்ப தொமல்னரஷ
உதஶரகறக்கனரர?
வரழுஷக ன்தது அடக்கதொம், தறலுரகும்
ன்த மளலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறறதக்கறநரர்கள். (ஆரம்
றர்றற, மரஈ)
அந் அடக்கத்ஷ றட்டும் ஶவநரன்நறல்
தரக்கரக்கும் ப்வதரதஷபத்ம் வரழுஷகறல்
ஈடுதடுஶரர் தரறப்தது க்தௐஹ் வதக்கப்
தட்டரகும்.
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12. தள்பறக்குள் சறதர்கஷப
அதறக்கனரர?
சறதர்கள் சறததறரத்றலிதந்ஶ க்க
றதரடுகபறல் தகற  ஶண்டும் ண றதம்தை
கறன்ஶநரம். ஆனரல் சறனர் ம் சறதர்கஷபத்ம்
தள்பறரசல்கலக்கு ம்ஶரடு அஷத்துச்
வசல்கறன்நணர். ஜலஷம தற்நற றதநறர
ஜலஸ் கறப்தர் கள் ன்த தப்தடத் க்கர்
கஷப தற்நறறதற் வசல்ன றடுது க்தௐஹ் ஆகும்.
உத் சயரதரக்கள் ம் சறநற க்கஷப
தள்பறக்கு அஷத்து தது ஷரக இதந்து
ந் ஶதரதும் ததத்ஷ அஷடர சறதர்கஷப
உள் தஷ றடுறது க்தௐஹ் ண சன்ரர்க்க
ல்லுணர்கள் கூநறத்ள்பணர்.
வரழுதர்கள் தொன்ணரல் சறதர்கள் ஏடித்
றரறது, சப் றடுது தோனம் வரழுஷகறல் ஈடு
தட்டிதப்தர்கள் தடும் தரடு வசரல்லும் ன்த.
அறலும் ரன் கரனங்கபறல் இஷண தள்பற
ரசல்கபறன அறகரக கரக் கறஷடக்கறநது.
சறதர்கஷப தள்பற ரசலுக்கு டுத்துச் வசல்ஶரர்
வதரதப்ஶதரடு டந்துக் வகரள்ப ஶண்டும்.
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13. தள்பறக்கு வதண்கஷப
அதறக்கனரர?
இஸ்னரத்றன் ஆம்த கரனத்றல் வதண்கள்
ஆண்கஶபரடு ஶசர்ந்து ஜரஅத்துத் வரழுஷகறல்
தங்கு தற்நறணரர்கள். இஸ்னரம் றறத் தொழு
தர்ரஷத்ம் அப்வதண்கள் அறந்து
சதோகபறத்ணர்.

ُ َُ َ َ َ َ َُْ ُ َ َ ََ ُ ْ ْ َ
ُ ٔل اهلل َ َّن
اهلل
 كةل رش/َ اب َِ ٍر ر ِيض اهلل ِّ كةل
ِ
َ َ َ
َ ٌَ َعيَيْ ِّ َو َشيَّن ًَ كَ َةل " َ َ ٍَِْ ُ ٔا إ
هلل" (رواه
ص
م
هلل
ا
ةا
ِ ةجد ا
ِ
ِ
ِ
)ًمصي
“அல்னரஹ்றன் அடிஷகபரண வதண்கள்
தள்பறகபறஶன வரஷஷ றட்டும் டுக்கர
லர்கள்.” ன்த மழல் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள். (ஆரம்
தொஸ்லிம்)

இதப்தறதம் இண்டரது கலீதர அலதல்
தொஃறணலன் யஸ்த் உர் றல்னரயள அன்யள
அர்கள் வதண்கள் தள்பற ரசலுக்கு தது
தறத்ணரவுக்கு றஶகரலம் ன்தணரல் அஷண
டுத்ரர்கள். மயலஹ் தொஸ்லிறல் கரப் தடும்
அன்ஷண ஆறர றல்னரயள அன்யர
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அர்கபறன் கூற்தம் கணறக்கப் தட ஶண்டும்.
“அல்னரஹ்றன் தூர் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கலக்குப் தறன், வதண்கள் வசய்து
தம் அனங்கரம் ஶதரன்நற்ஷந தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கண்டிதப்தறன் வதண்கள் தள்பறக்கு ரது
டுத்றதப்தரர்கள். (அநறறப்தர் உம்தொ மனரர
றல்னரயள அன்யர அர்கள். ஆரம் அல்
தொஸ்த்க்)
ஶற்தடி கூற்ஷந ஊன்நறக் கணறத்ரல்
இன்ஷந வதண் கலக்கு ஶத தறல்
ஶஷறல்ஷன. இன்ஷந சூலும், ரழ்வும்
வதண்கள் ம்ஷ அனங்கரறத்து ம் தசறச்
வசல்னத் தூண்டு கறன்நது. இந்றஷனறல்
“வதண்கலக்குத் வரற்கு சறநந் இடம்
அர்கபது உள்வீடுகபரகும்.” ண தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கூநற கூற்ஶந ஶதரதுரகும்.
இப்த ஸ்ஊத் றல்னரயள அன்யள
அர்கபறன் ஷணற ஷமணப் றல்னரயள
அன்யர அர்கள் இவ்ரத கூநறணரர்கள்.
“உங்கபறல் தம் தள்பறக்கு தரக இதந்ரல்
ம் தச ஶண்டரம்” ன்த க்கு தற
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மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கூநறணரர்கள்.

14. தள்பறறதள் சப்றடனரர?
தள்பறரசல் இதரத்துக்குரற இடரகும்.
வரழுது, குர்ஆன் ஏதுது, இஃறகரப் இதப்தது,
ன்ரர்க்க றபக்க குப்தைகள் டரத்துது
ன்தண அங்கு ஷட வதந ஶண்டும். அஶ
ஶம்வரழுதர்கலக்கு குப்ததொண்டு தண்ணும்
றத்றல் சப்றட்டு குர்ஆன் எதுது கூடர
ரகும். மழலுல்னரயற மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் தள்பறறதள் இஃறகரப்
இதந்துக் வகரண்டிதக்கும் ஶதரது சப்றட்டு
ஏதுஷ வசறத்ற்நரர்கள். றஷஷ அகற்நற,
“லங்கள் எவ்வரததம் ன் இட்சகஶணரடு
(அல்னரஹ்) உஷரடுகறநலர்கள் ன்தஷ
அநறத்ங்கள். ணஶ எத சரரர் ற்ஶநரதக்கு
ஶரறஷண வசய் ஶண்டரம். ஶலும்
ஏதுகறன்நஶதரது எதஷ றட ற்நர் சப்றட்டு
ஏ ஶண்டரம்.” ன்நரர்கள். (அநறறப்தர் அதை
சரறணறல் குத்ரறய்ற றல்னரயள அன்யள
அர்கள். ஆரம் அத ரவூத், மரஈ)
ஶஶன கூநப்தட்டஷல்னரல் இன்த
த்ஷணஶர றரணஷகள் ஏப்தடுகறன்நண.
சப்றடப் தடுகறன்நண. அஷ மளன்ணத்ஷ
எட்டி வசல்கவபண கூநப்தட தொடிரது.
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வதரதுரக தள்பறகள் வரழுஷகக்குரற இடவன்
தரல் அங்து அதறக்கப் தட்ட அல்கள் ஶஶன
கூநப்தட்டஷகபரகும் ன்தஷ ரம் அநற
ஶண்டும்.

15. தள்பறறதள் தரட்டுப் தரடனரர?
தள்பறகள் கட்டப்தட்ட ஶரக்கத்ஷ தொஷநரக
றபங்கு தர்கள் இவ்றடத்றல் டுரந ரட்டர
ர்கள். இஸ்னரத்றன் ஆம்தகரனம் லதக்கு ஆர்
தோட்டும் ண்தொம் கத்துத்ஷ டுத்ற ம்தைம்
ண்தொஶ தள்பறரசலில் ஷடவதற்ந கதங்
கள் அஷந்றதந்ண. இஸ்னரத்றன் தைகஷ
டுத்துக் கூநற ற்கு ல்வனரழுக்கங்கலக்கு
அஷப்தை றடக் கூடிரக இதந்து ந்து.
அந் அஷப்தறல் ரன் யஸ்மரஜறப்ணற
மரதறத், கஃதைப்த மளஷயர் லில்னரயள
அன்யளர ஆகற இண்டு தைனர் கபது
தரடல்கலம் அஷந்றதந்ண. ‘மயளல்
தொயத்ப்’ 2-177 தக்கத்றல் இரம் வ்ற
யறல்னரஹ் அர்கள் தறன் தரத கூதகறன்
நரர்கள். ‘இஸ்னரத்றன் தைகஷ தற்நறஶர, ல்
வனரழுக்கங்கள் தற்நறஶர தூண்டச் வசய்ர
தரடல்கள் தள்பறறல் தரடனரகரது’. அப்தடிர
ணஷ யரரணரகும்.
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வ்ற இரம் குநறப்தறடும் இந் றடங்
கள்ரன் து தள்பற ரசல்கபறல் ஷடவதத
கறன்நணர? ன்த ரம் சறந்றக்க ஶண்டும்.
கத்துத்துக்கு தொரணது ன்த சறனதம்
“இல்ஷன” ன்த ற்தம் சறனதம் கூதபவுக்கு
கதத்து வபறற்நஷத்ம் இன்த தள்பறற தள்
சப்றட்டு தரடப் தடுகறன்நண. அத்ஷக்
வகரள்ஷக சரர்ந்ஷ ஏப்தடுகறன்நண. ல்ன
கதம் ன்ந வதரறல் வசய்ப்தடும் இஷ தற்நற
உண்ஷஷ ஆலிம்கள் வபறவு தடுத்க் கடஷப்
தடுகறன்நரர்கள்.
வதரதள் ரங்குது, றற்தது, தள்பறறதள்
தரட்டுப் தரடுது, ஜளம்ஆ வரழுஷகக்கு தொன்
ட்டரக அர்து தம் ரஷத்ம் அல்னரஹ்
றன் தூர் தற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் டுத்ரர்கள். (அநறறப்தர்
அம்ர் இப்த ஜப் றல்னரயள அன்யள
அர்கள். ஆரம் அத ரவூத், றர்றற)
த்ஷண ல்ன கதத்துக்கள் உஷடரணரலும்
கூட வரழுஷகறலிதப்தஷ சங்கடத்துக்குள்
பரக்கும் றரக தள்பறலிதள் சப்றடனரகரது
ன்தது வதரது றறவன்தஷ ரம் றஷணறல்
வகரள்ப ஶண்டும்.
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16. தள்பறறதள் சரப்தரடு தநறரநனரர?
‘தற மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம்
அர்கள்
கரனத்றல் ரம் தள்பறரசலிதள்
வரட்டித்ம் இஷநச்சறத்ம் சரப்தறட்டு ந்ஶரம்’
ன்த அப்துல்னரஹ் இப்த யர்ஸ் றல்னரயள
அன்யள கூநறணரர்கள்.
தள்பறறதள் சரப்தரடு தரறரதது நறல்ஷன
ரறதம் அங்கு அசுத்ஷடரது தரர்த்துக்
வகரள்து கடஷரகும். அற்கரக றரறப்தை
ஷத்துக் வகரள்து அசறரகும். வரட்டி,
தஷக தொலிண சரப்தறடனரம் ண அதறக்
கப் தட்ட அஶ ஶஷப வங்கரம்,வள்ஷப
தடு, தொலிண சரப்தறட அதறக்கப் தடறல்ஷன.
‘வங்கரஶர வள்ஷப தஶடர சரப்தறட்டன்
ங்கஷப றட்டும் எதுங்கறறதக்கட்டும். அல்னது
ங்கள் தள்பற ரசல்கஷப தறட்டும் எதுங்கட்டும்.
ன் வீட்டிஶன இதந்து றடட்டும்’ ண தற
மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கூநறஷ ரம் கணத் றல் டுக்க ஶண்டும்.
ஆரம் இததம் எப்தறது)
இரம் ரலிக் யறயளல்னரஹ் அர்கள்
தள்பறறதள் சரப்தறடுது க்தௐஹ் ணக்
கூநறணரர்கள்.
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“அஸ்யரதைஸ் மளப்தர” ணப்தடும் உத்
மயரதரக்கள் தள்பற ரசலிஶன ரன் ம்
உஷ தரறரநறணரர்கள் ன்தது னரநரகும்.

17. தள்பறறதள் றத்றஷ வசய்னரர?
தள்பறறதள் றத்றஷ வசய்து அதறக்கப்
தட்ட ரகும். ”அஸ்யரதைஸ் மளப்தர” (றண்ஷ
ஶரர்கள்) உணறய்தௌன்கள், அலி மப்ரன்,
இப்த உய்ர ற ல்னரயளஅன்யளம் ஶதரன்ந
ர்கள் ற்தம் மயரப்தரக்கலம் தள்பறறதள்
றத்றஷ வகரண்டரர்கள் ன்தது றதௐதணரண
என்நரகும் ன்த இரம் ற யறயளல்னரஹ்
அர்கள் குநறப்தறடுகறநரர்கள்.
இரம் ரதறஈ யறயளல்னரஹ் அர்கலம்
தள்பறறதள் றத்றஷ வசய்னரம் ன்த
கூநறணரர்கள்.
மழலுல்னரயற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கபறன் கரனத்றல் “ரலிதர்கபர
றதந் ரம் தள்பறறதள் றத்றஷ வசய்தர்கபர
கவும் இதந்ஶரம்.” அநறறப்தர் இப்த உர்
றல்னரயள அன்யள ஆரம் தையரரற.
(இறல் யஜ்ஜளத் வரழுஷகறல் ஈடுதடு
தர்கள் லயர் ஶத்றற்கு சற்த தொன்தை
சரய்ரர்கள். அதுஶ ஷகலூனர ணப் தடுகறன்நது.
“தற மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
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தள்பறறதள் கரல் லட்டிர்கபரக ல்னரந்து
தடுத்றதப்தஷப் கண்ஶடன்” ண உப்தரத்றப்த
லம் ன்தர் ன் சறநற ந்ஷ ரறனரக
அநறறக்கறநரர்கள். (ஆரம் தையரரற)
வதரதுரக இஃறகரப் இதப்தர்கஶபர,
ற்நர்கஶபர தள்பறறதள் றத்றஷ வசய்த்ம்
ஶதரது, வரழுதர்கலக்கு தொன்ணரல் இஷண
வசய்ரது தரர்த்துக் வகரள்ப ஶண்டும். ஶதம்
எத றரறப்ஷத ஷத்து அறல் றத்றஷ வசய்
ஶரடு, தொழுக்கு ற்தட்டுறட்டரல் வரடர்ந்து
அங்கு இதக்கரல் வபறஶநற றட ஶண்டும்.

18. தள்பறறதள் றரதரம், றபம்தம்
வசய்னரர?
தள்பற ரசல்கள் க்க றதரடுகலக்வகண
றதப்தட்ட ரகும். அங்கு றரதர றபம்த
ங்கள் வசய்க் கூடரது. ரரது எதர்
தள்பறறல் றன்தக் வகரண்டு கரரற் ஶதரண
வதரதள் தற்நற றபம்தம்வசய்ஷ கண்டரல், “
உது வதரதஷப அல்னரஹ் கறஷடக்கரல் வசய்து
றடட்டும். வணணறல் தள்பறரசல்கள் இத்ஷக
அநறறப்தைகள் வசய்ற்கரக றதப் தடறல்ஷன
ன்த கூதங்கள்.” ண மழலுல்னரயற
மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
வசரன்ணரர்கள். (ஆரம் மயறஹ் தொஸ்லிம்)
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“அவ்ரஶந ரரது தள்பறறள் வதரதள்கள்
றற்தஷஶர, ரங்குஷஶர லங்கள் கண்டரல்
உது றரதரத்றல் அல்னரஹ் இனரதம் ரலி
தக்கட்டும் ன்த கூதங்கள்” ண தற
மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
வசரன்ணரர்கள். (அநறறப்தர் அதை யளஷர
றல்னரயள அன்யள. ஆரம் அந் மரஈ)
ஶ ற் கூநப்தட்ட யலஸ்கள் தள்பறரசலில்
றரதரம், றபம்தம் ஶதரன்நண ஷடவதநக்
கூடரவண அநறறக்கறன்நண.
தள்பறரசல்கபறல் ஷடவதநக்கூடர
றடங்கள் தற்நற குநறப்தறடும் அரம் கஸ்மரலி
யறயளல்னரஹ் அர்கள் தறன் தரத கூத
கறன்நரர்கள். “இரகத்ஶரடு குர்ஆன் ஏதுது,
தரடல் இஷசப்தது, உவு, தந்து, ஃவீதுகள்
றற்தஷண வசய்து, ரசகம் ஶகட்டு றற்தது
தொலிணவும், சறரறப்தட்டக் கூடிதும், வதரய்ரண
துரண கஷகஷபக் கூநற தறசங்கம் வசய்தும்
தள்பறறதள் ஷடவதநக் கூடரஷகபரகும்.”
(ஆரம் இஹ்ர உலூறத்லன் 2- 295)
இன் தோனம் தள்பறறதள் ஷடவததம் ன
றற்தஷண தொஷநத்ம் றர்த்துக் வகரள்ப
வண்டிது ன்தஷ ரம் அநறக் கடஷ
தடுகறன்ஶநரம்.
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19.தள்பறத்தள் றதம் டத்னரர?
“லங்கள் றதத்ஷ தகறங்கப்தடுத்துங்கள்.
ஶலும் அஷண தள்பறறஶன ஷத்துக் வகரள்லங்
கள். (அஷண தகங்கப் தடுத்து ரற் ஶதரல்)
அற்கரக “ப்” ப்தரன் அடித்ங்கள்.” ன்த
மழலுல்னரயற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கூநறணரர்கள். (அநறறப்தர்,
ஆறர றல்னரயள அன்யர அர்கள்.
ஆரம் றர்றற)
அணடிப்தஷடறல் ரன் றகரஹ்ஷ தள்பற
ரசலில் டரத்றக் வகரள்து “தொஸ்யப்”
றதம்தத்க்கது ன்த கூநப் தடுகறன்நது.
இஸ்னரத்றன் தரர்ஷறல் றதம் ன்தது எத
க்கரகும். ஆஷகரல் ரன் க்க றதரடு
கலக்குரற இடரண தள்பறறல் அது ஷட வதந
ஶண்டும் ன்த கூநப் தட்டுள்பது. சறனர் ‘தள்பற
றதள் ஷத்துக் வகரள்லங்கள்’ ன்ந தகுற
யலஷம ஶசர்ந்ல் ன்தம் அல்னது இந் யலஸ்
“ஈதரண” (தனயலணரண) யலஸ் ன்கறன்நணர்.
றதம் தள்பறறல் டரத்ப் தடுது
கட்டரரண எத சுன்ணத்ல்ன.
இது எத தறரண சுன்ணத்ரக இதப்தறன்,
உத்த் ஶரர் கலம் இஷண ஷடதொஷநப்
தடுத்ற இதப்தரர்கள். அப்துர் ஹ்ரன் இப்த
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அவ்ப் றல்னரயள அன்யள அர்கபது
றதம் தற்நற மழலுல்னரயற மல்னல்ரயள
அஷனயற மல்னம் அநறந்ஶ றகரஹ்றன் தறநகு
ரன். தள்பறறல் டந்றதப்தறன் தற
மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
அநறந்றதப்தரர்கள் அல்னர?
20. தள்பறறதள் “யத்து” அடிக்கனரர?
மளலுல்னரயற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் சகன றரண குற்நங்கஷப
த்ம் ம் தள்பறறல் ஷத்து றசரரறத்து லர்ப்தை
ங்கறணரர்கள். ஆணரல் ண்டஷணகஷப தள்பற
றதள் ஷத்து றஷநஶற்நப்தட றல்ஷன. இது
தற்நற யலஸ்கள் தறன் தரத கூநப்தட்டுள்பது.
“தள்பறறதள் வகரஷனக்கு வகரஷன வசய்
ஷத்ம், தரட்டுப் தரடுஷத்ம், யத்து றஷந
ஶற்நப் தடுஷத்ம் தற மல்னல்ரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் டுத்ரர்கள்.
(அநறறப்தர் யகலம் இப்த யறரம், ஆரம்
அத ரவூத்)
தள்பறறதள் யத்து றஷநஶற்நப் தடுஷ
ன்ஷரக வதக்கறன்ஶநன் ண இரம் ரதறஈ
யறயளல்னரஹ் அர்கள் கூநறணரர்கள். லர்ப்தை
தள்பறறதள் கூநப்தட்ட ஶதரறலும், யத்ஷ
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தள்பறக்கு வபறஶ எதுக்குப்தைநவரன்நறஶன றஷந
ஶற்ந ஶண்டும். இத் ண்டஷண றஷநஶற்நப்
தடும் ஶதரது வததம் சணத்றள் தொன்ணறஷனறல்
றஷநஶற்நப் தட ஶண்டும் ண அல் குர்ஆன்
லித்தத்துகறநது.
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“றதச்சரம்வசய் வதண், ஆண் ஆகற
இர்கள் எவ்வரத தக்கும் தத கஷசடி
வகரடுங்கள். உண்ஷரகஶ லங்கள் அல்னரஹ்
ஷத்ம் இதற ரஷபத்ம் றசுரசம் வகரண்டர்
கபரக இதந்ரல் அல்னரஹ் றறத் கட்டஷபஷ
றஷநஶற்தறல் அவ்றதர் றடரகவும்
உங்கலக்கு தரறவு ற்தடரறதக் கட்டும்.
அவ்றததக்கும் ண்டஷண ங்கப்தடும் ஶதரது
றசுரசறகபறல் எத கூட்டத்ர் அங்கு
தறசன்ணரய் இதக்கட்டும்.” குர்ஆன் 24.02

“மளலுல்னரயற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கபறடம் எத றதடன் வகரண்டு
ப்தட்டரன். (குற்நம் றதௐதணரகற) அணது ஷக
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வட்டப்தட்டது. தறன்ணர் அஷண (ற்நர்கள்
கரணும் ண்ம்) அணற கழுத்றல் ரட்டி
வரங்க றடுரத தற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் கட்டஷபறட்டரர்கள்.”
அநறறப்தர் (அப்துல்னரஹ் இப்த ஆரம்
றர்றற)

21.தள்பறறதள் கஷப்தது ஆகுர?
தள்பறரசலில் என்தஶ ஶதசக்கூடரது ண
சறனர் றஷணப்த துண்டு. ஆணரல் அது தற
மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கபது
தொஷநக்கு ரற்நரணரகும். மளதையள
வரழுஷகஷ மளலுல்னரயற மல்னல்ரயள
அஷனயற மல்னம் அர்கள் றஷநஶற்நறன்
தறன் சூரறன் உறக்கும் ஷ றர்தரர்த்றதப்
தரர்கள். சூரறன் உறத்து றட்டரல் அங்கறதந்து
ழுந்து றடுரர்கள். அங்கு அர்கள் இதக்கும்
ஶதரது (ம் ஶரர் கஶபரடு ஜரயறலிய்ரக் கரன
றடங்கள் தற்நற ஶதசறக் வகரண்டும், சறரறத்துக்
வகரண்டும் இதந்ணர். ( அநறறப்தர் ஜரதறர்
இப்த மதொர றல்னரயள அன்யள அர்கள்.
ஆரம் மயலஹ் தொஸ்லிம்.)
இவ்ரத கஷக்கனரகரது ன்நறதந்ரல்
மளலுல்னரயற மல்னல்ரயள அஷனயற
மல்னம் அர்கள் அங்கு கஷத்துக் வகரண்டும்
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சறரறத்துக் வகரண்டும் இதந்றதக்க ரட்டரர்கள்.
தள்பறறதள் கஷப்தது தற்நற குநறப்தறடும் ஶதரது
இரம் அந் ற யறயளல்னரஹ் அர்கள்
தற்நறறதள் உனக றங்கஶபர, ஶத
றடங்கஶபர ந் எத ல்ன ஶதச்ஶசர
தள்பறறல்ஶதசுது ஆகும் ன்ந ன் கூற்தக்கு
ஶற் கண்ட யலஷம ஆரரக
கரட்டுகறன்நரர்கள். (யளல் தொயத்ப் 2-177.)
வ்பவு சறரறத்ரலும், கஷத்ரலும் தள்பறற
தள் வரக் கூடி, ஏக் கூடிர்கலக்கு சறம்
ற்தடரது தரர்த்துக் வகரள்து கடஷரகும்.
தள்பறக்குரற சங்ஷக ஶதப் தடஶண்டும்.

22. சறதர்கலக்கு ஏறக்வகரடுக்னரர?
தள்பறரசஷன அசுத்ப் தடுத்தும் சறன்ண
துள்பர்கள் தள்பறறதள் அதறக்கப் தட
னரகரது ன்தது ரம் அநறந்ஶ. அணரல்ரன்
சறதர்கலக்கு தள்பறக்குள் ஏறக்வகரடுக்கனரகரது
டுக்க ஶண்டும் ன்த இரம் கப்தரல் அர்கள்
கூநறத்ள்பரர் கள்.

23. தள்பறக்குள் ஶதரஷணகள் – ஃலீம்
டரத்னரர?
தள்பறறதள் கல்ற – ஃலீம் குப்தைகள்
டத்துது ற்நரணது ன்தது இரம் ற
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யறயளல்னரஹ் அர்கபறன் கதத்ரகும்.
கல்றறன் சறநப்தைப் தற்நற ந்துள்ப அறகரண
யலஸ்கள் இஷண வநறவு தடுத்துகறன்நண.
“ஶதம் என்ஷநக் கற்தக் வகரள்பஶர,
கற்தக் வகரடுக் கஶர ரஶதம் து தள்பறற
தள் தஷரரறன் அர் அல்னரஹ்றன்
தரஷறல் தைணறப்ஶதரர் தைரறதரரர்.” ன்த
தற மல்னல்ரயள அஷனயற மல்னம் அர்கள்
கூநறணரர்கள். (அநறறப்தர், அத யளஷர
றல்னரயள அன்யள அர்கள். ஆரம் இப்த
ரஜர)
அஶ ஶம் க்கஷப சறரறப்தட்டச் வசய்வும்,
வதரய்ரண கஷகஷபக் கூநவும் ஆகரது
ன்தஷக் கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். அல்
குர்ஆன், அல் யலஸ் ஶதரஷணகள், அகலர,
தறக்யள ன்தணஶ சதோகத்துக்கு ஶஷரண
ரகும், ததள்ப ரகும் ன்தஷ தம்
தப்தறல்ஷன. இத்ஷக ஶதரஷண (ஃலீம்)
கஶப தள்பறறதள் ஷடவதந ஶண்டும்.
இஷ றடுத்து கட்டுக் கஷகஷபச்
வசரல்ஶர, ரசறப்ஶர கூடரரகும். ரர்க்க
உதந்றரசம் ன்ந வதரறல் சறரறப்தட்டும்
கஷகஷப வசரல்து டுக்கப் தடஶண்டும்.
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24. தரங்கு வசரன்ண தறன் தள்பறறலிதந்து
வபறஶநனரர?
தரங்கு வசரல்னரப்தட்ட தறன் தள்பறறலிதந்து
வபறஶதது க்தௐஹ் ஆகும். வுழு தொநறந்
ற்கரக அல்னது ன்ஶணரடு ந்ர்கள் ன்ஷண
றட்டும் தறரரரர்கள் ன்த தந்து
அற்கரக அற்கரக தள்பறறலிதந்து வபற
தறல் குற்ந றல்ஷன. “ரங்கள் அத யளஷர
றல்னரயள அன்யள அர்கஶபரடு அர்ந்ற
தந்ஶரம். அமர் வரழுஷகக்கர தரங்கு வசரல்னப்
தட்டது. எதர் தள்பறறலிதந்து வபறஶநறச்
வசன்நரர். அப் ஶதரது அத யளஷர ‘இர்
அதைல் கரசறம் (தொயம்த் மல்னல்னரயள அஷனயற
மல்னம்) அர்கலக்கு ரத வசய்கறன்நர?’
ன்நரர்கள். (அநறறப்தர் மளஷனம் இப்த
அஸ்த் றல்னரயள அன்யள அர்கள்.
ஆரம் மயலஹ் தொஸ்லிம் ரயளல் தொயத்ப்
2”179)

25. றஶட றணங்லக்கரக தள்பறஷ
அனங்கரறக்கனரர?
வள்பறறவு, இண்டு வததரள் இவு
தொலிண சறநப்தரண ல்லிவுகபரகும். அஶ
ஶம் ஶத சறன இவுகஷப தடத்றன றஶட
இரகக் கறத்துக் வகரண்டரடப் தடுகறன்நது
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உரரக ஃதரன் ர தறஷணந்ரம் ரஷப
ரம் டுத்துக் வகரள்ப தொடித்ம். இது தற்நறக்
குநறப்தறடும் இரம் வ்ற யறயளல்னரஹ்
அர்கள் ம் யளல் தொயத்ப் 2/177ம்
தக்கத்றல் தறன் தரத கூதகறன்நரர். “அறகரண
ஊர்கபறல் ஃதரன் ர தறஷணந்ரம் ரள்
இறல் றபக்குகள் ற்தது ஶதரன்ந கரரறங்கள்
றகழ்கறன்நண. அஷ வதக்கத்க்க தறத்அத்துக்
கஷப ஶசர்ந்ரகும். அவ்ரத வசய்த்ம் ஶதரது
அறகரண வகடுறகள் உண்டரகறன்நண.”
வதப்தறல் கணம் வசலுத்தும், வதப்தை
ங்கறபரண ஜழவகலக்கு எப்தரதும், தொஷந
நற தம் வீரக்கப் தடுதும், சறதர்கலம்
ற்நர்கலம் தள்பறறல் என்த கூடி சப்றடு
தும், தள்பறறன் சங்ஷகஷ ஶதரது டந்து
வகரள்தும், அன் தோனம் ள்பறரசல் அசுத்
ஷடதுரகற இஷகள் ற்தடரல் தள்பற
கஷப தரதுகரக்க ஶண்டும். (யளல் தொயத்ப்
2/177)
அஶ ஶதரன்த ரன் தொயர்ம் 9ஆம் 10ஆம்
றணங்கபறல் தள்பறகஷப அனங்கரறப்ததும்
கூடரரகும்.

106

ஸ்ஜறறன் தறஷ
லட்வடடுப்ஶதரரக
ம் லது கடஷரண வரழுஷக தொலி
க்கங்கஷப றஷநஶற்தறடரண தள்பற
ரசல்கள் ஶதற தரதுகரக்கப்தட ஶண்டிண
ரகும். அறலிதந்து வசற்தட்ட தொஸ்லிம்
சதோகத்றன் சந்றறணரண ரம் ம் தோரஷர்
றஷ வரட ஶண்டும்.
லவணரபற தப்தைம் இடரக, இஸ்னரற
ஆட்சறறன் இதப்தறடரக, எற்தஷக்கு றத்றடம்
பரக இதந்து ந் ஸ்ஜறதுகபறன் தூது
லண்டும் எபற வதநஶண்டும். சன்ரர்க்க
ஶதரஷணகள் ஷடவததம் இடரக அஷ றபற
ஶண்டும்.
“தள்பறரசல்கள் அல்னரஹ்வுக்வகன்ஶந
றர்ரணறக்கப் தடுகறன்நண.” ன்ந குர்ஆணறன்
சணம் தம் ஶதரஷண ணவநன்தம்
றஷனத்றதக்க வசற்தடுஶரரக. கட்சறஶர,
இக்கஶர தள்பறரசலின் தறறல் ஊடுதர
ல் கரப்தது ல்ஶனரதும் கடஷரகும்.
ம் தோரஷர் ந் தொஷநறல் தள்பற
ரசஷப தன் தடுத்ப்தடுத் றணரர்கஶபர அஶ
தொஷநறல் தன்தடுத் தொல்ஶரரக.
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ص ح هل

َّن

ل ح ر هذه أل

“ந் என்நறன் தோனம் இந் சதோகத்றன்
தொன்ஷணர்கள் சலர்றதத்ம் கண்டணஶர,
அவ்ற தோனம் அன்நற இந் உம்த்றன்
தறன்ஷணர்கள் சலர் றதத்ம் கர
ரட்டரர்கள்” ன்த இரம் ரலிக்
யறயளல்னரஹ் அஷனயற அர்கள் கூநற
கூற்ஷந றஷணறல் வகரண்டு
வசற்தடுஶரரக.

.

نب ل حم د و صد ي مج
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ا يل تلو

صىل ا

உசரத்துஷண
1. அல் குர்ஆன்
2. மயலயளல் தையரரற
3. மயலயளல் தொஸ்லிம்
4. ரறரழுஸ் மரலியலன் – இரம் அந் வ்ற
5. யளல் தொயத்ப் – இரம் அந் வ்ற
6. இஃனரதொஸ் மரஜறத் தற அயகரறல் மரஜறத்தொயம்த் தறன் அப்றல்னரஹ் அஸ் மர்கறசல
7. தரர அல் அஜ்ணதுத் ரஇர – ஷயஅத்
கறதரரறல் உனர
8. அல் தறக்யளல் இஸ்னரல – ஹ்தர அஸ்
மளஷயலி
9. அல் ஸ்ஜறது தறல் இஸ்னரம் – ஷகதத்லன்
ரஇலீ
10. ஆமரதல் லணறல் தொணவ்ர – அப்துல்
குத்தூஸ் அல் அன்மரரற
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