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இஸ்லாத்திலுள்ள
நல்லம்சங்கள் - பெறுமதி
மிக்கததார் சுருக்கம்
ெிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்
எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்தக அவனன நாம்
தொற்றுகித ாம். தமலும் அவனிடதம உதவி தவண்டுகித ாம்.
இன்னும் அவனிடதம ெினழ பொறுக்கத் ததடி அவன் ொல்
மீளுகித ாம்.
எமது உள்ளத்தில் ததான்றும் சகல பகடுதிகளிலிருந்தும் எமது
பசயல்களில் ஏற்ெடும் ெினழகளிலிருந்தும் அவனனக் பகாண்டு
ொதுகாவல் ததடுகித ாம்.
யானர அவன்
தநர்வழி நடத்துகின் ாதனா அவனன
வழிபகடுத்துவார் எவருமில்னல.
யானர அவன் வழிபகடுத்துவாதனா அவனுக்கு வழிகாட்டுவார்
எவருமில்னல அல்லாஹ்னவத் தவிர வணக்கத்துக்குாியவன்
யாருமில்னல. அவன் தனித்தவன் இனணயற் வன் என்று நான்
சான்று ெகர்கின்த ன். நிச்சயமாக முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு
அனலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவனது அடியாரும்
தூதருமாவார்கள் என்றும் சான்று ெகர்கின்த ன்.
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நிச்சயமாக முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அனலஹி வஸல்லம்
அவர்கள் பகாண்டு வந்த இஸ்லாம் எனும் மார்க்கம் சகல
மார்க்கங்கனள விடவும் நிரப்ெமானதும் சி ப்ொனதுமாகும்.
உயர்வானதும் பெறுமதி வாய்ந்ததுமாகும். அது நல்லம்சங்கனள,
சம்பூரணத்துவத்னத, நலனன, அருனள, நீதத்னத, ஞானத்னத,
உள்ளடக்கி இருக்கி து. அனவ அல்லாஹ்வின் ொிபூரணத்
தன்னமக்கு சான்று ெகர்வததாடு அவனது ெரந்த அ ிவுக்கும்
ஞானத்துக்கும் சான்று ெகர்கின் ன.
தமலும் தனது நெி அல்லாஹ்வின் தூதபரன்ெனத அது சான்று
ெகர்கின் து. நிச்சயமாக அவர்கள் உண்னம யாளரும் உண்னமப்
ெடுத்தப்ெட்டவர்களும் ஆவர்.
ஒரு தொதும் அன்னார் தன்னிச்னசப் ெிரகாரம் தெசவும்
மாட்டார்கள்.

إن هو إال ويح يويح
அவர்கள் ஓதிக் காண்ெிக்கும் வசனங்கள் அவர்களுக்கு வஹீ
அ ிவிக்கப்ெட்டதன் ி தவப ான்றுமில்னல. (சூரா அன் நஜ்ம் 04)
இந்த சன்மார்க்கம் அல்லாஹ்வின் தனித்துவத்னதயும் சம்பூரணத்
தன்னமனயயும் எடுத்துக் கூறும் மாபெரும் சான் ாக
இருப்ெததாடு அவனுனடய நெி தூததாடும், உண்னமதயாடும்
அனுப்ெப்ெட்டவர் என்ெனதயும் ெனரசாற்றுகி து.
இதன் மூலம் நான் கூ வருவது யாபதனில், மாபொிய இந்த
தீனின் நல்லம்சங் களின் மூலம் நான் அ ிந்த விடயங்கனள
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பவளிப்ெடுத்துவ தாகும். நிச்சயமாக இந்த தீனில் பொதிந்துள்ள
சம்பூரணத்துவம், மாண்பு என்ெவற்ன எடுத்துச் பசால்லும்
அளவு நான் அ ிவில் குன ந்தவனா தவன். எனது வார்த்னதகள்
அவற்ன விொித்துக் கூறுவனத விடவும் சுருக்கிக் கூ தவனும்
இயலாமல் ஆகிவிடலாம். எதனனயும் சம்பூரணமாக அனடந்து
அதன் இறுதிவனர முற்று முழுதாக பசன் னடய முடியாது
என்ெதனால் மனிதன் தனக்குத் பதாிந்தனத விட்டுவிட தவண்டு
பமன்ெதில்னல.

ْ
َ ٰ فَ َّات ُقوا
اّلل َما ْاس َت َطع ُت ْم
ஆகதவ உங்களால் இயன் வனர அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடந்து
பகாள்ளுங்கள் (சூரா தகாபுன் 16)
அதாவது, இதனன அ ிவதில் ெல ெயன்கள் உள்ளன. அனவ
 மிகவும் கண்ணியமான, சி ப்ொன, தனலப்ொக உள்ள
இவ்விடயத்தில் ஈடுெடுவது நற்கிாினயகனள தசர்ந்ததாகும்.
எனதவ அதனன அ ிவது, அதனன ஆழ்ந்து ொர்ப்ெதும்,
சிந்திப்ெதும், அதனன அ ிந்து பகாள்ளும் வழினயக்
கனடப்ெிடிப்ெதும், ஒரு அடியான் ஈடுெடும் காாியங்களில்
சி ந்ததாகும். அதற்காக பசலவிடும் தநரம் அவ்வடியானுக்கு
சாதகமாக அன் ி ொதகமாக அனமய மாட்டாது.
 ஒரு அடியான் அல்லாஹ்வின் அருட் பகானட கனள
அ ிவதும், அதனன ெிரஸ்தாெிப்ெதும், அல்லாஹ்வும் ரசூலும்
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இட்ட

கட்டனளகனளச்

தசர்ந்தாகும்.

அது

பொிய

நல்லமல்கனளயும் தசர்ந்ததாகும். அதிதல ஆராய்ந்து
ொர்ப்ெதும், அல்லாஹ்னவ ஏற்றுக் பகாள்வதும், அனதப்
ெற் ி தெசுவதும், சிந்திப்ெதும் ஒரு அடியானுக்கு அல்லாஹ்
வழங்கிய சி ந்த அருட்பகானட கனளச் தசர்ந்ததாகும்.
அதுதவ புனித தீனுல் இஸ்லாமாகும். அனத விடுத்து
தவப னதயும் அல்லாஹ் அங்கீகாிப்ெதுமில்னல. எனதவ
அனதப் ெற் ி தெசுவது, அல்லாஹ்வுக்கு நன் ி பசலுத்தி,
அருட்பகானடகனள அதிகாிக்கச் பசய்வதற்கு தவண்டுதல்
விடுப்ெதுமாக அனமந்துவிடும்.
 நிச்சயமாக மனிதர்கள் ஈமானுனடய விடயத்தில் அதன்
ொிபூரணத் தன்னம யிலும் மிகப் பொிய ஏற் த்தாழ்வு
பகாண்டவர்கள் ஆவர். இந்த மார்க்கத்னத ஓர் அடியான்
நன்கு அ ிந்து பகாள்வதும், அதனன மிகவும் கண்ணியப்
ெடுத்துவதும், அனத னவத்து மகிழ்ச்சியும் மனத் திருப்தியும்
காணும் தொபதல்லாம் அவன் ொிபூரண ஈமானன
பெற் வனாகி ான்.

ஈமானில்

சாியான

உறுதினய

அனடந்தவனா கி ான். அது ஈமானின் சகல மூலங்களுக்கும்
அடித்தளங்களுக்கும் ஆதாரமாகும்.
 இஸ்லாம் கூறும் நல்லம்சங்கனள எடுத்து விளக்குவதானது
தீனுல் இஸ்லாத்தின் ொல் விடுக்கப்ெடும் மிகப்பொிய
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அனழப்ொகும். அதனன புத்தியுள்ள, இயற்னக சுொவமுள்ள
ஒவ்பவாருவரும் ஏற்றுக் பகாள்வர்.
 இந்த தீனின் சத்தியத் தூனத விளக்கி அடியாருக்குள்ள
நலன்கனள எடுத்துக் கூ ி இந்த தீனின் ொல் அனழப்பு
விடுக்க யாதரனும் ஈடுெடுவார்களாயின் அடியானன அவன்
ெக்கம்

இழுத்பதடுக்க

அதுதவ

தொதுமானதுமாகும். தனக்தகற்

நிரப்ெமானதும்,

ஈருலக நலன்கனளயும்

காண்ெதனாலும் பவளிரங்க, உள்ரங்க சகல நலன்கனளயும்
கண்டு சந்ததகங்களுக்கு இனடயூராகாமலும், மாற்றுச்
சமயங்களில் குன காணாமல் இருப்ெதற்கும் தமற் பசான்ன
விடயங்கள் தொதுமானதாகும். நிச்சயமாக அது அதற்கு
மாற் மான அனனத்து ஐயங்கனளயும் தட்டிவிடுகி து.
ஏபனனில் அது பதளிவான விளக்கத்னதக் பகாண்டது.
உறுதியின் ொல் பகாண்டு தசர்க்கும் ஆதாரங்கனளக்
பகாண்டது. ஆதலால் இந்த தீனின் சில உண்னமகள்
எடுத்துக் கூ ப்ெடு மாயின் அதனன ஏற்றுக் பகாள்வதும்,
மற் னவ கனள விட அது தமதலாங்கி நிற்கவும் மாபெரும்
காரணியாக அது அனமந்து விடும்.
 நிச்சயமாக

இஸ்லாம்

கூறும்

நல்லம்சங்கள்

சகல

விடயங்களிலும், ஆதாரங்களிலும், அடிப்ெனட களிலும்,
அதன் ெிாிவுகளிலும், சன்மார்க்க அ ிவு சட்டங்கள், பூதலாக
சமூக கல்வி என்ெவற் ில் பொதுவானனவ ஆகும். இங்கு
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அதன் தநாக்கம் அனனத்னதயும் உள்ளடக்கு வததா
ஒவ்பவான் ினனயும் உற்று தநாக்குவததா அல்ல. அவ்வாறு
பசய்வது விாிவாகிவிடும். இங்கு தநாக்கம் யாபதனில்
மற் னவகனள விட ஆதாரம் பகாள்ளப் ெடுவதற்கு ெயனுள்ள
உதாரணங்கனள

கூறுவதாகும்.

உள்தள

நுனழய

நாடுதவாருக்கு வாயனலத் தி ந்து பகாடுப்ெதுமாகும். அனவ
மூலாதாரங்களிலும், ெிாிவுகளிலும், வணக்கங்க ளிலும்,
பகாடுக்கல்

வாங்கல்களிலும்,

ெரந்து

காணப்ெடும்

உதாரணங்களாகும். எமக்கு தநர்வழி காட்டி கற்றுத்
தரதவண்டும் என் ஆவதலாடு எமது நினலனமகனள சீர்
பசய்யும் அவன் பகானடகளின் பொக்கிஷங்கனள எமக்கு
தி ந்து பகாடுத்து, எமது பசால்லும் பசயலும் சீராக அனமய
அவனனக் பகாண்டு உதவி தவண்டுகித ாம்.
உதாரணம் - 01
புனித தீனுல் இஸ்லாம் அல்குர்ஆனில் கூ ப்ெட்டுள்ள ஈமானின்
அடிப்ெனடகளின் மீது கட்டிபயழுக்கப்ெட்டுள்ளது.

ْٓ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٰ ْ َ َ ْ ٰ ْ َ َ ٰ ْ ٓ َ ْ ُ ْٓ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْٓ َ َ ٰ َّ َ ٰ ْْٓ ُ ْ
ولوا امنا بِاّللِ وما انزِل ا َِلنا وما انزِل ا ِٰل اِبرهٖم وا ِسمعِيل وا ِسحق ويعقوب و االسباطِ وما
َ َْ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َّ ْ َ ْ ُّ َّ َ ْ ُ ْٓ َ َ ٰ ْ َ ٰ ْ ُ َ ْ ُ
ي ا َحد مِن ُه ْم َوَن ُن ل
او ِت موس وعِيس وما او ِت انلبِيون مِن رب ِ ِهمۚ ال نفرِق ب
َ
ُم ْسل ُِم ْون
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(முஃமின்கதள!)“நாங்கள்

அல்லாஹ்னவயும்,

எங்களுக்கு

இ க்கப்ெட்ட (தவதத்)னதயும், இப்ராஹீம், இஸ்மாயீல்,
இஸ்ஹாக், யஃகூப், இன்னும் அவர் சந்ததியினருக்கு இ க்கப்
ெட்டனத யும், மூஸாவுக்கும் ஈஸாவுக்கும் பகாடுக்கப்
ெட்டனதயும் இன்னும் மற் நெிமார்களுக்கும் அவர்களின்
இன வனிடமிருந்து பகாடுக்கப் ெட்டனதயும் நம்புகித ாம்.
அவர்களில் நின்றும் ஒருவருக்கினட தயயும் நாங்கள் தவறுொடு
காட்ட மாட்தடாம். இன்னும் நாங்கள் அவனுக்தக முற் ிலும்
வழிெடுகித ாம்” என்று கூறுவீர்களாக. (சூரா ெகரா 136)
 இந்த

மாபொிய

அடியார்களுக்கு

அடிப்ெனடகள்
இட்ட

அல்லாஹ்

தன்

கட்டனளயாகும்.

இவ்வடிப்ெனடகளின் மீது சகல நெிமார்களும், தூதர்களும்
ஒன் ித்தனர்.

விசுவாசத்தினதும்,

அ ிவினதும்

நிரப்ெமானவற்ன அனவ உள்ளடக்கியுள்ளன. அல்லாஹ்
தன் தூதர்கள் மூலம் தன்னன வர்ணித்து கூ ிய அனனத்னதக்
பகாண்டும் விசுவாசிப்ெது முதல் அவனின் திருப்தியின்
வழியில் முயற்சி பசய்வனதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
 இது

ஒரு

சன்மார்க்கமாகும்.

அதன்

அடிப்ெனட

அல்லாஹ்னவக் பகாண்டு விசுவாசிப்ெதாகும். அதன் ெயன்
அல்லாஹ்வின் திருப்தினயயும், அன்னெயும் ஈட்டித் தரும்
வழியில்

முயற்சிப்ெதாகும்.

தமலும்

அவனுக்பகன்று

சகலனதயும் தூய்னமதயாடு பசய்வதுமாகும். இதனன

9

விடவும் சி ந்த அழகான நல்லபதாரு மார்க்கத்னத
கற்ெனனயும் பசய்து ொர்க்க முடியுமா?
 இது

நெிமார்கள்

அனனத்னதயும்

அனனவருக்கும்

விசுவாசிக்கு

மாறும்

வழங்கப்ெட்ட
அவர்களின்

தூதுத்துவத்னத உண்னமப் ெடுத்து மாறும், அவர்கள்
அல்லாஹ்விடமிருந்து பகாண்டு வந்த தூனத ஏற்றுக்
பகாள்ளுமாறும், அவர்கள் மத்தியில் ெிாித்துப் ொர்க்கலாகாது
என்றும், அந்த நெிமார்கள் அனனவரும் அல்லாஹ்வின்
உண்னமயான

தூதுவர்கள்

என்றும்,

தூய்னமயான

நம்ெிக்னகயாளர்கள் என்றும், அவர்கள் மீது எந்தபவாரு
குற் ங் குன யும் ஏற்ெடுவது அசாத்தியமானபதன்றும்
விசுவாசங் பகாள்ளுமாறும் கட்டனளயிட்ட மார்க்கமாகும்.
 அது எல்லாவித சத்தியத்னதயும் கட்டனளயிடு கி து. சகல
உண்னமனயயும் ஏற்றுக் பகாள்கி து. அல்லாஹ்வின்
தூதர்களுக்கு வஹீதயாடு பதாடர்பு ெட்ட சன்மார்க்க
உண்னமகனள

உறுதிப்ெடுத்துகி து.

ெயனுள்ள

இயற்னகயான, அ ிவு ாீதியான உண்னமக தளாடு ஒத்துச்
பசல்கின் து. எந்த வனகயிலும் ஒரு உண்னமனய அது
தட்டிவிடுவதும் இல்னல. எந்தபவாரு பொய்னயயும்
உண்னமப் ெடுத்து வதும் இல்னல. அதிதல அசத்தியம் கலந்து
விடுவதுமில்னல.

ஏனனய மார்க்கங்கள் அனனத்திற்கு

தமலாலும் மினகத்து நிற்கக் கூடியதாகும்.
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 இந்த மார்க்கம் நற்கருமங்கனள கட்டனளயி டுகி து. தமலும்
நற்ெண்பு கனளயும் அடியாாின் நலன்கனளயும் ஏவுகி து.
நன்னம பசய்தல், இரக்கங் காட்டுதல், தர்மம் பசய்தல்,
தநர்னமதயாடு நடத்தல் என்ெவற்ன

தூண்டுகி து.

அநியாயம், அடக்கியாளுதல், தீய குணங்கள் என்ெவற்ன
தடுக்கி து. நெிமார் களும், இன த் தூதர்களும் ஏற்று நிறுவிய
எந்தபவாரு நிரப்ெமான நற்குணத்னதயும் அங்கீகாிக்காது
விடவுமில்னல. ஷாீஅத் அனழப்பு விடுத்த இம்னம, மறுனம
ெயனுள்ள

விடயத்னத

தூண்டாமல்

விடவுமில்னல.

எந்தபவாரு பகட்டனதயும் தடுக்காமலும் அதனன ஒதுங்கி
நடக்குமாறு கட்டனள யிடாமலும் விடவில்னல.
 அதாவது நிச்சயமாக இந்த தீனின் பகாள்னக கள் தான்
உள்ளங்கனள தூய்னமப்ெடுத்து கின் ன. ஆத்மானவ சீர்
பசய்கின் ன. நற்குணங் கனளயும் நற்பசயல்கனளயும்
ஆழமாகப் ெதிய னவக்கின் ன.
உதாரணம் - 02
ஈமானுக்கு அடுத்துள்ள இஸ்லாத்தின் மாபொிய கடனமகள்
பதாழுனகனய நினலநாட்டல், ஸகாத்னத நின தவற் ல்,
தநான்பு தநாற் ல், சங்னக மிகுந்த அல்லாஹ்வின் இல்லமாம்
கஃொ பசன்று ஹஜ் பசய்தல்.
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இம்மாபொிய கடனமகனளயும் அதன் பெறுமதி களின்
அருனமகனளயும் அவதானித்துப் ொர். தமலும், அல்லாஹ்வின்
திருப்தியில் முயற்சி எடுக்கவும் இம்னம மறுனம நன்னமகனள
ஈட்டிக் பகாள்ளவும் அது தூண்டுவனதயும் ொர்.
 பதாழுனகயில்

அல்லாஹ்வுக்பகன்

தூய்னமனயயும்

ொிபூர்ணமாக அவனன தநாக்கி நிற்ெனதயும் அவனனப்
தொற் ி ெிரார்த்தித்து அவனுக்கு அடங்கி நிற்ெனதயும்
சிந்தித்துப் ொர். நிச்சயமாக நீர் அவதானித்தால் அது ஈமான்
எனும் மரத்துக்கு தண்ணீர் ொய்ச்சுவனதப் தொல் இருக்கி து.
தினந்ததாறும் பதாழுனக மீண்டும் மீண்டும் வருவபதன்ெது
இல்னலபயனில் ஈமான் எனும் மரம் காய்ந்து அதனுனடய
கினளகளும், வாடி வதங்கிப் விடும். ஆனால் பதாழுனக
எனும் வழிப்ொட்டின் மூலம் அது புத்துணர்வுப் பெற்று
வளர்ச்சியனடகி து.
 பதாழுனகயின் தொது அல்லாஹ்னவ நினனவுப் ெடுத்துவது
என் அம்சம் பொதிந்திருப்ெனதப் ொர். அது அனனத்துப்
பொருட்கனள விடவும் பொியது. தீனமயில் இருந்தும்
பவறுக்கத்தக்க காாியங்களிலிருந்தும் அது தடுக்கி து.
 ஸகாத்தில் காணப்ெடும் தத்துவத்னத ஊன் ிக் கவனி. அது
உள்ளடக்கி யிருக்கும் தயாள குணத்னத கனடப்ெிடிக்க
தவண்டுபமன்

குணத்னதயும், வாாி வழங்குதல் என்

குணத்னதயும், கஞ்சத்தனத்னத விட்டும் தூரப்ெட்டிருக்க
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தவண்டுபமன்ெனதயும் அது உள்ளடக்கியிருக்கி து. தனக்கு
அல்லாஹ் வழங்கியுள்ள அருட்பகானடகளுக்கு நன் ி
பசலுத்துவதும், கண்ணுக்கு புலப்ெடுவதும் புலப்ெடாததுமான
விதத்தில்

பொருட்கனள

ததனவயுள்தளாருக்கு

உதவி

ொதுகாப்ெதும்,
புாிந்து

அவர்கனள

ததற்றுவதும், அவசியமான விஷயங்கனள நின தவற் ிக்
பகாள்வதுமான விஷயங்கள் நின யதவ உள்ளன.
 எனதவ, நிச்சயமாக ஸகாத் பகாடுப்ெதன் மூலம் ததனவயுள்ள
தாித்திரர்களின்

ததனவனய

நின தவற்றுவதும்,

முஸ்லிம்களுக்கும் ததனவயான பொதுநலன்களுக்கும்,
ஜிஹாதுக்கும், உதவி புாிவதும் இருக்கி து. வறுனமயின்
பகாடூரத்னத ஏனழகளிலிருந்து நீக்குவதும் உள்ளடங்கி
இருக்கி து. பகாடுப்ெவனுக்கு அல்லாஹ் தமலதிகமாக
வழங்குவான் என்

நம்ெிக்னகயும் பகாடுப்ெதற் குாிய

கூலினய எதிர்ொர்ப்ெதிலும் அல்லாஹ்வின் வாக்னக
உண்னமப்ெடுத்துவது என்ென ஸகாத் பகாடுப்ெதில்
தங்கியுள்ளது.
 தநான்பு ெிடித்தலில் மனிதன் தன் மனதுக்கு விருப்ெமானனத
விடுவதில் ஆத்ம ெயிற்சி இருக்கி து. அவ்வாறு அவன்
விடுவதானது அல்லாஹ்வின் அன்ெின் காரணமாக அவனன
அனடய தவண்டுபமன் ஆனசயின் காரணமாக மனனத
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பொறுனம, உறுதி என்ெதன் மீது ெக்குவப்ெடுத்தி ெழகிக்
பகாள்வதற்குமாகும்.
 அதிதல இஃலாஸின் காரணிகனள சக்தி பெ ச் பசய்யும்
அம்சங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கின் ன. மன ஆனசகனள
விடவும் அல்லாஹ்வின் அன்னெ உறுதிப்ெடுத்தும் அம்சமும்
காணப்ெடுகி து.

அதனால்

தான்

தநான்பென்ெது

அல்லாஹ்வுக்பகன்று அனமந்துள்ளது. அதனன அவன்
ஏனனய சகல கருமங்கனள விடவும் தனக்பகன்த
பசாந்தமாக்கி னவத்துள்ளான்.
 ஹஜ்னஜப் ொர். அதிதல பசல்வத்னத பசலவிடுவதும்,
சிரமங்கனள தாங்கிக் பகாள்வதும், கஷ்டங்கனளயும்
ஆெத்துக்கனளயும்
அவ்வாறு

எதிர்பகாள்வதும்

பசய்வது

இருக்கின் ன.

அல்லாஹ்வின்

திருப்தினய

நாடியதற்காகும். தமலும் அல்லாஹ்வின் விருந்தினராகச்
பசன் தனால் ஆகும். அவனுனடய வீட்னடயும் அதனனச்
சூழவும்

சுற் ிவருவதும்,

இடங்களில்

ெல்தவறு

அதற்தகயாகும்.
ெட்ட

அப்புனித

வணக்கங்கனள

நின தவற்றுவதானது அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்கும் தன்
வீட்னட நாடி வந்த விருந்தினர்களுக்கும் அல்லாஹ் விாித்து
பகாடுத்துள்ள உணவு தட்டுக்களாகும்.
 அதிதல

உள்ளடங்கியுள்ள

அல்லாஹ்வுக்பகன்

கண்ணியப்

ெடுத்தலும்

ொிபூரண ெணிவும் நெிமார்கள்
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ரசூல்மார்களுனடய
தூய்னமதயாடு

நினலனமகனள
வாழ்ந்தவர்கள்,

சிந்திப்ெதும்,
ொிசுத்தவான்கள்

ஆகிதயானரப் ெற் ி நினனவுப்ெடுத்துவதும், அவர்கனளக்
பகாண்டு ஈமானன உறுதிப்ெடுத்திக் பகாள்வதும் அவர்களது
அன்ெில் உறுதிமிக்க பதாடர்பு அனமந்து விடுவனதயும்
ஹஜ்ஜின் தொது உணர முடிகி து.
 தமலும் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் அ ிமுகத்னத ஏற்ெடுத்திக்
பகாள்வதும், அவர்கள் எல்தலானரயும் ஒதர வார்த்னதயில்
ஒன்று தசர்ப்ெதும், அவர்களது பசாந்த வாழ்க்னகயிலும்,
பொது வாழ்க்னகயில் ஒன்று ெடுவதும் காணப்ெடுகி து.
நிச்சயமாக இது இந்த தீன் கூறும் நல்லம்சங்களில் மிகவும் மிக
உன்னதமான தாகும். முஃமின்களுக்கு கினடக்கப்பெறும்
ெயன் ொடுகளில் மிகவும் உயர்வானதாகும்.
உதாரணம் 03
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எல்தலாரும் ஒன் ினணந்து,
ஒற்றுனமயாக இருப்ெதன் அவசியத்னத தூண்டியுள்ளதும்
இஸ்லாம் கூறும் நல்லம்சங்கனள தசர்ந்ததாகும். தமலும் ெிாிந்து
வாழ்வதும், முரண்ெட்டுக் பகாள்வது ெற் ியும் எச்சாித்து
தடுத்துள்ளதானது இஸ்லாம் கூ ிய நல்லம்சங்கனள
தசர்ந்ததாகும். இந்த மாபொிய அடிப்ெனடகளின் மீது
அல்குர்ஆன் அஸ்ஸுன்னா என்ெவற் ில் நின யதவ
ஆதாரங்கள் காணப்ெடுகின் ன.
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இவ்விடயத்தின் ெயன்கனள அ ியும் சிற் ிவு உள்ள
ஒவ்பவாருவரும் இவ்விடயத்தின் நற்ெயனன அ ியதவ பசய்வர்.
தமலும் அதன் மூலம் கினடக்கும் இம்னம, மறுனம
நலன்கனளயும் புாிந்துக் பகாள்வர். அதற்கு மா ாக உள்ள
பகடுதிகள் தீங்குகள் என்ெவற்ன விட்டும் தவிர்ந்து பகாள்வது
ெற் ியும் பதாிந்துக் பகாள்வர். சத்தியத்தின் மீது நினலபெற்
சத்திதான் இதன் அடிப்ெனட என்ெது மன வான ஒன் ல்ல.
ஆரம்ெ கால முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்னத நினலநாட்டிக்
பகாண்டதும், தம் நினலனமகனள சீர் திருத்திக் பகாண்டதும்,
யாரும் அனடயாத கண்ணியத்னத அனடந்துக் பகாண்டதும்
எவ்வா ிருந்தது என்ெது அ ியப்ெட்ட விடயமாகும். அவர்கள்
இந்த அடிப்ெனடனய கனடப்ெிடித்து வாழ்ந்தனர். சத்தியத்தில்
நினலத்து நின் னர். தம் மார்க்கத்தின் ஆத்மா இதுதான் என்ெனத
உறுதிதயாடு நம்ெி வாழந்தனர். அதுதவ நம் மூதானததயார்
சன்மார்க்கத்தில் நினலதயாடு நிற்க காரணமாயிருந்தது.
உதாரணம் 04
நிச்சயமாக தீனுல் இஸ்லாம் அன்பு, அருள், உெகாரம்
என்ெவற்ன உள்ளடக்கிய மார்க்கமாகும். தமலும் அது
மனிதருக்கு ெயனுள்ளனத பசய்யுமாறு தூண்டிய ஒரு
மார்க்கமுமாகும். இந்த தீன் கு ிப்ெிடும் இரக்க சிந்னத, அழகிய
பதாடர்ொடல், உதவி பசய்ய தூண்டல் என்ெனவும் அவற்றுக்கு
மா ாக உள்ளவற்ன தடுப்ெதும் ஆகிய அனவதய அநியாயம்,
அட்டகாசம், பகட்ட பதாடர்ொடல், தடுக்கப்ெட்டவற்ன சித ச்

16

பசய்தல் ஆகியனவயின் மத்தியில் அந்த தீனன ஒளியாகவும்
ெிரகாசமாகவும் ஆக்கிவிட்டன.
தமலும், இவற்ன அ ியு முன் இஸ்லாத்தின் ெரம விதராதியாக
இருந்ததாாின் உள்ளத்னத இஸ்லாத்தின் நிழலிதல நிழல் பெறும்
வண்ணம் இழுத்து வந்தது. தமலும் அதுதவ அவர்களது
குடும்ெத்தவர்கதளாடும் பதாடர்புெடுத்தி ொிவு காட்ட னவத்தது.
எதுவனரபயன் ால் இரக்கம், மன்னிப்பு, உெகாரம் என்ென
அவர்களின் உள்ளங்களிலும், பசாற்களிலும், பசயல்களிலும்
இருந்து பவளிவந்தன. அது அவர்களது எதிாிகள் வனர
பசன் னடந்து அவர்கனள தம் தநசர்களாக ஆக்கிவிடுமளவு
அனமந்து விட்டது. அவர்களிற் சிலர் பதளிதவாடும் மன
உறுதிதயாடும் இந்த தீனிதல நுனழந்து விட்டனர். அவர்களில்
மற்றும் சிலர் அதற்கு ெணிந்து தாம் இருந்த மார்க்கத்தின்
சட்டத்னத விடவும் இஸ்லாத்தின் சட்டங்களின் சி ப்னெயும்
அதில் காணப்ெட்ட தநர்னமக்கும் இரக்கத்துக்குமாக விரும்ெி
ஏற்றுக் பகாண்டனர்.
உதாரணம் - 05
தீனுல் இஸ்லாம் என்ெது அ ிவு பூர்வமான, இயற்னகப் ெண்பு
பகாண்ட, சிந்தனா ாீதியான, சீர்திருத்தத்திற்கான, பவற் ிக்கான
மார்க்கமாகும்.
இந்த
மூலாதாரம்
அதனனத்
பதளிவுப்ெடுத்துகி து. அது உள்ளடக்கி யுள்ளனவ இயற்னகயும்,
புத்தியும் ஏற்றுக் பகாள்ளும் அடிப்ெனட களினதும், ெிாிவுகளின
தும் சட்டங்களும், தமலும் அந்த சட்டங்களிலுள்ள சத்தியத்திற்கும்,
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உண்னமக்கும் ெணிந்து பகாடுக்கும் தன்னமயும் இதனன
விளக்குகின் து.
அதனுனடய அழகிய ஒழுங்கு முன யும், அனவ எல்லாக்
காலங்களுக்கும்
இடங்களுக்கும்
பொருத்தமாக
அனமந்திருப்ெதும் தமற்கண்ட உண்னமனய எடுத்துக்
காட்டுகி து. எனதவ, அது கூறும் அனனத்தும் சத்தியமும்
உண்னமயுமாகும். அதற்கு முன்னர் வந்த அல்லது ெின்னர் வந்த
எந்தபவாரு அ ிவும் அதில் குன காணதவா அனத பொய்ப்
ெடுத்ததவா முடியாது. அவ்வாறு எதுவும் வரவும் இல்னல.
அவ்வாறு பசய்வதும் அசாத்தியமானது. உண்னமயான அ ிவு
என்ெது, அது எல்லாவற்ன யும் உறுதி பசய்து உண்னமப்
ெடுத்துகி து. அதன் உண்னமத் தன்னமக்கு இது மாபொிய
அத்தாட்சியாகும்.
தநர்னமதயாடு அதனன உறுதிப்ெடுத்தும் அனனவரும்
ெின்வருமாறு உண்னமப் ெடுத்தியுள்ளனர். அதாவது ெயனுள்ள
சன்மார்க்க அல்லது உலகாயத அல்லது அரசியல் அ ிவு
பகாண்ட
விடயங்கனள சந்ததகம
அல்குர்ஆன்
அ ிவித்துள்ளபதன திட்டமாக கூறுகின் னர். எனதவ, இஸ்லாம்
மார்க்கத்தில் புத்திக்குப் புலப்ெடாத எதுவும் இல்னல. அதன்
நலன்கனளயும், ெயன்கனளயும், உண்னமனயயும் தூய்னமயான
புத்திகள் சான்று ெகர்கின் ன. அவ்வாத அது கூறும்
கட்டனளகள், விலக்கல்கள் அனனத்தும் தநர்னமயானதும்
அநியாய மில்லாததுமாகும். அது இட்ட கட்டனளகள்
எந்தபவான்றும் தூய்னமயானதாக, நலவானதாக அன் ி
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அல்லது அனத விடவும் மினகத்ததாக அன் ி தவ ில்னல.
தமலும், முற் ிலும் பகடுதியானனத அல்லது நன்னமனய விட
தீனமனய அதிகாிக்கக் கூடியனத அது தடுக்காமலும்
விடவில்னல. இந்த அடிப்ெனடகனள னவத்து அதன்
சட்டங்கனள சிந்திக்கும் தொபதல்லாம் அ ிவுனடதயானின்
விசுவாசம் அதிகாித்துவிடும். தமலும், அது ஞானம்
பொருந்தியவனும் புகழுக்குாியவனுமானவனிடமிருந்து இ க்கப்
ெட்டபதன்ெனதயும் அ ிந்து பகாள்வான்.
உதாரணம் - 06
ஜிஹாத் ெற் ி வந்துள்ளனவயும், நல்லன ெற் ிய கட்டனளயும்,
தீயனவற்ன தடுப்ெதும்;


நிச்சயமாக

ஜிஹாத்

சன்மார்க்கத்னத

என்ெதன்

எதிர்த்து

தநாக்கம்

நிற்தொனர

இந்த

தடுப்ெதும்

அவர்களின் ெினழயான அனழப்னெ மறுப்ெதும் ஆகும்.


அது ஜிஹாத் எனும் அ ப்தொராட்டத்தின் வனககளில்
மிகச் சி ந்த ஒன் ாகும். அதன் மூலம் தெரானசதயா
அல்லது

சுய

தநாக்கங்கதளா

இவ்வடிப்ெனடக்கான
ஸல்லல்லாஹு

நாடப்ெடுவதில்னல.

ஆதாரங்கனளயும்

அனலஹி

வஸல்லம்

நெி

அவர்களும்

அன்னாரது ததாழர்களும் தம் எதிாிகதளாடு நடந்து
பகாண்ட முன கனளயும் ஊன் ிக் கவனிக்கும் எவரும்
நிச்சயமாக ஜிஹாத் மிகவும் இன் ியனமயாதனவற்ன ச்
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தசர்ந்தது என்றும், எதிர்த்து நிற்தொாின் அளவு மீ னல
விட்டும் தற்காத்துக் பகாள்வதுமாகும் என்ெனத அ ிந்து
பகாள்வான்.


அவ்வாத தான் நன்னமனய ஏவுவதும் தீயவற்ன
தடுப்ெதும் அனமந்து இருக்கின் து. இந்த தீனன
ெின்ெற்றுதவார் அதன் அடிப்ெனடகளின் மீதும் அதன்
சட்டங்களின் மீதும் தநர்னமயாக பசயல்ெடாதவனர இந்த
மார்க்கம் நினலத்திராது. அல்லாஹ்வின் கட்டனளகளுக்கு
வழிெடுவதுதான் சீர்திருத்தத்தின் கு ிக்தகாளாகும். அவன்
விலக்கல்கனள விட்டும் ஒதுங்காதிருப்ெதுதான் பகடுதியும்,
பெரும் அட்டகாசமுமாகும். எனதவ இந்த மார்க்கத்னத
உனடதயார் அதன் அடிப்ெனடகனளயும் சட்டங்கனளயும்
அதன் கட்டனளகளுக்தகற்ெ நடப்ெதுதம சீர்திருத்தத்தின்
கு ிக்தகாளாகும்.
பசய்வதற்குத்
உள்ளங்கள்

தமலும்,

துணியும்
சிலருக்கு

ொவங்கள்

சிலவற்ன

அநியாயமான

அவர்களது

அலங்காரமாக

காட்டாமல்

இருப்ெதற்காகவும், பசய்வதற்கு சக்தி இருந்தும் சில
கடனமகளில் கவனயீனமாக இருப்ெதற்காக தவண்டியுதம
நன்னமனய ஏவுதல், தீயனவற்ன

தடுத்தல் என்ென

இருக்கி து. தமற் பசான்ன விடயங்கள் நன்னமனய ஏவி
தீனமனயத் தடுப்ெதன் மூலமின் ி நிரப்ெமாக மாட்டாது.
இது இந்த தீனின் அழகிய நல்லம்சங்கனளச் தசர்ந்ததாகும்.
அது நினலத்து நிற்க அத்தியவசியமான விஷயங்களில்

20

மிகவும் முக்கியமான ஒன் ாகும். அதிதல வனளந்து
பசல்தவானர சீர் திருத்தவும், ெினழயானவற் ிலிருந்து
தடுக்கவும் நல்லன பசய்ய தூண்டவும் உள்ள விடயங்கள்
அடங்கும்.


அவர்கள் அந்த மார்க்கத்னத

கனடப் ெிடித்து, அதன்

சட்டங்களின் உள் நுனழந்து, அதனன சட்டமாக ஏற்று
நடக்க கடனமப்ெட்டிருக்கும் நினலயில் அவர்கனள
சுதந்திரமாக விட்டு விடுவதானது மாபொிய அநியாயமும்,
அவர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் தீங்கு இனழப்ெதாகவும்
விதசஷமாக சன்மார்க்க ாீதியாக, அ ிவு ாீதியாக,
சம்ெிரதாய ாீதியாக கடனமயான வற்ன

பசய்வதிலும்

தீங்கு ெயக்கக்கூடியதாகவும் அனமந்து விடும்.
உதாரணம் - 07
ஷாீஅத் அனுமதித்துள்ள வியாொரம், குத்தனக, ெங்கு வியாொரம்,
ெண்டமாற்றுக் கடன் மற்றும் ெயன்ொடுகளில் சம்ெந்தப்ெடுதல்
என்ென
 இவ்வனகயான

பகாடுக்கல்

வாங்கல்கனள

எமது

ொிபூரணமான ஷாீஅத் ஹலாலாக்கித் தந்திருக்கி து.
தமற்கு ித்த
அடியார்களின்

விடயங்கள்

அனுமதிக்கப்

ததனவகனளயும்,

ெட்டுள்ளன.

ததற் ங்கனளயும்

நிரப்ெமாக்கி னவக்க கூடியனவகனளயும் உள்ளடக்கி
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இருக்கி து.

அடியார்களின்

சகல

கடனமகளும்

நினலனமகளும் சீராகி அவர்களுனடய வாழ்க்னக நினலப்
பெற் ிருக்க தவண்டும் என்ெதற்காகத் தான் ொிபூரணமான
சன்மார்க்கம் வந்திருக்கி து.
 இவற்ன

ஹலால் என்று கூறுவதற்கு சன்மார்க்கம் சில

நிெந்தனனகனள

இட்டுள்ளது.

அனவயாவன,

இரு

தரப்ெினர்களதும் பொருத்தம், பசய்யப்ெடும் ஒப்ெந்தத்தின்
உள்ளடக்கம் (பொருள்) ெற் ிய அ ிவு, எது சம்ெந்தமாக
ஒப்ெந்தம் பசய்யப்ெடுகி ததா அது ெற் ிய அ ிவு,
உடன்ெடிக்னக பசய்யப்ெடும் விடயம், நிெந்தனனகனளத்
பதாடர்ந்து ஏற்ெடக் கூடியனவ ெற் ிய அ ிவு என்ெனவாகும்.
சூது, வட்டி, பொருள் விெரமின்னம தொன் அநியாயமும்
தீங்கும் உள்ள அனனத்னதயும் ஷாீஅத் தடுத்துள்ளது.
இஸ்லாம் அனுமதித்துள்ள பகாடுக்கல் வாங்கல்கனள ெற் ி
சிந்திக்கும் ஒருவர் அதில் சன்மார்க்கத்துக்கும், வாழ்க்னகக்கும்
இணங்கியதான பதாடர்புகனள கண்டுபகாள்வார். தமலும்,
அல்லாஹ் தன் அடியாருக்கு அனுமதித்துள்ள ஆகாரம்,
ொணம், உனழப்பு தொன்

நல்லன யாவும்

ஒழுங்குப்

ெடுத்தப்ெட்ட ெயன்ொட்டு வழிமுன கனளயும் கண்டு
அல்லாஹ் விசாலமான அருட்பகானடயாளன், நிரப்ெமான
ஞானம் பொருந்தியவன் என சான்று ெகர்வான்.
உதாரணம் 08
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ஷாீஅத் அனுமதித்த நல்ல ஆகாரங்கள், ொணங்கள், ஆனடகள்,
திருமணங்கள் என்ென
 ெயனுள்ள நல்லன யாவற்ன யும் ஷாீஅத் அனுமதித்துள்ளது.
அனவ தானியங்கள், கனி வர்க்கங்கள், கடல் வாழ்
ெிராணிகளின் இன ச்சிகள், தனர வாழும் ெிராணிகள்
என்ெனவாகும். இவற் ில் சன்மார்க்கத்துக்கும், புத்திக்கும்,
உடம்புக்கும்,

பசல்வத்துக்கும்

கூடியவற்ன யன் ி

தவறு

தீங்கினழக்கக்

எதனனயும்

ஷாீஆ

தடுக்கவில்னல.
 அவன் அனுமதித்தனவ அல்லாஹ்வின் தெரருனளயும், இந்த
தீனின் நல்ல அம்சங்கனளயும் தசர்ந்ததாகும். தமலும் அவன்
தடுத்தனவயும்
காரணமாகும்.

அவ்வாத

அவனுனடய

அவர்களுக்கு

தெரருளின்

தீங்கினழப்ெனவற்ன

தடுத்ததும் அவனது உெகாரதமயாகும். தமலும் அது இந்த
தீனின் நல்லம்சங்கனளச் தசர்ந்ததுமாகும். நிச்சயமாக நல்லன
சீர்திருத்தத்னதயும், தத்துவத்னதயும் பதாடர்ந்து வருவததாடு
தீங்னகயும் கவனித்திற்பகாள்கி து.
 அவ்வாத அவன் அனுமதித்த திருமணமும் இருக்கி து. ஒரு
அடியானுக்கு தான் விரும்ெியவாறு பெண்களில் இருவனர
அல்லது மூவனர அல்லது நால்வனர மணம் புாிந்துக் பகாள்ள
முடியும். அவ்வாறு பசய்வதில் இரு ொலாரதும் நலவுகள்
உள்ளடங்கி

இருப்ெது

தொலதவ

இரு

சாராருக்கு
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ொதிப்ொனனவகளும் தடுக்கப் ெடுகின் ன. ஓர் அடியான் ஏக
காலத்தில் நான்கு தெனர விட அதிகமான, சுதந்திரவானான
பெண்கனள மணமுடிப்ெது அனுமதிக்கப் ெடவில்னல. அதன்
மூலம் அநியாயம் பசய்வதும், நியாயம் தவறுவதும் ஏற்ெட்டு
விடுகின் து. அதத தநரம் அநியாயத்னத ெயப்ெடும்
சந்தர்ப்ெத்திலும், இல்ல

வரம்புகனள நினல நிறுத்த

முடியாபதன ெயந்த தொதும் ஒரு பெண்தணாடு மாத்திரம்
சுருக்கி பகாள்ளுமாறு தூண்டியுள்ளது. அதன் மூலம்
திருமணத்தின் தநாக்கத்னத அனடந்து பகாள்ள முடியும்
என்ெதனாலும் இவ்வாறு கட்டனளயிட்டிருக்கி து.
 திருமணம்

என்ெது

மனிதனுக்கு

அத்தியவசியமான

அல்லாஹ்வின் தெரருனளச் தசர்ந்ததாகும். தலாக் எனும்
விவாக விடுதனலயும் அவ்வாத தன்தனாடு ஒத்து வாழாத,
பொருத்தமற் வதனாடு வாழ்வதற்கு ெயப்ெடும் தொது
அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளது.

அவ்வாறு

ஒத்து

வராத

வாழ்க்னகயில் பநருக்கடிதயாடு, கஷ்டத்ததாடு இருப்ெதனன
முன்னிட்டு அந்த அனுமதி உள்ளது.

ً ُ ُ ٰ ْ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َ
اّلل لُك م ِْن َس َعتِه
وا ِن يتفرقا يغ ِن
(சமாதானமாக இனணந்து வாழ முடியாமல் சமாதானமாக)
அவர்கள் இருவரும் ெிாிந்து விட்டால் அவ்விருவனரயும்
தன்னுனடய விசாலமான அருட் பகானடயால் (ஒருவர்
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மற் வனர விட்டும்) ததனவயற் வராக அல்லாஹ்
ஆக்கிவிடுவான். (சூரா நிஸா 130)
உதாரணம் - 09
அல்லாஹ்வும் ரசூலும் தன் அடியாருக்பகன்று விதித்துள்ள
உாினமகளில் நன்னமயும், ெயன்களும், உெகாரமும், நீதியும்,
தநர்னமயும், அநியாயத்னத விட்டு நீங்குதலும் உள்ளன.
இனவ ஷாீஅத் கடனமப் ெடுத்தி விதித்துள்ள ெின்வரும்
உதாரணங்கனளப் தொன் தாகும். பெற்த ார், ெிள்னளகள்,
உற் ார், அயலவர், ததாழர், தான் சகவாசம் பசய்தவார், கணவன்,
மனனவி ஆகிய ஒவ்பவாருவருக்கும் என்று சில கடனமகனள
ஷாீஅத் விதித்துள்ளது. அது இந்த ஷாீஅத்தில் காணப்ெடும்
நல்லம்சங்கனள தசர்ந்ததாகும்.
இனவயனணத்து உாினமகளும் இன் ியனமயாதனனவயும்,
நிரப்ெமானது மாகும். அவற்ன இயற்னகயும், பதளிந்த அ ிவும்,
நல்லதாகதவ கருதுகி து. அனவ ஒவ்பவான்றும் கலந்து
விடுவதால் சம்பூரணத்துவம் பெறுகி து. ெயன்ொடுகளும்,
நன்னமகளும் ொிமா ப்ெடுகின் ன. அது ஒவ்பவாரு
உாினமக்கும் உாியவரது தரத்துக்கும் ஏற்ெ நிகழ்ந்துவிடுகி து.
நீ இவற்ன க் கவனித்தால் அதிதல நன்னமகள் இருப்ெனதயும்
தீனமகள் நீங்கிச் பசல்வனதயும் கண்டு பகாள்வாய். தமலும்
அதிதல தனிப்ெட்ட, பொதுவான நன்னமகனளயும் காண்ொய்.
அன்னிதயான்னமத்
தன்னமனயயும்,
சகவாழ்வின்
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சம்பூரணத்துவத்னதயும் கண்ணுருவாய். அனவ உனக்கு இந்த
ஷாீஅத் ஈருலக வாழ்வின் ஈதடற் த்துக்கும் பொறுப்ொனனவ
என்ெனதயும் சான்று ெகரக் கூடியதாய் இருக்கும்.
இவ்வுாினமகளில் சில காலத்ததாடும், இடத்ததாடும்,
நினலனமகதளாடும், சம்ெிரதாயத்ததாடும் பதாடர்கின் ன.
அப்பொழுது நீர் அவற்ன
நற்ெயன்கனள ஈட்டித்
தரக்கூடியதாகவும் சன்மார்க்க விவகாரங்களிலும் உலக
விவகாரங்களிலும் ெரஸ்ெர ஒத்துனழப்னெ பெற்றுத் தரக்கூடிய
தாகவும் உள்ளங்கனளக் கவர்ந்து ெனகனம, குதராதம்
என்ெவற்ன நீக்கக் கூடியதாகவும் கண்டுக் பகாள்வீர்.
இந்த வார்த்னதகள் அனுெவத்தின் மூலமும் அவற்றுக்குாிய
இடங்கனள அவதானித்து வருவதன் மூலமும் அ ிந்து
பகாள்ளப்ெட முடியும்.
உதாரணம் - 10
மரணத்திற்குப் ெின் பசல்வங்கள், அனந்தரச் பசாத்துக்கள்
என்ென ெிாிந்து பசல்வதும், அனந்தரர்களுக்கு அப்பொருனள
ெங்கீடு பசய்யும் முன யும், அதன் தத்துவம் ெற் ி அல்குர்ஆன்
ெின்வருமாறு கூறுகி து.

َْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ
ال تد ُر ْون ا ُّي ُه ْم اق َر ُب لـك ْم نف ًعا

இவர்களில் யார் நன்னம ெயப்ெதில் உங்களுக்கு பநருக்கமாக
இருப்ெவர்கள் என்று நீங்கள் அ ிய மாட்டீர்கள். (சூரா நிஸா 11)
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அல்லாஹ் தான் அ ிந்துள்ள வண்ணம் பநருங்கிய ெயன்ொடு
உள்ளது எது, ஓர் அடியான் தனக்குச் தசர தவண்டியபதன
எதிர்ொர்க்கும் பசல்வம் எது, தனது ெணிவினடக்கும்
உெகாரத்திற்கும் ஏற் மானது எது, என்ெனத பதளிந்த புத்திகள்
சாட்சி ெகரும் வண்ணம் ஒழுங்கு முன யாக னவத்துத்
தந்துள்ளான்.
அவ்வா ன் ி
மனித
சிந்தனனக்கும்,
அவர்களுனடய ஆனசக்கும், தநாக்கத்திற்கும் என்று விட்டு
னவத்திருந்தால் அதனால் குளறுெடிகளும் ஒழுங்கின்னமயும்
குழப்ெமும் ஏற்ெட்டு விடும்.
அல்லாஹ் அடியார்களுக்கு நன்னமனயயும், இன யச்சத்னதயும்
கருதி அவர்களுக்கு மறுனமயில் ெயன்ெடும் வண்ணம் நல்வழியில்
தன் பசல்வத்திலிருந்து சிலனத வஸிய்யத் பசய்யும் முன னயயும்
அனமத்து தந்துள்ளான். வாாிசுகள் அல்லாததாருக்கு தம்
பசல்வத்தில் மூன் ில் ஒரு ொகத்னத விடக் குன ந்தனத
வஸிய்யத் பசய்யலாபமன வனரயறுத்துள்ளான். அவ்வாறு
பசய்வதன் மூலம் பசல்வமுள்ளவர்கள் இவ்வுலகில் இருந்து
ெிாிந்து பசல்லும் தொது மனிதனின் நலனுக்காக
னவத்துள்ளவற்ன குறுகிய சிந்தனனயும், மார்க்கப் ெற்று
குன வாகவும் இருப்ெவர்கள் தமது மதனாஇச்னசக்கு
அடினமயாகி, வினளயாட்டிலும் வீண்விரயத்திலும் அவற்ன
அழித்து விடுவனத தடுப்ெதற்காகதவ அல்லாஹ் இவ்வாறு
அனமத்து தந்துள்ளான். ஆனகயால் இந்த மார்க்கம் மனிதனின்
மரணத்தின் ெின்சீர்பகடாமல் இருப்ெதற்கும் இன வனால் இது
வனரயறுக்கப் ெட்டுள்ளது.
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உதாரணம் - 11
இஸ்லாம் கூறும் குற் வியல் சட்டங்கள் அக்குற் ங்களுக்கு ஏற்ெ
அனமந்தனவாகும்.


ஏபனனில் குற் ங்கள் அல்லாஹ்வின் உாினமகனளயும்,
அடியார்களின் உாினமகனளயும், மீறுவததாடு சகல
ஒழுங்குகனளயும்

சித னடயச்

பசய்யும்

மாபெரும்

அநியாயமாகும். அதன் மூலம் மார்க்கமும் உலக வாழ்வும்
குழம்ெி விடுகின் ன. அதனால் தான் அல்லாஹ்
குற் ங்களுக்கும், வண்முன பசயல்களுக்கும் அவற் ில்
மக்கள்

ஈடுெடாது

விதித்துள்ளான்.

தடுப்ெதற்காக

தமலும்

அதனுனடய

வனரயன
தீங்குகனள

குன க்கும் வண்ணம் குற் வாளிக்கு மரண தண்டனன,
னகபவட்டுதல், கனசயடி அடித்தல், எச்சாிக்னக பசய்தல்
என்ென மூலம் குற் ச் பசயல்கள் குன க்கப்ெடுகின் ன.


இனவயனனத்திலும்

காணப்ெடும்

விடயங்கனள

புத்தியுனடதயார் யாரும் புாிந்து பகாள்ளும் வண்ணம்
தனித்த, பொதுவான ெயன்கள் ஷாீஅத் கூறும் சட்டங்களில்
உள்ளன. நிச்சயமாக தீனமகனள எதிர் பகாள்ளதவா
சம்பூரணமாக

தடுக்கதவா

பசய்வதானது

ஷாீஆ

விதித்துள்ள தண்டனனகளாலன் ி முடியதவ முடியாது.
அதனன அல்லாஹ் குற் ங்களுக்தகற்ெ அனவ கூடுதல்,
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குன தல், வன்னமத் தன்னம குன வு என்ெவற்ன
அவதானித்து விதித்துள்ளான்.
உதாரணம் - 12
தனக்தகா ெி ருக்தகா தீங்கினழக்கும் வண்ணம் பகாடுக்கல்
வாங்கல்களில் ஈடுெடுதவாருக்கு ஷாீஅத் விடுத்துள்ள தனட.
அதாவது னெத்தியக்காரன், சிறுவன், தெடி தொன்த ாருக்கும்
கடனன பசலுத்த தவண்டியவன் கடனாளியாகி தமலும்
சங்கடத்துக்குள்ளாகாமல் இருக்கவும் தனட விதித்தனதப்
தொன் ாகும்.


இனவயனனத்தும் ஷாீஅத் விதித்துள்ள நல்லம்சங்கனளச்
தசர்ந்தனவ.

அடிப்ெனடயில்

தன்

பொருனள

சுதயட்னசயாக ெயன்ெடுத்தும் அதிகாரம் பெற் மனிதனன
அவனது

ெினழயான

னகயாளுனகக்காக

ஷாீஅத்

இவ்வாறு தடுத்துள்ளது. அவ்வாறு தடுத்ததானது அதன்
ெயன்ொட்னட

விடவும்

தீங்குகள்

அதிகமாக

இருப்ெதனாலும், நலனவ விட பகடுதிகள் அதிகமாக
இருப்ெதனாலும் ஆகும். தமலும், பொது நன்னம கருதி
ெணத்னதக்

னகயாளுவனத

ஷாீஅத்

அவனுக்கு

தடுத்துள்ளது. தமலும் அடியான் தனக்கு ெயனுள்ளனவ
பசயற்ெட

தவண்டுபமன்று

ஆனசயில்

அவனுக்கு

தீனமயானனவகள் ஏற்ெடக் கூடாபதனவும் வழிகாட்டதவ
அவ்வாறு தனட விதித்துள்ளது.
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உதாரணம் - 13
ஆவணப்ெடுத்தனல (documentation) ஷாீஅத் விதித்துள்ளதன்
மூலம் உாித்தாளிகள் அதனனப் ெயன்ெடுத்தல்.


அதாவது, ஒவ்பவாருவரும் தம் உாினமகனள அனடந்துக்
பகாள்ளும் வண்ணம் சாட்சியம் ெதிவு பசய்யப்ெடுவது
தொன் தாகும். அவ்வாறு பசய்வதன் மூலம் யாரும்
தமதுபசயனல மறுப்ெனத அது தடுக்கும். தமலும் அதன்
மூலம் சந்ததகமும் நீங்கிவிடும். ஈடு, உத்தரவாதம், பொறுப்பு
என்ென பெற்றுக் பகாள்ள முடியாமல் தொகும் தொது
ஆவணங்களின் மூலம், உாித்தானவர் தனக்குாியனத
பெற்றுக் பகாள்ள மீளும் இடதம ஆவணங்களாகும்.



இதிலுள்ள ெல்தவறு ெயன்கள் மன வான ஒன் ல்ல.
அதிதல உாினமகள் தெணப்ெடுவதும், பகாடுக்கல்
வாங்கல்கள் விாிவாக்கப்ெட்டதும், நீதி நியாயத்தின் ெக்கம்
பசல்வதும், நினலனமகனள சீர் பசய்வதும், பகாடுக்கல்
வாங்கல்கனள நின பெ ச் பசய்வதும் அடங்கியுள்ளன.



எனதவ ஆவணங்கள் இல்னலபயனில் பகாடுக்கல்
வாங்கல்களிலுள்ள

பெரும்

தொயிருக்கும்.

நிச்சயமாக

ெகுதி

பசயலற்றுப்
ஆவணங்கள்

ஆவணப்ெடுத்துதவாருக்கு ெயனுள்ளதாகவும், யார் மீது

30

உாினமகள் உள்ளனதவா அவர் ெல்தவறு வழியிலும்
அவற்ன அனடந்து பகாள்ள ெயனுள்ளதாகவும் அனமயும்.
உதாரணம் - 14
உெகாரம் புாிதலும் இஸ்லாம் கூறும் நல்லம்சங்கனளச்
தசர்ந்ததாகும். உெகாரம் பசய்யுமாறு தூண்டிய அல்லாஹ்
பசய்தவருக்கு அல்லாஹ்விடம் நற்கூலினய ஈட்டிக் பகாள்ளவும்,
அடியார்களிடம்
நலனவ
அனடந்து
பகாள்ளவும்
தூண்டியுள்ளான். ெின்னர், அவனது உெகாரம் பசல்வமாகதவா,
அதற்குப் ெகரமாகதவா அவனுக்கு மீண்டு விடுகி து.
இவ்வா ான உனழப்பு அதனன பசய்ெவருக்கு எந்தத்
தீங்குமின் ி கினடக்கும் சி ந்த உனழப்ொகும். உதாரணமாக
கடன் பகாடுத்தல், இரவல் பகாடுத்தல் தொன் னவாகும்.
நிச்சயமாக அவ்வாறு பசய்வது ெல்தவறு பொது நலன்கனளச்
தசர்ந்ததாகும். ததனவகனள நின தவற்றுதல், கஷ்டங்கனள
நீக்குதல், நன்னமனய அனடதல் தொன் ன அதன் மூலம்
நின தவறுகின் ன. இனவ எண்ணற்
நலன்கனள
உள்ளடக்கியதாகும்.
தமற்கூ ியவற்ன பசய்தவாின் பசல்வம் அவாிடம் மீண்டு
விடுகி து. தன் இன வனிடமிருந்து நின ந்த கூலினய பெற்றுக்
பகாண்டவராகி ார். தன் சதகாதரன் உள்ளத்தில் தன்னன
ெற் ிய அழகான நல்லுணர்னவ வினதத்துக் பகாண்டவராகி ார்.
இதன் மூலம் நன்னமயும், அெிவிருத்தியும், ெரந்த மனமும்,
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பநருங்கிய உ வும், அன்பும் பதாடர்ந்துக் பகாண்டிருக்கின் ன.
ெிரதிெலன் எதிர்ொராது முழுமனதுடன் பகாடுக்கும் கலப்ெற்
உெகாரம் அவனுக்கு என்ப ன்றும் நன்னம ெயக்கும். அதற்குாிய
நற்தெறுகள் ெற் ியும் அதன் தத்துவங்கள் ெற் ியும் ஸகாத், சதகா
உதாரணங்களில் விாிவாகக் கூ ப்ெட்டன.
உதாரணம் - 15
ெிரச்சினனகனள நீக்கிக் பகாள்ள, சண்னட சச்சரவுகனள தீர்த்துக்
பகாள்ள, ெிரச்சினனப் ெட்டவர்கள் மத்தியில் தீர்ப்பு வழங்க
ஷாீஅத் அனமத்துத் தந்துள்ள அடிப்ெனட ஒழுங்குகள்;


நிச்சயமாக அனவ நீதி, ஆதாரங்கள் என்ென மீதும்
சம்ெிரதாயம், இயற்னக உடன்ொடு என்ென மீதும்
கட்டிபயழுப்ெப்ெட்டுள்ளன. எந்தபவாரு உாினமனய
தவண்டி நிற்கும் ஒவ்பவாருவர் மீதும் ஆதாரத்னத
நிறுவுவனத ஷாீஆ கடனமப்ெடுத்தி இருக்கி து. தன்
வாதத்திற்குாிய ஆதாரத்னத பகாண்டு வருவதன் மூலம்
அவரது வாதம் உறுதிப்ெட்டு தமதலாங்கி கவனிக்கப்ெடும்.
அவன் வாதிட்டது உாித்தாகும். ஒருவன் வாதாட்டம் தவிர
தவப ான்ன யும் முன்னவக்கவில்னலதயா, அப்தொது
ெிரதிவாதி, வாதிட்டவாின் கூற்று ெினழ என்ெனதக் கூ ி
சத்தியம்

ெண்ணுவான்.

வழங்கப்ெட மாட்டாது.

வாதிக்கு

எந்தபவான்றும்
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ஆதாரங்கனள ஒவ்பவாரு விஷயத்துக்கும் ஏற்ெ ஷாீஅத்
விதித்துள்ளது. மனிதர்கள் மத்தியிலுள்ள நனடமுன
சம்ெிரதாயத்னத ஆதாரங்களில் ஒன் ாக அனமத்தும்
உள்ளது.



எனதவ, ஆதாரம் என்ெது சத்தியத்னத விளக்கி அதனன
எடுத்துக் காட்டும் ஒவ்பவான்ன யும் கு ிக்கி து.



சந்ததகத்திற்கிடமான தொது, இருவரது வாதங்களும்
சமமாக இருக்கும் பொழுது, அப்ெிரச்சினனகனளயும்
ெிணக்குகனளயும் நீக்குவதற்கான வழினயயும், ஒவ்பவாரு
ெிரச்சினனக்கும்

பொருத்தமானதும்,

நீதியானதும்,

சமாதானமானதுமான வழினயயும் ஷாீஅத் அனமத்து
தந்துள்ளது.


எந்தபவாரு

வழியில்

அநியாயம்

இல்னலதயா,

அல்லாஹ்வுக்குப் எதிராக ொவம் பசய்வதில் அடியானர
சம்ெந்தப்ெடுத்தவில்னலதயா மாட்டாததா அதனனக்
பகாண்டு ெிரச்சினனகனள தீர்க்கவும் சச்சரவுகனள
கனளயவும் தூண்டியிருக்கி ான். அதுதவ அவர்களுக்கு
ெயனுள்ளதுமாகும்.

இந்த

விடயத்தில்

அனனத்து

உாினமகளிலும் ெலவான், ெலவீனன், மன்னன், குடிமகன்
என் ில்லாமல் எல்தலானரயும் சமப்ெடுத்தியுள்ளான்.
அநியாயமின் ி தநாிய வழியில் பசல்வனதயும் னவத்து
வாதிப்ெனத ெற் ி திருப்திப்ெட்டுமுள்ளான்.
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உதாரணம் 16
ஷாீஅத் கூறும் ஷூரா முன
முஃமீன்கள் தம் ஈருலக விவகாரங்களிலும் உள்ளக, பவளி
விவகாரங்களிலும் ஷூரா பசய்வர் என்ெது ெற் ி ொராட்டு.
 இம்மாபெரும்

அடிப்ெனட

மிகச்

சி ந்தபதன

அ ிவுனடதயார் அனனவரும் ஏதகாெித்துக் கூ ியுள்ளனர்.
நினலனமகனள சீர் பசய்ய தனித்துவமான காரணி என
தொற் ியும் உள்ளனர். தநாிய வழினய கனடப்ெிடிக்கவும்,
சாியானனதப் பெற்றுக் பகாள்ளவும், தநாக்கத்னத
அனடந்துக் பகாள்ளவும் உள்ள சி ந்த ஊடகபமன
அனனவரும் ஏதகாெித்தனர்.
 சகல நன்னமகனளயும், ெயன்கனளயும் ஈட்டிக் பகாள்ள
வினளயும் சமூகத்தவர்களுக்கு இது ஒரு உயர்ந்த
அம்சமாகும். அதன் மூலம் மனிதர் மத்தியில் அ ிமுகம்
அதிகாிக்கி து. சிந்தனன விாிந்து விடுகி து. அதன்
காரணமாக இதன் இன் ியனமயானமயும் அதன் அளவும்
புாிந்துக் பகாள்ளப்ெடுகி து.
 இஸ்லாத்தின் ஆரம்ெ காலங்களில் முஸ்லிம்கள் தமது
சன்மார்க்க, உலக விவகாரங்களில் இவ்வடிப்ெனடனய
அமுல்ெடுத்திய தொது அனவ சீராக அனமந்தன. தமலும்
நினலனமகள் முன்தனற் த்திலும் அதிகாிக்கவும் பசய்தன.
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முஸ்லிம்கள் எப்தொது இந்த அடிப்ெனடகளிலிருந்து தினச
திரும்ெினதரா

அன் ிலிருந்து

தம்

சன்மார்க்க

விடயங்களிலும் உலக விவகாரங்களிலும் வீழ்ச்சினய
தநாக்கி பசன்றுக் பகாண்தட இருக்கின் னர். இப்பொழுது
நாம்

காணும்

சமகால

நினலனம

வனர

அது

வந்தனடந்துள்ளது. ஷூரா எனும் இவ்வடிப்ெனடயில் தம்
சன்மார்க்கத்னதயும்

மற் னவகனளயும்

ெற் ியும்

மீள்ொிசீலனன பசய்வார்களாயின் பவற் ியனடவர்.
பஜயம் பெறுவர்.
உதாரணம் - 17
இந்த ஷாீஅத் பகாண்டு வந்த சன்மார்க்கம், உலக
விவகாரங்கனள சீர்திருத்தலும், மனித ஆன்மானவயும்
உடம்னெயும் சீர்திருத்தலும்


இந்த

அடிப்ெனட

அதிகமாக

அல்குர்ஆனிலும்

சுன்னாவிலும்

ெட்டுள்ளது.

அல்லாஹ்வும்

கூ ப்

கட்டனளயிட்டுள்ளான்.
நினலநிறுத்துமாறு

இவ்விவகாரங்

கனள

ஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு

அனலஹி வஸல்லம் அவர்கனளயும் தூண்டுகி ான். அனவ
ஒவ்பவான்றும் மற் னவக்கு துனணயாக உள்ளது.


அல்லாஹ் தன்னன வணங்குவதற்காவும் அவனுக்குாிய
உாினமகனள நினலநிறுத்துவதற்காகவும் மனிதர்கனளப்
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ெனடத்தான். தமலும் அவர்களுக்குாிய ஆகாரங்கனளயும்
பசாாிந்து

னவத்தான்.

ஆகாரங்கனள

அனடந்துக்

பகாள்ளும் வழிமுன கனள ெல்வனகப்ெடுத்தினான்.
வாழும் வழிகனளயும் அவ்வாத

அனமத்தான். அதன்

மூலம் அவர்களது உள், பவளி விவகாரங்கள் நினலபெ
தவண்டும் என்ெதற்காகவும், தன்னன வணங்க துனணயாக
இருக்க தவண்டும் என்ெதற்காகவுதம ஆகும்.


ஆத்மாவுக்கு

மாத்திரம்

கவனிக்காமல்

விட

அவ்வாத
தடுத்து,

உணவளித்து

அவன்

உடம்னெ

கட்டனளயிடவில்னல.

உலக இன்ெங்களில் மூழ்குவனத விட்டும்
உள்ளத்னதயும்

உறுதிபெ ச்

பசய்ய

ஆன்மானவயும்
தவண்டும்

என்று

மாத்திரம்
அவன்

கட்டனளயிடவும் இல்னல. இது ெின்வரும் மற்றுபமாரு
அடிப்ெனடயில் பதளிவாகப் ொர்க்கலாம்.
உதாரணம் - 18
நிச்சயமாக ஷாீஅத் அ ிவு, மார்க்கம், அதிகாரம், சட்டம்
என்ெவற்ன
ஒன்த ாபடான்று ெினணத்து துனணயாக
னவத்துள்ளது.
எனதவ, அ ிவும், மார்க்கமும் ஆட்சினய உறுதி ெடுத்துகி து.
அதன் மீதத சட்டமும் அதிகாரமும் கட்டிபயழுப்ெப்ெடுகி து.
அதிகாரங்கள் அனனத்தும் அ ிவு ஞானம் என்ெவற் ால் மட்டுப்
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ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. அதுதவ தநரான வழி. சீர் திருத்தம், பவற் ி,
ஈதடற் ம் ஆகியவற் ின் வழியும் அதுதவ.
எனதவ, மார்க்கமும் அதிகாரமும் ஒன்த ாபடான்று இனணந்து
ெக்கெலமாக இருக்கின் தொது கருமங்கள் அனனத்தும்
சீராகின் ன. நினலனமகள் அனனத்தும் நினலத்து நிற்கின் ன.
அனவ ஒவ்பவான்றும் எப்தொது ெிாிக்கப்ெடுதமா சகல
ஒழுங்குகளும் சீர் குனழந்துவிடும். சீர்திருத்தமும் சகல நலனும்
இழந்துவிடும், ெிாிவினன ஏற்ெட்டு உள்ளங்கள் தூரப்ெட்டுவிடும்.
மனித காாியங்கள் அனனத்தும் வீழ்ச்சியு ஆரம்ெித்துவிடும்.
இதனன ெின்வரும் விடயம் உறுதி பசய்கி து. நிச்சயமாக
அ ிவுகள் எவ்வளவு ெல்வனகப்ெட்ட அெிவிருத்தியனடந்தாலும்,
கண்டுெிடிப்புகள் எவ்வளவு பொிதாகவும் அதிகமாகவும் காணப்
ெட்டாலும், அனவ ஒன்றும் குர்ஆன் அ ிவித்தவற் ிற்கு
முரணாகதவா காணப்ெடவில்னல. தமலும், ஷாீஅத் பகாண்டு
வந்ததற்கு முரணாகவும் வரவில்னல.
எனதவ ஷாீஅத் அ ிவுக்குப் ெடாத எந்தபவான்ன யும் பகாண்டு
வரவில்னல. மா ாக, நல்ல ிவு சான்று ெகர்கின் வற்ன தய
பகாண்டு வந்துள்ளது. அல்லது அ ிவு பசன் னடயாத
விடயங்கனள சுருக்கமாகதவா விாிவாகதவா கூ ாமலும்
இல்னல.
மற்றுதமார் உதாரணம் கீதழ தரப்ெடுகி து. அதாவது
உதாரணம் - 19
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நிச்சயமாக சன்மார்க்கம், புத்தி ஏற்காதனததயா சாியான
அ ிவுக்கு முரணானனவதயா பகாண்டு வரவில்னல.
இது
அல்லாஹ்விடமுள்ள
அனனத்து
அ ிவும்
திட்டமிடப்ெட்டதும், நினலயானதும் எல்லாக் காலங்களுக்கும்
இடங்களுக்கும் பொருத்தமானது என்ெனத அ ிவிக்கும்
அத்தாட்சிகளில் மாபொிய ஒன் ாகும்.


இந்த சுருக்கமான வார்த்னதகள் உலகில் நிகழும் அனனத்து
விடயங்களிலும், சமூகவியல் நிகழ்வுகளிலும் கவனித்து,
சிந்தித்து, அனுெவித்து விாிவாக அ ியப்ெடுகி து. அதன்
ொீட்சாத்தமாவது ஷாீஆ பகாண்டு வந்ததற்தகற்ெ சாியான
உண்னமயாயிருப்ெின், ஷாீஅத் அனனத்துக்கும் பதளிவாக
வந்த ஒன்ப ன அ ியப்ெடுவதாகும். தமலும் அது
எந்தபவாரு

சி ியனததயா

பொியனததயா

கணக்பகடுக்காமல் விட்டு பசல்லாது என்ெனதயும்
அ ிவதாகும்.
உதாரணம் - 20


வழனமக்கு மா ாக இஸ்லாம் அனடந்த ெரந்து விாிந்த
பவற் ிகள் ெற் ிய சுருக்கமான ஒரு அவதானம். எதிாிகளின்
எல்லா திட்ங்களுக்கும் சதிகளுக்கும் மத்தியில் இந்த தீன்
கண்ணியமாய் நினலத்திருப்ெதும், மிக உறுதிதயாடு
அவர்கனள முகங் பகாள்வதும் அவர்கதள அதனன ஏற்றுக்
பகாள்வதும் என்ென ெற் ிய ஒரு கண்தணாட்டம்.
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அதாவது இந்த தீனின் ஆரம்ெத்னத அவதானிக்கும் எவரும்
அது எவ்வாறு அதரெியத் தீெகற்ெத்திதல ெிாிந்திருந்த
உள்ளங்கனள, கடுனமயான ெனகனயயும் விதராதத்னதயும்
பகாண்டிருந்ததானர இனணத்து விட்டது, அண்னமயில்
உள்ளவனனயும் தூரத்தில் உள்ளவனனயும் எவ்வாறு
ஒன்று தசர்த்து அவர்களது ெனகனமகனள நீக்கி அவர்களது
உள்ளங்களில் ஈமானிய சதகாதரத்துவத்னத எப்ெடி
ஏற்ெடுத்திவிட்டது என்ெனதயும் அ ிந்து பகாள்வர்.


ெின்னர் அவர்கள் இப்புவியில் ெரந்து பசன்று ஒவ்பவாரு
ெிரததசமாக

பவற் ிக்

பகாண்டனதயும்

அதிலும்

முதன்னமயாக ொரசீக, தராம் ததசத்தினனர பவற் ிக்
பகாண்டனதயும்

அனவ

இரண்டும்

வல்லனம

பொருந்தியனவயாக இருந்த நினலயில், ெனடெலமும்
ஆயுத ெலமும் இருந்த நினலயில் எவ்வாறு அவர்கனளயும்
அதற்கப்ொல் உள்ளவர்கனளயும் பவற் ி பகாண்டனதயும்
புாிந்து பகாள்வர். தமது தீனின் சி ப்ெின் மூலமும் ஈமானின்
உறுதி மூலமும், அல்லாஹ் பகாடுத்த உதவி, துனணயின்
மூலம் இஸ்லாம் இப்புவியில் கிழக்னகயும் தமற்னகயும்
பசன் னடந்தது என்ெனத அ ிவர்.


இது

அல்லாஹ்வின்

அத்தாட்சிகளில்

ஒன் ாக

கணக்பகடுக்கப்ெடுவதாகும்.

அவனுனடய

தீனின்

ஆதாரங்களில்

அவனுனடய

நெியின்

ஒன் ாகவும்,
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அற்புதங்களில் ஒன் ாகவும் கணக்பகடுக்கப்ெடுகி து.
இதன் மூலம் இந்த தீனிதல மனிதர்கள் பதளிதவாடும்
நிம்மதிதயாடும் எவருனடய வற்புறுத்ததலா தூண்டதலா
இன் ி கூட்டம் கூட்டமாக இதிதல நுனழந்தனர்.


இவ்விடயத்னத பொதுவாக யாதரனும் அவதானித்தால்
நிச்சயமாக இதுதவ சத்தியம் என்ெனதயும், எந்த சக்தியும்
அதனன அசத்தியமாக்க முடியாது என்ெனதயும் அ ிந்து
பகாள்வர்.



இது பதளிந்த புத்திதயாடு நியாயமாகப் ொர்ப்ெவன்
சந்ததகங்

பகாள்ளாத

அத்தியவசியமானதுமாகும்.

ஒன் ாகும்.
இக்காலத்தில்

தமலும்
உள்ள

எழுத்தாளர்களில் சிலர் இஸ்லாத்தின் எதிாிகளுக்கு
துனணயாக கூறுவதற்கு மாற் மாக தமற்பசான்ன
விடயத்னத நாம் புாிந்து பகாள்ள முடியும். அவ்பவதிாிகள்
ெின்வருமாறு கூறுகின் ார்கள். இஸ்லாம் ெரவியதும் அது
அனடந்த பவற் ிகளும் பவறுமதன பொருளாதாரத்னத
அடிப்ெனடயாகக் பகாண்டு நிகழ்ந்தனவாகும் என்று தம்
ெினழயான கூற்றுக்கள் மூலம் விமர்சித்து உள்ளனர்.
ொரசீக, தராம நாட்டின் சக்திகள் குன் ியனமயும்.
அரபுகளுடன் பொருளாதார வளம் கூடியனமயும் இந்த
விமர்சனமாகும்.
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இது பவறுமதன பசய்யப்ெட்ட கற்ெனனயாகும். அது
ெினழபயன்ெனத நிரூெிக்க அவர்கள் கூற்த தொதுமாகும்.



அக்காலத்தில் இருந்த அரசாங்கங்களில் எந்தபவாரு சி ிய
அரசாங்கத்னதயும் எதிர்த்து நிற்கும் எந்த சக்தி அரெிகளிடம்
காணப்ெட்டது?
எதிர்பகாள்வனத

பொிய
விட்டும்

ஆட்சியாளர்கனள
வல்லனம

பொருந்திய

எண்ணிக்னகயிலும், ெனடயிலும் வல்லனம பொருந்திய
நாடுகனள ஒதர தநரத்தில் எதிர் பகாள்வனத விடவும்
எந்தபவாரு சி ிய நாட்னட எதிர்பகாள்ளும் சக்தி
அரெிகளிடம் காணப்ெட்டன? அவ்வாறு ஒன்றுதம இருக்க
வில்னல. எல்லா ஆட்சிகனளயும் துவம்சமாக்கி அதனன
அடக்கியாண்ட மன்னர்களின் சட்டங்களின் இடத்தில்
குர்ஆனிய சட்டமும் தநாிய மார்க்கமும் இடம்பெற்றுக்
பகாண்டது. சத்தியத்னத நாடும் ஒவ்பவாரு நியாயவானும்
அதனன அங்கீகாித்து பெற்றுக் பகாண்டனர்.


எனதவ, இவ்வாறு ெரந்து விாிந்து வந்த பவற் ினய
பவறுமதன பொருளாதார வல்லனம மூலம் அதரெியர்
மினகத்து பவற் ி பகாண்டனர் என விமர்சனம் கூ லாமா?
நிச்சயமாக புனித தீனுல் இஸ்லாத்திதல குற் ங் குன
காண வினழதவார் அல்லது சத்தியத்னத அ ியாத
எதிாிகளின் தெச்சால் கவரப்ெட்தடாதர இவ்வாறு கூறுவர்.
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எல்லாவித இன்னல்கள் பதாடர்ந்த தொதும், எதிாிகள் இந்த
சத்திய தீனன மழுங்கடிக்கவும், அழித்து விடவும் பதாடராக
பசய்து வரும் முயற்சிகளின் மத்தியிலும் கூட இந்த தீன்
நினலத்து நிற்ெதானது இந்த தீன் அல்லாஹ்வின் சத்திய
தீன் என்ெனத எடுத்துக் காட்டும் அத்தாட்சியாகும். தொதிய
வல்லனமயும் சக்தியும் துனண புாியுமாயின் எதிாிகளின்
ெனகனமனயயும்,

அட்டகாசம்

புாிதவாாின்

அட்டகாசத்னதயும் தடுத்து நிறுத்தி இப்புவியில் தவப ந்த
ஒரு தீனும் நினலத்து நிற்க மாட்டாது.


எந்த வற்புறுத்ததலா, ெலாத்காரதமா இன் ி சகலரும்
இதனன ஏற்றுக் பகாள்வர். ஏபனனில் இதுதவ சத்திய
சன்மார்க்கமாகும். இது இயற்னக மார்க்கமாகும். இது
சீர்திருத்தத்தினதும்
என் ாலும்

நலன்களினதும்

இதனன

ெலயீனமும்,

மார்க்கமாகும்.

உனடதயாாின்

ெிாிவும்,

அவர்கனள

அசமந்தமும்,
எதிாிகள்

பநருக்கடிக்குள்ளாக்கு வதுதம இந்த தீனின் நனடனய
நிறுத்தியுள்ளது.

அல்லாஹ்வின்

உதவியின் ி

தீயவற் ிலிருந்து திரும்ெதவா நல்லவற்ன ப் பெறும்
சக்திதயா இல்லதவ இல்னல.
உதாரணம் - 21
முன் பசன் அனனத்தினதும் உள்ளடக்கம்;
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புனித தீனுல் இஸ்லாம் ெயனுள்ள சாியான பகாள்னககளின்
அடிப்ெனடயில் நிறுவப் ெட்டதாகும். அ ினவயும் ஆன்மானவயும்
ெக்குவப்ெடுத்தும் நற்குணங்கள் மீது நிறுவப்ெட்டதாகும். சகல
காலங்களுக்கும்

பொருத்தமான

ஸ்தாெிக்கப்ெட்டதாகும்.

காாியங்கள்

அடிப்ெனடகளிலும்

மீதும்

ெிாிவுகளிலும்

ஆதாரங்கதளாடு எழுப்ெப்ெட்டதாகும்.


சினல வணக்கத்னதயும், ெனடப்புகள் மீது ஆதரவு
னவத்திருப்ெனதயும் உத ித் தள்ளி, உலனகப் ெனடத்துப்
தொஷிக்கும் அல்லாஹ் மீதத தூய நம்ெிக்னகதயாடிருக்க
தூண்டும் ஒன்றுமாகும். தமலும், சிந்தனனனயத் தடுமா ச்
பசய்யவும் புத்திக்கும், புலனுக்கும் முரண்ெட்டதாகவும்
உள்ள கற்ெனனகனளயும், யூகங்கனளயும் எடுத்பத ிகி து.
அதன் மூலம் பொதுவான நன்னமகள் ஏற்ெடவும், சகல தீய
விடயங்கனள தவிர்க்கவும், சகல வழிகளிலும் அநியாயத்னத
தடுக்கவும், நீதினய நினலநாட்டவும், சீ ான பகாள்னகனய
தூண்டுதல், நல்வழியின் பூரணத்துவத்னத அனடதல்
தொன் னவ மீது அது நிறுவப்ெட்டுள்ளது.



இவ்வாசகங்கனள விொிப்ெதாயிருந்தால் அது நீண்டு விடும். இது
ஐயமின் ி விாிவாகவும் பதளிவாகவும் புாிந்து பகாள்ள ஓரளவு
அ ிவுள்ளவருக்கும் உதவியாக இருக்குபமன நம்புகித ன்.
இத்ததாடு இந்த சி ிய விடயங்கனள சுருக்கி பகாள்கித ாம். இது
ெல அடிப்ெனடகனளயும் மூலாதாரங்கனளயும் கூறுவன் மூலம்

43

இஸ்லாம் சம்பூரணத்துவம் வாய்ந்தது, கண்ணியம் பொருந்தியது,
அனனத்துக்கும் உண்னமயான சீர்திருத்தத்னத ஆக்கித் தர வல்லது
என்ெனத இதிலிருந்து புாிகி து.


அல்லாஹ்வின் நல்லருனளக் பகாண்தட இதனன
முடிக்கின்த ன்.
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