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இஸ்லாமிய ஷாீஆவும் அதன் 

அநுகூலங்களும் 

அதன் பால் மனித குலத்தின் ததவவயும் 
 

 إيلها البرش رضورة و وحماسنها اإلسالمية الرشيعة
  
 

(அஷ்வஷக் பின் பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ்  

அவர்களின் உவர   

 دارالقاسم

____________________________ 

என்னுவர 

அ ளை ற்ற  அ ரு ள ாளனு ம்  ந ிக ரற்ற  அ ன் புவ ை 
தயானுமாகிய அல்லாஹ்ைின் திருநாமம் ககாண்டு 
ஆரம்பம் கெய்கிதறன். புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்தக 
கொந்தம். கருவையும் ொந்தியும் இறுதித்தூதர் 
முஹம்மது (ஸல்) அைர்களின் மீதும், அைர்களின் 
கிவளயார், ததாழர்கள் மீதும் உண்ைாைதாக. 

     இஸ் ல ாம ிய  ெமூ கம்  மு ன்  ஒரு  தபாதும் 
இல்லாதைாறு இன்று பிளவு பட்டுச் ெின்னாபின்ன 
மவைந்துள்ளது. முன்னர் பிற ெமூக தீைிரைாதிகளின் 
தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகி ைந்த முஸ்லிம் ெமூகம் 
இன்று தங்களின் உட்பூெல்களின் காரைமாகவும், 
ககாள்வகப் தபாரின் காரைமாகவும் தங்கவளத் 
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தாங்கதள அழித்துக ககாள்கின்றனர், ஒரு குழுைினர் 
இன் கன ாரு  குழு ை ின ரின்  பள்ள ிை ாயல் கவ ள 
உவைத்து ஒழிக்கின்றனர். இதில் அைர்கள் எந்தத் 
தயக்கமும்  காட்ைைில்வல. தம் இனத்வத தாதம 
அழிக்கும் இந்த புண்ைிய கருமத்வதச் கெய்து ைரும் 
அந்த புண்ைியைான்கள், இதற்குத் தரும் கபயர் தான் 
‘ஜ ிஹ ாத்’. இஸ்லாத்துைன் ெம்பந்ததம இல்லாத 
தங்களின் பயங்ரைாத கெயலுக்கு இப்படி ‘ஜிஹாத்’ 
என் று  க பய ர் வ ை த்து க்  க க ாண் ை  அ ை ர்கள் 
உண்வமயான ஜிஹாவததய  ககாச்வெப்படுத்தி 
ைிட்ைனர்.  

       இ ன் கன ாரு  புற ம்  எங் கு  ப ா ர்த் த ாலு ம் 
இஸ்லாமிய ெமூகம் ததாழ்ைிவயயும் அைமானத்வத 
யுதம எதிர் தநாக்கி ைருகிறது. இந்த இழி நிவலக்குக் 
காரைம் தைறு யாரும் அல்ல. நாதமதான் என்பவத 
1400 ைருைங்களுக்கு முன்னதர,  தன் திரு மவறயில் 
அல்லாஹ் கொல்லி ைிட்ைான். 

     “நீங் கள்  அல் ல ாஹ் வு க்கும்  அைனு வ ைய 
தூதருக்கும் ைழிப்படுங்கள். உங்களுக்குள் தர்க்கித்துக் 
ககாள்ளாதீர்கள். அவ்ைாராயின், நீங்கள் ததால்ைி 
அவைைரீ்கள். உங்களின் ெக்தியும் தபாய்ைிடும்.” (08:46) 

    எனதை இஸ்லாமிய ெமூகத்தின் ததால்ைிக்கும் 
இழ ிவுக்கும் காரை ம் அைர்கள ின்  உட்பூெலும் , 
பிளவும், ஒற்றுவமயின்வமயும்தான் என்பது இத்திரு 
ைெனத்தில் இருந்து கதளிைாகிறது . ஆவகயால் 
முஸ்லிம் ெமூகம் தங்களின் கண்ைியத்வத மீண்டும் 
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கபற்று தவல நிமிர்ந்து இருக்க தைண்டுமாயின், 
அைர்கள் இஸ்லாமிய ஷரீஆைின்  ைழியின் பால் 
த ிரு ம் புை து ம் , த ங் க ள ின்  க ெ ா ந் த  ை ிரு ப் பு 
கைறுப்புக்கவள மறந்து அல்லாஹ் கூறும் ஒற்றுவம 
என்ற கயிற்வறப் பற்ற ிப் பிடித்துக் ககாள்ைதும் 
அை ெ ியம் . இ தவ ன  ை ழ ியுறு த்த ியும்  கதள ிவு 
படுத்தியும் உலக பிரெித்தி கபற்ற மாதமவத  ‘அப்துல் 
அஸீஸ் பின் அப்துல்லாஹ் பின் பாஸ்’ அைர்கள், 

إلسالمية الرشيعة حماسنها ا رة و و و يلها البرش رض إ   என் ற 
தவலப்பில் பிரெங்கம் ஒன்று நிகழ்த்தினார்கள் . 
அதவனதய அடிதயன் "இஸ்லாமிய ஷரீஆவும் அதன் 
அநுகூலங்களும், அதன் பால் மன ித இனத்தின் 
ததவையும்”  என்ற தவழப்பில் தமிழ ில் கமாழ ி 
கபயர்த்துள்தளன்.  இதன் மூலம் அடிதயனும் இதவன 
ைாெிக்கும் ைாெகர்களும் பயன்  கபற அல்லாஹ் 
அருள் புரிைானாக. 

    இதன் மூல ஆெிரியர்  அப்துல் அஸீஸ் பின் 
பாஸ் அைர்கள் ஸஊதி அதரபியாைின் ரியாத் நகரில் 
1910ம் ஆண்டு நைம்பர் மாதம் 13ம் திகதி பிறந்தார். 
அைர்களின் தந்வத அப்துல்லாஹ் என்பைராைார்.  
பாஸ் கிவளவயச் தெர்ந்த அைர், பிறக்கும் தபாது 
குருைராக பிறக்கைில்வல. அப்தபாது அைரின் பார்வை 
நன்றாகதை இருந்தன.  1927ம் ஆண்டு அைர் கண் 
ைியாதிக்கு இலக்கானார். பின்னர் 1931ம் ஆண்டு 
அைரது 20ைது ையதில்  அன்னாரின் பார்வை தமலும் 
தமாெம் அவைந்தது, அதனால் அைரின் இரண்டு 
கண்களும்  முற்றாகப் பார்வைவய இழந்தன. 
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    அைர் ெ ிறுைராக இருக்கும் தபாதத அைரின் 
தந்வ த  ை ப ாத் த ாக ி ை ிட் ை படிய ால்   த ாய ின் 
பராமரிப்பிதலதய அைர் ைளர்ந்து ைந்தார். அைர் 
தனது பருை ையவத அவையு மு ன்னதர அல் 
குர்ஆவன மனனமிட்ைார். பின்னர் ரியாத் நகரில் 
அப்தபாதிருந்த   ெில அறிஞர்களிைம் கல்ைிவயக் 
கற்றுத் ததர்ந்தார். ைியாபார  குடும்பப் பின்னைிவயக் 
ககாண்டிருந்த அைரும் ஒரு ைியாபாரியாகத் திகழ 
தைண்டுகமன அைரின் குடும்பத்தினர் ைிரும்பிய 
த ப ாத ிலு ம் , அ ை ர்  ஆ ய் வு த்  து வ ரவ ய யு ம் , 
கற்பித்தவலயுதம கைகுைாக ைிரும்பினார். பின்னர் 
ஷரீஆ துவறயிலும், கமாழியிலும் ததர்ச்ெி கபற்ற 
அ ை ர் , 1 9 3 1ம்  ஆ ண் டு  நீ த ிப த ிய ாக த்  க த ரிவு 
கெய்யப்பட்ைார். எனினும் அைர் ஆய்வுத் துவரயிலும் 
கற்பித்தலிலும் தீைிர ஆர்ைம் காட்டிைந்தார். இதன் 
பயனாக அந்த தமவத எழுதிய க ிரந்தங்களும், 
நூல்களும் ஏராளம். 

       தமலும் 1992ம் ஆண்டு தன்னுவைய ைபாத் 
ைவரயில் ஸஊதி அதரபியாைின் கபாது முப்தியாக 
கைவமயாற்றி ைந்தார். கஷய்க் அைர்கள் கபாதுைாக 
தன்னுவைய தநாய்கள் பற்றி யாரிைமும் முவறயிை 
மாட்ைார்கள். ஆனால் அைர்கள் ஒரு தபாதும் நீரிழிவு 
தநாயுக்தகா, இரத்த அழுத்தத்திற்தகா  இலக்கான 
தில்வல.  

     ஒரு தினம், ைியாழக்கிழவம பின்தனரம் இஷாத் 
கதாழுவகக்குப் பின்னர் மூச்சுத்திைரலுக்கு இலக்கான 
அை ர் மன் ன ர் வ பஸ ல்  மரு த்துை மவ ன ய ில் 
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தெர்க்கப்பட்ை ார் . ப ின்ன ர் அன்று  ஹ ிஜ்ரீ 1 4 2 0  
மு ஹ ர்ரம் மாதம் ப ிவ ற  28 கைள்ள ிக்க ிழவம  
அதிகாவல மூன்று மைியளைில்  மாரவைப்பினால் 
அங்கு  அைர் காலமானார். 

جعونرا ايله وانا هلل انا   மக்கா  முகர்ரமா மஸ்ஜித் 
அல்ஹராமில்,  ஜும்ஆத் கதாழுவகயின் பின்னர் 
ஜனாஸாத் கதாழுவக நைாத்தப்பட்ைது. பின்னர் அல் 
‘அ த்ல் ’ வமயை ாடிய ில்  அன்ன ார் நல்லைக்கம் 
கெய்யப்பட்ைார்.  ஜனாஸாத் கதாழுவகயில் ைரலாறு 
காைாத கபரும் கூட்ைத்தினர் கலந்து ககாண்ைனர். 
அல்லாஹ்  அன்னாரின் பிவழகவள மன்ன ித்து 
அ ை ரு க் கு  ஜ ன் ன து ல்  ப ிர் க த ௌ ஸ் வ ஸ 
நஸீ பாக்குைான ாக . தமலும் அன்னாரின்  இந்த 
பிரெங்கத்வத  கமாழ ிகபயர்த்த அடிதயனுக்கும், 
அதவன கைளியிை உதைிய ெகலருக்கும் அல்லாஹ் 
அருள் புரிைானாக.  

கமாழி கபயர்த்ததான் 

திக்குைல்வல இமாம் (ரஷாதீ_கபங்களூர்) 

10/05/2015 

 ****************************** 
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“இஸ்லாமிய ஷரீஆவும் அதன் அனுகூலங்களும் 
அதன்பால் மனித குலத்தின் ததவையும்” 

புகழ்   யாவும்  அல்லாஹ்வுக்தக  கொந்தம்.  
இறுதித்  தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அைர்களின் மீதும் 
அன்னாரின் கிவளயார், ததாழர்கள் மீதும் அல்லாஹ் 
ை ின்  கருவ ை யும் ொந்த ியு ம்  உண் ைாை தாக ! 
உண் வமவய எடுத்துக் கூறவும் , பிரெங்கத்த ில் 
கபாதிந்துள்ள அனுகூலங்கவளயும், பயன்கவளயும் 
கதளிவுபடுத்தவும் அது பற்றி ெற்று ைிளக்கமாகப் 
தபெவும் அறிவு ொர் கொற்கபாழிவுகள் நல்லததார் 
ஊைகமாகும். எனதை எனது இந்த கொற்கபாழிவு. 

 رش إيلهاالرشيعة اإلسالمية وحماسنها ورضورة الب

இஸ்லாமிய ஷரீஆவும் அதன் அனுகூலங்களும் 
அ தன் பால்  ம ன ிதன ின்  அ ை ெ ிய மு ம் ” என் ற 
தவலப்வபத் தாங்கி ைருகிறது. இதன் முக்கியதமா, 
ஒழிவு மவறவு இல்லாதது. தமலும் இஸ்லாமிய 
ஷரீஆ என்றால் யாது? அதன் மூலம் கிவைக்கும் 
அனுகூலங்களும், பயன்களும் என்ன? மனிதனின் 
அதன் மீதான அைெியம் யாது? என்ற ைிையங்கள் 
குறித்து ஆய்வு கெய்ைதும் அது பற்றி மக்களுக்குத் 
கதளிவு படுத்துைதும் மிகவும் அைெியமான ததார் 
ை ிையமாகும் . எனதைதான்  இதவனகயல்லாம் 
கருத்திற் ககாண்டு இந்தத் தவலயங்கத்திவன நான் 
கதரிவு கெய்துள்தளன். எனது இந்த பிரெங்கமானது 
இரண்டு பகுதிகவளக் ககாண்ைது என்பவத எனது 
தொதரர்கள் புரிந்து ககாள்ைார்கள்.  
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          ஒன்று இஸ்லாமிய ஷரீஆவையும் அதன் 
அநுகூ ல ங்கவ ளயும்  பற்ற ியது . இ ரண் ைாை து 
அதன்பால் மனிதனின் ததவை என்ன என்பவதப் 
பற்றியது. இன்ஷா அல்லாஹ் இவ்ைிரு பகுதிகவளய 
பற்றியும் நான் தபெவுள்தளன்.  

முதலாைது பகுதி:_ 

      இதில் இஸ்லாமிய ஷரீஆவுைனும், அதன் 
மூலம் கிவைக்கும் பயன்களுைனும் ெம்பந்தப்பட்ை 
ைிையங்கள் அைங்குகின்றன.  

     நூஹ்  (அவல ) மு தல்  மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) 
ைவரயிலான ெகல ரஸுல்மார்களுக்கும் ‘தீனுல் 
இஸ் லாம் ’ என் ற ம ார்க்கத்வ ததய  அல்ல ாஹ் 
ைழங்க ின ான் . அை ர்கள் யாைரும் அதவனதய 
பிரச்ொரம் கெய்தும் ைந்தனர். இதவனப் கபாதுைாக 
மு ஸ் ல ிம் க ளு ம்  ம ற் று ம்  க ை ந் த  க ா ல 
ெ ம ா ச் ெ ா ர ங் க வ ள  ஓ ரள த ை னு ம்  அ ற ிந் து 
ககாண்ைைர்களும் அறிைார்கள். நமது பிதா ஆதம் 
(அவல) அைர்களும், அைர்கவளத் கதாைர்ந்து ைந்த 
மக்களும் பல நூற்றாண்டு காலமாக இஸ்லாமிய 
மார்க்கத்தின் பிரகாரதம ைாழ்ந்து ைந்தனர். எனினும் 
நூஹ் (அவல) அைர்களின் காலத்திதலதய ‘ஷிர்க் - 
இவை வைத்தல் தவல தூக்க ஆரம்பித்தது.   

மு த ல ில்  தூ ய  இ ஸ் ல ாம ிய  ம ா ர் க் க த் த ின் 
அடிப்பவையில் ைாழ்ந்து ைந்த அைர்கள் காலப் 
தபாக்கில் ைாத், ஸுைாஃ, யகூஸ், யஊக், நஸ்ரு 
என்ற நல்லடியார்கவள நிவனவு கூர்ந்து அைர்கவள 
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ைை ங்க ஆ ரம்பித்தனர். இவ்ைாறு அைர்கள ின் 
மத்தியில் ‘ஷிர்க்’ எனும் இவை வைத்தல் பரைியது 
எ ன  இ ப் னு  அ ப் ப ா ஸ்  (ர ழ ி)  அ ை ர் க ள் 
கு ற ிப் ப ிட் டு ள் ள ா ர் க ள் . எ ன த ை  அ ந் த 
ெமுதாயத்தினருக்கு ைழிகாட்டும் முகமாக நூஹ் 
(அவல ) அைர்கவள தனது தூதராக அல்லாஹ் 
அனுப்பினான். இதன் பிரகாரம் அைர் இந்த உலகுக்கு 
அ னு ப்பப்பட்ை  மு தல ாை து  இ வ றத் தூ தராக 
ைிளங்குகிறார். இதவன ஸஹீஹான ஹதீஸ்கள் 
உறுதி கெய்கின்றன. தமலும் முதல் நபி கதாைக்கம் 
இறுதி நபி ைவரயிலான ெகல நபிமார்களுக்கும் 
இஸ் ல ாம்  என் ற  ம ார்க்கத்வ ததய  அல்ல ாஹ் 
ைழங்கினான் என்பவத பின்ைரும் இவற ைெனங்கள் 
கதளிவுபடுத்துகின்றன. 

ِّْيَن عِّنَْد اهللِّ اإلسالم     (91:ال عمران)إنَّ الد

   “நிச்ெயமாக அல்லாஹ்ைிைத்தில் (அங்கீகரிக்கப் 
பட்ை) மார்க்கம் இஸ்லாம் தான்.” (3:19)  

      இந்த ைெனத்தின் மூலம், தான் அங்கீகரித்த 
மார்க்கம் இஸ்லாம் ஒன்று தான் என்பவத அல்லாஹ் 
கதளிவுபடுத்தியுள்ளான். தமலும்,  

َن  َرةِّ مِّ نُْه َوُهَو ِفِّ اآلخِّ ْيًنا َفلَْو ُيْقَبُل مِّ َوَمْن يَبَْتغ َغْْيَ االسالم دِّ
ِّيْنَ   (   58:ال عمران) .اخَلاِسِّ

   “இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்வத எைதரனும் 
ைிரும்பினால் நிச்ெயமாக அைனிைமிருந்து அது 
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அங்கீதரிக்கப்பட்ை மாட்ைாது. மறுவமயில் அைர் 
நஷ்ைமவைந்தைராகதை இருப்பார்.” (3:85)  

     இஸ்லாம் என்ற ைழி நீங்கலாக ஏவனய ைழிகள் 
யாவும் அவைக்கப்பட்டுள்ளன. எனதை இஸ்லாம் 
மார்க்கம் என்ற ைழி மூலம் ைந்தவததய அல்லாஹ் 
ஏற்றுக் ககாள்ைான். ஏவனய ைழிகளினூைாக ைந்த 
எதவனயும் அைன் ஏற்றுக் ககாள்ள மாட்ைான் 
என்பவத இத்த ிரு  ைெனம் ம ிகவும் கதள ிை ாக 
எடுத்துக் காட்டுகிறது. தமலும்,  

 ْ ْعَمِتِّ نِّ َعلَيُْكْم  ْتَمْمُت  َوَا ْيَنُكْم  دِّ َلُكْم  ْكَملُْت  َا َم  يَلْو ا
يُْت لَُكُم االْساَلَم دِّْيًنا  (  3)املائدة: َورَضِّ

“இன்வறய தினம் நான் உங்களுக்கு உங்களுவைய 
மார்க்கத்வத முழுவமயாக்கி வைத்து என்னுவைய 
அருவளயும் உங்கள் மீது முழுவமயாக்கி வைத்து 
ைிட்தைன்.” (5:3)  

       அ ல் ல ாஹ்  தன்  ம ார்க்கத்வ தயும் , தன் 
அ ரு வ ள யு ம்  இ ந் த  ெ மு த ா ய த் த ின ரு க் கு 
பூரைப்படுத்திக் ககாடுத்தது மாத்திரமன்றி இஸ்லாம் 
என் ற  ம ார்க் க ம்  ஒ ன் வ ற தய  த ான்  ஏ ற் று க் 
ககாண்டுள்ளதாகவும் இந்த ைெனத்தின் மூலம் 
கதள ிவுபடுத்துகிறான் . தமலும் இஸ்லாம் என்ற 
மார்க்கதம ெகல நபிமார்கள ினதும் மார்க்கமாக 
இரு ந்தது . அவ்ை ாதற  மு ஹ ம்மத் நப ி (ஸ ல் ) 
அைர்களினதும் அன்னாரின் ெமுதாயத்தினரதும் 
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மார்க்கம் இஸ்லாம் தான் என்பவதயும் இத்திரு 
ைெனம் கதளிவுபடுத்துகிறது. தமலும்,  

َع َلُكْم مَِّن  ِّيَلَْك َوَما ََشَ ِّي اَوَْحيَْنا ا ِّهِّ نُوًحا َواَّلَّ ِّيْنِّ َما َوَّصَّ ب الد
ُقوا  ْيَن َواَل َتَتَفرَّ ِّ يََْس اَْن اَقِّيُْموا الد ِّبَْراهِّيَْم َوُموََس َوعِّ ِّهِّ ا يَْنا ب َوصَّ

يْهِّ  هِّ َمْن  .فِّ يَلْ ْ اِّ َتِبِّ ََيْ هلُل  هِّ ا يَلْ ُعوُهْم اِّ َما َتْد كِّْْيَ  لََعَ الُمْْشِّ َكُُب 
ِّيُْب    ِّيَلْهِّ َمْن يُن ْي ا  (33:الشورى)يََشاُء َوَيْهدِّ

  “நூஹ் வுக்கு எதவன அைன் உபததெித்தாதனா 
அ த வ ன யு ம் , த ம லு ம்  ம ா ர்க் க த் வ த  ந ிவ ல 
ந ிறு த் து ங் க ள் . அ த ில்  ப ிரி ை ிவ ன  க ெ ய் து 
ககாள்ளாதீர்கள் என்று ைஹியின் மூலம் உங்களுக்கு 
அறிைித்தவதயும் மற்றும் எதவன இப்ராஹமீ், மூஸா, 
ஈஸ ா என்தபாருக்கு  அைன்  உபததெ ித்தாதன ா 
அதவனயுதம உங்களுக்கு அைன் மார்க்கமாக்கி 
யிருக்கிறான். ஆகதை எதன் பக்கம் முஷ்ரிக்குகவள- 
இவை வைப்பைர்கவள நீங்கள் அவழக்கின்றரீ்கதளா 
அது அைர்களுக்கு கபரும் பளுைாக ததான்றும். 
அல்லாஹ், தான் ைிரும்பியைர்கவள ததர்ந்கதடுத்துக் 
க க ாள் க ிற ான் . த ம லு ம்  அ ை வ ன  த ந ா க் க ி 
ைருபைர்களுக்தக தன்னிைம் ைரும் ைழிவயயும் 
அைன் அறிைிக்கிறான்.” (42:13)  

      இந்த ைெனத்தின் மூலம் நூஹ்வுக்கு எதவன 
அல்லாஹ் உபததெித்தாதனா அதுவும், முஹம்மத் 
(ஸல்) அைர்களுக்கு எதவன ைஹ ிய ின் மூலம் 
அறிைித்தாதனா, அதுவும் தான் இந்த உம்மத்தினருக் 
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குரிய மார்க்கமாகும் என்பவத அல்லாஹ் எடுத்துக் 
காட்டியுள்ளான்.  

        எனதை மார்க்க ைிையத்தில் பிரிைிவனவய 
ஏற்படுத்தாமல் இஸ்லாமிய மார்க்கத்வத நிவல 
நிறுத்தி அதில் இஸ் திரமாக இருக்கும் படியாக 
நூஹ்வுக்கு அல்லாஹ் உபததெம் கெய்தான். ஆகதை 
முஹம்மத் (ஸல்) அைர்களின் ெமூகத்தினருக்கும் 
அதுதை மார்க்கமாக ஆக்கப்பட்ைது . ஆவகயால் 
அைர்களும் இந்த ை ிையத்தில் பிரிை ிவனகவள 
ஏற்படுத்தாமல் அந்த ைிையத்தில் இஸ்திரமாக இருக்க 
தைண்டுகமன முஹ ம்மத் (ஸல் ) அைர்களுக்கு 
அல்லாஹ்  ைஹ ியின் மூலம் அறிை ித்துள்ளான் 
என்பது இந்த ைெனத்தின் மூலம் கதளிைாகின்றது. 
இ த வ ன  ப ின் ை ரு ம்  ை ெ ன ங் க ள்  த ம லு ம் 
கதளிவுபடுத்துகின்றன.  

َبْلِّ اهللِّ ََجِّيًْعا َواَل َتَفرَّقُوا  ُموا ِبِّ  (  903:ال عمران)َواْعَتصِّ

  “தமலும் நீங்கள் அவனைரும் ஒன்று தெர்ந்து 
அல்லாஹ்வுவைய (தைதம் என்னும்) கயிற்வறப் 
பலமாகப் பற்றிப் பிடித்துக் ககாள்ளுங்கள் பிரிந்து 
ைிைாதீர்கள்.” (3:109)  

ُهْم  َء َجا َما  َبْعدِّ  ْن  مِّ ْخَتلَُفوا  َوا ُقوا  َتَفرَّ ْيَن  ِّ َّلَّ ََك َتُكوُنوا  اَل  َو
َِّناُت   ( 908:ال عمران)ابلَيد
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       “எைர்கள் தங்களிைம் கதளிைான ைெனங்கள் 
ைந்த பின்னரும் தங்களுக்குள் தைறுபட்டு பிரிந்து 
தபானார்கதளா அைர்கவளப் தபால் நீங்களும் ஆகிைிை 
தைண்ைாம். (3:105)  

          முந்திய நபிமார்களுக்கு எதவன அல்லாஹ் 
ம ார்க்கம ாக்க ின ாதன ா அ தவ ன தய   நம க்கும் 
ம ா ர் க் க ம ா க் க ியு ள் ள ான்   எ ன் பவ த   இ ந் த 
ைெனங்களின் மூலம் அறிவுறுத்தும் அல்லாஹ் 
அதவன  தமலும் கதளிவு படுத்துகிறான். 

ِّيْنِّ َما َوَّصَّ  َع َلُكْم مَِّن الد ِّيَلَْك َوَما ََشَ ِّهِّ نُوًحا َواَّلِّي اَوَْحيَْنا ا  ب
ُقوا  ْيَن َواَل َتَتَفرَّ ِّ يََْس اَْن اَقِّيُْموا الد ِّبَْراهِّيَْم َوُموََس َوعِّ ِّهِّ ا يَْنا ب َوصَّ

 ( 93:الشورى) .فِّيْهِّ 

        “நூஹ்வுக்கு எதவன அைன் உபததெித்தாதனா 
அ த வ ன யு ம் , த ம லு ம்  ம ா ர்க் க த் வ த  ந ிவ ல 
ந ிறு த் து ங் க ள் . அ த ில்  ப ிரி ை ிவ ன  க ெ ய் து 
ககாள்ளாதீர்கள். என்று ைஹியின் மூலம் உங்களுக்கு 
அறிைித்தவதயும் மற்றும் எதவன இப்ராஹமீ், மூஸா, 
ஈஸ ா என்தபாருக்கு  அைன்  உபததெ ித்தாதன ா 
அதவனயும் உங்களுக்கு அைன் மார்க்கமாக்க ி 
இருக்கிறான்.” (42:13)  

اِّ   يَْم  هِّ ْبَرا اِّ لَّةِّ  مِّ َعْن  َغُب  َيْر َمْن  َلَقدِّ َو َو َنْفَسُه  َمْن َسفَِّه  الَّ 
ِّْْيَ  َرةِّ لَمِّنِّ الَصاِلِّ نَْيا َوإنَُّه ِفِّ اآلخِّ  ( 930:ابلقرة) .اْصَتَفيَْناهُ ِفِّ الُّ
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                 தன்வனத் தாதன மூைனாக்கிக் ககாண்ை 
ைவனத் தை ிர இப்ராஹீமு வைய மார்க்கத்வத 
புறக்கைித்தைன் யார்? நிச்ெயமாக நாம் அைவர இந்த 
உலகில் ததர்ந்கதடுத்ததாம். மறுவமயிலும் நிச்ெயமாக 
அைர் நல்லடியார்களில் இருப்பார்.” (2:130)  

ِّذْ قَاَل ََلُ َربُُّه اَْسلِّمْ  ِّ الَعالَمِّْْيَ  .ا َِّربد  (  939:ابلقرة)قَاَل اَْسلَْمُت ل

      “இப்ராஹீ வம அைருவைய இவறைன் நீ 
ைழிபடு, எனக் கூறிய ெமயத்தில் அைர் அகிலத்தாரின் 
இவறைனுக்கு நான் ைழிப்பட்தைன் எனக் கூறினார்.” 
(2:131)  

َّ إنَّ اهلَل اْصَطََف َلُكُم  ِّبَْراهِّيُْم بَنِّيْهِّ َوَيْعُقوُب يَا بَِنِّ َوَوَّصَّ بِّها ا
ِّالَّ َواَنُْتْم ُمْسلُِّمونَ  ِّْيَن فَاَل َتُموُتنَّ ا  (  931:ابلقرة) .الد

        “அவ்ைாதற இப்ராஹீமு ம் தன்னு வைய 
ெந்தத ிகளு க்கு  உ பததெ ித்த ார் . ய ஃகூ பும் , என் 
ெ ந் த த ிக த ள ! உ ங் க ளு க் க ா க  அ ல் ல ா ஹ் 
இம்மார்க்கத்வததய ததர்ந்கதடுத்தி ருக்கின்றான். 
ஆதலால் உண்வமயான முஸ்லிம்களாக அன்றி 
இறந்து ைிை தைண்ைாம்.” என்று உபததெித்தார். (2:132)  

      இத்திரு ைெனத்தின் மூலம் இப்ராஹமீ் (அவல) 
அைர்களும், யஃகூப் (அவல ) அைர்களும் தமது 
பிள்வள களுக்கும், பரம்பவரயினருக்கும் இஸ்லாம் 
மார்க்கத்வததய தபாத ித்து  ைந்தன ர், என்பவத 
அல்லாஹ் கதளிவு படுத்துகிறான். தமலும் இதுதை 
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நூஹ், மூஸா (அவல) ஆகிதயாரினதும் மற்றும் 
பல்கீஸ் மகா ராைியினதும் நிவலப்பாைாக இருந்தது. 
இதவன பின்ைரும் ைெனங்கள் கதளிவுபடுத்துகின்றன. 
மு த ல ில்  நூ ஹ்  (அ வ ல ) அ ை ர் க ள ின் 
ைாக்குமூலத்வதக் கைனிப்தபாம்.  

مِّرُْت اَْن اَُكوَن مَِّن الُمْسلِّمِّْْيَ 
ُ
 (  21:يونس) .َوأ

   “நான் அைனுக்கு முற்றிலும் ைழிப்பட்டு நைக்கும் 
படியாக கட்ைவளயிைப்பட்டுள்தளன்.” (10:72)  

        அ டு த்து  மூ ஸ ா (அ வ ல ) அ ை ர்கள ின் 
கூற்வறக் கைனிப்தபாம்.  

ُمْسلِّمِّْْيَ  ُكنُْتْم  ْن  وا اِّ ُ َّكَّ َفَعلَيْهِّ َتَو هللِّ  ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِّا ْن  َقْومِّ اِّ  .َيا 
 ( 58:يونس)

   “என்னுவைய மக்கதள! நீங்கள் அல்லாஹ்வை 
நம்பிக்வகக் ககாண்டு உண்வமயாகதை நீங்கள் 
அைனுக்கு முற்றிலும் ைழிப்படுகின்றைர்களாகவும் 
இருந்தால் அைவனதய நம்பி ை ிடுங்கள்.” என்று 
மூஸா (அவல) அைர்கள் கூறினார். (10:84)  

     இன ி பல் கீஸ்  ராை ிய ின்  ப ிரகைனத்வதப் 
பார்ப்தபாம்.  

 ِّ َربد هللِّ  َن  َمَع ُسلَيَْما َواَْسلَْمُت  َنْفَسِّ  َظلَْمُت  ّندِّ  ِّ إ بد َر َلْت  َقا
 ( 88:انلمل) .الَعالَمِّْْيَ 
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       “என் இவறைதன! நிச்ெயமாக நாதன எனக்குத் 
தீங் க ிவ ழத்து க் ககாண் டிருந்ததன் . (இ ப்தபாது ) 
உலகத்தாரின் இவறைனாகிய அல்லாஹ் வுக்கு 
ஸ ுவலமானு ைன்  நானு ம் மு ற்ற ிலு ம் கட்டுப் 
படுகிதறன்.” என்று (பலகீஸ்) கூறினார். (27:44)  

     எ ன த ை  ெ க ல  ந ப ிம ா ர் க ள ின து ம் , 
ரஸுல்மார்களினதும் மார்க்கம் உண்வமயான இந்த 
மார்க்கம்தான் என்பதும் இதவனத் தைிர்ந்த தைறு 
எந்த மார்க்கத்வதயும் அல்லாஹ் ஏற்றுக் ககாள்ள 
மாட்ைான் என்பதும், ஆவகயால் இந்த மார்க்கத்வத 
ந ிவ ல  ந ிறு த்து ம்  படி  தன்  தூ தரு க்கு  அ ை ன் 
கட்ைவளயிட்ைான் என்பதும் தமற்படி ைெனங்களின் 
மூலம் கதளிைாகிறது. எனதை அல்லாஹ் தன் ஆட்ெி 
நிர்ைாகத்திலும் கதாழிற்பாடுகளிலும் தனித்துைமான 
ைன் என ஏகத்துைப்படுத்துைது அைெியம். அவ்ைாதற 
அைவன ைழிப்படும் ைிையத்திலும் அைனுவைய 
திருநாமம், பண்புகள் ைிையத்திலும் அைன் ஏகன், 
அதிலும் அைனுக்கு இவை எதுவுமில்வல என்று 
ஏற்றுக் ககாள்ைதும் அைெியம். தமலும் அைனின் 
ஷரீஆ ெட்ைங்களுக்கு அடிபைிைதும் அைன் காட்டிய 
ைழியின் பக்கம் மக்கவள அவழப்பதும் அைெியம். 
அப்தபாகதல்லாம் அல்லாஹ்ைின் ஏகத்துைத்வத 
நிவல நிறுத்தும் அதத ெமயம், ப ிளவு பைாமல் 
ஒற்றுவமயுைன் கெயலாற்றுைதும் அைெியம். இதுதை 
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அைப்பவையும், யதார்த்தமு 
மாகும். நபிமார்களும் அைர்களின்  ெமூகங்களும் 
பின்பற்ற தைண்டுகமன அல்லாஹ்ைால் உத்தரைிைப் 
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பட்ை இந்த மார்க்கத்வததய நாமும் நிவல நிறுத்த 
தைண்டுகமன எமக்கு அல்லாஹ் உத்தரைிட்டுள்ளான். 
இதவன அல்லாஹ் ைின் இந்த ைெனம் உறுதிப் 
படுத்துகின்றது.  

ِّيْ   ( 93:الشورى)َن َواَل َتَفرَّقُوا اَْن اَقِّيُْموا الد

       “தீவன-மார்க்கத்வத நிவல நிறுத்தி ைாருங்கள். 
அதன் ைிையத்தில் பிரிந்து ைிைாதீர்கள்.” (42:13)  

       இஸ்லாமிய மார்க்கத்வத நிவல நிறுத்துதல் 
என் பதன்  தாத்பரியம ாைது , அ தவ ன   ஏற்று க் 
ககாள்ைதும், அதன் மீது இஸ்திரமாக இருப்தும் அதன் 
ைிையத்தில் கபாறுப்புைன் நைந்து ககாள்ைதும், மற்றும் 
அதவன பகிரங்கப்படுத்தி அதன் பால் அவழப்பு 
ைிடுப்பதுைன் அதன் ைிையத்தில் பிளவு பைாமல் 
கொல், கெயல் ொர்ந்த ெகல நைைடிக்வககவளயும் 
ஒற்றுவமயுைன் தமற்ககாள்ள தைண்டு கமன்பதத. 
இதன் மூலம்தான் முஸ்லிம் ெமூகத்தின் ைாக்கு 
ஒன்றுபட்ை ஒரு குரலாகவும் அைர்களின் அை ி 
ைலிவம மிக்கதாகவும் பரிைாமம் கபறும்.  

     அ ல் ல ாஹ் ை ின்  தூ த ர்கள்  ய ாை ரின து ம் 
நைைடிக்வககள் இப்படித்தான் இருந்தன. ஏகனனில் 
மார்க்க ைிைகாரத்தில் பிளவு பைக்கூைாகதன்பது 
அல்ல ாஹ் ை ின்  உ த்தரவு  . என தை  அை ர்கள்  
ஒ ற்று வ மயுைன்  ெகல  நைை டிக்வ ககவ ளயும் 
தமற்ககாண்ைனர். எனதை முஸ்ஸிம் ெமூகம் மார்க்க 
ை ிையத்த ில்   ப ிளவு பை ாமல்  ஒற்று வ மயுைன் 
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கெயல ாற்ற ி ை ந்தால் தான் , அை ர்கள ின்  பலம் 
அதிகரிக்கும். தமலும்  எதிரிகளிைமிருந்து தங்களின் 
உ ரி வ ம வ ய யு ம் , நீ த ிவ ய யு ம்  க ப ற் று க் 
க க ாள் ை த ற் கு ரி ய  ை ழ ியு ம்  ப ிற க் கு ம் . இ து 
நுண்ைறிவுள்ள எைரும் அறியாத ை ிையமல்ல. 
தமலும் மார்க்கத்வத நிவல நிறுத்தும் ைிையத்தில் 
மு ஸ் ல ிம்  ெமூ கம் ஐக்க ியத்துைனு ம் பரஸ் பர 
ஒத்துவழப்புைனும் ஒருைருக் ககாருைர் உபததெம் 
கெய்து , ஐக்கியமாக இருக்கின்ற ெக ைாழ்க்வக 
யிவனக் காணும் எதிரிகளுக்கு, முஸ்லிம்கவளப் 
பற்றியததார் அச்ெ உைர்வு உண்ைாக்கும். எனதை 
இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் எந்தகைாரு ெமூகமும் 
கைற்ற ிவயயும் கண் ை ியத்வதயும் அவைந்து 
ககாள்ைதற் குரிய இரகெியம் ெத்தியத்தின் மீதான 
உண் வமயான ஐக்க ியமு ம் ஒத்துவழப்பும்தான் 
என்பதில் ஐயப்பை தைண்டியதில்வல.  

          தமலு ம்  இ தன்  மூ ல ம்  இ ஸ் ல ாம ிய 
மார்கத்த்தில்  பிரதைெிக்கும் மக்கள ின்  கதாவக 
அதிகரிக்கும். தமலும் மார்க்க ைிையங்கவளயும், 
இஸ்லாத்தின் பக்கம் அவழக்கும் அவழப்பாளர் 
கவளயும் அைர்கள் கண் ை ியப்படுத்துைார்கள் . 
அத்துைன் எல்லாக் காலத்திற்கும் கபாருத்தமான 
மார்க்கம் ‘இஸ்லாம்’ மார்க்கம் தான் என்பவதயும் 
அதுதான் ெத்திய மார்க்கம் என்பவதயும் புரிந்து 
ககாள்ைார்கள் . தமலும் ஐக்க ியத்துைன் ைாழும் 
இஸ்லாமிய ெதகாதரர்கள்தான் பலம் ைாய்ந்தைர்கள். 
எனதை அைர்கள் தங்களின் ஒற்றுவமயின் பயனாக 
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கைற்றிகவள ஈட்ைக் கூடியைர்கள் என்பவதயும் 
அைர்கள் கதரிந்து ககாள்ைார்கள்.  

    என தை  நூ ஹ் , ஹ ூத் , ஸ ால ிஹ்  (அவல ) 
ஆகிதயாரினதும் அைர்கவளத் கதாைர்ந்து ைந்த ெகல 
நபிமார்களினதும் அகீதாவும்,மார்க்கமும் இஸ்லாம் 
ஒன்று தான். தமலும் அல்லாஹ்ைின் மீதும் அைனின் 
தூதரின் மீதும் ஈமான் ககாள்ைதுதான் இஸ்லாம் 
மார்க்கத்தின் அகீதா--- தகாட்பாைாகும். எனதை எல்லா 
ெமூகமும் தம்மிைம் அனுப்பட்ை ரஸுவல ஏற்றுக் 
ககாள்ைது தான், அைரைர்களுக்குரிய  இஸ்லாமிய 
மார்க்கமாகும். தமலும் அைர்களின் ஈமான் என்பது 
அைர்களின் நபிமார்தளின் தூவத ஏற்றுக் ககாள்ைதும் 
அ ல் ல ாஹ் வ ை  ஏக  இ வ றை ன்  என  ஏற்று க் 
ககாள்ைதும் அைர்களுக்கு ைழங்கப்பட்ை ஷரீஆ 
ெட்ைங்களுக்கு அடிபைிைதுைன் அந்த ைிையங்களில் 
ஒற்றுவமயுைன் கெயல்படுைதும்தான். கபாதுைாக 
எல்லா நபிமார்களினதும் மார்க்கம் இஸ்லாதம என்ற 
தபாத ிலும் அைர்களு க்கு ைழங்கப்பட்ை ஷரீஆ 
ெட்ைங்கள் தைறுபட்ைவையாகும். இதவன அல்லாஹ் 
இவ்ைாறு குறிப்பிடுகிறான்.  

َْعًة َومِّنَْهاًجا   85:لمائدةا) .لُُِّكْ َجَعلَْنا مِّنُْكْم َشِّ

    “உ ங் கள ில்  ஒ வ் கை ாரு  ை கு ப்ப ாரு க்கு ம் 
ஒவ்கைாரு  ெட்ைத்வதயும் ைழ ிவயயும் நாதம 
ஏற்படுத்திதனாம்.” (5:48)  
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     ஒ வ் க ை ாரு  ெ மூ க த் த ின து ம்  ெ ந் த ர் ப் ப 
சூழ்நிவலகளும், கபாருப்புகவள ஏற்றுக் ககாள்ளும் 
ைிையத்தில் அைர்களின் நிலைரங்களும், தநாக்கத்வத 
அவைைதிலுள்ள அைர்கள ின்  மனப்பாங்குகளும் 
மிகவும் ைித்தியாெமானவை. இவைதய ஒவ்கைாரு 
ெமூ கத்த ின தும்  ஷ ரீஆ -ெட்ைங்கள்  தைறு பைக் 
காரை மாக அவமந்தன . எல்லா காலத்த ிலு ம் , 
மக்களின் சூழ்நிவலகவளயும், ஆற்றவலயும் மற்றும் 
உண்வமவய ஏற்றுக் ககாள்ளும் அைர்களின் மதனா 
நிவலவமவயயும், ெிந்தவனவயயும், ஆற்றவலயும் 
அல்ல ாஹ் வ ையும் , உண் வ மவ யயும் ஏற்று க் 
க க ாள் ளு ம்  அ ை ர்கள ின்  ம தன ா ந ிவ ல ய ின் 
ைிஸ்தீரனத்வதயும், அல்லாஹ் ஒருைதன அறிைான். 
அவ்ைாதற அைர்களுக்குப் கபாருத்தமான ெட்ைங்கள் 
எவை என்பவதயும் அைன் ஒருைதன அறிைான். 
ஆகதை அதன் அடிப்பவையிதலதய அைர்களுக்குப் 
கபாருத்தமான ஷரீஆவை அைர்களின் நபிமார்களின் 
மூலம் அைர்களுக்கு அல்லாஹ் ைழங்கினான். இவை 
யாவும் அைனின் சூக்சும புத்திக்கும், அறிவுக்கும், 
அைனின் தயாளத் தன்வமக்கும் ஏற்ற ைவகயிதலதய 
நவைகபற்றன . உதாரை மாக   நூஹ்  (அவல ) 
அைர்களின் தூவத,  அைர்களின் ெமூகம் ஏற்றுக் 
ககாள்ைதில் இருந்த மனப்பாங்கும், மூஸா (அவல) 
அைர்களின் தூவத ஏற்றுக் ககாள்ைதில் அன்னாரின் 
ெமூ கத் த ிை ம ிரு ந்த  ம ன ப்ப ாங் கு ம்  ஒ ன் ற ாக 
இருக்கைில்வல. இவ்ைாறு மனித ெமுதாயங்களின் 
க ால  த ந ரங் க ள ிலு ம்  ம ன ப் ப ாங் கு க ள ிலு ம் 
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ெிந்தவனயிலும் கமாழியிலும் பழக்க ைழக்கங்களிலும் 
பாரிய ைித்தியாெங்கள் இருக்கின்றன.  

      எனதை தான் மனித குலத்திற்கு அல்லாஹ் 
தந்த அடிப்பவை ம ார்க்கம்  இஸ் லாம் ஒன்தற 
ஆயினும் அைனின் சூக்சும புத்திய ின் பிரகாரம் 
ஒவ்கைாரு ெமூகத்திற்கும் அைன் ைழங்கிய ஷரீஆ 
ெட்ைங்கள் பல தரப்பட்ைவையாகவும் ைித்தியாெமான 
வையாகவும் இருப்பவதக் காை  மு டிகின்றது . 
எவ்ைாராயினும் எல்லா ெமுதாயத்திற்கும் அல்லாஹ் 
ைழங்கி அடிப்பவைகள் கபாதுைானவை.  அல்லாஹ் 
ஒருைவனதய ைைங்குதல் தைண்டும், அைவன 
ஏகத்துைப் படுத்துதல் தைண்டும், அைனின் மீதும், 
அைனின் மலக்குகள், ரஸூல்மார்கள் மீதும், மற்றும் 
தைதங்கள், இறுதி நாள், ைிதி என்பைற்றின் மீதும் 
ஈ ம ான்  க க ாள் ள ல்  த ை ை டு ம் ,   த ம லு ம் 
மார்க்கத்திவன நிவல நிறுத்துைதுைன், ஒற்றுவம 
யுைன்  ஷரீஆைின் ெட்ைங்கவள அமுல்படுத்தி 
ைருதல் தைண்டும், அவ்ைாதற அல்லாஹ் ைின் 
தூதருக்குக் கட்டுப்பைல் தைண்டும்,  என்பவைதய 
அந்தப் கபாதுைான அடிப்பவை களாகும். இவை 
எல்லா நபிமார்களுக்கும் கபாதுைானவை. அைர்கள் 
யாைரும் மக்கவள அதன் பக்கதம அவழத்தனர். 
இவ்ைாறு அல்லாஹ்ைின் பால் அவழப்பு ைிடுத்த 
அைர்கள், அல்லாஹ்வை அவையும் ைழிவயயும் 
மற்றும் கதாழுவக, தநான்பு, மற்றுமுண்ைான ெகல  
ைழிபாடுகவளயும், அல்லாஹ் ஒருைனக்தக என்ற 
தூய எண்ைத்துைன்  நிவறதைற்ற தைண்டுகமனவும்,  
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மக்களுக்குத் கதளிவு படுத்தினர்.  இதவன பின் ைரும் 
ைெனங்கள் கதளிவு படுத்து கின்றன. 

اُغوَْت   ُِّبْوا الطَّ ٍة رَُّسْواًل اَنِّ اْعُبُداهللَّ َواْجَتن ِّ اُمَّ
 َوَلَقْد َبَعثْنا ِفِّ ُكد

 ( 33:انلحل)

   “ஒவ்கைாரு ைகுப்பினருக்கும் நிச்ெயமாக நாம் 
ஒரு தூதவர அனுப்பிய ிருக்கிதறாம். அல்லாஹ் 
ஒருைவனதய ைைங்குங்கள். வஷத்தான்களிலிருந்து 
நீங்கள் ைிலகிக் ககாள்ளுங்கள்.” என்று அத்தூதர்கள் 
தங்களின் ெமூகத்தினரிைம் கூறினார்கள். (16:36)  

ََِّلَ االَّ اَنَا  ِّيَلْهِّ اَنَُّه اَل ا ْن رَُّسوٍل االَّ نُوِحِّ ا ْن َقبْلَِّك مِّ َوَما اَرَْسلَْنا مِّ
 ( 18:األنبياء)فَاْعُبُذونِّ 

   “உங்களுக்கு முன்னர் நாம் தூதர்களுக்ககல்லாம் 
"நிச்ெயமாக என்வனத் தைிர தைறு இவறைனில்வல 
என்வனதய நீங்கள் ைைங்குங்கள்” என்று நாம் ைஹி 
அறிைிக்காமலுமில்வல. (21:25)  

ْكَمٍة ُثمَّ  ِّْْيَ لََما آتَيُْتُكْم مِّْن كَِّتاٍب َوحِّ ِّذْ اََخَذ اهلُل مِّيَْثاَق انلَّبِّيد َوا
نَُّه َقاَل َجاءَ  نُُْصُ ََلَ ُُنَّ بِّهِّ َو ْؤمِّ َِّما َمَعُكْم ََلُ د ٌق ل ِّ ُكْم َرُسوٌل ُمَصدد

ْى َقالُوا اَقَْرْرنَا َقاَل َفاْشَهُدوا  ِّْْصِّ َءاَقَْرْرُتْم َواََخْذُتْم لََعَ َذلُِّكْم ا
ْيَن  اهِّدِّ َِّن الشَّ  ( 59:ال عمران)َواَنَا َمَعُكْم مد
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    நபிமார்களிைம் அல்லாஹ் ைாக்குறுதி ைாங்கிய 
ெமயத்தில் (அைர்கவள தநாக்கி) “தைதத்வதயும், 
ஞானத்வதயும் நான் உங்களுக்கு ககாடுத்திருக் 
கின்தறன். இதற்குப் பின்னர் உங்களிைம் உள்ளவத 
உண்வமப்படுத்தும் ஒரு தூதர் உங்களிைம் ைந்தால் 
அைவர நீங்கள் உண்வமயாக நம்பிக்வக ககாண்டு 
நிச்ெயமாக அைருக்கு உதைி கெய்ய தைண்டும்.” 
(என்று கூறி) “இதவன நீங்கள் உறுதிப்படுத்தினரீ்களா? 
எ ன் னு வ ை ய  இ க் க ட் ை வ ள வ ய  எ டு த் து க் 
ககாண் டீர்களா?” என்று  தகட்ைதற்கு , அை ர்கள் 
“நாங்கள் (அதவன) அங்கீகரித்துக் ககாண்தைாம்.” 
என்தற கூறினார்கள். அப்தபாது (இவறைன் “இதற்கு) 
நீங்கள் ொட்ெியாய் இருங்கள். நானும் உங்களுைன் 
ொட்ெியாக இருக்கின்தறன்.” என்று கூறினான். (3:81)  

يَْل  ِّْسَماعِّ ِّبَْراهِّيَْم َوا ََِّل ا َل ا نْزِّ
ُ
ِّيَلَْنا َوَما أ َل ا ُقولُوا آَمنَّا بِّاهللِّ َوَما أنْزِّ

 َ يََْس َوَمآ اُْوِتِّ َ ُموََس َوعِّ ِّْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواألْسَباطِّ َوَما اُْوِتِّ َوا
بِّيُّْوَن مِّ  ََلُ ُمْسلِّمِّْيَ انلَّ ُن  ََنْ نُْهْم َو َحٍد مِّ ُق َبْْيَ اَ ِّ ِّهِّْم اَل ُنَفرد بد  .ْن رَّ

 ( 933:ابلقرة)

   “நீங் களு ம்  கூ று ங் கள் . அ ல் ல ாஹ் வ ை யும் 
எங்களு க்கு  அருளப்பட்ைவ தயும் , இ ப்ராஹீ ம் , 
இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக், யஃகூப் ஆகிதயார்களுக்கும் 
இைர்களுவைய ெந்ததிகளுக்கு இவறைனிைமிருந்து 
ககாடுக்கப்பட்டிருந்தவதயும், மற்வறய நபிமார்களுக்கு 
இவறைனிைமிருந்து ககாடுக்கப் பட்டிருந்த ைற்வறயும் 
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நாங்கள் நம்பிக்வக ககாள்கிதறாம். அைர்களிலிருந்து 
எைவரயும் நாம் பிரித்து ைிைமாட்தைாம். அன்றி 
அைனுக்தக நாங்கள் முற்றிலும் ைழிப்படுதைாம்.” 
(2:136)  

         தூ த ர் க ள்  ய ா ை ரு ம்  இ ந் த  ஒ த ர 
ம ார்க் கத்வ ததய  க க ாண் டு  ை ந்தன ர் என் பது 
இைற்றிலிருந்து அறிய முடிகின்றது. எனதை இந்த 
ைிையத்தில் நபிமார்களுக்கு மத்தியில் ைித்தியாெம் 
காைாது, இதன் மீது ைிசுைாெம் ககாள்ைதும் ஏற்றுக் 
ககாள்ைதும் நமது கைவமயாகும். இதவன அல்லாஹ் 
இவ்ைாறு தமலும் கதளிவுபடுத்துகிறான். 

ُكٌ آَمَن بِّاهللِّ  ُنوَن   ِّهِّ والُمؤمِّ َربد ْن  هِّ مِّ يَلْ َل اِّ نْزِّ
ُ
آَمَن الرَُّسوُل بَِّما أ

َوَقالُوا  ُسلِّهِّ  رُّ ْن  مِّ َحٍد  َبْْيَ اَ ُق  ِّ ُنَفرد اَل  ُرُسلِّهِّ  َو ُكَتبِّهِّ  َو َماَلئَِّكتِّهِّ  َو
ْْيُ  ِّيَلَْك الَمصِّ                                                                                                285:(رةابلق)َسمِّْعَنا َواََطْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا َوا

    “தூ த ர் த ம்  இ வ றை ன ிை ம ிரு ந்து  தம க்கு 
அ ரு ள ப் பட் ை வ த  க ம ய் ய ாக தை  நம் ப ிக்வ க 
ககாள்கின்றார். அவ்ைாதற மற்ற முஃமின்களும் 
அல்லாஹ்வையும் அைனுவைய மலக்கு கவளயும் 
அ ை னு வ ை ய  தூ த ர் க வ ள யு ம்  ந ம் ப ிக் வ க 
ககாள்கின்றனர். தை ிர அைனுவைய தூதர்களில் 
எைவரயும் நாங்கள் பிரித்து ைிைமாட்தைாம் என்றும் 
நாங்கள் கெைியுற்தறாம். நாங்கள் ைழிப்பட்தைாம். 
எங்கள் இவறைதன நாங்கள் உனது மன்னிப்வபக் 
தகாருகின்தறாம். உன்னிைதம தான் நாங்கள் தெர 
தைண்டியிருக்கிறது. (2:285)  
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     அடியார்களின் நிவலவமக்கும் ெமூகங்களின் 
கால தநரங்களுக்கும் ஏற்ற ைவகயில் தன் சூக்சும 
புத்த ிய ின்  பிரகாரம் அல்லாஹ்  நபிமார்களு க்கு 
ைழங்கியப ஷரீஆ -ெட்ைங்கள் ைித்தியாெமானவை 
யாகவும், பலதரப்பட்ைவையா கவும் இருக்கின்றன. 
எனதைதான் ஒரு ெமூகத்திற்கு கட்ைாயம் என்று 
கூறப்பட்ை ை ிையம் இன்கனாரு ெமூகத்திற்குக் 
கட்ைாய காரியமாக இருப்பதில்வல. அவ்ைாதற ஒரு 
ெமூகத்திற்கு ஹ ராம் எனக் கூறப்பட்ை ை ிையம் 
இன்கனாரு ெமூகத்திற்கு ஹராமானதாக இருப்ப 
தில்வல. இதுகைல்லாம் அல்லாஹ்ைின் தமலான 
ஹ ிக்ம ா—சூ க்சும  புத்த ிய ினதும் , அ ற ிை ினதும் , 
ைல்லவமயினதும் மற்றும் அைன ின் பரிபூரை 
உபகாரத்தினதும் அடிப்பவையிதலதய அவமந்துள்ளன.  

     இ வ் ை ாறு  த ான்  ெ ில  ஷ ரீஆ  ெட்ைங் கள் 
கடுவமயான வையாகவும், ெிரமமானவையாகவும் 
இருக்கின்றன.  

    ெில ெமயங்களில் ெில ெமூகத்தினரின் பாை 
காரியங்களும், மற்றும் அல்லாஹ்ைின் ெட்ைத்திற்கு 
எதிரான அைர்களின் துைிவும், அல்லாஹ்ைின் ஏைல் 
ைிலக்கல்கவள கபாருட்படுத்தாத அைர்களின் மதனா 
பாைமும், அைர்களுக்குச் ெட்ைங்கள் கடுவமயாக 
அவ மய  காரை ம ாக அவ மக ின் றன . இ தவ ன 
அல்ல ாஹ் ை ின்  இத்த ிரு  ை ென ங்கள்  கதள ிவு 
படுத்துகின்றன.  
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 ِّ َطيد َعلَيْهِّْم  ْمَنا  َحرَّ ْيَن َهاُدوا  ِّ َّلَّ َن ا لَّْت لَُهْم َفبُِّظلٍْم مِّ حِّ ٍت اُ َبا
َبوا َوَقْد ُنُهوا َعنُْه  ِّ هُِّم الرد ا  َواَْخذِّ هِّْم َعْن َسبِّيْلِّ اهللِّ َكثِّْْيً ِّ َوبَِّصدد
ِّلََْكفِّرِّيَْن مِّنُْهْم َعَذابًا  لِّ َواَْعَتْدنَا ل َواَْكلِّهِّْم اَْمَواَل انلَّاسِّ بِّابَلاطِّ

ًْما     (                         939,930:النساء)ايَلِّ

 யூதர்கள ின்  அ ந ிய ாயங்கள ின்  காரை மாகவும் 
அல்லாஹ்ைின் பாவதவய ைிட்டும் பலவர அைர்கள் 
தடு த்து க்  க க ாண் டிரு ந்ததன்  க ாரை ம ாகவு ம் 
அைர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தவைகள ில் 
நல் ல வ ை கவ ள  நாம்  அ ை ர்களு க்கு  ை ில க்க ி 
ைிட்தைாம்.(4:160)  

     “அைர்களுக்கு ைட்டி ை ிலக்கப்பட்டிருந்தும் 
அதவன ைாங்க ி ைந்தத ின ாலும் , மன ிதர்கள ின் 
கபாருள்கவள அைர்கள் நியாயம ின்றி ை ிழுங்கி 
ைந்ததினாலும்  அைர்கள ில்  நிராகரிக்கப்பட்ைைர் 
களு க்கு த்  து ன் புறு த்து ம்  தை தவ ன தய  ந ாம் 
தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிதறாம். (4:161)  

      யூதர்களு க்கு  நல்லவைகவள அல்லாஹ் 
ஹராமாக்கியதன் காரைம் அைர்களின் தமாெமான 
நைைடிக்வககதள என்பவத இத்திரு ைெனம் மிகவும் 
கதளிைாக எடுத்துக் காட்டுகிறது.  

     ஆனால் நமது தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அைர்கள் 
இறுதித் தூதராகவும் அைருக்கு ைழங்கப்பட்டிருக்கும் 
ெட்ைங்கள் மற்கறல்லா ெட்ைங்கவள ை ிைவும் 
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பூரைமானதாகவும் இறுதியானதாகவும், மற்றும் 
கியாமம் ைவரயிலும் அதுதை ெகல ெமுதாயத்தின 
ருக்குமான ெட்ைமாகவும் இருக்கின்ற படியால் மனு 
ஜின்களின் கபாதுத் தூதராகவுள்ள  முஹம்மத் (ஸல்) 
அ ை ர்களு க்கு  ை ழ ங் க ிய  ஷ ரீஆ -ெ ட் ை ங் கள் 
பூரைமாகவும், அடியார்களின் இம்வம மறுவமயின் 
நலன்களுக்கு மிகவும் கபாருத்தமானவை யாகவும் 
இருக்க தைண்டுகமன்பவத  அல்லாஹ்ைின் ஹிக்மா 
- சூக்சும புத்தி நாடியது. எனதை அதன் பிரகாரம் 
இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அைர்களுக்கு அந்த 
ஷ ரீஆவை அல்லாஹ்  ைழங்க ின ான் . தமலும் 
அல்லாஹ்ைின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) 

அைர்கதள என்பவத, அல்குர்ஆனும் மற்றும் تواتر م  
ஆன ஹதீஸ்கள் பலவும் ைழியுறுத்துகின்றன.  

ْن رَُّسوَل اهللِّ َوَخاَتَم  ْن رَِّجالُِّكْم َوَلكِّ ٌد اَبَا اََحٍد مِّ مَّ َما ََكَن ُُمَ
ِّْْيَ  ِّيد  (                                                                80:األحزاب) .انلَب

    “உங்கள ிலு ள்ள ஆ ண் கள ில்  ஒருைருக்கும் 
முஹம்மது தந்வதயாக இருக்கைில்வல. எனினும் 
அைர் அல்லாஹ் வுவைய தூதராகவும் நபிமார்களுக்கு 
முத்திவர யாகவும் இருக்கிறார்.” (33:40)  

       எனதை பாராட்டுக்குரிய அல்லாஹ் ை ின் 
அருளால் இதுதான்  இஸ் லாம ிய  மார்க்கத்த ின் 
அடிப்பவைகயன்பது யாைரும் ஏற்றுக் ககாண்ை 
ை ிையமாகும் . என தை  நப ி மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) 
அைர்களுக்குப் பின்னர் யாருக்காைது நுபுவ்ைத் -
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நபித்துைம் இருப்பதாக யாதரனும் ைாதிடுைானால்,  
அைன் அல்லாஹ்ைின் ைாக்வகப் கபாய்ப்படுத்திய 
ஒ ரு  க ாப ிர் , க ப ாய் ய ன் . ஆ வ கய ால்  அ ந்தத் 
தைறுக்காக அைன் பாைமன்னிப்புக் தகட்பது அைெியம் 
இல் வ ல கயன ில்  அ ல் ல ாஹ் ை ின்  ெட் ைத்வ த 
நிராகரித்த காபிர் என்ற அடிப்பவையில் , அைன் 
ெ ிவறச்தெதம் கெய்யப்பை தைண் டும் என்பதத 
முஸ்லிம்களின் ஏதகாபித்த முடிைாகும்.  

      எனதை அதரபியருக்கும் அதரபியல்லாததா 
ரு க்கு ம் , கை ள்வ ள  இன த்தை ரு க்கும்  கறு ப்பு 
இனத்தைருக்கும், மற்றும் மனித ெமூகத்திற்கும் ஜின் 
ெமூகத்திற்கும் என ெகலருக்குமான ஒரு கபாது 
நபியாக முஹம்மத் (ஸல்) அைர்கவள அல்லாஹ் 
ததர்ந்கதடுத்தான். ஆவகயால் அன்னல் நபி (ஸல்) 
அைர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்ைது முதல் இறுதி நாள் 
ைவரய ிலும் ெகல இனத்தைருக்கும் அைர்கதள 
ரஸுலாைார்கள். இதவன அல்லாஹ்ைின் ைாக்கு 
உறுதிப்படுத்துகிறது.  

ي ََلُ ُملُْك      ِّ يًْعا اَّلَّ ِّيَلُْكْم ََجِّ ِّّندِّ رَُسوُل اهللِّ ا َها انلَّاُس ا ُقْل يَااَيُّ
ُنوا بِّاهللِّ  َفآمِّ َوُيمِّيُْت  ِيِّ  ُُيْ ُهَو  الَّ  ََلَ اِّ اَل اِّ ألْرضِّ  َوا تِّ  َماوا السَّ

ُن بِّاهللِّ َوََّكَِّماتِّهِّ َواتَّ  ي يُْؤمِّ ِّ ّمدِّ اَّلَّ
ُ
دِّ األ ِّ انلَِّبِّ بُِّعوُه َلَعلَُّكْم َوَرُسوَلِّ

 (  985:األعراف) .َتْهَتُدونَ 

       நீங்கள் கூறுங்கள், “மனிதர்கதள! நிச்ெயமாக 
நான் உங்கள் அவனைருக்கும் அல்லாஹ்ைினால் 
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அனுப்பபட்ை ஒரு தூதர். ைானங்கள் பூமியின் ஆட்ெி 
அைனுக்குரியதத.  அைவனத் தைிர இவறைன் தைறு 
ஒருைரும ில்வ ல . அை தன  உய ிர்ப்ப ிக்க ிற ான் . 
ம ரை ிக்கு ம்  படி  க ெய் க ிற ான் . ஆ கதை  அ ந்த 
அ ல் ல ாஹ் வ ை யு ம்  எழு த ப்படி க் க  அ ற ிய ாத 
அைனுவைய இத்தூதவரயும் நம்பிக்வக ககாள்ைரீ் 
களாக! அைரும், அல்லாஹ்வையும் அைனுவைய 
ைெனங்கவளயும் நம்பிக்வக ககாள்கிறார். ஆகதை 
நீங்கள் தநரான  ைழ ிவய அவைய அைவ ரதய 
பினபற்றுங்கள்.” (7:158)  

     ரஸ ுல் (ஸ ல் ) அைர்கவளப் பின்பற்றுதல் , 
அைர்களின் மீது ைிசுைாெம் ககாள்ளுதல் எனும் 
ைிையத்துைன், தநர்ைழிவய அல்லாஹ் கதாைர்பு 
படுத்த ியுள்ள ான் . என தை  ரஸ ுல்  அை ர்கள ின் 
ைழிவயப் பின்பற்றாது தபானால் தநர்ைழிவயயும் 
ஈமாவனயும் அவைய தைறு எந்த ைழியும் இல்வல 
என்பது இதிலிருந்து கதளிைாகிறது.  

ِّْن ُكنُْتْم ُُتِّبُّوَن اهلَل َفاتَّبُِّعوِنِّ ُُيْبِّبُْكُم اهلُل َوَيْغفِّْر َلُكْم    ُقْل ا
 ( 39:ال عمران)ُذنُوَبُكْم 

    நீங் கள்  கூ று ங்கள் , “நீங் கள்  கமய்ய ாகதை 
அல்லாஹ்வை தநெிப்பைர்களாக இருந்தால் என்வனப் 
பின்பற்றுங்கள். உங்கவள அல்லாஹ் தநெிப்பான். 
உங்கள் பாைங்கவளயும் அைன் மன்னித்து ைிடுைான்.” 
(3:31)  
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    ரஸ ுல்  (ஸ ல் ) அ ை ர்க வ ள ப்  ப ின் ப ற் ற 
ை ில்வலகயனில் அல்லாஹ்ைின் தநெத்வதயும் 
அைனின் மன்னிப்வபயும் கபற முடியாது, என்பவத 
மக்களுக்கு அறிைித்து ைிடுமாறு நபியைர்களுக்கு 
அல்லாஹ்  இந்த ைெனத்த ின்  மூ லம் உத்தரவு 
ப ிறப்ப ித்துள்ளான் . தமலு ம் நப ியை ர்கள்  ெகல 
மக்களினதும் தூதர் என்பவத பின்ைரும் ைெனங்கள் 
ைழியுறுத்துகின்றன.  

يًرا  نَذِّ ا وَّ ْيًّ ِّلنَّاسِّ بَشِّ ِّالَّ ََكفًَّة لد  ( 15:السبأ)َوماَ اَرَْسلْناَك ا

           “நாம் உங்கவள எல்லா மன ிதர்களுக்குதம 
நற்கெய்தி கூருபைராகவும் அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்வக 
கெய்பைராகவும் அனுப்பி வைத்திருக்கின்தறாம்.(34:28) 

ْيًرا  ِّلْعالَمَِّْي َنذِّ َن ل ُكو َ يلِّ هِّ  َعبْدِّ لََع  َن  ْلُفْرقا َل ا ي َنَز ََّلِّ َرَك ا َتبا
 ( 09:الفرقان)

        ைிபரித்தறிைிக்கும் இவ்தைதத்வத தன் அடியார் 
மீது இறக்கியைன் மிக்க பாக்கியமுவையைன். இது 
உலகத்தார் அவனைவரயும் அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்வக 
கெய்ைதாக இருக்கின்றது. (25:01) 

    இவ்ைெனத்திலுல்ல 'العاملون' என்ற   கொல்லின் 

கபாருள் உலக மக்கள் என்பதாகும்.  இதன்படி நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அைர்கள் உலக மக்கள் யாைரினதும் 
நபி என்பவதயும், அன்னலாருக்கு அருளப்பட்டிருக்கும் 
புர்கான் தைதம் உலக மக்கள் அவனைவரயும் 
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எச்ெரிக்வக கெய்கிறது என்பவதயும் இவ்ைெனத்தின் 
மூலம் அல்லாஹ் பிரகைனப் படுத்தியுள்ளான். 

       “ஏவனய நபிமார்கள் யாைரும் குறிப்பாகத் 
தமது ெமூகத்தினருக்ககன்று அனுப்பப் பட்ைனர். 
நாதனா ெகல ெமூகத்தினருக்குமாகப் கபாதுைாக 
அனு ப்பப் பட்டுள்தளன் .” என்று ரஸ ூல் (ஸ ல் ) 
அ ை ர்கள்  கூ ற ின ார்கள் . என் று  ஜ ாப ிர்  (ரழ ி) 
அறிைித்துள்ளார்கள்.(புகாரி,முஸ்லிம்) 

   தமலும் “எைன் ைெம் என் ஆத்மா இருக்கின்றததா 
அைனின் மீது ஆவையாக இந்த ெமுதாயத்வதச் 
தெர்ந்த யூதனும், கிரிஸ்தைனும், நான் கொல்ைவதக் 
தகட்காமலும், எனக்குத் தரப்பட்டிருப்பவத ைிசுைாெம் 
ககாள்ளாமலும் இறந்து ைிடுனாகில் அைன் ஒரு 
நரகைாதிதான்” என்று நபியைர்கள் கூறினாரகள், என 
அ பூ  மூ ஸ ா அ ல் அ ஷ் அ ரீ  (ர ழ ி) அ ை ர்க ள் 
அறிைித்துள்ளார்கள்.  (ஸஹஹீ் முஸ்லிம்) 

        எனதை முஹம்மது (ஸல்) அைர்கள் மனு, 
ஜின் எனும் இரண்டு ெமூகத்தினதும் நபி என்பது 
உறுதி கெய்ப்பட்டு ைிட்ைது. எனதை அன்னாரின் 
அவழப்வப யூதன், கிரிஸ்தைன், அரபீ, அஜமீ என்ற 
பாகுபாடின்றி ெகல மனுக் குலமும் மற்றும் ஜின் 
இனமும் ஏற்றுக் ககாள்ைது கைவம. அதனால் 
அைனுக்கு மறு உலகில் நற்பாக்கியமும், பாை 
மன்னிப்பும் கிவைக்கும். எைன் அைரின் ைழிவய 
ை ிட்டும் ை ிலக ிக் ககாண் ைாதனா, அைனு க்குத் 
ததாழ்ைியும், கைவலயும், நரகமும்தான் கிவைக்கும். 



 

 

 
32 

இதவனதய அல்லாஹ் ைின் ைாக்குகள் கதள ிவு 
படுத்துகின்றன.  

لُْه َجنَّاتِّ ََتْرِّي مِّْن  عِّ اهللَّ َورَُسوََلُ يُْدخِّ ِّ َوَمْن يُطِّ ِّلَْك ُحُدوُد اهللَّ ت
ِّيَن فِّ  يْمُ َُتتِّها األنْهاُر َخالِّ َِّك الَْفوُز الَْعظِّ  (   93:النساء)يْها َوَذل

    இவை அல்லாஹ்ைின் ைரம்புகளாகும். எைர்கள் 
அல்லாஹ்வுக்கும் அைனுவைய தூதருக்கும் கீழ்படிந்து 
நை க் க ின் ற ார்க தள ா  அ ை ர்கவ ள  அ ல் ல ாஹ் 
சுைனபதிகளில் தெர்க்கின்றான். அதில் நீரருைிகள் 
கதாைர்ந்து ஓடிக் ககாண்டிருக்கும். அதிதலலதய 
அைர்கள் (என்கறன்றும்) தங்கிைிடுைார்கள். இதுதான் 
மகத்தான கபரும் கைற்றியாகும்.(04:13)        

ا فِّيْها  ً لُْه نَاًرا َخالِّ َّ َوَرُسوََلُ َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدخِّ ْعصِّ اهللَّ َوَمْن يَّ
   (98:النساء)َوََلُ عذاٌب ُمهِّْْيٌ 

எைன் அல்லாஹ்வுக்கும் அைனுவைய தூதருக்கும் 
மாறு கெய்து அைன் ஏற்படுத்திய ைரம்புகவளக் 
கைக்க ின் றாதன ா, அைவ ன  நரகத்த ில்  புகுத்த ி 
ைிடுைான். அதிதலதய அைன் (என்கறன்றும்) தங்கி  
ைிடுைான். இழிவு படுத்தும் தைதவனயும் அைனுக்கு 
உண்டு.(04:14) 

َعنُْه َفاْنتَ  ُكْم  ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنها ُقوا َوَما َءاَتا َهوا َواتَّ
يُْد الْعِّقابِّ  َ َشدِّ ِّنَّ اهللَّ َ ا  (                                              02:اِلْش)اهللَّ
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     “நம்முவைய தூதர் உங்களுக்குக் ககாடுத்தவத 
நீங்கள் எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள். அைர் எவத ைிட்டும் 
உங்கவளத் தடுத்தாதரா அவத ை ிட்டும் நீங்கள் 
ைிலகிக் ககாள்ளுங்கள். தமலும் நீங்கள் அல்லாஹ் 
வுக்குப் பயந்து நைந்து ககாள்ளுங்கள். நிச்ெயமாக 
அல்லாஹ் கடும் தண்ைவன தருபைன்.”(59:07)  

    தமலும்  “என் உம்மத்வதச் தெர்ந்த ெகலரும் 
சுை ர்க்கம்  புகுை ர்.  ஆ ன ால்  அ தனு ள் கெல்ல 
மறுத்தைவனத் தைிர,” என்று ரஸூல் (ஸல்) அைர்கள் 
கூறியதும், “அல்லாஹ்ைின் தூததர! சுைர்க்கம் கெல்ல 
மறுப்பைர்களும் இருக்கின்றார் களா?” என்று நபித் 
தத ாழ ர்கள்  ை ின ை ிய  தபாது , “எை ன்  என க்கு 
ைழிப்பட்ைாதனா அைன் சுைர்க்கம் கெல்ைான். எைன் 
எனக்கு மாறு கெய்தாதனா அைதன சுைர்க்கம் கெல்ல 
மறுத்தைன்” என்று நபியைர்கள் கூறினார்கள். 

     மு ஹ ம் ம து  (ஸ ல் ) அ ை ர்க ள ின்  தூ து 
எல்தலாருக்கும் கபாதுைானது, மற்றும் அன்னாதர 
இறு த ி நப ி என் பவ த இ ந்நப ி கம ாழ ி கதள ிவு 
படுத்துகின்றது. எனதை நபியைர்களின் ஷரீஆதை 
மற்கறல்லா ஷரீஆக்கவளயும் ைிை பரிபூரைமானது, 
அன்னாரின் உம்மத்தினதர மற்கறல்லா ெமூகங்கவள 
ைிைவும் தமலான ெமூகம் என்பது கதளிவு. இதவன 
அல்லாஹ்ைின் ைாக்குகள் கதளிவு படுத்துகின்றன: 

ِّلنَّاسِّ  ٍة اُْخرَِّجْت ل   990:)آل عمران)ُكنُْتْم َخْْيَ اُمًّ



 

 

 
34 

    “நீங்கள்தான் மனிதர்களில் ததான்றிய ைகுப்பார் 
களிகலல்லாம் மிக்க தமன்வமயான ைர்கள்.”(04:110) 

َواَ  ْيَنُكْم  دِّ َلُكْم  ْكَملُْت  َا َم  ْو يْلَ ْعَمِتِّ َا نِّ َعلَيُْكْم  ْتَمْمُت 
يُْت لَُكُم اإلِّْساَلَم دِّْيًناة  ( 03:المائدة) َورَضِّ

   “இன்வறய தினம் நான் உங்களுக்கு உங்களுவைய 
மார்க்கத்வத முழுவமயாகாக்கி வைத்து என்னுவைய 
அருவளயும் உங்கள் மீது முழுவமயாக்கி வைத்து 
ைிட்தைன். உங்களுவைய இஸ்லாம் மார்க்கத்வதப் 
பற்றியும் திருப்தியவைந்ததன்.”(05:03) 

      இந்த ைெனத்தின் மூலம் ஒருமுக்கியமான 
கெய்த ிவ ய  அல்ல ாஹ்  மு ன்  வைக்க ின் றான் . 
முஹ ம்மது (ஸ ல்) அைர்களுக்கு ைழங்கப்பட்ை 
மார்க்கம் மற்கறல்லா மார்க்கங்கவள ை ிைவும் 
ெம்பூரைமானது, என்பதத அந்த கெய்தியாகும். அதன் 
கபாருள் ஏவனய நபிமார்களுக்கு ைழங்கப்பட்ை 
மார்க்கம் யாவும் அவரகுவறயானவை என்பதல்ல. 
ம ாறாக  அை ர்கள ின்  மார்க்கம் அக்கால  ததெ 
ைர்த்தமானங்களுக்கு ஏற்ற ைவகயில் பரிபூரைமாக 
இ ரு ந்த  த ப ாத ிலு ம்  அ வ ை  எக்க ால த்த ிற் கு ம் 
கபாருத்தமாக இல்வல என்பதத இதன் கபாருள்.  

      ஆனால் நபி முஹம்மது (ஸல்) அைர்களுக்கு 
அல்லாஹ் ைழங்கிய புர்கான் தைததமா, எல்லா 
ைிதத்திலும் பூர்த்தியானது, எல்லா காலத்திற்கும் 
கபாருத்தமானது. தமலும் இதுதான் இறுதி நாள் 
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ைவ ரய ில்  ஏற்புவ ைய  ம ார்க்கம் , என்ற பாரிய 
கெய்திவய இத்திரு ைெனத்தின் மூலம் அல்லாஹ் 
பிரகைனப்படுத்தியுள்ளான். 

      இச்ெந்தர்ப்பத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் 
ஒருெில அநுகூலங்கவளயும் அதன் மகத்தான ெில 
இரகெிகவளயும் எடுத்துக் கூற ை ிரும்புகிதறன் . 
என ினும் அவைகள் பற்றி முழுவமயாக ஆய்வு 
கெய்ைகதன்பது இயலாத காரியம். இதவன கொற்ப 
ஞ ானமு வையைரும் அற ிை ர். ஏகனன ில்  இந்த 
தைதமானது முக்காலத்வதயும் பற்றி முற்றிலும் 
அறிந்த ெர்ை ஞானம் கபாருந்திய அல்லாஹ் தந்த 
மார்க்கமாகும். எனதை அதன் முழு ெிறப்புக்கவளயும் 
அைனன்றி தைறு எைர்தான் அறியக் கூடும்? எனினும் 
அதன் ஒருெில அநுகூலங்கவளயும் ெிறப்புக்கவளயும் 
குறிப்பிடுைது கல்ைிவயத் ததடும் ஒருைனுக்குப் 
தபாதுமானதாகும். இனி ஷரீஆவைப் பற்றி அல்லாஹ் 
கொல்ைவதக் கைைியுங்கள். 

ْيَن  ِّ ْمرِّ َفاتَّبِّْعها َوال َتتَّْع أْهَواَء اَّلَّ
َ
يَْعٍة مَِّن األ ُثمَّ َجَعلْناَك لََع ََشِّ

  (95:اجلاثية)الَيْعلَُمْوَن 

   " மார்க்கத்தின் ஒரு தநரான ைழியில்தான் நாம் 
உங்கவள ஆக்கியிருக்கின்தறாம். ஆகதை அதவனதய 
நீங்கள் பின்பற்றி நைப்பீராக. கல்ைி ஞானமற்ற இந்த 
மக்களின் ைிருப்பத்வத நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள்.(45:18) 
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ِّ َشيْئًّا  هللَّ َن ا مِّ َعنَْك  َيْغَنْوا  َلْن  ُهْم  نَّ َبْعُضُهْم .إ لِّمِّْْيَ  ا لظًّ نَّ ا إ َو
اُء َبْعٍض  ُّ الُْمتَّقِّْْيَ .أْويلِّ ُ َوِلِّ  ( 91:اجلاثية)َواهللَّ

                 ந ிச்ெயம ாக இை ர்கள்  அல்ல ாஹ் வுக்கு 
ைிதராதமாக உங்களுக்கு யாகதாரு உதைியும் கெய்து 
ைிை முடியாது. நிச்ெயமாக அநியாயக்காரர்களுள் 
ெிலர், ெிலருக்கு நண்பர்களாைர். அல்லாஹ்தைா, 
அச்ெமுவைய பரிசுத்தைான்களுக்கு நண்பன்.(45:19) 

      ரஸூல் (ஸல்) அைர்கவள ஒரு கதளிைான 
ை ழ ிய ில்  ஆ க்க ி வ ை த்து ல் ல தாகவு ம் , அ ந்த 
ைழ ிவயதய அைர்களும் , நாமு ம் ஏற்று  நைக்க 
தைண்டும் என்றும், அறியாத மக்களின் ைிருப்பத்தின் 
படி நாங்கள் கெயலாற்றக் கூைாகதன்றும்  இந்த 
ைெனங்களின் மூலம் அல்லாஹ் நமக்கு கட்ைவள 
யிடுகின்றான். அறியாத மக்கள் என்றால், அைர்கள் 
யார்? தைதம் கூறும் ெட்ைங்களுக்கு மாறு கெய்கின்ற 
அவனைருதம  அறியாதைர்கள். உண்வமவயப் புரிந்து 
ககாள்ளாதைர்களும் அைர்கதளதான்.  தமலும் இந்த 
ைெனத்தின் மூலம் ரஸூல் (ஸல்) அைர்களுக்கு 
அல்லாஹ்ைால் தநரடியாக உத்தரைிைப்பட்டுள்ள 
தபாதிலும் , இது ெகல மக்களுக்குமான கபாதுக் 
கட்ைவளயாகும். ஏகனனில் அல்லாஹ்ைின் கட்ைவள 
எதுவும் ரஸூல் அைர்களுக்ககன்று  பிரத்திதயகமாக 
எடுத்துக் காட்ைப்பைாத ைவர அது ெமூக மக்கள் 
அ வ ன ை ரு க்கு மு ரி ய  க ப ாது  ை ித ிய ா க த ை 
ககாள்ளப்டும். இதன் படி இந்த ைெனத்தின் மூலம் 
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நபியைர்களுக்கு ைிடுக்கப்பட்டுள்ள கட்ைவள நம் 
அவனைருக்கும் கபாதுைானதாகும். 

      தமலு ம்  அ வ ன த்த ின்  மீ து ம்  ை ல் ல வ ம 
யுள்ளைன் அல்லாஹ் ஒருைன்தான். ஆவகயால் 
நபியைர்களுக்கு அைன் தர ைிரம்பும் எந்தகைாரு 
கைற்றிவயயும், உதைிவயயும் யாராலும் தவை 
கெய்ய மு டியாது என்பவதயும் தமன்வம ம ிகு 
அல்லாஹ் இங்கு கதளிவு படுத்தியுள்ளான். 

      நப ியை ர்கவ ள ப் பாது காக்கு ம்  க பாரு ப்பு 
அல்லாஹ் வுவையது.  எனதை மக்களிைம் என்னதான் 
பைமும், பலமும், கெல்ைாக்கும் இருந்த தபாதிலும் 
அதவனக் ககாண்டு நபியைர்களுக்கு எந்த கைாரு 
தீங்வகயும் அைர்கள் கெய்து ைிை முடியாது. எனதை 
நப ியை ர்கள்  அந்த மக்கள ின்  பக்கம் ொரதை ா , 
அைர்களின் ைிருப்பத்திற்கு இனங்கிப் தபாகதைா 
தைண்டிய ததவையில்வல என்பவத தனது  நபிக்கு 
அல்லாஹ் இதன் மூலம் உைர்த்தியுள்ளான். எனதை 
உண்வமயான பாக்கியம், கைற்றி, பலம், கண்ைியம், 
அ வ ம த ி, ய ாை ற்வ றயு ம்  அ வ ைதல்  என் பன 
ஷரீஆவைப் பின்பற்றுதல், அதன் படி கெயற்படுதல், 
அ தன்  பால்  அ வ ழ த்தல் , ம ற்று ம்  அ தவ ன ப் 
பாதுகாத்தல் ஆகிய கருமங்களிதலதய  தங்கியுள்ளன, 
என்பவத எமக்குத் கதளிவு படுத்துைதத இந்த திரு 
ைெனங்களின் தநாக்கமாகும்.    

 பாதுகாப்பான இைத்வத தநாக்கிச்    " الرشيعة "    

கெல்லும் ‘ைழி ஷரீஆ’ எனப்படும். தமலும் தண்ைரீ் 
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ைாழ்ை ாதரமாக ை ிளங்குக ின்ற படியால்  அ ரபு 
கமாழியில் நீர் ைளமுல்ல இைத்திற்குச் கெல்லும் 
ை ழ ிவ ய யு ம்  ஷ ரீஆ  என் ப ர் . த ண் ை ீ ர்  ஓ ர் 
ைாழ்ைாதாரம் என்பவத அல்லாஹ்ைின் ைாக்கு உருதி 
கெய்கிறது. 

 (  30:األنبياء)وََجَعلْنا مَِّن الَْماءِّ ُكَّ َشيٍْئ َِحًّ أفَاَل يُْؤمُِّنوَن 

       “நீவ ரக்  க க ாண் டு  ஒ வ் கை ான் வ றயு ம் 
ைாழ்ந்திருக்கச் கெய்ததாம். இவதப் பார்த்ததனும் 
இ ந் ந ிர ா க ரி ப் ப ை ர் க ள்  ந ம் ப ிக் வ க  க க ாள் ள 
மாட்ைார்களா?” (21:30) 

     நபிமார்களின்  ஷரீஆவைப் பற்றிச் ெிந்திக்கும் 
ஒருைன் அவை யாவும் கதள ிைான  பாவதகள் 
என்பவதத் கதரிந்து ககாள்ைான். எனதை எைர்கள் 
அந்தப் பாவதகளின் மீது இஸ்திரமாக இருந்து, அதன் 
படி  ஒ ழு க ி ை ந்தன தரா , அ வ ை  அ ை ர்கவ ள ப் 
பாதுகாப்பும் பாக்கியமும் மிக்க இைத்தில் ககாண்டு 
தெர்த்திருக்கும். தமலும் இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் 
கண்ை ியமான ைாழக்வகவயயும் அைர்களுக்கு  
கபற்றுக் ககாடுத்திருக்கும். அதிலும் நமது தூதர் 
முஹம்மத் (ஸல்) அைர்களின் மார்க்கதமா, மிகவும் 
ெிறப்பானதும் பூர்த்தியானதுமான மார்க்கமாகும். 
அதில்  ெ ிக்கல்களும் கநருக்கடிகளும் இல்வல . 
ஏ க ன ன ில்  இ ந் த  ந ப ிவ ய யு ம்  அ ன் ன ாரி ன் 
ெமுதாயத்வதயும் ை ிட்டு ெகல ெிரமங்கவளயும் 
கநருக்கடிகவளயும்  அல்லாஹ் நீக்கி ை ிட்ைான். 
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எனதை  இத்தவகய தாராளமான  மார்க்கத்வ த 
நமக்களித்த அல்லாஹ்வுக்தக புகழ் யாவும் கொந்தம்.  

ْمَحة          بُِعْثُت بِااحَلنِْيِفيَِّة السَّ

  “தநரிய தாராளமான மார்க்கத்திவனக் ககாண்டு 
நான் அனுப்பப் பட்டுள்தளன்.” என்றும்,  

ْيَن أَحٌد اَّلَّ َغلََبُه   ْيَن يُْْسٌ َولَْن يَُشاَد َهَذا ادلِّ  إنَّ َهَذا ادلِّ
    இந்த மார்க்கமானது இலகுைானது. யாதரனும் 
அதவன கடுவமயாக்கிக் ககாள்ள நிவனத்தால் அது 
அைவன  ம ிவ கத்து  ை ிடும் .” என்றும் , மூ ஆ த் , 
அபூமூஸா (ரழ ி) என்தபாவர யமன் ததெத்துக்கு 
அனுப்பிய நபியைர்கள், அைர்களிைம் தமலும் 

َرا َوُتَطاوََِع َوَّلَ ََتَْتلَِفا    ا َوَّلَ َتَنفِّ َ ا َوبَِّشِّ ُ ا َوَّلَ ُتَعْسِّ َ   يَْسِّ
     “நீ ங் கள்  இ ரு ை ரு ம்  க ாரி ய த்வ த  இ ல கு 
படுத்துங்கள், ெிரமப்படுத்தாதீர்கள். மகிழ்ச்ெியூட்டுங் 
கள். கைறுப்பூட்ைாதீர்கள். நீங்கள் இருைரும் பரஸ்பரம் 
கட்டுப்பட்டு நைவுங்கள். முரண்பட்டுக் ககாள்ளாதீர்கள்” 
என்றும் நபியைர்கள் நைின்றார்கள்.  

       என தை  இ ந்த ம ார்க்கம ானது  மக்கள ின் 
இருதலாக ைாழ்வுக்கு ஏற்ற ைவகயில் இலகுவையும் 
ைாய்ப்புக் கவளயும் தரக் கூடியது. தமலும் இது 
அடியார்களின் நலன்களின் மீதும்’ உபகாரத்தின் மீதும் 
அக்கவற ககாண்ை  மாரக்கமாகும்.  
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       எனதை தமன்வம ம ிகு அல்லாஹ்  நமது 
நப ியும் , தவ லைருமாக ிய  மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) 
அைர்களிைம் அைெரமானதும், அைெரமில்லாததுமான 
ெகல  நலன்கவளயும் உள்ளைக்கிய பூரைமான இந்த 
மார்க்கத்வதக் ககாடுத்தனுப்பினான். இந்த மார்க்கத் 
தில் ெகல தீவமகவளயும் பற்றி எச்ெரிக்வக கெய்யக் 
கூ டிய  க ெய் த ிகளு ம் , இ ம்வ ம  ம று வ ம ய ின் 
பாக்கியத்வதயும் பாதுகாப்வபயும் அனுகூலமாக்கிக் 
ககாள்ளக் கூடிய ைழி ைவககவளயும் எடுத்துக் 
காட்டும் கெய்திகளும், மற்றும் அடியார்களுக்கு 
அைர்களின் இரட்ெகனின் கதாைர்புகவள ஏற்படுத்திக் 
ககாள்ளும் ஒழுங்கு முவறகளும் இருக்கின்றன.  

       உள்ளத்வத ெீர்திருத்தவும், அதன் மீது மக்கள் 
நிவலயாக இருக்கவும், நல்ல காரியங்கவளக் கட்டுப் 
பாட்டுைன் கெயற்படுத்தவும், அழ ிை ின் பாலும், 
தரக்குவறைான காரியங்கள ின்  பாலும் இட்டுச் 
கெல்லும் கருமங்கவளத் தைிர்த்துக் ககாள்ளவும்  
ைிசுைாெம் நிரம்பிய மனக் காட்டுப்பாடு அைெியம். 
அதற்குத் ததவையான  ம ிகவும் மு க்கியமான 
அ ம் ெங் கள்  மு ஹ ம் ம த்  (ஸ ல் ) அ ை ர்கள ின்   
பூரைமான இந்த ஷரீஆைில் உள்ளைக்கப் பட்டுள்ளன. 
என தை  மனவ தத் தூ ய்வ மப்படு த்தும்  இ ந்தக் 
கருமங்கவள கவைபிடித்து  ஒழுகுமாறு  தனது 
அடியார்களுக்கு, கண்ைியமான  இந்த தைதத்தின் 
மூலம் அல்லாஹ் கட்ைவளயிடுகின்றான். எனதை 
உளத்தூய்வம தான் மிகவும் முக்கியமான அடிப்பவை 
என்ற படியால் அது பற்றி நபியைர்களும் ஏராளமான 
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ஹதீஸ்களில் கதளிவு படுத்தியுள்ளார்கள். எனதை 
நல்ல அமல்கவளச் கெய்யுவும்  தீயகாரியங்கவள 
ைிட்டும் ைிலகவும்  ஈமானிய உளக் கட்டுப்பாடு 
அ ை ெ ிய ம் . ய ா ரி ை ம்  அ து  இ ல் வ ல த ய ா , 
அல்லாஹ்வுைனான அைனின் நிவல உறுதியாகவும் 
இஸ்திரமாகவும் இருக்காது.  

       ஆகதைதான் அல்லாஹ்ைின் மீது அச்ெம் 
ககாள்ளுதல், அைனின் மீது கைனம் கெலுத்துதல், 
அைனின் அன்வபயும் அருவளயும் எதிர்பார்த்தல் 
அை ன ின்  மீது  அ ன் பு வ ை த்து  அை ன ின்  மீது 
ந ம் ப ிக் வ க  வ ை த் த ல் .  ம ற் று ம்  ெ க ல 
காரியங்கவளயும் அைனுக்ககன்று உளத்தூய்வமயுைன் 
தமற்ககாள்ளல் ஆகிய ைிையங்கள் மீது ஆர்ைமூட்டும்  
ைெனங்கள் அல்குர்ஆனில் இறக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு 
அடியான் இதன் படி தன் கருமங்கவள கெய்து ைரும் 
தபாது, அல்லாஹ் அைனுக்கு பாை மன்னிப்வபயும், 
சுைர்க்கத்வதயும், மற்றும் தனது திருப்கபாருத்தத்வத 
யும் ைழங்கி அைவன கண்ைியப்படுத்துைான். அதற்கு 
அல்லாஹ் உத்தரைாதமளித்துள்ளான்.  இவ்ைாறு 
அடியானின் உள்ளம் இஸ்திரமாகவும் உறுதியாகவும் 
இருக்கும் தபாது தான்  அைன்  அல்ல ாஹ் ை ின் 
கட்ைவளகவள நிவறதைற்றவும் அைனின் தூதரின் 
ைழிகாட்ைவள மனப்பூர்ைமாக ஏற்றுக் ககாள்ளவும் 
தீைிரமவைைான். இது பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 
தபாது,  
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ْينَ  ِّ َّلَّ ا َن  َكبِّْْيٌ  إ ْجٌر  َوَا َمْغفَِّرٌة  َلُهْم  لَغيْبِّ  ا بِّ ُهْم  بَّ َر َن  َشْو ََيْ
 (  91:الملك)

      “நிச்ெயமாக எைர்கள் மவறைான ெமயத்திலும் 
தங்கள் இவறைனு க்குப் பயப்படுகின்றார்கதளா 
அைர்களுக்கு மன்னிப்பும் உண்டு.” (67:12)  

ِّهِّ َجنََّتانِّ    ( 83:الرمحن)َوَمْن َخاَف َمَقاَم َربد

  எைன் தன் இவறைனின் ெந்திப்வப பற்றி 
பயப்படு கின்றாதனா அைனுக்குச் சுைனபதியில் இரு 
தொவலகள் உண்டு.” (55:46)  

َِّص  ِّْيُن اخَلال ِّ الد َّ ِّْيَن ااََل هللِّ ُ الد  (  1,3:الزمر)فَاْعُبدِّ اهلَل ُُمْلًِّصا َلَّ

      “ஆகதை முற்றிலும் அல்லாஹ்வுக்கு ைழிப்பட்டு 
பரிசுத்த மனதுைன் அைவன ைைங்கி ைாருங்கள்.” 

(39:2)  

      “ப ரி சு த் த ம ான  ை ழ ிப ா டு  அ ல் ல ாஹ் 
ஒருைனுக்தக கொந்தமானது.” (39:3)  

اَل يُْْشِّْك  َو ا  ً ِلِّ َعَماًل َصا َفلَْيْعَمْل  ِّهِّ  بد َر َء  َقا لِّ َيْرُجوا  َن  ََك َفَمْن 
ِّهِّ اََحًدا  ِّعَِّبادِّةِّ َربد  (990:الكهف)ب

       “ஆகதை எைர் தன் இவறைவனச் ெந்திக்க 
ைிரும்புகிறாதரா அைர் நற்கெயல்கவள கெய்து தன் 
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இவறைனு க்கு , ஒருைவரயும் இவை யாக்காது 
ைைங்கி ைருைாராக!” (18:110)  

      இந்த ைெனங்கள் யாவும் ஹிஜ்ரத்துக்கு முன் 
அருளப்பட்ை மக்கீ ைெனங்களாகும். இைற்றின் மூலம் 
த ன க் கு  அ ஞ் ெ ி ந ை க் கு ம ா று ம்  த ன் வ ன 
தமன்வமபடுத்தி, தன் பக்கம் கைனம் கெலுத்தி 
ை ரு ம ாறு ம்  தன்  அ டி ய ார்கவ ள  அ ல் ல ாஹ் 
தூண்டுகிறான். தமலும் நற்கருமங்கவள அல்லாஹ் 
வுக்ககன்று உளத்தூய்வமயுைனும், அைனின் மீது 
பூரை ைிசுைாெத்துைனும், அைனின் தண்ைவனவயப் 
பய ந்து ம் , அ ை ன ின்  அ ரு வ ள  எத ிர்ப ார்த்து ம் 
தமற்ககாள்ள தைண்டுகமனவும் அல்லாஹ்  தன் 
அடியார்கவள ைழியுறுத்துகின்றான்.  

     தமலும், அல்லாஹ்ைின் இந்த ைெனங்களும் 
இங்கு கைனிக்கத்தக்கதாகும்.  

ْؤمِّنِّْْيَ   ِّْن ُكنُْتْم مُّ ُوا ا  (  13:المائدة)َولََعَ اهللِّ َفَتَوَّكَّ

    “நீங் கள்  நம்ப ிக்வ கயாளர்களாக இருந்தால் 
அல்லாஹ் வைதய நம்புங்கள்.” (5:23)  

بُّونَُه   َِّقْوٍم ُُيِّبُُّهْم َوُيحِّ ِتِّ اهلُل ب
ْ
 (  88:المائدة)فََسوَْف يَأ

    “தைறு மக்கவள அல்லாஹ் ககாண்டு ைருைான். 
அைன் அைர்கவள தநெிப்பான். அைர்களும் அைவன 
தநெிப்பார்கள்.“ (5:54)  
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هلُل َوَيغْ   بِّبُْكُم ا ُُيْ هلَل َفاتَّبُِّعوِنِّ  بُّوَن ا ُُتِّ ِّْن ُكنُْتْم  فِّْر َلُكْم ُقْل ا
 ( 39:ال عمران)ُذنُوَبُكْم 

    “நீங் கள்  கூ று ங்கள் . நீங் கள்  கமய்ய ாகதை 
அல்லாஹ்வை தநெிப்பைர்களாக இருந்தால் என்வனப் 
பின்பற்றுங்கள். உங்கவள அல்லாஹ் தநெிப்பான். 
உங்கள் பாைங்கவளயும் அைன் மன்னித்து ைிடுைான். 
அல்லாஹ் மிக அதிகம் மன்னிப்பைனும் நிகரற்ற 
அன்புவைதயானுமாக இருக்கிறான்.” (3:31)  

       அல்லாஹ்ைின் மீது அன்பு ககாண்டு அைனின் 
கண் ை ிய த்வ த  மன த ில்  இ ரு த்த ி  அ ை வ ன 
நம்புமாறும்,  ெகல கபாறுப்புக்கவளயும் அைனிைதம 
ஒப்பவைத்து ைிடுமாறும் இந்த ைெனங்களின் மூலம் 
அல்லாஹ்  தன் அடியார்கவள  தூண்டுகிறான் . 
ஏ க ன ன ில்  அ ல் ல ாஹ் வ ை யு ம்  அ ை ன ின் 
திருநாமங்கவளயும் பண்புகவளயும் மற்றும் அதன் 
தமன்வமவயயும் உரிய முவறயில் அறிந்து ககாண்ை 
ஒரு அடியான்தான் அல்லாஹ் வை பூரை மாக 
நம்புைான். தன்னுவைய காரியங்கவளயும் அைனிைம் 
ஒப்பவைப்பான்.  அவ்ைாதற அைனின் மீது நம்பிக்வக 
வைத்து   நற்  காரியங்கள ில்  தீை ிர ஈடுபாடும் 
ககாள்ைான். தமலும் அல்லாஹ்ைின் கட்ைவளகவள 
நிவறதைற்றவும் அைனின் ைிலக்கல்கவள தைிர்ந்து 
க க ாள் ள வு ம்  மு ய லு ை ான் . இ வ் ை ாறு  இ ந்த 
கைவ மகவ ள  அைன்  ந ிவ றதைற்று ை ான ாக ில்  
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அல்லாஹ்ைின் அன்பும் அைவனப் பற்றி பூரைமாக 
நம்புகின்ற மனநிவலயும் அைனுக்குண்ைாகும் .  

   அல்லாஹ்ைின் திருைெனம் இப்படி கூறுகின்றது. 

ِّهِّ  م ُحُرَماتِّ اهللِّ َفُهَو َخْْيٌ ََلُ عِّنَْد َربد َِّك َوَمْن َيْعظد  (  30:اِلج)َذل

      “இவ்ைாதற அல்லாஹ் கண்ைியப்படுத்திய, 
ெிறப்பானவைகவள எைர் மகிவமப்படுத்துகின்றாதரா  
அது  அைருக்கு,  அைருவைய இவறைனிைத்தில் 
மிக்க நன்வம யாகதை முடியும்.” (22:30)  

َها َتْقَوى الُقلُوب  َِّر اهللِّ فَإنَّ ْم َشَعائ ِّ ِّك َوَمْن ُيَعظد  ( 31:اِلج)َذل

     “எை ர் அல்லாஹ் ை ின ால்  ஏற்படுத்தப்பட்ை 
அவையாளங்கவள கண்ைியப்படுத்துகிறாதரா, அதுதை 
அைருவைய உள்ளத்திலிருக்கும் இவறயச்ெத்வத 
அறிைிக்கிறது.” (22:32)  

        அ ல் ல ாஹ்  அ வ ை ய ாள ப் ப டு த் த ிய 
ெ ின்னங்கவள தமன்வமப்படுத்தக்கூ டிய இந்த 
ை ிையங்கள் , அடியானுக்கு மனக்கட்டுப்பாட்வை 
கபற்றுத் தரக்கூடியவை. இதன் காரைமாக அைன் 
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்ெி நைக்கின்ற ஒரு அடியானாக 
மாற ி ை ிடுை ான் . தமலும் அைன் தன்னு வைய 
ஈமானின் தூண்டுதலின் காரைமாக  கைவமகவள 
நிவறதைற்றவும், பாை காரியங்கவள ைிட்டு ைிைவும், 
நியாயமான முவறயில் கெயற்பைவும், ெதகாதரர் 
களுக்கு நம்பிக்வகத் துதராகம் கெய்யாமல் அைர் 
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களின் உரிவமகவள நிவறதைற்றிக் ககாடுக்கவும் 
கூடிய உயர்ந்த நிவலவய  அவைைான். 

    தமலும் அடியார்கள் தன்வன கநருங்கி ைரவும், 
அைர்களின் உள்ளத்வதத் தூய்வமப் படுத்தி அதில் 
தன் அன்வபயும், நம்பிக்வகவயயும் பலப்படுத்திக் 
ககாள்ளவு ம் , அை ர்கள்  தன ிவ மய ில்  இரு ந்து 
தன்னுைன் உவரயாைவும், நிவனவு கூறவும், மற்றும் 
இவ றக் கட்டு ப்பாட்டின்  இன் பத்வ த அை ர்கள் 
அனு பை ிக்கவும் என  தமலும் ெ ில  இபாதத்துக் 
கவ ளயும்  தன்  அ டிய ார்களு க்கு  , அ ல் ல ாஹ் 
தந்துள்ளான். 

      தமலும் பாைங்களில் இருந்தும் அசுத்தங்களில் 
இருந்தும் உள்ளத்வதத் தூய்வமப் படுத்தும் அந்த 
அனுஷ்ட்ைானங்களின் கண்ைியத்வத உைர்த்தும் 
கபாருட்டு ெிறிய, கபரிய கதாைக்குகளில் இருந்து 
அடியார்கள் நீங்கி, தங்களின் தமனிவயயும் சுத்தமாக 
வைத்துக் ககாள்ள  தைன்டும் என  அல்ல ாஹ் 
கைவ மய ாக்க ி யுள்ள ான் . தமலு ம் ‘ஷ ஹ ாதா ’ 
கலிமாவை அடுத்து மிகவும் தமன்வமயான ‘இபாதா’ 
ைான கதாழுவகயின் திறவு தகாலாக ‘வுழூ’  என்ற 
சுத்தத்வத கைவமயாக்கியுள்ளான். தமலும் ஐம்பது 
தநரம் கைமயாக இருந்த கதாழுவகவய ஐந்து 
தநரத்தக்குள்  கட்டுப்படுத்திய தபாதிலும் அதற்கு 
ஐம்பது தநரத் கதாழுவகயின் நன்வமவய அைன் 
தந்துள்ளான். இது தன் அடியார்களின் மீது அைன் 
காட்டியிருக்கும் அன்வப பகிரங்கப் படுத்துகின்றது.  
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      தமலும் இந்தத் கதாழுவகவய தினமும் பல 
தநரங்கில் நிவற தைற்ற  தைண்டியுள்ள படியால்,   
அல்லாஹ்ைின் ெிந்தவன மனதில் இருந்து நீங்காமல், 
எப்தபாதும் அைவன நிவனைில் வைத்துக் ககாள்ளும் 
ைாய்ப்பு இதன் மூலம் கிவைக்கின்றது.  காவலயில் 
கைறும் மனததாடு துயில் எழும்பும் அடியான், இமாம் 
கதாழுவகயில் ஓதுகின்ற அல்குர்ஆன் ைெனங்கவளச் 
கெைிமடுக்கவும், அதன் கருத்துக்கவள உைரவும் 
அைனால் முடிகின்றது. அதனால்  அைனுவைய 
அ ன் வ ற ய   க ை வ ம கவ ள  அ ல் ல ாஹ் ை ின் 
கட்ைவளக்கு அடிபைிந்து ஆரம்பம் கெய்யும் ைாய்ப்பு 
அைனுக்குக் கிவைக்கும். இதன் பின்னர் அன்றாை 
தொல ிகள ில் அைன் ஈடுபாடு ககாள்ளும் தபாது 
அவ்ைப்தபாது அல்லாஹ்ைின் நிவனவு அைனின் 
ெிந்வதவய ைிட்டும் அகன்றாலும், அடுத்தடுத்து 
ைரும் கதாழுவகயின் தபாது மீண்டும், மீண்டும் 
அல் ல ாஹ் வ ை   ஞ ாபகப்படுத்த ிக்  ககாள்ளு ம் 
ைாய்ப்வப அைன் கபறுைான்.  அப்தபாகதல்லாம் 
தன்வனப் பற்றி அைன் சுய ைிொரவன கெய்யவும், 
அ ல் ல ாஹ் வு க்காக  தன்  மன து ைன்  தப ாராடி 
அல்லாஹ்ைின் கநருக்கத்வதப் கபறவும் அைனுக்கு 
அது நல்ல ைாய்ப்பாக அவமயும்.   

     அல்ல ாஹ் ை ின்  அன்வபயும் அருவளயும் 
தமலும் ததடித் தரும் ைவகயில் இத்கதாழுவககளுக் 
க ிவ ை தய  தை று  ெ ில  க த ாழு வ க கவ ள யு ம்  
அனுஷ்ட்ைானங்கவளயும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி 
யுள்ளான். உதாரைமாக கைவமயான கதாழுவகக 
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ளுைன் தெர்ந்த ஸுன்னத்தான கதாழுவககள், மற்றும் 
நபிலான கதாழுவககள், அத்கார்கள், ஔராதுகள்,  
இ ஸ் த ிஃ ப ா ர்க ள் . து ஆ க் கள்  என் பை ற் வ ற க் 
குறிப்பிைலாம். இவைகயல்லாம் அல்லாஹ்ைின் 
பதராபகாரத்தின் கைளிப்பாடுகளாகும்.    
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         த ம லு ம்  ம த ா ழு வ க ய ின்  த ே ர த் வ த 

அறியவும், அதன் பால் அவைக்கவும் ‘அதான்’ 

எ ன் ற   அ வ ை ப் பு  மு வ ற வ ய  அ ல் ல ா ஹ் 

ஏ ற் ப ட த் த ியு ள் ள ா ன் .  இ த ன்  மூ ல ம் 

அநுகூலமாகும் ேலவனயும், பயவனயும் இனி 

கவ ன ிப் தப ாம் .  ‘அ தான் ’ எ ன் ற  அ வ ை ப் பு 

முவறயில் அல்லாஹ் வவ ஒருவமப் படுத்தி 

முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள்     அல்லாஹ்வின் 

தூதர் என்பவத அத்தாட்சிப் படுத்தும் விடயமும், 

மதாழு வ கயின்  பால் வ ிவ ரந்து வாருங்கள், 

மவற்றியின் பால் விவரந்து வாருங்கள் என்ற 

வார்த்வதகள் மூலம் மதாழுவகக்கு அவைப்பு 

வ ிடு த் த லு ம் , அ வ் வ ா த ர هلل  َّلا هلإ ا எ  َّل ன் று 

அ ல்லாஹ் வ வ  ஏகத்து வ ப்படு த்தி அ வ வ ன 

த ம ன் வ ம  ப டு த் து ம்  வ ிட ய ங் க ளு ம் 

அ ட ங் கியு ள் ள ன . இ வ் வ ாறு  இ ஸ் ல ாத்தின் 

அடிப்பவடயான ஏகத்துவத்வத ‘அதானின்’  

அடிப்பவடயாக அல்லாஹ் ஆக்கி யுள்ளான். 

என தவ  இ ந்த ‘அ தான ின் ’ மூ லமு ம் மற்று ம் 

த ிக் ா ின்  மூ ல மு ம்  அ டி ய ா ர் க ள்  த ங் க ள ின் 

இல்லங்களிலும், படுக்வககளிலும், வாகனங்க 

ளிலும், மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் இருந்த 

வ ா த ற  அ ல் ல ா ஹ் வ வ  ே ிவ ன வு  கூ ர் ந் து 
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புத்துணர்ச்சி மபற முடியும். தமலும்  ‘அதாவன’ 

மசவியுறும் வீடு வாசல் களும், அந்த  அதாவன 

மசால்லு ம் ேபரு க்கு க்காக கியாமத் ோள ில் 

சாட் ச ிய ாக  இ ரு க் கு ம் , எ ன  ஹ த ீஸ் க ள ில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஹதீஸகள் மூலம் 

அல்லாஹ்வின் உாிவமவயயும், கண்ணியத்வத 

யும் ேபியவர்கள் வைியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள்.  

        தமலும் மனிதர்கள் தங்களின் கெல்ைத்தி 
ல ிருந்து ஸகாத் ைழங்க தைண்டுகமன்பவதயும் 
அல்லாஹ்  ை ித ியாக்க ியுள்ளான் . இதன் மூலம் 
கெல்ைந்தர்களுக்கும் ஏவழகளுக்கும் மத்தியில் நல்ல 
பிவைப்வபயும் கதாைர்வபயும் அைன் ஏற்படுத்தி 
யுள்ளான். இவ்ைாறு இன்னும் பல நன்வமகள் இதில் 
இருக்கின்றன. ஏவழகளுக்கும், பயைிகளுக்கும், நை 
முஸ்லிம்களுக்கும்  உதைி உபகாரங்கள் ைழங்கி 
ஈமாவன பலம் கபாருந்தியதாக ஆக்கவும், அைர்கவள 
நல்ல காரியங்களின் பக்கம் அவழக்கவும் இதன் 
மூலம் ைாய்ப்புகள் உண்ைாகிறது. தமலும் இதன் 
மூலம் அடிவமகளுக்கும் வகதிகளுக்கும் ைிடுதவல 
க பற் று த்  த ரவு ம்  கை ன் பட் தை ாரின்  கை வ ன 
கெலு த்தவு ம்  உ தை  மு டிக ின் றது . அ வ் ை ாதற 
அல்லாஹ் ைின் பாவதய ில்  ஜ ிஹ ாதில்  கலந்து 
ககாள்ளும் தபாராள ிகளு க்கும் உதை ி கெய்யும் 
ைாயப்பு கிட்டுகிறது. அது மாத்திரமின்றி ஸகாத் 
ககாடுக்கின்றைவன தூய்வமப்படுத்தி அைன ின் 
கெல்ைத்வத ைளர்க்கவும் ஸகாத் துவை புரிகிறது. 
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தமலும் அைன் ைழங்கும் ஸகாத்திற்குப் பதிலாக 
அவத ைிைவும் தமலான பிரதிபலவனயும் அைனுக்கு 
அல்லாஹ்  ைழங்குகிறான் . ஸகாத்வதப் பற்ற ிக் 
குறிப்பிடும் தபாது அல்லாஹ் இவ்ைாறு கூறுகிறான்.  

َفةِّ  لِّْْيَ َعلَيَْها َوالُمَؤلَّ ِّلُْفَقَراءِّ َوالَمَساكِّْْيِّ َوالَعامِّ َدَقاُت ل َما الصَّ ِّنَّ ا
ِفِّ ا َو بِّيلِّ ُقلُوُبُهْم  َوابْنِّ السَّ هللِّ  ِفِّ َسبِّيلِّ ا َو ْْيَ  مِّ رِّ لَغا َوا بِّ  َِّقا لرد

 (     30:اَلوبة)فَرِّيَْضًة مَِّن اهللِّ َواهلُل َعلِّيٌْم َحلِّيٌْم   

      “தானகமல்லாம் ைறியைர்களுக்கும், ஏவழ 
களுக்கும், தானத்வத ைசூலிப்தபாருக்கும், புதிதாக 
இஸ்லாத்வத தழுைியைர்களுக்கும், அடிவமகவள 
ைிடுதவல கெய்ைதற்கும், கைனில் மூழ்கியிருப்ப 
ைர்களுக்கும்,  அல்லாஹ்வுவைய பாவதயில் தபார் 
கெய்ைதற்கும், ைழிப்தபாக்கர்களுக்கும் உரியகதன 
அல்லாஹ்  ஏற்படுத்தி யதாகும். அல்லாஹ் மிக 
அ ற ிந்தை னு ம்  ஞ ான மு வ ைய ை னு  ம ாகவு ம் 
இருக்கிறான்.” (9:60)  

       எனதை இந்தக் கைவமவய நிவறதைற்றுைதன் 
மூ ல ம்  அ ல் ல ாஹ்  த ம க் க ள ித் த  ந ிஃ ம த்  - 
அருள்களுக்காக அைனுக்கு நன்றி கெலுத்தும் ைாய்ப்பு 
க ிவ ை க் க ிற து . அ வ் ை ாத ற  அ ல் ல ாஹ் ை ின் 
கட்ைவளக்குத் தவல ொய்த்து தூய எண்ைத்துைன் 
அல்லாஹ்ைின் கநருக்கத்வத கபற்றுக் ககாள்ள 
தைண்டுகமன்ற தநாக்கத்தில் தன் கெல்ைத்வதச் 
கெலவு கெய்ைதன் காரைமாக அல்லாஹ் ைின் 
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முடுங்குதவலயும் அவையும் ைாய்ப்பு க ிட்டும் . 
த ம லு ம்  ஏ க  க ால த் த ில்  அ ல் ல ாஹ் ை ின் 
அடியார்களுக்கு உதைி உபகாரம் கெய்யவும் இதன் 
மூலம் ைாய்ப்பு கிவைக்கின்றது.  

     இனி தநான்வப எடுத்துக் ககாண்ைால் அதிலுள்ள 
அபரிமிதமான நன்வமகவளயும் நலன்கவளயும் 
நீங்கள் யாைரும் அறிைரீ்கள். எடுத்துக் காட்ைாக 
தநான்பின் மூலம் மனதிலுண்ைாகும் அகங்காரம், 
கெல்ைச் கெருக்கு , கரும ித் தனம் தபான்ற தீய 
குைங்கவள ைிட்டும் மனவதத் தூய்வமப்படுத்த 
முடியும். தமலும் தநான்பின் மூலம் ஒரு தநான்பாளி 
தன்னுவைய ததவைகவளயும் பலைனீத்வத அறிய 
முடிகிறது. அவ்ைாதற அல்லாஹ் ஆகுமாக்கியுள்ள 
உைவு, குடித்தல் தபான்ற ைிையங்களில் தான் கடும் 
ததவையுள்ளைன் என்பவதயும் அைன் அற ிந்து 
ககாள்ளும் ைாய்ப்பு கிவைக்கின்றது. அது மாத்திமன்றி 
தநான்பாளி தன்னுவைய ஏவழச் ெதகாதரர்கவளயும் 
அ ை ர்கள ின்  ததவ ை கவ ள  ந ிவ ன வு  கூ ர்ந்து 
அைர்களுக்கு உதைிகள் கெய்து அைர்களுக்கு ஆறுதல் 
ைழங்குைதற்கும் ெந்தர்ப்பம் கிவைக்கிறது. தமலும் 
ம த ன ா  இ ச் வ ெ க் கு  ம ாறு  க ெ ய் ை த ற் க ான 
பய ிற்ெ ிவயயும் அல்லாஹ் ை ின்  கட்ைவளவய 
நிவறதைற்றும் கபாருட்டும் அைனின் திருப்திவய 
அவைந்து ககாள்ளும் பயிற்ெிவயயும் தநான்பாளி 
கபற்றுக் ககாள்கிறான், இது தபான்ற தைறும் ெில 
பயன்கவளக் இங்கு குறிப்பிைலாம்.  
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     இவ்ைாறு தநான்பில் இன்னும் பல பயன்களும், 
நுட்பங்களு ம் , இ ரகெ ியங்களு ம் இருக்க ின்றன . 
அைற்வறகயல்லாம்  அல்லாஹ் ஒருைனால் அன்றி 
தைறு யாராலும் கைக்கிை முடியாது. நபிகள் நாயகம்  
(ஸல்) அைர்கள் தநான்வபப் பற்றிக் குறிப்பிடும் தபாது 
இவ்ைாறு கூறினார்கள். 

    “மனிதனின் எல்லா கருமங்களும் அைனுக்குரிய 
தாகும். அைன் புரியும் ஒரு நல்ல கருமத்திற்கு 
பிரதிபலனாக அதன் பத்து மைங்குகள் முதல் எழுநூறு 
மைங்கு கள்   ை வ ரய ில ான  பல வ ன ப் அ ை ன் 
கபறுை ான் . என ினு ம் “தநான்வ பத் தை ிர அது 
என க்கு ரிய து . அ தற் கு ரிய  கூ ல ிவ ய  ந ாதன 
தருக ின் தறன் . ஏகனன ில்  அைன்  தன்னு வைய 
இ ச்வ ெவ ய யு ம் , உ ை வ ை யு ம் , கு டி ப்வ பயு ம் 
எனக்காகதை ைிட்டுக் ககாடுத்தான்,” என்று அல்லாஹ் 
கூறுகிறான் .  தமலும் தநான்பாள ிக்கு  இரண் டு 
மக ிழ்ச்ெ ிகள்  உண் டு . ஒன்று தநான்பு த ிறக்கும் 
தநரத்தில் அைனுக்குண்ைாகும் மகிழ்ச்ெி, மற்வறயது 
தன்னுவைய இரட்ெகவன அைன் ெந்திக்கும் தபாது 
அைனுக்குண்ைாகும் மகிழ்ச்ெி. தமலும் தநான்பாளியின் 
ை ாய ின்  துர்மை ம் , அல்லாஹ் ை ிைம் கஸ் தூரி 
ைாெத்வத ைிைவும் மைம் கபாருந்தியதாகும்.” என 
நபியைர்கள் நைின்றார்கள். இவ்ைாறு தநான்பின் 
ெிறப்வபயும், தமன்வமவயயும் எடுத்துக் கூறும் 
ஹதீஸ்கள் ஏராளமுண்டு.  

      இனி ஹஜ் கைவம மூலம் அனுகூலமாகும் 
பலன்கள் ெிலைற்வற கைனிப்தபாம். இதன் மூலம் 
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கிவைக்கும் பயன்களும் ஏராளம். எடுத்துக் காட்ைாக 
அல்லாஹ்வுைன் கதாைர்வபயும், கநருங்குதவலயும் 
ஏ ற் ப டு த் த ிக்  க க ாள் ை த ற் கு  இ த ன்  மூ ல ம் 
ைாய்ப்தபற்படுகிறது.  தமலும் தாய் நாட்வையும், 
குடும்ப தகாத்திரங்கவளயும் பிரிந்து கென்று ஹஜ் 
கைவமவய நிவறதைற்றுைதற்கும், அல்லாஹ்ைின் 
புராதன இல்லத்வத தரிெிப்பதற்கும் இதன் மூலம் 
ெந்தர்ப்பம் கிவைக்கின்றது. இவ்ைாறு ைார்த்வதகளால் 
கைக்கிை முடியாத பல நன்வமகள் ஹஜ் கைவமயில் 
கபாதிந்துள்ளன.  

     அல்லாஹ்ைின் அருவள எதிர்பார்த்தும் அைனின் 
தண்ைவனகளுக்குப் பயந்தும் ஹ ஜ் பயைத்வத 
தமற்ககாள்ளும் ஒரு ஹாஜி பாவலைனம், மற்றும் 
ஆகாயம் தபான்ற பயங்கரமான ைழிகவளத் தாண்டி 
தன்னுவைய பிரயாைத்வத தமற் ககாள்கிறான். 
இவ்ைாறு பல ெ ிரமங்களுக்கு மத்திய ில்  ஹ ஜ் 
கைவமவய நிவரதைற்ற அைன் பிரயாெப்படுைது,   
அருள் மிகு அல்லாஹ்ைிை மிருந்து அபரிமிதமான 
நன்வமவயயும், கூலிவயயும் அவைந்து ககாள்ள 
தைண்டும் என்ற ஒதர தநாக்கத்திற்காகத்தான்.  

    ஹ ஜ்  கைவ மவ ய  ந ிவ றதைற்று ம்  தபாது , 
இஹ்ராம் உவை அைிதல், தல்பியா கொல்லுதல், 
நவைமுவறயிலுள்ள அதனகமான பழக்க ைழக்கங்கங் 
கவளத் தைிர்ந்து ககாள்ளல். திறந்த தவலயுைன் 
இருத்தல், ைழவமயான ஆவைகவளக் கவளதல், 
அல்லாஹ்ைின் இல்லத்வத ைலம் ைருதல், ஸபா 
மர்ைாவுக்கிவையில் கதாங்தகாட்ைம் ஓடுதல், அரபா 
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வமதானத்தில் தரித்தல், ‘ஜம்ராக்களுக்கு’ கல் எறிதல், 
தமலும் பல ிப்பிராை ிகவள அறுத்தல் , தபான்ற  
அல்லாஹ்ைின்  கநருங்குதவல கபற்றுத் தரும் 
காரியங்கவள ஹாஜிகள் மீது  அல்லாஹ் ைிதியாக்கி 
யுள்ளான் . இப்படியான  பல  நல்ல காட்ெ ிகவள 
ஹஜ்ஜின் தபாது காை முடிகின்றது. எனினும் இதன் 
தத்துைங்கவள , இவதகயல்லாம் தன்னு வைய 
அ டி ய ார்கள ின்  ை ித ிய ாக் க ிய  ஞ ான ம்  ம ிக் க 
அல்லாஹ்வைத் தைிர தைறு எரும் பூரைமாக அறிய 
முடியமாட்ைார்கள். 

     தமலும்  முஸ்லிம்கள் பரஸ்பரத் கதாைர்புகவள 
ஏ ற் படு த் த ி த ங் கள ின்  ை ிை க ா ரங் கள்  ப ற் ற ி 
கலந்தாதலாெிக்கவும், தங்களின் அைெரமானதும், எதிர் 
காலத்துக்குத் ததவையானதுமான நலன்கள ில் 
ஒ த்து வ ழ ப்பு  ை ழ ங் கவு ம் , ம ற் று ம்  ஒ ரு ை ர் 
இன்கனாருைரிைமிருந்து பயன் கபறவும், ஹஜ் நல்ல 
ைாய்ப்பாக அவமகிறது. ஹஜ்ஜின் மூலம் கிவைக்கும் 
இது தபான்ற பயன்கள் யாவும், இதவன ைிதியாக்கிய 
அல்லாஹ் மகா கிருவபயாளன், தமலான நீதிபதி 
என்பதற்கான அத்தாட்ெிகளாகும். தமலும் இைற்வற 
பின் ைரும் இவற ைாக்கு சுட்டிக் காட்டுகின்றது.  

 (   15:اِلج)لِّيَْشَهُدوا َمَنافَِّع لَُهْم  

     “தங்களின் பயன்கவளக் கண்டு ககாள்ைதற்காக 
அைர்கள் ைருைார்கள்.” (22:28)  
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        என தை  ‘ஹ ஜ் ’ என் பது  ஒரு  மகத்தான 
இஸ்லாமிய மாநாைாகும். முஸ்லிம்கள் தங்களின் 
இவ்வு லக , மறு  உல க நலன் கவ ள  அவ ைந்து 
ககாள்ைதற்கு இது ஒரு அரிய ைாய்ப்பாகும். எனதை 
இதவன அைர்கள் நல்ல முவறயில் பயன்படுத்திக் 
க க ாள் ை து  அ ை ெ ிய ம் . என தை  இ ந்த  அ ரிய 
ெந்தர்ப்பத்வத பயன்படுத்திக் ககாள்ளவும், தநரான 
ைழ ிய ில் அைர்கள் ஒன்றுபைவும் அைர்களுக்கு 
ை ாய் ப் பள ிக் கு ம ாறு  ை ள் ள  அ ல் ல ாஹ் வ ை 
தைண்டுகிதறாம். 

     அல்லாஹ் ை ின்  இந்த மார்க்கத்வத ந ிவல 
நிறுத்தும் படி ெகல நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் 
கட்ைவ ள ய ிட் ை ான் . தமலு ம்  அ ை ன ின்  அ ந்த 
மார்க்கத்வத நிவல நிறுத்தும் அதத தநாக்கத்துக் 
காகத்தான் நப ிமார்கள ில்  பரிபூரை மானைரும், 
அை ர்கள ின்  தவ லைரும் , இறு த ி நப ியும ாக ிய 
மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) அை ர்கவளயும் அல்ல ாஹ் 
அனுப்பினான் என்பவத நாம் முன்னர் குறிப்பிட்தைாம்.  

       என தை  இ ந்த ை ை க்க ைழ ிபாடு களு ம் , 
அ ல் ல ாஹ் ை ின்  ஏவ ன ய  ை ழ ிக ாட் ைல் களு ம் 
மார்க்கத்வத நிவலநிறுத்தகைன்தற ஏற்படுத்தப்பட்ை 
வையாகும் . ஆவகயால்  உங்கள ிைம் ஈமான ிய 
கட்டு ப்ப ாடு  இ ரு க்கு ம ான ால்  நீங் கள்  இ ந்த க் 
கைவமகவள நிவறதைற்றும் படி அது உங்கவளப் 
ப ை ிக் கு ம் . த ம லு ம்  நீ ங் க ள்  உ ங் க ள ின் 
ெதகாதரர்களுைன் நல்ல முவறயில் நைைடிக்வககவள 
தம ற் க க ாள் ள வு ம் , எல் ல ா கரு ம ங் கவ ள யு ம் 
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நாையத்துைன் நிவறதைற்றவும், அல்லாஹ்ைின் 
பக்கம் கைனம் கெலுத்தவும் அது ைழி ைகுக்கும். 
அப்தபாது நீங்கள் உங்கள ின் ஆொபாெங்கவளப் 
பின்பற்றாமலும்,  உங்களின் சுய நலத்தின் மீது 
ம ா த் த ிர ம்  நீ ங் க ள்  ந ிவ ல  க க ாள் ள ாம ல் , 
அல்லாஹ்ைின் ெட்ைதிட்ைங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு 
ை ாழு ம்  ஒ ரு  உ த ாரை  புரு ஷ ன ாக  நீ ங் கள் 
ஆகிைிடுைரீ்கள்.  

      முன்னர் குறிப்பிட்ை இந்த ைிையங்களுைன்  
ரஸ ூல்  (ஸ ல் ) அை ர்கள ின்   இந்த ை ாக்குகள்  
ெம்பந்தப் பட்டிருப்பவதக் காைலாம்.  

َواِ  ََّل  َذا ا واِ ُه،  ُُكُّ جَلَسُد  َذا َصلَُحْت َصلََح ا ِا ُمْضَغًة  جَلَسِد  ِِف ا نَّ 
 َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسُد ُُكُُّه، اََّل َوِِهَ الَقلُْب.    

    “உங்களின் உைம்பில் ஒரு மாமிெப் பிண்ைம் 
இருக்கிறது. அது ெீர் கபற்றால் உைல் முழுைதும் ெீர் 
கபறும். அது ககட்டுைிட்ைால் உைல் முழுைதும் 
ககட்டுைிடும். அதுதான் இதயம்.”  

        அ டி ய ான ின்  ெீ ர் த ிரு த் த ம் , அ ை ன ின் 
இதயத்தின் ெீர்திருத்தத்துைன் ெம்பந்தப்பட்டுள்ளது. 
எனதை ெீர்திருந்திய மனமுள்ளைன் அல்லாஹ்ைின் 
ைிையத்திலும், அைனின் அடியார்களின் ைிையத்திலும் 
தநர்வமயுைன் நைந்து ககாள்ைான் என்பவதயும், தீய 
மனம் உள்ளைன் ஒரு ககட்ை அடியானாக இருக்கின்ற 
படியால் அைனின் ெகல நைைடிக்வககளும் ககட்டுப் 
தபாயிருக்கும்  என்பவதயும், ரஸுல் (ஸல்) அைர்கள், 
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இந்த ஹதீஸின் மூலம் உைர்த்துகிறார்கள். தமலும் 
உ ள் ள த்வ த  ெீ ர்த ிரு த் த க்  க ா ரை ம ாகவு ள் ள 
ைிையங்களில், இஸ்லாமிய ஷரீஆ பாரிய அளைில் 
கைனம் கெலுத்தி ைருகின்றது என்பதும் இந்த நபி 
கமாழியிலிருந்து  கதளிைாகிறது. தமலும், 

ْمَوالَِكْم َوَلِكْن َيْنُظُر اََِل  ََل َا ََّل اِ ِرُكْم َو ََل ُصَو ََّل َيْنُظُر اِ هلَل  اِنَّ ا
 قُلُوبُِكْم َواَْعَمالُِكْم 

      “உ ங் கள ின்  ததாற்றத்வ தயும்  உங் கள ின் 
க ெ ல் ை த் வ த யு ம்  ந ிச் ெ ய ம ா க  அ ல் ல ாஹ் 
பார்ப்பதில்வல. எனினும் உங்களின் உள்ளத்வதயும் 
உங்களின் கெயவலயுதம அைன் பார்க்கிறான்” என 
நபியைர்கள் நைின்றார்கள்.  

     நமது உள்ளத்வதயும் கெயவலயுதம அல்லாஹ் 
கைனிக்கிறான் . எனதை எமது பைமும் உைலும் 
அல்லாஹ் ைின் கட்ைவளக்கு கீழ்படியை ில்வல 

கயனில் அவையிரண்டும் அைனிைம் கபறுமதிவய 
இ ழ ந்து  ை ிடு ம் . எ ன தை  அ ல் ல ாஹ்  ந ம து 
உள்ளத்வததய கைனிக்கின்ற படியால் எமது உள்ளம் 
அல்லாஹ்ைின் மீது அச்ெம் ககாண்டும் அைனின் மீது 
க ை ன ம்  க ெ லு த் த ியு ம்  ை ரு ம்  ந ிவ ல ய ில் 
அைனுக்ககன்று தூய எண்ைத்துைன், கருமங்கவள 
தமற்ககாள்ளும் தபாதுதான், நமது கெயல்கள் யாவும் 
ெீர் கபறும். ஆனால் இதற்கு தநர்மாறாக இருந்தால் 
நமது ெகல காரியமும் ககட்டு ைிடும் என்பவத, 
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ரஸ ுல்  (ஸ ல் ) அ ை ர்க ள ின்  கூ ற் று  நன் கு 
கதளிவுபடுத்துகின்றது.  

        தமலும், இன பந்துக்களுைனும், குடும்பங்க 
ளு ைனு ம் நல்ல ின க்கத்வதயும் கதாைர்வ பயும் 
ஏற்படுத்த ிக் ககாள்ைதற்கு இந்த ஷரீஆ  நல்ல 
ஒழுங்கு முவறகவள ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது. எனதை 
அல்லாஹ்ைின் ைிதிமுவறகளின் படி, அைனின் 
திருப்திவய கபற்றுக் ககாள்ளும் ைவகயில் இன 
பந்துக்களுைன் தெர்ந்து நைக்கவும், அைர்களுக்குச் 
க ெ ாத்து ரிவ ம கவ ள  க பற் று க்  க க ாடு க் கவு ம் 
குடும்பங்களுக்கிவையில் பரஸ்பர ஒத்துவழப்வப 
ஏற்படுத்தி குடும்பக் கூட்டுறவை நிறுைிக் ககாள்ளவும் 
ைழியுண்ைாகிறது . இவ்ைாறு குடும்பங்களுக்கும் 
இனபந்துக்களு க்கும ிவைய ில்  நல்ல ிை க்கமு ம் 
பிவை ப்பும் ஏற்பை அல்லாஹ் ை ின்  தபரருதள 
காரைமாகிறது. எனதை தான் இனபந்துக்களுைன் 
தெர்ந்து நைப்பவத ைிதியாக்கிய அல்லாஹ் அதவனத் 
தை ிர்ந்து நைப்பவத எச்ெரிக்வக கெய்துள்ளான் . 
நபியைர்கள ின் ைாக்கும் , அல்லாஹ் ைின் தைத 
ைாக்கும் அதவன உறுதி கெய்கின்றன.  

 َّلَ يَْدُخُل اجَلنََّة قاَِطٌع    
    “இனபந்தத்வத முறிப்பைன் சுைனம் நுவழய 

மாட்ைான்” என்று நபியைர்கள் நைின்றுள்ளார்கள்.  
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ُعوا  َتَقطَّ َو ضِّ  ْر أل ِفِّ ا وا  ُد ُتْفسِّ ْن  َا ُتْم  ْ يلَّ َتَو ْن  اِّ َعَسيُْتْم  َفَهْل 
 (   11:ُممد)اَرَْحاَمُكْم 

    “நீங்கள் (தபாருக்கு ைராது) ைிலகிக் ககாண்ைதன் 
பின்னர் நீங்கள் பூமியில் கென்று ைிஷமம் கெய்து 
இரத்த பந்தத்வத துண்டித்து ைிைப்பார்க்கிறீர்களா?” 
(47:22)  

ُهْم َواَْعََم اَبَْصارَُهْم   َصمَّ
َ
ِّْيَن لََعَنُهُم اهلُل فَأ  47:23اُولئَِّك اَّلَّ

   “இ த் தவ கய ை ர்கவ ள  அ ல் ல ாஹ்  ெ ப ித் து 
அ ை ர்கவ ள ச்  க ெை ிை ாக் க ி அ ை ர்களு வ ை ய 
பார்வைகவளயும் தபாக்கி குருைாக்கி ைிட்ைான்” (47:23)  

 
َ
 ََلُ ِِف اَْجلِِه َفلَْيِصْل رَِِحَُه    َمْن اََحبَّ اَْن يَبُْسَط ََلُ ِِف رِْزقِِه َويُنَْسأ

     “தன்னுவைய உைைில் ைிஸ்தீரனம் ஏற்பை 
தைண்டுகமன்பவதயும், தன்னுவைய ஆயுள் நீள 
தைண்டு கமன்பவதயும் யார் ைிரும்புகிறாதனா அைன் 
தன் இனபந்துக்களுைன் தெர்ந்து நைப்பாராக!” என்று 
ந ப ிய ை ர் க ள்  இ ன் க ன ா ரு  ஹ தீ ஸ ில் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

      இவ்ைாறு முஸ்லிம்களின் ெகல நைைடிக்வக 
களிலும் நல்ல கதாைர்புகவள அல்லாஹ் ஏற்படுத்த 
ைிரும்புகிறான். இதனால் அல்லாஹ்ைின் ைிையத்தில் 
அ ை ர் க ள்  ஒ ரு ை ரு க் க க ா ரு ை ர்  அ ன் பு 
பாராட்டு க ின் றை ர்கள ாகவு ம்  தங் கள ின்  ெகல 
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ைிையங்களிலும் ஒருைருக்ககாருைர் ஒத்துவழப்பு 
ை ழங்கு க ின் றை ர்கள ாகவு ம்  இரு க்க தை ண் டு 
கமன்பவத அைன் கைவமயாக்கியுள்ளான். எனதை 
முஸ்லிம்களின் மகத்தான இந்த பிவைப்பும் இரத்த 
உறவும் ஒரு இஸ்லாமிய,  ஈமானிய ெதகாதரத்து 
ைத்தின் அவையாளமாகும்.  எனதை இந்த ஈமானிய, 
இஸ்லாமிய இவைப்பானது இனபந்த, தான, தர்ம, 
மற்றும் ஏவனய மானிை கதாைர்புகவள ைிைவும் 
தமலானது. ஏகனனில் இந்த இவைப்பின் மூலம், 
முஸ்லிம்கவள ெதகாதரர்களாக ஆக்கிய அல்லாஹ், 
அைர்கள் ஒருைருக்ககாருைர் தநெிப்பவதயும், ஒருைர் 
இன்கனாருைருக்கு நல்லவத ைிரும்புைவதயும், 
ம ற்று ம்  தீ ய வ த  கை று ப்பவ தயு ம் , அ ை ர்கள் 
தமக்கிவைதய பரஸ்பர ஒத்துவழப்புைன் உபததெம் 
கெய்து ககாள்ைவதயும் அல்லாஹ் கைவமயாக்கி 
யுள்ளான். இவ்ைாறு அைர்கள் ஒரு குைியலாக, ஒரு 
கு ழு ை ா க  ஒ ரு  ெ மு த ாய ம ா க  ஆ க ி ை ிை 
தைண்டுகமன்பவததய அல்லாஹ் ைிரும்புகிறான் 
எனதை அதவன கட்ைாயப்படுத்தியுள்ளான். பின்ைரும் 
கு ர் ஆ ன்  ை ெ ன ங் க ள ின்  மூ ல ம்  இ து 
துலாம்பரமாகினறது. 

ِّ اُمَّ  ه ِّنَّ َهذِّ َدةً َواَنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوَن ا ًة َواحِّ  (  11:األنبياء)ُتُكْم اُمَّ

     நீங்கள் அவனைரும் ஒதர ைகுப்பார்தான் . 
உங்கள் அவனைருக்கும் இவறைன், நான் ஒருைதன! 
ஆகதை என்வனதய நீங்கள் ைைங்குங்கள்.” (21:92) 
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َاُء َبعْ  ِّالَمْعُروفِّ َوالُمْؤمُِّنوَن َوالُمْؤمَِّناُت َبْعُضُهْم اَْويلِّ ٍض يَأُمُروَن ب
يُْعوَن  كوةَ َوُيطِّ اَلةَ َوَيْؤتُوَن الزَّ َوَينَْهْوَن َعنِّ الُمنَْكرِّ َوُيقِّيُموَن الصَّ
َحكِّيٌْم  ْيٌز  َعزِّ هلل  نَّ ا اِّ هلُل  ا ُهُم  مَحُ لئَِّك َسَْيْ و ُا ََلُ  َرُسو َو هلَل  ا

   (29:اَلوبة)

       “நம்பிக்வக ககாண்ை ஆண்களும் நம்பிக்வக 
ககாண்ை கபண்களும் ஒருைருக்ககாருைர் உற்ற 
துவைைர்களாய் இருக்கின்றனர். அைர்கள் நன்வம 
கெய்யும்படித் தூண்டியும் பாைம் கெய்யாது தடுத்தும் 
கதாழுவகவயக் கவைப்பிடித்து ஸகாத்தும் ககாடுத்து 
ைருைார்கள் . அல்ல ாஹ் வுக்கும் அைனு வைய 
தூதருக்கும் கீழ்படிந்து நைப்பார்கள். இத்தவகயைர் 
களுக்கு அதிெீக்கிரத்தில் அல்லாஹ் அருள் புரிைான். 
நிச்ெயமாக அல்லாஹ் மிவகத்தைனும் ஞானமுவைய 
ைனுமாகவும் இருக்கிறான்.” (9:71) 

َبْلِّ اهللِّ ََجِّيًْعا َواَل َتَفرَّقُوا  ُموا ِبِّ  (  903: ال عمران)َواْعَتصِّ

    “தமலும் நீங்கள் அவனைரும் ஒன்று தெர்ந்து 
அல்லாஹ்வுவைய கயிற்வறப் பலமாகப் பிடித்துக் 
ககாள்ளுங்கள். நீங்கள் பிரிந்து ைிை தைண்ைாம்.” 
(3:103)  

لََعَ اإلثْمِّ َوالُعْدَوانِّ   ْقَوى َواَل َتَعاَونُوا  ِّ َواَلَّ د لََعَ الُبِّ  .َوَتَعاَونُوا 
يُْد العَِّقابِّ  َ َشدِّ ِّنَّ اهللَّ  (2:المائدة) .َواتَُّقواهلَل ا
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“நன் வ ம க்கு ம்  இ வ ற ய ச் ெ த் த ிற் கு ம்  நீ ங் கள் 
ஒ ரு ை ரு க்க க ாரு ை ர் உ தை ிய ாக  இ ரு ங் கள் . 
பாைத்திற்கும் அத்துமீறலுக்கும் நீங்கள் ஒருைருக் 
க க ாரு ை ர் உ தை ிய ாக  இ ரு க் க  தை ண் ை ாம் . 
அல்லாஹ்வுக்தக நீங்கள் பயப்படுங்கள். நிச்ெயமாக 
அ ல் ல ாஹ்  த ை த வ ன  க ெ ய் ை த ில்  ம ிக க் 
கடுவமயானைன்.” (5:2)  

      அல்லாஹ் இந்த ைெனங்களின் மூலம் ெகல 
முஸ்லிம்களும் நல்ல கர்மங்களுக்கும் இவறயச்ெத் 
த ிற்கும் ஒத்துவழப்பு ைழங்குைதும் ஒருைவர 
கயாருைர் பவகத்து பிரிந்து ைிைாமல் தொதரர்களாக 
இருப்பதும் கைவம என்பவத  கதளிவுபடுத்தியுள்ளான். 
அது மாத்திரமன்ற ி அைர்கள் தமக்கு மத்திய ில் 
ஒருைருக்ககாருைர் நல்லுபததெம் கெய்ைதும் நல்ல 
காரியங்களுக்கு ஒத்துவழப்பு ைழங்குைதும் கைவம 
கயன்பவதயும் கதளிவு படுத்தியுள்ளான்.  

         ெகல முஸ்லிம்கவளயும், மற்றும் இதய 
சுத்தியுைனும் தூய்வமயுைனும் மார்க்க ைிையத்தில்  
ஈடுபடுகின்றைர்கவளயும்,  அவ்ைாதற இஸ்லாமிய 
மார்க்கத்தின் மீது தநெமுள்ள அவனைவரயும்  இந்த 
இஸ்லாமிய  ஒத்துவழப்பின் பக்கதம அல்லாஹ் 
அவழக்கிறான்.  

       எனதை நன்வம,இவறயச்ெம், நல்ல காரியம்,  
மற்றும் அல்லாஹ்ைின் ைிையங்களில் பரஸ்பரம் 
நல்லுபததெம் கெய்தல் , அவ்ைாதர முஸ்லிம்களின் 
நலன் காக்கும் ை ிையங்கள ிலும் , அைர்களு க்கு 
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கைற்றிவயப் கபற்றுத் தரும் ைிையத்திலும் மற்றும் 
எத ிரிகள ின்  தீவ மகவள ை ிட்டும் இஸ் லாம ிய 
அரொங்கத்வத உறுதி படுத்தி, அதவன பராமரிக்கக் 
கூடிய ைிையங்களில் கபாறுப்புகவள ஏற்கவும் , 
பாது காப்புகவள ைழங்கவும் தைண் டும் என்ற 
அடிப்பவையிதலதய ,  இந்த இஸ்லாமிய ஒத்துவழப்பு 
நிறுைப்பட்டுள்ளது. 

      என தை  இ ந் த  ஒ த்து வ ழ ப் ப ின்  மூ ல ம் 
இஸ்லாமிய அரசும், மக்களும் தங்களின் மார்க்கத்வத 
நிவல ந ிறுத்தவும் , ஆட்ெிவயப் பாதுகாக்கவும் , 
தங்களின் அைிகவள ஒரு முகப்படுத்தவும், தங்களின் 
குரவல ஐக்கியப்படுத்தவும், எத ிரிகள ிைம ிருந்து 
தங் கள ின்  கண் ை ிய த்வ த  உ று த ிப் படு த் த ிக் 
ககாள்ளவும், அைர்களின் பரஸ்பர அன்பும்  உதைி  
அைெியம்.  

        முஸ்லிம் ெமூகம் இவ்ைாறு ஒற்றுவமயுைன் 
ஒத்துவழப்பு ைழங்கும் தபாதுதான் , எத ிரிகள ின் 
தீவமகவளயும் சூழ்ச்ெிகவளயும் ைிட்டும் அைர்கவள 
அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். தமலும் முஸ்லிம் ெமூகம் 
த ம து  உ ரி வ ம க ள் , ஒ த் து வ ழ ப் பு , த த ா ல் 
ககாடுத்தல் ,அல்லாஹ் ை ின்  த ிரு ப்த ிகயான்வற 
மாத்திரம் கருத்திற் ககாண்டு தங்களின் மார்க்கத்வத 
நிவலநிறுத்த உதைி புரிதல், எனும் காரியங்களில் 
ஒன்றுபட்டிருப்பவதக் காணும் எதிரிகளின் உள்ளத்தில் 
முஸ்லிம்கவளப் பற்றிய பயத்வதயும் அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்துைான். இதவன அல்லாஹ்ைின் ைெனங்கள் 
கதளிவுபடுத்துகின்றன.  
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ِّْت اَقَْداَمُكْم  و اهلَل َينُُْصُُكْم َوُيثَبد ِّْن َتنُُْصُ ْيَن آَمُنوا ا ِّ َها اَّلَّ يَااَيُّ
 (  2:ُممد)

      “நம்பிக்வகயாளர்கதள! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு 
உதைி புரிந்தால் அைனும் உங்களுக்கு உதைி புரிந்து 
உங்களுவைய பாதங்கவள உறுதியாக்கி ைிடுைான்.” 
(47:7)  

ِّنَّ اهلَل لََقوِّيٌّ َعزِّيٌْز   هُ ا نَّ اهلُل َمْن َينُُْصُ  (  80:حج)َويَلَنُُْصَ

 “அல்லாஹ்வுக்கு யார் உதைி கெய்கிறாதரா அைருக்கு 
நிச்ெயமாக அல்லாஹ் வும் உதை ி கெய்கிறான் . 
அல்லாஹ்  ம ிகப் பலைானு ம் அவனைவரயும் 
மிவகத்தைனாகவும் இருக்கின்றான்.” (22:40)  

كوَة َواََمَرُهْم ا اَلَة  َوآتُو الزَّ ندُهْم ِفِّ األْرضِّ اََقاُمو الصَّ ِّْن َمكَّ ْيَن ا ِّ َّلَّ
ِّ ََعقَِّبُة األُمورِّ  َّ ِّالَمْعُروفِّ َوَنَهْو َعنِّ الُمنَْكرِّ َوهللِّ  ( 89:حج)ب

    “இ ை ர்கள்  எ த் தவ க தய ாக ரன் ற ால்  ந ாம் 
அ ை ர்க ளு க் கு ப்  பூ ம ிய ில்  ை ெ த ிய ள ித் த ால் 
கதாழுவகவயக் கவைபிடித்துக் ககாள்ைார்கள் . 
ஸகாத்தும் ககாடுப்பார்கள். நன்வமயானவைகவள 
ஏை ி பாைமானவைகவளத் தவை கெய்ைார்கள் . 
த ம லு ம்  எ ல் ல ா  க ா ரி ய ங் க ள ின்  மு டி வு ம் 
அல்லாஹ்ைிைதம இருக்கிறது.” (22:41)  

        முஸ்லிம் ெமூகத்திற்கு அல்லாஹ் ைழங்கும் 
உதை ிவயயும் , பாதுகாப்வபயும் ,  தன்னு வைய 
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மார்க்கத்திற்கு அைர்கள் ைழங்கும் உதைியுைனும்,  
அதன் மீது ஒற்றுவமயாக இருந்து அதற்கு அைர்கள் 
தரும் ஒத்தவழப்புைனும்,  மார்க்கத்வத அைர்கள் 
பலமாக பற்ற ிப் ப ிடித்து க் ககாள்ளு தல்  என்ற 
ைிையங்களுைனும் அைன் ெம்பந்தப்படுத்தியுள்ளான். 
எனதை முற்றும் முழுதும்  நற்கருமங்களின் கமாத்த 
ை டிை தம  இஸ் ல ாம ிய  ஒ த்து வ ழப்பும்  அ தன் 
கூட்டுறவுமாகும். . முஸ்லிம் ெமூகம் இவ்ைிையத்தில் 
உண்வமயாக ஒத்துவழப்பு ைழங்குமானால், இரு 
உலகிலும் அது அைர்களுக்கு கண் ை ியத்வதப் 
கபற்றுத் தரும்.  

        ஒரு மு ஃம ின்  இன்கனாரு  மு ஃம ினு க்கு 
உ பதத ெம்  க ெய்ை து , அ ை னு க்கு  நன் வ ம கள் 
கிட்டுைவத ைிரும்புைது, அைனுக்கு நன்வமகவள 
ஏைி தீவமகவள ைிட்டும் அைவனத் தடுப்பது தபான்ற 
ந ல் ல  க ாரி ய ங் க ள ின்  மூ ல ம்  அ ை ர்க வ ள 
ஒருைருக்ககாருைர் ெதகாதரர்களாக இருக்கும் படி 
இஸ்லாம் கட்ைவள யிட்டிருப்பதானது,  இஸ்லாமிய 
ஷரீஆைின் அனுகூலங்களில் ெிலைாகும். இவதத் 
தான் நபியைர்கள் இவ்ைாறு கூறினார்கள்.  

 َّلَ يُْؤِمُن اََحُدُكْم َحَّتَّ ُُيِبُّ ِِلِخْيِه َما ُُيِبُّ ِِلَْفِسِه    
   “தனக்கு ை ிரும்புைவத தன் ெதகாதரனுக்கும் 
ைிரும்பாத ைவர உங்களில் ஒருைனும் ைிசுைாெம் 
ககாண்ைைன் ஆகமாட்ைான்.”  

       தமலும் அல்லாஹ் இவ்ைாறு கூறுகிறான்.  
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ِّنَّمَ  ِّْخَوةٌ فَأْصلُِّحوا َبْْيَ اََخَويُْكْم ا  (   90:اِلجرات)ا الُمْؤمُِّنوَن ا

    “நிச்ெயமாக நம்பிக்வகயாளர்கள் அவனைரும் 
ெதகாதரர்கதள ! ஆகதை உங்கள் ெதகாதரர்களுக் 
கிவையில் ஒழுங்வக நிவல நிறுத்துங்கள்.” (49:10)  

       எனதை ஒரு முஃமின் இன்கனாரு முஃமினின் 
ெதகாதரன்  என ில் , அைன்  தன்  ெதகாதரனு க்கு  
நன்வம கிவைக்க உதைி புரிதல் தைண்டும். அைவன 
நன்வமயின் பக்கம் அவழத்து தீவமகவள ைிட்டும் 
அைவனத் தடுத்தல் தைண்டும் என்பதத, அதன் 
கருத்தாகும். எனதை தான் ரஸுல் (ஸல்) அைர்கள் 
இவ்ைாறு கூறினார்கள். 

 اُنُُْصْ اََخاَك َظالًِما اَْو َمْظلُوًما  
     “உ ன்  ெ த க ா த ரன்  அ ந ிய ாய க் க ா ரன ா க 
இ ரு ந்த ாலு ம்  அ நீ த ி இ வ ழ க் க ப் பட் ை ை ன ாக 
இருந்தாலும், நீங்கள் அைனுக்கு உதைி கெய்யுங்கள்.” 
என்று . அதற்கு நபித்ததாழர்கள் அல்லாஹ் ைின் 
தூததர! அநீதி இவழக்கப்பட்ைைனுக்கும், அநீதிக்கு 
இழக்கானைனுக்கு உதைி கெய்ைது ைாஸ்தைம்தான். 
ஆனால் அநீதி இவழத்த அநியாயக்காரனுக்கு உதைி 
கெய்ைகதன்றால் அது எப்படி? என்று நபிய ிைம் 
ைினைினார்கள். அதற்கு நபியைர்கள் அநியாயம் 
கெய்யாமல்  அைவனத் தடுத்து  ை ிடுைதுதான் 
அைனுக்கு நீங்கள் கெய்யும் உதைி என்று நபியைர்கள் 
பதிலளித்தார்கள் . எனதை அநியாய காரியத்வத 
கெய்ய ை ிை ாமல்  அைவன  தடுத்து  ை ிடுைதத 
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அ ை னு க்கு  கெய்யும்  உ தை ி என் ற  படிய ால் , 
முஸ்லிம்கள் யாைரும் அநியாயத்துக்கு எதிராக 
திைெங்கட்ைம் பூணுைார்களாயின், அநியாயத்திற்கு 
எத ிராக  ஒத்துவழப்பும் ைழங்குைார்களா  யின் ,  
அைர்களுக்கு மகத்தான நன்வமயும் கண்ைியமும் 
கிவைக்கும். தமலும் அைர்களின் குரல் ஒன்றுபடும். 
எதிரிகளுக்கு அைர்களின் மீது அச்ெமும் உண்ைாகும். 
அைர்கள ின்  சூழ்ச்ெ ிகவள ை ிட்டும் பாதுகாப்பும் 
கிவைக்கும்.  

      தமலும்  கொந்தம் , பந்தம் , ததாழவம   என்ற 
கதாைர்பிவனயும், நட்வபயும் கருத்திற் ககாள்ளாது 
தங்களுக்கிவையிலுள்ள ககாடுக்கல் ைாங்கல் மற்றும் 
ஏவனய நைைடிக்வககளின் தபாது நீதி நியாயத்வத 
உள்ளைக்கிய நீதியான நிர்ைாக முவற ஒன்றிவனதய 
இஸ்லாமிய ஷரீஆ ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது. அதுவும் 
இந்த ஷரீஆ ைழங்கும் அனுகூலங்களில் ஒன்றுதான். 

      எனதை இந்த நீதியின் பிரகாரம் அவனைரும் 
ந ிய ாயத்து க்கு க் கட்டு ப்பட்ைை ர்கள் . ெகல ரு ம் 
அல்லாஹ்ைின் ஷரீஆைின் ெட்ைத்தின்  பார்வையில் 
ெமம். எனதை யாருவைய கொந்தங்களும்,  நட்பும், 
கதாழ ில் அந்தஸ்து, மற்றும் கெல்ைம், ைறுவம 

எதுவும் இதில் கைனிக்கப்பை மாட்ைாது. ஆவகயால் 
தங்கள ின்  நைைடிக்வககள ின்  தபாது  ெகலரும் 
நீ த ிவ ய க்  வ க ய ாள் ை து ம் , க ப ாறு ப் பு க வ ள 
நிவறதைற்றுைதும் கைவம. இது பற்றி அல்லாஹ் 
குறிப்பிடுைதாைது,  
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َواَل  لقِّْسطِّ  بِّا ء  ِّ ُشَهَدا َّ هللِّ ْْيَ  مِّ ا َقوَّ ُنوا  ُكو آَمُنوا  ْيَن  ِّ َّلَّ َها ا يُّ َا َيا
ُب لِّلتَّْقَوى  ْقَر ُهَو اَ لُوا  ْعدِّ لُوا اِّ َتْعدِّ الَّ  ٍم ا َقْو ُن  رَِّمنَُّكْم َشنَْئا ََيْ

 (   5:المائدة)

     “நம்பிக்வகயாளர்கதள ! அல்லாஹ் வுக்காக 
நீதமாக ொட்ெி கொல்பைர்களாகதை இருங்கள். ஒரு 
ைகுப்பார் மீதுள்ள துதைஷம் அைர்களுக்கு அநியாயம் 
கெய்யும் படி உங்கவளத் தீண்ைாதிருக்கட்டும். நீங்கள் 
நீதிதய கெலுத்துங்கள். அதுதான் பரிசுத்தத் தன்வமக்கு 
ம ிக  க நரு ங் க ியது . நீங் கள்  அ ல் ல ாஹ் வு க்தக 
பயப்படுங்கள் . ந ிச்ெயமாக அல்ல ாஹ்  நீங் கள் 
கெய்பைற்வற நன்கறிந்தைனாக இருக்கின்றான்.” (5:8)  

    நீதிவயப் பற்றி தமலும் அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 
தபாது,  

ِّ  َولَْو لََعَ  َّ هللِّ ْْيَ بِّالقِّْسطِّ ُشَهَداَء  ُكوُنوا َقوامِّ ْيَن آَمُنوا  ِّ َّلَّ َها ا يُّ َيااَ
يْنِّ َوا َ وِّ الَوالِّ

ُكْم اَ ا َواهلُل اَْنُفسِّ ِّْن َيُكْن َغنًِّيا اَْو َفقِّْْيً َربِّْْيَ ا
ألقْ

لُوا  ِّهَِّما فَاَل تَتَّبُِّعوا الَهَوى اَْن َتْعدِّ  ( 938:النساء)اَْوَِل ب

     “நம்பிக்வகயாளர்கதள! நீங்கள் நீதத்தின் மீதத 
உறுதியாக நிவலத்திருங்கள். உங்களுக்தகா உங்களின் 
தாய் தந்வதக்தகா அல்லது உங்களின் உறைினர் 
க ளு க் த க ா  ப ா த க ம ா க  இ ரு ந் த  த ப ா த ிலு ம் 
அல்லாஹ்வுக்காக ொட்ெி கூறுபைர்களாக இருங்கள். 
அ ை ர் பை க்க ாரன ாய ினு ம்  ஏவ ழ ய ாய ினு ம் 



 

 

 
70 

அவ்ைிருைருக்கும் அல்லாஹ்தான் கபாறுப்பானைன். 
ஆவெகவளப் பின்பற்றி ைரம்பு மீறாதீர்கள்.” (4:135)  

ُقرْ  ا  َذ َن  ََك َلْو  َو ُلوا  ْعدِّ َفا ُقلُْتْم  ا  َذ ُفوا َواِّ ْو َا هللِّ  َعْهدِّ ا بِّ َو ََب 
 (   981:األنعام)

    “நீங்கள் எவதக் கூறிய தபாதிலும் நீதத்வததய 
கூ று ங் கள் . நீங் கள்  அ ல் ல ாஹ் ை ிைம்  க ெய் த 
ைாக்குறுதிவய முழுவமயாக நிவறதைற்றுங்கள்.” 
(6:152)  

     ெ கல ரு ம்  தம து  நைை டி க்வ ககவ ள  நீ த ி 
நியாயத்துைன் தமற்ககாள்ள தைண்டுகமன்பவத, 
அவனைருக்குமான ஒரு கபாது ைிதியாக அல்லாஹ் 
ஆக்கியுள்ளான். எனதை தம் மத்தியில் உண்வமவய 
ந ிவ ல  ந ிறு த்து ம்  த ப ாது  தன ிப் பட் ை  க ெ ாந்த 
பந்தங்கவளதயா, கபரிதயார் , ெ ிற ிதய ார் என்ற 
பாகுபாட்வைதயா கைனத்திற் ககாள்ளாமல் நீதிவயதய 
நிவல நிறுத்த தைண்டுகமன்பதத அல்லாஹ்ைின் 
கட்ைவளயாகும்.  

      ம க்கள ின்  நைை டிக்வ க அவ ன த்வ தயும் 
ஒருைவகயான ஒப்ப்பந்தத்துைனும்,  ைியாபாரம் , 
குத்தவக தபான்ற ஒப்பந்த ைிதிகளுைனும் அல்லாஹ் 
ெம்பந்தப்  படுத்த ிய ிரு ப்பதும் , ஷ ரீஆ  ைழங்கும் 
அனுகூலங்கவளயும், அதன் தமன்வமவயயும், அது 
எல் ல ா க ால , த த ெ  ை ர்த் தம ான ங் களு க்கு ம் 
க ப ாரு த் த ம ான து  எ ன் ப வ த யு ம்  எ டு த் து க் 
காட்டுகின்றன . தமலும் ஒவ்கைாரு ெமூ கமு ம் 
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தங்களின் பழக்க ைழக்கங்களுக்கும், தநாக்கங்களுக் 
கும் ,  கம ாழ ிகளு க்கும்  ஏற்ற  ை வ கய ில்  தமது 
நைைடிக்வககவள தமற்ககாள்ைதற்கு ஏதுைாக 
ஒப்பந்த முவறகவள அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியுள்ள 
த ப ாத ிலு ம்  அ ை ர்கள ின்  ை ெ த ி கரு த ி அ ந் த 
ஒப்பந்தங்கவள குற ிப்ப ிைத்  தக்க கொற்கவளக் 
ககாண்டு அைன் கட்டுப்படுத்தைில்வல.  

      உ த ாரை ம ாக  த ிரு மை ம் ,  ை ிை ாக ரத்து , 
குடும்பத்தின் பராமரிப்புச் கெலவு என்பைற்றுைனும், 
மற்றும் ெர்ச்வெயின் தபாது முன்வைக்கும் ைாதங்கள், 
ை ழ க்கு த்  க த ாைரு தல்  த ப ான் ற ை ற் று ைனு ம் 
கதாைர்புவைய ஒப்பந்தங்கவளக் குறிப்பிைலாம் . 
இவ்ை ாறான  ெந்தர்ப்பத்த ில்  ய ாரு க்கும் அ நீத ி 
நிகழாதைாறு ஷரீஆைின் எல்வலக்கு உற்பட்ைைாறு 
ஒவ்கை ாரு  ெமூ கத்த ினதும் தன ிப்பட்ை பழக்க 
ைழக்கங்கவளயும், பரிபாவஷகவளயும், தநாக்கங்க 
வ ள யு ம்  கை ன த்த ிற்  க க ாண் டு  நீ த ிவ ய யு ம் , 
நியாயத்வதயும் அமுல்படுத்த தைண்டுகமன்பவததய 
இ ஸ் ல ாம ிய  ஷ ரீஆ  ை ழ ியு று த்து  க ின் ற து . 
அல்லாஹ்ைின் இந்த ைெனங்கவளக் கைனிப்தபாம்.  

ِّالُعُقودِّ  ِّْيَن آَمُنوا اَْوفُوا ب َها اَّلَّ  (  09:اللمائدة)يَااَيُّ

   “நம்பிக்வகயாளர்கதள! நீங்கள் உைன்படிக்வககவள 
முழுமுவமயாக நிவறதைற்றுங்கள்.” (5:1)  
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      இங்கு العقود என்பதன் மூலம்  கபாதுைாக 

உ ை ன் ப டி க் வ க  எ ன் ப வ த த ய   அ ல் ல ாஹ் 
குறிப்பிட்டுள்ளான். தமலும்,  

َِّبوا  َم الرد  (    128:ابلقرة)َواََحلَّ اهلُل ابلَيَْع وََحرَّ

     “அல்லாஹ் ைைிகத்வத ஆகுமாக்கி ைட்டிவயத் 
தடுத்து ைிட்ைான்.” (2:275)  

 (      3:طالقال)فَإْن أرَْضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ اُُجورَُهنَّ 

      “பின்னர் உங்களுக்காக அைர்கள் பாலூட்டினால் 
அதற்குரிய கூல ிவய அைர்களுக்குக் ககாடுத்து 
ைிடுங்கள்.” (65:6)  

       அல்குர்ஆனில் ஒப்பந்தம் பற்றி ைந்துள்ள 
ைிையங்களுக்கு ஏற்ற ைவகயில், நிலத்திற்கு நீர் 
பாய்ச்சுதல், கூட்டு ைிைொயம், கூட்டு ைர்த்தகம், 
ஒ ப்பந்த  அ டிப்பவ ைய ில்  தை தன ம்  கபறு தல் , 
பிவைவய ஏற்றுக் ககாள்ளல், கொத்துக்கவள ைக்பு 
கெய்தல், உயில் எழுதுதல், திருமைம், ைிைாகரத்து, 
குழந்வதக்குப் பாலூட்டுதல் தபான்ற ஒப்பந்தங்கள் 
ெம்பந்தமாகப பல ஹதீஸ்களில் ைந்துள்ளன.  

    என தை  அ ல் கு ர்ஆ ன ிலு ம்  ஸ ஹீ ஹ ான 
ஹதீஸ்களிலும் ைந்துள்ள இந்த கதளிைான ஒழுங்கு 
முவறகள் மூலம் அடியார்கள ின்  கருமங்கவள 
ெீ ர்படு த்த  மு டியு ம் . தமலு ம் , இ ந்த  ஒ ழு ங் கு 
முவறயானது அைர்களின் எல்லா காலத்திற்கும், 
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இைத்திற்கும் கபாருத்தமானதாகும். எனதை இதன் 
மூ லம் அைர்கள ின்  நவைமு வறகளு க்கு  ஏற்ற 
ை வ கய ில்  தங் கள ின்  ை ர்த்தகம் , த ிரு மை ம் , 
ைிைாகரத்து, ைக்புகள், உயில் எழுதுதல் தபான்ற 
காரியங்கள்  எதவ னயும் ெ ிக்கல்  எதுவும ின் ற ி 
தமற்ககாள்ளலாம்.  

      உ த ா ரை ம ாக  அ ல் ல ாஹ் ை ின்  இ ந் த 
ைெனங்கவளக் கைனியுங்கள்.  

ِّالَمْعُروفِّ   (  133:ابلقرة)َولََعَ الَمْولُودِّ ََلُ رِّزُْقُهنَّ َوكِّْسَوُتُهنَّ ب

     “தமலும் (பாலூட்டும் தாய்மார்கள்) அைர்களுக்கு 
உைவும் ஆவையும் முவறப்படி ககாடுத்து ைருைது 
குழந்வதயின் தந்வத மீது கைவமயாகும்.” (2:233)  

      இ ந்த  ை ென த்த ில் ف  ملعرو என் ا ற  க ெ ால் , 

ைழக்கில் உள்ள முவறப்படி என்ற கருத்திதலதய 
பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது என்பவத நபியைர்கள் , 
ஹ ஜ் ஜ த் து ல்  ை ித ாை ின்  த ப ாது  க த ள ிவு 
படுத்தினார்கள்.  

.    தமலும் அடியார்கள்  தங்களின் தைறுகளுக்கு 
எதிர் ைாதம் புரியவும், நியாயங்கள் கொல்லவும் 
முடியது , என்பவத  இந்த ைெனத்த ின்  மூலம் 
அல்லாஹ்  கதளிவுபடுத்துகிறான்.                                      

                                       

بِّْْيَ َحِتَّ َنبَْعَث رَُسواًل       (   98:اإلِساء)َوَما ُكنَّا ُمَعذَّ
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    “ஒரு தூதவர நாம் அனுப்பாத ைவரயில் நாம் 
(எைவரயும்) தைதவன கெய்ைதில்வல.” (17:15)  

َ لَ  َحِتَّ َيتََبْيَّ ُهْم  َهَدا ْذ  َبْعَد اِّ َقْوًما  لَّ  ضِّ ُ يلِّ هلُل  َن ا ََك َما َوَما  ُهْم 
 ( 998:اَلوبة)َيتَُّقوَن 

     “ஒரு  கூ ட்ைத்த ினவ ர அல்ல ாஹ்  தநரான 
ைழ ிய ில்  கெலுத்த ிய  ப ின்ன ர், அை ர்கள் தைறு 
இவழக்கும்படி அைன் ைிை மாட்ைான். அைர்கள் 
ை ிலகிக் ககாள்ள தைண்டிய ை ிையங்கள் எவை 
என்பவத அைன் அைர்களுக்கு அறிைித்தி ைருைான்.” 
(9:115)  

اِّ  ا  نْلَ ْنَز َلَعلَُّهْم َوَا َو ُهْم  يَلْ اِّ َل  ِّ ُنزد َما  سِّ  لِّلنَّا  َ ِّ بَْيد ُ َلِّ ْكَر  ِّ َّلد ا َك  يَلْ
ُروَن   (  88:انلحل)َيَتَفكَّ

       “அ வ் ை ாதற  இ ந்த  கு ர்ஆ வ ன யு ம்  ந ாம் 
உங்களுக்கு இறக்கி வைத்ததாம். மனிதர்களுக்காக 
இறக்கப்பட்ை இவத நீங்கள் அைர்களுக்குத் கதளிைாக 
எடுத்துக் காண்பியுங்கள்.” (16:44)  

        என்ற இந்த இவற ைாக்குகளின் மூலம்,   
அடியார்களுக்கு ெட்ைங்கவள எல்லாம் கதள ிவு 
படுத்துைது இன்றியவமயாதது,  என்பவத அல்லாஹ் 
ை ிள க்க ியுள்ள ான் . என தை  ய ாரு ம்  தங் கள ின் 
தைறுகளுக்காக எதிர்ைாதம் கெய்யவும், நியாயங்கள் 
கூறவும்  ைாய்ப்பில்வல. 
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        தமலும் இஸ்லாமிய ஷரீஆைானது மக்களின் 
பழ க் க  ை ழ க் கங் கள் , ப ா ரம் ப ரி ய ம் , க ம ாழ ி 
என்பைற்றின் மீது கைனம் கெலுத்துகிறது. எனதை 
ெட்ைங்களும், தீர்ப்புகளும் கைளியிைப்படும் தபாது 
அதவன கைனத்தில் ககாள்ைது அைெியம் என 
இப்னுல் வகயூம் (ரஹ்) அைர்கள் اعالم الموقعين என்ற 
தனது நூலில் பிரத்திதயகமாக ஒரு அத்தியாயத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஏகனனில் ெிலதைவள ஒரு 
ந ாட் டின து ம்  ப ிரதத ெத் த ின து ம்  ப ாரம் பரிய ம் 
இ ன் கன ாரு  ந ாட் டி ன து ம்  ப ிர த த ெ த் த ின து ம் 
பாரம்பரியத்துக்கு ைித்தியாெ மாக இருக்கக் கூடும். 
அவ்ைாதற மனிதர்களின் தநாக்கங்களும், பழக்க 
ைழக்கங்களும் பரஸ்பரம் ைித்தியாெ மானவையாக 
இருக்கலாம். அது மாத்திரமன்றி ஒரு காலத்திற்கு 
கபாரு த்தம ான து , இன் கன ாரு  கால த்த ிற்கும் , 
இைத்திற்கும் கபாருத்தமில்லாமல் இருக்கலாம். 
எனதை தீர்ப்பு ைழங்கும் தபாது இைற்வறகயல்லாம் 
கருத்திற் ககாள்ைது அைெியம்.  

      உதாரை மாக நபியைர்கள ின்  மக்கா கால 
ப ிரச்ொர மு வ றக்கும் , ம தீன ா கால  ப ிரச்ொர 
முவறக்கும் இவையில் இருந்த தைறுபாட்வைக் 
கு ற ிப் ப ிை ல ாம் . இ து கை ல் ல ாம்  க ால , த த ெ 
ைர்த்தமானங்களிலும், பலத்திலும், பலைனீத்திலும், 
நிலைிய தைறுபாடுகளின் காரைமாக நிலைியவைதய.  
அ ல் ல ாஹ்  இ வ் ை ாறு  த ன்  அ டி ய ா ர்க ள ின் 
நிவலவமகளின் மீது கைனம் கெலுத்தியிருப்பது 
அ ை ன ின்  க பரு ம்  ஞ ான த்து க்தக ார் எடு த்து க் 
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காட்ைாகும். ஏகனனில் ஒரு பிரததெத்தில் ைர்த்தகம், 
ை ிை ாக ரத்து  தபான் ற  உ ைன் படிக்வ ககளு ைன் 
ெம்பந்தப்பட்ை ைிைகாரங்களுக்கு பயன்படுத்தும் கொல் 
இன்கனாரு பிரததெத்த ில்  ப ிரிகதாரு  கருத்த ில் 
பயன்படுத்தக் கூடும். அவ்ைாதற ஒரு காலத்திற்கு 
ெ ா த் த ிய ம ான து  இ ன் க ன ாரு  க ால த் த ிற் கு 
அொத்தியமாகலாம். என்று கதாைர்ந்து ைிளக்கமளித்த 
இப்னுல் வகயூம் (ரஹ் ) அைர்கள் , இதவன பல 
உதாரைங்களின் மூலம் கதளிவு படுத்தியுள்ளார்கள். 
அதில் ஒன்றுதான் “எதிரிகளின் பூமியில் இருக்கும் 
தபாது  (கவ ெயடி , ம ரை  தண் ைவ ன  தபான் ற ) 
தண் ை வ ன க்கு  இ ல க் க ான  ஒ ரு  மு ஸ் ல ிம் 
தபாராளிக்கு, எதிரியின் பூமியில் வைத்து அந்தத் 
தண்ைவன ைழங்குைவத நபியைர்கள் தடுத்தார்கள். 
என்ற உதாரைம். இது ஏன்? என தகள்ைி எழுப்பிய 
அைர்கள் “ ெில தைவள அதனால் அந்தப் தபாராளி 
ெ ினம் ககாள்ளக் கூடும். அப்தபாது அைன் மீது 
வஷத்தான் ஆதிக்கம் ககாள்ைானாகில் எதிரியும் 
அைனுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கின்ற படியால் அைன் 
இஸ்லாத்வத ைிட்டும் ைிலகி ஒரு முர்த்தத்தாகி 
ை ிைலாம் ” என்ற காரைமாக இருக்கலாம் , என 
ைிளக்கம் தந்துள்ளார்கள். 

   இப்னுல் வகயூம் (ரஹ் ) இதற்கு இன்கனாரு 
உதாரை ம் கொல்கிறார்கள் . அதுதான்  பட்டின ி 
க ால த்து  ந ில ை ரம் . கடு வ மய ான  பஞ் ெமு ம் , 
பட்டினியும் தாண்ைைமாடும் காலத்தில் ஒரு திருைன் 
தன்னுவைய பட்டினிவயயும், கநருக்கடிவயயும்  நீக்க 
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ைழிதயதும் இல்லாத காரைத்தால், தான் திருை 
தைண் டி ைந்தது  என  அைன்  ை ாத ிடும் தபாது 
அைனின் வகவயத் துண்டிக்க ெட்ைம் இைம் தராது. 
ஏகனனில் அைனின் வகவய கைட்ை அனுமதியளித்த 
ெட்ைமானது, கநறுக்கடியான இந்த ெந்தர்ப்பத்தில் 
அைனுவைய ைிையத்வத ெந்ததகத்துைனும் தநாக்கும். 

எனதை ெந்ததகமானது "  என்ற தண்ைவனவயத் "َحدٌّ

தைிர்க்கும் என்பது நியதியாகும். இந்த நியதியின் 
படிதான் அனர்த்த காலத்தில் திருடியைனின் வகவய 
கைட்ை தைண் ைாம் என  உமர் (ரழ ி) அை ர்கள் 
உத்தரைிட்ைார்கள்.  

       என தை  தீ ர்ப்பு ை ழங்கு  மு ன் ன ர் அ தன் 
ைிவளவு எப்படி அவமயும் என்பவத கைனத்தில் 
எடுப்பது  அைெியம். ஒரு கருமத்தின் முடிைிவனக் 
கைனிப்பது அைெியம் என்பவத அல்லாஹ்ைின் 
ைெனங்கள் கதளிவுபடுத்துகின்றன.  

 ُ  (   1:اِلْش)وا يَااُوِلِّ األبَْصارِّ فَاْعَتُبِّ

       “ெிந்தவனயுவையைர்கதள! (இதவனக் ககாண்டு) 
நீங்கள் உைர்ச்ெி கபறுைரீ்களாக!” (59:2)  

ِّلُْمتَّقِّْْيَ  ِّنَّ الَعاقَِّبَة ل  ( 81:هود)ا

     “நிச்ெயமாக முடிைான கைற்றி இவறயச்ெம் 
உவையைர்களுக்குத்தான்.” (11:49)  
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هلَل َعُدًوا بَِّغْْيِّ  َواَل تَُسبُّوا ْن ُدونِّ اهللِّ َفيَُسبُّوا ا ْيَن يَْدُعوَن مِّ ِّ اَّلَّ
 ( 905:األنعام)عِّلٍْم 

     “அல்ல ாஹ்  அல்லாத எைற்வற அை ர்கள் 
அவழக்கின்றார்கதளா அைற்வற நீங்கள் திட்ைாதீர்கள். 
அதனால் அைர்கள் அறியாவமயின் காரைமாக 
ைரம்பு மீறி அல்லாஹ்வை திட்டுைார்கள்” (6:108)  

       என தை  ஒரு  கரு மத்வ த தமற்ககாள்ள 
முன்னர் அதன் ைிவளவு பற்றி கைனத்தில் ககாள்ைது 
அைெியம் என்பது இதிலிருந்து புலனாகிறது.  

      இதனால் தான் ""األمر َباملمعُروف وانليه عن املنكر    
நன்வமவய ஏவுதல், தீவம ைிட்டும் தடுத்தல் என்ற   
காரியத்தில் ஈடுபாடுவைய ஒருைர், ஏததனும்  தகாத 
காரியம் ஒன்றிவன தவை கெய்ய ைிவளயும் தபாது, 
அது அைர் தவை கெய்ய ைிரும்பும் காரியத்வதப் 
ை ிை வு ம் , இ ன் க ன ாரு  த க ா த  க ா ரி ய த் வ த  
ததாற்றுைிக்க இைமளிக்குமானால், அப்தபாதைர் தான் 
தவை கெய்ய நிவனத்த அந்த காரியத்வத தடுக்கக் 
கூைாது. ஏகனனில் இவ்ைாறான ெந்தர்ப்பத்தில் தகாத 
அ ந்த கரு மத்வ த ை ிட்டும்  அை வ னத் தடுக்க 
மு யலுைது அவத ை ிைவும் தகாத இன்கனாரு 
கெயவல அைன் கெய்யும் படி ஆக்கிைிடும், என்பதால் 
அைனின் அந்தத் தகாத கெயவல, அப்தபாது தடுக்கக் 
கூைாகதனவும், இது ஒரு கருமத்தின் முடிவை 
கருத்திற் ககாண்டு எடுக்கப்படும் நைைடிக்வக என்றும் 
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இ ப் னு ல்  வ க யூ ம்  ( ர ஹ் )  அ ை ர் க ள் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

       உதாரை மாக ஒரு  குடிகாரவ ன  குடிக்க 
தைண்ைாம் என நீங்கள் தவை கெய்யும் தபாது, அைன் 
ஆத்திரமவைந்து யாவரதயனும் ககாவல கெய்யக் 
கூடுகமன கண்ைால், அவ்ைாறான ெந்தர்ப்பத்தில் 
மதுபானம் அருந்தும் குற்றச் கெயவல ைிட்டும் 
அைவனத் தடுக்காமல் இருப்பதத தமல். ஏகனனில் 
ஒரு மனித உயிவரக் ககால்ைவதப் பார்க்கிலும் மது 
அருந்தும் குற்றம் ெிற ியதாகும். என்று இப்னுல் 
வ கயூ ம்  (ரஹ் ) அ ை ர்க ள்  த ம லு ம்  க த ள ிவு 
படுத்தியுள்ளார்கள்.  

        இதன் தநாக்கம் ஒரு கருமத்தின் ைிவளவை 
கைனத்தில் ககாள்ைது அைெியம் என்பதத. இவ்ைாதற 
மக்களின் ஒப்பந்த ைிையங்களிலும் நன்வமவயக் 
ககாண்டு ஏவுதல், தீவமவய ைிட்டும் தடுத்தல் எனும் 
காரியங்களில் கைனம் கெலுத்தும் தபாதும், அந்தந்த 
மக்களின் பழக்க ைழக்கங்கள், ெந்தர்ப்ப சூழ்நிவலகள், 
எண்ைங்கள் என்பைற்வறக் கருத்திற் ககாள்ைது 
அைெியம்.  அவ்ைாதற இரண்டு தீவமகவள ஏக 
காலத்தில் தவை கெய்ய பலம் இல்லாத தபாது , 
நாெங்கவளத் தைிர்த்து நலன்கவள அவைைதும், 
ொர்பில்லாத பிரதிபலவன தைிர்த்து , ொதகமான 
பலவன அவைைதும்,  ெிறிய தீவமக்கு  இைமளித்து 
கபரிய தீவமகளுக்கு இைமளிக்காது இருப்பதுதம 
இதன் தநாக்கமாகும். 
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    பரிபூரைமான இஸ்லாமிய ஷரீஆ, ககாண்டு 
ைந்த மகத்தான இந்த ைிையங்கள் யாவும், அதன்  
அனுகூலங்கள் என்பதில் எவ்ைித ெந்ததகமுமில்வல. 
எனதை இஸ்லாமிய ைிைகாரங்களுக்கு கபாருப்பாக 
வு ள்ள  நீத ிபத ிகள் , மு ப்த ிகள் , அ வ ம ச்ெர்கள் , 
தபான் தற ார் இஸ் ல ாம ிய  ம ார்க்கத்த ின்  இ ந்த 
அனு கூலங்கள ின்  மீது  அக்கவற கெலுத்துைது 
கைவமயாகும். தமலும் ஷரீஆைின் ைவரயவற 
களுக்கு உட்பட்ை முவறயில், ெம்பாத்தியத்திலும், 
ககாடுக்கல் ைாங்கல்களிலும் சுதந்திரமாக ஈடுபாை,  
இஸ்லாம் மார்க்கம் இைமளித்துள்ளது. அதுவும் 
இஸ்லாம் ைழங்கும் மற்றுகமாரு அனுகூலமாகும்.  

     இதவன அல்லாஹ் இவ்ைாறு குறிப்பிடுகிறான்.  

 (   153:ابلقرة)لََها َما َكَسَبْت وََعلَيَْها َماْكتََسَبْت 

      “அ வ ை  த த டி க்  க க ாண் ை த ன்  நன் வ ம 
அவைகளுக்தக உரியன. அவை ததடிக் ககாண்ைதன் 
தீவமயும் அவைகளுக்தக உரியன.” (2:286)  

       தமலும் நபிகள் நாயகம் (ஸ ல் ) அைர்கள் , 
யாெிப்பவத ைிை உவழப்பது தமல் என்ற படியால் 
அதவன ஊக்குைித்தார்கள். நபியைர்களின் இந்தக் 
கூற்வறக் கைைியுங்கள்.  

لََعَ َظْهرِهِ َفَيبِْيُعَها  َحُدُكْم َحْبلَُه َفَيأِِت ِِبُزَمِة َحَطٍب  َِلْن َيأُخَذ اَ
 َفَيُكفَّ بَِها وَْجَهُه َخْْيٌ ََلُ ِمْن ُسؤاٍل اِلَّاِس أْعُطوهُ أْو َمَنُعوهُ   
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    “உங்களில் எைதரனும் மனிதர்களிைம் கென்று 
யாெகம் தகட்க , அதவன அைனு க்கு  அைர்கள் 
ககாடுப்பவததயா, அல்லது அதவன அைனுக்கு 
ககாடுக்க மறுப்பவததயா ைிை, அைன் கயிற்வற 
எடுத்துச் கென்று ைிறகுக் கட்டு ஒன்வறக் கட்டி 
கயடுத்து அதவன ை ிற்பவன கெய்ைது , அைன் 
யாெிப்பவத ைிை தமலானது.” என்றார்கள்.  

       தமலு ம் ெ ிற ந்த ெம்பாத்த ியம்  எதுகைன 
நப ிய ை ர்கள ிை ம்  ை ிெ ாரி க்கப்பட்ைது . அ தற்கு 
நபியைர்கள் மனிதனின் கரத்தின் உவழப்பு என்றும், 
மற்றும் நியாயமான அவனத்து ைியாபாரங்களும் 
என்று கூறினார்கள். தமலும்,  

ْن َيأُكَل ِمْن َعَملٍ  َحٌد َطَعاًما َاْفَضَل ِمْن َا َكَل َا َن َنِِبُّ  َما َا َيِدهِ، َوََك
الَم يَأُكَل ِمْن يَِدهِ    اهللِ َداُوُد َعلَْيِه السَّ

     “தன் கரத்தால் ெம்பாதித்து உண்ை உைவைத் 
ைிை ெிறந்த  உைவு எதுவும் இல்வல, அல்லாஹ் 
ைின் தூதர் தாவூத் (அவல) அைர்கள் தன்னுவைய 
கரத்தின் ஊழியத்தின் மூலதம ொப்பிட்டு ைந்தார்கள்.” 
என்றும் நபியைர்கள் கூறனார்கள்.  

       இவ்ைாறு ெம்பாத்தியத்திற்கும், கதாழிலுக்கும் 
ைாய்ப்பளித்துள்ள இஸ்லாமிய ஷரீஆ, அதன் பால் 
அவ ழப்பு ை ிடு த்து ம்  ை ரு க ிறது . தமலு ம்  தன் 
உவழப்பின் ஊழியத்துக்கு கதாழிலாளிதய அருகவத 
யுவ ையை ன்  என் பவ தயும்  இஸ் ல ாம்  உறு த ி 
கெய்கிறது. எனதை நியாயமின்றி யாரும் இன்கனாரு 
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ெதகாதரனின் உைல், கபாருள், ஆைி எதவனயும் 
எடுத்துக் ககாள்ைவத இஸ்லாம் ஹராமாக்கியுள்ளது.  

           இவ்ைாறு மனிதனின் உைல், கபாருள், 
ஆைி என்பைற்றுக்குப் பாதுகாப்பு அளித்து மனிதவனத் 
கதாழ ில ில் ஈடுபட்டு கபாருளடீ்டுமாறு அைவன 
இஸ்ஸாமிய மார்க்கம் ஊக்குைித்துள்ளதானது , 
இ ஸ் ல ாம ிய  ஷ ரீஆ  அ ை னு க்கு த்  த ந்து ள் ள 
மிகப்கபரிய கபாருதார அனுகூலமாகும்.  

     இனி நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அைர்களின் இந்த 
ஹதீவஸக் கைனியுங்கள்.  

ٌء  اِْحِرْص لََعَ َما َيْنَفُعَك َواْسَتِعْن بِاهلِل َوََّل َتْعِجْز َفإْن اََصابََك ََشْ
هلُل َوَما َشاَء  َفالَ َتُقْل لَوْ  َر ا ْ َفَعلَْت َكَذا أْو َكَذا َوَلِكْن ُقْل َقدَّ أِّنِّ

ْيَطاِن    َفَعَل َفإنَّ لَْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ
     “அல்லாஹ்ைின் உதைிவய தைண்டியைனாக 
உனக்கு பயன் தரும் காரியத்தில் ஆர்ைத்துைன் 
ஈடுபடு. இயலாது என்று ஒதுங்கி ைிைாதத! அப்தபாது 
உனக்தகததனும் நிகழ்ந்து ைிட்ைால், நான் இப்படி 
கெய்திருந்தால் இன்னது இன்னது நைந்திருக்கும். 
என்று கூறாதத! பதிலாக அல்லாஹ்தைா, அைன் 
நிர்ையித்வதயும், நாடியவதயும் கெய்திருக்கின்றான். 
என்று கூறுங்கள். ஏகனனில் அப்படி கெய்திருந்தால் 
இ ப் ப டி  க ெ ய் த ிரு ந் த ால்  எ ன் று  க ெ ால் ை து 
வஷத்தானின் காரியத்வதச் கெய்ய ைழிைகுக்கும் ” 
என்று நபியைர்கள் கூறினார்கள்.  
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        இவ்ைாறு இஸ்லாமிய ஷரீஆ ைழங்கும் 
அனுகூலங்களும், பயன்களும் ஏராளம். அதனுைன் 
கதாைர்புள்ள ைிையங்கவள இன்னும் நான் கொல்லத் 
கதாைங்கினால் இந்த ெந்தர்ப்பம் தமலும் நீண்டு 
ககாண்தை கெல்லும். எனினும் நிகழ் காலத்திலும், 
எ த ிர்  க ால த்த ிலு ம் , அ டிய ார்கள ின்  ெ ந்த ர்ப் ப 
சூழ்நிவலகளுக்கும், நலன்களுக்கும் கபாருத்தமான 
பல  அ னு கூ ல ங் கவ ள  இ ஸ் ல ாம ிய  ஷ ரீஆ 
உள்ளைக்கியுள்ளது, என்பவதப் புரிந்து ககாள்ைதற்கு,  
அறிவுள்ளைனுக்கு இந்த குறுகிய எடுத்துக்காட்டுகள் 
தபாதுமானது.  

         எனினும் இச்ெந்ெர்ப்பத்தில் இஸ்லாமிய 
ஷரீஆ ைழங்கும் இன்கனாரு அனுகூலத்வதயும், 
பலவனயும் பற்றிக் குறிப்பிடுைது கபாருத்தமான 
தாகும் . அதுதான்  பாைங்களு க்குப் பரிகாரமான 
கதாளபா - பாைமன்னிப்பாகும். முந்திய ெமூகத்தின 
ருக்கு இந்த ைாய்ப்ப்ப தரப்பைைில்வல. முன்வனய 
ெில ெமூகம் தங்களின் பாை காரியத்தின் குற்றப் 
பரிகாரமாக தங்களின் உயிவர மாய்த்துக் ககாள்ள 
தைண்டுகமன்று அைர்களின் ஷரீஆ கூறியது. ஆனால் 
இந்த உம்மத்தின் மீது, தன் அருவள ைாரி ைழங்கிய 
அ ல் ல ாஹ்  இ ந் த  ஷ ரீ ஆ ை ில்  அ ப் ப டி ச் 
கெய்யைில்வல. அடியான் தன் குற்றத்வதயும் பாைச் 
கெயவலயும் எண்ைி, பட்ொதாபப்பட்டு அதிலிருந்து 
மீட்ெி கபற்று அல்லாஹ் ைிைம் பாைமன்னிப்புக் 
தகாருைது தபாதுமானது. இப்படி இதய சுத்தியுைன் 
உண்வமயாக கதாளபா - பாைமன்னிப்புக் தகாரினால் 
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அதன் மூலம், அைன் கைந்த காலத்தில் ை ிட்ை 
தைவற ெீர்திருத்திக் ககாள்ைதற்கும், தீவமகவளத் 
தடுத்துக் ககாள்ைதற்கும் அைனுக்கு ைாய்ப்புண்டு. 
இது இந்த ஷரீஆ ைழங்கும் ைிதஷெமான ஒரு 
ைரப்பிராொதமாகும்.  

     எனதை இந்த ஷரீஆைின் அடிப்பவைகவளயும் 
அது ைழங்கியிருக்கும் நீதியான மகத்தான ெட்ை 
ைிதிகவளயும், மற்றும் ஏவழகள், ததவைப்பட்தைார், 
ெ ிற ிதயார், கபரிதயார் என  ெகல  மக்கள ினதும் 
நலனின் மீது அது அக்கவற ககாண்டுள்ளவதயும், 
அ து  ம ாத் த ிரம ின் ற ி இ ந் த  ஷ ரீ ஆ  ை ான து 
ம ிரு கங் கள ின்  ை ிைய த்த ிலு ம்  அ ந ிய ாயங் கள் , 
அத்துமீறல்கள் நைக்காதைாறு கைனம் கெலுத்தி 
யுள்ளது, என்பவதயும் ஒருைன் கைனிப்பானாகில், தன் 
அ டிய ார்கள ின்  ெந்த ர்ப்ப சூழ் ந ிவ ல கவ ளயும் , 
அைர்களின் நலன்கவளயும் பற்றி மிகவும் அறிந்த 
ைல்லவம மிக்க அல்லாஹ்ைிை மிருந்துதான்  இந்த 
ஷ ரீஆ  ை ந்து ள்ளது  என் பவ த அ ை ன்  புரிந்து 
ககாள்ைான்.  

      தமலும் இந்த உறுதியான ஆதாரங்கள ின் 
மூ ல ம்  அ ல் ல ாஹ்  ஒ ரு ை ன்  இ ரு க் க ிற ான் , 
என்பவதயும் மற்றும் அைன ின்  ைல்லவமயும் 
ஞானமும் அறிவும் பரிபூரைமானது என்பவதயும், 
மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) அை ர்கள்  அல்ல ாஹ் ை ின் 
உண்வமயான தூதர் என்பவதயும் அைன் அறிந்து 
ககாள்ைான்.  
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      இவ்ைாதற கெல்ைந்தர், ைறியைர், முதலாளி, 
கதாழிலாளி, ஆளுபைன், ஆளப்படுகின்றைன், தனி 
மன ிதன் , குழுக்கள் என்ற பாகுபாடின்ற ி எல்லா 
அடியார்களின் நிவலவமகளின் மீதும் இந்த ஷரீஆ 
கைனம் கெலுத்த ி ய ிருக்க ின்றது என்பவதயும் , 
அைர்களின் நலன்களின் அடிப்பவையில் அைர்களுக்கு 
ெட்ைங்கவள அவமத்துத் தந்துள்ளது என்பவதயும் 
கைனித்து ைரும் ஒருைன் இந்த ஷரீஆ முற்றிலும் 
நலன்கவளப் தபைக் கூடியது . அது முற்ற ிலும் 
ஞானங்கவள உள்ளைக்கியது. அது முற்றிலும் தநர் 
ைழிவய உவையது. அது முற்றிலும் தநர்வமயானது 
என்பவதக் கண்டு ககாள்ைான். ஆனால் என்னதான் 
ைிளக்கங்கள் கூறிய தபாதிலும் நீதிக்கு எதிரான 
அ நீத ியு ைனு ம் , நல னு க்கு  எத ிர ான  ை ீை ான 
கரு ம த்து ைனு ம் , அ ன் புக்கு  எத ிர ான  அ ை க்கு 
முவறயுைனும், இஸ்லாமிய ஷரீஆவுக்கு எந்தத் 
கதாைர்பும ில்வல . அவை  யாவும் ஷரீஆவுக்கு 
அப்பாற்பட்ைவையாகும். இப்னுல் வகயூம் (ரஹ் ) 
அைர்கள் இந்த ஷரீஆவைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் தபாது 
, “ஷரீஆைானது முற்றிலும் அன்வபயும், நீதிவயயும், 
ஞ ான த் வ த யு ம்  உ ள் ள ை க் க ிய , மு ற் ற ிலு ம் 
அடியார்களின் நலவனப் தபணு ைதில் அக்கவற 
ககாண் ை ,  ெகல  ை ீை ான  ை ிையங்கவ ளயும் , 
அநீதிகவளயும், ெிரமங்கவளயும் ைிட்டும் தூரமான 
மார்க்கம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

   இது ைவர கூறியதிலிருந்து இந்த ஷரீஆைில் 
எத்தவன  உயர்ந்த நலன்கள் கபாத ிந்துள்ளன 
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என்பவதக் காை முடிந்தது. எனதை இைற்வறக் 
கைனமாகக் கைனித்து ைந்த ஒருைனுக்கு,  இந்தத் 
தவலப்பின் இரண்ைாைது பிரிைில் நான் கொல்ல 
நிவனத்த ‘அதன் பால் மனிதனின் ததவை’ என்ற 
ைிையம் கதளிைாகத் கதரிய ைரும்.   நிச்ெயமாக 
இந்த ஷரீஆைானது அடியார்களின் இவ்வுலக, மறு 
உலக ைிையங்களில் கைனம் கெலுத்துகிறது. தமலும் 
கைற்றியின் பக்கம்மும் நற்பாக்கியத்தின் பக்கமும் 
அை ர்கவளக் ககாண் டு தெர்க்கத் ததவையான 
ை ழ ிவ ய யு ம்  அ ை ர்களு க்கு ச்  ெ ித் த ப்படு த்த ித் 
தந்துள்ளது. என்பவதயும்,  அைனுவைய ஷரீஆ தான் 
தநரிய , க தள ிை ான , உ று த ிய ான  ை ழ ிமு வ ற 
என் பவ தயு ம்   அ ல் ல ாஹ்  தன்  தை த த் த ில் 
கதளிவுபடுத்தி யுள்ளான். எனதை எைர் அந்த ைழியில் 
உறுதியாக இருப்பாதரா அைர் ஈதைற்றம் கபறுைார். 
எைன் அதவன ைிட்டும் ைிலகிக் ககாண்ைாதனா 
அைன் நாெமவைைான்.  

       தமலும் இதன் பக்கம் கைனம் கெலுத்தும் 
ஒருைன் இந்த ஷரீஆ நூஹ் (அவல) அைர்களின் 
கப்பவலப் தபான்றது என்பவதத் கதரிந்து ககாள்ைான். 
அ த ில்  ய ார் ஏற ிக்  கக ாண் ைாதரா ப ிவ ழத்து க் 
க க ாண் ை ா ர் . எ ை ன்  அ த ில்  ஏ ற ிக்  க க ா ள் ள 
பின்ைாங்கினாதனா அைன் கைள்ளத்தில் மூழ்கிப் 
தபானான். இந்த மகத்தான ஷரீஆவும் அப்படித்தான். 
யார் அதவனப் பற்றிப் பிடித்து அதில் இஸ்திரமாக 
இருப்பாதரா அைர் ஈதைற்றம் கபறுைார். எைன் 
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அதவன ைிட்டும் ைிலகிக் ககாள்ைாதனா அைன் 
அழிந்து தபாைான்.  

      இஸ் ல ாம ிய  ஷ ரீஆ ை ில்  அடிய ார்கள ின் 
பிரச்ெிவன களுக்குத் தீர்வும் நீதியான ெட்ைங்களும் 
இருக்கின்ற படியாலும்,  மார்க்கத்வத ைிமர்ெிக்கின்ற, 
அதவன ைிட்டும் ை ிலகிப் தபான தொஷலிஸ  - 
ம ாக்ஸ ிஸ  ை ாதங் களு க்கு ம்  அ ந ிய ாய க்க ார 
முதலாளித்துைத்திற்கும் மத்தியில் அது நடுநிவலயாக 
இருக்கின்ற படியாலும் இஸ்லாமிய ஷரீஆதான் 
எல்லா ைிையங்களிலும் நடுநிவலயானது, தமலும் 
ம ா ர் க் க த் வ த  ை ிட் டு ம்  ப ிரி ந் து  த ப ா ன 
தொஷலிஸத்தின் கபாருளாதார, கபாருள் முதல் 
ைாதக் ககாள்வகக்கும் எல்வலயற்ற அநியாயக்கார 
மு தல ாள ித்  துை க் ககாள்வ கக்கும்  மத்த ிய ில் 
நடுநிவலவமயானது. எனதை இது தான் அவ்ைிரண்டு 
அ நீ த ிக் கு ம்  ம த் த ிய ில்  ந டு ந ிவ ல ய ா ன 
ம ார்க்கம ாகம ாகும்  என் பவ த ஒரு  புத்த ிெ ால ி 
இத ில ிரு ந்த கதள ிை ாகப் புரிந்து  ககாள்ை ான்  . 
அ வ் ை ாதற  ஷ ரீஆ  எந்தகை ாரு  அ நீ த ிக்கு ம் , 
அநியாயத்திற்கும் ொர்பில்லாத, ெகல காரியங்களிலும் 
நடுநிவலயான ைழி என்பதும் அைருக்குத் கதளிைாகி 
ை ிடு ம் . எ ன த ை  இ ந் த  ஷ ரீ ஆ ை ில்  ை ீண் 
ைிரயத்துக்கும், கருமித்தனத்துக்கும் இைமில்வல. அது 
க ெல வு  க ெய் யு ம்  ை ிை ய த் த ிலு ம்  அ தவ ன க் 
கட்டுப்படுத்துைதிலும் நடுநிவலயான தபாக்வகதய 
வகயாள்கின்றது.  

      இது பற்றி அல்லாஹ் கூறும் தபாது,  



 

 

 
88 

ُكَّ  اَل َتبُْسْطَها  َو ُعُنقَِّك  ََل  َمْغلُوَلًة اِّ َك  َعْل َيَد ََتْ اَل  لبَْسطِّ  َو ا
ُْسوًرا   ( 11:اإلِساء)َفَتْقُعَد َملُوًما ُمَّ

       “உங்களுவைய வகவயக் கழுத்தில் மாட்டிக் 
ககாள்ளாதீர்கள் . அன்ற ி உங்களுவைய வகவய 
முற்றிலும் ைிரித்தும் ைிைாதீர்கள். அதனால் நீங்கள் 
நிந்திக்கப் பட்ை ைராகவும், முவைப்பட்ைைராகவும் 
தங்கி ைிைாதீர்கள்.” (17:29)  

ًما  َقَوا َِّك  َذل َن َبْْيَ  ََك َو وا  َيْقُُتُ ْنَفُقوا لَْم يُْْسُِّفوا َولَْم  َذا اَ ْيَن اِّ ِّ َّلَّ َوا
 ( 76:الفرقان)

      “அன்றி அைர்கள் தானம் ககாடுத்தால் அளவு 
கைந்தும் ககாடுத்துைிை மாட்ைார்கள். கஞ்ெத்தனமும் 
கெய்ய  ம ாட்ை ர்கள் . இ தற்கு  மத்த ிய  தரத்த ில் 
ககாடுப்பார்கள்.” (25:67) என்று கூறுகிறான்.  

           எ ன த ை  இ த வ ன க்  க ை ன ம ா க 
ெிந்திக்கின்றைன் இந்த ஷரீஆைானது கைறுமதன 
மார்க்கம் மட்டுமல்ல, மாறாக அது மார்க்கமும், 
அரசுமாகும். தைத நூலும், ைாளாயுதமுமாகும். 
ைழிபாடும், மக்களுைனான ெிறந்த நைைடிக்வகச் 
ொதனமாகும். தபாராட்ைமும், நற்கிரிவயகளு மாகும். 
தர்மமும், பதராபகாரமுமாகும். இவற ைழிபாடும் 
மற்றும் கைந்த கால பாைங்களுக்குத் கதாளபாவும், 
எதிர்காலத்துக்கான கெயல்களுமாகும் என்பவதப் 
புரிந்து ககாள்ைான். இவ்ைாறு இந்த மார்க்கத்தின்  
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அ வ ன த்து  கரு ம ங் களு ம்  நன் வ ம  பய க் க க் 
கூ டி ய வ ை த ய . எ ன த ை  ந ம து  உ ல க 
ைாழ்க்வகயிலிருந்து நமது மார்க்கத்வதயும்,  நமது 
மார்க்கத்திலிருந்து  நமது உலக ைாழ்க்வகவயயும் 
பிரித்து  ை ிைக்கூைாது . ஏகனன ில்  இஸ் லாம ிய 
ொஸனத்தின் படி நமது மார்க்கமும், நமது உலக 
ை ாழ்வும் இ ரண் ைரக் கல ந்தவையாகும் . இன ி 
அல்லாஹ்ைின் இந்த திரு ைெனத்வதப் படியுங்கள்.  

َِّذا َحَكْمُتْم َبْْيَ إنَّ ا ََِّل اَْهلَِّها َوا ُمرُُكْم اَْن تُؤُدوا األَمانَاتِّ ا
ْ
هلَل يَأ

ا يَعُِّضُكْم بِّهِّ اِّنَّ اهلَل  ِّنَّ اهلَل نِّعِّمَّ ، ا انلَّاسِّ اَْن َُتُْكُموا بِّالَعْدلِّ
ْْيًا   ( 85:النساء)ََكَن َسمِّيًْعا بَصِّ

      “உ ங் கள ிை ம்  நம் ப ி ஒ ப் பவ ை க்க ப் பட் ை 
அமானிதப் கபாருள்கவள அதன் கொந்தக்காரர்களிைம் 
நீங்கள் ஒப்பவைத்து ை ிடும்படியும் மனிதர்களுக் 
கிவையில் நீங்கள் தீர்ப்புக் கூறினால் நீதமாகதை 
தீர்ப்பளிக்குமாறும் நிச்ெயமாக அல்லாஹ் கெய்யும் 
இவ்வுபததெம் கமய்யாகதை எவ்ைளவு ெிறந்தது? 
நிச்ெயமாக அல்லாஹ் கெைியுறுபைனாதவும் உற்று 
தநாக்குகின்றைனாகவும் இருக்கின்றான். “ (4:58)  

       எனதை இந்த ஷரீஆைானது அவமச்ெர், 
அவமச்ெரல்லாததார், தனியாள், குழுக்கள் என்ற 
பாகுபாடின்றி ெகலரின் மீதும் நீதி கெலுத்துகின்றது. 
இதன் பிரகாரம் எல்லா ை ிையத்திலும் அைர்கள் 
யாைரும் அதன் அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்பட்ைைர்கதள. 
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எனதை எைனாைது அரெில ிருந்து மார்க்கத்வதப் 
பிரிக்கவும், மார்க்கத்திற்குரிய இைம் பள்ளிைாெல் 
களும் ைடீுகளும் என்றும், அரசு தான் ைிரும்பியவத 
கெய்யவும் ைிரும்பிய படி ஆட்ெி கெய்யவும் முடியும் 
என்றும் கூறுைானாகில் அைன் அல்லாஹ்ைின் மீதும் 
அைனின் தூதரின் மீதும் மகா அபைாதத்வதயும், 
அபாண்ைத்வதயும் சுமத்தியைனாைான் . தமலும் 
அைனின் அந்த காரியம் மிக்க தமாெமான தைறு 
ம ாத்த ிரமல் ல . ம ாற ாக  அ து  கு ப்ரு ம் , க பரிய 
ைழிதகடுமாகும். எனதை அதிலிருந்து யாைவரயும் 
அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக! எனதை ைழிபாடுகளும்,  
அவை அல்லாதவைகளும் என்ற ைித்தியாெமின்றி 
ஷரீஆைின் ெகல ெட்ைதிட்ைங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு 
நைப்பது அடியார்கள் அவனைர் மீதும் கைவம. தமலும் 
அ ரசு தன்  அத ிகாரத்வதயும் கெல்ை ாக்வகயும் 
பயன்படுத்தி ஷரீஆ ெட்ைத்வத அமுல்படுத்துைது 
அ த ன்  க ை வ ம . இ வ் ை ாறு  த ான்  எ ல் ல ா 
ை ிையங்கள ிலு ம் நப ிய  ை ர்களு ம் அன்ன ாரின் 
ததாழ ர்களு ம்  அ ை ர்கவ ளத் கதாை ர்ந்து  ை ந்த 
இஸ்லாமியத் தவலைர்களும், இமாம்களும் நைந்து 
ககாண்ைனர். இவ்ைாறு இந்த ஷரீஆவை மக்களின் 
ஜீ ை  ந ாடி ய ாகவு ம் , ஒ ள ிய ாகவு ம் , ம க் கள ின் 
ைாழ்க்வகயாகவும் அல்லாஹ் ஆக்கியுள்ளான்.  

         எனதை இந்த ஷரீஆ உங்களுக்கும் மற்றும் 
மு ழு மன ித ெமூ கத்த ிற்கும் கட்ைாயத் ததவை 
என்பவத இதில ிருந்து நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் . 
ஏகனனில் இதுதை ைாழ்வு, இதுதை பிரகாெம், இதுதை 



 

 

 
91 

ஈதைற்றத்தின் பால் ககாண்டு கெல்லும் தநரிய 
பாவதயுமாகும். இதுைல்லாத அவனத்தும் இருள் 
மயமானது. உயிரில்லாதது மற்றும் துர்ப்பாக்கியமு 
ம ாகு ம் . இ தவ ன தய  அ ல் ல ாஹ்  இ வ் ை ாறு 
குறிப்பிடுகிறான்.  

اسِّ  ِفِّ انلَّ ََلُ ُنوًرا َيْمِشِّ بِّهِّ  ْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا  ََكَن َميًْتا َفأ َو َمْن  اً
ِّلََْكفِّرِّيَْن  َِّن ل َِّك ُزيد ِّنَْها َكَذل َارٍِّج مد لَُماتِّ لَيَْس ِبِّ َثلُُه ِفِّ الظُّ َكَمْن مَّ

 (   911:األنعام)َما ََكنُوا َيْعَملُوَن  

         “மரைித்தைர்களாக இருந்தைர்களில் எைவர 
நாம் உயிர்ப்பித்து மனிதர்களுக்கிவையில் நைமாடுை 
தற்குரிய ஒளிவயயும் ககாடுத்திருக்கின்தறாதமா 
அைன் இருளில் ெிக்க ி அதில ிருந்து கைள ிதயற 
முடியாமல் இருப்பைனுக்குச் ெமமாைானா? இவ்ைாதற 
நிராகரிப்பைர்களுக்கு அைர்க ளுவைய கெயல்கள் 
அழகாக்கப்பட்டுைிட்ைன.” (6:122)  

      இவ்ைாறு ஷரீஆவை ைிட்டும் கைளிதயறிய 
ைவன உயிரில்லாத பிைமாகவும், அதன் ைழியில் 
கென்றைவன உயிருள்ள ஜீைனாகவும் அல்லாஹ் 
ஆ க்க ி ை ிட் ை ான் . தமலு ம்  ஷ ரீஆ வ ை  ஏற் க 
மறுத்தைன்  இருள ில்  இருக்க ின்றான்  என்றும் 
ஷ ரீஆ ை ின்  படி  நை ந்தை ன்  கை ற்ற ிவ யயும் , 
தநர்ைழிவயயும் அவைந்து ககாண்ைான் என்றும் 
அைன் கூறுகிறான்.  

     தமலும் அல்லாஹ் கூறுைவதப் பாருங்கள்.  
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لَِّما  ُكْم  ََع َد َذا  اِّ لِّ  لِّلرَُّسو َو  ِّ َّ هللِّ يُْبوا  آَمُنوا اْسَتجِّ ْيَن  ِّ َّلَّ َها ا يُّ َياَ
 (18:األنفال)ُُيْيِّيُْكْم 

       “நம்பிக்வகயாளர்கதள! அல்லாஹ்வும் தூதரும் 
உங்களுக்குப் புத்துயிர் அளிக்க உங்கவள அவழத்தால் 
அதற்குப் பதில் கூறுங்கள்.” (8:24)  

        என தை  அ ல் ல ாஹ் வ ை யும்  அ ை ன ின் 
தூதவரயும் ஏற்றுக் ககாள்ைவத உயிருள்ளது என்றும், 
அைர்கவள ஏற்க மறுப்பவத உயிரில்லாத பிைம் 
என் று ம்  அ ல் ல ாஹ்  ஆ க்க ி ை ிட்ைவ த இங்கு 
காைலாம். இதிலிருந்து இந்த ஷரீஆைானது இந்த 
உம்மத்துக்கு பாக்கியத்வதப் கபற்றுத் தரக் கூடியது 
என்பது கதரிய ைருகிறது. எனதை இதுைல்லாத தைறு 
எ த ிலு ம்  அ ை ர் க ளு க் கு  உ ய ிரு ம ில் வ ல , 
பாக்கியமுமில்வல என்பது துலாம்பரமாகிறது.  

     தமலும் அல்லாஹ் இவ்ைாறு கூறுகிறான்.  

   ِّ َِّك اَوَْحيَْنا ا َتاُب َوَكَذل يَلَْك ُروًْحا مِّْن اَْمرِّنَا َما ُكنَْت تَْدرِّي َمالكِّ
نَا  ِّهِّ َمْن نََشاُء مِّْن عِّنْدِّ ي ب ْن َجَعلَْناهُ نُوًرا َنْهدِّ َواَل اإلْيَماُن َولَكِّ

اٍط ُمْسَتقِّيٍْم  َ ََِّل ْصِّ ْي ا ِّنََّك ََلَْهدِّ  ( 81:الشورى)َوا

       “இ வ் ை ாதற  உ ங் களு க்கு  நம் மு வ ை ய 
கட்ைவளவய ைஹியின் மூலமாக அறிைிக்கின்தறாம். 
நீங் கள்  தை தம்  இ ன் ன கதன் று ம் , நம் ப ிக்வ க 
இன்னகதன்றும் அறிந்திருக்க ைில்வல. ஆயினும் 
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அதவன நாம் ஒளியாக ஆக்கி நம் அடியார்களில் நாம் 
ைிரும்பியைர்களுக்கு அதவனக் ககாண்டு அைர்கவள 
தநரான ைழியில் கெலுத்து கின்தறாம். நிச்ெயமாக 
நீங்கள் தநரான பாவதக்கு ைழி காண்பிக்கின்றீர்கள்.” 
(42:52)  

       இந்த ைெனத்தில் ரஸுல் (ஸல்) அைர்களுக்கு 

அல்லாஹ் ைழங்கிய தைதத்வத روح – உயிர் என்றும், 

 .ஒளி என்றும் அல்லாஹ் குறிப்பிட்டுள்ளான்– نور

எனதை அந்த உயிர் தபான்ற மார்க்கத்தின் மூலம் 
அடியார்களின் ைாழ்வு ைளம் கபறும். அவ்ைாதற 
அதன் ஒளியின் மூலம் அைர்களுக்கு நல்ல கதளிவும், 
ஈதைற்றமும் கிட்டும். தமலும் தங்கு தவையின்றி 
தநரிய பாவதயில் அைர்கள் கெல்லவும் முடியும். 
ஆ வ கய ால்  இ ந்த  உ ம்ம த்த ின்  இ ரு ப்வ பயு ம் 
கை ற் ற ிவ ய யு ம்  த க்க  வ ை த்து க்  க க ாள் ளு ம் 
அைர்கள ின் உயிர், இந்த ஷரீஆ தான் . தமலும் 
இதுதான் இந்த உம்மத்தின் ஒளியுமாகும். அதன் 
மூ ல ம்  தான்  ஈதைற்றத்த ின்  காரை ங்கவ ள க் 
கண் ைற ிந்து  அ தன்  பால்  ககாண் டு  கெல் லு ம் 
கதளிைான பாவதயில் கெல்ல முடியும். எனதை அந்த 
ط املستقيم என்ற தநரான الرصا  பாவ தய ில்  எைன் 

கென்றாதனா அைன் ஈதைற்றம் கபறுைான். எைன் 
அதவன ைிட்டும் ைிலகிக் ககாண்ைாதனா அைன் 
நாெமவைைான்.  
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َِّبًة  َطيد َحَياًة  َفلَُنْحيِّيَنَُّه  ٌن  ُمؤمِّ َوُهَو  ْنََث 
ُ
ْو أ َكٍر أ َذ ْن  مِّ َعمَِّل  َمْن 

ِّأحَسنِّ ما ََكنُوا َيْعَملُْوَن   (      12:انلحل)َونَلُْخرَِّجنَُّهْم ب

     ஆைாயினும் கபண்ைாயினும் நம்பிக்வக 
ககாண் டு  நற்கெயவ கவ ள  எை ர் கெய் தாலு ம் 
நிச்ெயமாக நாம் அைர்கவள நல்ல ைாழ்க்வகயாக 
ை ாழ ச் கெய் தை ாம் . அ ன் ற ி அ ை ர்கள்  கெய்து 
ககாண்டிருந்தவத ைிை மிக்க அழகான கூலிவயதய 
அைர்களுக்குக் ககாடுப்தபாம்.(16:97) 

      யார் ஈமானுைன் நற்கெயல்கவளச் கெய்து 
ைந்தாதரா, அைருக்கு நல் ைாழ்வைத் தருைதாக 
அல்லாஹ்  இங்கு ைாக்கள ித்துள்ளான் . தமலும் 
இ ஸ் ல ாம ிய  ஷ ரீஆ வ ை  ை ிட் டு ம்  ை ில க ிய 
காபிர்களின் ைாழ்வு நல் ைாழ்ைல்ல. அது துக்கம், 
துயரம், கைவல, தொதவன நிவறந்த ைாழ்க்வக. 
தமலும் அைர்களின் ைாழ்க்வக மிருக ைாழ்க்வகவய 
தபான்று, ஆவெவயயும், அைெர பாக்கியங்கவளயும் 
அவைைவதக் குறிக்தகாலாக்க ககாண்ைது. தைறு 
ை ார்த்வ தய ில்  க ெ ால் ை தான ால்  அ ை ர்கள ின் 
ைாழ்க்வக கால்நவைகளின் ைாழ்க்வகவய ைிை படு 
தம ாெம ானது . அ தவ ன  அல்ல ாஹ்  இவ் ை ாறு 
குறிப்பிடுகிறான், 

نْعامِّ 
َ
ْم َُتَْسُب أنَّ أْكََثَُهْم يَْسَمُعوَن أْو َيْعقِّلُْوَن إْن ُهْم إالَّ ََكأل

َ
أ

 ( 88:الفرقان)بَْل ُهْم أَضلُّ َسبِّياْل 
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         அைர்களில் கபரும்பாலானைர்கள் (உம்முவைய 
கூற்வற)  தகட்கிறார்கள் என்தறா அல்லது உைர்ந்து 
க க ாள் க ிற ார்கள்  என் தற ா நீங் கள்  எண் ை ிக் 
ககாண்டீர்களா? அன்று அைர்கள் கால்நவைகவளப் 
தபான்றைர்கதள , அன்றி தைற ில்வல . பின்னு ம் 
(அைற்வற ைிை) மிகவும் ைழி ககட்ைைர்களாகவும் 
இருக்கின்றனர்.(25:44)   

نْعاُم  َوانلَّاُر 
َ
ُكُل األ

ْ
يْن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن  َوَيأُُكُوَن َكما تَأ ِّ َواَّلد

 (  91:ُممد)َمثًْوى لَُهْم 

               எைர்கள் நிராகரிக்கன்றார்கதளா அைர்கள் 
உலக சுகத்வத அனுபைித்துக் ககாண்டும், கால் 
நவைகள் தின்பவதப் தபான்று தின்று ககாண்டும், 
சுகத்வத அனுபைித்துக் ககாண்டும் இருக்கின்றனர். 
அைர்கள் கெல்லுமிைம் நரகம்தான்.(47:12) 

    உ ண் வ ம ய ில்  ஷ ரீ ஆ வ ை  ை ிட் டு ம்  
ைிலகிதயாரின் ைாழ்க்வக ொவுக்குச் ெமமானது. 
ஏகனனில்  அைர்கள் தம் கைவம என்ன கைன்பவத 
யும் , தாங் கள்  எதற்காகப் பவ ைக்கப்பட்தை ாம் 
என்பவதயும் உைரைில்வல. எனதை அைர்களின் 
ைாழ்க்வக காநவைகவளப் தபான்று, ஆவெகவளத் 
தீர்த்துக் ககாள்ைவதயும்,  அைெர அதிஷ்ட்ைங்கவளத் 
அவைந்து ககாள்ைவதயும் தநாக்கமாகக் ககாண்ைது. 
என தை தான்  ஈம ாவ ன யும்  தநர் ை ழ ிவ யயும் 
கபற்றை ர்கவ ள  கெை ி உள்ளை ர்கள் , பார்வ ை 
உள்ளைர்கள் என்றும், ஷரீஆைின் பாவதவய ைிட்டும் 
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ைிலகியைர்கவள குருைர்கள், கெைிைர்கள் என்றும் 
அல்லாஹ் ஒப்பிட்டுள்ளான்.  

       எனதை ெதகாதரர்கதள! இந்த ஷரீஆைிதல 
தான்   மன ித  ெமூ கத்த ின்  ஈரு ல க ை ாழ்ை ின் 
பாக்கியமும், ஈதைற்றமும் இருக்கின்ற படியாலும் 
இ த ிதல  அ ந ிய ாய க்  க ாரன ிை ம ிரு ந்து  அ நீ த ி 
இ வ ழ க்க ப்பட் ைை னு க்கு  நீ த ிவ ய ப்  க பற் று த் 
தருைதற்கான ைழியும் இருக்கின்ற படியாலும் இந்த 
ஷரீஆ ஒவ்கைாரு மனிதனுக்கும் கட்ைாயமாகத் 
ததவை என்பவத இதுைவர கூறியதிலிருந்து புரிந்து 
க க ாண் தை ாம் . இ தன ால் த ான்  இ ந் த  ஷ ரீஆ 
மகத்தானதாகவும், பரிபூரைமானதாகவும் ைிளங்கு 
கிறது. எனதை இதன்பால் திரும்பி இதவனப் பற்றிப் 
பிடிக்காத ைவர மனிதனின் பிரச்ெிவனகளுக்குத் 
தீர்வுமில்வல. நற்பாக்கியமும் இல்வல. முஸ்லிம் 
ெமூகம் இன்று ெிக்குண்டுள்ள பிரிைிவன, முரண்பாடு, 
பலைனீம், இழிவு என்பைற்றுக்கும் தீர்வும் இல்வல.  

      எனதை இந்த ஷரீஆவை ெரியாக ைிளங்கிக் 
ககாள்ளவும் அதன்படி கெயற்பைவும் தமலும் நம் 
அவனைருக்கும், ஏவனய அடியார்களுக்கும் அதன் 
ைழியில் கெல்லவும் ைழிகாட்டுமாறு அல்லாஹ்வை 
தைண்டுகிதறன். தமலும் இஸ்லாமிய ஆட்ெியாளர் 
களினதும், அதிகாரிகளினதும் நிவலவமவய ெீர் 
கெய்து அைர்கள் இந்த ஷரீஆவை பற்றிப் பிடித்து 
அதன்படி கெயற்பைவும் அதன் பிரகாரம் ஆட்ெி 
புரியவும் ைாய்ப்பளிக்குமாறும், ெகல தீவமகளிருந்தும், 
ைழிதகைர்களின் ககடுதிகளிலிருந்தும்  நம்வமயும் 
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அைர்கவளயும் பாதுகாக்குமாறும்  அல்லாஹ்வை 
தைண்டுகிதறன்.  

وصىل اهلل وسلم يلع عبده ورسوهل وىلع آهل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
 إىل يوم ادلين

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكنه
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