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இநநல...

'�வஹ த' எனம ஏ	ததவக த	�ளக	ய*லம, ம�ரக	த��ன அடபபக.ய�ன வ*.யங	ள1லம, 	ணடபப�	 
இரநத, இற��வக5 அகத	�ளக	ய*ல அற��ய�	வம உற��ய�	வம இரநத, அவவணகமய�ன 
த	�ளக	ய*க7கய எமகமயம, ச�ற வயத ம�ல வளரதத�டத�, எம அனபத �நக�யம, ஓயவதபறற 
அ��பரம�ன, மகறந� எம.ர. உமர 	த��ப(5ஹ�) அவர	ளகக இநநக7 ந�ன சமரபபணம தசய	�கறன.

அல7�ஹ அவர	ள1ன கறறங	கள மனன1தத, அவர	ள1ன 	பற வ�ழகவ சவரக	த��ன பஞகச�க7ய�	 
ம�றற�, மறகமய*ல 'ப*ர�வஸ' எனம, உயரந� சவரக	த��ல அவர	கள நகHயச தசயவ�ன�	. ஆம�ன!.    

  

மனனர�

ப*ஸம�ல7�ஹ�ர றஹம�ன1ர றஹ ம

எல7�ப ப	ழம வல7 அல7�ஹவகக	!, ஸ7வ�ததம ஸ7�மம அவனக.ய த�ர ம�தம, அவரக.ய 
கடமபத��னர, க��Hர	ள, மறறம ஏகனய நல7டய�ர	ள ம�தம உண.�வ��	.

ஒரவன, மஸ7�ம எனற �னகன தச�ல7�க த	�ள	�ற�ன எனற�ல, அவன1.ம கற�பப*ட. த	�ளக		ள, 

	�ரகய	ள அகமந��ரபபத அவச�யம�கம. அவன1.ம அகமந��ரக	 கவணடய த	�ளக		ளம, 

	�ரகய	ளம, அலகரஆன, ஹ� ஸ	ள கற�பப*டம அடபபக.ய*ல அகமயகவணடம. இலக7கயல அவன, 

தபய5ளவ*ல மஸ7�ம�	வம, எ��ரத�த��ல இஸ7�தத.ன த��.ரப*ல7��வன�	வம 	ண*க	பபடவ�ன. 

கற�பப�	 அவன த	�ணடரககம, 'அ	P��' எனற தச�ல7பபடம 'த	�ளக	', இவவH�ய*ல அகமயவ*லக7 
எனற�ல, அவன தசயயம 	�ரகய	ள க., அங	P	ரக	பப.�� ஒர தரபப�க	�ய ந�க7 ஏறபடட வ*டம.

 
எனகவ 'த	�ளக	' ம�	வம ப*5��னம�னதம, அடபபக.ய�னதம�கம. அ��லம கற�பப�	, அல7�ஹகவப 
பறற�ய நமப*கக	 வ*கR.ம�ன��கம. ஏதனன1ல, நமப*கக	 த	�ளளகவணடய அமசங	ள1ல இத, 

ம�னகமய�னத.

எனகவ அல7�ஹகவ உரய மகறய*ல அற�நத, அவகன ஏறறகத	�ணட, �ன1கமபபடததவத��ன 
�வஹ ��ன எ��ரத�ம�கம. இந� வக	ய*ல, �வஹ த எனற தச�ல7பபடம, ஏ	ததவம எனற�ல எனன?, 

அ�ன மக	�யததவம எத�க	யத?, அ�னக.ய வக		ள எத�கன?, அவறறகத	��5�ன த	�ளக	ய*ன 
உணகம ந�க7 எனன? எனபன கப�னற வ*.யங	களதயல7�ம, த�ள1வ�	 அற�நத த	�ளள, இநநல 
ஓ5ளவ வக	தசயயம எனற நமப*கக	ய*ல��ன, இ�கனத த��கத��ரக	�கறன. 

இநநல, 'அலஇரஷ�த இல� ஸஹ�ஹ�ல இஃத�க�த' எனற, அற�ஞர ஸ�7�ஹ அலபவஸ�ன அவர	ளக.ய 
நக7, மழகமய�	த �ழவ*ய��	கவ ஆக	பபடடரக	�றத. எனகவ இக�ப படதத, இ��லளள நல7 
வ*.யங	களப ப*னபறற, அல7�ஹ நமமகனவரககம தகண தசயயகவணடம என, வல7 
அல7�ஹகவப ப*5�ரத��க	�கறன.

இநநல ம�	ம�	 அவச5ம�	த த��கக	பபட.த, எனகவ வ�க	�யப ப*கH	ள, எழததப ப*கH	ள 	�ணம 
படசத��ல. 	ரதத ர��ய�ன ப*கH	களக 	�ணபவர	ளம க. �க	 ஆ��5ங	ள.ன சடடக	�டடன�ல, 

அடத� ப��பப*ல அவறகறத ��ரத��கத	�ளள வ�யபப�	 அகமயம எனபக� நனற�ய.ன த�ரவ*தத 
மடக	�கறன.

எல7�ம வல7 அல7�ஹ நமமகனவரன நறபண*	களயம, அவனக	�	ச தசய� மக	ள�	 ஏறற, 

மறகமய*ல உயரந� சவரக	தக� எமககத �ரவ�ன�	. ஆம�ன.

இத
ய.க	. ஜம�ல மஹமமத



இஸ7�ம�ய அ	P��வக	�	த��ன அல7�ஹ அவனக.ய த�ர	கள அனபப*ன�ன. அ�ற	�	த��ன 
அவனக.ய கவ�ங	கள இறக	�ன�ன. அ�கனகய அவனக.ய மன1�, ஜ�ன இனத��னரககம 
அவச�யம�க	�ன�ன. அல7�ஹ கற	�னற�ன: 

'கமலம; ஜ�ன	களயம, மன1�ர	களயம எனகன வணஙகவ�ற	�	கவ அனற� ந�ன பக.க	வ*லக7. 

அவர	ள1.த��ல (என பக.பப	ளக	�	) ந�ன ய�த��ர உணகவயம ந�.வ*லக7, அனற�யம எனகக 
அவர	ள உணவள1பபக�யம ந�ன ந�.வ*லக7'. (அத��ரய�த: 56).  கமலம ஓர.த��ல:

'(நப*கய!) உம��5டச	ன - அவகனத�வ*5 ய�க5யம ந ங	ள வணங	க க.�த�னற 
	ட.களய*டடரக	�ற�ன'. (அலஇஸற�ஃ: 23).

அல7�ஹ கமலம கற	�ற�ன: 'ஒவதவ�ர சம	ததககம, ந�சசயம�	 ந�ம ஒர த�க5 
அனபப*ய*ரக	�கற�ம, (அதத�ர	ள அச சம	த��.ம), அல7�ஹகவகய ந ங	ள வணஙகங	ள, 

(அவனல7�த வணங	பபடம கRத��ன	ள�	�ய அகனதத) ��கதத	ள17�ரநதம ந ங	ள வ*7	�க 
த	�ளளங	ள'. (அநநஹல:36). 

இவறற�7�ரநத வ*ளஙகவத: அகனதத நப*ம�ர	ளம இந�க த	�ளக	ய*ன பக	ம அகHபப�ற	�	கவ 
அனபபபபட.னர. அவவ�கற அகனதத கவ� நற	ளம இ�கனத த�ள1வபடத��, எந� வ*.யங	ள 
இகத	�ளக	கயச தசய7�Hக	ச தசயயககடயகவ	ள�	, அல7த எ��5�னகவ	ள�	 அல7த இ�ன 
உற��கயக ககறக	க கடயகவ	ள�	 இரக	�னறனகவ� அவறகறத த�ள1வபடத�கவ அரளபபட.ன. 

அவவ�கற, பத�� த	�டக	பபட. எல7�ப பக.பப*னங	ளம இக�ப ப*னபறறம�கற 	ட.கள 
இ.பபடடளளன. 

எனகவ இபபடபபட. மக	�யததவம ம�க	 ஒர வ*.யதக� ஆ5�யநத, அற�நத, அ�றக மக	�யததவம 
த	�டபபத, அகனதத வ*.யங	கள வ*.வம ம�னகமய�னத. அ��லம கற�பப�	, மன1� இனத��ன 
இமகம, மறகமய*ன ஈக.றறம, இந�க த	�ளக	ய*ல��ன �ங	�ய*ரக	�றத எனமகப�த, இனனம 
அ��	ம�	கவ இ�ன மக	�யததவம ப7பபட	�றத. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ஆ	கவ எவர ��கதக� (கRத��கன) ந�5�	ரததவ*டட, அல7�ஹகவ 
நமப	�ற�க5� அவர, ��ட.ம�	 அறநத கப�	�� ப7ம�ன 	ய*றகறப பறற�ப ப*டததக த	�ண.�ர'. 

(அலப	ற�:256).

இ�ன வ*ளக	ம: ய�ர இந�க த	�ளக	கய வ*டடம, �னகன வ*டவ*ததக த	�ள	�ற�க5� அவர, ப*கHய�ன 
(தசலலபடயறற) த	�ளக		களயம, கப�பத��	களயம ப*னபறற�யவ5�வ�ர, உணகமகக ம5ண�னத 
தப�யகயத �வ*5 கவகறதம உணக.�?,  

அல7�ஹ கற	�ற�ன: '(இ5கவப ப	7�லம, ப	க7 இ5வ*லம நகHவ*ககம ம�தபரய ஆறற7�	�ய) அத, 

ந�சசயம�	 அல7�ஹ அவன��ன உணகமய�னவன, கமலம உற��ய�	 அவகனயனற� கவற எ�கன 
அவர	ள ப*5�ரத��க	�னற�ர	கள�, அதகவ தப�யய�ன��கம'. (அலஹஜ:62). 

அ	P��(த	�ளக	) எனப�ன 	ரதத ய�த�ன1ல: ஒர மன1�ன அ�கன உணகமபபடத��, அ�கனத �னத 
த	�ளக	ய�	 ஏறறகத	�ளவ��கம. இந�க த	�ளக	, அல7�ஹவ�ல அனபபபபட. த�ர	ள1ன 
கப��கன	ளககம, அவன அரள1ய கவ�ங	ளககம ம5ண*ல7�மல இரந��ல, அதகவ ஈர7	 
தவறற�ககக 	�5ணம�னதம, அல7�ஹவ*ன கவ�கனய*7�ரநத ப�த	�க	ககடய, சரய�ன ஈக.றறதக�க 
த	�டக	ககடய த	�ளக	யம�கம. எந�க த	�ளக	, அல7�ஹவ�ல அனபபபபட. த�ர	ள1ன 
கப��கன	ளககம, அவன அரள1ய கவ�ங	ளககம ம5ண�	 இரக	�றக��, அத ஈர7	�ன க��லவ*ககக 
	�5ணம�	வம, அ�கன ஏறறக த	�ணக.�க5 �ண.கனகக உரயவர	ள�	வம ம�றற�வ*டம.

சரய�ன, உணகமய�ன த	�ளக	��ன, அ�கன ஏறறக த	�ண.வர	ள1ன உய*ர	களயம தப�ரள	களயம 
ப�த	�தத, இகவய*5ணடககம எ��5�ன அததம�றல	களயம �க.தசயயம. நப*யவர	ள தச�னன�ர	ள:

'அல7�ஹகவத�வ*5 வணங	பப.ககடயவன ய�ரம இலக7 எனற கறமவக5, மன1�ர	கள�ட கப�ர. 
ந�ன பண*க	பபடடளகளன, ய�ர இ�கன ஏறற�ர	கள� அவர	ள, எனன1.ம�ரநத அவர	ள1ன இ5த�தக�யம 
தப�ரட	களயம ப�த	�ததக த	�ண.னர, (அ�கன எடககம) உரகம	ளக	�	கவ அனற�, அவறற�ல 
அததம�றல	ள நக.தபற�த'. (ப	�ர, மஸ7�ம).

கமலம கற�ன�ர	ள: 'ய�ர அல7�ஹகவத�வ*5 வணங	பப.ககடய ந�யன எவரம�லக7 எனககற�, 
அல7�ஹ அல7�த வணங	பப.க கடயகவ	கள ந�5�	ரக	�ற�க5�, அவ5த இ5த�மம தப�ரளம (அ��ல 



அதத ம�றவ�றக) �க. தசயயபபட.��கம. அவன த��.ரப�ன வ*ச�5கண அல7�ஹவககரய��கம'. 

(மஸ7�ம).

கமலம, இந�க த	�ளக	, மறகமய*ல அல7�ஹவ*ன கவ�கனய*7�ரநத ப�த	�க	�றத. நப*யவர	ள 
தச�னன�ர	ள: 'ய�ர R�ரக கவக	�� ந�க7ய*ல அல7�ஹகவ சந��க	�ற�க5� அவர, சவரக	ம நகHவ�ர, 

R�ரக கவத� ந�க7ய*ல ய�ர அல7�ஹகவ சந��க	�ற�க5� அவர ந5	ம நகHவ�ர'. (மஸ7�ம).

கமலம ஒர ஹ� ஸ�ல: 'ய�ர அல7�ஹவ*ன தப�ரத�தக� ந�ட, 7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ எனற 
கற	�ற�க5�, அவரகக ந5	தக� அல7�ஹ ஹ5�ம�க	� வ*ட	�ற�ன' எனறனர. (ப	�ர, மஸ7�ம).

ஆக5�க	�யம�ன இந�க த	�ளக	ய*ன ம7ம��ன அ�றகரயவரன ப�வங	கள அல7�ஹ மனன1க	�ற�ன.

நப*யவர	ள தச�னன�ர	ள: 'அல7�ஹ கற	�ற�ன, 'மன1�கன! ந  பம�ய*ன அளவ ப*கH	களச தசயத, 

எனகக இகண கவக	�மல ந  எனகனச சந��த��லம, ந�ன உனககப பம�ய*ன அளவ மனன1பபத �நத 
உனகன மனன1பகபன'. (��ரம���).

இந�ப ப�வமனன1பகபப தபறவ�றக ந�பந�கன, R�ரகக	 வ*டடம ஈக.றறம�ன த	�ளக	யக.யவ5�	 
அவர இரக	கவணடம. அந�ச R�ரகக ககறவ�	கவ� அல7த அ��	ம�	கவ�, ச�ற���	கவ� அல7த 
தபர��	கவ� இரந��லம சரகய!, ய�ர இபபடய�னவ5�	 இரக	�ற�க5� அவக5 அல7�ஹ கறவத 
கப�னற பரசத� உளளமக.யவ5�கம, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'அநந�ள1ல தசலவமம, ப*ளகள	ளம (ய�த��ர) பயனமள1க	 ம�ட.�த, எவத5�ரவர பரசத� உளளதத.ன 
அல7�ஹவ*.ம வர	�ற�க5� அவக5த �வ*5 (அவர 	ணண*யம அக.வ�ர)'. (அஷR[அற�:88-89).

அற�ஞர இபனல க	யம (5ஹ�) அவர	ள, உதப�ன அவர	ள1ன இந� ஹ� தகக வ*ளக	ம தச�லலம கப�த: 

'மறறவர	ள1ன ப�வங	கள மனன1பபக� வ*., உணகமய�ன, R�ரக கவக	�� ஏ	ததவ வ���	ள1ன 
ப�வங	கள அ��	ம�	கவ அல7�ஹ மனன1க	�ற�ன, ஒர ஏ	ததவவ���, பம� ந�கறந�ளவ ப�வங	ள தசய� 
ந�க7ய*ல, அவனக.ய இ5டச	கன சந��த��லம, (வல7 அல7�ஹ) பம�ய*னளவ அவனகக மனன1பப 
வHஙக	�ற�ன. இத ஏ	ததவம ககறந�வர	ளகக நக.தபற�த, ஏதனன1ல, R�ரக 	7ந��5��, தயகமய�ன 
ஏ	ததவதக��ட எந�ப ப�வமம எஞச�ய*5�த. 	�5ணம, ப�வங	ள பம�ய*னளவ இரந��லம அவறகறக 
	ழவககடய, இப��தத	ள�ன அல7�ஹகவ மடடம கநச�த�ல, அவகனக 	ணண*யபபடத�ல, அவகன 
உயரவ படத�ல, அவனகக	 பயபபட�ல, அவன1.த��ல மடடகம ஆ�5வ கவத�ல கப�னறகவ	கள அந� 
ஏ	ததவம தப���நதளளத. அச�ங	ங	ள இக.ய*ல வந�கவ, அவறற�ன �க.	ள ப7ம�னகவ... எனக 
கற	�ற�ர	ள.

உற��ய�ன இந�க த	�ளக	கய�ட��ன அமல	ள ஏறறகத	�ளளபபடட, அவறகறச தசய�வரகக அகவ 
பயனள1ககம. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ஆண�ய*னம தபணண�ய*னம மஃம�ன�	 இரநத ய�ர (ம�ரக	ததகக 
இணக	ம�ன) நற தசயல	களச தசய��லம, ந�சசயம�	 ந�ம அவர	கள (இவவ7	�ல) மணம�க	, தய 
வ�ழகக	ய*ல வ�Hச தசயகவ�ம;. இனனம (மறகமய*ல) அவர	ளகக அவர	ள தசயத 
த	�ணடரந�வறற�7�ரநத ம�	வம அH	�ன க7�கய ந�சசயம�	 ந�ம த	�டபகப�ம'. (அநநஹல:97).     

இ�றக ம�றறம�	, ப*கHய�ன த	�ளக	 அகனதத அமல	களயம அH�ததவ*டம, அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'உமககம, உமகக மன இரந�வர	ளககம, வஹ  ம7ம ந�சசயம�	 அற�வ*க	பபட.த எனனதவனற�ல, 'ந ர 
(இகறவனகக) இகணகவத��ல, உம நனகம	ள (ய�வம) அH�நத, நஷ.மக.பவர	ள�	� வ*டவ ர	ள 
(எனபதகவய�கம)'. (அஸஸ[மர:65).

கமலம கற	�ற�ன: 'அவர	ள இகணகவபப�ர	ள�ன�ல, அவர	ள தசயத வந�த�ல7�ம, அவர	கள வ*டட 
அH�நத வ*டம'. (அலஅனஆம:88).

R�ரகக	�டளள ப*கHய�ன த	�ளக	, சவரக	தக�யம, ப�வமனன1பகபயம �க. தசயவக��ட, 

�ண.கனகய அவச�யம�க	�, ந5	த��ல ந�5ந�5ம�	த �ங	கவதத வ*டம, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'ந�சசயம�	 அல7�ஹ �னகக இகணகவபபக� மனன1க	ம�ட.�ன, இக�த�வ*5, (மறற) எக�யம ��ன 
ந�டயவர	ளகக மனன1பப�ன;'. (அநந�ஸ�:48).

கமலம கற	�ற�ன: 'எவதன�ரவன அல7�ஹவகக இகணகவபப�கன� அவனகக அல7�ஹ 
சவரக	தக� ந�சசயம�	 ஹ5�ம�க	� வ*ட.�ன, கமலம அவன ஒதஙகம�.ம ந5	கமய�கம, (இத�க	ய) 

அக	�5மக	�5ர	ளகக உ�வ* பரபவர எவரம�லக7'. (அலம�இ��:72). 



ப*கHய�ன த	�ளக	, அந�க த	�ளக	கயக த	�ணடரபபவரன இ5த�தக� ஓடட, அவரக.ய 
தப�ரட	களயம (பற�ம�ல தசயவ�றக) ஆகம�ன��	 ஆக	�வ*டம, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'(மஃம�ன	கள! இவர	ளக.ய) வ*Rமங	ள மறற�லம ந ங	�, (அல7�ஹவ*ன) ம�ரக	ம மறற�லம 
அல7�ஹவகக	 ஆகமவக5ய*ல அவர	ள.ன கப�ர பரயங	ள;' (அலஅனப�ல:39). 

கமலம கற	�ற�ன: '(கப�ர வ*7க	பபட. தல	ஃ��, தலஹஜஜ[, மஹர5ம, றஜப ஆ	�ய ந�னக) 

சங	க	ம�க	 ம��ங	ள 	H�நதவ*ட.�ல, மஷரகக	களக 	ண. இ.ங	ள1ல தவடடங	ள, அவர	களப 
ப*டயங	ள, அவர	கள மறறக	ய*டங	ள, ஒவதவ�ர பதஙகம�.த��லம அவர	களக கற�கவதத 
உட	�ரந��ரங	ள'. (அத�வப�:05).

இவவ�கற சரய�ன த	�ளக	கக, உள ர��ய�	வம, சம	 ஒழக	 ர��ய�	வம மடடமல7, ந�ரவ�	 ஒழஙக 
ர��ய�	வம க. நல7 ப*5��ப7�பப*ரக	�றத. நப*(ஸல) அவர	ளக.ய 	�7த��ல இ5ணட கட.த��னர 
இரந�னர, ஒர கட.ம நல7 எணணதக��டம, தயகமய�ன த	�ளக	கய�டம ஒர பளள1கயக 	டடயத, 

மறறக கட.கம� த	ட. கந�க	தக��டம, ப*கHய�ன த	�ளக	கய�டம ஒர பளள1கயக 	டடனர, 

�கவ�வ.ன (நல7 கந�க	த��ல) 	ட.பபட. பளள1ய*ல த��ழம�றம, ந�5�	ரபகப�ட (த	ட. கந�க	தத.ன) 

	ட.பபட. பளள1ய*ல த��H கவண.�தமனவம அல7�ஹ �னத நப*ககக 	ட.களய*ட.�ன, அல7�ஹ 
கற	�ற�ன:

'இனனம (இஸ7�ம ம�ரக	த��றகத) � ங	�கHக	வம, கஃபரகக (ந�5�	ரபபகக) உ�வ* தசயயவம, 

மஃம�ன	ள1க.கய ப*ளவ உணட பணணவம, அல7�ஹவககம அவனக.ய த�ரககம வ*க5��ம�யப 
கப�ர பரந�வர	ளகக ப	7�.ம�	வம ஆக	 ஒர மஸஜ�க� ந�றவ*யவர	ள; 'ந�ங	ள நல7க�கய அனற� 
(கவதற�னறம) வ*ரமபவ*லக7' எனற ந�சசயம�	ச சத��யம தசயவ�ர	ள - ஆன�ல அவர	ள ந�சசயம�	ப 
தப�யயர	ள எனப�றக அல7�ஹகவ ச�டச�யம கற	�ற�ன. 

ஆ	கவ, (நப*கய!) அஙக ந ர த��ழக	க	�	 ஒரக 	�லம ந�ற	கவண.�ம - ந�சசயம�	 ஆ5மப 
��னத��க7கய பயபக��ய*ன ம�த அடக	�7பபட. மஸஜ�த உளளத, அ��ல ந ர ந�னற (த��Hவம, 

த��Hகவக	வம) ம�	வம �க��ய�னத, அங	�ரககம மன1�ர	ள தயகமயக.கய�5�	 இரபபக�கய 
வ*ரமப	�ற�ர	ள. அல7�ஹ தயகமயக.கய�க5கய வ*ரமப	�ற�ன. ய�ர கம7�னவர?, பயபக��ய.ன 
அல7�ஹவ*ன ��ரப தப�ரத�தக� ந�ட ஒர 	டட.த��ன அடபபக.கய அகமத�வ5�?, அல7த 
(��ன�	கவ சரநதவ*.க கடய) பம�கய ஒடட அடபபக.ய*டட (அந� அடபபக.ய*ல) 	டட.தக� - 

அதவம சரநத தப�டப தப�டய�	 தந�றங	� அவர.ன ந5	 தநரபப*ல வ*ழநதவ*டம (	டட.தக� 
அகமத�வ5�?), அல7�ஹ அந�ய�யக	�5 மக	கள கநர வH�ய*ல ந.த�ம�ட.�ன'. (அத�வப�:107-109).

இஸ7�ம�யக த	�ளக	ய*ன 	ரதக� அற�வ�ற	�	வம, அத எ�னம�த அகமக	பபடடளளத எனபக�த 
த�ரவ�ற	�	வம, இஸ7�ம�யக த	�ளக	கயக 	றறகத	�ளவத ஒவதவ�ர மஸ7�மககம 	ட.�யக 
	.கமய�கம. ப*னப அ�றத	��5�னக�யம, அ�கன தசய7�Hக	ச தசயயககடயக�, அல7த ச�ற�ய, தபரய 
R�ரகக	ள1ன�ல அகத	�ளக	கயக ககறக	க கடயக�யம அற�நத த	�ளளகவணடம, அல7�ஹ 
கற	�ற�ன:

'ஆ	கவ, ந�சசயம�	 அல7�ஹகவத �வ*5 (கவற) ந�யன இலக7 எனற ந ர அற�நத த	�ளவ 5�	! இனனம 
உமமக.ய ப�வத��ற	�	வம, மஃம�ன	ள�ன ஆண	ளக	�	வம, தபண	ளக	�	வம (ப�வ) மனன1பபத 
க�டவ 5�	!' (மஹமமத:19).

இம�ம ப	�ர(5ஹ�) அவர	ள, 'தச�லலககம தசயலககம மனனர அற��ல' எனம �க7பப*டட, கமற 
கற�பப*ட. வசனதக� அ�றக ஆ��5ம 	�டட	�னறனர.

இபன ஹஜர(5ஹ�) அவர	ள கற�பப*ட	�ற�ர	ள: 'இபனல மன ர எனபவர கற	�ற�ர: இந� வ�ரதக�கயக 
த	�ணட இம�ம ப	�ர(5ஹ�) அவர	ள எக� ந�டன�ர	ள என1ல, தச�லலம தசயலம சரய�	 
அகமவ�றகரய ந�பந�கன 	லவ*யற�வ�கம எனபக�கய!. அற�வ*ல7�மல, தச�லலம, தசயலம 	ணக	�ல 
எடக	பப.�த, அற�வ��ன அகவய*5ணடககம ம�னகமய�னத. ஏதனன1ல அத��ன வணக	ததககரய 
எணணதக� சPர தசயயக கடய��கம'.

இ�ன�ல��ன பத��ஜ வ*	ள, த	�ளக	 ச�ரந� சட.ங	களப படபபக�யம, அவறகறப படததக 
த	�டபபக�யம மக	�யம�ன��	க 	ர��யக��ட, 	லவ*	ள1க7கய ம�னகமய�ன��	வம அ�கனக 
	ண*த�னர. கமலம அ�னக.ய சட.��ட.ங	ள மறறம அ�றக அவச�யம�கவ	களயம கவறபடத��, 
அ��க7 ப7 த��கபப	களயம தவள1ய*ட.னர. அதக��ட R�ரகக	ள, ப*தஅதத	ள, ம.க 



த	�ளக		ள17�ரநதம, சரய�ன த	�ளக	கயப ப�H�ககம அல7த அ�கனக ககறக	க 
கடயகவ	களயம த�ள1வபடத��னர.

இத��ன 'ல�இல�ஹ இலலலல�ஹ' எனம 	7�ம�வ*ன 	ரத��கம, வ�ய*ன�ல தம�H�வக��ட மடடம 
அத மடநத வ*டவ��லக7, என1னம அ�ன 	ரதத, அத கவணட ந�றகம வ*.யங	ள, அத 
உளள.க	�ய*ரககம 	ரததக	ள கப�னறவறகற அற�நத, உள5ங	ம�	வம தவள1பபக.ய�	வம 
தசயலபடவத 	.கமய�கம. அதக��ட, அ�கன அH�தத வ*.ககடயகவ	ளம, அ�கனக ககறதத 
வ*.ககடயகவ	ளம, அற�வ*ன ம7கமயனற� த�ள1வப.�த. அ�ன�ல��ன ப�.ச�க7க 	லவ*த 
��ட.ங	ள1ல, ப7 �5பபட. �5ங	ள1லம அ	P��வ*ன அற�வகக ம�7�.ம த	�டக	பபடவத 
	ட.�யம�	�றத, ந�ள�ந�ப ப�.ங	ள1லம அ�கனப கப�தம�ன அளவககப கப���க	கவணடம, 

தப�ரத�ம�ன ஆச�ரயர	கள அ�ற	�	த த�ரவ தசயயகவணடம. 

ஒர ம�ணவன பரடகசய*ல ச�த��யக.�லம, ச�த��யக.ய�மல வ*ட�லம இபப�.தக�க த	�ணக. 
உற��பபடத�பப. கவணடம. இனகறயப ப�.த ��ட.ங	ள தபரமப�லம இ�றக ம�றறம�	கவ 
அகமநதளளன. இனகறயப ப�.த ��ட.ங	ள1ல அ	P��வ*ன அற�வகக தபரயளவ*ல மக	�யததவம 
த	�டக	பபடவ��லக7, இத, எ��ர	�7த��ல சரய�ன த	�ளக	கயத த�ரய�� ஒர �க7மகறகய 
உரவ�க	�வ*டம என அசசபப.ககடய ஒர வ*.யம�கம. R�ரகக	ளம, ப*தஅதத	ளம, தம\டட	ங	ளம 
ம7�நத, அகவ	ளம இஸ7�ம�யக த	�ளக	��ன எனற�	� வ*டம, ஏதனன1ல ம��யவர	ள அவறகறச 
தசயத த	�ணடரபபக�, இகளயவர	ள 	�ணப�ர	ள, அபகப�த அவறற�ன கம�சம�ன, ப�ழபட. �னகம 
ப*ந��யவர	ளகக வ*ளங	�த.

இக�த��ன அம�றல மஃம�ன ன உமர இபன 	த��ப(5H�) அவர	ள ப*னவரம�ற கற�ன�ர	ள: 

'ஜ�ஹ�7�யய�க 	�7தக� அற�ய��வர இஸ7�த��ல வளரவ�ன�ல, இஸ7�த��ன 	�ரயங	கள 
ஒவதவ�னற�	 உக.தத வ*டவ�க5� எனற அசசகமறபட	�றத'.

இ�ற	�	, கரஆன, ஹ� ஸ அடபபக.ய*ல  தசயலபடம அஹலஸஸ[னன� வலஜம�ஆ, 

(ஸ7பஸஸ�7�ஹ ன	ள1ன த	�ளக	ய�ன) சரய�ன த	�ளக	ய*ல த��கக	பபட. பத�	ங	ள 
க�ரநத�டக	பபடட, ம�ணவர	ளககப கப���க	பப. கவணடம. அஷஅரயய�க	ள, மஃ�ஸ�7�க	ள, 

ஜஹம�யய�க	ள மறறம ஸ7ப	ள1ன த	�ளக	கய வ*டடம வH��வற�ய ப*ரவ	ள1ன பத�	ங	ள கப�னற, 

ஸ7ப	ள1ன கப�கககக ம�றபட. பத�	ங	கள, ப�.த��ட.தக� வ*டடம த5ம�க	 கவணடம. ஒழஙக 
படத�பபடம ப�.ங	களப தப�றத�வக5, பளள1வ�சல	ள1ல ப�.ங	ள கப�.பபடட, ஸ7ப	ள1ன 
த	�ளக		ளகக மனனரகம த	�டததப கப���க	பப.கவணடம, அதக��ட இபபளள1	ள1ல ம�ணவர	ளம 
ஏகனகய�ரம ப*5கய�சனம தபறம தப�ரடட, சரக	ம�ன, வ*ரவ�ன ப�.ங	ள வ�ச�க	பப. கவணடம. 

தப�தமக	ளகத	னற கற�பப�	 இ7கவ�னதம, சரக	ம�னதம�ன ப�.ங	ள ஒழஙக 
தசயயபப.கவணடம. இவவ�ற இந� இஸ7�ம�யக த	�ளக	 ப5பபபப. கவணடம. 

வ�தன�7�ப பக��ய*ல ஒ7�ப5பபபபடம ம�ரக	 ந�	ழசச�	களப தப�றத�வக5, அ	P��கவ�ட த��.ரபக.ய 
வ*.யங	ள, த��.5�	 ஒ7�ப5பபபப. கவணடம.

�ன1 மன1�கனப தப�றத�வக5 அ	P��வகத	னற வ*கR. மக	�யததவம த	�டபபதம, அ	P��ப 
பத�	ங	கள வ�ச�பபதம, ஸ7ப	ள1ன அணக மகறகய�ட, அததகறய*ல த��கக	பபட. நல	கள 
அற�வதம, அவர	ளகக எ��5�னவர	ள1ன கப�க	�ல த��கக	பபட. நல	கள அற�வதம அவச�யம�கம. 

ஏதனன1ல ஒர மஸ7�ம அவனக.ய வ*.யத��ல த�ள1வ�	 இரபபக��ட, அஹலஸஸ[னன� 
வலஜம�ஆவ*ன த	�ளக	கக எ��5�	 வரம சநக�	ங	ளகக ப��ல தச�ல7க கடயவன�	வம 
இரக	கவணடம.

இஸ7�ம�ய சக	��5ர	கள! சஙக	ம�க	 கரஆகன ந ங	ள ஆ5�யநத ப�ரத��ல, அ��	ம�ன 
அத��ய�யங	ளம, வசனங	ளம அ	P��(த	�ளக	) வ*.யததகக மக	�யததவம த	�டத��ரபபக� ந ங	ள 
ப�ரக	7�ம, அக� வ*., மக	�யய� ச5�க	ள இஸ7�ம�ய அ	P��கவத த�ள1வபடத�வம, அ��ல ஏறபடம 
சநக�	ஙகள ந க	வம��ன கற�பப�னகவ கப�ல 	�ணபபட	�னறன. உ��5ணம�	: ச5ததல ப�த��ஹ�கவ 
எடததக த	�ளள7�ம.

அற�ஞர இபனல க	யம(5ஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'இந� அத��ய�யம ம�	 உயரந�, �க7ய�ய 
அமசங	களப ப5ணம�	கவ தப���நதளளத. (அல7�ஹவ*ன) அH	�ய ��ரந�மங	ளககம அவனக.ய 
பணப	ளககம ப*5��னம�ய*ரககம மனற வ*.யங	கள ஒரஙக	 அகமயபதபறற, வணக	ததககத 
�க��ய�ன, உயரந�, அல7�ஹவ*ன அற�ம	தக� இத தப���நதளளத, அல7�ஹ, 5பப, 5ஹம�ன 
எனபனவ�கம அகவ	ள. இந�ச ச5� �வஹ ��ன மனற ப*ரவ	களயம உளள.க	�யளளத.



'உனகனகய வணஙக	�கற�ம'.  (அலப�த��ஹ�:04). எனற வசனம, �வஹ தல உலஹ�யய�கவ 
உளள.க	�யளளத.

'உனன1.கம உ�வ*யம க�ட	�கற�ம'. (அலப�த��ஹ�:04). எனம வசனம, �வஹ தர ரபப*யய�கவ 
உளள.க	�யளளத.

'அலஹமத' மனற வ*.யங	கள உளள.க	�ய��கம. அகவ	ள�வன: அவனக.ய உலஹ�யயத��லம, 

ரபப*யயத��லம, 5ஹமத��லம அவன ப	Hபபட.வன எனப��கம. ப	ழம, ப	ழசச�யம அவனக.ய 
�க��ககப தப�ரத�ம�ன��	 இரககம

'ம�7�	� யவம�த� ன' எனம வசனம, ம�ணடம எழபபபபடவக� உற��பபடததவக��ட, மன1�ர	ள1ன நனகம, 

� கமய�ன தசயல	ளககக க7� த	�டத�ல, பக.பப*னங	ளக	�க.ய*ல சட.ம தசலததவ��ல 
அல7�ஹவ*ன �ன1ததவம, அவன வHஙகம � ரபப*7�ரககம ந �ம கப�னறகவ	களப தப���நதளளத. 

அவவ�கற நப*ததவத��ன உணகமகயயம ப7 வக		ள1ல உற��பபடதத	�னறத. 

ப*னப ம�	 ந ண., ப*5கய�சனம�ன ஒர வ*ளக	தக� �ர	�ற�ர: அலகரஆன மழக	 த�\ஹ க�யம அ�ன 
	.கம	களயம அ�றகரய க7�கயயம தச�லவக��ட, R�ரகக	ப பறற�யம, அ�றகரயவர	களப பறற�யம 
அவர	ளககரய �ண.கன	ள பறற�யம கற	�னறத:

'அலஹமத 7�ல7�ஹ� றபப*ல ஆ7ம�ன' எனபத, த�\ஹ ��கம. 

'அரறஹம�ன1ரறஹ ம' எனபதம த�\ஹ ��கம. 

'இஹ��நஸஸ�ற��ல மஸ�	Pம, ஸ�ற��ல7� ன அனஅம�அக7ஹ�ம' எனபத, ஏ	ததவவ���	ள1ன 
வH�ய*7கமந�, ஹ���யதக� கவணடவ�றகரய த�\ஹ க�ப தப���நதளளத. 

'க	ரல மகளப* அக7ஹ�ம வ7ல7�லலன' எனபத, த�\ஹ க� இHந�வர	களக கற�பப��கம. 

அலகரஆன1ன அ��	ம�ன அத��ய�யங	ள இ5ணட வ*�ம�ன ஏ	ததவங	களயம தப���நதளளன, ஏதனன1ல 
அலகரஆன, ஒனற�ல அல7�ஹகவப பறற�யம அவனக.ய ��ரந�மங	ள, பணப	ள பறற�யம 
அற�வ*க	ககடய��	 இரககம. இத 'த�\ஹ தல அஸம�உவஸஸ�ப�த' எனபபடம. அல7த அவகன 
ஒரகமபபடத��, அவகன மடடகம வணங	 கவணடதமனவம, அவனல7�த வணங	பப.க கடயகவ	கள 
�வ*ரத��ரக	 கவணடதமனவம கற	�றத, இத 'த�\ஹ தல உலஹ�யய�ஹ' எனபபடம. 

அக�கப�ல அலகரஆன1ல, 	ட.கள	ள, �க.	ள, கமலம அல7�ஹவககக 	டடபபடவ�ன அவச�யம 
கப�னற வ*.யங	ள இரககம, இத �வஹ ��ன 	.கம	ள1லம, அ�கன மழகமப படததவ��லம 
அ.ஙகம. 

அல7த �வஹ தவ���	ளகக அல7�ஹ த	�டககம 	ணண*யதக�ப பறற�ய தசய��ய�	வம, உ7	�ல 
அவர	ள தசய�கவ	ளக	�	, மறகமய*ல அவர	களக 	ணண*யபபடததம தசய��ய�	வம  இரககம, இத 
அந�த �வஹ ��ன க7�ய�கம. 

அல7த இகணகவத�வர	ள1ன, தசய��ய�	வம, அவர	ள1ன தசயலக	�	 உ7	�ல அவர	ளககக 
த	�டக	பபட. �ண.கன	ள சமமந�ம�ன தசய��ய�	வம இரககம, இத த�\ஹ க� வ*டட 
தவள1கயற�கய�ரக	�ன �ண.கணய�கம'.

இபபட அலகரஆன, இஸ7�ம�யக த	�ளக	கக மக	�யததவம த	�டததம, அ�கனப படக	�னற 
அ��	ம�னவர	ள, இந�க த	�ளக	கய சரய�	 வ*ளஙகவ��	 இலக7. இ��ல ப*கH வ*டபவர	ள�வம, 

மகறக	.�	 வ*ளஙகபவர	ள�	வகம இரக	�னறனர. ஏதனன1ல அவர	ள1ன ��ய, �நக�யர	ள எந�க 
த	�ளக	ய*ல இரந��ர	கள�, அ�கனகய இவர	ளம ப*னபறற	�னறனர, ஆ5�யசச�ய.னம ஆHம�	வம 
இவர	ள அலகரஆகனப படபப��லக7.

எல7�வறறககம அல7�ஹ கப�தம�னவன!.

அல7�ஹ ஒர மஸ7�மகக இந�க த	�ளக	கய வ*ளஙகவ�றகம, அ�கனப ப*னபறறவ�றகம 
அரளபரந� ப*னப, மறற மக	கள இரள17�ரநத ஒள1ய*ன பக	ம த	�ணட வரவ�ற	�	 இந�க 
த	�ளக	ய*ன பக	ம அகHபபத 	.கமய�கம. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 



'எவர வH� த	டபபவறகற ந�5�	ரதத அல7�ஹவ*ன ம�த நமப*கக	 த	�ள	�ற�க5� அவர, அறநத வ*.�� 
த	டடய�ன 	ய*றகற ந�சசயம�	ப பறற�க த	�ண.�ர அல7�ஹ (ய�வறகறயம) தசவ*யறகவ�ன�	வம 
நனக அற�கவ�ன�	வம இரக	�னற�ன.

அல7�ஹகவ நமப*கக	 த	�ண.வர	ள1ன ப�த	�வ7ன, அவன அவர	கள இரள	ள17�ரநத 
தவள1சசத��ன பக	ம த	�ணட வர	�னற�ன. ஆன�ல ந�5�	ரபபவர	ளகக	� - (வH� த	டககம) 

கRத��ன	ள ��ம அவர	ள1ன ப�த	�வ7ர	ள. அகவ அவர	கள தவள1சசத��7�ரநத இரள	ள1ன பக	ம 
த	�ணட வர	�னறன. அவர	கள ந5	வ�ச�	ள, அவர	ள அ��ல எனதறனறம �ங	�இரபபர'. (அலப	ற�:256-
257).

இஸ7�ம�யக த	�ளக	ய*ன பக	ம அகHபபத��ன அகனததத த�ர	ளம ஆ5மப*த� அகHபபப 
பண*ய�கம, இ�ன பக	ம அகHபப�றக மனப எ�ன பக	மம அவர	ள அகHக	வ*லக7. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'தமயய�	கவ ந�ம ஒவதவ�ர சம	த��ர.த��லம, 'அல7�ஹகவகய ந ங	ள 
வணஙகங	ள, கRத��ன	கள வ*டடம ந ங	ள வ*7	�ச தசலலங	ள' எனற (கப���ககம�ற) நம த�ர	கள 
அனபப* கவதக��ம. (அநநஹல:36).

ஒவதவ�ர த�ர	ளம அவர	ளக.ய சம	த��னரகக ம�ன ம�7�ல அகHபப வ*டககமகப�த: 

'எனனக.ய சம	த��க5! அல7�ஹகவகய ந ங	ள வணஙகங	ள, அவனனற� (கவற) இகறவன உங	ளகக 
இலக7'. (அலஹbத:50). எனகற அவர	ள கற�ன�ர	ள.  நப*ம�ர	ள�ன நஹ, ஹbத, ஸ�7�ஹ, சஐப, 

இபற�ஹ ம, மஸ�, ஈஸ�, மஹமமத(ஸல) அவர	ளம, மறறம ஏகனய த�ர	ளம இ�கனகய தசய�னர. 

இந�க த	�ளக	கய அற�ந�, அ�கன எடததச தசயலபட	�னறவர	ள அவர	கள�ட மடடம அ�கனச 
சரக	�க த	�ளள�மல, ஏகனய மக	களயம வ*கவ	ம�ன மகறய*லம, நலலபக�சத��ன ம7மம 
அகHபபத 	.கமய�கம. 5ஸbலம�ர	ளம அவர	களப ப*னபறற�யவர	ளம க	ய�ண. வH�மகறகயப 
கப�ல, இந�க த	�ளக	ய*ன பக	ம அகHபபத��ன அடபபக.ய�ன��கம. இந�க த	�ளக	 
உற��பபடத�பபடடப ப*னபறறபபடமவக5, அ�றக மனப�	, 	.கம	களச தசயயகவ�, �க. 
தசயயபபட.வறகற வ*.கவ� உபக�ச�க	பப. ம�ட.�த, ஏதனன1ல த	�ளக	��ன அகனதத 
அமல	களயம சPரதசய	�னற அடபபக.ய�கம. அத இனற� அமல	ள சP5�னகவய�	கவ�, ஏறறக 
த	�ளளபப.கவ�, க7� த	�டக	பப.கவ� ம�ட.�த. நமமகனவரககம த�ள1வ�ன ஒர வ*.யம��ன, 

அத��வ�5ம�னற� எந� ஒர 	டட.மம ந�க7ய�	கவ� ஒழங	�	கவ� ந�ற	�த எனபத. அக�கப�ல ��ன 
இந�க த	�ளக	யம, இத இனற� எந� வணக	மம தசல7�த. அ�ன�ல��ன த�ர	ள, அகனதத 
வ*.யங	களயம வ*. இ�றக ம�7�.ம த	�டத��ரக	�னறனர. 

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, அகHபப�ளர	கள பலகவற பக��	ளககம அனபப	�னறகப�த, 

த	�ளக	கயச சPர தசயவக�த��ன ஆ5மபம�	க கமறத	�ளளமபட தசல7�யனபப*ன�ர	ள. 

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, மஆத இபன ஜபல(5H�) அவர	கள யமனகக அனபப*யகப�த: 'ந  
கவ�க	�5ர	ள1.ம தசல	�ற�ய!, ம�ன ம�7�	 அவர	கள ந  அகHபபத, '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' 

எனம Rஹ���வ*ன பக	ம�	த��ன இரக	கவணடம. 

(கவதற�ர அற�வ*பப*ல அல7�ஹகவ ஒரகமப படததவ��ன பக	ம��ன இரக	டடம) இ�றக அவர	ள 
உனககக 	டடபபட.�ல��ன, அல7�ஹ அவர	ள ம�த ஒவதவ�ர ந�ளம ஐநத கவகளத த��ழக		களக 
	.கமய�க	�ய*ரக	�ற�ன எனபக� அவர	ளகக அற�வ*க	வம, அ�றகம அவர	ள 	டடபபட.�ல, 

அல7�ஹ அவர	ள ம�த ஸ	�தக�க 	.கமய�க	�ய*ரக	�ற�ன, அத அவர	ள1ன தசலவந�ர	ள1.ம�ரநத 
தபறபபடட, அவர	ள1லளள ஏகH	ளகக வ*ன1கய�	�க	பபடம எனற அற�வ*க	வம, அ�றகம அவர	ள 
	டடபபட.�ல, அவர	ள1ன தபறம��ம�க	 தப�ரட	கள (எடபபக�) வ*டடம உனகன ந�ன எசசரக	�கறன, 

அந�ய�யம தசயயபபட.வன1ன ப*5�ரத�கனகய ந  பயநதத	�ள, ஏதனன1ல அவனக.ய ப*5�ரத�கனககம 
அல7�ஹவககம�க.ய*ல எவவ*�த ��க5யம�லக7'. (ப	�ர).

இந� ஹ� ஸ�7�ரநதம, இகறத த�ர	ள1ன அகHபபப பண*கய, அலகரஆன1ல படக	�னற கப�தம, நப*	ள 
ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள1ன வ57�கறப படக	�னறகப�தம, அல7�ஹவ*ன பக	ம அகHபப�ன வH�மகற	ள 
த�ள1வ�	�றன. 

'7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ'வ*ன 	ரதக�பகப�ல, அல7�ஹகவத�வ*5 கவதற�கனயம வணங	க 
க.�த�னவம, அவனகக எ�கனயகம இகண கவக	க க.�த�னவம தச�லல	�னற த	�ளக	ய*ன 
பக	ம��ன ம�7�ல மன1�ர	கள அகHக	 கவணடம.



நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள மக	�வ*7�ரந� ப��னமனற வர.ங	ளம, த��ழக	, ஸ	�த, கந�னப, ஹஜ, 

ஜ�ஹ�த, கப�னற வ*.யங	கள மக	ளகக 	ட.களய*டவ�றக மனபம, ஹ5�ம�ன வ*.யங	ள�ன வடட, 

வ*பசச�5ம, மத அரந�ல, ச�டத�ல கப�னறகவ	களத �க.தசயவ�றக மனபம, அல7�ஹகவ மடடகம 
வணங	கவணடம, ச�க7 வணக	ங	கள வ*டட வ*.கவணடம எனககற�, த	�ளக	கய சPர தசய	�னற 
வ*.யத��ல��ன ஈடபட.�ர	ள.

இத, �ஃவ�வ*ல ஈடபடவ��	க கற�கத	�ளள	�னற �ற	�7தக�ய இயக	ங	ள1ன ப*கHய�ன 
வH�மகறகயத த�ள1வ�	கவ தச�ல	�றத, அவவ*யக	ங	ள அ	P��வகக மக	�யததவம த	�டபபத 
	�க.ய�த, ம�ற�	 நனன.தக�, ஒழக	ம கப�னற பக�� வ*.யங	ளகக	 மக	�யததவம த	�டக	�னறன. 

இவவ*யக	ங	ள, ச�7 இஸ7�ம�ய ந�ட	ள1ல 	பற	ள1ன ம�த 	ட.பபடடரககம 	டட.ங	ள1ல அ��	ம�ன 
மக	ள ம�	பதபரய இகணகவத�க7ச தசயவக�ப ப�ரததமக., அ�கன தவறக	கவ� �டக	கவ� 
மயறச�க	�மல இரக	�னறன. ம�	 ம�	 ககறவ�	கவ �வ*5 அ�கனப பறற�ய தவள1யdக.�, த�ள1வக5கய�, 

அல7த ககறந� படசம ஒர வ�ரதக�கயனம க. அத சமமந�ம�	ப கபச ம�ட.�ர	ள, ம�ற�	 
இவவ*யக	ங	ள1லளள ச�7ர க., ச�7கவகள R�ரக, தநற� �வற�ய சப*ததவங	ள1ல ஈடபடவர. இவர	ள 
க. இ�கன வ*டடத �டக	பப.கவ�, சடடக 	�ட.பப.கவ� ம�ட.�ர	ள. 

இ�கனப ப�ரககமகப�த, �ங	ள1ன கபக5 த�ள1வ�	ச தச�லல	�னற 	�ப*ர	ள, ந�ஸ��	ர	கள 
அகHபப�றக மனனர, இவர	ள��ன ம�7�ல அகHக	பபடவ�றகம அவர	ள1ன அ	P��கவ சPர 
தசயயபபடவ�றகம �க��ய�னவர	ள�கம. ஏதனன1ல 	�ப*ர	ளம ந�ஸ��	ர	ளம �ங	ள1ன 
ந�5�	ரபகபயம, ந�ஸ��	தக�யம தவள1பபக.ய�	வம த�ள1வ�	வம ஏறறகத	�ணட, ��ம�ரபபத, த�ர	ள 
த	�ணடவந� த	�ளக	கக ம5ண�னக�! என ஏறறகத	�ணடளளர. ஆன�ல இந� 	பற வணங	�	ளம 
வH�த	ட. சப*	ளம, ��ங	ள மஸ7�ம	கள எனறம, ��ம�ரபபத இஸ7�ம தச�ல7�த �ந�க� எனவம 
ந�கனதத அவர	ளம ஏம�நத, ப*றக5யம ஏம�றற	�னறனர. 

அல7�ஹ[�ஆ7�, �ஃவ�கவ அர	�7�ரக	�னற 	�ப*ர	ள17�ரநத ஆ5மப*ககம�ற 	ட.களய*ட	�னற�ன: 

'நமப*கக	 த	�ண.வர	கள! உங	கள அடத��ரககம (த��லக7 வ*களவ*ககம) 	�ப*ர	ள.ன ந ங	ள 
கப�ர பரயங	ள, உங	ள1.ம 	டகமகய அவர	ள 	�ணடடம - ந�சசயம�	 அல7�ஹ பயபக�� 
உக.யவர	ள.ன இரக	�ற�ன. எனபக� அற�நத த	�ளளங	ள'. (அத�வப�:123).

மஸ7�ம	ள1ன உளவ*வ	�5ங	களகய சPரதசயய மடய��வர	ள�ல, 	�ப*ர	கள எ��ரத	�ளளகவ மடய�த. 

ஒர 	க�தய�னற தச�ல7பபடம: 'கபர! வணஙகககடய ஒரவன, ச�ரலரய வணஙகககடய 
ஒரததர,க கணட, அதர, ந���கரதத�ன, அபபப�த ச�ரலரய வணஙக�யவன: 'ந� உனர, வ�டடம 
மர!வ�, ஒர பர4பரப வணஙகக�!�ய, ஆ,�ல ந�ப,� எ,கக மன,�ல இரகக�ன! ஒர 
பர4பரப வணஙகக�ப!ன, எ,பவ நமம�ல ய�ர ச�!நதவர' எ,க பகட4பப�த, அநதக கபற வணஙக� 
வ�யர4ததப பப�,���ம'. 

இவர	ள இ5ணட கபரகம வH�த	ட. இகண கவபப�ளர	கள!, ஏதனன1ல நனகமகய� � கமகய� தசயய 
சக��யறறக� இவர	ள வணஙக	�னறனர, ஆன�லம 	பறவணக	ம தசயபவன வH�க	டடல 
கடயவன�	வம, நக.தபற மடய�� ஒர வ*.யத��ல மழ	�ய*ரபபவன�	வம இரக	�ற�ன. எனகவ 
அல7�ஹவ*ன பக	ம அகHக	�னறவர	ள, மறற வ*.யங	கள வ*. அ	P��வகக	 ம�7�.ம 
த	�டபபக��ட, அ�கனப படதத, வ*ளங	�ய ப*னப, அ��ல ப*கHவ*டகவ�க5 அல7த அ�றகப பங	ம 
வ*கHவ*பகப�க5 அ�ன பக	ம�	 அகHக	 கவணடம.

அல7�ஹ �னத த�ரககக கறமகப�த: '(நப*கய!) ந ர தச�லவ 5�	! இதகவ எனனக.ய (கந5�ன) 

வH�ய�கம;, ந�ன அல7�ஹவ*ன பக	ம (உங	கள) அகHக	�னகறன, ந�னம எனகனப ப*னபறற�யவர	ளம 
த�ள1வ�ன ஞ�னத��னம�க� இரக	�னகற�ம;, அல7�ஹ ம�	த தயகமய�னவன; ஆ	கவ, அவனகக 
இகணகவபகப�ரல ந�னம ஒரவனல7ன'. (யசப:108).

இம�ம இபன ஜரர(5ஹ�) அவர	ள இந� வசனததகக வ*ளக	ம தச�லலமகப�த: 'அல7�ஹ �னத நப*ய�ன 
மஹமமத(ஸல) அவர	களப ப�ரதத, மஹமமக�! ந ர கறம, ந�ன அகHக	�னற அகHபபம, ந�ன 
இரக	�னற ப�க�யம எததவன1ல, அல7�ஹகவ ஒரகமபபடததவதம, ச�க7	ளகக	� ஏகனய 
	.வள	ளகக	� இனற�, அமல	கள அல7�ஹவக	�	 மடடகம தசயயகவணடதமனவம, அவனகக	 
	டடபபடட, அவனக	�	கவ ப�வங	கள வ*.கவணடதமனப��கம'.

'எனத ப�க�' எனபத, எனத வH�மகறயம எனத அகHபபம எனப��கம. 

'அல7�ஹவ*ன பக	ம அகHக	�கறன' எனபத, அவன மடடகம உயரந�வன, அவனகக எவவ*� 



இகணயம�லக7 எனப��கம.

'த�ள1வ*ன ம�த' எனபத, எனத அற�கவ�டம, த�ள1கவ�டம எனப��கம.

'ந�னம எனகனச கசரந�வர	ளம' எனபத, அ��வத ந�ன த�ள1கவ�ட அகHபபக�ப கப�னற, எனகனப 
ப*னபறறகவ�ரம, உணகமப படததகவ�ரம, எனகன நமப*கய�ரம அகHக	�னறனர எனப��கம.

'அல7�ஹ ம�	வம தயவன' எனபக�கத	�ணட, அல7�ஹ அவகனப பறற� ஞ�ப	மடட	�ற�ன, 

அவனக.ய ஆடச�ய*ல அவனகக எவவ*�க கடடம�லக7 எனவம, அவனத அ��	�5த��ல அவகனத�வ*5 
வணங	பபடவ�றக எவரம�லக7 எனவம, அவகனக 	ணண*யபபடத��, தயகமப படதத	�கறன எனற 
(நப*கய)ந ர கறவ 5�	! எனப��கம. 

'ந�ன இகணகவபகப�ர7�ரநதம இல7��வன'  எனபத, நப*கய! ந ங	ள தச�லலங	ள, ந�ன 
இகணகவக	ககடயவர	கள வ*டடம தயகமய� னவன எனறம, ந�ன அவர	ள1லளளவனம�லக7, 

அவர	ள எனகன�டளளவர	ளமல7 எனப��கம.

இஸ7�ம�ய அ	P��வ*ன மக	�யததவம, அ�ன பக	ம அகHபப�ன அவச�யம பறற� இந� வசனம 
த�ள1வ�	கவ கற�பப*ட	�னறத. நப*(ஸல) அவர	களப ப*னபறறபவர	ள, இந� வ*.யத��ல நப*யவர	கள 
அடதய�டட ந.பபவர	ள��ன, இவர	ள இ5ணட பணப	களத �னன	தக� த	�ணடரபபர. 

1- கக�ளரக பற!�ய அ!�வ.

2- அதன பககம�, அர>பப.

ய�ர த	�ளக	 சமமந�ம�ன சட.��ட.ங	களப படக	�மலம, அ�றக மக	�யததவம த	�டக	�மலம, 

அ�ன பக	ம அகHக	�மலம இரக	�ற�ர	கள� அவர	ள, ��ங	ள நப*வH�கயப ப*னபறறபவர	ள எனற 
வ���ட.�லம, உணகமய*ல அவர	ள றஸ[ல(ஸல) அவர	களப ப*னபறறபவர	ள 	�க.ய�த, அல7�ஹ 
கற	�ற�ன:

'(நப*கய!) உம இகறவன1ன ப�க�ய*ல (மக	கள) வ*கவ	தத.னம, அH	�ய உபக�சதக�க த	�ணடம ந ர 
அகHபபd5�	!, இனனம, அவர	ள1.த��ல ம�	 அH	�ன மகறய*ல �ரக	�பபd5�	!'.  (அநநஹல:125). எனம 
வசனததகக, இபனல க	யயம(றஹ�) அவர	ள வ*ளக	ம தச�லலம கப�த:

'அல7�ஹ �ஃவ�வ*ன படத�5ங	கள இவவசனத��ல கற�க	�டட	�ற�ன, அகHபப வ*டக	பபடபவரன 
ந�க7கயப தப�றதத, அவறகற மனற வக		ள�	ப ப*ரக	�னற�ன. 

1 - ஒனற�ல உணகமகய அவன க�.ககடயவன�	வம, அ�கன அற�ந��ல ப*றரகக அ�கன எத��கவக	க 
கடயவன�	வம இரபப�ன. இவகன நடபம�ன மகறய*ல அகHத��ல கப�தம�னத, இவனகக 
உபக�சகம� வ*வ��கம� க�கவபப.�த.

2 - அல7த உணகமகக எ��5�	ச தசயறபடபவன�	 இரபப�ன, ஆன�லம உணகமகய அவன 
அற�யமகப�த அ�கனப ப*னபறறபவன�	வம, அவன1ல அத ம�றறதக�யம த	�ணடவரம. இவகனப 
தப�றத�வக5 இவனகக, நனகம, � கம	ள சமமந�ம�ன அசசமட.ல.னகடய உபக�சம 
கப�தம�ன��கம.

3 - அல7த உணகமகக (த	�ளக	கக) எ��5�னவன�	வம, ம5ண�னவன�	வம இவன இரபப�ன. இவன.ன 
அH	�ய மகறய*ல வ*வ���க	பபடம, அ�கன இவன ஏறறகத	�ளளவ*லக7 என1ல, மடயம�ன�ல கவற 
வ*.யங	களக த	�ணட அவகன அகHக	 கவணடம'.

இகவ	ள �ஃவ�வ*ன அணக மகற	களயம, அ�றகத க�கவய�ன ஒழஙக மகற	களயம 
த�ள1வபடததவக��ட, �ஃவ�வ*ல ஈடபடவ��	ச தச�ல7�கத	�ளளம ச�7 இயக	ங	ள1ன ப*கH	களயம 
த�H�வபடதத	�னறத, இந� இயக	ங	ள அல7�ஹவம அவனக.ய த�ரம த�ள1வபடத��ய சPரய 
வH�மகறகக ம�றறம தசய	�னறன.

எல7�வறறககம அல7�ஹ கப�தம�னவன. 

தவறற�தபறற கட.ம�ன அஹலஸஸ[னன� வல ஜம�ஆவ*ன த	�ளக	ய�ன இஸ7�ம�ய அடபபக.க 
த	�ளக	 எததவன1ல, அல7�ஹகவயம, அவனத ம7கக	களயம, அவனத கவ�ங	களயம, அவனத 
த�ர	களயம, மறகம ந�களயம, நனகமயம � கமயம அல7�ஹ ந�ரணய*த� ப*5	�5கம நக.தபறம 



எனவம நமபவ��கம. 

இந� அடபபக.	கள, அ��	ம�ன அலகரஆன வசனங	ளம, ஹ� த	ளம, சம	த��ன ஏக	�ப*த� மடவம 
அற�வ*க	�னறன.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'பணண*யம எனபத உங	ள ம	ங	களக 	�Hககப பக	கம�, கமறகப பக	கம� 
��ரபப*க த	�ளவ��ல இலக7. ஆன�ல பணண*யம எனபத, அல7�ஹவ*ன ம�தம, இற��(த � ரபப)ந�ள1ன 
ம�தம, ம7கக	ள1ன ம�தம, கவ�த��ன ம�தம, நப*ம�ர	ள ம�தம ஈம�ன த	�ளள�7�ல��ன இரக	�றத' 

(அலப	5�:177). 

கமலம ஓர.த��ல அல7�ஹ கறமகப�த: 'ந�ம ஒவதவ�ர தப�ரகளயம ந�சசயம�	 (கற�பப�ன) 

அளவ*னபடகய பக.த��ரக	�னகற�ம'. (அல	மர:49). எனறம, கவதற�ர வசனத��ல:

'(இகறத)த�ர, �ம இகறவன1.ம�ரநத �மகக அரளபதபறறக� நமப	�ற�ர, (அவவ�கற) மஃம�ன	ளம 
(நமப	�னறனர; இவர	ள) ய�வரம அல7�ஹகவயம, அவனக.ய ம7கக	களயம, அவனக.ய 
கவ�ங	களயம, அவனக.ய த�ர	களயம நமப	�ற�ர	ள. ந�ம இகறத த�ர	ள1ல ஒரவக5யம ப*ரதத 
கவறறகம ப�5�டடவ��லக7'. (அலப	5�:285).

கமலம அல7�ஹ தச�லல	�ற�ன: 'மஃம�ன	கள! ந ங	ள அல7�ஹவ*ன ம�தம, அவனக.ய த�ரம�தம, 

அவனக.ய த�ர ம�த அவன இறக	�ய (இவ)கவ�த��ன ம�தம, இ�றக மனனர இறங	�ய கவ�ங	ள1ன 
ம�தம ஈம�ன த	�ளளங	ள;. எவர அல7�ஹகவயம, அவனக.ய ம7கக	களயம, அவனக.ய 
கவ�ங	களயம அவனக.ய த�ர	களயம; இற�� ந�களயம (நமப�மல) ந�5�	ரக	�ற�க5�, அவர 
வH�க	டடல தவதத5ம தசனறவ*ட.�ர'. (அநந�ஸ�:136).

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள கற�ன�ர	ள: 'நமப*கக	 எனபத, அல7�ஹகவயம அவனத க�வர	களயம 
அவனத கவ�ங	களயம அவனத த�ர	களயம மறகம ந�களயம நனகமயம, � கமயம 
அவன(அல7�ஹ) ந�ரணய*த� ப*5	�5கம நக.தபறம எனபக�யம நமபவ��கம எனறனர'. (ப	�ர). 

இந� மக	�ம�ன அடபபக.	ள��ன 'ஈம�,Aன தணகள' என அகHக	பபடம - அகனததத த�ர	ளம, 

ம�ரக	ங	ளம இ��ல ஒனறபடடரந�ன. வ�னத��7�ரநத இறக	பபட. அகனதத கவ�ங	ளம 
இ�னடபபக.ய*க7கய அகமந��ரந�ன. ய�ர இந� வ*.யங	களகய� அல7த இவறற�ல ச�7க�கய� 
ந�5�	ரக	�ற�க5�, அவர ஈம�கன வ*டட தவள1கயற�, ந�5�	ரபப�ளர	ள1ல ஒரவ5�	 ம�ற�வ*டவ�ர. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ந�சசயம�	 அல7�ஹகவயம அவன த�ர	களயம ந�5�	ரபபவர	ள, 

அல7�ஹவககம அவன த�ர	ளககம�க.கய ப�கப�ட தசயயவ*ரமப*, 'ந�ம அவர	ள1ல ச�7க5 ஈம�ன 
த	�ளகவ�ம; ச�7க5 ந�5�	ரபகப�ம' எனற கற	�னறனர, (கபரககம, ஈம�னககம) இக.கய ஒர வH�கய 
உண.�க	�கத	�ளள ந�கனக	�ற�ர	ள. இவர	ள ய�வரம உணகமய�	கவ 	�ஃப*ர	ள ஆவ�ர	ள. 

	�ஃப*ர	ளகக இH�வ �ரம கவ�கனகயச ச�த�பபடத�� கவததளகள�ம. ய�ர அல7�ஹவ*ன ம�தம அவன 
த�ர	ள ம�தம ஈம�ன த	�ணட, அதத�ர	ள1ல எவக5யம ப*ரததப ப�கப�ட தசயய�மல 
இரக	�னற�ர	கள� அவர	ளக.ய நறக7�கய (அல7�ஹ) அவர	ளககக த	�டபப�ன. அல7�ஹ 
மனன1பபவன�	வம ம�க	 	ரகணயக.கய�ன�	வம இரக	�னற�ன'. (அநந�ஸ�:150-152).

இந� மக	�யம�ன அடபபக.	ள1ல ம�	வம ப*5��னம�னதம, ம�னகமய�னதம��ன அல7�ஹகவ உரய 
மகறய*ல நமப*கக	 த	�ளவ��கம, இந� ம�னகமய�ன வ*.யம, த�ள1வம, வ*ளக	மம தசயயபப. 
கவணடய��கம. எமம�ல மடந�ளவகக அல7�ஹவ*ன உ�வ*ய.ன இ�கன  ந�ம த�ள1வபடததகவ�ம. 

இத��ன அடபபக.	ள1ன ஆண*கவ5�	வம அஸ��வ�5ம�	வம உளளத, அ��வத அல7�ஹ��ன 
அகனததககம எஜம�னம ஆடச�ககரயவனம�வ�ன, அவன மடடம��ன பக.க	ககடயவன, உ7க	 
ஆடச� தசய	�னறவனம அவகன, அவன மடடம��ன வணங	பபடவ�றகத �க��ய�னவன, அவனகக 
எவவ*� இகணயம�லக7, அவனல7�த வணங	பபடபகவ அகனததம வ ண�னகவய�கம, அந� 
இப��தத	ளமக. வ ண�	�வ*டம. அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'இத, ந�சசயம�	 அல7�ஹ��ன உணகம (இகறவன), கமலம அவகனயனற�  கவற எக� அவர	ள 
ப*5�ரத��க	�ற�ர	கள� - அத தப�யய�கம;, இனனம; ந�சசயம�	 அல7�ஹ - அவகன உயரந�வன, ம�	வம 
தபரயவன'. (அலஹஜ:62).

அவன ப5ணததவம�ன, சஙக	ககரய பணப	ளககச தச�ந�க	�5னம, அகனதத வ*�ம�ன ககற	களயம, 

இH�வ	களயம வ*டடத தயகமய�னவனம�கம. இத�க	ய வ*.யங	களப தப���ந��ரககம �வஹ த, 



மனற வக		ள�	ப ப*ரக	பபடம. 

1- தவஹ�தர ரபப�யய�ஹ

2- தவஹ�தல உலஹ�யய�ஹ

3- தவஹ�தல அஸம�உ வஸஸ�ப�த.

இந� மனற வக	ய�ன �வஹ த	களயம ந�ம வரகசய�	 கந�கககவ�ம. இனR�அல7�ஹ.

     
�வஹ தர ரபப*யய�ஹ எனபத: 'அல7�ஹ��ன உ7	தக�ப பக.த��ன என நமபவதம, அவகன 
அகனதக�யம பரப�7�பபவன, ம5ண*க	சதசயபவன, உய*ரத	�டபபவன, உணவள1பபவன, ச	7வறற�ன ம�தம 
ஆறறல ம�க	வன என நமபவதம�கம'. (அல7�ஹவ*ன தசயறப�ட	ள1ல அவகனத �ன1கமபபடததவத).

இந� வக	ய*7�ன நமப*கக	 இயறக	கய�ட ப*கணக	பபட.��கம, ஏறகககறய எந� சம	த�வரம 
இ��ல 	ரதத கவறப�ட த	�ளளவ*லக7.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'கமலம அவர	ள1.ம, 'ய�ர அவர	களப பக.த�த?' எனற ந ர க	ட.�ல 'அல7�ஹ' 

எனகற அவர	ள ந�சசயம�	க கறவ�ர	ள'. (அஸஸ[கறப:87). 

கமலம ஓர.த��ல அல7�ஹ கற	�ற�ன: '(நப*கய!) ந ர அவர	ள1.ம; வ�னங	களயம பம�கயயம 
பக.த�வன ய�ர?' எனற க	ட.�ல, 'ய�வக5யம ம�க	த�வனம எல7�வறகறயம அற�நக��னம�	�ய 
அவகன அவறகற பக.த��ன' எனற ந�சசயம�	 அவர	ள கறவ�ர	ள'. (அஸஸ[கறப:9). கமலம அல7�ஹ 
கறமகப�த:

'ஏழ வ�னங	ளகக இகறவனம, ம	த��ன அரR[கக இகறவனம ய�ர?' எனற ந ர க	டபd5�	, அ�ற	வர	ள 
'அல7�ஹகவ' எனற ப��ல தச�லவ�ர	ள'. (அலமஃம�னன:86). கமலம அல7�ஹ:

'ந ங	ள அற�ந��ரந��ல, இபபம�யம இ��லளளவர	ளம ய�ரகக(ச தச�ந�ம?) எனற (நப*கய!) ந ர க	டபd5�	! 

'அல7�ஹவகக	' எனற அவர	ள கறவ�ர	ள'. (அலமஃம�னன:84-85) எனற கற	�ற�ன. 

இவவ�ற அலகரஆன1ல அ��	ம�ன வசனங	ள இ.மதபற	�னறன. அல7�ஹ மஷர	Pன	களப பறற�க 
கறமகப�த, அவர	ள �வஹ தர ரபப*யய�கவ ஏறற�ரந�னர எனவம, பக.த�ல, உணவள1த�ல, 

உய*ரபப*த�ல, ம5ண*க	ச தசய�ல கப�னறகவ அவனகக மடடகம உரயத�னவம ஏறறக த	�ணடரந�னர 
எனக கற	�ற�ன.

�வஹ தர ரபப*யய�கவயம, இகறவகனயம, மன1�ர	ள1ல ச�ற�ய ஒர கட.தக�த �வ*5 கவதறவரம 
ந�5�	ரக	வ*லக7. இவர	ளமக. உள5ங	ம�	வம, உளர��ய�	வம அ�கன ஏறறகத	�ணட, 

தவள15ங	ம�	த��ன, அ�கன ந�5�	ரபபக�ப கப�னற 	�டடக த	�ள	�னறனர. இவர	ள1ன இநந�5�	ரபப 
தவறம தபரகமய*ன அடபபக.ய*ல அகமந���கம. ப*ரஅவகனபபறற� அல7�ஹ கறமகப�த: '(ப*ரஅவன 
தச�னன�ன), ப*5ம	ர	கள! எனகனத�வ*5 உங	ளகக கவதற�ர ந�யன இரக	�னற�ன எனப��	 ந�ன 
அற�யவ*லக7'. (அல	ஸஸ:38).                   

மஸ�(அக7) அவர	ள, அவகன(ப*ரஅவகன)ப ப�ரததச தச�னன�ர	ள: 'வ�னங	களயம பம�கயயம 
பக.த� இகறவகனத �வ*5 (கவற ய�ரம) இவறகறத த�ள1வ�ன ச�னற	ள�	 அனபபவ*லக7 எனபக� 
ந�சசயம�	 ந  அற�வ�ய'. (அலஇஸற�ஃ:102). கமலம அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'அந�ய�யம�	வம, தபரகம த	�ண.வர	ள�	வம அவர	ள அவறகற மறத��ர	ள'.   (அநநமல:14).

அவர	ள இகறவகன ந�5�	ரத� இநந�5�	ரபபகக ஆ��5ங	ள எ�கனயம அடபபக.ய�	க 
த	�ளளவ*லக7, ம�ற�	 அவர	ள1ன தபரகம��ன 	�5ணம�	 இரந�த, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'கமலம (மறகமகய நமப��) அவர	ள, நமத இந� உ7	 வ�ழகக	கயத�வ*5 கவற (வ�ழகக	) 

	�க.ய�த, ந�ம இறக	�கற�ம, ஜ வ*க	�கற�ம, 	�7தக�த �வ*5 கவதறதவம நமகம அH�பப��லக7 எனற 
கற	�ற�ர	ள, அவர	ளகக அத பறற�ய அற�வ 	�க.ய�த - அவர	ள (இத பறற�க 	றபகனய�	) 

எணணவக�த�வ*5 கவற�லக7'. (அலஜ�ஸ�ய�:24). 

இயறக	கய�, பத��கய�, க	ளவ* ஞ�னகம� அவர	ள1ன இநந�5�	ரபபகக ஆ��5ம�	 அகமயகவய*லக7. 

இவவ7	 அகமபபம, அ��ல நக.தபறம ந�	ழவ	ளம, அல7�ஹவ*ன ஒரகமபப�டடககம அவனத 



பரப�7னததககம ச�றந� ச�டச�	ள�	 உளளன, ஏதனன1ல பக.பப*னங	ளக	�ன பக.பப�ளனம, 

ந�	ழவ	கள ந�	ழததகவ�னம இரநக� ஆ	கவணடம, அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'அல7த, அவர	ள எந�ப தப�ரளம�னற� (��ம�	) பக.க	பபட.ன5�?, அல7த அவர	ள (எக�யம) 

பக.ககம (சக��யக.ய)வர	ள�?, அல7த, வ�னங	களயம பம�கயயம அவர	ள பக.த��ர	ள�?'. 

(அததர:35-36).

	வ*ஞன ஒரவன ப*னவரம�ற கற	�ற�ன: 'ஒவகவ�ர கப�ரளம, அவன ஒரவனத�ன எ, 
அ!�வ�ககம அவ,த அர4ய�ளஙகபள'!.

இந� உணகமககப ப��7ள1க	 ந�ரபபந��க	பபட., அல7�ஹ இரக	�ற�ன எனபக� ந�5�	ரத�வர	ள 
ச�7கவகள, 'இவவ7	ம இயறக	ய*ன தவள1பப�.�கம, அ��வத ம5ங	ள, பய*ரனங	ள, ம�ர	ங	ள, ��ணமப 
தப�ரள	ள கப�னறகவ	ள உளள.ங	�ய ஒர இயறக	 அகமபப�கம, இத ��ன�	கவ உரவ�	�க 
த	�ண.��கம'! எனபர. அல7த, 'தவபபம, கள1ர, ஈ5ம, 	�ய�ல, தமனகம, தச�5தச�5பப கப�னறவறற�ன �ன1த 
�னகம	ள, பணப	ள கப�னறவறற�ன உளள.க	ம�கம, இகவ	ள1ன ஆட. அகசவ	ள, வளரசச�, கசரகக	, 

�ள1ரவ*.ல கப�னற பணப	ள1ல இரநத��ன, இத (உ7	ம) உரவ�னத!, ஏதனன1ல இவர	ள1ன ப�ரகவய*ல 
இபபணப	ள ம�றறதக� எ��ரத	�ளளக கடயனவ�கம.

இந� இ5ணட 	ரததக	ளகம ப*கHய�ன 	ரததக	ள�கம. ஏதனன1ல ம�7�வத 	ரத��ன ப*5	�5ம, 

இயறக	ய�னத பக.த�தம, பக.க	பபட.தம�கம. பம�, பம�கயப பக.த�த. வ�னம, வ�னதக�ப 
பக.த�த..., இபபடகய அகனததப தப�ரட	ளம அகவ	கள, அகவ	களப பக.ததக த	�ண.ன 
எனப��கம!!, இத ச�த��யகம 	�க.ய�த. 

ஒர தப�ரள, அ�கனகய அ�றக உரவ�க	�க த	�ளள மடயவ*லக7 எனமகப�த, எபபட அபதப�ரள1ல 
இரககம பணப	ள அபதப�ரகள உரவ�க	 மடயம?. எனகவ இ5ண.�வத 	ரததம ச�த��யமறற��கம, 

ஏதனன1ல ஒர தப�ரள1ன பணப, அந�ப தப�ரகள�ட த��.ரபபட.��கம, அ��7�ரககம அந�ப பணப 
அபதப�ரகள வ*. �5ம ககறந�த��ன, எனகவ எபபட அத அபதப�ரகளகய உரவ�க	�ய*ரக	 மடயம?!. 

கற�பப*ட. அந�ப தப�ரகள உரவ�க	பபட.த எனபத த�ள1வ�கமகப�த, அ�ன பணபம உரவ�க	பபட.த 
எனபத அவச�யம�	�னறத, 

இனனம இயறக	தயனபத ஒர இயந��5ம�கம!, இ�றக உணரவ	ள 	�க.ய�த. இத இபபடய*ரக	, 

எவவ�ற அ��7�ரநத நவ னம�ன, கநரத��ய�ன, நடபத��ன எலக7கக	 தசனறவ*ட., ஒனகற�த.�னற 
த��.ரபபட., ப*5ம�ண.ம�ன தசயறப�ட	ள உரவ�	 மடயம?!!. 

இந� இயறக	 வ���	ள1ல இனனம ஒர ப*ரவ*னர இரக	�னறனர. அவர	ள, 'இவவ7	ம எந� வ*�ம�ன 
பக.பப�ள1கய�, நடபகம� இல7�மல எக�சகசய�	த க��னற�ய��கம, அ��வத எல7�வ*�ம�ன 
தப�ரள	ளம ஒனற கசரநத, மனகனறப�ட	ள எதவம�ல7�மல, ��டத5ன உரவ�னத��ன 
இவவ7	ம�கம' எனக கற	�னறனர!!. 

இந� வ��ம இயறக	ககம, பத��ககம தப�ரந���, ஒர தசலலபடயறற, மட.�ள�னம�ன வ��ம�கம. 

ஏதனன1ல இந� உ7	�ன பம�கயயம, அ�ன க	�ள	களயம, அ�ன வ�னதக�யம, ஏகனய பக.பப	களயம 
ஆHம�	 கந�க	�ன�ல, அ�ன ஆசசரயம�ன ஒழங	கமபகபயம தல7�யம�ன நடபதக�யம 	�ண7�ம, 

ஒர நடபம�ன பக.பப�ள1கயத �வ*5, இவவ�ற தசயவ�றக ய�5�லம மடய�த எனபத த�ள1வ�	த 
த�ரயவரம.

இஸ7�ம�ய அற�ஞர ஒரவர கற	�ற�ர: (இகறவகன) ந�5�	ரத� ந�5�	ரபப�ளர	ள, (அவர	ள1.ம ஒர 
க	ளவ* க	ட	பபட.கப�த) வ�யக.ததப கப�ய*னர. அ��வத, 	.7�ல ம��நத த	�ணடரககம ஒர 
	பபக7ப பறற�ய க	ளவ* ��ன அத, அந�க 	பபல, அத உரவ�வ�றக மனப, ��ன�	கவ �னககத 
க�கவய�ன தப�ரட	கள எடததகத	�ணட, அ�கனகய அத உரவ�க	�க த	�ண.த, ப�ரத�வர	ள அ�ன 
அகமபப*க7� அத தசயயபபடடரககம தப�ரள	ள1க7� எவவ*�க ககற	ளம 	�ணவ*லக7, அ��ல 
அடக	� கவக	பபடடளள தப�ரட	ளம ச�றந� மகறய*ல கவக	பபடடளளன, அந�க 	பபல, ஓடடனர	ள 
ய�ரகமய*ல7�மல ��ன�	ப கப�	கவணடய இ.ததகக கப�யசகசரநத, அகனததப தப�ரட	களயம 
��ன�	கவ இறக	� கவததவ*டட ம�ணடம அ�ன இ.ததகக	 அத ��ரமப* வந��ரக	�றத, அல7த 
ப*5ம�ண.ம�ன க��ட.தம�னற, அத க��ட.த��ல அகனதத வ*�ம�ன 	ன1வக		ளம, பறபணட	ளம 
இரக	�னறன, அகவ	ள அகனததம அவறறககத க�கவய�ன ந க5த ��ன�	கவ தசனற எடததக 
த	�ள	�னறன, இந�த க��ட.த��ல, அ�கனக 	வன1பபவர ய�ரகமய*லக7, ப*னனர அகவ	ள பதத, 

	�யதத, �ங	ள1ன 	ன1	களத ��ங	கள வ*றற, ப*5கய�சனம அக.நத த	�ளள	�னறன எனற�ல, இ�கன 



ய�ரம ஏறறக த	�ளவ�ர	ள�?, இவர	ள க. இ�கன ஏறறக த	�ள	�ற�ர	ள இலக7 எனமகப�த, 

இவவளவ தபரய ம	�ப*5பஞசமம அ�ன தசயறப�ட	ளம ��ன�	 உரவ�	� நக.தபறறக 
த	�ணடரக	�ற��?, உனத பத�� எஙக	 தசனற வ*ட.த?, ம�ர	ங	ள கப�னறல7வ� ந யம ச�ந��க	�ற�ய, 

மன1�ன எனற�ல அவனகக ச�ந��க	ககடய ஆறறல இரக	 கவணடகம!.

எனகவ இவவ7	 இ5டச	ன ஒரவன இரபபத ய�5�லம மறக	மடய�� உணகமய�கம, அந� இ5டச	ன 
'அல7�ஹ' எனபக� உளளத��ல உற��ய�	வம, அற��ய�	வம ஏறறக த	�ளவத��ன, �வஹ தர 
ரபப*யய�ஹகவ ஏறறக த	�ளவ��கம. 

�வஹ தல உலஹ�யய�ஹ எனபத: 'அகனதத வ*�ம�ன இப��தத	ள1லம, வல7 அல7�ஹகவ 
ஒரகமபபடத��, அவனகக மடடகம அந� வணக	ங	களச தசயவ��கம'.

உலஹ�யய�ஹ எனப�ன 	ரதத: 'இப���' எனப��கம. இ7�ஹ[ எனற�ல, 'வணங	பப.ககடயத' எனபத 
	ரத��கம. இ�ன�ல��ன இந� வக	ய�ன �வஹ தகக வணக	 வH�ப�டடககரய �வஹ த எனப தபயர 
சட.பபட	�னறத.

அ5பப ப�கRய*ல இப��த எனபத, '	Pழபபட�ல' 'ச�றகமபப.ல' எனற 	ரதக�க த	�ணடரக	�றத. 

இ�ன�ல��ன அ��	ம�	 ந.நத தசலலம ப�க�கக '�ரகன மஃபத' என அ5ப*ய*ல தச�ல7பபடம. 'மஃபத' 

எனம தச�ல, இப��� எனம தச�ல7�ல இரநத எடக	பபட.��கம. 

Rரஆவ*ன 	ணகண�ட.த��ல, இப��த எனற�ல எனன எனப��ல அற�ஞர	ள1ன தச�றப*5கய�	ங	ள 
ம�றபடடரந��லம, அவர	ள த	�ணடரககம 	ரததக	ள ஒனறபடடரக	�னறன. 

பத�� ர��ய�	கவ�, வHக	 ர��ய�	கவ� இனற�, ம�ரக	 அடபபக.ய*ல தசயயம�ற 	ட.கள இ.பபட. ஒர 
வ*.யம��ன இப��த எனற ஒர ச�5�ரம, மழகமய�ன கநஸதக��டம, மழகமய�ன 	Pழபபடகவ�டம 
தசயயபபடம ஒனற��ன (இப��த) எனவம இனனதம�ர ச�5�ரம கற	�னறனர.

கRகல இஸ7�ம இபன க�ம�யய�ஹ(5ஹ�) அவர	ள, இப�ததகக வக5வ*7க	ணம தச�லலமகப�த: 

'இப�ததத எனபத, உள�ஙகம�, மறறம கவளA�ஙகம�,, கச�ல, கசயலகளAல அலல�ஹவகக 
வ�ரபபம�,தம, அவன கப�ரநதக கடயதம�, வ�4யஙகள அர,தரதயம உளள4கக�ய�ரககம ஒர 
கபய��கம' எனக கற�பப*ட	�ற�ர	ள.

இந� வக5வ*7க	ணம ம�	 நடபம�னதம, வ*ச�7ம�னதம�கம, ம�ரக	 வ*.யங	ள அகனததகம 
இப��ததககள அ.ங	�ய*ரக	�றன.

'	Pழபபடகவ�ட த	�ளளபபடம கநஸம' என ய�ர வக5வ*7க	ணம தச�னனக5�, அதவம ம�	 நடபம�னதம 
வ*ச�7ம�னதம��ன, ஏதனன1ல ப5ணம�ன 	Pழபபடவம, மழகமய�ன கநஸமம, ய�ர 
கநஸ�க	பபட	�ற�கன� அவனககக 	டடபபடவக�யம அவனகக அடபண*வக�யம தப���ந��ரக	�றத. 

எனகவ ஒர அடய�னக.ய கநஸமம பண*வம, அவன�ல கநஸ�க	பபடபவனகக வHங	பபடம. எந�ளவ 
கநஸமம, பண*வம ஒர மன1�ன�ல, �னத இ5டச	னகக வHங	பபட	�றக�� அந�ளவ அவனககக 
	டடபபடவதம அகமந��ரககம. எனகவ ஒர அடய�ன அவனக.ய இ5டச	ன ம�த கவககம கநஸமம, 

பண*வம, அவகன மடடகம வணஙகவக�யம, அவனகக எ�கனயம இகணகவக	�மல இரபபக�யம 
தப���நதளளத.

அவவ�கற கவண.பபட. இப��த, கநஸதக�யம பண*கவயம த	�ணடரக	�றத. அதத.ன இனனம 
மனற வ*.யங	களயம அத தப���ந���	 இரக	�றத, அகவ: கநஸம கவத�ல, ஆகச த	�ளளல, பயம 
த	�ளளல கப�னறகவய�கம. இகவயகனததம ஒனற�கணவத அவச�யம. இகவ	ள1ல ஒனகற 
வ*டடவ*ட.�லம, ப5ணம�	 அல7�ஹவகக வH�பபட.வன�	 ஆ	ம�ட.�ன. 

கநஸம கவபப�ன ம7ம�	 மடடம, அல7�ஹகவ வH�படவத சப*யய�க	ள1ன வH�மகறய�கம. 

ஆகசத	�ளளல ம7ம�	 மடடம, அல7�ஹகவ வணஙகவத மரஜ�யய�க	ள1ன வH�மகறய�கம. பயம 
த	�ளளல ம7ம�	 மடடம, அல7�ஹகவ வH�படவத 	வ�ரஜ	ள1ன வH�மகறய�கம.

அடபண*�ல இல7�� கநஸம, ஒர கப�தம இப��த��	 ம�ற�த. ய�ர ஒனகற கநச�தத, அ�றகக 
	டடபப.வ*லக7கய�, அவர அ�றக வH�பபட.வ5�	 ஆ	ம�ட.�ர. இத எபபடதயன1ல, ஒர மன1�ன �னத 
ப*ளகளகயயம நணபகனயம கநஸ�பபத கப�7�கம. 

அவவ�கற கநஸம இல7�� அடபண*�லம இப��த��	 ம�ற�த. இத எபபடதயன1ல, ஒர அ5சனகக 



அல7த அந�ய�யக	�5னகக, அவனக.ய � ஙகககப பயநத 	டடபபடவக�ப கப�7�கம. இ�ன�ல ��ன 
உயரந� அல7�ஹகவ வணஙகவ�றக ஒனகற வ*டடவ*டட, ஒனகற மடடம எடததக த	�ளவத (கநஸம 
த	�ளவக� வ*டடவ*டட, 	டடபபடவக��, 	டடபபடவக� வ*டடவ*டட, கநஸம த	�ளவக��) கப���த, 

ம�ற�	 அகனதத வ*.யங	களயம வ*., அல7�ஹகவ கநஸ�பபதம எலக7�க5யம வ*., அவன1.த��ல 
அல7�ஹ ம�	 	ணண*யததககரயவன�	வம இரபபத 	.கமய�கம. இப��ததத��ன அல7�ஹவக.ய 
கநஸத��ன கந�க	ம�	வம அவனகக ��ரப�� அள1பப��	வம இரக	�றத, அ�ற	�	த��ன பக.பபக	ள 
பக.க	பபட.ன, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'இனனம, ஜ�ன	களயம, மன1�ர	களயம அவர	ள எனகன வணஙகவ�ற	�	கவயனற� ந�ன 
பக.க	வ*லக7'.(அந��ரய�த:56).

இனனம அ�ற	�	கவ அகனததத த�ர	ளம அனபபபபட.�ர	ள, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'தமயய�	கவ ந�ம ஒவதவ�ர சம	த��ர.த��லம, அல7�ஹகவகய ந ங	ள வணஙகங	ள; 

கRத��ன	கள வ*டடம ந ங	ள வ*7	�ச தசலலங	ள. (அநநஹல) எனற வஹ  அற�வ*தக��ம.

இப��ததக	ள ப7 வக		ள�கம, த��ழக	, ஸ	�த, கந�னப, ஹஜ, உணகமயக5பபத, அம�ன1�தக�ப 
ப�த	�பபத, தபறகற�ரகக ந7வ தசயவத, உறவ*னர	ள.ன த��.ரப�ய*ரபபத, ஒபபந�ங	கள 
ந�கறகவறறவத, நல7 	�ரயங	கள ப*றரககச தச�ல7�க த	�டபபத, � யகவ	களத �க.தசயவத, 

	�ப*ர	ள.னம, நயவஞச	ர	ள.னம ஜ�ஹ�ததசயவத, ம�ர	ங	ள, அந�க�	ள, ஏகH	ள, வH�பகப�க	ர, 

அடகம	ள, 	�லநக.	ள கப�னறவறறகக இ5க	ம 	�டடவத, ப*5�ரத�கன பரவத, ��கற	ள ஓதவத, 

அலகரஆன ஓத�ல கப�னற அகனததம இப��ததக	கள!. அவவ�கற அல7�ஹகவயம அவனத 
த�க5யம கநச�த�ல, அல7�ஹவககப பயபபட�ல, அவன1.கம நமத தப�றபபக	களப ப�5ம ச�ட.ல, 

அக�கப�ல அறததப ப7�ய*.ல, கநரசகச தசய�ல, ப�த	�பபத க�.ல, உ�வ* க�.ல, அபயம க�.ல 
கப�னற ச	7தம இப��ததக	களய�கம!!.

இப�ததக	கள எவவ*�ம�ன இகணயம�ல7��, வல7 அல7�ஹவக	�	, மடடகம தசயவத 	ட.�யக 
	.கமய�கம, அல7�ஹ அல7��வர	ள1.ம ப*5�ரத��த�ல, அல7த அல7�ஹ அல7��வர	ளக	�	 
அறததப ப7�ய*.ல, அல7த கநரசகச தசய�ல, அல7த உ�வ* க�.ல, அல7த ம5ண*த�வர	ள1.ம 
அல7த மகறவ�னவர	ள1.ம ப�த	�பபத க�.ல, அல7த உய*க5�டரபபவர.ம அவரகக மடய��, 

அல7�ஹவகக மடடகம மடயம�ன வ*.யத��ல உ�வ* க�.ல கப�னறகவ	களச தசயபவர ம�	பதபரய 
இகணகவபகப (R�ரக) தசய�வரம, �வப�வ*ன ம7கம �வ*5 மனன1க	பப. மடய�� ம�	பதபரம ப�வம 
தசய�வரம�கம.

இவவக	ய�ன இப��ததக	கள ச�க7கக	�, அல7த ம5த��றக	�, அல7த 	லலகக	�, அல7த நப*கக	�, 

அல7த உய*க5�டளள அல7த ம5ண*ததவ*ட. இகற கநஸரகக	� தசய��லம ம�	ப தபரம 
இகணகவபப*ல அவர இரக	�ற�ர.

	டட.ங	ள 	ட.பபட. 	பற	ள1ல இனற ந.பபக�ப கப�7�கம. உணகமய*ல அல7�ஹ இப��தத	ள1ல 
�னகக இகணகவக	பபடவக�ப தப�ரந��க த	�ளளகவ ம�ட.�ன, இகணகவக	பபடம தப�ரள, ம�	 
தநரக	ம�ன ம7க	�	 இரந��லம, அனபபபபட. இகறதத�5�	 இரந��லம, இகறகநஸ5�	 
இரந��லம அல7த கவற ய�5�	 இரந��லம சரகய!., அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'ந�சசயம�	 அல7�ஹ �னகக இகணகவபபக� மனன1க	கவ ம�ட.�ன;'. (அநந�ஸ�:48). கமலம கற	�ற�ன:

'எனகவ, (அவறற�ல) அல7�ஹவ.ன (கசரதத கவற) எவக5யம ந ங	ள ப*5�ரத��க	�� ர	ள'. (அல ஜ�ன:18)

கமலம ஓர.த��ல: 'கமலம, அல7�ஹகவகய வH�படங	ள;. அவன.ன எ�கனயம இகணகவக	�� ர	ள'. 

(அநந�ஸ�:36).

ம�	க 	வக7ககரய வ*.யம எனனதவன1ல, ச�7 ந�ட	ள1ல இஸ7�ம�யர	ள எனற �மகம 
அக.ய�ளபபடத��க த	�ளபவர	ள�ல, அல7�ஹ அல7�� 	பற	ள, இனற வணங	பபடம ச�க7	ள�	 
ம�றறபபடடளளன. ச�7கவகள அவர	ள1ல ஒரவர, எந� இ.த��ல இரநத த	�ணடம அல7�ஹ 
அல7��வர	கள அகHபப�ர, அவர 	பறடய*ல இலக7 எனற�லம சரகய!. 

ஒரவர (உட	�ரநத) எழமபமகப�த அல7த ஆசசரயம�ன ஒர வ*.யம, ��டத5ன நக.தபறம கப�த அவர, 

'ய�5ஸbலல7�ஹ' எனற கறவக� கப�7�கம. அல7த 'ய�5ஸbலல7�ஹ எனகக உ�வ* தசயயங	ள' 

எனற கவணடவக�ப கப�7�கம, அல7த 'ய�மஹய*த� ன' எனற (ஆபத��ல) அகHபபக�ப கப�7�கம, 



இவர	ள இந�ச தசயல	கள வ*டடம �டக	பபட.�ல, அவர	ள ப*னவரம�ற ப��ல கறவ�ர	ள:

'இவர	ளகக எதவகம தசயயமடய�த எனற ந�ங	ள நனக அற�கவ�ம, ஆன�லம இவர	ள நல7 மக	ள, 

அல7�ஹவ*.ம இவர	ளகக நல7 இ.ம�ரக	�றத, ந�ங	ள, இவர	ள ம7ம, நல7 இ.தக�யம 
ச�ப�ரகசயம அல7�ஹவ*.ம கவணட	�கற�ம' என	�னறனர. 

அலகரஆகன  ஓ��க த	�ணக. இவர	ள கறம இந�க கறற, ககறR� மஷரகக	ள கற�ய கறற�கம. 

ஒனற�ல இவர	ள அ�கன மறநத வ*ட.�ர	ள, அல7த மறந�த கப�னற நடததக த	�ணடரக	�ற�ர	ள.

அல7�ஹ அலகரஆன1ல கற	�ற�ன: '�ங	ளகக (ய�த��ர) நனகமகய� � கமகய� தசயயமடய��, 

அல7�ஹ அல7��வறகற (மஷரகக	ள) வணஙக	�ற�ர	ள;, இனனம அவர	ள, 'இகவ, எங	ளகக 
அல7�ஹவ*.ம மனற�ட.ம தசயபகவ' எனறம கற	�ற�ர	ள;. அ�றக ந ர, 'வ�னங	ள1க7�, பம�ய*க7� 
அல7�ஹ அற�ய��கவ (இரக	�னறன என எணண*கத	�ணட) ந ங	ள அவனகக அற�வ*க	�னற ர	ள�? 

அவன ம�	வம பரசத�ம�னவன. அவர	ள இகணகவபபவறகற வ*. அவன ம�	வம உயரந�வன' எனற 
கறம'. (யனஸ:18).  

'அற�நத த	�ளவ 5�	! 	ளங	மறற ம�ரக	 (வHப�ட ய�வ)ம அல7�ஹவகக	 உரயத, இனனம 
அவகனயனற�ப ப�த	�பப�ளர	கள எடததக த	�ணடரபபவர	ள, 'அவர	ள எங	கள அல7�ஹவ*ன 
அரக	 சம�பம�	க த	�ணட தசலவ�ர	ள எனப�ற	�	கவயனற� ந�ங	ள அவர	கள வணங	வ*லக7' 

(என	�னறனர). அவர	ள எ��ல கவறபடடக த	�ணடரக	�ற�ர	கள� அக�பபறற� ந�சசயம�	 அல7�ஹ 
அவர	ளக	�க.கய � ரபபள1பப�ன. தப�யயன�	 ந�5�	ரததக த	�ணடரபபவகன ந�சசயம�	 அல7�ஹ 
கநரவH�ய*ல தசலத�ம�ட.�ன'. (அஸஸ[மர:3).

அல7�ஹ அவர	கள (ககறR�	கள), ந�5�	ரபப�ளர	ள, தப�யயர	ள எனற கற	�ற�ன, அவர	ள அந� 
அவ7�ய�க	கள, �ங	ள1ன க�கவ	ள ந�கறகவறவ�றக, அல7�ஹவககம அவர	ளககம மத��ய*ல 
இக.த�5	ர	ள�	 இரபபவர	ள எனற மடடகம நமப*ய*ரந��ர	ள, இக�த��ன இனற 	பற	கள 
வணங	�க த	�ணடரபபவர	ளம கற	�னறனர, அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'இவர	ளகக மனனர இரந�வர	ளம இபபடகய - இவர	ள1ன தச�ற	களப கப�7கவ��ன கற�ன�ர	ள. 

இவர	ள1ன இ�யங	ள அவர	ளக.ய இ�யங	களப கப�னறகவகய��ன'. (அலப	ற�:118).

இந�க த	ட. R�ரகக	க 	ணடபபதம, அ�ன வ*பர�ங	கள மக	ளககத த�ள1வபடததவதம 
மஸ7�ம	ள1ன அற�ஞர	ள ம�தளள 	ட.�யக 	.கமய�கம, இனனம இவவ�ற வணங	பபடம ச�க7	கள 
(	பற	கள) உக.தத�ற�வதம, இகவ	கள வ*டடம பளள1வ�ய*ல	களத தயகமபபடததவதம 
மஸ7�ம	ள1ன ஆடச�ய�ளர	ள ம�தளள 	ட.�யக 	.கமய�கம.

இந�ச R�ரகக	 சPர��ரத�வ�� இம�ம	ள ப7ர, 	டகமய�	க 	ணடதத, அ�கன வ*டடம மக	களத 
�டத�க��ட, அ�கனபபறற� அசசமடட எசசரகக	யம தசய�னர. கRகல இஸ7�ம இபன 
க�ம�யய�ஹ(றஹ�), அவர	ளக.ய ம�ணவன இபனல க	யம(றஹ�), அஷகRக மஹமமத இபன 
அபதல வஹஹ�ப (றஹ�), அஷகRக மஹமமத இபன இஷம�யdல அஸஸனஆன1(றஹ�), அஷகRக 
மஹமமத இபன அ7� அஷRவ	�ன1(றஹ�) கப�னற, அந�க 	�7த��ல இரந� அற�ஞர	ளம, இந�க 
	�7த��ல இரககம அற�ஞர	ளம இவர	ள1ல அ.ஙகவர, எமம�.ம இரககம அவர	ள1ன நற	ள 
இ�கனத த�ள1வபடதத	�னறன. 

'கநலல அவ��ர' எனம �னத ந7�ல, இம�ம Rவ	�ன1(றஹ�) அவர	ள, இவவ*.யம த��.ரப�	 
ப*னவரம�ற கற	�ற�ர	ள:

'எத�கனகய� மன1�ர	ள, இஸ7�ம அ�ற	�	 அழ	�னற, த	ட. தசய7�ன 	பற	ள ம�த 	டட.ம 	டட, 

அ�கன அHகபடதத	�னற ஈனச தசயக7ச தசய	�னறனர, இகற ந�5�	ரபப�ளர	ள ச�க7	ளகக வணக	ம 
தசலததவத கப�லம, அ�கன வ*. 	ணண*யம�	வம ச�7 அற�வ னர	ள1ன நமப*கக	 இரக	�றத, அகவ	ள 
(	பற	ள) நனகம	ள தசயயககடயன எனவம, � யகவ	களத �டக	ககடயன எனவம அவர	ள 
	ரத	�னறனர. க�கவய�ளர	ள1ன க�ட.தக� ந�கறகவறறககடய ஓர இ.ம�	வம, கவணட�ல	ள1ன 
தவறற�ககரய ஓர ஒதஙக�7ம�	வம அகவ	கள இவர	ள ஆக	� வ*டடரக	�னறனர, �னனக.ய 
இ5டச	ன1.ம அடய�ர	ள க	டபவறகற, அவர	ள அகவ	ள1.ம க	ட	�னறனர, இவர	ள ப*5ய�ணம தசயத 
அகவ	ள1.ம தசல	�னறனர, அகவ	களத த��டடத �.வ*, உ�வ* க�ட	�னறனர, தப�தவ�	 ஜ�ஹ�7�யய�க 
	�7த��ல ச�க7	ளகக அந� மக	ள எனதனனன தசய��ர	கள�, அகவ	ள1ல எ�கனயகம வ*டடவ*.�மல 
இவர	ள தசயத த	�ணடரக	�னறனர. இன,�ல�லல�ஹ� வஇன,�இரலஹ� !�ஜ�ஊன.



இந�க த	�டய � கமயம, ம�	ப தபரய இகற ந�5�	ரபபம நக.தபறறமக., அல7�ஹவக	�	க 
க	�பபப.ககடய, தயகமம�க	 ம�ரக	தக�ப ப�த	�க	ககடய, ம�ரக	த��ல ஆரவம�க	 அற�ஞக5கய�, 

ம�ணவகனகய�, �க7வக5கய�, அகமசசக5கய�, அ5சக5கய� ந�ம 	�ணவ*லக7.

சநக�	பப. மடய�� அளவககளள தசய��	ள கற	�னற வ*.யம ய�த�ன1ல, இந�க 	பற வணங	�	ள1ல 
அ��	ம�னவர	ள அல7த ம�	 அ��	ம�னவர	ள, அவர	ள1ன ப*5சச�கனய*ல, எ��ர	ளகக எ��5�	, சத��யம 
தசயயகவணட ஏறபட.�ல, அல7�ஹவ*ன ம�த தப�யச சத��யம தசய	�னறனர, அ�ன ப*னப, உனத 
கR	�ன ம�த, அல7த ந  நமப*ய*ரககம அந� அவ7�ய�வ*ன ம�த சத��யம தசய! எனற தச�ல7பபட.�ல, 

அவர �டம�ற ஆ5மப*க	�ற�ர, பயபபட	�ற�ர, மறக	�ற�ர, ப*னப அவர உணகமகய ஏறறக த	�ள	�ற�ர!!, 

அல7�ஹ, இரவரல, இ5ண.�மவன அல7த மவரல, மனற�மவன எனற கற�யவர	ளக.ய R�ரகககக 
கம7�	 ஆ	�வ*ட. இவர	ள1ன R�ரகககக, இத ம�	த த�ள1வ�ன ஆ��5ம�கம.

இகற ந�5�	ரபகப வ*., இஸ7�ததகக ம�	க 	டனம�ன கச��கன, கவற எத��ன இரக	�றத?!, அல7�ஹ 
அல7��கவ	கள வணஙகவக� வ*., இந� ம�ரக	ததகக கவற எந� ப7�ய��ன, த	ட��ய�	 
இரக	மடயம?, மஸ7�ம	ளககப பdடத��ரககம இந� மஸபததகக, கவற எந� மஸபதத��ன ப	5ம�	 
மடயம?!, இந�த த�ள1வ�ன R�ரகக	க 	ணடபபத 	.கமய*லக7 எனற�ல, கவற எந�க 
த	ட��கயத��ன 	ணடபபத 	.கமய�கம?!!. 

7�ஹவ7 வ7�கவவ� இல7�ப*ல7�ஹ�ல அ7�யயல அH ம.

உய*க5�டளளவகன ந  அகHத��ல, 

அவகன ந  க	ட	ச தசயய7�ம, 

ஆன�லம ந  உய*ரல7��வகனயல7வ� அகHததக த	�ணடரக	�ற�ய!.

தநரபகப ந  ஊ��ய*ரந��லம, 

அத உனகக தவள1சசம �ந��ரககம,

ஆன�லம ந  தவறம மணகணயல7வ� 
ஊ��க த	�ணடரக	�ற�ய!!.

எனற �னத 	வ*க�கய இம�ம Rவ	�ன1(றஹ�) அவர	ள படக	�ற�ர	ள. அவரககப ப*னன�ல ப7�ய	ள 
இனனம அ��	ரதக� வ*ட.ன, அவர வ*பரத�க� வ*. அ��	ம�	கவ ந�க7கம ம�ற�ய*ரக	�றத.

 
இந� இ5ணட வக	ய�ன �வஹ தககம இக.ய*லளள த��.ரப	ள�வன: �வஹ தல உலஹ�யய�வகக, 

�வஹ தர ரபப*யய� அவச�யம�கம, அ��வத �வஹ தர ரபப*யய�கவ ஏறறகத	�ளவத, �வஹ தல 
உலஹ�யய�கவ ஏறறகத	�ளவக� அவச�யம�ககவக��ட, அ�கன தசயலபடததவக�யம கவணட 
ந�ற	�றத.

அல7�ஹ��ன எனத இ5டச	ன, அவன��ன எனகனப பக.த��ன, அவகன எனத வ*Rயங	களக 
	வன1க	�ற�ன எனபக�, ய�ர அற�	�ற�க5� அவர, அல7�ஹகவ மடடகம வணஙகவதம, அவனகக 
எ�கனயகம இகணகவக	�மல இரபபதம 	.கமய�	�னறத.

�வஹ தல உலஹ�யய�, �வஹ தர ரபப*யய�கவப தப���நதளளத, அ��வத �வஹ தர ரபப*யய�, 

�வஹ தல உலஹ�யய�வககள அ.ங	�யளளத, ய�ர அல7�ஹகவ மடடம வணங	�, அவனகக 
எ�கனயம இகணகவக	�மல இரக	�ற�க5� அவர, �னத இ5டச	னம, �னகனப பக.த�வனம 
அல7�ஹகவ எனற நமப*கக	 த	�ளவத அவச�யம�	�றத. 

இபற�ஹ ம(அக7) அவர	ள1ன கறகற, அல7�ஹ தச�ல7�க 	�டட	�ற�ன: 'அவவ�ற�ய*ன, ந ங	ள எக� 
வணங	�க த	�ணடரந� ர	ள? எனபக� ந ங	ள ப�ரத� ர	ள�? எனற கற�ன�ர. ந ங	ளம உங	ள மந��ய 
ம��க�யர	ளம (எக� வணங	�ன ர	ள எனற 	வன1யங	ள). ந�சசயம�	 இகவ எனகக வ*க5���	கள! - 

அ	�7ங	ள1ன இகறவகனத �வ*5, (அவகன 	�பபவன) அவகன எனகனப பக.த��ன, ப*னனம அவகன 
எனகக கநரவH� 	�ணப*க	�ற�ன. அவகன எனகக உணவள1க	�ற�ன;, அவகன எனககக கடப�னம �ர	�ற�ன, 

ந�ன கந�யறற 	�7த��ல, அவகன எனகனக கணபபடதத	�ற�ன. கமலம அவகன எனகன ம5ண*க	ச 
தசய	�ற�ன;, ப*றக அவகன எனகன உய*ரபப*பப�ன, ந�ய�யத � ரபப ந�ளனற, எனக	�	, என கறறங	கள 
மனன1பபவனம அவகன எனற ந�ன ஆ�5வ கவக	�னகறன'. (அஷR[அற�உ:75-82).

உலஹ�யய�வம ரபப*யய�வம ச�7 கவகள, ஒனற�	ச கசரததக கறபபடம, ஆன�லம 	ரத��ல 



�ன1த�ன1ய�	 இரககம, ஒனற அடத���ன ப*ரவ�	 இரககம, ப*னவரம வசனத��ல இவவ�ற 
இ.மதபறவக� ந�ம அவ��ன1க	7�ம:

'(நப*கய!) ந ர கறவ 5�	, மன1�ர	ள1ன இகறவன1.த��ல, ந�ன ப�த	�வல க�ட	�கறன. (அவகன) மன1�ர	ள1ன 
அ5சன;, (அவகன) மன1�ர	ள1ன ந�யன'. (அநந�ஸ:1-3).

இஙக '�பப' எனற தச�ல7�ன 	ரதத, 'அவகன பக.பப	ள1ன தசயறப�டக. தசயறபடததம அ5சன�வ�ன' 

எனப��கம.

'இல�ஹ' எனப�ன 	ரதத, 'உணகமய�	 வணங	பபடவ�றக அவன மடடகம �க��ய�னவன' எனப��கம. 

ச�7 கந5ம இ5ணடம �ன1த�ன1ய�	க கறபபடம, ஆன�லம, ஒக5 	ரத��ல அகமந��ரககம, இ�றக 
உ��5ணம, 	பற�ல மயய*த��.ம க	ளவ* க	டகம ம7கக	ள1ன வ�ரதக�	ள கப�னற�கம.

'உனனக.ய 5பப ய�ர?' இ�ன 	ரதத, 'உனத இ7�ஹ[ம, உனகனப பக.த�வனம ய�ர? எனப��கம. 

அல7�ஹ அலகரஆன1ல கற	�ற�ன:

'இவர	ள, ந�ய�யம�னற�, �ம வ ட	களவ*டட தவள1கயறறபபட.�ர	ள, 'எங	ளக.ய இகறவன ஒரவன��ன' 

எனற அவர	ள கற�யக�த �வ*5 (கவதறதவம அவர	ள தச�ல7வ*லக7)'. (அலஹஜ:40).

'அல7�ஹகவ அனற� மறறகவ	கள ந�ன இகறவன�	 எடததக த	�ளகவன�? எனற நப*கய! ந ங	ள 
க	ளங	ள'. (அலஅனஆம:164).  கமலம அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'ந�சசயம�	 எவர	ள, எங	ள இகறவன அல7�ஹ ��ன எனககற�, ப*னப(அ�ன ம�த) உற��ய�	 ந�க7தத 
ந�னற�ர	கள�, ந�சசயம�	 அவர	ளப�ல ம7கக	ள வநத, 'ந ங	ள பயகம�, 	வக7கய� ப.கவண.�ம - 

உங	ளகக வ�க	ள1க	பபட. சவரக	தக�க த	�ணட ம	�ழசச� தபறங	ள;' (எனக கற�யவ�ற) 

இறஙகவ�ர	ள'. (அலபஸஸ�7த:30).

இவவசனங	ள அகனத��லம ரபப*யயத எனபத, உலஹ�யயத எனம 	ரத��ல அகமந�கவய�கம. 

இவவ*5ணட வக		ள1லம, இகறத த�ர	ள அகHபப வ*டத� வக	, �வஹ தல உலஹ�யய�வ�கம, 

ஏதனன1ல, �வஹ தர ரபப*யய�கவ அ��	ம�ன மக	ள ஏறறக த	�ணடரந�னர, ம�	க 
ககறவ�னவர	களத �வ*5, கவறய�ரம அ�கன ந�5�	ரக	வ*லக7, ந�5�	ரத�வர	ளம மன��ன�7னற�, 
தவள1பபக.ய�	த��ன ந�5�	ரத�னர, அவர	ள அ�கன மடடம ஏறறக த	�ணடரந��ல க., அத 
ஈம�னககப கப���த, ஏதனன1ல  இபலஸக. அ�கன ஏறறக த	�ணட��ன இரக	�ற�ன, அல7�ஹ 
கற	�ற�ன:

'(அ�றக இபலஸ,) 'என இகறவகன! எனகன ந  வH�க	டடல வ*டடவ*ட.��ல, ந�ன இவவ7	�ல (வH� 
க	டக.த�ரம அகனதக�யம) அவர	ளகக அH	�	த க��னறமபட தசயத, (அ�ன ம7ம�	) அவர	ள 
அகனவக5யம வH�த	டததம வ*டகவன எனற�ன'. (அலஹ�ஜர:39).

5ஸbல(ஸல) அவர	ள எந� மஷரகக	ள1.ம அனபபபபட.�ர	கள�, அந� மஷரகக	ளக. இ�கன 
ஏறறக த	�ணட��ன இரந�னர, அல கரஆன1ன ப7 வசனங	ள1ல அல7�ஹ இத பறற�க கற	�ற�ன, 

உ��5ணம�	 ஓர.த��ல:

'கமலம, அவர	ள1.ம, ய�ர அவர	களப பக.த�த? எனற ந ர க	ட.�ல, 'அல7�ஹ' எனகற அவர	ள 
ந�சசயம�	க கறவ�ர	ள;, அவவ�ற�ரககமகப�த (அவகன வ*டட) அவர	ள எஙக ��ரபபபபட	�ற�ர	ள?'. 

(அஸஸ[கறப:87).

ய�ர �வஹ தல உலஹ�யய�கவ வ*டடவ*டட, �வஹ தர ரபப*யய�கவ மடடம ஏறறக த	�ண.�ர	கள� 
அவர	ள, மஸ7�ம	ள�	 ஆ	ம�ட.�ர	ள, ஒர மஸ7�மக.ய உய*ரம, தப�ரளம ப�த	�க	பபடவத 
கப�ல, �வஹ தல உலஹ�யய�கவ ஏறறக த	�ணட, அல7�ஹகவ மடடம வணங	��வரக.ய உய*ரம, 

தப�ரளம ப�த	�க	பப.�த

அல7�ஹ��ன பக.பப�ளன, அகனதத வ*Rயங	களயம 	வன1பபவன அவகன எனற ஏறறக த	�ளவத 
(ரபப*யய�)��ன, பக.பப*னங	ள1.ம கவண.பபட. �வஹ த எனற தச�லல	�னற, பலஸப� கபச	�னற, 

சப*ததவ உ7ம�க	ள1ன நமப*கக	 �வற�னத எனபக� இத ம�	த த�ள1வ�	 உணரதத	�றத.

ய�ர �வஹ தர ரபப*யய�கவ ஏறறகத	�ள	�ற�க5�, அவர மஸ7�ம�	� வ*ட.�ர எனபத அவர	ள1ன 



த	�ளக	ய�கம. இ�ன�ல��ன, அவர	ள, �ங	ளத த	�ளக	 வ*ளக	ப பத�	ங	ள1ல, �வஹ தகக 
வக5வ*7க	ணம தச�லலமகப�த, �வஹ தர ரபப*யய�வகக	 தப�ரத�ம�ன வ*ளக	தக�ச 
தச�லல	�னறனர.

உ��5ணம�	, '�வஹ த' எனபத, அல7�ஹ இரக	�ற�ன எனறம, அவகன பக.பப�ளன, உணவள1பபவன 
எனறம உணகமபபடததவத��ன' எனற எழ��வ*டட!, ப*னப �வஹ தர ரபப*யய�வககரய ஆ��5ங	களக 
கற	�னறனர. 

இபன க�ம�யய�ஹ(றஹ�) அவர	ள கற	�னற�ர	ள: 'தப�தவ�	 �வஹ க� ஏறறக த	�ளள	�னற 
�ரக	வ���	ள, அவர	ளக.ய பத�	ங	ள1ல, �வஹ க� மனற வக		ள�	ப ப*ரததளளனர, அவர	ள 
கற	�னறனர: 'அவனக.ய அகமபப*க7கய அவன �ன1த�வன, அவனககப ப*ரவ	ள 	�க.ய�த, 

அவனக.ய பணப	ள1ல அவன �ன1த�வன, அவனகக ந�	ர ய�ரம 	�க.ய�த, அவனக.ய தசயல	ள1ல 
அவன �ன1த�வன, அவனககத தகண 	�க.ய�த'.

இமமனற வக		ள1லம அவர	ள1.ம ம�	வகம ப*5ப7ம�னத, மனற�வத வக	ய�கம. அ��வத 
தசயறப�டடல ஒரகமபபடத�ல, அ��வத அவனக.ய தசயல	ள1ல அவன �ன1த�வன, அவனககத 
தகண 	�க.ய�த, எனற இந� வக	ய�ன��கம, அ��வத உ7	தக�ப பக.த�வன அவன மடடகம எனம 
இவவக	ய�ன �வஹ க�ச தச�ல7�வ*டட, ஒனறகக கமறபட. 	.வள	ள இரந��ல, இவவ7	ம சP5�	 
நக.தபற�த எனபன கப�னற 	ரததக	களச தச�லல	�னற வசனங	கள அ�றக ஆ��5ம�	க 
	�டட	�னறனர, மக	�யம�ன �வஹ த இத��ன எனவம, '7� இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனற ந�ம தச�லலம 
	7�ம�வ*ன தப�ரளம இத��ன எனவம அவர	ள 	ரத	�னறனர, எந�ளதவனற�ல உலஹ�யய�ஹ 
எனப�ன 	ரதக�, 'ப����	 ஒனகற உரவ�ககவ�றக சக��தபறறவன' எனபத��ன எனவம ஆக	� 
வ*ட.னர!.

ஆ5மபத��ல நப*(ஸல) அவர	ள அனபபபபட. அ5ப மஷர	Pன	ளம, இந� வ*Rயத��ல நப*யவர	ளகக 
ம�றறம�ன 	ரதக�க த	�ணடரக	வ*லக7, ம�ற�	 அல7�ஹ��ன அகனதக�யம பக.த��ன என 
அவர	ளம ஏறறக த	�ணடரந�னர, 	H�க	தக5கக. அவர	ள ஏறறக த	�ணடரந�னர, இரந� 
கப���லம அவர	ள மஷரகக	ள�	கவ 	ர�பபட.னர'.

இபன க�ம�யய�ஹ(றஹ�) அவர	ள1ன இந�க 	ரதத, பக.பப	ள1.ம கவண.பபட. �வஹ த, �வஹ தர 
ரபப*யய���ன எனக கறகவ�ரகக த�ள1வ�ன ப��7�கம. இந�க 	ரதக� ப*னவரம அலகரஆன 
வசனமம உற��பபடதத	�றத:

'தமயய�	கவ ந�ம ஒவதவ�ர சம	த��ர.த��லம, 'அல7�ஹகவகய ந ங	ள வணஙகங	ள;, 

கRத��ன	கள வ*டடம ந ங	ள வ*7	�ச தசலலங	ள' எனற (கப���ககம�ற), நம த�ர	கள அனபப* 
கவதக��ம;'. (அநநஹல:36).

த�ர	ள அவர	ள1ன சம	த��னரகக, 'ந ங	ள அல7�ஹ��ன பக.பப�ளன எனற ஏறறக த	�ளளங	ள' 

எனக கறவ*லக7, 	�5ணம அ�கன அவர	ள ஏற	னகவ ஏறறகத	�ணட��ன இரந�னர, அந� நப*ம�ர	ள 
அவர	ளககக கற�யத�ல7�ம:

'அல7�ஹகவகய ந ங	ள வணஙகங	ள;, கRத��ன	கள வ*டடம ந ங	ள வ*7	�ச தசலலங	ள'. 

(அநநஹல:36).     

இபன க�ம�யய�(றஹ�) அவர	ள கமலம கற	�ற�ர	ள: 'த�ர	ள த	�ணடவந� �வஹ த எததவன1ல, 

'	.வள �னகம அல7�ஹவகக மடடகம உணட எனபக� உற��பபடததவ��	வம, அல7�ஹ��ன 
வணக	ததககரயவன, அவகனத �வ*5 கவற ய�ரகம வணங	பப.கக.�த' எனற வ*.யதக�ப 
தப���ந���	வகம அகமந��ரந�த'.

�ரக	 வ���	ள1ல ச�7ரம, சப*யய�க	ளம ந�கனபபக�ப கப�ல, �வஹ த எனபக�க த	�ணட, 

அல7�ஹ��ன இவவ7க	ப பக.த��ன என நமப*கக	 த	�ளளம, �வஹ தர ரபப*யய�ஹகவ மடடம 
ந�.பப.வ*லக7, இந� வக	ய�ன �வஹ க�, ஆ��5தக��ட அவர	ள ந�க7ந�றத��ன�ல, �வஹ ��ன 
உசச�கயகய அவர	ள எடட வ*ட.��	வம, அக�பபறற� கபச�ன�க7�, எழ��ன�க7�, �வஹ க� 
மழகமய�	 எழ�� வ*ட.��	வம அவர	ள எணண	�னறனர. 

பணப�ட	ள1ல அல7�ஹவககப தப�ரத�ம�னவறகற ஒர மன1�ன உற��பபடத��, அவகனத 
தயகமபபடத� கவணடய மகறய*ல தயகமபபடத��, அகனதக�யம அவன மடடம��ன பக.த��ன 
என உற��பபடத��ன�லம, அவன ஒர ஏ	ததவ வ���ய�	 மடய�த, எதவக5 என1ல, 'அல7�ஹகவத �வ*5 



கவற 	.வள	ள 	�க.ய�த, அவன ��ன வணங	பபடவ�றகத �க��ய�னவன' என உற�� த	�ளவக��ட, 

அல7�ஹகவ மடடகம வணங	ககடயவன�	வம, அவனகக எ�கனயம இகணகவக	�மல 
இரபபவன�	வம ம�றகவணடம, 	.வள எனபபடபவன ய�த5ன1ல, அவன��ன வணங	பபடவ�றகத 
�க��ய�னவன, 	.வள எனபவன, ப��யவறகற உரவ�ககவ�றக சக��யளளவகன எனபத 	�க.ய�த, 

	.வள எனபவன ப��யவறகற உரவ�ககவ�றக சக��யளளவகன எனற வ*ளக	ம த	�டக	பபட.�ல, 

	.வளகக வ*கR.ம�ன �னகம, அத��ன என நமப*கக	 த	�ண.வன�	�, இக�கய �வஹ ��ன மடவ�	, 

கந�க	ம�	 த	�ள	�ற�ன, இ�கனத��ன அல7�ஹவ*ன பணப	ள1ல அளவக	��	ம வ*ளக	ம த	�டதத, 

வH�த	ட.வர	ள தசய�னர. அபல ஹஸன அஷஅர அவர	ள, அவக5 த��.ரந�வர	ள சமமந�ம�	ச 
தச�ல7பபடவதம இத��ன, இவர	ள நப*ம�ர	ள த	�ணடவந� �வஹ ��ன எ��ரத�தக�கய பரய��வர	ள, 

அ5ப மஷர	Pன	ளம, அல7�ஹ மடடம ��ன அகனதக�யம பக.க	ககடயவன எனற உற�� 
த	�ணடரந�னர, ஆன�லம அவர	ள மஷரகக	ள எனகற அகHக	பபட.னர. அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'கமலம அவர	ள இகணகவபபவர	ள�	 இரக	�னற ந�க7ய*7ல7�மல, அவர	ள1ல தபரமப�7�கன�ர 
அல7�ஹவ*ன ம�த நமப*கக	 த	�ளவ��லக7'. (யஸ[ப:106).

அவர	ள1.ம, வ�னங	ள, பம�கயப பக.த�த ய�ர? எனற க	ட.�ல, அல7�ஹ��ன எனற கற�வ*டட, 

அவனல7��கவ	கள வணஙகவ�ர	ள என ச�7 ஸ7ப	ள தச�னன�ர	ள. அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'ந ங	ள அற�ந��ரந��ல, இபபம�யம இ��லளளவர	ளம ய�ரகக(ச தச�ந�ம? எனற (நப*கய!) ந ர க	டபd5�	! 

'அல7�ஹவகக	' எனற அவர	ள கறவ�ர	ள;, (அவவ�ற�ய*ன இக� ந�கனவ*றத	�ணட) ந ங	ள 
நலலணரவ தபறம�டடர	ள�? எனற க	டபd5�	!. 'ஏழ வ�னங	ளகக இகறவனம ம	த��ன அரR[கக 
இகறவனம ய�ர? எனறம ந ர க	ட.�ல, 'அல7�ஹ��ன' எனற அவர	ள தச�லவ�ர	ள;, (அவவ�ற�ய*ன) 

ந ங	ள அவனகக அஞச� ந.க	ம�டடர	ள�? எனற ந ர க	டபd5�	!. 'எல7�வறற�ன ஆடச�யம ய�ர க	ய*ல 
இரக	�றத?, ய�ர எல7�வறகறயம ப�த	�பபவன�	வம, அவனகக எ��5�	 எவரம ப�த	�க	பப. 
மடய�த எனறம�ரக	�றக�� அவன ய�த5னற, ந ங	ள அற�வ ர	ள�ய*ன (தச�லலங	ள) எனற ந ர க	டபd5�	. 

அ�ற	வர	ள (இத) 'அல7�ஹவகக	' (உரயத) எனற கறவ�ர	ள. (உணகம த�ரநதம) 'ந ங	ள ஏன 
ம��மயங	�ய*ரக	�ற ர	ள' எனற (நப*கய!) ந ங	ள க	டபd5�	. (அலமஃம�னன: 84-89).

அல7�ஹ��ன அகனதக�யம பக.த��ன என உற��பபடததபவன, அவகன மடடகம 
வணங	�யவன�	வம, அகHத�வன�	வம அவனக.ய வ*.யத��ல கடடத கசரந�வன�	வம, அ��க7கய 
கடக. மற�ததக த	�ண.வன�	வம, அவனக.ய த�ரககக 	டடபபட.வன�	வம ஒரகப�தம ம�ற 
ம�ட.�ன. தப�தவ�	, ககறR�	ள எலக7�ரகம அல7�ஹ ��ன அகனதக�யம பக.த��ன எனற கற�க 
த	�ணக., அவன1.ம இகவ	ள நமகம தநரக	� கவககம என ந�கனத�கவ	களக த	�ணட அவனகக 
இகணகவத�னர. இ�ன�ல��ன இவர	களப ப*னபறற�ய ச�7ர, சரயன, சந��5ன, நடசத��5ங	ள 
கப�னறகவ	ளகக சஜbத தசய�னர - ச�5ம ��ழத��னர, அகவ	கள உ�வ*கக அகHத�னர, 

அகவ	ளக	�	 கந�னப கந�றறனர, ப*5�ண*	கள அறதத, அகவ	ளககப ப7�ய*டட, தநரக	தக� 
கவணடயவர	ள, இகவ	ள R�ரக - இகணகவத�ல 	�க.ய�த, இகண கவத�ல எனபத: 'இந�ச 
ச�க7	ள��ன, எனத அகனதத வ*.யங	களயம ந�ரவ	�க	�னறன' எனற, ந�ன நமப*கக	 த	�ளவத��கன 
�வ*5, அகவ	கள இக.த�5	ர	ள�	, 	�5ணததகக உரயகவ	ள�	 எடபபத R�ரக - இகணகவத�7�லக7 
எனற கரடடவ��ம பரந�னர. ஆன�லம இகவ	ள R�ரக - இகணகவத�க7 எனபத இஸ7�த��ல 
உற��ய�	கவ த�ரந� வ*.யம�கம.

இக�த��ன இனகறய சம���(	பற) வH�ப�டடக	�5ர	ள கற	�ற�ர	ள, ப7வக	ய�ன வணக	 
வH�ப�ட	கள இவர	ள, அவறகற தநரஙகவ�ற	�	ச தசயதவ*டட, இகவ	ள R�ரக - இகணகவத�க7 
இலக7, ஏதனன1ல ந�ங	ள, இவர	ள பக.க	�னறனர, பரப�7�க	�னறனர, உணவள1க	�னறனர எனற 
நமப*கக	 த	�ளளவ*லக7, ம�ற�	 இகவ	ள1ல இரபபவர	கள நடவர	ள�	 கவதத, அல7�ஹவ*.ம 
தநரக	தக� ந�ட	�கற�ம' எனற கற	�ற�ர	ள. 

 
(அல7�ஹ இவர	ளகக கநரவH� 	�ட.கவணடம)

�வஹ தல உலஹ�யய�வ*ன பக	ம அகHபப��ல, அலகரஆன1ன அணகமகற	ள.

உ7	ம மறறம அ�னக.ய இயறக	 அகமபகபப ப�ரதத, மன1�ர	ள �வஹ தர ரபப*யய�கவ ஏறறக 
த	�ணடரந�னர, ஆன�லம அந� �வஹ த மடடம, அல7�ஹகவ நமப*கக	 த	�ண.��	 ஆகவ�றகம, 

ந5	 கவ�கனய*7�ரநத ப�த	�பபப தபறவ�றகம கப�தம�ன��	 ஆ	�த, நப*ம�ர	ள1ன அகHபபப 



பண*ய*ல �வஹ தல உலஹ�யய�வககத��ன அ�� மக	�யததவம வHங	பபடடரந�த, கற�பப�	 இற�� 
நப* மஹமமத(ஸல) அவர	ள1ன அகHபபப பண*ய�கம.

'வணஙகபபடவதறகத தகத�ய�,வன அலல�ஹரவத தவ�� பவற ய�ரம�லரல' எனற ந ங	ள 
கறங	ள! என நப*(ஸல) அவர	ள மன1�ர	கள அகHத��ர	ள. இந� அகHபப, இப��தத	கள 
அல7�ஹவகக மடடகம தசயயகவணடம எனபக�யம, அவனல7�� ய�ரககம, எ�றகம இப��தத	கள 
ந�கறகவறறக க.�த எனபக�யம தப���ந��ரக	�றத. எனகவ��ன இவவகHபகப வ*டடம, ப*னவரம�ற 
கற�கத	�ணட, அவர	ள (	�ப*ர	ள) த5ம�	 வ*5ணக.�டன�ர	ள, அல7�ஹ, அவர	ள தச�னன 
வ�ரதக�கய ப*னவரம�ற கற	�ற�ன: 

'இவர (எல7�) த�யவங	களயம, ஒக5 ந�யன�	 ஆக	�வ*ட.�5�? ந�சசயம�	 இத, ஓர ஆசசரயம�ன 
வ*Rயகம!'. (ஸ�த:05).

�ங	களயம �ங	ள த�யவங	களயம அபபடகய வ*டடவ*டவக��ட, இந� அகHபபப பண*கயயம 
நப*யவர	ள வ*டட வ*. கவணடம எனப�ற	�	 ககறR�க 	�ப*ர	ள ப.�� ப�டபட.�ர	ள, இ�ற	�	 
அவர	ள, அகனதத வH� மகற	களயம க	ய�ண.�ர	ள. ச�7கப�த, ஆகச	�ட.ல, ஆரவ மட.ல 
ம7மம, ச�7கப�த பயமறத�ல	ள ம7மம இ�கன அவர	ள கமறத	�ண.னர. ஆன�லம நப* (ஸல) 

அவர	ள:

'எனத வ7த 	5த��ல சரயகனயம இ.த 	5த��ல சந��5கனயம அவர	ள �நத, இந�ப ப*5சச�5தக� 
வ*டம�ற கற�ன�லம, வல7 அல7�ஹ இம ம�ரக	தக� அகனதத ம�ரக	ங	களயம வ*. கமக7�ங	ச 
தசயயமவக5 அல7த மறறகவ	கள அH�ககமவக5 இபப*5சச�5தக� ந�ன வ*.ம�டக.ன' என 
உற��ய�	க கற�வ*ட.�ர	ள. அல7�ஹவ*ன வசனங	ள, இந�க த	�ளக	ய*ன பக	ம மக	கள அகHததக 
த	�ணடம, மஷரகக	ள1ன சநக�	ங	ளகக வ*ளக	மள1ததக த	�ணடம, அவர	ள த	�ணடரந� த	�ளக	 
ப*கHய�னத என � ரக	ம�	 ந�ரப*ததக த	�ணடம இறங	�க த	�ணக.ய*ரந�த. 

�வஹ தல உலஹ�யய�வ*ன பக	ம அகHககம, அலகரஆன1ன மகற	ள ப7வ�கம, அவறற�ல 
ச�7வறகற ந�ம கந�கககவ�ம. 

1- அல7�ஹகவ மடடகம வணங	கவணடம, அவனல7��கவ	கள வணங	கக.�த என வந��ரககம 
அவன1ன 	ட.கள	ள.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'கமலம, அல7�ஹகவகய ந ங	ள வH�படங	ள. அவன.ன எ�கனயம இகண 
கவக	�� ர	ள'. (அநந�ஸ�:36).

'மன1�ர	கள! ந ங	ள உங	களயம உங	ளகக மனன1ரநக��க5யம பக.த�, உங	ள இகறவகன 
வணஙகங	ள. (அ�ன�ல) ந ங	ள �கவ� (இகறயசசமம, தயகமயம) உக.கய�5�	7�ம'. (அலப	ற�:21).

2- பக.பப*னங	களப பக.த�க�, �னகன வணஙகவ�ற	�	த��ன எனக கறம வசனம.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'இனனம, ஜ�ன	களயம மன1�ர	களயம, அவர	ள எனகன 
வணஙகவ�ற	�	கவயனற� ந�ன பக.க	வ*லக7'. (அத��ரய�த:56).

3- நப*ம�ர	ள அகனவக5யம, �னகன வணஙகம�ற அகHபப�றகம, ��னல7�த வணங	பபடம 
அகனதக�யம ந�5�	ரபப�ற	�	வகம அனபப*கனன எனம அல7�ஹவ*ன வசனங	ள.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'தமயய�	கவ ந�ம ஒவதவ�ர சம	த��ர.த��லம, 'அல7�ஹகவகய ந ங	ள 
வணஙகங	ள;, அல7�ஹ அல7�த வணங	பபடம அகனதக� வ*டடம ந ங	ள வ*7	�ச தசலலங	ள' 

எனற (கப���ககம�ற), நம த�ர	கள ந�ம அனபப* கவதக��ம;'. (அநநஹல:36).

4- பக.த�ல, ப5�மரத�ல, பககவபபடத�ல கப�னற 	�ரயங	ள1ல, ��ன �ன1த��ரபபக� வ*ளக	�, அ�ன 
ம7ம �வஹ த உலஹ�யய�கவ ந�க7பபடத�ல.

அல7�ஹ கற	�னற�ன: 'மன1�ர	கள! ந ங	ள உங	களயம உங	ளகக மனன1ரநக��க5யம பக.த�, 

உங	ள இகறவகனகய வணஙகங	ள. (அ�ன�ல) ந ங	ள �கவ� (இகறயசசமம, தயகமயம) 

உக.கய�5�	7�ம. அ(ந� இகற)வகன உங	ளக	�	 பம�கய வ*ரபப�	வம, வ�னதக� வ*��னம�	வம 
அகமதத, வ�னத��7�ரநத மகHகயப தப�H�யசதசயத, அ��7�ரநத உங	ள உணவ*ற	�	க 	ன1 
வரக	ங	கள தவள1வ5ச தசய	�ற�ன. (இந� உணகம	கள தயல7�ம) ந ங	ள அற�நத த	�ணக. இரககம 
ந�க7ய*ல அல7�ஹவகக இகண	கள ஏறபடத��� ர	ள'. (அலப	ற�:21-22).



'இ5வம, ப	லம, சரயனம, சந��5னம அவனக.ய அத��டச�	ள1ல உளளகவ��ம. ஆ	கவ, ந ங	ள 
அல7�ஹகவகய வணஙக	�றவர	ள�	 இரந��ல சரயனககம, சந��5னககம ஸ[ஜbத தசயய�� ர	ள - 

இவறகறப பக.த�வன�	�ய அல7�ஹவகக	 ஸ[ஜbத தசயயங	ள'. (அலபஸஸ�7த:37).

(அகனதக�யம) பக.க	�ற�கன அவன, (எக�யகம) பக.க	�� (ந ங	ள வணஙகப)கவ கப�7�வ�ன�? ந ங	ள 
(இக�கயனம) ச�ந��க	 கவண.�ம�?'.   (அநநஹல:17).

5- ப5ணததவம�க	 பணப	கள �னகக ஒரகமபபடத��, ந�க7பபடத��, அகவ	ள, ஏகனய வ*க	�5	ங	ளகக 
இலக7 எனற ந�5�	ரபப�ன ம7ம �வஹ தல உலஹ�யய�கவ ந�க7பபடத�ல.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ஆக	ய*ன�ல அவ(ன ஒரவ)கனகய வணஙகவ 5�	! கமலம, அவகன 
வணஙகவ��ல (	ஷ.ங	களகயறறப) தப�றகமய.ன இரபபd5�	! (தபயரல, வல7கமய*ல, மறறம 
�னகம	ள1ல அல7�ஹவகக) ந�	5�னவகன ந ர அற�வ 5�?'. (மரயம:65).

'அல7�ஹவககப ப7 அH	�ய ��ரந�மங	ள இரக	�னறன, அவறகறக த	�ணக. ந ங	ள அவகனப 
ப*5�ரத��யங	ள'. (அலஅஃற�ப:180).

அவனத ம�	 தநரங	�ய க��Hர இபற�ஹ ம(அக7) அவர	ள, �னத �நக�ககச தச�னன வ*.யம பறற� 
அல7�ஹ கறமகப�த: 

'என அரகமத �நக�கய! (ய�த��னகறயம) க	ட	 இய7��, ப�ரக	 இய7��, உங	ளக.ய எந�த 
க�கவகயயம பரத��தசயய இய7�� ஒனகற ஏன ந ங	ள வணஙக	�ற ர	ள?' எனற அவர �ம �நக�ய*.ம 
கற�யக� ந�கனவபடததம'. (மரயம:42).

'மஸ�வ*ன சம	த��ர, அவர (தசனற) ப*ன �ங	ள நக		களக த	�ணட, ஒர 	�களக 	னற�ன 
ச�க7கய(ச தசயத, அக� த�யவம�	) ஆக	�க த	�ண.�ர	ள;, அ�றக (ம�டடன சப�தக�ப கப�ல தவறம) 

சப�ம�ரந�த, ந�சசயம�	 அத அவர	ள1.ம கபசவம�ட.�த, இனனம அவர	ளகக (கநர)வH� 	�ட.வம 
தசயய�த எனபக� அவர	ள 	வன1த��ரக	 கவண.�ம�'. (அலஅஃற�ப:148).

6- 	�ப*ர	ள வணஙகம வ*க	�5	ங	ள1ன இய7�த �னகமகயத த�ள1வபடததவ�ன ம7ம, �வஹ தல 
உலஹ�யய�கவ வ*ளங	பபடத�ல.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'எந�ப தப�ரகளயம பக.க	 மடய��கவ	களய� இவர	ள (அல7�ஹவகக) 

இகணய�கக	�ற�ர	ள? இனனம, அவர	கள� (அல7�ஹவ*ன�க7கய) பக.க	ப பட.வர	ள�ய*றகற!, 

அவர	ள, இவர	ளகக எத�க	ய உ�வ*யம தசயய சக��யறறவர	ள�	 இரக	�னறனர, (அத ம�த��5மல7) 

அவர	ள �மககத ��கம உ�வ* தசயத த	�ளளவம சக��யறறவர	ள'. (அலஅஃற�ப:191-192).

'அவகனயனற� (கவற த�யவங	ள இரபப��	) ந ங	ள எணண*க த	�ணடரபபவர	கள அகHததப 
ப�ரங	ள;, அவர	ள உங	ளக.ய 	ஷ.தக� ந�வரத��க	கவ� அல7த ��ரபப* வ*.கவ� சக�� 
தபறவ*லக7 (எனபக� அற�வ ர	ள)'. (அலஇஸற�:56)

அல7�ஹகவ வ*டடவ*டட, வ�னங	ள1க7� பம�ய*க7� இவர	ளக	�	 எந� உணகவயம க	வசத��ல 
கவத��ரக	��கவ	களயம (அ�றக) சக�� தபற��கவ	களயம இவர	ள வணஙக	�ற�ர	ள'. (அநநஹல:73).

'மன1�ர	கள! ஓர உ��5ணம தச�ல7பபட	�றத, எனகவ தசவ*��ழத��க க	ளங	ள!, ந�சசயம�	 
அல7�ஹகவயனற� (கவற) எவர	கள ந ங	ள ப*5�ரத��க	�னற ர	கள�, அவர	தளல7�ம ஒனற கசரந��லம 
ஓர ஈகயக க.ப பக.க	 மடய�த. இனனம, அவர	ள1.ம�ரநத அத ஒர தப�ரகள எடததகத	�ணட 
கப�ன�லம, அவர	ள�ல அ�கன அந� ஈய*.த��7�ரநத ��ரமபக க	பபறறவம மடய�த க�டகவ�னம, 

க�.பபடகவ�னம ப7வ னர	கள'. (அலஹஜ:73).

7- அல7�ஹ அல7��கவ	கள வணஙகபவர	கள ச�ந�கனயறகற�ர, பத�� ககறநக��ர என வரண*பப�ன 
ம7ம, �வஹ த உலஹ�யய�கவ ந�க7ந�றத�ல. அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'(அபபடய�ய*ன) அல7�ஹகவயனற� உங	ளகக எந� நனகமகய�, � கமகய� அள1க	��வறகறய� 
வணஙக	�ற ர	ள' எனற க	ட.�ர. சPசசP! உங	ளககம, ந ங	ள வணஙகம அல7�ஹ அல7��வறறககம 
க	ட��ன;, ந ங	ள இ�கன அற�நத த	�ளளவ*லக7ய�?' (எனற இப5�ஹ ம கற�ன�ர)'. (அலஅனப*ய�:66-67).

'	�ய�மந�ள வக5 (அகHத��லம) �னகக ப��ல த	�டக	ம�ட.�� - அல7�ஹ அல7��வர	கள 



அகHபபவர	களவ*. வH� த	ட.வர	ள ய�ர?, �ங	கள அகHபபக�கய அவர	ள�ல அற�ய மடய�த'. 

(அலஅஹ	�ப:5).

8- அல7�ஹ அல7��கவ	கள வணஙகம மஷரகக	ள1ன இற�� மடவ பறற�ய 	ரததம, ம�	க 
	டகமய�ன உ�வ* க�கவபபடம அந� மறகம ந�ள1ல, அவர	ள வணங	�ய 	.வள	கள, அவர	கள 
வ*டடம ந ங	�வ*டம எனபக� வ*பரபப�ன ம7ம, �வஹ த உலஹ�யய�கவ ந�க7ந�றதத�ல.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அல7�ஹ அல7��வர	கள அவனகக இகணய�	 கவததகத	�ணட, அவர	கள 
அல7�ஹகவ கநச�பபக�பகப�னற கநச�பகப�ரம மன1�ர	ள1ல இரக	�ற�ர	ள;. ஆன�ல நமப*கக	 
த	�ண.வர	ள, அல7�ஹகவ கநச�பப��ல உற��ய�ன ந�க7யளளவர	ள;, இனனம (இகணகவககம) 

அக	�5மக	�5ர	ளககப ப�ரக	 மடயம�ன�ல, (அல7�ஹ �5 வ*ரககம) கவ�கன எபபடய*ரககம 
எனபக�க 	ணடத	�ளவ�ர	ள;. அகனதத வல7கமயம அல7�ஹவகக	 தச�ந�ம�னத. ந�சசயம�	 
�ண.கன த	�டபப��ல அல7�ஹ ம�	வம 	டகமய�னவன (எனபக�யம 	ணட த	�ளவ�ர	ள). 

(இத�வற�ன வH�ய*ல) ய�க5ப ப*னபறற�ன�ர	கள� அ(த�க7)வர	ள �மகமப ப*னபறற�கய�க5க க	வ*டட 
வ*டவ�ர	ள, இனனம அவர	ள கவ�கனகயக 	�ணப�ர	ள; அவர	ள1க.கயய*ரந� த��.ரப	ள ய�வம 
அறபடடவ*டம. (அத�க7வர	களப) ப*னபறற�யவர	ள கறவ�ர	ள;: 'நமகக (உ7	�ல வ�H) இனதன�ர 
வ�யபபக 	�க.ககம�ன�ல, அ(த�க7)வர	ள நமகமக க	வ*டட வ*ட.க�ப கப�ல, ந�மம அவர	களக 
க	வ*டட வ*டகவ�ம'. இவவ�கற அல7�ஹ, அவர	ள தசய� தசயல	கள அவர	ளககப தபரம தக	ம 
அள1பப��	 எடததக 	�டடவ�ன. அனற�யம, அவர	ள ந5	 தநரபப*7�ரநத தவள1கயற	�றவர	ளம அல7ர'. 

(அலப	ற�:165-167).

'	�ய�ம ந�ள1ல, ந ங	ள இகணகவத�க�யம அவர	ள ந�5�	ரதத வ*டவ�ர	ள;, ய�வறகறயம நனக 
அற�பவகனப கப�னற, (அவர	ள) எவரகம உங	ளகக அற�வ*க	 ம�ட.�ர	ள'. (அலப���ர:14).

'	�ய�ம ந�ளவக5 (அகHத��லம) �னககப ப��ல த	�டக	ம�ட.�� - அல7�ஹ அல7��வர	கள 
அகHபபவர	களவ*. வH� த	ட.வர	ள ய�ர?, �ங	கள அகHபபக�கய அவர	ள அற�ய மடய�த. 

அனற�யம மன1�ர	ள ஒனற கட.பபடம (அந ந�ள1ல), இவர	ள, அவர	ளக.ய பக	வர	ள�	 இரபபர, 

அவர	ள, �ங	கள வH�படடக த	�ணடரந�க�யம ந�5�	ரதத, (மறதத) வ*டவர'. (அலஅஹ	�ப:5-6).

'(ம7கக	கள வணங	�வந�) அவர	ள அகனவக5யம ஒனறகடடம அநந�ள1ல, அவன (அல7�ஹ) 

ம7கக	ள1.ம: 'இவர	ள��ன� உங	கள வணங	�க த	�ணடரந�வர	ள' எனற  க	டப�ன. (இ�றக 
ம7கக	ள;): 'ந  ம�	த தயகமய�னவன;, ந கய எங	ள ப�த	�வ7ன;, இவர	ள இலக7. என1னம இவர	ள, 

ஜ�ன	கள வணங	�க த	�ணடரந��ர	ள - இவர	ள1ல தபரமப�7�கன�ர, அவர (ஜ�ன)	ள கமல நமப*கக	 
த	�ணடரந��ர	ள' எனற கறவ�ர	ள'. (ஸபஃ:40-41).

இனனம, 'மரயமக.ய ம	ன ஈஸ�கவ!, 'அல7�ஹகவயனற� எனகனயம, என ��ய�க5யம இர 
	.வள	ள�	 ஆக	�க த	�ளளங	ள' எனற மன1�ர	ள1.ம ந ர கற�ன 5�?' எனற அல7�ஹ க	டகம கப�த, 

அவர: 'ந  ம�	வம தயகமய�னவன;, எனகக உரகமய*ல7�� ஒனகற ந�ன தச�லவ�ற	�லக7. அவவ�ற 
ந�ன கற�ய*ரந��ல, ந  அக� ந�சசயம�	 அற�ந��ரபப�ய. என மன��லளளக�யம ந  அற�	�ற�ய, உன 
உளளத��7�ரபபக� ந�ன அற�ய ம�டக.ன;. ந�சசயம�	 ந கய மகறவ�னவறகறதயல7�ம நனக அற�பவன' 

எனற அவர கறவ�ர'. (அலம�இ��:116).

9- ச�ப�ரசகக உரயவன அல7�ஹ மடடம��ன எனறம, அவன1.த��க7கய அ�கனத க�.கவணடம 
எனறம, அவனக.ய அனம�� இனற�, ய�ரகம ச�ப�ரச தசயய மடய�த எனவம, அதவம ய�ரகக ச�ப�ரச 
க�.பபட	�றக�� அவர, அல7�ஹவ*ன தப�ரத�தக�ப தபறற ப*னப��ன ச�ப�ரச தசயயப படவ�ர எனவம 
தச�ல7�, அல7�ஹவககம அவர	ளககம இக.ய*ல, இக.த�5	ர	கள ஏறபடத��ய மஷரகக	ளகக 
ச�டக.யட த	�டபப�ன ம7மம அல7�ஹ �வஹ தல உலஹ�யய�கவ ந�க7 ந�றதத	�ற�ன. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'அவர	ள அல7�ஹ அல7��வறகற(த �ங	ளககப) பரநத கபசபவர	ள�	 எடததக த	�ண.�ர	ள�?, 

அகவ எந� சக��கயயம, அற�கவயம தபற�மல இரந� கப���லம�? எனற (நப*கய!) ந ர க	டபd5�	!, பரநத 
கபச�ல எல7�ம, அல7�ஹவகக	 உரயத. வ�னங	ளக.யவம, பம�யக.யவம ஆடச� அவனகக	 
உரயத. ப*னனர அவன1.கம ந ங	ள ம�ட.பபடவ ர	ள' எனற (நப*கய!) ந ர கறவ 5�	!'. (அஸஸ[மர:43-44).

'அவன அனம��ய*னற�, அவன1.ம ய�ர பரநதக5 தசயய மடயம?'. (அலப	ற�:255).

'அனற�யம வ�னங	ள1ல எத�கன ம7கக	ள இரக	�னறனர?, என1னம, அல7�ஹ வ*ரமப*, எவக5ப பறற�த 



��ரப��யக.நத, அவன அனம�� த	�டக	�னற�கன� அவக5த �வ*5 கவதறவரன பரநதக5யம எந�ப 
பயனமள1க	�த'. (அநநஜம:26).

இவவசனங	ள1ல, ச�ப�ரசகக உரயவன அல7�ஹ மடடம��ன எனறம, அவன1.த��க7கய அ�கனத 
க�.கவணடம எனறம, அவனக.ய அனம�� இனற� ய�ரகம ச�ப�ரச தசயய மடய�த எனவம, அதவம 
ய�ரகக ச�ப�ரச க�.பபட	�றக��, அவர அல7�ஹவ*ன தப�ரத�தக�ப தபறற ப*னப��ன ச�ப�ரச 
தசயயபபடவ�ர எனவம த�ள1வ�கக	�ற�ன.

10- அல7�ஹ அல7�� எகவ	கள இவர	ள வணஙக	�ற�ர	கள� அகவ	ள, அவறகற வணஙகபவர	ளகக 
எவவக	ய*லகம ப*5கய�சனமள1க	�த எனம கப�த, அகவ	ள எபபட வணங	பபடவ�றகத �க��தபறம 
எனக க	டப�ன ம7ம, அல7�ஹ �வஹ தல உலஹ�யய�கவ ந�க7 ந�றதத	�ற�ன. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: '(நப*கய இந� இகணகவபப�ளர	ள1.ம)ந ர கறம! அல7�ஹகவ வ*டதத, உங	ள1ன 
	.வளர	ள�	 ந ங	ள ய�க5க 	ரத	�னற ர	கள�, அவர	கள அகHததப ப�ரங	ள!, அவர	ள 
வ�னங	ள1க7� பம�ய*க7� உளள அணவளவ தப�ரளககம உரகமயக.யவர	ளல7ர. வ�னம மறறம 
பம�ய*ன உரகமய*ல அவர	ள பங	�ள1	ள�வம இலக7. அவர	ள1ல ய�ரம அல7�ஹவகக உ�வ* 
பரபவர	ள�யம இலக7'. (ஸபஃ:22).

11- R�ரகக	க க	வ7பபடத��, அ�கனப ப*கHய�னத எனக கறம, ப7 உ��5ணங	கள அலகரஆன1ல 
தச�லவ�ன ம7ம, அல7�ஹ �வஹ தல உலஹ�யய�கவ ந�க7ந�றதத	�ற�ன.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ய�க5னம அல7�ஹவகக இகணகவபப�5�ய*ன அவர, வ�னத��7�ரநத வ*ழநத 
வ*ட.வக5ப கப�னற ஆ	�வ*ட	�னற�ர. இன1 அவக5ப பறகவ	ள இற�யஞச�க த	�ணடதசலலம, அல7த 
	�றற அவக5த தக	�ச தசனற, ஏக�னம அ�H ப���ளத��ல எற�நதவ*டம, அஙக அவர ச�னன�ப*னனம�	� 
வ*டவ�ர'. (அலஹஜ:31).

இவவசனத��ல, ஏ	ததவதக� உயரத��, அ�கனப ப	ழநத, வ�னததகக ஒபப�க	�ச தச�ல7�வ*டட, 

ஏ	ததவதக� வ*ட.வகன(மஷரக	), வ�னத��7�ரநத, பம�ய*ன ஆHம�ன, 	Pழபபக��ய*ல வ*ழநத, உ.ல 
ச�னன�ப*னனம�னவகனப கப�7, எனக க	வ7ம�	 வ*பரக	�ற�ன அல7�ஹ, ஏதனன1ல அவன ஈம�ன1ன 
ம�	 உயரந� இ.த��7�ரநத, ந�5�	ரபப*ன ம�	க 	Pழத�5ம�ன இ.ததகக வ*ழந��ரக	�ற�ன, உணகமகய 
வ*டடம த5ம�	 இரபபவன1ன மகன�இசகசகய, 	�றற�ன ம7ம த5ம�ன இ.ததகக வ சபபடம 
தப�ரளகக ஒபப*டடரக	�ற�ன.

இத அலகரஆன1ல இரககம ப7 உ��5ணங	ள1ல ஒனகறதய�னற�கம, R�ரகக	 ம�	 ம�	க 	Pழத�5ம�	ச 
தச�ல7�, அக�ச தசயயம மஷரகக	ளகக மறகமய*ல இரககம க��லவ* சமமந�ம�	 வ*பரககம 
எத�கனகய� வசனங	கள அல கரஆன1ல 	�ண7�ம.

ந�ம இஙக எடததக 	�டடயத �வஹ தல உலஹ�யய�கவ உற��பபடததம அலகரஆன1ன ச�7 
அணகமகற	களய�கம, இகவயல7�மல, அலகரஆகனப படதத, ஆயவதசய	�னற ஒரவர, �வஹ த 
த	�ளக	கய சநக�	ததகக இ.ம�னற�, த�ள1வ�	வம, வ*ரவ�	வம ஏறறகத	�ளளம அளவககளள, 

உற��ய�ன ப7 ஆ��5ங	களயம அணகமகற	களயம 	ணடத	�ளவ�ர.                 

           
தவஹ�தல உலஹ�யய�வ�ல, இரணரவபப(ஷ�ரக) ந�கழதல!

உணகமகயத த�ரநதத	�ண. ஒர மஸ7�ம, அ�றக எ��5�ன, அ�கன அH�க	ககடய � ஙக	களத 
�வ*ரநத த	�ளவ�ற	�	, அத� ஙக பறற� அற�நத கவத��ரபபத அத��யவச�யம�கம, ஒர 	வ*ஞன 
கற	�ற�ன:

'ந�ன ஷ�ரகரக அ!�நதகக�ண4த, ஷ�ரக ரவபபதறகலல. ம�!�க ந�ன அத�ல�ரநத தவ�ரநத 
ந4பபதறக�கபவ!.

'மன1�ர	ள நப*(ஸல) அவர	ள1.ம, ந7வ	ள பறற�கய க	டப�ர	ள, ஆன�ல ந�கன� � ஙக	ள பறற�கய 
க	ட	க கடயவன�	 இரநக�ன, ஏதனன1ல ந�ன அவறற�ல வ*ழநத வ*.கக.�த எனப�ற	�	' என 
ஹ[க�ப�(5H�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள'.

'ஜ�ஹ�7�யய�க 	�7தக�ப பறற�த த�ரய��வர இஸ7�த��ல வளரவ��ல, இஸ7�த��ன ந7வ	ள 
ஒவதவ�னற�	 அH�வக� ந�ன பயபபட	�கறன' என உமர(5H�) அவர	ள கற�ன�ர	ள. 



இகவ	ளகத	ல7�ம கம7�	, நப* இபற�ஹ ம (அக7) அவர	ள கற�ய வ*.யதக� அல7�ஹ �னத 
கவ�த��ல வ*பரக	�ற�ன:

'இபற�ஹ ம இவவ�ற ப*5�ரத�கன பரந�க� ந�கனவ கறங	ள, 'என இகறவகன! (மக	�வ�	�ய) 

இநந	5தக�ப ப�த	�பப அள1க	ககடய��	 ஆககவ�ய�	!! கமலம, எனகனயம என மக	களயம 
ச�க7	கள வணஙகவ��7�ரநத 	�பப�றறவ�ய�	!!!, என இகறவகன! ��ணணம�	 இந�ச ச�க7	ள 
தபரமப�7�ன மக	கள வH�கக	டடல வ ழத�� வ*ட.ன'. (இபற�ஹ ம:35).

இகணகவபப (R�ரக) ந�	ழநத வ*.கக.�த எனம பயமம, அக� அற�வ�ன ம7ம ஒர மஸ7�ம 
அ��7�ரநத வ*7	�வ*டம அவச�யமம உண.�	�னறத.

இகணகவபப(R�ரக) எனபத: 'ப*5�ரத�கன தசய�ல, அறததப ப7�ய*ட�ல, கநரசகச தசய�ல, 

அல7�ஹவகக மடடகம மடயம�ன வ*.யங	ள1ல, அல7�ஹ அல7��வர	ள1.ம உ�வ* க�.ல கப�னற, 

வணக	 வH�ப�ட	ள1ல ஏ��வத��னகற அல7�ஹ அல7��வர	ளக	�	ச தசயவ��கம'.

ஏ	ததவம (�வஹ த) எனபத: 'வணக	 வH�ப�ட	ள1ல அல7�ஹகவ ஒரகமப படததவ��கம, இத��ன 
மன1� இனத��ன அடபபக.ய�கம, இகணகவத�ல இக.ய*ல உண.�ன��கம. 

அல7�ஹ கற	�னற�ன: 'மன1�ர	ள எலக7�ரம ஒக5 சம	த��ன5�	கவ இரந��ர	ள, அல7�ஹ 
நப*ம�ர	கள நறதசய�� தச�லபவர	ள�	வம, அசசமடட எசசரபபவர	ள�	வம அமமக	ளகக மத��ய*ல 
அனபப*ன�ன, அதத.ன அவர	கள�ட, மக	ள 	ரதத கவறபட	�னறகப�த, � ரபபள1பப�ற	�	 உணகமகயக 
த	�ணடளள கவ�தக�யம அரள1ன�ன'. (அலப	ற�:213).   

இபன அபப�ஸ (5H�) அவர	ள கற	�னற�ர	ள: 'ஆ�ம(அக7) அவர	ளககம, நஹ(அக7) அவர	ளககம 
இக.பபட. 	�7ம, பதத நறற�ணட	ள�கம, இக	�7த��ல வ�ழந� அகனவரகம இஸ7�த��ல��ன 
இரந�னர'.

'இவவசனததகக இக	ரததத��ன சரய�னத' என இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள, இபன 	� ர (றஹ�) 
அவர	ள கப�னகற�ர கற	�னறனர.

உ7	�ல ம�னம�7�	 இகணகவபப(R�ரக) ஆ5மப*த�த, நஹ நப*யவர	ளக.ய 	�7த��7�கம. 

அக	�7த��ல வ�ழந�வர	ள, அவர	ள1ல நல7டய�ர	ள1ன வ*.யத��ல அளவ 	.நத தசனறனர.

இம�ம ப	�ர(றஹ�) அவர	ள, �னத ஸஹ ஹ[ல ப	�ரய*ல, இபன அபப�ஸ(றH�) அவர	ள1ன தசய��கய 
ப*னவரம�ற ப��ந��ரக	�ற�ர	ள: 

'இந�ப தபயர	தளல7�ம நப* நஹ(அக7) அவர	ள1ன 	�7த��ல வ�ழந� நல7டய�ர	ள1ன தபயர	ள�கம, 

அவர	ள மகறந�ப*ன, அவர	ள அமரந��ரந� இ.ங	ள1ல அக.ய�ளங	கள ஏறபடததம�றம, 

அகவ	ளகக அவர	ளக.ய தபயர	களச சடடம�றம, கRத��ன அவர	ளக.ய சந���ய*னரகக 
ச�ந�கனகய ஏறபடத��ன�ன, அவர	ளம அபபடகய தசய�னர, அவர	ள அவவக.ய�ளங	கள 
வணங	வ*லக7, ஆன�லம அவர	ள மகறந� ப*ன அவர	ளககப ப*னனர க��னற�யவர	ள, எ�ற	�	 
அவவக.ய�ளங	ள கவக	பபட.ன எனபக� மறந�வர	ள�	, அவறகறகய வணங	 ஆ5மப*தத வ*ட.னர'.

இபனல க	ய*ல(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'ஸ7ப	ள1ல ப7ர கற	�னறனர: அவர	ள (நல7டய�ர	ள) 

ம5ண*த�கப�த, அவர	ள1ன சம���	ள1ல ப*ந��யவர	ள �ரக	7�ன�ர	ள, ப*னனர அவர	ளக	�	 
உரவங	களச தசயய ஆ5மப*த�னர, 	�7பகப�க	�ல அகவ	களகய, இவர	ள வணங	 ஆ5மப*ததம 
வ*ட.னர'. 

இம�ம ப	�ர(றஹ�) அவர	ள அற�வ*த��ரககம, இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள1ன தசய��ய�ன, நப* 
நஹ(அக7) அவர	ளக.ய கட.த��னர நல7டய�ர	ள கமல அளவ ம�ற�சதசனற, அவர	ள1ன 
உரவங	களச தசயத, அவறகறப ப�த	�தத, அவர	ள அமரந� இ.ங	ள1ல அகவ	கள நடட கவத�னர, 

எனப��7�ரநத உரவப ப.ங	ள தசயவத, அ�கன சவரல த��ங	வ*டவத, உரவங	ள தசயத அகவ	கள 
கம��னங	ள1லம, ப�க�	ள1லம நடடகவபபத கப�னற தசயல	ள1ன அப�யம த�ள1வ�கவ வ*ளஙக	�றத. 

இகவ	ள��ன, மன1�ர	ள R�ரக	�ன பக	ம தசலவ�றகக 	�5ணம�	 அகம	�றத, ஏதனன1ல நப* 
நஹ(அக7) அவர	ள1ன 	�7த��ல ந.ந�த கப�னற, வக5யபபடட, நடட கவக	பபட. அந� 
உரவங	ளகக 	ணண*யம த	�டதத, இற��ய*ல அவறகறகய வணஙகம அளவகக அவர	ள தசனறனர. 

அ�ன�ல��ன உய*ரளள தப�ரட	ள1ன உரவம அகமபபக�, இஸ7�ம �க.தசய�த மடடம�னற�, உரவம 



அகமபபவர	களச ச�பம�டட, அவர	ளகக மறகமய*ல ம�	பதபரம கவ�கன இரபப��	 எசசரக	�றத, 

அவர	ள ��ன மறகமய*ல 	டகமய�ன �ண.கனககரயவர	ள எனற தச�லலவதம, R�ரக	�ன � ஙக 
ந�	ழநத வ*.கக.�த எனப�ற	�	கவ!. அல7�ஹவ*ன பக.பப	கள அளவக	��	ம கநச�க	கக.�த 
எனபதவம அ�ற	�	கவ!!.

இந�ச தசய��ய*ல இரநத, மன1� சம��யதக� வH�த	டபப�றக அல7�ஹவ*ன ச�பம உண.�ன, 

கRத��ன தசயயம மயறச�	களயம சழசச�	களயம ந�ம வ*ளஙக	�கற�ம. அவன உணரவ ர��ய�	வம, 

ந7வ*ன தபயரலம��ன, அமமக	ள1.ம ஊடரவ*ன�ன, ஏதனன1ல நப* நஹ(அக7) அவர	ள1ன 
சம	த�வர	ள1.ம, நல7வர	கள அ��	ம�	 கநச�த�ல, ப	ழ�ல கப�னற வ*.யங	கள கRத��ன 
கந�க	�யகப�த, அவர	கள நல7டய�ர	ள ம�த அளவக	��	ம கநஸமகவதத, அவர	ளக	�	 ஞ�ப	�ரத� 
உரவம நடம�ற அவன எணணதக� உண.�க	�ன�ன, இ�ன ம7ம அமமக	கள, உணகமய*7�ரநத 
தவள1கயறற�, வH�க	டடன பக	ம த	�ணடதசலவ��	கவ அவனக.ய ��ட.ம இரந�த, இமமக	கள�ட 
அவன �னனக.ய மயறச�கய சரக	�க த	�ளளவ*லக7, அவர	ள1ல அற�வ ககறந�, வH�க	ட ந�கறந� 
சந���ய*னக5, இ�கன வ*. ம�	 அ��	ம�	கவ வH�த	டதத, ந�ட.பபடடரந� அந� உரவங	ளகக 
வணக	ம தசலததவக� அவர	ளகக அH	�க	�க 	�டட, ம�	பதபரய R�ரக	�ல அவர	கள வ*Hசதசய��ன, 

அவர	ள1ன நப*கய அவர	ள ப*னவரம�ற கற� அ7டச�யபபடத��ன�ர	ள:

'கமலம அவர	ள; (தச�னன�ர	ள), 'உங	ள த�யவங	கள ந ங	ள வ*டடவ*.�� ர	ள;'.   (நஹ:23).

இம�ம இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'ச�க7	கள வணங	கவககம வ*.யத��ல 
கRத��ன மஷரகக	கள�ட, அவர	ள1ன ச�ந�கனத �5த��றக ஏறறவ�ற வ*களய�ட	�ற�ன... 

நஹ(அக7) அவர	ளக.ய கட.த��ர	ள, ம5ணமக.ந�வர	கள வக5நதகவதத 	ணண*யம 
த	�டத�கப�த, அ�ன ம7ம அவர	ள, அகவ	கள வணஙகம அளவகக, அவர	கள அவன (கRத��ன) 

த	�ணடதசனற�ன, இக	�5ணம��ன தப�தவ�	 மஷரகக	ள1ன தப�தமக	ள1.ம ஏறபட.��கம. 

அவர	ள1ல கற�பப*ட. ச�7ர, ச�க7	கள நடசத��5ங	ள1ன வடவ*ல தசயத, அகவ	ளககத �ன1ய*.ம, 

ப�த	�பப, மகறபப, அறததப ப7�ய*.ல கப�னறகவ	கள எல7�ம �ய�ர தசய�னர, அவர	ள1ன 
	ண*பப*னபட அசச�க7	ள, உ7	�ல ப*5��ப7�பகப ஏறபடதத	�னறன. இசதசயறப�ட	ள உ7	�ல 
அனற�7�ரநத இனறவக5 இரநத த	�ணட��ன இரக	�றன.

ஸ�ப*ய�க	ள1ன மஷரகக	ள��ன, இ�றக அடபபக.ய�	 இரக	�னறனர, இவர	ள நப* இபற�ஹ ம (அக7) 

அவர	ள1ன கட.தக�ச கசரந�வர	ள, நப* இபற�ஹ ம(அக7) அவர	ள, இவர	ள.ன இவர	ள1ன R�ரகக 
சமமந�ம�	 ப7 வ*வ��ங	ள பரந�னர, அவர	ள1ன அற�வ*ன ம7ம, இவர	ள1ன வ��ங	களயம, 

அவர	ள1ன க		ள�ல, இவர	ள1ன 	.வள	களயம உக.தத�ற�ந�னர. அபகப�த இபற�ஹ ம(அக7) 

அவர	கள தநரபப*7�டம�ற, அமமக	ள க	�ரகக	யம வ*டத�னர.

இனனதம�ர கட.த��னர சந��5கன ச�க7ய�	 எடத�னர, அ�றக வணங	பபடம �க��ய*ரபப��	 
அவர	ள நமப*னர, இவவ7	�ன 	Pழபபக��ய*ன ப5�மரபப அ�னக.யத எனறம அவர	ள நமப*னர.

மறறதம�ர கட.ம, தநரபகப வணஙக	�றத, அவர	ள��ன மஜbஸ�	ள.

கவதற�ர கட.ம, �ணண க5 வணஙக	�றத. 

ப*ற�த��ர கட.ம ம�டக. வணஙக	�றத, இபபடகய படடயல ந ணடத	�ணட தசல	�றத. இவறற�ன 
ம7ம, அல7�ஹவ*ன ப*னவரம வசனத��ன 	ரதத த�ள1வ�	�றத:

இனனம எவன அல7�ஹவகக இகணகவக	�ற�கன� அவன, வ�னத��7�ரநத வ*ழநத, பறகவ	ள 
அவகன வ�ர எடததச தசனறத கப�லம, அல7த தபரம 	�றறடதத, அவகன தவக த��க7வ*லளள 
ஓர.த��றக அடததக த	�ணட தசனறதகப�லம ஆ	�வ*டவ�ன'. (அலஹஜ:31).

கமலம கற	�ற�ன: 'தவவகவற�ன ப7 த�யவங	ள இரபபத நல7��? அல7த (ய�வக5யம) அ.க	�, 
ஆள	�னற ஒரவன�ன அல7�ஹவ�?' 'அவகனயனற� ந ங	ள வணங	�க த	�ணடரபபகவ ய�வம, 

ந ங	ளம உங	ள ம��க�யரம கவததகத	�ண. (தவறம 	றபகனப) தபயர	களயனற� கவற�லக7, 

அவறறகக அல7�ஹ ய�த��ர ஆ��5தக�யம இறக	� கவக	வ*லக7, அல7�ஹ ஒரவனகக	 அனற� 
(கவதறவரககம) அ��	�5ம இலக7. அவகனயனற� (கவற எவக5யம) ந ங	ள வணங	கக.�த எனற 
அவன (உங	ளககக) 	ட.களய*டடரக	�னற�ன. இதகவ கந5�ன ம�ரக	ம�கம;. ஆன�ல மன1�ர	ள1ல 
தபரம ப�7�கன�ர இ�கன அற�நத த	�ளவ��லக7' (யசப:39-40).    



கமலம ஓர.த��ல: 'அல7�ஹ ஓர உ��5ணம கற	�ற�ன;, ஒரவர.ன ஒரவர, 	ரதத கவறறகம 
த	�ணடரககம, ப7 எஜம�னர	ளகக (ஊH�யம தசயயம) ஒர மன1�னம;, ஒக5 மன1�னகக (கவக7 
தசயயம ப*ற�த��ர) மன1�னம இரக	�னறனர, இவர	ள இரவரம சமம�வ�ர	ள�?'. (அஸஸ[மர:29).

இமமஷரகக	ள, இகணய*ல7�� அல7�ஹகவ மடடம வணஙகவக� வ*டடவ*ட.கப�த, கRத��கன 
வணஙகம கச��கனகக உளள�க	பபட.�ர	ள, மகன�இசகச	ளம, அவர	ள1ன எணணங	ளம அவர	களப 
ப*ரததவ*ட.ன. 

இம�ம இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'அவர	ள பக.க	பபட. 	�5ணம�ன 
வணக	தக�வ*டட அவர	ள வ*5ண.�ர	ள, ஆதம�கவயம கRத��கனயம வணங	, அவர	ள 
கச���க	பபட.�ர	ள'.

�வஹ ��ன ம7கம �வ*5, உளளங	ள1ன ஒனற கச5லம, உ7	த��ன ந7வம இரக	�த, அல7�ஹ 
கற	�ற�ன: 

'பம�ய*ல உளளவறற�7�ரநத இவர	ள, த�யவங	கள எடததக த	�ணடரக	�னற�ர	கள! அகவ, 

(இறநக��க5) உய*ர த	�டதத எழபபம�?' (வ�னங	ள பம� ஆ	�ய) இவறற�ல, அல7�ஹகவயனற� கவற 
த�யவங	ள இரந��ரந��ல, ந�சசயம�	 அகவய*5ணடம அH�நக� கப�ய*ரககம, அரR[க.ய இகறவன�ம 
அல7�ஹ, அவர	ள வரண*ககம (இத�க	ய) �னகம	ள17�ரநத ம�	வம தயகமய�னவன'. 

(அலஅனப*ய�:21-22)

அ�ன�ல��ன, இவவ7	ம �வஹ க� வ*டட தவறகமயக.ந��ல மறகம ந�	ழம, நப*யவர	ள1ன ஹ� ஸ 
ஒனகற இம�ம மஸ7�ம(றஹ�) அவர	ள அற�வ*க	�ற�ர	ள: 

'அல7�ஹ, அல7�ஹ எனம வ�ரதக� க	டகம வக5 மறகம ந�	H�த'.

ஆ5மப மஷரகக	ள எபபட அவர	ள1ன வணக	ங	ள1லம, வணங	பபடபகவ	ள1லம ப*ரநத 
	�.ந��ர	கள�, அவவ�கற இனகறய, சம��� வH�ப�ட.�ளர	ள ப*ரநத 	�.க	�னறனர, ஒவதவ�ரவரககம 
ஒவதவ�ர சம��� எனம அடபபக.ய*ல, ப7 வணக	 வH�ப�ட	கள அகவ	ளககச தசயத,  அவறற�ன 
பக	ம தநரங	�க த	�ணடரக	�னறனர. சப*ய�க	ள1ன ஒவதவ�ர �ரக	�க	ளககம ஒவதவ�ர 
கRகம�ர	ள என ந�ரணய*க	பபடட, அவரக.ய மரத	ள அல7�ஹகவ வ*டடவ*டட அவக5க 	.வள�	 
எடதத, அல7�ஹ அனம��க	�� வ*.யங	கள அவர(கRக), அவர(மரத)	ளகக ஆகம�ககவக�, 

அவர	ளம ஆகம�	க 	ர�� தசயலபடவக�ப ப�ரக	�கற�ம. இத��ன மன1�ர	ள.ன கRத��ன 
வ*களய�டம வ*களய�ட.�கம, அல7�ஹகவ ஒரகமபபடததவ�ன ம7மம, நப*(ஸல) அவர	ள1ன 
சனன�கவப ப*னபறறவ�ன ம7மகம, அவன1ன � ங	�7�ரநதம, த	ட��ய*7�ரநதம ப�த	�பபப தபற7�ம.

உணகமகய உணகமய�	க 	�ணப*தத, அ�கனப ப*னபறறம ப�க	�யதக�யம, தப�யகயப தப�யய�	க 
	�ணப*தத, அ�கனத �வ*ரநதத	�ளளம ப�க	�யதக�யம அல7�ஹ எமகக ஏறபடத��த �ரவ�ய�	! 

அவன��ன எங	ள1ன தப�றபப�ளன, ம�	ச ச�றந� தப�றபப�ள1ய�	வம, உ�வ*ய�ளன�	வம அவன 
இரக	�ற�ன.

இரணரவபப�ன அப�யமம, அத ந�கழம க��ணஙகரளவ�டட தவ�ரநத�ரபபதன அவச�யமம.

இகணகவபப ம�	ப தபரம ப�வம�கம, ஏதனன1ல அ�கனச தசயபவர, ப�வமனன1பபத க�.�மல 
ம5ண*த��ல அவரகக ப�வமனன1பகப 	�க.ய�த என அல7�ஹ அற�வ*க	�ற�ன. இவவளவககம 
அல7�ஹ, அவனம�க� அவன இ5க	தக� 	.கமய�க	�க த	�ண.வன�கம, எனகவ இத R�ரக	�ன 
	டகமகய த�ள1வ�	 எடததச தச�ல	�றத, ஆ	கவ ஒர மன1�ன R�ரக	�ல வ*ழநதவ*.�த 	டகமய�ன 
எசசரகக	கய�ட இரபபக��ட, அ��7�ரநத �னகனப ப�த	�ததகத	�ளள, அ�கனப பறற�த 
த�ரந��ரபபதம அவச�யம�கம, ஏதனன1ல அத ம�	 ம�	 கம�சம�னதம, ம�	பதபரம அந�ய�யம�னதம�கம. 

அல7�ஹ கற	�னற�ன: 

'ந�சசயம�	 இகணகவத�ல ம�	ப தபரம அந�ய�யம�கம'. (லகம�ன:13).

ஏதனன1ல அத அல7�ஹகவக ககறதத ம��பப*. கவபபதம, அவனகக கவதற�னகற 
ஒபப�ககவதம�கம. அல7�ஹ கற	�னற�ன:

'ந�5�	ரபபவர	ள �ம இகறவனகக(ப ப*ற தப�ரட	களச) சமம�கக	�னறனர'. (அலஅனஆம:1).

கமலம ஓர.த��ல: 'அல7�ஹவகக இகண	கள ஏறபடத��� ர	ள;'. (அலப	ற�:22).



ஏதனனற�ல இகணகவத�ல எனபத, பக.பப*னங	ள பக.க	பபட. கந�க	தக�யம, அகனதத 
வ*.யங	ளம அல7�ஹவக	�	த��ன எனற த	�ளக	கயயம உக.க	ககடயதம, பக.பப�ளகனப 
பக.பப*னங	கள�ட ஒபப�ககவதம�கம, ஒர ம�	ப தபரய இய7�� ஏழகமய�னவகன, ம�	ப தபரய 
சக��யளள, எவரக.ய க�கவயமறற தசலவந�க5�ட ஒபப*டவத, ம�	 கம�சம�னத��ர ஒபபd.�கம.

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள �னத சம	தக�, R�ரகக	 வ*டடம 	டகமய�	 எசசரத�னர, அ�ன பக	ம 
த	�ணட தசலலம அகனதத வH�	களயம அக.த�னர, கவ�ம த	�டக	பபட.வர	களத �வ*5 மறற அ5ப 
மக	ள, இலக7 இலக7 உ7	 மக	ள அகனவரம ம�	 கம�சம�ன ந�க7ய*ல��ன, நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) 

அவர	ள நப*ய�	 அனபபபபடமகப�த இரந�னர, அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ந�சசயம�	 அல7�ஹ 
மஃம�ன	ளகக அரள பரந��ரக	�னற�ன. அவன அவர	ளகக, அவர	ள1ல இரநக� ஒர 
றஸbக7(த�க5) அனபப* கவத��ன. அவர, அவனக.ய வசனங	கள அவர	ளகக ஓ��க 	�ணப*க	�ற�ர, 

இனனம அவர	களப (ப�வதக� வ*டடம) பரசத�ம�கக	�ற�ர. கமலம அவர	ளகக கவ�தக�யம 
ஞ�னதக�யம 	றறக த	�டக	�னற�ர - அவர	கள� ந�சசயம�	 இ�றகமன, ப	�5ங	ம�ன வH� க	டடக7கய 
இரந�னர'. (ஆலஇமற�ன:164).

இந�க 	�7 கவகளய*ல பக.பப	ள, ச.பபடட நடட கவக	பபட. 	ற	களக 	.வள	ள�	 எடதத, 

அகவ	ள1ல மணடய*டட, அகவ	கள வ7மவநத, அவர	ள1ன தப�ரட	களயம, ப*ளகள	களயம 
அகவ	ளகக அறததப ப7�ய*டட, அகவ	கள தநரங	ககடயவர	ள�	 இரந�னர.

அல7�ஹ கற	�ற�ன:  'இவவ�கற இகணகவபகப�ரல தபரமப�7�கன�ரகக, அவர	ளக.ய 
கHநக�	களகய த	�க7 தசயவக�, அவர	ளக.ய த�யவங	ள அH	�க	� கவததளளன. அவர	கள 
ந�சபபடத��, அவர	ளக.ய ம�ரக	தக�யம கHபபத��7�க	� வ*ட.ன. அல7�ஹ ந�டய*ரந��ல, அவர	ள 
அபபடச தசய��ரக	 ம�ட.�ர	ள. எனகவ (நப*கய!) ந ர அவர	களயம, அவர	ளக.ய தப�யய�ன 
கறறக	களயம வ*டட வ*7	� வ*டவ 5�	'. (அலஅனஆம:137).

கவ�க	�5ர	ள1ல இனனதம�ர கட.ம, கந5�ன வH�கய வ*டடம வH��வற�, 	.வள	கள மனற 
கபர	ள�	 ஆக	�யத. அல7�ஹகவ வ*டடவ*டட, அவர	ள1ன ப���ர	களயம சநந�ய�ச�	களயம 
	.வள	ள�	 எடததக த	�ண.த. ந�சமக.ந� ய�க கட.ம, பம�ய*ல கHபபதக� ஏறபடத��, 
ப*5சச�கனகய தநரபப�	ப ப5வச தசய�த, அல7�ஹவ*ன ஒபபந�தக�யம உ.ன படகக	கயயம 
உக.ததகத	�ண.த, அ�றக வHங	பபட. கவ� வர	கள�க. வ*களய�டயத. எதவக5தயனற�ல, 

அவறறககரய இ.ங	ள1ல இரநக� அவறகற ம�றற�யத. 

மனற�வத ஒர கட.ம, தநரபகப வணககம மஜbஸ�	ள, இவர	ள1ன நமப*கக	ப ப*5	�5ம இவர	ளகக 
இ5ணட 	.வள	ள. ஒனற ந7வ	கள உரவ�ககவ�றக, மறதற�னற த	ட��	கள உரவ�ககவ�றக!. 

ந�ன	�வத ப*ரவ*னர ஸ�ப*ஊன	ள என அகHக	பபடபவர	ள, இவர	ள க	�ள	ள1னதம, 

நடசத��5ங	ள1னதம ப*5��ப7�பபக	ள உ7	�ல இரக	�னறன என நமப*, அவறகற வணங	� வH�படபவர	ள.

ஐந��வத கட.த��னர, '�ஃரயய�க	ள' எனபபடகவ�ர, இவர	ள எந� ம�ரக	தக�யம நமப��வர	ள, மறகம 
சமமந�ம�ன நமப*கக	கய�, க	ளவ*, 	ணகக சமமந�ம�ன நமப*கக	கய� அறறவர	ள இவர	ள.

இவவ�ற��ன நப*யவர	ள த�5�	 அனபபட. கப�த உ7	�ன ந�க7 இரந�த.

வட	டடய ம.கமத �னத��லம, கரடடத�னம�ன வH�க	டடலம உ7	ம மழ	�க	�.ந�த, ஆன�லம 
அல7�ஹ நப*யவர	ள1ன அகHபப*ன ம7ம, அவவகHபபகக ப��7ள1த� மக	களப ப�த	�தத, இரH�ல 
இரந�வர	கள ஒள1ககக த	�ணட வந��ன, இபற�ஹ ம(அக7) அவர	ள1ன தய ம�ரக	தக�, நப*யவர	ள 
உய*ரபப*த��ர	ள. ச�க7	கள உக.த��ர	ள, R�ரகக	 வ*டடம மக	களத �டத�க��ட, அ�னப�ல 
த	�ணட தசலலம அகனதத வH�	களயம அக.த�னர.

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள �க.தசய�,  இகணகவத�7�ன பக	ம த	�ணட தசலலம தச�ல, தசயல 
ர��ய�ன ச�7 வ*.யங	களப ப�ரபகப�ம.

1- அல7�ஹகவயம அவனத பக.பப	களயம சமம�	 வ*ளங	கவககம வ�ரதக�	ள தம�H�வக� நப*	ள 
ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள �டததளள�ர	ள, உ��5ணம�	: 'அல7�ஹவம ந ங	ளம ந�டயவ�ற', 'அல7�ஹவம 
ந ங	ளம இலக7தயனற�ல' எனபன கப�னறகவ	ள�கம. இவறறககப ப��7�	, 'அல7�ஹவம ப*னப 
ந ங	ளம ந�டயவ�ற', எனச தச�லலம�ற 	ட.களய*ட.�ர	ள, ஏதனன1ல அ5ப தம�H�ய*ல அந� 'வ�வ' 

எனம எழதத, சமம�ன 	ரதக�க கற�க	ப பயனபடத�பபடம. 'தமம' எனபத ஒனறனப*ன ஒனற�	 வரம 



ஒழங	கமபகபக கற�க	பபயன படத�பபடவ��கம, தச�ல7�ல கற�பப*.பபடம அந� 'வ�வ', ச�ற�ய 
இகணகவபப�	 ம�ற�வ*டம அத, தபரய இகணகவபப*ன பக	ம த	�ணட தசலலம வH�ய�கம.

2- அதக��ட, நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, 	பற	ள1ல 	டட.ம 	டட, அவறகறக 	ணண*யப 
படததவக�யம, அகவ	ள1ல வ*ளகக	றறவக�யம, அவறகற அHகபடததவக�யம, அவறற�ல எழ�� 
கவபபக�யம �க. தசய��ர	ள.

3- த��ழக	கய ந�கறகவறற	�னற பளள1	ள�	 சம���	கள எடக	�� ர	ள எனத �டத�னர, 	�5ணம, அத 
சம��� வH�ப�டடகக இடடச தசல7க கடயத எனப�ன�7�கம.

4- நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, சரயன உ�யம�கமகப�தம, அத மகறயமகப�தம த��ழவக�த 
�க.தசயதளளனர, ஏதனன1ல அந� கந5த��ல சரயனகக சஜbத தசயபவர	ள, அவர	ளக.ய 
வணக	தக� தசலதத	�னற கந5ம, எனகவ அவர	ளகக ந�ம ஒபப�	க க.�த எனப�ற	�	வ�கம.

5- மஸஜ�தல ஹற�ம (மக	�வ*ல உளளத), மஸஜ�தன நபவ*, (ம� ன�வ*ல உளளத), மஸஜ�தல அகஸ� 
(ப7ஸ� னத��ல உளளத) ஆ	�ய மனற பளள1 வ�ய*ல	களத �வ*5, ஏகனய இ.ங	ளகக இப��த 
கந�க	ம�வம, அல7�ஹவ*ன தநரக	தக�ப தபறம கந�க	�லம ப*5ய�ணம தசயயக க.�த என 
நப*யவர	ள �க. தசய�னர.

6- நப*யவர	ள �னகன அளவக	��	ம ப	ழவக�த �க.தசய�னர, அவர	ள தச�னன�ர	ள: 'மரயமக.ய 
ம	ன ஈஸ�கவ 	�ற�ஸத�வர	ள அளவ ம�ற�ப ப	ழ�தகப�ல, எனகன ந ங	ள அளவ ம�ற�ப ப	H�� ர	ள, 

ம�ற�	 ந�ன அல7�ஹவ*ன அடகம எனறம, அவனக.ய த�ர எனறகம தச�லலங	ள'. (ப	�ர).

7- வணங	பபடம ச�க7 இரககம இ.ம�	கவ� அல7த ஜ�ஹ�7�யய�க 	�7த��ல தபரந�ள த	�ண.�டய 
இ.ம�	கவ� ஒர இ.ம இரந��ல, அவவ*.த��ல அனம��க	பபட. கநரசகச	களக க. ந�கறகவறற 
கவண.�ம என நப*	ள ந�ய	ம (ஸல) அவர	ள �க.தசய��ர	ள.

�வஹ க�ப ப�த	�பப�ற	�	வம, அ�கன அH�தத வ*.ககடய தசயல	கள வ*டடம சம	தக�த 
�டததவ*. கவணடம எனப�ற	�	வகம நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள இந� எசசரகக		கள எல7�ம 
தசய�னர. நப*யவர	ள த	�டத� இந�ப ப5ணம�ன த�ள1வககம, R�ரக	�7�ரநத சம	தக�ப ப�த	�ககம 
இந�க 	டகமய�ன கபண�லககப ப*னனரம, சம��� வH�ப�டடக	�5ர	ள நப*யவர	ள1ன வH�மகறகக 
ம�றதசயத, அவர	ள1ன தச�லலகக கநரம5ண�	 தசயலபடடம, எ�கன அவர	ள �க. தசய��ர	கள�, 

அ�கன இவர	ள தசயயக கடயவர	ள�	வம இரக	�ற�ர	ள, 	பற	ள1ன ம�த கபப�க	களக 
	டட	�ற�ர	ள, அகவ	ள1ன ம�த பளள1வ�யல	கள அகமக	�ற�ர	ள, ப7 வரண கச�.கன	கள அ��க7 
தசய	�ற�ர	ள, அல7�ஹ அல7��வர	ளககம - அல7�ஹ அல7��கவ	ளககம அவர	ள �மத வணக	 
வH�ப�ட	களச தசய	�ற�ர	ள. 

இம�ம இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: கப!டய�ல நப�(ஸல) அவரகள கர4பப�டககம�ற 
கச�ன, சன,�ககரளயம, அவரகள கசயயகக4�கத,த தடதத கசயறகரளயம, அவரகளAன 
பத�>ரகள கசயத கசயறப�டகரளயம, இபபப�தளளவரகளAன கசயறப�டகரளயம ஒரவர ஒபப�டடப 
ப�ரதத�ல, இ�ணடககம�ர4ய�ல ம�கபகபரம பவறப�டர4க க�ணப�ர, இத, அதறக பநரம�ற!ம�க 
இரபபரதக க�ணல�ம.

➢ நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, 	பற	ள1ன பக	ம�	த த��ழவக�த �க.தசய�னர, ஆன�ல 
இவர	கள�, அகவ	ள1ன பக	ம�	 மடடமல7 அகவ	ள1.த��லம த��ழ	�னறனர!.

➢ நப*யவர	ள 	பற	களப பளள1	ள�	 எடபபக�த �டத�னர, ஆன�ல இவர	கள� 	பற	ள1ல 
பளள1வ�ய*ல	ள 	டட, அல7�ஹவ*ன வ டடககப தப�ரத�ம�ல7��, கம�சம�ன தபயர	களச 
சடட	�னறனர!.

➢  நப*யவர	கள� 	பற	ள ம�த வ*ளகக	றறவக�த �க.தசய�னர, ஆன�ல இவர	கள� அகவ	ள1ல 
வ*ளகக	றறவ�ற	�	 மணடயடக	�னறனர.

➢  நப*யவர	கள� 	பற	களப தபரந�ட	ள�	 (��ரமபத ��ரமப ஒனறகசரம இ.ங	ள�	) 

ஆக	�� ர	ள எனறனர, ஆன�ல இவர	கள� தபரந�ட	கள வ*., ப7 ம.ஙக அ��	ம�	 ஒனற 
கச5ககடய ந�ட	ள�	, 	�7ங	ள�	 அகவ	கள ஆக	�வ*ட.னர!.

➢  நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, 	பற	கள 'ந�7தக��ட மட.ம�ன��	 கவயங	ள' எனறனர, ஆன�ல 



இவர	கள� இந� ஹ� ஸ�றக ம�றறம தசயவ��ல அளவ	.நத தசல	�ற�ர	ள, வ ட 	டடவக�ப 
கப�ல உயரத��க 	டட.ம 	டட	�னறனர, அ��க7 இவர	ள கபப�க	களயம அகமக	�னறனர.

➢  	பற	ள ம�த 	டட.ம 	டடவக�யம, அகவ	களப பசவக�யம நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள 
�டத�னர, ஆன�ல இவர	ள, அ�றத	னற ப7க		கள எடத�, அவறற�ல கரஆன வசனங	களயம 
கரஆன அல7��கவ	களயம எழ�� கவக	�னறனர!.

➢  நப*யவர	ள, 	பற	ள1ல இரநத எடக	பப.�� கவற மண	கள அவறற�லப கப�டவக�த 
�டத�னர, ஆன�ல இவர	கள� அகவ	ள1ல அவறறககரய மண அல7��, மண	கள மடடமல7, 

சணண�மப	களயம பசசக	களயம அ��	ரக	�னறனர!.

➢ அ��வத 	பற	களக 	ணண*யபபடததம, அகவ	களக த	�ண.�ட. இ.ங	ள�	 எடததக 
த	�ளளம, அகவ	ள1ல வ*ளகக	றறம, அகவ	ள1ல பளள1வ�ய*ல	ள, கபப�க	கள அகமககம 
இவர	ள, அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ள தச�னன�றக மழக	 மழக	 ம�றறம�	வம, 

அவர	ள த	�ணட வந��றக மழகமய�	 எ��5�	வம தசயறபட	�னறனர.

இ�கன வ*.ப தபரய வ*.யம, 	பற	களப பளள1	ள�	 எடபபதம, அகவ	ள1ல வ*ளகக	றறவதம ��ன, 

இகவ	ள தபரம ப�வங	ள1ல உளளகவய�கம. 

இந� வ*.யம சமமந�ம�	 வந��ரககம ச�7 நப* தம�H�	கள மடடம ந�ம 	�ணகப�ம.

அப*ல ஹயய�ஜ அல அஸ��(5H�) அவர	ள அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'அ7�(5H�) அவர	ள எனககச தச�னன�ர	ள: 

'அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ள எனகன ஒர வ*.யததக	�	 அனபப* கவத��ர	ள, அவவ*.யததகக 
உனகன ந�ன அனபபடடம�? எனக க	டடவ*டட, ந  எந�தவ�ர (தசயயபபட.) உரவதக�க 	ண.�லம 
அ�கன அH�க	�மல வ*டடவ*.�க�!, 	ட.பபடடளள எந�க 	பகறயம ந  உக.க	�மல வ*டட வ*.�க�'. 

(மஸ7�ம).

ஜ�ப*ர(5H�) அவர	ள அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, 	பற	ள பசபபடவக�யம 
அக	பற	ள1ல உட	�ரவக�யம, அகவ	ள1ல 	டட .ம 	ட.பபடவக�யம �க.தசய��ர	ள'. (மஸ7�ம). 

ஜ�ப*ர(5H�) அவர	ள1ன கவதற�ர ஹ� ஸ�ல: 'அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ள, 	பற	ள பசபபடவக�யம, 

அகவ	ள1ல எழ��கவபபக�யம �க.தசய��ர	ள'. (அப��வத).

ஜ�ப*ர(5H�) அவர	கள அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'நப*	ள ந�யம(ஸல) அவர	ள, 	பற	ள பசபபடவக�யம, அவறற�ல 
எழ��கவபபக�யம, அவறற�ல இல7�� க�(மணகண) அ��ல அ��	ரபபக�யம �க. தசய�னர;'. 

(மஸ7�ம).

இவவ�ற�ன தசயற	கள ந�5�	ரபபவர	ள, தவறபபவர	ள ககறவ�னவர	ள�	வம, அவர	ள 
	டகமய�னவர	ள�	வம, அவ7�ய�க	ள1ன உரகம	ள1ல ககற தசயபவர	ள�	வம ச�த�ரக	பபட	�ற�ர	ள.

ஆசசரயம ய�த�ன1ல, அவ7�ய�க	ள1ன உரகம	ள1ல ககறவ ஏறபட	�னறத என க5�சபபடபவர	ள, 

அல7�ஹவ*ன உரகமய*ல ம�	ப தபரய R�ரக (இகணகவபப) தசயயபபடவக�ப ப�ரதத 
க5�சபப.வ*லக7, அக�கப�ல, அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ளக.ய வH�மகறகக ம�றறம 
தசயயபபடவக�ப ப�ரததம க5�சபப.வ*லக7, 

8- நப*யவர	ள1ன வ*.யத��ல அளவ 	.த�ல, நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	கள �னகன அளவக	��	ம 
	ணண*யபபடத�க க.�த, ப	Hக க.�த எனற கற�ய*ரககமகப�த, அவர	ளல7��வர	கள எபபட 
அளவக	��	ம�	ப ப	Hமடயம!, ஏதனன1ல அவவ�ற தசயவத, பக.பப	களப பக.பப�ளனகக 
இகணய�கக	�னற தசய7�கம.

அ�ன�ல��ன �னகன அளவக	��	ம ப	ழவக� நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள �டத��ர	ள, நப*யவர	ள 
தச�னன�ர	ள: 'மரயமக.ய ம	ன ஈஸ� (அக7) அவர	கள, 	�ற�ஸ�வர	ள ப	ழந�தகப�ல எனகன 
ந ங	ள ப	H�� ர	ள, ந�ன ஒர அடகம, எனகவ அல7�ஹவ*ன அடகம எனவம அவனக.ய த�ர 
எனறகம எனகனச தச�லலங	ள'. (ப	�ர, மஸ7�ம).

அ��வத ஈஸ�(அக7) அவர	கள 	�ற�ஸ�வர	ள ப	ழவ��ல அளவ 	.ந��ர	ள, எதவக5 எனற�ல, 

அவக5க 	.வள எனகற தச�னன�ர	ள, எனகவ எனகன ந ங	ள அளவ 	.நத ப	H�� ர	ள, ந�ன ஒர 
அடகம, எனகவ அல7�ஹ எனகன எபபடப ப	ழந��கன� எபபட, அல7�ஹவ*ன அடகம எனறம 
அவனக.ய த�ர எனறகம தச�லலங	ள என நப*யவர	ள 	ட.களய*ட	�னறனர.



அல7�ஹ கற	�ற�ன: '�ன அடய�ர ம�த, எந� வ*�ம�ன ம5ணப�ட	ளம இல7�ம7�க	� இவகவ�தக� 
இறக	� கவத��கன, அந� அல7�ஹவகக	 ப	ழ அகனததம உரத��கம;. (அல	ஹப:1).

கமலம ஓர.த��ல: 'உ7	த��ர ய�வக5யம அசசமடட எசசரகக	 தசயவ�ற	�	, (சத��யதக�யம, 

அசத��யதக�யம த�ள1வ�	ப) ப*ரத�ற�வ*ககம இவகவ�தக�த �ன அடய�ர ம�த இறக	�யவன ம�க	 
ப�க	�யமக.யவன'. (அலபர	�ன:1).

கமலம ஓர.த��ல: 'கமலம, ந�சசயம�	 அல7�ஹவ*ன அடய�ர, அவகனப ப*5�ரத��த�வ5�	 ந�னறகப�த, 

அவரப�ல அவர	ள கட.ம கட.ம�	 (வநத) தநரங	� வ*ட	�னறனர' (அலஜ�ன:19). 

இனனம ஓர.த��ல: 'த�க5! உம இகறவன1.ம�ரநத உமம�த இறக	பபட.க� (மக	ளகக) எடததக 
கற�வ*டம; (இவவ�ற) ந ர தசயய�வ*ட.�ல, அவனக.ய தக�, ந ர ந�கறகவறற�யவ5�	 ஆ	ம�டடர'. 

(அலம�ய*��:67).

கமலம அவன: 'நப*கய! ந ங	ள தபண	களத '�7�க' தச�லவ ர	ள�ன�ல, அவர	ள1ன 'இத��'கவக 	ணக	�. 
ஏறற வக	ய*ல, (ம��வ*.�ய அல7�� 	�7ங	ள1ல) �7�க கறங	ள'. (அத�7�க:1).

இகணகவபப�ளர	ள, நப*யவர	ளகக ம�றறம தசயவக�யம, அவர �டத�வறகற தசயவ�றககம 
மறபட	�னறனர, அவர �டத�க�யம, எசசரகக	 தசய�க�யம தசயலபடத��, அவக5க 	ணண*யப 
படத��ன�ர	ள, ம�	பதபரம அளவ*ல அவர	ள ம5ணபட.�ர	ள, அளவ ம�ற7�லம, இகணகவத�7�லம, 

அவர	ள 	�ற�ஸ�வர	ளகக ஒபப�ய*ரக	�ற�ர	ள. நப*யவர	களப ப	ழம வ*.யத��ல அவர	ள1ன 
ப�.ல	ள1லம 	வ*க�	ள1லம த�ள1வ�	கவ R�ரக இ.மதபறற�ரபபக�க 	�ண7�ம, 

'பர��' எனம �னத பத�	த��ல, பஸர எனபவர நப*யவர	கள அகHததப ப*னவரம�ற ப�ட	�ற�ர: 

'பக.பப	ள1ல 	ணண*யததககரயவக5, 	டகமய�ன கச��கன	ள வரமகப�த ந�ன உ�வ* க�டவ�றக 
உமகமத�வ*5 கவற ய�ர��ன இரக	�ற�ர	ள'.

அதக��ட இ�றக அடதத வர	�னற ப�.ல	ள1லம, ப*5�ரத�கன, உ�வ*க�.ல, இ5டச�பபதக�.ல 
கப�னறகவ	கள நப*யவர	ள1.ம க	டபக�யம, ம�	க	டகமய�ன 	�7	ட.ங	ள1லம, ம�	 தநரக	ம�ன 
கவகள	ள1லம நப*யவர	கள அகHதத இ5டச�பபத க�ட	�ற�ர!, அல7�ஹகவ மறநக� வ*ட.�ர!!.

கRத��ன இக	வ*ஞரககம இவ5ல7��வர	ளககம, இந�க த	ட. தசயல	கள அH	�	க 	�டடன�ன, 

நப*யவர	களப ப	ழவ��ல அளவ 	.நத தசனற இவவ*.தக� அத தபரய R�ரக	�	 இரநதம - 

நப*யவர	ள ம�தளள கநஸம�	வம, 	ணண*யம�	வம, அவர	ள1ன உளளங	ள1ல தவள1பபடத��ய அக�கந5ம, 

சனன�கவப ப*னபறற�, அவர	கள அளவ ம�ற�ப ப	H�ம7�ரபபக� ஒர ககறய�	வம, தவறபப�	வம 
அவர	ள1ன உளளங	ள1ல தவள1பபடத��ன�ன. 

நப*(ஸல) அவர	ள �க.தசய�, அவர	கள அளவ ம�ற�ப ப	ழ�லம, அவர	ள1ன தச�ல, தசயற	ள1ல 
அவர	களப ப*னபறற�� �னகமயம, அவ5ள1த� � ரபபக	கள தப�ரந��கத	�ளள�� �னகமயம��ன 
அவர	ள1ன வ*.யத��ல ந�ம தசயயம உணகமய�ன ககறப�.�கம. அவர	கள 	ணண*யபபடத�லம, 

அவர	கள கநச�த�லம, அவர	களப ப*னபறறவ��லம அவர	ள1ன ம�ரக	த��றகம வH� மகறககம உ�வ* 
தசயவ�ன ம7ம��ன ஏறப. மடயம.

அபதல7�ஹ இபன ஸ�க	Pர(5H�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'பன ஆம�ரக.ய ச�ற�யத��ர கட.தக��ட, 

நப*(ஸல) அவர	ள1.ம ந�ம தசனற, நப*யவர	களப ப�ரதத, ந ங	ள எங	ள1ன (தசயய*த) �க7வரம, 

�க7வரக.ய ம	னம... எனற கற�கன�ம'. அ�றக நப*(ஸல) அவர	ள: 'உயரந� அல7�ஹ��ன �க7வன' 

எனறனர, அபகப�த ந�ம: 'ச�றபப*லம 	ணண*யத��லம எங	ள1க7கய ம�	ச ச�றந�வர எனகற�ம, அபகப�த 
நப*(ஸல) அவர	ள: 'உங	ள1ன வ*.யதக�ச தச�லலங	ள, கRத��ன உங	ள ம7ம வH� 
க�டகத	�ளள�மல இரக	டடம' எனக கற�னர. (அப��வத).

இந� ஹ� ஸ�ல நப*(ஸல) அவர	ள, �னகன, 'ந ங	ள எங	ள1ன �க7வர' எனற தச�னனகப�த, 'ந ங	ள 
எனகன அபபடச தச�ல7�� ர	ள'! எனத �க.தசய�க��ட, '	ணண*யததககரய, உயரந� அல7�ஹ��ன 
எமத �க7வர' என ப��ல தச�னன�ர	ள, அதக��ட 'ந ங	ள��ன ச�றபப*லம 	ணண*யத��லம எங	ள1க7கய 
ம�	ச ச�றந�வர' எனக கற�யகப�த, அக�யம க.ச தச�ல7�� ர	ள எனத �டத� 	�5ணகம, �னத 
வ*.யத��ல அளவ ம�ற�வ*டவ�ர	கள� எனப பயந�த��ன, அ�ன�ல ��ன, 'கRத��ன உங	ள ம7ம வH� 
க�டக த	�ளள�மல இரக	டடம' எனக கற�ன�ர	ள.



இ��7�ரநத வ*ளஙகவத, �னகக மனன�ல ஒரவன, �னகனப ப	ழ	�ற�ன எனற�ல, அவன 
கRத��னக.ய கவக7கயச தசய	�ற�ன எனப��கம. இத ப	Hபபடபவகன 	ணண*யபபடததம 
ந�க7கக இடடசதசலலம, இத �வஹ ��ன ப5ணததவததகக எ��5�னத, அதக��ட, ச�7கவகள 
ப	ழ	�னறவன ய�க5ப ப	ழ	�ற�கன� அவகன, அளவ ம�ற�த �க��ய*ல7�� அளவ ப	ழவ�றகம 
வ�யபப*ரக	�றத.

இகண கவத�7�(R�ரக	�)ன பக	ம மக	களக த	�ணட தசல7கக.�த எனப�ற	�	வம, 	.வள1ன 
பணப	களக த	�ணட, மக	ள �னகன வரண*க	கக.�த எனப�ற	�	வம நப*(ஸல) அவர	ள, �னகன 
அளவ ம�ற�ப ப	Hகக.�த எனத �க. தசய��ர	ள, இவவ�ற�ன எலக7 ம�றல	ள, நப*யவர	களப ப	ழ�ல 
எனம தபயரல நக.தபறறக த	�ணடரக	�னறன, உ��5ணம�	 'பர��' எனம ப�.ல பத�	தக� எழ��யவர, 

இவக5ப கப�னற ப7ரம உளளனர. பர��வ*ன ஆச�ரயர கற	�ற�ர:

'பக.பபக	ள1ல 	ணண*யததககரயவக5!, 	டகமய�ன கச��கன	ள வரமகப�த, ந�ன உ�வ* க�டவ�றக 
உமகமத�வ*5 கவற ய�ர��ன இரக	�ற�ர	ள?'.

இனனதம�ர இ.த��ல: 'உங	ள1ன தபரம த	�க.ய*ன�ல��ன இவவ7	மம அ��லளளகவ	ளம. 

7வஹ[ல மஹபல, எழதக	�ல எல7�கம உங	ள அற�வகக உடபட.கவ	ள��ன?'. எனற ப�டய*ரக	�ற�ர.

�வஹ ��ன ம��பப ப�த	�க	பப. கவணடம, அ�கன சP5H�க	�னற வ*.யங	ள�லம, R�ரக	�ன ம7மம, 

அ�ற	�டடச தசலலம வH�	ள ம7மம �வஹ த ப7ம�Hநத வ*.கக.�த எனப�ற	�	வம அ�கன 
(ப	கH) வ*டடவ*டம�ற நப*(ஸல) அவர	ள சம	ததகக வH�	�டட, நறகப��கன தசய��ர	ள. 

அவவH�	�ட.7�லளளத��ன, அமமக	ள 'ந ங	ள எமத �க7வர' எனக கற�யகப�த, 'அவவ�ற எனகன 
அகHக	�� ர	ள' எனத �க. தசய���கம.  

இபனல அ� ர(றஹ�) அவர	ள, �னத 'ந�ஹ�ய�' எனம பத�	த��ல கற�ப*ட	�ற�ர	ள: 'கசயய�த' எனம கச�ல, 
'பரப�ல�பபவன' 'அ�சன' 'சஙரகககரயவன' 'ச�!நதவன' 'கணண�யததககரயவன' 'இ�ககமளளவன' 
'த,த சமகதத�4ம�ரநத வரம பவதர,கரள சக�ததககக�ளவன' 'கணவன' 'தரலவன' 
'மன,ண�ய�ல இரபபவன' எனம கரததககளAல பயனபடததபபடம. 

இந� ஹ� ஸ தச�லலம வ*.யம, அல7�ஹ��ன உணகமய�ன 'உயர ஆடச�கக உரயவன', பக.பபக	ள 
அகனததம அவனக.ய அடகம	ள எனப��கம. 'தசயய*த' எனம தச�ல, தப�தவ�	 அல7�ஹவகக 
உபகய�	�க	பபட.�ல, அத 'அ5சன, 'பரப�7�பபவன' '�க7வன' கப�னற 	ரததக	களப தப���ந��ரககம. 

இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள தச�னன�ர	ள: 'அல7�ஹ[ஸஸமத' எனற�ல, '�க7கமததவததககத 
க�கவய�ன, அகனதத வ*.யங	ளம ப5ணமக.ந� �க7வன' எனபத 	ரத��கம.

இபனல அ� ர(றஹ�) கற	�ற�ர: 'ககறR�க க	�த��5தக�ச கசரந� ஒர மன1�ர, நப*(ஸல) அவர	ள1.ம 
வநத, 'ந ங	ள ககறR�	ள1ன �க7வர'! எனப ப	ழந��ர, அ�றக நப*யவர	ள: 'அல7�ஹ��ன �க7வன' 

எனறனர, அ��வத 'அவன��ன �க7கமககத �க��ய�னவன' எனறனர, பண*வ�னவ5�	, �னகக மனன�ல 
�னகனப ப	ழவக� தவறத�வரகப�ல இவவ�ற தச�னன�ர	ள'.

'ந�ன ஆ�மக.ய மக	ள1ன �க7வர, அ�ன�ல தபரகம 	�க.ய�த' எனம நப*யவர	ள1ன ஹ� ஸ, 

அல7�ஹ அவர	கள 	ணண*யபபடத��யக�யம, அவர	ள �க7கமய�னவர எனபக�யம அற�வ*ககம 
தசய��ய�	வம, அல7�ஹ அவர	ளகக அள1த� அரடத	�க.	களப பறற�ப கபச�ய கபசச�	வம, �னத 
சம	ததகக அ�கன அற�ம	பபடததம தப�ரடடகம அவவ�ற தச�னன�ர	ள. ஏதனனற�ல, சம	த��ன 
நமப*கக	யம, தசயறப�ட	ளம அ�ன அடபபக.ய*ல அகமயகவணடம எனப�ற	�	கவய�கம. 

அ�ன�ல��ன, த��.ரநத தச�னன�ர	ள: 'தபரகம 	�க.ய�த' எனறனர, அ��வத இந�ச ச�றபபக	தளல7�ம 
அல7�ஹவ*.ம�ரநத வந�கவ, ந�ன�	 எ�கனயகம கச	ரக	வ*லக7, எனத சக��ய*ன�ல ந�ன தபறறக 
த	�ண.கவ	ள அல7, அ�ன�ல ந�ன தபரகமபபடவ�றக எதவகம இலக7 எனப��கம.

வந� அந�க கழவ*னர தச�னனதகப�ல, நப*யவர	ள, உணகமய*ல மன1� சம	த��ன �க7வர��ன, 

ஆன�லம, வந�வர	ள அபபடச தச�னனகப�த அ�கனத �டத� 	�5ணம, அவர	ள அளவ ம�ற�ப ப	ழநத, 

R�ரக	�னப�ல தசனற வ*டவ�ர	ள எனப பயந��ன�7�கம.

�வஹ க�ப ப�த	�க	கவணடம எனப�ற	�	, அல7�ஹ அவர	ளக	ள1த� இ.தக� வ*. உயரந� 
இ.ததகக அவர	கள உயரததவக� நப*யவர	ள வ*ரமபகவய*லக7.

இவவ�ற, உற��ய�ன ப7 ஹ� ஸ	ள1ல அவர	ள1ன இக	ரததக	களக 	�ண7�ம, நப*யவர	ள 



கற�ன�ர	ள: 'மரயம�ன ம	ன ஈஸ�கவ, 	�ற�ஸ�வர	ள ப	ழந�தகப�ல ந ங	ள எனகனப ப	H�� ர	ள, ந�ன 
ஒர அடகம, எனகவ எனகன அல7�ஹ வ*ன அடகம எனவம, அவனக.ய த�ர எனவகம 
தச�லலங	ள'. (ப	�ர).

கவற ஒர ஹ� ஸ�ல: 'எனகனக த	�ணட உ�வ* க�.பப.கக.�த, அல7�ஹகவக த	�ணட மடடம ��ன 
உ�வ* க�.பப.கவணடம'. (மஜமஉஸஸவ�ய*த).

ஒரவக5தய�ரவர ப	ழநத த	�ளவக�த �டத�க��ட, அவவ*.யத��ல 	டகமய�	வம இரந�னர, ஒர 
மன1�ர, இனனதம�ர மன1�க5ப ப	ழந�க�ப ப�ரத� நப*யவர	ள: 'உனககக க	ட உண.�	டடம!, 

உனனக.ய நணபன1ன 	ழதக� ந  தவடட வ*ட.�ய' எனக 	ணடத��ர	ள.  (ப	�ர, மஸ7�ம).

கமலம தச�னன�ர	ள: 'ந ங	ள அ��	ம�	ப ப	Hக கடயவர	களக 	ண.�ல, அவர	ள1ன ம	ங	ள1ல 
மணகண வ சங	ள'. எனறனர. (மஸ7�ம).

இதவம க. ப	ழபவர, அளவ ம�ற�ப கப�யவ*.க க.�த எனப�ற	�	வம, ப	Hபபடபவர, தபரகமப 
ப.கக.�த எனப�ற	�	வகமய�கம, ஏதனன1ல இகவ இ5ணடகம த	�ளக	ய*ல ப*5��ப7�பகப 
ஏறபடத�ககடயகவ	கள!.

9- நல7டய�ர	ள1ன வ*.யத��ல அளவ ம�ற�ல: நப*(ஸல) அவர	ளக.ய வ*.யத��க7கய அளவ ம�றவத 
�க.தயனமகப�த, அவர	ளல7��வர	ள1ன வ*.யதக�ப பறற�ச தச�ல7கவ க�கவய*லக7.

நல7டய�ர	ள1ல அளவ ம�ற�சதசல7ல எனபத: அல7�ஹ அவர	ளககக த	�டத��ரககம 	ணண*யதக�த 
��ணட, அல7�ஹவகக மடடகம உரகமய�ன வ*.யங	ளகக, அவர	கள உயரதத�ல, 	ஷ.ம�ன 
கவகள	ள1னகப�த அவர	ள1.ம உ�வ* க�.ல, அவர	ள1ன சம���	கள வ7மவ5ல, அவர	ள 
அ.க	பபடடரககம சம��� மணண*7�ரநத ப5க	ததத க�.ல, அவர	ளக	�	 அறததப ப7�ய*.ல, 

அவர	ள1.ம உ�வ* கவணட�ல கப�னற வ*.யங	ள�கம.

நல7டய�ர	ள1ல அளவ 	.நத தசனற��ல��ன, நப* நஹ(அக7) அவர	ள1ன சம	த��னக5 கRத��ன 
ம�	ப தபரய R�ரக	�ல நகHத��ன. எனகவ இ��7�ரநத எசசரகக	ய�	 இரபபத 	.கமய�கம, அத நல7 
கந�க	த��7�ரந��லம சரகய.

நல7டய�ர	களக 	ணண*யபபடத�ல, அவர	கள கநச�த�ல எனம தபயரல கRத��ன, நப* நஹ (அக7) 

அவர	ள1ன கட.த��னக5 வH�த	டத�த கப�ல, இந� சம	த��ல கச�கனகக உடபடத�ப பட.வர	கள 
அளவ 	.த�7�லம, ப*தஅதத	ள1லம வ*Hகவத��ன. இனறம க. கRத��ன, 	பற வணங	�	ள1.ம, 

நல7டய�ர	ள1ன சம���	ள1ல மணடய*.ல, அகவ	ள1ல 	டட.ம 	டட�ல கப�னற வ*.யங	ள, அந� 
அவ7�ய�க	கள கநஸ�க	�னற வ*.யங	ள�கம எனவம, அவர	ள1.ம ப*5�ரத��பபத ஏறறக த	�ளளபபடம 
எனற எணணதக�யம உரவ�க	�ய*ரக	�ற�ன.

ப*னப, அந� எணணத��7�ரநத அவர	கள, ஒர பட கமக7 த	�ணடதசனற, அகவ	ள1.ம ப*5�ரத��த�ல, 

அகவ	ள ம7ம தநரக	தக� கவணட�ல கப�னறகவ	கள தசயயகவக	�ற�ன, இகவ	கள அவர	ள 
தசய	�னறகப�த, 	பற	ள1ல அ.க	பபடடரபபவர	ள1.ம ப*5�ரத��த�ல, அவர	கள வணஙக�ல, அல7�ஹ 
அல7��வர	ள1.ம ச�ப�ரச க�ட�ல, அவர	ள1ன சம���	ள1ல வ*ளகக	றற�ல, அகவ	கள மகறபப*.ல, 

அகவ	கள வ7மவ5ல, த��ட�ல, கம�ர�ல கப�னறகவ	கள தசயயகவக	�ற�ன.

இகவ	களயம அவர	ள தசய	�னறகப�த, அந�க 	பற	கள வணங	� வH�ப. மக	கள அகHபப�றகம, 

அகவ	களக த	�ண.�.பபட	�னற, வணக	ங	கள ந�கறகவறற	�னற, வ*கR. இ.ங	ள�	 அவர	கள 
எடக	 கவத��ன. இ�றகம இவர	ள 	டடபபட.கப�த, ய�த5ல7�ம இவறகறத �டக	�ற�ர	கள�, 

அவர	தளல7�ம, அவ7�ய�க	களக ககறதத ம��பப*டபவர	ள, அவர	ள1ன பக	வர	ள எனவம, 

அவர	ளகக எந� 	ணண*யகம�, சக��கய� இலக7தயனற �வற�	 ந�கனபபவர	ள எனவம 
எணணகவத��ன.

அற�வ னர	ள, தப�தமக	ள1ல அ��	ம�னவர	ள1ன உளளங	ள1லம, அற�வ�ள1	ள, ம�ரக	வ���	ள எனச 
தச�ல7பபடபவர	ள1ன உளளங	ள1லம இகவ	ள��ன ந�கறந��ரக	�னறன. இவர	ள, ஏ	ததவவ���	களப 
தபரம 	ற	ள�ல எற�ந��ர	ள, இவர	கள வ*டடம மன1�ர	கள வ*5ணக.�. கவத��ர	ள, 

இகவ	தளல7�ம அவர	ள தசயதத	�ணடரககம தசயல	ள�கம. நல7டய�ர	ள1ன கநஸத��ன 
தபயரலம, அவர	கள 	ணண*யபபடதத�7�ன தபயரலம��ன இகவ	தளல7�ம நக.தபற	�னறன.

இந� வ*.யத��ல, அவர	ள தப�ய தச�னன�ர	ள, ஏதனன1ல, உணகமய*ல நல7டய�ர	கள கநஸ�த�ல 



எனபத, அலகரஆன1ன வH�ய*லம, ஹ� ஸ�ன வH�ய*லம��ன அகமயகவணடம, கட.க7� ககறத�க7� 
இனற�, அவர	ள1ன 	ணண*யதக� அற�நத த	�ளளலம, நல7 தசயறப�ட	ள1ல அவர	கள மனம���ரய�	க 
த	�ளவதம��ன.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அவர	ள, எங	ள இகறவகன! எங	ளககம, ஈம�ன த	�ளவ��ல எங	ளகக 
மந��யவர	ள�ன, எங	ள சக	��5ர	ளககம மனன1பகப அரளவ�ய�	, அனற�யம, ஈம�ன 
த	�ண.வர	களப பறற� எங	ளக.ய இ�யங	ள1ல பக	கய ஆக	���ரபப�ய�	! எங	ள இகறவகன! 

ந�சசயம�	 ந  ம�க	 இ5க	மக.யவன, 	�ரகபம�க	வன எனறம (ப*5�ரத��ததக) கறவர'. (அலஹஷர:10).

இபன க�ம�யய�ஹ(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'ஒர நப�ய�பல� அலலத, நலல ம,Aதன ஒரவ,Aபல�, 
அளவ மNறபவன, க4வள கக�ளரகய�ல ஒர பகத�ரய அமம,Aதரககக கக�டகக�!�ன, உத��ணம�க: 
'இநத எ,த கசயய�பத (தரலவப,), எ,கக உதவ� கசயவ�ய�க!, எ,த கஸ4ஙகரள ந�ககவ�ய�க!, 
அலலத எ,கக உணவளAபப�ய�க!, எனபரதபபப�ல. அலலத, ந�ன உ,த கப�றபப�ல இரகக�ப!ன, 
எனபரதப பப�ன! வ�ரதரதகள�கம. இரவகள எலல�பம ஷ�ரககம வ>�பகடகளம�கம. இதர,ச 
கசயதவர, தவப�ச கசயயம�ற பவண4பபடவ�ர, அதர, ஏறற, தவப�ச கசயத�ல மன,Aககபபடவ�ர, 
மறதத�ல கக�ரல கசயயபபடவ�ர (இஸல�ம�ய ஆடச�ய�ல). ஏக,,Aல அலல�ஹ, ததரகரள 
அனபப�யதம, பவதஙகரள இ!கக�யதம அவர, மடடமத�ன வணஙகபவணடம, அவர,த தவ�� 
பவற க4வளகபள இலரல எனபரத உறத�பபடததவதறக�கவபம!.

ஈஸ�(அரல) அவரகள, மலககம�ரகள, வ�கக��கஙகள பப�ன!, அலல�ஹ அலல�தவரகரள 
அர>பபவரகள, அரவகள பர4பபகரளப பர4தத, எனப!�, அலலத மர>ரயப கப�>�வ�கக�ன!, 
எனப!�, அலலத பய�ர,ஙகரள மர>பப�கக�ன!, எனப!� நமபவ�லரல. ம�!�க: 'அவரகள 
எஙகரள அலல�ஹவ�ன அரபக சமNபம�கக கக�ணட கசலவ�ரகள எனபதறக�கபவயன!� ந�ஙகள 
அரவகரள வணஙகவ�லரல'.      (அஸஸQமர:3). எனறத�ன அவறர! வணஙக�யவரகள, அலலத 
அவரகளAன சம�த�கரள வணஙக�யவரகள, அலலத அவரகளAன உரவஙகரள வ>�பட4வரகள 
க!�,�ரகள. பமலம இவரகள, எஙகளகக அலல�ஹவ�4தத�ல பரநதர� பபசவ�ரகள எ,வம 
க!�,ர, அத,�லத�ன அலல�ஹ த,த ததரகரள அனபப�, வணககம ச�ரநத அர>பப�,�லம சர, 
உதவ�பதட அர>ககம அர>பப�,�லம சர, அவ,லல�த அர>ககபப4ககடய அர,தரதயம தர4 
கசயத�ன'.

இ��7�ரநத இந�ச சம��� வH�ப�டடக	�5ர	ள1ன சநக�	ம எனன எனபத த�ள1வ�	�னறத, நல7டய�ர	கள 
அவர	ள, பக.த�ல, உணவள1த�ல, உய*ரபப*த�ல, ம5ண*க	ச தசய�ல கப�னற வ*.யங	ள1ல, 

அல7�ஹவ.ன கட.�க	வ*லக7 எனறம, ம�ற�	 �மத க�கவ	கள ந�கறகவறறவ�றகம, �மத 
	ஷ.ங	களக 	க7வ�றகம, அல7�ஹவககம �ங	ளககம இக.ய*ல உளள இக.த 
�5	ர	ள�	கவ��ன, அவர	கள நமப*ய*ரபப��	 இமமக	ள �ங	கள ந�ய�யபபடத��னர, ஜ�ஹ�7�யய�க 
	�7தத இகணகவபப�ளர	ளகக ஏறபட.தம இக� சநக�	ம��ன, அல7�ஹ இ�கனத �னத 
��ரமகறய*ல கற�பப*டட, அ�கன ந�5�	ரததளள�ன.

ஜ�ஹ�7�யய�க 	�7 மஷரகக	ள1ன இகணகவபகப வ*., இனகறயவர	ள1ன இகணகவபப 
அ��	ம�ய*ரபபக�க 	�ண7�ம. இவர	ள, அகனதத வ*கR. சந�ரபபங	ள1லம, ம5ண*த� அவர	ள1ன 
தபயர	களகய அகHக	�னறனர, அல7�ஹவ*ன தபயக5 இவர	ள த	�ஞசம�	கவ தம�H�	�னறனர. 

வ7�ம�ர	ள1ன தபயர	ள��ன அவர	ள1ன வ�ய	ள1ல அ��	ம�	கம தம�H�யபபட	�னறன. ஆ5மப	�7 
மஷரகக	ள 	ஸ.ம�ன கவகள	ள1ல அல7�ஹகவ அகHபபவர	ள�	வம, ச���5ணம�ன கவகள	ள1ல 
அல7�ஹ அல7��கவ	கள அகHபபவர	ள�	வம இரந�னர, ஆன�ல இனற�ரபபவர, 	ஸ.ம�ன 
கவகளய*லம, ச���5ணம�ன கவகளய*லம க., அல7�ஹ அல7��வர	களத ��கன அகHததக 
த	�ணடரக	�னறனர.

இ�கனத��ன மஹமமத இபன இஸம�யdல அஸ ஸனஆன (றஹ�) அவர	ள ப*னவரம�ற கற	�னறனர: 

'பதரவயற! ஒரவ,�க�ய அவர,, சஙக4தத�ல ச�கக�ய ஒரவன அர>பபதபப�ல, கஷ4ம�, 
பவரளய�ல அரவகளAன கபயர கச�லல� அர>பபவரகள எததர,பய� பபர இரகக�ன!,ப�!, 
மஸல�மகளAன அ!�ஞரகபள! வ>�பகடடபல தடம�றக�ன!, சஞசரகக�ன! இவவ��ணட 
கட4தத�,ரககம ந�ஙகளத�ப, கபறபப�,வரகள...'.

ந ங	ள அவர	கள�ட இ5ண.றக 	7நத ஒனற�	 வ�ழ	�ற ர	ள, அபபடய*ரநதம உணகமய�ன வH�கய, 

ந ங	ள ஏன அவர	ளககத த�ள1வபடத��, இந� ம�	ப தபரம இகணகவபகப வ*டடம அவர	களத 
�டக	�ற ர	ள1லக7?!. அல7�ஹ, ப*ன வரம வசனத��ன ம7ம உங	ளம�த 	.கமய�க	�ய அகHபபப 



பண*கயயம, த�ள1வபடத�ல பண*கயயம ஏன ந ங	ள ப�ழபடத��க த	�ணடரக	�ற ர	ள?, அல7�ஹ 
கற	�ற�ன:

'�வ*5 கவ�ம த	�டக	பபடக.�ர.ம, அவர	ள அக� மக	ளககத த�ள1வ�	 எடததக5க	 கவணடம, அக� 
மகறக	கக.�த எனற அல7�ஹ உற�� தம�H� வ�ங	�யக� (அமமக	ளகக நப*கய! ந ர 
ந�கனவபடததவ 5�	). அபப�ல, அவர	ள அக�த �ங	ள மதக	ளககப ப*னன�ல எற�நத வ*டட, அ�றகப 
(ப��7�	ச) தச�றப 	�5யதக�ப தபறறக த	�ண.�ர	ள - அவர	ள (இவவ�ற) வ�ங	�க த	�ண.த ம�	க 
த	ட.��கம'. (ஆலஇமற�ன:187).

உ7ம�க	ள, நப*ம�ர	ள1ன வ�ரச	ளல7வ�?, இந� ம�	பதபரம R�ரகக	 ஒH�தத, ம�ரக	ம மழவதம 
அல7�ஹ ஒரவனகக	 ஆகமவக5 மஷரகக	ள.ன கப�5�டவ�ற	�	த��கன நப*ம�ர	ள வந��ர	ள!. 

உங	ள ம�த இந�ப தப�றபகபச சமத��யவன, உங	ள1.ம அத சமமந�ம�	 வ*ச�ரபப�கன!, எனகவ 
அவகன ந ங	ள பயநத த	�ளளங	ள!!.  

ப	�ரய*ல இ.மதபறம ஹ� ஸ�ல தச�ல7பபட	�னற வ*.யம��ன: 'மறகமய*ல, ம�னம�7�ல ந5	 
தநரபப*ல வ சபபடபவர, �னத அற�கவகத	�ணட தசயலப.�� அற�ஞர' எனப��கம. 

ந.நத த	�ணடரககம இவவ*.யதக�, ந ங	ள R�ரக எனற�ல, R�ர	�ன ம�த மக	கள ந ங	ள 
வ*டடரக	�ற ர	ள எனபத அ�ன 	ரதத. அபபடதயனற�ல, இத ஆபத��ன ஒர வ*.யம�கம. அல7த ந.நத 
த	�ணடரககம இவவ*.யதக�, ந ங	ள R�ரக எனற 	ர�வ*லக7 எனற�ல, அத மந��யக�வ*. தபரம 
ஆபத��கம, ஏதனன1ல ம�	த த�ள1வ�ன ஒர வ*.யதக� ந ங	ள அற�ய���ரக	�ற ர	ள எனபத அ�ன 
	ரத��கம!.

அல7�ஹகவ! மஸ7�ம	ள1ன ந�க7கம	கள ந  சPரதசயவ�ய�	!. அவர	ள1ல, வH�த	ட.வர	கள ந  கநர 
வH�பபததவ�ய�	!.

10- உரவம வர�தலம இரணரவபப�ன பககம இடடசகசலலம ஒர ச�த,பம!. ஒர கப�ரளAன 
உரவதரத அரமபபதன மலம, அலலத வர�வதன மலம அபகப�ரளAன உரவதரதத தரபடதததல. 

உ7ம�க	ள, உரவகமபப வ*.யம சமமந�ம�ன கபசசக	கள, அ	P��வ.ன கசரததப கபச�ய*ரபபக�க 
	�ண	�கற�ம. ஏதனன1ல உரவகமபப R�ரக	�ன பக	ம இடடசதசலலம ஒர ச��னமம, பக.த�ல 
வ*.யத��ல அல7�ஹவ.ன ப*றக5க கடடசகசரககம, அல7த அ�ற	�	 மயறச�ககம ஒர 
வ*.யமம�கம. பம�ய*ல ம�ன ம�7�	 இகணகவபப ந�	ழந�க�, நப* நஹ(அக7) அவர	ள1ன சம	ம, 

அவர	ள1ன நல7டய�ர	கள வக5நத, அவர	ள1ன இரபப*.ங	ள1ல அகவ	கள நடட கவதத, 

அகவ	ளககக 	ணண*யம த	�டத���க7ய�கம. 

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, உரவ வக5�7�ன அகனதத வக		கள வ*டடம எசசரத�க��ட, அ�கனத 
�க.யம தசய�னர, அ�கன எவர தசய	�ற�க5� அவரகக, ம�	க 	டகமய�ன கவ�கனகயயம 
வ�க	ள1த�னர. அதக��ட, இரக	�னற உரவங	கள அH�தத வ*டம�றம, அவறகற ம�றற� வ*டம�றம 
	ட.களய*ட.னர, ஏதனன1ல உரவம வக5�ல எனபத, பக.ககம வ*.யத��ல அல7�ஹ �ன1கமய�னவன 
எனம உணகமகக தவள1பபக.ய�	 ம5ணபடவ��கம. உரவம வக5	�னற இமமன1�ன, அல7�ஹ 
�ன1கமபபடடரககம இவவ*.யதக� இல7�மல ஆக	 மயறச�க	�னற�ன. ஏதனன1ல, உரவம வக5�ல 
எனபத R�ரகககக இடடசதசலலம ஒர ச��னம�கம.

கமக7 ந�ம கற�பப*ட.தகப�ல, உ7	�ல ம�ன ம�7�ல இகணகவபப ஏறபட.க�, உரவம 
அகமத���க7ய�கம. நப* நஹ(அக7) அவர	ள1ன கட.த��னரகக, நல7டய�ர	ள1ன உரவங	கள 
அகமபபக� கRத��ன அH	�க	�ன�ன. வணக	 வH�ப�ட	ள1ல அவர	கள ப*னபறறவ�றகம, அவர	ள1ன 
ந�7கம	ள சமமந�ம�	 ஞ�ப	பபடத��க த	�ளவ�றகம�	, அவர	ள1ன உரவங	கள இவர	ள1ன 
சகப	ள1ல நடட கவத�னர. இத இற��ய*ல அந� உரவங	களகய வணஙகம அளவககம, அல7�ஹ 
அல7�� அவவரவங	ள நனகமயம � கமயம ஏறபடத�ககடயகவ என, அவர	ள நமபம அளவககம 
அவர	கள இடடச தசனறத.

உரவம அகமத�ல, ச�க7 வணக	த��ன ஆ5மபம�கம. ஏதனன1ல பக.பப*னம ஒனகற வக5வத, 

தபரமப�லம அ�றக 	ணண*யம த	�டபப�றகம, அ�ன ம�தளள ஒர வக	ய�ன நல7 
எணணத��லகமய�கம. அ��லம கற�பப�	 வக5யபபடபவரகக, ஆடச�, அ��	�5த��க7� அல7த அற�வ*க7�, 

அல7த நனகமய�ன 	�ரயங	ள1க7� தபரம பங	�ரந��ல, இனனதம�ரபட கம7�கம. அ��லம கற�பப�	, 

வக5யபபட. உரவங	ள சவர	ள1ல த��ங	வ*.பபடடரபபத அல7த வ ��	ள1ல அல7த கம��னங	ள1ல 



நடட கவக	பபடடரபப��கம. இகவ	ள அகனததகம அற�வ னர	களயம, வH�த	ட.வர	களயம, 

அகவ	ள1ல நமப*கக	 கவபப�றகம, அகவ	கள வணஙகவ�றகம இடடசதசலலம. உ.னடய�	 
இல7�வ*ட.�லம, ச�7 	�7ங	ளககப ப*னப இத ந�	ழம. அதக��ட (உரவம வக5�ல, அ�கன நடட 
கவத�ல கப�னறகவ) அல7�ஹகவ வ*டட வ*டட, ச�க7	களயம வ*க	�5	ங	களயம வணஙபவர	ளகக 
வH�கயத ��றநதவ*டம எனபக�யம 	வனத��ல த	�ளளகவணடம.

இந� வ*.யத��ல வந��ரககம, ச�7 த�ள1வ�ன, ஆ��5பரவம�ன ஹ� ஸ	களயம, அவறறககரய 
இ7கவ�ன ச�7 வ*ளக	ங	களயம ந�ம ப�ரபகப�ம.

அபஹ[க5ற� (5H�) அவர	ள, நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள தச�னன��	 அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'அல7�ஹ 
கற	�ற�ன: எனத பக.பகபப கப�னற, பக.க	 ந�கனபபவகன வ*. அந�ய�யக	�5ன கவற ய�ர��ன 
இரக	மடயம?, ம�	ச ச�ற�ய ஒர தப�ரகளகயனம உங	ளகக மடந��ல, ந ங	ள �ய�ரததக 
த	�ளளங	ள, அல7த ச�ற�ய தப�ரகளகய� ந ங	ள பக.யங	ள, அல7த ஒர த��7�கக	�தகமக 
த	�டக.கயகயனம உங	ளகக மடந��ல ந ங	ள �ய�ரததக த	�ளளங	ள'. (ப	�ர, மஸ7�ம).

இ�ன 	ரத��வத: உரவம அகமபபவகன வ*. அந�ய�யக	�5ன கவற ய�ரகம 	�க.ய�த. மன1�ன, 

ம�ர	ம கப�னற உய*ரளள, அல7�ஹவ*ன பக.பப*னங	களப கப�னற உரவங	கள அகமபபவன, 

அகனதக�யம பக.ககம ஆறறல தபறற அல7�ஹகவ�ட கப�டடய*ட	�ற�ன எனப��கம. அல7�ஹகவ 
அகனதக�யம பரப�7�பபவன. அவன��ன அகனததப பக.பப	களயம பக.தத, அகவ வ�Hகவணடம 
எனப�ற	�	 அகவ	ளகக உய*ரடடன�ன. அல7�ஹ கற	�னற�ன: 'வ�னங	களயம, பம�கயயம அவன 
சத��யதத.ன (�க	 மகறய*ல) பக.ததளள�ன, அனற�யம உங	கள உரவ�க	�, உங	ள உரவங	களயம 
அH	�க	�ன�ன; அவன1.ம��ன (ய�வரககம) ம�ள�ல இரக	�றத'. (அத�	�பன:3).

கமலம ஓர.த��ல: 'அவன��ன அல7�ஹ; பக.பபவன, ஒழஙகபடத�� உண.�ககபவன, உரவமள1பபவன’ 
(அலஹஷர:24).

அதக��ட, அல7�ஹவ.ன கப�டடகப�டம அளவ, உரவங	கள அகமத�வர	களப ப�ரதத, 'ந ங	ள 
உரவங	ள அகமத�க�ப கப�னற அகவ	ளகக உய*ர த	�டங	ள' என அல7�ஹ சவ�ல வ*ட	�னற�ன. 

இதவம க. அவர	ள1ன இய7�கமகயயம, அவர	ள தசய� மயறச�ய*ன க��லவ*கயயம��ன 
	�டட	�றத. அக�கப�ல அவர	ள, உய*ரளள ஒர ம�ர	தக�கயனம அகமபப�றக சக�� தபறம�ட.�ர	ள. 

அவவ�கற ஒர 	ன1கயகய�, ஒர ��ன1யதக�கய� அவர	ள உரவ�க	 சக��தபற ம�ட.�ர	ள. 

மடயம�ன�ல ஒர ச�ற�ய வ*க�கய அவர	ள உரவ�க	டடம! என அல7�ஹ சவ�ல வ*டடக 
த	�ணடரக	�ற�ன.

ஆய*R�(5H�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள, நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள தச�னன�ர	ள: 'மறகம ந�ள1ல 
மன1�ர	ள1க7கய ம�	க 	டகமய�	 கவ�கன தசயயபபடபவர, அல7�ஹவ*ன பக.பப*ல அவகன�ட 
கப�டட கப�டடக த	�ண.வ5�கம'. (ப	�ர, மஸ7�ம).

உரவம அகமபபவர	ளகக மறகமய*ல, அவர	ள1ன இந�க த	ட. தசயலககரய க7�ய�	, 	டகமய�ன 
கவ�கனகய நப*(ஸல) அவர	ள மனனற�வ*பபச தசய�னர. அவர	ள இவவ7	�ல ச�றந� வ�ழகக	 
வ�ழந��லம, ஓவ*யர	ள எனற தபயத5டத��லம, அவர	ள ப7�5பபட. ஊககவ*பபக	ள தசயயபபட.�லம, 

�ங	ளத இபப�வங	ளகக மனன1பபக க	ட	�மல ம5ண*த��ல, அவர	ள ஒதஙகம�.ம ம�	க த	ட.��	கவ 
இரககம. ஏதனன1ல, அவர	ள1ன இந� அற�வ*ன ம7ம, அல7�ஹ மடடகம அ�றகரயவன எனத 
�ன1த��ரககம, உரவகமத�ல வ*.யத��ல அவன.ன கப�டட கப�ட.வர	ள. அல7�ஹ��ன 
ய�வறகறயம அற�நத பக.க	க கடயவன�கம.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அல7த அவர	ள இகணய�க	�க த	�ணடரககம (த�யவங	ள), அல7�ஹ 
பக.த��ரபபக�ப கப�ல, எக�யம பக.த��ரக	�னறனவ�? (அபபடய*ரந��ல இத ய�ர)பக.பப எனற 
அவர	ளககக கHபபம ஏறபடடரகககம!, (அவவ�ற�லக7கய, எனகவ நப*கய! ந ர உற��ய�	க) கறம;! 

'அல7�ஹகவ எல7�ப தப�ரட	களயம பக.க	�றவன;, அவன ஒரவகன (அகனதக�யம) 

அ.க	�ய�ளபவன'. (அரறஃத:16).

இம�ம நவவ*(றஹ�) அவர	ள, இந� ஹ� ஸ பறற�க 	ரததச தச�லலம கப�த: 'வணக	ததக	�	 உரவம 
தசயபவகனத��ன இகவ	ள கற�ககம, அவன ச�க7	களயம அகவ கப�னறகவ	களயம தசயபவன, 

இவன 	�ப*5�வ�ன. கமலம மன1�ர	ள1க7கய ம�	 அ��	 �ண.கனகக உரயவனம�வ�ன.

அல7�ஹவ*ன பக.பகப�ட, கப�டடகப�டம கந�க	�ல உரவகமபபவகனயம இத கற�க	�றத எனற 



	ரததம தச�ல7பபட	�றத. இவவ�ற ஒரவன ந�கனத��ல, அவனம 	�ப*5�வ�ன. அவனககம 
	டகமய�ன �ண.கன இரக	�றத. அவனத ந�5�	ரபபகக ஏறப �ண.கனயம அ��	ம�கம.

வணக	ததக	�	 இல7�மலம, அல7�ஹவ.ன கப�டடகப�டம எணணம இல7�மலம ஒரவன, உரவம 
அகமக	�ற�ன எனற�ல, அவன ம�	ப தபரம ப�வ*யம, த	ட.வனகம �வ*5 அவன 	�ப*5�	 ம�ட.�ன'.

அபதர றஹம�ன இபன ஹஸன(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'ம�ர	ங	ள கப�னற அல7�ஹவ*ன 
பக.பப	களப கப�னற பக.க	 ந�கனக	�னற ஒரவனகக	 இபபடதயனற�ல, பக.பப	கள றபபல 
ஆ7ம�னகக	 ஒபப�க	�, வணக	வH�ப�டக. அல7�ஹ அல7��கவ	ளககச தசய	�னறவனக.ய ந�க7 
எனனவ�கம?, இம�ம ப	�ர, மஸ7�ம(றஹ�) அவர	ள ப��வ தசய��ரககம இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள1ன 
அற�வ*பப: 'நப*(ஸல) அவர	ள கற�பப*. ந�ன க	டக.ன: 'உரவம தசய	�னற அகனவரம ந5	த��ல��ன 
இரபபர, அவர	ள தசய� ஒவதவ�ர உரவததககம உய*ரத	�டக	பபடட அகவ	ள1ன�ல, அவர	ள 
ந5	த��ல கவ�கன தசயயபபடவர'. (ப	�ர, மஸ7�ம).

இ�ன 	ரத��வத: மறகமய*ல, ஒரவன உ7	�ல தசய� அகனதத உரவங	ளம த	�ணட வ5பபடட, 

அகனததககம உய*ர த	�டக	பபடட, அவறகற வக5ந�வனகக அகவ	ள�க7கய கவ�கன தசயயபபடம. 

அகவ	ள ககறவ�	 இரந��லம அல7த அ��	ம�	 இரந��லம சரகய!.

இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள அற�வ*ககம தசய��தய�னகற இம�ம ப	�ர, மஸ7�ம(றஹ�) அவர	ள 
ப��ந��ரக	�ற�ர	ள: 'ய�ர ஒர உரவதக� அகமக	�ற�க5�, அவர அந� உரவததகக உய*ர த	�டககம�ற 
மறகமய*ல கவண.பபடவ�ர, ஆன�ல அத அவரகக மடய�ம7�ரககம'. (ப	�ர, மஸ7�ம).

இத உரவம அகமத�வரக	�ன, மறறதம�ர வக	ய�ன �ண.கனய�கம, இ�ன 	ரதத த�ள1வ�ன��கம. 

அ��வத உ7	�ல அவர அகமத� ஒவதவ�ர உரவமம த	�ணட வ5பபடட, அவரகக மனன�ல 
ந�றத�பபடட, அகவ	ளகக உய*ர த	�டககம�ற, அவர கவணடக த	�ளளபபடவ�ர. அவரகக அத 
எவவ�ற மடயம?. 'உய*ர எனபத, எனத இ5டச	ன1ன வ*.யம�கம'. (அலஇஸற�:85). 

ஆன�லம, அத அவரககரய �ண.கனய�கம, அ�கனச தசயய அவரகக மடய�த. த��.5�ன �ண.கன 
அவரககக த	�டபப�ற	�	 இவவ�ற அவரககச தச�ல7பபடம. அல7�ஹவ*ன பக.பப*னங	ள1ல, அவர 
கப�டட கப�ட.�ற	�	, அல7�ஹ அவரகக அள1க	�னற த��.5�ன �ண.கன இததவனற இந� ஹ� ஸ 
த�ள1வ�	ச தச�ல	�றத.

அபல ஹயய�ஜ(றஹ�) அவர	ள அற�வ*ககம தசய��தய�னகற இம�ம மஸ7�ம(றஹ�) அவர	ள 
ப��நதளள�ர	ள: 'அ7�(5H�) அவர	ள எனககச தச�னன�ர	ள: 'நப*(ஸல) அவர	ள, எனகன அனபப*ய ஒர 
வ*.யததக	�	 உனகன ந�ன அனபபடடம�? எனக க	டடவ*டட, எந� உரவங	களக 	ண.�லம அ�கன 
ந  அH�க	�மல வ*டடவ*.�க�!, கமலம 	ட.பபடடரககம எந�க 	பகறயம ந  உக.க	�மல வ*டட 
வ*.�க�!! எனக கற�ன�ர	ள. (மஸ7�ம).

இந� ஹ� ஸ�ல உரவங	கள அH�க	கவணடம என தச�ல7பபடடரக	�றத. அ��வத அல7�ஹவ*ன 
பக.பப	ளகக ஒபப�	 இரக	�� வக	ய*ல அ�னக.ய அகமபகப வ*டடம அ�கன ம�றற கவணடம. 

அதக��ட சம���	ள1ல 	ட.பபடடரககம பளள1	ள, கபப�க	ள, மறறம ச�க7 வணக	ம பரபவர	ள1ன 
அகமபகபப கப�னறளள அகனததக 	டட.ங	களயம உக.க	கவணடம எனவம அ��ல இ.ம 
தபறற�ரக	�றத.

R�ரக	�ன பக	ம த	�ணட தசலலம ம�	ப தபரய இ5ணட வ*.யங	ள��ன, உரவம அகமபபதம, 

சம���	ள1ல 	டட.ம 	டடவதம�கம. எனகவ இகவய*5ணக.யம அH�க	கவணடம என இந� ஹ� ஸ�ல 
கறபபடடரபபத, ம�ரக	தக�ப ப�த	�பப�றகம மஸ7�ம	ள1ன த	�ளக	கயப ப�த	�பப�றகம�ன 
ம�	பதபரம ந.வடகக	ய�கம. 

எமத இந�க 	�7த��ல உரவங	ள வக5�ல, அவறகறப ப�வ*த�ல, அவவரவங	கள (சவர 
கப�னறகவ	ள1ல) த��ங	வ*ட�ல, ஞ�ப	�ரத�ம�	 அகவ	களப ப�த	�த�ல கப�னற வ*.யங	ள 
அ��	ரதத வ*ட.ன. அதக��ட சம���	ள1ல 	டட.ம 	டட�லம இக	�7த��ல அ��	ரதத வ*ட.த. எதவக5 
எனற�ல, அவவ*.யம ஒர வ*ரமபபப.ககடய வ*.யம�	 ஆ	�வ*ட.த. ஏதனன1ல ம�ரக	ம அற�ம	மறற 
ஒனற�	 ஆ	� வ*ட.தம, சனன�க	ள மகறக	பபடட வ*ட.தம, ப*தஅதத 	ள அ��	ரதத வ*ட.தம, 

அ��	ம�ன ம�ரக	 அற�ஞர	ள1ன மவனமம, ந.நத த	�ணடரககம தசயறப�ட	ளகக அவர	ளம 
	டடபபடட வ*ட.தம�கம. அ�ன�ல அ��	ம�ன ந�ட	ள1ல நனகமய�ன 	�ரயங	ள, த	ட. 
வ*.யங	ள�	வம, த	ட. வ*.யங	ள நனகமய�ன 	�ரயங	ள�	வம ச�த�ரததக 	�ட.பபட	�னறன. 



7�ஹவ7 வ7�கவவ� இல7� ப*ல7�ஹ�ல அ7�யயல அH ம.

அல7�ஹவ*னதம அவனக.ய கவ�த��னதம, அவனக.ய நப*ய*னதம, மஸ7�ம	ள1ன 
�க7வர	ள1னதம, தப�தமக	ள1னதம உரகம	ள சமமந�ம�	 உபக�சம தசயவதம, உணரததவதம 
	.கமய�கம. கற�பப�	 வH�க	டடன பக	மம ந�சத��ன பக	மம அகHககம வH�த	ட. அகHபப�ளர	ள 
அ��ம�யளளனர. எனகவ அவர	ள1ன தப�ய	கள மக	ளககத க��லரததக 	�டடவதம, அவர	ள1ன 
வH�க	ட	ளககப ப��7ள1பபதம அவர	ள1ன த	ட��	ள17�ரநத மஸ7�ம சம	ம எசசரகக	கய�ட 
இரபப�ற	�	, மஸ7�ம	கள வ*H�பபடடவதம 	ட.�யம�கம. 

அல7�ஹவ*ன கவ�தக�யம அவனக.ய த�ரக.ய வH�கயயம ப*னபறற, மஸ7�ம	ளகக அல7�ஹ 
அரளபரவ�ன�	!.

தவஹ�தல உலஹ�யய�வ�ல, இரணரவககம இரணரவபப�ளரகளAன சநபதகஙகளம, அவறறகக�, 
பத�லகளம!.

சநக�	ங	களயம 	டடக	க�	களயம 	�Hற� வ*டட, அவறகறகய �மத தசயலகக ஆ��5ம�	 ச�7ர 
த	�ளவத��ன, அ��	ம�ன மக	ள1ன வH� க	டடறகரய 	�5ணம�	 இரக	�றத. அவறற�ல இவர	ள 
த��.5�	 இரபப�றகம இதகவ அடபபக.ய�கம.

அ�ன�ல இசசநக�	ங	ளககப ப��7ள1பபதம அவறற�லளள தப�ய	கள ந�ரப*பபதம ம�	வம அவச�ம�கம. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'அH�ந�வர	ள �க	 ம	�ந��5தத.ன அH�வ�ற	�	வம, �பப*ப ப*கHத�வர	ள �க	 ம	�ந��5தக�க 
த	�ணக. �பப*க	வம, (இவவ�ற அவன தசய��ன) - ந�சசயம�	 அல7�ஹ தசவ*கயறபவன�	வம, 

அற�பவன�	வம இரக	�னற�ன'. (அலஅனப�ல:42).

இசசநக�	ங	கள இ5ணட வக		ள�	 ந�ம கந�க	7�ம.

ஒனற, மனப*ரந� சம	 இகணகவபப�ளர	ள ஆ��5ம�	க 	�டடயகவ.

இ5ண.�வத, இபகப�தளள, சம	 இகணகவபப�ளர	ள ஆ��5ம�	க 	�டடவத. அசசநக�	ங	ள1ல ச�7த 
ப*னவரம�ற:

ம�7�வத: ப7 சம	 இகணகவபப�ளர	ளகக இக.ய*லம உளள தப�தவ�ன ஒர சநக�	ம, அத��ன: 

'இத எங	ள மனகன�ர	ள தசய� வ*.யம�சகச!, எனகவ எபபட இத ப*கHய�கம?' எனற க	ளவ*ய�கம. 

இவர	ள �மத மனகன�ர	ள1.ம�ரநத இந�க த	�ளக	கய, ப5மபக5ய�	ப தபறறகத	�ண.னர. 

இத சமமந�ம�	 அல7�ஹ கறமகப�த: 'இவவ�கற உமகக மனனரம ந�ம, (நமமக.ய) த�க5 எந� 
ஊரகக  அனபப*ன�லம, அவர	ள1ல தசலவந�ர	ள: 'ந�சசயம�	 ந�ங	ள எங	ள ம��க�யக5 ஒர 
ம�ரக	த��ல 	ணக.�ம; ந�சசயம�	 ந�ங	ள அவர	ள1ன அடசசவட	களகய ப*னபறற	�னகற�ம' எனற 
கற���ரக	வ*லக7'. (அஸஸ[கறப:23).

 
இந� வ��ம, �மத கறகற ந�ரப*க	 மடய�� ஆ��5மறறவர	ள1ன வ��ம�கம. இத அடபபக.கய 
இல7�� ஒர ஆ��5ம�கம. வ*வ��ச சநக�ய*ல கப�.பபடவ�றகக க. �க��ய*ல7����கம இத. 

இவர	ள, எந�த �நக�ம�ர	களப ப*னபறற	�ற�ர	கள� அவர	ள, கநரவH�ய*ல இரக	வ*லக7. எனகவ 
இவவ�ற வH�க	டடல இரந�வர	கள எவவ�ற ப*னபறறகவ�, வH�	�டட	ள�	 எடக	கவ� மடயம?.

அல7�ஹ இவர	ளகக ப��7ள1க	�ற�ன: 'உங	ள ம��க�யக5, எ�னம�த ந ங	ள 	ணடர	கள�, அக�வ*. 
கம7�ன கநரவH�கய ந�ன உங	ளககக த	�ணட வந��ரந� கப���லம�?'. (அஸஸ[கறப:24).

கமலம அல7�ஹ கறமகப�த: 'எனன!, அவர	ளக.ய �நக�யர (ம��க�யர	ள) ஒனறம 
அற�ய��வர	ள�	வம, கநரவH�ய*ல ந.க	��வர	ள�	வம இரந��லம�? (அவர	கள இவர	ள 
ப*னபறறவ�ர	ள'. (அலம�ய*��:104). 

கமலம அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'கமலம, 'அல7�ஹ இறக	�கவத� இ(வகவ�த)க�ப ப*னபறறங	ள' எனற 
அவர	ள1.ம கறபபட.�ல, அவர	ள 'அபபடயல7! எங	ளக.ய ம��க�யர	ள எந� வH�ய*ல (ந.க	க) 

	ணக.�கம�, அந� வH�கயகய ந�ங	ளம ப*னபறற	�கற�ம' எனற கற	�ற�ர	ள, எனன! அவர	ளக.ய 
ம��க�யர	ள, எக�யம வ*ளங	��வர	ள�	வம, கநரவH� தபற��வர	ள�	வம இரந��ல க.வ� 



அவர	கள இவர	ள ப*னபறறவர'. (அலப	ற�:170). 

அவர	ள1ன �நக�ம�ர	ள கநரவH�ய*ல இரபப�ர	ள�ன�ல அவர	களப ப*னபறறவத ப	ழககரய��கம. 

அல7�ஹ, நப* யசப(அக7) அவர	களப பறற�ச தச�லலமகப�த: 'ந�ன என ம��க�யர	ள�ன இபற�ஹ ம, 

இஸஹ�க, யஃகப ஆ	�கய�ரன ம�ரக	தக�ப ப*னபறற	�கறன;, அல7�ஹவகக எக�யம ந�ங	ள 
இகணகவபபத எங	ளககத �கம�ன�ல7, இத எங	ள ம�தம (இ�5) மக	ள ம�தம அல7�ஹ பரந� 
அரள�கம - என1னம மன1�ர	ள1ல தபரமப�க7�ர (அல7�ஹவகக) நனற� தசலததவ��லக7'. (யசப:38).

கமலம ஓர.த��ல: 'எவர	ள ஈம�ன த	�ணட, அவர	ளக.ய சந���ய*னரம, ஈம�ன1ல அவர	களப ப*ன 
த��.ர	�ற�ர	கள�, அவர	ளக.ய அந� சந���ய*னக5 அவர	ள.ன (சவனத��ல ந�ம ஒனற) கசரதத 
வ*டகவ�ம'. (அததர:21).

நப*ம�ர	ள1ன அகHபபப பண*கய எ��ரத	�ண. இகணகவபப�ளர	ள�ன, மனகன�ர	ள1ன உளளங	ள1ல 
கடத	�ணடரந� ஒர சநக�	ம��ன இதவ�கம. நப* நஹ(அக7) அவர	ள, �னத சம	த��னக5ப ப�ரதத 
இவவ�ற கற�ய��	 அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'என சம	த�வர	கள! ந ங	ள அல7�ஹகவ வணஙகங	ள, 

அவனனற� உங	ளகக (கவற) ந�யன இலக7, ந ங	ள (அவனகக) அஞசகவண.�ம�? எனற கற�ன�ர. 

ஆன�ல, அவரக.ய சம	த��ரல 	�ஃப*ர	ள�ய இரந� �க7வர	ள; 'இவர உங	களப கப�னற 
மன1�க5யனற� கவற�லக7, இவர உங	கள வ*. ச�றபபப தபற வ*ரமப	�ற�ர. கமலம, அல7�ஹ 
ந�டய*ரந��ல, அவன ம7கக	கள(த த�ர	ள�	) அனபப*ய*ரபப�ன. மனன1ரந� நம ம��க�யர.ம 
இ(த�க	ய வ*Rயத)க� ந�ம க	ளவ*பபட.க�ய*லக7'. (அலமஃம�னன:23-24). 

நப* நஹ(அக7) அவர	ள த	�ணட வந�கவகக எ��5�	, அவர	ளக.ய கட.த��னர 	�டடய 
ஆ��5ம��ன, ம��க�யர	ள1ன வH�மகற எனப��கம. 

நப* ஸ�7�ஹ(அக7) அவர	ளகக, அவர	ளக.ய கட.த��னர தச�னன வ�ரதக�கய அல7�ஹ 
கற�பப*டமகப�த: 'எங	ளக.ய ம��க�யர	ள எக� வணங	�ன�ர	கள�, அக� வணஙகவக� வ*டடம 
எங	கள வ*7கக	�னற 5�?'. (அலஹbத:62).

நப* இபற�ஹ ம(அக7) அவர	ளகக, அவர	ள1ன சம	த��னர: 'இலக7! எங	ள ம��க�யர	ள, இவவ�கற 
(வH�ப�ட) தசயய ந�ங	ள 	ணக.�ம'. எனறனர. (அஷR[அற�:74).

நப* மஸ�(அக7) அவர	ளகக, ப*ரஅவன தச�னன வ�ரதக�: 'அபபடதயனற�ல, மன தசனற 
�க7மகற	ள1ன ந�7கம எனன? எனற க	ட.�ன'. (��ஹ�:51).

'அல7�ஹகவத �வ*5 வணங	பபடவ�றகத �க��ய�னவன ய�ரகம இலக7' எனற ந ங	ள ஏறறக 
த	�ளளங	ள என, நப*(ஸல) அவர	ள மக	�கவச கசரந� அறப மஷரகக	ள1.ம கற�ய கப�த, அவர	ள 
தச�ல7�ய வ�ரதக�: 'கவற (எந�) சம��யத��லம ந�ம, இத (கப�னற) க	ளவ*பபட.��லக7, இத 
(இவரக.ய) 	றபகனகயயனற� கவற�லக7 (எனறனர)'. (ஸ�த:7).

இ5ண.�வத: இனகறய சம��� வணங	�	ள1ன இனனதம�ர சநக�	ம��ன: 'தவறமகன ஒரவன 	7�ம�கவ 
தம�H�நதவ*ட.�ல, அவன எனன��ன தசய��லம, இக	7�ம�வ*ன�ல அவன சவரக	ம தசனறவ*.7�ம 
எனம எணணம�கம. ஏதனன1ல அவன '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனம 	7�ம�கவ தம�H�ந��ரக	�ற�ன 
எனககற�, 	7�ம�கவ தம�H�ந�வனகக ந5	ம ஹ5�ம�கம எனககறம ஹ� ஸ	ள1ன, தவள1பபக.ய�ன 
	ரதக�த �மகக ஆ��5ம�	க த	�ணடளளனர.

இந�ச சநக�	ததககரய ப��ல: இந� ஹ� ஸ	ள, அ�ன தப�தவ�ன 	ரததக	ள1ல அண	பப.க க.�த. 

ஏதனன1ல, தப�தவ�ன இந� ஹ� ஸ	கள மடடபபடத�ககடய, 	7�ம�கவ தம�H�வத மடடமல7, அ�ன 
	ரததக	களயம மன��ல ஏறறக த	�ணட, அத கவணட ந�றகம வ*.யங	கள தசயலபடததவதம, 

அல7�ஹ அல7�த வணங	பப.ககடய அகனதக�யம ந�5�	ரபபதவம�கம.

உதப�ன(5H�) அவர	ள அற�வ*ககம ஹ� ஸ�ல இ.மதபறம வ*.யம: '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனற, எவர 
அல7�ஹவ*ன ��ரப��கய ந�டச தச�ல	�ற�க5� அவரகக, அல7�ஹ ந5	தக� ஹற�ம�க	� வ*ட	�ற�ன'. 

(ப	�ர,மஸ7�ம).

இத, இவவ�ற�லக7தயனற�ல, நயவஞச	 மன�ப*கக	ள அவர	ள1ன ந�வ*ன�ல '7�இ7�ஹ 
இல7ல7�ஹ' எனம 	7�ம�கவ தம�H�ந��ரந��ர	ள ��ன. ஆன�லம அவர	ள, ந5	க கH�ய*ன அடகக	 
வ சபபடவ�ர	ள. அவர	ள வ�ய*ன�ல தம�H�ந� 	7�ம�, அவர	ளககப ப*5கய�சனம அH�க	வ*லக7!.



அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'ந�சசயம�	 இநநயவஞச	ர	ள, ந5	த��ன ம�	வம 	PH�ன அடத�7த��ல��ன 
இரபப�ர	ள;. அவர	ளகக உ�வ*ய�ள5�	 எவக5யம ந ர 	�ணம�டடர'. (அநந�ஸ�:145).

ஏதனன1ல அவர	ள, அந�க 	7�ம� கவணட ந�றகம  வ*.யதக� நமப*கக	 த	�ளளவ*லக7.

நப*யவர	ள தச�னன�ர	ள: 'ய�ர '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனற தச�ல7�, அல7�ஹ அல7�த 
வணங	பபடபவறகற ந�5�	ரக	�ற�கன�, அவனத தப�ரளம இ5த�மம 	ணண*யபபடத�பபடம, 

அவனக.ய வ*ச�5கண அல7�ஹவ*.ம உளள��கம'. (மஸ7�ம). 

நப*(ஸல) அவர	ள, மஷரகக	ள1ன தப�ரள மறறம இ5த�த��ன 	ணண*யம இ5ணட வ*.யங	ள1ல 
�ங	�ய*ரபப��	க கற�ன�ர	ள:

ஒனற: '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனம தச�ல7�லம.. இ�ண4�வத: 'அல7�ஹ அல7�த வணங	பப.க 
கடய அகனதக�யம ந�5�	ரபப��லம�கம' எனற�ர	ள. 

�ன1ய�	 '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனம 	7�ம�கவ தம�H�வத எனபக��ட மடடம, கப�தம�க	வ*லக7 
எனபத, இஙக வ*ளங	பப. கவணடய வ*.யம. ய�ர '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனம 	7�ம�கவ 
தம�H�நத, சம��� வணக	த��லம, ச�க7 வணக	த��லம த��.ரந��ரக	�ற�க5� அவரக.ய தப�ரளம 
இ5த�மம 	ணண*யபபடத�பப.�த எனப��கம.

மனற�வத: அவர	ள 	�ளற�வ*டம இனனதம�ர சநக�	ம��ன: '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ மஹமமதர 
றஸbலல7�ஹ' எனம 	7�ம�கவ, மஹமமத(ஸல) அவர	ள1ன சம	ம, தச�லலம 	�7தமல7�ம 
அவர	ள1.ம R�ரக ந�	H�த எனப��கம. அவர	ள சம���	ள1ல தசய	�னற 	�ரயங	ளம, அல7�ஹ 
அல7��வர	ள1.த��ல ப*5�ரத��ககம ப*5�ரத�கன	ளம R�ரக எனற அவர	ள தச�ல7ம�ட.�ர	ள .

இந� சநக�	த��றகரய ப��ல: இந� சம	த��ல ய�, 	�ற�ஸ�வர	ளகக ஒபப�கம ந�	ழவ	ள நக.தபறம 
எனபத நப*(ஸல) அவர	ள தச�னன வ*.யம�கம, அவர	ளகக ஒபப�கம வ*.யம��ன, அல7�ஹகவ 
வ*டடவ*டட �ங	ளத ப���ரம�ர	களயம ம�ப தபரய�ர	களயம 	.வள	ள�	 எடததகத	�ளளம 
வ*.யம�கம. நப*யவர	ள தச�னன�ர	ள: 'இகணகவபப�ளர	ள.ன எனத சம	த��ல ஒர கழவ*னர 
கசரம வக5ககம, ச�க7	கள இசசம	த��ல ச�7ர வணஙகம வக5 மறகம ந�ள ஏறப.�த'. 

(இபனஹ�பப�ன). 

உணகமய*ல இசசம	த��ல இகணகவபப, கம�சம�ன அடபபக.	ள, வH�த	ட. த	�ளக		ள கப�னறன 
ந�	ழந�ன. '7�இ7�ஹ இல7ல7�ஹ' எனம 	7�ம�கவ தச�ல7�கத	�ணக. அ��	ம�ன மக	ள இஸ7�ம 
ம�ரக	தக� வ*டடம தவள1கயற�னர.

ந�ன	�வத: ச�ப�ரச (Rப�அத) தசயயம வ*.யம சமமந�ம�ன அவர	ளக.ய சநக�	ம:

'ந�ங	ள அவ7�ய�க	ள1.கம�, நல7டய�ர	ள1.கம� எமத க�கவ	களக க	டப��லக7, ஆன�லம அவர	ள, 

அல7�ஹவ*.ம எமக	�	 ச�ப�ரச தசயயகவணடம என கவணட	�கற�ம', ஏதனன1ல அவர	ள 
நல7வர	ளம, அல7�ஹவ*.ம 	ணண*யததககரயவர	ளம க.. எனகவ ந�ம அவர	ள1ன ச�ப�ரகசயம 
ஆ�5கவயம கவணட	�கற�ம எனக கற	�னறனர.

இந�ச சநக�	த��றகரய ப��ல: இக� 	க�கயத��ன இவர	ளகக மனப*ரந� மஷரகக	ள, அவர	ள1ன 
தசயக7 ந�ய�யபபடத�க கற�ன�ர	ள. உற��ய�	, அல7�ஹ அவர	கள ந�5�	ரபப�ளர	ள எனக 
கற�யக��ட, அவர	கள மஷரகக	ள எனவம தபயரட.�ன.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: '�ங	ளகக (ய�த��ர) நனகமகய� � கமகய� தசயயமடய��, அல7�ஹ 
அல7��வறகற (மஷரகக	ள) வணஙக	�ற�ர	ள;. இனனம அவர	ள, 'இகவ எங	ளகக அல7�ஹவ*.ம 
ச�ப�ரச தசயபகவ' எனறம கற	�னறனர'. (யனஸ:18).

ச�ப�ரச உணகம��ன, ஆன�லம அத அல7�ஹவகக மடடகம உரய��கம. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'பரநத 
கபச�ல எல7�ம, அல7�ஹவகக	 உரயத'. (அஸஸ[மர:44).

அத அல7�ஹவ*.ம��ன க	ட	பப. கவணடகம �வ*5, ம5ண*த�வர	ள1.ம கவண.பப.�த. ஏதனன1ல 
அல7�ஹ, ச�ப�ரகச ய�ர.த��லம கவணடவ�றக ய�ரககம அனம��யள1க	வ*லக7. (ச�ப�ரச 
கவண.பபடபவர) ம7கக	ள�ன�லம, நப*ம�ர	ள�ன�லம, அல7த அவர	ளல7�� எவர	ள�ன�லம சரகய!. 

ஏதனன1ல அத அல7�ஹவகக மடடகம உரய��கம. கவணடம�ன�ல, ச�ப�ரச தசயய ய�ரககம அனம�� 
த	�டககம�ற அவன1.ம க	ட	7�கம �வ*5, பக.பப*னங	ள1.ம தசயவதகப�ல, மன அனம��ய*ல7�மல 



ச�ப�ரச தசயய ய�க5யம மறபடத�கக.�த.

(உ7	�7�ரபபவர	ள), ச�ப�ரச தசயயபபடபவர �னகக வ*ரபபம�ல7��வ5�	 இரந��லம, ச�ப�ரச தசயபவர 
�னகக கவணடயவர எனப�ற	�	 அவரன ச�ப�ரகச ஏறப�றக ந�ரபபந��க	ப பட	�ற�ர	ள. ஏதனன1ல 
அவர	ள �மகக உ�வ*ய�ளர	ள, கவண.பபட.வர	ள1ன ப�ல, க�கவயக.யவர	ள�ய இரக	�னறனர 
எனப�ன�7�கம. 

ச�ப�ரச ய�ரகக கவண.பபட	�றக�� அவக5, அல7�ஹ தப�ரந��ய*ரபபக��ட, ய�ர ச�ப�ரச 
கவணட	�ற�க5� அவர, அவனக.ய அனம��கயயம எடத��ரக	 கவணடம. அல7�ஹ கற	�ற�ன:

'அனற�யம வ�னங	ள1ல எத�கன ம7கக	ள இரக	�னறனர, என1னம, அல7�ஹ வ*ரமப*, எவக5ப பறற�த 
��ரப��யக.நத, அவன அனம�� த	�டக	�னற�கன� அவக5த �வ*5, கவதறவரன பரநதக5யம எந�ப 
பயனமள1க	�த'. (அநநஜம:26).

ஐந��வத: இவர	ளக.ய மறறதம�ர சநக�	ம ��ன: 'அவ7�ய�க	ளககம நல7டய�ர	ளககம 
அல7�ஹவ*.ம �ன1ம��பப, 	ணண*யம இரக	�றத. அ�ன�ல ந�ங	ள அவர	ள1ன ம��பகபயம, 

	ணண*யதக�யம த	�ணட அல7�ஹவ*.ம எமத க�கவ	கள க�ட	�கற�ம'.

இந� சநக�	த��றகரய ப��ல: ஈம�ன த	�ண. மக	ள அகனவரம அல7�ஹவ*ன அவ7�ய�க	ள ��ன. 

ஆன�லம கற�பப*ட. ஒரவக5 அல7�ஹவ*ன வ7�தயனற கறவ�றக, கரஆன17�ரநக�� 
ஹ� ஸ�7�ரநக�� ஆ��5ம க�கவய�கம. 

கரஆன, ஹ� ஸ�னபட, ஒரவர அல7�ஹவ*ன வ7�தயனற ந�ரப*க	பபட.�லம, அவரக.ய வ*.யத��ல 
அளவ	.பபதம, அவக5கத	�ணட ப5க	தக� ந�டவதம, நமகக அனம��க	பப.�� வ*.யம�கம. ஏதனன1ல 
அத, R�ரக	�ன பக	ம இடடசதசலலம 	�ரயம�கம. எவவ*� இக.த�5	ர	ளம இனற�, கந5டய�	த 
�னன1.ம ப*5�ரத��ககம�ற அல7�ஹ நமகக தச�ல7�ய*ரக	�ற�ன. ஏதனன1ல மந��ய மஷரகக	ளம, 

அல7�ஹவககம அவர	ளககம இக.ய*ல, இக.த �5	ர	கள ஏறபடத��, அவர	ள1ன 	ணண*யதக�யம 
ம��பகபயம த	�ணட, அல7�ஹவ*.ம கவணடய வ*.யதக� அல7�ஹ ந�5�	ரததக 	ணடக	�ற�ன. 

அவர	ளம இக	�5ணதக�த��ன தச�னன�ர	ள.

மந��ய பக��	ள1ல, '�வஹ தர ரபப*யய�', '�வஹ தல உலஹ�யய�' ஆ	�ய, இ5ணட வக	ய�ன 
�வஹ த	களயம ந�ம ப�ரதக��ம. இந�ப பக��ய*ல மனற�வத வக	ய�ன �வஹ ��	�ய, '�வஹ தல 
அஸம�உ வஸஸ�ப�த'க�ப பறற�ப ப�ரபகப�ம.

'�வஹ தர ரபப*யய�கவ', '�ஹரயய�க	ள' என அகHக	பபடம ந�ஸ��	ர	ளம, 'சயஇயய�க	ள' என 
�ற	�7த��ல அகHக	பபடம 	மயன1ஸ வ���	ளம தவள1பபக.ய�	 மறக	�னறனர. ஆன�லம 
உள5ங	ம�	, அவர	ளம 	.வள எனற ஒரவன க�கவ எனபக� ஏறற�ரக	�னறனர.

'�வஹ தல உலஹ�யய�கவ' அனற�7�ரநத இனற வக5ககமளள, அ��	ம�ன இகணகவபப�ளர	ள 
மறக	�னறனர. அ�ன�ல��ன ச�க7	களயம, ம5ங	களயம, மடக.	களயம, 	ற	களயம, சம���	களயம 
அவர	ள வணஙக	�னறனர.

அவவ�கற '�வஹ தல அஸம�உ வஸஸ�ப�த'க�, ஜஹம�யய�க	ளம, அவர	ள1ன ம�ணவர	ள�ன 
மஃ�ஸ�7�க	ளம, அஷஅரயய�க	ளம மறக	�னறனர.

'�வஹ தல அஸம�உ வஸஸ�ப�த' எனற�ல, அல7�ஹவககரய தபயர	ள�	வம, பணப	ள�	வம, 

அல7�ஹவம அல7�ஹவக.ய த�ர(ஸல) அவர	ளம எவறகறச தச�ல7�த �ந��ர	கள� அகவ	கள, 

அபபடகய ஏறறகத	�ளவதம, அல7�ஹவம அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ளம எந�ப பணப	கள 
அல7�ஹவகக இரக	 மடய�த எனற மறத��ர	கள�, அவறகற அபபடகய மறபபதம�கம. அல7�ஹ 
இத சமமந�ம�	க கற�ய*ரபப�றக ஏறப, இந� மறபப அகமயம. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அவகனப 
கப�னற எதவகம இலக7, அவன��ன (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. (அஸஸbற�:11).

ம�னம�7�ல அல7�ஹவ*ன பணப	கள ந�5�	ரத�வர	ள ககறR�கக7 அறப*	ள��ன, அல7�ஹ 
இவர	ள1ன வ*.யத��ல கற	�ற�ன: 'ந�ம உமகம, இவவ�கற ஒர கட.த��ர.ம அனபப* கவதக��ம. 

இவர	ளகக மனனரம ப7 கட.த��னர ந�சசயம�	ச தசனற�ரக	�ற�ர	ள;. ந�ம உமம�த எக� வஹ ய�	 
அற�வ*தக��கம� அக�, இவர	ளகக ஓ��க 	�ணப*பப�ற	�	 (உமகம அனபப*கன�ம);. ஆன�ல இவர	கள�, 

'அரறஹம�ன' (அரள ம�க	வன) எனபக� ந�5�	ரக	�னறனர'. (அரறஃத:30).        



நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள, அல7�ஹகவ, அவன 'அரறஹம�ன' எனச தச�னனகப�த, ககறR�	ள 
அ�கன ந�5�	ரத�னர, அபகப�த ��ன இந� வசனம இறங	�யத. 

இபன ஜரர(றஹ�) இவர	ள கற�பப*ட	�ற�ர	ள: 'இந� வ*.யம, ஹ[க�ப*யய�வ*ல நக.தபறறத, 

'ப*ஸம�ல7�ஹ�ர5ஹம�ன1ரறஹ ம' எனற உ.னபடகக	 எழ��யவர கற�பப*டடரபபக�ப ப�ரத� 
ககறR�	ள, 'அரறஹம�ன எனபத ய�ர? எனற எமககத த�ரய�த' எனற ந�5�	ரத�கப�த இவவசனம 
இறங	�யத'.                                         

இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள1ன வH�ய�	 வரம தசய��கய, இபன ஜரர(றஹ�) அவர	ள ப��ந��ரக	�ற�ர	ள: 

'நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள சஜb��ல ப*5�ரத��ககமகப�த, 'ய� றஹம�ன, ய� றஹ ம' எனக கற�ன�ர	ள. 

இ�கனச தசவ*யறற மஷரகக	ள, 'இவர ஒரவகனத மடடம��ன அகHபப��	ச தச�ல7�கத	�ணட, 

இ5ணடகபக5 அகHக	�ற�க5!' எனக கற�ன�ர	ள. அபகப�த அல7�ஹ ப*னவரம வசனதக� அரள1ன�ன: 

'ந ங	ள (அவகன), அல7�ஹ எனற அகHயங	ள; அல7த அர5ஹம�ன எனறகHயங	ள; எபதபயக5க 
த	�ணட அவகன ந ங	ள அகHத��லம, அவனகக(ப ப7) அH	�ய ��ரந�மங	ள இரக	�னறன'. 

(அலஇஸற�:110).

அல7�ஹ சறதல பர	�ன1ல கறமகப�த: 'இனனம அர5ஹம�னகக ந ங	ள ஸஜ��ச தசயயங	ள' எனற 
அவர	ளககக கறபபட.�ல, 'அர5ஹம�ன எனபவன ய�ர? எனற' (அவர	ள க	ட	�ற�ர	ள). (அலபர	�ன:60).

இவர	ள��ன அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம பணப	களயம ந�5�	ரபப��ல, ஜஹம�யய�க	ளககம 
அஷஅரயய�க	ளககம மந��யவர	ள. த	ட. ஸ7ப	ளம ம�	க த	ட. 	7ப	ளம இவர	கள!. அல7�ஹ 
கற	�ற�ன: 'ஆ	கவ ந ங	ள எனகனயனற�, அவகனயம அவன சந���ய�க5யம (உங	களப) 

ப�த	�பபவர	ள�	 எடததக த	�ளவ ர	ள�?, அவர	கள� உங	ளககப பக	வர	ள�	 இரக	�ற�ர	ள; 

அக	�5மக	�5ர	ள (இவவ�ற) ம�றற�க த	�ண.த ம�	வம த	ட.��கம'. (அல	ஹப:50).

றஸbலம�ர	ளம அவர	களப ப*னபறற�யவர	ளம, கற�பப�	 நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ளம, அவர	ள1ன 
	ணண*யததககரய க��Hர	ளம, அவர	களத தயகமய.ன ப*னபறற�ய நல7வர	ளம அல7�ஹகவ, 

அவன எவவ�ற அவகனப பறற� வரண*ததளள�கன� அவவ�கற வரண*பபர. அக�கப�ல அவன எந�ப 
பணப	ள �னக	�லக7 என ந�5�	ரத��கன�, அந�ப பணப	ள அவனக	�லக7 என ந�5�	ரபபர. அதக��ட 
இந�ப கப�கககக, ய�ர ம�றபட	�ற�ர	கள� அவர	களயம ந�5�	ரபபர.

அல7�ஹவ*ன பணப	களப பறற�ச தச�லலம, நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள1ன ஹ� ஸ[கக ஒர மன1�ன 
பயநத பயநத வ*ளக	ம தச�னனக�ப ப�ரத� இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள, அமமன1�க5க 	ணடததப 
ப*னவரம�ற கற�ன�ர	ள:

'இவர	ள ஏன இவவ�ற பயபபட	�ற�ர	ள?, த�ள1வ�ன சட. ��ட.ங	களச தச�லலம (மஹ	ம�ன) 

இ.ங	ள1ல, வ*க5வ�	ச தசனற வ*ட	�ற�ர	ள. த�ள1வ*ல7�மல இரககம (ம�R�ப*ஹ�த) இ.ங	ள1ல, 

அளவக	��	ம வ*ளக	மதச�ல7� �ங	கள அH�ததக த	�ள	�ற�ர	ள'.          

இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள1ன, சகபய*ல இரந� ச�7 தப�தமக	களப பறற�த��ன, இபன அபப�ஸ(5H�) 
அவர	ள இவவ�ற கற�ன�ர	ள. ஏதனன1ல அவர	ள, அல7�ஹவ*ன பணப	களப பறற�ச தச�ல7பபட.�ல, 

ஒரவக	ய�ன அசச உணரவ த	�ண.வர	ள�	, அவறகற ந�5�	ரபபவர	ள கப�ல அபபடகய 
வ*டடவ*டவ�ர	ள. இவர	ள, அல7�ஹ இவவசனத��ல கற�பப*டம மக	களபகப�னற தசயலபட.�ர	ள. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'என1னம எவர	ளக.ய உளளங	ள1ல வH�க	ட இரக	�றக�� அவர	ள, கHபபதக� 
ஏறபடததவ�ற	�	, ம�R�ப*ஹ�ன வசனங	ள1ன வ*ளக	தக�த க�ட அ�கனப ப*னபறற	�னறனர'. 

(ஆலஇமற�ன:7).

அ��வத இகவகப�னற மஹ	ம�ன வசனங	கள வ*டடவ*டட, ம�R�ப*ஹ�ன வசனஙனங	ள1ல 	வனம 
தசலததவ�ர	ள. இவர	ள இகற கவ�த��ல ச�7க� ஏறற, மறறம ச�7க� ந�5�	ரத�வர	ள கப�னற�கம.

அல7�ஹவ*ன பணப	ள சமமந�ம�	 வந��ரககம அகனதத வசனங	ளம, ஹ� ஸ	ளம, 

மஹ	ம�னகவய�	க த	�ளளபபட	�னறன. மஸ7�ம	ள அவறகறப படக	�ற�ர	ள. அவறற�ன 
	ரததக	களப பரநதத	�ள	�ற�ர	ள, அவறற�ல எ�கனயம அவர	ள ந�5�	ரக	வ*லக7.

வ	Pஃ எனற அற�ஞர அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'அஃமஷ, சபய�ன பப�ன! ம�கப கபரம 
அ!�ஞரகரளகயலல�ம ந�ம சநத�தத�ரகக�ப!�ம, அவரகள ய�ரம அலல�ஹவ�ன பணபகரளச 
கச�லலம ஹத�ஸகரள ந���கரததத�லரல'.



'5ஹம�ன' எனற அல7�ஹவ*ன பணகப ந�5�	ரதத, அவனக.ய தபயர	ள1ல ம�றறம தசய�, ககறR� 
மஷரகக	ள1ன வH�கயப ப*னபறறம ஜஹம�யய�, மஃ�ஸ�7�, அஷஅரயய�க	ள�ன ப*தஅதவ���	ள��ன 
இவறகற ந�5�	ரக	�னறனர. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அல7�ஹவகக அH	�ய ��ரந�மங	ள இரக	�னறன, அவறகறக த	�ணட ந ங	ள 
அவகனப ப*5�ரத��யங	ள. அவனக.ய ��ரந�மங	களத �வற�	ப பயனபடததகவ�ர	களப (பறக 
	ண*தத) வ*டடவ*டங	ள - அவர	ளக.ய தசயல	ளக	�	 அவர	ள, (�க	) க7� த	�டக	பபடவ�ர	ள'. 

(அலஅஃற�ப:180).

அல7�ஹகவ, �னகக ம�	 அH	�ய ��ரந�மங	ள இரக	�னறன எனவம, அவறகறக த	�ணட �னகன 
அகHககம�ற கற�ய*ரககமகப�த, இவர	ள 	ரதவக�பகப�னற, 'அவகன அவனகக தபயர சட.வ*லக7, 

அந�ப தபயர	ள1ன 	ரததக	கள வ*ளங	மடய�த எனற�ல, எவவ�ற அவகன அகHபபத?!. 

இவவ�ற அல7�ஹவ*ன தபயர	கள ந�5�	ரபபவர	ள, அல7த அவறறகக கவற 	ரததக	களக 
த	�டபபவர	ள, இவர	ளகக அல7�ஹ கவ�கனகயயம �ண.கனகயயம கவத��ரபப��	 
வ�க	ள1க	�ற�ன.

அக�கப�னற இவவ�ற�னவர	கள ந�5�	ரபப�ளர	ள எனவம வரண*க	�ற�ன: 'இவர	கள� அர5ஹம�ன; 

(அரள ம�க	வன) எனபக� ந�5�	ரக	�னறனர'. (அரறஃத:30).

இ�ன�ல��ன ஜஹம�யய�க	கள, அ��	ம�ன அஹ லஸஸ[னன� உ7ம�க	ள, 	�ப*	ள எனக கற	�னறனர. 

இம�ம 7�7	�ய*(றஹ�) அவர	ளம அவர	ளகக மனப, இம�ம �பற�ன1(றஹ�) அவர	ளம இந�ச 
தசய��கயக கற�பப*ட	�னறனர.

அலல�ஹவ�ன கபயரகரள கணண�யபபடததவத அவச�யம�கம.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அல7�ஹவகக அH	�ய ��ர ந�மங	ள இரக	�னறன. அவறகறக த	�ணட ந ங	ள 
அவகனப ப*5�ரத��யங	ள. அவனக.ய ��ர ந�மங	களத �வற�	ப பயனபடததகவ�ர	களப 
(பறக	ண*தத) வ*டடவ*டங	ள - அவர	ளக.ய தசயல	ளக	�	 அவர	ள (�க	) க7� த	�டக	ப 
படவ�ர	ள'. (அலஅஃற�ப:180).

கவகற�ர.த��ல அல7�ஹ கறமகப�த: 'அல7�ஹ - அவகனத �வ*5 வணக	த��றகரய ந�யன 
கவற�லக7, அவனகக அH	�ய ��ரந�மங	ள இரக	�னறன'. (��ஹ�:8).

இவவசனங	ள1ன ம7ம அல7�ஹ கறம தசய��: அவனக.ய தபயர	ள ம�	 ம�	 ம�	 அH	�னகவ, 

அவறகற வ*. உ7	�ல கவற எந�ப தபயர	ளம அH	�னகவயல7, கமலம அகவ ப5ணததவம�ன 
	ரததக	களயம அற�வ*க	க கடயனவ�கம.

அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, அவன�ல கவக	பபட.கவய�கம. எனகவ அவனம அவனக.ய த�ர (ஸல) 

அவர	ளம தச�ல7��, கவற தபயர	களக த	�ணட அவகன அகHபபத க.�த.

அல7�ஹவ*ன கறற�	�ய: 'அவறகறக த	�ணட ந ங	ள அவகனப ப*5�ரத��யங	ள'. (அலஅஃற�ப:180).

இ�ன 	ரதத: அவறகறகத	�ணட அவன1.ம ந ங	ள க	ளங	ள. அவறற�ன ம7ம ந ங	ள அவன1.ம 
தநரஙகங	ள எனப��கம.

உ��5ணம�	: 'ய� அல7�ஹ எனத ப�வங	கள ந  மனன1பப�ய�	!, எனகக ந  அரளபரவ�ய�	!, ந�சசயம�	 
ந  ப�வங	கள மனன1பபவன�	வம, ம�	வம இ5க	மளளவன�	வம இரக	�ற�ய' எனற க	டபக�பகப�7!.

அல7�ஹவ*ன தபயர	ள ம�	 ம�	 அ��	ம�	கவ உளளன. அவறகற எணணகவ�, மடட.கவ� மடய�த. 

அவறற�ல ச�7க� அல7�ஹ, மகறதத கவத��ரக	�ற�ன. அவவ�ற மகறதத கவத��ரபபவறகற ம�	 
தநரக	ம�ன ம7கக	� அல7த அவனக.ய த�க5� அற�ய ம�ட.�ர	ள. 

நப*யவர	ள தச�னன�ர	ள: 'அல7�ஹகவ!, ந கய உனகக கவததகத	�ண., அல7த ந  உனனக.ய 
கவ�த��ல கற�ய*ரக	�னற, அல7த உனனக.ய பக.பப	ள1ல ய�ரககம ந  தச�ல7�கத	�டத�, அல7த 
ந  உனன1.த��ல மகறதத கவததகத	�ண. உனனக.ய அகனததப தபயர	களக த	�ணடம ந�ன 
உனன1.ம கவணட	�கறன'. (ப	�ர).

இம�ம இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'அல7�ஹவ*ன தபயர	ள இஙக மனற வ*�ம�	ப 
ப*ரக	பபட	�னறன: ஒனற: அவன �னத தபயர	கள, ��ன வ*ரமப*ய ம7ககம�ர	ளகக	� அல7த கவற 



ய�ரகககம� 	றறக த	�டத��ரபப�ன. ஆன�லம �னத கவ�த��ல அவறகறக கற�ய*ரக	 ம�ட.�ன.

இ5ண.�வத: �னத கவ�த��ல அகவ	களக கற�பப*ட.க��ட, �னனக.ய அடய�ர	ளககம 	றறக 
த	�டத��ரபப�ன. 

மனற�வத: அகவ	களத �னன1.த��க7 மகறதத கவத��ரபப�ன, பக.பப	ள1ல ய�ரககம அகவ 
த�ரந��ரக	�த'.     

'அவனக.ய ��ரந�மங	களத �வற�	ப பயனபடததகவ�ர	களப (பறக	ண*தத) வ*டட வ*டங	ள'. 

(அலஅஃற�ப:180). எனப�ன 	ரதத: அவர	களப பறக	ண*யங	ள. வ*டடவ*டங	ள. அவர	ள கறவக�ச 
தசவ*யற�� ர	ள. ஏதனன1ல அல7�ஹ அவர	ள1ன ந�5�	ரபபககக க7� த	�டபப�ன எனப��கம.

'அவனக.ய ��ரந�மங	களத �வற�	ப பயனபடததகவ�ர' எனற�ல, அவறற�ன உணகமய�ன 
	ரததக	கள வ*டடவ*டட, கவற 	ரததக	களக த	�டபப��கம.

அலல�ஹவ�ன கபயரகரள, தவ!�கப பயனபடததவத�ன வரககள

1- அந�ப தபயர	களச ச�க7	ளககச சடட�ல. 'இ7�ஹ' எனப��7�ரநத, '7�த' எனப தபயர 
கவக	பபட.க�யம, 'அஸஸ' எனப��7�ரநத, 'உஸஸ�' எனப தபயர சட.பபட.க�யம இ�றக 
உ��5ணம�	க கற�பப*.7�ம.

2- அல7�ஹவககத �க��ய*ல7�� தபயர	கள அவனககச சட.ல, 	�ற�ஸ�வர	ள அவகனத �நக� என 
அகHபபக� இ�றக உ��5ணம�	க கற7�ம.

3- ம�	 கம�சம�ன, அல7�ஹவகக இரக	மடய�� பணப	களகத	�ணட அவகன வரண*பபத, ய�ர	ள 
அல7�ஹகவ வறகமய�னவன எனவம, அவன வ�னங	களயம பம�கயயம பக.ததவ*டட சன1க	�Hகம 
ஓயவ தபறற�ன எனவம, அல7�ஹவ*ன க	, தப�த�பபடடளளத எனவம வரண*பபக� இ�றக 
உ��5ணம�க கற7�ம.

4- அல7�ஹவ*ன அH	�ய ��ரந�மங	கள அவறறககரய, உணகமய�ன 	ரததக	களக த	�டக	�மல, 

கவற 	ரததக	ள த	�டபபதம, அவறற�ல உணகமய�ன �னகம	கள மறபபதம�கம. ஜஹம�யய�க	ளம, 

அவர	களப ப*னபறறபவர	ளம அல7�ஹவ*ன தபயர	கள தவறம தச�ற	ள எனவம, அகவ	ளககப 
பணப	கள�, 	ரததக	கள� 	�க.ய�த எனவம ந�5�	ரதத, 'ஸம�உ' எனம 'க	ட	க கடயவன' எனபக�யம, 

'பஸர' எனம 'ப�ரக	க கடயவன' எனபக�யம ந�5�	ரதத, அவனககக க	ளவ*கய� ப�ரகவகய� 	�க.ய�த 
என ந�5�	ரபபக� இ�றக உ��5ணம�	க கறமடயம.

ம�ரக	 ர��ய�	வம, பத�� ர��ய�கம க. ந�ம கந�க	�ன�ல, இத ம�	பதபரம ந�5�	ரபப�	 இரபபக�க 
	�ண7�ம. இத மஷர	Pன	ள1ன ந�5�	ரபகபவ*. கம�சம�ன��	 இரக	�றத. ஏதனன1ல அவர	ள, 

அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம பணப	களயம, �ங	ள1ன ச�க7	ளககக த	�டத��ர	ள. ஆன�ல 
இவர	கள�, அல7�ஹவ*ன பரப5ணத �னகமகய இல7�ம7�க	�, அவனக.ய தபயர	களயம 
பணப	களயம ந�5�	ரத�னர.

அல7�ஹவ*ன அH	�ய தபயர	களயம பணப	களயம அபபடகய ஏறறகத	�ளவதகப�ல, அகவ தச�லலம 
	ரததக	களயம, அபபடகய ஏறறக த	�ளவத 	ட.�யம�கம. அவறற�ல எவவ*�, 	ரதத ர��ய�ன 
மறறகம�, அல7த தச�ல ர��ய�ன ம�றறகம�, அல7த அவறறகக எ�கனயம ஒபப�க	கவ�, அல7த 
அகவ இபபடத��ன இரககம எனற வடவம தச�ல7கவ� க.�த. ஏதனன1ல அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'அவகனப கப�னற எந�ப தப�ரளம இலக7, அவன��ன (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. 

(அஷR[ற�:11).

அல7�ஹவ*ன தபயர	கள மறறவர	ளககச சட.�த, அபதபயர	களக 	ணண*யப படததவத 	ட.�யம. 

அ��ல��ன �வஹ த உற��பபடத�பபடம.

அபR[க5ஹ எனற ஸஹ�ப*யவர	ள, அபலஹ	ம (� ரபபள1பபவரன �நக�) என அகHக	பபட.�ர, அ�றக 
நப*யவர	ள: 'அல7�ஹ��ன � ரபபள1பபவன, அவன1.த��ல��ன � ரபப	தளல7�ம ம�ளம' எனக கற�யகப�த, 

அந� ஸஹ�ப*யவர	ள: எனத கட.த��னர ஏ��வத��ர வ*.யத��ல 	ரதத கவறப�ட பட.�ல எனன1.ம 
��ன வரவ�ர	ள, அவர	ளகக மத��ய*ல ந�ன � ரபபள1த��ல, இ5ணட �5பப�ரம அந�த � ரபகபப 
தப�ரந��க த	�ளவர. (அ�ன�ல ��ன எனகக இந�ப தபயர வந�த) எனற கற�ன�ர. அபகப�த நப*யவர	ள: 

'நல7த��ர வ*.யம�சகச!' எனற தச�ல7�வ*டட, 'உனத ப*ளகள	ள1ன தபயத5னன' எனக க	ட	, அந� 



ஸஹ�ப*: R[க5ஹ, மஸ7�ம, அபதல7�ஹ எனற�ர. அபகப�த நப*யவர	ள: 'அவர	ள1ல தபரயவர ய�ர'? 

எனகக	ட.�ர	ள. R[க5ஹ எனற அவர ப��ல கற�ன�ர. அபகப�த நப*யவர	ள: 'அபபடய�ன�ல ந  
அபR[க5ஹ (R[க5ஹ�ன �நக�) எனற கற� அவரககப தபயர ம�றற�ன�ர	ள'. (அப��வத).

அல7�ஹவ*ன தபயர	ள 	ணண*யபபடத�பப. கவணடம எனப�ற	�	கவ நப*யவர	ள, அந� 
ஸஹ�ப*யக.ய அகHபபப தபயக5 ம�றற�ன�ர	ள. ஏதனன1ல தப�தவ�	 அல7�ஹ��ன � ரபப�ளன�	 
இரக	�ற�ன. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'கமலம, அல7�ஹகவ � ரபபள1பபவன;, அவன � ரபகப ம�றறபவன 
எவனம�லக7'. (அரறஃத:41).

அவன��ன உ7	�லம மறகமய*லம � ரபப�ளன. உ7	�ல, பக.பப	ளக	�க.ய*ல, நப*ம�ர	ளகக வஹ  
அற�வ*பப�ன ம7ம � ரபபள1க	�ற�ன. மறகமய*ல, அவர	ள த	�ணடரந� 	ரதத ம5ணப�ட	ளகக, 

அவனக.ய அற�கவக த	�ணட � ரபபள1க	�ற�ன.

அல7�ஹவ*ன தபயர	ளகக 	ணண*யம த	�டககம வக		ள1ல உளளத��ன, ஒர எஜம�ன �னத 
அடகமகக 'அடகம' எனற தச�லக7ப பயனபடத��மல இரபபத.

நப*யவர	ள தச�னன�ர	ள: 'ந ங	ள ய�ரம, 'உங	ள எஜம�னகக உணவடடவ*ட', அல7த 'உனத 
எஜம�கனக கள1பப�டட வ*ட', எனக கற�� ர	ள. ம�ற�	 எனத �க7வர, எனககப தப�றபப�னவர எனகற 
கறங	ள. அக�கப�ல, 'எனத அடகம', 'அடகமப தபண' எனற ந ங	ள கற�� ர	ள. ம�ற�	 எனத கபயன, 

எனத ச�றவன, எனத ச�றம� எனகற ந ங	ள கறங	ள'. (ப	�ர).

இகணகவத�7�ன ச�யல க. இரக	கக.�த எனப�ற	�	, அ�ன பக	ம�	க த	�ணட தசல7க 
கடயகவ	ள அகனதக� வ*டடம, நப*யவர	ள �க. தசய��ர	ள. அகவ	ள1ல உளளகவ��ன,   '!பபக' 
(உனத எஜம�ன), 'அபத�' (எனத அடகம) எனற வ�ரதக�	ள�கம. இகவ	களப ப�வ*பபக� வ*டடம �க. 
தசய��ர	ள.

அதக��ட '!பப' எனபத அல7�ஹவ*ன ��ரந�மங	ள1ல உளளத எனபதம கற�பப*.த�க	த.

அல7�ஹவ*ன தபயர	களக 	ணண*யபபடததவ��ல உளளத��ன, அவனக.ய தபயர தச�ல7�க 
க	ட	பபடமகப�த, அக�க த	�டதத வ*டவத.

நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	ள தச�னன��	 இபன உமர(5H�) அவர	ள அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'ய�ர 
அல7�ஹகவக த	�ணட உ�வ* க�ட	�ற�க5�, அவரகக ந ங	ள உ�வ*தசயயங	ள. கமலம ய�ர 
அல7�ஹகவக த	�ணட உங	ள1.ம க	ட	�ற�க5�, அவரககம ந ங	ள த	�டங	ள'. (அப��வத, இபன 
ஹ�பப�ன).

ஏதனன1ல அல7�ஹகவக த	�ணட உ�வ*க�டயம ய�ர உ�வ* தசயயவ*லக7கய�,  அவர அல7�ஹவ*ன 
தபயக5 	ணண*யபபடத�வ*லக7 எனபக� அத கற�ககம. அவரககக த	�டககமகப�த, அல7�ஹவ*ன 
தபயக5, த	�டத�வர 	ணண*யபபடத��ன�ர எனபக� அத கற�ககம.

அல7�ஹவ*ன தபயக5க 	ணண*யபபடததவ��ல உளளத��ன, அல7�ஹவ*.ம க	டகமகப�த 
சவரக	தக�க க	டபத.

நப*யவர	ள தச�னன��	 ஜ�ப*ர(5H�) அவர	ள அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'அல7�ஹவ*.ம கந5டய�	, சவரக	தக�த 
�வ*5 கவதறதவம க	ட	பப.�த'. (அப��வத).

அ��வத அல7�ஹவ*.ம க	டகமகப�த, எமத வ�ழவ*ன கற�கக	�ளம, ம�	 உயரந� ந�ட.மம�	�ய 
சவரக	தக�த��ன க	ட	கவணடம, அல7த அ�றக இடடசதச�லலம ப�க�	களயம ந�ம க	ட	7�ம.

அல7�ஹவ*ன தபயர	ளககக த	�டககம 	ணண*யத��ல உளளத��ன, அவறகறக த	�ணட அ��	ம�	 
சத��யம தசயய�மல இரபப��கம.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'உங	ள சத��யங	கள (மற�ததவ*.�மல) கபண*க	�ததக த	�ளளங	ள'. 

(அலம�இ��:89).

இபன அபப�ஸ(5H�) அவர	ள, இந� வசனததகக வ*ளக	ம தச�லலமகப�த: 'ந ங	ள சத��யம தசயய�� ர	ள' 

எனற தச�ல7 அல7�ஹ வ*ரமப	�ற�ன. ஏதனன1ல அ��	ம�	 சத��யம தசயவத அல7�ஹகவ 
இ7கவ�	க 	ண*பப*டம அளவககக த	�ணட தசலவக��ட, அவனககளள 	ணண*யதக�யம 
இHக	சதசயதவ*டம. இத �வஹ ��ன ப5ணததவதக� இல7�மல தசயயம ஒர வ*.யம�கம'.



ஸலம�ன ப�ரஸ�(5H�) அவர	ள, நப*	ள ந�ய	ம (ஸல) அவர	ள தச�னன��	 அற�வ*க	�ற�ர	ள: 'மனற 
மன1�ர	ள.ன அல7�ஹ (மறகமய*ல) கபசகவ�, அவர	ள1ன ப�வங	கள மனன1க	கவ� ம�ட.�ன. கமலம 
அவர	ளககக 	டகமய�ன கவ�கனயம உணட. அவர	ள��ன: 'வயத ம��ரந� ப*னபம வ*பசச�5ம 
தசய�வர', 'தபரகமயடககம ஏகH', 'அல7�ஹவ*ன ம�த சத��யம தசயவக� வ*ய�ப�5ம�க	�க த	�ண.வர', 

வ�ஙகமகப�தம, வ*றகமகப�தம அவர, சத��யம தசயத��ன வ�ஙகவ�ர, வ*றப�ர'. (�பற�ன1).

இ��7�ரநத வ*ளஙகம வ*.யம: அ��	ம�	ச சத��யம தசயவ�றகளள எசசரகக	. ஏதனன1ல அ��	ம�	ச 
சத��யம தசயவத, அல7�ஹகவ ச�றகமபபடததம ஒர தசயலம, அவனக.ய தபயர	கள 
	ணண*யபபடத��� ஒர ந�க7யம�கம.

அலல�ஹவ�ன கபயரகள, பணபகள வ�4யதத�ல அஹலஸஸQன,� வலஜம�அதத�,ரன ந�ரலபப�ட

அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள வ*.யத��ல அஹலஸஸ[னன� அலஜம�ஆ - தவறற� தபறற கட.ம - 

இவர	ள1ன ந�க7பப�ட, அல7�ஹவ*ன தபயர	ளம பணப	ளம அலகரஆன1லம ஹ� ஸ�லம எபபட 
வந�னகவ�, அகவ	கள அபபடகய ஏறறகத	�ளவக��ட, அகவ த�ரவ*ககம 	ரததக	களயம அபபடகய 
ஏறறகத	�ளளல. அதக��ட அகவ	ள தச�லலம தவள1பபக.ய�ன 	ரததக	களகய அகவ	ளககக 
த	�டத�ல.   

இவவ�ற ஏறறக த	�ளவ��ல, அல7�ஹகவ அவனக.ய பக.பப	ளகக ஒபப�க	�ய��	 ந�கனபபத, 

பத��ச�7�த�னமல7. ஏதனன1ல பக.த�வன1ன பணப	ள அவனகக	 கற�பப�னகவய�	வம, 

தச�ந�ம�னகவய�	வம, அவனக.ய 	ணண*யததகக ஏறறவ�றம இரக	�னறன. பக.பப*னங	ள1ன 
பணப	ள, அகவ	ளககத �க��ய�ன அகமபப*லம, அகவ	ளககக கற�பப�னகவய�	வம இரக	�னறன. 

இவவ*5ணட பணப	ளககம இக.ய*ல ஒபபக	�க.ய�த. அக�கப�ல அல7�ஹவ*ன அகமபபககம, 

பக.பப	ள1ன அகமபப	ளககம ஒபபக 	�க.ய�த.

இந� வ*.யத��ல அஹலஸஸ[னன�க	ள1ன த	�ளக	, ச�7 ஆக5�க	�யம�ன, ஆண*த�5ம�ன, 

ஆ��5பரவம�ன அடபபக.	ள1ன ம�தம, சPரய வ*��	ள1ன ம�தம அகமக	பபடடரக	�றத. 

அரவ: மதல�வத: அல7�ஹவ*ன தபயர	ளம பணப	ளம, அவனகக	 அவன கவததக 
த	�ண.கவய�கம. அ��வத, எந�ப தபயர	களயம பணப	களயம அல7�ஹவம, அல7�ஹவக.ய 
த�ரம, அல7�ஹவகக இரபப��	ச தச�னன�ர	கள�, அகவ	களத �வ*5, கவற எந�ப தபயர	களயம 
அவர	ள, அல7�ஹவ*ன தபயர	ள�	 ஏறறக த	�ளளம�ட.�ர	ள. அவர	ள1ன ச�ந�கன	ள1லம, 

பத��	ள1லம, உரவ�கம தபயர	களதயல7�ம அவர	ள, அல7�ஹவககச சட.ம�ட.�ர	ள. அக�கப�ல, 

அல7�ஹவம அல7�ஹவக.ய த�ரம, அல7�ஹவகக இரக	 மடய�� வ*.யங	ள என எகவ	கள 
ந�5�	ரத��ர	கள�, அகவ	களத��ன இவர	ளம ந�5�	ரபப�ர	ள. ம�ற�	 அவர	ள1ன ச�ந�கன	ள1ல படம 
வ*.யங	களதயல7�ம அவர	ள ந�5�	ரக	 ம�ட.�ர	ள.

அல7�ஹவக.ய வ*.யத��ல, ஒனகற உற��ப படததவ��லம, ந�5�	ரபப��லம, அலகரஆகனயம, 

ஹ� கஸயம அவர	ள ��ண.ம�ட.�ர	ள.

அலகரஆன1லம, ஹ� ஸ�லம எகவ, வ*பரக	பப.�மல வந�னகவ� அவனக.ய உரவம, அவன இறஙகம 
மகற  கப�னறகவ	ள - அகவ	ள1ல எந�க 	ரததம தச�ல7ம�ட.�ர	ள . ஏதனன1ல அல7�ஹகவ� 
அல7�ஹவக.ய த�க5� அவறற�ல எந� வ*பரபபம தசயயவ*லக7 எனப��7�கம.

இ�ண4�வத: அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள சமமந�ம�	, அல7�ஹகவ�, அல7�ஹவ*ன த�ர (ஸல) 

அவர	ள கற�யக��, ய�ரககம வ*ளங	�� வ*ட	க�கய�, அல7த மந��5கம� அல7. ம�ற�	 ஒரவர 
	க�ககமகப�த எபபட அவரக.ய எணணம அற�யபபட	�றக��, அவவ�ற��ன இந� வசனங	ளககம 
	ரததக	ள இரக	�னறன. ஏதனன1ல அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள மஹ	ம�ன (	ரததக	கள 
வ*ளங	�கத	�ளள மடயம�ன) வசனங	ள�	 இரக	�னறன.

அஹலஸஸ[னன�க	ள, அபதபயர	ள1ன 	ரததக	களயம, பணப	ள1ன 	ரததக	களயம, 

அவறற�லளளவ�கற தச�லவ�ர	ள. ஏதனன1ல அகவ	ள, அலகரஆன1லம, ஹ� ஸ	ள1லம 
தச�ல7பபடடரக	�னறன. அல7�ஹ, அலகரஆகன ஆயவ தசயயம�றம, நனற�	 வ*ளஙகம�றம 
கற	�ற�ன. எனகவ, இகவ	கள வ*ளங	மடய�த எனற தச�னன�ல, அல7�ஹ இகவ	கள ஆயவ 
தசயயம�ற கற�ய��ல எனன அரத�ம இரக	�றத.



எனகவ அல7�ஹவக.ய பணப	ள1ன 	ரததக	ள த�ரந�கவ	கள!. ஆன�லம, எபபட எனற அவறற�ன 
அகமபபக	ள��ன த�ரய��கவய�	வம அற�வ*க	பப.��கவய�	வம உளளன. அல7�ஹகவத �வ*5 
கவற ய�ரககம அத த�ரய�த. 

அ�ன�ல��ன, இம�ம ம�7�க(றஹ�) அவர	ள1.ம: 'அரறஹம�ன, அரR�ன ம�த அகமந��ன'. (��ஹ�:5).

எனற வசனத��ல, இவவ�ற க	ளவ* க	ட	பபட.த: 'எபபட அவன அரR�ல அகமந��ன?', அபகப�த, இம�ம 
ம�7�க(றஹ�) அவர	ள: 'அகம�ல' எனபத த�ரந� வ*.யம. ஆன�ல அத எபபட எனபத��ன த�ரய�� 
வ*.யம. ஆன�லம அ�கன ஈம�னத	�ளவத 	.கம. அத எபபடதயனக க	ளவ*க	டபத ப*தஅத' எனப 
ப��7ள1த��ர	ள. 

இம�ம ம�7�க(றஹ�) அவர	ள, 'அல7�ஹவ*ன அகமவ' பறற�ச தச�னன இந� வ*.யம, தப�தவ�	 அகனதத 
அல7�ஹவ*ன பணப	ளககம உரய வ*��ய�கம. இத��ன, அஹலஸஸ[னன� அலஜம�அத��னரன 
உற��ய�ன த	�ளக	யய�கம. எனகவ, ய�ர இ�றக ம�றறம�	, ஸ7ப	ள அல7�ஹவ*ன பணப	ள1ல, 

அறகவ 	ரததச தச�ல7வ*லக7 எனற கற	�ற�க5� அவர, அந� ஸ7ப	ள ம�த தப�யயக5தத வ*ட.�ர. 

ஏதனன1ல அவர	ள1ன 	ரததக	ள, இந�ப தப�யயன1ன 	ரததகக ம�றறம�கவ உளளன.

மன!�வத: ஸ7ப	ள, அல7�ஹவ*ன பணப	கள உற��பபடததமகப�த, அகவ	ளகக எவவ*� 
உ��5ணமம 	�ட.ம�ட.�ர	ள. பக.பப*னங	ள1ன பணப	கள�ட, பக.பப�ளன1ன பணப	கள ஒபப*. 
ம�ட.�ர	ள. ஏதனன1ல, அல7�ஹகவப கப�னற எதவகமய*லக7. அவனகக ந�	ர, தப�ரத�ம, கநரப�ட 
எதவகம பக.பப*னங	ள1ல இலக7. அல7�ஹவ*ன பணப	ளகக, பக.பப*னங	ள1ன பணப	கள 
உ��5ணம 	�டடன�ல, அல7�ஹவக.ய பணப	ள1ன அகமபகப, அற�ந�க�ப கப�னற வ���ட.ம�	 அத 
ம�ற�வ*டம. அவனக.ய அகமபப, க��றறம எபபட எனற எமககத த�ரய�க��, அக�கப�னற��ன, 

அவனக.ய பணப	ள1ன அகமபப, எபபட எனற எமககத த�ரய�த. அவன1ன பணப	ள1ன அகமபப எபபட 
எனற த�ரந��ல, அவனக.ய அகமபகபகய (க��றறதக�கய) ந�ம, த�ரந�வர	ள�கவ�ம. அல7�ஹவ*ன 
க��றறதக� அவகனத �வ*5 கவற ய�ரகககம த�ரய�த. அல7�ஹவ*ன பணப	ள த��.ரப�ன கபசச, 

அவனக.ய அகமபப, க��றறம த��.ரப�ன கபசச�ன ஒர பக��ய�கம. எபபட அவனக.ய க��றறம, 

அகமபப பக.பப	ள1ன அகமபப	களப கப�னற��	 இலக7கய�, அக� கப�ல, அவனக.ய பணப	ள 
பக.பப	ள1ன பணப	களபகப�னற 	�க.ய�த. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அவகனப கப�னற எபதப�ரளம 
இலக7. அவன��ன, (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. (அஷRbற�:11).

அ��வத, அவனக.ய அகமபப*க7�, அவனக.ய பணப	ள1க7�, அவனக.ய தசயறப�ட	ள1க7� 
அவகனப கப�னற ய�ரகமய*லக7.

அல7�ஹ, அவகன எபபட வரண*த��கன�, அபபடகய ந�ம அவகன வரண*பபத 	.கமய�கம. ஏதனனற�ல, 

அல7�ஹகவத �வ*5, அவகன ம�	 அற�ந�வன ய�ரகமய*லக7.

அல7�ஹ க	ட	�ற�ன: 'உங	ளகக நனற�	த த�ரயம�? (அவகனப பறற�), அல7த அல7�ஹவக	�?'. 

(அலப	ற�:140).

அவன, அவகனப பறற�யம, மறறவர	களப பறற�யம, ம�	 ம�	 அற�ந�வன. அக�கப�ல நப*யவர	ள, அவகனப 
பறற� எனன தச�னன�ர	கள�, அவறகற ந�ம அபபடகய ஈம�னத	�ளவத 	.கமய�கம. ஏதனன1ல, 

அல7�ஹவககப ப*றக, அல7�ஹகவப பறற� ம�	 அற�ந�வர நப*யவர	ள ��ன. அல7�ஹ நப*யவர	ள 
சமமந�ம�	: 'அவர, �ம இசகசபபட (எக�யம) கபசவ��லக7. அத (கபசவத), அவரகக வஹ  ம7ம 
அற�வ*க	ப பட.க�யனற� கவற�லக7'. (அநநஜம:3-4).

எனகவ ஒவதவ�ர மஸ7�மம, அல7�ஹவம, அல7�ஹவக.ய த�ரம, அல7�ஹகவப பறற� எபபட 
வரண*ததளள�ர	கள� அவறகற, அபபடகய ஈம�ன த	�ளவதம, பக.பப	ள1ன பணப	ளகக, 

அல7�ஹவக.ய பணப	கள ஒபப*.�மல இரபபதம 	.கமய�கம.

ய�ர �னகன, அல7�ஹகவ வ*.வம, அல7�ஹவக.ய த�க5 வ*.வம மறபடத��, அல7�ஹவ*ன ம�க� 
அ.ரநக�ற மயல	�ற�க5� அவர��ன, அல7�ஹ �னகக இரபப��	 உற��பபடத��ய, அல7�ஹவ*ன த�ர 
அல7�ஹவகக இரபப��	 உற��பபடத��ய, அவனக.ய பணப	கள ந�5�	ரபப�ர. அவர தச�ல	�ற�ர: 'ந  
உனகனப பறற�யம, உனனக.ய த�ர உனகனப பறற�யம, வரண*த�கவ	ள தப�ரத�ம�ய*லக7!. 

அவறற�ல இனனய*னன ககறப�ட	ள இரக	�னறன!. எனகவ ந�ன, அவறற�ல ச�7க� ம�றற	�கறன, கவற 
ச�7க� இல7�ம7�க	�, அவறறககப ப��7�	 ந�ன ச�7க� உரவ�க	�ய*ரக	�கறன' என	�ற�ர. 'இந� 
வ*.யத��ற	�	, ந�ன உனத கவ�த��.கம�, உனத நப*ய*ன வH�ய*.கம� தசல7வ*லக7. ஏதனனற�ல, 



அவறற�ல ஒபபவகம	ள இரக	�னறன. அ�ன�ல ந�ன, தபக7�ஸப* கபசபவர	ள1.மம, (வH�த	ட.) 

ஜஹம�யய�க	ள1.மம, மஃ�ஸ�7�க	ள1.மம, அஷஅரயய�க	ள1.மம, ம�தர��யய�க	ள1.மம தசனற 
� ரபபத க�டய*ரக	�கறன'! எனற அவர கற	�ற�ர. இவர, எபபட அல7�ஹகவயம அல7�ஹவ*ன 
த�ரக.ய வH�கயயம ஈம�ன த	�ண. ஒர மஃம�ன�	 இரபப�ர?! அல7�ஹகவ 
	ணண*யபபடத��யவ5�	 இவர எபபட ம�றவ�5�?.

ந�னக�வத: அஹலஸஸ[னன� வலஜம�அத��னர, அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம, பணப	களயம, 

அல7�ஹவககத �க��ய�னவ�றம, பக.பப	ளகக அவகன ஒபப*.�மலம உற��பபடததவர. 

ககறப�ட	ள, மறறம அவனககத �க��ய*ல7�� வ*.யங	கள வ*டடம, அவகனத தயகமபபடததவர. 

இவவ�ற அவகனத தயகமபபடததவத, அவனக.ய தபயர	களகய�, பணப	ள1ன 	ரததக	களகய�, 

அல7த அ�ன தச�ற	களகய� வ ண�க	� வ*.�மலம, அகவ	ள1ன உணகமய�ன 	ரததக	கள 
ம�றற�வ*டட, ப*கHய�ன 	ரததக	களக த	�டக	�மலம ப�ரததகத	�ளவர!.

ஆ	கவ அஹலஸஸ[னன�க	ள1ன வH�, நடந�க7ய�ன வH�ய�கம. அல7�ஹகவத 
தயகமபபடதத	�கற�ம எனம தபயரல, அவனக.ய தபயர	களயம, பணப	களயம ந�5�	ரக	�மலம, 

அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம, பணப	களயம உற��பபடதத	�கற�ம எனம தபயரல, அவகனப 
பக.பப	ளகக ஒபப�க	�மலம இரபப�ர	ள.

ஐநத�வத: அஹலஸஸ[னன� வலஜம�அத��னர, அல7�ஹவ*ன பணப	கள உற��பபடததவ��லம, 

அவன1.ம இரக	மடய�� பணப	கள ந�5�	ரபப��லம, அலகரஆன1ன வH�மகறகயக க	ய�ள	�னறனர. 

அ��வத: ந�5�	ரபப��ல, சரக	ம�	வம (தம�த�ம�	வம), உற��பபடததவ��ல வ*ரவ�	வம இரத�ல. 

அல7�ஹ கறவக�பகப�ல: 'அவகனப கப�னற எபதப�ரளம இலக7. அவன��ன, (ய�வறகறயம) 

தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. (அஷRbற�:11).

இவவசனத��ல: 'அவகனப கப�னற எபதப�ரளம இலக7' எனற, தம�த�ம�	 ந�5�	ரததவ*டட, 'அவன��ன 
ய�வறகறயம தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன' எனற, �னத பணப	கள வ*ரவ�	 ந�க7ந�றதத	�ற�ன.

இந� வH�கயத��ன அஹலஸ ஸ[னன�க	ள 	க.பப*டபபர. அல7�ஹ, �னககக 	�க.ய�த எனற 
ந�5�	ரக	�னற பணப	ள எல7�கம, அ�றக ம�றறம�ன பணப	ள1ன ப5ணததவதக� ந�க7ந�றத�கவ!. 

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'உமமக.ய இகறவன, ஒரவரககம அந�ய�யம தசயயம�ட.�ன'. (அல	ஹப:49).

இவவசனத��ல: 'அந�ய�யம' எனம பணகப ந�5�	ரபபத, �னத மழகமய�ன ந ��கயயம கநரகமகயயம 
ந�க7ந�றத�கவ.

கவகற�ர.த��ல: 'அவகன ச�றதக	கம�, உறக	கம� பdடக	�த'. (அலப	ற�:255). 

�னத ந�க7ய�ன �னகமகயயம ந டத� வ�ழகவயம ந�க7ந�றத�, தக	ம என	�னற பணகப 
ந�5�	ரக	�ற�ன. எனகவ இவவ�ற�ன அடபபக.	கள கவததத��ன, அஹலஸஸ[னன� வலஜம�அத��னர 
சP5�ன த	�ளக	கய அகமத��ரக	�னறனர.

அலல�ஹவ�ன அ>க�ய கபயரகள, பணபகள வ�4யதத�ல, ஜஹம�யய�ககள மறறம அவரகளAன 
ம�ணவரகளAன பப�கக

அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள வ*.யத��ல அலகரஆனம, ஹ� ஸ	ளம தச�லவக�பகப�ல, 

அவனககத �க��ய�னதம, தப�ரத�ம�னதம�ன அகமபப*ல, அகவ	கள உற��பபடத�கவணடம. 

ஏதனனற�ல, இவவ*.யம அல7�ஹகவ ஈம�ன த	�ளளல எனம அடபபக.ய*லளள��கம. இத��ன, 

அஹலஸஸ[னன� வலஜம�அத��னரன த	�ளக	ய�கம.

ஆன�ல ஜஹம�யய�க	ளம, அவர	ள1ன ம�ணவர 	ள�ன மஃ�ஸ�7�க	ளம, அஷஅரயய�க	ளம இ�றக 
ம5ண�	கவ இரக	�னறனர. இவர	ள, அல7�ஹ �னக	�ரபப��	 உற��பபடத��ய தபயர	களயம, 

பணப	களயம ந�5�	ரக	�னறனர. அல7த அவறற�ல ச�7க� ஏறற, ச�7க� ந�5�	ரக	�னறனர. இவவ�ற�ன 
ஏறபககம, ந�5�	ரபபககம, அவர	ளகக அளவ க	�7�	 இரபபத, அவர	ள1ன கற	�ய ச�ந�கன, அல7த 
வH� த	ட. அவர	ள1ன அற�ஞர	ள��ன. 

கரஆகனயம, ஹ� கஸயம, ஆ��5ம�	 எடத�வர	ளககம, ப*ன�ங	�ய ச�ந�கன	களயம, 	H�வ�ன 
கய�சகன	களயம ஆ��5ம�	 எடத�வர	ளககம இக.ய*ல, த�ள1வ�ன தபரம கவறப�ட இரக	�றத.

அவர	ள1ல ஒரவன தச�ல	�ற�ன: 'எந� வசனங	தளல7�ம ஒபப, உவகம	களக 	�டட	�றக�� 



அகவ	ளகத	ல7�ம, ம�றறக 	ரதக�க த	�டதத வ*ட!. அல7த, அகவ	ளககக 	ரதக�ய*லக7 எனற 
தச�ல7�வ*ட'!!.        

இத��ன, கரஆன1லம, சனன�வ*லம அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள சமமந�ம�	 வந� வசனங	ள.ன, 

அவர	ள ந.நதத	�ளளம நக.மகற	ள. 

அல7�ஹவ*ன வசனங	ளகக இரககம மக	�யததவதக� வ*., இவர	ள1ன ச�ந�கன	ளககம, பத��ய*ல 
எழம, 	ரததக	ளககம இவர	ள மக	�யததவம த	�டதத, அவனக.ய ப5ணததவம ம�க	 
பணப	களயம, 	ணண*யததககரய வரண*பப	களயம ந�5�	ரக	�ற�ர	ள எனற�ல, இவர	கள ய�த5னற 
தச�லவத?!. 

இவர	களப பறற�, இம�ம இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'அல7�ஹ �னகனப பறற� 
வ*பரத� வ*பரபப	ளம, தசயல	ளம, தவள1பபக.ய�	ப ப�ரககமகப�த, வ ண�னதம, பக.பப	ளகக 
ஒபப�னதம, மறறப பக.பப	ள1ன பணப	களப கப�7வம�கம. அவன, அவகனப பறற�ய உணகமய�ன 
தசய��	களத த�ரவ*க	�மல வ*டடவ*டட, தவறம, த5ம�ன அக.ய�ளங	களத ��ன 	�டடய*ரக	�ற�கன 
�வ*5, த�ள1வ�	, வ*ப5ம�	 அவகனப பறற�ச தச�ல7வ*லக7. அவகனப பறற�, அவன தச�ல7�ய*ரககம 
வ*.யங	ள, பக.பப	ளகக அவகன ஒபப�ககம தசய��	ள��ன. 

இவவ�ற தசய��ன ம7ம, அவனக.ய பக.பப	ள, அவர	ள1ன ச�ந�கன	ள தச�லவதகப�னற, 

அவர	ள�	 வ*��	கள உரவ�க	�, அவறற�ன ம7ம அந�ச தசய��	ள1ல ம�றறங	களயம, உரய 
இ.ங	ளகக கவற 	ரததக	களயம த	�டக	 கவணடம என வ*ரமப*ன�ன. அ�ன�ல��ன 
அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள1ல, சரய�ன 	ரததக	கள மக	ளககத த�ள1வ�	, அவன�ல தச�ல7 
மடயம�	 இரநதம, அவன சரய�ன 	ரததக	களச தச�ல7�மல, மன1�ர	ள1ன ச�ந�கனப ப*5	�5ம, 

அகவ	ளககக 	ரததக த	�டக	டடம என வ*டடகவக	�ற�ன எனற, ய�ர எணண	�ற�கன� அவன 
அல7�ஹகவப பறற� த	ட. எணணம த	�ள	�ற�ன.

அபபடய*னற�, அல7�ஹ அவகனப பறற�ய உணகமய�ன வரண*பப	கள, த�ள1வ�	 வரண*க	 
மடய�மல��ன வ*டடவ*ட.�ன என, எவன கற	�ற�கன� அவன, அல7�ஹவகக, 'மடய�த' எனற பணகப, 

அவனகக இரபப��	ச தச�ல7�வ*ட.�ன. அல7�ஹ இ�கன வ*டடம ம�	ப பரசத�ம�னவன.

அவவ�கற, அல7�ஹவ*ன கவ�த��லம, அல7�ஹவ*ன த�ரக.ய தப�ன தம�H�	ள1லம, அல7�ஹவ*ன 
தபயர	ள, பணப	ள சமமந�ம�	 வந��ரபபக�வ*., எமத ச�ந�கன	ள1ல எழந� 	ரததக	ள1லம, 

வ*ளக	ங	ள1லம��ன கந5�ன ப�க�யம, உணகமய�ன வ*ளக	மம இரக	�றத எனற ய�ர தச�னன�க5� 
அவக5 வ*., அல7�ஹவ*ன கமல கம�சம�ன, த	ட. எணணம த	�ண.வர கவற ய�ரம 	�க.ய�த.

அக�கப�னற, அல7�ஹவககப ப�ரகவப ப7கன�, க	ளவ*பப7கன�, அற�கவ�, ந�ட.கம�, கபசகச� 
	�க.ய�த, கமலம அவன, பக.பப	ள1ல ய�ர.னம கபசவம�லக7, அறகவ அவன ய�ர.னம கபசவம 
ம�ட.�ன... எனற ய�ர எணண	�ற�க5�, அவர அல7�ஹகவப பறற� த	ட. எணணம த	�ணட வ*ட.�ர'.   

இபனல க	ய*ம(றஹ�) அவர	ள, இந� வ�ரதக�	ள1ன ம7ம தச�லலம வ*.யம, ய�த5ல7�ம 
அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள வ*.யத��ல, அஹலஸஸ[னன�க	ள1ன 	ரதக�, கப�கக	 ஏறறக 
த	�ளளவ*லக7கய� அவர	ள, கமக7 கறபபடடரககம 	ரததக	ள1ல, ஏ��வத��ர 	ரத��ல இரநத��ன 
� 5கவணடம. அக	ரததக	ள1ல அவர	ள இரந��ல, அவரகளவ*. வH�த	ட.வர	ளம கம�சம�னவர	ளம 
ய�ரகம இரக	 மடய�த.

கமலம, இவர	ள கறம இந�க கறற, அல7�ஹகவவ*. இவர	ள அற�ந�வர	ள எனச தச�ல	�றத. 

ஏதனன1ல இவர	ள: 'இந�ப பணப	ள அல7�ஹவககப தப�ரத�ம�ல7��கவ' என	�னறனர. இவவளவககம 
அல7�ஹ��ன இந�ப பணப	ள, �னகக இரபப��	ச தச�னன�ன. எனகவ இ�கன வ*.வம வH�க	ட 
உ7	�ல கவறணக.�?!.

அதக��ட, அவர	ள1ன இந�க த	�ளக	ய*ன ம7ம, 'நப*	ள ந�ய	ம(ஸல) அவர	கள வ*.வம, ந�ம 
அல7�ஹகவப பறற� நனக அற�ந��ரக	�கற�ம' என	�ற�ர	ள. இவர	ள எவவளவ தபரயத��ர ப�ரய 
வH�க	டடல இரக	�னறனர.

இவர	ள எபபட அல7�ஹகவ, அவகன வ*. அற�ந�வர	ள�	 இரக	மடயம?. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'அவர	ளகக மனன1ரபபக�யம, அவர	ளககப ப*னன�ல இரபபக�யம அவன நன	ற�வ�ன. ஆன�ல 
அவர	ள, அக�(த �ங	ள) 	லவ*யற�வ*ன ம7ம அற�ய ம�ட.�ர	ள'. (��ஹ�:110).



ஜஹம�யய�க	களயம, அவர	களப ப*னபறற�யவர	களயம இபபட, அல7�ஹவ*ன பணப	கள ந�5�	ரக	 
கவத�த எத எனற�ல, அல7�ஹகவப பறற�ய அவர	ள1ன அற�ய�கமயம, அவகனப பறற�ய ப*கHய�ன 
வ*ளக	மம��ன. அவர	ள 	ர��யத�ல7�ம, 'அல7�ஹவகக இந�ப பணப	ள இரக	�னறன எனற ந�ம 
ஏறறக த	�ண.�ல, பக.பப	ள.ன அல7�ஹகவ ஒபப*ட.வர	ள�	 ம�ற�வ*டகவ�ம'. ஏதனனற�ல, இந�ப 
பணப	ள அகனததம, பக.பப	ளககம இரக	�னறன. எனகவ இந�ப பணப	கள ந�5�	ரத��ல��ன, ந�ம 
அல7�ஹகவத தயகமபபடத��யவர	ள�	 ம�றகவ�ம! எனபத��ன.

இவர	ள, பக.பப�ளன1ன பணப	களயம, பக.பப*னங	ள1ன பணப	களயம ஒனற�	க 	ர��னர. 

பக.பப*னங	ள1ன பணப	கள கவததத��ன, பக.த�வன1ன தபயர	களயம, பணப	களயம  வ*ளங	�னர. 

அ�ன�ல��ன இவர	ள பக.பப�ளன1ன பணப	கள ந�5�	ரத�னர.

'ஒவதவ�ர தப�ரளககம ஏறறதகப�ல, அவறற�ன அகமபப	ள இரககம' எனற, இந� ஏழகமய�ன 
உணகமகயகக. இவர	ள�ல பரநத த	�ளள மடவ*லக7. பக.பப�ளன1ன பணப	ள, அவனகக எபபடத 
�க��கய� அபபட, அவனகக மடடகம அகவ கற�பப�னகவய�	 இரககம. பக.பப*னங	ள1ன பணப	ள, 

அகவ	ளகக எபபடத �க��கய�, அபபடய*ரககம என இவர	ள வ*ளங	வ*லக7.

உ7	�ரககம தப�ரள	ள1க7கய இவவ*த��ய�சங	ள ப7 தவள1பபடவக� ந�ம அவ��ன1க	7�ம. 

'தசவ*பப7ன' எனற இந�க 	�த, மன1�ர	ளகக இரபபக�ப கப�னற, ய�கனககக 	�க.ய�த. ஆன�லம 
இ5ணடகம '	�த' அல7த 'தசவ*' எனற��ன அகHக	பபட	�றத.

எனகவ ஒக5 தபயரத	�ணட அகHக	பபடம இவ வறபப, மன1�னகக கவறகமபப, ய�கனகக கவறகமபப 
எனம கப�த, இகவ	களதயல7�ம பக.த�, அந� றபபல ஆ7ம�ன�ன, அல7�ஹவக.ய தபயர	ளம, 

பணப	ளம எபபட பக.பப	ள1ன தபயர	ளககம, பணப	ளககம ஒபப�ய*ரக	 மடயம?!. அபபட 
ஒபப�ய*ரக	கவ மடய�த எனற அல7�ஹகவ கற	�ற�ன: 'அவகனபகப�னற எபதப�ரளம இலக7. 

அவன��ன, (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. (அஷRbற�:11).

கமலம ஓர.த��ல: 'அனற�யம, அவனகக ந�	5�	 எவரம இலக7'. (அலஇக7�ஸ:4).

எனகவ, இகவ	தளல7�ம அற�வ*ககம தசய��: அல7�ஹவ*ன பணப	கள, அபபடகய உற��பபடததவத, 

எந� வக	ய*லம, பக.பப	ள.ன அல7�ஹகவ ஒபப�க	�ய��	 ம�ற�த எனபக�கய!.

இத��ன, அஹலஸஸ[னன� வலஜம�அத��னரன அடபபக.ய�கம. அவர	ள, �ங	ள த	�ளக	கய 
கரஆன, ஹ� கஸ அடபபக.ய�	 கவதத அகமததக த	�ண.னர. ஆன�ல ஜஹம�யய�க	ளம, அவர	ள1ன 
ம�ணவர	ள�ன மஃ�ஸ�7�க	ளம, அஷஅரயய�க	ளம, �ங	ள1ன ச�ந�கனகய அடபபக.ய�	 கவதத, 

அவர	ள1ன த	�ளக	கய அகமததகத	�ண.னர. அ�ன�ல அவர	ள, அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம 
பணப	களயம, ஒனற�ல அவறறககரய உணகமய�ன 	ரததக	கள ம�றற�, கவற 	ரததக	ள த	�டபபர. 

அல7த அவறறககக 	ரதக�ய*லக7 எனற தச�ல7�வ*டவர. இத, அவர	ள1ன ச�ந�கனய*ன 
அடபபக.ய*லம, கப� பத��ய*ன அடபபக.ய*லம, அவர	ள த	�டககம வ*ளக	ம�கம. இந�ப கப� பத��, 
கரஆன.னம, ஹ� ஸ[.னம ஒபப*.த �க��ய�ன��?.

அல7�ஹ��ன இவர	ளகக கநரவH� 	�ட.ப கப�தம�னவன.

ஸலபகளAன பப�கக�ல�ரநத வ>�தவ!�, அலல�ஹவ�ன கபயரகரளயம, பணபகரளயம 
ந���கரததவரகளகக�, மறபப

அல7�ஹவக.ய தபயர	ள, பணப	ள1ல, ஸ7ப	ள1ன த	�ளக	ய*7�ரநத வH��வற�ய மக	ள, இர 
ப*ரவ*ன5�கம:

1- 'அலமRபப*ஹஹ' எனறகHக	பபடம, அல7�ஹவ*ன பணப	கள, பக.பப	ள1ன பணப	ள.ன 
ஒபப*டபவர	ள.

2- 'அலமஅத��7ஹ' எனறகHக	டம, அல7�ஹவ*ன பணப	கள மறத�வர	ள.    

'மRபப*ஹஹ' எனற அகHக	பபடபவர	ள, அல7�ஹவ*ன 
பணப	களப, பக.பப	ள1ன பணப	ளகக மழகமய�	 
ஒபப*ட.வர	ள. இ�ன�ல ��ன இவர	ளகக 'ஒபபவகமக	�5ர	ள' 



எனப தபயர வந�த.

இந�க 	ரதக�, ம�7�ல அற�ம	பபடத��யவர, R ய�க	ள1ல, 'ற�ப*H�' எனம ப*ரகவச கசரந� 'ஹ�R�ம 
ப*ன ஹ	ம' எனற அகHக	பபட.வரம, �ம�ம�க க	�த��5தக�ச கசரந�, 'பய�ன ப*ன ஸமஆன' எனம 
R ய�வம�கம.

அல7�ஹவ*ன பணப	கள உற��பபடததவ��ல இவர	ள, அளவ	.நத தசனறனர. எதவக5தயன1ல, 

அல7�ஹவகக இரக	மடய��, ககறப�டளள பணப	களகக., அல7�ஹவகக இரபப��	 இவர	ள 
கற�னர. இவர	ள1ல மக	�யம�வர	ள��ன, 'ஹ�R�ம ப*ன ஸ�7�ம அலஜவ�ல	�', '��வத அலஜவ�ரப*' 
எனபபடபவர	ள.

இவர	ள1ன வரண*பகப வ*டடம, அல7�ஹ ம�	த தயவன. அவன இவவ�ற �னகன வரண*பபக�த 
�டத��ரக	�ற�ன. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'அவகனப கப�னற எபதப�ரளம இலக7'. (அஷRbற�:11).

'(தபயர	ள1ல, வல7கம	ள1ல மறறம �னகம	ள1ல அல7�ஹவகக) ந�	5�னவகன ந ர அற�வ 5�?'. 

(மரயம:65).

'அனற�யம, அவனகக ந�	5�	 எவரம இலக7'. (அலஇக7�ஸ:4).

'ஆ	கவ ந ங	ள, அல7�ஹவகக உ��5ணங	களக கற�� ர	ள'. (அநநஹல).

ய�ர, அல7�ஹவ*ன பணப	கள, பக.பப	ள1ன பணப	ளகக ஒபப*ட	�ற�க5� அவர, ய��ரத�த��ல 
அல7�ஹகவ வணங	வ*லக7. ம�ற�	 அவர, �னத ச�ந�கனய*ல 	றபகன தசய��ரககம ச�க7கய, 

தசதக	� கவத��ரககம உரவதக� வணஙக	�ற�ர. அவர ச�க7 வணக	ம தசய�வ5�வ�ர. 

இபனல க	யம(றஹ�) அவர	ள கற	�ற�ர	ள: 'ந�ங	ள, எங	ள1ன பணப	களக த	�ணட, அல7�ஹவ*ன 
பணப	கள வரண*க	ம�டக.�ம. ஏதனன1ல, ய�ர இவவ�ற வரண*க	�ற�க5�, அவர ச�க7 வணக	ம 
தசய�வ5�வ�ர'.  

பக.த�வன1ன பணப	கள, பக.பப*னத��ன பணப	ள.ன ஒபப*ட.வன, 	�ற�ஸ�வர	ளகக 
ஒபப�	�வ*ட.�ன. அவர	ள��ன ஈஸ�(அக7) அவர	களக 	.வள எனற தச�ல7�, அவக5 வணஙகபவர	ள. 

இம�ம ப	�ர(றஹ�) அவர	ள1ன ஆச�ரய5�ன, நஅயம ப*ன ஹமம�த எனம அற�ஞர அவர	ள 
தச�ல	�ற�ர	ள: 'ய�ர அலல�ஹரவ, பர4பபகளகக ஒபப�ட4�ப��, அவர க�ப���க�வ�ட4�ர. அவவ�ப!, 
ய�ர அலல�ஹ, த,கக இரபபத�கச கச�ன, பணபகரள ந���கரகக�!�ப��, அவரம க�ப���க�வ�ட4�ர. 
அலல�ஹவம, அலல�ஹவ�ன ததர(ஸல) அவரகளம, அலல�ஹவகக இரபபத�க உறத�பபடதத�ய 
பணபகளகக ஒபபவரம க�ர4ய�த'.    

'மஅத��7�க	ள' எனறகHக	பபடபவர	ள, அல7�ஹவம, 

அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ளம, அல7�ஹவகக 
இரபப��	ச தச�ல7�ய பணப	கள ந�5�	ரத�வர	ள. இவர	ள1ன 
வ��ம: 'இந�ப பணப	கள, அல7�ஹவகக இரபப��	 
உற��பபடத��ன�ல, அவகனப பக.பப	ளகக 
ஒபப�க	�யவர	ள�	 ந�ம ஆ	�வ*டகவ�ம' எனபத ��ன.

இந�க த	�ளக	, ய�ர	ள1ன சP.ர	ள1.ம�ரநதம, மஷர	Pன	ள1.ம�ரநதம, வH�த	ட. 
ஸ�ப*ஈன	ள1.ம�ரநதம எடக	பபட.��கம. இந�க த	�ளக	கய, இஸ7�ததககள ஆ5மப*த�வன, 

இ5ண.�ம நறற�ணடல வ�ழந�, 'ஜஃத ப*ன ��ரஹம' எனபவன�கம. இவன1.ம�ரநத இ�கனக 	றற, 

இ�கனப ப*5சச�5ம தசய�வன, 'ஜஹம ப*ன ஸபவ�ன' எனபவன�கம. இ�ன�ல��ன இவனக.ய தபயக5த 
த��.ரபபடத��, இந� அகமபப, 'ஜஹம�யய�' என அகHக	பபட	�றத. அ�கனத த��.ரநத, மஃ�ஸ�7�க	ள, 

அஷ அரயய�க	ள என, இ��ல இகணநத த	�ண.னர. இந�க த	�ளக	ய*ன அடபபக., ய�ர	ள1ன 
பக	மம ஸ�ப*ஈன	ள, மஷர	Pன	ள, தபக7�ஸ�ப வ���	ள ஆ	�கய�ரன பக	மம ம�ள	�றத.      



இபபட அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம, பணப	களயம ந�5�	ரககம இவர	ளகக மத��ய*ல, அநந�5�	ரபப*ல 
ஏறறத ��ழவ	ள உணட.

ஜஹம�யய�க	ள, தப�தவ�	 அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள அகனதக�யம ந�5�	ரபபர. மஃ� 
ஸ�7�க	ள, அல7�ஹவ*ன பணப	கள மடடம ந�5�	ரபபர. தபயர	ள1ன 	ரததக	கள ந�5�	ரதத வ*டட, 

அபதபயர	கள மடடம ஏறறகத	�ளவர.

அஷஅரயய�க	ள, அல7�ஹவ*ன தபயர	ள அகனதக�யம, பணப	ள1ல, (7) ஏழ பணப	கள மடடம 
ஏறறகத	�ளவர. 

இவர	ள ஏறறகத	�ளளம ஏழ பணப	ள�வன: அ!�வ, வ�ழவ, சகத�, ந�ட4ம, பகளவ�, ப�ரரவ, பபசச 
ஆ	�யனவ�கம. ஏகனய பணப	ள அகனதக�யம இவர	ள ந�5�	ரக	�னறனர.    

அல7�ஹவ*ன பணப	கள ந�5�	ரககம, இவர	ள எலக7�ரக.ய சநக�	மம, வ��மம எனனதவனற�ல: 

'அந�ப பணப	கள அல7�ஹவகக உற��ப படத��ன�ல, அல7�ஹகவப பக.பப	ள.ன ஒபப�க	�, 
அவனகக உரவம 	றப*த�வர	ள�	 ஆ	�வ*டகவ�ம எனம �பதபணணம��ன. 

இந� அடபபக.ய*ல, அல7�ஹவ*ன பணப	ள சமமந�ம�	 வந��ரககம வசனங	ள, ஹ� ஸ	கள, இவர	ள 
இ5ணடவ*�ம�	 அணகவர: 

1- அந�ச தச�ற	கள மடடம ஈம�னத	�ணட, அவறற�ன 	ரததக	களக கற�மல அபபடகய வ*டடவ*ட�ல. 

அவறற�ன 	ரததக	கள, அல7�ஹ மடடகம அற�ந�வன எனவம, அந�ச தச�ற	ள, தவள1பபக.ய�ன எந�ப 
பணப	களயம அற�வ*க	வ*லக7 எனவம ந�5�	ரத�ல. இந�ப கப�கக	, இவர	ள, 'ஸ7ப	ள1ன கப�கக' 

எனப தபயரடவக��ட, 'இத��ன ஈக.றறம�ன கப�கக' எனவம கறவர.               

2- அந�ச தச�ற	ள1ன அடபபக.ய�ன 	ரததககள வ*டடவ*டட, இவர	ள உரவ�க	�ய, ப��ய 	ரததக	கள, 

அவறறககக த	�டபபத. இ�கனத ��ன, '�ஃவ ல' எனற தச�லவ�ர	ள. இந�ப கப�கக	 'ப*ந��யவர	ள1ன 
கப�கக' எனவம, இத��ன, 'ம�	வம பத��ச�7�த�னம�னதம, ம�	வம ஏறபக.யதம' எனறம கறவர. 

 
இவர	ள1ன சநக�	ங	ளககரய ப��ல	ள:

பக.த�வன1ன பணப	கள, பக.பப*னங	ளகக ஒபப*டவக�, அலகரஆன �க.தசய	�றத எனப��ல எந� 
ம�றறக 	ரததம இலக7. அல7�ஹ ப7 இ.ங	ள1ல இ�கனத த�ள1வபடதத	�ற�ன:

'அவகனப கப�னற எபதப�ரளம இலக7'. (அஷRbற�:11).

'(தபயர	ள1ல, வல7கம	ள1ல, மறறம �னகம	ள1ல அல7�ஹவகக) ந�	5�னவகன ந ர அற�வ 5�?'. 

(மரயம:65).

'அனற�யம, அவனகக ந�	5�	 எவரம இலக7'. (அலஇக7�ஸ:4).

'ஆ	கவ, ந ங	ள அல7�ஹவகக உ��5ணங	களக கற�� ர	ள'. (அநநஹல).

'அல7�ஹவகக இகண	கள ஏறபடத��� ர	ள'. (அலப	ற�:22).

ஆன�லம, அல7�ஹ, �னகனப பக.பப	ளகக ஒபப*டவக�த �க.தசயயம அக�கந5ம, �னகக 
ப5ணததவம ம�க	 பணப	ள இரபப��	 உற��ப படதத	�ற�ன. அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அவகனப கப�னற 
எபதப�ரளம இலக7. அவன��ன, (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. (அஷRbற�:11).

இந� வசனத��ல அல7�ஹ, �னகனப பக.பப	ள.ன ஒபப*டவக�த �க.தசயயம அக�கந5ம, �னகக 
க	ளவ*, ப�ரகவ எனற பணப	ள இரபபக� உற��பபடதத	�ற�ன. எனகவ அல7�ஹவகக இரககம 
பணப	கள உற��பபடததவத, அவறகறப பக.பப	ள.ன ஒபப*டவ��	 ஆ	�த. 

இக�கப�னற, ப7 அலகரஆன வசனங	ள1ல அல7�ஹ, �னக	�ரககம பணப	கள உற��ப படத��வ*டட, 

அ�றகப பக	த��க7கய, �னகக ஒபபவகம 	�க.ய�த என ந�5�	ரக	�ற�ன. இத��ன, ஸ7ப	ள1ன 
வH�யம�கம. அவர	ள, அல7�ஹவ*ன பணப	கள அபபடகய உற��பபடததவர. பக.பப	ள.ன 
அபபணப	கள ஒபப*.�ம7�ரபபர. 

அல7�ஹவ*ன பணப	கள, அவனகக இரபப��	 உற��பபடததவத, அவனககப தப�ரத�ம�ல7�� ஒர 
	�ரயம�கம. ஏதனனற�ல, அத பக.பப	ள.ன அவகன ஒபப*டவ��	 அகம	�றத என ய�ர 	ரத	�ற�க5�, 



அவரக.ய ப*கHய�ன ச�ந�கன ��ன அவக5 இவவ�ற ந�கனக	 கவத�த. 

இவவ�ற இவர 	ர��ய��ல, இ5ணட வக	ய�ன ப*கH	களயம இவர தசய	�ற�ர. ஆ5மபம�	 
அல7�ஹவ*ன பணப	கள, பக.பப*னங	ள1ன பணப	ள.ன ஒபப*ட	�ற�ர. ப*னனர அந�ப பணப	களகய 
ந�5�	ரக	�ற�ர. இந� இ5ணட வ*.யங	ளகம, அல7�ஹவ*ன வ*.யத��ல தசயயகக.�� வ*.யங	ள�கம. 

இவர ஆ5மபத��ல, அல7�ஹகவப பறற�யம, அவனக.ய பணப	ள பறற�யம, தயகமய�ன, அகவ	ள 
பக.பப	ள1ன தபயர	ளககம, பணப	ளககம ஒபப*ல7��கவ என, இவரக.ய உளளத��ன�ல நமப*கக	 
த	�ணடரந��ல, இவவ�ற ந�5�	ரத��ரக	 கவணடய அவச�யம ஏறபடடரக	�த. ம�ற�	 உ.னடய�	 
அந�ப பணப	கள அவர ஏறற, உற��ப படத��ய*ரபப�ர.

எனகவ அல7�ஹவகக இரபப��	ச தச�ல7பபடடரககம பணப	கள உற��பபடத��ய, நல7 மக	களப 
ப�ரதத, 'இவர	ள அல7�ஹகவப பக.பப	ள.ன ஒபப*ட.வர	ள' எனவம, 'அவனகக உரவம 
	றப*பபவர	ள' எனவம, வ*மரச�ககம இவர	ள��ன, உணகமய*ல அல7�ஹவ*ன தபயர	களயம, 

பணப	களயம, பக.பப	ள1ன தபயர	ளககம பணப	ளககம ஒபப*ட.வர	ள. அ�ன�ல��ன அவர	ள, அந�ப 
பணப	கள ந�5�	ரத�னர. இவர	ள அந�ப பணப	கள ந�5�	ரத�க�, பக.பப	ள1ன பணப	கள�ட, 

அல7�ஹவ*ன பணப	கள ம�7�ல ஒபப*ட.��ல��ன.

இம�ம இபன ககஸம�(றஹ�) அவர	ள, இந� ஜஹம�யய�க	ளகக ப��7ள1ககமகப�த, ப*னவரம 
	ரததக	கள மனகவத��ர	ள: அல7�ஹவ*ன ச�பகக	டடககரய ஜஹம�யய�க	ள, அலகரஆகனயம, 

நப*யவர	ள1ன சனன�கவயம, ப*னபறற	�னற அஹலஸ ஸ[னன�க	களப ப�ரதத, இவர	ள, 

அல7�ஹவகக, பக.பப	கள ஒபப*டபவர	ள எனவம, அவனகக உரவம 	றப*பபவர	ள எனவம, 

அவர	ள1ன அற�வ னத��ன�ல உளற	�னறனர.

இத அவர	ள1ன அற�வ னதக�யம, கரஆகனயம, சனன�கவயம, அவர	ள வ*ளங	�� �னகமகயயம��ன 
	�டட	�றத. ந�ங	ளம, உ7	�ன அகனததப பக��	ள1ல இரககம எமத உ7ம�க	ளம, அல7�ஹ, 

அவனக.ய கவ�த��ல கற�யதகப�ல, அல7�ஹவகக ம	ம இரக	�றத எனறம, அத 
	ணண*யததககரயத, சஙக	ம�க	த எனவம, அத அH�வ*ல7�மல ந�க7த��ரக	ககடயத எனவம, அந� 
ம	ம ஒள1 ம�க	த, ப*5	�சம�னத எனவம, அத தவள1பபட.�ல, அவனக.ய ப�ரகவய*ன ஒள1ய*ன�ல, 

அந�ப ப�ரகவபட. இ.ங	தளல7�ம 	ர	� வ*டம எனவம கற	�கற�ம.

அக�கந5ம மன1�னககம ம	ம இரக	�றத, அத அH�யககடயத, அதக��ட மன1�னக.ய அந� ம	ம, 

ப����	ப பக.க	பபட.த, ஆ5மபத��ல இல7�ம7�ரந� அ�கன, அல7�ஹ பக.த��ன. அதக��ட, 

மன1�ர	ள எலக7�ரக.ய ம	ங	ளம அH�யககடயகவ. அகவ அகனததம ம5ணதக� அனபவ*ககம. 

ப*னனர மணகண�ட மணண�	 ஆ	�வ*டம. ப*னப, அல7�ஹ அவறகற ம�ணடம உய*ர த	�டதத 
எழபபவ�ன. இற��ய*ல, ஒனற சவரக	ம, அல7த ந5	ம எனற�	�வ*டம.

இவவ�ற கறவக�, எந� ஒர நல7 ச�ந�கன, பத��யளள மன1�ன�வத, அல7�ஹவ*ன ம	தக� 
மன1�ர	ளக.ய ம	ங	ள.ன ஒபப*டட வ*டடர	ள எனற கறவ�ன�?, அல7�ஹவக.ய ம	ம�	 
வரண*க	பபட.த, மன1�ர	ளக.ய ம	ங	ள.ன எந� வக	ய*7�க�ல ஒபப*.பப. மடயம�??. ந�சசயம�	 
இலக7.        

இ�கன ஒபபdட எனற�ல, மன1�னககம ம	ம இரக	�றத, பனற�, க5ஙக, ஐவ�ய ம�ர	ங	ள, 	ழக�, ப�மப, 

ப5�ன, க�ள, பரநத, பல7�, ந�ய கப�னறவறறககம ம	ங	ள இரக	�னறன, எனற ஒரவர தச�னன�ல, 

அவர மன1�னக.ய ம	தக�, பனற�, க5ஙக, ஐவ�ய ம�ர	ங	ள, 	ழக�, ப�மப, ப5�ன, க�ள, பரநத, பல7�, 
ந�ய கப�னற ம�ர	ங	ள1ன ம	ங	ளகக ஒபப�க	�வ*ட.�ர எனற கற மடயம�?, நல7 பத��யளள, எந� 
ஒர மன1�ரம இவவ�ற கறம�ட.�ர. ஏதனன1ல ஒவதவ�ர பக.பப	ளககம, அ�றகரய அகமபப*ல 
ம	ங	ள பக.க	பபடடரக	�னறன. 

பக.பப	ளககளகளகய ஒக5 தபயரளள உறபப, ப7 �5பபட.கவய�	 இரககமகப�த, பக.த� றபபல 
ஆ7ம�னக.ய தபயர	ள, பணப	ள எபபட இகவ	ளகக ஒபப�ய*ரககம?, அகவ பக.பப*னங	ள1ன 
பணப	ளகக மHக	மழக	 வ*த��ய�சம எனற��கன அல7�ஹ கற	�ற�ன: 

'அவகனப கப�னற, எபதப�ரளம இலக7. அவன��ன (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. 

(அஷRbற�:11).

எனகவ, அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	கள அல7�ஹவம அல7�ஹவக.ய த�ர(ஸல) அவர	ளம 
தச�ல7�ய ப*5	�5ம உற��பபடததவத, எனறகம அல7�ஹகவ, அவனக.ய பக.பப	ளகக ஒபப*ட.��	 



மடய�த!.

அல7�ஹ, அவனக.ய கவ�த��ல, ப7 இ.ங	ள1ல அவகனப பறற� வரண*க	�ற�ன. அவனக.ய 
அடய�ர	ளகக, அவன ப�ரக	ககடயவன, க	ட	ககடயவன எனச தச�ல7�க த	�டக	�ற�ன.

அல7�ஹ கற	�ற�ன: 'அவன��ன, (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன, ப�ரபபவன'. (அஷRbற�:11).

அக�கப�ல மன1�கனப பறற�ச தச�லலமகப�த:

'அவகனக க	டபவன�	வம, ப�ரபபவன�	வம ஆக	�கன�ம'. (அலஇனஸ�ன:2).

அல7�ஹ �னகன அவ��ன1க	ககடயவன என, அற�ம	பபடதத	�ற�ன: '(நப*கய) ந ர கறம! 

'நறதசயல	களச தசயயங	ள;. ��.ன�	 உங	ள தசயல	கள, அல7�ஹவம அவன த�ரம, மஃம�ன	ளம 
அவ��ன1ததக த	�ணட��ன1ரபப�ர	ள'. (�வப�:105).

நப* மஸ� (அக7), ஹ�ரன(அக7) அவர	ள1.ம, அல7�ஹ ப*னவரம�ற கற�ன�ன: 'ந ங	ள1ரவரம 
அஞசகவண.�ம. ந�சசயம�	 ந�ன, (ய�வறகறயம) தசவ*கயறபவன�	வம, ப�ரபபவன�	வம, 

உங	ள1ரவர.னம இரக	�கறன'. (��ஹ�:46).

இந� வசனங	ள1ல அல7�ஹ, �னகனக 	ண	�ண*பபவன எனற வரண*ககம அக�கந5ம, அவனக.ய 
றஸbலம�ர	களயம, மஃம�ன	களயம க. 	ண	�ண*க	க கடயவர	ள எனற வரண*க	�ற�ன.

கமலம ஓர.த��ல: 'நம ப�ரகவய*ல, 	பபக7க 	டடம (எனற ந�ம கற�கன�ம)'. (ஹbத:37).

இவவசத��ல அல7�ஹ, �னககக 	ண	ள இரபப��	 உற��பபடதத	�ற�ன.

மன1�ர	ளககம 	ண	ள இரபப��	ச தச�ல	�ற�ன: 'அவர	ள1ன 	ண	ள, 	ணண ர வடபபக� ந ர 	�ணபdர'. 

(ம�இ��:83).

இபலஸ[கக அல7�ஹ கற�ன�ன: 'இபலகஸ! ந�ன எனனக.ய க		ள�ல பக.த�வரகக, ஸ[ஜbத 
தசயவக� வ*டடம உனகனத �டத�த எத?'. (ஸ�த:75).

இனனம ஓர.த��ல: 'அல7�ஹவ*ன இர 	5ங	ளம வ*ரக	பபடக. இரக	�னறன'. (ம�இ��:64).

இவவசனங	ள1ல அல7�ஹ, �னகக இர க		ள இரபப��	 உற��பபடததம அக�கந5ம, மன1�ர	ளககம, 

க		ள இரபப��	க கற	�ற�ன.

இந� வசனங	ள1த7ல7�ம அல7�ஹ, �னகக இந�ப பணப	ள எல7�ம இரபபக� உற��பபடததவத, 

பக.பப	ளகக அவகன, அவகன ஒபப*டவ��	 ம�றம�?!. மடய�த. மடயகவ மடய�த. இத 
அற�வ னர	ள1ன கறறம, கப�ககம �வ*5 கவற�லக7.

கமலம, தபரமதபரம இம�ம	தளல7�ம, இந� வH�த	ட. ஜஹம�யய�க	ளககம, அவர	களப 
ப*னபறற�கய�ரககம மறக	மடய�� ப��ல	ளம மறபபக	ளம த	�டத��ரக	�னறனர.

இந� வசனங	ளககரய 	ரததக	கள, அல7�ஹ மடடம��ன த�ரந�வன. கவற ய�ரம அவறகற 
அற�யம�ட.�ர	ள. ஏதனனற�ல, அகவ	ளகக தவள15ங	ம�ன 	ரததக	களக த	�டக	 மடய��, 

ம�R�ப*ஹத��ன வசனங	ள எனறம, ஸ7ப	ள இபபடத��ன தசய��ர	ள எனறம, இவர	ள 
கற	�னறனர.

இவர	ள1ன, இந�ப தப�யய�ன கறறகக, கRகல இஸ7�ம இபன க�ம�யய�(றஹ�) அவர	ள, 

வ*ளக	மள1ககமகப�த: 'அல7�ஹவ*ன பணப	கள ந�5�	ரககம இவர	ள1ன கறற�ன: 'இகவ	ள1ன 
	ரததக	கள, அல7�ஹகவத �வ*5 கவற ய�ரம அற�யம�ட.�ர	ள. எனகவ அவறற�ன தவள1பபக.ய�ன 
	ரததககள வ*டடம, கவற 	ரததக	ளககத ��ரபபகவணடம' எனற இந� வ��ம, எ�கனக கற�க	�றத 
எனற�ல, நப*ம�ர	ள, ம7ககம�ர	ள உடப., ய�ரகம இவறற�ன 	ரததக	கள அற�யம�ட.�ர	ள. அந� 
றஸbலம�ர	ள, ��ங	ள அற�ய�� வ*.யங	கள மக	ளககச தச�ல7�க த	�டத�னர. அல7�ஹவம, 

அவர	ளகக வ*ளங	�� அகமபப*க7கய, அவறகற இறக	� கவத��ன எனபக�ய�கம.

இந� வ��ம, கரஆகன, நப*ம�ர	களதயல7�ம ககறகறம வ��ம�கம. அல7�ஹ அலகரஆகன, 

கநரவH�	�டடய�	வம, மன1�ர	ளகக த�ள1கவக த	�டக	ககடய��	வம ஆக	�, த�க5, அவரகக இறக	� 
கவக	பபட.வறகற ப	�5ங	ம�	 எத��கவககம�றம கற	�ற�ன. அதக��ட அலகரஆகன ஆ5�யநத, 



படபப*கன தபறம�றம 	ட.களய*ட	�ற�ன. அதத.ன அவனக.ய தபயர	களயம, பணப	களயம 
அற�வ*க	�ற�ன. அவன அகனதக�யம பக.பபவன எனறம, அவகன அகனதக�யம அற�ந�வன எனவம 
வ*பரக	�ற�ன. அதத.ன அந� அலகரஆன1ல, �னனக.ய 	ட.கள	ள, வ*7க	ல	ள, வ�க	ள1பப	ள, 

எசசரகக		ள, மறறம மறகமந�ள த��.ரப�ன தசய��	ள எல7�வறகறயம அவன கற	�ற�ன. இகவ	ள 
எக�யகம வ*ளங	கவ�, ஆயவ தசயயகவ� மடய�த. த�ரம இ�கனத த�ள1வ படத�வ*லக7 எனற, 

தச�லல	�னற வ��ம�	த��ன இத இரக	�றத.             

அல7�ஹவக.ய தபயர	ள, பணப	ளகக, ஸ7ப	ள அரத�ம த	�டக	�மல, அல7�ஹவககத��ன 
அவறற�ன 	ரததக	ள த�ரயம எனவம, அகவ	ள ம�R�ப*ஹத��ன வக		ள1ல உளளகவ எனவம, 

அவர	ள கற�ன�ர	ள எனசதச�லவத ஆ��5ம�ல7�� ஒர கறற�கம. அவர	ள இவவ�ற கற�ய�றக 
எஙக	 ஆ��5ம இரக	�றத?.

ஸ7ப	ள1ல எந� அற�ஞர	ளம, அல7த எந� இம�ம	ளம, அல7�ஹவக.ய தபயர	ள, பணப	ள 
வ*.யதக�, ம�R�ப*ஹத��ன வக	ய*ல கசரத���	த த�ரயவ*லக7. இம�ம அஹமத(றஹ�) அவர	ளம 
இவவ�ற கறவ*லக7. ம�ற�	, இவர	ள அகனவரம இவவ*.யத��ல தச�னனத�ல7�ம: 'அகவ	ள எபபட 
வந��ரக	�னறனகவ� அபபடகய எடக	கவணடம' எனபத��ன.

ஜஹம�யய�க	ள, அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ளககக த	�டத�, ம�றறக 	ரததக	ளகத	ல7�ம 
ப��7ட த	�டதத, அவர	ள1ன வ��ங	களத �வ*ட தப�டய�க	�யவர	ள இந� ஸ7ப	ள��ன, அதக��ட 
அகவ	ளககரய தவள1பபக.ய�ன 	ரததக	களயம த	�டதத, அவறகற மக	ளகக த�ள1வம படத��னர. 

இந� வரகசய*ல��ன, இம�ம ம�7�க(றஹ�) அவர	ள1ன கறகறயம ந�ம 	�ண7�ம: 'அரறஹம�ன, அரR�ன 
ம�த அகமந��ன'.   (��ஹ�:5). எனற வசனத��ல, இவவ�ற க	ளவ* க	ட	பபட.த:  'அரR�ல அவன எபபட 
அகமந��ன?': அபகப�த இம�ம ம�7�க(றஹ�) அவர	ள: 'அகம�ல எனபத த�ரந� வ*.யம. ஆன�ல அத 
எபபட எனபத��ன த�ரய�� வ*.யம. இரந��லம அ�கன ஈம�னத	�ளவத 	.கமய�கம. அத 
எபபடதயனக க	ளவ* க	டபத ப*தஅத' எனப ப��7ள1த��ர	ள. 

எனகவ, ஸ7ப	ள அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ளககக 	ரததக த	�டக	�மல, அபபடகய 
வ*டடவ*ட.�ர	ள எனற 	ரதத, அவர	ள ம�த இடடக	ட.பபட. தப�யய�கம. 

இம�ம இபன 	� ர(றஹ�) அவர	ள, 'ந�சசயம�	, உங	ள இகறவன�	�ய அல7�ஹ��ன, ஆற ந�ட	ள1ல 
வ�னங	களயம, பம�கயயம பக.தத, ப*னனர அரR�ன ம�த �ன ஆடச�கய அகமத��ன'. (அஃற�ப:54, 

யனஸ:3).

எனற வசனததகக வ*ளக	ம தச�லலமகப�த: 'இந� இ.த��ல, மக	ள ப7 	ரததக	களயம கற	�னறனர. 

ஆன�ல ந�ம, ஸ7பஸ ஸ�7�ஹ ன	ள�ன, ம�7�க, அவஸ�ய*, �வர, க7த ப*ன ஸஃத, R�ப*ஈ, அஹமத, 

இஸஹ�க ப*ன ற�ஹகவஹ� மறறம ப7 இஸ7�ம�ய அற�ஞர	ள1ன கப�கக	ப ப�ரபகப�ம. அவர	ள 
அகனவரம, 'அகவ எபபட வந��ரக	�னறனகவ� அபபடகய எடக	கவணடம. மறறம அவறறகக 
எ�கனயம ஒபப�க	கக.�த. கமலம, அவறற�ல எ�கனயம ந�5�	ரக	வம க.�த. அத இபபடத��ன 
இரககம எனறம உ��5ணம 	�ட.கக.�த' எனற��ன தச�ல7�ய*ரக	�ற�ர	ள'.

'அல7�ஹ, அரR�ல ஆடச�கய அகமததக த	�ண.�ன' எனற தச�னன�ல, அபபடகய அ�றகக 	ரததக 
த	�டக	 கவணடகம �வ*5, அவன அரR�ல அமரந��ரக	�ற�ன, உட	�ரந��ரக	�ற�ன, ச�யந��ரக	�ற�ன, 

படத��ரக	�ற�ன எனதறல7�ம 	ரததகத	�டக	க க.�த. அபபடக 	ரததக த	�டபபத, பக.பப	ள.ன 
பக.பப�ளன�ன அல7�ஹகவ ஒபப�ககவ��	 அகமயம. ஏதனனற�ல, 'இஸ�வ�' எனம தச�லலகக 
இந�க 	ரததக	ள இலக7தயனபக�யம, அ�ன தவள1பபக.ய�ன 	ரத��	�ய, 'அகமந��ன' 'உயரந��ன' 

எனற 	ரததக	களத��ன ந�ம த	�டக	கவணடம. 

அவவ�கற, 'இஸ�வ�' எனம தச�லலககச ச�7ர, 'இஸ�வ7�' எனற, 'ஆக	�5ம�த��ன' எனம 	ரதக�க 
த	�டககம தச�லக7ப பயனபடதத	�னறனர. இ�கன, ஒர மஸ7�ம தச�லவத எபபடப கப�ன�லம, 

	.வள நமப*கக	யளள ஒர 	�ப*ர க., அவனக.ய 	.வ	ளகக இவவ�ற தச�ல7 ம�ட.�ன. ஏதனன1ல 
இத, 	.வளகக	 இரக	 மடய��, ஒர பணகபக கற�க	�றத. 'ஆக	�5ம�த�ல' எனபத, ஏற	னகவ கவற 
ய�ர.த��க7� இரந� 'அரகR', ப*னப அல7�ஹ அவர.த��ல இரநத அப	ரததக த	�ண.�ன எனம 
	ரதக� இத கற�க	�றத.

அல7�ஹ இவர	ள1ன வரண*பப	ள1ல இரநத ம�	வம உயரவ�னவன.

இம�ம ப	�ர(றஹ�) அவர	ள1ன ஆச�ரய5�ன, நஅயம ப*ன ஹமம�த எனம அற�ஞர அவர	ள 



தச�ல	�ற�ர	ள: 'ய�ர அல7�ஹகவ, பக.பப	ளகக ஒபப*ட.�கன�, அவன 	�ப*5�	� வ*ட.�ன. அவவ�கற, 

ய�ர அல7�ஹ, �னகக இரபப��	ச தச�னன பணப	கள ந�5�	ரக	�ற�கன�, அவனம 	�ப*5�	� வ*ட.�ன. 

அல7�ஹவம, அல7�ஹவ*ன த�ர(ஸல) அவர	ளம, அல7�ஹவகக இரபப��	, உற��பபடத��ய 
பணப	ளகக ஒபபவகம 	�க.ய�த'. 

எனகவ அல7�ஹவ*ன தபயர	ள, பணப	ள வ*.யத��ல அஹலஸஸ[னன� வலஜம�ஆவ*ன த	�ளக	, 

'அகவ	ளககக 	ரததக	ள உணட. அவறறககரய 	ரததக	களக த	�டக	கவணடம. அகவ	களப 
பக.பப*னங	ள1ன தபயர	ளகக	�, பணப	ளகக	� ஒபப*.கக.�த. அகவ	கள ந�5�	ரக	கவ� அல7த 
	ரத��லக7 எனற மறக	கவ� க.�த' எனப��கம. 

ஆ	கவ, கநர வH�ய*ல தசனற, அஹலஸஸ[னன� வலஜம�ஆவ*ன த	�ளக	கயப பறற�ப ப*டதத 
தவறற�தபறற, நல7 மக	ள�	, அல7�ஹ எம அகனவக5யம ஆக	�யரளவ�ன�	!. ஆம�ன!!. அல7�ஹ ம�	 
அற�ந�வன.

எலல�ப பகழம அலல�ஹ ஒரவனகபக!.

www.islamkalvi.com 
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