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ஜமாஅ�� �	லிம�ன�� ஜமாஅ�� �	லிம�ன�� ஜமாஅ�� �	லிம�ன�� ஜமாஅ�� �	லிம�ன�� 
அைழ��அைழ��அைழ��அைழ�� 

 

எ�கள� த���பாள� ஒ�வ� மா�திரேம. 

 அவ� : அ�லா$ைவய�றி ேவெறவ�மி�ைல! 

 

எ�கள� இமா* ஒ�வ� மா�திரேம. 

 அவ� : அ�லா$வ+� ,த� �ஹ*ம� (ஸ�) அவ�கேள! 

  ப+12கள�� இமா*க3 அ�ல!! 

 

எ�கள� த�� ஒ�4 மா�திரேம. 

 அ� : அ�லா$வா� வ+�*ப�ப5* இ	லாமா6*! 

  ப+1வ+ைனவாத ம�ஹ�க3 அ�ல!! 

 

எ�கள� ெபய� ஒ�ேறயா6*. 

 அ� : அ�லா$வா� 78ட�ப8ட Ô�	லி*” எ�பேதயா6*! 

  ப+1வ+ைனவாத� ெபய�க3 அ�ல!! 

 

எ�கள� அ�ப+� அ;�பைட ஒ�ேறயா6*. 

 அ� : அ�லா$2ட� உ3ள உறேவயா6*! 

  உலகிய� ெதாட��க3 அ�ல!! 

 

நா* மகி>?சியைடவதAகான காரண* ஒ�4 மா�திரேம. 
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 அ� : Ôமக�தான அ�லா$ைவ வ+CவாசிDகிேறா*” 
எ�பதா6*! 

  ேதசேமா, ெமாழிேயா அ�ல!! 

 

 ந��க3 இFவைழ�ப+A6 உட�ப5கிற��க3 எ�றா� 
எ�கGட� இைணH� ெகா3G�க3. 

 

 

ச�திய ச�திய ச�திய ச�திய ஒழிைய ேநாDகி ஒ�4பட ஒழிைய ேநாDகி ஒ�4பட ஒழிைய ேநாDகி ஒ�4பட ஒழிைய ேநாDகி ஒ�4பட 
வா��க3வா��க3வா��க3வா��க3!!!! 

 

 

 அ�ப�கேள! 

 அIைம காலமாக உ�க3 ம�திய+� ேதா�றிJ3ள ஒ� 
�திய K8ட�ைத� பAறி ந��க3 ேக3வ+�ப8;��பL�க3. Ôஜமா�� 
�	லிம��” (�	லி*கள�� K8டைம��) எனD Kற�ப5* 
இDK8ட* பAறி பல�* பலவா4 வ+ம�சிDகிறா�க3. சில� 
Ôஇவ�க3 ெசா�வ� ேபா� இDகால�தி� வாழ �;யா�” 
எ�கிறா�க3.  

 

 இ�தைனD6* ம�திய+� Ôஜமாஅ�� �	லிம�னாகிய” 
நா�க3 ேநர;யாக உ�கGட� கைதDகிேறா*. தய2ெசM� 
கவனமாக ேகG�க3. 

 

 நா�க3 �	லி*க3, அ�லா$2D6 மா�திரேம 
அ;பண+பவ�க3. அ�லா$ தன� தி�மைறயாகிய 
அ�6�ஆைனJ*, தன� ,த� �ஹ*ம� (ஸ�) அவ�கள�� 
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C�னாைவJ* ப+�பAறி வாOமா4 K4கி�றா�. மAற 
எதைனJ* ப+�பA4வதைன எமD6 அவ� கடைமயாDகவ+�ைல. 
எனேவ இHத இரIைட மா�திர* நா�க3 ப+�பAறி 
வா>கி�ேறா*. இFவா4 வா>பவ�கைளேய அ�லா$ 
�	லி*க3 எ�4 K4கி�றா�. இதA6 மாறாக 
அ�லா$வ+ன�* அவ� ,த1ன�* ேபாதைனகைள 
மாAறியைம��*, K8;D 6ைற��* ப+�பA4பவ�கைளJ*, 
த�க3 மத� தைலவ�கள�� ெசாHதDக���கைள மா�Dக* என 
எ5��D ெகாIடவ�கைளJ* Ôவழிேகட�க3” எ�4* 
Ô�P1Dக3” எ�4* அ�லா$ தன� தி�மைறய+� 
த�ர�பள�Dகி�றா�.  

 

 உ�கGD6 ��ன� ேவத* ெகா5Dக�ப8ட Qத�கG*, 
கிறி	தவ�கG* அ�லா$2D6 அ;பண+யா�, த�கள� மத 
அறிஞ�கள�J*, �றவ+கைளJ* Ôர��”களாக எ5��Dெகா�டத� 
காரணமாக அவ�க3 வழிெக85� ேபானா�க3 எ�பைத� பAறி 
அ�லா$ தன� தி�மைறய+� ப+�வ�மா4 வ+ப1Dகி�றா�: 

 

 Ô(Qத, கி1	தவ�க3)”  த�கள� அறிஞ�கைளJ*, த�கள� 
�றவ+கைளJ* அ�லா$ைவ வ+5�� Ôர��களாக” எ5��D 
ெகாIடன�. ம�ய�ைடய மக� மஸLைகJ* (ர�பாக 
எ5��DெகாIடன�.) ஒேர இலாஹிA6 அ;பண+J*ப;ேய அ�றி 
அவ�க3 ஏவ�படவ+�ைல. அவைன� தவ+ர த6திJ3ள எHத 
Ôஇலாஹு*” இ�ைல. (அவ�க3) ைவDகDK;ய இைணகைள 
வ+85* அவ� மிக2* ,Mைமயானவ�. ( 9 : 31 ) 

 

 எனேவ ஒ� �	லி* அ�லா$வ+ன�* அவன� 
,த1ன�* க8டைளகைள மா�திரேம Ôஏ�?, எதA6?” எ�4 
ேக8காம� கIைண V;DெகாI5 ப+�பAற ேவI5*. 
ஏெனன�� அவ� அ�லா$ைவ ர�பாக ஏA4D 
ெகாI;�Dகி�றா�. அFவாற�றி அவ� தன� மத அறிஞ�க3, 
இமா*க3, 7ப+மா�க3, அFலியாDக3 ஆகிேயா� K4கி�ற 
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க���கைள Ôஏ�?, எதA6?”  எ�4 ேக8காம� கIைண 
V;DெகாI5 ப+�பA4வாேனயானா� அவ� அவ�கைள Ôர�பாக” 
எ5��DெகாIடா� எ�பேத அத� ெபா�ளா6*. 

 

 எனேவதா� யா� எதைன KறினாW*, அ� தன� Ôர�பாகிய” 
அ�லா$வ+� K8;A6 �ரIப5கி�றதா? இ�ைலயா? 
எ�பைத ஆராMH� பா��ேத ஒ��Dெகா3ள ேவI5*. 
அ�லா$வ+� K8;A6 �ரIப8டா� அ� எFவள2 ெப1ய 
அறிஞ1� KAறாக இ�HதாW* அதைன நிராக1�� வ+5வேத 
ஒ� �	லிமி� பIபா6*. அ5�ததாக தன� ,த�கைள� 
பய�பA4மா4 அ�லா$ க8டைளய+5கி�றா�. ஏெனன�� 
அ�லா$ மன�த ச�தாய�திAகான தன� ஏவ�க3, வ+லDக�க3 
அட�கிய வழிகா8டைல இHத� ,த�க3 Vலமாகேவ இHத 
ச�தாய�திA6 ெவள��ப5��கி�றா�. எனேவதா� தன� 
,த�கGD6 க85�ப85 நடD6மா4 அ�லா$ ந*ைம 
பண+Dகி�றா�.  

 

 இHத வ1ைசய+� இ4தி� ,த�*, எ�க3 தைலவ�மாகிய 
�ஹ*ம� (ஸ�) அவ�கைள� ப+�பAறி நடD6மா4 அ�லா$ 
தன� தி�மைறய+� ப+�வ�மா� நமD6 க8டைளய+5கி�றா�. 

 

 Ôந��க3 ேந�வழி ெப4*ெபா�85 அவைர (,தைர)� 
ப+�பA4�க3.” ( 7 : 58 ) 

 Ôந��க3 அவைர (,தைர)� ப+�பAறினா�(தா�) ேந�வழி 
ெப4வ ��க3.” ( 24 : 54 ) 

 

 எனேவ ேமAப; அ�லா$வ+� Ô�	லி*” 
என�ப5பவ�ம��, ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கGD6 
க85�ப85 நட�பெத�ப� அ�னார� ெசா�, ெசய�, அ�கீகார* 
ஆகிய அைன�ைதJ* ஏA4 நட�பதா6*.  
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 ஆகேவ ேமேல KறியவAறிலி�H� அ�லா$வ+� Ôகலா*” 
ஆகிய அ�6�ஆZ*, அவன� ,தர� C�னா2ேம �	லி*க3 
வா>வதA61ய வழிகா8;கள�றி, ேவ4 எ�2மி�ைல எ�ப� 
ெத8ட� ெதள�வாகி�ற�. எனேவ இHத அ;�பைடய+� உலக* 
�;Jம85* இHத [மிய+� வாழDK;ய மன�த ச�தாய* 
��மாதி1யாகD ெகாI5, ப+�பAறDK;ய ஒ� �	லி* 
K8ட�ைத ேமAப; 6�ஆைனJ*, C�னாைவJ* அ;�பைடயாகD 
ெகாI5 உ�வாDகி, அதA6� தாேன தைலைமதா�கி வழி 
நடா�திDD கா8;ய ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கள�� ஒ� 
உIைம வரலா4 தDக ஆதார�கGட� ந* கI ��ேன 
இ�Dகி�ற�.  

 

 இத�ப; அ�4 அ�லா$2D6 இைணைவ��, ெப�* 
வழிேக8;� வா>H� ெகாI;�Hத அரப+கைள ரஸூW�லாஹி 
(ஸ�) ஏக��வ�தி� பDக* அைழ�� வ+5�தா�க3. இHத அைழ�� 
மDகாவ+W*, மத�னாவ+Wமாக 23 வ�ட�க3 ந�;�த�. 6�ஆன�� 
வழிகா8டWட� �O உலக�* உலக �;2 வைர 
ப+�பAறDK;ய, �	லி*கள�� K8டைம�ெபா�4 ப�ேவ4 
தியாக�கGD6*, சிரம�கGD6* ம�திய+� உ�வாDக�ப8ட�. 
அ� ஓேர தைலவ�, ஒேர K8ட*, ஒேர ெகா3ைகயாக 
காண�ப8ட�. அதி� எFவ+த ப+1வ+ைனJ* கிைடயா�. 
இவ�க3தா� �	லி*க3 எ�பதைன எ�லாDகால�கள�W* 
வாழDK;ேயா� ெத1H� ெகா3G* ெபா�85 இ� ஆண+�தரமாக 
வலிJ4�த�ப8ட�.  

 

 தன� மரண�திA6� ப+ற6* �	லி*க3 எDகாரண�ைதD 
ெகாI5* ப+1H� வ+டா�, ஒேர தைலைம��வ�திA6 க85�ப85 
அதாவ� ஒேர அம��D6D க85�ப85 ஒேர K8டமாக வாழ 
ேவI5* எ�பைத ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�க3 
வழிJ��திJ3ளா�க3. ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�க3 
K4வதாவ� :  
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 Ôயா� அம��D6D க85�ப5கி�றாேரா அவ� எனD6D 
க85ப8டவராவா�, யா� அம��D6 மா4 ெசMகி�றாேரா அவ� 
எனD6 மா4 ெசMகி�றா�.”   

( ஸஹ�$ 
�	லி* ) 

 

 

 

 ÔகாMHத திரா8ைசைய ேபா�ற தைலையDெகாIட, க��தட 
Ôந�Dேரா” அ;ைம ஒ�வ� உ�கGD6 அம�ராக நியமிDக�ப8டாW* 
அவ� அ�லா$வ+� ேவத�ைதD ெகாI5 வழிநடா��* 
காலெம�லா* அவ�D6 கீ>ப;J�க3, அவ� ெசா�WD6 ெசவ+ 
ம5�க3.” 

 

 எனேவ �	லி*க3 எ�லாD கால�கள�W* ஒ� அம��D6D 
க85ப8டவ�களாகேவ இ�Dக ேவI5*. ஒ�ேபா�* ப+1H� 
வ+டDKடா�. அFவா4 ப+1H� ெச�வைத அ�லா$ தன� 
தி�மைறய+� ப�ேவ4 இட�கள�� கI;Dகி�றா�.  

 

 Ôஎவ�க3 த�க3 மா�Dக�ைத (த�க3 இPட�ப; பலவாறாக) 
ப+1��, (அவ�கG*) பல ப+12களாக ப+1H� வ+8டனேரா, 
அவ�கGட� உமD6 யாெதா� ச*பHத�* இ�ைல. 
அவ�கGைடய வ+ைடய* எ�லா* அ�லா$வ+டேம 
இ�Dகி�ற�. அவ�க3 ெசM�ெகாI;�Hத(இ�த�ய)வAைற பAறி 
ப+�ன� அவ� அவ�கGD6 அறிவ+�� வ+5வா�.” ( 6 : 159 ) 

 

 ஒ� ச�தாய* எ�ேபா�* ஒ� தைலைம��வ 
க85�பா8ைட இழH�, பல ப+12களாக ப+1H�, பல 
தைலவ�கGD6D க85�படD K;யவ�களாக மா4கி�றேதா, 
அேபா� அHத ச�தாய* பலவ �னமைடH� அழிH� எ�பதAA6 
இHத �	லி* ச�தாயேம ேபா�மான சா�றா6*. அதாவ� 
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ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கள�� கால�திW* ேந�வழி நடHத 
ஹல�பாDகள�� கால�திW* �	லி*க3 ஓேர தைலவ�D6D 
க85�ப85, ஒ� K8டமாக இ�Hதா�க3. எனேவ ெச�ற 
இடெம�லா* ெவAறி வாைக 7;னா�க3, உலகேம 
�	லி*கள�� கால;ய+� மI;ய+8ட�. ெச�வ�க3 6வ+Hதன. 
இவAறிAெக�லா* காரண* அவ�க3 மா�Dக வர*ைப ம�றா� 
க85�பா85ட� வா>Hதேதயா6*. ேமW* அவ�க3 ஒODக 
சீல�களாக2* காண�ப8டா�க3. அவ�கள�� நட�ைதையD கIேட 
நிராக1�பாள�க3 இ	லா�தி� ]ைழHதா�க3. 6�ஆZ*, 
C�னா2ேம இவ�கGD6 வழிகா8;யாM அைமHததன. 
அDகால�திேல இ�4 உ3ளைதப ேபா�4 ம�ஹ�கேலா, 
தD^DகாDகேளா, இயDக�கேளா இ�Dகவ+�ைல. எHத� 
ப+ர?சிைனD6* 6�ஆன�W* ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கள�� 
C�னாவ+Gேம மDக3 த��ைவ� ெபA4D ெகாIடா�க3. 

 

 ப+�னா� ேதா�றிய கால�கள�� ப;�ப;யாக �	லி*க3 
உலக இ�ப�கள�� V>க� ெதாIட�கின�. த�� 
அவ�கள�டமி�H� ெம�ல ெம�ல நOவ+ய�. இHத? சH���ப�தி� 
�	லி*கள�� எதி1களான Qத�கG*, கிறி	தவ�கG* 
�	லி*கGD63  ஊ54வ+ ெபாMயான ஹத�	கைளJ*, ேபாலி 
வரலா4கைளJ* க85DகைதகைளJ* பர�ப+ மா�Dக�தி� 
6ழ�ப�ைத உIடாDகின�. அDகால�தி� வா>Hத மா�Dக 
அறிஞ�கள�� அதிகமானவ�க3 ஆ8சியாள�கள�� அச�;ய� 
ேபாDகிA6 ஆதர2 வழ�கD K;யவ�களாக இ�HதாW* Kட 
ச�திய�ைத த*மா� �;Hதவைர எ5��? ெச�லDK;ய 
உலமாDகG* காண�படேவ ெசMதன�. இFவா4 ச�திய�ைத 
எ5��? ெசா�ன மா�Dக அறிஞ�க3, அச�திய�திேல 
ெச�4வ+8ட ஆ8சியாள�களா� தI;Dக�ப8டன�. இFவா4 
ஆ8சியாள�களா� தI;Dக�ப8ட மா�Dக அறிஞ�கள�� இமா* 
ஷாப+, இமா* மாலிD, இமா* அ$ம� இ�Z ஹ�ப� 
ேபா�ேறா�* அட�6வ�. இவ�க3 மா�Dக� ப+ர?சிைனகGD6 
த*மிடமி�Hத ஆத�ணகள�D ெகாI5 த���� வழ�கின�. மDகG* 
இவ�கள�� த���ைப மதி�� இவ�கள�� த����D6D க85�ப8டன�. 
இHத இமா*கள�� மைறவ+A6� ப+�னா� ந�Iடெதா� கால* 
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கடHதத� ப+�ன� இHத இமா*கள�� ெபயரா� பல ச8ட a�க3 
எOத�ப8டன. இHa�கள�� காண�ப5* ச8டதி8ட�கள�� 
அேனகமானைவ 6�ஆ�, ஹத�ஸிA6 �ரணானைவ. ெபாMJ*, 
ெமMJ* கலH� எOத�ப8ட இHத கிதா�கைள ஆதாரமாக ைவ�� 
Ôம�ஹ�க3” எZ* அைம��க3 உ�வாDக�ப85, அ*ம�ஹ�க3 
வள�Dக�ப8டன. இFவா4 ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கGைடய 
மரண�திA6� ப+�ன� பல aAறாI5க3 கழி�� உ�வாDக�ப8ட 
ம�ஹ�கGDெகன தன��தன� ம�ரஸாDகG*, ப3ள�கG* 
உ�வாDக�ப8டன. ஒFெவா� ம�ஹப+ன�* த�தம� 
ம�ரஸாDகள�� தம� ப+1ைவ? ேச�Hதவ�களா� எOத�ப8ட ச8ட 
a�கைளேய கAப+�தன�.  

6�ஆன�A6*, ஹத�ஸிA6* �ரணான பல ச8ட�க3 இHத 
a�கள�� காண�ப8டாW* Kட அைவ ம�ஹ�க3 எ�ற 
ெபயரா� ச1 காண�ப85 கAப+�� ெகா5Dக�ப8டன. இ�43ள 
ஆலி*கள�� அேநகமாேனா� இ�தைகய ம�ரஸாDகள�� ஓதி� 
ப8ட* ெபAறவ�கேலயாவ�.  

 

 ஆனா� எHத இமா*கள�� ெபயரா� ம�ஹ�க3 
ஏAப5�த�ப853ளனேவா அHத இமா*க3 ஒ�ேபா�* 
Ôஎ�கலல$டா� இHத ம�ஹ�க3 உ�வாDக�ப8டன” எ�ேறா, 
அ�ல� ÔஇHத ம�ஹ�கைள� ப+�பA4�க3” எ�ேறா 
Kறவ+�ைல. இHத ம�ஹ�கGD6* அHத இமா*கGD6* எHத 
ச*பHத�* இ�ைல. �	லி*கGD6 ம�திய+� ெபாMையJ*, 
கAபைனகைளJ* பர�ப+ அவ�கைள வழிெக5�� 
ப+ள2ப5�வ�Aகாக இ	லா�தி� வ+ேராதிகளா� உ�வாDக�ப8ட 
இHத ம�ஹ�கைள, உIைம என ந*ப+ ம�ஹ�வாசிகள�� 
ம�ரஸாDகள�� கAேறா� ஏமாH�3ளன�. ப�லாI5களாக 
வா>H� மைறHத இHத உலமாDக3 தா�* வழிெக85, இHத 
ச�தாய�ைத வழிெக5��3ளன�. இதனா�தா� 6�ஆ�, 
C�னாைவ ப+�பAறி வாழ ேவI;ய ச�தாய*, ெபயேரா, 
�கவ1ேயா இ�லாதவ�கள�� கிதா�கைள� ப+�பAறி வா>H�, 
சீ�ெக85 வ+8ட�. இHத அவல நிைலைய இ�4 Ôஜமாஅ�� 
�	லிம�ைன?” ேச�Hத உலமாDக3 C8;Dகா8;யதA6� ப+�ன� 
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இ�ைறய உலமாDகள�� உIைமய+ேலேய அ�லா$2D6 
பய�படDK;ேயா� ச�திய�ைத ஏAகி�றன�.  

 

அ��3ளவ�Dேள! 

ேமேல நா* KறியவAைற மனதி� ெகாI5 Ô�	லி* 
ச�தாய*” என ந��க3 க�திD ெகாI;�D6* இ�ைறய 
ச�தாய�ைத ஒ��ைற ேநா8டமி85� பா��க3. உலக�தி� 
ஒFெவா� நா8ைட� பAறிJ* சிHதி��� பா��க3. சில 
நா5கள�� ெப�*பா�ைமயாக2*, மA4* சில நா5கள�� 
சி4பா�ைமயாக2* இHத ச�தாய* வா>கி�ற�. உலக�தி� 
எHதெவா� இட�திலாவ�, ஏ� �ன�த�தல�களான மDகா, 
மத�னாவ+லாவ� ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�களா� க�த�ப8ட 
,ய இ	லா* இ�4 நைட�ைறய+� இ�Dகி�றதா? இ�லேவ 
இ�ைல. இதA6 எ�ன காரண*? ந�Iட ெந5�காலமாக 
தி8டமி8ட அ;�ப;ய+� இ	லா�தி� அ;�தளேம 
தக�Dக�ப853ள�. அ�திவாரேம சிைதDக�ப853ள�. எHதD 
கா1ய�கைள? ெசMதா� அைவ எ*ைம இ	லா�ைத வ+85* 
ெவள�ேயAறி வ+5ேமா அDகா1ய�க3 இ�4 ச�வசாதாரணமாக 
நைடெப4கி�றன. ெதாOைகைய வ+5த�, சா	திர* பா��த�, 
தாய��D க85த�, அ�லா$ அ�லாதவ�கGD6 ேந�?ைச 
ெசMத�, 7ன�ய* ெசMத� ேபா�ற வ+டய�க3 இ�4 
ச�வசாதாரணமாகி வ+8டன. Ô6�ைர” உIடாD6* இDெகா;ய 
வ+டய�க3 பாமர�க3 மா�திரம�றி Ôஆலி*க3”  எனDக Kற�ப5* 
சில�* ெசM� மDகைள ஏமாAறி வய+4 வள�Dகி�றன�. 6;, 
7�, வ+ப?சார* ேபா�றைவ எ�6* பரவலாகிவ+8டன. கbசாD 
6;�பைதJ*, கbசாD ேகா�ப+ 6;�பைதJ*, தா; ைவ��, 
ெதா�ப+ அண+Hதவ�கள�� சில� Kட வழDகமாDகிD 
ெகாI53ளா�க3.  

 

வ+ைழயா8;A6D Kட ெபாM ெசா�வைத இ	லா* 
அZமதி�பதி�ைல. ெபாM ெசா�வைத இ	லா* ெப�*பாவமாக 
க��கி�ற�. ஒ��ைற ரஸூW�லாஹி (ஸ�) தன� 
ேதாழ�கைள ேநாDகி Ôெப�*ெப�* பாவ�கைள உ�கGD6 
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C8;Dகா8ட85மா?” எனDேக8டா�க3. அதAகவ�க3 Ôஆ*" 
எனDKறேவ Ôஅ�லா$2D6 இைணைவ�த�, ெபAேறா�D6 
ேநாவ+ைன ெசMத�” எனD Kறிவ+85, சாMHதி�Hத 
ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�க3 எOH� அம�H� ெகாI5 
ÔெபாM K4வ�*, ெபாMசா8சி ெசா�வ�*”  எனD 
KறிDெகாIேடய+�Hதா�க3. இதைன ம�8; ம�8;D K4வைத 
நி4�த மா8டா�களா? என நப+�ேதாழ�க3 நிைனD6மலவ+A6D 
KறிDெகாIேடய+�Hதா�க3.        

(சஹ�ஹு� 
�ஹா1) 

 ஆனா� இ�4 த*ைம �	லி* எ�4 KறிDெகா3G* 
வ+யாபா1கள�� அேனகமாேனா� ÔெபாM இ�லாம� வ+யாபார* 
ெசMய �;யா�” எ�4 ச�வ சாதாரணமாக K4கி�றா�க3. 
இ�4 வ+யாபார* ெகா5Dக�, வா�கலி� ெபாM, �ர85, ஏமாA4, 
ப�Dகி ைவ�த�, கல�பட* ெசMத� ேபா�றைவ எ�6* பரH� 
காண�ப5கி�றன. அேத ேபா� மிகD ெகா;ய பாவமாக இ	லா* 
க�தDK;ய வ8; தவ+�Dக �;யாத ஒ�றாக இHத ச�தாய�தி� 
ேவdIறி வ+8ட�. எ�6* எதிW* வ8; கலHதி�Dகி�ற�. 
ஆட*பரமான தி�மண? ெசல2கGD6D Kட வ8;D6� பண* 
ெபற�ப5கி�ற�. வ8;கள�ேலேய இய�6* வ�கிகள�� த*ைம 
�	லி*க3 எனD KறிDெகா3ேவா� Ôமேனஜ�”களாக2*, 
அதிகா1களாக2*, ஊழிய�களாக2* கடைம �1கி�றா�க3. 
வ�கிகள�ேல அட6 ைவD6* ப6திகள�W*, வ8;Jட� K;ய 
கட� கட� ெப4* ப6திகள�W* இHத சVக�தி� உ3ளவ�கள�� 
எIண+Dைகேய K5தலாக காண�ப5கி�ற�. அ�ம85ம�ல 
தி�மண? சட�6, மரண? சட�6 உ8பட சகல உைட, நைட, 
பாவைன அைன�திW* அHநிய1� நைட�ைறக3 இரIடறD 
கலH�வ+8டன. இ	லா* ெவ4�� ஒ�Dகிய இைசJ*, 
ஆபாச�*, வ �I ேகள�DைககG* Ôெடலிவ+ஷ�” எZ* 
உ�வ�தி� சகல வ �5கGD63G* �6H� வ+8டன. வய� வHத 
ஆIக3, ெபIக3 ம85ம�றி சி4 ப+3ைளக3 Kட ஆபாச 
கா8சிகைள� பா��� மன*ெக85 சீரழிகி�றன�. எனேவ 
C�Dகமாக ெசா�வெத�றா� ெபயரளவ+� மா�திரேம அ�றி 
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இ�4 உலகி� இ	லா* இ�ைல எ�பைத ெதள�வான 
சிHதைனJைடய எவ�* ம4Dக �;யா�.  

 

 இேத ேநர�தி� Ôஇ	லா�ைத உலக�தி� ம�I5* நிைல 
நி4�த ேவI5*” என பல இயDக�க3 உ�வாகி, உலகி� பல 
நா5கள�W*, ந�Iட கால�களாக �யAசி ெசM� வ�கி�றன. 
மDகள�W* ஒ� ப6திய+ன� இFவ+யDக�கள�� உபேதச�கைள 
ந*ப+ அவ�றி� ப+�னா� ெச�கி�றன. Ôத�ல�ஃ ஜமாஅ�” , 
Ôஜமாஅேத இ	லாமி” , Ôெதளஹ�� ஜமாஅ�” , Ôஇ$வாZ� 
�	லிம��”  எ�பன ேபா�ற பல இயDக�க3 இFவா4 
இய�6கி�றன. இல8சDகணDகான மDக3 இவAறி� ப+�னா� 
ெச�கி�றன�. ஆனா� இவAறா� அ;�பைட மாAற�க� எ�2* 
நடDகவ+�ைல.  

 

 இHத இயDக�கG* உIைமயான இ	லாமிய வழி 
�ைறகைள ைகவ+85, தா�களாக ைவ��DெகாIட சில 
வ+தி�ைறகைள ைவ��DெகாI5, Ôஇ�தா� இ	லா*” எனD 
K4கி�றன�. எனேவ இFவ+யDக�களா� அ;�பைட 
மாAற�கைள ஏAப5�த2* �;யா�. எHதெவா� வ+டயமாக 
இ�HதாW* அ�லா$2* அவன� ,தராகிய ரஸூW�லாஹி 
(ஸ�) அவ�கG* கா8;ய வழிைய� ப+�பAறி? ெசMவத� 
Vலேம அதி� நா* ெவAறி காண �;J*. மாறாக மன�த�க3 
தா�களாக வ6��DெகாIட வழிகளா� ஒ�ேபா�* �Oைமயான 
ெவAறிைய� ெபற�;யா�. மDக3 பல ப+12களாக ப+1Dக�ப85, 
இ�Hத ஓரள2 ஒA4ைம Kட சிைதDக�ப8டைத� தவ+ர ேவ4 
எHத� பலைனJ* இHத இயDக�க3 Vல* ச�தாய* 
ெபறவ+�ைல.  

 

 எனேவதா� நா* K4கி�ேறா*, அ�4 அர� நா8;� 
வா>Hத அறிவAற சVக�தி� ம�திய+� இ	லா�ைத நிைல 
நா8ட ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�க3 எHத நைட�ைறைய 
ைகயாIடா�கேளா, அேத நைட�ைறயா� மா�திரேம ம�I5* 
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இ	லா�ைத உலகி� நிைல ெபற? ெசMய�;J*. அ�ேவ நா* 
ைகDெகா3G* வழிJமா6*. இ	லா�ைத அ� எFவா4 
அ�திவார* இட�ப85 �Oைமயானெதா� க8;டமாக 
க8ட�ப8டேதா, அேத வ+த�தி� ரஸூW�லாஹி (ஸ�) 
அவ�கைள� ப+�பAறி ம�I5* அHத இ	லா* க8;ெயO�ப�பட 
ேவI5*. ெவ4* ]ண+��� ேமMவதா� எFவ+தபயZ* ஏAபட� 
ேபாவதி�ைல.  

 

 இFவா4 ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�க3 கா8;� தHத 
பாைதய+� அf2ம ப+சகா� இ	லா* ம�I5* க8;ெயO�ப� 
ப5கி�ற�. இதைன Ôஜமாஅ�� �	லிம��” இ�4 உலகி� 
ெசM�ெகாI;�Dகிற�. 

இHத கடைமைய கால�திA6 கால* ேதா�றDK;ய Ôஜமாஅ�� 
�	லிம��” ெசM� ெகாI;�D6*. எனேவ அHத Ôஜமாஅ�� 
�	லிம�ேனா5” ஒFெவா� மன�தZ* இைணH� ெகா3G*ப; 
ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�க3 அவ�க3 க8டைலய+85? 
ெச�43ளா�க3. அHத ஜமாஅ�� �	லிம�ைன� பAறி ந��க3 
அறிH� ெகா3ள ேவI5* எ�பதAகாக Ôஜமாஅ�� 
�	லிம�ன��” நைட�ைறகைள C�Dகமாக உ�கள கவன�திA6 
சம��ப+Dகி�ேறா*.  

 

 அகில உலக ^திய+� எமDெகன ஒ� அம�� (தைலவ�) 
இ�Dகி�றா�. அவ� தவ+ர ஒFெவா4 நா8;A6*, ஒFெவா� 
ப+ரேதச�திA6மாக அHத உலக அம��6D க85�ப8ட அம��க3 
இ�Dகி�றா�க3. ஜமாஅ�� �	லிம�ன�� இைணH� ெகா3ள 
வ+�*�* எவ�* இHத அம��கGட� உட�ப;Dைக ெசM�ெகா3ள 
ேவI5*. அதாவ�, Ôஅ�லா$2D6* அவன� ,த�D6* 
க85�ப85 நட�பதாக2*, பாவமி�லாத வ+டய�கள�� அமி�D6D 
க85�ப85 நட�பதாக2*” ைபஅ� (உட�ப;Dைக) ெசM�ெகா3ள 
ேவI5*. இ�ேவ �	லி*கள�� K8டைம�ப+� ஒ�வ� ேச�H� 
ெகா3G* �ைறயா6*. இ� ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�களா� 
கா8;� தர�ப8ட நைட�ைறயா6*.  



13 
 

 

 ஜமாஅ�� �	லிம�ேனா5 இைணH� ெகாIட ஒ�வ� 
இ�வைர தா� வா>Hத வா>Dைக �ைறைய ம�I5* 
�Oைமயாக ம4 ப1சீலைன ெசMய ேவI5*. இயDக�க3, 
ம�ஹ�க3, த^DகாDக3 ேபா�றவAறி� ெதாட��கைள அறேவ 
ந�Dகிவ+85 அ�லா$வ+� ேவதமாகிய அ�6�ஆன�� பாW* 
ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கள�� C�னாவ+� பாW* �Aறாக? 
சாMH� வ+ட ேவI5*. 6�ஆன�A6*, ஹத�ஸிA6* �ரணான 
சகல வ+தமான ந*ப+Dைகக3, வணDக வழிபா5க3, ெசயAபா5க3 
அைன�ைதJ* வ+85� தவ+�H� ெகா3ள ேவI5*. மரண* 
வ�* வைரD6* தன� ஒFெவா� ெசயைலJ* 6�ஆ�, 
C�னாவ+� வழிகா8டலி�ப; அைம��Dெகா3ள ேவI5*.  

 

 இFவா4 ஒேர அம�1� கீ> ஒேர K8டமாக, ஒேர 
ெகா3ைகைய� ப+�பAறி  வாO* �	லி*கள�� 
K88ைம�பாகிய Ôஜமாஅ�� �	லிம�ன��” இைணH� 
ெகா3வதAகாக அ�லா$வ+� அ�ைள� ெபAற, 
அ�லா$2ைடய அ?ச�ைடய மDக3 சகல வ+தமான வழி 
ேக5கள�லி�H�* வ+5ப85 வH� ெகாI;�Dகி�றா�க3.  

 

 இ�தைகய மDகGD6 ம�திய+� இ	லாமிய 
சேகாதர��வ�ைத ந��க3 காணலா*. ந�Iட காலமாக வ+5ப85� 
ேபாய+�Hத ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கள�� C�னாDகைள 
ந��க3 காணலா*. ஆட*பரமAற வ �Iவ+ரயமAற வா>Dைக 
�ைறகைளD காணலா*. அைன�திA6* ேமலாக உலகிேல 
காண�ப5* ப3ள�வாச�க3 உ8பட ஏைனய அேனகமான 
இட�கள�W* மா�Dக�தி� ெபயரா� ெசMய�ப5* 
ப+�அ��கGD6*,  தவறான வழி�ைறகGD6* மாAறமாக 
6�ஆ�, C�னாவ+� ஆதார�கள�� அ;�ப;ய+� அைமHத 
,Mைமயான, ச1யான வணDக வழிபா5கைள இHத ஒ� 
K8ட�தி� ந��க3 காணலா*. ைகDKலி இ�லாம�, 
அனா?சார�க3 இ�லாம� நடD6* �Oைமயான இ	லாமிய� 
தி�மண�கைளD Kட இHத ஒ� K8ட�திேலேய ந��க3 
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காணலா*. ைகDKலி இஅ�லாம�, அனா?சார�க3 இ�லாம� 
நடD6* �Oைமயாக இ	லாமிய� தி�மண�கைளD Kட இHத 
ஒ� K8ட�திேலேய ந��க3 காணலா*. 

 

 நா* ஒFெவா�வ�* மரண�ைத எதி� ேநாDகிD 
ெகாI;�Dகி�ேறா*. மரண�தி� ப+�னா� நி?சயமாக நா* 
அ�லா$ைவ சHதிDக ேவI;ய+�Dகிற�. எனேவ 
அ�லா$வ+� தி�J�திைய� ெபA4ெகா3வதA6, மரண+�பதA6 
��னா� அ�லா$ எமD6D K4* நிபHதைனைய� பா��க3.  

 

 Ôநி?சயமாக அ�லா$ உ�கGDகாக இ	லா�ைதேய 
ேத�Hெத5Dகி�றா�. எனேவ ந��க3 (உIைமயான) 
�	லி*களாகேவ அ�றி மரண+Dகத��க3.” ( 2 : 132 ) 

 

 ரஸூW�லாஹி (ஸ�) அவ�கG* த�கள� கைடசி 
கால�தி� ேபா� த* ேதாழ�கைள ேநாDகி Ôஉ�கள�ைடேய 
இரI5 வ+டய�கைள வ+85? ெச�கி�ேற�. அFவ+ரIைடJ* 
ப+�பAறி நடD6* காலெம�லா* ந��க3 வழி தவற மா8g�க3. 
அைவதா� அ�லா$வ+� ேவதமாகிய அ�6�ஆZ*, என� 
வழி�ைரயாகிய ஸு�னா2மா6*” எனD Kறினா�க3. 

 

 அனா� இ�4 �	லி*க3 எனDKறிDெகா3G* இHத 
சVக�ைத ந��க3 கவன��த��களா? 6�ஆைணJ*, C�னைவJ* 
வ+85 வ+5வத� காரணமாக இHத ச�தாய* வழி தவறி? ெச�4 
ெகாI;�Dகி�ற�. இHத ச�தாய�தின� ஒFெவா� ெசயலிW* 
6�ஆண+ன�*, ஸு�னாவ+ன�* வழிகா8டWD6 பதிலாக அHநிய 
நைட �ைறகைளேய காண �;கி�ற�. 

 

 எனேவதா� இ�ப+ைழயான வா>Dைக �ைறைய வ+5�� 
ேநரான பாைதய+�பா� Ôஜமாஅ�� �	லிம��” உ�கைள 
அைழDகி�ற�. ஒFெவா� மன�தZ* உIைம �	லிமாக 
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மரண+�பதA6, ஜமாஅ�� �	லிம�ன�� இைணH� 
அ�லா$2ைடய ேவத�ைத ப+�பAறி நட�ப�தா� இ�Dகி�ற 
ஒேர வழியா6*. இF2Iைமைய உ4தியாக2*, ெதள�வாக2* 
மDக3 �� நா* எ5�� ைவDகி�ேறா*. கIைண 
V;DெகாI5 இHத அைழ�ைப ஏA4Dெகா3Gமா4 உ�கள�ட* 
நா�க3 Kறவ+�ைல. மாறாக Ôநா* KறDK;ய ச�திய�ைத� 
பAறி ெதள�2 ெப4�க3, கலH�ைரயா5�க3, ேமலதிக 
வ+பர�கைள� ேத5�க3, அலசி ஆராM?சி ெசMJ�க3. இ4திய+� 
இHத ச�திய�ைத ஏA4D ெகா3G�க3” எ�பேத நா* உ�கள�ட* 
ேக85Dெகா3G* பண+வான ேவI5ேகாளா6*. ஏெனன�� 
உIைமயான �	லி*களாக மரண+Dகாத எவ�* 
அ�லா$வ+ட* ெவAறி ெபற �;யா� எ�ப� நா* யாவ�* 
அறிHத உIைமயா6*. 

 

 நா* ��ைவD6* ,ய இ	லா* பAறி எ*�ட� 
கலH�ைரயா5வதA6 ந��க3 எ�ேபா�* எ�கGட� ெதாட�� 
ெகா3ளலா*. ேநரான பாைதய+� நா* நட�ப�ட�, Cவன* 
ெச�W* ஆைசJட� தவறான பாைதய+ேல ெச�ேவா�D6 
ேநரான பாைதைய காIப+�ப�ேம எம� ேநாDகமா6*. உலக 
வா>2 அழிH� வ+டDK;ய�. ம4ைம வா>ேவ நிைலயான�. 
எனேவ ம4ைம வா>வ+� ெவAறிDகாக நா* ��ைவD6* 
இFவைழ�ைப ,ய மன�ட� வ+ள�கி, ஏA4, ெவAறி 
ெப4வதA6 �யAசி ெசMJ�க3. 6�ஆ�, ஹத�	 ஒள�ய+� 
தவ4க3 காண�ப5மானா� அவAைற தி���வதA6* நா* 
தயாராகேவ உ3ேளா*. எம� ேநாDகெம�லா* ம4ைமய+� 
அ�லா$வ+ட* ெவAறி ெபற ேவI5* எ�பைத� தவ+ர நா* 
ெகாIட ெகா3ைகய+� அ� தவ4 என நிdப+Dக�ப85* அதி� 
அட*ப+;�பத�ல. Ôஅ�லா$வ+� பாைதய+� �யAசி 
ெசMயDK;ேயா�D6 நி?சயமாக அ�லா$ த�Zைடய 
ேந�வழிையD கா85வா�” என அ�6�ஆன�� அ�லா$ 
வாD64தி அள�Dகிறா�. அ�தைகேயா1� ந��கG* ஆகேவI5* 
எ�ப� எம� ப+ரா��தைனயா6*. 
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