
 ஏக இறைவனின் திருப் பெயரால்... 

இஸ்லாம் ஓர் அமைதி ைார்க்கம்... 
 

 
இன்று உலகில், தீவிரவாதத்தின் மறுபெயர் இஸ்லாம், ெயங்கரவாதத்தின் மறுபெயர் இஸ்லாம் என்ைளவுக்கு 
இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பெயர் களங்கடிக்கப்ெட்டுள்ளது. இஸ்லாம் என்ைால் பவட்டுக்குத்து, பவடிகுண்டு என்ெது 
பொல் அதன் பதாற்ைம் கறைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இஸ்லாம் என்ைால் கலவரம், முஸ்லிம் என்ைால் கலகக்காரன் 
என்ைளவுக்கு இஸ்லாத்தின் முகம் பகாரமாகச் சிறதக்கப்ெட்டு சின்னாபின்னமாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ஆனால் உண்றமயில் இஸ்லாம் தனது பெயரிலும், பகாள்றகயிலும், பெயல்ொட்டிலும் அறமதிறய றமயமாகக் 
பகாண்டது. அதன் முகமும் அகமும் ொந்திறய அடிப்ெறடயாகக் பகாண்டது. இஸ்லாம் என்ை வார்த்றதயின் 
பவர்ச்பொல் ஸலாம் என்ெதாகும். ஸலாம் என்ைால் அறமதி அறடதல், ொதுகாப்புப் பெறுதல் என்ெது இதன் 
பொருள். இஸ்லாம் என்ைால் ெரணறடதல், கட்டுப்ெடுதல் என்று பொருள். 

அதாவது ெறடத்த ஓர் இறைவனுக்கு முழுறமயாகக் கட்டுப்ெடுவறத இது குறிக்கின்ைது. இதன்ெடி, ெறடத்த ஓர் 
இறைவனுக்கு முழுறமயாகக் கட்டுப்ெட்டு நடப்ெவர் முஸ்லிம் ஆவார். பெயர் அடிப்ெறடயில் இஸ்லாம் 
வன்முறைக்கு அப்ொற்ெட்டது; அந்நியப்ெட்டது என்ெதற்கு இது ஒரு சிைந்த எடுத்துக்காட்டாகும். 

ஒரு முஸ்லிம் மற்பைாரு முஸ்லிறமபயா, பிை ெமுதாயத்தவறரபயா ெந்திக்கும் பொது கூறுகின்ை முகமன், 
“அஸ்ஸலாமு அறலக்கும்’ என்ெதாகும். ெதிலுக்கு அவர், “வ அறலக்கும் ஸலாம்’ என்று கூறுவார். இந்த 
இரண்டு வாெகங்களுக்கும் பொருள், “உங்கள் மீது அறமதி நிலவட்டுமாக!’ என்ெதாகும். 

முகத்துக்கு பநராகச் ெந்திக்கும் பொதும், மறைமுகமாக பதாறலபெசி, இறணயதளம் பொன்ை ஊடகங்களின் 
வழியாகவும் பதரிவிக்கின்ை வாழ்த்துக்களில் முஸ்லிம்கள் ெரப்புவது இந்த அறமதிறயத் தான். 

இஸ்லாத்தில் சிைந்த பெயல் எது? என்று இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பகட்கப்ெடுகின்ைது. அதற்கு அவர்கள் 
அளிக்கின்ை ெதிறலப் ொருங்கள். 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், “இஸ்லாமி(யப் 
ெண்புகளி)ல் சிைந்தது எது’ எனக் பகட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் “(ெசித்பதாருக்கு) நீர் உணவளிப்ெதும், 
நீர் அறிந்தவருக்கும் அறியாதவருக்கும் ெலாம் (முகமன்) கூறுவதுமாகும்” என்று ெதிலளித்தார்கள். நூல்: புகாரி 12 

இஸ்லாத்தில் சிைந்தது எது என்ை பகள்விக்கு முதலாவதாக, ெசித்பதாருக்கு உணவளித்தல் என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெதில் கூறுகின்ைார்கள். இதில் முஸ்லிம், முஸ்லிமல்லாதவர் என்ை ொரெட்ெம் இல்றல. 

இரண்டாவதாக, முஸ்லிம், பிை மதத்தவர் என்ை ொகுொடின்றி அறனவருக்கும் ஸலாம் எனும் வாழ்த்றதக் கூறி 
அறமதிறயப் ெரப்ெச் பொல்கின்ைார்கள். 

ஒருவர் தனக்குக் குழந்றத பிைந்த ெந்பதாஷத்தில் இருப்ொர். அவறர பநாக்கி, ‘உங்கள் மீது அறமதி 
உண்டாகட்டும்’ என்று கூைச் பொல்கின்ைது. ஒருவர் தனது குழந்றத இைந்து விட்ட பொகத்தில் இருப்ொர். 
அவரிடமும், “உங்கள் மீது அறமதி உண்டாகட்டும்” என்று கூைச் பொல்கின்ைது. இப்ெடி இன்ெம், துன்ெம் என 
எந்த நிறலயில் இருந்தாலும் அறனவர் மீதும் ஸலாம் எனும் அறமதிறயப் ெரப்ெச் பொல்கின்ைது இஸ்லாமிய 
மார்க்கம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இறைநம்பிக்றக என்ெது “எழுெதுக்கும் அதிகமான’ அல்லது 
“அறுெதுக்கும் அதிகமான’ கிறளகள் பகாண்டதாகும். அவற்றில் உயர்ந்தது “அல்லாஹ்றவத் தவிர பவறு 
இறைவன் இல்றல’ என்று கூறுவதாகும். அவற்றில் தாழ்ந்தது, பதால்றல தரும் பொருறளப் ொறதயிலிருந்து 
அகற்றுவதாகும். நாணமும் இறை நம்பிக்றகயின் ஒரு கிறளதான். இறத அபூஹுறரரா (ரலி) அவர்கள் 
அறிவிக்கிைார்கள். நூல்: முஸ்லிம் 51 

மக்களுக்கு ஊறு விறளவிக்கின்ை பொருட்கறளப் ொறதயிலிருந்து அகற்றுவதும் அந்த இறை நம்பிக்றகயின் ஒரு 
கிறள என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள். 

ஒரு ொறதயில் முஸ்லிம்கள் மட்டும் நடக்க மாட்டார்கள். அறனத்து மதத்தினரும் தான் நடப்ொர்கள். 
அவர்களுறடய கால்கறளப் ெதம் ொர்த்து, புண்ணாக்கி, புறைபயாடச் பெய்து அவர்களது உயிர்களுக்பக உறல  

 



றவக்கின்ை கல், முள் பொன்ைவற்றைப் ொறதயிலிருந்து அகற்றுவது முஸ்லிம்களின் இறை நம்பிக்றகயின் ஓரம்ெம் 
என்று இஸ்லாம் கூறுகின்ைது. அதாவது, ஒரு முஸ்லிமின் அடிப்ெறடக் பகாள்றகபய மற்ைவர்கறள இன்னல், 
இறடயூறுகளிலிருந்து ொதுகாப்ெது தான் என்று இஸ்லாம் குறிப்பிடுகின்ைது. 

காறலப் ெதம் ொர்க்கின்ை கல், முள்றளபய அகற்ைச் பொல்லும் இஸ்லாம், ஆறளபய பகால்லுகின்ை குண்டுகறள 
றவக்கச் பொல்லுமா என்று நடுநிறலயாளர்கள் சிந்திக்க பவண்டும். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் ஒரு ொறலயில் நடந்து பென்று பகாண்டிருந்த 
பொது ொறதயில் முட்கிறளபயான்றைக் கண்டு அறத எடுத்து (எறிந்து) விட்டார். அவரது இந்த நற்பெயறல 
அல்லாஹ் அங்கீகரித்து அவருக்கு (அவர் பெய்த ொவங்கலிருந்து) மன்னிப்பு வழங்கினான். இறத அபூஹுறரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிைார்கள். நூல்: புகாரி 2472 

இப்ெடிப் ொறதயிலிருந்து கற்கள், முற்கறள அகற்றுவதற்காக ஒரு முஸ்லிமுக்கு இறைவன் பொர்க்கத்றதப் ெரிொக 
வழங்குகின்ைான் என்ைால், பெருந்துகள், இரயில்கள், விமானம் பொன்ை பொக்குவரத்துக்களிலும் அறவ வந்து 
நிற்கும் நிறலயங்களிலும், மக்கள் குழுமுகின்ை வணிக வளாகங்களிலும், அவர்கள் ெயணிக்கின்ை ொறதகளிலும் 
குண்டு றவத்துக் குறல நடுங்கச் பெய்யும் ஒருவனுக்கு இந்தக் கருறணமிகு இறைவன் என்ன தண்டறன 
வழங்குவான்? நிச்ெயமாக நரகத்றதத் தான் தண்டறனயாக வழங்குவான் என்ெதில் மாற்றுக் கருத்தில்றல. 
இதுதான் முஸ்லிம்களின் ெரியான நிறலப்ொடாகும். 

ஒரு முஸ்லிமின் பெயல்ொடு பிைருக்கு உதவியாகத் தான் இருக்க பவண்டுபம தவிர ஒருபொதும் உெத்திரமாக, 
ஊறு விறளவிப்ெதாக இருக்கக் கூடாது என்ெறத பமற்கண்ட இஸ்லாமிய பொதறனகளிலிருந்து பதரிந்து 
பகாள்ளலாம். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்றவயும், மறுறம நாறளயும் நம்பிக்றக 
பகாண்டவர் தம் அண்றட வீட்டாருக்குத் பதால்றல தரபவண்டாம். அல்லாஹ்றவயும் மறுறம நாறளயும் 
நம்பிக்றக பகாண்டவர் தம் விருந்தாளிறயக் கண்ணியப்ெடுத்தட்டும். அல்லாஹ்றவயும், மறுறம நாறளயும் 
நம்பிக்றக பகாண்டவர் (ஒன்று) நல்லறதப் பெெட்டும். அல்லது வாய் மூடி இருக்கட்டும். இறத அபூஹுறரரா 
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிைார்கள். நூல்: புகாரி 6018 

அண்றட வீட்டுக்காரர் முஸ்லிமாகவும் இருக்கலாம்; முஸ்லிம் அல்லாதவராகவும் இருக்கலாம். பமாத்தத்தில் 
அண்றட வீட்டுக்காரருக்கு இறடயூறு பெய்யக்கூடாது என்று பொதுவாக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறியிருக்கின்ைார்கள். 

இந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் பதளிவாகக் கூறியிருந்தும், இதற்கு பநர்மாற்ைமாக முஸ்லிம், முஸ்லிமல்லாபதார் எனப் 
ொகுொடு இல்லாமல் அறனவருக்கும் எதிராக, பொது இடங்களிலும் மக்கள் கூடும் ெந்றதகளிலும் குண்டு 
றவப்ெவன் எப்ெடி முஸ்லிமாக இருக்க முடியும்? அத்தறகபயார் இஸ்லாத்தின் ொர்றவயில் ஒருபொதும் 
முஸ்லிம்கள் அல்லர். 

இறைவனுக்குப் ெல அழகான பெயர்கள் உள்ளன. அவற்றில் “ஸலாம்’ என்ெதும் ஒன்று. இதன் பொருள் 
அறமதியானவன் என்ெதாகும். இறைவனின் திருப்பெயரும் அறமதியானவன் என்று அறமயப் பெற்றிருக்கும் 
பொது அறமதியான அந்த இறைவன் இந்த அமளி துமளிகறள எப்ெடி ஆதரிப்ொன்? 

அல்லாஹ் அறமதி இல்லத்திற்கு அறழக்கிைான். தான் நாடிபயாருக்கு பநரான ொறதறயக் காட்டுகிைான். 
அல்குர்ஆன் 10:25 

பமாத்தத்தில் இஸ்லாம் என்ைால் பிைருறடய உயிருக்கும், உடறமக்கு உத்தரவாதம் ொதுகப்பு அளிக்க பொல்லி 
அறமதிறய மட்டும் பொதிக்கும் மார்க்கமாக உள்ளது!  

ெயங்கரவாதத்திற்கு மதம் இல்றல என்ை கருத்றத அறனவரும் ஏற்கின்ைனர். அந்த அடிப்ெறடயில், முஸ்லிம் 
பெயர் தாங்கிகள் பெய்கின்ை ெயங்கரவாதச் பெயல்களுக்கு முஸ்லிம் ெமுதாயபமா, இஸ்லாமிய மார்க்கபமா 
பொறுப்ொகாது என்ெறதத் பதாப்புள்பகாடி உைவுகளான பிைமத ெபகாதரர்கள் புரிந்து அறனவரும் 
ெபகாதரத்துவத்துடன் வாழ்பவாமாக. (இறைவன் நாடினால்) 

 


