
  பிறர் நலன் நாடுவ ாம்!!! 
            

        இஸ்லாம் என்பது இறை மார்க்கம். மனிதன் அறமதியாக வாழ வவண்டும்; நிம்மதியாக இருக்க வவண்டும் 
என்பதை்காக, அறனத்தும் அறிந்த ஏக இறைவனால் வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்ட மார்க்கம். இத்தறகய இஸ்லாமிய 
மார்க்கம், மனித சமுதாயம் எப்வபாதும் சிைப்பாக இயங்குவதை்குத் வதறவயான அறனத்து விதமான அறிவுறரகறளயும், 
வழிகாட்டுதல்கறளயும் வழங்குகின்ைது, பிைர் நலம் வபணுதல் என்பது இஸ்லாமின் அடிப்பறடகளில் தறலயாயதாகும். 
ஆரம்பகால முஸ்லிம்கள் இறைத்தூதருடன் சசய்து சகாண்ட வாக்குப் பிரமாணங்களில் ஒன்ைாக இது இருந்தது. 
ஒரு முஸ்லிம் இன்சனாரு மனிதனின் தவறைக் காணும்வபாது அந்தத் தவறிலிருந்து அவறரத் திருத்துவதும் அவரிடம் 
நன்றமறய ஏவுவதும் கடறமயாகும். சபாதுமக்கள் அறனவருக்கும் நன்றம நாடுபவராக இருக்க வவண்டும். 

உங்களில் ஒருவர் தமக்கு விரும்புவததயே தம் சயகரதரனுக்கும் விரும்பும் வதர (முழுதமேரன) இதைநம்பிக்தகேரளரரக மரட்டரர்' என்று 
இதைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூைினரர்கள்: என அனஸ்(ரலி) அைிவித்தரர் ஸஹீஹ் புகரரி : 13  
பிறர்நலம் நாடுவதே இஸ்லாம்! 
உலகில் பல்வவறு சகாள்றககள், வகாட்பாடுகள், சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்ைன. அவை்றை உருவாக்கியவர்கள், 
பின்பை்றுபவர்கள் என்று பலரும் அறவ ஒவ்சவான்றுக்கும் பல்வவறு வறகயில் விளக்கங்கறள, வறரயறைகறளக் 
குறிப்பிடுகிைார்கள், இஸ்லாம் என்பதை்கும் அதன் அடிப்பறடறய அறனவரும் விளங்கிக் சகாள்ளும் வறகயில் 
அல்லாஹ்வும், அவனது தூதரும் விளக்கம் சகாடுத்திருக்கிைார்கள். அவை்றுள் முக்கியமான ஒன்று, பிைர் நலம் நாடுதல் 
என்பதாகும். இதன் மூலம் இஸ்லாம் எந்தளவிை்கு அடுத்தவர்களின் நலனில் அக்கறை சகாள்கிைது; ஆர்வம் காட்டுகிைது 
என்பறத அறிந்து சகாள்ளலாம். 

"மாா்க்கம் (தீன்) என்பதத நலம் நாடுவதுதான்'' என்று நபி (ஸல்) அவா்கள் கூறினாா்கள். 
அறிவிப்பவா்: தமீமுத்தாாீ  (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் (95) 
மனிதர்கள் மீத கருதை கரட்டரதவனுக்கு அல்லரஹ் கருதை கரட்ட மரட்டரன் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினரர்கள். நூல்: புகரரி 7376 

சபாதுநலனுக்குப் பங்கம் விறளவிக்கும் கருத்துக்கறள இஸ்லாம் கூறுவதாக எவராலும் எந்தசவாரு சட்டத்றதயும் 
சுட்டிக் காட்ட இயலாது. இஸ்லாம் கூறும் சபாதுநலம் சம்பந்தமான கருத்துக்கறளக் குறித்து சுட்டிக் காட்டாமல் 
இஸ்லாத்றத ஒருவருக்கு முழுறமயாக எடுத்துச் சசால்ல இயலாது எனும் அளவிை்கு இஸ்லாம் அது பை்றி அதிகம் 
அதிகமாகப் வபசுகிைது என்பவத உண்றம. 
இறை நம்பிக்றகயின் அறையாளம்! 
 
இறை நம்பிக்றகயாளராக இருக்கும் ஒருவர், இஸ்லாம் கூறும் அறனத்து சசய்திகறளயும் நம்பியவராக இருந்தால் மட்டும் 
வபாதாது. அந்த நம்பிக்றகறயப் பிரதிபலிக்கும் வறகயில் சசயல்பாடுகளும் அவரிடம் அவசியம் இருக்க வவண்டும். 
அப்வபாதுதான் அவர், உண்றமயாக நம்பிக்றக சகாண்டிருக்கிைார் என்று அர்த்தம். அந்த வறகயில் ஈமான் சகாண்டவர்களிடம் 
இருக்க வவண்டிய பண்புகளுள் முக்கிய ஒன்ைாக, பிைருக்கு நலம் நாடும் பண்பு இருக்க வவண்டும் என்று இஸ்லாம் 
கட்டறளயிடுகிைது. பிைர் நலத்றதக் சகடுக்கும் காரியம் எதுவாயினும் அதறனச் சசய்வது இறைநம்பிக்றகக்கு எதிரானது 
என்பறதயும் பின்வரும் ஆதாரங்கள் மூலம் அறிந்து சகாள்ள முடிகிைது. 

முஃமின்கள் ஒருவருக்ககாருவா் (துணை நிற்கும் விஷயத்தில்) ஒரு கட்டிடத்ணதப் தபான்றவா்கள் ஆவா். அதன் ஒரு பகுதி மற்கறாரு பகுதிக்கு 
வலுவூட்டுகின்றது என்று நபி (ஸல்) அவா்கள் கூறினாா்கள். (இப்படிக் கூறும்தபாது) நபி (ஸல்) அவா்கள் தமது ணகவிரல்கணள 
ஒன்தறாகடான்று தகாா்த்துக் காை்பித்தாா்கள். - அறிவிப்பவா்: அபூ மூஸா (ரலி), நூல்: புகாாி (2446) 
சமுதாயத்தில் ஒரு சிலர் தீறமயான காரியங்கறளச் சசய்கிைார்கள். அந்த வமாசமான சசயல்கள் காரணமாக மை்ைவர்கள் 
பாதிக்கப்படுகிைார்கள். இந்த நிறலயில் ஒருவர், எந்தளவிை்கு முறனப்வபாடு அந்தத் தீய காரியங்கறளக் கறளவதை்கு 
களத்தில் இைங்குகிவைாவரா அறதப் சபாறுத்து அவரது நம்பிக்றகயின் வீரியம் சவளிப்படுகிைது. இவ்வாறு, மக்களுக்குத் 
துன்பம் தரும் காரியங்கறளத் தடுத்து, அதன் தாக்கத்தில் இருந்து அவர்கறளக் காப்பாை்றுவதும் இறை நம்பிக்றகயின் 
அறடயாளம் என்று இஸ்லாம் குறிப்பிடுகிைது. 

உங்களில் ஒருவா் ஒரு தீணமணய (மாா்க்கத்திற்கு முரைான ஒரு கெயணல)க் கை்டால் அவா் அணதத் தமது கரத்தால் தடுக்கட்டும். 
முடியாவிட்டால் தமது நாவால் (கொல்லித் தடுக்கட்டும்). அதுவும் முடியாவிட்டால் தமது உள்ளத்தால் (அணத கவறுத்து ஒதுக்கட்டும்). இந்த 
(இறுதி) நிணலயானது இணறநம்பிக்ணகயின் பலவனீமா(ன நிணலயா)கும் என்று அல்லாஹ்வின் துூதா் (ஸல்) அவா்கள் கூற நான் 
தகட்டுள்தளன்.  அறிவிப்பவா்: அபூெயீத் அல்குத்ாீ (ரலி) நூல்: முஸ்லிம் (78) 
இறையச்சத்தின் வெளிப்பாடு! 
நமக்குச் சகாடுத்திருக்கும் அறனத்து அருட்சகாறடகறளப் பை்றியும் இறைவன் மறுறமயில் நம்றம விசாரிப்பான். 
அப்வபாது அதை்குரிய சரியான பதில் நம்மிடம் இருந்தால் மட்டுவம நாம் முழுறமயாக சவை்றி சபை்ைவர்களாக இருக்க 
முடியும். ஆகவவ, அல்லாஹ்விை்குப் பயந்து அவன் அருளியிருக்கும் அருட்சகாறடகறளக் சகாண்டு அடுத்தவர்களுக்கு 
நலம் நாடுபவர்களாக, நன்றம சசய்பவர்களாக நாம் இருக்க வவண்டும். இவ்வாறு பிைருக்கு நன்றம சசய்யும் வறகயில் 
நை்காரியங்கறளச் சசய்வது; தீய காரியங்கறள விட்டும் விலகியிருப்பது என்பது இறைச்சத்தின் சவளிப்பாடு என்பறதப் 
பின்வரும் சசய்திகள் சதரிவிக்கின்ைன. 

உங்கள் முகங்கணள கிழக்கு தநாக்கிதயா, தமற்கு தநாக்கிதயா திருப்புவது நன்ணமயன்று. மாறாக அல்லாஹ், இறுதிநாள், வானவா்கள், 
தவதம், மற்றும் நபிமாா்கணள நம்புதவாரும் உறவினா்கள், அனாணதகள், ஏணழகள், நாதடாடிகள்,  யாெிப்தபாா், மற்றும் அடிணமகணள 
விடுதணல கெய்வதற்கு (மன) விருப்பத்துடன் கெல்வத்ணத வழங்குதவாரும், கதாழுணகணய நிணல நாட்டுதவாரும், ஸகாத்ணத வழங்குதவாரும், 
வாக்களித்தால் தமது வாக்ணக நிணறதவற்றுதவாரும், வறுணம, தநாய், மற்றும் தபாா்க்களத்தில் ெகித்துக் ககாள்தவாருதம நன்ணம 
கெய்பவா்கள். அவா்கதள உை்ணம கூறியவா்கள். அவா்கதள (இணறவணன) அஞ்சுபவா்கள். - (திருக்குா் ஆன் 2:177) 

ِحيمِ بِْسِم هللاِ  ْحمِن الرَّ الرَّ  

 



 உங்கள் இணறவனிடமிருந்து கிணடக்கும் மன்னிப்பிற்கும், வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பரப்பளவு ககாை்ட கொா்க்கத்திற்கும் விணரயுங்கள்! 
(இணறவணன) அஞ்சுதவாருக்காக அது தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. அவா்கள் கெழிப்பிலும், வறுணமயிலும் (நல்வழியில்) கெலவிடுவாா்கள். 
தகாபத்ணத கமன்று விழுங்குவாா்கள். மக்கணள மன்னிப்பாா்கள். நன்ணம கெய்தவாணர அல்லாஹ் தநெிக்கிறான். - (திருக்குா்ஆன் 3:133,134) 

அல்லாஹ்வின் துூதா் (ஸல்) அவா்கள் கூறினாா்கள்: கபாறாணம ககாள்ளாதீா்கள். (பிறணர அதிக விணல ககாடுத்து வாங்க ணவப்பதற்காக 
விற்பணனப் கபாருளின்) விணலணய ஏற்றிக் தகட்காதீா்கள். தகாபம் ககாள்ளாதீா்கள். பிைங்கிக் ககாள்ளாதீா்கள். ஒருவா் வியாபாரம் 
கெய்து ககாை்டிருக்கும்தபாது மற்றவா் தணலயிட்டு வியாபாரம் கெய்ய தவை்டாம். (மாறாக,) அல்லாஹ்வின் அடியாா்கதள! (அன்பு 
காட்டுவதில்) ெதகாதரா்களாய் இருங்கள். ஒரு முஸ்லிம் மற்கறாரு முஸ்லிமுக்குெ் ெதகாதரா் ஆவாா். அவா் தம் ெதகாதரருக்கு 
அநீதியிணழக்கதவா, அவருக்குத் துதராகமிணழக்கதவா, அவணரக் தகவலப்படுத்ததவா தவை்டாம். இணறயெ்ெம் (தக்வா) இங்தக 
இருக்கிறது. (இணதக் கூறியதபாது) அல்லாஹ்வின் துூதா் (ஸல்) அவா்கள் தமது கநஞ்ணெ தநாக்கி மூன்று முணற ணெணக கெய்தாா்கள். 
ஒருவா் தம் ெதகாதர முஸ்லிணமக் தகவலப்படுத்துவதத அவருணடய தீணமக்குப் தபாதிய ொன்றாகும். ஒவ்கவாரு முஸ்லிமுக்கும் மற்ற 
முஸ்லிம்களின் உயிா், கபாருள், மானம் ஆகியணவ தணட கெய்யப்பட்டணவயாகும். - அறிவிப்பவா்: அபூஹுணரரா (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் (5010) 

பிைர் நலம் நாடிய நபிகளார்! 

பிைருக்கு நலம் நாடுவதுதான் இஸ்லாம் என்று வபாதித்த நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், அதை்கு முன்மாதிரியாக 
வாழ்ந்து காட்டினார்கள். அண்ணலாரின் சிந்தறனகள், சசயல்பாடுகள் அறனத்தும் பிைருக்கு நன்றம நாடும் வறகயில் 
அறமந்து இருந்தன. நீதி, வநர்றம, தர்மம், சபருந்தன்றம, மன்னித்தல், உதவி சசய்தல், பிைருக்கு துஆ சசய்தல் வபான்ை 
மக்களுக்கு நலம் தரும் எல்லா விதமான நை்பண்புகளின் உறைவிடமாகத் திகழ்ந்தார்கள். இந்த மாசபரும் மகத்தான 
உண்றமறய நபிகளாரின் வாழ்க்றகறயப் படிப்பவர்கள் சதளிவாகத் சதரிந்து சகாள்வார்கள். இதை்குரிய சில 
சான்றுகறள மட்டும் இப்வபாது பார்ப்வபாம். 

அல்லாஹ்வின் துூதா் (ஸல்) அவா்கள் மக்களிதலதய அதிகமாக வாாி வழங்குபவா்களாகத் திகழ்ந்தாா்கள். (வானவா்) ஜிப்ாீல் (அணல) 
அவா்கள் ரமளானில் தம்ணமெ் ெந்திக்கின்ற தவணளயில் நபியவா்கள் இன்னும் அதிகமாக வாாி வழங்குபவா்களாக இருந்தாா்கள். ஜிப்ாீல் 
(அணல) அவா்கள் ரமளானின் ஒவ்தவாா் இரவிலும் நபி (ஸல்) அவா்கணளெ் ெந்தித்துக் ககாை்டிருந்தாா்கள். அப்தபாது (அதுவணர 
அருளப்கபற்ற) குா்ஆணன ஜிப்ாீல் (அணல) அவா்கள் நபி (ஸல்) அவா்களுக்கு நிணனவுபடுத்துவாா்கள். அப்தபாது அல்லாஹ்வின் துூதா் (ஸல்) 
அவா்கள் கதாடா்ந்து வசீும் மணழக் காற்ணறவிட அதிகமாக நல்லணத வாாி வழங்குபவா்களாக இருந்தாா்கள்.   
அறிவிப்பவா்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), நூல்: புகாாி (6) 
அல்லாஹ்வின் துூதா் (ஸல்) அவா்களிடம் இஸ்லாத்ணத முன்ணவத்து எது தகட்கப்பட்டாலும் அவா்கள் அணதக் ககாடுக்காமல் 
இருந்ததில்ணல. இந்நிணலயில் அவா்களிடம் ஒரு மனிதா் வந்து (தகட்டதபாது), இரு மணலகளுக்கு இணடதய இருக்கும் (அளவுக்கு 
அதிகமான) ஆடுகணள அவருக்கு வழங்கினாா்கள். அந்த மனிதா் தம் ெமுதாயத்தாாிடம் திரும்பிெ் கென்று, "என் மக்கதள! நீங்கள் 
இஸ்லாத்ணத ஏற்றுக்ககாள்ளுங்கள். ஏகனனில், முஹம்மத் வறுணமணய அஞ்ொமல் தாராளமாக நன்ககாணடகள் வழங்குகிறாா்'' என்று 
கொன்னாா்.- அறிவிப்பவா்: அனஸ் (ரலி), நூல்: முஸ்லிம் (4629) 

அறனெரும், அறனெருக்கும் நலம் நாடுதல்! 

சமுதாயத்தில் இருக்கும் ஒவ்சவாரு நபரும், பிைருக்கு நலம் நாடுபவராக இருக்க வவண்டும் என்று இஸ்லாம் 
கட்டறளயிடுகிைது. நலம் நாடும் சசயல்கறள இவர்கள் தான் சசய்ய வவண்டும்; அவர்கள் தான் நன்றமயான 
காரியங்கறளச் சசய்ய வவண்டும் என்று எவரும் ஒதுங்கிக் சகாள்ளாமல், அறனவரும் பிைருக்கு நலம் நாடி சசயல்பட 
வவண்டும். இந்தப் சபாறுப்பு ஒவ்சவாருவருக்கும் இருக்கிைது. இறதக் கவனத்தில் சகாண்டு எல்வலாரும் தமது 
சபாறுப்பின் கீழ் இருப்பவர்களுக்குக் கண்டிப்பாக நலம் நாட வவண்டும்; நன்றம சசய்ய வவண்டும். இது குறித்தும் 
இறைவன் நம்றம விசாரிப்பான் என்பறத ஒருவபாதும் மைந்துவிடக் கூடாது. 

உங்களில் ஒவ்கவாருவரும் கபாறுப்பாளிதய. நீங்கள் ஒவ்கவாருவரும் (அவரவா் கபாறுப்பு குறித்து மறுணமயில்) விொாிக்கப்படுவீா்கள்: 
ஆட்ெித் தணலவரும் கபாறுப்பாளதர. அவா் (தம் குடிமக்கள் குறித்து) விொாிக்கப்படுவாா். ஆை்மகன் (குடும்பத் தணலவன்) தன் 
மணனவி மக்களின் கபாறுப்பாளன் ஆவான். அவன் (தன் கபாறுப்புக்கு உட்பட்டவா்கள் பற்றி) விொாிக்கப்படுவான். கபை் (மணனவி), 
தன் கைவாின் வீட்டிற்குப் கபாறுப்பாளியாவாள். அவள் (அந்தப் கபாறுப்பு குறித்து) விொாிக்கப்படுவாள். அடிணம தன் எெமானின் 
கெல்வத்திற்குப் கபாறுப்பாளியாவான். அவன் (தனக்குாிய கபாறுப்பு குறித்து) விொாிக்கப்படுவான். அறிந்து ககாள்ளுங்கள்! நீங்கள் 
ஒவ்கவாருவரும் கபாறுப்பாளிதய. உங்களில் ஒவ்கவாருவரும் (உங்கள்து கபாறுப்பு குறித்து) விொாிக்கப்படுவீா்கள் என்று நபி (ஸல்) 
அவா்கள் கூறினாா்கள். அறிவிப்பவா்: இப்னு உமா் (ரலி), நூல்: புகாாி (5188) 
பிைர் நலம் எனும் பட்டியலில் சபை்வைார், உடன் பிைந்தவர்கள், வாழ்க்றகத் துறண, குழந்றதகள், உைவினர்கள், 
நண்பர்கள், அண்றட வீட்டினர், ஊர்மக்கள் என்று அறனத்து மக்களும் அடங்குவர். எனவவ அறனவரும் நலமாக 
இருக்க வவண்டும் என்று நிறனப்பவதாடு அதை்குரிய காரியங்கறளச் சசய்ய வவண்டும். 
 

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் 
இஸ்லாத்தத அதன் தூயவடிவில் அறிந்து க ாள்ள: 

www.onlinetntj.com 

மார்க் ம் மற்றும் சமுதாய கசய்தி ளுக்கு: 

www.tntj.net 

இரத்த தானம் கசய்வீர்! உயிர் தள  ாப்பீர்!! 
ரியாத் மண்டலம் 

அன்புடன் கவளியிடுவவார்... 


