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இஸ்லாமிய சமய மன்றம் (சிங்கப்பூர்) 

வெள்ளிக்கிழமம பிரசங்கம் 
21 பிப்ரெரி 2020  / 27 ஜமாதியுல் ஆகிர் ஹிஜிர் 1441 

தியாகத்தின் உயிரராட்டத்மத அறிதல்: அல்-அர்கம் இப்னு அபீ 
அல்-அர்கம் (ரலி) 

 

 
 

மரியாமதக்குரிய சரகாதரர்கரள! 
அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வதஆலா நமக்கு அருளியுள்ள அனனத்து 
அருட்க ானை ளுக் ா , அவனுக்க  அனனத்து பு ழும் உரித்தாகு ! 
அல்லாஹ் நம்மீது க ாண்டுள்ள அன்பு மற்றும்  ிருனையின்  ாரணமா  
அவனுக்க  அனனத்து நன்றி னளச் கெலுத்து ிகறாம். நமது உள்ளங் ளில் 
”தக்வா” எனும் இனறைக்தியின் வினத னள வினதப்ைதற் ா  நம்னம 
அல்லாஹ் கதர்ந்கதடுத்துள்ளான். நமது ெிறந்த வணக் , வழிைாடு னள 
அதி ரித்துக் க ாள்வதற் ா வும் அல்லாஹ்வின் ைனைப்பு ளுக்கு கெனவ 
கெய்வதற் ா வும் ைல வழி னள அல்லாஹ் நமக்குக்  ாண்ைித்துள்ளான். 
நற் ாரியங் னளச் கெய்வதற் ான வாய்ப்பு னள கதாைர்ந்து நமது 
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வாழ்வில் வழங் ி, அருள் புரியுமாறு அல்லாஹ்விைம் கவண்டிக் 
க ாள் ிகறாம். ஆமீன், யாரப்ைல் ஆலமீன். 
 
சரகாதரர்கரள! 
இன்று, ஒரு முக் ியமான தனிநைரின் வாழ்க்ன  வரலாற்னற உங் ளுைன் 
ை ிர்ந்து க ாள்ள விரும்பு ிகறன். இப்கைரியாரின் கையர் இனறத்தூதர்(ஸல்) 
அவர் ளின் வாழ்க்ன  வரலாற்றில் ஒருமுனற அல்லது இருமுனற 
மட்டுகம கூறப்ைட்டுள்ள கைாதிலும் அவர் ள் ஆற்றிய ைங் ளிப்பு ள் மி ச் 
ெிறந்த வினளவு னள ஏற்ைடுத்தியுள்ளன. இஸ்லாம் மக் ாவில் வளர்ந்து 
வந்த  ாலங் ளில் அவர் ள் ஆற்றிய ைங்கு ள் நற் ாரியங் னளச் கெய்யத் 
தூண்டுைனவயா  இருந்தன. அவர் ள் தான், அல்-அர் ம் இப்னு அை ீஅல்-
அர் ம் (ரலி) ஆவார். 
 
இனறத்தூதுவத்தின் ஆரம்ை  ாலத்தில், ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ள் 
தனது மக் ளின் எதிர்ப்னை எதிர்க ாண்டு வந்த  ாலத்தில், தனது 
கதாழர் னளச் ெந்திப்ைதற்கு ஒரு ைாது ாப்ைான இைம் ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) 
அவர் ளுக்குத் கதனவப்ைட்ைது. ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ளின் 
இத்கதனவனய அறிந்ததும் அல்-அர் ம் இப்னு அை ீ அல்-அர் ம் (ரலி) 
அவர் ள் உைகன தனது வடீ்னை ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ளும் 
அவர் ளின் கதாழர் ளும் ெந்திப்ைதற்கு ஆர்வத்துைன் வழங் ினார். 
 
ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ளின் வாழ்க்ன  வரலாற்றில் அர் ம் (ரலி) 
அவர் ளின் இப்ைங் ளிப்னைப் ைற்றி அதி ம் விவாதிக் ப்ைடுவனத நம்மால் 
 ாண முடியவில்னல. எனினும், இப்ைங் ளிப்னை இஸ்லாமிய வரலாற்று 
ஆெிரியர் ள் ”ெீறா” எனும் வாழ்க்ன  வரலாற்றில் ைதிவு கெய்ய 
மறக் வில்னல. ஒரு ெிறிய நற் ாரியம் கூை கதாைர்ந்து ையன் தரு ின்ற, 
நல்ல ஆக் ப்பூர்வமான வினளவு னள ஏற்ைடுத்தக்கூடியதா  அனமயும் 
என்ைதற்கு இவர் ளின் ைங் ளிப்பு மி ச் ெிறந்த உதாரணமா  உள்ளது. 
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நான் ெற்று முன் தங் ளுைன் ை ிர்ந்து க ாண்ை வரலாறா ிறது, 
அல்லாஹ்வின் ைானதயில் தியா ம் புரிவதன் உண்னமயான கைாருனள 
கவளிப்ைடுத்துவதாகும். இனதத் தான், அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் 
கூறு ிறான்: 
 

 
 
கைாருள்: நீங் ள் கநெிக்கும் கைாருள் ளிலிருந்து தானம் கெய்யாத வனர 
நீங் ள் நன்னமனய அனையமாட்டீர் ள். எந்தப் கைாருனள நீங் ள் கெலவு 
கெய்தாலும் நிச்ெயமா  அல்லாஹ் அனத நன் றிந்தவனா  
இருக் ின்றான். அத்தியாயம்: (ஆலி இம்ரான், வெனம்: 98) 
 
தியா ம் மற்றும் ைங் ளிப்ைின் வன  மற்றும் தரத்னதப் ைற்றித் தான் 
கைரும்ைாலும் இஸ்லாத்தின் கைாதனன உள்ளது. ஒவ்கவாருவரும் தனது 
கொந்தத் கதனவனய மற்றவர் ளின் மி ப் கைரிய கதனவ ளுக் ா வும் 
அதி  அளவிலான ைலன் ளுக் ா வும் தியா ம் கெய்ய கவண்டும். 
 
 
சரகாதரர்கரள! 
அல்-அர் ம் இப்னு அை ீ அல்-அர் ம் (ரலி) அவர் ளின் வரலாற்றில் ைல 
ெிறந்த மதிப்ைடீு ள்  ாணப்ைடு ின்றன. அவற்றின் மூலம் நாம் ைாைம் 
கைறுவது அவெியமாகும். அம்மதிப்ைடீு ளில் ஒன்று, நாம் ஆற்றும் 
ைங் ளிப்பும் தியா மும் எவ்வாறு கதனவ ள் மற்றும் சூழ்நினல ளுக்குப் 
கைாருத்தமா  உள்ளன என அறிந்து கெய்வதாகும் அத்தியா ங் னளயும் 
மதிப்ைடீு னளயும் மக் ள் அனைந்து க ாள்ளும் கைாது, அனவ 
அம்மக் ளால் மட்டும் அங் ீ ரிக் ப்ைைாமல் அல்லாஹ்வின் 
ைார்னவயிலும் அனவ மதிப்புமிக் னவயா  இருக்  கவண்டும். 
உதாரணமா , ைின்வரும் ஹதீதில் நாம்  வனம் கெலுத்த கவண்டும். அந்த 
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ஹதீதானது, ஒரு மனிதனின் வரலாற்னறக் கூறு ிறது. அந்த மனிதர் 
எவ்வாறு ஒரு ெிறிய நற் ாரியத்னதச் கெய்து, ைலருக்கு இலகுனவ 
ஏற்ைடுத்தினார்; ைலரது  ஷ்ைங் னளப் கைாக் ினார்; அதன்  ாரணமா , 
அவருக்கு எவ்வாறு இனறவனின் மன்னிப்பும், கொர்க் த்தில் 
நுனழவதற் ான வாய்ப்பும்  ினைத்தது என்ைனத அந்த ஹதீது 
விளக்கு ிறது. நனைைானதயில்  ிைந்த ஒரு முள்  ினளனய அவர் 
அ ற்றினார்; அவரது இந்த ெிறிய, ொதாரணமான நற் ாரியத்தின் 
 ாரணமா , இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர் ள் அவருக் ா  ைின்வருமாறு 
இனறவனிைம் கவண்டிக் க ாண்ைார் ள்: 
”அல்லாஹ் இவருக்கு நற்கூலினய வழங்குவானா ! கமலும் கொர்க் ம் 
கெல்லும் வாய்ப்னையும்  வழங்குவானா !” (ஹதீனதப் ைதிவு கெய்து 
அறிவிப்ைவர் ள்: இமாம் பு ாரி ரஹ், இமாம் முஸ்லிம் ரஹ்) 
 
இரண்டாெதாக, ெக ாதரர் கள! மற்றவர் ள் கெய்யும் தியா ங் னளயும் 
ைங் ளிப்பு னளயும் குனறத்து மதிப்ைிை கவண்ைாம். ெில விஷயங் னள 
நாம் ெிறியதா வும் முக் ியமற்றனவயா வும்  ருதலாம். ஆனால், 
அல்லாஹ்வின் ைார்னவயில் அனவ மி ச் ெிறந்தனவயா த் கதன்ைடும். 
இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர் ள் நமக்கு ைின்வருமாறு நினனவூட்டியுள்ளார் ள்: 

 

கைாருள்: ”கைரீத்தம் ைழத்தின் ைாதி ைகுதினய தர்மம் கெய்தாவது நர  
கநருப்ைிலிருந்து உங் னளப் ைாது ாத்துக் க ாள்ளுங் ள்” (ஹதீனதப் ைதிவு 
கெய்து அறிவிப்ைவர் ள்: இமாம் பு ாரி ரஹ், இமாம் முஸ்லிம் ரஹ்) 
 
எனது ெக ாதரர் கள! கமற் ண்ை ஹதீதில் ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ள் 
ஒப்ைிட்டுக் கூறியுள்ள விஷயத்தில் நாம் ஆழமா  ெிந்திப்ைது 
அவெியமாகும். ஒரு கைரீத்தம் ைழத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு ெிறியது? நமது 
இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர் ள் கமற் ண்ை ஹதீதில் கூறியுள்ளதன் ைிர ாரம் 



 

5 

 

அதனன இரண்டு துண்டு ளா  ைிரித்தால் இன்னும் ெிறியதா  அது 
ஆ ிவிடுமல்லவா? ஒருவர், ஒரு கைரீத்தம் ைழத்தின் ைாதி ைகுதினய 
தர்மம் கெய்தால் அது கைரிய விஷயமா க்  ருதப்ைடுமா? 
அவ்வாறிருந்தும் இதற்கு ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ள் ஏன் 
முக் ியத்துவமளித்து கூறியுள்ளார் ள் என்ைதில்  வனம் கெலுத்த 
கவண்டும். 
 
கமற் ண்ை ஹதீதில்  ாணப்ைடும் நைி(ஸல்) அவர் ளின் ஒப்ைிடுதல் 
நமக்குத் கதரிவிக்கும்  ருத்து யாகதனில், ஒரு ெிறிய நற் ாரியம் 
உளத்தூய்னமயுைன் புரியப்ைடுமானால் அதனனச் கெய்தவருக்கு நிச்ெயம் 
மி ப் கைரிய நன்னமனய அது கதடித் தரும் என்ைதாகும். அதுமட்டுமல்ல, 
அல்லாஹ்வின் ைார்னவயில் அவரது அந்தஸ்னதயும் உயர்த்தி விடும். 
 
ஒருவர், எவ்வளவு ைங் ளிப்பு னளச் கெய்துள்ளார் என இனறவன் 
ைார்ப்ைதில்னல. மாறா , நாம் மதிக்கும் ஒரு கைாருனள (அது நமது 
கெல்வமா கவா, கநரமா கவா அல்லது ெக்தியா கவா எவ்வாறிருந்தாலும்)  
எவ்வளவு உளப்பூர்வமா , ஆர்வத்துைன் க ாடுக் ின்கறாம் என்ைனதத் 
தான் இனறவன்  ாண் ிறான். 
 
சரகாதரர்கரள! 
அல்-அர் ம் (ரலி) அவர் ளின் கமற் ண்ை வரலாறானது, நாம் 
எதிர்க ாள்ளும் ெவால் ளுக்குத் தீர்வு  ாணுமாறும், ைிரச்ெனன ளுக்குத் 
தீர்வு  ாண ைங் ளிக்குமாறும், ைிரச்ெனனனய கமற்க ாண்டு ெிக் லாக் ாம 
லிருக்குமாறும் நமக்குப் கைாதிக் ிறது. 
 
இனறத்தூதர்(ஸல்) அவர் ள் மற்றும் மற்ற கதாழர் னளப் கைான்று அல்-
அர் ம் இப்னு அை ீ அல்-அர் ம் (ரலி) அவர் ளும் ைல ெவால் னள 
எதிர்க ாண்ைார் ள். எனினும், எனதயும் கெய்யாமலிருப்ைனத அவர் ள் 
கதர்ந்கதடுக் வில்னல. விதினயக் குனற கூறிக் க ாண்டும் இருக்  
வில்னல. அவர் ள் கவறுமகன பு ார் கெய்து க ாண்டிருக் வில்னல. 
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சூழ்நினலயின் எதிர்மனறயான ைகுதினய அவர் ள் ைார்த்துக் க ாண்டிருக் 
 வில்னல. 
 
மாறா , ைிரச்ெனனக்குத் தீர்வு  ாண ைங் ளிப்புச் கெய்தார் ள். உதவி 
கெய்தார் ள்; நல்ல மாற்றங் ள் ஏற்ைைக்  ாரணமா  அனமந்தார் ள். 
ரசூலுல்லாஹி(ஸல்) அவர் ள் மற்றும் அவர் ளின் கதாழர் ளின் 
சுனமனயக் குனறக்  தன்னால் முடிந்த அளவு ெிறப்ைா  முயற்ெித்தார் ள். 
 
இந்தப் ைாைத்னதத் தான், இந்த வரலாற்றின் மூலம், குறிப்ைா , நாம் 
எதிர்க ாண்டு வரும் இக் டினமான  ாலங் ளில் கைறுவது அவெியமாகும். 
இக் ாலங் ளில் நாம் ஒவ்கவாருவருக்கும் உதவி, ஒத்துனழப்பு ள் 
கெய்வது அவெியமாகும். இக் டினமான நாட் னள தீர்மானத்துைன், 
உறுதியா  எதிர்க ாள்வதற்கு நமது உள்ளங் னள ஒன்றினணக்  
கவண்டும்.  
 
 ைந்த ெில வாரங் ளில், அனனத்து வன யான ைங் ளிப்பு னளச் 
கெய் ின்ற தனிநைர் னள நாம்  ாண முடிந்தது. ெிலர், மு மூடி னளயும் 
ெிலர், சு ாதாரப் ைணியில் ஈடுைட்டுள்ள ஊழியர் ளுக்கு உணவு னளயும் 
ெிலர், கைாதுப் ையன்ைட்டுக் ா  ன  னளச் சுத்தம் கெய்யும் 
கைாருட் னளயும் இலவெமா  வழங் ினார் ள். இது கைான்ற 
உதாரணங் ள் ைல உள்ளன. இனவகயல்லாம் கதாைர்ந்து கெய்யப்ைை 
கவண்டிய ெிறந்த முயற்ெி ளாகும். இவற்னற இன்னும் அதி மா ச் 
கெய்வதும், இந்நற் ாரியங் னள கமற்க ாண்டு ைன்மைங் ா  ஆக்குவதும் 
அவெியம் என நான் உறுதியா  நம்பு ிகறன். 
 
ைங் ளிப்பு னளச் கெய்வதற் ான வாய்ப்பு னளத் கதடிக் க ாள்ளுங் ள். 
இக் ஷ்ைமான  ாலங் ளில் நற் ாரியங் னளச் கெய்ய முற்ைடுங் ள். 
இக் ாலங் ளில் நாம் ஒன்றுைட்டு உளப்பூர்வமா ச் கெய்யும் கெயல் ளின் 
 ாரணமா , அனனத்துவிதமான தீங்கு னள விட்டும் அல்லாஹ் நம்னமப் 
ைாது ாப்ைானா ! 
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அல்லாஹ்வின் மீதான நமது ”தக்வா” எனும் ைக்தினய 
ைலப்ைடுத்துவதற் ான ஆர்வத்னத அல்லாஹ் நமக்கு வழங்குவானா ! 
அல்லாஹ்னவ நாம் ெந்திக்கும் கைாது, நம்னமயும் நமது 
குடும்ைத்தார் னளயும் ”தக்வா” உனைய மக் ளுைன் அல்லாஹ் 
கெர்த்துனவப்ைானா ! ஆமீன். யாரப்ைல் ஆலமீன். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


