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அறிமுகம் 
ஈராக் மற்றும் சிrயாவின் இஸ்லாமிய நாடு (ஐஎஸ்ஐஎஸ்) 
எனும் தீவிரவாதப் ேபாராளிகள் குழு, அண்ைம மாதங்களில் 
உலெகங்கிலும் தைலப்புச்ெசய்தியாக இடம்பிடித்துள்ளது. இந்தக் 
குழுவின் ெகாடூரமான வன்ெசயல் நடவடிக்ைககளால் 
உலெகங்கிலும் பயமும் சினமும் ஏற்பட்டுள்ளது. 
பிைணப்பிடிக்கப் பட்டவர்கைளயும் சிறுபான்ைம இன 
மக்கைளயும் ெமாத்தமாகக் ெகான்று குவித்தல், ெபண்கைளயும் 
சிறுமிகைளயும் பாலியல் அடிைமகளாகப் பயன்படுத்துதல், 
இராணுவ வரீர்கள் மற்றும் ெசய்தியாளர்களின் தைலகைளத் 
துண்டித்தல் ேபான்றைவ அவர்களது ெகாடூரமான 
வன்ெசயல்களில் உள்ளடங்கும். இந்தக் குழுவில் ெவளிநாட்டுப் 
ேபாராளிகள் பலர் ேசர்வைதயும் காண்கிேறாம். பதின்ம வயதுப் 
ெபண்கள் முதல் இளம் பட்டத்ெதாழிலர்கள் வைரயிலாேனார் 
அவர்களில் அடங்குவர். ெலவன்ட் வட்டாரம் முழுவதும் 
இஸ்லாமிய (கலிஃபா) ஆட்சிைய அைமப்பது ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவின் இலக்கு என்ற நம்பிக்ைகயில், இவர்கள் இக்குழுவில் 
ேசர்ந்துள்ளனர். ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவில் இருப்பவர்கள் 
உண்ைமயில் யார்? பலவனீமான தனிமனிதர்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
எப்படி ெதாடர்ந்து கவர்கிறது? இஸ்லாமிய (கலிஃபா) ஆட்சி 
என்பது என்ன? ஐஎஸ்ஐஎஸ் உண்ைமயிேலேய இஸ்லாமிய 
ஆட்சிமுைறைய உயிர்ப்பிக்கப்ேபாகும் (கலிஃபா) ஆட்சியாக 
உருெவடுக்குமா? ஐஎஸ்ஐஎஸ் பற்றி உங்களுக்குத் ெதளிவான 
புrந்துணர்வு ஏற்பட, இவ்விவகாரங்களுக்கு இக்ைகேயடு 
விளக்கமளிக்கிறது.  

 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்பது யார்?  
ஈராக்கிய அல்-காய்தாவின் கிைளப்பிrவான ஐஎஸ்ஐஎஸ், 
அண்ைம ஆண்டுகளில் பல்ேவறு ெபயர் மாற்றங்களுக்கு 
உட்பட்டது. இந்தப் ேபாராளிக் குழுவினர் தங்கைள ஈராக்கிய 
இஸ்லாமிய நாடு (ஐஎஸ்ஐ), ஈராக் மற்றும் ெலவன்ட் 
இஸ்லாமிய நாடு (ஐஎஸ்ஐஎல்), ஈராக் மற்றும் சிrயாவின் 
இஸ்லாமிய நாடு (ஐஎஸ்ஐஎஸ்) என்றும், 29 ஜூன் 2014 அன்று 
இஸ்லாமிய நாடு (ஐஎஸ்) என்றும் ெபயrட்டுக்ெகாண்டனர். 
இந்தக் குழு, அபு பக்கர் அல்-பாக்தாதிைய தைலவர் என்றும், 
தங்களது கட்டுப்பாட்டின்கீழ் இருக்கும் வட்டாரத்ைத இஸ்லாமிய 
(கலிபா) ஆட்சி என்றும் அறிவித்தனர். ஈராக்கில் சன்னி 
ெபரும்பான்ைமயினர் வாழும் வட்டாரங்களில் இஸ்லாமிய 
நாட்ைட நிர்மாணிப்பது குழுவின் ஆரம்ப இலக்காக இருந்தது. 
ஆனால், சிrயாவின் உள்நாட்டுப் ேபாrலும் குழுவினர் ஈடுபடத் 
ெதாடங்கியைதத் ெதாடர்ந்து, சிrயாவில் சன்னி 
ெபரும்பான்ைமயினர் வாழும் வட்டாரங்களும் இலக்கில் 
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன.  
 
அல்-பாக்தாதிக்கும் அவரது தீவிரவாதக் குழுவினருக்கும் 
ெதளிவான இலக்குகள் எதுவும் இருப்பதாகத் ெதrயவில்ைல. 
மத்தியக் கிழக்கு வட்டாரத்தில் நிலவும் பூசல்களின் 
விrவாக்கமாகேவ இவர்கள் ெசயல்படுவதுேபாலத் 
ேதான்றுகிறது.  
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“ ...there shall come men who swindle the world with religion, 
deceiving the people in soft skins of sheep, their tongues are 
sweeter than sugar and their hearts are the hearts of wolves.” 
 

".. சமயத்தின் ெபயrல் உலைகச் 
சூைறயாடும் ஆண்கள் வருவார்கள், 
ஆட்டுத்ேதால் ேபார்த்தி மக்கைள 
ஏமாற்றுவார்கள், அவர்களின் ேபச்சு 

சீனிையவிட இனிப்பானது, 
அவர்களது இதயேமா ஓநாய்களின் 

இதயமாகும்." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கல்விமான்கள் கண்டனம்  
உலெகங்கிலும் 120க்கும் ேமற்பட்ட முஸ்லிம் கல்விமான்கள் 
அல்-பாக்தாதியின் (கலிஃபா) ஆட்சிைய நிராகrத்து, ெசப்டம்பர் 
2014 பிற்பகுதியில் ெவளியிடப்பட்ட ெபாது மடலில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
புrயும் அட்டூழியங்கைளக் கண்டித்துள்ளனர். இஸ்லாமியச் 
சமூகத்தின் இணக்கத்துடன் அைமத்தாெலாழிய, (கலிஃபா) 
ஆட்சிக் ேகாட்பாடு சட்டப்படி ஏற்புைடயதல்ல எனக் 
கல்விமான்கள் தீர்க்கமாகக் கூறுகின்றனர். அல்-பாக்தாதிக்கு 
எழுதப்பட்ட அந்தக் கடிதம், இஸ்லாமியக் ேகாட்பாடுகளுக்குப் 
புறம்பானதாக இருக்கும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் பற்பல 
தவறுகைளயும் விrவாகப் பட்டியலிட்டது. ஷrயா சார்ந்த 
விவகாரங்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மிைகயாக 
எளிைமப்படுத்தியிருக்கும் முைற, தீர்ப்புகைள ெவளியிடுவதில் 
நிைலெபற்ற இஸ்லாமிய அறிவியைலயும் ேகாட்பாடுகைளயும் 
புறக்கணித்தல், தங்களது இலக்குகைள அைடவதற்கு 
வன்ெசயைலப் பயன்படுத்துதல், தண்டைன விதிக்கும்ேபாது 
முைறயான நைடமுைறகைளக் கைடப்பிடிக்கவும், கருைண 
காட்டவும், நீதிைய நிைலநாட்டவும் தவறுதல் ஆகியைவ 
அவற்றுள் அடங்கும்.1 இஸ்லாமியப் ேபாதைனகள், பண்புகள், 
ேகாட்பாடுகள் ஆகியவற்ைற ஐஎஸ்ஐஎஸ் சீர்குைலக்கிறது. 
இஸ்லாம் அைமதிையயும், நிதானத்ைதயும், கருைணையயும் 
ஊக்குவிக்கிறது. கல்வி, நீதி, உண்ைம ஆகியவற்றின் 
முக்கியத்துவத்ைத வலியுறுத்துகிறது. நமக்கு அண்ைடயில், 
இந்ேதானசீிய உலமாக்கள் மன்றமும் (மஜ்லிஸ் உலமா 
இந்ேதானசீியா) ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழு ஹராம் (தடுக்கப்பட்டது) என 
அறிவித்துள்ளது. உள்நாட்டில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் 
தீவிரவாதச் ெசயல்கைளக் கண்டித்து ெபர்காஸ் (சிங்கப்பூர் 
இஸ்லாமியக் கல்விமான்கள் மற்றும் சமய ஆசிrயர்கள் சங்கம்) 
ெசய்தி அறிக்ைகைய ெவளியிட்டுள்ளது. உள்ளூர் முஸ்லிம் 
சமூகத்தினர்  ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவுக்கு அல்லது அக்குழுவின் 
ேநாக்கத்திற்கு ஆதரவளிக்கேவா இரக்கப்படேவா கூடாது 
என்றும் ெபர்காஸ் வலியுறுத்துகிறது.  
 
சுருக்கமாகக் கூறினால், இஸ்லாமிய நாட்ைட நிர்மாணிப்பேத 
தங்கள் இலக்கு என ஐஎஸ்ஐஎஸ் கூறிக்ெகாள்கிறது. ஆனால், 
நாம் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்ேதாமானால், சந்ேதகப்படாத 
முஸ்லிம்கைளத் தங்களது வன்ெசயல் ேநாக்கத்திற்கு ஆதரவாக 
ஈர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் வசதியான பாசாங்கு இது என்பைத 
அறியலாம். ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழு சமயத்திற்காக அல்லாது, 
தங்களது நில ஆதிக்க, அரசியல் இலட்சியங்களுக்காகச் சண்ைட 
ேபாடும் சாதாரணமான ஒரு ேபாராளிக் குழு.   
 
 
 
For more details, please visit the site 
http://lettertobaghdadi.com 
 
ேமல்விவரங்களுக்கு,தயவுெசய்து http://lettertobaghdadi.com இைணயத்தளம் பார்க்கவும் 
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எழுதப்பட்ட அந்தக் கடிதம், இஸ்லாமியக் ேகாட்பாடுகளுக்குப் 
புறம்பானதாக இருக்கும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் பற்பல 
தவறுகைளயும் விrவாகப் பட்டியலிட்டது. ஷrயா சார்ந்த 
விவகாரங்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மிைகயாக 
எளிைமப்படுத்தியிருக்கும் முைற, தீர்ப்புகைள ெவளியிடுவதில் 
நிைலெபற்ற இஸ்லாமிய அறிவியைலயும் ேகாட்பாடுகைளயும் 
புறக்கணித்தல், தங்களது இலக்குகைள அைடவதற்கு 
வன்ெசயைலப் பயன்படுத்துதல், தண்டைன விதிக்கும்ேபாது 
முைறயான நைடமுைறகைளக் கைடப்பிடிக்கவும், கருைண 
காட்டவும், நீதிைய நிைலநாட்டவும் தவறுதல் ஆகியைவ 
அவற்றுள் அடங்கும்.1 இஸ்லாமியப் ேபாதைனகள், பண்புகள், 
ேகாட்பாடுகள் ஆகியவற்ைற ஐஎஸ்ஐஎஸ் சீர்குைலக்கிறது. 
இஸ்லாம் அைமதிையயும், நிதானத்ைதயும், கருைணையயும் 
ஊக்குவிக்கிறது. கல்வி, நீதி, உண்ைம ஆகியவற்றின் 
முக்கியத்துவத்ைத வலியுறுத்துகிறது. நமக்கு அண்ைடயில், 
இந்ேதானசீிய உலமாக்கள் மன்றமும் (மஜ்லிஸ் உலமா 
இந்ேதானசீியா) ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழு ஹராம் (தடுக்கப்பட்டது) என 
அறிவித்துள்ளது. உள்நாட்டில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் 
தீவிரவாதச் ெசயல்கைளக் கண்டித்து ெபர்காஸ் (சிங்கப்பூர் 
இஸ்லாமியக் கல்விமான்கள் மற்றும் சமய ஆசிrயர்கள் சங்கம்) 
ெசய்தி அறிக்ைகைய ெவளியிட்டுள்ளது. உள்ளூர் முஸ்லிம் 
சமூகத்தினர்  ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவுக்கு அல்லது அக்குழுவின் 
ேநாக்கத்திற்கு ஆதரவளிக்கேவா இரக்கப்படேவா கூடாது 
என்றும் ெபர்காஸ் வலியுறுத்துகிறது.  
 
சுருக்கமாகக் கூறினால், இஸ்லாமிய நாட்ைட நிர்மாணிப்பேத 
தங்கள் இலக்கு என ஐஎஸ்ஐஎஸ் கூறிக்ெகாள்கிறது. ஆனால், 
நாம் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்ேதாமானால், சந்ேதகப்படாத 
முஸ்லிம்கைளத் தங்களது வன்ெசயல் ேநாக்கத்திற்கு ஆதரவாக 
ஈர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் வசதியான பாசாங்கு இது என்பைத 
அறியலாம். ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழு சமயத்திற்காக அல்லாது, 
தங்களது நில ஆதிக்க, அரசியல் இலட்சியங்களுக்காகச் சண்ைட 
ேபாடும் சாதாரணமான ஒரு ேபாராளிக் குழு.   
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கல்விமான்கள் கண்டனம்  
உலெகங்கிலும் 120க்கும் ேமற்பட்ட முஸ்லிம் கல்விமான்கள் 
அல்-பாக்தாதியின் (கலிஃபா) ஆட்சிைய நிராகrத்து, ெசப்டம்பர் 
2014 பிற்பகுதியில் ெவளியிடப்பட்ட ெபாது மடலில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
புrயும் அட்டூழியங்கைளக் கண்டித்துள்ளனர். இஸ்லாமியச் 
சமூகத்தின் இணக்கத்துடன் அைமத்தாெலாழிய, (கலிஃபா) 
ஆட்சிக் ேகாட்பாடு சட்டப்படி ஏற்புைடயதல்ல எனக் 
கல்விமான்கள் தீர்க்கமாகக் கூறுகின்றனர். அல்-பாக்தாதிக்கு 
எழுதப்பட்ட அந்தக் கடிதம், இஸ்லாமியக் ேகாட்பாடுகளுக்குப் 
புறம்பானதாக இருக்கும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் பற்பல 
தவறுகைளயும் விrவாகப் பட்டியலிட்டது. ஷrயா சார்ந்த 
விவகாரங்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மிைகயாக 
எளிைமப்படுத்தியிருக்கும் முைற, தீர்ப்புகைள ெவளியிடுவதில் 
நிைலெபற்ற இஸ்லாமிய அறிவியைலயும் ேகாட்பாடுகைளயும் 
புறக்கணித்தல், தங்களது இலக்குகைள அைடவதற்கு 
வன்ெசயைலப் பயன்படுத்துதல், தண்டைன விதிக்கும்ேபாது 
முைறயான நைடமுைறகைளக் கைடப்பிடிக்கவும், கருைண 
காட்டவும், நீதிைய நிைலநாட்டவும் தவறுதல் ஆகியைவ 
அவற்றுள் அடங்கும்.1 இஸ்லாமியப் ேபாதைனகள், பண்புகள், 
ேகாட்பாடுகள் ஆகியவற்ைற ஐஎஸ்ஐஎஸ் சீர்குைலக்கிறது. 
இஸ்லாம் அைமதிையயும், நிதானத்ைதயும், கருைணையயும் 
ஊக்குவிக்கிறது. கல்வி, நீதி, உண்ைம ஆகியவற்றின் 
முக்கியத்துவத்ைத வலியுறுத்துகிறது. நமக்கு அண்ைடயில், 
இந்ேதானசீிய உலமாக்கள் மன்றமும் (மஜ்லிஸ் உலமா 
இந்ேதானசீியா) ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழு ஹராம் (தடுக்கப்பட்டது) என 
அறிவித்துள்ளது. உள்நாட்டில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் 
தீவிரவாதச் ெசயல்கைளக் கண்டித்து ெபர்காஸ் (சிங்கப்பூர் 
இஸ்லாமியக் கல்விமான்கள் மற்றும் சமய ஆசிrயர்கள் சங்கம்) 
ெசய்தி அறிக்ைகைய ெவளியிட்டுள்ளது. உள்ளூர் முஸ்லிம் 
சமூகத்தினர்  ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவுக்கு அல்லது அக்குழுவின் 
ேநாக்கத்திற்கு ஆதரவளிக்கேவா இரக்கப்படேவா கூடாது 
என்றும் ெபர்காஸ் வலியுறுத்துகிறது.  
 
சுருக்கமாகக் கூறினால், இஸ்லாமிய நாட்ைட நிர்மாணிப்பேத 
தங்கள் இலக்கு என ஐஎஸ்ஐஎஸ் கூறிக்ெகாள்கிறது. ஆனால், 
நாம் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்ேதாமானால், சந்ேதகப்படாத 
முஸ்லிம்கைளத் தங்களது வன்ெசயல் ேநாக்கத்திற்கு ஆதரவாக 
ஈர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் வசதியான பாசாங்கு இது என்பைத 
அறியலாம். ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழு சமயத்திற்காக அல்லாது, 
தங்களது நில ஆதிக்க, அரசியல் இலட்சியங்களுக்காகச் சண்ைட 
ேபாடும் சாதாரணமான ஒரு ேபாராளிக் குழு.   
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MESSAGE OF ISLAM  
 

இஸ்லாத்தின் கூற்றுகள் 
அகில உலகுக்கும் அருட்ெகாைடயாக நபிகள் நாயகத்ைத 
(அைமதியும் அருளும் அவர் மீது உண்டாகட்டும்) வல்ல 
இைறவன் அனுப்பி ைவத்தான். (புனித குர்-ஆன், அல் 
அன்பியா:107). அல்-அராஃப் வசனம் 7:156 மற்றும் அல்தவ்ஹித் 
புத்தகத்தில் புகாrயும் அல் தவ்பா புத்தகத்தில் நவாவியும் 
அறிவித்துள்ள ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்களின்படி இைறவனின் 
கருைண அைனவருக்கும் உrத்தாகும் என்றும் இைறவனின் 
ேகாபத்ைதவிட ெவகு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் 
வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.  இந்த அடிப்பைடயில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவின் ெகாடூரமான சண்ைடகளும் உத்திகளும், 
அைமதிையயும் கருைணையயும் வலியுறுத்தும் இஸ்லாமியக் 
ேகாட்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் புறம்பானைவ.  
 
 
“Let there be no compulsion in religion.” 
 

"சமயத்தில் எந்தவித நிர்ப்பந்தமும் 
இருக்கக்கூடாது." 

 
 
 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவினர் இஸ்லாத்தின் ெபயrல் "ெபரும் களவு" 
ெசய்து, உலெகங்கிலும் இஸ்லாத்தின் நற்ெபயருக்கும், 
அைமதியும் சகிப்புத்தன்ைமயும் காக்கேவண்டும் என்ற 
ெசய்திக்கும் களங்கம் விைளவிக்கிறார்கள். ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ஆட்சியின்கீழ் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் 
உயிrழந்துவிட்டனர். இஸ்லாமியச் சட்டத்தின்கீழ் இது தைட 
ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பைத ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஒரு ெபாருட்டாகக் 
கருதவில்ைல.  
 
நியாயமான காரணங்கள் எதுவுமின்றி ஓர் உயிைரக் ெகால்பவர், 
மனித இனம் முழுவைதயும் ெகான்றுவிட்டதாகக் கருதப்படுவார் 
என இஸ்லாமியச் சட்டம் கூறுகிறது. அேத ேவைளயில், 
எவேரனும் ஓர் உயிைரக் காப்பாற்றினால், அவர் மனித இனம் 
முழுவதின் உயிைரயும் காப்பாற்றியதாகக் கருதப்படும் (புனித 
குர்-ஆன், அல்-மய்தா:32). ேபாrல் பங்குெபறாத, தற்காப்பில்லாத 
அப்பாவி மக்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மூர்க்கத்தனமாகவும், 
ஆர்ப்பrப்புடனும் ெகால்கிறது. தம் கருத்துக்கு 
இணங்காதவர்கைளக் ெகால்லாத நபிகள் நாயகத்துடன் (ஸல்) 

இதைன ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். இணங்காதவர்கைளக் 
 
ெகால்வதற்கு அவர் அனுமதிகூட தரவில்ைல. (நபிகளின் 
பாரம்பrயம், கிதப் தஃப்சிர் அல் குர்-ஆனில் புகாrயும் கிதப்  

அல்-பிர் வல்-சிலாவில் முஸ்லிமும் அறிவித்துள்ளபடி).  
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இஸ்லாத்தின் கூற்றுகள் 
அகில உலகுக்கும் அருட்ெகாைடயாக நபிகள் நாயகத்ைத 
(அைமதியும் அருளும் அவர் மீது உண்டாகட்டும்) வல்ல 
இைறவன் அனுப்பி ைவத்தான். (புனித குர்-ஆன், அல் 
அன்பியா:107). அல்-அராஃப் வசனம் 7:156 மற்றும் அல்தவ்ஹித் 
புத்தகத்தில் புகாrயும் அல் தவ்பா புத்தகத்தில் நவாவியும் 
அறிவித்துள்ள ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்களின்படி இைறவனின் 
கருைண அைனவருக்கும் உrத்தாகும் என்றும் இைறவனின் 
ேகாபத்ைதவிட ெவகு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் 
வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.  இந்த அடிப்பைடயில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவின் ெகாடூரமான சண்ைடகளும் உத்திகளும், 
அைமதிையயும் கருைணையயும் வலியுறுத்தும் இஸ்லாமியக் 
ேகாட்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் புறம்பானைவ.  
 
 
“Let there be no compulsion in religion.” 
 

"சமயத்தில் எந்தவித நிர்ப்பந்தமும் 
இருக்கக்கூடாது." 

 
 
 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவினர் இஸ்லாத்தின் ெபயrல் "ெபரும் களவு" 
ெசய்து, உலெகங்கிலும் இஸ்லாத்தின் நற்ெபயருக்கும், 
அைமதியும் சகிப்புத்தன்ைமயும் காக்கேவண்டும் என்ற 
ெசய்திக்கும் களங்கம் விைளவிக்கிறார்கள். ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ஆட்சியின்கீழ் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் 
உயிrழந்துவிட்டனர். இஸ்லாமியச் சட்டத்தின்கீழ் இது தைட 
ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பைத ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஒரு ெபாருட்டாகக் 
கருதவில்ைல.  
 
நியாயமான காரணங்கள் எதுவுமின்றி ஓர் உயிைரக் ெகால்பவர், 
மனித இனம் முழுவைதயும் ெகான்றுவிட்டதாகக் கருதப்படுவார் 
என இஸ்லாமியச் சட்டம் கூறுகிறது. அேத ேவைளயில், 
எவேரனும் ஓர் உயிைரக் காப்பாற்றினால், அவர் மனித இனம் 
முழுவதின் உயிைரயும் காப்பாற்றியதாகக் கருதப்படும் (புனித 
குர்-ஆன், அல்-மய்தா:32). ேபாrல் பங்குெபறாத, தற்காப்பில்லாத 
அப்பாவி மக்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மூர்க்கத்தனமாகவும், 
ஆர்ப்பrப்புடனும் ெகால்கிறது. தம் கருத்துக்கு 
இணங்காதவர்கைளக் ெகால்லாத நபிகள் நாயகத்துடன் (ஸல்) 

இதைன ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். இணங்காதவர்கைளக் 
 
ெகால்வதற்கு அவர் அனுமதிகூட தரவில்ைல. (நபிகளின் 
பாரம்பrயம், கிதப் தஃப்சிர் அல் குர்-ஆனில் புகாrயும் கிதப்  

அல்-பிர் வல்-சிலாவில் முஸ்லிமும் அறிவித்துள்ளபடி).  

 
 
 

MESSAGE OF ISLAM  
 

இஸ்லாத்தின் கூற்றுகள் 
அகில உலகுக்கும் அருட்ெகாைடயாக நபிகள் நாயகத்ைத 
(அைமதியும் அருளும் அவர் மீது உண்டாகட்டும்) வல்ல 
இைறவன் அனுப்பி ைவத்தான். (புனித குர்-ஆன், அல் 
அன்பியா:107). அல்-அராஃப் வசனம் 7:156 மற்றும் அல்தவ்ஹித் 
புத்தகத்தில் புகாrயும் அல் தவ்பா புத்தகத்தில் நவாவியும் 
அறிவித்துள்ள ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்களின்படி இைறவனின் 
கருைண அைனவருக்கும் உrத்தாகும் என்றும் இைறவனின் 
ேகாபத்ைதவிட ெவகு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் 
வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.  இந்த அடிப்பைடயில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவின் ெகாடூரமான சண்ைடகளும் உத்திகளும், 
அைமதிையயும் கருைணையயும் வலியுறுத்தும் இஸ்லாமியக் 
ேகாட்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் புறம்பானைவ.  
 
 
“Let there be no compulsion in religion.” 
 

"சமயத்தில் எந்தவித நிர்ப்பந்தமும் 
இருக்கக்கூடாது." 

 
 
 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவினர் இஸ்லாத்தின் ெபயrல் "ெபரும் களவு" 
ெசய்து, உலெகங்கிலும் இஸ்லாத்தின் நற்ெபயருக்கும், 
அைமதியும் சகிப்புத்தன்ைமயும் காக்கேவண்டும் என்ற 
ெசய்திக்கும் களங்கம் விைளவிக்கிறார்கள். ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ஆட்சியின்கீழ் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் 
உயிrழந்துவிட்டனர். இஸ்லாமியச் சட்டத்தின்கீழ் இது தைட 
ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பைத ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஒரு ெபாருட்டாகக் 
கருதவில்ைல.  
 
நியாயமான காரணங்கள் எதுவுமின்றி ஓர் உயிைரக் ெகால்பவர், 
மனித இனம் முழுவைதயும் ெகான்றுவிட்டதாகக் கருதப்படுவார் 
என இஸ்லாமியச் சட்டம் கூறுகிறது. அேத ேவைளயில், 
எவேரனும் ஓர் உயிைரக் காப்பாற்றினால், அவர் மனித இனம் 
முழுவதின் உயிைரயும் காப்பாற்றியதாகக் கருதப்படும் (புனித 
குர்-ஆன், அல்-மய்தா:32). ேபாrல் பங்குெபறாத, தற்காப்பில்லாத 
அப்பாவி மக்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மூர்க்கத்தனமாகவும், 
ஆர்ப்பrப்புடனும் ெகால்கிறது. தம் கருத்துக்கு 
இணங்காதவர்கைளக் ெகால்லாத நபிகள் நாயகத்துடன் (ஸல்) 

இதைன ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். இணங்காதவர்கைளக் 
 
ெகால்வதற்கு அவர் அனுமதிகூட தரவில்ைல. (நபிகளின் 
பாரம்பrயம், கிதப் தஃப்சிர் அல் குர்-ஆனில் புகாrயும் கிதப்  

அல்-பிர் வல்-சிலாவில் முஸ்லிமும் அறிவித்துள்ளபடி).  

 
 
 



5

ISIS has corrupted the Muslim ideology and distorted the 
principles of Islam. Islam promotes peace, moderation and 
mercy. 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லிம்  
சித்தாந்தத்ைதச் சிைதத்து, 

இஸ்லாத்தின் ெகாள்ைககைளச் 
சீர்குைலத்துவிட்டது. இஸ்லாம் 
அைமதிையயும், நிதானத்ைதயும், 
கருைணையயும் ஊக்குவிக்கிறது. 

 
 
ேபார் விதிகைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்) மிகத் ெதளிவாகக் 
கூறியிருக்கிறார். ேபாrன்ேபாது, சடலங்கைளச் சிைதக்கேவா 
அல்லது சிறுவர்கள், ெபண்கள், முதிேயார் ஆகிேயாைரக் 
ெகால்லேவா கூடாது என முஸ்லிம்களுக்கு நபிகள் நாயகம் 
அறிவுறுத்தி உள்ளார்கள். பின்வாங்கும் இராணுவ வரீர்கள், 
காயமைடந்ேதார், சண்ைடயில் பங்குெபறாேதார் ஆகிேயாrடம் 
கருைண காட்டேவண்டும் என்றும் அவர் கூறி உள்ளார். (கிதப் 
அல்-ஜிஹாத்தில் முஸ்லிமும், கிதப் அல்-திய்யத்தில் அல்-
திர்மிதியும், அல்-முஸானஃப்பில் இபின் அபி ேஷபாவும் 
அறிவித்துள்ள ஹதீஸ்).  

 
நபிகள் நாயகம் ெதளிவான கட்டைளகளும் அறிவுைரகளும் 
கூறியிருக்ைகயில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் தனது வன்ெசயல் 
நடவடிக்ைககைள எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும்? இதுவைர 
இவர்கள் ெசய்திருக்கும் அைனத்துேம இஸ்லாத்திற்குப் 
புறம்பானைவ, தற்காத்துப்ேபச முடியாதைவ என்பது 
சந்ேதகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபனமாகிறது! 
 
SOME CHARACTERISTICS OF AN ISLAMIC CALIPHATE  
 

இஸ்லாமிய (கலிஃபா) 
ஆட்சியின் சில சிறப்பியல்புகள் 
கலிஃப் அல்லது கலிஃபா என்ற ெசால்லின் ேநரடி அர்த்தம் 
"வாrசு" என்பதாகும். ஆனால், இஸ்லாமியச் சமூகத்தின் 
அரசியல் மற்றும் சமய விவகாரங்கைள ேமற்பார்ைவயிடும் 
இஸ்லாமிய ஆட்சியாளைரக் குறிப்பதற்கு இச்ெசால் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. கலிஃப் ஆளும் வட்டாரம் அல்லது நாடு 
(கலிஃபா) ஆட்சி எனப்படுகிறது.  
 
கடந்தகால இஸ்லாமிய கலிஃபாக்களின் ெசறிவான 
விவரங்கைள இஸ்லாமிய வரலாறு நமக்கு வழங்குகிறது. 
இஸ்லாமிய (கலிஃபா) ஆட்சியின் சிறப்பியல்புகளில் 
சிலவற்ைறப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் 
ெவளிப்படுத்துகின்றன:  
 

MESSAGE OF ISLAM  
 

இஸ்லாத்தின் கூற்றுகள் 
அகில உலகுக்கும் அருட்ெகாைடயாக நபிகள் நாயகத்ைத 
(அைமதியும் அருளும் அவர் மீது உண்டாகட்டும்) வல்ல 
இைறவன் அனுப்பி ைவத்தான். (புனித குர்-ஆன், அல் 
அன்பியா:107). அல்-அராஃப் வசனம் 7:156 மற்றும் அல்தவ்ஹித் 
புத்தகத்தில் புகாrயும் அல் தவ்பா புத்தகத்தில் நவாவியும் 
அறிவித்துள்ள ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்களின்படி இைறவனின் 
கருைண அைனவருக்கும் உrத்தாகும் என்றும் இைறவனின் 
ேகாபத்ைதவிட ெவகு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் 
வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.  இந்த அடிப்பைடயில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவின் ெகாடூரமான சண்ைடகளும் உத்திகளும், 
அைமதிையயும் கருைணையயும் வலியுறுத்தும் இஸ்லாமியக் 
ேகாட்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் புறம்பானைவ.  
 
 
“Let there be no compulsion in religion.” 
 

"சமயத்தில் எந்தவித நிர்ப்பந்தமும் 
இருக்கக்கூடாது." 

 
 
 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவினர் இஸ்லாத்தின் ெபயrல் "ெபரும் களவு" 
ெசய்து, உலெகங்கிலும் இஸ்லாத்தின் நற்ெபயருக்கும், 
அைமதியும் சகிப்புத்தன்ைமயும் காக்கேவண்டும் என்ற 
ெசய்திக்கும் களங்கம் விைளவிக்கிறார்கள். ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ஆட்சியின்கீழ் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி மக்கள் 
உயிrழந்துவிட்டனர். இஸ்லாமியச் சட்டத்தின்கீழ் இது தைட 
ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பைத ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஒரு ெபாருட்டாகக் 
கருதவில்ைல.  
 
நியாயமான காரணங்கள் எதுவுமின்றி ஓர் உயிைரக் ெகால்பவர், 
மனித இனம் முழுவைதயும் ெகான்றுவிட்டதாகக் கருதப்படுவார் 
என இஸ்லாமியச் சட்டம் கூறுகிறது. அேத ேவைளயில், 
எவேரனும் ஓர் உயிைரக் காப்பாற்றினால், அவர் மனித இனம் 
முழுவதின் உயிைரயும் காப்பாற்றியதாகக் கருதப்படும் (புனித 
குர்-ஆன், அல்-மய்தா:32). ேபாrல் பங்குெபறாத, தற்காப்பில்லாத 
அப்பாவி மக்கைள ஐஎஸ்ஐஎஸ் மூர்க்கத்தனமாகவும், 
ஆர்ப்பrப்புடனும் ெகால்கிறது. தம் கருத்துக்கு 
இணங்காதவர்கைளக் ெகால்லாத நபிகள் நாயகத்துடன் (ஸல்) 

இதைன ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். இணங்காதவர்கைளக் 
 
ெகால்வதற்கு அவர் அனுமதிகூட தரவில்ைல. (நபிகளின் 
பாரம்பrயம், கிதப் தஃப்சிர் அல் குர்-ஆனில் புகாrயும் கிதப்  

அல்-பிர் வல்-சிலாவில் முஸ்லிமும் அறிவித்துள்ளபடி).  

 
 
 

ISIS has corrupted the Muslim ideology and distorted the 
principles of Islam. Islam promotes peace, moderation and 
mercy. 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லிம்  
சித்தாந்தத்ைதச் சிைதத்து, 

இஸ்லாத்தின் ெகாள்ைககைளச் 
சீர்குைலத்துவிட்டது. இஸ்லாம் 
அைமதிையயும், நிதானத்ைதயும், 
கருைணையயும் ஊக்குவிக்கிறது. 

 
 
ேபார் விதிகைள நபிகள் நாயகம் (ஸல்) மிகத் ெதளிவாகக் 
கூறியிருக்கிறார். ேபாrன்ேபாது, சடலங்கைளச் சிைதக்கேவா 
அல்லது சிறுவர்கள், ெபண்கள், முதிேயார் ஆகிேயாைரக் 
ெகால்லேவா கூடாது என முஸ்லிம்களுக்கு நபிகள் நாயகம் 
அறிவுறுத்தி உள்ளார்கள். பின்வாங்கும் இராணுவ வரீர்கள், 
காயமைடந்ேதார், சண்ைடயில் பங்குெபறாேதார் ஆகிேயாrடம் 
கருைண காட்டேவண்டும் என்றும் அவர் கூறி உள்ளார். (கிதப் 
அல்-ஜிஹாத்தில் முஸ்லிமும், கிதப் அல்-திய்யத்தில் அல்-
திர்மிதியும், அல்-முஸானஃப்பில் இபின் அபி ேஷபாவும் 
அறிவித்துள்ள ஹதீஸ்).  

 
நபிகள் நாயகம் ெதளிவான கட்டைளகளும் அறிவுைரகளும் 
கூறியிருக்ைகயில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் தனது வன்ெசயல் 
நடவடிக்ைககைள எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும்? இதுவைர 
இவர்கள் ெசய்திருக்கும் அைனத்துேம இஸ்லாத்திற்குப் 
புறம்பானைவ, தற்காத்துப்ேபச முடியாதைவ என்பது 
சந்ேதகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபனமாகிறது! 
 
SOME CHARACTERISTICS OF AN ISLAMIC CALIPHATE  
 

இஸ்லாமிய (கலிஃபா) 
ஆட்சியின் சில சிறப்பியல்புகள் 
கலிஃப் அல்லது கலிஃபா என்ற ெசால்லின் ேநரடி அர்த்தம் 
"வாrசு" என்பதாகும். ஆனால், இஸ்லாமியச் சமூகத்தின் 
அரசியல் மற்றும் சமய விவகாரங்கைள ேமற்பார்ைவயிடும் 
இஸ்லாமிய ஆட்சியாளைரக் குறிப்பதற்கு இச்ெசால் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. கலிஃப் ஆளும் வட்டாரம் அல்லது நாடு 
(கலிஃபா) ஆட்சி எனப்படுகிறது.  
 
கடந்தகால இஸ்லாமிய கலிஃபாக்களின் ெசறிவான 
விவரங்கைள இஸ்லாமிய வரலாறு நமக்கு வழங்குகிறது. 
இஸ்லாமிய (கலிஃபா) ஆட்சியின் சிறப்பியல்புகளில் 
சிலவற்ைறப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் 
ெவளிப்படுத்துகின்றன:  
 

ISIS has corrupted the Muslim ideology and distorted the 
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ஆட்சியின் சில சிறப்பியல்புகள் 
கலிஃப் அல்லது கலிஃபா என்ற ெசால்லின் ேநரடி அர்த்தம் 
"வாrசு" என்பதாகும். ஆனால், இஸ்லாமியச் சமூகத்தின் 
அரசியல் மற்றும் சமய விவகாரங்கைள ேமற்பார்ைவயிடும் 
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Peaceful co-existence of people of various faiths – non-
Muslims who came under the rule of Muslim rulers were not 
forced to embrace Islam. This is consistent with what the 
Quran states: “let there be no compulsion in religion” (2:286).  
 
• அைமதியான சூழலில் ேசர்ந்து வாழும் பல்ேவறு சமய 

நம்பிக்ைககைளக் ெகாண்ட மக்கள் – முஸ்லிம் 
ஆட்சியாளர்களின் ஆட்சியின்கீழ் இடம்ெபற்றிருந்த 
முஸ்லிம் அல்லாேதார் இஸ்லாத்திற்கு மாறும்படி கட்டாயப் 
படுத்தப்படவில்ைல. குர்-ஆனும் இைதத்தான் கூறுகிறது: 
"சமயத்தில் எந்தவித நிர்ப்பந்தங்களும் இருக்கக்கூடாது" 
(2:256).  

• இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் தன்னடக்கத்ைதயும் சமயப் 
பற்றுதைலயும் கைடப்பிடிப்பவர்கள். இவர்கள் தங்களது 
மக்களின் ெகௗரவச் ேசவகர்களாகத் தங்கைளப் 
பிரதிநிதித்துக் ெகாள்கிறார்கள்.  

• இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் இஸ்லாத்ைதப் பற்றி 
ெதளிவான, ஆழமான அறிவாற்றல் ெபற்றிருப்பேதாடு, 
சமயத்ைதப் பற்றி கற்றுக்ெகாள்ள தங்களது வாழ்க்ைகயில் 
குறிப்பிடத்தக்க பகுதிையச் ெசலவிட்டவர்கள். தங்களது சமய 
அறிவாற்றலுடன், இவர்கள் விேவகமாக ஆட்சி புrந்து, 
மக்களின் இதயத்தில் இடம்பிடித்தனர்.  

• ேயாசைனகைள வரேவற்கும் மனப்பக்குவம் – கடந்தகால 
கலிஃபாக்கள், தங்களது மக்களின் வாழ்க்ைகைய 
ேமம்படுத்தக்கூடிய ேயாசைனகைளயும் விவரங்கைளயும் 
வரேவற்கும் மனப்பக்குவத்ைதப் ெபற்றிருந்தேதாடு, தங்களது 
ஆட்சிப்பரப்ைப விrவுபடுத்துவதில் மட்டுமன்றி, 
வருங்காலத்தில் பயனளிக்கக்கூடிய ெபாருளியல், சமூக, 
அறிவாற்றல் துைறகளிலும் முன்ேனற்றத்ைத ஏற்படுத்த 
முற்பட்டனர்.  

 
டாக்டர் ருசிடி அல்யான், தனது அல்-இஸ்லாம் வ அல்-கலிஃபா 
(1976) நூலில், ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும் கலிஃபாவின் முக்கியமான 
பண்புகைள வலியுறுத்தியுள்ளார்:  
 
• ஷrயா சட்டத்ைதப் பற்றி ஆழ்ந்த அறிவாற்றல் 

ெபற்றிருப்பேதாடு, ஆட்சிமுைறயின் அரசியல் மற்றும் 
நிர்வாக விவகாரங்கைள அறிந்திருக்கேவண்டும்.  

• நியாயமாகவும், ஒழுக்கமாகவும், ேமன்ைமயாகவும், மன 
முதிர்ச்சியுடனும், நிதான புத்தியுடனும் இருக்கேவண்டும்.  

 
சமயத்தின் புனிதத்ைதக் கட்டிக்காத்து, நியாயமான, 
முன்ேனறத்தக்க, அைனத்துலக ஏற்புமிக்க, ஒழுக்கமான 
ஆட்சிமுைறைய உருவாக்குவதும் கலிபாவின் ெபாறுப்பாகும். 
அேதாடு, முஸ்லிம்கள், முஸ்லிம் அல்லாேதார் இருவைரயும் 
பாதுகாப்பைதயும் தனது கடைமயாக அவர் கருதேவண்டும். 
இஸ்லாமிய கலிபாக்கள் கட்டிக்காத்த இஸ்லாமிய (கலிஃபா) 
ஆட்சியின் தன்ைமகைள நிைறேவற்றுவதில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கும்.  
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“It has been narrated by many traditions other than this 
Hadith that those who read the Quran just beyond the 
esophagus and those who leave religion as fast as arrows out 
of the bow are the Khawarij Haruriyah.” 
 

"ெதாண்ைடக்குழாய்க்கு சற்று 
அப்பால்வைர மட்டுேம குர்-ஆைன 
படிப்பவர்களும், வில்லில் இருந்து 

பாயும் அம்ைபப்ேபால 
சமயத்ைதவிட்டு ேவகமாக விலகிச் 
ெசல்ேவாரும் கவாrஜ் ஹருrயா 
என இந்த ஹதீஸ் தவிர மற்ற பல 
பாரம்பrயங்களும் கூறுகின்றன." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS ISIS REALLY THE WOULD-BE CALIPHATE THAT IS REVIVING 
AN ISLAMIC SYSTEM OF GOVERNANCE?  
 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் உண்ைமயிேலேய 
இஸ்லாமிய ஆட்சிமுைறைய 
உயிர்ப்பிக்கப்ேபாகும் (கலிஃபா) 
ஆட்சியாக உருெவடுக்குமா? 
 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் பற்பல அட்டூழியங்களும் ஊடகங்களில் 
பரவலாக ெவளியிடப்பட்டுள்ளன. கடந்தகால இஸ்லாமிய 
கலிஃப்பாக்களிடம் கவனிக்கப்பட்ட சிறப்பியல்புகளில் 
சிலவற்றுடன் ஒப்பிடுைகயில், இஸ்லாம் ஊக்குவிக்கும் 
ேகாட்பாடுகள் மற்றும் பண்புகளிலிருந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ெவகுதூரம் விலகிச்ெசல்கிறது என்பது ெதள்ளத்ெதளிவு.  

 
• ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் ெகாடூரமும் வன்ெசயலும், கருைண, 

மrயாைத, அைமதியாகச் ேசர்ந்து வாழுதல் 
ஆகியவற்றின்மீதான இஸ்லாத்தின் வலியுறுத்தைலச் 
சீர்குைலக்கின்றன.  

• ஐஎஸ்ஐஎஸ் சட்டபூர்வ இஸ்லாமியத் தீர்ப்புகைள 
ெவளியிட்டு அமல்படுத்தும் முைறயும், தண்டைன அளிக்கும் 
முைறயும் ேகள்விக்குrயைவ. இந்தத் தீர்ப்புகைள 
ெவளியிட்டு அமலாக்குவதற்கு, இஸ்லாமிய அறிவியலில் 
நன்கு திறன்ெபற்ற கல்விமான்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவில் 
இருக்கிறார்களா என்பது ெதளிவாகத் ெதrயவில்ைல.  

• தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்களுக்கு, 
கல்வி, ேவைல, அடிப்பைட வசதிகள் ேபான்றவற்ைற 
அைமத்துத்தந்து ேசைவயாற்றுவைதவிட, தங்களது 
ஆட்சிப்பரப்ைப விrவுபடுத்துவதில்தான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவுக்கு அதிக நாட்டமிருப்பதாகத் ேதான்றுகிறது.  

 
• ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லிம்களுக்கு இைடயில் அதிக 

பிrவிைனைய ஏற்படுத்தியேதாடு (மிதவாதிகளுக்கும் 
தீவிரவாதிகளுக்கும் இைடயில்), அவர்களுக்கு இைடயிலான 
ேவறுபாடுகைளயும் அதிகமாக்கியுள்ளது.  

• ஐஎஸ்ஐஎஸ் சமயத்ைதத் தவறாகப் பயன்படுத்துகிறது. 
தங்களது அட்டூழியங்களுடன் உலைகக் கதிகலங்கச் ெசய்து, 
ெகாடூரமான அணுகுமுைறையக் ைகயாளுகிறது.  

 
எனேவ, இைணயம், சமூக ஊடகம் அல்லது ேவெறந்த 
வழியிலாவது ஐஎஸ்ஐஎஸ் பரப்பும் பற்பல ேயாசைனகைளயும் 
பிரசாரங்கைளயும் நீங்கள் நம்பாதிருப்பது மிகவும் முக்கியம். 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லிம்கைளயும் இஸ்லாத்ைதயும் 
பிரதிநிதிக்கவில்ைல. இது ஒரு தவீிரவாதக் குழு!  
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IS ISIS REALLY THE WOULD-BE CALIPHATE THAT IS REVIVING 
AN ISLAMIC SYSTEM OF GOVERNANCE?  
 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் உண்ைமயிேலேய 
இஸ்லாமிய ஆட்சிமுைறைய 
உயிர்ப்பிக்கப்ேபாகும் (கலிஃபா) 
ஆட்சியாக உருெவடுக்குமா? 
 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் பற்பல அட்டூழியங்களும் ஊடகங்களில் 
பரவலாக ெவளியிடப்பட்டுள்ளன. கடந்தகால இஸ்லாமிய 
கலிஃப்பாக்களிடம் கவனிக்கப்பட்ட சிறப்பியல்புகளில் 
சிலவற்றுடன் ஒப்பிடுைகயில், இஸ்லாம் ஊக்குவிக்கும் 
ேகாட்பாடுகள் மற்றும் பண்புகளிலிருந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
ெவகுதூரம் விலகிச்ெசல்கிறது என்பது ெதள்ளத்ெதளிவு.  

 
• ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவின் ெகாடூரமும் வன்ெசயலும், கருைண, 

மrயாைத, அைமதியாகச் ேசர்ந்து வாழுதல் 
ஆகியவற்றின்மீதான இஸ்லாத்தின் வலியுறுத்தைலச் 
சீர்குைலக்கின்றன.  

• ஐஎஸ்ஐஎஸ் சட்டபூர்வ இஸ்லாமியத் தீர்ப்புகைள 
ெவளியிட்டு அமல்படுத்தும் முைறயும், தண்டைன அளிக்கும் 
முைறயும் ேகள்விக்குrயைவ. இந்தத் தீர்ப்புகைள 
ெவளியிட்டு அமலாக்குவதற்கு, இஸ்லாமிய அறிவியலில் 
நன்கு திறன்ெபற்ற கல்விமான்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் குழுவில் 
இருக்கிறார்களா என்பது ெதளிவாகத் ெதrயவில்ைல.  

• தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்களுக்கு, 
கல்வி, ேவைல, அடிப்பைட வசதிகள் ேபான்றவற்ைற 
அைமத்துத்தந்து ேசைவயாற்றுவைதவிட, தங்களது 
ஆட்சிப்பரப்ைப விrவுபடுத்துவதில்தான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் 
குழுவுக்கு அதிக நாட்டமிருப்பதாகத் ேதான்றுகிறது.  

 
• ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லிம்களுக்கு இைடயில் அதிக 

பிrவிைனைய ஏற்படுத்தியேதாடு (மிதவாதிகளுக்கும் 
தீவிரவாதிகளுக்கும் இைடயில்), அவர்களுக்கு இைடயிலான 
ேவறுபாடுகைளயும் அதிகமாக்கியுள்ளது.  

• ஐஎஸ்ஐஎஸ் சமயத்ைதத் தவறாகப் பயன்படுத்துகிறது. 
தங்களது அட்டூழியங்களுடன் உலைகக் கதிகலங்கச் ெசய்து, 
ெகாடூரமான அணுகுமுைறையக் ைகயாளுகிறது.  

 
எனேவ, இைணயம், சமூக ஊடகம் அல்லது ேவெறந்த 
வழியிலாவது ஐஎஸ்ஐஎஸ் பரப்பும் பற்பல ேயாசைனகைளயும் 
பிரசாரங்கைளயும் நீங்கள் நம்பாதிருப்பது மிகவும் முக்கியம். 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லிம்கைளயும் இஸ்லாத்ைதயும் 
பிரதிநிதிக்கவில்ைல. இது ஒரு தவீிரவாதக் குழு!  
 
 
 
 
 
 

 
 
THE COMING OF EXTREMISTS – WHAT PROPHET MUHAMMAD  
(PBUH) SAID  
 

தவீிரவாதிகளின் வரவு  
– நபிகள் நாயகம்  (ஸல்) என்ன 
கூறியிருக்கிறார் 
இதுேபான்ற தீவிரவாதிகளின் வரைவப் பற்றி நபிகள் நாயகம் 
(அைமதியும் அருளும் அவர் மீது உண்டாகட்டும்) தமது 
ஹதீஸ்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  

 
• அபு ஹுைரரா அறிவித்தது, நபிகள் நாயகம் கூறியதாவது,  

"... சமயத்தின் ெபயrல் உலைகச் சூைறயாடும் ஆண்கள் 
வருவார்கள், ஆட்டுத்ேதால் ேபார்த்தி மக்கைள 
ஏமாற்றுவார்கள், அவர்களின் ேபச்சு சீனிையவிட 
இனிப்பானது, அவர்களது இதயேமா ஓநாய்களின் 
இதயமாகும். அல்லாஹ் கூறியதாவது: "நீ ஏமாற்ற 
முயல்வது என்ைனயா அல்லது நீ சதிெசய்வது எனக்கு 
எதிராகவா? என்மீது ஆைணயாக, இத்தைகய மக்கைள 
முற்றிலும் காரண காrயமற்ற நிைலக்குள்ளாக்கும் 
ஃபித்னாைவ இத்தைகய மக்கள்மீது, இவர்களுக்கு மத்தியில் 
அனுப்புேவன்." (திர்மிதி).  

 
 
 
“I heard the Messenger of Allah said, pointing his hand 
towards the direction of Iraq, “It will be out of there, those 
who read the Quran but just past the throat alone, they 
quickly leave Islam like an arrow out of the bow.“  
 

"அல்லாஹ்-வின் தூதர், ஈராக்கின் 
திைசைய ேநாக்கிக் ைகையக் 

காட்டி கூறக் ேகட்ேடன், "அங்ேக 
அவர்கள் இருப்பார்கள், 
ெதாண்ைடக்குச் சற்று 

அப்பால்வைர மட்டுேம குர்-ஆைன 
படிப்பவர்கள், வில்லிலிருந்து பாயும் 

அம்ைபப்ேபால அவர்கள் 
விைரவாக இஸ்லாத்ைதவிட்டு 

விலகிச்ெசல்வார்கள்." 

 
 
THE COMING OF EXTREMISTS – WHAT PROPHET MUHAMMAD  
(PBUH) SAID  
 

தவீிரவாதிகளின் வரவு  
– நபிகள் நாயகம்  (ஸல்) என்ன 
கூறியிருக்கிறார் 
இதுேபான்ற தீவிரவாதிகளின் வரைவப் பற்றி நபிகள் நாயகம் 
(அைமதியும் அருளும் அவர் மீது உண்டாகட்டும்) தமது 
ஹதீஸ்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  

 
• அபு ஹுைரரா அறிவித்தது, நபிகள் நாயகம் கூறியதாவது,  

"... சமயத்தின் ெபயrல் உலைகச் சூைறயாடும் ஆண்கள் 
வருவார்கள், ஆட்டுத்ேதால் ேபார்த்தி மக்கைள 
ஏமாற்றுவார்கள், அவர்களின் ேபச்சு சீனிையவிட 
இனிப்பானது, அவர்களது இதயேமா ஓநாய்களின் 
இதயமாகும். அல்லாஹ் கூறியதாவது: "நீ ஏமாற்ற 
முயல்வது என்ைனயா அல்லது நீ சதிெசய்வது எனக்கு 
எதிராகவா? என்மீது ஆைணயாக, இத்தைகய மக்கைள 
முற்றிலும் காரண காrயமற்ற நிைலக்குள்ளாக்கும் 
ஃபித்னாைவ இத்தைகய மக்கள்மீது, இவர்களுக்கு மத்தியில் 
அனுப்புேவன்." (திர்மிதி).  

 
 
 
“I heard the Messenger of Allah said, pointing his hand 
towards the direction of Iraq, “It will be out of there, those 
who read the Quran but just past the throat alone, they 
quickly leave Islam like an arrow out of the bow.“  
 

"அல்லாஹ்-வின் தூதர், ஈராக்கின் 
திைசைய ேநாக்கிக் ைகையக் 

காட்டி கூறக் ேகட்ேடன், "அங்ேக 
அவர்கள் இருப்பார்கள், 
ெதாண்ைடக்குச் சற்று 

அப்பால்வைர மட்டுேம குர்-ஆைன 
படிப்பவர்கள், வில்லிலிருந்து பாயும் 

அம்ைபப்ேபால அவர்கள் 
விைரவாக இஸ்லாத்ைதவிட்டு 

விலகிச்ெசல்வார்கள்." 
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The hadith refers to the righteous and pious people who must 
be wondering how something that is wrong can be made to 
sound right and apparently looked good, when it is the biggest 
slander in our time. 
 
நமது வாழ்நாளின் ஆகப்ெபrய அவதூறான, தவறான ஒன்ைற 
சrயானதாக ஒலிக்கச் ெசய்து, நல்லதாகக் காட்சியளிக்கச் 
ெசய்திருப்பது எப்படிெயன சிந்திக்கும் ேநர்ைம வழுவாத, சமயப் 
பற்றுள்ள மக்கைள ஹதீஸ் குறிக்கிறது.  
 

• ெகாைலகாரன் தான் ெகாைல ெசய்ததற்கான காரணத்ைத 
அறியாமலும், ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் தங்களது 
உயிைர இழந்ததற்கான காரணத்ைத அறியாமலும் 
இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் வரும் என நபிகள் 
கூறியிருக்கிறார். (முஸ்லிம்).  

• அப்துல்லா பின் மசூது அறிவிப்பது, நபிகள் நாயகம் 
கூறியதாவது" "...வயதில் இைளயவராகவும் எண்ணத்தில் 
முட்டாள்தனமாகவும் உள்ள மக்கள் வருவார்கள், தங்களது 
ெதாண்ைடக்கு அப்பால் உட்ெசல்லாதவாறு குர்-ஆைன 
வாசிப்பார்கள், ஆகச்சிறந்த கற்பைன கூற்றுகைள 
உச்சrப்பார்கள், அம்பு தனது குறிையத் துைளக்கும் 
ேவகத்தில் சமயத்ைதக் கடப்பார்கள்." (திர்மிதி)  

 

இமாம் அல் திர்மிதி கூறியதாவது: "ெதாண்ைடக்குழாய்க்கு சற்று 
அப்பால்வைர மட்டுேம குர்-ஆைன படிப்பவர்களும், வில்லில் 
இருந்து பாயும் அம்ைபப்ேபால சமயத்ைதவிட்டு ேவகமாக 
விலகிச் ெசல்ேவாரும் கவாrஜ் ஹருrயா (தீவிரவாதிகள் / 

ேபாராளிகள்) என இந்த ஹதீஸ் தவிர மற்ற பல 
பாரம்பrயங்களும் கூறுகின்றன."  
 

• யுைஸர் பின் அம்ர் கூறியதாவது: "நான் சஹல் பின் 
ஹுைனஃப்பிடம் ேகட்ேடன், "கவாrஜ் பற்றி நபிகள் நாயகம் 
ஏதாவது ெசால்லக் ேகட்டிருக்கிறாயா?" என்று. அவர் 
கூறினார், "அல்லாஹ்-வின் தூதர், ஈராக்கின் திைசைய 
ேநாக்கிக் ைகையக் காட்டி கூறக் ேகட்ேடன், "அங்ேக 
அவர்கள் இருப்பார்கள், ெதாண்ைடக்குச் சற்று அப்பால்வைர 
மட்டுேம குர்-ஆைன படிப்பவர்கள், வில்லிலிருந்து பாயும் 
அம்ைபப்ேபால அவர்கள் விைரவாக இஸ்லாத்ைதவிட்டு 
விலகிச்ெசல்வார்கள்." (புகாr)  

 

ஹதீஸ்கள் கூறுவைதப்ேபால, தீவிரவாதிகள் தைலெயடுக்கும் 
காலம் வரும். கடந்தகாலத்தில் பல்ேவறு தீவிரவாதக் குழுக்கள் 
இருந்திருக்கின்றன, இன்று ஐஎஸ்ஐஎஸ் வடிவில் அைதக் 
காண்கிேறாம். எனேவ, ஐஎஸ்ஐஎஸ் பரப்புவைதயும் 
நம்புவைதயும் பற்றி படிக்கும்ேபாது நீங்கள் மிகவும் 
எச்சrக்ைகயாக இருப்பது மிகவும் முக்கியம். இல்லாவிட்டால், 
அவர்களது தீவிரவாத ேயாசைனகைள நம்பி நீங்கள் தவறான 
வழியில் ெசல்லக்கூடும்.  
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WHAT CAN YOU DO?  
 

நீங்கள் என்ன ெசய்யமுடியும்?  
ஈராக்கிலும் சிrயாவிலும் நடக்கும் நிகழ்வுகைளக் கண்டு 
சிங்கப்பூர் முஸ்லிம் சமூகம் ெமத்தனமாக இருக்கவில்ைல. 
சிங்கப்பூர் இஸ்லாமியச் சமய மன்றம் (முயிஸ்), சிம்ப்லி 
இஸ்லாம், ராடின் மாஸ் சமய மற்றும் கல்விக் குழு ேபான்ற 
அைமப்புகள், சிrயா சண்ைடயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 
உதவிட பல்ேவறு மனிதாபிமான மற்றும் நன்ெகாைட திரட்டு 
முைனப்புகளுக்கு ஏற்பாடு ெசய்திருக்கின்றன. இந்த 
முைனப்புகளில் சிலவற்றில் ஈடுபாடுெகாள்ள நீங்கள் 
விரும்பினால், இவர்களுடன் நீங்கள் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.  
 
 
படன் அகாமா & ெபலஜாரான் ராடின் மாஸ் (BAPA) 
 (ராடின் மாஸ் சமய மற்றும் கல்விக் குழு)  
www.bapa.org.sg/Syrian-Humanitarian-Appeal.html  
 
ரஹ்மதன் லில்-ஆலமின் அறநிறுவனம் 
www.rlafoundation.org.sg  
 
சிம்ப்லி இஸ்லாம் 
www.simplyislam.com.sg/main/aid-to-syrian-refugees/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a question on ISIS or the caliphate? Need more 
clarifications on events happening in the Middle- East? Here’s 
a list of things you can do to seek more information:  
 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் அல்லது (கலிஃபா) ஆட்சி பற்றி ேகள்வி 
இருக்கிறதா? மத்தியக் கிழக்கில் நடப்பைவ பற்றி ேமலும் 
விளக்கம் ேவண்டுமா? ேமல்விவரம் நாடுவதற்கு நீங்கள் 
ெசய்யக்கூடியவற்றின் பட்டியல் இேதா:  
 
• சமய மறுவாழ்வுக் குழுைவ (RRG) அணுகவும். கதிஜா 

பள்ளிவாசலில் அைமந்திருக்கும் வள மற்றும் ஆேலாசைன 
நிைலயத்தில், சமயத் தீவிரவாதம் மற்றும் உங்களுக்கு 
மனப்ேபாராட்டம் ஏற்படுத்தக்கூடிய இைதச் சார்ந்த மற்ற 
விவகாரங்கைளப் பற்றி RRG உறுப்பினர்கள் கலந்து 
ேபசுவார்கள்.  

 
• உங்களுக்குத் ெதrந்த உஸ்தாஜ் (ஆசிrயர்) அல்லது 

உஸ்தாஜாவிடம் (ஆசிrைய) முஸ்லிம்கைளப் பாதிக்கும் 
சமூக-அரசியல் நிகழ்வுகள் பற்றி விவரம் ேகட்க 
விரும்புகிறரீ்களா? அந்த உஸ்தாஜ் அல்லது உஸ்தாஜா, 
முயிஸ் நிர்வகிக்கும் அசாடிஸா அங்கீகrப்புத் திட்டத்தில் 
(ARS) இடம்ெபறுகிறாரா என்பைத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
இத்திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் சமய ஆசிrயர்கள் 
சமயத்ைதப் பற்றி கலந்துேபசத் தகுதிெபற்றவர்கள் என 
நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.  

• உங்கள் ேகள்விகளுடன் ஆக அருகிலுள்ள பள்ளிவாசைல 
அணுகவும். அங்குள்ள சமய ஆசிrயர்கள், தங்களால் 
ேகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க இயலாவிட்டாலும், மற்ற 
வல்லுநர்களிடம் உங்கைளப் பrந்துைரத்து, உங்கள் 
ஐயங்கைளத் ெதளிவுபடுத்திக்ெகாள்ள துைண புrவார்கள்.  

 
எண் 583 ேகலாங் சாைல சிங்கப்பூர் 389522 எனும் முகவrயில் 
அைமந்திருக்கும் சமய மறுவாழ்வுக் குழுவின் வள மற்றும் 
ஆேலாசைன நிைலயத்தில் (RCC), சண்ைட மற்றும் சமயத் 
தூண்டுதலுள்ள தீவிரவாதம் ெதாடர்பான மற்ற விவகாரங்கள் 
பற்றி விளக்கமும் புrந்துணர்வும் நாட ெபாதுமக்கள் 
வரேவற்கப்படுகின்றனர். குழுவின் www.rrg.sg 
இைணயத்தளத்ைதயும் முகநூல் பக்கத்ைதயும்கூட ெபாதுமக்கள் 
பார்க்கலாம்.  
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பார்க்கலாம்.  

 
Designed by Future Print Pte Ltd  Tel:6842 5500  Email: admin@futureprint.com.sg 
 
ஃபியூச்சர் ப்rன்ட் பிைரெவட் லிமிடட் நிறுவனத்தின் வடிவைமப்பு.  
ெதாைலேபசி : 6842 5500  மின்னஞ்சல் : admin@futureprint.com.sg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a question on ISIS or the caliphate? Need more 
clarifications on events happening in the Middle- East? Here’s 
a list of things you can do to seek more information:  
 
ஐஎஸ்ஐஎஸ் அல்லது (கலிஃபா) ஆட்சி பற்றி ேகள்வி 
இருக்கிறதா? மத்தியக் கிழக்கில் நடப்பைவ பற்றி ேமலும் 
விளக்கம் ேவண்டுமா? ேமல்விவரம் நாடுவதற்கு நீங்கள் 
ெசய்யக்கூடியவற்றின் பட்டியல் இேதா:  
 
• சமய மறுவாழ்வுக் குழுைவ (RRG) அணுகவும். கதிஜா 

பள்ளிவாசலில் அைமந்திருக்கும் வள மற்றும் ஆேலாசைன 
நிைலயத்தில், சமயத் தீவிரவாதம் மற்றும் உங்களுக்கு 
மனப்ேபாராட்டம் ஏற்படுத்தக்கூடிய இைதச் சார்ந்த மற்ற 
விவகாரங்கைளப் பற்றி RRG உறுப்பினர்கள் கலந்து 
ேபசுவார்கள்.  

 
• உங்களுக்குத் ெதrந்த உஸ்தாஜ் (ஆசிrயர்) அல்லது 

உஸ்தாஜாவிடம் (ஆசிrைய) முஸ்லிம்கைளப் பாதிக்கும் 
சமூக-அரசியல் நிகழ்வுகள் பற்றி விவரம் ேகட்க 
விரும்புகிறரீ்களா? அந்த உஸ்தாஜ் அல்லது உஸ்தாஜா, 
முயிஸ் நிர்வகிக்கும் அசாடிஸா அங்கீகrப்புத் திட்டத்தில் 
(ARS) இடம்ெபறுகிறாரா என்பைத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
இத்திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் சமய ஆசிrயர்கள் 
சமயத்ைதப் பற்றி கலந்துேபசத் தகுதிெபற்றவர்கள் என 
நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.  

• உங்கள் ேகள்விகளுடன் ஆக அருகிலுள்ள பள்ளிவாசைல 
அணுகவும். அங்குள்ள சமய ஆசிrயர்கள், தங்களால் 
ேகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க இயலாவிட்டாலும், மற்ற 
வல்லுநர்களிடம் உங்கைளப் பrந்துைரத்து, உங்கள் 
ஐயங்கைளத் ெதளிவுபடுத்திக்ெகாள்ள துைண புrவார்கள்.  

 
எண் 583 ேகலாங் சாைல சிங்கப்பூர் 389522 எனும் முகவrயில் 
அைமந்திருக்கும் சமய மறுவாழ்வுக் குழுவின் வள மற்றும் 
ஆேலாசைன நிைலயத்தில் (RCC), சண்ைட மற்றும் சமயத் 
தூண்டுதலுள்ள தீவிரவாதம் ெதாடர்பான மற்ற விவகாரங்கள் 
பற்றி விளக்கமும் புrந்துணர்வும் நாட ெபாதுமக்கள் 
வரேவற்கப்படுகின்றனர். குழுவின் www.rrg.sg 
இைணயத்தளத்ைதயும் முகநூல் பக்கத்ைதயும்கூட ெபாதுமக்கள் 
பார்க்கலாம்.  
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Religious Rehabilitation Group Resource & Counselling Centre 
 583 Geylang Road Singapore 389522 Tel: 6747 5607  Website: 
www.rrg.sg 
 

சமய மறுவாழ்வுக் குழு வள மற்றும் 
ஆேலாசைன நிைலயம் 

 
583 ேகலாங் சாைல சிங்கப்பூர் 389522 

ெதாைலேபசி: 6743 8466  இைணயத்தளம்: www.rrg.sg 

 


