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இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் ககாட்பாடுகள் 

ஆக்கக ான் 

முஹம்மத் அஸ்ஸாலிஹ் அல் உடஸமீன் 

 

என்னுடர 

         அ ள வ ற் ற  அ ரு ள ாள னு ம்  ந ிக ர ற் ற 

அன்புடைக ானு மாகி  அல்லாஹ்வின் திருநாமம் 

பகாண்டு ஆரம்பம் பெய்கிகறன்.  

     ெர்வ புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக பொந்தம். 

அல்லாஹ்வின் கருடையும், ொந்தியும் எமது தூதர் 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மீதும் அவர்களின் 

கிடள ார் கதாழர்கள் மீதும் உண்ைாவதாக!  

        இஸ் ல ாம ி  ம ார்க்கத்ட தப்  ப பாரு த்த 

வடர ில் அனுஷ்ைானங்கள் கபாலகவ அதன் 

பகாள்டகயும், ககாட்பாடும் ம ிகவும் முக்கி  

மானடவ. ஏடன  மதங்ககளா ககாட்பாட்டை 

விைவும் அனுஷ்ைானங்களுக்கும், ெைங்குகளுக்கும் 

அதிக அளவில் முக்கி த்துவம் அளிக்கின்றன. 

எனகவதான் ஒரு மதத்டத பின்பற்றும் ஒருவர் 

இன்பனாரு மதம் ொர்ந்த மதபீைங்களுக்குச் 

ப ென் று  அ ங் கு  ெ ில  வ ழ ிப ாடு கட ள யு ம் , 

காை ிக்டககடளயும் ெமர்ப்பித்து வருவடதத் 

தவறாககவா அல்லது  தங்கள ின்  மதத்த ிற்கு 
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வ ிக ர ா த ம ான  ப ெ ல ாக க வ ா  அ வ ர்க ள் 

காண்பதில்டல. அதனால் அவர்கள் கவற்று மத 

ஸாதுக்கள ின்  காலில் வ ிழுந்து ொஷ்ைாங்கம் 

பெய்வடதக் கூை ஒரு  புண்ை ி  காாி மாக 

கருதுகின்றனர் 

            ஆ ன ா ல்  இ ஸ் ல ா ம்  ம ா ர் க் க ம் 

அப்படி ானதல்ல. அதற்பகன தனித்துவமான 

பகாள்டகயும் ககாட்பாடும் உண்டு. அதடன 

உடைத்துக் பகாண்டு  பெல்லும் எவடரயும் 

உண்டம முஸ்லிமாகக் பகாள்ள முடி ாது. ெில 

ெந்தர்ப்பங்களில் இஸ்லாமி க் ககாட்பாட்டிற்கு 

எதிரான ஒரு பெ ல், ஒரு முஸ்லிடம இஸ்லாத்டத 

வ ிட் கை  பவள ிக   தள்ள ி வ ிைவும்  கூ டும் . 

இப்படி ான பெ ல்   ة  மதமாற்றத்திற்கான - ِردَّ
பெ ல் எனப்படுகிறது. எனகவ ஒரு முஸ்லிடமப் 

பபாருத்த வடர அவர் தன்னுடை  ஈமாடனப் 

பாதுகாத்துக் பகாள்வது  மிகவும் கட்ைா மான  

வ ிை  ம ாகு ம் . ஈ ம ான ின்  க க ாட் ப ாடு கள் 

என்னபவன்படத அறிந்து பகாள்ளாத வடர 

த ங் க ள ின்  ஈ ம ா ட ன ப்  ப ா து க ா த் து க் 

பகாள்வபதன்பது கடின காாி மாகும்.  

        எனகவ  ெகல  முஸ்லிம்களும் குற ிப்பாக 

இஸ்லாமி  மார்க்கத்டதக் கற்பவர்களும், பாமர 

மு ஸ் லி ம்களு ம்  இ ஸ் ல ாம ி  அ க ீத ாட வ -

பகாள்டகட  அறிந்த பகாள்ளும் பபாருட்டு 
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‘அஷ்பஷய்க் முஹம்மத் இப்னு ஸாலிஹ் அல் 

உடஸமீன்’ அவர்கள் “ ِنَّ:ِة َواجلََماَع:ة  என்ற ”َعِقيَْدُة أْهل السُّ
பப ாில் இஸ்லாத்தின் ககாட்பாடுகள் பற்றி ஒரு 

டகநூடல பவளி ிட்டுள்ளார்கள். அதன் மூலம் 

ஈமானின் ஆறு அடிப்படைகடளயும் அல்குர்ஆன், 

அல் ஹதீஸ் ஆதாரங்களுைன் விளக்கியுள்ளார். 

கமலும் இந்த நூலுக்கு மாகமடத ‘அப்துல் அஸீஸ் 

இப்னு  அப்துல்லாஹ்  ப ின்  பாஸ் ’ அவர்கள் 

அ ை ிந் து ட ர  த ந் த ிரு ப் ப து  ம ற் று ப ம ாரு 

விகஷெமாகும். இதடன அடிக ன் “இஸ்லாத்தின் 

அடிப்படைக் ககாட்பாடுகள்” என்ற பப ாில் 

பமாழி பப ர்த்துள்களன்.  

         மூல ஆெிாி ர் அஷ்பஷய்க் அல் உடஸமீன் 

அவர்கள் பார் கபாற்றும் மாபபரும் அறிஞர். இவர் 

ஸஊதி அகரபி ாவின் அல் கஸீடம சூழவுள்ள 

நகரங்களில் ஒன்றான ‘உடனஸா’ என்ற நகரத்தில் 

ரமழான் மாதம் 27ம் அன்று இரவு, ஹிஜ்ாி 1347ம் 

ஆண்டு பிறந்தார். அவாின் தந்டத ின் பப ர் 

முஹம்மத் இப்னு ஸுடலமான் என்பதாகும்.  

           அஷ்பஷய்க் அல் உடஸமீன் அவர்கள் 

தன்னுடை  தாய் வழி பாட்ைன் அப்துர் ரஹ்மான் 

இப்னு ஸுடலமான் அத்தாமிக் என்பவாிைம் 

அல்குர்ஆடன ஓதக் கற்றுக் பகாண்ைார். கமலும் 

தனது 14வது வ தில் அல்குர்ஆடன மழுடம ாக 

மனனம் பெய்து அவாிைம் ஒப்புவித்தார். பின்னர் 
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அஷ்பஷய்க் அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு நாஸிர் 

அஸ்ஸஃதி அவர்களிைம் கல்விட த் பதாைர்ந்தார். 

பின்னர் உ ர் கல்விட யும் முடித்துக் பகாண்ை 

அவர் ‘உடனஸா’ ஜும்ஆ பள்ளிவாெலில் தனது 

அ ந் த ிம  க ால ம்  வ ட ர  ப ிர த ம  இ ம ாம ா க 

கெடவ ாற்ற ின ார். ஏக காலத்த ில்  கலாபீை 

வ ிாிவுடர ாளராகவும் பை ி ாற்றி வந்தார். 

கமலும் எழுத்துத் துடர ில் ஆர்வமுள்ள இவர் 85 

க்கும்  கமற்பட்ை  பல  பாா ி  நூ ல்கடளயும் , 

டகநூல்கடளயும் எழுதியுள்ளார். நாம் பமாழி 

பப ர்த்துள்ள இந்தக் டகநூலும் அதன் வாிடெ ில் 

வந்த ஒன்கற.  

       ஹிஜ்ாி 1421ஷவ்வால் மாதம் 15ம் திகதி புதன் 

க ிழட ம  மஃ ா ிபு க்கு ச்  ெற்று  முன்  அன்ன ார் 

காலமானார். هلل وانا ايله راجعون انا   மறு நாள் அஸர் 

பதாழுட க ின்  ப ின்  மஸ் ஜ ிதுல்  ஹ ராம ில் 

அன்னாாின்  ஜனாஸா பதாழுடக நைாத்தப் 

பட்ைது. அதில் பபரும் திரளான மக்கள் கலந்து 

பகாண் ைன ர். ப ின்ன ர் அ வ ா ின்  ஜன ாஸ ா 

மக்காவில் நல்லைக்கம் பெய் ப் பட்ைது. மறு நாள் 

பவள்ளிக்கிழடம ஜும்ஆத் பதாழுடகட  அடுத்து 

ஸஊ த ி அ கரப ி ாவ ின்  எல்லா நகர பள்ள ி 

வ ாெலிலும் ‘காஇ ப் ’ ஜன ாஸ ாத்  பதாழுடக 

நைாத்தப்பட்ைது. அல்லாஹ் அன்னாாின் கப்டர 

விொலமாகவும் ஒளிம மாவும் ஆக்கி அவருக்கு 

ஜன்னதுல் பிரதவ்டஸ நஸீபாக்கு வானாக. 
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அன்ன ாா ின்  இ ந்த  நூ லி ன்  மூ ல ம்  ந ாமு ம் 

வாெகர்களும் ப ன் பபற எல்லாம் வல்ல நா ன் 

அ ரு ள்  பு ா ிவ ான ாக ! க மலு ம்  இ தன்  மூ ல 

ஆெிாி ருக்கும் இதடன பமாழி பப ர்த்கதானுக் 

கு ம்  ம ற்று ம்  இ தட ன  பவ ள ி ிை  உ தவ ி  

ெகலருக்கும்  ஈருலக ிலு ம்  அல்லாஹ்  அருள் 

புாிவானாக! கமலும் அல்லாஹ்வின் அருளும் 

ொந்தியும் நமது தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 

மீதும் அன்னாாின் கிடள ார், கதாழர்கள் மீதும் 

உண்ைாவதாக!  

பமாழிபப ர்த்கதான். 

திக்குவல்டல இமாம் (ரஷாதி -  பபங்களூர்)  

15/4/2015 
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அைிந்துடர 

அளவற்றஅருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடைக ானு 

மாக ி  அல்லாஹ்வ ின்  த ிருநாமம் பகாண்டு 

ஆ ர ம் ப ம்  ப ெ ய் க ிக ற ன் .  பு க ழ்   ா வு ம் 

அல்லாஹ்வுக்கக பொந்தம் . அல்லாஹ்வ ின் 

கருடையும் ொந்தியும் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் மீதும் அவர்களின் கிடள ார், 

கதாழர்கள் மீதும் உண்ைாவதாக!  

ந ம்  ெ க க ாத ர ர்  ம ாக மட த  ம த ிப் ப ிற் கு ா ி  

அஷ்பஷய்க் முஹம்மத் இப்னு ஸாலிஹ் அல் 

உடஸமின்  அவர்கள் , இஸ்லாம ி  அக ீதா - 

ககாட்பாடு பற்றி சுறுக்கமாகவும் பதளிவாகவும் 

ஒரு  பதாகுப்டப பவ ிட்டுள்ளார். அவாின் 

பபறுமதி மிக்க அந்தத் பதாகுப்புப் பற்றி எனக்கு 

அ ற ி க்  க ிட ை த் த து . க ம லு ம்  அ த ட ன 

முழுடம ாகச் பெவிமடுக்கும்   வாய்ப்பும் எனக்குக் 

கிடைத்தது. அவர் அதில்  

“ ْهُل الُسنَّ:ِة 
َ
جَلَماَع:ةِ أ وا ” இனாின்  அகீதா- நம்பிக்டகக் 

க க ாட் ப ாடு  எ ன் ன ப வ ன் பட த  ப த ள ிவு 

படுத்தியுள்ளார். அல்லாஹ்வின்  தார்த்தம் மற்றும் 

அ வன ின்  த ிரு நாமங் கள்  பண் புகள்  என் ற 

அ த்த ி ா த்த ின்  மூ லமு ம்  அ ல்ல ாஹ் வ ின் 
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மலக்குகள், ரஸுல்மார்கள், மற்றும் அவனின் 

கவதங்கள், இறுதி நாள் என்ற அத்தி ா ங்களின் 

மூலமும் மற்றும் “ ُالَقَضاُء والَقْدر - ெகல காாி ங்களும் 
அல்லாஹ்வின் விதிப்படிக  நடைபபறுகின்றன” 

என்ற அத்தி ா த்தின் மூலமும் அவர் அதடனத் 

பதள ிவுபடுத்த ிள்ளார். கமலும்  அ தனூ ைாக 

ம ாை வ ர்களு க்கு ம் , ம ற்று ம்  முஸ் லி ம்கள் 

அ ட ன வ ரு க் கு ம்  அ வ ெ ி ம ா ன  ப ல 

விை ங்கடளயும் அவர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். 

அது மாத்திரமன்றி பல நூல்களில் இைம் பபறாத 

அகீதா பற்றி  பல விை ங்கடளயும் அவர் அதில் 

இடைத்துள்ளார். 

       அ ல் ல ாஹ்  அ வ ரு க்கு  ந ற்கூ லி ட  த் 

தந்தருள்வானாக! கமலும் அவாின்  அற ிடவ 

விருத்தி பெய்து அவருக்கு கமலும் நல்வழிட க் 

காட்டி ருள் வானாக! கமலும் அவாின் இந்த 

நூலின் மூலமும் அவ்வாகற இஸ்லாத்தின் அவாின் 

ஏடன  பதாகுப்புக்கள்  மூ லமும்   ாவரும் 

ப னடை வும் அருள்  புாிவானாக! கமலும் 

நம்டமயும், அன்னாடரயும் மற்றும் ஏடன  

ெககாதரர்கடளயும் கநர் வழிட ப் பபற்றவர் 

களாகவும், கமலும் தஃவாப் பைிட  பதளிவான 

அறிவுைன்  முன்பனடுத்துச் பெல்லும் தாஇகளாக 

வு ம்  ஆ க் க ி ரு ள் வ ான ா க !   ந ிச் ெ  ம ா க 
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எல்லாவற்டறயும் பெவிமடுப்கபானும் நமக்கு 

அருகில் உள்களானும் அவகன. அவனின் அருளும் 

ொந்தியும் நமது தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

ம ீது ம்  அ ன் ன ா ா ின்  க த ா ழ ர் க ள்  ம ீது ம் 

உண்ைாவதாக!  

அல்லாஹ்வின் பால் கதட்ைமுள்ள அப்துல்லாஹ் 

இப்னு  அப்துல் அஸீஸ் பின்  பாஸ்  (அவாின் 

குற்றங்கடள அல்லாஹ் மன்னித்தருள்வானாக)  

 

**************** 

 

முன்னுடர 

        ெ ர்வ  உ லட கயு ம்  ப ா ிப ாலி த்து  வ ரு ம் 

அல்லாஹ்வுக்கக புகழ் அடனத்தும் பொந்தம். 

கமலும் ெிறந்த முடிவு  அல்லாஹ்டவ அஞ்ெி 

நைக்கும் முத்தகீன்களுக்கு உாி தாகும். அநி ா க் 

காரர் அல்லாத மற்றவர்கள் மீது நமக்கு எந்தப் 

படகயுமில்டல. உண்டம ான அரென் அல்லாஹ் 

டவத் தவிர வைக்கத்திற்குத் தகுதி ானவன் 

எவனுமில்டல, எதுவுமில்டல. அவன் ஒருவன். 

அவனுக்கு இடை ஒன்றுமில்டல என ொட்ெி 

பகர்கின்கறன். கமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
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அல்லாஹ்வின்  அடி ானும் தூதரும் மற்றும் 

நபிமார்களில் இறுதி ானவரும், முத்தகீன்களின் - 

இடறபக்தர்களின் இமாமும் ஆவார்கள் என்றும் 

ெ ாட் ெ ி ப க ர் க ிக ற ன் . அ ன் ன ாா ின்  ம ீது ம் 

அன்னாாின் கிடள ார், கதாழர்கள் மீதும்  மற்றும் 

இறுதி நாள் வடர ில் அவர்கடளப் பின்பற்றி 

நைக்கின்ற நல்லவர்கள் ம ீதும் என்பறன்றும் 

அல்லாஹ்வின் அருள் உண்ைாவதாக!  

       நிச்ெ மாக அல்லாஹ் தன் தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கடள உலகத்தாருக்ககார் அருட் 

பகாடை ாகவும் இடற பக்தர்களின் தடலவராக 

வும் ஆ க்க ி கநர்வழ ிட யும், உண்டம ான 

கவதத்டதயும் அன்னாாிைம் பகாடுத்து அவடர 

இவ்வுலகிற்கு  அனுப்பி டவத்தான் . கமலும் 

அன்னாாின் மூலமும் அன்னவருக்கு அருளப்பட்ை 

கவதம்  மற்றும்  இடற ஞ ானத்த ின்  மூலமும் 

இஸ்லாமி  மார்க்கத்தின் ொி ான ககாட்பாடுகள், 

பெய்த ிகள் , நற்பண் புகள் , மற்றும் கமலான 

நல்பலாழுக்கம் ஆகி  நன்டம ப க்கும் ெகல 

கர்மங்கடளயும் அல்லாஹ்  பதள ிவு  படுத்த ி 

யுள்ளான் . அதன்  ப ிரகாரம்  நப ிகள்  நா கம் 

முஹ ம்மத் (ஸல் ) அவர்கள்  பதள ிவ ான  ஒரு 

வழ ி ின்  ம ீது  தன்  உ ம்மத்த ினட ர  வ ிட்டுச் 
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பென்றார்கள். அந்த வழி ானது பகடலப் கபான்று 

இரவிலும் பிரகாெமானது.  

         அழிடவத் கதடிக் பகாண்ைவர்களல்லாது 

கவறு எவரும் அந்தப் பாடதட  விட்டும் விலகிப் 

க ப ாகவ ில்ட ல . நப ி வ ர்கள ின்  ெ ிக ரஷ் ை 

புருஷர்களான ஸஹாபாக்களும், தாபிஈன்களும், 

அ வ ர் க ட ள ப்  ப ின்  ப த ா ை ர் ந் த  த ப உ த் 

த ாப ிஈன் களு ம்  அ ந்த  வ ழ ி ில்  ப தாை ர்ந்து 

பென்றனர். கமலும் அவர்கள் நபி வர்களின் 

ஷாீஆடவயும், ஸுன்னாடவயும் கடை பிடித்து 

அதடன நடைமுடறப் படுத்தியும் வந்தனர்.  

      கமலும் அதன் மூலம் உறுதிப் படுத்தப்பட்ை 

அகீதாடவயும், அனுஷ்ைானங்கடளயும், நற்பண்பு 

கடளயும்  மற்றும் நல்பலாழுக்கங்கடளயும் 

அவ ர்கள்  தம்  பற்கள ால்  இறுகப்  ப ிடி த்து க் 

பகாண்ைனர். இவ்வாறு ஒள ிவு  மடறவ ின்றி 

உண்டம ான அந்தக் பகாள்டகட  அவர்கள் 

முன்பனடுத்துச் பென்றனர். அப்கபாபதல்லாம் 

அவர்கடள நிராகித்து வந்தவர்களாலும் எதிர்த்து 

வந்தவர்களாலும் அவர்களின் நைவடிக்டக ில் 

பாதிப்டப ஏற்படுத்த முடி வில்டல. இவ்வாறு 

அவர்களின் இறுதி மூச்சு வடர ில் அகத வழி ில் 

அவர்கள் கபாய்க் பகாண்டிருந்தனர். 
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       அ ல்ல ாஹ் வ ின்  அ ருள ால்  அ வ ர்கள ின் 

அ டி ச்சு வ ட் ட ை  ந ாமு ம்  ப ின் ப த ாை ர்ந் து 

பகாண்டிருக்கின்கறாம். அல்குர்ஆன் மூலமும் 

ஸுன்னாவின்  மூலமும் உறுதி பெய் ப்பட்ை 

வாழ்க்டக முடறட  ஏற்று நைந்த அவர்களின் 

வழ ிகாட்ைலின்  மூலமும்  நாம்  கநர்வழ ிட  

அடைந்து பகாண்கைாம். இதன் புகழ்  ாவும் 

அல்லாஹ்வுக்கக பொந்தம் احلمد هلل   கமலும் நமக்கு 
அல்லாஹ் அருளி  அவனின் நிஃமத்துக்கடள 

மற்றவர்களுக்குச் பொல்ல கவண்டும் என்பதற் 

காகவும், விசுவாெிகள்  ாவரும் தங்களின் கைடம 

என்னபவன்படதத் பதாிந்து பகாள்ள கவண்டு 

பமன்பதற்தாகவுகம இதடன நாம் குறிப்பிடு 

க ிக ற ா ம் .  க ம லு ம்  ந ாமு ம்  ந ம்  மு ஸ் லி ம் 

ெககாதரர்களு ம் هلل   حممد رسول  هلل  ال ا هل إ  என்ற ال إا

உ று த ி ான  கலி மாவ ின்  ம ீது  ஈரு ல க ிலு ம் 

ஸ் த ிரம ாக  இ ருக்க  அ ருள்  பு ா ியு ம ாறு  ந ாம் 

அல்லாஹ்டவ கவண்டுகிகறாம். கமலும் பகாடை 

வள்ளலான அவனிைம் அவனின் அருடள நம்மீது 

பொாியுமாறும் கவண்டுகிகறாம்.  

       இவ்விை ம் முக்கி ம் வாய்ந்தது என்பதாலும் 

இவ்விை த்தில் மக்களின்  ஆடெ பரவலாகக் 

காைப் படுவதாலும் சுருக்கமாக நமது  اهل السن:ة



 

 

Book Title 
13 

 இன் – அகீதா ககாட்பாடு பற்றி எழுத واجلماع:ة
ஆடெப்பட்கைன். அதாவது அல்லாஹ் பற்றியும், 

அவனின் மலக்குகள், ரஸுல்மார்கள் இறுதி நாள், 

மற்றும் ெகல கர்மங்களும்,  அடவ நல்லடவக ா 

த ீ டவக ா எதுவானாலும் அல்லாஹ்வ ின் 

ந ி த ிப்படிக  நடைபபறுக ின்றன  என்பது 

பற்ற ியும் ع:ة   جلما وا هل السن:ة  இன  ا ா ின்  அ க ீத ா  - 

ககாட்பாடு  ாது என்படதத் பதள ிவு  படுத்த  

வ ிரு ம் ப ிக ன ன் .  எ ன க வ  இ த ட ன 

அல்லாஹ் வுக்பகன்ற  தூ   எண்ை த்துைன் 

அ வனு ட ை  த ிரு ப் த ிற் கு  ஏ ற் ற ாப்  க ப ால் 

அவனுடை  அடி ார்கள் ப ன்பபறத் தக்கதாக 

ஆக்கி ருளுமாறு அவனிைம் கவண்டி வனாக 

இக்காாி த்டத ஆரம்பம் பெய்கிகறன்.  

முஹம்மத் அஸ்ஸாலிஹ் அல் உடஸமீன் 

 

*********** 
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நமது அகீதா ககாட்பாடு:- 

         அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனின் மலக்குகள் 

மீதும் இறுதி நாள் மீதும் மற்றும் நன்டம தீடம 

எனு ம்  ெகல  காா ி ங்களு ம்  அல்லாஹ் வ ின் 

நி திப்படி நடைபபறுகின்றன எனும் நமது அகீதா-

ககாட்பாைானது பின்வரும் அடிப்படைகடளக் 

பகாண்ைதாகும்.  

1. அ ல்ல ாஹ் வ ின்  ‘ரு பூ ப ி த் த ின் ’ ம ீது 

ந ம் ப ிக் ட க  ட வ த் த ல் .  அ த ா வ து 

ெ ிரு ஷ் டி க ர் த் த ா வு ம் ,  அ ர ெனு ம்  ெ க ல 

கர்மங்கடளயும் திட்ைமிட்டுச் பெ ற்படுத்து 

பவனும்,  ாவற்டறயும் பாிபாலிப்பவனும் 

அல்லாஹ்  ஒருவகன என்று நம்புவது. இதுகவ  

بربوبي:ة اهلل اإليمان  எனப்படுகிறது. 
2. அல்லாஹ்வின் பதய்வீகத்தின் மீது நம்பிக்டக 

பகாள்வது. உண்டம ாககவ வைக்கத்திற்குத் 

தகுதி ானவன் அல்லாஹ் ஒருவகன. அவடனத் 

தவிர்ந்த அடனத்து கைவுள்களும் பபாய் ான 

டவ என்று நம்புவது.  

இது اإليمان بألوهي:ة اهلل எனப்படும் 
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 அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கااليمان بأسمائه وصفاته  .3

டளயும் அவனின் பண்புகடளயும் பகாண்டு 

ஈமான் பகாள்ளுதல்.     

அல்லாஹ்வுக்கு அழகி  த ிருநாமங்களும் 

பாிபூரைமான பண்புகளும் இருக்கின்றன 

என்று நம்புது اإليمان بأسمائه وصفاته எனப்படும்.  

   اإليمان بوحدانية اهلل تعاىل .4
தன் ட மக்கு  ஒ ப் ப ான  எவ ட ரயு ம்  ந ீங் கள் 

அறிவீர்களா?”  (19:65) எனும் அல்லாஹ்வின் 

ஏகத்துவத்தின் மீது நம்பிக்டக பகாள்ளுதல். 

அல்லாஹ்  தன்னுடை  படைத்தல், காத்தல், 

அ ழ ித் தல்  எனு ம்  கரு மங் கள ிலு ம்  ம ற்று ம் 

தன்னுடை  பதய்வீகத்த ிலும், தன்னுடை  

திருநாமங்கள், பண்புகளில் ஏகன் என்றும், இடவ 

எதிலும் அவனுக்கு இடை  எதுவும் இல்டல 

ப னவும் நம்புவது;  

இது اإليمان بوحداني:ة اهلل எனப்படும். 

ماَواِت وَ " األْرِض َوَما بَيَْنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِِبْ لِعَِباَدتِهِ هل َربُّ السَّ
                 (56:مريم)   "تعلَم ََلُ َسِميَّا
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“வ ானங்கடளயும்  பூம ிட யும்  இவற்ற ிற்கு 

மத்தி ில் உள்ளடவகடளயும் படைத்து வளர்ப்ப 

வனும் அவகன! ஆதலால் அவன் ஒருவடனக  

நீங்கள் வைங்குங்கள். அவனுக்கு வழிப்படுவதில் 

(உங்களுக்கு ஏற்படும் கஷ்ைங்கடளயும்) நீங்கள் 

ெகித்துக் பகாள்ளுங்கள்.” எனும் அவனுடை  

வெனம் இங்கு கவனிக்கத் தக்கதாகும்.  

‘அல்லாஹ்’ என்ற பொல் குறிக்கும் கருப்பபாருள் 

 ாது? அவனின் பண்புகள், திருநாமங்கள்  ாடவ? 

அவடனப் பற்றி எவ்வாறு நம்பிக்டக பகாள்வது? 

கபான்ற அல்லாஹ்டவப் பற்றி  ெகல விை ங் 

கடளயும் அல்குர்ஆனும் ஸுன்னாவும் பதளிவு 

படுத்துகிறன. எனகவ நமது ஈமான் பின்வரும் 

வெனங்களில் குறிப்பிடுவது கபான்று அடமதல் 

கவண்டும். அதற்கு மாறாக நமது நம்பிக்டககள் 

இருந்தால் நாம் உண்டம ான முஃமின்களாக 

இருக்க முடி ாது. அந்த வெனங்கள் வருமாறு: 

َما ِِف   ُ َلَّ َنْوٌم  اَل  َو ُه ِسَنٌة  ُخُذ
ْ
َتأ اَل  لَقيُُّم  ا لََحُّ  ا ُهَو  الَّ  إ ََل  اِ اَل  هلل  ا

الَّ بِإذْنِهِ َيْعلَُم  ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إ ِ ِت َوَما ِِف األْرِض َمْن َذا اَّلَّ َماَوا السَّ
 ِ َن ب يُْطو ُُيِ اَل  َو َخلَْفُهْم  َوَما  يِهْم  َبْْيَ أيِْد بَِما َما  الَّ  إ ِعلِْمهِ  ْن  ِ م  ٍء  ََشْ
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َماواِت َواألرَْض َواَل َيُئوُدهُ ِحْفُظُهَما وَُهَو الَعِِلُّ  َشاَء وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ
 566:ابلقرة) .الَعِظيْمُ 

    “அல்லாஹ்டவத் தவ ிர வை க்கத்த ிற்துத் 

தகுதி ானவன் கவறு  ாரும் இல்டல, அவன் 

உ ிருள்ளவன், என்றும் நிடல ானவன், அவடன 

ெிறு உறக்கமும் பீடிக்காது, பபரும் நித்திடரயும் 

பீடிக்காது , வ ானங்கள்  பூம ி ில்  உள்ளடவ 

அடனத்தும் அவனுடை கத, அவனுடை  

அனுமதி ின்றி அவனிைத்தில்  ார் தான் பாிந்து 

கபெக்  கூ டும்? அ வ ர்களு க்கு  முன்  இ ருப்ப 

வற்டறயும் அவர்களுக்குப் பின் இருப்பவற்டறயும் 

அவன் நன்கறிவான். அவனுடை  விருப்பமின்றி 

அவனுடை  அறிவிலிருந்து  ாபதான்டறயும் 

அறிந்து பகாள்ள முடி ாது. அவனுடை  ‘குர்ஸீ’ 

வானங்கள் பூமிட  வ ிைவும் வ ிொலமானது. 

அவ்வ ிரண்டையும் பாதுகாப்பது  அவனுக்கு 

ெிரமமன்று. கமலும் அவன்தான் மிக உ ர்ந்தவன்.  

மிக மகத்தானவன்.” (2:255)  

      பின்வரும் வெனங்களில் அல்லாஹ்வின் ெில 

பண் புகளு ம், ெ ில  த ிருநாமங்களு ம், மற்றும் 

அவனுடை  அதிகாரங்களும் பதளிவு படுத்தப் 
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பட்டுள்ளன. இவற்றின் மீதும்  ஈமான் பகாள்வது 

நமது கைடம. 

ْْحُن  لرَّ ا ُهَو  ِة  َد َها لشَّ َوا لَغيِْب  ا لُِم  ََع ُهَو  الَّ  إ ََلَ  إ اَل  ي  ِ َّلَّ ا هلل  ا ُهَو 
 .ِحيمُ الرَّ 

   “அந்த அல்லாஹ்டவத் தவிர வைக்கத்திற்குாி  

கவபறாரு நா ன் இல்டல, மடறவானடதயும், 

பவளிப்படை ானடதயும் நன்கறிந்தவன், அவகன 

அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடைக ான். 
(59:22)  

اَلُم الُمْؤِمُن الُمهَ  وُس السَّ ِي اَل إََلَ إالَّ ُهَو الَملُِك الُقدُّ يِْمُن ُهَو اهلل اَّلَّ
ا يُْْشُِكون ُ ُسبَْحاَن اهلل َعمَّ ِ  الَعزِيُز اجَلبَّاُر الُمَتَكِب 

"அந்த அல்லாஹ்டவத் தவிர வைக்கத்திற்குாி  

கவ பற ாரு  ந ா னு ம ில்ட ல . அ வன்  த ான் 

பமய் ான அரென். பாிசுத்தமானவன். ொந்தியும் 

ெமாதானமும் அளிப்பவன். அப மளிப்பவன். 

பாதுகாவலன். மிடகத்தவன். அைக்கி ஆளுபவன். 

பபருடமக்குாி வன். அவர்கள் (காபிர்கள்) கூறும் 

இடை துடைகடள விட்டும் அல்லாஹ் மிகப் 

பாிசுத்தமானவன். (59:23)  
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حُلْسََن يَُسب ُِح ََلُ َماِِف    ألْسَماُء ا ُِر ََلُ ا خَلالُِق ابَلارُِئ الُمَصو  هلُل ا ُهَو ا
َماواِت واألرِْض وَُهَو العزيزاحَلِكيم  السَّ

“அ ந் த  அ ல் ல ாஹ் த ான்  ப ட ை ப் ப வ ன் . 

படைப்புகடள ஒழுங்கு பெய்பவன். படைப்புகடள 

உருவடமப்பவன் . அவனுக்கு அழகான  பல 

திருப்பப ர்கள் இருக்கின்றன. வானங்களிலும் 

பூமி ிலும் உள்ளடவ அடனத்தும் அவடனத் துதி 

ப ெய்க ின் றன . அ வகன  ம ிட கத்தவன் . ம ிக 

ஞானமுடை வன். (59:24)  

     கமலும் குழந்டத பாக்கி த்டத பகாடுப்பவனும் 

ெிருஷ்டிகள் அடனத்துக்கும் உைவளிப்பவனும் 

அல்லாஹ்தான். அவனுக்கு ஒப்பாக  ாருமில்டல. 

மட றவ ான  வ ிை  ங் கள்  ப ற் ற ி  அ ற ிவு ம் 

அவனிைகம உண்பைன நம்புவதும் அவெி ம். 

அ தட ன  இ ந் த  த ிரு வ ென ங் கள்  ப த ள ிவு 

படுத்துகின்றன.   

َيْ  ْرِض  أل َوا ِت  وا َما ُملُْك السَّ  ِ إنَاثًا هلِلَّ ُء َيَهُب لَِمْن يََشاُء  َما يََشا لُُق 
ُكوَر   َوَيَهُب لَِمْن يََشاُء اَّلُّ

    “வானங்கள்  பூம ி ஆ க ி டவகள ின்  ஆட்ெி 

அல்லாஹ்வுக்குாி கத. இவற்டறத் தவிர அவன் 

விரும்பி டதயும் படைக்கின்றான். ஆககவ அவன் 
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விரும்பி வர்களுக்கு பபண் ெந்ததிட   மட்டும் 

பகாடுக்கிறான். கமலும் அவன் விரும்பி வர் 

களுக்கு ஆண் ெந்ததிட  மட்டும் பகாடுக்கிறான். 
(42:49)  

إنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن يََشاُء َعقِيًما اِنَُّه َعلِيٌم قَِديرٌ   اَْو يَُزو ُِجُهْم ُذْكَرانًا وَّ
 "அல்லது ஆடையும் பபண்டையும் கலந்கத 

பகாடுக்கிறான். அன்றி அவன் விரும்பி வர்கடள 

மலைாகவும் ஆக்கிவிடுகிறான். நிச்ெ மாக அவன் 

நன் கற ிந்தவனு ம்  ஆ ற்றலு டை வனு மாக 

இருக்கிறான்.” (42:50)   

ِميُع ابلَِصيُ   لَيَْس َكِمثْلِهِ َشيٌئ وَُهَو السَّ
“அவனுக்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்டல. அவன் 

ப ெவ ியு று ப வ ன ாக வு ம்  உ ற் று  க ந ாக் க க் 

கூடி வனாகவும் இருக்கிறான்.” (42:11) 

ِْزَق لَِمْن يََشاُء َوَيْقِدُر اِنَُّه  ََلُ    َماواِت َواألْرِض يَبُْسُط الر  َمَقاِِلُد السَّ
ِ َشيٍْئ َعلِيم

 بُِكل 
“வ ானங்கள்  பூம ி ின்  ொவ ிகள்  அவன ிைகம 

இருக்கின்றன . அவன்  வ ிரும்ப ி வர்களுக்கு 

உைடவ விாிவாக்குகிறான். இன்னும் சுருக்கியும் 

வ ிடு க ிற ா ன் .  ந ிச் ெ  ம ா க  அ வ ன்  ெ க ல 

வஸ்துக்கடளயும் நன்கறிந்தவன்.” (42:12)  
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َها  ُمْسَتَقرَّ َيعلَم  َو ْزُقَها  ِر هلِل  ا لََعَ  الَّ  ا ِض  ْر أل ا ِِف  ٍة  بَّ ا َد من  َوَما 
 َوُمْسَتوَْعَدَها ُُكٌّ ِِف كَِتاٍب ُمبٍِْي 

“உை வள ிக்க  அல்லாஹ்  பபாறுப்கபற்றுக் 

பகாள்ளாத  ாபதாரு  உ ிா ினமும் பூம ி ில் 

இல்டல. அடவ வாழும் இைத்டதயும் அடவ 

அைங்கும் இைத்டதயும் அவன் அறிவான். இடவ 

அடனத்தும் பதள ிவான  பதிவுப் புத்தகத்தில் 

பதிவாகியுள்ளன.” (11:6)  

ِ َوابَلْحرِ َوَما  وَِعنَْدُه َمَفاتُِح الَغيِْب اَل َيْعلَُمَهااالَّ ُهَو َوَيْعلَُم َماِِف الَِب 
اَل َحبٍَّة ِِف ُظلَُماِت األرِْض واَل َرْطٍب تَْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة االَّ َيْعلَُمَها وَ 

 .واَل يَابٍِس االَّ ِِف كَِتاٍب ُمبِْيٍ 
“மடறடவனவற்ற ின்  ொவ ிகள்  அவன ிைகம 

இ ரு க்க ின் றன . அ வ ற்ற ில்  உ ள் ள வ ற்ட ற 

அவடன ன்றி கவபறவரும் அறி  மாட்ைார். 

நிலத்திலும் நீாிலும் உள்ளவற்டற நன்கறிவான். 

அ வ ன்  அ ற ி ாம ல்   ாப த ாரு  இ ட ல யு ம் 

உதிருவதில்டல. பூம ி ில்  அைர்ந்த இருள ில் 

கிைக்கும் வித்தும், பசுடம ானதும் உளர்ந்ததும் 

அ வ னு ட ை   ப த ள ிவ ான  பு த் த க த் த ில் 

பதி ப்பைாமல் இல்டல.” (6:59)  
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ُِل الَغيَْث َوَيْعلَُم َماِِف األرَْحاِم َوَما  اَعة َوُيَن  هلَل ِعنَْدُه ِعلُْم السَّ اِنَّ ا
َوَما تَْدرِي َنْفٌس بِأي ِ أرٍْض َتُموُت  ا تَْكِسُب َغًداتَْدرِي َنْفٌس َماذَ 

 إنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِي   
“ந ிச் ெ ம ாக  க ால த்ட தப்  ப ற் ற ி  ஞ ான ம் 

அ ல்ல ாஹ் வ ிைத்த ில்  இ ருக்க ிறது . அ வகன 

மட ழட   இ றக்க ி ட வ க்க ிற ான் . அ வ கன 

கர்ப்பங்களில் தாிப்படதயும் அறிவான். எவரும் 

நாடளக்கு அவன் என்ன பெய்வான் என்படத 

அற ி  மாட்ைார். எந்தப்  பூம ி ில்  இறப்பார் 

என்படதயும் எவரும் அறி  மாட்ைார். நிச்ெ மாக 

அல்லாஹ்தான் நன்கறிந்தவனும் பதாிந்தவனுமாக 

இருக்கிறான்.” (31:34)  

     கமலும் அல்லாஹ் அவன் விரும்பி டத 

வ ிரும்ப ி வாறு  வ ிரும்ப ி  கநரத்த ில்  கபசும் 

ஆற்றல் படைத்தவன், அவனுடை  வாக்குகள் 

எல்டல இல்லாதடவ, எழுதி முடிக்க முடி ாதடவ, 

அடவ பாிபூரைமானடவ, உ ர்வானடவ. கமலும் 

அல்குர்ஆன் அவனின் உண்டம ான வாக்குகள், 

அதடன ஜிப்ாீல் (அடல) அவர்கள் முஹம்மத் 

நபி வர்களின் உள்ளத்தில் கபாட்ைார்கள் என்று 

நம்புவது கைடம. அது பற்றி  வெனங்கள் ெில 

வருமாறு:  
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 َوََكََّم اهلُل ُموََس تَْكلِيًما 
“மூஸாவுைன் அல்லாஹ் கபெியுமிருக்கிறான்.” 
(4:164)  

ا َجاَء ُموََسٰ لِِميَقاتَِنا َوََكََّمُه رَ   بُّهُ َولَمَّ
   “நாம் குறிப்பிட்ை கநரத்தில் மூஸா வந்த பபாழுது 

அவருடை  இடறவன் அவருைன் கபெினான்.” 
(7:143)  

بَْناهُ ََنِيًّا َونَاَدْيَناهُ ِمْن َجا ورِ األْيَمِن َوقَرَّ  نِِب الطُّ
  “தூ ர் மடல ின்  வலது  பக்கத்த ில்  இருந்து 

அ வ ட ர  ந ா ம்  அ ட ழ த் க த ா ம் .  ர க ெ ி ம் 

கபசுகிறவராக அவடர பநருக்கமாக்கிகனாம்.” 
(19:52)  

ِ ََلَفَِد ابَلْحَر َقبَْل أْن َتنَْفَد ََكِمَ  اِت لَْو ََكَن ابَلْحُر ِمَداًدا ل ََِكَِماِت َرّب 
 ِ  َرّب 

“கைல் ந ீர் அடனத்தும் டம ாக இருந்து என் 

இடறவனின் வாக்கி ங்கடள எழுத ஆரம்பித்தால் 

என் இடறவனின் வாக்கி ங்கள் முடிவுறுவதற்கு 

முன்னதாககவ இந்தக் கைல் டம அடனத்தும் 

பெலவாகிவிடும்.” (16:109)  
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َما ِِف األْرِض ِمْن َشَجَرٍة أقاَْلٌم َوابَلْحُر يَ  ُه ِمْن َبْعِدهِ َسبَْعُة َولَْو أنَّ ُمدُّ
  أْْبٍُر َما نَفَِدْت ََكَِماُت اهللِ إنَّ اهلَل َعزِيٌز َحكيمٌ 

      “பூ ம ி ிலு ள் ள  ம ரங் க ள்  அ ட ன த்து ம் 

எழுதுககால்களாகவும், கைல் நீடர டம ாகவும் 

டவத்து பின்னும் ஏழு கைல் நீடரயும் டம ாக 

டவத்து எழுதி  கபாதிலும் அல்லாஹ்வுடை  

வெனங்கள் முடிவு பபறாது. நிச்ெ மாக அல்லாஹ் 

ம ிட கத்தவனு ம்  ஞ ான முட ை வன ாகவு ம்  

இருக்கிறான்.” (31:27)  

ْت ََكَِمُة َرب َِك ِصْدقًا وََعْداًل   َوَتمَّ
 “உங்களது இடறவனின் வாக்கு உண்டம ாகவும் 

நீதமாகவும் முழுடம ாகிவிட்ைது.” (6:115)  

 َوَمْن أْصَدُق ِمَن اهللِ َحِديًثا 
     “அல்லாஹ்டவ விை உண்டம பொல்பவர் 

 ார்?” (4:87)  

ََلُ ُروُح الُقُدِس ِمْن َرب َِك بِااحَلق ِ   قُْل نَزَّ
   “பமய் ாககவ இடத உங்கள் இடறவனிை 

ம ிருந்து  ரூஹ ுல் குத்ஸ்  எனும் ஜ ிப்ா ீல்  தான் 

இறக்கி டவத்தார்.” (16:102)  
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ِ الَعالَِمْيَ   َوإنَُّه ََلَْنِيَل َرب 
     “ ந ிச் ெ  ம ா க  இ து  (அ ல் கு ர்ஆ ன் ) 

அ க ில த் த ா ா ின்  இ ட ற வ ன ா ல்  த ா ன் 

அருளப்பட்ைது.” (26:192)  

وُح األِمُْي لََعَ قَلْبَِك َِلَُكوَن ِمَن الُمنِْذرِينَ   نََزَل بِهِ الرُّ
     “ருஹுல் அமீன் (என்னும் ஜிப்ாீல்) இதடன 

உங்களது உள்ளத்தில் இறக்கி டவத்தார்.” “நீங்கள் 

அ ச் ெமூ ட் டி  எ ச் ெ ா ிக் ட க  ப ெ ய் த த ற் க ாக ” 
(26: ,193 194)  

 بِلَِساٍن َعَرِّب ٍ ُمبِْيٍ 
    “பதளிவான அரபி பமாழி ில்” (26:195)  

    கமலு ம்  அ ல்ல ாஹ் வ ின்   த ார்த் தமு ம் 

பண்புகளும், அவன ின்  அடனத்து   ெ ிருஷ்டி 

கடளயும் விை   கமலானது, என்றும் தன் கீர்த்திக்கு 

ஏற்றால்  கபால்  அதற்குப் பங்கம ில்லாமலும் 

ெிருஷ்டிகளுக்கு ஒப்புவடம இல்லாதவாறும் அவன் 

அர்ஷுக்கு கமல் ஆகிவிட்ைான் என்றும், அவன் 

அர்ஷுக்கு கமல் உ ர்ந்து விட்ை கபாதிலும் அவன் 

தன்  ெிருஷ்டிகளுைன்  இருக்கிறான் . எனகவ 

அ வ ர் க ள ின்  ந ிட ல ட ம க ட ள  அ ற ி க் 

கூடி வனாகவும் அவர்கள் பொல்வடதக் ககட்ப 
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வனாகவும் அவர்கள ின்  பெ டலப் பார்ப்ப 

வனாகவும் கமலும் அவர்களின் கருமங்கடள 

நிர்வகிக்கின்றவனாகவும் இருக்கின்றான் என்றும் 

நம்புவது அவெி ம். ஆனால் ஜஹ்மி ாக்களும், 

அவதாரக்  பகாள்டக வாத ிகளும் பொல்வது 

கபான்று அல்லாஹ் பூமி ில் தன் ெிருஷ்டிகளுைன் 

இருக்கிறான் என்று நாம் பொல்லவும் இல்டல. 

பொல்லவும் மாட்கைாம். ஏபனனில் இப்படிச் 

பொல்வது அல்லாஹ்வின் விை த்தில் இழுக்டக 

ஏற்படுத்தும். கமலும் அப்படிச் பொல்கிறவன் வழி 

ப க ட் ை வனு ம்  க ாப ிரு ம ாவ ான் . இ தட ன 

வ ழ ியு று த்து ம்  த ிரு வ ென ங் கட ள  இ ங் கு 

கவனிப்கபாம்.  

 وَُهَو الَقاهُِر فَْوَق ِعَبادِهِ وَُهَو احَلِكيُم اخَلبِيُ 
    “அ வ கன  தன்  அ டி  ார்கட ள  அ ை க்க ி 

ஆ ள் க ிற ான் . அ ன் ற ி அ வ ன் த ான்  ம ிக் க 

ஞானமுடை வனாகவும், நன்கறிந்தவனாகவும் 

இருக்கிறான்.” (6:18)  

َماَواِت َواألرَْض ِِف ِستَّةِ أيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ الَعرِْش يَُدب ُِر   َخلََق السَّ
 األْمر
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    “அந்த அல்லாஹ்தான் வானங்கடளயும் ஆறு 

நாள்களில் படைத்து அர்ஷின் கமல் உ ர்ந்து 

விட்ைான். எல்லா காாி ங்கடளயும் அவகன 

திட்ைமிட்டு வருகிறான்.” (10:3)  

ِميُع ابلَِصْيُ   لَيَْس َكِمثْلِهِ َشيٌْئ وَُهَو السَّ
  “அவனுக்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்டல. அவன் 

பெவிக ற்பவனாகவும் உற்று கநாக்குபவனாகவும் 

இருக்கிறான்.” (42:11)  

   கமலும் அல்லாஹ் இவ்வுலக வானில் தினமும் 

இரவ ின்  எஞ்ெி  மூன்றிபலாரு கநரம் வடர 

அ டி ார்கள ின்  மூ ட றயீடுகளு க்குப்  பத ில் 

பகாடுத்துக் பகாண்டிருக்கிறான் என்றும் இறுதி 

நாளில் மக்களிைம் தீர்ப்பு வழங்குவதற்காக அவன் 

வருவான் என்றும் நம்புவதும் நமது கைடம. இதடன 

பின்வரும் இடற வெனங்கள் உறுதி பெய்கின்றன.  

ِت األرُْض َدَكًّ َدَكًّ       ّلََكَّ إَذا ُدكَّ
“ஆ ககவ  பூம ி தூள்  தூளாகத் தகர்க்கப்படும் 

ெம த்தில்...” (89:21) 

ا   ا َصفًّ  وََجاَء َربَُّك َوالَملَُك َصفًّ
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  “உங்களது இடறவனும் வருவான். மலக்குகளும் 

அைி அைி ாக வருவார்கள்.” (89:22)  

ِْكَرى وَجِ  ُر اإلنَْساُن َوأَّنَّ ََلُ اَّل   يَئ يَوَْمئٍِذ ِِبََهنََّم يَوَْمئٍِذ َيَتَذكَّ
   “அ ந்நாள ில்  நரகம்  பகாண் டு  வ ரப்படும் . 

அந்நாளில் மனிதனுக்கு நல்லறிவு உத மாகும். 

எனினும் அச்ெம ம் அறிவால் அவனுக்கு என்ன 

ப ன்?” (89:23)  

اٌل ل َِما يُرِيدُ       إنَّ َربََّك َفعَّ
    “ந ிச்ெ மாக உங்களது இடறவன் , தான் 

விரும்பி வற்டற பெய்து முடிப்பான்.” (11:107)  

அல்லாஹ் வ ின் ة  َد َرا ُ  إ  - நாட்ைம்  இ ரு 

வடகப்படும். ஒன்று  ٌِاَردٌة َكْوِنَية - ஆக்கல் நாட்ைம் 
அதாவது உருவாக்கல் பற்றி  நாட்ைம் அல்லது 

எண்ைம்.  

 இரண்ைாவது,   ِعيَّ:ة ََشَ َراَدة    நீதி அல்லது – ِا
நன்பநற ி பற்ற ி  நாட்ைம். இத ில்  முந்த ி து 

இவ்வுலகில் அல்லாஹ் உருவாக்க நிடனக்கும் 

ெகல காாி ங்களும் அைங்கும். அதில் நல்லது 

தீ து என்ற பாகுபாடில்லாமல் இடறவனின் 

எண்ைத்தின்  ப ிரகாரம்  அடவ  அடனத்தும் 
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கட்ைா மாக  நைந்கதறும் . ஆ ன ால்  அடவ 

அல்லாஹ்வின் விருப்பத்திற் குாி னவாக இருக்க 

கவண்டுபமன்ற கட்ைா மில்டல. அவற்றில் 

அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமானடவயும் இருக்கலாம். 

விருப்பமற்றடவயும் இருக்கலாம்.  

ة   َد َرا ِعيَّ:ة  ِا ََشَ  என் பது  ெமூ க  ந ீத ியு ைனு ம் 

நன்பநறியுைனும் ெம்பந்தப்பட்ைடவ. இடவ 
அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமானடவ. உதாரைமாக 

ப த ா ழு ட க  க ந ா ன் பு  ம ற் று மு ண் ை ான 

நற்காாி ங்கள்.  

     இவற்டற அல்லாஹ் நாடுகிறான் என்றால் 

அதன் பபாருள் அதடன அவன் விரும்புகிறான் 

எ ன் ப த ாகு ம் . எ ன ினு ம்  அ ல் ல ாஹ் வ ின் 

வ ிரு ப்பத்த ிற்கு ா ி   ٌة ِعيَّ دٌة َشَر َرا ட   َا வ  அ வன் 

விரும்பி  கபாதிலும் அது பெ ல் வடிவம் பபற 

கவண் டுபமன் ற  கட்ை ா ம ில்டல  என்றும் 

நம்ப ிக்டக பகாள்வதும் அவெி ம். இதடன 

பதளிவுபடுத்தும் ெில வெனங்கள் வருமாறு:  

இராதா பகௌனி ாவுக்கு உதாரைம்: 

 َولَْو َشاَء اهلُل ماَاْقَتَتلُوا َولَِكنَّ اهلَل َيْفَعُل َما يُرِيُْد  
“அ ல் ல ாஹ்  ந ா டி  ிரு ந் த ா ல்  அ வ ர் க ள் 

ெண் டை ிட்டிருக்க  மாட்ைார்கள் . ஆன ால் 
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அல்லாஹ் தான் நாடி டவகடளக  பெய்வான்.” 

(2:253)  

 اِْن ََكَن اهلُل يُرِيُْد أْن ُيْغوِيُكْم ُهَو َربُُّكْم  
“உ ங்கட ள  வ ழ ிககட்டிகலக  வ ிட்டு  வ ிை 

கவண்டும். என்று அல்லாஹ் நாடி ிருந்தால், 

என்னுடை  நல்லுபகதெம் உங்களுக்கு  ாபதாரு 

ப னு மள ிக்காது . அவன்தான்  உங்கடளப் 

படைத்துக் காப்பவன்.” (11:34)  

இராதா ஷரஈய் ாவுக்கு உதாரைம்:  

 َواهلُل يُرِيُد اَْن َيُتوَب َعلَيُكْم   
    “அல்லாஹ்கவா ந ீங்கள்  பாவத்த ிலிருந்து 

மீளுவடதக  விரும்புகிறான்.” (4:27)  

    கமலும் அல்லாஹ்வின் இராதாடவ நாம் 

அறிந்து பகாண்ைாலும், அறி ாமல் இருந்தாலும், 

அல்லது  அதடனப் புாிந்து  பகாள்வத ில்  நம் 

ெ ிந்தடன ில்  குட றபாடு கள்  இ ருந்தாலு ம் 

அல்லாஹ்வ ின்  இ ரண் டு  வடக இ ராதாவும் 

அ வ ன ின்  சூ ட் சு ம  பு த் த ி ின்  ப ிர க ா ர ம் 

நடைபபறுகின்றன என்று நாம் ஈமான் பகாள்வது 

அவெி ம்.  

 اَلَيَْس اهلُل بِأْحَكِم احَلاكِِمَْي 
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       “த ீர்ப்பள ிப்பவ ர்கள ில்  எல்ல ாம்  வ ல்ல 

அல்லாஹ் மிக கமலான நீதிபதி ல்லவா?” (95:8)  

க ம லு ம்  அ ல் ல ாஹ்  தன்  க ந ெ ர் க ட ள 

வ ிரு ம் பு க ிற ான் ,     அ வ ர்களு ம்  அ வ ட ன  

கநெிக்கின்றனர், கமலும் தான் கூறி   நற்கருமங் 

கட ள யு ம்  நல் ல  வ ாக்கு கட ள யு ம்  அ வ ன் 

விரும்புகிறான், மற்றும் தான் தடை பெய்துள்ள 

காாி ங்கடள அவன் பவறுக்கிறான், மற்றும் 

விசுவாெிகடளயும் நற்காாி ங்கள் புாிகவாடரயும் 

அ வன்  ஏ ற்று க்  ப க ாள் க ிற ான்  , அ வன ின் 

க க ாப த்து க்கு ள் ள ான  க ாப ிர்கள ின்  ம ீது ம் 

ஏடனக ார் மீதும் அவன் ககாபம் பகாள்கிறான் 

என்று  நாம்  வ ிசுவ ாெம்  பகாள்வது  கைடம . 

ப ின் வ ரு ம்  வ ென ங் க ள்  இ தட ன  உ று த ி 

பெய்கின்றன.  

 ُكنُْتْم ُُتِبُّوَن اهلَل فَاتَّبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اهلل قُْل اِْن   
“ந ீங்கள் கூறுங்கள். ந ீங்கள் பமய் ாககவ 

அல்லாஹ்டவ கநெிப்பவர்களாக இருந்தால் 

என்டனப் பின்பற்றுங்கள். உங்கடள அல்லாஹ் 

கநெிப்பான்.” (3:31)  

ِت اهلُل بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم َوُيِحبُّونَهُ   
ْ
 فََسوَْف يَأ
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  “கவ று  மக்கட ள  அ ல்ல ாஹ்  ப க ாண் டு 

வருவான் . அவன்  அவர்கடள  கநெ ிப்பான் . 

அவர்களும் அவடன கநெிப்பார்கள்.” (5:54) 

 َواَقِْسُطوا إنَّ اهلَل ُُيِبُّ الُمْقِسِطَْي   
“ந ீதமாகத்  த ீர்ப்பள ியுங்கள் . ந ிச்ெ மாக 

அல்லாஹ் நீதி பெய்பவர்கடள கநெிக்கிறான்.” 

(49:9)  

 ِسنِْيَواهلُل ُُيِبُّ الُمحْ 

அல்லாஹ் நல்லவர்கடளக  கநெிக்கிறான். (5:93)  

إْن  اَل يَْرََض لِعَِباِدهِ الُكْفَر َو َعنُْكْم َو هلَل َغَِنٌّ  اِْن تَْكُفُروا َفإنَّ ا
 تَْشُكُروا يَرَْضُه لَُكْم 

  “அ வடன  ந ீங் கள்  ந ிர ாக ா ித்து  வ ிட் ை 

கபாதிலும் நிச்ெ மாக அல்லாஹ் உங்களின் மீது 

கதடவ ற்றவனாக இருக்கின்றான். எனினும் தன் 

அடி ார்கள் நிராகாிப்படத அவன் விரும்புவகத 

இல்டல. நீங்கள் நன்றி பெலுத்துவீர்களா ின் 

உங்கடளப் பற்றி அவன் திருப்தி டைவான்.” 
(39:7)  

 َولَِكْن َكرِهَ اهلُل انْبَِعاَثُهْم َفَثبَُّطوا َوقِيَل اْقُعُدوا َمَع الَقاِعِديَن 
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  “அ வ ர்கள்  பு ற ப்படு வட த  அ ல்ல ாஹ் 

பவறுத்து, அவர்கள் புறப்பைாது தடை பெய்து 

விட்ைான். ஆககவ தங்குபவர்களுைன் நீங்களும் 

தங்கிவிடுங்கள்.” என்று கூறப்பட்ைது. (9:46)  

 رََِضَ اهلُل َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َذالَِك لَِمَن َخَِشَ َربَُّه 
“அ ல் ல ாஹ் வு ம்  அ வ ர்கட ள ப்  ப ற் ற ி 

திருப்தி டைவான். அவர்களும் அல்லாஹ்டவப் 

பற்றி திருப்தி டைவர். எவன் தன் இடறவனுக்குப் 

ப ப்படுகிறாகனா அவனுக்குத் தான் இத்தடக  

பாக்கி ம் கிடைக்கும்.” (99:8)  

لَُهْم  َو هلِل  ا َن  ِ م  َغَضٌب  َفَعلَيِهْم  ًرا  لُكْفرِ َصْد بِا َح  ََشَ َمْن  َلِكْن  َو
 َعَذاٌب َعِظيٌم  

     “எனினும் எவனுடை  உள்ளத்திலாவது 

ந ிர ாக ா ிப் பு  ந ிட ற ந்த ிரு ந்த ால்  அ வன்  ம ீது 

அல்லாஹ் வுடை  ககாபம்  தான்  ஏற்படும் . 

அவனுக்கு கடுடம ான கவதடன தான் உண்டு.” 
(16:106)  

     கமலும் அல்லாஹ்வின் முகம், கண், டக, 

எனும்   வர்ைடனகள்  ாவும் நிஜமானடவ, 

என ினு ம்  அவன்  தன்  ெ ிருஷ்டிகள்  எதற்கும் 

ஒப்பானவனல்ல என்றும் கமலும் அவன ின் 
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ஜ ீவனும், ந ிடல ான  தன்டமயும் பாிபூரை 

மானடவ என்ற படி ால் அவனுக்கு ெிறு தூக்கமும் 

வ ர ாது  என் று ம்  அ வ ன்  எ த் தட ன  ப ா ா ி  

கருமங்கடளயும் பநாடிப் பபாழுதில்  பெய்  

வல்லவன். ஆனாலும் அவனுக்கு கடளப்பு எதுவும் 

வராது என்றும், அல்லாஹ்வும் அவனின் தூதரும்  

உறுதிப்படுத்தியுள்ள அவனின் திரு நாமங்களும் 

பண்புகளும் வாஸ்தவமானடவ, ஆனால் இடவ 

எதடனயும் ெிருஷ்டிகளுைன் ஒப்புகநாக்கக் கூைாது 

என்று ம்  வ ிசுவ ாெம்  ப காள்வது  அ வ ெ ி ம் . 

அவ்வாகற அல்லாஹ்வும் அவன ின்  தூதரும் 

அல்லாஹ்வ ின்  வ ிை த்த ில்  ந ிராகாித்துள்ள 

பண்புகடள நாமும் நிராகாிப்பது கைடம. இனி 

இவற்டறத் பதளிவுபடுத்தும் ெில திருவெனங் 

கடளக் கவனிப்கபாம்.  

 َوَيبََْق وَْجُه َرب َِك ُذواجَلاَلِل َواإلْكَراِم 
“மிக்க கண்ைி மும் பபருடமயும் தங்கி  

உ ங்களது  இட றவன ின்  த ிருமு கம்  மட்டும் 

நிடலத்திருக்கும்.” (55:27)  

 َف يََشاُء َمبُْسوَطتاِن ُينْفُِق َكيْ  ََْل يَداهُ ب
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“அல்லாஹ்வுடை  இரு டகககளா விாிந்கத 

இருக்கின்றன. அவன் விரும்பி வாபரல்லாம் 

அள்ளிக் பகாடுக்கிறான்.” (5:64)  

َمةِ  لقَِيا ا َم  َيْو َقبَْضُتُه  يًعا  ََجِ ُض  ْر أل َوا ِرهِ  َقْد َحقَّ  هلَل  ا ُر  َقَد َما  َو
َماواُت َمْطوِيَّاُت بَِيِمينِهِ ُسبَْحانَُه َوَتَعاىَل  ا يُْْشُِكوَن    والسَّ   َعمَّ

     “அல்லாஹ் வ ின்  தகுத ிக்குத்  தக்கவாறு 

அவடன அவர்கள் கண்ைி ப்படுத்துவதில்டல. 

பூமி முழுவதும் மறுடம ில் அவனுடை  ஒரு 

டகப்பிடி ில் இருக்கும். வானங்கள் அடனத்தும் 

சுருட்ைப்பட்டு  அவனுடை  வலது  டக ில் 

இருக்கும். இவர்கள் இடை டவப்படத விட்டு 

அ வ ன்  ம ிக  க ம ல ான வ ன் . அ வ ன்  ம ிக 

பாிசுத்தமானவன்.” (39:67)  

 َواْصَنِع الُفلَْك بِأعُينَِنا َووَْحيَِنا 
     “நாம்  அற ிவ ிக்க ின்ற படி  நம்முடை  கண் 

முன்னாககவ ஒரு கப்படல நீங்கள் பெய்யுங்கள்.” 
(11:37)  

     கமலும் நபிகள் நா கம் (ஸல்) அவர்கள் 

ப ின் வ ரு ம ாறு  கூ ற ின ா ர் க ள் . “ஒ ள ிக  , 

அல்லாஹ்வின் திடர ாகும். அதடன அவன் 

பவளிப்படுத்துவானாகில்  அவனின் பார்டவ 
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ெ ிருஷ்டிகள ில்  எதன்  ம ீபதல்லாம்  வ ிழுகமா 

அ து ப வ ல் ல ாம்  அ வ ன்  மு க த் த ின்  ஒ ள ிப் 

பிரவாகத்தால் எாிந்து விடும்.” என்று கூறினார்கள். 

அவ்வாகற அல்லாஹ்வுக்கு இரண்டு கண்கள் 

இருக்கின்றன என்பது அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் 

ஜமாஅத்தினாின்  பகாள்டக ாகும். அதடன 

தஜ்ஜால் ெம்பந்தமான இந்த ஹதீஸ்  உறுதிப் 

படுத்துக ிறது . “ந ிச்ெ மாக  அவன்  ஒற்டறக் 

கண்ைன் . உங்கள்  இடறவகன ா ஒற்டறக் 

கண் ை ன்  அ ல் ல .”  எ ன் று  ந ப ி வ ர் க ள் 

நவின்றார்கள்.  

     அல்லாஹ்வின் நிடலடமகடள வர்ைிக்கும் 

இன்னும் ெில திரு வெனங்கள் வருமாறு:  

 اَل تُْدرُِكُه األبَْصاُر  وَُهَو يُْدرُِك األبَْصاَر وَُهَو اللَِّطيُْف اخَلبُِي 
   “பார்டவகள் அவடன அடை  முடி ாது. 
அவகனா பார்டவகள் அடனத்டதயும் அறிந்து 

பகாள்கின்றான். அவன் மிக நுட்பமானவன். மிக்க 

அறிந்தவன்.” (6:103)  

ةٌ وُُجوهٌ يَّوَْمئٍِذ نَ   إىَل َرب َِها نَاِظَرةٌ  -اِِضَ
    “அந்நாளில் ெில முகங்கள் மகிழ்ச்ெியுடை  
ட வ  ாக  இ ரு க்கு ம் . (அ ட வ ) த ங் கள ின் 
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இரட்ெகடன கநாக்கி  வண்ைமாக இருக்கும்.” 
(75:22,23) 

ِميُع ابلَِصُي   لَيَْس َكِمثْلِهِ َشيٌْئ وَُهَو السَّ
     “அவனுக்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்டல. அவன் 
பெவியுறுபவனாகவும் உற்று கநாக்குப வனாகவும் 

இருக்கிறான்.” (42:11)  

اَل نَوٌْم  ُخُذهُ ِسَنٌة وَّ
ْ
 اَل تَأ

       “அவடன  ெ ிறு  தூ க்கமும் பீடிக்காது . 

பபரும் நித்திடரயும் பீடிக்காது.” (2:255)  

 إَذا اََراد َشيًْئا اَْن َيُقَوَل  ََلُ ُكْن َفَيُكوَن 
     “அவன்  ாபதாரு பபாருடளக் கருதினால் 
அதடன ‘ஆகுக’ எனக் கூறி தும் உைகன அது 

ஆகிவிடும்.” (37:82)  

َنا  َماواِت واألْرَض َوَما بَيَْنُهَما ِِف ِستَّةِ أيَّاٍم َوَما َمسَّ َولََقْد َخلَْقَنا السَّ
 ِمْن لُُغوٍب 

“ந ிச்ெ மாக நாம்தான்  வானங்கடளயும் 

பூமிட யும் அதற்கு மத்தி ில் உள்ளடவகடளயும் 

ஆகற நாட்களில் படைத்கதாம். அதனால் நமக்கு 
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 ாபதாரு கடளப்பும் ஏற்பட்டுவிைவில்டல.” 

(50:38)  

அல்லாஹ்தான்  தன்டனப் பற்ற ி நன்கு 

அறிவான். எனகவ அவன் தன்டனப் பற்றிக் 

குறிப்பிட்டுள்ள விை ங்கடள அப்படி அப்படிக  

ஏ ற்று க்ப காள் வது ம்  ம ற்று ம்  தன்னு ட ை  

விை த்தில் எடதப ல்லாம் அவன் நிராகாித்துள் 

ளாகனா அதடன நாமும் நிராகாித்து விடுவதும் 

அவெி ம். கமலும் மனிதர்களில் அல்லாஹ்டவப் 

பற்ற ி நன் கு  அ ற ிந் தவ ர்  முஹ ம்மத்  (ஸ ல் ) 

அவ ர்ககள  என் ற  படி ால்  அல்லாஹ் வ ின் 

விை த்தில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள விை ங்கடள 

ஏ ற்று க்  ப க ாள் வ து ம் , அ ன் ன ார்  எ தட ன 

மறுத்தார்ககளா அதடன நாமும் மறுத்துடரப்பதும் 

நமது  கைடம ாகும் . இவ்வ ிை த்த ில்  எந்த  

மாற்றுக் கருத்துக்கும் இைமில்டல. அவ்வாகற 

இவ்விை த்தில் தடுமாற்றம் அடை  கவண்டி  

கதடவயும் இல்டல. எனகவ இதுவடர குறிப்பிட்ை 

முடறப்படி அல்லாஹ்வின் மீது நாம் விசுவாெம் 

பகாள்வது கைடம என்பது  நன்கு பதளிவு.  

 

******************** 
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அத்தியாயம்-1 

           நாம் அல்லாஹ்வின் கவதத்டதயும் அவனின் 

தூதாின் ஸுன்னாடவயும், மற்றும் அதன் வழி 

நைந்த முன்கனார்களினதும் இமாம்களினதும் 

வழிமுடறகடளயும் அடிப்படை ாகக் பகாண்கை  

அல்லாஹ்வின் பண்புகளில் ெிலடத விாிவாகவும் 

இன்னும் ெிலடத சுருக்கமாகவும் அவ்வாகற ெில 

பண்புகள் அல்லாஹ்வுக்கு உைன்பாைானடவ 

என்றும் இன்னும் ெில  உைன்பாடில்லாதடவ 

என்றும் இதுவடர கூறிகனாம்.   

கமலும் இவ்விை த்தில் அல்குர்ஆனிலும், 

ஸுன்னாவிலும் உள்ள கூற்றுக்கடள அதன் 

பவளிப்படை ான கருத்திகலக  கவனித்தல் 

கவண்டும் என்பதும் கமலும் அல்லாஹ்வும் 

அவனுடை  தூ தரும் அ தன்  மூலம் கருதும் 

உண்டம ான  தார்த்தமான பபாருடள விட்டு 

வ ிலக ிச்  ப ென்ற  வழ ி தவற ி  கூ ட்ைத்த ின ர் 

கபாலல்லாது அல்லாஹ்வுக்குப் பபாருத்தமான 

அதன்   தார்த்த  கருத்த ிடனக  வழ ியுறுத்த 

கவண்டும், என்பகத நமது நிடலப்பாைாகும்.  

           கமலும் அல்குர்ஆனிலும் ஸுன்னாவிலும் 

வந்துள்ள விை ம்  ாவும் உண்டம ானடவ. 

அடவ ஒன்கறாபைான்று முரண்பை முடி ாதடவ 
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என்படதயும் நாம் உறுதி ாக அறிகவாம். இதடன 

அல்லாஹ்வின் வாக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது.  

ِفيْ  وا  لََوَجُد هلِل  ا َغْيِ  ِعنِْد  ِمْن  َن  ََك لَْو  َو َن  آ لُقْر ا َن  و ُر بَّ َيَتَد َفاَل  هِ اَ
 اْختاِلَفًا َكثِْيًا  

“இ ந்தக்  கு ர்ஆ டன  அவ ர்கள்  ஆ ழ்ந்து 

கவ ன ிக் க  கவண் ை ாம ா?  இ து  அ ல் ல ாஹ் 

அல்லாதவாிைமிருந்து வந்திருந்தால் இதில் பல 

முரண்பாடுகடள அவர்கள் காண்பார்கள்.” (4:82)  

என கவ  பெய்த ிகள்  ஒன் கறாபைான்று 

முரண்படும் பட்ெத்தில் அவற்றில் ெில பெய்திகள் 

பபாய் ானது, அல்லது பிடழ ானது என்படதக  

அ து  உை ர்த்து ம் . ஆ ன ால்  அ ல்ல ாஹ் வும் 

அவனுடை  தூதரும் அறிவிக்கும் பெய்தி ில் அது 

அொத்தி மானதாகும். எனகவ அல்லாஹ்வின் 

கவதத்திலும் ரஸுலின் ஸுன்னாவிலும் முரண் 

பட்ை பெய்திகள் இருப்பதாக  ாகரனும் வாதிடு 

வாரானால் அது அவாின் பகட்ை எண்ைத்டதயும், 

ெறுகி  மனநிடலட யுகம படறொட்டும். எனகவ 

அவர் தனது தவறான எண்ைத்டதக் கடளந்து 

அல்லாஹ்விைம் பாவமன்னிப்புக் ககாருவது 

கைடம. கமலும் எவகரனும் அல்லாஹ்வ ின் 
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கவதத்திலும், ஸுன்னாவிலும் முரண்பாடிருப்பதாக 

ஊகிப்கபாராகில் அது அவாின் அறிவு குடறடவ 

அல்லது அவாின் ஆய்வுத் திறன ில் இருக்கும் 

குட றபாட்டை  எடு த்துக்  க ாட்டுவதாககவ 

அடமயும். எனகவ  உண்டமட  வ ிளங்கிக் 

பகாள்ளும் பபாருட்டு அறிடவத் கதடுவதும், 

அ த ற் க ா க  மு  ற் ெ ி ப ெ ய் வ து ம்  அ வ ா ின் 

கைடம ாகும். அப்கபாதும் உண்டம புாி வில்டல 

எனில் அது பற்றி கமலும் ஊகம் பகாள்ளாமல் 

அ ந் த  வ ிை  த்ட த  க ற் ற  அ ற ிஞ ர்கள ிை ம் 

ஒ ப் ப ட ை த் து  வ ிை க வ ண் டு ம் . க ம லு ம் 

அல்குர்ஆனிலும், ஸுன்னாவிலும் முரண்பட்ை 

கருத்துக்கள் இல்டல ப ன்பதால் அது பற்றி  

பதளிவு இல்லாத   கபாது கற்றறிந்த கமடதகள் 

பொல்வது கபான்று “ ْن ِعنِْد َربِّنَ  اآَمنَّا بِِه ُُك  مِّ  இதடனயும் 
நாங்கள் நம்பிக்டக பகாண்கைாம். அடனத்தும் 

எங்கள் இடறவனிைமிருந்து வந்தடவதான்.” (3:7) 

என்று கூறகவண்டும்.  

************************ 
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அத்த ி ா ம் -2 மலக்குகள்  ம ீது  ஈமான் 

பகாள்ளல். 

         மலக்குகள் அல்லாஹ்வின் கண்ைி மான 

அடி ார்கள்.  தன்டன வைங்குவதற்காககவ 

இவர்கடள அல்லாஹ்  படைத்தான் . எனகவ 

இவர்கள் எப்கபாதும் அல்லாஹ்டவ வைங்கிக் 

பகாண்டும் அவனின் கட்ைடளகளுக்கு கீழ்படிந்து 

பகாண்டுமிருப்பார்கள் என்பகத மலக்குகடளப் 

பற்றி  நமது விசுவாெமாகும். இவர்கடளப் பற்றி 

அல்லாஹ் குறிப்பிடும் கபாது,  

  -ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ 

அ வ ர்கள்  அ வனு ட ை   கண் ை ி  ம ிக் க 

அடி ார்கள். (21:26)  

ِل وَُهْم بِأْمرِهِ َيْعَملُوَن اَل يَْسبِقُ   ونَُه بِاالَقو 
      “இ வ ர் க ள்  அ வ ட ன  ம ீற ி  ா ப த ா ரு 

வார்த்டதட யும்  கபெ மாட்ைார்கள். அவன் இட்ை 

கட்ைடளட  இவர்கள் பெய்து பகாண்டிருப் 

பார்கள்.” (21:27) என்று கூறுகிறான். 

நாம் இவர்கடளக்  காை  முடி ாதவாறு 

ந ம் ட ம  வ ிட் டு ம்  இ வ ர்கட ள  அ ல் ல ாஹ் 

மட ற த்து ள் ள ான் . எ ன ினு ம்  அ வ ர்கட ள 
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தன்னுடை  ெில அடி ார்களுக்கு அல்லாஹ் 

பவளிப்படுத்திக் காட்டியுமிருக்கிறான்.  

          நபிகள் நா கம் (ஸல்) அவர்கள் ஜிப்ாீல் 

(அடல) அவர்கடளப் பார்க்கும் கபாது அவர் 

தன்னுடை  அறுநூறு இறக்டககளாலும் அடி 

வானத்டத மடறத்துக் பகாண்டிக்கக் கண்ைார்கள். 

ஒரு மன ிதன ின் கதாற்றத்தில் மர் ம் (அடல) 

அவர்களிைம் வந்த ஜிப்ாீல் (அடல) அவர்கள் 

அன்னாருைன் உடர ாடினார்கள். ஒரு முடற 

நபி வர்கள் தன் கதாழர்கள் ெகிதம் வீற்றிருக்கும் 

கபாது அங்கு ஜ ிப்ாீல்  (அடல) அவர்கள் ஒரு 

மனிதனின் கதாற்றத்தில் வந்தார்கள். எனினும் 

அ வ ர்   ாப ரன் பட த  நப ித்  க த ாழ ர்கள ால் 

இனங்காை  முடி வ ில்டல . அ ப்கபாதவ ர் 

பவண்நிற ஆடை அைிந்திருந்தார். அவாின் தடல 

முடி கருடம ாக இருந்தது. அவாிைம் பிரா ைத் 

தின் அடை ாளங்கள் எதுவும் பதன்பைவில்டல. 

அ வ ர்  தன்  மு ழ ங் க ாட ல  ந ப ி வ ர்கள ின் 

முழங்காலுைன் கெர்த்து அமர்ந்து பகாண்ைார். 

ப ின் ன ர்  அ வ ர்கள்  இ ரு வ ரு ம்  ப ரஸ் ப ரம் 

உட ர ாடின ர். ஜ ிப் ா ீல்  (அடல ) அ வ ர்கள் 

அங்கிருந்து திரும்பி தும், கதாழர்களிைம் அவர் 

தான் ஜிப்ாீல் என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள்.  
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அ ல் ல ாஹ் வ ின்  ம ல க்கு களு கள ிை ம் 

குறிப்பிைத்தக்க ெில பபாறுப்புக்கள் ஒப்படைக் 

கப்பட்டுள்ளன, என்படத நாம் விசுவாெிக்கின் 

கறாம். அல்லாஹ்விைமிருந்து நபிமார்களுக்கும் 

ரஸ ுல்மார்களு க்கும் வஹ ி பகாண்டு வரும் 

ப ப ாறு ப்பு  ஜ ிப் ா ீல்  (அ ட ல ) அ வ ர்கள ிை ம் 

ஒப்படைக்கப் பட்ைது. அவ்வாகற உலகம் முடியும் 

தருவா ிலும் இறந்தவர்கடள மீண்டும் எழுப்பும் 

கபாதும் ஸூர் ஊதும் பபாறுப்பு இஸ்ராபீல் 

(அடல) இைமும், மடழ ின் பபாறுப்பு மீகாஈல் 

(அடல) இைமும், உ ிடரக் டகப்பற்றும் பபாறுப்பு 

மலக்குல் பமௌத்திைமும், நரகத்தின் பாதுகாப்புப் 

பபாறுப்புக்கள் மாலிக் (அடல) அவர்களிைமும் 

ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாகற மடலகளின் 

பாதுகாப்புக்பகனவும் மற்றும் கர்ப்பத்திலிருக்கும் 

கருக்களின் பாதுகாப்புக் பகனவும், மனிதர்களின் 

ப ாது காப்புக்பகன வும்  மற்று ம்  ஒவ் பவ ாரு 

மனிதனின் நைவடிக்டகடளப் பதிவு பெய் பவன 

அவர்கள ின்  வலத ிலு ம் இைத ிலு ம்  இ ரண் டு 

மலக்குகள் எனவும் பல்கவறுபட்ை மலக்குகளிைம் 

பிரத்திக கமான பபாறுப்புகள் ஒப்படைக்கப் 

பட்டுள்ளன.  
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َماِل قَعِيٌْد اِذْ َيَتلََقَّ الُمتَ  ِ َِياِن َعِن اِلَِمْْيِ وََعِن الش   لَق 
 “வலது புறத்தில் ஒருவரும் இைது புறத்தில் ஒருவருமாக 
இருவர் குறிப்பபடுத்துக் பகாண்டிருக்கின்றனர். (50:17)  

يْهِ َرقِيٌْب وَعتِيْدٌ     َما يَلْفُِظ ِمْن قَْوٍل االَّ ََلَ

    “எடதக் கூறி  கபாதிலும் அதடன எழுதக் 

காத்துக் பகாண்டிருக்கும் ஒருவர் அவன ிைம் 

இல்லாமலில்டல.” (50:18)  

இவ்வாகற இறந்தவர்கடள கப்ாில் டவத்த 

ப ின்னர் அவர்கள ிைம் ககள்வ ிகள்  ககட்பதற் 

காகவும் ெில மலக்குகள் நி மிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

அ வ ர்கள ிை ம்  இ ட ற வ ட ன ப்  ப ற் ற ியு ம் , 

மார்க்கத்டதப் பற்றியும், மற்றும் நபிட ப் பற்றியும் 

அ வ ர்கள்  வ ிெ ா ா ிப் ப ர் . அ வ ன்  ஒ ரு  நல் ல 

வ ிசுவாெி ாக  இருந்தால்  அவனுக்கு  அங்கு 

ஆறுதல் அளிக்கப்படும். கமலும் சுவர்க்கத்டதக் 

கவன ிக்கபவனவும்  மலக்குகள்  ந ி ம ிக்கப் 

பட்டுள்ளனர்.  

 

ْنيَ  َلُّ حَلَياةِ ا ِِف ا ثلَّابِِت  ْيَن آَمُنوا بِاالَقْوِل ا ِ َّلَّ هلُل ا آلِخَرةِ يُثَب ُِت ا ِِف ا ا َو
الِِمْْيَ َوَيْفَعُل اهلُل َما يََشاُء   َوُيِضلُّ اهلُل الظَّ
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     “ப ம ய்  ாக கவ  எ வ ர்கள்  ந ம் ப ிக்ட க 

பகாள்கிறார்ககளா அவர்கடள மறுடம ிலும், 

இம்டம ிலும் (கலிமா டத ிப் எனும்) உறுதி மிக்க 

வார்த்டதட க் பகாண்டு அல்லாஹ் அவர்கடள 

உறுதிப் படுத்துகிறான். அநி ா க்காரர்கடள 

தவறான வழி ில் அல்லாஹ் விட்டு விடுகிறான். 

அல்லாஹ் நிடனத்தடதச் பெய்கிறான். (14:27)  

ِ بَاٍب 
 َوالَماَلئَكُة يَْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمْن ُُك 

“(சுவர்க்கத்தின் ) ஒவ்பவாரு வாெலிலிருந்தும் 

மலக்குகள் இவர்களிைம் வந்து” (13:23)  

ارِ  َساَلٌم َعلَيُْكْم بَِما َص  ُتْم فَنِْعَم ُعْقََب اَلَّ  َِبْ
     “ந ீங் க ள்  ப ப ாறு ட ம யு ை ன்  ெ க ித் து க் 

பகாண்ைதன் காரைமாக உங்களுக்கு ஈகைற்றம் 

உ ண் ை ா க ட் டு ம் .  (இ ந் த )  இ று த ி வீ டு 

நல்லதா ிற்று.” (13:24) என்று கூறுவார்கள்.  
        கமலும் ஒரு ெம ம் நபிகள் நா கம் (ஸல்) 

அவர்கள் மலக்குகடளப் பற்றிக் குறிப்பிடும் கபாது 

“வ ான த்த ிலு ள் ள الَمْعُمور  بَليُْت  இ ا ல்  த ின மு ம் 

மலக்குகள் பிரகவெித்துக் பகாண்டிருப்பர்.” என்று 

கூறினார்கள். இன்பனாரு அறிவிப்பில் “தினமும் 
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அதனுள் எழுபதா ிரம்  மலக்குகள்  பதாழுது 

பகாண்டிருப்பர்.” என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.  

********************* 

அத்தி ா ம்-3 நபிமார்கள் மீது விசுவாெம் 

பகாள்ளல். 

                அல்லாஹ் ெிலடர தூதர்களாகத் பதாிவு 

பெய்து அவர்கடளத் தன் ெிருஷ்டிகளின் பால் 

அ னு ப்ப ி ட வ த்த ான் . இ ந்த த்  தூ தர்கள ில் 

மு தல ாம வ ர்  நூ ஹ்  (அ ட ல ) அ வ ர்களு ம் 

இறுதி ானவர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுமாவார் 

எனவும்நாம் விசுவாெம் பகாள்கிகறாம்.   

َبْعَد  ٌة  ُحجَّ هلِل  لََعَ ا ِس  َن لِلنَّا الَّ يَُكو ََلَ ِرْيَن  َوُمنِْذ ْيَن  ِ ِ ُمبَْش  ُرُساًل 
  الرُُّسِل َوََكَن اهلُل َعزِيًْزا َحِكيًْما

 “அல்லாஹ்வின் மீது (குற்றம் கூற) மனிதர்களுக்கு 

 ாபதாரு வழியும் இல்லாதிருக்க இத்தூதர்க 

ளுக்குப் பின்னரும் பல தூதர்கடள நற்பெய்தி 

கூறுகின்றவர் களாகவும் அச்ெமூட்டி எச்ொிக்கின்ற 

வர்களாவும் அனுப்பி டவத்கதாம். அல்லாஹ் 

ம ிட கத்தவனு ம் , ஞ ானமுடை வன ாகவும் 

இருக்கின்றான். (4:165)  
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َتَم  َوَخا هلِل  ا َل  ُسو رَّ َلِكْن  َو ِلُكْم  َجا ِ ر  ِمْن  َحٍد  اَ َبا  اَ ٌد  مَّ ُُمَ َن  ََك َما 
 اَلَّبِي ِْْيَ  

    “உங்களிலுள்ள ஆண்களில் ஒருவருக்கும் 

முஹம்மத் தந்டத ாக இருக்கவில்டல. எனினும் 

அவர் அல்லாஹ்வுடை  தூதராகவும், நபிமார்க 

ளு க் கு  மு த் த ிட ர  ா க வு ம் , ந ப ி ா க வு ம் 

இருக்கின்றார். (33:40)  

        க ம லு ம்  ந ப ிம ா ர் க ள ில்  ம ிக வு ம் 

ெிறப்புக்குாி வர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களாவார். 

அதன் பின் இப்ராஹீம், மூஸா, நூஹ், மர் மின் 

மகன் ஈஸா ஆகிக ார் ெிறப்புக்குாி வர்களாவர். 

இவர்கடளப் பற்றிச் ெிறப்பித்துக் கூறும் கபாது 

அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகிறான்.  

         “நபிமார்களிைமும் (ெிறப்பாக) உங்களிைமும், 

நூஹ், இப்ராஹீம், மூஸா, மர் முடை  மகன் 
ஈஸாவிைமும் வாக்குறுதி வாங்கி  ெம த்தில் மிக்க 

உறுதி ான வாக்குறுதிட க  இவர்களிைமும் 

நாம் எடுத்துக் பகாண்டி ருக்கிகறாம். (என்படத 

இவர்களுக்கு ஞாபகமூட்டுங்கள்)” (33:7)  

     கமலும் ெிறப்புக்குாி  அந்தத் தூதர்கள ின் 

ஷாீஆவிலுள்ள ெகல ெிறப்பம்ெங்களும் முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்களின் ஷாீஆவில் பபாதிந்துள்ளது 
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எனவும் நாம் நம்புகிகறாம். ஏபனனில் அதடன 

அல்லாஹ்வின் இந்த வெனம் வழியுறுத்துகின்றது.  

َوَما  َك  َِِلْ ْوَحيَْنا ا ي أ ِ َّلَّ وا بِهِ نُوًحا  َوَّصَّ  َما  يِْن  ِ َل  ِمَن ا َع َلُكْم  ََشَ
يَْنا بِهِ اِبَْراهِيَْم َوُموََس وَِعيْ  ِْيَن َواَل َوصَّ قُوا َفيْهِ ََس اَْن اَقِيُْموا اَل   َتَتَفرَّ

     “ நூ ஹ் வு க் கு  எ த ட ன  அ வ ன் 

உபகதெித்தாகனா அதடனக  உங்களுக்கும் 

அவன் மார்க்கமாக்கி இருக்கிறான். ஆககவ நாம் 

உங்களுக்கு வஹ ி ின்  மூலம் அறிவ ிப்பதும் 

இப்ராஹ ீம் , மூஸா முதலி வர்களுக்கு நாம் 

உபகதெித்ததும், மார்க்கத்டத நிடலநிறுத்துங்கள் 

அ த ில்  ப ிா ிவ ிடன  பெய்து  பகாள்ளாத ீர்கள் 

என்பகத ாகும். (42:13)  

         க மலு ம்  ரஸ ுல் ம ார்கள்  அ டன வரும் 

ெிருஷ்டிகள் என்பதும், அவர்களிைம் விகெைமான 

பதய்வீகத் தன்டமகள் எதுவுமில்டல என்பதும் 

நமது நம்பிக்டக ாகும். இது பற்றி நூஹ் (அடல) 

அவர்கள் கூறி டத அல்குர்ஆனில் அல்லாஹ் 

இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறான். 

اَل اَُقوُل إَّن ِ  هلِل َواَل أْعلَُم الَغيَْب َو َخَزائُِن ا ْي  اَل اَُقوُل َلُكْم ِعنِْد َو
  َملٌَك 
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 “அல்லாஹ்வுடை  பபாக்கிஷங்கள் என்னிைம் 

இ ரு க்க ின் றன  என் று ம்  ந ான்  உ ங் கள ிை ம் 

கூ ற வ ில் ட ல . ந ான்  ம ட ற வ ான வ ற்ட ற 

அறிந்தவனும் அல்லன். (11:31)  

கமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிைம் அல்லாஹ், 

 ْ قُْل ال اَقُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اهللِ واَل أْعلَُم الَغيَْب َواَل اَقُوُل إَّن ِ
 َملٌَك 

     “(நப ிக !) ந ீங் கள்  அ வ ர்கடள  கநாக்க ி, 

அல்லாஹ்வுடை  பபாக்கிஷங்கள் என்னிைம் 

இ ரு க்க ின் ற ப தன் று  ந ான்  உ ங் களு க்கு க் 

கூறவில்டல. மடறவானவற்டற நான் அறி வும் 

மாட்கைன். உண்டம ாககவ நான் ஒரு மலக்கு 

என்றும் நான் கூறவில்டல.” என்று கூறுங்கள். 

(6:50) எனவும், 

ا إالَّ َما َشاَء اهلُل    اَل َِضًّ  قُْل اَل اَْملُِك َِلَْفَِس َنْفًعا وَّ
   “அல்லாஹ் நாடிலன்றி நான் எனக்கு  ாபதாரு 

நன்டமட க ா தீடமட க ா பெய்து பகாள்ள 

எனக்கு ெக்தி இல்டல” என்று நீங்கள் கூறுங்கள் 

(7:188) என்றும்,  

ا َواَل رََشًدا  ْ اَل اَْملُِك لَُكْم َِضًّ  قُْل إَّن ِ
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    “நிச்ெ மாக நான் உங்களுக்கு நன்டமட க ா, 

தீடமட க ா பெய்  ஒரு ெிறிதும் ெக்தி ற்றவன்” 

என்றும் கூறுங்கள் (72:21) என முஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்களுக்கு கட்ைடள ிட்ைான்.  

தனது அந்த அடி ார்கடள , அல்லாஹ் 

தூ தர்களாகத்  கதர்ந்பதடுத்து  அவர்கடளக் 

கண்ைி ப்படுத்தினான். கமலும் அவர்களின் 

அ ந் தஸ் ட த யு ம்  உ  ர்த் த ி அ வ ர்க ட ள ப் 

பாராட்டின ான் . என கவ  ரஸ ுல்மார்கள ில் 

முதலாமவரான  நூஹ்  (அடல) அவர்கடளப் 

ப ா ர ாட் டு ம்  க ப ாது  அ ல் ல ாஹ்  இ ப் ப டி க் 

குறிப்பிடுகின்றான்.  

َِيَة َمْن َْحَلَْنا َمَع نُوٍح إنَُّه ََكَن َعبًْدا َشُكوًرا   ُذر 
   “நாம்  நூஹ்  உைன்  சுமந்து  பாதுகாத்துக் 

பகாண்ை அந்த மூதாடத ினாின் ெந்ததிககள! 

அவர் (நூஹ்) நிச்ெ மாக மிக்க நன்றி பெலுத்தும் 

அடி ானாககவ இருந்தார்.” (17:3)  

     கமலும் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்கடள அல்லாஹ் இவ்வாறு பாராட்டுகிறான்.  

َل الفرقان لََعَ َعبِْدهِ َِلَُكوَن لِلَْعالَِمْْيَ نَِذيًْرا  ِي نَزَّ  َتَباَرَك اَّلَّ
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     “உலகத்தார் அடனவடரயும் அச்ெமூட்டி 
எச்ொிக்டக பெய்வதற்காக ப ிா ித்தற ிவ ிக்கும் 

இவ்கவதத்டதத் தன்  அடி ாருக்கு  இறக்க ி 

டவத்தவன், மிகவும் அருள் மிக்கவன்.” (25:01)  

    கமலும் ஏடன  ரஸுல்மார்கடளப் பற்றிக் 

கு ற ிப் ப ிடு ம்  க ப ாது  அ ல் ல ாஹ்  இ வ் வ ாறு 

கூறுகிறான்.  

 َيْعُقوَب اُْوِِل األيِْدي َواألبَْصار َواذُْكْر ِعَباَدنَا اِبَْراهِيَْم َواِْسَحاَق وَ 
      “நமது அடி ார்களான இப்ராஹீம், இஸ்ஹாக், 

 ஃகூடப ந ிடனத்துப் பாருங்கள் . இவர்கள் 

பகாடை ாளிகளாகவும் அகப்பார்டவ உடை  

வர்களாகவும் இருந்தார்கள்.” (38:45) 

اٌب   َواذُْكْر َعبَْدنَا َداُوَد َذا األيِد إنَُّه اَوَّ
    “பலொலி ான  நமது  அடி ார் தாவூடத 

ந ிட ன த்து ப்  ப ாருங்கள் . ந ிச்ெ ம ாக  அ வ ர் 

நம்டமக  கநாக்கி நின்றார்.” (38:17)  

اٌب    اُوَد ُسلَيَْماَن نِْعَم الَعبُْد إنَُّه اَوَّ  َووََهبَْنا َِلَ
     “தாவூதுக்கு ஸுடலமாடன நாம் மகனாகத் 
தந்தருள் புாிந்கதாம். அவர் ம ிக நல்லடி ார். 

பமய் ாககவ அவர் நம்டமக  கநாக்கி நின்றார். 
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(38 :30 )  என்று  குற ிப்ப ிட்டுள்ளான் . கமலு ம் 

மர் மின் மகன் ஈஸா (அடல) அவர்கடளப் பற்றி 

அல்லாஹ் குறிப்பிடும் கபாது,  

ائِيَْل   اِْن ُهَو االَّ َعبٌْد اَنَْعْمَنا َعلَيْهِ وََجَعلَْناهُ َمَثاًل بَلََِن اِْْسَ
       “(ஈஸாவாகி ), அவர் நம்முடை  அடிடமக  

தவிர கவறில்டல. ஆ ினும் அவர் மீது நாம் அருள் 

புாிந்து இஸ்ராயீலின் ெந்ததிகளுக்கு அவடர 

உதாரை மாக்கிகனாம்.” (43:59)  

           கமலு ம்  இறுத ி நப ி முஹ ம்மத்  (ஸ ல் ) 

அவர்ககளா முழு மனித ெமூகத்தினருக்குமான ஒரு 

நபி என்றும் அன்னாருைன் தூதுத்துவம் நிடறவு 

பபறுகின்றது என்றும் அல்லாஹ்வால் ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்பட்ை மார்க்கம் இஸ்லாம் மார்க்கம் 

ஒ ன் க ற . ஆ ட க ால்  க வ று  எ ந் த ப வ ாரு 

மார்க்கத்டதயும் அல்லாஹ்  ஏற்றுக் பகாள்ள 

மாட்ைான் என்றும் நாம் விசுவாெம் பகாள்கிகறாம்.  

        எனகவ, முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கடைெி 

நபி என்படத  ாகரனும் மறுத்தால்  அவர் ெகல 

நபிமார்கடளயும் மறுத்தவராககவ கை ிக்கப் 

படுவார் என்பதும் நமது நம்பிக்டக ாகும். இதற்கு 

மாறான நம்பிக்டகயுள்ள அடனவரும்   ُمْرتَد  – மதம் 

மாறி வராவார். எனகவ தன்னுடை  இந்தப் 
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பாவச் பெ லுக்காக அவர் பாவமன்ன ிப்புக் 

ககாருவது அவெி ம். அப்படி பெய் த் தவறும் 

பட்ெத்தில்  அவர் ெிடறச்கெதம் பெய் ப்பைல் 

கவண்டும் என்பகத நமது பகாள்டக ாகும். 

ப ின்வரும்  வ ெனங்கள்  இவற்டறத்  பதள ிவு 

படுத்துகின்றன.  

بَْت قَوُْم نُوٍح الُمرَْسلِْْيَ    َكذَّ
 “நூஹுடை  ெமூகம் நம்முடை  தூதர்கடளப் 

பபா ாக்கினார்கள்.” (26:104)  

            நூஹ்  (அடல) அவர்களுக்கு முன்னர் 

ரஸுல்மார்கள் எவரும் அனுப்பப்பைவில்டல. 

ஆ ினும் அன்னாடர அவர்களின் ெமூகம் ஏற்றுக் 

பகாள்ள மறுத்தது, அது அன்னாருக்குப் பின்னர் 

வ ந்த  ெகல  ரஸ ுல்மார்கடளயும்  அ வ ர்கள் 

மறுத்ததற்குச் ெமம் என்படதக  இந்த வெனம் 

பதளிவு படுத்துகின்றது. எனகவ அல்லாஹ்வின் 

நபிப ாருவடர ஏற்றுக் பகாண்ை ஒரு ெமூகம் 

இன்பனாரு நபிட  ஏற்றுக் பகாள்ளாத பட்ெத்தில் 

அவர், தான் ஏற்றுக் பகாண்ை நபிட யும் ஏற்றுக் 

பகாள்ளவில்டல என்று கருதப்படுவார் என்பது 

இந்த வெனத்தில் இருந்து துலாம்பரமாகிறது.  
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َن  و يُد ُيرِ َو ُرُسلِهِ  َو هلِل  بِا َن  و َيْكُفُر يَن  ِ َّلَّ ا نَّ  اهللِ  اِ َبْْيَ  ُِقوا  ُيَفر  ْن  اَ
َورُُسلِهِ َوَيُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْكُفُر بَِبْعٍض َوُيرِيُدوَن اَْن َيتَِّخُذوا 

 َبْْيَ َذلَِك َسبِياْلً 
           “ந ிச்ெ மாக எவர்கள் அல்லாஹ்டவயும் 

அவனுடை  தூதர்கடளயும் நிராகாித்து விட்டு 

அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடை  தூதர்களுக்கும் 

இடை ில் பிாிவிடன பெய்து விைக் கருதி ெிலடர 

நம்பிக்டக பகாள்கவாம், ெிலடர நிராகாிப்கபாம் 

எனவும் கூறி அவற்றுக்கு மத்தி ில் ஒரு பாடதட  

ஏற்படுத்திக் பகாள்ள விரும்புகிறார்ககளா (4:150)  

ا َواَْعَتْدنَا لِلََْكفِرِيَْن عَ    ِهيًْنااُوالئَِك ُهُم الََكفُِروَن َحقًّ   َذابًا مُّ

     “இத்தடக வர்கள் நிச்ெ மாக ந ிராகாிப்ப 

வர்கள்தான். நிராகாிப்பவர்களுக்கு நாம் இழிவு 

தரும் கவதடனட க  த ார்படுத்தி டவத்தி 

ருக்கிகறாம். (4:151)  

எனகவ மூஸா (அடல) அவர்கடள ஏற்றுக் 

பகாண் ை  யூ தர்கள ா ினு ம் , ஈஸ ா (அடல ) 

அ வ ர்கடள  ஏற்று க்  பகாண் ை  க ிற ிஸ் தவ ர் 

களா ினும், இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்கடள நபிப ன ஏற்றுக் பகாள்வது கைடம. 

இல்லாது கபானால் அவர்களின் அந்த ஈமான் 

ப ன் தராது. அவர்களும் நரகத்திற்கு உாித்தான 
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காபிர்ககள என்பது இந்த திருவெனத்தின் மூலம் 

பதாி  வருகிறது.  

            க மலு ம்  நப ி வ ர்களு க்கு ப்  ப ின் ன ர் 

அன்னாாின் உம்மத்தினர் மத்தி ில் அறிடவயும், 

ம ற் று ம்  ப ிர ச் ெ ா ர ப்  பை ிட  யு ம்  ஆ ட் ெ ி 

அதிகாரத்டதயும் முன்பனடுத்துச் பென்ற கநர்வழி 

பபற்ற கலீபாக்கள் இருந்தனர் என்படதயும் நாம் 

விசுவாெம் பகாள்கிகறாம். எனகவ இஸ்லாமி  

கிலாபத்டத பபாறுப்கபற்றுக் பகாண்ைவர்களில் 

மிகவும் ெிகரஷ்ைமானவரும், தகுதி வாய்ந்தவரும் 

அபூபக்ர் ஸித்தீக் (ரழி) அவர்களாவர். அவர்கடள 

அடுத்து உமர், உஸ்மான், அலி (ரழி) ஆகிக ார் 

ெிறந்த கலீபாக்கள் என்பகத நமது நம்பிக்டகயும் 

ந ிட லப்பாடுமாகும் . கமலு ம்  இ ந்த  நான் கு 

கலீபாக்களும் ஏடன  விை ங்களில் ெிறப்புக்கு 

உாி வர்களாக இருந்தடதப் கபான்று ஆட்ெி 

நிர்வாகத்தில் அவர்கள் ெிறந்தவர்கள் என்பகத 

நமது  நம்ப ிக்ட க . ஏபனன ில்  ெ ிறப்புக்குாி  

ஸஹாபாக்களின் காலத்தில் ெிறப்பு குடறந்த 

ஒருவடர ஆட்ெி ாளராக அல்லாஹ் நி மிக்க 

மாட்ைான் என்பது பதளிவு. எனகவ அக்காலத்தில் 

அவர்களிைம் ஆட்ெிப் பபாறுப்டப அல்லாஹ்  

ஒப்படைத்ததானது அவர்கள் அவ்விை த்தில் 

ெிறந்தவர்கள் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக் காட்ைாகும்.  
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கமலும் ஆட்ெி அதிகார விை த்தில் ெிலடரப் 

பார்க்கிலும் ெிலருக்கு முதல் உாிடம வழங்கப் 

பட்ைதானது, குறித்த விை த்தில் ஒருவடர விை 

மற்பறாருவ ர்  ெ ிற ந்து  வ ிள ங் க ின ார்  என் ற 

அ டிப்பட ை ில ாகு ம் . அ வ்வ ாறன் ற ி ெகல 

விை த்திலும் ஒரு கலீபா இன்பனாருவடரப் 

பார்க்கிலும் ெிறப்புற்று வ ிளங்கினார் என்பது 

அ தன்  பபாருளன்று . ஏபனன ில்  பரஸ் பரம் 

ஒவ்பவ ாருவரும்  மற்றவட ரப்  பார்க்க ிலு ம் 

இன்பனாரு விை த்தில் ெிறப்புற்று விளங்கினார் 

எ ன் ப து  ப த ள ிவு .  எ ன க வ  கு ல ப ா 

உர்ராஷிதீன்களின் விை த்தில் இதுகவ நமது 

நம்பிக்டக ாகும்.  

    கமலும் அல்லாஹ், 

َعِن  َن  َوَتنَْهْو وِف  َن بِاالَمْعُر و ُمُر
ْ
ِس تَأ ْخرَِجْت لِلنَّا

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخْيَ أ ُكنُْتْم 

 الُمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاهللِ 
       “ந ீங் கள் தான்  மன ிதர்கள ில்  கதான் ற ி  

ெமு தா த்த ின ா ிபலல்லாம்  ம ிக்க  கமன்டம 

 ானவர்கள். நீங்கள் நன்டம ான காாி ங்கடள 

ஏவி பாவமான காாி ங்களிலிருந்து வ ிலக்கி, 
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ப மய்  ாக கவ  அ ல் ல ாஹ் ட வ  நம் ப ிக்ட க 

பகாள்கிறீர்கள்.” (3:110)  

மற்பறல்லா ெமூகங்கடளயும் விை ெிறந்த 

ெமூகம், அல்லாஹ்விைமிருந்து கண்ைி த்டதப் 

பபற்றுக் பகாண்ை முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 

ெ மூ க க ம  எ ன் ப து  ந ம து  ம ற் று ப ம ா ரு 

நம்பிக்டக ாகும். அவ்வாகற இந்த ெமூகத்தில் 

மிகவும் ெிறப்புக்குாி வர்கள் ஸஹாபாக்களும் 

தாபிஈன்களும் தபஉத்தாபீஈன்களுமாவர் என்றும் 

வ ிசுவ ாெம்  ப க ாள் க ிக ற ாம் . க மலு ம்  இ ந்த 

ெமூகத்டதச் கெர்ந்த ஒரு கூட்ைம் உண்டம ின் 

ம ீது  க ி ாமம் பாி ந்தம் எப்கபாதும் இருந்து 

பகாண்கை இருப்பர். அவர்கடள எதிர்ப்பவர் 

களால் அவர்களின் நைவடிக்டககடளத் தடுத்து 

நிறுத்த முடி ாது என்றும் நா ம் நம்புகிகறாம்.  

       கமலும் ஸஹாபாக்கள் மத்தி ில் நிகழ்ந்த 

முரண்பாடுகளுக்கும், குழப்பங்களுக்கும் காரைம் 

அவர்கள ின்   பலதரப்பட்ை   வ ித்த ி ாெமான 

ஆய்வுகளாகும். எனகவ அவர்களின் ஆய்வுகளின் 

முடிவு ொி ானடவ ாக இருக்கும் பட்ெத்தில் 

அவர்களுக்கு இரண்டு நன்டமகளும் அடவ 

பிடழ ாக இருக்கும் பட்ெத்தில்  அதற்கு ஒரு 

நன்டமயும் கிடைக்கும் என்றும் நாம் நம்புகிகறாம்.  
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எனகவ அவர்களின் தவறுகடளப் பற்றிப் 

கபொமல் அவர்களின் நல்ல விை ங்கடளப் பற்றி 

க ப சுவ க த  ந ம து  க ை ட ம  எ ன் ப க த  ந ம து 

ந ிட ல ப் ப ாை ாகு ம் . எ ன க வ  அ ந் த  ந ப ித் 

கதாழர்கடளப் பற்றி குகராதம் பகாள்ளாமலும், 

பபாறாடம பகாள்ளாமலும், நமகு உள்ளங்கடளத் 

தூ ய் ட ம ப் ப டு த் த ிக்  ப க ாள் வ து  ம ிக வு ம் 

அவெி மானதாகும். அவர்கடளப் பற்றி அல்லாஹ் 

கூறியுள்ள இந்த வாக்குகடள நாம் கவனத்தில் 

டவத்துக் பகாள்வது மிக மிக கட்ைா மாகும்.  

ْعَظُم  ئَِك أ اَل َوَقاتََل اُو َقبِْل الَفتِْح  ِمْن  َمْن اَْنَفَق  ِمنُْكْم  ي  اَل يَْسَتوِ
ِْيَن اَنَْفُقوا ِمْن َبْعُد َوقَاتَلُوا َوّلُُكًّ وََعَد اهلُل احُلْسََن   َدرََجًة ِمَن اَّلَّ

          “உங்கள ில்  எவர் (மக்காடவ ) பவற்ற ி 

பகாள்வதற்கு முன்னர் பபாருடளச் பெலவு பெய்து 

கபார் புா ிந்தாகரா , அ வ ர் மகத்தான  பதவ ி 

உடை வர். ஆ ககவ  அதற்குப் ப ின்னர் தன் 

பபாருடளச் பெலவு பெய்து கபார் புாிந்தவர் 

அ வ ரு க்கு ச்  ெ ம ம ாக ம ாட் ை ா ர் . எ ன ினு ம் 

இவ்விருவருக்கும் அல்லாஹ்  நன்டமட க  

வாக்களித்திருக்கிறான்.” (57:10)  
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يَن  ِ َّلَّ َنَنا ا ْخَوا إ َو ا  ََلَ ْغفِْر َنا ا بَّ َر َن  َيُقولُو ِهْم  َبْعِد ِمْن  وا  ُء َجآ يَن  ِ َّلَّ َوا
ِِف  َعْل  ََتْ اَل  َو ِن  ْيَما إل بِا َنا  نََّك  َسَبُقو َإ نا بَّ َر آَمُنوا  ْيَن  ِ لَِّلَّ ِغالًّ  بَِنا  ُقلُو

 رَُءوٌف رَِحيٌم 
 “எவர்கள் இவர்களுக்குப் பின் வந்தார்ககளா 

அவர்கள் “எங்கள்       இடறவா! எங்கடளயும் நீ 

மன்ன ித்தருள்  எங்களு க்கு  முன்  நம்ப ிக்ட க 

பகாண்ை எங்களுடை  ெககாதரர்கடளயும் 

மன்னித்தருள். நம்பிக்டக பகாண்ைவர்கடளப் 

பற்றி எங்களுடை  உள்ளங்களில் குகராதங்கடள 

உண் டு  பண்ை ாகத . எங்கள்  இடறவகன ! 

நிச்ெ மாக நீ மிக்க கிருடபயுடைவனாகவும் இரக்க 

முடை வன ாகவும்  இருக்க ின் றாய் ” என்று 

பிரார்த்தடை பெய்து பகாண்கை இருக்கின்றனர். 

(59:10)  

******************* 
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அத்தி ா ம் – 5  

இறுதி நாள் மீது நம்பிக்டக பகாள்ளுதல் 

இறுதி நாள் உண்பைன நம்புவதும் கைடம. 

உலகில் வாழ்ந்து இறந்து கபான மனித குலம் 

இவ்வுலகம் முற்றாக அழிந்து கபானதன் பின் 

மீண்டும் உ ிர் பகாடுத்து எழுப்ப்படுவர். அதன் 

பின் சுககபாகம் நிடறந்த சுவர்க்கத்திகலா அல்லது 

தண்ைடனகள் நிடறந்த நரக ிகலா அவர்கள் 

இருப்பர். இனி ப ௌமுல்கி ாமா’ எனும் இறுதி 

ந ாளு ை ன்  ப த ா ை ர் பு ட ை   ம ற் று ம்  ப ல 

விை ங்கடளக் கவைிப்கபாம். அடவ ாவன:- 

 -:மீண்டும் எழுப்புதல்     ابلعث*    

இஸ்ராபீல்  (அடல) ஸூர் எனும் ஊது 

குழடல இரண்ைாம் தைடவ ாக ஊ தி தும் 

மரைமடைந்த  ாவரும் உ ிர் பபற்று எழுவர். 

அ ப் க ப ாது  அ வ ர் க ள்   ாவ ரு ம்  ப ிற ந் த 

கமனியுைனும் பவற்றுக்காகலாடும் ெர்வ கலாக 

இரட்ெகனின் தீர்ப்டப எதிர்பார்த்த வண்ைம் 

இருப்பர். இது பற்றி அல்லாஹ் பொல்வடதக் 

கவைியுங்கள். 

ورِ  ِِف الصُّ رْ  َونُفَِخ 
َ
أْل ِِف ا َوَمن  ِت  َماَوا ِِف السَّ َمن َفَصعَِق َمن  ِض إِالَّ 

ْخرَ  ۖ   َشاَء اللَّـهُ 
ُ
   )الزمر (٦٨وَن ٰى فَإَِذا ُهْم قَِياٌم يَنُظرُ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ

http://tanzil.net/#39:68
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“ஸ ூ ர்  ஊ தப்பட் ை ால்  வ ான ங் கள ில் 

இருப்பவர்களு ம் பூம ி ில்  இருப்பவர்களு ம் 

அல்லாஹ் நாடி வர்கடளத் தவிர மூர்ச்ெித்து மதி 

இ ழ ந்து  வ ிடு வ ா ர்கள் . ம று  மு ட ற  ஸ ூ ர் 

ஊதப்பட்ைால் உைகன அவர்கள் அடனவரும் 

எழுந்து நின்று எதிர் கநாக்கி நிற்பார்கள்”. (39:68) 

َنا 
ْ

أ َبَد هُ َكَما  ُنعِيُْد َخلٍْق  َل  وَّ ِعلْْيَ .َا َفا ُكنَّا  ا  نَّ ِا َعلَيَْنا  ا  ْعًد  .َو
 (401:االنبياء)

      “முதல் தடைவ நாம் அவர்கடளப் படைத்தது 

கபான்கற நாம் அவர்டகள மீள டவப்கபாம்.இது 

நம் நீது கைடம ானபதாரு வாக்குறுதி ாகும். 

நிச்ெ மாக நாம் இதடனச் பெய்கத தீருகவாம்” 

(21:104) 

ُحُف األعمال*ُص   - பதிவேடு:- 

 ஒவ்பவ ாருவரும்  தத்தமது  க ிா ிட  கடளப் 

பார்த்துக் பகாள்வதற்காக அவரவாின் பதிகவடு 

அவர்களின் டக ில் பகாடுக்கப்படும். அப்கபாது 

ெிலாின் வலது கரத்திலும் இன்னும் ெிலாின் இைது 

கரத்திலும் அடவ வழங்கப்படும். இடவ  ாவும் 

நிஜம் என்பகத நமது நம்பிக்டக. 
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مَّ  يسيا َفأ با  حسا ُياسب  ف  فسو بيمينه  َبُه  ِكَتا ِِتَ  ْو ُا َمْن  ا 
     (7,8:اإلنشقاق)

       “ஆ ககவ  எவருடை  வலது  டக ில் 

அவருடை  ஏடு பகாடுக்கப் படுகின்றகதா, அவன் 

ம ிக் க  இ ல கு வ ா க  க க ள் வ ி க ை க் கு க் 

ககட்கப்படுவான்” (84:7’8) 

 )9:اإلنشقاق)وينقلب اىل اهله مرسورا   
  அவன் ெந்கதாெப் பட்ைவனாகத் தன்னுடை  

குடும்பத்தார்களிைம் திரும்புவான்”(84:9) 

ِِتَ ِكَتابَُه َورَ  و
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 ﴾١١﴿ا َفَسْوَف يَْدُعو ُثُبورً  ﴾١٠﴿هِ اَء َظْهرِ َوأ

 (84:40,44,445اإلنشقا) ﴾١٢﴿ا عِيً َوَيْصَِلٰ سَ 
   எவனுடை  ஏடு அவனுடை  முதுகுக்குப் புறம் 

பகாடுக்கப்பட்ைகதா, அவன் ககடுதான் என்று 

ெப்தமிட்டுக் பகாண்கை, நரகத்தில் நுடழவான்” 

(84:10,11,12)  

ئِرَ  َطا ُه  لَْزْمَنا
َ
أ ٍن  إِنَسا ُُكَّ  ُعُنقِهِ َو ِِف  رِ  ُه  ُُنْ َو ًبا َ   ِكَتا َمةِ  ْلقَِيا َيْوَم ا ََلُ  ُج 
 (   31:اإلْساء)  ﴾١٣﴿ا يَلَْقاهُ َمنُشورً 

  

http://tanzil.net/#84:10
http://tanzil.net/#84:11
http://tanzil.net/#84:12
http://tanzil.net/#17:13
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     “ஒவ்பவாரு மனிதனின் பெ டலப் பற்றி  
கு ற ிப் ட ப  அ வ னு ட ை   க ழு த் த ில்  ந ா ம் 

மாட்ை ிருக்கின்கறாம். மறுடம நாளில் அதடன 

அ வ னு க் கு  ஒ ரு  பு த் த க ம ா க  எ டு த் து க் 

ப க ாடு ப்கப ாம் .அ வன்  அ தடன  வ ிா ித்து ப் 

பார்ப்பான்.” (17:13) 

ْقرَ  َحِسيًبا ا َعلَيَْك  َم  ْو َ ِلْ ا ِبَنْفِسَك  َكََفٰ  َبَك  ِكَتا  
ْ

  ﴾١٤﴿أ
  (41:اإلْساء)

“அவடன கநாக்கி “இன்டற  தினம் உன்னுடை  

கைக்டகப் பார்க்க நீக  கபாதுமானவன். ஆககவ 

உ ன்  பு த் த கத்ட த  ந ீ ப டி த்து ப்  ப ா ர்  என் று 

கூறுகவாம்” ( 17:14) 

      நாட ள  மறுட ம  ந ாள ில்  எ ந்தபவ ாரு 

ஆ த் ம ாவு க் கு ம்  அ ந ீத ி ந ிக ழ ா  வ ண் ை ம் 

ஒவ்பவாருவாின் பெ லும் நிறுத்து ொிபார்க்கப் 

படும் என்ற விை த்டதயும் நாம் நம்புகிகறாம். 

இதடன அல்லாஹ் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறான். 

ٍة َخْيًا يََرهُ    (7:الزلزلة)َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
ஆ க க வ  எ வ ர்  ஓ ர்  அ ணு வ ள வு  நன் ட ம 

ப ெய் த ிரு ந்த ாக ரா  அ வ ர்  அ தடன க்கண் டு 

பகாள்வார். (99:7) 

http://tanzil.net/#17:14
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ا يََرهُ    ٍة ََشًّ   (8:الزلزلة)َوَمْن َيْعَمْل ِمثْقاَل َذرَّ
எவன் ஓர் அணுவளவு தீடம பெய்திருந்தாகனா, 

அதடனயும் அவன் கண்டு பகாள்வான்.” (99:8) 

لَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحْوَن 
ُ
 (  405:المؤمنون )َفَمْن َثٌقلَْت َمَوازِيُْنُه فَأ

எவருடை  நன்டம ின் எடை கைக்கின்றகதா 

அவர்கள் தாம் பவற்றி அடைவார்கள்” (23:102) 

 ِ َّلَّ ا َلئَِك  َفأ ْيُنُه  ِز َمَوا ْت   َخفَّ َمْن  َجَهنََّم َو ِِفْ  ْنُفَسُهْم 
َ

أ ْوا  َخرِسُ ْيَن 
ْوَن    (401:المؤنون)َخاَِلُ

எ வ ர் க ளு ட ை   (ந ன் ட ம  ின் )  எ ட ை 

குட றக ின் றகதா  அ வ ர்கள்  தமக்குத்  தாகம 

நஷ் ை த்ட த  உ ண் டு  பண் ை ிக்  ப க ாண் டு 

எந்நாளுகம நரக்தில் தங்கிவிடுவார்கள்”(23:103) 

  (401:المؤمنون  )حِلُْوَن تَلَْفُح وُُجوَْهُهُم اَلَّاُر وَُهْم فِيَْهاَكَ 
“அ வ ர்களு ட ை   மு கங் கட ள  ப நரு ப் பு ப் 

பபாசுக்கும். அதனால் அங்கு அவர்களின் முகம் 

விகாரமாக இருக்கும” (23:104) 

ُُيَْزى  َء بِالَسي َِئةِ َفاَل  َجا َوَمْن  ْمَثالَِها 
َ
َعْْشُ أ َسَنةِ َفلَُه  حْلَ َجاَء بِا َمْن 

 (450:األنعام)ْوَن إاِلَّ ِمثْلََها وَُهْم اَلُيْظلَمُ 
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"எவகரனும் ஒரு நன்டமட ச் பெய்தால் அவருக்கு 

அடதப்கபால் பத்து பங்கு உண்டு. எவகரனும் ஒரு 

தீடமட ச் பெய்தால் அடதப் கபான்கற ன்றி 

அவருக்கு  கூலி  பகாடுக்கப்பை  மாட்ைாது . 

அ வ ர் க ள்  அ ந ி ா  ம்  ப ெ ய்  ப் ப ை வு ம் 

மாட்ைார்கள்.” (6:160) 

     *ஷபாஅத்:- 
      கி ாமத்துடை  நாளில் மக்கள், தங்கடள 

துக்கமும் து ரமும் சூழ அந்த பவட்ை பவளி ில் 

குழுமி இருப்பார்கள்.  அதிலிருந்து விடுதடல பபற 

அ ல் ல ாஹ் வ ின்  த ீர் ப்ட ப  எ த ிர் ப ா ர்த்து க் 

பகாண்டிருக்கும் அவர்கள் அதற்காக அல்லாஹ் 

விைம் பாிந்து கபசுமாறு ஆதம், நூஹ், இப்ராஹீம், 

மூ ஸ ா , ஈஸ ா  ஆ க ி  ரஸ ூ ல் ம ார்கள ிை ம் 

கவண்டுவார்கள். ஆனால்  ாருக்கும் அனுமதி 

க ிட ை க்க ாது . ஈ ற் ற ில்  முஹ ம்மது   (ஸ ல் ) 

அவர்களுக்கு மாத்திரம் அனுமதி கிடைக்கும். 

எனகவ நப ி வர்கள் எல்லா மக்களுக்குமாக 

அல்லாஹ்விைம் ஷபாஅத் பெய்வார்கள். இதுகவ 
எனப்படுகிறது 'الشفاع:ة الكربى'  . ரஸூல் ( ஸல்) 

அவர்களுக்கு வழங்கப் பட்டிருக்கும் ெிறப்பு மிகு 

இ ந் த  ஷ ப ாஅ த் த  உ ண் ட ம ப  ன  ந ா ம் 

நம்புகிகறாம். 
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     இ வ் வ ாக ற   ந ர க ில்  க ப ாை ப் பட் ை  ெ ில 

முஃமின்கடள விடுவிப்பதற்காக ரஸூல் (ஸல்) 

அவர்களுக்கு மாத்திரமன்றி ஏடன  நபிமார்கள், 

முஃமின்கள் மற்றும் மலக்குகள் ெிலருக்கும் ெபாஅத் 

பெய்வதற்கான அனுமதி வழங்கப்படும். கமலும் 

அல்லாஹ்  தன்  அருளால்  ஷபாஅத் எதுவும் 

இல்லாமலும் ெில முஃமின்கடள நரகில் இருந்து 

விடுதடல பெய்வான். 

     எனகவ இத்தடக  ஷபாஅத்துக்கள்  ாவும் 

உண் டம  ப ன் பகத  நமது  நம்ப ிக்ட கயும் 

நிடலப்பாடு மாகும். 

*ஹவ்ழுல் பகௌஸர்:- 

இறுதி நாளில், மறுடம ில், கடும் பவ ிலில் 

நீாின்றி மக்கள் தாகத்தால் தகிப்பர். ‘ஹவ்ழுல் 

பகௌஸர்’ எனும் நீர் தைாகத்டத தவிர கவறு நீர் 

வளம் எதுவும் அங்கு இருக்காது . அதன்  ந ீள 

அகலம் ஒரு மாத ப ைத்தின் தூரமாகும். அதன் 

நீர், பாடல விை பவண்டம ாகவும், கதடன விை 

இனிடம ாகவும், கஸ்தூாிட  விை வாெமாகவும் 

இருக்கும். முஃமின்களுக்கு அதிலிருந்து தண்ைீர் 

வழங்கப்படும். எவர் அதிலிருந்து ஒரு தைடவ 

தண்ைீர் அருந்தினாகரா அவருக்கு அதன் பின்னர் 

தாககம வராது. 
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  ெிராத் -: الرصاط املستقيم*  
      இது  நரக ின்  கமல்  கட்ைப்பட்டிருக்கும் 

பாலத்தின் பப ர்.  இதடனத் தாண்டிக  சுவர்க்கம் 

பெல்ல கவண்டும். தவறினால் நரகம் தான் தஞ்ெம். 

நற் கருமங்களின் பாிமானத்தின் படி அதடன ெிலர் 

கவகமாகவும் இன்னும் ெிலர் பமதுவாகவும் கைந்து 

ப ெல்வ ர் . இ தன்  ப ிரக ாரம்  ெ ில ர்  ம ின் ன ல் 

கவகத்திலும் இன்னும் ெிலர் காற்றின் கவகத்திலும் 

ம ற்று ம்  ெ ில ர்  ப றட வ  ின்  கவ க த் த ிலு ம் , 

ப ை ிகளின் கவகத்திலும் அதடன கைப்பர். 

அவ்வம ம் நப ி வர்கள் அங்கு நிற்பார்கள் . 

அப்கபாதவர்கள் “என் இரட்ெககன! பாதுகாப்பா 

 ாக! பாதுகாப்பா ாக!” என்று மன்றாடுவார்கள். 

அப்கபாது நற்கிகாிட கள் குடறந்தவர்களும் 

அதடனக் கைக்க அங்கு வருவார்கள். அப்கபாது 

அதன் இரு மறுங்கிலும் மாட்ைப் பட்டிருக்கும் 

பகாக்கிகள் பெ ற்பை ஆரம்பிக்கும்.  ார் அதன் 

ெிறாய்ப்புக்கு இலக்காக வ ில்டலக ா அவர் 

த ப் ப ித் து க்  ப க ாள் வ ா ர் . ஆ ன ால்  அ த ில் 

ெிக்குண்ைவர் நரகில் விழுவார். இவ்வாறு மறுடம 

நாள் குறித்தும் அதன் ப ங்கர நிலவரம் குறித்தும் 

ஸஹ ீஹ ான  ஹ த ீஸ் கள ில்  வ ந்துள்ள  ெகல 

பெய்த ிகடளயும்  நாம்  நம்புக ிகறாம் . அ தன் 
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அ ப ா ங் கள ிலி ரு ந்து  ந ம் ட ம  அ ல் ல ாஹ் 

பாதுகாப்பானாக. கமலும் நபி வர்களுக்குப் 

பிரத்திக கமாக வழங்கப் பட்டிருக்கும் மற்றுபமாரு 

ஷ ப ாஅ த்த ின்  மூ ல ம்  சுவ ர்க் கவ ாெ ிகட ள 

சுவர்க்கத்தில்  ப ிரகவெிக்க அனுமதிக்கு மாறு 

பாிந்து கபசுவார்கள் என்றும், எந்த ஒரு கண்ணும் 

பார்த்திராத, எந்த ஒரு பெவியும் ககட்டிராத, எந்த 

ஒரு உள்ளமும் கற்படன பெய்  முடி ாத அருள் 

ந ிடறந்த சுவர்க்கம்  முஃம ின்களு க்காகவும் , 

தண்ைடனகள் நிடறந்த நரகம் காபிர்களுக்காக 

வும், பாவிகளுக்காகவும் அல்லாஹ் த ார்ப்படுத்தி 

டவத்துள்ளான்  என்றும் நாம் நம்புக ிகறாம் . 

இ தடன  வழ ியுறுத்தும்  ெ ில  த ிருவெனங்கள் 

வருமாறு:  

 

ُنوا  ََك ِبَما  ا  ًء َجَزا ْعُْيٍ  أ ِة  ُقرَّ ِمْن  لَُهْم  ْخَِف 
ُ
أ ا  مَّ َنْفٌس  َتْعلَُم  َفاَل 

 َيْعَملُوَن 
    

 “அவர்கள் பெய்த காாி ங்களுக்குக் கூலி ாக நாம் 

அவர்களுக்காக மடறத்து டவத்திருக்கும் கண் 

குளிரக் கூடி  (உன்னதமான)டத எவராலும் 

அறிந்து பகாள்ள முடி ாது.” (32:17)  
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ِْن يَْسَتغِيُْسوا بَِماٍء  ُقَها َوا اِد ُْسَ َط بِِهْم  ًرا اََحا الِِمْْيَ نَا اِنَّا اَْعَتْدنَا لِلظَّ
اُب وََساَءْت ُمْرَتَفًقا   ََكلُمْهِل يَْشوِي الوُُجوهَ بِئَْس الْشَّ

 

   “அநி ா க்காரர்களு க்கு ந ிச்ெ மாக நாம் 

நரகத்டத தான்  த ார்ப்படுத்த ி உள்களாம். 

அந்நரகத்தின் ஜுவாடலகள் அவர்கடளச் சூழ்ந்து 

பகாள்ளு ம் . அ வ ர்கள்  (தண் ை ீர்  ககட்டு ) 

அப மிட்ைால்  காய்ந்து உருகி  பெம்டபப் 

கபாலுள்ள நீகர அவர்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும். 

அது அவர்களின் முகத்டதச் சுட்டுக் கருக்கி விடும். 

அன்றி அது மிக்க பகட்ை குடிபானமாகும். கமலும் 

அவர்கள் இடளப்பாறும் இைம் மிகக் பகட்ைது.” 

(18:29)  

 

تَِها  َُتْ ِمْن  ي  رِ ََتْ ٍت  َجنَّا ِخلُْه  ُيْد ا  حِلً َيْعَمْل َصا َو هلِل  بِا َوَمْن يُْؤِمُن 
 قًا  األنَْهاُر َخاَِلِيَن فِيَْها اَبًَدا قَْد اَْحَسَن اهلُل ََلُ رِزْ 

    “எவர்கள்  அல்லாஹ்வ ின்  ம ீது  நம்ப ிக்டக 

டவத்துக் பகாண்டு நற்பெ ல்கள் பெய்கின்றார் 

ககளா அவர்கடள சுவனபதிகளில் (அல்லாஹ்) 

புகச் பெய்வான். அதில் பதாைர்ந்து நீரருவிகள் 
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ஓடிக் பகாண்டிருக்கும். என்பறன்றும் அவர்கள் 

அதில் தங்கிவிடுவார்கள். நிச்ெ மாக அல்லாஹ் 

அவர்களுக்கு அழகான அருகள புாிவான்.” (65:11) 

  

 إنَّ اهلَل لََعَن الَكفِرِيَْن َواََعدَّ لَُهْم َسعِْيًا   
                                                                                       

“பமய் ாககவ அல்லாஹ் நிராகாிப்பாளர்கடளச் 

ெபித்து விட்ைான். கமலும் பகாழுந்து விட்பைாியும் 

ப நரு ப்ட ப  அ வ ர்களு க்கு த்  த ார்படு த்த ி 

டவத்திருக்கிறான்.” (33:64)  

 

ا  َخاَِلِْيَن فِيَْها اَبًَدا اَل َُيُِدوَن َوِِلًّا َواَل نَِصْيً
                                                                               

 “அ வ ர் க ள்  எ ன் ப ற ன் று ம்  அ த ில்  த ான் 

தங்கிவ ிடுவார்கள் . பாதுகாப்புத் தரக் கூடி  

வர்கடளயும், உதவி பெய்பவர்கடளயும் அங்கு 

அவர்கள் காை மாட்ைார்கள்” (33:65)  

 

َطْعَنا    َواَ هلَل  ا آَطْعَنا  تََنا  َِلْ َيا َن  لُو َيُقو ِر  ا َلَّ ا َِف  ُوُجوُهُهْم  ُتَقلَُّب  َيْوَم 
  الرَُّسواَل 
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   “நரகில் அவர்களுடை  முகங்கள் புரட்டிப் புரட்டி 

எடுக்கப்படும் நாளில் அவர்கள் ‘எங்களுடை  

கககை! நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடை  

தூதருக்கும் வழிப்பட்டிருக்க கவண்ைாமா?’ என்று 

கதறுவார்கள்.” (33:66)  

      ாபரல்லாம் அவர்களின் பப ர் பகாண்டு 

அல்லது  குை ம் பகாண்டு சுவர்க்கத்த ிற்குப் 

பாத்தி டத உடை வர்கள் என்று அல்குர்ஆன் 

மூலம் அல்லது ஸுன்னா மூலம் அத்தாட்ெிப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளனகரா அவர்கள்   ாவரும் 

சுவர்க்கவாெிகள் என்று நாமும் உறுதிப் பை ொட்ெி 

பகர்கிகறாம். அவ்வாகற  ாபரல்லாம் நரகத்திற்கு 

உாித்தானவர் என்று ொட்ெி பகரப் பட்டுள்ளனகரா 

அவர்கடள நாமும் நரகவாெிகள் என்கற ொட்ெி 

பகர்கிகறாம். சுவர்க்கவாெிகள் என குறிப்பிட்டு 

ொட்ெி அளிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு உதாரைமாக 

அபூபக்ர், உமர், உஸ்மான்,அலி (ரழி) அன்ஹும் 

கபான்றவர் கடளயும், நரவாெிகள் என குறிப்பிட்டு 

ொட்ெி அளிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு உதாரைமாக 

அபூ  

லஹ ப் , அ ம்ர் இ ப்னு  லுடஹ  அல்  குஸ ாஈ 

கபான்கறாடரயும் குறிப்பிைலாம்.   
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         கமலும் தங்களின் இரட்ெகனும், ரஸுலும் 

 ார் என்பது பற்றியும் தங்களின் மார்க்கம்  ாது 

என்பது பற்றியும் கப்ாில் டவத்து ககட்கப்படும் 

ககள்விகளும் அது கபான்ற ஏடன  கொதடன 

களும் உண்டமப ன்றும் அப்பபாழுது ஒரு 

முஃமின் ,  என்னுடை  மார்க்கம் இஸ்லாம், 

என்னுடை  நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களாவார் 

என்று பதிலளிப்பான். அவன் ஒரு காபிராககவா, 

முன ாப ிக்காககவ ா  இ ரு ந்தால்  அது  பற்ற ி 

எனக்பகான்றும் பதாி ாது . ஆனால் மக்கள் 

எதடன க ா ப ொல்ல  நானு ம்  ககட்கைன் . 

அதடனக  நானும் பொன்கனன் என்பான் . 

இப்படி ான நிகழ்வுகளும் உண்டமப ன்பகத 

நமது நம்பிக்டக. இது பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 

கபாது,  

 

نَْيا َوِِف األِخَرةِ    ِْيَن آَمُنوا بِالَقْوِل اثلَّابِِت ِِف احَلَياةِ اَلُّ  يُثَب ُت اهلُل اَّلَّ
     

“ ப ம ய்  ா க க வ  எ வ ர் க ள்  ந ம் ப ிக் ட க 

பகாள்கிறார்ககளா அவர்கடள இம்டம ிலும், 

மறுடம ிலும் (கலிமா டத ிப் எனும்) உறுதி மிக்க 

இ வ்  வ ார்த்ட தட  க்  பகாண் டு  அ ல்லாஹ் 

அவர்கடள உறுதிப்படுத்துகிறான்.” (14:27)  
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        கமலும் கப்ாில்  முஃமின்கள் சுகமாகவும், 

காபிர்களும் அநி ா க்காரர்களும் துன்புறுத்தலு 

க்கு மத்தி ிலும் இருப்பார்கள் என்படதயும் நாம் 

நம்புகிகறாம். இதடன அல்லாஹ்வின்  இந்த 

வெனங்கள் உறுதி பெய்கின்றன.  

 

ُخلُوا     َعلَيُْكْم اُْد ٌم  َن َساَل َطي بِْْيَ َيُقولُو ْيَن َتَتَوفَّاُنُم الَماَلئَِكُة  ِ َّلَّ ا
       اجَلنََّة بَِما ُكنُْتْم َتْعلَُمونَ 

        “நல்ல நிடல ில் இருந்தவாறு இவர்களின் 

உ ிடரக் டகப்பற்றும் மலக்குகள் அவர்களிைம் 

َعلَيُْكْم  م   உ – َساَل ங் க ளு க் கு  ஈ க ை ற் ற ம் 

உண்ைாகட்டும்! நீங்கள் பெய்து பகாண்டிருக்கும் 

நல்ல காாி ங்களின் காரைமாக சுவனத்திற்குச் 

பொல்லுங்கள்” என்று கூறுவார்கள். (16:31) 

الُِموَن ِِف َغَمَراِت الَموِْت َوالَماَلئَِكُة بَاِسُطوا اَيِْديِْهْم َولَْو تََرى اِذِ الظَّ  
اَْخرُِجوا اَنُْفَسُكْم اَِلَوَْم َُتَْزْوَن َعَذاَب الَهْوِن بَِما ُكنُْتْم َتُقولُوَن لََعَ 

وَن  ِ َوُكنُْتْم َعْن آيَاتِهِ تَْسَتْكِِبُ  اهللِ َغْيَ احَلق 
      இவ்வக்கிரமக்காரர்கள் மரை கவதடன ில் 

இ ருக்கும்  ெம த்த ில்  ந ீங் கள்  அ வர்கடளப் 

பார்ப்பீர்களா ின் மலக்குகள் தங்கள் டககடள 
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நீட்டி “உங்களுடை  உ ிர்கடளக் பகாடுங்கள். 

இன்டற  த ினம் இழ ிவு  தரும் கவதடனக  

உ ங் களு க்கு க்  ப க ாடு க் க ப் படு ம் . ந ீங் கள் 

அவனுடை  வெனங்களயும் பபருடம பகாண்டு 

புறக்கைித்தும் வந்தீர்கள். அதன் பலகன இது” 

என்று அவர்கள் கூறுவடத நீங்கள் காண்பீர்கள். 

(6:93)  

  இது ெமபந்தமாக  ஏராளமான தகவல்கடள 

ஹதீஸ்களில் காைலாம். எனகவ மடறவான 

இத்தடக  விை ங்கள் பற்றி அல்குர்ஆனிலும், 

ஸுன்னாவிலும் வந்துள்ள ெகல விை ங்கள் மீதும் 

விசுவாெம் பகாள்வது எல்லா முஃமின்கள் மீதும் 

கைடம ாகும். கமலும் இவ்வுலக விை ங்களுக் 

கும், மறு உலக விை ங்களுக்கும் மத்தி ில் பபாி  

கவறுபாடு உண்பைன்ற படி ால் மறு உலகத்தின் 

விவகாரங்கடள இவ்வுலக விவகாரங்களுைன் 

ஒப்பு  கநாக்கல ாகாது  என்பட தயும்  புா ிந்து 

பகாள்வது அவெி ம்.  

************** 
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அத்தி ா ம்-5– 

விதிட  ஏற்றுக் பகாள்ளுதல். 

ر   لَقْد என் ا ற ால்  அ தன்  ப ப ாரு ள்  வ ித ி 

என்பதாகும். பிரபஞ்ெத்தில் நிகழும் நல்ல தீ  

காாி ங்கள் அடனத்தும் அல்லாஹ்வின் பூர்விக 

அறிவினதும், சூக்சும புத்தி ினதும் அடிப்படை 

 ிகலக  நடை பபறுகின்றன என்ற நம்பிக்டக 
َخْيِ  ِر  لَقْد ِبا ُن  إلْيَما هِ ا ََشِّ َو ِه   என ப் படு க ிற து . இ ந் த 

விதிட யும் நாம் நம்புகிகறாம். இந்த விதி ானது 

நான்கு படித்தரங்கடளக் பகாண்ைது.  

விதி  ாவும் அல்லாஹ்வின் அறிவிக்குட்பட்ைது 

என்று நம்புதல். அதாவது பிரபஞ்ெத்தில் நைந்து 

முடிந்தடவயும் நைக்க இருப்படவயும், அடவ 

எப்படி நடைபபற இருக்கின்றன என்படதயும் 

அ ல் ல ாஹ்  பூ ர்வீ க த் த ிக ல க   அ ற ிவ ான் 

என்பதாகும். அவனுடை  அறிவானது அவன் 

ஒன்டற அறி ாமல் இருந்து பின்னர் அதடனப் 

பற்றிப் புதிதாக அறிந்து பகாண்ைான் என்றும் 

அவன் முன்னர் அறிந்திருந்த ஒன்டற மறந்து விைக் 

கூ டி  வன்  என் று ம்  ப ொல் வ தற்க ில் ட ல . 

ஆடக ால் அவனுடை  அறிகவா பூர்வீகமானது. 
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நிடல ானது. மாற்றமில்லாதது என்று நம்பிக்டக 

பகாள்ளல் கவண்டும்.  

1) விதி பதி ப்பட்டுள்ளது என நம்புதல்: அதாவது 

இறுதி நாள் வடர ில் நடை பபற விருக்கும் 

ெ க ல  க ர்ம ங் களு ம் ظ‘  ملحفو ح ا اللو , என் ற 

பாதுகாப்பான பதிகவட்டில் பதிவு பெய் ப் 

பட்டுள்ளன  என்று  நம்புதல் . இது  பற்ற ி 

அல்லாஹ் கூறுவதாவது, 

 

لك ِف  ذ نَّ  ِ ، ا ِض  ْر أل وا ِت  وا سما لَّ ِِف ا ما  َيْعلَُم  هلَل  نَّ ا َتْعلَْم اَ اَلَْم 
 (70:احلج)كِتاٍب، اِنَّ ذلك لََع اهللِ يِسٌي 

    வானத்திலும் பூமி ிலும் இருப்பவற்டற 
நிச்ெ மாக அல்லாஹ்  நன்கறிவான், என்படத 

நீங்கள் அறி வில்டல ா? நிச்ெ மாக இடவ 

 ாவும் அவனுடை  ‘லவ்ஹுல் மஹ்பூழில்’ 

இருக்கின்றன. (22:70) 

 

 எனும் அல்லாஹவின் நாட்ைத்தின் ,الَمشيئ:ة (2

பிரகாரகம  ாவும் நடை பபருகின்றன என்று 

நம்புதல்: 
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    இதன் படி வானம் பூமி ில் நிகழும் ெகல 
கர்மங்களும் அல்லாஹ்வின் நாட்ைத்தின் படிக  

நடை பபறுகின்றன எனும் நம்பிக்டக உறுதி 

பெய் ப் படுகிறது. ஆடக ால் அவன் நாடி கத 

ஆகும், அவன் நாைாத எதுவும் ஆகாது என்பகத 

நமது நம்பிக்டக ாகும். 

 :வடிவடமத்தல் , اخلَلْق(3
   4)    ெகல கருமங்களும் அல்லாஹ்வின் 

ந ா ட் ை த் த ின்  ப டி க   ப ெ  ல்  வ டி வ ம் 

பபறுகின்றன என்படத இது உறுதி பெய்கிறது. 

இவ்விை த்தில் நமது நிடலப்பாடும் இதுகவ. 

இது பற்றி அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகிறான். 

ِ َشيٍئ َوكِيٌْل 
ِ َشيٍْئ وهو لََع ُُك 

    (55:الزمر)اهلَل خالُِق ُُك 
2) அல்லாஹ் கவ  எல்லா பபாருள்கடளயும் 

படைத்தவன். அவகன எல்லா பபாருள்களின் 

பபாருப்பாளன்.  (39:62) 

ما ‘لَه   (51:الزمر)وات َواألرِض َمقاِلُد السَّ
3)   வானங்கள் பூமி ிலுள்ளடவகளின்  ொவ ி 

அவனிைகம இருக்கிறது. (39:63) 

எனகவ அல்லாஹ்விைமிருந்தும் அவனின் 

ெிறுஷ்டிகளிை மிருந்தும் நிகழும் ெகல கருமங்களும் 
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இந்நான்கு படித்தரங்களுக்குற் பட்டைவ ாகும். 

எனகவ அடி ார்களின் பொல், பெ ல் ொர்ந்த ெகல 

நைவடிக்டககளு ம் அல்லாஹ்  அற ிந்தடவ , 

அவன ின்  ஏட்டில்  எழுதப்பட்ைடவ , அவன் 

நாடி டவ, அவன் ெிருஷ்டித்தடவ என்பகத நமது 

நிடலப்பாடு. இது பற்றி அல்லாஹ் இவ்வாறு 

கூறுகிறான், 

ْن يَْسَتقِيَْم 
َ
  (58:اَلكوير )لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم أ

ஆககவ உங்களில் எவர் கநரான பாடத ில் பெல்ல 

வ ிரும்புக ிற ாகரா  அவன்  (இ ந்த  கவ த்ட தக் 

பகாண்டு நல்லுனர்ச்ெி பபறுவான்) (82:28)  

  (59:اَلكوير)َوَما تََشاُءْوَن ااِلَّ اَْن يََشاَء اهلُل َربُّ الَعالَِمْْيَ 
                                                          

  “என ினு ம் அக ிலத்தாா ின்  இடறவனாக ி  

அ ல்லாஹ்  நாடின ாலன் ற ி ந ீங் கள்  வ ிரும்ப 

மாட்டீர்கள்.” (82:29)  

 

  (561:ابلقرة)َولَْو َشاَء اهلُل َماْقَتَتلُوا َولِكنَّ اهلَل َيْفَعُل َما يُرِيُْد 
 

   “அ ல் ல ாஹ்  ந ாடி  ிரு ந் த ால்  அ வ ர்கள் 

ெண்டை ிட்டுக் பகாண்டிருக்க மாட்ைார்கள். 
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ஆனால் அல்லாஹ், தான் நாடி டவகடளக  

பெய்வான்.” (2:253) 

  

ْوَن وَ    (417:األنعام)لَْو َشاَء اهلُل َماَفَعلُوْهُ فََذرُْهْم َوَما َيْفََتُ
                                                                          

    “அல்லாஹ் நாடி ிருந்தால் அவர்கள் இவ்வாறு 

பெய்த ிருக்க  மாட்ைார்கள் . ஆ ககவ  ந ீங்கள் 

அ வ ர்கட ள யு ம்  அ வ ர்களு ட ை  ப ப ாய் க் 

கூற்றுக்கடளயும் விட்டு விடுங்கள்.” (6:137)  

اف ات)َواهلُل َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُْوَن    (95:الص 
                                                                                

 “உங்கடளயும் நீங்கள் ெித்தாித்த அடவகடளயும் 
அல்லாஹ்கவ படைத்தான்.” (37:96)  

        எ ன க வ  ‘க த் ா ின் ’  இ ந் த  ந ிட ல 

வ ாஸ் தவ ம ான து . ந ிஜ ம ான து . என ினு ம் 

காாி த்டதத் பதாிவு பெய்யும் சுதந்திரத்டதயும் 

அ தட ன  க ம ற் ப க ாள்ளு ம்  ஆ ற்றட ல யு ம் 

மன ிதனுக்கு அல்லாஹ்  வழங்கி ிருக்கிறான் 

என் பட தயும்  ந ாம்  நம்புக ிகற ாம் . என கவ 

அ டி ான ின்  ப ெ ல்  அ வன ின்  ப த ா ிவ ின் 

ப ிர க ா ர மு ம் ,  ஆ ற் ற லி ன்  ப ிர க ா ர மு ம் 
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நடைபபறுகின்றன என்பதற்கான ஆதாரங்கள்:   
ةً  وا ََلُ ُعدَّ   (15:اَلوبة)َولَْو اََراُدوا اخُلُروَج اَلََعدُّ

1.    “அவர்கள் புறப்பை எண்ைி ிருந்தால் அதற்கு 

க வ ண் டி   த  ா ா ிப் பு க ட ள  அ வ ர் க ள் 

பெய்திருப்பார்கள்.” (9:46)  

       அ டி  ான்  தன் னு ட ை   ந ாட் ை த் த ின் 

பிரகாரமும், விருப்பத்தின் படியும் த ாாிப்புகடள 

கமற் பகாள்ள முடியும் என்படத இந்த திருவெனம் 

உறுதி பெய்கிறது.  

2. ஒரு கருமத்டத பெய்யும் படி அல்லது அதடனத் 
த வ ிர் ந் து  ப க ாள் ளு ம்  ப டி  அ டி  ானு க்கு 

அறிவுறுத்துதல். ஒரு கருமத்டத பதாிவு பெய்யும் 

சுதந்திரமும், அதடன கமற் பகாள்ளும் ஆற்றலும் 

அடி ான ிைம்  இல்டலப ன ில்  அ த்தடக  

கருமத்டதப் பற்றி அவனுக்கு அறிவுறுத்துவதன் 

மூலம் இ லாத கருமத்டத கமற் பகாள்ளும் படி 

அவனிைம் நிர்பந்திப்பதாககவ அது அடமயும். 

அப்படி ா ின் அது அல்லாஹ்வின் ஹிக்மா -

சூக்சும புத்திக்கும் அவனுடை  அருளுக்கும் 

எதிரானது. அவ்வாகற, 

  (585:ابلقرة)اَل يَُكل ُِف اهلُل َنْفًسا ااِلَّ وُْسَعَها 
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   “அல்லாஹ் எந்த ஒரு ஆத்மாடவயும் அதன் 

ெக்திக்கு கமல் நிர்ப்பந்திப்பதில்டல.” (2:286) என்ற 

அல்லாஹ்வின் வாக்குக்கும் எதிரானது.  

3. நற்கருமம் புாிந்தவடன பாராட்டுதல், த ீ  

கருமம் புாிந்தவடன இகழுதல், கமலும் பவகுமதி 

வழங்குதல் . அ டி ான ின்  பெ ல்  அவன ின் 

விருப்பத்தினதும் பதாிவினதும் அடிப்படை ில் 

நிகழ்வு பபறாத பட்ெத்தில் அவன் பெய்த நல்ல 

கருமத்துக்காக அவடனப் பாராட்டுவதில் அர்த்த 

மில்டல. கமலும் அவனின் தீ  காாி த்துக்காக 

அவடனத் தண்டிப்பகதா அநீதி ாகும். ஆனால் 

அல்லாஹ்விைமிருந்து அர்த்தமற்ற காாி மும், 

அநீதி ான பெ லும் நிகழ்வபதன்பது அொத்தி  

ம ான  வ ிை  ம் . அ தட ன  வ ிட் டு ம்  அ வ ன் 

தூய்டம ானவன்.  

4.  ரஸுல்மார்கடள அல்லாஹ் அனுப்பி தன் 

கநாக்கம்  மன ித ர்களு க்கு  சுவ ர்க்கம்  பற்ற ி 

நற்பெய்தி கூறவும், நரகம் பற்றி எச்ொிக்டக 

ப ெய் வும்  த ான் . ஆ ன ால்  மன ித ர்களு க்கு 

தங்கள ின்  பெ டல பதாிவு  பெய்வதற்கான 

சுதந்திரமும் அதடன பெய்வதற்கான ஆற்றலும் 

இல்டலப ன ில்  ரஸ ுல்மார்கள ின்  வருடக 

அர்த்தமற்றதாகி விடும்.  
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5. எல்லா காாி வான்களும் எழும்புதல், அமருதல், 

உள்கள பெல்லல், பவளிக  வருதல், ஊாிகல 

தங்கி ிருத்தல், பிர ாைம் பெய்தல் கபான்ற 

தன்னுடை  கருமங்கடள  ாருடை  நிர்ப்பந்தமும் 

இன்றி கமற்பகாள்ளும் கபாது  தனது  அந்த 

வ ிை த்தில்   ாருடை  தடலயீடும் இல்டல 

என்படத அவனால் உைர முடிகின்றது. இப்படி 

அவன் தன்னுடை  சு  விருப்பத்தின் கபாில் கமற் 

பகாள்ளும் கருமத்திற்கும், இன்பனாருவனின் 

நிர்ப்பந்தத்தின் கபாில் பெய்யும் கருமத்திற்கும் 

இடைக  பாாி  கவறுபாடு  இருக்கின்றது . 

இதனால் தான்  ந ிர்ப்பந்தத்திற்கு  இலக்கான 

ஒருவன் பெய்த காாி த்தில் ஷாீஆ ெட்ை ாீதி ான 

கவறுபாட்டை ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது. எனகவ 

தான் எவகரனும் நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளாகி அதன் 

காரைமாகக் குற்றச் பெ ல் எதடனயும் பெய்யும் 

பட்ெத்தில் அவடனக் குற்றவாளி ாகக் காை 

முடி ாது, என ெட்ைம் கூறுகின்றது.  

           இது இவ்வாறு இருக்க ஒரு பாவி தனது 

குற்றச் பெ டல அல்லாஹ்வின் விதி ின் மீது 

சுமத்துவதில் எந்த நி ா மும் இல்டல. ஏபனனில் 

தன்னுடை  சு  விருப்பத்தின் கபாில் அந்தப் பாவ 

காாி த்டதப் புாியும் ஒரு பாவி தனது அந்தக் 
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குற்றச் பெ டல அல்லாஹ்  நாடி ிருந்தானா 

இ ல்ட ல  ா  என் பட த  அ வன்  அ ப்க ப ாது 

அ ற ிந் த ிரு க்கவ ில்ட ல . ஆ ட க ால் , த ான் 

அ ற ிந் த ிர ா த  அ ந் த  வ ிை  த்ட த  எ வ் வ ாறு 

அல்லாஹ்வின் விதி ின் மீது அவன் ொட்டிவிை 

முடியும்? கமலு ம்  ஒரு  காா ி ம்  நைந்கதா ி  

பின்னகர அதடன விதி என்று பொல்லலாகம 

அன்றி நடைபபற முன்னர் அதடன விதி என்று 

பொல்ல முடி ாது. எனகவ, 

  (11:لقمان)َوَما تَْدرِْي َنْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغًدا 
                                                                        

   “எவரும் நாடளக்கு அவர் என்ன பெய்வார் 
என் பட த  அ ற ி  ம ாட்ை ார் ” (3 1 :3 4 )  என் ற 

அ ல் ல ாஹ் வ ின்  இ ந் த  வ ா க் கு  இ ங் கு 

கவனிக்கத்தக்கதாகும். 

    கமலும் தங்களின் பெ டல அல்லாஹ்வின் மீது 

சுமத்துகின்ற இந்த வாதத்டத அல்லாஹ் இவ்வாறு 

தள்ளுபடி பெய்கிறான். 

ْكَنا هلُل َما اََْشَ ُكوا لَْو َشاَء ا ْيَن اََْشَ ِ ْمَنا  َسَيُقوُل اَّلَّ َواِل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّ
َسَنا ُقْل َهْل 

ْ
ْيَن ِمْن َقبْلِِهْم َحَّتَّ َذاُقوا بَأ ِ َب اَّلَّ ِمْن َشيٍْئ َكَذالَِك َكذَّ
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نَّ َواِْن ُكنُْتْم ااِلَّ ِعنَْدُكْم ِمْن ِعلٍْم َفُتْخرِ  ُجوهُ ََلَا اِْن تَتَّبُِعوَن االَّ الظَّ
  (418:األنعام)ََتُْرُصوَن 

    “அ ல்லாஹ்  நாடி ிரு ந்தால்  நாங்களு ம் 

எங்களுடை  மூதாடதகளும் இடை டவத்திருக்க 

மாட்கைாம்.  ாபதான்டறயும் தடுத்திருக்கவும் 

மாட்கைாம்.” என்று இடை டவத்து வைங்கும் 

இவர்கள் கூறக் கூடும். இவ்வாகற இவர்களுக்கு 

முன்னிருந்தவர்களும் நம்முடை  கவதடனட  

சுடவக்கும் வடர ில் பபாய் ாக்கி வந்தனர். 

ஆ க க வ  (இ த ற் கு )  உ ங் க ள ிை ம்  ஏ து ம் 

ஆதாரமிருந்தால் அதடன நம்மிைம் பகாண்டு 

வாருங்கள். நீங்கள் சு மாககவ கற்படன பெய்து 

ப க ாண் ை  வீ ண்  எண் ை த் த ில்  மூ ழ் க ிக் 

க ிை ப்பவ ர்ககள ன் ற ி கவற ில்டல . என்று 

கூறுங்கள். (6:148)  

   கமலும் விதி ில் பதி ப்பட்டுள்ளது நற்பெ லா 

அல்லது தீ  பெ லா என்பது பதாி ாது என்ற 

வ ிை த்தில்  இரண்டும் ெமம் என்ற படி ால் 

தன்னுடை  தடலவிதி பாவ காாி ம் பெய்வது 

தான் என்று குதர்க்கவாதம் புாியும், அல்லாஹ் 

வின் விதிட  ஆட்கெபிக்கும் அந்தப் பாவி ிைம் 

இகத வாதத்தின் பிரகாரம் நற்கருமம் ஒன்டற ஏன் 
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பெய் க் கூைாபதன ககட்க விரும்புகிகறாம். ஒரு 

முடற நப ிகள்  நா கம் (ஸல்) அவர்கள்  தன் 

கதாழர்களிைம் “சுவனபதி ில் இன்னாருக்குாி  

இைம் இது பவன்றும் நரகத்தில் இன்னாருக்குாி  

இைம் இது பவன்றும் ஒவ்பவாரு மனிதருக்குமுாி  

இைம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்கள். 

அதற்கு நபித்கதாழர்கள் “அப்படி ா ின் நாம் 

இதன் மீது ொர்ந்து அனுஷ்ைானங்கடள விட்டு 

விைலாமா?” என்று வினவினார்கள். அதற்கு 

நபி வர்கள், இல்டல நீங்கள் அனுஷ்ைானங் 

கடளச் பெய்து வாருங்கள்.  ஒருவனுக்காக எது 

ெிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளகதா அது  அவனுக்கு 

இலகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்கள்.  

     கமலும் மக்காவுக்குச் பெல்ல இரண்டு வழிகள் 

இ ரு க் க ின் ற ன  எ ன் று ம்   அ த ில்  ஒ ன் று 

ப ங்கரமானது, கஷ்ைமானது என்றும் மற்டற து 

ப ாது காப்பான து , இ லகுவ ானது  என்று ம் 

விசுவாெமான ஒருவன் உன்னிைம் கூறினால், நீ 

இலகுவான  பாதுகாப்பான  வழ ிட  வ ிட்டு 

கஷ்ைமான ப ங்கரமான வழிட த் பதாிவு பெய்  

மாட்ைாய். அப்படி பெய்தால் உன்டன ஜனங்கள் 

டபத்தி க்காரன் என்று பொல்வார்கள் அல்லவா?  
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     கமலும் உனக்கு இரண்டு உத்திக ாகங்கள் 

காட்ைப்படு க ின் றன . அ த ில்  ஒன்று  நல்ல 

ெம்பளமும் வாய்ப்பு வெதிகளும் உள்ளது என்றால் 

ந ீ அதடனக  பதாிவு  பெய்து  பகாள்வாய் . 

அப்படி ா ின் மறு உலக விவகாரத்தில் மட்டும் 

பபாறுப்புகடள விதி ின் கமல் சுமத்தி விட்டு 

க ீழ் த்தரம ான  வ ிை  த்ட த  ப தா ிவு  ப ெய்து 

பகாள்கின்றாய் என்றால் அது என்ன நி ா ம்?  

        அது மாத்திரமல்ல. உன் உைம்பில் கநாய் 

பிடித்துக் பகாண்ைது. அப்பபாழுது நீ என்ன 

பெய்கிறாய்? உனது கநாய்க்கு பாிகாரம் கதடி 

ட வ த் த ி ா ின்  வ ா ல் கட ள  ப  ல் ல ாம் 

தட்டுக ிறாய் . ெத்த ிர  ெ ிக ிச்ட ெ ால்  உனக்கு 

ஏற்பட்ை  துன் பங்கடளயும்  மருந்த ிலு ள்ள 

கெப்டபயும் தாங்கிக் பகாள்கிறாய். அது கபான்று 

பாவ காாி ங்களால் உன் மனடத பீடித்துள்ள 

உள கநாட த் தீர்த்துக் பகாள்ள நீ ஏன் ஒரு நல்ல 

வழ ிட க் காை க் கூைாது? இதுபவல்லாம் 

விதிட  மறுக்கின்ற மற்றும் ஆட்கெபிக்கின்ற ஒரு 

பாவி ிைம் நாம் ககட்கும் ககள்விகள்.  

        இது இவ்வாறிருக்க, அல்லாஹ்வின் அன்பும், 

அருளும், சூக்சும புத்தியும் பாிபூரைமானடவ. 

எனகவ த ீடம எதடனயும் அவன ின்  பக்கம் 
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ொட்ைக் கூைாது என்பகத நமது நம்பிக்டக. 

இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள 

ஒரு  ஹ த ீஸி ல்  “இ ட றவ ா ! த ீட ம  எதுவு ம் 

உ ன் ட ன ச்  ெ ா ர ாது ” என் று  ந ப ி வ ர்கள் 

குற ிப்ப ிட்டுள்ள ார்கள் . த ீ  கரு மம்  ஒன்று 

ஏற்படுவதும் அல்லாஹ்வின் அன்பினதும் சூட்சும 

பு த் த ி ின து ம்  அ டி ப்பட ை ிகல   ாகு ம் . 

ஆடக ால் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பின், விதி ின் 

ப ிர க ா ர ம்  ஏ ற் ப டு ம்  க ா ா ி ம்  எ து வு ம் 

வாஸ்த்தவத்தில் தீ டவ ன்று. ஏபனனில் தீ  

கருமங்களும் கதடவட ப் பபாருத்கத நிகழ்வு 

பபறுக ின் றன . நப ி வ ர்கள்  ஹஸன்  (ரழ ி) 

அவர்களுக்கு குனூத்துடை  துஆடவக் கற்றுக் 

ப க ா டு க் கு ம்  க ப ா து َقَضْيتَ   َما  ِقِني َشرَّ  وَ  “ந ீ 
ஏற்படுத்தி டவ ில் உள்ள தீடமகடள விட்டும் 

என்டனப் பாதுகாப்பா ாக!” என்று பொல்லிக் 

பகாடுத்தார்கள். எனகவ கதடவட ப் பபாருத்து 

நிகழும் தீடம எதுவும் அடிப்படை ில் தீடம ான 

தல்ல . என ினு ம்  அது  ந ிகழும்  இைத்டதயும் 

ெந்தர்ப்பத்டதயும் பபாருத்கத அது தீ பதனக் 

கைிக்கப்படுகிறது. இன்பனாரு ெந்தர்ப்பத்தில் 

ப ா ர் க் கு ம்  க ப ா து  அ து  ந ல் ல த ா க வு ம் 

காைப்படுகிறது. எனகவ பூமி ில் ஏற்படுகின்ற 



 

 

Book Title 
89 

வரட்ெி, கநாய், வறுடம, ப ம்  ாவும் தீ டவக , 

ஆ  ினு ம்  இ ன் கன ார்  இ ை த் த ில்  இ ட வ 

ெிறந்தடவகளாக மாறுகின்றன . இது பற்ற ி 

அல்லாஹ் பொல்வடதக் ககளுங்கள்.  

 

ْيَقُهْم  ِذ ِِلُ ِس  ا َلَّ ي ا َكَسَبْت اَيِْد بَِما  بلْحرِ  َوا  ِ لَِب  ِِف ا ُد  لَفَسا َظَهَر ا
ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن     (14:الروم)َبْعَض اَّلَّ

   “மனிதர்களின் டககள் கதடிக் பகாண்ைதன் 

காரைமாகக் கைலிலும் தடர ிலும் அழிவு பரவி 

வ ிட் ைன . அ த ிலி ரு ந்து  அ வ ர்கள்  வ ில க ிக் 

பகாள்வதற்காக அவர்களின் தீ  பெ ல்களில் 

ெிலவற்றின் தண்ைடனட  அவர்கள் சுடவக்கும் 

படி அவன் பெய்   கவண்டி தாகிறது. (30:41)  

       

 இவ்வாகற திருைடனயும், வ ிபச்ொாிட யும் 

பபாருத்த வடர ில் டகட த் துண்டிப்பதும், கல் 

எ ா ிந்து  பகாட ல  ப ெய்வதும்  அ வ ர்களு க்கு 

தீடமட  விடளக்கின்றன என்பது உண்டமக . 

என ினும் அவர்கள ின்  குற்றச் பெ லுக்குாி  

தண்ைடன இவ்வுலகத்தில் கிடைக்கப் பபற்றதன் 

காரைமாக மறு உலகத்தின் தண்ைடன இல்லாமல் 

கபாவது, அவர்களுக்கு நன்டம ாக அடமந்து 
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வ ிடுக ிறது . அது  மாத்த ிரமன்ற ி இன்பனாரு 

ெந்தர்ப்பத்த ில்  இந்தத் தண் ைடன  மக்கள ின் 

பபாருடளயும் அவர்களின்  பரம்படரட யும் 

பாதுகாக்கும் ஒரு நல்ல காாி மாகவும் அடமகிறது.  

 

அத்தி ா ம்-6 

     மகத்தான அடிப்படைகடள உள்ளைக்கி  

கமலான இந்த இஸ்லாமி க் ககாட்பாட்டின் மூலம் 

பல  ப ன்கள்  அநுகூலமாக ின்றன .  அந்தப் 

ப ன்கள்  ாடவ என்படத இனி கவனிப்கபாம்.  

 

 முதலில் அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுடை  

திருநாமங்கள், பண்புகள் ம ீதும் விசுவாெம் 

பகாள்ளும் விை ம். 

 

 இ ந்த  நம்ப ிக்ட க   ாருட ை  உ ள்ள த்த ில் 

இ ரு க் க ிற க த ா  அ த ன்  மூ ல ம்  அ வ ரு க் கு 

அ ல் ல ாஹ் வ ின்  ம ீது  அ ன் பு ம் , அ வ ட ன 

கண்ைி ப்படுத்தும் மன நிடலயும் ஏற்படுகிறது. 

அப்கபாது அவர் அல்லாஹ்வின் கட்ைடளட  

ந ிட றகவற்றவும்  அவன ின்  வ ிலக்கல்கடள 

தவிர்ந்து பகாள்ளவும் ெித்தமாகிறார். இதனால் 
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அவரும், ெமூகமும் இம்டம ிலும் மறுடம ிலும் 

பூரைமான பாக்கி த்டதப்  பபறுவர். இதடன 

அல்லாஹ்வின் வாக்கு உறுதி பெய்கிறது. 

  

َِبًة َمْن َعِمَل َص  احِلًا ِمْن َذَكٍر اَْو اُنََْث وَُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيِيَنَُّه َحَيوةً َطي 
 (97:اَلمل)َوََلَْجزَِينَُّهْم اَْجرَُهْم بِاَْحَسِن َماََكنُوا َيْعَملُوَن 

 

        “ஆைா ினும் பபண்ைா ினும் நம்பிக்டக 

பகாண்டு நற்பெ ல்கடள எவர் பெய்தாலும் 

நிச்ெ மாக நாம் அவர்கடள நல்ல வாழ்க்டக ாக 

வாழச் பெய்கவாம். அன்றி அவர்கள் பெய்து 

ப க ாண் டி ரு ந் தட த  வ ிை  ம ிக் க  அ ழ க ான 

கூலிட க  நிச்ெ மாக நாம் அவர்களுக்குக் 

பகாடுப்கபாம். (16:97)  

 

 இரண்ைாவது, மலக்குகளின் மீது நம்பிக்டக 

டவத்தல். இதன் மூலம் முக்கி மாக மூன்று 

பலன்கள் அநுகூலமாகின்றன.  

 

01) இவர்கடளப் படைத்த அல்லாஹ் மகத்துவம் 

ம ிக்கவன் . அ வ்வ ாகற  அ வன ின்  பலமு ம் , 
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அதிகாரமும் மகத்துவமானடவ என்படத அறியும் 

வா ப்பு.  

02) அல்லாஹ்டவ மலக்குகள் பாிபூரைமாக 

வைங்கி வருவதாலும் தங்களுக்காக அவர்கள் 

பாவமன்னிப்புக் ககாாி வருவதாலும் அவர்களின் 

மீதான அன்பு அதிகாிக்கிறது.  

03) நம்டமப்  பாதுகாக்கும்  பபாறுப்புகடள 

மலக்குகள ிைம் பகாடுத்து அல்லாஹ்  நம்ம ீது 

வ ிக ெ ை  க வ ன ம்  எ டு த் து ள் ள ப டி  ா ல் 

அல்லாஹ்வுக்கு பமன்கமலும் நன்றி பெலுத்தும் 

வாய்ப்புண்ைாதல்.  

 

 மூன்றாவது, கவதங்களின் ம ீது நம்பிக்டக 

பகாள்ளல். இதன்  மூலமும் பல  ப ன்கள் 

அநுகூலமாகின்றன. 

 

0 1 )  எ ல் ல ா  ெமூ க த் த ா ா ிை மு ம்  அ ந் த ந் த 

ெமு கங் களு க்கு  வ ழ ிக ாட் டு ம்  ப ப ாரு ட் டு 

கவதங்கடள அந்த ெமூகங்களுக்கு அல்லாஹ் 

இறக்கி தன் மூலமும் அல்லாஹ்வின் அன்டபயும், 

அ ருடளயும்  அ ற ிந்து  ப காள்ளு ம்  வ ாய்ப்பு 

கிடைக்கிறது.  
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02) ஒவ்பவாரு ெமூகத்திற்கும் பபாருத்தமான 

கவதங்கடள அல்லாஹ் வழங்கி தன் மூலமும் 

ஈற்றில் எல்லா ெமூகத்தினருக்கும், காலத்திற்கும் 

பபாருத்தமான இறுதி கவதம் அல்குர்ஆடன 

அருளி தன் மூலமும் அல்லாஹ்வின்  ٌِحْكَمة- சூக்சும 
புத்தி துலாம்பரமாகிறது.  

03) அல்லாஹ்வின் இந்த நிஃமத்துக்களுக்காக 

அவனுக்கு பமன்கமலும் நன்றி கூறும் வாய்ப்பு 

உண்ைாகிறது.  

 

 நான்காவது, ரஸுல்மார்களின் மீது நம்பிக்டக 

பகாள்ளல். இதன் மூலமும் மூன்று வடக ான 

ப ன்கள் அநுகூலமாகின்றன. 

 

01) மன ிதர்களுக்கு கநர்வழி காட்டுவதற்காக 

நபிமார்கடள அல்லாஹ் தங்களிைம் அனுப்பி 

தம்மீது காட்டியுள்ள அக்கடறட யும், அன்டபயும் 

அறிந்து பகாள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தல். 

0 2 )  அ ல் ல ாஹ் வ ின்  இ ந் த  அ ள ப் ப ா ி  

நிஃமத்துக்காக அவனுக்கு நன்றி பெலுத்தல்.  

03) அந்த நபிமார்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் 

என்பதாலும் அவர்கள் அல்லாஹ்டவ வைங்கி 
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வந்ததுைன், அல்லாஹ்வின் தூடத மக்களிைம் 

பகாண்டு பென்று அவர்களுக்கு நல்லுபகதெங்கள் 

ப ெ ய் து  வ ந் த  ப டி  ா லு ம்  அ வ ர் க ட ள 

கண்ைி ப்படுத்தவும், கமண்டமப்படுத்தவும் 

ம ற் று ம்  உ ா ி  மு ட ற  ில்  அ வ ர்க ட ள ப் 

பாராட்ைவும் கூடி  வாய்ப்பு கிடைத்தல்.  

 

 ஐந்தாவது , இறு த ி நாள்  ம ீது  நம்ப ிக்ட க 

பகாள்ளல். இதன்  மூலம் அநுகூலமாகும் 

ப ன்கள்.  

01) தங்களின் நற்கிாிட களுக்கு நாடள  மறுடம 

நாளில் நற்கூலி கிடைக்க கவண்டுபமன்பதற்காக 

ந ல் ல  க ா ா ி ங் க ள ில்  ஈ டு ப ாடு  ப க ாள் ள 

கவண்டுபமன்ற ஆவல் அதிகாித்தல். கமலும் பாவ 

காாி ங்களுக்கு மறுடம ில் கிடைக்கவிருக்கும் 

தண்ைடன ிலிருந்து தப்பித்துக் பகாள்வதற்காக 

ப ாவ  க ா ா ி ங் க ட ள  வ ிட் டு ம்  தூ ர ம ா க 

கவண்டுபமன்ற ஆவலும் அதிகாித்தல். 

0 2 )  இ வ்வுலக ின்  சுககபாகங் கள்  தன க்கு க் 

க ிடைக்காத கபாத ிலும் நாடள  மறுடம ில் 

கிடைக்கவ ிருக்கும் சுககபாகத்டத நிடனத்து 

முஃமினின் உள்ளம் ஆறுதல் அடைதல். 
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 ஆறாவது, விதி ின் மீது நம்பிக்டக டவத்தல். 

இதன் மூலம் ஏற்படும் பலன்கள். 

01) ஒரு கருமத்தின் காரைமும், காரை கர்த்தாவும் 

அல்லாஹ்கவ என்றபடி ால் அந்த கருமத்டத 

பெய்யும் கபாது அது குறித்து அல்லாஹ்வின் மீது 

நம்பிக்டக பகாள்ளும் ஒரு நிடல இதன் மூலம் 

ஏற்படுகிறது.  

02) ஐ த்துக்கு  இைமின்ற ி மனம் வ ிரும்பாத 

காாி ங்கள் பலவும் நிகழ்கின்றன. அவ்வாறான 

ெந்தர்ப்பத்தில்  இடவ  ாவும் அல்லாஹ்வின் 

விதிப்படிக  நடைபபறுகின்றன என்ற படி ால் 

அல்லாஹ்வின்  த ீர்ப்டப ஏற்றுக் பகாள்ளும் 

மனப்பாங்கும், அதன் மூலம் மன அடமதியும் 

ஏற்படுகிறது. எனகவ அல்லாஹ்வின் விதிட  

ஏற்றுக் பகாள்கிறவடனத் தவிர பலமான மன 

அடமதி டைந்த எவடரயும் காை முடி ாது.  

03) கநாக்கம்  ந ிட றகவறும்  கபாது  மன த ில் 

ஏற்படும் அகந்டதட  நீக்கும் வாய்ப்புண்ைாகிறது. 

ஏபனனில் விதி ின் மீது நம்பிக்டக உள்ள ஒருவன் 

எல்லாகம அல்லாஹ்வின் விதிப்படிக  நைக்கிறது 

என நிடனக்கின்ற படி ால் அவன் மனதில் எழும் 

அகந்டத நீங்கி விடுகிறது.  
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04) தன் கநாக்கம் நிடறகவறாத கபாதும், மனம் 
வ ிரும்பாத  காா ி ம்  ஏதும்  ந ிகழும்  கபாதும் 

எல்லாகம விதி ின்படிக  நைக்கின்றன எனும் 

எண்ை ம் கதான்றும்  கபாது  கதால்வ ி ால் 

அவனுக்ககற்பட்ை கவடல ந ீங்கிவ ிடுகிறது. 

இதடன அல்லாஹ்வின் இந்த வாக்கி ம் சுட்டிக் 

காட்டுகிறது.  

ٍب ِمْن َقبِْل  ِكَتا ِِف  الَّ  ِِف اَْنُفِسُكْم ا اَل  َب ِمْن ُمِصيَْبٍة َو اَْن َمآاََصا
َها إنَّ َذالَِك لََعَ اهللِ يَِسْيٌ 

َ
            (55:احلديد)َنِْبَأ

“பூமி ிகலா அல்லது உங்களுக்ககா ஏற்பைக்கூடி  

எ ந் த க்  க ஷ் ை மு ம்  அ து  ஏ ற் ப டு வ த ற் கு 

முன்ன தாககவ  பத ிவு ப்  புத்தகத்த ில்  பத ிவு 

பெய் ப்பைாமல்  இல்டல . ந ிச்ெ மாக  இது 

அல்லாஹ்வுக்கு மிக எளிதானது.” (57:22)  

َسْوا لََعَ َما فَاتَُكْم َواَل َتْفرَُحوا بَِما آتَاُكْم واهلُل اَل ُُيِبُّ 
ْ
لَِكياْلَ تَأ

  (51:احلديد)ُُكَّ ُُمَْتاٍل فَُخوٍر 
“உங்கடள விட்டும் தப்பிப் கபானடதப் பற்றி 

நீங்கள் கவடல பகாள்ளாதிருக்கவும் உங்களுக்கு 

பகாடுத்தடதப் பற்றி நீங்கள் கர்வம் பகாள்ளா 

திருக்கவும், (இதடன உங்களுக்கு அறிவிக்கின் 

றான்) அல்லாஹ் கர்வம் பகாள்பவர்கடளயும் 
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பபருடம டிப்பவர்கடளயும் கநெிப்பதில்டல.” 
(57:33)  

எனகவ இந்தக் ககாட்பாட்டின் மீது நாம் 

நிடலத்திருக்கவும் அதன் ப டன நாம் அடைந்து 

பகாள்ளவும் கமலும் அதிகமான அதன் அருடள 

அடைந்து பகாள்ளவும், கமலும் நமக்கு கநரான 

பாடதட க் காட்டி தன் பின் அடத விட்டு நாம் 

விலகிவிைாமல் அவனின் அருடளயும் அன்டபயும் 

நமக்கு பொாியுமாறும் நாம் அல்லாஹ்விைம் 

கவண்டுகிகறாம் . ந ிச்ெ மாக அவகன  மகா 

ப காட ை ாளன் . ெர்வ  புகழு ம்  ெர்வ கல ாக 

இ ரட்ெகன ான  அல்லாஹ்வுக்கக பொந்தம் .  

ொந்தியும். ெமாதானமும் நமது தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் மீதும், அன்னாாின் கிடள ார், 

கதாழர்கள்  மற்றும் அவர்கடளத் பதாைர்ந்த 

நல்லடி ார்கள் மீதும் உண்ைாவதாக!  

                               

ஷவ்வால் 30, ஹிஜ்ாி 1404 
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