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புகழ்  அவனத்தும்  அல்லாஹ்வுக்கக 

உாியன, (ஸலாத்) எனும் கருவையும், (ஸலாம்) 

எனும் ஈகடற்றமும் இவறத் தூதர்களுக்கும் 

ந ிமார் களுக்கும் இறுதியாக வந்துதித்த எங்கள் 

ந  ி  முஹம்மத்  (ஸல் )  அவர்கள்  ம ீ து ம் , 

அவர்களின் கிவளயார்கள் கதாழர்கள் அவனவர் 

மீதும் உண்டாவதாக. 

எங்கும் சடவாதம் தவலக்ககறி, ரூஹானிய்யத் 

நள ிவவடந்து,  வீண் விவளயாட்டுக்களும் 

அதிகாித்து, மக்கள் தங்கம் பவள்ளி க ான்ற 

நாையங்களில் முழு நம் ிக்வக வவத்துக் 

பகாண்டிருக்கும் ஒரு யுகத்தில் நாம் வாழ்ந்து 

பகாண்டிருப் வத எவரும் அறிவர். மக்கள் 

உலகத்தில் நம் ிக்வக வவத்து, அவத அவடந்து 

பகாள்ள சகல யுக்திகவளயும் வகயாள்கிறார்கள். 

அதாவது, அவத கதடிப் ப ற்றுக் பகாள்வதற் 

கான (வழிகளில்) காரைிகளில் மட்டும் முழு 

ந ம் ி க்வக  வவத்து ,  அ ந்த  ( வழ ி கவள ) 

காரைிகவள ஏற் டுத்திய தூய இவறவவன 

முற்றாக  மறந்து  வ ிட்டார்கள் .  இதனால் 

அவர்களிடத்தில் அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் 

ச ாட்டுதல்  பவகுவாகக்  குவறவவடந்து , 

 லஹீனத்துக்கு கமல்  லஹீனத்வதயும் , 
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இழ ிவுக்கு  க மல்  இழ ிவவயும்  அவர் கள் 

அதிகாித்துக் பகாண்டார்கள்.   

சிலர் தமக்கு கிவடத்த பசாத்து பசல்வங்ககளாடு 

நாம் நிம்மதியாக இருந்தால் க ாதும்,  இவவ 

யவனத்தும் ( “என்னிடம்  உள்ள அறிவ ின் 

காரைமாககவ இது எனக்குத் தரப் ட்டுள்ளது” 

அல் கஸ்ஸ் 78) ஏன் அவத நான் ஏவழகளுக்குப் 

 ிாித்துக் பகாடுக்க கவண்டும்? என எண்ைி 

அவர்களுவடய பசாத்துகள ில்  அல்லாஹ் 

வுக்குாிய  ங்வக மறந்து வாழ்ந்து பகாண்டி 

ருக்கிறார்கள்.   

கவறு சிலர் தமக்குக் கிவடக்கும் ஸகாத், ஸதகா 

க ான்ற தர்மங்கவளப் ப ற்றுக் பகாண்டு, 

பதாழில் முயற்சிகளில்  ஈடு டாது சதாவும் 

பவட்டியாக ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருக்க 

விரும்புகின்றனர்.  

மற்றும் சிலர் மக்கவள சீர்திருத்துவது க ான்ற 

சமூக ப ாறுப்புகளில் ஈடு ட்டால் தமக்குள்ள  

அந்தஸ்வத இழக்க கநா ிடலாம் ,  அதனால் 

 ிறருக்கும் அபசௌகாியம் உண்டாகலாம் என 

எண்ைி  அப்ப ாறுப்புகவள  பசவ்வகன 
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ந ிவறகவற்றாது ப ாறுப் ற்ற ந ிவலயில் 

பசயல் டுகின்றனர்.  

 ிா ிகதார்   ிா ிவ ினர்  வகவர்கவள எத ிர் 

பக ாள்ளப்   யந்து  யாவன வரு  முன்கன 

மைிகயாவசக்குப்  யந்து ஓடுக ின்றனர் , 

இவர்கள் தப் ிகனாம்  ிவழத்கதாம் என 

எண்ைி, நியமங்கவளயும் விட்டுக் பகாடுத்து 

அசத்தியத்துக்கு தவல சாய்க்கின்றனர். இத்தவக 

கயார் ஆ த்தின் விளிம் ில் இருப் வதயும், 

அழிவவ கநாக்கிச் பசல்வவதயும் அறிவதில்வல. 

உண்வமய ில்  ( ச கல  க ா ா ி யங்கவளயும் ) 

அல்லாஹ்வ ிடம்  ப ாறுப்புச்  ச ாட்டுவது 

ஒவ்பவாரு மனிதனுக்கும் ந ிம்மத ிவயயும் , 

உயர்வவயும், மறுவமயில் பவற்றிவயயும் 

தரக்கூடிய, இதயத்தால் பசய்யும் மகத்துவம் 

மிக்க  ஒரு இ ாதத்தாகும். 

சமூக  ா ீ த ி ய ா க  க ந ா க்கும ி டத்து ,  அதன் 

எழுச்ச ிக்கும் ,  வலிவமக்கும் ,  உறுத ியான 

தன்வமக்கும், அச்சமூகம்  நிவலத்திருக்கவும், 

எ த ி ா ி க ள ி ட ம ி ரு ந் து  தன்வன  க ா த் து க் 

பகாள்ளவும் அவனத்து காா ியங்கவளயும் 
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அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவகத சிறந்த 

வழியாகும். 

உண்வமயில் அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் 

ச ா ட்டுவது  மனதுக்கு  உறுத ி யள ி க்கும் , 

 யங்கவளப் க ாக்கும், இதயத்துக்கு வலிவம 

கசர்க்கும், கஷ்டங்கவள எதிர் பகாள்வதற்குாிய 

சக்திவய பகாடுக்கும். 

அல் குர்ஆனிலும் ந ிபமாழிகளிலும் ப ாறுப்புச் 

சாட்டுவது  குறித்து வந்துள்ள ஆதாரங்கள். 

(சகல காா ியங்கவளயும்) அல்லாஹ்விடம் 

ப ாறுப்புச் சாட்டுமாறு அல்லாஹ் எங்களுக்கு 

கட்டவளயிட்டுள்ளான், கமலும் ப ாறுப்புச் 

சாட்டுவது முஃமின்களின் விகேட  ண்புகவள 

கசர்ந்தது என்றும், அத்தவககயாவர அவன் 

கநச ிப் தாகவும்,  அவர்களுக்கு மகத்தான 

கூலிகவள சித்தப் டுத்தி வவத்துள்ளதாகவும் 

பதளிவு  டுத்தியுள்ளான்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;     

ُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَ    ِ َفَتَوَّكه  32املائدة   َولََعَ اَّلله
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“ ந ீ ங் க ள்  மு ஃ ம ி ன் க ள ா க  இ ரு ந் த ா ல் 

அல்லாஹ்விடகம ப ாறுப்புச் சாட்டுங்கள்!” அல் 

மாஇதா 23 

கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 ِ  233آل عمران   الُْمْؤِمُنونَ  َولََعَ اَّلِل َفلَْيَتَوّكه

“நம் ிக்வக பகாண்கடார் அல்லாஹ்விடகம 

ப ாறுப்புச்சாட்ட கவண்டும்.” ஆலு இம்ரான் 

122. 

கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  

ِ َفُهَو َحْسُبهُ  ْ لََعَ اَّلله  3الطالق  َوَمْن َيَتَوّكه

“அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச்சாட்டுகவாருக்கு 

அவன் க ாதுமானவன்.” அத்தலாக் 3. 

கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  

يَ   ْ لََعَ اَّلَلِ إَِنل اَّلَله ُُيُِبل الُْمَتَوَِّكِ   951  انآل عمر  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَّكل

“(முஹம்மகத! நீர்) உறுதியான முடிவு பசய்து 

வ ி ட்ட ால்  அல்லாஹ்வ ிடம்  ப  ாறுப்பு ச் 
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சாட்டுவீராக !  ப ாறுப்புச் சாட்டுகவாவர 

அல்லாஹ் கநசிக்கிறான்.” ஆலு இம்ரான். 159. 

 

கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  

ِ َوَقْد َهَدانَا ُسُبلَ  َ لََعَ اَّلله َّله َنَتَوّكه
َ
 .23إبراهيم   ۚ  َنا َوَما ََلَا أ

“அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டாதிருக்க 

எங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவன் எங்களுக்கு 

எங்களின்  ாவதகவளக் காட்டி விட்டான்.” 

இப்ராஹீம் 12. 

கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  

ُ وَِجلَْت ُقلُوُبهُ  يَن إَِذا ُذكَِر اَّلله ِ َما الُْمْؤِمُنوَن اَّله ْم َوإَِذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم إِنه
ُونَ  ٰ َرِبِهْم َيَتَوَّكه  .3األنفال  آيَاتُُه َزاَدْتُهْم إِيَمانًا َولََعَ

“நம் ிக்வக பகாண்கடார் யாபரனில் (அவர் 

களிடம்) அல்லாஹ்வவப்  ற்றிக் கூறப் ட்டால் 

அவர்களின் உள்ளங்கள் நடுங்கும். அவனது 

வசனங்கள் அவர்களுக்குக் கூறப்  ட்டால் அது 

அவர்களின் நம் ிக்வகவய அதிகப் டுத்தும். 

அவர்கள் தமது இவறவனிடகம ப ாறுப்புச் 

சாட்டுவார்கள்.” அல் அன் ால் 2. 
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அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவதன் 

சிறப்புகள் குறித்து வந்துள்ள ந ி பமாழிகவளப் 

ப ாருத்த வவர  எந்தக் ககள்வி  கைக்கும் 

கவதவனயும்  இன்ற ி  சுவனம்  ப சல்லும் 

எழு தாய ி ரம்  க ர்   ற்ற ிய  ந ி  பமாழ ி 

குறிப் ிடத்தக்கது.  

قالع  وسلم  اهلل عليه  اَليب صىل  ن  أ بن حصي  ن  نه إ: ن عمرا
سبعون ألفا بغري حساب وَّل عذاب فسأهل  يدخل اجلنة من أميت
هم اَّلين َّل يسرتقون وَّل يكتوون وَّل :  الصحابة عنهم فقال

 متفق عليه  يتطريون ولَع ربهم يتوَّكون

ந ி (ஸல்) அவர்கள் அருளியதாக இம்ரான்  ின் 

ஹுவஸன் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் 

“என் சமுதாயத்தாாில் எழு தாயிரம்  க ர் எந்த 

வ ி ச ாவ ரையும்  இன்ற ி  ப ச ா ர் க் க த் த ி ல் 

நுவழவார்கள்” என ந ி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்.  ிறகு மக்கள், “அவர்கள் யார் 

அல்லாஹ்வின் தூகர?” என்று  ககட்டார்கள்.  

அதற்கு ந ி (ஸல்) அவர்கள், “அவர்கள் 

(கநாய்க்காக) சூடிட்டுக் பகாள்ள மாட்டார்கள், 

ஓதிப் ார்க்க மாட்டார்கள் தங்கள் இவறவன் 



 

11 

மீகத ப ாறுப்புச் சாட்டுவார்கள்” என்று 

கூறினார்கள். நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

  
لو  " : عن عمر ريض اهلل عنه عن اَليب صىل اهلل عليه وسلم قال

أنكم توَّكون لَع اهلل حق توَّكه لرزقكم كما يرزق الطري تغدو 
رواه اإلمام أمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وابن حبان " مخاصا وتروح بطانا

 . حسن صحيح  : وقال الرتمذي  , واحلاكم

ந ி (ஸல்) அவர்கள் அருளியதாக உமர் (ரலி) 

அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் “நீங்கள் உண்வம 

யான முவறயில் இவறவன் மீது ப ாறுப்புச் 

சாட்டினால் காவலயில் பவறும் வயிற்றுடன் 

பசன்று மாவலயில் வயிறு நிரம் ிய நிவலயில் 

எவ்வாறு  ஒரு   றவவ  தனது  கூட்டுக்கு 

திரும்புகின்றகதா அதற்கு உைவளிப் வத 

க ான்று (அல்லாஹ்) உங்களுக்கும் உைவு 

அளிப் ான்” என்றார்கள். (ஆதாரம் அஹ்மத், திாிமிதி, 

நஸாஈ, இப்னு மாஜா, இப்னு ஹிப் ான், ஹாகிம்) 

َحْسبَُنا اهلُل َونِْعَم : عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما قال
ٌد : الَوكِيُل  لِِْق ِِف اَلَلارِ , َوَقالََها ُُمََمل

ُ
الَُم ِحَي أ َقالََها إِبَْراِهيُم َعلَْيِه الَسل
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ُلوا  َقا ِحَي  وسلم  عليه  هلل  ا )  صىل  َلُكْم إِ :  ُعوا  ََجَ َقْد  َس  ا ََلل ا َنل 
 . رواه ابلخاري( َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماناً َوَقالُوا َحْسبَُنا اَّلَلُ َونِْعَم الَْوكِيُل 

இப்னு அப் ாஸ் ( ரலி)  அற ிவ ித்தார்கள் ; 
(இவறத்தூதர்) இப்ராஹீம் (அவல) அவர்கள் 

தீயில் தூக்கி எறியப் ட்டக ாது ‘அல்லாஹ் 

எங்களுக்குப் க ாதுமானவன், அவகன  

ப ாறுப்பு ஏற்றுக் பகாள்கவாாில் சிறந்தவன்’ 

என்று கூறினார்கள். இகத வார்த்வதகவள 

முஹம்மத்(ஸல்) அவர்கள், 

يَن َقاَل لَُهُم اََللاُس إَِنل اََللاَس َقْد ََجَُعواْ َلُكْم َفاْخَشْوُهمْ  ِ آل عمران   -اََّلل
272.  

“ந ிச்சயமாக (ம ீண்டும் தாக்குதல் பதாடுக்க 

எதிர்த்தரப்பு)  மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக 

அைிதிரண்டுள்ளனர் எனகவ, அவர்களுக்கு 

அஞ்சுங்கள்” 

என மக்கள் (சிலர்) கூறிய க ாது கூறினார்கள். 

இ(வ்வாறு அச்சுறுத்த ிய )து  அவர்களுக்கு 

நம் ிக்வகவய கமலும் அத ிகமாக்க ியது . 

‘ எங்களுக்கு  அல்லாஹ்  க ாதுமானவன் , 

அவகன ப ாறுப்க ற்றுக் பகாள்கவாா ில் 
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சிறந்தவன்’ என்றும் அவர்கள் கூறினார்கள். நூல் 

புகாாி 

أنه غزا مع رسول اهلل صىل  ريض اهلل عنهما جابر بن عبد اهلل عن
قبل وسلم  عليه  هلل  عليه  جند ا هلل  ا هلل صىل  ا ل  رسو قفل  فلما 

وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة ِف واد كثري العضاه فزنل رسول 
يستظلون  ه  لعضا ا ِف  س  َلا ا ق  تفر و وسلم  عليه  هلل  ا هلل صىل  ا
بالشجر ونزل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حتت سمرة فعلق بها 

فنمنا نومة ثم إذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  جابر سيفه قال
س فقال رسول اهلل صىل اهلل يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرايب جال

عليه وسلم إن هذا اخرتط سييف وأنا نائم فاستيقظت وهو ِف يده 
لم  ثم  ذا جالس  فها هو  يمنعك مين قلت اهلل  فقال يل من  صلتا 

  متفق عليه -يعاقبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ஜ ா  ி ர்  இ ப் னு  அ ப் த ி ல் ல ா ஹ்  ( ர லி ) 

அறிவித்தார்கள்; “நான் இவறத்தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுடன் நஜ்து நாட்வட கநாக்கி  ஒரு 

புனிதப் க ாருக்காகச் பசன்கறன். இவறத் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் (க ாாிலிருந்து) திரும் ிய க ாது 

அவர்களுடன் நானும் திரும் ிகனன். அப்க ாது 

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=36&IndexItemID=6520',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=36&IndexItemID=6520',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6419',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6419',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6719',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=6719',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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முள்  மரங்கள் நிவறந்த  ள்ளத் தாக்கில் நாங்கள் 

வந்து  பகாண்டிருந்தக ாது  மத ிய  ஓய்வு 

பகாள்ளும் கநரம் வந்துவிட்டது. உடகன, 

இவ ற த்தூ த ர்  ( ஸ ல் )  அ வ ர் க ள்  அ ங் கு 

தங்கினார்கள். மக்கள் (ஓய்பவடுப் தற்காக) 

மரங்களின் நிழல் கதடி ( ல திவசகளிலும்) 

 ிாிந்து க ாய்விட்டனர். இவறத்தூதர்(ஸல்) 

அவர்கள் ஒரு (கருகவல)  மரத்த ின்  க ீகழ 

தங்கினார்கள். தம் வாவள மரத்தில் மாட்டித் 

பதாங்கவிட்டார்கள். நாங்கள் சற்று கநரம் 

உறங்கிகனாம். அதற்குள் இவறத்தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் எங்கவள அவழத்தார்கள். (நாங்கள் 

கண்விழ ித்துப்  ார்த்த  க ாது)  அப்க ாது 

அவர் களுக்கு  அருகக  ஒரு  க ி ர ா மவ ா ச ி 

நின்றிருந்தார். ந ி (ஸல்) அவர்கள், ‘இவர் நான் 

தூங்கிக் பகாண்டிருக்கும்க ாது (நான் மரத்தில் 

பதாங்க விட்டிருந்த என்னுவடய) வாவள 

எனக்பகதிராக உருவினார். நான் கண்விழித்துப் 

 ார்த்தக ாது இவாின் வகயில் உவறயிலிருந்து 

உருவிய (என்னுவடய) வாள் இருந்தது. இவர், 

‘என்னிடமிருந்து உன்வன யார் காப் ாற்று 

வார்?’ என்று ககட்டார். நான் ‘அல்லாஹ்’ என்று 

(மூன்று முவற) கூறிகனன்" என்றார்கள். அந்த 
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கிராமவாசி (அங்கக) அமர்ந்திருந்தும் கூட, 

அவவர ந ியவர்கள் தண்டிக்கவில்வல. நூற்கள் 

புகாாி முஸ்லிம். 

 ிா ிபதாரு அறிவிப் ில் கவ்ரத் என்ற யூத 

இவளஞன் ஒரு முவற ந ிகள் நாயகம் (ஸல்) 

அவர்கவளக் பகால்லும் கநாக்கத்தில் வாளுடன் 

வந்தான். அப்க ாது நாயகம் (ஸல்) அவர்கள், 

ஒரு மரத்தடியில் இவளப் ாறிக் பகாண்டிருந்தார் 

கள். அவர்கள் மீது கவ்ரத்  ாய்ந்தான். சத்தம் 

ககட்டு சுதாாித்துக் பகாண்ட அண்ைலார், தன் 

எதிகர வாளுடன் ஒருவன் நிற் வதக் கண்டார். 

அந்த வாலி ன் ந ிகளிடம் “இப்க ாது உம்வம 

என்னிடமிருந்து யார் காப் ாற்றுவார்?” என 

ஆைவத்துடன் ககட்டான். அதற்கு இவறத்தூதர் 

அவர்கள், “அல்லாஹ்” என உரக்க  தில் 

பசான்னார்கள். உடகன அந்த வாலி னின் வக 

நடுங்கி  வாள் க ீகழ விழுந்தது.  இப்க ாது 

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் வாவள தன் வகயில் 

ஏந்த ியவாறு ,  “இப்க ாது  உன்வன யார் 

காப் ாற்றுவார்கள்?”என்றார்கள். 

அவன் நடுங்கிக் பகாண்கட, “வாள்  ஏந்திய 

வர்களில் சிறந்த ஒருவராக நீர் இருப்பீராக” 
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என்றான், “வைக்கத்துக்குாிய நாயன் அல்லாஹ் 

வவத் தவிர கவறு யாருமில்வல, நான் அல்லாஹ் 

வின் திருத்தூதர் என சாட்சி கூறுவாயா?” எனக் 

ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த வாலி ன் “முடியாது, 

ஆயினும் உங்களுடகனா, உங்களுவடய எதிாி 

களுடகனா கசர்ந்து க ாாிடமாட்கடன் என 

உறுதியளிக்கிகறன்” என்றான். உடகன ந ியவர் 

கள்  அவவன  கருவையுடன்  வ ி டு தவல 

பசய்தார்கள்.  ிறகு அவன் தன் கூட்டத்திடம் 

த ி ரும் ி ச்  ப சன்று  “ மன ி த ர் கள ில்  ம ி க ச்  

சிறந்தவாிடமிந்து நான் திரும் ி வந்துள்களன் 

என்றான்.  

( அ ல் ல ாஹ்வ ி ட ம் )  ப  ா று ப் பு ச் 

சாட்டுவதன் மகிவம 

இப்னுல்வகயிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

அல்லாஹ்விடம்  ப ாறுப்புச்  ச ாட்டுவது , 

மார்க்கத்தின் அவரப்  குதியாகவும், (அல்லாஹ் 

வின்  க்கம்) மீழ்வது எஞ்சிய அவரப் குதி 

யாகவும் கநாக்கப் டும். காரைம் மார்க்கம் 

என் து உதவிகதடுதல், வைக்கம் பசய்தல் 

ஆகிய இரண்டு  ிா ிவுகவளக் பகாண்டது, 

ப ாறுப்புச் சாட்டுவது அல்லாஹ்விடம் உதவி 
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கதடுவதாகும், வைக்கம் பசய்தல் அவன்  க்கம் 

மீழ்வதாகும்.   

(அல்லாஹ்வின் மீது) ப ாறுப்புச் சாட்டுவது மிக 

உயர்ந்த நிவலயாகும், அடியார்கள்  ல் கவறு 

கதவவயுவடயவர்கள், அல்லாஹ்கவா எல்வல 

யற்ற அருளாளன், ஆககவ அல்லாஹ்வின் 

கநசர்களும் விகசடமானவர்களும்,  இவற 

நம் ிக்வக, அவனுவடய மார்க்கத்துக்கு உதவு 

தல், கலிமாவவ உயர்த்துதல், எதிாிகளுடன் 

க ாராடுதல், அவனுவடய கட்டவளகவள 

 ின் ற்றுதல் முதலிய விடயங்களில் அல்லாஹ் 

விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவார்கள்.  

மற்றுபமாரு சாரார்  ிற மனிதர்களிடமிருந்து 

ஒதுங்கி, சுய ஆத்மாவின் ஸ்திரத்துக்காகவும், 

த ான்  அல்லாஹ்வுடன்  பக ாண்டிருக்கும் 

நிவலவய  ாதுகாத்துக் பகாள்ளவும் அவனிடம் 

ப ாறுப்புச் சாட்டுவார்கள். 

கவறு ஒரு  சாரார்  அல்லாஹ்விடம ிருந்து 

க ிவடக்கப் ப ற்ற (ா ிஸ்க்)  உைவு, சுகம், 

ப வ ற் ற ி ,  ம வனவ ி ,   ி ள் வ ள  மு த லி ய 
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இலா ங்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் 

சாட்டுவார்கள்.   

அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது  வடப்புகளுக்கும், 

தன்  ஆத்மாவுக்கும்  உா ிய  கடவமகள ில் 

அல்லாஹ்வுக்கு  ப ாறுப்புச்  ச ாட்டுவகத 

ப ாறுப்புச் சாட்டுதில் மிகச் சிறந்த நிவலயாகும். 

அதிலும் மார்க்கத்துக்கு ஒரு நலவன ஏற் டுத்த 

வல்ல ,  அல்லது  த ீவமவய  தடுக்க  வல்ல  

ப ாறுப்புச் சாட்டுதகல மிகவும்  யனுள்ள 

தாகும். கண்ைியமிக்க ந ிமார்களும், அவர் 

களின் தவலமுவறயினரும், பூமியில் குழப் ங் 

கவள நீக்கி, சன்மார்க்கத்வத நிவல ப றச் 

பசய்ய ப ாறுப்புச் சாட்டிய முவற இதுவாகும்.  

மனிதர்களுவடய ஊக்கத்வதயும், கநாக்கத்வத 

யும்  ப ாருத்து  ப ாறுப்புச் சாட்ட(ல் நிவலகளி) 

லில் அவர்கள் வித்த ியாசப்  டுகிறார்கள் . 

அதாவது சிலர் ஆட்சி அதிகாரங்கவள ப ற்றுக் 

பகாள்வதற்காக (அல்லாஹ்வின் மீது அவசயாத 

நம் ிக்வக பகாண்டு) அவனிடம் ப ாறுப்புச் 

சாட்டுவார்கள் .  மற்றும்  ச ிலகரா  பவறும் 

பராட்டித் துண்வட ப ற்றுக் பகாள்வதற்காக 

ப ாறுப்புச் சாட்டுவார்கள்.  
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எது எவ்வாராயினும், எந்த மனிதரும்  ஒரு  

விடயத்வத ப ற்றுக் பகாள்ளும் கநாக்கத்துடன் 

அல்லாஹ்விடம் உண்வமயான முவறயில் 

ப ாறுப்புச் சாட்டினால், அவத அவர் ப ற்றுக் 

பகாள்வார். அதற்குாிய நன்வம தீவம க ான்ற  

விவளவுகவளயும்  அவகர எதிர்பகாள்வார்.  

அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவது குறித்து 

வந்துள்ள இமாம்களின் கருத்துகள். 

1- இப்னு அப் ாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

அல்லாஹ்வவ நம்புவகத அவன் மீது ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் ஆகும்.  

2- இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள், 

 வடப்புகள்  ம ீது  நம் ி க்வக  இழப் கத 

ப ாறுப்புச் சாட்டுதல் ஆகும்.  

3- ஹஸன் (ரலி) கூறினார்கள்; அல்லாஹ்வவ 

த ிருப்த ி  பகாள்ளச் பசய்வகத ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் ஆகும்.  

4- ஹம்தூன் அல் கஸ்ஸார்  கூற ினார்கள் ; 

அல்லாஹ்வவ  ற்றிப்  ிடிப் கத ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் ஆகும்.  
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5- சக ீக் அல்  ல்கீ  அவர்கள் கூறினார்கள்; 

அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதிகளில் நம் ிக்வக 

வவத்து, மன நிம்மதியாக இருப் கத ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் ஆகும்.  

6-  கவறு சிலர்; சகல நிவலகளிலும் அல்லாஹ் 

வுடன் பதாடர்பு  ட்டிருப் கத ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் ஆகும் என் ர்.  

7- மற்றும் சிலர்; அல்லாஹ்வின் கட்டவள கவள 

யு ம்  அவனுவடய  வ ி த ி வ யயு ம்  ஏ ற்று க் 

பகாள்வகத ப ாறுப்புச் சாட்டுதல் ஆகும் 

என் ர்.  

8-  இப்னு  ரஜப்  அல்  ஹன் லி  அவர்கள் 

கூற ினா ர்கள் ;  (இம்வம ,  மறுவம )  ஈருல 

காாியங்களிலும் நன்வம பசய் வனும் தீங்வகத் 

தடுப் வனும் அல்லாஹ்  தான், என மன உறுதி 

பகாள்வகத ப ாறுப்புச் சாட்டுதல் ஆகும். 

(அல்லாஹ்விடம்) ப ாறுப்புச்சாட்டுவதன் 

நிவலகள் 

இ ப்னு ல்  வ க ய் ய ி ம்  ( ர ஹ் )  அ வ ர் க ள் 

கூற ினா ர்கள் ;  ப ாறுப்புச்  ச ாட்டுவதன் 

யாதார்த்தம் யாபதனில், அது   ல விடயங்கவள 



 

21 

உள்ளடக்கிய ஒரு நிவலயாகும், அதன் யதார்த்த 

நிவலவய அவடய விரும்பு வர் (ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் உள்ளடக்கும்) சகல விடயங்கவளயும் 

ஒருங்கக  ின் ற்றக்  கடவமப்  ட்டுள்ளார். 

(ஏற்பகனகவ நாம் குறிப் ிட்டது க ால்) அவத 

அவடயாளப் டுத்த முற் ட்டவர்கள் அதன் 

ஓாிரண்டு அல்லது  அதற்கு கமற் ட்ட கருத்துக் 

கவள மாத்திரம் கவைத்தில் பகாண்டார்கள் 

எனக் கூற ினார்கள்.   ின்னர் ப ாறுப்புச் 

ச ாட்டுவதன் ந ிவலகவள   ின்  வருமாறு 

விளக்கினார்கள்;   

முதலாவது நிவல; இரட்சகவனயும் அவனது  

 ண்புகவளயும் அறிதல். அதாவது அல்லாஹ் 

சக்த ியுள்ளவன்,  அவன் கதவவயற்றவன், 

நிவலத்திருப் வன், யாவற்வறயும் அறிந்தவன்  

முதலிய விடயங்கவள அறிவகத ப ாறுப்புச் 

சாட்டலின் முதலாவது நிவலயாகும்.  

இரண்டாவது ந ிவல;  (ப ாறுப்புச் சாட்டு 

வதுடன் இவைந்த முயற்சி )  காரைிகவள 

ஏற்றுக் பகாள்ளுதல்.  அவவகவள ஏற்றுக் 

பகாள்ளாதவருவடய ப ாறுப்புச் சாட்டல் 

ச ீ ராகாது ,  ஏபனனில்  ஒரு மன ிதனுவடய 
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தீவமகள் அகன்று, இலட்சியங்கள் நிவறகவற 

(அல்லாஹ்விடம்) “ப ாறுப்புச் சாட்டுவகத” 

 லம் மிக்க (முயற்சி) காரைியாகும்.  

அதாவது  மனிதன் (முயற்சி)  காரைிகளில் 

ஈ டு  ட் ட ா லு ம்  அ வ வ  க ம ல்  உ ள் ள 

நம் ிக்வகவய முற்றாக அகற்றி அல்லாஹ்வின் 

 க் கம்  அவத  த ி ரு ப் புவகத  ப  ாறுப்பு ச் 

சாட்டுவதின் பூரை நிவலயாகும்.   

மூன்றாவது ந ிவல ;  ஏகத்துவ நம் ிக்வக 

இதயத்தில் அழுத்தமாக  திந்திருத்தல். ச ீர் 

குவழந்த மனிதனுவடய ப ாறுப்புச் சாட்டல் 

சீராகாது, காரைம் ப ாறுப்புச் சாட்டலின் 

யதார்த்தகம இதயத்திலுள்ள ஏகத்துவத்வத 

அடிப் வடயாக பகாண்டது. எனகவ (சிர்க்) 

அல்லாஹ்வுக்கு இவை கற் ிக்கும் கவர  திந்த 

உள்ளத்தில் ஆகராக்க ியமற்ற ப ாறுப்புச் 

சாட்டகல குடிபகாள்ளும்.  

நான்காவது நிவல; அல்லாஹ்வவ மாத்திரம் 

இதயத்தால் நம்புதல், அவனிடகம  ஒதுங்குதல், 

(முயற்சி) காரைிகளில் முற்றாக நம் ிக்வக 

இழந்து  அல்லாஹ்வுவடய நிர்வாகத்தில் மட்டும் 

நம் ிக்வக வவத்தல், வகக்குழந்வத தாயின் 
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மார் கத்வத மட்டும் நம் ி உயிர் வாழ்வது 

க ால், ப ாறுப்புச் சாட்டு வரும் அல்லாஹ் 

விடம் சரைவடய கடவமப்  ட்டுள்ளார்.   

ஐந்த ாவது  ந ிவல ;  அல்லாஹ்வ ின்  ம ீ து 

நல்பலண்ைம்  வவத்தல், ஒருவர் அல்லாஹ் 

வின் மீது நல்பலண்ைமும்  ஆதரவும் வவக்கும் 

அளவுக்கக அவருவடய ப ாறுப்புச் சாட்டல் 

ந ிவலயும் மத ிப் ிடப் டுகிறது .   காரைம் 

நல்பலண்ைமும்  ஆதரவும் வவக்கப்  டாத 

வாிடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவது சாத்தியமற்றது.    

ஆறாவது ந ிவல;  இதயம் அல்லாஹ்விடம்  

சரைவடதல்.  அதாவது மரைித்த ஒருவர் 

குளிப் ாட்டு வருக்கு  ஒத்துவழப்பு வழங்குவது 

க ான்றும், தன் சகல விருப்பு பவறுப்புகவளயும்  

துறந்து எஜமானுக்கு ஒரு அடிவம கட்டுப் 

 டுவது க ான்றும் ப ாறுப்புச் சாட்டு வர் 

அல்லாஹ்விடம்  சரைவடந்து அவனுக்கு 

அடி ைிய கடவமப்  ட்டுள்ளார்.  

ஏழாவது நிவல; ப ாறுப்புச் சாட்டுதல். அதுகவ 

ப ாறுப்புச்  ச ாட்டலின்  மூல  மந்த ி ரமும் 

யதார்த்தமும் ஆகும். அதாவது ப ாறுப்புச் 

சாட்டு வர் எத்தவகய நிர்ப் ந்தங்களுக்கும் 
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அடி ை ிய ாது  சுயம ா ககவ  தனது  ச கல 

காாியங்கவளயும் அல்லாஹ்விடம்  ஒப் வடக்க 

கவண்டும்.   

(அல்லாஹ்விடம்) ப ாறுப்புச் சாட்டுவதும் 

(முயற்சி) காரைிகளில்  ஈடு டுவதும். 

(முயற்சி)  காரைிகவள  ஏற்றுக் பகாள்வது 

ப ாறுப்புச்  சாட்டலின்  டித்தரங்கவளச் 

கசர்ந்தது, அவவகவள மறுப் வாின் ப ாறுப்புச் 

சாட்டல் மறுக்கப் டும் என நாம் முன்னர் 

 ா ர் த க த ா ம் .  ஆககவ  த ான்  “ ( முயற் ச ி ) 

காரைிகளில் ஈடு டுவது எந்த வவகயிலும் 

ப ாறுப்புச் சாட்டலுடன் முரண்  டுவதில்வல” 

என அவனவரும்  ஏககா ித்துக் கூறியுள்ளார் 

கள் .  பவட்டியா க  இருப் வக ர  முயற் ச ி 

(காரைி)களில் ஈடு டாதவர். அவருவடய 

ப ாறுப்புச் சாட்டலும் மறுக்கப் ட்டது, ஆனால் 

அல்லாஹ்வவ மறந்து (முயற்சி) காரைிகளில் 

ம ட் டு ம்  ந ம்  ி க் வ க  வ வ ப்  க த  இ ங் கு 

தடுக்கப் ட்ட விடயமாகும்.   

இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹன் ல் (ரஹ்) அவர்கள் 

“ ந ீ ங் க ள்  உ ண் வ ம ய ா ன  மு வ ற ய ி ல் 

இவறவன ிடம்  ப ாறுப்புச்  ச ாட்டினால் 
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காவலய ில்  பவறும் வய ிற்றுடன் பசன்று 

மாவலயில் வயிறு நிரம் ிய நிவலயில் எவ்வாறு 

ஒரு  றவவ தனது கூட்டுக்கு திரும்புகின்றகதா 

அதற்கு உைவளிப் வத க ான்று (அல்லாஹ்) 

உங்களுக்கும் உைவு அளிப் ான்” என்ற ந ி 

பமாழிக்கு விளக்கம் அளிக்வகயில் “பதாழில் 

முயற் ச ி கள ி ல்   ஈடு ட ாது  பவட்டிய ா க 

இருப் வத இந்த ந ி பமாழி ஆதாிக்கவில்வல, 

ம ா ற ா க  இ ந்  ந  ி ப ம ா ழ ி யு ம்  ப த ா ழ ி ல் 

முயற்சிகளில் ஈடு டுமாறு எங்கவளத்  தூண்டு 

கின்றது. காரைம் குறித்த  றவவகள் உைவவ 

கதடிகய பவளிகய பசல்கின்றன. அவ்வாறு 

நீங்களும் பவளிகய பசல்லும் க ாதும், திரும் ி 

வரும்  க  ாதும் ,  உங்களுவடய  ஏவனய 

நடவடிக்வககளிலும், அல்லாஹ்விடகம சகல 

நலன்களும் தங்கியுள்ளன, என அவனிடம் 

ப றுப்புச் சாட்டுவீர்களாயின்,  றவவகள் 

வயிறு நிரம் ி வீடு திரும்புவது க ால் நீங்களும் 

பவற்ற ி யுடகன  த ி ரும்புவீர்கள்  ம ா ற ா க 

உங்களுவடய  லம், வலிவமகளில் நம் ிக்வக 

வவத்து, ப ாய், கமாசடி முதலியவவகளில் 

ஈடு ட்டு வீடு த ிரும்பு  வீர்களாய ின்  அது 

முற்றிலும் ப ாறுப்புச் சாட்டலுக்கு புறம் ான 
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பசயலாகும். என் கத இதன் கருத்தாகும் எனக் 

கூறியுள்ளார்கள்.   

கமலும் ந ி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்;  

لم يكن  هالرزق, فإن َّل تستبطئوا:  قال اَليب صىل اهلل عليه وسلم
الطلب أخذ عبد يلموت ح يبلغ آخر رزق هو هل, فأَجلوا ِف  ىت 

 .رواه احلاكم وصححه األبلاين – احلالل وترك احلرام

இன்னும் (ாிஸ்க்) உைவு வந்து கசரவில்வலகய 

என ஆதங்கப் டாதீர்கள், எந்த ஒரு அடியானும் 

தனக்குாிய அவனத்து (ாிஸ்க்) உைவுகவளயும் 

ப ற்றுக் பகாள்ளாது மரைிக்க மாட்டான். 

அல்லாஹ்வவ அஞ்சிக் பகாள்ளுங்கள், ஹராமா 

னவவகவள ஒதுக்கி  ஹலாலானவவகவள 

ஆகுமான வழிகளில் கதடிக் பகாள்ளுங்கள்.  

நூல் ஹாகிம். 

“சுஅபுல் ஈமான்” கிரந்தத்தில் இமாம் வ ஹகி 

கூறினார்கள்; தனது  லத்திலும், தந்திகரா ாய 

வழிகளிலும் தங்கியிருக்காது, அல்லாஹ்விடம் 

மாத்த ி ரம்  நம் ி க்வக  வவத்து  ஆகுமான 

வழ ி கள ில்  ஹலாலான  உைவவ கதடிக் 
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பகாள்ளுமாறு இந்த ஹதீஸில் எமக்கு கட்டவள 

 ிறப் ிக்கப் ட்டுள்ளது. 

உம ர்  இ ப்னு  க த் த ா ப்  ( ர லி )  அ வ ர் க ள் 

கூறினார்கள்; ஒரு அடியான் (விதியில் எழுதப் 

 ட்ட) எல்லா  இடங்களுக்கும் பசல்வான், 

உைவுகவளயும்  உண் ான் ,  ஆயுவலயும் 

கழிப் ான்,  ிராைிகவளயும் பகால்வான், 

மரைத்துக்குப்  யந்தவவன எவ்வாறு அது 

து ர த் த ி ச்  ப சல் க ி ற க த ா  அவ்வா க ர  ஒரு 

அடியானுவடய (ாிஸ்வக) உைவவப்  றித்துச் 

பசன்றவவனயும் அவன் துரத்திச் பசல்வான். 

ஆககவ அல்லாஹ்வவப்  யந்து உைவவ நல்ல 

வழிகளில் கதடிக் பகாள்ளுங்கள்.   

இமாம் வ ஹக ி  அவர்கள் கூற ினார்கள்; 

(உைவவ) நல்ல வழிகளில் கதடிக் பகாள்ளு 

மாறு கட்வளயிட்ட (இவற)வன் ஒரு க ாதும் 

சம் ாத்த ியத்வத  தவட பசய்ய வ ில்வல . 

அல்லாஹ்வின் நிர்ையம் இன்றி  தன் முயற்சியா 

லும் உவழப் ாலும் மட்டுகம உைவவ ப ற்றுக் 

பகாள்ளலாம் என எண்ைி அதற்கக முழுக் 

க வை த் வ த யு ம்  ப ச லு த் த ி  க  ர ா வ ச 

பகாள்வவதகய அல்லாஹ் தவட பசய்துள்ளான்.   
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இப்னு அப் ாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள், 

யமன் வாசிகள் கட்டுச்சாதனங்கவள எடுக்காது 

ஹஜ்  யைத்வத  கமற்பகாண்டார்கள்.  ிறகு 

அவர்கள் “நாம் அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் 

சாட்டியுள்களாம் ”  எனக்  கூற ியவர்களாக 

ம க் க ாவவ   க ந ா க் க ி  வ ந்து  ம க் கள ி ட ம் 

யாசித்தார்கள், அப்க ாது அல்லாஹ்  ின் வரும் 

வசனத்வத இறக்கினான்.   

 297اآلية: ابلقرة-َوتََزوهُدوا َفإِنه َخرْيَ الزهاِد اتلهْقَوى

“(ஹஜ்ஜுக்குத்) கதவவயானவற்வறத் திரட்டிக் 

ப க ா ள் ளு ங் க ள் !  த ி ர ட் டி க்  ப க ா ள் ள 

கவண்டியவற்றில் (இவற)  அச்சகம ம ிகச் 

சிறந்தது.” சூரா  கரா 2;197. 

ஹுவலமி  ( ரஹ்)  அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(ஹஜ்ஜ ு க் கு  வரும் )  மன ி த ர் களுவடய 

ப ாருட்களில் நம் ிக்வக வவத்து அவர்களுக்கு 

அபசௌகாியத்வதயும் துன் த்வதயும் பகாடுக்க 

கவண்டாம்  என அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 

கட்டவளயிட்டுள்ளான். கட்டுச் சாதனங்கவள 

எடுக்காமல் (அல்லாஹ்விடம்) ப ாறுப்புச் 

சாட்டுவது, காட்டுக்குச் பசல்லும் மனிதர் கவறு 
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ஒருவா ின் கட்டுச்சாதனங்கவள நம் ிகய 

அவ்வாறு புறப் டுகிறார். இதவனகய கமல் 

கூறப் ட்ட வசனம் தவட பசய்துள்ளது. எனகவ 

(ஹஜ்ஜுக்குச் பசல் வர்) கட்டுச் சாதனத்வத 

எ டு த்து ச்  ப ச ல் வது ம் ,  அவ த  ப  ற்று க் 

பகாள்ளாதவர்   கிவடக்கும் வவர காத்திருப்  

தும் அவசியமாகும்.   

(அல்லாஹ்விடம்) ப ாறுப்புச் சாட்டுவதின் 

 லன்கள் 

அல் குர்ஆன ிலும் ,  ந ி  பம ாழ ி கள ிலும் , 

இமாம்கள ின் கருத்துக்கள் வாய ிலாகவும் 

ப ாறுப்புச்  ச ாட்டுகவாறுக்கு   ல்கவறு 

நன்வமகள் கூறப் ட்டுள்ளன. அவவகளில் 

சிலவத நாம் இங்கு கநாக்குகவாம். 

1- இவற விசுவாசம் க ிவடத்தல். அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான்; 

ُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَ   ِ َفَتَوَّكه  32املائدة   َولََعَ اَّلله

2- “ ந ீ ங் க ள்  மு ஃ ம ி ன் க ள ா க  இ ரு ந் த ா ல் 

அல்லாஹ்விடகம ப ாறுப்புச் சாட்டுங்கள்!” 

அல் மாஇதா 23 
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3-  ந ல் லு த வ ி  க ி வ ட த் த ல் ;  அ ல் ல ா ஹ் 

கூறுகின்றான்;     

نِيُب َوَما تَْوفِي 
ُ
ُْت َوإيَِلِْه أ ِ َعلَْيِه تََوَّكه  88: هود ِِق إَِّله بِاَّلله

எனக்குா ிய  நல்லுதவ ி  அல்லாஹ்விடகம 

உள்ளது.  அவனிடகம ப ாறுப்புச்  சாட்டி 

யுள்களன். அவனிடகம மீளுகிகறன் ஹுத் 88. 

4- வசத்தானின் குழப் ங்களிலிருந்து பவற்றி 

கிவடத்தல். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

ُونَ إِنهُه لَيْ   ِيَن آَمُنواْ َولََعَ َرِبِهْم َيَتَوَّكه  99 اَلحل  َس هَلُ ُسلَْطاٌن لََعَ اَّله

நம் ிக்வக பகாண்கடார் மீதும் , தமது 

இவறவனிடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுகவாாிடமும் 

அவனுக்கு அதிகாரம் இல்வல. அன்னஹ்ல் 99. 

கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

يْ  َما اَلهْجَوٰى ِمَن الشه يَن آَمُنوا َوَليَْس بَِضاِرِهْم َشيًْئا إِنه ِ َطاِن يِلَْحُزَن اَّله
 ِ ِ الُْمْؤِمُنونَ  ۚ  إَِّله بِإِْذِن اَّلله

ِ َفلَْيَتَوّكه  21ملجادلة  ا-  َولََعَ اَّلله

இரகசியம் க சுதல் நம் ிக்வக பகாண்கடாவரக் 

கவவல பகாள்ளச் பசய்வதற்காக வேத்தானிட 
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மிருந்து ஏற் டுவது.  அல்லாஹ்வின் விருப்  

மின்றி அவர்களுக்குச் சிறிதளவும் அவனால் 

த ீ ங்கு  இவழக்க  முடியாது .  முஃம ின்கள் 

அல்ல ாஹ்வ ி ட க ம  ப  ா று ப் பு ச்  ச ா ட் ட 

கவண்டும். அல் முஜாதலா 10. 

5- அல்லாஹ்வின் நட்பு கிவடத்தல்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

ْ لََعَ اَّلِل إِنه اَّلله ُُيُِب   .159 آل عمران  -الُْمَتَوَِّكِيَ َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوّكه

உறு த ி ய ா ன  மு டி வு  ப ச ய் து  வ ி ட் ட ா ல் 

அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவீராக! 

அவனிடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுகவாவர அல்லாஹ் 

கநசிக்கிறான். ஆலு இமரான் 159. 

 

6- சகல வழிகளிலும் அல்லாஹ்வின்  ராமாிப்பு 

கிவடத்தல். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 ْ ِ َوتََوّكه ِ َوكِياًل  ۚ  لََعَ اَّلله  .2األحزاب  َوَكََفٰ بِاَّلله

அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுவீராக! 

அல்லாஹ் ப ாறுப்க ற்கப் க ாதுமானவன். அல் 
அஹ்ஸாப் 3. 
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கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  

ِ َفُهَو َحْسُبهُ  ْ لََعَ اَّلله  3الطالق  َوَمْن َيَتَوّكه

அல்லாஹ்விடம் ப ாறுப்புச் சாட்டுகவாறுக்கு 

அவன் க ாதுமானவன். அத்தலாக் 3. 

7- ( மன )  உறுத ி  க ி வடத்தல் .  அல்ல ாஹ் 

கூறுகின்றான்: 

ُ ََلَا ُهَو َمْوََّلَنا  ِ  ۚ  ُقْل َلْن ُيِصيبََنا إَِّله َما َكَتَب اَّلله
ِ َفلَْيَتَوّكه َولََعَ اَّلله

 12اتلوبة  الُْمْؤِمُنونَ 

“அல்லாஹ் எங்களுக்கு வித ித்தவதத் தவிர 

எங்களுக்கு கவறு எதுவும் ஏற் டாது. அவன் 

எங்கள் அதி தி .  நம் ிக்வக பகாண்கடார் 

அல்லாஹ்விடகம ப ாறுப்புச் சாட்டுவார்கள்” 

என்று கூறுவீராக! அத்தவ் ா 51. 

8- பவற்றியும்  ஆட்சி அதிகாரமும் கிவடத்தல். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 

ذُ  ََيْ ْن  ِإ َو َلُكْم  ِلَب  ََغ َفاَل  اهلل  ُكُم  َيْنُُصْ ْن  ي ِإ ِ اَّله ا  َذ َفَمْن  ْلُكْم 
ِ الُْمْؤِمُنونَ 

ُكْم ِمْن َبْعِدهِ َولََعَ اهلل َفلَْيَتَوّكه  .261آل عمران  َيْنُُصُ
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அல்லாஹ் உங்களுக்கு  உதவ ி  பசய்தால் 

உங்கவள பவல் வர் எவருமில்வல. அவன் 

உங்களுக்கு உதவ மறுத்தால் அவனுக்குப்  ின் 

உங்களுக்கு உதவி பசய் வன் யார்? நம் ிக்வக 

பகாண்கடார் அல்லாஹ்விடகம ப ாறுப்புச் 

சாட்ட கவண்டும். ஆலு இம்ரான் 160. 

9- சகல தீவமகளில் இருந்தும் தப் ிக்க வழி 

கிவடத்தல். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم  يَن َقاَل لَُهُم اَلهاُس إِنه اَلهاَس َقْد ََجَ ِ اَّله
حَ  ُلوْا  َوَقا ناً  يَما ِكيُل ِإ ْلَو ا ِنْعَم  َو َّلُل  ا اَّلِل   -ْسبَُنا  ِمَن  ِبنِْعَمٍة  نَقلَُبوْا  َفا

َبُعوْا رِْضَواَن اَّلِل َواَّلُل ُذو َفْضٍل َعِظيٍم   َوَفْضٍل لهْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواته
  271 آل عمران 

“மக்கள்  உங்களுக்கு  எத ி ர ா கத்  த ி ரண்டு 

விட்டனர்.  எனகவ அவர்களுக்கு அஞ்ச ிக் 

பகாள்ளுங்கள்!” என்று அவர்களிடம் சில 

மன ி த ர்கள்  கூற ினர் .  இது  அவர்களுக்கு 

நம் ிக்வகவய அதிகமாக்கியது. “எங்களுக்கு 

அல்லாஹ் க ாதுமானவன், அவன் சிறந்த 

ப ாறுப் ாளன்” என்று அவர்கள் கூறினர். 

எனகவ அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருளுடனும், 
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நற்க றுடனும் திரும் ினார்கள். அவர்களுக்கு 

எந்தக்  ககடும்  ஏற் டவ ில்வல .  அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின் த ிருப்த ிவயப்  ப ற்றனர் . 

அல்லாஹ் மகத்தான அருளுவடயவன். ஆலு 

இம்ரான் 173,174 

 

10- அறியாத புறத்திலிருந்து (ாிஸ்க்) உைவு 

கிவடத்தல். ந ி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்;   

لو  " : عن عمر ريض اهلل عنه عن اَليب صىل اهلل عليه وسلم قال
أنكم توَّكون لَع اهلل حق توَّكه لرزقكم كما يرزق الطري تغدو 

رواه اإلمام أمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وابن حبان " مخاصا وتروح بطانا
 . حسن صحيح  : وقال الرتمذي  , واحلاكم

ந ி (ஸல்) அவர்கள் அருளியதாக உமர் (ரலி) 

அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் “நீங்கள் 

உண்வமயான முவறய ில்  இவறவன ிடம் 

ப ாறுப்புச் சாட்டினால் காவலயில் பவறும் 

வயிற்றுடன் பசன்று மாவலயில் வயிறு நிரம் ிய 

ந ிவலய ில்  எவ்வாறு  ஒரு   றவவ  தனது 

கூ ட் டு க் கு  த ி ரு ம் பு க ி ன் ற க த ா  அ த ற் கு 

உைவள ி ப்  வத  க  ான்று  (அல்லாஹ் ) 

உங்களுக்கும் உைவு அளிப் ான்”என்றார்கள். 
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(ஆதாரம்: அஹ்மத், திாிமிதி, நஸாஈ, இப்னு மாஜா, 

இப்னு ஹிப் ான், ஹாகிம்) 

11- அல்லாஹ்வவ  ற்றிய  நம் ிக்வக ஏற் டல். 

இப்னு அப் ாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

அல்லாஹ்வவ நம்புவகத அவன் மீது ப ாறுப்புச் 

சாட்டுதல் ஆகும்.  

எங்கள் ந ி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீது 

அல்லாஹ் ஸலாத்தும், ஸலாமும் பசால்வானாக. 

 

உ ங் க ள்  க ரு த் து க் க வ ள  எ ம க் கு 

அறிவிக்கவும்.  

  

tamil@islamhouse.com 

 


