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உயிர் வாழும் 

அவ்லியாக்களும் உதவி 

ததடும் முஸ்லிம்களும் 

இறந்தவர்கள் 

செவிதயற்பார்களா? 

M.S.M. இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி 

ِكْن َلا َتْشُعُروَنَوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَل  

“அல்லாஹ்வ ின்  ப ாததய ில்  ச க ால்லப் 

பட்த ாதை இறந்ததார், எனக் கூறாதீர்கள்! 

மாறாக  அவர்கள் உய ிரு ன் உள்ளனர் . 

எனினும் நீங்கள்  உணை மாட்டீர்கள்.” 

(அல்குர்ஆன் 2:154) 

மைணித்த நல்லடியார்கள், மகான்கள் என்பவர் 

களி த்தில் உதவி தத லாம் அவர்கள் கப்ருக் 

கு ள் தள  உய ி த ை ா டு  இரு க் க ி ற ா ர் க ள் . 

பிைாத்ததனகளுக்கு பதிலளிப்பார்கள் என்று 

தமதலயுள்ள வெனத்தத ஆதாைமாகக் காட்டி 

ஒரு ொைார் வாதம் புாிகிறார்கள். 
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தமலும் மகான்களின் சபயைால் கப்ருகதள 

கட்டி,  புனிதப்  படுத்த ி ,  பச்தெதபார்தவ 

தபார்த்தி ,  ஊதுபத்தி  பற்ற  தவத்து, 

விளக்தகற்றி, எண்சணய் ஊற்றி, அபிதெகம் 

பண்ணி, வலம் வந்து சகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

தங்களது கஷ்  நஷ் ங்கதள முதறயிடுவதற்கு 

அந்த  க பு ைடிய ி ல்  ஒன்று  கூடி  தங்களது 

தவண்டுதல்கதள முன் தவக்கிறார்கள்.  

அதுமட்டுமன்றி மாற்று மதத்தவர்களும் அங்தக 

வந்து பூஜிக்கும் காாியத்திலும் எண்சணய் 

அபிதேகத்த ிலும் அழுது ப ிைார்த்த ிக்கும் 

காாியத்திலும் ஈடுபடுகிறார்கள். இவர்களுக் 

காக யாஸீன் ஓதி துஆ பிைார்த்ததனயும் செய் 

கிறார்கள் 

இவர்களுத ய நம்பிக்தகயின்படி முஸ்லி 

மல்லாதவர்களுக்கும் யாஸீன் ஓதி அவ்லியா 

வி ம் உதவி தத  முடியும். அந்த அவ்லியா 

வுக்கு மதம் அல்லது மார்க்கம் முக்கியமில்தல 

என்பதாகும். 

திருமணம்  முடித்த புதுத் தம்பதியினர், புதிதாக 

சதாழிதல ஆைம்பிப்பவர்கள், சவளிநாடுக்கு 
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பயணம் செல்பவர்கள் தர்கா (கப்ருக்)கு வந்து 

நல்லாெி சபற்று செல்கிறார்கள். 

இத்ததகய செயற்பாடுகளுக்கும் நம்பிக்தக 

களுக்கும் இவ் வெனம் ொன்றாக அதமந்துள் 

ளதாக அவர்கள் விளங்கிக் சகாண்டுள்ளனர். 

இது பல காைணங்களால் தவறாகும். 

இவ் வ ெ ன ம்  ந ல் ல டி ய ா ர் க ள்  ம ற் று ம் 

மகான்கதளக் சகாண் ா தவா, அவர்களுக்கு 

வழ ிபாடு  ந த்துவதத அனுமத ிக்கதவா 

அருளப்ப வில்தல. 

ஜிஹாதில் பங்கு சகாண்டு  உயிர் தியாகம் 

செய்யும்   ஒருவா ின்  அந்தஸ்து,  மற்றும் 

கண்ணியம் பற்றி  எடுத்து  தைக்கதவ  

அருளப்பட் து. 

இவ்வெனம் அருளப்பட்  பின் நபிகள் நாயகம் 

(ஸல்) அவர்கதளா, நபித் ததாழர்கதளா, 

அல்லாஹ்வின் பாததயில் சகால்லப்பட்  

வர்கதள அதழக்கதவா, பிைார்த்திக்கதவா 

அவர்கள் சபயாில் கப்றுகள் கட்டி பூஜிக்கதவா 

இல்தல என்பதத முதலில் விளங்கிக் சகாள்ள 

தவண்டும். 
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இவ்வெனத்தத கவனமாக ஆய்வு செய்தால் 

அவர்கள ின்  வ ிளக்கம்  தவறு  என்பதத 

அவர்கதள விளங்கிக் சகாள் வார்கள். 

2:154 வெனத்த ில்  யுத்தத்த ில்  சகால்லப் 

பட்த ார் உயிரு ன் உள்ளனர் என்பது ன் 

“எனினும் நீங்கள் உணை மாட் டீர்கள்” என்றும் 

கூறப்பட்டுள்ளது... 

சகால்லப்பட்த ார்  உயிரு ன் இருப்பது நாம் 

உணர்ந்து புாிந்து தவத்துள்ள கருத்தில் அல்ல. 

நம்மால் உணர்ந்து சகாள்ள முடியாத தவறு 

வதகய ி ல்  உய ி ரு ன்  உள்ளனர்  என்ற 

கருத்தததய இவ்வெனம் சதாிவிக்கிறது. இக் 

கருத்தத வலியுறுத்தும் மற்சறாரு வெனமும்  

அல்குர்ஆனில் பின்வருமர்று காணப்படுகிறது. 

َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن َوَلا  

“அல்லாஹ்வின் பாததயில் சகால்லப் பட்த ா 

தை இறந்ததார் என்று எண்ணாதீர்கள்.மாறாக 

அவர்கள் தமது இைட்ெகனி ம் உயிரு ன் 

இருக்கின்றனர். அவர்கள் உணவளிக்கப்படு 

கின்றனர்.” (3:169) 
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َفِرِحنَي ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن                       
للَِّه                       ا ِمَن  ِبِنْعَمٍة  َيْسَتْبِشُروَن  ُنوَن   َيْحَز ُهْم  َلا  َو َعَلْيِهْم  ٌف  لَّا َخْو َأ َخْلِفِهْم 

َأْجَر اْلُمْؤِمِننَيَوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه َلا ُيِضيُع   

“அவர் களுக்கு  அல்ல ாஹ்  தனது  அருட் 

சகாத யிலிருந்து வழங்கியததக் சகாண்டு 

அவர்கள் மகிழ்ச்ெியத ந்த வர்களாகவும், 

தங்களு ன் தெைாமல்  தங்களுக்குப்  ப ின் 

(வீைமைணம் அத யாது உயிரு ன்) இருப்ப 

வர்கள் பற்றி  அவர்களுக்கு யாசதாரு பயமு 

மில்தல அவர்கள் துக்கப் ப வும் மாட் ார்கள் 

என்று மகிழ்வுற்றவர்களாகவும் இருக்கின் 

றார்கள். 

அல்லாஹ்வி மிருந்துள்ள பாக்கியத்ததக் 

சகாண்டும் அருதளக் சகாண்டும் தமலும் 

நிச்ெயமாக  அல்லாஹ் நம்பிக்தக யாளர்களின் 

கூலிதய வீணாக்கி வி மாட் ான் என்பதனா 

லும் அவர்கள் மகிழ்ந்து சகாண்டிருக்கின் 

றனர்.” (3:170- 171) 

யுத்தத்தில் பங்கு சகாண்டு தங்களது உயிர் 

கதள இழந்தவர்கள் “அல்லாஹ் வி த்தில் 

உயிரு ன் இருக்கின்றார்கதள தவிை இந்த 
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உலகத்த ி ல்  உய ி ரு ன்  இல்தல .  இந்த 

உலகத்தில் ந ப்பதவகள் பற்றி அறிந்தவர் 

களாகவும் இல்தல. என்பதத அல்லாஹ் மிகத் 

சதளிவாக விளக்கப் படுத்துகிறான்.  

யுத்தத்திற்காக அதனத்ததயும் இழந்து சகால்ல 

ப் பட்  தனால் அவர்களுக்கு கித த்திருக்கும் 

பாக்கியதமா மகத்தானது. அப்பாக்கியத்ததத  

மற்றவர்களும் (உலகத்தில் உயிரு ன் இருப்ப 

வர்களும்) அத யதவண்டும் என்று ஆவல் 

ச க ாண்த ா ை ா க வும்  உள்ளன ர்  என்ற 

செய்திதய அல்லாஹ் சதாிவிக்கின்றான். 

இவ்வெனம் குற ித்து நபி  (ஸல்)  அவர்கள்  

கூறிய விளக்கம் முக்கியமானதாகும். 

 

2051/ 3) مسلم صحيح ) 

وٍق،  َعن   ُ ا:  َقاَل   َمْس  َ ْل 
َ
هه   َعن    اهلله   َعب دَ   َسأ َيةه   َهذه  ََت َسَبن   َوَل } :  اْل 

ينَ  ه َواتًا  اهلله   َسبهيله   فه   ُقتهلُوا  اَّلن م 
َ
يَاء    بَل    أ ح 

َ
ن دَ   أ م  رَ   عه َزُقونَ   بِّهه  آل] {  يُر 

َما:  َقاَل [  261:  عمران
َ
ننا  أ َا  َقد    إه ْل 

َ
َواُحُهم  » :  َفَقاَل   َذلهَك،  َعن    َسأ ر 

َ
 فه   أ

ٍ   َجو فه  ،  َطي  ٍ يُل   لََها  ُخْض  ،  ُمَعلنَقة    َقنَاده ال َعر شه ُح   به َ نَ   تَْس  َننةه   مه  اْل 
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،  َحي ُث  ي  ُثمن   َشاَءت  وه
 
َل   َتأ ل َك   إه ده   ته َقنَا ل  ،ا لَعَ   يله م    َفاطن هه يَل  ُهمُ   إه بُّ  َر

ََلَعةً  تَُهونَ   َهل  : "  َفَقاَل   ،« اطِّ ين :  َقالُوا  َشي ئًا؟  تَش 
َ
ءٍ   أ تَهه   ََش   َوََن نُ   نَش 

حُ  َ نَ   نَْس  َننةه   مه ئ نَا،  َحي ُث   اْل  م    َذلهَك   َفَفَعَل   شه اٍت،  َثََلَث   بههه ا  َمرن  َفلَمن
ا و 

َ
ُهم    َرأ نن

َ
ُكوا  َلن    أ َ ن    ن  مه   ُيْت 

َ
لُوا،  أ

َ
أ ،  َيا:  َقالُوا  يُس  يدُ   َربِّ ن    ُنره

َ
 َتُردن   أ

َواَحنَا ر 
َ
َنا  فه   أ َساده ج 

َ
تََل   َحّتن   أ ةً   َسبهيلهَك   فه   ُنق  َرى،  َمرن خ 

ُ
ا  أ ى  َفلَمن

َ
 َرأ

ن  
َ
ُكوا َحاَجة   لَُهم   لَي َس  أ تُره  " 

அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். இந்த 3:169.வெனம் குறித்து 

நாம்  நப ி  (ஸல்)  அவர்கள ி ம்  வ ிளக்கம் 

தகட்த ாம் அப்தபாது நபியவர்கள் உயிர்த் 

தியாகிகளின் உயிர்கள், பச்தெ நிறப் பறதவ 

களின் வயிறுகளில் (செலுத்தப்பட்டு) இருக்கும். 

அவற்றுக்சகன இதறயதணயின் (அர்ேின்) 

கீழ்  மாட் ப் பட்டுள்ள கண்ணாடி கூண்டுக் 

குள் வந்து அத யும். சுவர்க்கத்தில் விரும்பிய 

வாறு சுற்றித்திாியும். அப்தபாது அவர்களின் 

இதறவன் அவர்களி ம் ததான்றி  உங்களுக்கு 

ஏததனும் ஆதெயுண் ா? என்று தகட்பான் 

அதற்கு அவர்கள்  நாங்கள் தாம் சுவர்க்கத்தில் 

விரும்பியவாறு உண்டு களித்துக் சகாண்டிருக் 
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கிதறாதம (இதற்கு தமல்) நாங்கள் ஆதெ படுவ 

தற்கு என்ன இருக்கிறது? என்று பதிலளிப் 

பார்கள். 

இவ்வாறு  மூன்று  முதற  அவ ர் கள ி  ம் 

அல்லாஹ் தகட்பான். ஏதாவது அல்லாஹ் 

வி ம் தகட்காமல் வி ப்ப  மாட்த ாம் 

என்பததப் புா ி ந்து  சகாள்ளும் அவர்கள்  

எங்கள்  இைட்ெகதன !  எங்கள்  உய ி ர்கள் 

மறுபடியும் எங்கள் உ ல்களில் நீ செலுத்த 

தவண்டும்  என  வ ிரும்புக ி தற ாம்  என்று 

கூறுவார்கள். இதத தவிை அவர்களுக்கு தவறு 

எந்த தததவயும் இல்தல என்று இதறவன் 

கண்டு சகாள்ளும் தபாது (அவர்கள் இந்த 

நிதலயிதல சுவர்க்கத்தில் இருக்கட்டும் என்று) 

வி ப்படுவார்கள் என்று கூறினார்கள். (நூல்: 

முஸ்லிம்-) 

உயிர் தியாகிகள் மனித வடிவில் இல்லாமல் 

கப்றிலும் இல்லாமல் பச்தெ நிறப் பறதவ 

களாக சொர்க்கத்தில் சுற்றி வருகிறார்கள் 

என்று நப ி கள்  நாயகம்  (ஸல் )  அவர்கள் 

கூறினார்கள். 
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ஆகதவ அவ்லியாக்கள் மூலம் உதவி தத லாம் 

அவர்கள் கப்றில் உயிரு ன் இருக்கிறார்கள் 

என்பது  தவறாகும் .  உய ி ர்  த ி யாகத்தத  

ெிறப்பிக்க இந்த வெனத்தத ஆதாைம் காட்  

தவண்டுதம தவிை அவ்லியாக்கள் மகான்களி 

 த்தில் உதவி ததடுவதற்கு ஆதாைம் காட் க் 

கூ ாது. 

ஈஸா நபியவர்கள் இன்றுவதை  அல்லாஹ் 

வி த்தில் உயிரு ன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

கப்றில் கூ  அ க்கம் செய்யப்ப  வில்தல. 

அவர்களி ம் உதவி தகட்டு கஷ்  நஷ் ங் 

கதள  முதறய ிட்டு  உதவ ி  த த லாம ா , 

பிைார்த்திக்கலாமா என்றால் அது கூ ாது 

என்று  முஸ்லிம்கள் விளங்கி தவத்துள்ளார்கள். 

கிறிஸ்தவ மக்கள் ஈஸா நபியின் மூலம் உதவி 

ததடுவது வணங்குவது தவறு என்றும் புாிந்து 

தவத்துள்ளார்கள்.  அப்படியாய ின்  ஈஸா 

நபிக்குச் ெமமாக இல்லாத ஏதனயவர்களி ம் 

உதவி ததடுவது எந்த வதகயில் என்பதத 

சகாஞ்ெம் ெிந்திக்கக் கூ ாதா? 

ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்தவத் தவிை யாதையும் 

அதழத்து பிைார்தித்து உதவி தத க் கூ ாது,  
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அதனத்ததயும் பத த்துப் பா ிபாலித்து , 

அதனத்துக்கும்  ஆற்றல்  உள்ளவனான 

அல்லாஹ்வி ம் தான் பிைார்த்திக்க தவண்டும்.  

அல்லாஹ்தவத்  தவ ி ை  மற்ற  அதனத்து 

பத ப்புகளுக்கு மைணமும் அழிவும் இருக்கி 

றது.  அல்லாஹ் மட்டுதம ந ித்த ிய  ஜ ீவன் 

என்றும்  உய ிரு ன் இருப்பவன் எனதவ 

அல்லாஹ்வினால் பத க்கப்பட் வர்கள் 

அல்லாஹ்வி  தம பிைார்த்திக்க தவண்டும். 

 எந்த மனிதன் மைணித்தாலும் அவருக்கும் 

உலக ிற்குமுள்ள சதா ர்பு  மைணத்ததாடு 

மு டி ந்து  வ ி டு க ி ற து .  அவ ர்  ம க ான ா க 

இருந்தாலும், ொதாைண மனிதைாக இருந்தாலும் 

ொ ி தய !  ெ ாலிஹான நல்ல  மன ிதர்களும் 

சுவனத்த ின்  த ப ரு கதளப்  ச ப ற்று  புது 

மாப்பிள்தள தபால் தூங்கி விடுவர். பாவி 

கதளா தண் தனப் சபற்றவர்களாக இருப்பர். 

அல்லாஹ் உயிர் சகாடுத்து எழுப்பும் வதை 

இருொைாாின் நிதல இதுவாகத்தான் இருக்கும் 

என நப ி (ஸல்)  கூறிய ஆதாைப்பூர்வமான 

ஹதீஸ்கள் குறிப்பிடு கின்றன 
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இந்த அடிப்பத தய மக்கள் புாிந்து சகாள்ளும் 

தநைம்  வந்தால்  கபுைடிய ில்  மண்டிய ிட்டு 

கி க்கும் செயதல கண்டிப்பாக தவிர்ப்பார்கள்.  

அல்லாஹ்தவத் தவிை  எவறும் பதிலளிக்க 

மாட் ார்கள். மைணித்தவர்கள் எததனயும் 

தகட்கும் ெக்திதயா, நன்தம தீதம செய்யும் 

ஆற்றதலா சபற்றவர்கள் அல்ல என்பதத 

திருமதற குர்ஆனூ ாக பின்வரும் வெனங்க 

ளில் அல்லாஹ் விளக்கப்படுத்துகிறான். 

ين َََّّّإِن َّ ِ َََُِّّّدونَََِِّّّمنَََّّّْت ْدُعون َََّّّاَّل  ْمث اُلُكمَََِّّّْعب اد َََّّّاّلل 
 
َّف لْي ْست ِجيُبواََّّف اْدُعوُهمَََّّّْأ

اِدقِي ََُّّكْنُتمََّّْإِنََّّْل ُكمَّْ   ص 
“அல்லாஹ்தவயன்றி நீங்கள் யாதை அதழக்கி 

ற ீர்கதளா அவர்கள் உங்கதளப் தபான்ற 

அடிதமகதள. நீங்கள் உண்தம யாளர்களாக 

இருந்தால் அவர்கதள அதழத்துப் பாருங்கள்.  

அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் தைட்டும்.” (7:194) 

ِين َّ َََُِّّّدونَََِِّّّمنَََّّّْي ْدُعون َََّّّو اَّل  َََّّّاّلل  ْلُُقون َََّّّل  يًْئاَََّّي  َََََُّّّّيْل ُقون َََّّّو ُهمَََّّّْش  ْمو ات 
 
ْيَََُّّّأ َّغ 

ْحي اء َّ
 
اَّأ م  ي ان ََّّي ْشُعُرون ََّّو 

 
ُثون ََّّأ ُيْبع    

“ அ ல் ல ா ஹ் த வ ய ன் ற ி  ய ா த ை 

அதழக்கிறார்கதளா அவர் கள் எததயும் 
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பத க்க மாட் ார்கள். அவர்களும் பத க் 

கப்பட் வர்கள். அவர்கள் இறந்தவர்கள். 

உயிரு ன் இருப்தபார் அல்லர். எப்தபாது 

உயிர்பிக்கப்படுவார்கள் என்பதத அவர்கள் 

அறியமாட் ார்கள்.”(16:20-21) 

َّ ل  َََُِّّّدونَََِِّّّمنَََّّّْت ْدعَََُّّّو  اََّّاّلل  َََّّّم  ُعك َََّّّل  ْنف  َََّّّي  ل  ك َََّّّو  إِنَََّّّْي ُُضُّ
َََّّّف  لْت  ع  إِن ك َََّّّف 

َّإًِذاََّّف 
الِِمي َََِّّّمن َّ َََّّّالظ  إِْنَُّيِرْدك  َّو  َُّهو 

َُّإِل 
ََّل  ِشف  ََّك  َّف َل  َّبُُِضٍّ ُ َّاّلل  ْسك  ْمس  إِْنَّي  و 

ُفوُرَّالر ِحيُمَّ َّالْغ  اُءَِّمْنَِّعب اِدهَِّو ُهو  ْنَّي ش  ْضلِِهَّيُِصيُبَّبِِهَّم  َّلِف  َّر اد  َّف َل  ْي 
 ِِب 

“ (நபிதய!)  அல்லாஹ்தவயன்றி  உமக்குப் 

பயனும் , த ீங்கும் தைாதவற்தறப் 

பிைார்த்திக்காதீர் (அவ்வாறு) நீர் செய்தால் 

நிச்ெயமாக நீர் அனியாயக்காைர்களில் உள்ளவ 

ைாவீர். அல்லாஹ் உமக்கு ஒரு தீங்தக 

அளித்தால் அவதனத் தவிை அதத நீக்குபவன் 

யாருமில்தல. உமக்கு அவன் ஒரு நன்தமதய 

நாடினால் அவனது அருதளத் தடுப்பவன் 

யாரும் கித யாது.” (10:106-107) 
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َُّ عََََّّّْل  ةَُّد  ق َََّّّو   
ْ
ِِين َََّّّاْل ال  َََُّّّدونِهَََِِّّّمنَََّّّْي ْدُعون َََّّّو  ء َََّّّل ُهمَََّّّْي ْست ِجيُبون َََّّّل  ْ َََّّّبَِش  َّإِل 

ب اِسِطَّ ْيهََِّّك  ف  َََّّّك  اءَََِّّّإِل  اََّّف اهَََُِِّّّل ْبلُغ َََّّّالْم  م  اََّّبِب الِِغهَََُِّّّهو َََّّّو  م  ءَََُّّّو  فِِرين َََُّّّدَع  َََّّّاْلَك  َّإِل 
ل ََِّّفَّ

َل  َّض   
“உண்தமயான பிைார்த்ததன அல்லாஹ்வுக்கு 

உாியது அவதனயின்றி இவர்கள் யாதைப் 

பிைார்த்திக்கிறார்கதளா அவர்கள் ெிறிதளவும் 

இவர்களுக்குப் பத ிலளிக்க மாட் ார்கள். 

தண்ண ீ ர்  ( த ானாக )  வ ாய்க்குள்  ச ெல்ல 

தவண்டும் என்பதற்காக இரு தககதளயும் 

அதத தநாக்கி  விா ித்து தவத்துக் சகாள்ப 

வதனப் தபாலதவ அவர்கள் உள்ளனர். அது 

(தானாக) அவனது வாய்க்குள் செல்லாது (ஏக 

இதறவதன) மறுப்தபாாின் பிைார்த்ததன 

வீணாகதவ இருக்கும்.” (13:14) 

ي ْوم َّ ُهمَََّّّْو  ُُْشُ اَََّّي  م  ْعُبُدون َََّّّو  َََُِّّّدونَََِِّّّمنَََّّّْي  ي ُقوُلَََّّّاّلل  ْنُتمَََّّّْف 
 
أ
 
ْضل لُْتمَََّّّْأ

 
َِّعب اِديََّّأ

ءَِّ ُؤل  مَََّّّْه 
 
لُّواََُّّهمَََّّّْأ بِيل َََّّّض  ان ك َََّّّق الُواَََّّّالس  اََُّّسْبح  ن َََّّّم  نََََّّّْل  اََّّنْب ِغَّي ََََّّّك 

 
ت ِخذ َََّّّأ َّن 

ْوِِل اء َََِّّّمنَََُّّّْدونِك َََِّّّمنَّْ
 
ل ِكنَََّّّْأ ت ْعت ُهمَََّّّْو  ُهمَََّّّْم  آ ب اء  َََّّّو  ّت  ْكر َََّّّن ُسواََّّح  ُنواََّّاَّل  َك  َّو 

ْوًما دََََُّّّّْبوًراََّّق  ق  ُبوُكمَََّّّْف  ذ  اََّّك  ُقولُون َََّّّبِم  اََّّت  م  ًفاََّّت ْست ِطيُعون َََّّّف  ْ ََََّّّص  ل  َّن ْْصًاََّّو 
م نَّْ ابًاَّهَُّنُِذقََِّّْمْنُكمََّّْي ْظلِمََّّْو  ذ  بِيًاَّع  َّك   
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அவர்கதளயும் அல்லாஹ்தவயன்றி அவர்கள் 

வணங்கிய வற்தறயும் அல்லாஹ் ஒன்று 

திைட்டும் (மறுதம) நாளில் எனது அடியார் 

கதள ந ீங்கள்தான் வழ ிசகடுத்த ீ ர்களா? 

அவர்களாக வழிசகட் ார்களா? என்று 

தகட்பான். 

“(அதற்கு அவர்கள் யாஅல்லாஹ்!) நீ தூயவன். 

உன்தன யன்றி அவ்லியாக்கதள ஏற்படுத்து 

வது எங்களுக்குத் தகாது. நீ அவர்களுக்கும் 

அவர்களின் முன்தனார்களுக்கும் வெதிகதள 

அளித்தாய். (உன்தன) நிதனக்க மறந்தனர். 

(இவர்கள்)  அழ ிந்து  தபாகும்  கூட் மாக 

ஆகிவிட் னர் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள்.” 

(25:17-18) 

ِين َّ اَُّدونِهََِِّّمنََّّْت ْدُعون ََّّو اَّل  َََّّّت ْدُعوُهمَََّّّْإِنََََّّّّْقِْطِمي ََِّّمنََّّْي ْملُِكون ََّّم  ُعواََّّل  َّي ْسم 
ُكمَّْ ء  ل وَََُّّّْدَع  ِمُعواََّّو  اََّّس  ُبواََّّم  ا ُكمَََّّّْاْست ج  ْوم َََّّّل  ي  ةَََِّّّو  م  ْلِقي ا ون َََّّّا ْكُفُر َّي 

كُِكمَّْ ََّّبُِِشْ ل  بِي ََِّّمْثُلََّّيُن ب ُئك ََّّو 
خ   

“ந ீங்கள் அவர்கதள அதழத்தால் உங்கள் 

அதழப்தப அவர்கள் செவிதயற்க மாட் ார் 

கள்.  செவ ிதயற்றார்கள் என்று தவத்துக் 

சகாண் ாலும் உங்களுக்கு பதில் தை மாட் ார் 
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கள்.  க ியாமத்து  நாள ில்  ந ீங்கள் இதண 

கற்பித்ததத அவர்கள் மறுத்து விடுவார்கள். 

நன்கறிந்த வதனப் தபால் உமக்கு எவரும் 

அறிவிக்க முடியாது.” (35:14) 

ْيُتمََّّْقُْلَّ
 
ر أ
 
اَّأ ََُِّّدونََِّّنَّْمََِّّت ْدُعون ََّّم  ُروِنََّّاّلل 

 
اََّّأ اذ  ل ُقواََّّم  ْرِضَََِّّّمن َََّّّخ 

 
مَََّّّْاْْل

 
َّل ُهمَََّّّْأ

ك َّ اِتَََِّّّفَََِِّّّشْ او  م  َََّّّاْئُتوِنَََّّّالس  اب 
ْبلَََِِّّّمنَََّّّْبِِكت  اََّّق  ذ  وَََّّّْه 

 
ة َََّّّأ ار 

ث 
 
َّإِنَََِّّّْعلْم َََِّّّمنَََّّّْأ

اِدقِي َََُّّّكْنُتمَّْ نََََّّّّْص  م  لَََُّّّّو  ض 
 
نَََّّّْأ َََُِّّّدونَََِِّّّمنَََّّّْي ْدُعوََِّّمم  نَََّّّْاّلل  َََّّّم  َََُّّّي ْست ِجيُبَََّّّل  ََّل 

َّ ةََِّّي ْومََِّّإِل  نََّّْو ُهمََّّْالِْقي ام  ئِِهمََّّْع  فِلُون ََُّّدَع  )ََّغ     

“ அல்ல ாஹ்தவயன்ற ி  ந ீ ங் கள்  ய ாத ை 

அதழக்கிறீர்கதளா அவர்கள் பூமியில் எததப் 

பத த்தனர் என்று எனக்குக் காட்டுங்கள் 

அல்லது வானங்களில் அவர்களுக்குப் பங்கு 

உண் ா என்பதற்குப் பதில் சொல்லுங்கள். 

நீங்கள் உண்தமயானவர்களாக இருந்தால் 

இதற்கு முன் சென்ற தவதத்தததயா, அறிவுச் 

ொன்தறதயா என்னி ம் சகாண்டு வாருங்கள் 

என்று நபிதய தகட்பீைாக. 

கியாமத் நாள் வதை தமக்குப் பதில் தைாத 

அல்லாஹ் அல்லாததாதை அதழப்பவதை வி  

மிகவும் வழிசகட் வர் யார்? அவர்கதளா 

தம்தம அதழப்பது பற்றி அறி யாது உள்ளனர். 
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மக்கள் ஒன்று திைட் ப்படும்தபாது அவர்கள் 

இவர்களுக்குப் பதகவர்களாக ஆவார்கள். 

இவர்கள் தம்தம வணங்கியததயும் மறுப்பார் 

கள்.“ (46:4-6) 

மைணித்துப்தபான மனிதர்கள், அல்லது நல்லடி 

யார்கள், மகான்கள் என்று சொல்லப்ப க் 

கூடியவர்கள் கப்ாில் உயிதைாடு இல்தல. 

நீங்கள் அவர்கதள பிைார்தித்து அதழத்தாலும் 

பதில் தைமாட் ார்கள். நாதள மறுதமயில் 

அவர்கதளயும் அவர்கதள அதழத்து பிைார்த் 

தித்தவர்கதளயும் அல்லாஹ் ஒன்று திைட்டி 

அல்லாஹ்தவ விட்டு விட்டு உங்களி ம் 

பிைார்த்திக்கச் சொன்னீர்களா? என்று 

விொாிப்பான். ஆனால், அவர்கதளா “நாங்கள் 

அப்படிச் சொல்லவில்தல. எங்களுக்கும் அவர் 

களது காாியங்களுக்கும் எந்த சதா ர்புமில்தல” 

என்று  கூறுவ ா ர் க ள்  என்று  அல்ல ாஹ் 

கூறு க ி ற ா ன் .  ப ல மு த ற  இ க் கு ர் ஆன் 

வெனங்கதள அதமதியாக படித்துப் பாருங்கள். 

தமலும் அல்லாஹ்வி ம்  தங்களது கஷ்  

துன்பங்கதள முதறயிட்டு ப ிைாத்திக்காத 

வர்கதள வழிதக ர்கள் என்று அல்லாஹ் 



 

19 

கண்டிக்கிறான். வழிதக ர்கள் நைகத்திற்குாிய 

வர்கள் என்றும் எச்ொிக்கிறான். 

அல்லாஹ்தவ விட்டு விட்டு தவசறாருவாி ம் 

பிைார்த்திப்பது என்றால் அல்லாஹ் பலஹீன 

மாவனமாக, இயலாதவனாக, துஆவுக்கு பதில் 

சொல்ல முடியாதவனாக, இருக்க தவண்டும். 

அல்லது அல்லாஹ் தனது இதறதமத்துவத்தத 

இன்னுசமாருவருக்கு விட்டுக் சகாடுத்து விட்டு 

ஓய்சவடுக்க் கூடியவனாக இருக்கதவண்டும். 

இந்த மாதிாி எக்குதறயும் இல்லாத அல்லாஹ் 

தவ விட்டு விடுவது, மற்றவர்களி ம் தங்களது 

கஷ்  துன்பங்கதள கூறி பிைார்த்திப்பது, 

வணக்கங்கதள செய்வது மிகப் சபாரும் 

அனியாயமாகும். 

தமலும் மக்கள் புாிந்துக் சகாள்ளும்  வதகயில் 

எளிதமயாக ஒரு செய்திதயயும் அல்லாஹ் 

சொல்கிறான் 

ا م  ْحي اءََُّّي ْست وِيَّو 
 
ََّّاْْل ل  ْمو اُتََّّو 

 
اْْل  

உயிரு ன் உள்ளவரும் மைணித்தவரும் ெமமாக 

மாட் ார் கள் (35:22) 



 

20 

ெிந்திக்கின்ற மக்களுக்கு இந்த ஒரு வெனமும் 

தபாதுமானது. 

எனதவ அன்புக்குாிய அல்லாஹ்வின் நல்லடி 

யார்கதள!  உங்கதள பத த்து இருபத்த ி 

நான்கு மணித்தியாலங்களும் உங்கதள கண் 

காணித்துக் சகாண்டு, என்றும் உயிதைாடு 

இருக்கும், அல்லாஹ்வி ம் தகளுங்கள் அவனி 

 தம ெைணத யுங்கள்.ஈமாதனப் பாதுகாத்துக் 

சகாள்ளுங்கள். 

உங்கள் கருத்துக்கதள எமக்கு அறிவியுங்கள் 

tamil@islamhouse.com 

  

  
 


