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அதிக ககள்வி ஆபத்தானது
இனைவன்

அனனத்து

மனிதர்கனளயும்

ஒகர

தரத்தில் பனைக்கவில்னல. சிலனரக்கான சிலனர மார்க்
கத்தால், கல்வியால், வபாருளாதாரத்தால், பதவியால்
உயர்த்தியுள்ளான். இவ்வாறு மனிதர்களுக்கு மத்தியி
லுள்ள தராதரங்களில் கல்வியைிவு பிரதானமானது.
அனனத்னதயும்

அைிந்தவர்கள்

யாரும்

இப்பூமியில்

கினையாது. சிலருக்குத் வதாிந்த விையம் மற்றும் சிலருக்
குத் வதாியாமலிருக்கும். இது அல்லாஹ் தனது அடியார்
களுக்கு மத்தியில் னவத்துள்ள மாற்ைப்பைாத ஒரு நியதி.
இஸ்லாத்தில் ககள்வியின் முக்கியத்துவம் :
வபாதுவாக அனனத்னதயும் அனனவராலும் அைிந்
துவகாள்ள முடியாது என்பதால் அைியாகதார் அைிந்த
வர்களிைம் ககட்டுத் வதாிந்துவகாள்வது அவசியமாகின்
ைது. இதனன இஸ்லாமும் வலியுறுத்துகின்ைது. "நீங்கள்
அைியாவிட்ைால் அைிந்தவர்களிைம் ககட்டுத் வதாிந்து
வகாள்ளுங்கள்" என்று அல்லாஹ் தனது திருமனையில்
இரு இைங்களில் கூைியுள்ளான். (நஹ்ல் 43, அன்பியாஃ
7) கமலும் "ககட்டு வருபவர்கனள விரட்ை கவண்ைாம்"
(ழுஹா 10) என்று அல்லாஹ் தனது நபிக்குப் கபாதனன
வசய்கின்ைான். இவ்வசனத்தில் "ககட்டு வருபவர்" என்
பது மார்க்கத் வதளிவு வபை வருபவர், யாசகம் ககட்டு
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வருபவர் இருவரும் உள்ளைங்குவர். அது மாத்திரமின்ைி
மார்க்கத் வதளிவு வபை வந்த இப்னு உம்மி மக்தூம் (ரலி)
அவர்கனளப் புைக்கணித்த நபி (ஸல்) அவர்கனளகய
அல்லாஹ் கண்டித்துள்ளான். (ஸூரா அபஸ 1-10).
கமற்கண்ை வசனங்களும், சம்பவங்களும் சந்கதகங்
கனளக் ககட்டுத் வதளிவு வபறுவதன் முக்கியத்துவத்னத
எடுத்துக் காட்டுகின்ைன.
நபித்கதாைர்களும் ககள்வியும் :
நபித்கதாைர்கள் தமக்குத் கதனவயான மார்க்கத்
வதளிவுகனள நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிருைன் இருக்கும்
கபாது அவர்களிைகம கநரடியாகச் வசன்று ககட்டுத்
வதாிந்து வகாள்வார்கள். ஸூரா அன்ஆம் 82ம் வசனம்
இைங்கிய கபாது தமக்கு ஏற்பட்ை சந்கதகத்னத நபியி
ைத்தில் வசன்று தீர்த்துக் வகாண்ைனத புஹாாி (3360,
3428), முஸ்லிமில் (124) பார்க்கின்கைாம். அதில் வபண்
களும் ஆண்களுக்கு சனலத்தவர்களல்லர் என்பனத நிரூ
பித்துள்ளார்கள். "யார் தீர

விசாாிக்கப்படுகிைாகரா

அவர் தண்டிக்கப்படுவார்" என்று நபியவர்கள் கூைிய
கபாது அன்னன ஆஇஷா (ரலி) அவர்கள் ஸூரா இன்
ஷிகாக்கின் 8ம் வசனம் இதற்கு முரண்படுவது கபான்
ைிருக்க அதனன நபியவர்களிைம் ககட்டுத் வதளிவு வபற்
றுக்வகாண்ைார்கள். (புஹாாி 4939, 6536, 6537, முஸ்
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லிம் 2876) குைிப்பாக மதீனத்து அன்ஸாாிப் வபண்கள்
இதில் முன்மாதிாிகள். இதனால்தான் அன்னன ஆஇ
ஷா (ரலி) அவர்கள் கூைினார்கள் : வபண்களிகல அன்
ஸாாிப்

வபண்கள்தான்

சிைந்தவர்கள்.

மார்க்கத்னத

விளங்குவனத விட்டும் வவட்கம் அவர்கனளத் தடுக்க
வில்னல. (புஹாாி 314, 315, 7357, முஸ்லிம் 332)
அஸ்மா பின்த் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் மாதவிைாய் பற்
ைிய சில சந்கதகங்கனளக் ககட்ை கபாகத அன்னன
யவர்கள் இப்வபண்கனள சிலாகித்துக் கூைினார்கள்.
அல்குர்ஆனனப் புரட்டிப் பார்த்தால் பலதரப்பட்ை
விையங்களில் சுமார் 13 இைங்களில் "யஸ்அலூனக"
(நபிகய! உம்மிைத்தில் அவர்கள் ககட்கின்ைார்கள்) என்
பதாக இைம்வபற்றுள்ளது. அனவ : பகரா 159 (தனலப்
பினை), 215 (வசலவு வசய்தல்), 217 (புனித மாதங்களில்
கபாிடுதல்), 219 (மது, சூதாட்ைம்), 220 (அனானதகள்),
222 (மாதவிைாய்), மாஇதாஃ 4 (உணவில் அனுமதிக்கப்
பட்ைனவ), அஃராப் 187 (மறுனம), அன்பால் 1 (கபாாில்
கினைத்த வபாருட்கள்), இஸ்ராஃ 85 (ஆத்மா), கஹ்ப் 83
(துல்கர்னனன்), தாஹா 105 (மனலகள்), நாஸிஆத் 42
(மறுனம).
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அதிக ககள்வி சமூகத்திற்கு ஆபத்தானது :
எந்தவவாரு விையத்திலும் அளவு கைந்து வசல்
வனத இஸ்லாம் ஆதாிக்க வில்னல. மாைாக அல்குர்ஆ
னில் இரு வசனங்களில் அளவு கைந்து வசல்வனத அல்
லாஹ் தடுத்துள்ளான். (நிஸாஃ 171, மாஇதாஃ 77).
அகத கபான்றுதான் ககள்வி ககட்பதும். அளவுக்கதி
கமாக கதனவயின்ைி ககள்வி ககட்ைதால்தான் முன்
வசன்ை சமூகங்களுக்கு அைிவு ஏற்பட்ைதாக நபி (ஸல்)
அவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் எச்சாித்துள்ளார்கள்.
அபூ ஹுனரரா (ரலி) கூறுகின்ைார்கள் : நபி (ஸல்) அவர்
கள் எமக்குப் பிரசங்கம் நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது,
"மக்ககள! அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹஜ்னேக் கைனம
யாக்கியுள்ளான். எனகவ நீங்கள் ஹஜ் வசய்யுங்கள்".
ஒரு மனிதர் எழுந்து ஒவ்வவாரு வருைமுமா? எனக் ககட்
ைார். மூன்று முனை அவ்வாறு ககட்கும் வனர நபியவர்
கள் வமௌனித்து விட்டு, "நான் "ஆம்" என்ைால் அது கை
னமயாகி விடும், நீங்கள் (ஒவ்வவாரு வருைமும் அதனன
நினைகவற்ை) சக்திவபை மாட்டீர்கள்" என்ைார்கள். பின்
கூைினார்கள் : "நான் உங்கனள எந்த மார்க்கத்தில் விட்
டுள்களகனா அதிகலகய என்னன விட்டுவிடுங்கள், உங்
களுக்கு முன்வசன்ைவர்கள் அைியக்காரணம், அவர்கள்
அதிகம் ககள்வி ககட்ைதும், தமது நபிமார்களுைன்
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முரண்பட்ைதும் தான். எனகவ, நான் உங்களுக்கு ஏவிய
வற்னை இயன்ைளவு எடுத்து நைவுங்கள், ஒன்னைத் தடுத்
தால் அதனன முழுனமயாக விட்டுவிடுங்கள்" என்றும்
கூைினார்கள். (முஸ்லிம் 1337). கமற்கண்ை ஹஜ் பற்ைிய
வசய்தியில்லாமல் "நான் உங்கனள எந்த மார்க்கத்தில்
விட்டுள்களகனா அதிகலகய என்னன விட்டுவிடுங்கள்,
உங்களுக்கு முன்வசன்ைவர்கள் அைியக்காரணம், அவர்
கள் அதிகம் ககள்வி ககட்ைதும், தமது நபிமார்களுைன்
முரண்பட்ைதும் தான். எனகவ, நான் ஒன்னைத் தடுத்
தால் அதனன முழுனமயாக விட்டுவிடுங்கள் உங்க
ளுக்கு ஏவியவற்னை இயன்ைளவு எடுத்து நைவுங்கள்"
என்ை வார்த்னத புஹாாி (7288), முஸ்லிமில் (1337) அபூ
ஹுனரரா (ரலி) வாயிலாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கமலும், "வசான்னார்கள்", "வசால்லப்பட்ைது" என்று
(உறுதிப்படுத்தாமல்) கூறுவனதயும், அதிகமாகக் ககள்
விககட்பனதயும், பணத்னத வீணடிப்பனதயும் நபியவர்
கள் தனைவசய்தார்கள் என்று முஃகீரா பின் ஷுஃபா
(ரலி)

கூைியுள்ள வசய்தி புஹாாி (6473), முஸ்லிமில்

(593) இைம்வபற்றுள்ளது.
நபியவர்கள் கூை நபித்கதாைர்கள் அதிகமாகக்
ககள்வி ககட்பனத அனுமதிக்க வில்னல. யாராவது
இஸ்லாத்னத ஏற்று மதீனா கநாக்கி ஹிஜ்ரத் வந்தால்
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அதன்பின் அதிக ககள்வி ககட்க அனுமதிக்கப்பை மாட்
ைார். அவ்வாைின்ைி கிராமப்புைம், அல்லது தூரப் பிரகத
சங்களில் இருந்து வருகவாருக்கக, அடிக்கடி சந்திக்க
முடியானமயினால் ககள்வி ககட்கும் சலுனக அதிகம்
வைங்குவார்கள். இச்சலுனகனயப் பயன்படுத்துவதற்
காககவ ஹிஜ்ரத் பயணத்னதத் தாமதப்படுத்திய நபித்
கதாைர்கள் சிலரும் உளர். நவ்வாஸ் பின் ஸம்ஆன் (ரலி)
கூறுகின்ைார்கள் : நான் நபியவர்களுைன் மதீனாவில்
ஒரு வருைம்தான் தங்கியிருந்கதன். நபியிைம் ககள்வி
ககட்கும் சந்தர்ப்பத்னதத் தவிர கவகைதும் ஹிஜ்ரத்னத
விட்டும் என்னனத் தடுக்கவில்னல. எங்களில் ஒருவர்
(மதீனாவுக்கு) ஹிஜ்ரத் வசன்ைால் அதன்பின் நபியிைம்
அதிகம் ககள்வி ககட்க மாட்ைார். (முஸ்லிம் 2553).
அனஸ் (ரலி) கூறுகின்ைார்கள் : நபியவர்களிைம் அதி
கம் ககட்பனத விட்டும் நாங்கள் தடுக்கப்பட்கைாம். கிரா
மப்புைங்களிலிருந்து புத்திேீவி ஒருவர் நபியிைம் வந்
தால் நாம் மகிழ்கவாம். அவர் நபியிைம் ககள்வி ககட்
பார், நாம் அதனன வசவிமடுப்கபாம். (முஸ்லிம் 12).
அதிக ககள்வியின் பின்வினளவுகள் :
சில சந்தர்ப்பங்களில் அளவுக்கதிகமான ககள்வி
கள் ஆபத்தில் முடிந்து விடுகின்ைது. அதற்கான வர
லாற்று சான்றுகளும் பல உள்ளன. ஒரு வகானலகா
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ரனனக் கண்டுபிடிப்பதற்காக பனூ இஸ்ரகவலர்களுக்கு
ஒரு மாட்னை அறுக்கும் படி கட்ைனளயிைப்பட்ை சம்ப
வகம இதற்குப் கபாதுமான சான்ைாகவுள்ளது. இச்சம்ப
வம் ஸூரா பகரா வசனம் 67-73 வனர விளாவாாியாகக்
கூைப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் வபாதுவான ஒரு மாட்
னை அறுக்கும்படி கட்ைனளயிட்ைான். ஆனால் இவர்
கள் ககள்விக்கு கமல் ககள்வி ககட்ைதன் வினளவாக
அல்லாஹ்வும்

வமன்கமலும்

இவர்களது

சிரமத்னத

அதிகாித்தான். இறுதியில் மிகவும் சிரமப்பட்கை குைிப்பி
ட்ை மாட்னைக் கண்டுபிடித்தார்கள்.
ஸூரா மாஇதாஃவின் 101ம் வசனத்தில் இனை
வன் பின்வருமாறு கூறுகின்ைான் : "நம்பிக்னக வகாண்
கைாகர! சில விையங்கள் குைித்து நீங்கள் ககள்வி ககட்க
கவண்ைாம். அனவ உங்களுக்கு வவளிப்படுத்தப்பட்
ைால் அனவ உங்களுக்குத் தீங்காக அனமந்து விடும்.
குர்ஆன் இைக்கப்படும் கபாது அது குைித்து நீங்கள்
ககள்வி ககட்ைால் அது உங்களுக்கு வவளிப்படுத்தப்
படும்". இவ்வசனம் சில விையங்கனளத் துருவித்துருவி
ஆராய்ந்து ககட்ைால் அது ஆபத்தில் முடிந்து விடுவமன்
பனத உணர்த்துகின்ைது.
கமற்கண்ை வசனம் இைங்குவதற்கு ஒரு பிண்ணனி
உள்ளது. அதனன புஹாாி (4621, 4622, 6362, 7089),
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முஸ்லிமில் (2359) அனஸ் (ரலி) வாயிலகக் காணலாம்.
அவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்ைார்கள் : நபித்கதாைர்
கள் (சிலர்) நபி (ஸல்) அவர்களிைம் (அவர்களுக்குப்
பிடிக்காத) சில விஷயங்கள் குைித்து வற்புறுத்திக் ககட்
டுக் வகாண்டிருந்தார்கள். ஆககவ நபி (ஸல்)அவர்கள்
ஒருநாள் மிம்பாின் மீகதைி (இன்று) நீங்கள் என்னி
ைம் எனதப் பற்ைிக் ககட்ைாலும் அனதப் பற்ைி நான்
உங்களுக்குத் வதளிவுபடுத்தாமல் இருக்கப்கபாவதில்
னலவயன்று (ககாபத்துைன்) கூைினார்கள். உைகன
நான் வலப்பக்கமும் இைப் பக்கமும் திரும்பிப் பார்க்கத்
தனலப்பட்ைகபாது அங்கிருந்த ஒவ்வவாரு வரும் தமது
ஆனையால் தனலனயத் சுற்ைிப் கபார்த்தியவாறு அழுது
வகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் கபசத்
வதைங்கினார். அம்மனிதர் (பிைருைன்) சண்னை சச்சரவு
வசய்யும் கபாது அவருனைய தந்னதயல்லாத மற்வைாரு
வாின் மகன் என அனைக்கப்பட்டு வந்தார். ஆககவ
அவர், அல்லாஹ்வின் நபிகய! என் தந்னத யார்? என்று
ககட்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், உன் தந்னத ஹுதாஃபா
என்று வசான்னார்கள். பிைகு உமர் (ரலி) அவர்கள் நாங்
கள் அல்லாஹ்னவ இனைவனாகவும், இஸ்லானம மார்க்
கமாகவும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கனள இனைத் தூதரா
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கவும் மனநினைவுைன் ஏற்றுக் வகாண்கைாம். குைப்பங்க
ளின் தீங்கிலிருந்து பாதுகாக்கும்படி அல்லாஹ்விைம்
ககாருகின்கைாம் என்று கூைினார்கள். அப்கபாது நபி
(ஸல்) அவர்கள், நன்னமயிலும் தீனமயிலும் இன்னைய
தினத்னதப் கபான்று எந்த நானளயும் ஒருகபாதும் நான்
கண்ைதில்னல. எனக்கு (இன்று) சுவர்க்கமும் நரகமும்
காட்ைப்பட்ைன. அவற்னை (மிஹ்ராபின்) இந்தச் சுவரு
க்கு அப்பால் நான் கண்கைன் என்று வசான்னார்கள்.

(அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) கத்தாதா (ரஹ்) அவர்
கள் கூறுகின்ைார்கள். இந்த நபிவமாைி, இனை நம்பிக்
னக வகாண்ைவர்ககள! சில விஷயங்கனளக் குைித்துக்
ககட்காதீர்கள். அனவ உங்களுக்கு வவளிப்படுத்தப்
பட்ைால் உங்களுக்கு மன வருத்தத்னத ஏற்படுத்தும்
எனும் (5-101 ஆவது) இனைவசனத்னத ஓதும் கபாது
நினனவு கூைப்படுவது வைக்கம்.
இகத சம்பவம் அபூ ஹுனரரா (ரலி) வாயிலக
தப்ஸீர் தபாீயீல் (9977) ஏற்க முடியுமான அைிவிப்பாளர்
வாினசயுைன் பின்வருமாறு இைம்வபற்றுள்ளது : நபி
(ஸல்) அவர்கள் ககாபங்வகாண்ை நினலயில் முகம்
சிவந்தவர்களாக வந்து மிம்பாில் உட்கார்ந்தார்கள். அப்
கபாது ஒருவர் எழுந்து "நான் எங்கிருப்கபன்?" என்று
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வினவினார். "நீர் நரகிலிருப்பீர்" என்று நபியவர்கள் பதி
லளித்தார்கள். மற்றுவமாருவர் "என்னுனைய தந்னத
யார்?" எனக் ககட்க "உம்முனைய தந்னத ஹுதாஃபா"
என்ைார்கள். அப்கபாது உமர் (ரலி) அவர்கள் எழுந்து,
"நாங்கள் அல்லாஹ்னவ இனைவனாகவும், இஸ்லானம
மார்க்கமாகவும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கனள இனைத்
தூதராகவும், அல்குர்ஆனன வைிகாட்டியாகவும் மன
நினைவுைன் ஏற்றுக் வகாண்கைாம், அல்லாஹ்வின்
தூதகர, நாங்கள் சமீபத்தில்தான் அைியானமயிலிருந்
தும், இனணனவப்பிலிருந்தும் மீண்டு வந்கதாம், எங்க
ளுனைய தந்னதமார் யார் என்பனத அல்லாஹ்கவ அைி
வான்" என்ைார்கள். பிைகு நபியவர்களின் ககாபம் தனிந்
தது. இவ்வசனம் இைங்கியது.
கதனவயற்ை ககள்விகனளத் தவிரந்து வகாள்வதன்
அவசியத்னத கமற்கண்ை அைிவிப்புக்கள் உணர்த்து
கின்ைன.
இதனன விைக் வகாடியது என்னவவனில், அனும
திக்கப்பட்டிருந்த ஒரு விையம் ஒருவர் அது பற்ைிக்
ககட்ைதன் வினளவாகத் தடுக்கப்பட்ைால் அதுகவ மிகக்
வகாடியவதன நபியவர்கள் கூைினார்கள். (புஹாாி 7289
முஸ்லிம் 2358).
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சம்பவம் நிகை முன் ககட்ைல் :

ஒரு சம்பவம் நிகை முன்னால் அது பற்ைிக் ககட்ப
னதக்கூை நபியவர்களும், கதாைர்களும் வவறுத்துள்ள
னர். எனினும் அவசியத் கதனவகள் பற்ைிக் ககட்பனத
நபியவர்கள்

தடுக்கவில்னல.

சில

நபித்கதாைர்கள்

கபாருக்குச் வசன்று பிராணிகனள அறுப்பதற்குக் கத்தி
கினைக்காவிட்ைால் கூைிய கம்பினால் அறுக்கலாமா?
என வினவினார்கள். (புஹாாி 2488, முஸ்லிம் 1968).
பிற்காலத்தில் வரும் தனலவர்கள் பற்ைிக் ககட்ைார்கள்.

ஹுனதஃபா (ரலி) எதிர்காலத்தில் இைம்வபறும் குைப்ப
நினலகள் பற்ைிக் ககட்ைார்கள். (புஹாாி 3606, முஸ்லிம்
1827, இப்னு மாோஃ 3779).
எனினும் நபியவர்கள் சில விையங்கள் நைக்க முன்
துருவித்துருவிக் ககட்பனத வவறுத்தார்கள். அவ்வாறு
நிகை முன் ஒன்னைப் பற்ைிக் ககட்டு அகத விையத்தால்
கசாதிக்கப்பட்ைவர்களும் உள்ளனர். உனவமிர் அல்
அஜ்லானீ (ரலி) அவர்கள், ஒரு மனிதர் தனது மனனவி
யுைன் அந்நிய ஒருவர் தகாத முனையில் உைவுவகாள்
வனதக் கண்ைால் என்ன வசய்ய கவண்டுவமன, அது
கபான்று நிகை முன் நபியிைத்தில் ஆஸிம் பின் அதீ அல்
அன்சாாி (ரலி) அவர்கள் மூலம் ககட்ைனுப்ப அக்ககள்
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வினய நபியவர்கள் வவறுத்ததாக ஸஹ்ல் பின் ஸஃத்
அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் வசய்தி முஸ்லி
மில் (1492) இைம்வபற்றுள்ளது. அகத கபான்று இந்நி

கழ்வு நைக்க முன் அது பற்ைி நபியிைம் ககட்டுச் வசன்ை
ஒரு நபித்கதாைர், அகத விபச்சாரத்தின் மூலம் தனது
மனனவியாகலகய கசதிக்கப்பட்ை வசய்தி இப்னு உமர்
(ரலி) வாயிலாக முஸ்லிமில் (1493) அைிவிக்கப் பட்டுள்
ளது.

எந்த விையம் நிகை முன் அது பற்ைி நபித்கதாைர்
ககட்ைாகரா அகத விையத்தின் மூலம் அகத நபித்கதா
ைர் கசாதிக்கப்பட்ைனத இங்கு நாம் அவதானிக்கலாம்.
நபித்கதாைர்களிலும், உமர் (ரலி), இப்னு உமர்
(ரலி), னஸத் பின் ஸாபித் (ரலி), உனபய் பின் கஃப் (ரலி)
கபான்கைார் தம்மிைம் யாராவது அதுவனர நிகைாத ஒரு

விையத்னதப் பற்ைிக் ககட்ைால் அவ்விையம் நைக்கும்
வனர விட்டுவிடுமாறு கூைிவிடுவார்கள். (முஸ்னத் அத்
தாாிமீ 123, 124, 126, 152, இப்னுஸஃதின் அத்தபகா

துல் குப்ரா 3/ 380, ஆேுர்ாீயின் அஃலாகுல் உலமா 1/
106, இப்னு பத்தாவின் அல்இபானதுல் குப்ரா 315,
இப்னு அப்தில் பர்ாின் ோமிஉ பயானில் இல்மி வஃபழ்
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லிஹ் 2/ 139- 142, இப்னு ஹோின் பத்ஹுல் பாாீ 13/
327).
நபி (ஸல்) அவர்களிைம் எதிர்காலத்தில் நிகைவிருக்

கின்ைனதப் பற்ைிக் ககட்பதும், ஏனனகயாாிைம் அவ்
வாறு ககட்பதும் ஒன்ைல்ல என்பனதயும் புாிந்து வகாள்
ளகவண்டும். நபியிைம் ககட்ைால் வஹீ மூலம் பதில்
வசால்வார்கள்.

ஏனனகயார்

சம்பவம்

நைந்த

பின்

ஆராய்ந்து தீர்ப்புச் வசால்வனதத் தான் விரும்பியுள்
ளார்கள். மாைாக, இவ்வாறு இவ்வாவைல்லாம் நைந்
தால் என யூகித்து, அனுமானித்து, கிரகித்து ஏற்கனகவ
அதற்கான தீர்வு காண்பனத நபித்கதாைர்கள் விரும்ப
வில்னல என்பனத கமற்கண்ை அைிவிப்புக்கள் மூலம்
புாியலாம்.
ககள்வியின் வனககள் :

உலமாக்களிைம் ககட்கப்படும் ககள்விகள் இருவ
னகப்படுகின்ைன.

உண்னமயிகலகய

சத்தியத்னத

விளங்கி, வதளினவப் வபறும் கநாக்கில் ககட்கப்படும்
ககள்விகள். மற்ைது, உலமாக்களுைன் விவாதிக்கும்
கநாக்கில், அல்லது அவர்களது கருத்துக்கனளப் பாீட்சி
த்துப் பார்க்கும் கநாக்கில் ககட்கப்படும் ககள்விகள்.
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சத்தியத்னதத் வதாிந்து வகாள்ளும் கநாக்கில் ககட்
கப்படும் ககள்விகள் அளவுைன் இருக்கும்பட்சத்தில் வர
கவற்கத்தக்கது. ஆனால் பதினலத் வதாிந்து வகாண்டு
ஆலிம்கனளத் துருவி ஆராயும் கநாக்கில் ககட்கபார்
மார்க்க

அடிப்பனையில்

எச்சாிக்னகக்குாியவர்கள்.

அவர்கள் அல்லாஹ்னவ அஞ்சிக் வகாள்வது அவசியம்.
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் : "உலமாக்களுைன்

விவாதிக்ககவா, அைிவீனர்கனள மட்ைந் தட்ைகவா, மக்
கனளத் தம்பக்கம் திருப்பகவா கல்வி கற்பவர் நரகிலிப்
பார்". இச்வசய்தி இப்னு உமர் (ரலி) (இப்னு மாோஃ
253), அபூ ஹுனரரா (ரலி) (இப்னு மாோஃ 260), கஃப்
பின் மாலிக் (ரலி) (திர்மிதீ 2654), ோபிர் (ரலி) (இப்னு
மாோஃ 254), அனஸ் (ரலி) (அல் அஹாதீஸுல் முஃக்
தாரா 2480, 2481) கபான்ை பல நபித்கதாைர்கள் வாயி
லாக அைிவிக்கப் பட்டுள்ளது. அனனத்து அைிவிப்பாளர்
வாினசகளின் மூலம் ஹஸன் என்ை தரத்திற்கு உயர்
கின்ைது.
சுருக்கமாகக் கூறுவதாயின் எமக்கு ஏற்படும் சந்கத
கத்திற்கான வதளிவுகனள நிகைாதவற்றுைன் அனுமா
னிக்காமல், அளவு கைந்து துருவாமல் சாதாரணமாகக்
ககட்பதில் தவகைதுமில்னல. இன்னும் வசால்லப்கபா
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னால் அவ்வாறு ககட்டுத் வதளிவு வபறுவது அவசியமா
கும். ஆனால் எச்சாிக்னக யாருக்வகனில் : அளவுக்கதிக
மாகக் ககள்வி ககட்கபார், நிகைாதவற்னை அனுமானித்

துக் ககட்கபார், உலமாக்கனளத் தாழ்த்த அல்லது பாி
கசாதிக்கக் ககட்கபார் ஆகிகயாருக்கக.
அல்லாஹ் எமக்கு சத்தியத்னதத் வதளிவுபடுத்தி
அதில் நினலத்திருக்கச் வசய்வானாக.
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