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அறிமுகம்

அடைத்துப் புகழும் எமககாை யேரவழிட�க காட்டி, அதில ெ�ணிப்ெதறகாை அருடளப் புரிநத 
அல்ாஹ் ஒருவனுகயக உரித்தாைது. மககடள வழியகடு எனும் இருளிலிருநது, யேரவழி எனும் 

ஒளி நிட்றநத வாழ்வுககு அடைத்துச் பெலவதறகாய் அவைால அனுப்ெப்ெட்ை தூதர முஹம்மத்  அவரகளுககு 
அல்ாஹ்வின் ொநதியும், ெமாதாைமும் என்ப்றன்றும் உணைாவதாக.

யேரவழி என்ெது அகி்ஙகளின் இரட்ெகைாை அல்ாஹ் ஒருவனிைமிருநது கிடைககும் யொது அதன் 
தரயம மகத்தாைது. தான் வழிகாட்டி� பிரகாரம் �ார பெ�றெடுகி்றாயரா அவரின் பெ�றொடுகடள மாத்திரயம 
அல்ாஹ் அஙகீகரிககி்றான். அநயேரவழிய� அல்ாஹ்வுககு கீழ்ெடிதல எனும் அரதத்டதக பகாணை 
இஸ்ாம் ஆகும். ‘எஙகடள யேராை வழியில பெலுத்துவா�ாக’ எை ோளாநதம் பதாழுடகயின் ஒவபவாரு 
ரகஅத்திலும் தன்னிைம் யவணடுமாறு அல்ாஹ் தன் அடி�ாரகளுககு கட்ைடளயிட்டிருப்ெதும் இஸ்ாம் 
மாரககம் யேராை வழிட�க காட்டுகி்றது என்ெடத எடுத்துககாட்டுகி்றது.

இவவாறு வைஙகப்ெட்ை யேராை வழியில அல்ாஹ் கூறி�வாறு பெ�றெைாமல தமது பொநத 
விருப்ெஙகளின் அடிப்ெடையில பெ�றெடும் யொது யேரவழிட�ப் பின்ெறறும் முஸலிம்களுககுள் ொரி� 
பிளவுகள் யதாற்றம் பெறுகின்்றை. இடவ அறி�ாடமயின் பவளிப்ொைாகும். இவவா்றாை பிரிவுகள் 
முஸலிம்களுககு மத்தியில ஏறெடும் எை ேபி  அவரகள் ஏறகையவ குறிப்பிட்டுள்ளாரகள்.  ேபி�வரகள் 
கூறிைாரகள் ‘யூதரகள் 71 கூட்ைஙகளாகப் பிரிநதைர, கிறிஸதவரகள் 72 கூட்ைஙகளாகப் பிரிநதைர, எைது ெமூகம் 
73 கூட்ைஙகளாகப் பிரியும், அதில அடைத்தும் ேரகில நுடையும், ஒன்ட்றத் தவிர’ எை கூறிைாரகள், அநத ஒரு 
கூட்ைம் �ாபரை விைவப்ெட்ை யொது, ‘ோனும் எைது யதாைரகளும் இன்ட்ற� திைம் இருப்ெடதப் யொன்று 
இருப்ெவரகள் – (ஜமாஆ)’ என்்றாரகள். (நூல: இப்னு மாஜா 3,982).

இவவா்றாை கருத்துயவறுொடுகள் முஸலிம்களுககு மத்தியில காணப்ெட்ைாலும் உணடம எது என்ெடத 
கணைறிவதில முஹம்மத்  அவரகளும், அவரகளின் யதாைரகளும் ெ�ணித்த ொடதட�த் யதரநபதடுப்ெதில 
அடைத்து முஸலிம்களும் ஆரவமாக இருப்ெது கட்ைா�க கைடம�ாகும். இதுயவ அறிவுொரநத 
ேைவடிகடக�ாக கருதப்ெடுகி்றது. ஒவபவாரு முஸலிமும் தைககாை முன்மாதிரி�ாக ேபி�வரகடளய� 
யதநபதடுகக யவணடும். 

இன்று உஙகள் டககளில தவழும் இப் புத்தகம் ஒரு சுருககமாை புத்தகம் ஆகும். இதில ஆசிரி�ர முஹம்மத் 
 அவரகளும், அவரகளின் யதாைரகளும் மாரககத்தில அத்தி�ாவசி�மாகப் பின்ெறறி வநத ேம்பிகடக ொரநத 
விை�ஙகடளப் ெறறி சுருககமாகவும், பதளிவாகவும் முன்டவகக மு�றசித்திருககி்றார. இதில இஸ்ாமி� 
இட்றேம்பிகடகககு முரணாை மாறுெட்ை ேம்பிகடககள் ெறறியும் அைகாக விெரித்திருககி்றார. இடத 
வாசிப்ெதன் மூ்ம் நீஙகள் ெரி�ாை ெகுதி எது என்ெடத பதளிவாகப் புரிநதுபகாள்வீரகள். 

எையவ இப்புத்தகம் பவளிவருவதறகு அரும்ொடுெட்ை நூ்ாசிரி�ருககும், இப்புத்தகத்டத ெ் 
பமாழிகளுககு பமாழிபெ�ரத்த பமாழிபெ�ரப்ொளரகள், புத்தகத்டத அைகாக வடிவடமத்தவரகள், இதன் 
பவளியீட்ைாளரகள் உட்ெை அடைவருககும் அல்ாஹ்வின் அருளும், ொரி� பவகுமதிகளும் கிடைகக 
யவணடுபமை அல்ாஹ்விைம் பிராரத்திககிய்றாம். யமலும் இப்புத்தகத்டத �ாபரல்ாம் வாசித்து, 
ெ�ைடைகின்்றையரா அவரகளுககும் அல்ாஹ்வின் அருளும், யேரவழிெறறி� அறிவும் கிடைகக யவணடும். 
அடைத்துப் புகழும் அல்ாஹ் ஒருவனுகயக.

                                                                                                                            உசூல் டமயம்
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முன்னுடர

புகைடைத்தும் அல்ாஹ் ஒருவனுகயக. அவடைப் புகழ்நது, அவனிையம 
உதவி யதடி, அவனிையம ொவமன்னிப்பும் யகாருகின்ய்றாம். எம் உள்ளத்தாலும், 
பெ�றொடுகளாலும் ஏறெடும் யமாெமாைடவகடள விட்டும் அவனிையம 
ொதுகாவல யதடுகின்ய்றாம். அல்ாஹ் �ாருககு யேரவழி காட்டுகி்றாயைா 
அவடர �ாராலும் வழிபகடுத்திை முடி�ாது. �ாடர வழியகட்டில விடுகி்றாயைா 
அவடர யேரவழியில பெலுத்திைவும் முடி�ாது.

அல்ாஹ்டவத் தவிர யவறு இட்றவன் இலட்ப�ன்றும், அவன் தனித்தவன், 
அவனுககு இடண�ாக �ாரும் இலட்ப�ைவும் ோன் ொட்சி கூறுகிய்றன். 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : அவன்தான் எழுத்தறிவில்ா மககளிைம் அவனுடை� 
வெைஙகடள ஓதிககாட்டி, அவரகடளப் ெரிசுத்தமாககி, அவரகளுககு 
யவதத்டதயும், ஞாைத்டதயும் கறபிககும் ெடி�ாை தூதடர அவரகளிலிருநயத 
அனுப்பி டவத்தான்; அவரகயளா, அதறகு முன்ைர ெகிரஙகமாை வழியகட்டிய்ய� 
இருநதைர. (அலகுரஆன் 62: 02)

அவவாய்ற தைது தூதுத்துவத்தின் மூ்ம் அல்ாஹ்வால மககளுககாை 
அருட்பகாடை�ாக அனுப்ெப்ெட்ை முஹம்மத்  அவரகள் அவனின் அடி�ானும், 
தூதருமாவாரகள் எைவும் ொட்சி கூறுகிய்றன். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக 
அல்ாஹ் முுஃமின்களுககு அருள் புரிநதிருககின்்றான்; அவன் அவரகளுககு 
அவரகளிலிருநயத ஒரு ரஸூட்(தூதடர) அனுப்பி டவத்தான்; அவர அவனுடை� 
வெைஙகடள அவரகளுககு ஓதிக காணபிககி்றார; இன்னும் அவரகடளப் 
(ொவத்டதவிட்டும்) ெரிசுத்தமாககுகி்றார; யமலும் அவரகளுககு யவதத்டதயும் 
ஞாைத்டதயும் கறறுக பகாடுககின்்றார - அவரகயளா நிச்ெ�மாக இதறகு முன் 
ெகிரஙகமாை வழி யகட்டிய்ய� இருநதைர”. (அலகுரஆன் 03:164)

மககடள யேரவழிப்ெடுத்தவும், இருளிலிருநது பவளிச்ெத்தின் ொல அவரகடள 
திடெதிருப்பிைவும், வழியகட்டிலிருநது யேராை வழியின் ெககம் அவரகடள 
மீட்டிைவுயம முஹம்மத்  அவரகடள ஹுதா, தீனுல ஹக எனும் இரு 
விை�ஙகடளக பகாடுத்து அல்ாஹ் அனுப்பிைான். ஹுதா (யேரவழி) என்ெது 
ெ�னுள்ள கலவிட�யும், தீனுல ஹக (�தாரத்தமாை மாரககம்) என்ெது ேல் 
பெ�றொடுகடளயும் குறித்து நிறகி்றது. மை அடமதிககும், உள்ளத்தின் 
ஊெ்ாட்ைஙகடள இல்ாமல பெய்வதறகும் பெரும் உதவி�ாக இருககும் 
இவவிரணடுயம சி்றநத வாழ்வின் இரு அளவுயகாலகளாக இருககின்்றை.

மககளுககுத் யதடவ�ாை ேம்பிகடகொர அம்ெஙகள், வணகக வழிொடுகள், 
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அன்்றாை பகாடுககல வாஙகலகள், ேறெணபுகள் யொன்்ற அடைத்டதயும் 
அலகுரஆன் தன்ைகத்யத பொதிநதுள்ளது. இதில இைம்பெறறுள்ள சுருககமாை 
விை�ஙகடள மிகவும் பதளிவாகவும், துள்ளி�மாகவும் ேபி�வரகளின் ஸுன்ைா 
எமககு வைஙகுகி்றது. ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், அறிநதுபகாள்ளுஙகள் ோன் 
அலகுரஆடையும் அயத யொல ஒன்ட்றயும் பெறறுகபகாணடுள்யளன்.1 

இஸ்ாமி� ேம்பிகடக ொர அம்ெஙகயள (அலஅகீதா அல இஸ்ாமிய்�ா) 
இம்மாரககத்தின் அடிப்ெடைத் தூணகளாக இருககின்்றை. இவறறுகபகை தனிச் 
சி்றப்ெம்ெஙகளும் இருககின்்றை. அடவை வைருமலாறு:

1. வணககத்தில அல்ாஹ்டவ மாத்திரமும், பின்ெறறுவதில ேபி  அவரகடள 
மாத்திரமும் ஒருடமப்ெடுத்திை யவணடும் எை வலியுறுத்துகி்றது.

2. இடவ இட்றவனிைமிருநது வநத பெய்தி என்ெதால அலகுரஆன், ஸுன்ைாவிறகு 
அப்ொறெட்ை மனித டகயூைலகளும், சு� கருத்துககளும், ஒப்புவடமயும் இல்ாத, 
வஹிய�ாடு மாத்திரம் நிறுத்தப்ெட்ை பெய்தி�ாக இருககின்்றை.

3. டைத்தானின் தீணடுதலில சிககாத மனிதனின் இ�லபு நிட்ககு ஒத்துப்யொகும் 
வடகயில இடவ அடமநதுள்ளை.

4.   மயைா இச்டெகளும், ெநயதகஙகளும் அற்ற சீராை அறிவுைன் இடவ 
ஒத்துப்யொகின்்றை.

5. இப் பிரெஞெம், அதிலுள்ள ெடைப்புககள், மனித வாழ்வு யொன்்ற ெக் துட்றகடளயும் 
நுணுககமாகத் பதளிவுெடுத்தும் பூரணத்துவத்டத இடவ பகாணடுள்ளை.

6. அலகுரஆனிலும், ஸுன்ைாவிலும் டக�ாளப்ெட்டுள்ள பொறகள் எவவித 
முரணொடுளும், ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இன்றி ஒன்று இன்பைான்ட்ற உணடமப்ெடுத்தும் 
வடகயி்ாை ஓர ஒறறுடம இவறறில காணப்ெடுகி்றது.

7. இதன் அடைத்துக கூறறுககளிலும் எவவித கூடுதல, குட்றவுகளும் அற்ற ஓர 
ேடுநிட்ட� எப்யொதும் யெணி வருகி்றது.

இவவா்றாை சி்றப்ெம்ெஙகள் மூ்ம் எமககு ெ் ெ�ன்கள் கிடைககின்்றை. அடவ 
வருமாறு:

1. ெடைப்பிைஙகளுககு அடிடமப்ெைாமல ெடைத்தவனின் அடிடம என்ெடத 
உறுதிப்ெடுத்தல.

2. நூதைஙகடளயும், அதடைப் பின்ெறறுெவரகடளயும் தவிரத்து அல்ாஹ்வின் 
தூதரது வழிமுட்றகடளப் பின்ெறறுவடத உறுதிப்ெடுத்தல.

3. அடைத்டதயும் ெடைத்து, தைது கட்டுப்ொட்டில டவத்துள்ள அல்ாஹ்வுைைாை 

1.அறிவிப்ெவர : மிகதாம் இப்னு முஃதீ கரிப் . நூல: அபூதாவுத் (4604).
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உணடம�ாை பதாைரபு ஏறெடும் யொது மை அடமதியும், நிம்மதியும் 
கிடைககப்பெ்றல.

4. ெகுத்தறிடவப் ெ�ன்ெடுத்தி, அதன் மூ்ம் மூைேம்பிகடககள், முரணொடுகள் 
யொன்்றவறட்ற விட்டும் ஒதுஙகியிருத்தல.

5. உள, உைல யதடவகடளப் பூரத்தி பெய்து, தான் பகாணடுள்ள ேம்பிகடகயிலும், 
தான் பெல் யவணடி� யேராை ொடதயிலும் சீராக பெல்ல.

இன்று வடர இஸ்ாமி� அறிஞரகள் ேம்பிகடக ொர அம்ெஙகளில அதிக 
கவைத்டத பெலுத்துகின்்றைர. அவறட்றக கறெதிலும், அடவ ெம்ெநதப்ெட்ை 
புத்தகஙகடள எழுதுவதிலும், முன்ைர எழுதப்ெட்ை நூலகளுககு விளககஙகடள 
வைஙகுவதிலும், பகாள்டகயிைால வழிபகட்டுப் யொை பிரிவிைருைன் 
விவாதஙகள் யமறபகாள்வதிலும், அவரகளுககாை தகக ெதிலகடள வைஙகுவதிலும் 
தமது அரப்ெணிப்புைைாை யெடவட� முன்பைடுத்து வருகின்்றைர.

அவவாய்ற ோனும் ஆறு இஸ்ாமி� ேம்பிகடக ொர அம்ெஙகடளயும் ஜிப்ரீல  
 அவரகளின் ஹதீஸுககடமவாக ஒழுஙகுெடுத்தி, அலகுரஆன், 
ஸுன்ைாவிலிருநது மாத்திரம் இதறகாை தகவலகடளத் திரட்டி எழுத 
விடளநதுள்யளன். ஒவபவாரு தகவலகளுககுக கீைாலும் அவறறில 
ெ�ன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள அ்றபு பொறகளுககாை விளககமும், வழிதவறிச் பென்்ற 
குழுககளின் விெரமும், அவரகளுககாை தகக ெதிலகடளயும் ெதிவிட்டுள்யளன்.

இதறகடமவாக இப் புத்தகத்டத மிகவும் சுருககாமலும், அதிக விளககம் 
பகாடுத்து நீளமாககாமலும் மககள் புரிநதுபகாள்ளும் விதத்தில ஸ்புகளின் 
பகாள்டகட� ேடுத்தரமாகவும் இ்கு வடிவிலும் எழுதியுள்யளன். இதறகு “இ்கு 
ேடையில இஸ்ாமி� பகாள்டக” என்்ற பெ�டரயும் சூட்டியுள்யளன்.

உளத்தூய்டமய�ாடு ஆரம்பித்த எைது இச்சிறி� மு�றசிட� அல்ாஹ் 
பொருநதிகபகாள்வாைாக. இதன் மூ்ம் மககளுககு அதிக ெ�டை வைஙகுவாைாக.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
எழுதியவைர
கலலாநிதி அஹம்த இபனு அபதுர ரஹமலான் அல்கலாழி
அகீதலாப பிரிவு
ஷரீஆ மற்றும் இஸலலாமிய கற்டககள கலலாபீைம்
அல்கஸீம் பல்கடலக்கழகம்
E-mail: al-aqidah@al-aqidah.com
E-mail: qadisa@yahoo.com
PO. Box 246, Post no: 51911, Unaizaah





15

இலகு நடையில் இஸலலாமியக்
ககலாளடக

இஸ்மி� ேம்பிகடக ொர விை�ஙகளின் தட்�ா� அம்ெஙகள் அல்ாஹ்டவயும், 
அவைது ம்ககுமாரகள், யவதஙகள், ேபிமாரகள், ரஸூலமாரகள், இறுதி ோள், விதி முதலி� 
அடைத்டதயும் ேம்பிகடக பகாள்வதாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ஆைால புணணி�ம் என்ெது அல்ாஹ்வின் மீதும், இறுதி(த் 
தீரப்பு) ோளின் மீதும், ம்ககுகளின் மீதும், யவதத்தின் மீதும், ேபிமாரகள் மீதும் ேம்பிகடக 
பகாள்ளுதல... (இடவய� புணணி�மாகும்)” (அலகுரஆன் 02:177).

யமலும், “(இட்ற) தூதர, தம் இட்றவனிைமிருநது தமககு அருளப்பெற்றடத ேம்புகி்றார; 
(அவவாய்ற) முுஃமின்களும் (ேம்புகின்்றைர; இவரகள்) �ாவரும் அல்ாஹ்டவயும், 
அவனுடை� ம்ககுகடளயும், அவனுடை� யவதஙகடளயும், அவனுடை� தூதரகடளயும் 
ேம்புகி்றாரகள்” (அலகுரஆன் 02:285).

யமலும், “முுஃமின்கயள! நீஙகள் அல்ாஹ்வின் மீதும், அவனுடை� தூதர மீதும், அவன் 
தூதர மீது அவன் இ்றககி� (இவ) யவதத்தின் மீதும், இதறகு முன்ைர இ்றககி� யவதஙகளின் 
மீதும் ஈமான் பகாள்ளுஙகள்; எவர அல்ாஹ்டவயும், அவனுடை� ம்ககுகடளயும், 
அவனுடை� யவதஙகடளயும், அவனுடை� தூதரகடளயும், இறுதி ோடளயும் (ேம்ொமல) 
நிராகரிககி்றாயரா அவர வழியகட்டில பவகு தூரம் பென்றுவிட்ைார.” (அலகுரஆன் 04:136).

யமலும், “ோம் ஒவபவாரு பொருடளயும் நிச்ெ�மாக (குறிப்ொை) அளவின்ெடிய� 
ெடைத்திருககின்ய்றாம்.” (அலகுரஆன் 54:49).

ேம்பிகடக ொர அம்ெஙகள் (ஈமான்) ெறறி ஜிப்ரீல  அவரகள் ேபி  அவரகளிைம் 
யகட்ையொது, “நீர அல்ாஹ்டவ ேம்புவதும், ம்ககுமாரகள், யவதஙகள், தூதுவரகள், 
மறுடம ோள் முதலி�வறட்ற ேம்புவதும், ேன்டமய�ா, தீடமய�ா அது அல்ாஹ்வின் 
விதிப்ெடிய� ேடைபெறும் எை ேம்புவதுமாகும்”1  எைக கூறிைாரகள்.

1. அறிவிப்ெவர: உமர . நூல: முஸலிம் 08.





17

அல்லலாஹடவை
நம்பிக்டகககலாள்ளல்

அல்ாஹ் இருககி்றான் என்ெடத உறுதி�ாகயவ ேம்ெ யவணடும். அவன் 
அடைத்திைதும் இரட்ெகன், வணஙகப்ெடுவதறகுத் தகுதி�ாைவன் அவன் 
மாத்திரயம, பூரணத்துவம் மிகக ெணபுகளால வரணிககப்ெடுெவன். குட்றகள் உள்ள 
ெணபுகடள விட்டும் ெரிசுத்தமாைவன்.

அல்ாஹ்டவ ேம்பிகடக பகாள்வதாைது பின்வரும் ோன்கு விை�ஙகடள 
உள்ளைககுகின்்றது.

அல்லலாஹவின் இருபடப நம்பிக்டகககலாள்ளல்
அல்ாஹ்வின் இருப்பு என்ெது �தாரத்தமாையத. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “இது 

(ஏபைனில) நிச்ெ�மாக அல்ாஹ்தான் �தாரத்தமாை (இட்றவன்); மறறும் 
அவடை�ன்றி (யவறு) எடத அவரகள் பிராரத்திககி்றாரகயளா - அது பொய்�ாகும்; 
இன்னும்: நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் - அவயை உ�ரநதவன், மிகவும் பெரி�வன்.” 
(அலகுரஆன் 22:62).

அல்ாஹ்வின் இருப்பில ெநயதகம் பகாள்வது மறுககப்ெையவணடி� 
விை�மாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அதறகு, (இட்றவன் அனுப்பி� 
அவரகளுடை� தூதரகள் “வாைஙகடளயும் பூமிட�யும் ெடைத்த அல்ாஹ்டவப் 
ெறறி�ா (உஙகளுககு) ெநயதகம்? அவன்; உஙகளுடை� ொவஙகடள மன்னிப்ெதறகாக 
உஙகடள அடைககின்்றான், (அத்துைன்) ஒரு குறிப்பிட்ை தவடணவடர உஙகளுககு 
(உ்கில) அவகாெம் அளிககின்்றான்” என்று கூறிைாரகள்;” (அலகுரஆன் 14:10).

அல்ாஹ்வின் இருப்டெ மறுப்ெவர இட்றநிராகரிப்ொளராகவும், 
பெருடமககாரராகவும், தைககுத் தாயை அநி�ா�ம் பெய்துபகாணைவராகவுயம 
இருப்ொர. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(அதறகு) மூஸா “வாைஙகடளயும் பூமிட�யும் 
ெடைத்த இட்றவடைத் தவிர (யவறு �ாரும்) இவறட்றத் பதளிவாை ொன்றுகளாக 
அனுப்ெவிலட் என்ெடத நிச்ெ�மாக நீ அறிவாய்; ுஃபிரஅவயை! நிச்ெ�மாக நீ 
அழிககப்ெை இருககி்றாய் என்று (உன்டைப் ெறறி) ோன் எணணுகின்ய்றன்” என்று 
கூறிைார.” (அலகுரஆன் 17:102).

யமலும், “அதறகு ுஃபிரஅவன்: “அகி்த்தாருககு இட்றவன் �ார?” என்று 
யகட்ைான். அதறகு (மூஸா) “நீஙகள் உறுதி பகாணைவரகளாக இருப்பின், 
வாைஙகளுககும், பூமிககும் இவவிரணடுககுமிடைய� உள்ளவறறுககும் இட்றவயை 
(அகி்த்தாரின் இட்றவன் ஆவான்)” என்று கூறிைார. தன்டை சுறறியிருநதவரகடள 
யோககி: “நீஙகள் (இவர பொலவடதச்) பெவிமடுககிறீரகள் அல்வா?” என்று 
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(ுஃபிரஅவன்) யகட்ைான். (அப்பொழுது மூஸா) “உஙகளுககும் இட்றவன்; உஙகள் 
முன்ைவரகளாை மூதாடத�ருககும் (அவயை) இட்றவன் ஆவான்” எைக கூறிைார. 
(அதறகு ுஃபிரஅவன்:) “நிச்ெ�மாக உஙகளிைம் அனுப்ெப்ெட்டிருககி்றாயர 
உஙகளுடை� தூதர (அவர) ஒரு டெத்தி�க காரயர ஆவார” எைக கூறிைான். (அதறகு 
மூஸா) “நீஙகள் உணரநது பகாள்ெவரகளாக இருப்பீரகளாயின், அவயை கிைககிறகும், 
யமறகிறகும், இன்னும் இவவிரணடிறகுமிடைய� இருப்ெவறறிறகும் இட்றவன் 
ஆவான்” எைக கூறிைார. (அதறகு ுஃபிரஅவன்:) “நீர என்டை அன்றி யவறு ோ�டை 
ஏறெடுத்திக பகாள்வீராயின் நிச்ெ�மாக உம்டமச் சிட்றப்ெட்யைாரில ஒருவராக ோன் 
ஆககிவிடுயவன்” எைக கூறிைான்.” (அலகுரஆன் 26:23-29).

அல்ாஹ்வின் இருப்டெ பின்வரும் விை�ஙகளும் எமககு உணரத்துகின்்றை. 
அடவ வருமாறு:

1. இயல்பு.
தைது எதிரகா் இருப்டெ ெறறி முன்கூட்டி அறியும் ெகதியின்றி  இ�லபு 

நிட்யிய் மனிதன் ெடைககப்ெட்டுள்ளான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ஆகயவ, நீர உம்முகத்டத தூ� (இஸ்ாமி�) மாரககத்தின் 
ெககயம முறறிலும் திருப்பி நிட்நிறுத்துவீராக! எ(நத மாரககத்)தில அல்ாஹ் 
மனிதரகடளப் ெடைத்தாயைா அதுயவ அவனுடை� (நிட்�ாை) இ�றடக 
மாரககமாகும்; அல்ாஹ்வின் ெடைத்தலில மாற்றம் இலட்; அதுயவ நிட்�ாை 
மாரககமாகும். ஆைால மனிதரில பெரும்ொய்ார (இடத) அறி�மாட்ைாரகள்.” 
(அலகுரஆன் 30:30).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “எல்ாக குைநடதகளுயம (ெத்தி�த்டத ஏறகும்) 
இ�லபிய்ய� பி்றககின்்றை. பெறய்றாரகள் தாம் குைநடதகடள (இ�றடக�ாை 
மாரககத்டத விட்டுத் திருப்பி) யூதரகளாகயவா கிறித்தவரகளாகயவா பேருப்பு 
வணஙகிகளாகயவா ஆககி விடுகின்்றைர”, முஸலிம் நூலின் ஓர அறிவிப்பில, 
“எல்ாக குைநடதகளும் இ�றடக மாரககத்திய் பி்றககின்்றை” எை 
இைம்பெறறுள்ளது. யவப்றாரு அறிவிப்பில, “இநத (இ�றடக) மாரககத்திலதான் 
பி்றககின்்றை; அடதப் ெறறி (அதாவது தைது நிட்ட�ப் ெறறி) அதன் ோவு 
பதளிவுெடுத்தும்வடர” எை இைம்பெறறுள்ளது. இன்பைாரு அறிவிப்பில, 
“பி்றககின்்ற எநதக குைநடதயும் இநத இ�றடகயி(ன் மாரககத்தி)லதான் 
பி்றககின்்றை; அதன் ோவு அடதப் ெறறி யெசும்வடர” எைக காணப்ெடுகி்றது.1 

அடைத்துப் ெடைப்பிைஙகளும் அவரகளின் இ�லபு நிட்ச் சிநதடையில 
மாற்றம் ஏறெடும் வடர அல்ாஹ்வின் இருப்டெ உறுதி பெய்யும் வணணம் தமது 
உள்ளத்தில அவடை ேம்பிகடக பகாணடுள்ளை. அல்ாஹ் ஹதீஸுல குத்ஸியில 
பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான் : “ோன் என் அடி�ாரகடள இ�லொை மாரககத்திய் 

1. அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா . நூல: புஹாரி 1358. முஸலிம் 2658.
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ெடைத்துள்யளன். டைத்தான் அவரகளிைம் பென்று, அவரகளின் இம் மாரககத்டத 
விட்டும் அவரகடள திடெ திருப்பிவிட்ைான்” 1

இவ இ�லபு நிட் ெநயதகஙகளாலும், யமாகஙகளாலும் மாசுெடுகின்்றது, 
எனினும் கஷைஙகள், துன்ெஙகள் யொன்்றை ஏறெடும் யவடளயில அடைத்துத் 
தடைகடளயும் உடைத்பதறிநது விட்டு இ�லபு நிட்கயக அது திரும்புகின்்றது. 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “யமலும் அவரகள் மரகக்ஙகளில ஏறிகபகாணைால, 
அநதரஙக சுத்தியுைன் ென்மாரககத்தில வழிப்ெட்ைவரகளாக அல்ாஹ்டவப் 
பிராரத்திககின்்றைர; ஆைால, அவன் அவரகடள (ெத்திரமாகக) கடரககு பகாணடு 
வநது விட்ைால, அவரகள் (அவனுகயக) இடணடவககின்்றைர.” (அலகுரஆன் 29:65).

2. கதளிவைலான பு்ததிக்கூரடம.
இப் புத்திககூரடம�ைது ெநயதகஙகள், யமாகஙகள் யொன்்றவறறுககு 

அப்ொறெட்ைது. இதன் மூ்ம் ெடைப்பிைஙகளுககு கட்ைா�ம் ஓர ெடைப்ொளன் 
இருகக யவணடும் என்ெடத அறி� முடியும். ஏபைனில எநத ஒன்றும் ெடைப்ொளன் 
இன்றி திடீபரை யதாற்றம் பெறுவதிலட். அவவாறு யதாற்றம் பெ்றவும் முடி�ாது. 
இல்ாமல இருககும் ஒன்று இருககும் ஒன்ட்ற உருவாககிை முடி�ாது. எையவ 
ெடைப்ொளன் என்ெவன் நிச்ெ�ம் இருநயத ஆக யவணடும். அவன் தான் அல்ாஹ்.

ஜுடெர இப்னு முத்யிம்  ெத்ருப் யொரக டகதிகளின் (பிடணத் பதாடக மறறும் 
விடுதட்) விை�மாக ேபி  அவரகளிைம் வநத யொது, அவரகள் முஃகரிப் 
பதாழுடகயில ‘அத்தூர’ எனும் (52 வது) அத்தி�ா�த்டத ஓதகயகட்ைார. 
‘(ெடைப்ொளன்) �ாருமின்றி தாமாகயவ இவரகள் பி்றநதுவிட்ைாரகளா? அல்து 
இவரகள் தஙகளுககுத் தாஙகயள ெடைப்ொளரகளாய் இருககி்றாரகளா? அல்து 
வாைஙகடளயும் பூமிட�யும் இவரகள் ெடைத்துள்ளாரகளா? இலட்; (உணடம 
என்ைபவனில,) இவரகள் உறுதி�ாை ேம்பிகடக பகாள்வதிலட். உஙகளுடை� 
இட்றவனின் கருவூ்ஙகள் இவரகளிைம் உள்ளைவா? அல்து (அவறறின் மீது) 
இவரகள் தாம் ஆதிககம் பெலுத்துெவரகளா?’ எனும் இநத (திருககுரஆன் 52:35-
37ஆகி�) வெைஙகடள ேபி அவரகள் ஓதி�யொது, என் இத�ம் ெ்றநதுவிடுமளவுககுப் 
யொய்விட்ைது எைவும் குறிப்பிட்ைார.2  இச்ெம்ெவம் அவரது உள்ளத்தில முதன் 
முத்ாக இட்ற ேம்பிகடக ஏறெை காரணமாக அடமநதது.

பதளிவாை புத்திககூரடமட� ஜாஹிலிய்�ாக கா் பிரச்ொரகராை கஸ இப்னு 
ஸாஇதா அலஅ�ாதி என்ெவர தைது உடரயில பின்வருமாறு பிரதிெலிககி்றார. 
“குதிடரயின் ம்ம் குதிடர இருப்ெடத உறுதிப்ெடுத்தி்றது. பூமியில உள்ள காலதைம் 
ஒருவர ேைநதுபென்றுள்ளார என்ெடத உறுதிப்ெடுத்துகி்றது. உ�ரநத வாைமும், 
விரிநத பூமியும் அதடை கட்ைடமத்த தி்றடம�ாை ஒருவன் இருப்ெடத 
உறுதிப்ெடுத்தவிலட்�ா?”.

1. அறிவிப்ெவர: இ�ாழ் இப்னு ஹிமார அலமுஜாஷிஈ , நூல: முஸலிம் 2865.
2.அறிவிப்ெவர: முஹம்மத் இப்னு ஜுடெர , நூல: புஹாரி 3050, 4023, 4854.
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3. புலன்கள.
அல்ாஹ்வின் இருப்டெ எமது ஐம்பு்ன்கள் ஊைாகவும் அறிநதிை முடியும். 

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்:

 “நிச்ெ�மாக (இவயவதம்) உணடம�ாைது தான் என்று அவரகளுககுத் 
பதளிவாகும் பொருட்டு ேம்முடை� அத்தாட்சிகடள (உ்கத்தின்) ெ் 
யகாணஙகளிலும், அவரகளுககுள்யளயும் சீககிரயம ோம் அவரகளுககுக 
காணபிப்யொம்” (அலகுரஆன் 41:53). இவவா்றாை அல்ாஹ்வின் அத்தாட்சிகடள 
ேபிமாரகள் நிகழ்த்திககாட்டி� அறபுதஙகள், ேல்டி�ாரகளின் கராமத்துககள், 
பிராரத்தடை புரிநதவரின் பிராரத்தடை அஙகீகரிககப்ெைல யொன்்ற ெ் விதஙகளில 
எமது பு்ன்களால அறிநதிை முடிகி்றது.

தைது தூதர நூஹ்  அவரகள் ெறறி அல்ாஹ் இவவாறு குறிப்பிடுகி்றான் : 
“அப்யொது அவர; “நிச்ெ�மாக ோன் யதாலவி�டைநதவைாக இருககிய்றன்; ஆகயவ, 
நீ (எைககு) உதவி பெய்வா�ாக!” என்று அவர தம் இட்றவனிைம் பிராரத்தித்தார. 
ஆகயவ, ோம் பகாட்டும் மடைட�க பகாணடு வாைஙகளின் வாயிலகடளத் தி்றநது 
விட்யைாம். யமலும், பூமியின் ஊறறுகடள பொஙக டவத்யதாம்; இவவா்றாக, 
குறிப்பிட்ை ஓர அளவின் ெடி (இரு வடக) நீரும் க்ந(து பெருக பகடுத்)தது. 
அப்யொது, ெ்டககளிைாலும் ஆணிகளிைாலும் பெய்�ப்ெட்ை மரகக்த்தின் மீது 
அவடர ஏறறிக பகாணயைாம். எையவ, எவர (அவரகளால) நிராகரிககப்ெட்டுக 
பகாணடிருநதாயரா, அவருககு (ேற) கூலி பகாடுப்ெதாக, (அம்மரகக்ம்) ேம் கண 
முன்னிட்யில மிதநது பென்று பகாணடிருநதது.” (அலகுரஆன் 54:10-14)

தைது தூதர மூஸா  அவரகள் ெறறி அல்ாஹ் இவவாறு குறிப்பிடுகி்றான் : 
“உம் டகத்தடியிைால இநதக கைட் நீர அடியும்” என்று மூஸாவுககு வஹீ 
அறிவித்யதாம். (அவவாறு அடித்ததும் கைல) பிளநதது; (பிளவுணை) ஒவபவாரு 
ெகுதியும் பெரும் மட் யொன்று ஆகிவிட்ைது. (பின் பதாைரநது வநத) 
மற்றவரகடளயும் ோம் பேருஙகச் பெய்யதாம். யமலும், ோம் மூஸாடவயும், 
அவருைன் இருநத அடைவடரயும் காப்ெறறியைாம். பி்றகு, மற்றவரகடள 
(ுஃபிரஅவனின் கூட்ைத்தாடர) ோம் மூழ்கடித்து விட்யைாம். நிச்ெ�மாக இதிய் 
அத்தாட்சி இருககி்றது; எனினும் அவரகளில பெரும் ொய்ார ேம்பிகடக 
பகாள்ெவரகளாக இலட்.” (அலகுரஆன் 26:63-67).

தைது தூதர ஈஸா  அவரகள் ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான் : 
“இஸராயீலின் ெநததியிைருககுத் தூதராகவும் (அவடர ஆககுவான்; இவவாறு அவர 
ஆகி�தும் இஸரயவ்ரகளிைம் அவர:) “ோன் உஙகள் இட்றவனிைமிருநது ஓர 
அத்தாட்சியுைன் நிச்ெ�மாக வநதுள்யளன்; ோன் உஙகளுககாக களிமணணால ஒரு 
ெ்றடவயின் உருவத்டத உணைாககி ோன் அதில ஊதுயவன்; அது அல்ாஹ்வின் 
அனுமதிட�க பகாணடு (உயிருடை�) ெ்றடவ�ாகிவிடும். பி்றவிக குருைரகடளயும், 
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பவண குஷையராகிகடளயும் குணப்ெடுத்துயவன்; அல்ாஹ்வின் அனுமதிட�க 
பகாணடு இ்றநயதாடரயும் உயிரப்பிப்யென்; நீஙகள் உணெவறட்றயும், நீஙகள் உஙகள் 
வீடுகளில யெகரம் பெய்து டவப்ெவறட்றயும் ெறறி ோன் உஙகளுககு எடுத்துக 
கூறுயவன். நீஙகள் முுஃமின்கள் (ேம்பிகடக�ாளர) ஆக இருநதால நிச்ெ�மாக இவறறில 
உஙகளுககுத் திைமாை அத்தாட்சி இருககி்றது” (என்று கூறிைார).” (அலகுரஆன் 03:49).

ேபி  அவரகள் வாழ்விலும் இவவா்றாை ெ் அறபுதஙகள் நிகழ்நதுள்ளை. 
அவறறில ஒன்ட்ற அைஸ இப்னு மாலிக  அவரகள் அறிவிககி்றாரகள்.

ஜும்ஆ ோளில ேபி(ஸல) அவரகள் நின்று உடர நிகழ்த்திக பகாணடிருககும்யொது 
‘தாருலகளா’ எனும் வாெல வழி�ாக ஒருவர வநதார. நின்்றவாய்ற ேபி  அவரகடள 
யோககி, ‘இட்றத்தூதர அவரகயள! பெலவஙகள் அழிநதுவிட்ைை. ொடதகள் 
துணடிககப்ெட்டுவிட்ைை. எையவ எஙகளுககு மடை பொழி�ச் பெய்யுமாறு 
அல்ாஹ்விைம் பிராரத்தியுஙகள்’ என்று யகட்ைார. ேபி(ஸல) அவரகள் தஙகளின் 
டககடள உ�ரத்தி, ‘இட்றவா! எஙகளுககு மடை பொழி�ச் பெய்வா�ாக! என்று 
பிராரத்தித்தாரகள். அல்ாஹ்வின் மீது ஆடண�ாக வாைத்தில திரணை யமகத்டதய�ா 
பிரிநது கிைககும் யமகஙகடளய�ா ோஙகள் காணவிலட். எஙகளுககும் (அதாவது 
மதீைாவுககும்) ‘ஸலுஃ’ என்னும மட்ககுமிடைய� எநத வீடும் கட்டிைமும் 
இருககவிலட். (பவட்ை பவளி�ாக இருநதது.) அப்யொது அம்மட்ககுப் 
பின்பு்றமிருநது யகை�ம் யொன்று ஒரு யமகம் யதான்றி வாைத்தின் டம�ப் ெகுதிககு 
வநது சிதறி மடை பொழிநதது. அல்ாஹ்வின் மீது ஆடண�ாக, ஆறு ோள்கள் 
சூரி�டைய� ோஙகள் ொரககவிலட். அடுத்த ஜும்ஆவில ேபி  அவரகள் நின்று 
உடரநிகழ்த்தும்யொது ஒருவர அயத வாெல வழி�ாக வநதார. நின்்றவாய்ற ேபி(ஸல) 
அவரகடள யோககி, ‘ இட்றத்தூதர அவரகயள! பெலவஙகள் அழிநதுவிட்ைை. 
ொடதகள் துணடிககப்ெட்டுவிட்ைை. எையவ மடைட� நிறுத்துமாறு 
அல்ாஹ்விைம் பிராரத்தியுஙகள்’ என்்றார. உைன் ேபி  அவரகள் தம் டககடள 
உ�ரத்தி ‘இட்றவா! எஙகள் சுறறுப் பு்றஙகளில (இம்மடைட�ப் பொழி�ச் 
பெய்வா�ாக!) எஙகளுககுப் ொதகமாக இடத நீ ஆககிவிைாயத. இட்றவா! 
மணறகுன்றுகள், மட்கள், ஓடைகள், விடளநி்ஙகள் ஆகி�வறறின் மீது 
(இம்மடைட�ப் பொழி�ச் பெய்வா�ாக!)’ என்று பிராரத்தித்தாரகள். உையை மடை 
நின்்றது. ோஙகள் பவயிலில ேைநது பென்ய்றாம்.1

பொதுப்ெடை�ாை அத்தாட்சிகள் ெறறி அல்ாஹ் இவவாறு கூறுகி்றான் : 
“கஷைத்திறகுள்ளாைவன் அவடை அடைத்தால அவனுககு ெதில பகாடுத்து, அவன் 
துன்ெத்டத நீககுெவனும், உஙகடள இப்பூமியில பின்யதான்்றலகளாக ஆககி�வனும் �ார? 
அல்ாஹ்வுைன் (யவறு) ோ�ன் இருககின்்றாைா? (இலட்) எனினும் (இடவப�ல்ாம் 
ெறறி) நீஙகள் சிநதித்துப் ொரப்ெது மிகக குட்றயவ �ாகும்.” (அலகுரஆன் 27:62).

எையவ ேபிமாரகளின் அறபுதஙகள், பிராரத்தடையின் ெ்ன்கள், 

1.நூல: புஹாரி 1014, முஸலிம் 897. அலமுப்ஹம் 2/543, ெத்ஹுல ொரி 3/362, 363.
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துன்ெத்திலிருப்ெவருககாை உதவி யொன்்ற அடைத்தும் அவறட்ற வைஙகுகின்்ற 
ஒருவன் இருககி்றான் என்ெடத எமது பு்ன்கள் ஊைாக பதளிவுெடுத்துகின்்றை.

4. ஷரீஆ (அல்குரஆனும், ஸுன்னலாவும்).

ைரீஆ என்ெது அலகுரஆடையும், ஸஹீஹாை ஸுன்ைாடவயும் உள்ளைககி� 
அறிவாகும். இதனூைாகவும் அல்ாஹ்வின் இருப்டெ எம்மால அறிநதிை முடியும். 
ைரீஆ �தாரத்தமாைது எை பின்வரும் அலகுரஆன் வெைஙகள் எமககுத் 
பதளிவுெடுத்துகின்்றை.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அவரகள் இநத குரஆடை (கவைமாக) சிநதிகக 
யவணைாமா, (இது) அல்ாஹ் அல்ாத பி்றரிைமிருநது வநதிருநதால, இதில 
ஏராளமாை முரணொடுகடள அவரகள் கணடிருப்ொரகள்.” (அலகுரஆன் 04:82).

யமலும், “மனிதரகயள! உஙகள் இட்றவனிைமிருநது உஙகளுககு (உறுதி�ாை) 
அத்தாட்சி வநது விட்ைது; பதளிவாை யெபராளிட�யும் உஙகளிைம் இ்றககி 
டவத்துள்யளாம்.” (அலகுரஆன் 04:174).

யமலும், “மனிதரகயள! உஙகள் இட்றவனிைமிருநது உஙகளுககு நிச்ெ�மாக ஒரு 
ேலலுெயதெமும் வநதுள்ளது. (உஙகள்) இத�ஙகளிலுள்ள யோய்களுககு அருமருநதும் 
(வநதிருககி்றது;) யமலும் (அது) முுஃமின்களுககு யேரவழிகாட்டி�ாகவும், 
ேல்ருளாகவும் உள்ளது.” (அலகுரஆன் 10:57).

யமலும், “அவரகளுககு ஓதிககாட்ைப்ெடும் இவயவதத்டத ோம் உம் மீது 
இ்றககியிருககிய்றாம் என்ெது அவரகளுககுப் யொதாதா? நிச்ெ�மாக அ(வ யவதத்)
தில ரஹ்மத்தும், ஈமான் பகாணை ெமூகத்தாருககு (நிடைவூட்டும்) ேலலுெயதெமும் 
இருககின்்றை.” (அலகுரஆன் 29:51).

�தாரத்தமாை மட்றவாை பெய்திகடளயும், ெரி�ாை பகாள்டககடளயும், நீதமாை 
மாரககத்டதயும், சீராை ேறகுணஙகடளயும் உள்ளைககி� இநத ைரீஆ 
அல்ாஹ்விைம் இருநது தான் எமககுக கிடைககப் பெறறுள்ளது என்ெடத 
யமறகுறிப்பிைப்ெட்ை அடைத்து அலகுரஆன் வெைஙகளும் ஆணித்தரமாகக 
கூறுகின்்றை. இது எவவிதத்திலும் ெடைப்பிைஙகள் மூ்ம் உருவாகி இருகக 
முடி�ாது என்ெடதயும் பதளிவுெடுத்துகின்்றை. எையவ இதில குறிப்பிைப்ெடும் 
அல்ாஹ்வின் இருப்பு ெறறி� அடைத்து பெய்திகளும் �தாரத்தமாையத.

அல்ாஹ்வின் இருப்பில ெரச்டெட�க கிளப்பி ெணடை� கா்த்திலும், ேவீை 
கா்த்திலும் ெ் ோத்திக பிரிவுகள் யதாற்றம் பெற்றை. அடவ வருமாறு:

அ. கலாலவியலலா்ளரகள.
யகட்ெதறகு புதுடம�ாை பொல்ாக இருப்பினும் இவரகள் உ்கம் ெடை�து, 

அது நிரநதரமாைது எனும் தத்துவத்டதப் யெெககூடி�வரகள். தறகா்த்தில 
இவரகடள புது ோத்திகவாதிகள் எைவும் ெ்ர அடைககின்்றைர.
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கா்வி�்ாளரகளுககு ஏன் இப் பெ�ர வநதது? அவரகள் என்ை கூறுவாரகள்? 
என்ெடத அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான், “யமலும் (மறுடமட� ேம்ொத) 
அவரகள்: “ேமது இநத உ்க வாழ்கடகட�த் தவிர யவறு (வாழ்கடக) கிடை�ாது; 
ோம் இ்றககிய்றாம்; ஜீவிககிய்றாம்; “கா்ம்” தவிர யவப்றதுவும் ேம்டம 
அழிப்ெதிலட்” என்று கூறுகி்றாரகள்; அவரகளுககு அது ெறறி� அறிவு கிடை�ாது 
- அவரகள் (இது ெறறிக கறெடை�ாக) எணணுவடதத் தவிர யவறிலட்.” 
(அலகுரஆன் 45:24).

இவரகளின் கருத்துப்ெடி ‘இவவு்கம் தாைாக இ�ஙகிகபகாணடிருககி்றது. 
உ்கம் நிரநதரமாைது. ஆைால இஙகுள்ளடவ நிரநதரமற்றடவ. மனிதரகள் உட்ெை 
அடைத்தும் வாழ்நதுவிட்டு இ்றநதுவிடுவர. திரும்ெவும் ெ் தொப்தஙகளுககுப் 
பின்ைர பி்றநது, வாழ்நது, மீணடும் மடிநதுவிடுவர. இவரகடள கா்ம் தான் 
அழிககி்றது. ஆக ெடைப்ொளன் என்று எவரும் கிடை�ாது. அடைத்தும் தாைாக 
உருவாகி, தாைாகயவ அழிகின்்றை’ எை ெ்வாராை கருத்துககடள 
முன்டவககின்்றைர. இதடை ொரபிறயதாற்றகபகாள்டக எைவும் அடைககின்்றைர.

அல்ாஹ் இவரகடளப் ொரத்து, “அவரகளுககு அது ெறறி� அறிவு கிடை�ாது” 
எைக கூறுகி்றான். ஏபைனில இவரகள் பதளிவாை புத்திககூரடமயுையைா, 
பு்ைறிவிைாய்ா, இ�லொை சிநதடையிைாய்ா, ஆதாரஙகளின் அடிப்ெடையிய்ா 
யெொமல தமககுத் யதான்றுகி்றவாபரல்ாம் யெசுகின்்றைர. ெடைப்ொளன் இன்றி 
எவவாறு ெடைப்புககள் இ�ஙக முடியும் எனும் ொதாரை நிட்யில கூை தமது 
சிநதடைட� பெலுத்தாமல யவறு எஙயகா எல்ாம் திடெ மாறி சிநதிககின்்றைர. 
“அவரகள் (இது ெறறிக கறெடை�ாக) எணணுவடதத் தவிர யவறிலட்”.

ஆ. இயற்டகயலா்ளரகள.
இவரகள் இவவு்கம் இ�றடக�ாகயவ யதான்றி�து என்கின்்றைர. இவ 

உ்கிலுள்ள அடைத்து தாவரஙகளும், வி்ஙகுகளும், தின்மஙகளும், திரவஙகளும் 
தன்டையும், தைது பெ�றொடுகடளயும் தாயம உருவாககிகபகாணைதாக 
வாதிடுகின்்றைர. ஒரு பொருள் ஒயர யேரத்தில எவவாறு தாைாக உருவாகும் 
ெடைப்ொகவும், இன்பைான்ட்ற உருவாககும் ெடைப்ொளி�ாகவும் இருகக 
முடியும்?

ஒரு வாதத்திறகு இ�றடக தான் அடைத்டதயும் உருவாககி�து எை 
டவத்துகபகாணைாலும் பு்ன்கயளா, உணரவுகயளா அற்ற ஜைப் பொருட்கள் 
எவவாறு தம்டம விைவும் பு்ன்களால ொரத்து, யகட்டு, பமாழிநது, உணரவுகளால 
கவட், ெநயதாெம், துன்ெம், து�ரம் யொன்்றவறட்ற பவளிககாட்டும் இன்யைார 
ெடைப்டெ ெடைத்திை முடியும்? ெகதிட�ப் ெறறிய� அறிவு இல்ாத ஒன்்றால 
பூரணமாை ெகதிமிகக ஒன்ட்ற உருவாககிை முடி�ாது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : 
“அல்து, அவரகள் எநதப் பொருளின்றியும் (தாமாகயவ) ெடைககப்ெட்ைைரா? 
அல்து அவரகள் (எடதயும்) ெடைககி்ற (ெகதியுடை�)வரகளா?” (அலகுரஆன் 52:35).
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இ. பிக்வபங வகலாடபலாடைலா்ளரகள.
(பிகயெங) பெருபவடிப்பின் மூ்ம் அல்ாஹ் உ்கின் அடைத்டதயும் 

உருவாககிைான் என்ெது நிதரெை உணடம�ாகும். ஆயினும் இவ பவடிப்பு திடீபரை 
நிகழ்நது, அதிலிருநது பவளி�ாகி� அணுத் துகள்களிலிருநது எவவித முன் ஏறொடும் 
இன்றி உ்கிலுள்ள அடைத்தும் உருவாகி, இன்று வடரககும் அதன் விரிவாககம் 
பதாைரநத வன்ைம் உள்ளது என்ெது இகயகாட்ொட்ைாளரகளின் வாதமாகும். 
ஒவபவாரு ெடைப்பின் உருவாககத்டதயும், அதன் நுணுககமாை வளரச்சிட�யும், 
இவவு்கில அதன் கா் அளடவயும் துள்ளி�மாக ஆராயும் யொது பிகயெங 
நிகழ்வுககும், உ்கிலுள்ள ெடைப்புககளின் விரிவாககத்திறகும் எவவிதத் பதாைரபும் 
கிடை�ாது என்ெது பதள்ளத் பதளிவாகயவ எம்மால விளஙகிகபகாள்ள முடியும். 
ஏபைனில பிகயெங என்ெது இப் பிரெஞெ உருவாககத்திறகு அல்ாஹ்வால 
ஏறெடுத்தப்ெட்ை உைைடிக காரணி�ாகும். பிரெஞெ உருவாககத்திறகாை அதன் 
பெலவாககு பவடித்தவுையை முடிநதுவிட்ைது. அதன் தாககம் இன்றுவடர 
ஒவபவாரு ெடைப்பிலும் பெலவாககு பெலுத்துகி்றது என்ெது கறெடை�ால 
உருவாககப்ெட்டுள்ள ஓர யகாட்ொைாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக வாைஙகளும், பூமியும் (முதலில) 
இடணநதிருநதை என்ெடதயும், இவறட்ற ோயம பிரித்(தடமத்)யதாம் என்ெடதயும், 
உயிருள்ள ஒவபவான்ட்றயும் ோம் தணணீரிலிருநது ெடைத்யதாம் என்ெடதயும் 
காுஃபிரகள் ொரககவிலட்�ா? (இவறட்றப் ொரத்தும்) அவரகள் ேம்பிகடக பகாள்ள 
விலட்�ா?” (அலகுரஆன் 21:30).

யமலும், “ஒவபவாரு பொருடளயும் உறுதி�ாககி� அல்ாஹ்வின் 
பெ�லதி்றைாய்ய� (அவவாறு நிகழும்.)” (அலகுரஆன் 27:88).

யமலும், “அல்ாஹ் தான் ஏழு வாைஙகடளயும் இன்னும் பூமியிலிருநது 
அவறட்றப் யொ்வும் ெடைத்தான்; நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் எல்ாப் பொருட்கள் 
மீதும் ெகதியுடை�வன் என்ெடதயும், யமலும் நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் தன் ஞாைத்தால 
எல்ாப் பொருடளயும் சூழ்நதறிகி்றான் என்ெடதயும் நீஙகள் அறிநது 
பகாள்வதறகாக, அவறறின் (வாைஙகள், பூமியின்) இடைய� அவன் 
கட்ைடளயி்றஙகிக பகாணயையிருககி்றது.” (அலகுரஆன் 65:12).

ஈ. கம்யூனிஸடுகள.

பஹகலின் கருத்தி�ல வாதமும், யொ�ாரொககின் பொருள் முதல வாதமும் 
யெரப்பெற்ற ஓர பகாள்டகய� கம்யூனிஸம் ஆகும். இதறகு காரலமாகஸ 
பெ�லவடிவம் பகாடுத்து, தைகபகை ஓர வரககத்டதயும் உருவாககிைான். கைவுள் 
என்று எவரும் இலட். இவவு்கின் அடைத்துயம ெருப்பொருளின் யதாற்றத்திைால 
உருவாைடவ�ாகும். பொருளிலிருநயத இ�ககம் யதான்றுகி்றது. இ�ககத்தின் 
விடளவாகயவ இப் பிரெஞெமும், அதில உள்ளடவகளும் யதாற்றம் பெறறுள்ளை. 
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மனித சிநதடையும், கருத்துககளும் இதன் விடளவாகயவ யதான்றி உ்கின் ேவீை 
ெடைப்புககடளயும் உருவாககியுள்ளை என்ெயத ெடைப்புககள் ெறறி� கம்யூனிஸக 
யகாட்ொைாகும்.

ஐம்பெரும் பகாள்டககளின் அடிப்ெடையில யொவி�த் யூனி�ன் எனும் ோட்டை 
கம்யூனிஸடுகள் நிருவி�யொது இவரகளின் தவ்றாை பகாள்டககளும், 
ேடைமுட்றககு ொத்தி�மற்ற யகாட்ொடுகளும் அநோட்டின் வீழ்ச்சிகயக வித்திட்ைது.

இவரகளின் மற்ற பகாள்டககடளப் யொ்யவ கைவுள் ெறறி� பகாள்டகயும் 
பவறும் தத்துவஙகடளயும், முன்னுககுப் பின் முரணாை கருத்துககடளயும் பகாணை 
ஓர ேடைமுட்ற ொரா அம்ெமாகும்.

உ. வைரலலாறு கநடுகிலும் வதலான்றிய மனிதக் கைவுளகள
இம்மனிதரகள் இட்றவன் என்்ற ஒருவடை மறுத்து, தாயை அடைத்திறகும் 

இட்றவன் எை வாதிட்ைவரகளாவர. ஒவபவாரு ெமூகத்திலும், பிரயதெஙகளிலும், 
ோகரீக வளரச்சிக கட்ைஙகளிலும் இவவா்றாை மனிதக கைவுள்கள் யதான்றியுள்ளைர. 
இவரகள் ெறறி ெ் வர்ாறறுககுறிப்புககள் இருப்பினும் அலகுரஆன் அவரகளில 
முககி�மாை இருவர ெறறிக குறிப்பிடுகின்்றது.

1. பிரஅவ்ன்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அதறகு ுஃபிரஅவன்: “அகி்த்தாருககு இட்றவன் �ார?” 

என்று யகட்ைான்.” (அலகுரஆன் 26:23). ““ோன்தான் உஙகளுடை� மாபெரும் 
இட்றவன் - ரப்புககுமுல அுஃ்ா” என்று (அவரகளிைம்) கூறிைான்.” (அலகுரஆன் 
79:24), “என்டைத்தவிர உஙகளுககு வணஙகப்ெைத் தகுதி�ாை யவப்றரு ோ�ன் 
இருககின்்றான் என்ெதாக ோன் அறி�விலட்.” (அலகுரஆன் 28:38), “நீர என்டை 
அன்றி யவறு ோ�டை ஏறெடுத்திக பகாள்வீராயின் நிச்ெ�மாக உம்டமச் 
சிட்றப்ெட்யைாரில ஒருவராக ோன் ஆககிவிடுயவன்” (அலகுரஆன் 26:29).

2. நும்ரூ்த.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ் தைககு அரொட்சி பகாடுத்ததின் காரணமாக 
(ஆணவஙபகாணடு), இப்ராஹீமிைத்தில அவருடை� இட்றவடைப் ெறறித் தரககம் 
பெய்தவடை (ேபிய�!) நீர கவனித்தீரா? இப்ராஹீம் கூறிைார: “எவன் உயிர 
பகாடுககவும், மரணம் அடையும்ெடியும் பெய்கி்றாயைா, அவயை என்னுடை� 
ரப்பு(இட்றவன்)” என்று; அதறகவன், “ோனும் உயிர பகாடுககிய்றன்; மரணம் 
அடையும் ெடியும் பெய்கிய்றன்” என்று கூறிைான்; (அப்பொழுது) இப்ராஹீம் 
கூறிைார: “திட்ைமாக அல்ாஹ் சூரி�டைக கிைககில உதிககச் பெய்கி்றான்; நீ அடத 
யமறகுத் திடெயில உதிககும்ெடிச் பெய்!” என்று (அல்ாஹ்டவ) நிராகரித்த அவன், 
திடகத்து வா�டைப்ெட்டுப் யொைான்; தவிர, அல்ாஹ் அநி�ா�ம் பெய்யும் 
கூட்ைத்தாருககு யேர வழி காணபிப்ெதிலட்.” (அலகுரஆன் 02:258).
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இவரகள் அடைவரும் தான் ஓர ெடைப்பு என்ெடதயும், தைது யதடவகளுககு 
பி்றடரய� ோை யவணடியுள்ளது என்ெடதயும் ம்றநது வாழ்நதவரகள். இட்றவனுககு 
இருகக யவணடி� ெணபுகளில ஒரு துளி கூை பெறறிைாதவரகள். ெமூக பகௌரவமும், 
ெதவியும் டகயில உள்ளதால தன்டை உ�ரத்தி இட்றவைாக காட்டிகபகாணைவரகள். 
இவரகளின் நிட்ெறறி அலகுரஆன் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்்றது.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அவரகளுடை� உள்ளஙகள் அவறட்ற (உணடமப�ை) 
உறுதி பகாணை யொதிலும், அநி�ா�மாகவும், பெருடம பகாணைவரகளாகவும் 
அவரகள் அவறட்ற மறுத்தாரகள். ஆைால, இநத விைமிகளின் முடிவு என்ை வாயிறறு 
என்ெடத நீர கவனிப்பீராக.” (அலகுரஆன் 27:14). இதைால அவரகளுகபகை ஓர 
இருப்புமில்ாமல, நிரநதர வாழ்வுமில்ாமல குறிககப்ெட்ை யேரம் வநத யொது 
அழிநதுவிட்ைைர.

அல்லலாஹவின் பரிபலாலண்தடத நம்பிக்டக ககலாள்ளல்
அல்ாஹ் தனித்தவன், அவன் அடைத்திைதும் இரட்ெகன், ெடைப்ொளன், 

அரென், ஆடணயிடுெவன் எை உறுதி�ாக ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும். 
சுருககமாகக கூறின், அல்ாஹ்வின் பெ�றொடுகளில அவடை ஒருடமப்ெடுத்துதல. 
இரட்ெகன் (ரப்புன்) எனும் வாரத்டத எஜமான், அரென், இப்பிரெஞெத்தின் 
அடைத்டதயும் தைது அருளால ெராமரிப்ெவன் எனும் கருத்துககளில 
ெ�ன்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “(இதறகு ுஃபிரஅவன்) “மூஸாயவ! 
உஙகளிருவருடை� இரட்ெகன் �ார?” என்று யகட்ைான். “ஒவபவாரு பொருளுககும் 
அதறகாை அடமப்டெ வைஙகி பின்ைர வழிகாட்டியிருககி்றாயை அவன்தான் 
எஙகள் இட்றவன்” என்று கூறிைார.” (அலகுரஆன் 20:49,50).

அல்ாஹ்வின் ெரிொ்ணம் பின்வரும் மூன்று முககி� விை�ஙகடள 
உள்ளைககுகி்றது. அடவ வருமாறு.

1. படைபபு
அல்ாஹ்யவ அடைத்திைதும் ெடைப்ொளன். அவடைத் தவிர இவவு்கில 

இருககும் அடைத்துயம ெடைப்புககள். அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “அல்ாஹ்தான் 
அடைத்துப் பொருட்கடளயும் ெடைப்ெவன்; இன்னும், அவயை எல்ாப் 
பொருட்களின் ொதுகாவ்னுமாவான்.” (அலகுரஆன் 39:62), “அவயை எல்ாப் 
பொருட்கடளயும் ெடைத்து, அவறட்ற அதைதன் அளவுப் ெடி அடமத்தான்.” 
(அலகுரஆன் 25:02).

அல்ாஹ்வன்றி யவப்றாருவருககுப் ெடைப்ொளன் என்று ெ�ன்ெடுத்தப்ெட்ைால 
அது ஏறகையவ ெடைககப்ெட்டுள்ள ஒரு பொருளின் கட்ைடமப்பு, வடிவடமப்பு, 
பமருகூட்ைல, பெறுமதி யொன்்றவறறில மாற்றத்டத ஏறெடுத்தும் யோககிய்�ன்றி 
இல்ாத ஒன்ட்ற உருவாககும் யோககி்ல் என்ெடதயும் புரிநது பகாள்ளுதல 
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யவணடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ் பெரும் ொககி�முடை�வன் - 
(ெடைப்ொளரகளில எல்ாம்) மிக அைகாை ெடைப்ொளன்.” (அலகுரஆன் 23:14).

2. ஆடசி.
அல்ாஹ்யவ அடைத்திைதும் அரென். அவடைத் தவிர இப்பிரெஞெத்தில உள்ள 

அடைத்தும் அவைால ஆைப்ெடுெடவகள். அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “நிச்ெ�மாக 
வாைஙகள் பூமியின் ஆட்சி அல்ாஹ்வுகயக உரி�து. அல்ாஹ்டவ�ன்றி 
உஙகளுககு ொதுகாவ்யைா, உதவி பெய்ெவயைா இலட் என்ெடத நீர 
அறி�விலட்�ா?” (அலகுரஆன் 02:107), “வாைஙகள், பூமி ஆகி�வறறின் ஆட்சி 
அல்ாஹ்வுகயக உரி�து; இன்னும் அல்ாஹ் எல்ாப் பொருட்களின் மீதும் 
யெராற்றலுடை�வன்.” (அலகுரஆன் 03:189), “(ேபிய�!) நீர கூறுவீராக: 
“அல்ாஹ்யவ! ஆட்சிகளுகபகல்ாம் அதிெதிய�! நீ �ாடர விரும்புகி்றாய�ா 
அவருககு ஆட்சிட�க பகாடுககின்்றாய்; இன்னும் ஆட்சிட� நீ 
விரும்புயவாரிைமிருநது அகறறியும் விடுகி்றாய்; நீ ோடிய�ாடர 
கணணி�ப்ெடுத்துகி்றாய்; நீ ோடி�வடர இழிவுெடுத்தவும் பெய்கி்றாய்” (அலகுரஆன் 
03:26), “(தன்) ஆட்சியில தைககுப் ெஙகாளி எவரும் இல்ாதவன்” (அலகுரஆன் 
17:111), “அவயை உஙகளுடை� இட்றவைாகி� அல்ாஹ்; அரொட்சிப�ல்ாம் 
அவனுககுரி�யத, அவடை�ன்றி நீஙகள் எவரகடள பிராரத்தி(த்து அடை)
ககின்றீரகயளா, அவரகளுககு அணுவளவு அதிகாரமும் இலட்.” (அலகுரஆன் 
35:13).

அல்ாஹ்வன்றி யவாப்றாருவனுககு அரென் எைப் ெ�ன்ெடுத்தப்ெட்ைால அது 
இவவு்கில ோட்டையும், மககடளயும் ஆட்சிபெய்து பகாணடிருப்யொரின் 
நிரநதரமற்ற, ெ்மற்ற, பூரணத்துவமற்ற ஆட்சிமுட்றட�க குறிககும். உதாரணமாகப் 
பின்வரும் இட்றவெைத்டதக கூ்ற்ாம் : “என்னுடை� ெமூகத்தாரகயள! இன்று 
ஆட்சி உஙகளிைம்தான் இருககி்றது; நீஙகள் தாம் (எகிப்து) பூமியில 
மிடகத்தவரகளாகவும் இருககின்றீரகள்;” (அலகுரஆன் 40:29). “அல்து உமது 
வ்ககரம் பொநதமாககிக பகாணை அடிடமகள் ” (அலகுரஆன் 4:03).

ஆைால அல்ாஹ்வின் ஆட்சிய�ா நிரநதரமாை, ெ்மாை, இவவு்கிறகும், 
மறுடமககும் பொநதமாை ஆட்சி�ாகும். அவனின் அதிகாரம் இப்பிரெஞெம் முழுகக 
ெரவககிைககி்றது. பூரணத்துவமாைது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக ோயம, 
பூமிட�யும் அதன் மீதுள்ளவரகடளயும் வாரிொகக பகாள்யவாம்; இன்னும் 
ேம்மிையம (அடைவரும்) மீட்கப்ெடுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 19:40).

3. கடைட்ள.
இப்பிரெஞெத்திலுள்ள அடைத்திறகும் கட்ைடளயிடுெவன் அல்ாஹ் 

மாத்திரயம. அவடைத் தவிர மற்ற அடைத்தும் அவனின் கட்ைடளககு பெவிொய்த்து 
கட்டுப்ெடுெடவகயள. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : ““நிச்ெ�மாக கட்ைடள முழுவதும் 
அல்ாஹ்விையம உள்ளது” என்று (ேபிய�!) நீர கூறுவீராக!” (அலகுரஆன் 03:154), 
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“ெடைப்பும், கட்ைடளயிடுதலும் அவனுகயக பொநதமல்வா?” (அலகுரஆன் 
07:54), “ஆடண பிரப்பிககப்ெடும். (மறுடமயில) அவரகளுடை� ெக் காரி�ஙகளும் 
அல்ாஹ்விையம (அவன் தீரப்புககுக) பகாணடுவரப்ெடும்.” (அலகுரஆன் 02:210), 
தைது ேபிட�ப் ொரத்து அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) உமககு இவவிை�த்தில 
கட்ைடளயிடுதல இலட்.” (அலகுரஆன் 03:128). ேபி�வரகளுகயக 
இப்பிரெஞெத்டதயும், அதன் ெடைப்புககடளயும் கட்ைடள பிரப்பித்து, தன் 
கட்டுப்ொட்டில டவத்திை முடி�ாது எனில மற்ற மனிதரகளின் நிட் என்ை? 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(இதறகு) முன்னும், (இதறகு) பின்னும், (பவறறி யதாலவி 
குறித்த) ஆடணயிடும் அதிகாரம் அல்ாஹ்வுககுத்தான்” (அலகுரஆன் 30:04).

அவைன்றி யவப்றாருவனுடை� கட்ைடள எைப் ெ�ன்ெடுத்தப்ெட்ைால அது 
இவவு்கில அதிகாரத்தில இருப்யொரின் குறுகி� கட்ைடளகடளக குறிககும், அடவயும் 
அல்ாஹ்வின் ோட்ைத்திலதான் தஙகியுள்ளை. அவன் ோடிைால அவறட்ற அமுலெடுத்தச் 
பெய்திடுவான், ோடிைால ரத்துபெய்திடுவான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அப்யொது 
ுஃபிரஅவனுடை� கட்ைடளட� (அவனுடை� ெமூகத்தார) பின்ெறறி வநதாரகள்; 
ுஃபிரஅவனுடை� கட்ைடளய�ா யேரடம�ாைதாக இருககவிலட்.” (அலகுரஆன் 11:97).

அல்ாஹ்வின் கட்ைடள பிரெஞெவி�ல, ெட்ைவி�ல எனும் இரு ெகுதிகடளயும் 
உள்ளைககியுள்ளது. பிரெஞெவி�ல கட்ைடள�ாைது நிச்ெ�ம் அமு்ாககப்ெட்யை தீரும். 
அதில ஒரு துளியும் ெநயதகம் கிடை�ாது. இது அல்ாஹ்வின் ோட்ைத்யதாடு 
பதாைரபுெட்டுள்ளது. இதறகு உதாரணமாக பிரெஞெ உருவாககம், பிரெஞெ அழிவு 
யொன்்றவறட்றக குறிப்பிை்ாம். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் :  “எப்பொருடளய�னும் அவன் 
(ெடைகக) ோடிைால, அதறகு அவன் கட்ைடளயிடுவபதல்ாம்; “குன்” (ஆய்விடுக) என்று 
கூறுவதுதான்; உையை அது ஆகிவிடுகி்றது.” (அலகுரஆன் 36:82).

ெட்ைவி�ல கட்ைடள�ாைது சி்யவடள நிகை்ாம், சி் யவடள நிகைாமலும் 
யொக்ாம். இது அல்ாஹ்வின் விருப்ெத்யதாடு பதாைரபுெட்ைது. இத்தடக� 
கட்ைடளகள் �ாவும் மனித வாழ்வுககுப் பொருத்தமாை விை�ஙகளில 
நிகழ்த்தப்ெடுெடவகளாகும். இதறகு உதாரணமாக யேரவழி, வெதிவாய்ப்புககள், 
யொதடைகள் யொன்்றவறட்றக குறிப்பிை்ாம். இதுவும் பொதுவாக அல்ாஹ்வின் 
ோட்ைத்திய் யெரும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “உஙகளில நின்றும் �ார யேரவழிட� 
விரும்புகி்றாயரா, அவருககு (ேலலுெயதெமாகும்). ஆயினும், அகி்ஙகளுகபகல்ாம் 
இட்றவைாகி� அல்ாஹ் ோடிைா்ன்றி நீஙகள் (ேலலுெயதெம் பெ்ற) ோைமாட்டீரகள்.” 
(அலகுரஆன் 81:28,29).

அல்ாஹ்வின் ெரிொ்ணத்யதாடு பதாைரபுெட்ை அவனின் ஏடை� ெணபுகள் 
�ாவும் ெடைப்பு, ஆட்சி, கட்ைடள முதலி� மூன்று அம்ெஙகளுககுள்யள அைஙகிவிடும். 
உணவளித்தல, உயிரப்பித்தல, மரணிககச் பெய்தல, மடை பொழி� டவத்தல, 
ெயிரெச்டெகடள முடளககச் பெய்தல, காறட்ற அனுப்புதல, கப்ெட் கைலில மிதகக 
டவத்தல, இரவு ெகட் மாறிமாறி வரச் பெய்தல, கருவுரச் பெய்தல, பிரெவத்டத 
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ஏறெடுத்தல, ஆயராககி�ம், யோய், கணணி�ம், இழிவு யொன்்ற அடைத்துயம 
யமறகுறிப்பிட்ை மூன்று விை�ஙகளுககுள்ளும் அைஙகிவிடுகின்்றை.

இத்தடக� அல்ாஹ்வின் ெரிொ்ணத்டத ேம்பிகடக பகாள்வதறகு மனிதனின் 
இ�லபு நிட் இைமளிககும். அவனின் சிநதடைத் தி்றன் அவறட்ற ஏறறுகபகாள்ளும். 
இவவு்கில தைது பு்ன்களால அவறட்ற உணரநதிை முடியும். அலகுரஆன், 
ஸுன்ைாடவ ஆய்வு பெய்யும் யொது அவறறிலும் ஏராளமாக ெடித்து அறிநதிை 
முடியும்.

இவவா்றாை அல்ாஹ்வின் ெரிொ்ணம் ெறறி ஏராளமாை அலகுரஆன் வெைஙகள் 
இைம்பெறறுள்ளை. அடவ வருமாறு:

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக வாைஙகடளயும், பூமிட�யும் (அல்ாஹ்) 
ெடைத்திருப்ெதிலும்; இரவும், ெகலும் மாறி, மாறி வநது பகாணடிருப்ெதிலும்; 
மனிதரகளுககுப் ெ�ன் தருவடதக பகாணடு கைலில பெலலும் கப்ெலகளிலும்; 
வாைத்திலிருநது அல்ாஹ் தணணீடர இ்றககி அதன் மூ்மாக பூமிட� இ்றநத பின் 
அடத உயிரப்பிப்ெதிலும்; அதன் மூ்ம் எல்ா விதமாை பிராணிகடளயும் ெரவ 
விட்டிருப்ெதிலும், காறறுகடள மாறி, மாறி வீெச் பெய்வதிலும்; வாைத்திறகும், 
பூமிககுமிடைய� கட்டுப்ெட்டிருககும் யமகஙகளிலும் - சிநதித்துணரும் மககளுககு 
(அல்ாஹ்வுடை� வல்டமட�யும், கருடணட�யும் எடுத்துக காட்டும்) ொன்றுகள் 
உள்ளை.” (அலகுரஆன் 02:164).

“(ோ�யை!) நீதான் இரடவப் ெகலில புகுத்துகின்்றாய்; நீதான் ெகட் இரவிலும் 
புகுத்துகின்்றாய்; மரித்ததிலிருநது உயிருள்ளடத நீய� பவளி�ாககுகின்்றாய்; நீய� 
உயிருள்ளதிலிருநது மரித்தடதயும் பவளி�ாககுகின்்றாய்; யமலும், நீ ோடிய�ாருககுக 
கணககின்றிக பகாடுககின்்றாய்.” (அலகுரஆன் 03:27).

“நிச்ெ�மாக அல்ாஹ்தான், வித்துகடளயும், பகாட்டைகடளயும் பவடி(த்து 
முடள)ககச் பெய்கி்றான்; இ்றநதவறறிலிருநது உயிருள்ளவறட்ற 
பவளிப்ெடுத்துகி்றான், உயிருள்ளவறறிலிருநது இ்றநதவறட்றயும் அவயை 
பவளிப்ெடுத்துெவன்; அவயை உஙகள் அல்ாஹ் - எப்ெடி நீஙகள் திடெ 
திருப்ெப்ெடுகிறீரகள்? அவயை பொழுது விடி�ச் பெய்ெவன்; (நீஙகள் கடளப்ொறி) 
அடமதிபெ்ற அவயை இரடவயும் கா்க கணககிடை அறிவதறகாகச் சூரி�டையும், 
ெநதிரடையும் உணைாககிைான் - இடவ�ாவும் வல்டமயில மிடகத்யதானும், 
எல்ாம் அறிநயதானுமாகி� (இட்றவனின்) ஏறொைாகும். அவயை உஙகளுககாக 
ேட்ெத்திரஙகடள உணைாககிைான்; அவறட்றக பகாணடு நீஙகள் கடரயிலும், 
கைலிலும் உள்ள இருள்களில நீஙகள் வழி�றிநது பெலகிறீரகள் - அறி�ககூடி� 
மககளுககு நிச்ெ�மாக (ேம்) வெைஙகடள இவவாறு விவரிககிய்றாம். உஙகள் 
அடைவடரயும் ஒயர ஆத்மாவிலிருநது உணைாககிப்பின் (உஙகள் தநடதயிைம்) 
தஙக டவத்து, (பின்ைர கரப்ெத்தில) ஒப்ெடைப்ெவனும் அவயை. சிநதித்து விளஙகிக 
பகாள்ளக கூடி� மககளுககு நிச்ெ�மாக ேம் வெைஙகடள விவரித்துள்யளாம். அவயை 
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வாைத்திலிருநது மடைட� இ்றககிைான். அடதக பகாணடு எல்ா வடக�ாை 
புறபூணடுகடளயும் ோம் பவளி�ாககியைாம்; அதிலிருநது ெச்டெ(த் தடை)கடள 
பவளிப்ெடுத்துகிய்றாம்; அதிலிருநது ோம் வித்துகடள அைரத்தி�ாை கதிரகளாக 
பவளிப்ெடுத்துகிய்றாம்; யெரீத்த மரத்தின் ொடளயிலிருநது வடளநது பதாஙகும் 
ெைககுட்களும் இருககின்்றை; திராட்டெத் யதாட்ைஙகடளயும், (ொரடவககு) 
ஒன்று யொ்வும் (சுடவககு) பவவயவ்றாகவும் உள்ள மாதுடள, டஸத்தூன் (ஒலிவம்) 
ஆகி�வறட்றயும் (ோம் பவளிப்ெடுத்தியிருககிய்றாம்); அடவ (பூத்துக) 
காய்ப்ெடதயும், பின்ைர கனிநது ெைமாவடதயும் நீஙகள் உறறு யோககுவீரகளாக - 
ஈமான் பகாள்ளும் மககளுககு நிச்ெ�மாக இவறறில அத்தாட்சிகள் அடமநதுள்ளை.” 
(அலகுரஆன் 06:95-99).

“(இவயவதத்டத அருளி�) அல்ாஹ் எத்தடக�வபைன்்றால அவன் 
வாைஙகடளத் தூணின்றிய� உ�ரத்தியுள்ளான்; நீஙகள் அவறட்றப் ொரககிறீரகள்; 
பின்ைர அவன் அரஷின்மீது உ�ரநதான்; இன்னும் அவயை சூரி�டையும் 
ெநதிரடையும் (தன்) அதிகாரத்திறகுள் டவத்திருககின்்றான்; (இடவ) அடைத்தும் 
குறிப்பிட்ை கா்த்திட்ைப்ெடிய� ேைநது வருகின்்றை; அவயை (எல்ாக) 
காரி�த்டதயும் நிரவகிககின்்றான் - நீஙகள் உஙகள் இட்றவடைச் ெநதிப்ெடத உறுதி 
பகாள்ளும் பொருட்டு, அவன் (இவவாறு தன்) வெைஙகடள விளககுகின்்றான். 
யமலும், அவன் எத்தடக�வன் என்்றால அவயை பூமிட� விரித்து. அதில உறுதி�ாை 
மட்கடளயும், ஆறுகடளயும் உணைாககிைான்; இன்னும் அதில ஒவபவாரு 
கனிவரககத்திலிருநதும் இரணடு இரணைாக யஜாடிகடள உணைாககிைான்; அவயை 
இரடவப் ெக்ால மூடுகி்றான் - நிச்ெ�மாக இவறறில சிநதிககும் மககளுககுப் ெ் 
அத்தாட்சிகள் இருககின்்றை. இன்னும், பூமியில அருகருயக இடணநதாரயொல ெ் 
ெகுதிகடள (அடமத்து, அவறறில) திராட்டெத் யதாட்ைஙகடளயும், 
விடளநி்ஙகடளயும், கிடளகள் உள்ளதும், கிடளகள் இல்ாததுமாை யெரீச்டெ 
(வரககத்டத)யும் (அவயை உணைாககிைான்; இடவ�டைத்திறகும்) ஒயர தணணீர 
பகாணடு தான் ொய்ச்ெப்ெட்ைாலும், அவறறில சி்வறட்ற யவறு சி்வறட்ற விை 
சுடவயில ோம் யமன்டம�ாககியிருககின்ய்றாம்; நிச்ெ�மாக இவறறில 
உணரநதறியும் மககளுககு ெ் அத்தாட்சிகள் இருககின்்றை.” (அலகுரஆன் 13:02-04).

“அவன் வாைஙகடளயும், பூமிட�யும் உணடமட�க பகாணடு 
ெடைத்துள்ளான்; அவரகள் இடணடவப்ெவறட்ற விட்டும் அவன் மிகக 
யம்ாைவன். அவன் மனிதடை இநதிரி�த்துளியிைால ெடைத்தான்; 
அப்ெடியிருநதும் மனிதன் ெகிரஙகமாை எதிரி�ாக இருககின்்றான். கால 
ேடைகடளயும் அவயை ெடைத்தான்; அவறறில உஙகளுககுக கத கதப்பு(ள்ள 
ஆடை�ணிகளு)ம் இன்னும் (ெ்) ெ்ன்களும் இருககின்்றை; அவறறிலிருநது 
நீஙகள் புசிககவும் பெய்கிறீரகள். அவறட்ற நீஙகள் மாட் யேரத்தில (வீட்டுககுத்) 
திரும்பி ஓட்டி வரும் யொதும், காட் யேரத்தில (யமய்ச்ெலுககாக) அவிழ்த்துவிடும் 
யொதும், அவறறில உஙகளுககு(ப் பொலிவும்) அைகுமிருககி்றது. யமலும், மிகக 
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கஷைத்துைைன்றி நீஙகள் பென்்றடை� முடி�ாத ஊரகளுககு அடவ உஙகளுடை� 
சுடமகடளச் சுமநது பெலகின்்றை - நிச்ெ�மாக உஙகளுடை� இட்றவன் மிக 
இரககமுடை�வன்; அன்பு மிககவன். இன்னும், குதிடரகள், யகாயவறு கழுடதகள், 
கழுடதகள் ஆகி�வறட்ற நீஙகள் ஏறிச்பெலவதறகாகவும், அ்ஙகாரமாகவும், 
(அவயை ெடைத்துள்ளான்;) இன்னும், நீஙகள் அறி�ாதவறட்றயும் அவன் 
ெடைககி்றான்.

இன்னும் யேர வழிகாட்டுதல அல்ாஹ்வின் மீயத இருககி்றது; (அவைருடள அடை� 
முடி�ாத) தவ்றாை (ொடதகளும்) இருககின்்றை; யமலும், அவன் ோடிைால உஙகள் 
அடைவடரயும் நிச்ெ�மாக யேரவழியில யெரத்துவிடுவான். அவயை வாைத்திலிருநது 
மடைட�ப் பொழி�ச் பெய்கி்றான்; அதிலிருநது உஙகளுககு அருநதும் நீரும் இருககி்றது; 
அதிலிருநது (உஙகள் காலேடைகடள) யமய்ப்ெதறகாை மரஙகள் (மறறும் புறபூணடுகளும் 
உணைாகி) அதில இருககின்்றை. அதடைக பகாணயை, (விவொ�ப்) ெயிரகடளயும், 
ஒலிவம்(டஸத்தூன்) மரத்டதயும், யெரீத்த மரஙகடளயும், திராட்டெக பகாடிகடளயும், 
இன்னும் எல்ாவடகக கனிவரககஙகளிலிருநதும் அவன் உஙகளுககாக விடளவிககி்றான் 
- நிச்ெ�மாக இதில சிநதிககும் மககள் கூட்ைத்தாருககு(த் தகக) அத்தாட்சி இருககி்றது.
இன்னும் அவயை இரடவயும், ெகட்யும், சூரி�டையும், ெநதிரடையும் உஙக(ள் ே்ன்க)
ளுககு வெப்ெடுத்திக பகாடுத்துள்ளான்; அவவாய்ற ேட்ெத்திரஙகளும் அவன் கட்ைடளப் 
ெடிய� வெப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளை - நிச்ெ�மாக இதிலும் ஆய்நதறி�க கூடி� மககள் 
கூட்ைத்தாருககு(த் தகக) அத்தாட்சிகள் இருககின்்றை. இன்னும், பூமியில அவன் 
ெடைத்திருப்ெை ெ் விதமாை நி்றஙகடளயுடை� (பெடி பகாடிகள், பிராணிகள், 
ெ்றடவகள், யொன்்ற)டவயுமாகும்; நிச்ெ�மாக இதில (அல்ாஹ்வின் அருள் 
பகாடைகடள ேன்றியுைன்) நிடைவு கூறும் மககளுககு(த் தகக) அத்தாட்சியுள்ளது. நீஙகள் 
கைலிலிருநது ே�(மும், சுடவயு)முள்ள மீன் யொன்்ற மாமிெத்டத புசிப்ெதறகாகவும், 
நீஙகள் அணிநது பகாள்ளககூடி� ஆெரணத்டத அதிலிருநது நீஙகள் பவளிப்ெடுத்தவும் 
அவன் தான் அதடையும் (கைட்யும்) வெப்ெடுத்தித் தநதான்; இன்னும் அதில தணணீடரப் 
பிளநது பகாணடு பெலலும் கப்ெட் நீஙகள் காணுகிறீரகள்; (ெலயவறு இைஙகளுககுச் 
பென்று) அவன் அருட்பகாடைட� நீஙகள் யதைவும், நீஙகள் ேன்றி பெலுத்தும் பொருட்டும் 
(அடத) இவவாறு வெப்ெடுத்திக பகாடுத்தான்.

உஙகளுைன் பூமி அடெ�ாதிருப்ெதறகாக அவன் அதன் யமல உறுதி�ாை மட்கடள 
நிறுத்திைான்; இன்னும் அவன் ஆறுகடளயும், நீஙகள் ெரி�ாை வழிட� அறி(நது பெல)
வதறகாக ொடதகடளயும் (அடமத்தான்). (வழிகாட்டும்) அடை�ாளஙகடளயும் (வழி 
காட்டுவதறகாக அவன் அடமத்துள்ளான்); ேட்ெத்திரஙகடளக பகாணடும் 
(பிர�ாணிகளாகி�) அவரகள் வழிகடள அறிநது பகாள்கி்றாரகள்.(அடைத்டதயும்) 
ெடைககி்றாயை அவன், (எடதயுயம) ெடைககாத (நீஙகள் வணஙகுெ)டவ யொ்ாவாைா? 
நீஙகள் (இடதய�னும்) சிநதிகக யவணைாமா? இன்னும் அல்ாஹ்வின் அரு(ட் பகாடைக)
டள நீஙகள் கணககிட்ைால, அவறட்ற (வடர�ட்ற பெய்து) நீஙகள் எணணி முடி�ாது! 
நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் மிகக மன்னிப்ெவைாகவும், மிகக கருடணயுடைய�ாைாகவும் 
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இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 16:03-18).

“நிச்ெ�மாக ோம் (ஆதி) மனிதடரக களி மணணிலிருநதுள்ள ெத்திைால 
ெடைத்யதாம். பின்ைர ோம் (மனிதடைப் ெடைப்ெதறகாக) அவடை ஒரு 
ொதுகாப்ொை இைத்தில இநதிரி�த் துளி�ாககி டவத்யதாம். பின்ைர அநத இநதிரி�த் 
துளிட� அ்க என்்ற நிட்யில ஆககியைாம்; பின்ைர அநத அ்கடக ஒரு தடெப் 
பிணைமாககியைாம்; பின்ைர அத்தடெப்பிணைத்டத எலும்புகளாகவும் ஆககியைாம்; 
பின்ைர, அவபவலும்புகளுககு மாமிெத்டத அணிவித்யதாம்; பின்ைர ோம் அதடை 
யவறு ஒரு ெடைப்ொக (மனிதைாகச்) பெய்யதாம். (இவவாறு ெடைத்தவைாை) 
அல்ாஹ் பெரும் ொககி�முடை�வன் - (ெடைப்ொளரகளில எல்ாம்) மிக 
அைகாை ெடைப்ொளன். பி்றகு, நிச்ெ�மாக நீஙகள் மரணிப்ெவரகளாக இருககிறீரகள். 
பி்றகு, கி�ாம ோளன்று, நிச்ெ�மாக நீஙகள் எழுப்ெப்ெடுவீரகள். அன்றியும், 
உஙகளுககு யமய் ஏழு ொடதகடளத் திைைாக ோம் ெடைத்திருககிய்றாம் - (ேமது) 
ெடைப்டெக குறித்து ோம் எப்பொழுதுயம ெராமுகமாக இருககவிலட். யமலும், 
வாைத்திலிருநது ோம் திட்ைமாை அளவில (மடை) நீடர இ்றககி, அப்ொல அதடைப் 
பூமியில தஙக டவககிய்றாம்; நிச்ெ�மாக அதடைப் யொககிவிைவும் ோம் 
ெகதியுடைய�ாம். அதடைக பகாணடு, ோம் உஙகளுககு யெரீச்டெ, திராட்டெ 
யதாட்ைஙகடள உணைாககியிருககின்ய்றாம்; அவறறில உஙகளுககு ஏராளமாை 
கனிவடககள் இருககின்்றை; அவறறிலிருநது நீஙகள் புசிககின்றீரகள். இன்னும் தூர 
ஸிைாய் மட்ககருயக உறெத்தி�ாகும் மரத்டதயும் (உஙகளுககாக ோம் 
உணைாககியைாம்) அது எணடணட� உறெத்தி பெய்கி்றது. யமலும் (பராட்டி 
யொன்்றவறட்ற) ொப்பிடுயவாருககு பதாட்டு ொப்பிடும் பொருளாகவும் (அது 
அடமநதுள்ளது). நிச்ெ�மாக உஙகளுககு (ஆடு, மாடு, ஒட்ைகம் முதலி�) 
பிராணிகளில ஒரு ெடிப்பிடை இருககி்றது. அவறறின் வயிறுகளிலிருநது (சுரககும் 
ொட்) ோம் உஙகளுககு புகட்டுகிய்றாம்; இன்னும் அவறறில உஙகளுககு அயேக 
ெ�ன்கள் இருககின்்றை; அவறறி(ன் மாமிெத்தி)லிருநது நீஙகள் புசிககின்றீரகள். 
யமலும் அவறறின் மீதும், கப்ெலகளிலும் நீஙகள் சுமககப்ெடுகின்றீரகள்.” 
(அலகுரஆன் 23:12-22).

“(ேபிய�!) நீர ொரககவிலட்�ா? நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் யமகத்டத பமதுவாக 
இழுத்து, பின்ைர அவறட்ற ஒன்்றாக இடண�ச்பெய்து, அதன் பின் அடத (ஒன்றின் 
மீது ஒன்று யெரத்து) அைரத்தி�ாககுகி்றான்; அப்ொல அதன் ேடுயவயிருநது மடை 
பவளி�ாவடதப் ொரககிறீர; இன்னும் அவன் வாைத்தில மட்க(டளப் யொன்்ற 
யமகக கூட்ைஙக)ளிலிருநது ெனிககட்டிட�யும் இ்றககி டவககின்்றான்; அடதத் 
தான் ோடி�வரகள் மீது விழும்ெடிச் பெய்கி்றான் - தான் ோடி�வரகடள விட்டும் 
அடத வி்ககியும் விடுகி்றான் - அதன் மின்பைாளி ொரடவகடளப் ெறிகக 
பேருஙகுகி்றது. இரடவயும் ெகட்யும் அல்ாஹ்யவ மாறி மாறி வரச் பெய்கி்றான்; 
நிச்ெ�மாக சிநதடையுடை�வரகளுககு இதில (தகக) ெடிப்பிடை இருககி்றது. 
யமலும், எல்ா உயிரப் பிராணிகடளயும் அல்ாஹ் நீரிலிருநது ெடைத்துள்ளான்; 
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அவறறில தன் வயிறறின் மீது ேைப்ெடவயும் உணடு; அவறறில இரு காலகளால 
ேைப்ெடவயும் உணடு; அவறறில ோன்கு (கால)கடள பகாணடு ேைப்ெடவயும் 
உணடு; தான் ோடி�டத அல்ாஹ் ெடைககி்றான்; நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் 
எல்ாவறறின் மீதும் யெராற்றலுடை�வைாக இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 24:43-
45).

“(ேபிய�!) உம்முடை� இட்றவன் நிைட் எப்ெடி நீட்டுகின்்றான் என்ெடத நீர 
ொரககவிலட்�ா? யமலும் அவன் ோடிைால அதடை (ஒயர நிட்யில) 
அடெவறறிருககச் பெய்� முடியும். (ேபிய�!) பின்ைர சூரி�டை - ோம் தாம் நிைலுககு 
ஆதாரமாக ஆககியைாம். பி்றகு, ோம் அதடைச் சிறுகச் சிறுக (குட்றத்து) ேம்மிைம் 
டகப்ெறறிக பகாள்கிய்றாம். அவன்தான் உஙகளுககு இரடவ ஆடை�ாகவும், 
நித்திடரட� இடளப்ொறுத்ாகவும் ஆககியிருககின்்றான்; இன்னும், அவயை 
ெகட் உடைப்பிறகு ஏற்றவாறு ஆககியிருககி்றான். இன்னும், அவன்தான் 
தன்னுடை� கிருடெ (மடை)ககு முன்யை காறறுகடள ேன்மாரா�மாக அனுப்பி 
டவககின்்றான்; யமலும், (ேபிய�!) ோயம வாைத்திலிருநது தூய்டம�ாை நீடரயும் 
இ்றககி டவககிய்றாம். இ்றநது யொை பூமிககு அதைால உயிர அளிககிய்றாம்; ோம் 
ெடைத்துள்ளவறறிலிருநது கால ேடைகளுககும், ஏராளமாை மனிதரகளுககும் அடத 
ெருகும்ெடிச் பெய்கிய்றாம். அவரகள் ெடிப்பிடை பெறுவதறகாக அவரகளுககு 
இதடை (குரஆடை) ோம் பதளிவு ெடுத்துகிய்றாம். மனிதரகளில பெரும்ொய்ார 
நிராகரிப்யொராகயவ இருககின்்றைர. யமலும், ோம் ோடியிருநதால, ஒவபவாரு 
ஊரிலும், அச்ெமூட்டி எச்ெரிககும் ஒருவடர ோம் அனுப்பியிருப்யொம். ஆகயவ, 
(ேபிய�!) நீர இநத காுஃபிரகளுககு வழிெைாதீர; இதன் மூ்ம் (குரஆன் மூ்ம்) 
அவரகளுைன் பெரும் யொராட்ைத்டத யமறபகாள்வீராக. அவன்தான் இரு 
கைலகடளயும் ஒன்று யெரத்தான்; ஒன்று, மிகக இனிடமயும் சுடவயுமுள்ளது; 
மறப்றான்று உப்பும் கெப்புமாைது - இவவிரணடிறகுமிடைய� வரம்டெயும், மீ்ற 
முடி�ாத ஒரு தடைட�யும் ஏறெடுத்தியிருககி்றான். இன்னும் அவன்தான் மனிதடை 
நீரிலிருநது ெடைத்து, பின்ைர அவனுககு வம்ெத்டதயும், ெம்ெநதஙகடளயும் 
ஏறெடுத்துகி்றான்; யமலும் உம்முடை� இட்றவன் யெராற்றலுள்ளவன்.” 
(அலகுரஆன் 25:45-54).

“ஆகயவ, (முுஃமின்கயள!) நீஙகள் மாட்யி(்ாகும் பொழுதி)லும், நீஙகள் 
காட்யி(்ாகும் பொழுதி)லும் அல்ாஹ்டவ துதித்துக பகாணடிருஙகள். இன்னும் 
வாைஙகளிலும், பூமியிலும்; அவனுகயக புகைடைத்தும்; இன்னும், இரவிலும் 
நீஙகள் ளுஹருடை� யேரத்தி்ாகும் பொழுதும் (அல்ாஹ்டவத் துதியுஙகள்). 
அவயை உயிரற்றதிலிருநது உயிருள்ளடத பவளிப்ெடுத்துகி்றான்; உயிருள்ளதிலிருநது 
உயிரற்றடத பவளிப்ெடுத்துகி்றான்; இநதப் பூமிட� அது இ்றநதபின் 
உயிரப்பிககி்றான்; இவவாய்ற (மரித்தபின் மறுடமயில) நீஙகளும் 
பவளிப்ெடுத்தப்ெடுவீரகள். யமலும், அவன் உஙகடள மணணிலிருநது 
ெடைத்திருப்ெதும், பின்பு நீஙகள் மனிதரகளாக (பூமியின் ெ் ொகஙகளில) 
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ெரவி�தும் அவனுடை� அத்தாட்சிகளில உள்ளதாகும். இன்னும், நீஙகள் 
அவரகளிைம் ஆறுதல பெறுதறகுரி� (உஙகள்) மடைவி�டர உஙகளிலிருநயத 
உஙகளுககாக அவன் ெடைத்திருப்ெதும்; உஙகளுககிடைய� உகப்டெயும், 
அன்டெயும் உணைாககியிருப்ெதும் அவனுடை� அத்தாட்சிகளில உள்ளதாகும்; 
சிநதித்து உணரககூடி� ெமூகத்திறகு நிச்ெ�மாக, இதில (ெ்) அத்தாட்சிகள் 
இருககின்்றை. யமலும் வாைஙகடளயும், பூமிட�யும் ெடைத்திருப்ெதும்; 
உஙகளுடை� பமாழிகளும் உஙகளுடை� நி்றஙகளும் யவறுெட்டிருப்ெதும், 
அவனுடை� அத்தாட்சிகளில உள்ளடவ�ாகும். நிச்ெ�மாக இதில கற்றரிநயதாருககு 
அத்தாட்சிகள் இருககின்்றை. இன்னும், இரவிலும் ெகலிலும், உஙகளுடை� (ஓய்வும்) 
உ்றககமும்; அவன் அருளிலிருநது நீஙகள் யதடுவதும் அவனுடை� 
அத்தாட்சிகளினின்றும் உள்ளை - பெவியுறும் ெமூகத்திறகு நிச்ெ�மாக இதில 
அத்தாட்சிகள் இருககின்்றை. அச்ெமும், ஆடெயும் ஏறெடும்ெடி அவன் உஙகளுககு 
மின்ைட்க காட்டுவதும்; பி்றகு வாைத்திலிருநது மடை பொழி�ச் பெய்து, அடதக 
பகாணடு பூமிட� - அது (வரணடு) இ்றநத பின்ைர உயிரப்பிப்ெதும் அவன் 
அத்தாட்சிகளினின்றும் உள்ளை; நிச்ெ�மாக அதில சிநதித்துணரும் ெமூகத்திறகு 
அத்தாட்சிகள் இருககின்்றை. வாைமும், பூமியும் அவனுடை� கட்ைடளயிைால 
நிட்பெறறு நிறெதும் அவன் அத்தாட்சிகளினின்றும் உள்ளை; பின்ைர ஓர 
அடைப்டெக பகாணடு உஙகடள அடைத்த உைன் நீஙகள், பூமியிலிருநது 
பவளிப்ெட்டு வருவீரகள். வாைஙகளிலும் பூமியிலும் இருப்ெடவ எல்ாம் 
அவனுகயக உரி�டவ - எல்ாம் அவனுகயக கீழ்ெடிநது ேைககின்்றை. அவயை 
ெடைப்டெத் துவஙகுகின்்றான்; பின்ைர அவயை அடத மீட்டுகி்றான்; யமலும், இது 
அவனுககு மிகவும் எளியத�ாகும். வாைஙகளிலும் பூமியிலும் மிகக உ�ரநத 
ெணபுகள் அவனுககுரி�யத; யமலும் அவன் மிடகத்தவன்; ஞாைம் மிககவன்.” 
(அலகுரஆன் 30:17-27).

“அளவற்ற அருளாளன், இக குரஆடை (அவன்தான்) கறறுக பகாடுத்தான். 
அவயை மனிதடைப் ெடைத்தான். அவயை மனிதனுககு (யெச்சு) விளககத்டதயும் 
கறறுக பகாடுத்தான். சூரி�னும் ெநதிரனும் (அவறறிறகு நிரணயிககப் பெற்ற) 
கணககின்ெடிய� இருககின்்றை. ேட்ெத்திரஙகளும், மரஙகளும் அவனுககு ஸுஜூது 
பெய்கின்்றை. யமலும், வாைம் - அவயை அடத உ�ரத்தித் தராடெயும் ஏறெடுத்திைான். 
நீஙகள் நிறுப்ெதில வரம்பு மீ்றாது இருப்ெதறகாக. ஆகயவ, நீஙகள் நிறுப்ெடத ெரி�ாக 
நிட் நிறுத்துஙகள்; எடைட�க குட்றககாதீரகள். இன்னும், பூமிட� - 
ெடைப்பிைஙகளுககாக அவயை விரித்தடமத்தான். அதில கனிவடககளும் 
ொடளகடளயுடை� யெரீத்த மரஙகளும்- பதாலிகள் பொதிநத தானி� வடககளும், 
வாெடையுள்ள (ம்ர புறபூணடு ஆகி�)டவயும் இருககின்்றை. ஆகயவ, நீஙகள் இரு 
ொராரும் உஙகள் (இரு ொராருடை�) இட்றவனின் அருட்பகாடைகளில எடதப் 
பொய்�ாககுவீரகள்? சுட்ை மண ொணைஙகடளப் யொல (தட்டிைால) 
ெப்தமுணைாகும் களிமணணிலிருநது, அவன் (ஆதி) மனிதடைப் ெடைத்தான். 
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பேருப்புக பகாழுநதிலிருநது அவன் ஜின்கடளப் ெடைத்தான். ஆகயவ, நீஙகள் இரு 
ொராரும் உஙகள் (இரு ொராருடை�) இட்றவனின் அருட்பகாடைகளில எடதப் 
பொய்�ாககுவீரகள்? இரு கீழ்திடெகளுககும் இட்றவன் அவயை; இரு 
யமலதிடெகளுககும் இட்றவன் அவயை. ஆகயவ, நீஙகள் இரு ொராரும் உஙகள் (இரு 
ொராருடை�) இட்றவனின் அருட்பகாடைகளில எடதப் பொய்�ாககுவீரகள்? 
அவயை, இரணடு கைலகடளயும் ஒன்ய்றாபைான்று ெநதிககச் பெய்தான். (ஆயினும்) 
அவறறிடைய� ஒரு தடுப்பும் இருககி்றது; அடத அடவ மீ்றமாட்ைா. ஆகயவ, நீஙகள் 
இரு ொராரும் உஙகள் (இரு ொராருடை�) இட்றவனின் அருட்பகாடைகளில எடதப் 
பொய்�ாககுவீரகள்? அவவிரணடிலிருநதும் முத்தும் ெவளமும் பவளி�ாகின்்றை. 
ஆகயவ, நீஙகள் இரு ொராரும் உஙகள் (இரு ொராருடை�) இட்றவனின் 
அருட்பகாடைகளில எடதப் பொய்�ாககுவீரகள்? அன்றியும், மட்கடளப் யொல 
உ�ரமாகச் பெலலும் கப்ெலகள் அவனுகயக உரி�ை. ஆகயவ, நீஙகள் இரு ொராரும் 
உஙகள் (இரு ொராருடை�) இட்றவனின் அருட்பகாடைகளில எடதப் 
பொய்�ாககுவீரகள்?” (அலகுரஆன் 55:01-25).

“ோம் இப்பூமிட� விரிப்ொக ஆககவிலட்�ா? இன்னும், மட்கடள 
முடளகளாக ஆககவிலட்�ா? இன்னும் உஙகடள யஜாடி யஜாடி�ாகப் 
ெடைத்யதாம். யமலும், உஙகளுடை� தூககத்டத இடளப்ொறுத்ாக ஆககியைாம். 
அன்றியும், இரடவ உஙகளுககு ஆடை�ாக ஆககியைாம். யமலும், ெகட் உஙகள் 
வாழ்கடக�ாக (வெதிகடளத் யதடிகபகாள்ளும் கா்மாக) ஆககியைாம். 
உஙகளுககுயமல ெ்மாை ஏழுவாைஙகடள உணைாககியைாம். ஒளிவீசும் 
விளகடக(சூரி�டை)யும் (அஙகு) அடமத்யதாம். அன்றியும், காரயமகஙகளிலிருநது 
பொழியும் மடைட�யும் இ்றககியைாம். அடதக பகாணடு தானி�ஙகடளயும், 
தாவரஙகடளயும் ோம் பவளிப்ெடுத்துவதறகாக. (கிடளகளுைன்) அைரநத 
யொட்கடளயும் (பவளிப்ெடுத்துவதறகாக).” (அலகுரஆன் 78:06-16).

“உஙகடளப் ெடைத்தல கடிைமா? அல்து வாைத்டத (ெடைத்தல கடிைமா?) 
அடத அவயை ெடைத்தான். அதன் முகட்டை அவன் உ�ரத்தி அடத ஒழுஙகு 
ெடுத்திைான். அவன்தான் இரடவ இருளுடை�தாககிப் ெகலின் ஒளிட� 
பவளி�ாககிைான். இதன் பின்ைர, அவயை பூமிட� பிரித்தான். அதிலிருநது அதன் 
தணணீடரயும், அதன் மீதுள்ள (பிராணிகளுககாை) யமய்ச்ெல பொருள்கடளயும் 
அவயை பவளி�ாககிைான். அதில, மட்கடளயும் அவயை நிட் ோட்டிைான். 
உஙகளுககும், உஙகள் கால ேடைகளுககும் ெ�ைளிப்ெதறகாக (இவவாறு 
பெய்துள்ளான்).” (அலகுரஆன் 79:27-33).

“எையவ, மனிதன் தன் உணவின் ெககயம (அது எவவாறு பெ்றப்ெடுகி்றது) 
என்ெடத யோட்ைமிட்டுப் ொரககட்டும். நிச்ெ�மாக ோயம மடைட� ேன்கு 
பொழி�ச் பெய்கிய்றாம். பின், பூமிட�ப் பிளப்ெதாகப் பிளநது- பின் அதிலிருநது 
வித்டத முடளப்பிககிய்றாம். திராட்டெகடளயும், புறபூணடுகடளயும்- ஒலிவ 
மரத்டதயும், யெரீச்டெட�யும் - அைரநத யதாட்ைஙகடளயும், ெைஙகடளயும், 
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தீவைஙகடளயும்- (இடவப�ல்ாம்) உஙகளுககும், உஙகள் கால ேடைகளுககும் 
ெ�ைளிப்ெதறகாக,” (அலகுரஆன் 80:24-32).

அல்ாஹ்யவ ெடைப்ொளன், அடைத்திறகும் அரென், ஆடணபி்றப்பிப்ெவன் எை 
அடைத்து மககளும் அவனின் ெரிொ்ணத்டத ஏறறுகபகாள்கின்்றைர. அவவாய்ற 
அயரபி� ெமூகத்தில இருநத இடணடவப்ொளரகளும் ஏறறிருநதைர. அவரகடளப் ெறறி 
அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான், ““நீஙகள் அறிநதிருநதால, இப் பூமியும் 
இதிலுள்ளவரகளும் �ாருககு(ச் பொநதம்?“ என்று (ேபிய�!) நீர யகட்பீராக! 
“அல்ாஹ்வுகயக” என்று அவரகள் கூறுவாரகள்; “(அவவா்றாயின் இடத 
நிடைவிறபகாணடு) நீஙகள் ேலலுணரவு பெ்றமாட்டீரகளா?” என்று கூறுவீராக! “ஏழு 
வாைஙகளுககு இட்றவனும் மகத்தாை அரைுககு இட்றவனும் �ார?” என்றும் 
யகட்பீராக. “அல்ாஹ்யவ” என்று அவரகள் பொலவாரகள்; “(அவவா்றாயின்) நீஙகள் 
அவனுககு அஞசி இருககமாட்டீரகளா?” என்று கூறுவீராக! “எல்ாப் பொருட்களின் 
ஆட்சியும் �ார டகயில இருககி்றது? - �ார எல்ாவறட்றயும் ொதுகாப்ெவைாக - ஆைால 
அவனுககு எதிராக எவரும் ொதுகாககப்ெை முடி�ாயத அவன் �ார? நீஙகள் 
அறிவீரகளாயின் (பொலலுஙகள்)” என்று யகட்பீராக. அதறகவரகள் “(இது) 
அல்ாஹ்வுகயக (உரி�து)” என்று கூறுவாரகள். (“உணடம பதரிநதும்) நீஙகள் ஏன் மதி 
ம�ஙகுகிறீரகள்?” என்று யகட்பீராக.” (அலகுரஆன் 23:84-89). யமலும், “(ேபிய�!) நீர 
அவரகளிைம்: “வாைஙகடளயும், பூமிட�யும் ெடைத்தவன் �ார?” என்று யகட்ைால, 
“�ாவடரயும் மிடகத்தவனும், எல்ாவறட்றயும் அறிநயதானுமாகி� அவயை அவறட்ற 
ெடைத்தான்” என்று நிச்ெ�மாக அவரகள் கூறுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 43:09).

இத்தடக� ெரிொ்ணக யகாட்ொட்டை தவறுத்ாக புரிநது பகாணைதன் விடளவாக 
ஒரு சி் குழுககயள வழி தவறிச் பென்்றை. அடவ வருமாறு:

1. கநருபபு வைணஙகிகள (மஜூஸிகள):
இவவு்கிறகு ேல்வறட்றப் ெடைப்ெதறகு ஒளிக கைவுளும், தீ�வறட்றப் 

ெடைப்ெதறகு இருள் கைவுளும் எை இரு கைவுள்கயள இருககின்்றைர என்ெயத 
இவரகளின் ேம்பிகடக. ஒளிககைவுயள சி்றநதவர என்ெதில அவரகள் 
ஒருமித்திருநதாலும், இருள் கைவுள் விை�த்தில அது ெடைககப்ெைாத ஆதி�ாைதா 
அல்து ெடைககப்ெட்டு புதிதாக உருவாககப்ெட்ைதா என்ெதில கருத்து யவறுொடு 
ெட்டுள்ளைர. 

2. கிறிஸதவைரகள.
இவரகளின் இட்றயி�லின்ெடி ஒயர இட்றவன் தநடத, மகன், தூ� ஆவி எை 

மூவராகவும் இருககி்றார. ஒயர கைவுளின் மூன்று ஆட்கள் எனும் இவ இ�லயெ 
திரித்துவம் (தஸலீஸ) எை அடைககப்ெடுகி்றது. எனினும் இவரகள், ெடைத்துப் 
ெரிொலிககும் கைவுள்கள் பவவயவ்றாை மூன்றுயெர என்று கூ்றவிலட். பிரெஞெத்டதப் 
ெடைத்தவன் ஒருவன் என்ெதில அவரகளிடைய� மாறறுக கருத்திலட். 
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3. அவரபிய இடணடவைபபலா்ளரகள.
இட்றவனின் ெரிொ்ணம் என்ெடத சீட்டுககுழுககட் டவத்து தீரமாணிககும் 

வைககம் அவரகளிைம் இருநதது. தாம் வணஙகி� கைவுள் ேல்டத பெய்�வும், 
தீ�டத பெய்�வும், உ்டக ஆைவும் ெகதிபெறுவார எை ேம்பி� அவரகள் தாம் ஒரு 
காரி�த்டத பெய்� மு�லும் யொது சீட்டுககுழுககிப் யொடும் வைககத்டதக 
பகாணடிருநதைர. மூன்று சீட்டை எடுத்து, ஒன்றில பெய் என்றும், இரணைாவதில 
பெய்�ாயத என்றும் எழுதி, மூன்்றாவடத பவறுடம�ாக விட்டுவிடுவாரகள். 
குழுககலில பெய் என்ெது விழுநதால தாம் பெய்�ப்யொகும் காரி�த்டத பெய்வாரகள். 
பெய்�ாயத எை விழுநதால விட்டுவிடுவாரகள். பவறும் சீட்டு விழுநதால திரும்ெவும் 
குழுககுவாரகள். எையவ ெரிொ்ணம் என்ெது சீட்டுககுழுககளில உள்ளது என்ெயத 
இவரகளின் யகாட்ொைாகும்.

4. விதிடய மறுபபவைரகள.
ஓர மனிதனுககு தைது பெ�ட் தாயை ெடைத்துகபகாள்ளும் ஆற்றல இருககி்றது. 

இதில மனிதனின் ெரிொ்ணத்டத மனிதயை டகயில எடுத்துள்ளான். கைவுளுககும் 
மனிதனின் பெ�றொடுகளுககும் எவவித ெம்ெநதமும், பதாைரபும் இலட் என்ெது 
இவரகளின் வாதமாகும்.

யமறகுறிப்பிைப்ெட்ைவரகள் இ�லபுநிட், பதளிவாை புத்திககூரடம, உணரவு, 
இட்றவனின் ெடைப்பு, ஆட்சி, கட்ைடள யொன்்றவறட்ற பதளிவாகப் யொதிககும் 
அலகுரஆன் வெைஙகள் யொன்்றவறட்ற தி்றன்ெை ெ�ன்ெடுத்திைால 
ெரிொ்ணத்தில இத்தடக� கருத்துயவறுொடுகடளயும், வழிபகட்ை 
சிநதடைகடளயும் ெநதிககமாட்ைாரகள். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ் 
தைகபகை ஒரு மகடை எடுத்துக பகாள்ளவிலட். அவனுைன் (யவறு) 
ோ�னுமிலட்; அவவா்றாயின் (அவரகள் கறெடை பெய்யும்) ஒவயவார ோ�னும் 
தான் ெடைத்தவறட்ற(த் தன்னுைன் யெரத்து)க பகாணடு யொய் சி்ர சி்டரவிை 
மிடகப்ொரகள். (இவவாப்றல்ாம்) இவரகள் வரணிப்ெடத விட்டும் அல்ாஹ் 
மிகவும் தூ�வன்.” (அலகுரஆன் 23:91).

உணடம�ாை இட்றவன் ெடைப்ொளைாகவும், தான் விரும்பி�டத 
பெய்ெவைாகவுயம இருககயவணடும். அவனுைன் இன்பைாரு கைவுளும் இருநதால 
இவறறில எவவித மாற்றமும் ஏறெைாது. இருநத யொதிலும் பின்வரும் இரு 
ெநதரப்ெத்தில ஒன்று ேடைபெறும் என்ெது நிதரெை உணடம�ாகும். அடவ:

ஒவபவாரு கைவுளும் தான் விரும்பி�டத, விரும்பி� வடிவில ெடைப்ொரகள். 
ஒவபவாருவரும் தைகபகை ஓர அதிகார வட்ைத்டத உருவாககிக பகாள்வர. 
இவவாறு ேடைபெறுவடத உ்க நி�தியும், ஒழுஙகும் இைம்பகாடுத்ததிலட்.

அககைவுள்களுககு மத்தியில அதிகாரப் யொட்டி நி்வும். ஒருவர உைட் 
அடெகக விரும்புவார. மற்றவர அடெககவிைாமல பெய்வார. ஒருவர சி்வறட்ற 
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உயிரப்பிகக யவணடுபமை ோடுவார. மற்றவர மரணிககடவகக ோடுவார. 
இவவா்றாை ெநதரப்ெத்தில ஒன்ய்றா அடைவரிைதும் ோட்ைம் நிட்றயவறும், 
அல்து ஒருவரின் ோட்ைம் மாத்திரயம நிட்றயவறும். அல்து இருவரிைதுயம 
நிட்றயவ்றாமல யொய்விடும். தமது ோட்ைத்டத நிட்றயவறறுவதில �ார உ�ரநதவர 
எை அவரகளுககு மத்தியிய் ெச்ெரவுகள் நிகழும். இறுதியில ஒருவரின் ோட்ையம 
நிட்றயவ்ற, மற்றவரகளின் ோட்ைஙகள் நிட்றயவ்றாமல யொய்விடும். இப்யொது 
�ாரின் ஆதிககம் மற்றவரகடள விைவும் மிடகத்துவிடுயமா அவயர ெகதிமிகக 
கைவுளாக கருதப்ெடுவார. மற்றவரகள் கைவுள் தன்டமககு தகுதி�ற்றவரகள் எனும் 
நிட்ககு பென்றுவிடுவர.

எையவ ெரிொ்ணத்திலும், ெடைத்தலிலும், ஆட்சி�திகாரம் பெலுத்துவதிலும், 
கட்ைடளகள் பி்றப்பிப்ெதிலும் ஒரு கைவுயள இருகக முடியும். இதுயவ ெ் 
கைவுள்கள் இருகக முடி�ாது என்ெதறகாை தரகக ரீதி�ாை மறுகக முடி�ாத 
ஆதாரமாகும்.

அல்லலாஹவின் இடைடமடய நம்பிக்டக ககலாள்ளல்
வணஙகப்ெடுவதறகுத் தகுதி�ாை, உணடம�ாை ஒயர இட்றவன் அல்ாஹ் 

மாத்திரயம எை உறுதி�ாக ேம்பிகடக பகாள்வடத இது குறித்து நிறகி்றது.

“இ்ாஹ்” எனும் பொல வணஙகப்ெைககூடி�வன் எனும் அரத்தத்டத 
வைஙகுகி்றது. அன்பு, கணணி�ம் என்ெவற்றால உள்ளம் இட்றவனுககு 
வணககத்டதச் பெலுத்துகி்றது. உன்டமயில வணககம் என்ெது பூரணமாை தாழ்வு, 
அடிெணிவு, கணணி�ம் யொன்்றவற்றால பூரணமாை அன்டெ இட்றவனுககு 
பவளிப்ெடுத்துவயத�ாகும். இவவா்றாை பூரணத்துவமிகக வணககத்டத ஒயர 
இட்றவடைத் தவிர யவறு �ாருககும் பெலுத்த முடி�ாது என்ெதறகு அல்ாஹ்வும், 
ெடைப்பிைஙகளும் ொட்சி�ாளரகளாக இருககின்்றைர. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : 
“அல்ாஹ் நீதிட� நிட்ோட்ைககூடி�வைாக உள்ள நிட்யில அவடைத்தவிர 
வணககத்திறகுரி�வன் �ாருமிலட் என்று ொட்சி கூறுகி்றான். யமலும் ம்ககுகளும் 
அறிவுடைய�ாரும் (இவவாய்ற ொட்சி கூறுகின்்றைர.) அவடைத் தவிர 
வணககத்திறகுரி�வன் �ாருமிலட்; அவன் மிடகத்தவன், ஞாைமிககவன்.” 
(அலகுரஆன் 03:18), யமலும் “யமலும், உஙகள் ோ�ன் ஒயர ோ�ன்; அவடைத் தவிர 
யவறு ோ�னிலட் அவன் அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடைய�ான்.” 
(அலகுரஆன் 02:168).

தன்டை மாத்திரம் வணஙகுவதறகாகயவ எவவித எதிரொரப்பும், யதடவயும் 
இன்றி மனிதரகடளயும், ஜின்கடளயும் அல்ாஹ் ெடைத்துள்ளான். அல்ாஹ் 
கூறுகி்றான் : “இன்னும், ஜின்கடளயும், மனிதரகடளயும் அவரகள் என்டை 
வணஙகுவதறகாகயவ�ன்றி ோன் ெடைககவிலட். அவரகளிைமிருநது எநத 
பொருடளயும் ோன் விரும்ெவிலட். எைககு அவரகள் உணவு அளிகக 
யவணடுபமன்றும் ோன் விரும்ெவிலட்.” (அலகுரஆன் 51:56-57). அல்ாஹ்டவ 
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மாத்திரயம வணஙக யவணடும். அவனுககு இடண�ாக எவடரயும் கூட்டுயெரகக 
கூைாது எனும் இவ இட்றச் பெய்திட� மககளுககு எத்திடவப்ெதறகாக 
அல்ாஹ்வால ெ் தூதரகள் அனுப்ெட்ைைர. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “பமய்�ாகயவ 
ோம் ஒவபவாரு ெமூகத்தாரிைத்திலும், “அல்ாஹ்டவய� நீஙகள் வணஙகுஙகள்; 
(அவைல்ாது வணஙகப்ெடும்) தாகூத்கடள விட்டும் நீஙகள் வி்கிச் பெலலுஙகள்” 
என்று (யொதிககுமாறு) ேம் தூதரகடள அனுப்பி டவத்யதாம்;” (அலகுரஆன் 16:36), 
“அவரகள்(தம் கூட்ைத்தாரிைம்), “என் கூட்ைத்தாயர! அல்ாஹ்டவய� 
வணஙகுஙகள், உஙகளுககு அவைன்றி யவறு ோ�னிலட்... என்று கூறிைர.” 
(அலகுரஆன் 07:59,65,73,85), “(ேபிய�!) உமககு முன்ைர ோம் அனுப்பி� ஒவபவாரு 
தூதரிைமும்: “நிச்ெ�மாக (வணககத்திறகுரி�) ோ�ன் என்டைத் தவிர யவறு 
எவருமிலட்; எையவ, என்டைய� நீஙகள் வணஙகுஙகள்” என்று ோம் வஹீ 
அறிவிககாமலிலட்.” (அலகுரஆன் 21:25).

இவ இட்ற ேம்பிகடகட� பெ�றெடுத்துவதறகு வணககத்தின் அடைத்து 
வடககடளயும் அல்ாஹ் ஒருவைககு மாத்திரயம பெலுத்த யவணடும். அவன் அல்ாத 
யவறு எவருககாவது வணககத்டத பெலுத்திைால அவர அல்ாஹ்வுககு இடணடவத்து, 
அவடை நிராகரித்தவராக மாறிவிடுவார. அத்டக� வணகக வடககள் வருமாறு:

1. உள்ளம்சலார்நத வைணக்கஙகள

அல்ாஹ்டவ யேெம்பகாள்ளல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ் 
அல்ாதவரகடள அவனுககு இடண�ாக டவத்துக பகாணடு, அவரகடள 
அல்ாஹ்டவ யேசிப்ெதறபகாப்ெ யேசிப்யொரும் மனிதரகளில இருககி்றாரகள்; 
ஆைால ேம்பிகடக பகாணைவரகள் அல்ாஹ்டவ யேசிப்ெதில உறுதி�ாை 
நிட்யுள்ளவரகள்” (அலகுரஆன் 02:165).

அல்ாஹ்வின் தணைடைகளுககுப் ெ�ப்ெைல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : 
“ஆகயவ நீஙகள் அவரகளுககுப் ெ�ப்ெைாதீரகள் - நீஙகள் முுஃமின்களாகயிருப்பின் 
எைகயக ெ�ப்ெடுஙகள்.” (அலகுரஆன் 03:175).

அல்ாஹ்வின் ெநதிப்டெ எதிரொரத்திருத்தல: “(ேபிய�!) நீர பொலவீராக: 
“நிச்ெ�மாக ோன் உஙகடளப் யொன்்ற ஒரு மனிதயை! நிச்ெ�மாக உஙகளுடை� 
ோ�ன் ஒயர ோ�ன்தான் என்று எைககு வஹீ அறிவிககப்ெட்டிருககி்றது; எவன் 
தன்னுடை� இட்றவடைச் ெநதிகக்ாபமை எதிரொரககின்்றாயைா அவன் 
(ஸாலிஹாை) ேல் பெ�லகடளச் பெய்து, தன் இட்றவடை வணஙகுவதில 
யவப்றவடரயும் இடண�ாககாதும் இருப்ொைாக.” (அலகுரஆன் 18:110).

இம்மூன்று விை�ஙகளுயம உள்ளத்தால பெய்�யவணடி� வணககஙகளின் 
அடிப்ெடை அம்ெஙகளாகத் திகழ்கின்்றை. இடவ தவிர உள்ளத்தால நிகழும் மற்ற 
அடைத்து வணககஙகளும் இவறறில ஏயதா ஓர ெட்டி�லில இைம்பெறறுவிடும். 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(அல்ாஹ்டவ�ன்றி) இவரகள் �ாடர 
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பிராரத்திககின்்றாரகயளா அவரகள், ஏன் அவரகளில மிகவும் (இட்றவனுககு) 
பேருககமாைவரகள் கூை தஙகள் இட்றவன்ொல (பகாணடு பெல்) ேறகருமஙகடள 
பெய்து பகாணடும், அவைது அருடள எதிரொரத்தும், அவைது தணைடைககு 
அஞசியுயம இருககின்்றைர.” (அலகுரஆன் 17:57)

இவறறில ஒன்ட்ற விட்டுவிட்டு இன்பைான்ட்ற ேம்பிகடக பகாள்வது கூைாது. 
ஏபைனில அல்ாஹ்வின் மீதாை ெ�த்தின் மூ்ம் மாத்திரம் அவடை வணஙகுவது 
ஹரூரிய்�ாககள் (ஹவாரிஜகள்) எனும் வழிபகட்ை கூட்ைத்தில எம்டம பகாணடு 
யொய் யெரத்துவிடும். அல்ாஹ்வின் மீதாை எதிரொரப்பில மாத்திரம் அவடை 
வணஙக முறெடுவது எம்டம முரஜிஆககள் எனும் வழிபகட்ை கூட்ைத்தில 
பகாணடுயொய் யெரத்துவிடும். அல்ாஹ்வின் மீதாை யேெத்திைால மாத்திரம் 
அவடை வணஙக முறெடுவது ஸின்தகீன்கள் எனும் வழிபகட்ை கூட்ைத்தில எம்டம 
பகாணடுயொய் யெரத்துவிடும். எையவ அல்ாஹ்டவ அவன் மீதாை யேெம், 
எதிரொரப்பு, ெ�ம் முதலி� மூன்றிைாலுயம வணஙகிை யவணடும். அப்யொயத 
ெரி�ாை முட்றயில அல்ாஹ்டவ ஒருடமப்ெடுத்தி� கூட்ைத்தில எம்மால இடண� 
முடியும்.

உைல சீராக இருப்ெதறகாை அடிப்ெடை உள்ளம் சீராக இருப்ெயத. ேபி  
அவரகள் கூறிைாரகள் : “அறிநதுபகாள்ளுஙகள், உைம்பில ஓர ெடதப்பிணைம் 
உள்ளது. அது சீரபெறறுவிட்ைால உைல முழுதும் சீரபெறறுவிடும். அது 
பகட்டுவிட்ைால உைல முழுதும் பகட்டுவிடும். அறிநதுபகாள்ளுஙகள், அதுயவ 
உள்ளமாகும்”.1 

2. கசலால்சலார்நத வைணக்கஙகள
பிராரத்தடை: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அன்றியும், நிச்ெ�மாக மஸஜிதுகள் 

அல்ாஹ்வுககாகயவ இருககின்்றை, எையவ, (அவறறில) அல்ாஹ்வுைன் (யெரத்து 
யவறு) எவடரயும் நீஙகள் பிராரத்திககாதீரகள்.” (அலகுரஆன் 72:18).

ொதுகாவலயதடுதல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) நீர பொலவீராக: 
அதிகாட்யின் இட்றவனிைத்தில ோன் காவல யதடுகிய்றன்.” (அலகுரஆன் 113:01), 
“(ேபிய�!) நீர கூறுவீராக: மனிதரகளின் இட்றவனிைத்தில ோன் காவல யதடுகிய்றன்.” 
(அலகுரஆன் 114:01).

உதவியதடுதல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(நிடைவு கூறுஙகள்:) உஙகடள 
இரட்சிககுமாறு உஙகள் இட்றவனின் உதவிட� ோடி�யொது: “(அணி அணி�ாக 
உஙகடளப்) பின்ெறறி வரககூடி� ஓராயிரம் ம்ககுகடளக பகாணடு நிச்ெ�மாக 
உஙகளுககு உதவி புரியவன்” என்று இட்றவன் உஙகளுககு ெதி்ளித்தான்.” 
(அலகுரஆன் 08:09).

1.அறிவிப்ெவர: நுுஃமான் இப்னு ெஷீர . நூல: புஹாரி 52, முஸலிம் 1599.
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அல்ாஹ்டவ நிடைவுகூரவதறகாகப் பிரய�ாகிககும் பொதுவாை 
வாெகஙகள்: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ஈமான் பகாணைவரகயள! அல்ாஹ்டவ 
அதிகமதிகமாை திகடரக பகாணடு திகரு (தி�ாைம்) பெய்யுஙகள்.” (அலகுரஆன் 
33:41).

அலகுரஆன் ஓதுதல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) இவயவதத்திலிருநது 
உமககு அறிவிககப்ெட்ைடத நீர எடுத்யதாதுவீராக” (அலகுரஆன் 29:45).

பொதுவாை ேல் வாரத்டதகள்: “தூய்டம�ாை வாககுகபளல்ாம் அவன் 
ெககயம யமய்றிச் பெலகின்்றை;” (அலகுரஆன் 35:10).

இடவ யொன்று இன்னும் வாரத்டதகளிைால பவளிப்ெடும் 
வணககவழிொடுகள் ஏராளம் இருககின்்றை. இடவ அடைத்டதயும் அல்ாஹ் 
ஒருவனுககு மாத்திரயம அடமத்துகபகாள்ள யவணடும்.

3. உைல்சலார்நத வைணக்கஙகள
பதாழுடக: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நீர கூறும்: “பமய்�ாக என்னுடை� 

பதாழுடகயும், என்னுடை� குரொனியும், என்னுடை� வாழ்வும், என்னுடை� 
மரணமும் எல்ாயம அகி்ஙகளின் இட்றவைாகி� அல்ாஹ்வுகயக 
பொநதமாகும்.” (அலகுரஆன் 06:162).

அறுத்துப் ெலியிைல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “எையவ, உம் இட்றவனுககு 
நீர பதாழுது, குரொனியும் பகாடுப்பீராக.” (அலகுரஆன் 108:02).

குஃொடவ வளம் வருதல: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(அநதப் புனிதமாை) 
பூரவீக ஆ்�த்டத அவரகள் “தவாுஃபும்” பெய்� யவணடும்.” (அலகுரஆன் 
22:29).

ொடதயிலுள்ள இைரகடள அகறறுதல: ேபி  அவரகள் இட்றேம்பிகடகயின் 
ெடித்தரஙகடளக கூறும் யொது : “அதன் கடைசிப் ெடித்தரமாக ொடதயிலுள்ள 
இைரகடள அகறறுவடதக குறிப்பிட்ைாரகள்” 1

இதுயொன்்ற இன்னும் ஏராளமாை வணககஙகள் இருககின்்றை. அவறட்ற 
அல்ாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்டத ோடி, அவனுககாக மாத்திரயம 
நிட்றயவறறிை யவணடும்.

4. கசல்வைம்சலார்நத வைணக்கஙகள
அல்ாஹ்வுககாக யவணடி பெ்விைப்ெடும் ஸகாத் வரி, தாைதரமம் (ஸதகா), 

மரணொெைம் (வஸிய்�த்), அ்றககட்ைடள (வகப்), ேன்பகாடைகள் யொன்்ற 
அடைத்தும் இப்ெகுதிககுள் உள்ளைஙகும். 

1.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: முஸலிம் 35.
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அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “(ஸகாத் என்னும்) தாைஙகள் �ாசிப்யொருககும், 
ஏடைகளுககும், தாைத்டத வசூல பெய்யும் ஊழி�ரகளுககும், இஸ்ாத்தின் ொல 
அவரகள் உள்ளஙகள் ஈரககப்ெடுவதறகாகவும், அடிடமகடள விடுதட் 
பெய்வதறகாகவும், கைன் ெட்டிருப்ெவரகளுககும், அல்ாஹ்வின் ொடதயில (யொர 
புர யவாருககும்), வழிப்யொககரகளுககுயம உரி�டவ. (இது) அல்ாஹ் விதித்த 
கைடம�ாகும் - அல்ாஹ் (�ாவும்) அறிெவன், மிகக ஞாைமுடைய�ான்.” 
(அலகுரஆன் 09:60), “கிராமப்பு்றத்தவரகளில அல்ாஹ்வின் மீதும், இறுதிோள் 
மீதும் ேம்பிகடக பகாள்ெவரகளும் இருககின்்றாரகள்; தாம் (தரமத்திறகாகச்) பெ்வு 
பெய்வது தஙகளுககு அல்ாஹ்வின் பேருககத்டதயும், இட்ற தூதரின் 
பிராரத்தடையும் (தஙகளுககுப்) பெறறுத்தரும் எை ேம்புகி்றாரகள்; நிச்ெ�மாக அது 
அவரகடள (அல்ாஹ்வின்) அணடமயில பகாணடு யெரப்ெதுதான்; அதி சீககிரத்தில 
அல்ாஹ் அவரகடளத் தன் ரஹ்மத்தில (யெரருளில) புகுத்துவான் - நிச்ெ�மாக 
அல்ாஹ் மன்னிப்ெவைாகவும் பெருங கிருடெ�ாளைாகவும் இருககின்்றான்.” 
(அலகுரஆன் 09:99).

அவவாய்ற ஏடைகளுககு உணவளிப்ெதும் இவ வடகட�ய� ொரும். அல்ாஹ் 
கூறுகி்றான் : “யமலும், அ(வவிட்ற)வன் மீதுள்ள பிரி�த்திைால ஏடைகளுககும், 
அோடதகளுககும், சிட்றப்ெட்யைாருககும் உணவளிப்ொரகள். “உஙகளுககு ோஙகள் 
உணவளிப்ெபதல்ாம், அல்ாஹ்வின் முகத்திறகாக (அவன் 
திருப்பொருத்தத்திறகாக); உஙகளிைமிருநது பிரதிெ்டைய�ா (அல்து நீஙகள்) 
ேன்றி பெலுத்த யவணடுபமன்ெடதய�ா ோஙகள் ோைவிலட்” (என்று அவரகள் 
கூறுவர).” (அலகுரஆன் 76:08-09).

அல்ாஹ்வின் ெரிொ்ணத்டத ஏற்ற ஒருவர அவைது இட்றடமக 
யகாட்ொட்டையும் ஏறய்ற ஆக யவணடும்; அல்ாஹ்தான் ெடைப்ொளன், 
ஆட்சி�ாளன், அடைத்டதயும் நிரவகிப்ெவன் என்று ஒருவன் ஏற்றால அதன் 
விதிப்ெடி அடைத்து வணககஙகளுககும் தகுதி�ாைவன் அவன் மாத்திரயம எை 
ஏறறு, பெ�ன்முட்றயில பகாணடுவர யவணடும். இதடை முஷரிககுகள் ஏறறுக 
பகாள்வதறகாகப் ெ் ஆதாரஙகடள முன்டவத்து நிறுவியுள்ளான். அடவ வருமாறு:

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “மனிதரகயள! நீஙகள் உஙகடளயும் உஙகளுககு 
முன்னிருநயதாடரயும் ெடைத்த உஙகள் இட்றவடைய� வணஙகுஙகள். (அதைால) நீஙகள் 
தகவா (இட்ற�ச்ெமும்; தூய்டமயும்) உடைய�ாராக்ாம். அ(நத இட்ற)வயை உஙகளுககாக 
பூமிட� விரிப்ொகவும், வாைத்டத விதாைமாகவும் அடமத்து, வாைத்தினின்றும் மடை 
பொழி�ச்பெய்து; அதனின்று உஙகள் உணவிறகாகக கனி வரககஙகடள பவளிவரச் 
பெய்கி்றான்; (இநத உணடமகடளப�ல்ாம்) நீஙகள் அறிநது பகாணயை இருககும் 
நிட்யில அல்ாஹ்வுககு இடணகடள ஏறெடுத்தாதீரகள்.” (அலகுரஆன் 02:21-22).

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “உஙகளுககு வாைத்திலிருநதும், பூமியிலிருநதும் 
உணவளிப்ெவன் �ார? (உஙகள்) பெவிப்பு்ன் மீதும், (உஙகள்) ொரடவகளின் மீதும் 
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ெகதியுடை�வன் �ார? இ்றநதவறறிலிருநது உயிருள்ளவறட்றயும், 
உயிருள்ளவறறிலிருநது இ்றநதவறட்றயும் பவளிப்ெடுத்துெவன் �ார? 
(அகி்ஙகளின் அடைத்துக) காரி�ஙகடளயும் திட்ைமிட்டுச் பெ�லெடுத்துெவன் 
�ார?” என்று(ேபிய�!) நீர யகளும். உையை அவரகள் “அல்ாஹ்” எை 
ெதி்ளிப்ொரகள்; “அவவா்றாயின் அவனிைம் நீஙகள் ெ�ெகதியுைன் இருகக 
யவணைாமா?” என்று நீர யகட்பீராக. உணடம�ாகயவ அவன் தான் உஙகடளப் 
ெடைத்துப் ொதுகாககும் அல்ாஹ்; இநத உணடமககுப் பின்ைரும் (நீஙகள் அவடை 
வணஙகாவிட்ைால) அது வழியகட்டைத் தவிர யவறிலட்; (இப்யெருணடமட� 
விட்டு) நீஙகள் எஙகு திருப்ெப்ெடுகிறீரகள்?” (அலகுரஆன் 10:31-32).

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) நீர கூறுவீராக: “எல்ாப் புகழும் 
அல்ாஹ்வுகயக உரி�து; இன்னும் அவன் யதரநபதடுத்துக பகாணை அவனுடை� 
அடி�ாரகள் மீது ஸ்ாம் உணைாவதாக! அல்ாஹ் யம்ாைவைா? அல்து அவரகள் 
(அவனுககு) இடண�ாககுெடவ (யம்ாைடவ)�ா?” அன்றியும், வாைஙகடளயும் 
பூமிட�யும் ெடைத்து, உஙகளுககு வாைத்திலிருநது மடைட� இ்றககி டவப்ெவன் 
�ார? பின்ைர அடதக பகாணடு பெழிப்ொை யதாட்ைஙகடள ோம் முடளககச் 
பெய்கிய்றாம். அதன் மரஙகடள முடளககச் பெய்வது உஙகளால முடி�ாது. 
(அவவாறிருகக) அல்ாஹ்வுைன் (யவறு) ோ�ன் இருககின்்றாைா? இலட்! 
ஆயினும் அவரகள் (தம் கறெடை பதய்வஙகடள அல்ாஹ்வுககு) ெமமாககும் 
மககளாகயவ இருககி்றாரகள். இநதப் பூமிட� வசிககத் தகக இைமாக ஆககி�வனும், 
அதனிடைய� ஆறுகடள உணைாககி�வனும்; அதறகாக (அதன் மீது அடெ�ா) 
மட்கடள உணைாககி�வனும், இரு கைலகளுககிடைய� தடுப்டெ 
உணைாககி�வனும் �ார? அல்ாஹ்வுைன் (யவறு) ோ�ன் இருககின்்றாைா? 
இலட்! (எனினும்) அவரகளில பெரும்ொய்ார அறி�ாதவரகளாக இருககின்்றைர. 
கஷைத்திறகுள்ளாைவன் அவடை அடைத்தால அவனுககு ெதில பகாடுத்து, அவன் 
துன்ெத்டத நீககுெவனும், உஙகடள இப்பூமியில பிரதிநிதிகளாக ஆககி�வனும் 
�ார? அல்ாஹ்வுைன் (யவறு) ோ�ன் இருககின்்றாைா? (இலட்) எனினும் 
(இடவப�ல்ாம் ெறறி) நீஙகள் சிநதித்துப் ொரப்ெது மிகக குட்றயவ �ாகும். 
கடரயிலும் கைலிலுமுள்ள இருள்களில உஙகடள யேராை வழியில பெலுத்துெவன் 
�ார? யமலும், தன்னுடை� “ரஹ்மத்” என்னும் அருள் மாரிககு முன்யை ேன்மாரா�ம் 
(கூறுவை) ஆக காறறுகடள அனுப்பி டவப்ெவன் �ார? அல்ாஹ்வுைன் (யவறு) 
ோ�ன் இருககின்்றாைா? - அவரகள் இடண டவப்ெவறட்றவிை அல்ாஹ் மிகவும் 
உ�ரவாைவன். முதன் முதலில ெடைப்டெத் துவஙகுெவனும், பின்ைர அதடை 
மீணடும் உணைாககி டவப்ெவனும் �ார? வாைத்திலிருநதும், பூமியிலிருநதும் 
உஙகளுககு ஆகாரம் அளிப்ெவன் �ார? அல்ாஹ்வுைன் (யவறு) ோ�ன் 
இருககின்்றாைா? (ேபிய�!) நீர கூறுவீராக: “நீஙகள் உணடம�ாளரகளாக இருநதால, 
உஙகளுடை� ஆதாரஙகடளக பகாணடு வாருஙகள்.”” (அலகுரஆன் 27:59-64).

இவவாறு அல்ாஹ்வின் ெரிொ்ணத்டத ஏறறு, அடத அல்ாஹ்வுககு 



இ்கு ேடையில இஸ்ாமி� பகாள்டக

44

மாத்திரயம உரித்தாைதாககி, அவடை ஒருடமப்ெடுத்தி� அயத மககளுககு, அவனின் 
இட்றயி�ட்யும் ஏறறு, அடத அவனுககு மாத்திரம் உரித்தாககுவதறகாை 
ொன்றுகடள அல்ாஹ் முன்டவககி்றான். அவறட்ற ெரிொணக யகாட்ொட்டினூயை 
அல்ாஹ் அணுகும் விதமாைது இரணடிறகும் உரித்தாை தனி ஒருவன் அல்ாஹ் 
மாத்திரயம என்ெடத பதளிவாகயவ எம்மால புரிநதுபகாள்ள முடிகின்்றது.

அவவாய்ற ெரிொ்ணக யகாட்ொட்டின் எவவிதப் ெணபுகடளயும் பெறறிராத 
இடணடவப்ொளரகளின் கைவுள்யகாட்ொட்டை அல்ாஹ் பின்வருமாறு 
தகரககி்றான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “எநதப் பொருடளயும் ெடைகக இ�்ாதவறட்ற�ா 
இவரகள் (அல்ாஹ்வுககு) இடண�ாககுகி்றாரகள்? இன்னும், அவரகயளா 
(அல்ாஹ்விைாய்ய�) ெடைககப்ெட்ைவரகளாயிறய்ற! அவரகள் இவரகளுககு 
எத்தடக� உதவியும் பெய்� ெகதி�ற்றவரகளாக இருககின்்றைர;(அது மாத்திரமல்) 
அவரகள் தமககுத் தாயம உதவி பெய்து பகாள்ளவும் ெகதி�ற்றவரகள். (இநத 
முஷரிககுகடள) நீஙகள் யேரவழிககு அடைத்தாலும், உஙகடள அவரகள் பின்ெற்ற 
மாட்ைாரகள்; நீஙகள் அவரகடள அடைப்ெதும் அல்து (அடை�ாது) 
வாய்மூடியிருப்ெதும் உஙகளுககுச் ெமயம�ாகும். நிச்ெ�மாக அல்ாஹ்டவ�ன்றி 
எவரகடள நீஙகள் அடைககின்றீரகயளா, அவரகளும் உஙகடளப் யொன்்ற 
அடிடமகயள; நீஙகள் உணடம�ாளரகளாக இருநதால நீஙகள் அவரகடள 
அடைத்துப் ொருஙகள் - அவரகள் உஙகளுககு ெதில அளிககட்டும்!. அவரகளுககு 
ேைககககூடி� காலகள் உணைா? அல்து அவரகளுககு பிடிப்ெதறகுரி� டககள் 
உணைா? அல்து அவரகளுககுப் ொரககக கூடி� கணகள் உணைா? அல்து 
அவரகளுககுக யகட்கக கூடி� காதுகள் உணைா? (ேபிய�!) நீர கூறும்: “நீஙகள் இடண 
டவத்து வணஙகும் (உஙகள்) பதய்வஙகடள (எல்ாம்) அடைத்து, எைககு(த் தீஙகு 
பெய்திை) சூழ்ச்சி பெய்து ொருஙகள் - (இதில) எைககுச் சிறிதும் அவகாெம் 
பகாடுககாதீரகள்” என்று. “நிச்ெ�மாக என் ொதுகாவ்ன் அல்ாஹ்யவ. அவயை 
யவதத்டத இ்றககி டவத்தான். அவயை ேல்டி�ாரகடளப் ொதுகாப்ெவன் ஆவான். 
அவடை�ன்றி நீஙகள் �ாடர பிராரத்திககிறீரகயளா அவரகள் உஙகளுககு உதவி 
பெய்�வும் தஙகளுககுத் தாஙகயள உதவி பெய்து பகாள்ளவும் ெகதி பெ்ற மாட்ைாரகள். 
நீஙகள் அவரகடள யேர வழியின் ெககம் அடைப்பீரகளாைால, அவரகள் 
யகட்கமாட்ைாரகள். (ேபிய�!) அவரகள் உம்டமப் ொரப்ெது யொல உமககுத் 
யதான்றும்; ஆைால அவரகள் (உம்டமப்)ொரப்ெதிலட்.” (அலகுரஆன் 07:191-198).

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(எனினும் முஷரிககுகள்) அவடை�ன்றி (யவறு) 
பதய்வஙகடள ஏறெடுத்திக பகாணடிருககி்றாரகள் - அவரகள் எநதப் பொருடளயும் 
ெடைகக மாட்ைாரகள்; (ஏபைனில) அவரகயள ெடைககப்ெட்ைவரகள். இன்னும் 
அவரகள்; தஙகளுககு ேன்டம பெய்து பகாள்ளயவா தீடமட� தடுத்துக 
பகாள்ளயவா ெகதிபெ்ற மாட்ைாரகள்; யமலும் அவரகள் உயிரப்பிககயவா, 



45

மறிககச் பெய்�யவா, மீணடும் உயிர பகாடுத்து எழுப்ெயவா, 
இ�்ாதவரகளாகவும் இருககின்்றைர.” (அலகுரஆன் 25:03).

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ்டவ�ன்றி எவடர நீஙகள் 
(பதய்வஙகபளை) எணணிக பகாணடிருககிறீரகயளா அவரகடள 
அடையுஙகள்; வாைஙகளிய்ா, இன்னும் பூமியிய்ா அவரகளுககு ஓர 
அணுவளவும் அதிகாரமிலட் - அவறறில இவரகளுககு எத்தடக� ெஙகும் 
இலட் - இன்னும் அவனுககு உதவி�ாளரகளும் அவரகளில �ாருமிலட். 
அன்றியும், அவன் எவருககு அனுமதி பகாடுககி்றாயைா அவருககுத் தவிர, 
அவனிைத்தில எநத ெரிநதுடரயும் ெ�ைளிககாது; எையவ (நி�ா� 
விொரடணககு நிறகும்) அவரகளின் இருத�ஙகளிலிருநது திடுககம் 
நீககப்ெடுமாைால “உஙகள் இட்றவன் என்ை கூறிைான்” என்று யகட்ொரகள். 
“உணடம�ாைடதய�! யமலும், அவயை மிகக உ�ரநதவன் மகாப்பெரி�வன்” 
என்று கூறுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 34:22-23).

எையவ வணககத்தில அல்ாஹ்வுககு இடண�ாக இன்பைாருவடர 
ஆககிகபகாள்வது பின்வரும் ொவகரமாை ெட்டி�லில உள்ளைஙகும். அடவ 
வருமாறு:

1. மலாகபரும் அநியலாயம் : அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக இடண டவத்தல 
மிகப் பெரும் அநி�ா�மாகும்” (அலகுரஆன் 31:13). இடணடவத்தல இவ 
வடகட�ச் யெரவதறகாை காரணம் அகி்த்தாரின் இரட்ெகடை குட்றத்து 
மதிப்பிடுவதும், அவனுடை� தகுதிட� இன்பைாருவருககு வைஙகி 
அைகுொரப்ெதும், அவனுககு ெமமாக இன்பைாருவடர 
பகாணடுவருவதுமாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “எல்ாப் புகழும் 
அல்ாஹ்வுகயக உரி�து. அவயை வாைஙகடளயும், பூமிட�யும் ெடைத்தான்; 
இருள்கடளயும், ஒளிட�யும் அவயை உணைாககிைான்; அப்ெடியிருநதும் 
நிராகரிப்ெவரகள் தம் இட்றவனுககு(ப் பி்ற பொருட்கடளச்) 
ெமமாககுகின்்றைர.” (அலகுரஆன் 06:01).

2. மலாகபரும் பலாவைம் : (ஒரு முட்ற) ‘பெரும் ொவஙகளிய்ய� மிகப் பெரும் 
ொவஙகடள ோன் உஙகளுககு அறிவிககட்டுமா?’ என்று ேபி  அவரகள் 
(மூன்று முட்ற) யகட்ைாரகள். மககள், ‘ஆம், இட்றத்தூதர அவரகயள! 
(அறிவியுஙகள்)’ என்்றாரகள். உையை, ேபி  அவரகள், ‘அல்ாஹ்வுககு 
இடணடவப்ெதும், பெறய்றாருககுத் துன்ெம் தருவதும் (தான் அடவ)’ என்று 
கூறிைாரகள்.1 

3. கபரும் பலாவைம் : இப்னு மஸஊத்  அவரகள் கூறிைாரகள் : ேபி  அவரகளிைம், 
‘அல்ாஹ்விைம் ொவஙகளில மிகப் பெரி�து எது?’ என்று யகட்யைன். அதறகு 

1.அறிவிப்ெவர: அபூ ெகரா  நூல: புஹாரி 6273, முஸலிம் 87.
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அவரகள், ‘அல்ாஹ் உன்டைப் ெடைத்திருகக, அவனுககு நீ இடண கறபிப்ெது’ 
என்று கூறிைாரகள்.1 

4. இயல்பு நிடல மலாற்ைமடைதல் : ஒருவன் இடணடவத்தலிைால முன்ைர இருநத 
நிட்ட� விைவும் யமாெமாை நிட்ககு உளவி�ல ரீதி�ாகவும், உைல ரீதி�ாகவும் 
மாற்றமடைதட் இது குறிககி்றது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “அல்ாஹ்வுககு எடதயும் 
இடணடவககாது அவனுககு முறறிலும் வழிப்ெட்ைவரகளாக இருஙகள்; 

இன்னும் எவன் அல்ாஹ்வுககு இடண டவககி்றாயைா, அவன் வாைத்திலிருநது 
விழுநது, ெ்றடவகள் அவடை வாரி எடுத்துச் பென்்றது யொலும், அல்து பெருங 
காற்றடித்து, அவடை பவகு பதாட்விலுள்ள ஓரிைத்திறகு அடித்துக பகாணடு 
பென்்றது யொலும் ஆகிவிடுவான்.” (அலகுரஆன் 22:31).

இத்தடக� ொவகரமாை பெ�ட் பெய்தவனுககு அல்ாஹ் இவ உ்கிலும், 
மறுடமயிலும் பின்வரும் தணைடைகடள ஏறெடுத்தியுள்ளான். அடவ வருமாறு:

1. பலாவைஙகள மன்னிக்கபபைலாமல் வபலாதல்: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக 
அல்ாஹ் தைககு இடணடவப்ெடத மன்னிககமாட்ைான்; இடதத்தவிர, (மற்ற) 
எடதயும் தான் ோடி�வரகளுககு மன்னிப்ொன்; �ார அல்ாஹ்வுககு 
இடணடவககி்றாரகயளா அவரகள் நிச்ெ�மாக மிகவும் பெரி� ொவத்டதய� கறெடை 
பெய்கின்்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 04:48).

2. சுவைரக்கம் தடைகசயயபபடடு, நரகம் என்கைன்றும் நிடலயலான இைமலாக மலாறுதல்: 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “எையவ எவபைாருவன் அல்ாஹ்வுககு இடண கறபிப்ொயைா 
அவனுககு அல்ாஹ் சுவைெதிட� நிச்ெ�மாக ஹராமாககிவிட்ைான், யமலும் அவன் 
ஒதுஙகுமிைம் ேரகயம�ாகும், அககிரமககாரரகளுககு உதவிபுரிெவர எவருமிலட்.” 
(அலகுரஆன் 05:72).

3. அடன்தது நற்கசயல்களும் அழி்நதுவபலாதல்: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அன்றியும், 
உமககும், உமககு முன் இருநதவரகளுககும், வஹீ மூ்ம் நிச்ெ�மாக அறிவிககப்ெட்ைது 
என்ைபவன்்றால, “நீவிர (இட்றவனுககு) இடண டவத்தால, உம் ேன்டமகள் (�ாவும்) 
அழிநது, ேஷைமடைெவரகளாகி விடுவீரகள்” (என்ெதுயவ�ாகும்).” (அலகுரஆன் 
39:65).

4. உயிருக்கும், உைடமக்கும் உ்ததரவைலாதம் இல்லலாமல் வபலாதல்: அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : 
“(யொர வி்ககப்ெட்ை துலகுஃதா, துலஹஜஜு, முஹரரம், ரஜபு ஆகி� ோன்கு) 
ெஙகடகமிகக மாதஙகள் கழிநது விட்ைால முஷரிககுகடளக கணை இைஙகளில 
பகாட்பெய்யுஙகள், அவரகடளப் பிடியுஙகள்; அவரகடள முறறுடகயிடுஙகள், 
ஒவபவாரு ெதுஙகுமிைத்திலும் அவரகடளக குறிடவத்து உட்காரநதிருஙகள் - 
ஆைால அவரகள் (மைத்திருநதி தம் ொவஙகளிலிருநது) தவொ பெய்து மீணடு, 
பதாழுடகட�யும் கடைப்பிடித்து (ஏடைவரி�ாகி�) ஸகாத்தும் (முட்றப்ெடிக) 
பகாடுத்து வருவாரகளாைால (அவரகடள) அவரகள் வழியில விட்டுவிடுஙகள் - 

1.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு மஸஊத் , நூல: புஹாரி 4477, முஸலிம் 86.



47

நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் மிகக மன்னிப்யொைாகவும், கிருடெயுடை�வைாகவும் 
இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 09:05).

‘்ா இ்ாஹ இல்ல்ாஹ்’ எை மககள் கூறும் வடர அவரகளுைன் 
யொரபுரியுமாரு ோன் ஏவப்ெட்டுள்யளன். அவவாறு கூறி�வர தம் உயிடரயும் 
உடைடமட�யும் என்னிைமிருநது காத்துக பகாணைார. தணைடைககுரி� குற்றம் 
புரிநதவடரத் தவிர. 

அவரின் விொரடண அல்ாஹ்விையம உள்ளது’ என்று ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள்.1 

இவவாறு அல்ாஹ்டவ மாத்திரம் வணஙகாமல அவனுககு இடணடவத்யதார 
ெ்ர இவவு்கில இன்னும் வாழ்நதுபகாணடிருககின்்றைர. அவரகளில முககி�மாை 
ெமூகத்திைர பின்வருயவார:

1.சிடலவைணக்கம் கசயவவைலார: இவரகள் மரம், கல, மனிதன், ஜின், ம்ககுமாரகள், 
யகாலகள், மிருகஙகள் எை தமது கு், யகாத்திர ெம்பிரதா�ஙகள் எை 
மூதாடத�ரகளால கூ்றப்ெட்ை எணணறவறட்ற கைவுளாக நிடைத்து, வணஙகி, 
வழிெடுகின்்றைர. டைத்தான் இவரகளின் உள்ளத்டத ெறிபகாணடுவிட்ைான்.

2.கல்லடை வைணஙகிகள: இவரகள் கல்ட்றகளிலும், மணணட்றகளிலும் அைககம் 
பெய்�ப்ெட்யைாரிைம் பிராரத்தடை புரிநது, தமது யதடவகடள நிட்றயவறறுமாறு 
மணைாடுகின்்றைர. அவரகளுகபகை யேரச்டெகள் டவத்து, அறுத்துப் ெலியிட்டு, 
ேன்டமகடள ஈட்டித் தருமாறும், தீ�வறறிலிருநது ொதுகாத்திடுமாறும் 
யவணடுகின்்றைர.

3. சூனியக்கலாரரகள, வஜலாஸியம் பலாரபவபலார, குறிகசலால்வவைலார: இவரகள் தமககு 
பெய்திபகாணடுவரும், அல்து தம்மிைம் ஆஜராகும், அல்து தமககாக 
எல்ாவறட்றயும் பெய்து தரும் ஜின்கடள வணஙகி, வழிெடுகின்்றைர.

வணககவழிொடுகளில அல்ாஹ்வுககு ெமமாக பி்றடர கூட்டு யெரப்ெவரகளுககு, 
முன்ைர ொரத்த ொரி� ஆெத்திறகுரி� தணைடைகள் இருப்ெதைால, அப் 
ொவகாரி�த்திறகு இட்டுச் பெலலும் வழிகடள விட்டும் ேபி  அவரகள் எம்டம 
எச்ெரித்துள்ளாரகள். அவறறுககாை சி் உதாரணஙகள் வருமாறு:

1. நல்லடியலாரகள விைய்ததில் அ்ளவுகை்நது கசல்வைடத தவிர்ததல்:
ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள்: “(ேல்டி�ாரகள் விை�த்தில) அளவு கைநது 

பெலவடத விட்டும் உஙகடள ோன் எச்ெரிககிய்றன். உஙகளுககு முன் பென்்ற 
ெமுதா�த்திைர மாரககத்தில அளவுகைநது பெ�றெட்ைடமயிைாய் 
அழிககப்ெட்ைைர” .2 யமலும், “கிறிஸதவரகள் மர�மின் மகன் ஈொடவ (அளவுககு 

1.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: புஹாரி 1399, முஸலிம் 20. யமலும் புஹாரி 25, முஸலிம் 22 ல 
அப்துல்ாஹ் இப்னு உமர  அவரகளின் அறிவிப்பிலும் ஓர பெய்தி இைம்பெறறுள்ளது.
2.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு அப்ொஸ , நூல: அஹ்மத் 1851, 3248, ேஸாஈ 3059, இப்னுமாஜா 
3029.
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மீறிப் புகழ்நது கைவுள் நிட்ககு) உ�ரத்திவிட்ைடதப் யொல நீஙகள் என்டை 
உ�ரத்தி விைாதீரகள். ஏபைனில, ோன் அல்ாஹ்வின் அடி�ான் தான். (அப்ெடி 
ஏதாவது என்டைப் ெறறிச் பொலவதாயிருநதால) ‘அல்ாஹ்வின் அடி�ார’ என்றும் 
‘இட்றத்தூதர’ என்றும் பொலலுஙகள்” .1

ேல்டி�ாரகடள ொதைமாகப் ெ�ன்ெடுத்தி, அல்ாஹ்டவ அடை� முடைவதும் 
அவரகள் விை�த்தில எலட்மீறுவடதடைய� குறிககி்றது. இதடை வஸீ்ா என்ெர. 
வஸீ்ா என்ெது ெ் வடகயில நிகழ்கின்்றது:

அ. இஸலலா்தடத விடடும் கவைளிவயற்றிவிடும் அ்ளவுக்கலான இடணடவைபபுைன் 
கதலாைரபுபடை வைஸீலலா: இது, ேல்டி�ாரகளிைம் பிராரத்தடை புரிவடதயும், தமது 
யதடவகடள நிட்றயவறறித் தருமாறு யவணடுவடதயும், தமககு ஏறெட்டுள்ள 
தீஙகுடள நீககுமாறு யகாருவடதயும் குறிககும்.

ஆ. இடணடவை்ததலின் அ்ளவுக்கு கசன்றுவிைலாத, நூதன வைஸீலலா: இது 
ேல்டி�ாரகளின் ஆசி, கணணி�ம், பொருட்டு யொன்்றவற்றால அல்ாஹ்டவ 
பேருஙக முடைவடதக குறிககும். அல்ாஹ் இவவா்றாை ேடைமுட்றட� எமககுக 
காட்டித் தரவிலட்.

இ. ஆகுமலாக்கபபடை வைஸீலலா: இது ஓர அடி�ான் அல்ாஹ்டவ ஈமான் 
பகாள்வடதயும், அவனுககு வழிெடுவடதயும் அல்ாஹ்வின் பெ�ரகள், ெணபுகள், 
தாம் பெய்த ேறபெ�லகள் யொன்்றவறறிடையும் முன்டவத்து அவடை யேரடி�ாக 
பேருஙகுவடதக குறிககும். அல்து ஓர ேல்டி�ாரிைம் பொதுவாக தமககுப் 
பிராரத்திககுமாறு யவணடுவயும் குறிககும்.

‘இட்றவா! ோஙகள் எஙகள் ேபிட� உன்னிைம் பிராரத்திககக யகாருயவாம். நீ 
எஙகளுககு மடை வைஙகிைாய். (இப்யொது) எஙகள் ேபியின் தநடதயின் உைன் 
பி்றநதாடர உன்னிைம் பிராரத்திககக யகாருகிய்றாம். எஙகளுககு மடை 
வைஙகுவா�ாக!’2  என்்ற உமர  அவரகளின் கூறறு,ேபி      அவரகளின் சிறி� 
தநடத�ாை அப்ொஸ  அவரகடள பிராரத்தடை புரி�க யகாருவடத 
சுட்டிககாட்டுகி்றயத தவிர, அவரின் பொருட்ைால வஸீ்ா யகட்கப்ெடுகி்றது எனும் 
அரத்தத்டத வைஙகவிலட். ஒவபவாருவரிைதும் பொருட்ைால வஸீ்ா யதை 
யவணடுபமை அல்ாஹ் எமககு கட்ைடளயிட்டிருநதால ேபி�வரகளின் 
மரணத்திறகுப் பின்ைரும் அவரின் பொருட்ைால ஸஹாொககள் வஸீ்ா 
யதடியிருப்ொரகள். அப்ொஸ  அவரகடள பிராரத்தடை புரி� அடைத்து வரத் 

யதடவயிலட்.

1. அறிவிப்ெவர: உமர இப்னு ஹத்தாப் , நூல: புஹாரி 3445. 
2.அறிவிப்ெவர: அைஸ  , மறறும் உமர . நூல: புஹாரி 1010.
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2. மணணடைக்ளலாலும், கல்லடைக்ளலாலும் மனம் கவைரபபைலாமல் 
இரு்ததல்:

அவறறின் பவளிப்ொடுகள் சி் :

அ. அவைற்டை வைணக்கஸதலமலாக ஆக்கிக்ககலாள்ளல்: “ேபி      அவரகள் மரண யவடள 
பேருஙகி�யொது தஙகளின் யொரடவட�த் தம் முகத்தின் மீது யொடுெவரகளாகவும், 
மூச்சுத் திணறும்யொது அடதத் தம் முகத்டதவிட்டு அகறறுெவரகளாகவும் இருநதைர. 
இநத நிட்யில அவரகள் இருககும்யொது, ‘யூதரகடளயும் கிறித்தவரகடளயும் அல்ாஹ் 
ெபிப்ொைாக! அவரகள் தஙகளின் ேபிமாரகளது மணணட்றகடள வணககஸத்ஙகளாக 
ஆககிவிட்ைாரகள்’ எைக கூறிைாரகள்.

இநத ெ�ம் மட்டும் இல்ாதிருநதால ேபி  அவரகளின் கப்ரும் தி்றநத பவளியில 
அடமககப்ெட்டிருககும். எனினும் ேபி   அவரகள் இநத விை�த்தில ெ�நயத உள்ளாரகள்; 
அல்து அவரகளின் கப்ரும் வணககத்த்மாக ஆககப்ெட்டு விடும் என்்ற ெ�ம் 
அவரகளுககு ஏறெட்டிருககி்றது.” 1

யமலும் கூறிைாரகள்: “அறிநதுபகாள்ளுஙகள், உஙகளுககு முன்னிருநதவரகள் தஙகள் 
ேபிமாரகளிைதும், ேல்டி�ாரகளிைதும் மணணட்றகடள வணககஸத்ஙகளாக 
ஆககிகபகாணைாரகள். அறிநதுபகாள்ளுஙகள், நீஙகளும் மணணட்றகடள 
வணககஸத்ஙகளாக ஆககிகபகாள்ளாதீரகள். அதடை விட்டும் உஙகடள ோன் 
தடுககிய்றன்”.2 

மணணட்றகடள வணககஸத்ஙகளாக ஆககிகபகாள்வது என்ெது வணகக 
வழிொடுகடள அஙகு பெய்வதடைக குறிககும். அவவிைத்தில பதாழுதல, ெள்ளிட�க 
கட்டுதல, ஸஜதா பெய்தல, பிராரத்தடை புரிதல யொன்்றை இதறகாை சி் 
உதாரணஙகளாகும்.

ஆ. மணணடைகட்ள அதன் மீதுள்ள மணடண்த தவிர ஏடனயவைற்ைலால் கடடி, அலஙகரி்ததல்: 
அபுல ஹய்�ாஜ அல அஸதீ (ரஹ்) அவரகள் கூறிைாரகள் : “என்டை எதறகாக ேபி  
அவரகள் அனுப்பிடவத்தாரகயளா அவவிை�த்திறகு உன்டையும் ோன் அனுப்ெவா? 
ஒன்றுவிைாமல அடைத்து சிட்கடளயும் தகரத்திடு, உ�ரவாக கட்ைப்ெட்டுள்ள 
ஒவபவாரு மணணட்றகடளயும் தகரத்து தடரமட்ைாககிடு” எை அலி  அவரகள் எைககு 
ஆடணபி்றப்பித்தாரகள்.3 , “ேபி  அவரகள் மணணட்றகடள உ�ரத்திக கட்டுவடதயும், 
அவறறின் அருகில அமருவடதயும், அவறறில கட்டிைம் கட்டுவடதயும் தடுத்துள்ளாரகள்”4 
. இவவா்றாை தடைகளுககுள் அவறறின் யமல குப்ொககடள அடமத்து, அவறட்ற 
அ்ஙகரித்து, அவறறில எழுத்தணிகடளயும், உருஅணிகடளயும் வடரவதும் 
உள்ளைஙகும். அவவாய்ற அவறறில விளககுகள் ெற்றடவத்தல, பி்றமத ெைஙகுடள 

1.அறிவிப்ெவர: ஆஇைா , நூல: புஹாரி 435,436,1390, முஸலிம் 529,531.
2.அறிவிப்ெவர: ஜுன்துப் , நூல: முஸலிம் 532.
3.அறிவிப்ெவர: அபுல ஹய்�ாஜ அலஅஸதீ (ரஹ்), நூல: முஸலிம் 969.
4.அறிவிப்ெவர: ஜாபிர இப்னு அப்தில்ாஹ் , நூல: முஸலிம் 970.
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பெய்தல யொன்்றவைவும் இத்தடக� தடையில உள்ளைஙகும்.

இ. கடடுசசலாதனஙகளுைன் மணணடைகட்ள தரிசி்ததல்: ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், 
“‘மஸஜிதுல ஹராம், மஸஜிதன் ேெவி, மஸஜிதுல அகஸா ஆகி� மூன்று ெள்ளிகடளத் 
தவிர (அதிக ேன்டமட� எதிரொரத்து) யவறு எஙகும் ெ�ணம் யமறபகாள்ளக கூைாது.” 1

ஈ. நபி  அவைரகளின் மணணடைடய வைணக்கஸதலமலாக ஆக்குதல்: ேபி�வரகள் 
கூறிைாரகள், “எைது மணணட்றட� பகாணைாட்ைமாக எடுத்துகபகாள்ளாதீரகள்” . 
பகாணைாட்ைம் எனும் பொல மககள் குறிப்பிட்ை கா்த்தில அவவிைத்திறகு வநது, 
சி் வழிொடுகடள அவவிைத்தில நிட்றயவறறுவடதக குறிககும்.

3.நம்பிக்டக, வைணக்கவைழிபலாடுகள, பழக்கவைழக்கஙகள 
வபலான்ைவைற்றில் இடணடவைபவபலாருக்கும், வவைதக்கலாரரகளுக்கும் 
ஒபபலாகலாமல் இரு்ததல்.
ேபி  அவரகள் “இடணடவப்யொருககும்2 , பேருப்பு வணஙகிகளுககும்3 , 
யூதரகளுககும்4  மாற்றமாக ேைநதுபகாள்ளுஙகள்” எைக கூறியுள்ளாரகள்.

4. உருவைபபைஙகட்ள வைடரவைடதவிடடும் தவிர்நதிரு்ததல்.

உம்முஸ்மா   அபீ ஸீனி�ாவில தாம் கணை யதவா்�த்டதப் ெறறியும், அதில 
கணை உருவங கடளயும் ேபி  அவரகளிைம் பதரிவித்தாரகள். அப்யொது ேபி , 
‘அவரகளில ேல் மனிதர ஒருவர வாழ்நது மரணித்துவிட்ைால அவரின் அைககத் 
த்த்தின் யமல வணககத் த்த்டத அவரகள் எழுப்பி விடுவாரகள். அநத 
ேல்வரகளின் உருவஙகடளயும் அதில ெதித்து விடுவாரகள். அல்ாஹ்வின் 
ென்னிதியில அவரகள் தாம் ெடைப்பிைஙகளில மிகவும் பகட்ைவரகளாவர’ என்று 
கூறிைாரகள்.5

5. இடணடவை்ததலுைன் கதலாைரபுபடை வைலார்தடதப பிரவயலாகஙகட்ள்த 
தவிர்ததல்.
அவறறில சி் பின்வருமாறு :

அ. அல்ாஹ் அல்ாதடவகள் மீது ெத்தி�ம் பெய்தல: ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : 
“அல்ாஹ் அல்ாதவறறின் மீது �ார ெத்தி�ம் பெய்கி்றாயரா அவர அல்ாஹ்டவ 
நிராகரித்துவிட்ைார, அல்து அல்ாஹ்வுககு இடணடவத்துவிட்ைார” .6

ஆ. நலாடை்ததில் அல்லலாஹவவைலாடு பிைடரயும் சமபபடு்ததல்: ேபி  அவரகளிைம் 

1.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: புஹாரி 1189, முஸலிம் 1397.
2.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு உமர , நூல: புஹாரி 5892, முஸலிம் 259.
3.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: முஸலிம் 260.
4.அறிவிப்ெவர: ைத்தாத் இப்னு அவஸ , நூல: அபூதாவுத் 252. 
5.அறிவிப்ெவர: ஆஇைா , நூல: புஹாரி 434, முஸலிம் 528.
6.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு உமர , நூல: அபூதாவுத் 3251, திரமிதீ 1535.
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“அல்ாஹ்வும், நீரும் ோடிவிட்டீரகள் எை ஒருவர கூறிைார. அதறகு ேபி�வரகள் நீ 
என்டை அல்ாஹ்வுைன் ெமப்ெடுத்துகிறீரா? அல்ாஹ் மாத்திரம் தான் ோடிைான் 
எைக கூறும்” என்்றாரகள்.1 

இ. இன்ன நடச்ததிர்ததினலால் எமக்கு மடழ கிடைக்கிைது எனக் கூைல்:

ேபி  அவரகள் ‘ஹுடதபிய்�ா’ எனுமிைத்தில எஙகளுககு ஸுபுஹ் பதாழுடக 
ேைத்திைாரகள். அன்றிரவு மடை பெய்திருநதது. பதாழுது முடித்ததும் மககடள 
யோககி, ‘உஙகளுடை� இட்றவன் என்ை கூறிைான் என்ெடத நீஙகள் அறிவீரகளா?’ 
என்று யகட்ைாரகள். ‘அல்ாஹ்வும் அவனுடை� தூதருயம இடதப் ெறறி ேன்கு 
அறிநதவரகள்’ என்று ோஙகள் கூறியைாம். ‘என்டை விசுவாசிககக கூடி�வரகளும் 
என்டை நிராகரிககக கூடி�வரகளுமாை என் அடி�ாரகள் இரணடு பிரிவுகளாக 
ஆைாரகள். அல்ாஹ்வின் கருடணயிைாலும் அவனுடை� அருட்பகாடையிைாலும் 
ேமககும் மடை பொழிநதது எைக கூறுெவரகள் என்டை ேம்பி, ேட்ெத்திரஙகடள 
மறுத்தவரகளாவர. இநத ேட்ெத்திரத்திைால எஙகளுககு மடை பொழிநதது எைக 
கூறுெவரகள் என்டை நிராகரித்து, ேட்ெத்திரஙகடள விசுவாசித்தவரகளாவர என்று 
இட்றவன் கூறிைான்’ என்று இட்றத்தூதர  அவரகள் கூறிைாரகள்.2 

இவவு்கில நிகழும் எககாரி�மாக இருப்பினும் அடவ அல்ாஹ்டவத் தவிர 
யவறு எவரது ெகதி�ாலும் நிகழ்வதிலட். அவவாறு பி்ற ெகதிகளிைால தான் அடவ 
ஏறெடுகின்்றை எை எவர கூறிைாலும் அவர அல்ாஹ்வுககு இடணடவத்துவிட்ைார.

6. இடணடவைபபுக்கு இடடுசகசல்லும் கசயற்பலாடுகட்ள விடடும் 
தவிர்நதிரு்ததல்:
அவறறில சி் பின்வருமாறு :
அ. தனக்கு எவ்வித்த தீஙகும் ஏற்படடுவிைக் கூைலாது என்பதற்கலாக டகயிலும், 
கழு்ததிலும் கயிறு, வைடலயம் வபலான்ைவைற்டை அணிதல்: ேபி  அவரகள் டகயில 
பெம்பிைால ஆை வட்�பமான்ட்ற அணிநதிருநத ஒருவடரக கணடு, “உைககு 
என்ை யேரநதுவிட்ைது?, இது என்ை?” எைக யகட்ைாரகள். அதறகு அம் மனிதர 
“வாஹிைா எனும் ெ்வீைத்திலிருநது ொதுகாப்பு பெ்றயவ இது” எைக கூறிைார. 
அதறகு ேபி�வரகள், “இதடை கைட்டிவிடு, இது உைககு ெ்வீைத்டத இன்னும் 
அதிகப்ெடுத்தும். இதயைாடு நீ மரணித்தால ஒருயொதும் நீ பவறறி�டை�மாட்டீர” 
எைக கூறிைாரகள்.3 
ஆ. கணணூரிலிருநது ொதுகாப்புப் பெ்ற தா�த்து, சிறபி, திருஷடி மாட், அட்டிடக 
யொன்்றவறட்ற கழுத்தில பதாஙகவிடுதல: ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “�ார 

1.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு அப்ொஸ , நூல: ேஸாஈ,ஸுைனுல குப்ரா 10759.
2.அறிவிப்ெவர: டஸத் இப்னு ஹாலித் அலஜுஹனி , நூல: புஹாரி 846, முஸலிம் 71.
3.அறிவிப்ெவர: இம்ரான் இப்னு ஹுடஸன் , நூல: அஹ்மத் 20000, இப்னுமாஜா 3531, இப்னு 
ஹிப்ொன் 6085.
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தா�த்டத அணிகி்றாயரா அவருககு அல்ாஹ் எநதபவான்ட்றயும் 
பூரணமாககமாட்ைான். �ார சிறபிட� மாட்�ாக அணிகி்றாயரா அவடர அல்ாஹ் 
ொதுகாத்திை மாட்ைான்”1 , “�ார தா�த்டத அணிகி்றாயரா அவர இடணடவத்து 
விட்ைார”  எை மறறுபமாரு அறிவிப்பில இைம்பெறறுள்ளது.2 “ோன் இட்றத்தூதர  
அவரகளின் ெ�ணம் ஒன்றில அவரகளுைன் இருநயதன்.

இட்றத்தூதர  அவரகள் தூதுவர ஒருவடர அனுப்பி, ‘எநத ஒட்ைகத்தின் 
கழுத்திலும் (ஒட்ைக வாரிைால ஆை, கண திருஷடி கழிவதறகாகக கட்ைப்ெடுகி்ற) 
கயிறறு மாட்ய�ா அல்து யவப்றநத மாட்ய�ா இருககக கூைாது. 
அப்ெடியிருநதால கட்ைா�ம் அடதத் துணடித்து விை யவணடும்’ என்று (பொது 
மககளிடைய�) அறிவிககச் பெய்தாரகள்.” .3

இ. இடணடவை்ததலுைன் கதலாைரபுபடை ஓதிபபலார்ததல்: ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், 
“ஓதிப்ொரத்தலும், தா�த்துககளும், திவ்ாவும் இடணடவப்ொகும்”4 . இஙகு 
குறிப்பிைப்ெடும் ஓதிப்ொரத்தல என்ெது பி்ற கைவுள்களிையமா, ேல்டி�ாரகளிையமா 
அருள் யவணடும் வடகயில �ாரும் அறிநதிராத பமாழியில கூ்றப்ெடும் 
வாரத்டதகளாகும். திவ்ா என்ெது கைவன் தன்னுைன் எப்யொதும் இரககமாக 
இருகக யவணடுபமனும் ேம்பிகடகயில பெணகள் ஏதாவது ஓர பொருளில மநதிரம் 
பெய்வடதக குறிககும்.

ஈ. அல்லலாஹவுக்கு இடணடவைக்கும் நிகழ்வுகள இைம்கபறும் இை்ததில் 
அறு்ததுபபலியிைல்: புவாைா எனும் இைத்தில அறுத்துப் ெலியிை யவணடுபமை 
யேரச்டெ டவத்திருநத ஓர மனிதர அவவாறு பெய்வதறகு ேபி�வரகளிைம் விைவி� 
யொது, “அஙகு ஜாஹிலிய்�ாக கா்த்தில மககள் வழிெட்டு வநத சிட்கள் ஏதும் 
இருநதைவா?” எைக யகட்ைாரகள். அதறகு (ஸஹாொககள்) “இலட்” என்்றாரகள். 
“அஙகு அவரகளின் பகாணைாட்ைஙகள் ஏதும் ேடைபெற்றைவா?” எை ேபி�வரகள் 
விைவ, (ஸஹாொககளும்) “இலட்” என்்றாரகள். அப்யொது ேபி�வரகள் 
அம்மனிதரிைம், “உமது யேரச்டெட� நிட்றயவறறும்” என்்றாரகள்.5 

உ. சகுணம் பலார்ததல்: ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள்: “ெ்றடவ ெகுணம் 
இடணடவப்ொகும், ெ்றடவ ெகுணம் இடணடவப்ொகும்” .6

சுருககமாக கூறுவதாைால அல்ாஹ்டவ வணஙகுவதறகும், அவனிைம் ொதுகாவல 
யதடுவதறகும் அவன் காரணமாக டவககாத விை�ஙகடள பெய்வது 
இடணடவப்டெய� ொரும். ஏபைனில அத்தகட�க காரணஙகடள அல்ாஹ்வுககு 

1.அறிவிப்ெவர: உகெத் இப்னு ஆமிர , நூல: அஹ்மத் 17404, இப்னு ஹிப்ொன் 6082, ஹாகிம் 7708.
2.அறிவிப்ெவர: உகெத் இப்னு ஆமிர , நூல: அஹ்மத் 17422, ஹாகிம் 7720. 
3.அறிவிப்ெவர: அபூ ெஷீர அலஅன்ஸாரி , நூல: புஹாரி 3005, முஸலிம் 2115.
4.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு மஸஊத் , நூல: அபூதாவுத் 3883, இப்னுமாஜா 3530.
5 .அறிவிப்ெவர: ஸாபித் பின் ைஹ்ஹாக , நூல: அபூதாவுத் 3313, யமலும் இச்பெய்தி அப்துல்ாஹ் 

இப்னு அப்ொஸ  அவரகள் வாயி்ாக இப்னுமாஜா 2130 விலும் ெதி�ப்ெட்டுள்ளது. 
6.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு மஸஊத் , நூல: அபூதாவுத் 3910, இப்னுமாஜா 3538.
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ெமமாக ஆககும் மட்றமுகமாை பெ�ல இதில இைம்பெறுகி்றது.

அல்லலாஹவின் கபயர, மற்றும் பணபுகட்ள நம்பிக்டகககலாள்ளல்.

அல்ாஹ்வுகபகை தனித்துவமாை அைகி� பெ�ரகளும், உ�ரி� ெணபுகளும் 
இருககின்்றை எை உறுதி�ாக ேம்பிகடக பகாள்வடத இது குறிககி்றது. அலகுரஆனில 
அல்ாஹ் உறுதிப்ெடுத்துகி்ற, அல்து ெரி�ாை ேபிபமாழிகளில ேபி  அவரகள் 
உறுதிப்ெடுத்தியுள்ள அல்ாஹ்வுகபகை இருககும் பூரண, கணணி�மிகக 
ெணபுகடள எவவித ஒப்புவடமயும், உருவக சிநதடையுமின்றி உறுதிப்ெடுத்திை 
யவணடும். அவவாய்ற அல்ாஹ் அலகுரஆனில தைககு இலட்ப�ைக கூறுகி்ற, 
அல்து ெரி�ாை ேபிபமாழிகளில ேபி�வரகள் அல்ாஹ்வுககு இருககமுடி�ாது 
எைக கூறியுள்ள, ெடைப்பிைஙகளுககு ஒப்ொை குட்றயுள்ள ெணபுகடள எவவித 
மறுப்பும், திரிவுெடுத்தலும் இன்றி உறுதி�ாக மறுத்திை யவணடும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “அல்ாஹ்வுககு அைகி� திருோமஙகள் இருககின்்றை; 
அவறட்றக பகாணயை நீஙகள் அவடைப் பிராரத்தியுஙகள், அவனுடை� 
திருோமஙகடள தவ்றாக ெ�ன்ெடுத்துயவாரகடள (பு்றககணித்து) விட்டு விடுஙகள் - 
அவரகளுடை� பெ�லகளுககாக அவரகள் (தகக) கூலி பகாடுககப்ெடுவாரகள்.” 
(அலகுரஆன் 07:180). யமலும், “அவடைப் யொன்று எப்பொருளும் இலட்; அவன் 
தான் (�ாவறட்றயும்) பெவிய�றெவன், ொரப்ெவன்.” (அலகுரஆன் 42:11).

அல்ாஹ்வின் பெ�ரகடளயும், அவனின் ெணபுகடளயும் ெகுத்தறிடவ 
அடிப்டை�ாக டவத்து உறுதிப்ெடுத்த முடி�ாது. ஏபைனில அடவ அலகுரஆன், 
ஸுன்ைாயவாடு மாத்திரம் சுருககப்ெட்டுள்ளது. அல்ாஹ்டவப் ெறறி அவனும், ேபி 
 அவரகளும் வரணித்துள்ள விதத்டதத் தவிர யவறு எவவடகயிலும் வரணிப்ெது 
கூைாது. அல்ாஹ்வும், ேபி  அவரகளும் அல்ாஹ்வின் சி் ெணபுகள் ெறறி ஏதும் 
கூ்றவிலட்�ாயின் அவறறில ோம் பமௌைம்காத்திை யவணடும். ஒருவர 
அல்ாஹ்வின் ெணபுகளுககு விளககம் கூ்ற முறெட்ைால, அவர ெரி�ாை கருத்டதக 
கூறியிருப்பின் கருத்து ஏறறுகபகாள்ளப்ெட்டு, அவர ெ�ன்ெடுத்தி� பொல 
நிராகரிககப்ெடும். அவர தவ்றாை கருத்டதக கூறியிருப்பின் அவரின் கருத்தும், அவர 
ெ�ன்ெடுத்தி� பொலலும் நிராகரிககப்ெடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “எடதப்ெறறி 
உமககு(த் தீரகக) ஞாைமிலட்ய�ா அடத(ச் பெய்�த்) பதாைரயவணைாம்; நிச்ெ�மாக 
(மறுடமயில) பெவிப்பு்னும், ொரடவயும், இருத�மும் இடவ ஒவபவான்றுயம 
(அதைதன் பெ�ல ெறறி) யகள்வி யகட்கப்ெடும்.” (அலகுரஆன் 17:36).

அல்ாஹ்வின் பெ�ரகள் மிகவும் சி்றப்ொைடவ. அடவ தான் அல்ாஹ்வின் 
அடை�ாளமும், அவனின் ெணபுகடள பிரதிெலிப்ெடவ�ாகவும் இருககின்்றை. 
அவவாய்ற அவனின் ெணபுகளும் பூரணமாைடவ. அவறறில எநதபவான்ட்றயும் 
ோம் குட்றத்து மதிப்பிை முடி�ாது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “வாைஙகளிலும் 
பூமியிலும் மிகக உ�ரநத ெணபுகள் அவனுககுரி�யத; யமலும் அவன் மிடகத்தவன்; 
ஞாைம் மிககவன்.” (அலகுரஆன் 30:27).



இ்கு ேடையில இஸ்ாமி� பகாள்டக

54

இடவ அல்ாஹ்வுககிருககும் �தாரத்தமாை பெ�ரகளும், ெணபுகளுமாகும். 
இவறட்ற எவவித திரிபுகளும் இன்றி அதன் யொககிய் விட்டுவிை யவணடும். 
இவறட்ற மறுத்தல, ஒப்புவடம வைஙகல, அல்ாஹ் தைககு சூட்ைாத புதி� பெ�ர 
ஒன்ட்ற அவனுககு சூட்டுதல, அல்து அவனின் பெ�ரகடள சிட்களுககு 
டவத்தல யொன்்ற எலட் மீறும் விை�ஙகள் அடைத்தும் தடைபெய்�ப்ெட்டுள்ளை.

இவறட்றக பகாணயை ோம் அல்ாஹ்விைம் பிராரத்தடை புரி� யவணடும். 
அவறட்றப் யெணிப் ொதுகாத்து, பொருடள அறிநது, கருத்தாைத்டத சிநதித்து, அதன் 
ெடி எமது பெ�றொடுகடள ோம் அடமத்துகபகாள்ள யவணடும். இதுயவ மிகவும் 
சி்றப்ொை ஓர அறிவுத் துட்ற�ாகும்.

அல்ாஹ்வின் ெணபுகடள பின்வருமாறு பிரித்து யோககமுடியும்:

1. தன்னுள இருக்கும் பணபுகள.

உயிருைன் இருத்தல, யகட்ைல, ொரத்தல, அறிதல, ெகதியுைன் இருத்தல, எடதயும் 
ோடுதல, எதிலும் நுட்ெமாக இருத்தல, ெ்ம்வாய்நதவாைாய் இருத்தல யொன்்ற 
ெணபுகள் இவவடகட�ச் ொரநதடவகளாகும். ஏபைனில இடவ கணணி�மிகக 
அல்ாஹ்வுககு எப்யொதுயம அவசி�ம் இருநதாக யவணடி� ெணபுகளாகும்.

2. கசயல்ரீதியலான பணபுகள.

இவவடக�ாை ெணபுகள் அல்ாஹ்வின் ோட்ைத்யதாடு ெம்ெநதப்ெட்ைடவ. 
அவன் அவறட்ற விரும்பி� யேரத்தில, விரும்பி� விதத்தில பெய்வான். இத்தடக� 
ெணபுகள் �ாவும் அலகுரஆனிலும், ெரி�ாை ேபிபமாழிகளிலும் இைம்பெறறுள்ளை. 
அரஷின் மீது உ�ரதல, அடிவாைத்துககு இ்றஙகுதல, அன்புபகாள்ளல, 
யகாெமடைதல, ெநயதாெமடைதல, ஆச்ெரி�மடைதல, சிரித்தல, வருதல யொன்்ற 
ெணபுகள் இவ வடகட�ச் ொரநதடவகளாகும்.

யெசுதல எனும் அல்ாஹ்வின் ெணொைது யமறகுறிப்பிட்ை இரு வடகயிலும் 
உள்ளைஙகும். யெசுதல என்ெது அல்ாஹ்வுககு அவசி�ம் இருகக யவணடி� ெணபு 
எனும் அடிப்ெடையில அது முதல வடகட�யும், யெசும் யொது அது ோட்ைத்துைன் 
ெம்ெநதப்ெடுவதால இரணைாவது வடகட�யும் ொரும்.

அலகுரஆன் மறறும் ஸுன்ைா எமககு கூறும் அல்ாஹ்வின் ெணபுகளாை முகம், 
டக, கண, கால யொன்்றவறட்ற அடவ கூறியுள்ள பிரகாரயம ஏறக யவணடுயம தவிர 
இவறறில ெகுத்தறிடவ ெ�ன்ெடுத்துவது கூைாது. இவறறுககு தகவல ரீதி�ாை 
ெணபுகள் எைப்ெடும்.
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அல்குரஆன், ஸுன்னலா மற்றும் இஜமலாவில் கூைபபடடுள்ள 
அல்லலாஹவின் சில பணபுகள வைருமலாறு:

1. உயரவு.
இப் ெணபு மூன்று வடகப்ெடும்.

அ. பணபுக்ளலால் உயரவைலானவைன்: அல்ாஹ்வின் அடைத்து ெணபுகளும் 
முழுடமபெற்றடவ, எவவிதக குட்றொடுகளும் அற்ற பூரணத்துவம் வாய்நதடவ, 
மனிதரகளின் ெணபுகடள விைவும் முறறிலும் மாறுெட்ை அதியு�ர அநதஸது 
உள்ளடவ என்ெடத இது குறிககி்றது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ்வுகயகா 
மிக உ�ரநத தன்டம இருககி்றது” (அலகுரஆன் 16:60).

ஆ. அைக்கியலாளவைதில் உயரவைலானவைன்: பகௌரவம், வல்டம, அடைத்டதயும் 
மிடகககும் தன்டம, தைது ெடைப்பிைஙகடள கட்டுப்ெடுத்தும் ஆற்றல யொன்்ற 
ஆளும் ெணபுகளில அல்ாஹ்யவ உ�ரவாைவன் என்ெடத இது குறிககி்றது. 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “அவயை தன் அடி�ாரகடள அைககி�ாள்ெவன், இன்னும் 
அவயை பூரண ஞாைமுள்ளவன்; (�ாவறட்றயும்) ேன்கறிநதவன்.” (அலகுரஆன் 
06:18).

இ. அடன்ததிற்கும் வமலலால் இருபபவைன்: ெடைப்பிைஙகடள விட்டும் தூரமாகி, ஏழு 
வாைஙகளுககும் அப்ொலுள்ள அரஷின் மீது அல்ாஹ் நிட்பெறறுள்ளான் 
என்ெடத இது குறிககி்றது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “வாைத்தில இருப்ெவன் 
உஙகடளப் பூமியில பொறுகிவிடுவான் என்ெடத ெறறி நீஙகள் அச்ெமறறு 
இருககிறீரகளா?” (அலகுரஆன் 67:16). யமலும் ேபி  அவரகள் ஓர அடிடமப் 
பெணணிைம் “அல்ாஹ் எஙகிருககி்றான்?” எைக யகட்ைாரகள். அதறகு அப்பெண, 
“வாைத்தில இருககி்றான்” என்்றாள். அப்யொது ேபி�வரகள், “ோன் �ார?” எைக 
யகட்ைாரகள். அதறகு அப்பெண, “நீஙகள் அல்ாஹ்வின் தூதர” என்்றாள். உையை 
ேபி�வரகள், “அவடள விடுவியுஙகள், அவள் இட்றவிசுவாசி” என்்றாரகள் .
இவவடக ொரநத ெணபுகடள உறுதிப்ெடுத்துவதறகு அலகுரஆனிலும், 
ஸுன்ைாவிலும், இஸ்ாமி� அறிஞரகளின் ஏயகாபித்த முடிவுகளிலும், ெகுத்தறிவு 
ரீதி�ாகவும், இ�லபுநிட் அடிப்ெடையிலும் எணணற்ற ொன்றுகள் உள்ளை. உ�ரவு 
என்ெது அல்ாஹ்வின் தனித்துவமாை தன்னிட் ெணொகும்.

2. (அரஷின் மீது) உயரதல் :
“பின் அரஷின் மீது உ�ரநதான்” (அலகுரஆன் 07:54) என்்ற அல்ாஹ்வின் கூறறு 

அலகுரஆனில பமாத்தமாக ஆறு இைஙகளில இைம்பெறுகி்றது. ஏைாவது இைத்தில 
“அரரஹ்மான் அரஷின் மீது உ�ரநதுவிட்ைான்.” (அலகுரஆன் 20:05) எை 
இைம்பெறறுள்ளது. வாைஙகள் மறறும் பூமிட�ப் ெடைத்ததன் பின் தன் 
வல்டமககும், பகௌரவத்திறகும், கணணி�த்திறகும் தகுநதவாறு அல்ாஹ் 
அரஷின் மீது நிட்பெறறுவிட்ைான் என்ெயத இதன் அரத்தமாகும். இடத 
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ெடைப்பிைஙகளின் நிட்ககு ஒப்பிட்டு ொரத்திை முடி�ாது. நிட்பகாள்ளல 
என்ெது அல்ாஹ்வின் பெ�லரீதி�ாை ெணொகும்.

3. வபசசு.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) நீர கூறுவீராக: “என் இட்றவனுடை� 

வாரத்டத(கடள எழுதுவதற)காக கைல (முழுவதும்) டம�ாக ஆகுமாைாலும், என் 
இட்றவனுடை� வாரத்டதகள் (எழுதி) முடிப்ெதறகுள் கைல (நீர) தீரநது விடும்; 
அடதப் யொல (இன்பைாரு கைட்ய�) ோம் உதவிககுக பகாணடு வநதாலும் ெரி!”” 
(அலகுரஆன் 18:109), “இன்னும் மூஸாவுைன் அல்ாஹ் யெசியும் இருககின்்றான்.” 
(அலகுரஆன் 04:164), “ோம் குறித்த கா்த்தில (குறிப்பிட்ை இைத்தில) மூஸா வநத 
யொது, அவருடை� இட்றவன் அவருைன் யெசிைான்” (அலகுரஆன் 07:143).

ெடைப்பிைஙகளின் யெச்சுககு ஒப்ொகாத, ெப்தஙகள், எழுத்துககளின் மூ்ம், 
யகட்கும் வடகயில, �தாரத்தமாகயவ அல்ாஹ் யெசுவான். தான் விரும்பி� 
யேரத்தில, விரும்பி�வறட்ற, விரும்பி� விதத்தில உணடம�ாகவும், நீதமாகவும் 
யெசுவான். அல்ாஹ்வின் யெச்சு புதிதாக உருவாகி� ஒன்்றல். இப் ெணொைது 
அவனுையை இருககும் ஒன்று. அவைது யெச்சுககளிைால பவளி�ாகும் வாரத்டதகள் 
முடிவு்றாது. அல்ாஹ்வின் யெசும் இப் ெணொைது யெசுதல எனும் அடிப்ெடையில 
அவனின் தன்னிட் ெணபிலும், ோட்ைத்துைன் ெம்ெநதப்ெடும் யொது அது 
பெ�லரீதி�ாை ெணபிலும் யெரும்.

இடவ யொன்்ற அல்ாஹ்வின் ஏடை� ெணபுகள் அடைத்தும் அவனுகயக உரி� 
ொணியில �தாரத்தமாக அடம�ப்பெறறுள்ளை. அப் ெணபுகடள அலகுரஆனும், 
ெரி�ாை ேபிபமாழிகளும் கூறுவது யொன்று எவவித ஒப்புவடம, உருவக சிநதடை 
என்ெை இல்ாமலும், எவவித மறுப்பும், திரிபுெடுத்தல இன்றியும் உறுதிப்ெடுத்திை 
யவணடும். யமறகணை விதிமுட்ற அல்ாஹ்வின் அடைத்து பெ�ர, ொணபுகளுககும் 
பொருநதக கூடி�து. ஒரு ெணபு ெறறிப் யெசுவது அடைத்துப் ெணபுகடளப் ெறறியும் 
யெசுவதாகும். எையவ அடைத்துப் ெணபுகடளயும் ஒயர மாதிரி ஏறக யவணடும். 
�ார இப் ெணபுகடள அளவுகைநது சித்தரிககி்றாயரா அவர ஆதாரமற்ற முட்றயில 
தீரப்பு வைஙகி, வழிதவறிவிட்ைார.

அல்லலாஹவின் கபயரகள மற்றும் பணபுகட்ள தவைைலாக 
சி்ததரி்தததனலால் சில வைழிககடை பிரிவினரகள வதலாற்ைம் கபற்ைனர. 
அவைரகள வைருமலாறு:

1. அல்லலாஹவின் கபயரகள மற்றும் பணபுகளுக்கு ஒபபுவைடம 
வைழஙகிவயலார.

இவரகள் அல்ாஹ்வின் பெ�ரகள் மறறும் ெணபுகடள உறுதிப்ெடுத்தும் 
விை�த்தில எலட் மீறி, இறுதியில அப் பெ�ரகளும், ெணபுகளும் ெடைப்பிைஙகளின் 
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ெணபுகளுககு ஒப்ொைடவ எைக கூறும் அளவுககு அளவுகைநது பென்்றவரகள். 
ஏபைனில அல்ாஹ் �ாரும் அறி�ாத ஒரு ெணடெப் ெறறி ெடைப்பிைஙகளுககு 
கூ்றமாட்ைான். அப்ெடி கூறுவதாயின் அப் ெணபுகள் ெடைப்பிைஙகளின் ெணபுகளுககு 
ஒத்திருகக யவணடும் என்ெது இவரகளின் வாதமாகும்.

இவைரகளுக்கலான மறுபபு:
அ. அல்ாஹ் தைககு ஒப்புவடமய�ா, நிகயரா கிடை�ாது எை அலகுரஆனின் ெ் 
வெைஙகளினூைாகக குறிப்பிடுகி்றான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அவடைப் யொன்று 
எப்பொருளும் இலட்;” (அலகுரஆன் 42:11), “(இநத உணடமகடளப�ல்ாம்) 
நீஙகள் அறிநது பகாணயை இருககும் நிட்யில அல்ாஹ்வுககு இடணகடள 
ஏறெடுத்தாதீரகள்.” (அலகுரஆன் 02:22), “அன்றியும், அவனுககு நிகராக எவரும் 
இலட்.” (அலகுரஆன் 112:04). அல்ாஹ்வின் இவ வாரத்டதகளில முரணொடுகள் 
ஏறெடுவதறகு எவ வடகயிலும் ொத்தி�ம் கிடை�ாது.

ஆ. பூரணத்துவம் வாய்நத ெடைப்ொளைாகி� எல்ாம் வல் இட்றவன் 
குட்றொடுகள் ெ் உள்ள ெடைப்பிைஙகளுககு எவவடகயிலும் ஒப்ொக முடி�ாது 
என்ெடத சீராை ெகுத்தறிவு ஏறறுகபகாள்ளும். அவவாய்ற முழுடம பெற்ற அவனின் 
சு�ரூெம், குட்றகளுள்ள ெடைப்பிைஙகளின் சு�ரூெஙகளுகயகா, பூரணத்துவம் 
வாய்நத அவனின் ெணபுகள் ெடைப்பிைஙகளின் குட்றொைாை ெணபுகளுகயகா 
எவவடகயிலும் ஒப்ொகமுடி�ாது என்ெதடை சீராை ெகுத்தறிவு எப்யொதும் 
ஏறறுகபகாள்ளும்.

இ. அல்ாஹ் தன் அடி�ாரகள் விளஙகிகபகாள்ளும் விதமாகயவ அடிப்ெடையில 
ஒரு விை�த்டத அவரகளுைன் யெசுவான். பொதுப்ெடை�ாக பெ�ரளவில 
ஒன்றுெடும் அடைத்துப் ெணபுகளும் �தாரதத்திலும், பெ�லெடும் விதத்திலும் 
ஒன்றுெை யவணடுபமன்று எநத விதிமுட்றயும் இலட். கண, காது, டக, முகம், 
ெகதி யொன்்றை ஒயர பெ�ரில அடைத்துப் ெடைப்பிைஙகளுககும் இருப்ெதைால 
அடவ அடைத்தும் �தாரதத்திலும் ஒயர மாதிரி�ாக இருகக யவணடுபமன்ெதிலட். 
ெடைப்பிைஙகளுககுள்யள இவவாறு ெ் யவறுொடுகள் இருககும் யொது, 
ெடைத்தவன் அடத விைவும் யம்ாைவன்.

2. அல்லலாஹவின் கபயரகள மற்றும் பணபுகட்ள மறுபவபலார.

இவரகள் அல்ாஹ்வின் பெ�ரகள் மறறும் ெணபுகள் ெடைப்புககளுககு 
ஒப்ொகாது எனும் விை�த்டத உறுதிப்ெடுத்துவதில எலட் மீறி, இறுதியில 
அல்ாஹ்வுககு ெணபுகயள இலட் எைக கூறும் அளவுககு அளவு கைநது 
பென்ய்றார. அல்ாஹ்வுககு ெணபுகள் இருப்ெதாகக கூறுவது, அப்ெணபுகள் 
எத்தடக�து எனும் விளககத்திறகு உட்ெடுகி்றது. இதன் யொது அப் ெணபுகடள 
ெடைப்பிைஙகளின் ெணபுகளுககு ஒப்ொகக யவணடி� சூழ்நிட் ஏறெடுகி்றது. 
ஏபைனில ெடைப்பிைஙகளுககு இப்ெணபுகள் இருப்ெதால ெடைப்ொளனுககு 
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அடவ இருகக முடி�ாது. எையவ அல்ாஹ்வுககு ெணபுகயள இலட் எைக 
கூறிைால இத்தடக� ஒப்புவடம ஏறெைாது என்ெது இவரகளின் வாதமாகும்.

அல்ாஹ் எவவிதப் ெணபுகளுமின்றி பவறுமயை இருககி்றான் என்ெது 
இவரகளின் கூற்றாகும். இவரகளில கராமிதாககள், ொதினிய்�ாககள் யொன்ய்றார 
அல்ாஹ் இருககி்றான் என்ெடதயும் மறுககின்்றைர, அல்ாஹ் இலட் 
என்ெடதயும் மறுககின்்றைர. ெகுத்தறியவ ஏறகாத விதத்தில எதிரும் புதிருமாை இரு 
விை�ஙகடள ஒயர யேரத்தில மறுககின்்றைர. அதறகடுத்து ஜஹ்மிய்�ாககள் 
அல்ாஹ்வின் பெ�ரகள் மறறும் ெணபுகள் அடைத்டதயும் மறுககின்்றைர. 
அவரகடள�டுத்து முுஃதஸி்ாககள் அல்ாஹ்வின் பெ�ரகடள ஏறறுகபகாணடு, 
அப்பெ�ரகள் பொதிநதுள்ள அவனின் ெணபுகடள மறுககின்்றைர.

இவைரகளுக்கலான மறுபபு:
அ. அல்ாஹ் தைககு ெணபுகள் இருப்ெதாக ெ் அலகுரஆன் வெைஙகளில 
பதளிவாகயவ கூறுகி்றான். அடவ ஒப்புவடம�ற்றது என்ெடதயும் விரிவாகயவ 
விளககுகி்றான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அவடைப் யொன்று எப்பொருளும் 
இலட்; அவன் தான் (�ாவறட்றயும்) பெவிய�றெவன், ொரப்ெவன்.” (அலகுரஆன் 
42:11). அல்ாஹ்வின் இவ வாரத்டதகளில முரணொடுகள் ஏறெடுவதறகு எவ 
வடகயிலும் ொத்தி�ம் கிடை�ாது.

ஆ. எவவிதப் ெணபுகளுமின்றி ஒரு பொருள் இவவு்கில இருப்ெதாகக கூறுவது 
கறெடையில மாத்திரம் நிகழுயம தவிர நிஜத்தில அப்ெடி ஒன்று இருப்ெதறகு 
எவவித ொத்தி�மும் கிடை�ாது. அல்ாஹ் ெறறி� இவரகளின் இககூற்றாைது 
அவடை மறுப்ெடதய� சுட்டிககாட்டுகி்றது.

இ. அல்ாஹ்வுககும், அடி�ானுககும் பொதுவாக ெ�ன்ெடுத்தப்ெடும் பொறகளின் 
ெணபு, மறறும் �தாரதத்தஙகள், இருவருககுயம ெமமாக இருகக யவணடுபமன்்ற 
அவசி�ம் கிடை�ாது. அப் ெணபுகள் இருவருககுயம வித்தி�ாெப்ெடும். ஏபைனில 
ஓர ெணடெ இது இன்ைாருககுரி�து எை குறிப்பிட்டுக கூறும் யொது மற்றவர மீதாை 
பொதுப்ெடை நீஙகுகி்றது.

3. அல்லலாஹவின் கபயரகள மற்றும் பணபுகட்ள திரிபுபடு்ததுவவைலார.

இவரகள் அல்ாஹ்வின் ெணபுகள் ெறறி குறிப்பிடும் அலகுரஆன் வெைஙகள் 
மறறும் ஹதீஸகள், அவனின் �தாரத்தமாை ெணபுகடளப் ெறறிக குறிப்பிடுவது 
கிடை�ாது எை எணணி, அவறறுககு எவவித அடிப்ெடை ஆதாரமுமற்ற முட்றயில 
யவறுவித கருத்துககடளக கூ்ற முடைகின்்றைர. இவரகயள அல்ாஹ்வின் பெ�ரகள் 
மறறும் ெணபுகடள திரிபுெடுத்துயவார எை இஸ்ாமி� அறிஞரகளால 
கூ்றப்ெடுெவரகள். ஆைால இவரகள் தாஙகள் பகாடுககும் விளககத்திறகு துஃவீல 
என்ய்ற பெ�ர சூட்டி வருகின்்றைர.
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இவைரகளுக்கலான மறுபபு:
அ. அல்ாஹ் தன்டைப் ெறறி ேன்கு அறிநதவன், உணடம யெசுெவன், தன் 
அடி�ாரகளுககு அடைத்டதயும் பதளிவாகவும், சி்றநத முட்றயிலும் விளககுெவன், 
அவவாய்ற ேபி  அவரகள் தன் இட்றவடைப் ெறறி ேன்கு அறிநதவரகள், உணடம 
யெெககூடி�வரகள், எடதயும் பதளிவாக கூ்றககூடி�வரகள். இப்ெடியிருகக 
அல்ாஹ்டவயும், ேபி  அவரகடளயும் குட்றத்து மதிப்பிட்டு, அவரகள் 
கூறி�வறறில பிடை கணடு, தன் சு�விருப்ெப்ெடி யவறுவித கருத்துககடளக 
கூறுவதறகு இவரகளுககு எவவாறு முடியும்? அல்ாஹ்விைதும், ேபி  
அவரகளிைதும் கூறறுககடளயும், கருத்துககடளயும் தவ்றாைடவ எை எவவறு 
இவரகளால சித்தரிகக முடியும்?

ஆ. அடிப்ெடையில ஓர வாரத்டத�ாைது அதன் �தாரத்தமாை அரத்தத்டதய� 
வைஙகுகி்றது. அவவாரத்டத கூ்ற வரும் அரத்தம் யவறுவிதமாைது என்ெதறகு 
பதளிவாை ஆதாரஙகள் இருகக யவணடும். இத்தடக� அல்ாஹ்வின் ெணபுகளுககு 
யவறுவித அரத்தஙகடள வைஙகுவதறகு எத்தடக� பதளிவாை ஆதாரஙகளும் 
கிடை�ாது.

இ. ேபி  அவரகள் தன் இட்றவனிைமிருநது தைககு இ்றககப்ெட்ைவறட்ற 
பதளிவாகயவ மககளுககு விளககியுள்ளாரகள். அவவாறிருகக இவரகள் 
திரிபுெடுத்திக கூறும் வாரத்டதகளுககாை யதடவ இருநதால அதடை ேபி  அவரகள் 
விளககாமல இருநதிருகக முடி�ாது. ெரி�ாை அரத்தத்டத அவரகளால வைஙக 
முடி�ாமல யொயுள்ளது என்ெடதய� இவரகள் கூறறினூைாக அறி� முடிகி்றது. 
அல்ாஹ்யவ எமககு யொதுமாைவன்.

4. அல்லலாஹவின் கபயரகள மற்றும் பணபுகளின் கரு்ததுக்கட்ள 
அவைனிைவம கபலாறுபபுச சலாடடுவவைலார.

இவரகள் அல்ாஹ் தன்டைப் ெறறியும், ேபி  அவரகள் அல்ாஹ் ெறறியும் 
கூறியுள்ளவறறின் அரத்தஙகடள, அல்ாஹ்டவத் தவிர யவறு �ாராலும் அறி� 
முடி�ாது எைக கூறுெவரகள். அவ அரத்தஙகள் மனித சிநதடைககு அப்ொறெட்ைது. 
அவறட்ற அறி� முறெைக கூைாது என்ெயத இவரகளின் வாதமாகும். அவரகளின் 
இநேடைமுட்றககு “தப்வீழ்” எை ோமம் சூட்டிக பகாள்கின்்றைர.

இவைரகளுக்கலான மறுபபு:

அ. அல்ாஹ்டவப் ெறறி அறிநதுபகாள்வது சி்றநத கலவி�ாக இருககும் ெட்ெத்தில 
இவவாதத்தின் மூ்ம் அவ வாயில மூைப்ெடுகி்றது. இதறகு இஸ்ாத்திலும், 
ெகுத்தறிவிலும் எவவித ஆதாரமும் கிடை�ாது.

ஆ. அல்ாஹ் அலகுரஆடை பதளிவாை அரபு பமாழியில இ்றககி, அடத ஆய்வு 
பெய்யுமாறும், அதன் அரத்தஙகடள அறிநதுபகாள்ளுமாறும் எவவித 
விதிவி்ககுமின்றி எமககு கட்ைடளயிட்டுள்ளான். இதன் மூ்ம் அலகுரஆனின் 



பொறகளுககாை அரத்தஙகடள அறி� முடியும் என்ெது பதளிவாகின்்றது. ஆைால 
அவறறின் �தாரத்தஙகளும், பெ�லவடிவஙகளும் மனிதரகளுககு மட்றககப்ெட்ை 
அறிவில உள்ளதாகும். அதன் �தாரத்தத்டத அல்ாஹ்டவத் தவிர யவறு �ாராலும் 
அறிநதிை முடி�ாது.

இ. அல்ாஹ்வின் பெ�ர, ெணபுகளின் அரத்தஙகள் அவனுககு மாத்திரம் தான் 
பதரியும் என்்ற இநதப் யொககாைது இநத ெமூகத்தின் மூத்யதாரகடள 
அறிவீைரகளாககும் பெ�்ாகும், எழுதத் பதரி�ாத, அல்ாஹ்வின் யவதத்டத 
அறி�ாத அவன் விை�த்தில பொய்கடள மாத்திரம் பொல்ககூடி�வரகளாக 
அவரகடள சித்தரித்துக காட்டும் மு�றசி�ாகும். அவரகடளப் பொறுத்தவடரயில 
அல்ாஹ்வின் ெணபுகடளப் பொதிநதுள்ள வெைஙகள் எநதபவாரு பொருடளயும் 
பகாடுககாத பவறும் எழுத்துககளாகவும் தா�த்துககளாகவுயம உள்ளது. இது 
ஸ்புகளாகி� முன்யைாரகடளக குட்றத்து மதிப்பிடுவதாகும். 
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மலக்குமலாரகட்ள நம்பிக்டக
ககலாள்ளல்

அல்ாஹ் தன்டை வணஙகுவதறபகை ஓர ெடைப்பிைத்டதப் ெடைத்து, தன்டை 
மாத்திரயம வணஙக யவணடுபமை அவரகடளப் ெணித்து, தைககுப் ெககத்தில 
அவரகடள டவத்துகபகாணடு, அவரகள் வாழ்வபதறபகை வானு்டக ஏறொடு 
பெய்துபகாடுத்து, தைது கட்ைடளகடள நிட்றயவறறுவதறகாை ெ்த்டத 
அவரகளுககு வைஙகியுள்ள ஓர ெடைப்பிையம வாைவரகள் எை ோம் உறுதி�ாக 
ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும்.

பின்வைரும் விையஙகட்ள உறுதியலாக ஏற்கலாத வைடர நலாம் 
மலக்குமலாரகட்ள நம்பிக்டக ககலாணவைலாரலாக ஆக முடியலாது. அடவை 
வைருமலாறு:

1. அவைரகள, தன் இரடசகனலான அல்லலாஹவுக்கு மலா்ததிரம் 
அடிபணியக்கூடிய இடையசசமுள்ள கணணியமிக்க அடியலாரகள.

உ்டகப் ெரிொலிககும் விை�த்திய்ா, கைவுள் தன்டமயிய்ா இவரகளுககு 
எவவித ெகதிய�ா, அதிகாரயமா கிடை�ாது. அல்ாஹ்வின் கட்ைடளகடள மாத்திரம் 
நிட்றயவற்றககூடி� ொதாரை அடி�ாரகயள இவரகள். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் :

“அவரகள்; “அரரஹ்மான் ஒரு குமாரடைத் தைகபகை எடுத்துக 
பகாணடிருககின்்றான்” என்று கூறுகி்றாரகள்; (ஆைால) அவயைா மிகவும் தூ�வன்! 
அப்ெடி�ல்: (அல்ாஹ்வின் குமாரரகள் என்று இவரகள் கூறுயவாபரலய்ாரும் 
அல்ாஹ்வின்) கணணி�மிகக அடி�ாரகயள ஆவாரகள். அவரகள் (எநத ஒரு 
யெச்டெயும்) அவடை முநதிப் யெெ மாட்ைாரகள்; அவரகள் அவன் கட்ைடளப் 
ெடிய� (எடதயும்) பெய்கி்றாரகள். அவரகளுககு முன்ைால இருப்ெவறட்றயும், 
அவரகளுககுப் பின்ைால இருப்ெவறட்றயும் அவன் ேன்கறிவான்; இன்னும் எவடர 
அவன் பொருநதி ஏறறுக பகாள்கி்றாயைா அ(த் தடக�)வருககன்றி - அவரகள் ெரிநது 
யெெ மாட்ைாரகள். இன்னும் அவரகள் அவன் ொல உள்ள அச்ெத்தால 
ேடுஙகுெவரகளாகவும் இருககின்்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 21:26-28).

“அவரகள் தஙகளுககு யம்ாக இருககும் (ெரவ வல்டமயுடை�) தஙகள் 
இட்றவடை ெ�ப்ெடுகி்றாரகள்; இன்னும் தாஙகள் ஏவப்ெட்ைடத (அப்ெடிய�) 
பெய்கி்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 16:50).

“அல்ாஹ் அவரகடள ஏவி� எதிலும் அவரகள் மாறு பெய்� மாட்ைாரகள்; 
தாஙகள் ஏவப்ெட்ைெடிய� அவரகள் பெய்து வருவாரகள்.” (அலகுரஆன் 66:06).
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“(்வஹுல மஹ்ுஃபூளிலிருநது எழுதி� அவவாைவரகள்) ெஙடக மிககவரகள்; 
ேலய்ாரகள்.” (அலகுரஆன் 80:16).

“(ம்ககுகடள வணஙகி வநத) அவரகள் அடைவடரயும் ஒன்று கூட்டும் 
அநோளில, அவன் ம்ககுகளிைம் “இவரகள்தாைா உஙகடள வணஙகிகபகாணடு 
இருநதாரகள்” என்று (அல்ாஹ்) யகட்ொன். (இதறகு ம்ககுகள்:) “நீ மிகத் 
தூய்டம�ாைவன்; நீய� எஙகள் ொதுகாவ்ன்; இவரகள் அல்ர; எனினும் இவரகள் 
ஜின்கடள வணஙகிக பகாணடிருநதாரகள் - இவரகளில பெரும்ொய்ார அவர(ஜின்)கள் 
யமல ேம்பிகடக பகாணடிருநதவரகள்” என்று கூறுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 34:40-41).

“அவரகள் “(இட்றவா!) நீய� தூ�வன். நீ எஙகளுககுக கறறுகபகாடுத்தடவ தவிர 
எடதப்ெறறியும் எஙகளுககு அறிவு இலட். நிச்ெ�மாக நீய� யெரறிவாளன்; 
வியவகமிகயகான்” எைக கூறிைாரகள்.” (அலகுரஆன் 02:32)

2. அவைரகள கணணியமிக்க கபயரக்ளலால் 
அடழக்கபபைக்கூடியவைரகள.

அலகுரஆன் பெ�ர குறிப்பிட்டுக கூறும் ம்ககுமாரகடளயும், பெ�ர 
குறிப்பிைாமல பொதுப்ெடை�ாகக கூறியுள்ள ம்ககுமாரகடளயும் ோம் உறுதி�ாக 
ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும். அவவாறு அலகுரஆனிலும், ெரி�ாை 
ேபிபமாழிகளிலும் பெ�ர குறிப்பிைப்ெட்டுள்ள ம்ககுமாரகளின் பெ�ரகள் 
வருமாறு: ஜிப்ரீல, மீகாஈல, இஸராபீல, ம்குல மவத், மாலிக, ரிழ்வான், முன்கர, 
ேகீர  ஆகிய�ாராவாரகள்.

3. அவைரகள ஒளியினலால் படைக்கபபடைவைரகள, பிரமலாணை 
வைடிவைஙகளில் இைக்டககளுடையவைரகள.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “எல்ாப் புகழும் அல்ாஹ்வுகயக; வாைஙகடளயும், 
பூமிட�யும் ெடைத்தவன்; இரணடிரணடும், மும்மூன்றும், ேன்ைான்கும் இ்றகடக 
உள்ளவரகளாக ம்ககுகடளத் தன் தூடத எடுத்துச் பெலயவாராக ஆககிைான்; தான் 
ோடி�டதப் ெடைப்பிய் மிகுதப்ெடுத்துவான்; நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் அடைத்துப் 
பொருள்களின் மீதும் யெராற்றலுடை�வன்.” (அலகுரஆன் 35:01).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “ம்ககுமாரகள் ஒளியிைால ெடைககப்ெட்ைவரகள்”1 
, “ேபி�வரகள் ஜிப்ரீல  அவரகடள அவரது சு� யதாற்றத்தில கணடுள்ளாரகள். 
அவருககு அறுநூறு இ்றகடககள் இருநதை. ஒவபவாரு இ்றகடகயும் வாைத்டத 
முட்டும் அளவுககு இருநதது” .2

1.அறிவிப்ெவர: ஆஇைா , நூல: முஸலிம் 2996.
2.அறிவிப்ெவர: ஆஇைா , நூல: புஹாரி 3234, முஸலிம் 177. இதறகு மறப்றாரு அறிவிப்பும் உள்ளது. 
அதன் அறிவிப்ொளர: இப்னு மஸஊத் , நூல: புஹாரி 3232, முஸலிம் 174. 



63

ம்ககுமாரகளின் பிரமாணைத்டதப் ெறறி ேபி�வரகள் பின்வருமாறு 
குறிப்பிட்ைாரகள், “அல்ாஹ்வின் சிம்மாெைத்டத சுமககும் ம்ககுமாரகளில 
ஒருவடரப் ெறறி அறிவிப்ெதறகு எைககு அனுமதி வைஙகப்ெட்டுள்ளது. அவரது 
காதின் யதாடிறகும், கழுத்திறகும் இடைப்ெட்ை ெகுதி எழுநூறு வருைஙகள் 
ெ�ணிறகும் கா் எலட்ககு ஈைாைது” .1

ம்ககுமாரகளின் ெடைப்பு கறெடைவாதிகளால வரணிககப்ெடும் கறெடைக 
கதாொத்திரமல்ாத �தாரத்தமாை ெடைப்ொகும். அவரகளின் எணணிகடகட� 
ெடைத்தவடைத் தவிர யவறு �ாரும் அறிநதிை முடி�ாது. ேபி�வரகளின் 
விணபவளிப் ெ�ணம் ெறறி குறிப்பிடும் ஹதீஸில : “ேபி�வரகளுககு ஏைாம் 
வாைத்திலுள்ள டெதுல முஃமூர எனும் ெள்ளிவா�ல காணபிககப்ெட்ைது. அதில 
ஒவபவாரு ோளும் எழுெதாயிரம் ம்ககுமாரகள் பதாழுவாரகள். 
அப்ெள்ளிட�விட்டும் அவரகள் பவளிய�றிவிட்ைால திரும்ெவும் அஙகு 
வரமாட்ைாரகள். யவறு ம்ககுமாரகயள அவரகளின் இைத்டத நிரப்புவர”2  எனும் 
பெய்தி இைம்பெறறுள்ளது. இதில ஒவபவாரு ோளும் புதி� எழுெதாயிரம் 
ம்ககுகள் பதாழுகி்றாரகள் எனில உ்கம் அழியும் வடரககும் அவரகளின் வரவு 
இருநதுபகாணயை இருககும். ஆடக�ா் அவரகளின் எணணிகடகட� அல்ாஹ் 
மாத்திரயம அறிவான்.

4. அவைரகள அணிவைகு்தது நிற்பவைரகள, எபவபலாதும் அல்லலாஹடவை 
துதிபலாடுபவைரகள.

தன்டை எப்யொதும் துதிொை யவணடுபமைவும், தைது கட்ைடளகடள 
நிட்றயவறறிை யவணடுபமைவும் ம்ககுமாரகளுககு அல்ாஹ் கட்ைடள 
பி்றப்பித்துள்ளான். அவறட்ற நிட்றயவறறுவதறகாை ெ்த்டதயும் அவரகளுககு 
வைஙகியுள்ளான். அது ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான் : “(யமலும் 
ம்ககுகள் கூறுகி்றாரகள்:) “குறிப்பிைப்ெட்ை ஓர இைம் இல்ாதவராக திைமாக 
எஙகளில எவருமிலட்.” “நிச்ெ�மாக, ோஙகள் (அல்ாஹ்வின் ஏவட் 
எதிரொரத்து) அணிவகுத்தவரகளாகயவ (நிறகின்ய்றாம்). “யமலும், நிச்ெ�மாக 
ோஙகள் (அல்ாஹ்டவத் துதி பெய்து) தஸபீஹு பெய்ெவரகளாக இருககிய்றாம்.”” 
(அலகுரஆன் 37:164-166).

யமலும், “ஆைால (அல்ாஹ்டவ வணஙகாது எவயரனும்) 
பெருடம�டித்தவரகளாக இருப்பின் (அவனுககு ேஷைமிலட்), உம் இட்றவனிைம் 
இருப்ெவரகள் (வாைவரகள்) இரவிலும் ெகலிலும் அவடை தஸபீஹு பெய்து 
(துதித்துக) பகாணயையிருககி்றாரகள்; அவரகள் (அதில) யொரவடைவதுமிலட்.” 
(அலகுரஆன் 41:38), “இடைவிைாமல அவரகள் இரவிலும், ெகலிலும் அவடைத் 

1.அறிவிப்ெவர: ஜாபிர , நூல: அபூதாவுத் 4727.
2.அறிவிப்ெவர: அைஸ , நூல: புஹாரி 3207, முஸலிம் 162.



இ்கு ேடையில இஸ்ாமி� பகாள்டக

64

துதித்துக பகாணயை இருககி்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 21:20).

ஒரு ோள் ேபி  அவரகள் தைது யதாைரகளுைன் இருககும் யொது, தைது 
யதாைரகடளப் ொரத்து, “ோன் பெவிமடுப்ெடத நீஙகளும் பெவிமடுககிறீரகளா?” 
எைக யகட்ைாரகள். அதறகு அவரகள், “ோம் எடதயும் பெவிமடுககவிலட் 
அல்ாஹ்வின் தூதயர எைக கூறிைாரகள்”. அப்யொது ேபி�வரகள், “ோன் 
வாைத்தில முைஙகல ெப்தஙகடள பெவிமடுககிய்றன், அது அஙகு நிகையவணடி� 
ஒன்று தான். 

வானில ஒரு இைம்விைாது எல்ா இைத்திலும் ம்ககுமாரகள் நின்்ற வணணமும், 
சிரம்ெணிநத வணணமும் இருககி்றாரகள்”  எைக கூறிைாரகள்.1

5. அவைரகள மனிதப பலாரடவைக்கு மடைக்கபபடைவைரகள.
ம்ககுமாரகள் மட்றவாை உ்கில வாழ்நது வருெவரகள். மனிதனின் 

பு்ன்களுககு அப்ொறெட்ைவரகள். இவவு்கில அல்ாஹ் ோடி� சி்டரத் தவிர 
அவரகடள யவறு �ாராலும் ொரகக முடி�ாது. ஆைால மறுடம ோளில அவரகடளக 
காணும் ொககி�ம் மனிதரகளுககு வைஙகப்ெடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : 
“அவரகள் ம்ககுகடளக காணும் ோளில, அககுற்றவாளிகளுககு ேறபெய்தி 
எதுவும் அன்ட்ற� திைம் இராது; (ேறொககி�ம்) முற்றாக (உஙகளுககு) 
தடுககப்ெட்டு விட்ைது என்று அநத ம்ககுகள் கூறுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 25:22).

“நிட்�ாை (அநத) சுவைெதிகளில இவரகளும், இவரகளுடை� தநடத�ரில, 
இவரகளுடை� மடைவிமாரகளில, இவரகள் ெநததியிைரில (ென்மாரககத்திறகு) 
இடெநது �ார ேைநதாரகயளா அவரகளும் நுடைவாரகள்; ம்ககுகள் ஒவபவாரு 
வாயில வழி�ாகவும் இவரகளிைம் வருவாரகள்.” (அலகுரஆன் 13:23).

அல்ாஹ் இத்தடக� ம்ககுமாரகளுககு மனிதனின் யதாற்றத்திறகு மா்றககூடி� 
ஆற்றட் வைஙகியுள்ளான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அவர (தம்டம) அவரகளிைமிருநது 
(மட்றத்துக பகாள்வதறகாக) ஒரு திடரட� அடமத்துக பகாணைார; அப்யொது ோம் 
அவரிைத்தில ேம் ரூடஹ (ஜிப்ரீட்) அனுப்பி டவத்யதாம்; (மர�மிைம்) ெரி�ாை 
மனித உருவில யதான்றிைார.” (அலகுரஆன் 19:17).

“நிச்ெ�மாக ேம் தூதரகள் (வாைவரகள்) இப்ராஹீமுககு ேறபெய்தி (பகாணடு 
வநது) “ஸ்ாம்” (பொன்ைாரகள்; இப்ராஹீமும் “ஸ்ாம்” (என்று ெதில) 
பொன்ைார; (அதன் பின்ைர அவரகள் உணெதறகாக) பொரித்த கன்றின் 
(இட்றச்சிட�க) பகாணடு வருவதில தாமதிககவிலட். ஆைால, அவரகளுடை� 
டககள் அதன் (உணவின்) ெககம் பெல்ாதடதக கணடு, அவர அவரகடளப் ெறறி 
ஐ�ப்ெட்ைார, அவரகள் மீது அவருககுப் ெ�மும் ஏறெட்டுவிட்ைது; (ஆைால) 

1.அறிவிப்ெவர: ஹகீம் இப்னு ஹிஸாம் , நூல: தெரானி (முுஃஜமுல கபீர) 3122. இமாம் அலொனியின் 
ஸிலஸி்துஸ ஸஹீஹா 852. இது இமாம் முஸலிமின் விதிமுட்றப்ெடி அடமநத ேபிபமாழிப�ை 
இமாம் அலொனீ கூறியுள்ளாரகள்.
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அவரகயளா (அவடரப் ொரத்து) “ெ�ப்ெைாதீர! நிச்ெ�மாக ோஙகள் லூத்துடை� 
ெமூகத்தாரொல அனுப்ெப்ெட்டிருககிய்றாம்” என்று கூறிைாரகள்..” (அலகுரஆன் 
11:69-70).

“ேம் தூதரகள் (வாைவரகள்) லூத்திைம் வநதயொது, (தம்) மககளுககு அவர 
பெரிதும் விெைமடைநதார; (அதன் காரணமாக) உள்ளம் சுருஙகி�வராக; இது 
பேருககடி மிகக ோளாகும்” என்று கூறிைார.

அவருடை� ெமூகத்தார அவரிைம் விடரநயதாடி வநதாரகள்; இன்னும் 
முன்னிருநயத அவரகள் தீ� பெ�லகயள பெய்து பகாணடிருநதாரகள். (அவரகடள 
யோககி லூத்) “என் ெமூகத்தாரகயள! இயதா இவரகள் என் புதலவிகள்; இவரகள் 
உஙகளுககு(த் திருமணத்திறகு)ப் ெரிசுத்தமாைவரகள்; எையவ நீஙகள் அல்ாஹ்வுககு 
அஞசுஙகள்; இன்னும் என் விருநதிைர விை�த்தில என்டை நீஙகள் அவமாைப் 
ெடுத்தாதீரகள்; ேல் மனிதர ஒருவர (கூை) உஙகளில இலட்�ா?” என்று கூறிைார.” 
(அலகுரஆன் 11:77-78). அப்யொது அநத ம்ககுகள் ஆணகளின் யதாற்றத்திய்ய� 
இருநதாரகள்.

அயதயொன்று ஸஹாொககளுககு இஸ்ாத்தின் அடிப்ெடை விை�ஙகடளக 
கறறுகபகாடுப்ெதறகாய் ேபி�வரகள் முன்னிட்யில பவணணி்ற ஆடை அணிநத 
மனிதராகவும், கருநி்ற தட்முடி பகாணைவராகவும் ஜிப்ரீல  யதாற்றம் பெற்றார. 
அவர திஹ்�ா அலகலபீ  என்்ற ஸஹாபியின் யதாற்றத்திய் அதிகமாக ேபி�வரகள் 
முன்னிட்யில யதான்றுவார.

6. அவைரகள பலதரபபடை பணிகளுக்குப கபலாறுபபலானவைரகள.
அல்ாஹ்டவ துதித்து, அவடை வழிெடுவடதய� ம்ககுகள் தமது நிரநதரப் 

ெணி�ாக பெய்துவருகின்்றைர. ஆயினும் ஓர சி் ம்ககுமாரகள் அல்ாஹ்வின் 
கட்ைடளக யகறெ யம்திக ெணிகடளயும் பெய்து வருகின்்றைர. அடவகள் 
வருமாறு:

அ. இடைச கசயதிடய ககலாணடுவைருதல்.
இது ஜிப்ரீல  அவரகளின் ெணி�ாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) 

“ஈமான் பகாணயைாடர உறுதிப்ெடுத்துவதறகாகவும், (இட்றவனுககு முறறிலும் 
வழிப்ெட்யைாராகி�) முஸலிம்களுககு யேரவழி காட்டி�ாகவும் ேன்மாரா�மாகவும் 
உம்முடை� இட்றவனிைமிருநது உணடமட�க பகாணடு ரூஹுல குதுஸ (என்னும் 
ஜிப்ரீல) இடத இ்றககி டவத்தார” என்று (அவரகளிைம்) நீர கூறுவீராக.” (அலகுரஆன் 
16:102).

“யமலும், நிச்ெ�மாக இ(நத யவதமாை)து அகி்ஙகளின் இட்றவைால இ்றககி 
டவககப்பெற்றது. ரூஹுல அமீன் (எனும் ஜிப்ரீல) இடதக பகாணடு இ்றஙகிைார. 
(ேபிய�!) அச்ெமூட்டி எச்ெரிப்ெவராக நீர இருப்ெதறகாக (இடத) உம் இத�த்தின் மீது 
(இவயவதத்டத இ்றககிைார).” (அலகுரஆன் 26:192-194).
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ஆ. மடழ கபலாழியச கசயது, பூமிடய வை்ளபபடு்ததல்.
இது மீகாஈல  அவரகளின் ெணி�ாகும். �ஹூதிகளில சி்ர ேபி  அவரகளிைம் 

ஐநது விை�ஙகள் ெறறி விைவுகின்்றைர. அவறறிறகு ெரி�ாை ெதிலகடள அளித்தால 
ேபி�வரகடள அல்ாஹ்வின் தூதராக ஏறெதாகவும் கூறுகின்்றைர. அதில இறுதி அம்ெமாக, 
“உன் யதாைர �ார எைக கூறும் எை விைவுகின்்றைர. அதறகு ேபி�வரகள் ஜிப்ரீல எைக 
கூ்ற, அவர தணைடைகடள எம்மீது இ்றககககூடி�வர. அவர எமது எதிரி. அருள், 
தாவரஙகள், மடை யொன்்றவறட்ற இ்றககககூடி� மீகாஈல எை நீர குறிப்பிட்டிருநதால 
அது ெரி�ாக இருநதிருககும்” எைக கூறுகின்்றைர.1 (நீணை ஹதீஸின் ஒரு ெகுதி).

இ. ஊதுகுழடல ஊதுதல்.
இவவு்கம் அழிவதறகும், மறுடமயில எழுப்ெப்ெடுவதறகும் ஊதுகுைட் 

ஊதுவது இஸராபீல அவரகளின் ெணி�ாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ஸூர 
(ஊதுகுைல) ஊதப்ெட்ைால உைன் வாைஙகளில உள்ளவரகளும், பூமியில 
உள்ளவரகளும் - அல்ாஹ் ோடி�வரகடளத் தவிர - மூரச்சித்து விடுவாரகள்; பி்றகு 
அதில மறு தைடவ ஊதப்ெட்ைதும் உைன் அவரகள் �ாவரும் எழுநது, எதிர யோககி 
நிறொரகள்.” (அலகுரஆன் 39:68).

இவரகள் மூவருயம ம்ககுமாரகளின் தட்வரகள். ஏபைனில இவரகளின் 
பொறுப்புககள் வாழ்யவாடு ெம்ெநதப்ெட்ைடவ�ாக இருககின்்றை. ஜிப்ரீல  
உள்ளஙகளின் வாழ்வுககாக நி�மிககப்ெட்டுள்ளார. மீகாஈல  தாவரஙகளின் 
வாழ்வுககாக நி�மிககப்ெட்டுள்ளார. இஸராபீல  உைலகளின் வாழ்வுககாக 
நி�மிககப்ெட்டுள்ளார. இம்மூவரிலும் ெரிசுத்த ஆவி�ாக ஜிப்ரீல  இருப்ெதைால 
அவயர இம்மூவரிலும் சி்றநதவராகத் திகழ்கி்றார.

ஈ. மனிதவைரக்க்தடத பலாதுகலா்ததல்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “மனிதனுககு முன்ைாலும், பின்ைாலும் பதாைரநது 

வரககூடி� (ம்ககுகள்) இருககி்றாரகள். அல்ாஹ்வின் கட்ைடள�ால அவரகள் 
அவடைப் ொதுகாககி்றாரகள்; எநத ஒரு ெமூதா�த்தவரும், தம் நிட்�ட�த் தாயம 
மாறறிக பகாள்ளாத வடரயில, அல்ாஹ் அவரகடள நிச்ெ�மாக மாறறுவதிலட்; 
இன்னும் அல்ாஹ் ஒரு ெமுதா�த்தாருககுத் தீவிடைட� ோடிைால, 
அடதத்தடுப்ெவர எவருமிலட் - அவரகளுககு அவடைத்தவிர துடண பெய்யவார 
எவரும் இலட்.” (அலகுரஆன் 13:11).

1 அறிவிப்ெவர: இப்னு அப்ொஸ . நூல: அஹ்மத் 2483. மறப்றாரு அறிவிப்பில, “ேபி  அவரகள் ஜிப்ரீல அவரகளிைம், 
“மீகாஈல எதறகு பொறுப்ொக இருககி்றார?” எைக யகட்க, “அவர மடைககும், தாவரஙகளுககும்” எைக கூறிைார” 
எனும் பெய்தியும் இைம்பெறறுள்ளது. அறிவிப்ெவர: இப்னு அப்ொஸ , நூல: மஜமஉஸ ஸவாஇத் 14212. இவ 
அறிவிப்பு ெறறி நூ்ாசிரி�ர டஹதமீ அவரகள் குறிப்பிடும் யொது, “இதில இைம்பெறும் அறிவிப்ொளர பதாைரில 
முஹம்மத் இப்னு அபீ ட்்ா என்ெவர இைம்பெறுகி்றார. இவடர ெ் அறிஞரகள் ேம்பிகடக�ாைவர எைக 
குறிப்பிட்ைாலும், மைை ெகதியில ெ்யீைமாைவர. ஏடை� அறிவிப்ொளரகள் ேம்பிகடகககுறி�வரகள்” எைக 
குறிப்பிடுகி்றார. 
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உ. மனிதவைரக்க்ததின் கசயல்கட்ளப பலாதுகலா்ததல்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(மனிதனின்) வ்ப்பு்றத்திலும், இைப்பு்றத்திலும் 

அமரநது எடுத்பதழுதும் இரு(வாை)வர எடுத்பதழுதும் யொது-கணகாணித்து 
எழுதககூடி�வர அவனிைம் (மனிதனிைம்) இல்ாமல எநத பொலட்யும் அவன் 
பமாழிவதிலட்.” (அலகுரஆன் 50:17-18).

ஊ. இடைவிசுவைலாசிகட்ள உறுதிபபடு்ததி, அவைரகளுக்கு உதவி 
கசயதல்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “(ேபிய�!) உம் இட்றவன் ம்ககுகடள யோககி: “நிச்ெ�மாக ோன் 
உஙகளுைன் இருககிய்றன்; ஆகயவ, நீஙகள் முுஃமின்கடள உறுதிப்ெடுத்துஙகள்; 
நிராகரிப்யொரின் இருத�ஙகளில ோன் திகிட் உணைாககி விடுயவன்; நீஙகள் அவரகள் 
பிைரிகளின் மீது பவட்டுஙகள்; அவரகளுடை� விரல நுனிகடளயும் பவட்டி விடுஙகள்” 
என்று (வஹீ மூ்ம்) அறிவித்தடத நிடைவு கூறும்.” (அலகுரஆன் 08:12).

எ. உயிரகட்ளக் டகபபற்றுதல்.
இது ம்குல மவத் இன் ெணி�ாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : ““உஙகள் மீது 

நி�மிககப்ெட்டிருககும், “ம்ககுல மவது” தாம் உஙகள் உயிடரக டகப்ெறறுவார - பின்ைர 
நீஙகள் உஙகள் இட்றவனிைம் மீள்விககப்ெடுவீரகள்” என்று (ேபிய�!) நீர கூறும்.  ” 
(அலகுரஆன் 32:11). “அவன் தன் அடி�ாரகடள அைககி�ாளுெவைாக இருககி்றான்; 
அன்றியும், உஙகள் மீது ொதுகாப்ொளரகடளயும் அனுப்புகி்றான்; உஙகளில ஒருவருககு 
மரணம் வநதுவிடுமாைால, ேம் அமரரகள் அவர ஆத்மாடவ எடுத்துக பகாள்கி்றாரகள் - 
அவரகள் (தம் கைடமயில) தவறுவதிலட்.” (அலகுரஆன் 06:61).

ஏ. மரணத்தின் பின் மணணட்றயில டவத்து தைது இட்றவன் ெறறியும், தைது மாரககம் 
ெறறியும், தைது ேபி ெறறியும் யகள்வி யகட்ைல.

இது முன்கர  மறறும் ேகீர  ஆகி� இருவரிைதும் ெணி�ாகும்.

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “ஓர அடி�ான் கப்ரில அைககம் பெய்�ப்ெட்டு அவனுடை� 
யதாைரகள் திரும்பிச் பெலலும்யொது, அவன் அவரகளின் பெருப்பின் ஓடெட�ச் 
பெவிய�றொன். அப்யொது இரணடு வாைவரகள் அவனிைம் வநது அவடை எழுப்பி உட்கார 
டவத்து, 'இநத மனிதடரப் ெறறி என்ை கருதிக பகாணடிருநதாய்?' என்று முஹம்மத்(ஸல) 
குறித்துக யகட்ெர. அவன் இட்றேம்பிகடக�ாளைாக இருநதால 'இவர அல்ாஹ்வின் 
அடி�ாரும் தூதருமாவார எை ோன் ொட்சி கூறுகிய்றன்' எைக கூறுவான். அவனிைம் (நீ 
பகட்ைவைாய் இருநதிருநதால உைககுக கிடைககவிருநத) ேரகத்திலுள்ள உன்னுடை� 
இருப்பிைத்டதப் ொர. (நீ ேல்வைாக இருப்ெதால) அல்ாஹ் இடத மாறறி உைககுச் 
பொரககத்தில இருப்பிைத்டத ஏறெடுத்தியுள்ளான் எைக கூ்றப்ெடும். இரணடையும் அவன் 
ஒயர யேரத்தில ொரப்ொன்...'அவனுககு மணணட்ற விொ்மாககப்ெடும்' என்றும் 
இட்றத்தூதர(ஸல) அவரகள் கூறிைாரகள் எை இதன் அறிவிப்ொளராை கதாதா 
குறிப்பிடுகி்றார... 
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ே�வஞெகைாகயவா நிராகரிப்ெவைாகயவா இருநதால 'இநத மனிதர 
விை�த்தில நீ என்ை கருதிக பகாணடிருநதாய்?' எை அவனிைம் 
யகட்கப்ெடும்யொது 'எைகபகான்றும் பதரி�ாது; மககள் பொலலிக 
பகாணடிருநதடதய� ோனும் பொலலிக பகாணடிருநயதன்' எைக கூறுவான். 
உையை 'நீ அறிநதிருககவுமிலட்: (குரஆடை) ஓதி (விளஙகி)�துமிலட்' 
என்று கூ்றப்ெடும். யமலும் இரும்பு சுத்திகளால அவன் கடுடம�ாக 
அடிககப்ெடுவான். அப்யொது அவடை அடுத்திருககும் மனிதரகடளயும் 
ஜின்கடளயும் தவிர மற்ற அடைத்துயம பெவியுறும் அளவுககு அவன் 
அ்றுவான்.1' 

மறப்றாரு அறிவிப்பில, “ஒருவர கப்ரில அைககம் பெய்�ப்ெட்ைால. அவரிைன் நீள 
நி்றத்திலும், கறுப்பு நி்றத்திலும் இரு வாைவரகள் வருவாரகள். அவவிருவரில ஒருவர 
முன்கர எைவும், மறட்ற�வர ேகீர எைவும் அடைககப்ெடுவார....” .2

ஐ. சிசுடவைப பரலாமரி்ததல்.
சிசுவுககு உயிர ஊதுதல, சிசுவின் வாழ்வாதாரம், வாழ்ோள், பெ�றொடுகள், ேல்வர-

பகட்ைவர எனும் வடகப்ெடுத்தல யொன்்றவறட்ற எழுதுதல என்ெையவ இவரகளின் 
ெணி�ாகும்.

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “உஙகள் ெடைப்பு உஙகள் தாயின் வயிறறில ோறெது 
ோள்களில இநதிரி�மாக ஒருஙகிடணககப்ெடுகி்றது. பி்றகு அயத யொன்்ற கா்த்தில (40 
ோள்களில அட்டை - யொன்று) ஒரு கருககட்டி�ாக மாறுகி்றது. பி்றகு, அயத யொன்்ற 
கா்த்தில (பமல்ப்ெட்ை ெகடக யொன்்ற) ெடதப் பிணைமாக மாறுகி்றது. பி்றகு அல்ாஹ் 
ஒரு வாைவடர (அதனிைம்) அனுப்புகி்றான். அநத வாைவருககு ோன்கு கட்ைடளகள் 
பி்றப்பிககப்ெடுகின்்றை. (அடவ:) அதன் (கருவாக இருககும் அநத மனிதனின்) பெ�ட்யும் 
(அவனுடை� பெ�லகள் எப்ெடியிருககும் என்ெடதயும்), அதன் வாழ்வாதாரத்டதயும் 
(அவனுகக என்பைன்ை எநத அளவு கிடைககும் என்ெடதயும்), அதன் வாழ்ோடளயும் 
(அவன் எவவளவு ோள் வாழ்வான் எப்யொது இ்றப்ொன் என்ெடதயும்), அது (இறுதிக 
கட்ைத்தில) துரொககி�ொலி�ா, ேறயெறுடை�தா என்ெடதயும் (ோன் விதித்தெடி) எழுது' 
என்று அநத வாைவருககுக கட்ைடளயிைப்ெடும். பி்றகு அதனுள் உயிர ஊதப்ெடும்…” .3

1.அறிவிப்ெவர: அைஸ இப்னு மாலிக , நூல: புஹாரி 1374, முஸலிம் 2870.
2.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: திரமிதி 1071. இமாம் அலொனி அவரகள் தைது 
ஸிலஸி்துஸ ஸஹீஹா எனும் நூலில இவ ஹதீஸின் அறிவிப்ொளரகடள 
ேம்பிகடகககுறி�வரகள் எைக குறிப்பிட்டுள்ளார.
3.நீணை ஹதீஸின் சுருககம், அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு மஸஊத் , நூல: புஹாரி 
3208, முஸலிம் 2643.
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ஒ. நரகின் கலாவைலலாளிக்ளலாக கைடமயலாற்ைல்.
அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “அன்றியும், ேரகக காவ்ாளிகளாக ம்ககுகள் 

அல்ாமல யவறு �ாடரயும் ோம் ஆககவிலட்” (அலகுரஆன் 74:31), “யமலும், 
அவரகள் (ேரகத்தில) “�ா மாலிக” உமது இட்றவன் எஙகடள முடித்து விைட்டுயம!” 
என்று ெப்தமிடுவாரகள்; அதறகு அவர “நிச்ெ�மாக நீஙகள் (இஙகு) நிட்த்து 
இருகக யவணடி�வரகயள” என்று கூறுவார.” (அலகுரஆன் 43:77), “முுஃமின்கயள! 
உஙகடளயும், உஙகள் குடும்ெத்தாடரயும் (ேரக) பேருப்டெ விட்டுக காப்ொறறிக 
பகாள்ளுஙகள்; அதன் எரிபொருள் மனிதரகளும், கலலுயம�ாகும்; அதில 
கடுடம�ாை ெ்ொலிகளாை ம்ககுகள் (காவல) இருககின்்றைர; அல்ாஹ் 
அவரகடள ஏவி� எதிலும் அவரகள் மாறு பெய்� மாட்ைாரகள்; தாஙகள் 
ஏவப்ெட்ைெடிய� அவரகள் பெய்து வருவாரகள்.” (அலகுரஆன் 66:6).

ஓ. முுஃமின்களுக்கலாக பலாவைமன்னிபபுக் வகலாரல், அவைரகளுக்கலாக 
பிரலார்ததி்ததல், அவைரகளுக்கு சுபகசயதி கூறி, சுவைன்ததில் 
ககௌரவி்ததல்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “அரடை சுமநது பகாணடிருப்ெவரகளும், அடதச் 
சுறறியுள்ளவரகளும் தஙகள் இட்றவனின் புகடைக பகாணடு அவடைத் தஸபீஹு பெய்து 
பகாணடும் இருககி்றாரகள்; அவன் யமல ஈமான் பகாணைவரகளாக மற்ற ஈமான் 
பகாணைவரகளுககாக மன்னிப்புக யகாருகின்்றைர: “எஙகள் இட்றவயை! நீ ரஹ்மத்தாலும், 
ஞாைத்தாலும், எல்ாப் பொருட்கடளயும் சூைநது இருககி்றாய்! எையவ, ொவமீட்சி 
யகாரி, உன் வழிட�ப் பின்ெறறுெவரகளுககு, நீ மன்னிப்ெளிப்ொ�ாக. இன்னும் 
அவரகடள ேரக யவதடையிலிருநதும் காத்தருள்வா�ாக!”

“எஙகள் இட்றவயை! நீ அவரகளுககு வாககளித்திருககும், நிட்�ாை 
சுவரககத்தில, அவரகடளயும், அவரகள் மூதாடத�ரகளிலும், அவரகள் 
மடைவி�ரகளிலும், அவரகள் ெநததி�ாரகளிலும் ேன்டம பெய்யதாடரயும் 
பிரயவசிககச் பெய்வா�ாக. நிச்ெ�மாக நீ தான் (�ாவடரயும்) மிடகத்தவன்; ஞாைம் 
மிககவன்.

“இன்னும், அவரகடளத் தீடமகளிலிருநது காப்ொ�ாக! அநோளில நீ �ாடர 
தீடமகளிலிருநது காத்துக பகாள்கி்றாய�ா, அவரகளுககு நிச்ெ�மாக நீ அருள் புரிநது 
விட்ைாய் - அதுயவ மகத்தாை பவறறி�ாகும்” (என்றும் கூறுவர). (அலகுரஆன் 40:7-9).

யமலும் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக எவரகள்: “எஙகள் இட்றவன் அல்ாஹ்தான்” 
என்று கூறி, (அதன் மீது) உறுதி�ாக நிட்த்து நின்்றாரகயளா, நிச்ெ�மாக அவரகள்ொல 
ம்ககுகள் வநது, “நீஙகள் ெ�ப்ெைாதீரகள்; கவட்யும் ெை யவணைாம் - உஙகளுககு 
வாககளிககப்ெட்ை சுவரககத்டதக பகாணடு மகிழ்ச்சி பெறுஙகள்” (எைக கூறி�வாறு) 
இ்றஙகுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 41:30), “நிட்�ாை (அநத) சுவைெதிகளில 
இவரகளும், இவரகளுடை� தநடத�ரில, இவரகளுடை� மடைவிமாரகளில, 
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இவரகள் ெநததியிைரில (ென்மாரககத்திறகு) இடெநது �ார ேைநதாரகயளா அவரகளும் 
நுடைவாரகள்; ம்ககுகள் ஒவபவாரு வாயில வழி�ாகவும் இவரகளிைம் 
வருவாரகள். “நீஙகள் பொறுடமட�க கடைப்பிடித்ததறகாக “ஸ்ாமுன் 
அட்ககும்” (உஙகள் மீது ஸ்ாம் உணைாவதாக!) உஙகளுடை� இறுதி வீடு மிகவும் 
ேல்தாயிறறு!” (என்று கூறுவாரகள்.)” (அலகுரஆன் 13:23-24).
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வவைதஙகட்ள நம்பிக்டக
ககலாள்ளல்

மனிதரகளுககு வழிகாட்டுவதறகாகவும், அவரகளுககு அருளாகவும், உெயதெமாகவும், 
அவரகளுககாை வாழ்வி�ல ொன்்றாகவும், அடைத்து விை�ஙகடளயும் பதளிவாக 
விளககிடும் நூ்ாகவும் அல்ாஹ் தைது ேபிமாரகளுககு யவதஙகடள 
இ்றககிடவத்தான் எை ோம் உறுதி�ாக ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும்.

அல்ாஹ்வால இ்றககிடவககப்ெட்ை யவதஙகடள ேம்பிகடகபகாள்ளும் யொது 
பின்வரும் விை�ஙகடள ோம் கவைத்தில எடுகக யவணடும். அடவ வருமாறு:

1. இது உணடமடய வபலாதிக்கும் வநலாக்கில் அல்லலாஹவிைமிரு்நது 
இைக்கபபடைது என நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�! முறறிலும்) உணடமட�க பகாணடுள்ள இநத 
யவதத்டதப் (ெடிப்ெடி�ாக) அவன் தான் உம் மீது இ்றககி டவத்தான்; இது-இதறகு 
முன்ைாலுள்ள (யவதஙகடள) உறுதிப்ெடுத்தும். யமலும் தவராத்டதயும் 
இன்ஜீட்யும் அவயை இ்றககி டவத்தான்.” (அலகுரஆன் 03:03).

இவ யவதஙகள் அடைத்தும் அல்ாஹ்வுககு பேருககமாை ம்ககுகளிையதா, 
அவைால அனுப்ெப்ெட்ை ேபிமாரகளிையதா பொநதக கருத்துககள் இன்றி 
ெரிசுத்தமாை, எவவிதக டகயூைலகளும் இன்றி� அல்ாஹ்வின் வாரத்டதகளாகும்.

2. கபயர குறிபபிடடு வை்நதுள்ள வவைதஙகட்ள குறிபபலாகவும், கபயர 
குறிபபிைபபைலாத ஏடனய வவைதஙகட்ள கபலாதுவைலாகவும் 
நம்பிக்டகககலாள்ள வவைணடும்.

இவறறில ோன்கு யவதஙகள் பெ�ர குறிப்பிைப்ெட்டு வநதுள்ளை. அடவ 
வருமாறு:

அ. தவ்ரலா்த வவைதம்.

இது மூஸா  அவரகளுககு அல்ாஹ்வால இ்றககிடவககப்ெட்ை யவதமாகும். 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “அதறகு அவன், “மூஸாயவ! நிச்ெ�மாக ோன் உம்டம என் 
தூதுவத்டதக பகாணடும் (உம்முைன் யேரில) ோன் யெசி�டதக பகாணடும், (உம்டம) 
மனிதரகளிலிருநது (யம்ாைவராக இககாட்) யதரநது எடுத்துள்யளன் - ஆகயவ 
ோன் உமககுக பகாடுத்தடத (உறுதி�ாகப்) பிடித்துக பகாள்ளும்; (எைககு) ேன்றி 
பெலுத்துெவரகளில (ஒருவராகவும்) இருப்பீராக” என்று கூறிைான். யமலும் ோம் 
அவருககு ெ்டககளில, ஒவபவாரு விை�ம் ெறறி� ேலலுெயதெஙகடளயும், 
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(கட்ைடளகடளயும்,) ஒவபவான்ட்றப் ெறறி� விளககஙகடளயும் எழுதி: “அவறட்ற 
உறுதி�ாகப் ெறறிப் பிடிப்பீராக! இன்னும் உம்முடை� ெமூகத்தாடர அவறறில 
அைகாைவறட்ற எடுத்துக பகாள்ளுமாறு கட்ைடளயிடுவீராக! அதிசீககிரம் 
ொவிகளின் தஙகுமிைத்டத ோன் உஙகளுககு காட்டுயவன்” (என்று கூறிைான்).” 
(அலகுரஆன் 07:144-145).

யமலும் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக ோம் தாம் “தவராத்”டதயும் இ்றககி டவத்யதாம்; 
அதில யேரவழியும் யெபராளியும் இருநதை. (அல்ாஹ்வுககு) முறறிலும் 
வழிப்ெட்ை ேபிமாரகள், யூதரகளுககு அதடைக பகாணயை (மாரககக) 
கட்ைடளயிட்டு வநதாரகள்; இட்ற ெகதி நிட்றநத யமடத (ரப்ெனிய்யூன்)களும், 
அறிஞர (அஹ்ொர)களும் - அவரகள் அல்ாஹ்வின் யவதத்டதப் ொதுகாகக 
கட்ைடளயிைப்ெட்ைவரகள் என்ெதைாலும், இன்னும் அவயவதத்திறகுச் 
ொட்சிகளாக அவரகள் இருநதடம�ாலும் அவரகள் அதடைக பகாணயை 
தீரப்ெளித்து வநதாரகள்” (அலகுரஆன் 05:44). 

ஆ. இன்ஜீல் வவைதம்.
அது ஈஸா  அவரகளுககு அல்ாஹ்வால இ்றககிடவககப்ெட்ை யவதமாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “பின்ைர அவரகளுடை� (அடிச்) சுவடுகளின் மீது 
(மறட்ற�) ேம் தூதரகடளத் பதாைரச் பெய்யதாம்; மர�மின் குமாரர ஈஸாடவ 
(அவரகடள)த் பதாைரச் பெய்து, அவருககு இன்ஜீட்யும் பகாடுத்யதாம்” 
(அலகுரஆன் 57:27).

“இன்னும் (முன்னிருநத) ேபிமாரகளுடை� அடிச்சுவடுகளிய்ய� மர�மின் 
குமாரராகி� ஈஸாடவ, அவருககு முன் இருநத தவராத்டத உணடமப்ெடுத்துெவராக 
ோம் பதாைரச் பெய்யதாம்; அவருககு ோம் இன்ஜீட்யும் பகாடுத்யதாம்; அதில 
யேரவழியும் ஒளியும் இருநதை; அது தைககு முன்னிருககும் தவராத்டத 
உணடமப்ெடுத்துவதாக இருநதது; அது ெ�ெகதியுடை�வரகளுககு யேர 
வழிகாட்டி�ாகவும் ேலலுெயதெமாகவும் உள்ளது.” (அலகுரஆன் 05:46).

இ. ஸபூர வவைதம்.
இது தாவுத்  அவரகளுககு அல்ாஹ்வால இ்றககிடவககப்ெட்ை 

யவதமாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “இன்னும் தாவூதுககு ஸபூர (யவதத்டதயும்) 
பகாடுத்யதாம்.” (அலகுரஆன் 17:55).

ஈ. அல்குரஆன்.
இது முஹம்மத்  அவரகளுககு அல்ாஹ்வால இ்றககிடவககப்ெட்ை 

யவதமாகும். அடைத்து யவதஙகளிலும் இதுயவ மகத்தாைதாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “யமலும் (ேபிய�! முறறிலும்) உணடமட�க 
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பகாணடுள்ள இவயவதத்டத ோம் உம்மீது இ்றககியுள்யளாம், இது தைககு 
முன்னிருநத (ஒவபவாரு) யவதத்டதயும் பமய்ப்ெடுத்தக கூடி�தாகவும் அடதப் 
ொதுகாப்ெதாகவும் இருககின்்றது.” (அலகுரஆன் 05:48), “உ்கத்தார �ாவடரயும் 
அச்ெமூட்டி எச்ெரிகடக பெய்வதறகாக (ெத்தி�த்டதயும், அெத்தி�த்டதயும் 
பதளிவாகப்) பிரித்தறிவிககும் இவயவதத்டதத் தன் அடி�ார மீது இ்றககி�வன் 
மிகக ொககி�முடை�வன்” (அலகுரஆன் 25:01).

இடவ தவிர இப்்றாஹிம்  அவரகளுககு ஓர ஆகமமும் அல்ாஹ்வால 
வைஙகப்ெட்டிருநதது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ஆைால மறுடம (வாழ்கடக)ய�ா 
சி்றநததாகும்; என்றும் நிட்த்திருப்ெதும் ஆகும். நிச்ெ�மாக இது முநதி� 
ஆகமஙகளிலும், இப்ராஹீம், மூஸாவினுடை� ஆகமஙகளிலும் (இவவாய்ற 
அறிவிப்பு) இருககி்றது.” (அலகுரஆன் 87:17-19).

3. அவ் வவைதஙகளில் திரிபுபடு்ததபபைலாத கசயதிகட்ள 
உணடமபபடு்ததிை வவைணடும்.

முன்பென்்ற ெமூகத்திறகு இ்றககப்ெட்ை யவதஙகளில பொலரீதி�ாகவும், 
பொருள்ரீதி�ாகவும் அதிக மாற்றஙகள் இைம்பெறறு, திரிபுெடுத்தப்ெட்டுள்ளதாக 
அல்ாஹ் எமககு அறிவிககி்றான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “(இட்ற)வெைஙகடள அதறகுரி� (ெரி�ாை) 
இைஙகளிலிருநது அவரகள் மாறறுகி்றாரகள்” (அலகுரஆன் 05:13), “யமலும் 
அவரகள் (யவத) வெைஙகடள அவறறுககு உரி� இைஙகளிலிருநது மாறறி “இன்ை 
ெட்ைம் உஙகளுககுக பகாடுககப் ெட்ைால அடத ஏறறுக பகாள்ளுஙகள்; அடத 
உஙகளுககு பகாடுககப்ெைா விட்ைால அடத தவிரத்துக பகாள்ளுஙகள்” என்று 
கூறுகி்றாரகள்” (அலகுரஆன் 05:41).

“நிச்ெ�மாக அவரகளில ஒரு பிரிவார இருககின்்றாரகள் - அவரகள் யவதத்டத 
ஓதும்யொது தஙகள் ோவுகடளச் ொய்த்து ஓதுகி்றாரகள் - (அதைால உணைாகும் 
மாற்றஙகடளயும்) யவதத்தின் ஒரு ெகுதிதாபைன்று நீஙகள் எணணிக 
பகாள்வதறகாக; ஆைால அது யவதத்தில உள்ளதல்; “அது அல்ாஹ்விைம் 
இருநது (வநதது)” என்றும் அவரகள் கூறுகி்றாரகள்; ஆைால அது 
அல்ாஹ்விைமிருநது (வநததும்) அல்; இன்னும் அறிநது பகாணயை அவரகள் 
அல்ாஹ்வின் மீது பொய் கூறுகின்்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 03:78).

ஆைால அலகுரஆனில இது யொன்்ற எவவித திரிபுகளும், யெரகடககளும், 
குட்றொடுகளும் இது வடரககும் இைம்பெ்றவிலட். இனியும் 
இைம்பெ்றப்யொவதுமிலட். ஏபைனில இதடைப் ொதுகாத்திடும் பொறுப்டெ 
அல்ாஹ்டவ ஏறறுள்ளான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக ோம் தான் (நிடைவூட்டும்) இவயவதத்டத 
(உம்மீது) இ்றககி டவத்யதாம்; நிச்ெ�மாக ோயம அதன் ொதுகாவ்ைாகவும் 
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இருககின்ய்றாம்.” (அலகுரஆன் 15:09), “நிச்ெ�மாக, எவரகள் ேலலுெயதெம் 
(குரஆன்) தம்மிைம் வநத யொது அடத நிராகரித்தாரகயளா (அவரகள் உணடமட� 
உணரவாரகள்); ஏபைனில அதுயவ நிச்ெ�மாக மிகவும் கணணி�மாை யவதமாகும். 
அதனிைம், அதறகு முன்னிருநயதா அதறகுப் பின்னிருநயதா உணடமககுப் 
பு்றம்ொை எதுவும் பேருஙகாது; (இது) புகழுககுரி� ஞாைம் மிககவன் - (அல்ாஹ்)
விைமிருநது இ்றஙகியுள்ளது.” (அலகுரஆன் 41:41).

இதனடிபபடையில் முன்கசன்ை வவைதஙகளில் இைம்கபற்றுள்ள 
கசயதிகட்ளயும், சம்பவைஙகட்ளயும் நலாம் மூன்று நிடலடமகளில் 
டவை்தது அவைதலானிக்க முடிகின்ைது. அடவை வைருமலாறு:

அ. அடவை அல்குரஆவனலாடு ஒ்ததுபவபலாதல்.
முன்பென்்ற யவதஙகளில குறிப்பிைப்ெடும் பெய்திகளும், ெம்ெவஙகளும் 

அலகுரஆயைாடு ஒத்துப்யொைால அடவ �தாரத்தமாை பெய்திகள் எை எம்மால 
உறுதிப்ெடுத்திை முடியும். ஏபைனில அவறறுககு ொன்்றாக அலகுரஆயை திகழ்கி்றது. 
இதறகு உதாரணமாக நூஹ்  கா்த்து பிரள�ம், இப்்றாஹிம், யூசுப், மூஸா  
யொன்ய்றாரின் ெம்ெவஙகள், பிரஅவன் நீரில மூழ்குதல, ஈஸா  அவரகளின் 
அறபுதஙகள் யொன்்ற ஏராளமாை பெய்திகடளயும், ெம்ெவஙகடளயும் எவவித 
யம்திக விளககஙகளுமின்றி எம்மால உறுதி�ாக ேம்ெ முடிகி்றது.

ஆ. அடவை அல்குரஆனுக்கு முரணலாக இரு்ததல்.
முன்பென்்ற யவதஙகளில குறிப்பிைப்ெடும் பெய்திகளும், ெம்ெவஙகளும் 

அலகுரஆனுககு முரணாக இருப்பின் அடவ பிடை�ாை பெய்திகள் எை எம்மால 
உறுதிப்ெடுத்திை முடியும். ஏபைனில அலகுரஆன் இத்தடக� ெம்ெவஙகள் குறித்து 
எடதயுயம எமககு அறிவிககவிலட். இத்தடக� பெய்திகளும், ெம்ெவஙகளும் 
அவரகள் வாய்வழி�ாக அறிவித்து, அவரகளின் டகப்ெை எழுதி� பொய்�ாை 
தகவலகளாகும். லூத்  அவரகள் மதுொைம் அருநதியுள்ளாரகள், தைது இரு 
பெணபிள்டளகளுைனும் விெச்ொரத்தில ஈடுெட்டுள்ளாரகள், ஈஸா  அவரகள் 
கைவுள் அல்து கைவுளின் குமாரர, அல்து மூன்்றாவது தரத்தில இருககும் கைவுள் 
என்ப்றல்ாம் மைம்யொையொககில எழுதப்ெட்டிருககும் பெய்திகடள இதறகு 
உதாரணமாகக கூ்ற்ாம். அல்ாஹ் இந ேபிமாரகடள ெஙடகப்ெடுத்தி, அவரகடள 
தூய்டமப்ெடுத்துவாைாக. இவரகள் கூறும் இட்டுககட்ைாை பெய்திகடள விட்டும் 
அல்ாஹ் மிகவும் தூய்டம�ாைவன்.

இ. அடவை அல்குரஆனுக்கு ஒ்தததலாகவவைலா, முரணலாகவவைலா இல்லலாமல் 
இரு்ததல்.

முன்பென்்ற யவதஙகளில இவவாறு இைம்பெறும் பெய்திகடளயும், 
ெம்ெவஙகடளயும் ோம் உணடமப்ெடுத்திையவா, பொய்ப்பிககயவா கூைாது. 
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ஏபைனில ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “யவதககாரரகள் உஙகளுககு ஏதும் 
நிகழ்வுகள் ெறறிக குறிப்பிட்ைால அவரகடள உணடமப்ெடுத்திைவும் யவணைாம், 
பொய்ப்பிககவும் யவணைாம். மா்றாக அல்ாஹ்டவயும், யவதஙகடளயும், அவைது 
தூதரகடளயும் ோம் விசுவாெம் பகாள்கிய்றாம் என்று கூறுஙகள். அப்யொது அடவ 
உணடம�ாக இருநதால நீஙகள் அவரகடளப் பொய்ப்பித்திையவா, பொய்�ாக 
இருநதால உணடமப்ெடுத்திையவா இலட்.” .1

என்்றாலும் இச்பெய்திகடளப் ெறறி யெசுவது ஆகுமாைது. ேபி  அவரகள் 
கூறிைாரகள்: “என்னிைமிருநது ஒயரப�ாரு (சிறு) பெய்தி கிடைத்தாலும் ெரி, அடத(ப் 
பி்றருககு) எடுத்துடரயுஙகள். ெனூ இஸராயீலகளின் வாயி்ாகக கிடைத்த 
பெய்திகடளயும் அறிவியுஙகள். அதைால குற்றமிலட்.”.2 இவறறில 
பெரும்ொ்ாைடவகள் எவவிதப் பிரய�ாெைமும், யதடவகளுமற்ற பெய்திகளாகும்.

4. அல்குரஆன் குறிபபிடுபவைற்றில் மலா்ததிரவம சடைமியற்ை வவைணடும்.
முன்பென்்ற யவதஙகடள பமய்ப்பிககும் வடகயில, அடைத்திறகும் ொன்்றாகவும், 

தீரப்ெளிககும் நூ்ாகவும், ேம்பிகடகககுரி�தாகவும் அல்ாஹ் அலகுரஆடை 
இ்றககிடவத்தான். மறட்ற� யவதஙகளில பொதிநதுள்ள ேல் விை�ஙகடள இது 
வரயவறகி்றது. அவறறில குறிப்பிைப்ெட்டுள்ள ெட்ைஙகளில சி்டத மாறறி�டமத்து, 
யவறு சி்டத முழுடம�ாக ஏறறு, சி் ெட்ைஙகடள யம்திகமாகவும் அதனுைன் 
இடணத்துள்ளது. எையவ அலகுரஆடைத் தவிரத்து முன்பென்்ற யவதஙகடள 
மாரககமாகக பகாள்வது கூைாது.

அல்ாஹ் தவராத் ெறறியும், இன்ஜீல ெறறியும் குறிப்பிட்டுவிட்டு, அலகுரஆன் 
ெறறி பின்வருமாறு கூறுகி்றான் : “யமலும் (ேபிய�! முறறிலும்) உணடமட�க 
பகாணடுள்ள இவயவதத்டத ோம் உம்மீது இ்றககியுள்யளாம், இது தைககு முன்னிருநத 
(ஒவபவாரு) யவதத்டதயும் பமய்ப்ெடுத்தக கூடி�தாகவும் அடதப் ொதுகாப்ெதாகவும் 
இருககின்்றது. எையவ அல்ாஹ் அருளி� (ெட்ை திட்ைத்)டதக பகாணடு 
அவரகளிடைய� நீர தீரப்புச் பெய்வீராக; உமககு வநத உணடமட� விட்டும் (வி்கி,) 
அவரகளுடை� மை இச்டெகடள நீர பின்ெற்ற யவணைாம். உஙகளில ஒவபவாரு 
கூட்ைத்தாருககும் ஒவபவாரு மாரககத்டதயும், வழிமுட்றட�யும் ோம் 
ஏறெடுத்தியுள்யளாம்; அல்ாஹ் ோடிைால உஙகள் அடைவடரயும் ஒயர 
ெமுதா�த்தவராக ஆககியிருகக்ாம்; ஆைால, அவன் உஙகளுககுக 
பகாடுத்திருப்ெடதக பகாணடு உஙகடளச் யொதிப்ெதறகாகயவ (இவவாறு 
பெய்திருககி்றான்); எையவ ேன்டம�ாைவறறின்ொல முநதிக பகாள்ளுஙகள். நீஙகள் 
�ாவரும், அல்ாஹ்வின் ெககயம மீள யவணடியிருககி்றது; நீஙகள் எதில மாறுெட்டு 
பகாணடிருநதீரகயளா அத(ன் உணடமயி)டை அவன் உஙகளுககுத் பதளிவாககி 
டவப்ொன்.”

1.அறிவிப்ெவர: அபூ ேம்்ா அலஅன்ஸாரி , நூல: அஹ்மத் 17225, அபூதாவுத் 3644.
2.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு அம்ர , நூல: புஹாரி 3461.
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“இன்னும் அல்ாஹ் அருளி� (ெட்ை திட்ைத்)டதக பகாணயை அவரகளிடையில 
தீரப்புச் பெய்வீராக; அவரகளுடை� மை இச்டெகடளப் பின்ெற்றாதீரகள்; அல்ாஹ் 
உம்மீது இ்றககிடவத்ததில சி்வறட்ற விட்டும் அவரகள் உம்டமத் திருப்பிவிைாதெடி, 
அவரகளிைம் எச்ெரிகடக�ாக இருப்பீராக; (உம் தீரப்டெ) அவரகள் பு்றககணித்து 
விடுவாரகளாைால, சி் ொவஙகளின் காரணமாக அவரகடளப் பிடிகக நிச்ெ�மாக 
அல்ாஹ் ோடுகி்றான் என்ெடத அறிநது பகாள்வீராக; யமலும் நிச்ெ�மாக 
மனிதரகளில பெரும்ொய்ார ொவிகளாகயவ இருககின்்றைர. அஞஞாை கா்த்து 
தீரப்டெ�ா அவரகள் விரும்புகி்றாரகள்? உறுதி�ாை ேம்பிகடகயுள்ள மககளுககு 
அல்ாஹ்டவவிை தீரப்பு வைஙகுவதில அைகாைவன் �ார?” (அலகுரஆன் 05:48-50).

யமலும் கூறுகி்றான் : “(ேபிய�!) அல்ாஹ் உமககு அறிவித்தடதக பகாணடு, நீர 
மனிதரகளிடைய� தீரப்பு வைஙகுவதறகாக, முறறிலும் உணடமட�க பகாணடுள்ள 
இவயவதத்டத நிச்ெ�மாக ோம் உம்மீது இ்றககியுள்யளாம்; எையவ ெதி யமாெககாரரகள் 
ொரபில வாதாடுெவராகி விைாதீர.” (அலகுரஆன் 04:105).

5. வவைதஙகள அடன்தடதயுவம நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “(அப்ெடிப�ன்்றால) நீஙகள் யவதத்தில சி்டத ேம்பி சி்டத 

மறுககிறீரகளா? எையவ உஙகளில இவவடகயில பெ�லெடுகி்றவரகளுககு இவவு்க 
வாழ்வில இழிடவத் தவிர யவறு கூலி எதுவும் கிடைககாது. மறுடம(கி�ாம) ோளிய்ா 
அவரகள் மிகக கடுடம�ாை யவதடையின்ொல மீட்ைப்ெடுவாரகள்; இன்னும் நீஙகள் 
பெய்து வருவடத அல்ாஹ் கவனிககாமல இலட்.” (அலகுரஆன் 02:85).

யமலும் கூறுகி்றான் : “(முுஃமின்கயள!) அறிநது பகாள்ளுஙகள்; நீஙகள் இவரகடள 
யேசிப்யொராய் இருககின்றீரகள் - ஆைால அவரகள் உஙகடள யேசிககவிலட்; நீஙகள் 
யவதத்டத முழுடம�ாக ேம்புகிறீரகள்; ஆைால அவரகயளா உஙகடளச் ெநதிககும் யொது: 
“ோஙகளும் ேம்புகிய்றாம்” என்று கூறுகி்றாரகள்” (அலகுரஆன் 03:119).

6. வவைதஙகட்ள மடைபபவதலா, திரிபுபடு்ததுவைவதலா, அவைற்றில் கரு்தது 
முரணபடுவைவதலா, அல்லலாஹவின் வைலார்தடதகளில் சிலடத 
எடு்ததுவிடடு, சிலடத விடடுவிடுவைவதலா தடுக்கபபடை கசயலலாகும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “தவிர யவதம் பகாடுககப்ெட்யைாரிைம் அவரகள் அடத 
மககளுககுத் பதளிவாக எடுத்துடரகக யவணடும், அடத மட்றககக கூைாது என்று அல்ாஹ் 
உறுதி பமாழி வாஙகி�டத (அம்மககளுககு ேபிய�! நீர நிடைவுெடுத்துவீராக); அப்ொல, 
அவரகள் அடதத் தஙகள் முதுகுகளுககுப் பின்ைால எறிநது விட்டு; அதறகுப் (ெதி்ாகச்) பொறெ 
கிர�த்டதப் பெறறுக பகாணைாரகள் - அவரகள் (இவவாறு) வாஙகிக பகாணைது மிகக 
பகட்ைதாகும்.” (அலகுரஆன் 03:187).

“எவர, அல்ாஹ் யவதத்தில அருளி�வறட்ற மட்றத்து அதறகுக கிர�மாக பொறெத் 
பதாடக பெறறுக பகாள்கி்றாரகயளா, நிச்ெ�மாக அவரகள் தஙகள் வயிறுகளில பேருப்டெத் 
தவிர யவப்றதடையும் உட்பகாள்ளவிலட்; மறுடம ோளில அல்ாஹ் அவரகளிைம் யெெவும் 
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மாட்ைான்; அவரகடளப் ெரிசுத்தமாககவும் மாட்ைான்; அவரகளுககுத் துன்புறுத்தும் 
யவதடையும் உணடு. அவரகள்தாம் யேரவழிககு ெதி்ாக வழியகட்டையும்; மன்னிப்பிறகு 
ெதி்ாக யவதடைட�யும் விட்ககு வாஙகிக பகாணைவரகள். இவரகடள ேரக பேருப்டெச் 
ெகித்துக பகாள்ளச் பெய்தது எது? இதறகுக காரணம்; நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் இவயவதத்டத 
உணடமயுைன் அருளச் பெய்தான்; நிச்ெ�மாக இன்னும் இவயவதத்திய் கருத்து யவறுொடு 
பகாணைவரகள் (ெத்தி�த்டத விட்டும்) பெரும் பிளவிய்ய� இருககின்்றைர.” (அலகுரஆன் 
02:174-176).

“அறெக கிர�த்டதப் பெறுவதறகாகத் தம் கரஙகளாய் நூட் எழுதிடவத்துக 
பகாணடு பின்ைர அது அல்ாஹ்விைமிருநது வநதது என்று கூறுகி்றாரகயள, 
அவரகளுககு யகடுதான்! அவரகளுடை� டககள் இவவாறு எழுதி�தறகாகவும் 
அவரகளுககுக யகடுதான்; அதிலிருநது அவரகள் ஈட்டும் ெம்ொத்தி�த்திறகாகவும் 
அவரகளுககுக யகடுதான்!” (அலகுரஆன் 02:79).

சி்ர தமககிடையில கருத்துமுரணெடுவடத ேபி  அவரகள் பெவிய�றறுவிட்டுக 
கூறிைாரகள் : “உஙகளுககு முன்பென்்றவரகள் இதைால தான் அழிநதாரகள். 
அல்ாஹ்வின் யவதத்தில சி்டத விட்டுவிட்டு, சி்டத மாத்திரம் 
எடுத்துகபகாணைாரகள். அல்ாஹ்வின் யவதம் இ்றஙகி�தன் யோககம் சி்டத 
டவத்து சி்டத உணடமப்ெடுத்துவயத எையவ அல்ாஹ்வின் யவதத்தில சி்டதக 
பகாணடு .சி்டத பொய்ப்பிககாதீரகள். அவறறில நீஙகள் அறிநத விை�ஙகள் 
இருப்பின் அவறட்றக கூறுஙகள். அறி�ாத விை�ஙகள் இருப்பின் அவறட்ற 
அறிநதவரின் பொறுப்பில விட்டுவிடுஙகள்” . அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு 
அம்ர . நூல: அஹ்மத் 6741.
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நபிமலாரகட்ள
நம்பிக்டகககலாள்ளல்

அல்ாஹ் மனிதரகளில சி் ஆணகடளத் பதரிவு பெய்து, அவரகளுககு இட்றச் 
பெய்திட� வைஙகி, அவரகடள தைது அடி�ாரகளுககு ேறபெய்தி கூறுவதறகும், 
அவரகடள எச்ெரிப்ெதறகும், தன்டை மாத்திரயம வணஙகி, பி்ற கைவுள் 
வணககஙகடள தவிரத்திை யவணடும் எனும் பெய்திட� அடி�ாரகளுககு 
எத்திடவப்ெதறகும் ஒவபவாரு கா்கட்ைத்திலும் அவரகடள இவ உ்கிறகு 
அனுப்பிடவத்தான் எை ோம் உறுதி�ாக ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “அல்ாஹ் ம்ககுகளிலிருநதும், மனிதரகளிலிருநதும் 
தூதரகடள யதரநபதடுத்துக பகாள்கி்றான்! நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் (எல்ாவறட்றயும்) 
பெவிய�றெவன்; ொரப்ெவன்.” (அலகுரஆன் 22:75), “(ேபிய�!) இன்னும் உமககு 
முன்ைர வஹீ பகாடுத்து ோம் அவரகளிைம் அனுப்பி டவத்த தூதரகள் எலய்ாரும் 
ஆைவயர தவிர யவ்றல்ர; ஆகயவ (அவரகடள யோககி) “நீஙகள் (இதடை) அறிநது 
பகாள்ளாமலிருநதால. (முநதி�) யவத ஞாைம் பெறய்றாரிைம் யகட்ைறிநது 
பகாள்ளுஙகள்” (என்று கூறுவீராக).” (அலகுரஆன் 16:43).

யமலும் கூறுகி்றான் : “தூதரகள் வநதபின் அல்ாஹ்வுககு எதிராக மககளுககு 
(ொதகமாக) ஆதாரம் எதுவும் ஏறெைாமல இருககும் பொருட்டு, தூதரகள் (ெ்டரயும்) 
ேன்மாரா�ங கூறுெவரகளாகவும், அச்ெமூட்டி எச்ெரிகடக பெய்ெவரகளாகவும் 
(அல்ாஹ் அனுப்பிைான்); யமலும் அல்ாஹ் (�ாவடரயும்) மிடகத்தவைாகவும், 
யெரறிவாளைாகவும் இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 04:165), “பமய்�ாகயவ ோம் 
ஒவபவாரு ெமூகத்தாரிைத்திலும், “அல்ாஹ்டவய� நீஙகள் வணஙகுஙகள்; 
(அவைல்ாது வணஙகப்ெடும்) தாகூத்கடள விட்டும் நீஙகள் வி்கிச் பெலலுஙகள்” 
என்று (யொதிககுமாறு) ேம் தூதரகடள அனுப்பி டவத்யதாம்” (அலகுரஆன் 16:36).

ேபிமாரகடள ேம்பிகடக பகாள்வதில பின்வரும் விை�ஙகள் அவசி�ம் 
கவனிககப்ெையவணடி�டவ. அடவ வருமாறு:

1. அவைரகளின் தூது்ததுவைம் பரிசு்ததமலான அல்லலாஹவின் நலாடை்ததின் மூலமும், 
அவைனின் மக்ததுவை்ததின் மூலமும் அவைரகளுக்கு கிடைக்கபகபற்ைது என நம்பிக்டக 
ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “அவரகளுககு ஏதாவது ஓர அத்தாட்சி வநதால, அவரகள், 
“அல்ாஹ்வின் தூதரகளுககுக பகாடுககப்ெட்ைது யொல எஙகளுககும் 
பகாடுககப்ெைாத வடரயில ோஙகள் ேம்பிகடக பகாள்ளயவ மாட்யைாம்” என்று 
கூறுகி்றாரகள்; அல்ாஹ் தைது தூடத எஙகு, அடமகக யவணடுபமன்ெடத ேன்கு 
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அறிவான்; குற்றம் பெய்து பகாணடிருப்யொருககு அவரகள் பெய்யும் ெதியின் 
காரணமாக அல்ாஹ்விைம் சிறுடமயும், பகாடி� யவதடையும் உணடு.” 
(அலகுரஆன் 06:124).

“யமலும் அவரகள் கூறுகி்றாரகள்: இநத குரஆன் இவவிரணடு ஊரகளிலுள்ள 
பெரி� மனிதர மீது இ்றககப்ெட்டிருககக கூைாதா? உமது இட்றவனின் ரஹ்மத்டத 
(ேல்ருடள) இவரகளா ெஙகிடுகி்றாரகள்? இவரகளுடை� உ்கத் யதடவகடள 
இவரகளிடைய� ோயம ெஙகிட்டு இருககிய்றாம். இவரகளில சி்ர, சி்டர 
ஊழி�த்திறகு டவத்துக பகாள்ளும் பொருட்டு, இவரகளில சி்டர, சி்டரவிை 
தரஙகளில ோம் உ�ரத்தி இருககிய்றாம்; உம்முடை� இட்றவனின் ரஹ்மத்து 
அவரகள் யெகரித்து டவத்துக பகாணடிருப்ெடத விை யம்ாைதாகும்.” (அலகுரஆன் 
43:31-32).

ேபித்துவம், தூதுத்துவம் என்ெது ஓர சில சூபி�ாககளும், ஸைாதிகாககளும் 
நிடைப்ெது யொன்று உைட் வருத்தி, பெ�றெடுவதைால கிடைப்ெதிலட். 
அவவாய்ற தத்துவவி�்ாளரகள் நிடைப்ெது யொன்று ஆன்மீக ெகதியின் ஒன்று 
கூைல, புத்தி ஏறகாத கறெடைகள் யொன்்றவறறின் தாககத்திைாலும் 
கிடைப்ெதிலட். மா்றாக இது அல்ாஹ்வின் ெரிசுத்தத் பதரிவாகும். மனிதரகளில 
இத் தூதுத்துவத்திறகுத் தகுதி�ாைவரகடள யதரநபதடுப்ெதாைது அல்ாஹ்வின் 
மகத்துவமிகக முடிவாகும்.

2. கபயர குறிபபிைபபடடுள்ள அல்லலாஹவின் தூதரகட்ள குறிபபலாகவும், கபயர 
குறிபபிைபபைலாமல் இருக்கும் தூதரகட்ள கபலாதுவைலாகவும் என அடன்தது 
நபிமலாரகட்ளயும், ரஸூல்மலாரகட்ளயும் நலாம் நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்ாஹ் அவனின் தூதரகளில சி்ரின் பெ�ரகடள பின்வரும் அலகுரஆன் 
வெைஙகளில -இப்்றாஹிம்  அவரகள் ெறறி கூறி�தன் பின்- குறிப்பிடுகி்றான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ோம் அவருககு இஸஹாகடகயும், �ுஃகூடெயும் 
(ெநததி�ாகக) பகாடுத்தருளியைாம், இவரகள் அடைவடரயும் ோம் யேரவழியில 
பெலுத்தியைாம்; இதறகு முன்ைர ோம் நூடஹயும் அவருடை� ெநததியிலிருநது 
தாவூது, ஸுட்மான், அய்யூப், யூஸுுஃப், மூஸா, ஹாரூன் ஆகிய�ாடரயும் 
யேரவழியில பெலுத்தியைாம்; இப்ெடிய� ோம் ேன்டம புரியவாருககு ேறகூலி 
வைஙகுகிய்றாம். இன்னும், ஸகரிய்�ா, �ஹ்�ா, ஈஸா, இல�ாஸ - இவரகள் �ாவரும் 
(யேர வழிொரநத) ஸாலிஹாைவரகளில நின்றுமுள்ளவரகயள. இன்னும் இஸமாயீல, 
அல�ஸவு, யூனுஸ, லூத் - இவரகள் �ாவடரயும் உ்கத்திலுள்ள அடைவரிலும் 
யமன்டம�ாககியைாம்.” (அலகுரஆன் 06:84-86).

“திட்ைமாக ோம் உமககு முன்ைர தூதரகடள அனுப்பியிருககின்ய்றாம்; 
அவரகளில சி்ருடை� வர்ாறட்ற உமககுக கூறியுள்யளாம்; இன்னும் 
எவரகளுடை� வர்ாறட்ற உமககுக கூ்றவிலட்ய�ா (அவரகளும்) அத்தூதரகளில 
இருககின்்றைர; (இவவிருொராரில) எநதத் தூதரும் அல்ாஹ்வின் அனுமதியின்றி 
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எநத அத்தாட்சிட�யும் பகாணடு வருவதறகு (அதிகாரமும்) இலட்” (அலகுரஆன் 
40:78).

இவவாறு ோம் ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடி� அல்ாஹ்வின் தூதரகள் 
அடைவரிைதும் அடைப்புப் ெணியின் பகாள்டக ஒன்்றாகயவ இருநதுள்ளது. 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நூஹுககு எதடை அவன் உெயதசித்தாயைா, அதடைய� 
உஙகளுககும் அவன் மாரககமாககியிருககின்்றான்; ஆகயவ (ேபிய�) ோம் உமககு 
வஹீ மூ்ம் அறிவிப்ெதும், இப்ராஹீமுககும், மூஸாவுககும் , ஈஸாவுககும் ோம் 
உெயதசித்ததும் என்ைபவன்்றால: “நீஙகள் (அடைவரும்) ென்மாரககத்டத நிட் 
நிறுத்துஙகள், நீஙகள் அதில பிரிநது விைாதீரகள்” என்ெயத” (அலகுரஆன் 42:13).

இவரகளில ஒருவடர மறுப்ெதாைது ஒட்டுபமாத்த ேபிமாரகடளயும், 
ரஸூலமாரகடளயும் மறுப்ெதாக அடமநதுவிடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : 
“நூஹுடை� ெமூகத்தாரும், (இட்ற) தூதரகடளப் பொய்ப்பித்தாரகள்.” (அலகுரஆன் 
26:105). நூஹ்  அவரகள் அல்ாஹ்வின் முதல தூதர என்ெது குறிப்பிைத்தககதாகும்.

அவவாய்ற ேபிமாரகளிலும், ரஸூலமாரகளிலும் சி்டர சி்டர விை 
யவறுபிரித்து ொரப்ெயதா, அல்து அவரகளில சி்டர ேம்பிகடக பகாணடு, சி்டர 
நிராகரித்து விடுவயதா கூைாத பெ�்ாகும். அவவாறு பெய்ெவர இட்ற 
நிராகரிப்ொளராக மாறிவிடுவார. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக 
அல்ாஹ்டவயும் அவன் தூதரகடளயும் நிராகரிப்ெவரகள், அல்ாஹ்வுககும் அவன் 
தூதரகளுககுமிடைய� ொகுொடு பெய்� விரும்பி, “ோம் (அத்தூதரகளில) சி்ர மீது 
ஈமான் பகாள்யவாம்; சி்டர நிராகரிப்யொம்” என்று கூறுகின்்றைர; (குுஃப்ருககும், 
ஈமானுககும்) இடைய� ஒரு வழிட� உணைாககிக பகாள்ள நிடைககி்றாரகள். 
இவரகள் �ாவரும் உணடம�ாகயவ காுஃபிரகள் ஆவாரகள்; காுஃபிரகளுககு இழிவு 
தரும் யவதடைட�ச் சித்தப்ெடுத்தி டவத்துள்யளாம். �ார அல்ாஹ்வின் மீதும் 
அவன் தூதரகள் மீதும் ஈமான் பகாணடு, அத்தூதரகளில எவடரயும் பிரித்துப் 
ொகுொடு பெய்�ாமல இருககின்்றாரகயளா அவரகளுடை� ேறகூலிட� (அல்ாஹ்) 
அவரகளுககுக பகாடுப்ொன்; அல்ாஹ் மன்னிப்ெவைாகவும் மிகக 
கருடணயுடைய�ாைாகவும் இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 04:150-152).

3. அவைரகட்ள உணடமபபடு்ததி, அல்லலாஹ பற்றி அவைரகள கூறிய கசயதிகட்ள 
ஏற்றுக்ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “மனிதரகயள! உஙகள் இட்றவனிைமிருநது ெத்தி�த்துைன் 
(அனுப்ெப்ெட்ை இத்)தூதர உஙகளிைம் வநதுள்ளார; அவர மீது ஈமான் பகாள்ளுஙகள்; 
(இது) உஙகளுககு ேன்டம�ாகும்; ஆைால நீஙகள் நிராகரிப்பீரகளாைால, 
(இட்றவனுககு எதுவும் குட்றநது விைாது, ஏபைனில) நிச்ெ�மாக வாைஙகளிலும் 
பூமியிலும் இருப்ெடவ அடைத்தும் அல்ாஹ்வுகயக உரி�டவ; அல்ாஹ்யவ 
(�ாவறட்றயும்) ேன்கறிநயதானும், ஞாைம் மிகயகானும் ஆவான்.” (அலகுரஆன் 
04:170).
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“அன்றியும், உணடமட�க பகாணடு வநதவரும், அவவுணடமட� ஏற(று 
உறுதிப்ெடுத்து)ெவரகளும் - இவரகள் தாம் - ெ�ெகதியுடை�வரகள் ஆவாரகள்.” 
(அலகுரஆன் 39:33), “விழுகின்்ற ேட்ெத்திரத்தின் மீது ெத்தி�மாக! உஙகள் யதாைர வழி 
பகட்டுவிைவுமிலட்; அவர தவ்றாை வழியில பெல்வுமிலட். அவர தம் 
இச்டெப்ெடி (எடதயும்) யெசுவதிலட். அது அவருககு வஹீ மூ்ம் 
அறிவிககப்ெட்ையத�ன்றி யவறிலட். மிகக வல்டமயுடைவர (ஜிப்ரீல) 
அவருககுக கறறுக பகாடுத்தார.” (அலகுரஆன் 53:01-05).

அலகுரஆனிலும், ேபி  அவரகளின் பொன்பமாழிகளிலும் இைம்பெறறுள்ள 
முன்பென்்ற ேபிமாரகளிைதும், ரஸூலமாரகளிைதும் தகவலகடள ோம் 
உணடமப்ெடுத்துவது கட்ைா�க கைடம�ாகும். அவரகள் ெறறி கூ்றப்ெடும் 
இஸராஈலிய்�த் எைப்ெடும் மிடக கூடி� பெய்திகடளயும், வர்ாறுகடளயும் 
‘யவதஙகடள ேம்பிகடக பகாள்ளுதல’ எனும் தட்ப்பில ொரத்ததன் பிரகாரம் 
வடர�ட்ற பெய்துபகாள்ள யவணடும். அவவாய்ற ேபி  அவரகள் கூறி�தாக 
கிடைககப்பெறும் பெய்திகடள ஹதீஸ கட் அறிஞரகளின் வடர�ட்றகளுைன் 
அதன் உணடமத் தன்டமட� அ்சி ஆரா� யவணடும். அதில ெரிப�ை முடிவாகும் 
பெய்திகடள அவசி�ம் ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும்.

4. அவைரகளுக்கு வைழிபடடு, அவைரகட்ள பின்பற்றி, அவைரகள கூறிய சடைதிடைஙகட்ள 
நடைமுடைபபடு்ததிை வவைணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ்வின் கட்ைடளககு கீழ்ெடிவதறகாகயவ�ன்றி 
(மனிதரகளிைம்) ோம் தூதரகளில எவடரயும் அனுப்ெவிலட்.” (அலகுரஆன் 04:64). 
ஒவபவாரு ெமூகத்திைருககும் அவரகளுககாக அனுப்ெப் ெட்ை ேபிமாரகடள 
பின்ெறறுவது அவசி�ாை ஒன்்றாகும். அவரகளில இறுதி�ாக அனுப்ெப்ெட்ை 
முஹம்மத்  அவரகளின் மாரககம் இதறகு முன்ைர வநத ேபிமாரகளுககு 
பகாடுககப்ெட்ை மாரககஙகள் அடைத்டதயும் ரத்து பெய்யும் வடகயில 
அடமநதுள்ளது. எையவ அவரின் மரணத்தின் பின்ைரும் �ாபரல்ாம் அவடரப் 
ெறறி பெவியுருகி்றாரகயளா அவரகள் அடைவரும் அவடரப் பின்ெறறி, அவருககு 
வழிெடுவது இஸ்ாம் குறிப்ொக வலியுறுத்தும் கட்ைா�க கைடம�ாகும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “எவரகள் எழுதப்ெடிககத் பதரி�ாத ேபி�ாகி� ேம் 
தூதடரப் பின்ெறறுகி்றாரகயளா - அவரகள் தஙகளிைமுள்ள தவராத்திலும் 
இன்ஜீலிலும் இவடரப் ெறறி எழுதப் ெட்டிருப்ெடதக காணொரகள்; அவர, 
அவரகடள ேன்டம�ாை காரி�ஙகள் பெய்யுமாறு ஏவுவார; ொவமாை 
காரி�ஙகளிலிருநது வி்ககுவார; தூய்டம�ாை ஆகாரஙகடளய� அவரகளுககு 
ஆகுமாககுவார; பகட்ைவறட்ற அவரகளுககுத் தடுத்து விடுவார; அவரகளுடை� 
ெளுவாை சுடமகடளயும், அவரகள் மீது இருநத வி்ஙகுகடளயும், (கடிைமாை 
கட்ைடளகடளயும்) இ்றககிவிடுவார; எையவ எவரகள் அவடர பமய்�ாகயவ ேம்பி, 
அவடரக கணணி�ப்ெடுத்தி, அவருககு உதவி பெய்து, அவருைன் அருளப்ெட்டிருககும் 
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ஒளிம�மாை (யவதத்)டதயும் பின்ெறறுகி்றாரகயளா, அவரகள் தாம் பவறறி 
பெறுவாரகள். (ேபிய�!) நீர கூறுவீராக: “மனிதரகயள! பமய்�ாக ோன் உஙகள் 
அடைவருககும் அல்ாஹ்வின் தூதராக இருககிய்றன்; வாைஙகள், பூமி 
ஆகி�வறறின் ஆட்சி அவனுகயக உரி�து, அவடைத்தவிர (வணககத்திறகுரி�) 
ோ�ன் யவறு�ாருமிலட் - அவயை உயிரப்பிககின்்றான்; அவயை மரணம் 
அடையும்ெடியும் பெய்கின்்றான் - ஆகயவ, அல்ாஹ்வின் மீதும், 
எழுதப்ெடிககத்பதரி�ா ேபி�ாகி� அவன் தூதரின் மீதும் ஈமான் பகாள்ளுஙகள், 
அவரும் அல்ாஹ்வின் மீதும் அவன் வெைஙகளின் மீதும் ஈமான் பகாள்கி்றார - 
அவடரய� பின்ெறறுஙகள்; நீஙகள் யேரவழி பெறுவீரகள்.”” (அலகுரஆன் 07:157-
158).

“(ேபிய�!) நீர கூறும்: “நீஙகள் அல்ாஹ்டவ யேசிப்பீரகளாைால, என்டைப் 
பின்ெறறுஙகள்; அல்ாஹ் உஙகடள யேசிப்ொன்; உஙகள் ொவஙகடள உஙகளுககாக 
மன்னிப்ொன்; யமலும், அல்ாஹ் மன்னிப்ெவைாகவும், மிகக கருடண 
உடை�வைாகவும் இருககின்்றான். (ேபிய�! இன்னும்) நீர கூறும்: “அல்ாஹ்வுககும் 
(அவன்) தூதருககும் கீழ்ெடிநதுேைஙகள்.” ஆைால அவரகள் பு்றககணித்துத் திரும்பி 
விடுவாரகளாைால - நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் காுஃபிரகடள யேசிப்ெதிலட்.” 
(அலகுரஆன் 03:31-32).

“உம் இட்றவன் யமல ெத்தி�மாக, அவரகள் தஙகளிடைய� எழுநத ெச்ெரவுகளில 
உம்டம நீதிெதி�ாக, ஏறறுப் பின்ைர நீர தீரப்பு பெய்தது ெறறி எத்தடக� 
அதிருப்திட�யும் தம் மைஙகளில பகாள்ளாது (அத்தீரப்டெ) முறறிலும் ஏறறுக 
பகாள்ளாத வடரயில, அவரகள் ேம்பிகடக பகாணைவரகள் ஆகமாட்ைாரகள்.” 
(அலகுரஆன் 04:65).

5. அவைரகவ்ளலாடு நல்லமுடையில் நை்நது, அவைரகளுைன் வநசம் டவை்தது, அவைரகட்ள 
கணணியபபடு்ததிை வவைணடும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “நிச்ெ�மாக உஙகளுககு உற்ற ேணெரகள்: அல்ாஹ்வும், 
அவனுடை� தூதரும், எவர ஈமான் பகாணடு, பதாழுடகட� கடைபிடித்து, 
ஸகாத்தும் பகாடுத்து, (அல்ாஹ்வின் கட்ைடளககு எநயேரமும்) தட்ொய்த்தும் 
வருகி்றாரகயளா அவரகளும்தாம். அல்ாஹ்டவயும் அவைது தூதடரயும் 
முுஃமின்கடளயும் �ார யேெரகளாக ஆககுகி்றாரகயளா, அவரகள்தாம் ஹிஸபுல்ாஹ் 
(அல்ாஹ்வின் கூட்ைத்திைர) ஆவாரகள்; நிச்ெ�மாக இவரகயள மிடகத்து 
பவறறியுடைய�ாராவாரகள்.” (அலகுரஆன் 05:55).

“அவரகளில குுஃப்ரு இருப்ெடத (அதாவது அவரகளில ஒரு ொரார தம்டம 
நிராகரிப்ெடத) ஈஸா உணரநத யொது: “அல்ாஹ்வின் ொடதயில எைககு உதவி 
பெய்ெவரகள் �ார?” என்று அவர யகட்ைார; (அதறகு அவருடை� சிஷ�ரகளாை) 
ஹவாரிய்யூன்: “ோஙகள் அல்ாஹ்வுககாக (உஙகள்) உதவி�ாளரகளாக இருககிய்றாம், 
நிச்ெ�மாக ோஙகள் அல்ாஹ்வின் மீது ஈமான் பகாணடுள்யளாம்; திைமாக ோஙகள் 
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(அவனுககு முறறிலும் வழிப்ெட்ை) முஸலிம்களாக இருககின்ய்றாம், என்று நீஙகள் 
ொட்சி பொலலுஙகள்” எைக கூறிைர.” (அலகுரஆன் 03:52).

“(ேபிய�!) நீர கூறும்: உஙகளுடை� தநடதமாரகளும், உஙகளுடை� 
பிள்டளகளும், உஙகளுடை� ெயகாதரரகளும், உஙகளுடை� மடைவிமாரகளும், 
உஙகளுடை� குடும்ெத்தாரகளும், நீஙகள் திரட்டி� பெலவஙகளும், ேஷைம் (எஙயக) 
ஏறெட்டு விடுயமா என்று நீஙகள் அஞசுகின்்ற (உஙகள்) வி�ாொரமும், நீஙகள் 
விருப்ெத்துைன் வசிககும் வீடுகளும், அல்ாஹ்டவயும் அவன் தூதடரயும், 
அவனுடை� வழியில அ்றப்யொர புரிவடதயும் விை உஙகளுககு பிரி�மாைடவ�ாக 
இருககுமாைால, அல்ாஹ் அவனுடை� கட்ைடளட� (யவதடைட�)க பகாணடுவருவடத 
எதிரொரத்து இருஙகள் - அல்ாஹ் ொவிகடள யேரவழியில பெலுத்துவதிலட்.” 
(அலகுரஆன் 09:24), “யமலும் முரஸல(களாை அவன் தூதர)கள் மீது ஸ்ாம் உணைாவதாக.” 
(அலகுரஆன் 37:181).

தன் தூதர முஹம்மத்  அவரகள் ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான்: 
“(ஆகயவ, முுஃமின்கயள!) நீஙகள் அல்ாஹ்வின் மீதும் அவனுடை� தூதர மீதும் ஈமான் 
பகாணடு, அவனுககு (ென்மாரககத்தில) உதவி, அவடைச் ெஙடக பெய்து, காட்யிலும் 
மாட்யிலும் அவடைத் துதி பெய்து வருவதறகாக(யவ தூதடர அனுப்பியைாம்).” 
(அலகுரஆன் 48:09), “இநத ேபியின் மீது அல்ாஹ் அருள் புரிகி்றான். ம்ககுகளும் 
அவருககாக அருடளத் யதடுகின்்றைர. முுஃமின்கயள நீஙகளும் அவர மீது ஸ்வாத்து 
பொலலி அவர மீது ஸ்ாமும் பொலலுஙகள்.” (அலகுரஆன் 33:56).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : 'உஙகளில ஒருவருககு அவரின் தநடத, அவரின் 
குைநடதகள், ஏடை� மககள் அடைவடரயும் விை ோன் மிக அன்ொைவராகும் வடர அவர 
(உணடம�ாை) இட்றேம்பிகடக�ாளராக மாட்ைார' . அறிவிப்ெவர: அைஸ , நூல: புஹாரி 15, 
முஸலிம் 44.
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மறுடமடய நம்பிக்டக
ககலாள்ளல்

மனிதரகள் மரணித்து, மணணட்றகளில இருநது எழுப்ெப்ெட்டு, அவரகளின் 
பெ�றொடுகள் குறித்து விொரடண ேைாத்தி, அதறகாை கூலி�ாக சுவரககம் அல்து 
ேரகத்டத ெரிொக வைஙகும் ஓர ோயள மறுடம எை ோம் உறுதி�ாக ேம்பிகடக 
பகாள்ள யவணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகிரான் : “யமலும் அககிரமககாரரகள் பெய்து பகாணடிருப்ெடதப் 
ெறறி அல்ாஹ் ெராமுகமாக இருககி்றான் என்று (ேபிய�!) நீர நிச்ெ�மாக எணண 
யவணைாம்; அவரகளுககு (தணைடைட�) தாமதப் ெடுத்துவபதல்ாம், கணகள் 
விடரத்துப் ொரத்துக பகாணயையிருககும் (அநத மறுடம) ோளுககாகத்தான்.” 
(அலகுரஆன் 14:42).

“(மரித்த பின்ைர) அவரகள் எழுப்ெப்ெையவ மாட்ைாரகள் என்று நிராகரிப்ெவரகள் 
எணணிக பகாணைைர; “அப்ெடி�ல்! என்னுடை� இட்றவன் மீது ெத்தி�மாக, 
நீஙகள் நிச்ெ�மாக எழுப்ெப்ெடுவீரகள்! பி்றகு நீஙகள் பெய்து பகாணடிருநதடவ 
ெறறி நிச்ெ�மாக அறிவிககப்ெடுவீரகள் - யமலும் அது அல்ாஹ்வுககு மிகவும் 
எளியத�ாகும்” என்று (ேபிய�!) நீர கூறுவீராக.” (அலகுரஆன் 64:07).

“யமலும் (இறுதித் தீரப்புககுரி�) ோள் நிட்பெறும்யொது - அநோளில, அவரகள் 
(ேலய்ார, தீய�ார எைப்) பிரிநது விடுவாரகள். ஆகயவ, எவரகள் ஈமான்பகாணடு 
ஸாலிஹாை (ேல்) அமலகடளச் பெய்தாரகயளா அவரகள், (சுவரககப்) பூஙகாவில 
மகிழ்விககப்ெடுவாரகள். இன்னும், எவரகள் காுஃபிராகி, ேம்முடை� 
வெைஙகடளயும், மறுடமயின் ெநதிப்டெயும் பொய்ப்பித்தாரகயளா அ(த்தடக�)
வரகள், யவதடைககாகக பகாணடு வரப்ெடுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 30:14-16).

மறுடம ோடள ேம்பிகடக பகாள்வதில பின்வரும் விை�ஙகள் கவனிககப்ெை 
யவணடி�டவ. அடவ வருமாறு:

1. மரணி்ததிற்குப பின்னலால் நடைகபறுபவைற்டை நம்பிக்டக ககலாள்ள 
வவைணடும்.

மரண யவடளயில ம்ககுமாரகடள காணுதல, திடரயுமட்றவாை கப்றில 
(ஆ்முல ெரஸஹ்) இரு ம்ககுகள் மனிதனிைம் அவைது இட்றவன், அவன் 
பின்ெறறி� மாரககம், அவன் பின்ெறறி� ேபி முதலி�டவகள் ெறறி விொரடண 
ேைாத்துதல, அதன் முடிவாக கப்றில சுகயொகத்டதய�ா, அல்து யவதடைட�ய�ா 
அம் மனிதன் அனுெவித்தல யொன்்றை மரணித்ததன் பின்ைர ேடைபெறும் சி் 
நிகழ்வுகளாகும்.
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அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ம்ககுகள் நிராகரிப்யொரின் உயிரகடளக டகப்ெறறும் 
யொது நீஙகள் ொரப்பீரகளாைால, ம்ககுகள் அவரகளுடை� முகஙகளிலும், 
முதுகுகளிலும் அடித்துக கூறுவாரகள்: “எரிககும் ேரக யவதடைட�ச் சுடவயுஙகள்” 
என்று.” (அலகுரஆன் 08:50).

“நிச்ெ�மாக எவரகள்: “எஙகள் இட்றவன் அல்ாஹ்தான்” என்று கூறி, (அதன் 
மீது) உறுதி�ாக நிட்த்து நின்்றாரகயளா, நிச்ெ�மாக அவரகள்ொல ம்ககுகள் வநது, 
“நீஙகள் ெ�ப்ெைாதீரகள்; கவட்யும் ெை யவணைாம் - உஙகளுககு 
வாககளிககப்ெட்ை சுவரககத்டதக பகாணடு மகிழ்ச்சி பெறுஙகள்” (எைக கூறி�வாறு) 
இ்றஙகுவாரகள்.” (அலகுரஆன் 41:30).

“யமலும் யவதடையின் யகடு ுஃபிரஅவனின் கூட்ைத்தாடரச் சூழ்நது பகாணைது. 
காட்யிலும், மாட்யிலும் அவரகள் ேரக பேருப்பின் முன் பகாணடுவரப்ெடுவாரகள்; 
யமலும் நி�ா�த் தீரப்பு கா்ம் நிட்பெறறிருககும் ோளில “ுஃபிரஅவனுடை� 
கூட்ைத்தாடரக கடிைமாை யவதடையில புகுத்துஙகள்” (என்று கூ்றப்ெடும்).” 
(அலகுரஆன் 40:45).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “ஓர அடி�ான் கப்ரில அைககம் பெய்�ப்ெட்டு 
அவனுடை� யதாைரகள் திரும்பிச் பெலலும்யொது, அவன் அவரகளின் பெருப்பின் 
ஓடெட�ச் பெவிய�றொன். அப்யொது இரணடு வாைவரகள் அவனிைம் வநது 
அவடை எழுப்பி உட்கார டவத்து, 'இநத மனிதடரப் ெறறி என்ை கருதிக 
பகாணடிருநதாய்?' என்று முஹம்மத்(ஸல) குறித்துக யகட்ெர. அவன் 
இட்றேம்பிகடக�ாளைாக இருநதால 'இவர அல்ாஹ்வின் அடி�ாரும் தூதருமாவார 
எை ோன் ொட்சி கூறுகிய்றன்' எைக கூறுவான். அவனிைம் (நீ பகட்ைவைாய் 
இருநதிருநதால உைககுக கிடைககவிருநத) ேரகத்திலுள்ள உன்னுடை� 
இருப்பிைத்டதப் ொர. (நீ ேல்வைாக இருப்ெதால) அல்ாஹ் இடத மாறறி உைககுச் 
பொரககத்தில இருப்பிைத்டத ஏறெடுத்தியுள்ளான் எைக கூ்றப்ெடும். இரணடையும் 
அவன் ஒயர யேரத்தில ொரப்ொன்...'அவனுககு மணணட்ற விொ்மாககப்ெடும்' 
என்றும் இட்றத்தூதர(ஸல) அவரகள் கூறிைாரகள் எை இதன் அறிவிப்ொளராை 
கதாதா குறிப்பிடுகி்றார... 

ே�வஞெகைாகயவா நிராகரிப்ெவைாகயவா இருநதால 'இநத மனிதர விை�த்தில 
நீ என்ை கருதிக பகாணடிருநதாய்?' எை அவனிைம் யகட்கப்ெடும்யொது 
'எைகபகான்றும் பதரி�ாது; மககள் பொலலிக பகாணடிருநதடதய� ோனும் 
பொலலிக பகாணடிருநயதன்' எைக கூறுவான். உையை 'நீ அறிநதிருககவுமிலட்: 
(குரஆடை) ஓதி (விளஙகி)�துமிலட்' என்று கூ்றப்ெடும். யமலும் இரும்பு 
சுத்திகளால அவன் கடுடம�ாக அடிககப்ெடுவான். அப்யொது அவடை 
அடுத்திருககும் மனிதரகடளயும் ஜின்கடளயும் தவிர மற்ற அடைத்துயம பெவியுறும் 
அளவுககு அவன் அ்றுவான்.1

1.அறிவிப்ெவர: அைஸ இப்னு மாலிக , நூல: புஹாரி 1374, முஸலிம் 2870.
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“'ேபி  அவரகள் இரணடு கப்ருகடளக கைநது பென்்றயொது 'இவரகள் இருவரும் 
யவதடை பெய்�ப்ெடுகி்றாரகள். ஒரு பெரி� விை�த்திறகாக (ொவத்திறகாக) 
இவரகள் இருவரும் யவதடை பெய்�ப்ெைவிலட். அவவிருவரில ஒருவர, தாம் 
சிறுநீர கழிககும்யொது மட்றவு எடுத்துக பகாள்வதிலட். மறப்றாருவர, பு்றம்யெசித் 
திரிநதார' என்று கூறிவிட்டு, ஒரு ெசுடம�ாை யெரீச்ெ மட்டைட�க பகாணடு வரச் 
பொலலி அடத இரணைாகப் பிளநது ஒவபவாரு கப்ரின் மீதும் ஒரு துணடை 
டவத்தாரகள். அது ெறறி ேபி  அவரகளிைம், 'இட்றத்தூதர அவரகயள! நீஙகள் ஏன் 
இவவாறு பெய்தீரகள்?' எை யகட்கப்ெட்ையொது 'அநத இரணடு மட்டைத் 
துணடுகளும் கா�ாமல இருககும் யொபதல்ாம் அவரகள் இருவரின் யவதடை 
குட்றககப்ெைக கூடும்' என்று இட்றத்தூதர  அவரகள் கூறிைாரகள்”1 

2. யுக முடிவு நலாட்ளயும், அதன் அடையலா்ளஙகட்ளயும் நம்பிக்டக 
ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ்தான் இநத யவதத்டதயும் நீதிட�யும் 
உணடமட�யும் பகாணடு இ்றககி அருளிைான்; இன்னும் (ேபிய�! தீரப்புககுரி�) 
அவயவடள ெமீெமாக இருககி்றது என்ெடத நீர அறிவீரா? அதன் யமல ேம்பிகடக 
பகாள்ளாதவரகள், அடதப்ெறறி அவெரப்ெடுகின்்றைர; ஆைால ேம்பிகடக 
பகாணைவரகள் அதடை (நிடைத்து) ெ�ப்ெடுகி்றாரகள்; நிச்ெ�மாக அது உணடமய� 
என்ெடத அவரகள் அறிகி்றாரகள்; அறிநது பகாள்க: அவயவடள குறித்து எவரகள் 
வீணவாதம் பெய்து பகாணடிருககி்றாரகயளா அவரகள் பேடி� வழியகட்டிய்ய� 
இருககி்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 42:17-18).

“எையவ இவரகள் தஙகள்ொல திடுகூ்றாக (தீரப்ப்புககுரி�) அவயவடள 
வருவடத அன்றி (யவறு எதடையும்) எதிரொரககின்்றைரா? அதன் அடை�ாளஙகள் 
திட்ைமாக வநது விட்ைை; ஆகயவ அது அவரகளிைம் வநது விட்ைால, அவரகளுககு 
நிடைவூட்டும் ேலலுெயதெம் எவவாறு ெ�ைளிககும்.” (அலகுரஆன் 47:18).

யுக முடிவு ோள் பேருஙகும் யொது ஏறெடும் மாபெரும் அடை�ாளஙகளில 
சி்டத பின்வரும் ேபிபமாழி குறிப்பிடுகி்றது.

(ஒருமுட்ற) ோஙகள் (ேபி  அவரகளது அட்றககுக கீயை) 
யெசிகபகாணடிருநயதாம். அப்யொது ேபி  அவரகள் எஙகடள எட்டிப்ொரத்து, 
"எடதப் ெறறி யெசிக பகாணடிருககிறீரகள்?" என்று யகட்ைாரகள். மககள், "யுகமுடிவு 
ோடளப் ெறறி (யெசிக பகாணடிருககிய்றாம்)" என்று கூறிைாரகள். ேபி  அவரகள், 
"நீஙகள் (பெரி�) ெத்து அடை�ாளஙகடளக காணாத வடர யுகமுடிவு ோள் 
ஏறெையவ பெய்�ாது" என்று கூறிவிட்டு, அநத அடை�ாளஙகடளப் ெறறிக 
கூறிைாரகள்:

1. புடக, 2. தஜஜால, 3. (யெசும்) பிராணி, 4. யமறகிலிருநது சூரி�ன் உதிப்ெது, 5. 

1.அறிவிப்ெவர: இப்னு அப்ொஸ , நூல: புஹாரி 218, முஸலிம் 292.
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மர�மின் புதலவர ஈொ  அவரகள் இ்றஙகுதல, 6. �ுஃஜூஜ, முஃஜூஜ, 7.8.9. மூன்று 
நி் ேடுககஙகள். ஒன்று கிைககிலும், மறப்றான்று யமறகிலும், இன்பைான்று அரபு 
தீெகறெத்திலும், 10. இறுதி�ாக �மன் ோட்டிலிருநது ஒரு பேருப்பு கிளம்பி மககடள 
விரட்டிகபகாணடு வநது ஓரிைத்தில ஒன்றுகூட்டும் எைக கூறிைாரகள்1. 

யுக முடிவு ோள் என்ெது திடீபரைவும், அவெரமாகவும் நிகழ்நதுவிடும். 
இது ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான் : “அவரகள் உம்மிைம் 
இறுதித் தீரப்பு ோள் எப்பொழுது வரும் என்று விைவுகி்றாரகள்; நீர கூறும் : 
“அதன் அறிவு என் இட்றவனிைத்தில தான் இருககி்றது; அது வரும் யேரத்டத 
அவடைத் தவிர யவறு எவரும் பவளிப்ெடுத்த இ�்ாது - அது 
வாைஙகளிலும், பூமியிலும் பெரும் ெளுவாை ெம்ெவமாக நிகழும்; 
திடுகூ்றாக அது உஙகளிைம் வரும்; அடத முறறிலும் அறிநது பகாணைவராக 
உம்டமக கருதிய� அவரகள் உம்டமக யகட்கி்றாரகள்: அதன் அறிவு 
நிச்ெ�மாக அல்ாஹ்விையம இருககின்்றது - எனினும் மனிதரகளில 
பெரும்ொய்ார அடத அறி� மாட்ைாரகள்” என்று கூறுவீராக.” (அலகுரஆன் 
07:187).

“யமலும், வாைஙகளிலும், பூமியிலும் உள்ள இரகசி�ம் அல்ாஹ்வுகயக 
உரி�து; ஆகயவ, (இறுதித் தீரப்புககுரி�) யவடளயின் விை�ம் இடம 
பகாட்டி விழிப்ெது யொல அல்து (அடதவிை) ெமீெத்தில இல்ாமலிலட்; 
நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் எல்ாப் பொருட்களின் மீதும் யெராற்றலுள்ளவைாக 
இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 16:77).

“ஸூர (எககாளம்) ஊதப்ெட்ை உைன் வாைஙகளில உள்ளவரகளும், 
பூமியில உள்ளவரகளும் - அல்ாஹ் ோடி�வரகடளத் தவிர - மூரச்சித்து 
விடுவாரகள்; பி்றகு அதில மறு தைடவ ஊதப்ெட்ை உைன் அவரகள் �ாவரும் 
எழுநது, எதிர யோககி நிறொரகள்.” (அலகுரஆன் 39:68).

3. மீக்ளழுபபுதல் பற்றி நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.
இரணைாவது ஸூர ஊதப்ெட்ைதும் கப்றுகளில அைககம் 

பெய்�ப்ெட்ைவரகளுககு அல்ாஹ் உயிர பகாடுத்து எழுப்ொட்டுவான். 
அச்ெநதரப்ெத்தில அவரகள் அடைவரும் காலில பெருப்பின்றி, உைலில 
ஆடையின்றி, விருத்த யெதைமும் பெய்�ப்ெைாமல எதுவுயம அற்ற 
பிராணிகளாக ஓர இைத்தில ஒன்றுகூடுவாரகள்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “பி்றகு அதில மறு தைடவ ஊதப்ெட்ைதும் உைன் 
அவரகள் �ாவரும் எழுநது, எதிர யோககி நிறொரகள்.” (அலகுரஆன் 39:68), 
“யமலும், ஸூர ஊதப்ெட்ைதும், உையை அவரகள் ெமாதிகளிலிருநது 
பவளிப்ெட்டுத் தஙகள் இட்றவனிைம் விடரவாரகள்.” (அலகுரஆன் 36:51).

1.அறிவிப்ெவர: ஹுடதொ , நூல: முஸலிம் 2901.
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ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், “நீஙகள் (மறுடம ோளில காலில) 
பெருப்ெணி�ாதவரகளாகவும் நிரவாணமாைவரகளாகவும், ஆண குறிகளின் 
நுனித்யதால நீககப்ெைாதவரகளாகவும் எழுப்ெப்ெடுவீரகள். ”.1

4. மறுடம நலாளில் நடைகபை இருக்கும் நிகழ்வுகள குறி்தது நம்பிக்டக 
ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அகி்த்தாரின் இட்றவன் முன் மனிதரகள் நிறகும் ோள்-
” (அலகுரஆன் 83:06). மாபெரும் திைலில அடைத்து மனிதரகளும் அல்ாஹ்வின் 
முன்ைால நீணை யேரம் நின்றிருப்ொரகள். அ்ரல ெப்தஙகள் ஆஙகாஙயக 
ஒலித்துகபகாணடிருககும். ொரடவகள் தாழ்த்தப்ெட்டுவிடும். சூரி�ன் மிக 
அருகாடமயில பகாணடுவரப்ெடும். வி�ரடவ அவரகடள மூழ்கடித்துவிடும். 
நீரத்தைாகம் அவரகளுககாக பகாணடுவரப்ெடும். பெ�றொடுகள் அடைத்தும் 
ெதி�ப்ெட்ை ெட்யைாட்கள் ஒவபவாருவருககும் விநிய�ாகிககப்ெடும். 
பெ�லகடள நிறுப்ெதறகாக தராசுகள் பகாணடுவரப்ெடும். இப்ெ�ஙகரமாை ோளில 
ஸிராத் எனும் ொ்ம் ேட்ைப்ெடும். இடவகள் அடைத்தும் மறுடமயில ேடைபெறும் 
ெ�ஙகரமாை நிகழ்வுகளாகும். இவறட்ற ேம்பிகடக பகாள்வது அவசி�ாை 
ஒன்்றாகும்.

5. விசலாரடண பற்றி நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக, ேம்மிையம அவரகளுடை� மீளுதல 

இருககி்றது. பின்ைர, நிச்ெ�மாக ேம்மிையம அவரகடளக யகள்வி கணககு யகட்ெதும் 
இருககி்றது.” (அலகுரஆன் 88:25-26), “ஆகயவ எவனுடை� ெட்யைாட் எவனுடை� 
வ்கடகயில பகாடுககப்ெடுகின்்றயதா, அவன் சு்ெமாை விொரடண�ாக 
விொரிககப்ெடுவான்.” (அலகுரஆன் 84:07-08).

“எையவ, எவர ஓர அணுவளவு ேன்டம பெய்திருநதாலும் அத(றகுரி� ெ்)டை 
அவர கணடு பகாள்வார. அன்றியும், எவன் ஓர அணுவளவு தீடம பெய்திருநதாலும், 
அ(தறகுரி� ெ்)டையும் அவன் கணடு பகாள்வான்.” (அலகுரஆன் 99:07-08). 
“இன்னும், கி�ாம ோளில மிகத் துலலி�மாை தராசுகடளய� ோம் டவப்யொம். 
எையவ எநத ஓர ஆத்மாவும் ஒரு சிறிதும் அநி�ா�ம் பெய்�ப்ெைமாட்ைாது; யமலும் 
(ேன்டம, தீடமயில) ஒரு கடுகு அளவு எடையிருப்பினும், அதடையும் ோம் 
(கணககில) பகாணடு வருயவாம். அவவாய்ற கணகபகடுகக ோயம யொதும்.” 
(அலகுரஆன் 21:47).

1.அறிவிப்ெவர: இப்னு அப்ொஸ , நூல: புஹாரி 3349, முஸலிம் 6860. இச்பெய்தி ஆஇைா  அவரகள் 
வாயி்ாகவும் புஹாரி 6567 இலும், முஸலிம் 2859 இலும் ெதி�ப்ெட்டுள்ளது.
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மனிதரகள இரணடு விதமலாக விசலாரிக்கபபடுவைலாரகள.

அ. முுஃமின்களின் விசலாரடண:

முுஃமின்கடள அல்ாஹ் இரகசி�மாகவும், துருவித்துருவியும் மறுடமயில 
விொரடண பெய்வான். அவரகளின் இரகசி� விொரடண ெறறி ஸுஃப்வான் இப்னு 
முஹ்ரிஸ அலமாஸினீ ரஹிமஹுல்ாஹ் அவரகள் பின்வருமாறு அறிவித்தாரகள் : 

ோன் இப்னு உமர  அவரகளுைன், அவரகளின் டகட�ப் பிடித்தெடி பென்று 
பகாணடிருநதயொது ஒருவர குறுககிட்டு, '(மறுடம ோளில அல்ாஹ்வுககும் 
அவனுடை� அடி�ாரகளுககுமிடைய� ேடைபெறும்) இரகசி�ப் யெச்சு ெறறி 
அல்ாஹ்வின் தூதரிைமிருநது என்ை பெவியுறறீரகள்?' என்று யகட்ைதறகு இப்னு 
உமர  'அல்ாஹுதஆ்ா முுஃமிடைத் தன் ெககம் பேருஙகச் பெய்து, அவன் மீது 
தன் திடரட�ப் யொட்டு அவடை மட்றத்து விடுவான். பி்றகு அவடை யோககி, 'நீ 
பெய்த இன்ை ொவம் உைககு நிடைவிருககி்றதா?' என்று யகட்ொன். அதறகு, அவன் 
'ஆம், என் இட்றவா!' என்று கூறுவான். (இப்ெடி ஒவபவாரு ொவமாக எடுத்துக கூறி) 
அவன் (தான் பெய்த) எல்ாப் ொவஙகடளயும் ஒப்புக பகாள்ளச் பெய்வான். அநத 
இட்றேம்பிகடக�ாளர, 'ோம் இத்யதாடு ஒழிநயதாம்' என்று தன்டைப் ெறறிக கருதிக 
பகாணடிருககும்யொது இட்றவன், 'இவறட்றப�ல்ாம் உ்கில ோன் பி்றருககுத் 
பதரி�ாமல மட்றத்து டவத்திருநயதன். இன்று உைககு அவறட்ற மன்னித்து 
விடுகிய்றன்' என்று கூறுவான். அப்யொது அவனுடை� ேறபெ�லகளின் ெதியவடு 
அவனிைம் பகாடுககப்ெடும். நிராகரிப்ொளரகடளயும், ே�வஞெகரகடளயும் யோககி 
ொட்சி�ாளரகள், 'இவரகள் தாம், தம் இட்றவன் மீது பொய்ட�ப் 
புடைநதுடரத்தவரகள். எச்ெரிகடக! இத்தடக� அககிரமககாரரகளின் மீது 
இட்றவனின் ொெம் உணைாகும்' என்று கூறுவாரகள்' என்று ேபி  அவரகள் கூ்ற 
யகட்டிருககிய்றன்' என்று கூறிைாரகள்.1 

முுஃமின்களில பெரும்ொவம் பெய்து, அல்ாஹ்வின் ோட்ைப்ெடி ேரகில 
நுடைநது மீணடும் சுவைத்தில நுடை� இருப்யொயர துருவித்துருவி 
விொரிககப்ெடுவாரகள். இது ெறறி ஆஇைா  அவரகள் பின்வருமாறு 
குறிப்பிடுகி்றாரகள்:

“(ஒரு முட்ற) இட்றத்தூதர  அவரகள் 'மறுடம ோளில விொரடண பெய்�ப்ெடும் 
எவரும் அழிநயதயொய் விடுவார' என்று கூறிைாரகள். அப்யொது ோன் 'இட்றத்தூதர 
அவரகயள! எவருடை� விடைப் ெதிவுச் சீட்டு அவரின் வ்க கரத்தில 
வைஙகப்ெடுயமா அவரிைம் எளி� முட்றயில கணககு வாஙகப்ெடும்' என்்றல்வா 
அல்ாஹ் கூறிைான்?' (திருககுரஆன் 84:08) என்று யகட்யைன். அதறகு இட்றத்தூதர 
 அவரகள் 'இது (யகள்வி கணககு பதாைரொைது அன்று; மா்றாக, மனிதரகளின் 
ேன்டம தீடமகளின் ெட்டி�ட் அவரகளுககு முன்) ெமரப்பிககப்ெடுவது தான். 

1.அறிவிப்ெவர: இப்னு உமர , நூல: புஹாரி 2441, முஸலிம் 2768.
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மறுடமயில துருவித்துருவி விொரடண பெய்�ப்ெடும் எவரும் யவதடை 
பெய்�ப்ெைாமலிருப்ெதிலட்' என்று கூறிைாரகள்.” .1

ஆ. இடைநிரலாகரிபபலா்ளரகளின் விசலாரடண:
அல்ாஹ்விைம் மறுடமககாக ஏறறுகபகாள்ளப்ெட்ை ேன்டமய�ா, தீடமய�ா 

இவரகளிைம் இல்ாததால ேல்டவ, பகட்ைடவ எனும் விொரடண இவரகளுககு 
இலட். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “இன்னும்; ோம் அவரகள் (இம்டமயில) பெய்த 
பெ�லகளின் ெககம் முன்யைாககி அவறட்ற (ேன்டம எதுவும் இல்ாது) ெரத்தப் 
ெட்ை புழுதி�ாக ஆககிவிடுயவாம்.” (அலகுரஆன் 25:23)

அவரகளின் ேறபெ�லகள் இவவு்யகாடு நிறுத்தப்ெட்டுவிடும். மறுடமயில அவரகள் 
பெய்த ேல்வறறுககு எவவிதப் ெ�னும் இருககாது. இச்பெய்தி ெறறி 
“நிராகரிப்ொளரகடளயும், ே�வஞெகரகடளயும் யோககி ொட்சி�ாளரகள், 'இவரகள் தாம், 
தம் இட்றவன் மீது பொய்ட�ப் புடைநதுடரத்தவரகள். எச்ெரிகடக! இத்தடக� 
அககிரமககாரரகளின் மீது இட்றவனின் ொெம் உணைாகும்' என்று கூறுவாரகள்' என்று ேபி 
 அவரகள் கூ்ற யகட்டிருககிய்றன்' 2 என்்ற இப்னு உமர  வின் கூறறும் ெடரொறறுகி்றது.

6. விசலாரடணக்குப பின்னரலான கூலி வைழஙகடல நம்பிக்டக ககலாள்ள 
வவைணடும்.

சுவைமும், ேரகமும் உணடம எை ோம் அவசி�ம் ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும். 
இட்றவடைப் ெ�நது, வாழ்நத அடி�ாரகளுககாக சுவைத்டத அல்ாஹ் த�ாரெடுத்தி 
டவத்துள்ளான். அதில எநதக கணகளும் கணடிராத, எநத பெவியும் யகள்வியுறறிராத, 
சிநதடை�ாளும் கறெடை பெய்து ொரகக முடி�ாத அளவுககு அதிகமாை அருட்பகாடைகள் 
இருககின்்றை. அவவாய்ற இவவு்கில அல்ாஹ்டவ நிராகரித்து வாழ்நத 
அடி�ாரகளுககாக ேரகத்டத அவன் த�ாரெடுத்தி டவத்துள்ளான். அதிலும் எநதக கணகளும் 
கணடிராத, எநத பெவியும் யகள்வியுறறிராத, சிநதடை�ாளும் கறெடை பெய்து ொரகக 
முடி�ாத அளவுககு யவதடைட� தரககூடி� ெ்வடக�ாை தணைடைகள் இருககின்்றை.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “பின்ைர ேம் அடி�ாரகளில ோம் எவரகடளத் 
யதரநபதடுத்யதாயமா, அவரகடள அவயவதத்திறகு வாரிொககியைாம்; ஆைால 
அவரகளிலிருநது தமககுத் தாயம அநி�ா�ம் பெய்து பகாணைவரகளும் உணடு, 
அவரகளிலிருநது ேடுநிட்�ாக ேைநது பகாணைவரகளும் உணடு, இன்னும் 
அவரகளிலிருநது, அல்ாஹ்வின் அனுமதி பகாணடு ேன்டமகள் பெய்வதில முநதிக 
பகாணைவரகளும் உணடு. இதுயவ மாபெரும் ொககி�மாகும்.”

“அ(த்தடக�)வரகள் நிட்�ாை சுவைெதிகளில புகுவாரகள்; அஙயக அவரகள் 
பொன்ைாலும், முத்தாலுமாை கைகஙகள் அணிவிககப்ெடுவாரகள். இன்னும் அஙகு 

1.அறிவிப்ெவர: ஆஇைா , நூல: புஹாரி 6537, முஸலிம் 2876.
2.அறிவிப்ெவர: இப்னு உமர , நூல: புஹாரி 2441, முஸலிம் 2768.
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அவரகளுடை� ஆடைகள் ெட்ைா(்ாைடவ�ா)க இருககும். “எஙகடள விட்டு (எல்ாக)
கவட்கடளயும் யொககி� அல்ாஹ்வுகயக எல்ாப் புகழும் உரி�தாகும்; நிச்ெ�மாக 
எஙகள் இட்றவன் மிக மன்னிப்ெவன்; ேன்றிட� ஏறறுக பகாள்ெவன்” என்றும் அவரகள் 
கூறுவாரகள்.”

““அவன் தன்ைருளிலிருநது என்ப்றன்றும் நிட்�ாை வீட்டில எஙகடள இருககச் 
பெய்தான்; அதில எநத விதமாை ெஙகைமும் எஙகடளத் தீணடுவதிலட். அதில எஙகடள 
எநதச் யொரவுகளும் தீணடுவதிலட்” (என்றும் கூறுவாரகள்)”. 

“எவரகள் நிராகரித்தாரகயளா, அவரகளுககு ேரக பேருப்புத்தானிருககி்றது; அவரகள் 
மரித்துப் யொகும்ெடி�ாக அவரகளுடை� காரி�ம் முடிவு பெய்�ப்ெைவும் மாட்ைாது; 
அன்றியும் அந(ேரகத்)திலுள்ள யவதடை அவரகளுககு இய்ொககப்ெைவும் மாட்ைாது; 
இவவாய்ற காுஃபிர ஒவபவாருவருககும் ோம் கூலிபகாடுப்யொம்.”

“இன்னும் அ(நேரகத்)தில அவரகள்: “எஙகள் இட்றவா! நீ எஙகடள (இடத விட்டு) 
பவளிய�றறுவா�ாக! ோஙகள் வைககமாகச் பெய்து பகாணடிருநத (தீ�)வறட்ற 
விட்டும் ஸாலிஹாை (ேல்) அமலகடள பெய்யவாம்” என்று கூறிக கதறுவாரகள். 
(அதறகு அல்ாஹ்) “சிநதித்துப் ொரககக கூடி�வன் அதில சிநதிககும் பொருட்டு, ோம் 
உஙகளுககு நீணை ஆயுடளக பகாடுககவிலட்�ா? உஙகளிைம் அச்ெமூட்டி 
எச்ெரிப்ெவரும் வநதிருநதார; ஆகயவ நீஙகள் (பெய்த அநி�ா�த்தின் ெ�டைச்) 
சுடவயுஙகள்; ஏபைன்்றால அநி�ா�ககாரரகளுககு உதவி�ாளர எவருமிலட்” (என்று 
கூறுவான்).” (அலகுரஆன் 35:32-37).
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விதிடய நம்பிக்டக
ககலாள்ளல்

அல்ாஹ் தன் ஆைமாை அறிவாற்ற்ால அடைத்துப் ெடைப்பிைஙகளிைதும் 
விதிகடள நிரணயித்துள்ளான், அவறட்ற ்வஹுல மஹ்ுஃபூல எனும் ெதியவட்டில 
எழுதி, தன் ோட்ைப்ெடி அவறட்ற அமுலெடுத்துகி்றான், தைது ஆற்ற்ால அவறட்ற 
யதாறறுவிககி்றான் எை ோம் உறுதி�ாக ேம்பிகடக பகாள்ள யவணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ோம் ஒவபவாரு பொருடளயும் நிச்ெ�மாக (குறிப்ொை) 
அளவின்ெடிய� ெடைத்திருககின்ய்றாம்.” (அலகுரஆன் 54:49), “அவயை எல்ாப் 
பொருட்கடளயும் ெடைத்து, அவறட்ற அதைதன் அளவுப் ெடி அடமத்தான்.” 
(அலகுரஆன் 25:02).

விதிட�ப் ெறறி ேம்பிகடக பகாள்ளும் விை�த்தில பின்வரும் விை�ஙகள் 
உள்ளைஙகுகின்்றை. அடவ வருமாறு:

1. அல்லலாஹவின் அறிவைலாற்ைல் பற்றி நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.
அல்ாஹ்வின் அறிவாற்றலுககு ஆரம்ெயமா, முடியவா கிடை�ாது. அவன் 

அடைத்துப் ெடைப்பிைஙகளிைதும் பெ�றொடுகளுைன் ெம்ெநதப்ெட்ை 
கா்நிரண�ம், ெம்ொத்தி� நிரண�ம் யொன்்றவறட்றயும், தன் அடி�ாரகளின் 
பெ�றொடுகளுைன் ெம்ெநதப்ெட்ை வணககவழிொடுகள், ொவகாரி�ஙகள் 
யொன்்றவறட்றயும் நுணுககமாகவும், விரிவாகவும் அறிநதவன்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அன்றியும் அவயை ஒவபவாரு பொருடளயும் 
ேன்கறிெவைாக இருககி்றான்.” (அலகுரஆன் 02:29), “இடவ�ாவும் வல்டமயில 
மிடகத்யதானும், எல்ாம் அறிநயதானுமாகி� (இட்றவனின்) ஏறொைாகும்.” 
(அலகுரஆன் 06:96). தன்டை �ார வழிெடுவார, தைககு �ார மாறுபெய்வார 
என்ெடதயும், �ாருககு வாழ்டவ நீடிகக யவணடும், �ாரின் வாழ்டவ குட்றகக 
யவணடுபமன்ெடதயும் ேன்கறிநதவன்.

2. லவ்ஹுல் மஹுஃபூலில் அடன்தது விதிகட்ளயும் அல்லலாஹ எழுதி 
டவை்ததுள்ளலான் என நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “பூமியிய்ா, அல்து உஙகளிய்ா ெம்ெவிககி்ற எநதச் 
ெம்ெவமும் - அதடை ோம் உணைாககுவதறகு முன்ையர (்வஹுல மஹ்ுஃபூள்) 
ஏட்டில இல்ாமலிலட்; நிச்ெ�மாக அது அல்ாஹ்வுககு மிக எளிதாையத�ாகும்.” 
(அலகுரஆன் 57:22), “அவன் மட்றவாை(�ா)வறட்றயும் அறிநதவன்; வாைஙகளிய்ா, 
பூமியிய்ா ஓர அணுவளவும் அவடை விட்டு மட்ற�ாது; இன்னும், அடதவிைச் 
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சிறி�யதா, இன்னும் பெரி�யதா ஆயினும் பதளிவாை (்வஹுல மஹ்ுஃபூல) 
ஏட்டில ெதிவு பெய்�ப்ெைாமல இலட் என்று கூறுவீராக.” (அலகுரஆன் 34:03).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள்: “அல்ாஹ், வாைஙகடளயும் பூமிட�யும் 
ெடைப்ெதறகு ஐம்ெதாயிரம் ஆணடுகளுககு முன்யெ, ெடைப்பிைஙகளின் விதிகடள 
எழுதிவிட்ைான். (அப்யொது) அவைது அரி�டண (அரஷ) தணணீரின் யமல இருநதது. ”1

“முதன் முதலில அல்ாஹ் எழுதுயகாட்ப் ெடைத்து, அதறகு ‘எழுது’ எை 
கட்ைடளயிட்ைான். ‘இட்றவா, ோன் எடத எழுதுவது?’ எைக யகட்க, ‘யுக முடிவு 
ோள் வரும் வடரககுமாை அடைத்திைதும் விதிகடள எழுது’ எைக கூறிைான். ”2

அல்ாஹ் தைது அறிவாற்றல ெறறியும், விதிகடள எழுதிடவத்துள்ளது குறித்தும் 
பின்வரும் அலகுரஆன் வெைத்தில குறிப்பிடுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் 
வாைத்திலும், பூமியிலும் உள்ளவறட்ற ேன்கறிகி்றான் என்ெடத நீர அறி�விலட்�ா? 
நிச்ெ�மாக இடவ(ப�ல்ாம்) ஒரு புத்தகத்தில (ெதிவு பெய்�ப்ெட்டு) இருககின்்றை. 
நிச்ெ�மாக இது அல்ாஹ்வுககு மிகவும் சு்ெமாைது.” (அலகுரஆன் 22:70).

3. அமுலலாக்கபபடும் அல்லலாஹவின் நலாடை்தடத நம்பிக்டக ககலாள்ள 
வவைணடும்.

அல்ாஹ் ோடி�டவ நிச்ெ�ம் ேைநயத தீரும். அவன் ோைாதடவகள் என்றும் 
ேடைபெ்றாது. அவன் ஒன்ட்றக பகாடுகக நிடைத்தால அடத �ாராலும் தடுகக 
முடி�ாது. அவன் தடுகக யவணடுபமை நிடைத்தால அடத �ாராலும் பகாடுககவும் 
முடி�ாது. அவனின் முடிவுகடள �ாருககும் மாறறிை முடி�ாது. அவனின் ஆட்சியில 
அவனுககு விருப்ெமில்ாத எதுவும் ேடைபெ்றாது. தைது அருளால தான் 
ோடி�வரகளுககு யேரவழிகாட்டுவான். தைது நீதத்தால தான் ோடி�வரகடள 
வழிபகைச் பெய்வான். அவைது ெட்ைத்தில டக�டிப்ெவர எவருமிலட்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “அல்ாஹ் ோடியிருநதால, தஙகளிைம் பதளிவாை 
அத்தாட்சிகள் வநத பின்ைரும், அத்தூதுவரகளுககுப்பின் வநத மககள் (தஙகளுககுள்) 
ெணடை பெய்து பகாணடிருகக மாட்ைாரகள்; ஆைால அவரகள் யவறுொடுகள் 
பகாணைைர; அவரகளில ஈமான் பகாணயைாரும் உள்ளைர; அவரகளில 
நிராகரித்யதாரும் (காுஃபிராயைாரும்) உள்ளைர; அல்ாஹ் ோடியிருநதால அவரகள் 
(இவவாறு) ெணடை பெய்து பகாணடிருகக மாட்ைாரகள்; ஆைால அல்ாஹ் தான் 
ோடி�வறட்றச் பெய்கின்்றான்.” (அலகுரஆன் 02:253), “உஙகளில நின்றும் �ார 
யேரவழிட� விரும்புகி்றாயரா, அவருககு (ேலலுெயதெமாகும்). ஆயினும், 
அகி்ஙகளுகபகல்ாம் இட்றவைாகி� அல்ாஹ் ோடிைா்ன்றி நீஙகள் 
(ேலலுெயதெம் பெ்ற) ோைமாட்டீரகள்” (அலகுரஆன் 81:28-29).

1.அறிவிப்ெவர: அப்துல்ாஹ் இப்னு அம்ர இப்னு ஆஸ , நூல: முஸலிம் 2653.
2.அறிவிப்ெவர: உொதத் இப்னு ஸாபித் , நூல: அபூதாவுத் 4700, திரமிதி 2155.



95

4. அல்லலாஹவவை அடன்ததுப படைபபினஙகட்ளயும் 
உருவைலாக்குகிைலான், படைக்கிைலான் என நம்பிக்டகககலாள்ள வவைணடும்.

அல்ாஹ் மாபெரும் ெடைப்ொளன். அவடைத் தவிர இப்பிரெஞெத்தில 
இருககும் அடைத்தும் ெடைப்பிைஙகள். ஒவபவாரு பொருளிைதும் தன்டமகள், 
ெணபுகள், அடெவுகள் யொன்்றை �ாவும் அவைால உருவாககப்ெடுெடவ, 
ெடைககப்ெட்ைடவ.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ்தான் அடைத்துப் பொருட்கடளயும் 
ெடைப்ெவன்; இன்னும், அவயை எல்ாப் பொருட்களின் ொதுகாவ்னுமாவான்.” 
(அலகுரஆன் 39:62), “உஙகடளயும், நீஙகள் பெய்த(இ)வறட்றயும், அல்ாஹ்யவ 
ெடைத்திருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 37:96), அடி�ாரகளின் பெ�றொடுகடளப் 
பொறுத்தவடர அல்ாஹ் ெடைத்தடவகளும் இருககின்்றை. அவரகள் ெம்ொதித்துக 
பகாள்ெடவகளும் இருககின்்றை. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அது ெம்ொதித்ததின் 
ேன்டம அதறயக; அது ெம்ொதித்த தீடமயும் அதறயக!” (அலகுரஆன் 02:286).

5. அல்லலாஹவின் விருபபமும், நலாடைமும் கவைவ்வவைைலானது என 
நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.

சி்ெம�ம் நுணுககமாை காரணத்துககாகவும், உ�ரி� யோககத்திறகாகவும் 
அல்ாஹ் தான் விரும்ொதவறட்ற ோடுவான். தான் ோைாதவறட்ற விரும்புவான். 
அல்ாஹ்வின் ோட்ைத்டதயும், அவைது விருப்ெத்டதயும் ஒரு யொதும் ெமைாக 
மதிப்பிைமுடி�ாது.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “யமலும் ோம் ோடியிருநதால, ஒவயவார ஆத்மாவுககும் 
அதறகுரி� யேரவழிட� ோம் பகாடுத்திருப்யொம்; ஆைால “ோன் நிச்ெ�மாக 
ேரகத்டத - ஜின்கடளயும், (தீ�) மனிதரகடளயும் - ஆகி� �ாவடரயும் பகாணடு 
நிரப்புயவன்” என்று என்னிைமிருநது (முன்ையர) வாககு வநதுள்ளது.” (அலகுரஆன் 
32:13).

“(அவடை) நீஙகள் நிராகரித்தாலும் (அவனுககுக குட்றய�துமிலட்) - நிச்ெ�மாக 
அல்ாஹ் உஙகளிைம் யதடவ�ற்றவன்; எனினும் தன் அடி�ாரகளின் (ேன்றி 
ம்றககும்) நிராகரிப்டெ - குுஃப்டரக பகாணடு அவன் திருப்தி பகாள்வதிலட்; 
நீஙகள் ேன்றி பெலுத்துவீரகளாயின், உஙகடளப் ெறறி அவன் திருப்தி பகாள்வான்..” 
(அலகுரஆன் 39:07).

6. விதியும், மலாரக்கம் கூறுபடவைகளும் என்றும் முரணலாகலாது என 
நம்பிக்டக ககலாள்ள வவைணடும்.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “நிச்ெ�மாக உஙகளுடை� மு�றசி ெ்வாகும். எையவ 
எவர (தாைதருமம்) பகாடுத்து, (தன் இட்றவனிைம்) ெ�ெகதியுைன் ேைநது, 
ேல்வறட்ற (அடவ ேல்டவப�ன்று) உணடம�ாககுகின்்றாயரா, அவருககு ோம் 
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(சுவரககத்தின் வழிட�) இய்ொககுயவாம். ஆைால எவன் உய்ாபித்தைம் பெய்து 
அல்ாஹ்விைமிருநது தன்டைத் யதடவ�ற்றவைாகக கருதுகி்றாயைா, இன்னும், 
ேல்வறட்ற பொய்�ாககுகி்றாயைா, அவனுககு கஷைத்திறகுள்ள (ேரகத்தின்) 
வழிட�த் தான் இய்ொககுயவாம்.” (அலகுரஆன் 92:04-10).

விதி என்ெது ெடைப்பிைஙகளது அடைத்து விை�ஙகடளயும் நிரணயித்தவைாை 
அல்ாஹ் மாத்திரம் அறி�ககூடி� வடகயில மட்றவாக இருககும் ஒன்்றாகும். 
மாரககம் என்ெது ெடைப்பிைஙகள் தமது வாழ்டவ சீராை ொடதயில எவவாறு 
பெப்ெனிட்டுகபகாள்ள யவணடும் எனும் எை அடைவரும் அறிநதுபகாள்ளும் 
வடகயில அடைவர மீதும் கைடம�ாககப்ெட்ை ஒன்்றாகும். அல்ாஹ் 
அடி�ாரகளின் விதிகடள நிரணயித்து, அவரகடள விட்டும் அதடை மட்றத்து 
டவத்துள்ளான். அவரகளுககு சி் விை�ஙகடள எவி, சி்டதத் தடுத்து, தைது 
ஏவலகளுககுக கட்டுப்ெைவும், வி்ககலகடளத் தவிரநது பகாள்ளவும் அவரகடள 
அவன் த�ாரெடுத்தி, உதவியும் புரிநதுள்ளான். அநத ஏவல, வி்ககலகடள 
அமுலெடுத்துவதில ஏதும் தடைகள் வரும்யொது அவரகளுககு ெலுடகயும் 
வைஙகியுள்ளான். எையவ ஏவலகடள விடுவதறயகா, ொவஙகடளச் பெய்வதறயகா 
�ாரும் அல்ாஹ்வின் விதிட�க காரணம் காட்ை முடி�ாது.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “அல்ாஹ்வுககு இடண டவககும்) முஷரிககுகள் 
“அல்ாஹ் ோடியிருநதால, ோஙகளும் எஙகள் மூதாடத�ரகளும் இடண 
டவத்திருகக மாட்யைாம்; ோஙகள் எநதப் பொருடளயும் (எஙகள் விருப்ெப்ெடி) 
ஹராமாககியிருககவும் மாட்யைாம்” என்று கூறுவாரகள் - இப்ெடித்தான் இவரகளுககு 
முன் இருநதவரகளும் ேமது தணைடைட� அனுெவிககும் வடர பொய்ப்பித்துக 
பகாணடிருநதாரகள்; (ஆகயவ அவரகடள யோககி,) இதறகு உஙகளிைம் ஏதாவது 
ஆதாரம் உணைா? இருநதால அடத எமககு பவளிப்ெடுத்துஙகள்; (உஙகளுடை� 
வீணாை) எணணஙகடளத் தவிர யவப்றடதயும் நீஙகள் பின்ெற்றவிலட்; நீஙகள் 
பொய் வாதயம புரிகின்றீரகள்” என்று (ேபிய�!) நீர கூறும். “நிரப்ெமாை அத்தாட்சி 
அல்ாஹ்விையமயுள்ளது; அவன் ோடியிருநதால உஙகள் �ாவடரயும் அவன் 
ேலவழியில பெலுத்தியிருப்ொன்” என்று நீர கூறும்.” (அலகுரஆன் 06:148-149).

யமறகுறிப்பிட்ை வெைத்தில கவனிககத்தகக மூன்று விை�ஙகள் இருககின்்றை.

1. இவரகளின் வாதம் பொய்�ாைதாகும்.

2. பொய்�ாை வாதத்டத முன்டவத்ததன் காரணமாக அவரகளுககு அல்ாஹ்வின் 
தணைடை வநதி்றஙகி�து. விதி விை�த்தில அவரகள் கூறுெவறறுககு ஏயதனும் 
ஆதாரம் டவத்திருநதால அவயவதடை அவரகளுககு வநதிருககாது. அவரகளின் 
வாதமும் ஏறறுகபகாள்ளப்ெட்டிருககும்.

3. அவரகளுககு வைஙகப்ெட்ை யவதஙகடள அவரகள் ஒரு யொதும் ெரி�ாக வாசித்து, 
ஆய்வு கணபகாணடு விளஙகிகபகாள்ளவிலட். அவவாறு விளஙகியிருநதால 
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அறிவி�ல ரீதி�ாகப் யெசி அது அவரகளுககு ொரொை ஆதாரமாக அடமநதிருககும். 
மா்றாக பவறும் அனுமாைஙகடளயும், ஊகஙகடளயும் டவத்யத அவரகள் தமது 
வாதத்டத டவககின்்றைர. அதைால நிரப்ெமாை அத்தாட்சி அல்ாஹ்வின் ெககம் 
வநதுவிட்ைது.

இத்தடக� விதி விை�த்தில இரு பிரிவிைர வழி தவறிச்பென்றுள்ளைர. அவரகள் 
வருமாறு:

அ. க்தரியயலாக்கள.
இவரகள் மனிதரகளின் பெ�றொடுகள் மாத்திரயம உணடம�ாைது எனும் 

பகாள்டகட�க பகாணைவரகள். அல்ாஹ்வின் விதிட� மறுப்ெவரகள். இவரகள் 
இரு தரப்பிைராக யோககப்ெடுகின்்றைர:

1. எல்டல மீறியவைரகள (குலலா்த): இகபகாள்டகககு இவரகயள முன்யைாடிகள். 
இவரகள் ஸஹாொககளின் இறுதிக கா்த்தில யதாற்றம் பெற்றாரகள். காரி�ஙகள் 
அடைத்தும் முன்யைறொடின்றி அவவப்யொது தாைாகயவ ேடைபெறுகின்்றை 
என்ெது இவரகளது வாதம். அதைால அல்ாஹ்வின் அறிவு, எழுதப்ெட்ை விதி, 
அவனின் ோட்ைம், அவனின் ெடைப்பு யொன்்ற அடைத்டதயும் மறுத்தாரகள். 
இவரகளுககு அநயேரயம இப்னு அப்ொஸ, இப்னு உமர  யொன்ய்றார மறுப்பும் 
பதரிவித்துள்ளைர.

2. முுஃதஸிலலாக்கள: இவரகள் அல்ாஹ்வின் அறிவு, எழுதப்ெட்ை விதி ஆகி� 
இரணடையும் ஏறறுகபகாணடு, அல்ாஹ்வின் ோட்ைம், அவனின் ெடைப்பு ஆகி� 
இரணடையும் மறுககின்்றைர. மனிதரகள் தமது பெ�லகடள அவரகயள 
ெடைத்துகபகாள்கின்்றைர என்ெயத இவரகளின் முககி� வாதமாகும்.

ஆ. ஜபரியயலாக்கள.
இவரகள் அல்ாஹ்வின் பெ�றொடுகள் மாத்திரயம உணடம�ாைது எனும் 

பகாள்டகட�க பகாணைவரகள். மனிதன் சுதநதிரமற்றவன். அவனின் அடைத்து 
பெ�லகளும் அல்ாஹ்வின் ோட்ைப்ெடிய� ேடைபெறுகின்்றது. மனிதனும், 
ஜைஙகளும் ஒன்ய்ற. ஜைப்பொருட்கடள ோம் எவவாறு ெ�ன்ெடுத்துகிய்றாயமா 
அவவாய்ற இட்றவனும் ேம்டம பெ�லெை டவககி்றான் எைக கூறுகின்்றைர. 
இவரகளும் இரு தரப்பிைராக யோககப்ெடுகின்்றைர.

1. சூபிஸ ஸனலாதிகலாக்கள: உ்கில மனிதன் ஜைப்பொருள் யொன்ய்ற 
ேைாத்தப்ெடுகி்றான். அவனுகபகை பெ�ல சுதநதிரம் கிடை�ாது எை ேம்புெவரகள்.

2. அஷலாஇரலாக்கள: மனிதன் பெய்கின்்ற எடதயும் குற்றம்பிடிகக முடி�ாது எனும் 
பகாள்டகயுடை�வரகள். அதாவது எநதபவாரு தாககமும் பெலுத்தமுடி�ாத 
பெ�ரளிவ்ாை ெகதிதான் மனிதனுககு இருப்ெதாகக கூறுெவரகள்.
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யமறகூ்றப்ெட்ை இரு முககி� பிரிவிைரகளின் வாதஙகளும் அலகுரஆன், 
ஸுன்ைாவின் அடிப்ெடையிலும், ேடைமுட்ற வாழ்விலும் பெலலுெடி�றறு 
யொகின்்றை.

1. விதியின் ோன்கு ெடித்தரஙகளில சி்டதய�ா, அடைத்டதயுயமா மறுப்ெவரகளுககு, 
விதி என்று ஒன்று இருககின்்றது எை அதிகமாை அலகுரஆன் வெைஙகளும், ெரி�ாை 
ேபிபமாழிகளும் நிரூபித்து, ெதி்டிபகாடுககின்்றை. மனிதன் ஒரு விை�த்டத பெய்� 
ஆரம்பிககும் யொது, அடத பெய்�முடி�ாமல ஏயதா ஒரு தடை ஏறெடுவடத 
ேடைமுட்ற வாழ்வில அவரகளுககாை ெதி்டி�ாக ோம் யோகக்ாம்.

2. விதிட� மாத்திரம் ஏறறுகபகாள்ெவரகளுககு, மனிதனுககு ோட்ைம், ஓர பெ�ட் 
பெய்யும் தி்றன், ஆற்றல யொன்்றை அவனிையம காணப்ெடுகி்றது எை அதிகமாை 
அலகுரஆன் வெைஙகளும், ெரி�ாை ேபிபமாழிகளும் நிரூபித்து, 
ெதி்டிபகாடுககின்்றை. மனிதன் தைககு யதரவுச் சுதநதிரம் இருககும் 
விை�ஙகடளயும், நிரப்ெநதமாககப்ெடும் விை�ஙகடளயும் ேன்கு பிரித்து யோககி, 
எடத எப்ெடி பெய்�யவணடும் எனும் தி்றன் பகாணைவன் என்ெடத ேடைமுட்ற 
வாழ்வில அவரகளுககாை ெதி்டி�ாக ோம் யோகக்ாம். காரணஙகளின்றி 
அல்ாஹ்வின் எச்பெ�லகளும் இருககாது என்ெடத உறுதிப்ெடுத்தும் ெ் 
இட்றவெைஙகள், ேபிபமாழிகள் உள்ளை. 
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அல்குரஆன்

அலகுரஆன் அல்ாஹ்வின் வாரத்டத�ாகும். அவன் �தாரத்தமாக 
யெசி� ஒன்்றாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “இடண கறபிப்யொரில �ாரும் 
உம்மிைம் அடைகக்ம் யதடிைால அல்ாஹ்வின் வாரத்டதகடளச் 
பெவியுறுவதறகாக அவருககு அடைகக்ம் அளிப்பீராக! பின்ைர 
அவருககுப் ொதுகாப்ொை இைத்தில அவடரச் யெரப்பீராக! ஏபைன்்றால 
அவரகள் நிச்ெ�மாக அறி�ாத ெமூகத்திைராக இருககி்றாரகள்.” (அலகுரஆன் 
09:06).

ேபி  அவரகள் ஹஜ கா்த்தில அஙகு வரும் யகாத்திரஙகளுககு 
முன்னிட்யில பின்வருமாறு கூறிைாரகள், “என்டை உஙகள் ெமூகத்திைம் 
சுமநது பெல் �ாரும் உஙகளில இலட்�ா? என் இட்றவனின் 
வாரத்டதகடள முன்டவப்ெதறகு குட்றஷிக யகாத்திரத்திைர என்டைத் 
தடுககின்்றைர.” 1

அலகுரஆன் ெடைப்பிைஙகளின் வாரத்டதககு எழுத்திலும், கருத்திலும் 
எவவடகயிலும் ஒத்துப்யொகாத, �தாரத்தமாை அல்ாஹ்வின் 
வாரத்டத�ாகும். இடத அல்ாஹ் ஆரம்ெமாகயவ யெசிவிட்டு, ஜிப்ரீல 
 மூ்ம் முஹம்மத் அவரகளின் உள்ளத்தில ெகுதி ெகுதி�ாக இ்றககி 
டவத்தான். அவர இதடை மககளுககு ஓதிக காணபித்தாரகள். அல்ாஹ் 
கூறுகி்றான், “இன்னும், மககளுககு நீர சிறிது சிறிதாக ஓதிக 
காணபிப்ெதறகாகயவ இநத குரஆடை ோம் ெகுதி, ெகுதி�ாகப் பிரித்யதாம்; 
இன்னும் ோம் அதடைப் ெடிப்ெடி�ாக இ்றககிடவத்யதாம்.” (அலகுரஆன் 
17:106). எையவ இது ெடைககப்ெட்ை ஒன்்றல். அல்ாஹ்வால 
இ்றககப்ெட்ைது என்ெதடை பதளிவாகப் புரிநதிை்ாம்.

மககள் அலகுரஆடை வாசிப்ெதிைாய்ா, புத்தகஙகளில 
எழுதுவதைாய்ா, அல்து உள்ளஙகளில ெதி�டவப்ெதைாய்ா அது 
அல்ாஹ்வின் வாரத்டத எனும் வட்ைத்டத விட்டும் பவளியில பென்று, 
மனிதரகளின் வாரத்டத�ாக, யெச்ொக மாறிவிைாது. யெச்சு, அல்து 
வாரத்டத என்ெது அதடை ஆரம்ெமாக �ார யெசிைாயரா அவருகயக 
பொநதமாைது. அவரின் வாரத்டதகடள பி்றருககு அப்ெடிய� கூறும் 
இடைத்தரகர எவவடகயிலும் அவவாரத்டதககு பொநதககாரர ஆக 

1 அறிவிப்ெவர  ,ஜாபிர நூல: அஹ்மத் 15192, அபூதாவுத் 4734, திரமிதி 2925, ேஸஈ 7680, இப்னு மாஜா 
201.
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முடி�ாது. அலகுரஆயைாடு ெம்ெநதப்ெட்ை ஒருவரின் வாசிப்பு, எழுத்து, 
மைைம் யொன்்றடவ பவறும் பெ�றொடுகள் தான். அல்ாஹ்வின் 
வாரத்டதகள் எப்யொதும் அல்ாஹ்வினுடை�துதான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “(ேபிய�!) “ஈமான் பகாணயைாடர 
உறுதிப்ெடுத்துவதறகாகவும், (இட்றவனுககு முறறிலும் வழிப்ெட்யைாராகி�) 
முஸலிம்களுககு யேரவழி காட்டி�ாகவும் ேன்மாரா�மாகவும் உம்முடை� 
இட்றவனிைமிருநது உணடமட�க பகாணடு ரூஹுல குதுஸ (என்னும் ஜிப்ரீல) 
இடத இ்றககி டவத்தார” என்று (அவரகளிைம்) நீர கூறுவீராக. “நிச்ெ�மாக அவருககு 
கறறுக பகாடுப்ெவன் ஒரு மனிதயை, (இட்றவைல்ன்)” என்று அவரகள் கூறுவடத 
திைமாக ோம் அறியவாம்; எவடைச் ொரநது அவரகள் கூறுகி்றாரகயளா, அவனுடை� 
பமாழி (அரபி�ல்ாது) அன்னி� பமாழி�ாகும்; ஆைால, இதுயவா பதளிவாை 
அரபி பமாழி�ாகும்.” (அலகுரஆன் 16:102-103).

அலகுரஆடை மனிதரகளின் வாரத்டத எைக கூறுயவாடர அல்ாஹ் 
இட்றநிராகரிப்ொளரகளாக சித்தரிககி்றான். அவரகடள ஸகர எனும் ேரடகக 
பகாணடு எச்ெரிககி்றான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “அப்ொல அவன் கூறிைான்: “இது 
(பி்றரிைமிருநது கறறுப்) யெெப்ெடும் சூனி�யம அன்றி யவறிலட். “இது மனிதனின் 
பொல்ல்ாமலும் யவறிலட்” (என்றும் கூறிைான்.) அவடை ோன் “ஸகர” 
(என்னும்) ேரகில புகச் பெய்யவன்.” (அலகுரஆன் 74:24-26).

அலகுரஆடை ேம்பிகடக பகாள்ளும் விை�த்தில இரு கூட்ைத்திைர 
வழிதவறிவிட்ைைர. அவரகள் வருமாறு:

அ. ஜஹமியயலாக்கள, முுஃதஸிலலாக்கள.
இவரகள் அல்ாஹ்வின் ெணபுகடள மறுப்ெவரகள். குறிப்ொக அல்ாஹ்வின் 

யெசுதல எனும் ெணடெ மறுப்ெவரகள். இப் ெணடெ அல்ாஹ்வின் ெடைப்பு 
என்று கூறுெவரகள். இப் ெணடெ அல்ாஹ்வுககு உடைடம�ாககுவதாைது 
ெடைப்புகடள அல்ாஹ்வுககு உடைடம�ாககுவது யொன்்றாகும் என்ெயத 
இவரகளின் ேம்பிகடக�ாகும். ‘அல்ாஹ்வின் அடிடம, அல்ாஹ்வின் வீடு, 
அல்ாஹ்வின் ஒட்ைகம்’ யொன்்ற உதாரணஙகளில இைம்பெறறுள்ள ‘அடிடம’, 
‘வீடு’, ‘ஒட்ைகம்’ என்ெவறட்றப் யொல ‘அல்ாஹ்வின் யெச்சு’ என்ெதில 
இைம்பெறறுள்ள ‘யெச்சு’ ஐ யும் ெடைப்ொகக கருதுகின்்றைர. இவவா்றாை 
கருதுயகாலின் அடிப்ெடையில ‘அலகுரஆன் அல்ாஹ்வின் யெச்சு’ என்ெதன் மூ்ம் 
அலகுரஆன் ெடைககப்ெட்ைது என்ெடத நிருவுகின்்றைர.

அவரகளுககாை மறுப்பு: ஓர பொருடள அல்ாஹ்வுககு உடைடம�ாககுவதாைது 
ெடைப்புககடள ெடைப்ொளனுககு உடைடம�ாககுதல எனும் வட்ைத்திறகுள் 
நுடைநதுவிடும். இதறகு உதாரணமாக ‘அல்ாஹ்வின் அடிடம, அல்ாஹ்வின் 
வீடு’ யொன்்றவறட்றக கூ்ற்ாம். வாழ்தல, யகட்ைல, ொரத்தல, அறிதல, யெசுதல 
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யொன்்ற ெணபுகடள அல்ாஹ்வுககு உடைடம�ாககுவதாைது ெணபுகடள, 
அவறட்றக பகாணடு வரணிககப்ெடும் ஒருவருககு உடைடம�ாககுதல எனும் 
வட்ைத்திறகுள் நுடைநது விடும். எையவ பொருளும், ெணபும் பவவயவ்றாை 
பிரிவுகளாகும். அவறட்ற ஒன்்றாக யோககுவது தவ்றாைதாகும். அலகுரஆடை 
அல்ாஹ்வின் வாரத்டத அல்து யெச்சு எனும் யொது அது ெணபுகள் எனும் 
வட்ைத்தினுள் மாத்திரயம நுடையும் என்ெடத இதனூைாக அறிநதிை முடியும்.

ஆ. குல்லலாபியலாக்கள, அஷலாஇரலாக்கள, மலாதுரீதியயலாக்கள.
இவரகள் அல்ாஹ்வின் யெசுதல எனும் ெணடெ உறுதிப்ெடுத்துெவரகள். 

அவைது யெச்சின் கருத்து மிகவும் ெடைடம�ாைது என்றும் கூறுெவரகள். ஆைால 
யெச்டெ முன்னிட்ப்ெடுத்தவும், புதிதாக மாற்றம் பெ்றாத, அல்ாஹ்வின் 
ோட்ைத்துைன் பதாைரபுெைாத இதன் ெடைடமவாய்நத கருத்டத பொலலிைவும் ஓர 
ஊைகமாக இருககும் இப் யெச்சின் எழுத்து வடிவமும், ெப்தமும் ெடைககப்ெட்ைது 
என்ெது இவரகளின் ேம்பிகடக�ாகும்.

இவரகளின் ொரடவயில யெச்சு என்ெது எழுத்துகளும், ெப்தஙகளுமற்ற பவறும் 
கருத்து மாத்திரயம. ஆதம், ஹவவா  அவரகள் சுவைத்தில யகட்ை அெரீரி ெப்தமும், 
மரத்தடியில மூஸா  அவரகள் யகட்ை அெரீரி ெப்தமும் ெடைககப்ெட்ைடவய� 
அன்றி அல்ாஹ்வின் �தாரத்தமாை வாரத்டதகள் கிடை�ாது என்று இவரகள் 
கருதுகின்்றைர.

அவரகளுககாை மறுப்பு: கருத்து, ெப்தம், எழுத்து அடைத்தும் ஒருயெர 
இைம்பெற்றயத யெச்ொகும். உள்ளத்தால கடதத்துக பகாள்வதறகு யெச்சு என்று ஒரு 
யொதும் பொலலிை முடி�ாது. அதறகு ஒலி வடிவம் பகாடுப்ெதன் மூ்யமா, அல்து 
எழுத்து வடிவம் பகாடுப்ெதன் மூ்மாகயவா மாத்திரயம சி்றநத யெச்ொக 
அடைவராலும் ஏறறுகபகாள்ளப்ெடும். எையவ அலகுரஆனும் கருத்து, எழுத்து, 
ெப்தம் அடைத்தும் ஒரு யெரப் பெற்ற அல்ாஹ்வின் வாரத்டத�ாகும்.
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அல்லலாஹடவைக் கலாணுதல்

அல்ாஹ்டவயும், மறுடம ோடளயும் ேம்பிகடக பகாள்ளும் விை�த்தில மிகப் 
பிரதாைமாை ஒன்றுதான், மறுடமயில முுஃமின்கள் அல்ாஹ்டவ எவவிதத் 
தடையுமின்றி பவறறுக கணகளால காணெது. முுஃமின்கள் அல்ாஹ்டவ இரு 
இைஙகளில இவவாறு காணொரகள்.

மறுடமயில விொரடணககாக நிறகும் திைல.

சுவைத்தில நுடைநதவுைன்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “அநோளில சி் முகஙகள் (மகிழ்ச்சி�ால) பெழுடம�ாக 
இருககும். தம்முடை� இட்றவைளவில யோககி�டவ�ாக இருககும்.” (அலகுரஆன் 
75:22-23), “ேன்டம புரிநயதாருககு (உரி� கூலி) ேன்டமயும், யமலும் அடதவிை 
அதிகமும் கிடைககும்” (அலகுரஆன் 10:26). இஙகு குறிப்பிைப்ெட்டுள்ள ‘அடதவிை 
அதிகமும் கிடைககும்’ எனும் வாரத்டதககு சுவைத்தில அல்ாஹ்டவக 
காணெதாகும் எை ேபி  அவரகள் விளககமளித்துள்ளாரகள் .1

பெௌரணமி திைத்தில ெநதிரடைப் ொரத்து ேபி  பின்வருமாறு கூறிைாரகள், “'இநத 
நி்டவ நீஙகள் பேருககடியின்றிக காணெது யொல நிச்ெ�மாக உஙகளுடை� 
இட்றவடைக காணபீரகள்!” .2

மறுடமயில அல்ாஹ்டவக காணெடத ேம்பிகடகபகாள்ளும் விை�த்தில இரு 
கூட்ைத்திைர வழிதவறிவிட்ைைர. அவரகள் வருமாறு:

அ. ஜஹமியயலாக்கள, முுஃதஸிலலாக்கள, (இவைரகளின் கரு்ததுக்கட்ள 
ஆதரிக்கும் ரலாபிழலாக்களும், இபலாழியயலாக்களும்).

இவரகள் பின்வரும் அலகுரஆன் வெைத்டத ஆதாரமாக டவத்து அல்ாஹ்டவக 
காணெடத மறுககின்்றைர. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “ோம் குறித்த கா்த்தில 
(குறிப்பிட்ை இைத்தில) மூஸா வநத யொது, அவருடை� இட்றவன் அவருைன் 
யெசிைான்; அப்யொது மூஸா: “என் இட்றவயை! ோன் உன்டைப் ொரகக யவணடும்; 
எைககு உன்டைக காணபிப்ொ�ாக! என்று யவணடிைார. அதறகு அவன், “மூஸாயவ! 
நீர என்டை ஒருககாலும் ொரகக முடி�ாது... என்று கூறிைான்” (அலகுரஆன் 07:143), 
“ொரடவகள் அவடை அடை� முடி�ாது; ஆைால அவயை எலய்ாருடை� 
(எல்ாப்) ொரடவகடளயும் (சூழ்நது) அடைகி்றான்.” (அலகுரஆன் 06:103).

1.அறிவிப்ெவர: ஸுடஹப் , நூல: முஸலிம் 181. யமலும் ொரகக: தப்ஸீர அத்தெரீ (12/155).
2.அறிவிப்ெவர: ஜரீர , நூல: புஹாரி 554, முஸலிம் 633.
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அவைரகளுக்கலான மறுபபு: “மூஸாயவ! நீர என்டை ஒருககாலும் ொரகக முடி�ாது” 
எனும் வாெகம் இவவு்கில அல்ாஹ்டவப் ொரகக முடி�ாது எனும் அரத்தத்டதய� 
குறிககி்றது. ஏபைனில மூஸா  அவரகள் இவவு்கிய் அல்ாஹ்டவக காண 
ஆடெப்ெட்டு, அவடை காணபிககுமாறு யவணடிகபகாணைாரகள்.

அதறகு அல்ாஹ், ‘என்டை ொரகக முடி�ாது’ எை அவருககு ெதி்ளிககி்றான். 
யமலும் இவ வாெகத்தில இைம்பெறறுள்ள முடி�ாது எனும் வாரத்டதயின் அரபு 
வடிவமாை ‘்ன்’ என்ெது நிரநதரமாக முடி�ாது எனும் அரத்தத்டதக குறிப்பிைாது.

அவவாய்ற “ொரடவகள் அவடை அடை� முடி�ாது” எனும் வாெகம் சூழ்நத 
அறிவால அல்ாஹ்டவ அறி� முடி�ாது என்ெடதக குறிககி்றயத தவிர கணகளால 
அல்ாஹ்டவப் ொரகக முடி�ாது எனும் அரத்தத்டதக பகாடுககவிலட். 
சூரி�டையும், ெநதிரடையும், மட்கடளயும் கணகளால ொரப்ெதறகும், சூழ்நத 
அறிவால ொரப்ெதறகும் நிட்ற� வித்தி�ாெம் இருககின்்றை. அடவ பவறறுக 
கணகளுககு பவறும் பொருளாகவும், சூழ்நத அறிவால ொரககும் யொது விஞஞாை 
பிரம்மாணைத்டதயும் பகாணடிருப்ெடத ோம் உணர்ாம். அல்ாஹ்டவ எம்மால 
அவவாறு அ்சி ஆராய்நது ொரகக முடி�ாது என்ெடதய� இவவெைம் 
குறிப்பிடுகி்றது. யமலும் இவவு்கில அல்ாஹ்டவக காணமுடி�ாது என்ெதறகும், 
மறுடமயில முுஃமின்கள் அல்ாஹ்டவக காணமுடியும் என்ெதறகும் நிட்ற� 
ொன்றுகள் அலகுரஆன், ஸுன்ைா வில இருககின்்றை.

ஆ. ஸூபியலாக்கள, பி்தஅ்தவைலாதிகள வபலான்வைலாரில் இருக்கும் 
கபலாயயரகள

இவரகள் அல்ாஹ்டவக காணும் விை�த்தில எலட் மீறிச் பெலெவரகள். 
இவரகளின் ேல்டி�ாரகளுககு இவவு்கிய் அல்ாஹ்டவக காணும் ொககி�ம் 
கிடைககப்பெற்றதாக கூறுெவரகள். இதடை நிறுவுவதறகாக ெ் இட்டுககட்ைப்ெட்ை 
ஹதீஸகடள உருவாககி, மககள் மன்்றத்தில ெரப்பி வருெவரகள். ேபி  அவரகள் 
கூறிைாரகள், “அறிநதுபகாள்ளுஙகள், நிச்ெ�மாக நீஙகள் மரணிககும் வடர 
அல்ாஹ்டவ காணமுடி�ாது” . அறிவிப்ெவர: உொதா , நூல: அஹ்மத் 22864, 
ேஸாஈ 7716, அல ஆஜுரி பிஷைரீஆ 881. யமலும் அபூ உமாமா   அவரகளின் 
அறிவிப்பில இப்னு மாஜா 4077 இலும் இச் பெய்தி இைம்பெறறுள்ளது.
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இடை நம்பிக்டகயின்
யதலார்ததம்

1. இடை நம்பிக்டகயலானது கசலால், கசயல் ஆகிய இரணடையும் 
உள்ளைக்கியதலாகும்.

உள்ளம், ோவு முதலி�வறறுைன் பதாைரபுெட்ை பொல, உள்ளம், ோவு, உைல 
உறுப்புககள் முதலி�வறறுைன் பதாைரபுெட்ை பெ�ல ஆகி�வறறில இட்ற 
ேம்பிகடக�ாைது பிரதிெலிககும்.

உள்ளத்துைன் பதாைரபுெட்ை பொல: ேம்புதல, உணடமப்ெடுத்தல, 
ஏறறுகபகாள்ளல.

ோவுைன் பதாைரபுெட்ை பொல: இஸ்ாத்தின் ோமத்டத பமாழிதல, இரு 
கலிமாககடளயும் ெகிரஙகமாக கூறுதல.

உள்ளத்தைன் பதாைரபுெட்ை பெ�ல: பெ�றொடுகளுககாை எணணஙகடளயும், 
ோட்ைஙகடளயும் வடகப்ெடுத்திகபகாள்ளல. உ+ம்: அல்ாஹ்வின் மீது 
அன்புபகாள்ளல, அவடை அஞசுதல, அவனிைம் எதிரொரத்தல, அவனிையம 
முழுடதயும் ஒப்ெடைத்தல.

ோவுைன் பதாைரபுெட்ை பெ�ல: அல்ாஹ்டவ நிடைவுகூ்றல, அவனிையம 
பிராரத்தடை புரிதல, அலகுரஆடை ஓதுதல.

உைல உறுப்புககளுைன் பதாைரபுெட்ை பெ�ல: உை்ால பெய்� யவணடி� 
வணககவழிொடுகளுககடம� உைல உறுப்புககள் இடெவாககமடைதல.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “உணடம�ாை முுஃமின்கள் �ார என்்றால, அல்ாஹ்(வின் 
திருோமம் அவரகள் முன்) கூ்றப்ெட்ைால, அவரகளுடை� இருத�ஙகள் ெ�நது 
ேடுஙகிவிடும்; அவனுடை� வெைஙகள் அவரகளுககு ஓதிககாணபிககப்ெட்ைால 
அவரகளுடை� ஈமான் அதிகரிககும்; இன்னும் தன் இட்றவன் மீது அவரகள் 
முறறிலும் ேம்பிகடக டவப்ொரகள். அவரகள் பதாழுடகட� நிட் நிறுத்துவாரகள்; 
அவரகளுககு ோம் அளித்த (பெலவத்)திலிருநது ேன்கு பெ்வு பெய்வாரகள். 
இத்தடக�வர தாம் உணடம�ாை முுஃமின்கள் ஆவாரகள்; அவரகளுடை� 
இட்றவனிைம் அவரகளுககு உ�ர ெதவிகளும், ொவ மன்னிப்பும் ெஙடக�ாை 
உணவும் உணடு.” (அலகுரஆன் 08:02-04).

“நிச்ெ�மாக, (உணடம�ாை) முுஃமின்கள் �ார என்்றால, அவரகள் அல்ாஹ்வின் 
மீதும், அவனுடை� தூதர மீதும், ஈமான் பகாணடு, பின்ைர (அது ெறறி அவரகள் 
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எத்தடக�) ெநயதகமும் பகாள்ளாது, தம் பெலவஙகடளக பகாணடும், தம் 
உயிரகடளக பகாணடும் அல்ாஹ்வின் ொடதயில தி�ாகம் பெய்வாரகள் - 
இத்தடக�வரகள் தாம் உணடம�ாளரகள்.” (அலகுரஆன் 49:15).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “'ஈமான் எனும் இட்றேம்பிகடக எழுெதுககும் 
யமறெட்ை கிடளகளாக உள்ளது. அதில சி்றநதது ்ாஇ்ாஹ இல்ல்ாஹ் – 
உணடம�ாக வணஙகப்ெடுவதறகு தகுதி�ாை இட்றவன் அல்ாஹ்டவத் தவிர யவறு 
எவரும் இலட்- என்று பமாழிவதாகும். அதில அநதஸத்து குட்றநதது யோவிடை 
தருெவறட்ற ொடதட� விட்டும் நீககுவதாகும். பவட்கம் ஈமான் எனும் 
இட்றேம்பிகடகயின் ஒரு கிடள�ாகும்'” .1

பொலலும், பெ�லும் யெரநத க்டவய� இட்றேம்பிகடக�ாகும். இது, இடவ 
இரணடையும் யவணடி நிறகும் உணடமப் ெடுத்துத்ாகும். இடவ இரணடும் ஒருவரிைம் 
பிரதிெலிககாமல யொைால உணடமப்ெடுத்தல எனும் விை�ம் அவடர விட்டும் 
நீஙகிவிட்ைதாகயவ கருதப்ெடும்.

2. ஈமலானும் இஸலலாமும் தனி்ததுப பயன்படு்ததபபடும் வபலாது அடவை 
ஒவ்கவைலான்றும் மற்ைடதக் குறிக்கும். ஈமலான் எனும் வைலார்தடத 
இஸலலாம் எனும் வைலார்தடதயுைன் வசர்தது பயன்படு்ததபபடும் வபலாது 
கவைவ்வவைைலான இரு அர்ததஙகள அவைற்றுக்கு வைழஙகபபடும். ஈமலான் 
என்பது உள்ள்ததுைன் கதலாைரபுபடை நம்பிக்டகடயயும், இஸலலாம் 
என்பது கவைளிபபடையலாக நலாம் கசயயும் இஸலலாமிய 
கசயற்பலாடுகட்ளயும் குறிக்கும் என்பவத அவ் இரு அர்ததஙக்ளலாகும். 
இவ் அர்தத்ததின் அடிபபடையில் ஒவ்கவைலாரு முுஃமினுக்கும் 
முஸலிம் எனும் கபயர சூடைபபடும். ஆனலால் ஒவ்கவைலாரு 
முஸலிமுக்கும் முுஃமின் எனும் கபயர சூடைபபைலாது.

அல்லலாஹ கூறுகிைலான் : “ோஙகளும் ஈமான் பகாணயைாம்” என்று (ேபிய�! உம்மிைம்) 
ோட்டுப் பு்றத்து அரபிகள் கூறுகி்றாரகள், “நீஙகள் ஈமான் பகாள்ளவிலட். எனினும் 
“ோஙகள் வழிெட்யைாம்” (இஸ்ாத்டதத் தழுவியைாம்) என்று (யவணடுமாைால) 
கூறுஙகள் (எை ேபிய�! அவரகளிைம்) கூறுவீராக. “ஏபைனில உஙகளுடை� இத�ஙகளில 
(உணடம�ாை) ஈமான் நுடை�விலட்; யமலும், நீஙகள் அல்ாஹ்வுககும், அவனுடை� 
தூதருககும் வழிப்ெட்டு ேைப்பீரகளாயின் அவன் உஙகளுடை� ேறபெய்டககளில, 
எடதயும் உஙகளுககுக குட்றகக மாட்ைான்” நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் மிக மன்னிப்ெவன்; 
மிகக கிருடெயுடை�வன்.” (அலகுரஆன் 49:14).

1.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: புஹாரி 09, முஸலிம் 35.
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3. ஈமலான் கூடுதல் குடைடவை ச்நதிக்கும். அல்லலாஹடவை அறிதல், 
அவைன் இவ் உலகில் நிகழ்்ததியிருக்கும் அ்ததலாடசிகட்ளப பற்றி 
சி்நதி்ததல், வைணக்க வைழிபலாடுகட்ள சரிவைர கசயதல் வபலான்ைவைற்றின் 
மூலம் இடை நம்பிக்டக அதிகரிக்கும் அவத வவைட்ள அல்லலாஹடவைப 
பற்றிய கதளிவின்டம, அவைனது அ்ததலாடசிகட்ள மை்நது வைலாழ்தல், 
வைணக்க வைழிபலாடுகளில் கபலாடுவபலாக்டகக் டகயலாளதல், 
பலாவைகலாரியஙகளில் ஈடுபடுதல் வபலான்ைவைற்றின் மூலம் 
குடைவைடை்நதும் வபலாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “உணடம�ாை முுஃமின்கள் �ார என்்றால, 
அல்ாஹ்(வின் திருோமம் அவரகள் முன்) கூ்றப்ெட்ைால, அவரகளுடை� 
இருத�ஙகள் ெ�நது ேடுஙகிவிடும்; அவனுடை� வெைஙகள் அவரகளுககு 
ஓதிககாணபிககப்ெட்ைால அவரகளுடை� ஈமான் அதிகரிககும்; இன்னும் தன் 
இட்றவன் மீது அவரகள் முறறிலும் ேம்பிகடக டவப்ொரகள்.” (அலகுரஆன் 08:02).

யமலும், “அவரகளுடை� ஈமானுைன் பின்னும் ஈமாடை அதிகரித்துக பகாள்வதறகாக 
முுஃமின்களின் இத�ஙகளில, அவன் தாம் அடமதியும் (ஆறுதலும்) அளித்தான்.” 
(அலகுரஆன் 48:04).

4. இடை நம்பிக்டகயில் பல ரகஙகள உள்ளன. அதன் சில பணபுகள 
சில பணபுகட்ள விைவும் உயரியதலாக இருக்கும்.
 ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “'ஈமான் எனும் இட்றேம்பிகடக எழுெதுககும் 
யமறெட்ை கிடளகளாக உள்ளது. அதில சி்றநதது ்ாஇ்ாஹ இல்ல்ாஹ் – 
அல்ாஹ்டவத் தவிர யவறு கைவுள் இலட்- என்று பமாழிவதாகும். அதில 
அநதஸத்து குட்றநதது யோவிடை தருெவறட்ற ொடதட� விட்டும் நீககுவதாகும். 
பவட்கம் ஈமான் எனும் இட்றேம்பிகடகயின் ஒரு கிடள�ாகும்” .1

5. இடை நம்பிக்டகயலா்ளரகளிலும் பல ரக்ததினர இருக்கின்ைனர. 
சிலர பூரண இடைநம்பிக்டகயலா்ளரக்ளலாக இருபபலாரகள. சிலர 
அவைரகட்ள விைவும் தரம் குடை்நதவைரக்ளலாக இருபபலாரகள.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “பின்ைர ேம் அடி�ாரகளில ோம் எவரகடளத் 
யதரநபதடுத்யதாயமா, அவரகடள அவயவதத்திறகு வாரிொககியைாம்; ஆைால 
அவரகளிலிருநது தமககுத் தாயம அநி�ா�ம் பெய்து பகாணைவரகளும் உணடு, 
அவரகளிலிருநது ேடுநிட்�ாக ேைநது பகாணைவரகளும் உணடு, இன்னும் 
அவரகளிலிருநது, அல்ாஹ்வின் அனுமதி பகாணடு ேன்டமகள் பெய்வதில முநதிக 
பகாணைவரகளும் உணடு. இதுயவ மாபெரும் ொககி�மாகும்.” (அலகுரஆன் 35:32).

1.அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: புஹாரி 09, முஸலிம் 35.
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இரு ைஹாதாககடளயும் பொருளுணரநது ேம்பிகடக பகாள்ெவர 
இட்றேம்பிகடகயின் அடிப்ெடைட� அடைநதிடுவார. இஸ்ாம் கைடம�ாககி� 
விை�ஙகடள பெய்து, தடுத்துள்ளவறட்ற தவிரநது ேைப்ெவர அவசி�ம் இருகக 
யவணடி� இட்றேம்பிகடகட� அடைநதிடுவார. இஸ்ாம் 
கைடம�ாககி�வறட்றயும், விரும்பி�வறட்றயும் பெய்து, தடுத்தவறட்றயும், 
பவறுத்தவறட்றயும் தவிரநது ேைப்ெவர பூரண இட்றேம்பிகடகட� அடைநதிடுவார.

6. 'அல்லலாஹ நலாடினலால் நலான் முுஃமினலாக இருபவபன்' என இடை 
நம்பிக்டகயில் விதிவிலக்டகப புகு்ததுவைது மூன்று நிடலகளில் 
அவைதலானிக்கபபடும்.

அ. இட்றேம்பிகடகயின் அடிப்ெடை அம்ெத்தில ெநயதகம் பகாணைவராக இவ 
வாரத்டதட�க கூறுவது ஹராமாகும். அது அவடர இட்ற நிராகரிப்பின் ெககம் 
பகாணடுயொய்விடும். ஏபைனில இட்றேம்பிகடகயின் அடிப்ெடைய� உறுதி�ாக 
ேம்புதல என்ெது தான்.

ஆ. தைககு அவசி�மாைளவு, அல்து ெரிபூரண ஈமான் இருப்ெதாகத் தன்டைத்தாயை 
சுத்தப்ெடுத்தும் நிட் ஏறெடுபமை அஞசிைால இவவாறு கூறுவது 
அவசி�மாைதாகும்.

இ. அல்ாஹ்வின் ோட்ைத்டத டம�ப்ெடுத்தும் யோககில இவவாறு 
கூறுவது ஆகுமாைதாகும்.

7. பலாவைஙகள கசயவைதன் மூலம் இடை நம்பிக்டக எனும் பணபு 
ஒருவைடர விடடும் முழுடமயலாக அழி்நதுவபலாயவிைலாது.

மா்றாக இட்ற ேம்பிகடக குட்றவடைநதிடும். பெரும் ொவம் பெய்ெவர 
இட்றேம்பிகடகயில குட்றயுள்ள ஓர முுஃமிைாகயவ கருதப்ெடுவார. 
அவரிைம் அடிப்ெடை இட்றேம்பிகடக இருப்ெதால முுஃமின் எைவும், 
பெரும்ொவம் பெய்ததறகாக ொவி எைவும் பெ�ர சூட்ைப்ெடுவார. 
இதறகாகயவணடி அவர இஸ்ாத்டத விட்டும் பவளிய�ற்றப்ெையவா, 
ேரகத்தில நிரநதரமாக தஙகிையவா மாட்ைார. மா்றாக அல்ாஹ்வின் 
ோட்ைத்தின் கீழ் பகாணடுவரப்ெடுவார. அவன் ோடிைால இவடர 
மன்னித்து சுவைத்தில நுடைவிப்ொன். அல்து அவரின் ொவத்தின் 
அளவுககாை தணைடைட� ேரகில வைஙகிவிட்டு, ெரிநதுடர மூ்யமா, 
அல்ாஹ்வின் கருடண மூ்யமா மீணடும் சுவைத்தில நுடைத்திடுவான்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் தைககு இடணடவப்ெடத 
மன்னிககமாட்ைான்; இடதத்தவிர, (மற்ற) எடதயும் தான் ோடி�வரகளுககு 
மன்னிப்ொன்; �ார அல்ாஹ்வுககு இடணடவககி்றாரகயளா அவரகள் 



109

நிச்ெ�மாக மிகவும் பெரி� ொவத்டதய� கறெடை பெய்கின்்றாரகள்.” 
(அலகுரஆன் 04:48).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “சுவைவாதிகள் சுவைம் பென்று, 
ேரகவாதிகள் ேரகம் பென்்ற பின், அல்ாஹ் தஆ்ா "தன்னுடை� உள்ளத்தில 
கடுகளவாவது ஈமானுள்ளவரகடள ேரகிலிருநது பவளிய�றறுஙகள்" என்று 
கூறுவான். அவரகள் கருகி� நிட்யில அஙகிருநது பவளிய�ற்றப்ெட்டு, 
ேஹ்ருல ஹ�ாத் எனும் ஆறறில யொைப்ெடுவாரகள்.” .1

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், “தம் உள்ளத்தில ஒரு வால யகாதுடமயின் 
அளவு ேன்டம இருககும் நிட்யில '்ாயி்ாஹ இல்ல்ாஹ்' என்று 
கூறி�வர ேரகிலிருநது பவளிய�றி விடுவார. யமலும், தம் இத�த்தில ஒரு 
யகாதுடமயின் அளவு ேன்டம இருககும் நிட்யில '்ாயி்ாஹ 
இல்ல்ாஹ்' பொன்ைவரும் ேரகிலிருநது பவளிய�றி விடுவார. யமலும், 
தம் உள்ளத்தில ஓர அணு அளவு ேன்டம இருககும் நிட்யில '்ாயி்ாஹ 
இல்ல்ாஹ்' கூறி�வரும் ேரகிலிருநது பவளிய�றி விடுவார'2

ேபி  'ேன்டம' என்று கூறிைாரகள் எை யமறகணை ேபி பமாழியில 
குறிப்பிட்டிருககும் இைஙகளிப்ல்ாம் ஈமான் எனும் ேம்பிகடக என்று 
குறிப்பிட்ைதாக அைஸ  அறிவிககும் மறய்றார அறிவிப்பில காணப்ெடுகி்றது.” .

இவ்விைய்ததில் சில தரபபினர வைழிககடைவைரக்ளலாக இஸலலாமிய 
அறிஞரகளினலால் வைடகபபடு்ததபபடுகின்ைன.

1. வைஈதியயலாக்கள: பெரும் ொவம் பெய்தவரகளுககு மறுடமயில ெரிநதுடர 
(ைொஅத்) கிடை�ாது. அவரகளுககு அல்ாஹ்வின் தணைடை நிச்ெ�ம் 
கிடைத்துத்தான் ஆக யவணடும் எைக கூறுெவரகள். இவரகளில இரு தரப்பிைர 
காணப்ெடுகின்்றைர:

அ. ஹவைலாரிஜகள: பெரும் ொவம் பெய்தவர இட்ற ேம்பிகடகயிலிருநது பவளிய�றி 
இட்றநிராகரிப்பில நுடைகி்றார. எையவ இவர ேரகில நிரநதரமாக தஙகிவிடுவார 
எை இவரகள் கூறுகின்்றைர.

ஆ. முுஃதஸிலலாக்கள: பெரும் ொவம் பெய்தவர இட்ற ேம்பிகடகயிலிருநது 
பவளி�றிைாலும் இட்ற நிராகரிப்பில நுடைநதிை மாட்ைார. அவர இவவு்கில 
இட்றேம்பிகடக�ாளர, இட்ற நிராகரிரப்ொளர எை எதுவுமின்றி இரணடுககும் 
இடைப்ெட்ை ஓர மனிதராக காணப்ெடுவார. மறுடமயில நிரநதரமாக ேரகில 
நுடைநதிடுவார எை இவரகள் கூறுகின்்றைர.

1.அறிவிப்ெவர: அபூ ஸஈத் அலகுத்ரீ , நூல: புஹாரி 22. 
2.அறிவிப்ெவர: அைஸ , நூல: புஹாரி 44.
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இவைரகளுக்கலான மறுபபு:

1. பெரும் ொவம் பெய்தவரின் இட்றேம்பிகடக முழுடம�ாக அழிநதிைாது. 
அவர இட்றவிசுவாெம் பகாணயைாரின் ெயகாதரராகயவ காணப்ெடுவார என்ெடத 
அல்ாஹ் உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “ஈமான் பகாணயைாயர! 
பகாட்ககாகப் ெழி தீரப்ெது உஙகள் மீது விதிககப்ெட்டுள்ளது- 
சுதநதிரமுடை�வனுககுச் சுதநதிரமுடை�வன்; அடிடமககு அடிடம; பெணணுககுப் 
பெண இருப்பினும் (பகாட் பெய்த) அவனுககு அவைது (முஸலிம்) ெயகாதரைா(கி� 
பகாட்யுணைவனின் வாரிசுகளா)ல ஏதும் மன்னிககப்ெடுமாைால, வைககமாை 
முட்றட�ப் பின்ெறறி (இதறகாக நிரணயிககப் பெறும்) ேஷை ஈட்டைக பகாட் 
பெய்தவன் பெருநதன்டமயுைனும், ேன்றி�றிதலுைனும் பெலுத்திவிைல யவணடும் 
- இது உஙகள் இட்றவனிைமிருநது கிடைத்த ெலுடகயும், கிருடெயுமாகும்; ஆகயவ, 
இதன் பி்றகு (உஙகளில) �ார வரம்பு மீறுகி்றாயரா, அவருககுக கடுடம�ாை 
யவதடையுணடு.” (அலகுரஆன் 02:178). யமறகணை வெைத்தில பகாட் பெய்தவடை 
பகாட்பெய்�ப்ெட்ைவனின் ெயகாதரன் எை அல்ாஹ் கூறுகி்றான். 

யமலும் “முுஃமின்களில இருொரார தஙகளுககுள் ெணடை பெய்து பகாணைால, 
அவவிருொராருக கிடையில ெமாதாைம் உணைாககுஙகள். பின்ைர அவரகளில ஒரு 
ொரார மற்றவர மீது அககிரமம் பெய்தால, அககிரமம் பெய்யவார அல்ாஹ்வுடை� 
கட்ைடளயின் ொல திரும்பும் வடரயில, (அவரகளுைன்) யொர பெய்யுஙகள்; 
அவவாறு, அவரகள் (அல்ாஹ்வின் ொல) திரும்பி விட்ைால நி�ா�மாக அவவிரு 
ொராரிடைய� ெமாதாைம் பெய்து டவய்யுஙகள். (இதில) நீஙகள் நீதியுைன் ேைநது 
பகாள்ளுஙகள். நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் நீதி�ாளரகடள யேசிககி்றான். நிச்ெ�மாக 
முுஃமின்கள் (�ாவரும்) ெயகாதரரகயள; ஆகயவ, உஙகள் இரு ெயகாதரரகளுககிடையில 
நீஙகள் ெமாதாைம் பெய்து டவய்யுஙகள்; இன்னும் உஙகள் மீது கிருடெ பெய்�ப்ெடும் 
பொருட்டு, நீஙகள் அல்ாஹ்டவ அஞசுஙகள்.  ” (அலகுரஆன் 49:09-10). யொரில 
ஈடுெடும் இரு தரப்பிைடரயும் இட்ற விசுவாசிகள் எைவும், இட்ற விசுவாெத்தின் 
அடிப்ெடையில அவரகள் ெயகாதரரகள் எைவும் அலகுரஆன் குறிப்பிடுகி்றது.

2. இடணடவப்பு அல்ாத ஏடை�வறறில அல்ாஹ் தான் ோடிய�ாருககு 
மன்னிப்டெ வைஙகுவான். கடுகளயவனும் ஈமான் உள்ளவனும் ேரகிலிருநது 
பவளிய�ற்றப்ெடுவான். ெரிநதுடர ெறறி வநதுள்ள ெ் ேபிபமாழிகள் இதடை 
உறுதி பெய்கின்்றை.

2. முரஜிஆக்கள: பெ�லகள் ஈமானிலும், அதன் �தாரத்தத்திலும் நுடை�ாது எைக 
கூறுெவரகள். இவரகளில சி் தரப்பிைர காணப்ெடுகின்்றைர:

அ. ஜஹ்மிய்�ாககள்: இட்ற ேம்பிகடக என்ெது உள்ளத்தால மாத்திரயம 
உணடமப்ெடுத்திை யவணடும். அதறகும் பெ�லகளுககும் எவவிதத் பதாைரபும் 
கிடை�ாது. இட்றநிராகரிப்பு இருககும் யொது எவவாறு ஈமான் ெ�ைளிககாயதா 
அயதயொன்று ஈமான் இருககும்யொது ொவஙகளும் எவவித விெரீதத்டதயும் 
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ஏறெடுத்தாது என்ெயத இவரகளது வாதமாகும்.

ஆ. கரராமி�ாககள்: இட்றேம்பிகடக என்ெது வா�ால பமாழிவது மாத்திரயம. 
பெ�லகளுககும் இட்றேம்பிகடகககும் எவவிதத் பதாைரபும் கிடை�ாது எை 
இவரகள் கூறுகின்்றைர.

இ. இஸ்ாமி� ெட்ைககட்யில இருககும் முரஜிஆககள்: உள்ளத்தால 
உணடமப்ெடுத்துவதும், ோவால பமாழிவதும் மாத்தரியம இட்றேம்பிகடக. 
பெ�லகள் இதறகுள் அைஙகிைாது. இடவ இரணடிைதும் ெ்யை பெ�றொடுகளாகும். 
எையவ இட்றேம்பிகடகககும், பெ�லகளுககும் எவவிதத் பதாைரபும் கிடை�ாது 
எை இவரகள் கூறுகின்்றைர. பெ�லகள் அ்றயவ யதடவயிலட் என்று இவரகள் 
கூறுவதிலட் என்ெடதயும் இஙகு புரிநது பகாள்ள யவணடும்.

இவைரகளுக்கலான மறுபபு:

1. பெ�லகளுககும் ஈமான் (இட்ற ேம்பிகடக) எனும் பெ�டர அல்ாஹ் 
ெ�ன்ெடுத்தியுள்ளான். டெத்துல மகதிடஸப் ொரத்து பதாழுதுவிட்டு, கிப்்ா 
மாற்றப்ெடுவதறகு முன்ைர மரணித்தவரகள் ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு 
குறிப்பிடுகி்றான்: “அல்ாஹ் உஙகள் ஈமாடை (பதாழுடகட�) வீணாககமாட்ைான்;” 
(அலகுரஆன் 02:143).

2. ஒருவர பெரும் ொவம் பெய்யும் யவடளயில ெரிபூரண முுஃமிைாக இருகக 
மாட்ைான் எை ேபி  அவரகள் பின்வரும் ேபிபமாழியில கூறியுள்ளாரகள்.

“'விெொரி, விெொரம் புரியும்யொது முழுடம�ாை இட்றேம்பிகடக�ாளைாக 
இருககும் நிட்யில விெொரம் புரிவதிலட். யமலும், ஒருவன் மது அருநதும்யொது 
முழுடம�ாை இட்றேம்பிகடக �ாளைாக இருககும் நிட்யில மது 
அருநதுவதிலட். ஒருவன் திருடுகி்ற பொழுது முழுடம�ாை 
இட்றேம்பிகடக�ாளைாக இருககும் நிட்யில திருடுவதிலட். ஒருவன் மககள் 
ொரத்துக பகாணடிருகக, (பி்றரின் பொருடள அெகரித்துக) பகாள்டள�டிககும்யொது 
முழுடம�ாை இட்றேம்பிகடக�ாளைாக இருககும் நிட்யில 
பகாள்டள�டிப்ெதிலட்'” .1

இதில ொவச்பெ�ட் ெரிபூரண இட்றேம்பிகடக இருககும் நிட்யில ஒருவர 
பெய்�மாட்ைார எை ேபி�வரகள் குறிப்பிட்ைதிலிருநது பெ�லகளும் ஈமானில 
அைஙகும். ேல் பெ�லகடள பெய்யும் யொது ஈமான் அதிகரிககி்றது, தீ� பெ�லகடள 
பெய்வதன் மூ்ம் ஈமான் குட்றவடைகி்றது என்ெடத பதளிவாகயவ 
விளஙகமுடிகி்றது.

யமறகணை வஈதிய்�ாககள், முரஜிஆககள் ஆகி� இரு பிரிவிைரதும் தவ்றாை 
இகபகாள்டகககு அடிப்ெடைக காரணம் அவரகள் ஈமாடைப் ெ் கிடளகளற்ற ஒரு 

1.அறிவிப்ெவர: அபூ ஹுடரரா , நூல: புஹாரி 2475, முஸலிம் 57.



இ்கு ேடையில இஸ்ாமி� பகாள்டக

112

பொருளாகப் ொரத்தயத. ஒன்ய்றா முழுடம�ாக இருககும், அல்து முழுடம�ாக 
அழிநது விடும். முரஜீஆககள் ஒருவன் உள்ளத்தால மாத்திரம், அல்து ோவிைால 
மாத்திரம், அல்து உள்ளம், ோவு இரணடிைாலும் ஈமான் பகாணை உையை அவன் 
ேறபெ�லகள் பெய்�ாவிட்ைாலும் ெரிபூரண முுஃைாகயவ அவடைப் ொரத்தாரகள். 
இநதக யகாணத்தில அவரகள் எலட்மீறிச் பென்று விட்ைாரகள். மறுபு்றம் 
வஈதிய்�ாககள் ஒருவன் ஒரு பெரி� ொவத்டதச் பெய்தவுையை அவடை 
முழுடம�ாக ஈமாடை இைநத காபிராகயவ ொரககி்றாரகள். இநதக யகாணத்தில 
அவரகளும் எலட்மீறிச் பென்றுவிட்ைைர. இரு தரப்பிைரும் முதலில டவககும் 
வாதம் ஒன்றுதான். ஆைால இறுதியில அவரகளுடை� முடிவு ஒன்றுகபகான்று 
முரணாைது.
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தடலடம்ததுவைம்

முஸலிம்கள் அடைவரும் ஒயர ெமூகத்திைராவர. அவரகளின் கட்ைடமப்பும், 
சீரதிருத்தஙகளும், எழுச்சியும், யோககமும் பின்வரும் விை�ஙகளின் அடிப்ெடையிய் 
நிட்றயவற்றப்ெை யவணடும். அடவ வருமாறு:

அ. டபஅ்த (தடலடமடய்த வதர்நகதடு்தது, அவைருக்கு முழு 
கடடுபபலாடடுைனும் நைபபடத உறுதிபபடு்ததிடும் உறுதிகமலாழி).
ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “�ார டெஅத் பெய்�ாமல மரணிககி்றாயரா அவர 
அறி�ாடமககா்த்தில மரணித்தவடரப் யொ்யவ மரணிப்ொர”.1 

ஆ.  நல்ல விையஙகளில் தடலவைரகளுக்கு கடடுபபடுதல்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “ேம்பிகடக பகாணைவரகயள! அல்ாஹ்வுககு 

கீழ்ெடியுஙகள்; இன்னும் (அல்ாஹ்வின்) தூதருககும், உஙகளில (யேரடம�ாக) 
அதிகாரம் வகிப்ெவரகளுககும் கீழ்ெடியுஙகள்; உஙகளில ஏதாவது ஒரு விை�த்தில 
பிணககு ஏறெடுமாைால - பமய்�ாகயவ நீஙகள் அல்ாஹ்டவயும், இறுதி ோடளயும் 
ேம்புெவரகளாக இருப்பின் - அடத அல்ாஹ்விைமும், (அவன்) தூதரிைமும் 
ஒப்ெடைத்துவிடுஙகள் - இதுதான் (உஙகளுககு) மிகவும் சி்றப்ொை, அைகாை 
முடிவாக இருககும்.” (அலகுரஆன் 04:59).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “ (இட்றவனுககு) மாறு பெய்யும்ெடி 
கட்ைடளயிைப்ெைாத வடர, ஒரு முஸலிம் தமககு விருப்ெமாை விை�த்திலும் 
விருப்ெமில்ாத விை�த்திலும் (தட்டமயின் கட்ைடளட�ச்) பெவிய�றெதும் 
(அதறகுக) கீழ்ப்ெடிவதும் கைடம�ாகும். (இட்றவனுககு) மாறு பெய்யும்ெடி 
கட்ைடளயிைப்ெட்ைால (அடதச்) பெவிய�றெயதா (அதறகுக) கட்டுப்ெடுவயதா 
கூைாது.” .2

யமலும் கூறிைாரகள் : “ �ார தட்டமககுக கட்டுப்ெடுவதிலிருநது தைது டகட� 
வி்ககிக பகாள்கி்றாயரா அவர மறுடமயில தைககு ொரொக எவவித 
ஆதாரமுமின்றிய� அல்ாஹ்டவ ெநதிப்ொர.” 3.

1.அறிவிப்ெவர: இப்னு உமர , நூல: முஸலிம் 1851.
2.அறிவிப்ெவர: இப்னு உமர , நூல: புஹாரி 7144, முஸலிம் 1839.
3.யமறகணை ேபிபமாழியின் ஒரு ெகுதி.
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\இ. அவைரகளுக்கு எதிரலாக கி்ளரசசிகள கசயவைவதலா, ஆரபபலாடைஙகள 
புரிவைவதலா ஹரலாமலாகும்.

அவரகள் அநீதியிடைத்தாலும் பதளிவாை ஆதாரஙகள் மூ்ம் நிரூெணமாை 
பதட்ைத் பதளிவாை இட்ற நிராகரிப்டெ அவரகள் பெய்தாய் தவிர 
அவரகளுகபகதிராக கிளரச்சி பெய்வது கூைாது. 

ஜுைாதா இப்னு அபீ உமய்�ா (ரஹிமஹுல்ாஹ்) அவரகள் பின்வருமாறு 
கூறுகி்றாரகள்:

உொதா இப்னு அஸஸாமித்  அவரகள் யோய்வாய்ப்ெட்டிருநதயொது ோஙகள் 
அன்ைாரிைம் (ே்ம் விொரிககச்) பென்ய்றாம். ோஙகள், 'அல்ாஹ் உஙகளுககுக 
குணமளிககட்டும். ேபி  அவரகளிைமிருநது நீஙகள் யகட்ை ஒரு ஹதீடஸ (பெய்திட� 
எஙகளுககு) அறிவியுஙகள்; அதைால அல்ாஹ் உஙகளுககு ேறெ்ன் அளிப்ொன்' 
என்று பொன்யைாம். அதறகு உொதா இப்னு அஸஸாமித்  அவரகள், 'ேபி  அவரகள் 
எஙகடள அடைத்தாரகள். ோஙகள் அவரகளிைம் (பென்று இஸ்ாத்தில 
நிட்த்திருப்ெதாக) உறுதிபமாழி அளித்யதாம்' என்்றாரகள். யமலும், “'ோஙகள் 
உறொகமாயிருககும் யொதும் யொரநதிருககும்யொதும், வெதி�ாயிருககும் யொதும் 
சிரமத்திலிருககும் யொதும், எஙகடள விைப் பி்றருககு முன்னுரிடம வைஙகப்ெடும் 
யொதும் கூை (ஆட்சித் தட்வரின் கட்ைடளட�)ச் பெவிய�றறு (அவருககுக) 
கீழ்ப்ெடிநது ேைப்யொம்; ஆட்சி�திகாரத்திலிருப்ெவரகளுைன் ோஙகள் 
ெணடையிைமாட்யைாம்; எநத விை�ம் ெகிரஙகமாை இட்றமறுப்பு என்ெதறகு 
அல்ாஹ்விைமிருநது எஙகளுககு ஆதாரம் கிடைத்துள்ளயதா அத்தடக� 
விை�த்டத ஆட்சி�ாளரிைம் ோஙகள் கணைாய் தவிர' என்று எஙகளிைம் ேபி  
அவரகள் உறுதிபமாழி வாஙகி�தும் அவரகள் எஙகளிைம் பெற்ற பிரமாணஙகளில 
அைஙகும்.” எைககூறிைாரகள். 1

ஆடசியலா்ளரகளுக்கு எதிரலாக பின்வைரும் நிப்நதடனயின் 
அடிபபடையிலன்றி ஆரபபலாடைஙகட்ளப புரியலலாகலாது. அடவை 
வைருமலாறு:

1. வதநதிகள், பதளிவற்ற பெய்திகள் யொன்்றவறட்ற தவிரத்து, அறிவி�ல 
பூரவமாகவும், கணகூைாகவும் ஆட்சி�ாளரகளிைம் பதளிவாை இட்றநிராகரிப்டெக 
காணுதல.

2. இட்ற நிராகரிப்பிறகாக மாத்திரயம ஆரப்ொட்ைஙகடளயும், கிளரச்சிகடளயும் 
யமறபகாள்ள்ாயம தவிர, அவரகளிைம் காணப்ெடும் தீ� குணஙகள், பகட்ை 
விை�ஙகள் யொன்்றவறறுககாக அல் என்ெடத கவைத்தில பகாள்ள யவணடும்.

1.அறிவிப்ெவர: ஜுைாதா இப்னு அபீ உமய்�ா ரஹிமஹுல்ாஹ், நூல: புஹாரி 7055, 7056. முஸலிம் 
1709, 4771.
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3. இட்றநிராகரிப்பு என்ெது அவரகளிைம் பவளிப்ெடை�ாகயவ பதன்ெை யவணடும். 
மட்றமுகமாக இருககும் விை�ஙகளுககாக கிளரச்சிகள் பெய்வது கூைாது.

4. அவர பெய்யும் பெ�ல இட்றநிராகரிப்புத் தான் என்ெது ெநயதகத்திறகிைமின்றி 
நிரூெணமாைதாக இருகக யவணடும். இரணடிறகும் இைம்ொைாை, ெநயதகமாை, 
கருத்து யவறறுடமயுள்ள ஒரு பிரச்சிடைட� டவத்து அவடரக காபிராககி 
அவருகபகதிராகப் யொரகபகாடி உ�ரத்த முடி�ாது.

5. இஸ்ாத்திைதும், முஸலிம்களிைதும் ெ்த்டத இல்ாமல பெய்திடும் அளவிறகு 
இவ ஆரொட்ைஙகளும், கிளரச்சிகளும் இருககககூைாது. அவவா்றாை யெதம் 
ஏறெடுமாைால அடமதி�ாக இருப்ெயத சி்றநதது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான்:

 “உஙகளுடை� டககடள(ப் யொர பெய்வதினின்றும்) தடுத்துக பகாணடும், 
பதாழுடகட� நிட்நிறுத்தியும், ஸகாத்டத பகாடுத்தும் வருவீரகளாக!” என்று 
எவரகளுககுக கூ்றப்ெட்ையதா அவரகடள (ேபிய�!) நீஙகள் ொரககவிலட்�ா? 
பின்ைர, யொர பெய்� யவணடும் என்று அவரகளுககுக கட்ைடளயிைப்ெட்ையொது, 
அவரகளில ஒரு பிரிவிைர அல்ாஹ்வுககுப் ெ�ப்ெடுெவடதப் யொல அல்து 
அடதவிை அதிகமாகயவ மனிதரகளுககுப் ெ�ப்ெட்டு; “எஙகள் இட்றவயை! எஙகள் 
மீது ஏன் (இப்) யொடர விதி�ாககிைாய்? சிறிது கா்ம் எஙகளுககாக இடதப் 
பிறெடுத்தியிருககக கூைாதா? என்று கூ்ற்ாைாரகள்.” (அலகுரஆன் 04:77).

யமறகணை வெைத்தில ெ்வீைமாக இருககும் நிட்யில யொர பெய்�ாமல 
தடுத்துக பகாள்ளுமாறு ெணிககப்ெட்ை அவரகடள ெ்ம் வநததும் யொரிடுமாறு 
அல்ாஹ் ெணித்துள்ளான்.
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ஸஹலாபலாக்கள

ஸஹாபி என்ெவர ேபி  அவரகளுைன் இருநது, அவடர விசுவாெம் பகாணடு, 
அவ விசுவாெத்தின் அடிப்ெடையில மரணித்தவராவார. ஸஹாொககள் 
அல்ாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்டதப் பெற்றவரகள். ேபிமாரகளுககு அடுத்ததாக 
மனிதரகளின் சி்றநத வரககத்திைர. உ்கில யதான்றி� ெமுதா�ஙகளில மிகவும் 
சி்றநதவரகள். ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், “எைது ெமூகத்தில சி்றநதவரகள் என் 
தட்முட்றயிைர”.1 

இவரகள் அடைவரும் ேம்ெகமாைவரகள், ஏபைனில தைது ேபிககுத் யதாைரகளாக 
இருகக அல்ாஹ்யவ இவரகடளத் யதரநபதடுத்து, ெரிசுத்தப்ெடுத்தி, இவரகடளப் 
பொருநதிக பகாணைதுைன் அவரகளது தவட்ற மன்னித்தும் விட்ைான். அவரகடளத் 
தைது யவதத்தில மிக கணணி�மாை ெணபுகடள டவத்து வரணித்துள்ளான், ேல் 
ெ் வாககுறுதிகடள அவரகளுககு வைஙகியுள்ளான். 

இவரகடளப் ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான், “முஹம்மது(ஸல) 
அல்ாஹ்வின் தூதராகயவ இருககின்்றார; அவருைன் இருப்ெவரகள், காுஃபிரகளிைம் 
கணடிப்ொைவரகள், தஙகளுககிடைய� இரககமிககவரகள். ருகூுஃ 
பெய்ெவரகளாகவும், ஸுஜூது பெய்ெவரகளாகவும்; அல்ாஹ்விைமிருநது (அவன்) 
அருடளயும் (அவனுடை�) திருப்பொருத்தத்டதயும் விரும்பி யவணடுெவரகளாகவும் 
அவரகடள நீர காணபீர; அவரகளுடை� அடை�ாளமாவது: அவரகளுடை� 
முகஙகளில (பேறறியில) ஸுஜூதுடை� அடை�ாளமிருககும்; இதுயவ 
தவராத்திலுள்ள அவரகளின் உதாரணமாகும், இன்ஜீலிலுள்ள அவரகள் 
உதாரணமாவது: ஒரு ெயிடரப் யொன்்றது; அது தன் முடளட�க கிளப்பி(� பின்) 
அடத ெ்ப்ெடுத்துகி்றது; பின்ைர அது ெருத்துக கைமாகி, பி்றகு விவொயிகடள 
மகிழ்வடை�ச் பெய்யும் விதத்தில, அது தன் அடித்தணடின் மீது நிமிரநது 
பெவடவ�ாக நிறகி்றது; இவறட்றக பகாணடு நிராகரிப்ெவரகடள அவன் யகாெ 
மூட்டுகி்றான் - ஆைால அவரகளில எவரகள் ஈமான் பகாணடு ஸாலிஹாை (ேல்) 
அமலகள் பெய்கி்றாரகயளா அவரகளுககு அல்ாஹ் மன்னிப்டெயும், மகத்தாை 
கூலிட�யும் வாககளிககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 48:29).

ஸஹாொககளுககு மத்தியில ெ் தரத்திைர காணப்ெடுகின்்றைர. அவரகள் 
வருமாறு:

1.அறிவிப்ெவர: இப்னு மஸஊத் , நூல: புஹாரி 2652, முஸலிம் 2532.
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அவைரகளுக்கு ம்ததியில் கலாணபபடும் கபலாதுவைலான தரலாதரஙகள:

1. முஹலாஜிரீன்கள அன்ஸலாரிகட்ள விைவும் சிைபபுக்குரியவைரகள.
இவரகள் ஹிஜரத், உதவி (நுஸரத்) இரணடிலும் ெஙபகடுத்ததுைன் அல்ாஹ்வும் 

தைது யவதத்தில இவரகடளய� முறெடுத்தியுள்ளான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: 

“எவரகள் தம் வீடுகடளயும், தம் பொத்துகடளயும் விட்டு, அல்ாஹ்வின் 
அருடளயும், அவன் திருப் பொருத்தத்டதயும் யதடி�வரகளாக 
பவளிய�ற்றப்ெட்ைையரா அநத ஏடை முஹாஜிரகளுககும் (ஹிஜரத் 
பெய்தவரகளுககும் அப்பொருளில ெஙகுணடு); யமலும் அல்ாஹ்வுககும் அவன் 
தூதருககும் உதவி பெய்து பகாணடிருககின்்றைர அவரகள் தாம் உணடம�ாளரகள். 
இன்னும் சி்ருககும் (இதில ெஙகுணடு; அவரகள் மதீைாவுககு முஹாஜிரகள் வர) 
முன்ையர ஈமானுைன் வீட்டை அடமத்துக பகாணைவரகள்; அவரகள் ோடு து்றநது 
தஙகளிைம் குடிய�றி வநதவரகடள யேசிககின்்றைர; அன்றியும் அ(வவாறு 
குடிய�றி)வரகளுககுக பகாடுககப் ெட்ைதிலிருநது தஙகள் பேஞெஙகளில 
யதடவப்ெை மாட்ைாரகள்; யமலும், தஙகளுககுத் யதடவயிருநத யொதிலும், 
தஙகடளவிை அவரகடளய� (உதவி பெறுவதறகுத் தககவரகளாகத்) யதரநபதடுத்துக 
பகாள்வாரகள் - இவவாறு எவரகள் உள்ளத்தின் உய்ாபித்தைத்திலிருநது 
காககப்ெட்ைாரகயளா, அத்தடக�வரகள் தான் பவறறி பெற்றவரகள் ஆவாரகள்.” 
(அலகுரஆன் 59:08-09).

யமலும், “இன்னும் முஹாஜிரகளிலும், அன்ஸாரகளிலும், முத்ாவதாக (ஈமான் 
பகாள்வதில) முநதிகபகாணைவரகளும், அவரகடள(எல்ா) ேறகருமஙகளிலும் 
பின் பதாைரநதவரகளும் இருககின்்றாரகயள அவரகள் மீது அல்ாஹ் திருப்தி 
அடைகி்றான்; அவரகளும் அவனிைம் திருப்தி�டைகின்்றாரகள்; அன்றியும் 
அவரகளுககாக, சுவைெதிகடளச் சித்தப்ெடுத்தியிருககின்்றான், அவறறின் கீயை 
ஆறுகள் ஓடிகபகாணடிருககும், அவரகள் அஙயக என்ப்றன்றும் தஙகியிருப்ொரகள் - 
இதுயவ மகத்தாை பவறறி�ாகும்.” (அலகுரஆன் 09:100).

யமலும், “நிச்ெ�மாக அல்ாஹ் ேபிட�யும் கஷை கா்த்தில அவடரப் 
பின்ெறறி� முஹாஜிரகடளயும், அன்ஸாரிகடளயும் மன்னித்தான் அவரகளில ஒரு 
பிரிவிைருடை� பேஞெஙகள் தடுமா்றத் துவஙகி� பின்ைர, அவரகடள மன்னித்(து 
அருள் புரிந)தான் - நிச்ெ�மாக அவன் அவரகள் மீது மிகக கருடணயும், கிருடெயும் 
உடை�வைாக இருககின்்றான்.” (அலகுரஆன் 09:117).

2. மக்கலா கவைற்றிக்கு முன்னர தரமஙகள கசயது, வபலாரிடைவைரகள 
அதற்குப பின் தரமஙகள கசயது, வபலாரிடைவைரகட்ள விைவும் 
சிைபபுக்குரியவைரகள.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: “அன்றியும் அல்ாஹ்வின் ொடதயில நீஙகள் பெ்வு 
பெய்�ாதிருகக உஙகளுககு என்ை யேரநதது? வாைஙகள், பூமியிலுள்ளவறறின் 
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அைநதர ொத்தி�டத அல்ாஹ்வுடை�யத! (மககா) பவறறிககு முன்ைர பெ்வு 
பெய்து, யொரிட்ைவரகளுககு உஙகளில நின்றும் (எவரும்) ெமமாக மாட்ைார; 
(மககாவின் பவறறிககுப்) பின்; பெ்வு பெய்து யொரிட்ைவரகடளவிை, அவரகள் 
ெதவி�ால மிகவும் மகத்தாைவரகள்; எனினும் அல்ாஹ் எலய்ாருககுயம 
அைகாைடதய� வாககளித்திருககின்்றான். அன்றியும் அல்ாஹ் நீஙகள் 
பெய்ெவறட்ற ேன்கு பதரிநதவன்.  ” (அலகுரஆன் 57:10).

3. ப்தருப வபலாரில் கல்நதுககலாணைவைரகள.
ேபி  அவரகள் ஹாத்திப் இப்னு அபீ ெலதஆ என்ெவர விை�த்தில உமர , 

'இட்றத்தூதர அவரகயள! இநத ே�வஞெகனின் கழுத்டத பவட்டி விை என்டை 
அனுமதியுஙகள்' என்று கூறி� யொது பின்வருமாறு கூறிைாரகள் : 'இவர ெத்ருப் 
யொரில க்நது பகாணடிருககி்றார. யமலும், உமகபகன்ை பதரியும்? ஒருயவடள 
அல்ாஹ் ெத்ருப் யொரில ெஙபகடுத்தவரகடளப் ொரத்து, 'நீஙகள் விரும்பி�டதச் 
பெய்து பகாள்ளுஙகள். உஙகடள ோன் மன்னித்து விட்யைன்' என்று கூறி 
விட்டிருகக்ாம்' என்்றாரகள்.” 1

4. ரிழ்வைலான் (ஹுடதபியலா) உைன்படிக்டகயில் கல்நதுககலாணைவைரகள.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “முுஃமின்கள் அநத மரத்தடியில உம்மிைம் வாககுறுதி 

பெய்த யொது பமய்�ாகயவ அல்ாஹ் அவரகடளப் பொருநதி (ஏறறுக) பகாணைான்; 
அவரகளுடை� இத�ஙகளில இருப்ெடத அவன் அறிநது, அவரகள் மீது (ொநதிட�யும்) 
அடமதிட�(யும்) இ்றககி�ருளி, அவரகளுககு அணடமயில பவறறிட�யும் 
அளித்தான்.” (அலகுரஆன் 48:18).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள் : “அநத மரத்திறகு கீழ் உைன்ெடிகடக பெய்துபகாணை 
எவரும் அல்ாஹ் ோடிைால ேரகில நுடை� மாட்ைாரகள்” 2

ஸஹலாபலாக்களுக்கு ம்ததியில் கலாணபபடும் தனிபபடை சிைபபுக்கள:

1. நலான்கு வநரவைழிகபற்ை கலீபலாக்கள.
ேபி  அவரகளுககுப் பின் இச் ெமூகத்தில மிகவும் சி்றப்புககுரி�வர அபூெககர  அவரகளாவர. 

அதறகு அடுத்து உமர , இதில அஹ்லுஸஸுன்ைா வலஜமாஅத்திைர அடைவரும் ஒன்றுெட்டுள்ளைர. 
அலீ  அவரகள் கூொவில டவத்து ஒரு மின்ெரில "இநத ெமூகத்தில ேபி�வரகளுககு அடுத்து சி்றநதவர 
அபூெகர , பின்பு உமர " . இதடை அலீ  அவரகள் பதளிவாை அறிவின்றி உறுதி�ாகக 
கூ்றமாட்ைாரகள். 

அவரகள் இருவருககும் அடுத்து உஸமான்  ஆவாரகள். அப்துல்ாஹ் இப்னு உமர  அவரகள் 
அறிவிககி்றாரகள், “ோஙகள் ேபி(ஸல) அவரகளின் கா்த்தில மககளிடைய� சி்றநதவரகள் இன்ைார, 
இன்ைார என்று மதிப்பிட்டு வநயதாம். (முதலில) அபூ ெகர  அவரகடளச் சி்றநதவராக மதிப்பிட்யைாம். 

1.அறிவிப்ெவர: அலி , நூல: புஹாரி 3007, முஸலிம் 2494.
2.அறிவிப்ெவர: உம்மு முெஷஷிர , நூல: முஸலிம் 2496.
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பி்றகு உமர இப்னு கத்தாப்  அவரகடளயும் பி்றகு உஸமான் இப்னு அுஃப்ொன்  அவரகடளயும் 
சி்றநதவரகளாக மதிப்பிட்டு வநயதாம்.” . மறப்றாரு அறிவிப்பில "இ(வவாறு ோம் தரம் பிரிப்ெதாை)து 
ேபி�வரகடளயும் எட்டும், அவரகள் அதடைத் தடுகக மாட்ைாரகள்" என்று இைம்பெறறுள்ளது . இமாம் 
ஸுப்�ான் அஸபஸௌரீ (ரஹ்) கூறிைாரகள் : "அபூ ெகர  , உமர  ஆகி� இருவடரககாை அலீ  
அவரகடள �ார முறெடுத்துகின்்றாயரா அவர முஹாஜிரீன்கடளயும், அன்ஸாரிகடளயும் குட்றத்து 
மதிப்பிட்டுவிட்ைார, ஏபைனில அவரகள் தான் அபூ ெகர  அவரகடள ஆட்சியில முறெடுத்திைாரகள்" .1 

அதறகு அடுத்ததாக அலி  அவரகள் சி்றப்புககுரி�வராக காணப்ெடுகி்றார. சி்றப்பில 
எவவாறு இவரகள் பதாைராக இருககி்றாரகயளா, ஆட்சியிலும் அவவாய்ற பதாைராக 
இருககி்றாரகள்.

2. சுவைரக்க்தடதக் ககலாணடு நன்மலாரலாயம் கூைபபடைவைரகள.
இதில அைஙகுெவரகள் வருமாறு: ோன்கு கலீொககள், அப்துர ரஹ்மான் இப்னு 

அவப், ஸுஃத் இப்னு அபீ வககாஸ, தலஹா இப்னு உடெதில்ாஹ், ஸுடெர இப்னுல 
அவாம், அபூ உடெதா ஆமிர இப்னு ஜரராஹ், ஸஈத் இப்னு டஸத்2 - ரழி�ல்ாஹு 
அன்ஹும்-, இவரகள் 10 யெரும் ஒயர ேபிபமாழியில கூ்றப்ெட்ைவரகள். அத்துைன் 
பி்ால3 , ஸாபித் இப்னு டகஸ 4, அப்துல்ாஹ் இப்னு ஸ்ாம்5  -ரழி�ல்ாஹு 
அன்ஹும்- யொன்ய்றாரும் பி்ற ேபிபமாழிகளில சுவைவாதிகள் என்று ேறபெய்தி 
கூ்றப்ெட்ைவரகள். 

3. நபி  அவைரகளின் குடும்ப்ததினர.
இதில மாபெரும் ஐநது குடும்ெத்திைர உள்வாஙகப்ெடுவர. அவரகள் 

அலியின் குடும்ெத்திைர, ஜுஃெரின் குடும்ெத்திைர, அகீலின் குடும்ெத்திைர, 
அப்ொஸின் குடும்ெத்திைர, ஹாரிஸ இப்னு அப்துல முத்தலிபின் பிள்டளகள். 
இவரகள் ஸகாத் பெறுவது தடைபெய்�ப்ெட்டுள்ளது.

இவரகளின் சி்றப்பு ெறறி ேபி  அவரகள் பின்வருமாறு கூறிைாரகள் : 
“இஸமாயில  அவரகளின் ெநததியிலிருநது கிைாைா யகாத்திரத்டத 
அல்ாஹ் யதரநபதடுத்தான். கிைாைாவிலிருநது குடரஷிகடளயும், 
குடரஷிகளிலிருநது ெனூ ஹாஷிடமயும் யதரநபதடுத்தான். ெனூ 
ஹாஷிமிலிருநது என்டைத் யதரநபதடுத்தான்.”6 . “என்னுடை� குடும்ெ 

1.நூல: இப்னு மஈனின் தாரீக 885, அபூெகர அலகல்ாலின் அஸஸுன்ைா 528,
2.அறிவிப்ெவர: அப்துரரஹ்மான் பின் அவப் , நூல: அஹ்மத் 1675, திரமிதி 3747, ேஸாஈயின் ஸுைன் அலகுப்ரா 8138, 
இயத பெய்தி ஸஈத் இப்னு டஸத்  அவரகள் வாயி்ாகவும் அறிவிககப்ெட்டுள்ளது, நூல : அஹ்மத் 1631, அபூதாவூத் 
4649, திரமிதீ 3748, ேஸாஈயின் ஸுைன் அலகுப்ரா 8162, இப்னு மாஜாுஃ 133, அதில ஒன்ெது யெரின் பெ�ரகயள 
கூ்றப்ெட்டுள்ளை.
3. அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: புஹாரி 1149, முஸலிம் 2458. 
4.அறிவிப்ெவர: அைஸ , நூல: புஹாரி 3613, முஸலிம் 119.
5.அறிவிப்ெவர: ஸுஃத் இப்னு அபீ வககாஸ , நூல: புஹாரி 3812, முஸலிம் 2483.
6.அறிவிப்ெவர: வாஸி்ா இப்னுல அஸகுஃ , நூல: மு:ஸலிம் 2276.
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விை�த்தில உஙகளுககு அல்ாஹ்டவ நிடைவூட்டுகின்ய்றன்.”1 . 
“அல்ாஹ்வின் மீது ெத்தி�மாக, நீஙகள் அல்ாஹ்வுககாகவும், எைது 
குடும்ெத்திைருககாகவும் உஙகடள விரும்ொதவடர உஙகளின் உள்ளத்தில 
ஈமான் நுடைநதிைாது.2” 

இடவ தவிர ேபி�வரகளின் மடைவி�வரும் இப்ெட்டி�லில அைஙகுவர. அவரகடள 
அல்ாஹ் தைது ேபிககாகத் பதரிவு பெய்து, ஈரு்கிலும் அவருடை� மடைவி�ரகளாக 
ஆககி�து மட்டுமின்றி, முுஃமின்களின் அன்டை�ர எைப் ெட்ைமும் சூட்டியுள்ளான். 

 அவரகளின் பெ�ரகள் வருமாறு: ஹதீஜா பின் ஹுடவலித், ஆஇைா பின்த் 
அபூெககர, ஸவதா பின்த் ஸம்ஆ, ஹப்ஸா பின்த் உமர, உம்மு ஸ்மா, உம்மு ஹபீொ 
பின்த்  அபீ ஸுப்�ான், ஸபிய்�ா பின்த் ஹுட�, டஸைப் பின்த் ஜஹ்ஸ, ஜுடவரிய்�ா, 
டமமூைா, டஸைப் பின் ஹுடஸமா -ரழி�ல்ாஹு அன்ஹுன்ை-. இவரகள் ெறறி 
அல்ாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகி்றான்: “(ேபியின் மடைவிகயள!) நீஙகள் உஙகள் 
வீடுகளிய்ய� தஙகியிருஙகள்; முன்ைர அஞஞாை கா்த்தில (பெணகள்) திரிநது 
பகாணடிருநதடதப் யொல நீஙகள் திரி�ாதீரகள்; பதாழுடகட� முட்றப்ெடி 
உறுதியுைன் கடைப்பிடித்து பதாழுஙகள்; ஸகாத்தும் பகாடுத்து வாருஙகள். 
அல்ாஹ்வுககும், அவனுடை� தூதருககும் கீழ்ெடியுஙகள்; (ேபியின்) 
வீட்டையுடை�வரகயள! உஙகடள விட்டும் அசுத்தஙகடள நீககி, உஙகடள முறறிலும் 
ெரிசுத்தமாககிவிையவ அல்ாஹ் ோடுகி்றான்.” (அலகுரஆன் 33:33).

இவவாறு ெ் ெடித்தரஙகடளயுடை� ஸஹாொககள் விை�த்தில ோம் கடைபிடிகக 
யவணடி� அம்ெஙகள் வருமாறு:

1. அவரகடள விரும்பி, பொருநதிகபகாணடு, அவரகளுககாக ொவமன்னிப்பு யகாரி, 
அவரகடளப் புகழ்நதிை யவணடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “முுஃமிைாை ஆணகளும் 
முுஃமிைாை பெணகளும் ஒருவருகபகாருவர உற்ற துடணவரகளாக இருககின்்றைர” 
(அலகுரஆன் 09:71). யமலும், “அவரகளுககுப்பின் குடிய�றி�வரகளுககும் (இதில 
ெஙகுணடு). அவரகள் “எஙகள் இட்றவயை! எஙகளுககும், ஈமான் பகாள்வதில 
எஙகளுககு முநதி�வரகளாை எஙகள் ெயகாதரரகளுககும் மன்னிப்பு அருள்வா�ாக; 
அன்றியும் ஈமான் பகாணைவரகடளப் ெறறி எஙகளுடை� இத�ஙகளில ெடகட� 
ஆககாதிருப்ொ�ாக! எஙகள் இட்றவயை! நிச்ெ�மாக நீ மிகக இரககமுடை�வன்; 
கிருடெ மிககவன்” என்றும் (பிராரத்தித்துக) கூறுவர.” (அலகுரஆன் 59:10).

நபி  அவைரகள கூறினலாரகள, “இட்றேம்பிகடகயின் அடை�ாளம் அன்ஸாரிகடள 
விரும்புவதாகும். ே�வஞெகத்தின் அடை�ாளம் அன்ஸாரிகளுைன் யகாெம் 
பகாள்வதாகும்” .3

1.அறிவிப்ெவர: டஸத் இப்னு அரகம் , நூல: மு:ஸலிம் 2804.
2.அறிவிப்ெவர: அப்ொஸ இப்னு அப்துல முத்தலிப் , நூல: அஹ்மத் 1777.
3 அறிவிப்ெவர: அைஸ , நூல: புஹாரி 17. 
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அலீ  அவைரகள கூறினலாரகள : “வித்துககடளப் பிளநது மரஙகடள உருவாககி�வனும், 
மனிதரகடளப் ெடைத்தவனுமாகி அல்ாஹ்வின் மீது ெத்தி�மாக ேபி  அவரகள் 
என்னிைம் பொன்ை வாககுறுதி என்ைபவனில “முுஃமிடைத் தவிர �ாரும் என்டை யேசிகக 
மாட்ைாரகள், முைாபிகடகத் தவரி �ாரும் என்டை பவறுகக மாட்ைான்” என்ெதாகும்.” 1.

2. அவரகள் ெறறி தீ� எணணஙகள் வளரப்ெடத விட்டு உள்ளத்டதயும், ஏசுதல, திட்டுதல 
யொன்்றவறட்ற விட்டு ோடவயும் ொதுகாத்திையவணடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “ஈமான் 
பகாணைவரகடளப் ெறறி எஙகளுடை� இத�ஙகளில ெடகட� ஆககாதிருப்ொ�ாக! 
எஙகள் இட்றவயை! நிச்ெ�மாக நீ மிகக இரககமுடை�வன்; கிருடெ மிககவன்” என்றும் 
(பிராரத்தித்துக) கூறுவர.” (அலகுரஆன் 59:10).

நபி  அவைரகள கூறினலாரகள, “என் யதாைரகடளத் திட்ைாதீரகள். ஏபைனில, 
உஙகளில ஒருவர உஹுது மட்�ளவு தஙகத்டதத் பெ்வு பெய்தாலும் (என் 
யதாைரகளாை) அவரகள் (இட்ற வழியில) பெ்வு பெய்த இரணடு டகக குவி�ல 
அல்து அதில ொதி�ளடவக கூை (அவரின்) அநத தரமம் எட்ை முடி�ாது.2” 

3. அவரகளுககு மத்தியில காணப்ெட்ை கருத்துயவறுொடுகள், ெணடைகள், பிளவுகள் 
என்ெவறறுககாக அவரகள் மீது தீ� எணணஙகடள வளரககாது, ேபி�வரகளின் 
ொெடரயில வளரநத அவரகள் தமது இஜதிஹாதின் அடிப்ெடையில அவறட்ற 
யமறபகாணடிருப்ொரகள் எை ஆறுதல அடைநதிை யவணடும். இஜதிஹாத் என்று 
வரும்யொது ஒன்ய்றா அவரகள் அதில ெரி�ாை முடிடவ எட்டியிருப்ொரகள், அதறகாக 
அவரகளுககு இரு கூலிகள் வைஙகப்ெடும், அல்து தவறிடைத்திருப் ொரகள். 
அப்யொது மு�றசிககாக ஒரு கூலி வைஙகப்ெடும். அவரகள் இச்ெமூகத்தின் 
முன்யைாரகள், ெ் சி்றப்புககளுககுரி�வரகள், பெரும்பெரும் ேறகாரி�ஙகள் 
பெய்தவரகள், இடவ�டைத்தும் அவரகளுடை� தவறுகள் மன்னிககப்ெைக 
காரணமாக அடமயும் என்ெது உறுதி�ாைது.

4. ஸஹாொககடள தூறறிகபகாணடிருககும் ராபிைாககள், ஷீஆககள், ேபி�வரகளின் 
குடும்ெத்தவரகள் விை�த்தில எலட் மீறி பெ�றெடும் வழிபகட்ை பிரிவிைரகள் 
யொன்ய்றாரிைமிருநது வி்கி ேைநதிை யவணடும்.

1.நூல: முஸலிம் 78.
2.அறிவிப்ெவர: அபூ ஸஈத் , நூல: புஹாரி 3673, முஸலிம் 2540.
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அவ்லியலாக்கள
(இடை வநசரகள)

முுஃமின்கள் அடைவருயம இட்றயேெரகளாவர. அல்ாஹ் கூறுகின்்றான் : "ேம்பிகடக 
பகாணயைாருககு அல்ாஹ்யவ உதவுெவன்". (அலகுரஆன் 02:257). அல்ாஹ்விைத்தில 
மிகவும் சி்றப்புககுரி�வரகளும், உ�ரநத அநதஸத்தில இருப்ெவரகளும் அவடை ெரி�ாை 
முட்றயில அஞசி ேைப்ெவரகள் தான். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “உஙகளில எவர மிகவும் 
ெ�ெகதியுடை�வராக இருககின்்றாயரா, அவரதாம் அல்ாஹ்விைத்தில, நிச்ெ�மாக மிகக 
கணணி�மாைவர.” (அலகுரஆன் 49:13). �ார அல்ாஹ்டவ அஞசி வாழ்கி்றாயரா, அவயர 
அல்ாஹ்வின் யேெராக மாறிவிடுவார. அடி�ாரகள் அல்ாஹ்டவ யேசிப்ெது அவனுககு 
கட்டுப்ெட்டு, அவடை விரும்புவதன் மூ்யம, அல்ாஹ் அடி�ாரகடள யேசிப்ெது 
அவரகடள விரும்பி, அவரகளுககு உெகாரம் புரிவதன் மூ்யம அடமகின்்றது.

1. இடை வநசர.

இட்ற யேெர என்ெவர அல்ாஹ்டவப் ெ�நது ேைககும் ஓர முுஃமிைாவார. அல்ாஹ் 
கூறுகி்றான் : “(முுஃமின்கயள!) அறிநது பகாள்ளுஙகள்; நிச்ெ�மாக அல்ாஹ்வின் யேெரகளுககு 
எவவித அச்ெமும் இலட்; அவரகள் துககப்ெைவும் மாட்ைாரகள். அவரகள் ஈமான் பகாணடு 
(அல்ாஹ்விைம்) ெ�ெகதியுைன் ேைநது பகாள்வாரகள்.” (அலகுரஆன் 10:62-63).

இட்ற யேெத்தில இவரகளின் ெடித்தரஙகள் இட்ற�ச்ெத்தில ஏறெடும் ெடித்தரஙகடள 
டவத்துத்தான் தீரமானிககப்ெடும். மா்றாக வம்ொவளி�ாகயவா, தான் இட்றயேென் என்று 
வாதாடுவதாய்ா இட்றயேெம் ஏறெைாது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “உஙகளில எவர மிகவும் 
ெ�ெகதியுடை�வராக இருககின்்றாயரா, அவரதாம் அல்ாஹ்விைத்தில, நிச்ெ�மாக மிகக 
கணணி�மாைவர.” (அலகுரஆன் 49:13).

2. கரலாம்ததுக்கள.

கராமத் என்ெது அல்ாஹ் தன் யேெரகளில ஒருவருககு வைடமககு மா்றாை ஓர காரி�த்டத 
நிகழ்த்திககாட்டுவடதக குறிககும். இது அவடர பகௌரவப்ெடுத்தவும், தான் பின்ெறறும் 
ேபிட� உணடமப்ெடுத்தும் முகமாகவும் அவருககு வைஙகப்ெடுகி்றது. கராமத் என்ெது 
இருயவறு முட்றகளில நிகழ்கி்றது.

அ. விஞஞலானம், கணடுபிடிபபுகள, ஆழ்்நத அறிவு ஞலானம் 
வபலான்ைடவை இடைவநசரிைம் கலாணபபைல்.

ஆ. பலம், மவனலாத்ததுவைம் வபலான்ைடவை கலாணபபைல்.

கராமத் என்ெது முன் பென்்ற ெமூகத்தில யதான்றி மட்றநத இட்றயேெரகளுககும் 



இச்ெமூகத்தின் ஆரம்ெகா் ஸஹாொககள், தாபிஈன்களுககும் நிகழ்நதுள்ளது. இது மறுடம 
ோள் வரும் வடரயில �ாபரல்ாம் இட்றயேெரகளாக அல்ாஹ்வால அடை�ாளம் 
காணப்ெடுகி்றாரகயளா அவரகளுககும் நிகை வாய்ப்புள்ளது.
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ஆதலாரஙகள கபைபபடும்
இைஙகளும், விதஙகளும்

1. மூலலாதலாரஙகள.
இதில அலகுரஆன், ெரி�ாை ஹதீஸகள், இஜமா யொன்்றடவ உள்ளைஙகும். 

இவறறிலிருநயத இஸ்ாமி� தூ� பகாள்டக அகீதா, இஸ்ாமி� ெட்ைககட் 
பிகஹ், இஸ்ாமி� ேறெணபுகள் ஸுலூக முதலி�ை பெ்றப்ெடுகின்்றை. 
இவறறில மனிதகடகயூைலகயளா, ெகுத்தறிவு வாதயமா, தனிமனித 
வழிொட்டிறகடமவாை உட்பூெலகயளா நுடைககப்ெைமாட்ைாது.

2. அல்குரஆன், ஸுன்னலாடவை வி்ளஙகிக்ககலாளளும் விதம்.

இதடை எமககு முன் பென்்ற ஸஹாொககள், தாபியீன்கள், தெஉத் 
தாபியீன்கள் விளஙகி, பெ�றெட்ை முட்றயில ோமும் விளஙகி பெ�றெை 
யவணடும். அடதத் தவிரத்து தத்துவவாதிகள், ஸூபி�ாககள், ஏடை� 
வழிபகட்ை பகாள்டகவாதிகள் யொல விளஙகி, பெ�றெை முடைநதிைக 
கூைாது. அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “எவபைாருவன் யேரவழி இன்ைது என்று 
தைககுத் பதளிவாை பின்ைரும், (அல்ாஹ்வின்) இத்தூதடர விட்டுப் பிரிநது, 
முுஃமின்கள் பெல்ாத வழியில பெலகின்்றாயைா, அவடை அவன் பெலலும் 
(தவ்றாை) வழியிய்ய� பெல்விட்டு ேரகத்திலும் அவடை நுடை�ச் 
பெய்யவாம்; அதுயவா, பென்்றடையும் இைஙகளில மிகக பகட்ைதாகும்.” 
(அலகுரஆன் 04:115).

3. சீரலான பகு்ததறிவு.
அலகுரஆன், ஸுன்ைாடவ விளஙகுவதில ெநயதகஙகள், மயைா 

இச்டெகளற்ற, இட்ற வஹிககு முரணெைாத வடகயில ெகுத்தறிடவ 
ெ�ன்ெடுத்திை முடியும். இட்ற வஹிககும் ஓர ஆய்வாளரின் ெகுத்தறிவிறகும் 
இடையில முரணொடுகள் இருப்ெதாகத் யதான்றிைால குறித்த அவரது 
சிநதடைத் தி்றனில தான் ஏயதா யகா்ாறு ஏறெட்டிருககும். அநயேரத்தில 
ெகுத்தறிடவ விை இட்ற வஹிட� முறெடுத்திை யவணடும்.

4. பி்தஅ்ததுகள.
மாரககத்தில புதிதாக உருவாககப்ெடுெவறறுககு பித்அத் எனும் பொல 

ெ�ன்ெடுத்தப்ெடுகி்றது. ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், “ேம்முடை� இநத 
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(மாரகக) விவகாரத்தில அதில இல்ாதடதப் புதிதாக எவன் 
உணைாககுகி்றாயைா அவனுடை� அநதப் புதுடம நிராகரிககப்ெட்ைதாகும்”1 

இஸலலா்ததில் புதிதலாக நுடழ்நதடவைகளில் (பி்தஅ்தகளில்) பல 
வைடககள கலாணபபடுகின்ைன. அடவை வைருமலாறு:

1. பகாள்டக ொரநதடவ: ஷீஆ, ஹவாரிஜகள், கத்ரிய்�ாககள், முரஜிஆககள் 
யொன்ய்றார.

2. பெ�ல ொரநதடவ: புயராகிதம், தரீககா யொன்்றடவ.

3. அடிப்ெடை ொரநதடவ: பி்றநத ோள் பகாணைாட்ைஙகள், புதிதாக உருவாககப்ெட்ை 
துஆககள் யொன்்றடவ.

4. யெரககப்ெடுெடவ: காரணஙகள், அளவுகள், பெய்யும் முட்றகள், கா்ம், இைம், 
வடககள் யொன்்றவறட்றக கவனித்து அடிப்ெடையில இருககும் வணகக 
வழிொட்யைாடு யம்திகமாை யெரகடககடள இடணத்தல.

5. கடிைமாைடவ: இடணடவத்தல.

6. இ்குவாைடவ: கூட்ைாக யெரநது திகர பெய்தல.

7. இட்ற நிராகரிப்டெச் ொரநதடவ: அல்ாஹ்வின் ெணபுகடள மறுத்தல.

8. ொவத்டதச் ொரநதடவ: தடுககப்ெட்ைவறட்ற பெவிமடுத்தல.

1 அறிவிபபவைர: ஆஇஷலா , நூல்: புஹலாரி 2697, முஸலிம் 1718.



127

அகீதலாடவைப
பூரணபபடு்ததுபடவை

1. நன்டமடய ஏவி, தீடமடய்த தடு்ததல்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “யமலும், (மககடள) ேன்டமயின் ெககம் 

அடைப்ெவரகளாகவும், ேல்டதக பகாணடு (மககடள) ஏவுெவரகளாகவும் 
தீ�திலிருநது (மககடள) வி்ககுெவரகளாகவும் உஙகளிலிருநது ஒரு கூட்ைத்தார 
இருககட்டும் - இன்னும் அவரகயள பவறறி பெறய்றாராவர.” (அலகுரஆன் 03:104).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், “உஙகளில ஒருவர ஓர தீடமட�க கணைால அடத 
தைது டக�ால தடுககட்டும். அதறகு முடி�ாத யொது ோவால தடுககட்டும். அதறகும் 
முடி�ாத யொது உள்ளத்தால பவறுத்துகபகாள்ளட்டும். இதுயவ ஈமானின் மிகவும் 
கீழ் நிட்�ாகும்1” 

2. ஒற்றுடமடயக் கடைபிடி்ததலும், பி்ளவுகட்ள்த தவிர்ததலும்.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “இன்னும், நீஙகள் எலய்ாரும் அல்ாஹ்வின் கயிறட்ற 

வலுவாக ெறறிப் பிடித்துக பகாள்ளுஙகள்; நீஙகள் பிரிநதும் விைாதீரகள்; அல்ாஹ் 
உஙகளுககுக பகாடுத்த நிுஃமத்கடள (அருள் பகாடைகடள) நிடைத்துப் ொருஙகள்; 
நீஙகள் ெடகவரகளாய் இருநதீரகள் - உஙகள் இத�ஙகடள அன்பிைால பிடணத்து; 
அவைது அருளால நீஙகள் ெயகாதரரகளாய் ஆகிவிட்டீரகள்; இன்னும், நீஙகள் (ேரக) 
பேருப்புக குழியின் கடர மீதிருநதீரகள்; அதனின்றும் அவன் உஙகடளக 
காப்ொறறிைான் - நீஙகள் யேர வழி பெறும் பொருட்டு அல்ாஹ் இவவாறு தன் 
ஆ�த்கடள - வெைஙகடள உஙகளுககு பதளிவாககுகி்றான்.”

“யமலும், (மககடள) ேன்டமயின் ெககம் அடைப்ெவரகளாகவும், ேல்டதக 
பகாணடு (மககடள) ஏவுெவரகளாகவும் தீ�திலிருநது (மககடள) 
வி்ககுெவரகளாகவும் உஙகளிலிருநது ஒரு கூட்ைத்தார இருககட்டும் - இன்னும் 
அவரகயள பவறறி பெறய்றாராவர. (இட்றவனின்) பதளிவாை ஆதாரஙகள் 
தஙகளிைம் வநத பின்ைரும், �ார தஙகளுககுள் பிரிடவயுணடுெணணிக பகாணடு, 
மாறுொைாகி விட்ைாரகயளா, அவரகள் யொன்று நீஙகளும் ஆகிவிைாதீரகள்; 
அத்தடகய�ாருககுக கடுடம�ாை யவதடை உணடு.” (அலகுரஆன் 03:103-105).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள், “ஒருவருகபகாருவர கருடணபுரிவதிலும், அன்பு 
பெலுத்துவதிலும், இரககம் காட்டுவதிலும் (உணடம�ாை) இட்றேம்பிகடக�ாளரகடள 

1 அறிவிப்ெவர: அபூ ஸஈத் அலஹுத்ரி,, நூல: முஸலிம் 49. 
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ஓர உைட்ப் யொன்று நீ காணொய். (உைலின்) ஓர உறுப்பு சுகவீைமடைநதால 
அதனுைன் மற்ற உறுப்புகளும் (யெரநது பகாணடு) உ்றஙகாமல விழித்துக 
பகாணடிருககின்்றை. அத்துைன் (உைல முழுதும்) காய்ச்ெலும் கணடுவிடுகி்றது1” .

3. நற்பணபுகள.
அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “எனினும் (ேபிய�) மன்னிப்டெக டகக பகாள்வீராக! 

ேன்டமட�க கடைபிடிககுமாறு (மககடள) ஏவுவீராக யமலும் அறிவீைரகடளப் 
பு்றககணித்து விடும்.” (அலகுரஆன் 07:199).

ேபி   அவரகள் கூறிைாரகள், “�ார இம்டமயில ஓர இட்றேம்பிகடக�ாளரின் 
துன்ெஙகளில ஒன்ட்ற அகறறுகி்றாயரா அவருடை� மறுடமத் துன்ெஙகளில ஒன்ட்ற 
அல்ாஹ் அகறறுகி்றான். �ார சிரமப்ெடுயவாருககு உதவி பெய்கி்றாயரா அவருககு 
அல்ாஹ் இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் உதவி பெய்கி்றான். �ார ஒரு முஸலிமின் 
குட்றகடள மட்றககி்றாயரா அவருடை� குட்றகடள அல்ாஹ் இம்டமயிலும் 
மறுடமயிலும் மட்றககி்றான். அடி�ான் தன் ெயகாதரன் ஒருவனுககு உதவி 
பெய்துபகாணடிருககும்வடர அநத அடி�ானுககு அல்ாஹ் உதவி 
பெய்துபகாணடிருககி்றான்.

�ார கலவிட�த் யதடி ஒரு ொடதயில ேைககி்றாயரா அவருககு அதன் மூ்ம் 
பொரககத்திறகுச் பெலலும் ொடதட� அல்ாஹ் எளிதாககுகி்றான். மககள் 
இட்றயில்ஙகளில ஒன்றில ஒன்றுகூடி, அல்ாஹ்வின் யவதத்டத ஓதிகபகாணடும் 
அடத ஒருவருகபகாருவர ெடித்துகபகாடுத்துக பகாணடும் இருநதால, அவரகள்மீது 
அடமதி இ்றஙகுகி்றது. அவரகடள இட்ற�ருள் யொரத்திகபகாள்கி்றது. அவரகடள 
வாைவரகள் சூழ்நதுபகாள்கின்்றைர. யமலும் இட்றவன், அவரகடளக குறித்துத் 
தம்மிைம் இருப்யொரிைம் (பெருடமயுைன்) நிடைவுகூருகி்றான்.

அ்றச் பெ�லகளில பின்தஙகிவிட்ை ஒருவடரக கு்ச்சி்றப்பு முன்னுககுக 

பகாணடு வநதுவிடுவதிலட் 2”.

1 அறிவிப்ெவர: அநநுுஃமான் இப்னு ெஷீர ,, நூல: புஹாரி 6011, முஸலிம் 2586. 
2 அறிவிப்ெவர: அபூஹுடரரா , நூல: முஸலிம் 2699.
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இஸ்ாம் என்்ற ஒன்ய்ற அல்ாஹ்விைமிருநது கிடைககப்பெற்ற 
மாரககமாகும். இதுயவ உ்கில யதான்றி� முதல மனிதர பதாைககும் உ்கில 
யதான்்ற இருககும் இறுதி மனிதர வடர அடைவராலும் பின்ெற்றப்ெை யவணடி� 
சீராை மாரககமாகும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “நிச்ெ�மாக (தீனுல) இஸ்ாம் தான் 
அல்ாஹ்விைத்தில (ஒப்புகபகாள்ளப்ெட்ை) மாரககமாகும்” (அலகுரஆன் 03:19), 
“நிச்ெ�மாக ோம் தாம் “தவராத்”டத யும் இ்றககி டவத்யதாம்; அதில யேரவழியும் 
யெபராளியும் இருநதை. (அல்ாஹ்வுககு) முறறிலும் வழிப்ெட்ை ேபிமாரகள், 
யூதரகளுககு அதடைக பகாணயை (மாரககக) கட்ைடளயிட்டு வநதாரகள்; இட்ற 
ெகதி நிட்றநத யமடத (ரப்ெனிய்யூன்)களும், அறிஞர (அஹ்ொர)களும் - அவரகள் 
அல்ாஹ்வின் யவதத்டதப் ொதுகாகக கட்ைடளயிைப்ெட்ைவரகள் 
என்ெதைாலும், இன்னும் அவயவதத்திறகுச் ொட்சிகளாக அவரகள் 
இருநதடம�ாலும் அவரகள் (அதடைக பகாணயை தீரப்ெளித்து வநதாரகள்;” 
(அலகுரஆன் 05:44).

ஏகத்துவத்தின் மூ்ம் அல்ாஹ்வுககு கட்டுப்ெட்டு, அடிெணிதல, வணகக 
வழிொடுகளின் மூ்ம் அவடை பேருஙகுதல, இடணடவப்டெ விட்டும் 
நீஙகியிருத்தல யொன்்றை இஸ்ாம் என்்ற பொலலுககாை பொதுவாை 
கணயணாட்ைமாக இருககின்்றை.

முஹம்மத்  அவரகளின் வருடகககுப் பின் இஸ்ாம் என்ெது பிரத்திய�கமாை 
கணயணாட்ைத்தில யோககப்ெடுகி்றது. அல்ாஹ் அவருககு வைஙகி� யேராை 
வழிட� மககள் மத்தியில ெரவச் பெய்து, அதடைப் பின்ெறறும் மககயள 
முஸலிம்கள் எை அறிவித்தடம இம்மாரககத்தின் பிரத்திய�கத் தன்டமட� 
எடுத்துககாட்டுகி்றது. இதறகு முன்ைால இஸ்ாம் எை அல்ாஹ்வால மககளுககு 
அறிவிககப்ெட்ை பெய்திகள் அடைத்தும் ரத்து பெய்�ப்ெட்டு, இறுதி�ாக 
வைஙகப்ெட்ை இம் மாரககயம அடைவருககுமாை பொது மாரககமாக 
பிரகைைப்ெடுத்தப்ெட்ைது.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் : “இன்னும் இஸ்ாம் அல்ாத (யவறு) மாரககத்டத 
எவயரனும் விரும்பிைால (அது) ஒருயொதும் அவரிைமிருநது ஒப்புக பகாள்ளப்ெை 
மாட்ைாது; யமலும் அ(த்தடக�)வர மறுடம ோளில ேஷைமடைநயதாரில தான் 
இருப்ொர.” (அலகுரஆன் 03:85).

ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள்: “முஹம்மதின் உயிர எவன் டகவெம் இருககி்றயதா 
அவன் மீது ெத்தி�மாக, இச்ெமூகத்தில யூதரகயளா, கிறிஸதவரகயளா ோன் 
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பொலவடதக யகட்காமல, ோன் எடதக பகாணடு அனுப்ெப்ெட்யையைா அடத 
விசுவாெம் பகாள்ளாமல மரணித்தால அவர ேரகவாசிக�ாக மாறிவிடுவார” .1

இவவாறு அல்ாஹ்வால வைஙகப்ெட்ை மாரககத்டத பின்ெறறுெவரகளுககு 
முஸலிம்கள் எை அவன் பெ�ர சூட்டியுள்ளான், அல்ாஹ் கூறுகி்றான், “இது தான் உஙகள் 
பிதாவாகி� இப்ராஹீமுடை� மாரககமாகும்; அவன்தாம் இதறகு முன்ைர உஙகளுககு 
முஸலிம்கள் எைப் பெ�ரிட்ைான்.” (அலகுரஆன் 22:78).

எனினும் ெடைப்பிைஙகள் தமககு மத்தியில கருத்துயவறறுடமப்ெட்டு, பிரிநது 
பெலவாரகள் என்்ற அல்ாஹ்வின் நி�திககடம� பிரிவிடைகள் யதாற்றம்பெற்றதால 
பவறறிபெற்ற கூட்ைமாக அஹ்லுஸ ஸுன்ைா வலஜமாஅத்திைர 
பிரகைைப்ெடுத்தப்ெட்ைாரகள். ேபி  அவரகள் கூறிைாரகள்: “அறிநதுபகாள்ளுஙகள், 
உஙகளுககு முன்பென்்ற யவதககாரரகள் எழுெத்தி இரணடு பிரிவிைரகளாகப் பிரிநதாரகள். 
இநத (எைது) ெமூகம் எழுெத்தி மூன்று பிரிவிைரகளாகப் பிரிவாரகள். அதில எழுெத்தி 
இரணடு கூட்ைத்திைர ேரகில நுடைவர. ஒரு கூட்ைத்திையர சுவைத்தில நுடைவாரகள். 
அவரகள் தான் ோனும் என்னுடை� யதாைரகளும் கடைபிடிககும் வழிட�ப் 
பின்பதாைரெவரகள்” .2

இநத அஹ்லுஸ ஸுன்ைாககள் அலகுரஆடையும், ெரி�ாை ேபிபமாழிகளின் 
அடிப்ெடையில அடமநத ஸுன்ைாடவயும் எவவித மயைா இச்டெகளுககும், சு� 
கருத்துககளுககும், ெகுத்தறிவு வாதத்திறகும், புதிதாக உருவாககிகபகாள்ளும் 
மயைாசுொவத்திறகும் உட்ெைாமல ஸஹாொககளும், தாபியீன்களும், தெஉத் 
தாபியீன்களும் விளஙகிக பகாணை விதத்தில விளஙகி, பெ�றெடுெவரகள். இவரகள் 
ஸதாெகயரா, தட்வயரா, கருத்தி�ல நிபுைத்துவயமா அற்ற முறறிலும் அலகுரஆன், 
ஸுன்ைாடவ மாத்திரயம அடிப்ெடை�ாகக பகாணை பிரிவிைர ஆவாரகள்.

இவரகள் ெறறி ேபி  அவரகள் பின்வருமாறு குறிப்பிட்ைாரகள் : “என் ெமுதா�த்திைரில 
ஒரு குழுவிைர அல்ாஹ்வின் கட்ைடளட�ச் பெ�லெடுத்தி� வணணயம இருப்ொரகள். 
அவரகளுககு இடைஞெல பெய்ெவரகள் அவரகளுககுத் தீஙகிடைகக முடி�ாது. அவரகடள 
எதிரப்ெவரகளும் அவரகளுககுத் தீஙகு பெய்�முடி�ாது. இறுதியில, அவரகள் அயத 
நிட்யில நீடித்திருகக, அல்ாஹ்வின் ஆடண (இறுதி ோள்) அவரகளிைம் வரும்.” .3

இவைரகள அடன்ததிலும் நடு்ததர்தடதக் டகயலாளபவைரகள:

 அல்ாஹ்வின் ெணபுகடள ஒப்புவடம பெய்�யவா, மறுத்திையவா மாட்ைாரகள்.

அல்ாஹ்வின் பெ�றொடுகளில கத்ரிய்�ாகடளய�ா, ஜெரிய்�ாககடளய�ா 
ொரநதிருககமாட்ைாரகள்.

1.அறிவிப்ெவர: அபூ ஹுடரரா , நூல: முஸலிம் 153.
2.அறிவிப்ெவர: முஆவி�ா இப்னு அபூ ஸுப்�ான் , நூல: அஹ்மத் 16937, அபூதாவுத் 4597.
3.அறிவிப்ெவர: முஆவி�ா , நூல: புஹாரி 3641, முஸலிம் 1037,4955.
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ஈமாடை விளஙகுவதில முரஜிஆககடளயும், வஈதிய்�ாககடளயும் 
ொரநதிருககமாட்ைாரகள்.

ஸஹாொககள் விை�த்தில ஷீஆககடளயும், ஹவாரிஜகடளயும் ொரநதிருககமாட்ைாரகள்.

இத்தடக� வழிபகட்ை, யமாெமாை, மனிதக டகயூைலகள் மூ்ம் மாசுெடிநத 
பகாள்டககடள விட்டும் அஹ்லுஸ ஸுன்ைா வலஜமாஆ எனும் தட்வயரா, 
ஸதாெகயரா அற்ற இக பகாள்டகயிைர ெரிசுத்தமாைவரகள். அல்ாஹ் இவரகளுககு 
சீரி� அறிடவக பகாடுத்து, உள்ளத்தில ஒளிட� உதிககச்பெய்து, சி்றநத மககளாக 
இவரகடள ஆககியிருப்ெது இவரகளுககாை அல்ாஹ்வின் அருள் 
கிடைககப்பெறறுள்ளது என்ெடத எடுத்துககாட்டுகி்றது.

அல்ாஹ் எம் அடைவடரயும் பொருநதிகபகாணடு, இஸ்ாமி� பகாள்டகட�
தூ� வடிவில அறிநதுபகாள்ள அருள் புரி� யவணடும். முஹம்மத்  அவரகளுககும், 
அவரது குடும்ெத்தவரகள், ேணெரகள், உ்க முஸலிம்கள் அடைவருககும் 
அல்ாஹ்வின் ொநதியும், ெமாதாைமும் உணைாகட்டும்.

எழுதியவைர
கலலாநிதி அஹம்த இபனு அபதுர ரஹமலான் இபனு உஸமலான் அல்கலாழி
திகதி: 15/02/1427 ஹிஜரி.
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