
1இஸ்்லலாத்்ததை விட்டும் வெளியேற்றும் விடேங்்களும்



2 இஸ்்லலாத்தின் உண்்மமையலான நம்பிக்்மகை கோகைலாட்்பலாடும் அதற்கு எதிரலான்மைகைளும்
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விடயங்கைளும்

العقيدة الصحيحة وما يضادها تاميلي

மதிப்பிற்குரிய அஷ்்ஷஷேய்க் அப்துல் அஸீஸ் இப்னு அப்தில்்லலாஹ் இப்னி 

பலாஸ் (ரஹ்)

பக்்கம் - 42
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அளவற்்ற அருளலாளனும் நி்கரற்்ற அன்புடை்ஷயலானுமலாகிய 

அல்்லலாஹ்வின் திருப்்பபயரலால் ஆரம்பம் ்பெய்கி்ஷ்றன்.

முகவுரை

 ெர்வ பு்கழும் அழ்்ழலாஹ்வுக்்ஷ்க உரித்்தலா்கட்டும் ஸ்லலாத்தும் 

ஸ்லலாமும் இறுதித்தூ்தரலான நபி(ஸல்) அவர்்கள் மீதும் அவர்்களின் 

குடும்பத்்தலார் மீதும் அவர்்களின் ்ஷ்தலா்ழர்்கள் மீதும் உண்ைலாவ்தலா்க

 ெரியலான நம்பிக்ட்கக் (அகீ்தலா) ்ஷ்கலாட்பலாைலானது இஸ்்லலாமிய 

மலார்க்த்தின் அடிப்படையலா்கவும் இச்ென்மலார்க்்கத்தின் அத்திவலாரமலா்கவும் 

இருப்பதினலால் எனது இச்்பெலாற்்பபலாழிவில் இத்்தட்லப்பு குறித்து 

உடரயலாற்றுவது ்பபலாருத்்த்பமனக் ்கருதுகி்ஷ்றன். மி்கச்ெரியலான 

இஸ்்லலாமிய அடிப்படைக் ்ஷ்கலாட்பட்டின் விடளவலா்க ்ஷ்தலான்றும் 

வலார்த்ட்த்களும் ்பெயல்்களும் இட்றவனலால் ஏற்றுக் ்ப்கலாள்ளப்படும் 

என்பது அல்குர்ஆன் அல்்ஹதீஸின் ஆ்தலாரங்்களினலால் அறியப்படுகின்்ற 

விையமலாகும்.இந்்த அடிப்படைக் ்ப்கலாள்ட்கயின்படி அடமயலா்த ்பெலால் 

்பெயல்்கள் வீணலானடவயலாகும். இது குறித்து அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு 

கூறுகி்றலான் (இன்ட்றய தினம் தூய்டமயலானடவ உங்்களுக்கு 

்ஹ்லலா்லலாக்்கப்பட்டுள்ளன ்ஷவ்தம் ்ப்கலாடுக்்கப்ட்்ஷைலாரின் உணவும் 

உங்்களுக்கு ்ஹ்லலா்லலாக்்கப்பட்டுள்ளது. ்ஷமலும் உங்்களின் உணவும் 

அவர்்களுக்கு அனுமதிக்்கப்பட்டுள்ளது. நம்பிக்ட்கயலாளர்்களில் உள்ள 

்கற்்பபலாழுக்்கமுள்ள ்பபண்்கடளயும், உங்்களுக்கு முன்னர் ்ஷவ்தம் 

்ப்கலாடுக்்கப்பட்்ஷைலாரில் உள்ள ்கற்்பபலாழுக்்கமுள்ள ்பபண்்கடளயும் ( நீங்்கள்) 

்கற்்பபலாழுக்்கம் ்ஷபணி விபச்ெலாரத்தில் ஈடுபைலாமலும் டவப்பலாட்டி்களலா்க 

டவத்துக்்ப்கலாள்ளலாமலும் அவர்்களுக்குரிய ம்ஹர்்கடள 

அவர்்களுக்கு ்ப்கலாடுத்து (மணம் முடித்துக் ்ப்கலாள்வது உங்்களுக்கு 

அனுமதிக்்கப்பட்டுள்ளது) ்ஷமலும் எவர் நம்பிக்ட்கக் ்ப்கலாள்வ்தற்குப் 
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பதி்லலா்க நிரலா்கரிக்கி்றலா்ஷரலா அவருடைய ்பெயல் நிச்ெயமலா்க அழிந்து 

்ஷபலாகும் ்ஷமலும் அவர் மறுடமயில் நஷ்ைவலாளி்களில் உள்ளவரலாவலார்) (அல் 

மலாயி்தலா :5) ்ஷமலும் அழ்்ழலாஹ் கூறுகி்றலான் (நபி்ஷய) நீர் இடணடவத்்தலால் 

நிச்ெயமலா்க உமது ்பெயல்்கள் அழிந்து விடும் ்ஷமலும் நீர் நஷ்ைவலாளர்்களில் 

ஆகிவிடுவீர் என உமக்கும் உமக்கு முன் ்பென்்ஷ்றலாருக்கும் நிச்ெயமலா்க 

வஹி அறிவிக்்கப்பட்ைது) (அஸ்ஸுமர் : 65) இ்ஷ்த ்கருத்ட்தக் ்ப்கலாண்ை 

இன்னும் அதி்கமலான வெனங்்கள் உள்ளன. அல்்லலாஹ்டவயும் அவனது 

ம்லக்கு்கடளயும்அவனலால் இ்றக்கியருளப்பட்ை ்ஷவ்தங்்கடளயும் 

அவனலால் அனுப்பப்பட்ை தூ்தர்்கடளயும் ்ஷமலும் நன்டமயும் தீடமயும் 

இட்ற விதியின் அடிப்படையி்ஷ்ல்ஷய நி்கழும் என ஈமலான் ்ப்கலாள்வது்தலான் 

இஸ்்லலாமிய அடிப்படை நம்பிக்ட்கக் ்ஷ்கலாட்பலாட்டில் உள்ளைங்கியுள்ள 

விையம் என்பட்த இட்ற்ஷவ்தமும் நபி (ஸல்) அவர்்களின் ஸுன்னலாவும் 

்கலாட்டித்்தருகி்றது.ஆ்க்ஷவ இந்்த ஆறு விையங்்களும் ெரியலான நம்பிக்ட்கக் 

்ஷ்கலாட்பலாட்டின் அடிப்படை்கள் என அல்்லலாஹ்வினலால் இ்றக்கியருளப்பட்ை 

இட்ற்ஷவ்தமும் அவனினலால் அனுப்பப்பட்ை அவனின் தூ்தரலான 

மு்ஹம்மத் (ஸல்) அவர்்களின் கூற்றுக்்களும் குறிப்பிடுகின்்றன 

மட்றவலான விையங்்களில் ஈமலான் ்ப்கலாள்ள்ஷவண்டியடவ ்ப்தலாைர்பலா்கவும் 

அல்்லலாஹ்வும் அவனது தூ்தரும் அறிவித்்த மற்்ற அடனத்து 

விையங்்களும் இந்்த அடிப்படை்களிலிருந்்ஷ்த ்ஷ்தலான்றுகின்்றன இந்்த 

ஆறு அடிப்படை விையங்்களுக்்கலான ஆ்தலாரங்்கள் அல் குர்ஆனிலும் 

நபிவழியிலும் மி்க அதி்கமலா்கக் ்கலாணப்படுகின்்றன அவற்றுள் சி்ல 

பின்வருமலாறு (கி்ழக்கு ்ஷமற்குப் பக்்கம் உங்்கள் மு்கங்்கடள நீங்்கள் 

திருப்புவது (மட்டும்) நன்டமயலா்கலாது மலா்றலா்க அல்்லலாஹ்டவயும் இறுதி 

நலாடளயும் வலானவர்்கடளயும் ்ஷவ்தங்்கடளயும் நபிமலார்்கடளயும் ஈமலான் 

்ப்கலாள்வது நன்டமயலான விையமலாகும்) (அல்ப்கரலா : 177) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் 

கூறுகி்றலான் (இத்தூ்தர் ்தனது இரட்ெ்கனிைமிருந்து ்தனக்கு இ்றக்்கப்பட்ைட்த 

நம்பிக்ட்க ்ப்கலாண்டுள்ளலார் முுஃமின்்களும் (நம்பிக்ட்க ்ப்கலாண்டுள்ளனர் 

அவர்்கள்) அடனவரும் அல்்லலாஹ்டவயும் அவனது ்ஷவ்தங்்கடளயும் 

அவனது தூ்தர்்கடளயும் நம்பிக்ட்க ்ப்கலாண்டுள்ளனர் அவனின் 

தூ்தர்்கள் எவருக்கிடையிலும் நலாம் ்ஷவறுபலாடு ்கலாட்ைமலாட்்ஷைலாம்) (அல் ப்கரலா 



5இஸ்்லலாத்்ததை விட்டும் வெளியேற்றும் விடேங்்களும்

: 285) ்ப்தலாைர்ந்தும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (நம்பிக்ட்க ்ப்கலாண்்ஷைலா்ஷர 

!அல்்லலாஹ்டவயும் அவனின் தூ்தடரயும் அவன் ்தனது தூ்தருக்கு 

இ்றக்கி டவத்்த ்ஷவ்தத்ட்தயும், அ்தற்கு முன் அவன் இ்றக்கி டவத்்த 

்ஷவ்தத்ட்தயும் நம்பிக்ட்க ்ப்கலாள்ளுங்்கள். யலார் அல்்லலாஹ்டவயும் 

அவனது வலானவர்்கடளயும் அவனது ்ஷவ்தங்்கடளயும் அவனது 

தூ்தர்்கடளயும்; இறுதி நலாடளயும் நிரலா்கரிக்கின்்றலா்ஷனலா நிச்ெயமலா்க 

அவன் மி்கப்்பபரும் வழி்ஷ்கட்டில் ்பென்று விட்ைலான் 136) ( அந்நிஸலா 

: 136) ்ப்தலாைர்ந்தும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் 

வலானத்திலும் பூமியிலும் இருப்பவற்ட்ற நன்்கறிகி்றலான் என்பட்த நீ 

அறியவில்ட்லயலா? நிச்ெயமலா்க இடவ (்லவ்ஹுல் மஹ்பூல் எனும் ) ஏட்டில் 

உள்ளது நிச்ெயமலா்க இது அல்்லலாஹ்வுக்கு எளி்தலான்தலாகும் 70) (அல் ்ஹஜ் : 

70) இவ்வடிப்படை்களுக்கு ஆ்தலாரமலா்க அடமயும் ஸஹீ்ஹலான ்ஹதீஸ்்கள் 

அதி்கமலா்க உள்ளன. அவற்றுள் இமலாம் முஸ்லிம் அவர்்கள் பதிவு ்பெய்துள்ள 

அமீருல் முுஃமினீன் உமர் (ரழி)அவர்்களினலால் அறிவிக்்கப்பட்ை ்ஹதீஸ் 

முக்கியமலான்தலாகும். அதில் ஜீ;ப்ரீல் (அட்ல) அவர்்கள் நபியவர்்களிைம் 

ஈமலான் குறித்து ்ஷ்கட்ைலார்்கள் அ்தற்கு நபி ஸல்) அவர்்கள்((அல்்லலாஹ்டவயும் 

அவனின் ம்லக்கு்கடளயும் அவனின் ்ஷவ்தங்்கடளயும் அவனின் 

தூ்தர்்கடளயும் மறுடமநலாடளயும் ஈமலான் ்ப்கலாள்வதும் ்ஷமலும் நன்டம 

தீடம யலாவும் இட்றவிதியின் அடிப்படையில் நி்கழும் என்றும் ஈமலான் 

்ப்கலாள்வ்தலாகும் என்று பதி்லளித்்தலார்்கள்(1) ்ஹதீஸ் இந்்த ்ஹதீடஸ 

இமலாம்்களலான பு்ஹலாரியும் முஸ்லிமும் அபூஹுடரரலாவின் ்ஹதீஸ்்களில் 

ஒன்்றலா்க பதிவு ்பெய்துள்ளனர். இந்்த ஆறு அடிப்டை்களிலிருந்து்தலான் 

ஒரு முஸ்லிம் அல்்லலாஹ் மற்றும் மறுடம ்ப்தலாைர்பலா்கவும் அது அல்்லலா்த 

மட்றவலான விையங்்கள் குறித்தும் நம்பிக்ட்க ்ப்கலாள்ள ்ஷவண்டிய 

அவசியமலான விையங்்கள் பிரிந்து ்பெல்கின்்றன.
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அல்்லலாஹ்டவ நம்பு்தல் ( ஈமலான் ்ப்கலாள்ளு்தல்)

வலானவர்(ம்லக்கு)்கடள நம்பு்தல் ( ஈமலான் ்ப்கலாள்ளு்தல்)

இட்ற ்ஷவ்தங்்கடள நம்பு்தல் (ஈமலான் ்ப்கலாள்ளு்தல்)

இட்றத்தூ்தர்்கடள நம்பு்தல் (ஈமலான் ்ப்கலாள்ளல்)

இறுதி நலாள் மீது விசுவலாெம் ்ப்கலாள்ளு்தல்

இட்ற விதிடய ஈமலான் ்ப்கலாள்ளல் (நம்பு்தல்)

்ஷநெம் ்ப்கலாள்வதும் ்பவறுப்பதும் உ்றவு டவத்துக் 

்ப்கலாள்வதும் பட்கத்துக் ்ப்கலாள்வதும் அல்்லலாஹ்வுக்்கலா்க்ஷவ

ெரியலான இந்்த அகீ்தலாடவ விட்டும் ்பநறிபி்றழ்ந்்ஷ்தலாரும் 

இக்்ப்கலாள்ட்கக்கு எதிரலா்க நைப்்ஷபலாரும்;

்தற்்ஷபலாதுள்ள இடண டவப்பலாளர்்கள் முற்்கலா்லத்தில் 

இருந்்த இடணடவப்பலாளர்்கடள விை அதி்கப்படுத்திய 

அம்ெங்்கள் ;

அல்்லலாஹ்டவ மலாத்திரம் வணங்குவ்தன் அவசியமும் 

அல்்லலாஹ்வின் எதிரி்களுக்கு எதிரலா்க ்பவற்றி 

்பபறுவ்தற்்கலான வழிமுட்ற்கள் குறித்்த ்ப்தளிவும்

07

19
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20

18

21

24

26

34

பொ�ொருளடக்்கம்
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அல்்லலாஹ்்வவை நம்புதல் ( ஈமலான் கொ�லாள்ளுதல்)

 வணங்குவ்தற்கு மி்கத்்தகுதியலான உண்டமயலான ்கைவுள் 

அல்்லலாஹ் டவத் ்தவிர ்ஷவறு எவரும் இல்ட்ல என ஈமலான் நம்பிக்ட்க 

்ப்கலாள்வ்ஷ்த அல்்லலாஹ்டவ நம்பு்தல் என்ப்தன் ்கருத்்தலாகும்

 வணங்குவ்தற்கு மி்கத்்தகுதியலான உண்டமயலான ்கைவுள் 

அல்்லலாஹ்த் ்தவிர ்ஷவறு எவரும் இல்ட்ல என ஈமலான) நம்பிக்ட்க 

்ப்கலாள்வ்தற்்கலான ்கலாரணம் அவ்ஷன அடியலார்்கடளப்படைத்து 

அவர்்களுக்கு நன்டம புரிந்து அவர்்களின் வலாழ்வலா்தலாரங்்களுக்கு 

்பபலாறுப்்ஷபற்று அவர்்களின் அந்்தரங்்கமலான ்பவளிப்படையலான 

விையங்்கடள அறிந்திருப்பவனும் ்ஷமலும் அவர்்களில் அவனுக்கு 

்கட்டுப்பட்டு நைப்பவனுக்கு நற்கூலி வ்ழங்கி அவர்்களில் மலாறு 

்பெய்்ஷவலாருக்கு ்தண்ைடன வ்ழங்குபன் என்தினலா்லலாகும். இவ்வலாறு ்தனக்கு 

்கட்டுபட்டு வணங்்க்ஷவ அல்்லலாஹ் மனி்த ஜின் இனங்்கடள படைத்து 

அவர்்களுக்கு இ்தடன ்கட்ைடளயிட்டுள்ளலான். அல்்லலாஹ் இது குறித்து 

பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான் (ஜின்்கடளயும்,மனி்தர்்கடளயும் என்டன 

வணங்குவ்தற்்ஷ்க ்தவிர(்ஷவ்ப்ற்தற்்கலா்கவும்)நலான் படைக்்கவில்ட்ல) 

(அத்்தலாரியலாத் :56) (அவர்்களிைமிருந்து எந்்த வலாழ்வலா்தலாரத்ட்தயும் 

நலான் விரும்பவில்ட்ல இன்னும் அவர்்கள் எனக்கு உணவளிக்்க 

்ஷவண்டும் எனவும நலான் விரும்பவில்ட்ல) (அத்்தலாரியலாத் :57) (நிச்ெயமலா்க 

அல்்லலாஹ்்ஷவ வலாழ்வலா்தலாரத்ட்தத் ்தருபவனும் ப்லமிக்்கவனும் 

உறுதியலானவனுமலாவலான்) (58) (அத்்தலாரியலாத் :57) ்ஷமலும் அழ்்ழலாஹ் 

குறிப்பிடுகி்றலான் (மனி்தர்்க்ஷள நீங்்கள் (அல்்லலாஹ்டவ) அஞ்சி நைக்கும் 

்பபலாருட்டு உங்்கடளயும் உங்்களுக்கு முன்னிருந்்தவர்்கடளயும் படைத்்த 

உங்்கள் இரட்ெ்கடன்ஷய வணங்குங்்கள்) (21 ) அல்ப்கரலா(21) (அவ்ஷன 

உங்்களுக்குப் பூமிடய விரிப்பலா்கவும் வலானத்ட்த மு்கைலா்கவும் அடமத்்தலான். 

வலானத்திலிருந்து ்தண்ணீடர இ்றக்கி அ்தன் மூ்லம் ்கனி்கடள 

உங்்களுக்கு உணவலா்க ்பவளிப்படுத்தினலான். ஆ்க்ஷவ நீங்்கள் அறிந்து 

்ப்கலாண்்ஷை அல்்லலாஹ்வுக்கு இடணயலாளர்்கடள ஏற்படுத்்தலாதீர்்கள்) 
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(அல் ப்கரலா : 22) ஆ்க்ஷவ இந்்த ெத்தியத்ட்த ்ப்தளிவு படுத்தி அ்தன் பலால் 

அட்ழக்்கவும் இ்தற்கு எதிரலான மற்றும் முரணலானடவ்கடள விட்டு 

எச்ெரிக்ட்க ்பெய்யவு்ஷம அல்்லலாஹ் தூ்தர்்கடள அனுப்பி ்ஷவ்தங்்கடள 

இ்றக்கியருளினலான். இது பற்றி அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு கூறுகி்றலான் 

(்பமய்யலா்க்ஷவ நலாம் ஒவ்்பவலாரு ெமூ்கத்்தலாரிைத்திலும், ‘அல்்லலாஹ்டவ்ஷய 

நீங்்கள் வணங்குங்்கள்,(அல்்லலாஹ் அல்்லலா்த வணங்்கப்படும் அடனத்து) 

டஷேத்்தலான்்கடள விட்டும் நீங்்கள் வி்லகிச் ்பெல்லுங்்கள்’ என்று 

(்ஷபலாதிக்குமலாறு) நம் தூ்தர்்கடள அனுப்பி டவத்்ஷ்தலாம்). (அன்நஹ்ல் : 36) 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (உங்்களுக்கு முன்னர் நலாம் அனுப்பிய 

தூ்தர்்களுக்்ப்கல்்லலாம், ‘‘நிச்ெயமலா்க என்டனத் ்தவிர வணக்்கத்திற்குரிய 

்ஷவறு இட்றவன் இல்்ல்ஷவ இல்ட்ல; என்டன்ஷய நீங்்கள் வணங்குங்்கள்’’ 

என்று நலாம் வஹ்யி அறிவிக்்கலாமலில்ட்ல). (அல் அன்பியலா :25) ்ஷமலும் 

அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (அலிப் ்லலாம் ்றலா இது இட்ற ்ஷவ்தமலாகும் இ்தன். 

வெனங்்கள் ்ஷநர்த்தியலா்க சீரடமக்்கப்பட்டு பின்னர் யலாவற்ட்றயும் அறிந்்த 

ஞலானமிக்்கவனிைமிருந்து அடவ விபரிக்்கப்பட்டுள்ளன) (அல்்லலாஹ்டவ 

அன்றி (்ஷவறு யலாடரயும) நீங்்கள் வணங்்கலாதீர்்கள் நிச்ெயமலா்க நலான் 

உங்்களுக்கு அவனிைமிருந்து எச்ெரிக்ட்க ்பெய்பவனும் நன்மலாரலாயம் 

கூறுபனுமலா்ஷவன்) (ஹூத் : 1-2) வணக்்கத்தின் உள்ளலார்ந்்த ய்தலார்த்்தமலானது 

அடியலார்்கள் புரியும் வணக்்கங்்கள் யலாவற்றிலும் அல்்லலாஹ்டவ 

்தனித்துவப்படுத்துவதில்்தலான் உள்ளது. அடவ பிரலார்த்்தடன ்பெய்்தல், 

பயப்படு்தல், ஆ்தரவு டவத்்தல், ்ப்தலாழு்தல், ்ஷநலான்பு்ஷநலாற்்றல், அறுத்துப் 

பலியிடு்தல், ்ஷநர்ச்டெ ்பெய்்தல் ்ஷபலான்்றடவ்களிலும் அடவ்கள் 

அல்்லலா்தவற்றிலும் இருக்்க முடியும் இவ்வலா்றலான இபலா்தத்து்களில் 

(வணக்்கங்்களில்) அல்்லலாஹ்டவ முழுப்பற்றுக்்ப்கலாண்டு அவனின் 

ம்கத்துவத்திற்கு பணிந்து அவனிை்ஷம ஆ்தரவும் மதிப்பச்ெமும் 

்ப்கலாள்வ்தலாகும். அல் குர்ஆனின் ்பபரும்பலா்லலான வெனங்்கள் இக்்கருத்ட்த 

பிரதிபளித்து அருளப்பட்டுள்ளது என்பட்த பின்வரும் வெனங்்கள் 

்கலாட்டுகின்்றன. (அல்்லலாஹ்வுக்்ஷ்க ்கட்டுப்பட்டு உளத்தூய்டம்ஷயலாடு 

வணங்குவீரலா்க!) தூய மலார்க்்கம் அல்்லலாஹ்வுக்்ஷ்க உரியது என்பட்த ்ப்தரிந்து 

்ப்கலாள்ளுங்்கள்) (அஸ்ஸுமர் : 2-3) ்ப்தலாைர்ந்தும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் 
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(உனது இரட்ெ்கடனத் ்தவிர ்ஷவறு யலாடரயும் வணங்்கக் கூைலாது என 

உனது இரட்ெ்கன் ்கட்ைடளயிட்டுள்ளலான்) (அல் இஸ்ரலாஉ 23) ்ஷமலும் 

அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (ஆ்க்ஷவ நிரலா்கரிப்பலாளர்்கள் ்பவறுத்்த ்ஷபலாதிலும் 

அல்்லலாஹ்வுக்கு ்கட்டுப்பட்ைவர்்களலா்க உளத்தூய்டம்ஷயலாடு பிரலார்்தடன 

்பெய்வீர்்களலா்க) (்ஹலாபிர் :14) ்ஷமலும் இது குறித்து முஆத் (ரழி) அவர்்கள் 

மூ்லம் அறிவித்்த ்ஹதீஸ் பு்ஹலாரியிலும் முஸ்லிமிலும் பதிவலாகியுள்ளது 

((அல்்லலாஹ்வுக்கு அடியலார்்கள் ்பெய்ய ்ஷவண்டியது, அவடன உரிய 

முட்றயில் வணங்குவதும் அவனுக்கு எ்தடனயும் இடணடவக்்கலாது 

இருப்பதுமலாகும்)) என நபி (ஸல்;) அவர்்கள் கூறினலார்்கள் (2)

தனது அடியலார்�ளின் மீது அல்்லலாஹ் விதியலாக்கி �ட்வமயலாக்கிய 

இஸ்்லலாத்தின் கொவைளிப்்ப்வடயலான ஐம்கொ்பரும் �ட்வம�்வை 

விசுவைலாசம் கொ�லாள்ளுதல் (நம்புதல்)

 அடியலார்்களின் மீது அல்்லலாஹ் விதியலாக்கி ்கைடமயலாக்கியுள்ள 

இஸ்்லலாத்தின் ்பவளிப்படையலான ஐம்்பபரும் ்கைடம்கடள நம்புவதும் 

அல்்லலாஹ்டவ ஈமலான் ்ப்கலாள்வதில் உள்ள ஓர் அம்ெமலாகும். 

அடவ்களலாவன அல்்லலாஹ்டவத் ்தவிர உண்டமயலான இட்றவன் ்ஷவறு 

யலாரும் இல்ட்ல்பயனவும் மு்ஹம்மத் (ஸல்) அவர்்கள் அல்்லலாஹ்வின் 

தூ்த்பரனவும் ெலாட்சி கூறுவது ்ப்தலாழுட்கடய நிட்லநலாட்டுவது ஸ்கலாத்ட்தக் 

்ப்கலாடுப்பது ்றம்ழலான் மலா்தத்தில் ்ஷநலான்பு ்ஷநலாற்பது வெதி வலாய்ப்டப 

்பபற்்றவர் அல்்லலாஹ்வின் புனி்த ஆ்லயத்ட்த ்தரிசித்து ்ஹஜ் ்கைடமடய 

நிட்ற்ஷவற்றுவது ்ஷமலும் இஸ்்லலாத்தின் புனி்த ஷேரீஆ குறிப்பிடுகின்்ற 

ஏடனய ்கட்ைலாய ்கடைடம்கள் யலாவும் இதில் உள்ளைங்குபடவயலாகும்.

 அல்்லலாஹ்த் ்தவிர உண்டமயலான இட்றவன் ்ஷவறு யலாரும் 

இல்ட்ல்பயனவும் மு்ஹம்மத் (ஸல்) அவர்்கள் அல்்லலாஹ்வின் 

தூ்த்பரனவும் ெலாட்சி கூறுவது்ஷம இவ்வடிப்படை்களுள் மி்க 

பிர்தலானமலானதும் மி்க ்ஷம்லலானதுமலான விையமலாகும். அ்தலாவது 
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அல்்லலாஹ்டவத் ்தவிர உண்டமயலான இட்றவன் ்ஷவறு யலாரும் 

இல்ட்ல்பயனச் ெலான்றுப்கர்வதும் அல்்லலாஹ்விற்கு மலாத்திரம் 

வணக்்கங்்கடள ்பெலுத்தி அவனல்்லலா்தடவ்களுக்கு வணக்்கங்்கடள 

்பெலுத்துவுட்த வி்லக்கிக்்ப்கலாள்வட்தயு்ஷம இவ்வலார்த்ட்த்கள் ்ஷவண்டி 

நிற்கின்்ற ‘்லலாஇ்லலா்ஹ இல்்லழ்்ழலாஹ்வின் ்கருத்்தலாகும் இ்தன் விரிவலான 

்கருத்்தலாவது; உண்டமயலா்க வணங்்கப்பைக்கூடியவன் அல்்லலாஹ்டவத் 

்தவிர ்ஷவறு யலாறும் இல்ட்ல என்ப்தலாகும் அல்்லலாஹ்டவ ்தவிர 

வணங்்கப்பைக்கூடிய மனி்தன், ம்லக்கு, ஜின் அடவ அல்்லலா்தடவ்கள் 

அடனத்தும் உண்டமக்குப் பு்றம்பலான ்தவ்றலான ்கைவுள்்களலாகும். 

உண்டமயலா்க வணங்்கப்பைக்கூடியவன் அல்்லலாஹ் மலாத்திர்ஷம இது 

குறித்து அல்்லலாஹ்பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க 

அல்்லலாஹ்்தலான் உண்டமயலானவன் ்ஷமலும் அவடனயன்றி 

அவர்்கள் அட்ழத்துக் ்ப்கலாண்டிருப்பது ்ஷபலாலியலான்தலாகும்) (அல் ்ஹஜ் 

: 62) இவ்வடிப்படைக்்கலா்க்ஷவ மனி்த ஜின் இனங்்கடளப் படைத்து, 

அவர்்களுக்கு ்கட்ைடள பிரப்பித்து, நபிமலார்்கடள அனுப்பி, ்ஷவ்தங்்கடள 

இ்றக்கினலான் என்்ற விபரம் ஏற்்கன்ஷவ விபரிக்்கப்பட்டுவிட்ைது. அதி்கமலான 

முஸ்லிம்்கள் இவ்வடிப்படை பற்றிய அறியலாடமயின் ்கலாரணமலா்க 

அல்்லலாஹ்வுைன் ஏடனயவற்ட்றயும் இடணத்து வணங்குவட்த இது 

குறித்து சிந்திக்கின்்ற ்ஷபலாது அறிந்து ்ப்கலாள்ள முடிகி்றது. அவர்்கள் 

அல்்லலாஹ்வுக்குரிய முழுடமயலான உரிடமடய அவனல்்லலா்தவற்றிற்கு 

்ப்கலாடுத்து விட்ைனர் அல்்லலாஹ்்ஷவ இதிலிருந்து பலாது்கலாத்து உ்தவி 

்பெய்யப் ்ஷபலாதுமலானவன்.
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அல்்லலாஹ்்வவை இப்பிர்பஞ்சத்்வதப் ்ப்வடத்தவைன் அதன் 

விவை�லாரங்�்வை திட்டமிடு்பவைன் அவைனது அறிவைலாலும் 

வைல்்ல்வமயலாலும் அவைனின் விருப்்பப் ்படி நடலாத்திச் கொசல்்பவைன் 

என நம்புதல்.

 அல்்லலாஹ்்ஷவ இப்பிரபஞ்ெத்ட்தப் படைத்்தவன் அ்தன் 

விவ்கலாரங்்கடள திட்ைமிடுபவன் அவனது அறிவலாலும் வல்்லடமயலாலும் 

அவனின் விருப்பப் படி நைலாத்திச் ்பெல்பவன் என நம்பு்தல். இம்டம மறுடம 

வி்ஷமலாெனத்ட்த அடைந்து ்ப்கலாள்ள்தற்கு அ்தன் பலால் அட்ழப்புவிடுத்து 

அடியலார்்கடள சீர்திருத்துவ்தற்்கலா்க அல்்லலாஹ் தூ்தர்்கடள அனுப்பி 

்ஷவ்தங்்கடள இ்றக்கிடவத்்தலான். அல்்லலாஹ் கூறுவது ்ஷபலான்று இந்்த 

விையங்்கள் அடனத்திலும் அவனுக்கு இடணயலா்க எவரும் கிடையலாது 

(அல்்லலாஹ்்ஷவ அடனத்துப் ்பபலாருட்்களினதும் படைப்பலாளன் ்ஷமலும் 

அடவ யலாவற்றிற்கும் அவ்ஷன ்பபலாறுப்பலாளலான்) ( அஸ்ஸுமர் : 62) 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க உங்்கள் இட்றவனலாகிய 

அல்்லலாஹ்்தலான் வலானங்்கடளயும், பூமிடயயும் ஆறு நலாட்்களில் 

படைத்து, அர்ஷின் மீது (்தன் மகிடமக்குத் ்தக்்கவலாறு) அமர்ந்்தலான் 

அவ்ஷன இரவலால் ப்கட்ல மூடுகி்றலான்; (ப்க்லலால் இரடவ மூடுகி்றலான்.) 

அது ்பவகு தீவிரமலா்க்ஷவ அட்தப் பின் ்ப்தலாைர்கி்றது. (அவ்ஷன) 

சூரியடனயும்,ெந்திரடனயும், நட்ெத்திரங்்கடளயும் (படைத்்தலான். இடவ 

அடனத்தும்)அவனது ்கட்ைடளக்கு ்கட்டுப்பட்ைடவயலா்க படைத்்தலான். 

(படைத்்தலும்)படைப்பினங்்களும்(அவற்றின்) ஆட்சியும் அவனுக்கு 

உரிய்தல்்லவலா? அடனத்து உ்ல்கங்்கடளயும் படைத்து,வளர்த்து, 

பரிபக்குவப்படுத்தும் அல்்லலாஹ் மிக்்க பலாக்கியமுடையவன்) ( அல் அுஃரலாப் 

: 54)
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அல்்லலாஹ்வின் திருநலாமங்�்வையும் உயர் ்பண்பு�்வையும் 

திரிபு்படுத்தலாமலும் மறுக்�லாமலும் அ்வமப்்வ்பக் கூறலாமலும் 

உதலாரணம் கூறலாமலும் விசுவைலாசித்தல்

புனி்த அல்குர்ஆனிலும் அவனின் தூ்தரின் மூ்லமும் உறுதிப்படுத்்தப்பட்ை 

அல்்லலாஹ்வின் திருநலாமங்்கடளயும் உயர் பண்பு்கடளயும் 

திரிபுபடுத்்தலாமலும் மறுக்்கலாமலும் அடமப்டபக் கூ்றலாமலும் 

உ்தலாரணம் கூ்றலாமலும் நம்பு்தல் ஈமலான் ெலார்ந்்த விையமலாகும். அ்தலாவது 

அல்்லலாஹ்வின் திருநலாமங்்கடள அ்தன் வடிவத்ட்த( அடமப்டப) கூ்றலாது 

அடவ உள்ளைக்கியுள்ள உயர் ்கருத்துக்்கடள இருப்பது ்ஷபலான்்ஷ்ற 

ஈமலான் ்ப்கலாள்வது அவசியமலாகும். ஏ்பனனில் அவ்வுயர் திருநலாமங்்கள் 

்பபலாதிந்துள்ளடவ அவனின் பண்பு்கள் என்பட்த ்ப்தரிந்து ்ப்கலாள்ளல் 

்ஷவண்டும் ்ஷமலும் அவற்ட்ற அல்்லலாஹ் குறிப்பிடுவது ்ஷபலான்று 

அவனின் படைப்பு்களுக்கு ஒப்பலாக்்கலாது அவனுக்குத் ்தகுதியலான 

முட்றயில் வர்ணிப்பது அவசியமலாகும். (அவடனப்்ஷபலான்று 

எதுவுமில்ட்ல அவன் யலாவற்ட்றயும் ்ஷ்கட்பவன்; யலாவற்ட்றயும் 

பலார்ப்பவன்). (அஷ்ஷூரலா :11) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (ஆ்க்ஷவ 

நீங்்கள் அல்்லலாஹ்வுக்கு உ்தலாரணங்்கடளக் கூ்ற்ஷவண்ைலாம். நிச்ெயமலா்க 

அழ்்ழலாஹ் நன்்கறிபவன் நீங்்கள் அறியமலாட்டீர்்கள்) அன் நஹ்ல் (74) இது 

்தலான் நபித்்ஷ்தலா்ழர்்களினதும் அவர்்களின் வழிடய நல்்ல முட்றயில் 

பின்பற்றி்ஷயலாரலான அஹ்லுஸ்ஸுன்னலா வல் ஜமலாஅத்தினரின் நம்பிக்ட்க 

்ஷ்கலாட்பலாைலாகும். இட்தத்்தலான் ‘அல்ம்கலா்லலாத் அன் அஸ்்ஹலாபில் ்ஹதீஸ் 

வஅஹ்லிஸ்ஸுன்னலா’ என்்ற நூலில் இமலாம் அபுல் ்ஹஸன் அல் அஷ்அரிய் 

அவர்்களும் ஏடனய அறிஞர்்களும் இக்்கருத்ட்தக் குறிப்பிட்டுள்ளனர் 

அல்அவ்ஸலாஈ (ரஹ்) அவர்்கள் கூறுகி்றலார்்கள் : ஸுஹ்ரியிைமும் 

மக்ஹூலிைமும் அல்்லலாஹ்வின் பண்பு்கள் பற்றிய அல்குர்ஆனிய 

வெனங்ள் குறித்து ்ஷ்கட்்கப்பட்ை ்ஷபலாது அது எவ்வலாறு வந்துள்ள்ஷ்தலா 

அட்த அவ்வலா்ஷ்ற ஏற்றுக்்ப்கலாள்ளுங்்கள் என்று கூறினலார்்கள் அல் வலீது 

இப்னு முஸ்லிம்(ரஹ்) கூறுகி்றலார்்கள். மலாலிக், அல் அவ்ஸலாயீ, ட்லஸ் 

இப்னு ஸுஃது, சுப்யலானுஸ் ்பஸளரீ(ரஹ்) ஆகி்ஷயலாரிைம் ; அல்்லலாஹ்வின் 
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பண்பு்கள் குறித்து வந்துள்ள ்ஹதீஸ்்கடளப் பற்றிக் ்ஷ்கட்்கப்பட்ை ்ஷபலாது, 

அவர்்கள் அடனவரு்ஷம அடவ எப்படி என்பதுபற்றி ஏதும் கூ்றலாமல் 

அடவ எவ்வலாறு வந்துள்ள்ஷ்தலா, அவ்வலா்ஷ்ற ஏற்றுக்்ப்கலாள்ள ்ஷவண்டும் 

எனக் கூறினலார்்கள். ்ஷமலும் அவ்ஸலாயீ( ரஹ்) கூறுகி்றலார்்கள். நலாமும் 

்தலாபியீன்்களில் ்பபரும்பலா்லலா்ஷனலாரும் அல்்லலாஹ் ்தன் அர்ஷின் மீ்தலானலான் 

என்்ஷ்ற கூறுகி்ஷ்றலாம் ்ஷமலும் ்ஹதீஸ்்களில் கூ்றப்பட்ை அல்்லலாஹ் வின் 

பண்பு்கடளயும் நம்பிக்ட்க ்ப்கலாள்கி்ஷ்றலாம் என்்ஷ்ற கூ்றக்கூடியவர்்களலா்க 

இருந்்ஷ்தலாம் மலாலிக்(ரஹ்) அவர்்களின் டஷேக் ரபீஆ இப்னு அபூ 

அப்திர்ரஹ்மலான் (ரஹ்) அவர்்களிைம் ‘அல் இஸ்திவலா’(அல்்லலாஹ் அர்ஷின் 

மீ்தலாகு்தல்) பற்றிக் ்ஷ்கட்்கப்பட்ை்ஷபலாது ‘அல் இஸ்திவலா (என்்ற வலார்த்ட்த) 

யலாவரும் அறிந்்த விையமலாகும் அது எவ்வலாறு என்பது்தலான் அறிவுக்கு 

எட்ைலா்தது! அல்்லலாஹ்விைமிருந்து தூது கிடைக்்கப்்பபற்றுள்ளது அட்த 

(அப்படி்ஷய) அறிவிப்பது ரஸுல் (ஸல்) அவர்்களது ்கைடம அட்த 

உண்டம என நம்புவது நம்மீது ்கைடம எனக் குறிப்பிட்ைலார்்கள் இது பற்றி 

மலாலிக்(ரஹ்) அவர்்களிைம் வினவப்பட்ை்ஷபலாது ‘அல் இஸ்திவலா’ என்பது 

எல்்ஷ்லலாரலாலும் அறியப்பட்ைவிையமலாகும் அது எவ்வலாறு என்பது யலாரும் 

அறியலா்த விையமலாகும் அப்படி ஒரு பண்பு ;அல்்லலாஹ்வுக்கு உள்ளது என 

நம்புவது நமது ்கைடம. அது பற்றி ்ஷ்தடவயற்்ற ்ஷ்கள்வி ்ஷ்கட்பது பித்அத் 

எனும் வழி்ஷ்கடு என பதி்லளித்்தலார். பின்னர் இந்்தக் ்ஷ்கள்வி ்ஷ்கட்ைவடரப் 

பலார்த்து நீ ஒரு ம்கலா்ப்கட்ை மனி்தன் எனக் ்கலாண்கி்ஷ்றன் என்று கூறி 

அவடர ்பவளி்ஷயற்றுமலாறு உத்்தரவிை அவடர அங்கிருந்்தவர்்கள் 

்பவளி்ஷயற்றிவிட்ைனர். முுஃமின்்களின் ்தலாயலாகிய உம்முஸ்லமலா(ரழி) 

அவர்்கள் மூ்லமும் இ்ஷ்த ்கருத்து அறிவிக்்கப்பட்டுள்ளது இமலாம் அபூஅப்திர் 

ரஹ்மலான் இப்னுல் முபலாரக் (ரஹ்)அவர்்கள் குறிப்பிடும் ்ஷபலாது எங்்கள் 

இரட்ெ்கன் வலானங்்களுக்கு ்ஷம்லலால் அடமந்துள்ள அர்ஷின்்ஷமல் ்தனது 

படைப்பினங்்களிலிருந்து ்ஷவறுபட்ைவனலா்க உள்ளலான் என எங்்கள் 

இரட்ெ்கன் பற்றி நலாம் அறிந்துடவத்துள்்ஷளலாம் என்்றலார்்கள் அல்இஸ்திவலா 

குறித்்த இத்்தட்லப்பு பற்றி அறிஞர்்களின் ்கருத்துக்்கள் அதி்கமலா்க 

உள்ளன. இவ்வுடரயில் அடவயடனத்ட்தயும் குறிப்பிடுவது முடியலா்த 

விையமலாகும் யலாரலாவது அவற்ட்ற அறிய விரும்பினலால் நபி வழியில் 



14 இஸ்்லலாத்தின் உண்்மமையலான நம்பிக்்மகை கோகைலாட்்பலாடும் அதற்கு எதிரலான்மைகைளும்

நைந்்த இஸ்்லலாமிய ்ஷபரறிஞர்்கள் எழுதியவற்ட்றப் பலார்டவயிைவும் 

உ்தலாரணமலா்க,; இமலாம் அஹ்மது (ரஹ் )அவர்்களின் ம்கன் அப்துல்்லலாஹ் 

அவர்்களின், ‘அத்்ப்தௌஹீது’, அபுல் ்கலாஸிம் அல்--்லலா்ல்கலாயி அத்்தபரீ 

அவர்்கள் எழுதிய அஸ்ஸுன்னலா’, அபூபக்்கர் இப்னு; அபூ ஆஸிம் அவர்்கள் 

எழுதிய ‘அஸ்ஸுன்னலா’ ஆகிய நூல்்கடளயும், ‘்ஹமலாத் வலாசி்களுக்கு 

டஷேகுல் இஸ்்லலாம் இப்னு ட்தமிய்யலா அவர்்கள் அளித்்த பதில் 

ஆகியவற்ட்றயும் பலார்டவயிைவும் அது அதி்கம் பயனுள்ள ஒரு பதி்லலாகும் 

அதில் அவர்கள் அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாவினரின் அகீ்தலா (நம்பிக்ட்க 

்ஷ்கலாட்பலாடு) பற்றி மி்கவும் சி்றந்்த முட்றயில் ்ப்தளிவுபடுத்தியுள்ளலார் 

அது மலாத்திரமல்்லலாது நன்்பநறிெலார்ந்்த முன்்ஷனலார்்களலான- 

ஸ்லபுஸ்ஸலாலிஹீன்்களில் உள்ள அறிஞர்்களின் கூற்றுக்்கடளயும் 

்ஷமற்்ஷ்கலாள் ்கலாட்டியுள்ளதுைன் அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாக்்கலாளின் நிட்லப்பலாடு 

ெரி என்ப்தற்கு ஷேரீஆ ரீதியி்லலானதும் பகுத்்தறிவுரீதியி்லலானதுமலான 

ஆ்தலாரங்்கடள முன்டவத்துள்ளதுைன் இ்தற்்ப்கதிரலான நிட்லப்பலாடு 

்ப்கலாண்்ஷைலாரின் கூற்றுக்்கள் பிட்ழயலானது என்பட்தயும் ்ப்தளிவு 

படுத்தியுள்ளலார் ்ஷமலும் அவரின் அத்்த்தம்முரிய்யலா என்்ற நூலில் 

அவர்்கள் அஹ்லுஸ் ஸுன்னலாக்்களின் ்கருத்ட்த மலார்க்்க அடிப்படையிலும் 

அறிவு ரீதியலா்கவும் விரிவலா்கவும் விளக்கியுள்ளலார் உண்டம ்பவளிப்படும் 

வட்கயிலும் அெத்தியத்ட்த நிர்மூ்லமலாக்கும் வட்கயிலும் மலாற்றுக் 

்கருத்துடையவர்்களுக்கு அதி்ஷ்ல மறுப்புக்்கடள வ்ழங்கியுள்ளலார் 

அவர்்கள் எந்்தப் பண்பு்கடள ஏற்று எவற்ட்ற மறுக்கி்றலார்்க்ஷளலா அவற்றில் 

அவர்்களின் முரண்பலாட்டை ்ப்தளிவலாக்கியுள்ளலார் யலாரலாவது ஒருவர் 

நல்்ப்லண்ணத்துைனும் ெத்தியத்ட்த அறியும் ்ஷநலாக்கிலும் இந்நூலில் 

உள்ளவற்ட்ற அவ்தலானித்்தலால் அவர் இப்்ஷபருண்டமடய அறிந்து 

்ப்கலாள்வலார். அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாக்்கடளப் ்பபலாருத்்தவடர அவர்்கள் 

அல்்லலாஹ் ்தனது ்ஷவ்தத்தில் ்தனக்்ப்கன்று எப்பண்பு்களும் ்பபயர்்களும் 

இருப்ப்தலா்க உறுதிப்படுத்தி ்ப்கலாண்ைலா்ஷனலா அவற்ட்றயும், அவனின் 

தூ்தரலான மு்ஹம்மத் (ஸல்) அவர்்கள் ்தமது வழிமுட்றயில் -ஸுன்னலாவில் 

அல்்லலாஹ்வுக்கு இருப்ப்தலா்க உறுதிப்படுத்திய விவரித்்த ்பபயர்்கள் 

பண்பு்கள் அடனத்ட்தயும் அப்படி்ஷய நம்பிச் ்பெயல்படுவலார்்கள் அவர்்கள் 
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அல்்லலாஹ்வின் ஸிபலாத்து்களுள் -பண்பு்களுள-; எட்தயும் இல்ட்ல 

என்று மறுக்்கலாமலும் அவனது படைப்புக்்களுள் எ்தனுைனும் அவடன 

ஒப்பிைலாமலும் அவடன தூய்டமப் படுத்துவலார்்கள் ்ஷமலும் அவர்்கள் 

இது ்ப்தலாைர்பலான எல்்லலா ஆ்தலாரங்்கடள அடிப்படையலா்கக் ்ப்கலாண்டு 

்பெயல்படுத்திய்தலானலால் ்தங்்களுக்குள் முரண்பட்டுக் ்ப்கலாள்ளலாது; 

்பவற்றி ்பபற்்றனர் தூ்தர்்கள் மூ்லம் அனுப்பப்பட்ை ெத்தியத்ட்த உரிய 

வி்தத்தில் பின்பற்றி இ்தயசுத்தி்ஷயலாடு உட்ழப்்ஷபலாருக்கு அல்்லலாஹ் 

ெத்தியத்ட்த ்ப்தரிந்து ்ப்கலாள்வ்தற்்கலான நல்வலாய்ப்டப வ்ழங்குவதும் 

அவனின் ெலான்்றலா்தலாரங்்கடள ்பவளிப்படுத்துவதும் அல்்லலாஹ்வின் 

விதியலா்க உள்ளது என்பட்த நலாம் புரிந்து ்ப்கலாள்ள ்ஷவண்டும் இது 

பற்றி அல்்லலாஹ் குறிப்பிடும் ்ஷபலாது (மலா்றலா்க நலாம் ெத்தியத்தின் மூ்லம் 

அெத்தியத்ட்த ்ப்தளிவுபடுத்துகி்ஷ்றலாம் அ்தனலால் அது அெத்தியத்ட்த 

ப்லமலா்க ்தலாக்கி அைக்கி விடுகி்றது அப்்பபலாழுது அது முற்்றலா்க அழிந்தும் 

விடுகி்றது) (அல் அன்பியலா :18) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான்: 

(உம்மிைம் அவர்்கள் எந்்த உ்தலாரணத்ட்தக் ்ப்கலாண்டுவந்்த ்ஷபலாதும் 

நலாம் ெத்தியத்ட்தயும் (அட்தவிை) அ்ழ்கலான விளக்்கத்ட்தயும் உம்மிைம் 

்ப்கலாண்டுவரலாமல் இல்ட்ல) 331) (அல் புர்க்்கலான் :33) (உங்்கள் இரட்ெ்கனலான 

அல்்லலாஹ் வலானங்்கடளயும் பூமிடயயும் ஆறு நலாட்்களில் படைத்்தலான் 

பின்னர் அர்ஷின் மீ்தலானலான் )அல்அுஃரலாப் -54 என்்ற அல்்லலாஹ்வின் 

திருவெனத்திற்கு அல்்ஹலாபிழ் இப்னு ்கஸீர் அவர்்கள் அவரின் 

பிரபல்யமலான அல் குர்ஆன் விரிவுடரயில் இத்திருவெனம் குறித்து 

மி்கவும் சி்றந்்த ஒரு ்கருத்ட்த குறிப்பிடுகி்றலார். இவ்விைத்தில் அ்தன் மி்கப் 

்பபரும் பயன் ்கருதி குறிப்பிடுவது ்பபலாருத்்தம் எனக் ்கருதுகி்ஷ்றன். இமலாம் 

இப்னு ்கதீர் அவர்்களின் கூற்று பின்வருமலாறு; இந்்த விையம் குறித்து 

அதி்கமலான ்கருத்துக்்கள் மக்்களிைம் (அறிஞர்்களிைம்) ்கலாணப்படுகின்்றன 

அவற்ட்ற்பயல்்லலாம் இவ்விைத்தில் விரிவலா்க குறிப்பிட்டு எழுதுவ்தற்குரிய 

இைமல்்ல என்ப்தலால் இவ்விையத்தில் நன்்பநறிெலார்ந்்த ஸ்லபு்களலான 

இமலாம் மலாலிக், அவ்ஸலாஈ, ஸவ்ரி, ட்லஸ் இப்னு ஸுஃத்,ஷேலாபிஈ, அஹ்மத், 

இஸ்்ஹலாக் இப்னு ரலா்ஹடவஹி ்ஷபலான்்ஷ்றலாரினதும், ஸ்லபு்களின் 

்கருத்தில் வலாழ்ந்து மட்றந்்த வலா்ழந்து ்ப்கலாண்டிருப்்ஷபலாரின் வழிமுட்ற்ஷய 
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எமது வழிமுட்ற என்பட்த குறிப்பிடுகி்ஷ்றலாம். அ்தலாவது ‘அல் இஸ்திவலா’ 

என்்ற பண்பு இருப்பட்த மறுக்்கமலாலும் உவடமகூ்றலாமலும் அடமப்டபக் 

கூ்றலாமலும் அ்தடன ஏற்றுக் ்ப்கலாள்வ்தலாகும். அல்்லலாஹ்விற்கு 

உவடமக்்கற்பிப்்ஷபலாரின் ்கற்படனயில் உதிக்கும் விையங்்கடளவிட்டும் 

அல்்லலாஹ் மி்கவும் தூய்டமயலானவன். அவன் படைப்பினங்்களில் எ்தற்கும் 

ஒப்பலானவனலா்க இல்ட்ல அவடனப்்ஷபலான்று எதுவுமில்ட்ல அவன் 

நன்கு ்பெவிமடுப்்ஷபலானலா்கவும் எல்்லலாவற்ட்றயும பலார்ப்பவனலா்கவும் 

உள்ளலான் என்்ற விைய்ஷம ்பவளிப்படையலான உறுதியலான விையமலாகும். 

்ஷமலும் இமலாம் பு்கலாரி(ரஹ்) அவர்்களின் ஆசிரியரலான நுஅய்ம்; 

இப்னு ்ஹம்மலாத் அல் ஹுஸலாஇய்யி (ரஹ்) அவர்்கள் கூறுவது ்ஷபலால்; 

அல்்லலாஹ்வின் படைப்பினங்்களுைன் அல்்லலாஹ்டவ ஒப்பிடுபவன் 

இட்ற நிரலா்கரிப்பலாளனலாவலான். அல்்லலாஹ் ்தனக்குரிய பண்பு்களில் 

எவற்ட்ற ்ப்கலாண்டு ்தன்டன வர்ணித்துள்ளலா்ஷனலா அவற்ட்ற மறுப்பவன் 

்கலாுஃபிரலாவலான். (இட்ற நிரலா்கரிப்பலாளனலாவலான்) அல்்லலாஹ் வும் அவனது 

தூ்தரும் அல்்லலாஹ் வுக்கு என்ன பண்பு்கள் இருப்ப்தலா்க வர்ணித்்தலார்்க்ஷளலா 

அவற்றில் எந்்த ஒப்பு உவடமயும் கிடையலாது ்ப்தளிவலான அல் 

குர்ஆன் வெனங்்களிலும் உறுதியலான நபி ்பமலாழி்களிலும் வந்துள்ளபடி, 

அல்்லலாஹ்வுக்கு ்தகுதியலான முட்றயில் குட்ற்கடள விட்டும் அவடனப் 

பரிசுத்்தப் படுத்தி, அவனது பண்பு்கடள கூ்றக் கூடியவர்்கள் ்தலாம் 

்ஷநர்வழியில் நைப்்ஷபலாரலாவர்.
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வைலானவைர்(ம்லக்கு)�்வை நம்புதல் ( ஈமலான் கொ�லாள்ளுதல்)

வலானவர்்க(ம்லக்கு்க)டள ஈமலான் ்ப்கலாள்வது என்பது அவர்்கள் குறித்து 

விரிவலா்கவும் சுருக்்கமலா்கவும் நம்புவது என்்ற இரு விையங்்கடள 

உள்ளைக்கியுள்ளது அல்்லலாஹ் ்தனக்குக் ்கட்டுப்பட்டு நைப்ப்தற்்கலா்க 

அவர்்கடளப்படைத்துள்ளலான். அவர்்கள் ெங்ட்கமிகு அடியலார்்கள் 

்ஷபச்ெலால் அவடன முந்்தமலாட்ைலார்்கள் அவனது ்கட்ைடளக்்ஷ்கட்ப்ஷவ 

அவர்்கள் ்பெயல்படுவலார்்கள் அல்குர்ஆன் இவர்்கள் குறித்து பின்வருமலாறு 

கூறுகி்றது: (அவர்்களுக்கு முன்னலால் உள்ளவற்ட்றயும் அவர்்களுக்கு 

பின்னலால் உள்ளவற்ட்றயும் அவன் நன்கு அறிவலான் அவன் 

்பபலாருந்திக்்ப்கலாண்ைவருக்்ஷ்கயன்றி ்ஷவறு எவறுக்கும் அவர்்கள் பரிந்துடர 

்பெய்யமலாட்ைலார்்கள். ்ஷமலும் அவர்்கள் அவன்மீதுள்ள அச்ெத்தினலால்; 

நடுங்குபவர்்களலா்கவும் இருக்கின்்றனர்) (அல் அன்பியலா :28) அவர்்களில் 

ப்ல பிரிவினர் உள்ளனர்; அவர்்களுள் அழ்்ழலாஹ் வின் அர்டஷேச் 

சுமப்ப்தற்கும் சுவர்க்்க நர்கத்தின் ்கலாவ்லர்்களலா்க சி்லரும் மற்றும் சி்லர் 

அடியலார்்களின் ்பெயல்்கடளக் ்கண்்கலாணிக்்கவும் நியமிக்்கப்பட்டுள்ளனர். 

அல்்லலாஹ்வும் அவனது ரஸூலும் ்பபயர் குறிப்பிட்டுக் கூறியுள்ள ஜிப்ரீல் 

மீக்்கலாயில் நரட்கக் ்கலாக்்க நியமிக்்கப்பட்ை மலாலிக் ஸூர் ஊதுவ்தற்்ப்கன்று 

நியமிக்்கப்பட்டுள்ள இஸ்ரலாபீல் ஆகி்ஷயலாடர விரிவலான முட்றயில் 

நலாம் நம்ப்ஷவண்டும். இவர்்கள் குறித்்த ஆ்தலார்பூர்வமலான ப்ல ்ஹதீஸ்்கள் 

வந்துள்ளன.அவற்றுள் அன்டன ஆயிஷேலா(ரழி) அவர்்கள் மூ்லம் 

அறிவிக்்கப்பட்ை ்ஹதீஸ் ஸஹீஹ் (முஸ்லிமில்) பதிவு ்பெய்யப்பட்டுள்ளது. 

“வலானவர்்கள் ஒளியலால் படைக்்கப்பட்ைனர். “ஜின்”்கள் தீப்பி்ழம்பலால் 

படைக்்கப்பட்ைனர். (ஆதி மனி்தர்) ஆ்தம், உங்்களுக்கு (குர்ஆனில்) 

கூ்றப்பட்டுள்ளட்தப் ்ஷபலான்று (்களிமண்ணலால்) படைக்்கப்பட்ைலார்” இமலாம் 

முஸ்லிம் ்தனது ஸஹீஹில் பதிவு ்பெய்துள்ளலார்.
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இ்வற ்வவைதங்�்வை நம்புதல் (ஈமலான் கொ�லாள்ளுதல்)

இ்ஷ்த ்ஷபலான்று்தலான் அல்்லலாஹ் மக்்கடளத் ்தனது ்ஷநரலான பலாட்தடய 

்ஷநலாக்கி அட்ழக்்கவும், உண்டமடய விளக்்கவும் ்தன் தூ்தர்்களுக்கு 

்ஷவ்தங்்கடள இ்றக்கி அருளினலான் என இட்ற்ஷவ்தங்்கள் குறித்து 

சுருக்்கமலா்க ஈமலான் ்ப்கலாள்ளவது அவசியமலாகும் இது பற்றி பின்வருமலாறு 

அல்்லலாஹ் குறிப்பிடுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க நலாம் எமது தூ்தர்்கடளத் 

்ப்தளிவலான ெலான்று்களுைன் அனுப்பி்ஷனலாம். அவர்்களுைன் ்ஷவ்தத்ட்தயும், 

மனி்தர்்கள் நீதிடய நிட்லநலாட்டுவ்தற்்கலா்க ்தரலாடெயும் இ்றக்கி்ஷனலாம்) 

(அல் ்ஹதீத்: 25) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான்: (ஆரம்பத்தில்) மனி்தர்்கள் 

ஒ்ஷர கூட்ைத்தினரலா்க்ஷவ இருந்்தனர்;. அல்்லலாஹ் (நல்்ஷ்லலாருக்கு) 

நன்மலாரலாயங் கூறு்ஷவலாரலா்கவும், (தீ்ஷயலாருக்கு) அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்ட்க 

்பெய்்ஷவலாரலா்கவும் நபிமலார்்கடள அனுப்பி டவத்்தலான்;. அத்துைன் 

மனி்தர்்களிடை்ஷய ஏற்படும் ்கருத்து ்ஷவறுபலாடு்கடளத் தீர்த்து 

டவப்ப்தற்்கலா்க அவர்்களுைன் உண்டமயுடைய ்ஷவ்தத்ட்தயும் இ்றக்கி 

டவத்்தலான்) (அல் ப்கரலா : 213) ்ப்தௌரலாத், இன்ஜீல், ஸபூர், அல்குர்ஆன் 

்ஷபலான்்ற அல்்லலாஹ் ்பபயர் குறிப்பிட்டுக் கூறிய ்ஷவ்த நூல்்கடள விரிவலான 

முட்றயில் விசுவலாசிப்்ஷபலாம். அடவ்களுள் அல்குர்ஆன் ்தலான் அடவ 

அடனத்ட்தயும் விை மி்கவும் சி்றந்்ததும்;இறுதியலானதுமலாகும். ்ஷமலும் 

அல்குர்ஆன் அவற்ட்ற மிட்கக்்கக் கூடிய்தலா்கவும் உண்டமப்படுத்்தக் 

கூடியதுமலா்க விளங்குகின்்றது. அல்குர்ஆடனயும் ஆ்தலாரபூர்வமலான 

நபி மு்ஹம்மத் (ஸல்) அவர்்களின் ்ஹதீஸ்்கடளயும் பின்பற்றி 

வலாழ்க்ட்கயில் நடைமுட்றப்படுத்துவது ெமு்தலாயத்தில் அடனவர் மீதுள்ள 

்கைடமயலாகும் ஏ்பனனில் அல்்லலாஹு்தஆ்லலா மு்ஹம்மத் நபி(ஸல்) 

அவர்்கடள ஜின்,மனி்த இனங்்களுக்கு ்பபலாதுவலா்க அனுப்பி டவத்்தலான் 

அவர்்களிடை்ஷய தீர்ப்பு வ்ழங்குவ்தற்கு அல்குர்ஆடன அவர்்கள் மீது 

இ்றக்கி டவத்்தலான் ்ஷமலும் உள்ளத்திற்்கலான ்ஷநலாய்நிவலாரணியலா்கவும் 

எல்்லலாவற்றுக்கும் ்ப்தளிவலான விளக்்கமலா்கவும் விசுவலாசி்களுக்கு 

அருட்்ப்கலாடையலா்கவும் ்ஷநர்வழியலா்கவும் அல்்லலாஹ் அல்குர்ஆடன 

இ்றக்கியுள்ளலான் இது பற்றி அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான் 
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(இது நலாம் இ்றக்கிய அருள்்பபலாதிந்்த ்ஷவ்தமலாகும் ஆ்க்ஷவ, நீங்்கள் 

இ்தடன்ஷய பின்பற்றுங்்கள் ்ஷமலும் நீங்்கள் அருள்்பெய்யப்படும் 

்பபலாருட்டு ( அல்்லலாஹ்டவப்) பயந்து ்ப்கலாள்ளுங்்கள்) (அல் அன்ஆம் :155) 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ் குறிப்பிடுகி்றலான் (எல்்லலாவற்றுக்கும் விளக்்கமலா்கவும் 

முஸ்லிம்்களுக்கு நற்்பெய்தியலா்கவும்,அருளலா்கவும், ்ஷநர்வழியலா்கவும் 

இவ்்ஷவ்தத்ட்த உம்மீது நலாம் இ்றக்கி டவத்்ஷ்தலாம்) (அன்நஹ்ல் : 89) 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான்: (நபி்ஷய நீங்்கள் கூறுங்்கள் மனி்தர்்க்ஷள 

! நிச்ெயமலா்க நலான் உங்்கள் அடனவருக்குமலான அல்்லலாஹ்வின் 

தூ்தரலா்ஷவன் வலானங்்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி அவனுக்்ஷ்க உரியன 

(உண்டமயலா்க) வணங்்கப்பைத்்தகுதியலானவன் அவடனத்்தவிர ்ஷவறு 

யலாருமில்ட்ல. அவ்ஷன உயிரளித்து மரணிக்்கச் ்பெய்கி்றலான். (என்று 

நபி்ஷய நீர் கூறுவீரலா்க)ஆ்க்ஷவ நீங்்கள் அல்்லலாஹ்டவயும் எழுத்்தறிவற்்ற 

உம்மி நபியலாகிய அவனது தூ்தடரயும் நம்பிக்ட்க ்ப்கலாள்ளுங்்கள் 

அவரும்அல்்லலாஹ்டவயும் அவனது வலார்த்ட்த்கடளயும் நம்பபிக்ட்க 

்ப்கலாள்கி்றலார்்கள் நீங்்கள் ்ஷநர் வழி ்பபறும் ்பபலாருட்டு அவடர்ஷய 

பின்பற்றுங்்கள்) (அ்ல அுஃரலாப் : 158) இ்ஷ்த ்கருத்தில் அதி்கமலான திரு 

வெனங்்கள் வந்துள்ளன

இ்வறத்தூதர்�்வை நம்புதல் (ஈமலான் கொ�லாள்ைல்)

இது ்ஷபலா்ல்ஷவ சுருக்்கமலா்கவும் விரிவலா்கவும் இட்றத் தூ்தர்்கடள 

நம்புவதும் ்கைடமயலாகும். அல்்லலாஹ் ்தனது அடியலார்்களிைம் சி்ல 

தூதுவர்்கடள நன்மலா்றலாயம் கூ்றக்கூடியவர்்களலா்கவும்,அச்ெமூட்

டி எச்ெரிக்ட்க்பெய்பவர்்களலா்கவும்,உண்டமயின் பக்்கம் அட்ழக்்கக் 

கூடியவர்்களலா்கவும் அனுப்பியுள்ளலான். எவர் அவர்்களின் அட்ழப்டப 

ஏற்றுக் ்ப்கலாண்ைலார்்க்ஷளலா அவர்்கள் நற்பலாக்கியத்்தலால் ்பவற்றி 

்பபற்்றனர். எவர் அவர்்களுக்கு மலாறு ்பெய்்தலார்்க்ஷளலா அவர்்கள் 

ட்க்ஷெ்தமடைந்்தவர்்களலா்கவும் நஷ்ைப்பட்ைவர்்களலா்கவும் ஆகிவிட்ைனர். 

அவ்விட்றத்தூ்தர்்களுள் இறுதியலானவரும் மி்கச்சி்றப்புக்குரியவரும் 
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எமது நபி மு்ஹம்மது இப்னு அப்தில்்லலாஹ் (ஸல்) அவர்்களலாவலார்்கள். 

அல்்லலாஹ் இது பற்றி பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான் (அல்்லலாஹ்டவ 

வணங்குங்்கள் (அல்்லலாஹ் அல்்லலாது வணங்்கப்படும்)்தலாகூத்ட்த 

விட்டும் வி்லகிக்்ப்கலாள்ளுங்்கள் எனக்கூறும் தூ்தடர நலாம் ஒவ்்பவலாரு 

ெமு்தலாயத்திற்கும் அனுப்பிடவத்்ஷ்தலாம் (அன்நஹ்ல் : 36) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் 

கூறுகி்றலான் (அல்்லலாஹ்வின் மீது (குற்்றம் கூ்ற) மனி்தர்்களுக்கு யலா்ப்தலாரு 

வழியும் இல்்லலாதிருக்்க இத்தூ்தர்்களுக்குப் பின்னரும் ப்ல தூ்தர்்கடள 

(சுவர்க்்கத்ட்தக் ்ப்கலாண்டு) நற்்பெய்தி கூறுகின்்றவர்்களலா்கவும், (நர்கத்ட்தக் 

்ப்கலாண்டு) அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்கின்்றவர்்களலா்கவும் (நலாம் அனுப்பி 

டவத்்ஷ்தலாம்) (அந்நிஸலா : 165) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான்: (மு்ஹம்மத் 

அவர்்கள் உங்்களது ஆண்்களில் எவருக்கும் ்தந்ட்தயலா்க இருக்்கவில்ட்ல 

எனினும் நிச்ெயமலா்க அவர்்கள் அல்்லலாஹ்வின் தூ்தரலா்கவும் நபிமலார்்களின் 

முத்திடரயலா்கவும் இருக்கின்்றலார்்கள்) (அல் அஹ்ஸலாப் : 40) நபிமலார்்களில் 

அல்்லலாஹ் ்பபயர் குறிப்பிட்டுக் கூறிய அல்்லது நபி(ஸல்) அவர்்களலால் 

்பபயர் குறிப்பிைப்பட்ை நூஹ், ஹூத், ஸலாலிஹ், இப்ரலாஹீம் ்ஷபலான்்ற இட்றத் 

தூ்தர்்கடளயும் இவர்்கள் ்ஷபலான்்ஷ்றலாடரயும் விரிவலா்கவும் குறிப்பலா்கவும் 

நலாம் ஈமலான் ்ப்கலாள்ள ்ஷவண்டும். அவர்்கள் மீதும் எங்்கள் நபியின் மீதும் 

சி்றப்புமிகு ஸ்லலாத்தும் ஸ்லலாமும் உண்ைலாவ்தலா்க!

இறுதி நலாள் மீது விசுவைலாசம் கொ�லாள்ளுதல்

மறுடம நலாடள ஈமலான் ்ப்கலாள்ளு்தல் (நம்பு்தல்)

மறுடம நலாடளப்பற்றி ஈமலான் ்ப்கலாள்வட்தப் ்பபலாருத்்தவடர அல்்லலாஹ்வும் 

அவனது தூ்தரும் அம்மறுடம குறித்து அறிவித்்த அடனத்தும் இதில் 

உள்ளைங்குகின்்றன. அவற்றுள் மரணத்திற்குப் பின்னர் நி்கழும் ்கப்ரின் 

்ஷெலா்தடன மற்றும் அ்தன் இன்பமும் ்ஷவ்தடனயும் உள்ளைங்குகி்றது. 

்ஷமலும் மறுடம நலாளில் ஏற்படும் அமலிதுமலி்கள், பயங்்கர துன்பங்்கள் 

்கஷ்ைங்்கள். ஸிரலாத் எனும் பலா்லம், நன்டம தீடம நிறுக்்கப்படும் ்தரலாசு, 

விெலாரடண மற்றும் கூலி வ்ழங்்கப்படு்தல், மக்்கள் மத்தியில் அவர்்களின் 
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(நன்டம தீடம பற்றிய) ஏடு்கள் விரித்துக்்கலாட்ைப்படு்தல், அந்்த ஏடு்கடள 

வ்லது ்கரத்தில் அல்்லது இைது ்கரத்தில் அல்்லது பின்பு்றமலா்கப் ்பபறு்தல் 

்ஷபலான்்றனவும்; மறுடம நலாடள ஈமலான் ்ப்கலாள்வதில் உள்ளைங்கும் 

விையங்்களலாகும். ்ஷமலும்; மறுடம நலாடள ஈமலான் ்ப்கலாள்வதில் எமது 

நபி மு்ஹம்மது (ஸல்) அவர்்களுக்குரிய ்ஹவ்ல் எனும் ்தைலா்கம் பற்றி 

விசுவலாெம் ்ப்கலாள்வதும் உள்ளைங்குகி்றது. ்ஷமலும் சுவர்க்்கம் நர்கம், 

முுஃமீனலான அடியலார்்கள் இட்றவடன ்கலாண்பது,அவனுைன் உடரயலாடுவது 

்ஷபலான்்ற விையங்்கள் மற்றும் இடவ ்தவிர புனி்த அல் குர்ஆனிலும் ஆ்தலார 

பூர்வமலான ்ஹதீஸ்்களிலும் வந்துள்ளடவயும் இதில் உள்ளைங்கின்்றன. 

இடவ அடனத்ட்தயும் அல்்லலாஹ்வும் அவனின் தூ்தரும் ்ப்தளிவு படுத்தி 

விவரித்்த முட்றயில் ஈமலான் ்ப்கலாள்வது அவசியமலாகும்.

இ்வற விதி்வய ஈமலான் கொ�லாள்ைல் (நம்புதல்)

இட்ற விதிடய (நம்புவது) ஈமலான் ்ப்கலாள்ளல் என்பது நலான்கு விையங்்கடள 

உள்ளைங்கியுள்ளன. அடவ பின்வருமலாறு;

மு்த்லலாவது விையம் : இதுவடர நைந்்தடவ இனியும் நைக்்க இருப்படவ 

அடனத்ட்தயும் அல்்லலாஹ் நன்்கறிவலான். ்ஷமலும் ்தன் அடியலார்்களின் 

நி்லடம்கள் குறித்தும் அவர்்களது வலாழ்வலா்தலாரம் அவர்்களது ஆயுற் ்கலா்லம் 

அவர்்களது ்பெயல்பலாடு்கள் மற்றும் இடவ்கள் அல்்லலா்த அவர்்களது 

விவ்கலாரங்்கள் அடனத்ட்தயும் அல்்லலாஹ் நன்்கறிவலான். இவற்றுள் 

எதுவும் அவனுக்கு மட்றவலா்கலாது என நம்பு்தல், இது குறித்து அல்்லலாஹ் 

பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் யலாவற்ட்றயும் 

நன்்கறிந்்தவனலாவலான்.) (அல் ப்கரலா : 231) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் 

(நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் யலாவற்றின் மீதும் ்ஷபரலாற்்றழுடையவன் 

என்றும் நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் அறிவலால் யலாவற்ட்றயும் முழுடமயலா்க 

அறிபவன் என்றும் நீங்்கள் அறிந்து ்ப்கலாள்வ்தற்்கலா்க (இவ்வலாறு 

படைத்்தலான்) (அத்்த்லலாக் : 12) இரண்ைலாவது விையம்: படைப்பு்கள் 

குறித்து அல்்லலாஹ் தீர்மலானித்து முடிவு ்பெய்்தடவ அடனத்தும் 

(்லவ்ஹுல் மஹ்பூலில் ) பதிவு்பெய்யப்பட்டுள்ளது என நம்ப்ஷவண்டும். 
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இது பற்றி அல்்லலாஹ்;பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான்: (இ்றந்்தபின்) 

அவர்்களிலிருந்து (அவர்்களின் உைட்ல எந்்த அளவு) பூமி (தின்று) 

குட்றத்திருக்கி்றது என்பட்தத் திட்ைமலா்க நலாம் அறிந்திருக்கி்ஷ்றலாம், 

்ஷமலும், (அவர்்களின் ்பெயல்்கள் பதியப்பட்டு) பலாது்கலாக்்கப்பட்ை புத்்த்கம் 

நம்மிைத்தில் இருக்கின்்றது) (்கலாப் : 4) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் 

(ஒவ்்பவலாரு ்பபலாருள் குறித்தும் ்ப்தளிவலான ஏட்டில் அட்த நலாம் ்கணக்கிட்டு 

டவத்துள்்ஷளலாம்) (யலாஸீன் :12) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க 

அல்்லலாஹ்வலானத்திலும் பூமியிலும் இருப்பவற்ட்ற நன்்கறிகி்றலான் 

என்பட்த நீ அறியவில்ட்லயலா? நிச்ெயமலா்க இடவ (்லவ்ஹுல் 

மஹ்பூல் எனும் ) ஏட்டில் உள்ளது நிச்ெயமலா்க இது அல்்லலாஹ்வுக்கு 

எளி்தலான்தலாகும் 70) (அல் ்ஹஜ் : 70) மூன்்றலாவது விையம் :அல்்லலாஹ்வினலால் 

இப்பிரஞ்ெத்தின் அமு்லலாகும் நலாட்ைத்ட்த ஈமலான் ்ப்கலாள்ளல் அ்தலாவது 

அவன் நலாடியது நைக்கும் எட்த நலாைவில்ட்ல்ஷயலா அது நைக்்கலாது இது 

குறித்து அழ்்ழலாஹ் பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான்: (நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் 

நலாடியட்த ்பெய்கி்றலான்) (அல் ்ஹஜ் : 18) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் 

(அவன் எந்்த்பவலான்ட்ற (படைக்்க) நலாடினலாலும் அ்தற்கு ‘குன்’ ஆகு்க 

எனக்கூறுவது்தலான் உை்ஷன அது ஆகிவிடும்) (யலாஸீன் : 82) ்ஷமலும் 

அல்்லலாஹ் குறிப்பிடுகி்றலான் (எனினும், அல்்லலாஹ் நலாடினலால் ்தவிர நீங்்கள் 

(எட்தயும்) விரும்ப முடியலாது. நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் நன்்கறிந்்தவனலா்க, 

ஞலானமுடையவனலா்க இருக்கி்றலான்). (அல் இன்ஸலான் : 30) நலான்்கலாவது 

விையம் : இப்பிரபஞ்ெத்தில் ்கலாணப்படுகின்்ற அடனத்ட்தயும் அவ்ஷன 

படைத்்தலான் ்ஷவறுபடைப்பலாள்ஷனலா பரிபலாலிப்பவ்ஷனலா இல்ட்ல என 

நம்பு்தல் அல்்லலாஹ் இது பற்றிக் குறிப்பிடு்தலாவது: (அல்்லலாஹ்்ஷவ எல்்லலா 

்பபலாருள்்கடளயும் படைத்்தவன்; அவ்ஷன எல்்லலா ்பபலாருள்்களின் 

்பபலாறுப்பலாளன்) ( அஸ்ஸுமர் : 62) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் 

(மனி்தர்்க்ஷள! உங்்கள் மீதுள்ள அல்்லலாஹ்வுடைய அருட்்ப்கலாடைடய 

நிடனத்துப் பலாருங்்கள். அல்்லலாஹ்டவயன்றி ்ஷவ்ப்றலாரு படைப்பவன் 

இருக்கி்றலானலா? வலானத்திலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும் அவ்ஷன உங்்களுக்கு 

உணவளிக்கி்றலான். அவடனத் ்தவிர வணக்்கத்திற்குரிய ்ஷவ்ப்றலாரு 

இட்றவன் இல்்ல்ஷவ இல்ட்ல. ஆ்க்ஷவ, (அவடன விட்டு) நீங்்கள் எங்கு 
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்பவருண்்ஷைலாடுகிறீர்்கள்?) (பலாதிர் : 03) விதிடய நம்புவது (ஈமலான்) ்ப்கலாள்வது 

என்பது அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாவினரிைத்தில் ்ஷமற்குறிப்பிைப்பட்ை நலான்கு 

விையங்்கடள ஈமலான் ்ப்கலாள்வட்த உள்ளைக்கிய்தலாகும். இவற்றுள் 

சி்லவற்ட்ற பித்அத் வலாதி்களலாகிய மலாற்றுக் ்கருத்துக்்ப்கலாண்்ஷைலார் 

மறுக்கின்்றனர்.

ஈமலான் என்பது ்பெலால்லும் ்பெயலுமலாகும். அது அல்்லலாஹ்வுக்குக் 

்கட்டுப்படுவ்தன் மூ்லம் அதி்கரிக்கும்; மலாறு ்பெய்வ்தன் மூ்லம் குட்றந்து 

விடும்

அல்்லலாஹ்டவ ஈமலான் ்ப்கலாள்வதில் ‘ஈமலான் என்பது ்பெலால்லும் 

்பெயலுமலாகும். அது அல்்லலாஹ்வுக்குக் ்கட்டுப்படுவ்தன் மூ்லம் அதி்கரிக்கும் 

மலாறு ்பெய்வ்தன் மூ்லம் குட்றந்து விடும் என்று நம்புவதும் உள்ளைங்கும். 

்ஷமலும் முஸ்லிம்்களில் எவடரயும்; இடண டவத்்தல் இட்றவடன 

நிரலா்கரித்்தல் ்தவிர்ந்்த ்பபரும் பலாவங்்களலான விபச்ெலாரம் ்பெய்்தல் திருடு்தல் 

வட்டி ்ப்கலாடுக்்கள் வலாங்்கள் ்ஷபலாட்தப்்பபலாருள் பலாவடன ்பபற்்ஷ்றலாடர 

்ஷநலாவிடன ்பெய்்தல் ்ஷபலான்்றடவயும் இடவ ்ஷபலான்்ற ்பபரும்பலாவங்்கடள 

ஒருவர் (்ஹ்லலா்லலானது) இஸ்்லலாத்தில் அனுமதிக்்கப்பட்ைது என்று ்கரு்தலா்த 

வடரயில்; ்கலாுஃபிர் என்று தீர்ப்பளிப்பது கூைலாது. ஆனலால் அவர்; இவற்ட்ற 

்ஹ்லலால்’ எனக் ்கருதினலால் அவர்்கள் ்கலாுஃபிரலாகி விடுவலார் இ்தற்்கலான 

ஆ்தலாரமலா்க பின்வரும் திருவெனம் அடமந்துள்ளது (நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் 

்தனக்கு இடணடவக்்கப்படுவட்த மன்னிக்்க்ஷவ மலாட்ைலான் அது ்தவிர 

ஏடனயவற்ட்ற ்தலான் நலாடு்ஷவலாருக்கு அவன் மன்னிப்பலான்) ( அந்நிஸலா : 48) 

்ஷமலும் இ்தற்கு ெலான்்றலா்க நபியவர்்களிைமிருந்து வந்துள்ள மு்தவலாதிரலான 

்ஹதீஸ்்களும் உள்ளன. அடவ்களுள் பின்வரும் ்ஹதீஸ் முக்கியமலானது 

“யலாருடைய உள்ளத்தில் ்கடு்களவு ஈமலான் உள்ள்ஷ்தலா. அவர்்கடள நரட்க 

விட்டும் அல்்லலாஹ் ்பவளி்ஷயற்றி விடுகி்றலான” என்ப்தலாகும்.
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்வநசம் கொ�லாள்வைதும் கொவைறுப்்பதும் உறவு 
்வவைத்துக் கொ�லாள்வைதும் ்ப்வ�த்துக் கொ�லாள்வைதும் 
அல்்லலாஹ்வுக்�லா�்வவை

அல்்லலாஹ்டவ ஈமலான் ்ப்கலாள்ளும் விையங்்களுள் அல்்லலாஹ்வுக்்கலா்க்ஷவ 

்ஷநெம் ்ப்கலாள்வதும் அல்்லலாஹ்வுக்்கலா்க்ஷவ ்பவறுப்பதும் 

அல்்லலாஹ்வுக்்கலா்க்ஷவ உ்றவு டவத்துக் ்ப்கலாள்வதும் அல்்லலாஹ்வுக்்கலா்க்ஷவ 

பட்கத்துக் ்ப்கலாள்வதும் உள்ளைங்குகின்்றன. ஆ்க்ஷவ முுஃமின்்கள் 

ஏடனய முுஃமின்்கடள ்ஷநெம் ்ப்கலாள்வதுைன் அவர்்களுைன் 

ஒப்பு்ற்ஷவலாடு நைந்து ்ப்கலாள்வதுைன் ்கலாுஃபிர்்களின் ்பெயற்பலாடு்கள் 

குறித்து ்பவறுப்புக்்ப்கலாள்வதும்; அவர்்களுைன் நற்பு்றவு ்ப்கலாள்ளலாது 

இருத்்தல் ்ஷவண்டும். இந்்தச் ெமூ்கத்தில் முுஃமின்்களுள் நபித்்ஷ்தலா்ழர்்கள் 

பிர்தலானமலானவர்்கள். என்ஷவ அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாக்்கள் அவர்்கடளப் 

மி்கவும்- ்ஷநசிக்கின்்றனர் அவர்ளுைன் நற்பு்றவு ்ஷபணி நைக்கின்்றனர் 

நபிமலார்்களுக்குப் பின் அவர்்கள் ்தலாம் மனி்தர்்களி்ஷ்ல்ஷய சி்றப்பலானவர்்கள் 

எனவும் நம்புகின்்றனர். நபித்்ஷ்தலா்ழர்்கள் குறித்து இவ்வலாறு நபி (ஸல்) 

அவர்்கள் குறிப்பிட்ைலார்்கள் ((ெமு்தலாயத்தில் மி்கச் சி்றந்்ஷ்தலார் எனது 

நூற்்றலாண்டில் வலாழும்; என் ்ஷ்தலா்ழர்்கள், பின்னர் மி்கச் சி்றப்புக்குரி்ஷயலார் 

அ்தடனத் ்ப்தலாைர்ந்து வந்்த நூற்்றலாண்டில் வலாழ்ந்்ஷ்தலார் அ்தன் பின்னர் 

சி்றப்புக்குரி்ஷயலார் அ்தடனத் ்ப்தலாைர்ந்து வந்்த நூற்்றலாண்டில் வலாழ்ந்்ஷ்தலார் 

ஆவலார்்கள்)) (4) இந்்த நபி்பமலாழி ஸஹீ்ஹலானது என்பது ஏ்ஷ்கலாபித்்த 

்கருத்்தலாகும் அந்்த நபித் ்ஷ்தலா்ழர்்களில் மி்கச் சி்றந்்தவர் அபூபக்்கர் ஸித்தீக் 

(ரழி) பின்னர் உமருல் பலாரூக்(ரழி) பின்னர் உஸ்மலான்(துன்னூடரன் 

ரழி) பின்னர் அலி அல்முர்்த்ழலா (ரழி) ஆகி்ஷயலாரலாவலார்்கள். இவர்்கள் 

அடனவடரயும் அல்்லலாஹ் ்பபலாருந்திக் ்ப்கலாள்வலானலா்க! சுவர்க்்கத்ட்தக் 

்ப்கலாண்டு நற்மலாரலாயம் கூ்றப்பட்ை பத்துப் ்ஷபர்்களுள் ்ஷமற்குறிப்பிட்ை 

நலால்வடரத்்தவிர எஞ்சியவர்்களும், ஏனய நபித்்ஷ்தலா்ழர்்களும் சி்றந்்தவர்்கள் 

என்றும் நம்புகி்றலார்்கள். ்ஷமலும் நபித்்ஷ்தலா்ழர்்களுக்கு மத்தியில் நைந்்த 

சி்ல ்கருத்து ்ஷவறுபலாடு்கடள உண்டமயலான அஹ்லுஸ்ஸுன்னத் வல் 

ஜமலாஅத்ட்த ்ஷெர்ந்்ஷ்தலார் விமர்சிக்்கலாது ்தவிர்ந்து ்ப்கலாள்வதுைன் அவர்்கள் 



25இஸ்்லலாத்்ததை விட்டும் வெளியேற்றும் விடேங்்களும்

இப்பிரச்சிடன குறித்து ெரியலான நிட்லப்பலாட்டை அறிய பலாடுபட்ை 

முஜ்்தஹிது்கள் என்று ஏற்றுக்்ப்கலாள்வதுைன் இப்பிரச்சிடன ்ப்தலாைர்பலா்க 

யலார் ெரியலான நிட்லப்பலாட்டை ்பபற்று்ப்கலாண்ைலா்ஷரலா அவருக்கு இரண்டு 

கூலியும், ்தனது ஆய்வில் ெரியலானட்தப் யலார் ்பபற்று ்ப்கலாள்ளவில்ட்ல்ஷயலா 

அவர் (முயற்சி ்பெய்்தடமக்்கலா்க) ஒரு கூலியும் இருக்கி்றது எனவும் 

நம்பிக்ட்க ்ப்கலாள்கி்றலார்்கள். ்ஷமலும் அவர்்கள் (அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாக்்கள்) 

நபி அவர்்களின் குடும்பத்தினரில் நபியவர்்கடள நபியலா்க ஏற்று 

விசுவலாெம் ்ப்கலாண்ைவர்்கடளயும் நபி(ஸல்) அவர்்களின் மடனவியரலான 

முுஃமின்்களின் ்தலாய்மலார்்கள் அடனவடரயும் ்ஷநெம் டவத்து 

விரும்புவதுைன் அவர்்கள் எல்்ஷ்லலாடரயும் ்பபலாருந்தியும் ்ப்கலாள்கி்றலார்்கள். 

அத்துைன் நபி(ஸல்) அவர்்களின் ்ஷ்தலா்ழர்்கடள ்பவறுத்து திட்டுகின்்ற 

அல்்லலாஹ் குறிப்பிட்ை அந்்தஸ்ட்த விை நபியவர்்களின் குடும்பத்தினடர 

அதி்கமலா்க உயர்த்துகின்்ற ரலாபி்ழலாக்்களின் வழி முட்றடய விட்டும் நீங்கி 

இருப்பதுைன், நபி(ஸல்) அவர்்களின் குடும்பத்தினடர ்பெலால்்லலாலும் 

்பெய்லலாலும் துன்புறுத்்தக் கூடிய (நவலாஸிப்) என்்ற கூட்ைத்தினரின் 

வழிமுட்றடய விட்டும் நீங்கி இருக்கி்றரலார்்கள் (4)

எமது இந்்த சுருக்்கமலான இவ்வுடரயில் நலாம் ்ஷம்ஷ்ல குறிப்பிட்ை அடனத்தும் 

ெரியலான இஸ்்லலாமிய ்ப்கலாள்ட்கயில் (அகீ்தலாவில்)உள்ளைங்கும் 

விையங்்களலாகும். அக் ்ப்கலாள்ட்கடய நிட்லநலாட்ை்ஷவ மு்ஹம்மது (ஸல்) 

அவர்்கடள தூ்தரலா்க அல்்லலாஹ் அனுப்பினலான். இது ்தலான் ஈ்ஷைற்்றம் 

்பபற்்ற பிரிவினரலான ‘அஹ்லுஸ் ஸுன்னத் வல்ஜமலாஅத்தினரின் 

்ப்கலாள்ட்கயலாகும். இது பற்றி நபி(ஸல்) அவர்்கள்: (( எனது உம்மத்தில் 

ஒரு பிரிவினர் உ்தவி ்பெய்யட்ை நிட்லயில் எப்்ஷபலாதும் ெத்தியத்தில் 

நிட்லத்திருப்பலார்்கள். அல்்லலாஹ்வின் ்கட்ைடள வரும் வடரயில் 

அவர்்களுக்கு முரணலா்க நைக்கும் எவரலாலும் அவர்்களுக்கு தீங்கிட்ழக்்க 

முடியலாது எனக் கூறியுள்ளலார்்கள்))(5) ்ஷமலும் ஸல்்லல்்லலாஹு அட்லஹி 

வஸல்்லம் கூறினலார்்கள் ((யூ்தர்்கள் (71) எழுபத்தி்பயலாரு கூட்ைமலா்கப் 

பிரிந்்தனர், கிறித்்தவர்்கள் (72) எழுபத்திரண்டு கூட்ைமலா்கப் பிரிந்்தனர். எனது 

இந்்த ெமு்தலாயத்தினர் (73) எழுபத்தி மூன்று கூட்ைமலா்கப் பிரிவர். இவற்றுள் 



26 இஸ்்லலாத்தின் உண்்மமையலான நம்பிக்்மகை கோகைலாட்்பலாடும் அதற்கு எதிரலான்மைகைளும்

ஒ்ஷர்பயலாரு கூட்ைத்தினர் ்தவிர மற்ட்ற்ஷயலார் அடனவரும் நரகிற்கு 

உரியவர்்கள்’ என நபி (ஸல்) அவர்்கள் குறிப்பிட்ை்ஷபலாது, ‘அல்்லலாஹ்வின் 

தூ்த்ஷர! அவர்்கள் யலார்?’ என நபித்்ஷ்தலா்ழர்்கள் ்ஷ்கட்ைனர். அப்்ஷபலாது ‘நலானும் 

எனது ்ஷ்தலா்ழர்்களும் எந்்த வழியில் இருக்கின்்ஷ்றலா்ஷமலா அந்்த வழியில் 

இருப்பவர்்கள்’ என பதி்லளித்்தலார்்கள்)) (6) இது ்தலான் ெரியலானதும் ஏற்று 

நைக்்கத்்தக்்கதும்; உறுதியலா்க ்கடைப்பிடிக்்க ்ஷவண்டியதுமலான இஸ்்லலாமிய 

அடிப்படைக் ்ப்கலாள்ட்கயலாகும். இ்தற்கு முரணலா்க ்கலாணப்படும் அடனத்ட்த 

விட்டும் எச்ெரிக்ட்கயலா்க இருத்்தல் அவசியமலாகும்.

சரியலான இந்த அகீதலா்வவை விட்டும் கொநறிபிறழ்ந்்வதலாரும் 
இக்கொ�லாள்்வ�க்கு எதிரலா� நடப்்வ்பலாரும்;

கொநறிபிரழ்ந்்வதலார் வை்வ�யினர்:

இந்்த ெரியலான அகீ்தலாடவ விட்டும் ்பநறிபி்றழ்ந்்ஷ்தலாரும், இ்தற்கு 

முரணலான ்ப்கலாள்ட்கயில் ்பெல்்லக் கூடியவர்்களும் ஏரலாளமலா்ஷனலார் 

உள்ளனர். அவர்்களுள் சிட்ல்கடளயும் விக்ர்கரங்்கடளயும் 

வணங்கு்ஷவலார், வலானவர்்கடளயும் அவ்லியலாக்்கடளயும் (இட்ற 

்ஷநெர்்கடளயும்) ஜின்்கடளயும் வணங்கு்ஷவலார், மரங்்கடளயும் 

்கற்்கடளயும் மற்றும் ஏனயடவ்கடள வணங்கு்ஷவலார்்கள் உள்ளனர். 

இவர்்களும் குட்றஷி்கள் மற்றும் அரபு்களில் உள்ள ஏடனய பிரிவினரும் 

நபி (ஸல்) அவர்்களுைன் நைந்து ்ப்கலாண்ைது ்ஷபலால் நபியின் ஏ்கத்துவ 

அட்ழப்டப ஏற்்கலாது அவர்்களுக்கு முரணலா்க நைந்து, அவர்்களது 

பிட்ழயலான ்ப்கலாள்ட்கயில் மனமுரண்ைலா்க இருந்்தலார்்கள். இச்ெரியலான 

்ப்கலாள்ட்கடய ஏற்்க மறுத்்ஷ்தலார் ்தலாங்்கள் வணங்கும் ்ப்தய்வங்்களிைம் 

்தங்்களது.்ஷ்தடவ்கடள நிட்ற்ஷவற்றுமலாறும்,்ஷநலாயலாளி்கடள 

குணப்படுத்துமலாறும் எதிரி்களுக்கு எதிரலா்க ்தமக்கு உ்தவி ்பெய்யுமலாறும் 

அவற்றிைம் ்ஷ்கட்கின்்றனர். ்ஷமலும் ்தங்்களின் ்ப்தய்வங்்களுக்கு 

அருத்துப்பலியிடுவதுைன் ்ஷநர்ச்டெடயயும் நிட்ற்ஷவற்றுகின்்றனர் 
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இவர்்களின் இச்்பெயற்பலாடு்கடள நபியவர்்கள் மறுத்துடரத்து 

அல்்லலாஹ்வுக்கு மலாத்திரம் இ்தயசுத்தியுைன் வணக்்கத்ட்த ்பெலுத்துங்்கள் 

என்று ்கட்ைடளயிட்ை ்ஷபலாது அ்தடன புதுடமயலான ஒரு விையமலா்க ்கருதி 

அவர்்களின் அட்ழப்டப மறுத்து அவர்்கடளப்பலார்த்து பின்வருமலாறு 

கூறினர்; ( இவர் ப்ல ்கைவுள்்கடள ஒரு ்கைவுளலா்க மலாற்றிவிட்ைலாரலா? 

நிச்ெயமலா்க இது ஆச்ெரியமலான விையமல்்லவலா)என்று கூறினர் (ஸலாத்: 

05) நபியவர்்கள் ்ப்தலாைர்ந்து அவர்்கடள அல்்லலாஹ்வின்பலால் அட்ழத்்த 

வண்ணம் இருந்்ததுைன் இடணடவத்்தட்ல  எச்ெரிப்பவர்்களலா்கவும் 

இருந்்தலார்்கள். அவர்்கள் அட்ழக்கும் ்ப்கலாள்ட்கயின் ய்தலார்த்்தத்ட்த 

அவர்்களுக்கு ்ப்தளிவுபடுத்்த்ஷவ அவர்்களில் சி்லருக்கு அல்்லலாஹ் 

்ஷநர்வழி ்கலாட்டினலான் அ்தடனத் ்ப்தலாைர்ந்து கூட்ைம் கூட்ைமலா்க இஸ்்லலாமிய 

மலார்க்்கத்தினுள் அச்ெமூ்கத்திள் உள்்ஷளலார் நுட்ழந்்தனர். என்ஷவ 

நபிவர்்களினதும் அவர்்களின் ்ஷ்தலா்ழர்்களினதும் அவர்்கடள ்ப்தலாைர்ந்து 

வந்்த ்தலாபியீன்்களின் ்ப்தலாைரலான பிரச்ெலார முன்்பனடுப்பினலாலும் 

நீண்ை இட்றவழிப்்ஷபலாரலாட்ைதினலாலும் இச்ென்மலார்்கமலானது ஏடனய 

அடனத்து ம்தங்்கடளயும் மிட்கத்்த ்பபரும் மலார்்கமலா்க மலாறியது.

இ்தடனத் ்ப்தலாைர்ந்து நி்லடம்கள் மலாறி ்பபரும்பலா்லலா்ஷனரிைத்தில் 

இம்மலார்க்்கம் குறித்்த அறியலாடமயினலால் மீண்டும் ஜலாஹிலிய்யலா ்கலா்ல 

நிட்லக்கு மலாறி நபிமலார்்கள் அவ்லியலாக்்கடள ்ஷநசிக்கும் விையத்தில் 

எல்ட்லமீறி அவர்்களிைம் துஆ இட்றஞ்சு்தல் உ்தவி்ஷ்கலாரல் ்ஷபலான்்ற 

இடவ அல்்லலா்த இடணடவப்பின் எல்்லலா விையங்்கடளயும் ்பெய்்தனர். 

எந்்தளவுக்்ப்கனில் ்லலாஇ்லலா்க இல்்லல்்லலாஹ் என்்ற ்கலிமலாவின் 

்பபலாருடள அரபுக்்கலாபிர்்கள் விளங்கிக்்ப்கலாண்ை அளவலாவது இவர்்கள் 

விளங்்கவில்ட்ல. அல்்லலாஹ்்தலான் இந்நிட்லடமயிலிந்து அவர்்கடளப் 

பலாது்கலாக்்கப் ்ஷபலாதுமலானவன்

இந்்த இடணடவப்பலானது இஸ்்லலாம் பற்றிய அறியலாடம மற்றும் 

நபித்துவத்்ததின் நீண்ை இடை்பவளியின் ்கலாரணமலா்க எமது இக்்கலா்லம் 

வடரயில் மி்கவும் ்ஷவ்கமலா்கவும் பரவிக் ்ப்கலாண்டிருக்கி்றது.
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(அகீ்தலா) இஸ்்லலாமிய அடிப்படைக் ்ஷ்கலாட்பலாடு குறித்்த பிற்பட்ை ்கலா்லத்தில் 

வந்்ஷ்தலாரின் ெந்்ஷ்த்கமலானது ஆரம்ப்கலா்ல ஜலாஹிலிய்ய மக்்களின்; 

ெந்்ஷ்த்கத்ட்த ஒத்்தது என்பட்தயும் அவர்களின் இட்றநிரலா்கரிப்டப 

ஏற்படுத்தும் சி்ல நம்பிக்ட்க்கள் பற்றியும் குறிப்பிடு்தல்

அல்்லலாஹ்டவத் தூய்டமயலான முட்றயில் வணங்கு்தல் என்்ற 

விையத்தில் பிற்பட்ை ்கலா்லத்தில் வந்்ஷ்தலாரிைத்தில் ஆரம்ப ்கலா்ல மக்்களின் 

ெந்்ஷ்த்கங்்கடள்ஷய ்கலாணக் கூடிய்தலா்க உள்ளது. அ்தலாவது இவர்்கள் 

நம்பிக்ட்க ்ப்கலாண்டிருக்கும் அவ்லியலாக்்கள் குறித்து ஜலாஹிலிய்ய 

மக்்கள் குறிப்பிட்ை விையத்ட்த்ஷய இவர்்களும் கூறுகி்றலார்்கள். அ்தலாவது 

இந்நல்்லடியலார்்கள் (அவ்லியலாக்்கள்) அழ்்ழலாஹ்விைத்தில் பரிந்து ்ஷபசு்ஷவலார் 

இவர்்கள் எம்டம அல்்லலாஹ்விைத்தில் ்பநருக்கிடவப்பவர்்கள் என்ப்தனலால் 

நலாம் வணங்குகி்ஷ்றலாம் என்கி்றலார்்கள். அல்்லலாஹ் பற்றிய இந்நம்பிக்ட்க 

வீணலானது எவ்வி்த அர்த்்தமுமற்்றது என்று கூறி அல்்லலாஹ்டவத் 

்தவிர்த்து ்ஷவறு எட்த வணங்கினலாலும் அவன் இடணடவத்து 

அல்்லலாஹ்டவ மறுத்துவிட்ைலான் என்று அல்்லலாஹ் பின்வரும் 

வெனத்தில் ்ப்தளிவு படுத்துகி்றலான். (அல்்லலாஹ்டவயன்றி அவர்்களுக்கு 

தீடமடய்ஷயலா அவர்்களுக்கு நன்டமடய்ஷயலா ்பெய்ய ெக்தியற்்றவர்்கடள 

அவர்்கள் வணங்குகின்்றனர் ்ஷமலும் ‘ இவர்்கள் அல்்லலாஹ்விைத்தில் 

எமக்்கலா்கப் பரிந்துடர ்பெய்்ஷவலார்’ என்று கூறுகின்்றனர்) ( யூ னுஸ் 

: 18) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் அவர்்களின் இந்நிட்லப்பலாட்டை மறுத்து 

பின்வருமலாறு பதி்லளிக்கி்றலான் (வலானங்்களிலும் பூமியிலும் அல்்லலாஹ் 

அறியலா்தடவ (இருப்ப்தலா்க நிடனத்து அடவ) பற்றி நீங்்கள் அவனுக்கு 

அறிவித்துக்்ப்கலாடுக்கிறீர்்களலா? அவன் தூய்டமயலானவன் ்ஷமலும் 

அவர்்கள் இடணடவப்பட்த விட்டும் ்ஷம்லலானவனலாகிவிட்ைலான் என்று 

நபி்ஷய கூர்வீர்்களலா்க) ( யூ னுஸ் : 18) ஆ்க்ஷவ அல்்லலாஹ்டவத் ்தவிர்த்து 

நபிமலார்்கடளயும் அவ்லியலாக்்கடளயும் வணங்குவது மி்கப்்பபரும் 

இடணடவத்்தல் என்ப்தலா்கவும் இ்தடன ்பெய்்ஷவலார் ்ஷவறுபட்ை 

்பபயர்்கடள சூட்டிக்்ப்கலாண்ைலாலும் அது பிட்ழயலானது என்ப்தலா்கவும் 

அல்்லலாஹ் இத்திருவெனத்தின் மூ்லம் ்ப்தளிவுபடுத்துகி்றலான் ்ஷமலும் 
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அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு கூறுகி்றலான்: (எவர்்கள் அவடனயன்றி 

பலாது்கலாவ்லர்்களலா்க எடுத்துக்்ப்கலாண்ைலார்்க்ஷளலா, அவர்்கள் அல்்லலாஹ்விைம் 

எமக்கு மி்கவும் ்பநருக்்கத்ட்த ஏற்படுத்திடவப்ப்தற்்கலா்க்ஷவ நலாம் 

இவர்்கடள வணங்குகி்ஷ்றலாம் (எனக் கூறுகின்்றனர்) (அஸ்ஸுமர் : 3) 

இவ்வலாறு கூறிய அவர்்களுக்கு அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு பதி்லளிக்கி்றலான் 

(அவர்்கள் எதில் ்கருத்து ்ஷவறுபலாடு ்ப்கலாண்டிருந்்தலார்்க்ஷளலா அதில் 

அவர்்களுக்கிடை்ஷய நிச்ெயமலா்க அல்்லலாஹ் தீர்ப்பளிப்பலான் நிச்ெயமலா்க 

அல்்லலாஹ் ்பபலாய்யடனயும் நிரலா்கரிப்பவடனயும் ்ஷநர்வழியில் 

்பெலுத்்தமலாட்ைலான்) (அஸ்ஸுமர் : 3) அல்்லலாஹ் இந்்த வெனத்தின் மூ்லம், 

அல்்லலாஹ் அல்்லலா்தவர்்களிைம் துஆக் ்ஷ்கட்ைல்,மற்றும் பயப்படு்தல், 

ஆ்தரவு டவத்்தல், ்ஷபலான்்ற ஏடனய ்கலாரியங்்கள் அடனத்தும் 

அவடன நிரலா்கரிக்கும் ்பெயல் என்பட்த ்ப்தளிவுபடுத்தி விட்ைலான். 

்ஷமலும் அவர்்கள் வணங்கும் ்கைவுள்்கள் அவனிைம் ்தம்டம ்பநருக்கி 

டவப்பலார்்கள் என்்ற அவர்்களின் கூற்ட்றயும் ்பபலாய்ப்படுத்திவிட்ைலான். 

ெரியலான இஸ்்லலாமிய அடிப்படைக் ்ப்கலாள்ட்கக்கு மலாற்்றமலானதும், நபி 

(ஸல்) அவர்்கள் ்ப்கலாண்டு வந்்த ்ப்கலாள்ட்கக்கு முரணலானதுமலான 

்ப்கலாள்ட்க்களுள் இக்்கலா்லத்தில் மக்்கடள நலாத்தி்கம் இட்றநிரலா்கரிப்பின் 

பலால் அட்ழத்து ்ப்கலாண்டிருக்கும் ்கலால்மலார்க்ஸ், ்ப்லனின் ஆகி்ஷயரின் 

சித்்தலாந்்தலாங்்கடள பின்பற்றியவர்்களின் நலாத்தி்கக் ்ப்கலாள்ட்கயலாகும். 

அவர்்கள் இக்்ப்கலாள்ட்கக்கு ்ஷெலாெலிெம் என்்ஷ்றலா ்கம்யூனிஸம் என்்ஷ்றலா 

பலாத்திஸம் (்ஷ்தசியவலா்த சித்்தலாந்்தம்) என்்ஷ்றலா மற்றும் இதுவல்்லலா்த எப் 

்பபயரிட்டுக் ்ப்கலாண்ைலாலும் இடவ்கள் அடனத்தும் ெரியலான இஸ்்லலாமிய 

அகீ்தலாவுக்கு முரணலான நம்பிக்ட்க்களலாகும். அத்துைன் இக்்ஷ்கலாட்பலாடு்களின் 

அடிப்படை்களலா்க ்கைவுள் மறுப்பு, வலாழ்ட்க என்பது ்பவறும் ஓரு ெைம் 

ெலார்ந்்த அம்ெம் என்ப்தலாகும். அத்துைன் மறுடம வலாழ்க்ட்க சுவர்க்்கம், நர்கம் 

ஆகியவற்ட்ற மறுப்பதும் எல்்லலா மலார்க்்கங்்கடளயும் ம்தங்்கடளயும் 

நிரலா்கரிப்பதும் இவர்்களது மற்்ப்றலாரு அடிப்படையலா்க உள்ளது. இவர்்களது 

புத்்த்கங்்கடள ஆ்ழமலா்க படிப்பவர்்கள் இவற்ட்ற மி்கத் ்ப்தளிவலா்க 

அறிந்து ்ப்கலாள்வர். இக்்ப்கலாள்ட்கயலானது அல்்லலாஹ்வலால் அருளப்பட்ை 

வலானு்ல்க ம்தங்்கள் அடனத்திற்கும் முரணலா்க உள்ளது என்பதிலும் 
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இட்தப் பின்பற்று்ஷவலார் இவ்வு்லகிலும் மறு உ்லகிலும் மி்க ்ஷெலா்கமலான 

முடிவு்களுக்கு ஆளலாவலார்்கள் என்பதிலும் எவ்வி்தச் ெந்்ஷ்த்கமும் இல்ட்ல 

அல்குர்ஆன்,அல்்ஹதீஸ்்களுக்கு மட்ற்பபலாருள் உண்்பைன்று கூறும் 

பலாத்தினிய்யலாக்்கள்,மற்றும் சூபிய்யலாக்்கள் ஏற்றுக்்ப்கலாண்டிருக்கும் 

்ப்கலாள்ட்கயும் உண்டமயலான இஸ்்லலாமியக் ்ப்கலாள்ட்க்களுக்கு 

முரணலானது என்பட்த ்ப்தரிந்து ்ப்கலாள்ள ்ஷவண்டும். அத்துைன் 

இவர்்கள் அவ்லியலாக்்கள் என்்ற ்பபயரலால் அட்ழப்பவர்்களுள் சி்லர் 

அல்்லலாஹ்வுைன் இடணந்து இவ்வு்லட்க நிர்வகிக்கின்்றனர் எனக் கூறி 

அல்்லலாஹ்வுக்கு இடண ்கற்பிக்கின்்றனர். அந்்த அவ்லியலாக்்களுக்கு 

‘குத்பு்கள்’ (இப்பிரபஞ்ெ இயக்்கத்திற்கு அச்ெலாணி ்ஷபலான்்றவர்்கள்;) 

‘அவ்்தலாது’ (மலார்க்்கத்ட்த நிட்ல நலாட்டுவதில் பிர்தலானி்கள்,முடளக்குச்சி 

்ஷபலான்்றவர்்கள்) ‘்கவுஸு்கள்’ (பலாது்கலாத்து இரட்சிப்பவர்்கள்;) என்்ப்றல்்லலாம் 

்பபயர் சூட்டுகின்்றனர். இது ‘;்தவ்ஹீதுர்ருபூபிய்யலாவில்’ அ்தலாவது 

படைத்துப் பரிபலாலிக்கும் இட்றத் ்தன்டமயில் டவக்்கப்படும் மி்க 

்ஷமலாெமலான (ஷிர்க்) இடணடவத்்த்லலாகும். அறியலாடமக் ்கலா்ல அரபி்களின் 

இடண டவத்்தட்ல விை இது ்ஷமலாெமலான்தலாகும். ஏ்பனனில், அரபு 

இட்றநிரலா்கரிப்பலாளர்்கள் ‘ரூபூபிய்யலாவில்’ இடண டவக்்கவில்ட்ல, 

மலா்றலா்க அவர்்கள் வணக்்க வழிபலாடு்களில் மட்டு்ஷம இடணடவத்்தனர். 

அவர்்களது ்பெல்வ ்பெழிப்பலான நிட்லயின் ்ஷபலா்ஷ்த அல்்லலாஹ்வுக்கு 

இடணடவத்்தனர். ஆனலால் ்கஷ்ைமலான நிட்ல்களில் ்தங்்களது 

வணக்்கத்ட்தத் அல்்லலாஹ்வுக்கு மட்டு்ஷம ்பெலுத்தினர்; இது குறித்து 

அல்்லலாஹ் கூறுகின்்றலான்: (மனி்தர்்கள்) ்கப்பலில் ஏறி (ஆபத்தில் சிக்கி)க் 

்ப்கலாண்ைலால், அவர்்கள் முற்றிலும் அல்்லலாஹ்வுக்கு வழிபட்டுக் ்க்லப்பற்்ற 

(பரிசுத்்த) மன்ஷ்தலாடு அவடன அட்ழத்துப் பிரலார்த்்தடன ்பெய்கின்்றனர். 

அவன், அவர்்கடள ்கடரயில் (இ்றக்கி) பலாது்கலாத்துக் ்ப்கலாண்ை பின்னர் 

அவனுக்கு அவர்்கள் (ப்லடர) இடண ஆக்குகின்்றனர்) (அல் அன்்கபூத் 

: 65) “ருபூபிய்யலா’ என்்ற படைத்துப் பரிபலாலித்்தல் என்்ற விையத்ட்த 

அவர்்கள் அல்்லலாஹ்வுக்கு மட்டு்ஷம உரியது என ஏற்றுக்்ப்கலாள்கின்்றனர். 

இது பற்றி அல்்லலாஹ் கூறுகின்்றலான் (அவர்்கடள படைத்்தவன் யலார் 

என்று அவர்்களிைம் நீர் ்ஷ்கட்ைலால் அல்்லலாஹ்்தலான் என்று உறுதியலா்கக் 
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கூறுவலார்்கள்) (அஸ்ஸுஹ்ருப் : 87) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் 

(வலானம் மற்றும் பூமியிலிருந்தும் உங்்களுக்கு உணவளிப்பவன் யலார்? 

்பெவிப்பு்லடனயும் பலார்டவ்கடளயும் உரிடமயலாக்கிக்்ப்கலாள்கி்றவன் 

யலார்? (உயிரற்்றவற்றிலிருந்து உயிருள்ளட்த ்பவளிப்படுத்துபவனும், 

உயிருள்ளவற்றிலிருந்து உயிரற்்றட்த ்பவளிபடுத்துபவனும் யலார் ்ஷமலும் 

அகி்லத்தின் ்கலாரியத்ட்த நிர்வகிப்பவன் யலார்? என்று நபி்ஷய! நீர்்ஷ்கட்பீரலா்க 

அ்தற்்கவர்்கள் அல்்லலாஹ்்தலான் என்று கூறுவலார்்கள். அவ்வலா்றலாயின் 

நீங்்கள் அவடன அஞ்சி நைக்்க ்ஷவண்ைலாமலா? என நீர் ்ஷ்கட்பீரலா்க!) (யூ னுஸ் 

: 31) இ்ஷ்த ்கருத்தில் அதி்கமலான திரு வெனங்்கள் வந்துள்ளன என்பட்தக் 

்கருத்திற் ்ப்கலாள்ளவும்.

தற்வ்பலாதுள்ை இ்வண ்வவைப்்பலாைர்�ள் முற�லா்லத்தில் 
இருந்த இ்வண்வவைப்்பலாைர்�்வை விட அதி�ப்்படுத்திய 
அம்சங்�ள் ;

்தற்்ஷபலாதுள்ள இடணடவப்பலாளர்்கள் முற்்கலா்லத்து இடண 

டவப்பலாளர்்கடள விைவும் இரண்டு விையத்ட்த அதி்கப்படுத்தியுள்ளனர். 

அவற்றுள் ஒன்று: ‘படைத்து பரிபலாலித்்தல் எனும் (்தவ்ஹீதுர்) ‘ருபூபிய்யலா’ 

விையத்தில் இடண டவத்்தல். இரண்ைலாவது: ்பெல்வ்பெழிப்பிலும் 

்கஷ்ை துன்பத்திலும் இடண டவத்்தல், இ்தடன அவர்்களுைன் ்க்லந்து 

அவர்்களின் நிட்ல்கள் பற்றி ஆ்ழமலா்க அறியும் ்ஷபலாது ்கலாணமுடிகி்றது. 

எகிப்து நலாட்டில் ஹூடஸன், ப்தவி மற்றும் ப்லருடைய ்கப்ரு்களில் 

மக்்கள் என்ன ்பெய்கின்்றனர் என்பட்தயும் பலார்த்்தலால் இ்தடன 

நன்கு புரிந்து ்ப்கலாள்ள முடியும் அது மட்டுமல்்லலாது ஏைனில் ‘அல் 

அய்த்ரூஸ்’ அவர்்களின் ்கப்ரிலும் எமனில் ‘்ஹலாதி’ அவர்்களின் ்கப்ரிலும், 

சிரியலாவில் ‘இப்னு அரபியின்’ ்கப்ரிலும், இரலாக்கில் ‘டஷேக் அப்துல் ்கலாதிர் 

ஜீ்லலானி’ அவர்்களின் ்கப்ரிலும் இது ்தவிர மற்்ற பிரப்லமலானவர்்களின் 

்கப்ரு்களிலும் என்ன நைக்கி்றது என நலாம் அவ்தலானித்்தலால் ்பபலாதுமக்்கள் 

இங்்ஷ்க வரம்பு மீறி நைந்து ்ப்கலாள்கின்்றனர் என்பட்த அறிந்து 

்ப்கலாள்ள முடியும். அல்்லலாஹ்வுக்குச் ்பெலுத்்த்ஷவண்டிய ்கைடம்களில் 
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்பபரும்பலா்லலானவற்ட்ற இவற்றுக்குச் ்பெலுத்துகின்்றனர். ்தனது தூ்தர் 

மு்ஹம்மது(ஸல்) அவர்்களும், அவர்்களுக்கு முன்னர் வந்்த நபிமலார்்களும் 

்ப்கலாண்டு வந்்த ஏ்கத்துவத்தின் உண்டம நிட்லடய விளக்கிக் 

கூறு்ஷவலாரும் ்ஷமற்்கண்ை அனலாச்ெலாரங்்கடள மறுத்து அவர்்கடளத் 

்தடை ்பெய்்ஷவலாரும் மி்கக் குட்றந்்த எண்ணிக்ட்கயின்ஷர உள்ளனர். 

இது மி்கப் ்பபரும் ்ஷெலா்தடனயலாகும். இன்னலாலில்்லலாஹி வஇன்னலா 

இட்லஹி ரலாஜிஊன்.(நலாம் அல்்லலாஹ்வுக்்ஷ்க உரியவர்்கள். இன்னும் நலாம் 

அவனிை்ஷம திரும்பக் கூடியவர்்களும் ஆ்ஷவலாம்) அவர்்களுக்கு ்ஷநர்வழி 

கிடைக்்க்ஷவண்டு்பமனவும், அவர்்களுக்கு மத்தியில் ்ஷநர் வழியில் 

அட்ழக்கும் அட்ழப்பலாளர்்கள் அதி்கரிக்்கவும், இந்்த ஷிர்க்ட்க எதிர்த்துப் 

்ஷபலாரலாடுகின்்ற, அ்தடனயும் அ்தன் வழி்கடளயும் முற்்றலா்க ஒழிப்ப்தற்கு 

பல்்ஷவறு வழி்களில் பலாடுபடுகின்்ற ,அறிஞர்்களுக்கும், முஸ்லிம் 

்தட்லம்களுக்கும் நல்வலாய்ப்பும் ்பவற்றியும் கிடைக்்க அல்்லலாஹ்விைம் 

இட்றஞ்சுகி்ஷ்றலாம். நிச்ெயமலா்க அவ்ஷன அடனத்ட்தயும் ்ஷ்கட்பவனலா்கவும் 

அடியலார்்களுக்கு மி்கவும் ்பநருக்்கமலானவனலா்கவும் இருக்கின்்றலான். 

அல்்லலாஹ்வின் ்பபயர்்கள் (அஸ்மலாஉ) அல்்லலாஹ்வின் பண்பு்கள் ( ஸிபலாத் 

) விையத்தில் முுஃ்தஸி்லலா ஜஹ்மிய்யலா என்்ற பிரிவினரின் ்ப்கலாள்ட்கயும் 

இந்்த வழியில் நைக்கின்்ற மற்்ற பித்அத்வலாதி்களின் ்ப்கலாள்ட்கயும், 

இஸ்்லலாமிய அடிப்படைக் ்ப்கலாள்ட்கக்கு மலாற்்றமலான ்ப்கலாள்ட்க்ஷய. 

அ்தலாவது அவர்்கள் அல்்லலாஹ்வுக்கு இருக்கின்்ற அடனத்துப் 

பண்பு்கடளயும் ்தன்டம்கடளயும் மறுக்கின்்றனர். அவனுக்குள்ள 

நிட்றவலான ்தன்டம்கடள்பயல்்லலாம் மறுத்து வீணலாக்கிவிட்டு, அவனுக்குத் 

்த்கலா்த ்தன்டம்கடளயும் பி்ற உயிரற்்ற திைப் ்பபலாருளுக்கு இருக்கின்்ற 

்தன்டம்கடளயும் வர்ணடன்கடளயும் அவனுக்கு உரித்்தலாக்குகின்்றனர். 

இவர்்களின் இது ்ஷபலான்்ற ்தவ்றலான கூற்றுக்்கடள விட்டும் அல்்லலாஹ் 

தூய்டமயலாகிவிட்ைலான். இப்பிரிவில் அழ்்ழலாஹ்வுக்குச் சி்ல பண்பு்கள் 

உண்்பைனக் கூறிச் சி்லவற்ட்ற மறுக்கின்்ற அஷ்அரிய்யலாக்்களும் 

அைங்குவர்.அந்்தவட்கயில் அழ்்ழலாஹ்வின் பண்பு்களில் அவர்்கள் மறுத்து 

வியலாக்கியலானம் ்பெய்்த ஆ்தலாரங்்கடளப் ்ஷபலான்று அவர்்கள் உறுதிப்படுத்தும் 

பண்பு்கடளயும் அவ்வலாறு ்பெய்்தல் ்ஷவண்டும் இதில் அவர்்கள் ்பெவிவழி 
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மற்றும் பகுத்்தறிவுரீதியி்லலான ஆ்தலாரங்்களுக்கு முரணலா்க இருப்பதுைன் 

இவ்விையத்தில் மி்கப்்பபரும் முரண்படுகின்்ற நிட்லயும் ்கலாணப்படுகி்றது 

(26) அஹ்லுஸ்ஸுன்னலாக்்கடளப் ்பபலாருத்்தவடர அல்்லலாஹ் ்தனக்்ப்கன 

எந்்ப்தந்்தப் ்பபயர்்கடளயும் பண்பு்கடளயும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளலா்ஷனலா 

அவற்ட்றயும் அவன் தூ்தர் மு்ஹம்மது (ஸல்) அவர்்கள் என்்பனன்ன 

்பபயர்்கடளயும் பண்பு்கடளயும் அல்்லலாஹ்வுக்கு இருப்ப்தலா்க 

உறுதிப்படுத்தினலார்்க்ஷளலா அவற்ட்றயும் முழுடமயலான முட்றயில் 

உறுதிப்படுத்து்ஷவலாரலாவர். ்ஷமலும் அவனது படைப்பினங்்களுக்கு 

அவடன ஒப்பலாக்குவட்த விட்டும் அல்்லலாஹ்வுக்குரிய ்பபயர்்கடளயும் 

உயர்பண்பு்கடளயும் நிரலா்கரிக்்கலாது அவடன முழுடமயலா்க தூய்டமப் 

படுத்துகின்்றனர் ்ஷமலும் அவர்்கள் அடனத்து ஆ்தலாரங்்கடளயும் 

திரிபுபடுத்்தலாமலும் ஆ்தரப்படுத்தியும் ்பெயல்படுத்துகின்்றனர்.அத்துைன் 

மற்்றவர்்கள் சிக்கியிருக்கும் முரண்பலாடு்கடள விட்டும் ்தங்்கடள ்கலாத்தும் 

்ப்கலாண்ைனர் இது குறித்்த விபரம் முன்ன்ஷர ்ப்தளிவுபடுத்்தப்பட்டுள்ளது 

இவ்வழிமுட்ற்தலான் ்பவற்றிக்்கலானதும் இம்டம மறுடமயின் 

மகிழ்சிக்்கலானதுமலான பலாட்தயலாகும். ்ஷமலும் இச்ெமு்தலாயத்தின் இமலாம்்களும் 

நன்்பநறிெலார்ந்்த முன்்ஷனலார்்களின் ்ஷநரலான பலாட்தயுமலாகும். அத்்தட்கய 

முன்்ஷனலார்்கள் எந்்த வழியில் நைந்து சீர்்பபற்்றன்ஷரலா அவ்வலா்றலான 

பலாட்தடயப் பின்பற்றி ்பென்்றலா்ஷ்ல ்தவிர இச்ெமூ்கத்தின் ்தற்்ஷபலாது 

வலாழ்ந்து ்ப்கலாண்டிருப்்ஷபலாரும் சீர்்பப்ற முடியலாது. சீர்்பபறு்த்லலானது புனி்த 

அல் குர்ஆடனயும் ஸுன்னலாடவயும் பின்பற்றி அ்தற்கு மலாற்்றமலான 

அடனத்ட்தயும் விட்டு வலாழ்கின்்ற்ஷபலா்ஷ்த ெலாத்தியமலாகும.
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அல்்லலாஹ்்வவை மலாத்திரம் வைணங்குவைதன் அவைசியமும் 
அல்்லலாஹ்வின் எதிரி�ளுக்கு எதிரலா� கொவைறறி 
கொ்பறுவைதற�லான வைழிமு்வற�ள் குறித்த கொதளிவும்

பருவ வயட்த அடைந்்த முஸ்லிமின் மீதுள்ள ்கைடம்களுள் மி்க 

முக்கியமலானது வலானங்்கள் பூமியின் ம்கத்்தலான அர்ஷின் இரட்ெ்கனலான 

அல்்லலாஹ்டவ மட்டு்ஷம வணங்குவ்தலாகும். ்கண்ணியமலான ்தனது 

்ஷவ்தத்தில்அல்்லலாஹ் இது குறித்துப் பின்வருமலாறு கூறுகி்றலான். 

(நிச்ெயமலா்க உங்்கள் இட்றவனலாகிய அல்்லலாஹ்்தலான் வலானங்்கடளயும், 

பூமிடயயும் ஆறு நலாட்்களில் படைத்து, அர்ஷின் மீது (்தன் மகிடமக்குத் 

்தக்்கவலாறு) அமர்ந்்தலான். அவ்ஷன இரவலால் ப்கட்ல மூடுகி்றலான்; (ப்க்லலால் 

இரடவ மூடுகி்றலான்.) அது ்பவகு தீவிரமலா்க்ஷவ அட்தப் பின் ்ப்தலாைர்கி்றது. 

(அவ்ஷன) சூரியடனயும்,ெந்திரடனயும், நட்ெத்திரங்்கடளயும் (படைத்்தலான். 

இடவ அடனத்தும்)அவனது ்கட்ைடளக்கு ்கட்டுப்பட்ைடவயலா்க 

படைத்்தலான். (படைத்்தலும்)படைப்பினங்்களும்(அவற்றின்) ஆட்சியும் 

அவனுக்கு உரிய்தல்்லவலா? அடனத்து உ்ல்கங்்கடளயும் 

படைத்து,வளர்த்து, பரிபக்குவப்படுத்தும் அல்்லலாஹ் மிக்்க 

பலாக்கியமுடையவன்) ( அல் அுஃரலாப் : 54) அல்குர்ஆனின் மற்்ப்றலாரு 

இைத்தில், அல்்லலாஹ் ்தன்டன வணங்குவ்தற்்கலா்க்ஷவ ஜின் மற்றும் மனி்த 

இனங்்கடளப் படைத்்த்தலா்கக் குறிப்பிடுகி்றலான்: ( நலான் ஜின் மனி்த 

வர்க்்கத்ட்த என்டன வணங்குவ்தற்்கலா்ஷவ அன்றி படைக்்கவில்ட்ல) 

என்று கூறுகி்றலான் (அத்்தலாரியலாத் :56) ஜின் மற்றும் மனி்த இனங்்கடள 

அல்்லலாஹ் வணங்கி வழிபடுவ்தற்கு படைத்திருப்ப்தலானது 

அடனத்துவட்கயலான வணக்்க வழிபலாடு்களினூைலா்கவும் அல்்லலாஹ்டவ 

ஒருடமப்படுபடுத்துவ்தற்்க்ஷ்கயலாகும். அ்தலாவது ்ப்தலாழுட்க, ்ஷநலான்பு, 

ஸ்கலா்த ்ஹஜ் குனிந்து ருகூவு ்பெய்்தல், பணிந்து சிரம்்தலாழ்த்து்தல்(ஸுஜுது 

்பெய்்தல்) ்குஃபலாடவ வ்லம்வரு்தல், அறுத்துப் பலியிடு்தல், ்ஷநர்ச்டெ 

்பெய்்தல், பயப்படு்தல், ஆ்தரவு டவத்்தல், அபயம் ்ஷ்தடு்தல், உ்தவி ்ஷ்தடு்தல், 

பலாது்கலாப்பு ்ஷ்கலாரல் அடனத்துடவட்கயலான இட்றஞ்சு்தல்்கள் 

்ஷபலான்்றவற்்றலால் அவடன ஒருடமப் படுத்துவ்தலாகும். ம்கத்துவமிக்்க 
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அவனின் ்ஷவ்தமும், ்ஷநர்டமயலான அவனது தூ்தர் மு்ஹம்மது (ஸல்) 

அவர்்களின் வழிமுட்றயும் ்கலாட்டித்்தந்துள்ள அடனத்து ்கட்ைடள்கள் 

மற்றும் வி்லக்்கல்்கள்; அடனத்திலும் அல்்லலாஹ்வுக்கு ்கட்டுப்படுவதும் 

இதில் உள்ளைங்குகின்்றது. எந்்த வணக்்கத்ட்த நிட்ற்ஷவற்றி வலா்ழ 

அல்்லலாஹ் ஜின் மற்றும் மனி்த இனங்்கடளப்படைத்்தலா்ஷனலா அவற்ட்ற 

அடனவரும் பின்பற்றி வலா்ழ ்கட்ைடளயிட்டுள்ளலான். ஏ்பனனில் 

அல்்லலாஹ் நபிமலார்்கடள அனுப்பி ்ஷவ்தங்்கடள இ்றக்கியடம இந்்த 

இபலா்தத் குறித்து ்ப்தளிவுபடுத்துவ்தற்்கலா்கவும் இ்தன் பலால் 

அட்ழப்ப்தற்்கலா்கவும் அவன் ஒருவனுக்கு மட்டு்ஷம வணக்்கம் ்பெலுத்்த 

்ஷவண்டும் என்பட்த வலியுறுத்துவ்தற்கு்ஷம அல்்லலாஹ் இது குறித்து 

பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான்: (மனி்தர்்க்ஷள நீங்்கள் (அல்்லலாஹ்டவ) 

அஞ்சி நைக்கும் ்பபலாருட்டு உங்்கடளயும் உங்்களுக்கு 

முன்னிருந்்தவர்்கடளயும் படைத்்த உங்்கள் இரட்ெ்கடன்ஷய 

வணங்குங்்கள்) (21 ) அல்ப்கரலா(21) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (உமது 

இரட்ெ்கள் ்தன்டனயன்றி (்ஷவறு எவடரயும் எட்தயும்) நீங்்கள் வணங்்கக் 

கூைலாது என்றும் ்பபற்்ஷ்றலாருக்கு நன்டம ்பெய்யுமலாறும் 

்கட்ைடளயிட்டுள்ளலான்) (அல் இஸ்ரலாஉ 23) இந்்த வெனத்தில் 

இைம்்பபற்றுள்ள ‘்க்ழலா’ என்்ற வலார்த்ட்தக்கு விதித்திருக்கின்்றலான், 

்கட்ைடளயிட்டுள்ளலான், உப்ஷ்தெம் ்பெய்கின்்றலான் என்்ற ்பபலாருளலாகும். 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (்ஷநரிய வழி நின்று ்க்லப்பற்்றவர்்களலா்க 

அவனுக்்ஷ்க ்கட்டுப்பட்டு அல்்லலாஹ்டவ வணங்குமலாறும் ்ப்தலாழுட்கடய 

நிட்லநலாட்டி ஸ்கலாத்ட்தயும் ்ப்கலாடுத்து வருமலாரு்ஷம ்தவிர அவர்்கள் 

ஏவப்பைவில்ட்ல இது்தலான் ்ஷநரிய மலார்க்்கமலாகும்) (அல் பய்யினலா :5) 

அல்குர்ஆனில் இ்ஷ்த ்கருத்தில் ்ஷமலும் ப்ல வெனங்்கள் வந்துள்ளன 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (இத்தூ்தர் உங்்களுக்கு எட்த வ்ழங்கினலா்ஷரலா 

அட்த நீங்்கள் எடுத்துக்்ப்கலாள்ளுங்்கள் அவர் எட்த உங்்களுக்குத் 

்தடுத்்தலா்ஷரலா அட்த விட்டும் வி்லகிக்்ப்கலாள்ளுங்்கள் இன்னும் 

அல்்லலாஹ்டவ அஞ்சிக்்ப்கலாள்ளுங்்கள் நிச்ெயமலா்கஅல்்லலாஹ் 

்தண்டிப்பதில் ்கடுடமயலானவன்) (அல் ்ஹஷ்ர் : 07) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் 

குறிப்பிடுகி்றலான் (நம்பிக்ட்கயலாளர்்க்ஷள! நீங்்கள் அல்்லலாஹ்வுக்கு 
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்கட்டுப்பட்டு நைங்்கள். (அவ்வலா்ஷ்ற அல்்லலாஹ்வுடைய) தூ்தருக்கும், 

உங்்களில் அதி்கலாரம் உடையவர்்களுக்கும் ்கட்டுப்பட்டு நைங்்கள். 

(நம்பிக்ட்கயலாளர்்க்ஷள!) உங்்களுக்குள் ஒரு விஷேயத்தில் பிணக்கு 

ஏற்பட்ைலால் ்பமய்யலா்க்ஷவ நீங்்கள் அல்்லலாஹ்டவயும், இறுதிநலாடளயும் 

நம்பிக்ட்க ்ப்கலாண்ைவர்்களலாயிருந்்தலால் அட்த அல்்லலாஹ்விைமும் 

(அவனுடைய) தூ்தரிைமும் ஒப்படைத்துவிடுங்்கள். (அவர்்களுடைய 

தீர்ப்டப நீங்்கள் மனதிருப்தியுைன் ஒப்புக் ்ப்கலாள்ளுங்்கள்.) இது்தலான் 

உங்்களுக்கு நன்டமயும், அ்ழ்கலான முடிவும் ஆகும்.) (அந்நிஸலா : 59) ்ஷமலும் 

அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (யலார் இட்றத்தூ்தருக் ்கட்டுப்படுகி்றலா்ஷரலா அவர் 

அல்்லலாஹ்வுக்கு ்கட்டுப்பட்ைவரலாவலார் ) (அந்நிஸலா : 80) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் 

குறிப்பிடுகி்றலான் (இது குறித்து அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் அல்்லலாஹ்டவ 

வணங்குங்்கள் (அல்்லலாஹ் அல்்லலாது வணங்்கப்படும்)்தலாகூத்ட்த விட்டும் 

வி்லகிக்்ப்கலாள்ளுங்்கள் எனக்கூறும் தூ்தடர நலாம் ஒவ்்பவலாரு 

ெமு்தலாயத்திற்கும் அனுப்பிடவத்்ஷ்தலாம்) (நஹ்லு : 36) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் 

குறிப்பிடுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க என்டனத் ்தவிர ( உண்டமயலா்க) 

வணங்்கப்பைத் ்தகுதியலானவன் ்ஷவறு யலாறுமில்ட்ல. ஆ்க்ஷவ என்டன்ஷய 

வணங்குங்்கள் என நபி்ஷய நலாம் உமக்கு முன்னர் வந்்த எந்்தத் தூ்தருக்கும் 

வஹி அறிவிக்்கலாமல் அவடர தூ்தரலா்க நலாம் அனுப்பவில்ட்ல) (அல் 

அன்பியலா :25) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (அலிப் ்லலாம் ்றலா இது இட்ற 

்ஷவ்தமலாகும். இ்தன் வெனங்்கள் ்ஷநர்த்தியலா்க சீரடமக்்கப்பட்டு பின்னர் 

யலாவற்ட்றயும் அறிந்்த ஞலானமிக்்கவனிைமிருந்து அடவ 

விபரிக்்கப்பட்டுள்ளன. அல்்லலாஹ்டவ அன்றி (்ஷவறு யலாடரயும) நீங்்கள் 

வணங்்கலாதீர்்கள் நிச்ெயமலா்க நலான் உங்்களுக்கு அவனிைமிருந்து 

எச்ெரிக்ட்க ்பெய்பவனும் நன்மலாரலாயம் கூறுபவனுமலா்ஷவன்) (ஹூத் : 1-2) 

அல்்லலாஹ்வின் ்ஷவ்தத்தில் இைம் ்பபற்றுள்ள இத் ்ப்தளிவலான 

வெனங்்களும் இ்ஷ்த ்கருத்தில் வந்துள்ள இடவ ்ஷபலான்்ற பி்ற 

வெனங்்களும் அல்்லலாஹ்வுக்கு மலாத்திர்ஷம தூய்டமயலா்க வணக்த்ட்த 

்பெலுத்துவன் அவசியம் குறித்து குறிப்பிடுகின்்றன. ஏ்பனனில் இது்ஷவ 

இம்மலார்்கத்தின் அடிப்படையும் அடித்்தளமுமலாகும். ்ஷமலும் ஜின் மற்றும் 

மனி்த இனம் படைக்்கப்பட்டு தூ்தர்்கள் அனுப்பப்பட்ைடமக்கும் ்ஷவ்தங்்கள் 
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இ்றக்்கப்பட்ை பட்ைடமக்்கலான ்ஷநலாக்்கத்ட்த இவ்வெனங்்கள் ்ப்தளிவு 

படுத்துகின்்றன. ஆ்க்ஷவ இவ்விையம் குறித்து ்கவனம் ்பெலுத்துவதும், 

்ப்தளிவு ்பபறுவதும் பருவ வய்தடைந்்த ஒவ்்பவலாருவரின் மீதும் 

்கைடமயலாகும். ்ஷமலும் ்பபயரளவில் முஸ்லிமலாய் இருப்்ஷபலாரில் 

அதி்கமலா்ஷனலார் நபிமலார்்கள் மற்றும் ஸலாலிஹீன்்களில் எல்ட்ல மீறிய 

்ஷநெம் ்ப்கலாண்டு அவர்்களின் மன்னட்ற்கள் மீது ்கட்ைைம் எழுப்பி 

அ்தடனத் ்ப்தலாழும் இைமலா்க ஆக்கிக் ்ப்கலாள்வதும் அ்தன் மீது மலாைம் 

அடமத்து இ்றந்து விட்ை அந்நல்்லடியலார்்களிைம் ்தமது ்ஷ்தடவ்கடளக் 

்ஷ்கட்பதும், உ்தவி ்ஷ்தடுவதும்; பு்கழிைம் ்ஷ்கலாருவதும் உள்ளது. இடவ்கள் 

யலாவும் அல்்லலாஹ்வுக்கு இடண்கற்பிக்கும் ்கலாரியங்்களலாகும். அது 

மலாத்திரமின்றி ்தமது ்ஷ்தடவ்கள் நிட்ற்ஷவ்றவும் ்கஷ்ைங்்கள் நீங்்கவும் 

்ஷநலாயலாளர்்கள் நிவலாரணம் ்பப்றவும் பட்கவர்்கள் மீது ்பவற்றி கிட்ைவும் 

அவர்்களிைம் ்ஷவண்டுகின்்ற அ்ஷ்த ்ஷநரம் இன்னும் இட்றவனுக்கு 

இடண டவக்கின்்ற இது ்ஷபலான்்ற ப்ல ்பெயல்்கடளச் ்பெய்கின்்றனர். 

அவர்்கள் வீழ்ந்துள்ள இவ்வலா்றலான தீடம்கடள விட்டு அவர்்கடளத் 

்தடுப்பதும் எச்ெரிப்பதும் ஒவ்்பவலாரு முஸ்லிமின் மீதும் ்கைடம ஆகும். 

இடவ ்ப்தலாைர்பலா்க அல்்லலாஹ் ்தனது ்ஷவ்தத்தில் குறிப்பிைப்பட்ைது 

்ஷபலான்்ஷ்ற நபி(ஸல்) அவர்்கள் கூறியதும் அடமந்துள்ளது. முஆத்(ரழி) 

அறிவிக்கும் ்ஹதீஸ் பு்ஹலாரி முஸ்லிமில் பதிவு ்பெய்யப்பட்டுள்ளது 

நபி(ஸல்) அவர்்கள். “முஆ்ஷ்த ! ‘அடியலார்்களுக்கு அல்்லலாஹ் ்பெய்ய 

்ஷவண்டியதும் அடியலார்்கள் அல்்லலாஹ் வுக்குச் ்பெய்ய்ஷவண்டிய 

்கைடம்கள் எடவ என்பது பற்றி உமக்குத் ்ப்தரியுமலா எனக் ்ஷ்கட்ைலார்்கள். 

அ்தற்கு முஆத்(ரழி) அவர்்கள், ‘ இது பற்றி அல்்லலாஹ்வும் அவனது 

தூ்தரு்ஷம நன்்கறிந்்தவர்்கள்’ எனக் கூறிய ்ஷபலாது, நபி(ஸல்) அவர்்கள், 

‘அடியலார்்கள் அல்்லலாஹ்வுக்குச் ்பெய்ய ்ஷவண்டியது அவடன மட்டு்ஷம 

வணங்கி எட்தயும் அவனுக்கு இடணயலாக்்கமலால் இருப்பதுமலாகும். 

அடியலார்்களுக்கு அல்்லலாஹ் ்பெய்ய ்ஷவண்டியது அவனுக்கு எட்தயும் 

இடணயலாக்்கலாது நைந்து ்ப்கலாண்ைவர்்கடளத் ்தண்டிக்்கலாமல் 

இருப்ப்தலாகும்” என விளக்கினலார்்கள். நபி(ஸல்) அவர்்கள் கூறிய்தலா்க 

இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) அறிவிக்கும் ்ஹதீஸ் பு்கலாரியில் பதிவலாகியுள்ளது 



38 இஸ்்லலாத்தின் உண்்மமையலான நம்பிக்்மகை கோகைலாட்்பலாடும் அதற்கு எதிரலான்மைகைளும்

“அல்்லலாஹ்க்கு இடண ்கற்பித்து அ்ஷ்த நிட்லயில் யலாரலாவது இ்றந்்தலால் 

அவர் நரகில் நுட்ழவலார்” நபி (ஸல்) அவர்்கள் கூறிய்தலா்க ஜலாபிர்(ரழி) 

அறிவிக்கும் ்ஹதீஸ் முஸ்லியில் பதிவலாகியுள்ளது ((அழ்்ழலாஹ்வுக்கு 

எட்தயும் இடணடவக்்கலா்த நிட்லயில் அல்்லலாஹ்டவ ெந்திப்பவன் 

சுவனம் நுட்ழவலான் ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்வுக்கு இடணடவத்்த நிட்லயில் 

அல்்லலாஹ்டவச் ெந்திப்பவன் நர்கம் நுட்ழவலான்)) இ்ஷ்த ்கருத்தில் 

அதி்கமலான ்ஹதீஸ்்கள் வந்துள்ளன. இந்்த விவ்கலாரமலானது அதி 

முக்கியத்தும் நிட்றந்்த மி்கப்்பபரும் விையமலாகும். ஏ்கத்துவத்தின் பக்்கம் 

மக்்கடள அட்ழக்்கவும், இடணடவத்்தட்ல விட்டுத் ்தடுக்்கவும் ்தலான் 

்தனது நபி மு்ஹம்மது (ஸல்) அவர்்கடள அல்்லலாஹ் அனுப்பினலான். 

அல்்லலாஹ் ்தன்டன எ்தற்்கலா்க அனுப்பினலா்ஷனலா அட்த நபி(ஸல்) 

அவர்்கள் உரிய வி்தத்தில் நிட்ற்ஷவற்றினலார்்கள். இ்தற்்கலா்க 

அல்்லலாஹ்வின் பலாட்தயில் ்கடுடமயலான முட்றயில் 

துன்புறுத்்தப்பட்ைலார்்கள். அத்துைன் இந்்த ஏ்கத்துவ அட்ழப்பின் ்ஷபலாது 

எதிர்்ப்கலாண்ை இத்துன்பங்்கள் அடனத்ட்தயும் அவர்்களும் அவர்்களது 

அருடமத் ்ஷ்தலா்ழர்்களும் ்பபலாறுடமயுைன் இட்றத்திருப்திடய நலாடி 

ஏற்றுக்்ப்கலாண்ைனர். இறுதியலா்க அவர்்கள் வலாழ்ந்்த அரபுத் 

தீப்கற்பத்திலிருந்து நபியவர்்களின் ்பவற்றி்கரமலான பிரச்ெலாரத்்தலால் 

எல்்லலாச் சிட்ல்கடளயும், விக்கிர்கங்்கடளயும் அல்்லலாஹ் 

அ்கற்றிடவத்்தலான். இ்தனலால் மக்்கள் அல்்லலாஹ்வின் மலார்க்்கத்தில் கூட்ைம் 

கூட்ைமலா்க நுட்ழந்்தனர். ்குஃபலாவின் உள்்ஷளயும் ்பவளி்ஷயயும் அ்தடனச் 

சுற்றிலும் இருந்்த சிட்ல்கள் நிர்மூ்லமலாக்்கப்பட்ைன. ்லலாத், உஸ்ஸலா, மனலாத் 

ஆகிய விக்ர்கங்்களும் அழிக்்கப்பட்ைன. அரபுக் ்ஷ்கலாத்திரத்்தலாரின் எல்்லலாச் 

சிட்ல்களும் உடைத்து ்பநலாறுக்்கப்பட்ைன. அரபுத் தீப்கட்ப்பமங்கும் 

அல்்லலாஹ்வின் ்கலிமலா உயர்ந்்ஷ்தலாங்கியது. பின்னர் அரபுத்தீப்கற்பத்திற்கு 

அப்பலால் இஸ்்லலாமிய அட்ழப்புப் பணி மற்றும் அ்றப் ்ஷபலார்்களில் 

முஸ்லீம்்கள் ஈடுபட்ைனர். அப்்பபலாழுது அடியலார்்களில் யலாருக்கு இப்புனி்த 

மலார்க்்கம் முந்திக் கிடைத்்த்ஷ்தலா, அவர்்களின் மூ்லம் அல்்லலாஹ் ்ஷநர்வழி 

்கலாட்டினலான், இவர்்களினலால் உ்ல்ப்கங்கும்; உண்டமடயயும் நீதிடயயும் 

அல்்லலாஹ் பரவச் ்பெய்்தலான் இ்தனலால் அவர்்கள் ்ஷநர்வழிடய ்கலாட்டும் 



39இஸ்்லலாத்்ததை விட்டும் வெளியேற்றும் விடேங்்களும்

இமலாம்்களலா்கவும் உண்டமயின் பலால் வழி்கலாட்டும் உத்்தமத் 

்தட்லவர்்களலா்கவும், நீதி மற்றும் சீர்திருத்்தத்தின் அட்ழப்பலாளர்்கலா்கவும் 

மலாறினர். அவர்்களது வழிடயப் பின்பற்றிய ்தலாபியீன்்களும், அவர்்கடள 

்ப்தலாைர்ந்்த ்ஷநர்வழி நைந்்த இமலாம்்களும் மற்றும் இஸ்்லலாமிய 

அட்ழப்பலாளர்்களும் அல்்லலாஹ்வின் மலார்க்்கத்ட்தப் பரப்பினலார்்கள். 

்தவ்ஹீத் எனும் ஏ்கத்துவத்ட்த ்ஷநலாக்கி மக்்கடள அட்ழத்்தலார்்கள்; 

இ்தற்்கலா்க ்தங்்களது உை்லலாலும் ்பபலாருளலாலும் அரும் பலாடுபட்ைலார்்கள். 

இப்பிரச்ெலாரத்தில் எவரின் விமர்ெனத்திற்கும் அவர்்கள் அஞ்ெவில்ட்ல 

ஆ்த்லலால் அவர்்கடள அல்்லலாஹ் ப்லப்படுத்தி உ்தவி்கள் புரிந்்தலான்; 

அவர்்கடள எதிர்த்்ஷ்தலாடர மிட்கத்து அவர்்கடள ்ஷமன்டமப்படுத்தி 

அவர்்களுக்கு வலாக்்களித்்தட்த நிட்றவலா்க வ்ழங்கி ்ப்கௌரவித்்தலான். இது 

குறித்து அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான். (ஈமலான் 

்ப்கலாண்ைவர்்க்ஷள! நீங்்கள் அல்்லலாஹ்வுக்கு உ்தவி ்பெய்்தலால், அவன் 

உங்்களுக்கு உ்தவி ்பெய்து, உங்்கள் பலா்தங்்கடள உறுதியலாக்கி டவப்பலான்) 

மு்ஹம்மத் ( 07) ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்கூறுகி்றலான் (அல்்லலாஹ்வுக்கு யலார் 

உ்தவி ்பெய்கி்றலா்ஷனலா, நிச்ெயமலா்க அவனுக்கு அல்்லலாஹ்வும் உ்தவி 

்பெய்வலான் நிச்ெயமலா்கஅல்்லலாஹ் வலிடம மிக்்கவன் யலாவற்ட்றயும் 

மிட்கத்்தவன்)) (இவர்்கள் எத்்தட்க்ஷயலார் என்்றலால், நலாம் அவர்்களுக்குப் 

பூமியில் வெதியளித்்தலால், ்ப்தலாழுட்கடயக் ்கடைப்பிடித்துத் 

்ப்தலாழுவலார்்கள்; ஜ்கலாத்தும் ்ப்கலாடுப்பலார்்கள்; நன்டமயலானவற்ட்ற ஏவி, 

பலாவமலானவற்ட்றத் ்தடை ்பெய்வலார்்கள். எல்்லலாக் ்கலாரியங்்களின் முடிவும் 

அல்்லலாஹ்விை்ஷம இருக்கி்றது.) (அல் ்ஹஜ் :40-41) ்கலா்ல்ஷவலாட்ைத்தில் 

இக்்ப்கலாள்ட்கடயப் பின்பற்றுவதில் மக்்களிைம் மலாற்்றம் ஏற்பை ப்ல 

பிரிவு்களலா்கப் ்தங்்களுக்குள் பிரிந்்தனர்; அ்றப் ்ஷபலாரில் ஈடுபடுவதில்; 

அ்லட்சியமலாய் இருந்்தனர் சு்க வலாழ்டவயும் மன இச்டெ்கடளப் 

பின்பற்றுவட்தயும் மி்கவும் ்ஷநசித்்தனர்; அல்்லலாஹ் பலாது்கலாத்்தவர்்கடள 

்தவிர அதி்கமலா்ஷனலாரிைத்தில் ்பவறுக்்கத் ்தக்்க ்பெயல்்கள் ்ஷ்தலான்றின. 

என்ஷவ அல்்லலாஹ்; அவர்்கள் படிப்பிடன ்பப்ற ்ஷவண்டும் என்்ற 

நன்்ஷநலாக்கில் மலாற்்றம் ஏற்படுத்தினலான். ்ஷமலும் அவர்்கள் ்பெய்்த 

தீய்பெயல்்களுக்்கலா்க அவர்்கள் மீது எதிரி்கடள அல்்லலாஹ்; ெலாட்டிவிட்ைலான் 
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என்்றலாலும் அல்்லலாஹ்; ்தனது அடியலார்்களுக்கு ஒரு ்ஷபலாதும் அநியலாயம் 

இட்ழப்பவன் அல்்லன். எப்்ஷபலாது அல்்லலாஹ்வின் ்கட்ைடள்கள் 

மீ்றப்படுகி்ற்ஷ்தலா அப்்ஷபலாது இந்நிட்ல ஏற்படும் என்பட்த அவர்்களுக்கு 

உணர்த்்த்ஷவ இ்தடன ்பெய்கி்றலான். அல்்லலாஹ் இது குறித்து பின்வரும் 

வெனத்தில் ்ப்தளிவுபடுத்துகி்றலான்; (எந்்த ஒரு ெமு்தலாயம் ்தம்மிைம் 

உள்ளட்த மலாற்றிக் ்ப்கலாள்ளலா்த வடரயில் அல்்லலாஹ் அ்தற்கு வ்ழங்கிய 

எந்்த அருட்்ப்கலாடைடயயும் மலாற்றி விடுபவனலா்க இல்ட்ல) (அல் அன்பலால்: 

53) என்ஷவ அரெலாங்்கங்்கள், ெமூ்கங்்கள் என்்றவட்கயில் முஸ்லிம்்கள் 

அடனவரும் அல்்லலாஹ்வின் பக்்கம் மீளுவதும் அவனுக்கு மலாத்திர்ஷம 

தூய்டமயலான முட்றயில் வணக்்க வழிபலாடு்கடள நிட்ற்ஷவற்றுவதும் 

்தங்்களினலால் நி்கழ்ந்துவிட்ை குற்்றம் குட்ற்களுக்்கலா்க அவனிைம் 

பலாவமன்னிப்புக் ்ஷ்கலாருவதும் அவசியமலாகும். அல்்லலாஹ் அவர்்களுக்கு 

்கட்ைலாயமலா்க நிட்ற்ஷவற்்ற ்ஷவண்டும் என விதித்்தவற்ட்ற நிட்ற்ஷவற்்ற 

விடரவதும், அவர்்களுக்கு எட்த ்தடை்பெய்துள்ளலா்ஷனலா அவற்ட்ற 

விட்டு வி்லகியிருப்பதும் இந்்த விையங்்களில் ஒருவருக்்ப்கலாருவர் 

உப்ஷ்தெம் ்பெய்து்ப்கலாள்வதும் பரஸ்பரம் உ்தவிக் ்ப்கலாள்வதும் ்கட்ைலாயக் 

்கைடம ஆகும்.

இந்்த வட்கயில் இஸ்்லலாமிய ஷேரீஆ குற்்றவியல் ெட்ைங்்கடள 

நடைமுட்றப்படுத்தி மக்்களின் எல்்லலா விவ்கலாரங்்களிலும் இஸ்்லலாமிய 

ஷேரீஅத் ெட்ைத்ட்த அமுல்படுத்தி தீர்வு வ்ழங்குவதும், தீர்ப்பு்களுக்கு 

ஷேரீஆெட்ைத்ட்த நலாடிச்்பெல்வதும் இவற்றுள் மி்கப் பிர்தலான விையங்்களில் 

ஒன்்றலா்க உள்ளது. ்ஷமலும் அல்்லலாஹ்வின் ஷேரீஆ ெட்ைத்திற்கு முரணலான, 

மனி்தனலால் உருவலாக்்கப்பட்ை ெட்ைங்்கடளக் ட்கவிட்டு விட்டு மக்்கள் 

அடனவரும் இஸ்்லலாமிய ஷேரீஆவின் தீர்ப்பிடன நடைட்ற படுத்்த 

வலியுறுத்்த ்ஷவண்டும். இது ்ஷபலா்ல்ஷவ மக்்களுக்கு மலார்க்்கச் ெட்ை 

திட்ைங்்கள் குறித்து ்ப்தளிவுபடுத்துவதும்,அவர்்களுக்கு மத்தியில் 

இஸ்்லலாமிய விளிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதும் மலார்க்்க அறிஞர்்கள் 

மீதுள்ள ்கைடமயலாகும். ்ஷமலும் உண்டமடயக் ்ப்கலாண்டும் ்பபலாறுடமடயக் 

்ப்கலாண்டும் பரஸ்பரம் உப்ஷ்தெம் ்பெய்வதும், நன்டமடய ஏவி தீடமடயத் 
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்தடுப்பதும்; இ்தன்படி நைக்்க ஆட்சியலாளர்்கடள ஊக்குவிப்பதும் மலார்க்்க 

அறிஞர்்கள் மீதுள்ள பலாரிய ்பபலாறுப்பலாகும். இது ்ஷபலான்்ஷ்ற ்ஷெலாெலிெம் 

பலாத்திஸம் மற்றும் வரட்டு ்ஷ்தசியவலா்தம் ்ஷபலான்்ற ்ஷமலாெமலான,்ஷபரழிடவ 

ஏற்படுத்தும் இஸ்்லலாமிய ஷேரீஆவுக்கு முரணலான ்ஷ்கலாட்பலாடு்கடள 

எதிர்த்துப் ்ஷபலாரலாடுவதும் மி்க முக்கியலான விைங்்களில் ஒன்்றலாகும். இ்தன் 

மூ்லம் அல்்லலாஹ் முஸ்லீம்்கடள இவ்விழி நிட்லயிலிருந்து ்கலாத்து 

சீர்படுத்தி முன்்ஷனலார்்கள் ்பபற்றிருந்்த சி்றப்டப மீளவும் ்பப்ற வலாய்ப்டப 

ஏற்படுத்துவலான். ்ஷமலும் எதிரி்கடள ்பவற்றி ்ப்கலாள்ள உ்தவி்பெய்வலான் 

்ஷமலும் இந்்த பூமியில் ஆட்சியதி்கலாரங்்கடளயும் வ்ழங்குவலான். இ்தடன்ஷய 

அல்்லலாஹ் பின்வருமலாறு குறிப்பிடுகி்றலான் (நம்பிக்ட்கயலாளர்்களலான 

முுஃமின்்களுக்கு உ்தவி ்பெய்வது எம்மீது ்கைடமயலாகும்) (அர்ரூம் : 47) 

்ஷமலும் அல்்லலாஹ் கூறுகி்றலான் (உங்்களில் நம்பிக்ட்க்ப்கலாண்டு நல்்ல்றம் 

புரிந்்ஷ்தலாருக்கு இவர்்களுக்கு முன்னுள்்ஷளலாடர அதிபதி்களலாக்கியது 

்ஷபலான்று இவர்்கடள ஆக்குவ்தலா்கவும், இவர்்களுக்்கலா்க அவன் 

்பபலாறுந்திக்்ப்கலாண்ை இவர்்களது மலார்க்்கத்ட்த உறுதிப்படுத்துவ்தலா்கவும் 

இவர்்களது அச்ெத்திற்குப் பின்னர் பலாது்கலாப்டப இவர்்களுக்கு 

ஏற்படுத்துவ்தலா்கவும் வலாக்்களிக்கி்றலான். இவர்்கள் எனக்கு எ்தடனயும் 

இடணயலாக்்கலாது என்டன்ஷய வணங்குவலார்்கள். இ்தன் பின்னரும் யலார் 

நிரலா்கரிக்கி்றலார்்க்ஷளலா அவர்்கள் ்தலாம் பலாவி்கள்) (அந்நூர்; :55) ்ஷமலும் 

அல்்லலாஹ் குறிப்பிடுகி்றலான் (நிச்ெயமலா்க நலாம் நமது தூ்தர்்களுக்கும் 

நம்பிக்ட்க்ப்கலாண்்ஷைலாருக்கும் இவ்வு்ல்க வலாழ்விலும் ெலாட்சி்கள் 

எழுந்து நிற்கும் நலாளிலும் உ்தவி்பெய்்ஷவலாம்) (்ஹலாபிர்: 51) (அந்நலாளில் 

அநியலாயக்்கலாரர்்களுக்கு அவர்்களின் ெலாக்குப்்ஷபலாக்கு்கள் பயனளிக்்கலாது.

்ஷமலும் அவர்்களுக்கு ெலாபமும் ்ஷமலாெமலான ்தங்குமிைமும் உண்டு.) (்ஹலாபிர்: 

52)

இறுதியலா்க இவவு்லகில் முஸ்லிம் ்தட்லவர்்கடளயும் ்பபலாதுமக்்கடளயும் 

சீர்படுத்தி, மலார்க்்க விளக்்கத்ட்த அவர்்களுக்கு வ்ழங்கி, இட்றயச்ெத்தில் 

ஒன்றிடணயவும், அவர்்கள் அடனவரும் ்ஷநரலான பலாட்தயில் 

வழி நைக்்கவும் உண்டமக்கு உ்தவுபவர்்களலா்கவும், தீடமடயத் 
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்தடுப்்ஷபலாரலா்கவும் இட்றயச்ெத்திற்கும் நற்்கலாரியங்்களுக்கும் உ்தவி 

்பெய்்ஷவலாரலா்கவும் ெத்தியத்ட்தக் ்ப்கலாண்டும் ்பபலாறுடமடயக் ்ப்கலாண்டும் 

பரஸ்பரம் உப்ஷ்தெம் ்பெய்து்ப்கலாள்்ஷவலாரலா்கவும் ஆக்்க அல்்லலாஹ்்ஷவ 

சி்றந்்த உ்தவியலாளன்கவும் ஆற்்றளுடையவன்கலாவும் மி்கச் சி்றந்்த 

்பபலாறுப்பலாளனலா்கவும் உள்ளலான். அல்்லலாஹ்வின் தூ்தரும் அடியலாருமலாகிய 

படைப்பு்களில் மி்கச்சி்றந்வருமலான எங்்கள் தூ்தர் மு்ஹம்மத் இப்னு 

அப்தில்்லலாஹ் (ஸல்) அவர்்களின் மீதும் அவர்்களின் ்ஷ்தலா்ழர்்கள் மீதும் 

அவர்்களின் வழி்கலாட்டு்தல்்கடள பின்பற்றி நைக்கும் அடனவர் மீதும் 

அல்்லலாஹ்வின் ஸ்லலாத்தும் ஸ்லலாமும் உண்ைலாவ்தலா்க! வஸ்ஸ்லலாமு 

அட்லக்கும் வரஹ்மதுழ்்ழலாஹி வபர்கலாதுஹு


