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மு்கவுரை

புகழடைத்து்ககும் தகுதி�ாை அநத அல்ாஹ்வு்கயக எல்ாப 
புகழும். அவடைப புகழும் விதஙகளும் மடடிை முடி�ாது, 
அவடைப புகழ்வதும் மடடிை முடி�ாது. முதல, இறுதி அடைத்துச் 
சி்றபபு்ககளும் அவனு்கயக உரி�து.

உணடம�ாக வணஙகபெைத் தகுதி�ாைவன் அவடைத் தவிர 
யவறு �ாருமிலட்ப�ை நான் ொடசி ெகரகின்ய்றன். அவனு்ககுப 
யொடடி�ாளயைா, நிகராைவயைா, இடணய�ா கிடை�ாது. 

யமலும் முஹம்மத் (ஸல) அவரகள் அவைது அடி�ாரும், 
தூதருமாவார என்றும் நான் ொடசி ெகரகின்ய்றன். அவர மீதும், 
அவரது குடும்ெத்தார, யதாழரகள் மீதும் அல்ாஹ் ொநதியும் 
ெமாதாைமும் பொறிவாைாக.

இது நான் ஸிரி�ா ம்ககளு்ககு எழுதி� சுரு்ககமாை அடிபெடை்க 
பகாள்டகத் பதாகுபபு. கிறிஸதுவ கா்ணித்துவம், அதன் பின் 
ொதினிய�ா்ககளின் (ஷீஆ்ககளில மிகத் தீ� பிரிவுகளில ஒன்று) 
சுமார ஒரு நூற்றாணடு கா் ஆ்ககிரமிபபு ஆகி�வறறு்ககுப பின்ைர 
அபபூமி்ககும் அதன் மடைகளு்ககும் அநத ஸிரி�ா ம்ககயள 
வாரிஸு்ககாரரகள். 

இவ்விரு ஆ்ககிரமிபபுகடளத் பதாைரநது சி் குழபெஙகளும் 
இஸ்ாத்தினுள் அடிபெடை, அதன் கிடளகளில ெ் மாற்றஙகளும் 
உருபவடுத்தை.

மறுடமயில அடி�ாரகளிைத்தில விைவபெடும், அல்ாஹ்வு்ககு 
அடி�ாரகள் மீதுள்ள கைடம்ககாை ெதிட் எழுதுமாறு 
அவ்வூர ம்ககளும் ஏடைய�ாரும் யகடடு்க பகாணைாரகள். 
அ்ககைடமட�த்தான் அல்ாஹ் நபி நூஹ் (அட்) அவரகளு்ககும் 
பின்ைர வநத நபிமாரகளு்ககும் உெயதசித்தான். அயத கைடமட� 
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டவத்துதான் உம்மி நபி முஹம்மத் (ஸல) அவரகளு்ககு அருளபெடை 
இநத இஸ்ாமி�த்தூது்ககும் முறறுபபுள்ளி டவ்ககபெடைது. 
‘நூஹு்ககு எடத அவன் உெயதசித்தாயைா அடதய� உஙகளு்ககும் 
மார்ககமா்ககிைான். (முஹம்மயத!) உம்ககு நாம் அறிவித்ததும் 
இபராஹீம், மூஸா மறறும் ஈஸாவு்ககு நாம் உெயதசித்ததும் 
“மார்ககத்டத நிட் நாடடுஙகள்! அதில பிரிநதுவிைாதீரகள்!’’ 
என்ெயத”. (ஷூரா: 13).

ஆடெகளும், அபி்ாடெகளும் அதிகரி்ககும் யொது 
மயைாஇச்டெகள் யமய்ாஙகிை. மயைாஇச்டெகள் அதிகரி்கக 
அதிகரி்கக ெ் வித கருத்து்ககள் உருவாகிை. கருத்து்ககள் 
அதிகரி்கக அதிகரி்கக ெ் பிரிவுகளும் கூடைஙகளும் அதிகரித்தை. 
அரபுபமாழித்தி்றன் அரபிகளிைத்திலும் ஏடைய�ாரிைத்திலும் 
மஙகி� யொது ெ்தரபெடை விள்ககஙகடளயும் ெநயதகஙகடளயும் 
(ம்ககளிைம்) எளிதாகப புகுத்த முடிநதது. அலகுரஆன், ஹதீஸகளில 
(அவ்விரணடையும் விடடுத் தூரமா்ககும்) ெ் நி�ா�பெடுத்தலகடள 
உருவா்கக முடிநதது. ஆரம்ெ நூற்றாணடுகளிய்ய� எளிதாக இதடை 
ொதி்கக முடிநத பதன்்றால பிறகா்த்தில யதான்றி�வரகளிைம் 
இன்னும் எளிதாக ொதி்கக்ாம்.

ஆடெயும் ெநயதகமும் ஒயர யநரத்தில உருவாக விலட். 
ஏபைனில ெநயதகம் என்ெது முதலில ஆடெ�ாகத்தான் இருநதது. 
பின்புதான் அது ெநயதகமாக உருபவடுத்து, அச்ெநயதகம் பின்ைர 
பின்ெற்றபெடும் ஒரு கருத்தாக மாறுகின்்றது. ம்ககள் இதன் 
ஆரம்ெ நிட்ட� (ஆடெ) அறி�ாமல இறுதி நிட்ட� எடுத்து்க 
பகாள்கின்்றைர. இட்றவன் கூறு கின்்றான்: “நீஙகள் விரும்ொதடதத் 
தூதரகள் பகாணடு வநத யொபதல்ாம் பெருடம�டித்தீரகள். 
சி்டரப பொய�பரன்றீரகள். சி்டர்க பகான்றீரகள்”. (ெகரா: 
87). முதலில மயைா இச்டெட�்க கூறிைான். அது பெருடம�ாக 
மாறி, பின்பு பொயப பித்த்ாகவும் அதன் பின் வியராதமாகவும் 
மாறி�து. இவ்வாறு தான் அடைத்து ெமூகஙகளிலும் வழிபகடை 
சிநதடைகளும் பிரிவுகளும் உருபவடு்ககின்்றை.

அல்ாஹ் தைது நபி்ககு ெத்தி�த்டதயும், யநரவழிட� யும் 
அருளிைான். அதடைத் தூயடம�ாகப பெ்ற விரும்புயவார 
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மனித சிநதடைகள் க்ஙகபெடுத்த முன்னிருநத, அதன் ஆரம்ெ 
அடிபெடைகளிலிருநது அநத யநரவழிட�ப பெறறு்க பகாள்ளடடும். 
(இட்றவனிைத்திலிருநது வரும்) வஹீ தணணீடரப யொன்்றது. 
(மனித) சிநதடைகள் ொத்திரஙகடளப யொன்்றை. அல்ாஹ் 
வஹீட� இ்ற்ககி அதடை அவைது தூதர (ஸல) அவரகளின் 
உள்ளத்தில ெதித்தான். பின், நபி�வரகள் அதடை ஸஹாொ்ககளிைம் 
டவத்தாரகள். அவரகள் அதடைத் தாபிஈன்களிைத்தில டவத்தாரகள். 
(ொத்திரஙகள்) எநதளவு பவறுடம�ாகப ெடுகி்றயதா அநதளவு 
அதில க்பெைம் அதிகரி்ககும். இபொத்திரஙகளில (சிநதடைகள்) 
மிகச் ெரி�ாைதும், தூயடம�ாைதும் முதல ொத்திரயம. அதுதான் 
நபி (ஸல) அவரகள். பின்பு ஸஹாொ்ககள். நபி (ஸல) அவரகள் 
கூறி�தாக அபூ மூஸா அல அஷ்அரீ (ரலி) கூறிைாரகள்: “நான் என் 
யதாழரகளு்ககுப ொதுகாபபு ஆயவன். நான் யொயவிடைால என் 
யதாழரகளு்ககு வா்ககளி்ககபெடைது வநதுவிடும். என் யதாழரகள் 
என் ெமுதா�த்தாரு்ககுப ொதுகாபபு ஆவாரகள். என் யதாழரகள் 
யொயவிடைால என் ெமுதா�த்தாரு்ககு வா்ககளி்ககபெடைது 
வநதுவிடும்’’ (முஸலிம் 2531).

எையவ மார்ககம் அலகுரஆன், ஸுன்ைாவாகி� வஹீயிலிருநயத 
எடு்ககபெடும். “அவயை எழுதபெடி்ககாத ெமுதா�த்தில 
அவரகளிலிருநயத ஒரு தூதடர அனுபபிைான். அவரகளு்ககு 
அவர அவைது வெைஙகடள்க கூறுகி்றார. அவரகடளப 
தூயடமபெடுத்துகி்றார. அவரகளு்ககு யவதத்டதயும், ஞாைத்டத 
யும் கறறு்க பகாடு்ககி்றார”. (ஜும்ஆ: 02).

வஹீட� மிகச் சி்றநத முட்றயில விளஙகி�வரகள் 
ஸஹாொ்ககயள. நாம், இஙகு வஹீ எடுத்து்க கூறி�டதயும், அதில 
ஸஹாொ்ககள் ஒருமித்து விளஙகி� விள்ககத்டதயும், அதில சி்றநத 
நூற்றாணடைச் யெரநத அறிஞரகள் ஏயகாபித்த வறட்றயும் கூ்ற 
இரு்ககின்ய்றாம். 
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முதல் அத்தியொயம்

இஸ்ாம் என்ெது, அல்ாஹ்வின் ஒயர மார்ககம். தன்னுடை� 
அடி�ாரகளாை மனூ, ஜின்களிைமிருநது யவப்றதடையும் 
மார்ககமாக அவன் ஏறக மாடைான். “இஸ்ாம் அல்ாத மார்ககத்டத 
�ாயரனும் விரும்பிைால அவரிைமிருநது அது ஏறகபெைாது”. (ஆ் 
இம்ரான் 85)  யமலும் கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ்விைம் மார்ககம் 
என்ெது இஸ்ாயம”. (ஆ் இம்ரான் 19)

இஸ்ாம் என்ெது, அடைத்து நபிமாரகளிைதும் மார்ககம். 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “என்டைத் தவிர வண்ககத் 
திறகுரி�வன் �ாருமிலட்; எையவ என்டைய� வணஙகுஙகள்!’’ 
என்ெடத அறிவி்ககாமல உம்ககு முன் எநதத் தூதடரயும் நாம் 
அனுபபி�திலட்”. (அன்பி�ாஃ 25), யமலும் கூறுகின்்றான்: 
‘நூஹு்ககும், அவரு்ககுப பின் வநத நபிமாரகளு்ககும் 
தூதுச்பெயதி அறிவித்தது யொல (முஹம்மயத!) உம்ககும் நாம் 
தூதுச்பெயதி அறிவித்யதாம். இபராஹீம், இஸமாயீல, இஸஹா்க, 
�ாகூப, (அவரது) ெநததிகள், ஈஸா, அயயூப, யூனுஸ, ஹாரூன், 
ஸுட்மான் ஆகிய�ாரு்ககும் தூதுச் பெயதி அறிவித்யதாம். 
தாவூது்ககு ஸபூடர வழஙகியைாம்.  (முஹம்மயத!) இதறகு 
முன் சி் தூதரகளின் வர்ாறட்ற உம்ககு்க கூறியுள்யளாம். சி் 
தூதரகளின் வர்ாறட்ற நாம் உம்ககு்க கூ்றவிலட். அல்ாஹ் 
மூஸாவுைன் உணடம�ாகயவ யெசிைான். தூதரகடள அனுபபி� 
பின்ைர அல்ாஹ்டவ்ககுட்ற கூ்ற மனிதரகளு்ககு எநதச்ொன்றும் 
இரு்கக்ககூைாது என்ெதறகாக நறபெயதி கூறி, எச்ெரி்ககும் 
தூதரகடள (அவன் அனுபபிைான்.) அல்ாஹ் மிடகத்தவைாகவும், 
ஞாைமி்ககவைாகவும் இரு்ககி்றான்”. (நிஸாஃ 163 – 165).

நூஹ், இபராஹீம், இஸஹா்க, �ஃகூப, தாவூத், ஸுட்மான், 
அயயூப, யூஸுபஃ, மூஸா, ஹாரூன், ஸகரிய�ா, �ஹ்�ா, ஈஸா, 
இல�ாஸ, இஸமாஈல, அல�ஸஃ, யூனுஸ, லூத் (அட்ஹிமுஸ 
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ஸ்ாம்) ஆகி� நபிமாரகடள அல்ாஹ் தைது நபி்ககு்க கூறி 
விடடுப பின்வருமாறு கூறுகின்்றான்: அவரகளு்கயக அல்ாஹ் 
யநரவழி காடடிைான். எையவ அவரகளின் வழிட� (முஹம்மயத!) 
நீரும் பின்ெறறுவீராக! (அன்ஆம் 90).

அடிபெடை்க பகாள்டகயில அடைத்து நபிமாரகளிைது 
மார்ககமும் ஒருமித்துத்தான் இரு்ககின்்றது. ஒரு சி் கிடளச் 
ெடைஙகளில- அதுவும் அடைத்திலுமல்- யவறுெடுகின்்றது. 
கிடளச்ெடைஙகள் (கா், ெமூக மாற்றஙகளு்கயகறெ) மாறும். 
ஆைால அடிபெடைகள் மா்ற மாடைாது. ெனூ இஸரயவ்ர 
களு்ககு அல்ாஹ் மூஸா (அட்), ஈஸா (அட்) ஆகிய�ாடர 
அனுபபிைான். ஈஸா (அட்) அவரகளு்ககு அருளபெடை 
இன்ஜீல மூ்ம் மூஸா (அட்) அவரகளு்ககு அருளபெடை 
பதௌராத்திலுள்ள சி் விை�ஙகடள மாறறிைான். நபி ஈஸா 
(அட்) அவரகள் தைது கூடைத்திைடரப ொரத்து பின்வருமாறு 
கூறுகின்்றாரகள்: “எை்ககு முன் பென்்ற பதௌராத்டத உணடமப 
ெடுத்தவும், உஙகளு்ககுத் தடை பெய�பெடைவறறில சி்வறட்ற 
உஙகளு்ககு அனுமதி்ககவும் உஙகள் இட்றவனிைமிருநது 
ொன்றுைனும் வநதுள்யளன். எையவ அல்ாஹ்டவ அஞசுஙகள்! 
எை்ககு்க கடடுபெடுஙகள்!’’ (என்றும் கூறிைார.) (ஆலு இம்ரான் 
50). மூஸா (அட்), ஈஸா (அட்) ஆகி� இருவரும் ஒயர 
ெமூகத்திறகு அனுபெபெடைவரகள். அவ்விருவருடை� மார்ககங 
களிய்ய� கிடளச் ெடைஙகளில சி் மாற்றஙகள் இருநதை 
பவன்்றால ெ்தரபெடை ெமூகஙகளு்ககு அனுபெபெடை ஏடை� 
நபிமாரகளின் மார்ககஙகளில (கிடளச்ெடைஙகளில) மாற்றஙகள் 
(அல்ாஹ்வால) பெய�பெடுவடத யகடகவா யவணடும்?

பின்ைர, எநத மார்ககமாக இருநதாலும் அதில திரிபுகள் 
நுடழ�ாமலிலட். இட்றவன் கூறுகின்்றான்: அவரகளில ஒரு 
ெகுதியிைர உள்ளைர. யவதத்தில இல்ாதடத யவதம் என்று நீஙகள் 
நிடை்கக யவணடும் என்ெதறகாக யவதத்டத வாசிபெது யொல தமது 
நாவுகடள வடள்ககின்்றைர. “இது அல்ாஹ்விை மிருநது வநதது’’ 
எைவும் கூறுகின்்றைர. அது அல்ாஹ்விைமிருநது வநததல். 
அறிநது பகாணயை அல்ாஹ்வின் பெ�ரால பொய கூறுகின்்றைர. 
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(ஆலு இம்ரான் 78). யமலும் கூறுகின்்றான்: வாரத்டதகடள 
அதறகுரி� இைஙகளிலிருநது மாறறு கின்்றைர. (நிஸாஃ 46). 

எையவ, அல்ாஹ் நாடி�து யொன்று அபபொது ம்ககளு்ககும் 
ெத்தி�த்தின் வழி்ககுமிடையில திடர யொைபெடைது. அதடைச் 
சீரதிருத்தும் ஒயர வழி புதிப�ாரு நபித்துவயம. எையவ அல்ாஹ் 
தைது ெத்தி� மார்ககத்டத முஹம்மத் (ஸல) அவரகடள 
அனுபபுவதன் மூ்ம் மீடபைடுத்தான். அதைால அவரகளுடை� 
இம்மார்ககத்டதத் தவிர எநத பவாரு ெத்தி� இஸ்ாயமா, 
மார்ககயமா கிடை�ாது. “இஸ்ாம் அல்ாத மார்ககத்டத 
�ாயரனும் விரும்பிைால அவரிைமிருநது அது ஏறகபெைாது. அவர 
மறுடமயில நடைமடைநதவராக இருபொர”. (ஆலு இம்ரான் 85). 

அவரகளது இத்தூதுத்துவத்டத மனூ, ஜின்கள், அரபிகள், அஜமிகள் 
(அரபி�ல்ாதவரகள்) அடைவரு்ககுமாைதாக ஆ்ககியுள்ளான். 
(முஹம்மயத!) நறபெயதி கூறுெவராகவும், எச்ெரி்கடக பெயெவராகவும் 
மனிதரகள் அடைவரு்ககாகவும் உம்டம அனுபபியுள்யளாம். (ஸெஃ 
28). நபி (ஸல) அவரகள் கூறி�தாக அபூஹுடரரா (ரலி) கூறிைாரகள்: 
முஹம்மதின் உயிர �ாருடை� டகயிலுள்ளயதா அவன் மீது 
ெத்தி�மாக! இநத (இறுதி)ச் ெமுதா�த்திலுள்ள யூதயரா கிறிஸதவயரா 
�ாயரனும் ஒருவர என்(மார்ககத்தி)டைப ெறறி்க யகள்விபெடை 
பி்றகும் கூை நான் பகாணடுவநத (மார்ககத்)டத நம்பி்கடக 
பகாள்ளாமல இ்றநது விடைால, அவர நரகவாசிகளில ஒருவராகயவ 
இருபொர. (முஸலிம் 153.)

அல்ாஹ் இ்ககுரஆடை திரிபு, மாற்றஙகடள விடடும் 
ொதுகாத்துள்ளான். நாயம இநத இவ்யவதத்டத அருளியைாம். 
நாயம இடதப ொதுகாபயொம். (ஹிஜ்ர 9).
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இைணடொம் அத்தியொயம்

இஸ்ாம் என்்றால என்ை? என்ெடதயும், அதன் மூ்ம் அல்ாஹ் 
என்ை நாடுகின்்றான்? என்ெடதயும் அவன் தான் தைது யவதத்திலும் 
நபியுடை� ஸுன்ைாவிலும் விள்கக முடியும். மானிைரில நபிட� 
விை கணணி�மாை �ாரு மிலட். அவ்வாறிருநதும் அவர கூை 
எத்திடவபெவராகத்தான் இருநதாரகள். இட்றவன் கூறுகின்்றான்: 
“தூதயர! உமது இட்றவனிைமிருநது உம்ககு அருளபெடைடத 
எடுத்துச் பொலவீராக!” (மாஇதாஃ 67). எத்திடவபெதுைன் அதடைத் 
பதளிவு ெடுத்துவதும் அவருடை� பொறுபொகும். அல்ாஹ் 
கூறுகின்்றான்: “பதளிவாக எடுத்துச் பொலவது தவிர இத்தூதரின் 
மீது யவறு (கைடம) இலட்”. (நூர 54). அத்பதளிவு கூை அல்ாஹ் 
விைமிருநதுதான் வருகின்்றது. “எையவ நாம் அடத ஓதும்யொது 
அநத ஓதுதட்ப பின்ெறறுவீராக!  பின்ைர அடதத் பதளிவு 
ெடுத்துவது நம்டமச் யெரநதது”. (கி�ாமாஃ 18, 19).

ஸுன்ைாவும் அல்ாஹ்விைமிருநது தைது தூதரு்ககு வரும் 
வஹீதான். “அவர மயைா இச்டெபெடிப யெசுவதிலட், அது 
அறிவி்ககபெடும் பெயதிட�த் (வஹீ) தவிர யவறிலட்”. (நஜ்ம் 
3, 4). நபியிைத்தில ஒரு விைா பதாடு்ககபெடடு, அதறகுரி� ெதில 
ஏறகையவ அல்ாஹ்விைமிருநது கிடை்ககப பெறறிருநதால 
கூறுவாரகள். இல்ாவிடில வஹீட� எதிரொரத்திருபொரகள்.

நபியுடை� வாரத்டதகடள விளஙகுவதில மிக பநரு்கக 
முடை�வரகள் அன்ைாருடை� யதாழரகயள. அலகுரஆனு்ககு 
அவரகள் வழஙகும் விள்ககம் (வஹீ்ககு முரணெைாமலிரு்ககும் 
வடர) ஆதாரமாக்க பகாள்ளபெடும். மார்கக விை�த்தில ஹராம், 
ஹ்ாட்த் தீரமானி்கக அல்ாஹ்வன்றி யவப்றாருவரும் 
உள்ளார என்று �ாராவது கூறிைால அவர அல்ாஹ்வுடை� 
ெடைதிடைஙகளில அவனு்ககு இடண டவத்துவிடைவர என்ெயத 
அரத்தம். இது பதளிவாை இட்றநிராகரிபபு (குபரு), இடண டவபபு 
(ஷிர்க) என்ெதில மாறறு்க கருத்து கிடை�ாது. 
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தைது வாரத்டதகளு்ககுத் தான் விரும்பும் ஒரு கருத்டத டவத்யத 
தவிர அல்ாஹ் தைது யவதத்டத இவ்வு்கிறகு இ்ற்ககவிலட். 
அவன் நாடும் அ்ககருத்டத அவனும், ெடைபபிைஙகளில அவன் 
அனுமதிபெவரகளும் தான் விள்கக முடியும். அலகுரஆடை சு�மாக 
ஆராயும் ஒருவர பின்வரும் இரு நிெநதடைகளுையைய� தைது 
கருத்டத முன் டவ்கக்ாம்:

1. அ்ககருத்து, தனிச்பொலலிய்ா, கூடடு வாரத்டதகளிய்ா அரபு 
பமாழிட�யும் அதன் உடரநடை, பமாழியி�ல நிட்ட�யும் 
விடடும் பவளிபெைாமலிரு்கக யவணடும்.

2. அலகுரஆனில யநரடி�ாக்க கூ்றபெடடுள்ள விள்ககத்து்ககு 
இவரது விள்ககம் முரணெைாமலிரு்கக யவணடும். 

அல்ாஹ்வின்ொல யெர்ககபெடும் எல்ா்க கருத்து்ககளும் 
அவனு்ககுரி�தல். இருகருத்து்ககளு்ககு இைம்ொைாை (முதஷாபிஹ்) 
வெைஙகடள முறிபெதறகாக சிரமபெடடு (ெம்ெநதமற்ற) விள்ககஙகடள 
பகாடுத்து, ஒரு கருத்டத மாத்திரம் குறி்ககும் (முஹ்கம்) வெைஙகடளத் 
தம் ெ்ககம் ொயத்து்க பகாணைதால யவத்ககாரரகள் வழிபகடடுப 
யொைார கள். அவரகடளப ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்்றான்: 
“அவரகளில ஒரு ெகுதியிைர உள்ளைர. யவதத்தில இல்ாதடத யவதம் 
என்று நீஙகள் நிடை்கக யவணடும் என்ெதறகாக யவதத்டத வாசிபெது 
யொல தமது நாவுகடள வடள்ககின்்றைர. “இது அல்ாஹ்விைமிருநது 
வநதது’’ எைவும் கூறுகின்்றைர. அது அல்ாஹ்விைமிருநது வநததல். 
அறிநது பகாணயை அல்ாஹ் வின் பெ�ரால பொய கூறுகின்்றைர”. 
(ஆ் இம்ரான் 78). அல்ாஹ் இஙகு “யவதத்டத வாசிபெது யொல தமது 
நாவுகடள வடள்ககின்்றைர” என்றுதான் கூறுகின்்றான். யவதத்டதத் தவிர 
யவப்றான்ட்ற்க கூ்றவிலட். “நீஙகள் நிடை்கக யவணடும் என்ெதறகாக” 
என்ெதன் விள்ககம் இவரகளுடை� இச்பெ�ல யவதவெைத்திறகு 
மிக பநரு்ககமாக இருபெதால ம்ககடள வழி பகடுபெதில தீவிரம் 
காடடுவதறகாகயவ அவ்வாறு நைநது பகாள் கின்்றைர. 

  



அடிப்படைக் க�ொளட�யில் சில அத்தியொயங�ள19

மூன்ொவது அத்தியொயம்

அல்ாஹ்வு்ககுச் பெய� யவணடி� கைடம: ெக் 
வண்ககஙகடளயும் அவனு்ககு மாத்திரம் பெலுத்துவயத பிரதாை 
கைடம�ாகும். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “உஙகள் வண்ககத்திற 
குரி�வன் ஒயர ஒரு இட்றவயை. அவடைத் தவிர வண்ககத்திற 
குரி�வன் �ாருமிலட். (அவன்) அளவற்ற அருளாளன். நிகரற்ற 
அன்புடைய�ான்”. (ெகரா 163). அத்துைன் உள்ளம், நாவு, ஏடை� 
உறுபபு்ககளால பெயயும் பெ�றொடுகளில அவனு்ககு �ாடரயும் 
கூடைா்ககாமலிருபெதும் கைடம�ாகும். அல்ாஹ் கூறுகின் ்றான்: 
“அல்ாஹ்டவ வணஙகுஙகள்! அவனு்ககு எடதயும் இடண�ாக்க 
கருதாதீரகள்! “. (நிஸாஃ 36).

பெரி� இடணடவபபு மனிதனிைமுள்ள எநதபவாரு 
நன்டமட�யும் விடடுடவ்கக மாடைாது. (அழித்து விடும்). 
“நீர இடண கறபித்தால உமது நல்்றம் அழிநது விடும்;  நீர 
நடைமடைநதவராவீர. என்று (முஹம்மயத!) உம்ககும், உம்ககு முன் 
பென்ய்றாரு்ககும் தூதுச் பெயதி அறிவி்ககபெடைது”. (ஸுமர 65). 
இது இட்றவன் தைது நபி முஹம்மத் (ஸல) அவரகடளப ொரத்து்க 
கூறி�து. அபெடி�ாயின் ஏடைய�ார நிட்தான் என்ை?

அல்ாஹ்விைம் ொவமன்னிபபு்க யகாரிைாய் ஒளி� அவன் 
தைது அடி�ானிைமிருநது இடணடவத்தட் மன்னி்கக மாடைான். 
“தை்ககு இடணகறபி்ககபெடுவடத அல்ாஹ் மன்னி்கக 
மாடைான். அதறகு்க கீழ் நிட்யில உள்ள (ொவத்)டத, தான் 
நாடிய�ாரு்ககு மன்னிபொன்”. (நிஸாஃ 48). யமலும் கூறுகின்்றான்: 
“(ஏகஇட்றவடை) மறுத்து அல்ாஹ் வின் ொடதட� விடடும் 
தடுத்துப பின்ைர மறுபயொராகயவ மரணித்து விடைவரகடள 
அல்ாஹ் மன்னி்ககயவ மாடைான்”. (முஹம்மத் 34). 

குபருைன் மரிபெவர நரகிலதான் இருபொர. அல்ாஹ் 
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கூறுகின்்றான்: “உஙகளில தைது மார்ககத்டத விடடும் மாறி 
(ஏகஇட்றவடை) மறுபயொராக மரணித்தவரின் பெ�லகள் 
இவ்வு்கிலும், மறுடமயிலும் அழிநது விடும். அவரகள் நரக 
வாசிகள். அதில அவரகள் நிரநதரமாக இருபொரகள்”. (ெகரா 
217), யமலும் கூறுகின்்றான்: “(ஏகஇட்றவடை) மறுத்து, மறுத்த 
நிட்யிய்ய� மரணித்யதார மீது அல்ாஹ்வின் ொெமும் 
வாைவரகள் மறறும் அடைத்து (நல்) மனிதரகளின் ொெமும் 
உள்ளது”. (ெகரா 161). 

சி்யவடள ஒரு காபிர தைது வாழ்நாளில ம்ககளு்ககுப 
ெ�ைளிபெவைாக இருபொன். இது அல்ாஹ் ம்ககளு்ககு 
அவடை வெபெடுத்தி்க பகாடு்ககும் ஒரு வாயபபு. எவ்வாறு 
சூரி�ன், ெநதிரன், காறறு, யமகஙகடள வெபெடுத்தி்க பகாடுத் 
தாயைா அதுயொன்று தான் இதுவும். இன்னும் பொல்ப யொைால 
இநத்க காபிடர விை அபெடைபபிைஙகள் ம்ககளு்ககு அதிக 
ெ�ைளி்கக்க கூடி�டவ�ாக உள்ளை. ஏபைனில குபரு என்ெது 
அல்ாஹ்டவ மறுபெதிைாலதான் நிகழுயம தவிர இ�றடகட� 
மறுபெதிைா்ல். தணைடை அல்ாஹ்டவ மறுபெதிைாலதான் 
நிகழுயம தவிர இ�றடகட� மறுப ெதிைா்ல்.
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நொன்கொம் அத்தியொம்

ஈமான், குபரு: இவ்விரணடும் இரு பெ�ரகள். இரணடிறகும் 
பவவ்யவறு ெடைஙகளுள்ளை. அவ்விரு ெடைஙகடளயும் 
அல்ாஹ் மாத்திரம்தான் இ்ற்ககுவான். பதளிவாை ஆதாரமின்றி 
�ாரும் காபிரா்ககபெை முடி�ாது. இபபூமியிலுள்ள ம்ககள் இரு 
பிரிவிைர. மூன்்றாம் பிரிபவான்று கிடை�ாது. ஒன்று முஃமீன்கள் 
(நம்பி்கடக�ாளரகள்), மற்றது காபிரகள் (இட்ற மறுபொளரகள்). 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அவயை உஙகடளப ெடைத்தான். 
உஙகளில (ஏக இட்றவடை) மறுபயொரும் உள்ளைர. உஙகளில 
நம்பி்கடக பகாணயைாரும் உள்ளைர”. (தஃகாபுன் 02). இவ்விரு 
பிரிவிைரு்ககுமுரி� ெடைதிடைஙகள் அல்ாஹ் அவைது 
யவதத்திலும், தைது நபியின் ஸுன்ைாவிலும் இ்ற்ககி�டவதான். 

	முனாபிக்குகளைப்	 (நயவஞ்சகரகள்)	 பபாறுத்தவளை	
அவரகள்:

 ஒன்ய்றா இட்றமறுபடெ மட்றத்து, விசுவாெத்டத பவளி்க 
காடடும் காபிரகள். அல்ாஹ், அவைது யவதம், தூதரகடள 
பவளிரஙகத்தில ஏறறு, உள்ளத்தால அவரகடளப பொயபபிப 
ெவடைப யொன்்றவன். இதுயவ பெரி� ந�வஞெகம் எைப 
ெடுகின்்றது.

 அல்து ொவஙகடள மட்றத்து, வழிபெடுதட் மாத்திரம் 
பவளி்ககாடடும் முஸலிம்கள். துயராகத்டத மட்றத்து, 
வா்ககுறுதிட� நிட்ற யவறறுெவன் யொ்வும், பொயட� 
மட்றத்து உணடம யெசுெவன் யொ்வும் காடடி்க 
பகாணடிருபெவன். இதுயவ சிறி� ந�வஞெகம் எைபெடு 
கின்்றது. இவ்வா்றாை முைாபி்ககுகடள அவரகளிைமிருநது 
பவளிபெடும் பெ�றொடுகடள டவத்யத பவளிரஙகத்தில 
நைாத்தபெடும். உள்ளத்திலுள்ளவறறு்ககுப பொறுபொளன் 
அல்ாஹ்யவ. 
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ஒரு முஃமினின் உயிர, உைடமகளில அடிபெடை, அடவ 
ொதுகா்ககபெை யவணடும் என்ெயத. நிராகரிபொளனின் 
நிட் அதறகு மாற்றமாையத. எனினும் இது பொதுச்ெடைம் 
கிடை�ாது. சி்யவடள, காபிரகளில இஸ்ாமி� அரொஙகத்து்க 
கீழ் ஒபெநதம் பெயதுள்ளவரகள், முஸலிம்களால ொதுகாபபு 
உத்தரவாதம் அளி்ககபெடைவரகள், தணைபெணம் பெலுத்தி்க 
பகாணடிருபெவரகள் யொன்ய்றார காபிரகளாக இருநதாலும் அவர 
களது உயிர, உைடமகள் ொதுகா்ககபெடும். மறுபு்றம், பகாட், 
திருமணத்திறகுபபின் பெயத விெச்ொரம் யொன்்ற காரணங களு்ககாக 
முஸலிம்களாக இருநதாலும் அவரகளது உயிரகள் ெறி்ககபெடும். 

	அல்ாஹ்வும்	 அவனது	 தூ்தரும்	 காபிைாக்கா்த	
யாரும்	 காபிைாக்கப்பட	 மாடடாரகள்.	 அவவாறு	
காபிைாக்கப்படடவரகைில	்சி்ர:

 அல்ாஹ்டவய�ா அவைது தூதடரய�ா பொயபபித்த 
வரகள்.

 அவ்விருவடரயும் ெரிகாசித்தவரகள். இட்றவன் கூறுகின் 
்றான்: “அல்ாஹ்டவயும், அவைது வெைஙகடளயும், 
அவைது தூதடரயுமா யகலி பெயது பகாணடிருநதீரகள்?’’ 
என்று யகடபீராக! ெமாளி்ககாதீரகள்! நம்பி்கடக பகாணை 
பின் (நம்டம) மறுத்து விடடீரகள். உஙகளில ஒரு ொராடர 
நாம் மன்னித்தாலும், மறப்றாரு ொராடர அவரகள் குற்றம் 
புரிநது பகாணடிருநததால தணடிபயொம்”. (பதௌொ 65, 66).

 அவ்விருவரு்ககும் வழிபெைாமல யவணடுபமன்ய்ற மாறு 
பெயதல.

 இஸ்ாமி� ெடைதிடைஙகளில உறுதி�ைவறட்றயும் மறுத்தல.

 அல்ாஹ்வின் மீது பொயயுடரத்தல. இட்றவன் கூறுகின் 
்றான்: “அல்ாஹ்வின் வெைஙகடள நம்ொயதாயர பொயட� 
இடடு்க கடடுவாரகள். அவரகயள பொய�ரகள்”. (நஹ்ல 
105), யமலும் கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ்வின் மீது பொயட� 
இடடு்ககடடுெவடை விை அல்து தன்னிைம் வநத 
உணடமட�ப பொயப�ை்க கருதி�வடை விை அநீதி 
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இடழத்தவன் �ார? (ஏகஇட்றவடை) மறுபயொரு்ககு நரகத்தில 
தஙகுமிைம் இலட்�ா?” (அன்கபூத் 68). இவ்வெைத்தில அநீதி 
என்ெதறகு இட்றமறுபபு எை விள்கக மளி்ககபெடடுள்ளது.

 அல்ாஹ் அல்ாயதாரு்ககு வண்ககத்டத பெலுத்துதல. 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ்வுைன் யவறு 
கைவுடள �ாயரனும் அடழத்தால அவனிைம் அது குறித்து 
எநதச் ொன்றும் இலட். அவடை விொரிபெது அவைது 
இட்றவனிையம உள்ளது. (ஏகஇட்றவடை) மறுபயொர 
பவறறி பெ்ற மாடைாரகள்”. (முஃமினூன் 117). அவ்வண்ககம் 
முழுடம�ாக அல்ாஹ் அல்ாயதாரு்ககு பெலுத்துதப 
ெடைாலும், அல்ாஹ்டவ பநருஙகுவதறகாக ஏடை� 
கைவுள்கடள துடண்ககு டவத்து்க பகாணைாலும் ெரிய�. 
இடவ அடைத்தும் இட்றமறுபபுத்தான். அல்ாஹ் 
கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ்டவ�ன்றி அவரகளு்ககுத் தீடமயும், 
நன்டமயும் பெய�ாதவறட்ற வணஙகுகின்்றைர. “அவரகள் 
அல்ாஹ்விைம் எஙகளு்ககுப ெரிநதுடரபெவர கள்’’ என்றும் 
கூறுகின்்றைர. “வாைஙகளிலும்  பூமியிலும் அல்ாஹ்வு்ககுத் 
பதரி�ாதடத அவனு்ககுச் பொலலி்க பகாடு்ககிறீரகளா? 
அவன் தூ�வன். அவரகள் இடண கறபிபெடத விடடும் 
உ�ரநதவன்’’ என்று கூறுவீராக!”. (யூனுஸ 18).

 அல்ாஹ்வு்ககு மாத்திரம் பொநதமாைவறட்றப பி்றரு்ககு 
வழஙகல. ஒரு விை�த்டத மார்ககம�பெடுத்தல, ெடை 
திடைஙகளில ஹராம், ஹ்ால தீரமானி்ககும் அதிகாரம் 
அடைத்தும் அல்ாஹ்வு்ககுச் பொநதமாைடவய�. 
அவ்வாறு நம்பி்கடக பகாள்வடத வண்ககமாக்க கூறி 
யுள்ளான். “அதிகாரம் அல்ாஹ்டவத் தவிர எவரு்ககும் 
இலட். அவடைத் தவிர எடதயும் நீஙகள் வணஙக்க கூைாது 
என்று அவன் கடைடளயிடடுள்ளான்”. (யூஸுபஃ 40).

 சூனி�ம், யஜாதிைம் யொன்று அல்ாஹ் அல்ாயதாரு்ககு 
மட்றவாை அறிவிருபெதாக வாதாடுவது. இட்றவன் கூறு 
கின்்றான்: “வாைஙகளிலும், பூமியிலும் மட்றவாைடத 
அல்ாஹ்டவத் தவிர �ாரும் அறி� மாடைாரகள்”. (நம்ல 65).
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 பிரெஞெத்டதப ெடைத்தல, நிரவகித்தல, வாழ்வு, மரணம் 
யொன்்றை பி்றராலும் பெய� முடியுபமை்க கருதுதல. 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ்வு்ககு நிகராைவர 
கடள்க கறெடை பெயது விடைாரகளா? அவரகள் அல்ாஹ் 
ெடைத்தடதப யொல ெடைத்து, அதன் காரணமாக ெடைத்தது 
�ார? என்று இவரகளு்ககு்க குழபெம் ஏறெடடு விடைதா? 
ஒவ்பவாரு பொருடளயும் அல்ாஹ்யவ ெடைத்தவன்; அவன் 
தனித்தவன்; அை்ககி�ாள்ெவன்’’ என்று கூறுவீராக!”. (ரஃத் 16). 

 அயதயொன்றுதான் விசுவாசிகடள விடடுவிடடு 
காபிரகடளத் தைது யநெரகளாகவும், உதவி�ாளரகளாகவும் 
எடுத்து்க பகாணைவன். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்:  “உஙகளில 
அவரகடளப பொறுபொளரா்ககி்க பகாள்யவார அவரகடளச் 
யெரநதவயர”. (மாஇதாஃ 51) .

இஸ்ாத்டத அறிவதறகு வாயபபிருநதும் கறகாமல 
பு்ற்ககணித்தால அவனும் காபிராகி விடுகின்்றான். உணடமயில அவன் 
அறிவிலி�ாக இருநதாலும் ெரிய�. ஏபைனில இவைது அறி�ாடம 
நீ்கக முடியுமாைது. அவ்வாறிருநதும் அடத அவன் நீ்ககவிலட். 
இதைாலதான் அல்ாஹ் இடண டவபொளர கடளப ெறறிப 
பின்வருமாறு கூறுகின்்றான்: “எனினும் அவரகளில பெரும்ொய்ார 
உணடமட� அறி� மாடைாரகள். அவரகள் பு்ற்ககணிபெவரகள்”. 
(அன்பி�ாஃ 24). அவரகள் அறிவீைரகள் என்றும், தமது சு� 
விருபெத்துையைய� இவ்வாறிருபெதாகவும் கூறுகின்்றான். யமலும் 
கூறுகின்்றான்: “(நம்டம) மறுபயொர தம்ககு எச்ெரி்ககபெடைடதப 
பு்ற்ககணி்ககின்்றைர”. (அஹ்காபஃ 03). ெத்தி�த்டத்க யகடகும் யொயத 
அதடைப பு்ற்ககணித்து விடடு, அதன் விரிவாை விை�ஙகடள 
ஒருவன் அறி�ாமலிருபெது ஏறறு்க பகாள்ள்ககூடி�  ஒரு காரணமல். 
இநநிட்தான் ெ் ெமூகஙகளுடை� வழியகடடிறகுப பெரும் 
ெஙகாறறுகின்்றது. ஏபைனில அவரகள் ெத்தி�த்தின் ஒரு ெகுதிட�்க 
யகடடுவிடடு, அதன் விரிவாை விை�ஙகடள அறி�ாதவரகள் 
யொன்று நடித்துப பு்ற்ககணித்து விடுகின்்றைர. 

எையவ உ்க, மார்கக அத்தாடசிகடளப பொருட ெடுத்தாமலிருபெது 
காபிரகளில அதிகமாயைாரின் குணமாகும். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: 
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“வாைஙகளிலும்,  பூமியிலும் எத்தடைய�ா ொன்றுகள் உள்ளை. 
அவறட்றப பு்ற்ககணித்யத அவரகள் கைநது பெலகின்்றைர”. (யூஸுபஃ 
105). யமலும் கூறுகின்்றான்: “மா்றாக அவரகளு்ககு அவரகளின் 
அறிவுடரட�ய� வழஙகியுள்யளாம். அவரகள் தமது அறிவுடரட�ப 
பு்ற்ககணி்க கின்்றைர”. (முஃமினூன் 71).

ஓரளவு அறிவுைன் (முழுடம�ாக அறி�ாமல) பு்ற்ககணிபெது 
ம்ககளு்ககு மத்தியிலுள்ள உரிடம, கைடமகளிலிருநயத ஒருவடை 
விடுவி்கக மாடைாபதனின், அல்ாஹ்வு்ககுச்பெய� யவணடி� 
கைடமயிலிருநது எவ்வாறு தன்டை விடுவித்து்க பகாள்வான்?

மனித புத்தி அல்ாஹ்வின் அத்தாடசி, வெைஙகளில 
தாமதித்து நின்று ஆரா�ாமல யொைால, அதன் யவகத்து்க கடம� 
அவறறிலுள்ள உள்யநா்ககஙகள், கருத்து்ககள் தவறி விடும். 
நாளாநதம் காணபெடும் ெ்ம் வாயநத அத்தாடசி�ாக வாைம் 
இருநதாலும் கூை அதைால ெ�ைடை� முடி�ாது. “வாைத்டதப 
ொதுகா்ககபெடை முகைா்ககியைாம்.  அவரகயளா அதில உள்ள 
ொன்றுகடளப பு்ற்ககணி்ககின்்றைர”. (அன்பி�ாஃ 32).

ெத்தி� மார்ககத்தின் விரிவாை விை�ஙகடளப பு்ற்க 
கணித்து, தை்ககுப பின்பு்றம் யொடடு்க பகாணைாலும், அதன் 
பின்விடளவிலிருநது (யமய்ாடைமாை அறிவு) அவடை்க காத்து 
விடும் என்று நம்பும் மனிதன் இஙகு தவறிடழ்க கின்்றான். 

இவ்வாறு பு்ற்ககணி்கக்க காரணம், ஒன்ய்றா பெருடம, 
அல்து வீணகளி�ாடைஙகளும், உ்க இன்ெஙகடள அனுெவித் 
தலுமாகும். இதைாலதான் அவனு்ககு யொதடைகள் வரும் 
யொது அடவ அவனுடை� பெருடமட�ப யொ்ககிவிடுகின்்றது. 
அவன் அனுெவித்த இன்ெஙகடள இழ்ககச் பெயது விடுகின்்றது. 
ெத்தி�த்டத அறிநது அதன்ொல மீணடு விடுகின்்றான். 
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ஐநதொம் அத்தியொயம்

இட்றநம்பி்கடக: இது பொல, பெ�ல, எணணம் மூன்ட்றயும் 
உள்ளை்ககும் ஒரு விை�மாகும். எவ்வாறு 3 ர்கஅத்கடள்க பகாணை 
மஃரிப பதாழுடகயில ஒரு ர்கஅத் குட்றநதாலும் அதறகு மஃரிப 
என்று பொல்பெைமாடைாயதா, அயதயொன்றுதான் ஈமானின் 
(இட்றநம்பி்கடக) இம்மூன்றில ஒன்று குட்றநதாலும் அதறகு 
ஈமான் என்று பொல்பெை மாடைாது. 

இவ்வாறு நாம் கூறும் ஈமானின் இம்மூன்று விை�ஙகளின் 
உணடமநிட் என்ைபவனில, இடவ முஹம்மத் (ஸல) 
அவரகளுடை� மார்ககத்திறகு மாத்திரம் பொநத மாைடவ. 
ம்ககளு்ககு ந்வு பெயவடத விரும்புவதும், வன் பநஞெத்திலிருநது 
விடுெடுவதுமல் உள்ளத்தால டவ்ககும் நம்பி்கடக. ஏபைனில 
இது, ெடைபொளடை மறு்ககும் நாத்திகன் உடெை ெ்ரும் 
விரும்பும் ஒரு விை�ம். ஆைால உள்ளத்தில டவ்ககும் நம்பி்கடக 
என்ெது அதடைப பிரதிெலி்ககும் வாரத்டத மறறும் பெ�லகயள. 

உள்ளத்டதப பிரதிெலி்ககும் வாரத்டத என்ெது: உணடம�ாக 
வணஙகபெைத் தகுதி�ாைவன் அல்ாஹ்டவத்தவிர யவறு 
�ாருமிலட் என்றும், முஹம்மத் (ஸல) அவரகள் அவைது தூதர 
என்றும், அவரகள் பகாணடு வநத இம்மார்ககம் தான் ெத்தி�மாைது 
என்றும் உள்ளத்தால உணடமபெடுத்துவதுைன் நாவிைால 
பமாழி� யவணடும்.  

உள்ளத்டதப பிரதிெலி்ககும் பெ�ல என்ெது: அல்ாஹ்டவயும், 
அவைது தூதரகடளயும், இஸ்ாத்டதயும் யநசிபெதுைன், 
அவ்விருவரும் யநசிபெவறட்றயும் யநசி்கக யவணடும். அத்துைன் 
அடைத்து வண்கக வழிொடுகடளயும் அவனு்ககு மாத்திரயம 
பெலுத்த யவணடும். 

இஙகு (உள்ளத்டதப பிரதிெலி்ககும்) வாரத்டத�ாைது 
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உணடம யெசுதல, பெறய்றாருைன் கனிவாகப யெசுதல, ஸ்ாம் 
கூறி்கபகாள்ளல, ொடத தவறிய�ாரு்ககு வழிகாடைல யொன்்ற 
பொதுவாை நல் வாரத்டதகளுைன் சுருஙகிை மாடைது. ஏபைனில 
இடவ�டைத்தும் அல்ாஹ்டவத் பதளிவாக மறு்ககும் காபிரகளும் 
விரும்பும் அம்ெஙகள். அபெடி�ாயின் அதன்மூ்ம் நாைபெடுவது 
இம்மார்ககம் பிரத்திய�கமாக அறிமுகபெடுத்தி� யம்திகமாை 
வாரத்டதகள். அவறறில மிக உ�ரநதடவ இரு ொடசி�ஙகடள 
பமாழிவதும், தஸபீஹ், த்கபீர அதிமாகச் பொலவதுமாகும். 

யமலும் (உள்ளத்டதப பிரதிெலி்ககும்) பெ�்ாைது பெறய்றாடர 
உெெரித்தல, ொடதயில தீஙகிடழபெவறட்ற அகற்றல, ஏடழ்ககு 
உணவளித்தல, அநீதியிடழ்ககபெடைவனு்ககு உதவுதல, 
விருநதாளிகடள்க கணணி�பெடுத்தல யொன்்ற நறகாரி�ஙகளில 
மாத்திரம் சுருஙகிை மாடைாது. ஏபைனில இடவ�டைத்தும் 
இட்ற நம்பி்கடகயில்ாமலும் ம்ககளால விரும்ெபெடுெடவய�. 
அபெடி�ாயின் அதன்மூ்ம் நாைபெடுவது இம்மார்ககம் 
பிரத்திய�கமாக அறிமுகபெடுத்தி� பதாழுடக, ஸகாத், யநான்பு, 
ஹஜ் யொன்்ற யம்திகமாை வண்கக வழிொடுகள்.

அல்ாஹ்வால அருளபெடை அடைத்து மார்ககஙகளும் 
கூடடுச் யெருவதுைன், இ�றடகச் சுொவமும் உணரத்த்ககூடி� 
ம்ககளு்ககு ந்வு நாடுதல, உணடமயுடரத்தல, பெறய்றாடர 
உெெரித்தல, ஏடழ்ககு உணவளித்தல, ொடதயில தீஙகிடழப 
ெவறட்ற அகற்றல, யொன்்ற நறகாரி�ஙகள் அடவ அல்ாஹ் 
வு்ககாக மாத்திரம் உளத்தூயடமயுைன் பெய�பெடும் யொது 
ஈமாடை அதிகரி்ககின்்றை. எனினும் அ்ககாரி�ஙகள்தான் ஈமானின் 
அளவுயகால என்ெது கிடை�ாது. அவறட்றச் பெயதால ஈமான் 
உணடு, பெய�ாவிடைால ஈமானிலட் என்ெது கிடை�ாது. 
மா்றாக இதடைச் பெயெவருடை� இ�றடகச் சுொவம் 
ெரி�ாகத்தானுள்ளது, மனிதயந�ம் இன்னும் மா்றவிலட் 
என்ெவறட்றய� இச்பெ�லகள் உறுதிபெடுத்துகின்்றை. அடவ 
இவர ெத்தி�த்டத ஏறக மிக பநரு்ககமாக இரு்ககின்்றை. “இதன் 
மீயத மனிதரகடள அல்ாஹ் அடமத்துள்ளான்”. (ரூம் 30) . 

இட்றநம்பி்கடக கூடி்க, குட்றவதுைன் சி்யவடள அ்றயவ 
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நீஙகியும் விை்ககூடி�து. அல்ாஹ்வு்ககு வழிபெடுவதன் 
மூ்ம் கூைவும், அவனு்ககு மாறு பெயவதன் மூ்ம் குட்ற�வும் 
பெயகின்்றது. இட்றமறுபபு, இடணடவபபின் மூ்யம தவிர 
முற்றாக நீஙக மாடைாது. இட்றவன் கூறுகின்்றான்: “நம்பி்கடக 
பகாணயைார �ார எனில அல்ாஹ்டவபெறறி்க கூ்றபெடைால 
அவரகளின் உள்ளஙகள் நடுஙகும். அவைது வெைஙகள் 
அவரகளு்ககு்க கூ்றபெடைால அது அவரகளின் நம்பி்கடகட� 
அதிகபெடுத்தும்”. (அன்ொல 02), யமலும் கூறுகின்்றான்: “நம்பி்கடக 
பகாணயைார நம்பி்கடகட� அதிகமா்ககி்க பகாள்ளவும்” 
(முத்தஸஸிர 31), யமலும் கூறுகின்்றான்: “தமது நம்பி்கடகயுைன் 
யமலும் நம்பி்கடகட� அதிகமா்ககி்க பகாள்வதறகாக அவயை 
நம்பி்கடக பகாண யைாரின் உள்ளஙகளில நிம்மதிட� 
அருளிைான்”. (ெத்ஹ் 04). 

 இர்மறுபபுககுப பின பினவருவனவற்றின மூலமம தவிை 

ஈமொன மீணடும் நிரலக்ப் மொடடொது:

 இம்மார்ககத்டத உள்ளத்தால உணடமபெடுத்தி, அல்ாஹ் 
டவயும், அவைது தூதடரயும் யநசிபெதுைன், அவ்விருவரும் 
யநசிபெவறட்றயும் யநசி்கக யவணடும்.

 பின்பு (இரு ொடசி�ஙகடளயும்) நாவிைால பமாழி� 
யவணடும்.

 பின்பு அதறயகறெ ஏடை� உறுபபு்ககளால மார்ககத்டத 
அமுலெடுத்த யவணடும். 

உள்ளத்தால உணடமபெடுத்தி, நாவிைால பமாழியும் ெநதரபெம் 
கிடைத்தும் பமாழி�ாதவர விசுவாசி கிடை�ாது.

உள்ளத்தால உணடமபெடுத்தி, நாவிைால பமாழியும் 
ெநதரபெம் கிடைத்து, நபி�வரகள் பகாணடு வநத இம்மார்க கத்டத 
அமுலெடுத்தும் ெநதரபெம் கிடைத்தும் பெய�ாதவர விசுவாசி 
கிடை�ாது.

பமாழிவதறயகா, பெ�றெடுத்தயவா விரும்பி, அதறகாை 
ெநதரபெம் கிடை்ககாதவடரப ெறறி அல்ாஹ் பின்வருமாறு 
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கூறுகின்்றான்: “எவடரயும் அவரது ெ்கதி்ககுடெடயை தவிர 
அல்ாஹ் சிரமபெடுத்த மாடைான்” (ெகரா 286), யமலும் 
கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ் எடத்க பகாடுத்துள்ளாயைா அதறகு 
யமல எவடரயும் சிரமபெடுத்த மாடைான்”. (த்ா்க 7). 

பொல, பெ�ல, நம்பி்கடக ொரநத ஈமாடை முறி்ககும் காரி�த்தில 
ஒருவர ஈடுெடைால அவரது ஈமான் முற்றாக நீஙகி விடும். 
ஏபைனில இம்மூன்றும் மஃரிப பதாழுடகயின் 3 ர்கஅத்கடளப 
யொன்்றடவ. பதாழுடகயில ஏதாவபதாரு ர்கஅத்தில அதடை 
முறி்ககும் பெ�ட்ச் பெயதால- ஏடை� ர்கஅத்கடளத் தி்றன்ெைச் 
பெயதாலும்- அத்பதாழுடக முறிநது விடும். அவ்வாறுதான் 
ஈமானுடை யமறபொன்ை 3 விை�ங களும். எனினும் ஈமான் 
ஏற்றத் தாழ்டவ ெநதி்ககும் என்று நாம் ஏறகையவ கூறி�தறகு இது 
முரணாகமாடைாது. பதாழுடகயில நீணை யநரம் நிட்த்திருத்தல, 
உள்ளச்ெம், குரஆன் ஓதுதல யொன்்றவற்றால அதன் தரம் 
அதிகரி்ககின்்றது. அவ்வாறுதான் அல்ாஹ்வு்ககு கடடுபெடுவதன் 
மூ்ம் ஈமானும் அதிகரி்ககின்்றது. பதாழுடகயில- அதடை 
முறி்ககாத- வாைத்டத அன்ைாரநது ொரத்தல, நாய யொன்று 
டககடள விரித்து டவத்தல யொன்்ற தடைபெய�பெடைடதச் 
பெயவதன் மூ்ம் அதன் தரம் குட்றகின்்றது. ஆைால முறி�ாது. 
அயதயொன்று தான் ஈமாடை முறி்ககாத ொவஙகடளச் பெயயும் 
யொது அநத ஈமானில குட்ற ஏறெடுகின்்றது. ஆைால முறி�ாது. 
அல்ாஹ் நிரணயித்தவறட்றத் தவிர ஈமாடை முறிபெடவ 
கிடை�ாது. அவன் நிரணயித்தடதத் தவிர பதாழுடகட� 
முறிபெடவ எதுவும் கிடை�ாது.
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ஆ்ொம் அத்தியொயம்

அல்ாஹ்வு்ககு உ�ரவாை ெணபுகளும், அழகாை பெ�ரகளும் 
ெ் உள்ளை. அல்ாஹ்டவபெறறி அவடைத் தவிர மிக 
அறிநதவர �ாருமிலட். எையவ குரஆனிலும், ஸுன்ைாவிலும் 
தை்ககு என்பைன்ை ெணபுகள் இலட்ப�ை மறுத்துள்ளாயைா 
அவறட்ற நாமும் மறு்கக யவணடும். எடவ ப�ல்ாம் இருபெதாக 
உறுதிபெடுத்தியுள்ளாயைா அவறட்ற நாமும் ஏறறு உறுதி 
பகாள்ள யவணடும். அடைத்து்ககுட்றகடளயும் விடடும் அவன் 
தூயடம�ாைவன் எை ஏறக யவணடும். ஒவ்பவாரு குட்ற�ாக 
எடுத்து்ககூறி மறு்ககத்யதடவயிலட். பொதுவாக மறுத்தால 
யொதுமாைது. அவனு்ககு இரு்ககும் ெணபுகடள ஏறகும் யொது 
(விளாவாரி�ாக) ஒவ்பவான்்றாக ஏறக யவணடும். அவறறு்ககு விதம் 
கறபி்க கயவா, உவடமப ெடுத்தயவா, உதாரணம் கூ்றயவா கூைாது. 

என்பைன்ை குட்றகடள விளாவாரி�ாக மறுத்துள்ளாயைா 
அவறட்ற நாமும் விளாவாரி�ாக மறுத்து அவடைத்துதி்கக 
யவணடும். உதாரணமாக அல்ாஹ் தை்ககு மடைவி, குழநடதகள் 
இலட்ப�ை மறு்ககின்்றான். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அவனு்ககு 
மடைவி இல்ாத நிட்யில அவனு்ககு எவ்வாறு பிள்டள இரு்கக 
முடியும்?” (அன்ஆம் 101), யமலும் கூறுகின்்றான்: “(�ாடரயும்) 
அவன் பெ்றவிலட். (�ாரு்ககும்) பி்ற்ககவுமிலட்”. (இஃ்ாஸ 3). 
அயதயொன்று யூதரகள் தன்டை்க கஞென் என்று கூறி�டத மறு்ககின்்றான். 
“அல்ாஹ்வின் டக கடைபெடடுள்ளது’’ என்று யூதரகள் 
கூறுகின்்றைர. அவரகளின் டககயள கடைபெடடுள்ளை. அவரகளது 
இ்ககூறறின் காரணமாக அவரகள் ெபி்ககபெடைைர. மா்றாக அவைது 
இரு டககளும் விரி்ககபெடயை உள்ளை”. (மாஇதா 64).

அல்ாஹ்வுடை� பெ�ரகள், ெணபுகளில வஹீயில வநதவறட்ற 
திரிபுெடுத்தாமல அவ்வாய்ற நைாத்த யவணடும். அதன் �தாரத்தத்டத 
தரிெடுத்துயவாம். சி் அடை�ாளஙகடள அறிகிய்றாம். அதறகு 
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யமல நாம் அதிகரி்கக்க கூைாது. அல்ாஹ்டவப யொன்று �ாரும், 
எதுவுமிலட். அவன் கூறு கின்்றான்: “அவடைப யொல எதுவும் 
இலட். அவன் பெவியுறுெவன்; ொரபெவன்”. (ஷூரா 11) .

அல்ாஹ்வின் ெணபுகடள யவறு பொருளுைன் நாம் 
அளவிை்க கூைாது. ஏபைனில அளவீடு பெய� அஙகு அடிபெடை 
யும் அதடை ஒத்த கிடளயும் அவசி�ம். அல்ாஹ்யவா 
தனித்தவன். அளவீடு பெய� அவடைப�ாத்த ஏதும் கிடை�ாது. 
அவனு்ககு ெமீெமாகும் எநத்க கிடளயும் கிடை�ாது. அவடை 
மிடக்ககும் எநத அடிபெடையும் கிடை�ாது. அவன் தனித்தவன், 
யதடவ�ற்றவன். அவன் �ாடரயும் பெ்றவுமிலட், அவடை 
�ாரும் பெறப்றடு்ககவுமிலட். அவனு்ககு நிகராக �ாருமிலட். 

காதால யகடெவறட்ற கணணால காணெவறறுைன் டவத்து 
அளவீடு பெய�்க கூடி�தாகயவ அல்ாஹ் மனித புத்திகடளப 
ெடைத்துள்ளான். அவன் தன்டைப ெறறி அறிவி்ககும் பெயதிட�, 
அவடை இதறகு முன் காணாத நிட்யில அநதப புத்திகள் 
பெவிமடு்ககின்்றை. எையவ அச்பெயதிட�த்தான் ொரத்த மிக 
பநரு்ககமாை ஒரு பொருளுைன் ஒபபிடடுப ொர்ககின்்றை. 
இதறகுபபின், தான் கணை பொருடளப யொன்ய்ற ஒவ்பவாருவரும் 
கறெடை பெயது, அதைடிபெடையிய்ய� விதமும் கறபிபொரகள். 
ஆைால அல்ாஹ்வு்ககு நிகராக �ாருடை� புத்தியிலும் எதுவும் 
கறெடை�ாக உருவாக முடி�ாது. நாம் மறு்கக நிடை்ககும் 
ஒரு தீ� உதாரணம் எமது உள்ளத்தில உருவாகி�டத டவத்து 
அல்ாஹ்வின் பெ�டரய�ா, ெணடெய�ா அதன் �தாரத்தத்டத 
விடடும் பெ�லிழ்ககச் பெய�்ாகாது. அவ்வாறு பெயதால 
நாம் ஒரு தவ்றாை அளவீடடு முட்றயில விழுநது விடுயவாம். 
உணடம�ாை ெ்மாை ஒரு பெயதிட�ப பொயபபித்தவரகளாகி 
விடுயவாம். மா்றாக அல்ாஹ் தை்ககிருபெதாக்க கூறி� பெ�ர, 
ெணபுகடள அவ்வாய்ற ஏறறு்க பகாணடுவிடடு, அடவ ெறறி எமது 
உள்ளத்தில உருவாகும் தவ்றாை கருத்டதய� மறு்கக யவணடும். 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அவரகளு்ககு முன்யை உள்ளடதயும், 
அவரகளு்ககுப பின்யை உள்ளடதயும் அவன் அறிகி்றான். அவடை 
அவரகள் முழுடம�ாக அறிநது பகாள்ள மாடைாரகள்”. (தாஹா 
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110), யமலும் கூறுகின்்றான்: “அவடைப ொரடவகள் முழுடம�ாக 
அடை�ாது,  அவயைா ொரடவகடள முழுடம�ாக அடைகி்றான். 
அவன் நுடெமாைவன்;  நன்கறிநதவன்”. (அன்ஆம் 106). 

அல்ாஹ் வானிய் அரஷு்ககு யமலுள்ளான். அவன் 
கூறுகின்்றான்: “அவயை முத்ாைவன்; முடிவாைவன்; 
பவளிபெடை�ாைவன்; அநதரஙகமாைவன். ஒவ்பவாரு 
பொருடளயும் அவன் அறிநதவன். வாைஙகடளயும், 
பூமிட�யும் அவயை ஆறு நாடகளில ெடைத்தான். பின்ைர 
அரஷின் மீது தரிெடைான்.  பூமியில நுடழவடதயும், அதிலிருநது 
பவளிபெடுவடதயும், வானிலிருநது இ்றஙகுவடதயும், அதில 
ஏறுவடதயும் அவன் அறிவான். நீஙகள் எஙயக இருநதாலும் 
அவன் உஙகளுைன் இரு்ககி்றான். நீஙகள் பெயெவறட்ற அல்ாஹ் 
ொரபெவன். (ஹதீத் 3,4) . 

அவன் (அரஷு்ககு) யமலிருநது பகாணடு, அடைத்து 
விை�ஙகடளயும் அறிநதிருபெடத உறுதிபெடுத்தியுள்ளான். அவன் 
தைது அடி�ாரகளுைன் இருபெதாகவும் கூறியுள்ளான். எையவ 
அவன் தைது அறிவு, யகள்வி, ொரடவயின் மூ்ம் அவரகளுைன் 
இரு்ககின்்றான். நீஙகள் எஙயக இருநதாலும் அவன் உஙகளுைன் 
இரு்ககி்றான்.  (ஹதீத் 4) . யமலும் உதவி பெயது வலுபெடுத்துவதன் 
மூ்ம் தைது யநெரகளுைன் உள்ளான். “அஞொதீரகள்! நான் ொரத்து்க 
பகாணடும் யகடடு்க பகாணடும் உஙகளுைன் இரு்ககிய்றன்’’ என்று 
அவன் கூறிைான். (தாஹா 46).

அடைத்து விை�ஙகடளயும் உள்ளை்ககி� ெரிபூரண மாை 
நாடைம் அல்ாஹ்வு்கயக உரி�து. அவன் நாடி�து நிகழும். 
நாைாதது நிகழாது. தை்ககு நாடைம் இருபெதாக அவன் கூறி�டத 
நாமும் ஏறறு்கபகாள்ள யவணடும். நடைமுட்றச் ொத்தி�மற்றடதச் 
பெயதும், முரணாைவறட்ற இடணத்தும் ெகுத்தறிவுவாதிகள் 
அதில மூழ்கிச் பெலவது யொல நாமும் மூழ்க்க கூைாது. அல்ாஹ் 
கூறுகின்்றான்: “தான் நாடி�டத அல்ாஹ் இபெடித்தான் 
பெயவான்’’ (ஆ் இம்ரான் 40), யமலும் கூறுகின்்றான்: “எனினும் 
அல்ாஹ், தான் விரும்புவடதச் பெயவான்”. (ெகரா 253), 
யமலும் கூறுகின்்றான்: “அரஷு்க குரி�வன்;  மகத்துவமி்ககவன். 
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நிடைத்தடதச் பெயது முடிபெவன்”. (புரூஜ் 15,16). வஹீ மூ்ம் 
உறுதி�ாை பெ�ர, ெணபுகடள ஏறகயவணடும். ஏடை�வறறில 
பமௌனி்கக யவணடும். வஹீயில இைம்பெ்றாவிடைாலும் கவட், 
அழுடக, ெசி யொன்று அல்ாஹ்வு்ககுப பொருநத மாடைாது எைப 
ெகுத்தறிவு பொலலுகின்்ற குட்றகடள விடடும் அல்ாஹ்டவத் 
தூயடமபெ ெடுத்த யவணடும். 
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ஏழொம் அத்தியொயம்

அலகுரஆன் என்ெது அல்ாஹ் யெசி� வாரத்டத �ாகும். 
அதனுடை� எழுத்து்ககள், வெைஙகள், அத்தி�ா�ஙகள், 
அடைத்தும் உடெை அவன் �தாரத்தமாகப யெசிைான். அது 
அல்ாஹ் நாடி� கருத்து்ககளின் வாரத்டத வடிவபமன்ய்றா, 
அல்ாஹ்வின் கருத்து்ககு யவப்றாருவர (ஜிபரீல (அட்) அல்து 
நபி�வரகள்) வெைமடமத்தார என்ய்றா கூ்றமாட யைாம். மா்றாக 
அவன் நாடி� யொபதல்ாம்  நாடி� விதத்தில யெசுவான் என்ய்ற 
கூ்ற யவணடும். இட்றவன் கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ் மூஸாவுைன் 
உணடம�ாகயவ யெசிைான்”. (நிஸா 164), யமலும் கூறுகின்்றான்: 
“நாம் வா்ககளித்த இைத்து்ககு மூஸா வநது, அவரிைம் அவரது 
இட்றவன் யெசி�யொது”. (அஃராப 143). 

 அல்ாஹ் உணடமய� கூறுகி்றான்”. (அஹ்ஸாப“ والله يقول احلق
4)  என்ெது அவன் யெசி� வாரத்டத�ாகும்.

அல்ாஹ்வுடை� யெச்டெ உள்ளஙகள் மைைமிடு கின்்றை. 
“மா்றாக, இடவ பதளிவாை வெைஙகள். கலவி வழங கபெடயைாரின் 
உள்ளஙகளில இரு்ககின்்றை”. (அன்கபூத் 49). 

அது பெவிகளால யகடகபெை்க கூடி�து. “இடண கறபிப 
யொரில �ாரும் உம்மிைம் அடை்கக்ம் யதடிைால அல்ாஹ் 
வின் வாரத்டதகடளச் பெவியுறுவதறகாக அவரு்ககு அடை்க 
க்ம் அளிபபீராக!” (பதௌொ 6). அதடை எத்திடவபெது நபி�வர 
களாயிருநதாலும் அது அல்ாஹ்வுடை� வாரத்டத என்ெடத 
விடடும் பவளிபெைவிலட். 

அது வரிகளில எழுதபெை்ககூடி�து. “விரித்து டவ்ககப ெடை 
ஏடடில எழுதபெடை புத்தகத்தின் மீது ெத்தி�மாக” (தூர 2,3). 
அவனிைத்திலுள்ள “ப்ௌஹுல மஹ்பூள்” எனும் ஏடடில அதடை 
ொதுகாத்து டவத்துள்ளான். இட்றவன் கூறுகின்்றான்: “ஆம்! இது 
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மகத்தாை குரஆன்!, ொதுகா்ககபெடை ஏடடில  உள்ளது.” (புரூஜ் 
21,22). யமலும் கூறுகின்்றான்: “இது நம்மிைம் உள்ள தாய ஏடடில  
உள்ளது. இது உ�ரநததும், ஞாைம் நிட்றநததுமாகும்”. (ஸு்கருப 4). 

வரிகளில எழுபெடைபதன்ெதைால அது அல்ாஹ்வின் 
வாரத்டத என்ெடத விடடும் பவளிபெைமாடைாது. எழுதபெடை 
காகிதம், டம எல்ாம் ெடை்ககபெடைடவ. ஆைால வாரத்டத 
கள் அல்ாஹ்வு்ககுச் பொநதமாைடவ. ெடை்ககப ெைாதடவ. 
இட்றவன் கூறுகின்்றான்: “(முஹம்மயத!) காகிதத்தில எழுதப ெடை 
யவதத்டத உம்ககு நாம் அருளியிருநது”. (அன்ஆம் 7). யவதத்டதயும் 
காகிதத்டதயும் பவவ்யவ்றாக்க காடடியுள்ளான். 

ெடை்ககபெடை யெைா்ககள், ெடை்ககபெடை டமகடள டவத்து 
அலகுரஆடை எழுதிைாலும் அது அல்ாஹ்வுடை� வாரத்டததான் 
என்ெடத உறுதிபெடுத்தி்க கூறுகின்்றான். “பூமியில உள்ள மரஙகள் 
�ாவும் எழுது யகாலகளாக இருநது, கைலுைன் யமலும் ஏழு கைலகள் 
(டம�ாக) துடண யெரநதாலும் அல்ாஹ்வின் வாரத்டதகள் எழுதி 
முடி�ாது”. (லு்கமான் 27), யமலும் கூறுகின்்றான்: “எைது 
இட்றவனின் வாரத்டத களு்ககாக கைல, டம�ாக ஆைாலும் எைது 
இட்றவனின் வாரத்டதகள் (எழுதி) முடிவதறகு முன் கைல முடிநது 
விடும். உதவி்ககு அது யொன்்றடத நாம் பகாணடு வநதாலும் ெரிய�’’ 
என்று கூறுவீராக! (கஹ்பஃ 109). அவறறில யெைா்ககள் எழுதி�தும், 
எழுதாததும் அடைத்தும் அல்ாஹ்வுடை� வாரத்டதகயள. 

அல்ாஹ்வுடை� வாரத்டத (குரஆன்) ெடை்ககப ெடைபதை 
�ாராவது கூறிைால அவர காபிராகி விடுவார. ஏபைனில அவைது 
யெச்சு அவைது ெணபுகளிப்ான்று. அல்ாஹ் அவனுடை� 
ெடைபபிைஙகளு்ககும் அவைது யெச்சு்ககுமிடையில யவறுபிரித்து்க 
காடடியுள்ளான். “உஙகள் இட்றவைாகி� அல்ாஹ்யவ 
வாைஙகடளயும்,  பூமிட�யும் ஆறு நாடகளில ெடைத்தான். பின்ைர 
அரஷின் மீது உ�ரநது விடைான். இரடவப ெக்ால அவன் மூடுகி்றான். 
ெகல, இரடவ யவகமாகத் பதாைரகி்றது. சூரி�டையும், ெநதிரடையும், 
நடெத்திரஙகடளயும் தைது கடைடள�ால கடடுபெடுத்திைான். 
கவைத்தில பகாள்க! ெடைத்தலும், கடைடளயும் அவனு்கயக உரி�ை. 
அகி்த்தின் இட்றவைாகி� அல்ாஹ் ொ்ககி�ம் பொருநதி�வன்”. 
(அஃராப 54).
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அவனுடை� ெடைபபிைஙகளாகி� வாைஙகள், பூமி, சூரி�ன், 
ெநதிரன், நடெத்திரஙகள் ஆகி�வறறு்ககும், ெடைப பிைஙகடள 
உருவா்கக ெ�ன்ெடுத்தும் (ஆகிவிடு என்்ற) வாரத் டத்ககுமிடையில 
யவறு பிரித்து்க காடடியுள்ளான். 

இரு உதடுகள், நாவு, பதாணடை, காறறு, உமிழ்நீர, 
அவ்வுறுபபு்ககளின் துடிபபு யொன்்றவறட்ற அல்ாஹ் ெடைப 
ெதன் மூ்ம் (குரஆடை) ஓத்க கூடி�வரகளின் ஓடெகடளப 
ெடைத்தான். இதைால யகடகபெடும் அவ்வாரத்டத (ெடை்ககப 
ெடை ஓடெயிலிருநது பவளிபெடைாலும்) அல்ாஹ்வுடை� 
வாரத்டதயிலட் என்்றாகிவிைாது. அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: 
“அவரகள் (இஸரயவ்ரகள்) உஙகடள நம்புவாரகள் என்று 
ஆடெபெடுகின்றீரகளா? அவரகளில ஒரு ெகுதியிைர அல்ாஹ்வின் 
வாரத்டதகடளச் பெவிய�றறு விளஙகி� பின் அறிநது பகாணயை 
அடத மாறறி விடைைர”. (ெகரா 75). ஓத்ககூடி�வர அதடை 
பமாழிநதாலும் யகடகபெடும் வாரத்டத அல்ாஹ்வு்ககுரி�து. 
இதடை சி் அறிஞரகள் பின்வருமாறு கூறுகின்்றைர: ،الصوت صوت القاري 
.”ஓடெ ஓதுெவரிைது, வாரத்டத ெடைத்தவனுடை�து» والكالم كالم الباري
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எடடொம் அத்தியொயம்

 வஹீயும் புத்தியும் மேர்நதுதொன மொர்க்கத்தின 
உணரமநிரலரய அறிய முடியும்.

புத்தியில்ாதவரு்ககு வஹீ மாத்திரம் ெ�ைளி்ககாது. வஹீயின்றி 
புத்தி மாத்திரம் (மார்ககத்டத அறிவதில) ெ�ைளி்ககாது. ஒன்றில 
குட்ற ஏறெடும் யொயத ெத்தி�த்டத விளஙகுவதில குட்ற ஏறெடும். 
பவளிபெடையில அவ்விரணடும் முரணெடுவது யொல யதான் 
றிைால எமது புத்திட� விை வஹீட� முறெடுத்த யவணடும். 
ஏபைனில வஹீ, ெரிபூரண ெணபுகளுடை� ெடைத்தவன் 
அல்ாஹ்வின் அறிவு. புத்திய�ா ெ் குட்றகளுைன் ெடை்ககப 
ெடை மனிதனின் அறிவு.

புத்தி�ாைது ொரடவட�ப யொன்்றது. வஹீ ஒளிட�ப யொன்்றது. 
காரிருளில ொரடவயுள்ளவன் தைது கணணால எடதயும் ொர்கக 
முடி�ாது. அயதயொன்று வஹீயில்ாமல புத்தியுள்ளவன் தைது 
புத்தி�ால ெ�ைடை� முடி�ாது. ஒளியின் அளவிறகுத்தான் கணணின் 
ொரடவ பதரியும். வஹீயின் அளவிறகுத்தான் புத்தி்ககும் யநரவழி 
கிடை்ககும். நணெகல யவடளயில காடசிகள் பூரணமாகத் பதரிவது 
யொல புத்தியும் வஹீயும் பூரணமடைவதன் மூ்ம்தான் யநரவழியும் 
அறிவும் பூரணமடையும். “இ்றநதவடை உயிரபபித்து, ம்ககளிடைய� 
நைநது பெலவதறகாக அவனு்ககு ஒளிட�யும் ஏறெடுத்தியைாயம 
அவன், இருள்களில கிைநது அதிலிருநது பவளிய�்ற முடி�ாமல 
உள்ளவடைப யொல ஆவாைா?” (அன்ஆம் 122).

புத்தியுள்ளவன் தைது புத்தி�ால உ்கில ெ�ைடை கின்்றான். 
அயதயொன்றுதான் ெ்றடவ, மிருகஙகளும் தம்ககு வழஙகபெடை 
அறிவின் மூ்ம் இவ்வு்கில ெ�ைடைகின்்றை. கா்த்து்ககு்க 
கா்ம் அடவ பிர�ாணம் யமறபகாணடு பொருத்தமாை 
இைஙகளில இ்றஙகி வசி்ககின்்றை. தம்ககிடைய� அறிமுகமாகி்க 



அடிப்பரடக க்கொளர்கயில் சில அத்தியொயங்கள 40

பகாள்கின்்றை. தாம் வசி்ககப பொருத்தமாை இைத்டதத் யதடி 
அறிநது பகாள்கின்்றை. தமது கூடுகடளத் தாயம பிணணி்க 
பகாள்கின்்றை. தமது எதிரி �ார என்ெடதயும் இணஙகணடு 
பகாள்கின்்றை.

எனினும் – விரிவாக யநா்ககிைால – மனிதன் தைது புத்தியுைன் 
யெரத்து நபி�வரகளு்ககு அருளபெடை வஹீட�்க பகாணடுதான் 
தைது ரபபிைம் பெலலும் வழிட� அடை� முடியும். இல்ாவிடின் 
அவன் இருளிய்ய� இரு்ககின்்றான். “நம்பி்கடக பகாணயைாரு்ககு 
அல்ாஹ்யவ பொறுபொளன். அவன் இருள்களிலிருநது  ஒளியின்ொல 
அவரகடள பவளிய�றறுகி்றான். (ஏகஇட்றவடை) மறுபயொரு்ககு 
(அல்ாஹ் அல்ாமல வணஙகபெடும்) தாகூத்கயள பொறுபொளரகள். 
அவரகள் ஒளியிலிருநது இருள்கள் ொல அவரகடள பவளி 
ய�றறுகின்்றை”. (ெகரா 257) . 

இஙகு அல்ாஹ் “அவரகடள அவன் பவளிய�றறுகி்றான்” 
என்றுதான் கூறுகின்்றான். ஏபைனில அவனின்றி அவரகள் 
இருளிய்ய� நுடழகின்்றைர. அவன்தான் யநரவழிப�னும் 
ஒளியின் ொல பவளிய�றறுகி்றான். எவ்வாறு பநருபபு, ஒளி 
இரணடிைதும் வடககள் பவவ்யவ்றாயினும் பிரகாெம் எனும் யொது 
ஒன்்றாகின்்றயதா அயத யொன்றுதான் அலகுரஆனும் ஸுன்ைாவும் 
பவவ்யவ்றாக இருநதாலும் வஹீ எனும் பெ�ரில ஒன்றுெடுகின்்றது. 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “விசுவாசிகயள! நீஙகள் அல்ாஹ்வு்ககு்க 
கடடுபெடுஙகள், இட்றத்தூதரு்ககும் கடடுபெடுஙகள்” (நிஸாஃ 59).

வஹீயின்றி தைது புத்தி�ால மாத்திரம் யநரவழி பெ்ற 
முடியும் என்ெவன் பிரகாெமில்ாமல தைது கணணால ொர்கக 
முடியுபமன்று பொலெவடைப யொன்றுதான். இருவருயம அடை 
வராலும் ஏறகபெடை உறுதி�ாை விை�த்டத மறுத்தவரகள். 
முத்ாமவர மார்ககமின்றி இருபெவர. இரணைாமவர உ்க மின்றி 
இருபெவர. 

அல்ாஹ் தைது வஹீட� அடைத்துப ெடைபபிைங களும் 
யநரவழி பெறும் ஒளி�ாக்க கூறியுள்ளான். “இவடர நம்பி, இவடர்க 
கணணி�பெடுத்தி, இவரு்ககு உதவியும் பெயது, இவருைன் 
அருளபெடை ஒளிட�யும் பின்ெறறுயவாயர பவறறி பெறய்றார”. 
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(அஃராப 157). அவ்பவாளிதான் (வஹீ) நபிமாரகளு்ககும் 
அவரகடளப பின்ெறறுகின்்றவரகளு்ககும் வழி காடடுகின்்றது. 

அல்ாஹ்வின் ஏவல, வி்்ககலகடள ஏறறு, அவன் அறிவித்த 
பெயதிகடள உணடமபெடுத்த யவணடும். அதன் காரணிகள் 
அறி�பெடும் ெடெத்தில அடதயும் யெரத்து நம்ெ யவணடும். 
இல்ாவிடில அதடை அவனிையம பொறுபபுச் ொடடிவிடடு 
நம்ெ யவணடும். அறி�முடியுமாை ொதாரண விை�ஙகடளய� 
அடைவராலும் அடை� முடி�ாதிரு்ககும் யொது, புத்தி�ால 
அடை�யவ முடி�ாத விை�ஙகளில எவ்வாறு? அதுவும் அடைத்துப 
புத்திகளும் அதில ஒன்றுெை யவணடுபமை எதிரொரத்தால?

ெகுத்தறிவு்ககுப ெடைடத மாத்திரம்தாம்தான் அல்ாஹ் 
வின் ெடைத்தில ஏறயென் என்ெவர வஹீட�்க விைப புத்திட� 
முறெடுத்தி�வர ஆகின்்றார. ஒரு விை�ம் புத்தி்ககுபெைா விடைால 
அது இலட்ப�ன்்றாகி விைாது. அவைது புத்தி்ககு எடைவிலட் 
என்ய்ற அரத்தம்.  முழுப பிரெஞெத்டதயும் ொர்கக முடி�ாதளவு 
எமது ொரடவ மடடுபெடுத்தப ெடடுள்ளது. அடைத்டதயும் யகடக 
முடி�ாதளவு எமது பெவித்தி்றன் மடடுபெடுத்தபெடடுள்ளது. 
அயதயொன்று தான் புத்தி்ககும் அடைத்டதயும் அறி� முடி�ாதளவு 
ஒர எலட் உணடு. ஏன் எறும்பு்ககு்ககூை நாம் யகடக முடி�ாதளவு 
ஓர ஓடெயுணடு. நம்மால ொர்கக முடி�ாத விணபவளி, உடு்ககள், 
நடெத்திரஙகள் ெ் உள்ளை. (எஙகளால ொர்கக முடி�ாபதன்ெதால 
அடவ இலட் என்்ற அரத்தம் கிடை�ாது.)
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ஒன்பதொம் அத்தியொயம்

இம்மார்ககம் அல்ாஹ்வு்ககு மாத்திரம் பொநதமாைது. தைது 
அறிடவயும் ஞாைத்டதயும் டவத்து தான் நிடைத்தடத அனுமதித்து, 
நிடைத்தடதத் தடுபொன். மார்கக, உ்க ந்வுகளு்ககாகயவ 
அவைது ெடைதிடைஙகள் வநதை. அவைது ஏவலும், வி்்ககலும் 
அடைத்து அடி�ாரகளு்ககும் எல்ா்க கா்த்து்ககும் பொதுவாைது. 
அவைது அனுமதி இன்றி �ாரும் தன்டை அதிலிருநது விடுவித்து்க 
பகாள்ள முடி�ாது. 

அவைது ெடைதிடைஙகடள அமுலெடுத்துவதில வண்க 
கத்டதயும் உ்க விை�த்டதயும் யவறு பிரித்துப ொர்கக மாட 
யைாம். அடைத்துயம உ்க, வண்கக கடைடளகள்தாம். 

 வண்ககம் ெம்ெநதடை விை�ஙகள்: பதாழுடக, யநான்பு, 
ஹஜ், தி்கருகள், ெள்ளிவாயிலகடள நிரவகித்தல யொன்்றடவ.

 உ்க விை�ஙகள்: வி�ாொரம், விவாகம், விவாகரத்து, 
பொத்துரிடம யொன்்றடவ.

(அடைத்திலும் அவனுடை� ெடை திடைஙகள் உள்ளை. 
அவறட்ற அமுலெடுத்துவதில தராதரம் ொர்கக்க கூைாது).

வண்ககத்தில அல்ாஹ்வுடை� ெடைத்டதயும், உ்க 
விை�ஙகளில பி்றரின் ெடைத்டதயும் எடுபெவர காபிராகி விடு 
கின்்றார. ஏபைனில முழு மார்ககத்து்ககும் பொநத்ககாரன் அவன் 
மாத்திரயம. ஸுஜூடத இன்பைாருவரு்ககு பெலுத்தும் உரிடம 
�ாக ஆ்ககி�வடைப யொன்றுதான் இவ்வாறு உ்க விை�ங 
களில பி்றரின் ெடைத்டத எடுபெவனின் நிட். “அதிகாரம் 
அல்ாஹ்டவத் தவிர எவரு்ககும் இலட். அவடைத் தவிர 
எடதயும் நீஙகள் வணஙக்க கூைாது என்று அவன் கடைடள 
இடடுள்ளான்”. (யூஸுபஃ 40).
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யூத, கிறிஸதவரகள் நிராகரிபொளரகளாக ஆைதும் இதன் 
காரணமாகத்தான். “அவரகள் அல்ாஹ்டவ�ன்றி தமது 
மதயொதகரகடளயும், ொதிரிகடளயும், மர�மின் மகன் மஸீடஹ 
யும் கைவுள்களா்ககிைர. ஒயர கைவுடள வணஙகுமாறுதான் 
அவரகள் கடைடளயிைபெடைைர. அவடைத் தவிர வண்ககத்திற 
குரி�வன் �ாருமிலட். அவரகள் இடண கறபிபெவறட்ற 
விடடும் அவன் தூ�வன்”. (பதௌொ 31). அவரகளுடை� மத 
யொதகரகடளயும், ொதிரிகடளயும் ெடைநிறுவுைரகளாக ஆ்ககும் 
இச்பெ�ட் இடணடவபபென்ெதாக்க கூறியுள்ளான். 

அல்ாஹ் தைது யவதத்டத இ்ற்ககி, ெடைதிடைஙகடள 
நிறுவிைான். இச்ெடைதிடைஙகள் இ்றஙகி� கா், நிட்கடள 
அவன் அறிநது டவத்துள்ளடதப யொன்ய்ற எதிரகா், இ்றநத 
கா் நிட்கடளயும் ெரிெமமாக அறிநது டவத்துள்ளான். ஒரு 
ெம்ெவம் ஏறகையவ நைநது விடைது என்ெதிைாய்ா, இனியமல 
நை்ககவிரு்ககின்்றது என்ெதிைாய்ா அது ெறறி� அறிவு 
அவனிைத்தில குட்றவதுமிலட். ெமகா்த்தில அது நைநது 
விடைதால அதன் அறிவு அவனிைம் அதிகரிபெதுமிலட். 
எ்ககா்த்திலும் அவைது அறிவு ெமமாகத் தான் உள்ளது. அவன் 
தூயடம�ாைவன். ெரிபூரணமாைவன்.

அல்ாஹ்வுடை� ெடைம், அது இ்றஙகி� கா்த்திறகு 
மாத்திரம்தான் பொருநதும். ஏடை� கா்த்தில – அல்ாஹ்வின் 
ெடைத்திறகு முரணெடைாலும் – ம்ககள் தம்ககுத் யதடவ�ாை 
முட்றயில ொதகமாக ெடைஙகடள நிறுவி்க பகாள்ள்ாம் என்று 
நிடைபெவன் காபிராகி விடுவான். ஏபைனில இவன் மனித 
அறிடவயும் அல்ாஹ்வின் அறிடவயும் ஒன்்றாகப ொர்க 
கின்்றான். இது இட்றநிராகரிபபும், இடண டவபபுமாகும். பவளிப 
ெடை�ாைவறறு்ககும் மட்றவாைவறறு்ககும் இடையில மனித 
அறிவு யவறுெடும். அதைடிபெடையில அவன் எடு்ககும் தீரமா 
ைஙகளும் யவறுெடும். அயதயொன்று அல்ாஹ்டவயும் நிடை்க 
கி்றான். வஹீ இ்றஙகும் யொது அல்ாஹ்விைமிருநத அறிடவ விை 
தறயொது இவனிைமுள்ள அறிடவ முறெடுத்துகின்்றான். அதன் 
அரத்தம் அல்ாஹ்வு்ககு அ்ககா் அறிவு மாத்திரம் தானுள்ளது. 
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வஹீ இ்றஙகும் யொது இ்றநதகா், எதிரகா் நிட்கள் ெறறி 
பதரி�ாது. அதைடிபெடையிலதான் அவன் ெடைம் நிறுவியுள்ளான் 
என்று கூறுவது யொன்றுள்ளது. அல்ாஹ்வுடை� அறியவா 
மட்றவாை, பவளிபெடை�ாை அடைத்து விை�ஙகளிலும் ஒயர 
அளவுதான். “அவன் மட்றவா ைடதயும், பவளிபெடை�ாைடதயும் 
அறிெவன். அவரகள் இடண கறபிபெடத விடடும் அவன் 
உ�ரநதவன்”. (முஃமினூன் 92). இரு நிட்களிலும் அவைது 
தீரபபு ஒன்றுதான். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ்யவ! 
வாைஙகடளயும், பூமிட�யும் ெடைத்தவயை! மட்றவாைடதயும், 
பவளிபெடை�ாைடதயும் அறிநதவயை! உைது அடி�ாரகள் 
முரணெடை விை�த்தில நீய� அவரகளிடைய� தீரபபு 
வழஙகுவாய’’ என்று கூறுவீராக!. (ஸுமர 46). தைது மட்றவாை, 
பவளிபெடை�ாை அடைத்து அடி�ார களு்ககு மத்தியிலும் அவன் 
தீரபபு வழஙகுகின்்றான். 

லிெரல பகாள்டக்ககாரரகடளப யொன்று மார்கக, உ்க 
விை�ஙகடளப பிரித்து, ெடைமி�றறுவதில, முத்ாவதில 
அல்ாஹ்டவயும், மற்றதில மனிதரகடளயும் ஆ்ககுெவன் அஙயக 
ெ் ெடை நிறுவுைரகடள உருவா்ககி விடைான். ெடைமி �றறும் 
அதிகாரயமா அல்ாஹ் ஒருவனு்ககு மாத்திரம்தான். “யவதத்தில 
ஒரு ெகுதிட� ஏறறு, மறு ெகுதிட� மறு்ககிறீரகளா?” (ெகரா 85) . 
எையவ அவைது ெடைஙகளில சி்டத மறுபெவன் முழுடதயும் 
மறுபெவைாகின்்றான். 

நபி (ஸல) அவரகளு்ககருளி� அலகுரஆன், ஸுன்ைா டவ 
டவத்துத் தீரபெளி்ககும்ெடி அல்ாஹ் ஏவியுள்ளான். “அல்ாஹ் 
அருளி�தன் அடிபெடையில அவரகளிடைய� தீரபெளிபபீராக! 
அவரகளின் மயைா இச்டெகடளப பின்ெற்றாதீர! அல்ாஹ் 
உம்ககு அருளி�தில சி்வறட்ற விடடும் அவரகள் உம்டம்க 
குழபபுவாரகள் என்ெதில கவைமாக இருபபீராக!”. (மாஇதா 
49). ம்ககளு்ககிடையில ஏறெடும் தகராறு, பிரச்சிடைகளில 
தீரபபு வழஙகுவயத இஙகு நாைபெடடுள்ளது. இவ்வெைத்தில 
கூ்றபெடடுள்ள குழபெம் என்ெது அல்ாஹ்வின் தீரபடெ விடடும் 
பவளிபெடுவயத. 
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அல்ாஹ்வின் ெடைத்திறகு முரணாகாத வடகயில நவீைகா் 
பிரச்சிடைகளு்ககு தகுதி�ாைவரகள் ஆயவு பெயது முடிபவடு்கக்ாம். 

அல்ாஹ்வின் தீரபபு்ககு முரணெடும் ம்ககள் தீரபபு, 
யதரவுகடள முறெடுத்த்ாகாது. ம்ககள்தீரபபு தான் முறெடுத்தப 
ெை யவணடும் என்றிருநதால ெக் நபிமாரகளும் ெத்தி�த்டத 
விடடும் பவளிபெடடிருபொரகள். அெத்தி�த்தில ஒன்றுெடை, 
பெரும்ொன்டமயிைர வழியகடடிலுள்ள ெமூகஙகளிய்ய� 
அநநபிமாரகள் பி்றநது வளரநதைர. எனினும் ம்ககள் தீரபடெப 
பு்ற்ககணித்து அல்ாஹ்வின் தீரபடெய� எடுத்தாரகள். 

அல்ாஹ்வின் ெடைத்டத மதித்து, அதறகு ெரணடையும் 
முகமாயவ ஸ்பு அறிஞரகள் அடிபெடை்க பகாள்டக (அகீதா) 
ெம்ெநதபெடை நூலகளில வழிபகடை சி் இ�்ககஙகள் மறுத்த 
கிடளச் ெடைஙகடள (பி்கஹு) உடெடுத்தியுள்ளைர. உதாரணமாக, 
வுழூவின் யொது ொதணிட� மஸஹுச் பெயதல, பிர�ாணத்தில 
சுரு்ககித்பதாழல, ஆடசி�ாளர நல்வயரா, பகடைவயரா 
அவரு்ககு்க கீழ் நின்று ஜிஹாத் புரிதல யொன்்றை.

இன்னும் சி் ெடைஙகள் உள்ளை. கா்த்து்ககு்ககா்ம் 
புதுபபுது வழிபகடை சிநதடைகள் யதான்றும் யொது அடவயும் 
புதுபபி்ககபெடடு நிடைவுெடுத்த யவணடி� யதடவயுள்ளை. 
அவ்வா்றாை ெடைஙகள் சி்:

 பெணமீது கைடம�ாை ஹிஜாப வண்ககயம தவிர 
வழ்ககமல். 

 நிரபெநதமின்றி ஆண – பெண க்நதிருபெது ஹராமாகும்.

 ஒரு காபிர ஒரு முஸலிமு்ககுப பொறுபொக (வலீ) முடி�ாது.

 ஆணு்ககு்க கிடை்ககும் அைநதரச் பொத்தில ொதிய� பெண 
ணு்ககு்க கிடை்ககும்.

 ஆண பகால்பெடைால கிடை்ககும் தணைபெணத்தின் 
ொதிய� பெண பகால்பெடைால கிடை்ககும். (இருவரு்ககும் 
ெமமாக வழஙக தணைபெணம் உயிரு்ககாை பெறுமதி�ல். 
உயிரு்ககாை பெறுமதி�ாக இருநதால ஓருயிரு்ககுப ெதில 
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ஓர உயிரதான் எடு்ககபெை யவணடும். ஆைால சி் யவடள 
ஒரு பெணணின் பகாட்யில ெம்ெநதபெடும் ெ் ஆணகள் 
அவள் ஒருத்தி்ககாக்க பகால்பெடுவாரகள். எையவ தணைப 
ெணம் என்ெது இ்றநதவரின் குடும்ெத்து்ககு ஆரதல பதாடக 
�ாக வழஙகபெடுகின்்றயத தவிர அது இ்றநதவரின் பெறுமதி 
ட�ப ெட்றொறறுவதல்).

 விவாகம் பெயத பின் விெச்ொரத்தில ஈடுெடைவடை்க 
கலப்றிநது பகால் யவணடுபமன்ெது அல்ாஹ் 
நிரணயித்த ெடைஙகளில ஒன்று.

(யமறகூறி�டவ கா்த்து்ககு்க கா்ம் நிடைவுெடுத்தப ெை 
யவணடி� மார்கக ெடைஙகளாக உள்ளை.)
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்பத்தொம் அத்தியொயம்

அல்ாஹ் ெடைபபிைஙகடளப ெடை்ககு முன்யை 
அவறறின் விதிட� நிரணயித்து விடைான். அடைத்துப ெடைப 
பிைஙகளும், அடவ உருவா்ககபெை முன்ையர எழுதபெடை 
விதியின் அடிபெடையில தான் ெடை்ககபெடடுள்ளை. அல்ாஹ் 
கூறுகி்றான்: “அவயை எல்ாப பொருடகடளயும் ெடைத்து, 
அவறட்ற அதைதன் அளவுபெடி அடமத்தான்”. (புரகான் 02). 
யமலும் கூறுகின்்றான்: “நாம் ஒவ்பவாரு பொருடளயும் நிச்ெ� 
மாக (குறிபொை) அளவின்ெடிய� ெடைத்திரு்ககின்ய்றாம்”. (கமர 
49). யமலும் கூறுகின்்றான்: “இன்னும் அல்ாஹ்வின் கடைடள 
தீரமானி்ககபெடை  விதி�ாகும்”. (அஹ்ஸாப 38).

நன்டம, தீடம அடைத்து விை�ஙகளின் அளவுகடளயும் 
அல்ாஹ் நிரணயித்து விடைான். நபி (ஸல) அவரகள் ஈமானின் 
கைடமகள் ெறறி்க கூறும் யொது பின்வருமாறு கூறிைாரகள்: 
நன்டம, தீடம அடைத்தும் அல்ாஹ்டவ்க பகாணயை ஆகின்்றை 
என்்ற விதிட� நம்புவதுமாகும். (அறிவிபெவர: உமர பின் கத்தாப 
(ரலி), ஆதாரம்: முஸலிம் 8).

விதிகடள அறிநதவைாலதான் அவறட்ற நிரணயி்கக முடியும். 
அநத வடகயில அல்ாஹ் நிரணயித்த விதிகடள அவன் அறிநயத 
இரு்ககின்்றான். அதன் விளாவாரி�ாை, நுணு்ககமாை விை�ஙகள், 
அதன் இைஙகள், இ�்ககஙகள், ஆரம்ெம், முடிவு அடைத்டதயும் 
அவறட்றப ெடைத்தவன் மாத்திரயம அறிகின்்றான். அல்ாஹ் 
கூறுகின்்றான்: “அல்ாஹ் ஒவ்பவாரு பொருளின் மீதும் 
ஆற்றலுடை�வன் என்ெடதயும், ஒவ்பவாரு பொருடளயும் 
அறிவால அல்ாஹ் சூழ்நது விடைான் என்ெடத யும் நீஙகள் அறிநது 
பகாள்வதறகாக”. (த்ா்க 12). யமலும் கூறுகின்்றான்: “ெடைத்தவன் 
(தன் ெடைபடெ) அறி� மாடைாைா? அவன் நுடெமாைவன்; 
நன்கறிநதவன்”. (முல்க 14)
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அவனுடை� விதிட� மறுபெவன் அவனுடை� அறிடவ 
மறு்ககின்்றான். அவனுடை� அறிடவ மறுபெவன் அவனுடை� 
விதிட� மறு்ககின்்றான்.

ெடைபபு்ககளின் அடைத்து அளவீடுகளும் அல்ாஹ் விைத்தில 
ஓர ஏடடில எழுதபெடடுள்ளை. அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அநதப 
புத்தகத்தில எநத ஒன்ட்றயும் நாம் விடடுவிை விலட்”. (அன்ஆம் 
38). யமலும் கூறுகின்்றான்: “ஒவ்பவாரு பொருடளயும் பதளிவாை 
ஏடடில வடர�றுத்துள்யளாம்”. (�ாஸீன் 12). 

அல்ாஹ்வுடை� ெடைபபுகள் இரு வடகபெடும்: 

1. யதரயவா, சு� நாடையமா இல்ாத வெபெடுத்தப ெடைடவ. 
உதாரணமாக: உடு்ககள், யகாலகள் யொன்்றை.

2. யதரவும் நாடைமும் உள்ளடவ. உதாரணமாக: மனிதரகள், 
ஜின்கள், வாைவரகள் யொன்ய்றார. அல்ாஹ் அவர கடள 
எநதபவாரு யதரவுரிடமயுமின்றி வழி நைாத்தவுமிலட். 
அவ்வாறிருநதால அவரகடளப ொவத்தின்ொல கடைா�பெடுத்தி 
பின்பு அதறகாக அவரகடளய� தணடிபெதாகிவிடும். மறுபு்றம், 
எவ்வித வழிநைாத்தலுமின்றி சு�மாக இ�ஙகுெவரகளாகவும் 
அவரகள் இரு்ககவிலட். அவ்வாறிருநதால அல்ாஹ்வின் 
பெ�ல, நாடைத்தில இவரகளும் ெஙபகடு்ககின்்றாரகள் 
என்்றாகி விடும். மா்றாக அல்ாஹ் தைது நாடைத்து்க கீழ் 
இவரகளு்ககும் மடடுபெடுத்தபெடை யதரவுரிடம, நாடைத்டத்க 
பகாடுத்துள்ளான். “இது அகி்த்தாரு்ககும், உஙகளில �ார யநராக 
நை்கக விரும்புகி்றாயரா அவரு்ககும் அறிவுடர தவிர யவறு 
இலட். அகி்த்தின் இட்றவைாகி� அல்ாஹ் நாடுவடதத் 
தவிர நீஙகள் நாடுவதிலட்”. (த்கவீர 27 - 29).

அடி�ாரகடளயும் அவரகளுடை� பெ�றொடுகடளயும் 
அல்ாஹ்யவ ெடைத்தான். அவன் கூறுகின்்றான்: “நீஙகள் பெது்ககி்க 
பகாணைடத வணஙகுகிறீரகளா? அல்ாஹ்யவ உஙகடளயும், 
நீஙகள் பெயதவறட்றயும் ெடைத்தான் என்்றார”. (ஸாஃபொத் 95, 96). 

அல்ாஹ் சி்து்ககுச் சி்டத காரணிகளாக உருவா்ககியுள்ளான். 
அதைால ஏறெடும் தா்ககத்டதயும் அவயை உருவா்ககிைான். 
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இது, இவ்வு்டக ஓர ஒழுஙகு, வழி�டமபபில நைாத்துவதில 
அவைது அளபெரி� ஞாைத்திைதும், விொ்மாை அறிவிைதும் 
பவளிபொயை. 

அல்ாஹ்வின் விதியில அதன் காரணத்டதய�ா, 
உணடமநிட்ட�ய�ா அறி� முடி�ாத ெடெத்திலும் அவறட்ற நாம் 
நம்பித்தான் ஆக யவணடும். புத்தி்ககு எடைாத சி் காரணஙகளும் 
உணடு. புத்தி என்ெது ஒரு ொத்திரத்டதப யொன்்றது. காரணஙகள் 
கைல நீடரபயொன்்றது. எல்்க கைல நீடரயும் ொத்திரத்தினுள் 
அடை்கக முடி�ாதது யொல எல்ா்க காரணிகடளயும் புத்தி�ால 
அறி� முடி�ாது. அடதயும் மீறி அதில திணி்ககபெடைால அடவ 
புத்திட� மழுஙகடித்து, தடுமா்ற டவத்துவிடும். இன்னும் சி் 
காரணஙகள் உள்ளை. அவறட்றத் தீர ஆராயும்யொது இன்னும் 
தடுமாற்றத்டதத் தான் அதிகரி்ககும். இது ொரடவட�ப 
யொன்றுதான். நணெகல யவடளயில யநரடி�ாக சூரி�டைப 
ொரத்து்க பகாணயை இரு்ககும்யொது வலியும் தடுமாற்றமும்தான் 
பமன்யமலும் அதிகரி்ககின்்றை.
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்பதிமனொைொம் அத்தியொயம்

மரணம் என்ெது நிச்ெ�ம் நிகழ்ககூடி� ஒன்று. “இதில உள்ள 
அடைவரும் அழிெவரகள். மகத்துவமும், கணணி�மும் மி்கக உமது 
இட்றவனின் முகயம மிஞசும்”. (ரஹ்மான் 26, 27). அநத மரணத்து்ககுப 
பின் நிகழுபமன்ெதாக வஹீயில இைம் பெறறுள்ள அடைத்டதயும் 
ஏறறு்கபகாள்வதும் இட்றநம்பி்கடகயிலுள்ளது. அடவ:

 மணணட்ற யொதடையும் அதன் இன்ெ, துன்ெஙகளும்.

 மறுடமயில எழுபெபெைல.

அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “ஸூர ஊதபெடும். உையை அவரகள் 
மணணட்றகளிலிருநது தமது இட்றவடை யநா்ககி விடரவாரகள்”. 
(�ாஸீன் 51). அதில ஐ�ஙபகாள்ெவன் காபிராகி விடுவான். “(ஏக 
இட்றவடை) மறுபயொரிைம் “எைது வெைஙகள் உஙகளு்ககு்க 
கூ்றபெைவிலட்�ா? அகநடத பகாணடீரகள்! குற்றம் புரிநத 
கூடைமாக இருநதீரகள்’’ (எை்க கூ்றபெடும்). “அல்ாஹ்வின் வா்ககு 
உணடம�ாைது; அநத யநரத்தில எநதச் ெநயதகமும் இலட்’’ 
என்று கூ்றபெடைால “யுக முடிவு யநரம்  என்்றால என்ை என்று 
அறி� மாடயைாம். நாஙகள் ஊகம் பெயயவார தவிர யவறு இலட். 
நாஙகள் உறுதி�ாக நம்புயவார அல்ர’’ என்று கூறினீரகள்”. 
(ஜாஸி�ா 31, 32). மணணட்ற இன்ெ, துன்ெஙகள், மறுடமயில 
எழுபெபெைல யொன்்றவறறில ஐ�ஙபகாள்ெவயை காபிர என்்றால 
மறுடமட� முழுடம�ாக பொயபபிபெவனின் நிட் இடத விை்க 
பகாடி�து. “எனினும் அவரகள் அநத யநரத்டதப பொயப�ை்க 
கருதுகின்்றைர. அநத யநரத்டதப பொயப�ை்க கருதுெவரு்ககு 
நரகத்டதத் த�ாரித்துள்யளாம்”. (புரகான் 11). 

	வி்சாைளை:

அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “கி�ாமத் நாளு்ககாக  நீதி�ாை 
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தராசுகடள நிறுவுயவாம். எவரு்ககும் சிறிதளவும் அநீதி 
இடழ்ககபெை மாடைாது. ஒரு கடுகு விடத அளயவ இருநத 
யொதும் அடதயும் பகாணடு வருயவாம். கண்கபகடு்கக நாயம 
யொதும்”. (அன்பி�ாஃ 47).

	நற்கூ்ி,	வவ்தளன,	சுவனம்,	நைகம்:

அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “பகடைவரகள் நரகில இருப 
ொரகள். அஙயக அவரகளு்ககு யெரிடரச்ெலும், பெரும் ஓ்மிடு 
தலும் தான் இரு்ககும்”. (ஹூத் 106). யமலும் கூறுகின்்றான்: 
“நலய்ார பொர்ககத்தில இருபொரகள்”. (ஹூத் 108).

இட்றமறுபொளரகள் நரகிலும், நல்டி�ாரகள் சுவைத்திலும் 
இருபொரகள். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “(என்டை) மறுபயொடர 
இவ்வு்கிலும், மறுடமயிலும் கடுடம �ாகத் தணடிபயென். 
அவரகளு்ககு எநத உதவி�ாளரும் இரு்கக மாடைார.’’ என்று 
அல்ாஹ் கூறி�டத நிடைவூடடுவீராக!. நம்பி்கடக பகாணடு 
நல்்றஙகள் பெயயவாரின் கூலிகடள அவரகளு்ககு அவன் 
முழுடம�ாக வழஙகுவான். அநீதி இடழத்யதாடர அல்ாஹ் 
விரும்ெ மாடைான்”. (ஆ் இம்ரான் 56, 57).

இதனுைன் யெரத்து வஹீ மூ்ம் உறுதி�ாை ஸிராத் எனும் 
ொ்ம், அமலகள் நிறு்ககபெடும் தராசு, ஹவ்ழ் எனும் நீரத்தைாகம், 
நன்டம, தீடமகள் ெதி�பெடை ஏடுகள் யொன்்ற அடைத்து மறுடம 
நிகழ்வுகடளயும் நம்ெ யவணடும்
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்பனனிைணடொம் அத்தியொயம்

கூடைாக (ஜமாஅத்தாக) யெரநதிருபெது அவசி�மாகும். ஒரு 
தட்வரின்றி ஜமாஅத் உருவாக முடி�ாது. அல்ாஹ்வு்ககு 
வழிபெடுவதுைன் (அவைது கடைடளப பிரகாரம்) முஸலிம்களின் 
தட்வரு்ககும் கடடுபெடுதல யவணடும். “நம்பி்கடக 
பகாணயைாயர! அல்ாஹ்வு்ககு்க கடடுபெடுஙகள்! இத்தூதரு்ககும், 
(முஹம்மது்ககும்) உஙகளில அதிகாரம் உடை ய�ாரு்ககும் 
கடடுபெடுஙகள்!”. (நிஸாஃ 59). 

ஒரு காபிரின் தட்டமத்துவம் பெலலுெடி�ாகாது. 
அவனு்ககு உறுதிப பிரமாணம் (டெஅத்) அளி்ககவும் முடி�ாது. 
அவ்வா்றாைபதாரு நிட் ஏறெடைாலும் அத்தட்வனின் 
சு�வாழ்டக இஸதிரமாவதறகின்றி ம்ககளின் உ்க வாழ்வு 
இஸதிரமாகும் பொருடடுத்தான் கடடுபெை யவணடும். 

தட்வர அறிஞராக இரு்கக யவணடும். அவ்வாறில்ாத 
ெடெத்தில உ்க, மார்கக விை�ஙகள் இஸதிரமாகும் பொருடடு 
ஓர அறிஞடரத் பதரிவு பெயது பகாள்ள யவணடும். “ொதுகாபபு 
அல்து ெ�ம் ெறறி� பெயதி அவரகளு்ககு்க கிடைத்தால அடதப 
ெரபபுகின்்றைர. அடத இத்தூதரிைமும், (முஹம்மதிைமும்) 
தஙகளில அதிகாரமுள்யளாரிைமும் பகாணடு பென்றிருநதால 
ஆயவு பெயயவார அடத அறிநது பகாள்வாரகள்”. (நிஸாஃ 83). 
அறிஞரால தான் ஆயவு பெய� முடியும். 

ஆடசித்தட்வரு்ககு எதிராக புரடசி பெய� முடி�ாது. 
அபெதவி்ககாகத் தகராறில ஈடுெைவும் கூைாது. பதடைத் பதளிவாை 
இட்றமறுபடெ அவர ெகிரஙகமாகச் பெயயும் வடர அவரது 
அநி�ா�ஙகடள ெகித்து்கபகாள்ள யவணடும். அவரு்கபகதிராக 
கிளரநபதழ்ககூைாது. நபி (ஸல) கூறி�தாக அன்டை உம்முஸ்மா 
(ரலி) அவரகள் கூறிைாரகள்:  “உஙகளு்ககுச் சி் ஆடசித் தட்வரகள் 
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நி�மி்ககபெடுவாரகள். அவரகளிைம் நீஙகள் நன்டமட�யும் 
காணபீரகள்; தீடமட�யும் காணபீரகள். தீடமட� (மைதால) 
பவறுத்தவர பிடழத்தார; (மைதால) மறுத்தவர தபபித்தார. (இதறகு 
மா்றாக,) �ார (தீடமட�்ககணடு) திருபதி அடைநது (அதறகுத்) 
துடண யொைாயரா (அவரு்ககு்க குற்றத்தில ெஙகு உணடு)’’ என்று 
கூறிைாரகள். ம்ககள், “அல்ாஹ்வின் தூதயர! அவரகளுைன் 
நாஙகள் யொரிை ் ாமா?’’ என்று யகடைாரகள். அல்ாஹ்வின் தூதர 
(ஸல) அவரகள், “இலட். அவரகள் பதாழுடகட� நிட்றயவறறும் 
வடர (யவணைாம்)’’ என்று கூறிைாரகள். (முஸலிம் 1854). 

அவரது தீஙடகப யொ்ககும் விதமாக அல்து குட்ற்க 
கும்விதமாக அறிவுைனும் நிதாைத்துைனும் அவரு்ககு உெயதசி்க 
கபெை யவணடும். மா்றாக அவரது யகாெத்டத்க கிளறும் வடக 
யி்ல். நபி (ஸல) கூறி�தாக தமீமுத்தாரி (ரலி) அவரகள் 
கூறுகின்்றாரகள்: “மார்ககம் (தீன்) என்ெயத “ந்ம் நாடுவது’தான்’’ 
என்று கூறிைாரகள். நாஙகள், “�ாரு்ககு (ந்ம் நாடுவது)?’’ என்று 
யகடயைாம். நபி (ஸல) அவரகள், “அல்ாஹ்வு்ககும், அவனு 
டை� யவதத்து்ககும், அவனுடை� தூதரு்ககும், முஸலிம்களின் 
தட்வரகளு்ககும், அவரகளில பொதும்ககளு்ககும்’’ என்று ெதி் 
ளித்தாரகள். (முஸலிம் 55). 

தட்வருடை� இரகசி�ஙகடளத் துருவித் துருவி ஆராயவயதா, 
அவரது தனிபெடை தவறுகடள அம்ெ்பெடுத்து வயதா, 
அவருடை� குட்றகடள, ொவஙகடளப ெகிரஙகபெடுத்துவயதா 
கூைாது. அதுெறறி தனிபெடை ரீதியில உெயதசி்ககபெை யவணடும். 

தடு்ககபெடை ஒன்ட்ற ம்ககளு்ககு மார்ககம�பெடுத்தி 
ெகிரஙகமா்க கூறிைால அநதத் தட்வருடை� நிட்ட�்க 
கவைத்திறபகாள்ள யவணடும். அவரிைம் தனிடமயில எடுத்து்க 
கூறிைால திருநதி, ொவமீடசி பெறறு, தைது கருத்டத மாறறி்க 
பகாள்ெவராக இருநதால அதடைத்தான் கணடிபொகச் பெய� 
யவணடும். ம்ககள் மத்தியில விமரசி்கக்ககூைாது. ஏறறு்க 
பகாள்ெவராக அத்தட்வர இலட்ப�ன்்றால மார்கக ெடை 
திடைஙகள் மாற்றபெைாமலிரு்ககும் பொருடடு அதடை 
ம்ககளு்ககுத்பதளிவு ெடுத்த யவணடும். ஏபைனில இது ம்ககள், 
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ஆடசித் தட்வர, அவரகளுடை� மார்ககம் அடைத்திறகும் 
பெய� யவணடி� ந்வாக இரு்ககின்்றது. இது அல்ாஹ்வு்ககும், 
அவனுடை� யவதத்து்ககும், அவனுடை� தூதரு்ககும், முஸலிம் 
களின் தட்வரகளு்ககும், அவரகளில பொதும்ககளு்ககும் ந்வு 
நாடுவதிலுள்ளதாகும். எல்ாவறட்றயும் விை இதடை முறெடுத்த 
யவணடும். 

ஓர அறிஞர ம்ககடளயும் அவரகளது ந்வுகடளயும் விடடு 
ஒதுஙக்ாகாது. தன்னுைன் ெம்ெநதபெடும் உ்க விை�ஙகளில 
து்றவரத்டத்க கடைபிடிபெது விரும்ெத்த்ககதாக இருநதாலும் 
ம்ககள் விை�த்தில அவ்வாறிருபெது விரும்ெத்த்ககதல். சிறு 
பதாடக�ாக இருநதாலும் அநீதியிடழ்ககபெடைவனு்ககாக உதவ 
யவணடும். ஒரு யெரீத்தம் ெழத்துணடை்க பகாணைாயினும் 
ெசித்தவனு்ககு உணவளி்கக யவணடும். ஏபைனில அறிஞரு்ககும் 
ஓரளவு ம்ககள் மீது அதிகாரமுணடு. உ்க விை�ஙகடள சீரா்ககி 
டவபெது மார்கக விை�ஙகடளத் சீர திருத்துவதறகாை வழி�ாக 
அடமயும். நபி (ஸல) அவரகள் உ்க பொத்து்ககளு்ககாக தட்ட� 
உ�ரத்தி�யத இலட். அபெடியிருநதும் ெரீரா என்்ற அடிடம 
மறறும் ஏடைய�ாரு்க காக ஒரு சி் தீைாரகளு்ககாக்க கூை அவரகள் 
ெ்ககம் நின்று பெறறு்க பகாடுபொரகள். அவ்விை�த்டத ம்ககள் 
மத்தியில ஆரவமூடடி பிரச்ொரம் கூை பெயவாரகள். 
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்பதின மூன்ொம் 
அத்தியொயம்

மறுடம வடர அ்றபயொர பதாைரநது பகாணயை இரு்ககும். 
அலகுரஆன் நிட்த்திரு்ககும் கா்பமல்ாம் இபபுவியிலிருநது 
அ்றபயொரின் ெடைம் நீ்ககபெைமாடைாது. நபி (ஸல) அவரகள் 
கூறி�தாக ஜாபிர பின் அபதில்ாஹ் (ரலி) கூறிைாரகள்: “என் 
ெமுதா�த்தாரில ஒரு பிரிவிைர ெத்தி�த்திறகு ஆதர வாகப 
யொராடி்க பகாணயை இருபொரகள். மறுடம நாள்வடர அவரகள் 
(ெத்தி�த்தில) யமய்ாஙகிய� நிறொரகள். (முஸலிம் 156). 

தறகாபபு யுத்தத்திறகு தட்வரின் அனுமதி யதடவயிலட். 
யமலும் தை்ககு வரும் யநாவிடைட�த் தடு்ககும் எணணத்டதத் 
தவிர யவறு எணணஙகளும் யதடவயிலட். இது யொன்்ற 
தறகாபபுப யொர தைது உயிர, உைடம, மாைம் எதறகாகபவன்்றாலும் 
அவசி�மாகும். நபி (ஸல) அவரகள் கூறி�தாக ஸஈத் பின் டஸத் 
(ரலி) கூறிைாரகள்: “தைது உைடம்ககாக்க பகால்பெடுெவர 
ஷஹீதாவார. தைது குடும்ெத் திறகாகயவா, தைது உயிரு்ககாகயவா, 
தைது மார்ககத்திறகாகயவா பகால்பெடுெவரும் ஷஹீதாவார”. 
(அபூ தாவூத் 4772, திரமிதீ 1421, நஸாஈ 4059, இபனு மாஜாஃ 
2580). இயத பெயதி புஹாரி (2348), முஸலிம் (14)ல சுரு்ககமாக 
இைம்பெறறுள்ளது. 

முஸலியமா, காபியரா எமது மாைம், உயிர, உைடம ஆகி�வறறில 
அத்துமீறும் யொது அதடைத்தடுபெது அவசி�மாகும். காபூஸ (ரஹ்) 
தைது தநடத முகாரி்க (ரலி) அவரக டளத் பதாடடும் கூறுகின்்றாரகள்: 
“ஒரு மனிதர நபி (ஸல) அவரகளிைம் வநது “ஒருவன் எைது 
உைடமட� அெகரி்கக என்னிைம் வநதால?” எை விைவிைார. 
அதறகு நபி�வரகள் “நீ அவனு்ககு அல்ாஹ்டவ நிடைவுெடுத்து” 
என்்றாரகள். அதறகு அம்மனிதர “அவன் (அல்ாஹ்டவ) நிடைத்துத் 
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தவிரநது பகாள்ளாவிடைால?” என்்றார. “சூழவுள்ள முஸலிம்களின் 
உதவிட� நாடு” என்்றாரகள். என்டைச் சூழ முஸலிம்கள் �ாரு 
மிலட்ப�ன்்றால? எை விைவ, “அதிகாரியின் உதவிட� நாடு” 
என்்றாரகள். “அதிகாரி என்டைவிைத் பதாட்வில இருநதால?” 
எை விைவிைார. “மறுடமயில நீ உயிரத் தி�ாகிகளில ஒருவராக 
மாறும் வடர, அல்து உைது உைடமகடளப ொதுகா்ககும் வடர 
நீ யொராடு” என்்றாரகள்”. (நஸாஈ 4081, அஹ்மத் 22514, இபனு அபீ 
டஷொ 28043, தெரானீ 20/313). 

நாமாகத் பதாடு்ககும் யொரில அல்ாஹ்வின் இம்மார்க கத்டத 
உ�ரத்த யவணடும் என்்ற நன்யநா்ககம் அவசி�ம் இரு்கக யவணடும். 
அபூ மூஸா அஷ்அரீ (ரலி) கூறுகின்்றார: “கிராமவாசி ஒருவர நபி (ஸல) 
அவரகளிைம், ஒரு மனிதர யொரில கிடை்ககும் பொருடகளு்ககாகப 
யொரிடுகின்்றார. மறப்றாரு மனிதர தான் (புகழ்நது) யெெபெை 
யவணடும் என்ெதற காகப யொர புரிகின்்றார. (இன்பைாருவர) தைது 
(வீரமி்கக) அநதஸடதபபி்றர ொர்கக யவணடும் என்ெதறகாகப 
யொர புரிகின்்றார. (இவரகளில) �ார அல்ாஹ்வின் ொடதயில 
யொர புரிெவர ஆவார? என்று யகடைார. நபி (ஸல) அவரகள், எவர 
அல்ாஹ்வின் மார்ககம் யமய்ாஙகி�தாய இரு்ககயவணடும் 
என்ெதறகாகப யொரிடுகின்்றாயரா அவரதான் அல்ாஹ்வின் 
ொடதயில யொரிடுெவர ஆவார என்று ெதி்ளித்தாரகள்”. (புஹாரி 
3126, முஸலிம் 1904).

அபயொரில ொவமல்ாத காரி�ஙகளில தட்வர பொலவதறகு 
பெவிமடுத்து, வழிபெைல யவணடும். நபி (ஸல) அவரகள் கூறி�தாக 
அபூ ஹுடரரா (ரலி) கூறிைாரகள்: “எை்ககு்க கீழ்பெடிநதவர 
அல்ாஹ்வு்ககு்க கீழ்பெடிநதவர. எை்ககு மாறு பெயதவர 
அல்ாஹ்வு்ககு மாறு பெயதவர. என்ைால நி�மி்ககபெடை 
தட்வரு்ககு்க கீழ்ப ெடிநதவர எை்ககு்க கீழ்பெடிநதவர. என்ைால 
நி�மி்ககபெடை தட்வரு்ககு மாறு பெயதவர எை்ககு மாறு 
பெயதவர “. (புஹாரி 7137, முஸலிம் 1835).
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்பதின நொன்கொம் 
அத்தியொயம்

நபிமாரகளு்ககடுத்து சி்றநத ெமூகம் முஹம்மத் (ஸல) அவரகளின் 
அருடமத் யதாழரகள்தாம். அவரகளின் சி்றபபுப ெறறி அலகுரஆன் 
பின்வருமாறு கூறுகின்்றது.: “முஹம்மது அல்ாஹ்வின் 
தூதராவார. அவருைன் இருபயொர (ஏக இட்றவடை) மறுபயொர 
மீது கடுடம�ாகவும், தம்ககிடைய� இர்ககம் மிகுநதும் 
இரு்ககின்்றைர. ருகூஃ, ஸஜ்தா பெயயதாராக அவரகடள்க 
காணபீர! அல்ாஹ்விைமிருநது அருடளயும், பொருத்தத்டதயும் 
யதடுவாரகள்.” (ெத்ஹ் 29). 

நபிமாரகளு்ககு மத்தியில தராதரஙகள் இருபெது யொல 
ஸஹாொ்ககளு்ககு மத்தியிலும் தராதரஙகள் உள்ளை. நபிமார 
களில மிக்ககுட்றநத ெடெதரத்தில உள்ளவர ஸஹாொ்ககளில 
அதியு�ர தரத்திலுள்ளவடர விைச் சி்றநதவர. ஸஹாொ்ககளில 
மிக்க குட்றநதெடெ தரத்தில உள்ளவர தாபிஈன்களில அதியு�ர 
தரத்திலுள்ளவடர விைச் சி்றநதவர. 

பொதுவாக முதலில இஸ்ாத்தில நுடழநது முநதி்க 
பகாணைவரகயள ஸஹாொ்ககளில சி்றநதவரகள். ெ்மில்ா்க 
கா்த்தில விசுவாசித்து ஏறறு்க பகாணைவரகள் ெ்மாை கா்த்தில 
நபி�வரகடள விசுவாசித்தவரகடள விை பநரு்ககமாைவரகள். 
ம்ககா பவறறி்ககு முன் ஈமான் பகாணயைார அவ்பவறறி்ககுப 
பின் ஈமான் பகாணயைாடர விைச் சி்றநதவரகள். அல்ாஹ் 
கூறுகின்்றான்: “உஙகளில (ம்ககா) பவறறி்ககு முன் (நலவழியில) 
பெ்வு பெயது யொரிடைவரு்ககு (உஙகளில �ாரும்) ெமமாக 
மாடைாரகள். (பவறறி்ககுப) பின்ைர பெ்விடடு யொரிடைவரகடள 
விை அவரகள் மகத்தாை ெதவியுடை�வரகள்”. (ஹதீத் 10). ஸஹாபி 
என்்ற சி்றபபில ம்ககா பவறறி்ககுப பின் ஈமான் பகாணயைாரும் 
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இடணநது பகாள்வர. ஏபைனில யமறகூறி� வெைத்தின் இறுதியில 
அல்ாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்்றான்: “அடைவரு்ககும் அல்ாஹ் 
அழகி�டதய� வா்ககளித்துள்ளான். நீஙகள் பெயவடத அல்ாஹ் 
நன்கறிநதவன்”. (ஹதீத் 10).

யமலும் கூறுகின்்றான்: “ஹிஜ்ரத்  பெயயதாரிலும், 
அன்ஸாரகளிலும் முநதிச் பென்்ற முத்ாமவரகடளயும், நல் 
விஷ�த்தில அவரகடளப பின் பதாைரநதவரகடளயும் அல்ாஹ் 
பொருநதி்க பகாணைான். அவரகளும் அல்ாஹ்டவப பொருந 
தி்கபகாணைைர”. (பதௌொ 100). 

முநதி்க பகாணைவரகளில சுவைத்டத்க பகாணடு நறபெயதி 
பொல்பெடைவரகயள சி்றநதவரகள். அவரகளில நான்கு 
கலீொ்ககளும் முதன்டம�ாைவரகள். பின்பு ெத்ருப யொரில 
ெஙபகடுத்தவரகளும், பின் உஹதுப யொரிலும், பின் ஹுடத 
பி�ாவில மரத்து்ககு்க கீழ் நபி�வரகளு்ககு உறுதிபமாழி 
அளித்தவரகள். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “அநத மரத்திைடியில 
உம்மிைம் உறுதிபமாழி  எடுத்த யொது நம்பி்கடக�ாளரகடள 
அல்ாஹ் பொருநதி்க பகாணைான். அவரகளின் உள்ளஙகளில 
இருபெடத அவன் அறிவான். அவரகளு்ககு நிம்மதிட� அருளி 
ைான். அவரகளு்ககுச் ெமீெத்தில இரு்ககும் பவறறிட�யும் 
வழஙகிைான்.” (ெத்ஹ் 18).  நபி (ஸல) அவரகள் மரத்து்ககு்க கீழ் 
உறுதிபமாழி அளித்தவரகடளப ொரத்து: “நீஙகள்தான் இபபூமி 
யில வசிபெவரகளில சி்றநதவரகள்” என்று கூறி�தாக ஜாபிர (ரலி) 
அவரகள் கூறிைாரகள். (புஹாரி 4154). அச்ெம�ம் 1400 யெர இருநதைர. 

இநத ஸஹாொ்ககள்தான் வஹீட�ச் சுமநது மார்ககத்டத ெரவச் 
பெயதவரகள். அவரகடள்க குட்ற கூறுவது இம்மார்ககத்தின் 
அறிவிபொளர வரிடெட�த் துணடித்து நபி�வர களின் 
ஸுன்ைாவில ஐ�த்டத ஏறெடுத்தும் பெ�்ாகும். நபி�வரகளு்ககுப 
பி்றகு அவரகள்தான் நம்பி்கடக�ாை ொதுகாபொளரகள். நபி 
(ஸல) அவரகள் கூறி�தாக அபூ மூஸா அல அஷ்அரீ (ரலி) 
கூறிைாரகள்: “என் யதாழரகள் என் ெமுதா�த்தாரு்ககுப ொதுகாபபு 
ஆவாரகள். என் யதாழரகள் யொயவிடைால என் ெமுதா�த்தாரு்ககு 
வா்ககளி்ககபெடைது வநது விடும்’’. (முஸலிம் 2531). 
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அவரகள் தவய்ற பெய�ாமல ொதுகா்ககபெடைவரகள் 
அல்ர. அவரகள் விடை சிறு தவறுகடள அவரகடள்க குட்ற 
கூறுவதறகுச் ொ்ககாக எடுத்து்க பகாள்ள்ாகாது. ெடிபபிடை, 
மார்கக விள்ககஙகளு்ககாகவன்றி அவரகளு்ககு மத்தியில ஏறெடை 
கருத்து முரணொடுகடளப யெசுவடதத் தவிர்கக யவணடும். 
அது யொன்்ற ெநதரபெஙகளில கணணி�த்துைனும் நி�ா�மாை 
காரணஙகடளத் யதடியும் அவ்வர்ாறட்ற ஆரா� யவணடும். 
ஏடை� ம்ககள் அடைவரும் ஒன்று யெரநது, ஸஹாொ்ககள் 
தம்ககுள்யள முரணெடைாலும் (ஒன்றுெடை அவரகடள விை) 
ஸஹாொ்ககயள சி்றநதவரகள். ஏபைனில அல்ாஹ் அவரகடள 
நபி�வரகளுைன் அழகாை முட்றயில யதாழடம பகாள்வடத்க 
பகாணடு சி்றபபித்துள்ளான். இது ொதாரண இருவரு்ககு இடையில 
ஏறெடும் யதாழடம கிடை�ாது. அவரகளு்ககு மத்தியில ஏறெடை 
கருத்து யவறுொடு இஜ்திஹாத் அடிபெடையில அடமநதடவ. 
அவரகள் தவறிடழத்தாலும் அதறகாக நன்டம வழஙகபெடுவர. 
ஆைால நபி�வரகளுைன் முரணெடுவது பெரும் அநி�ா�ம். 
அதடை விடடும் அல்ாஹ் அம்ம்ககடளப ொதுகாத்து விடைான். 
மா்றாக அழகாை முட்றயில அவரகள் நபி�வரகளுைன் யெரநதிருந 
தாரகள். அதன் காரணமாகயவ ஏடைய�ாடர விை சி்றபபி்ககப 
ெடைாரகள். 

ஸஹாொ்ககளு்ககு மத்தியில ஏறெடை பிளவு ஒரு கதடவப 
யொன்்றது. அவரகளில ஒருவர விை�த்தில அது தி்ற்ககபெடைால 
மறய்றார விை�த்திலும் தாைாகத் தி்றநது பகாள்ளும். அதைாலதான் 
பின்ைர வநத தாபிஈன்கள் மறறும் அவரகடளத் து�ரநதவரகள் 
இவ்விை�த்தில பமௌைம் காத்தாரகள். உமர பின் அபதுல அஸீஸ 
(ரஹ்) அவரகளிைம் உஸமான் (ரலி), அலீ (ரலி) ெறறியும், ஜமல, 
ஸிபஃபீன் யொரகள் ெறறியும், அவரகளு்ககு மத்தியில நைநதடவ 
ெறறியும் விைவபெடைது. அதறகவரகள் பின்வருமாறு கூறிைாரகள்: 
“அடவ இரத்தஙகள். அவறட்ற விடடும் அல்ாஹ் எைது டகட�ப 
ொதுகாத்து விடைான். அவறறில எைது நாடவ மூழ்கடிபெடத 
பவறு்ககின்ய்றன்”. (இதடை இபனு ஸஃத் தைது தெகாதுல 
குபராவிலும் 5/ 394, இபனு அஸாகிர தைது தாரீகு திமிஷ்கிலும் 65/ 
133 ெதிந துள்ளைர.)
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அவரகளு்ககுப பின்ைால வநத �ாரும் அவரகளது முரணொடு 
ெறறி மறுடமயில நிச்ெ�ம் விைவபெை மாடைாரகள். மா்றாக 
அவரகளது சி்றபபு்ககடள உணடமப ெடுத்துவது ெறறித்தான் 
விைவபெடுவாரகள்.
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்பதிரனநதொம் 
அத்தியொயம்

குபடரத் தவிர ஏடை� ொவஙகடள டவத்து �ாடரயும் நாம் 
காபிரா்கக மாடயைாம். 

அநத குபடர ஏறெடுத்தும் பிரதாை காரணி அல்ாஹ் டவத் 
தூறறுவதாகும். 

இது அவனு்ககு இடண கறபிபெடத விை்க பகாடி�து. 
ஏபைனில இடணடவபெவன் அல்ாஹ்டவ்க கலலின் தரத்திற 
குத் தாழ்த்தவிலட். மா்றாக கலட் அல்ாஹ்வின் தரத் திறகு 
உ�ரத்தியுள்ளான். “உஙகடள அகி்த்தின் இட்றவனு்ககுச் 
ெமமா்ககி�யொது அல்ாஹ்வின் மீது ஆடண�ாக பதளிவாை 
வழியகடடில இருநயதாம்’’ என்று அஙயக தர்ககம் பெயது 
பகாணயை கூறுவாரகள்”. (ஷுஅரா 96-98). ஆைால அல்ாஹ்டவத் 
தூறறுெவன் அவடை்க கலட் விைத் தாழ்த்தியுள்ளான். எையவ 
அவடைத் தூறறுவது ஒரு பெரி� குபராகும். ஈமாடைப யொன்ய்ற 
குபரிலும் கூடுதல, குட்றவு ஏறெடும். அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: 
“(மாதத்தின் புனிதத்டத) தள்ளிபயொடுவது (இட்ற)மறுபடெ 
அதிகபெடுத்துவதாகும்.”. (பதௌொ 37). யமலும் கூறுகி்றான்: 
“நம்பி்கடக பகாணைபின் மறுத்து, பின்ைர (இட்ற) மறுபடெ 
அதிகமா்ககி்க பகாணயைாரின் மன்னிபபு ஒரு்ககாலும் ஏறகபெைாது. 
அவரகயள வழி தவறி�வரகள்.”. (ஆ் இம்ரான் 90). எனினும் 
அதன் கூடுதல குட்றவு என்ெது அவடை நரகிலிருநது பவளிய�ற்ற 
மாடைாது. மா்றாக அவைது யவதடை கடுடம�ாவதிலும், 
இ்குவாகுவதிலும் தா்ககம் பெலுத்தும். அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: 
“(நம்டம) மறுத்து, அல்ாஹ்வின் ொடதட� விடடும் தடுத்யதார 
குழபெம் பெயது வநததன் காரணமாக யவதடை்ககு யமல 
யவதடைட� அவரகளு்ககு அதிகமா்ககுயவாம்”. (நஹல 88).
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அல்ாஹ்யவா, ரஸூய்ா குறிபபிடடுச் பொல்ாத �ாடரயும் 
சுவர்ககவாதி என்ய்றா, நரகவாதி என்ய்றா நாம் ொன்று ெகர 
மாடயைாம். பொதுவாக விசுவாஙபகாணை நிட் யில மரணித்தவர 
சுவர்ககவாதிப�ன்றும், இட்றநிராகரிபபில மரணித்தவர 
நரகவாதிப�ன்றும் ொன்று ெகருயவாம்.
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்பதினொைொம் 
அத்தியொயம்

உணடம�ாை சுதநதிரம் என்ெது அல்ாஹ்டவத்தவிர யவறு 
�ாரு்ககும் அடிடம�ாகாமல இருபெதாகும். அல்ாஹ்வுடை� 
கடைடளயில இருநது பவளிய�றுவதுதான் சுதநதிரம் எை விளஙகுவது 
ஆத்மாடவ வணஙகுவதும், இச்டெ்ககு அடிடம�ாதலுமாகும். 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “தைது மயைா இச்டெட�த் தைது 
கைவுளா்ககி்க பகாணைவடைப ொரத்தீரா? பதரிநயத அவடை 
அல்ாஹ் வழிபகடுத்தான். அவைது பெவியிலும், உள்ளத்திலும் 
முத்திடரயிடைான். அவைது ொரடவயின் மீது மூடிட� அடமத்தான். 
அல்ாஹ்வு்ககுபபின் அவனு்ககு வழிகாடடுெவன் �ார? நீஙகள் 
சிநதி்கக மாடடீரகளா?”. (ஜாஸி�ா 23).

ஒரு மனிதனு்ககுத் தான் நிடைத்தடத, - நிடைத்த விதத்தில, 
நிடைத்த யநரத்தில - பெய�யவா, பொல்யவா முடியுபமைத் 
தை்ககுத் தாயை அனுமதித்து்க பகாணைால அவன் தைது ஆடெ்ககும் 
டஷத்தானு்ககும் அடிடமப�ன்ெடத ஒபபு்க பகாள்கின்்றான். 
ஏபைனில மனிதன் அடிடம�ாகயவ ெடை்ககபெடடுள்ளான். 
அவன் அல்ாஹ்வு்ககு அடிடம�ாக இரு்ககாவிடைால யவறு 
�ாரு்ககாவது அடிடம�ாக இருநதுதான் ஆக யவணடும். 

இபபுவியில ஒயரப�ாரு மனிதன் மாத்திரம் தான் 
உள்ளான் என்்றால அல்ாஹ் அவனு்ககு பகாட், அவதூறு, 
விெச்ொரத்திறகாை தணைடைகடளய�ா, ொரடவட�த் தாழ்த்து 
வடதய�ா, வாரிசுரிடமச் ெடைத்டதய�ா விதி�ா்ககி இரு்கக 
மாடைான். அவனு்ககு விெச்ொரம், வடடி யொன்்ற ொவங 
கடளயும் தடுத்திரு்கக மாடைான். அம்மனிதனுைன் யெரத்து 
ஏடைய�ாரும் கூடைாக வாழ்வதாலதான் அல்ாஹ் இவறட்ற 
விதி�ா்ககியுள்ளான். தனிமனிதனு்ககு இது யொன்்ற ெடை 
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திடைஙகள் அவசி�மிலட். அவனுைன் யெரத்து பி்ற மனிதர களின் 
பதாடக அதிகரி்ககும் யொதுதான் வாழ்டகயின் கடடுபொடும் 
அதிகரி்ககும். ெநதிரன் மாத்திரம்தான் விணபவளியில இருநதால 
தறயொதுள்ள ஒழுஙகடமபபில அல்ாஹ் நீநத டவத்திரு்கக 
மாடைான். சூரி�ன், புவி, நடெத்திரஙகள் ஆகி�வறறின் 
ஓடைஙகளுைன் யெரநததாலதான் கடடுபொடடுைன் இதுவும் 
ஓடுகின்்றது. விணபவளி ஓைஙகளின் பதாடக அதிகரி்க கும்யொது 
கடடுபொடுகளும் அதிகரி்ககும். 

அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “இரடவப ெக்ால அவன் 
மூடுகி்றான். ெகல, இரடவ யவகமாகத் பதாைரகி்றது. சூரி� டையும், 
ெநதிரடையும், நடெத்திரஙகடளயும் தைது கடைடள �ால கடடுப 
ெடுத்திைான். கவைத்தில பகாள்க! ெடைத்தலும், கடைடளயும் 
அவனு்கயக உரி�ை. அகி்த்தின் இட்றவைாகி� அல்ாஹ் 
ொ்ககி�ம் பொருநதி�வன்.”. (அஃராப 54).

யமலும் கூறுகின்்றான்: “சூரி�ைால ெநதிரடை அடை� 
முடி�ாது. இரவு, ெகட் முநதாது. ஒவ்பவான்றும் (தம்ககுரி�) 
வடைவடரபில நீநதிச் பெலகின்்றை”. (�ாஸீன் 40).

இஸ்ாமி� ெடைதிடைஙகள் மார்ககத்டதயும் உ்கத் 
டதயும் கடைபெடுத்தயவ வநதுள்ளை. அல்ாஹ்வின் ெடைத் 
திலிருநது பவளிய�றுவடதத் தை்ககு ஆகுமா்ககி்க பகாள்ெவன் 
தணைடை்ககுத் தகுதி�ாகின்்றான். 

இஸ்ாத்தில நுடழவது அவசி�மாகும். அதிலிருநது 
பவளிய�றுவது மதமாற்றமாகும் (ரித்தத்). “உஙகளில தைது 
மார்ககத்டத விடடும் மாறி (ஏக இட்றவடை) மறுபயொராக 
மரணித்தவரின் பெ�லகள் இவ்வு்கிலும், மறுடமயிலும் அழிநது 
விடும். அவரகள் நரகவாசிகள். அதில அவரகள் நிரநதரமாக 
இருபொரகள்”. (ெகரா 217).

நபி (ஸல) அவரகள் கூறி�தாக இபனு அபொஸ (ரலி) 
கூறுகின்்றார: “(இஸ்ாத்திலிருநது) தைது மார்ககத்டத மாறறி� 
வடை்க பகாட் பெயயுஙகள்”. (புஹாரி 2854). 

அல்ாஹ்வு்ககு அடிடம�ாக இருபெதுதான் ெடை்ககப 
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ெடைதன் பிரதாை யநா்ககம். அதிலிருநது பவளிய�்ற நிடைப 
ெவன் ெடை்ககபெடை யநா்ககத்டத ஏறகாதவன். அத்துைன் உ்க 
நாடுகள், ெடை �ாபபு்ககளிலிருநது தன்டை விடுவித்து்க பகாள்ளாத 
மனிதன் அல்ாஹ்வு்ககு அடிடம�ாவதிலிருநது தன்டை 
விடுவித்து்க பகாள்கின்்றான். இது ெடை்ககபெடை யநா்ககம் 
ெறறி� அவைது ெ்வீைத்டத, அல்து தைது உள்ளத்திலிருநது 
அநயநா்ககம் நீஙகுவடத மட்றமுகமாகப ெட்றொறறுகின்்றது. 
அல்ாஹ் கூறுகின்்றான்: “ஜின்டையும், மனிதடையும் 
என்டை வணஙகுவதறகாகயவ தவிர (யவறு எதறகாகவும்) நான் 
ெடை்ககவிலட்”. (தாரி�ாத் 56). 

மனித, ஜின்கடள இவ்வு்கில தன்டை வணஙகுவ தறகாக 
உருவா்ககி� அயத இட்றவன் மறுடமயில விொரடண பெயது 
பவகுமதி, தணைடைகள் வழஙகுவதறகாக அவரகடள மீணடும் 
உருவா்ககுவான். 

அல்ாஹ் எமது ஈரு்க நிட்கடளயும் சீரெடுத்துவாைாக.

தைது நபி்ககும் அவடரப பின்ெறறிய�ாரு்ககும் அல்ாஹ் 
ொநதியும் ெமாதாைமும் அருள்வாைாக.
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