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i. ஆசிரியர் முன்னுரை 

ii. மு லாம் பாடத் ின் உள்ளடக்கம் 

1. நூல் அறிமுகம் 

1.1 ககாட்பாடுகளும் இஸ்லாம் மார்க்கத் ில் அ ன் 
அவசியமும் 

1.2 அ கீ  ா வ ின்  ச ரி ய ான  அ டி ப் ப ர ட க ளு ம் 
இவ்விடயத் ில் முன்கனாரின் அணுகு முரறயும் 

1.3 மன ி  வ ாழ்வ ில்  வ ழ ிககட்டின்  ஆ ைம் பமு ம் , 
அ ிலிருந்து பாதுகாப்புப் ஷபரும் வழி முரறகளும் 

2.இைண்டாம் அத் ியாயத் ின் உள்ளடக்கம் 

2.1 அ ிகாைத் ில் ஏகத்தும்  

2.2 அல்குர்ஆன், ஸுன்னாவின் பார்ரவயில் றப்பு 

2.3 வழி  வறிய சமூக சிந் ரனயில் “றப்பின்” கருத்து  

2.4 பிரழயான கற்பரன வா த் ிற்குப் ப ில் 

2.5 அல்லாஹ்வின் கட்டரளக்கு  பிைபஞ்சம் அடிபணி ல்  

2.6 அல்லாஹ்வின் இருப்ரபயும், அவன் ஒருவன் 
என்பர யும்  நிரூபிப்ப ில் அல்குர்ஆனின் அணுகு 
முரற  

2.7 ஷ ய்வகீத்  ன்ரமயில் ஏகத்துவம் உறு ி ஷபறல் 
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அளவற்ற அருளாளனும் நிகைற்ற அன்புரடகயானு 
மாகிய அல்லாஹ்வின்  ிருப் ஷபயைால் ஆைம்பம் 
ஷசய்கின்கறன். 
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முன்னுரை  

 உலகத் ார் யாவரையும் பரிபால ித்து வரும் 
அல்லாஹ்வுக்கக புகழ் யாவும் ஷசாந் ம். கமலும் 
அல்லாஹ்வின் அருளும் சாந் ியும், உண்ரமயாளரும், 
நம்பிரகக்குரியவருமான அல்லாஹ்வின் தூ ரும் நமது 
நபியுமாகிய முஹ ம்மது (ஸல்) அவர்கள்  மீதும் , 
அவர்களின் கிரளயார், மற்றும் க ாழர்கள் மீதும் 
உண்டாவ ாக. 

 ஏகத்துவ ஞானம் பற்றிய இந்நூரல மிகுந்  
கவணத்துடன் இலகுவான ஷசாற்கள் மூலம், சுருக்கமாக 
எழு ியுள்களன். கமலும் இந்நூலில் அடங்கியிருக்கும் 
விடயங்கள் நமது மார்க்க கமர களான ரெகுல் 
இஸ்லாம் இப்னு ர மிய்யா (ைஹ்), இப்னுல் ரகயிம் 
(ைஹ்), முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் (ைஹ்) 
என்கபாரினதும், மற்றும் அவர்களின் சீடர்களினதும் 
நூல்களில் இருந்து எடுத்துக் ஷகாண்டரவகளாகும்.  

      மனி ன் கமற் ஷகாள்ளும் காரியம் சரியாகவும், 
அல்லாஹ்வினால் ஏற்றுக் ஷகாள்ளத்  க்க ாகவும் 
இருப்ப ற்கு இஸ்லாமிய அகீ ா- ககாட்பாடுகள் பற்றிய 
அறிரவக் கற்பதும், அ ரனக் கற்றுக் ஷகாடுப்பதும் 
மிகவும் அவசியம் என்ப ில் ஐயமில்ரல. குறிப்பாக 
இஸ்லாமியக் ஷகாள்ரகக் ககாட்பாடுகரள விட்டு 
விலகிச் ஷசல்லும் நாஸ் ிகம், சூபித்துவம், துறவைம், 
மற்றும் ைஸூல் (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டலுக்குப் 
புறம்பான அநாச்சாைங்கள் என்பன மலிந்து கபாயுள்ள 
இந்நாளில் இஸ்லாமிய அகீ ாவின் பால் கவணம் 
ஷசலு த்துவது  ம ிகவும்  கட்டாயக் காரியமாகும் . 
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ஏஷனன ில் இஸ்லாத் ின்  சரியான அ கீ ா எனும் 
ஆயு ம் ஏந் ா  முஸ்லிம் பிைரஜரயப் ஷபாருத்  
மட்டில் இரவ ஆபத் ானரவ என்ப ில் சந்க க 
மில்ரல. எனகவ இஸ்லாமிய அகீ ா-ககாட்பாடுகரள 
அ ன் அடிப்பரட ஆ ாை நூல்களில ிருந்து ஷபற்று 
அ ரன முஸ்லிம் சமூகத் ிற்குக் கற்றுக் ஷகாடுப்பது 
மிக மிக அவசியம் என்ற முரறயில் இந்நூரல நான் 
முன் ரவக்கின்கறன்.. 

 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه
(ஆசிரியர்) 
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மு லாம் பாடம் – 

அகீ ா  ஓரு ஆய்வு 

நூல் அறிமுகம் 

அளவற்ற அருளாளனும் நிகைற்ற அன்புரடகயா 
னுமாகி அல்லாஹ்வின்  ிரு நாமம் ஷகாண்டு ஆைம்பம் 
ஷசய்கிகறன் 

 கண்ணியத் ிற்குரிய அஷ்ரெக் ஸாலிஹ் பின் 
ஷபௌஸான் அல் ஷபௌஸான் அவர்கள் எழு ிய دة عقي

 எனும் நூகல இஸ்லாமிய ஏக இரற ககாட்பாடு التوحيد
என ஷமாழி ஷபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்  இஸ்லாமிய 
ஏக இரற ஷகாள்ரகயானது ஏரனய ஏக இரற 
ஷகாள்ரகயில் இருந்து எவ்வாறு கவறுபட்டு நிற்கிறது 
என்பர யும், இஸ்லாமிய ஏக இரற ஷகாள்ரகயின் 
ய ார்த் ம் என்னஷவன்பர யும் ஷ ளிவு படுத்துகிறது. 
இ ரன வாசகர் சரியாகத் ஷ ரிந்து ஷகாள்ள கவண்டும் 
என் ப ற்காக  ஷெ ய்க் அ வ ர்கள்  வ ிடயங் கர ள 
அல்குர்ஆன் , அல்ஹ  ீஸ்  ஆ ாைங்களுடன் ஆறு 
பாடங்களில் உள்ளடக்கி யிருக்கிறார். கமலும் ஒவ்வாரு 
பாடத்ர யும் பல பிரிவுகளாகப் பிரித்து அவற்றுக்குத் 
 னித் னி  ரலப்புக்களும் ஷகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
விடயத்ர  இலகுவாக புரிந்து ஷகாள்ளும் வாய்ப்ரபத் 
 ருக ின்றது . எனகவ  இ ன்  மூ லம் பயன்  க ிட்ட 
அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக.  

(ஷமாழி ஷபயர்த்க ான்) 
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மு லாம் பிரிவு 

ககாட்பாடுகளும் இஸ்லாம் மார்க்கத் ில் அ ன் 
அவசியமும் 

*அகீ ா என்ப ன் ஷசால்லின் கருத்து,    

 அகீ ா எனும் ஷசால் “அக்து” என்ற ஷசால்லில் 
இருந்து பிறந்  ாகும் .  இரண த் ல் ,  கட்டு ல்  
என்பக   இ ன்  ஷபாருள்..  

ُت َعلَيِْه اْلَقلَْب   என்றால் என் மனர  அ னுடன்   َعَقْد

இரணத்துக் ஷகாண்கடன். என்ப ாகும். கமலும் அகீ ா 
என்பது மனி ன் கரடப்பிடித்ஷ ாழுகும் பண்ரபயும் 
ஷ க ா ள் ர க ர ய யு ம்  கு ற ிக் கு ம் . இ  ன் ப டி 
நல்ஷலாழுக்கமும் நற் ஷகாள்ரகயும் உள்ள ஒருவரனப் 
பற்றிக் குறிப்பிடும் கபாது  ٌَلُه َعِقْيَدٌة َحَسَنة  அவன் ஒரு 
நல்ல ஷகாள்ரகவா ி என்பர். கமலும் அகீ ா என்பது 
உள்ளத் ின் ஷசயலாகும். எனகவ ஒரு ஷபாருளின் மீது 
மனதுக்கிருக்கும் நம்பிக்ரகரயயும், பற்ரறயும் அது 
குறிக்கும். 

*ஷரீஆவின் பார்வவயில் அகீதா, 

அல்லாஹ்வின் மீதும், அவனின் மலக்குகள், 
கவ ங்கள், தூ ர்கள், இறு ி நாள் , நன்ரம  ீரம 
யாவும் அல்லாஹ்வின் நிய ிப்படிகய நிகழ்கின்றன 
என்று நம்பிரக ஷகாள்வ ாகும். இரவ ஈமானின் - 
நம்பிக்ரகயின் அடிப்பரடகள் எனப்படும்.   
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ெரீஆரவ, ககாட்பாடு சார்ந் ரவ என்றும், 
கிரிரய சார் ரவ என்றும் இைண்டு பகு ிகளாக 
வரகப் படுத் லாம்   

ஷரீஆ ககாட்பாடுகள்,  

இ  ற் கு  ஷ சய ல்  வ டி வ ம ில் ர ல . இ  ற் கு 
உ ாைண மாக   அரனத்ர யும் பரிபால ிப்பவன் 
அல்லாஹ் ான் என்று விசுவாசம் ஷகாள்வர யும், 
அவனு க்கு அடிபண ி ல்  கடரம என்று  ஏற்றுக் 
ஷகாள்வர யும், மற்றும்  முன் குறிப்பிட்ட ஈமானின் 
ஏ ர ன ய  அ டி ப் பர ட க ள ின்  மீ து  வ ிசு வ ா ச ம் 
ஷகாள்வர யும் குறிப்பிடலாம். இரவ ெரீஆவின் 
அடிப்பரடகள் எனப்படும் 

ஷரீஆவின் கிரிவயகள்,  

இவற்றுக்கு  ஷசயல் வடிவம் உண்டு, எனகவ 
இரவ ஷசயல் வடிவங்களுடன் ஷ ாடர்புரடயரவ. 
இ ற்கு ஷ ாழுரக, ஸகாத்து, கநான்பு கபான்று ஏரனய 
கிரிரயகரளயும் அ ன் சட்டங்கரளயும் உ ாைணமாகக் 
குறிப்பிடலாம். இரவ ெரீஆவின் கிரளகள் எனப்படும். 
ஏ ஷன ன ில்  இ ஸ் ல ாம ிய  க க ாட் ப ாடு கள்  சீ ை ாக 
இருக்கும ிடத்க , அமல்கள் , க ிரிரயகள் ஏற்றுக் 
ஷகாள்ளத்  க்க ாக அரமயும்.  

எனகவ சரியான ககாட்பாடு ான் மார்க்க ின் 
அ த்  ிவ ா ை ம ா கு ம் . அ  ன்  மீ க   ம ா ர் க் க ம் 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. அது சரியாக இருக்குமிடத்க  
கிரிரயகளும் சரியானரவயாக அரமயப் ஷபறும். 
அரவ  வறாக இருக்கும் பட்சத் ில் அமல்கள் ஏற்றுக் 
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ஷகாள்ளப்பட மாட்டாது. அ ரனகய அல்லாஹ்வின் 
வாக்கு இப்படி இயம்புகின்றது. 

ا  َحدا
َ
َفَمن ََكَن يَرُْجو ِلَقاَء َربِِِّه َفلْيَْعَمْل َعَمًلا َصاِِلاا َواَل يرُْشِْك بِِعبَاَدِة َربِِِّه أ

  ﴾الكهف١١٠﴿
   “எ வ ர்   ன்  இ ர ற வ ர ன ச்  ச ந்  ிக் க 

விரும்புகிறாகைா அவர் நற்ஷசயல்கரளச் ஷசய்து  ன் 
இர றவனு க்கு  ஒரு வர ையும்  இர ண யாக்காது  
(அவரனகய) வணங்கி வருவாைாக. (18/110)  

َعَملَُك  ْحبََطنذ  ََلَ ْكَت  ْْشَ
َ
يَن ِمن َقبِْلَك َلِِئْ أ ِ َّلذ ََل ا َوِإ َك  ََلْ ِِحَ ِإ و

ُ
َوَلَقْد أ

يَن ﴿ َوتَلَُكوَننذ   ﴾٦٥ِمَن اْْلَاِِسِ
“கமலும் நீங்கள் இரண ரவத் ால் உங்களுரடய 

நன்ரமகள் அரனத்தும் அழிந்து நிச்சயமாக நீங்கள் 
நஷ் டமரடந் வ ர்கள ில்  ஆ க ிவ ிடுவ ீர்கள்  என்று 
உங்களுக்கும், உங்களுக்கு முன்னிருந்  ஒவ்ஷவாரு 
வ ரு க் கு ம்  ஷ ம ய் ய ா க க வ  வ ஹ் ய ி மூ ல ம் 
அறிவிக்கப்பட்டது. (39/65) 

يَن ﴿فَا ُ اِلِّ ا هلذ َه ُُمِْلصا  ﴾ الزمر٢ْعبُِد اللـذ
 “முற்றிலும் அல்லாஹ’வுக்கு வழிப்பட்டு பரிசுத்  
மனதுடன் அவரன வணங்கி வாருங்கள்.” (39/2) 

يُن اْْلَالُِص  ِه اِلِّ اَل لِلـذ
َ
  (3)الزمرۚ  أ

 “பரிசுத் மான வழிபாடு அல்லாஹ் ஒருவனுக்கக 
ஷசாந் மானது என்பர  அறிந்து ஷகாள்ளுங்கள். (39/3) 
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இத்  ிரு வசனங்கள் கிரிரயகள் யாவும், இரண 
ரவக்கும் காரியங்கரள விட்டும் நீங்கி, அல்லாஹ் 
ஒ ரு வ னு க்கக என் ற  தூ ய  எண் ண த் ில்  கம ற் 
ஷகாள்ளப்பட்டாலன்றி அரவ ஏற்றுக் ஷகாள்ளப்பட 
மாட்டாது என்பர கய ஷ ளிவு படுத்துகின்றன. இது 
கபான்று இன்னும் ஏைாளமான வசனங்கள் இ ரன 
வழியுறுத்துகின்றன. எனகவ  ான் அல்லாஹ்வின் 
தூ ர்கள் அரனவரும் மு ல ில்  அ கீ ாரவ சீர் 
படுத்தும் விடயத் ில் கவணம் ஷசலுத் ினர். ஆரகயால் 
அல்லாஹ் ஒருவரன மாத் ிைம் வணங்கி அவரனத் 
 விர்ந்  அரனத்து வழிபாடுகரளயும் ஒதுக்கி விடும்படி 
 ங்களின் சமூகத் ினருக்கு அவர்கள் மு லில் அரழப்பு 
விடுத் னர். இ ரனகய அல்லாஹ்வின்  ிருவசனம் 
இவ்வாறு எடுத்துரைக்கின்றது. 

ُغوَت  ا ْجتَنِبُوا الطذ َه َوا ْعبُُدوا اللـذ ِن ا
َ
الا أ ٍة رذُسو مذ

ُ
ِّ أ

ُكِ ِِف   ۚ  َوَلَقْد َبَعثْنَا 
 (36)انلحل/

“ஒவ்ஷவாரு வகுப்பினருக்கும் நிச்சயமாக நாம் தூ ரை 
அனுப்பி ரவத்க ாம். அவர்கள் அவர்களிடம், “நீங்கள் 
அ ல் ல ாஹ்  ஒ ரு வ ர ன க ய  வ ண ங் கு ங் க ள் , 
ரெத் ான்களிலிருந்து நீங்கள் விலகிக் ஷகாள்ளுங்கள்,” 
என்றனர்.” (16/36) 

 க ம லு ம்  ஒ வ் ஷ வ ாரு  ந ப ியு ம்   ங் கள ின் 
சமூகத் ாரை கநாக்கி மு லில் கூறியது, 

ٍه َغْْيُهُ  ـٰ ْن إِلَ َه َما لَُكم ِمِّ  (59/)األعراف  اْعبُُدوا اللـذ
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“நீங்கள் அல்லாஹ் ஒருவரனகய வணங்குங்கள். 
அவரனத்  விை கவறு இரறவன் உங்களுக்கில்ரல.” 
(7/59) என்று ான். இ ரனகய  ங்களின் சமூகத் ினரிடம் 
நூஹ், ஹூது, ஸாலிஹ் , ெுஐப் மற்றும் ஏரனய 
நபிமார்கள் யாவரும் கூறினர்.  

கமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்  மக்கு  
நுபுவ்வத் கிரடத்  பின்னர், அவர்கள் மக்காவில் இருந்  
ப ின்மூன்று ஆண்டுகளிலும் மக்கரள ஏகத்துவத் ின் 
பால் அரழத்து அவர்களின் அகீ ா ககாட்பாட்ரட 
சீர் ிருத்தும் காரியத் ிகலகய ஈடுபட்டிருந் ார்கள். 
ஏஷனனில் இதுகவ மார்க்கத் ின் அடிப்பரட. இ ன் மீக  
இ ஸ் ல ாம்  ம ாைக் கத்  ின்  ச கல  கரு ம ங் களு ம் 
நிருவப்பட்டுள்ளன என்ப ால் ான். எனகவ  ான் எல்லா 
கால ங் கள ிலு ம்  க ான் ற ிய  சீ ர் ிரு த் வ ா ிகள் 
நபிமார்களினதும், ைஸுல்மார்களினதும் இந்  வழி 
முரறரயப் பின் ஷ ாடர்ந் னர். எனகவ இ ன்படி 
அ வ ர்கள்   ங் கள ின்  ப ிைச்ச ாைத்ர   ஏக  இ ர ற 
ஷகாள்ரகயிலிருந்து, அ ாவது அகீ ா ககாட்பாடுகரள 
சீர் ிருத்தும் காரியத் ிலிருந்து ஆைம்பம் ஷசய் னர். 
அ ன் பின்னகை மார்க்கத் ின் ஏரனய விடயங்களின் 
பால் அவர்கள் கவணம் ஷசலுத் ினர்.   
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இைண்டாம் பிரிவு 

அகீதாவின் சரியான அடிப்பவைகளும் 

இவ்விையத்தில் முன்கனாரின் அணுகு முவையும் 

ஒ ரு  வ ிட ய ம்  இ ன் ஷ ன ாரு  வ ிட ய த்  ில் 

 ஙகியிருப்பர  ْة  என்பர். இ ன்படி இஸ்லாமிய ,َتْوِفْيِقيَّ
அகீ ா ககாட்பாடுகள் யாவும் இஸ்லாத் ின் அடிப்பரட 
மூலா ாைத்துடன் இரணகப்பட்டிருப்ப ன் காைணமாக. 
இ  ர ன ةْ   ِفْيِقيَّ என் َتْو ப ர் . என கவ  ம ார்க் க த்ர   
ஏற்படுத் ிய அல்லாஹ்வின் புறத் ிலிருந்து உறு ி 
ஷசய்யப்படா  எந் ஷவாரு ககாட்பாடும் இஸ்லாமிய 
அகீதாவாக ஆகாது. ஆரகயால் இவ்விடயத் ில் மனி  
ஆய்வுகளுக்கும், சிந் ரனகளுக்கும் இடமில்ரல. 
எனகவ அ ன் அடிப்பரடகள் அல்குர்ஆனுடனும், 
ஸுன்னாவுடனும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏஷனனில் 
அல்லாஹ்ரவப் பற்றியும், அவனிடம் கட்டாயம் இருக்க 
கவ ண் டி ய து  எது ? இ ரு க்கக்  கூ ட  ர வ  எது ? 
என்பர யும் நன்கு அறிந் வன் அவகன. இ ரன 
அவரன விடவும் மிகவும் அறிந்  எவரும் இல்ரல. 
கமலும் அவரனயடுத்து இ ரன நன்கு அறிந் வர் 
ைஸுல் (ஸல்) அவர்ககள. எனகவ அவர்கரள விடவும் 
இ ரன நன்கு அறிந்வர் எவரும் இல்ரல. எனகவ ான் 
சான் கறார்கள ான  ஸ லபுஸ்  ஸ ால ிஹீ ன் களு ம் , 
அவர்கரளப் பின் ஷ ாடர்ந் வர்களும் அகீ ாரவத் 
ஷ ரிந்து ஷகாள்வ ற்கான வழிரய அல்குர்ஆனுடனும், 
ஸுன்னாவுடனும் மட்டுப்படுத் ிக் ஷகாண்டனர். 
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என கவ  அ ல் ல ாஹ் வ ின்  வ ிவ க ா ைத்  ில் 
அ ல் கு ர்ஆ னு ம்  ஸ ுன் ன ாவு ம்  எ ர ன  உ று  ி 
ஷசய்க ின்றக ா அ ன் மீது  அவர்கள் வ ிசுவ ாசம் 
ஷகாண்டனர். அ ரனத்  ங்களின் ஷகாள்ரகயாக ஏற்று 
அ ன் படி ஷசயலாற்றினர். கமலும் அல்குர்ஆனும், 
ஸுன்னாவும் உறு ி படுத் ா  அரனத்ர யும் அவர்கள் 
நிைாகரித் னர். அரவ எ ரனயும் அவர்கள் ஏற்றுக் 
ஷகாள்ளவில்ரல. ஆககவ ான் அகீதா விடயத் ில் 
இவர்கள் மத் ியில் முைண்பாடுகள் க ான்றவில்ரல. 
என கவ  அ கீதா பற்ற ிய  அவ ர்கள ின்  ஷகாள்ர க 
ஒன்றாகவும், அவர்களின் ஜமாஅத்து ஒன்றாகவும் 
விளங்கியது. ஏஷனனில் யாஷைல்லாம் அல்லாஹ்வின் 
கவ த்ர யும் அவனின் தூ ரின் வழி முரறரயயும் 
கரடப்பிடித்து வருகின்றார்ககளா அவர்களின் வாக்கு 
ஒரும ித்  வ ாக்காகவும் , அவ ர்கள ின்  ஷகாள்ரக 
சரியான ாகவும், அவர்களின் வழி ஒகை வழியாகவும் 
இரு க்கும்  என் ப ற்கு  அல்ல ாஹ்  உத் ைவ ா ம் 
அளித்துள்ளான். இ ரன அல்லாஹ்வின் வாக்குகள் 
உறு ி ஷசய்கின்றன. 

قُوا  ا َواَل َتَفرذ يعا ِه مَجِ  (103)آل عمران/ ۚ  َواْعتَِصُموا ِِبَبِْل اللـذ
“கமலும் நீங்கள் அரவரும் ஒன்று கசர்ந்து 

அல்லாஹ்வுரடய (கவ ம் எனும்) கயிற்ரப பலமாகப் 
பற்றிப் பிடித்துக் ஷகாள்ளுங்கள். நீங்கள் பிரிந் ிட 
கவண்டாம்.”(3/103)  
يَْشََقٰ  الَ  َو َيِضلُّ  َفًَل  َي  ا ُهَد بََع  تذ ا َفَمِن  ى  ُهدا ِِنِّ  ِمِّ ِتيَنذُكم 

ْ
َيأ ا  مذ َفإِ

   ﴾١٢٣طه//﴿
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  “நிச்சயமாக என்னுரடய கநர்வழி உங்களிடம் 
வ ரு ம் . எ வ ன்  எ ன் னு ர ட ய  க ந ர்வ ழ ிர ய ப் 
பினபற்றுகிறாகைா அவர் வழி  வறவும் மாட்டார். 
நஷ்டமரடயவும் மாட்டார்.” (20/123)  

என்று சரியான அகீ ாரவ ஏற்று நடப்கபாரின் ஒருமித்  
நிரலரய அல்லாஹ் ஷ ளிவு படுத்துகிறான்.  

என கவ  ான்  இ வ ர்கள்  ஈகடற் றம்  ஷ பற் ற 
கூட்டத் ினர் என்று அரழக்கப் படுகின்றனர். ஏஷனனில் 
ைஸூல் (ஸல்) அவர்கள்,  ங்களின் உம்மத் ினர் 
எழுபத்து மூன்று கூட்ட ினைாகப் பிரிந்து விடுவார்கள், 
இவர்களில் ஒரு கூட்டத் ினரைத்  விை மற்றவர்கள் 
யாவரும் நைகத் ில் இருப்பார்கள். என்று கூறிய கபாது, 
அந் ஷவாரு கூட்டத் ினர் யார்? என்று வினவப்பட்டது. 
அ ற்கு நபியவர்கள். “எந் க் கூட்டத் ினர் நானும் எனது 
க ாழர்களும் இருக்கும் ஷகாள்ரகயில் இருப்பார்ககளா 
அந் க் கூட்டகம அது.” என்று அவர்கரளப் பற்றி 
ைஸூல் (ஸல்) அவர்கள் சாட்சி பகர்ந் ார்கள். 

எனகவ சிலர்  அல்குர்ஆனுக்கும் ஸுன்னாவுக்கும் 
புறம்பாக க ிகைக்க  த்துவ  ஞ ான ிகள ின்  இரறக் 
ககாட்பாட்டுத்  த்துவம் மற்றும் அவர்களின்  ர்க்க 
சாஸ் ிை வி ிகள ின் பிைகாைம்    ங்களின் அகீ ா 
ஷக ாள்ர கர ய  ந ிறு வ ிக்  ஷக ாண் ட  கபாது  ான் , 
இஸ்லாமிய அகீ ா- ககாட்பாடு விடயத் ில்  வறுகளும் 
பிளவுகளும் ஏற்பட்டன. அ ரன அடுத்து கருத்து 
மு ைண் பாடுகளும் , சமூ கப் பிரிவுகளும் க ான்ற ி 
இஸ் லாம ிய  சமூ கம் ச ின்ன ா ப ின்னமரடந் து . 
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இ ிலிருந்து நபியவர்களிகளின் அந்  வாக்கின் உண்ரம 
நிரல ஷ ளிவாகின்றது. 

 

 மூன்றாம் பிரிவு 

மனித வாழ்வில் வழிககட்டின் ஆரம்பமும், 
அதிலிருந்து பாதுகாப்புப் பபரும் வழி முவைகளும் 

  

பயன்  ரும் ஷசயல்களுக்கு வழிககாழுவது சரியான 
அகீ ாகவ. எனகவ அ ரன விட்டும் விலகியிருப்பது 
கபைழ ிவுக்கு வழ ிவகுக்கும் . ஆரகயால் சரியான 
அ கீ ார வ ப் ஷ பற ா வ ன்  சந்க கங் களு க்கு ம் , 
கற்பரனகளுக்கும் இரையாவது  ிண்ணம். சில கவரள 
அரவ யாவும் அவன ிடம் வந்து குவ ிந்துவ ிடும் . 
அப்கபாது அவன்  ன் வாழ்க்ரகரய மகிழ்ச்சிகை 
மான ாக ஆக்கிக் ஷகாள்ளத் க ரவயான சரியான 
பார்ரவரயயும் சிந் ரனரயயும் இழந்து விடுவான். 
ஈற்றில் அவனுக்குத்  ன் வாழ்க்ரககய ஷநருக்கடிகள் 
நிரறந்  ாக ஆகிவிடும். அ ன் பின் அவன் சரியான 
அகீ ா க ிரடக்கப் ஷபறா  அ ிகமான மக்கரளப் 
கபான்று  ற்ஷகாரல மூலகமனும்  ன் பிைச்சிரன 
களிலிருந்து விடு ரல ஷபற முயலுவான். 

 சரியான அகீ ா ககாட்பாட்டிரனப் ஷபறா  ஒரு 
சமூகம் காட்டு மிைாண்டி சமூகமாகும். எனகவ, இரற 
நிைாகரிப்பிலிருக்கும் “காபிைான” சமூகங்களிடம் இருப்பது 
கபான்று, அந்  சமூகத் ிடம் அழிவின் பால் இட்டுச் 
ஷசல்லும் ஷபாருளா ாை வளங்கள் அ ிகமாக இருந்  
கபா ிலும், அ ன ிடம் சரியான அகீ ா ககாட்பாடு 
இ ல் ல ா  ன்  க ாைண ம ாக  அ து  ம க ிழ் ச்ச ிய ான 
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வாழ்ரகக்குத் க ரவயான வளங்கரள இழந்து விடும். 
ஏஷனனில் இந் ப் ஷபாருளா ாை வளங்களில் இருந்து 
சரியான பயரனப் ஷபறுவ ற்கு சரியான வழிகாட்டலும் 
அறிவுருத் லும் அவசியம். அப்படியான வழிகாட்டல் 
இஸ்லாத் ின் சரியான அகீ ா ககாட்பாட்ரடயன்றி 
கவறு எதுவும் இல்ரல. இது பற்றிய அல்லாஹ்வின் 
சில வாக்குகரளக் கவணிப்கபாம். 

ِيِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِِلاا  َها الرُُّسُل ُُكُوا ِمَن الطذ يُّ
َ
 املؤمنون(/ 51)يَا أ

“என்னுரடய தூ ர்ககள! நீங்கள் பரிசுத் மான 
ரவகர ளகய  புச ியுங்கள் . நற்காரியங்கர ளகய 
ஷசய்யுங்கள்.” (23/51) என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 
கமலும் 

ْْيَ  ۚ  َولََقْد آتَيْنَا َداُووَد ِمنذا َفْضًلا  ِِب َمَعُه َوالطذ ِوِّ
َ
نَلذا هَلُ اِْلَِديَد  ۚ  يَا ِجبَاُل أ

َ
َوأ

ٍت ١٠﴿ ْعَمْل َساِبَغا ِن ا
َ
ِد ﴾ أ ْ ِِف الَّسذ ْر  ا  ۚ  َوَقِدِّ ِِلا ْعَملُوا َصا ِِنِّ ِبَما  ۚ  َوا ِإ

﴿ َن َبِصٌْي  ُحَها َشْهٌر ١١َتْعَملُو َوا َوَر َها َشْهٌر  وُّ ُغُد يَح  َن الِرِّ َولُِسلَيَْما  ﴾  ۚ 
َسلْنَا هَلُ َعنْيَ الِْقْطِر 

َ
ِه  ۚ  َوأ ِنِّ َمن َيْعَمُل َبنْيَ يََديِْه ِبإِْذِن َربِِّ ن َومَ  ۚ  َوِمَن اْْلِ

ِعِْي ﴿ ْمِرنَا نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب السذ
َ
﴾ َيْعَملُوَن هَلُ َما يََشاُء ١٢يَِزْغ ِمنُْهْم َعْن أ

ٍت  اِسيَا ِب َوُقُدوٍر رذ َوا ْْلَ ََك ٍن  َوَتَماِثيَل َوِجَفا اِريَب  َ حمذ ْعَملُوا آَل  ۚ  ِمن  ا
ا  ُكوُر ﴿ ۚ  َداُووَد ُشْكرا ْن ِعبَاِدَي الشذ  ﴾السبأ١٣َوقَِليٌل ِمِّ

“ஷமய்யாககவ நாம்  ாவூதுக்கு ஷபரும் அருள் 
புரிந்க ாம். மரலககள! பறரவககள! “நீங்கள் அவருடன் 
து ி ஷசய்யுங்கள்” கமலும் நீங்கள் வரளயங்கரள 
ஒழுங்காக இரணத்து கபார்ச்சட்ரட ஷசய்யுங்கள் என்று, 
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அவருக்கு இரும்ரபயும் ஷமதுவாக்கித்  ந்க ாம் . 
க ம லு ம்  நீ ங் கள்  ந ற் ஷ சய ல் கர ள கய  ஷ சய் து 
ஷ க ாண் டி ரு ங் கள் . ந ிச் ச ய ம ா க  ந ான்  நீ ங் க ள் 
ஷசய்பரவகரள உற்று கநாக்கியவனாக இருக்கின்கறன்.” 

“அன்றி ஸுரலமானுக்கு காற்ரற வசப்படுத் ித் 
 ந்க ாம்.அ ன் காரலப் பயணம் ஒரு மா  தூைமும், 
அ ன் மாரலப் பயண ம் ஒரு மா  தூ ைமாகவும் 
இருந் து . அன்ற ி ஷசம்ரப ஊற்றுப் கபால்  நாம் 
அவருக்கு ஓடச் ஷசய்க ாம்.  ன் இரறவனுரடய 
கட்டரளப்படி அவருக்கு கவரல ஷசய்யக்கூடிய 
ஜின்கரளயும் அவருக்கு வசப்படுத் ிக் ஷகாடுத்க ாம். 
அவ ர்கள ில்  எவன்  நம்மு ரடய கட்டரளரயப் 
புறக்கணிக்கின்றாகனா அவரன நைக கவ ரனரயச் 
சுரவக்கும் படி நாம் ஷசய்கவாம்.” 

“அரவ அவர் விரும்பிய மாளிரககரளயும், 
சிரலகரளயும், . ண்ண ீர் ஷ ாட்டிகரளப் கபான்ற 
ஷபரும் ஷகாப்பரைகரளயும், (கரும்புப் பாரல காய்ச்சும் 
பாத் ிைங்கரளயும்) அரசக்க முடியா  ஷபரிய சமயல் 
பாத் ிைங்கரளயும் ஷசய்து ஷகாண்டிருந் ன.  ாவூ ின் 
சந்  ிககள! நீங்கள் நன்றி ஷசலுத் ிக் ஷகாண்டிருங்கள். 
என ினு ம்  என் னு ர டய  அ டி ய ார்கள ில்  நன் ற ி 
ஷசலுத்துபவர்கள் ஷசாற்பமாககவ இருக்கின்றார்கள்.” 
என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான். (34/10,11,12.13)  

எனகவ அகீ ா ககாட்பாட்டின் பலம், ஷபாருளா ாை 
பலத் ின் மூலம் சி ரிப் கபாகாமல் இருப்பது அவசியம். 
அவ்வாறன்றி  வறான ஷகாள்ரககளின் பக்கம் சாய்ந்து 
அது  ச ி ரி  வ ிடும ாய ின் , சரிய ான  அ கீ ார வ க் 
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ஷகாண்டிைா , ஷபாருளா ாை பலம் ஷபாருந் ிய காபிைான 
நாடுகளில் காண்பது கபான்று ஷபாருளா ாை பலமானது 
அழிவுக்கும், வழீ்ச்சிக்கும் உரிய காைணியாக மாறி 
விடும்.  

சரியான அகீதாவவ விட்டும் விலகிச் பசல்வதற்குப் 
பல காரணங்கள் இருக்கின்ைன. அவற்வை அைிந்திருப்பது 
அவசியம். அவவயாவன: 

 சரியான அகீ ாரவக் கற்காமலும், கற்பிக்காமலும் 
அ ரனப் புறக்கன ித் ல் , அல்லது அ ன் மீது 
கபா ிய கவணம் ஷசலுத் ாரம. இ ன் காைணமாக 
அடுத்து வரும் பைம்பரையினர் அகீ ா என்றால் 
என்னஷவன்று  அறியும் வாய்ப்ரப இழந்து விடுவர்.. 
எனகவ இவ்வாறான சூழலில் மக்கள் உண்ரமரய 
 வறாகவும்,  வரற உண்ரமயாகவும் கருதுவார்கள். 
இது பற்றி உமர் இப்னுல் கத் ாப் (ைழி) அவர்கள் 
கூறும் கபாது  ஷமளடீகத்ர ப் பற்ற ிப் புரிந்து 
ஷகாள்ள ா  ம க்கள்  இ ஸ் ல ாம்  ம ார்க்கத் ில் 
க ான்றும் கபாது, அ ன் சங்கிலி வரளயல்கள் 
துண்டு துண்டாக உரடந்து கபாகும்” என்றார்கள்.  

 ஷபற்கறாரும் மூ ார ய ினரும் ஷசய்து வந்  
காரியம் பிரழயாக இருந்  கபா ிலும் அ ரனப் 
பிடிவா மாகக் கரடப் பிடித் ல். கமலும்  ங்களுக்கு 
எ ிைானவர்களிடம் சரியான கருத்ஷ ான்று இருந்  
கபா ிலும் அ ரனப் புறக்கனித் ல். இ ரனகய 
அல்லாஹ் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றான், 
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َذا ِقيَل  ْلَفيْنَا َعلَيِْه آَباَءَنا َوِإ
َ
ُه َقالُوا َبْل َنتذِبُع َما أ َل اللـذ نَز

َ
 ۚ  لَُهُم اتذِبُعوا َما أ

َولَْو ََكَن آبَاُؤُهْم اَل َيْعِقلُوَن َشيْئاا َواَل َيْهتَُدوَن ﴿
َ
 ﴾ابلقرة١٧٠أ

“கமலு ம் அல்ல ாஹ்  இறக்க ி ர வத் ர  ப் 
பின்பற்றுங்கள் என அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால் 
“அவ்வாறன்று, எவற்றின் மீது எங்களின் மூ ார கள் 
இருக்க நாங்கள் கண்கடாகமா அவற்ரறகய நாங்கள் 
பின்பற்றுகவாம்” எனக் கூறுகின்றனர். அவர்களுரடய 
மூ ார கள் ஒன்ரறயுகம அறியா வர்களாகவும், 
கநர்வழி ஷபறா வர்களாகவும் இருைந் ாலுமா?” (2/170) 

*எவ்வாறு ஸுன்னாவுக்கு எ ிைான “ஜஹ்மிய்யா, 
முஃ ஸிலா, அொஇறா, ஸூபிய்யா” கபான்ற பிரிவினர் 
 ங்களின் முன்ரனய வழி  வறிய இமாம்கரளப் 
பின்பற்றி, சரியான அகீ ா ஷகாள்ரகரய விட்டுப் 
பிரிந்து வழி வறிப் கபானார்ககளா அது கபால அகீ ா 
விடயத் ில் மக்கள் முன் ரவக்கும் கருத்துக்கரள, 
ச ரி ய ான   ஆ  ா ைம்  எ து வு ம ில் ல ாது , அ ர வ 
சரியானரவயா என்று சீர்தூக்கிப் பார்க்காமல் குருட்டுத் 
 னமாக அவற்ரறப் பின்பற்று ல்.. 

*நூஹ் (அரல) அவர்களின் சமூகத் ினரையும், 
மற்றும் அ ிகமான நகை வாழ் கப்று வணங்கிகரளயும் 
கபான்று, அவ்ல ியாக்கள் மற்றும் ஸால ிஹீன்கள் 
வ ிட ய த்  ில்  எ ல் ர ல  மீ ற ல் , க ம லு ம் 
அல்லாஹ்ரவயன்றி கவறு எவைாலும் ஷசய்ய இயலா  
பயன்   ரு ம்  காரியம்  எ ர ன யும்  ஷசய்யவு ம் , 
 ீரமரயத்  டுத்து ந ிறுத் வும் கூடிய ஆற்றல் 
அவர்கள ிடமு ம் உண் ஷடன்று  நம்ப ி அவ ர்கரள 
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அவர்களின்  ைத் ிற்கும் கமலாக உயர்த்து ல், இன்னும் 
 ங்களின் க ரவகரள நிரறகவற்றிக் ஷகாள்ளவும், 
ப ிை ா ர்த்  ர ன  ஏ ற் று க்  ஷ க ாள் ள ப் பட வு ம்  எ ன 
அல்லாஹ்வுக்கும்  ங்களுக்கும் இரடயில் அந்  
சான்கறார்கரள இரடத்  ைகர்களாக ஆக்கிக் ஷகாண்டு, 
அல்லாஹ்வுக்குப் ப ிலாக அவர்கரள வழிப்படு ல், 
அ வ ர் க ள ின்  க ல் ல ர ற க ளு க் கு ச்  ஷ ச ன் று 
காணிக்ரககரளச் சமர்ப்பித் ல், பிைாணிகரள அறுத்துப் 
பழியிடு ல், அங்கு துஆ பிைார்த் ரனயில் ஈடுபடு ல், 
அவர்களிடம் பாதுகாப்பும்  உ வியும் க டி மன்றாடு ல், 
கபான்ற காரியங்கள்.  

இத் ர கய  கருமங்கரளச் நூ ஹ்  (அரல ) 
அவர்களின் சமூகம், ரகவிட விரும்பவில்ரல. எனகவ  

இக்காரியங்கரள விட்டு விட கவண்டாம் என்று 
அவர்கள்  ங்களின் சகாக்கரள கவண்டிக் ஷகாண்டனர். 
அவர்களின் இந்நிரலப்பாட்ரட அல்குர்ஆன் இவ்வாறு 
குறிப்பிடுகின்றது 

ا وَ  ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َونََّْسا قَالُوا اَل تََذُرنذ آلَِهتَُكْم َواَل تََذُرنذ وَدًّ
      ﴾نوح٢٣﴿

“அவர்கள் நீங்கள் உங்கள் ஷ ய்வங்கரள விட்டு 
விடா ீர்கள். ‘வத்’ ‘ஸுவாஉ’ ‘யகூஸ்’ ‘யஊக்’ ‘நஸ்ர்’ 
ஆகியரவகரளயும் விட்டு விடா ீர்கள்” என்று கூறினர். 
(71/23)   

எனகவ இது கபான்று ான் கப்று வணங்கிகளின் 
நிரலயும் இருக்கின்து. 
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 உலகிலிருக்கும் அல்லாஹ்வின் அத் ாட்சிகரளயும், 
அவனின் அல்குர்ஆன் வாக்குகரளயும் பற்றி மக்கள் 
சிந் ிக்க மறந்து கபானரம, கமலும் ஷபாருளா ாை 
நாகரிக வளங்கரள கமன்ரமப் படுத் ி, இரவயாவும் 
ஷவறும் மனி  பலத் ின் சா ரன என்றும் அவர்கள் 
ந ிர ன த் ன ர் . இ  ன்  க ாைண ம ாக  அ வ ர்கள் 
அல்லாஹ் ரவ மறந்து இரவ யாவும் மன ி  
முயற்சியால் மாத் ிைம் ஏற்பட்ட சா ரனகள் என்று 
அந்  மன ி ர்கரளப் பாைாட்டவும் அவர்கரள 
ஷகளைவ ிக்கவும் மு ற்பட்டனர். இவ்வாறு ான் 
முன்னர் காரூனும் நிரனத் ான். எனகவ அவனுரட 
யவும், அவரனப் கபான்கறாருரட யவும் இந்  
ந ிரலப்பட்ரடப் பற்ற ி அல்ல ாஹ்  இவ்வ ாறு 
குறிப்பிடுகின்றான், 

وتِ 
ُ
ٰ ِعلٍْم ِعنِديقَاَل إِنذَما أ   (78)القصص/ يتُُه ىلَعَ

“இ ர   எ ல் ல ாம்  எ ன் னு ர ட ய  ஷ ச ா ந்   
அறிவினால் ான் நான் அரடந்க ன்” என்று (காரூன்) 
கூறினான்” (28/78)  

கமலும் மனி னின் துயைங்கரள அல்லாஹ் நீக்கி 
அவனுக்கு அருட் ஷகாரடகரள  வழங்குகின்றகபாது 
அவன், 

َذا ِل  ـٰ  (50)فصلت/ َه

“இது எனக்கு வைகவண்டி இருந் க ” (41/50) என்றும்  
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ٰ ِعلْمٍ  وتِيتُُه ىلَعَ
ُ
 (49)الزمر/ إِنذَما أ

“நான் இ ரன அரடந் ஷ ல்லாம் என்னுரடய 
அறிவினால் ான்”(39/49) என்றும் கூறுகின்றான், என 
அவர்கள ின் ந ிரலரய பற்ற ி இத் ிருவசனங்கள் 
எடுத்துரைக்கின்றன. 

ஆனால் இச்சந் ர்ப்ப ில் மனி ன் அல்லாஹ் 
இவ்வுலக ில்  ஏற்படுத் ி ர வ த்துள்ள  அவன ின் 
நிஃமத்துக்கரளயும் அ ன் உயரிய சிறப்புக்கரளயும் 
பயன் பாடு கர ளயும்   பார்க்ககவ ா அ து  பற்ற ிச் 
ச ிந் ிக்ககவா இல்ரல . கமலும் அல்லாஹ்  ான் 
மனி ரனப் பரடத்து இவற்ரற ஷவளிக் ஷகாண்டு 
வரும் ஆற்றரல அவனுக்கு வழங்கினான் என்பர யும் 
அவன்  ந ிரனத்துப் பார்க்கவ ில்ரல . இது  பற்ற ி 
அல்லாஹ் குறிப்பிடும் கபாது, 

ُه َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُوَن ﴿  ﴾الصافات/٩٦َواللـذ

“உங்கரளயும் நீங்கள் சித் ரித் ரவகரளயும் 
அல்லாஹ் ான் பரடத் ான்.” (37/96) 

ْرِض 
َ
أْل ِت َوا َماَوا ِِف َملَُكوِت السذ َولَْم َينُظُروا 

َ
ءٍ  أ ََشْ ُه ِمن   َوَما َخلََق اللـذ

 (185)األعراف/

“வானங்கரளயும், பூமியினுரடய ஆட்சிரயயும், 
அல்லாஹ் பரடத் ிருக்கும் மற்ற ஷபாருள்ரளயும் 
அவர்கள் பார்க்கவில்ரலயா? (7/185) 
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ْخَرَج 
َ
َماِء َماءا َفأ نَزَل ِمَن السذ

َ
ْرَض َوأ

َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََق السذ ِ ُه اَّلذ ِبِه اللـذ

ْمِرِه  ۚ  ِمَن اثلذَمَراِت ِرْزقاا لذُكْم 
َ
َر لَُكُم الُْفلَْك تِلَْجِرَي ِِف ابْلَْحِر بِأ  ۚ  وََسخذ

ْنَهاَر ﴿
َ
َر لَُكُم اأْل  ﴾٣٢وََسخذ

“அல்லாஹ் ான் வானங்கரளயும் பூமிரயயும் 
பரடத் ான். அவகன வானத் ிலிருந்து மரழ ஷபாழியச் 
ஷசய்து அர க் ஷகாண்டு உங்களுக்கு உணவாக கனி 
வ ர்க்கங்கரளயும் ஷவள ிப்படுத்துக ின்றான் .  ன் 
கட்டரளரயக் ஷகாண்டு கப்பரல உங்கள் இஷ்டப்படி 
கடல ில்  ஷசல் ல  ர வ க்க ிற ான் . ஆ று கர ள யு ம் 
உங்களுக்கு வசப்படுத் ித்  ந்துள்ளான்.(14/,32) 

ِئبنَْيِ   ا َد ْلَقَمَر  َوا ْمَس  لشذ ا َلُكُم  َر  رَ  ۚ  َوَسخذ للذيَْل  َلُكمُ  َوَسخذ  ا
 ﴾٣٣﴿ انلذَهارَ وَ 

“கமலும் நகர்ந்து ஷகாண்டிருக்கும் சூரியரனயும் 
சந் ிைரனயும் உங்களுக்கு வச ியாக அரமத் ான். 
இன்னும் இைரவயும் பகரலயும் உங்களுக்கு வச ியாக 
அரமத் ான்” (14/33) 

تْلُُموُه 
َ
ِّ َما َسأ

ن ُكِ ِه اَل ُُتُْصوَها  ۚ  َوآتَاُكم ِمِّ وا نِْعَمَت اللـذ ِإنذ  ۚ  َوإِن َتُعدُّ
اٌر  نَساَن لََظلُوٌم َكفذ  (32,33,34)ابراهيم/اْْلِ

“இன்னும் நீங்கள் ககட்டரவகரள எல்லாம் 
அவன் உங்களுக்கு அளித் ான். ஆககவ அல்லாஹ் 
வுரடய அருட் ஷகாரடகரள நீங்கள் கணக்கிடும் 
சமயத் ில் அ ரன உங்களால் எண்ண முடியாது. 
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நிச்சயமாக மனி ன் வைம்பு மீறுகின்றவனாகவும், மிக 
நன்றிஷகட்டவனாகவும் இருக்கிறான்.(14/34) 

 பிள்ரள ஷசல்ல கவண்டி  ிரசரய சீைரமத்துத் 
 ரும் விடயத் ில் ஷபற்கறாரின் பங்களிப்பு மிகப் 
பாரியது, எனினும் இல்லங்களில் அ ற்கான நல்ல 
வ ழ ிக ாட் டல்  எது வு ம்  க ாண ப்பட  வ ில் ர ல . 
எனகவ ான் “எல்லா குழந்ர யும் இஸ்லாத் ின் 
அடிப்பரடயிகலகய பிறக்கிறது. எனினும் அ ன் 
ஷபற்கற ார்ககள  அ  ர ன  யூ  ன ாக  அ ல் ல து 
கிரிஸ் வனாக, அல்லது ஷநருப்பு வணங்கியாக 
மாற்றுகின்றனர்” என்று ைஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். 

 ஷபரும்பாலான இஸ்லாமிய நாடுகளிலுள்ள கல்வி, 
 கவல் ஊடகங்கள் அவற்ற ின்  உண் ரமயான 
கடரமகரளச் ஷசய்ய முடியா வாறு  டுக்கப் 
பட்டுள்ளன. ஆரகயால் அங்கு பாடத்  ிட்டங்களில் 
மார்க்க விடயங்களுக்குப் ஷபரிய அளவில் இடம் 
ஷகாடுக்கப்படவில்ரல. அல்லது அவ்விடயத் ில் 
முற்றாகக் கவணம் ஷசலுத் ப்பட வில்ரல, இ ற்கு 
ம ாற ாக ஷ ர லக்காட் ச ி, வ ாஷன ால ி மற்று ம் 
பத் ிரிரக கபான்ற விளம்பை ஊடகங்கள் அகநகமாக 
அழிவின் பக்கமும், மற்றும் சரியான வழிகளுக்குப் 
ப ிலாக பிரழயான வழிகளின் பக்கமும்   ிரச 
 ிருப்பும் சா னங்களாக மாறியுள்ளன. அல்லது நல்ல 
பண் பாடு கர ளயும் , சரிய ான  அ கீ ார வ யும் 
வ ிர க்கும்படியான வ ிடயங்கள ின்  பக்கமும், 
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 வறான ஷகாள்ரககரள முன்ஷனடுத்துச் ஷசல்லும் 
சக் ிகரள எ ிர்க்கக் கூடிய விடயங்களின் பக்கமும் 
கவணம் ஷசலுத் ாது ஷவறும் ஷபாருளா ாை மற்றும் 
ஆடம்பை விடயங்களின் பக்கம் அரவ நாட்டம் 
ஷகாண்டுள்ளன., இ னால் நாஸ் ிக சக் ிகரள 
எ  ிர் க் க  மு டி ய ா   ப ல ம ற் ற  ப ை ம் ப ர ை 
க ான்றியுள்ளது. இது அந்  சக் ிகரள எ ிர்க்க 
முடியாமல் அவற்றின் முன்னால் நிர்க்க ியாக 
நிற்கிறது. 

வழிககடுகவை விட்டும் பாதுகாப்புப் பபறும் வழிகள் 

 சரியான அகீ ா ஷகாள்ரகப் பற்றி  அறிந்து ஷகாள்ளும் 
ஷபாருட்டு அல்லாஹ் வின் கவ த் ின்  பாலும் 
அவனின் தூ ரின் வழியின் பாலும்  ிரும்பு ல். 
ஏஷனனில் முன்ரனய சான்கறார் இரவயிைண்டின் 
மூலகம  ங்களின் அகீ ாரவ அரடந்து ஷகாண்டனர். 
எ ன க வ  இ ந்   உ ம் ம த்  ின்  ஆ ைம் ப  க ால 
சந்  ியினரை எ ன் மூலம் சீர் ிருத்  முடிந் க ா 
அ ன் மூலம் ான் இந்  உம்மத் ின் இறு ி கால 
சந்  ியினரையும் சீர் ிருத்  முடியும். அத்துடன் 
 ீரமரயப் பற்றி அறிந்து ஷகாள்ளா வன் அ ில் 
ம ாட் டி க்  ஷ க ாள் ளு ம்  வ ாய் ப் பு க் கள்  உ ண் டு 
என்றபடியால் வழி  வறிய ஷகாள்ரக வா ிகளின் 
ஷகாள்ரகரய மறுத்துரைக்கவும் அ ில ிருந்து 
எச்சரிக்ரகயாக இருக்கவும் அவர்களின்  வறான 
ஷகாள்ரகரயயும், அவர்களின் ஆட்கசபரணகரள 
யும் பற்றி அறிந்து ஷகாள்வதும் அவசியம்,  
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 முன்கனார்களான ஸலபுஸ் ஸால ிஹீன்களின் 
சரியான அகீ ா ஷகாள்ரகரயக் கற்றுக் ஷகாடுக்கும் 
விடயத் ில் விகசட கவணம் ஷசலுத்து ல் கவண்டும். 
அவ்வமயம் அ ரன பல கட்டங்களில் கற்றுக் 
ஷகாடுப்பதும், அ ற்காக பாட  ிட்டத் ில் அ ிகப் 
படியான அ ிக கநைம் ஒதுக்குவதும் அவசியம். 
கமலும் இ ன் பரீட்ரச விடயத் ில் அ ிக கவணம் 
ஷசலுத்துவதும் அவசியம். 

 முன்கனார்களின் சரியான புத் கங்கரள கபா ித் ல் 
கவ ண் டும் . அ த்துடன்  ஸ ூப ிஸ , அ நாச்சாை , 
ஜஹ்மிய்யா, முஃ ஸிலா, அொஇரிய்யா, மற்றும் 
மாதுரீ ிய்யா கபான்ற வழி வறிய கூட்டத் ினரின் 
புத் கங்கரள ஓைம் கட்டிவிட கவண்டும். எனினும் 
கவண்டுமானால் அவர்களின் நூல்களில் இருக்கும் 
 வறான  கரு த்துக்களு க்குப் ப ிலள ிக்கவும் , 
அ ில ிருந்து எச்சரிக்ரகயாக இருக்கவும் என்ற  
கநாக்கில் அ ரனக் கற்றுக் ஷகாடுக்கலாம்.  

 ஸலபுஸ் ஸாலிஹீன்களின் சரியான அகீ ாரவக் 
ம க் க ளு க் கு ப்  க ப ா  ிக் க வு ம் , வ ழ ி வ ற ிய 
கூ ட்டத் வ ரின்  வ ழ ிககடு கர ள  மறு க்கவு ம் 
சீர் ிருத் வா ிகளான பிைச்சாைகர்கரள ஏற்பாடு ஷசய
 ல் கவண்டும்.. 

______________________________________ 
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இைண்டாம் பாடம் 

ஷ ளஹ ீின் கருத்தும் அ ன் வரககளும் 

ஷ ளஹதீ்: 

ச ிரு ஷ் டித் ல் , அ  ிக ாைம்  ம ற்று ம்  வ ண க்க 
வழிபாடுகள் யாவும் அல்லாஹ்  ஒருவனுக்கக 
ஷ ச ா ந்  ம் , எ ன க வ  வ ழ ிப ாடு க ள்  எ து வு ம் 
அவனல்லா  கவறு எ ற்கும்   கமற்ஷகாள்ளாது 
அல்லாஹ் வுக்கு இருக்க கவண்டிய  அழகிய  

 ிருநாமங்கரளயும்  பண்புகரளயும்  அவனுக்கு  

நிரலப்படுத் ி சகல வி  குரறபாடுகரள விட்டும் 

அவரனத்  தூய்ரமயானவன் என்று கூறுவக  
ஷ ளஹீ த்  – ஏகத்து வ ம்   என ப்படு ம் . இ ந்  

வரைவிளக்கத் ின்  பிைகாைம்  இது  மூன்று  வரகத்  

ஷ ளஹீர யும் உள்வாங்கிக் ஷகாள்ளும். அரவ    

வருமாறு:  

 

 الربوبية توحيد1 

அ ிகாைத் ில் ஏகத்தும் 

இ ில் பின் வரும் விடயங்கள் உள்ளடங்கும்: 

பகு ி ஒன்று: அ ிகாைத் ில் ஏகத்துவம் என்றால் என்ன? 
அ ன் இயற்ரக யாது? அ ரன முஷ்ரிகீன்களும் 
ஏற்றுக் ஷகாள்ளு ல்.  

பகு ி இைண்டு: அல்குர்ஆனிலும் ஸுன்னாவிலும் இடம் 
ஷபற்றுள்ள “றப்பு” எனு ம் ஷசால்ல ின்  வ ிளக்கம் . 
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“றுபூபிய்யத்” எனும் அ ிகாை விடயத் ில் வழி வறிய 
சமூகங்களின் மனப்பாங்கும், அ ற்குப் ப ிலும். 

பகு  ி மூ ன் று : அ ல் ல ாஹ ’வ ின்  கட் டர ள க்கு 
பிைபஞ்சத் ிலுள்ள யாவும் அடி பணி ல். 

பகு ி நான்கு; அல்லாஹ்வின் இருப்ரபயும், அவன் 
ஒருவன் என்பர யும்  நிரூபிப்ப ில் அல்குர்ஆனின் 
அணுகு முரற; 

பகு ி ஐந்து : ஷ ய்வகீத்  ன்ரமயில் ஏகத்துவத்ர  
உ று  ிப் ப டு த் து வ  ற் கு  அ  ிக ா ை  வ ிட ய த்  ில் 
ஏகத்துவத்ர   உறு ிப் படுத்துவது அவசியம். அது 
பற்றிய விளக்கம்..  

 

பகு ி - 1 

அல்லாஹ் வுக்குக்  கட்டுப்படு லும் , அவனு க்கு 
அடிபணி லும்.  

பகு ி நான்கு :  பரடத் ல், உணவளித் ல் மற்றும் 
ஏ ர ன ய  வ ிவ க ா ைங் க ள ில்  அ ல் ல ாஹ் வ ின் 
ஏகத்துவ த்ர  த்  ஷ ள ிவு படு த்தும்  வ ிடய த் ில் 
அல்குர்ஆனின் அணுகு முரற. 

அதிகாரத்தில் ஏகத்துவம் என்ைால் என்ன? அதவன 
முஷ்ரிகீன்களும் ஏற்றுக்பகாள்ளுதல்  

ஷப ாது வ ாக  ச ிரு ஷ் டிகள்  அ ர ன த்ர  யு ம் 
அல்லாஹ்  ஒருவகன பரிபால ித்தும் அ ன் மீது 
அ  ிகாைம்  ஷசலு த் ியும்  வரு க ின் றான்  என்று ம் 
அல்லாஹ்  ஒருவரனகய வழிப்படல் கவண்டும் 
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எ ன் று ம்  ந ம் பு வ க   ஏ க த் து வ ம் , அ த் து ட ன் 
அல்லாஹவுக்குரிய  ிரு நாமங்கரளயும் மற்றும் 
பண்புகரளயும் அவனுக்கு உறு ி ஷசய் ல் கவண்டும் 
என்ற விடயமும் ஏகத்துவத் ில் அடங்கும்.. எனகவ 
ஷ ளஹதீ் என்பது மூன்று வரகப்படும்.. அரவயாவன: 

 பரிபாலன , அ ிகாை வ ிடயத் ில் ஏகத்துவம், 
கடவுள்  ன்ரமயில் ஏகத்துவம், அல்லாஹ்வின்  ிரு 
ந ாம ங் கள் , பண் புகள்  வ ிட ய த் ில்  ஏ கத்து வ ம் 
என்பரவகளாகும். இந்  வரககளுக்கிரடகய இருக்கும் 
வித் ியாசங்கரளப் பற்றித் துள்ளியமாக விளங்கிக் 
ஷக ாள் ளு ம்  ஷபாரு ட்டு  இ ர வ  ஒ வ் ஷவ ான் ற ின் 
கருத்துக்கரளப் பற்றியும் அறிந்து ஷகாள்வது அவசியம்.  

பரிபாலனத் ில் توحيد الربوبية  , அ ிகாைத் ில் 
ஏகத்துவம்: 

 அல்லாஹ்  ன்னுரடய ஷசயல் அரனத் ிலும் 
ஏகன் என்று நம்புவக  பரிபாலனத் ில், அ ிகாைத் ில் 
ஏகத்துவம் எனப்படும். இ ில் ஒன்று ான் எல்லா 
சிருஷ்டிகரளயும் அல்லாஹ் ஒருவகன  னியாகப் 
பர டத் ான்  என்று  நம்புவது . ஏஷனன ில்  அ  ன் 
அ ிகாைம் அவனிடகம இருக்கின்றது. இ ரனகய, 

ٍء  ِّ ََشْ
ُه َخاِلُق ُكِ  (62)الزمر/ ۚ  اللـذ

“அ ல் ல ாஹ்  ான்  எ ல் ல ா  ஷ ப ாரு ள் கர ள யு ம் 
பரடத் வன்.(39/62) என்ற அல்லாஹ்வின் வாக்கு 
ஷ ளிவு படுத்துகிறது.. 
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    கமலு ம் எல்ல ா உய ிரினங்களு க்கும் , மன ி  
குலத்துக்கும், ஏரனய மற்ஷறல்லா பரடப்புக்களுக்கும் 
உ ண வ ள ிக் கு ம்  அ  ிக ா ைம்  அ ந்   அ ல் ல ாஹ் 
ஒரிவனிடகம உண்டு.. இ ரன, 

ِه ِرْزُقَها َوَما ِمن دَ  رِْض إِالذ ىلَعَ اللـذ
َ
 (6)هود/ ابذٍة ِِف اأْل

“உண வள ிக்க அல்ல ாஹ்  ஷபாரு ப்கபற்று க் 
ஷக ாள் ள ா  ய ாஷ  ாரு  உ ய ிரின மு ம்  பூம ிய ில் 
இல்ரல.(11/6) எனும் அல்லாஹ்வின் வாக்கு  உரு ி 
ஷசய்கின்றது. 

கமலும் சகல ஆட்சியினதும் அ ிப ியும், உலகின் 
சகல விவகாைங்கரளயும் நிர்வகிப்பவனும் அவகன. 
என கவ  அவன்   வ ிரு ம்ப ியவ ர்கள ிடம்  ஆ ட்ச ிப் 
ஷபாருப்ரப ஒப்பரடப்பனாகவும். இன்னும் அவன் 
வ ிரு ம்ப ியவ ரிடம ிரு ந்து  ஆ ட்ச ிர யப் ப ிடுங் க ிக் 
ஷகாள்கின்றவனாகவம் இருக்கிறான். அவ்வாகற அவன்  
விரும்பியவர்ரள கண்ணியப் படுத்துகின்றவனாகவும், 
இழிவு படுத்துகின்றவனாகவும் இருக்கின்றான். கமலும் 
சர்வ ஷபாருட்களின் மீதும் வல்லரமயுள்ளவனும் 
அவகன . இைரவயும் பகரலயும் ஷசயற் படுத்து 
கிறவனும் அவகன. கமலும் உயிர் ஷகாடுப்பவனும், 
மைணிக்கச் ஷசய்பனும் அவகன. அல்லாஹ் இவ்வாறு 
கூறுகின்றான்.:  

مَ  ِِت الُْملَْك  َمالَِك الُْملِْك ُتْؤ ُهمذ  ن تََشاُء ُقِل اللـذ ِممذ ُع الُْملَْك  َوَتزِن ُء  ن تََشا
ٰ  ِإنذَك  ۚ  ْْيُ اْْلَ  ِبيَِدكَ  ۚ  َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء  ِّ  ىلَعَ

ءٍ  ُكِ  َقِديرٌ  ََشْ
َهارِ  ِِف  اللذيَْل  تُوِلجُ  ﴾٢٦﴿ َهارَ  َوتُوِلجُ  انلذ ُج  ۚ   اللذيْلِ  ِِف  انلذ ِر ُُتْ  ِمنَ  اْليَحذ  َو
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ُج  الَْمِيِِّت  ِر ُُتْ ِّ  ِمنَ  الَْمِيَِّت  َو ْليَحِ ُق  ۚ   ا ُز َتْر ٍب َو ِحَسا ِبَغْْيِ  ُء  َمن تََشا آل  
  ﴾٢٧عمران

 “நீங்கள் கூறுங்கள். “எங்கள் அல்லாஹ்கவ! எல்லா 
க சங்களுக்கும் அ ிப ிகய! நீ விரும்பியவர்களுக்கு 
ஆட்சிரயக் ஷகாடுக்கின்றாய். நீ விரும்பியவர்களிட 
மிருந்து ஆட்சிரய நீக்கி விடுகின்றாய். நீ விரும்பிய 
வர்கரள கண்ணியப்படுத்துகின்றாய். நீ விரும்பிய 
வர்கரள இழிவுபடுத்துகின்றாய். நன்ரமகள் அரனத்தும் 
உன் ரகயில் இருக்கின்றன. நிச்சயமாக நீ அரனத் ின் 
மீதும் கபைாற்றலுரடயவன். (3/26) 

 "நீ ான் இைரவப் பகலில் நுரழய ரவக்கின்றாய். 
இறந்  ிலிருந்து உயிருள்ளர  ஷவள ியாக்குவதும் 
நீகய! உயிருள்ள ிலிருந்து இறந் ர  ஷவளியாக்குவதும் 
நீகய! நீ விரும்பியவர்களுக்கு கணக்கின்றி வழங்கு 
கின்றாய்.(3/27)  

 க ம லு ம்  ச ிரு ஷ் டி க்கு ம்  வ ிட ய த்  ிலு ம் , 
உணவளிக்கும் விடயத் ிலும் எவ்வாறு யாரும்  னக்கு 
இரணயாகவும் துரணயாகவும் இருக்க முடியாக ா, 
அது கபான்று ஆட்சி அ ிகாைத் ிலும் யாரும்  னக்கு  
இரணயாககவா, உ வ ியாககவா இருப்பர யும் 
அல்லாஹ் மறுக்கின்றான்,  

يذاٍم ُثمذ اْستََوٰى 
َ
ْرَض ِِف ِستذِة أ

َ
ِت َواأْل َماَوا ي َخلََق السذ ِ ُه اَّلذ ِإنذ َربذُكُم اللـذ

ُجوَم ىلَعَ اْلَعْرِش ُيْغِِش  ْمَس َواْلَقَمَر َوانلُّ َحِثيثاا َوالشذ َهاَر َيْطلُبُُه  اللذيَْل انلذ
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ْمِرِه 
َ
ٍت ِبأ َرا اَل  ۚ  ُمَسخذ

َ
ْمُر  هَلُ  أ

َ
أْل َوا لُْق  ْْلَ َرَك  ۚ  ا هُ  َتبَا  اْلَعالَِمنيَ  َربُّ  اللـذ

 ﴾األعراف٥٤﴿
 ந ிச் ச ய ம ா க  உ ங் க ள்  இ ர ற வ ன ா க ிய 
அல்லாஹ் ான் வானங்கரளயும், பூமிரயயும் ஆறு 
நாட்களில் பரடத்து அர்ெின் மீது உயர்ந்து விட்டான். 
அவகன இைவால் பகரல மூடுகிறான். அது ஷவகு 
 ீவிைமாககவ அ ரனப் பின்ஷ ாடர்கிறது. கமலும் 
அவன ின்  கட்டரளக்கு உட்பட்ட சூரியரனயும் , 
சந் ிைரனயும் அவகன பரடத் ான். பரடப்பினங்களும் 
அ ன் ஆட்சியும் அவனுக்கு உரிய ல்லவா? அரனத்து 
உ ல க ங் க ர ள யு ம்  ப ர ட த் து  வ ள ர் த் து 
ப ரி ப க் கு வ ப் ப டு த் து ம்  அ ல் ல ா ஹ்  ம ிக் க 
பாக்கியமுரடயவன். (7/54) 

 அ ர ன த் ின்  மீ து  அ  ிக ாைமு ம் , அ  ர ன 
பரிபாலிக்கும் வல்லரமயும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கக 
உண்டு என்ற உன்ரமரய ஏற்றுக் ஷகாள்ளும் இயற்ரக 
சுபாவம் ஷகாண்டரவயாககவ சகல சிருஷ்டிகரளயும் 
அல்லாஹ் பரடத் ிருக்கின்றான். எனகவ வழிபாட்டு 
விடயத் ில் அல்லாஹ்வுக்கு இரணரய கமற்ஷகாண்டு 
வரும் முஷ்ரிகீன்களும் கூட பரிபாலிக்கும் விடயத் ில் 
அல்லாஹ் ான் ஏகன் என்பர  ஏற்றுக் ஷகாள்கின்றனர். 
என கவ  இவ்வ ிடயத் ில்  அல்ல ாஹ்  இவ்வ ாறு 
கூறுகின்றான். 

بِْع َورَبُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم ﴿قُْل َمن رذبُّ  َماَواِت السذ  ﴾٨٦السذ
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 “ஏழு வானங்கள ின் இைட் ’சகனும், மகத் ான 
அர்ெுக்கு இைட்சனும் யார்? என்று ககட்பைீாக.” 

ِه  فًََل َتتذُقوَن ﴿ ۚ  َسيَُقولُوَن لِلـذ
َ
  ﴾٨٧قُْل أ

 “அ( ற்க)வர்கள் “யாவும் அல்லாஹ்வுக்குரியனகவ” 
என் று  கூ று வ ார்கள் .” (அ வ் வ ாற ாய ின் ) நீங் கள் 
(அவனு க்கு ) பயப்பட  கவண் டாம ா? ” என்று  நீல் 
கூறுவைீாக.”  

ُْي َواَل ُُيَاُر َعلَيِْه ِإن ُكنتُْم َتْعلَُموَن  ٍء َوُهَو ُُيِ ِّ ََشْ
ُقْل َمن ِبيَِدِه َملَُكوُت ُكِ

﴿٨٨﴾  

 “எல்லா ஷபாருள்களின் அ ிகாைம் யார் ரகயில் 
இ ரு க் க ின் ற து ?  அ வ க ன  ப ாது க ா க் க ிற ான் . 
(அவனிடமிருந்து) யாரும்  ப்பித்துக் ஷகாள்ள முடியாது. 
நீங்கள் அறிந் ிருந் ால், அவன் யார் என்று ககட்பைீாக.” 

ِه  ٰ ْتُسَحُروَن ﴿ ۚ  َسيَُقولُوَن لِلـذ َّنذ
َ
 ﴾املؤمنون٨٩قُْل فَأ

  86,87,88,89)\)املؤمنون 
  “அ ற்கவர்கள் “அல்லாஹ்வுக்கக உரியது” என்று 
கூறுவார்கள் . (அவ்வாறாயின் ) நீங்கள் எங்கிருந்து 
சூனியமாக்கப் படுகிறீர்கள்?” என்று ககட்பீைாக” (23 - 
86,87,88,89) 

 மனி  வர்க்கத் ில் குறிப்பிடத் க்க எந் ஷவாரு 
சாைாரும் இந்  ஏகத்துவத் ிற்கு எ ிைானவர்களல்ல. 
மாறாக இயற்ரகயில் அரனவரின் உள்ளமும் இ ரன 
ஏற்று க் ஷகாள்ளத்  க்க ாககவ  இ ரு க்க ின் றன . 
அல்லாஹ்வின் தூ ர்கள் இது பற்றி முஷ்ரிகீன்களிடம் 
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ககட்ட சந் ர்ப்பங்கள ில்  கூட அவர்கள் அ ரன 
மறுக்கவில்ரல.  எனினும் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூ ர்கள் ஷகாண்டு வந்  தூ ின் மீக  அவிசுவாசம் 
ஷகாண்டார்கள். அப்ஷபாழுது அவர்களிடம் இரறத் 
தூ ர்கள், 

رِْض قَالَْت رُُسلُُهْم 
َ
َماَواِت َواأْل ِه َشكٌّ فَاِطِر السذ ِِف اللـذ

َ
 (10\)إبراهيم ۚ  أ

  “வ ான ங் கர ள யு ம் , பூ ம ிர யயு ம்  பர ட த்  
அல்லாஹ்ரவப் பற்றியா சந்க கம்?” என்று அவர்களின் 
தூ ர்கள் கூறினர்” (14/10)  

 அப்ஷபாழுது அவர்கள் அ ரன மறுக்கவில்ரல. 
மாறாக அந் த் தூ ர்கள் மனி ர்களாக இருப்பர கய 
அவர்கள் ஆட்கசபித் னர், என்பர  அல்குர்ஆன் 
எடுத்துரைக்கின்றது. 

 பக ிைங்கமாக அல்லாஹ் ரவப் புறக்கன ித்து 
வந்க ாரில் பிைபல்யமான ஒருவன் ான் பிர்அவ்ன். 
எனினும் அவன் அந் ைங்கத் ில் அல்லாஹ்ரவ ஏற்றுக் 
ஷகாண்டிருந் ான். இது மூஸா (அரல), அவனிடம் 
கூறிய வாசகத் ிலிருந்து துலாம்பைமாகிறது. இ ரன 
அல்குர்ஆன் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றது.   

ْرِض بََصائَِر َوِإِِنِّ 
َ
َماَواِت َواأْل ُؤاَلِء ِإالذ َربُّ السذ ـٰ نَزَل َه

َ
َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أ

ُظنَُّك يَا فِرَْعْوُن َمثْبُوراا ﴿
َ
 اْلِساء ﴾١٠٢أَل

“வானங்கரளயும் புமிரயயும் பரடத்  இரறவகன 
இவ்வத் ாட்சிகரள மனி ர்களுக்குப் படிப்பிரனயாக 
இறக்கி ரவத் ான் என்பர  நிச்சயமாக நீ அறிவாய். 
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பிர்அவ்கன ! உன்ரன ந ிச்சயமாக அழ ிவு  காலம் 
பிடித்துக்ஷகாண்டது என நான் எண்ணுகிகறன்” என்று 
(மூஸா) கூறினார்.(17/102) 

 கமலு ம் ப ிர்அவ்ர ன ப் பற்ற ியும்  அவன ின் 
கூட்டத் ினர் பற்றியும் அல்லாஹ் குறிப்பிடும் கபாது, 

ا   ا وَُعلُوًّ نُفُسُهْم ُظلْما
َ
 (14)انلمل  ۚ  وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها أ

“அ வ ர்களு ர டய  உள்ளங்கள்  அர வகர ள 
உ று  ிஷ க ாண் ட  க ப ா ிலு ம் , க ர்வ ம்  ஷ க ாண் டு 
அநியாயமாக அரவகரள அவர்கள் மறுத் ார்கள்.(27/14) 

அவ்வாகற இந்நாள ில் அல்லாஹ் ரவ ஏற்க 
மறுத்து வருகின்ற கம்யூனிஸ வா ிகள்  ங்களின் 
அகங்காைத் ின் காைணமாககவ அவனின் இருப்பர   
மறுத்து வருகின்றனர். ஆனால் உண்ரமயில் அவர்கள் 
 ங்களின் உள்ளங்களில் அவரன ஏற்றுக் ஷகாள்ள 
கவண் டிய ந ிரலய ிகலகய உள்ளனர். ஏஷனன ில் 
எந் ஷவாரு ஷபாருளும் அ ரன உண்டு பண்ணிய 
ஒருவன் இல்லாமலும், எந் ஷவாரு சிருஷ்டியும் 
அ  ர ன  ச ிரு ஷ் டித்  ஒ ரு வ ன்  இ ல் ல ாமலு ம் ,  
எந் ஷவாரு அரடயாளமும் அ ரன அரடயாளப் 
படுத் ிய ஒருவன் இல்லாமலும் உருப்ஷபற முடியாது.  
எனகவ இது பற்றி அல்லாஹ்  இவ்வாறு ககள்வி 
எழுப்புகிறான்., 

اِلُقوَن ﴿ ْْلَ ُهُم ا ْم 
َ
ٍء أ ََشْ َغْْيِ  ِمْن  ُخِلُقوا  ْم 

َ
َماَواِت ٣٥أ َخلَُقوا السذ ْم 

َ
﴾ أ

رَْض 
َ
  ﴾الطور ٣٦بَل الذ يُوقِنُوَن ﴿ ۚ  َواأْل
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 “அல்லது இவ ர்கள்  எவருரடய பரடப்பும் 
இல்லாமல்  ாமாககவ உண்டாகி விட்டனைா? அல்லது 
இவர்கள்  ம்ரமத்  ாகம பரடத்துக் ஷகாண்டனைா?” 
(52/35) 

“அல்லது வானங்கரளயும் பூமிரயயும் இவர்கள் 
பரடத் ார்களா? ஆனால் (இரவகரள எல்லாம் 
பரடத் வன் அல்லாஹ் ான், என்பர ) இவர்கள் 
நம்புவ ில்ரல.” (52/36)  

நீங்கள் எல்லா உலரகயும் பாருங்கள். அ ன் 
கமலும் கீழும், மற்றும் அ ன் எல்லா பகு ிரயயும் 
பற்றி சிந் ியுங்கள், அப்ஷபாழுது அவற்ரறப் பரடத் , 
உரு வ ாக்க ிய , அ  ன்  உ ரிர மய ாள ன்  ஒ ரு வ ன் 
இருக்கின்றான் என்ப ற்கு இரவ யாவும் சாட்சியாக 
இருப்பர  நீங்கள் கண் டு ஷகாள்வ ரீ்கள் . எனகவ 
இ வ ற் ர ற  எ ல் ல ாம்  உ ற் ப த்  ி ஷ சய்  வ ர ன 
மறுப்ப ானது விஞ்ஞானத்ர  மறுப்ப ற்குச் சமமாகும். 
என ினு ம் இன்று கம்யூன ிஸ வா ிகள் இரறவன் 
இல்ரல என்று  ம்பட்டம் அடிப்பஷ ல்லாம் அவர்களின் 
அகங்காைத் ினதும், மற்றும் அவர்கள் பகுத் றிவின் 
சரியான முடிவுகரளயும் சிந் ரனகரளயும் சுருட்டி 
மரறத்து ரவத்துக் ஷகாண்ட ினதும் வ ிரளகவ. 
எனகவ எவர் இந்  நிரலயில் இருக்கின்றாகைா அவர் 
 ன் புத் ிரயப் பயன்படுத் த்  வறியவர், என்பதுடன் 
அந்  கவடிக்ரகயின் பால் மக்கரள அரழக்கின்றவரும் 
ஆவார். இ ரன ஒரு கவ ிஞ ர் இவ்வாறு சுட்டிக் 
காட்டுகின்றார்.  
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 َفَوا َعَجباً َكْيَف ُيْعَصى اإلَل ه أْم َكْيَف َيْجَحُدهُ الَجاِحدَ 

ُه   واِحدٌ   َوِفي  ُكلِّ  َشٍئ    لَُه    آَيٌة     َتُدلُّ   َعلَى   انَّ
மாறு ஷசய் ிடலாகமா இரறவனுக்கு? 

மறுத் ிடலாகமா அவன் இருப்ரப? 

ஷபாருள் யாவும் கூறுகிறக  
அவன் ஒருவன். என்று 

 

இைண்டாம் பகு ி 

அல்குர்ஆனிலும் ஸுன்னாவிலும் வரும் “ைப்பு” எனும்                              
பசால்லின் விைக்கமும். “றுபூபிய்யத்”--  அதிகாரம், 
பரிபாலித்தல் விையத்தில் வழிதவைிய சமூகங்கைின் 
மனப்பாங்கும், அகற்கு பதிலும் 

1-அல்குர்ஆனிலும் ஸுன்னாவிலும் வரும் “ைப்பு” 
எனும் பசால்லின் விைக்கம் 

      “றப்ப” என்ப ன் ஷ ாழிற் ஷபயகை “றப்புன்” என்பது. 
அ ன் கருத்து ஒரு ஷபாருரளக் கட்டம் கட்டமாக 
வளர்த் ல் என்ப ாகும். “றப்புன்” என்ற ஷசால் ஷ ாழிற் 
ஷபயைாக இருப்பினும் அ ரன வளர்த் ல் என்று 
கூறாமல் வளர்ப்பவன் எனும் ஷபாருளிகலகய அது 
பயன் படுகிறது. எனினும்  ُّب  என்று ஷபாதுவாகக் الرَّ
கூ று ம்  க ப ாது  அ  ன்  மூ ல ம்  பர ட ப் பு க் க ள் 
அரனத்ர யும் சீைரமக்கும் ஷபாருப்பிரன ஏற்றுக் 
ஷகாண்டுள்ள அலாஹ்ரவயல்லாது கவறு எவரும் 
கரு  ப்பட  ம ாட் ட ாது .   உ  ாைன ம ாக ْلًعلًَمْينَ   بِّ ا َر  
“சர்வகலாக இைட்சகன்,” (1/2). கமலும் 
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ًلْينَ  أَلوَّ بُّ َءاَباِئُكُم ا ُكْم َوَر  உங்களுரடயவும், உங்கள்“ َربُّ
மூ ார களினதும் இரறவன்” (26/26) எனும் வாசகத் ில் 
“றப்பு” எனு ம் ஷசால்  அல்லாஹ் ரவகய குற ித்து 
நிற்பர க் குறிப்பிடலாம்.  

 எனகவ இச்ஷசால்ரல கவஷைாரு ஷசால்லுடன் 
இரணத்துக் கூறுமிடத்து, அது எந்  ஷசால்லுடன் 
இரணக்கப்படுகின்றக ா அப்ஷபாழுது அது அ னுடன் 
வரையருத்  ஷபாருரளத்  ரும் உ ாைணமாக َربُّ الّدار, 

 என்பது கபால. இங்கு றப்பு என்பது அ ன்َربُّ اْلَفَرس 
உரிரமயாளரனக் குறிக்கின்றது. எனகவ இ ன்படி 
இந்  வாசகங்கள் வடீ்டின் உரிரமயாளன், ஒட்டகத் ின் 
உ ரி ர ம ய ாள ன்  எ னு ம்  ஷ ப ாரு ர ள த்   ரு ம் . 
இவ்வாறு ான் பின்  வரும் இரற வசனங்கள ில் 
வ ந்துள்ள  “ற ப்பு ” எனு ம்  ஷசால்லு ம்  அல்ல ாஹ் 
என்பர க் குறிக்காமல் கவறு நபர்கரள குறித்துக் 
காட்டுவர க் காணலாம். யூஸுப் (அரல) சிரறயில் 
இருக்கும் கபாது  ன் சிரறச்சாரலத் க ாழனிடம் 
கூ ற ிய  ஷ ச ய்  ிர ய  அ ல் ல ாஹ்  இ வ் வ ாறு 
குறிப்பிடுகின்றான். 

نَساهُ اُ 
َ
يَْطاُن ِذْكَر َربِِّهِ ْذُكْرِِن ِعنَد َربَِِّك فَأ  (42\)يوسف   الشذ

 “ நீ  உ ன்  எ ஜ ம ான ிட ம்  என் ர ன ப்  பற் ற ிக் 
கூறுவாயாக என்று ஷசான்னார். எனினும் இவன்  ன் 
எஜமானிடம் கூற இருந் ர  ரெத் ான் மறக்கடித்து 
விட்டான்.” (12/42) 

 (50\)يوسفقَاَل ارِْجْع إََِلٰ َربَِِّك 
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 “நீ ங் கள்  உ ங் கள்  எஜ ம ான ிட ம்   ிரு ம் ப ிச் 
ஷசல்லுங்கள், என்றார் (யூஸுப்) (12/50) 

ا  َحُدُكَما فَيَْسِِق َربذُه ََخْرا
َ
ا أ مذ

َ
 (41\)يوسفۚ  أ

 “உங்களில் ஒருவன்  ன்  ன் எஜமானனுக்கு 
 ிைாட்ரச ைஸம் புகட்டிக் ஷகாண்டிருப்பான்.”(12/41) (என்று 
யூஸுப் கூறினார்.)  

 கமலும் காணாமல் கபான ஒட்டகத்ர  யாகைனும் 
கண்ஷடடுத்துக் ஷகாள்ளாமா? என்று ைஸூல் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வினவப்பட்ட கபாது நபியவர்கள்,   

َدَها َربَُّها )اِلديث(  َحَّتذ َُيِ

 “அ ரன அ ன் உரிரமயாளன் கண்டு ஷகாள்ளும் 
வரை விட்டு ரவயுங்கள்” என்றார்கள். 

 இங்கு அல்குர்ஆனில் குறிப்பிட்ட்டுள்ள யூஸுப் 
(அரல), அவர்களுக்கும், அவர்களின் க ாழனுக்கும் 
இர டய ில்  ந ிகழ் ந்  உர ைய ாடல ிலு ம்  மற்று ம் 
ஹ  ீஸ ிலு ம்  வ ந்து ள்ள  “ற ப்பு ” எனு ம்  வ ாசகம் 
அல்லாஹ்ரவக் குறிப்பிட வில்ரல. அது கவஷைாரு 
எஜமானரனயும், உரிரமயாளரனயுகம குறித்து 
நிற்கிறது, என்பது விளங்குகிறது.. 

 எனகவ ஷபாதுவாக  ُّب  என்று ஷசால்லும் الرَّ
கபாதும் , இன்னு ம் அ ரன سا ,العالمين  لنا  எனு ம் 
ஷசால்லுடன் இரனத்து,  الناس رب ,رب العالمين  என்று 
கூறும் கபாது அது அல்லாஹ் என்ற ஷபாருரளயல்லாது 
கவறு ஷபாருரளத்  ைாது . கமலும் “றப்பு” எனும் 
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ஷசல்ரல இ ை ஷசால்லுடன் இரணத்து உ ாைணமாக 
ارربُّ  الدَّ رب اْلَمْنِزل  ,  என்று ஷசால்லும் கபாது رب اإِلْبل ,

அது அல்லாஹ் என்ற கருத்ர த்  ைாது வடீ்டின் 
எஜமான், இல்லத் ின் எஜமான், ஒட்டகத் ின் எஜமான் 
எனும் கருத்ர  குறித்து நிற்கிறது, என்பது இ ிலிருந்து 
ஷ ளிவாகின்றது. 

 கமலு ம் ب العالمين  ر  ச ர்வ கல ாக இர றவ ன் 
என்றால்  அ  ன்  வ ிரிந்  கரு த்து  உல கத் ார ை 
சிருஷ்டிப்பவன், அவர்களின் உரிரமயாளன், அவர் 
கரளச் சீர் ிருத் ி  ன்னுரடய ஷசௌபாக்கியங்கரளக் 
ஷகாண்டும், மற்றும்  ன்னுரடய தூ ர்கரளயும், 
கவ ங்கரளயும் அவர்களின் பால் அனுப்பி அவர்கரள 
பரிபாலிப்பவன், அவர்களின் ஷசயல்களுக்குத்  குந்   
கூலி ஷகாடுப்பவன் என்ப ாகும். கமலும் “றுபூபிய்யத்” 
அ ிகாைம் , பரிபால ித் ல் எனு ம் கபாது அது  ன் 
அ டிய ார்களு க்கு  அ ல் ல ாஹ்  வ ிடு க்கு ம்  ஏவ ல் 
விலக்கரலயும், நல்கலாரின் நற்ஷசயலுக்கு வழங்கும் 
நற்கூலிரயயும் மற்றும்  ீகயாரின்  ீய ஷசயலுக்கு 
வழங்கும்  ண்டரனயும் உள் வாங்கிய ாகும். இது ான் 
“றுபூபிய்யத்” என்ப ன் சரியான கருத்து என இப்னுல் 
ரகயிம் (ைஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

 வழி தவைிய சமூக சிந்தவனயில் “ைப்பின்” கருத்து  

ا  َحِنيفا يِن  ِقْم َوْجَهَك لِِلِّ
َ
َعلَيَْها  ۚ  َفأ َس  ا نلذ ِه الذِِت َفَطَر ا اَل  ۚ  ِفْطَرَت اللـذ

ِه َتبِْديَل   (30\)الرومۚ  ِْلَلِْق اللـذ
“க ந ை ான  ம ா ர் க் க த் ர   க ந ா க் க ி நீ ங் க ள் 

உங்களுரடய முகத்ர  உறு ியான ஓர்ரமப்பாட்டுடன் 
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 ிருப்புங்கள். (அதுகவ) மனி ர்களுக்காக அல்லாஹ் 
ஏற்படுத் ிய இயற்ரக மார்க்கமாகும். அல்லாஹ் 
பரடத் ர  மாற்றி விட முடியாது” (30/30) 

َك  َخَذ َربُّ
َ
ْذ أ نُفِسِهْم َوِإ

َ
ٰ أ ىلَعَ ْشَهَدُهْم 

َ
تَُهْم َوأ يذ ُذِرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمن َبِِن آَدَم ِمن 

لَْسُت بَِربُِِّكْم 
َ
 (172\)األعرافۚ  َشِهْدنَا  ۚ  قَالُوا بىََلٰ  ۚ  أ

“உங்களுரடய இரறவன் ஆ ம ின்  சந்  ிய ின ர் 
அ வ ர்கள ின்  மு து கு கள ில்  இ ரு க்கு ம்  க ப ாது 
அவர்கரளகய அவர்களுக்கு சாட்சியமாக ரவத்து, நான் 
உங்களின் இரறவனாக இல்ரலயா? என்று ககட்ட ற்கு, 
அவர்கள் “ஏன்  இல்ரல அ ற்கு நாம் சாட்ச ியம் 
கூறுகிகறாம்” என்று கூறினர்” (7/172) 

 இந்   ிரு  வசனங்கள ில்  குற ிப்ப ிட்டுள்ளது 
கபான் று  இயற்ர கய ில்  ஏகத்துவ த்ர   ஏற்று க் 
ஷக ாள் ளு ம்  சு பாவ மு ம்  ச ிரு ஷ் டி  க ர்த் ாவ ான 
இ ர றவ ர ன  அ ற ிந்து  ஷ க ாள் ளு ம்  சப ாவ மு ம் 
உ ர டயவ ன ாககவ  ச ிரு ஷ் டிகர ள  அ ல் ல ாஹ் 
பரடத் ிருக்கின்றான்..என்பது ஷ ளிவு. 

 எனகவ அல்லாஹ்வின்   அ ிகாை , பரிபாலன ப் 
பண்ரப ஏற்றுக் ஷகாள்வதும், அவனின் பால் மாத் ிைம் 
கவணம் ஷசலுத்  கவண்டு ஷமன்பதும் இயற்ரக 
நிய ியாகும். கமலும் அவனுக்கு இரண ரவக்கும் 
காரியகமா  ற்ஷசயலாக ஏற்பட்ட நிகழ்வாகும். எனகவ 
“எல்லா குழந்ர யும் இஸ்லாத் ின் அடிப்பரடயிகலகய 
பிறக்கிறது. எனினும் அ ன் ஷபற்கறார்ககள அ ரன 
யூ னாக அல்லது கிரிஸ் வனாக, அல்லது ஷநருப்பு 
வணங்கியாக மாற்றுகின்றனர்” எனும் நபி ஷமாழி இங்கு 
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குறிப்பிடத்  க்க ாகும். எனகவ எப்ஷபாழுது அடியானும் 
அவனின் சுபாவமும் இரணரய விட்டும் விலகி 
விடுகமா, அப்ஷபாழுது அவன் ஏகத்துவத் ின் பால் 
 ிரும்பி விடுவான்.  கமலும் ைஸூல்மார்கள் ஷகாண்டு 
வ ந்  தூ ர  யு ம் , அ ல் ல ாஹ் வ ின்  கவ  த் ில் 
இறங்கியரவகரளயும், உலகில் ஏகத்துவத்ர  உறு ி 
படுத்தும் அத் ாட்சிகரளயும் அவன் ஏற்றுக் ஷகாள்வான். 
எனினும் வழி  வறிய பரிபாலனமும்,  ீய நாஸ் ிகக் 
ஷகாள்ரகயுமாக ிய  இ ைண் டு காரியங்களு ம் ான் 
குழந்ர  ய ின்   ிர சர ய  ம ாற்ற ி வ ிடு க ின் றன . 
அ னால் ான் பிள்ரளகள் ஷபற்கறாரின் வழிககடான 
மற்றும்  வறான ஷகாள்ரககரளப் பின்பற்றுகின்றனர். 

 ஒரு ஹ ீஸ் குத்ஸீயில் அல்லாஹ் இவ்வாறு 
கூறுகிறான், “நான் என் அடியார்கரளத் தூய்ரமயான 
வ ர்கள ாகப் பர டத்க ன் , என ினு ம்  அவ ர்கர ள 
ரெத் ான்  ிருப்பி விட்டான்”. அ ாவது அவர்கரள 
அ வ ன்  ச ிர ல  வ ண க்கத் ின்  ப ாலு ம் , கமலு ம் 
அல்லாஹ்ரவத்  விர்த்து  அரவகரளத்  ங்களின் 
கடவுள் கள ாக எடுத்துக் ஷகாள்வ ின்  பக்கமு ம் 
 ிரு ப்ப ிவ ிட்ட ான் . அ  ன்  காைண ம ாக அவ ர்கள் 
வழிககட்டிலும், பிரிவிரனயிலும், முைண்பாடுகளிலும் 
மாட்டிக் ஷகாண்டனர். கமலும் 

قُّ  ِْلَ ا ُكُم  بُّ َر ُه  للـذ ا ِلُكُم  ُل  ۚ  َفَذٰ ًَل لضذ ا الذ  ِإ ِقِّ  ِْلَ ا َبْعَد  ا  َذ   ۚ  َفَما
 (32\)يونس

 “அ த் ரகய  ன்ரமயுள்ள அல்லாஹ்  ான் 
உ ங் கள து  உ ண் ர மய ான  இ ர றவ ன் . என கவ 
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உண்ரமக்குப் பின்னர் வழிககட்ரடத்  விை கவறு 
என்ன ான் இருக்க முடியும்?” (10/32) என்று அல்லாஹ் 
குறிப்பிடுவது கபான்று, அவர்கள் உண்ரமயான றப்ரப 
- இரறவரன ரகவிட்ட ன் காைணமாக அவர்கள் 
 ாங்கள் விரும்பியர  எல்லாம்  ங்களின் கடவுளாக 
ஆக்கிக் ஷகாண்டனர். இ னால் அவர்கள்  வறான பல 
ஷ ய்வக் ஷகாள்ரகயின் கசா ரனக்கு இலக்காகினர். 
கமலும் வழிககட்டுக்கு எல்ரலயுமில்ரல, முடிவும் 
இல்ரல. எனகவ யாஷைல்லாம் உண்ரமயான றப்ரப - 
இரறவரனப் புறக்கணிக்கின்றகைா அவர்கரள வழிககடு 
பிடித்துக் ஷகாள்ளும் என்ப ில் ஐயமில்ரல.  இ ரன 
அடுத்து வரும் அல்லாஹ் வ ின்  வ ாக்கு  ஷ ள ிவு 
படுத்துகிறது: 

اُر ﴿ ُه الَْواِحُد الَْقهذ ِم اللـذ
َ
ُقوَن َخْْيٌ أ تََفِرِّ ْرَباٌب مُّ

َ
أ
َ
﴾ َما َتْعبُُدوَن ِمن ُدونِِه ٣٩أ

ٍن  ِمن ُسلَْطا ِبَها  ُه  اللـذ َل  نَز
َ
أ ا  مذ ُكم  ُؤ َبا آ َو نتُْم 

َ
أ يْتُُموَها  ءا َسمذ ْسَما

َ
أ الذ   ِإ

  ,40)39\)يوسف

“ஷவவ்கவறு ஷ ய்வங்கள் நன்றா? அல்லது 
அரனவரையும் அடக்க ி ஆளு கின்ற அல்லாஹ் 
ஒருவகன நன்றா?” (12/ 39,40). 

“அல்லாஹ்ரவயன்றி நீங்கள் வணங்குபரவ 
அரனத்தும் நீங்களும் உங்கள் மூ ார களும் ரவத்துக் 
ஷகாண்ட ஷவறும் ஷபயர்ககளயன்றி கவரில்ரல . 
அல்லாஹ் இ ற்கு யாஷ ாரு ஆ ாைத்ர யும் இறக்கி 
ரவக்கவுமில்ரல.” (12/39,40) என்று யூஸுப் (அரல) 
அவர்கள்  ங்களின் சிரறத் க ாழர்களிடம் கூறிய 
ஷசய் ிரய அல்குர்ஆன் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றது  
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கமலு ம்  பரி பால ன , அ  ிக ாை வ ிட ய த் ில் 
இரணரய நிறுவும் கபாது ஒகை வரகயான பண்பும் 
ஷசயற்  ிறனும் ஷகாண்ட பல சிருஷ்டி கர்த் ாக்கள் 
இருக்கின்றனர் என்று முஷ்ரிகீன்கள் கூறவில்ரல. 
எனகவ ான் சில முஷ்ரிகீன்கள்  ங்களின் கடவுள்கள் 
இவ்வுலகில் சில காரியங்கரள நடாத் ி ரவக்கும் 
ஆ ிக்கத்ர ப் ஷபற்றுள்ளனர் என்று கூறுகின்றனர். 
இ  ன்  மூ ல ம்  இ ந் க்  கடவு ள் கர ள  அ வ ர்கள் 
வண ங்கும்படி ஷசய்து அவர்களுடன் ரெத் ான் 
வ ிர ள ய ாடு க ின் ற ான் . இ வ் வ ாறு  ஒ வ் ஷவ ாரு 
சமூ கத்துடனு ம்  அவ ைவ ரின்  அ ற ிவு க்ககற்றபடி 
அவர்களுடன் ரெத் ான் விரளயாடி வருகிறான். 
நூ ஹ்  ந ப ிய ின்  கூ ட் ட த்  ின ர்  க ப ான் று  ச ில 
கூ ட் ட த்  ின ர ை , அ வ ர்கள ின்  இ ற ந்து  க ப ான 
மூ ார யினரின் உருவங்கரளத்  ீட்டச் ஷசய்து 
அவற்ரற கண்ணியப்படுத்து ல் என்ற கபார்ரவயில் 
அவன் அவர்கரள வணங்கச் ஷசய்கின்றான். இன்னும் 
சில கூட்டத் ினர் நட்சத் ிைங்கள் உலகில்  ாக்கத்ர  
ஏற்படுத் க் கூடியரவ, என்று நிரனத்துக் ஷகாண்டு 
அவற்ரற ச ிரலகள ாக வடித்து  அவற்றுக்ஷகன 
இல்லங்கரளயும் , ககாவ ில்கரளயும் அரமத்து 
அவற்ரற வணங்கி வருகின்றனர். 

கம லு ம்  ந ட் ச த்  ிை த் ர   பூ ஜ ித் து  வ ரு ம் 
மு ஷ் ரிகீன்கள் ஒகை வரகயான  நட்சத் ிைத்ர  
வணங்குவ ில்ரல. அ ிலும் எத் ரனகயா வரக. சிலர் 
சூரியரன  என்றால்  இன்னு ம் ச ில ர் சந் ிைர ன 
வழிபடுகின்றனர். கவறு சிலர் இவ்விைண்டுமல்லா  
கவ று  ந ட் ச த்  ிைங் கர ள  வ ழ ிப் படு க ின் ற ன ர் . 
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இரவகளுக்ஷகன  னித் னி ககாயில்கரளயும் நிறுவிக் 
ஷகாள்க ின்றனர். இதுவல்லாமல் இன்னு ம் சில ர் 
ஷநருப்ரப வணங்கி வருகின்றனர், இவர்கள் ான் 
மஜூஸிகள். கமலும் இந் ியாவில் நிகழுவது கபான்று 
ச ில ர் பசுரவ  வண ங்குகின்றன ர். கமலு ம் ச ில ர் 
மலக்குகரளயும், மைங்கரளயும், கற்கரளயும் வணங்கி 
வருகின்றனர். இன்னும் சிலகைா கல்லரறகரளயும், 
சமா ிகரளயும் வழிபட்டு வருகின்றனர். இப்படி 
ஷயல்லாம் இவர்கள் ஷசய்யக் காைணம் அரவகளிடம் 
பரிபாலிக்கும்படியான, காப்பாற்றும் படியான ஏக ா சில 
விகசட அ ிகாைங்கள் இருக்கின்ற என்று அவர்கள் 
நிரனக்கின்ற படியால் ான். 

கமலும் அவர்களில் சிலர் இந்  விக்கிைகங்கள் 
யாவும் மரறவான சில ஷபாருள்கரளப் பிை ிநி ித்துவப் 
படுத்துகின்றன என்று நம்புகின்றனர்.  இது பற்றி 
இப்னுல்ரகயிம் (ைஹ்) அவர்கள் குறிப்பிடும் கபாது, 
“உண்ரமயில் மரறவான கடவுரளப் பிை ிநி ித்துவப் 
படுத்தும் அடிப்பரடயிகலகய விக்கிைகம் நிர்மாணிக்கப் 
படுகிறது. எனகவ சிரல வணங்கிகள் அந்  மரறவான 
கடவுளுக்குப் ப ிலாக அ ன் பிை ிநி ியாக  ங்களின் 
கைத் ால் அ ன் க ாற்றத் ில் சிரலகரள வடித்து 
அ வ ற் ர ற  வ ண ங் கு க ின் ற ன ர் . ”  எ ன் று 
குறிப்பிட்டுள்ளர்கள்.   

கமலு ம்  க ப்ரு கள ில்  சம ா ியு ற் ற ிரு க்கு ம் 
பிகை ங்கள்  ங்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் சிபாரிசு 
ஷசய்கின்றன என்றும், அல்லாஹ்விடம்  ங்களின் 
க ரவரய நிரறகவற்றித்  ரும் இரடத்  ைகர்களாக 
அரவ இருக்கின்றன என்றும் முற்கால மற்றும் நவனீ 
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க ால  க ப்ரு  வ ண ங் க ிக ள்  ந ிர ன க் க ின் ற ன ர் . 
அல்லாஹ் வின்  ிரு  வசனம் இ ரனத் ஷ ள ிவு 
படுத்துகிறது: 

ُبونَا إََِل  ِه ُزلَْفٰ َما َنْعبُُدُهْم إِالذ َِلَُقِرِّ  (3)الزمر/     اللـذ

“அத்ஷ ய்வங்கள் எங்கரள அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க 
சமீபமாக்கி ரவக்கும் என்ப ற்காககவயன்றி நாம் 
இரவகரள வணங்கவில்ரல” (39/3) என்கின்றனர் 

اَلِء  ُؤ ـٰ َه َن  َيُقولُو َو َينَفُعُهْم  اَل  َو ُهْم  اَل َيُُضُّ َما  ِه  ِن اللـذ و ُد ِمن  َن  و َيْعبُُد َو
ِه شُ   (18)يونس/ ۚ  َفَعاُؤنَا ِعنَد اللـذ

“ ங்களுக்கு யாஷ ாரு நன்ரமயும்  ீரமயும் 
ஷசய்ய முடியா  அல்லாஹ் அல்லா வற்ரற அவர்கள் 
வண ங்குவதுடன்  “இர வ  அல்ல ாஹ் வ ிடத் ில் 
எங்களுக்கு சிபாரிசு ஷசய்பரவ” என்றும் கூறுகின்றனர்” 
(10/18) 

க ம லு ம்  ச ில  அ ை பு  மு ஷ் ரி கீ ன் க ளு ம் , 
க ிரி ஸ்  வ ர்களு ம்   ங் கள ின்  ஷ  ய் வ ங் கர ள 
அல்லாஹ் வின் பிள்ரளகள் என்று நிரனத் னர். 
இன்னும் சில  அைபு முஷ்ரிகீன்கள் மலக்குகரள 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  புத் ிரி கள்  என் ற  ந ிர ன ப்ப ில 
அவர்கரள வணங்கினர். அவ்வாகற சில கிரிஸ் வர்கள் 
ஈஸா (அரல) அவர்கரள அல்லாஹ்வின் குமாைன் 
என்ற எண்ணத் ில் அவரை வணங்க ஆைம்பித் னர்.  
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பிவழயான  கற்பவன வாதத்துக்கு பதில் 

 பிரழயான இந்  எல்லா கற்பரன வா த் ிற்கும் 
பின் வருமாறு அல்லாஹ் ப ிலளிக்கின்றான்.: 

َت َوالُْعزذٰى ﴿ ْيتُُم الًلذ
َ
فََرأ

َ
ْخَرٰى ﴿١٩أ

ُ
  ﴾انلجم\٢٠﴾ َوَمنَاَة اثلذاثِلََة اأْل

“லாத், உஜ்ஜாக்கரள நீங்கள் கவனித் ீர்களா?” (53/19) 

மற்ஷறாரு மூன்றாவது, மனாத்ர ப் பற்றியும் நீங்கள் 
சிந் ித் ீர்களா?” (53/20) 

 இத் ிரு வசனங்களுக்கு இமாம் அல்குர்துபீ 
அவ ர்கள்  வ ிளக்கம்  ரும் கபாது  “நீங்கள்  இந்  
ஷ ய்வங்கரளக் கவனித் ீர்களா? ஏஷனனில் இவற்ரற 
நீங் கள்  அ ல் ல ாஹ் வு க்கு  இ ர ண ய ாக ஆ க்க ிக் 
ஷகாள்கிறீர்ககள! அப்படியாயின் இவற்றின் மூலம் 
ஏக னும் நன்ரமகயா  ீரமகயா ஏற்படுவர கயா, 
அவற்ரற நபியவர்களும் அவர்களின் க ழர்களும் 
இடித்துத்  ள்ளிய சந் ர்ப்பத் ில் அரவகளால்  ம்ரம 
காப்பாற்றிக் ஷகாள்ள முடிந்  ா? என்பர கயா நீங்கள் 
கவன ித் ீர்களா?” என் பக  இ ன் கருத்து என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். கமலும் அல்லாஹ் இவ்வாறு 
கூறுகிறான்: 

 ِإبَْراِهيَم ﴿
َ
ِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعبُُدوَن ﴿٦٩َواتُْل َعلَيِْهْم َنبَأ

َ
أِل ﴾ ٧٠﴾ ِإْذ َقاَل 
﴿ ِكِفنَي  ًَع َفنََظلُّ لََها  ا  ما ْصنَا

َ
أ َنْعبُُد  ٧َقالُوا  ِإْذ ١ َهْل يَْسَمُعوَنُكْم  َل  َقا  ﴾

وَن ﴿٧٢وَن ﴿تَْدعُ  ْو يَُُضُّ
َ
ْو يَنَفُعوَنُكْم أ

َ
﴾ َقالُوا بَْل َوَجْدنَا آبَاَءَنا ٧٣﴾ أ
لَِك َيْفَعلُوَن ﴿   ﴾٧٤الشعراءَكَذٰ
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“இன்னும் அவர்களுக்கு இப்ைாஹமீுரடய சரித் ிைத்ர  
ஓ ிக் காண்பியுங்கள். 

அவர்  ன்  ந்ர ரயயும்  ன் மக்கரளயும் கநாக்கி 
“நீங்கள் எர  வணங்குகிறரீ்கள்?” என்று ககட்ட ற்கு,  

அவர்கள் “நாங்கள் இச்சிரலகரளகய வணங்குகிகறாம். 
அ வ ற் ர ற  ஷ  ட ர் ந் து  ஆ ை ா  ர ன  ஷ ச ய் து 
ஷகாண்டிருக்கிகறாம்.” என்றார்கள். 

அ ற்கு அவர் “அரவகரள நீங்கள் அரழத் ால் அரவ 
உங்களுக்கு ஷசவி ஷகாடுக்கின்றனவா? 

அல்லது உங்களுக்கு ஏதும் நன்ரமகயா  ீரமகயா 
ஷசய்கின்றனவா?” என்று ககட்டார். 

அ ற்கவர்கள் “இல்ரல. எனினும் எங்கள் மூ ார கள் 
இவ்வாகற ஷசய்துக்ஷகாண்டிருக்க நாங்கள் கண்கடாம்” 
என்றார்கள்” (26-69 மு ல் 74)  

 இ ிலிருந்து இந்  சிரலகள் ககட்கவும் மாட்டாது, 
அரவ எந்  ஷவாரு நன்ரமரயயும்  ீரமரயயும் 
ஏற்படுத் வும் மாட்டாது என்பதும், அவர்கள் இவற்ரற 
வழிப்பட்டு வந் ஷ ல்லாம் அவர்களின் ஷபற்கறார்கரளப் 
பின்பற்றிகயயாகும் என்பதும் ஷ ளிவாகின்றது. ஆனால் 
ஷவறுமகன ஷபற்கறார்கரளப் பின்பற்று ல் என்பது 
ஏற்றுக் ஷகாள்ள முடியா , பிரழயான ஆ ாைமாகும். 

கமலும் நட்சத் ிை வழிபாட்ரடயும் சூரிய சந் ிை 
வழிபாட்ரடயும் அல்லாஹ்வின் இந்  வாக்குகள் 
மறுத்துரைக்கின்றான்: 

ْمِرهِ  
َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخذ  (54\)األعراف ۚ  َوالشذ
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“அவனது கட்டரளக்கு உட்பட்ட சூரியரனயும், 
சந் ிைர ன யு ம் , நட் சத்  ிைங் கர ள யு ம்  அ வ கன 
பரடத் ான்” (7/54) 

ُر  َها نلذ َوا ِمْن آَياِتِه اللذيُْل  َواْلَقَمُر َو ْمُس  َواَل  ۚ  َوالشذ ْمِس  اَل تَْسُجُدوا لِلشذ
ي َخلََقُهنذ إِن ُكنتُْم إِيذاُه َتْعبُُدوَن ﴿ ِ ِه اَّلذ   ﴾ فصلت ٣٧لِلَْقَمِر َواْسُجُدوا لِلـذ

“இைவும், பகலும், சூரியனும், சந் ிைனும் அவனின் 
அத் ாட்சிகளாக இருக்கின்றன. ஆககவ, ஷமய்யாககவ 
நீங்கள் அல்லாஹ் ஒருவரனகய வணங்குபவர்களாக 
இரு ந் ால்  சூரியனு க்கும் , சந் ிைனு க்கும்  ச ிைம் 
பணியா ீர்கள். இரவகரளப் பரடத் வன் எவகனா 
அவனுக்கக சிைம் பணியுங்கள்.(41/37) 

கமலு ம்  மல க்கு கர ளயும் , ஈஸ ா (அர ல ) 
அவர்கரளயும் வணங்குபவர்களுக்கு அல்லாஹ் ப ில் 
 ரும் கபாது இவ்வாறு கூறுகிறான்:  

ُه ِمن َوَلٍ           ََذ اللـذ  (91\)املؤمنونَما اُتذ

 ‘அல்லாஹ் சந்  ி எடுத்துக் ஷகாளவில்ரல” (23/91) 

ُ َصاِحبٌَة              ٰ يَُكوُن هَلُ َوَلٌ َولَْم تَُكن هلذ َّنذ
َ
 (101\)األنعامۚ  أ

 “அவனுக்கு எவ்வாறு சந்  ி ஏற்படும்? அவனுக்கு 
மரனவிகய கிரடயாக !” (6/101) 

 َ َحٌد ﴿٣ْم يَِلْ َولَْم يُوَلْ ﴿ل
َ
ا أ ُ ُكُفوا    ﴾اْلخًلص\٤﴾ َولَْم يَُكن هلذ

“அவன் ஷபறவுமில்ரல, ஷபறப்படவுமில்ரல” (112/3) 
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மூன்றாம் பகு ி 

அல்லாஹ்வின் கட்ைவைக்கு பிரபஞ்சம் அடிபனிதல்  

 பிைபஞ்சத் ிலுள்ள வானங்கள், பூமி, ககாள்கள், 
நட்சத் ிைங்ள், ஊர்வணங்கள், மைங்கள், சக ி,  ரை, 
கடல் , மலக்குகள் , ஜ ின் கள் , மன ி ர்கள்  உட்பட 
அரனத்துப் பரடப்பினங்களும் அல்லாஹ்வுக்குத்  ரல 
சாய்க்கின்றன . அவன ின்  ஆக்கல் கட்டரளக்குக் 
கட்டுப்படுகின்றன. இ ரன அல்லாஹ்வின் கவ  
வாக்குகள் உறு ி ஷசய்கின்றன. அல்லாஹ் இவ்வாறு 
கூறுகிறான்: 

ْسلَ 
َ
اَوهَلُ أ رِْض َطوًْعا َوَكْرها

َ
َماَواِت َواأْل  (83\)آل عمران  َم َمن ِِف السذ

“வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளரவ அரனத்தும் 
விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும் அவனுக்குக் 
கீழ்படிந்க  நடக்கின்றன. (3/83) 

رِْض 
َ
َماَواِت َواأْل ُ َما ِِف السذ ُ قَانِتُو ۚ  بَل هلذ  ﴾١١٦ابلقرة  َن ﴿ُكٌّ هلذ

“வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளரவ அரனத்தும் 
அவனுக்குக் கீழ்படிந்து நடக்கின்றன. (2/116) 

ْرِض ِمن َدابذٍة َوالَْمًَلئَِكةُ 
َ
َماَواِت َوَما ِِف اأْل ِه يَْسُجُد َما ِِف السذ َوُهْم اَل  َولِلـذ

 ﴾انلحل٤٩يَْستَْكرِبُوَن ﴿
“வ ான ங் க ள ிலு ம் , பூ ம ிய ிலு ம்  உ ள் ள  ம ற் ற 
உயிரினங்களும் அல்லாஹ்ரவகய சிைம் பண ிந்து 
வணங்குகின்றன. மலக்குகளும் அவ்வாகற. அவர்கள் 
ஷபருரமயடிப்ப ில்ரல. (16/49) 
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ْمُس  َوالشذ ِض  ْر
َ
أْل ِِف ا ِت َوَمن  َماَوا ِِف السذ هَلُ َمن  َه يَْسُجُد  نذ اللـذ

َ
لَْم َتَر أ

َ
أ

وَ  ُل  بَا ْْلِ َوا ُم  ُجو نلُّ َوا ْلَقَمُر  ِس َوا ا نلذ َن ا ِمِّ َكِثٌْي  َو بُّ  َوا لذ َوا َجُر   ۚ  الشذ
 (18\)اِلج

“வ ான ங் க ள ில்  இ ரு ப் ப வ ர் க ளு ம் , பூ ம ிய ில் 
இருப்பவர்களும், சூரியனும், சந் ிைனும், நட்சத் ிைங்ளும், 
மரலகளும், மைங்களும், கால்நரடகளும், மனி ரில் 
ஒ ரு  ஷ ப ரு ம்  ஷ  ார க ய ின ரு ம்  ந ிச் ச ய ம ா க 
அல்லாஹ்வுக்குச் சிைம்பணிந்து வணங்குகின்றனர் 
என்பர  நீங்கள் காணவில்ரலயா?” (22/18) 

ا َوِظًَللُُهم ِباْلُغُدِوِّ  َطْوًعا َوَكْرها ْرِض 
َ
أْل ِت َوا َماَوا ِِف السذ ِه يَْسُجُد َمن  َولِلـذ

  ﴾١٥الرعد﴿ ۩َواْْلَصاِل 

“வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ளரவ அரனத்தும் 
வ ிரும்ப ின ாலு ம் வ ிரு ம்பாவ ிட்ட ாலு ம் , கமலு ம் 
காரலயிலும் மாரலயிலும் அவற்றின் நிழல்களும் 
அல்லாஹ்வுக்குச் சிைம் பணிந்து வழிப்பட்கட  ீரும். 
(13/15) 

 சர்வ உலகும் அல்லாஹ்வின் கட்டரளக்குக் 
கட்டுப் பட்டரவககள. அவனின் அ ிகாைத் ிற்குக் 
கீழ்படிந் ரவ. அவனின் நாட்டத் ிற்கும், கட்டரளக்கும் 
இரசவாககவ இயங்குகின்றன. எனகவ அரவ எதுவும் 
அல்லாஹ்வுக்கு மாறு ஷசய்யாது அரவயரவகளின் 
கடரமகரளக் கவணமாக நிரறகவற்றி அ ன் மூலம்  
நல்ல ஷபறுகபறுகரளத்  ருகின்றன. இன்னும்  ம்ரமப் 
பர டத்  ச ிரு ஷ் டி கர்த் ா எவ்வ ி  குர றயும் , 
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இயலாரமயும் அற்றவன் என்று அவரனத் தூய்ரமப் 
படுத்துகின்றன. இ ரனகய அல்லாஹ் இவ்வாறு 
குறிப்பிடுகின்றான். 

َمن ِفيِهنذ    ُض َو ْر
َ
أْل َوا بُْع  ُت السذ َماَوا هَلُ السذ ٍء ِإالذ  ۚ  تَُسِبُِّح  ََشْ ن  ِمِّ ن  َوِإ

ـِٰكن الذ َتْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهْم   (44\)اْلِساءۚ  يَُسِبُِّح ِِبَْمِدهِ َولَ
“ஏழு  வ ான ங் களு ம் , பூம ியு ம்  இ வ் வ ற்ற ிலு ள் ள 
அ ர ன த்து ம்  அ வ ர ன ப்  பு க ழ் ந்து  ஷ க ாண் கட 
இருக்கின்றன . ஒன்றுகம அவரனத் து ி ஷசய்து 
புகழா ிருக்கவில்ரல. எனினும் அரவ து ி ஷசய்து 
புகழ்வர  நீங்கள் அறிந்து ஷகாள்வ ில்ரல.” (17?44) 

  கபசுகின்ற, கபசா , உயிருள்ள, உயிரில்லா  
என் ற  ப ாகு ப ாடி ன் ற ி ச ிரு ஷ் டி கள்  எல் ல ாகம 
அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுகின்றன. அவனின் ஆக்கல் 
கட்டரளக்குக் கட்டுப்படுகின்றன. கமலும் அல்லாஹ் 
சகல குரறகரள விட்டும் தூய்ரமயாவன் என்று 
அரவ  ங்களின் நாவாலும், ஷசயலாலும் தூய்ரமப் 
படுத் ிக் ஷகாண்டிருக்கின்றன. எனகவ அறிவுள்ளவன் 
இந்  சிருஷ்டிகரளப் பற்றிச் சிந் ிக்கின்ற கபாஷ ல்லாம் 
அவற்ரற அல்லாஹ் ான் பரடத் ான். என்பர யும், 
அரவ அவன ின்  கட்டரளக்குக் கட்டுப்பட்டரவ 
என்பர யும், உலக விவகாைங்கரள அரவ  ாமாககவ 
ஒழுங்கு படுத் ிக் ஷகாள்ளவில்ரல, மாறாக எல்லா 
காரியங்கரளயும் அல்லாஹ் ான் ஒழுங்கு படுத் ி 
அவற்ரற இயங்கச் ஷசய்கின்றான். எனகவ அவனின் 
கட்டரளக்கு மாறு ஷசய்யாது அவனின் கட்டரளப்படி 
அ ர வ  இ யங்கு க ின் றன  என் பர  யும்  அ ற ிந்து 
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ஷ க ாள் வ ான் . என கவ  எல் ல ா ச ிரு ஷ் டி களு ம் 
இயல்பாககவ அல்லாஹ்ரவ ஏற்றுக் ஷகாள்கின்றன 
என்பது ஷ ளிவு. 

 “ச ிரு ஷ் டி க ள்  ய ாவு ம்  அ ல் ல ாஹ் வு க் கு 
அடிபண ிகிண்றன, அவனுக்கு வழிபடும்படி அரவ 
ந ிர்பந் ிக்கப்பட்டுள்ளன என்றால் ! அ ற்குப் பல 
காைணங்கள் இருக்கின்றன,” என்று இமாம் இப்னு 
ர மிய்யா (ைஹ் ) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் . 
அரவயாவன:  

  ங்களின் க ரவகள் அவனிடகம இருக்கின்றன, 
என்பர  அரவகள் அறிந்து ரவத் ிருப்ப ால். 

 அ ர வ கள ின்  மீ து  ஷ சல் வ ாக்கு  ஷ சலு த்து ம் 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  வ ல் ல ர ம க்கு ம் , அ வ ன ின் 
ந ாட் ட த்  ிற் கு ம்  அ ர வ கள்  கட் டு ப் பட வு ம் , 
அடிபணியவும் கவண்டியிருப்ப ால் 

 ஷநருக்கடிகள் ஏற்படும் கபாது அவனிடம் அரவகள் 
ரககயந்  கவண்டி யிருப்ப ால். 

எனகவ ஒரு முஃமின்  ன் சுய விருப்பத்துடன் 
அல்லாஹ்வின் கட்டரளக்கு அடிபணிவான். அவ்வாகற 
அல்லாஹ்வின் வி ியின் படி அவனுக்கு ஏற்படும் 
ஷ ால்ரலகரளயும் கஷ்டங்கரளயும் அல்லாஹ்வின் 
க ட் ட ர ள ய ின்  ப ிை க ா ைம்  ஷ ப ாறு ர ம யு ட னு ம் 
விருப்பத்துடனும் அ ரன அவன் ஏற்றுக் ஷகாள்வான். 
இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் கட்டரளய விருப்பத்துடன் 
ஏற்றுக் ஷகாள்ளும் சுபாவமுரடயவனாககவ ஒரு 
முஃம ின் இருக்கின்றான் . கமலும் ஒரு காபிர ைப் 



53 
 

ஷபாருத்  மட்டில் அவன் அல்லாஹ்வின் ஆக்கல் 
கட்டரளகளுக்குக் கட்டுப்பட்டவனாவான். கமலும் 
உலகின் மற்றப் ஷபாருள்கள் யாவும் அல்லாஹ்வுக்கு 
ஸுஜூது ஷசய்கின்றன என்றால், அரவ அவனின் 
கட்டரளக்குக் கட்டுப்பட்டுள்ளன. கமலும் அரவ  ம் 
நிரலக்குத்  க்கவாறு அல்லாஹ்வுக்குப் ஷபாருத் மான 
முரறயில் ஸ ுஜூது ஷசய்கின்றன என்ப ாகும் . 
அவ்வ ாகற அல்ல ாஹ் வுக்கு  மு ன்ன ால்  அர வ 
அடிபணிகின்றன,  ஸ்பீஹாத்துக்கள் ஷசய்கின்றன, 
என்பது அ ன் சிகலரடப் ஷபாருளில் அல்லாமல் அ ன் 
உண்ரமயான ஷபாருள ின் பிைகாைம் அரவகள ின் 
நிரலரமக்குத்  க்கவாறு அரவ உன்ரமயாககவ 
இக்கருமங்கரளச் ஷசய்து வருகின்றன  என்பது ,  
கவணத் ில் ஷகாள்ளத்  க்க ாகும். கமலும்  

ْرِض َطْوًعا وَ 
َ
َماَواِت َواأْل ْسلََم َمن ِِف السذ

َ
ِه َيبُْغوَن َوهَلُ أ َفَغْْيَ ِديِن اللـذ

َ
ا أ َكْرها

 ﴾آل عمران ٨٣َوإََِلِْه يُرَْجُعوَن ﴿
“அல்லாஹ் வுரடய மார்க்கமல்லா ர யா 

இவர்கள் விரும்புகின்றனர்? வானங்களிலும் பூமியிலும் 
உ ள் ள ர வ  அ ர ன த் து கம  வ ிரு ம் ப ின ாலு ம் , 
வ ிரு ம் பாவ ிட் ட ாலு ம்  அ வ னு க்கு க் கீழ் படி ந்க  
நடக்கின்றன. கமலும் அரவ அவன் பக்ககம  ிரும்பக் 
ஷகாண்டு வைப்படும்.” (3/83)  

இந்   ிருவசனத் ிற்கு ரெகுல் இஸ்லாம் இப்னு 
ர மிய்யா (ைஹ்) அவர்கள் விளக்கம்  ரும் கபாது  
“சகல சிருஷ்டிகளும் அரவ ஏற்றுக் ஷகாண்டாலும், 
ஏற்றுக் ஷகாள்ளாவ ிட்டாலும் அரவ அரனத்தும் 
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அல்லாஹ்வின் முழுரமயான அடிரமகள். அரவ 
அ வ ன ின்  ஒ ழு ங் கு படு த்  லு க் கு  இ ர சவ ாக 
வழிநடாத் ப்படுகின்றன. ஆரகயால் விரும்பினாலும் 
விரும்பாவிட்டாலும் அரவ அல்லாஹ்வின் நிய ிக்கு 
அடிபணிந் ரவகய. கமலும் எந்  ஷவாரு சிருஷ்டியும் 
அல்லாஹ்வின் நாட்டத் ிற்கும், நிய ிக்கும்,  ீர்ப்புக்கும் 
அப்பால் ஷசல்ல முடியாது. அவனின் உ வியின்றி எது 
ஷவான்றும் அரசயவும் முடியாது எ ரனயும் ஷசய்யும் 
ச க்  ியு ம்  அ  ன ிட ம்  இ ல் ர ல . க ம லு ம் 
ச ர்வ க ல ா க த்  ின ரி ன்  இ ைட் ச க னு ம் , அ  ன் 
உரிரமயாளனும் அவகன. எனகவ,  ான் விரும்பியபடி 
அவற்ரற நடாத் க் கூடியவனும் அவகன. அரவ 
அரனத்ர யும் பரடத் வனும் அவகன. அவற்ரற 
அவகன வடிவரமத் ான். அவனல்லா  அரனத்தும் 
ப ரி ப ா ல ிக் க ப் ப டு க ின் ற  ர வ க ள ா க வு ம் , 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டரவகளாகவும், உருவாக்கப்பட்ட 
ரவகளாகவும், க ரவயுரடயனவாகவும், அடிரமப் 
படுத்  பட்ட ரவகளாகவும், அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டரவ 
களாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் அல்லாஹ்கவா 
தூய்ரமயானவன். அவன் ஒருவன், அடக்கி ஆளுபவன், 
சிருஷ்டிப்பவன், உருவாக்குபவன், வடிவரமபவன். என்ற 
படியால்  “பரடப்புக்கள் யாவும் அரவ விரும்பிகயா, 
வ ிரு ம் பாம கல ா அ ல் ல ாஹ் வ ின்  கட்டர ளக்கு 
அடிபணிகின்றன, என்பர  இத் ிரு வசனத் ின் மூலம் 
அல்லாஹ்   எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறான் .” என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

 

 



55 
 

நான்காம் பிரிவு 

அல்லாஹ் வின்  இருப்வபயும் , அவன் ஒருவன் 
என்பவதயும்  நிரூபிப்பதில் அல்குர்ஆனின் அணுகு 
முவை; 

 அல்லாஹ் வின் இருப்பும் அவன் ஒருவகன 
என்பதும் உறு ியானக . எனினும் இ ன் மீது சந்க கம் 
ஷகாண்டுள்ள மனி னின் பகுத் றிவும், பிை ிவா ிகளும் 
 ிருப் ி அரடயும் படியான ஆ ாைங்கரள அல்குர்ஆன் 
முன் ரவத்துள்ளது. அவ்வா ாைங்கரள அல்குர்ஆன் 
முன்ரவக்கும் கபாது  இயற்ரக நிகழ்வுகரள எடுத்துக் 
காட்டி, சீைான பகுத் றிவு வா த்ர க் ரகயாண்டுள்ளது.  
இது அல் குர்ஆனின் ஒரு சிறந்  அணுகு முரறயாகும். 
அத் ரகய அத் ாட்சிகளில் சில வருமாறு: 

 காரண கர்த்தா இல்லாமல்  காரியம் நிகழாது.  

   இது  ர்க்க சாஸ் ிைத் ில் வரும் ஒரு வி ி. இது 
இயற்ரகயாககவ யாவரும் அறிந்  ஒருவிடயம். 
இ ரன ஒரு சிறுவன் கூட அற ியாமல் இருக்க 
மாட்டான், எனகவ ான் அவரன யாகைனும் அடித்து 
வ ிட்டால் அடித் வரன அவன் காணா  கபாதும் 
“என்ரன அடித் வன் யார்?” என்று ககட்பான். அப்கபாது 
உன்ரன எவரும் அடிக்கவில்ரல என்று கூறினால், 
அடிக்கின்ற ஒருவன் இல்லாமல் அடி விழ இயலுமா? 
என்பர  ஏற்றுக் ஷகாள்ள அவன் அறிவு மறுக்கிறது. 
ஆனால் அவனிடம் இன்னார் ான் உன்ரன அடித் ான் 
என்று கூறினாகலா அன்னவரன அடிக்கும் வரையில் 
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அவன் அழுது ஷகாண்டிருப்பான். இந்   த்துவத்ர கய 
அல்குர்ஆன் இவ்வாறு கூறுகிறது: 

ْم ُهُم اْْلَاِلُقوَن ﴿
َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ ََشْ

َ
 (٣٥الطور أ

“அல்லது இவர்கள் எவருரடய பரடப்பும் இல்லாமல் 
 ாமாககவ உண்டாகி விட்டனைா? அல்லது இவர்கள் 
 ம்ரமத் ாகம பரடத்துக் ஷகாண்டனைா?” (52/35) 

சகலரும் அறிந்  இந்  வா த்ர  எவரும் மறுக்க 
மு டியாது  என் பர  த்  ஷ ள ிவு படுத்து  மு கமாக 

அல்லாஹ்,  ء ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ ََشْ
َ
ۚ  أ  இவர்கள் எவருரடய 

பரடப்பும் இல்லாமல் உண்டாகி விட்டனைா? அ ாவது 
அவர்கள்  ங்கரள சிருஷ்டித்  சிருஷ்டி கர்த் ா 
ஒருவனும் இல்லாமல் உண்டாகிக் ஷகாண்டார்களா? 
அல்லது  அவர்கள்  ம்ரமத்  ாமாககவ பரடத்துக் 
ஷகாண்டார்களா? என்று ககள்வி எழுப்புகின்றான் , 
ஏ ஷ ன ன ில்  இ ந்   இ ைண் டு  வ ிட ய ங் க ளு ம் 
அசாத் ியமானரவ . அப்படியாய ின் அவர்கரளப் 
பரடத்  ஒருவன் இருக்கின்றான், அவன் அல்லாஹ் 
ஒருவகன என்பதும்,  அவரனயன்றி கவறு எந் ஷவாரு 
ச ிருஷ் டி கர்த் ாவும் இல்ரல என்பதுவும் இந்  
வினாவின் மூலம் நிரூபனமாகிறது. கமலும் 

يَن ِمن ُدونِِه  ِ ُروِِن َماَذا َخلََق اَّلذ
َ
ِه فَأ َذا َخلُْق اللـذ ـٰ  لقمان(    11) ۚ  َه

“இரவ அரனத்தும் அல்லாஹ் பரடத் ரவக 
ள ாகு ம் . அ வ ர ன ய ன் ற ி அ ர வ கள்  எ  ர ன ப் 
பரடத் ிருக்க ின்றன  என்பர  நீங்கள் எனக்குக் 
காண்பியுங்கள்.” (31/11) 
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ْْلَلُْق َعلَيِْهْم  َكَخلِْقِه َفتََشاَبَه ا َخلَُقوا  ََكَء  ُْشَ ِه  َجَعلُوا لِلـذ ْم 
َ
ُه  ۚ  أ ُقِل اللـذ

اُر ﴿ ٍء وَُهَو الَْواِحُد الَْقهذ ِّ ََشْ
 ﴾الرعد١٦َخاِلُق ُكِ

“அ ல் ல து  அ வ ர் க ள்  இ ன ண ய ா க் க ிக் 
ஷகாண்டிருப்பரவகள் அல்லாஹ் பரடத் ிருப்பர ப் 
கப ால்  எ ர ன யு ம்  பர டத்து  இ ரு க்க ின் றவ ா? 
அவ்வாறாயின் எல்லா சிருஷ்டிகளும் ஒகை மா ிரியாக 
ஆகிவிடுகம, (அப்கபாது ஒவ்ஷவான்ரறயும் பரடத் வன் 
யார் என்று அறிய வாய்ப்பில்லாது கபாய்வ ிடும் . 
அவ்வாறும் இல்ரலகய! ஆககவ) நீங்கள் கூறுங்கள் 
ஒவ்ஷவான்ரறயும் பரடப்பவன் அல்லாஹ் ான். அவன் 
ஒ ரு வ கன ! அ வ கன  அ ர ன த்ர  யு ம்  அ ட க்க ி 
ஆளுகிறான்”(13/16) 

لُُقوا ُذبَاباا َولَِو اْجتََمُعوا هَلُ  ِه لَن ََيْ يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللـذ ِ َوِإن  ۚ  ِإنذ اَّلذ
ِمنُْه  وُه  الذ يَْستَنِقُذ ُب َشيْئاا  َبا َّلُّ َوالَْمْطلُوُب  ۚ  يَْسلُبُْهُم ا ِلُب  ا لطذ َضُعَف ا

 ﴾اِلج٧٣﴿

“அ ல் ல ாஹ்  அ ல் ல ா  எவ ற் ர ற  நீங் கள் 
அரழக்கின்றீர்ககளா அரவ யாவும் ஒன்று கசர்ந்  
கபா ிலும் ஒரு ஈரயக் கூட பரடக்க முடியாது. ஒரு ஈ 
அவற்ற ினு ரடய யாஷ ாரு  ஷபாருரள எடுத்துக் 
ஷ க ாண் ட  க ப ா ிலு ம்  அ  ர ன  வ ிடு வ ிக் கவு ம் 
அரவகளால் முடியாது . (ஏஷனன ில் )) க டுபனும் 
க ட்டப்படுகின்றவனும் பலவனீமானவர்ககள” (22/73)  

َفَمن ََيْلُُق َكَمن الذ ََيْلُُق   
َ
ُروَن ﴿ ۚ  أ فًََل تََذكذ

َ
 ﴾انلحل١٧أ
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“எவன்  பரடக்க ின்றாகன ா அவன் பரடக்க 
முடியா வரனப் கபாலாவானா! நீங்கள் சிந் ிக்க 
கவண்டாமா? (16/17)  

ِه اَل ََيْلُُقوَن َشيْئاا وَُهْم َُيْلَقُ  يَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللـذ ِ  ﴾انلحل٢٠وَن ﴿َواَّلذ

“எவற்ரற அவர்கள்  அரழக்க ின்றார்ககள ா 
அரவகளால் யாஷ ான்ரறயும் பரடக்க முடியாது. 
அரவகளுகமா பரடக்கப் பட்டரவகளாக இருக்கின்றன” 
(16/20) 

 என்று இவ்வாறு  ிரும்பத்  ிரும்ப அல்லாஹ் 
சவ ால்  வ ிட் ட  க ப ா ிலு ம்  அ ந்  ஷ ய் வ ங் கள் 
எர கயனும் சிருஷ்டித் ிருக்கின்றன என்று எவரும் 
வா ிட வில்ரல. கமலும் அ ரன அவர்கள் நிரூபிப்பது 
என்பது ஒரு பக்கமிருக்க ஷவறுமகன வா ிடவும் கூட 
அ வ ர்க ள ால்  மு டி ய  வ ில் ர ல . ஆ ர க ய ால் 
எல்ல ாவ ற்ர றயும்  பர டத் வன்  பரிசுத் ம ான 
அ ல் ல ாஹ்  ஒ ரு வ க ன , அ வ னு க் கு  இ ர ண 
ஒன்றுமில்ரல என்பது உறு ியாகி விட்டது.  

  உ ல க  வ ிவ காரம்  ய ாவு ம்  ஒ ழு ங் காகவு ம் 
நுணுக்கமாகவும் அவமயப் பபற்ைிருத்தல்.  

இது எல்லா விவகாைங்கரளயும் ஒழுங்கு படுத் ி 
நிர்வகிக்கும் இரறவன் ஒருவகன. அவனுக்கு இரண 
எதுவுமில்ரல, அவரன யாரும் எ ிர்த் ிட முடியாது 
என்ப ற்கு மிகச் சிறந்  ஆ ாைமாகும். அல்லாஹ் 
இவ்வாறு கூறுகிறான்.  
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ذَ   َ ُتذ ٍه  َما ا ـٰ َل َن َمَعُه ِمْن ِإ ََك َلٍ َوَما  ُه ِمن َو ٍه ِبَما  ۚ  اللـذ ـٰ َل ُكُّ ِإ َهَب  َ َّلذ ا  ذا ِإ
َبْعٍض   ٰ َ ىلعَ َبْعُضُهْم  َلَعًَل  َو َن ﴿ ۚ  َخلََق  َيِصُفو ا  َعمذ ِه  للـذ ا َن   ُسبَْحا

 ﴾٩١املؤمنون
“அல்லாஹ் சந்  ி எடுத்துக் ஷகாளவில்ரல. அவனுடன் 
வணக்கத் ிற்குரிய கவறு இரறவனும் இல்ரல. 
அ வ் வ ாற ாய ின்  ஒ வ் ஷவ ாரு  இ ர வ னு ம்   ான் 
பரடத் ரவகரளத்  ன்னுடன் கசர்த்துக் ஷகாண்டு 
ஒருவர் மற்றவர் மீது கபார் புரிய ஆைம்பித்து விடுவர்” 
(23/91) எனகவ  உண் ரம இரறவன்  பரடக்க ின் ற 
வனாகவும் , ந ிரனத் ர  ஷசய்க ின்றவனாகவும் 
இருப்பது அவசியம். ஏஷனனில் அவனுரடய ஆட்சியில் 
அவனுடன் கூட்டாக இன்ஷனாருவன் இருப்பானாகில் 
அவனு ம் பரடக்க ின்றவனாகவும் , ந ிரனத் ர  
ஷசய்கின்றனாகவுகம இருப்பான். அச்சமயம் பைஸ்பைம் 
ஒவ்ஷவாரு இரறவனும்  ன் அ ிகாைத் ில் மற்ஷறாரு 
இரறவன் கூட்டாளியாக இருப்பர  விரும்ப மாட்டான். 
எனகவ இயலுமாயின் அவன்  ன் கூட்டாளிரய அடக்கி 
ஆட்சி அ ிகாைத்ர யும் கடவுள்  ன்ரமரயயும்  னக்கு 
மாத் ிைம் உரிய ாக ஆக்கிக் ஷகாள்வான். ஆனால் இது 
சாத் ியம ில்லா  கபாது உலகிலுள்ள மன்னர்கள் 
 ன ித் ன ி ஆட்சிகரள ந ிறுவ ிக் ஷகாண் டிருப்பது 
க ப ா ன் று  அ ந்   க ட வு ள் க ளு ம்   ங் க ள ின் 
அ ிகாைத்ர யும், சிருஷ்டிகரளயும் எடுத்துக் ஷகாண்டு 
 ங்களின்  ன ி ஆட்சிரய அரமத்துக் ஷகாள்வர்.. 
அப்ஷபாழுது பிரிவிரன ஏற்படும். அத்துடன் மூன்று 
காரியங்களில் ஏ ாகிலும் ஒன்று நிகழும். அரவயாவன: 
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 ஒருவன் மற்றவரன அடக்கி அவனுக்கு ஆட்சி 
அ ிகாைம் எ ரனயும் ஷகாடுக்காமல் அ ிகாைம் 
அரனத்ர யும்  னக்கு ஷசாந்  மாக ஆக்கிக் 
ஷகாள்ளல். 

 பைஸ் பைம் ஒவ்ஷவாருவரும் ஆட்சிரய பங்கு 
கபாட்டுத்  னி ஆட்சி ஆட்சி அரமத்துக் ஷகாள்வர். 
அப்ஷபாழுது பிரிவிரன உண்டாகி விடும். 

 இைண்டு ஆட்சியும் ஒருவனின் அ ிகாைத் ின் கீழ் வ
ரு ல், அப்ஷபாழுது அவன்  ான் நிரனத் ர  
எல்லாம் ஷசய்யும் உண்ரம இரறவனாக இருக்க, 
மற்றவன் அவனுக்கு அடிரமயாகி விடுவான். 

  இ து  ான்  ந ி ர் சன ம் . ஏ ஷ ன ன ில்  உ ல க 
விவகாைங்கரள ஒழுங்கரமத்து நிர்வகிக்கக் கூடிய 
ஆட்சியாளன் ஒருவனாகவும் அவரன எ ிர்க்க எவனும் 
இல்லாமலும் இருந்து அவன் அ ன் நிகரில்லா   னிப் 
ஷபரும் உரிரமயாளனாக இருந் ால் உலகில் எந்  
ஷவாரு பிரிவிரனயும், இரடஞ்சலும் ஏற்படமாட்டாது.  

 ச ிரு ஷ் டிகள்  தம்  கைவ ம வ ய  ந ிவ ைகவ ற்ை 
அவவகளுக்கு வாய்ப்பைித்தல்   

 இவ்வுலகில் வாழும் எந் ஷவாரு சிருஷ்டியும் 
 ன் கடரமரய நிரறகவற்ற முடியா வாறு அரவ 
கடும் கஷ்டங்களுக்கு உட்படுத் வும்,  டுக்கப்படவும் 
இல்ரல. மூஸா (அரல) அவர்கள ிடம் பிர்அவ்ன் 
விசாைரன ஷசய்  கபாது மூஸா (அரல) அவர் முன் 
ர வ த்  ஆ  ாைங் கள ில ிரு ந்து  இ  ர ன  புரி ந்து 
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ஷக ாள் ள ல ாம் . இ  ர ன  அ ல் ல ாஹ்  இ வ் வ ாறு 
குறிப்பிடுகிறான். 

بُُّكَما يَا ُموََسٰ ﴿ ٍء َخلَْقهُ ٤٩َقاَل َفَمن رذ ْعَطٰى ُكذ ََشْ
َ
ي أ ِ نَا اَّلذ  ﴾ َقاَل َربُّ

 ﴾طه٥٠ُثمذ َهَدٰى ﴿
“அவன் மூஸாகவ! உங்கள் இருவரின் இரறவன் 

யார்?” என்றான் அ ற்கு மூஸா “எவன் ஒவ்ஷவாரு 
ஷபாருளுக்கும் அ ற்குரிய இயற்ரகத்  ன்ரமரயக் 
ஷகாடுத்து (அரவகரளப் பயன்படுத்தும்) வழிரயயும் 
அறிவ ித் ாகனா அவன் ான்  எங்கள் இரறவன் ” 
என்றார்” (20/49,50)  

அ  ாவ து  ந ம து  இ ர ற வ க ன ா  எ ல் ல ா 
சிருற்டிகரளயும் பரடத்து அரவகளுக்கு பருத் , சிறிய, 
நடுத் ைமான உடரலயும், அவற்றுக்குத் க ரவயான 
பண்புகரளயும் ஷகாடுத்து அவற்ரறப்  ஷபாருத் மான 
வடிவ ில்  உண் டாக்க ியவன் . ப ின்ன ர் ஒவ்ஷவாரு 
சிருஷ் டிரயயும் என்ன கநாக்கத் ிற்காக அவன் 
பரடத் ாகனா அ ன் வழிரயயும் அவற்றுக்குக் காட்டித் 
 ந் ான் , அல்ல ாஹ் வ ின்  இந்  வழ ிகாட்டகல ா 
அத் ாட்சிகள் மூலமும், ‘இல்ஹாம்’ எனும் உள்ளுணர்வு 
மூலமும் வழங்கப்பட்ட ாகும். பூைணமான இந்  
வழிகாட்டல், எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் ஷபாதுவானது. 
எனகவ இது எல்லா சிருஷ்டிகளிடமும் இருக்கின்ற 
படியால் பரடப்பின் மூலம் கிரடக்க கவண்டிய பயரன 
அரவ அரடந்து ஷகாள்வும், அ ன்  ீரமகரளத் 
 டுத்துக் ஷகாள்ளவும் அரவ முயலுகின்றன. இத் ரகய 
வ ழ ிக ாட் டர ல  வ ில ங் கு களு க்கு ம்  அ ல் ல ாஹ் 
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வழங்கியிருக்கிறான். அ ன் மூலம் அரவ  மக்குப் 
பயனுள்ளர  எடுத்து  ீங்கு விரளவிப்பர த்  விர்த்து 
 ம் வாழ்க்ரகரய முன்ஷனடுத்துச் ஷசல்கின்றன. 
அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகிறான்:   

ٍء َخلََقُه  ْحَسَن ُكذ ََشْ
َ
ي أ ِ  (7\)سجدة ۚ  اَّلذ

“அவ கன  ஒவ்ஷவ ாரு  ஷபாருரளயும் அவற்ற ின் 
ககாலத்ர யும் மிக்க அழகாக அரமத் ான் ” சூைா 
ஸஜ ா 7 

 எனகவ எல்லா பரடப்புக்கரளயும் பரடத்து 
அவற்றுக்கு மிக்க நல்ல க ாற்றத்ர யும் ஷகாடுத்து 
அரவ  ம் நலன்கரள அரடந்து ஷகாள்ள ஏற்ற 
வழ ிரயயும் எவன் வழங்கின ாகனா அவன் ான் 
நிஜமான இரறவன். அவன் ான் அல்லாஹ். உலகில் 
எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் க ரவயான அரனத்ர யும் 
அவன்  ான் வழங்கினான். கமலும் அவற்றிலிருந்து 
பயன் ஷபறும் வழிரயயும் அவற்றுக்குக் காண்பித் ான். 
கமலும் ஒவ்ஷவாரு இணத் ிற்கும் ஷபாருத் மான 
ககாலத்ர யும், க ாற்றத்ர யும் அவகன அளித் ான் 
என்ப ில் என்ன சந்க கம்! இன்னும் ஆண், ஷபண் இரு 
ப ால ாரு க்கு ம்  ஷ ப ாரு த்  ம ான  வ டி வ ங் கர ள 
வழங்கியவனும் அவகன ான். கமலும் ஒவ்ஷவாரு 
உருப்பிலிருந்தும் உரிய பயரன அரடயும் ஷபாருட்டு 
அவற்றுக்கு ஷபாருத் மான வடிவத்ர யும் அவகன 
ஷகாடுத் ான் . இரவ அரனத் ிலும் அவன் ான் 
ச க ல ரு க்கு ம ான  ம ிக  க ம ல ான  இ ர ற வ ன் , 
அவரனயன்றி வணக்கத் ிற்குத்  கு ியான ஒன்றும் 
இ ல் ர ல  என் ப ற்கு ப் பல ம ான  அ த் ாட் ச ிகள் 
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இருக்கின்றன. ஆரகயால் அத் ரகய இரறவரன 
நிைாகரிப்பது மிகப் பிைமாண்டமான பரடப்புகளின் 
இருப்ரப நிைாகரிப்பர ப் கபாலாகும். அப்படியானால் 
அ து  அ கங் காைத் ின து ம் , ம க ா ஷ ப ாய்ய ின து ம் 
விரளகவ..   ஒரு கவிஞன் இவ்வாறு கூறுகின்றார்: 

ُه ا  ْلَواِحدُ َوِفْي ُكلِّ َشْيٍئ لَُه آَيُة    َتُدلُّ َعلَى أنَّ

ஷபாருள் யாவும் கூறுகிறக . அவன்  ஒருவன். என்று 

 

 க ம லு ம்  அ  ிக ா ைம்  ம ற் று ம்  ப ரி ப ால ன 
விடயத் ிலும் அல்லாஹ் ஏககன. இவ்விடயத் ிலும் 
அ வ னு க் கு  இ ர ண  எ து வ ம ில் ர ல  எ ன் று 
இவ் வ ிடய த் ில்  ஏகத்துவ த்ர   உறு  ி ஷசய்ய 
கவண் டிய ன்  கநாக்கம்  யாஷ ன ில்  அல்ல ாஹ் 
ஒ ரு வ கன  வ ண க்கத் ிற் கு த்   கு  ிய ான வ ன் , 
அவரனயன்றி கவறு எதுவும் வணக்கத் ிற்குத்  கு ி 
ஷபறாது , என்பர  உறு ி படுத்துவ ற்காகத் ான் . 
இதுகவ توحيد األلوهية ஷ ய்வகீத்  ன்ரமயில் ஏகத்துவம் 
எனப்படுகிறது. எனகவ توحيد الربوبية அ ிகாை, பரிபாலன 
விடயத் ில் ஏகத்துவத்ர  ஏற்றுக் ஷகாண்ட ஒருவன் 

األلوهيةتوحيد   ஷ ய்வகீத்  ன்ரமயில் ஏகத்துவத்ர  
ஏற்றுக் ஷகாள்ளாமல், அல்லது சரியான முரறயில் 
அ ரனக் கரடப்பிடிக்காமல் இருந் ால் அவரன 
முஸ்லிம் என்கறா, ஏகத்துவ வா ி என்கறா  கூற 
மு டிய ாது . ம ாற ாக  அ வ ன்  ஒ ரு  காப ிர் , இ ர ற 
ந ிைாகரிப்பாலன் என்று கரு ப்படுவான் . இன்ெ ா 
அல்லாஹ் இது பற்றி அடுத்து வரும் அத் ியாயத் ில் 
கபசுகவாம். 
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ஐந் ாம் பிரிவு 

ப த ய் வ ீக த்  த ன் வ ம ய ில்  ஏ க த் து வ ம்  உ று த ி 
படுத்துவதற்கு 

பரிபாலன விையத்தில் ஏகத்துவம் நிவல பபறுவது 
அவசியம் 

அ ாவது அல்லாஹ் வ ின்  ரகவசகம சர்வ 
உலகின் அ ிகாைமும் உண்ஷடன நம்பும் ஒருவன் 
பரடக்க ிறவனு ம் , உண வள ிப்பவனு ம் , உலர க 
நிர்வகிப்பவனும் அந்  அல்லாஹ்ரவயன்றி கவறு 
எதுவும் இல்ரல என்பர  ஏற்றுக் ஷகாள்வான் . 
அத்துடன் சகல இபா ாக்களும் - வழ ிபாடுகளும் 
அவனுக்ககயல்லாது கவறு எவருக்கும் ஷபாருந் ாது 
என்பர யும் அவன் உறு ி படுத்துவான்.  இதுகவ 
هية  أللو ا حيد  ஷ تو  ய் வ ீ க த்   ன் ர ம ய ில் 
ஏகத்துவமாகும். கமலும் அைபு ஷமாழியில் إله எனும் 
ஷசால்லின் ஷபாருள் வணக்கத் ிற்குறிய என்ப ாகும். 
இ ன்படி األلوهية என்பது “இபா ா” வணக்கம் எனும் 
ஷபாருரளத்  ரும். ஆரகயால் அல்லாஹ்ரவயன்றி 
கவறு எவரும் அரழக்கப்படலாகாது, அவனிடமன்றி 
கவறு எவரிடமும் அபயம் க டலாகாது, அவனிடமன்றி 
கவறு எவர் மீதும் “ வக்கல்” நம்பிக்ரக ரவத் லாகாது. 
கமலும் அறுத்துப் பலியிடு ல், கநர்ச்ரச ரவத் ல் 
கபான்ற ஏரனய சகல வழிபாடுகளும் அவனுக்கக 
அல்லாது கவறு எவருக்காவும் நிரறகவறப்படலாகாது. 
எ ன க வ لربوبية  ا حيد  அ تو  ிக ா ை  வ ிட ய த்  ில் 
ஏகத்துவத்ர  உறு ிப்படுத்துவ ானது يد األلوهيةتوح  
ஷ ய்வகீத்  ன்ரமயில் ஏகத்துவம் அவசியம் என்பர  
உண ர்த்   க்க ாகும் . என கவ ான்  அல்ல ாஹ் 
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ஷ ய் வ ீக த்   ன் ர ம ய ில்  ஏ க த்து வ த்ர   ஏற் க 
மறுப்கபாரின் நிரல பிரழ என்பர , அவர்கள் அ ிகாை 
விடயத் ில் ஏகத்துவத்ர  ஏற்றுக் ஷகாண்டிருப்பர  
எடுத்துக் காட்டி ந ிரூபிக்கின்றான் .. உ ாைண மாக 
அல்லாஹ்வின் இந்  வாக்ரகக் கவணியுங்கள்: 

يَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلذُكْم يَا ِ ي َخلََقُكْم َواَّلذ ِ َها انلذاُس اْعبُُدوا َربذُكُم اَّلذ يُّ
َ
أ

نَزَل ِمَن ٢١َتتذُقوَن ﴿
َ
َماَء ِبنَاءا َوأ ا َوالسذ ْرَض ِفَراشا

َ
أْل ي َجَعَل َلُكُم ا ِ ﴾ اَّلذ

َماِء َما ْخَرَج بِِه ِمَن اثلذَمَراِت ِرْزقاا لذُكْم السذ
َ
ا  ۚ  ءا َفأ نَدادا

َ
ِه أ َفًَل ََتَْعلُوا لِلـذ

نتُْم َتْعلَُموَن ﴿
َ
    ﴾ابلقرة٢٢َوأ

“மனி ர்ககள! நீங்கள் உங்கரளயும் உங்களுக்கு 
முன்னிருந் வர்கரளயும் பரடத்  இரறவரனகய 
வணங்குங்கள். நீங்கள் இரற அச்சமுரடயவர்களாக 
ஆகலாம்.” 

அவகன பூமிரய நீங்கள் வசிக்கும் இடமாகவும், 
வ ான த் ர   ஒ ரு  மு க ட ா க வு ம்  அ ர ம த் து , 
கமகத் ிலிருந்து மரழரயப் ஷபாழிவித்து அ ரனக் 
ஷகாண் டு புச ிக்கக்கூடிய கன ி வ ர்க்கங்கரளயும் 
உங்களுக்கு ஷவளியாக்குகின்றான். ஆககவ நீங்கள் 
ஷ ள ிவ ாக அற ிந்து  ஷகாண் கட அல்ல ாஹ் வுக்கு 
எ ரனயும் இரணயாக்கா ீர்கள்” (2 - 21,22)  

இ வ் வ சன த் ில்  ஷ  ய் வ ீக த்   ன் ர ம ய ில் 
ஏகத்துவ த்ர   ந ிர ல  ந ிறு த்தும்  படி , அ  ாவ து 
அல்லாஹ் ஒருவரனகய வணங்கும் படி அல்லாஹ் 
உத் ைவிடுகின்றான். கமலும் முற்கால, பிற்கால எல்லா 
ம ன ி ர் க ர ள யு ம் , வ ா ன ம்  பூ ம ிர ய யு ம் 
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அரவயிைண்டுக்கும் இரடகய இருப்பரவகரளயும் 
பரடத் வன் , காற்ரற வசப்படுத் ித்  ந் வன் , 
மரழரயப் ஷபாழிவித் வன், பயிர்கரள முரளக்கச் 
ஷசய் வன், மனி ர்களின் ஆகாைமாகிய கனிகரள 
ஷவள ிப்படுத் ியவன் , அல்லாஹ்  ஒருவனாககவ 
இ ரு க் க ின் ற  ப டி ய ாலு ம் , இ  ர ன  எ ல் ல ாம் 
அவனல்லமால் கவறு எவைாலும் ஷசய்ய இயலாது 
என்ற படியாலும் அவனுக்கு எவரையும் இரணயாக்கக் 
கூடாது, அது ஷபாருத் மற்ற ஷசயல் என்று அல்லாஹ் 
வ ா ிடு க ிற ான் . என கவ أللوهية  ஷ ய்வ  توحيد ا ீகத் 
 ன் ர ம ய ில்  ஏ க த்து வ த்ர   உ று  ிப் படு த்  ிக் 
ஷகாள்வ ற்கு ஏற்ற இயற்ரகயான அத் ாட்சியாகவும், 
வழியாகவும் توحيد الربوبية  அ ிகாை விடயத் ிலான 
ஏகத்துவம் விளங்குகிறது.  . ஏஷனனில் மனி னுக்கு 
 ன்ரனப் பரடத் வனுடனும்,  னக்கு நன்ரம  ீரம 
ஏற்படுத் க்கூடிய காைணத்துடனுகம மு லில் ஷ ாடர்பு 
ஏ ற் படு க ிற து . அ  ன்  ப ின் ன க ை அ வ ன்  ப க் கம் 
ஷநருக்கத்ர  ஏற்படுத்தும் படியான , அவரனத் 
 ிருப் ிப்படுத்தும் படியான  னக்கும் அவனுக்கும் 
இரடயிலான ஷ ாடர்ரப பலப்படுத் க் ஷகாள்ளும் 
ப டி ய ான  வ ழ ிக ள ின்  ப ால்  அ வ ன்  க வ ண ம் 
ஷசலு த்து வ ான் . என கவ حيد الربوبية  அ  تو  ிக ாை 
வ ிடயத் ில் ஏகத்துவம்,  توحيد األلوهية  ஷ ய்வகீத் 
 ன்ரமயில் ஏகத்துவத்ர  உறு ிப்படுத்துவ ற்கு ஏற்ற 
வாசலாக இருக்கின்ற படியால்  ான் அல்லாஹ் 
இ  ர ன  மு ன் ன ிறு த்  ி மு ஷ் ரி கீ ன் களு ட ன் 
வ ா ிடு க ிற ான் . கமலு ம்  இ க  அ டி ப்பர டய ில் 
அவர்களுடன் வா ிடும்படி  ன் தூ ருக்கும் அல்லாஹ் 
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கட்டர ள ய ிடு க ின் ற ான் . அ ல் ல ாஹ்  இ வ் வ ாறு 
கூறுகிறான்: 

ْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنتُْم َتْعلَُموَن ﴿
َ
َِِّمِن اأْل ِه ٨٤ُقل ل ُقْل  ۚ  ﴾ َسيَُقولُوَن لِلـذ
رُ  َفًَل تََذكذ

َ
بِْع َوَربُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم ٨٥وَن ﴿أ َماَواِت السذ ﴾ ُقْل َمن رذبُّ السذ

ِه ٨٦﴿ َفًَل َتتذُقوَن ﴿ ۚ  ﴾ َسيَُقولُوَن لِلـذ
َ
ِّ ٨٧ُقْل أ

﴾ ُقْل َمن ِبيَِدِه َملَُكوُت ُكِ
ُْي َواَل ُُيَاُر َعلَيِْه ِإن ُكنتُْم َتْعلَُموَن ﴿ ٍء َوُهَو ُُيِ ِه  ﴾ َسيَُقولُونَ ٨٨ََشْ  ۚ  لِلـذ

ٰ تُْسَحُروَن ﴿ َّنذ
َ
 ﴾املؤمنون٨٩قُْل فَأ

“நீங்கள் அவர்களிடம் பூமியும் அ ிலுள்ளரவ 
களு ம் யாரு க்குரியன ? நீங்கள்  அற ிந் ிரு ந் ால் 
கூறுங்கள் ” என்று ஷசால்லுங்கள் . அ ற்கவர்கள் , 
அல்லாஹ்வுக்குரியனகவ” என்று கூறுவார்கள். “நீங்கள் 
நல்லு ண ர்ச்ச ி ஷபறம ாட்டீர்கள ா? என்று  நீங் கள் 
ககளுங்கள். அன்றி “ஏழு வானங்களுக்கும், மகத் ான 
அர்ெுக்கும் ஷசாந் க்காைன் யார்?” என்று ககளுங்கள். 
அ ற்கவர்கள் “அல்லாஹ் வுக்குரியனகவ ” என்று 
கூறுவார்கள். “அவ்வாறாயின் நீங்கள் அவனுக்குப் 
பயப்பட கவண்டாமா?” என்று ககளுங்கள். அன்றி 
“எல்லா ஷபாருள்கள ின்  அ ிகாைம்  யார் ரகய ில் 
இ ரு க் க ின் ற து ? அ வ கன  ப ாது க ாக் க ின் ற ான் . 
அவனிடமிருந்து யாரும்  ப்பித்துக் ஷகாள்ள முடியாது. 
நீங்கள் அறிந் ிருந் ால், அப்கபற்பட்ட அவன் யார் 
என்று ககளுங்கள்.” அ ற்கவர்கள் “அல்லாஹ்வுக்குரியது 
 ான்” என்று கூறுவார்கள். அவ்வாறாயின் நீங்கள் 
எவ்வாறு உங்கள் அறிரவ இழந்து விட்டீர்கள்?” என்று 
ஷசால்லுங்ள்” (23 - 84 மு ல் 89 வரை)  
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ُكْم  َربُّ ُه  ِلُكُم اللـذ ُهَو  ۚ  َذٰ الذ  َه ِإ ـٰ َل وُه  ۚ  اَل ِإ ْعبُُد ٍء َفا ََشْ  ِّ
ُكِ  ۚ  َخاِلُق 

 ﴾١٠٢األنعام﴿

“இத் ரகய அல்லாஹ் ான் உங்கரளப் பரடத்து 
வளர்த்து பரிபக்குவப்படுத்தும் இரறவன். வணக்கத் ிற் 
குரியவன் அவரனத்  விை கவறு ஒருவருமில்ரல. 
அ வ கன  அ ர ன த் ின்  பர ட ப்ப ாள ன் , ஆ ககவ 
அவரனகய நீங்கள் வணங்குங்கள்” (6/102) 

எனகவ அ ிகாை விடயத் ில் ஏகனாக இருக்கின்ற 
அல்லாஹ் ான்  வணக்க ிற்குரிய ஒருவனாகவும் 
இ ரு க்க மு டியும்  என் று  அ ல் ல ாஹ்  உறு  ிபட 
கூறுகின்றான் . .கமலும் சிருஷ்டிகரள அல்லாஹ் 
பரடத்  ன் கநாக்கமும்  توحيد األلوهية  ஷ ய்வகீத் 
 ன்ரமய ில்  அ ாவது  வண க்க வழ ிபாடுகள ில் 
ஏகத்துவத்ர  நிரல ஷபறச் ஷசய்வ ற்காகத் ான் . 
அல்லாஹ்வின் வாக்கு இவ்வாறு கூறுகிறது: 

نَس إِالذ َِلَْعبُُدوِن ﴿ نذ َواْْلِ  ﴾اَّلاريات٥٦َوَما َخلَْقُت اْْلِ
“ஜ ின் ர ன யு ம் , ம ன ி ர ன யு ம்  எ ன் ர ன 

வணங்குவ ற்ககயன்றி நான் பரடக்கவில்ரல” (51/56) 

இ வ் வ சன த் ில்  வ ந்து ள் ள ن    و எனு َيْعبُُد ம் 
ஷசால்லின் கருத் ாவது வழிபாடுகளில் என்ரன - 
அ  ாவது  அல்ல ாஹ் ர வ ஏகன ாக்க கவண் டும் 
என் ப ாகு ம் . என கவ  ஷ ய்வ ீக த்   ன் ர மய ில் 
ஏகத்துவத்ர  உறு ி படுத் ி அ ரன நிரல நிறுத் ாது, 
ஷவறும் அ ிகாை விடயத் ில் மாத் ிைம் ஏகத்துவத்ர  
உறு ி படுத்துவ ன் மூலம் ஒரு அடியான் ஏகத்துவ 
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வா ியாக ஆகிவிடமாட்டான். அவ்வாறில்ரலஷயனில் 
அ  ிக ாை ஏகத்துவ த்ர   ஏற்று க் ஷகாண் டிரு ந்  
மு ஷ் ரிகீன் களு ம் ஏகத்துவ  வ ா ிகள ாக ஏற்று க் 
ஷகாள்ளப்பட்டிருப்பர். ஆனால் அப்படியில்ரல. அவர்கள் 
இஸ்லாம் மார்க்கத் ில் உள்வாங்கப் படவில்ரல. 
கமலும் அவர்கள் அல்லாஹ்  ான் பரடக்கின்றவன், 
உணவளிப்பவன், உயிர் ஷகாடுப்பவன், மைண ிக்கச் 
ஷசய்கின்றவன் என ஏற்றுக் ஷகாண்டிருந்  கபா ிலும் 
நப ியவ ர்கள்  அ ந்  மு ஷ் ரிக்கு களு டன்  யு த் ம் 
ஷசய்  ார்கள் , ஏஷன ன ில்  அ வ ர்கள் أللوهية  حيد ا   تو
ஷ ய்வகீத்  ன்ரமயில் ஏகத்துவத்ர  நிைாகரித் ார்கள் 
என்ப ற்காகத் ான். அந்  முஷ்ரிக்குகளின் நிரலரய 
அல்லாஹ்வின் வாக்கு ஷ ளிவு படுத்துகிறது. 

ُه  ْن َخلََقُهْم ََلَُقولُنذ اللـذ تْلَُهم مذ
َ
ٰ يُْؤفَُكوَن  ۚ  َولَِِئ َسأ َّنذ

َ
 ﴾٨٧الزخرف﴿فَأ

“இவர்கரளப் பரடத் வன் யார் என்று நீங்கள் 
அவர்களிடம்  ககட்பீைாயின் அல்லாஹ் ான் என்று 
நிச்சயமாகக் கூறுவார்கள். அவ்வாறாயின் இவர்கள் 
எங்கு விைண்கடாடுகிறார்கள்?”(43/87)  

ُقوُلنذ   ََلَ َض  ْر
َ
أْل ِت َوا َماَوا َخلََق السذ ْن  ُهم مذ تْلَ

َ
َخلََقُهنذ اْلَعِزيُز َوَلِِئ َسأ

  ﴾الزخرف٩الَْعِليُم ﴿

“வானங்கரளயும் பூமிரயயும் பரடத் வன் யார் 
என்று நீங்கள் அவர்கள ிடம் ககட்கும் பட்சத் ில் , 
ம ிர கத்  வ ன் , ம ிக் க  ஞ ான மு ர டய வ ன்  ான் 
அரவகரளப் பரடத் ான் என்று நிச்சயமாக அவர்கள் 
கூறுவார்கள்.(43/9) 
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َن ا  ِمِّ ْبَصاَر ُقْل َمن َيْرُزُقُكم 
َ
أْل ْمَع َوا ن َيْمِلُك السذ مذ

َ
ِض أ ْر

َ
أْل َماِء َوا لسذ

ْمَر 
َ
ِّ َوَمن يَُدِبُِّر اأْل يَحِ

ِرُج الَْمِيَِّت ِمَن الْ ِرُج الْيَحذ ِمَن الَْمِيِِّت َوَُيْ  ۚ  َوَمن َُيْ
ُه   (31\)يونس ۚ  فََسيَُقولُوَن اللـذ

“நீங்கள் “வானத் ிலிருந்தும் பூமியில் இருந்தும் 
உங்களு க்கு உண வள ிப்பவன்  யார்? ஷசவ ிக்கும் , 
பார்ரவக்கும் உரிரமயாளன் யார்? இறந் வற்றிலிருந்து 
உயிருள்ளவற்ரறயும், உயிைள்ளவற்றிலிருந்து இறந்  
வற்ரறயும்  ஷவள ிப்படுத்து பவன்  ய ார்? எல்ல ா 
காரியங்கரளயும்  ிட்டமிட்டு நிகழ்த்துபவன் யார்?” 
என்று ககளுங்கள்! அ ற்கவர்கள் “அல்லாஹ் ான்” 
என்று கூறுவார்கள்”(10/31)  

இத் ரகய வசனங்கள் அலகுர்ஆனில் நிரறய 
இருக்கின்றன . எனகவ அல்லாஹ் வின் இருப்ரப 
அல்லது எல்லாம் பரடத்  அல்லாஹ் ான் உலகத்ர  
நிர்வகிக்கிறான் என்பர  ஏற்றுக் ஷகாள்வது  ான் 
ஏகத்துவம் என்று  யாகைனும் வா ிட்டு அ னுடன் 
ஏகத்துவத்ர ச் சுறுக்கிக் ஷகாள்வானாகில் அவன் 
நபிமார்கள் எந்  ஏகத்துவத் ின் பால் அரழப்பு விடுத்து 
வந் ார்ககளா அந்  ஏகத்துவத் ின் ய ார்த் த்ர ப் 
புரிந்து ஷகாள்ளா வனாவான். கமலும் அ ன் வழியின் 
ஊடாக இலக்ரக ஷசன்றரடயாமல் வழியில் நின்று 
ஷகாண்டவன் ஒருவரனப் கபானறவகன. 

கமலும் பதய்வகீத் தன்வமயின் சிைப்பம்சம் 
யாபதன ில் : சகல அம்சத் ிலும் பரிபூைணத்துவம் 
இருத் ல் கவண்டும். எவ்வரகயிலும் குரற எதுவும் 
இருக்கக்கூடாது என்ப ாகும். அப்படிப்பட்ட நிரலயில் 
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இருப்பவகன எல்லா வழிபாட்டுக்கும், வணக்கத்துக்கும் 
 கு ியானவன். எனகவ அவன் ஒருவரனகய வழிபடல் 
கவ ண் டு ம் , அ வ ர ன யன் ற ி கவ று  எவ ர ையு ம் 
வழ ிப்படக்கடாது . கமலும் பகுத் ற ிவ ின் படியும் , 
மார்க்கத் ின் படியும், இயற்ரக நிய ியின் படியம் 
கவண ிக்கும ிடத்து கண் ண ியப்படுத் வும் , அஞ்சி 
நடக்கவும், பிைாத் ிக்கவும், நன்ரமரய எ ிர்பார்க்கவும், 
பாவ மண்ணிப்புக் ககாைவும், நம்பிக்ரக ஷகாள்ளவும், 
அ பய ம்  க  ட வு ம் , ம ிகு ந்   அ ன் புட ன்  பண ிவு 
ஷகாள்ளவும்,  கு ியானவன் அல்லாஹ் ஒருவகனயன்றி 
கவறு எதுவும் இ ற்கு  கு ி ஷபறாது  என்பது ஷ ளிவு.  

 

(பதாைரும்) 
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