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பிஸ்மில்லாஹ்pர் ; ரஹ்மானிர் ; ரஹமீ் 

அகீதா ததாடர் ;பான மார்க் ;கத் தீர் ;ப்புகள் 

ஓரிறைக் தகாள்றகயும் நம்பிக்றகயும் 

ககள்வி 1 

மதிப்புக்குரிய அைிஞர் ; அவர் ;ககள மனித பறடப்பின் 
கநாக்கம் என்ன? 

ப த ில் : அ ள வ ற் ை  அ ரு ள ா ள னு ம்  ந ிக ர ற் ை 
அன்புறடகயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப் தபயரால் 
ஆரம்பிக்கிகைன். 

புகழறனத்தும் அகில உலகங்கள ின் இரட்சகனான 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. எங்கள் நபி முஹம்மத் (ஸல்) ; 
அவர் ;களின் மீதும் அவர் ;களின் குடும்பத்தார் ; மற்றும் 
அவர் ;களின் ; கதாழர்கள் அறனவர் ; மீதும் ஸலாத்தும், 
ஸலாமும ; ; உண்டாவதாக.  

கமற்படி ககள்விக்கு விறடயளிக்க முன் அல்லாஹ்வின் 

பறடப்பு குை ித்தும் அவன ின்  மார் ;க்க ந ியத ிறயக் 
குைித்ததுமான  ஒரு தபாது விதி குைித்து ததளிவு படுத்த 
விரும்புகின்கைன். அப் தபாதுவிதியானது பின்வரும் 

அல்லாஹ்வின் கூற்றுக்களான احلكيم العليم وهو 02: اتلحريم  

“அவன் மிக அைிந்கதானும் ஞான மிக்ககானுமாவான்" .  
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نا  اّلل   إن   لِيما َكا ِكيما   عا 01 : األحزاب حا  நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

(பிரபஞ்ச நிகழ்வுகள் குைித்து) மிக அைிந்தவனாகவும், 
ஞ ான ம ிக் க வ னு ம ா க வு ம்  உ ள் ள ான் ”எ ன் ை 
வ சன ங் கள ில ிரு ந்து ம்   ம ற் று ம்  இ க் கரு த்ற த 
ப ிரத ிபல ிக்கும்  இது  கபான்ை கு ர் ;ஆ ன ின்  ஏறனய 
வசனங்களிலிருந்தும் தபைப்பட்டதாகும். 

இவ்வசனங்கள் யாவும் அல்லாஹ் பறடத்த வற்ைினதும்,  
அடியார் ;களுக்கான மார் ;க்க வழிமுறை குைித்தும் மிறக 
ஞ ா ன ம்  அ வ னு க் க க   உ ரி ய து  எ ன் ப ற த 
உறுதிப்படுத்துகிைன. அத்துடன் அதன் கநாக்கத்றதயும், 
காரணத்றதயும் அவன் மிக அைிந்தவன் என்பறதயும் 
காட்டுகிைது . இறவ அவனின் பிரபஞ்ச ரிதிய ிலான 
மற்றும் அடியார் ; களுக்கான மார் ;க்க நியதிகள ிலும் 
இ ரு க் க  மு டி யு ம் . அ வ ன்  இ ந் த  உ ல க த் த ில் ; 

பறடத்தவற்ை ில் ஒரு கநாக்கம் அல்லது காரண ம் 
இல்லாமல் இல்றல. அல்லாஹ் எதறன ஆக்கினாலும் 
அ ழ ித் த ாலு ம்  அ தன்  க ா ரண த்ற த  ம ன ிதன ால்  
ம ிக ச் ச ரி pய ாக  அ ை ிய  மு டி ய ாது . அ க த  க ப ால் 
அடியார் ;களுக்கான அவனது மார் ;க்க ரிதியான சட்ட 
ஒழுங்குகளில் கட்டாயப்படுத்தியது, தறடதசய்யப்பட்டது, 
அனுமதித்தது கபான்ைவற்ைிலும் முழுறமயான ஞானம் 
அவனுக்கக உரியது. 

என்ைாலும் இறவகள் உள்ளடக்கியுள்ள இந்கநாக்கங்கள் 
அவனின் பிரபஞ்ச மற்றும் மார் ;க் ;க வழிமுறைசார் ;ந்த 
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நியதிகறள  உள்ளடக்கியுள்ளது  அறவகள்  சிலகபாது 
எ ம து  அ ை ிவ ிற் கு ற் ப ட் ட  த ா க வு ம் ; 

அை ிவுற்குற்படாததாகவும்  இருக்கலாம் . ; அல்லது 
சிலருக்கு ததரியவும் மற்றும் பலருக்கு ததா pயாமல் 
இருக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது. இறவகள் அல்லாஹ் 
அடிய ார் ;களு க்கு  வழங்க ிய ிரு க்கும்  அ ை ிற வயும் 
விளக்கத்றதயும் தபாருத்தது ஆகும். 

இவ்விடயத்றத  நாம் புரிந்து தகாண்டால் உண்றமயில் 
அல்லாஹ் மனித ஜின் இனங்கறள அவறன வணங்கி 
வழிபடும் உயர் ; இலட்சியத்திற் காகவும், உண்ணத 
கநாக்கத்திற்காகவும் இவ்வுலகத்தில் பறடத்துள்ளான் 
என்பறத நாம் புரிந்து தகாள்ள முடியும். 

இக்கருத்றத பின்வரும் அல் குர் ;ஆனிய வசனங்கள் 
ததௌpவுபடுத்துகின்ைன. 

ا لاْقت   واما ن   خا األِنْسا  اْْلِ ونِ  إِل   وا  56: اذلاريات )  ِِلاْعب د 

என்றன வணங்குவதற்காககவயன்ைி ஜின்கறளயும், 
மனிதர் ;கறளயும் நான் பறடக்கவில்றல. 

ِسبْت مْ  فاحا
ا
ا أ ن ما

ا
مْ  أ لاْقنااك  باث ا خا مْ  عا ن ك 

ا
أ ْناا وا ع ونا  لا  إِِلا  115 :منون المؤ) ت رْجا

நாம் உங்கறள வணீு க்காகப் பறடத்கதாம் எனவும் 
நிச்சயமாக நீங்கள் எம்மிடம் மீட்டப்படமாட்டீர் ;கள் 
எனவும் எண்ணிக்தகாண்டிருந்தீர் ;களா? 
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ب   ْسا َيا
ا
ان   أ نسا ن اْْلِ

ا
ْْتاك أ ى ي  د   36: القيامة)  س 

மன ிதன்   (வ ிசாரறண ய ின்ை ி) தவறுமகன  வ ிட்டு 
வ ிடப்படுவான் என அவன் எண்ண ிக் தகாண்டிருக் 
கின்ைானா? (அல் கியாமா-36) 

இக்கருத்றத பிரதிபலிக்கும் இதுகபான்ை அதிகமான 
வசனங்கள் அல் குர் ;ஆனில் இடம் தபற்ைிருப்பறத 
அவதான ிக்கலாம் . அறவகள் யாவும் மன ித ஜ ின் 
இனத்றத பறடத்ததின் ; உயரி pய கநாக்கம் அவறன 
வணங்கி வழிபடுவதாகும் என்பகத. 

 

அல்ல ாஹ் வுக்கு  மு ற்ை ிலு ம்  கட்டு ப்பட்டு  அவன் 
எமக்களித்த ஷரி Pஆ சட்டதிட்டங்களுக்ககட்ப அவனின் 
கட்டறளகறள ஏற்று நடப்பதன் மூலமும் அவன் 
தடுத்தவற்ை ில ிரு ந்து  மு ற்ைாக வ ில க ி நடப்பதன் 
மூ ல மு ம்  அ வ ற ன  ம கத்து வ ப்  படு த்த ி  அ ன் பு 
தகாள்வதறனகய இபாதத் என்பது குைிக்கும். 

அல்லாஹ் இக்கருத்றத தனது திருமறையில் கநரிய 
வழி நின்று கலப்பற்ைவர் ;களாக அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு 
அல்லாஹ்றவ வணங்குமாறு தவிர ஏவப்படவில்றல 

எனப் பிரஸ்தாபிக்கின்ைான்.    

ஆககவ இதுதான் மனித, ஜின் இனத்தினறர பறடத்ததின் ; 

கநாக்கமாகும். இந்கநாக்கத்றத விட்டு விலகி எவகைனும் 
ஒரு மனிதன் தனது இரட்சகனுக்கு கட்டுபடாது, அவன் 
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விதி pத்த கடறமகறள புைக்கனித்து  மனமுரண்டாக 
நடந்து தகாள்வானாயின் அவன் அல்லாஹ் பறடத்த 
க ந ாக் க த்ற த  த ப ாரு ட் ட ாக  த க ாள் ள ாதவ ன ாக 
மாைிவிடுகிைான். 

இவ்வாைான அவனது தசயற்பாடானது இறை பறடப்பின் 
கநாக்கத்றத ஒரு  தபாருட்டாககவ  கருதாததற்கு 
சான்ைாக அறமந்து விடும் ஆபத்தான நிறலயாகும் ;. 
இ த ற ன  அ வ ன்  த வ ள ிப் ப ற ட ய ா க 
கு ை ிப் ப ிட வ ில் ற ல ய ாய ினு ம்   கம ற்கு ை ிப் ப ிட் ட 
தபாறு ப்பற்ை  தன் ற மற ய கய  க ாட்டும் . இ து கவ 
அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படாது மனமுரண்டாக நடத்தல் 
என்பதற்கான கருத்தாகும். 

ககள்வி :  இபாதத் என்பதற்கு நாம் குைிப்பிட்டு தசால்லக் 
கூடிய கருத்து உள்ளதா? அல்லது அதற்கு தபாதுக் 
கருத்து (மப்ஹூம் ஆம்) اعم مفهوم   அல்லது (மப்ஹூம் 

காஸ்) خاص مفهوم         வறரயருக்கப்பட்ட  குைிப்பான 

கருத்ததான்று உள்ளதா? 

பதில் :ஆம், நான் கமகல குைிப்பிட்டது கபான்று இபாதத் 
என்பது அல்லாஹ்வில் அன்பு தகாண்டு அவனுக்கு 
கட்டுப்படுவதறனக் குைிக்கும். இதுகவ இபாதத்திற்கான  
“மப்ஹூம் ஆம்” عام مفهوم  தபாதுவான கருத்தாகும். 

ص مفهوم    خا  குைிப்பான புரிதல் என்பதின்   விரிவான 

கருத்றத இமாம் இப்னு  றதமியா (ரஹ் ) அவர் ;கள் 
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பின்வருமாறு குைிப்பிடுகிைார் ; “இபாதத் -வணக்கம் என்பது 
அ ல் ல ாஹ் வு க் கு ப்  ப ிரி ய ம ான  த ிரு ப் த ிய ான , 
தவ ள ிப் பற ட ய ான , மற ைமு கம ான  அ ற ன த்து 
வார் ;த்றதகளும், தசயல்களுமாகும்.  

அல்லாஹ்றவப் பயப்படுதல், அஞ்சுதல், அவன் மீது 
நம்பிக்றக றவத்தல், ததாழுதல், ஸகாத் தகாடுத்தல், 
கநான்பு கநாற்ைல் மற்றும் இறவயல்லாத  இஸ்லாமிய 
ஷ ரி ஆ  க ாட் டி த் த ரு ம்  அ ம் சங் கள்  இ த ற் க ான 
உதாரணங்களாகும்.” 

அல்லது   இபாபதத்த ிற்கான   “மப்ஹ ூம் ஆ ம்” 

மப்ஹூம் காஸ்” என்ை இரு கருத்தியல்களின் மூலம் 
நீங்கள் நாடுவது சில அைிஞர்கள் இபாதத்றத “இபாதா 
க வ் ன ிய் ய ா ”  இ ப ா த ா  ஷ ர இ ய் ய ா  எ ன் று 
வறகப்படுத்தியறமறய  கருதுவரீ் ;களாயின்  

அ த ாவ து   அ த ன்  க ரு த் த ாவ து   ம ன ித ற ன ப் 
தபாருத்தவறர ஒன்ைில் “இபாதா கவ்னிய்யா” பிரபஞ்ச 
நியதிகளுக்கு அறமவாக அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு 
வ ாழு த ல்  அ ல் ல து  அ வ ன ால்  வ கு த் த ள ித் த 
ஷரிPஆவினூடாக கட்டுப்பட்டு வாழுதல் என்பதாகும் .  

“இ பாத ா  கவ் ன ிய் ய ா” ப ிரபஞ் ச  ந ிய த ிகளு க்கு 
கட்டுப்பட்டு வாழுதல் என்பது தபாதுவாக இறைவிசுவாசி 
– மு ஃம ின் , க ாப ிர் , நல்லவன் , தகட்டவன்  என் ை 
வித்தியாசமின்ைி இதற்கு உட்பட்டவர் ;களாக உள்ளனர் ;. 
இக்கருத்றத பின்வரும் இறைவசனம் சுட்டுகிைது . 
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“வ ான ங் கள் , பூ ம ிய ில்  உ ள் ள ற வ  அ ற ன த்து ம் 
அர்ரஹ்மானின் அடிறமயாககவ வருவர். ;” 

எனகவ பிரபஞ்சத்தில் உள்ளறவ அறனத்தும் பிரபஞ்ச 
விதிகளுக்கு உட்பட்டு அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்கட 
உள்ளன என்பது உண்றமயாகும். அறவ எந்ததவாரு 
நிறலயிலும் பிரபஞ்சவிதிகறள மீைி அல்லாஹ்வுக்கு 
எதிராக, அல்லது முரணாக  எவ்வறகயிலும் தசயற்பட 
முடியாது. 

அல் இபாதா அல்- காஸ்ஸா  ( الخاصة العبادة ) றவப் தபாறுத்த 
மட்டில் ஷரிஆ அடிப்பறடயில் தசயற் படுவதாகும். இது 
அ ல் ல ா ஹ் ற வ  ஏ ற் று  வ ிசு வ ா ச ித் த 
முஃமின்களுக்கானதாகும். இவ் வறகறய தபாருத்தவறர  
நப ிம ார் ;கற ள ப் கபான் று  ம ிக  உ ரி pய  ந ிற ல ய ில் 
அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு வணக்கம் தசலுத்திகயார் ; 
எனவும் அறத வ ிட குறைந்த தரத்த ில்  வண க்கம் 
தசலுத்திகயார் ; எனவும் வித்தியாசப்படுத்தி குைிப்பிட 
முடியும். இறைதூதார்கள் அல்லாஹ்வுக்கு முழுறமயாக  
கட்டுப்பட்டு வணக்கம் தசலுத்திகயார் ; என்ை வறகயில் 
அவர் ;கள் உபூதிய்யத்  எனும் உயர் ;நிறல பண்றப 
தபற்ைிருந்தார் ;கள் என்பறத பின்வரும்  அல் - குர் ;ஆன் 
வசனங்கள் காட்டுகின்ைன. 

“தனது அடியானுக்கு புர் ;காறன இைக்கிறவத்தவன் 
மிகத்தூயவனாக உள்ளான்” புர் ;கான் 1 
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நமது அடியார் ; (முஹம்மத் (ஸல்) மீது இைக்கியவற்ைில் 
நீங்கள் சந்கதகத்திலிருந்தால் பகரா 23 

எமது அடியார் ;களாகிய இப்ராஹீம், இஸ்ஹாக், யஃகூப் 
ஆகிகயாறர நிறனவு கூர் ;வரீாக “ ஸாத் 45 

ககள்வி: 3 

இபாதா ஷ ரஇய்யாறவ  புைக்கண ித்து  – ஷ ாரிஆ 
ரீதியாலான வணக்க வழ ிபாடுகள ில்  ஈடுபடாமல்  
இ பாத ா கவ் ன ிய் ய ா ( دة كونية عبا  ) “ப ிரபஞ் சா Pத ிய ான 
விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழுகின்ைவா ;களுக்கு இறை கூலி 
கிறடக்குமா? 

பதில்: அவர் ;களுக்கு இறைகூலி கிறடக்காது. ஏதனனில் 
அவர் ;கள் அல்லாஹ்வுக்கு தனது சுயவிருப்பத்தின் கபரில் 
க ட் டு ப் ப ட வ ில் ற ல , அ வ ர் ;க ள்  வ ிரு ம் ப ிக ய ா 
விரும்பாமகலா  இயல்பாக அல்லாஹ்வின் பிரபஞ்ச 
விதிகளுக்கு அவர் ;கள் கட்டுப்பட்டவர் ;களாக உள்ளனார். 
அதாவது மனிதறனப் தபாருத்தவறர இவ்வுலகில் கநாய் 
வாய்ப்படுவதும், வறுறம பீடிப்பதும், கநசத்திற்குரிய 
வர் ;கறள இழப்பதும் அவன் விரும்பாத விடயங்களாகும். 
என கவ  அ வ ன்  ப ிரபஞ் ச ரீ த ிய ான  வ ித ிகளு க்கு 
கட்டு ப்பட் கட  தீ ர கவ ண் டும் . அ தற்கு  எவ் வ ித ப் 
தபருமானமும் கிறடயாது 

அடியார் ;கள் ;; மீதுள்ள முதல் கடறம 

ககள்வி : 4  
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அடியார் ;கள் மீதான  முதல் கடறம என்ன? 

பதில் : அடியார் ;கள் மீதான முதல் கடறமறயயும், 
அ டி ய ார் ;கள்  அ ற ழ க்க ப்  பட  கவ ண் டிய  மு தல் 
விடயத்றதயும் முஆத் (ரழ ி) அவர் ;கறள யமனுக்கு 
அனுப்பும் ;கபாது நபியவர் ;கள் அவர் ;களுக்கு குைிப்பிட்ட 
தசய்தி ததளிவு படுத்துகிைது. நபியவர் ;கள்  அவறர 
கநாக்கி பின்வருமாறு குைிப்பிட்டார் ;கள் “நீ தற்கபாது 
கவதம் தகாடுக்கப் பட்டவர் ;களிடம் தசல்லப் கபாகிைாய், 
ஆ க க வ  அ வ ர் ;க ற ள  வ ண க் க த் த ிற் கு ரி ய வ ன் 
அல்லாஹ் றவத் தவ ிர கவறு உண் றமக் கடவுள் 
இல்றல தயனவும் , மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) அவ ர் ;கள் 
அல்லாஹ் ;வின் தூதராவார் எனவும்  ஏற்று சாட்சி 
தசால்வதன்  பால்  முதலில் அறழக்க கவண்டும். 

எனகவ அல்லாஹ்றவ ஒருவனாக ஏற்று நபியவர் ;கறள 
தூதர் ; என ஏற்று சான்று பகருவதும் தான் அடியார் ;களின் 
மீதுள்ள முதல் கடறமயாகும். 

இவ்விரண்டு அடிப்பறடகள்  மூலம் தான் எல்லா  
வண க்கங்களு ம்  ஏற்றுக் தகாள்ளப் படுவற்குரிய 
பின்வரும் இரு நிபந்தறனகளும் அறமயப் தபறுகின்ைன. 
அறவகளில் முதலாவது  அல்லாஹ் வுக்தகன மாத்திரம் 
எந்த கருமத்றதயும் கமற் தகாள்ளல் எனும் இஹ்லாஸ் 
 மனத்தூய்றம, இரண்டாவது தசயல்கள் யாவும்  إخالص
அல்லாஹ்வின் தூதறரப் பின்பற்ைியதாக இருத்தல் என்ை  
முதாபஆ متابعة  கபான்ைனவாகும். 
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ஆககவ அல்லாஹ்றவ ஒருவனாக ஏற்று நபி ஸல் 
அவர் ;கறள தூதுத்துவத்திற்கு சான்று பகார்ந்து ஏற்றுக் 
தக ாள்வ து தான்  அ டிய ார் ;கள ின்  மு தல்  கடற ம . 
லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ை வாசகமானது ஓரிறைக் 
தகாள்றகயின் முழுக் கருத்றதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது 
என்பதும் கவனி ;க்கத் தக்கதாகும். 

தவ்ஹீதின் வறககளினுடனான ஷஹாதா கலிமாவி ;ன் 
ததாடர் ; ;பு 

ககள்வி: الشهادة" கலிமாவானது தவ்ஹீதின் அறனத்து 

வறககறளயும் உள்ளடக்கியுள்ளதா? 

பதில் கல "الشهادة : ிமாவானது தவ்ஹீதின் அறனத்து 

வறககறளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. அறவ  பின் வரும் 
இரு நிறலகளில் இருக்க முடியும் ஒன்ைில் கருத்து 
ரிதிய ிலானதாக, அல்லது உள்ளடக்கத் Pதி லானதாக 
இருக்க முடியும். அதாவது இதறன உதாரணம் மூலம்  
குைிப்பிடுவதாயின் ஒருவா ; “நான் அல்லாஹ்றவத் தவிர 
உண்றமயான கடவுள் எவரும் கிறடயாது” என சான்று 
பகர் ;கிகைன் எனக்  குைிப்பிடின் இதன் கருத்து அவன் 
உண்றமயாக வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவன் 
எனக் குைிப்பிட்டுள்ளான் என்பகத எமது புரிதலுக்கு 
உட்படுகின்ை ஒரு  விடயமாகும். 

அதாவது   العبادة توحيد ”  தவ்ஹீதுல் இபாதா என்பது 

தவ்ஹீதுல் உலூஹ ிய்யாவான தகாள்றக ரீதியாக 
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அல்லாஹ்றவ ஒருவன் என ஏற்று வணங்குதல் என்ை 
விடயங்கறள வலியுறுத்தும். அகத கவறல الربوبية توحيد   

தவ்ஹீ துல்  ருபூப ிய்ய ாறவயும்  கருத்து  ரீத ிய ாக 
அல்லாஹ்றவ ஒருவன் என ஏற்றுக் தகாள்ளுதல் என்ை 
கரு த்தும்  அ த ில்  உள்ளடங்க ியுள்ளது . ஏதனன ில் 
அல்லாஹ்  றவ மாத்த ிரம் வண ங்குபவர் ;கள் توحيد 
தவ் ஹீ து ல்  ரு பூ ப ிய் ய ாற வ  ஏற் க ாது  அ வ ற ன 
வணங்குவது சாத்தியமில்றல. அது நிகழமுடியாத 
வ ிடயமு மாகும் . அது  மட்டுமல்லாமல் دة توحيد  العبا   

தவ்ஹீதுல் இபாதாவானது அல்லாஹ்றவ அவனது 
தபய ர்கள்  பண் புகள ில்  தன ித்துவ ம ான வ ன்  என 
ஏற்றுக்தகாள்ளும் والصفات األسماء توحيد   என்ை வறகயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது  என்பதும் முக்கிய அம்சமாகும். 

ஆககவ ஒரு மன ிதறனப் தபாருத்தமட்டில் எறத 
வணங்குவதாயினும் அது வணக்கத்திற்கு தகுதி யானது 
என ஏற்று அதன் தபயர் ;கறளயும், பண் புகறளயும்  
அைிந்துதான் வணங்க தறலப் படுகிைான். இதனால் தான் 
இப்ராஹீம் அறல அவர் ;கள் தனது தந்றதறய கநாக்கி 
“எனது அருறமத்தந்றதகய ககட்காத, பார் ;க்காத, உமக்கு 
எவ்வ ிதப்பயறனயும் தராதவற்றை ஏன்  வண ங்கு 
கிைரீ் ;கள்? எனக் ககட்டார் ;கள்.    

என கவ  ( دة توحيد العبا ) தவ் ஹீ துல்  இ பாத ா என் பது 

தவ்ஹீதுல் உலூஹிய்யாறவக் குைிக்கிைது. தவ்ஹீதுல் 
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உ லூ ஹ ிய் ய ாவ ான து ) الربوبية  (توحيد   தவ் ஹீ து ல் 

ருபூபிய்ய ாறவயும் ( ء توحيد ألسما ت ا والصفا )  தவ்ஹீ துல் 

அஸ்மாஇ வஸ்ஸிபாத் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது  

தவ்ஹதீ் ;- ஓரிறைக்தகாள்றக   என்பதின் கருத்து 

ககள்வி :தவ்ஹதீ் என்பதன் கருத்து யாது? 

பத ில் : தவ்ஹீ த் என்ை தசால் “வஹ் ஹ த” என்ை 
தசால்ல ின்  வ ிறனயடியாகும் . இதற்கு “ஒருறமப் 
படுத்துதல்” தனித்தவனாய் இருத்தல் அல்லது ஒரு 
குை ிப்ப ிட்ட  ஒன்றை  தன ித்தன்றமப் தபற்ைதாக 
ம ாற்று தல்  என் பது  இதன்  தமாழ ிக்  கரு த்தாகும் . 
இச்தசால்லானது கமற்படி கருத்றத பிரதிபலிப்பதாயின் 
இரண்டு அம்சங்கறள தபற்று வரகவண்டும். அறவ نفي 
நிராகரி pத்தல் اثبات உறுதிப்படுத்தல் என்பறவயாகும். 
அ த ாவ து  கு ை ிப் ப ிட் ட  த ப ாரு ள ான து  த ன து 
தனித்தன்றமக்கு தபாருந்தாதவற்றை ஏற்காதிருத்தல் 

 எனும் (اثبات) தபாருத்தமானறத ஏற்றுக்தகாள்ளுதல் (نفي)
இ ரு  அ ம் சங் கற ள  த பற்று  வ ரு ம்  கப ாது  த ான் 
இவ்விடயம் சாத்தியமாக முடியும். 

அல்லாஹ்றவத் தவிர உண்றமக் கடவுள் எவருமில்றல 

எ ன  ச ாட் ச ி கூ ை ி  இ ற ை ற ம த் து வ ம்  ( هية أللو  (ا
அல்ல ாஹ் றவத் தவ ிர கவறு  எந்த ஒன்ை ிற்கும் 
க ிற ட ய ாது  என  உ று த ிய ாக  நம் ப ி, அ ல் ல ாஹ் 
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மாத்த ிரம்தான்  அதற்கு ம ிகத் தகுத ியானவன் என 
உறுதியாக நம்பும் வறரயில் ஒரு மனிதனின் ஒரிறைக் 
தகாள்றக  பரிpபூரணம் தபற்ைதாக அறமயாது. 

அதாவது முழுறமயாக ஒன்றை நிராகரித்தல் என்பது 
அதறன முழுறமயாக தபாருட்படுத்தாமல் இருத்தல் 
என்பதாகும்.அகத கபால் ஒரு விடயத்றத முழுறமயாக 
உறுதிப்படுத்தல் என்பது ஏறனயறவ அத்தீர் ;ப்பில் 
பங் கு தக ாள் ள  மு டிய ாது  என் பது  அ ர்த்தமல் ல . 
உ த ா ரண த்த ிற் கு  அ ை பு  இ ல க் கன  அ ற ம ப்ப ில் 
இவ்விடயத்றத பின்வருமாறு ததளிவு படுத்த முடியும். 

ஒரு மனிதன் எழுந்து நின்ைான் என நாம் குைிப்பிடின் 
அ வன்  எழு ந்து  ந ிற் பற த  ம ாத்த ிரகம  கு ை ிக்கும் . 
மாற்ைமாக அவன் மாத்திரம் எழுந்து நின்ைான் பிைர் ; 
எழுந்து நிற்கவில்றல என்பறத காட்டாது ஆககவ பிைார் 
எழுந்து நிற்க முடியும் என்பதும் ததளிவாகும். அகத 
க ப ால் ; எழு ந்து  ந ிற் பவ ன்  எவ னு ம்  க ிற டய ாது 
எனக்குைிப்பிட்டால் மற்ைவர்கள் இவ்விடயத்தில் பங்கு 
தகாள்ள வில்றல என்பறத விளங்க முடிகிைது 

றஸ றத தவ ிர எழு ந்து  ந ிற்கவ ில்றல  என  நாம் 
குைிப்பிட்டால் றஸத் மாத்திரம்தான் எழுந்து நிற்பவன், 
மற்ை எவரும் கிறடயாது என்பது தபாருள்  

இகத கபான்றுதான் நறடமுறையில் நாம்  தவ்ஹீத் - 
என்ை தசால்றலயும் விளங்க கவண்டும்  அதாவது 
தவ்ஹீத் என்பது  அல்லாஹ்றவத் தவிர  உண்றமக் 



 

 

 
14 

கடவுள் கவறு எவரும் கிறடயாது. இவ்வாசகத்தில் இரு 
விடயங்கள் புறதந்திருக் கின்ைன. உண்றமயான கடவுள் 
அல்லாஹ் மாத்திரம் என்பதும் இதறன  ‘إثبات" என்றும் 

கவறு கடவுள் ;கள் கிறடயாது  என குைிப்பிடும் "نفي" 
எனு ம் இரு  அம்சங்கறளயும் தகாண் டிருக்க ிைது . 
உண்றமயான தவ்ஹதீ் என்பது இவ்விரு அம்சங்றளயும் 
தபற்று வருதன் மூலகம முழுறம தபரும். 

ககள்வி : தவ்ஹீதின் வறககறள சுருக்கமாக குைிப்பிட 
முடியுமா? 

பதில் : அைிஞர் ;கள் குைிப்பிட்டதற்கிணங்க தவ்ஹீ;த் (توحيد) 
மூன்று வறகப்படுகிைது அறவகளாவன.   தவ்ஹீதுர் ; 

ருபூபிய்யா ( الربوبية توحيد ), தவ்ஹதீுல் உலூஹிய்யா, (  توحيد

) தவ்ஹீதுல் அஸ்மா, வஸ்ஸிபாத் (األلوهية  األسماء وحيدت

  .என்பறவகளாகும் (والصفات

இவ்வறகப்படுத்தறல அைிஞார் ;கள் அல்குர் ;ஆனிய 
வ சனங்கற ளயும் , ஹ தீஸ் கறளயும் பகு ப்பாய்வு 
தசய்வதினூடாக தபற்றுக்தகாண்டதுடன் தவ்ஹீத் என்ை 
கரு த்த ியல்  இ ம்மூ ன் று  வ ற கய ில்  உள்ளடங் க ி 
வ ிடுவ ற தயும்   தமது  ஆ ய்வ ின டிய ாகக்  கண் டு 
தகாண்டனர். 

ககள்வ ி : தவ்ஹீ த ின்  வறககறள  வ ிரிவ ாகவும் , 
உதாரணங்களுடன் குைிப்பிட முடியுமா? 
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ப த ில் : த ப ா து வ ா க  த வ் ஹீ த ின்  வ ற க க ற ள 
அல்லாஹ்வுடன் ததாடர் ;பு படுத்தி குைிப்பிடும்கபாது 
“அல்லாஹ் தபற்ைிருக்கும் பிரத்திகயகமான, விகசடமான 
அம்சங்களில் அவன் தனித்துவ மானவன் என்பறத 
ஏ ற் று க்  த க ாள் ளு த ல் .”   எ னு ம்  ஒ ரு  த ப ாது 
வறரவிலக்கிணத்திற்குள் உள்ளடக்கி வ ிடமுடியும். 
எனகவ தவ்ஹீத் மூன்று வறகப் படுகிைது அவற்றை 
பின்வருமாறு விரிவாக குைிப்பிட முடியும். 

முதலாவது : தவ்ஹீ துர் ருபூபிய்யா : " الربوبية التوحيد " 
இப்பிரபஞ்சத்றத பறடத்து பரி pபாலித்து திட் ;;;டமிட்டு 
ஆ ட்ச ி தசலு த்துவத ில்  அல்லாஹ் றவ தன ித்துவ 
ம ான வ ன்  என  ஒ ரு மு கப்படு த்து வ கத  தவ் ஹீ த் 
அர் ;ருபூபிய்யா என்பதின் கருத்தாகும் எனகவ தவ்ஹதீுத் 

ரு பூ ப ிய் ய ா  : " حيد الربوبية التو " என் பது  பற ட த் தல் , 
ஆட்சிதசய்தல், திட்டமிடுதல் எனும் மூன்று அடிப்பறட 
அம்சங்கறள தகாண்டிருக்கிைது இவற்ை ில் முதல் 
அ ம் ச ம ா ன  இ ற ை ப் ப ற ட ப் ப ில்  அ ல் ல ா ஹ் 
தனித்துவமானவன் குைித்து விளங்க முற்படுகவாம். 
இவ் வற கய ில்    அ ல்ல ாஹ் ற வ த் தவ ிர கவ று 
பறடப்பாளன் கிறடயாது என்ை உண்றமறய பற்ைி 
அல்லாஹ் குைிப்பிடும் கபாது அல்லாஹ்றவத் தவிர 
கவறு பறடப்பாளன் இருக்கின்ைானா? அவகன வானம், 
பூம ிய ில ிரு ந்து  உங்களு க்கு  உண வள ிக்க ின் ைான் , 
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அ வ ற ன த்  த வ ிர  உ ண் ற ம ய ா ன  க ட வு ள் ; 

எவருமில்றல.(அல் பாதிர் ; 3) 

ஆ ககவ  பற டக்க ின் ைவ னு ம் , பற டக்காதவ னு ம் 
சமமாவார் ;களா? நீங்கள் சிந்தித்து உணர் ;ந்து தகாள்ள 
கவண்டாமா? (அந்நஹ்ல் 17) 

ஆககவ பறடப்பாளன் அல்லாஹ் மாத்திரம் தான். அவன் 
தான் அறனத்து சிருஷ்டிகறளயும் பறடத்து அவற்ைின் 
அ ள ற வ யு ம்  ந ிர் ;ண ய ம்  த சய் த ான் . .அ வ ன ின் 

பறடப்பானது அவனின் பிரதிபலிப்பு கறளயும் (مفعوالت), 
அடியானின் பிரதிபலிப்புக் கறளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 
இந்த உண்றமறயத் தான்  இறை நியதி கலாகத்றர 
ஈமான் தகாள்ளுதலின் பூரண நிறலயானது. அல்லாஹ் 
மனிதனது தசயற்பாடுகறள சிருஷ்டிப்பவன் -பறடப்பவன் ; 

என ஈமான் தகாள்வது எடுத்து காட்டுகிைது. இது குைித்து 
அல்லாஹ் குைிப்பிடும் கபாது “உங்கறளயும் நீங்கள் 
தசய்யும் தசயல் கறளயும் அல்லாஹ் பறடத்தான் என 
குைிப்pடுகிைான்.  

இதறன கமலும் ததளிவு படுத்துவதாயின் அடியானின் 
தசயற்பாடானது அவனின் பண்புகளில் ஒன்ைாகும். 
அடியான் அல்லாஹ்வுக்காக பறடக்கப்பட்டவன் எனகவ 
ஒ ரு  கு ை ித் த  த ப ாரு ற ள  பற ட த் தவ ன்  அ தன் 
பண் புறளயும் பறடத்தவனா வான்  என குை ிப்பிட 
முடியும். 
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இ வ் வ ிட ய த் ற த  இ ன் த ன ா ரு  வ ற க ய ில் 
குைிப்பிடுவதாயின் “அடியான் தசய்யும் தசயலானது  
அ வ ன ின்  பூ ரண  வ ிரு ப் ப த் து ட ன் , அ வ ன து 
ஆற்ைலுக்குட்பட்டும் நிகழ்கிைது. எனகவ காரணத்றதப் 
பறடத்தவன் அக்காரணத்திற்கு படுகின்ைறவகறளயும் 
பறடத்துள்ளான் என்பது ததளிpவாகிைது. 

அத்துடன்  இப்பறடத்தல்  என்ை விடயத்தில் அல்லாஹ் 
தனித்துவமானவன் என அல்லாஹ்விற்கு மாத்திரம் 
குைிப்பிட்டாலும், இவ்விடயமானது மனிதர் ;களுடனும் 
ததாடர்பு படுவறத காணலாம். இக்கருத்றத பின்வரும் 
அல்லாஹ்வின் திருவசனத்திலிருந்தும் நபியவர் ;க ளின் 
கூற்ைிலிந்தும் தபை முடிகிைது.  “பறடப்பாளர் ;களில் மிகச் 
சிைந்தவனான  அல்லாஹ் மிகவும் மகத்துவமிக்கவனாக 
உள்ளான் (அல் முஃமினூன் -14) 

நபி ஸல் அவர் ;கள் சிறலகறள வடித்தவர் ;கள்  பற்ைி 
குைிப்பிடும் கபாது  “மறுறம நாளில்  அவர் ;கறளப் 
பார் ;;த்து நீங் ;கள் பறடத்தறவகளுக்கு நீங்ககள  உயிர் ; 
தகாடுங்கள் என அவர் ;களுக் கூைப்படும்”.  

கமற்படி இக்கருத்துக்கான  பத ில ாவது அல்லாஹ் 
அல்லாதவர் ;கள் அல்லாஹ்வின் பறடப்றப கபான்று 
பற ட க் க  மு டி ய ாது  எ ன் பது த ான் . ஏ த ன ன ில் 
இல்லாறமய ிருந்து  புத ிதாக பறடத்தல் என்பதும் 
ம ரண ித் த வ ற ர  உ ய ிர் ;ப் ப ிப் ப து ம்  மு டி ய ா த 
வ ிட ய ங் கள ாகு ம் . மன ிதன ின்  பற ட ப்பு  என் பது 
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மாற்ைத்றத ஏற்படுத்துதல், ஒரு தபாருறள இன்தனாரு 
வ டி வ த் து க்கு  ம ாற் று தல்  க ப ான் ை  வ ற் று ட ன் 
வற ரயறு க்கப் பட்டுள்ளது . ஏதன ன ில்  அ வ னு ம் 
அல்லாஹ்வின் பறடப்பாகும். உதாரணத்திற்கு ஒரு 
மனிதன் புறகப்படம்  எடுத்தால் அவன் ; எந்த ஒன்றையும் 
புதிதாகச் தசய்யவில்றல  இவ்விடயத்தில் அவனின் 
உச்சகட்ட மு யற்சிய ானது குை ிப்ப ிட்ட தபாருறள 
இ ன் த ன ான் ை ாக  ம ாற் ை ிய ற ம கய .  அ த ாவ து  
கல ிமண் ண ால்  ஒ ரு  பைற வ ற ய , ஒ ட்ட கத்ற த  
வடிவறமப்பது கபான்ைாகும்  அல்லது தவள்றள 
காக ிதத்த ில்  அழகான  வர் ;ண ங்கறள பயன்படுத்த ி 
அழகான உருவத்றத வறரவதற்கு  ஒத்ததாகும். எனகவ 
இந்த தசயற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட வர்ணமும் 
தவள்றளக் காகிதமும் அல்லாஹ்வின் பறடப்பாகும் 
என்பகத உண்றம. 

இதுகவ அல்லாஹ்வி ;ன் பறடத்தலுக்கும், மனிதனின் 
பறடத்தலுக்கிறடயில் உள்ள வித்தியாசமாகும். எனகவ 
நாம் கமகல குைிப்பிட்டது கபான்று  அல்லாஹ் அவன் 
தபற்ைி ருக்கும் பிரத்திகயகமான அம்சங்களில் தனித்துவ 
மானவனாக இருக்கிைான் .இவ்விடயத்தில் மனிதனுக்கு 
எவ்வித அதிகாரமும் கிறடயாது. 

அ த்து டன்  தவ் ஹீ து த்  ரு பூ ப ிய் ய ா : " حيد الربوبية تو " ; 
உள்ளடக்கியுள்ள இன்தனாரு  அடிப்பறட அம்சம் 
ய ாததன ில் ; அ ல் ல ாஹ் வ ின்   ஆ ட் ச ி அ த ிக ாரம் 
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பற்ைியதாகும். இந்த விடயத்திலும் அல்லாஹ் மாத்திரகம 
தனித்துவமானவனாக உள்ளான். அல்லாஹ் இது பற்ைி 
ப ிரஸ் தாப ிக்கும்  கபாது  “ஆ ட்ச ி ய ாரின்  ற கய ில் 
உள்ளகதா அவன் துய்றம யானவனாக உள்ளான். அவன் 
யாவற்ைின் மீதும் ஆற்ைலுறடயவன்” (ஸூைத்துல் 
முல்க் 1) 

“நீங்கள் அைிந்திருந்தால் (உங்கறளப்) பாதுகாப்ப வனும், 
எவ ராலு ம்  பாது காக்கப்பட ாதவ னு ம் , அ ற ன த்து 
தபாருட்களிலும் தனது அதிகாரத்றத றவத்திருப்பனும் 
யார்? நபிகய நீ அவர் ;களிடம் ககட்பரீாக. (அல் முஃமினுன் 
88) 

இவ்வசனங்கள் யாவும் இப்பிரபஞ்சத்தில் முழுறமயான 
அதிகாரத்றத தபற்ைவன் அல்லாஹ் மாத்திரகம எனக் 
குைிப்பிடுகின்ைன. எனினும் இவ்வதிகாரத்தின் சிலறத 
ஏறனயவர் ;களும்  தபற்ை ிருக்க முடியும் என்பறத 
ப ின் வ ரு ம்  அ ல் கு ர் ;ஆ ன ிய  வ ச ன ங் க ள ில் 
குைிப்பிடுகின்ைான். “நீங்கள் எவற்ைின் திைவு ககாள்கறள 
உடறமயாக்கிக் தகாண்டீர் ;ககளா…..” அந்நூர் ; 61 

“அவர் ;களின் மறனவியார் மற்றும் அவர் ;கள் வலக்கரம் 
தசாந்தமாக்கி ;க்தகாண்கடார் ; தவிர “ அல் முஃமினூன் 

கமற்படி வசனங்களும் இகத கருத்றத வலியுறுத்தும். 
இ து  க ப ான் ை  வ சன ங் கள்  ய ாவு ம்  அ ல் ல ாஹ் 
அல்லாதவர் ;களும் அதிகாரம் தபற்ை ிருக் க ிைார் ;கள் 
என்பறத குைிப்பிடுகிைது. 
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ஆனாலும் அவ்வதிகாரம் யாவும் முழுறமயற்ைது, 
வறரயறுக்கப்பட்டது என்பகத உண்றமயாகும், இதறன 
ஒரு எளிய உதாரணம் மூலம் விளக்க முடியும். அதாவது 
ற ஸ த ிற்கு ச்  த ச ாந்தம ான  ஒ ரு  வ ீடு  அ ம்ரு க்கு 
தசாந்தமானது அல்ல . அகத கபால்  அம்ரின்  வ ீடு 
ற ஸ த ிற் கு  த ச ா ந் த ம ான து  அ ல் ல . எ ன க வ 
இவ்வதிகாரமானது மன ிதறனப் தபாறுத்த மட்டில் 
வறரயறுக்கப்பட்டது. அகத கபால் ஒரு மனிதன் முழு 
அதிகாரம் தபற்ைவற்ைில் கூட அல்லாஹ்  வ ித ித்த 
வறரயறையுடன்தான் அதறன நிர் ;வகிக்க முடியுகம 
தவ ிர அ வன ின்  சுய  வ ிரு ப்ப ின்  கபா pல்  அ தற ன 
நிர் ;வகித்து அதிகாரம் தசலுத்த முடியாது, இறதத்தான் 
நப ி ஸ ல் ) அ வ ர் ;கள்  தசல் வ ங் கற ள   எவ் வ ிதத் 
க த ற வ ய ின் ை ி வ ீண ாக் க கு த ற ல  அ ல் ல ாஹ் 
தடுத்திருப்பதாக குைிப்பிட்டார் ;கள் . அத்துடன் இகத 
கரு த்ற த  அ ல் ல ாஹ்  ப ின் வ ரு ம்  அ ல்  கு ர் ;ஆ ன் 
வசனத்திலும் குைிப்பிடுகின்ைான். “அல்லாஹ் உங்களிடம் ; 

நிர் ;வகிப்பதற்காக வழங்கிய ிருக்கும் தசாத்துக்கறள 
விபரம் அைியாதவர் ;களிடம் தகாடுத்துவிடாதீர் ;கள்.”  
அன்னிஸா 5 

கமற்குைிப்பிட்ட இறைவசனங்களும் ; நபியவர்களின் 
ஹ தீஸ ூம்  மன ிதன்  த பற் ை ிரு க்கு ம்  அ த ிக ாரம் 
குறைவானது , வறரயறுக்கப்பட்டது என்பதற்கான 
ததௌ pவான  ஆ தாரமாக உள்ளது என்பறத புரிந்து 
தகாள்ளலாம் . ந ிறைவானதும் , மு ழுறமயானதும் 
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அதிகாரத்திற்கு தசாந்தக்காரனாக அல்லாஹ் மாத்திரகம 
உள்ள ான் . அ வ ன்  நாடியற த தசய் பவன்  அ வ ன் 
தசய்பவற்றை குைித்து ககள்வி ககட்டு விசாரிக்கும் 
அதிகாரம் எவருக்கும் கிறடயாது. ஆனால் மனிதன் 
தசய்யும் தசயல்கறளக் குை ித்து  வ ிசாரிக்க மு ழு 
அதிகாரம் தபற்ைவன் அவகன. 

தவ்ஹீத் அர் ;ருபூபிய்யா உள்ளடக்கியுள்ள மூன்ைாவது 
அடிப்பறட அம்சம் யாததனில் அவனின் திட்டமிடலாகும். 
இதிலும் அவன் மாத்திரம் தனித்துவம் நிறைந்தவனாக 
உள்ளான். எனகவ சிருஷ்டிகறளப் பறடத்து வானங்கள் 
மற்றும் பூம ிய ின்  சீரான  இயக்கத்றத த ிட்டம ிட்டு 
வழிநடாத்துகிைான். இதறன அல்லாஹ் பின் வருமாறு 
குைிப்பிடுகின்ைான் “பறடக்கும் ஆற்ைலும், கட்டறள 
பிைப்பிக்கும்  அதிகாரமும் அவனுக்கக உரியனவாகும் 
என்பறத அை ிந்து  தகாள்ளுங்கள் . அக ில ாத்தாரின் 
இரட்சகனாகிய அல்லாஹ் அருள்வளமிக்கவனாவான்” 
அல் அஃராப் 54 

அ ல்ல ாஹ் வ ின்  இ த்த ிட்டம ிடல்  ந ிற ைவ ான தும் 
முழுறமயானதுமாகும். இதறன தடுக்ககவா, குறுக்கீடு 
த சய் ய கவ ா எவ ரு க்கு ம்  மு டி ய ாது  ஆ ன ாலு ம் 
அல்லாஹ்வின் சில பறடப்பினங்க ளுக்கு இப்பண்றப 
அல்லாஹ் தகாடுத்திருக்கிைான். உதாரணத்திற்கு மனிதன் 
தனது தசல்வங்கறள குழந்றதகறள, பணியாளர்கறள 
திட்டமிட்டு வழி நடாத்தும் விடயத்றதக் குைிப்பிடலாம். 
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இ ற வ கள்  ய ாவு ம்  கு ை ிப்ப ிட் ட  வ ிடயங் களு டன்  
வறரயறுக்கப் பட்டுள்ளன . இறவ மு ழுறமயான 
திட்டமிடல் அல்ல.  

ஆககவ தவஹீதுத் ருபூபிய்யா : " الربوبية توحيد " விற்கான 
வறரவ ிலக்கண த்தில்  குை ிப்ப ிடப்பட்ட பறடக்கும் 
ஆ ற்ைல் , அ த ிக ாரம் , த ிட் டம ிடல்  எனு ம்  மூ ன் று 
அம்சங்களிலும் அல்லாஹ் தனித்துவ மானவன் என்பறத 
ஏற்றுக்தகாள்ளல் என்ை  எமது கூற்று உண்றமயானது 
என்பறதப் புரிந்து தகாள்ளலாம்.   
தவ்ஹதீின் - ஓரிறைக் தகாள்றகயின் -இரண்டாம் பகுதி 

தவ்ஹீ துல்  உலூ ஹ ிய்ய ா ( أللوهية توحيد ا ) வ ாகும்  – 
வ ண ங் க ி வ ழ ிபடுவ தன்  மூ ல ம்  அ ல் ல ாஹ் ற வ 
ஒருறமப்படுத்தி ஏற்றுக்தகாள்வது இதன் கருத்தாகும்.  

அல்லாஹ்றவ வணங்கி அவறன தநருங்குவது கபான்று 
மன ிதன் அல்லாஹ் வுடன்  கவதைான்றை கசர்த்து  
வணங்கி வழிபட்டு தநருங்குவதற்கு எடுத்துக்தகாள்ளக் 
கூடாது. அவ்வாறு எடுத்துக் தகாள்வது இப்பிரிவிற்கு 
ம ா ற் ை ம ான  அ ம் ச ம ாகு ம் . இ ப் ப ிரி வ ில் த ான் 
இறணறவப்பாளர் ;கள் - அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை 
க ட வு ள ாக  ம த ித் து  ந ட க் கு ம்  அ ற ன வ ரு ம்  - 
வ ழ ித வ ை ியு ள் ள ன ா ர் . .க ம லு ம் –த வ் ஹீ து ர் ; 

ருபூபிய்யாவுடனும், தவ்ஹீதுல் அஸ்மாஇ வஸ்ஸிபாத் 
என்ை பிரிவுடன் கசா ;த்து - தவ்ஹீதுல் உலூஹிய்யா 

( حيد هية تو أللو ا ) ற வ  ந ிற ல  ந ாட் ட க வ  தூ த ா ;க ள் 
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அ னு ப் ப ட் ட ற ம யு ம் , க வ த ங் க ள்  இ ை க் க ப் 
பட்டறமயுமாகும். 

மனிதன் அல்லாஹ்வுக்கு தசலுத்தும் வணக்கங்கள் 
எறதயும் அல்லாஹ்வுக்கு தநருக்கமான மலக்குக்ககா, 
இறைதூதருக்ககா,  இறை கநசருக்ககா, அல்லாஹ்வின் 
பறடப்புக்கள ில்  ஒன்ை ிற்ககா தசலு த்த ி வ ிடாமல் 
இருப்பதற்காக நபிமார் ;கள் - இறை தூதர்கள் தனது 
சமூகத்திற்கான இறைபிரச்சாரத்தில் அதிகம் கவனம் 
தசலுத்திய ஒரு பகுதியாக தவ்ஹீத் உலூஹ ிய்யா 
உள்ளது . காரண ம் ய ாததன ில்  வண க்கம் என்பது 
அல்லாஹ்விற்கு மாத்திரம் தசலுத்தப் பட கவண்டிய 
ஒன்ைாக இருப்பத ின ால ாகும் . இவ்வடிப்பறடறய 
ஏற்காதவன் தவ்ஹீதின் இரு பிரிவுகளான தவ்ஹீ ;த் 
ருபூபிய்யாறவயும், தவ்ஹீதுல் அஸ்மாஇ வஸ்ஸிபாத் 
ஆகியவற்றை ஏற்ைிருப்பினும் அவன் அல்லாஹ்றவ 
நிராகரித்த ஒரு இறணறவப்பாளானாகக் கருதப்படுவான். 

உ த ாரண த்த ிற்கு  ஒ ரு  மன ிதன்  அ ல் ல ாஹ் ற வ 
உண்றமயான பறடப்பாளன், அதிகாரம் பறடத்தவன், 
அ ற ன த்து  வ ிட ய ங் கற ள யு ம்  ம ிக ச்  ச ிை ப் ப ாக 
திட்டமிடுபவன் எனவும், அவனுக்கு தகுதியான அழகான 
திருநாமங்களும், பண்புகளும் உண்டு என்று ஈமான் 
தகாண்டாலும் அவனின் இவ்விசுவாசம் பயனற்ைது. அகத 
கபால் ஒரு மனிதன் தவ்ஹீதுத் ருபூபிய்யாறவயும், 
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அஸ் மா வஸ் ஸ ிபாத்றதயும் முழுறமயாக ஏற்று 
த க ா ண் டு  ச ம ா த ிக ள ிட ம் ; த ச ன் று  அ த ில் 
அ ட க்க ப்பட் டவ ற ன  வ ண ங் க ி, அ ல் ல ாஹ் ற வ 
தநருங்குவதற்காக அவருக்கு குர் ;பானி தகாடுப்பவன், 
அல்லாஹ் றவ ஏற்காத ஒர் ; இறணறவப்பாளனும் 
நிரந்தர நரகவாதியுமாவான். 

 நபி (ஸல்) ; அவர் ;கள்  எதிர் ;த்துப் கபாராடிய இறண 
றவப்பாள ர் ;கறள  தபாரு த்த வற ரய ில்  அவ ர் ;கள் 
தவ்ஹீதுர் ருபூபிய்யாறவ அதாவது அல்லாஹ் தான் 
பறடத்து பரிபாலிக்கும் இரட்சகன் என்பறத எவ்வித 
ச ந் க த க மு ம ின் ை ி ஏ ற் ை ிரு ந் து ம்  த வ் ஹீ து ல் 
உலூ ஹ ிய்யாறவ  ஏற்றுக்தகாள்ளாத காரண மாக  
அவர் ;களுடன் கபாராடியது மட்டுமல்லாமல் அவர் ;களின்  
உ ய ிர் ;க ளு க் கு ம் , உ ட ற ம க ளு க் கு ம்  எ ந் த 
உத்தரவாதத்றதயும் அளிக்கவில்றல இந்த விடயத்றத 
இறை கவதத்றத வாசித்த அறனவருக்கும் புரிந்து 
தகாள்ள முடியும்  எனினும் இவர்கள் ; அல்லாஹ் வுடன் 
க ச ா ;த் து  ப ிை வ ற் ற ை யு ம்   வ ண ங் க ிய த ா ல் 
இறைநிராகாpப்பாளார்களாக மாைிவிட்டனர் ;. 

தவ்ஹீதின் மூன்ைாவது வறக தவ்ஹீதுல் அஸ்மாஇ 

வஸ் ஸ ிபாத் ( ء توحيد ألسما ت ا والصفا ) “கண் ண ிய  ம ிக்க 
அல்லாஹ் அல்குர் ;ஆனில் அவறனப்பற்ைி எவ்வாறு 
தபயரிட்டும், வர் ;ணித்தும் கூைியுள்ளாகனா அவற்ைிலும் 
அ வ ன து  தூ த ர் ; ந ப ி ஸ ல்  அ வ ர் ;கள்  தம ாழ ிந் த 
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ஆதாரபூர் ;வமான  ஹ தீஸ் கள ில்  அல்லாஹ் வ ிற்கு 
எந்ததந்தப் தபயர் ;கறள பண்புகறளக் கூைி வர் ;ணித்து 
உள்ளார் ;ககள ா அவற்றைத் த ிரிபு படுத்தாமலு ம் , 
இல்றலதயன்று மறுக்காமலும், உருவகப் படுத்தாமலும், 
உவறமக் கற்பிக்காமலும் நம்புவதன் மூலம் அவறன 
ஒருறமப்படுத்தி ஏற்றுக் தகாள்வதாகும். 

ஆறகயால் அல்லாஹ் தனக்தகன குைிப்பிட்டி ருக்கும் 
தபயார்கறளயும், பண்புகறளயும்  உருவகப்படுத்தாமலும், 

உவறமக்கற்பிக்காமலும் (مجاز) மறைதபாருள் தகாள்ளாது 

حقيقة) ) கநர் ;தபாருளாக ஏற்றுக்தகாள்ள கவண்டியது 
அவசியமாகும். 

இவ்வறகறயப் தபாருத்தவறர இஸ்லாமிய உம்மத்தில் 
உள்ள பல பிரிவினர் ;களும்,  இஸ்லாத்றத மார் ;க்கமாகக் 
தகாண்டவர்களும் பல விதத்திலும் வழிதவைியுள்ளறத 
அவதானிக்க முடிகிைது. அவர் ;களில் ஒரு பிரிவினர் ; 
அல்லாஹ்றவத் தூய்றமப்படுத்தும் முகமாக அவனுக்கு 
தபயர்களும், ; பண்புகளும் கிறடயாது என முற்ைாக 
மறுத்து இஸ் லாம ிய  வரம்றப வ ிட்டு தவள ிய ில் 
தசல்லுமளவுக்கு அதிதீவிர கருத்றத கறடப்பிடித்தனா ;ர். 
இன்னும் ஒரு பிரிவின ;ர் இதி ;ல் நடுநிறலப்கபாக்றகக் 
ற க ய ா ன் ட ன ர் . ம ற் று ம்  ஒ ரு  ப ிரி வ ின ர் ; 

அஹ்லுஸ்ஸூன்னாவிற்கு தநருக்கமான கருத்துக்கறள 
தவ ள ிய ிட் ட ன ார் . என் ை ாலு ம்  இ வ் வ ிட ய த் த ில் 
ஸ லபுகறள தபாருத்தவறர “அல்லாஹ்  தன்றன 
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எ வ் வ ா று  த ப ய ரி ட் டு  ப ண் பு க ற ள க்  கூ ை ி  
அறழத்துள்ளாகனா அவற்றை அகத விதத்தில் எவ்வித 
த ிரிபு படுத்தலு  ம ின்ை ியும் , மறுத்துறரக்காமலும் , 
உ ரு வ க ப் படு த் த ாம லு ம் , உ வ ற ம  கூ ை ாம லு ம் 
ஏ ற் று க் த க ாள் வ ற த த் த ான்  வ ழ ிமு ற ை ய ாக க் 
தகாண்டுள்ளனர் ;. 

இப்பகுதிறய ஒரு சில உதாரணங்களுடன் விளக்க 
முற்படுகின்கைன். அதாவது அல்லாஹ் தனக்கு நித்திய 
ஜீ வ ன்  என் ை  தபயற ர ற வ த்து ள்ள ான் . என கவ 
இப்தபயறர நாம்  الحي  என்ை அல்லாஹ் வின் தபயரில் 
ந ிற ை வ ா ன  பூ ர ண  வ ா ழ் வு  எ னு ம்  ப ண் பு 
உள்ளடங்கியுள்ளது. எனகவ இதிலிருந்து நித்தியமும் 
நிறைவானதுமான வாழ்வு அல்லாஹ் வுக்குரியது என 
ஈமான் தகாள்ள கவண்டும். 

அகத கபான்று அல்லாஹ் அஸ்ஸமீஉ – நன்ைாகக் ; 

ககட்கக் கூ டியவன்  அல்  அலீமு  ய ாவற்ற ையும் 
நன்கைிந்தவன். எனும் தபயர்கறள குைிப்பிட்டி ருக்கிைான். 
அறவகள் இரண்டும் அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களாகும். 
அகத கவறள  இப்தபயர் ;கள் பண்புகளான ககட்டல், 
அைிதல் கபான்ைவற்றை  தகாண்டிருக்கின்ைன ஆககவ 
ககட்டல் அைிதல் எனும் பண்புகறளக் அவன் தபைாமல் 
இத் திருநாமங்கறள தபற்ைிருப்பது சாத்தியமற்ைது. 

இன்தனாரு உதாரணத்றதயும் குைிப்பிடுகின்கைன் . 
அல்லாஹ் தனது திரு மறையில் “அல்லாஹ்வின் றக 
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கட்டப்பட்டுள்ளது . என்று யூதர் ;கள் கூறுகிைார் ;கள் . 
அவர் ;கள ின்  றகககள கட்டப் பட்டுள்ளன . மாைாக 
அவனின் இரு றககளும் விரிக்கப்பட்கட உள்ளன. 

அல்லாஹ் இத்திருவசனத்தில் தனக்கு விரிந்த இரு 
றககள் உள்ளன என குைிப்பிடுகின்ைான். விரிந்த என்பது  
இங்கு தாராளமான வாரிவழங்கக் கூடிய என தபாருள் 
படும். ஆககவ நாம் அல்லாஹ்விற்கு அருள்கள் நிறைந்த 
இரு றககள் உள்ளன என ஈமான் தகாள்ளல் கவண்டும். 
ஆ ன ால்  எ ம து  உ ள் ள ங் க ள ிக ல ா , அ ல் ல து 
கற்பறனகளிகலா எமது நாவுகளாகலா ஒரு கபாதும் 
அக்றககறள உருவகப்படுத்தி உவமானம் கூை முற்படக் 
கூடாது. ஏதனனில் அல்லாஹ் “அவறனப் கபான்று 
எதுமில்றல அவன் நன்கு தசவிமடுக்க கூடியவனாகவும், 
ய ாவற்றையும் நன்கு  பார் ;க்கக் கூ டியவன ாகவும் 
உள்ளான் என குைிப்பிடுகின்ைான். 

கமலும் அல்லாஹ்  தனது த ிருமறைய ில்  “மானக் 
க க ட ான வ ற் ை ில்  ப க ிர ங் க ம ான வ ற் ற ை யு ம் , 
மறைவானவற்றையும், கநர் ;றமக்கு மாைாக வரம்பு 
மீறுவறதயும், எவ்வித ஆதாரத்றதயும் அல்லாஹ் 
இைக்காமல்  இருக்கும் கபாது  அவனு க்கு இறண 
ற வ ப் பற தயு ம் , அ ல் ல ாஹ் வ ின்  மீ து  நீ ங் க ள் 
அைியாதவற்றைக் கூறுவறதயுகம எனது இரட்சகன் 
தடுத்துள்ளான் என நபிகய நீர் ; கூறுவிராக. 
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க ம லு ம்  அ ல் ல ாஹ்  மீ து  உ ம க் கு  எ து  ப ற் ை ி 
அைிவில்றலகயா அறத நீ பின்பற்ை கவண்டாம். பார் ;றவ 
த சவ ிப் புல ன்  ஆ க ிய  இ ற வ  ஒ வ் த வ ான் று ம் ; 

விசாரிக்கப்படக்கூடியதாக உள்ளது . 

எவதனாருவன் அல்லாஹ் வின் இரு றககறளயும் 
அ டி ய ா ர் ;க ள ின்  ற க க ளு க் கு  உ வ ற ம  கூ ை 
முயற்சிக்கின்ைாகனா அவன் அல்லாஹ்வின் கூற்ைான 
|”அவற ன ப் கபான் று  எதும ில்ற ல  அவன்  நன் கு 
தசவிமடுக்ககூடியவனாகவும், யாவற்றையும் நன்கு 
பார் ;க்கக்கூடியவனாகவும் உள்ளான் என்ை வசனத்றத 
தபாய்ப்பித்து “அல்லாஹ் வுக்கு நீங்கள் உதாரண ம் 
கூைாதிர் ;கள் என்ை இறைவசனத்திற்கு முரணாக நடந்த 
ஒருவனாக மாைி விடுகின்ைான் 

அகத கபால் அல்லாஹ்வின் றககறள எவதனாருவன் 
குைிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு உருவகப் படுத்துகின்ைாகனா 
அ வ ன்  அ ை ிவ ில் ல ா  ஒ ரு  வ ிட ய த் ற த  கூ ை ி 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  மீ து  இ ட் டு க்  க ட் டி ய வ ன ாக 
மாைிவிடுகின்ைான். 
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தவ்ஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத்தின் 
முக்கியத்துவம் 

ககள்வி : மதிப்புக்குரிய அைிஞர் அவர்ககள! தவ்ஹதீின் 
இறுதிப்பிரிவான தவ்ஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத் குைித்து 

விரிவான ஒரு ததளிறவ வழங்க முடியுமா? 

பதில்: உண்றமயில் தவ்ஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத்றதப் 
தபாருத்தவறர   அதன் முக்கியத்துவம் கருதியும், மற்றும் 
இஸ்லாமிய உம்மத் இந்த விடயத்தில் பல பிரிவுகளாக பிரிந்து 
கிடப்பதன் காரணங்களினாலும் விரிவாக விளக்கப்பட 
கவண்டியது அவசியமாகும்.  இந்த விடயத்தில் அல்லாஹ் 
முஃமின்களில் ஸலபுகளுக்கும், அவர்களின் நிறலப்பாட்றட 
பின்பற்ைியவர்களுக்கும்  கநரான வழிறயக் காட்டினான். 
அல்லாஹ், தான் நாடியவர்களுக்கு கநர்வழிறய காண்பிக்கப் 
கபாதுமானவன். 
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ஏற்கனகவ நான் தவ்ஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத் பற்ைி  
விளக்கிய கபாது இதற்கான ஒரு  அடிப்பறட விதி பற்ைி  
குைிப்பிட்கடன் .அதாவது அல்லாஹ் தனக்தகன குைிப்பிட்ட 
தபயர்கள், பண்புகள், அவனின் தூதர் அவனுக்கு இருப்பதாக  
குைிப்பிட்ட தபயர்கள், பண்புகள் அறனத்றதயும் அதன் 
கருத்திலும் தசால்லிலும்  திரிறப ஏற்படுத்தாமலும், உருவம் 
கற்பிக்காமலும் உதாரணம் கூைாமலும்,  அதற்குரிய விதத்தில் 
மறைதபாருள் தகாள்ளாமல்  ஏற்றுக்தகாள்ள கவண்டும் 
என்பதாகும். இக்கருத்றத விளக்குவதற்கு அல்லாஹ்விற்குரிய 
தபயர்களில் சில உதாரணங்கறளயும் அவனின் பண்புகளில் 
ஒன்ைான  அவனின் இரு றககள் குைித்தும் குைிப்பிட்கடன். 

அகத கபால் அல்லாஹ்வுக்குரிய தபயர்கறளப் தபாருத்த வறர 
அப்தபயர்கள் யாவும் அவனின் தபயதரான்றை தபற்ைிருப்பறத  
உறுதிப் படுத்துவதுடன் அவனின் பண்றபயும் உள்ளடக்கியுள்ளது.  
அதன் விறளவாக அது கவண்டி நிற்கும் நுட்பங்கறளயும் 
தகாண்டிருக்கிைது என ஏற்று உறுதிப்படுத்துவது நம்மீதுள்ள 
கடறமயாகும். 

நான் கமகல குைிப்பிட்டது கபான்று அல்லாஹ் தனக்தகன 
குைிப்பிட்ட பண்புகறள அதற்குரிய விதத்தில் கநர்தபாருள் 
 .தகாண்டு ஏற்றுக் தகாள்வகத எம்மீதுள்ள கடறமயாகும் (احلقيقة)

அகதகபால் ஏற்தகனகவ  நான் சுட்டிக் காட்டிய விடயமான 
அல்லாஹ்வுக்கு  இரு றககள் உள்ளன  எனக் குைிப்பிடுவது 
அதறன அதற்குரிய விதத்தில் பறடப்பினங்ககளாடு  ஒப்பிடாது 
ஏற்றுக்தகாள்வகத கடறம யாகும். அவ்வாறு ஏற்றுக் 
தகாள்ளாவிடின்  அவன் அல்லாஹ்வின் திருவசனமான  
அவறனப் கபன்று எவருமில்றல. அவன் நன்கு 
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தசவிமடுப்பவனாகவும், பார்க்கக் கூடியவனாகவும் உள்ளான்  
என்பறத மறுத்துப் தபாய்ப்பிக்கின்ைவன், அல்லது  
அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் உதாரணங்கறளக் கூைாதீர்கள் என்ை 
அல்குர்ஆனிய வசனத்திற்கு கட்டுப்படாது மாறு தசய்கிைவன் 
என்பதுகவ உண்றமயாகும். 

அகத கவறள அவனுக்கு உருவம் கற்பித்தல் ( اتلكييف ) எனும் 

விடயத்றதப் தபாருத்தவறர  அல்லாஹ் தடுத்து ஹராமாக்கிய  
விடயத்றத தசய்வதற்கு ஒப்பானதாகும். இது குைித்து அல்லாஹ் 
பின்வரும் வசனங்களில் எச்சரிக்கின்ைான். “மானக்ககடானவற்ைில் 
பகிரங்கமான வற்றையும் மறைவானவற்றையும், உரிறமயின்ைி 
வரம்பு மீறுவறதயும், எவ்வித ஆதாரத்றதயும் அல்லாஹ் 
இைக்காமல் இருக்கும் கபாது அவனுக்கு இறண றவப்பறதயும், 
அல்லாஹ்வின் மீது நீங்கள் அைியாதவற்றைக் கூறுவறதயுகம 
எனது இரட்சகன் தடுத்துள்ளான்” என நபிகய நீர் கூறுவிராக. 

கமலும் அல்லாஹ் “உமக்கு எது பற்ைி அைிவில்றலகயா அறத 
நீர் பின்பற்ை கவண்டாம். பார்றவ தசவிப்புலன் ஆகிய இறவ 
ஒவ்தவான்றும் விசாரிக்கப்படக் கூடியதாக உள்ளது.” . 

அல்லாஹ் தனக்தகன குைிப்பிட்டிருக்கும் பண்புகளில் கமலதிக 
விளக்கத்திற்காக  இரண்டாவது  ஒரு உதராணத்றதயும் 
கூைிப்பிட விரும்புகிகைன். அது தான் “இஸ்திவா” பற்ைியதாகும். 
அல்லாஹ் தன்னுறடய உயர்வுக்கும், கண்ணியத்திற்கும் 
தக்கவாறு அர்ஷுக்கு கமல் உயர்ந்துள்ளான். இந்தக் கருத்றத 
குர்ஆனில்  அல்லாஹ் ஏழு இடங்களில் குைிப்பிட்டுள்ளான் .அரபு 

தமாழியில் 'استوى' என்ை தசால்லானது '(ىلع)' எனும் 

முன்னிறடச் தசால்லுடன் வந்தால் அச்தசால்லானது 
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“உயர்ந்தான், கமலால் இருந்தான்” என்ை  கருத்துக்கறளக் 

காட்டும். எனகவ அல்லாஹ்வின் திருவசனமான العرش ىلع الرمحن 
 என்பதற்கான கருத்து  “அல்லாஹ் அர்ஷின் மீது தன்  استوى

கண்ணியத்திற்கு தக்கவாறு உயர்ந்துவிட்டான்.” என்பதாகும். இது 
அல்லாஹ் மாத்திரம் தபற்ைிருக்கும் உயர்வாகும். அத்துடன் 
இப்பிரபஞ்சங்களுக்கு கமலால் இருத்தல் என்ை விடயத்திற்கும், 
மனிதன் கட்டிலுக்கு கமலால் இருத்தல், மிருகங்களுக்கு கமலால் 
இருத்தல், கப்பலின் கமல் இருத்தல்  கபான்ை மனிதனின் 
தசயல்களில் இருந்து முற்ைிலும் கவறுபட்டது என்பதுகவ இதன் 
அர்த்தமாகும். இந்த தசால்லானது மனிதர்களின் கமகல 
குைிப்பிட்ட தசயல்கறள பிரதிபலித்து வந்துள்ளறத பின்வரும் 
அல்லாஹ்வின் திருவசனம் காட்டுகிைது. “கப்பல்களிலும், 
கால்நறடகளிலும் நீங்கள் பயணிப்பவற்றை ஏற்படுத்தினான். 
அதன் முதுகுகளில் சரியாக அமர்ந்து தகாள்வதற்காகவும், 
பின்னர் அவற்ைின் மீது நீங்கள் அமர்ந்ததும், உங்கள் இரட்சகனின் 
அருறள நிறனவு கூர்ந்து இதறன வசப்படுத்தித் தந்தவன் மிகத் 
தூய்றமயானவன். இதற்கு நாங்கள் சக்தி தபற்ைவர்களாக 
இருக்கவில்றல. கமலும் நாங்கள் எங்கள் இறைவனிடம் 
திரும்பிச் தசல்லக் கூடியவர்களாகவாம்.” 

ஆககவ இத்திருவசனத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள மனிதன் ஒரு 
தபாருளின் கமலால் இருப்பது என்பது எந்த வறகயிலும் 
அல்லாஹ் அர்ஷுக்கு கமலால் உயர்ந்திருக்கிைான் என்ை 
கருத்திற்கு ஒப்பானதாக இருக்க முடியாது. ஏதனனில் அல்லாஹ் 
அவனின் அறனத்து பண்புகளிலும், தசயல்களிலும் அவனுக்கு 
ஒப்பாக எதுவுமில்றல என்ை கருத்றத அல்லாஹ் 
குைிப்பிட்டுள்ளான். 
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அகத கபால்   العرش ىلع استوى : என்பதற்கு “அர்றஷ அல்லாஹ் 

ஆக்கிரமித் துள்ளான்” என்ை கருத்றத றவப்பது 
அச்தசால்லுக்கான உரிய அர்த்தத்றத வழங்காது 
திருவுபடுத்துவதாகும். இது ஸஹாபாக்கள், தாபியனீ்கள் 
தகாண்டிருந்த ஏககாபித்த முடிவுக்கு முரணான கருத்தாகும். 
அத்துடன் இது பிறழயான கருத்துக்கறள தகாள்வதற்கு 
வழிவகுப்பதாகவும் அறமந்து விடுகிைது. ஒரு முஃமின் 
இக்கருத்றத தசால்வது சாத்தியமற்ை விடயம். ஏதனனில் 
குர்ஆன் ததளிவான அரபு தமாழியில் இைங்கியுள்ளது என்பதில் 
யாருக்கும் சந்கதகம் கிறடயாது. இக்கருத்றத அல்லாஹ் “நீங்கள் 
புரிந்து தகாள்வதற்காக அல்குர்ஆறன அரபு தமாழியில் 
ஆக்கிகனாம்.” எனக் குைிப்பிடுகின்ைான். 

ஆககவ العرش ىلع استوى  என்பதற்கு உண்றமப் தபாருள் 

யாததனில் அல்லாஹ் தனது தனித்துவத்துக்கும் 
மகத்துவத்துக்கும் ஏற்ப அல்லாஹ் அர்ஷின் கமல் 

உயர்ந்துள்ளான். அதாவது  استوىل  என்ை தசால்லுக்கு 

ஆக்கிரமத்துள்ளான் என தபாருள் தகாள்ளக்கூடாது. இவ்வாராக 
தபாருள் தகாள்வது பின்வரும் தவறுகளுக்கு இட்டுச் தசல்ல 
காரணமாய் அறமயும் அறவகளாவன; 

1- தசால்லின் கருத்றத திரிவு படுத்தியறம.  

2- அரபு தமாழி மரபுக்கு மாற்ைமான கருத்றத வழங்கியறம.  

3- ஸலபுகள், தாபியனீ்களின் ஏககாபித்த முடிவுக்கு 
மாற்ைமாக தசயற்பட்டறம கபான்ைனவாகும். 
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அத்துடன் அல்குர்ஆனிலும் ஸூன்னாவிலும் ஒரு தசால் இடம் 
தபற்று அச்தசால்லுக்கு முரணான கருத்து, அல்லது அதற்கான 
வியாக்கியானம் அவர்களால் (ஸலபுகளால்) 
குைிப்பிடப்படவில்றலயாயின் அச் தசால்லானது  தமாழி ரீதியில் 
அடிப்பறட கருத்றதகய பிரதிபலிக்கும். 

ஏற்தகனகவ குைிப்பிட்டது கபான்று 'االستواء' என்ை வார்த்றதக்கு 
 என்ை அதாவது ஆக்கிரமித்தான் என்ை கருத்றத ' استوىل'

குைிப்பிடின் அதன் விறளவாக பிறழயான கருத்துக்கள் இடம் 
தபை வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. அந்த வறகயில் 
“ஆக்கிரமித்தான்” என்ை கருத்றத  பின்வரும் அல்குர்ஆன் 
வசனமாகிய “நிச்சயமாக உங்களின் இரட்சகன் அல்லாஹ், 
அவன்தான் வானங்கறளயும், பூமிறயயும் ஆறு தினங்களில் 
பறடத்தான். பின்பு அர்ஷுக்கு கமல் உயர்ந்தான்.” என்ை 
திருவசனத்திற்கு பிறழயான கருத்றத வழங்கும் ஆபத்றத 
ஏற்படுத்திவிடும். அதாவது வானங்கள் பூமிறயப் பறடக்கும் 
கபாது அர்ஷானது அல்லாஹ்வின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க 
வில்றல என்ை கருத்றத தகாடுத்துவிடும். இது கமகல 
குைிப்பிட்ட 3 விடயங்களுக்கு வழிவகுத்திடும் ஆபத்தான 
நிறலயாகும். 

தவ்ஹதீின் வறககளின் பாலுள்ள  கடறம. 

ககள்வி : தவ்ஹதீின் வறககளின் பாலுள்ள  கடறம யாது ? 

தவ்ஹிதின் வறககள் உள்ளடக்கியிருக்கும் எல்லா 
வறககறளயும் ஏற்றுக் தகாள்வதும், அறவகள் குைிப்பிடும் 
கருத்துக்கறள ஏற்று அல்லாஹ்றவ   ஒருறமப்படுத்துவகத 
இதன்பால் எம்முள்ள  கடறமயாகும். 
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அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை வணங்குவதின் 
ஆபத்து - அபாயம். 

ககள்வி: இறைவனால் விதியாக்கப்பட்ட வணக்கங்களின் 
வறககளில் ஏதாவது ஒன்றை அல்லாஹ் அல்லாத ஒன்றுக்கு 
தசலுத்துவதன் மார்க்கத் தீர்ப்பு யாது? 

பதில் : இதற்கான பதிறல நாம் குைிப்பிட்ட العبادة توحيد  توحيد  ,
 என்ை பகுதியிலிந்து புரிந்து தகாள்ள முடியும். அதாவது  األلوهية

“தவ்ஹதீுல் உலூஹிய்யா என்பது அல்லாஹ்றவ வணக்கத்தின் 
மூலம் ஒருறமப் படுத்துவதாகும் என்பகத . அதாவது 
வணக்கங்களில் எந்த வறகயாயினும் அல்லாஹ்வுக்கு 
மாத்திரகம தசலுத்தல் கவண்டும். உதாரணமாக அல்லாஹ்வின் 
தநருக்கத்றதப் தபற்றுக் தகாள்வதற்காக மனிதன் குர்பானி 
தகாடுப்பது ஒரு வணக்கமாகும் என்பது ததரிந்த விடயமாகும். 
இந்த வணக்கம் குைித்து அல்லாஹ் தனது திருமறையில் “உனது 
இரட்சகனுக்கு ததாழுது அவனுக்கக அறுத்துப் பலியிடுவரீாக”. 
எனக் கூறுகிைான். எனகவ அல்லாஹ்றவ தநருங்குவதற்காக 
கமற்தகாள்ளும் அறனத்தும் வணக்கங்களாகும். அதறன 
அல்லாஹ் அல்லாதவற்றுக்கு அவர்கறள கண்ணியப்படுத்தி, 
மகிறமப் படுத்தும் முறையிலும்,  அவற்றை தநருங்க கவண்டும் 
எனும் கநாக்கிலும் ஒரு மனிதன் கமற்தகாள்கின்ை கபாது  அவன் 
அல்லாஹ்வுக்கு இறணறவத்தவனாக மாைிவிடுகிைான். இதன் 
விறளவு அவனுக்கு சுவர்க்கம் ஹராமாக்கப்பட்டு நரகம் 
தசல்வதற்கு இச்தசயற்பாடு வழிவகுத்து விடுகிைது. 
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இகத கபான்று இறைகநசர்கள் என நம்பி அவர்களின் கநசத்றதப் 
தபற்றுக் தகாள்வதற்காக அவர்களின் சமாதிகளுக்கு தசய்யும் 
குர்பானிகளின் நிறல  இறண றவப்பு மட்டுமல்லாது, 
மார்க்கத்றத விட்டும் தவளிகயற்ைிவிடும் ஒரு மகா பாதகச்  
தசய்றகயாகும். ஆககவ இவ்வாைான தசயற்பாடுகளில் 
ஈடுபடுகவார் அவர்களின் இப்பாவச்தசயலுக்காக அல்லாஹ்விடம் 
தவ்பா தசய்து தகாள்ளுமாறு உபகதசம் தசய்கிகைாம். அது 
மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்காக மாத்திரம் ததாழுது 
கநான்பு பிடிப்பது கபால், பலியிடுதல் எனும் வணக்கத்றதயும் 
அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் கமற்தகாள்ளுதல் கவண்டும். 
இவ்வாறு தவ்பா தசய்து, வணக்கங்கறள அல்லாஹ்வுக்கு 
மாத்திரம் தசய்யும் கபாது அல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்கறள 
மன்னித்துவிடுகிைான். இதறன அல்லாஹ் “நபிகய 
நிராகரிப்பாளர்களிடம் கூறுவைீாக. இவர்கள் அசத்தியப் 
கபாக்கிலிருந்து அவர்கள் விலகிக்தகாள்வார்களாயின் முன்பு 
தசய்த குற்ைங்கள் மன்னிக்கப்படும்”. அல் அன்பால் 38 

அது மாத்திரம்  அல்ல.  அவர்களின் தவறுகறள நன்றமகளாக 
மாற்ைி அவர்கறள கண்ணியப் படுத்துகிைான். இக்கருத்றத 
அல்லாஹ் பின்வருமாறு பிரஸ்தாபிக்கிைான் “கமலும் அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுடன் கவறு கடவுறள அறழக்கமாட்டார்கள். 
அல்லாஹ் தடுத்துள்ள எந்தகவார் உயிறரயும் நியாயமின்ைி 
தகாறல தசய்யவும் மாட்டார்கள், கமலும் விபச்சாரம் புரிய 
மாட்டார்கள். யாகரனும் இச்தசயல்கறளச் தசய்தால் அவன் தன் 
பாவத்திக்கான கூலிறயப் தபற்கை தீருவான். மறுறம நாளில் 
அவனுக்கு இரட்டிப்புத் தண்டறன வழங்கப்படும். கமலும் 
அதிகலகய இழிவுக் குரியவனாக என்தைன்றும் அவன் வழீ்ந்து 
கிடப்பான். ஆனால் இந்தப் பாவங்களுக்குப் பின்னர் எவர்கள் 
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மன்னிப்புக்ககாரி கமலும் நம்பிக்றக தகாண்டு நல்லைமும் 
புரிகின்ைார்ககளா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவர்களின் 
பாவங்கறள நன்றமகளாக மாற்றுவான். அல்லாஹ் 
மன்னிப்கபானும், நிகரற்ை அன்புறடகயானுமாக உள்ளான்.  

ஆககவ சமாதிகளிடத்தில் பலியிட்டு அதில் 
அடக்கப்பட்டவர்களின் தநருக்கத்றத தபை நாடுபவர்களுக்கு 
எனது உபகதசம் யாததனில் இச்தசயறல முற்ைாகத் தவிர்த்து 
அல்லாஹ்விடம் தவ்பா தசய்து இம்மாபாதகச் தசயறல 
தசய்வறத விட்டு விடுங்கள், அல்லாஹ் தவ்பாச் தசய்பவர்களின் 
தவ்பாறவ ஏற்று,  அவர்களின் இச்தசயற்பாட்டால் 
சந்கதாசமறடகிைான். 

இரு ஷஹாதாக் கலிமாக்களின் தபாருள் 

ககள்வி: هللا رسول ا محمد وأن هللا اال اله ال أن شهادة  “அல்லாஹ்றவத் 
தவிர உண்றமயான இறைவன் கவறு ஒருவனும் இல்றல, நபி 
முஹம்மத் ஸல் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார் என 
சாட்சி கூறுதல் என்பதன் கருத்றத ததளிவு படுத்த முடியுமா?  

பதில் : அஷ்ஷஹாததான் الشهادتان என்பது وأن اهلل اال اهل ال أن شهادة 
اهلل رسول ا حممد    என்பறதக் குைிக்கிைது. அதாவது அல்லாஹ்றவத் 

தவிர உண்றமயான இறைவன் கவறு ஒருவனும் இல்றல, நபி 
முஹம்மத் ஸல் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என சாட்சி 
கூறுதல் என்பது இதன் அர்த்தமாகும். இவ்விரண்டு கலிமாக்களும் 
இஸ்லாத்தின் திைவுககாளாகும். இக்கலிமாக்கள் இன்ைி 
இஸ்லாத்தில் எவரும் நுறழயவும் முடியாது. இதன் 
காரணமாகத்தான் முஆஸ் (ரழி) அவர்கறள நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தயமனுக்கு அனுப்பி றவக்கும் கபாது அவருக்கு குைிப்பிட்ட 
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முதல் விடயமாக “நீ அங்கக தசன்ைதும் அவர்கறள முதலில் 
அல்லாஹ்றவ தவிர உண்றமக் கடவுள் கவறு யாருமில்றல 
என்றும், முஹம்மத் நபி ஸல் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
என்றும் சாட்சி கூறுவதின் பால் அறழக்க கவண்டும்” என்றும் 
பணித்தார்கள். 

ஆககவ ஷஹாதாக்  கலிமாவின் முதல் பகுதியிறனப் 
தபாருத்தவறர ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்றவத் தவிர கவறு 
உண்றமக் கடவுள் எவறுமில்றல என்பறத தனது நாவினால் 
தமாழிந்து உள்ளத்தால் ஏற்றுக் தகாள்வறத குைிக்கும். 

اهلل اال اهل ال   என்ை வாசகமானது இரு அடிப்பறட விடயங்கறள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. அறவ نيف  “நிராகரித்தல்” اثبات 
“உறுதிப்படுத்தல்” என்பறவயாகும். '' اله ال  ' என்பதற்கு எந்த ஒரு 
உண்றமக் கடவுளும் இல்றல என்பது. இதன் தபாருள். 
இதறனகய நப்யு என அரபியில் வழங்குவர்.  நிரகரித்தல் 

அல்லது ஒப்புக்தகாள்ளாமல் இருத்தல் என்பது இதன் தபாருள். اال 
 என்பது இதன் இரண்டாவது பகுதியாகும் இதற்கு  اهلل

அல்லாஹ்றவத் தவிர என்பதாகும். இப்பகுதிறய ''இஸ்பாத்'  
உறுதிப்படுத்தல் என்பது குைிக்கிைது. ஆககவ இதன் இலக்கன 
ஒழுங்கிற்கறமய  هللا اال الاله  '  என்பதின் கருத்து யாததனில் 
“அல்லாஹ்றவத் தவிர உண்ணறமக் கடவுள் கவறு 
எவருமில்றல” என்பதாகும். இக்கருத்து இரண்டு விடயங்கறள 
உள்ளடக்கியுள்ளது. 

1- வணக்கத்றத அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் தூய்றமயாக 
நிறைகவற்ைல். 
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2- அல்லாஹ்றவத் தவிர உள்ளறவ வணக்கத்திற்கு 
தகுதியற்ைறவ என்பறத ஏற்று நடத்தல் என்பறவயாகும்  

இங்கக இன்தனாரு விடயத்றதயும் குைிப்பிடுகிகைன். அதாவது ال 
اهلل اال اهل   என்ை வார்த்றத இறைறமத்துவம் அல்லது  

வணங்கப்படும் கடவுள்கள் அல்லாஹ்றவத் தவிர உள்ளனகர, 

அறவகள் அறனத்திற்கும் آهلة  என்கை அதாவது 

இறைறமத்துவத்றதப் தபற்ை கடவுள்கள் என  அல்லாஹ் 
குைிப்பிட்டுள்ளான் என சிலர் சந்கதகிக்கின்ைனர். உதாரணத்திற்கு 
பின்வரும் இறைவசனத்தில் “கமலும் உம் இறைவனின் கட்டறள 
வந்துவிட்ட கபாது அல்லாஹ்றவ விடுத்து அவர்கள் அறழத்த 
வண்ணமிருந்த அவர்களுறடய கடவுள்கள் அவர்களுக்கு எந்தப் 
பயனும் அளிக்கவில்றல. கமலும் அல்லாஹ்வுடன் கசர்த்து 
இன்தனாரு கடவுறள ஆக்கிவிடகவண்டாம்.” இந்த வசனங்கள், 
மற்றும் நபிமார்கள் தம் சமூகத்றத கநாக்கி அல்லாஹ்றவ 
வணங்குங்கள் அவறனத் தவிர கவறு கடவுள் கிறடயாது என 
வந்துள்ள அல்குர்ஆன் வசனங்கள் அல்லாஹ் 
அல்லாதவற்றுக்கும் கடவுள் தன்றம இருப்பதாக 
பிரஸ்தாபிக்கிைதா? என வினவுகிைார்கள். அதற்கான விறடறய 
சுருக்கமாக பின்வருமாறு குைிப்பிட முடியும். அதாவது 
அல்லாஹ் அல்லாத கடவுள்கள் இருக்கின்ைனர். அறவகள் 
உண்றமக் கடவுள்கள் கிறடயாது. எனகவ நாம் குைிப்பிட்ட 
உண்றமக் கடவுள் அல்லாஹ் மாத்திரகம என்பதற்கான ஆதாரம் 
பின்வருமாறு. இவற்றுக்குக் காரணம் அல்லாஹ்வாகும். அவன் 
சத்தியமானவன் என்பதுவும், அவறனத் தவிர இவர்கள் 
வணங்குபறவ அறனத்தும் அசத்தியமானறவ என்பதும், கமலும் 
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அல்லாஹ்கவ உயர்ந்தவனமாகவும் கமலானவனாகவும் 
உள்ளான். கமலும் அல்லாஹ் குைிப்பிடுறகயில், 

“கமலும் நீங்கள் பார்த்தீர்களா  இந்த, “லாத், உஸ்ஸா” மற்றும் 
மூன்ைாவது கதவறதயான மனாத் ஆகியவற்ைின் உண்றம 
நிறல பற்ைி சிந்தித்தது உண்டா? ஆண்மக்கள் உங்களுக்கும், 
தபண்மக்கள் இறைவனுக்குமா? இது ஒரு கமாசமான பங்கீடாகும். 
உண்றமயில் இறவதயல்லாம் நீங்களும் உங்கள் 
மூதாறதயர்களும் றவத்துக் தகாண்ட தபயர்ககள அன்ைி 
கவைில்றல. இறைவன் இதற்தகன எந்கவாரு 
சான்ைாதாரத்றதயும் இைக்கி றவக்கவில்றல (அந் நஜ்ம் 19-23)  

 இவ்வசனங்கள் யாவும் நாம் குைிப்பிட்டது கபால உண்றமக் 
கடவுள் அல்லாஹ்றவத் தவிர கவறு யாருமில்றல. மற்ை 
கடவுள்கள் யாவும் தபாய்யானறவ என்பறத சுட்டிக் காட்டுவது 
மட்டுமல்லாமல் உண்றம இறைறமத்துவம் அல்லாஹ்விற்கு 

மாத்திரகம எனும் உண்றமறய எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

முஹம்மத் (ஸல்)அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
என  சான்று பகர்தல் என்பதன் கருத்து 

ககள்வி: முஹம்மத் (ஸல்)அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என 
சான்று பகர்தல் என்பதன் கருத்து யாது? 

பதில்: முஹம்மத் ஸல் அவர்கறள தூதர் என நாவால் 
தமாழிந்து, அங்கீகரித்து,  உள்ளத்தால் விசுவாசித்து, 
அவர்கள்தாம் முழு மனித,  ஜின் குலத்துக்கும் இறைதூதர் 
என்பறத ஏற்றுக் தகாள்ளுதகல இந்த ஷஹாதாக் கலிமாவின்  
கருத்தாகும். 
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“மனிதர்ககள! நிச்சயமாக நான் உங்கள் அறனவருக்குமான 
அல்லாஹ்வின் தூதராகவன். வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஆட்சி 
அவனுக்ககயுரியன.  (உண்றமயாக) வணங்கப்படத் 
தகுதியானவன் அவறனத்தவிர கவறு யாருமில்றல. அவகன 
உயிர்ப்பிக்கிைான் இன்னும் மரணிக்கச் தசய்கிைான் என்று 
(நபிகய) நீர் கூறுவரீாக ஆககவ நிங்கள் அல்லாஹ்றவயும் 
(எழுத்தைிவற்ை),உம்மி நபியாகிய அவனது தூதறரயும் நம்பிக்றக 
தகாள்ளுங்கள். அவரும் அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
வார்த்றதகறளயும் நம்பிக்றக தகாள்கிைார். நீங்கள் கநர்வழி 
தபறும் தபாருட்டு அவறரகய  பின்பற்றுங்கள்.” (அல் அஃராப் 158)  

அகிலத்தாருக்கு எச்சரிக்றகயாக இருப்பதற்காக (சத்தியத்றதயும் 
அசத்தியத்றதயும் பிரித்தைிவிக்கக் கூடிய இவ்கவதத்றத 
(புர்காறன) இைக்கிறவத்தவன் மிகவும் கண்ணியமிக்கவனாக 
உள்ளான்.  

ஆககவ இந்த ஸஹாதாறவ தமாழிந்து ஏற்றுக்தகாண்டவர் 
இப்பகுதி  கவண்டி நிற்கும் மிக முக்கிய விடயங்கறள ஏற்றுக் 
தகாள்வது அவசியமாகும். அந்த வறகயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அைிவித்தவற்றை உண்றமபடுத்தி, அவரின் கட்டறளகளுக்கு 
முழுறமயாக அடிபணிந்து, அவர் தடுத்தவற்றை முழுறமயாக 
தவிர்ந்து வாழ்வது மட்டுமல்லாமல் அவர் மார்க்கம் என 
வகுத்துத் தந்தவற்ைின் மூலம் அல்லாஹ்றவ வணங்குவதும் 
இந்தக் ஷஹாதா வலியுறுத்தும் தசய்தியாகும். அது 
மட்டுமல்லாமல்  அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் உரிய 
(ருபூபிய்யத்)திலும், பிரபஞ்சத்றத இயக்கி, நிர்வகிப்பதிலும் நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு இறைறமத்துவம் இருப்பதாக  நம்புவதும் 
தடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாைாக அவர்  ஒரு  அல்லாஹ்வின் அடிறம 
என்றும், தபாய் கபசாத ஒரு தூதர் என்றும், அல்லாஹ்வின் 
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நாட்டமின்ைி எந்த பயறனயும், தீங்றகயும் பிைருக்கு தசய்யும் 
அதிகாரத்றதப்  தன்னில் தபைாதவர் எனவும் நம்புதல்தான் 
நபியவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என ஏற்று சாட்சி கூைல் 
உள்ளடக்கியிருக்கும் பிரதான அம்சங்களாகும். இந்த உண்றமறய 
பின்வரும் அல்லாஹ்வின் கூற்று உறுதிப்படுத்துகிைது. 

“என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தபாக்கிஷங்கள் இருக்கின்ைன என்று 
நான் உங்களுக்கு கூைமாட்கடன், மறைவானவற்றை நான் 
அைியவும் மாட்கடன். நிச்சயமாக நான் ஒரு வானவர் என 
கூைவும் மாட்கடன். எனக்கு வஹியாக அைிவிக்கப்பட்டறதத் 
தவிர நான் பின்பற்றுவதில்றல என நபிகய நீர் கூறுவரீாக.” (அல் 
அன்ஆம் 50) 

எனகவ இந்த வறகயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு அடிறம, 
அவர் அல்லாஹ்வால் ஏவப்பற்ைவற்றை பின்பற்றுபவர் என்பது 
ததளிவாகிைது. 

அல்லாஹ் இவ்விடயத்றத கமலும் ததளிவு படுத்தும் விதமாக 
பின்வரும் வசனங்கறள குைிப்பிடுகிைான். 

உங்களுக்கு யாததாரு தீறமறயகயா, நன்றமறயகயா தசய்ய 
நிச்சயமாக நான் ஆற்ைல் தபை மாட்கடன் எனக் கூறுவரீாக. 

அல்லாஹ்விடமிருந்து என்றனக் காப்பாற்ை நிச்சயமாக 
எவராலும் முடியாது. அவறனயன்ைி எந்தப் புகலிடத்றதயும் நான் 
தபற்றுக்தகாள்ள மாட்கடன் என்று நபிகய நீர் கூறுவரீாக. (அல் 
ஜின்  21 22) 

அல்லாஹ் நாடினாகலத் தவிர எந்த நன்றமகயா, எந்தத் 
தீறமகயா எனக்கு நான் தசய்துக் தகாள்வதற்கு ஆற்ைல் 
தபைமாட்கடன். நான் மறைவானவற்றை அைிந்தவனாக இருப்பின் 
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நன்றமகறளகய அதிகரித்திருப்கபன். கமலும் எனக்கு எவ்விதத் 
தீங்கும் ஏற்பட்டிருக்காது. நான் எச்சரிக்றக தசய்பவனாகவும், 
நம்பிக்றகக் தகாள்ளும் சமூகத்திற்கு நன்மாராயம் 
கூறுபவனாகவுகம இருக்கின்கைன். என்று நபிகய நீர் கூறுவரீாக. 

ஆககவ, இதுதான் நபியவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று 
சான்று பகர்தலின் கருத்தாகும். அந்த வறகயில் வணக்கத்துக்கு 
தகுதியானவன் அல்லாஹ் மாத்திரம் என்றும், அவனின் தூதகரா, 
பறடப்பினங்களில் அவருக்கு கீழ் உள்ளவர்ககளா வணங்க  
தகுதி தபைமாட்டார்கள் என்று ஏற்றுக் தகாள்வதுடன் 
நபியவர்களுக்குரிய அந்தஸ்றதப் கபணுவதும் கடறமயாகும்.      

ஷஹாதாவை நாைால் கூறி இஸ்லாத்வத ஏற்றுக் 
க ாள்ைதற்கும், உள்ளத்தால்  நம்பி  ஏற்றுக் க ாள்ைதற்கு 

மிவையிலான வைறுபாடு. 

 14. ஷஹாதாறவ நாவால் கூைி இஸ்லாத்றத ஏற்றுக் 
தகாள்வதற்கும், உள்ளத்தால்  நம்பி  ஏற்றுக் தகாள்வதற்கு 
மிறடயிலான கவறுபாடு என்ன?. 

ககள்வி 15. அல்லாஹ்றவ வணங்குவது பற்ைிய ஒரு சந்ககம். 

ககள்வி 16. ஈமான் என்பதின் கருத்து 

ககள்வி 17. நீங்கள் ஈமானுக்கு குைிப்பிட்ட வறரவிலக்கணம் 
ஜிப்பரில் அறல அவர்கள் நபி ஸல் அவர்களிடம் ஈமான் குைித்து 
ககட்டகபாது நபி ஸல் அவர்கள் கூைிய கருத்றத 
பிரதிபளிக்கிைதா? 

ககள்வி 18. ஒருவர் எம்மிடம் ஈமான் குைித்து ககட்கும் கபாது 
அவருக்கு 'ஏற்றுக் தகாள்ளறலயும், அடிபணிதறலயும் கவண்டி 
நிற்கும் அங்கீகாரம்' எனக் கூறுவதா? அல்லது நபியவர்கள் 
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குைிப்பிட்டது கபான்று அல்லாஹ்றவயும், அவனின் 
மலக்குகறளயும், தூதர்கறளயும், கவதங்கறளயும் விசுவாசம் 

தகாள்வது எனக் கூறுவதா? 

ககள்வி 19. ஈமான் குைித்த பதிறல விரிவாக விளக்குமாறு 
கவண்டுவதுடன், அர்கானுல் ஈமான் குைித்து அைிந்து தகாள்ளவும் 
நாம் விரும்புகிகைாம். 

ஷஹாதாறவ நாவால் கூைி இஸ்லாத்றத ஏற்றுக் 
தகாள்வதற்கும், உள்ளத்தால்  நம்பி  ஏற்றுக் தகாள்வதற்கு 
மிறடயிலான கவறுபாடு. 

(14) ககள்வி : ஷஹாதாக் '' شهادة' கலிமாறவ ஒருவர்  நாவால் 

கூைி இஸ்லாத்றத ஏற்பதற்கும், உள்ளத்தால் மாத்திரம்  
ஏற்பதற்குமிறடயிலான கவறுபாடு யாது? ஒருவர் 
ஷஹாதாக்கலிமாறவக் ஏற்றுக்தகாள்ளும்கபாது கமற் குைிப்பிட்ட 
இரண்றடயும் கசர்த்து  ஏற்றுக்  தகாள்வது அவசியமாகுமா? 

ததளிவுபடுத்துமாறு கவண்டுகிகைாம். 

பதில் : உண்றமயில் இறவயிரண்டிற்கும் மத்தியில் கவறுபாடு 
உண்டு என்பது மிகத்ததளிவான விடயமாகும்.இந்த விடயத்தில் 
இரு வறக மனிதர்கள் உள்ளனர் அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் 
நயவஞ்சகர்கள். இவர்கள் ஷஹாதத்றத உள்ளத்தால் ஏற்காது 
தமாழிவதன் மூலம் மாத்திரம் இஸ்லாத்றத ஏற்றுக் 
தகாண்டவர்கள். இவர்கள் குைித்து அல்லாஹ் பின்வருமாறு 
குைிப்பிடுகின்ைான். 'நயவஞ்சகர்கள் உன்னிடம் 'உண்றமயில் 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என நாம் சாட்சி கூறுகின்கைாம் 
எனக் கூறுகின்ைனர். 
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ஆனால் அல்லாஹ் அவர்கள் குைித்து பின்வருமாறு 
பிரஸ்தாபிக்கின்ைான் 

நீங்கள் அவனது தூதர் என்பறத அல்லாஹ் நன்கைிவான். 
நிச்சயமாக முனாபிக்குகள் தபாய்யர்கள் என சான்று 

பகர்கின்ைான்,'  

இதுகவ முனாபிக்களின் நிறலயாகும் அவர்கள் வார்த்றதகளால் 
மாத்திரம் அல்லாஹ்றவயும் அவனது தூதறரயும் ஏற்றுக் 
தகாண்டதாக குைிப்பிட்டாலும் அவர்கள் உள்ளத்தால் 
ஏற்றுக்தகாள்வதில்றல என்பதுகவ யதார்த்தமாகும்.  

மற்தைாரு வறக மனிதர்கள் ஷஹாதாறவ தமாழியாது 
உள்ளத்தால் ஏற்றுக் தகாள்பவர்கள். இவ்கவற்றுக்தகாள்ளுதல் 
உண்றமயான ஏற்ைலாக அறமயமாட்டாது. இதன் உண்றமயான 
முடிவு பற்ைி அல்லாஹ்கவ நன்கைிந்தவன். ஆனால் இவ்வுலகில் 
இவ்கவற்றுக்தகாள்ளுதல் எவ்விதப் பயறனயும் தரமாட்டாது 
என்பதுடன்,நாவால் தமாழிந்து ஏற்றுக்தகாள்ளும் வறரயில் அவர் 
இஸ்லாத்றத ஏற்ைவராக கருதப்படவும் மாட்டார். இந்த வறகயில் 
ஒருவர் ஷஹாதாக் கலிமாறவ நாவால் தமாழிந்து 
உள்ளத்தாலும் ஏற்றுக் தகாள்வகத சரியான முறையாகும்.  

ஒரு சந்வத மும் அதற் ான பதிலும் 

(15) ககள்வி: மதிப்புக்குரிய அைிஞர் அவர்ககள!  மனிதர்களில் 
ஒரு பிரிவினர் உள்ளனர் அவர்கறள அல்லாஹ்றவ 
வணங்குவதற்காக அறழத்தால் அவர்கள் கூறுவததல்லாம் 
அல்லாஹ் உள்ளத்தின் இரட்சகனாக உள்ளான் என 
பதிலளிக்கின்ைனர். இது குைித்த       உங்கள் கருத்றத 
எதிர்பார்க்கின்கைாம். 
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பதில்: உண்றமயில் அல்லாஹ்  உள்ளங்களின் இரட்சகன் 
மாத்திரமல்ல வார்த்றதகளினதும் இரட்சகன் என்பறதக் 
அவர்களுக்கு  கூைிக்தகாள்ள விரும்புகிகைன். ஏதனனில் 
உள்ளங்ள் சீராகிவிட்டால் முழு உடலும் சீராகி விடும் என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் குைிப்பிடுகிைார்கள் ' உடம்பில் ஒரு சறதக்கட்டி 
உள்ளது. அது சீராகிவிட்டால் உடலின் அறனத்துப் பகுதிகளும் 
சீராகிவிடுகின்ைது. அது தகட்டுவிட்டால் உடலின் அறனத்துப் 

பகுதிகளும் தகட்டு விடும். அதுதான் உள்ளம் என்ைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இவ்வாறு குதர்க்கம் கபசுகவாரின் கருத்துக்கறள 
கண்டிக்கிைது. அல்லாஹ்வின் கட்டறளகளுக்கு மாறுதசய்து 
நடக்கும் சிலருக்கு அவர்களின் நலன் கருதி உபகதசித்தால், 
தங்களது மார்றபக் காட்டி “இறையச்சம் இங்கக உள்ளது” என 
கூறுவர். உண்றமயில் அவர் குைிப்பிட்ட வார்த்றத 
உண்றமதான், ஆனாலும் அவ்வார்த்றதயின் மூலம் பிறழயான 
கருத்றத நாடியிருக்கிைார். இது கபான்றுதான் கமகல குைிப்பிட்ட 
அல்லாஹ் உள்ளங்களின் இரட்சகன் எனும் வார்த்றதயுமாகும். 

இவ்வாறுதான் இறணறவப்பாளர்களின் நிறலப்பாடும் இருந்தது. 
அவர்களும்  தங்களது இறணறவப்றப நியாயப்படுத்துவதற்காக 
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் நாம் இறணறவத்திருக்க மாட்கடாம் 
எனக் குைிப்பிடும் கூற்றை பின்வருமாறு  அல்லாஹ் 
குைிப்பிடுகின்ைான். “அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் நாங்கள் இறண 

றவத்திருக்கமாட்கடாம். எங்கள் மூதாறதயர்களும் இறண 

றவத்திருக்க மாட்டார்கள். கமலும் நாம் எப்தபாருறளயும் 
தறடதசய்திருக்கவும் மாட்கடாம் எனக் கூறுவார்கள்.” 

ஆககவ இவர்களின் கூற்ைானது உண்றமயாகும். ஆனால் 
அவர்களின் இறணறவப்றப நியாயப்படுத்தவும், இறைத் 
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தண்டறணயிலிருந்து தப்பித்துக் தகாள்ளவுகம இவ்வாைான 
நிறலப்பாட்றட அவர்கள் தகாண்டிருந்தார்கள். 

எனகவ உபகதசம் தசய்யும் கபாது அதறன தசவிமடுப்பவர், 
இறையச்சம் இங்குதான் உள்ளது என தனது உள்ளத்றத 
சுட்டிக்காட்டினால் அவரும் உண்றமயான வார்த்றதறயத் தான் 
கூைியிருக்கிைார். அதன் மூலம் அவர் குைிப்பிட எத்தனித்த 
கருத்து பிறழயானது. நபியவர்கள் குைிப்பிட்டது கபான்று உடலில் 
ஒரு சறதக்கட்டி உள்ளது அது சீராகி விட்டால் உடலின் 
அறனத்துப் பகுதிகளும் சீராகி விடும் என்ை கூற்ைானது 
உள்ளத்தில் இறையச்சம் இருந்தால் அது உடலின் 
உருப்புக்களிலும் பிரதிபளிக்க கவண்டும், தமாத்தத்தில் 
தவளிப்பறடயான தசயற்பாடானது மறைமுகமான 
தசயற்பாட்டின் அறடயாளம்  என்பதுகவ யதார்த்தமாகும்.  
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ஈமான் என்பதின்  ருத்து 

(16) ககள்வி: ஈமானின் கருத்றதயும் அதன் முக்கிய 
அடிப்பறடகறளயும் (அர்கான்கறளயும்) சுருக்கமாக குைிப்பிட 
முடியுமா? 

பதில்: ஈமான் என்ை தசால்லுக்கு இரு கருத்துக்கள் உள்ளன. 
ஒன்று தமாழி ரீதியானது, மற்தைான்று மார்க்க ரீதியானது (ஷரீஆ 
ரீதியிலானது). ஒரு விடயத்றத நம்பி உண்றமப்படுத்தல் இதன் 
தமாழிக் கருத்தாகும் .ஷரீஆவின் பார்றவயில் மனதால் ஏற்று 
கட்டுப்படுதறல இது குைிக்கும். உதாரணத்திற்கு ஒரு மனிதன் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என 
ஏற்றுக்தகாண்டு அவர் தகாண்டு வந்தறத ஏற்காது அவரின் 
கட்டறளகளுக் அடிபணியாது இருந்தால் அவன் முஃமின் என 
கருதப் படுவதில்றல. இன்னும் விளக்கமாக குைிப்பிட்டால் இறண 

றவப்பாளர்களில் பலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் என நம்பியகதாடு  
அவரின் இறைதூறதயும் ஏற்ைிருந்தனர். ஆனாலும் அவரின் 
கட்டறளகறள ஏற்று நடக்கவில்றல. ஆறகயால் இவ்வாைான 
ஏற்றுக்தகாள்ளல் எவ்விதத்திலும் பலனளிக்க வில்றல என்பகத 
உண்றமயாகும். 

அத்துடன் தமாழிரீதியாக ஈமான் எனும் தசால் தகாண்டிருக்கும் 
கருத்றத விடவும் ஷரீஆ ரீதியாக பிரத்திகயகமான  ஒரு 
கருத்றதப் தபற்ைிருக்கின்ைது. அதுதான் தமாழி ரீதியாக 
குைிப்பிடப்படும் ''ஒரு விடயத்றத உண்றமப்படுத்துதல்” என்ை 
கருத்றத விடவும் விரிந்த ஒரு கருத்றத அவ்வார்த்றதப் 
தபற்ைிருப்பதாகும். உதாரணத்திற்கு ததாழுறக என்பது ஈமானிய 
அம்சங்களில் ஒன்ைாகும் . 'பின்வரும் குர்ஆன் வசனம் 
இக்கருத்றத பிரதிபளிக்கிைது, ' அல்லாஹ் உங்களது ஈமாறன 
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பயனற்ைதாக ஆக்கி விடமாட்டான்.  இந்த வசனத்தில் வந்துள்ள 
ஈமான் எனும் வார்த்றத றபத்துல் மக்திறஸ கநாக்கி 
ததாழுதறலக் குைிக்கிைது. ஆனால் ததாழுறகக்கு ஈமான் என்று 
தசால்வதில்றல ஏதனனில் அது தவளிப்பறடயான ஒரு அமல் 
என்பதினாலாகும். ஈமான் என்பது உள்ளத்கதாடு ததாடர்பான 
விடயம் என்பறத நாம் அைிந்திருக்கிகைாம் . 

இறுதியாக ஈமான் எனும் தசால்றல ஷரீஆ ரீதியாக 
வறரவிலக்கணப் படுத்தினால் பின்வருமாறு குைிப்பிடலாம். 

“ஏற்றுக்தகாள்ளறலயும், கட்டுப்படுதறலயும் ஈமான் என்கிகைாம்.” 
இக்கருத்றத ஏற்காதவன் முஃமினாக கருதப்படமாட்டான். 

ஈமான் என்ற ைார்த்வதக்கு குறிப்பிட்ை 
ைவைைிலக் ணமான “ஷஹாதாவை ஏற்று  ட்டுப்படுதல் 
என்ற  ருத்தும், ஜிப்ரீல் அவல அைர் ளின் ஹதவீ ாடு 

உள்ள அதன் கதாைர்பும். 

 (17) ககள்வி: நீங்கள் ஈமானுக்கு குைிப்பிட்ட வறரவிலக்கணம் 
ஜிப்பரில் அறல அவர்கள் நபி ஸல் அவர்களிடம் ஈமான் குைித்து 
ககட்டகபாது நபி ஸல் அவர்கள் கூைிய கருத்றத 
பிரதிபளிக்கிைதா? 

பதில்: ஆம். ஏதனனில் அல்லாஹ்றவயும், அவனது 
மலக்குகறளயும், கவதங்கறளயும், தூதர்கறளயும் உண்றமயாக 
ஈமான் தகாள்வது என்பது ஷஹாதாறவ ஏற்று அதன் 
கருத்துக்களுக்கு கட்டுப்படுவதறன வலியுறுத்துகிைது. ஒருவன் 
தன்றன ஒரு முஃமின் எனக் கூைி மனதால் விசுவாசம் 
தகாள்ளாது அது வலியுறுத்தும் கருத்துக்கும் அடிபணியாது 
இருந்தால் அவன் தன்றன முஃமின் எனக் குைிப்பிடுவதில் 
எவ்விதப் பயனுமில்றல.எனகவ ஒருவன் முஃமின் என தன்றன 
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குைிப்பிடுவாயின் ஏற்றுக் தகாள்ளலுடன் அடிபணிதல் என்பதும் 
அவசியமாகும். 

(18) ககள்வி: ஒருவர் எம்மிடம் ஈமான் குைித்து ககட்கும் கபாது 
அவருக்கு 'ஏற்றுக் தகாள்ளறலயும், அடிபணிதறலயும் கவண்டி 
நிற்கும் அங்கீகாரம்' எனக் கூறுவதா? அல்லது நபியவர்கள் 
குைிப்பிட்டது கபான்று அல்லாஹ்றவயும், அவனின் 
மலக்குகறளயும், தூதர்கறளயும், கவதங்கறளயும் விசுவாசம் 

தகாள்வது எனக் கூறுவதா? இதற்கான உங்கள் பதிறல 
எதிர்பார்க்கிகைாம். 

பதில்; ஈமான் என்பது மனதால் ஏற்று  கட்டறளகளுக்கு 
அடிபணிந்து நடப்பது என சுருக்கமாக நாம் குைிப்பிடுகிகைாம். 
குைிப்பிட்ட நபர் ஈமான் குைித்து  விரிவாக விளக்குமாறு 
ககட்டால் நபியவர்கள் குைிப்பிட்ட பதிறலக் குைிப்பிடுவதுடன் 
ஈமான் என்பது மார்க்கத்தின் அறனத்துப் பகுதிகறளயும் 
குைிக்கும் என்பறத விளக்கமாக கூைிவிடவும். 

(19)ககள்வி: ஈமான் குைித்த பதிறல விரிவாக விளக்குமாறு 
கவண்டுவதுடன், அர்கானுல் ஈமான் குைித்து அைிந்து தகாள்ளவும் 
நாம் விரும்புகிகைாம். 

பதில் : ஈமான் பற்ைிய  எமது வறரவிலக்கணத்றதயும், ஜிப்ரீல் 
அறல அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஈமான் குைித்து 
வினவிய கபாது நபி ஸல் அவர்கள் குைிப்பிட்ட 
வறரவிலக்கணத்றதயும் முன்னர் குைிப்பிட்கடாம். நாம் ஈமான் 
என்பதற்கு  குைிப்பிட்ட 'ஏற்றுக் தகாள்ளறலயும் 

அடிபணிதறலயும் கவண்டி நிற்கும் அங்கீகாரம்' என்பது 
தபாதுவான ஒரு வறரவிலக்கணமாகும் இது மார்க்கத்தின் 
அறனத்து விடயங்கறளயும் உள்ளடக்கிக் தகாள்கிைது. இந்த 
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வறரவிலக்கணத்றதத் தான் அகீதாவின் அடிப்பறடகள் குைித்து 
கபசிய அைிஞர்கள் குைிப்பிட்டுள்ளனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஜிப்ரீல் (அறல) அவர்களுக்கு ஈமான் குைித்து ககட்ட கபாது 
வழங்கிய பதிலானது, குைிப்பான ஒரு அம்சமாகும். 

இஸ்லாம் என்பது தவளிப்பறடயான அமல்களாகும். 
அல்லாஹ்றவத்தவிர உண்றமயான கடவுள் கவறு யாறும் 
இல்றல என்பறத மனிதன் ஏற்றுக் தகாள்வது ஈமாறனச் சார்ந்த 
விடயம் என்பதில் எவருக்கும் மாற்றுக் கருத்கதா, சந்கதககமா 
கிறடயாது. கலிமாறவ ஒரு மனிதன் நாவால் தமாழிந்து 
விடுகின்ை கபாது கலிமாவானது ததாழுறக ஸகாத் கநான்பு 
கபான்ை தவளிப்பறட அமல்களில் ஒன்ைாக மாைிவிடுகிைது. 

ஈமானின் அர்கான்கான்கறள நபி ஸல்) அவர்கள் ஜிப்ரீல் 
அவர்களின் ககள்விக்கு விறடயளிக்கும் கபாது விளக்கியறம 
குைிப்பிடத் தக்கதாகும். அறவகள் அல்லாஹ்றவயும் அவனது 
மலக்குகறளயும், கவதங்கறளயும் நபிமார்கறளயும், கியாமத் 
நாறளயும, நன்றமயும் தீறமயும் இறைவிதியின் அடிப்பறடயில் 
நிகழ்வதாகும் என்பறத நம்புதறல ஈமானின் அர்கான்களாகக் 
குைிப்பிட்டார்கள். 

அல்லாஹ்வின்  மீது நம்பிக்றக தகாள்வது நான்கு விடயங்கறள 
உள்ளடக்கியுள்ளது. 

முதலாவது: அல்லாஹ் இருப்பதாக நம்புவது. 

இரண்டாவது : அல்லாஹ்வின் பறடத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்ைறல 
நம்புவது (அதாவது பறடத்துப் பரிபாலிப்பவன் அவன் ஒருவகன. 
அவனுக்கு இறணயாககவா துறணயாககவா யாரும் இல்றல 
என்று நம்புவது.) 
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மூன்ைாவது அல்லாஹ் வணக்கத்திற்குரியவன் என நம்புவது 

நான்காவது :அல்லாஹ்வின் தபயர்கறளயும்,  பண்புகறளயும் 
நம்புவது. 

இந்நான்கு விடயங்கறளயும் பின்வருமாறு விரிவாகக் குைிப்பிட 
முடியும். 

முதலாவது அல்லாஹ் இருப்பதாக நம்புவது என்பதன் கருத்து 
அல்லாஹ் இருப்பறத முழுறமயாக ஏற்றுக்தகாள்ளல் கவண்டும், 

இதறன உலகிலுள்ள எவறும் மறுக்கவில்றல. மறுத்தவர்கள் 
தபருறமக்காகவன்ைி மறுக்கவில்றல என்பதுகவ உண்றமயாகும், 

பகுத்தைிவுள்ள எவரும் இவ்வுலகம் திடீதரன உருவான ஒன்ைாககவா, 

இதறன உருவாக்கியவன் இல்லாது இயல்பாக உருவானது என்கைா 
தசால்வது அசாத்தியமான விடயமாகும். அல்லாஹ்வின் இருத்தறல 
மனித இயல்பும், பகுத்தைிவும், புலன்களும், இறைமார்க்கமும் 
உறுதிப்படுத்துவறத காணமுடிகிைது. 

பகுத்தைிவு ரீதியான ஆதாரத்றதப் தபாறுத்தவறர நாம் இப்பிரபஞ்சத்தின் 
நிகழ்வுகறள அவதானிக்கின்கைாம். அந்நிகழ்வுகறள இயக்குவதற்கும், 
நிகழ்த்துவதற்கும் பறடப்பினங்கள் எவரும் சக்திதபற்ைவர்களாக இல்றல 
என்பறத நாம் அைிகவாம். இப்பிரபஞ்சத்தில் காணப்படுகின்ை 
நட்சத்திரங்கள், மறலகள், ஆறுகள், மரங்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள் யாவும் 
எப்படி உருவானது? அறவகள் திடீதரண உருவானறவகளா? அல்லது 
அவற்றை உருவாக்கியவன் இல்லாது தாமாக உருவானறவயா? அல்லது 
இப்பிரபஞ்சம் தன்றன பறடத்து உருவாக்கிக் தகாண்டதா? கமகல 
குைிப்பிட்ட மூன்று எடுககாள்களும் உண்றமக்குப் புைம்பானது. 
உண்றமயில் இப்பிரபஞ்சமும், அதிலுள்ளறவகளும் அல்லாஹ்வினால் 
உருவாக்கப்பட்டதாகும். அதறன இயக்கும் முழு அதிகாரம்  
அல்லஹ்விடகம உள்ளது. 
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ஆக இப்பிரபஞ்சம் எவ்விதத் திட்டமுமின்ைி இயல்பாக திடீதரன 
உருவாக்கப் பட்டுள்ளது என எவரும் குைிப்பிட்டால் அது 
பகுத்தைிவுக்கும், நறடமுறை யதார்த்தத்திற்கும் புைம்பானது. 
எந்தப் தபாருளும் அதறன உருவாக்கிகயான் இல்லாமல் இல்றல 
என்பது நறட முறை உண்றமயாகும். அந்த வறகயில் 
புதுறமயும், கநர்த்தியும் மிக்க மிகப் பிரமாண்டமான  பிரபஞ்சப் 
பறடப்புகளும், அதன் முரண்படா ஒழுங்கும் இறவகள் திடீதரன 
உருவானறவ அல்ல என்பதற்கு சான்ைாகும். 

அத்துடன்  எவ்விதத் திட்டமுமின்ைி இப்பிரபஞ்சமும் 
அதிலுள்ளறவகளும் உருவாகியிருந்தால் இந்கநர்த்தியான 
ஒழுங்றக இப்பிரபஞ்சத்தில் காண முடியாதிருக்கும் என்பதுகவ 
யதார்த்தமாகும். 

கமலும் இப்பறடப்பினங்கள் தம்றமத் தாகம உண்டாக்கிக் 
தகாண்டன என்பது சாத்தியமற்ைது. கமலும் அறவ திடீதரன 
உருவாக்கப்பட்டன என்பதுவும் சாத்தியமில்றல என 
குைிப்பிடுவதற்குரிய காரணம் யாததனில் இறவகள் யாவும் அது 
குைிப்பிட்ட தபாருளாக உருவாகுமுன் எப்தபாருளாகவும் 
இருந்ததில்றல. அப்படியாயின் “இல்லாறம (மஃதூம்) என்பது 
பறடக்கும் ஆற்ைலுறடயதாக எப்படி ஆக முடியும்.? 

இந்தப் பறடப்பினங்கள் தம்றமத்தாகம உண்டாக்கிக் 
தகாள்ளவுமில்றல, தற்தசயலாகத் கதான்ைவுமில்றல எனும் 
கபாது இவற்றைப் பறடத்த ஒருவன் இருக்க கவண்டும் என்பது 
உறுதியாகி விட்டது. அவன்தான் அகில உலகங்கறளயும் 
பறடத்து பரிபாலிக்கும் அல்லாஹ். இதறனகய பின்வரும் 
ஸூைா அத்தூரின் 35-36 வசனங்கள் விளக்குகின்ைன. 
'(பறடப்பாளன் யாருமின்ைி தாமாக இவர்கள் பிைந்தார்களா? 
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அல்லது இவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்ககள பறடப்பாளர்களாக 
இருக்கின்ைார்களா? 

எனகவ இப்பிரபஞ்சத்தின் பறடப்பாளன் அல்லாஹ் என்பது 
பகுத்தைிவு ரீதியாக உறுதியாகிவிட்டது. 

அல்லாஹ் இருக்கிைான் என்பதற்கான மனித இயல்பு இயம்பும் 
ஆதாரம். 

ஒவ்தவாரு பறடப்பினமும் தன்றனப் பறடத்த இறைவறன 
ஏற்ை நிறலயில் பறடக்கப்பட்டுள்ளது என்பது மிகப்தபரும் 
ஆதாரமாகும். ஏதனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
“பிைக்கும் ஒவ்தவாரு குழந்றதயும் இயற்றகயான உண்றம 
மார்க்கத்தில் பிைக்கின்ைன. ஆனால் அதன் தபற்கைார் தான் 
அக்குழந்றதறய யூதனாககவா, கிைிஸ்தவனாககவா, தநருப்பு 
வணங்கியாககவா மாற்ைி விடுகின்ைனர்.” 

இதனால்தான் எந்ததவாரு மனிதனுக்கும் உலகத்தில் அவறன 
அழிவுக்குள்ளாக்கத் தக்க நிகழ்வுகள் தீடீதரன ஏற்படின் உடகன 
யா அல்லாஹ்! எனது இரட்சககன  கபான்ை வார்த்றதகறளக் 
கூைி விடுகின்ைான், இவ்வார்த்றத ஒரு உண்றமறய ததளிவு 
படுத்துகிைது. அது தான் மனிதனின் இயற்றக உணர்வானாது 
அல்லாஹ்வின் இருப்றப ஏற்ை நிறலயில் பறடக்கப்பட்டதாகும் 
என்பதுகவ. 

அல்லாஹ் இருக்கிைான் என்பதற்கான புலன்கள் அளிக்கும் 
ஆதாரம். 

இந்த விடயத்றதப் தபாருத்தவறர பிரார்த்தறன தசய்பவர்களின் 
பிரார்த்தறன ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுவறத நாம் அதிகம் ககள்விப் 
படுகிகைாம். அதுமட்டுமல்லாமல் கண்கூடாகக் காண்கின்கைாம். 
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இதற்கு குர்ஆனில் அதிகமான உதாரணங்கறளக் காணமுடியும். 
எடுத்துக்காட்டாக பின்வரும் குர்ஆன் வசனத்றத குைிப்பிடுகிகைன்  

அய்யூப் தனது இரட்சகனிடம் நிச்சயமாக துன்பம் என்றனப் 
படீித்துக் தகாண்டது. கருறணயாளர்களில் நீகய மிக்க 
கருறணயாளன் என அறழத்தறத நீ எண்ணிப்பார்ப்பரீாக. 
அப்கபாது நாம் அவரின் பிரார்த்தறனறய ஏற்று அவறர படீித்த 
துன்பத்றத அகற்ைிகனாம். (அன்பியா(83-84) 

ஸுன்னாவிலும் இதற்கு அதிகமான உதாரணங்கள் உள்ளன, 
அவற்ைில் ஒன்றுதான் அனஸ் ரழி அவர்களின் ஹதீஸாகும். 

 அனஸ் ரழி கூறுகிைார்கள் :ஒரு முறை கிராமப்புை அரபி 
ஒருவர் ஜூம்ஆத் தினத்தில்  நபி (ஸல்) மிம்பரில் உறரயாற்ைிக் 
தகாண்டிருக்கும் கவறளயில் வந்து பின்வருமாறு கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதகர!  (மறழயின்றமயால்) தசாத்துக்கள் 
அறனத்தும் அழிந்து விட்டன. வருமானத்தின் வாயில்களும் 
துண்டிக்கப்பட்டு விட்டன. எங்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் மறழ 
கவண்டிப் பிரார்த்தியுங்கள் என்று கூைினர். 

உடகன நபி ஸல் அவர்கள் இரு கரகமந்தி 
இறைவா! எங்களுக்கு மறழறயப் தபாழியச் தசய்வாயாக. என 
மூன்று முறை இறைஞ்சியதும் ததளிவாக இருந்த வானம் 
உடகன மறழகமகமாக மாைி நபி (ஸல்) அவர்கள் மின்பர் 
கமறடயிலிருந்து இைங்குவதற்குள் மறழ நீர் அவர் 
தாடியிலிருந்து வடிந்து தகாண்டிருந்தறத மக்கள் கண்டனர். 

மறழதபாழிவது இரண்டாவது ஜூம்ஆ வறர ஒரு வார காலம் 
நீடித்தது. அந்கநரத்தில் ஒரு மனிதர் எழுந்து 'அல்லாஹ்வின் 
தூதகர!  கட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்து விட்டன. 
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தசல்வதமல்லாம் மறழ நீரில் மூழ்கிவிட்டன. எங்களுக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தறன தசய்யுங்கள். என்று கூைினார் 

உடகன நபியவர்கள் இரு கரம் ஏந்தி பிரார்த்தறன புரிந்தார்கள் 
'யா அல்லாஹ்! எங்கள் மீது அல்லாமல் எங்கள் 
சுற்றுப்புைங்களில் (மறழ தபாழியச் தசய்வாயாக) என்ைார்கள். 
நபியவர்கள் தங்களது றககளினால் வானத்றத கநாக்கி 
சுட்டிக்காட்ட அல்லாஹ்வின் அனுமதியின் பிரகாரம்  கமகங்கள் 
கறலந்து தசல்லலாயின. மக்கள் சூரிய தவளிச்சத்தில் நடந்து 
தசன்ைனர். ஆதாரம்  ஸஹஹீூல் புஹாரி  

பிரார்த்தறன புரிகவாரின் பிரார்த்தறன ஏற்றுக் தகாள்ளப் படுவது 
இன்று வறர கண்கூடாய்க் காணும் விடயமாகும். 
அதுமட்டுமல்லாது அதிகமான மனிதர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
இறைஞ்சி அதற்கான பதிறலயும் உடன் தபற்றுக் தகாள்கின்ைனர். 
இது அல்லாஹ் இருக்கிைான் என்பதற்கான புலன்கள் காட்டும் 
ஆதரமாகும். 

அல்லாஹ் இருப்பறத உறுதிப்படுத்தவதற்கான மார்க்க ரீதியான 
ஆதாரத்றதப் தபாறுத்தவறர அல் குர்ஆனிலும் நபியவர்களின் 
ஸுன்னாவிலும் நிறைய ஆதாரங்கள் காணப்படுகின்ைன. அதில் 
பின்வரும் குர்ஆன் வசனத்றத மாத்திரம் குைிப்பிடுகைாம் “இந்த 
கவதமானது அல்லாஹ் அல்லாதவரிடமிருந்து கிறடத்திருந்தால் 
அதிகமான முரண்பாடுகறளக் அவர்கள் கண்டிருப்பார்கள்” என 
அல்லாஹ் குைிப்பிடுகிைான் .இந்த வசனமானது அல்லாஹ்றவ 
ஈமான் தகாள்வறதயும் அவனின் இருப்றப ஈமான் 
தகாள்வறதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது.  
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