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புஸூஸுல் ஹிகம் I நூலின் த ொடர்ச்சி...

அத்தியாயம் 17

தாவூது நபியின் ஞானம்
நபித்துவமும்

ரஸூல்

அருட்பபறுகளொகும். அத

த்துவமும்
அடியொன்

அல்லொஹ்விடமிருந்து

அருளப்தபறும்

குறிப்பிட்ட

ன் முயற்சியொல் அதடந்து விட முடியொது. இத

அடியொன்

ன் முயற்சியொல் அதடந்து முடியொது. நபித்துவம் என்பது ஒரு ஷரீஅத் (சன்மொர்க்க தநறிமுதற)
ப ொடு த ொடர்புதடயது. எந்

ஒரு அமலுக்கொகபவொ நன்றி தசலுத் ப்படுவ ற்கொகபவொ இந் ச்

சம்மொனம் அருளப்படுவ ில்தல. இப்றொஹீம் நபியின் விசயத் ில் இதறவன் அருளினொன்>

ب
َ َو َو َه ْبنَا لَ ۤٗه اِ ْسحٰ قَ َويَ ْعقُ ْو
'இஸ்ஹொக்தகயும்> (அவர் பு ல்வர்) யொகூதபயும் அவருக்கு நொம் சன்மொனமொக அருளிபனொம்.'
(அத் 6:84)
மூஸொ நபியின் விசயத் ில் இதறவன் த ரிவித் ொன்>

َو َو َه ْبنَا لَه ِم ْن َّر ْح َمتِن َۤٗا اَخَاهُ ٰه ُر ْونَ نَبِيًّا
'நமது

அருட்பபறுகளிலிருந்து

அவர்

சபகொ ரர்

நபி

ஹொரூதன

அவருக்குச்

சன்மொனமொக

அருளிபனொம்'(அத் ியொயம் 19:53)
இந் ச் சன்மொனங்கதள அருளியது இதறவனுதடய வஹ்ஹொப் (சம்மொனம் அருள்பவன்) என்ற
ிருநொமபமயொகும்.

ொவூது நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்;கள் விசயத் ிபலொ

َولَقَدْ ٰاتَ ْينَا دَاودَ ِمنَّا فَض ًْل
'உண்தமயொகபவ> நம்மிடமிருந்ப

ொவூதுக்கு மகத் ொன

ன்தமதய அளித்ப ொம்' (அத்34:10)

என்று இதறவன் அருளியுள்ளொன். இ ற்குப் பகரமொக இதறவன் எத யும்

பகட்கவில்தல.

பகரமொக எ ிர்பொர்க்கப்பட்டது அவர்களுதடய வமிசத் ொரிடம் இருந்து ொன். அதுவும் அவர்கள்
இதறஞ்சிக் பகட்ட ன் பிர ிபலன் ொன்.

َّ ِى ال
ُ َاِ ْع َملُ ۤٗ ْوا ٰا َل دَاود
ش ُك ْو ُر
َ ش ْك ًراؕ َوقَ ِل ْي ٌل ِم ْن ِع َباد
' ொவூ ின்

சந்

ியினபர>

நல்அமல்கதளச்

தசய்யுங்கள்!

என்

அடியொர்களில்

சிலபர

நன்றியுணர்வுடன் நடந்து தகொள்கின்றனர்' (அத் 34:13) என்று இதறவன் கூறினொன்.
நபிமொர்கள்

ங்கள் இ யம் நிதறந்

உணர்பவொடு நன்றி த ரிவித்து இதறஞ்சுவர். நபி தபருமொன்

ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள்
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இரவு முழுவதும் நின்று வணங்குவொர்கள். அவர்கள் கொல்கள் அ னொல் வங்கிப்
ீ
பபொவதுமுண்டு.
இது அவர்களுதடய கடந்

கொல> வருங்கொல பொவங்கள் மன்னிக்கப்படுவ ற்கொக அன்று. இதுபற்றி

வினவப்பட்டபபொது>

ش ُك ْو ًرا
َ ذُ ِر َّيةَ َم ْن َح َم ْلنَا َم َع نُ ْوح اِنَّه ََانَ َع ْبدًا
'என்ன> நொன் அவனுதடய நன்றியுள்ள அடியொனொக இருக்க பவண்டொமொ?' நூஹு நபி விசயத் ில்
இதறவன்>

உண்தமயொகபவ

அவர்

நன்றியுள்ள

அடியொரொக

இருந் ொர்'

(அத்17:3)

என்று

த ரிவித்துள்ளொபன' என்று ப ிலளித்துள்ளொர்கள்.
ொவூது நபிக்கு இதறவன் அருளிய மு ல் சம்மொனம் அவர்களுதடய தபயர் ஆகும். அ ிலுள்ள
ஒவ்தவொரு ப மும் ( ொல்> அலிப்> வொவ்) ஒரு வொர்த்த யின் மு லில் வரும்பபொது
பிந் ிய எழுத்துக்களுடன் ஒட்டொது

னித்ப

நபிதய இவ்வுலதக விட்டும் (பற்றற்று)

மக்குப்

நிற்பதவயொகும். இவ்வொறு இதறவன்

ொவூது

னித்து நிற்கச் தசய் ொன். நமது நபி தபருமொனொரின்

ிருப்தபயரொன முஹம்மது என்ப ில் பிரிந்து நிற்கும் ( ொல்) எழுத்தும்> பசர்ந்து நிற்கும்(மீ ம்> ஹ)
எழுத்துக்களும் உண்டு. இவ்வொறு இதறவன் இவர்கதள இவ்வுலதக விட்டுப் பிரித்து
இதணத்துக் தகொண்டொன். அவர்களுதடய அஹ்மது என்ற தபயரிலும் அலிபும்,

ன்பனொடு

ொலும் பிரிந்து

நிற்பதவ! ஹவும்> மீ மும் பசர்ந்து நிற்பதவயொகும்.
ொவூது நபிக்கு அருளப்பட்ட இரண்டொவது சன்மொனம் மதலகளும் பறதவகளும் அவர்கபளொடு
பசர்ந்து இதறவன் து ிதயப் பொடின ொகும்.

ق
ْ َض ف
ِ َّاح ُك ْم بَيْنَ الن
ِ ٰيدَاودُ اِنَّا َجعَ ْل ٰنكَ َخ ِل ْيفَةً فِى ْاْلَ ْر
ِ اس بِ ْال َح
' ன் சிருஷ்டிகளிதட நீ ி வழங்குவ ற்கொகப் பூமியில் இதறவனுதடய பிர ிநி ி (கலீபொ) யொக
நியமித்ப ொம்' (அத் 38:26)
இது மூன்றொவது சம்மொனமொகும். ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் விசயத் ில் இதறவன்
தசொன்னொன் 'பூமியில் நொன் ஒரு கலீபொதவ (பிர ிநி ிதய) நியமிக்கப் பபொகிபறன்' என்று. ஆனொல்
இ ில்> 'ஆ த்த

நொன் என் கலீபொ ஆக்கப் பபொகிபறன்' என்று தசொல்லப்படவில்தல. 'பின்னர்

ப ொன்றிய கலீபொவுக்கு ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் ய ொர்த் ப் தபொருளொக விளங்கினொர்கள்.'
ொவூது நபியின் கிலொபத்> 'மக்கள் மீ து நீ ியுடன் ஆட்சி தசய்வரொக!'
ீ
என்ற அ ிகொரப் பத் ிரத்துடன்
கூடியது. ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களுதடய கிலொபத் இத் தகய ன்று. இ ில் அவர்கள்
ஒரு வொரிசொக விளங்கினொர்கள். ஒபர இதறவன்

ொன் இருப்பது பபொன்று அவன் பிர ிநி ியும்

ஒருவர் ொம். இரண்டு கடவுள்கள் இருந் ொல் அவர்களிதட பூசல் உண்டொகும்.
'(வொனங்களிலும்> பூமியிலும்) அல்லொஹ்தவத்
தகொண்டு ஓர்

உத் ிரதவப்

உண்தமயொன

இதறவன்

பிரகடனம்
ஆவொன்.

விர பவறு பல த ய்வங்கள் ஒன்றில் இணக்கங்

தசய் ொல்>

இங்பக

இவற்தற

நடக்கும்

நடக்கிறது.
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ரத்துச் தசய்யும்

எதுவுபம

இதறவன்

இதறவபன

சித் ப்படி ொன்
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அபூ ொலிப் மக்கி ரஹிமஹுல்லொஹ் அவர்கள் தசொல்வதுபபொல்> 'சித் ம் இதறவனுதடய குர்ஸ்
ஆகும்.

இந் ச்

சித் த்துக்குப்

புறம்பில்

எதுவுபம

இல்தல.

இதுபவ

ஷரீஅத்

என்னும்

தநறிமுதறயில் தபொ ிந்து நிற்கிறது. இ ற்கு எ ிரொக நடக்கும் எக்கொரியமும் பொவகரமொன ொகும்.'
ொவூது நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் அதடந் ிருந்
அவர்களுக்கு
ண்டதன

வசப்படுத் ிக்

பற்றி

தகொடுத்

எச்சரிப்ப ன்

தநொறுங்கும் - தமன்தம அதடயொ
இதறவன்

ொகும்.

மூலமும்

நொன்கொவது சம்மொனம் இரும்தப

கண்டித்துத்

கல்

ிருத்துவ ன்

மனத் ினதரக்

மூலமும்>

கதரக்கலொம்.

தூள்

கடும்
தூளொக

கல்தல தமன்தமயொக்குவது கடினமொகும்.

ொவூது நபிக்கு இரும்தப வசப்படுத் ிக் தகொடுத்

யொரிக்க முடிந் து. ஒவ்தவொன்றும்

ன்னிடமிருந்து

ொல் அ ிலிருந்து அவர்கள் கவசங்கள்

ன்தனபய பொதுகொத்துக் தகொள்ளும் என்ற

நீ ியும் இ ிலிருந்து அதடயப் தபறுகிறது. இரும்பொலொன இந் க் கவசத்த

அணிந்துதகொண்டொல்,

அது மனி தன இரும்பொலொன ஈட்டி> கத் ி மு லியதவகதள விட்டும் பொதுகொக்கிறது.
இந்

விசயத்த

இந்

வொர்த்த களில் தவளிப்படுகிறது. 'எனது இதறவொ> உன்னிடமிருந்து பொதுகொக்கப்பட உன்

பக்கபம

முஹம்மது நபி ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்களுதடய ஷரீஅத்

ிரும்புகிபறன்'. இதறவன் பழி ீர்ப்பபொனும்> கருதணயொளனும் ஆவொன்.

மொனிட ஜீவி ம்> அ ொவது

னி மனி ர்கள் அதனவருதடயவும் கூட்டு ஜீவி ம் இதறவனுதடய

ஜீவி த் ின் உ வியொபலபய நிலவுகிறது. இதறவனுதடய அருட்தகொதடயொக அது மொனிட
இனத்துக்கு அருளப்பட்டது. மொனிட இனத் ின் மு ல் மனி ர் ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம்
ஆவொர்கள்.
ரஸூலுத்துவம்(பவ த்ப ொடு கூடிய தூதுத்

ன்தம) நூஹு அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களில்

தவளிப்படத் துவங';கியது என்றொல்> ஆரம்ப நிதலயிலொன கிலொபத் (பிர ிநித்துவம்) ஆ ம்
அதலஹிஸ்ஸலொமில் தவளிப்படத் துவங்கிவிட்;டது. கிலொபத் பின்னர் படிப்படியொக வளர்ந்து
வந்து

ொவூது அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களில் பூரணத்துவம் அதடந் து. ரஸூலுத்துவபமொ

முஹம்மது ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்களில் பூரணத்துவம் தபற்றது.
இதறவனுதடய இயல்புகள் அஃயொன
தபபள

அக் ஸ்

அதடந் ன. இந்

(சிபரஷ்டமொன
அஃயொதன

ொபி ொதவ உண்டொகக் கொரணமொயின. இந்

அருட்தகொதட)

ொபி ொ

ொம்

(புனி மொன

அருட்தகொதட எனப்படும்

இவ்வொறு

ஒவ்தவொரு

என்னும்

பிர ொன

நிதலதய

மக்தகன உருப்தபற நொடியபபொது தபதள முகத் ஸ்

'அஃயொதன

சிருஷ்டிக்கும்

படிவத் ில்

அஃயொன்கள்

அ ன்

ளொஹிரொ'(புற
அஃயொன்

அஃயொன்கள்)
விரும்பியத

உண்டொயின.
இதறவன்

அளித்துவிடுகிறொன்.
கலீபொவின் அஃயொனும் ரஸூலின் அஃயொனும்

முதறபய கிலொபத்த யும் ரிஸொலத்த யும்

பவட்டன. அமல்களொல் அதவ பிர ிபிரபயொஜனமொக அதடயப்தபற முடியொ தவ. இதறவன்
னது

'வஹ்ஹொப்'

(சம்மொனம்

அருளுபவொன்)

82

என்னும்

தபயர்

கொரணமொக

இதறவனொல்

www.sufimanzil.org
அருளப்படுபதவயொகும்.

ொம் அனுப்பப்பட்ட கூட்டத் ொரிதட வழிகொட்டுவ ற்கொக குறிப்பிட்ட நபி

மீ து இந் ச் சம்மொனம் அருளப்படும்.
ஒரு

இனத் வர்

அதனவருதடயவும்

அஃயொன்

அந்

இனம்

பநர்வழி

கொட்டப்படுவத

நொடும்பபொது அவர்களிதட ஒரு நபி ப ொற்றமொகிறொர். இவ்வொறு சம்மொனம் ஓர் இனத் வர்
முழுதமக்குமொக

அனுப்பப்படுகிறது.

இங்பகொ

நன்றி

தசலுத்து ல்

நபியிடமிருந் ன்று

அவர்களுதடய கூட்டத் ொரிடமிருந்து எ ிர்பொர்க்கப்பட்டது.
அடியொன் பகட்டதும் அவன்மீ து சம்மொனம் அருளப்பட்டொல் அ ற்கொக அவன் இதறவனிடம்
நன்றியுதடயவனொக இருக்க பவண்டும். இந்
அவன்

தவளியிட

பவண்டும்.

அவன்

நன்றிதய ஜனங்களுக்குச் பசதவ தசய்வ ன்மூலம்

அந் ச்

சம்மொனங்கதளத்

ன்

சுய

நலனுக்கொகப்

பயன்படுத் ொமல்> இவ்வொறு மொனிட பசதவயில் ஈடுபட்டொல் அந் ச் சம்மொனங்கள் மறு உலகில்
அவனுக்கொக கொத் ிருக்கும்.
இவ்வொறு

அவன்

மறுதமயில்

நன்றி

அதவ

தசலுத் ொமல்,

இருக்கமொட்டொ.

சுயநலத்துக்கொக
இதவன்

அவரவர்

அவற்தற

உபபயொகித்துவிட்டொல்

அஃயொனின்

இயல்புக்கு

ஏற்ற

சம்மொனங்கதள அவரவருக்கு அருளுகிறொன். அவற்றில் சில இவ்வுலகிலும், சில மறுதமயிலும்
அருளப்படுகின்றன. இம்தமயில் இதறவனுக்கு நன்றி தசலுத் ொ வன் மறுதமயில்

னக்கொன

சம்மொனங்கதளக் கண்டு தகொள்ள மொட்டொன்.
ொவூது நபிக்கு அருளப்பட்ட மு ல் சம்மொனம் அவர்கள் தபயரில் வரும் எழுத்துக்கள் யொவும்
வொர்த்த யின் மு லில் வந் ொல் மற்றவற்பறொடு ஒட்டொமல்
ொவூது

நபியும்

இவ்வுலபகொடு

ஒட்டொது

னித்து

னித்து நிற்பது ஆகும். இதுபபொல்

நின்றொர்கள்.

அவர்களுக்கு

அருளப்பட்ட

இரண்டொவது சம்மொனம் மதலகளும்> பறதவகளும் அவர்கபளொடு பசர்ந்து இதறவதன து ித்துப்
பபொற்றிய ொகும்.

َو َُ ًّل ٰاتَ ْينَا ُح ْك ًما َّو ِع ْل ًما

َّ سبِ ْحنَ َو
الطي َْر
َ ُس َّخ ْرنَا َم َع دَاودَ ْال ِجبَا َل ي
َ َّو

'மதலகள் நம்தமத் து ித்துப் பபொற்றவும்> பறதவகள்

ொவூது நபிக்குப் பணியவும் தசய்ப ொம்'

(அத் 21:79)

َّ ٰي ِجبَا ُل اَ ِوبِ ْى َمعَه َو
َالطي َْر ۚ َواَلَــنَّا لَـهُ ْال َح ِد ْيد
'மதலகபள>

அவபரொடும்

பபொற்றிக்தகொண்டிருங்கள்!

பறதவகபளொடும்
பமலும்>

இரும்தப

பசர்ந்து
அவருக்கு

நீங்களும்
வதளந்துக்

என்

புகதழப்

தகொடுப்ப ொக

நொம்

ஆக்கிபனொம்.' (அத் 34:10)
ொவூது நபி இதறவதனத் து ித்துப் பொடியபபொது> அவர்களுன் இருந்

இதறவனின் ஒளி

அவர்களில் பிர ிபலிக்கலொயிற்று. அ னொல் அவர்களுதடய அவயங்கள் யொவும் அவர்களுதடய
(பகசத் ின் நுனிப்பகு களும் கூட அத ப் பிர ிபலிப்பதவ ஆகி அவர்கள் பொடும்பபொது அதவயும்
பொடலொயின என்று ஸூபியொக்கள் கருதுகின்றனர்.
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ொவூது நபி சம்பூரணமொன மனி ரொக விளங்கினொர்கள். அவர்களில் உண்டொகும் மொற்றங்கள்
பிரபஞ்ச இயக்கத் ிபலபய மொற்றங்கள் உண்டொக்கக் கூடியதவ. இ னொல் அவர்கள் பொடியதும்>
மதலகளும் பறதவகளும் அவர்கபளொடு பசர்ந்து த ய்வத் து ிதயப் பொடலொயின.
இங்குள்ள யொவுபம ஜீவனுடன் துடிதுடித்துக் தகொண்டிருக்கின்றன. 'ஜீவத்துடிப்பு இல்லொ

எதுவுபம

இங்பக இல்தல' இவற்றுள் பலவற்றின் ஜீவன் மதறவொய் இருப்ப ொல்> சொ ொரண ஜனங்களின்
பொர்தவதய விட்டும் இதவ

ிதரயிடப்பட்டுள்ளன. தபொருள்கள் உயிர்த்துடிப்புடன் இருக்கின்றன

என்னும்பபொது> அவற்றில் இல்மு> நூர்> உஜூது> ஷுஹூது> ஸமொ> பஸர்> கலொம் (அறிவு> ஒளி>
ஜீவி ம்> பநொட்டம்> பகள்வி> பொர்தவ>பபச்சு) ஆகிய ஏழு குணங்களும் அவற்றில் இருக்கின்றன
என்று தபொருளொகும். இ னொபலபய>

سبِ ُح بِ َح ْمد ِٖه َو ٰلـ ِك ْن َّْل ت َ ْفقَ ُه ْونَ ت َ ْسبِ ْي َح ُه ْم
َ َوا ِْن ِم ْن
َ ُش ْىء ا َِّْل ي
'இதறவனின்து ிதயப் பொடொ

எதுவுபம இல்தல' (அத் 17:44)

என்று கூறப்பட்டு உள்ளது. இதறவனுதடய து ிதயப் பொட 'உம்முஸ்ஸிபொத்து' (ஸிபொத்துகளின்
ொய்) ஆன இந்

ஏழு அடிப்பதட சிபத்துகளும் அவசியம் இருந் ொக பவண்டும். சொ ொரண ஜனங்கள்

இவற்தறக் கண்டுணர மொட்டொர்கள். மண்டலங்களின் இதசதய ஞொனநொ ர்கள் பகட்கின்றனர்.
ொவூது நபி பூமியில் இதறவனுதடய கலீபொ ஆனபடியொல்> அவர்கள்

ங்கள் து ிப்பொடல்கதளப்

பொடியபபொத ல்லொம் மண்டலங்கதளயும்> மதலகதளயும்> பறதவகதளயும்

ம்பமொடு பசர்ந்து

அவர்களொல் பொடச் தசய்ய முடிந் து.
கலீபொ என்ற முதறயில் அவர்கள் பநர்தமயுடன் ஆட்சி நடத் பவண்டிய அவசியம் இருந் து.
ங்களுக்கு

நபி

என்ற

முதறயில்

அருளுப்பட்ட

வஹி

என்னும்

அடிப்பதடயொகக் தகொண்ட ஷரீஅத் ின்படி அவர்கள் நீ ியொட்சி தசலுத்

த ய்வ

அறிவிப்தப

பவண்டிய ிருந் து.

அத்தியாயம் 18

யூனூஸ் நபியின் ஞானம்
மனி ன் என்பவன் ஆத்மொ> உடல்> நப்ஸ் என்ற மனம் ஆகிய மூன்று வஸ்துக்களொல் ஆனவன்.
மனி னுதடய சொரமொன படிவத்த
பதடக்கப்பட்ட மர்மத்த

இதறவன்

ன் படிவத் ிபலபய அதமத் ொன். மனி ன்

இதறவதனயன்றி பவறு யொரும் புரிந்து தகொள்ள இயலொது. ஷரீஅத்

என்ற சன்மொர்க்க தநறிமுதறயின் வரம்தபமீ றி இ ன் அதமப்தப உதடக்க முயல்பவன்
ஆத்மொ மீ ப

ன்

ஆக்கிரமிப்புச் தசய்யும் 'ஸொலிம்' ஆவொன். இதறவன் பொதுகொத்து வளர்க்க நொடுவத ,

இவன் அழிப்பவன் ஆவொன்.
இதறவனுதடய சிருஷ்டிகதளப் பொதுகொக்கும் தபொருட்டு, அவன் ஷரீஅத்த க் கடுதமயொகப்
பிரபயொகிப்ப ற்குப் ப ில் அவர்கதள அன்பபொடும், பரிபவொடும் நடத் ி அவர்கதளப் பொதுகொத் ல்
சொலச் சிறந்

ொகும். தபத்துல் முகத் ஸில்

மஸ்ஜித க் கட்ட நிதனத் பபொது, அந்

ொவூது அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் புனி

முயற்சியில் அவர்கள் பலமுதற ஈடுபட்டொர்கள்.
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ஒவ்தவொரு

டதவயும் அத க் கட்டி முடித் தும் அது இடிந்து விழுந்து விட்டது. இதுபற்றி

அவர்கள் இதறவனிடம் முதறயிட்டொர்கள்.
அப்பபொது இதறவனிடமிருந்து> 'இரத் ம் சிந் ிய ஒருவர் தகயொல் கட்டப்படும் என் இந்

இல்லம்

நிதலயில் நிற்கொது கீ பழ விழபவ தசய்யும் என்று அவர்களுக்கு 'வஹி' என்ற அறிவிப்பு வந் து.
ொவூது

நபி

தசொன்னொர்கள்>

அந்

'இதறவொ>

இரத் ம்

பூரணமொக

உள்

பொத யிலன்பறொ

சிந் ப்பட்டது' என்று. இதறவனிடமிருந்து ப ில் வந் து> 'அது என் பொத யில் சிந் ப்பட்டது
என்பது உண்தம ொன்> ஆனொல்> (அவ்வொறு தகொல்லப்பட்ட) அவர்களும் என் சிருஷ்டிகளில்
பசர்ந் வர்களல்லவொ!' என்று.
அப்தபொழுது
முடிக்க

ொவூது நபி> 'அப்படியொயின்> இதறவொ> என் சந்

கிருதப

தசய்'

அதலஹிஸ்ஸலொம்

என்று

அவர்கள்

பிரொர்த் ித் ொர்கள்.

அத க்

கட்டி

ியொரில் ஒருவர் இத க் கட்டி

அவர்கள்

முடிப்பொர்கள்

பு ல்வர்

என்று

சுதலமொன்

அவர்களுக்குச்

தசய் ி

அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்

விருத் ொந் ம்

நிதறபவற்றுவத

இங்பக

குறிப்பிடப்பட்ட ன்

கொரணம்>

சட்டத்த க்

கடுதமயொக

விட இதறவனுதடய சிருஷ்டிகளிடம் அன்பபொடும் பரிபவொடும் நடந்து

தகொள்வது எத்துதணபயொ சிறந்

ொகும் என்பப . இ னொபலபய> இஸ்லொத் ின் எ ிரிகபளொடு

சமொ ொனம் தசய்து தகொண்டு> அவர்கள் 'ஜிஸியொ' என்னும் பொதுகொப்பு வரிதயத்

ந் ொல் பபொதும்

என்று விட்டுவிடுவது த ய்வ அருதளப் தபறும் தசயலொகும்.
அவர்கள்

சமொ ொனத்த

நொடினொல்,

நீயும்

சமொ ொனத்த பய

நொட

பவண்டும்.

தகொதல

தசய்யப்பட்டவர் விசயத் ில் தகொதலயுண்டவருதடய வொரிசுகள் அ ற்குப் பகரமொன நஷ்டஈட்டுப்
பணம் தபற்றுக் தகொள்ள விரும்பினொல்> அத பய தகொதல தசய் வன் மீ து

ண்டதனயொக

வி ிக்கவும் வொரிசுகள் பலர் இருந்து> அவர்களிதடபய அபிப்பிரொய பப ம் இருந் ொல் கூட>
நஷ்டஈட்டுப் பணம் தபற விருப்பம் த ரிவிப்பவரின் கருத்த
பவண்டும்.

ஒட்டதகயின்

முதுகுவொரினொல்

ஏற்று அ ற்பகற்ப நியொயம் வழங்க

அடிக்கப்பட்ட

ஒருவர்

மரணமதடந்

பபொது

நபிதபருமொனொர் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ப ொல்வொர் தகொல்லப் பயன்படும்
ஆயு ங்களின்

பட்டியலில்

இடம்

தபறவில்தல

என்று

கூறி

குற்றவொளிதய

விடு தல

தசய்துவிட்டொர்கள்.
' த
ீ மக்குப் ப ில் பழிவொங்கத்
அருளியுள்ளொன்.

ப ிலுக்குப்

த
ீ ம தசய்வது
ப ில்

தசய்வது

ீதமதய வளர்ப்ப ொகும்' என்று இதறவன்
சன்மொர்க்க

அனும ிக்கப்பட்டுள்ளத னினும்> அப்பபொதும் அது
நஷ்டஈட்டுப்

பணம்

தபற்றுக்

தகொண்டு

தநறிமுதறயில்

(ஷரீஅத் ில்)

ீயது ொன். அத க் தகவிட்டு உயிருக்கு

மன்னித்து

விடுபவொருக்கு

இதறவனும்

ன்

நன்தகொதடதய அருளுகிறொன். ஏதனனில்> தகொதல தசய் வனும் இதறவனுதடய படிவத் ில்
பதடக்கப்பட்டவன் ொபன! இவ்வொறு

ன் படிவத் ில் ஆன ஒருவதன

இதறவனும் அ ிகக் கருதண கொட்டுவ ில் வியப்பில்தலயன்பறொ!
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'அள்-ளொஹிரு' (தவளிப்பதடயொனவன்) என்ற

ிருநொமம் அடியொனின் ஜீவி த் ில் தவளிப்பட்டு

நிற்கிறது. இதறவதனம ிப்பவன் அவனுதடய இந் த்
மனி ன்
தசயல்கள்

ிருநொமத்த யும் ம ிக்க பவண்டும்.

ன் அஃயொன் (ய ொர்த் ம்) கொரணமொகக் குதற கூறத் க்கவனொயில்தல. அவன்
கொரணமொகபவ

குதற

கூறத் க்கவனொய்

இருக்கிறொன்>

அதவ

ன்

அவனுதடய

ய ொர்த் மன்று. தசயல் இதறவதனயன்றி – பவறு யொரிடமிருந்தும் தவளிப்படுவ ன்று.
குதற கூறத் க்க தசயல் அ ன் இயல்பு அவ்வொறொன ொல் குதறயுள்ள ொக இருக்கிறப

அன்றி

பவறு எக்கொரணத் ொலும் அன்று. அது குதறகூறத் க்க ொக இருக்கக் கொரணம்> ஷரீஅத்த
வழங்கியவன்
ப ிலுக்குப்

ன் அளப்பரிய அறிவொல் அத

ப ில்

என்ற

சட்டம்>

அவ்வொறு குறிப்பிட்டுள்ளது ொன். உ ொரணமொக>

மனி

இனத்த ப்

பொதுகொப்ப ற்கொக

இதறவனொல்

உண்டொக்கப்பட்டது.

َ ْ اص َح ٰيوة ٌ يّٰٓـاُو ِل ْى
ُ َّب لَ َعل
َک ْم تَتَّقُ ْون
ِ اْل ْلبَا
ِ ص
َ َو لَـ ُك ْم فِى ْال ِق
'அறிவுதடய மனி ர்கபள> ப ிலுக்குப் ப ில் தசய்வ ில் உங்களுக்கு உயிர்ப்பொதுகொப்பு உண்டு' (அத்

2:179)

என்று அவன் கூறியுள்ளொன்.

ன் சிருஷ்டிகளின் உயிர்கதளப் பொதுகொப்பத

குறிக்பகொளொகக் தகொண்டிருக்கும்பபொது நீயும் அப

இதறவன்

ன்

லட்சியம் உதடயவனொகத் ொன் இருகு;க

பவண்டும். இவ்வொறு பொதுகொப்ப ொல் இதறவன் உனக்கு நொடியுள்ள சம்பூரணத் ின் உச்சத்த

நீ

அதடய முடியும். ஒருவதரதயொருவர் தகொன்று தகொண்டு இருப்பத விட> அல்லொஹ்வின் நொம
ியொனத் ில் நீ ஈடுபடுவது சிபரஷ்டமொன தசயலொகும். நீ உன் நொவொலும்> உன் அவயங்களொலும்>
ஆத்மொவொலும்

இதற

நொம

ியொனம்

( ிக்று)

தசய்யும்பபொது>

இதறவன்

உன்

பநயனொக

ஆகிவிடுகிறொன்.
ியொனிப்பவன் அவதன பநொட்டமிடவில்தலயொனொல் அவன் இதற பநயனொக இருக்க முடியொது.
ிக்று உடலின் சகல அங்கங்கதளயும் ஊடுருவிய ொக இருக்க பவண்டும். இதற நொமங்கதளத்
ன்

நொவொல்

மட்டும்

தவறுமபன

தசொல்லிக்

தகொண்டிருப்பவனுக்கு

இதறவன்

பநயனொக

மொட்டொன்.
ஒபரஒரு அவயம் தசய்யும்

ிக்று மற்ற அவயங்களுதடய

ிக்று ஆகொது.

அவயத் ின் ப ொழனொக இதறவன் ஆகிவிடுகிறொன். மற்ற அவயங்கள் இந்

ிக்று தசய்யும்

அவயத் ிடமிருந்து

ங்கள் பொதுகொப்தப அதடந்து தகொள்கின்றன. நொம் மரணம் என்று அதழப்ப ன் மூலம் இதறவன்
மனி தன நிர்மூலமொக ஆக்கிவிடுவ ில்தல. கொரணம்> பமபல தசொன்னது பபொல் அவன் சகல
அவயங்களுதடயவும்

பொதுகொவலன்

அவயங்கதளவிட்டுப் பிரித்துத்

ஆவொன்.

மரணம்

என்பது>

ன்னிடம் பசர்த்துக் தகொள்வது ொன்.

َ ْ َواِلَ ْي ِه يُ ْر َج ُع
اْل ْم ُر َُلُّه فَا ْعبُ ْدهُ َوتَ َو ََّ ْل َعلَ ْي ِه
'சகல தபொருட்களும் அவனிடபம

ிரும்பகின்றன' (அத் 11:123)
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இதறவன் ஒரு மனி தனத்

னக்கொக எடுத்துக் தகொண்டொல்>இப்பபொது அந்

உள்ளத யன்றி பவறு உடதல உண்டொக்குகிறொன்> அந்
அந்

உலகுக்கு உரிய மூலப் தபொருள்கதளக் தகொண்டு அந்

என்றும் மரணமதடயொ
இந்

மனி ன் எந்

குளிர்ந்

ொகக்

நரகவொ ிகள்

கண்ட

உடதல அதமக்கிறொன். அவன்

ரப்பட்ட உடல் நிர்மூலமொவ ன்று.

'அல்-முந் கிம்' (பழி ீர்ப்பவன்) என்ற
ஓய்ந் தும்>

உலகில் இருக்கிறொபனொ

நிரந் ரமொன உலகம் அது. அ ில் அவன் என்றும் இருப்பொன். அ ொவது>

உலகில் அவனுக்குத்

தசய்து

மனி னுக்கு

ிருநொமத் ின் தவளிப்பொட்டின் சக் ி
அங்பகபய

இப்றொஹீம்

நபிதயப்

சுவர்க்கத்த க்
பபொல்

ொனொகபவ பவதல

கொண்பொர்கள்.

இவர்களும்

அத க்

தநருப்தபக்

குளிர்ச்சியொகக்

கொண்பொர்கள். இவ்வொறு ஒபர தபொருள் தவௌ;பவறு நிதலகளில் தவௌ;பவறொன பயன்கதள
உண்டொக்குகிறது.

இந்

நிதலயில்

இதறவன்

ன்தன

தவளிச்சமுள்ளவனொக

ஆக்கிக்

தகொண்டொன் என்பறொ> பநொட்டமிடுபவனின் நிதல மொற்றம் அதடந்து விட்டது என்பறொ கூறலொம்.
மரணம்

அதடயும்

உண்டொகட்டும்

ஒருவன்

என்று

இதறவனிடம்

இதறவன்

மீ ளொமல்

சித் ப்படுத் ிபய

இருப்பொனொயின்

இருக்கமொட்டொன்.

அவனுக்கு

இதறவன்

மரணம்

அவதனத்

ன்னிடம் ஒப்புக் தகொள்கிறொன்.
விளக்கக் குறிப்பு:- இந்
அக்பர்

அவர்கள்

அத் ியொயம் யூனுஸ் நபியின் ஞொனத்த

யூனுஸ்

நபிதயப்

பற்றி

எந்

ஒரு

விளக்குவ ொயினும் தஷகுல்

இடத் ிலும்

இ ில்

ஸ்பஷ்டமொகக்

குறிப்பிடவில்தல. ஆனொல்> நப்ஸின் அறிதவப் பற்றி விவரித் ன் மூலம் யூனுஸ் நபியின்
ஞொனத்ப ொடு அது த ொடர்புபடுத் ப்பட்டுள்ளது. மனி ன் உடல்> நப்ஸ்> ஆத்மொ என்ற மூன்று
அம்சங்களொலும் ஆனவன்> மனி னுதடய நப்ஸ் அல்லொஹ் என்றும் தபயரின் தவளிப்பொடு ஆகும்.
அல்லொஹ்

என்ற

தபயபரொடு

அவனுதடய

சகல

குணப்

தபயர்களும்

பசர்ந்

ஒன்றொகும்.

பொர்தவகள் அவதன எட்டுவ ில்தல> அவன் சகல பொர்தவகதளயும் (ஊடுருவி) உணர்கிறொன்.

َ ْ َُوه َُو يُد ِْرك
ُْ ْال َخ ِبي ُْر
ُ ار َوه َُو اللَّ ِطي
َ ص
َ اْل ْب
‘அவன் நுட்பமொனவன்> யொதவயும் அறிபவன்' (அத் 6:103)
மனி னுதடய ' ொன்

ன்தமதய' உலகம் கொண்ப ில்தல. மனி னும் அத க் கொண்ப ில்தல.

ஆனொல் அவனுக்கு அவன் ஜீவித் ிருப்ப ற்கொன ஒபர ஒரு அத் ொட்சிபயொ அந் த் ' ொன்' எனும்
ன்தம ொன். அ ிலும் அதுபவ ஊர்ஜி மொன>

ிட்டவட்டமொன அத் ொட்சியொ விளங்குகிறது (நொன்

சிந் ிக்கிபறன்> அ னொல் நொன் இருக்கிபறன் என்ற உண்தம உணர்வு). ' ன்தன அறிந் வன்

ன்

இதறவதன அறிந் வன் ஆவொன்' என்பது அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் ஹ து
ீ
ஆகும். தமௌலொனொ
ரூமியின் 'கி ொபுல் மஸ்னவயில்
ீ
இது தசொலல்பட்டுள்ள வி மொவது> 'உடல் உயிதரவிட்டுத்
ிதரயிடப்பட்டில்தல> உயிர் உடதல விட்டும்
பொர்ப்பது யொருதடய பழக்கத் ிலும் இல்தல'
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ஒருவன்

ன் நப்தஸ உணரும் அப

முதறயில்

ன் இதறவதனயும் உணர்கிறொன்.

ன் நப்தஸ

அவன் எப்படி அது இல்தல என்று கூறமுடியொப ொ> அப பபொன்று> இதறவனுதடய இயல்தபயும்
அவன் மறுக்க முடியொது. இதறவன்

َ ْ ت َو
ض
ِ ْب السَّمٰ ٰو
ُ ّلِل َغي
ِ اْل ْر
ِ ِ َو
'வொனங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள யொவும் இதறவனுக்பக உரியதவ' (அத்11:123).
மனி தன

இதறவன்

ன்

வடிவச்

சத் ியின்

படி

பதடத் ொன்.

அ ொவது>

ன்னில்

பூரணத்துவமுடன் விளங்கும் கல்யொணக் குணங்களின்படி பதடத் ொன்'. நொன் என் இரண்டு
தககளொலும் சிருஷ்டித் வர் முன் உன்தனப் பணியவிடொது

டுத் து யொது?' என்று அவன்

இப்லீதஸ பநொக்கி வினவினொன்.
எனபவ மனி ன் பூமியில் அவன் கலீபொ (பிர ிநி ி)யொக இருக்கிறொன். இதறவன் யொதவயும்
சூழ்ந்துள்ளது பபொன்று> மனி னுதடய நப்ஸும் சட த்துவ, ஆத்மீ க உலகங்கதள சூழ்ந்துள்ளது.
யூனுஸ் நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் மிகப்தபரிய மீ ன் ஒன்றின் வயிற்றுள் இருந்து>
பிரொர்த் தன மூலம் அத விட்டு தவளியொக்கப்பட்டது பபொன்று> ஜட த்துவத் ில் மதறந்துள்ள
நப்ஸும் பிரொர்த் தன மூலந் ொன் அத

விட்டு விடு தல அதடய முடியும்.

ங்கதள விழுங்கிய மீ ன் வயிற்றுள் நொற்பது நொட்கள் வதர யூனுஸ் நபி

ங்கியிருந் ொர்கள் என்று

தசொல்லப்படுகிறது.
அப்பபொது அவர்கள்>

ُّ فَنَا ٰدى فِى
ِ ٰالظلُم
َسبْحٰ نَك
ُ َت اَ ْن َّ ْۤٗل ا ِٰلهَ ا َّ ِْۤٗل اَ ْنت

ۖ َاِنِ ْى َُ ْنتُ ِمنَ الظ ِل ِميْن

'வணக்கத் ிற்குரிய நொயன் உன்தனயன்றி யொருமில்தல. உனக்பக சகல புகழும்.

ிண்ணமொக>

நஷ்டவொளிகளில் ஒருவனொக நொன் இருக்கிபறன்' (அத் 21:87)
என்று இதறவனிடம் பிரொர்த்த் ித் ொர்கள். இந் ப் பிரொர்த் தனயின் பயனொக யூனூஸ் நபி மீ ன்
வயிற்தற விட்டு தவளியொக்கப்பட்டொர்கள்.
'என்னிடம் பிரொர்த் ிப்பவுனுதடய ப ொழன் நொன்' என்று இதறவன் அருளியுள்ளொன். ஒருவன்

ன்

மனத் ொலும் ஆத்மொவொலும் பிரொர்த் ிக்கும்பபொது அவன் இ யத் ிலுள்ள துயரங்கள் மதறந்து
விடுகின்றன. அப்பபொதும் அவன் த ொடர்ந்து இதறஞ்சி வந் ொல்> இதறவனுதடய ஒளி அவனில்
உ யமொகும்.

மு லில்

அவனுதடய

அஸ்மொக்களினதும்> கதடசியில் அவனுதடய

ஸிபத்துகளினதும்>

நிதலயில் அஹ ிய்யத் ின் ய ொர்த் த்த

இ ய ஒளி உண்டொவது அந்

அவனுதடய

ொத் ினதும் ஒளி அவனில் சுடர்விடும்.

அப்பபொது த ய்வ ியொனத் ில் ஆழ்ந்துள்ள அவன் இதறவனில்
விடுவொன். இவ்வி

அடுத்து

ன்தன இழந் வனொக ஆகி

அவன் உணர்வொன். இவ்வொறொன

அடியொனுதடய இயல்புக்கு ஏற்றபடியொய் இருக்கும்.
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இவ்வொறு அந்

அடியொனுதடய அஃயொன் (ய ொர்த்

ன்தம) என்னும் கண்ணொடியில் இதறவன்

ப ொற்றமொவொன். இதறவனுதடய ஜீவி ம் என்னும் கண்ணொடியில் அந்

அஃயொனும்

ன்தன

பநொட்டமிட்டுக் தகொள்ளும்.
'எல்லொப் தபொருட்களும் அவனிடபம மீ ளுகின்றன' என்ற

ிருமதற வசனம் இந்

அத் ியொயத் ில்

எடுத் ொளப்பட்டுள்ளது. மனி ன் மரணிக்கும்பபொது அவன் பவறு மூலங்களொல் ஆன உலகில்
நுதழகின்றொன்.

ض
ُ يَ ْو َم تُبَدَّ ُل ْاْلَ ْر
ِ ض َغي َْر ْاْلَ ْر
'அந்

நொளில் இந் ப் பூமி பவறு பூமியொக மொற்றப்படும்' (அத் 14:48)

அந்

உலகின்

மூலப்

தபொருட்கள்

இந்

உலகின்

மூலப்

தபொருட்களின்

சொரமொக>

அது

விரிவுப்படுத் ப்பட்ட உலகமொக விளங்கும்.
அத்தியாயம் 19.

ஐயூப் நபியின் ஞானம்
சகல மூலப் தபொருள்களினதும் மூலமொன

ண்ணர்ீ வொழ்க்தகயின் ரகசியமொக விளங்குகிறது.

َىء َحى
ْ َو َج َع ْلنَا ِمنَ ْال َما ّٰٓ ِء َُ َّل ش
'சகல தபொருள்கதளயும் நொம் நீரிலிருந்ப
பிரபஞ்சத் ிலுள்ள

தபொருள்கள்

பதடத்ப ொம்' (அத் 21:30)

யொவுபம

இதறவதனப் பபொற்றித் து ியொ ப

உயிருடன் ொன்

விளங்குகின்றன.

கிதடயொது. 'கஷ்பு' எனும் ஞொன

அவற்றில்

ிருஷ்டியொன மூலமன்றி

இந் ப் பபொற்று தல நொம் அறிந்து தகொள்ள இயலொது. 'அர்ஷ்' (அல்லொஹ்வின் இருக்தக)

ண்ணர்ீ

மீ து உள்ளது.
ண்ணர்ீ

அத

அடியிலிருந்தும்

உள்ளிருந்தும்

பொதுகொக்கிறது.

பதடத் ொன். மனி ன் தபருதமயுதடயவனொகி> உயர்த் ப்படுவத

இதறவன்

மனி தனப்

விரும்பினொன். இதறவன்

அவதன உயர்த் ி தவத்துக் கீ ழிருந்தும்> உள்ளிருந்தும் அவதனக் கண்கொணித்து வருகிறொன்.
இ னொபலபய நபிதபருமொனொர் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளினொர்கள்:
'(கிணற்றுள்) நீங்கள் கயிற்றில் கட்டிய வொளிதய இறக்கினொல் அது இதறவன் மீ து இறங்கும்'
என்று.

இவ்வொறு

இதறவனுதடய

த ொடர்பு

கீ பழயிருந்து

உண்டொகிறது.

இந் த்

பமபலயிருந்தும் உண்டொகபவ தசய்கிறது.

َيخَافُ ْونَ َربَّ ُه ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم
' ங்களுக்கு பமபல உள்ள இதறவனுக்கு அவர்கள் அஞ்சுகிறொர்கள்' (அத் 16:50) என்றும்>
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ًظة
َ ََوه َُو ْالقَاه ُِر فَ ْوقَ ِعبَاد ِٖه َويُ ْر ِس ُل َعلَ ْي ُك ْم َحف
'இதறவன்

ன்

சிருஷ்டிகதள

அடக்கி

ஆளுகிறொன்'

(அத்

6:61)

என்றும்

ிருமதற

குறிப்பிடுவ ிலிருந்து இது விளங்கும்.
'அர்ஷ்'

ண்ணர்ீ மீ து இல்லொவிடின் அது பொதுகொக்கப்பட பவண்டிய அவசியமிருக்கொது. இதறவன்

ஐயூப் அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களிடம் கூறினொன்> 'உமது கொலொல் உமது கு ிதரதய விதரயச்
தசய்வரொக>
ீ
(குளிர்ந்

நீரில்) குளிக்க பவண்டிய இடம் இதுபவயொகும்' என்று. துயரத் ொலும்>

துன்பங்களொலும் ஐயூப் நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களுதடய உடலில் சூடு ஏறிவிட்டிருந் து.
குளிர்ந்

நீதரக்

தகொண்டு

இதறவன்

அவர்களுக்கு ஆஸ்வொசத்த

துயரத் ில் இருக்கும்பபொது> இதறவனும்

ன்

ொன்

அளித் ொன்.

அடியொன்

ன்தம சிருஷ்டிகளில் ஊடுருவியுள்ள

அளவிற்கு துயரம் அதடகிறொன்.

َواِلَ ْي ِه يُ ْر َج ُع ْاْلَ ْم ُر
'சகல தபொருள்களும் அவனிடபம மீ ளுகின்றன' (அத் 11:123)
என்ற வசனத் ிலிருந்து இது விளங்கும். அவனுதடய

ொத்து சம்பந் ப்பட்டவதரபயொ> அவன்

இவற்தற விட்டு அப்பொல் ஆனவன், இவற்றுக்கு பமபல இருப்பவன். மனி னுதடய சொரம் அவன்
வ னத் ிலிருந்து தவளியொவதுபபொன்று> இவ்வுலகின் தவளிப்பொட்டிலிருந்து இதறவனுதடய
ஜீவி மும் உணரப்படுகிறது. அவனுதடய சிருஷ்டிகளொன நொம் ொன் அவனுதடய 'வ னம்' ஆக
இருக்கிபறொம். உண்தமயில் இதறவன் இவ்வுலகின் ஆத்மொவொக இருக்கிறொன் என்றொலும்

கும்.

இவ்வொறு

ஆக

ய ொர்த் ம்

சம்பந் ப்பட்டவதர

அவன்

'அல்-ஆகிறு'

(கதடசியொனவன்)

இருக்கிறொன். பிரபஞ்ச இயக்கத் ில் உண்டொகும் மொற்றங்களும்> நிதலகளும் சம்பந் ப்பட்டவதர
அவன் 'அல்-பொ ின்'(அந் ரங்கமொனவன்) ஆக இருக்கிறொன்.

َىء َع ِل ْي ٌم
ْ اِنَّه ِب ُك ِل ش
'அவன் யொதவயும் நன்கு அறிந் வனொக இருக்கிறொன்' (அத் 42:12)

ٌَىء ُّم ِح ْيط
ْ اَ َ ْۤٗل اِنَّه بِ ُك ِل ش
'சகல தபொருட்கதளயும் அவன்

ன் ஞொனத் ொல் நன்கறிந்து இருக்கிறொன்' (அத் 41:54).

எனபவ> அவன் யொவிலும் பிரசன்னமொயும்> யொதவயும் பநொட்டமிடுபவனொகவும் இருக்கிறொன்.
இ னொல்

அவதன

அவதனத்
ொகத் ொல்
ண்ணதரக்
ீ

பநொட்டமிடுவ ன்

மூலமும்>

அவதனப்

பற்றிச்

சிந் ிப்ப ன்

மூலமும்

ியொனிப்ப ன் மூலமும் அவதன நொம் உணரலொம்.
ங்களுக்கு உண்டொன துயதரத் துதடப்ப ற்கொக ஐயூப் நபி நொம் பமபல குறிப்பிட்ட
குடிக்க

பவண்டுவ ொய்

இருந் து.

அவர்கள்

துயரம்

-

ொகம்

-

தஷத் ொன்

த ொட்ட ொல்> தபொருள்களின் உண்தம நிதல பற்றிய அறியொதமயொல் ஏற்பட்ட துயரம் கொரணமொக
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உண்டொன ொகும். ஐயூப் நபி

ங்கள் துயரம் அகற்றப்படுவ ற்கொகப் பிரொர்த் ித் ிருந்

இதறவன்

பிரொர்த் தன

அவர்களுதடய

அவர்கள்

அல்லொஹ்பவொடு

பபொ ிலும்>

தகொண்டிருந்

மனம்

தபொருந் லுக்கு முரண்பட்ட ன்று.

اب
ٌ ِن ْع َم ْال َع ْبد ُؕ اِنَّ ۤٗـه اَ َّو
'அவர் யொதவயும் (இதறவனிடம்) தபொறுப்புச் சொட்டியவரொகபவ இருந் ொர்'(அத்38:44)
என்று இதறவபன அருளியுள்ளொன். அவர்கள் கொரண கொரியங்கதளப் பற்றிப் பிடிக்கவில்தல.
கொரணகர்த் பனொ ஏகனொன இதறவன் ஒருவபனயன்பறொ! கொரிய சொ னங்களொல் உண்டொகும்
கஷ்டங்களுக்கொக>

அந் க்

கொரிய

சொ னங்களிடம்

பிரொர்த் ிப்பத

விட

அவற்றுக்கு

மூல

கொரணமொனவனிடபம பிரொர்த் ிப்பது நன்றல்லவொ!
சில சமயங்களில் இந் க் கொரிய சொ னங்கள் அல்லொஹ்வின் அறிபவொடு இணங்கொ

நிதலயில்

உள்ளதவகளொகவும் இருக்கலொம். அப்பபொது> அடியொன் பிரொர்த் ிக்கொமபல இருந்தும்கூட – அவன்
நிதனக்கும்வி த் ில் அவனுதடய பிரொர்த் தனக்குப் ப ில்
பிரொர்த் தன

விடுக்கும்

உதடயப ொ>

அந்

விசயம்>

சொ னம்

எந்

இஸ்மின்

தவளிப்பட்ட

ரப்படவில்தல. பமலும்> அவன்

( ிருநொமத் ின்)

பநரத்ப ொடு

அவன்

சொ னத்ப ொடு
பிரொர்த் ிக்கும்

த ொடர்பு
பநரமும்

இணக்கமொன ொக இருக்க பவண்டும்.
இதறவனிடம் முதறயிடவிடொமல் ஆத்மொதவக் கட்டுப்படுத்துவது தபொறுதம ஆகொது. அல்லொஹ்
அல்லொ வன் - கொரியசொ னங்களின் பக்கம் முதறயிட விடொமல்

டுப்பது ொன் தபொறுதம என்பது

எமது கருத் ொகும். அடியொன் இதறவனிடம் முதறயிடுவது அவனுதடய
பணிவ ற்கு

முரண்பட்ட ன்று.

அவசியமொகும்.

இன்பறல்>

அத விட>

அவன்

ன்தன

அடியொன்

இதறஞ்ச

இதறவனுதடய

ிருச்சித் த்துக்குப்

பவண்டியது

பகொபத்துக்கு

மிகமிக

ஆளொக்கியவன்

ஆவொன்.

ٰ ُ س ْولَ ۤٗه ا
َ ْ ولّٰٓ ِٕٮكَ ِفى
َاْلذَ ِليْن
ُ اّلِل َو َر
َ َا َِّن الَّ ِذيْنَ يُ َحآّٰد ُّْون
'உண்தமயொகபவ> இதறவதனயும் அவன் தூ தரயும் எ ிர்ப்பவர்கள் இழிவுபடுத் ப்படுவொர்கள்'
(அத் 58:20)
இதறவன் கலந்து தகொண்டுள்ள உன் துயருக்கொக> நீ அவனிடம் முதறயிடொமல் இருப்பத விட
அவனுக்குச் தசய்யக் கூடிய பவறு தபரிய எ ிர்ப்புத் ொன் என்ன இருந்துவிட முடியும்! கொரணம்> நீ
அவன் முகம் அல்லவொ! நீ அவதன புறக்கணித் து கொரணமொகபவ அவன் உனக்கு கஷ்டத்த
அனுப்பியுள்ளொன்.

உன்

நிர்க்க ியொன

நிதலதய

கொட்டுகிறது. எனபவ> அல்லொஹ் அல்லொ

அந் த்

துயரமும்

ன் பக்கம் தக ஏந் ொமல்

உனக்கு

நிரூபித்துக்

டுத்துப் பபணிக் தகொள்வப

தபொறுதம ஆகும்.
அல்லொஹ்

அல்லொ து

என்று

நொன்

தவளிப்பொட்தடபயயொகும். இதறவன்

குறிப்பிடுவது

அவனுதடய

ஒரு

குறிப்பிட்ட

(சுடர்)

ன் பல்பவறு தவளிப்பொட்தடயும் ஒபர தவளிப்பொட்டில்
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ப க்கியுள்ளொன்.

அதுபவ

தவளிப்பொடுகளிடம்

'வஜ்ஹுல்லொஹ்'

சிருஷ்டிகள்

வ னம்)

(அல்லொஹ்வின்

முதறயிடொமல்

இ னிடபம

எனப்படும்.

முதறயிட

மற்ற

பவண்டும்

என்ப ற்கொகபவ அவன் இவ்வொறு தசய்துள்ளொன்.
எனபவ>

தமய்ஞ்ஞொனியொனவர்>

மது

குதறகள்

கதளயப்படப்

பிரொர்த் ிப்ப ிலிருந்து

டுக்கப்பட்டவரொயில்தல. அந் க் குதறகள் இதறவனிடபம இருந்து வந் ிருந் ொலும் அவற்தற
அகற்றுமொறு அவனிடம் பவண்டு ல் தசய்வது அவனுதடய

ிருப்தபொருத் த் ிற்கு இணக்கமொன

தசயபலயொகும்.
விளக்கக்

குறிப்பு:

அத் ியொயங்களில்

தபபிளில்

ஐயூப்

நபிதயப்

பற்றிய

விபரங்கள்

ரப்பட்டுள்ளன. அ ில் ஐயூப் நபியின் வரலொறு

நொற்பத்து

இரண்டு

ரப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு

உண்டொன துயரம்> அது நீங்கிய வி ம் மற்றும் இதறவபனொடு தஷத் ொன் சம்பொஷிப்பது> அவன்
ஐயூதப வழிதகடுக்கப்பொர்ப்பது பபொன்ற விபரங்கள் இவற்றில்
தசல்வச் தசழிப்பபொடு வொழ்ந்

சமயம்> ஐயூப் நபி அவர்களுக்கு ஏழு பு ல்வர்களும்> மூன்று

பு ல்விகளும் இருந் னர். வடு
ீ
ஒன்று இடிந்து விழுந்
அவர்கள்

ரப்பட்டுள்ளன.

சமயம் அவர்கள் இறந்து பபொயினர்.

ங்கள் உடல் பிணி அகற்றப்பட்டு மீ ண்டும் வளமொன வொழ்வு தபற்றதும் அப

எண்ணுள்ள குழந்த கள் அவர்களுக்குப் பிறந் ன.
ிருமதறயில்

ஐயூப்

வசனங்களிலும்>

நபி

பற்றிய

விபரங்கள்

'ஸூரத்துஸ்ஸொ ி'ல்

41

'ஸூரத்துல்

மு ல்

44

அன்பியொ'வில்
வதரயுள்ள

83>84

ஆம்

வசனங்களிலும்

பபசப்படுகின்றன.
ஐயூப் நபி ஈஸொவ் எனும் பரம்பதரயினர். உஸ் நொட்டில் வொழ்ந் ொர்கள். ஒரு சமயம்

ண்ணபர
ீ

கிதடயொ பொதலயின்வழியொக அவர்கள் பிரயொணம் தசய்ய பநர்ந் து. அப்பபொது கதளப்பொலும்>
ொகத் ொலும் அவர்கள் மிகவும் துன்பப்பட பநர்ந் து. இது 'தஷத் ொனுல் -ஜகீ லொ' (பொதலவன
தஷத் ொன்) என்று கூறப்பட்ட ொல் உண்டொன துன்பமொகும்.
எப்படிபயொ

ங்கள்

உள்மனத் ொல்

தசலுத் ிக்

தகொண்டு

கதடசியொக அவர்கள்

பபொனொர்கள்.

தூண்டப்பட்டு

கதளப்பு நீங்கினொர்கள். பின்னர் வடு
ீ

பொ த் ொல்

'உமது

ண்ணர்ீ நிதறந்

அவர்கள்

ங்கள்

கு ிதரதய

கு ிதரதய

பவகமொகச்

விதரயச்

தசய்வரொக!'
ீ

இடம் ஒன்றுக்கு வந்து பசர்ந் ொர்கள். அத ப் பருகிக்

ிரும்பி, அங்பக

ங்கள் குடும்பத் ினர் பொதுகொப்பொக இருக்கக்

கண்டொர்கள். எந் த் துயரத் ிலும் நம்பிக்தக இழக்க பவண்டொம் என்ற நீ ிதய இந் ச் சம்பவங்கள்
நமக்குச் சுட்டிக் கொட்டுகின்றன.
தமய்ஞ்ஞொனப் பொத யில் நடக்கும் சொ கருக்பகொ, ஒருவன் ஐயத்துல் சிக்கும்பபொது – அதுபவ

ன்

தஷத் ொன் என்று அறிந்து – 'முஜொஹ ொ' என்னும் சத்முயற்சிகளில் ஈடுபட பவண்டும். அ ன்
மூலபம அவன்

ன் இ யக் கண்ணொடியில் படிந்

துருதவ அகற்ற முடியும்.
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சிருஷ்டிகள் சிருஷ்டிக்கப்படுவ ற்கு முன் 'இதறவனின் ஜீவன்

ண்ணரின்
ீ
பமல் ளங்கள் மீ து

1-2 ல் கூறப்பட்டுள்ளது. இந் த்

நகன்றது' என்று தபபிள் ஜினிஸஸில்

ண்ணர்ீ ொன் இந்

வசனத் ில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆழ்கடல் அல்லது 'பஹ்தர – முஸ்ஜர்' (பூரணக் கடல்) ஆகும்.
இது தவளிப்பட்ட ஜீவி ம். தவளிப்படொ

ஜீவி ம் இதறவனின் அறிவிலுள்ள படிவங்களின்

தவளிப்பட்ட ஜீவி த் ின் மீ து நகர்ந் து. உடபன பிரபஞ்ச இயக்கம் ஆரம்பமொயிற்று. இந் ச்
சமுத் ிரத் ில் 'ஆதப-ஹயொத்' எனும் வொழ்வூட்டும் பொனமும் பசர்ந் ிருந் து. எனபவ ஆப-ஹயொத்
சகலவற்றிலும் ஊடுருவி நிற்கிறது'.
பமலும் 'நொம் யொதவயும்

ண்ணரொல்
ீ
ஜீவித் ிருக்கும்படி தசய்ப ொம்' (அத் 21:30)

இதறவனுதடய அர்ஷ் அல்லது அவனுதடய சொம்ரொஜ்யம் மு லில் இருந் து இந் த்
மீ ிலொகும்.

தபொருட்கள்

விளங்குகிறது.

யொவும்

சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ற்கு

ண்ணர்ீ

அடிப்பதடப்

ண்ணர்ீ இதறவனுதடய 'தஹய்யு' (ஜீவி முள்ளவன்) என்ற

தவளிப்பொபடயொகும். ஐயூப் நபிதயத்
ஆதப-ஹயொத் (ஜீவ

ண்ணர்ீ

தபொருளொக
ிருநொமத் ின்

தரதய உத க்குமொறு உத் ிரவிடப்பட்டது. அவர்கள் முன்

ண்ணர்)
ீ ப ொன்றுவ ற்கொக அவர்கள் அவர்கள் இந்

முஜொஹ ொ என்னும்

சத் ிய முயற்சியில் ஈடுபட பவண்டிய ொயிற்று.
ஒருவன் தபொருட்களின் ய ொர்த் ங்கதள அகக்கண்ணொல் கொணொ வதர – அ ொவது, தபொருட்கள்
எவற்றிலிருந்து தவளிப்பட்டனபவொ அந்
உணரொ

அஸ்மொக்களின் (நொமங்களின்) ய ொர்த் த்த

அவன்

வதர அவன் இதறவதன விட்டும் தவகு த ொதலவில் ொன் இருப்பொன். கொரணம்,

தபொருட்கதளப் பொர்தவ மூலபம பொர்ப்பவன் பொர்க்கப்பட்ட ற்கு அருகில் ஆகிறொன். தபொருள்களின்
ய ொர்த் ங்கதள உணர்வ ன் மூலபம நீ இதறவதன தநருங்க முடியும்.
அண்தம, தூரம் என்பத ல்லொம் தவறும் கற்பதனயொன ப ங்கள் ொன். பூஜ்யத்துக்கு
இல்லொ துபபொல்

இவற்றுக்கும்

அப்பொலொன தூரத்த
ய ொர்த் த்த

உணரத்

னி

ஜீவி ம்

இல்தல.

தஷத் ொன்

னி ஜீவி ம்

இதறவனிடமிருந்து

குறிக்கிறொன். ஐயூப் நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் தபொருள்களின்
வறியபபொது அவர்கள் இதறவதன விட்டு அப்பொல் வசப்பட்டொர்கள்.
ீ

அப்பபொது தஷத் ொனொல் ஆதச வொர்த்த

கொட்டப்பட்டொர்கள். இந்

ஆதசதய எ ிர்த்ப

அவர்கள்

இதறவனிடம் பிரொர்த் ித் ொர்கள். யொதவயும் அவனிடம் கொட்டலொனொர்கள்.
நொம் பிரொர்த் ிக்கும்பபொது, இதறவனிடபம பிரொர்த் ிக்க பவண்டும். அவனுதடய அஸ்மொக்களின்
எந்

தவளிப்பொட்டிடமும் பிரொர்த் ிக்கக் கூடொது. ஏதனனில், ஒருவதகயில் அஸ்மொக்களும்

அவனுதடய 'தகர்'(மற்ற ொன)

ன்தமயொகபவ இருக்கின்றன. இன்தனொரு வதகயிபலொ அதவ

அவனதடய எ ொர்த் ம் (அஃயொன்) ஆகபவ விளங்குகின்றன. அல்லொஹ்வில் மற்ற ொன

ன்தம

இல்தல.
ஆனொல், அவனுதடய அஸ்மொக்கதள அவன் ' ொத்' என்ற உள்ளதமயின் த ொடர்பில்லொது
பநொக்கப்படும்பபொது அதவ மற்ற ொன

ன்தமதய எய் ிவிடுகின்றன. அவனுதடய அஸ்மொதவ

மட்டும் பநொக்கி பிரொர்த் ிப்ப ொல் அது இதணதவத் லொக ஆகிவிடுகிறது. அப்பபொதும் இதறவன்
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அந்

அஸ்மொவின்

தவளிப்பொட்டின்

மூலம்

அந் ப்

பிரொர்த் தனதய

ஏற்றொல்கூட,

இதணதவத் லொக ஆகிவிடுகிறது. அல்லொஹ், பிரொர்த் தனகள் ஏற்கப்படொ

ற்கு தஷகுல்

அக்பர் இரண்டு கொரணங்கதளக் குறிப்பிடுகிறொர்கள்.
கொரணங்களுக்தகல்லொம்

மூலகொரணமொனவனிடம்

இதறஞ்சுவது

முரண்படுவ ன்று. 'தகர்-அல்லொஹ்' என்ற அல்லொஹ் அல்லொ

இது

தபொறுதமயுடன்

ன் பக்கம் தக ஏந்துவது ொன்

முரண்பொடொன ொகும். இதறவனிடம் மன்றொடு ல் அடியொனுதடய பணிதவயும் நிர்க்க ியொன
நிதலதயயும் குறிப்ப ொகும். இவ்வதகயில் பொர்த் ொல் தபருமொனொரின் இதடயீடொன நமக்கொக
மன்றொடுவ னொ - ஷபொத்துக்கு இடமில்தலபயொ என்று ப ொன்றும்.
ஆனொல், அல்லொஹ் என்ற தபயர் அவன்
அதனத்தும்
வஸல்லம்

பசர்ந்

ற்கொன

அவர்கள்

தபயர் ொன்.

என்ற

தபயர்

ொத்;தும் அவனுதடய ஸிபத்துகள், அஸ்மொக்கள்
எனபவ, முஹம்மது

அஸ்மொக்கள்

ஸல்லல்லொஹு

தவளிப்பட்ட ற்கொன

அதலஹி

தபயர் ொன்.

இது

'வஹ் த்' என்ற படிவமொகும் - த ய்வகத்துக்கும்
ீ
மொனுஷீகத்துக்கும் இதடயிலுள்ள பிரிவு இது.
அவர்கள்

வஜ்ஹுல்லொ

கலதவயொவொர்கள்.
அஸ்மொக்களுக்கும்

(அல்லொஹ்வின்

எனபவ,

வ னம்)

வஜ்ஹுல்லொஹ்

முதறயிடுவது ொன்.

அல்லது

மூலம்

இது

ஒரு

அவன்

முதறயிடுவது

குறிப்பிட்ட

சிபத்துகளின்
என்பது

அஸ்மொவிடம்

சகல
மட்டும்

முதறயிடுவ ொக இன்றி இதறவனிடபம முதறயிடுவ ற்கு ஒப்பொகும்.
இ னொல் ொன், 'தமய்விசுவொசிகபள, அல்லொஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள் அவதன அதடய முயலுங்கள்'
(அத் 5:35) என்று கட்டதளயிடப்பட்டுள்ளது. வஜ்ஹுல்லொஹ்வுக்கு – சம்பூரண மனி ருக்கு –
புகழின் ப வி ஏற்கனபவ சித் ப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.

َعسٰۤٗ ى اَ ْن يَّ ْب َعـثَكَ َربُّكَ َمقَا ًما َّم ْح ُم ْودًا
(நபிபய)

'உமது

இதறவன்

உம்தம

மஹ்மூது

'மகொபம

என்ற

உன்ன மொன

புகழப்பட்ட

ஸ் ொனத்துக்கு உயர்த்துவொன்' (அத் 17:79)
கொலஞ்

தசல்லதசல்ல

அவர்கதள

பமலும்,

நபிதபருமொனொர்
பமலும்

ஆண்தபண் அதனவரும்

புகழின்

உன்ன மொன

உச்சத்துக்பக
நிதலக்கு

பபொய்க்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.

உயர்த்துவ ற்கொக

முஸ்லிமொன

ங்கள் வணக்கங்களிலும், அவர்கள் தபயர் கூறப்பட்டதும் அவர்கள்

மீ து ஸலொத்துச் தசொல்கிறொர்கள்.

ّٰٓ
س ِل ُم ْوا تَ ْس ِل ْي ًما
َ صلُّ ْوا َعلَ ْي ِه َو
َ صلُّ ْونَ َعلَى النَّبِ ِىؕ ٰۤٗيـاَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا
َ ُا َِّن اّلِلَ َو َم ٰل ِٕٮ َكتَه ي
'நிச்சயமொக, அல்லொஹ்வும்

அவன்

அமரர்களும்

நபி

மீ து

ஸலவொத்துச்

தசொல்கிறொர்கள்.

தமய்விசுவொசிகபள, நீங்களும் அவர்மீ து ஸலவொத்துச் தசொல்லி ஸலொமும் கூறிக் தகொண்டு
இருப்பீர்களொக!' (அத் 33:56) என்று இதறவபன மொனிடருக்குக் கட்டதளயிட்டுள்ளொனன்பறொ!
ஒவ்தவொரு

நபியுதடயவும்

'உரூஜ்' என்னும்

ஆத்மீ க

ஏற்றமும்

அவர்கள்

கூட்டத் ொரின்

ஏற்றத் ில் வந்து முடிகிறது. 'மகொதம மஹ்மூது' (உன்ன மொன புகழ் மிக்க ஸ் ொனம்) (அத்
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17:79)

என்பது

ஷபொஅத்து

வழங்குபவர்களின்

ஸ் ொனமொகும்

என்று

அபூஹுதரரொ

ரழியல்லொஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளொர்கள்.
இதறவனிடம்
இதறவதன

முதறயிடுவது,
அவன்

மறந்

சமயம்

முதறயீட்படொடு அடியொன்
அந்

அடியொனுக்கு

கஷ்டங்கள்

தபொறுதமக்கு

இதறவன்

அவதனச்

ன்னிடம் மீ ண்டும்

உண்டொன

உண்டொகக்

அடியொனுதடய

கொரணம்

முரண்பட்ட

பசொ தனக்கு

தசயலன்று.

உள்படுத் ினொன்.

ிரும்பியதும் அவன் முதறயீட்தடக் பகட்டு

பசொ தனகதள
முன்விதனப்

அகற்றுகிறொன்.
பயன்

வறொன சித் ொந் மொகும். இது இதறவனுதடய

அல்லது

இப்படி

பசொ தனகள்,

கர்மவிதன ொன்

என்பது

ீர்ப்பு வி ிப்புக்கு (களொ, கத்ருக்கு) முற்றும்

முரண்பட்ட ொகும்.
களொ,கத்ரின்படி அடியொனுதடய இயல்புகள் இதறவனுதடய அறிவில் உண்டொனதவ ஆகும்.
இதறவதன அண்மிப்பத
அன்னியமொன

உணர்ந்து விட்ட அடியொனுக்குத் துயரதமல்லொம் துயரபம ஆகொது.

ன்தம அவதன விட்டு மதறந்து விடுகிறது.

'நீங்கள் எங்கிருந் ொலும் அவன் உங்கபளொடு உள்ளொன்' (அத் 54:4)
என்பத

அவன்

உணர்கிறொன்.

இத் தகய

அடியொன்

அல்லொஹ்வின்

ீர்ப்புப்படியொன கத்தர – வி ிப்தப முற்றும் பணிந்து ஏற்கும் படித் ரத்த
தஷகுல் அக்பர் அவர்களின் தசொல்படி,

களொ

என்னும்

எய் ியவனொவொன்.

ன்துயர் கதளய இதறவனிடம் முதறயிடொ வன்

இதறவனுதடய பகொபப் பொர்தவக்Nகு ஆளொனவன் ஆகிறொன்.
அத்தியாயம்

20

யஹ்யா நபியின் ஞானம்
இதறவன் யஹ்யொ நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கதள யஹ்யொ (புத்துயிர் தபறச் தசய்பவர்)
என்ற

தபயரொல்

அதழக்கக்

தவத் ிருந் து ொன்.
இதறவன்

கொரணம், அவர்கள்

அ ற்குமுன்

அவர்களில்

ஒரு

பவறு

யொரும்

நொமத்த யும்,

ங்கள்
இந் ப்

ந்த

தபயதர

தபயரொல்

கல்யொண

உயிருள்ள ொக

அதழக்கப்படவில்தல.

குணத்த யும்

இ ன்மூலம்

ரிபடுத் ினொன். யஹ்யொ (புத்துயிர் தபறச் தசய்பவர்) என்ற தபயர் 'இல்தம-தலௌகி' மூலம்
(இனிப்புப்

பற்றிய

ஞொனம்

பூர்வமொக உண்டொன இந்

ப ன்

சொப்பிட்டுப்

பொர்ப்ப ொல்

உண்டொவது

பபொன்று, அனுபவப்

ஞொனத் ின் மூலம்) வொழ்க்தக பற்றிய கனதவ நல்குகிறது.

அ ொவது, எத பயொ ஒன்தற அவர்கள் உயிருடன்
இந் ப் தபயபர சுட்டிக் கொட்டுகிறது. அந்
பமலும், இவர்களுக்கு முன்னர் வந்

தவத் ிருக்கப் பபொகிறொர்கள் என்பத

ஒன்று அவர்களுதடய

நபிமொர்களிலும்

ந்த யொரின் நிதனவொகும்.

மக்குப் பின் பு ல்வர்கதள விட்டுச்

தசன்ற பலருதடய தபயர்கள் அந் ப் பு ல்வர்களொல் நிதனவில் நிறுத் ப்பட்டுள்ளன.
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சீது நபி ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களின் தபயதர உயிருதடய ொக தவத் ிருந் ொர்கள்.
தஷம் நபி நூஹு அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களின் தபயதர உயிருடன் தவத் ிருந் ொர்கள்.
இவ்வொபற

மற்றும்

பல

நபிமொர்களுதடய

தபயர்கள்

அவர்களுதடய

பு ல்வர்களொல்

உயிர்ப்பிக்கப்பட்டன.
ஜக்கரிய்யொ நபி பகட்டொர்கள்,

فَ َهبْ ِل ْى ِم ْن لَّدُ ْنكَ َو ِليًّا
'உன்னிலிருந்து எனக்கு வொரிசொகக் கூடிய ஒருவதரத்
இ ில் அவர்கள்

ந் ருள்' (அத் 19:5) என்று.

ங்கள் பு ல்வதரப் பற்றிய பிரஸ் ொபத்துக்கு முன்னொல் இதறவனுதடய

தபயருக்கு மு லிடம் தகொடுத்துள்ளொர்கள். பிர்அவ்னின் மதனவியரொன ஆசியொ இப

வி ம்

தசொர்க்கமொளிதக பற்றிய பிரஸ் ொபத்துக்கு முன் இதறவனுதடய தபயதர தமொழிந் ொர்.

ْ َاِ ْذ قَال
ب اب ِْن ِل ْى ِع ْندَكَ بَ ْيتًا فِى ْال َجـنَّ ِة
ِ ت َر
'இதறவொ, தசொர்க்கத் ில் உன்பனொடு இருக்க எனக்தகொரு மொளிதகதயக் கட்டித்

ந் ருள்'(அத்

66:11) என்று இதறஞ்சினொர்.
ஜக்கரிய்யொ நபி

ங்களுக்குப் பின்னர் இதறவனுதடய

என்று விரும்பினொர்கள். பு ல்வன் என்பொன்

ிருநொமம் நிதலநிறுத் ப்பட பவண்டும்

ந்த யின் அகமியப் தபொருள் ஆவொன். எனபவ

அவர்கள் இதறஞ்சினொர்கள்:

ُ ي َِّرثُنِ ْى َويَ ِر
ۖب
َ ث ِم ْن ٰا ِل يَ ْعقُ ْو
'இந்

எனது பு ல்வதன என்னுதடயவும், யொகூபினுதடயவும் வொரிசொக ஆக்கியருள்' (அத் 19:6)

என்று.
இ ன் மூலம் அந் ப் பு ல்வர் ஜனங்கதள

இதறவன்

பக்கம் அதழக்க பவண்டும் என்று

அவர்கள் விதழந் ொர்கள். நபிமொர்கள் விசயத் ில் ஜனங்கதள இதறவன் பக்கம் அதழக்கும்
கடதமதய அன்றி பவறு பிதுரொர்ஜி ம் எதுவும் இருக்க வில்தல. ஜனங்கதள இதறவன்
பக்கம் அதழக்கும் கடதமதயத்
இதறஞ்சியதும், இதறவன் இந்
'உமக்குப்

பு ல்வன்

பிறக்கும்

ன் பு ல்வர் நிதறபவற்ற பவண்டும் என்று ஜக்கரிய்யொ நபி
நற்தசய் ிதய அறிவித் ொன்:

அந்

நொதளயும்

அவர் மரணிக்கும்

அந்

நொதளயும்

நொம்

பொக்கியமுதடயதவகளொக ஆக்கிபனொம்' மறுதமயில் உயிர்ப்பித்து எழுப்பப்படுவ ில் உயிரின்
அம்சம்

இருக்கிறது.

உயிர்

என்பது

அல்லொஹ்வின்

ஹயொத் (உயிர்) என்ற கல்யொண குணத்த

தபயர்களில்

ஒன்றொகும்.

'இதறவன்

தவளியொக்கினொன். அது அவனுதடய தபயரொகும்.'

ஈஸொ நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களும் தசொன்னொர்கள்:
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َّوبَ ًّۢ ًّرا ِب َوا ِلدَ ِت ْى
'நொன் பிறந்

ش ِقيًّا
َ َّارا
ً َولَ ْم يَ ْج َع ْلنِ ْى َجب

நொள்மீ தும், நொன் மரணிக்கும் நொள் மீ தும், நொன் உயிர்ப்பித்து எழுப்பப்படும் அந்

நொள் மீ தும் பொக்கியம் உண்டொவ ொக! (அத் 19:33) என்று.
விளக்கக் குறிப்பு: யஹ்யொ என்ற தபயர் ஹயொத் (உயிர்) என்ப ிலிருந்து உண்டொனது. 'அவர்
உயிருதடய ொக

ஆக்குவொர்' என்பது

தஷகுல்

அவர்கள்

அக்பர்

அ ன்

முழுப்

இதறவனுதடய

தபொருளுமொகும்.

இஸ்தம

இந்

எனும்

–ஜலொலி

அத் ியொயத் ில்
ீவிர

நொமங்களுள்

ஒன்தற விவரித்துள்ளொர்கள். யஹ்யொ நபி அல்லொஹ்வுக்கு அஞ்சினொர்கள்.
இதறவனுதடய

கல்யொண

குணம்

'இல்தம

–த ௌக்

ஞொனத் ொல் அதடயப் தபறுவ ொகும். யஹ்யொ நபி

எனும்

ருசிப்ப ன்

ொங்கள்

பிரம்மச்சொரிய வொழ்தவ நடத் ினொர்களொயினும், அவர்கள்

மூலம்

உண்டொன

ிருமணம் தசய்து தகொள்ளொமல்

ங்கள்

ந்த யின் தபயதர நிதல

நொட்டினொர்கள்.
(இந்

அத் ியொயத் ின் பிற்பகு ியில் தஷகுல் அக்பர் ஈஸொ நபிதயயும், யஹ்யொ நபிதயயும்

ஒப்பிட்டுப் பபசியுள்ள பகு ி பற்றி பலத்

அபிப்பிரொய பப ம் இருந்து வருவ ொல் அது இந்

தமொழிதபயர்ப்பில் இடம் தபறவில்தல.)
அத்தியாயம்

21

ஜக்கரிய்யா நபியின் ஞானம்
இதறவனுதடய ஜீவி ம் கொரணமொக சகல தபொருட்கள்கதளயும் அவன் கருதண ஊடுருவி
நிற்கிறது. இதறவனுதடய பகொபம் உண்டொவது கூட அவனுதடய கருதண கொரணமொகத் ொன்.
ஏதனனில், அவனுதடய கருதண அவன் பகொபத்த யும் முந் ிய ொகும். அஃயொன் (ய ொர்த் ம்)
ஒவ்தவொன்றும்,

ொன் புறத்ப ொற்றமொகப் பிரொர்த் ித் து. இதறவன்

பிரொர்த் தனதய ஏற்றொன். உடபன அஃயொன்

னக்பக உரிய அக இயல்புகள் அதனத்துடனும்

புறத்ப ொற்றம் தபற்றது. கருதணயின் ய ொர்த் ம் புறத்ப
அ ொவது, அது

னி

ஜீவி மற்றது

ன் கருதணயொல் அந் ப்

இருக்க முடியொது.

என்றும், ஜீவி மில்லொ து

ஜீவி முள்ள ன்

மீ து

எந்

சக் ியுமற்றது என்றும் ஆட்பசபிக்கப்படலொம். இ ற்கு நொம் நமது புதுஹொத்துல் மக்கிய்யொ'வில்
விளக்கம்

ந்துள்பளொம்.

புறத்ப

ஜீவி மற்ற ொயும்,

தபொருள் ஒன்று, புறப் தபொருள்கள் மீ து
நொம்

விவரித்துள்பளொம்.

விரிவொன

மறுதமயில்

ஜீவி முள்ள
உண்டொகும்

அறிவுதடயொரொல் ொன்

உண்டொனதவ ொம்.
உண்டொவ ொல்

அதனத்தும்
துன்பங்கள்

துன்பங்கள்

இத

அறிய

முடியும்.

உள்ள
அ ில்
யொவும்

அவர்கள் உணருவர்.

பொக்கியமுதடயதவயொகும்'.

துயரங்கள்

துன்பங்கள், துயரங்கள்
இந் த்

ஜீவி முள்ள ொயும்

ன் ஆ ிக்கத்த க் கொட்ட முடியும் என்பத

இதறவன் கருதணயொல் தபொ ியப்பட்டுள்ளத
'இவ்வொறு

அகத்ப

உட்பட

யொவும்

இதறவனுதடய

இதறவன்

கருதணயின்

துயரங்களிதடயிலும்,
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சகலமும்

யொவும்

இம்தம

கருதணயொல்

தவளிப்பொட்டொல்
இதறயருள்
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தபற்றதவயொகபவ
அனுபவிக்க

விளங்குகின்றன.

பவண்டியவர்கள்

ஏதனனில் இவற்றின் மூலம்

மீ து

மறுதம
மட்டும்

ொன் அவர்கள்

நொளில்

இதறவன்

மட்டும்
கருதண

ங்கள் சம்பூரணத்த

துன்பம்

துயரங்கதள

தபொழியப்

படமொட்டொது.

எய்

பவண்டும். அவர்கள்

மீ து த ய்வக் கருதண தபொழியப்படுவ ொகபவ இத்துன்பத்துயரங்கள் இறக்கப்படுகின்றன.
த ய்வக் கருதண இரண்டு வதகப்படும். ஒன்று ' ொத் ிய்யொ' என்ற

ன் உள்ளதமயுதடயது.

'அஃயொன்' எனும் எண்ணத் ில் உண்டொன ய ொர்த் ங்களின் மீ து இது தசொரியப்படுகிறது. இங்கு
அ ற்க பநொக்கம் எதுவும் இருப்ப ில்தல. இந் ப் படிவத் ில்
கொண்கிறது.

இதறவனுதடய

இலவசமொன

சம்மொனமொக

ொத்து அஃயொதனத்

இது

ொனொகபவ

தபொழியப்படுகிறது.

இ ற்கு

நிபந் தன எதுவும் இதணக்கப்படவில்தல.

ْ ََو َر ْح َمتِ ْى َو ِسع
َؕىء
ْ ت َُ َّل ش
'என் கருதண சகலவற்தறயும் ஆட்தகொண்டு உள்ளது.' (அத் 7:156)
இந் க் கருதண கொரணமொக இதறவன் நபி தபருமொன் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம்
அவர்கதள பநொக்கி,
'இதறவன் உமக்கு உம்முதடய கடந்

கொலத்

வறுகதளயும் வருங்கொலத்

வறுகதளயும்

மன்னிக்கலொம்.'(அத் 18:1) என்று அருளியுள்ளொன்.
'எனது அடியொபர! நீர் விரும்புவத ச் தசய்யும். நொம் உமது

வறுகதள மன்னித்து விட்படொம்'

என்பது ொபன இ ன் தபொருள்.
த ய்வக் கருதணயில் இரண்டொவது வதக, நிபந் தனக்கு உட்பட்டு தபொழியப்படுவ ொகும். இது
'ரஹ்மத்ப

ரஹீமிய்யொ' (கருதணயொளனின் கருதண) எனப்படும். அஃயொன் அறிவுப் படிவத் ில்

நிதலநின்றபின்

பிரொர்த் ிப்ப ன்

ஞொன ிருஷ்டியுதடயவர்கள்

மூலம்

அதடயக்கூடிய

அல்லொஹ்வின்

கருதண

தபயரிலிருந்து

இது.

கருதண

'கஷ்பு'

எனும்

அருளப்பட

இதறஞ்சுகிறொர்கள். அவர்களுதடய நம்பிக்தக பலத்துக்கு ஏற்ப இதறவன் அவர்கள்மீ து

ன்

கருதணதயப் தபொழிகிறொன்.

َّ َسا َ َْتُبُ َها ِللَّ ِذيْنَ يَتَّقُ ْونَ َويُؤْ ت ُ ْون
َالز َٰوةَ َوالَّ ِذيْنَ هُ ْم ِب ٰا ٰيتِنَا يُؤْ ِمنُ ْون
َ َف
'எனக்கு அஞ்சி, ஜகொத் எனும் ஏதழ வரிதயக் தகொடுப்பவர்களுக்கொக நொன் என் நல்லொசிதய
எழு ிவிபடப் பபொகிபறன்.' (அத்7:156)
இவ்வொறு

இந் க்

கருதண

சில

கடதமகதளச்

தசய்து

தகொண்டு

தபொழியப்படுவ ொக

இருக்கிறது.
விளக்கக் குறிப்பு: இந்

அத் ியொயத் ில் துயரங்களுதடயவும், பவ தனயுதடயவும் இயல்பு

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜக்கரிய்யொ நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் துன்பந் துயரங்களுக்கு
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ஆளொகி,

அ ன்

தபொருட்டொல்

அவர்கள்

அருளப்பட்டது.

துன்பங்கள், துயரங்கள்

கரு ினொர்கள்.

அ னொல்

அதவ

பகட்ட

பிரொர்த் தன

இதறவனிடமிருந்து

அவர்கள்

இ யத் ில்

இதறவனொல்

வருகின்றன

உடபன

என்று

அதம ிதயயும்

அவர்கள்

ஆறு தலயும்

உண்டொக்கின.
இதறவன் அஃ;யொன்கள் மீ து ( ன் அறிவிலுள்ள நமது ய ொர்த் ங்கள் மீ து)
தபொழிந் ொன்.

அதவ

பவண்டிய

ஜீவி த் ில்

கருதண

புறப்படிவத்த

தலயொன

அவற்றுக்கு

இடத்த ப்

ன் கருதணதயப்

வழங்கினொன்.

தபற்றுள்ளது.

இவ்வொறு

அந்

ஜீவி பம

கருதணயொகத் ொபன விளங்குகிறது. அஃயொனின் இயல்புகள் ஜீவி த்துக்கு உட்பட்டதவ 'என்
கருதண யொவின்மீ தும்

பரந்துள்ளது' (அத் 7:156) அ ொவது, சகல துயரங்களுக்கும்

ஜீவி த்

தூண்டு தல

முன்பனொக்கிய

எழுப்புகிறது.

அது

இதறவனின்

தசொந் க்

கருதண
கல்யொண

குணமொகும்.
ஜலொல் எனும்

வ
ீ ிர சக் ியின் மூலஸ் ொனபம கல்யொண குணங்கள் தவளிப்பட விதழந்

உண்டொனது ொன். அ ொவது, இதறவனுதடய கல்யொண குணங்கள் அகத்ப

ொல்

மதறந்து விடும்

நிதல. (இது சொஸ் ிரங்களில் 'பிரளயம்' எனப்படும் நிதலயொகும்) இது ொன் சூனியமொனது என்று
தசொல்லப்படுவ ொகும்.
குணங்கள் இல்லொ

சூனியமொன ன்

குணங்கள், இதறவனுதடய

ொத்துடன்

த ொடர்புள்ள

நிதலயொகும்.

ஜலொல் என்பது இதறவனுதடய சுடர் தவளிப்பொடுகள் இல்லொமல் இருப்பது. ஜமொல் என்பது
அது

தவளிப்படுவது.

அ னொல்

அவசியமொன ொக இருக்கிறது.
இயல்பில்

தலதூக்கி

நிற்கின்றன.

'இதறவன்

ஜமொல்

ன்

சக் ிகதளச்

இதறவனுதடய ஜமொல்

நிற்கின்றன.

ஜலொலின்

அழகுதடயவன், அவன்

எனும்

தசயல்படுத்

குணப்பண்புகள்

குணப்பண்புகள்
அழதக

ஜலொல்
தபண்களின்

ஆணில்

பநசிக்கிறொன்.

தலதூக்கி

எனபவ

பநசமும்

(அன்பும்) ஆவொன்.'
அஹ ிய்யத் ின்

நிதலயில்

இதறவனுதடய

அஸ்மொக்கள்

அவன்

மட்டுபம

அறிந் தவயொகும்.அதவ மு லில் அவன் அறிவில் ப ொற்றமொகின்றன. இது 'தபபள-அக் ஸ்'
(மிகப்பரிசுத் மொன கொருண்யம்) எனப்படும். இ ன்பின் இதவ புறத்ப

தவளிப்பட விதழந் ன.

அது 'தபபள –முகத் ஸ்' (மிகப் புனி மொன கொருண்யம்) எனப்படும். இது 'இதறவனுதடய
மூச்சு' (நப்தஸ ரஹ்மொனி) என்றும் தசொல்லப்படுவதுண்டு. இவ்வொறு அஸ்மொவின் படிவங்கள்
நப்தஸ ரஹ்மொனியில் உண்டொகின்றன.
அல்லொஹ்

என்ற

பன்தமயொன
பிரித்து

தபயபர

சகல

அஸ்மொக்கதளயும்

ன்னகத்ப

தகொண்ட

தபயர்.

இ ில்

ன்தம ப ொன்றுகிறப ொ என்ற ஐயம் உண்டொகலொம். ஒவ்தவொரு தபயதரயும்

னியொகக்

கரு ினொல்

இந் ப்

பலவொன

ன்தம

எழுகிறது.

(மன்னிப்பவன்) கஹ்ஹொர் (பகொபம் நிதறந் வன்) பபொன்ற ஒவ்தவொன்றும்
என்று கருதும்பபொதும் இந் ப் பன்தமயொன
என்ற தபயரில் ஒன்றொவத

இதுபபொல்

கப்பொர்

னித் னியொனதவ

ன்தம உண்டொகிறது. இதவயொவும் அல்லொஹ்

உணர பவண்டும்.
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கருதண என்பது அக ய ொர்த் மொகும். அ ன் புற அம்சத்த

உருவொக்கும் ஜீவி ம் எதுவும்

அ ற்கு

ொத்து

இல்தல.

அவர்கள்
இந்

அந்

அக

அம்சம் ொன்

அல்லொஹ்வின்

என்று தஷகுல்

அக்பர்

ங்கள் 'புத்துஹொத்துல் மக்கிய்யொ'வில் எழு ியுள்ளொர்கள்.

அக அம்சத் ில் ' ொத்து' இவ்வுலதக விட்டும்

னியொக இருக்கிறது. அ ன் புற அம்சத் ில்

ொன் தவளிப்பட அஸ்மொக்களின் ப தவ அ ற்கு உண்டொகிறது. ஸிபத்துகளுக்கும் புறத்ப
ஜீவி மில்தல.

அதவ

ொத்துக்கும்

அ ன்

இயல்புகளுக்கும்

இதடயிலுள்ள

த ொடர்பொகபவ

விளங்குகின்றன.
'இதறவனுதடய

கருதண

இதறவனுதடய

ன்

அடியொரொன

கருதணயொல்

பொக்கியமுதடயவரொகி

ஜக்கரிய்யொதவ

நிதனவு

விடுகிறொர்.

சகல

நிதனவு கூர்ந் து' (அத்

கூறப்படுபவர்

தபொருட்களுபம

யொரொயினும்

கருதணயொல்

19:2)
அவர்

தவளிப்பட்ட

கொரணத் ொல் பொக்கியமுதடய ொகும்.
ஆனொல், ஜக்கரிய்யொ நபி விபசசமொன பொக்கியமுதடயவர்கள் ஆவொர்கள். கொரணம், அவர்கள்
ங்களுக்கு

உண்டொன

துன்பந்துயரங்கள்

யொவும்

இதறவனுதடய

கருதணயொல்

உண்டொனதவ ொம் என்று நம்பினொர்கள்.
கருதண

இரண்டு

இதறவனின்

வதகப்படும்.

தசொந் க்

ஒன்று,

கருதண

இது.

னிப்பட்ட

கருதண,

மற்றது, ரஹ்மத்ப

ரஹ்மத்ப

ரஹீமிய்யொ

ொத் ி

என்பது

என்ற

சொ கதன

அவன் நொடும் சம்பூரண படிவத் ில் தகொண்டுச் பசர்க்கும். இ னொல் ஒருவன் வொர்த்த யொபலொ,
இயல்பொபலொ, மனநிதலயொபலொ
ஜல்லியொத்துக்கள்

என்ற

பிரொர்த் ிப்ப ில்

சுடர்

தகொள்ளும்

தவளிப்பொடுகளின்

அளவுக்கு

ஒளி

மனி ன்

பிரகொசிக்கிறது.

மனத் ில்

(சீது

நபியின்

ஞொனத் ில் விளக்கக் குறிப்பு பொர்க்க)
அத்தியாயம்

22

இல்யாஸ் நபியின் ஞானம்
நூஹு

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்களுக்கு

முன்

வொழ்ந்

இத்ரீஸ்

நபி ொன்

இவர்களுமொவொர்கள். இவர்கதள இதறவன் வொனத்துக்கு உயர்த் ியிருந் ொன். அங்பக இவர்கள்
வொனின் மத் ியப் பகு ியில் வொசம் தசய் ொர்கள். இதறவன் அவர்கதள பஅல்தபக் எனும்
ஊருக்கு அனுப்பி தவத் ொன். 'பஅல்' என்பது விக்ரஹத் ின்
மன்னன் தபயர். பஅல் அந்

தபயர். 'தபக்' என்பது

அந்நகர

மன்னனின் குலத ய்வமொகும்.

இல்யொஸ் நபி அவர்களுக்கு தலபனொன் மதலபய பிளந்து அ ிலிருந்து பயங்கரமொன கு ிதர
ஒன்று தவளிப்பட்டது. அ ன் பசணம் கடிவொளம் மு லியதவகளும் பயங்கரமொக இருந் ன.
இல்யொஸ்

நபி

அவர்கதளச்

அ ன்

மீ து

சுத் மொன

ஏறியதும்
அறிவு

அவர்களுதடய

ஆட்தகொண்டது.

(அவசியமொனது) என்ப ிலிருந்து உண்டொன ொகும்.
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இந்

சுத்

அறிவு நிதலயில் இதறவன் குணமற்றவன் (முனஸ்ஸஹ்) ஆக இருக்கிறொன்.

இ னொல்

இல்யொஸ்

குணமொனத்

நபிக்கு

பொ ியளபவ

சித் ியொனது.

இதறவனுதடய

ன்தம ( ஷ்பீஹ்) பற்றி அவர்களுக்கு தமய்ஞ்ஞொனம் உண்டொகவில்தல.

ஒருவனுக்குப்
(குணமற்ற

பூரணமொன
ன்தம,

சித் ியொகி

த ய்வஞொனம்

இதறஞொனம்

குணமொன

விடுகிறது.

சகல

உ யமொனதும்

ன்தம)

ஆகிய

மூலங்களின்

அவனுக்கு

இரண்டு

ன்ஸீஹ்,

ன்தமகளுதடய

படிவங்களிலும்

இதறவனுதடய

ஞொனமும்

பிரசன்னத்த

அவன் உணர்கிறொன். இதறவனுதடய அஃயொன் எனும் ய ொர்த் மொகக் கரு ப்படொ
ய ொர்த் ம் எதுவும்

இல்தல என்று அவன் உணர்கிறொன். இந்

ஷரீஅத் (சன்மொர்க்க தநறிமுதற) தகொண்டு வந்

ஷ்பீஹ்

உணர்வொல்

படிவத் ின்
நபிமொர்களின்

பூரண தமய்யறிதவ அவன் அதடய இது

உ வுகிறது.
மனி னுதடய
உருதவ
கற்பதன

அதமப்பில்

கற்பதன, அறிதவ

உண்டொக்குகிறது.
மூலம்

சுத்

அறிவு

ன்ஸீஹில்

அ ற்குச்

(குணமற்ற

உணரப்படுகிறது. அறிவின் மூலம்

மிதகத்

ொய்

சரியன

கற்பதன

உருவதமப்தப

ன்தமயில்)

ஷ்பீஹில்

இருக்கிறது.

ஷ்பீஹ்

ஓர்

வழங்குகிறது.

(குணமொன

ன்தம)

ன்ஸீஹ் உணரப்படுகிறது. ஒன்றில் மற்றது

கலவொமல் இல்தல.

َى ٌء
َ لَي
ْ ْس ََ ِمثْ ِل ٖه ش
'அவதனப் பபொன்றது எதுவுமில்தல' (அத் 42:11) என்று இதறவன் கூறுகிறொன்.
இது

ன்ஸீஹ் ஆகும்.

صي ُْر
ِ َوه َُو الس َِّم ْي ُع ْال َب
'அவன் யொதவயும் பொர்ப்பவனும், பகட்பவனுமொய் இருக்கிறொன்' (அத் 42:11) இது
ன்ஸீஹ் -

ஷ்பீஹ்.

ஷ்பீஹ் சம்பந் மொக இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் அதனத் ிலும் பொரதூரமொனது

இது ொன்.
இந்

வசனத் ின்

மு ல்

பகு ியிலுள்ள 'கொப்' என்ற

எழுத்துக்கு

'பபொன்று' என்று

தபொருள்

தகொண்டொல், அவன் எந் ப் தபொருளின் நமூனொவும் பபொன்றில்தல என்று அர்த் மொகும். இது
ன்ஸீஹின்

பவகத்த

மிதகத் வனொன

அ ிகரிக்கும்.

உங்கள்

இதறவன்,

பமலும்
ன்மீ து

இதறவன்
சொட்டப்படும்

அருளியுள்ளொன்:
சகல

'யொதவயும்

குணங்கதள

விட்டும்

பரிசுத் மொனவன்'.
அவன்மீ து

சொட்டப்படும்

ஏதனனில்,

ஜனங்கள்

ய ொர்த் த் ிபலொ,
இரண்டும்

ன்ஸீஹில்
அவதனத்

ஷ்பீஹில்

இதறவனுதடய

இதறவன்
ன்ஸீஹ்

ன்ஸீஹும்,

ஷ்பீதஹ

அளவிபலபய
ன்ஸீஹில்

ஜல்லியொத்துகள் ொம்.
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ன்

இதவ

உண்டொக்கியுள்ளொன்.

மட்டுப்

ஷ்பீஹும்
படிவங்கள்

படுத்துகின்றனர்.
உள்ளன.
மீ து

இதவ

அவற்றின்
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இயல்புக்கு

ஏற்ற

விதழயும்

அளவு

உ யமொகின்றன.

இதறவனுதடய

கணத் ில்

இந் ப்

படிவங்கள்

ிதரதய பபொட்டு விடுகிபறன்.

இயல்புகள்

படிவத்துக்கு

இயலொது. 'கஷ்பு' என்னும் ஞொன
ஷ்பீபஹொடு பசர்த்ப

சக் ிகள்)

ஒரு

ஜல்லிதய அவர்களுக்கு அருளுகின்றன என்ப ற்க ிகம் விவரிக்கொமல் இங்பக

தபொது ஜனங்கள் மீ து நொன்

அத த்

குறிப்பிட்ட

கொரணமொகவும்

இதறவனொகவும்,
கொரியத்துக்கும்

அதமயும்

ிருஷ்டியுதடயவர்

கொட்சிதய

யொரும்

ன்ஸீதஹ மட்டும்

மறுக்க

கொண்ப ில்தல.

கொண்கிறொர். உண்தமயில், இதறவனுதடய ஷொன் (மதறவொன

அ ன்

கொரியம்

ஏற்ற ொக

கொரியமொகவும்

உலகமொகவும்

இதடயில் உள்ள

ப ொற்றமொகின்றன.

விளங்குகின்றன.

த ொடர்பொக விளங்குகிறது.

இ ன்

கொரணன்

அன்பு ொன்

கொரணனுக்கும்

இது 'குர்தப

நவொபில்' எனும்

நிதலதய எய்துவ ன் மூலம் ொன் கிட்டும். இ ில் இதறவன் அடியொனுதடய பகள்வியொகவும்,
பொர்தவயொகவும் ஆகி விடுகிறொன்.

ع ْو ِن ۤٗ ْى ا َ ْستَ ِجبْ لَـ ُكْؕم
ُ َوقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد
'என்னிடபம பிரொர்த் ியுங்கள், உங்கள் பிரொர்த் தனதய நொன் ஏற்கிபறன்' (அத் 40:60) என்று
இதறவன் அருளியுள்ளொன்.
எனபவ முதறயிடுபவொனின் அகம் முதறயிடப்படுபவொனின் அகபம ொன். இதவ இரண்டும்
ஒன்றின்

இரண்டு

பவறு

அம்சங்கபளயொகும்.

அவயங்கள் பபொன்றதவ. இவற்றொல்
நீ ித்

ீர்ப்பு

நொளில்

தவளிப்படுத்துவொன்.

னியொன

இதறவன்

அப்பபொது

இந்

அம்சங்கள்

ன்தம பலவொன

ன்

ஜல்லி

ஒவ்தவொரு

மனி னும்

எனும்
ன்

ஒபர

மனி னிலுள்ள

ன்தமயொக மொறிவிடுகிறது.
சுடர்

ஒளிபொய்ச்சு தல

இயல்புக்கு

ஏற்ற

முதறயில்

அவதனக் கண்டு தகொள்வொன்.
அவன்

ன்

இருக்கிறொன்.
படிவத் ில்

பிர ிபிம்பங்கதளப்
தமய்விசுவொசி

அப்பபொது

பலவொகப்

அவதன

கொண்பொன்.

எந்

கண்ணொடி

பிர ிபிம்பிக்கும்
உருவில்

ஒரு

நம்பிக்தக

'வித்து' என்ற

கண்ணொடியொகபவ

தகொண்டொபனொ

ஒன்று ொன்.

ஆனொல்

அப
அ ில்

பிர ிபிம்பிக்கும் முகங்கபளொ பலவொகும். ய ொர்த் த் ிபலொ பல முகங்கள் இல்தல. இவ்வொறு
நீ கண்ணொடியில் ஒபர முகத்த க் கண்டு, மற்றவற்தற ஒதுக்கி விடுகிறொய்.
'இதறவன் உலகங்களின் ப தவயற்றவன் ஆவொன்' அஸ்மொக்கள் பல், கண்ணொடியில் அதவ
பிர ிபிம்பிக்கின்றன.

பநொட்டமிடுபவனுக்பகொ

ொன்

ப டும்

'இஸ்மு' ொன்

ப ொற்றமொகும்.

அ ற்கொகப் புலம்பபவொ, அஞ்சபவொ பவண்டொம். பொம்தபக் தகொல்வ ில் இருப்பினும் இதறவன்
வரத்த
ீ

பநசிக்கிறொன்'. இந் ப் பொம்பு உன் தசொந்

நப்ஸ் ொன். அது என்றும்

னித்

ொகவும்,

ன் படிவத் ொல் ய ொர்த் ம் தகொண்ட ொகவுபம இருக்கும்.
எதுவும்

அ ன்

அழிக்கப்படுகிறது.

ய ொர்த் த் ில்

நொஸ் ியொக்கப்படுவ ில்தல.

படிவங்களுதடய

இந்
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அமரத்துவம்

அ ன்

உணரும்

த ய்வக்

படிவபம

கருதணயொல்
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உண்டொனது ொன்.

ஒருவன்

தகொல்லப்பட்டொல்

கூட

அவனுதடய

உருவம்

எண்ணத் ில்

படிந்து ொன் இருக்கிறது. இ னொபல இதறவன்

ۚ َو َما َر َميْتَ اِذْ َر َميْتَ َو ٰلـ ِك َّن اّلِلَ َرمٰ ى
'(முஹம்மப ) நீர் பதகவர்கள் மீ து மண்தண வசியபபொது
ீ
உண்தமயில் மண்தண வசியவர்
ீ
நீர் அல்லர், இதறவன் ொன் வசினொன்.'
ீ
(அத் 8:17) என்று கூறியுள்ளொன்.
தவளிப்பொர்தவயிபலொ
வசினொர்கள்.
ீ

முஹம்மது

முஹம்மது

இதறவன்

அத

ஸல்லல்லொஹு

ஸல்லல்லொஹு

வசினொன்.
ீ

அதலஹி

தசய் வன்

அதலஹி

வஸல்லம்

அவர்கபள

வஸல்லம்

அவர்களின்

படிவத் ில்

முஹம்ம ின்

படிவத் ில்

இதறவன்.

'அவன்

இறங்கினொன்'. ' ன் அடியொர்களிடம் அவ்வொறு கூறினொன்.
இதறவன் இல்யொஸ் நபிதய இரண்டொம்

டதவயொக உயிர் தகொடுத்து அனுப்பினொன். நூஹு

அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களுக்கு முன்னர் அவர்கள் நபியொக இருந் ிருக்கிறொர்கள். மீ ண்டும்
அவர்கள் தூக்கப்பட்டு, நபியொக அனுப்பப்பட்டொர்கள். இவ்வொறு இரண்டு படித் ரங்கள் உண்டு.
இரண்டொவது படித் ரத் ில் ஸொலிக் ஆன சுத்
இறங்குகிறொர்.
பிரொணி

இங்பக

கொண்பத

அவர்

ஐயுறிவற்ற

– ஐயறிவுள்ள

ஞொனத்த

பிரொணியொக

விட்டுக் கீ பழ சடத்துவ உலகுக்கு
ஆகிறொர்.

பிரொணியும், ஜின்னும்

கொண

அ ன்மூலம்

ஐயறிவற்ற

முடியொ த

-

இவரும்

கொண்கிறொர். அவர் இரண்டு நிதலகளுக்கு உள்ளொகிறொர்.
ஒன்றில், மரணித் வதன

அவனுதடய

ண்டிக்கப்பட்படொ, சம்மொனிக்கப்பட்படொ

கப்ரில்

(அடக்கவிடத் ில்)

உயிருதடயவனொகக்

ொன் எவ்வளவு முயன்றொலும் பபச முடியொ
விடுகிறொர்.
தசொல்ல

நொபன

இத் தகய

முடியொ வனொக

(இல்தம-த ௌக்)

நிதலதய

ஆகி

ஆகும்.

இ ில்

வொய் அதடத்

அதடந்து

இருக்கிபறன்.
இயற்தக

இது

நொன்

அவன்

தசயலுக்பகற்பத்

கொண்கிறொர்.

இன்தனொன்றொல்

நிதலதய அவர் அதடந்து

கண்ட

அனுபவப்

இதறவனுதடய

எத யும்

பூர்வமொகக்
மூச்சின்

வொய்
கண்ட

ிறந்து
ஞொனம்

ய ொர்த் மொகபவ

ஆகிவிடுகிறது. ஸொலிக் யொதவயும் இதறவனுதடய ய ொர்த் மொகபவ கொண்கிறொன்.
விளக்கக் குறிப்புகள்: இல்யொஸ் நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அஹொப் என்ற மன்னன் கொலத் ில்
கிலொயொது

என்னுமிடத் ில்

வொழ்ந் ிருந் ொர்கள்.

(தபபிள்

I

அரசர்

பொர்க்க)

17:6

இன்னும்

உயிபரொடிருக்கும் நொன்கு நபிமொர்களில் இவர்கள் ஒருவர். இத்ரீஸ் நபி, ஈஸொ நபி, கிலுரு நபி,
இல்யொஸ் நபி ஆகிய நொல்வரும் இன்றும் ஜீவியவந் ர்களொக இருக்கின்றனர்.
இவர்களுள் மு ல் இருவரும் வொனபலொகத் ிலும் மற்ற இருவரும் பூபலொகத் ிலும் இருந்து
வருகின்றனர். இல்யொஸ் நபி விண்ணுலகில் பயங்கரமொன கண்ணிகபளொடு கூடிய கு ிதர
ஒன்தறக்

கண்டொர்கள்.

விட்டொர்கள்.

(தபபில்

அ ில';
II

அரசர்

ஏறி
அத்

ஒரு

சுழல்

11ல்

இது

மனி னிடம் உள்ள மிருக இச்தசகதள குறிக்கிறது.
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கொற்றின்

மூலம்

வொனுலகு

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது)

கு ிதர

தசன்று
என்பது
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அது இல்யொஸ் நபியின்

வ தநருப்பொல் எரிந்து பபொய் விட்டது. அவர்கள் சுத்

அறிவொக

ஆகிவிட்டொர்கள். இது அக்தல- அவ்வல் (மு ல் அறிவு) அல்லது அக்தல-குல் (பரிபூரண அறிவு)
அல்லது

கலொதம

–ஆலொ(

உன்ன மொன

எழுதுபகொல்)

அல்லது

ஹகீ கத்ப

–முஹம்ம ி

(முஹம்ம ின் ய ொர்த் ம்) என்ப ன் பிர ி பிம்பமொகும்.
கு ிதர

தலபனொன்

மதலதய

விட்டுப்

புறப்பட்டு

பமபல

தசன்றது.

தலபனொன்

என்றொல்

அவசியம் என்று தபொருள்.
அ ொவது, ஆலம் த ொடர்வ ன்

அஜ்ஸொபமொடு (ஜடத்துவ உலபகொடு) ஆலம்

அவசியத்த

இது

சுட்டிக்

கொட்டுகிறது.

இதறவன் குணமற்றவனொய் இருந் ொன். நூஹு நபி
ஷ்பீஹின் பக்கமும், சிலசமயம்
இல்யொஸ்

நபி

ன்ஸீஹின்

ன்ஸீஹும்

இல்யொஸ்

நபி

ஆத்மீ க உலகு

சம்பந் ப்பட்டவதர

ங்கள் கூட்டத் வர்கதள சில சமயம்

ன்ஸீஹின் பக்கமும் அதழத்துக் தகொண்டிருந் ொர்கள்.
பக்கம்

மட்டும்

ன்ஸீஹிலும், பலொகொய வொ ிகள் சுத்
ஷ்பீஹும்,

மி ொல் -

ஒபர

அதழத் ொர்கள்.

த்துவவொ ிகள்

சுத்

ஷ்பீஹிலும் நம்பிக்தக தகொண்டுள்ளனர். ஆனொல்,

சமயத் ில்

ப ொற்றமொகொவிட்டொல்

இர்பொன்

என்னும்

தமய்ஞ்ஞொனம் சம்பூரணமொகொது. இது நபிமொர்களுக்கும் தககூடியிருந் து.
அவர்கள் ஒன்றில் பலதவயும், பலவில் ஒன்தறயும் கண்டனர். அ ொவது, தவளிப்பொடுகளில்
ஒன்தறயும்,

ஒன்றில்

தவளிப்பொடுகதளயும்

கண்டனர்.

தஷகுல்

அக்பர்

குறிப்பிட்டுள்ள

கீ ழ்க்கண்ட

ிருமதற வசனத் ில் இது நன்கு த ளிவொகிறது. 'அவன் எந் ப் தபொருளுடனும்

உவதமயுதடயவனொய் இல்தல. அவன் பகட்பவன், பொர்ப்பவன்' பமலும்,

بَ ْينَ ُه َما بَ ْرزَ ٌخ َّْل يَ ْب ِغ ٰي ِن َم َر َج ْالبَ ْح َري ِْن يَ ْلتَ ِق ٰي ِن
'இரண்டு

கடல்கதள

நொம்

அதவ

அவற்றிதட ஒரு பிரிவு உண்டு. அத
என்ற

சந் ிக்கும்படி
அதவ

ொரொளமொக

தவத்துள்பளொம்.

ொண்டுவ ில்தல' (அத் 55:19-20)

ிருவசனத் ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு கடல்களும்

ار فِى الَّ ْي ِل
َ ار َوت ُ ْو ِل ُج النَّ َه
ِ ت ُ ْو ِل ُج الَّ ْي َل فِى النَّ َه

விட்டு

ன்ஸீஹும்

ஷ்பீஹுமொம்.'

ـى
ِ ِى ِمنَ ْال َمي
ُ ت َوت ُ ْخ ِر
َّ َوت ُ ْخ ِر ُج ْال َحـ
ِ ج ْال َميِتَ ِمنَ ْال َح

'பகதல இரவில் தசன்றதடயச் தசய்பவன் நீபய! இரதவப் பகலில் தசன்றதடயச் தசய்பவனும்
நீபய!

மரணித் வர்கதள

உயிர்

ஊட்டுபவனும்

நீபய!

உயிருள்ளவர்கதள

மரணிக்கச்

தசய்பவனும் நீபய!' (அத் 3:27).
இங்பக

குறிக்கப்பட்டுள்ள

கொட்டுகின்றன.

இரவும்

ஜீவனும், மரணமும்

பகலும்

ன்ஸீதஹயும்,

இதறவனுதடய

ஷ்பீதஹயும்

அஹ ிய்யத் ொன

படிவத் ில்

அறிவில் உண்டொன ஜீவி த்த யும், படிவங்கதளயும் குறிக்கின்றன. இதறவனுதடய
ஒவ்தவொரு படிவத் ினதும் இயல்புக்கு ஏற்ற அளவில் அ ன்மீ து பொய்கிறது.
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இ னொல்

இதறவனுதடய

உறு ிப்படுத் ப்படும்.
ன்ஸீஹுக்கும்

ஒன்றொன

ஒவ்தவொரு

ஷ்பீஹுக்கும்

ன்தம

படிவத் ில்
இதடயில்

தபொருள்களின்

தசயல்படச்
கவர்ச்சி

ஒன்றொன

தசய்பவன்

இருக்கிறது.

ன்தமயொல்

இதறவன்.

ய ொர்த் ம்

இ னொல்

பன்தமயொகத்

ப ொற்றமளிக்கிறது.
'சபகொ ரொ, தசதுக்கப்பட்டத பய

தசதுக்கியவனொகக்

பிரொர்த் ிப்ப ொல் ய ொர்த் மொனது அத

கருது!' படிவத் ில்

உண்டொன

ஒன்று,

ஏற்றுக் தகொள்கிறது. சகல படிவங்களுபம மொதபரும்

முழுதமயின் பகு ிகள் ொம்.
உண்தமயில்

கண்ணொடியில்

பநொட்டமிடுபவன்

கண்ணொடிதய

விட்டும்

பவறொனவன் ொன்.

ஆனொல்,

ொத் ின் விசயத் ிபலொ பநொட்டமிடுபவர்கள் அஃயொன்களொம். அதவ இதறவனுதடய

ஜீவி ம்

என்ற

இருக்கவில்தல.

கண்ணொடியில்

ப ொற்றமொகியுள்ளன.

கண்ணொடியில்

ப ொற்றமொனத க்

அவர்களுக்குத்

தகொண்டு

னியொன

உண்டொன

அஸ்மொதய -இலொஹி (த ய்வக
ீ நொமங்கள்) எனப்பட்டன. அதவ

ஜீவி ம்

பயனொல்

அதவ

னிப்பட்ட அஃயொன்கள் என்ற

முதறயிபலொ அதவ அஸ்மொதய-கியொனி (கட்டுப்பட்ட தபயர்கள்) எனப்பட்டன.
ஜீவி ம் தபற்ற உருவம் அறிவில் உண்டொன உருவத் ின் பிர ிபிம்பம் ொன். அ ொவது, ஜீவி ம்
அறிவில்

உண்டொன

உருவத்த

தவளிப்பொடு

உதடய ொக

ஆக்குகிறது.

அஹ ிய்யத் ின்

(ஒன்றொன) நிதலயில் ஜீவி ம், அறிவு, ஒளி, பநொட்டம் (உஜூது, இல்மு, நூர், ஷுஹூது) யொவும்
ஒன்றொகபவ இருக்கின்றன. நொம் கண்ணொடியுள் பொர்க்கும்பபொது கண்ணொடி பநொட்டமிடொமல்
இருப்பதுபபொல,

பநொட்டமிடும்

வரம்புக்கு

சம்பந் ப்பட்டவதர குணமற்றவன்,
தமய்ஞ்ஞொனியொனவர்
அஃயொதன

வரவில்தல.

இதறவன்

ன்

' ொத்து'

ன் அஸ்மொக்கள் சம்பந் ப்பட்டவதர குணமுள்ளவன்.

னது தசொந்

(ய ொர்த் த்த )

' ொத்து'

கட்டுப்பட்ட குணங்கதள நொஸ் ியொக்கி,

எட்டுவொரொயின்

அவர்

இதறவனில்

னது தசொந்

அவனுதடய

கல்யொண

குணங்களுடன் ச ொவும் வொழ்பவர் ஆகி விடுவொர். இதுபவ மரணமற்ற நிதல என்ப ொகும்.
இ னொபலபய தஷகுல் அக்பர் குறிப்பிட்டுள்ள ஹ ீ ில், 'ஒரு பொம்தபக் தகொல்வ ொயினும்
கூட அந்
இங்பக

வரத்த
ீ
பொம்பு

அடக்கும்பபொது

இதறவன் பநசிக்கிறொன்' என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

என்பது

சொ கரின்

னி

அவர் இதறவனுதடய

ஆத்மொதவக்
அஃயொதன

மி ொலில் (சூக்கும உலகில்) தவத் ிருக்கிறொன். இந்
ொன்

இவ்வுலகில்

வித த் ன்

பயதன

குறிக்கிறது.

எய்துமுன்

இத

அவதன

அவர்

இதறவன்

நடுவொன நிதலயில் அந்

அனுபவிக்கிறொன்.

ஆ ம்

நப்பஸ

ஆலம்

அடியொன்

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்கதளயும், ஹவ்வொ அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கதளயும் ஆதச வொர்த்த
அவர்களுதடய தசொந்

தகொன்று

ொன். சம்பூரண மனி ர் இந் ப் பொம்பின்

கொட்டிய பொம்பு
தலதய நசுக்கி

விடுகிறொர். மனி ன் இவ்வொறு தசய்யொவிட்டொல் ஆலம் மி ொல் எனும் சூக்கும உலகுக்கு அது
அவபனொடு தசல்கிறது.

ٰ ْ َو َم ْن ََانَ فِ ْى ٰهذ ِٖۤٗه اَعْمٰ ى فَ ُه َو فِى
سبِي ًْل
َ َ اْل ِخ َرةِ اَعْمٰ ى َوا
َ ض ُّل
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'இம்தமயில்

குருடொனவன்

மறுதமயிலும்

குருடனொய்

இருப்பொன், பநர்பொத தய

விட்டு

அ ிகம் வழி வறியவனொயும் இருப்பொன்' (அத் 17:72) என்று இதறவபன எச்சரிக்கிறொன்.
இம்தமயில்

ன்தன

அறியொ வன்

மறுதமயிலும்

இந்

அறிதவப்

தபறமொட்டொன்.

' ன்

நப்தஸ அறிந் வன் இதறவதன அறிந் வன் ஆவொன்.' இவ்வொறு அறியொ வன் இவ்வுலகில்
னக்கொகத்
உருவில்)

ன் தசயல்களும் குணங்களும் தபற்றுத்
ஆலம்

மி ொலில்

கட்டுப்பட்டுக்

ந்

கிடப்பொன்.

உருவில் (நொய், பூதன பபொன்ற

இது

அவதன

ஆழ்த்தும்

துயரமொன

நிதலபய நரகம் எனப்படும்.
இங்பக

ன் தசொந்

சிபத்துகதள ஒதுக்கி, 'அல்லொஹ்வின் கல்யொண குணங்களொல் உங்கதளப்

பபொர்த்' ிக்

தகொள்ளுங்கள்'

சிபத்துகதள

எய் ிக்

என்று

தகொண்டவன்

ஹ ீ ில்

கூறப்பட்டுள்ளதுபபொல்

'உரூஜ்' என்ற

பமபல

சிபத்துகதள மறுத் வன் ஆவொன். ஆயினும் இவன்
ஏதனனில், ஆலம்

மி ொல்

இதடயிலுள்ள

ஏறும்

இதறவனுதடய

படிகளிலும்

ன்

தசொந்

ன் படிவத்த ப் பொதுகொத் வன் ஆவொன்.

பமபல

தசல்லுமிடத் ில்

ஒரு

பொத யொகபவ

இருப்ப ொல், அது உருவங்கதள இல்லொது ஆக்கொது, பொதுகொக்கபவ தசய்யும். இதறவனுதடய
அறிவில்

உண்டொன

ன்

அஃயொதன

அவன்

பொதுகொக்கப்படுகிறது. ஆனொல், அவன் ஹகீ கத்த
மு ல்

படிவம்

அல்லது

அல்லொஹ்வின்

அதடகிறொன்.

அது

முற்றொக

அங்பக

– முஹம்ம ீ (இதறவனின் அறிவிலுண்டொன

வ னம்)

என்பத

அவன்

அதடந் தும்

அவன்

ரஸூலில் பனொ (நொஸ் ி) ஆகி இதறவனில் பகொ ( ரிபொடு) ஆகிறொன்.
இதறவனுதடய குணங்களொல் தபொ ியப்பட்டு அவன் அற்பு ங்கள் நிகழ்த்துகிறொன். ஏதனனில்,
அவனுதடய சக் ிகள் த ய்வகமொனதவயொக
ீ
ஆகிவிடுகின்றன. தகயில்
விட வொள் பிடித்

சிறுவன் பலம் அ ிகமுதடயவன் ஆவொன். இந்

டியுள்ள பலவொதன

நிதல 'குர்தப –நவொபிலு'

எனப்படும். அல்லொஹ்வின் அன்பொல் இது உண்டொகிறது.
இ னொல்,

அல்லொஹ்

னி

ஆளொக

மனி னில்

இறங்குகிறொன்

பபொலும்

என்று

எண்ண

பவண்டொம். 'ஹக்கு முஹம்ம ின் படிவத் ில் இறங்கினொன்' (நஸலல் ஹக்கு பீஸூரத் ின்
முஹம்ம ிய்யத் ின்) என்று தஷகுல் அக்பர் கூறுவ ன் தபொருள் அதுவன்று.
அவ ொரபமொ, த ய்வம் மனி னில்
பற்றி

முன்னபர

இதறவனுதடய

தஷய்குல்
ஜீவி த் ில்

ப ொற்றமொவதுண்டு.

இவ்வொறு

ஜனிப்பப ொ

அக்பர்

விவரித்துள்ளொர்கள்.

இருப்ப ொல்
நடப்பது

அன்று. 'குர்தப-நவொபிலு' எனும்
சில

'புரூஜ்'(இறக்கம்)

அவ ொரத் ொபலொ,

ஆத்மொ

நிதலதயப்

சமயங்களில்
மூலம்
இடம்

படிவம்
பூமியில்

விட்டு

இடம்

பொய்வ ொபலொ அன்று.
உயிர் பறித்துச் தசல்லும் அமரர் இஸ்ரொயீல்

ங்கள் தசொந்

இடத் ிலிருந்து தகொண்பட ஒபர

சமயத் ில் பலருதடய ஆவிதயயும் வொங்கச் தசல்வது பபொன்று ொன் இது. இத் தகய 'புரூஜ்'
இத்ரீஸ் நபிக்கு இல்யொஸ் நபியின் உருவில் உண்டொயிற்று.
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இத்ரீஸ் அதலஹிஸ்ஸலொம் நபியொக மட்டும் இருந் ொர்கள். இல்யொஸ் அதலஹிஸ்ஸலொம்
அவர்கபளொ நபியொகவும், (பவ ம் இறக்கப்பட்ட) ரஸூலொகவும் இருந் ொர்கள். ஏற்கனபவ, சுத்
சுயம்பொன அறிவொக இருந்

அவர்கள் இந்

நிதலதய

அதடந் ிருந் ொர்கள்.

பின்னர்

மீ ண்டும்

அறிவுதடயவர்களொனொர்கள்.

இரண்டொவது உருவத் ில் ஐயறிவற்ற பிரொணியின்
அவர்கள்

ங்கள்

இப்பபொது

மிருக

இச்தசகதளக்

பிரொணிகபளொடு

பபசவும்,

தகொன்று
பர்ஜகில்

நடப்பவற்தற – அ ொவது சட த்துவ உடலுக்கும் ஆத்மொவுக்கும் இதடயிலுள்ள நிதலதய
அறியவும் அவர்களொல் முடிந் து.
இந்

நிதலதய அவர்கள் அதடந் தும், 'கொதலயில் பருந்து அவர்களுக்கு தரொட்டியும், கறியும்

தகொண்டு

வந் ன.

மொதலயிலும்

அதவ

தரொட்டியும்

கறியும்

தகொணர்ந் ன.

நீபரொதடயில்

அவர்கள் நீர் பருகிக் தகொண்டொர்கள்' (தபபிள் I அரசர்கள் 17:6)
அத்தியாயம்

23

லுக்குமானின் ஞானம்
இதறவன்

னக்கு உணவு

ரும் எண்ணத்த ச் தசயலுடன் பசர்த் தும், உலகம் முழுதமயுபம

அவன் உணவொகிவிடுகிறது. அவன் இவ்வுலகுக்கு

ொன்

விரும்பியவி மொய் உணவு

ரும்

எண்ணத்த ச் தசயலுடன் பசர்த் தும், உலகம் முழுதமக்கும் நொம் விரும்பிய வி ம் அவபன
உணவொகிவிடுகிறொன். (பொடல்)
'நொம்

லுக்குமொனுக்கு

ஞொனத்த

அளித்துள்பளொம்'

(அத்

31:12)

என்று

இதறவன்

அருளியுள்ளொன்.
ஞொனம்

யொர்

யொருக்கு

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இருந்

(அத்

அளிக்கப்பட்டப ொ
2:269)

என்ற

அவர்களுக்கு

ிருமதற

வசனப்படி

மொதபரும்
லுக்மொன்

பொக்கியபம
அறிவொளியொக

ொல் தபரும் பொக்கியமும் உதடயவர்களொய் இருந் ொர்கள்.

அறிவு இரண்டு வதகப்படும். ஒன்று வொய் தமொழியொக தவளிப்படுவது. மற்றது தமௌனமொனது.
வொய்தமொழியொக

தவளிப்படும்

ஞொனத்துக்கு

அவர்கள்

ங்கள்

பு ல்வருக்குச்

தசொன்ன

புத் ிம ிதய உ ொரணமொகக் கூறலொம். அ ில்,

ت بِ َها
ِ ْض يَا
ِ ص ْخ َرة اَ ْو فِى السَّمٰ ٰو
ِ ت اَ ْو فِى ْاْلَ ْر
َ ى اِنَّ َه ۤٗا ا ِْن تَكُ ِمثْقَا َل َحبَّة ِم ْن خ َْردَل فَتَ ُك ْن فِ ْى
َّ َٰيبُن
ُْ َخ ِبي ٌْر
ٌ اّلِلُ ا َِّن اّلِلَ لَ ِطي
'என் அருதம மகபன, கடுகு அத் தன கனமுள்ளத யும், அது பொதறயின் உள்பள இருப்பினும்,
வொனிலிருப்பினும்,
ருவொன்

பூமியின்

அடித் ளத் ிலிருப்பினும்,

அல்லொஹ்

(அத )

தவளியொக்கித்

ிண்ணமொக. அவன் நுட்பமொன அறிவுதடயவன். யொதவயும் நன்று அறிந் வன்' (அத்

31:16) என்று அவர்கள் அறிவித் ொர்கள்.
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இந்

வொய்தமொழியொன அறிவில் இதறவன் தபொருள்கதள தவளியொக்கித்

ருவொன் என்பது

கொட்டப்பட்டுள்ளது.
தமௌனமொன அறிதவச் சந் ர்ப்பத்த க் தகொண்டு நொம் நி ொனித்துக் தகொள்ள பவண்டும். அந் க்
கடுகு

வித

யொருக்கொக

தவளிக்

தகொணரப்படும்.

ங்கள்

பு ல்வனுக்கொ, மற்றவர்களுக்கொ

என்பது பற்றி அவர்கள் எதுவும் கூறொமல் தமௌனமொக இருந்து விட்டொர்கள். அ ொவது, ஒரு
குறித்
வொனம்

அம்சத் ில் ஒரு குறித்
என்றும், இன்பனொர்

ஒன்று ொன்'. சொரம்

தபயரொல் அவன் அறியப்பட்டுள்ளொன். இவ்வொறு ஓர் அம்சம்

அம்சம்

ஒன்று ொன்.

பூமி

அ ன்

என்றும்

தசொல்லப்படும்.

தவளித்ப ொற்றங்கள்

பல

'ய ொர்த் ம்

என்று

யொவிலும்

அஷ்அரிய்யொக்கள்

கூறுவது பபொன்ற உண்தம ொன் இது.
ய ொர்த் ம்

பலவொகக்

த ொடர்புகளும் ொன்.

கொணக்

கொரணம்

உ ொரொணமொக

அந் ப்

ய ொர்த் ம்

பன்தமயொன
அல்லது

ஒன்று ொன். ஆனொல் அம்சங்களிலும், இயல்புகளிலும் அத
மது

பு ல்வனுக்கு

இருக்கிறொன். இத

கற்றுக்

தகொடுத் துபபொல்

ன்தமகளின்

சொரத் ில்

அம்சங்களும்,

மனி னும்

கு ிதரயும்

விட்டும் பவறொனவன். லுக்குமொன்

இதறவன்

'த ரிந் வன்

(கபீரு)

ஆகவும்

எய்துவது பசொ தனகளிலும் சொ தனகளிலும் ப றுவது மூலம் ொன்.

ََولَـنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم َحتى نَ ْعلَ َم ْال ُمجٰ ِه ِديْنَ ِم ْن ُك ْم َوالصبِ ِريْن
'உங்களில் யொர் அ ிகம் சத்முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறொர்கள் என்று கண்டு தகொள்ளும் வதர
உங்கதள நொம் பசொ ிப்பபொம்' (அத் 47:31) என்று இதறவன் த ரிவித்துள்ளொன்.
இந்

அறிவு

அல்லொஹ்வின்

இதறவனுக்கு

அனுபவப்பூர்வமொக

அறிவு

(மூலமொனது)

அஸல்

(த ௌக்)

ஆன ொகவும், 'முத்லக்'(பூரணம்)

இருந்தும்கூட இது இவ்வொறு ொன் உண்டொகிறது. இந்
வரம்புகளொல்

கட்டுப்பட்ட ொக

ஆகிவிடுகிறது.

உண்டொவ ொகும்.

அதுவும்

ஆன ொகவும்

அனுபவ ஞொனம் சம த்துவ – ஆத்மீ க

ஏதனனில்,

ொன்

அடியொனின்

ய ொர்த் மொக

இருப்ப ொக இதறவபன அறிவித் ிருக்கிறொன். '
அடியொனின்

பகள்வியொகவும், பொர்தவயொகவும், நொவொகவும், பமலும்

கண்களொகவும்

நொன்

அவயங்களும்,

ஆகி

விடுகிபறன்'என்று

புலன்களுமின்றி

அடியொன்

அவன்
பவறு

அவன்

கூறுகிறொன்.

தககளொகவும்,

அடியொன்

எதுவுமல்லன்.

என்பது

இதறவன்

அவயங்களுதடயவும், புலன்களுதடயவும் கலதவயொன மனி னுதடய ய ொர்த் மொவொன்.
லுக்குமொன்

ங்கள்

பு ல்வருக்கு

தசொன்ன

அறிவுதர

இதறவனுதடய 'லத் ீப்'-கபீரு என்ற

இரண்டு அஸ்மொக்களின் அடங்கி விட்டது. அவர்கள் இதறவனுக்கு இதண தவக்கக் கூடொது
என்றும்

டுத் ொர்கள்.

'இதணதவத் ல்

தபரும்

ஜீவி த் ில்

'இதறவனுதடய
பொவமொகும்.

அது

உண்டொக்குகிறது.
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ஆனொல் இந்
ஒரு

ஸ் ொனத் ில் பிரிவிதன இல்தல, இங்பக வ னங்கபளொ அம்சங்கபளொ ஒபர

ய ொர்த் த் ின்

மீ து

ொன்

ய ொர்த் த் ின் ஓர் அம்சத்த

இயக்கமொகின்றன.

இதணதவத் ல்

பவதலதயச் தசய்யும் இதண

தவப்பவன் (ய ொர்த் த் ின்) ஒவ்பவொர் அம்சத்துக்கும் ஓர் இடத்த
அம்சங்களுக்கு அப்படித்

தமயப்புள்ளியில் ொன்

என்பது

ய ொர்த் மொபவ தகொள்வ ொகும். அல்லது அ ன் ஓர் அம்சத்த

இன்பனொர் அம்சமொக தகொள்வதும் இதணதவத் ல் ொன். இந்
அந்

(ஷிர்க்)

ஒதுக்குகிறொன். ஆனொல்,

னித் னி இடம் எதுவும் இல்தல. இந்

உள்ளன.

இந் க்

கருத் ிபலபய

அம்சங்கள் ஒபர

இதறவன்

நபி

தபருமொன்

ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கதள பநொக்கி,

َالر ْحمٰ ن
َّ عوا
ُ قُ ِل ا ْدعُوا اّلِلَ اَ ِو ا ْد
'அல்லொஹ்தவ

அதழப்பீரொக!

அல்லது

ரஹ்மொதன

அதழப்பீரொக'

(அத்

17:110)

என்று

கூறியுள்ளொன்.
விளக்கக்

குறிப்பு:

லுக்மொதனப்

பவற்றுதமயுண்டு. சிலர் அவர்கள்

பற்றி

ஐபரொப்பிய

அறிஞர்களிதடபய

கருத்து

ொம் பிரபல கிபரக்க அறிஞர் ஈசொப்பு என்கின்றனர். பவறு

சிலர் லுக்மொன என்று யொரும் இருந்

ில்தல என்றும் கூறுகின்றனர். ஈசொப்பு கிறித்துவுக்கு

ஆறு நூற்றொண்டுகள் முன் சமொஸ் என்ற

ீவில் வொழ்ந் வர். அந் த்

ீவுவொசிகள் கிபரக்கத்

தலநகரொன தடல்பியில் சிறிது பணம் வினிபயொகம் தசய்யப் பபொகுமொறு பகட்டனர். அவர்
மறுக்கபவ, அவதர மதலயுச்சியில் நிறுத் ிக் கீ பழ
பசம்பர்ஸ் என்தஸக்பளொபீடியொவில்
இந் க்

குறிப்பும்

இதடயில்

கொணப்படுகிறது.

அவர்களுதடய

சில

ள்ளிவிட்டனர்.

'ஈசொப்பு' என்ற

தலப்பில்

'ஈசொப்புக்கும், அரபிக்
கத களுக்கும்,

கத யில்

ரப்பட்டுள்ள
வரும்

விசித் ிரமொன

விபரங்களில்

லுக்குமொனுக்கும்

ன்தமகளுக்கும்

உள்ள

ஒற்றுதமதயக் கொணும் சிலர் இருவரும் ஒருவபர என்று முடிவு கட்டுகின்றனர்.'
முஸ்லிம் அறிஞர்களுதடய கூற்றுப்படி லுக்மொன் தபௌரொ என்பவரின் பு ல்வர். இந்
ஐயூப்

நபியின்

சபகொ ரியின்

பபரன், லுக்மொன்

பல

நூறு

வருடங்கள்

தபௌரொ

வொழ்ந் ிருந் ொர்கள்.

ொவூது நபி கொலம் வதர வொழ்ந் ிருந்து பொலஸ் ன
ீ ில் அவர்கபளொடு பழகியிருக்கிறொர்கள்.
அவர்கள் கறுப்பொகவும், விகொரமொன ப ொற்றமுதடயவர்களொகவும் இருந்

ொல் பலர் இவர்கதள

ஹபஷி (எத் ிபயொப்பியொ) நொட்டவர் என்று கூறுகின்றனர்.
முஸ்லிம்களில் தபரும்பொலர் அவர்கதள ஒரு நபியொகக் கரு வில்தல. ஓர் அறிஞர் (ஹகீ ம்)
ஆகபவ கருதுகின்றனர். அவர்கள் அடிதமயொக இருந்து,
பழத்த
நல்

ன் எஜமொனன்

ந்

கசப்பொன

ர்பூஸ்

முகம் சுளியொமல் சொப்பிட்ட ற்கொக விடு தல தசய்யப்பட்டவர்கள். எத் தனபயொ

உ விகதளத்

ந் ொல்

அதுபற்றி

ொங்கள்

அத

மதுரமொன

பழமொகபவ

கரு ி

உண்டொர்கள்.
அவர்களுதடய

அறிவுத் ிறன்

யொவிலும்

இதறவதன

பநொட்டமிட்ட ொகும்.

இந்

அறிவு

தமய்ஞ்ஞொனியரொல் 'இஹ்சொன்' (பயபக் ி) எனப்படுவ ொகும். ஒரு நொள் கொட்டரபி இதளஞன்
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உருவில்

நபி

தபருமொனொர்

பகள்விகதள

விடுத் ொர்கள்.

ரப்பட்டுள்ளது).
இ ற்கு

முன்

இந் க்

வந்து

(இதவ

தசொன்ன

அமரர்

ஜிப்ரயீல்

ஒன்று, 'இஹ்ஸொன்

ப ில்:

' நீ

உன்

அவர்களிடம்

மஸொபீஹ்,

'மிஷ்கொத்துல்

பகள்விகளுள்

நபிதபருமொனொர்

நின்ற

ஆரம்ப

என்றொல்

இதறவதனப்

ஐந்து

ஹ ீ ில்

என்ன?' என்ப ொகும்.

பொர்க்கும்

உணர்வுடன்

அவதன வணங்கு, அவ்வொறு தசய்ய இயலொவிட்டொல், அவன் உன்தனப் பொர்க்கிறொன் என்ற
உணர்வுடனொவது

அவதன

வணங்கு.'

நதடமுதறதய அனுசரிப்பப
இந்

த ொழுதகயிலும்,

கொரியங்களிலும்

இந்

'இஹ்ஸொன்' ஆகும்.

நிதலயிலிருந்து ொன்

'இஹ்ஸொன்'

மற்றக்

லுக்மொனின்

அறிவு

விசி முமொகும்.

அவர்கள்

யொதவயும் இதறவனுதடய இஸ்மின் 'அஃயொன்' (ய ொர்த் ம்) ஆகக் கண்டொர்கள். 'இத் தகய
அறிவில் தபரும்பொக்கியம் உண்டு.' பொதறயின் உள்பள இருந் ொல் கூட கடுதக முதளப்பிக்கச்
தசய்து

தவளியொக்குபவன்

இதற ொன்

என்று

அவர்கள்

ங்கள்

பு ல்வருக்கு

எடுத்துதரத் ொர்கள். கடுகு உணவுக்குப் பயன்படும் தபொருள்களில் ஒன்றொகும். தபொருள்களின்
வடிவங்கள் அவன் உணவொகும் அஸ்மொவும், ஸிபத்துகளும் தவளிப்பதடயொனதும், உருவங்கள்
சொலிக்கின் பொர்தவதய விட்டு மதறந்து விடுகின்றன.
அ ொவது, தஷகுல் அக்பரின் வொர்த்த களில் அதவ நொஸ் ியொகி விடுகின்றன. இதறவன்
அஸ்மொ

ஸிபத்துகதள

படிவங்களில்

தவளிப்படுத் ிக் கொட்ட முடியொது.
மதறந் தும்

அஃயொன்கள்

தவளியொக்குகிறொன்.

இத பய

புலனொகின்றன.

தலகீ ழொகப்
(அ ொவது,

அதவயின்றிஅ

வன்

ன்

ன்தன

பொர்த் ொல், அஸ்மொ ஸிபத்துகள்

அஸ்மொ

சிபத்துகள்

அஃயொனுதடய

உணவொக ஆகின்றன.)
உணவு உடலில் மதறந் ிருந்து, உடலுக்கு உறு ி

ருகிறது. இது தஷய்குல் அக்பர்

ரும்

சங்பக மொன விளக்கமொகும். உலகு சொலிக்கின் பொர்தவதய விட்டும் மதறந் தும் இதறவன்
புறமொனவன் ஆகி (ஹுவல் ளொகிறு)
அஸ்மொ சிபொத்துகள் மதறந் தும்

ன்தன தவளிப்படுத் ிக் கொட்டுகிறொன். இதறவனுதடய

(ஹுவல்

பொ ின்) உலகம்

புலனொகிறது. இதறவன்

ன்

ஜல்லிதயச் தசலுத் ியதும் அடியொன் 'பனொ'வொக (நொஸ் ியொக) ஆகி விடுகிறொன்.
ஜல்லி உ யமொனதும் அடியொன் நொஸ் ி நிதலதம எய் ி விடுகிறொன். சில சமயம் நொம்
அவனுதடய புறம் (ளொஹிர்) ஆகவும், சிலசமயம் அவன் நம்முதடய புறம் (ளொகிர்) ஆகவும்
ஆகிவிடுகிறது.
கருத்து

இந்

இது ொன்.

அத் ியொயத் ின்
லுக்குமொன்

தசொன்ன

ஆரம்பத் ில்
த ய்வ

தஷகுல்

குணங்கள்

அக்பர்

லத் ீப்

ந்துள்ள

பொடலின்

(பட்சமுள்ளவன்), கபீர்

(அறிந் வன்) ஆகிய இரண்டுமொகும். தபரிய மதலதயப் பபொன்று, சிறிய அணுவிலும் அவன்
ஊடுருவியுள்ளொன்.
இதறவன் கபீர் ஆனவன், அ ொவது, பசொ தனகளொல் அறிந் வன். 'நொம் உங்கதள அறியும்
வதர

பசொ தன

அனொ ியொன ொகவும்

தசய்பவொம்'

இதறவன்

சர்வ

இருந் ொலும், வஹ் த் ின்
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வியொபி

படித் ரத் ில்

ஆகவும்,
ஒரு

குணம்

அவன்
இல்ம்

அறிவு
ஆகும்.
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அன்றொட

நிகழ்ச்சிகள்

பற்றிய

அவனுக்குத்

ருகிறது.

லுக்குமொன்

அவர்கள்

(இதணதவத் தல)
கருத்துப்படி

அனுபவம்

ங்கள்

விட்டு

த ௌக்)

பு ல்வருக்குச்

விலகிக்

வணக்கத்துக்கு

(இல்தம

தகொள்ள

உரியவன்

வரம்புக்கு

தசொன்ன

பவண்டும்

உட்பட்ட

நல்லுதரயில்

என்பது

அல்லொஹ்தவயன்றி

பவறு

மொர்க்க
யொரும்

அறிதவ

'ஷிர்க்'தக
அறிஞர்களின்
இருப்ப ொகக்

கருதுவ ொகும். ஸூபியொக்களின் கருத்துப்படிபயொ, அல்லொஹ்வொகக் கருதுவது அல்லது அவன்
தவளிப்பொடு ஒன்தற அவனொகக் கருதுவது 'ஷிர்க்' ஆகும். ஜீவி ம் ஒன்றொக இருக்கும்பபொது
ஷிர்க்குக்கு

இடபமது?

ஜீவி ம்

ஒன்றொயினும்,

அது

பல

உருவங்களில்

தவளிப்பொடொகிக்

தகொண்டிருக்கிறது.
எந்

ஒரு

படிவத்த யொவது

னஜ்ஜுலொத் ில்
இதவ

(கீ ழிறக்கத் ில்)

அவனுதடய

அல்ப உ
ீ

ொத் ின்

அந் ஸ்துக்கு

இதறவனுதடய
(சதமப்பவன்)

அறிவில்

என்ற

உயர்த்துவது
படிவங்கள்

தபயரொல்

ஷிர்க்கொகும்.

ப ொற்றமொயுள்ளன.

சதமக்கப்பட்டதவயொகும்.

சொலிக்கின் உரூஜில் (பமல் பநொக்கிய ஏற்றத் ில்) படிவங்கள் நொஸ் ியொகி, அவனுதடய இறு ி
இலட்சியம் பிரமிப்பொன நிதலயொக முடிகிறது. அஹ ிய்யத் ின் பமல் ளத்துப் படியில் ஒரு
இஸ்மு மற்ற ன் ய ொர்த் மொகபவ விளங்குகிறது என்று தஷகுல் அக்பர் கூறுகிறொர்கள்.
நபி தபருமொன் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வந்
கட்டதள,

'அல்லொஹ்தவ

அதழக்குமொறு

அவர்களிடம்

தசொல்வரொக!'
ீ

இதறவனுதடய
அல்லது

நீங்கள்

அதழக்கக் கூடிய ரஹ்மொதன அதழக்கட்டும்' என்பப யொகும்.

அத்தியாயம் 24
ஹாரூன் நபியின் ஞானம்.
ஹொரூன் நபியின் நபித்துவம் பொக்கியமொன உலகிலிருந்து அருளப்பட்ட ொகும்.

َو َو َه ْبنَا لَه ِم ْن َّر ْح َمتِن َۤٗا اَخَاهُ ٰه ُر ْونَ نَبِيًّا
'பமலும், நொம்
மூத்

நமது

பொக்கியங்களிலிருந்து

அவருக்கு

(அ ொவது

மூஸொவுக்கு)

அவருதடய

சபகொ ரர் ஹொரூதன அருளிபனொம்' (அத் 19:53)

எனபவ, அவர்கதள மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் 'என்
உம்ம!) என்று அதழத் ொர்கள்.
உதடயவள்.

ொபய

ந்த தய

ந்த தய விடத்
விடக்

குழந்த

ொயின் பு ல்வபர' (யொ இப்ன

ொபய அ ிகமும் பொக்கியத்துடன் த ொடர்பு
வளர்ப்பில்

அ ிகத்

த ொடர்புதடயவள்,

ந்த தய விட அ ிக அன்பு கொட்டுபவர்கள்.
ஹொரூன்

தசொன்னொர்கள்:

'என்

ொடிதயப்

பற்றிக்

தகொண்டு

அ ன்மூலம் என் எ ிரிகள் என்தன

எள்ளி

வொர்த்த கள்

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்கள்

மூஸொ

என்

தலதய

உருட்டொப !

நதகயொட தவத்துவிடொப !' ஹொரூனின்
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தகொண்ட

இந்

அன்பினொல்
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உண்டொனதவ ொம்.

மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்கள்

தசொன்னொர்கள்,

'பன ீ

இஸ்ரொயீல்களிதடபய நீர் பிளதவ உண்டொக்கி விடுவர்ீ என்று நொன் பயந்ப ன்' கன்றுக்குட்டி
சிதலதய வணங்க ஆரம்பித்

ொல் ஏற்கனபவ அவர்களிதடபய அந் ப் பிளவு வந்துவிட்டது.

அவர்களுள் சிலர் ஸொமிரிதயப் பின்பற்றலொயினர். சிலர் மட்டும் மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம்
அவர்கள் தூர்ஸீனொவிலிருந்து

ிரும்பி வரும்வதர கொத் ிருந் னர். அவர்கள் வந் தும் இந் க்

கன்றுக்குட்டிச் சிதல பற்றி அவர்களிடம் வினவினர்.
ஏதனனில்,

ன்தனயன்றி

அறிவித்துள்ளொனன்பறொ!

பவறு

யொதரயும்

பமலும்,

எந் ப்

வழிபட

பவண்டொம்

தபொருதளயும்

என்று

வணங்க

இதறவன்

பவண்டொம்

என்று

தசொல்லியுள்ளொனன்பறொ!
ஹொரூன்

ங்கள்

கடதமதய

தசய்யொமல்

புறக்கணித்

ொல்

அவர்கள்

மீ து

மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் பகொபம் தகொண்டொர்கள். 'இதறவன் சகல தபொருள்களுதடயவும்
ய ொர்த் மொனவன்'
உணரும்

என்ற

அளவு

ஸொமிரியிடம்

உண்தம

அவர்கள்

(சகல

மனம்

வினவினொர்கள்.

'நீ

விட்டுவிட்டு ஓர் உருவத் ின்பொல்

தமய்ஞ்ஞொனியரும்

விரிவதடயவில்தல
இதறவனுக்குக்

அறிந்துள்ள

மூஸொ

கீ ழ்ப்படிய

உண்தம)தய

அதலஹிஸ்ஸலொம்

மறுத் ொய்.

பரிபூரணதன

ிரும்பினொய், மக்களுதடய ஆபரணங்களொல் அந்

உண்டொக்கினொய், மக்களுதடய மனத்த

அ ில் அழுந்

உருதவ

தவத்து விட்டொய். இ ற்கு நீ என்ன

ப ில் தசொல்கிறொய்?' 'மொல்' (தபொருள்) என்பது 'தமல்' (எ ில் மனம் லயிக்கிறப ொ அது) என்ற
ப த் ிலிருந்து உண்டொன ொகும்.
இஸ்ரபவலர்கதள பநொக்கி ஈஸொ நபி தசொன்னொர்கள், 'உங்களுக்கொன தபொக்கிஷங்கதள இந்
மண்

மீ து

குவிக்கொ ீர்கள்.

ஆனொல், உங்களுக்கொக

தசொர்க்கபலொகத் ில்

தபொக்கிஷங்கதளச்

பசர்த்து தவயுங்கள். ஏதனனில், உங்கள் தபொக்கிஷம் எங்குள்ளப ொ, அங்பக உங்கள் மனமும்
ிரும்பியிருக்கும்'
இல்தல.
கன்றுச்

(மத்ஏI:19-21)

அவற்றின்
சிதலதய

'இது ொன் உன்
பசர்ந் து ொன்

ஆதச
எரித்து

இலொஹ்
என்று

என்று.

மனி

படிவங்களில்

இ யத் ில்

சொம்பலொக்கி

கடலில்

(த ய்வம்)' என்று.

மூஸொ

நபி

அது

சொஸ்வ பமொ,

ங்கிவிடுகிறது.
வசிவிட்டு
ீ
(சிதல)

அறிந் ிருந் ொர்கள்.

நிரந் ரத் ன்தமபயொ

மூஸொ

நபி அந்

ஸொமிரியிடம்

இதறவனுதடய

அவர்கள்

அத

ங்கக்

தசொன்னொர்கள்:
தவளிப்பொட்டில்

எரித்

கொரணம்

மனி னிடமுள்ள மிருக சக் ி மிருகத் ிடமுள்ள மிருகசக் ிதய அடக்கி விடுகிறது. இதறவன்
மிருகங்கதள மனி னுக்கு அடங்கி நடக்க தவத்துள்ளொன். இந்

இழிநிதலதய அதவயும்

ஏற்றுக் தகொண்டுள்ளன.
ஒருவன் இன்தனொருவதன அடிதமப்படுத்துவத

முன்னவன் உ வி தசய்யும் பநொக்குடபனொ

அல்லது பின்னவனுதடய சக் ிக்கு அடங்கிபயொ ஏற்றுக் தகொள்வது பபொன்றது இது. இ னொல்
இதறவன் தசொல்கிறொன், 'அவர்களுள் சிலதரவிட பவறு சிலரின் படித் ரத்த
ஆக்கியுள்பளொம்'

என்று.

இந் ப்

படித் ரத் ொல் ொன்

கீ ழ்ப்படிகிறொன்.
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ஆனொல், கீ ழ்ப்படிபவன்

ன் மனி

இயல்பில் மட்டும் மற்றவதன முழுவதும் ஒத் வனொகபவ

இருக்கிறொன்.

ஒன்றுபபொலிருக்கும்

ஆவதுண்டு.

இந்

இரண்டு

அடக்கியொளு ல்

எஜமொனனுக்பகொ, ஒரு பிரதஜ

விசயங்கள்

இரண்டு

வதகப்படும்.

ஈடுபடுவ ொகும்.

தபொறுப்புகதளயும்
இவ்வதகயில்

சில

அரசர்கள்

நிதறபவற்றுவ ில்

தசயல்படுகின்றனர்.

இந்

அரசர்களுக்கு

இவர்களும்

தமய்ஞ்ஞொனியதரயும்

ஒன்று

ஒன்று,

எ ிரொனதவ

அடிதம

ன்

ன் அரசனுக்பகொ, பணிவது பபொன்றது, மற்றது அரசன்

பிரதஜயொல் ஆட்டுவிக்கப்படுவது. அ ொவது அரசன்
தசய்வ ில்

ஒன்றுக்கு

ய ொர்த்

ன் பிரதஜ நலனுக்கொன கொரியங்கதளச்
ங்கள்

ங்கள்

தசொந் க்

தசொந்

இதறவன்

ன்

உணர்வு

ஒத் ிருக்கின்றனர்.

ன்

ன்

மனத்

தூண்டு லொல்

சம்மொனங்கதள

தபற்ற

இதறவன்

கடதமகதளயும்,

மொர்க்க

அருளுகிறொன்.

அறிஞர்கதளயும்,

அடியொனுதடய

தசயல்படு லில்

இருக்கிறொன்.

شاْن
َ َُ َّل يَ ْوم ه َُو فِ ْى
நொளும்

'ஒவ்தவொரு

அவன்

ன்

மகத்துவத்த ப்

பு ிது

பு ி ொக

தவளிப்படுத் ிக்

தகொண்டிருக்கிறொன். (அத் 55:29) என்று அவபன அருளியுள்ளொன்.
சகல தவளிப்பொடுகளிலும் வணங்கப்படுபவன் அவன் ஒருவபன. அ னொபலபய அவன்

ன்தன

'படித் ரங்களில் உயர்ந்ப ொன்' (ரபீவுத் ரஜொத்) என்று கூறிக் தகொண்டுள்ளொன். ஒரு படித் ரத் ில்
மட்டும் உயர்ந்

ொகச் தசொல்லவில்தல.

எனபவ, பல்பவறு படித் ரங்களிலும், பமபல பமபல தசல்லும் சகல நிதலகளிலும் 'அவதன
மட்டுபம வணங்குங்கள்' என்று அவன் அறிவித்துள்ளொன். வணங்குபவன் எப்பபொதும் ஆதசயின்
தூண்டு லுக்கு

உட்பட்டவன்.

அவன்

இதறவதன

வணங்குவதும்

அவன்

மீ து

தகொண்ட

ஆதசயொல் ொன்.
உண்தமயொன ஞொனி யொர் எனில், வணங்கப்பட்ட தபொருள்கள் அதனத்த யும் இதறவனுதடய
தவளிப்பொடொகக் கொண்பவரொவொர். இ னொல் வணங்கப்பட்ட யொவும் 'இலொஹ்' (த ய்வம்) என்ற
தபயதரயும் தபறுகின்றன. ஆனொல், அவற்றின் உண்தமப் தபயர் கல், மரம், பிரொணி, மனி ன்
அல்லது அமரர் இப்படி ஏ ொவ ொயும் இருக்கலொம். அந்
தவளிப்பொட்டின்

உலூஹிய்யத் (த ய்வத்

ன்தம)

னிப்பட்ட தபயரொக இது இருக்கும். உலூஹிய்யத் இதறவனுதடய பல்பவறு

படித் ரங்களுதடயவும் தவளிப்பொடுகள் ஆகும்.

اّلِل ُز ْل ٰفى
ِ َوالَّ ِذيْنَ ات َّ َخذُ ْوا ِم ْن د ُْونِ ٖ ۤٗه اَ ْو ِل َيا ّٰٓ َء ۘ َما نَ ْعبُدُهُ ْم ا َِّْل ِليُقَ ِربُ ْون َۤٗا اِلَى
இதவ எங்கதள இதறவனுக்கு அண்தமயில் தகொண்டு தசல்லும் என்ப னொபலபய அன்றி
(பவறு எ ற்கொகவும்) இவற்தற நொங்கள் வணங்கவில்தல' (அத் 39:3)
என்று

கூறியவர்கள்

மட்டுபம

இதறவனுதடய

ொங்கள் வணங்கியத

ஏரொளமொன

எண்ணற்ற

தவளிப்பொடுகளில்

ஒன்தற

உணரவில்தல. ஒபர ஒரு தவளிப்பொட்தடம ட்டும் அவர்கள்
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உலூஹிய்யத் ின்

நிதலக்கு

உயர்த் ிக்

தகொண்டனர்.

நபி

தபருமொன்

ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி வஸல்லம் அவர்கதளப் பற்றி அவர்கள் தசொன்னொர்கள்,

ٰ ْ اَ َج َع َل
احدًا
ِ اْل ِل َهةَ ا ِٰل ًها َّو
எல்லொத்

'இவர்

த ய்வங்கதளயும்

ஒபர

த ய்வமொக

மொற்றிவிட்டொர்.

இது

வியப்புக்குரிய

விசயமொகும்' (அத் 38:5) என்று.
பலவொன

படிவங்கதள

தவத்து

இந்

ஜனங்கள்

இந்

முடிவுக்கு

வந் னர்.

மது

த ய்வங்களின் தபயர்கதளக் கூறுமொறு நபிதபருமொனொர் இவர்களிடம் பகட்டொர்கள். அவர்கள்
அந் ப் தபயர்கதளக் கூறினர். ஒவ்தவொரு தபயருக்குப் பின்னர் ய ொர்த் ம் ஒன்று இருந் து.
இந்

உருவங்களில் அவர்கள் இதறவதனபய ஆரொ ிக்கின்றனர் என்பத

உணர்ந் ொலும்,

ொங்கள்

கொரணத் ொல் இந்

நபிதபருமொனொர்

மீ து

ஈமொன்

தமய்ஞ்ஞொனியர்

(தமய்விசுவொசம்)

உருவங்கதளதயல்லொம் அப்பொல் ஒதுக்கித்

தகொண்டுள்ள

ள்ளி விடுகின்றனர்.

اّلِل فَاتَّ ِبعُ ْو ِن ْى يُ ْح ِب ْب ُك ُم اّلِلُ َو َي ْغ ِف ْر لَـ ُك ْم ذُنُ ْو َب ُكْؕم
َ َقُ ْل ا ِْن َُ ْنت ُ ْم ت ُ ِحب ُّْون
'நீங்கள் அல்லொஹ்தவ பநசித் ொல் என்தனப் பின்பற்றுங்கள். அல்லொஹ் உங்கதள பநசிப்பொன்'
(அத் 3:31) இதறவனுதடய
'பொர்தவகள்

அவதன

ொத்து உய்த்துணரக் கூடிய ன்று,

எட்டுவ ில்தல.

அவன்

பொர்தவகதளக்

கொண்கிறொன்' (அத்6:103) இது

பொர்தவ ஆத்மொதவக் கொண முடியொ ிருப்பது பபொன்ற ொகும். இதறவன் 'லத் ீபுல் கபீரு' (அத்
6:103)

அறிபவனும்)

(பட்சமுள்ளவனும்

அனுபவப்பூர்வமொன ொகும். இந்

ஆவொன்.

அவனுதடய

படிவத்த

( வறொக

'த ௌகி'

என்ற

அறிவு படிவங்களில் ஒளியுண்டொக்குவ ொகும். அவனுதடய

ஒளி தவளிப்பட படிவங்கள் அவசியமொகின்றன. இ னொல்
கொணும்

அறிவு

இதறவன்

என்று

ஒளிதயக் கொண்பவன்,

கரு ி)

ன்

ஆதசயொல்

ொன் அத க்
உந் ப்பட்டு

வணங்குகிறொன்.
விளக்கக் குறிப்பு:
பற்றியும்,

இந்

அத் ியொயத் ில்

மனி ர்களுதடய

அந் ஸ் ில்

தஷகுல்

அக்பர் அவர்கள்

உண்டொன

விக்ரஹ

வித் ியொசங்கள்

ஆரொ தன

பற்றியும்,

உலகில்

இதறவன் தசயல்படும் வி ம் பற்றியும் பபசுகிறொர்கள்.
ங்கத் ொல் கன்றுச் சிதலதய தசய்
மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

தசன்றிருந்

நிதலயில்

ிருப்பியவன் இவன்.

சொமிரி யொர் என்பது சரியொகத் த ரியவில்தல. எனினும்,

அவர்கள்

ஜனங்கதள

தூர்

மதலயில்

வழிதகடுத்து,

நொற்பது

விக்ரஹ

நொட்கள்

வமிருக்கச்

ஆ ொ தனயின்

பக்கம்

ங்கக் கன்றுச் சிதல தசய்ய ஏற்பொடு தசய் வன் இவன். எனபவ, இவன்

ீண்டத் கொ வன் - சமூகத் ின் தபருவியொ ிக்கொரன் என்று ஒதுக்கப்பட்ட ொகத்

ிருக்குர்ஆன்

கூறுகிறது.
மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம்
கன்றுச்

சிதலயில்

ங்கள் சபகொ ரர் ஹொரூதனக் பகொபித்

கட்டுப்பொடற்ற

த ய்வ
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ஜல்லிதயப்

பொர்க்க

கொரணம் கட்டுப்பட்ட
அவர்

வறிவிட்டொர்
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என்பது ொன். வரம்புக்கு உட்பட்ட ில் அவர்கள் வரம்பில்லொ த க் கொணத்

வறிவிட்டொர்கள்

என்பது ொன். கட்டுப்பட்ட சகல தபொருள்களிலும் தமய்ஞ்ஞொனியர் கட்டுப்படொ

ஜீவி த்த க்

கொண்பர். கட்டுப்பட்டது அவர்களுக்கு இதறவனுதடய 'தகர்' (மற்றது) அல்ல.
விக்ரஹங்கதள
அல்லொஹ்

வழிபடுவது

அல்லொ

ஷரீஅத் ொல்

'தகர்'

ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

'ஹரொம்'

இருப்பது ொன்.

(மற்றதவ)யொக

அதவ

கொரணம்,

அதவ

இதறவனுதடய

ய ொர்த் மொக இருப்பினும் கூட ஷரீஅத் ொல் இதவ 'ஹரொம்' ஆக்கப்பட கொரணம், இந்
தவளிப்பொட்தட

மட்டும்

புறக்கணிக்கப்பட்டு

தவத்துக்

தகொண்டு

விடுகின்றன.

அப்துல்

இ ில்
கரீம்

மற்ற

தவளிப்பொடுகள்

ஜீலி

ஒரு

அதனத்தும்

ரஹிமஹுல்லொஹ்

அவர்கள்

தசொல்வதுபபொல் அல்லொஹு ஹுவல் குல்லு (முழுதமயொவுக்கும் முழுதமயொனவன்) ஆவொன்.
இ னொல்

நபிமொர்கள்

வணங்குவ ில், அத

ஒபர

ஏகதன

வழிபடுபவர்கள்

ஊடுருவி நிற்கும் அல்லொஹ்வின்

விசுவொசிக்கும்படி
அ ன்

பபொ ித் னர்.

னித் ன்தமதய

ொத் ின் 'உண்டு' என்ற

விக்ரஹங்கதள

வணங்குகின்றனர்.

அத

ன்தமதய அல்ல.

இ னொபலபய நபி தபருமொன் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள், 'லொஇலொஹ
இல்லல்லொஹு'(அல்லொஹ்தவத்

விர

தகொடுத் ொர்கள். உடபன குதறசிகள்
'என்ன, அவர்

பவறு

நொயனில்தல)

என்ற

கலிமொதவக்

கற்றுக்

ிடுக்கிட்டு விட்டனர்.

(முஹம்மது) எல்லொத்

த ய்வங்கதளயும் ஒபர

த ய்வமொக ஆக்கிவிட்டொரொ?'

(அத்30:5) என்று வினவினர்.
ங்கள் த ய்வங்கள்

ங்கதள இதறவனுக்கு அருகில் ஆக்குகின்றன என்று அவர்கள் கூறினர்.

ஆனொல் இது சொத் ியமன்று. அந்

த ய்வங்கபள

மக்கு உ வி ப தவயொன நிதலயில் ொன்

இருக்கின்றன. அல்லொஹ்பவொ உலகங்கள் எவற்றின் (உ வி) ப தவயற்றவன். அவன் ' ொத்து'
பநொட்டமிடும்

இலக்குக்குள்

உ ிப்பொலும் ொன் அத

வருவ ில்தல.

அக

ஒளியொலும்,

இ யத்ப

உண்டொகும்

அறியக் கூடும்.

ار
ُ ص
َ َْل تُد ِْر َُهُ ْاْلَ ْب

ار
َ ص
َ َوه َُو يُد ِْركُ ْاْلَ ْب

'பொர்தவகள் அவதனப் பொர்ப்ப ில்தல. அவன் பொர்தவகதளப் பொர்க்கிறொன்' (அத் 6:103)
எனினும், சட த்துவ
(ஹகீ கத்ப

உலகம்

த ொட்டு

முஹம்ம ீ)யில் கூட

வரம்பற்ற, அகண்டமொன
உருவங்களில்
கட்டுப்பொட்டுக்கு

அத

மதறந்

சமயம் அத

கூடொது.

நிதலயில்

கண்டசமயம், ஒவ்தவொன்தறயும்

உலகம்

வதர, ஏன்

ஜல்லியொத்துக்கதளக் கொணலொம். இந் த்

நிதலயில் ொன்

வழிப்படக்

உட்பட்ட

ஆத்மொக்களின்
அத

அவர்கள்

நபி

ஜல்லிதய
ங்கள்

ஒதுக்கிவிட்டுச் தசொன்னொர்கள்,
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ஜல்லியொத் ின்

வணங்கலொபமயன்றி, அ ன்

இப்றொஹீம்

ஒரு

அஹ ிய்யத்
கட்டுப்பட்ட

அதலஹிஸ்ஸலொம்
அடுத்து

இதறவன்

என்று

அவொக்ள்

இன்தனொன்று
தசொன்னொர்கள்.

என்று
அது
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'மதறவத

நொன் விரும்பவில்தல' (அத் 6:77)என்று.

அஸ்மொதய

-

இலொஹி

என்ற

(கட்டுப்பட்ட

தபயர்கள்)யின்

த ய்வப்

பல்பவறு

பொய்ச்சுகிறொன். அவனுதடய ரபீவுத்
இலொஹிய்யின்
'இன்ஸொன்

கதடசிப்

ஜல்லியொத்த
இ னொபலபய

படித் ரங்களிலும்

Nநுரடியொன

அஸ்மொதய

இதறவன்

ன்

கியொனி

தவளிப்பொட்தடப்

ரஜொத் (படித் ரங்களில் உயர்ந் வன்) அன்று அஸ்மொதய

படித் ரமொகும்.

கொமில்' (சம்பூரண

தபயர்களுக்கு

மனி ன்)

இப்தபயரின்
ஆகும்.

பயனொக

சகல

எழுந்

படித் ரங்களிலும்

இஸ்தம

கியொனி,

இதறவனுதடய

உணருபவர் இவர்.
நபிதபருமொனொர்

அருளினொர்கள்:

'நீங்கள்

இதறவதன

பநசித் ொல்

என்தனப்

பின்பற்றுங்கள், இதறவன் உங்கதள பநசிப்பொன்' என்று.
எரிக்கப்பட்ட

ங்கக் கன்றின் சொம்பதலக் கடலில் எறிந்

ன் மூலம் நொம் கடதல பநொட்டமிட

பவண்டுபமயன்றி, அ ிலுள்ள அணுக்கதளக் கவனிக்கக் கூடொது என்பது தபறப்பட்டது. இந் க்
கன்றின் மூலம்
ஈர்ப்ப ொகும்.

ங்கத் ிலொகும்.

அ ன்

பக்கம்

ங்களம் 'மொல்' ஆகும். அது உங்கள் மனத்த த்

நொம்

மனம்

ிரும்பினொல்

அத

ன்பக்கம்

வணங்கும்படி

நம்தம

ஆக்கிவிடும்.
' ன் குடுமி

ன் ரப்பின் தகயில் இல்லொ

ஜீவரொசி எதுவுபம இல்தல, அந்

ரப்பு பநரொன

பொத யில் இருக்கிறனர்' (அத் 11:356)
சொ ொரணமொக ஒருவன் இன்தனொருவனுக்குக் கீ ழ்ப்படிகிறொன் என்றொல், ஒன்று இவனிடம் ஏதும்
குதறபொடு

இருக்க

பவண்டும்.

அல்லது

மற்றவனிடம்

ஒரு

குதறபொடு

இருக்க

பவண்டும்

அல்லது

மற்றவனிடம்

அ ில்

பவண்டும். 'சிலதர மற்றும் சிலதர விட உயர்ந்
என்று

குறித்

அம்சத் ில்

சம்பூரணத்துவம்

இருக்க

படித் ரத் ினரொக நொம் உயர்த் ியுள்பளொம்'

ிருமதற கூறுகிறது. இது ஒபர வதகயினரொன மொந் ரிதட நதடதபறுகிறது.

அரசனுக்குக்

குடிகள்

கீ ழ்படிவதும், குடிகளுக்கு

அரசன்

கட்டுப்பட்டு

நடப்பதும்

பூரணத்துவக் குதறவும், இன்தனொரு பக்கம் அது பூரணமொக இருப்பதும் ொன்.
சம்மொனத்த

இதறவனிடமிருந்து அதடயப் தபற்றுக் தகொள்கிறொன்.

ஒருபக்கம்

ன் கடதமதயச்

சரிவர நிதறபவற்றும் அரசன், தமய்ஞ்ஞொனத் ில் பூரணம் தபற்ற தமய்ஞ்ஞொனிக்குத்
அப

ஏதும்

ரப்படும்

ன் சிருஷ்டிகதளப்

பபொல் இதறவனும் இவ்வுலகில் தசயல்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறொன்.

شاْن
َ َُ َّل َي ْوم ه َُو ِف ْى
'ஒவ்தவொரு

நொளும்

அவன்

ன்

மகத்துவத்த ப்

பு ிதுபு ி ொக

தவளிப்படுத் ிக்

தகொண்டிருக்கிறொன்' (அத்55:29)
ன் கடதமகதள சரிவரச் தசய்யும் மன்னன் ளில்லுல்லொஹ் (அல்லொஹ்வின் நிழல்) என்பற
அதழக்கப்படுவொன். அவன் இதறவனுதடய பொணியில்
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ன் பவதலதயச் தசய்பவன் ஆவொன்.

www.sufimanzil.org
அத்தியாயம் 25
மூஸா நபியின் ஞானம்
பன ீ

இஸ்ரொயீல்

இவ்வொறு

கூட்டத் ினரின்

இறந்

ஆண்

குழந்த களுதடய

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்களுதடய

குழந்த கதள
ஆத்மொக்களும்,

பிர்அவ்ன்
புலன்

ஆத்மொவுக்கும், புலன்

தகொன்று

சக் ிகளும்

சக் ிகளுக்கும்

குவித் ொன்.
மூஸொ

நபி

உறுதுதணயொய்

நின்று பலமளித் ன.
ஏதனனில்

இதவ ஒவ்தவொன்றுபம

தகொல்லப்பட்டதவ,

இதவ

மூஸொவொக

அல்லொஹ்விடம்

இருக்கலொம்

பூரணமொக

ஆத்மொக்கள். இவ்வொறு மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் இந்

என்ற

பணிந்

வறொன

எண்ணத் ில்

(இஸ்லொமொன)

பரிசுத்

ஆத்மொக்கள் அதனத்துதடயவும்

கலதவயொக இருந் ொர்கள் என்றொல் மிதகயன்று.
இது மூஸொ நபியின் ஆத்மொவின்
பவறு

எந்

மட்டத்துக்கு

நபியிலும்
இறங்கி

னியொன – விபசசமொன அம்சமொகும். அவர்களுக்கு முந் ிய

இக்குணம்

வரும்

கொணப்படவில்தல.

மூத் வதர

ஒரு

ன்பனொடு

குழந்த

ன்

விதளயொடும்,

இஷ்டப்படி

நடக்கச்

ன்

தசய்து

விடுகிறது.
இ ற்குக்

கொரணம்

குழந்த யின்

அவனுக்கு மிக அண்தமயில்
வஸல்லம் அவர்கள்

ஆத்மொ

அ ன்

ரட்சகனிடமிருந்து

இருப்பதுமொகும். நபி தபருமொன்

பு ி ொக மதழ தபய்யும்பபொது,

நதனவொர்கள்.

அதவ

ங்கள்

இதறவனிடமிருந்து

பு ி ொக

வந்துள்ளதும்,

ஸல்லல்லொஹு அதலஹி
தலதயத்

பு ியனவொக

ிறந்து

தகொண்டு

அ ில்

நின்று

வருபதவயல்லவொ!

மதழ

நபி தபருமொனொதரப் பரவசப்படுத் க் கொரணம் அது இதறவனுக்கு அண்தமயிலொய்

இருந் தும்,
'இதறவன் யொதவயும்

ண்ணரிலிருந்து
ீ
உயிரூட்டினொன்' (அத் 21:30) என்ற உண்தமயுமொகும்.

மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களின் அன்தனயொர்
தவத்து

மது பு ல்வதர சிறிய படகு ஒன்றில்

ண்ணரில்
ீ
விட்டு விட்டொர். அ ன் அகமியம் அந் ப் படகு அவர்கள் உடதலயும்,

ண்ணர்ீ அந்

உடல் மூலம் அவர்களுதடய ஆத்மொ அதடயவிருக்கும் ஞொனத்த யும் சுட்டிக்

கொட்டின. இந்

உடல் என்னும் படகு மூலம் இதறவன் மூஸொ நபிக்கு சொந் ிதய அருளினொன்.

உடல்

மூலபம

இதறவன்

இந்

மூலமொகவன்றி
இ ன்மூலம்
தபற்பறொர்கள்

அன்றி

பவறு

உலகத் ின்
பவறு

இதறவன்
மூலம்

வழியில்

வழியில்

ஆத்மொ

மூலமொகபவ
இந்

அவர்களுக்கு

பவதல

அன்றி

உலதகச்

அல்லது

தசயல்படச்

உணர்த் ினொன்.

தவளிப்படுத் ியுள்ளொன்.

தபொறுத் தவயொகபவ விளங்குகின்றன.
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இதுபபொல்

ன்

அஸ்மொக்களின்

தசய்யவில்தல

உ ொரணமொக,
கொரியங்கள்

சிசுதவ

என்பத
அ ன்

கொரணங்கதளப்
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இ னொபலபய

அவன்

ஆ ம்

அதலஹிஸ்ஸலொம்

விசயத் ில்

அவர்கதள

ிருநொமங்கள் அதனத்துதடயவும் கலதவயொக ஆக்கிய ொகவும், அவர்கதளத்
பதடத்

ொகவும்

விவரங்கள்

(கலக்கல்

அடங்கியிருந்

ஆ ம்

அலொ

ஸூரத் ிஹி)

அ ில்

சட த்துவ

– ஆத்மீ க

ொகவும், அ ன்

அவன்

ன்

அழகிய

னது வடிவில்

அஸ்மொக்களுதடய

சக் ிகதள

அவர்களுக்கு

தகவல்யமொக்கியுள்ள ொகவும் கூறியுள்ளொன்.

ُؕض َج ِم ْي ًعا ِم ْنه
ِ س َّخ َر لَـ ُك ْم َّما فِى السَّمٰ ٰو
ِ ت َو َما فِى ْاْلَ ْر
َ َو
'வொனங்களிலுள்ள யொதவயும், பூமியிலுள்ள யொதவயும்,
வசப்படுத் ித்
இதறயருள்
அந் ஸ்த

ன் நல்லருளொல் அவன் உங்களுக்கு

ந்துள்ளொன்' (அத் 45:13)
உணர்வொலும்

பரவசத் ொலும்

எய் ியவர் ஆவொர். இத

அறிய

முடிந் வர்

சம்பூரண

மனி னுதடய

உணரொ வன் உருவில் மட்டுபம மனி ன், உண்தமயில்

மிருகபமயொவொன்.
மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

தவளிப்பொர்தவயில்
அவர்களுதடய

அவர்கதளப்

அவர்களுக்கு

பொதுகொவலுக்கொக

படகில்

தவத்து

அழிவொகத்

ப ொன்றியது.

உண்டொன

ஏற்பொடு ொன்.

ஆற்றில்

விட்டது

ஆனொல், ய ொர்த் த் ிபலொ
ஆத்மொக்கள்

அறியொதம

அது

எனும்

இருளிலிருந்து கொப்பொற்றப்படுவது பபொன்று மூஸொ நபியும் இவ்வொறு கொப்பொற்றப்பட்டொர்கள்.

اس
ِ ِى ِب ٖه فِى ال َّن
ْ اَ َو َم ْن ََانَ َم ْيتًا فَا َ ْحيَي ْٰنهُ َو َج َع ْلنَا لَه نُ ْو ًرا يَّ ْمش
'(அறியொதமயொல்)மரணித் வன்

யொருக்கும்

(அறிவொல்)

நொம்

புத்துயிர்

தபறச்தசய்கிபறொம்.

பமலும், அவன் மனி ரிதட நடந்து தசல்வ ற்கொன விளக்தகயும் அவபனொடு அனுப்புகிபறொம்.'
(அத் 6:122) இந்

விளக்கு பநரொன வழிகொட்டு லொகும்.

இது அவதன பொக்கியமொன வியப்பில் ஆழ்த் ிவிடும். இது ஒருவி
இருக்கும்.

இ ில்

இதறவனுதடய

வ ன

உண்டொவது ொன். இந்
பிர்அவ்ன்

ஓய்வும்

மதனவி

இருக்கொது,

(ப ஜஸொல்

-

மரணமும்

அ ொவது

ஜல்லி

வ னங்கள் மூலம் இதறவன்
ஆற்றில்

படகில்

கிடந்

இருக்கொது.
எனும்

ஜீவியப் பபொரொட்டமொக
இவ்வி மொன
சுடர்

ஜீவி ம்

தவளிப்பொட்டொல்

-

ன்தன தவளிப்படுத் ிக் கொட்டுகிறொன்.

மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்கதளக்

கண்தடடுத்துக் கொப்பொற்றிய பபொது அவர்களுக்கு மூஸொ என்ற தபயதர அவபர தகொடுத் ொர்.
இது ஒரு கிப் ிய தமொழிப்தபயர். இ ன் தபொருள் 'மூ' என்றொல்

ண்ணர்,
ீ 'ஸொ' என்றொல் மரம்.

பிர்அவ்ன் மூஸொதவக் தகொன்றுவிட எண்ணினொன். ஆனொல் அவன் மதனவி அவ்வொறு தசய்ய
விடொமல் அவதனத்

டுத்துவிட்டொர். 'இவன் என்னுதடயவும் உங்களுதடயவும் கண்களின்

குளுதமயொக இருக்கிறொன்' என்று கூறிவிட்டொர்.
உணர்வ ொகவும்

இத த்

ொன்

கண்ட ஒரு கனவு மூலம்

த ரிவித் ொர். மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் பிர்அவ்னுக்கு அவன்

கண்ணின் குளுதமயொன ஆனது இவ்வொறொகும்.
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அ ொவது, பிர்அவன் நீல் ந ியில் மூழ்கப் பபொன
இதறவனிடம்

தமய்விசுவொசம்

(ஈமொன்)

ருணம் (உயிர் துறக்குமுன்) அவனுக்கு

உண்டொயிற்று,

இதணதவத் தல

விட்டும்

அப்பொலொனொன். அவன் இ யம் பொவங்கதள விட்டுச் சுத் மொன நிதலயில், அவன் பமலும்
பொவஞ் தசய்ய சந் ப்பம் கிட்டுமுன்னர் அல்லொஹுத் ஆலொ அவதன அப்புறப்படுத் ிவிட்டொன்.
இதறவனிடம் பூரணமொகச் சரணதடவது (இஸ்லொம்) சகல பொவங்கதளயும் துதடத்து ஒழித்து
விடுகிறது.
இவ்வொறு பிர்அவ்னும், அவன் மதனவியும் மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் மூலம் நற்பபற்தறப்
தபற்றுக்

தகொண்டொர்கள்.

மூஸொ

நபிக்கு

இதறவன்

(விலக்கப்பட்டது) ஆக்கி, அவர்கள் தசொந் த்
அன்தனயின்
ஈன்றவள்

இ யஉம் துயரமற்ற ொய்

அல்லள், அ ற்குப்

ஒரு

சூ கம்

பயன்

வளர்ப்பவள் ொன்.

படுத் ப்படொவிட்டொல்

இவ்வொறு கருப்தபயிலுள்ள சிசு
ன் மனப்பூர்வமொக,

ன்

தபண்

ஹரொம்

ன் மூலம் அந்

சிசுவின் உண்தமத் ொய்
கர்ப்பத் ில்

அன்தனயின் இஷ்டபமொ, சித் பமொ இன்றி அவளுதடய சூ கத்த
இவ்வொறு

பொதல

ொயொல் பொலூட்டி வளரச் தசய்

ஆகிவிட்டது.

பொலூட்டி

தசவிலித் ொயின்

இருக்கும்

அத

சிசு

ன்

உண்டு வளர்கிறது.

பிணிக்கு

ஆளொகிக்

கஷ்டப்படுவொள்.

ொய்க்குப் தபரும் உ வி புரிவ ொக இருக்கிறது. ஆனொல்,

ன் சித் த்த ப் பிரபயொகித்துச் சிசுவுக்குப் பலமுண்டொகப் பொலூட்டும்

தசவிலித் ொயின் நிதல இதுவன்று.
மூஸொ

நபி

ொங்கள்

அதலஹிஸ்ஸலொம்
ள்ளப்பட்ட

அறிவின்

அவர்கள்

இந்

( ண்ணரின்)
ீ

உடல்
உ வி

எனும்

படகொல்

தகொண்டு

தபற்ற

இருளின்

சொ னம்

ிதரகதளக்

கிழித்த றிய முடிந் து ொன். இதறவன் அவர்கதளப் பல வழிகளில் பசொ ித் ொன். (விபரம்
ிருக்குர்ஆனில் அத் 18:60-82) மு லில் மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் கிப் ியன் ஒருவதனக்
தகொன்று விட்டொர்கள். அ னொல் அவர்கள் இ யத் ில் பயம் உண்டொகவில்தல. நபிமொர்கள்
அதனவருபம
இப வி ம்

ங்கள் இ யங்களில் பொவம் பசரொ வர்கள்.

கிள்று

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்கள்

சிறுவன்

ஒருவதனக்

தகொன்றத க்

கண்டதும் மூஸொ நபி அதுபற்றி அவர்களிடம் வினவினொர்கள். அப்பபொது கிள்ரு நபி அவர்கள்
கிப் ியதனக்

தகொன்றத

அவர்களுதடய

தசொல்

அவர்களுக்கு
மன

நிதனவூட்டினொர்கள்.

இச்தசகளின்

தூண்டு லொல்

நபிமொர்களுதடய

நடப்பன

அல்ல

தசயல்கள்

என்றும், அதவ

இதறவனுதடய உ ிப்பொல் நடப்பன என்றும் கிள்று நபி விளக்கினொர்கள்.
இதுபபொன்பற

கிள்று

நன்தமக்கொகத் ொன்

நபி

படகு

என்பதும்
நபி

ஒன்றில்

ஓட்தடயிட்டது

அதுபற்றி
சிசுவொகப்

ஐயுற்ற

விளக்கப்பட்டது.

மூஸொ

படகில்

பொதுகொவலொன

நன்தமயொன

கொரியமொய்

பொதுகொவலொன

பநொக்குடன் ொன்

பிரஸ் ொபப்

அத

மூஸொ

தவத்து

படகில்

மூஸொ நபிக்கு விளக்கப்பட்டது.
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ஆற்றில்

இருந் ப ொ
ஓட்தட

அழிப்ப ற்கொக
கிள்று

விடப்பட்டது

அப பபொன்று

அன்று,
நபியொல்
எவ்வொறு

நன்தமயொன

உண்டொக்கப்பட்டது

என்பது
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மூஸொ நபி எகிப்த

விட்டு ஓடக் கொரணம் அவர்கள் மனத் ில் உண்டொன பயம் ொன். இது

'நொஸ் ியொன' நிதலக்கு

எ ிரிதடயொன

சத்

முயற்சி ொன்.

ஹ ஸ்
ீ

குத்ஸியில்

இதறவன்

அருளியுள்ளொன், 'நொன் மதறவொன தபொக்கிஷமொய் இருந்ப ன், அறியப்பட விரும்பிபனன்;' என்று
ஆதசயின்

அதசவுகள்

இன்பறல்

ஒன்றுமில்லொ

ிலிருந்து

இவ்வுலகு

உண்டொகியிருக்க

முடியொது.
இவ்வுலகு

இதறவனுதடய

அறிவில்

அதசவும்

ஆதசயுதடயது, இ னொல்

இல்லொ

ன்தமயிலும்

உருப்தபற்று, பின்னர்
இதறவன்

ன்

தவளியுருக்

நிரந் ரமொன

தகொண்டது.

இந்

அம்சத் ிலும், அவ்வொறு

ன்தன அறிந்து தகொண்டொன். மு ல் அம்சத் ில்

َ َُواّلِل
َش ِه ْيد ٌ َع ٰلى َما تَ ْع َملُ ْون
'அவன் இவ்வுலகின் ப தவயற்றவன்' (அத் 3:97) இவ்விரண்டு அம்சங்களொலும் அவன் அறிவு
பூரணமொன ொக

ஆகிறது, ஜீவி ம்

நிரந் ரமொனது

மற்றது

சம்பந் மொகவும்

இவ்வொறொன ன்று.

இதுபவ

மு ல்

உண்தமயொகும்.

அம்சம்

ஓர்

இதறவனுதடய

அம்சம்
ொத்து.

இரண்டொவது அம்சம் அறிவில் ஸ் ிரமொன உலகின் படிவங்களின் ஜீவி மொகும். இந் ப் பிந் ிய
அம்சபம நிரந் ரமற்றது என்று தசொல்லப்படுவது, இ ிபலபய இதறவன்

ன்தன இவ்வுலகின்

படிவங்களொக தவளிப்படுத் ிக் கொட்டுகிறொன்.
ொங்கள்

தவளிப்படொ ிருந்

ொல்

அஸ்மொக்களுக்கு

இதறவன் இவ்வொறு அதவ தவளிப்படச் தசய்
நிதலதய அக்ற்றுவத
ஓட்டத் ின்

அதசவொல்

உண்டொன

நிம்ம ியற்ற

ன் மூலம் அகற்றினொன். இந்

நிதலதய
நிம்ம ியற்ற

அவன் பநசித் ொன். மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள்
உண்டொன

பொதுகொவதல

பநசித் ொர்கள்.

அவர்கள்

ங்கள்

ம ொயிதன

அதடந் பபொது ஷுஐப் நபியின் பு ல்விகள் இருவருக்குக் கிணற்றிலிருந்து

ண்ணர்ீ இதறத்து

உ வி

அவர்கள்

அவர்களுதடய

ஆடுகள்

நீர்

பருகச்

தசய் ொர்கள்.

இ ற்கொக

எந் க்

கூலிதயயும் ஏற்கவில்தல.
கிள்று

அதலஹிஸ்ஸலொம்

யொரிடமும்

கூலி

வொங்கொது

பொழதடந்

சுவர்

ஒன்தறச்

தசப்பனிட்ட சமயம் அதுபற்றி அவர்களிடம் மூஸொ நபி வினவினொர்கள். அப்பபொது ம ொயினில்
அவர்கள் கூலி தபறொ த

கிள்று நபி அவர்களுக்குச் சுட்டிக் கொட்டினொர்கள்.

பிர்அவன் மூஸொ நபி அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களிடம் பகட்டொன்,

َؕقَا َل ِف ْر َع ْونُ َو َما َربُّ ْالعٰ لَ ِميْن
'உலகங்களுதடய ரட்சகனின் (ரப்பின்) ய ொர்த் ம் யொது?' (அத் 26:23) என்று.
இது

அறியொதமயொல்

விடுத்

வினொவன்று.

பசொ தனயொன

எ ிர்பொர்;க்கப்பட்ட ப ில் என்ன என்பத யும் அவன் அறிந் ிருந் ொன்.
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மூஸொ நபியும் நீட்டி வதளத்துப் பபசவில்தல. 'அவன் உலகத் ின் ரட்சகன், வொனங்களொன
உன்ன மொன

படிவங்கள்

தவளிப்பட்டதும்,

பூமியொன

மிகக்

கீ பழயுள்ள

படிவங்கள்

தவளிப்பட்டதும் இதவ இரண்டுக்கும் இதடயில் உள்ளதவ யொவும் தவளிப்பட்டதும் அவனொல்
ொன் - நீங்கள் தமய்யுறு ி தகொண்டொல் இது விளங்கும்' (அத் 26:24ல் கருத்துதர)
இப்பபொது பிர்அவன் தசொன்னொன்,

ى ا ُ ْر ِس َل اِلَ ْي ُك ْم لَ َم ْجنُ ْو ٌن
ُ قَا َل ا َِّن َر
ْ ٗۤ س ْولَـ ُك ُم الَّ ِذ
'இவர் தபத் ியக்கொரர்' என்று (அத் 26:27)
ங்கள் அ ிகப்படியொன அறிதவக் கொட்ட மூஸொ நபி தசொன்னொர்கள்,

َب َو َما بَ ْينَ ُه َماؕ ا ِْن َُ ْنت ُ ْم تَ ْع ِقلُ ْون
ِ ق َو ْال َم ْغ ِر
ِ قَا َل َربُّ ْال َم ْش ِر
'அவன் கிழக்கினதும் பமற்கினதும், அவற்றுக்கு இதடயிலுள்ள ற்கும் இரட்சகன்' (அத் 26:28)
என்று.
அ ொவது, தவளிப்பட்டவும், தவளிப்படொ வுமொன சகலவற்றுதடயவும், அவற்றுக்கு இதடயொன
நிதலயிலுள்ளதவ

யொவுமொன

அறிவுதடயவர்களொயின் இத

அதனத்துக்கும்

அவன்

ரட்சகன்,

நீங்கள்

உண்தம

ஒப்புக் தகொள்வர்கள்.
ீ
இவ்வொறு மூஸொ நபி மு லில் அகமிய

ஒளி (கஷ்பு) பற்றி த ொடங்கி, பகட்பபொரின் அறிவில் வந்து முடித் ொர்கள்.
பிர்அவ்ன்

கூறினொன்,

'ய ொர்த் ம்

சம்பந் ப்பட்டவதர

நொனும்

நீரும்

ஒன்பற,

படித் ரம்

சம்பந் ப்பட்டவதர ொன் தவௌ;பவறு' என்று.
அப்பபொது மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம்

ش ْىء ُّم ِبيْن
َ قَا َل اَ َولَ ْو ِج ْئتُكَ ِب
'நொன்

பகிரங்கமொன

அத் ொட்சிதய

(அற்பு த்த ச்

தசய்து)

கொட்டட்டுமொ? அப்பபொது

என்ன

(தசய்வொய்)' என்று வினவினொர்கள். (அத்26:30)
உடபன அவர்கள்

ங்கள்

டிதயக் கீ பழ பபொட்டொர்கள். அது பொம்பொக ஆகிவிட்டது. பிர்அவ்ன்

மூஸொ நபியிடம் தமய்விசுவொசம் தகொள்ளொ
மந் ிரவொ ிகள்

ொல் தசய்

பொவத் ின் உருவம் ொன் இந்

பொம்பு.

ங்கள் பழுத கதளக் கீ பழ எறிந்து அதவ பொம்புகள் ஆனதும் மூஸொ நபியின்

டியொல் ஆன பொம்பு அதவ யொதவயும் தூக்கி விழுங்கி விட்டது. இப்பபொது அந் ப்பொம்பு
மூஸொ

நபியின்

நப்ஸின்

உருதவ

அதடந்து

தகொண்டது.

(இது

நப்தஸ

அம்மொரொ

பொம்தப விழுங்கும் நப்தஸ முத்மஇன்னொ என்ப ொகும்)

ّٰٓ ٰ ُ ا َِّْل م ْن تَاب و ٰامنَ وع ِم َل عم ًلصا ِل ًحـا فَا
س ٰنت
َ سيِ ٰاتِ ِه ْم َح
َ ُول ِٕٮكَ يُبَ ِد ُل اّلِل
َ َ َ َ َ
َ ََ
َ
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'ஏதனனில் பொவங்கதள மன்னித்து அவற்தற நன்தமயொன ொக ஆக்குபவன் இதறவபன' (அத்
25:70)

மூஸொ

நபியுதடயவும்,

ஹொரூன்

நபியுதடயவும்

இதறவனிடம்

மந் ிரவொ ிகள்

தமய்விசுவொசம் தகொண்டனர். அப்பபொது பிர்அவ்ன், அவர்கதள பநொக்கி,

َ ْ فَقَا َل اَنَا َربُّ ُك ُم
ۖۖ اْلع ْٰلى
'நொபன உங்கள் உன்ன மொன ரப்பு' (அத்79:24) என்றொன்.
அ ொவது, சகல மனி ர்களும் ஏ ொவது ஒரு வதகயில் ரப்புகளொக இருக்கிறொர்கள். எனினும்,
நொன் அவர்கள் அதனவதரயும் அடக்கி அரசொட்சி தசய்பவன் என்ற முதறயில் நொன் அவர்கள்
அதனவருக்கும்
'நீங்கள்

உன்ன மொன

இவ்வுலக

விரும்பியவி ம்

ரப்பு

ஆக

வொழ்வில்

தசய்யலொம்'

இருக்கிபறன்

உன்ன மொன

என்று.

என்றொன்.

மந் ிரவொ ிகள்

நிதலயிலுள்ளர்கள்.
ீ

ய ொர்த் ம்

எனபவ,

சம்பந் ப்பட்டவதர,

கூறினர்,
நீங்கள்

அஹ ிய்யத் ின்

நிதலயில் பிர்அவ்னும் இதறவனுதடய அகமியமொகத் ொன் இருந் ொன்.
ஆனொல், இப்பபொப ொ புறத்ப
மந் ிரவொ ிகளின்
தசய்

கொல்தககதளத்

தசயலின் ய ொர்த் ம்

(அஃயொதன

ொபி ொவில்

இருந் ப ொ

அவனுதடய அம்சம் பிர்அவ்னின் முகமொக இருந் து. அவன்

அவ்வொபற

அது

துண்டித்துவிட

உத் ரவிட்டொன்.

ஏற்கனபவ இதறவனுதடய அறிவில்
இடம்

தபற்றிருந் து)

புறத்ப ொற்றத்த யும்

இந்

தபற்றுக்

இவ்வொறு
நிரந் ரமொகி

ய ொர்த் ம்
தகொண்டது.

துண்டிக்கச்

எவ்வொறு

இருந் து.
அறிவில்

ஏதனனில், 'அஃயொதன

ொபி ொ' இதறவனுதடய வொர்த்த கள்.

ِ َْٰل تَ ْب ِد ْي َل ِلـ َكلِم
ِت اّلِل
'இதறவனுதடய வொர்த்த களில் எந்
புறத்ப

நொம் கொணும் தபொருள்கள்

மொற்றமும் இருக்க முடியொது' (அத் 10:64)
மது தவளியுருப் தபற்ற இதறவனுதடய வொர்த்த கள்

ஆகும். இதறவனுதடய அறிவில் படிந்
ஆனொல்,

மது தசொந்

ன்தம சம்பந் ப்பட்டவதர இதவ நிரந் ரமொனதவ,

ஜீவி மும், அ ன் தவளிப்பொடும் சம்பந் ப்பட்டவதர இதவ நிரந் ரமொன

ன்தம இல்லொ தவ.
மரணத்

ருவொயில்

பயனில்தல.
ிருமதறயில்
அழிவு

யூனுஸ்

உண்டொகும்
நபியின்

தமய்விசுவொசத் ொல்

கூட்டத் ொருக்கு

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி

இது

தமய்விசுவொசத் ொல்

இவ்வுலகு
விபசசமொன

சம்பந் ப்பட்டவதர
பயன்

இவர்களுக்கு

ந்துள்ளது.

உண்டொகவிருந்

விர்க்கப்பட்டது. ஆனொல், மறு உலகில் அது பன்படொ து. இ னொல் தமய்விசுவொசம்

உண்டொன

அக்கணபம

அழிவுபற்றி அவன்

பிர்அவ்ன்

இவ்வுலதகவிட்டு

ிட்டமொக அறிந் ிருக்கவில்தல.
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தமய்விசுவொசிகளொன
இதடதவளியில்

பன ீ

இஸ்ரொயீல்கள்

நடந்துபபொவத

அவன்

ஆற்றில்

மூஸொ

நபியின்

டியொல்

கண்டொன்.

எனபவ

அவர்கதள

உண்டொன

விரட்டிச்

தசன்று

ொனும் அவர்கதள எட்டிப் பிடித்து விடலொம் என்று விதரந் ொன். ஆனொல், அவர்கள் அப்பொல்
பபொனதும் அவன் மீ தும், அவன் பரிவொரத் ினர் மீ தும் ஆற்று நீர் சூழ்ந்து தகொண்டு அவர்கதளக்
தகொன்று விட்டது. ஆனொல் அச்சமயம் மூஸொவின் அல்லொஹ் ொன் உண்தமயொன இதறவன்
என்று

அவனுக்கு

உண்டொன

தமய்விசுவொசத் ொல்

உண்டொகிவிட்ட ொயினும் இங்பக அவன் மரணிப்பது

மறுதமயில்

அவனுக்குப்

விர்க்க இயலொ

பொதுகொப்பு

ொக ஆகிவிட்டது.

அவன் எங்பகொ ஒளிந் ிருக்கிறொன் என்று ஜனங்கள் எண்ணொமலிருக்கும்

தபொருட்டு அவன்

சடலபம கதரயில் ஒதுக்கப்பட்டு யொவரொலும் இனங்கண்டு தகொள்ளப்பட்டது. ஒருவன் அல்லது
ஒருத் ி

ன்னிடம் தமய்விசுவொசம் தகொள்ளும்வதர அவன் அல்லது அவளுதடய உயிதர

இதறவன் அப்புறப்படுத்துவ ில்தல.
ஆனொல்,

ிடீர் மரணம் இ ற்கு வி ிவிலக்கொகும். உ ொரணமொகத்

தவட்டுண்டு

மரணமதடபவன்

எ ிர்பொர்த் வனல்லன்.

நிதலதயக்

எனபவ,

அந் த்

ிடீதரன்று பின்னொலிருந்து

குறிப்பிடலொம்.

ருணத் ில்

இவன்

இவன்

எப்படி

மரணத்த
இருந் ொபனொ,

தமய்விசுவொசியொயின் அவ்வொறு, அல்லது நிரொகரிப்பவனொயின் அவ்வொறு அவன் ஆத்மொவும்
அவன்

உடதலப்

பிரிந் பின்

ரிபட்டிருக்கும்.

அப நிதலயில்

மறுதமயில்

அவன்

எழுப்பப்படுவொன்,
ஆனொல், இயற்தக மரணம்

எய்துபவன்

ன்

நிதலதயக் கொண்கிறொன். உடபன அவன்

மரணத்துக்குப்

பின்

னக்கு

ஏற்படவிருக்கும்

ொன் மரணிக்கும் முன்பப இதறவனிடம் விசுவொசம்

தகொண்டு விடுகிறொன்.
மூஸொ நபி தநருப்தபத் ப டிச் தசன்றொர்கள், எனபவ, இதறவன் அவர்கபளொடு தநருப்பிலிருந்து
பபசினொன்.

மற்ற

எ ிலிருந்து

பபசியிருந் ொலும்

மூஸொ

நபி

அத

விட்டு

அப்பொல்

ஆகிஇருப்பொர்கள்.
விளக்கக்

குறிப்பு:

அதனத்த யும்
ஒவ்தவொன்றும்

பன ீ

தகொன்று

இஸ்ரொயீல்
விடும்படி

மூஸொபவ ொன்.

அவன் இவ்வொறு தசய் ொன்.

இந் க்

குழந்த கள்
கிட்டி,

பிர்அவ்ன்

அ ன்மூலம்

பயந்ப

அவர்களுக்கு

கூட்டத் வருக்குப்

அழிக்கப்பட்டபபொது
அவர்களுதடய

ன்

பிறக்கும்

உத் விட்டொன்.
இனத் வர்கள்

அவற்றின்
பலமு ம்,

பலம்

ஆண்

குழந்த கள்

பிறக்கும்

ஆண்

நிர்மூலமொவொர்கள்

மூஸொ

அறிவும்,

சிசு
என்று

அதலஹிஸ்ஸலொம்
சித் மும்

அ ிகப்

பலமுதடயதவயொயின. இத் தகய பக்கபலமொன நிதல அகமிய தமொழியில் 'புரூஜ்' எனப்படும்.
இம்மண்மீ து ஓர் ஆத்மொ பு ிய உடலுள் புகுவ ொகச் தசொல்லப்படும் மறு பிறப்பு இதுவன்று.
இப

அடிப்பதடயில்

ொன் இஸ்லொமிய உலகில் 'அகீ கொ' வழங்கப்படுகிறது.
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குழந்த

பிறந்து

ஏழு

நொட்கள்

ஆனதும்

அது

ஆணொகயிருந் ொல்

இரண்டு

ஆடுகள், அது

தபண்ணொகயிருந் ொல் ஓர் ஆடு அறுக்கப்பட்டு அ ன் இதறச்சி மு லிய யொவும் ஏதழகளுக்கு
விநிபயொகிக்கப்படுகின்றன.

இதுபவ

'அகீ கொ' எனப்படும்.

இ ன்

மூலம்

அந்

குழந்த யின்

ஆயுள் நீடிக்கப்படுகிறது.
மூஸொ நபி கிடத் ப்பட்ட படகு ஆற்று நீரில் விடப்பட்டது. அ ொவது, அவர்களுதடய உடல்
மூலம் அவர்கள் தபற பவண்டிய அறிவின் மீ து இவ்வுலகின் அனுபவப்பூர்வமொன அறிவின்
மீ து அவர்கள் கிடத் ப்பட்டொர்கள்.
'அஸ்மொதய இலொஹி' (த ய்வத்
ொங்கள் தவளிப்பொடொகித்
அ ற்கொன

ிருநொமங்கள்' அஸ்மொதய கியொனி (கட்டுப்பட்ட தபயர்களில்

ங்கள் சக்கீ னொ என்னும் இதளப்பொறும் இடத்த

பபொரொட்டத் ில்

ஈடுபட்டுக்

தகொண்டிருக்கின்றன.

மர்பூப்

அதடயும் வதர

(தவளிப்பதடயொனதவ)

அர்பொபின் (ரப்பின் பன்தம அர்பொப்) இதளப்பொறும் இடங்களொகின்றன.
இவ்வொறு

இதறவனுதடய

ங்குமிடங்கதளத்

அஸ்மொக்கள்

உலதக

தகொண்டன.

அ ொவது,

ப டிக்

அகமியத் ிலிருந்து

அவதன

தவளிப்படுத் ிய ன்
அவதனப்

மூலம்

பற்றிய

பநொட்டமிடும்

புறத் ன்தமய ொன

உயிரூட்டுவதுபபொன்று

இதறவனுதடய

ம்

அறிவின்
படிவங்கதள

தவளிப்படுத்துகின்றன.
நமது

ஆத்மொ

உயிரூட்டிக்

நம்

உடலுக்கு

தகொண்டிருக்கிறது.

ொத்து

மு லில்

ஸிபத்துகளுக்கு

ொத்து

உலகுக்கு

உயிரூட்டிற்று, இ னொல்

அதவ 'அஸ்மொதய - இலொஹி' எனும் படிவங்கதளப் தபற்றன. இதுபவ 'தபளுள் - அக் ஸ்'
என்று தசொல்லப்படுவது. பின்னர் ' ொத்து' அஸ்மொதய – கியொனிக்கு 'அஸ்மொதய - இலொஹி'
மூலம் உயிரூட்டிற்று. இதுபவ 'தபதள முகத் ஸ்' எனப்படும்.
இவ்வுலதக

இவ்வொறு

இதறவன்

இ ன்

படிவங்கள்

மூலபம

ஆக்கினொன்.

இப்படிவங்கள்

ொத் ின் அஸ்மொ - ஸிபத்துகளின் படிவங்களொகும். இ னொல் ொன், 'இதறவன் மனி தனத்
படிவத் ில்
ொபி ொ

பதடத் ொன்' என்று ஹ ீ ில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு

ொத் ினுள் உள்ளது. இன்தனொரு வதகயில் அ ற்குப் புறத்ப

வதகயில்

ன்

அஃயொதன

உள்ளது. புறத்ப

அதவ

அஸ்மொதய கியொனி எனப்பட்டன.

اْل َْ َر ِام
ِ ْ َُ ُّل َم ْن َعلَ ْي َها فَان ۚ ۖۖ َّويَب ْٰقى َو ْجهُ َربِكَ ذُو ْال َج ٰل ِل َو
'அ ன்மீ து

உள்ள

யொவும்

நொஸ் ியொக்கப்படும்.

உமது

இதறவன்

ன்

மொட்சிபயொடும்,

பபரழபகொடும் நிரந் ரமொனவனொய் இருக்கிறொன்.' (அத் 55:26-27)
மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

உயிர்த்துடிப்தபக்

குறிக்கும்.

அவர்கள்

எகிப்த

அழிவிலிருந்து

விட்டு

உயிதர

பநொக்கி

நிரந் ரமொன வொழ்வு என்பது நிரந் ரமொன ஆட்டம் அதசவு ொன்.
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ஓடிப்பபொனொர்கள்.
அவர்கள்

ஓட்டம்

ஓடினொர்கள்.
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பொத யில்

'அல்லொஹ்வின்

தகொல்லப்பட்டவர்கள்

மரணித்துவிட்டவர்கள்

அன்று.

ஜீவித் ிருப்பவர்களொவர்' (அத் 3:169)
'மரணித்துவிட்ட அந்

மனி னுக்கு நொம் உயிரளித்ப ொம். அவனுக்கு தவளிச்சத்த த்

ந்ப ொம்.

அ ன் உ வியொல் அவன் மக்களிதட உலொவுகிறொன்.' (அத் 6:122)
மூஸொ அதலஹிஸ்ஸலொம் துவொ என்னும் மதலப்பகு ியில் தவளிச்சம் வரும் இடத்த
அதடந் தும்,
'உம் தசருப்புகதள அப்புறப்படுத்துவரொக!
ீ
கொரணம் நீர் இரண்டு மடங்கு புனி மொன (துவொ)
பள்ளத் ொக்கில்

இருக்கிறீர்' (அத்20:12) என்ற

த ய்வ

கத் ரதவச்

தசவிமடுத் ொர்கள்.

அந் ச்

அருந் வில்தல,

ங்கள்

தசருப்புகள் உலக பந் ங்களுக்கு சங்பக மொயிற்று.
மூஸொ
தசொந் த்

அதலஹிஸ்ஸலொம்
ொயின்

பொதலபய

பொலூட்டுபவன் அத த்
இருக்கிறொள்.

அவர்கள்

ொயின்

பருக

பொதல

இதறவன்

வழி

தசய் ொன்.

குழந்த க்குப்

ன் வயிற்றில் சுமந் வதள விடவும் கூட அ ற்குப் பபருபகொரியொக

தசொந் த் ொய்

இ னொல் ொன்

அவர்கள்தசவிலித்

பிறக்கும்

நபிதபருமொன்

வதர

சிசுவின்

ஸல்லல்லொஹு

மூலம்

அதலஹி

பயன்

தபற்றவள்

வஸல்லம்

ஆவொள்.

அவர்கள்

ங்கள்

தசவிலித் ொயொன ஹலீமொவிடம் அ ிகமும் நன்றியுணர்வு உதடயவர்களொக இருந் ொர்கள்.
மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அதலஹிஸ்ஸலொம்

அக

புற

உலகின்

எனபவ ொம், அவர்கள்

இருவரும்

கொண்க)

ஒன்று

இருவரும்

உலகின்
அகமிய

சந் ித் னர்.
பசர்ந்து

அறிதவப்
ஞொனத்த

(விவரம்

பிரயொணம்

தபற்றிருந் ொர்கள்.
அதடயப்

ிருக்குர்ஆன்

கிள்ரு

தபற்றிருந் ொர்கள்.
அத்

தசய் ொர்கள்.

வதர

18:60-82

அப்பபொது

கிள்று

அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் படகு ஒன்றில் ஓட்தட உண்டொக்கினொர்கள்.
ஒரு பொவமும் அறியொ
ஒன்றில் பொழதடந்

சிறுவன் ஒருவதனக் தகொன்றொர்கள்.

ங்களுக்கு உணவு

ரொ

வடு
ீ
ஒன்றின் சுவதர எழுப்பினொர்கள். இவற்தறக் கண்டு வந்

ஊர்

மூஸொ

நபி கதடசியில் தபொறுதமயிழந்து இதவ பற்றி அவர்களிடம் வினவினொர்கள். இ னொல் கிள்று
அதலஹிஸ்ஸலொம்

அவர்கள்

ங்கதள

விட்டும்

அவர்கதளப்

பிரிந்து

பபொகச்

தசொல்லிவிட்டொர்கள். இந் ச் தசயல்கள் மூலம் கிள்று அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்கள் மூஸொ
அதலஹிஸ்ஸலொம்க்கு
விடப்பட்டத யும்,

அறியவில்தல.

உ ிப்பு

இப பபொன்று

அவர்கள்

கிள்று

தசய்யப்பட்டதவ ொம்.

நபிமொர்கள்

இறங்கினொலும் அ ில்

ங்கள் தசொந்

ஒன்றில்

அவர்கள்

கிணற்றடியில்

நிதனவூட்டபவ

தகொண்டு

படகு

ஒருவதன

ஆடுகளுக்கு

இதறத் த யும்

இதறவனின்

மூஸொNவு

எகிப் ியன்

அதலஹிஸ்ஸலொமின்
ண்ணர்ீ

சிசுவொன

எந் ப்பிர ி

விரும்பினொர்கள்.
தசய் தவ ொம்.

நபியின்

தசயல்களும்

பொவமற்றவர்கள்.

தவத்து

தகொன்றத யும்,

ஷுஐப்

பிரபயொஜனமும்

ஏற்கொமல்

இச்தசயல்கள்

எனினும்,
த ய்வ

எனபவ, அவர்கள்

யொவும்

இத

அவர்கள்

உத் ிரவு

தகொண்டு

எந் க்

விருப்பு தவறுப்புக்கு இடம் இருக்கமொட்டொது.
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நபிமொர்கள் அகத்ப

பொவமற்றவர்கள். அவர்கள் தசயல்கள் இதறவனிடமிருந்ப

வருகின்றன.

சிறுவதனக் தகொன்றது, நல்ல படகு ஒன்றில் ஓட்தட பபொட்டது மு லியதவ நொசகரமொன
தசயல்கள் ஆ லொல் தவளிப்பொர்தவயில் அதவ பொவகரமொன கொரியங்களொகபவ ப ொன்றம்.
ஆனொல், உண்தமயிபலொ அதவ மற்றவர்களுதடய பொதுகொவலுக்கொக இருக்கும். நம் நப்தஸ
வணக்கங்களொலும்,
லட்சியம் அத
மூஸொ

பநொன்பொலும்,

சத்முயற்சிகளொலும்

நொம்

கஷ்டப்படுத்தும்பபொது,

நமது

பரிசுத் மொன ொகவும், ஒளியுதடய ொகவும் ஆக்குவ ொகபவ இருக்கிறது.

அதலஹிஸ்ஸலொமிடம்

பிர்அவ்ன்

'உங்கள்

ரட்சகனின்

ய ொர்த் ம்

யொது?' என்று

பகட்டகொரணம் அறியொதம அன்று, அவர்கதள விவொ த் ில் மொட்டிவிட பவண்டும் என்று ொன்.
ஆனொல்

மூஸொ

நபிபயொ

தசொல்லி

அவதன

பமபல

மடக்கி

விட்டொர்கள்.

குணங்கதள விவரித்து, அவன்
தபத் ியக்கொரர்
அவர்கதள

என்றிருப்பொன்.

அவன்

ய ொர்த் த்த

ஒரு

கூறப்பட்ட

ொத்த

இதறவனுதடய

ஒருக்கொல்

நபியொகபவ

அவர்கள்

கூறப்பட்டபடி

இதறவனுதடய

இன்னபடியொனவன்

ஒப்புக்

விவரிக்க

அத் ொட்சிகதளயும்,

ிருவசனத் ில்

ப ில்

கல்யொண

விளங்க தவக்க முயன்றிருந் ொல் அவன் அவர்கதள

இதறவன்

இவ்வி தமல்லொம்

(26:24)

தகொண்டிருக்க
இயலொது.

தசயல்கதளயும்

வொனங்கள், பூமியுதடயவும், அவற்றுக்கு

இதடயில்

என்று

தசொல்லியிருப்பின்

மொட்டொன்.

மூஸொ

இதறவனுதடய

நபிபயொ

குறிப்பிட்டொர்கள்.
உள்ளவுமொன

இவ்வுலகிலுள்ள
அ ொவது,

அவன்

அதனத்த யும்

ஊட்டி

வளர்ப்பவன் என்றும், வொனிலும், பூமியிலுள்ள அதனத் ிலும் அவன் தசயல்கள் தவளிப்பட்ட
வண்ணமொய் இருக்கின்றன என்றும் அவர்கள் விளக்கினொர்கள். பிர்அவ்ன் இத
தகொண்டொன்.

அவன்

அதவயினர்

அதலஹிஸ்ஸலொம்

மு லில்

அறிவிலும்

படுமொன

விசயங்கதள

இதறவன்'

என்று

கூறியபபொது

இத

அவர்களுதடய

விளங்கிக்

அவன்

புறமொனவனும்,

சுட்டிக்கொட்டினொர்கள். கிழக்கு சூரியன் உ ிக்கும்

தகொள்ளவில்தல.

உள்ளுணர்விலும், பின்னர்

எடுத்துதரத் ொர்கள்.

'அவன்

விளங்கிக்
மூஸொ

அவர்களுதடய

கிழக்கினதும், பமற்கினதும்

அகமொனவனும்

ஆவொன்

ிதச, பமற்கு அது மதறயும்

என்று

ிதச. அ ொவது,

இவற்றொல் தபொருள்கள் புலனொகின்றன. மதறகின்றன. புலனொகும் உலகு கிழக்கு, மதறவொன
உலகு பமற்கு. அப்பபொது பிர்அவ்ன் தசொன்னொன், 'நொபன உமது உன்ன மொன ரட்சகன் என்று'
இவ்வுலகம்

இதறவனுதடய

புறத் ன்தமயொன

தபொருள்

ஆயின்,

நொன்

இந் ப்

புறத் ன்தமதயச் பசர்ந் வனொயின் நொன் உம்தம சிதறயில் பபொடுபவன். அ ொவது, மக்கள்
பொர்தவதய மதறத்து மண்ணொக்கிவிடுபவன்' என்று கூறினொன்.
பிர்அவ்னின் பிடிவொ ம் அ ிகமொனதும் மூஸொ நபி அற்பு ங்கதளக் கொட்ட பவண்டிய நிர்பந் ம்
உண்டொயிற்று.

அவர்கள்

கீ பழ

எறிந்

டி

பொம்பொக

ஆயிற்று.

இது

பிர்அவ்னுதடய

பொவகரமொன ஆத்மொதவச் சுட்டிக் கொட்டிற்று. அவன் கட்டதளப்படி மந் ிரவொ ிகள்
டிகதளயும்

பொம்பொக

ஆக்கிக்

கீ பழ

விட்டதும்

மூஸொவின்

டியொன

பொம்பு

ங்கள்

அவற்தற

விழுங்கி விட்டது. இப்பபொது அது மூஸொவின் நப்தஸ முத்மஇன்னொ என்ற சொந் ி அதடந்
ஆத்மொவின் நிதலதய அதடந்து விட்டது.
பிர்அவ்ன் மறுதமயில் பொவமன்னிப்புப் தபற்று விட்டொன். கொரணம், அவன் மதனவி ஆசியொ
மூஸொதவப் படகில் கண்தடடுத் பபொது த ய்வ உ ிப்புக் தகொண்டு,
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என்னுதடயவும்,

'இவன்

உங்களுதடயவும்

கண்ணின்

ஒளியொவொன்'

(அத்

28:9)

என்று

பிர்அவ்னிடம் கூறினொர்.
மரணிக்கும்

முன்னர்

ஏகத்துவத்த
ிடீதரனக்

ன்

நிதனவு

உணர்வொனொயின்
தகொல்லப்படும்

மங்கொ

நிதலயிபலபய

அவனுதடய

ஒருவன்

பொவங்கள்

ஒருவன்

இதறவனுதடய

மன்னிக்கப்படுகின்றன.

பொவமன்னிப்புத்

ப டொமல்

ஆனொல்,

நிதனவு

இழந்து

விடுவொனொயின் அவனுதடய பொவங்கள் அவதன விட்டு அகலுவ ில்தல.
எனபவ, முஸ்லிமொனவன்
கலிமொ த ௌஹீத

ொன் மரணிக்குமுன் இரண்டு சொட்சிகளின் கொதுகளில் விழுமொறு

தமொழிகிறொன். பன ீ இஸ்ரொயீல் கூட்டத் வர் ஆறு பிளந்து வழிவிடப்பட்ட

நிதலயில் நடந்து பபொவத க் கண்ட பிர்அவ்ன் மூஸொவின் இதறவனிடம் தமய்விசுவொசம்
தகொண்டொன்.

இ னொல்

தசய்யப்படுவது

அவனுதடய

சம்பந் மொக

பொவங்கள்

உண்டொகும்

மன்னிக்கப்பட்டன.

அழிவுகளிதட

ஆனொல்,

பொவமன்னிப்புத்

பொவங்கள்

ப டுபவர்களுக்கு

இம்தமயில் பயன் ஒன்றும் இல்தல.
பிர்அவ்னின்

சடலம்

கதடசியில்

ஒதுக்கப்பட்டது.

இ ன்

மூலம்

ஒளிந் ிருக்கவில்தல. மறுதமயில் அவனுக்கு பொவமன்னிப்பு கிதடத்
ன் பொவங்களுக்கொகத்
யொதரயும் 'இவன்

அவன்

எங்கும்

ொயினும், இம்தமயில்

ண்டதனதயப் தபற்றுக் தகொண்டொன். இ னொல் ொன் முஸ்லிம்கள்

நரகவொ ி' என்று கூறக்கூடொது

என்று

டுக்கப்பட்டுள்ளது.

இ னொபலபய

இமொம் கஸ்ஸொலீ ரஹிமஹுல்லொஹ் அவர்கள் ஹஜ்ரத் ஹுதஸன் ரழியல்லொஹு அன்ஹு
அவர்கள்

மரணத்துக்கு

கொரணமொன

யஜீத க்

கூட

நொம்

நிந் ிக்கக்

கூடொது

என்று

எழு ியுள்ளொர்கள்.
ஹ து
ீ
ஒன்று இ ற்கு ஆ ரவு
ரலியல்லொஹு
கலிமொதவ

அன்ஹுதவ
தமொழிபவர்

இ யப்பூர்வமொக
பொவங்கள்

ருகிறது. ஆரம்பநொட்களில் நபி தபருமொனொர் ஹழ்ரத் பிலொல்
மக்கொவின்

தசொர்க்கத் ில்

– பச்சொத் ொபமொன

த ருக்களில், 'லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்
புகுவொர்'

பண்புடன்

மன்னிக்கப்படுகின்றன.

இத

அப்பபொது

என்று
ஒருவன்

அவன்

என்ற

அறிவிக்கச்

தசய் ொர்கள்.

தமொழிந் தும்

அவனுதடய

மரணித் ொல்

உடபன

தசொர்க்கம்

புகுந்துவிடுவொன்.
மூஸொ

அதலஹிஸ்ஸலொம்

இதறவதன

அவர்கள்

தநருப்தபத்

கண்டொர்கள்.

ப டிக்

தகொண்டு பபொன ொல்

இ னொல், ஜனங்கள்

தநருப்புப்

இங்Nகு ப டுவத

பு ரிதட

தசொர்க்கத் ில்

கண்டு தகொள்வர்.

அத்தியாயம் 26
காலிதின் அறிவு
கொலிது

இப்னு

ஸினொன்

அருளப்பட்டிருப்ப ொயும்,

ொம்

பர்ஜக்

எனும்

மரணித்து

அங்பக
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ிதரயுலகு
தசன்று

மீ ள

பற்றி

நபித்துவம்

மக்கு

முடியுமொயின், முன்னுள்ள
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நபிமொர்கள்

பர்ஜக்

பற்றிக்

கூறினொர்.

இ ற்கொகத்

ப ொண்டித்

ம்தம

வினவினொல்,
முன்னுள்ள

கூறியுள்ளவற்தறத்

ொம்

இறந்து

தவளியில்

ம்மொல்

அடக்கம்

ஊர்ஜி ம்

தசய்ய

தசய்யப்பட்டபின்

எடுத்து, அங்பக

ொம்

கண்ட

இயலும்

மது

கொட்சிகள்

புத

என்று

குழிதயத்

பற்றித்

ம்மிடம்

ொம் அவற்றுக்குப் ப ிலளிக்க முடியும் என்று கூறினொர்.
நபிமொர்கள்

முழுவதுபம அத

தசொன்னது

சரி ொன்

என்று

ொம்

நிரூபித்துக்

உறு ி தகொள்ளுமல்லவொ! அ ன் மூலம் உலகம்

அருட்தகொதட ஆகிவிட

பவண்டும்

என்பப

அவர்

பநொக்கமொக

கொட்டினொல், உலகம்

முழுதமக்குபம
இருந் து.

ொம் ஓர்

இவர் ொம்

ஒரு

நபியொக இல்லொவிடினும், நபிதபருமொனொர் முஹம்மது ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம்
அவர்களுக்கு ஒரு முன்பனொடியொய் விளங்கினொர்.
கொத் முன் நபிக்கொக ஆயத் ம் ஆகியிருந்
தகொள்ள
அவர்

அவொவினொர்.

பயொசதனதய

அருட்பபறுகளில்

எனினும், அவர்கள்
உ ொசீனப்படுத் ி

கூட்டத் வர்

விட்டனர்.

ொமும் சிறிது பங்கு தபற்றுக்

அவர்

தசொன்னபடி

அவருதடய

உன்ன

பகட்கவில்தல.
பநொக்கத்துக்கொக

இதறவன் அவருக்குச் சன்மொனம் வழங்குவொனொ மொட்டொனொ என்பது ொன் இப்பபொது

நமது

சர்ச்தசயொகும்.
அவருதடய
என்ப ிலும்

பநொக்கம்

உன்ன மொனது

ஐயமில்தல.

அவருக்குக்

கிதடக்கக்

ஆனொல்,
கூடிய

என்ப ிலும்,

அவர்

அப

மது

அது

இதறவனொல்

எண்ணத்த ச்

சன்மொனத்த

இதறவன்

பொரொட்டப்படும்

தசய்படுத் ியிருந் ொல்
இந்

நிதலயிலும்

தகொடுத் ிருப்பொனொ என்பது ஐயத்துக்குரிய விசயபமயொகும். இ ற்கு நமது ஷரீஅத் ிலிருந்து
ஒன்றிரண்டு உ ொரணங்கதளக் குறிப்பிடலொம்.
ஜமொஅத்துடன்
ஒருவர்

பசர்ந்து

த ொழ

ஜமொஅத்த த்

இவருக்குக்

பவண்டும்

வறவிட்டு

கிதடக்குமொ? ஏதழ

என்ற

எண்ணத்ப ொடு

மஸ்ஜிதுக்குச்

விடுகிறொர்.

ஜமொஅத்ப ொடு

த ொழு

ஒருவன்

யொவருக்கும்

நன்தமபய

தசய்ய

தசல்லும்

ற்கொன

வொபு

விதழகிறொன்.

ஆனொல், அ ற்கொன வச ிகள் அவனிடம் இல்தல. அவனுதடய எண்ணத்துக்கும் அத்துடன்
தசயலுக்குமொன

வொபு அவனுக்குக் கிதடக்குமொ?

இத் தகயவர்கள்

மது

அல்லது எண்ணத்துக்கொன
தபருமொன்

எண்ணத்ப ொடு

தசயலுக்கொன

வொதப

தபற்றுக்

தகொள்வொர்களொ?

வொதப மட்டும் ொன் தபற்றுக் தகொள்வொர்களொ? என்பது பற்றி நபி

ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி

வஸல்லம்

அவர்கள்

ிட்டவட்டமொக

ஏதும்

தசொல்லவில்தல.
நமது

பொர்தவயில்

எண்ணத் ொல்

உண்டொகும்

சொ கம், அது

தசயல்படுவ ொல்

உண்டொகும்

சொ கத்துக்கு எப்படி இதணயொக முடியும்? கொலித் இப்னு ஸினொன் இந் ப் பிரச்சிதனதயத்
ீர்க்க பவண்டும்

என்ற எண்ணமுதடயவரொய் இருந் ொர்.

நுதழயவும், பின்னர்

ிரும்பி வரவும் விரும்பினொர்.
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இ ற்கொக அவர் பர்ஜக் உலகில்
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விளக்கக் குறிப்பு: இந்
தபருமொனொர்

கொலித் இப்னு ஸினொன் அ ன் கிரொமம் ஒன்றில் வொழ்ந் வர். நபி

ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி

வஸல்லம்

அவர்கள்

ப ொன்றுவ ற்குச்

சில

ஆண்டுகள் முன்னர் வொழ்ந் வர். இவர் சம்பந் ப்பட்ட வரலொறு வருமொறு:
அ ன் நகதர ஒட்டிய மதலக் குதக ஒன்றில் ஒரு சமயம் தநருப்புப் பற்றிக் தகொண்டது.
அருபக

இருந்

கிரொமங்கதளச்

பசர்ந்

வயல்கதளயும், ஆடுமொடுகதளயும்

எரித்துப் தபொசுக்கி விட்டது. கொலிது இந்
நுதழந் ொர்.

அவ்வொறு

நுதழயுமுன்

தசன்றபின் குதக வொயிலில்

தநருப்தப விரட்டி அடித்து,
அவர்

நின்று

கிரொமவொசிகதள

ொபம அந்

விளித்து,

ம்தமக் கூவி அதழத் ொல்

இந்

தநருப்பு
குதகக்குள்

மூன்று

ொம்

நல்ல

நொட்கள்

சுகத்ப ொடு

தவளிவர முடியும் என்று கூறியிருந் ொர்.
ஆனொல், அந்
தசன்றதுபம
உண்டொன

ஜனங்களுக்குப் பபொ ிய தபொறுதம இல்லொ
அவர்

தவளிவந் ொரொயினும்,

கடுதமயொன

தலவலியொல்

உரிய

ொல் அவர்கள்இரண்டு நொட்கள்

கொலத்துக்கு

முன்னர்

பீடிக்கப்பட்டிருந் ொர்.

அ னொல்

தவளிப்பட்ட ொல்
ொம்

மரணிக்க

பவண்டிய நிர்ப்பந் ம் உண்டொகிவிட்ட ொக அவர் அறிவித் ொர்.
மது உயிர் பிரிந் தும்
வொல்தவட்டப்பட்ட

ம்தம அடக்கம் தசய்துவிட்டு, நொற்பது நொட்கள் கழித்துப் பொர்த் ொல்

கழுத

ஒன்று

முன்பன

வர

தகொண்டிருக்கும் என்றும் அதுவதர கொத் ிருந்து
மீ ண்டும்

உயிர்

தபற்று

எழுந்து

வருவொர்

ஒரு

மந்த

மது புத

ஆடுகள்

அங்பக

நின்று

குழிதயத் ப ொண்டினொல் அவர்

என்றும், ஆலபம

பர்ஜகில்

-

அஜ்ஸொம்

எனும்

சட த்துவம் உலகுக்கும் ஆலம் மி ொல் என்னும் சூக்கும உலகுக்கும் இதடயில் உள்ள இந்
உலகில்

ொம் கண்ட கொட்சிகதள உலகினருக்குத்

ம்மொல் அறிவிக்க முடியும் என்றும் அவர்

த ரிவித் ிருந் ொர்.
ஆலம் பர்ஜகில் மனி ர்கள் இவ்வுலகில் எத் தகய குணத்ப ொடு இருந் ொர்கபளொ அ ற்குத்
க்க உருவில் கொட்சியளிப்பொர்கள். உ ொரணமொக, பபரொதசக்கொரன் அங்பக எலியின் உருவிலும்,
தபருந் ன
ீ ிக்கொரன் பன்றியின் உருவிலும், பலொத்கொரக்கொரன் புலியின் உருவிலும் இருப்பொர்கள்.
இதவ உலவும் இடம் பர்ஜகில்
ஆத்மொக்கள் உலவும்

லம் ஆலபம உலவ ீ எனப்படும்.

கொலிது த ரிவித் ிருந்
நொளன்று ஜனங்கள்

ஆட்டுமந்த

அவருதடய

பு ல்வர்கள் அத த்

ொழ்வொன ொகும். இது ஆலபம ஸிஃப்லி எனப்படும். உயரிய

மு லிய அதடயொளங்கள் த ன்பட்ட அந்

புத குழிதயத்

ப ொண்ட முயன்றனர்.

நொற்ப ொம்

ஆனொல், கொலி ின்

டுத்து விட்டனர். புத குழி ப ொண்டப்பட்டவருதடய சந்

ியினர் என்று

ொங்கள் அதழக்கப்பட அவர்கள் விரும்பவில்தல.
இவ்வொறு
தவளியொகி

கொலி ின்

கட்டதளப்படி

அவ்வுலகின்

கொரியமொற்றப்படொமல்

நிதலதய

தபருமொனொதரக்

கொண

வந் பபொது,

இனத் ொரொபலபய

புறக்கணிக்கப்பட்ட

விவரித் ிருப்பது
அவர்கள்
ஒரு

கூடும்.

இன்பறல்

இவருதடய

அந் ப்தபண்மணிதய

நபியின்

அதலக்கும்' என்று ஸலொம் கூறி அவதர வரபவற்றொர்கள்.
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பபொய்விட்டது.

பு ல்விபய,

உமக்கு

பு ல்வி
பநொக்கி,

இவர்
நபி
' ன்

அஸ்ஸலொமு
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அத் ியொயம் 27
முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஞானம்
மனி

இனத் ிபலபய

முஹம்மது

நபி

ஸல்லல்லொஹு

முற்றும் பூரணமொன மனி ர் ஆவொர்கள். எனபவ, இது
ஆத்ம

உலகிபலபய

நுபுவ்வத்

(நபித்துவம்)

தபற்று

அதலஹி

வஸல்லம்

னித் ன்தமயின் அறிவு எனப்படும்.
அங்பகபய

அவர்களுதடய

த ொடக்கமொகிவிட்டது. எனபவ ொன், 'ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் மண்ணுக்கும்
இதடயில் இருக்கும்பபொப

அவர்கள்
பவதல

ண்ணருக்கும்
ீ

நொன் நபியொக இருந்ப ன்' என்று நபி தபருமொன் ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளொர்கள்.
அவர்களுதடய

நுபுவ்வத்

சட த்துவ

உலகில்

அவர்களுக்கு

இதறவனொல்

அருளப்பட்டது

நுபுவ்வத் வதர இருந்து, அப்பபொது ொன் மதறந் து. ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் அவர்களின்
நொமங்கள்

அதனத்த யும்

அவர்கள்

விளக்கி

தவப்பவர்களொக

விளங்கினொர்கள்.

அவர்களுதடய வொழ்வு ஆத்மொவின் ஆத்மொவின் ஆரம்பம் பற்றியும், ஆரம்பத் ிபலபய அது
ஜீவி ம் தபற்றிருந் து பற்றியும், இறு ியில் அது தவளிப்பொடு தபற்றது பற்றியும்

நமக்குப்

புலப்படுத் ிக் தகொண்டிருக்கிறது.
இ னொல்

அவர்கள்

குறிப்பிட்டுள்ளொர்கள்.

ங்களுக்குப்
'உங்கள்

பிரியமொனதவயொக

உலகிலிருந்து

மூன்று

இந்

மூன்று

விசயங்கள்

விசயங்கதளயும்

எனக்குப்

பிரியமொனதவ,

அதவ தபண்கள், நறுமணம், த ொழுதகயொல் என் கண் குளிர்ச்சி ப க்கப்படும் பொங்கின் ஒலி
ஆகியதவ ஆகும்.
த ொழுதகக்கு

முன்

பதடக்கப்பட்டுள்ள ொல்

தபண்கதள
அவள்

இதறவதன அறியும் முன்

தவத்துள்ள

அவனுதடய

ஒரு

கொரணம்
பகு ியொகபவ

தபண்

ஆணிலிருந்து

இருக்கிறொள்.

ன்தன அறிய பவண்டும். ' ன்தன அறிந் வன்

அ னொல்

ன் இதறவதன

அறிவொன்' என்பது ஹ து
ீ .
எனபவ, நீ உன்தன அறிந் ொல் ொன் உன் இதறவதன அறியமுடியும் என்பது தபறப்படுகிறது.
அ ொவது, சிருஷ்டியின்

ஒவ்பவொர் அணுவும்

இதறவனுதடய

ஜீவி த் ின்

அத் ொட்சியொகத்

ொபன விளங்குகின்றன. தபருமொனொருக்குப் தபண்கள் பிரியமொனவர்கள் ஆன ொல் அவர்களிடம்
அவர்கள்

அன்பு

கொட்டினொர்கள்.

முழுதமயொனது

ன்

பகு ியொன ன்

பக்கல்

சொய்வது

இயற்தக ொபன!

َونَفَ ْختُ فِ ْي ِه ِم ْن ُّر ْو ِح ْى
'அவரில்

(ஆ மில்)

நொம் ொம்

மூச்தச

ஊ ிபனொம்'

ொத்பரியமும், மரணத் ின் மர்மமும் விளங்கலொகும்.
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ன்

மீ து

பிரியம்

தகொண்டவர்கதளச்

சந் ிக்க

அ ிகமொகும். இவர்கதளப் பற்றி இதறவன்

பவண்டும்

என்ற

விருப்பம்

இதறவனுக்கு

ொவூது நபியிடம் அருளினொன்: ' ொவூப , என்மீ து

பிரியம் தகொண்படொர் மீ து நொன் அ ிகமும் பிரியம் தவக்கிபறன்' என்று. இது அவர்கபளொடு
நடக்கும் விபசசமொன சந் ிப்பு பற்றிய ொகும்.

ஜ்ஜொதலப் பற்றி முன்அறிவிப்புச் தசய்

சமயம்

நபிதபருமொனொர் அருளினொர்கள்: 'நீங்கள் மரணிக்கும்வதர உங்களில் யொரும் இதறவதனக்
கொணமொட்டீர்கள்' என்று.
எனபவ இம்தமயில் மனி னுதடய நிதல அவன் த ய்வ ரிசனம் தபற இதடஞ்சலொயுள்ளது.
தமய்விசுவொசியின்
மனி ன்

மூச்தச

மரணத்துக்கு

யங்குகிறொன்.
சந் ிக்கும்

வொங்குவ ில்

அஞ்சுபவன்,

எனபவ, அவ்வொறு

தபரும்

பபற்தற

இதறவனும்

அவனுக்கு

உயிர்

அவன்

யக்கம்

கொட்டபவ

தசய்கிறொன்.

தசய்ய

இதறவனும்

அ;சசமொனத ச்

பறிப்ப ற்குப்

அருளுகிறொன்.

ப ிலொக

'கதடசியில்

மறுதமயில்

ன்தனச்

தமய்விசுவொசி

என்தனச்

சந் ித் ொக பவண்டும்' என்று இதறவபன அருளியுள்ளொன்.
இதறவன் ஆ மில்
அவன்

ன் மூச்தச ஊ ிய சமயம் அவன்

னி தனத்

ன்

நமூனொவில்

தபொருட்களொல் ஆனது. அதவ மனி
இந்

பதடத் ொன்.

ன்

ொத்த

மனி னின்

பநசித் ொன். எனபவ,
உடல்

நொன்கு

மூலப்

உடலில் நொன்கு புலன்களொக மொறின.

உடலில் உயிர் ஊ ப்பட்டதும் அ ில் ஒளி ஒன்று உண்டொயிற்று. உடலில் ஈரமொன

ன்தம

இருந்

இ னொபலபய
கொரணமொக

ொல்

மனி

இதறவன்

ஒளி

ஆத்மொவின்

மூஸொ

தநருப்பொக

ஒளி

நபியிடம்

ஆயிற்று.

தநருப்பின்

இயல்புதடய ொய்

தநருப்பிலிருந்து

இ னொல்,

பபசினொன்.

இதறவனுதடய

இருந் து.

உடலின்

மூச்சு

இயல்பு

தநருப்பொகத்

த ன்பட்டது.
இதறவன்

ஆ மிலிருந்து

அதழத் ொன்.

னது

இன்தனொரு

தசொந்

உருவத்த

உருவிலிருந்து

உண்டொக்கினொன்.

ஆன

அவதனக்

அத ப் தபண்

கண்டதும்,

ன்மீ து

என்று
னக்கு

உண்டொவது பபொன்ற பிரியம் அந் ப் தபண் மீ தும் அவர்களுக்கு உண்டொயிற்று. அப பபொல்
அந் ப் தபண்ணும்

ன்மீ தும்,

ன் தசொந்

மண்ணின் மீ தும் பற்று ல் தவப்பது பபொல் அவர்கள்

மீ து பற்று ல் தகொண்டொள்.
எனபவ ொன் நபி தபருமொனொருக்குப் தபண் பிரியமொனவளொக இருந் ொள். இது இதறவன்

ன்

நமூனொவில் ஆக்கிய ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் மீ து பிரியம் தவத் து பபொலொம். அமரர்கள்
மனி தனவிட

உயர்ந்

அந் ஸ் ில்

உள்ளவர்கள்.

ஒளியிலிருந்து

பதடக்கப்பட்டவர்கள்.

இருந்தும் இதறவன் அவர்கதள மனி னுக்கு அடிபணியச் தசய் ொன்.
இவ்வொறு

இதறவனுக்கும்

இதடயிலும்
ஆணுதடய
தபண்.

த ொடர்புகள்
ன்

இதடயிலும்,

மனி னுக்கும்

தபண்ணுக்கும்

நிர்ணயமொயின. மனி ன் இதறவனுதடய பஜொடியொனொன், தபண்

பஜொடியொனொள்.

தபண்

மனி னுக்கும்

இவ்வொறு மூன்று நபர்கள் உண்டொயினர்.

அசலொன

ஆணிடம்

பற்றுக்

இதறவனிடம் பற்று ல் தகொண்டுள்ளொன்.
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மனி ன்

தபண்ணிடம்

எனபவ,

சம்பூரண

கொட்டும்

அன்பு

மனி ரொன

ஆக்கப்பட்டுள்ளனர்

என்று

ய ொர்த் த் ில்

நபிதபருமொனொர்

அருளினொர்கள்.

'நொன்

இதறவனிடம்
எனக்குப்

'தபண்கள்
என்தன

கொட்டும்

அன்பொகும்.

பிரியமொனவர்களொக

பநசிக்கிபறன்' என்று

அவர்கள்

கூறவில்தல. இவ்வொறு அவர்களில் இதறவனின் கல்யொண குணங்கள் தக வந் ிருந் ன.
மனி ன் தபண்தண பநசித் தும் அவன் அவபளொடு கூட ஆதசப்பட்டொன். புலன்களின் உலகில்
அதுபவ ஒட்டு ல் ஆகும். பசர்க்தகயொல் உடலின் சகல அங்கங்களிலும்,
பரவுகிறது. இ னொல்

தசகளிலும் கொமம்

ொன் பசர்க்தகக்குப் பின் குளிப்பது அவசியமொக்கப்பட்டுள்ளது.

பசர்க்தகயில் மனி ன் முழுதமயொன நொஸ் ி (பனொ) நிதலயில் ஆகிவிடுவது பபொல், உடல்
சுத் மும் உடல் முழுவத யும் சுத் மொக்குவ ொக இருக்க பவண்டும். குளிப்ப ன் மூலம்
உடல் சுத் மொனதும், அந் க் குறிப்பிட்ட கணத் ில்
பரிபூரணமொகத்
இத் தகய

ன்

ொன் யொரில் பனொ ஆனொபனொ அவள் பக்கம்

ிரும்பி விடுகிறொன்.
ிரும்பு ல்

பநொட்டமிட்டது

மிகவும்

தசயலற்ற

தவளியொக்கப்பட்ட ன்

அவசியமொன ொகும்.

நிதலயிலொகும்.

நப்ஸில்

அடியொன்

அவதனத் ன்

பநொட்டமிடுவது

தசயலொன

தபண்ணில்

தசொந்

இதறவதன

நப்ஸில்

நிதலயில்

-

ஆகும்.

தபண்
அவன்

இதறவதன பநொட்டமிடுதகயில் தபண்ணின் வ னம் அவன் பொர்தவதய விட்டு மதறந்து
விடும். இவ்வொறு இதறவதன பநொட்டமிடுவது தசயலற்ற

ன்தமயிலொகும்.

ஆனொல்

அது

தபண்ணில்

இதறவதன

பநொட்டமிடுதகயில்

ன்னில்

பநொட்டமிடுவ ொக

கொண்பது பூரணமொன பநொட்டமொகும். இ ில் அவன் இதறவதனச் தசயலுள்ள நிதலயிலும்,
தசயலற்ற நிதலயிலும் பநொட்டமிடுகிறொன்.

ொன் தசயலுள்ளவன், அவன் தசயலற்றவன் ஆன

இந்

ன் நப்ஸில் இதறவதன பநொட்டமிடுவத

நிதலயில் இவ்வொறு பநொட்டமிடுவது

மிகமிகச் சிறந்
எனபவ

நபி

விட

ொகும்.

தபருமொனொர்

தபண்கதள

பநசித் ொர்கள்.

மூலமன்றி

இதறவதன

பநொட்டமிட

முடியொது. அவன் கன ீ (ப தவயற்றவன்) ஆக இருப்ப ொல் அவன் இவ்வுலக மக்களுக்குத்
ன்தனக் கொட்டிக் தகொள்ள அவன் விரும்பவில்தல. இந்
பநொட்டமிடு ல் பவறு எந்

நிதலயில் தபண்ணில் இதறவதன

ஜடப் தபொருளிலும் பநொட்டமிடுவத

விடப் பரிபூரணமொன ொக

இருக்கிறது.
இதறவதன பநொட்டமிடும்

தலயொன மொர்க்கம் நிக்கொஹ் பசர்க்தக ஆகும்.

ன் உருவிலும்,

ன் பிர ிநி ியொகவும் பதடக்கப்பட்ட சிருஷ்டிக்கு இதறவன் அருளும் சன்மொனபம இது.
ஜீவதன

யொரில்

அவன்

ஊ ினொபனொ

அந்

சிருஷ்டிதய

அந்

இதறவன்

ன்

ன்தன

பநொட்டமிடும் கண்ணொடியொக ஆக்கிக் தகொண்டொன்.
இ ன்

புறஅம்சபம

அகஅம்சம்

அ ன்

சிருஷ்டி,

அகஅம்சபம

புறஅம்சத்துக்கு

உருக்

யொவுக்கும் இதறவன் உருவதமப்பத

அவனுதடயப

தகொடுக்கிறது.

இது ஒத்துள்ளது.
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ொன்.

வொனம்

இ னொல்

சிருஷ்டியின்

த ொட்டு பூமி வதரயுள்ள
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நபிதபருமொனொர்

எப்பபொதுபம

என்ற

'நிஸொ' (தபண்கள்)

பன்தமப்ப த் ொபலபய

தபண்தணச்

சுட்டிக் கொட்டினொர்கள். 'பிறகு வந் வள்' என்ற தபொருளும் இ ற்கு உண்டு. ஆணுக்குப் பனின்ர்
ஜீவி ம்

தபற்றவள் ொபன

வருவ ொல்

அவன்

தபண்பணொடுளள்

அவள்.

அவதள

இவ்வொறு

அவள்

பநசிக்கிறொன்.

த ொடர்பு,

தவளிப்பொட்டில்

படித் ரம்

இதறவனுக்கும்

ஆணுக்கு

சம்பந் ப்பட்டவதர

இயற்தகக்கும்

அடுத்து

அவனுக்குப்

இதடயிலுள்ள

த ொடர்பு

பபொன்ற ொகும். இதறவன் சட த்துவ உலகில் 'நிகொஹ்' என்றும், ஆத்ம உலகில் சித்
என்றும் தசொல்லப்படும்

சக் ி

ன் கவனத் ொல் இயற்தகயில் உலகின் பல்பவறு படிவங்கதளயும்

தவளிப்படுத் ினொன்.
இந் க் கருத் ில் தபண்தண பநசிப்பவன் த ய்வ அன்பொல் பநசிக்கிறொன். தவறும் கொமத் ொல்
அவதள

பநசிப்பவன்

இந்

அறிதவ

விட்டும்

ஒதுக்கப்பட்டவனொவொன்.

ஆத்மொ அற்ற உருவமொகபவ படுவொள். இத் தகயவன்
என்பத

அறியவில்தல.

ய ொர்த் த்த

இவன்

அன்பு

இருக்கும்

ொன் இன்பம்

இடத்த

இவனுக்கு

அவள்

தபறும் மூலம்

பநசிப்பவபனயன்றி

எது

அ ன்

அன்று. தபண் ஆணுக்கு ஒருபடி கீ பழ இருக்கிறொள்.

ۖؕ ٌَو ِل ِلر َجا ِل َعلَ ْي ِه َّن دَ َر َجة
சம்பந் ப்பட்டவதர

'ஆண்கள்

அவர்கள்

தபண்கதளவிட

உயர்ந்

படித் ரத் ிபலபய

இருக்கின்றனர்' (அத் 2:228)
முஹம்மது

நபி

பநசித் ொர்கபளொ
இதறவனுதடய

ஸல்லல்லொஹு
அவ்வொறு

அதலஹி

தபண்கதளயும்

வடிவங்கள் ொமன்பறொ!

பவறுஎதுவுமில்தல.

அ ில்

கீ ழொன

வஸல்லம்

அவர்கள்

பநசித் ொர்கள்.

இயற்தக
பமலொன

எவ்வொறு

இதறவதன

கீ ழொன

படித் ரத் ில்

இதறவனுதடய

மூச்பசயன்றி

தபண்கள்

என்பது

படிவங்கள்

தவளிப்பட்டு,

இவ்வுலகின்

சம்பவங்களொகக் கொட்சி அளிக்கின்றன.
பிரஸ் ொப

ஹ ீ ில்

நபி

பிரஸ் ொபித்துள்ளொர்கள்.

தபருமொனொர்

தபண்ணில்

தபண்களுக்கு

சிருஷ்டியின்

அடுத் படியொக

நறுமணமுள்ளது.

நறுமணத்த ப்

'அன்பனுக்கு

மிக

இன்பமொன நறுமணம் அவன் கொ லியின் அரவதணப்புத் ொன்' என்பது பழதமொழி.
நபி தபருமொனொர் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கதள இதறவன் பதடத் தும்,
அவர்கள்
உலகம்

அவன்முன்

பதடக்கப்பட்டது.

நறுமணமொன ொகும்.
அடுத்

தசயலற்ற

இடத்த

நிதலயில்

பின்னர்

நின்று

இதறவன்

எனபவ, தபருமொனொர்

ன்

தகொண்டிருந் ொர்கள்.
மூச்தச

நறுமணத்த

அவர்களிலிருந்து

அவர்களில்

விரும்பி

ஊ ினொன்.

அ ற்குப்

அது

தபண்ணுக்கு

அளித் ொர்கள்.

சிருஷ்டியின் சொரம் - இது இதறவபனயன்பறொ! – நறுமணமயமொனது, யொவிலும் நறுமணம்
கண்ட

நபிதபருமொனொருக்கு

த
ீ மயொன ன்று.

இது

னக்குத் ொபன

இனிதமயொனது ொன்.

த
ீ ம

பிரியமொன ொக ஆகிவிட்டது. துர்மணம்
அது

நறுமணம்

தவளிப்பொடுகளின்
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ஆகும்.

ஒவ்தவொன்றின்

ய ொர்த் ங்களின்

ஓர்

ன்

ன்தமயில்

ய ொர்த் முபம

அம்சபமயொகும்.

ஒரு
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தபொருள்

ஒருவருக்குப்

பிடிக்கொவிடின்

அல்லது

ஷரீஅத்துக்கு

மொற்றமொன ொயின்

அது

த
ீ மயொன ொக ஆகிவிடுகிறது.
நன்தமயும்

த
ீ மயும்

இதறவனுதடய

இவ்வுலதகவிட்டு

அருள்

உண்டு.

பகொணத் ிலிருந்து நன்தமயொனத த்

ய
ீ

மதறந்து
ஒன்று

விட

னக்குத் ொன்

நபிதபருமொனொர்

இரண்டிலும்

நல்ல ொகவும்,

ன்

ய
ீ
ொகவும் கொண்கிறது. சொணத் ில் குடியிருந்து ரசிக்கும்

வண்டு ஒன்று அத பய நறுமணமொகக் கருதுகிறது. அத
நுகரவிட்டொல் அந்

முடியொது.

பரொஜொ மலரின் நறுமணத்த

மணம் பிடியொது அது தசத்துப் பபொகும்.

குறிப்பிட்ட

மூன்றொவது

விசயம்

த ொழுதக

ஆகும்.

த ொழுதகயில்

என்

கண்களின் குளுதம ப க்கப்படுகிறது' என்று அவர்கள் அருளியுள்ளொர்கள். இது இதறவதனத்
ரிசித் லொகும். இதறவனுக்கும் மனி னுக்கும் இதடயில் நதடதபறும் உதரயொடல் ஆகும்.

فَا ْذ َُ ُر ْونِ ّْٰٓى اَ ْذ َُ ْرَُ ْم
'என்தன நீங்கள் நிதனவு கூறுங்கள், நொன் உங்கதள நிதனவு கூறுகிபறன்' (அத் 2:152) என்று
இதறவன் அருளியுள்ளொன்.
'த ொழுதக

இதறவன்

மனி ன்

ஆகிய

இருவருக்கும்

இதடயில்

இரண்டு

பொகங்களொகப்

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பகு ி இதறவனுக்குரியது. மற்றது மனி னுக்குரியது' என்ற பமபல
குறிப்பிட்ட ஹ ீ ின் த ொடர்பொன பகு ியில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடியொன்

ரஹ்மொனிர்

'பிஸ்மில்லொஹிர்

அன்புதடபயொனுமொகிய

அல்லொஹ்வின்

ரஹீம்'

(அளவற்ற

ிருநொமத் ொல்

அருளொளனும்

த ொடங்குகிபறன்)

என்று

நிகரற்ற
கூறும்

பபொது, இதறவன் 'என் அடியொன் என்தன நிதனவு கூர்கிறொன்' என்று கூறுகிறொன்.
அடியொன் 'அல்ஹம்து லில்லொஹி ரப்பில் ஆலமீ ன்' (சர்வபலொக இரட்சகனொன அல்லொஹ்வுக்பக
சகல புகழும்) என்று புகழும்பபொது இதறவன், 'என் அடியொன் என்தனப் பபொற்றித் து ிக்கிறொன்'
என்று கூறுகிறொன்.
அடியொன்

'மொலிக்கி

யவ்மித் ன்
ீ ' (நியொயத்

இதறவன், 'என் அடியொன்

ன்

ீர்ப்பு

நொளின்

எஜமொனன்)

என்று

கூறும்பபொது

கொரியங்கள் அதனத்த யும் என்னிடபம தபொறுப்புச் சொட்டி

விட்டொன்' என்று கூறுகிறொன்.
'இய்யொக்க நஃபுது வ இய்யொக்க நஸ் யீன்' (உன்தனபய வணங்குகிபறன், உன்னிடபம உ வி
ப டுகிபறன்)
பற்றப்படுகிறது.

என்று
என்

கூறும்பபொது,

'இது

எனக்கும்

அடியொன் அவன் பகட்பத ப்

என்

அடியொனுக்குமிதடபய

பங்கு

தபற்றுக் தகொள்வொன்' என்று இதறவன்

கூறுகிறொன்.
'இஹ் ி னஸ் ிரொத் ல் முஸ் கீ ம்' (பநரொன பொத தய எங்களுக்கு கொட்டியருள்) அடியொனொல்
தசய்யப்படும் பிரொர்த் தன இது.
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இவ்வொறு த ொழுதகயில் அல்ஹம்து ஸூரொ ஓதுவது வொஜிப் (அவசியமொனது) ஆகிவிட்டது.
இத

ஒதுக்குவது த ொழுதகதய தசல்லொ

மனி னுக்குமிதடயிலொன

உதரயொடல்

ொக ஆக்கிவிடுகிறது. த ொழுதக இதறவனுக்கும்

ஆன ொல்

இதறவன்

மனி னுதடய

கூட்டொளி

ஆகிவிடுகிறொன். 'என்னிடம் துஆ இதறஞ்சுபவனின் கூட்டொளி நொன்' என்று ஹ து
ீ
குத்ஸியில்
தசொல்லப்பட்டுள்ளது. இதறவனுதடய கூட்டொளியொன எவரும் 'பஸதர ஹ த்
ீ ' என்ற கூரிய
பொர்தவ உதடயவரொயின் அவதனக் கொண முடியும்.
த ொழுதக

இதறவதனத்

ரிசித் ல் ொன்.

இந் ப்

பொர்தவ

கொண்ப ில்தல. த ொழுதகயில் அவதனக் கொணொ வன், அவன்
தமய்யுறு ியொவது
முன்பனொக்கி

தகொண்டிருக்க

பவண்டும்.

இல்லொ வன்

அவதனக்

ன்தனக் கொண்கிறொன் என்ற

த ொழும்பபொது

அவன்

ன்

கிப்லொதவ

ன்னில் என்ன உ ிப்பொகிறது என்று விழிப்புடன் இருக்க பவண்டும்.

த ொழுதகயில் த ொழுபவன்

ன் பின் நிற்பவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் இல்லொ

நிதலயில்

அவர்கள் இடத் ில் நிற்கக் கூடிய அமரர்களுக்கு இமொமத் தசய்பவனொவொன். இப்பபொது அவன்
இதறவனிடமிருந்து தசய் ிதய எத் ிதவக்கும் (ரசூல்) நபர் ஆகவும், அவன் பிர ிநி ியொகவும்
நிற்கின்றொன்.
இப்பபொது

அவன்

'ஸமிஅல்லொஹு

லிமன்

ஹமி ொ'

பபொற்று தல பகட்டொன்) என்று தசொல்லும்பபொது, அவன்

(அல்லொஹ்

ன்தனப்

புகழ்பவ்

ொன் தசய் பபொற்று தலயும்,

ன்பின்

நின்று த ொழுபவர்களுதடய பபொற்று தலயும் இதறவன் பகட்டுள்ளொன் என்று அவன் சொர்பொக
அறிவிக்கிறொன். பின்னர் அவன் பின் நின்று த ொழுபவர்கள் அல்லது அமரர்கள் தசொல்வொர்கள்
'ரப்பனொ, வலக்கல் ஹம்து' (இதறவொ, புகழ் அதனத்தும் உனக்பக உரியது) என்று.
'ஸமி

அல்லொஹு

லிமன்

ஹமி ொ' (அல்லொஹ்

பகட்டொன்) என்று இதறவன்

ன்தனப்

புகழ்பவனின்

பபொற்று தலக்

ன் அடியொனின் நொவொபலபய தவளியிடச் தசய் ிருப்பது ொன்

த ொழுதகயிலுண்டொன மகத் ொன விபசசமொகும். இந்

' ீ ொர்' எனும் பபரழகு

த ொழுதகயில் அதடயப் தபறொ வன் த ொழுதகயின் இலட்சியத்த

ரிசதனதயத்

அதடயொ வபன, இவன்

' ன் கண்களின் குளுதமதய' அதடயப் தபறொ வபனயொவொன்.
ஷரீஅத் ிபலபய த ொழுதகக்கு
பவறு எந்

ஈடொன கடதம எதுவுபம இல்தல. கொரணம், த ொழுதகயில்

விசயத் ின் பக்கமும் - அது இன்றியதமயொ

பக்கமும் மனம்

மொர்க்க விசயமொயினும் சரி அ ன்

ிரும்பக் கூடொது. த ொழுதக முடியும்வதர அது சம்பந் ப்பட்டவற்றில் ொன்

முழுக் கவனமும் நிதலத் ிருக்க பவண்டும்.

شا ّٰٓ ِء َو ْال ُم ْن َك ِر
َ ص ٰلوةَ تَ ْنهٰ ى َع ِن ْالفَ ْح
َّ ا َِّن ال
'த ொழுதக

சகல

மொனக்பகடொன,

தவறுக்கத் க்க

தசயல்களுக்கும்

முட்டுக்கட்தடயொக நிற்கிறது' (அத் 29:45) என்றும் இதறவன் அறிவித்துள்ளொன்.
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அடியொதன

இதறவன்

(வல ிக்ருல்லொஹி

நிதனவு

அக்பரு)

இதறவனுதடய இந்

ன்

கூறுவது

மற்றயொதவயும்

த ொழுதகயில்

அடியொன்

விடப்

தபரும்பொக்கியமொகும்.

இதறவதனப்

பபொற்றும்பபொது

ிக்ரு நிகழ்கிறது.

َصنَعُ ْون
ْ ََواّلِلُ َي ْعلَ ُم َما ت
த ொழுதகயில்)

'(உங்கள்

நீங்கள்

என்ன

தசய்கிறீர்கள்

என்பத

அல்லொஹ்

நன்கு

அறிந்துள்ளொன்' (அத்29:45)

ٌ ش ِه ْيد
َ ب اَ ْو اَ ْلقَى الس َّْم َع َوه َُو
ٌ ا َِّن ِف ْى ٰذلِكَ لَ ِذ َْ ٰرى ِل َم ْن ََانَ لَه قَ ْل
'நீங்கள் உங்கள் கொது தகொடுத் ீர்களொ, பமலும், நீங்கள் கவனமொக நடந்து தகொண்டீர்களொ (என்று
அவன் அறிவொன்' (அத் ியொயம் 50:37)
த ொழுதக உலகம்

ஒன்றுமில்லொ

இந் அதசவு

மூன்று

நிற்கும்பபொது

உண்டொவது.

ிலிருந்து

வதகப்படும்.

புறஜீவி ம்

பநரொனது

குறுக்கொனது

–

தபற்ற

அதசதவக்

த ொழுதகயில்

–

அவன்

அடியொன்

நிதலயில்

'ருகூஉ'

குறிப்ப ொகும்.
நிதலயில்

குனியும்பபொது

உண்டொவது.
சொய்வொனது – அவன் ஸஜ் ொவில் சிரம் பணியும்பபொது உண்டொனது. மு ல் அதசவு நிதல
அவன்

மனி ன்

என்ற

முதறயிலொன

நிதலதயயும், மூன்றொவது

ொவர

வர்க்க

ஜீவி த்த யும்
நிதலதயயும்

இரண்டொவது

குறிக்கின்றன.

பிரொணி
ொது

வர்க்க

வர்க்கத்துக்கு

னக்பகயொன அதசவு கிதடயொது. அது அதசய பவறு ஒன்றின் உ வி ப தவயொகும்.
நபி

தபருமொன்

ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி

வஸல்லம்

அவர்கள்

தசொன்னொர்கள்,

'த ொழுதகயொல் என் கண்கள் குளுதம அதடயப் தபறுகின்றன' என்று. அ ொவது, அடியொன் மீ து
இதறவனுதடய
அது

ஏப ொ

ஜல்லியொத்து அவன் சம்மொனமொகப் தபொழியப்படுகிறது.

அடியொனுக்குச்

ஜல்லியொத்து
ிருஷ்டியும்

த ய்வ

'குர்ரொ' என்ற
தபொருள்

அருட்தகொதடயொக

சம்மொனமொக

அன்பொனவதனத்

தசொந் மொனது

என்பதுபபொல்
இருப்பதுபபொல்

அடியொனுக்கு

ரப்படுவ ில்தல.
முஷொஹ ொ

அருளப்படுகிறது.

இந் த்

என்ற

இந் த்
ஞொன

ிருஷ்டியில்

ரிசிப்ப ொல் கண்கள் குளுதம அதடகின்றன.

ப ம்

'இஸ் ிகொரொ' ( ிட்பமொன

ிவ்விய

ரிசனம்

நிதல)

தபறும்பபொது

என்ப ிலிருந்து

அடியொனின்

தபறப்பட்டது.

அ ன்

ிட்டமொன ொகவும்,

ஏகச்

சித் மொன ொகவும் நிதலத் ிருப்ப ொகவும் இருப்ப ொம்.
அடியொன் ஒன்று அவதன ஒரு தபொருளில் கொண்பொன் (மூஸொ நபி தநருப்பில் கண்டதுபபொல்
அல்லது நபி தபருமொனொர்
அல்லொ

ஒன்றில்

(அ ொவது

ொடி இல்லொ
ன்

இதளஞனொகக் கண்டதுபபொல்) அல்லது தபொருள்

அகத் ில்) கொண்பொன்.

நிதலயில் ஆகின்றன.
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எனபவ, த ொழுதகயில் பவறு பரொக்குகள் உண்டொவது
அவன்

கவனத்த

அன்பன்

அப்பொல் ிருப்ப

தஷத் ொன்

முயலுகிறொன்.

அ ன்

மூலம்

அவன்

ன்

ரிசதனதயப் தபற முடியொது பபொகிறது.

'மனி ன் சொக்குப் பபொக்குக் கூறினொல் கூட, அவன்
இதறவன்
அவன்

டுக்கப்பட்டுள்ளது. த ொழுதகயிதட

நம்தம

பநொக்கித்

ொனும்

ன் அக நிதலதய நன்கறிவொன்' (அத் 75:14)

த ொழுதகயில்

ஈடுபட்டுள்ள ொக

அறிவித்துள்ளொன்.

ன் ஆகிரு (கதடசியொனவன்) என்ற தபயரில் த ொழுதகயில் ஈடுபடுபவன் (முஸல்லி)

ஆக இருக்கிறொன். இதறவனுதடய இந்
பின்னர்

வருகிறது:

த ொழுகின்ற

நொமம், த ொழுகின்ற அடியொனுதடய ஜீவி ம் முடிந்

அடியொன்

ன்

சிந்த யில்

உண்டொக்கிக்

தகொண்ட

ரிசதனக்குப் பின்னணியில் இது நடக்கிறது.
ஹழ்ரத் ஜுதனத் ரலியல்லொஹு அன்ஹு தசொன்னொர்கள்: ' ண்ணரின்
ீ
நிறம் அது இருக்கும்
பொத் ிரத்துதடய ொகபவ

மொறி

விடுகிறது'

என்று.

விளக்கம் இதுபவயொகும். நொம் த ொழும்பபொது

பமபல

கண்ட

த்துவத் ில்

சரியொன

ொனும் வணக்கத் ிலிருக்கும் இதறவனுதடய

ஜல்லியொத்து இது. அவதனப் பற்றிய நம் அறிவு மனப்பக்குவம் அதடய அதடய நமது
சமீ பத்துவமும் அ ிகரிக்கும். மகொ தபொறுதமயொளன், யொதவயும் மன்னிப்பவன்,

ண்டதனயில்

தமதுவொனவன் ஆன வல்லவதன சகல தபொருள்களும் புகழ்ந்ப த்துகின்றன.

َ َوا ِْن ِم ْن
سبِ ُح بِ َح ْمد ِٖه َو ٰلـ ِك ْن َّْل ت َ ْفقَ ُه ْونَ ت َ ْسبِ ْي َح ُه ْم
َ ُش ْىء ا َِّْل ي
' ன் தசொந் ப் புகதழப் பதற சொற்றொ து எதுவுபம இல்தல' (அத் 17:44)
என்று

ிருமதற இயம்புவது பபொல

இதறவதனப் பபொற்றும் மனி ன்

படிவம்

தசொந் ப்

புகதழ

பிரகடனம்

தசய்கிறது.

ன் கருத் ில் அவதனப் பற்றி உண்டொன இதறவதனப்

பபொற்றுகிறொன்.

'வழிகொட்டப்படுபவொரின்

பபொற்றுவது ொன்'

ன்தனப்

பதறயதறவிக்கும்

தசய்கிறது

ஹழ்ரத்

ஜுதனத்

என்ற

ன்

பபொற்று ல்,
தபொருள்

ரலியல்லொஹு

ங்கள்
ன்

வழிகொட்டிதயபய

ய ொர்த் த்த ப்

அன்ஹுவின்

பிரகடனம்

கருத்த

ஜனங்கள்

விளங்கினொல், சகல விசுவொசியினதும் இதறவதனயும் அவர்களும் ஒப்புக் தகொள்வர். சகல
படிவங்களிலும் இதறவதன பநொட்டமிடுவர்.
எனபவ, இதறவன்

ன்

ிருநபி ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி வஸல்லம்

அவர்கள்

மூலம்

அருளினொன், 'என் அடியொன் என்தனப் பற்றிக் தகொண்டுள்ள கருத்துக்கு நொன் சமீ பமொனவனொக
இருக்கிபறன்' என்று. இ ன் கருத்து, 'அவன் என்தன எந் ப் படிவத் ில் கருதுகிறொபனொ அ ில்
நொன் அவனுக்குத் ப ொன்றுகிபறன்'. இவ்வொறு இதறவதன அடியொன் கட்டுப்பட்டவனொகபவொ,
பரிபூரணன் ஆகபவொ கற்பிக்கலொம்.
'கட்டுப்பட்ட

இதறவன்

தமய்விசுவொசியின்

என்பது

இ யத் ில்

தமய்விசுவொசியின்
இதறவனுதடய

இ யத்துள்

அடக்கமொகுபவன்.

ஜல்லியொத்துகள்

ஒன்றன்பின்

ஆனொல்
ஒன்றொய்

உ யமொகின்றன. யொவும் ஒபர சமயத் ில் உ ித்து விடுவ ில்தல. பரிபூரணனொன இதறவதன
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எ ிலும் கட்டுப்படுத் ிவிட முடியொது. ஏதனனில்,

ன் தசொந்

அகத் ில் மட்டும் அடக்கமொன

ய ொர்த் மொக அவன் விளங்குகிறொன்.
இதறவன் ஒருவபன பநரொன பொத தயக் கொட்டுகிறொன்.
விளக்கக் குறிப்பு: ஹகீ கத்ப

முஹம்ம ி என்ற படிவத் ில் இதறவனுதடய சகல அஸ்மொ -

ஸிபத்துகளும் த ொக்கியதவயொய் இருப்ப ொலும், இ ிலிருந்ப
பரவுவதுபபொல்
எனப்பட்டது.

தநடுகிலும்
முஹம்மது

பரவுவ ொலும்

இந்

ஸல்லல்லொஹு

அதவ சூரியனிலிருந்து க ிர்கள்

அத் ியொயம்

அதலஹி

னித் ன்தமயின்

வஸல்லம்

அவர்கள்

ஞொனம்
இஸ்முல்

அஃலத் ில் தவளிப்பொடு ஆனவர்கள். இ ிலிருந்து மற்றப் தபயர்கள் தவளிப்பட்டன.
முஹம்மது ஸல்லல்லொஹு அதலஹிவஸல்லம் அவர்களுதடய ய ொர்த் த் ின் அஃயொன்
மு லில் இதறவனுதடய அறிவில் உ ிப்பொயிற்று. இதுபவ 'தபதள அக் ஸ்' (மிக்க புனி மொன
கொருண்யம்) எனப்பட்டது. உலகின் ய ொர்த் ங்கள் இந்

ய ொர்த் த் ிலிருந்து தவளியொயின.

இது 'தபதள முகத் ஸ்' (புனி மொன கொருண்யம்) எனப்பட்டது. இவ்வொறு இந்
சகல

படிவங்களிலும்,

குறிப்பொக

நபிமொர்களுதடய

படிவங்களில்

த ொக்கி

ய ொர்த் ம்

நின்றது.

இது

எதுபபொல் எனில், ஒன்று என்ற எண் மற்ற எண்கள் அதனத் ிலும் த ொக்கி நிற்பது பபொலொம்.
'ஆ ம்

அதலஹிஸ்ஸலொம்

இருக்கும்பபொப

நொன்

இதறவனுதடய

அறிவில்

நபிமொர்கள்

அவர்கள்

நபியொய்

மண்ணுக்கும்

இருந்ப ன்'

மு ன்

தவளிப்படுத் ப்பட்ட ில்

மு ல்

என்ற

ண்ணருக்கும்
ீ

தபருமொனொரின்

உண்டொனதுஅவர்களுதடய

அவர்கள்

கதடசியொனவர்கள்

இதடயில்

ஹ ீ ிற்கு
படிவபம

ஆவொர்கள்

ஒப்ப,
ஆகும்.

(கொத் முன்

நபிய்யீன்).
இஸ்லொத் ின்

கலிமொவொன

(வணக்கத் ிற்குரிய

இல்லல்லொஹு

'லொஇலொஹ

நொயன்

அல்லொஹ்தவத்

விர

முஹம்மதுர்

யொருபம

ரஸூலுல்லொஹி'

இல்தல,

முஹம்மது

ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லொஹ்வின் தூ ர் ஆவொர்கள்) என்ப ில்
உள்ள

இரண்டு

பகு ிகளும்

ிருமதறயில்

இரண்டு

தவௌ;பவறு

இடங்களிலிருந்து

ஒன்று

பசர்க்கப்பட்டுள்ளன.
மு ல் பகு ி அத் 47:19 லிலும், மறுபகு ி அத் 18:29 லிலும் உள்ளன. இதவ இரண்டும் 'பமலும்'
என்ற இதணப்பு வொர்த்த

கூட இல்லொமல் ஒன்று பசர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்றில் இருந்து

இன்தனொன்றும் வருகிறது என்பத க் கொட்டபவ இவ்வொறு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
அறிய முடியொ

ொன ' ொத்து'

பநொட்டமிட்டபபொது
இருப்பத யும்

அது

கண்டது.

ன்னில்

ன்
இந் ப்

ொபன ஊன்றிய ொக இருந் து.

அறிவில்
படிவம்

ொன்

இறங்கியத யும்,

'ஹகீ கத்ப

(மொதபரும் எழுதுபகொல்) எனப்பட்டது. இது சுத்

பரிபூரண

ொன்

ன்னில் ொபன அது
ஒரு

முஹம்ம 'ீ அல்லது

படிவத் ில்

கலதம

ஆலொ

ொத் ின் புகதழப் பொடிற்று.

நபி தபருமொனொருதடய கொலத் வர்களும், அவர்களுக்குப் பின்னர் வந் வர்களும் 'முஹம்மது
ஸல்லல்லொஹு

அதலஹி

வஸல்லம்

அவர்கள்
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தூ ர்' என்று
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பபொது அவர்கள் மட்டும்

ங்கதள 'அனொ ரஸூலுல்லொஹ்' (நொன் அல்லொஹ்வின் ரஸூல்)

என்று தசொன்னொர்கள். இந்

ன்தம அல்லொஹ்வின் தூ ர் என்ற மு ல் ' அய்யுன்'

'நொன்

(இதறவனுதடய மு ல் வரம்பு) ஆகும்.

َْص ُر ْون
ِ َو ِف ۤٗ ْى اَ ْنفُ ِس ُك ْم اَفَ َل تُب
'அவர் உங்களில் இருக்கிறொர் என்பத

நீங்கள் கவனிக்கிறீர்களில்தல' (அத் 51:21)

س ْو ٌل ِم ْن اَ ْنفُ ِس ُك ْم
ُ لَـقَدْ َجا ّٰٓ َء َُ ْم َر
'உங்களிதட ஒருவரொக,
மு ல்

வரம்பில்

இரண்டு

ிண்ணமொக தூ ர் ஒருவர் அனுப்பப்பட்டுள்ளொர்' (அத் 9:128)

ன்தன

படித் ரங்கள்

தவளியொக்கிக்
உண்டு.

கொட்டிய

ஒன்று

ன்தமபய' இந்

'நொன்

ொத்த

பநொக்கியது.

தூ ர்! இ ற்கு
மற்றது

ொத்து

தவளியொன ிலுண்டொன கீ ழ்ப் படித் ரங்கதளச் பசர்ந் து. மிஃரொஜின் பபொது நபிதபருமொனொர்
இந் ப் படித் ரம் வதர தசன்றதடந் ொர்கள். ஆனொல், அவர்கள் பொர்தவ
இருந் து. அ ன் அப்து ஆகவும் ரஸூலொகவும்

பநொக்கிய ொக

ன்தன ஊர்ஜி ம் தசய் ொர்கள்.

மன்ஸூர் ஹல்லொஹ் ரஹிமஹுல்லொஹ் பபொன்றவர்கள்
பபொது)

ொத்த

ங்கள் உரூஜின் பபொது (ஏற்றத் ின்

ங்கள் பொர்தவதய கீ ழொன படித் ரங்கதள பநொக்கி தவத்துக் தகொண்டிருந் னர். அந்

நிதலயில் 'அனல் ஹக்' என்றனர். இது மதல ஏறும் ஒருவருதடய நிதலக்கு ஒப்பொனது.
ஒருவர் மதல உச்சிதய தநருங்கிய பின்னரும், 'நொன் இன்னும் தூரத் ிபலபய இருக்கிபறன்,
மதலயின் உச்சிதய தநருங்கியிருப்பினும் அது பற்றி நொன் பூரணமொன அறியவில்தல' என்று
கூறுவொர்.
இதுபபொல்

நபி தபருமொன் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்கள், 'இதறவதனப்

பற்றி நொன் அறிந் ிருக்க பவண்டிய அளவு அவதனப் பற்றிய அறிவு எனக்கு உண்டொகியிருக்க
வில்தல' என்று கூறினொர்கள்.
மற்றவபரொ கீ ழ்பநொக்கிப் பொர்தவதய ஓட்டியவொறு, 'நொன் மதலயின் உச்சியில் இருக்கிபறன்.
நொன் என் இலட்சியத்த
நபி தபருமொனொருக்கு

அதடந்து விட்படன்' என்று கூறுகிறொர்.
ொத்து இன்னும் பமபல உயரத் ில் இருந் து. இவ்வொறு கலிமொவில்

'நொன் -

ன்தம' அறிவிலுண்டொன

அல்லது

மு ல்

ஒளி

தவள்ளம்

ொத் ின் மு ல் வரம்பொகக் தகொணரப்பட்டது. மு ல் தூ ர்
தவளிப்பட்டது.

இந்

ஒளி

தவள்ளத் ில்

இருந்து

மற்ற

கொல்வொய்கள் ஓடலொயின.
எனபவ ொன்

தபருமொனொர்,

ஒளியிலிருந்து
என்றும்

இதறவனின்

ஒளியொபவன்,

வந் தவ ொம்' என்றும், 'இதறவன்

அருளியுள்ளொர்கள்.

வஹ் த் ின்

'நொன்

நிதல

இந்

எனப்பட்டது.

ஒளி
நபி

அல்லது

தபருமொனொர்
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மு லில்
'நொன்

-

சகல

என்

தபொருட்களும்

ஒளிதயப்

ன்தம' நூதர

விசயத் ில்

இது

என்

பதடத் ொன்'

முஹம்மது

பநரடியொக

–

அவர்கள்
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ஆத்மொதவ

ஆட்தகொண்டது.

இத த் ொன்

தஷய்குல்

அக்பர்

அவர்கள்

ங்களுதடய

இந்

புஸூஜில் விவரித்துள்ளொர்கள்.
இதறவன்

ொன்

னக்குத் ொபன

அறியப்படுவத
படிவத் ில்

பநசித் ொன்.

கொட்டிக்

எனபவ, அவன்

தகொண்டொன்.

அன்பு ொன்

ஆளுன், அ ொவது, அவன்

சகல

தபொருள்களுதடயவும்

மூலஸ் ொனமொகும். இ னொபலபய, நபி தபருமொனொர் தபண்கள், நறுமணம், த ொழுதக ஆகிய
மூன்தறயும் பநசித் ொர்கள்.
இதறவன் ஒரு நப்ஸிலிருந்து மனி தனப் பதடத்து, அவன் கூட்டொளிதய அவனிலிருந்து
தவளியொக்கினொன்.
ய ொர்த் த்த
அவன்

நப்தஸ

அ ன்

குணங்களிலிருந்து

அறியலொம்.

ஆனொல்

அ ன்

அறிய முடியொது. இது நொம் இதறவதன அறிய முடியொ ிருப்பினும், அவதன

கல்யொண

குணங்களொல்

அறிவது

பபொலொம்.

' ன்தன

அறிந் வன்

இதறவதன

அறிந் வன் ஆவொன்' என்பது ஹ து
ீ .
மற்றப்படி இதறவன் நம் புலன்களின் சக் ிதய விட்டும் அப்பொற்பட்டவன். 'பொர்தவ அவதன
எட்ட

முடியொது, பொர்தவதய

அவன்

எட்டுகிறொன்.

அவன்

யொதவயும்

சூழ்ந் வன், யொவும்

அறிந் வன்' இதறவனுதடய தநருப்புச் சுடர் ஒன்று மனி னின் அகத் ில் தசன்று புத ந்து
அவனுதடய

நப்ஸின்

தநருப்பின்

சுடரொகத்

ிகழ்ந்து

தகொண்டிருக்கிறது.

ஒளியின் சிறு சுடதர மனி னில் கண்டதுபபொல் (அல்லது, அவன்
என்ற கண்ணொடியில் கண்டதுபபொல்) மனி ன்

இதறவன்

ன்

ன்தனத் ொபன மனி ன்

ன்தனப் தபண்ணில் கொண்கிறொன்.

இதடப் தபொருள் ஒன்றின் உ வியின்றி இதறவதனக் கொண முடியொது. அஃயொதன

ொபி ொ

(இவ்வுலகின் ய ொர்த் ங்கள்) பற்றிய இதறவனுதடய அறிவு நிரந் ரமொனது, என்றும் இருப்பது.
அவன்

ன்தன மனி னில் கொணும் வதர அவற்றின் மதறயும்

கொணவில்தல.

மனி னின்

அஃயொதன

ொபி ொ

ன்தம பற்றிய அம்சத்த க்

சம்பந் ப்பட்டவதர

இதறவனுதடய

அறிவு

நிரந் ரமொனது, அஸ்மொ, சிபத்துகளின் தவளிப்பொடு சம்பந் ப்பட்டவதர அது நிரந் ரமொன ொய்
இல்தல.
அவன் லத் ீப் (பொசமுள்ளவன்) என்றும் கபீர் (அறிந் வன்) என்றும்,
படித் ரங்களிலம்
அனுபவம்

சூழ்ந்துள்ளவன், இந்

இல்லொவிடினும்,

தவளிப்பொடுகள்

இவற்தற

எப்படி

எப்படி

ஆக்குவது

ன் தவளிப்பொட்டின் சகல

நிகழும்
என்ற

என்ற

அறிவு

இ னொபலபய அவனுதடய அறிவு நிரந் ரமொன ில் நிரந் ரமொனது என்றும்,

பிரத் ியட்ச
உதடயவன்.

ற்கொலிகமொன ில்

ற்கொலிகமொனது என்றும் பமபல பிரஸ் ொபிக்கப்பட்டுள்ளது.
அஃயொன்களின் இயல்புகள் பற்றிய இதறவனுதடய அறிவு நிரந் ரமொனது. ஆனொல், அவற்றின்
தவளிப்பொடு பற்றிய அவன் அறிவு

ற்கொலிகமொனது. இதறவனுதடய ஒளியில் ஒரு சுடர்

ஆ த் ில் கனன்றது. ஆ ம் அதலஹிஸ்ஸலொம் பதடக்கப்பட்ட மூலங்கள் ஈரமொன
உதடயதவயொய் இருந்

ொல் இந்

ன்தம

ஒளி தநருப்பொக ஆகிவிட்டது. இவ்வொறு ஒளி ஆ த் ில்

ஊ ப்பட்டது.
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نَفَ ْختُ فِ ْي ِه ِم ْن ُّر ْو ِح ْى
'நமது மூச்சிலிருந்து அவரில் மூச்சு ஊ ப்பட்டது'. (அத்38:72)
இதுபவ ரூதஹ இன்ஸொனி (மொனிட ஆத்மொ) எனப்பட்டது. தநருப்பு அல்லது மனி னிலுள்ள
சூடு ரூதஹ ஹயவொனி (பிரொணி ஆத்மொ) எனப்பட்டது. இதுபவ இதறவனுதடய உத் ிரவு
(அம்ரு) எனப்பட்டது. (அத் 17:85)
பிரொணி

ஜீவன்

கொரணமொக மனி னிடம்

கொமம்

தலதூக்கிற்று.

இத

அவன்

ன்னிடம்

உள்ள இதறவனுதடய ஒளியொல் எரித்து விடலொம்.
ஆ மின்

படிவத் ிலிருந்து

தபண்

தவளியொக்கப்பட்டொள்.

இ னொல்

தகொண்டொர்கள். ஆண் தபண்ணிடம் தகொள்ளும் அன்பு அவன்
அன்பொகும். அவன் இதறவனிடம் தகொள்ளும் அன்பபொ,

ஆ ம்

அவளிடம்

சொர்பு

ன் உருவத் ிடபம கொட்டும்

ொன் யொருதடய வடிவில் ஆனவபனொ

அவனிடம் தகொண்ட அன்பொகும். எனபவ தபண்தண பநசிப்பது இதறவதன பநசிப்ப ொகவும்
ஆகிறது...
சம்பூரண மனி ர் தபண்தண பநசிப்பது இதறவதன பநசிப்பது ொன். இந்

பநசம் கூடலொல்

உய்த்துணரப்படுகிறது. இச்தசயலில் உடல் முழுவதும் கொம உணர்வு பரவி அவன்
நொஸ் ியொனவன்

ஆகிறொன்.

ஆனொல்

அவன் ொன்

தபண்ணில்

இன்பம்

அவனில் நொஸ் ியொனவனொக எண்ணிக் தகொள்கிறொன். இதறவனல்லொ

ன்தன

தபறுவ ொல்

ொன்

மற்ற ில் இவ்வொறு

ன்தன அவன் நொஸ் ியொக்கிய கொரணத் ொல் அவன் உடல் முழுவதும் அசுத் மொகி, அவன்
குளிக்க பவண்டிய கடதம உண்டொகி விடுகிறது. பமலும் விந்து என்பது உடல் முழுவ ின்
சொரமொகபவ இருப்ப ொலும் இது கட்டொயமொக்கப்பட்டுள்ளது.
தமய்ஞ்ஞொனி ொன்
(மற்ற ில்)

இதறவனிடபம

இன்பம்

கொண்ப ொக

தபண்ணொன

ொன் அத க் கொண்ப ொக எண்ணமொட்டொர், 'ஆண் தபண் என்ற

(இதறவன்)

ன்பனொடு

மீ ண்டும்

ப ொன்ற

னஸ்ஸுலொத்துகளின்

'தகரில்'

ிதர மூலம் அவன்

ொபன கொ ல் புரிகிறொன்' என்பது 'கி ொபுல் மஸ்னவ'யின்
ீ
வொக்கொகும்.

ன் அகம் மீ ண்டும் ப ொன்ற இதறவன் மனி னில்
அகம்

நம்புவொர்,

தபண்ணில்

(இறக்கங்களின்)

ன்

ன் மூச்தச ஊ ியதுபபொல, மனி ன்
மூச்தச

படித் ரங்களில்

ஊதுகிறொன்.
ொன்

ன்

தமய்ஞ்ஞொனி

இதறவனிடபம

இன்பம்

கொண்ப ொக நம்புவொரொயினும், உண்தமயில் அவர் தபண்ணிடபம இன்பம் துய்ப்ப ொல் 'ஷிர்க்'
எனும் இதறவபனொடு கூட்டுச் பசர்த்

பொவத் ிலிருந்து விடுபடுவ ற்கொக குளிக்க பவண்டுவது

அவருதடய கட்டொயக் கடதமயொகி விட்டது.
அஸ்மொக்களின்
னக்கு

ஒரு

இவ்விரண்டின்

தவளிப்பொட்டிலும்
கூட்டொளிதயக்
பசர்க்தகயொல்

கூட

பகட்டு
பொ ின்

சம்சர்க்கம்
இதறஞ்சியது.

உள்ளது.
அக்தல

தவளிப்பட்டது.

இஸ்முல்
குல்

இவ்வொபற

அஃலம்

தவளிப்படுத் ப்பட்டது.
மற்ற

இருபத்த ட்டு

நொமங்கள் விசயத் ிலும் நிகழ்வுற்று கதடசியில் 'இன்சொனுல் கொமில்' உருதவடுத் து.
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இவ்வொறு ஆத்மீ க ஆ முக்கும் ஹவ்வொவுக்குமொன பொ ிக்கும் அக்தலகுல்லுக்கும் இதடயில்
பசர்க்தக நிகழ்ந் து. ஜட த்துவ ஆணும் தபண்ணும் ப ொன்றுவ ில் வந்து இது முடிகிறது.
இவ்வொறு

கலப்பு

என்பது

உலகின்

மிகவும்

அடிப்பதடயொன

த்துவமொக

நபிதபருமொனொர் ஸல்லல்லொஹு அதலஹி வஸல்லம் அவர்களும் இ ில்
தவளியிட்டொர்கள்.

எனபவ

ொன்,

எனது

'நிகொஹ்

சுன்னத்

ஆகிவிட்டது.

ங்கள் பிரியத்த

ஆகும்,

என்

வழிதயப்

பின்பற்றுபவர்கள் என்தனச் பசர்ந் வர்கள் ஆவொர்கள்' என்று அருளியுள்ளொர்கள்.
இத் தகய கூட்டு ஆ ிமு பல இருந்து வருவது ொன். எனினும், இதறவனுதடய அறிவில்
உண்டொன மு ல் படிவத் ிபலபய (ஹகீ கத்த

முஹம்ம ியிபலபய) இது உண்டொகி விட்ட ொல்

இது அப்படியும் அவர்களுதடய சுன்னத் ஆகபவ
த ொழுதக

என்பது

பிரதமயொனத

பலவினிதட

ஒதுக்கி,

ிகழ்கிறது.

ஒருதமதயக்

அ ற்கு

கொண்ப ற்கொன

அடியிலுள்ள

மதறவொன

பியத் னமொகும்.

அ ில்

ஏகத்துவத்த

உணர

முயல்கிபறொம். அது எத யும் பவண்டுவ ற்கொக ஏற்பட்ட ன்று. 'இதறவன் என்பது நம்மொல்
உய்த்துணரப்படுவ ொகும். உலதக நொம் நி ொனித்துக் தகொள்கிபறொம்'. இந்
எப்பபொதுபம

ய ொர்த்

உணர்வு

ிதரக்குப் பின்னொலிருந்து நிகழ்வ ொகும்.

இந் த்

ிதர

அல்லது

ஆத்;ம

மறுதமயிபலொ

ஜட த்துவ

உலகின்

உலகின்

ய ொர்த் ங்களின்

படிவங்களொகபவொ

நிகழலொம்.

இது

படிவங்களொகபவொ, மி ொல்

இருக்கலொம்.

ஜட த்துவக்

இது

கண்களொபலொ

இவ்வுலகிபலொ
அகமியக்

உலகின்
அல்லது

கண்களொபலொ

கொணப்படலொம்.
எனபவ,

தமௌலொனொ

'ஜடலங்கதளதயல்லொம்

ரூமி

அவர்கள்

உன்

பொர்தவதய

ங்கள்
விட்டு

கி ொபு

மஸ்னவயில்
ீ

அப்பொல்

ஆக்கு.

அருளினொர்கள்:

பொர்தவயுள்

பபொ,

பொர்தவயுள்பபொ, பொர்தவயுள்பபொ'.
இத் தகய

ிட்பமொன பொர்தவயுதடயவர்கள் இவ்வுலகிபலபய

ொங்கள் இக்கொட்சிதயக் கண்டு

தகொள்கின்றனர். இவர்கள் இ ற்கொக மறுதமவதர கொத் ிருக்க பவண்டிய ில்தல.

ٰ ْ َو َم ْن ََانَ ِف ْى ٰهذ ِٖۤٗه اَعْمٰ ى فَ ُه َو ِفى
ِاْل ِخ َرة
'இம்தமயில் குருடர்கள் மறுதமயிலும் குருடர்களொகபவ இருப்பொர்கள். (அத் 17:72)
ஹழ்ரத் அலி ரலியல்லொஹு அன்ஹுவின் பொர்தவ இத் தகய ொக இருந் து. அவர்கள், 'நொன்
இதறவதனயன்றி பவறு எத யும் கொணவில்தல' என்று அருளியுள்ளொர்கள்.
ொத்த

பஹத் என்ற சம்பூரண

ொத்த ப் பொர்ப்பத ன்பது சொத் ியமில்தல. இதறவனுதடய

குர்தஸச் சுமந்து தகொண்டிருக்கும் அமரர்களும், அவன் கட்டதளகதள நிதறபவற்ற அங்பக
சூழ்ந்து நிற்கும் அமரர்களும் கூட அவதனத் ப டியும் கண்டு தகொள்ளவில்தல. அவனுதடய
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ஜல்லியொத்துகதள பநொட்டமிடுவது மட்டுபம சொத் ியமொன ொகும். த ொழுதகயில் இத் தகய
ஜல்லியொத்துக்கள் உண்டொகும்பபொது அ னொல் கண்கள் குளுதம அதடகின்றன.
(குர்ரத்துல் ஐன்) இந்
பநொட்டமிடுகிறொன்
பொர்க்கிறொன்

ஜல்லியொத்துக்கதளக் கொண முடியொ வர்கள் இதறவதன

என்ற

என்ற

எண்ணத்ப ொடொவது

எண்ணத்ப ொடு

த ொழபவண்டும்.

அவதன

வணங்குங்கள்'

உங்கதளப்

'இதறவன்
என்று

ன்தன

ஹழ்ரத்

உமர்

ரலியல்லொஹு அன்ஹு அவர்கள் அருளியுள்ளொர்கள். 'குர்ரொ' என்ற ப ம் 'கரொ' என்ப ிலிருந்து
வந்

ொக இருக்குமொயின், த ொழுதகயில் பலவிதட ஒருதம கொணும்பபொது நி ொனத்த யும்,

ஆறு தலயும் அளிக்கிறது என்பது தபறப்படுகிறது. நபிதபருமொனொர் விசயத் ிபலொ,

َ ص ُر َو َما
َ َما زَ ا
ط ٰغى
َ غ ْال َب
'அவர்கள் பொர்தவ அப்பொல் ஆகவுமில்தல, அது வரம்பு மீ றவுமில்தல' (அத் 53:17)
த ொழுதக மூமின்களின் மிஃரொஜ் ஆகும். அ ில் அவர்கள் மதறவொன உலகில் பநொட்டமிட
முடிகிறது.
முஸல்லி

(த ொழுதகயில்

நிற்பவர்)

வலப்புறமொகபவொ

ிரும்புவது

(கிப்லொவில்) அவன்

ன் கவனத்த

ன்

த ொழுதக

டுக்கப்பட்டுள்ளது.

முடியும்

இது

வதர

இடப்புறமொகபவொ

முன்பொகவுள்ள

நிதல நிறுத்துவ ற்கொகத்

ஒரு

புள்ளியில்

ொன். மற்றபடி

ِفَا َ ْينَ َما ت ُ َولُّ ْوا فَثَ َّم َو ْجهُ اّلِل
'இதறவன் நீங்கள் உங்கள் கவனத்த த்
இதறவனும்

ிருப்பும் இடத் ிதலல்லொம் இருக்கிறொன்'. (அத் 2:115)

ன் அடியொன் பங்கில் த ொழுதகயில் ஈடுபடுகிறொன் என்றும் தஷகுல் அக்பர்

குறிப்பிடுகிறொர்கள். அவனுதடய த ொழுதக என்பது தமய்விசுவொசிகதள அவர்கள் அதனவர்
மீ தும் கருதணயுள்ளவனொன இதறவன் இருதள விட்டும் ஒளியின் பக்கம் தகொணர்வது ொன்.
அடியொன்
என்ற

ன் த ொழுதகதயத் த ொடங்கியதும், இதறவனும்

தபயரில்

அவன்

மீ து

ன்

அருதளப்

தபொழிகிறொன்.

ன் 'ஆகிர்' (கதடசியொனவன்)
அடியொனுடன்

தவகுபவகமொக

விதரந்து ஓடுகிறொன். (அ ொவது, கு ிதரப் பந் யத் ில் முன்னொல் ஓடும் கு ிதரயுடன், அடுத்
கு ிதர கழுத்தும் கழுத்தும் தவத் ொற்பபொல் ஓடுவதுபபொல் இதறவனும் ஓடி

ன் அருதளச்

தசொரிகிறொன் என்று தஷகுல் அக்பர் கூறுகிறொர்கள்.
எனபவ முஸல்லி(தவற்றிக் கு ிதர) முஜல்லி (அடுத்து ஒட்டி வரும் கு ிதர) என்ற ப ங்கதள
அவர்கள்

உபபயொகித்துள்ளது

(அடிதமயொன
சகல

இத பய

த ொழுதகயின்

ன்தம) ொன். இது பணிதவக் குறிப்பது. த ொழுதகயொளி

(நிதல, ருகூஉ, சுஜூத், இருப்பு

இருக்கிறொன்.

கொட்டுகிறது.

அடிதம

ன்தனத்

ன்

பபொன்ற)

தசயல்களிலும்

எஜமொனனில்

தகயில் அவன் தவறும் கருவியொகபவ ஆகிவிடுகிறொன்.
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சொரபம

ொன் பமற்தகொள்ளும்

பணிவு

நொஸ் ியொக்கிக்

அப் ிய்யத்

கொட்டுபவனொகபவ

தகொள்கிறொன்.

அவர்

www.sufimanzil.org
இவ்வொறு

ன் எஜமொனின் தகயொக ஆனதும்,

உணர்கிறொன். த ொழுதகயில் த ொழுதகயொளி
பணிவும், த ொழுதக
அன்று. ஒருவன்

நிதலயில்

இருப்பதும்

ொன் அவனில் ஒரு பகு ியொக ஆகி விட்டத
ன்தன அழிக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறொன்.
அடியொனின்

குணங்களொகும்.

ரப்பினுதடயதவ

ன் நொஸ் ி நிதலதய உணரும் வதர அவனுதடய அகம் மதறவ ில்தல.

ய ொர்த் மொன அகம் அவனில் ஒளி சிந்துவதுமில்தல. இத பய தமௌலொனொ ரூமி அவர்கள்
'கி ொபு மஸ்னவ'யில்
ீ
இவ்வொறு அருளியுள்ளொர்கள்.
'உன்தன அழிக்கும் முயற்சியில் உன்தனக் கண்டு தகொள்வொயொக! மற்ற வழிகதள விட மிகச்
சுலபமொக. இதறவன் பநரொன பொத தய அறிந்துள்ளவன்' (வல்லொஹு அஃலம் பிஸ்ஸவொபி)

முற்றும்.
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