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பதிப்புசர... 

பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம் 

 

அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாது வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரபுல் 
முர்ஸலீன் வஅலா ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி வஅஜ்வாஜிஹி அஜ்மயனீ். 

தம்ஹீதத ஈமான் எனும் நூல் முஜத்திதத தீன் வ மில்லத் ஆஃலா ஹழ்ரத் இமாம் 
அஹ்மத் ரஜா கான் ஹனஃபி காதிரி ரழியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்களுசைய 1200க்கும் தமற்பட்ை புத்தகங்களில் ஒன்றானதாகும். இந்த நூல் 
ஹிந்தி, ஆங்கிலம் தபான்ற பல மமாழிகளில் மமாழிமபயர்கப்பட்ைது. 
இதசன ஹிந்தி மமாழியாக்கத்திலிருந்து தமிழுக்கு அழகாக நவ்ஷாத் காதிரி அஜஸீி, 
M.Sc., B.Ed.,  அவர்கள் மமாழி  மபயர்த்துள்ளார்கள். 
 

இஸ்லாத்தின் அடிப்பசையான காரணங்கசள விளக்கும் நூலாக இருப்பதால் 
இக்காலத்திற்கு தமிழில் மவளியிடுவது அவசியமானதாகும். ததவ்பந்தி தப்லீக் 
வாதிகளின் முகத்திசரசய கிழித்து எறியும் நூலாகும். 

இந்த நூலின் தமிழ் மமாழி மபயர்சப சரிபார்த்த உலமாக்களான மமௌலானா ஷவ்கத் 
அலி ரஜ்வி சாஹிப், மமளலானா அப்துர் ரஜ்ஜாக் ஸுஃபி சாஹிப் மற்றும் மமௌலானா 
அமீருத்தீன் சாஹிப் தமலும் இந்த நூசல மவளியிடுவதற்கு உறுதுசனயாக இருந்த 
ஜனாப் ஆமிர் கான் சாஹிப் மற்றும் மமௌலானா ைாக்ைர் சசயத் முஸ்தபா 
அலி மிஸ்பாஹி சாஹிப், ைாக்ைர் குலாம் சஹதர் குசறஷி சாஹிப் அவர்களுைன் 
இமாம் அஹ்மத் ரஜா அதசாஷிதயஷன் உறுப்பினர்கள் அசனவருக்கும் அல்லாஹ் 
இம்சமயிலும் மறுசமயிலும் நற்கூலிசய வழங்குவானாக. 
 

ஆமீன்! யா ரப்பல் ஆலமீன். 
 

ஹழ்ரத் மமௌலானா அஃப்ஜலுல் உலமா 

A. சசய்யிது கவுஸ் மதனி, M.A., M.Phill., 
 

வாழ்த்துசர 

பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம் 

 

அண்ைசராசரங்கசள ‘ஆகு’ என்ற ஒரு கட்ைசளயினால் ஆக்கி ஆளுகின்ற 
அல்லாஹ்வுக்தக அசனத்து புகழும் அர்ப்பணம், நாநிலம் தபாற்றும் நபிகள் 
நாயகத்தின் நல்லாசிசய நாடியவனாக, நபிதநசர் நாவுக்கரசர் அறிவு களஞ்சியம் 
ஆலா ஹஜ்ரத் ( ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹி) அனுகூலம் தவண்டி அண்டி நிற்கும் 
அல்லாஹ்வின் அடியான் அமீருத்தீன் அஸ்ஸலாமு அசலக்கும். 
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மசன்ற நூற்றாண்டின் மாமபரும் சீர்திருத்தவாதியாகத் திகழ்ந்த இஸ்லாமிய 
தபரறிஞர் கண்ணியத்திற்குரிய ஆலா ஹஜ்ரத் (ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹி) 
அவர்கள், முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் புகுந்துவிட்ை தீய 
வஹ்ஹாபிய மகாள்சககளால் வாடிப் தபாயிருந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு புத்துயிர் 
ஊட்ைக் கூடிய மபாக்கிஷமாகத் திகழ்ந்தார்கள், இன்றும் வழிமகட்ை 
வஹ்ஹாபிகளுக்கு சிம்ம மசாப்பனமாக இருந்து வருகிறார்கள், அன்னாரின் தூய 
எண்ணத்தின் மவளிப்பாைாக சக வண்ணத்தில் மவளியான “தம்ஹீதத 
ஈமான்”  ஈமானின் அஸ்திவாரம் என்ற அரிய ஆவணத்சத ஆராயும் 
பாக்கியம் அடிதயனுக்கு கிசைத்தது. 
 

ஈமான் என்றால் என்ன? எப்படிப்பட்ை ஈமாசன அல்லாஹுத்தஆலா ஏற்றுக் 
மகாள்வான்! முஃமின்கள் என்றால் யார்? முஃமின்களுசைய தன்சமகள் 
என்ன? என்ற தகள்விகளுக்கு மதளிவான விளக்கங்கசள எல்லாம் தனக்தக உரிய 
உயர்ந்த உசரநசையில் ஆணித்தரமான ஆதாரங்கசள எல்லாம் 
திருக்குர்ஆன், திருநபிமமாழிகளிலிருந்து அள்ளிப் தபாட்டு, வழிமகட்ை 
வஹ்ஹாபிகசள அதிரசவத்து முகத்திசரசய 
கிழித்திருக்கின்றார்கள்,  தமலும் முஸ்லிம்கசளயும், முஸ்லிம் அல்லாத மாற்று 
மதத்தார்கசளயும் சிந்திக்கசவத்துள்ளார்கள் 

 

இசற தநசரான ஆலா ஹஜ்ரத் (ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹி) அவர்கள் நபி 
தநசத்தில் தன்சன அர்ப்பணித்தவர்களாவார்கள். நபி தநசத்தில் மூழ்கி அவர்கள் 
இயற்றிய புகழ்மாசலகசள தகட்ைால் உருகாத உள்ளமும் உருகிவிடும், நபி தநசம் 
தான் ஈமானின் சாராம்சம் என்பசத அவர்கள் மவறும் வாய் வார்த்சதகளில் மட்டும் 
மசால்லவில்சல, மாறாக வாழ்ந்து கட்டினார்கள். அவர்களுசைய வாழ்க்சக 
முஃமின்களுக்கு முன் மாதிரியாகத் திகழ்கிறது. அவர்களுசைய 
உணர்வூட்டும் உபததசங்கள் உறங்கிக் மகாண்டிருந்த உள்ளங்கசள தட்டி எழுப்பியது. 
அவர்களுசைய அறிவுசரகள் அறியாசம என்னும் இருசள தபாக்கி அறிமவாளி 
ஊட்டுகின்றது. குஃப்ர் எனும் மகாடிய தநாசய குழிததாண்டி புசதத்து, ஈமான் 
எனும் தபமராளிசய பிரகாசிக்கச் மசய்கிறது. தநர்வழி விரும்பிகளுக்கு வழிகாட்டும் 
சூரியனாகத் திகழ்கிறார்கள், இஸ்லாமிய அரங்கில் மின்னும் நட்சத்திரமாக 
மஜாளிக்கிறார்கள், சுருங்க கூறின் கண்ணியத்திற்குரிய இமாம் அஹ்மத் ரஜா ஆலா 
ஹஜ்ரத் ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹி) அவர்கள் ஈமானின் சின்னமாக, நபிதநசத்தின் 
உதாரண புருஷராக, நபிகள் நாயகத்தின் வாரிசாக, அல்லாஹ்வின் 
அன்புக்குரியவர்களாகத் திகழ்கிறார்கள், என்றால் அது மிசக ஆகாது. 
 

அவர்கள் எழுதிய அசனத்து நூல்களும் தமிழ் கூறும் உலகிற்கு அறிமுகப் படுத்த 
தவண்டியது மிக மிக அவசியமாக காலத்தின் கட்ைாயமாகும்! அதற்கு 
முதற்படியாக “தம்ஹிதத ஈமான்" ஈமானின் அஸ்திவாரம் என்ற அரிய நூசல தமிழ் 

மமாழியில் தந்த நவ்ஷாத் காதிரி அஜஸீி, M.Sc., 
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B.Ed.,  ஸாஹிப் அவர்களுக்கும், பதிப்பாசிரியர் மவ்லானா சசயத் கவுஸ் 
மதனி ஸாஹிப் அவர்களுக்கும் தமிழ் கூறும் மக்கள் 
அசனவரும் நன்றியுசையவர்களாகயிருக்க கைசமப்பட்டுள்ளார்கள். 
 

இப்புனிதப்பணி மதாைர் அளவற்ற அருளாலனான அல்லாஹுத்த ஆலா இவர்களுக் 
கு மமன் தமலும் அருள்புரிவானாக! ஆமீன் பிஜாஹி ஸய்யிதுல் முர்ஸலீன் வஅலா 
ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி அஜ்மயனீ்! 

 

வஸ்ஸலாம்! 
A.S.M. அமீருத்தீன் சிஷ்தியுல் காதிரி 

 

மதிப்புசர 

பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மா னிர்ரஹீம் 
 

அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாது 
வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரபுல் முர்ஸலீன் வஅலா ஆலிஹி 
வஅஸ்ஹாபிஹி வஅஜ்வாஜிஹி அஜ்மயனீ். 
 

அல்ஹம்துலில்லாஹ் முஸ்லீம் மக்களின் ஈமாசன பாதுகாப்பதற்காக 
தவண்டி பதினான்காம் நூற்றாண்டின் முஜத்தித் ஆலா ஹஜ்ரத் இமாம் 
அஹ்மத் ரஜா கான் ஃபாஜிதல பதரல்வி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா 
அன்ஹு அவர்கள் இஸ்லாமியர்களின் 
தபார்சவயிலிருந்த நயவஞ்சகர்களின் விஷமிய மகாள்சககளின் 
உண்சம முகத்சத ததாலுரித்து மக்களுக்கு தம்ஹீதத ஈமான் என்ற 
நூலின் மூலம் எடுத்துசரத்தார்கள். இந்த நூல் உருது தபசக்கூடிய 
மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது. 
 

ஆனால் மதன்னிந்திய மக்களுக்கு (தமிழ்நாடு) இந்த நயவஞ்சர்களின் 
விஷமிய மகாள்சககசள அறியாமல் இருந்தார்கள். இந்த கயவர்களின் 
மகாள்சககசள எப்படியாவது மக்கள் மன்றத்திற்கு மகாண்டு மசல்ல 
தவண்டும் என்று சுன்னத் வல் ஜமாஅத்சதச் சார்ந்த ஆலிம் 
மபருந்தசககள் மற்றும் நன்கு படித்த தமன்மக்கள் 
மனக்கவசல அசைந்தார்கள். அந்த மனகவசலசய தபாக்க பல 
முயற்சிகசள மசய்து மகாண்டிருந்தார்கள். அந்த முயற்சியின் பலனால் 
படித்த தமன்மக்களில் ஒருவரான ஜனாப் மநளவ்ஷாத் அஜிஸி ஸல்லமஹு 
(மதுசர) ஆசிரியர் அவர்கள் ஆலாஹஜ்ரத் அவர்கள் எழுதிய நூலான 
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தம்ஹீதத ஈமாசன மிக அழகான முசறயில் மிகத் மதள்ளத்மதளிவாக 
உருதுவிலிருந்து மிக மமாழி மபயர்த்துள்ளர் 

 

அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த அடிதயன்! தமிழாக்கம் மசய்யப்பட்ை ஈமானின் 
அஸ்திவாரம் என்ற நூசல படிக்க தநர்ந்தது. மிகச்சிறப்பாகவும், மிக 
அழகிய முசறயிலும் தமிழாக்கம் மசய்துள்ளார்கள். 
எம்மபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் மற்றும் 
அசனத்து நல்லடியார்களின் வஸிலாசவக்மகாண்டு நான் து-ஆச் 
மசய்கிதறன். 
 

அல்லாஹ் தஆலா மக்கள் இந்நூசல படித்து இந்த 
நயவஞ்சகர்களின் மகட்ை மகாள்சககசள அறிந்து 
அவர்களிைத்திலிருந்து விலகி, எந்த ஒரு ஒட்டு உறவும் இல்லாமல் 
வாழக்கூடிய பாக்கியத்சத தந்தருள்புரிவானாக. 
 

தமலும் இந்நூசல மமாழிமபயர்த்த ஜனாப் மநளவ்ஷாத் 
அஜிஸி ஸல்லமஹு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஈருலக 
நற்பாக்கியங்கசளயும் மறுசமயில் நபி ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் பரிந்துசர ஷிபாஅது கிசைக்கவும், தமலும் 
இவர்கள் இசதப்தபான்ற பல நூல்கசள எழுதவும், மமாழியாக்கவும் 
மசய்ய இசறவன் அருள்புரிவானாக! 
 

ஆமீன்! ஆமீன்! யாரப்பல் ஆலமீன் 
 

-ஹழ்ரத் மமௌலானா மமளலவி ஷவ்கத் அலி ரஜ்வி 
மதாைர் -1 
 

நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியமும் ஈமானின் அஸ்திவாரம் 
 
 

நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

 

ا   48:8 ً ُمَبِّشر َّۤا َاْرَسْلٰنَك َشاهًِدا وَّ نَِذيًْراۙ   اِن وَّ  

 

اَِصْيًل   48:9 ًة وَّ ُحْوُه بُْْكَ ُْوُهۙ  َوُتَسبر
 لرـُتْؤِمنُْوا بِاهّٰللِ َو َرُسْولِٖه َوُتَعزرُرْوُه َوتَُوِّقر
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“(நபிதய!) (மசறவான ஞானத்சத அறிவிப்பவதர) நிச்சயமாக நாம் உம்சமச் 
சாட்சியாளராகவும் நற்மசய்தி கூறுபவராகவும்,  அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவராகவும் 
அனுப்பிதனாம். (அதனால்)!  (மாணிைர்கதள!) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் 
அவனுசைய தூதர் மீதும் ஈமான் மகாள்ளுங்கள் தமலும் அவசர 
(தூதசர)  கண்ணியப்படுத்துங்கள், அவருக்கு உதவியும் மசய்யுங்கள் தமலும் 
காசலயிலும், மாசலயிலும் அல்லாஹ்வின் பரிசுத்தத்சத  தஸ்பஹீ் மசய்யுங்கள்”  
 

( ஸூரத்துல் ஃபத்ஹ் 48:8,9 ) 
 

முஸ்லிம்கதள! கவனியுங்கள் தீதன இஸ்லாத்சத 
இவ்வுலகில்  அனுப்புவதற்கும் ,  திருக்குர்ஆசன இவ்வுலகில் இறக்குவதற்க்கான 
முக்கிய காரணம் மூன்றிசன  அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகிறான். 
 

“முதலாவதாக! மனிதர்கள் அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும்  அவனின் தூதர் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கள் 
மீது ஈமான் மகாள்ளுதல். 
 

இரண்ைாவதாக! ரஸுலுல்லாஹ் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியப்படுத்துதல். 
 

மூன்றாவதாக! அல்லாஹுதஆலாசவ இபாதத்து மசய்வது” . 
 

முஸ்லிம்கதள! இந்த மூன்று சிறப்பான விஷயங்களின்  அழகான வடிவசமப்சப 
பாருங்கள்! முதலில் ஈமாசனப் பற்றி  குறிப்பிடுகிறான், இறுதியில் தன்னுசைய 
வணக்கத்சத குறிப்பிடுகிறான், இவற்றிக்கு இசையில் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்களின்  கண்ணியத்சதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றான். ஏமனனில் ஈமான் 
இல்லாமல் கண்ணியம் என்பது இயலாத ஒன்றாகும். பல நசாராக்கள் கிறித்துவர்கள்) 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மீது கண்ணியமும் மரியாசதயும்  சவத்திருந்தார்கள். 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மீது தாங்கள் சவத்துள்ள கண்ணியத்சத 
புத்தகங்களில் எழுதியும், ஈமான் இல்லாதவர்களில் உள்ள சில அதயாக்கியர்களின் 
குரலுக்கு எதிர்ப்பு மதரிவித்தும்,  மசாற்மபாழிவுகளாற்றியும் மவளிப்படுத்தியுள்ளார்கள். 
ஆனால் அவர்கள் ஈமான் மகாள்ளவில்சல என்றால் பயன் அளிக்காது இது 
மவளிப்பசையான கண்ணியமாகும். அவர்களின் மனதில் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மீது உண்சமயிதலதய கண்ணியம் 

இருக்குதமயானால்,  நிச்சயம்  அவர்கள் ஈமான் மகாண்டிருப்பார்கள். 
 

இது தபால் எதுவசர நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களிைம் உண்சமயான 
கண்ணியம்  காட்ைவில்சலதயா அது வசர வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லாஹ்வின் 
வணக்கத்தில் இருந்தாலும் அசவ அசனத்தும்  வனீானதாகிவிடும். தமலும் 
அவர்களின் அசனத்துக் கடின  உசழப்புகளும் அழிக்கப்பட்டுவிடும். பல முனிவர்கள் 
மற்றும் சன்னியாசிகள் உலகத்சதப் புறக்கணித்து அவர்கள் காலத்தில் அவர்களின் 
வழிமுசறயில் இசற வணக்கத்திலும், ஜபத்திலும்  தன்னுசைய வாழ்நாசள கழித்துக் 
மகாண்டிருந்தார்கள், இவர்களில் சிலர் 'லாஇலாஹா இல்லல்லாஹ்'  என்ற கலிமாசவ 
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பழகி அசத உச்சரித்து ஜபிக்க கூடியவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.  ஆனால் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியப்படுத்தவில்சல. இவர்கள் மசய்த வணக்கத்தினால் 
என்ன பயன்? இதனால் இவர்களின் மசயல்கள் அசனத்தும் அல்லாஹ்வின் 
சன்னிதானத்தில் ஏற்கப்பைவில்சல. 
 

இப்படிப்பட்ைவர்கசளப் பற்றி அல்லாஹுத்தஆலா  குறிப்பிடுகிறான்:- 
 

ِلٰى َما  ْنُثْوًراَوَقِدْمَنۤا ا َعمِلُْوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلٰنُه َهَبٓاًء مَّ  

 
“அன்றியும் உலகில்) அவர்கள் மசய்த (நற்) மசயல்களின் பக்கம் நாம் முன்தனாக்கி 
அதசனப் பரத்தப்பட்ை தூசியாக நாம் ஆக்கிவிடுதவாம்” . 

(ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான் 25:23) 
 

 
தமலும் இவர்கசளப்பற்றி கூறுப்பிடுசகயில், 

َّاِصَبٌة  ۙ    88:3 َعاِمَلٌة ن  

 َتْصلٰى نَاًرا َحاِمَيًة   88:4

 
“அமல்கள் மசய்வார்கள் மிகவும் கடினமாக உசழப்பார்கள் ஆனால் அதற்கு 
பிரதிபலனாக நரக மநருப்பில் வசீப்படுவார்கள்!”  
 

(ஸூரத்துல் காஷியா  88:3,4) 
 

அல்லாஹ் நம்சம காப்பாற்றுவானாக! 
 

முஸ்லிம்கதள! இப்மபாழுது கூறுங்கள், நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியம் 
என்பது ஈமானின் அஸ்திவாரம்! நிஜாத்தின் மவற்றியின்) அஸ்திவாரம் காமிலான 
அமல்கள் ஏற்றுக் மகாள்ளப்படுவதற்கு அஸ்திவாரம் அகியதா! இல்சலயா? ஆம்! 
ஆகியது! நிச்சயமாக  ஆகியது,  உண்சமயில் இதுதான் அஸ்திவாரம் ஆகும். 
 
 

மதாைர் -2 

முந்சதய மதாைரில் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின்  கண்ணியமும் ஈமானின் 
அஸ்திவாரம் என்பசதப்  பார்த்ததாம்.... 

இத் மதாைரில் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியக் குசறவு மசய்பவர்கசள 
தநசிக்கக் கூைாது.... என்பசதப் பார்ப்தபாம். 
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நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

 َو  َكَساَدَها َتْخَشْوَن  َوتَِجاَرةةٌ  ۙ اْقتََرْفُتُمْوَها َاْمَوالُ  َو  َوَعِشيَْرتُكُْم  َوَاْزَواُجكُْم  َواِْخَوانُكُْم  َوَابَْنٓاُؤُكْم  ٰابَٓاُؤُكْم  كَاَن  اِْن  ُقْل 

َن  اَِلْيكُْم  َاَحبَّ  َترَْضْونََهۤا  َمٰسِكُن  ّٰى بَُّصْوا َفتَرَ  َسبِْيلِٖه  ْى  فِىْ  ِجَهادٍ  َو  َوَرُسْولِٖه  اهّٰللِ مر  اْلَقْوَم  َيْهِدى َل  َواهّٰللُ ۙؕ بَِاْمرِهٖ  اهّٰللُ َياْتِىَ  َحت

 اْلٰفِسقِيَْن 

 
“நபிதய! நீவிர் கூறுவரீாக! ஏ மனிதர்கதள! உங்கள் தந்சதயரும், உங்கள் 
குழந்சதகளும், உங்கள் சதகாதரர்களும், உங்கள் மசனவியரும், உங்கள் 
குடும்பத்தினரும், எவற்சற நீங்கள் சம்பாதித்தீர்கதளா அத்தசகய (உங்களுசைய) 
மபாருட்களும், எதனுசைய நஷ்ைத்சத நீங்கள் அஞ்சுகிறரீ்கதளா அத்தசகய 
(உங்களுசைய) வியாபாரமும், எவற்சறக் மகாண்டு) நீங்கள் திருப்தி 
மகாள்கிறரீ்கதளா அத்தசகய (உங்களுசைய) வடீுகளும், அல்லாஹ்சவ விை, 
அவனின் ரஸுசல விை அவனுசைய பாசதயில் தபார்புரிவசத விை உங்களுக்கு 
மிக விருப்பமானசவயாக இருந்தால், அல்லாஹ் தங்களுசைய ( தண்ைசன பற்றிய 
) கட்ைசளசயக் மகாண்டு வரும் வசர நீங்கள் எதிர் பார்த்திருங்கள்! பாவிகளான 
கூட்ைத்தினசர அல்லாஹ் தநர்வழியில் மசலுத்த மாட்ைான்” . 

(ஸூரா அல்-தவ்பா 9:24) 
 

தமதல கூறப்பட்ை இசற வசனத்திலிருந்து நாம் அறிவது என்னமவன்றால், 
ஒருவருக்கு இவ்வுலகில் எந்தமவாரு மபாருளும் அல்லாஹ் மற்றும் அவனுசைய 
ரஸுசலவிை சிறந்தது எனில் அசவ அசனத்தும் அல்லாஹ்வின் சன்னிதானத்தில் 
புறக்கணிக்கப்பட்ைதாகும். தமலும் அவனுக்கு அல்லாஹ் தன்புறத்திலிருந்து தநர்வழி 
தரமாட்ைான். அவன் அல்லாஹ்வின் தண்ைசனசய எதிர்பார்த்து 
காத்திருக்கதவண்டும். அல்லாஹ் நம்சம காப்பாற்றுவானாக!. 

ِ  ِمْن  إَِلْيهِ  أََحبَّ  أَُكوَن  َحتَّى أََحُدُكْم  يُْؤِمُن  َل  ِ  َوَلِده  أَْجَمِعيَن  َوالنَّاسِ  َوَوالِِده
 

நமது தநசத்திற்குறிய நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், “நீங்கள் 
(உண்சமயான) முஃமினாக ஆகமாட்டீர்கள் எதுவசர எனில் உங்களின் தாய், தந்சத, 
உங்கள் குழந்சதகள் மற்றும் உலகில் உள்ள அசனத்து மக்கசள விை என்சன 
அதிகமாக தநசிக்காத வசர ” . 

 

(புகாரி மஷரீப் 1:7, முஸ்லிம் மஷரீப் 1:49) 
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                                               Sunan    Nasee 5013                                         
     I n-book ref erence  : Book 47, Hadi t h 29        

Sunan I bn Maj ah Grade : Sahi h (Darussal am) 
Arabi c ref erence  : Book 1, Hadi t h 70  

 
இந்த ஹதீஸானது ஸஹீஹுல் புகாரி மற்றும் ஸஹீஹுல் முஸ்லிமில் அனஸ் 
பின் மாலிக் அன்சாரி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வாயிலாக அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது. இவர்கள் மதளிவாக அறிவிக்கிறார்கள் எவர் ஒருவர் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  
அவர்கசளத் தவிர்த்து மற்மறாருவசர மிகவும் தநசித்தாதரா அவர் உண்சமயான 
முஸ்லிம் ஆகமாட்ைார். 

முஸ்லிம்கதள! நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள இவ்வுலகில் உள்ள அசனத்சதயும் 
விை சிறந்தவர்களாக கருதுவது என்பது ஈமானின் அஸ்திவாரம் மற்றும் நஜாத்தின் 
(மவற்றியின்) அஸ்திவாரம் ஆனதா? இல்சலயா? எனக் கூறுங்கள். ஆம் ஆனது! 
நிச்சயமாக ஆனது! 
 
இது வசரயில் கலிமா கூறிய அசனவரும் மிக சந்ததாஷமாக ஏற்றுக்மகாள்வார்கள். 
ஆம்! எங்களுசைய உள்ளங்களில் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள பற்றிய கண்ணியம் 
உயர்ந்து இருக்கின்றது. ஆம்! தாய் தந்சத, குழந்சதகள் மற்றும் இவ்வுலகில் உள்ள 
அசனத்சதயும் விை மபருமானார் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் மீது எங்களுக்கு அதிகமாக தநசம் 
உள்ளது என்று கூறுவார்கள். 

சதகாதரர்கதள! அல்லாஹுத்தஆலா உங்கசள அவ்வாதற இருக்கச் மசய்வானாக! 
ஆனால் நமது இசறவன் கூறுவசத சிறிது மசவிசாய்த்துக் தகளுங்கள்! 
 

நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

ا َاْن  النَّاُس  َاَحِسَب  29:2 ا َاْن  يُّتَْرُكوْۤ ُقْولُوْۤ  ُيْفَتـنُْوَن  َل  َوهُْم  ٰاَمنَّا يَّ

 

“மனிதர்கள் நாங்கள் ஈமான் மகாண்தைாம்” என்று அவர்கள் கூறுவதினால் மட்டுதம 
அவர்கள் தசாதசன மசய்யப்பைாத நிசல யில் விட்டு விைப்படுவார்க மளன்று 
எண்ணிக் மகாண்ைார்களா!”  

( ஸூரத்துல் அன்கபூத் 29-2 ) 
 
இந்த வசனமானது முஸ்லிம்கசள எச்சரிக்கின்றது. கலிமா கூறுவதனால் மட்டுதமா 
வாய்மமாழிப் தபச்சால் முஸ்லிம் எனக் கூறுவதால் மட்டுதமா உண்சமயான 
முஸ்லிம்களாக ஆகிவிைமுடியாது. ஆமாம் தகளுங்கள்! தசாதிக்கப்படுவரீ்கள். 
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தசாதசனயில் முழுசமயாக மவற்றி மபற்றப் பின்னதர முஸ்லிம்கள் ஆவரீ்கள். 
ஒவ்மவாரு நபரும் தாம் கூறிய வார்த்சதகளில் எவ்வளவு உண்சமயாளராக 
இருக்கிறார்! என்பது தசாதிக்கப்படும். அவர் மசான்ன மசால்லில் உண்சமயாளராக 
இருக்கிறார்களா இல்சலயா? என தசாதிக்கப் படுவார்கள். ஈமான் 
உண்சமயானதாகவும், நிசலத்திருக்க தவண்டியதற்குமான முக்கியமான இரண்டு 
காரணங்கசள திருக்குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ்கள் கூறுவசத நாம் பார்த்ததாம். 
அதாவது,  
 
முதலாவதாக நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்களின் கண்ணியம் 
 

இரண்ைாவதாக, இந்த உலகில் உள்ள  அசனத்சதயும் விை நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்களின் மீது சவத்திருக்கும் அன்பு. 
  

இசவகளின் மீது ஏற்படுத்தப்படும் தசாதசன என்பது உங்களுக்கு யார் மீது 
எவ்வளவு தான் கண்ணியம் இருந்தாலும் எவ்வளவு தான் நம்பிக்சகயிருந்தாலும், 
எவ்வளவு தான் நட்பு இருந்தாலும், அதிகமாக அன்பு மசலுத்தக் கூடிய இைமாக 
இருந்தாலும் அதாவது உங்கள் தந்சத, உங்களின் ஆசான் உங்களின் பரீ்சாஹிப், 
உங்களின் குழந்சதகள், உங்களின் சதகாதரர்கள், உங்களின் உறவினர்கள், உங்களின் 
மபரியவர்கள், உங்களின் சுற்றத்தார்கள், உங்களின் மமௌலவிகள், உங்களின் 
ஹாபிஸ்மார்கள், உங்களின் முப்திமார்கள், உங்களின் தபச்சாளர்கள் இது 
தபான்றவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள 
துதவசிப்பவர்களாக இருந்தால், உங்கள் மனதில் அவர்களிைம் மகாண்டிருந்த அன்பு 
மற்றும் கண்ணியத்சத உைனடியாக நீக்கிவிடுங்கள்.  
 
உைனடியாக அவர்களிைமிருந்து பிரிந்துவிடுங்கள், அவர்கசள பாலில் விழுந்த ஈசய 
தபால தூக்கி வசீிவிடுங்கள். பிறகு அவரின் முகத்சதப் பார்த்தாதலா, அவரின் 
மபயசரக் தகட்ைாதலா உங்களிைம் மவறுப்பு ஏற்பை தவண்டும். பிறகு அவரின் 
உறவுமுசற, நட்பு ஆகியவற்சற பார்க்கத் ததசவயில்சல . தமலும் அவரின் 
மார்க்க ஞானம், அவரின் அந்தஸ்து, வயது, அவரின் புகழ் ஆகியவற்சறப் பற்றிய 
எண்ணம் ததசவயில்சல. 
 
ஏமனனில் இசவ அசனத்தும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள அடிபணிதலின் 
மபாருட்தை கிசைத்தசவயாகும். எப்தபாது அவர்கள் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசளதய 
துதவசித்தாதரா அவர்களிைம் என்ன உறவு தவண்டி இருக்கிறது. அவரின் ஜிப்பா 
மற்றும் தசலப்பாசகசயக் மகாண்டு என்ன மரியாசத உள்ளது. நிசறய 
யஹூதிகள் ஜிப்பா மற்றும் தசலப்பாசக அணியவில்சலயா என்ன? அவரின் 
மபயர், புலசம மற்றும் அவரின் மவளி உலக புகசழ சவத்து என்ன மசய்வது. 
அதனக, பாதிரிமார்கள் மற்றும் தத்துவஞானிகள் பற்பல அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளில் 
சிறந்து விளங்கவில்சலயா? அவ்வாறு இல்லாமல் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள 
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இகழ்பவசர புறக்கணிக்காமல், அவர்கதளாடு சமாதானத்சத ஏற்படுத்திக் மகாண்ைால் 
அல்லது அவர்களுைன் உறவு மகாண்ைால், அல்லது அவன் மிகவும் வழிமகட்ைப் 
பாவியாவான் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தால், அல்லது அவன் மிகவும் வழி 
மகட்ைப்பாவியாவான் எனக் கூறுபவர்கசள தவறு எனக் கூறினால், குசறந்த பட்சம் 
இந்த நிசலகளிலிருந்து தம்சம விலக்கிக் மகாள்ளாமல் இருந்தால், அல்லது 
உங்களின் மனதில் அவர்கசளப் பற்றி கடுசமயான மவறுப்பு வரவில்சலமயனில், 
இப்மபாழுது அல்லாஹ்வின் மபாருட்ைால் ஈமானின் இந்த தசாதசனயில், ஈமானின் 
அஸ்திவாரத்திற்கான திருக்குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ்கள் நிர்ணயித்த அந்த 
நிபந்தசனகளிலிருந்து நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் மசன்றுவிட்டீர்கள் என்று நீங்கதள 
உங்கசளப் பரிதசாதித்துக் மகாள்ளுங்கள். 
 
முஸ்லிம்கதள! எவர்களுசைய உள்ளத்தில் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
கண்ணியம் இருக்கிறததா அவர்கள் இந்த வழிமகட்ைவர்களின் உறவுகசள ஏற்றுக் 
மகாள்வார்களா? அத்தசகயவர்கள் அவர்களின் பரீ்சாஹிபாக இருந்தாலும், 
அவர்களின் மமௌலானாவாக இருந்தாலும் அவர்களின் தந்சதயாக இருந்தாலும் 
சரிதய! யார் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள இந்த உலகில் உள்ள அசனத்சதயும் 
விை அதிகமாக தநசிக்கிறார்கதளா, அவர்கள் மனதில் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள 
இழிவாகப் தபசுபவர்கசள மிகவும் கடுசமயாக மவறுக்கமாட்ைார்களா? அவர்கள் 
எவ்வளவு சிறந்த நண்பனாக இருந்தாலும், தனது குடும்பத்சதச் சார்ந்தவனாக 
இருந்தாலும், தனது சதகாதரனாக இருந்தாலும் சரிதய! அல்லாஹ்வின் மபாருட்ைால் 
உங்ளின் நிசலச மசய உணர்ந்து பாருங்கள். தமலும் அல்லாஹுத்தஆலா 
கூறுவசதக் தகளுங்கள். அவன் எவ்வாறு அவனின் ரஹ்மத்தின் பால் நம்சம 
அசழக்கிறான் என்பசதப் பாருங்கள். 
 

பிறகும் மதளிவாகவும், மவளிப்பசையாகவும் அவர்கள் யார்யார் என இவ்வசனத்தின் 
வாயிலாக தந்சத, குழந்சத சதகாதரர், உறவினர்கள் என ஒவ்மவாரு உறசவயும் 
மசால்லிக் கூறியிருக்கிறான். அதாவது அவர்கள் யாராக இருந்தாலும், உங்களுக்கு 
அவர் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக இருந்தாலும் அவரின் மீது 
உங்களுக்கு எவ்வளவு அன்பு இருந்தாலும், உங்களிைம் ஈமான் இருந்தால் அவர்கள் 
வழிதவறிய பிறகு அவரிைத்தில் அன்பு சவக்கக் கூைாது, அவர்களின் சமாதானத்சத 
ஏற்க்கக் கூைாது. இல்சலமயனில் நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்கமாட்டீர்கள். 
அல்லாஹுத்தஆலாவின் இந்த கூற்று ஒன்தற ஒருவர் முஸ்லிமுக்கு இருக்கப் 
தபாதுமானதாகும். இருந்த தபாதும் அவன் உங்கசள அவனின் ரஹ்மத்தின்பால் 
அளவிை முடியாத அவனின் அருட்மகாசைகசளக் காட்டி அசழப்பசதப் பாருங்கள்.  
 
அதாவது அல்லாஹ் மற்றும்  நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியம் இவற்றின் 
மபாருட்ைால் நீங்கள் வழிதகைர்களிைமிருந்து பிரிந்திருந்தால் அவர்களின் உறசவத் 
துண்டித்தால் உங்களுக்குக் கிசைக்கும் நன்சமகசளப் பட்டியலிடுகிறான்.”  
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மதாைர் -3 
 

 
முந்சதய மதாைர்களில் 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின்  கண்ணியமும் ஈமானின் அஸ்திவாரம் என்பசதயும் 

 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியக் குசறவு படுத்துபவர்கசள தநசிக்கக் 
கூைாது.... என்பசதப் பார்த்ததாம். 
 

இத் மதாைரில்.... 
 

*நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியக் குசறவு படுத்துபவர்கசள தநசிக்காமல் 
இருந்தால் கிசைக்கும் நிஃமத்துகள்  என்ன என்பசதயும்....* 

கண்ணியக் குசறவு படுத்துபவர்கசள தநசிப்பவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 
எச்சரிக்சகயும்.... 
கண்ணியக் குசறவு படுத்துபவர்களுக்கு ஏழு கசசயடிகள் என்பசத பார்ப்தபாம்.. 
 
அதாவது அல்லாஹ் هلالج لج  மற்றும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியம் 
இவற்றின் மபாருட்ைால் நீங்கள் வழிதகைர்களிைமிருந்து பிரிந்திருந்தால் அவர்களின் 
உறசவத் துண்டித்தால் உங்களுக்குக் கிசைக்கும் நன்சமகசளப் பட்டியலிடுகிறான்.”  

 
1) அல்லாஹுத் தஆலா உங்களின் உள்ளத்தில் ஈமான் என்ற முத்திசரசயப் 
மபாதித்துவிடுவான். இதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களின் மரணம் ஈமானுைன் 
இருக்கும். அல்லாஹ் எழுதியசத யாரால் மாற்ற முடியும். 
 

2) அல்லாஹுத்தஆலா மலக்குமார்களின் தசலவராகிய ஜிப்ரயலீ் 
அசலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கசளக் மகாண்டு உங்களுக்கு உதவியளிப்பான். 
 

3) உங்கசள நிரந்தரமாக உள்ள மசார்க்கத்தின் பால் பிரதவசிக்கச் மசய்வான். அங்கு 
அவற்றின் கீதழ ஆறுகள் ஓடிக்மகாண்டிருக்கும். 
 

4) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் கூட்ைத்தினர் என அசழக்கப்படுவரீ்கள். தமலும் 
அல்லாஹ் வின் அன்பிற்குரியவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்கள். 
 

5) நீங்கள் எசத தகட்கிறரீ்கதளா, அது நிசனத்தசத விை, எதிர்பார்த்தசத விை 
தகாைானதகாடி மைங்கு அதிகம் மபறுவரீ்கள். 
 

6) எல்லாவற்றிக்கும் தமலாக அல்லாஹ் உங்கசளப் மபாருந்திக் மகாள்வான்.  
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7) நான் உன்சனப் மபாருந்திக் மகாண்தைன் என அல்லாஹுத்தஆலா ஒரு 
அடியானுக்கு கூறுவசதவிை தவறு என்ன இருக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல் 
உச்சகட்ை கருசணதயாடும் இறக்கத்ததாடும் கூறுகிறான், 'அல்லாஹ் அவர்கசளப் 
மபாருந்திக் மகாண்ைான் அவர்களும் அல்லாஹ்சவப் மபாருந்திக்மகாண்ைார்கள்.' 
 
முஸ்லிம்கதள! ஒருவனுக்கு தகாைானதகாடி உயிர்கள் இருந்து 
அல்லாஹ்வின்  நிஃமத்துக்களுக்காக அசவ அசனத்சதயும் இழந்து அல்லாஹ்சவ 
அசைகிறான் எனில், அல்லாஹ் தருவதாக வாக்களித்த அந்த  நிஃமத்துகளுக்காக 
சஸத் மற்றும் அமர் இவர்களின் (KorY எனக் கூறுவது தபால, தமிழில் குப்பனும், 
சுப்பனும் எனக்கூறுவது தபால்) உறசவ துண்டிப்பது என்பது கடினமான 
காரியமாகுமா? எனதவ, ஒருவன் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்களிைத்தில் கண்ணியம் மற்றும் அன்பு மசலுத்துவது என்பது 
எவ்வளவு மபரிய மசயலாகிறது என்று பாருங்கள். அதன் மபாருட்ைால் 
அல்லாஹுத்தஆலா அளப்பரிய நிஃமத்துக்கசளத் தருவதாக உறுதியளிக்கிறான். 
அவனுசைய வாக்குறுதி உண்சமயானதாகும். 
 
திருக்குர்ஆனின் வழிமுசறயானது, ஒரு கட்ைசளசயக் கூறும் தபாது அசத ஏற்று 
நைப்பவர்களுக்கு நிஃமத்துக்கசளத் தருவதாக கூறுகிறது. அதசன ஏற்று 
நைக்காதவர்களுக்கு கடுசமயான தண்ைசன உண்டு என எச்சரிக்சகயும் மசய்கிறது. 
ஏமனனில், மக்கள் நிஃமத்துக்களின் தபராசச மகாண்டு மட்டும் வராமல் அந்த 
எச்சரிக்சகயின் மபாருட்ைால் அல்லாஹ்வின் தண்ைசனக்கு அஞ்சி சரியான 
பாசதசயத் ததர்ந்மதடுப்பதற்காக. இப்மபாழுது அந்த எச்சரிக்சகசயயும் தகளுங்கள். 

 

ذيَن  أَيَُّها يا 60:1
خِذوا ل آَمنوا الَّ ُكم َعُدّوي َتتَّ ِ  إَِليهِم تُلقوَن  أَولِياَء  َوَعُدوَّ  الَحقر  ِمَن  جاَءُكم بِما َكََفوا َوَقد بِالَمَودَّة

جُتم ُكنُتم إِن َربركُم بِاهّٰللِ تُؤِمنوا أَن ۙ  َوإِيّاُكم الرَّسوَل  يرُِخجوَن  وَن  ۙ  َمرضاتي َوابتِغاَء  َسبيلي في ِجهاًدا ََخَ  إَِليهِم ُتِِسّ

 ِ بيِل  َسواَء  َضلَّ  َفَقد ِمنكُم َيفَعلهُ  َوَمن ۙ  أَعَلنُتم َوما أَخَفيُتم بِما أَعَلُم  َوأَنا بِالَمَودَّة  السَّ

 

ا َاْعَدٓاًء  َلـكُْم  َيكُْونُْوا يَّْثَقُفْوُكْم  اِْن  60:2 يَْبُسُطوْۤ ٓؤِ  َوَاْلِسَنَتُهْم  َايِْدَيُهْم  اَِلْيكُْم  وَّ ْونَؕ َلوْ  َوَودُّْوا بِالسُّ  َتكَُْفُ

 

 َبِصيْرٌ  َتْعَملُْوَن  بَِما َواهّٰللُ ۙؕبَْيَنكُْم  َيْفِصلُ  ۙ ۙ    اْلقِٰيَمةِ  َيْوَم  ۙ ۙ   اَْوَلدُُكْم  َوَلۤ  َاْرَحاُمكُْم  َتـْنَفَعكُْم  َلْن  60:3

 

மசய்வசதயும், பகிரங்கமாகச் மசய்வசதயும் நான் நன்கு அறிதவன். எனதவ, 
உங்களில் யார் இசதச் மசய்கிறார்கதளா அவர் தநர்வழி தவறிவிட்ைார். 
உங்களுசைய உறவினர்கள் உங்களுசைய பிள்சளகள் உங்களுக்கு எந்த பயசனயும் 
தரமாட்ைார்கள். தமலும் நீங்கள் மற்றும் நீங்கள் தநசிக்கிரவர்களிதைதய கியாமத் 
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நாளில் ஒரு பிரிசவ ஏற்படுத்திவிடுதவன். இதனால் ஒருவர் மற்தறாருவருக்கு 
நன்சம பயக்க முடியாது. தமலும் அல்லாஹ் நீங்கள் மசய்கின்றவற்சற 
தநாக்குகிறான். 

( ஸூரத்துல் மும்தஹினா  60:1,2,3) 

தமலும் கூறுகின்றான்… 

َايَُّها ۤـٰ ِذيَْن  ي
خُِذوا َل  ٰاَمنُْوا الَّ ْنكُْم  يََّتَولَُّهْم  َوَمْن  َۙؕبْعٍض  اَْولَِيٓاءُ  َبْعُضُهْم  ۙ ۙ   اَْولَِيٓاَء  َوالنَّٰٰصٰۤى اْلَيُهْودَ  َتتَّ َّه   مر  اِنَّ  ِۙؕمْنُهْم  َفاِن

لِمِيَْن  اْلَقْوَم  َيْهِدى َل  اهّٰللَ  الظّٰ

 

உங்களில் யாராவது இவர்கசள நண்பராக்கிக் மகாண்ைால் அவர்களும் உண்சமயில் 
அவர்கசளச் சார்ந்தவராவார்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் அநியாயக்காரர்கசள 
தநர்வழியில் மசலுத்த மாட்ைான். 

(ஸுரா அல்-மாயிதா 5:51) 

முதல் இரு வசனங்களில் இவர்களிைம் நட்புக் மகாள்கிறவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் 
மற்றும் வழிதகைர்கள் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது வசனதமா "யார் 
இவர்களிைம் நட்புக் மகாள்கிறார்கதளா அவர்களும் அவர்கசளச் சார்ந்தவர்கதள" 
என்று மதள்ளத் மதளிவாகக் கூறுகிறது. அவர்கசளப் தபால இவர்களும் 
காபிர்களாவார்கள். தமலும் அவர்கதளாடு ஒதர கயிற்றால் பிசணக்கப்படுவார்கள். 
தமலும் அந்த வரிகசளயும் நிசனத்துப் பாருங்கள்! “நீங்கள் மசறமுகமாக 
அவர்களிைம் நட்புக் மகாள்கிறரீ்கள், நீங்கள் மசறமுகமாகவும் மவளிப்பசையாகவும் 
மசய்வசத நான் நன்கு அறிதவன்".  

இப்மபாழுது நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள இகழ்பவர்கசள பிசணக்கும் கயிறு எது 
என்பசத அறிந்து மகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ் நம்சம காப்பாற்றுவானாக! 

நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

 أَليٌم  َعذاٌب  َلُهم اهّٰللِ َرسوَل  يُؤذوَن  َوالَّذيَن 

 
“எவர் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கசள துன்பப்படுத்துகிறார்கதளா, அவர்களுக்கு 
தநாவிசனத் தரும் தவதசன உண்டு". 

(ஸுரா அல்-தவ்பா 9:61)  
 
தமலும் கூறுகிறான், 
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نيا فِي اهّٰللُ َلَعَنُهُم  َوَرسوَلهُ  اهّٰللَ يُؤذوَن  الَّذيَن  إِنَّ  ِ  الدُّ ة  ُمهيًنا َعذابًا َلُهم َوأََعدَّ  َواآلَِخَ

 

“அல்லாஹ்சவயும் அவனுசைய ரஸுசலயும் நிச்சயமாக தநாவிசன மசய்கிறார்கள் 
அவர்கசள உலகத்திலும், மறுசமயிலும் அல்லாஹ் சபிக்கிறான். இன்னும் 
அவர்களுக்கு இழிவுதரும் தவதசனசயச் தயார் மசய்து சவத்துள்ளான்”  

 

(ஸுரா அல்-அஹ்ஜாப் 33:57) 
 
அல்லாஹுத்தஆலா துன்பத்சத விட்டும் பரிசுத்தமானவன், அவசன யாரால் 
துன்பப்படுத்த முடியும்? ஆனால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் கண்ணியக்குசறசவ, தனக்கு ஏற்படுத்தக் கூடிய துன்பம் 
எனக் கூறியுள்ளான். இந்த வசனத்தின் வாயிலாக யார் நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள கண்ணியக் குசறவு 
மசய்தவர்களுைன் நட்பு சவத்திருக்கிறார்கதளா அவர்களுக்கு ஏழு விதமான 
கசசயடிசயத் தருகிறான்.  
 
1) அவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் 

2) வழிதகைர்கள்  

3) காபிர்கள்  

4) அவர்களுக்காக தநாவிசனத் தரும் மகாடிய தவதசன உண்டு. 

5) அவர்கள் மறுசமயில் இழிவுபடுத்தப்படுவார்கள்  

6) அவர்கள் அல்லாஹுத்தஆலாவிற்கு தநாவிசனத் தந்தார்கள்.  

7) அவர்களுக்கு இம்சமயிலும், மறுசமயிலும் அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டு . 
 
அல்லாஹுத்தஆலா இவற்றிலிந்து நம்சமப் பாதுகாப்பானாக!. 

முஸ்லிம்கதள! நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்களின் உம்மத்துகதள! மனிதன் மற்றும் 
ஜின்களின் தசலவரான ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص    அவர்களின் உம்மத்துக்கதள! நீங்கதள 
அல்லாஹ்வுக்காக எது நியாயமானது என்று சிறிது தீர்மானித்துக் மகாள்ளுங்கள். 
அதாவது முதலில் கூறிய (யார் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கசள கண்ணியக்குசறவு 
மசய்தவர்களிைமிருந்து தன்சனப்பிரித்துக் மகாண்ைார்கதளா அவர்களுக்கு கிசைக்கக் 
கூடிய) அந்த சிறந்த 7 விஷயமாகிய உள்ளத்தில் ஈமான் என்னும் முத்திசர, 
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அல்லாஹுத்தஆலா உதவிபுரிதல், மசார்க்கத்தில் பிரதவசித்தல், அல்லாஹ்சவச் 
சார்ந்தவர்களில் ஒருவர், தகட்ைசவ கிசைக்கும், அல்லாஹ் உங்கசளப் மபாருத்தி 
மகாண்ைான், நீங்கள் அல்லாஹ்சவப் மபாருந்திக் மகாண்டீர்கள் இது தபான்றசவகள் 
சிறந்ததா? அல்லது பிறகு கூறிய யார் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கசள 
கண்ணியக்குசறவு மசய்தார்கதளா அவர்களுைன் உறவு சவத்துக் மகாள்பவர்களுக்கு 
கிசைக்கும் அந்த 7 விஷயங்களான அநியாயக்காரன், வழிதகைன், காபிர், நரகவாதி, 
மறுசமயில் இழிந்த நிசலயில் இருப்பவன், அல்லாஹ்வுக்கு தநாவிசனத் தருபவன், 
இம்சமயிலும் மறுசமயிலும், அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டு தபான்றசவ சிறந்ததா? 
உண்சமயில் யார் கூறுவார்கள் பிந்சதய 7 தான் சிறந்தது முந்சதய 7 
ததசவயில்சல என்று? 

 

ஆனால் முஸ்லிம்கதள மவறும் வாய்வார்த்சதகளால் மட்டுதம எல்லாம் ஆகி 
விைாது. தசாதிக்கப்படுவரீ்கள் அந்த இசறவசனத்சத இப்மபாழுது தான் படித்தீர்கள், 
 

 

 ُيفتَنوَن  ل َوهُم آَمّنا َيقولوا أَن يُتَركوا أَن الّناُس  أََحِسَب 

 

“மனிதர்கதள! நாங்கள் ஈமான் மகாண்தைாம்” என்று அவர்கள் கூறுவதினால் 
மட்டுதம அவர்கள் தசாதசன மசய்யப்பைாத நிசலயில் விட்டு 
விைப்படுவார்கமளன்று எண்ணிக் மகாண்ைார்களா?", 
 

(ஸுரா அல்-அன்கபூத் 29:2) 
மதாைர் -4 
 
ஆம்! இது தான் தசாதசனக்குரிய தநரம் ஆகும் பாருங்கள்! இது அல்லாஹ் 
வாஹிதத கஹ்ஹாரின் மூலம் உங்களுக்கு நிகழ்த்தப்படும் தசாதசனயாகும். அவன் 
கூறுகிறான் 'மறுசமயில் உங்கள் உறவினர்கள் உங்களுக்கு உதவ மாட்ைார்கள். 
என்சன விடுத்து நீங்கள் யாருைன் மதாைர்பு சவத்துள்ளரீ்கள்?' தமலும் அவன் 
எச்சரிக்கிறான், 'நான் எசதயும் உணராமல் இல்சல, நான் எசதயும் அறியாமல் 
இல்சல, உங்களின் அமல்கசளப் பார்கின்தறன், உங்களின் தபச்சுக்கசளக் தகட்கிதறன். 
உங்களின் உள்ளத்தில் இருப்பசதநான் அறிதவன். 
 
பாருங்கள்! அஜாக்கிரசதயாக இருந்து விைாதீர்கள், அநியாயக்காரர்களுக்காக தனது 
மறுசம வாழ்க்சகசய பாழாக்கிக் மகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ் மற்றும் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுக்கு எதிராக எந்தமவாரு வமீ்பான காரியமும் மசய்யாதீர்கள். 
பாருங்கள் அவன் உங்கசள கடுசமயான தண்ைசனகசளக் கூறி 
எச்சரிக்சக மசய்கிறான். அவனுசைய கடுசமயான தவதசனயிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு 
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எந்தமவாரு அசைக்கலமும் இல்சல. பாருங்கள் அவன் உங்கசள அவனின் 
ரஹ்மத்தின் பால் அசழக்கிறான். 
 
அவனின் ரஹ்மத் இல்லாமல் எந்த அசைக்கலமும் கிசையாது, பாருங்கள்! மற்றப் 
பாவங்கள் எல்லாம் பாவங்கள் ஆகின்றன. அதற்கு தண்ைசன நிச்சயம் உண்டு. 
ஆனால் ஈமான் நீங்கிவிடுவதில்சல. அப்பாவத்திற்குரிய தண்ைசனகசளப் 
மபற்று அல்லாஹுத் தஆலாவின் ரஹ்மத்தாலும் மற்றும் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் ஷபாஅத்தாலும் அதிலிருந்து மீண்மைழுவார்கள் 
அல்லது தண்ைசனகளிலிருந்து முற்றிலும் விலக்குப் மபறுவார்கள் அல்லது மபறலாம் 
ஆனால் இது நபிகள் நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியம் 
பற்றிய விஷயமாகும்; அவரின் கண்ணியம் மற்றும் அவரிைம் மசலுத்தும் அன்பு 
ஆகியசவ தான் ஈமானின் அஸ்திவாரம் என்பசத திருக்குர் ஆனின் வசனங்கள் 
கூறுவசத தகட்டீர்கள். இவ்விஷயத்தில் சிறிதளவும் குசற ஏற்பட்ைால் 
அவர்மீது இம்சமயிலும் மறுசமயிலும் அல்லாஹ்வின் சாபம் ஏற்படும், பாருங்கள்! 
ஒருவனிைமிருந்து ஈமான் மசன்றுவிட்ைால் அவனுக்கு பாவவிதமாசனம் மபறவழிதய 
இல்சல. தமலும் அவன் அல்லாஹ்வின் தண்ைசனயிலிருந்து தப்ப வழிதய 
இல்சல. நீங்கதளா, ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியக்குசறவு மசய்தவர்கசள 
இவ்வுலகில் மரியாசத மசலுத்தினரீ்கள். ஆனால் மறுசமயில் அவர்கதளா தங்களின் 
தண்ைசனயில் மூழ்கியிருப்பார்கள். அப்மபாழுது அவர்கள் உங்கசள காப்பாற்ற 
வரமாட்ைார்கள். அப்படிதய அவர்கள் வந்தாலும் அவர்களால் என்ன மசய்துவிை 
முடியும்? எனதவ இதுமாதிரியான நபர்களுக்கு மரியாசத மசலுத்தி அல்லாஹுத் 
தஆலாவின் கடுங்தகாபத்திற்கு ஆளாகி நிரந்தரமான நரக மநருப்பில் தன்சன 
மாய்த்துக் மகாள்வது என்பது ஒரு அறிவாளியின் மசயலாகுமா?. 
 
அல்லாஹ்விற்காக சிறிது தநரம் கண்கசள மூடி தசலசய தாழ்த்தி அல்லாஹ் 
மற்றும் நபிகள் நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  இவர்கசளத் தவிர்ந்து உலகில் உள்ள அசனத்சதயும் 
மறந்து அல்லாஹுதஆலாவின் முன் நிற்பதாகக் கருதி தமலும் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் அளவற்ற மரியாசதசய கருத்தில் மகாண்டு, அல்லாஹ்வால் 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ை உண்ணதமான, தமன்சமயானத் 
தகுதிசய மனதில் மகாண்டு, தமலும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியத்தின் 
மீதுள்ள ஈமான் மற்றும் இஸ்லாத்தின் அடிப்பசையில், உண்சமயான 
உளத்துய்சமயுைன் மணப்பூர்வமாக, ஈமானுைன் கூறுங்கள், கீதழக் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
வாக்கியங்கள் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியக்குசறவு 
ஏற்படுத்துகிறதா? இல்சலயா?. “இப்லீஸின் பரந்த ஞானத்சதப் பற்றி 
திருக்குர்ஆனில் மதளிவான ஆதாரம் உள்ளது. ஆனால் நபிகள் நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
பரந்த ஞானத்சதப்பற்றி திருக்குர்ஆனில் எந்தமவாரு ஆதாரமும் இல்சல"  
 

(கலில் அஹமத் அம்தபட்வி, 
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அல்-பராஹீனுல் காதிஆ, பக்கம் : 50 
 
இசதக் கூறியவன் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள 
கண்ணியக்குசறவு மசய்தானா? இல்சலயா? என்ன! அவன் 
சபிக்கப்பட்ை சஷத்தானின் ஞானமானது நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
ஞானத்சதவிை மபரியது எனக் கூறவில்சலயா? அவன் நபிகள் நாயகத்தின் பரந்த 
ஞானத்தின் மீது ஈமான் மகாள்ளாமல் சபிக்கப்பட்ை சஷத்தானின் ஞானத்தின் மீது 
ஈமான் மகாண்டுள்ளானா இல்சலயா? முஸ்லிம்கதள! இந்த வழிதகைர்களிைம் 'உங்கள் 
ஞானமும், சஷத்தானின் ஞானமும் ஒன்று தான்' என சிறிது கூறிப்பாருங்கள். அசத 
அவர்கள் தவறாக எண்ணுவார்களா மாட்ைார்களா? நீங்கதளா அவர்கள் 
மற்றும் சஷத்தானின் ஞானங்கள் சமம் என்று தான் 
கூறினரீ், குசறத்துக் கூறவில்சல. பிறகு குசறத்துக் கூறுவது என்பது 
கண்ணியக் குசறவுபடுத்துவது ஆகாதா? சில தவசள நீங்கள் கூறுவது அவர்கசள 
மனதளவில் தகாபம் ஊட்டினாலும் அசத மவளிக்காட்டிக் மகாள்ளாமல் தனது 
கூற்சற மமய்ப்பிப்பதற்காக தபாலியாக உங்கள் கூற்சற தவறாக எண்ணாமல் 
இருந்தால் அவசரவிடுத்து சமுதாயத்தில் ஒரு மபரிய அந்தஸ்தில் 
இருக்கும் ஒருவரிைம் இசதக் கூறிப்பாருங்கள். தமலும் முழுசமயான தசாதசன 
தவண்டும் என்றால் நீதிமன்றத்திற்கு மசன்று நீதிபதிசய இதத வார்த்சதகசள 
கூறிப்பாருங்கள் அப்தபாது இது கண்ணியக்கசறவு என்பது மதளிவாகிவிடும், நிச்சயம் 
அது அவசர அவமதிப்பதாகதவ கருதுவார் பாருங்கள்! இவ்வார்த்சதகள் 
கண்ணியக்குசறவு படுத்துகிறது என்பது மதள்ளத்மதளிவாக புரிகின்றது. 
அப்படியானால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள 
அவகண்ணிய, அவமதிப்பு மசய்வது குஃப்ர் ஆகாதா? நிச்சயமாக 
எந்தமவாரு ஐயப்பாடுமின்றி இது குஃப்ர் ஆகும். அவன் இப்லீஸின் பரந்த ஞானத்திற்கு 
திருகுர்ஆனில் ஆதாரம் உள்ளது என்று கூறி ஆனால் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
பரந்த ஞானத்சத ஏற்றுக் மகாள்பவர்கசளக் குறித்துக் கூறுகிறான், 
 
 “அவர்கள் அசனத்து ஆதாரங்கசளயும் தவறாக்கி குப்ரு மசய்கிறார்கள். தமலும் 
கூறுகிறான். இது ஷிர்க் இல்லாமல் ஈமானின் எந்த பகுதியாகும்” 
 

 (கலீல் ஸஹாரன்பூரி - பராஹீன் - 50. 
 
இந்தக் கூற்றின் மூலம் இவன் அல்லாஹுதஆலாவுைன் இப்லீசஸ 
இசணசவத்தானா, இல்சலயா? ஆம்! உண்சமயில் இசணசவத்தான். ஏமனனில் 
ஒரு விஷயத்சத ஒரு பசைப்பின் மீது மபாருத்திக் காட்டுவது ஷிர்க் 
எனில், அவ்விஷயத்சத எந்தமவாரு பசைப்பின் மீதும் மபாருத்திக் காட்டுவதும் 
ஷிர்க் ஆகும். அல்லாஹ்விற்கு இசணயாரும் இருக்க முடியாது. இவர்கள் கூற்றுபடி 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் பரந்த ஞானத்சத ஏற்றுக் மகாள்வது ஷிர்க் ஆகும் 
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அதில் ஈமானில் எந்தமவாரு பகுதியும் இல்சல என ஏற்றுக் மகாண்ைால், இந்த 
அளவிலான ஞானம் அல்லாஹ்விற்கு மட்டுதம உரித்தானதாகும். அல்லாஹ் 
ஒருவனுக்தக இந்த பண்பு உரித்தாகும் என்பததயாகும். எனதவ, நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் பரந்த ஞானத்சத நம்புகிறவன் முஷ்ரிக் ஆவான் எனில், அதத 
பரந்த ஞானம் சபிக்கப்பட்ை இப்லீஸிைம் உள்ளது என நம்புவது தன் வாயால் 
மமாழிவது அல்லாஹ் உைன் இப்லீசஸ இசணசவப்பதாகாதா? முஸ்லிம்கதள! இது 
அல்லாஹ் மற்றும் அவனின் ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص  ஆகிய இருவர்கசளயும் கண்ணியக்குசறவு 
படுத்தாதா? ஆம்! உண்சமயில் கண்ணியக்குசறவு ஆகும். 
அல்லாஹ்வின் கண்ணியக்குசறவு மவளிப்பசையாக உள்ளது. 
அதாவது அல்லாத பாஹ்வுைன் இசணசவத்தான் அதுவும் யாருைன் சபிக்கப்பட்ை 
இப்லீஸுைன் இசணசவத்தான். நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியக்குசறவாகிறது, “நபிகள் நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களின் 
ஞானத்சத விை இப்லீஸின் ஞானத்சத அதிகப்படுத்தி அசத அல்லாஹ் 
வின் தனித்துவத்துைன் இசணத்துவிட்ைான். ஆனால் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
பரந்த ஞானத்சத ஏற்கிறவன் காபிர் ஆவான் எனக் கூறுகிறான்” . 
 
முஸ்லிம்கதள! அல்லாஹ் மற்றும் அவனின் 
ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கண்ணியக்குசறவு மசய்பவன் காஃபிர் 
இல்சலயா? நிச்சயமாக காபிர் ஆவான்! 
 
மதாைர் -5 
 
நபிகள் நாயகம் அவர்களுக்கு உள்ள மசறவான ஞானத்சத தபான்று ( 
நவூதுபில்லாஹ் ) சபத்தியகாரனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உள்ளது என்பது 
ததவ்பந்திகளின் மகாள்சக !!! 
 
மற்மறாருவன் கூறுவசதப் பாருங்கள், 
“மசறவான ஞானம் குறிப்பிட்ை அளவு உள்ளது எனக் கூறுகிறார்கள். இதில் 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் பிரத்திதயாகம் என்ன இருக்கிறது? இப்படிப்பட்ை 
ஞானமானது சஜய்த் மற்றும் அமர்க்கும் கூை உண்டு. சரியாகச் 
மசான்னால் குழந்சதகள், சபத்தியக்காரர்கள், அசணத்து விலங்குகள் 
மற்றும் நான்குகால் பிராணிகள் அசனத்திற்கும் உள்ளது.” 
 

(அஷ்ரப் அலிதானவி, ஹிப்ஸுல் இமான் - 8) 
 
இவன் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள கடுசமயாக ஏச வில்சலயா? நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுக்கு, சபத்தியம் மற்றும் நாலுகால் பிராணிகளுக்கு உள்ள 
மசறவான ஞானத்தின் அளவுதான்ஞானம் மகாடுக்கப்பட்ைதா? 
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முஸ்லிம்கதள! முஸ்லிம்கதள! நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
உம்மத்தினதர!உங்களின் தீன் மற்றும் ஈமானின் மபாருட்டுக் 
தகட்கிதறன், இது மவளிப்பசையான மற்றும் கடுசமயான வசசபாடுதல் 
என்பதில் ஏததனும் ஐயப்பாடு உள்ளதா? அல்லாஹுத்தஆலா பாதுகாப்பானாக! 
அப்படிமயனில் நபிகள் நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கசள இவ்வளவு கடுசமயாக வசசபாடியும் 
அதில் ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியக் குசறவு உங்களுக்கு மதரியவில்சலமயனில் 
உங்கள் மனதில் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மீதிருந்த மரியாசத நீங்கிவிட்ைது 
என்தற அர்த்தமாகும். இன்னும் புரியவில்சலமயனில், நீங்கதள அந்த 
வழிதகைர்களிைம் மசன்று கூறிப் பாருங்கள், உங்களுக்கு பன்றியிைம் உள்ள ஞானம் 
தான் உண்டு. உங்கள் ஆசிரியருக்கு ஒரு நாயிைம் எவ்வளவு ஞானம் உள்ளததா 
அவ்வளவு தான் உண்டு. உங்களின் பரீ்சாஹிபிற்கு ஒரு கழுசதயிைம் உள்ள 
ஞானதம உள்ளது. அல்லது மதளிவாகச் மசான்னால் ஆந்சத, கழுசத, நாய், பன்றி 
ஆகியசவகளில் உள்ள ஞானதம அவர்களிைம் உள்ளது எனக் கூறிப்பாருங்கள் அது 
அவர்கசள அவரின் உஸ்தாதுமார்கசள அவரின் பரீ் சாஹிசப கண்ணியக்குசறவு 
படுத்துகிறது என எண்ணுவார்களா? மாட்ைார்களா? நிச்சயம் 
எண்ணுவார்கள்! வலிசமயிருந்தால் உங்கசள தாக்கி விடுவார்கள். 
 
எந்தமவாரு வார்த்சத அவர்கசளப் மபாருத்து அவகண்ணியம் மற்றும் 
வசசபாடுவதாக உள்ளததா அவ்வார்த்சதகள் நபிகள் நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
மபாருட்டு அது கண்ணியக்குசறவு இல்சலயா? அல்லாஹ் காப்பானாக! நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்களின் கண்ணியத்சதவிை இவர்களின் கண்ணியம் சிறந்ததா என்ன? 
 
இதன் மபயர் தான் ஈமானா? ஒருதபாதும் இல்சல!            ஒருதபாதும் இல்சல!!. 
 
“ஹாஷா லில்லாஹ்”  தமலும் கூறுவசதப் பாருங்கள் 
“ஒவ்மவாருவருக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்சதப் பற்றிய ஞானம் இருக்கும் அது 
மற்றவருக்கு மசறவானதாக இருக்கும். அப்படிமயனில் அசனவசரயும் ‘ஆலிமுல் 
சகப்”  எனக் கூறிவிை முடியுமா? ஒருவர் நான் அசனவசரயும் 'ஆலிமுல் 
சகப்' என அசழப்தபன் என்று உறுதி எடுத்துக் மகாள்வாதரமயனில் மசறவான 
ஞானம் என்பது நபித்துவத்தின் ஒருவிதசஷ அங்கம் என எவ்வாறு 
கூறமுடியும்? இந்த விஷயமானது எந்தமவாரு முஸ்லிமிற்தகா அல்லது 
மனிதனுக்தகா பிரத்திதயகமானது அல்ல என்றிருக்கும் தபாது இது ஒரு 
நபித்துவத்தின் விதசஷ அங்கம் என எவ்வாறு கூறமுடியும்? தமலும் அவ்வாறு அவர் 
உறுதி எடுத்துக் மகாள்ளவில்சலமயனில் நபி மற்றும் நபி 
அல்லாதவர்களின் தவறுபாடு பற்றிய காரணங்கசள அவசியம் 
விளக்கி கூறதவண்டும்." 

 (அஷ்ரப்அலி தானவி, ஹிப்ஸுல் இமான் - 8) 
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விலங்கு, சபத்தியக்காரர்களின் ஞானத்திற்கும் மற்றும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
ஞானத்திற்கும் இசைதய தவறுபாடுகசள காட்ைாமல் இதன் மூலம் நபிகள் 
நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள ஏசவில்சலயா? அல்லாஹ்வின் வசனத்சத நிராகரித்து 
மபாய்யாக்கவில்சலயா? 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 
 

َتعَلُمۙ   َوكاَن َفضُل اهّٰللِ َعَليَك َعظمًي َوَعلََّمَك ما َلم َتكُن   

 
“நபிதய! நீர் அறிந்திராதவற்சறயும் உமக்கு அவன் கற்றுக் மகாடுத்தான். 
அல்லாஹ்வின் கருசண உம்மீது மகத்தானது" 
 

(ஸுரத்துன்னிஸா 4:113) 
 
 
இங்கு அறியாதவற்சறக் கற்றுக் மகாடுத்தசத நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அசலஹி வஸல்லம் அவர்களின் நபித்துவத்தின் மகிசமயின் அங்கமாக அல்லாஹ் 
கூறுகிறான். 
 
தமலும் கூறுகிறான், 
 

َُّه َلذو عِلٍم لِما َعلَّمناهُ   َوإِن

 
“நிச்சயமாக அவர் (யஃகூப் அசலஹிஸ்ஸலாம்) அவருக்கு நாம் கற்றுக் 
மகாடுத்திருந்தவற்றில் அறிவு (த் ததர்ச்சியு) சையவராக இருந்தார்” . 

(ஸுரத்துல் யூசுப்12:68) 
 
தமலும் கூறுகிறான், 

وُه بُِغلمٍ َعليٍم   َوَبِّشَّ

 
தமலும் அறிவார்ந்த ஓர் ஆண் குழந்சத (அவருக்குப் பிறக்குமமன்பது) மகாண்டு 
அவருக்கு நற்மசய்திசயயும் கூறினார்கள்” . 
 

(ஸுரதுல் தாரியாத் 51:28) 
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தமலும் கூறுகிறான், 

 َوَعلَّمناُه ِمن َلُدنّا عِلًما

 
"இன்னும் அவருக்கு (கீஸ்ரு அசலஹிஸ்ஸலாம்) நம்மிைத்திலிருந்து ஓர் 
(பிரத்ததயகமான) அறிசவயும் நாம் கற்றுக் மகாடுத்ததாம்” 
 

(ஸுரா அல்-கஹபு18:65) 
 
தமற்கூறிய இசறவசனங்களிலிருந்து அல்லாஹுத் தஆலா மசறவான ஞானம் 
என்பசத நபித்துவத்தின் ஒருவிதசஷ அங்கமாக ஆக்கியுள்ளான் என்பசத அறியலாம். 
இப்மபாழுது ஒரு தபச்சிற்காக இவர்கள் கூறிய வாக்கியங்களில் சஜத்தின் தபருக்கு 
பதிலாக அல்லாஹுத்தஆலாவின் மபயசரச் தசர்த்து, மசறவான ஞானத்திற்கு 
பதிலாக சாதாரண ஞானம் அதாவது விலங்குகளுக்கு உள்ள ஞானத்சதப் தபான்று 
தசர்த்து கூறிப்பாருங்கள் இந்த வழிதகைர்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசளப் பற்றி கூறிய கூற்றானது 
அல்லாஹுத்தஆலாவின் இசறவசனத்திற்கு எப்படி முரணாகிறது எனத் மதளிவாகத் 
மதரியும். 
 
 
“இந்தப் பிரத்திதயகமான ஞானம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் மற்றும் அசனத்து நபிமார்களுக்கும் அருளப்பட்ைது அல்லாஹ்வுசைய 
கூற்றின்படி உண்சமயானால் அறிவிக்கப்படும் விஷயம் என்னமவனில், அவர்களுக்கு 
சில ஞானம் வழங்கப்பட்ைதா? அல்லது அசனத்து ஞானங்கள் 
வழங்கப்பட்ைதா? சிறிதளவு ஞானதம வழங்கப்பட்ைது எனில் நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்தகா மற்ற நபிமார்களுக்தகா என்ன 
பிரத்தயக சிறப்பு இருக்கிறது? இது மாதிரி ஞானமானது 
குப்பனுக்கும், சுப்பனுக்கும், எல்லாக் குழந்சதகளுக்கும், சபத்தியக்காரர்களுக்கும் 
ஏன் எல்லா பிராணிகளுக்கும், விலங்குகளுக்கும் இருக்கத்தான் மசய்கின்றதத! 
ஏமனனில் ஒவ்மவாரு மனிதனுக்கும் பிறர் அறியாத ஏதாவது ஒரு விஷயத்சதப் 
பற்றிய ஞானம் உள்ளது. 
 
அப்படிமயனில் அசனவசரயும் நாம் 'ஆலிம்' எனக் குறிப்பிைலாமா? பிறகு 
அல்லாஹுத்தஆலா! ஆம்! நான் எல்தலாசரயும் ஆலிம் என 
அசழப்பதற்கு கைசமயாக்கியுள்ளான் எனில் இந்த மாதிரியான ஞானம் நபித்துவத்தின் 
ஒரு விதசஷ பங்காக எப்படி தசர்க்கப்படுகிறது? 
ஏமனனில் இந்த மாதிரியான ஞானத்தால் முஸ்லிம் மற்றும் மனிதர்களுக்தக 
எந்தமவாரு சிறப்பும் இல்சல என்னும் தபாது 
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இது நபித்துவத்திற்கான பிரத்தயகமான சிறப்பு என எவ்வாறு கூற முடியும்? அவ்வாறு 
ஒருவன் இந்த உறுதிபாட்சை ஏற்கவில்சல மயனில் நபி மற்றும் நபி 
அல்லாததாரின் தவறுபாட்சை கூறுவது அவசியமாகிறது. இவ்வாறு 
இல்லாமல் அசனத்து ஞானமும் அதாவது எந்தமவாரு சிறிய 
விஷயமும் மசறவானதல்ல என எடுத்துக் மகாண்ைால் இந்தக் கூற்று மபாய்யானது 
என்பதற்கு ஏராளமான அறிவார்ந்த மற்றும் நியாயமான நிருபணங்கள் மூலம் 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது” . 
 
இவர்களின் இந்த கூற்றுகளிலிருந்து என்ன முடிவாகிறது என்றால் 
அல்லாஹுத்தஆலா கூறிய அந்த அசனத்து கூற்றுகளும் இவர்களின் வாதத்தினால் 
மபாய்யாகின்றன. முஸ்லிம்கதள! கவனியுங்கள்! இந்த வழிதகைர்கள், நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள 
மட்டும் ஏசவில்சல, நபியவர்களின் ரப்பாகிய 
அல்லாஹுத்தஆலாவின் வசனங்கசளயும் மபாய்யாக்கி அதசன நிராகரித்து 
விட்ைார்கள். 
 
முஸ்லிம்கதள! இவர்களின் துணிவு எந்த அளவிற்கு மசன்றுவிட்ைது என்று 
பாருங்கள். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
மசறவான ஞானத்சத சபத்தியக்காரர்கள் மற்றும் விலங்குகளுைன் 
ஒப்பிடுகிறார்கள். நீங்கள் இப்மபாழுது கண்கசள மூடி ஈமான், இஸ்லாம் 
மற்றும்  மனிதாபிமானத்துைன் தூய உள்ளத்துைன் கூறுங்கள் நபி மற்றும் விலங்கு 
இவற்றிற்கிசைதய என்ன தவறுபாடு உள்ளது என்று? இதில் என்ன ஆச்சரியம் 
உள்ளது? அல்லாஹ்வின் வசனத்சத நிராகரித்தார்கள் அசதப் 
மபாய்யாக்கினார்கள், முதுகின் புறம் தள்ளி அலட்சியம் மசய்தார்கள் இசவ 
அசனத்சதயும் அல்லாஹ்வின் வசனங்களிைம் மசய்தார்கதளா அசததய 
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்களிைமும் மசய்யத் 
துணிவார்கள். ஆனால் அவர்களிைம் தகளுங்கள் இந்த மாதிரியான மசாற்மபாழிவுகள் 
உங்கள் மபயசரச் தசர்த்து அல்லது உங்களின் ஆசான்களின் மபயர்கசளச் 
தசர்த்து மசய்வரீ்களா? என்று. இல்சலமயனில் ஏன்? என்று தகளுங்கள். 
 
ஆம்! எனில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹிவஸல்லம் அவர்களின் 
மபயரில் நீங்கள் கூறும் இந்த விஷயங்கசள உங்களின் மபயசரச் மசால்லி நாங்கள் 
பயான் மசய்ய நீங்கள் அனுமதிப்பரீ்களா?. 
 
உங்கசள ஏன் ஆலிம், பாசில், மமளலவி, தஷய்க் எனக் கூறதவண்டும். ஏன் 
விலங்குகளின் மபயர்களான நாய், பன்றி, தபான்றப் மபயர்களால் விளங்க 
முடியாதா? உங்கசளப் பின்பற்றுபவர்கள் உங்களுக்கு ஏன் 
மரியாசதயளிக்கதவண்டும்? 
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உங்களின் சககசளதயா அல்லது பாதங்கசளதயா அவர்கள் ஏன் முத்தமிை 
தவண்டும்? அவர்கள் விலங்குகளிைத்தில் ஏன் இது தபால மரியாசத 
மசய்வதில்சல? உதாராணமாக இந்த மாதிரியான மரியாசதசய ஒருவர் ஏன் 
ஆந்சத, கழுசதயிைம் காட்டுவதில்சல? இதற்கான காரணம் 
என்ன? உங்களுக்கும், விலங்குகளுக்கும் உள்ள தவறுபாடுகள் 
என்ன? அசனத்து ஞானதமா உங்களிைம் இல்சலதய? மபாதுவாகக் காணப்படும் சில 
ஞானங்களினால் உங்களுக்கு என்ன பிரத்திதயக சிறப்பு உள்ளது? இந்த மாதிரியான 
ஞானதமா ஆந்சத, கழுசத, நாய், பன்றி தபான்ற விலங்குகளிைமும் உள்ளதால் 
அசவகசளயும் ஆலிம், பாசில் என அசழக்கலாமா? நான் அசனத்சதயும் ஆலிம் 
எனக் கூறுதவன் என்று நீங்கள் முடிவு மசய்துள்ளதாக சவத்துக் மகாள்தவாம். 
அப்படிமயனில் அந்த ஞானத்ததாடு உங்களின் ஞானத்சத எவ்வாறு 
ஒப்பிைமுடியும்? இது மாதிரியான ஞானத்தினால் 
முஸ்லிம்களுக்தகா, மனிதர்களுக்தகா எந்த விதமான பிரத்திதயக சிறப்பும் 
இல்சலதய! இது கழுசத, நாய், பன்றிகளுக்கும் கூை உள்ளதத? அவ்வாமறனில் அந்த 
ஞானமும் உங்களின் சிறந்த அறிவும் எவ்வாறு ஒன்றாக முடியும்? அப்படி தாங்கள் 
முடிவு மசய்யவில்சலமயனில் உங்களுக்கும் மற்ற விலங்கினங்களான 
நாய், கழுசத, பன்றி தபான்றசவகளுக்கும் உள்ள தவறுபாடுகசளக் காரணங்களுைன் 
விளக்கி கூறுவது அவசியமாகும். 
 
 
முஸ்லிம்கதள! இவர்கசள இந்த முசறயில் தகட்பதனால் தான் இவர்கள் நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள எவ்வளவு இழிவாக 
ஏசியுள்ளார்கள் மற்றும் அல்லாஹுத் தஆலாவின் இசறவசனத்சத நிராகரித்து 
மபாய் கூறியுள்ளார்கள் என்று துல்லியமாக மற்றும் மதள்ளத் 
மதளிவாக விளங்குகிறது. முஸ்லிம்கதள! அந்த வழிதகைர்கசளயும் அவர்களின் 
கூட்ைத்தாரிைமும் தகளுங்கள் திருக்குர்ஆனின் இந்த இசறவசனங்கள் உங்கசளப் 
பற்றி குறிப்பிடுகிறதா? இல்சலயா? என்று!. 
 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

 

 َيسَمعوَن لَِجَهنََّم َكثيًرا ِمَن الجِنر َواإلِنِسۙ  َلُهم ُقلوٌب ل َيفَقهوَن بِها َوَلُهم أَعيٌُن ل يُبِٰصوَن بِها َوَلُهم آذاٌن ل َوَلَقد َذَرأنا

ۙ   أُولٰئَِك هُُم الغافِلوَن   بِهاۙ   أُولٰئَِك كَاألَنعامِ بَل هُم أََضلُّ

தமலும்! நிச்சயமாக ஜின்களிலிருந்தும், மனிதர்களிலிருந்தும் மிகுந்தவர்கசள 
நரகத்திற்காகதவ திட்ைமாக நாம் பசைத்துள்தளாம் (அவர்கள் 
எத்தசகதயாமரன்றால்), அவர்களுக்கு இதயங்கள் இருக்கும், அவற்சறக் மகாண்டு 
(நல்லவற்சற) விளங்கிக்மகாள்ள மாட்ைார்கள், அவர்களுக்கு கண்களுமுண்டு 
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அவற்சறக் மகாண்டு பார்க்க மாட்ைார்கள், இன்னும் அவர்களுக்குக் காதுகள் 
இருக்கும் அவற்சறக் மகாண்டு (நல்லவற்சறக் தகட்கமாட்ைார்கள்; இவர்கள் கால் 
நசைகசளப் தபான்றவர்கள்; அல்ல (அவற்சறயும் விை இவர்கள் அதிகம் 
வழிதவறியவர்கள். இவர்கள் தாம் மறதியாளர்கள்".           (ஸுரா அல்-
அஃராப் 7:179) 
 
தமலும் கூறுகிறான், 
 

 أََرأَيَت َمِن اتََّخَذ إِلَٰهُه َهواُه أََفأَنَت َتكوُن َعَليهِ َوكيًل  43 

 

 أَم َتحَسُب أَنَّ أَكثََرهُم َيسَمعوَن أَو َيعقِلوَنۙ   إِن هُم إِّل كَاألَنعامِۙ  بَل هُم أََضلُّ َسبيًل   44

 
 

“(நபிதய) தன் மதனா இச்சசசயத் தன் மதய்வமாக ஆக்கிக் மகாண்ைவசனப் 
பார்த்தீரா? எனதவ, அத்தசகய) வருக்குப் மபாருப்பாளராக நீர் ஆவரீா!? அல்லது 
நிச்சயமாக அவர்களின் மபரும்பாதலார் (நீர் கூறியசதச்) மசவிதயற்கிறார்கள் அல்லது 
விளங்கிக் மகாள்கிறார்கள் என்று நீர் எண்ணிக் மகாண்டீரா? அவர்கள் மிருகங்கசளப் 
தபான்றவர்கதள தவிர தவறில்சல. அன்றியும் அவர்கள் (அவற்சற விைப்) 
பாசதயால் மிக வழி மகட்ைவர்கள்" 
 

(ஸுரா அல்-புர்கான் 25:43,44) 
 
இந்த வழிதகைர்கள் நபிமார்களின் ஞானத்சத, நாலு கால் பிராணிகளின் ஞானத்திற்கு 
சமமாக்கினார்கள். இப்மபாழுது இவர்களிைம் தகளுங்கள் உங்களுசைய ஞானமும் 
மற்ற நபிமார்களின் ஞானமும் அல்லது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் ஞானத்திற்கு சமமாகுமா? இதற்கு அவர்கள் மவளிப்பசையாக 
ஒத்துக் மகாள்ளா மாட்ைார்கள், ஒருக்கால் ஒப்புக் 
மகாண்டுவிட்ைாலும் “நாலுகால் பிராணியுைன் ஒப்பிட்டுள்தளாம், நீங்கதளா 
இரண்டுகால் உள்ளவர்களாயிற்தற”  சமமாவதில் என்ன கஷ்ைமாக உள்ளது என்று 
கூறுவார்கள். அப்மபாழுது இவ்வாறு தகளுங்கள் “உங்களின் 
ஆசான்கள், பரீ்சாஹிப்கள், முல்லாக்கள் இவர்களில் யாராவது ஒருவர் உங்கசளவிை 
ஞானத்தில் சிறந்தவர்களாக இருந்துள்ளார்களா? அல்லது அசனவரும் 
சமமானவர்களா? அவர்கள் ஏததவது வித்தியாசம் கூறுவார்கள் அவ்வாறு 
ஒருவர் இருந்தால் அவர் உங்களின் மற்ற அசனவரின் ஞானத்சத 
விை சிறந்தவராகிறார். மற்றவர்கள் அசனவரும் அந்த நபசர விை ஞானத்தில் 
குசறந்தவர்கள். அதனால் தான் அவரின் மாணவர்களாகதவா, அவசரப் பின்பற்று 
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பவர்களாகதவா இருக்கிறார்கள். அவர்களின் கூற்றுப்படி அந்த நபரின் 
(பரீ்சாஹிப் ஆசானின்) ஞானதமா நாலுகால் விலங்கினத்திற்கு சமமானதாகும். 
எனதவ, இவர்களின் ஞானதமா அந்த நபரின் ஞானத்சதவிை குசறவு என்பதால் 
இவர்களின் ஞானதமா விலங்கினங்கள், கால்நசைகசள விைக்குசறவாகும். 
 
 
கால்நசைகசள விைக் குசறவான ஞானம் பசைத்த இந்த வழிதகைர்கசளப்பற்றி 
இசறவன் மதளிவாகக் கூறுகிறான், 
 

ةِ أَكبَرُۙ   َلو كانوا َيعَلموَن   َكٰذلَِك الَعذاُبۙ  َوَلَعذاُب اآلَِخَ
 

தவதசன இவ்வாறு தான் (வரும்) மறுசமயின் தவதசனதயா மிகப் மபரியதாகும். 
(இதசன) அவர் அறிந்து மகாள்ள தவண்டுதம!”  

(ஸுரால்-கலம் 68:33) 
 

மதாைர் -6 
 
 

அல்லாஹ்விற்கு நவுதுபில்லாஹ் மபாய் மசால்லும் சிபத்து உள்ளது 
என்பது ததவ்பந்திகளின் மகாள்சக.... 
 

முஸ்லீம்கதள! இதுவசர நாம் விளக்கியது நபிமார்கள் மற்றும் நபிமார்களின் 
தகாமான் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசளப் பற்றி இவர்கள் வசசபாடியசதப் 
பற்றியதாகும். இப்மபாழுது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலாசவப் பற்றி இவர்கள் 
எவ்வாறு வசசபாடி கண்ணியத்திற்குரிய இசறவனின் கண்ணியத்தின் மீது 
எவ்வாறு இவர்கள் தாக்குதல் ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள் எனக் காண்தபாம். 
 
அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக! தயாசித்துக் கூறுங்கள் கீழ்க் கண்ை வாசகத்சதக் 
கூறுபவன் எவ்வாறு முஸ்லீமாக இருக்க முடியும் என்று, ஒருவர் கூறுகிறார், 
 
“நான் எப்மபாழுது கூறிதனன் அல்லாஹ்வால் மபாய் தபசுவது சாத்தியமில்சல என்று 
நான் நம்புவதாக” . 
 
அதாவது அவரின் நம்பிக்சகயானது, அல்லாஹுத் அஆலா மபாய்தபசக் கூடிய சக்தி 
உசையவன்! மபாய் கூறியுள்ளான்! மபாய் கூறுகிறான்! என்பதாகும். இதன் 
அடிப்பசையில் ஓரு முப்தி (ரஷீத் அஹ்மத் கங்தகாஹி) கூறும் பத்வா ஆனது, 
“திருக்குர்ஆனின் வசனத்சத தவறாக விளங்கி அதற்கு இவ்வாறு விளக்கம் 
தரும் ஒரு நபசர காபிர் என்தறா ? மாற்றுக் 
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கருத்துசையவர்கள் என்தறா ? கூறக்கூைாது” . தமலும் அவர் கூறுகிறார், “அவசர நாம் 
கடுசமயான வார்த்சதகளால் சாைக் கூைாது” . தமலும் கூறுகிறார், “இது 
உலமாமபருமக்களிசைதய ஏற்படும் அபிப்ராய தபதம் தான். எப்படிமயனில் ஹனபி 
மத்ஹசபச் தசர்ந்த ஒருவர், ஷாபி மத்ஹசபச் தசர்ந்த ஒருவசரப் பார்த்து இவர் 
தவறாக வழிநைத்துகிறார் என்று இகழ்வாகக் கூறதவா, அவரின் மசயசலத் தவறு 
எனக் கூறதவாக் கூைாது. அதாவது (இந்த முப்தி கூறுகிறார், அல்லாஹ் 
பாதுகாப்பானாக!) முன்தனார்களான மபரும்பாலான உலமாக்கள் அல்லாஹுதஆலா 
ஒரு மபாய்யன் என்ற மகாள்சக உசையவர்களாகதவ இருந்தார்கள். இந்தக் கருத்து 
தவற்றுசம ஹனபி மற்றும் ஷாபிகளிசைதய உள்ளது தபான்றதாகும். மதாழுசகயின் 
தபாது ஹனபிகள் மதாப்புழுக்குக் கீதழ சகசயக் கட்டிக் மகாள்கிறார்கள், ஷாபி 
மதாப்புழுக்கு தமதல சகசயக் கட்டிக் மகாள்கிறார்கள். இதத தபாலத்தான் இந்த 
விஷயமும் விளங்க தவண்டும். சிலதபர் அல்லாஹுத் தஆலாசவ மபாய்தபசக் 
கூடியவன் எனக் கூறுகின்றனர். சிலதபர் உண்சமயாளன் எனக் கருதுகின்றனர். 
ஆதலால் அல்லாஹ் மபாய்தபசக் கூடியவன் என்று ஒருவன் கூறினால் 
அவசர வழிதவறியவன் என்தறா ! பாவி என்தறா ? கூறுவசத விட்டும் தப்பிக்க 
தவண்டும். எனதவ, 'அல்லாஹுத்தஆலா மபாய்தபசக் கூடியவன்' எனக் கூறும் 
ஒருவசர அவன் ஒரு வழிதகைன் எனக் கூறக் கூைாது மட்டுமல்ல அவன் ஒரு பாவி 
எனவும் கூறக்கூைாது” . என்ன? யார் இதுமவல்லாம் அல்லாஹ் மபாய் கூறுவான் 
என்று கூறுபவனிைமிருந்து கூறி தன்னுசைய மகாள்சகசயயும் அல்லாஹ் மபாய் 
மசால்வதில் ஆற்றல் மிக்கவன் என்றும் ஆனால் மபாய் அவன் புறத்திலிருந்து 
மவளியாகுவதில்சல என்பது ஏதகாபித்த கருத்தாகும் என்ற ஆதாரமில்லா 
கூற்சற (கூறி வந்தார்கள்) இப்மபாழுது மபாய் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து 
மவளிப்படும் என்கிற அர்த்தம் சரியாகிவிட்ைது என்று கூறி அதாவது தமற்கண்ை 
கூற்றுகளின் படி இவர்கள் அல்லாஹ்சவ மபாய்யன் என மதளிவாக 
கூறிவிட்ைார்கள். 
 
என்ன? இப்படிப்பட்ைவன் முஸ்லீமாக இருப்பாரா! என்ன? இவர்கசள முஸ்லிம்கள் 
என ஏற்றுக் மகாள்கிறவர்கள் முஸ்லிம்களாக 
இருப்பார்களா? முஸ்லிம்கதள! அல்லாஹ்விற்காக நியாயத்சத கூறுங்கள். ஈமான் 
என்பது அல்லாஹுத் தஆலாசவ உண்சமயாளன் என்று ஏற்றுக் மகாள்வதாகும் 
என்பது தாதன, உண்சமக்கு எதிர்மசறயானது... மபாய்யாகும். மபாய் எப்மபாழுது 
மவளிப்படும் ஒருவசனப் பார்த்து இவன் மபாய் கூறுபவன் எனக் கூறும்தபாது. 
இவ்வாறு அல்லாஹுத் தஆலாசவ மபாய்யன் என மவளிப்பசையாக கூறியப் பிறகும் 
அவனிைம் ஈமான் பாக்கி இருக்கும் என்றால் அல்லாஹ் தான் அறிவான் ஈமான் எந்த 
வஸ்துவின் மபயர் என்று. 
 
மஜுஸிகள், சிசலவணங்கிகள், நஸாராக்கல், யஹுதிகள் இவர்கள் எல்லாம் ஏன் 
காபிர்கள் ஆனார்கள்! இவர்கள் யாரும் அவர்களின் இசறவன் ஒரு மபாய்யன் எனக் 
கூறவில்சலதய? ஆம்! இவர்கள் திருக்குர் ஆனின் வசனங்கள் அல்லாஹுத் 
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தஆலாவுசைய வசனங்கள் அல்ல எனக் கூறி அல்லாஹுத் தஆலாவின் 
கட்ைசளசய நிராகரித்தார்கள் அல்லது திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளசத ஏற்று 
நைக்க மறுத்தார்கள் தன்னுசைய இசறவன் அல்லாஹ் அல்ல அவன் 
கூறிய வசனங்கள் அவனுசைய மசால் அல்ல என நிராகரித்தார்கள். தமலும் 
இசறவன் மபாய் கூறுபவன் அவனின் வார்த்சதகளில் மபாய் உள்ளது எனக் கூறும் 
எந்தமவாரு காபசீரயும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் காணமுடியாது. 
 
ஆகதவ, எந்தமவாரு சாமான்ய மனிதனும் இந்த வழிதகைர்கள் அல்லாஹுத் 
தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள ஏசினார்கள் என்பதில் ஐயம் 
மகாள்ளமாட்ைார்கள். இப்மபாழுது தான் அல்லாஹுத் தஆலாவின் 
தசாதசனகாலம் ஆகும். வாஹிதத கஹ்ஹார், ஜப்பாராகிய அவனுக்குப் பயப்படுங்கள். 
தமலும் தமதல கூறப்பட்ை அவனின் இசற வசனத்சத ஏற்று கசைப்பிடியுங்கள் 
உங்களின் ஈமான் உங்கள் உள்ளத்தில் அல்லாஹ் மற்றும் அவனின் ரஸுலின் 
மபாருட்டு இந்த அசனத்து வழிதகைர்கசளயும் மவறுத்து ஒதுக்கும் இச்மசயசல 
மசய்ய நீங்கள் நாடினால் அவர்கள் இசத நிசறதவற்ற விைமாட்ைார்கள். என்னதான் 
அவர்களின் இந்த வசசபாடும் மசயலுக்கு ஆதாரம் 
இல்லாத, மநாண்டிசாக்கு மசான்னாலும் நீங்கள் அவர்கசள மவறுத்து 
அவர்களிைமிருந்து விலகிவிை தவண்டும். 
 
அல்லாஹுக்காக உண்சமசயக் கூறுங்கள்! ஒருவர் உங்களின் 
தாய், தந்சத, ஆசான், பரீ் இவர்கசள வசசபாடினால் மவறும் வாயால் 
மட்டுமில்லாமல் அசத எழுதி, அச்சடித்து அசத புத்தகமாக மவளியிட்ைால் 
அவர்களிைம் நீங்கள் ததாழசம சவத்துக் மகாள்வரீ்களா? அவர்கசள மன்னித்து 
விடுவரீ்களா? அல்லது அவர்களின் வார்த்சதகசள சாதகமாக்குவதற்காக நீங்கள் 
அவற்சற விளக்கிக் கூறுவரீ்களா? அல்லது அசத முற்றிலும் நீங்கள் மறந்து 
விடுவரீ்களா? இல்சல ! நிச்சயம் இல்சல !. 
 
 
நீங்கள் மனிதத் தன்சமக்கு மரியாசத மகாடுப்பவராக இருந்தால் மற்றும் உங்களின் 
தாய் தந்சதயிைம் உங்களுக்கு மரியாசத, கண்ணியம், அன்பு ஆகியசவ 
சிறிதளவும் இருந்தாலும் நீங்கள் இவர்கசள வசசபாடு பவர்கசள 
விதராதித்து அவர்கசள மவறுப்பரீ்கள், அவர்களின் நிழசலவிட்டும் 
தூரம் மசல்வரீ்கள், யாராவது அவரின் மபயசரச் மசால்லி புகழ்ந்தால் உங்களுக்கு 
அவரின் மபயசரக் தகட்ைாதல மவறுப்பு ஏற்படும். தமலும் அவர்கசளப் 
புகழ்பவர்கசளயும் மவறுப்பரீ்கள். 
 
இப்மபாழுது உங்களின் மபற்தறார்கள் மற்றும் ஆசான்களிைம் உள்ள உங்களின் 
கண்ணியம் அன்பு ஒரு புறமும் அல்லாஹ் வாஹிதத கஃஹ்ஹார் மற்றும் அவனின் 
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ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களிைம் உள்ள உங்களின் ஈமான், கண்ணியம், அன்பு ஆகியவற்சற 
ஒரு புறமும் சவத்துப் பாருங்கள் நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தால் அல்லாஹ் 
மற்றும் ரஸூல் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியம், மரியாசத, அன்பிற்கு முன்னால் 
உங்களின் மபற்தறார்கள் மற்றும் ஆசானின் கண்ணியத்சத துச்சமாக மதிப்பரீ்கள் 
எனதவ, வாஜிப்! வாஜிப்! வாஜிப்! இல்லட்தசாப இலட்ச வாஜிப்சப விை அதிக 
வாஜிப்பாகிறது உங்கள் மபற்தறார்கசள மவறுப்பவர்களிைமிருந்து நீங்கள் எவ்வளவு 
மவறுப்புக் மகாள்கிறரீ்கதளா! எவ்வளவு தூரம் மசல்கிறரீ்கதளா! 
எவ்வளவு பிரிந்திரிக்கிறரீ்கதளா! எவ்வளவு தூரம் அவர்கசள இகழ்கிறரீ்கதளா! அசத 
விை ஆயிரம் மைங்கு அந்த வழிதகைர்களிைம் நீங்கள் கசை பிடிக்க தவண்டும். 
இவர்கள் தான் அல்லாஹுத்தஆலாவின் அந்த 7 நிஃமத்துகளுக்கு உரித்தானவர்கள். 
 
முஸ்லிம்கதள! உங்களின் உண்சமயான அழகான அந்த நம்பிக்சகயானது 
அல்லாஹுத்தஆலா வாஹிதத கஃஹ்ஹாரின் வசனங்கசள தகட்ைப் பிறகும் தமலும் 
மதளிவான இந்த விளக்கத்திற்குப் பிறகும் உங்களுக்கு மற்ற 
விளக்கங்கள் ததசவயில்சல தமலும் உங்களின் ஈமானானது அந்த வழிதகைர்களிைம் 
பகிரங்கமாக ஆழமான அந்த வார்த்சதகசளக் கூறும் எதுமவனில் 
அல்லாஹுத்தஆலா தனது இசறவசனத்தில் சசயதுனா இப்ராஹீம் 
அசலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தனது. உம்மத்தினருக்கு கூறுவதாக கூறி 
அல்லாஹுதஆலா உங்களுக்கு கற்பிக்கிறான். 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான்:- 
 

ا َتْعبُُدْوَن ِمْن دُْوِن اهّٰللِ َقْد كَانَْت َلـكُْم اُْسَوٌة َحَسَنٌة فِىْۤ اِبْرٰهِْيَم َوالَِّذيَْن َمَعه   60:4  ُؤا ِمْنكُْم َوِممَّ ا بَُرءٰۤ
َّ ۙ  اِذْ َقالُْوا لَِقْوِمهِْم اِن

نَّ َلـَك   َقْوَل اِبْرٰهِْيَم ِلَبِْيهِ َلَْسَتْغَِفَ
ّٰى تُْؤِمنُْوا بِاهّٰللِ َوْحَد هۤٗ اِلَّ نَا بِكُْم َوبََدا بَْيَنَنا َوبَْيَنكُُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضٓاُء َابًَدا َحت َكََفْ

َّْلَنا َواَِلْيَك َانَـبَْنا َواَِلْيَك اْلَمِصيْرُ   َوَمۤا َاْملُِك َلـَك ِمَن اهّٰللِ ِمْن َشْْىٍ ؕ  َربََّنا َعَلْيَك َتَوك

ََّك َانَْت اْلَعزِيْزُ اْلَحِكْيُم  60:5 ْوا َواغَِْفْ َلـَنا َربََّناۙ   اِن  َربََّنا َل َتْجَعْلَنا فِتَْنًة لرلَِّذيَْن َكََفُ

 َلَقْد كَاَن َلـكُْم فِْيهِْم اُْسَوٌة َحَسَنٌة لرَمْن كَاَن َيرُْجوا اهّٰلَل َواْلَيْوَم اْلَِٰخَ ۙ  َوَمْن يََّتَولَّ َفاِنَّ اهّٰلَل هَُو اْلَغنِىُّ اْلَحمِْيُد  60:6 

 
“இப்ராஹீமிைமும், அவருைன் இருந்ததாரிைமும் உங்களுக்கு திட்ைமாக அழகிய 
முன்மாதிரி இருக்கிறது, தம் சமுகத்தினரிைம் “நிச்சயமாக நாங்கள் உங்கசளவிட்டும் 
அல்லாஹ்சவயன்றி நீங்கள் வணங்குகின்றவற்சற விட்டும் 
நீங்கியவர்களாக இருக்கிதறாம்; உங்கசள நாங்கள் நிராகரித்து விட்தைாம்; ஏகனாகிய 
அல்லாஹ்வின் மீது நீங்கள் ஈமான் மகாள்ளும் வசர எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் 
மத்தியில் பசகயும், மவறுப்பும் என்மறன்சறக்குமாகத் ததான்றிவிட்ைன”  என்று 
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அவர்கள் கூறிய தபாதில் (அழகிய) முன்மாதிரி இருக்கிறது. இப்ராஹீம் 
தம் தந்சதயிைம் “உமக்காக (அல்லாஹ்விைம்) திண்ணமாக நான் மன்னிப்புத் 
ததடுதவன்; உமக்காக அல்லாஹ்விைமிருந்து (வர இருக்கும் தவதசன) எதசனயும் 
(தடுக்க) நான் உரிசமமபற மாட்தைன்”  என்று மசான்ன மசால்சலத் தவிர, (அதில் 
முன் மாதிரியில்சல . தமலும் அவர் கூறியதாவது) எங்களுசைய 
ரப்தப! காஃபிர்களுக்குச் தசாதசனயாக எங்கசள நீ ஆக்கி விைாத்தத எங்களுசைய 
ரப்தப! எங்கசள நீ மன்னிப்பாயாக! நிச்சயமாக நீதான் மிசகத்தவன்; ஞானமுள்ளவன்” 
(என்னும் துஆச் மசய்தார்கள்). 
 
“உங்களுக்கு - அல்லாஹ்சவயும், மறுசம நாசளயும் ஆதரவு சவத்துள்தளாருக்கு - 
அவர்களில் அழகிய முன் மாதிரி திட்ைமாக இருக்கிறது (ஆனால், இதசன) எவர் 
புறக்கணிக்கிறாதரா அப்தபாது (அவருக்குத்தான் இழப்பு; ஏமனனில் 
எவரிைமிருந்தும்)”  நிச்சயமாக அல்லாஹ்- அவன் ததசவயற்றவன், புகழுசையவன். 
 

(ஸுரா அல் - மும்தஹினா 60:4-6) 
 
அதாவது, அல்லாஹுத்தஆலா உங்களுக்கு கூறுகிறான், “என்னுசைய கலீல் 
இப்ராஹீம் (அசலஹிஸ்ஸலாம்) மற்றும் அவர்களின் ததாழர்கள் எனக்காக அவரின் 
உம்மத்தினரிைம் எவ்வாறு மவட்ைமவளிச்சமாக விதராதித்து மகாண்ைார்கள் 
தமலும் உறவுகசளத் துண்டித்து உைனடியாக அவர்கசளக் சகவிட்ைார்கள், தமலும் 
மவளிப்பசையாக கூறிவிட்ைார்கள் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் எந்தமவாரு உறவும் 
இல்சல, உங்கசள கடுசமயாக மவறுக்கிதறாம் என்று இவ்வாறாகதவ நீங்களும் 
மசய்ய தவண்டும்” . 
 
இமதல்லாம் உங்களின் நன்சமக்காகதவ அல்லாஹுத் தஆலா உங்களிைம் 
கூறுகிறான். இதசன நீங்கள் ஏற்றுக் மகாண்ைால் அது உங்களுக்கு நன்சம, ஏற்க 
மறுத்தால் உங்களிைம் அல்லாஹ் ததசவயற்றவனாக இருக்கிறான். நீங்களும் 
அவர்களாகதவ கருதப்படுவரீ்கள். அல்லாஹுத் தஆலா எல்லாவற்றிலிருந்தும் 
எல்தலாரிைமிருந்தும் ததசவயற்றவனாக இருக்கிறான். 
 
மதாைர் -7 
 
அல்லாஹுத் தஆலா யாருக்கு நன்சமயின் பக்கம் நாடினாதனா அவர்கசள அமலின் 
பக்கம் திருப்புகிறான். இந்த வழிதகைர்களிைம் உறவுசவத்துக் மகாள்ளும் தன் 
மசயலுக்குக் காரணம் கற்பிக்கக் கூடிய இரண்டு கூட்ைத்தினர் உள்ளனர். 
 
காரணங்கள் கற்பிப்பவர்களின் முதலாம் கூட்ைத்தினர் 
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இவர்கள் மார்க்க அறிவில்லாத சாதரனமானவர்கள்.இவர்கள் காட்டும் காரணங்கள் 
இரன்டு வசககளாகும். 
 
முதலாவது காரணம்:- 
 
இவர்கள் எனது ஆசான், எனது நன்பர் அல்லது வயதில் முத்தவர்கள் இவர்கசள 
நான் காஃபிர் என்று ஏன் ஏற்றுக்மகாள்ள தவண்டும் எனக் காரணம் கூறுகின்றனர். 
இந்த காரணத்திற்கான பதிசல ஏற்கனதவ இசற வசனத்தின் வாயிலாக 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும் அல்லாஹுத்தஆலாவின் தகாபத்திலிருந்து 
பாதுகாப்புத் ததடுவதாக இருந்தால் அந்த வழிதகைர்களிைமிருந்து எந்தமவாரு 
சலுசகயும் காட்ைக்கூைாது. அவர்கள் உங்களின் தந்சதயானாலும் சரிதய! 
 
இரண்ைாவது காரனம் : 
 
தாங்கள் கூறும் இந்த வழிதகைர்களும் ஆலிம்கள் தாதன! இவர்கசள எப்படி காபிர் 
எனக் கூற முடியும் ? அல்லது அவர்கசள வழிதகைர்கள் என எவ்வாறு நிசனப்பது! 
இதற்கு உண்ைான பதில்கள் 

أَيَت َمِن اتََّخَذ إِلَٰهُه َهواُه َوأََضلَُّه اهّٰللُ َعلٰى عِلٍم َوَخَتَم َعلٰى َسمِعهِ َوَقلبِهِ َوَجَعَل َعلٰى َبَٰصِ  ِ غِشاَوًة َفَمن َيهديهِ ِمن أَََفَ ه

وَن   َبعِد اهّٰللِۙ   أََفل َتَذَّكَّ

 
 

( நபிதய ) தன் மதணா இச்சசசய தன்னுசைய மதய்வமாக ஆக்கிக் மகாண்ைவசன 
நீர் பார்த்திரா ? இன்னும் அல்லாஹ் அவசன அறிந்தத வழிமகடுத்தான் அவனுசைய 
மசவியின் மீதும் , அவனுசைய இதயத்தின் மீதும் முத்திசரயிட்ைான், அவனுசைய 
பார்சவயின் மீது திசரசயயும் ஆக்கினான் ? பின்னர் அல்லாஹ்சவத் தவிர 
அவனுக்கு யார் தநர்வழிகாண்பிப்பார் ! எனதவ , நீங்கள் நல்லுபததசம் மபற 
தவண்ைாமா? 
 

ஸுரா அல் ஜஸியா 45:23 
 
தமலும் கூறுகிறான்:- 
 

وراَة ثُمَّ َلم َيحمِلوها َكَمَثِل الِحمارِ َيحمُِل أَسفاًراۙ   بِئَس َمَثُل  لُوا التَّ بوا بِآياِت َمَثُل الَّذيَن ُحمر الَقومِ الَّذيَن َكذَّ

 اهّٰللِۙ   َواهّٰللُ ل َيهِدي الَقوَم الّظالِميَن 
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தவ்ராத் ( தவதம் ) சுமத்தப் மபற்று பிறகு அதசனச் சுமந்து ( அதன் தபாதசனப்படி 
நைந்து ) மகாள்ளவில்சலதய அவர்களுக்கு உதாரணமாகிறது; புத்தகங்கசளச் 
சுமக்கும் கழுசதசயப் தபாண்றதாகும். அல்லாஹ்வுசைய வசனங்கசளப் 
மபாய்யாக்கியவர்காளான கூட்ைத்த்தினரின் உதாரணம் மிகக்மகட்ைது. 
அநியாயக்காரர்களின் கூட்ைத்தினசர அல்லாஹ் தநர்வழியில் மசலுத்தமாட்ைான். 
 

(ஸுரா அல் - ஜூம்ஆ 62:5) 
 
தமலும் கூறுகிறான்:- 

َ الَّذي آَتيناُه آياتِنا َفانَسَلَخ  يطاُن َفكاَن ِمَن الغاويَن َواتُل َعَليهِم نََبأ ِمنها َفأَتَبَعُه الشَّ  

ِلَى األَرِض َواتََّبَع َهواُهۙ   َفَمَثلُُه َكَمَثِل الكَلِب إِن َتحمِل َعلَ  يهِ َيلَهث أَو َتترُكُه َوَلو ِشئنا َلَرَفعناُه بِها َولِٰكنَُّه أَخَلَد إ

 ِ بوا ب ِ َيلَهثۙ   ذٰلَِك َمَثُل الَقومِ الَّذيَن َكذَّ وَن آيات ناۙ   َفاقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهم َيَتَفْكَّ  

بوا بِآياتِنا َوأَنُفَسُهم كانوا يَظلِموَن   ساَء َمَثًل الَقوُم الَّذيَن َكذَّ

 َمن َيهِد اهّٰللُ َفُهَو الُمهَتديۙ  َوَمن ُيضلِل َفأُولٰئَِك هُُم الخاِِسوَن 

 
( நபிதய! யுதர்களாகிய ) அவர்களுக்கு ஒருவருசைய மசய்திசய ஓதிக் காண்பிப்பரீாக 
! அவருக்கு நம்முசைய அத்தாட்சிகசள நாம் மகாடுத்திருந்ததாம், பிறகு அவர் 
அவற்சறவிட்டும் (தன்னுசைய குப்ரின் காரணத்தால்)  கழன்றுவிட்ைார், 
எனதவ, சஷத்தான் அவசர மதாைர்ந்தான், ஆசகயால், அவர் வழிதவறியவர்களில் 
உள்ளவராகிவிட்ைார் நாம் நாடியிருந்தால், அவற்சறக் மகாண்டு அவசர நாம் 
உயர்த்தியிருப்தபாம் ; எனினும் ( இந்த ) உலகத்தின் பக்கம் அவர் சாய்ந்து தம் 
மதணா இச்சசசயப் பின்பற்றினார். ஆகதவ ,அவருக்கு உதாரணம் ஒரு நாயின் 
உதாரணத்சதப் தபான்றதாகும் அதசன நீர் விரட்டினாலும் அது நாக்சகத் 
மதாங்கவிடுகிறது அல்லது அதசன நீர் விட்டுவிட்ைாலும் அது நாக்சகத் 
மதாங்கவிடுகிறது. இது நம் வசணங்கசளப் மபாய்யாக்கினார்கதள 
அத்தசகயக்  கூட்ைத்தாருக்கு உதாரனமாகும் . எனதவ , அவர்கள் சிந்தித்துப் 
பார்பதற்காக ( இத்தசகய ) சம்பவங்கசளச் மசால்லி காட்டுவரீாக !நம்முசைய 
வசனங்கசள மபாய்யாக்கினார்கதள அத்தசகய  கூட்ைத்தாரின் 
உதாரனம் மிகக்மகட்ைதாகும். தமக்குத்தாதம அநியாயம் மசய்கின்றவர்களாகதவ 
அவர்கள் ஆகாவிட்ைார்கள் அல்லாஹ் யாசர தநர்வழியில் மசலுத்துகிறாதனா அவதர 
தநர்வழி மபற்றவர், எவசர அவன் வழிதவறச் மசய்கிறாதனா அத்தசகதயார் தாம் 
நஷ்ைவாளிகள். 

 
ஸுரா அல் - அஃராப் 7: 175 - 178 
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அதாவது தநர்வழி என்பது கல்வியினால் கிசைக்கப் மபறுவதில்சல. இது 
அல்லாஹுத்தஆலாவின் புரத்தில் உள்ளது. இது தபான்ற இசற வசனங்களும் 
உண்டு மற்றும் இதுமாதிரியான வழிதவறிய ஆலிம்கசளப் பற்றி கண்டித்து 
ஹதீஸ்கதளா எண்ணிலைங்காதசவகள் உள்ளன. அசவகளில் ஒரு ஹதீஸில் 
கூறப்பட்டுள்ளது நரகத்தில் மலக்குகள் முதலில், சிசல வணக்கம் புரிபவர்கசள விை 
வழி தவறிய ஆலிம்கசளப் பிடித்துச் மசல்வார்கள் அதற்கு இந்த ஆலிம்கள் 
தகட்பார்கள், 
 
சிசலவணக்கம் புரிபவர்கசள விடுத்து எங்கசள ஏன் முதலில் மகாண்டு 
மசல்கிறரீ்கள் ?" என்று தகட்பார்கள். அப்மபாழுது மலக்குமார்கள் கூறுவார்கள் , "என்ன 
அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் ஒன்றாவார்களா ?" 
 

ஷீஃபுல் ஈமான் அல் சபஹகீ  1900 
 
சதகாதரர்கதள ! ஆலிம்களின் மரியாசத என்பது அவர்கள் நபி அவர்களின் வாரிசு 
என்பதால் தான். தமலும் அதனால் தான் அவர்களுக்கு தநர்வழியும் கிசைக்கின்றது. 
அவர்கள் வழிதகட்டில் இருந்தால் அவர்கள் வாரிசாவார்களா ? நபியின் வாரிசாக 
இருந்ததபாது அவரின் கண்ணியம் நபியின் கண்ணியமாக இருந்தது . சஷத்தானின் 
வாரிசாக மாறியதபாது அவரின் கண்ணியம் சஷத்தானின் கண்ணியமானது. 
 
தமதல கூறப்பட்ை இசறவசனங்களில் குறிப்பிைப்பட்ை ஆலிம்கள் குப்ஃரு என்னும் 
எல்சலசய மீறாமல் இருக்கும் குழப்பத்தில் உள்ளவர்கள். ஆதாவது வழிதவறிய 
கூட்ைத்தில் உள்ள உலமாக்கள் . 
 
பிறகு குப்ஃரில் முழ்கியிருக்கும் அந்த உலமாக்கசளப் பற்றி என்ன கூற ? அவர்கசள 
ஆலிம்கள் என எண்ணி மரியாசத மசய்வது எப்படி சாத்தியம் ஆகும் ? 
 
சதகாதர்கதள ! ஞானம் என்பது தீதனாடு கலந்ததாக இருந்தால் தான் அது 
நன்சமசயத் தரும் . இல்சலமயனில் பண்டிதர்கள் இவர்கள் எல்லாம்!  என்ன 
அவர்களிைத்தில் ஆலிம்கள் இல்சலயா ? 
 
இப்லீஸ் எவ்வளவு மபரிய ஆலிமாக இருந்தான் . எந்த ஒரு முஸ்லீமாவது 
அவனுக்கு மரியாசத மசய்வார்களா ? இப்லீதஸா மலக்குகளின் ஆசானாக 
இருந்தான். மலக்குகளுக்கு ஞானம் கற்பித்துக் மகாண்டிருந்தான் . எப்மபாழுது நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் நூர் ஆனது ஆதம் அசலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் மநற்றியில் 
சவக்கப்பட்டு அதற்கு ஸஜ்தா மசய்யக்கட்ைசள வந்த தபாது அவன் ஸஜ்தா 
மசய்யாமல் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுக்கு கண்ணியம் மசய்யாமல் மறுத்தாதனா 
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அக்கணதம லஃனத் என்னும் பட்ையம் அவன் கழுத்தில் விழந்தததா அப்மபாழது 
முதல் அவனது மாணவர்களாகிய மலக்குமார்கள் அவனிைம் எந்த விதமான உறவும் 
சவத்திருக்கவில்சல மதரியுமா ? தமலும் எப்மபாழுதும் அவனுக்கு லானத்" 
அனுப்பியவர்களாகதவ இருக்கின்றார்கள் . ரமலான் மாதத்தில் அவசன இருப்புச் 
சங்கிலியால் கட்டிசவக்கிறார்கள் .மறுசமயில் அவசன இழுத்துக் மகாண்டு 
நரகத்தில் தபாய் தசர்த்துவிடுவார்கள். இதிலிருந்து நாம் மதளிவாக புரிவது என்ன 
மவனில் ஞானம் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கண்ணியம் என்பது அல்லாஹுத்தஆலா 
மற்றும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியத்சதக் மகாண்டு தான் என்பதாகும். 
 
சதகாதரர்கதள ! யார் அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசளவிை 
தனது ஆசானுக்கு உயர்ந்த இைத்சத மகாடுத்தார்கதளா ? அல்லது யார் 
அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசளவிை தனது சதகாதரர்கள் 
மற்றும் நண்பர்களிைம் அல்லது உலகில் யாரின் தபரில் அதிக அன்பு 
மசலுத்துகிறார்கதளா ? அவர்கள் மீது தகாைானதகாடி வருத்தம் " அல்லாஹுத்தஆலா 
நம் அசனவருக்கும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மபாருட்ைால்"உண்சமயான 
ஈமாசனத் தந்தருள்வானாக ! ஆமீன்!. 
 
காரணங்கள் கற்பிப்பவர்களின் இரன்ைாம் கூட்ைத்தினர் :- 
 
இக்கூட்ைத்தினர் பிடிவாத குணமுசையவர்கள் , இஸ்லாத்தின் விதராதிகள்.ஈமான் 
மகாண்டுள்தளாம் எனக்கூறி இஸ்லாத்தின் அடிப்பசை அம்சங்கசள நிராகரிப்பதன் 
மூலம் குப்ஃரு மசய்வார்கள். தன்மீது ஏற்பட்ை இந்த குப்ஃரு என்ற வார்த்சதசய 
நீக்குவதற்காக இஸ்லாம், குர்ஆன், அல்லாஹ் மற்றும் ஈமானுைான் 
விசளயாைக்கூடியவர்கள் தவறான விளக்கங்கசளக் கூறி தன் மீது விழுந்த 
குப்ரிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக இஸ்லாத்தின் அடிப்பசையான அம்சங்கசள 
நீக்குவதற்காக முயல்வார்கள். இஸ்லாம் என்பது "கிளி" மசால்வசதப் தபால 
கலிமாசவ கூறிவிட்ைால் பிறகு அல்லாஹுத்தஆலா ஒரு மபாய்யன் எனக் 
கூறினாலும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள எவ்வளவு தரக்குசறவாக ஏசினாலும் 
ஈமான் தபாகாது எனக் கூறுவார்கள்   َ  
 

 َوقالوا ُقلوبُنا غُلٌفۙ   بَل َلَعَنُهُم اهّٰللُ بِكَُِفهِم َفَقليًل ما يُؤِمنوَن 

 
அவர்கள் ( சத்தியத்சத) நிராகரிப்பதன் காரணத்தால் அல்லாஹ் அவர்கசளச் சபித்து 
விட்ைான் , எனதவ மிகக்குசறவாக அவர்கள் ஈமான் மகாள்கின்றனர் " 

ஸுரா அல் பகரா 2:88 
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இவர்கள் முஸ்லீம்கள் மற்றும் இஸ்லாத்தின் விதராதிகளாவார்கள் மக்கசள 
ஏமாற்றுவதற்காகவும், அல்லாஹுத்தஆலாவின் வான்மசறசய திரித்துக் 
கூறுவதற்கும் இவர்கள் சில சஷத்தானிய கூற்றுகசளக் கூறுவார்கள். 
 
இந்த மாதிரியான தந்திரக்காரர்கள் 5 வசகயினர் ஆவார்கள் 
 
முதலாவது தந்திரக்காரர்கள்:- 
 
இவர்களின் கூற்று இஸ்லாம் என்பது கலிமா கூறுவது மட்டும் ஆகும் ஹதீஸில் 
கூறப்பட்டுள்ளது, யார் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு எனக் கூறினாதரா அவர் 
மசார்கத்தில் நுசழவார் ". பிறகு ஒருவர் ஒரு வார்த்சத கூறுவதினாதலா அல்லது 
ஒரு மசயல் மசய்வதாதலா அவர் எவ்வாறு காபிர் ஆவார் ? 
 
முஸ்லீம்கதள சிறிது விழிப்புைனும் எச்சரிக்சகயுைனும் தகளுங்கள், இந்த 
வழிதகைர்களின் கூற்று என்ன மதரியுமா ! ஒருவன் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு 
என்று கூறுவதினால் அவன் அல்லாஹ்வின் மகனாகிவிடுகின்றான் . எப்படி 
ஒருவரின் மகன் அவசர வசசபாடினாலும்? மசருப்பால் அடித்தாலும் , எச்மசயசலச் 
மசய்தாலும் அவரின் மகன் என்ற உறவு நீங்காததா ! அதுதபால "லாஇலாஹ 
இல்லல்லாஹு" எனக் கூறிவிட்ைால் அவன் அல்லாஹுத்தஆலாசவப் மபாய்யான் 
எனக்கூறினாலும், நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள எவ்வளவுதான் ஏசினாலும் அவன் 
இஸ்லாம் மாறாது. இந்த மபாய்யர்களின் வாதத்திற்கு ஏற்கனதவ கூறப்பட்ை இந்த 
இசறவசனதம பதிலாகும். அதாவது, 
 

يُتَركوا أَن َيقولوا آَمّنا َوهُم ل ُيفتَنوَن أََحِسَب الّناُس أَن   

 
மனிதர்கள் -" நாங்கள் ஈமான் மகாண்தைாம் " என்று அவர்கள் கூறுவதினால் 
மட்டுதம அவர்கள் தசாதசன மசய்யப்பைத நிசலயில் விட்டு விைப் 
படுவார்கமளன்று எண்ணிக் மகாண்ைார்களா?"                     ஸுரா அல் 
அன்கபூத் 29:2 
 
இஸ்லாம் என்பது மவறும் கலிமா மசால்வது மட்டும் தான் என்று இருந்தால் 
இவர்கள் மசால்வது சரி தான் ? பிறகு இவர்களின் கருத்சத இசற வசனங்கள் தவறு 
என்று ஏன் கூறுகிறது !!! 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 
 

َيعقِلوَن إِنَّ الَّذيَن يُنادونََك ِمن َوراِء الُحُجراِت أَكثَرُهُم ل    



www.sufimanzil.org  THAMHEEDE IMAAN 

36 
 

 
நாங்கள் ஈமான் மகாண்டுள்தளாம் என்று நாட்டுபுறத்து அரபியர்கள் 
கூறுகின்றனர், நீங்கள் ஈமான் மகாள்ளவில்சல" எனினும் நாங்கள் 
முஸ்லிம்களாதனாம்" என்று கூறுங்கள், உங்களுசைய உள்ளங்களில் ஈமான் 
புகவில்சல; நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுசைய 
ரஸுலுக்கும் ملسو هيلع هللا ىلص  வழிபட்டிருப்பிர்களானால் உங்களுசைய ( நற் ) மசயல்களிலிருந்து 
எதசனயும் உங்களுக்கு அவன் குசறத்து விைமாட்ைான். நிசசயமாக அல்லாஹ் 
மிக்க மன்னிக்கிறவன் ; மிகக் கிருசபயுசையவன் என்று ( நபிதய ) நீர் கூறுவரீாக !" 
 

ஸுரா அல் - ஹுஜுராத் 49: 4 
தமலும் கூறுகிறான் 
 

ََّك َلَرسوُلُه َواهّٰللُ َيشَهُد إِنَّ المُ إِذا  ََّك َلَرسوُل اهّٰللِۙ  َواهّٰللُ َيعَلُم إِن نافِقيَن َلكاذِبوَن جاَءَك الُمنافِقوَن قالوا َنشَهُد إِن  

 
( " நபிதய ! ) முனாபிக்குகள் உம்மிைம் வந்தால் " நிச்சயமாக நீர் அல்லாஹுசைய 
ரஸுல் என்று நாங்கள் சாட்சி கூறுகிதறாம்" என்பதாகக் கூறுகின்றனர்; நிச்சயமாக 
அவனுசைய ரஸுல் என்பசத அல்லாஹ் அறிவான் ; நிச்சயமாக முனாபிக்குள் 
மபாய்யர்கள் என்றும் அல்லாஹ் சாட்சி கூறுகிறான்." 
 

ஸுரா அல் - முனாபிக்கூன் 63: 1 
 
பாருங்கள் கலிமா கூறுவதால் மட்டுதமா அல்லது மபரிய மபரிய சபதம் 
எடுப்பதாதலா அந்தப் மபாய்யர்களின் வாதம் உண்சமயாகாது 
அல்லாஹ்தஆலா , அவர்களின் வாதங்கள் மபாய் , அவர்கள் மபாய்யர்கள், என 
மவளிப்படுத்துகிறான் எனதவ 
 

 الترمذي سنن) الجنة دخل اهّٰلل إل إله ل قال من)

 
யார் லாஇலாஹா இல்லல்லாஹ் எனக் கூறினிதரா அவர் மசார்க்கத்தில் 
நுசழந்துவிட்ைார் " என்பதற்கான அவர்கள் கூறும் அர்த்தம் இசற வசனத்திற்கு 
எதிரானதாகும். 
 
ஆம் ! எவர் கலிமா கூறுகிறாதரா, தான் ஒரு முஸ்லிம் எனக் கூறுகிறாதரா நாமும் 
அவசர ஒரு முஸ்லீமாக ஏற்றுக் மகாள்தவாம் . எதுவசர எனில் அவரின் வாய் 
வார்த்சதகள் மூலமாகதவா அவரின் மசயல்களின் முலமாகதவா இஸ்லாதகதின் 
அடிப்பசைக் மகாள்சககளுக்கு எதிராக இல்லாது இருக்கும் வசரயில் , அவ்வாறு 
வாய்மமாழி மூலமாகதவா , மசயல்மூலமாகதவா அவர்கள் இஸ்லாத்தின் அடிப்பசை 
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மகாள்சககளுக்கு எதிராக இருக்குமானால் அவர்களின் கலிமாவினால் எந்தமவாரு 
பயனும் இல்சல. 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

 َيحلِفوَن بِاهّٰللِ ما قالوا َوَلَقد قالوا كَلَِمَة الكَُِف َوَكََفوا َبعَد إِسلِمهِم

 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் மசய்கிறார்கள் , ( நயவஞ்சகர்கள் ) நாங்கள் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மபருசமயின் மீது களங்கம் கூறவில்சல என்று திைமாக 
உண்சமயில் குஃப்ருசைய வார்த்சதசய கூறினார்கள், இன்னும் அவர்கள் 
இஸ்லாமான பின்பு காபிர்களாகிவிட்ைார்கள் " - ஸுரா அல் - தவ்பா 9 :74 
 
இப்னு ஜரிர் , தப்ரானி , அபுஅஷ்தஷய்க், இப்னு மர்தவியா ஆகிதயார் அப்துல்லாஹ் 
இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹுதஆலா அன்ஹுமா அவர்கள் அறிவிப்பதாக 
கூறுகிறார்கள், "நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் தனது ஸஹாபா மபருமக்களுைன் ஒரு 
மரத்தின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தார்கள்." அவர்கள் கூறினார்கள் " இப்மபாழுது ஒருவன் 
வருவான் அவன் உங்கசள சநகததகக் கண் மகாண்டும் பார்ப்பான். அவன் வந்தால் 
அவனிைம் யாரும் தபசதவண்ைாம்." சிறிது தநரம் கூை ஆகவில்சல கரன்ஜி ( 
நீலநிற ) கண்களுசைய ஒருவன் அங்கு வந்தான் . நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் 
அசழத்து கூறினார்கள், நீயும் உனது சகாக்களும் எதன் அடிப்பசையில் என்சன 
அவகண்ணியப்படுத்தி தபசுகிறரீ்கள் " உைதன அவன் அங்கிருந்து மசன்று 
அவனுசைய சகாக்கசள கூட்டி வந்தான். அசனவரும் சத்தியம் மசய்தனர் நாங்கள் 
அசனவரும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள அவகண்ணியப்படுத்தும் எந்தமவாரு 
மசால்சலயும் கூறவில்சல என்று " இதன் மபாருட்டு அல்லாஹுத்தஆலா 
தமற்கூறிய இந்த வசனத்சத இறக்கி சவத்தான்.இவர்கள் நாங்கள்  நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கசள அவகண்ணியப்பைத்தவில்சல என்று அல்லாஹ்வின் மீது 
சத்தியம் மசய்கிறார்கள் , அசனவரும் சத்தியம் மசய்தனர் நாங்கள் அசனவரும் 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள அவகண்ணியப்படுத்தும் எந்தமவாரு மசால்சலயும் 
கூறவில்சல என்று " இதன் மபாருட்டு அல்லாஹுத்தஆலா தமற்கூறிய இந்த 
வசனத்சத இறக்கி சவத்தான்.இவர்கள் நாங்கள்  நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கசள 
அவகண்ணியப்பைத்தவில்சல என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் 
மசய்கிறார்கள் , ஆனால் உண்சமயில் இவர்கள் அந்த குப்ரான வார்த்சதகசள 
கூறினார்கள் .அதாவது நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள அவகண்ணியப்படுத்துவதின் 
மூலம் , இவர்கள் இஸ்லாமான பின்பு காபிராகிவிட்ைார்கள். பாருங்கள் 
அல்லாஹுத்தஆலா சாட்சியம் கூறுகிறான் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص   அவர்கசள 
கண்ணியக்குசறவுபடுத்தும் மசால்லானது குப்ரான வார்த்சதயாகும் . அவ்வாறு 
கண்ணியக்குசறவான மசால்சலச் மசால்பவர்கசள நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்று 
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இலட்சம் முசற மசான்னாலும் , அச்மசால்சலச் மசால்பவர்கள் தகாடிமுசற 
கலிமாசவக் கூறினாலும் அவர்கள் காபிர்களாவார்கள் . 
 
தமலும் அல்லாஹ்தஆலா கூறுகிறான் 

َّما ُكّنا نَخوُض َونَلَعُبۙ   ُقل أَبِاهّٰللِ َوآياتِهِ َوَرسولِهِ ُكنُتم َتسَتهزِؤَن    َوَلئِن َسأَلَتُهم َلَيقولُنَّ إِن

َتعَتِذروا َقد َكََفتُم َبعَد إيمانِكُمل   

 
" ( இதசன பற்றி ) அவர்களிைத்தில் நீர் தகட்ைால் , நாங்கள் வணீ் தபச்சில் 
மூழ்கியும், விசளயாடிக் மகாண்டிருந்ததாம்" என்று அவர்கள் திண்ணமாக 
கூறுவர், அல்லாஹ்சவயும் , அவனுசைய திருவசனங்கசளயும் , அவனுசைய 
ரஸுசலயுமா நீங்கள் பரிகாசித்துக் மகாண்டிருந்தீர்கள் " என்று ( அவர்களிைம்) நீர் 
தகட்பரீாக ! ( உங்கள்  பரிகாசத்திற்கு ) நீங்கள் புகழ் கூற தவன்ைாம் . நீங்கள் ஈமான் 
மகாண்ை பின் திட்ைமாக நீங்கள் காபிர்களாகிவிட்டிர்கள்.- ஸுரா அல் தவ்பா 9 : 65 , 
66 
 
இப்னு அபிசஷபா , இப்னு ஜரீர் இப்னு அல் - முன்ஜிர் , இப்னு அபி ஹாத்திம் 
மற்றும் அபுஷ் தஷய்க் ஆகிதயார் சசயதுனா அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் 
ரழியல்லாஹுத்தஆலா அன்ஹு அவர்களின் பரசித்தி மபற்ற மாணவரான இமாம் 
முஜாஹித் அவர்கள் அறிவிப்பதாக கூறுகிறார்கள், 

 كنا انما ليقولن سألتهم وئن} قوله فى مجاهد عن الشيخ أبو و حاتم أبي و المنذر ابن و شيبة أبي ابن أَخج و

 كذا و كذا يوم في كذا و كذا  يوادي فلن ناقة ؛أن محمد يحدثنا المنافق من رجل ؛قال قال { نلعب و نخوض

  بالغيب يدريه ،وما

ஒரு நபரின் ஒட்ைகம் ஒன்று காணமல் தபாய்விட்ைது நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் 
உன்னுசைய ஒட்ைகம் இந்த காட்டில் இந்த இைத்தில் இருக்கிறது எனக் கூறினார்கள் 
. இசதக் தகட்ை நயவஞ்சகன் , முஹம்மத் ( ملسو هيلع هللا ىلص  ) கூறுகிறார் ஒட்ைகம் இந்த இைத்தில் 
இருக்கிறது என்று , அவருக்கு மசறவானசவகள் பற்றி என்ன மதரியும் ?" 
 

பாருங்கள் : - தப்ஸீர் இமாம் இப்னு ஜரீர் மத்பா மிஸ்ர் -  
பாகம் -2 பக்கம் 105 / 

               தப்ஸீர் துர்தர மன்சுர் இமாம் ஜலாலுத்தின் சுயூதி- பாகம் - , பக்கம்-
254 
 
இதன் மீது அல்லாஹுதஆலா இசற வசனத்சத இறக்கிசவத்தான் அதாவது, 
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َّما ُكّنا   نَخوُض َونَلَعُبۙ   ُقل أَبِاهّٰللِ َوآياتِهِ َوَرسولِهِ ُكنُتم َتسَتهزِؤَن َوَلئِن َسأَلَتُهم َلَيقولُنَّ إِن  

 ل َتعَتِذروا َقد َكََفتُم َبعَد إيمانِكُم

 
அல்லாஹ் மற்றும் ரஸுசலயும் நீங்கள் பரிகாசித்துக் மகாண்டிருக்கிறரீ்கள் காரணம் 
ஏதும் கூறதவன்ைாம் . நீங்கள் ஈமான் மகாண்ை பின்பு இந்த வார்த்சதசய 
கூறியதால் காஃபிர் ஆகிவிட்டிர்கள்             - ஸுரா அல் - தவ்பா 9:65, 66 
 
முஸ்லீம்கதள ! பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் ஒரு சிறிய 
கண்ணியக்குசறவான வார்த்சத மசறவானசத எப்படி அறிவார் என்பசத 
அறிவார் ? என்பசத கூறியதனால் கலிமாசவ ஓதியது பயனற்றுப் தபாய்விட்ைது 
.அல்லாஹுத்தஆலா மதளிவாக கூறிவிட்ைான், நீங்கள் ஈமான் மகாண்ை பின்பு 
காஃபிர்கள் ஆகிவிட்டிர்கள் என்று . இதன் மூலம் யார் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுக்கு மகாஞ்சம் கூை மசறவானசவப் பற்றி ஞானம் இல்சல 
என்று கூறினார்கதளா அவர்கள் பாைம் கற்றுக் மகாள்ளட்டும். 
 
பாருங்கள் ! இந்த மசால் முனாபிகினுசையது , இவ்வாறு கூறுவசத 
அல்லாஹுதஆலா 
 
அல்லாஹ், குர்ஆன் மற்றும் ரஸுல் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசளப் பரிகாசிப்பதாகும்,எனக்கூறுகிறான். 
தமலும் அவ்வாறு கூறுபவன் காபிர், முர்தத் ஆவான் எனத் மதள்ளத்மதளிவாக 
கூறிவிட்ைான். தமலும் நமது தசல சிறந்த மார்க்க மாதமசதகளான இமாம் 
ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம் முஹம்மது கஜ்ஜாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி,அசலஹி , இமாம் 
அஹ்மத் கஸ்தலானி , மமௌலான அலி காரி, அல்லாமா முஹம்மத் ஜர்கானி 
ரஹ்மத்துல்லாஹி,அசலஹி மற்றும் பல தசலசிறந்த மார்க்க தமசதகளும் 
மசறவான ஞானமாவது நபித்துவத்தின் ஒரு காரணியாகும் எனக் கூறியுள்ளனர். 

பிறகு அவறுசைய அந்த மவளிப்பசையான மதறிளவான மார்கத்திற்கு முரணான 
வார்த்சதயானது  அதாவது மசறவானசவப் பற்றிய ஒரு விஷயமாகும் ( 
அல்லாஹுதஆலா நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவரகளுக்கு அருளப்மபற்ற பிறகும் ) 
நபி ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுக்குத் ( மசறவானஞானம் ) மதரியும் என்பது இயலாத ஒன்றாகும் 
என்று கூறுவசத என்ன மசால்ல முடியும் ? அப்படிமயனில் இவரின் கருத்தானது 
அசனத்து விஷயங்களும் மசறவானது மற்றும் மசறவான விஷயங்கசள அறியும் 
ஞானத்சதப் பிறருக்கு வழங்கும் சக்தி அல்லாஹ்விைம் இல்சல என்பததயாகும். 
அல்லாஹுத்தஆலா சசத்தானின் இப்படிப்பட்ை நயவஞ்சகத்திலிருந்து நம் 
அசனவசரயும் பாதுகாப்பானாக ஆமின் ! 
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ஆம் ! அல்லாஹ்தஆலாவின் அருளில்லாமல் யாருக்காவது சிறிதளவும் ஞானம் 
உள்ளது எனக் கருதினால் அதுவும் குப்ராகும். தமலும் அல்லஹுத்தஆலாவிற்கு 
உள்ள அசனத்து ஞானமும், ஏதாவது ஒரு பசைப்பிற்கு உண்டு எனக்கருதுவதும் 
ஈமானில்லாத மசயலாகும். இது அசனத்து உலமாக்களின் கருத்தாகும் . 
ஆனால், உலகப் பசைப்பின் முதல் நாள் முதல் , இறுதி தீர்ப்பு நாள் வசர என்ன 
நைந்தது , என்ன நைக்கும் எனக் கூறக்கூடிய "மாகான வமாயகூன்" என்ற நபிகள் 
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ை இந்த ஞானமானது அல்லஹுத்தஆலாவின் ஞானத்ததாடு 
சிறிதளவும் மதாைர்பு படுத்த முடியாது. எந்த அளவிற்கு எனில் தகாைானதகாடி 
பகுதியின் ஒருபகுதிக்கும் உள்ளத் மதாைர்சபக் கூை இயலாது . இந்த 
ஞானமானது நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் ஞானமானது ஒரு சிறிய பகுதியாகும். 
 
இரண்ைாவது தந்திரக்காரர்கள்: 
 
நயவஞ்சகர்களின் இரண்ைாம் தந்திரமானது இமாதம ஆஜம் அவர்களின் மத்ஹபு 
ஆகும். அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள், 
இமாதம ஆஜம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் 

 ل نكَف أحدا من أهل القبلة

 
கிப்லாசவ மூன்தனாக்கி மதாழக்கூடிய எவசரயும் காபிர் 
எனக் கூறக்கூைாது. ஹதீஸில் உள்ளது யார் கிப்லாசவ 
முன்தனாக்கித் மதாழுகிறாதரா, தமலும் எனது ஹலாலான உணசவ உண்கிறாதரா 
அவர் முஸ்லிம் ஆவார். 

முஸ்லிம்கதள! இந்த வஞ்சகக்காரர்களின் தமாசமான மசயசலப் பாருங்கள் ஒருவசர 
கலிமா கூறுவதிலிருந்து விளக்கி கிப்லாவின் முன்னால் முகத்சதத் திருப்புவது தான் 
ஈமான் ஆகும் எனக் கூறுகிறார்கள். அதாவது ஒருவர் கிப்லாசவ 
முன்தநாக்கி மதாழுதால் அவன் முஸ்லிம் ஆவான். பிறகு 
அவன் அல்லாஹுத்தஆலாசவ மபாய்யன் எனக் 
கூறினாதலா முஹம்மது ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள ஏசினாதலா எந்த வசகயிலும் அவனின் 
ஈமான் தபாகாது.  
 

இந்த நயவஞ்சகருக்கான முதலாவது பதில் 
 

நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 
 

الَملئَِكِة َوالِكتاِب ۞ َليَس البِرَّ أَن تَُوّلوا ُوجوَهكُم قَِبَل الَمِِّشِق َوالَمغرِِب َولِٰكنَّ البِرَّ َمن آَمَن بِاهّٰللِ َوالَيومِ اآلَِخِ َو 

 َوالنَّبِّييَن 
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கிழக்குத் திசசயிலும், தமற்குத் திசசயிலும் உங்களுசைய முகங்கசள நீங்கள் 
திருப்புவது (மட்டும்) நன்சமயா (தக் மகாள்ளப்படுவது இல்சல. எனினும் நன்சம 
உசையவர் (யாமரனில்) அல்லாஹ்சவக் மகாண்டும், இறுதி நாசளயும் 
மலக்குகசளயும், தவதத்சதக் மகாண்டும், நபிமார்கசளக் மகாண்டும் 
ஈமான் மகாள்வர்கள்". 

(ஸுரா அல்பகரா 2:177) 
 
பாருங்கள்! அல்லாஹுத்தஆலா மதளிவாகக் கூறிவிட்ைான் இஸ்லாத்தின் அடிப்பசை 
விஷயங்களில் ஈமான் மகாள்வதத உண்சமயான ஈமானாகும். அசதவிடுத்து கிப்லா 
பக்கம் முகத்சதத் திருப்பி மதாழுவதால் மட்டும் ஈமான் கிசைத்து விைாது. 
 
தமலும் கூறுகிறான், 
 

لَة إِّل َوهُم ُكسالٰى َول يُنِفقوَن إِّل َوهُم  َوما َمَنَعُهم أَن ُتقَبَل ِمنُهم َنَفقاتُُهم َُّهم َكََفوا بِاهّٰللِ َوبَِرسولِهِ َول َيأتوَن الصَّ إِّل أَن

 كارِهوَن 

 
“ அவர்களிைமிருந்து, அவர்களுசைய (தான தரும) மசலவுகள் (அல்லாஹ்வினால்) 
ஏற்கப்படுவதற்கு நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்சவயும், இன்னும் அவனுசைய 
ரஸுசலயும் நிராகரித்து இன்னும் மதாழுசகயின் பால் அவர்கள் தசாம்பலாகதவ 
தவிர வராததும் இன்னும் (அல்லாஹ்வுசைய பாசதயில்) அவர்கள் மவறுப்பாகதவ 
தவிர மசலவு மசய்யாததும் ஆகியசவதய தவிர (தவமறதுவும்) இவர்கசளத் 
தடுக்கவில்லீச  

(ஸுரா அல்-தவ்பா 9:54). 
 
பாருங்கள்! அந்த நயவஞ்சகர்களின் மதாழுசகசயப்பற்றி கூறினான் பிறகு அவர்கசள 
காபிர்கள் என்று கூறினான். ஏன் அவர்கள் கிப்லாசவ முன்தனாக்கித் 
மதாழவில்சலயா? அவர்கள் கிப்லாசவ முன்தனாக்கி மட்டும் மதாழவில்சல, இதயம் 
மற்றும் ஆன்மா வின் கிப்லாவும், தீன் மற்றும் ஈமானின் கஃபாவுமான நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் பின் நின்றல்லவா மதாழுதார்கள். 
 
தமலும் கூறுகிறான், 
 

ُل اآلياِت لَِقومٍ َيعَلموَن  لَة َوآَتُوا الزَّكاَة َفإِخوانُكُم فِي الّديِنۙ  َونَُفصر  َفإِن تابوا َوأَقاُموا الصَّ

َُّهم ل أَيماَن َلُهم َلَعلَُّهم َينَتهوَن َوإِن نََكثوا أَيمانَُهم ِمن َبعِد َعهِدهِم َوطََعنوا في دينِكُم َفقاتِلوا  َة الكَُِفۙ   إِن أَئِمَّ  
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எனதவ, (தங்கள் குற்றங்களுக்கு) அவர்கள் தவ்பாச் மசய்து, மதாழுசகசய 
கசைபிடித்து, ஜகாத்சதயும் மகாடுத்து வந்தால், அப்மபாழுது மார்க்கத்தில் (அவர்கள்) 
உங்களுக்கு சதகாதரர்களாவார்கள் அறிந்து மகாள்கின்ற கூட்ைத்தினருக்கு (இவ்வாதற 
நம்முசைய) வசனங்கசள நாம் விவரிக்கிதறாம்”. “தங்களுசைய உைன்படிக்சகக்குப் 
பின், தங்களுசைய சத்தியங்சள அவர்கள் முறித்து, உங்களுசைய 
மார்க்கத்திலும் அவர்கள் குசறகூறுவார்களானால் (அத்தசகய) 
நிராகரிப்பின் தசலவர்களிைம் - அவர்கள் (குப்சர விட்டும்) விலகிக் 
மகாள்ளும் மபாருட்டு - நீங்கள் தபாரிடுங்கள், நிச்சயமாக அவர்கள் - எத்தசகய 
உைன்படிக்சககளும் அவர்களுக்கு இல்சல.          (ஸுரா அல் தவ்பா 9:11 - 12) 
 
பாருங்கள் ! தீசனப்பற்றி இகழ்ந்து தபசுபவர், மதாழுபவர்,மற்றும் ஜகாத் மகாடுப்பவசர 
அல்லாஹுத்தஆலா குப்சர மதாழிலாகக் மகாண்ைவர் என்றும் காபிர்களின் தசலவன் 
என்றும் கூறுகிறான். அல்லாஹ் மற்றும் ரஸுசல அவகண்ணியப்படுத்துவது 
என்பது தீசன இகழ்வதாகாதா என்ன? இதற்கான இசறவசனத்சதயும் தகளுங்கள். 

 

َ ََِمن  ََهادواَالَّذين  فون  ِّ ََيَُح  واِضِعهََِع نَالك لِم  ََم  ي قولون  مِعناَو  يناَس  ع ص  عَو  اسم  ََغ يرَ َو  ع  راعِناَُمسم  اَو  لِسن تِهِمَل يًّ
َبِأ 

ط عًنا ل وَۚ َالّديِنََفِيَو  َُّهمَو  مِعناَقالواَأ ن أ ط عناَس  عَو  اسم  انُظرناَو  ََو  يًراَل كان  ََل ُهمَخ  م  أ قو  لِٰكنَو  ن ُهُمََو  َف الَبِكرُِفهِمَاهَّللَُل ع 

َ لياًلََإِّلََيُؤِمنون   ق 

 
“யூதர்களில் சிலர் (தவ்ராத் தவத வசனங்கசள அவற்றின் இைங்கசள விட்டும் 
மாற்றி விடுகின்றனர். இன்னும் (நபியிைம் நீர் கூறியசத நாங்கள் மசவியுற்தறாம்; 
(என்று வாயளவும் மனதால் அதற்க) மாறு மசய்ததாம்” என்றும் “நீர் 
கூறுவது மசவிதயற்கப்பைாத நிசலயில் (நாங்கள் கூறுவசத) 
நீர் மசவிதயற்பரீாக” என்றும் இன்னும் தங்கள் நாவுகசள (க்தகானி) வசளத்தும் 
தீனில் குசறசய உண்ைாக்கவும் “ராயினா என்றும் கூறுகின்றனர். (அவ்வாறின்றி நீர் 
கூறுவசதச்) மசவியுற்தறாம் (உமக்கு) வழிப்பட்தைாம் என்றும், “(நாங்கள் கூறுவசத 
நீர் மசவிதயற்பரீாக, எங்கசள நீர் கவனிப்பரீாக” என்றும் நிச்சயமாக அவர் 
கூறியிருந்தால், அது அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகவும் மிக தநர்சமயானதாகவும் 
இருந்திருக்கும் - எனினும் அவர்களுசைய குப்ரின் (நிராகரிப்பின்) காரணத்தால் 
அல்லாஹ் அவர்கசளச் சபித்து விட்ைான். எனதவ (அவர்களில்) சிலசரத் தவிர 
(மற்றவர்கள்) ஈமான் மகாள்ளமாட்ைார்கள்.   (ஸுரத்துன்னிஸா 4:46) 

சில யூதர்கள் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களுசைய சன்னிதானத்தில் வருசகதந்து 
தமலும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களிைம் ஏதாவது கூறவிரும்பினால் 
இப்படிக்கூறுவார்கள் “தகளுங்கள்! தாங்கள் கூறிக் மகாண்தை மசல்லாதீர்கள் 
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(என்ற மபாருள்பைவும்) அதில் மவளிப்பசையில் சபிக்கவும் மசய்யதார்கள் அதாவது 
நபிகள்நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் சந்நிதாநத்தில் விரும்பத்தகாத 
வார்த்சதகசள மவளிப்பசையாக) கூறாமலும் தமலும் உள்ளத்தில் 
அவர்களுக்கு தகட்ககக்கூைாது என்ற என்னத்தல் சபிக்கவும் மசய்வார்கள். 
 
தமலும் நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் ஏதாவது கூறினால் ‘இசதப் புரிந்து மகாள்வதற்கு 
சில காலஅவகாசம் ததசவ' எனக் கூறுவதற்காக ராயினா' எனக் கூறுவார்கள். 
அவ்வார்த்சதயின் ஒரு அர்த்தமானது எங்கசள அனுசரியுங்கள்' என்பதாகும். ஆனால் 
நயவஞ்சகர்கள் தனது நயவஞ்சகத்தினால் அவ்வார்த்சதக்கு 'ரவுனத்வாலா' 
(முட்ைாள் அல்லது புத்திசுவாதீனம் இல்லாதவன்) என்ற அர்த்தத்சதக் மகாள்கின்றனர். 
தமலும் சிலர் தங்களுசைய நாவிசன அழுத்தி 'ராய்யனீா' என்று அழுத்தமாகக் 
கூறுகிறார்கள் அதன் அர்த்தமானது “எங்களின் தமய்பாளதர” என்பதாகும். 
பல அர்த்தத்சதத் தரக் கூடிய ஒரு மசால்லின் மசறமுகமான ஒரு அர்த்தமானது 
தீசன இழிவுபடுத்துகிறது எனில் அந்த மவளிப்பசையான மதளிவான வார்த்சதகள் 
தீசன எவ்வாறு இழிவுபடுத்தும்? என்பசதச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்! 
நடுநிசலதயாடு கூறுங்கள் ஒரு மசால்லின் மசறமுகமான ஒரு 
அர்த்தமானது இவ்வளவு இழிவானது எனில் அவர்கள் 
(கங்தகாஹி, அம்தபத்தவி, தானவி) மசான்ன மசாற்களின் இழிசவப்பற்றி என்ன 
கூறுவது! அதாவது யூதர்கள் கூறிய வார்த்சதகளான ‘மசவிைர் ஆவதற்கான 
சாபம், முட்ைாள் மற்றும் ஆடுகசள தமய்ப்பவர் தபான்றசவகசள விை இவர்கள் 
கூறிய வார்த்சதகளான, “சஷத்தானின் ஞானத்சதவிை நபியின் ஞானம் 
குசறவு, சபத்தியக்காரர்கள், கால்நசைகளுக்கு உரிய ஞானம் தான் நபியிைம் 
உள்ளது" தபான்றசவகள் எவ்வளவு இழிவானசவயாகும். தமலும் அல்லாஹ் 
சவப்பற்றிக் கூறும்தபாது மபாய்தபசக் கூடியவன், மபாய் தபசுகிறான் 
மற்றும் அல்லாஹுத்தஆலாசவ மபாய்யன் எனக் கூறுபவசன உண்சமயான) 
முஸ்லிம் என்றும், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்சதச் சார்ந்தவன் என்றும் அவன் தான் 
நல்லடியார் என்றும் கூறுகின்றார்கள். (இப்படிப்பட்ை வார்சதகள் 
எவ்வளவு இழிவானதாகும் எனப்புரிந்து மகாள்ள தவண்டும்). இப்படிப்பட்ைவர்கசள 
விட்டும் அல்லாஹுத்தஆலா நம்சமக் காப்பாற்றுவானாக! 
 
இரண்ைாவது பதில் :- 
 
இந்த நயவஞ்சகர்கள் ஏமாற்றுவதற்காக தகவலமான மபாய்யான காரணங்கசள 
இமாதம ஆஜம் அவர்களின் மத்ஹபின் மீது இட்டுக்கட்டி கூறி இமாதம 
ஆஜம் அவர்களின் மீது அவதூறு கூறுகிறார்கள். ஏமனனில் 
அஹ்தல சுன்னத்வல்ஜமாஅத்தின் மகாள்சகசய விளக்கும் மபாருட்டு எழுதிய 
தசலசிறந்த நூலாகிய ‘பிக்ஹ் அல்-அக்பர்' என்னும் நூலில் இமாதம ஆஜம் 
அபுஹனிபா ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், 



www.sufimanzil.org  THAMHEEDE IMAAN 

44 
 

 

 وصفاته في األزل غير محدثة ول مخلوقة ومن قال إنها مخلوقة أو محدثة

 او وقف او شك فيهما فهو كاَف باهّٰلل تعالى

 الفقه األكبر

-َ(۲۰۱) 

“அல்லாஹுத்தஆலாவின் ஸிபாத்துகள் (பண்புகள்) நிரந்தரமானசவயாகும். அது 
ததாற்று விக்கப்பைவும் இல்சல யாராலும் பசைக்கப்பைவும் இல்சல. ஆதலால் 
யாதரனும் இசத பசைப்பு என்தறா அழியக் கூடியது என்தறா அல்லது 
இதன் நம்பிக்சகயின் மீது மமௌனம் காத்தாதலா அல்லது சந்ததகம் மகாண்ைாதலா 
அவன் காபிர் ஆகிவிடுவான். அல்லாஹ்சவ நிராகரித்தவனாவான்." 

(அல்பிஃக்ஹுல் அக்பர்) 
 
தமலும் இமாதம ஆஜம் அவர்கள் “கிதாப் அல் வஸியாஹ்' என்னும் நூலில் 
கூறுகிறார்கள், 
 

 من قال بان كلم اهّٰلل تعالى مخلوق فهو كاَف باهّٰلل العظيم

 
யார் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் வசனத்சதப் பசைப்பு எனக் கூறினாதரா அவர் 
அல்லாஹ்சவ நிராகரித்தவராவார். 
 
தமலும் 'ஷதர பிக்ஹ் அல் அக்பரில் உள்ளது, 
 

َعلىَورايةَرايىَفاتفقَالرقآنَخلقَمسءلةَفيَحنيفةَاباَنارظتَقالَانهَيوسفَابىَعنَصحَقدَالسالمَفرخَقال

 .تعالىَاهَّللَرحمةَمحمدَعنَأيضاَالرقآنَهذاَوصحَكارفَفهوَالرقآنَبخلقَقالَمنَان

 
இமாதம ஃபக்ருல் இஸ்லாம் (இமாம் முஹம்மது அல் பஸ்தவி) ரஹ்மத்துல்லாஹ் 
அசலஹி அவர்கள் கூறுகிறார்கள், இமாம் யூசுப் ரஹ்மத்துல்லாஹ் அசலஹி 
அவர்கள் மூலமாக ஆதாரத்துைன் நிரூபித்துள்ளார்கள் “நான் இமாம் அபுஹனபீா 
ரஹ்மதுல்லாஹ் அசலஹி அவர்களுைன், “திருக்குர்ஆன் ஒரு பசைப்பா 
என்ற விஷயத்தில் விவாதம் புரிந்ததன். எனது கருத்தும் அவரின் கருத்தும் அந்த 
விஷயத்தில் ஒன்றுபட்ைது. அதாவது யார் குர்ஆசன பசைப்பு எனக் கூறுகிறாதரா 
அவர் காபிர் ஆவார். தமலும் இக்கூற்சற இமாம் முஹம்மது ரஹ்மதுல்லாஹ் 
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அசலஹி அவர்களின் வாயிலாகவும் ஆதாரத்துைன் 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த மூன்று இமாம்கள் 
ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹிம் அவர்களின் ஒட்டுமமாத்தக் கருத்தானது 
யார் குர்ஆசன பசைப்பு எனக் கூறுகிறாதரா அவர் காபிர் 
ஆவார். முஃதஜிலா, கிராமியா மற்றும் ராஃபிஸி தபான்ற கூட்ைத்தினர் குர்ஆசன 
பசைப்பு எனக் கூறினார்கள். என்ன இவர்கள் கிப்லாசவ முன்தனாக்கி 
மதாழவில்சலயா? இப்மபாழுது அடிப்பசை (நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள 
கண்ணியக்குசறவு மசய்வது, அல்லாஹ் மபாய்யுசரக்கக் கூடியவன் இதுதபான்று 
விஷயத்சதப் பற்றி இப்மபாழுது ஆராயலாம். ஹனபி இமாம்களில் 
ஒருவரான ஸய்யிதினா இமாம் அபூ யூசுப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அசலஹி அவர்கள் 
தங்களுசைய கிதாப் அல்கிராஜ்-ல் கூறுகிறார்கள். 

رجل مسلم سب رسول اهّٰلل صلى اهّٰلل تعالى عليه وسلم اوكذبه اوايما   

 عابه او تنقضه فقد كَف باهّٰلل تعالى و بانت منه امرأته

 
“யார் ஒருவர் முஸ்லிமாக இருந்து நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கசள 
நிந்திக்கிறாதரா, அல்லது நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் மபாய்யுசரப்பார்கள் எனக் கூறுவது, அல்லது 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்கள் மீது களங்கம் கற்பித்தாதலா, அல்லது நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மரியாசதசயக் குசறத்தாதலா நிச்சயமாக அவன் காஃபிர் 
ஆகிவிட்ைான். தமலும் அல்லாஹ்சவ நிராகரித்தவனாகிவிட்ைான், தமலும் அவனது 
மசனவி அவனது திருமண பந்தத்திலிருந்து மவளிதயறிவிட்ைாள்”. பாருங்கள் 
எவ்வளவு மதளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது என்று நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் 
கண்ணியத்சதக் குசறக்க முயலுபவன் முஸ்லீமாக இருந்து காபரீாகி விடுகிறான். 
தமலும் இவனின் மசனவி திருமண பந்தத்திலிருந்து மவளிதயறி விடுகிறாள். இது 
தபான்ற முஸ்லிம்கள் கிப்லாசவ முன்தனாக்கித் மதாழுபவர்களாக இல்சலயா 
என்ன? அவர்கள் கலீமாசவ ஓதவில்சலயா என்ன? எல்லாம் மசய்தாலும் நபிகள் 
நாயகம்  ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் கண்ணியக்குசறவின் காரணமாக அவனுசைய கிப்லாசவ 
முன்தநாக்குதலும் (மதாழுசக) அவனுசைய கலிமாவும்(ஈமான்) 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பைவில்சல. (அல்லாஹ் காப்பாற்றுவானாக!) 
 
3 வது பதில் :- 
 
இமாம்களின் பார்சவயில் அஹ்தல கிப்லா (கிப்லா உசையவர்கள்) அவர்களாக 
இருக்கிறார்கள், எவர்கள் ஈமானுசைய அசனத்து அடிப்பசை 
அம்சங்கசளயும் நிசறதவற்றுபவர் ஆவார்! ஒருவர் ஈமானின் அடிப்பசை விஷயத்தில் 
ஏதாவது ஒரு விஷயத்சத மறுத்தாதலா அல்லது அதிலிருந்து மாறுபட்ைாதலா 
உறுதியாக நிச்சயமாக ஏதகாபித்த (இமாம்களின்) கருத்துப்படி அவன் 
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காஃபிராகவும், இஸ்லாத்சத விட்டு மவளிதயறி விட்ைவனாகவும் ஆகி விடுகிறான். 
யார் இந்த மாதிரியான நபசர காபிர் என ஏற்றுக் மகாள்ள வில்சலமயனில் அவரும் 
காபிராகிவிடுவார். ஷிஃபாஷரீஃப், பஸாஸியா, துரர் வல்குரர் மற்றும் பதாவா 
அல்சகரியாவில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது, 

 أجمع المسلمون أن شاته صلى اهّٰلل تعالى عليه وسلم كاَف وحكمه

 القتل ومن شك في عذابه وكَفه كَف

 
“அசனத்து முஸ்லிம்களின் ஏதகாபித்தக் கருத்தாக இருக்கிறது, யார் நபிகள் 
நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் மகத்துவத்சத கண்ணியக் குசறவுபடுத்துகிறாதரா அவர் 
காபிராவார் தமலும் யார் அவசர தண்ைசனக்குரியவர் அல்லது காபிர் என்பதில் 
சந்ததகம் மகாள்கிறாதறா அவரும் காபிராவார். 
(நூல் : காதி இய்யாத் அல்மாலிகி, கிதாப் அல்-ஷிஃபா பஃீதாரீப் அல் ஹுதஃக் 
அல்முஸ்தபா 2/208), 
 
தமலும் மஜ்மா அல்-அன்ஹர் மற்றும் துர்ருல் முக்தாரில் கூறப்பட்டுள்ளது, 

  ومن واللفظ له الكاَف بسب نبى من األنبياء ل تقبل توبته مطلقا

 شك في عذابه وكَفه كَف

 
“யார் ஒருவர் நபியிசன கண்ணியக்குசறவு படுத்துவதன் மூலம் காபிர் ஆனாதரா 
அவரின் தவ்பா அங்கீகரிக்கப்படுவதில்சல. தமலும் யார் இந்த நபரின் தண்ைசன 
மற்றும் குப்ரின் மீது சந்ததகம் மகாள்கிறாதறா அவரும் 
காபிராகிவிட்ைார்!" அல்ஹம்துலில்லாஹ்! இந்த விஷயத்தில் அந்த 
வழிதகைர்கள் காபிர்கள் என்பது அசனத்து உம்மத்துக்களின் ஒட்டுமமாத்த இஜ்மாவாக 
இருக்கிறது என்பது மதளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. தமலும் அவர்களின் குப்சர 
மறுப்பவர்களும் காபிர்களாவார்கள். 
 
தமலும் பிக்ஹ் அல்-அக்பரில் கூறப்பட்டுள்ளது, 
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 “அதாவது, மவாபிஹ்கில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது. அஹ்தல கிப்லாசவ (கிப்லா 
உசையவர்கசள) காபிர் எனக் கூறக்கூைாது. ஆனால் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் 
அடிப்பசை விஷயத்சத அல்லது அசனவரால் ஒப்புக் மகாள்ளப்பட்ை விஷயத்சத 
நிராகரித்தால் உதாரணமாக ஹராமான ஒன்சற ஹலால் எனக் கருதுவது அவர்கள் 
காபிர் ஆவார்கள் இதில் எந்த ஒரு ஒளிவும் மசறவும் இல்சலமயன்பதில் நமது 
மார்க்க அறிஞர்களின் மவளிப்பசையான கருத்தானது அஹ்தல கிப்லா உசையவர்கள் 
பாவம் மசய்தால் அவர்கள் காபிர் ஆகமாட்ைார்கள். ஆனால் இது கிப்லாவின் 
பக்கம் மதாழுபவர்கள் என்பதால் மட்டும் அல்ல, மூை நம்பிக்சகயாளர்களான 
ராபிளியாக்களின் நம்பிக்சகயாக இருந்தது. “ஜிப்ரயில் அசலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 
வஹிசயச் தசர்ப்பதில் தவறிசழத்துவிட்ைார்கள் என்று 
அல்லாஹுத்தஆலா அவர்கசள அலிரழியல்லாஹுதஆலா அன்ஹு 
அவர்களிைத்தில் நான் அனுப்பிசவத்தான். தமலும் சிலதரா ஹஜ்ரத் மமௌலா 
அலி ரழியல்லாஹுத்தஆலா அன்ஹு அவர்கசள இசறவன் எனக் கருதுகின்றனர். 
இவர்கள் என்ன தான் விப்லாவின் பக்கம் திரும்பி மதாழுதாலும் இவர்கள் 
முஸ்லீம்கள் ஆகமாட்ைார்கள். இது தான், “யார் நம்மவசரப் தபான்று மதாழுகிறாதரா! 
தமலும் நம்முசைய கிப்லாசவ முன்தனாக்குகிறார்கதளா தமலும் 
நம்மால் அறுக்கப்பட்ை உணசவ உண்கிறார்கதளா அவர் தான் முஸ்லீம் ஆவர்” என்ற 
நபிகள் நாயகம் ملسو هيلع هللا ىلص  அவர்களின் ஹதீஸுக்கான உத்ததசக் கருத்தாகும்.  
 
அதாவது அவர் எதுவசர முஸ்லீமாக இருப்பார் எனில் இஸ்லாத்தின் அடிப்பசை 
விஷயத்திலிருந்து மாறுபைாதவசர அல்லது ஈமாசனப் பறிக்கும் ஏதாவது மசயல் 
மசய்யாதவசர.  
 
தமலும் இதில் கூறப்பட்டுள்ளது, 

https://1.bp.blogspot.com/-v0yqNkZb7i8/Xu5HZUMaIsI/AAAAAAAADZ8/JlDyzSuaEWM5ncehYbuKHJ4FfVibXAESwCLcBGAsYHQ/s1600/61+a.png
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 اعلم أن المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من رضوريات

 الدين كحدوث العالم وحِّش األجساد وعلم اهّٰلل تعالى بالكليات

المهمات فمن واظب طول عمرهوالجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل   

 على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحِّش او في

 علمه سبحانه با جزئيات ل يكون من اهل القبلة وان المراد بعدم

 تكفير احد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه ل يكَف مالم يوجد

موجباته شيْى من أمارات الكَف وعلماته ولم يصدر عنه شيْى من . 
 

“அதாவது மதரிந்து மகாள்ளுங்கள் “அஹ்தல கிப்லா (கிப்லா உசையவர்கள்) என்பது 
யாசரக் குறிக்கிறது எனில் எவர் இஸ்லாத்தின் அசணத்து அடிப்பசை விஷயங்கசள 
நம்பி ஏற்றுக் மகள்கிறாதரா அவர் தான் உதாரணத்திற்காக இவ்வுலகம் மற்றும் இதில் 
உள்ள அசனத்தும் அழியக்கூடியசவ மற்றும் இறந்தவர்கள் அசனவரும் 
உயிர்த்மதழுவார்கள் மற்றும் தீர்ப்பு நாளில் ஒன்று கூடுவார்கள். தமலும் 
அல்லாஹ்வின் ஞானமானது மபாதுவான, குறிப்பிட்ை மற்றம் அசனத்து 
விஷயங்கசளயும் உள்ளைக்கி எல்லாவற்சறயும் சூழ்ந்ததாகும் என நம்புவதாகும். 
ஆனால் இதற்கு மாறாக ஒருவர் தனது கைசமசய உணர்ந்து தனது வாழ்நாள் 
முழுவதும் இசறவணக்கத்திதலதய மூழ்கியிருந்து அதனுைன் இந்த மாதிரியான 
நம்பிக்சகசய சவத்திருந்தான் ‘அதாவது உலகம் நிரந்தரமானது, மறுசமமயன்று 
ஒன்று இல்சல, அல்லது அல்லாஹுத்தஆலா குறிப்பிட்ை சில 
விஷயங்கசள அறியமாட்ைான்' எனில் அவன் அஹ்தல கிப்லா உசையவன் அல்ல. 
 
தமலும் அஹ்தல சுன்னத்வல்ஜமாஅத் மகாள்சகயின்படி அஹ்தல கிப்லா 
உசையவர்கள் யாசரயும் காபிர் என்று மசால்லக் கூைாது' என்பதற்கான 
அர்த்தமானது அவரிைம் குப்ரூக்கான எந்தமவாரு மசயசலதயா அல்லது குப்ரான 
வார்த்சத அவரின் மசால்லில் மதரியாதவசரயிதலா அவசரக் காபிர் 
எனக்கூறக்கூைாது என்பததயாகும்.” 
 
இமாதம அஜல் சசயதி அப்துல் அஜஸீ் பின் முஹம்மத் புகாரி ஹனபி 
ரழியல்லாஹுத்தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஷதர உஸுல் ஹுஸாமியின் 
ஹாஷியாவில் குறிப்பிடுகிறார்கள், 
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“அதாவது வழிதவறிய மகாள்சகயாளசன அவனது மகாள்சகயின் காரணமாக 
அவசன காபிர்' எனக் கூறுவது வாஜிபாகிறது. இதில் அவனுசைய 
மசாந்தவிருப்பதிற்தகா அல்லது மவறுப்பிற்தகா எந்த விதமான இைமும் 
இல்சல. பாவத்திலிருந்து பரிசுத்தமாவது என்ற சுபச் மசய்தியானது உம்மத்தினருக்கு 
ஆனதாகும். இவதனா எவ்வளவுதான் கிப்லாசவ முன்தனாக்கித் மதாழுதாலும் இவன் 
உம்மத்தினரில் இல்சல. “உம்மத்' என்னும் மசால்லானது கிப்லாசவ 
முன்தனாக்கித் மதாழுவது என்பது அல்ல. அது ஒரு முஃமினின் மபயர் 
ஆரும். தமலும் இந்த வழிதவறியவன் காபிர் ஆவான். அவன் அசதப்பற்றி அறியாத 
தபாதும் அவன் காபிர் ஆவான்." 
ரத்துல் முக்தாரில் கூறப்பட்டுள்ள, 

 

وان من اهل القبلة ال خالف في كفر المخالف في ضروريات االسالم  

 . المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير
 
“அதாவது இஸ்லாத்தின் அடிப்பசை விஷயத்தில் எந்தமவாரு விஷயத்சதயும் 
மறுக்கிறவன் எந்தமவாரு சந்ததகத்திற்கும் இைமில்லாமல் காபிர் ஆவான். என்னதான் 
அவன் அஹ்தல கிப்லா உசையவனாக இருந்தாலும் அல்லது வாழ்நாள் 
முழுவதும் நன்சமயான காரியங்கள் மசய்தாலும் சரிதய. இது தபான்ற தநரடியான 
விளக்கங்கள் மற்றும் மவளிப்பசையான சட்ைங்கள் அகீதா, பிக்ஹ் மற்றும் 
உஸுல் நூல்களில் மபாதுவாகக் காணப்படுகிறது. 
 
நான்காவது பதில் :-  
 
கிப்லாவின் பக்கம் திரும்புதல் என்ற விஷயதம ஒரு ஆதாரமாக அசமகிறது. 
ஒருவன் ஐந்து தவசள கிப்லாசவ முன்தனாக்கித் மதாழுகிறான். 
ஒருதைசவ “மஹாததவ் (சிசலக்கு ஸஜ்தா மசய்கிறான் எனில் சுயசிந்தசன 
உள்ள ஒருவரும் அவசன முஸ்லிம் என ஏற்றுக் 
மகாள்ளமாட்ைார்கள். ஆனால், அல்லாஹ்சவ மபாய்யன் எனக் 
கூறுவதும், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் 
அவர்கசள கண்ணியக்குசறவு மசய்வதும் மஹாததவிற்கு ஸஜ்தா மசய்வசதவிைப் 
மபரிய பாவமாகும். 
 

 وكذالك ان الكَف بعضه اخبث من بعض

 
இரண்டுதம குப்ரான விஷயமாக இருந்தாலும், குப்ரு ஆனது சிலசதவிை சில குப்ரு 
மிகக்கடுசமயானதாக உள்ளது. முதல் மசயசல விை இரண்ைாம் மசயல் 
கடுசமயானது எவ்வாறு எனில் சிசலக்கு ஸஜ்தா மசய்வது என்பது 'ஓர் 
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இசறவன்' என்ற மகாள்சகசய மபாய்யாக்குவதாகும். ஆனால் 
அல்லாஹ்சவப் மபாய்யன் எனக் கூறுவது அவசனதய மபாய்பித்ததாகிறது. தமலும் 
சில சமயங்களில் தசலசயத்தாழ்த்துவது என்பது வணக்கத்திற்காக இல்லாமல் 
மரியாசதக்காகத் தசலசய தாழ்த்துவதாகும். அவ்வாறு மசய்வது குப்ராகாது. 
அதனால் யாராவது ஒருவன் தனது மரியதசதக்குரிய 
அறிஞர்களுக்கு, உலமாக்களுக்கு தசலசய சாய்த்தால் அவன் பாவியாவான். ஆனால் 
காபிர் ஆகமாட்ைான். ஆனால் சிசலக்குத் தசல வணங்குவது என்பது ஷரியத்தின்படி 
அது குப்ராகும். ஏமனனில் பல மதய்வக் மகாள்சகயில் இதுவும் ஒரு 
மதளிவான அத்தாட்சியாகும். ஆனால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள கண்ணியக்குசறவு மசய்வது என்பது மிகப்மபரிய 
குப்ராகும். தமலும் இஸ்லாம் என்பது அவனிைத்தல் சிறிதளவும் மிச்சம் இருக்காது. 
சிசலக்குத் தசலவணங்கியதால் காபிரான ஒருவனின் பாவமன்னிப்பு ஈமான் 
மகாண்ை பிறகு ஏற்கப்படும். ஆனால், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள கண்ணியக் குசறவுபடுத்திய காபிரான ஒருவனது 
தவ்பா ஏற்றுக் மகாள்ளப்பைமாட்ைாது. இது ஆயிரக்கணக்கான மார்க்க அறிஞர்களின் 
கருத்தாக இருக்கிறது. 
கீழ்க்கண்ை ஹனபி இமாம்களின் கருத்துக்களும் இசத நிரூபிக்கிறது. 
 
1] இமாம் பஜாஸி, ததர்ச்சிமபற்ற ஆராய்ச்சியளரான இமாம் ப்னு ஹமாம் 
(2) அல்லாமா மமௌலா குஸ்ரவ் ஆசிரியர் துரர் வ குரர் 
(3) அல்லாமா சஜன் பின் நஜமீ் ஆசிரியர் - மபஹ்ருல் ராயிக் வ அஷ்பாஹ் வன் 
நஜாயிர் 
(4) அல்லாமா உமர் பின் நஜமீ் ஆசிரியர் - மநஹருல் ஃபாதயக் 
(5) அல்லாமா அபுஅப்துல்லாஹ் முஹம்மது அல்காஜி, ஆசிரியர் தன்வரீுல் அப்சார் 
(6) அல்லாமா சகருதீன் ரமலி, ஆசிரியர் பத்தாவா அல் சகரியாஹ் 
(7) அல்லாமா மஷய்க் ஜாதாஹ் ஆசிரியர் - மஜ்மா உல் அன்ஹர் 
(8) அல்லாமா முஹம்மத் இப்னு அலி அல் ஹஸ்கஃபி ஆசிரியர் - 
துர்தர முக்ஃதார். 
 
தமலும் தகவல்களுக்கு “பதாவா ரிஸ்வியா சவப் பாருங்கள் இது தபான்ற பாவிகளின் 
பாவ மன்னிப்பானது இஸ்லாமிய நாட்டில் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களால் 
ஏற்கப்பைாது. இந்த மாதிரி துதவசிப்பவர்களின் மரணதண்ைசனயானது அவர்கள் 
தவ்பா மசய்தாலும் நிசறதவற்றப்படும், இருந்ததபாதிலும் துதவசித்தவர்களின் 
கபைமற்ற தவ்பா அல்லாஹுத்தஆலாவினால் அங்கீகரிக்கப்படும். இந்த 
மாதிரி துதவசித்தவர்கள், "எனது பாவமன்னிப்பானது ஏற்றுக் மகாள்ளப்பைாதத? நான் 
ஏன் பாவ மன்னிப்பு தகார தவண்டும்?" என்பசத அடிப்பசையாகக் மகாள்ள 
தவண்ைாம். இவர்களின் பாவமன்னிப்பானது குப்சர அழித்து விடுகிறது, அவசன 
ஒரு முஸ்லீமாக ஆக்கிவிடுகிறது. தமலும் நிரந்தர நரக தவதசனயிலிருந்து 
காப்பாற்றுகிறது. ரத்துல் முஹ்தார் மற்றும் மற்ற கிதாபுகளில் உள்ளது தபால 
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இதன்மீது அசனவரின் ஒட்டுமமாத்த முடிவாக இருக்கிறது. அல்லாஹுத்தஆலா 
நன்கு அறிவான்! 
 
 
(3) மூன்றாம் தந்திரக்காரர்கள் : 
 
இவர்கள் கூறுகிறார்கள் ‘பிக்ஹ்' வில் கூறப்பட்டுள்ளது ஒருவரிைத்தில் 
குப்ருக்கான 99 அம்சங்கள் இருந்து ஒதர ஒரு அம்சம் இஸ்லாத்தின் பக்கம் 
இருந்தாலும் அவசரக் காபரீ் எனக் கூறக்கூைாது. இவற்றிற்கான பதில்கள். 
 
முதலாவதாக இந்த சூழ்ச்சிக்கான பதில்:-  
 
இந்த நயவஞ்சக வழிதகைர்கள் மற்ற வழிதகைர்கசளவிை தகடு மகட்ைவர்களாவார்கள். 
இதன் அர்த்தமானது ஒருவன் ஒருநாளில் ஒருதைசவ பாங்கு கூறினான் அல்லது 
இரண்டு ரகஅத் மதாழுசகசயத் மதாழுதான், பிறகு 99 முசற சிசல வணக்கம் 
புரிந்தான் அல்லது சங்கு ஊதினான் அல்லது பூசஜக்கான மணிசய அடித்தான் எனில் 
அவன் ஒரு முஸ்லீம் ஆவான்? ஏமனனில் அவன் 99 முசற குப்ரு மசய்தாலும் 
ஒருமுசற இஸ்லாத்சதப் பின்பற்றினான் அல்லவா? சுய அறிவுள்ள யாராவது 
இவசன முஸ்லீமாக ஏற்றுக் மகாள்வார்களா?”. 
 
இரண்ைாவதாக இந்த சூழ்ச்சிக்கான பதில் :-  
 
இவர்களது கூற்றின்படி பார்த்தால் உலகில் நாத்திகர்கசளத்தவிர அசனவரும் 
முஸ்லிம்களாவார்கள், அதாவது பலமதய்வ 
மகாள்சகயுசையவர்களும், மநருப்சப பூஜிக்கிறவர்கள், இந்துக்கள், கிறித்தவர்கள், யூதர்
கள் இவர்கள் அசனவரும் இசறவன் உண்டு என ஏற்றுக் மகாள்கிறார்கள். 
இது இஸ்லாத்தின் ஒரு அடிப்பசைக் கூற்று இல்சலயா? இதன் அடிப்பசையில் தான் 
அசனத்து நம்பிக்சககளும் உள்ளன. முக்கியமாக தத்துவவாதிகள் மற்றும் 
ஆரியர்களின் மகாள்சகயானது இசறவன் ஒருவதன என்பதாகும். 
தமலும் யஹுதிகளும், கிறித்தவர்களும் தசல சிறந்த முஸ்லீம்களாகிறார்கதள! 
ஏமனனில் இவர்கள் தவ்ஹீதுைன் அல்லாஹுத்தஆலாவின் நிசறய வசனங்கசளயும் 
தமலும் ஆயிரக்கணக்கான நபிமார்கசளயும் தமலும் மறுசம, தீர்ப்புநாள், கணக்கு 
வழங்குதல், நன்சம, தண்ைசன, மசார்க்கம் மற்றும் நரகம் தபான்ற இஸ்லாமிய 
மகாள்சககசளயும் ஏற்றுக் மகாண்ைவர்களாயிற்தற!. 
 
மூன்றாவதாக இந்த சூழ்ச்சிக்கான பதில் :- 
 
இவர்களின் இந்தக் கூற்றிற்கு தமதல கூறப்பட்ை குர்ஆனின் வசனங்கதள தபாதுமான 
பதில்களாகும். இவ்வசனமானது என்னதான் இவர்கள் கலிமாசவக் 
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கூறிக் மகாண்டிருந்தாலும், என்ன தான் இவர்கள் மதாழுசகசய கசைபிடித்தாலும் 
இந்த கபைதாரிகளின் ஒரு குப்ரியத்தான மசயலுக்கு இவர்கசள காபிர் எனக் 
கூறுகிறது. ஒரு வசனத்தில் கூறுகிறான், 

 َوَكََفوا َبعَد إِسلِمهِم

 
 “அவர்கள் முஸ்லீம்களாக இச்மசால் கூறியதன் காரணமாக காபிர்களாகி 
விட்ைார்கள்". 

(ஸுராஅல்-தவ்பா 9:74) 
மற்மறாரு வசனத்தில் கூறுகிறான், 

َتعَتِذروا َقد َكََفتُم َبعَد إيمانِكُمل   

 
“நீங்கள் புகல் கூற தவண்ைாம், நீங்கள் ஈமான் மகாண்ைபின் திட்ைமாக நீங்கள் 
காபிர் ஆகிவிட்டீர்கள். 

(ஸுரா அல்-தவ்பா 9:66) 
 
ஆனால் இந்த நயவஞ்சகர்களின் தீய கூற்றின்படி எதுவசர 99 குப்ரியத்திற்கு தமதல 
தசரவில்சலதயா அதுவசர அவசன காபிர் எனக் கூறக் கூைாது' என்ற 
மகாள்சகயின் அடிப்பசையில் தமற்கூறிய இசறவசனத்சதப் பற்றி கூறும் தபாது, 
“இது அல்லாஹ்வின் தவறாகும் அல்லது அல்லாஹ்வின் அவசரச் மசயலாகும். 
அவன் இஸ்லாத்தின் அடிப்பசை கட்டுப்பாடுகசளத் தகர்ந்து விட்ைான். கலிமா 
ஓதுபவர்கசளயும் கிப்லாவின் பக்கம் திரும்பித் மதாழுபவர்கசளயும் ஒவ்மவாரு 
குப்ரான மசயலுக்கும் அவர்கசள இஸ்லாத்திலிருந்து விரட்டி விட்ைான். இது 
ஒரு வலுக்கட்ைாயமான மசயலாகும். அவர்களின் மன்னிப்பிற்கான காரணத்சதயும் 
தகட்கவில்சல.  வருத்தம் என்னமவனில், அல்லாஹுத்தஆலா 

இயற்சகவாதிகள், நத்வாவின் மமௌலவிகள், இஸ்லாத்தின்முற்தபாக்குச்சிந்தசனயாள
ர்கள் ஆகியவர்களிைம் எந்தமவாரு கருத்தும் தகட்கவில்சல என்ற பதில்கள் தான் 
கிசைக்கும். இந்த மானக்தகைானவர்களின் மீது அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்ைாவதாக! 
ஆமீன்!. 
 

நான்காவதாக இந்த சூழ்ச்சிக்கான பதில்: 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 
 

نياۙ  ِ الدُّ  َوَيوَم أََفُتؤِمنوَن بَِبعِض الِكتاِب َوَتكَُفوَن بَِبعٍضۙ   َفما َجزاُء َمن َيفَعُل ٰذلَِك ِمنكُم إِّل خِزٌي فِي الَحياة

ِلٰى أََشدر الَعذاِبۙ  َوَما اهّٰللُ بِغافٍِل َعّما َتعَملوَن   القِياَمِة يَُرّدوَن إ
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ُف َعنُهُم الَعذاُب َول هُم يُنَٰصوَن أُولٰئَِك الَّذيَن اشتَرَ  ةِۙ  َفل يَُخفَّ نيا بِاآلَِخَ ُوا الَحياَة الدُّ  
 
“தவதத்தில் சிலவற்சற நீங்கள் நம்பி (மற்றுஞ் 
சிலவற்சற நிராகரிக்கிறரீ்களா? உங்களின் எவர் இசதச் மசய்கிறாதரா, அவருக்கு 
இவ்வுலக வாழ்வில் இழிசவத்தவிர (தவறு கூலி கிசையாது; இன்னும் மறுசம 
நாளில் கடுசமயான தவதசனயின் பக்கம் அவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள்; அன்றியும் 
நீங்கள் மசய்பவற்சற விட்டும் அல்லாஹ் பாராமுகமானவனாக இல்சல. இவர்கள் 
தாம் மறுசம (நாளின் நிசலயான வாழ்க்சகக்குப் பகரமாக (அற்பமான) இவ்வுலக 
வாழ்க்சகசய விசலக்கு வாங்கிக் மகாண்ைவர்கள். ஆகதவ, இவர்களுக்கு (ஒரு 
சிறிதளவும்) தவதசன இதலசாக்கப்பைமாட்ைாது. இவர்கள் உதவி மசய்யப்பைவும் 
மாட்ைார்கள்" 
 

 (ஸுராஅல் - பகரா 2:85-86) 
 
அல்லாஹுத்தஆலாவின் இந்த வசனத்தின்படி ஒரு தபச்சிற்காக 
இஸ்லாத்தில் 1000 விஷயங்கள் இருக்கிறமதனில் அசவயசனத்சதயும் ஏற்றுக் 
மகாள்வதத இஸ்லாத்தின் மகாள்சகயாகும். இப்மபாழுது யாராவது ஒருவர் 
நான் 999 விஷயங்கசள ஏற்றுக் மகாள்தவன் ஒதரமயாரு விஷயத்சத மட்டும் ஏற்றுக் 
மகாள்ளமாட்தைன் என்று கூறினால், அவர் 999 விஷயங்கசள ஏற்றுக்மகாண்ைதினால் 
அவர் ஒரு முஸ்லீமாக மாட்ைார் மாறாக ஒதரமயாரு விஷயத்சத ஏற்க 
மறுத்ததினால் காபிர் ஆகிவிடுவார். இத்தசகயவர்கள் 
இவ்வுலகத்தில் இழிவுபடுத்தப்படுவார்கள், மறுசமயில் இவர்களுக்கு 
நிரந்தரமான கடுசமயான தவதசனயுண்டு. இவ்தவதசன ஒருதுளி 
தநரமும் ஒய்வில்லாத தவதசனயாக இருக்கும். எனதவ, 99 குப்ரான மசயல்கசளச் 
மசய்து ஒரு ஈமானான காரியத்சதச் மசய்வதால் அவன் ஒரு முஸ்லீமாவான் என்ற 
மகாள்சகயானது இஸ்லாத்திற்கு முரணான மகாள்சகயாகும். இது 
குர்ஆனின் அடிப்பசையில் மதளிவான குப்ராகும். 
 
ஐந்தாவதாக இந்த சூழ்ச்சிக்கான பதில் :- 

உண்சமயில் ஃபுக்கஹாக்களின் நம்பிக்சக இது இல்சல. அவர்கள் இவ்வாறு 
கூறவில்சல. நயவஞ்சகர்களான யூதர்கள் எவ்வாறு 
இசறவசனத்சத மாற்றினார்கதளா அதுதபால இவர்கள் ஃபுக்கஹாக்களின் கூற்சற 
மாற்றியுள்ளார்கள். 
 
அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகிறான் 

فوَن الكَلَِم َعن َمواِضِعهِ   يََُحر
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“யூதர்களில் சிலர் (நவ்ராத் தவது வார்த்சதகசள (வசனங்கசள) அவற்றின் 
இைங்கசளவிட்டும் மாற்றிவிடுகின்றனர். 
 

(ஸுரத்துன்னிஸா 4:46) 
 
'ஒருவனிைத்தில் ஒரு இஸ்லாத்திற்கான விஷயமும், 99குப்ரான விஷயமும் 
இருந்தால் அவன் முஸ்லிம் ஆவான்' என்று எந்த பிக்ஹ் கசல வல்லுநர்களும் 
கூறவில்சல. அல்லாஹுத்தஆலா பாதுகாப்பானாக! 
 
அசனத்து உம்மத்துக்களின் ஒட்டுமமாத்த ஏதகாபித்தக் கருத்தகாக 
இருக்கிறது 99,000 இஸ்லாமிய விஷயமிருந்தும் ஒரு குப்ரான விஷயம் இருந்தாலும் 
நிச்சயமாக அவன் காபிராவான். 99 மசாட்டு சர்பத்தில் ஒரு மசாட்டு சிறுநீர் 
கலந்தாலும் அசவயசனத்தும் சிறுநீராக மாறிவிடுகிறது. ஆனால் இந்த முட்ைாள்கள் 
கூறுகிறார்கள் '99 மசாட்டு சிறுநீரில், ஒரு மசாட்டு சர்பத் தசர்ப்பதால் அசவ 
அசனத்தும் சர்பத்தாகிறது என்று. ஃபுக்கஹாக்கசள விடுங்கள் சாதாரணமான புத்திக் 
கூர்சமயுள்ள எவனும் இக்கருத்சத ஏற்றுக் 
மகாள்ளமாட்ைான். ஆனால் ஃபுக்கஹாக்கள் கூறியது என்னமவனில், “ஒருவனின் 
ஒரு கூற்றில் ஒரு வார்த்சதக்கு 100 அர்த்தங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 99 அர்த்தங்கள் 
குப்சரக் குறிக்கிறது. ஒன்று இஸ்லாத்தின் மகாள்சகசயக் குறிக்கிறது எனில். 
அவனுசைய வார்த்சதயானது குப்ரின் பக்கம் திட்ைமிட்டுக் 
கூறியிருப்பது உண்சமயாகாதவசர அவசனக் காபிர் எனக் கூற கூைாது. ஏமனனில் 
ஒரு அர்த்தம் இஸ்லாத்தின் பக்கமும் உள்ளதத! யாருக்குத் மதரியும் அவன் இந்த 
அர்த்தத்தில் அச்மசால்சலக் கூறியிருந்தால்? தமலும் கூறுகிறார்கள், “அவனின் 
எண்ணம் குப்ரின் பக்கம் இருந்தாலும் எங்களது விளக்கத்தால் அது அவனுக்கு 
பயனளிக்காது. ஏமனனில் அவன் அல்லாஹ்விைத்தில் காபிராகதவ இருப்பான். 
அவ்விஷயத்சதக் கீழ்க்கண்ை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் விளக்கலாம். 
 
ஞானத்தின் நம்பிக்சக உள்ளது என்றால், இந்த வாக்கியம் கீழ்க்கண்ை பிரிவுகசளக் 
மகாண்ைதாக இருக்கிறது. இந்த வாக்கியமானது குப்ரான கீழ்கண்ை இந்த 
அர்த்தங்கசள தருகிறது. 
 

1  1) “அம்ர்-க்கு சுயமாகதவ மசறவான ஞானம் இருக்கிறது, என்று கூறுவது ஷிர்க் 
ஆகும். இசறவசனம் கூறுகிறது, 
 

ماواِت َواألَرِض الَغيَب إِلَّ اهّٰللُ   ُقل ل َيعَلُم َمن فِي السَّ
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 “அல்லாஹ்சவத் தவிர வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ளவர்கள் (எவரும்) 
மசறந்திருப்பசத அறியமாட்ைார்கள்; அவர்கள் எப்மபாழுது (உயிர் மகாடுக்கப்பட்டு 
எழுப்பப்படுவார்கள் என்பசதயும் அறியமாட்ைார்கள் என்று (நபிதய!) நீர் கூறுவரீாக!” 

(ஸுரா அல்நம்லு 27:65) 
2  2) “அம்ர் க்கு சுயமான மசறவான ஞானம் இல்சல. ஜின்னுக்கு மசறவான ஞானம் 

உள்ளது. அசவகள் கூறியதால் அம்ர்க்கு மசறவான ஞானம் கிசைத்தது” இவ்வாறு 
கூறுவதும் ஷிர்க்ஆகும். இசறவசனம் கூறுகிறது, 
 

 َتبَيََّنِت الجِنُّ أَن َلو كانوا َيعَلموَن الَغيَب ما َلبِثوا فِي الَعذاِب الُمهيِن 

 
 “எனதவ அவர் மீது மரணத்சத நாம் விதியாக்கிய மபாழுது, அவருசைய 
சகத்தடிசயத் தின்று மகாண்டிருந்த கசரயாசனத் தவிர (தவறு எதுவும்) 
அவருசைய மரணத்சதப்பற்றி (ஜின்களாகிய) அவற்றுக்கு அறிவிக்கவில்சல. 
எனதவ, அவர் கீதழ விழுந்தமபாழுது 'மசறவானசத நிச்சயமாக தாம் அறிந்திருந்தால் 
இழிவான (இந்த) தவதசனயில் தாங்கள் தரிபட்டிருக்க தவண்டியதில்சலதய என்று 
ஜின்கள் மதரிந்துமகாண்ைன. 

(ஸுரத்துஸ் ஸபா 34:14) 
 

3) அம்ர் தசாதிைத்தின் மூலம் மசறவான ஞானத்சதப் மபற்றுள்ளார். 
 
4) இராசிபலன் பார்ப்பதின் மூலம் மசறவான ஞானம் மபற்றுள்ளார். 
 
5) சகதரசக நிபுனராக இருப்பதால் மசறவான ஞானம் மபற்றுள்ளார். 
 
6) காக்சக தபான்ற (பறசவ) சப்தத்சத சவத்து சகுனம் பார்த்து அதன்மூலம் 
மசறவானஞானம் மபற்றுள்ளார். 
 
(7) மற்றவர் உைம்பில் ஆவி புகுத்திதகட்பதன் மூலம் மசறவான ஞானம் 
மபற்றுள்ளார். 
 
(8) ஏதாவது பறசவகள் அல்லது விஷஜந்துக்கள், அல்லது காட்டு விலங்குகள் 
வைப்புறமும் இைப்புறமும் மசல்வசத சவத்து கனிப்பதன் மூலம் மசறவானஞானம் 
உள்ளது. 
 
9) கண்கள் அல்லது உைம்பில் உள்ள ஏதாவது ஒரு உறுப்பின் ஒரு வசக துடிப்சப 
சவத்து சகுனம் கூறுவதன் மூலம் மசறவான ஞானம் உள்ளது. 
 
10) தாயக்கட்சை உருட்டுவதன் மூலம் மசறவான ஞானம் உள்ளது. 
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11) குறிமசால்வதன் மூலம் மசறவானஞானம் உள்ளது. 
 
12) கண்ணுக்குத் மதரியாத சில உருவங்கசள அசழத்துக் குறிதகட்ைல் மூலம், 
13) மமஸ்மமரிஸத்தின் மூலம். 
 
14) தமஜிக் பலசகசய உபதயாகிப்பதன் மூலம். 
 
15) கல்லாலாகிய ஒரு சிறிய பலசகயின் மூலம் மசறவானசதக் 
தகட்ைல், 
 
16) கியாஃப் தான் (சாமுத்ரிகா லட்ஷனம்) (”””””””””””) மூலம் அறிதல். 
 
17) நம்பர் தமஜிக் (சஸய்ர்ஜா) மூலம் அறிதல். 
 
தமற்கண்ை இசவகளின் மூலம் அமர்க்கு மசறவான ஞானம் கிசைக்கப்பட்டுள்ளது 
என கூறினால் அது ஷிர்க் ஆகும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றார்கள்”. 
 
”””””” 
 
“யார் மந்திரவாதிகள் மற்றும் குறிகூறுபவனிைத்தில் மசன்று அவன் கூறுவசத 
உண்சமபடுத்துகின்றாதனா அவன் நிச்சயமாக முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு 
அசலஹிவஸல்லம் அவர் மீது அருளப்பட்ைசத நிராகரித்தவனாவான் என்று நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹிவஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக ஹழ்ரத் அபூ 
ஹுசறரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்." 
 

ஆதாரம்: முஸ்னத் அஹ்மத் 
 
(18) அம்ர் - கூறுகிறார் எனக்கு வஹி வருகிறது. அதன் மூலம் அசனத்து 
நபிமார்களுக்கு உள்ளசதப் தபான்ற மசறவான ஞானம் எனக்கும் உள்ளது. இது 
பரிபூரண குப்ராகும். 
 
இசறவசனம் கூறுகிறது, 
 

 َولِٰكن َرسوَل اهّٰللِ َوخاَتَم النَّبِّييَنۙ  َوكاَن اهّٰللُ بِكُلر َشىٍء َعلمًي 
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“ எனினும் (அவர் அல்லாஹ்வின் ரஸுலான நபிமார்களின் முத்திசரயாகவும் 
இருக்கிறார் - அல்லாஹ் எல்லாப் மபாருட்கசளயும் முற்றும் அறிந்தவனாக 
இருக்கிறான். 

(ஸுரா அல் அஹ்ஜாப் 33:40). 
(19) அமர்க்கு 'வஹி' வருவதில்சல. ஆனால் அவருசைய ஆன்மாவின் 
உள்வுணர்வின் (இல்ஹாம்) மூலமாக மசறவான ஞானம் மபற்றுள்ளான். அது 
அல்லாஹுத்தஆலா விற்கு உள்ள அசனத்தும் சூழ்ந்த ஞானத்சதப் தபான்றதாகும். 
இவ்வாறு கூறுவதும் குப்ர் ஆகும். ஏமனனில் இவர் அம்ரின் ஞானத்சத நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஞானத்சத விை 
உயர்த்தி விட்ைார். ஏமனனில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் 
அவர்களின் ஞானமானது அல்லாஹுத்தஆலாவின் ஞானத்சத தபான்றது அல்ல. 
 
இசறவசனம் கூறுகிறது. 
 

ُ أُولُو األَلباِب 
َّما َيَتَذَّكَّ  ُقل َهل َيسَتوِي الَّذيَن َيعَلموَن َوالَّذيَن ل َيعَلموَنۙ  إِن

 
 “அறிந்தவர்களும், அறியாமலிருப்பவர்களும் (தம்மில்)  சமமாவார்களா!” 

(ஸுரத்துஸ்ஸுமூர் 39:9) 
 
நசீம் அர்- ரியாத்-ல் கூறப்பட்டுள்ளது, 

 

 من قال فلن اعلم منه صلى اهّٰلل تعالى عليه وسلم فقد عابه فحكمه

 (حكم الساب )نسيم الرياض
 
“யாராவது இன்னார், இன்னார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்கசள விை ஞானமுசையவர்கள் எனக் கூறினால் அது நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசளப் பழிப்பதாகும். தமலும் 
இது நபி ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள கண்ணியக் 
குசறவுபடுத்துவதாகும்.” 
 
(20) ஒருவர் அல்லாஹுத்தஆலாவிற்கு உரிய அசனத்து மசறவான ஞானம் 
உள்ளது எனக் கூறவில்சல. ஆனால், தனது மமய்ஞானம் (இல்ஹாம்) மூலம் 
தான்மபற்ற அந்த ஞானமானது மவளிப்பசையாகதவா, அந்தரங்கமாகதவா 
அல்லாஹ்வினால் தநரடியாக மகாடுக்கப்பட்ைதாகும். எந்தமவாரு நபியின் 
மூலமாகதவா அல்லது மனிதர்கள் மூலமாகதவா அல்லது மலக்குகள் மூலமாகதவா 
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அல்லது அவர்கசளப் பின் மதாைர்ந்ததன் மூலமாகதவா கிசைக்கவில்சல எனக் 
கருதுவது குப்ர் ஆகும். 
 
அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகிறான், 
 

 َوما كاَن اهّٰللُ لُِيطلَِعكُم َعلَى الَغيِب َولِٰكنَّ اهّٰلَل َيجَتبى ِمن ُرُسلِهِ َمن َيشاءُ 

 
"இன்னும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு மசறவானவற்சற 
அறிவிக்கிறவனுமல்லன்; எனினும் அல்லாஹ் தன் ரஸுல்களிலிருந்து தான் 
நாடியவசரத்ததர்ந்மதடுக்கிறான்” 

(ஸுரா ஆலு இம்ரான் 3:179) 
 

 عالُِم الَغيِب َفل يُظهِرُ َعلٰى َغيبِهِ أََحًدا

 
 “மசறவானவற்சற (அவன்) அறிகிறவன்; அவன் மசறவாக சவத்திருப்பவற்சற 
எவருக்கும் அவன் மவளிப்படுத்த மாட்ைான். ரஸுலில் தான் மபாருந்திக் மகாண்ை 
ஒருவசரத் தவிர (அவருக்கு அதசன அவன் மவளிப்படுத்தக் கூடும்) 
 

(ஸுரா அல்-ஜின் 72:26-27) 
 
(21) மாறாக சஸய்த் என்பவர் இவ்வாறு கூறுகிறார், “அம்ர் என்பவருக்கு சில 
மற்றும் தீர்க்கமான அது மசறவான ஞானத்தின் ஒருபகுதி நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்களின் மூலம் அவரின் கூற்சறக் 
தகட்ைதில் அல்லது அவசர பார்த்ததில் அல்லது ஞானத்திருப்படியினால் (இல்ஹாம்) 
அல்லாஹுத்தஆலா வழங்கினான் அல்லது வழங்குகிறான் என்றால் இது 
முழுக்கஇஸ்லாத்திற்க்கு உட்பட்டு  உள்ளதால் மார்க்க சட்ை 
வல்லுநர்கள், புக்கஹாக்கள் அவசன காபிர் எனக் கூறுவதில்சல. 
ஏமனனில் 21 அர்த்தங்களில் அவற்றில் 20 அர்த்தமானது குப்ருக்கு உரியது எனினும் 
ஒன்று இஸ்லாத்தில் உள்ளது என்பதால் ஆகும்.” 
 
ஆகதவ புக்கஹாக்கள் முஸ்லிம்களின் மீது நல்மலண்ணம் 
மகாண்டு, பாதுகாப்பாகவும், எச்சரிக்சகயாகவும் இவ்விஷயத்சதக் சகயாண்டு 
அவனின் மசால்லின் அர்த்தங்களில் ஏதாவது ஒரு குப்ரான அர்த்தத்சத அவன் 
எண்ணம் மகாண்டிருந்தான் என்பது மதளிவாக நிரூபணமாகாதவசர 
அவசன ‘காபிர்' எனக் கூறுவதில்சல. அப்படியல்லாமல் ஒரு சபிக்கப்பட்ைவன் 
இசறவனின் மசால்லில் மபாய்சயக் கர்பிப்பது, அல்லது நபிமார்களின் தசலவரான 
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்களின் அந்தஸ்சதக் 
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குசறப்பசதயும், மதளிவான ஏற்றுக்மகாள்ளப்பைாத வியாக்கியானங்கள், காரணங்கள் 
இருந்து அதன் பின்பும் குப்ர் உசைய சட்ைம் கிசையாதா? இப்மபாழுது இசத குப்ர் 
என்று கூறாமல் இருப்பது குப்சர இஸ்லாமாக ஏற்றுக் மகாள்வதாகும். தமலும் யார் 
குப்சர இஸ்லாமாக ஏற்றுக் மகாள்கிறார்கதளா அவரும் காபிர்கள் ஆவார்கள். 
 
ஷிஃபா, பஜாஸியா, துரர், பஹர், மநஹர், பதாவா சகரிய்யா, மஜ்மா - அல் - 
அன்ஹர், துர்தர முக்தார் தபான்ற நூல்களிலிருந்து நாம் இப்மபாழுது கண்தைாம் 
அதாவது, யார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள 
கண்ணியக்குசறவு மசய்கிறாதரா அவர் காபிராவார் அவரின் குப்ரில் யார் சந்ததகம் 
மகாள்கிறாதரா அவரும் காபிராவார். 
 
ஆனால் சில வழிதகைர்கள் யஹுதிகசளப் தபால புக்கஹாக்களின் உண்சமயான 
கூற்சற மாற்றி எழுதி புக்கஹாக்களின் மீது பழிசயச் சுமத்துகிறார்கள். 

 قاَل إِنَّ َرسوَلكُُم الَّذي أُرِسَل إَِليكُم َلَمجنوٌن 
 
 “அநியாயம் மசய்தவர்கள் தாங்கள் எந்த மீளும் தலத்திற்கு திரும்பிச் மசல்வார்கள் 
என்பசத விசரவில் அறிந்து மகாள்வார்கள்" 
 

(ஸுரத்துதுஷ்ஷுஃரா 26:27) 
 
தமலும் ஷராஹ்பிக்ஹு அல் அக்பரி-ல் கூறப்பட்டுள்ளது 

 

 قد ذَّكوا أن المسألة المتعلقة بالكَف اذا كان لها تسع وتسعون احتمال

 للكَف واحتمال واحد في نفيه فاألولى للمفتى والقاضى أن يعمل

 .بالحتمال النافي

- முப்தி ஒருவர் ஒருவனுக்கு காபிர் என்ற பத்வா மகாடுப்பதற்கு முன்னால் அல்லது 
அவசன காபிர் எனக் கூறுவதற்கு முன்னால் இதசன நிசனவில் சவத்துக் மகாள்ள 
தவண்டும். அதாவது இவனுசையக் கூற்றில் 99 இப்ரான அர்த்தங்கள் இருந்து ஒரு 
அர்த்தமானது இஸ்லாத்தின்பால் இருந்தால் அந்த முப்தியின் தீர்ப்பானது அந்த ஒரு 
இஸ்லாத்திற்கான அர்த்தத்சத தநாக்கிதய மசல்லத்தக்கதாக இருக்கதவண்டும்.” 
 
பதாவா குளாசா, ஜாதம அல்ஃபுஸுசலன், தமாஹித் மற்றும் பதாவா ஆலம் கீரியில் 
கூறப்பட்டுள்ளது, 
 
. 
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“ஒரு குறிப்பிட்ை பிரச்சசனயில் குப்ரு என்று மசால்லக்கூடிய அதனக 
முகாந்திரங்களும், சாத்தியங்களும் இருந்தாலும், குப்ரிலிருந்து விலக்கக்கூடிய 
ஒதரமயாரு முகாந்திரம் இருந்தால், முப்தியின் பத்வா இந்த ஒரு முகாந்திரத்சத 
தநாக்கியதாக இருந்து அவசன குப்ரிலிருந்து காப்பது அவசியமாகிறது. ஏமனனில் 
ஒரு முஸ்லிமின் மீது நல்மலண்ணம் மகாள்வது அவசியமாகும். இருந்த 
தபாதும், அவனுசைய கூற்றின் பரிபூரண தநாக்கமானது குப்ரிலிருந்து விலக்கக்கூடிய 
அர்த்தமாக இருக்குதமயானால் அவன் நிச்சயமாக முஸ்லீமாகதவ இருப்பான். 
அவனின் தநாக்கமானது அவ்வாறு இல்சலமயனில் அதற்காக அதற்குச் சாதகமாக 
அவசன காபிர் என கூறாததற்காக முப்தியின் மீது எந்தமவாரு தவறும் இல்சல. 
ஏமனனில் இது அவனுக்கு பயசன அளிக்காது”. 
 
இதத தபால் பத்வா பஸாஜியா, மபஹ்ருல் ராயிக், மஜ்மாஅல்-அன்ஹார், ஹதிகா-
அன்-நத்யா, தாதர்-கன்யாஹ், வஸல்-அல்ஹுஸாம் மற்றும் தம்பஹீுல் வலாத் 
ஆகியவற்றில் கூறப்பட்டுள்ளது, 

 

فيستدعي نهاية في الجنايةل يكَف بالمحتمل لن الكَف غاية في العقوبة   

 .ومع الحتمال لنحماية
 
“பல அர்த்தங்கள் தரக்கூடிய ஒரு கூற்றிலிருந்து நாம் ஒருவசன காபிர் என 
மசால்லக் கூடிய உச்சக்கட்ை அர்த்தத்சத எடுக்கக் கூைாது. ஏமனனில் காபிர் எனக் 
கூறுவது தண்ைசனகளில் அதிகபட்ச தண்ைசனயாகும். இது மிகப் மபரிய 
உச்சக்கட்ைப் பாவத்சத மசய்பவருக்கு வழங்கக் கூடியதாகும். இக்கூற்றில் தவறு சில 
அர்த்தங்கள் இருக்கும் தபாது. நாம் உச்சகட்ை அர்தத்திற்குப் தபாகத்ததசவயில்சல.” 
 
தமலும் மபஹ்ருல் ராயிக், தன் வரீுல் அப்சார் ஹதிகா-அன்- நத்யாஹ், தம்பஹீுல் 
வலாத் மற்றும் அல்ஹுஸாமில் கூறப்பட்டுள்ளது, 
 

 والذي تَحرانه ل يفتى بكَف مسلم امكن حمل كلمه على محمل

'“ஒரு முஸ்லிமின் கூற்றில் அவனுக்குச் சாதகமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் வசர 
அவசன நான் காபிர் எனக் கூறமாட்தைன் என ஒரு முப்தி கூறுவது மிகவும் 
சரியானதாகும். 
 
தமற்கூறிய அசனத்திலும் ஒருவனுசைய கூற்று அல்லது வார்த்சத பல 
அர்தத்சதத் தரக்கூடியதாக இருந்து அவற்றில் சில குப்ரானசவயாகவும், சில 
இஸ்லாத்தில் உள்ளசவயாகவும் இருந்தால் அவசன காபிர் எனக் கூறுவசத 
நிறுத்தி சவக்கதவண்டும். என்பததயாகும். 
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ஆனால் வார்த்சதகசளயும், அர்த்தங்கசளயும் மாற்றி எழுதுவது என்பது யூதர்களின் 
பழக்கமாக இருந்தது. 
 

மிகப்மபரிய பலன் : 
 
இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக பதாவா காழிகான் தபான்ற பத்வா கிதாபுகளில் 
குறிப்பிைப்பட்ை மற்மறாரு விஷயங்களுக்கும் மதளிவு கிசைக்கிறது. அதில் 
கூறப்பட்டுள்ள கீழ் கண்ை வாக்கியங்கள் அல்லது மசயல்கள் குப்ர் ஆகும். 
 
(1 ஒருவர் திருமணம் முடித்தார் தமலும் கூறினார் அல்லாஹ் மற்றும் நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் ஆகிதயார்களின் சாட்சியின் மூலம் 
திருமணம் நிசறதவறியது என்று, 
2) அல்லது தஷய்க்மார்களின் ரூஹ் ஆஜராகிறது மற்றும் மதரிகிறது. 
3) அல்லது மலக்குமார்களுக்கு மசறவான ஞானம் உள்ளது. 
4) அல்லது எனக்கு மசறவானஞானம் இருக்கிறது. 
 
 
தமற்கூறிய மசால்சளக் கூறுபவசன சில பத்வா கிதாபுகள் காபிர் எனக் 
குறிப்பிடுகிறது. எதன் அடிப்பசையில் எனில் அந்த மசறவான ஞானமானது 
பரிபூரணமானது அல்லது யாராலும் மகாடுக்கப்ைாத இயற்சகயாக அசமயப் மபற்றது 
என எண்ணும் பட்சத்தில் மட்டும் ஆகும். ஏமனனில் இந்த வாக்கியங்களில் பல 
அர்த்தங்கள் உள்ளன. இதில் மார்க்கசட்ைத்திற்கு உட்பட்ை பல அர்த்தங்களும் 
உள்ளன. 
 
தமலும் முழுசமயான மற்றும் தீர்மானமான மசறவான ஞானம் என்ற எண்ணத்தில் 
இல்லாமல் அனுமானமான அல்லது உத்ததசமான மசறவான ஞானம் என்ற 
எண்ணத்தின் அடிப்பசையில் இந்த வாக்கியங்கள் கூறப்படுதமயானால் 
இதற்கு 21 அர்த்தங்கள் என்ன! 42 அர்த்தங்கள் கிசைக்கும் அவற்றில் பல அர்த்தங்கள் 
ஆகுமானதாகும். ஏமனனில் ஒருவருக்கு அனுமானமான அல்லது உத்ததசமான 
மசறவான ஞானம் உள்ளது எனக் கூறுவது குப்ர் ஆகாது. 
 
தமலும் மபஹருல் ராயிக் மற்றும் ரத்துல் முக்தாரில் கூறப்பட்டுள்ளது, 
 

وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما رحمه اهّٰلل تعالى على وجه  

الظن ل يكَف وإنما يكَف إذا اعتقد الَحام حلل ونظيره ما ذَّكه  
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الرقطبى في رشح مسلم أن ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمال  

بتجرية أمر عادي فهو ظن صادق والممنوعبوقوع شىء في المستقبل   

ادعاء علم الغيب والظاهر أن ادعاء ظن الغيب رحام ل كَف بخلف  

ادعاء العلم )( زاد في البَح الترى انهم قالوا في نكاح المَحم لوظن  

الحل ل يحد بالجماع ويعزر كما في الظهيرية وغيرها ولم يقل احد انه  

 يكَف وكذا في نظائره

“இந்த அசனத்து விஷயங்களும் எசத குறிப்பிடுகின்றது என்றால், ஒருவன் 
மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ை ஒன்சற தன் ஊகத்தின் அடிப்பசையில் ஆகுமானது என 
கருதினால் அவன் காபிர் ஆகமாட்ைான். சரியாகச் மசான்னால் குப்ரு என்பது ஒருவன் 
ஹலாலான ஒன்சற ஹராம் என்று நம்புவதாகும். 
 
ஸஹிஹ் முஸ்லிம் - ன் விளக்க உசரயில், அல் – குர்துபி இசதப்பற்றி ஒரு 
எடுத்துக் காட்டுைன் விளக்குகிறார், அதாவது, “ஒரு நபர் தஜாதிைர் அல்லது 
இராசிபலன் பார்பவருக்கு அன்றாை வாழ்வில் நசைமபறும் நிகழ்வினால் ஏற்பட்ை 
அனுபவத்தின் வாயிலாக பின்னால் நைப்பசத முன் கூட்டிதய கூறும் மசறவான 
ஆற்றல் உண்டு என ஊக்கிறார் என்றால் அவருசைய இந்த 
ஊகமானது, ஹராமானதாகும். ஆனால் இசத மசறவானஞானத்தின் அடிப்பசையில் 
உள்ளது எனக் கூறுவது குபர்ராகும். மதளிவாகச் மசால்லப்தபானால் அனுமானத்தின் 
அடிப்பசையில் ஒருவருக்கு மசறவான ஞானம் உண்டு என நிசனப்பது குப்ர் அல்ல 
ஹராமாகும்”. 
 
தமலும் மபஹருல் ராயிக் ல் கூறப்பட்டுள்ளது, “நீங்கள் மஹ்ரம் (திருமணத்திற்கு 
தசை மசய்யப்பட்ை உறவினர்கள்). உைன் திருமணம் மசய்து மகாள்வசதப்பற்றி 
அவர்கள் கூறியசத பார்க்கவில்சலயா? ஒருவர் இவர்களுைன் திருமணம் மசய்வது 
ஆகும் என நிசனக்கிறார் எனில் அவசர தண்டிக்கத் ததசவயில்சல என்பது 
அசனத்து மார்க்க சட்ைவல்லுநர்களின் “இஜ்மா' வாக இருக்கிறது ஆனால் சரியாகச் 
மசால்லப் தபானால் ஸஹிரிய்யா தபான்ற நூல்களில் கூறப்பட்ைது தபால் அவர் 
கடுசமயாக கண்டிக்கப் பைக் கூடியவர் ஆவார். யாரும் அவசர காபிர் எனக் 
கூறுவதில்சல இதுதபால தான் மற்ற அசனத்து உதாரணங்களும்”. 
 
மார்க்க சட்ை வல்லுநர்களின் மிகத் மதளிவான கருத்தாகிறது ஒரு ஆகுமான 
அர்த்தம் இருந்தாதல அவசன காபிர் எனக் கூறக் கூைாது? என இருக்கும் தபாது பல 
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ஆகுமான அர்த்தங்கசள மகாண்ை ஒரு வார்த்சதசய சவத்து அவசன எவ்வாறு 
காபிர் எனக் கூறமுடியும்? 
 
தமலும் இசதப்பற்றிய விளக்கங்கசள ஜாதம - அல் - புஸ்லின், ரத்துல் முக்த்தார் 
ஹாஸியா, அல்லாமா நூஹு, முல்தகித், பத்வா - அல்- 
ஹுஜ்ஜத், தாதார்கானியா, மஜ்மா அல் அன்ஹார், ஹதிகத்துன் னதியாஹ் வஸ்லல் 
ஹுஸாம் மற்றும் இதுதபான்ற நூல்களில் காணலாம். தமலும் இதுதபான்ற 
தமற்தகாள்கசள மசறவான ஞானம் பற்றிய தசலப்புகளில் உள்ள பல்தவறு 
நூல்களில் காணலாம். அல்லாஹுத்தஆலா தவ்பகீ் தருவானாக! இங்கு 
உதாரணத்திற்காக ஹதிகத்துன்னதியா என்ற நூலில் உள்ள ஒரு குறிப்பானது, 

 

 
 
 
 “எல்லா பத்வா புத்தகங்களிலும் குப்சரப் பற்றிய வாக்கியங்கசளப் பற்றி குறிப்பிடும் 
தபாது மதளிவாகவும் மற்றும் வலியுறுத்தியும் பல்தவறு ஆசிரியர்கள் 
கூறியுள்ளார்கள், அதாவது இவ்விஷயம் குப்ர் ஆனது என்பது யார் அந்த 
விஷயத்சதக் கூறினார்கதளா அவர்களின் தநாக்கத்சதப் மபாருத்ததாகும். 
அவருசைய தநாக்கமானது குப்சரக் குறிப்பதாக இருந்தால் அவர் காபிர் ஆவார். 
அவருசைய தநாக்கமானது அசதத் தவிர்த்து மற்றதாக இருக்குதமயானால் 
அக்கூற்று குப்ராகாது. 
 

முக்கியக் குறிப்பு 
 
மதளிவான, ஒளிவுமசறவு இல்லாத வார்த்சதகசள யாரும் விவாதிக்கக் கூைாது. 
பல அர்த்தங்கசளத் தரக்கூடிய வாக்கியங்கசள மட்டும் விவாதிக்க தவண்டும். 
ஏமனனில் அதில் பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. இசத விடுத்து மதளிவான ஒளிவு 
மசறவில்லாத வார்த்சதகசள எடுத்து விவாதித்தால் 'குப்ர்' என்பதத இல்லாமல் 
தபாய்விடும். 
 
உதாரணமாக சஸய்த் கூறுகிறார் 'அல்லாஹ் இருவர்' என்று இசதப்பற்றி 
விவாதிப்தபாமானால், இங்கு அல்லாஹ் என்பது அல்லாஹுத்தஆலாவின் 
கட்ைசளயாகும் அதாவது, சஸய்த் கூறுகிறார் அல்லாஹுத்தஆலாவால் விதிசய 
நிர்ணயிப்பது இருவசகயாகும் ஒன்று மாற்ற இயலாதது மற்மறான்று 

https://1.bp.blogspot.com/-NtdaADHtCAI/XvD6OVn4BwI/AAAAAAAADaQ/sEvkwBS7ybE2qHPwJWdrmPYa3pfUhWUEQCLcBGAsYHQ/s1600/82+A.png
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பூர்த்தியாகிறது. இவ்வாறு கூறுவது என்பது ஒரு வார்த்சதக்குப் பதிலாக அததனாடு 
மதாைர்புசைய இன்மனாரு வார்த்சதசய உபதயாகித்து முந்சதய வார்த்சதசய 
தமதலாட்ைமாக உச்சரித்து விடும் உருவனி ஆகும். உதாரணமாக திருக்குர்ஆனில் 
கூறுகிறான் 
 
 
 ّللٰاُ  يَاتِي ُهمُ  ا ن اِّلَ 
 
 (ّللٰاُ  أ مرُ  ا ي)
 
 “அல்லாஹ் அவர்களிைம் வரும் வசர தவிர”        

(ஸுரா அல்-பகரா 2:210). 
 
அதாவது அல்லாஹ் அவர்களிைம் வருவது என்பது அல்லாஹ்வின் உத்தரவு 
அவர்களுக்கு வரும் வசர என்பதாகும். அல்லது அம்ர் இவ்வாறு கூறினார், “நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதராக உள்தளன்”. இதில் ‘ரஸுல்' என்ற வார்த்சதசயப் பற்றி 
விவாதித்தால், அல்லாஹ் அவனுசைய ருஹ்சவ அவன் உைம்பில் மசலுத்தினான் 
என்ற அர்த்தத்சதக் கூறலாம். ஆனால் இந்த மாதிரியான அர்த்தங்கள் முற்றிலும் 
அர்த்தமில்லாதது மற்றும் ஏற்க முடியாதது. 
 
ஷிஃபாஷரிபில் கூறப்பட்டுள்ளது, 

 ادعاؤه التاويل في لفظ رصاح ل يقبل
 

“மவளிப்பசையான வார்சதசய விவாதிப்பது என்பது ஏற்க முடியாததாகும். 
 
ஷதரஷிஃபா காரியில் கூறப்பட்டுள்ளது 

 هو مردود عند القواعد الِّشعية

“இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் ஷரியத்தில் நிராகரிக்கப் பட்ைசவயாகும். 
 
நஸிமுல் ரியாஜில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ل يلتفت لمثله ويعد هذيانا

“இந்த மாதிரியான விளக்கங்களில் கவனம் மசலுத்தத் ததசவயில்சல 
அசவகமளல்லாம் பிரதயாஜனமில்லாத வார்த்சதகளாகதவ கருதப்படும். 
 
பத்வா குளாசா, ஃபுஸீல் அல் இமாதியாஹ், ஜாதம அல் புஸுசலன் மற்றும் பத்வா 
அல் ஹிந்தியா தபான்ற நூல்களில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது, 
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 واللفظ للعمادي قال انا رسول اهّٰلل او قال بالفارسية من بيغمبرم بريد به

 
“ஒருவர் கூறுகிறார் “நான் ரஸுலாக இருக்கிதறன்' அல்லது ‘சமன் சபகம்பர் 
ஹூன்' என்று பாரசீக மமாழியில் கூறுகிறான். அதற்கு நான் மசய்திகசளக் மகாண்டு 
தசர்க்கிதறன் என்ற அர்த்தம் தருகிறான் என்றால் அவன் காபிர் ஆவான். இதற்கு 
எந்த விளக்கமும் ஏற்கப்பைமாட்ைாது. அவனுசைய கூற்றுக்கு 
சாதகமான  விளக்கங்கள் மகாடுத்தாலும் அது சரியானது அல்ல. மற்றும் அது ஏற்க 
முடியாததாகும்.” 
 
நான்காம் தந்திரக்காரர்கள் : 
 
இத்தசகயவர்கள் மறுப்பாளர்களாவார்கள். ஒருவர் இதுதபால் ஏளனம் 
தபசி வசசபாைக் கூடிய வசனங்கசள உசைய புத்தங்கசள பார்க்காதவராக இருந்து 
இந்த தந்திரக்காரர்களிைம் இசதப் பற்றி அவர் வினவினால் இவற்சற நிச்சயமாக 
மறுத்து இதுதபால நான் எங்கும் தபசவில்சலதய எனக் கூறுவார்கள். இசதப்பற்றி 
மதரிந்த ஒருவதரா அல்லது மார்க்க அறிஞர்கதளா அந்த வார்த்சதகள் அைங்கிய 
புத்தகத்சத அவர்களிைம் எடுத்துக்காட்டி அந்த வார்த்சதகசளப் படித்துக் 
காட்டினாலும், அவர்கள் மூக்சக விசரப்பாக்கி அல்லது கண்களில் தகாபத்சதக் 
காட்டி "நீ என்ன தான் மதளிவாக எடுத்துக் கூறினாலும் நான் 
அப்படித்தான் கூறுதவன்” என்று மவட்கமில்லாமல் கூறுவார்கள். இதசனப் பற்றிய 
விவரமறியாத சாதாரண மக்கள் அவர்களிைம் மசன்று “இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ள 
தாதம?" என்று கூறினால் அதற்கு இவர்கள், இதற்கு அது மாதிரியான அர்த்தம் 
கிசையாது” என மழுப்பலான பதில்கசளக் கூறிவிடுவார்கள். அப்படிமயனில் இதற்கு 
அர்த்தம் தான் என்ன? என்பசதக் கூறமாட்ைார்கள். இந்த நயவஞ்சகர்களின் கூற்றுக்கு 
இந்த இசறவசனம் ஒன்தற தபாதுமானதாகும். 
 

َالكرُِفَ ة  دَقالواَك لِم  ل ق  َبِاهَّللَِماَقالواَو  َإِسالِمهِمي حلِفون  واَب عد  رف  ك  و    

 
குப்ருசைய வார்த்சதசய (நயவஞ்சகர்களாகிய) அவர்கள் திட்ைமாகச் 
மசால்லியிருந்தும், தாம் (அவ்வாறு மசால்லவில்சல. என அல்லாஹ் மீது சத்தியம் 
மசய்கின்றனர். இன்னும் அவர்கள் இஸ்லாமான பின்னர் காபிர்களாகி விட்ைனர்” 

(ஸுரா அல் தவ்பா 9:74). 
 
இவ்வாறு இவர்கள் கூறுவது மறுப்பதற்கான பசழய முசறயாகும். இவர்களின் 
புத்தகங்கசளான பராஹீதன காத்திஆ, ஹிப்ழுல் ஈமான், தஹ்ஜரீுண்ணாஸ் மற்றும் 
காதியானியின் புத்தகங்கள் இவற்றில் உள்ள அந்த குப்ரான வாக்கியங்கள் 
அசனத்தும் அந்த நபர்களின் ஜவீிய காலத்திதலதய அவர்களால் 
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எழுதப்பட்டு அதசனப் பிரிண்ட் மசய்து அதுமவளியிைப்பட்ைது. அவற்றில் 
சில இரண்ைாம் பதிப்பும் மசய்யப்பட்ைது. அஹ்தல சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் 
உலமாக்கள் இதற்கு மறுப்பு மதரிவித்து அதசன பிரிண்ட் மசய்து நூலாக அவர்களின் 
ஜவீிய காலத்திதலதய மவளியிைப்பட்ைது. அல்லாஹுத்தஆலா மபாய் கூறினான் 
என்ற கங்தகாஹியின் அந்த பத்வா இன்னும் 
அவரின்சகமயழுத்துைன், முத்திசரயுைன் பாதுகாப்பாக உள்ளது. இவற்றின் 
பலபிரதிகள் எடுக்கப்பட்டு பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் ஒரு பிரதி 
மதீனா ஷரீபில் உள்ள நூலகத்தில் பாதுகாப்பாகசவக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கீழ்த்தரமான இந்த பத்வாவானது ஹிஜ்ரி 1308-ல் மீரட்டில் உள்ள ஹதிகத்துல் உலூம் 
பப்ளிஸரால் 'ஸியானத்துன்னாஸ்' என்ற புத்தகத்தில் அதன் மறுப்புைன் 
மவளியிைப்பட்ைது. இது மறுபடியும் ஹிஜ்ரி 1318-ல் மும்சபயில் 
உள்ள 'குல்ஸாதர ஹஸனி' பப்ளிஸரால் தமலும் மதளிவான 
மறுப்புகளுைன் மவளியிைப்பட்ைது. அதன்பிறகு பாட்னாவில் அஜிமாபாத் – ல் உள்ள 
தாபஹ்தய ஹனபயீா பப்ளஸீரால் மறுப்புைன் ஹிஜ்ரி 1320-ல் மறுபதிப்பு மசய்பட்டு 
மவளியிைப்பட்ைது. இந்தக் கீழ்தரமான பத்வாசவக் மகாடுத்த ரஷீத் 
அஹமத் கங்தகாஹி ஹிஜ்ரி 1323 ஜமாதில் ஆகிர் மாதத்தில் தான் இறந்தார். 
அவருசைய கசைசி மூச்சுவசர இந்த பத்வா மற்றும் அதனுசைய மறுப்பு 
விஷயத்தில் மமௌனமாகதவ இருந்தார். அவர் 'இந்த பத்வா என்னுசையது அல்ல 
என மறுக்கவும் இல்சல. பத்வா மவளியிட்ை இந்த பத்திரிக்சக நம்முசையது அல்ல 
எனக் கூறுவசத விை இந்த பத்வா என்னுசையது அல்ல எனக் 
கூறுவது எளிதானதாகும். அல்லது 'அஹ்தல சுன்னத்வல் ஜமாஅத் உலமாப் 
மபருமக்கள் கூறியது தபான்ற அர்த்தத்துைன் அந்த பத்வாசவ நான் 
கூறவில்சல, என்னுசைய கூற்றிற்கு அர்த்தம் இதுவாகும்' என்று கூைக் கூறவில்சல. 
இவ்வாறு ஒருவசர காபிர் என்று மவளிப்பசையாகக் கூறுவது என்பது சாதாரண 
விஷயமா? இது அவருக்கு சங்கைத்சத ஏற்படுத்தாதா?. நிச்சயமாக முற்றிலும் 
குப்ரான அவரின் முத்திசர மற்றும் சகமயாப்பத்துைன் கூடிய பத்வா ஆனது அவரது 
வாழ்நாளில் அவர் பரிபூரண உைல் நலத்துைன் உள்ளதபாது 
மவளியிைப்பட்டு பறப்பப்பட்ைது. அது வருைா வருைம் மவளியிைப்பட்ைது. 
இந்த பத்வாவின் அடிப்பசையில் மக்கள் இவருக்கு மறுப்புகள் மவளியிட்டு இவசர 
காபிர் எனவும் பத்வா மகாடுத்தார்கள். இவர் அதன் பிறகு 15 வருைங்கள் வாழ்ந்தார். 
இசவகள் அசனத்சதயும் அவர் கண்களால் பார்த்தார் மற்றும் காதால் தகட்ைார். 
ஆனால் இதற்கு அவர் எந்தவித மறுப்பும் கூறவில்சல, 'இது என்னுசைய பத்வா 
அல்ல' எனக் கூறவும் கிசையாது. இசதப்பற்றி அவர் இறக்கும் வசர எந்தவித 
மூச்சும் தபச்சுமின்றி மமௌனம் சாதித்தார். என்ன ஒவ்மவாரு அறிவுள்ள 
மனிதனும் “இந்த பத்வா என்னுசையது (ரஷீத் அஹமத் கங்தகாஹி) அல்ல என 
அவர் மறுத்ததாகதவா” நிசனப்பானா! 
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(ஆலா ஹஜ்ரத் ரஹ்மதுல்லாஹ் அவர்கள் இந்த தம்ஹீதத ஈமான் என்னும் நூசல 
ஹிஜ்ரி 1326-ல் எழுதியதபாது ரஷீத் அஹ்மது கங்தகாஹியின் சகாக்களான கலீல் 
அஹமது அம்தபட்டி, அஷ்ரப் அலி தானவி ஆகிதயார் உயிதராடு 
இருந்தார்கள். இவர்களும் இவ்விஷயத்தில் மமாளனம் சாதித்தார்கள். 
அதற்கும் அவர்கள் மறுப்பு ஏதும் கூறவில்சல. இந்தக் கீழ்த்தரமான மவளிப்பசையான 
வசசபாடுதலுக்கான எந்த வித சாக்குதபாக்கும் கூறவில்சல.) 
 
ஹிஜ்ரி 1320ல் அவர்களின் அசனத்துக் குப்ரான வார்த்சதகளுக்கும் மறுப்புகள் 
மவளிவந்து விட்ைன. அதன்பிறகு சில முஸ்லிம் தசலவர்கள் அவர்களின் 
முக்கியஸ்தர்களான அஷ்ரப் அலி தானவியிைம் மசன்று இந்த விஷயங்கசளப் 
பற்றி தகள்வி எழுப்பினார்கள். அப்மபாழுது அந்தத் தருணத்தில் அவர்களுசைய 
குழப்பத்சத ஏற்படுத்து கிற அந்த வாக்கியங்கசளப் பற்றி அஷ்ரப் அலி தானவியிைம் 
வினவிய தபாது பதில் ஏதும் தபசாமல் மமௌனமாகதவ இருந்தார். தமலும் அதற்கான 
மறுப்பு ஏதும் மதரிவிக்கவில்சல, அவர்களுசைய தகள்விகளுக்கு விசையளிக்கவும் 
இல்சல. மற்றும் அவருசைய கூற்றுகளுக்கு சரியான விளக்கமும் அளிக்கவில்சல. 
கசைசியாக அவர் கூறியது என்னமவனில், “நான் உங்களுைன் விவாதம் 
புரிய வரவில்சல. உங்களுைன் விவாதம் புரிய எனக்கு விருப்பமும் இல்சல. இந்தக் 
கசலயில் நான் பாமரனாக உள்தளன். எனது குருமார்களும் பாமரனாக 
இருக்கிறார்கள். நீங்கள் என்னதான் என்சன சமாதானம் மசய்தாலும் நான் மறுபடியும் 
அசத தான் கூறுதவன்.” 
 
அங்கு தகட்கப்பட்ை தகள்விகள் மற்றும் அங்கு நைந்த அத்தசன நிகழ்வுகளும் 
ஹிஜ்ரி 1323 ஜமாதில் ஆகிர் பிசற 15ல் பிரிண்ட் மசய்து அதன் பிரதிகள் அந்த 
முக்கியஸ்தரிைம் (அஷ்ரப் அலி தானவியிைம்) மற்றும் அவசரப் பின்பற்றுபவர்கள் 
சகயிலும் மகாடுக்கப்பட்ைது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நசைமபற்ற 
ஹிஜ்ரி 1323 சயச் தசர்த்து நான்கு வருைங்கள் ஆகியும் இதற்கு பதில் மமௌனமாகதவ 
இருந்தது. 
 
இந்த அசனத்து விஷயங்கசளயும் அறிந்த பிறகு இந்த தந்திரக்காரர்கள் கூறும் 
மறுப்பானது எவ்வாறு உள்ளது. எனில் “அல்லாஹ்சவயும், அவனுசைய ரஸுல் 
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசளயும் ஏளனப்படுத்தி 
இழிவாக தபசக் கூடியவர்கள் இவ்வுலகில் பிறக்கதவ இல்சல! இவர்கள் கூறும் 
அசனத்தும் கற்பசனயான கட்டுக்கசதகளாகும்.” என்ன இதற்கு உங்களிைத்தில் 
ஏதாவது பதில் உள்ளதா? அல்லாஹுத்தஆலா இவர்களுக்கு 
மவட்கம், மானம், தராஷத்சதத் தந்தருள்வானாக! 
 
 

ஐந்தாம் தந்திரக்காரர்கள் :-  
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அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் 
அவர்கசள யார் ஏசி , வசசபாடி , எள்ளி நசகயாடி , கண்ணியக்குசறவு படுத்து 
கிறார்கதளா! இவர்களில் அல்லாஹுத்தஆலா யாருக்கு மதௌபா மசய்யக் கூடிய 
மதௌஃபகீ் தரவில்சலதயா? மற்றும் யார் இவ்வாக்கியங்கசள மயல்லாம் அச்சடித்து 
புத்தகத்தில் மவளியிட்ைார்கதளா! அவர்கள் புத்தகத்தில் அச்சடித்து 
மவளியிட்ைதிற்காக மவளிப்பசையாக மன்னிப்புக் தகாரதவண்டும்! ஏமனனில் நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், 
 

 .بالعالنيةَوالعالنيةَبالرسَالرسَتوبةَعندهاَفاحدثَسيئةَعملتَاذا
 عنَالشعبَفيَوالبيهقيَالكبيرَفيَوالطبرانيَالزهدَفيَأحمدَاإلمامَرواه
 جيدَحسنَبسندَعنهَتعالىَاهَّللَرضيَجبلَبنَمعاذ
 

“எப்மபாழுது நீங்கள் பாவம் மசய்தீர்கதளா உைதன “மதௌஃபா' மசய்யுங்கள். 
மசறவாக மசய்த பாவத்திற்கு மசறவாகவும், பகிரங்கமாக மசய்த பாவத்திற்கு 
மவளிப்பசையாகவும், பகீரங்கமாகவும் மதௌஃபா மசய்யுங்கள்”. இந்த மாதிரியான 
பழக்கவழக்கத்சதக் மகாண்ைவசரப் பற்றி 
 
திருக்குர்ஆனின் வசனம் கூறுகிறது, 

َ ََالَّذين  بيِلََع نَي ُصّدون  ي بغون هاَاهَّللَِس  ًجاَو   عِو 
(அநியாயக்காரர்களான) அவர்கள் எத்தசகதயாமரனில் அல்லாஹ்வின் பாசதசய 
விட்டும் (மனிதர்கசள) அவர்கசள தடுக்கின்றனர். அதசனக் தகாணலானதாகவும் 
ததடுகின்றனர், அன்றியும் அவர்கள் மறுசமசய (அது உண்டு என்பசத ஏற்காது 
நிராலிப்பவர்கள்”  
 
(ஸுரா அல் – அஃராப் 7:45). 
 
இவர்கள் சாதாரண பாமர முஸ்லீம்கசள அல்லாஹ்வின் பாசதயிலிருந்து தடுத்து 
அவர்கசளத் தூண்டிவிட்டும் தமலும் மக்கசள மவளிச்சத்திலிருந்து அறியாசம 
என்னும் இருளுக்குக் மகாண்டு மசல்வதற்காக இவர்கள் மசய்யும் சூட்சமம் 
என்னமவனில், “அஹ்தல சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் பத்வாக்கசள நாம் எப்படி 
நம்புவது? இவர்கள் சின்ன, சின்ன விஷயங்களுக்மகல்லாம் 'காபிர்' எனக் 
கூறிவிடுகிறார்கள். இவர்களின் மிஷின்கள் எப்மபாழுதும் குப்ர் என்ற மசால்சலதய 
அச்சடித்துக் மகாண்டிருக்கிறது. இஸ்மாயில் மதஹ்லவிசய காபிர் எனக் 
கூறிவிட்ைார்கள், மமௌலவி இஸ்ஹாக் சாஹிப் அவர்கசளயும் காபிர் எனக் 
கூறிவிட்ைார்கள் மமௌலவி அப்துல் சஹ சாஹிப் அவர்கசளயும் காபிர் எனக் 
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கூறிவிட்ைார்கள். பிறகு இவர்களின் மானக்தகைான மசயல்களின் மூலம் இதனுைன் 
தமலும் பல மசய்திகசளச் தசர்க்கிறார்கள். அதாவது, அல்லாஹுத்தஆலா 
மன்னிப்பானாக! இவர்கள் ஹஜ்ரத் ஷாஹ் அப்துல் அஸீஸ் சாஹிப், ஷாஹ் 
வலியுல்லாஹ் சாஹிப், ஹாஜி இம்தாதுல்லாஹ் சாஹிப், மமௌலானா ஷாஹ் 
பழ்லுர் ரஹ்மான் சாஹிப் ஆகிதயார்கசளயும் காபிர் எனக் கூறிவிட்ைார்கள் என்று 
தசர்த்துக் மகாள்கின்றனர். தமலும் இவர்கள் மானங்மகட்ை மசயலின் 
உச்சக்கட்ைத்திற்குச் மசன்று கூறுகின்றனர். அல்லாஹுத்தஆலா இவற்றிலிருந்து 
பாதுகாப்பானாக! அல்லாஹுத்தஆலா மன்னிப்பானாக! “தஷய்க் முஜத்திதத 
அல்பசானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அசலஹி அவர்கசள காபிர் எனக் கூறிவிட்ைார்கள்' 
என்று தசர்க்கிறார்கள். தமலும் இவர்கள் யாசரமயல்லாம் வழிக்குக் மகாண்டுவர 
நிசனக்கிறார்தரா அத்தசகயவர்கள் மதிக்கும் மபரியார்களின் மபயசரக் கூறி 
அவர்கசளயும் அஹ்தல சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர் காபிர் எனக் கூறுகிறார்கள் 
எனச் மசால்லுவார்கள். 
 
இவர்களின் அவதூறுகள் எந்த அளவிற்கு மசன்றுவிட்ைமதனில் அவர்களிசைதய 
மதிப்பும் மரியாசதயும் உள்ள சில நபர்கள் மமௌலான ஷாஹ் முஹம்மது 
ஹுசசன் இலாஹாபாதி அவர்களிைம் மசன்று. அல்லாஹுத்தஆலா 
பாதுகாப்பானாக! அல்லாஹுத்தஆலா மண்ணிப்பானாக! அல்லாஹுத்தஆலா 
மண்ணிப்பானாக! அல்லாஹுத்தஆலா மண்ணிப்பானாக! “சசயதுனா தஷய்க் அக்பர் 
முசஹயுத்தீன் இப்னு அரபி கத்தஸ்ஸ ஸிர்ரஹு" அவர்கசள ஆலா ஹழ்ரத் 
அவர்கள் காபிர் எனக் கூறி விட்ைார்கள்" எனக் கூறியுள்ளார்கள். மமௌலானா 
அவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தஆலா மசார்க்கத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்சதத் 
தருவானாக! இசதக் தகள்விப்பட்ை மமௌலான அவர்கள் அவர்களின் தபச்சச 
நம்பாமல் வான்மசற வசனத்திற்கு ஏற்றவாறு, 
 

َ اي  ا يُّه  ََ ِذيْن 
اَالَّ نُوْۤ ُكْمََاِْنََٰام  ٓاء  ََج  ف اِسق  اَبِن ب ا َََۚ  ت ب يَّنُوْۤ ْوًماَُتِصْيبُْواَا ْنََف  ق  ال ةَ ََۚ  ُتْصبُِحْواَبِج ه  اَع لٰىَف  ْلُتْمََم  ََف ع   نِٰدِميْن 

 

“முஃமின்கதள! பாஸிக்கான ஒருவன் ஏததனும் ஒரு மசய்திசய உங்களிைம் 
மகாண்டுவந்தால் (அதசன நன்கு விசாரித்து மதளிவுபடுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 
(ஏமனனில் – அவ்வாறு மதளிவுபடுத்திக் மகாள்ளவில்சலயானால்) 
அறியாசமயினால் ஒரு கூட்ைத்திற்கு நீங்கள் தீங்கிசழத்து விடுவரீ்கள் - அப்தபாது 
நீங்கள் மசய்தவற்றின் மீது வருத்தப் படுதவாராய் விடுவரீ்கள். 
 
(ஸுரா அல்-ஹஜுராத் 49:6) 
 
இதன் அடிப்பசையில் மமௌலானா அவர்கள் ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்களுக்கு கடிதம் 
எழுதி அதற்கான விளக்கத்சதக் தகட்ைார்கள். அதற்கு ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்கள் 
இவர்களின் மபாய்யான குற்றச் சாட்டிற்கு சரியான விளக்கமான ‘இன்ஜா-அல்-பாரி 
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அன் வஸ்வாஸ் அல்-முப்தரி' என்ற தசலப்பில் கடிதம் எழுதி அனுப்பினார்கள். 
அதற்கு மமௌலானா அவர்கள் இந்தப் மபாய்யான பழிச்மசால்சலக் கூறும் கயவர்கள் 
மீது 'லாஹவ்லா' என சாபமிட்டு பதில் கடிதம் எழுதினார்கள். இந்தக் கயவர்கள் இது 
மாதிரியான பல மபாய்சயப் பழிச் மசாற்கசள மசால்லிக் மகாண்தையிருக்கிறார்கள். 
 
இவர்கசளப் பற்றி அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகிறான், 

ََّ ماإِن ََي فت رِيَ ََالك ِذب  ََلَالَّذين   يُؤِمنون 

 
“மபாய்சயக் கற்பசன மசய்வமதல்லாம் அல்லாஹ் உசைய திருவசனங்கள் மீது 
நம்பிக்சக மகாள்ளாதவர்கள் தாம் அவர்கள் தாம் மபாய்யர்கள்  
 
(ஸரத்துந் நஹல் 16:105). 
 
தமலும் கூறுகிறான், 
 

ََف ن جع ل ََع ل ىَاهَّللَِل عن ت    الكاذِبين 

 
“மபாய்யர்களின் மீது அல்லாஹ்வின் லஃனத்சத (சாபத்சத நாம் ஆக்குதவாம்)"  
 
(ஸுரா ஆலுஇம்ரான் 3:61) 
 
முஸ்லிம்கதள! இந்த மாதிரியான வஞ்சகர்கள், ஏமாற்றும் தபர்வழிகள், மபாய்யர்கள், 
தமாசம் மசய்பவர்கள், தந்திரக்காரர்கள், மபாய்ப்பழி உசரப்பவர்கள் இணம் கண்டு 
மகாள்வது என்பது கடினமான மசயல் அல்ல! இவர்களிைம் 
 
“நீங்கள் கூறியதற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது ? அசதக் காண்பியுங்கள்? எங்தக 
கூறியுள்ளார்கள்? எந்தப் புத்தகத்தில் உள்ளது? எந்த தநாட்டீஸில் உள்ளது? எந்த 
பத்வா? எந்தப் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார்? என்று தகளுங்கள். ஆமாம்! ஆமாம்! ஆதாரம் 
உள்ளது” என பதில் கூறினால், 'ஏன் அசத மசறத்து சவத்துள்ளரீ்கள். அசத 
எடுத்து எங்களிைம் காட்டுங்கள். அவ்வாறு ஆதாரம் காட்ைமுடியவில்சலமயனில் 
(அல்லாஹ் அறிவான் அவ்வாறு ஆதாரம் காட்ை முடியாது) உங்களின் இந்த 
மபாய்யான மசயலுக்காக. 
திருமசறவசனம் கூறுகிறது. 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 

ْمََف إِذ ٓاءََِي اْتُْواَل  د  ه  ََبِالشُّ اُول ٮ ِك  ََف  ََهُُمََاهَّللَِعِْند   اْلـكِٰذبُْون 
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(இதன் மீது நான்கு சாட்சிகசள அவர்கள் மகாண்டு வந்திருக்க தவண்ைாமா) 
அவ்வாறு சாட்சிகசள அவர்கள் மகாண்டு வராத மபாழுது அவர்கள் தாம் 
அல்லாஹ்விைத்தில் மபாய்யர்கள்” 
 
(ஸுரத்துன் நூர் 24:13) 
 
முஸ்லிம்கதள! இந்த நயவஞ்சகர்கள் பல தைசவ இது தபால கூச்சலும் 
கும்மாளமும் தபாட்ைார்கள் ஆனால் யாராவது முஸ்லிம் அதற்கான ஆதாரத்சதக் 
தகட்ைால் புறமுதுகுகாட்டி முகத்சதத் திருப்பிக் மகாள்வார்கள். இவர்களிைம் 
சிறிதளவு கூை மவட்கம், மானம் இல்சல. தங்கள் வாயில் வந்த அந்த மபாய்யான 
பழிச் மசாற்களுக்காக சிறிதளவும் பச்சாதாபப்பை மாட்ைார்கள் அவற்சற விைவும் 
மாட்ைார்கள். 
 
அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் 
அவர்கசள துதவசிப்பதினால் அவர்கள் மீது ஏற்படும் 'குப்ர்' என்னும் சட்ைத்சத 
மசறப்பதற்காக இவர்களுக்கு கிசைத்த இறுதியான ஒரு காரணமானது, “அஹ்தல 
சுன்னத் வஜமாஅத்தின் உலமாக்கள் எந்த ஒரு காரணமும் இன்றி சிறுசிறு 
விஷயங்களுக்கு முஸ்லிம்கசளக் காபிர் எனக் கூறிவிடுகிறார்கள். இப்படித் தான் 
இவர்கசள (அந்த துதவசித்த கயவர்கசள) யும் *காபிர் எனக் கூறிவிட்ைார்கள்” 
என்று சாதாரண முஸ்லிம்களின் மனதில் பதியசவத்து விை தவண்டும் என்பதாகும். 
 
 
 
முஸ்லிம்கதள! அஹ்தல சுன்னத் வஜமாஅத்சதச் சார்ந்த உலமா மபருமக்கள் சிறு, 
சிறு விஷயங்களுக்கு 'காபிர்” எனக் கூறிவிடுகிதறாம் என்று எந்த ஆதாரத்தின் 
அடிப்பசையில் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள். அவர்களின் மபாய்யான, கற்பசனயான 
குற்றச்சாற்றிக்கு எங்கிருந்து ஆதாரம் மகாண்டு வருவார்கள் 

َ أ نَّ و  ََي هديَلَاهَّللَ  يد  ََك   الخائِنين 

 
“துதராகம் மசய்பவர்களின் சூழ்ச்சிக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் வழிகாட்டுவதில்சல. 
 
 (ஸுரத்துயூசுப் 12:52) 
 
இவ்வாறாக இவர்களின் மபாய்யன குற்றச்சாட்டுகள் மபாய்பிக்கப்பட்ைது. 
 
நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான். 
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ََُكنُتمَإِنَبُرهان كُمَهاتواَُقل  صادِقين 

 
"நீங்கள் (உங்கள் மசால்லில்) உண்சமயாளர்களாக இருந்தால் உங்களுசைய 
மதளிவான ஆதாரத்சதக் மகாண்டு வாருங்கள்.   -(ஸுரா அல் பகரா 2:111) 
 
இவர்களுசைய மபாய்சமக்கு இந்த ஆதாரங்கதள தபாதுமானதாகும் இருந்தாலும் 
முஸ்லீம்கள் இவர்களின் மபாய்கசளப்பற்றி மதள்ளத்மதளிவாக அறிந்து 
மகாள்வதற்காக 
 
தமலும்  பல ஆதாரங்கசள  எழுதி அச்சடித்து மவளியிட்டிருக்கிதறாம். அதுவும் பல 
வருைமாக மவளியிட்டிருக்கிதறம். 
 
அஹ்தல சுன்னத் வஜமாஅத்சதச் சார்ந்த உலமா மபருமக்கள் எந்தவித ஆதாரமும் 
இன்றி காபிர் எனக் கூறிவிடுகிறார்கள் என்று இவர்கள் கூறும் மபாய்யான குற்றச் 
சாட்டுகசள இஸ்மாயில் மதஹ்லவியின் விஷயத்சத தமற்தகாள் காட்டி மதளிவாக 
விளக்கலாம்.  
 
அஹ்தல சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் உலமா மபருமக்கள் பல நூல்களிலிருந்து 
இஸ்மாயில் மதஹலவியின் அதநகமான குப்ரான வார்த்சதகசள எடுத்துக் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஆனால் அவற்சற எவ்வளவு நிதானத்துைன் ஆலா ஹஜ்ரத் 
அவர்கள் கசைபிடித்துள்ளார்கள் என்பதற்கு சில உதாரணங்கள் இததா! 
 
1) முதலாவதாக:- ஹிஜ்ரி 1309 ல் லக்தனாவில் உள்ள "அன்வாதர முஹம்மதி” 
என்ற பிரஸில் அச்சடிக்கப்பட்ை "சுப்ஹானஸ்சுப்பூஹ் அன் அய்பி கிஸ்பின் 
மக்பூஹ்” என்ற புத்தகத்தில் 'ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்கள் இஸ்மாயில் மதஹ்லவி 
மற்றும் அவருசைய நண்பர்கள் கூறிய கூற்றுகளில் 75 குப்ரான கூற்றுகள் உள்ளன 
என ஆதாரங்களுைன் நிரூபித்து அப்புத்தகத்தில் 90வது பக்கத்தில் இவ்வாறு 
குறிப்பிடுகிறார்கள், 
 
“உலமாதய முஹதாதீன்கள் இவர்கசள காபிர் எனக் கூறக் கூைாது என்று 
கூறியுள்ளார்கள். 
 

 وفيهَالعتمادَوعليهَالمذهبَوهوَالفتوىَوعليهَيفتيَوبهَالجوابَوهو
 السداَوفيهَالسالمة
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“இதுதவ நண்சமயாகும். இதுதவ பதிலுமாகும். இந்த மகாள்சளயின் 
அடிப்பசையில்தான் பத்வாவும் மகாடுக்கப்பட்ைது. இதுதவ நமது மத்ஹபுகளின் 
உத்ததசமானக் மகாள்சகயும் ஆகும்”. இதுதவ நம்பத்தகுந்த நிசலயும் ஆகும். 
தமலும் இதுதவ பாதுகாப்பான மற்றும் சரியான நிசலப்பாடும் ஆகும்.” 
 
2) இரண்ைாவதாக :- ஹிஜ்ரி 1316 ல் 'அஜ்மாபாத் ல் உள்ள 'மதாஃபாஹ் 
ஹனபிய்யாஹ்' என்னும் பிரஸில் அச்சடித்து மவளியிைப்பட்ை 'அல் கவ்கபத்துல் 
ஷஹாபிய்யா ஃபி குப்ரியதி அபி அல் வஹாபிய்யாஹ்' என்ற நூலில் (இந்நூலானது 
இஸ்மாயில் மதஹ்லவி மற்றும் அவசரப் பின்பற்றுபவர்களின் மகாள்சககளின் 
மறுப்பிற்காகதவ எழுதப்பட்ை நூலாகும்) குர்ஆன், ஹதீஸ் மற்றும் 
மார்க்கமாதமசதகளின் கூற்றுக்கசளக் மகாண்டு இவர்களின் வாக்கியங்களில் 
70க்கும் தமற்பட்ைசவ குப்ரானசவ என்று நிரூபிக்கப்பட்ைது. இறுதியில் 
அஃலாஹஜ்ரத் அவர்கள் 62-வது பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், “என்னுசைய 
அபிப்பிராயமானது இவர்கசள நம்நாவால் 'காபிர்' என்று மசால்வசத மிகவும் 
எச்சரிக்சக தயாடு நிறுத்திக் மகாள்ள தவண்டும். இது தான் சரியான 
ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ை கருத்தாகும். தமலும் அல்லாஹுத்தஆலா இசத நன்கு 
அறிவான். 
 
3) மூன்றாவதாக :- ஹிஜ்ரி 1312 ஸபர் மாதத்தில் 'அஜமீாபாதி முதல்முசறயாக 
அச்சடித்து  மவளியிைப்பட்ை “ஸல்-அல்-ஸுயூப்புல் ஹிந்திய்யா அலா குப்ரியாத் 
பாபுல் அல்- நஜ்தியா' என்ற புத்தகத்தில் இஸ்மாயில் மதஹ்லவி மற்றும் 
அவர்கசளப் பின்பற்றுகிறவர்களின் குப்ரான வாக்கியங்கள் பட்டியலிைப்பட்டு 
அவற்றிற்கு மறுப்பும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 'ஆலா ஹஜ்ரத்' அவர்கள் பக்கம் 
21 மற்றும் 22ல் குறிப்பிடுகிறார்கள், “பிக்ஹின் சட்ைப்படி இவர்களின் கூற்றுகள் 
மதளிவான மபாய்யானசவகளாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்வின் எண்ணிலைங்கா 
ரஹ்மத்துகசளயும், பரக்கத்துக்கசளயும் மபற்ற நமது உலமா மபருமக்கள் 
தன்னைக்கத்சதக் கசைபிடிக்கிறார்கள். உண்சமயான முஸ்லிம்களால் 
நயவஞ்சகனின் தசலவசன (அஷ்ரப் அலி தானவிசய) காபிர் என்றும் 
இசறமறுப்பாளன் என கூறக் தகட்கும், பார்த்தும் இந்த உலமாப் மபருமக்கள் 
தகாபத்தால் தன் நடுநிசலயிலிருந்து சிறிதளவும் விட்டுக் மகாடுக்கவில்சல . 
 
“பழிக்குப்பழி' என்னும் ஆசசயில் தூண்ைப்பைவும் இல்சல. அல்லாஹ்வின் அருள் 
மபற்ற இந்த உலமாப் மபருமக்கள் இவர்கசள 'காபிர்' என மசால்லுவதற்கு 
மறுக்கிறார்கள். எது வசர எனில் குற்றச்சாட்டிற்கும், நிரூபணத்திற்கும் உள்ள 
வித்தியாசத்சத உறுதிப்படுத்தாத வசர. ஏமனனில் ஒருவர் கூறிய கூற்சற குப்ர் 
எனக் கூறுவது தவறு விஷயம் அந்தக் கூற்சறக் கூறியவசர காபிர் எனக் கூறுவது 
தவறு விஷயமாகும் நாங்கள் மிகவும் எச்சரிக்சகயாக மசயல்படுகிதறாம். நாங்கள் 
மமௌனமாக இருக்கிதறாம். எதுவசர எனில் மிகவும் பலமற்ற ஒரு சின்ன 
ஆதாரதமா அல்லது ஒரு மசாற்பமான காரணதமா 'காபிர்” என்னும் பத்வாசவ 
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நிறுத்தப் தபாதுமானமதனில் அதுவசர நாங்கள் 'காபிர்' என்ற பத்வாசவக் 
மகாடுப்பதற்கு பயப்படுகிதறாம்.” 
 
4) நான்காவதாக:- ஹிஜிரி 1317ல் அஜமீாபாத்தில் அச்சடித்து மவளியிட்ை 
“இஜாலத்துல் ஆர் ஃபிஹஜ்ரில் காராமி அன் கிலாபின்னார்” என்ற நாலின் 10வது 
பக்கத்தில் 'ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், “நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் 
அவர்கள் மசான்னக் கூற்சற கவனிக்கிதறாம். அதில் இஸ்லாத்தின் முக்கியமான 
கைசமகளில் எசதயாவது மறுக்காமதலா அல்லது நீக்காமதலா இருந்தால் அல்லது 
இது மாதிரி இஸ்லாத்தின் முக்கிய கைசமகசள மறுத்தவசர முஸ்லிம் எனக் 
ஏற்றுக்மகாள்ளாதவசர காபிர் எனக் கூறுவதில்சல. 
 
5) ஐந்தாவதாக:- இஸ்மாயில் மதஹ்லவிசய விட்டு விடுங்கள் “காபிர்’என பத்வா 
மகாடுக்கப்பட்ை ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்கள் காலத்தில்) இந்த துதவசிப்பவர்கசள 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். 'இம்கான்-அல்-காதிப்' (அல்லாஹ்விற்கு மபாய் மசால்லும் 
ஆற்றல்) என்னும் நூலின் கூற்றுகள் குப்ர் என 78 காரணங்களுைன் குப்ரு என 
நிரூபிக்கப்பட்டும் 'ஆலா ஹஜ்ரத்' அவர்கள் 'சுப்ஹான சுப்புஹ்' என்னும் நூலில் 
80வது பக்கத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள், “அல்லாஹ் என்சனப் பாதுகாப்பானாக! 
ஹாஷாலில்லாஹ்! ஹாஷாலில்லாஹ்! ஆயிரம் ஆயிரம் முசற 
ஹாஷாலில்லாஹ்! ஒரு தபாதும் அவர்களின் மீது குப்சர சுமத்த நான் 
விரும்பவில்சல. இவர்களின் மகாள்சகயானது மதளிவாக இஸ்லாத்திற்கு 
எதிரானதாகவும் மற்றும் வக்கிரப்புத்தியுச ையதாகவும் இருந்தும் இந்த 
மகாள்சகயாளசனப் பின்பற்றுகின்ற புதுசம விரும்பிகசள நான் இன்னும் 
முஸ்லிமாகதவ எண்ணுகிதறன். இந்தப் பிரிசவச் சார்ந்தவர்களின் தசலவராகிய 
இஸ்மாயில் மதஹ்லவிசயயும் காபிர் எனக் கூறவில்சல . ஏமனனில் நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கள் லாஇலாஹா 
இல்லல்லாஹ்' எனக் கூறியவசர 'காபிர்’ எனக் கூறக்கூைாது என்று 
எச்சரித்துள்ளார்கள். எதுவசர நாம் கூறக்கூைாது எனில் கண்கசளக் கூசக் கூடிய 
நண்பகல் மவளிச்சத்சதப் தபான்றசத விை அவர்கசள 'காபிர்' எனக் கூறக்கூடிய 
மதளிவான ஆதாரம் கிசைக்கும் வசர. தமலும் அவசர குப்ரிலிருந்து காப்பாற்றக் 
கூடிய மிகமிகச் மசாற்பமான ஒரு காரணம் இருக்கும் வசர அவசர காபிர் எனக் 
கூறுவசத நிறுத்த தவண்டும். 
 

 عليهَيعلىَولَيعلوَالسالمَفان

 
முஸ்லிம்கதள! முஸ்லிம்கதள! உங்கள் மதம், உங்கள் ஈமான், மறுசமநாள் நபிகள் 
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் மற்றும் அல்லாஹ்வின் முன் 
நிற்றல் ஆகியவற்சற நிசனவு கூறி உங்களிைம் ஒரு தகள்வி! இவ்வளவு மிக 
அதிகமான எச்சரிக்சகயிருந்தும் ஒரு முஸ்லீசம காபிர் எனத் தவறுதலாகக் 
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கூறிவிட்ைார்கள் என்று கூறுவது மவட்கக்தகைானது இல்சலயா? இது ஒரு 
மகாடுசமயில்சலயா? இவ்வாறாக அவன் மீது பழிசுமத்துவது என்பது அநீதி மற்றும் 
அநியாயம் இல்சலயா? 
 
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் 
அவர்கள் கூறுவது அசனத்தும் சத்தியவாக்கு ஆகும்) “உனக்கு மவட்கம் 
இல்சலமயனில் நீ எசத விரும்புகிறாதயா அசதச்மசய்”   
 
(அந்நபவி அல்-அர்பயின், 20 புகாரி ஷரீபிலிருந்து) 
 
முஸ்லீம்கதள! ஹிஜ்ரி 1320க்கு பத்துவருைத்திற்கு முன் சில, 17 வருைத்திற்கு முன் 
சில, 19 வருைத்திற்கு முன் சில என 'ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்களின் பதில்கள் 
இவ்வாறாகத் தான் இருந்தன. இந்த துதவசிப்பவர்களின் மீது “காபிர்' எனும் பத்வா 
ஹிஜ்ரி 1320 ல் தான் வழங்கப்பட்டு மவளியிைப்பட்ைது. இது முதன் முதலில் அல் 
மமாதமத் அல்-முஸ்தனத்' என்ற புத்தகத்தில் அச்சிைப்பட்டு மவளியிைப்பட்ைது). 
 
அல்லாஹ் மற்றும் அவனுசைய ரஸுலுக்கும் பயந்து தமற்கூறிய கூற்றுக்கசள 
நிசனவுபடுத்திப் பாருங்கள். இந்தக் கூற்றுகளின் எச்சரிக்சக, கட்டுப்பாடு அசனத்தும் 
அந்தப் பழிச்மசால் கூறுபவர்களுக்கு பதிலாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் 'காபிர்' என 
பத்வா மகாடுப்பதற்கு இவர்கள் எவ்வளவு அதிக கவனம் மசலுத்துகிறார்கள் 
என்பதற்கு இது ஒரு மதள்ளத்மதளிவான சாட்சியாக உள்ளது. இந்த உலமாக்கள் 
மவளிப்பசையான மற்றும் கண்கசள கூசக்கூடிய நண்பகலின் சூரிய மவளிச்சத்சதப் 
தபான்ற மதளிவான குப்ராக இருந்தாலன்றி “காபிர்' என பத்வா மகாடுப்பதில்சல. 
தீர்க்கமான, மதளிவான, 
 
மறுக்க இயலாத மற்றும் நிர்பந்தம் தரக்கூடிய அந்த குப்ரான வார்த்சதகள் அதன் 
மூலம் தனக்கு சாதகமான விளக்கங்கள் எசதயும் கூறமுடியாத அந்த 
வார்த்சதகசள ஒருவனிைத்தில் காணும் வசர அவசர காபிர் எனக் 
கூறமாட்ைார்கள்? அவர்கள் தான் அல்லாஹ்வின் அந்த நல்லடியார்கள். அவர்கள் 
யார் எனில் “'குப்ருக்கான 70" காரணங்கள் இருந்தும் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள், 
“நமது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார் 
லாஇலாஹா இல்லல்லாஹ் “எனக் கூறினார்கதள அவர்கசள 'காபிர்' எனக் 
கூறக்கூைாது. என எச்சரித்துள்ளார்கள். எதுவசர நாம் கூறக்கூைாது எனில் 
கண்கசளக் கூசச்கூடிய நண்பகல் மவளிச்சத்சதப் தபான்றசத விை மதளிவான 
அவர்கசள 'காபிர்' எனக் கூறக்கூடிய ஆதாரம் கிசைக்கும் வசர. மற்றும் அவசர 
குஃப்ரிலிருந்து காப்பாற்றக் கூடிய மிகமிகச் மசாற்பமான ஒரு காரணம் கிசைக்கும் 
வசர அவசர 'காபிர்' எனக் கூறுவசத நிறுத்த தவண்டும்.” 
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இதத அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள் தான் அந்த ஏசுபவர்களின் துதவசத்தில் மார்க்க 
சட்ைவல்லுநர்களின் கூற்றுபடி குப்ருக்கான 78 காரணங்கள் இருந்தும் அவருக்கு 
அவர்களின் கூற்றுகளில் தீர்க்கமான முடிவுகள் மதரியவில்சல என்பதால் 'அவர்கள் 
காபிர்கள்” என்று கூறுவசதத் தவிர்த்து கூறுகிறார்கள், “அல்லாஹுத்தஆலா 
பாதுகாப்பானாக! ஆயிரம் ஆயிரம் முசற ஹாஷாலில்லாஹ்!” அவர்கசள காபிர்கள் 
எனக் கூறுவசத நான் விரும்பவில்சல . 
 
'ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், “அந்த தநரத்தில் அவர்களுக்கும் எனக்கும் 
எந்தவித ததாழசமயும் இல்சல. இப்மபாழுது எங்களிைத்தில் நட்பு முறிவும் இல்சல. 
அப்மபாழுது அந்த தநரத்தில் எந்தவித மசாத்துத் தகராரும் இல்சல . இப்மபாழுதும் 
இல்சல. அல்லாஹுத்தஆலா பாதுகாப்பானாக! ஒரு முஸ்லிம் உசைய உறவின் 
அன்பு மற்றும் மவறுப்பு, ததாழசம மற்றும் விதராதம் ஆகியசவ 
அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் 
அவர்களின் விருப்பு மற்றும் மவறுப்சபப் பிரத்திதயகமாக மகாண்ைதாக இருக்க 
தவண்டும்.” 
 
தமலும் ஆலா ஹஜ்ரத் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். "அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் 
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹ அசலஹி வஸல்லம் மீது இவர்கள் கூறிய 
துதவசங்கசள  மவளியிைாமதலா அல்லது இவ்வசகயான துதவசப்தபச்சுக்கசள 
நான் தகட்காமதலா, பார்க்காமதலா இருந்திருந்தால் இவர்கசள முஸ்லீம்களாகதவ 
எண்ணியிருப்தபன். ஏமனனில் இவர்களும் 'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்ற 
கலிமாசவ உச்சரித்தவர்களாயிற்தற! பல மார்க்க சட்ை வல்லுநர்கள் இவர்களின் மீது 
காபிர் என்ற பத்வாசவக் கூறினாலும் நான் மிகவும் கவனமாகவும், 
எச்சரிக்கசகயுைனும் எதுவும் கூறாமலிருந்ததன். ஆனால், எப்மபாழுது அவர்கள் 
எழுதிய அந்த துதவச வாசகங்களின் உண்சமப்பிரதிகசள நான் பார்த்தததனா 
அப்மபாழுது அவர்கசள காபிர் என பத்வா மகாடுப்பசதத்தவிர தவறு வழியில்சல 
என ஆகிவிட்ைது. ஏமனனில் இமாம்களின் கூற்றானது. 
 

 كرفَفقدَوكرفهَعذابهَفيَشكَمن

யார் இந்தமாதிரி ஆதவசிக்கும் நபர்கசள காபிர் அல்லது அவர்களுக்கு தநாவிசனத் 
தரும் தவதசன உண்டு என்பதில் சந்ததகம் மகாள்கிறார்கதளா அவர்களும் 
காபிர்களாவார்கள். 
 
அதனால், என்சனப்பாதுகாத்துக்மகாள்ளவும் மற்றும் ஈமான் மகாண்ை இஸ்லாமிய 
சதகாதரர்கசள பாதுகாத்துக் மகாள்ளவும் குப்ருக்கான பத்வா மகாடுப்பது என்பது 
நிர்பந்தமாகிவிட்ைது. இது தான் அந்த மானக்தகைான, மகாடியவர்களுக்கான 
பிரதியுபகாரமாகும். 
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நமது கண்ணியமிக்க இசறவன் கூறுகிறான் 
 

ُقل َو  ََجاءَ  قُّ ََالح  ه ق  ز  ََالباطِل ََإِنَََّۚ َالباطِلََُو  هوًقاَكان   ز 

 
இன்னும், சத்தியம் வந்து விட்ைது; அசத்தியம் அழிந்து விட்ைது. நிச்சயமாக 
அசத்தியம் அழிந்துவிடும் 
 
 ( ஸுரா அல் இஸ்ரா 17:80 ) 
தமலும் இசறவன் கூறுகிறான், 

َل ََق دَۚ َالّديِنََفِيَإرِكاهَ  ََالرُّشُدََت ب يَّن  َِمن  يَِّ
 الغ 

 
 “(இஸ்லாம்) மார்க்கத்தில் எவ்வித நிர்பந்தமுமில்சல, தநர்வழியாகிறது, 
வழிதகட்டிலிருந்து (பிரிந்து திட்ைமாகத் மதளிவாகிவிட்ைது, எனதவ, எவர் 
வழிமகடுப்பவற்சற நிராகரித்து, அல்லாஹ்சவக் மகாண்டு ஈமான் மகாள்கிறாதரா, 
அவர் பிரிந்து தபாகாததாக உள்ள (முறுக்தகற்றப்பட்ை கயிற்றின்) உறுதியான 
முடிச்சசத் திட்ைமாகப் பற்றிப்பிடித்துக் மகாண்ைார். 
 
(ஸுரா அல்பகரா 2:256) 
 
முடிவுகள்:- 
 
இந்த புத்தகத்சதப் மபாருத்தவசர முக்கியமான விதஷசமான நான்கு முடிவுகள் 
உள்ளன. 
 
1) இந்த துதவசங்கசள எழுதிய மற்றும் அதசன அச்சடித்து மவளியிட்ை அசனத்தும் 
உண்சமயில் அல்லாஹுத்தஆலா மற்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள துதவசிக்கக் கூடியதும், கண்ணிய குசறவு 
படுத்தக் கூடிய மசயலுமாகும். 
 
 
2) யார் ஒருவர் அல்லாஹ்சவயும் அவனுசைய ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்கசளயும் கண்ணியக்குசறவு படுத்துகிறார்கதளா அவர்கள் காபிர் 
ஆவார்கள். 
 
3) யார் அவர்கசள காபிர் என கருதவில்சலதயா, அவர்கசள மதித்து உறவு 
மகாண்ைாடினார்கதளா அல்லது தனது ஆசான் தனது உறவினர் தனது நண்பர் 
எனக்கூறி உறவு சவத்தார்கதளா அவர்கள் அவர்கசளச் (துதவசிப்பவர்கசளச்) 
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சார்ந்தவர்கள் தான். அவர்களும் அவர்கசள (துதவசிப்பவர்கசள) தபால காபிர் 
ஆவார்கள். நாசள மறுசமயில் அந்த துதவசிப்பவர்களுைன் ஒதர கயிற்றினால் 
பிசணக்கப்படுவார்கள். 
 
4) அறியாசம மற்றும் இழிவான குணமுள்ள மக்களின் கூற்று தபான்ற 
சாக்குதபாக்குகள் எல்லாம் ஏற்கப்பைாதது மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ைதாகும்.  
 
அல்ஹம்துலில்லாஹ்! தமற்கூறிய நான்கு விஷயங்களும் திருக்குர்ஆனின் 
ஆதாரங்களுைன் விளக்கி திைமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இப்மபாழுது ஒரு புறம் 'ஆனந்தம் மற்றும் மசார்க்கம்' மறுபுறம் 'அழிவு மற்றும் 
நரகமநருப்பு. இதில் உங்களுக்கு எது ததசவ என்பசத நீங்கதள முடிவு மசய்துக் 
மகாள்ளுங்கள். ஆனால், ஒன்சற மட்டும் நிசனவு மகாள்ளுங்கள் நபிகள் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அசலஹி வஸல்லம் அவர்கசள விடுத்து சஸய்த் மற்றும் அம்ர் 
இவர்களின் பக்கம் மசன்றால் அவர்கள் எப்மபாழுதும் மவற்றியசைய மாட்ைார்கள். 
'ஹிதாயத்' மகாடுப்பவன் அல்லாஹுத் தஆலாவாக இருக்கிறான்! 
 
இந்த அடிப்பசை விஷயங்கள் பற்றி அறிவுள்ள ஒவ்மவாரு முஸ்லிம்களும் 
அறிவர்கள். ஆனால், பாமர முஸ்லிம் சதகாதரர்கதளா முஃப்திகளின் முத்திசரசயப் 
பார்த்தால் நம்புதவன் எனக்கூறுகிறார்கள். அதுவும் மிக உயர்ந்த, பிரசித்தி மபற்ற 
நபர்களிைத்திலிருந்ததாக இருக்க தவண்டும் என விரும்புகிறார்கள். அப்படிமயனில் 
‘மக்கா மற்றம் மதீனா வின்' முஃப்திகசளத் தவிர தவறுயார் இருக்க முடியும். 
ஏமனனில், அங்கிருந்துதான் இஸ்லாம் உலகிற்கு பரவியது. தமலும் மிகவும் 
ஒப்புக்மகாள்ளப்பட்ை ஒரு ஹதீஸின் பிரகாரம் சாத்தான் அவ்விைங்கசள 
வியாபித்திருக்க மாட்ைான் என்பதாகும். 
 
அதனால் இந்த பாமர முஸ்லிம்களின் திருப்திக்காக “ஆலா ஹஜ்ரத்' அவர்கள் மக்கா 
மற்றும் மதினா மசன்று அங்குள்ள பிரசித்திமபற்ற உலமாக்கள் மற்றும் 
முஃப்திமார்களிைம் இந்த பத்வாசவ சமர்பித்தார்கள். அவற்றில் அந்த தசலசிறந்த 
உலமாப் மபருமக்கள் முத்திசரயிட்ைசதயும் அவர்களின் மிகத்திறசமயான 
தபச்சுகளும் ஹிஜ்ரி 1324 ல் 'ஹுஸ்ஸாமுல் ஹரசமன் அலா மன்ஹரிள் குப்ரி 
வல்சமன்' என்ற நூலில் மதளிவாக அச்சிைப்பட்டு அதன் ஒவ்மவாரு பக்கத்திற்கும் 
உருதுமமாழியில் மமாழிமபயர்ப்பும் மகாடுத்து மவளியிைப்பட்ைது. 
 
இசறவா! இஸ்லாமிய சதகாதரர்களுக்கு உண்சமசய ஏற்றுக் மகாள்ளக் கூடிய 
பாக்கியத்சதத் தந்தருள்வாயாக! மற்றும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அசலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் மபாருட்டு வணீ்பிடிவாதம், ஆணவத்திலிருந்தும், 
உன்னுசைய ஹபபீ்பிற்கு எதிராக சஸய்த் மற்றும் அம்ர் ஆகியவர்கசளப் 
பின்பற்றுவதிலிருந்தும் காப்பாற்றுவாயாக! 
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ஆமீன்! ஆமீன்! ஆமீன்! 
 

 سيدناَعلىَالسالمَوأكملَالصالةَوافضلَطَالعلمينَربَهَّللَالحمد
 امينَاجمعينَوحزبهَوصحبهَوالهَمحمد
 
தங்களின் சிந்தசனக்கு 
 
அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய மபருமக்கதள!  
 
இதுவசர தாங்கள் ஆஃலா ஹஜ்ரத் ரஹ்மதுல்லாஹி அசலஹி அவர்கள் எழுதிய 
தம்ஹீதத ஈமான் என்ற நூலின் தமிழாக்கம் படித்தீர்கள். இப்மபாழுது தங்களின் 
உள்ளத்தில் சிலக்தகள்விகள் எழக்கூடும். யாராவது ஒரு முஸ்லிம் 
அல்லாஹ்சவயும், அவனது திருத்தூதசரயும் இவ்வாறு தரக்குசறவாகக் 
கூறுவானா? இது உண்சமதானா? அதுவும் தப்லீக் ஜமாஅத், ததவ்பந்திகள் தபாற்றக் 
கூடிய மபரிய மகான்களா இவ்வாறு கூறினார்கள்? இது தபான்ற பலக் தகள்விகள் 
எழக்கூடும். ஆனால் உண்சமநிசல இது தான். இவர்கள் இவ்வாறு கூறியதன், 
எழுதியதன் விசளவாகத் தான் இவர்களுக்கு ஆஃலா ஹஜ்ரத் மற்றும் மக்கா, 
மதீனாசவச் தசர்ந்த தசலசிறந்த முஃப்திமார்கள் 34 தபர்கள் குப்ருசைய பத்வா 
தந்தார்கள் (பார்க்க ஹூஸாமுல் ஹரசமன் அலா மன்ஹரில் குஃப்ரி வல்சமன்). 
 
தாங்கள் இவ்விஷயங்கசள ஒரு ததவ்பந்தி அல்லது தப்லீக் ஜமாத்சதச் 
சார்ந்தவரிைம் கூறினால் அவர்களுசைய பதில் என்னவாக இருக்கும் மதரியுமா? 
என்ன! நாங்கள் இதுதபால எங்தகயாவது கூறக் தகட்டுள்ளரீ்களா? நாங்கள் 
மதாழுசகக்கு தாதன அசழக்கின்தறாம்? நன்சமயானக் காரியங்கள் தாதன 
மசய்கின்தறாம்? இது தபால நூல்கசள நாங்கள் படித்ததில்சலதய! எனக் 
கூறுவார்கள். 
 
உண்சமயும் அதுதான். பல தப்லீக்காரர்களுக்கு இந்த விஷயங்கசளப் பற்றிதயா, 
மதரியாது. இசதசவத்துத் தான் சுன்னத் வல் ஜமாத்தினசர ஏமாற்றுகிறார்கள், 
ஆனால் முஸ்லிம்கதள! இன்றளவும் அந்த புத்தகங்கள் அவர்களின் ததவ்பந்திய 
மதரஸாக்களின் பாைங்களில் சவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவசர அப்புத்தகங்கள் 
புதிதுபுதிதாக அச்சடிக்கப்பட்டுக் மகாண்டிருக்கிறது (பக்கங்கள் மட்டும் 
மாற்றியசமக்கப்பட்டுள்ளது) இவ்வழிதகைான வார்த்சதகசளக் கூறிய, எழுதிய, 
அதசன அச்சிட்ை இன்றளவும் அதசன அச்சிட்டுக் மகாண்டிருக்கிற எவரும் 
இதற்காக தவ்ஃபா மசய்யாமதலதய இருக்கிறார்கள், பலர் மரணித்தும் 
தபாய்விட்ைார்கள். 
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இப்மபாழுது அவர்களிைம் கூறுங்கள், இப்மபாழுது தான் எல்லாதம 
மதளிவாகிவிட்ைதத. உங்களின் தசலவர்கள் குப்ரான வார்த்சதகசளக் கூறி, எழுதி, 
அச்சடித்திருக்கிறார்கள். அதற்காக அவர்கள் தவ்ஃபா மசய்யாமதலதய மரணித்து 
இருக்கிறார்கள். எனதவ, அவர்கசள தாங்கள் காஃபிராகதவ கருத தவண்டும். 
அவர்கசள ரஹ்மத்துல்லாஹி அசலஹி எனக் கூறக் கூைாது. அவர்கள் எழுதிய 
புத்தகங்கசள தாஃலீம் என்ற மபயரில் வாசிக்கக் கூைாது. 
 
அந்த புத்தகங்கசள கிழித்மதறிந்து விட்டு இப்மபாழுது மதாழுசகயின் பக்கம், 
நன்சமயின் பக்கம் மக்கசள அசழயுங்கள் எனக் கூறினால் அவர்களின் கூற்று 
என்னவாக இருக்கும் மதரியுமா? இசவ இட்டுக்கட்டியசவகளாம் எனக் கூறுவார்கள். 
 
அப்படிமயனில் அவர்களிைம் ஒரு தகள்விசய சவயுங்கள் நீங்கள் கூறியது தபால 
அசவ இட்டுக்கட்ைப்பட்ைசவயாக ஒரு வாதத்திற்காக சவத்துக் மகாள்தவாம். 
இவ்வாறு அல்லாஹ்ஹுத்தஆலா மற்றும் அவனது திருத்தூதசர கண்ணயக் 
குசறவாக தமற்கூறிய வார்த்சதகள் அசணத்தும் குப்ராகும். அசதக் கூறியவர்கள் 
காபிரா இல்சலயா என்று தமிழ்நாட்டிலுல்ல பாக்கியாத்துஸ் ஸாலிஹாத், 
காஃஷிபுல் ஹுதா மற்றும் உத்தரபிரததசத்தில் உள்ள தாருல் உலூம் ததவ்பந்த், 
சஹாரன்பூரில் உள்ள ததவ்பந்தி மதரஸாக்களில் பத்வா வாங்கித் தருவரீ்ககளா? 
எனக் தகளுங்கள், அவர்களின் பதில் மமௌனமாகதவ இருக்கும். அல்லாஹுத்தஆலா 
இதுதபான்ற தீய வஹ்ஹாபிய மகாள்சககளிலிருந்து என்சனயும், உங்கசளயும் 
காப்பாற்றி அருள்புரிவானாக, ஆமீன்! அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்! 
 
மமாழிமபயர்ப்பாளர் 
நவ்ஷாத் காதிரி அஜஸீி., 
 
வாசிப்தபார் கவணத்திற்கு !!! 
 
இந்த புத்தகம் இமாதம அஹ்தல சுன்னத் முஜத்திதத தீன் வ மில்லத் ஆஃலா 
ஹழ்ரத் இமாம் அஹ்மத் ரஜா கான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வஹ்ஹாபிய 
மகாள்சககளுக்கு சாட்சையடி மகாடுக்கும் விதமாக இந்த நூசல உருது மமாழியில் 
எழுதினார்கள். ததவ்பந்தியர்கள் தமலும் தப்லீக் ஜமாஅத்தின் தசலவர்களின் 
உண்சம நிசலசய மக்களுக்கு மவளிச்சம் தபாட்டுகாட்டுவதற்கு இந்த நூசல 
தமிழாக்கம் மசய்துள்தளாம். 
 
இந்த மமாழிமபயர்ப்பில் மனிதன் என்கிற அடிப்பசையில் ஏதாவது தவறுகள் 
ஏற்பட்டிருந்து, அசத தயவு கூர்ந்து சுட்ைக்காட்டினால் அடுத்த பதிப்பில் இன்ஷா 
அல்லாஹ் கண்டிப்பாக திருத்தப்படும். மமாழிமபயர்பில் தவறுதலாக கருத்துபிசழ 
ஏததனும் நைத்திருந்தால் அதற்கு மமாழிமபயர்ததாரின் தவறு என்பது தான் காரணம் 
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ஆகுதம தவிர இது மூலநூலாசிரியரின் தவறு என்று கருதப்பைாது. உருது முலத்சத 
சவத்து கருத்துப் பிசழசய சரி மசய்து மகாள்ள தவண்டும். அசதயும் 
சுட்டிக்காட்டினால் அடுத்த பதிப்பில் இன்ஷா அல்லாஹ் கண்டிப்பாக திருத்தி 
மவளியிைபடும். 
 
பதிப்பாசிரியர் 

 
ஹழ்ரத் மமௌலவி அஃப்ஜலுல் உலமா 
 
சசய்யிது கவுஸ் மதனி. 
 


