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நூலாசிரியர் பற்றிய குறிப்பு 

சங்ககமிக்க மார்க்க மமகத அஷ்கெய்க் ஹாபில் 
இப்னு அஹ்மத் இப்னு அலி அல் ஹகமீ” என்பமத 
இவரது இயற்கபயராகும். கெய்க் அவர்கள் “மத்ஹஜ்” 
மகாத்திரத்தின் ஒரு பிரிவான “ஹகம் பின் சஃத் அல் 
உகெரா”வுைன் இகனத்து அல்ஹகமி என அகழக்கப் 

பட்ைார். சவுைதி அமரபியாவின்  கதன்கிழக்கில் உள்ள 
“ஜாஸான்” இல் அகமயப் கபற்ற “அல் மளாயா” 
நகருக்கு உற்பட்ை “அல் ஸலாம்” கிராமத்தில் ஹிஜ்ரி 
1342 ம் வருைத்தில் பிறந்தார்கள். பின்னர் அவரது 
தந்கதயுைன் பிரபல்யமான “சாம்தா” நகரத்துக்குற்பட்ை 
“அல்ஜாளிஃ” கிராமத்கத மநாக்கிப்பயணமானார். 
அங்மக தாய் தந்கத அரவகனப்பிமல வாழ்ந்து வந்த 
அவர்கள் அக்கால சமூக வழக்கத்துக்மகட்ப அவரது 
கபற்மறார்களுக்காக ஆடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்ைார். 
எனினும் மனன சக்தியிலும், விமவகத்திலும் அக்கால 
இகளஞர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அத்தாட்சியாகத் 
திகழ்ந்தார்கள். கவறும் பனிகரண்டு வயதுக்குள் அல் 
குர்ஆன் முழுவகதயும் மனனம் கசய்து முடித்தார்கள். 
அவகரயும் அவரது மற்ற புதல்வரான முஹம்மத் 
பின் அஹ்மத் என்பகரயும் பள்ளிக் கூைத்துக்கு 
அனுப்பி கல்வியூட்ை விரும்பாத தந்கத 
அக்கிராமத்தில் வாழ்ந்த  அஷ்கெய்க் “அப்துல்லா 
அல் கர்ஆவி” (ரஹ்) என்பவகர அவ்விருவருக்கும் 
ஆசிரியராக நியமித்தார். பின்னர் இவருகைய தந்கத 
ஹிஜ்ரி 1360 ம் வருைத்தில் வபாத்தாகமவ தனது 
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ஆசிரியரு ைமன கல்வி கற்க முழு மநரத்கதயும் 
கசலவிட்ைார்கள். அவகரப்பற்றி அவரது ஆசிரியர் 
பின்வருமாறு கூறுகின்றார்; (அக்காலத்தில் கற்பதிலும் 
கல்வி மபாதிப்பதி லும் நூல்கள் இயற்றுவதிலும் 
நிர்வாகத்திலும் அவருக்கு நிகரான ஒருவர் 
அப்பிரமதசத்தில் இருக்கவில்கல). எனமவ 
அவருகைய ஆசிரியர் அவருக்கு தனது கசல்வப் 
புதல்விகயத் திருமணம் கசய்து கவத்தார் பின்னர் 
அவ்விருவரும் மார்க்க அறிகவக் கற்கக்கூடிய 
(ஸாலிஹான) நல்ல குழந்கத ககள 
ஈன்கறடுத்தார்கள்.  

ஹிஜ்ரி 1362 ம் ஆண்டில் கெய்க் “அப்துல்லா அல் 
கர்ஆவி” அவருகைய மாணவர் “ஹாபில் அல் ஹகமி” 
என்பவரிைம் நைாத்திய மாதிரிப் பரீட்கசயில் 
“ஸாலிஹான” முன்மனார்களின் இஸ்லாமியக் 
ககாள்கககய ஒரு ஏகத்துவக் கவிகத   நூலில் 
இயற்றுமாறு பணிந்தார்கள் உைமன அவர்கள் ( أرجوزة

 அடிப்பகை அறிவின்பால்“ (سلم الوصول إلى علم األصول
அகழத்துச்கசல்லும் ஏணி” என்ற கவிகத நூகல 
இயற்றினார்கள். இது தவிர இஸ்லாமிய மதச்சட்ைம், 
அதன் அடிப்பகைகள், ஏகத்துவம், நபிகளாரின் 
வாழ்கக வரலாறு, கசாத்துப்பங்கீடு மபான்ற 
துகறகளில் உகர நகையிலும் கவிகத நகையிலும் 
பல நூல்ககள எழுதியுள்ளார். அச்சிமலறிய, 
அச்சிமலறாத பதிகனந்துக்கு மமற்பட்ை நூல்ககள 
எழுதியுள்ள இவர்கள் தனது இளகமயிமல ஹிஜ்ரி 
1377 ஆண்டு ஹஜ் கைகமககள முடித்த பின்னர் 
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புனித மக்கா நகரிமலமய வபாத்தாகி அங்மகமய 
நல்லைக்கமும் கசய்யப்பட்ைார்கள். அல்லாஹ் அவகர 
விசாலமான சுவனபதியில் குடியிருத்துவானாக.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

200 வினா விகடகள். 
 

1. வினா; அடியார்கள் மீதுள்ள முதல் கைகம யாது? 

1.விகை 

அடியார்கள் மீதுள்ள முதல் கைகம அல்லாஹ் 
அவர்ககள எதற்காகப் பகைத்து, அவர்களிைம்
உறுதிகமாழியும் வாங்கினான், மமலும் தூதர்க 
களயும் அவர்களிைம் அனுப்பி, அவனது 
மவதங்களயும் இறக்கினான், இம்கம, மறுகம, 
சுவர்க்கம், நரகம் மபான்றகவககளயும் பகைத்தான். 
மமலும் கியாமத் நாள் வருவதும் (மீஸான்) தராசில் 
நிறுக்கப்படுவதும், (நன்கமதீகம) ஏடுகள் 
வழங்கப்படுவதற்குமான உண்கமககளப் 
விளங்கிக்ககாள்வமதயாகும். 
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2. வினா; அல்லாஹ் பகைப்பினங்ககள 
எதற்காகப் பகைத்தான்?     

2. விகை 
அல்லாஹ் தனது திருமகறயில் இது சம்பந்தமாக 
பின்வருமாறு கூறுகின்றான். 
1- (வானங்ககளயும், பூமிகயயும், அவ் 
விரண்டுக்கு மத்தியிலுள்ள கவககளயும் 
விகளயாடுமவாராய் நாம் பகைக்கவில்கல, 
(நிச்சியமாக) அவ்விரண்கையும் உண்கமகயக் 
ககாண்மை தவிர - நாம் பகைக்கவில்கல, எனினும் 
அவர்களில் கபரும்பாலாமனார் (இதகன) அறிய 
மாட்ைார்கள்.) அத்துகான் 37,38 
2- (வானத்கதயும், பூமிகயயும், இகவ 
இரண்டுக்கு மத்தியலுள்ள வற்கறயும் வணீாக நாம் 
பகைக்கவில்கல, இது நிராகரித்தவர் களின் 
எண்ணமமயாகும், ஆகமவ நிராகரித்த வர்களுக்கு 
(நரக) கநருப்பின் மகடு தான் (உண்டு)  ஸாத் 27 
3- (வானங்ககளயும், பூமிகயயும், அல்லாஹ் 
நீதிகயக் ககாண்டு (தக்க காரணத் திற்காமவ) 
பகைத்திருக்கின்றான், இன்னும் ஒவ்கவாரு 
ஆத்மாவும் அது சம்பாதித்தகதக் ககாண்டு கூலி ககா
டுக்கப்படு வதற்காகவும் (பகைத்துள்ளான்) அவர்கள் 
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அனியாயம் கசய்யப்பைவுமாட்ைார்கள்.) அல்ஜாஸியா 
22 
4- மமலும் ஜின்ககளயும், மனிதர்ககளயும் 
என்கன அவர்கள் வணங்குவற்காகமவ தவிர நான் 
பகைக்க வில்கல.) அத்தாரியாத் 56.  
 
3. வினா; (அப்த்) அடிகம என்பதன் கருத்து 
யாது? 

3. விகை 
அடிகம என்ற பதம் கபாதுவாக அல்லாஹ்வின் 
பகைப்புகளில் (உயிருள்ள, உயிரற்ற) அகனத்கதயும் 
அைக்கிய மபாதிலும் குறிப்பாக முஃமின்ககளமய அது 
குறிக்கும் ஏகனனில் அவர்கமள அல்லாஹ்வின் 
சங்கக மிக்க அடியார்களும் உள்ளச்சம் ககாண்ை மநச
ர்களுமா வார்கள். அவர்களுக்கு யாகதாரு 
பயமுமில்கல, அவர்கள் கவகலயும் 
அகையமாட்ைார்கள். 

4. வினா; (இபாதத்) வணக்கம் என்றால் என்ன? 

5. விகை 
வணக்கம் என்றால் உள்ரங்கமான அல்லது 
கவளிப்பகையான கசாற்கள் கசயல்கள் ரீதி யில் 
அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய சகல விையங்களும், 
மமலும் அகவகளுக்கு முரன்பாைான அல்லது 
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எதிரானகவகளில் இருந்து நீங்கியிருத்தலும் 
வணக்கமாகும். 

5. வினா;  ஒரு கசயல் எப்மபாது (இபாதத்) 
வணக்கமாக மாறும்? 

விகை 
அச்கசயலில் இரண்டு விையங்கள் பூரணமாக இருக்க 
மவண்டும் அகவ, நிகறவான கீழ்ப் படிவுைன் கூடிய 
நிகறவான மநசமாகும். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்.(...
விசுவாசிகமளா அல்லாஹ்கவ மநசிப்பதில் 
மிகக்கடுகம யானவர்கள்...) அல்பகரா 165. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நிச்சயமாக தங்கள் 
இரட்சகனின் பயத்தால் அஞ்சி எச்சரிக்ககயாக 
இருக்கின்றார்கமள அத்தககமயாரும்)அல்முஃமினூன் 
57 

இவ்விரண்கையும் ஒமர வசனத்தில் இகனத்துக் 
கூறும் மபாது (...நிச்சயமாக, இவர்கள் யாவரும் 
நன்கமகளில் (மிகத் துரிதமாக) விகரபவர்களாக 
இருந்தார்கள், (நம்முகைய அருகள) ஆசித்தும், (நம் 
தண்ைகனகயப்) பயந்தும்,  நம்கம (பிரார்த்தகன 
கசய்து) அகழப்பவர் களாகவும் இருந்தார்கள், 
அவர்கள் (யாவரும்) நம்மிைம் 
உள்ளச்சமுகைமயார்களாகவும் இருந்தார்கள்.  
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6. வினா; ஒரு அடியான் (ரப்கப) அவகனப் 
பகைத்து மபாசித்துப் பாதுகாப்பவகன மநசிப்பதற்கான 
அகையாளம் என்ன ? 

விகை. 
அதன் அகையாளம் அல்லாஹ் மநசிப்பவற்கற அவன் 
மநசித்தும் அல்லாஹ்வுக்கு மகாப 
மூட்ைக்கூடிகவககளத் தவிர்த்தும் அவனது 
கட்ைகளககள ஏற்று அவனது விளக்கள் ககளத் 
தவிர்ந்துக் ககாள்வான், மமலும் அல்லாஹ்வின் 
மநசர்ககள மநசித்து அவனது விமராதி ககளப் 
பககத்துக்ககாள்வான். எனமவ தான் அல்லாஹ் 
வுக்காக மநசிப்பதும் அவனுக்காகமவ பககத்துக் 
ககாள்வதும் ஈமானின் பலமான கயிராகும். 
 
7. வினா; அல்லாஹ் திருப்தி ககாள்பவற்கற 
அடியார்கள் எப்படி அறிந்தார்கள்? 

விகை 
அல்லாஹ் தூதர்ககள அனுப்பியதன் மூலமும், 
அவனது விருப்பு கவறுப்புக்ககள விளக்கி 
மவதங்ககள இறக்கிய தனாலும் அடியார்கள் அகத 
அறிந்து ககாண்ைார்கள். இதனால் அவர்களுக்ககதிரான 
ஆதாரம் நிகலப்கபற்று அல்லாஹ்வின்  எல்கலயற்ற 
ஞானமும் கதளிவாகியது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான் (அல்லாஹ்வின் மீது 
மனிதர்களுக்கு (சாதகமாக) யாகதாரு ஆதார மும் 
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இல்லா திருப்பதற்காக, இத்தூதர்களுக்குப் பின்னரும் 
தூதர்கள் பலகர (சுவர்கத்கதக் ககாண்டு) நன்மாராயம் 
கூறுகின்றவர்களா கவும் (நரகத்கதக்ககாண்டு) 
அச்சமூட்டி எச்சரிக் கின்றவர்களாகவும் (அல்லாஹ் 
அனுப்பி கவத்தான்.) அன்னிஸா 165.  

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நபிமய 
மனிதர்களிைம்) நீர் கூறுவரீாக “நீங்கள் அல்லாஹ்கவ 
மநசிப்பவர்களாக இருந்தால், என்கன நீங்கள் பின் 
பற்றுங்கள் (அவ்வாறு நீங்கள் கசய்தால்) உங்ககள 
அல்லாஹ் மநசிப்பான், உங்கள் பாவங்ககளயும் 
உங்களுக் காக அவன் மன்னித்து விடுவான் 
அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்புகையவன், மிகக்கிரகபயுை
ய வன்”.) ஆலு இம்ரான் 31 

8. வினா; இபாதத்(வணக்கத்)தின் நிபந்தகனகள் 
எத்தகன? 

விகை மூன்று அகவயாவன 

ஒன்று; உண்கமயான மன உறுதி. இது வணக்கம் 
உண்ைாவதற்கான நிபந்தகன. 

இரண்டு; தூய என்னம் 

மூன்று; அவ்வணக்கம் அல்லாஹ்விைம் கநருங்க 
அவன் அனுமதித்த  ஒமர மார்க்கத் துக்கு உைன்பைல். 

இவ்விரண்டும் வணக்கம் ஏற்றுக் ககாள்ள 
ப்படுவதற்கான நிபந்தகனகளாகும். 
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9. வினா;உண்கமயான மனஉறுதி என்றால் 
என்ன? 

விகை 
அலட்சியம் மசாம்பல் மபான்றகவககளக் ககழந்து 
தனது மபச்கச கசயலுைன் உண்கமப்படுத்த 
முயற்சித்தல். 
அல்லாஹ் கூறுகிறான்; (விசுவாசம் ககாண்மைாமர  
நீங்கள் கசய்யாதகத ஏன் கூறுகின்றரீ்கள்? 

நீங்கள் கசய்யாதகத (பிறருக்குச் கசய்ய)க் கூறுவது 
அல்லாஹ்விைத்தில் கவறுப்பால் மிகப் கபரிதாகி 
விட்ைது.) அஸ்ஸஃப் 2,3  

10. வினா;  தூய என்னம் என்றால் என்ன? 

விகை/ 
அடியானின் உள்ரங்கமான அல்லது கவளிப் 
பகையான கசாற்கள் கசயல்கள்  அகனத்தும் 
அல்லாஹ்கவ மநாக்கமாகக் ககாண்டிருக்க மவண்டும்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 (இன்னும், அல்லாஹ்கவ-அவனுக்காகமவ 
வணக்கத்கதக் கலப்பற்றதாக ஆக்கிய வர்களாக 
(அகனத்து தீய வழிககள விட்டும் நீங்கி 
இஸ்லாத்தின் பால்)சாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்கவ வணங்குவதற்காகமவ அன்றி 
கட்ைகளயிைப் பைவில்கல...)அல்பய்யினா 5. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (மனிதர் களில்) 
எவருக்கும் (தன் தர்மத்தின் மூலம் பிரதிபலகனக் 
கருதிக்) ககாடுக்கப்படும் எந்த உபகாரமும் தம்மிைம் 
இல்கல. மிக்க மமலான தம் இரட்சகனின் முகத்கதத் 
மதடிமய தவிர (மவறு எந்த மநாக்கத்துைனும் அவர் 
கசலவு கசய்யவில்கல). அல்கலய்ல் 19,20.  

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (உணகவ 
உண்மபாரிைம்) உங்களுக்கு நாம் உணவளிப்ப 
கதல்லாம், அல்லாஹ்வின் முகத்கத நாடிமய தான், 
உங்களிைமிருந்து நாம் யாகதாரு பிரதி பலகனமயா 
அல்லது (நீங்கள் நமக்கு) நன்றி கசலுத்துவகதமயா 
நாங்கள் நாைவில்கல). அத்தஹ்ரு 9.  

11. வினா;அல்லாஹ்விைம் கநருங்க அவன் 
அனுமதித்த  ஒமர மார்க்கம் யாது? 

விகை/ 
(அகனத்து தீய வழிககள விட்டும் நீங்கி 
இஸ்லாத்தின்பால்) சாய்ந்த நபி இப்ராஹமீ் 
அகலஹிஸ் ஸலாம் அவர்களுகைய மார்க்கமாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நிச்சியமாக அல்லாஹ் 
விைத்தில் (அங்கீகரிக்கப்பட்ை) மார்க்கம் இஸ்லாம் 
ஆகும்...) ஆலு இம்ரான் 20. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; அல்லாஹ் வுகைய 
மார்கமல்லாத  (மவறு மார்க்கத்) கதயா அவர்கள் 
மதடுகின்றார்கள் வானங்கள் மற்றும் பூமியில் 
உள்ளகவ, (அகவ) விரும்பினாலும், கவறுத்தாலும் 
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அவனுக்மக முழுகமயாகக் கீழ்ப்படிந்து (தங்ககள 
ஒப்பகைத்து விட்ைன) மமலும் அவனள விமலமய 
திரும்பக்ககாண்டு வரப்படுவார்கள்).  ஆலு இம்ரான் 83. 
பார்க்க மமலும் அல்பகரா 130, ஆலு இம்ரான் 85, 
அஷ்ெூரா 21. 

12. வினா;இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் படித்தரங்கள் 
எத்தகன? 

விகை/ 
மூன்று படித்தங்களாகும் அகவயாவன; இகற 
நம்பிக்கக (ஈமான்), அடிபணிதல் (இஸ்லாம்), அழகிய 
முகறயில் கசயலாற்றல் (இஹ்சான் )என்பனவாகும். 
எனினும் அகவ ஒவ்கவான் றும் தனியாக்க 
கூறப்படும்மபாது முழு மார்க்கத்கதயுமம குறிக்கும். 

 

 

 

13. வினா; இஸ்லாம் என்றால் என்ன? 

விகை/ 
அல்லாஹ்கவமய தனிகமப்படுத்தி அடி பணிதல், 
மமலும் அவனுக்குக் கட்டுப்பட்டு வழிபடுதல், 
இகனகவக்காதிருத்தல். 
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; எவர் அல்லாஹ் வுக்கு 
(முற்றிலும் வழிப்பட்டு) தன் முகத்கத ஒப்பகைத்து 
விட்டு, அவர் நன்கம கசய்த வராக இருக்க 
அசத்தியத்திலிருந்து நீங்கி) சத்தியத்கதச் சார்ந்த 
மார்க்கத்கதயும் பின் பற்றுகின்றாமறா அவகரவிை 
மார்க்கத்தால் மிக அழகானவர் யார்?...). அன்னிஸா 
125. பார்க மமலும் லுக்மான்22, அல் ஹஜ்34. 
 
14. வினா; அது கபாதுவாகக் கூறப்படும் மபாது 
முழு மார்க் கத்கதயும் உள்ளைக்கும் என்பதற்கான 
ஆதாரம் யாது? 

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நிச்சியமாக அல்லாஹ் 
விைத்தில் (அங்கீகரிக்கப்பட்ை) மார்க்கம் இஸ்லாம் 
ஆகும்...) ஆலு இம்ரான் 20. 
நபி (ஸல்) கூறினார்கள்:இஸ்லாம் குகறந்த 
எண்ணிக்கக ககாண்ை மக்களிகைமயதான் 
மதான்றியது. அது மதான்றிய பகழய நிகலக்மக 
திரும்பிச்கசல்லும். அந்தக் குகறந்த 
எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு சுபம் உண்ைாகட்டும். 
நூல் முஸ்லிம் 

மமலும் நபி (ஸல்) கூறினார்கள்; (இஸ்லாத்தில் 
மிகச்சிறந்தது ஈமான் (விசுவாசம்) ககாள்வதாகும்) 
.நூல் புகாரி, 
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இது சம்பந்தமாக மமலும் பல ஹதீஸ்கள் உள்ளன. 

15. வினா; அகத விளக்கும் மபாது இஸ்லாத்தின் 
ஐந்து கைகமககளக்ககாண்டு அகைகமாழி 
வழங்குவதற்கான ஆதாரம் யாது? 

விகை/ 
ஜிப்ரீல் (அகல) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிைத்தில் 
(இஸ்லாம்) மார்க்கத்கதப் பற்றி வினவிய 
நபிகமாழியில் வந்துள்ள. ”இஸ்லாம் என்றால் 
வணக்கத்துக்குரிய இகறவன் அல்லாஹ்கவத்தவிர 
மவறு யாருமில்கல, முஹம்மத் (நபி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதராவார் எனச்சாட்சி கூறுவதும், 
கதாழுகககய நீ உறிய மநரத்தில் கதாழுவதும், 
ஜகாத்கத ககாடுப்பதும், ரமழான் மாத்ததில் மநான்பு 
மநாட்பதும், வசதியிருந்தால் ஹஜ் கசய்வதுமாகும்” 
என்ற நபியவர்களின் கூற்றும், மமலும் “இஸ்லாம் 
(மார்க்கம்) ஐந்து (தூன்கள்) மீது 
கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ளது” என்ற கூற்றுமாகும். இந்த 
நபிகமாழியிலும் அகவககளமய கூறிய நபியவர்கள்  
இதில் ஹஜ்கஜ மநான்கபவிை முற்படுத்திக் 
கூறினார்கள், அவ்விரண்டு (நபி கமாழிகளு)ம் இரண்டு 
ஸஹஹீான கிரந்தங்களிலும் (பதிவாகி) உள்ளன. 

16. வினா; இரு சாட்சியங்களுக்கும் (இஸ்லாம்) 
மார்க்கத்தி லுள்ள அந்தஸ்து யாது? 

விகை/ 



 

17 

அவ்விரண்டின் ஊைாகமவ தான் ஒரு அடியான் 
(இஸ்லாம்) மார்க்கத்தில் நுகளயலாம். அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான்; (உண்கமயான விசுவாசிககளல்லாம் 
“அல்லாஹ்கவயும் அவனுகைய தூதகரயும் 
விசுவாசங் ககாண்ைார்கமள அத்தககமயார் தாம்”). 
அன் நூர் 62. 
மமலும் நபி (ஸல்) கூறினார்கள்; (“அல்லாஹ் 
கவயன்றி (வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் மவறு 
யாருமில்கல கயன்றும் முஹம்மது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவனது அடியாரும் மமலும் அவனது 
தூதருமாவார்” என்று மனிதர்கள் சாட்சி கூறும் வகர 
நான் அவர்களுைன்மபாராை கட்ைகளயிைப் 
பட்டுள்மளன். நூல் புகாரி 
  
17. வினா; “அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) 
இகறவன் மவறு யாரு மில்கல” என்ற சாட்சியத்தின் 
ஆதாரம் யாது? 

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(“தன்கனத் தவிர 
வணக்கத்திற் குரியவன் மவறு யாருமில்கல'' என்று 
அல்லாஹ் உறுதி கூறுகிறான். வானவர் களும், 
நீதிகய நிகல நாட்டும் அறிவுகை மயாரும் (உறுதி 
கூறுகின்றனர்.) அவகனத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாரு மில்கல. (அவன்) 
மிககத்தவன்; ஞான மிக்கவன்) .ஆலு இம்ரான் 18. 
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மமலும்அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ் கவத் 
தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாருமில்கல' 
என்பகத அறிந்து ககாள்வரீாக!) முஹம்மத் 19. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (ஒமர 
அல்லாஹ்கவத் தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு 
யாருமில்கல' என்று (முஹம்மமத!) கூறுவரீாக!) ஸாத் 
65. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(அல்லாஹ் 
பிள்களகய ஏற்படுத்திக் ககாள்ளவில்கல. அவனுைன் 
எந்தக் கைவுளும் இல்கல. அவ்வாறிருந்தால் தான் 
பகைத்தவற்றுைன் ஒவ்கவாரு கைவுளும் (தனியாகப்) 
மபாயிருப் பார்கள். ஒருவகரகயாருவர் மிககத்திருப் 
பார்கள். அவர்கள் கூறுவகத விட்டும் அல்லாஹ் 
தூயவன்).அல்முுஂமினூன் 91. 

('அவர்கள் கூறுவது மபால் அவனுைன் பல கைவுள்கள் 
இருந்திருந்தால் அவர்களும் அர்ெுகைய 
(இகற)வனிைம் (சரணகைய) ஒரு வழிகயத் 
மதடியிருப்பார்கள்' என்று கூறுவரீாக)அல் இஸ்ரா 42. 

18. வினா “அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக் குரிய) 
இகறவன் மவறு யாருமில்கல” என்ற சாட்சியத்தின் 
கருத்து யாது ? 
விகை/ 
அல்லாஹ் தவிர்ந்த ஏகனய அகனத்து  
பகைப்பினங்களுக்கும் வணக்கம் கசழுத்து வகத 
மறுத்து, வழிபடுவதிலும், தன் அரசாட்சியிலும் 
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இகனமய இல்லாத அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரமம அது 
உறியது என ஏற்றுக்ககாள்ளல். அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ்மவ உண்கமயானவன். 
அவகன யன்றி அவர்கள் பிரார்த்திப்பகவ கபாய்யான 
கவ. அல்லாஹ் உயர்ந்தவன்; கபரியவன் என்பதும் 
இதற்குக் காரணம்) அல் ஹஜ் 62. 
  
19. வினா;“அல்லாஹ்கவத் தவிர (வணக்கத் துக்குரிய) 
இகறவன்மவறு யாருமில்கல” என்ற சாட்சியத்தின் 
சகல நிபந்தகனககளயும் ஒருங்மக மபனாது ஒருவர் 
கமாழிந்தால் அது அவருக்கு பயனளிக்காது என்றால் 
அதன் நிபந்தகனகள் யாது? 

விகை/அதன் நிபந்தகனகள் ஏழு; 
1- அ(ச்சாட்சியத்)திலுள்ள மறுத்தல், ஏற்றுக் 
ககாள்ளல் ஆகிய கருத்துக்ககள அறிதல். 
2- அ(ச்சாட்சியத்)கத உள்ளத்தால் உறுதி 
ககாள்ளல். 
3- உள்ரங்கமாகவும் கவளிப்பகையாகவும் 
சாட்சியத்துக்கு கட்டுப்பைல். 
4- சாட்சியத்தின் கருத்துக்களிலிருந்மதா, அல்லது 
அது கட்ைாயப் படுத்துபகவகளி லிருந்மதா 
யாகதான்கறயும் மறுக்காது ஏற்றுக் ககாள்ளுதல்.  
5- அதில் உளத்தூய்கமயாக இருத்தல். 
6- கவறுமமன நாவினால் மாத்திரமின்றி 
அடிமனதினாலும் சாட்சியத்கத உண்கமப் படுத்துதல். 
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7- அவ்வாறு சாட்சி கூறியவர்ககள மநசித்தல், 
மமலும் அதற்காகமவ பககத்தலும் மநசித்தலுமாகும். 
 
20. வினா; “அறிதல்” என்ற நிபந்தகனக்கு அல்குர்ஆன், 
நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ைஆதாரங்கள் எகவ?  
 
 
 
விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (அறிந்து உண்கமக்கு 
சாட்சி கூறிமயாகரத் தவிர).அஸ்ஸுக்ருப் 86 

அதாவது தம் நாவினால் கமாழிந்ததன் கருத்கத 
இதயத்தினால்(அறிந்து) “அல்லாஹ் கவத்தவிர 
(வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் மவறு யாருமில்கல” 
என்ற(உண்கமக்கு சாட்சி கூறிமயாகரத் தவிர) 
என்பதாகும். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் (யார் 
“அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் 
மவறு யாருமில்கல” என்று அறிந்தவராக 
மரணிக்கிராமரா அவர் சுவனம் நுகளந்து 
விடுவார்).நூல் முஸ்லிம். 

21.வினா;“உறுதி ககாள்ளல்” என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல்குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ைஆதாரங்கள் எகவ? 



 

21 

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ்கவயும், 
அவனது தூதகரயும் நம்பி பின்னர் சந்மதகம் 
ககாள்ளாது, தமது கபாருட்களாலும், உயிர்களாலும் 
அல்லாஹ்வின் பாகதயில் தியாகம் கசய்மவாமர 
நம்பிக்கக ககாண்ை வர்கள். அவர்கமள 
உண்கமயாளர்கள்). அல்ஹுஜ்ராத் 15. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
(“அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் 
மவறு யாருமில்கல” என்றும் மமலும் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் சாட்சி கூறுகின்மறன். 
அவ்விரண்டு (சாட்சியங் கள்) உைனும் சந்மதகம் 
ககாள்ளாது ஒரு அடியான் (மரணித்து) அல்லாஹ்கவ 
சந்தித்தால் கட்ைாயமாக அவன் சுவர்க்கம் நுகளந்து 
விடுவான்). நூல் முஸ்லிம். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அபூ ஹுகரரா (ரலி) 
அவர்களிைம் கூறினார்கள்; (இந்த மதாட்ைத்துக்கு 
அப்பால் “அல்லாஹ்கவத் தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) 
இகறவன் மவறு யாருமில்கல” என்று மன 
உறுதியுைன் சாட்சி கூறுபவகரக் கண்ைால் அவருக்கு 
சுவனத்கதக் ககாண்டு மசாபனம் கசால்வரீாக). நூல் 
முஸ்லிம். 

22. வினா; “கட்டுப்பைல்” என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல்குர்ஆன், நபி கமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ைஆதாரங்கள் எகவ? 
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விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(நன்கம கசய்த நிகலயில் 
தமது முகத்கத அல்லாஹ்கவ மநாக்கித் திருப்புபவர் 
பலமான கயிற்கறப் பிடித்துக் ககாண்ைார். 
காரியங்களின் முடிவு அல்லாஹ்விைமம 
உள்ளது).லுக்மான் 22. 

23. வினா;“ஏற்றுக்ககாள்ளுதல்” என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல்குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ை ஆதாரங்கள் எகவ? 

விகை/ 
சாட்சியத்கத ஏற்றுக் ககாள்ளாமதார் விையத்தில் 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அநீதி இகழத்மதாகரயும், 
அவர்களுக்குத் துகண நின்றவர்ககளயும், 
அல்லாஹ்கவயன்றி அவர்கள் வணங்கி வந்தகதயும் 
ஒன்று திரட்டுங்கள்! அவர்களுக்கு நரகத்தின் 
பாகதகயக் காட்டுங்கள்!...) 

...(அல்லாஹ்கவத் தவிர வணக்கத் திற்குரியவன் 
மவறு யாருமில்கல' என்று அவர்களிைம் 
கூறப்பட்ைால் கபருகமயடிப் மபாராக அவர்கள் 
இருந்தனர், கபத்தியக்காரக் கவிஞருக்காக நாங்கள் 
எங்கள் கைவுள்ககள விட்டு விடுமவாமா?' என்று 
மகட்கின்றனர்). அஸ்ஸாப்பாத் 22 முதல் 36 வகர. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அல்லாஹ் 
என்கன மநர்வழி மற்றும் ஞானத்துைன் 
அனுப்பியதற்கு உவகமயாவது, நிலத்தில் விழுந்த 
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கபருமகழ மபான்றதாகும். அவற்றில் சில நிலங்கள் 
நீகர ஏற்றுக் ககாண்டு ஏராளமான புற்ககளயும் 
பசுகமயான கசடி ககாடிககளயும் முகளவித்தன. 
மற்ற சில நிலங்கள் தண்ணகீரத் மதக்கி கவத்துக் 
ககாள்ளும் தரிசு நிலங்களாகும். அதகன இகறவன் 
மக்களுக்குப் பயன்பைச் கசய்தான். அதகன மக்கள் 
அருந்தினர்; (தமது கால் நகைகளுக்கும்) புகட்டினர்; 
விவசாயமும் கசய்தனர். அந்தப் கபருமகழ 
இன்கனாரு வகக நிலத்திலும் விழுந்தது. அது 
(ஒன்றுக்கும் உதவாத) கவறும் கட்ைாந்தகர. அது 
தண்ணகீரத் மதக்கி கவத்துக் ககாள்ளவும் இல்கல; 
புற்பூண்டுககள முகளவிக்கவு மில்கல. இது தான் 
அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் விளக்கம் கபற்று நான் 
ககாண்டு வந்த தூதினால் பயனகைந்து, 
கற்றுத்கதரிந்து பிறருக்கும் கற்றுக் ககாடுத்தவருக்கும், 
நான் ககாண்டு வந்த தூகத ஏறிட்டுப் பாராமலும் நான் 
ககாண்டு வந்த அல்லாஹ்வின் மநர்வழிகய ஏற்றுக் 
ககாள்ளாமலும் வாழ்கிறவனுக்கும் 
உவகமயாகும்).நூல் புகாரி. 
 
24. வினா; “உளத்தூய்கம”என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல்குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ை ஆதாரங்கள் எகவ?  

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(கவனத்தில் ககாள்க! தூய 
இம்மார்க்கம் அல்லாஹ்வுக்மக உரியது). அஸ்ஸுமுர் 3. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (முஹம்மமத!) 
உண்கமகய உள்ளைக்கிய இவ் மவதத்கத உம்மிைம் 
நாம் அருளி யுள்மளாம். எனமவ வணக்கத்கத உளத் 
தூய்கமயுைன் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமம உரித்தாக்கி 
அவகன வணங்குவரீாக), அஸ்ஸுமுர் 2. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (எனது 
மன்றாட்ைத்தினால் (மறுகமயில்) அதிக சந்மதாசம் 
அகையும் மனிதர் யாகரனில் உளத் 
தூயகமயுைன்“அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத் 
துக்குரிய) இகறவன் மவறு யாருமில்கல” என்று 
கூறியவராகும்).நூல் புகாரி 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
:(அல்லாஹ்வின் முகத்கதமய நாடி 
“அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் 
மவறு யாருமில்கல” என்று கூறியவருக்கு அல்லாஹ் 
நரகத்கத தகை கசய்து விட்ைான்).நூல் புகாரி 
 
25. வினா;“உண்கமப்படுத்துதல்” என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல் குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ை ஆதாரங்கள் எகவ?  
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(அலிஃப், லாம்,மீம். 
“நம்பிக்கக ககாண்மைாம்” என்று கூறியதன் 
காரணமாக மசாதிக்கப்பைாமல் விைப்படுவார் கள் என 
மனிதர்கள் நிகனத்து விட்ைார்களா”? 
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அவர்களுக்கு முன் கசன்மறாகரயும் மசாதித் மதாம். 
உண்கம மபசுமவாகர அல்லாஹ் அறிவான். 
கபாய்யர்ககளயும் அறிவான்). அல்அன்கபூத் 1-3. 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:எவர் தனது 
உள்ளத்தால் உண்கமப்படுத்தி “அல்லாஹ்கவத் தவிர 
(வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் மவறு யாருமில்கல 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதராவார்” எனச்சாட்சி கூறுகின்றாமரா அவகர 
அல்லாஹ் கட்ைாயமாக நரகத்திலிருந்து தகைகசய்து 
விடுவான். 

இஸ்லாத்தின் கைகமககளக் கற்றுக் ககாடுத்தல் “ 
அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக அகத விைக் 
கூட்ைமவா குகறக்கமவா மாட்மைன்” எனக்கூறிய 
கிராமவாசியிைத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் “அவர் (தாம் 
கூறியதில்) உண்கமயாளராக இருந்தால் கவற்றி 
கபற்று விட்ைார்” எனக்கூறினார்கள். நூல் புகாரி 
முஸ்லிம். 
 
26. வினா; “மநசித்தல்” என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல்குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ை ஆதாரங்கள் எகவ?  
விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நம்பிக்கக ககாண்மைாமர! 
உங்களில் யாமரனும் தமது மார்க்கத்கத விட்டு மாறி 
விட்ைால் அல்லாஹ் பின்னர் மவகறாரு 
சமுதாயத்கதக் ககாண்டு வருவான். அவன் 
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அவர்ககள விரும்புவான். அவர்கள் அவகன 
விரும்புவார்கள். அவர்கள் நம்பிக்கக ககாண்மைாரிைம் 
பணிவாகவும், (ஏக இகறவகன) மறுப்மபாரிைம் தகல 
நிமிர்ந்தும் இருப்பார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
பாகதயில் அறப்மபார் புரிவார்கள். பழிப்மபாரின் பழிச் 
கசால்லுக்கு அவர்கள் அஞ்ச மாட்ைார்கள். இது 
அல்லாஹ்வின் அருள். தான் நாடிமயாருக்கு அகத 
அவன் அளிப்பான். அல்லாஹ் தாராளமானவன்; 
அறிந்தவன்) அல்மாயிதா 54 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (எவரிைம் மூன்று 
தன்கமகள் உள்ளமதா அவர் இகற நம்பிக்ககயின் 
சுகவகய உணர்ந்தவராவார். அகவ, 

1. அல்லாஹ்வும் அவனின் தூதரும் ஒருவருக்கு 
மற்ற அகனத்கதயும் விை அதிக 
மநசத்துக்குரிமயாராவது. 

2.ஒருவகர மற்றவர் அல்லாஹ்விற்காக மநசிப்பது. 
3.இகற மறுப்பிலிருந்து அல்லாஹ் தம்கம விடுவித்த 
பின் அந்த இகற மறுப்பிற்மக திரும்பிச் கசல்வகத 
ஒருவர் கநருப்பில் வசீப்படுவகதப் மபான்று 
கவறுப்பது) .நூல் புகாரி 
 
.27.வினா; “அல்லாஹ்வுக்காக மநசித்தலும் 
அவனுக்காகமவ பககத்தலும்” என்ற நிபந்தகனக்கு 
அல்குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளிலிருந்து 
கபறப்பட்ை ஆதாரங்கள் எகவ?  
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விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(நம்பிக்கக ககாண்மைாமர! 
யூதர்ககளயும், கிறித்தவர்ககள யும் உங்கள் 
பாதுகாவலர்களாக்கிக் ககாள்ளா தீர்கள்! அவர்களில் 
ஒருவர் மற்றவருக்குப் பாது காவலர்கள். உங்களில் 
அவர்ககளப் கபாறுப்பாளராக்கிக் ககாள்மவார் 
அவர்ககளச் மசர்ந்தவமர. அநீதி இகழத்த 
கூட்ைத்திற்கு அல்லாஹ் வழி காட்ை மாட்ைான்)... 
(அல்லாஹ் வும், அவனது தூதரும், கதாழுகககய 
நிகல நாட்டி, ஸகாத்தும் ககாடுத்து, ருகூவு கசய்கிற 
நம்பிக்கக ககாண்மைாருமம உங்கள் உதவியாளர்கள்) 
அல்மாயிதா 51முதல் 55 வகர. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(நம்பிக்கக 
ககாண்மைாமர! உங்கள் கபற்மறாரும், உங்கள் 
சமகாதரர்களும் நம்பிக்கககய விை (இகற) மறுப்கப 
விரும்புவார்களானால் அவர்ககள உற்ற 
நண்பர்களாக்காதீர்கள்! உங்களில் அவர்ககள உற்ற 
நண்பர்களாக்குமவாமர அநீதி இகழத்தவர்கள்). 
அத்தவ்பா 23. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ் 
கவயும், அவனது தூதகரயும் பககப்பவர் ககள, 
அல்லாஹ்கவயும் இறுதி நாகளயும் நம்பக் கூடிய 
சமுதாயத்தினர் மநசிப்பகத நீர் காண 
மாட்டீர்).அல்முஜாதலா 22. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(நம்பிக்கக 
ககாண்மைாமர! எனது பாகதயிலும், எனது திருப்திகய 
நாடியும் அறப்மபாருக்குப் புறப்படு மவாராக நீங்கள் 
இருந்தால் எனது பககவகர யும், உங்கள் 
பககவகரயும் நீங்கள் அன்பு கசலுத்தும் உற்ற 
நண்பர்களாகஆக்கிக் ககாள்ளாதீர்கள்!..). அல் 
மும்தஹ்னா 1 முதல் இறுதி ஸுரா வகர. 
 
 
28. வினா; “முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதராவார்” என்ற சாட்சியத்துக்கான 
ஆதாரம் யாது? 

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(நம்பிக்கக ககாண்மைாருக்கு 
அவர்களிலிருந்மத ஒரு தூதகர அனுப்பியதன் மூலம் 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் மபருபகாரம் கசய்தான். 
அவர்களுக்கு அவனது வசனங்ககள அவர் கூறுவார். 
அவர்ககளத் தூய்கமப்படுத்துவார். அவர்களுக்கு 
மவதத்கதயும், ஞானத்கதயும் கற்றுக் ககாடுப்பார். 
இதற்கு முன் அவர்கள் பகிரங்கமான வழி மகட்டில் 
இருந்தனர்) ஆலு இம்ரான் 164. 

மமலும்அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(உங்களிைம் 
உங்ககளச் மசர்ந்த தூதர் (முஹம்மத்) வந்து விட்ைார். 
நீங்கள் சிரமப்படுவது அவருக்குப் பாரமாக இருக்கும். 
உங்கள் மீது அதிக அக்ககற உள்ளவர். நம்பிக்கக 
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ககாண்மைாரி ைம் மபரன்பும், இரக்கமும் உகையவர்) 
அத்தவ்பா 128. 
 
 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 
((முஹம்மமத!) நயவஞ்சகர்கள் உம்மிைம் வரும் மபாது 
“நீர் அல்லாஹ்வின் தூதமர என்று உறுதி கூறுகிமறாம்” 
என்று கூறுகின்ற னர். நீர் அவனுகைய தூதர் 
என்பகத அல்லாஹ் அறிவான்...) அல் முனாபிகூன் 1. 
 
29. வினா; “முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதராவார்” என்ற சாட்சியத்தின் 
கருத்து யாது? 
 
விகை/ 
நிச்சியமாக முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மனிதர்கள் 
ஜின்கள் அைங்களாக அகனவருக்கும் அனுப்பபட்ை 
அல்லாஹ்வின் தூதரும் அடியானுமாவார் என 
நாவினால் கூறியதற்கு அகமவாக அடி மனதினால் 
உறுதியாக உண்கமப்படுத்துவதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நபிமய உம்கம 
சாட்சியாகவும், நற்கசய்தி கூறுபவராகவும், எச்சரிக்கக 
கசய்பவராகவும், அல்லாஹ்வின் விருப்பப்படி அவகன 
மநாக்கி அகழப்பவ ராகவும், ஒளிவசீும் விளக்காகவும் 
நாம் அனுப்பிமனாம்) அல் அஹ்ஸாப் 45,46. 
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எனமவ அவர்கள் எங்களுக்கு அறியத் தந்த கைந்த 
கால மற்றும் எதிர்கால கசய்திகள், அனுமதித்த 
கவகள் தகைகசய்தகவகள், அகனத்கதயும் 
உண்கமப் படுத்துவதும், மமலும் அவர்கள் 
கட்ைகளயிட்ைகவககள ஏற்று வழிப்படுவதும், 
விளக்கியகவககள தவிர்ந்து ககாள்வதும், அவரது 
மார்க்கத்கதப் பின்பற்றுவதும், அவர் தீர்ப்பு வழங்கிய 
கவககளத் திருப்தி ககாள்வதுைன் அகவககள ஏற்று 
அவருகைய வழி முகறககள இரகசியத் திலும் 
பரகசியத்திலும் பின்பற்று வதும் எங்களது 
கைகமயாகும், மமலும் அல்லாஹ் வின் தூகத 
அவமர எத்தி கவத்தார் எனற அடிப்பகையில் 
அவருக்கு வழிப்படுவதும் மாறு கசய்வதும் அல்லாஹ் 
வுக்கு வழிப்படுவதற்கும் மாறு கசய்வதற்கும் 
சமனாகும், அவகரக் ககாண்டு கதளிவான கசய்திகய 
எத்தி கவத்து அவரது சமூகத்கத யும் கதளிவான 
ஆதாரத்தில் நிறுத்தி மார்க்கத்கத பரிபூரணப் படுத்தும் 
வகர அவரது உயிகர அல்லாஹ் ககப்பற்றவில்கல. 

 
30.வினா;“அல்லாஹ்கவத் தவிர (வணக்கத் துக்குரிய) 
இகறவன் மவறு யாருமில்கல முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதராவார்” என்ற 
சாட்சியத்தின்   நிபந்தகன கள் யாது, மமலும்  
இைண்ைாவது சாட்சியம் இன்றி முதல் சாட்சியம் 
ஏற்கப்படுமா?  

விகை/ 
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ஏலமவ நாம் கூறியது மபால் ஒரு அடியான் 
இவ்விரண்டு சாட்சியங்களினூைாக அன்றி மார்கத்தில் 
நுகளய முடியாது, ஏகனனில்இவ்விரண்டும் ஒன்று 
மற்கறான்றுைன் இகணந்தகவ, முதல் சாட்சியத்தின் 
நிபந்தகனகமள இரண்ைாவதின் நிபந்தகன களுமாகும். 

31.வினா; கதாழுகக மற்றும் (ஸகாத்) ஏகழ வரி 
கைகமயாவதற்கான ஆதாரங்கள் யாகவ? 

விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(...அவர்கள் திருந்திக் 
ககாண்டு, கதாழுகககய நிகல நாட்டி, ஸகாத்தும் 
ககாடுத்தால் அவர்கள் வழியில் விட்டு விடுங்கள்! 
அல்லாஹ் மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற அன்புகைமயான்) 
அத்தவ்பா 5. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(அவர்கள் திருந்தி, 
கதாழுகககய நிகலநாட்டி, ஸகாத்தும் ககாடுத்தால் 
அவர்கள், மார்க்கத்தில் உங்கள் சமகாதரர்கள். 
அறிகின்ற சமுதாயத் திற்குச் சான்றுககளத் 
கதளிவாக்கு கிமறாம்). அத்தவ்பா 11. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (வணக்கத்கத 
அல்லாஹ்வுக்மக கலப்பற்ற தாக்கி வணங்குமாறும், 
உறுதியாக நிற்கு மாறும், கதாழுகககய நிகல நாட்டு 
மாறும், ஸகாத்கதக் ககாடுக்குமாறும் தவிர 
அவர்களுக்கு மவறு கட்ைகள பிறப்பிக்கப் பைவில்கல. 
இதுமவ மநரான மார்க்கம்) அல்பய்யினா 5. 
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32வினா; மநான்பு கைகமயாவதற்கான ஆதாரங்கள் 
யாகவ? 

விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நம்பிக்கக ககாண்மைாமர! 
நீங்கள் (இகறவகன) அஞ்சுவ தற்காக உங்களுக்கு 
முன் கசன்மறார் மீது கைகமயாக்கப்பட்ைது மபால் 
உங்களுக்கும் குறிப்பிட்ை நாட்களில் மநான்பு 
கைகமயாக் கப்பட்டுள்ளது. உங்களில் 
மநாயாளியாகமவா, பயணத்திமலா இருப்பவர் மவறு 
நாட்களில் கணக்கிட்டுக் ககாள்ளலாம். அதற்குச் 
சக்தியுள்ளவர்கள் ஓர் ஏகழக்கு உணவளிப்பது 
பரிகாரம். நன்கமககள மமலதிகமாகச் கசய்மவாருக்கு 
அது நல்லது. நீங்கள் அறிந்தால் மநான்பு மநாற்பமத 
சிறந்தது) அல்பகரா 183. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (இந்தக் குர்ஆன் 
ரமளான் மாதத்தில் தான் அருளப்பட்ைது. (அது) 
மனிதர்களுக்கு மநர் வழி காட்டும். மநர் வழிகயத் 
கதளிவாகக் கூறும். (கபாய்கய விட்டு உண்கமகய) 
பிரித்துக் காட்டும். உங்களில் அம்மாதத்கத அகைபவர் 
அதில் மநான்பு மநாற்கட்டும்).அல்பகரா 183. 

மமலும் கிராம வாசியின் நபிகமாழியில் 
கூறப்பட்டுள்ளதாவது “முஹம்மமதமநான்பிலிருந்து 
அல்லாஹ் எனக்குக் கைகமயாக்கியகத 
அறியத்தருவரீா எனக் மகட்ைதற்கு நபியவர்கள் நீர் 
(மமலதிக) ஸுன்னத்தாக மநான்பு 



 

33 

மநாற்றாலன்றிரமளான் மாதத்தில் மநான்பு கவப்பது 
தான் என்றார்கள். நூல் புகாரி. 
 
33.வினா; ஹஜ் கைகமயாவதற்கான ஆதாரங்கள் 
யாகவ? 
 

விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ்வுக்காக 
ஹஜ்கஜ யும், உம்ராகவயும் முழுகமப் 
படுத்துங்கள்)அல்பகரா 196 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(... அந்த ஆலயத்தில் 
அல்லாஹ்வுக்காக ஹஜ் கசய்வது, கசன்று வர சக்தி 
கபற்ற மனிதர்களுக்குக் கைகம. யாமரனும் (ஏக 
இகறவகன) மறுத்தால் அல்லாஹ் அகிலத்தாகர 
விட்டும் மதகவயற்றவன்).ஆலு இம்ரான் 97. 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (நிச்சியமாக 
அல்லாஹ் உங்கள் மீது ஹஜ்கஜ 
கைகமயாக்கினான்).நூல் புகாரி முஸ்லிம். 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (இஸ்லாம் (எனும் 
மாளிகக) ஐந்து (தூண்கள்)மீது எழுப்பப்பட்டுள்ளது. 
அகவ: 1. இகறவன் ஒருவன் என ஏற்பது. 2. 
கதாழுகககயக் ககைப் பிடிப்பது. 3. ஸகாத் 
வழங்குவது. 4. ரமளான் மாதத்தில் மநான்பு மநாற்பது. 
5.ஹஜ் கசய்வது என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்” என்றார்கள்) நூல் முஸ்லிம். 
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34. வினா; அகவகளில் ஒன்கற ஒருவன் மறுத்தால் 
அல்லது அகத ஏற்று (பின்னர் அகதச்கசய்யாது) 
கபருகமயடித்தால் அவர் நிகல என்ன? 

விகை/ 
இப்லீஸ், பிர்அவ்ன் மபால் கபருகமயடித்தவர் 
ககளயும் ஏகனய கபாய்யர்ககளயும் மபான்று 
அவனும் நிராகரித்தவன் (காபிர்) ஆக 
ககாள்ளப்படுவான்.  
 
35. வினா; ஒருவர் அகவககள ஏற்று, பின்னர் மவறு 
விளக்கம் கற்பித்மதா அல்லது அசட்கையாகமவா 
அகவககள கசய்யாது விட்டு விட்ைால் அவர் நிகல 
என்ன?  

விகை/ 
மமற் கூறிய நிகலயில் ஒருவர் கதாழுகககய அதன் 
உறிய மநரத்தில் கதாழாது பிற்படுத்தினால் 
அவரிைத்தில் பாவமன்னிப்பு (தவ்பா) 
கசய்யக்மகாரப்படும், மறுக்கும் பட்சத்தில் 
தண்ைகனக்காக ககாள்ளப்படுவார். ஏகனனில் 
பின்வருமாறு அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 (...அவர்கள் திருந்திக் ககாண்டு, கதாழுகககய நிகல 
நாட்டி, ஸகாத்தும் ககாடுத்தால் அவர்கள் வழியில் 
விட்டு விடுங்கள்! அல்லாஹ் மன்னிப்பவன்; நிகரற்ற 
அன்புகை மயான்) அத்தவ்பா 5. 
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மமலும் நபி (ஸல்) கூறினார்கள்; 
(“அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) 
இகறவன்மவறு யாருமில்கல கயன்றும் முஹம்மது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அவனது அடியாரும் மமலும் 
அவனது தூதருமாவார்” என்று மனிதர்கள் சாட்சி 
கூறும் வகர நான் அவர்களுைன் மபாராை 
கட்ைகளயிைப் பட்டுள்மளன்). நூல் புகாரி 

அவ்வாமர ஸகாத் (ஏகழ வரி) ககாடுக்க மறுக்கும் 
ஒருவர் சக்தியற்றவராக இருப்பின் அவரிைமிருந்து 
(முஸ்லிம்களின் தகலவர்) இமாம் பலத்கதப் 
பிரமயாகித்து அவர் வழங்க மவண்டிய ஸகாத்கதயும் 
கூைமவ மமலதிக கதாகககயயும் அபராதமாக எடுத்து 
அவருக்குத் தண்ைகனயும் வழங்குவார். ஏகனனில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் (எவர் ஸகாத்கதக் 
ககாடுக்க மறுக்கிறாமரா அவரிைத்திலிருந்து நாம் 
அகதயும் அதனுைன் மமலதிகமாக 
அவருகையகசாத்தில் ஒரு பகுதிகயயும் 
அரவிடுமவாம்) நூல் அபூதாவூத். 

ஆயினும் ஸகாத் (ஏகழ வரி) ககாடுக்க பளமுல்ல 
ஒரு குழுவினர் மறுத்தால் அவர்கள் 
அகதக்ககாடுக்கும் வகர (முஸ்லிம்களின் தகலவர்) 
இமாம் மீது ஏற்கனமவ கூறப்பட்ை ஆதாரங்களுக்கு 
இணங்க அவர்களுைன் மபார் புரிவது கைகமயாகும். 
அவ்வாறு தான் அபூ பக்கர் (ரலி) அவர்களும் மமலும்  
ஏகனய ஸஹாபாக்களும் கசய்து காட்டினார்கள்.  
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மமற்கூறிய நிகலயில் மநான்கப விடுபவர் 
கதாைர்பாக எந்த வித ஆதாரமும் கிகைக்காத படியால் 
(முஸ்லிம்களின் தகலவர்) இமாம் அக்குற்றத்கதப் 
புரிபவர்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒழுக்கமூட்டுவார். 

அவ்வாமர ஹஜ் கைகமகய  விடுபவருக்கு 
இன்கமயில் தண்ைகன வழங்குவது கதாைர்பாகஎந்த 
வித ஆதாரமும் கிகைக்க வில்கல, அக்கைகமகய 
மரணிக்கும் வகர ஒருவர் கசய்ய முடியுமாக 
இருப்பினும் அகத விடுபவருக்கு மருகமயில் 
கிகைக்கும் தண்ைகன கடுகமயானது. எனமவ அகத 
நிகறமவற்ற முந்திக் ககாள்வமத சிறந்தது. 
36.வினா; விசுவாசம்(ஈமான்) என்றால் என்ன?     

விகை/ 

விசுவாசம் (ஈமான்) என்றால் கசால்லும் 
கசயலுமாகும். அதாவது இதயத்தினாலும் நாவினாலும் 
கூறி இதயத்தினாலும் நாவினாலும் 
உறுப்புக்களினாலும் கசயல் படுத்துவமதயாகும், 
(அல்லாஹ்வுக்கு) வழிபடு வதன் மூலம் அது 
அதிகரிக்கும், பாவம் கசய்வதன் மூலம் அது 
குகறவகையும். எனமவ தான் விசுவாசிகள் (ஈமானில்) 
விசுவாசத்தில் வித்தியாசப்படுகிரார்கள். 
 
37- வினா;  விசுவாசம் (ஈமான்) கசால்லாகவும் 
கசயலாகவும் இருப்பதற்கு ஆதாரம் என்ன?     

விகை/ 
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(... மாறாக அல்லாஹ் 
நம்பிக்கககய உங்களுக்கு விருப்பமானதாக 
ஆக்கினான். அகத உங்கள் உள்ளங்களில் 
அழகாக்கினான்..). அல் ஹுஜ்ராத் 7 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 
(...அல்லாஹ்கவயும், அவனது தூதராகிய எழுதப் 
படிக்கத் கதரியாத இந்த நபிகயயும் நம்புங்கள்!...) 
அல் அஃராப் 158 

ஒரு அடியான் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் நுகளவ தற்கு 
அவசியமான இரு சாட்சியங்களின் கருத்தும் இதுமவ 
யாகும், நாவினால் கமாழி வதும் உள்ளத்தால் உறுதி 
ககாள்வதும் முரண் பைாதிருந்தாலன்றி அகவ 
பயனளிக்காது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;(.. அல்லாஹ் உங்கள் 
நம்பிக்கககயப் பாழாக்குபவனாக இல்கல). அல் பகரா 
143 

அதாவது (கிப்லா) திகச கஃபாவுக்கு மாற்றப்படுவதற்கு 
முன் பய்துல் முகத்தகஸ மநாக்கி கதாழுத உங்கள் 
கதாழுககககள அவன் வனீாக்க மாட்ைான் என்பமத 
இதன் கருத்தாகும். இங்கு இதயம், நா, புற 
உறுப்புக்கள் அகனத்தினாலும் நிகழும் கதாழுககக்கு 
(ஈமான்) விசுவாசம் என கூறியாள்ளான், அவ்வாமர 
நபி (ஸல்) அவர்களும் புனிதப்மபார், கலலதுல் கத்ர் 
இரவில் நின்று கதாழுதல், ரமளானில் மநான்பு 
மநாற்றல், ஐமநரத்கதாழுகககய நிகறமவற்று தல் 
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மபான்ற இன்மனாரன்ன வணக்கங்ககள யும் ஈமான் 
எனக் கூறியுள்ளார்கள், மமலும்வணக்கங்களில் 
சிறந்தது எது எனக் மகட்கப் பட்ைதும் 
“அல்லாஹ்கவயும் அவனது தூதகரயும் ககாண்டு 
விசுவாசம்ககாள்வதாகும்” என கூறினார்கள். நூல் 
புகாரி    

38- வினா;  விசுவாசம் (ஈமான்) கூடுவதற்கும் 
குகறவதற்குமான ஆதாரம் என்ன?     

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (தமது நம்பிக்கக யுைன் 
மமலும் நம்பிக்கககய அதிமாக்கிக் ககாள்வதற்காக 
அவமன நம்பிக்கக ககாண்மைா ரின் உள்ளங்களில் 
நிம்மதிகய அருளினான் ...) அல் ஃபத்ஹ் 4. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (...அவர்களுக்கு 
மநர் வழிகய அதிகமாக்கி மனாம்).  அல் கஹ்ஃப் 13. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (...மநர் வழி 
கபற்மறாருக்கு மநர் வழிகய அல்லாஹ் 
அதிகமாக்குகிறான்...) மர்யம் 76. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (மநர்வழி 
கபற்மறாருக்கு அவன் மநர்வழிகய அதிமாக்கி, 
அவர்களுக்கு (தன்கனப் பற்றிய) அச்சத்கதயும் 
வழங்கினான்) முஹம்மத் 17. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (...நம்பிக்கக 
ககாண்மைார் நம்பிக்கககய அதிகமாக்கிக் 
ககாள்ளவும்..), அல் முத்தஸிர் 31 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (... நம்பிக்கக 
ககாண்மைாருக்கு இது நம்பிக்கககய 
அதிகமாக்கியது...). அத்தவ்பா 124 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (மக்கள் 
உங்களுக்கு எதிராகத் திரண்டு விட்ைனர். எனமவ 
அவர்களுக்கு அஞ்சிக் ககாள்ளுங்கள்!” என்று 
அவர்களிைம் சில மனிதர்கள் கூறினர். இது 
அவர்களுக்கு நம்பிக்கககய அதிகமாக் கியது...) 
ஆலு இம்ரான் 173. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  
(...நம்பிக்கககயயும், கட்டுப்படுதகலயும் தவிர 
மவகறதகனயும் அவர்களுக்கு (இது) அதிக 
மாக்கவில்கல) அல் அஹ்ஸாப் 22. 

மமலும் நபி (ஸல்) கூறினார்கள்; (நீங்கள் இப்மபாது 
என்னுைன் இருப்பது மபால் சகல நிகலகளிலும் 
இருந்தால் உங்களுைன் மலக்குகல் (முஸாபஹா) 
ககலாகு ககாடுப்பார்கள்.நூல் முஸ்லிம். 

 
39- வினா; (முஃமினான) விசுவாசிகள்(ஈமான் எனும்) 
விசுவாசத்தில் ஏற்றத்தாழ்கையவர்கள் என்பதற்குரிய 
ஆதாரம் என்ன?     
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விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((மூன்றாம் வககயினர்) 
நம்பிக்கக ககாள்வதில் முந்திக்ககாண்ைவர்கள் 
(இவர்கள் சுவனத்தின் பால்) முந்திக் 
ககாண்ைவர்களாவர்). (இவர்கள் தாம் (தங்கள் 
இரட்சகம் பக்கம் மிக்க) கநருக்கமாக்கப்பட்ைவர்கள்) 10 
முதல் 27 வது வசனம் வகர.   

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ( ஆகமவ 
(அல்லாஹ்வுக்கு) கநருக்கமாக்கப் பட்ைவர் களில் 
அவர் இருந்தால்)அல்வாகிஆ 88 முதல் 91 வது 
வசனம் வகர.   

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (பின்னர், நம் 
முகைய அடியார்களிலிருந்து நாம் மதர்ந்கதடுத் 
மதாமம அத்தககமயாகர அவ்மவதத்துக்கு 
வாரிசுகளாக்கி கவத்மதாம், ஆகமவ அவர்க ளில் 
தமக்குத் தாமம அநியாயம் கசய்து ககாண்ைவரும் 
உள்ளனர்; அவர்களில் நடு நிகலயான வழியில் 
மசன்றவர்களும் உள்ளனர்; அவர்களில் அல்லாஹ்வின் 
கட்ைகளகயக் ககாண்டு நன்கமயானவற்றில் 
முந்திக்ககாண்மைாரும் உள்ளனர்; இதுமவ மிகப்கபரும் 
மபரருளாகும்.)  ஃபாதிர் 32. 
 
மமலும் நபி (ஸல்) கூறினார்கள்;(எவருகைய 
உள்ளத்தில் ஒரு தங்க நாணயமளவு இகற நம்பிக்கக 
இருக்குமமா அவகர அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து 
கவளிமயற்றுவான், பின்னர் எவருகைய உள்ளத்தில் 
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அகரத் தங்க நாணயமளவு இகறநம்பிக்கக 
இருக்குமமா அவகரயும் அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து 
கவளிமயற்றுவான்) நூல் புகாரி முஸ்லிம். 
 

 
40- வினா;  (ஈமான்) விசுவாசம் என கபாதுவாக 
கூறப்படும் மபாது முழு மார்க்கத்கதயும் அது 
உள்ளைக்கியது என்பதற்கு  ஆதாரம் என்ன?  
 

விகை/ 

அப்துல் ககஸ் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிைம் வந்தார்கள். 
அப்மபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
“இத்தூதுக் குழுவினர் யார்?’ அல்லது “இக்கூட்ைத்தார் 
யார்?’ என்று மகட்ைார்கள். அதற்கு மக்கள், “ரபஆீ’ 
(குடும்பத்தினர்)” என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “இழிவுக்குள்ளாகாமலும் மன 
வருத்தத்திற் குள்ளாகாமலும் வருகக புரிந்த 
சமூகத்தாமர! வருக! உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக!” 
என்று (வாழ்த்துச்) கசான்னார்கள். அத்தூதுக் 
குழுவினர், “அல்லாஹ்வின் தூதமர! நாங்கள் கவகு 
கதாகலவிலிருந்து உங்களிைம் வந்திருக்கிமறாம். 
எங்களுக்கும் உங்களுக்கு மிகைமய “முளர்’ குலத்து 
இகறமறுப்பாளர் களில் இன்ன குடும்பத்தார் (நாம் 
சந்திக்க முடியாதபடி) தகையாக உள்ளனர். (இதனால், 
மபார் நிறுத்தம் நிகழும்) புனித மாதங்களில் தவிர 
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மவறு மாதங்களில் நாங்கள் உங்களிைம் வர 
முடியாது. ஆகமவ, எங்களுக்குத் கதளிவான சில 
கட்ைகளககள அளியுங்கள். அவற்கற நாங்கள் 
எங்களுக்குப் பின்னால் (ஊரில்) இருப்பவர்களுக்குத் 
கதரிவிப்மபாம்; அ(வற்கறச் கசயல்படுத்துவ)தன் 
மூலம் நாங்களும் கசார்க்கம் கசல்மவாம்” என்றார்கள். 
அப்மபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
அவர்களுக்கு நான்கு விெயங்ககளக் 
கட்ைகளயிட்ைார்கள். நான்கு கபாருட்ககள(ப் 
பயன்படுத்த மவண்ைாகமன)த் தகை கசய்தார் கள்: 
அல்லாஹ் ஒருவகனமய நம்பிக்கக ககாள்ளுமாறு 
அவர்களுக்குக் கட்ைகளயிட்டு, “அல்லாஹ்கவ 
நம்பிக்கக ககாள்வது என்றால் என்னகவன்று 
உங்களுக்குத் கதரியுமா?” என்று மகட்ைார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், “அல்லாஹ்வும் அவனுகைய தூதருமம 
நன்கு அறிந்தவர்கள்” என்றார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹ்கவத் தவிர மவறு 
இகறவன் இல்கல என்றும், முஹம்மத் (ஆகிய நான்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் உறுதி கூறுவது (என 
விளக்கமளித்து விட்டு), கதாழுகககயக் 
ககைப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; ரமளான் மாதம் 
மநான்பு மநாற்பது. அத்துைன், மபாரில் கிகைக்கும் 
கபாருள்களிலி ருந்து ஐந்திகலாரு பங்கக (அரசுப் 
கபாது நிதிக்கு) நீங்கள் கசலுத்திை மவண்டும்” 
என்று(ம்) கூறினார்கள்.நூல் புகாரி முஸ்லிம் 
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41- வினா: (ஈமான் எனும்) இகற நம்பிக்கககய 
விளக்கும் மபாது அதன் ஆறு தூன்ககளக் ககாண்டு 
அகைகமாழி வழங்குவதற்கான ஆதாரம் யாது? 

விகை; ஜிப்ரீல் (அகல) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிைத்தில் (இஸ்லாம்) மார்க்கத்கதப் பற்றி 
வினவிய நபிகமாழியில் கூறப் பட்டுள்ளதாவது. 
“...அல்லாஹ்வின் தூதமர! ஈமான் (இகற நம்பிக்கக) 
என்றால் என்ன?” என்று அம்மனிதர் மகட்ைார். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹ்கவயும் அவனுகைய 
வானவர் ககளயும், அவனுகைய மவதத்கதயும், 
அவனது சந்திப்கபயும், அவனுகைய தூதர்ககளயும் 
நீங்கள் நம்புவதும் (மரணத்திற்குப் பின் இறுதியாக 
அகனவரும்) உயிருைன் எழுப்பப்படுவகத நீங்கள் 
நம்புவதும், விதிகய முழுகமயாக நம்புவதும் ஆகும்” 
என்று கூறினார்கள். அதற்கு அம்மனிதர் “உண்கம தான்” 
என்றார்.. நூல்; புகாரி முஸ்லிம். 

42- வினா: அதற்கான ஆதாரத்கத அல் குர்ஆனி 
லிருந்து சுருக்கமாகத் தருக?  

விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; மமற்கிமலா 
கிழக்கிமலா உங்கள் முகங்ககள நீங்கள் திருப்பி 
விடுவதனால் மட்டும் நன்கம கசய்தவர்களாக ஆகிவிை 
மாட்டீர்கள். (உங்களில்) எவர் அல்லாஹ் கவயும், 
இறுதி நாகளயும் (மறுகம நாகளயும்), 
மலக்குககளயும், மவதங்ககள யும், நபிமார்ககளயும், 
நிச்சயமாக நம்பிக்கக ககாண்டு (தனக்கு விருப்ப முள்ள) 
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கபாருகள அல்லாஹ்வுக்காக உறவினர்களுக்கும், 
அநாகதகளுக்கும், ஏகழகளுக்கும், 
வழிப்மபாக்கர்களுக்கும், யாசகர்களுக்கும், விடுதகலகய 
விரும்பிய (அடிகமகள், கைன்காரர்கள் ஆகிய) 
வர்களுக்கும் ககாடுத்து (உதவி கசய்து) 
கதாழுகககயயும் ககைப்பிடித்து கதாழுது, ஜகாத்து 
(மார்க்க வரியு)ம் ககாடுத்து வருகின்றாமரா அவரும், 
வாக்குறுதி கசய்த சமயத்தில் தங்களுகைய 
வாக்குறுதிகய(ச் சரிவர) நிகறமவற்றுபவர்களும், 
கடினமான வறுகமயிலும், மநாய் கநாடிகளிலும், 
கடுகமயான மபார் மநரத்திலும் கபாறுகம கயக் 
ககக்ககாண்ைவர்களும் ஆகிய (இவர்கள்தாம் 
நல்மலார்கள்.) இவர்கள்தாம் (அல்லாஹ்கவ நம்பிக்கக 
ககாள்வதில்) உண்கமயானவர்கள். இவர்கள் தாம் இகற 
அச்சமுகையவர்கள்!  அல் பகரா 177. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; நிச்சயமாக நாம்  
ஒவ்கவாரு கபாருகளயும் (நிர்னயிக்கப்பட்ை) அளவின் 
படிமய பகைத்துள்மளாம்.” அல் கமர்; 49.  

அகவகள் அகனத்துக்குமான ஆதாரங் ககள தனித் 
தனிமய பின்னர் நாம் கூறுமவாம். 
43- வினா: அல்லாஹ்கவ (ஈமான்) விசுவாசம் 

ககாள்ளுதல் என்றால் என்ன?  

விகை;  அல்லாஹ் ஒருவன் மாத்திரமம இருப்பகத 
அடி மனதினால் உறுதியாக உண்கமப் படுத்த 
மவண்டும், அவமன ஆரம்பமானவன் அவனுக்கு முன் 
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எதுவுமில்கல, அவமன இறுதியானவன் அவனுக்குப் 
பின் எதுவுமில்கல, அவமன கவளிரங்கமானவன், 
அவனுக்கு அப்பால் எதுவுமில்கல, அவமன 
அந்தரங்கமானவன் அவகனயன்றி  எதுவுமில்கல, 
அவன் என்கறன்றும் உயிருைன் இருப்பவன், (அவன்) 
தனித்தவன், (யாவற்கற விட்டும்) மதகவ யற்றவன், 
அவன் (எவகரயும்) கபறவில்கல, (எவராலும்) அவன் 
கபறப் பைவுமில்கல, அவனுக்கு நிகராக எவரு மில்கல, 
மமலும் (கதௌஹதீ் உலூஹிய்யா) அல்லாஹ்கவ 
(வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் என்பதிலும் (கதௌஹதீ் 
ருபூபிய்யா எனப்படும் அகிலத்கதப் பகைத்துப்) 
பராமரிப்பவன் என்பதிலும், (கதௌஹதீ் அல் அஸ்மா 
வஸ்ஸிபாத் எனப்படும்) அவனுக்குரிய திருநாமங்க 
ளிலும் பண்புகளிலும் அவகனத் தனிகமப்படுத்த 
மவண்டும்.  

44- வினா: (கதௌஹதீ் உலூஹிய்யா எனப்படும் 
வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் என தனிகமப் 
படுத்துதல் என்றால் என்ன?  

விகை; கசாற்கள் கசயல்கள் ரீதியில் அல்லாஹ் 
விரும்பக் கூடிய, அந்தரங்கமான அல்லது கவளிப் 
பகையான, அகனத்து வணக்கங்ககளயும் அவனுக்கு 
மாத்திரமம கசழுத்துவதும் அவகனத் தவிர்ந்த எவருக் 
கும்/எவற்றுக்கும் அதகனச் கசலுத்த மறுப்பதுமாகும். 
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “என்கனத் தவிர மவறு 
யாகரயும் வணங்காதீர்கள்! என்று உமது இகறவன் 
கட்ைகளயிட்டுள்ளான்.” அல் இஸ்ரா 23. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்கவ 
வணங்குங்கள்! அவனுக்கு எகதயும் இகணயாகக் 
கருதாதீர்கள்!” அன்னிஸா 36. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நான் தான் 
அல்லாஹ். என்கனத் தவிர வணக்கத்திற் குரியவன் 
மவறு யாருமில்கல. எனமவ என்கன வணங்குவரீாக! 
என்கன நிகனப்பதற்காக கதாழுகககய நிகல 
நாட்டுவரீாக!” தாஹா 14. 

“அல்லாஹ்கவத்தவிர (வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் 
மவறு யாருமில்கல” என்ற சாட்சியத்தின் கருத்தும் 
இதுமவயாகும். 

45- வினா: (கதௌஹதீ்உலூஹிய்யா எனப்படும் 
வணக்கத்துக்குரிய) இகறவன் என தனிகமப் 
படுதலின் மறுபுறம் யாது?  

விகை; அதன் மறுபுறம் இகணகவப்பதாகும், அது 
இரண்டு வககப்படும் அகவயாவன; 
1- முற்றிலும் (கதௌஹதீ் உலூஹிய்யா வுைன்) 

முரண்படும் (சிர்க் அக்பர் எனப்படும்) கபரிய இகண,  
2- அதன் பூரணத்துவத்துைன் முரண்படும் (சிர்க் அஸ்கர் 

எனப்படும்) சிறிய இகண என்பனவாகும். 
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46- வினா: (சிர்க் அக்பர் எனப்படும்) கபரியஇகண 
என்றால் என்ன?  

விகை; ஒருவர் அல்லாஹ்வுக்கு மவகறாருவகர இகண 
கவத்து, அல்லாஹ்கவ மநசிப்பது மபால் அவகர 
மநசிப்பதும் அல்லாஹ்கவப் பயப்படுவது மபால் 
அவருக்குப் பயப்படுவதும், அவரிைத்தில் அபயம் 
மகாருவதும், பிரார்த்திப்பதும், ஆதரவு கவப்பதும், 
அவரிைத்திலுள்ளவற்றில் ஆகசகவப்ப தும், அவரின் 
மீது நம்பிக்கக கவப்பதும் மமலும் அல்லாஹ்வுக்கு 
மாறு கசய்யும் விையத்தில் அவருக்கு வழிப்படுவது 
அல்லது அதற்கு மாற்றமாக நைந்து ககாள் வது 
மபான்றகவகளில் ஈடுபடுவதாகும்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான், “தனக்கு இகண கற்பிக்கப் 
படுவகத அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்ைான். இது 
அல்லாதகவககள தான் நாடிமயா ருக்கு அவன் 
மன்னிப்பான். அல்லாஹ்வுக்கு இகண கற்பிப்பவர் 
(உண்கமகய விட்டும்) தூரமான வழி மகட்டில் விழுந்து 
விட்ைார்.” அன்னிஸா 116. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “..அல்லாஹ்வுக்கு 
இகண கற்பிப்பவர் மிகப் கபரிய பாவத்கதமய கற்பகன 
கசய்தார்.” அன்னிஸா 48. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “.அல்லாஹ்வுக்கு 
இகண கற்பிப்மபாருக்கு கசார்க்கத்கத அல்லாஹ் தகை 
கசய்து விட்ைான். அவர்கள் கசன்றகையும் இைம் 
நரகம்...” .அல்மாயிதா 72. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “அல்லாஹ்வுக்கு 
அர்ப்பணித்து, அவனுக்கு இகண கற்பிக்காமதாராக 
(ஆகுங்கள்!) அல்லாஹ்வுக்கு இகண கற்பிப்பவன் 
வானத்திலிருந்து விழுந்து பறகவகள் தூக்கிச் 
கசன்றவகனப் மபால், அல்லது காற்று தூரமான 
இைத்தில் ககாண்டு மபாய் வசீிய ஒருவகனப் மபால் 
ஆவான்” அல் ஹஜ் 31 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; மக்களின் மீது 
அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிகம என்ன கவன்றால், 
அவர்கள் அவகன வணங்க மவண்டும். அவனுக்கு 
எதகனயும் (எவகரயும்) இகண கற்பிக்கக் கூைாது 
என்பதாகும் இத்தககய மக்ககள அல்லாஹ் 
(மறுகமயில்) மவதகனப் படுத்தாமல் இருப்பது தான் 
மக்களுக்கு அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள உரிகமயாகும்”. 
நூல் புகாரி முஸ்லிம் 

இத்தககய (சிர்க் அக்பர் எனப்படும்) கபரிய இகண 
கவப்பாளர்கள் குகரஷ் குளத்கதச் மசர்ந்த நிராகரிப் 
பாளர்களுக்கும், மமலும் அவர்ககளப் மபான்மறார் 
களுக்கும், உள்ளத்திலுள்ள நிராகரிப்கப மகறத்து 
இஸ்லாத்கத கவளியில் காட்டும் நயவஞ்ச கர்களுக்கும் 
நிகரானவர்கள்.   

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நயவஞ்சகர்கள் நரகத்தின் 
அடித்தட்டில் இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு எந்த 
உதவியாளகரயும் நீர் காண மாட்டீர். 
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மன்னிப்புக் மகட்டுத் திருந்தி, அல்லாஹ்கவப் பற்றிப் 
பிடித்துக் ககாண்டு, வணக்கத்கத அல்லாஹ்வுக்கு 
மட்டுமம உளத் தூய்கமயுைன் உரித்தாக்கிமயாகரத் 
தவிர. அவர்கள் விசுவாசம் ககாண்மைாரு ைன் 
இருப்பார்கள். நம்பிக்கக ககாண்மைா ருக்கு அல்லாஹ் 
மகத்தான கூலிகயப் பின்னர் வழங்குவான்.” அன்னிஸா 
145,146. 

47- வினா: (சிர்க் அஸ்கர் எனப்படும்) சிறிய இகண 
என்றால் என்ன?  

விகை; அல்லாஹ்வுக்குச் கசய்ய மவண்டிய ஒரு 
வணக்கத்தில் சிறிதளவு முகஸ்துதி மசர்ந்து 
விடுவதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “... தமது இகறவனின் 
சந்திப்கப எதிர்பார்ப்பவர் நல்லறத்கதச் கசய்யட்டும்! 
தமது இகற வணக்கத்தில் எவகரயும் இகண கற்பிக் 
காது  இருக்கட்டும்” என்று (முஹம்மமத) கூறுவரீாக.” 
அல் கஹ்ப் 110. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “உங்கள் மீது நான் 
மிகவும் பயப்பைக்கூடிய விையம் என்னகவனில் (சிர்க் 
அஸ்கர் எனப்படும்) சிறிய இகணயாகும். உைமன (சிர்க் 
அஸ்கர்) என்றால் என்ன? என்று மகட்கப்பட்ைதற்கு அது 
தான் முகஸ்துதி என்றார்கள். பின்னர் அகத 
விளக்கிக்கூறும் மபாது “ஒருவர் தனது கதாழுகககய 
மவகறாரு மனிதர் பார்த்துக் ககாண்டி ருப்பதற்காக 
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அழகு படுத்துவகதப் மபான்று” என்றார்கள். நூல் இப்னு 
மாஜா.  

மமலும், கபற்மறார், கஃபா,  இகண கவக்கப் பட்ைகவ, 
அமானிதம் மபான்ற அல்லாஹ் அல்லாத இன்மனாரன்ன 
விையங்ககளக் ககாண்டு சத்தியம் கசய்வதும் இதில் 
அைங்கும். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “உங்களுகைய 
தந்கதமார்ககளக் ககாண்மைா, அல்லது தாய்மார் 
ககளக் ககாண்மைா, அல்லது (அல்லாஹ்வுக்கு) இகண 
கவக்கப் பட்ைகவககளக் ககாண்மைா, சத்தியம் 
கசய்யாதீர்கள்,” நூல் அபூதாவூத், நஸாஈ. 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “கஃபாவின் 
மீது சத்தியமாக என்று கூறாதீர்கள் மாறாக 
கஃபாவுகைய இகறவனின் மீது சத்தியமாக என்மற 
கூறுங்கள்.” நூல் முஸ்நத் அஹ்மத் 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
“அல்லாஹ்கவ ககாண்மை அன்றி சத்தியம் 
கசய்யாதீர்கள்” நூல் புகாரி. 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “எவர் 
அமானிதத்கதக் ககாண்டு சத்தியம் கசய்கிறாமரா அவர் 
எம்கமச் மசர்ந்தவர் அல்லர்.” நூல் அபூதாவூத். 
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “எவர் 
அல்லாஹ் அல்லாதகவககளக் ககாண்டு சத்தியம் 
கசய்கிறாமரா, நிச்சயமாக அவர் அல்லாஹ்கவ மறுத்து 
(காபிராகி) விட்ைார் அல்லது (அவனுக்கு) இகணகவத்து 
விட்ைார்.” நூல் அபூதாவூத். 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹ்வும்  நீங்களும் 
நாடியபடிமய (நைக்கும்)” எனக்கூறிய ஒருவரிைம் 
அல்லாஹ்மவாடு என்கன இகண கவத்து விட்டீரா? 
எனக் (கண்டித்துக்) கூறிவிட்டு “அவ்வாரல்ல. அல்லாஹ் 
நாடிய படிமய மாத்திரம் (நைக்கும்) எனக் கூறுவரீாக” 
என்றார்கள்.நூல் நஸாஈ. 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
“அல்லாஹ்வும் இந்த மனிதரும் நாடியபடிமய (நைக்கும்)” 
எனக்கூறாதீர்கள் அதற்கு மாற்றமாக “அல்லாஹ்வும் 
பின்னர் இந்த மனிதரும் நாடியபடிமய (நைக்கும்)” எனக் 
கூறுங்கள்” .நூல் அபூதாவூத் 

மார்க்க அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள்: “அல்லாஹ்வும், 
பின்னர் இந்த மனிதரும் இல்லாவிட்ைால் 
(கககூடியிருக்காது) எனக் கூறுவதில் தவறில்கல, 
ஆயினும் “அல்லாஹ்வும் இந்த மனிதரும் இல்லா 
விட்ைால் (கககூடியிருக்காது) என்று கூறுவமத 
தவறாகும்.   
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48- வினா: இங்கு (அரபு கமாழிச்) 
கசாற்களுக்கிகையிலுள்ள “ثم, و” ஆகிய எழுத்துக் 
களுக்கு இகையிலான மவறுபாடுகள் யாகவ?  

விகை; (அரபுகமாழியில்) "و"  எனும் எழுத்தினால் (ஒரு 
கசயலில் இருவகர) மசர்க்கும்மபாது, (அவ்விருவரும் 
குறித்த கசயலில்) சரி சமமான பங்காளிகள் என்பகதக் 
குறிக்கும், எனமவ “அல்லாஹ்வும் நீயும் நாடியபடிமய 
(நைக்கும்)” எனக்கூறியவர் அல்லாஹ்வின் நாட்ைத்கத 
அடியானின் நாட்ைத்துைன் சரி சமமாக பங்கு பிரித்து 
விடுகிறார், ஆயினும்  "ثم " எனும் எழுத்தினால் (ஒரு 
கசயலில் இருவகர) மசர்ப்பது “ஒருவருக்குப்பின் 
மற்றவர்” என்ற கருத்கதமய குறிக்கும். இதன் அடிப் 
பகையில் “அல்லாஹ்வும் பின்னர் நீயும் நாடியபடிமய 
(நைக்கும்)” எனக் கூறியவர் அல்லாஹ் நாடிய பின் 
அடியான் நாடினான், என ஏற்றுக் ககாள்கிறார்.  

அல்லாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்றான். “அல்லாஹ் 
நாடுவகதத் தவிர நீங்கள் நாடுவதில்கல. அல்லாஹ் 
அறிந்தவனாகவும், ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கி றான்.  
அத்தஹ்ர் 30 

49- வினா: (கதௌஹதீ் ருபூபிய்யா எனப்படும் 
அகிலத்கதப் பகைத்துப்) பராமரிப்பவன் என 
தனிகமப் படுத்துதல் என்றால் என்ன?  
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விகை;  உண்கமயில் அல்லாஹ்மவ அகனத்துப் 
பகைப்பினங்ககளயும் பராமரிப்பவனும், அரசனு 
மாவான், அகவககளப் பகைத்தவனும், திட்ைமிடு 
பவனும் கசயல் படுத்துபவனும் அவமன, ஆட்சியில் 
அவனுக்குப் பங்காளி இல்கல. உதவியாளன் எனும் 
இழிவும் அவனுக்கு இல்கல. அவனது கட்ைகளகய 
மறுப்பவமரா, தீர்ப்கப ஒத்திகவப்பவமரா எவரு 
மில்கல, அவனுக்கு எதிராகமவா நிகராகமவா 
எதுவுமில்கல. மமலும் தவ்ஹதீ் ருபூபிய்யாவின் 
கருத்துக்களிமலா அல்லது அல்லாஹ்வின் பண்புகள், 
திருநாமங்களின் கருத்துக்களில் ஏதாவ கதான்றிமலா 
அவனுைன் பிரச்சிகனப் பைக்கூடிய மவறு ஒருவன் 
இல்கல என்றும் உறுதியாக ஏற்றுக்ககாள்வதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ் 
வுக்மக. அவமன வானங்ககளயும், பூமிகயயும் 
பகைத்தான். இருள்ககளயும், ஒளிகயயும் ஏற்படுத்தி 
னான்.” அல்அன்ஆம் 1ம் வசனம் முதல் அத்தியா 
யத்தின் இறுதி வகர பார்க்கவும். 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “எல்லாப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்மக. (அவன்) அகிலத்கதப் (பகைத்துப்) 
பராமரிப்பவன்.” சூரா அல்பாத்திஹா 1. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வானங்களுக்கும், 
பூமிக்கும் இகறவன் யார்?” என்று (முஹம்மமத!) 
மகட்டு, அல்லாஹ் என்று கூறுவரீாக. “அவனன்றி 
பாதுகாவலர்ககளக் கற்பகன கசய்து ககாண்டீர் களா? 
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அவர்கள் தமக்மக நன்கம கசய்யவும், தீகம கசய்யவும் 
ஆற்றல் கபற மாட்ைார்கள்.” என்று கூறுவரீாக. 
“குருைனும், பார்கவயுள்ளவனும் சமமா வார்களா? 
இருள்களும், ஒளியும் சமமாகுமா?” என்று மகட்பரீாக. 
“அல்லாஹ் வுக்கு நிகரானவர்ககளக் கற்பகன கசய்து 
விட்ைார்களா? அவர்கள் அல்லாஹ் பகைத்தகதப் மபால் 
பகைத்து, அதன் காரணமாக ‘பகைத்தது யார்?’ என்று 
இவர்களுக்குக் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்ைதா? ஒவ்கவாரு 
கபாருகளயும் அல்லாஹ்மவ பகைத்தவன், அவன் 
தனித்தவன், அைக்கியாள்பவன் என்று கூறுவரீாக”. அர் 
ரஃத் 16. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்மவ 
உங்ககளப் பகைத்தான். பின்னர் உங்களுக்கு 
உணவளித்தான். பின்னர் உங்ககள மரணிக்கச் 
கசய்வான். பிறகு உங்ககள உயிர்ப்பிப்பான். உங்கள் 
கதய்வங்களில் இவற்றில் ஏமதனும் ஒன்கறச் 
கசய்மவார் உள்ளனரா? அவன் தூயவன். அவர்கள் 
இகண கற்பிப்பகத விட்டும் உயர்ந்தவன்).” அர்ரூம் 40. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “இது அல்லாஹ் 
பகைத்தது! அவனன்றி மற்றவர்கள் பகைத்தவற்கற 
எனக்குக் காட்டுங்கள். எனினும் அநீதி இகழத்மதார் 
கதளிவான வழி மகட்டில் உள்ளனர்.” லுக்மான் 11. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “எப்கபாருளும் இன்றி 
அவர்கள் பகைக்கப் பட்ைார்களா? அல்லது அவர்கமள 
பகைக்கக் கூடியவர்களா? 
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அல்லது வானங்ககளயும், பூமிகயயும் அவர்கமள 
பகைத்தார்களா? அவ்வாறில் கல. அவர்கள் உறுதியாக 
நம்ப மாட்ைார்கள்.” அத்தூர் 35,36.10 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வானங்கள், பூமி 
மற்றும் அவற்றுக்கு இகைமய உள்ளவற்றுக்கும் 
(அவமன) இகறவன். எனமவ அவகன வணங்கு வரீாக. 
அவனது வணக்கத்திற்காக (சிரமங்ககளச்) சகித்துக் 
ககாள்வரீாக. அவனுக்கு நிகரானவகன நீர் அறிகிறரீா?.” 
மர்யம் 65 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(அவன்) 
வானங்ககளயும், பூமிகயயும் பகைத்தவன். உங்களுக்கு 
உங்களிலிருந்மத மஜாடிககள யும், (கால்நகைகளுக்கு) 
கால் நகைகளில் மஜாடிககளயும் ஏற்படுத்தினான். 
அதில் (பூமியில்) உங்ககளப் பரவச் கசய்தான். 
அவகனப் மபால் எதுவும்இல்கல. அவன் 
கசவியுறுபவன்; பார்ப்பவன்).” அஷ்ெூரா 11. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “சந்ததிகய 
ஏற்படுத்திக் ககாள்ளாத அல்லாஹ்வுக்மக புகழகனத் 
தும். ஆட்சியில் அவனுக்குப் பங்காளி இல்கல. 
உதவியாளன் எனும் இழிவும் அவனுக்கு இல்கல” 
என்று (முஹம்மமத!) கூறுவரீாக! அவகன அதிகம் 
கபருகமப்படுத்துவரீாக! “அல் இஸ்ரா 111. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அன்றியும், அவன் 
எவருக்கு அனுமதி ககாடுக்கிறாமனா அவருக்குத் தவிர, 
அவனிைத்தில் எந்த பரிந்துகரயும் பயனளிக் காது; 
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எனமவ (நியாய விசாரகணக்கு நிற்கும்) அவர்களின் 
இருதயங்களிலிருந்து திடுக்கம் நீக்கப் படுமானால் 
‘உங்கள் இகறவன் என்ன கூறினான்?’ என்று 
மகட்பார்கள். “உண்கம யானகதமய! மமலும், அவமன 
மிக்க உயர்ந்தவன் மிகப் கபரியவன்.” என்று 
கூறுவார்கள். 

அல்லாஹ்கவயன்றி எவகர நீங்கள் (கதய்வங்ககளன) 
எண்ணிக் ககாண்டீர் கமள அவர்ககள அகழயுங்கள். 
வானங் களிமலா, இன்னும் பூமியிமலா அவர்களுக்கு 
ஓர் அணுவளவும் அதிகாரமில்கல - அவற்றில் 
இவர்களுக்கு எத்தககய பங்கும் இல்கல. இன்னும் 
அவனுக்கு உதவியாளர்களும் அவர்களில் 
யாருமில்கல).” ஸபா 22. 

50-  வினா: (கதௌஹதீ், ருபூபிய்யா எனப்படும் 
அகிலத்கதப் பகைத்துப்) பராமரிப்பவன் என 
தனிகமப்படுத்து தலின் மறுபுறம் யாது?  

விகை; தவ்ஹதீ் ருபூபிய்யாவின் கருத்துக்களான 
ஆக்கல், அழித்தல், உயிர்ப் பித்தல், மரணிக்கச் கசய்தல், 
நன்கம பயக்குதல், தீகமகயத் தடுத்தல், மபான்ற 
இப்பிரபஞ்சத்கதத் திட்ைமிட்டு கசயலாற் றும் எந்த ஒரு 
விையத்திலும் அல்லாஹ் வுைன் மவறு ஒருவன் 
இருக்கிறான் என நம்புவமதா, அல்லது கபருகம, 
மகத்துவம், மகறவான விெயங்ககள அறிதல் மபான்ற 
அல்லாஹ்வின் பண்புகள் அல்லது திருநாமங்களின் 
கருத்துக்களில் ஏதாவகதான்றில் அவனுைன் பிரச்சிகன 
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பைக் கூடிய மவறு ஒருவன் இருக்கிறான் என 
நம்புவதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; வானங்ககளயும், பூமிகயயும் 
பகைத்த அல்லாஹ்வுக்மக எல்லாப் புகழும். (அவன்) 
வானவர்ககள இரண்டிரண்டு, மும்மூன்று நான்கு 
நான்கு சிறகுககளக் ககாண்ை தூதர்களாக அனுப்பு 
வான். அவன் நாடியகதப் பகைப்பில் அதிகமாக்குவான். 
அல்லாஹ் ஒவ்கவாரு கபாருளின் மீதும் 
ஆற்றலுகையவன்.” 

“மனிதர்களுக்காக அல்லாஹ் திறந்து விட்ை எந்த 
அருகளயும் தடுப்பவன் எவனும் இல்கல. அவன் 
தடுத்தகத அதற்குப் பின் அனுப்புபவனும் இல்கல. 
அவன் மிககத்தவன், ஞானமிக்கவன்.” பாதிர் 2,3. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ் உமக்கு 
ஒரு தீங்கக அளித்தால் அவகனத் தவிர அகத 
நீக்குபவன் யாருமில்கல. உமக்கு அவன் ஒரு 
நன்கமகய நாடினால் அவனது அருகளத் தடுப்பவன் 
யாரும் கிகையாது. தனது அடியார்களில் நாடிமயாருக்கு 
அகத அளிப்பான். அவன் மன்னிப் பவன், நிகரற்ற 
அன்புகைமயான். “ யூனுஸ் 107. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வானங்ககளயும், 
பூமிகயயும் பகைத்தவன் யார்?” என்று அவர்களிைம் நீர் 
மகட்ைால் ‘அல்லாஹ்’ என்று கூறுவார்கள். 
‘அல்லாஹ்கவ யன்றி நீங்கள் பிரார்த்திப்பவற்கறப் 
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பற்றிக் கூறுங்கள்’ என்று மகட்பரீாக. “அல்லாஹ் எனக்கு 
ஒரு தீங்கக நாடி விட்ைால் அவனது தீங்கக அவர்கள் 
நீக்கி விடுவார்களா? அல்லது அவன் எனக்கு அருகள 
நாடினால் அவர்கள் அவனது அருகளத் 
தடுக்கக்கூடியவர்களா? அல்லாஹ் எனக்குப் 
மபாதுமானவன். சார்ந்திருப்மபார் அவகனமய சார்ந்தி 
ருப்பார்கள்.” என்று கூறுவரீாக.” அஸ்ஸுமர் 38. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மகறவானவற்றின் 
திறவு மகால்கள் அவனிைமம உள்ளன. அவகனத் தவிர 
யாரும் அகத அறிய மாட்ைார்.” அல் அன்ஆம் 59. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வானங்களிலும், 
பூமியிலும் மகறவானகத அல்லாஹ்கவத் தவிர 
யாரும் அறிய மாட்ைார்கள். தாங்கள் எப்மபாது உயிர்ப் 
பிக்கப்படுமவாம் என்பகதயும் அவர்கள் அறிய 
மாட்ைார்கள் என்று கூறுவரீாக.”  அன்னம்ல்  65. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “...அவன் 
அறிந்திருப்பவற்றில் எகதயும் அவர்களால் அறிய 
முடியாது. அவன் நாடியகதத் தவிர...”.அல் பகரா 255. 
அல்லாஹ் கூறுகியதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். “கண்ணியம் என்னுகைய கீழாகையும், 
கபருகம என்னுகைய மமலாகையுமாகும், 
அவ்விரண்டிகலான்றில் யார் என்னுைன் பிரச்சிகனப் 
படுகின்றாமரா அவகர நான் எனது நரகத்தில் குடிய 
மர்த்துமவன்.” நூல் முஸ்லிம் அபூதாவூத் 
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51- வினா: (கதௌஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத் எனும்) 
திரு நாமங்களிலும் பண்புகளிலும் தனிகமப் 
படுத்துதல் என்றால் என்ன?  

விகை; அழகிய திருநாமங்களினாலும் பண்பு 
களினாலும் அல்லாஹ்மவ அவகனப்பற்றி தனது 
திருமகறயில் விளக்கியவாறும், மமலும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் விளக்கியவாறும் ஏற்றுக் ககாள்வதுைன், 
அல்லாஹ் தனது திருமகறயில் பல இைங்களிலும் 
அகவக ளுக்கு வடிவங்ககள மறுத்து நிரூபித்திருப் 
பகதப் மபால் உள்ளவாறு ஏற்றுக் ககாள்வதுமாகும்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவர்களுக்கு முன்மன 
உள்ளகதயும், அவர்களுக்குப் பின்மன உள்ளகதயும் 
அவன் அறிகிறான். அவகன அவர்கள் முழுகமயாக 
அறிந்து ககாள்ள மாட்ைார்கள்.” தாஹா 110, 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அவகனப்மபால் 
எதுவும் இல்கல. அவன் கசவியுறுபவன், பார்ப்பவன்.” 
அஷ்ெூரா 11. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். ”பார்கவகள் அவகன 
அகையாது அவமனா பார்கவககள அகைகி றான், 
அவன் நுட்பமானவன், நன்கறிந்தவன்.” அல்அன்ஆம் 103.. 

“இகணகவப்பாளர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிைம், உங்கள் 
கதய்வத்தின் வழித் மதான்றகல அறியத் தரலாமா? 
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எனக் மகட்ைதும் பின்வரும் அத்தியாயத்கத அல்லாஹ் 
இறக்கி கவத்தான்.” நூல் திர்மிதி 

1. (முஹம்மமத) “அல்லாஹ் ஒருவன் எனக் 
கூறுவரீாக. 
2. அல்லாஹ் மதகவகளற்றவன். 
3. (யாகரயும்) அவன் கபறவில்கல. (யாருக்கும்) 
பிறக்கவுமில்கல. 
4. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்கல.” இஃக்லாஸ் 1,4 
(ஆகமவ அவனுக்கு நிகமரா, உவகமமயா கிகையாது 
அவகனப் மபால் எதுவும் இல்கல. ) 

52- வினா: (அல்லாஹ்வின்) அழகிய திருநாமங்க ளுக்கு 
அல்குர்ஆன், நபிகமாழி ஆகியகவகளி லிருந்து 
கபறப்பட்ை ஆதாரங்கள் எகவ?  

விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ்வுக்கு 
அழகிய கபயர்கள் உள்ளன. அவற்றின் மூலமம 
அவனிைம் பிரார்த்தியுங்கள். அவனது கபயர்களில் 
திரித்துக் கூறுமவாகர விட்டு விடுங்கள்.”அல் அஃராப் 
180. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ் என்று 
அகழயுங்கள். அல்லது ரஹ்மான் என்று அகழயுங்கள். 
நீங்கள் எப்படி அகழத்த மபாதும் அவனுக்கு அழகிய 
கபயர்கள் உள்ளன என்று கூறுவரீாக.”  அல் இஸ்ரா 110. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ்கவத் 
தவிர வணக்கத்திற் குரியவன் மவறு யாருமில்கல. 
அவனுக்கு அழகிய கபயர்கள் உள்ளன.” தாஹா 8. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “அல்லாஹ்வுக்கு 
கதாண்ணூற்கறான்பது திருநாமங்கள் உள்ளன. 
அவற்கற அறிந்து (அதன் மீது நம்பிக்கக கவத்து 
அகத நிகனவில்) ககாள்பவர் கசார்க்கத்தில் நுகழவார்.” 
நூல் புகாரி முஸ்லிம். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (யா அல்லாஹ்! 
உனக்குச் கசாந்தமான ஒவ்கவாரு திருப்கபயர் 
ககாண்டும் நான் உன்னிைம் யாசிக்கிமறன். அந்தப் 
கபயகர நீமய உனக்குச் சூட்டியிருப்பாய், அல்லது 
உனது மவதத்தில் அகத நீ அருளியிருப்பாய், அல்லது 
உனது பகைப்புகளில் எவருக்மகனும் அகதக் கற்றுக் 
ககாடுத்திருப்பாய், அல்லது மகறவானகவ பற்றிய 
ஞானத்தில் உன்னிைத்தில் அகத கவத்திருப் 
பாய்...”  அறிவிப்பவர்: இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) நூல் 
அஹ்மத் இப்னு ஹிப்பான், ஹாக்கிம், – சில்ஸிலா 
ஸஹஹீாவில் மெய்க் அல்பான ீ (ரஹ்) அவர்கள் 
இதகன ஸஹஹீ் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.ஹதீஸ் 
எண் - 199 
53- வினா: (அல்லாஹ்வின்) அழகிய திருநாமங்க ளுக்கு 

அல்குர்ஆனிலிருந்து உதாரணங்கள் தருக!  
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விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் 
உயர்ந்தவனாகவும், கபரியவனாகவும் இருக்கிறான்).” 
அன்னிஸா 34 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் 
நுணுக்கமானவ னாகவும், நன்கறிந்தவனாகவும், 
இருக்கிறான்.” அல்அஹ்ஸாப் 34. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அவன் 
அறிந்தவனாகவும், ஆற்றலுகைய வனாகவும் இருக்கி 
றான்.”  ஃபாத்திர் 44. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் 
கசவியுறுபவனாகவும், பார்ப்பவனாகவும் இருக்கி றான்.” 
அன்னிஸா 58. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் 
மிககத்தவனாகவும், ஞான மிக்கவனாகவும் 
இருக்கிறான்.” அன்னிஸா 56. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் 
மன்னிப்பவனாகவும், நிகரற்ற அன்புகைமயானாகவும் 
இருக்கிறான்.” அன்னிஸா 23,106. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “..அவன் அவர்க 
ளிைம் நிகரற்ற அன்புகைமயான், இரக்கமுகை மயான்.” 
அத்தவ்பா 117. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் மதகவ 
யற்றவன், சகிப்புத் தன்கம மிக்கவன்) அல் பகரா 263 



 

63 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். ”...அவன் 
புகழுக்குரியவன், மகத்துவம் மிக்கவன்.” ஹூது 73. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...என் இகறவன் 
ஒவ்கவாரு கபாருகளயும் கண்காணிப்பவன்...” ஹூது 
57. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...என் இகறவன் 
அருகில் உள்ளவன், பதிலளிப்பவன்.” ஹூது 61. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “...அல்லாஹ் 
உங்ககளக் கண்காணிப்பவனாக இருக்கிறான்.” 
அன்னிஸா 1. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவமன அல்லாஹ். 
அவகனத் தவிர வணக்கத் திற்குரியவன் 
மவறுயாருமில்கல. மகறவானகதயும், கவளிப் 
பகையான கதயும் அறிபவன்.  அவன் அளவற்ற 
அருளாளன், நிகரற்ற அன்புகைமயான். 

அவமன அல்லாஹ். அவகனத் தவிர வணக்கத்திற் 
குரியவன் மவறு யாருமில்கல. (அவன்) மபரரசன், 
தூயவன். நிம்மதியளிப்பவன், அகைக்கலம் தருபவன், 
கண்காணிப்பவன், மிககத்தவன், ஆதிக்கம் 
கசலுத்துபவன், கபருகமக்குரியவன். அவர்கள் இகண 
கற்பிப்பகத விட்டும் அல்லாஹ் தூயவன். 

அவமன அல்லாஹ். (அவன்) பகைப்பவன், 
உருவாக்குபவன், வடிவமகமப்பவன், அவனுக்கு அழகிய 
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கபயர்கள் உள்ளன. வானங்களிலும், பூமியிலும் 
உள்ளகவ அவகனத் துதிக்கின்றன. அவன் 
மிககத்தவன், ஞானமிக்கவன்” .அல்ஹஷ்ர் 22,24 

54- வினா: (அல்லாஹ்வின்) அழகிய திருநாமங்க ளுக்கு 
நபிகமாழியிலிருந்து உதாரணங்கள் தருக?  

விகை; (துன்பங்கள் மநரும் மபாது) நபி ஸல் அவர்கள் 
கூறினார்கள்; “கண்ணியமும் கபாறுகமயும் மிக்க 
அல்லாஹ்கவத் தவிர மவறு இகறவன் யாரும் 
இல்கல, மகத்துவம் மிக்க அரியாசனத்தின் அதிபதி 
யாகிய அல்லாஹ்கவத் தவிர மவறு இகறவன் யாரும் 
இல்கல  வானங்கள் பூமியின் அதிபதியும் சங்கக மிக்க 
அரியாசனத்தின் அதிபதியுமான அல்லாஹ் கவத் தவிர 
மவறு யாரும் இல்கல.” நூல் புகாரி முஸ்லிம். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “என்கறன்றும் 
உயிருைன் இருப்பவமன, கண்ணியமும், மகத்துவமும் 
மிக்கவமன, வானங்ககளயும் பூமிகயயும் முன்னு 
தாரணம் இன்றிப் பகைத்தவமன.” நூல் அபூதாவூத், 
நஸாஈ, இப்னு மாஜா.  
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
“அல்லாஹ்வின் திருப்கபயர் ககாண்டு 
(கதாைங்குகிமறன்) அவன் எத்தககய வகனனில் 
அவனுகைய கபயருைன் இந்த பூமியிலும் வானத்திலும் 
எந்தப் கபாருளும் தீங்கு இகழத்து விை முடியாது, 
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அவன் எல்லாவற்கறயும் மகட்பவன், அறிபவன்.” நூல் 
அபூதாவூத், நஸாஈ, திர்மிதி. 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “யா 
அல்லாஹ்! மகறவான வற்கறயும் கவளிப்பகையான 
வற்கறயும் அறிபவமன! வானங்ககளயும் பூமிகயயும் 
பகைத்த வமன! ஒவ்கவாரு கபாருளின் இரட்சகமன, 
உகைகமயாளமன! வணக்கத்துக்குரிய இகறவன் 
உன்கனத் தவிர மவறில்கல என்று நான் சாட்சியம் 
அளிக்கிமறன்.” (நூல் அபூதாவூத், திர்மிதி) மெய்க் 
அல்பான ீ (ரஹ்) அவர்கள் இதகன ஸஹஹீ் என்று 
குறிப்பிடுகிறார்கள். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “யா 
அல்லாஹ்!. வானங்கள் மற்றும் பூமியின் இகறவமன! 
மகத்துவம் மிக்க அரியாசனத்தின் அதிபதிமய! 
எங்களுகைய மற்றும் அகனத்துப் கபாருள்களுகைய 
அதிபதிமய! வித்துக்ககளயும் மபரீச்சங் ககாட்கை 
ககளயும் விகளவிக்கின்றவமன! தவ்றாத் இன்ஜலீ் 
குர்ஆன் ஆகிய மவதங் ககள இறக்கியருளியவமன! 
அகனத்துப் கபாருட்களின் தீங்கக விட்டும் நான் 
உன்னிைம் பாதுகாப்புத் மதடுகிமறன். அவற்றின் முன் 
உச்சி மராமம் உன் பிடியிமலமய இருக்கிறது. நீமய 
முதலாமவன் உனக்கு முன் எதுவுமில்கல, நீ தான் 
இறுதியானவன் உனக்குப் பின் எதுவுமில்கல. நீமய 
கவளிப்பகையானவன் உனக்கு அப்பால் எதுவு மில்கல, 
நீமய அந்தரங்கமானவன் நீயன்றி எதுவு மில்கல.” நூல் 
முஸ்லிம், அபூதாவூத், இப்னு மாஜா.   
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “யா 
அல்லாஹ்! உனக்மக புகழ் அகனத்தும், வானங்கள் பூமி 
ஆகியவற்றின் ஒளி நீமய! உனக்மக புகழ் அகனத்தும். 
வானங்கள் பூமிக்கு அரசன் நீமய!” நூல் புகாரி 
முஸ்லிம். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “யா 
அல்லாஹ்! நான் உன்னிைம் யாசிக்கிமறன், இதன் 
அடிப்பகையில். அதாவது நீமய ஏக இகறவன் 
‘வணக்கத்துக் குரியவன் உன்கனத் தவிர மவறு 
யாருமில்கல’ என்று நான் சாட்சியம் அளிக்கிமறன். நீ 
தனித்தவன் எவர் பக்கத்திலிருந்தும் தனக்குத் மதகவ 
யில்லாதவன், எவகரயும் கபறாதவன், யாராலும் 
கபறப்பைாதவன், உனக்கு நிகராக எவருமில்கல.” நூல் 
அபூதாவூத், நஸாஈ,இப்னு மாஜா. 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
“இதயங்ககளப் புரட்டுபவமன! (யா அல்லாஹ்!)” நூல் 
திர்மிதி. 

55- வினா: (அல்லாஹ்வின்) அழகிய திருநாமங்களின் 
கருத்துகள் எத்தகன வககப்படும்?  

விகை; மூன்று வககப்படும்அகவயாவன. 
1- அல்லாஹ்வின் (தாத் எனும்) சுயத்துைன் ஒத்துப் 

மபாகும் கருத்துக்ககளக் குறிப்பகவ. 
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2- திருநாமங்களின் கருத்திலிருந்து பிரித் 
கதடுக்கப்பட்ை அவனுகைய பண்பு ககள குறிக்கக் 
கூடியகவகள். 

3- திருநாமங்களிலிருந்து பிரித்கதடுக்கப் பைாத சில 
பண்புககள அவசியத்தின் அடிப்பகையில் குறிக்கக் 
கூடியகவகள். 

56- வினா: அதற்கு உதாரணம் என்ன?  

விகை; (الرمحن) “இரக்கமுள்ளவன்” என்ற அல்லாஹ்வின் 
திருநாமத்கதப் மபான்றாகும், இத்திருநாமம் 
அல்லாஹ்வின் (தாத் எனும்) சுயத்துைன் ஒத்துப் 
மபாகும் கருத்கதக் குறிக்கின்றது, அத்துைன் 
அத்திருநாமத்தி (ன்கருத்தி)லிருந்து பிரித்கத டுக்கப் பட்ை 

) الرمحة(  ‘இரக்கம்’ என்ற பண்கபயும் அது குறிக்கிறது, 
மமலும் அமத திருநாமத்திலிருந்து பிரித்கதடுக்கப் 
பைாத ) القدرة احلياة(  ‘வாழ்வு’, ‘சக்தி’ மபான்ற சில 
பண்புககளயும் அத்தககய (இரக்கமுள்ள ஒரு)வனுக்கு 
அவசியம் (இருக்க மவண்டும்) என்ற அடிப்பகையில் 
குறிக்கின்றது. அல்லாஹ்வின் ஏகனய திருநாமங்களும் 
இவ்வாமற தான். ஆனால் இத்தககய நிலகம 
பகைப்பினங்களுக்கு முற்றிலும் மவறுபட்ை தாகும். 
ஏகனனில் ‘அறிஞன்’ எனப் கபயர் சூட்ைப் பட்ைவர்  சில 
சமயம் அறிவனீராகவும், ‘நீதிபதி’ எனப் கபயர் 
சூட்ைப்பட்ைவர் அநீதி  இகழப்பவனாகவும் இருக்கலாம். 
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57- வினா: “உற்கருத்துக்கள்” அடிப்பகையில் 
(அல்லாஹ்வின்) அழகிய திருநாமங்கள் எத்தகன 
வககப்படும்?  

விகை; நான்கு வககப்படும்; 
1. “அல்லாஹ்” எனும் திருநாமம், இது அழகிய 
திருநாமங்கள் அகனத்தினதும் கருத்துக்ககள 
உள்ளைக்கும், ஆகமவ மற்கறய எல்லா 
திருநாமங்களும் சில சமயம் இத்திருநாமத்தின் 
பண்புகளாக கூறப்படுவதுண்டு. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “(அவமன அல்லாஹ். (அவன்) 
பகைப்பவன், உருவாக்குபவன், வடிவம் அகமப்பவன், 
அவனுக்கு அழகிய கபயர்கள் உள்ளன. வானங்களிலும், 
பூமியிலும் உள்ளகவ அவகனத் துதிக்கின்றன. அவன் 
மிககத்தவன், ஞான மிக்கவன்.” அல்ஹஷ்ர் 24 

அல்லாஹ்வின் (தாத் எனும்) சுயத்தின் பண்புககள 
குறிக்கக் கூடிய திருநாமங்களின் உதாரணம்; 
அந்தரங்கமான மற்றும் கவளிரங்கமான அகனத்து 
ஓகசககளயும் கசவிமடுக்கும் அல்லாஹ்வின் )سمع(  
“மகள்வி” எனும் பண்கபக் குறிக்கும் )السميع(  “மகட்பவன்” 
எனும் திருநாமம். அவ்வாமர நுட்பமான மற்றும் 
கவளிப்பகையான அகனத்கதயும் மநாட்ைமி டும் 
அல்லாஹ்வின்   )برص(  ”பார்கவ” எனும் பண்கபக் 
குறிக்கும் ) ابلصري(  “பார்ப்பவன்” எனும் திருநாமம், மமலும் 
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வானங்களிமலா, பூமியிமலா ஓர் அணுவளவும் அவகன 
விட்டும் மகறயாது. சகலவற்கறயும் சூழ்ந்து அறியும் 
அல்லாஹ்வின்  )علم( ”அறிவு”எனும் பண்கபக் குறிக்கும் 

) العليم(  “அறிந்தவன்” எனும் திருநாமம்.  அவ்வாமர 
அகனத்கதயும் ஆக்கவும் அழிக்கவும் வல்ல 
அல்லாஹ்வின் )قدرة (  “சக்தி” எனும் பண்கபக் 
குறிக்கும் ) القدير(  “சக்தியுள்ளவன்” எனும் திருநாமம். 

2. அல்லாஹ்வின் கசயல்களின் பண்கப 
குறிக்கக்கூடிய திருநாமங்கள். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவமன அல்லாஹ். (அவன்) 
பகைப்பவன், உருவாக்குபவன்,  வடிவமகமப்பவன்.” 
அல் ஹ்ஷ்ர் 24. 

3. அகனத்துக் குகறகளிலிருந்தும் அல்லாஹ்கவ 
தூய்கமப்படுத்தக் கூடிய திருநாமங்கள். 
உதாரணமாக “தூயவன்”, “ஈமைற்றமானவன்” 
மபான்றனவாகும். 

 
58- வினா: அல்லாஹ்வுக்கு அழகிய திருநாமங்கள் 

கூறப்படுவகத எவ்வாறு வககப்படுத்தலாம்?  

விகை; பின்வருமாறு வககப்படுத்தலாம்; 
1. தனியாகமவா அல்லது மவறு (ஒரு திருநாமம்) 
ஒன்றுைமனா மசர்த்துக் கூறப்படுபகவ, உதாரணத்துக்கு 
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“ஜவீனுள் ளவன்” “நிகலத்திருப்பவன்” இகவ பூரணப் 
பண்புககள உள்ளைக்கிய திருநாமங்க ளாகும். 
2. தனியாகக் கூறப்படும் மபாது அல்லாஹ்வுக்கு 
குகற ஏற்பைாமலிருக்க எதிர்க் கருத்துைன் மசர்த்துக் 
கூறப்டும் திருநாமங்கள். உதாரணத்துக்கு ) انلافع الضار(  

“தீங்கு இகழப்பவன், பயன் அளிப்பவன் ”  )اخلافض 

)الرافع ”தாழ்த்துபவன் உயர்த்துபவன்” )املانع املعطي(   

“ககாடுப்பவன் தடுப்பவன்”  )املذل املعز(  
“கண்ணியப்படுத்துபவன் இழிவாக்குபவன்” மபான்ற 
திருநாமங்க ளாகும். அல்குர்ஆனிமலா அல்லது நபி 
கமாழியிமலா இத்திருநாமங்கள் தனியாக கூறப் 
பைவில்கல. அவ்வாமர “தண்டிப் பவன்” எனும் திரு 
நாமத்கத குறித்த நபருைன் கதாைர்பு படுத்திமயா 
அல்லது அத்திருநாமத்திலிருந்து பிரித்கதடுக்கப் பட்ை 
பண்புைன் (ذو) “உகைய” என்ற கசால்கல மசர்த்மதா 
கூறப்பட்டுள்ளது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நாம் குற்றவாளிககளத் 
தண்டிப்மபாம்.” ஸஜதா 22. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ் 
(யாவகரயும்) மிககத்தவன் (தீயவர்ககள) தண்டித்த 
லுகையவன்..” ஆலு இமரான் 4. அல் மாஇதா 4. 
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59- வினா; அல்லாஹ்வின் பண்புகள் )ذاتية(  சுயம் 

சார்ந்தகவ, )  فعلية(  கசயல் சார்ந்தகவ என முன்னர் 
இரு வககப் படுத்தப்பட்ைன, அவ்வாராயின் )ذاتية(  
சுயம் சார்ந்த பண்புகளுக்கான ஆதாரங் ககள 
அல்குர்ஆனிலிருந்து தருக?     

விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவனது இரு 
கககளும் விரிக்கப்பட்மை உள்ளன.” அல் மாயிதா 64. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவனது முகத்கதத் 
தவிர ஒவ்கவாரு கபாருளும் அழியக்கூடியது.” அல் 
கஸஸ் 88. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “மகத்துவ மும், 
கண்ணியமும் மிக்க உமது இகறவ னின் முகமம 
மிஞ்சும்.”அர்ரஹ்மான் 27. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “எனது 
கண்காணிப்பில் நீர் வளர்க்கப் படுவதற் காக..” தாஹா 39 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவன் நன்றாகப் 
பார்ப்பவன்! நன்றாகக் மகட்பவன்.” அல் கஹ்ஃப் 26. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நான் பார்த்துக் 
ககாண்டும் மகட்டுக் ககாண்டும் உங்களுைன் 
இருக்கிமறன்.” தாஹா 46. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவர்களுக்கு 
முன்மன உள்ளகதயும், அவர்களுக்குப் பின்மன உள்ள 
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கதயும் அவன் அறிகிறான். அவகன அவர்கள் முழு 
கமயாக அறிந்து ககாள்ள மாட்ைார்கள்.” தாஹா 110. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ் 
மூஸாவுைன் உண்கமயாகமவ மபசினான்.” அன்னிஸா 
164 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அநீதி இகழக்கும் 
கூட்ைமான ஃபிர்அவ்னுகைய சமுதாயத்தவரிைம் 
கசல்வரீாக! அவர்கள் அஞ்சமவண்ைாமா?” என்று உமது 
இகறவன் மூஸாகவ அகழத்தமபாது...” அஷ் ெுஅரா 
10. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவர்ககள 
அவர்களின் இகறவன் அகழத்து “இம்மரத்கத நான் 
உங்களுக்குத் தடுக்கவில்கலயா?கெத்தான் உங்கள் 
இருவருக்கும் பகிரங்க எதிரி என்று உங்களிைம் நான் 
கூறவில்கலயா?” எனக் மகட்ைான்." அல் அஃராப் 22. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவன் அவர்ககள 
அகழக்கும் நாளில் “தூதர்களுக்கு என்ன பதில் 
கூறினரீ்கள்? என்றுமகட்பான்.” அல்கஸஸ் 65. 
 
60- வினா; )ذاتية(  சுயம் சார்ந்த பண்புகளுக்கான 

ஆதாரங்ககள நபிகமாழியிலிருந்து தருக?   

விகை; நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (ஒளிமய 
(அகவனப் பார்க்க விைாமல் தடுக்கும்) அவனது 
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திகரயாகும் - அத்திகர கய அவன் விலக்கி விட்ைால் 
அவனது பார்கவ எட்டும் தூரம் வகரயுள்ள 
அவனுகைய பகைப்பினங்ககள அவனது ஒளிச்சுைர் 
சுட்கைரித்து விடும்.” நூல் முஸ்லிம், இப்னு மாஜா.   

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
“அல்லாஹ்வின் வலக் கரம் நிரம்பி யுள்ளது, வாரி 
வழங்குவதால் அது வற்றி விடுவதில்கல, அது 
இரவிலும் பகலிலும் (அருள் மகழகயப் கபாழிந்து 
ககாண்மை யிருக்கின்றது. அவன் வானங்கள் மற்றும் 
பூமிகயப் பகைத்த (மநரத்)திலிருந்து (இப்மபாது வகர) 
அவன் வாரி வழங்கியது எவ்வளவு இருக்கும் 
கசால்லுங்கள். அதுவும் கூை அவனுகைய வலக் 
கரத்தில் இருப்பகதக் குகறத்துவிைவில்கல. (வானங் 
கள் மற்றும் பூமிகயப் பகைத்த மபாது) அவனுகைய 
அரியாசனம் (அர்ஷ்) தண்ணரீின் மீதிருந்தது. 
அவனுகைய மற்கறாரு கரத்தில் ககாகைப் கபாழிவு, 
அல்லது ககாகைக் குகறவு உள்ளது. (அதன் வாயிலாக) 
அவன் (சிலகர) உயர்த்துகிறான் (சிலகரத்) தாழ்த்து 
கிறான்). நூல் புகாரி, முஸ்லிம், திர்மிதி. 

மமலும் (தஜ்ஜால்) கபாய்யன் சம்பந்தப்பட்ை கசய்தியில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (நிச்சியமாக 
அல்லாஹ்கவ நீங்கள் அறியாமலிருக்க மாட்டீர்கள், 
நிச்சியமாக அல்லாஹ் ஒற்கறக் கண்ணன் அல்லன்).  
நூல் புகாரி, முஸ்லிம்.  
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நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது பிரார்த்தகனயில் 
கூறியதாவது. “யா அல்லாஹ்! நான் உன்னிைம்  உனது 
ஞானத்கதக் ககாண்டு நன்கமகய யாசிக்கிமறன். 
மமலும் உனது மகத்தான அருகள யாசிக்கிமறன். 
ஏகனனில் நீ ஆற்றல் கபற்றவன். என்னிைம் எந்த 
ஆற்றலும் இல்கல. மமலும் நீ நன்கு அறிபவன். நான் 
எதுவும் அறிமயன். மமலும் நீ மகறவானகவ 
அகனத்தும் அறிந்தவன்!” நூல் புகாரி, அபூதாவூத், 
திர்மிதி. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “நீங்கள் காது 
மகட்காதவகனமயா,  இங்கில்லாத வகனமயா அகழக் 
கவில்கல. அவன் உங்களுைமனமய இருக்கிறான். 
அவன் கசவிமயற்பவன் அருகிலிருப்பவன்.” நூல் புகாரி, 
முஸ்லிம். 
61- வினா; )األفعال صفات(  கசயல்கள் சார்ந்த பண்புகளுக்கு 

அல்குர்ஆனி லிருந்து உதாரணங்கள் தருக?     

விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “பின்னர் வானத்கத 
நாடி, அவற்கற ஏழு வானங்களாக ஒழுங்கு 
படுத்தினான்.” அல் பகரா 29. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “மமகக் கூட்ைங்களில் 
அல்லாஹ்வும், வானவர் களும் வந்து காரியம் 
முடிக்கப்பை மவண்டும் என்பகதத் தான் எதிர் 
பார்க்கிறார்களா?” அல் பகரா 210. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ்கவ 
அவனது கண்ணியத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் கண்ணியப் 
படுத்த வில்கல. கியாமத் நாளில் பூமி முழுவதும் 
அவனது ஒரு ககப்பிடிக்குள் அைங்கும். வானங்கள் 
அவனது வலது ககயில் சுருட்ைப்பட்டிருக்கும்.” 
அஸ்ஸுமர் 67. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “எனது இரு 
கககளால் நான் பகைத்ததற்கு நீ சிரம் பணிவகத 
விட்டும் எது உன்கனத் தடுத்தது?” ஸாத் 75. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “பலகககளில் 
அவருக்காக ஒவ்கவாரு விெயத்கதயும் எழுதிமனாம்.” 
அல் அஃராப் 145 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவரது இகறவன் 
அந்த மகலக்குக் காட்சி தந்த மபாது அகதத் 
தூளாக்கினான்.” அல் அஃராப் 143. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ் 
நாடியகதச் கசய்வான்.” அல் ஹஜ் 18. 

62- வினா; )األفعال صفات( கசயல்கள் சார்ந்த பண்புகளுக்கு 
நபி கமாழியிலிருந்து உதாரணங்கள் தருக?     
விகை; நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
“ஒவ்கவாரு இரவிலும் மூன்றில் ஒரு பகுதி 
இருக்கும் மபாது நம்முகைய இகறவன் 
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கீழ்வானத்திற்கு இறங்குவான். நூல் புகாரி, 
முஸ்லிம் அபூதாவூத்.   

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “...அப்மபாது 
அல்லாஹ் அவர்களிைம் அவர்கள் அறிந்து ககாள்ளும் 
மதாற்றத்தில் வந்து, 'நாமன உங்களுகைய இகறவன் 
எனச் கசால்வான். அப்மபாது அவர்கள், ‘நீதான் எங்கள் 
இகறவன்’ எனக் கூறியபடி அகவனப் 
பின்கதாைர்வார்கள்)” நூல் புகாரி, முஸ்லிம். 
இங்கு “வருதல்” என்பது யதார்த்தமானமத அன்றி கற்ப
கன அல்ல என்பகத விளங்கிக் ககாள்ள மவண்டும். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “(மறுகம 
நாளில்) அல்லாஹ் பூமிகய (ககயினால்) 
பிடித்துக்ககாள்வான், வானங்கள் அவனது வலக் 
கரத்திலிருக்கும். பின்னர் நான் தான் அரசன் என்று 
கூறுவான்.” நூல் புகாரி, முஸ்லிம். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “அல்லாஹ் 
பகைப்புககளப் பகைத்த மபாது தன்னுகைய 
பதிமவட்டில் - அது அர்ெுக்கு மமல் உள்ளது - “என் 
கருகண என் மகாபத்கத மிககத்து விட்ைது” என்று 
எழுதினான்.” நூல் புகாரி, முஸ்லிம். 

மமலும் ஆதம்(அகல) அவர்களும் மூஸா (அகல) 
அவர்களும் தர்க்கம் கசய்த கசய்தியில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். “.. அதற்கு ஆதம் (அகல) 
அவர்கள் மூஸமவ! அல்லாஹ் தன்னுைன் 
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உகரயாடுவதற்கு உம்கமமய மதர்கதடுத் தான், அவன் 
தன் கரத்தால் உமக்காக தவ்ராத் (எனும்மவதத்) கத 
எழுதினான்.” நூல் புகாரி, முஸ்லிம். 

இங்கு கூறப்பட்ை அல்லாஹ்வின் மபச்சும், கரமும் 
சுயம் சார்ந்த பண்புகளாகும். அத்துைன் அவனது மபச்சு, 
சுயம் கசயல் அகிய இரண்டும் மசர்ந்த பண்பாகும். 
தவ்ராத் (எனும் மவதத்)கத எழுதியது கசயல் சார்ந்த 
பண்பாகும். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “அல்லாஹ், 
பகலில் பாவம் புரிந்தவர்கள் பாவ மன்னிப்புக் மகாருவ 
தற்காக இரவில் தனது கககய நீட்டுகிறான். இரவில் 
பாவம் புரிந்தவர்கள் பாவமன்னிப்புக் மகாருவதற் காக 
பகலில் கககய நீட்டுகிறான்.” நூல் முஸ்லிம், அஹ்மத். 

63- வினா; அகனத்து பண்புக்குரிய கசாற்களிலிருந்தும் 
திருநாமங்ககளப் பிரித்கதடுக்க முடியமா? அன்றி 
அகவ குர்ஆன் ஹதீஸ் ஆதாரங்ககளக் ககாண்டு 
மாத்திரம் தானா அகமயும்?     

விகை; அல்லாஹ்வின் அகனத்துத் திருநாமங்களும் 
குர்ஆன் ஹதீஸ் ஆதாரங்ககளக் ககாண்டு  மாத்திரம் 
தான் அகமயும், எனமவ அல்லாஹ் தனது திருமகற 
யிலும், நபி (ஸல்) அவர்களும் சூட்டிய திருநாமங் 
ககளத் தவிர அல்லாஹ்வுக்கு மவறு கபயர்கள் 
சூட்ைலாகாது, 
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அல்லாஹ் அவகனப்பற்றி விளக்கிய பண்புகள் 
அகனத்தும் உயர்ந்தகவ, பூரணமானகவ, 
புகழுக்குரியகவ, எனினும் அவ்வகனத்துப் பண்புககளக் 
ககாண்டும் அல்லாஹ் தன்கன எவ்வித வகரயகரயு 
மின்றி விளக்கவுமில்கல, அகவயகனத்தி லிருந்தும் 
திருநாமங்கள் பிரித்கதடுக்கப் பைவும் மாட்ைாது. எனமவ 
அகவககளப் பின்வருமாறு வககப்படுத்தலாம். 

1- (எந்த வகரயகரயுமின்றி) கபாதுவாக  அல்லாஹ் 
அவகனப் பற்றி விளக்கிய பண்புகள். உதாரணமாக;  
 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ்மவ உங்ககளப் 
பகைத்தான். பின்னர் உங்களுக்கு உணவளித்தான். 
பின்னர் உங்ககள மரணிக்கச் கசய்வான். பிறகு 
உங்ககள உயிர்ப்பிப்பான்.’ அர்ரூம்  40.   

இங்கு பகைப்பவன், உணவளிப்பவன், மரணிக்கச் 
கசய்பவன், உயிர்ப்பிப்பவன், திட்ைமிடுபவன் என 
கபாதுவான கபயர்ககள அல்லாஹ் அவனுக்குச் 
சூட்டியுள்ளான். 

2- “எதிர் ககாள்ளல், கூலி ககாடுத்தல்” மபான்ற 
வகரயகரகளுைன் அல்லாஹ் அவகனப் பற்றி 
விளக்கிய பூரணத்துவத்துக்கும் புகழுக்குமுரிய 
பண்புகள். உதாரணமாக;  
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவர்களும் சூழ்ச்சி 
கசய்கின்றனர். அல்லாஹ்வும் சூழ்ச்சி கசய்கிறான். 
சூழ்ச்சி கசய்மவாரில் அல்லாஹ் சிறந்தவன்.” 
அல் அன்ஃபால் 

‘யாராவது சூழ்ச்சி கசய்தால் பதிலுக்கு சூழ்ச்சி கசய்தல்’ 
என்ற நிகலயில் வரும் மபாது அது பூரணத்துவத்கத 
அகைகிறது. ஏகனனில் சூழ்ச்சி கசய்தவகன எதிர் 
ககாள்ள முடியாத அளவு  அல்லாஹ் பலவனீன் அல்ல 
என்ற கருத்திமலமய இதகனப் புரிந்து ககாள்ள 
மவண்டும். 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நயவஞ்சகர்கள் 
அல்லாஹ்கவ ஏமாற்ற நிகனக்கின்றனர். அவமனா 
அவர்ககள ஏமாற்றவுள்ளான்.” அன்னிஸா 142. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவர்கள் 
அல்லாஹ்கவ மறந்தனர். அவர்ககள அவனும் 
மறந்தான்.” அத்தவ்பா 67 

எனினும் அல்குர்ஆன் வசனங்கள் தவிர்ந்த  ஏகனய 
இைங்களில் அல்லாஹ்வுக்கு சூழ்ச்சி கசய்தல், 
ஏமாற்றுதல், மகலி கசய்தல் மபான்ற பண்புககள 
கூறுவமதா, அன்மறல் சூழ்ச்சிக்காரன், ஏமாற்றுபவன், 
மகலி கசய்பவன் என்று கபயர் சூட்டுவமதா கூைாது. 
அவ்வாறு ஒரு முஸ்லிமமா அல்லது புத்தியுள்ள 
மனிதமனா கூறவும் மாட்ைான். ஏகனனில் தன் பக்கம் 
எந்த நியாயமும் இல்லாமல் மமற் கூறியபடி நைந்து 



 

80 

ககாள்பவனுக்கு (தகுந்த) கூலிகய வழங்கமவ 
அல்லாஹ் அவ்வாறு நைந்து ககாள்வதாக விளக்கு 
கிறான். பகைப்பினங்களுக்கு மத்தியில் இவ்வாறு 
நீதியாக கூலி வழங்குவது நன்கமயான விையகமனின், 
பகைத்தவனும், ஞானமு கையவனும் அறிஞனும் 
நீதிவானுமாகிய அல்லாஹ்விைமிருந்து அ(வ்வாறு கூலி 
ககாடுப்ப)து எப்படியிருக்கும்!. 

64- வினா; ( األعلى العلي(  ”மிக உயர்த்தியானவன்” எனும் 
திருநாமும் அமத கருத்கத ஒத்த ( الظاهر(   கவளிப் 
பகையானவன், ( القاهر(  அைக்கி யாள்பவன், ( المتعالي(  
உயர்ந்தவன் எனும் திருநாமங்களும் குறிக்கும் 
கருத்துக்கள் யாகவ?     

விகை; ( األىلع العيل(  ”மிக உயர்த்தியானவன்” எனும் 
திருநாமத்திலிருந்து பிரித்கதடுக்கப் பட்ை (العلو) “உயர்வு” 
எனும் பண்பு குறிக்கும் கருத்துக்களாவன, அல்லாஹ் 
அவனுகைய அரியாசனத்தின் மமல் உயர்ந்திருத்தல், 
அவனது அகனத்துப் பகைப்பினங் களுக்கும் மமல் 
உயர்ந்திருத்தல், அவன் அவர்ககள விட்டும் 
பிரிந்திருத்தல், அவர்ககள அவன் அவதானித்துக் 
ககாண்டிருத்தல், அவர்களின் சகலகதயும் சூழ்ந்து 
அறிந்து ககாண்டிருத்தல், அவனது பகைப்புககளக் 
கட்டுப்படுத்தி அவகன வணங்கும்படி மவண்டி 
அவர்ககள உயர்த்தியிருத்தல், அவனுைன் சச்சரவு 
கசய்பவமனா, அல்லது அவகன மிககப் பவமனா, 
எதிர்ப்பவமனா, தடுப்பவமனா எவருமில்கல, சகலதும் 
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அவனது மகத்துவத்துக்கு கட்டுப்பட்ைகவ, அவனது 
கண்ணியத்துக்கு முன் இழிவானகவ, அவனது 
கபருகமக்கு தகல சாய்ப்பகவ, அவன் இஷ்ைத்துக்கும் 
கட்டுப் பாட்டுக்கும் கீழ் உள்ளகவ, அவன் 
பிடியிலிருந்து அகவகளுக்கு தப்பிக்க முடியாது, 
அவனது அந்தஸ்து உயர்வானது, அகனத்துப் 
பூரணமான பண்புகளும் அவனுக்குரியகவ, 
குகறபாடுள்ள அகனத்துப் பண்புகளி லிருந்தும் அவன் 
பரிசுத்தமானவன். 

மமற் கூறப்பட்ை அகனத்துக் கருத்துக்களும்( علوال ) 
“உயர்வு” எனும் பண்புக்குரியனவாகும். 
65- வினா; علوالفوقية ( ) “மமல் உயர்ந்தி ருத்தல்” எனும் 

பண்புக்கு அல் குர்ஆனிலிருந்து ஆதாரங்கள் தருக? 

விகை; அதற்கு நிகறய ஆதாரங்கள் உள்ளன, இங்கு 
(கூறப்பட்டு)ள்ள  திருநாமங்களும் இகவககள ஒத்த 
கருத்துகைய திருநாமங்களும் இதற்கு ஆதாரமாகும். 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அளவற்ற 
அருளாலன் அர்ெின் மீது உயர்ந்து விட்ைான்.” தாஹா 
5. 

அல்குர்ஆனின் ஏழு இைங்களில் இவ்வாறு பிரஸ்தா 
பிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “வானத்தில் 
உள்ளவன் பூமியில் உங்ககளப் புகதயச் கசய்வதில் 
பயமற்று இருக்கிறரீ்களா?” முல்க் 16 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “தமக்கு மமமல 
இருக்கும் தமது இகறவகன அவர்கள் அஞ்சுகின் றனர்.” 
அந்நஹ்ல் 50. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “யாமரனும் 
கண்ணியத்கத நாடினால் கண்ணியம் யாவும் 
அல்லாஹ்வுக்மக உரியது. தூய கசாற்கள் அவனிைமம 
மமமலறிச் கசல்லும். நல்லறம் அகத உயர்த்தும்.” 
ஃபாத்திர் 10. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வானவர்களும், 
ஜிப்ரீலும் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நிகரான ஒரு 
நாளில் அவனிைம் ஏறிச் கசல்வர்”.அல்மஆரிஜ் 4. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “வானத்திலிருந்து 
பூமி வகர காரியங்ககள அவமன நிர்வகிக்கிறான். அது 
ஒரு நாளில்அவனிைம் மமமலறிச் கசல்லும்.” 
அஸ்ஸஜ்தா 4. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “ஈஸாமவ! நான் 
உம்கமக்  ககப்பற்றுபவனாகவும், என்னளவில் உம்கம 
உயர்த்துபவனாகவும், (என்கன) மறுப்மபாரிைமிருந்து 
உம்கமத் தூய்கமப் படுத்துபவனாகவும், உம்கமப் 
பின்பற்று மவாகர (என்கன) மறுப்மபாகர விை கியாமத் 
நாள் வகர மமல் நிகலயில் கவப்பவனாகவும் 
இருக்கிமறன்.” ஆலு இம்ரான் 55 
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66. வினா; அதற்கு நபிகமாழியிலிருந்து ஆதாரங்கள் 
தருக? 

விகை; அதற்கு நிகறய ஆதாரங்கள் உள்ளன, 
அகவகளில் சில வருமாறு; 

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு அடிகமப் கபண்ணிைம் 
அல்லாஹ் எங்கு இருக்கிறான்? எனக் மகட்ைதும் 
“அல்லாஹ் வானத்தில் இருக்கிறான்” எனப் பதில் 
கூறினாள். உைமன நபியவர்கள் அப்கபண்கண 
விடுதகல கசய்யுங்கள் அவள் ஒரு (முஃமின்) விசுவாசி 
எனக் கூறினார்கள். நூல் முஸ்லிம், அபூதாவூத், நஸாஈ, 
அஹ்மத். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் மமற்ககாண்ை (معراج) 
எனப்படும் விண்ணுலக யாத்திகரயுைன் கதாைர்பான 
அகனத்து நபிகமாழிகளும் இதற்குத் தகுந்த சான்றாகும். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
“உங்களிகைமய இரவில் சில வானவர்களும் பகலில் 
சில வானவர்களும் அடுத்தடுத்து (சுழற்சி முகறயில்) 
வருகின்றனர், அவர்கள் “ஃபஜ்ர்” கதாழுககயிலும் 
“அஸர்” கதாழுககயிலும் ஒன்று மசர்கின்றனர், பின்னர் 
உங்களிகைமய இரவில் தங்கியவர்கள் (வானத்திற்கு) 
ஏறிச் கசல்கின்றனர் அப்மபாது இகறவன் 
அ(வ்வான)வர்களிைம், “(பூமியிலுள்ள) என் அடியார்ககள 
எந்த நிகலயில் விட்டு வந்தீர்கள்?”  என்று (மக்ககளப் 
பற்றி நன்கறிந்த நிகலயிமலமய) மகட்பான். அதற்கு 
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அவ்வானவர்கள், “அவர்கள் (உன்கனத்) கதாழுது 
ககாண்டிருந்த நிகலயில் விட்டு வந்மதாம். அவர்கள் 
(உன்கனத்) கதாழுது ககாண்டி ருந்த நிகலயிமலமய 
அவர்களிைம் நாங்கள் கசன்மறாம்” என்று 
பதிலளிப்பார்கள்.” நூல் புகாரி, முஸ்லிம். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “யாராவது 
முகறயான சம்பாத்தியத்தில் ஒரு மபரீச்சம் பழத்தின் 
மதிப்புக்குத் தர்மம் கசய்தாமரா, அல்லாஹ் பரிசுத்தமான 
வற்கறத் தவிர மவகறகதயும் ஏற்றுக் ககாள்வதில்கல 
- அகத நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன்னுகைய 
வலதுகரத்தால் ஏற்று, பிறகு நீங்கள் உங்களின் குதிகரக் 
குட்டிகய வளர்ப்பது மபான்று அதன் நன்கமகய மகல 
மபால் உயரும் அளவுக்கு வளர்த்து விடுவான்.” நூல் 
புகாரி, முஸ்லிம் 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். “அல்லாஹ் 
வானத்தில் ஒரு விெயத்கதத் தீர்மானித்து விட்ைால், 
வானவர்கள் தம் சிறகுககள இகறக் கட்ைகளக்குப் 
பணிந்தவர்களாக அடித்துக் ககாள்வார்கள். (அல்லாஹ் 
வின் அந்தக் கட்ைகளகய) பாகறயின் மீது சங்கிலிகய 
அடிப்பதால் எழும் ஓகசகயப்மபால் (வானவர்கள் 
மகட்பார்கள்).” நூல் புகாரி, அபூதாவூத், திர்மிதி. 

“ஜஹ்மிய்யா” எனும் பிரிவினகரத் தவிர ஏகனய 
அகனவரும் இகத ஏற்றுக் ககாள்கின்றனர். 
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67. வினா; ஸாலிஹான முன்மனார்களில் மார்க்கத் 
தகலவர்கள் (استواء) எனும் “உயர்தல்” கதாைர்பாக 
என்ன கூறினார்கள்? 

விகை; அவர்கள் அகனவரும் கூறியதாவது; (استواء) 
எனும் “உயர்தல்” அறியப்பட்ைது, அதன் அகமப்பு 
புத்திக்கு அப்பாற்பட்ைது, அகத விசுவாசம் ககாள்வது 
கட்ைாயமாகும், அகதப் பற்றி வினாத்கதாடுப்பது 
புதிதாக உண்ைாக்கப் பட்ைது, மமலும் தூதுச் கசய்தி  
அல்லாஹ் விைமிருந்து வந்ததாகும், அகத எத்தி 
கவப்பது தூதரின் கைகம, அகத ஏற்றுக் ககாள்வது 
எங்களின் கைகம. எனமவ அல்லாஹ்வின்  
திருநாமங்களும் பண்புக ளும் கூறப்பட்ை அகனத்து 
குர்ஆன் வசனங்கள் நபிகமாழிகள் கதாைர்பாகவும் 
அவர்களின் நிகலப்பாடு இவ்வாறு தான் காணப்பட்ைது.  

“இகத நம்பிமனாம், அகனத்தும் எங்கள் இகறவனிை 
மிருந்து வந்தகவமய.” எனக் கூறுவார்கள்.” ஆல 
இம்ரான் 7. 

“அல்லாஹ்கவ நம்பிமனாம். நாங்கள் முஸ்லிம்கள் 
என்பதற்கு நீங்கமள சாட்சியாக இருங்கள். என்றனர்.” 
ஆல இம்ரான் 52. 

68. வினா; ( القهر علو ) “(பகைப்புக்ககள) அைக்கி ஆளும் 
உயர்வு” என்பதற்கு அல்குர்ஆனிலிருந்து ஆதாரம் 
தருக? 
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விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவமன தன் 
அடியார்களுக்கு மமலிருந்து (அவர்ககள) அைக்கி 
ஆள்பவன்.” அல் அன்ஆம் 18. 

இந்த வசனம் “மமமல உயர்ந்திருத்தல்” “அைக்கி ஆளும் 
உயர்வு” ஆகிய இரு கருத்துக்ககளயும் சுட்டிக் 
காட்டுகின்றது. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “(அவமன 
அைக்கியாளும் ஏகனாகிய அல்லாஹ்.” அஸ்ஸுமர் 4. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “இன்று ஆட்சி 
யாருக்கு? அைக்கியாளும் ஏகனாகிய அல்லாஹ் வுக்மக.” 
அல் முஃமின் 16 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நான் எச்சரிக்கக 
கசய்பவமன. அைக்கியாளும் ஒமர அல்லாஹ்கவத் 
தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாருமில்கல 
என்று (முஹம்மமத!) கூறுவரீாக.” ஸாத் 65. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “எந்த உயிரின 
மானாலும் அதன் முன் கநற்றிகய அவன் பிடித்துக் 
ககாண்டிருக்கிறான்.” ஹூது 56. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “மனித, ஜின் 
கூட்ைமம! வானங்கள் மற்றும் பூமியின் விளிம்புககளக் 
கைந்து கசல்ல நீங்கள் சக்தி கபற்றால் கைந்து 
கசல்லுங்கள். (அல்லாஹ்வின்) ஆற்றல் மூலம் தவிர 
நீங்கள் கைந்து கசல்ல மாட்டீர்கள்.” அர்ரஹ்மான் 33. 
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69.வினா; அதற்கு நபி கமாழியிலி ருந்துஆதாரங்கள் 
தருக? 

விகை; அதற்கு நபிகமாழியில் நிகறயமவ ஆதாரங்கள் 
உள்ளன அகவகளில் சில வருமாறு; 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “அகனத்துப் 
பிராணிகளின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிைத்தில் பாதுகாப்புத் 
மதடுகிமறன், அதன் முன்கநற்றிகய நீமய பிடித்துக் 
ககாண்டிருக்கின்றாய்.” நூல்; முஸ்லிம், அபூதாவூத், 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “யா 
அல்லாஹ் நான் உன் அடிகம, உன் அடிகமகளான ஒர் 
ஆண் ஒரு கபண்ணின் மகனாமவன், என்னில் உன் 
கட்ைகளமய கசல்லுபடியாகிறது. என் விெயத்தில் 
உனது தீர்ப்பு நீதமானது. உனக்குச் கசாந்தமான 
ஒவ்கவாரு திருப்கபயர் ககாண்டும் நான் உன்னிைம் 
யாசிக்கிமறன்....”  விகை 52 பார்க்கவும்.   

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “...ஏகனனில் 
நீமய தீர்ப்பளிக்கிறாய். உனக்கு மாற்றமாக தீர்ப்பளிக்கப் 
படுவதில்கல, நீ யாருக்கு மநசனாகி விட்ைாமயா அவர் 
ஒரு மபாதும் இழிவகைவதில்கல, மமலும் நீ யாகரப் 
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பககத்தாமயா அவர் ஒரு மபாதும் கண்ணியம் 
கபறுவதில்கல.” நூல்; அபூதாவூத், நஸாஈ, திர்மிதி. 

69.  ( الشأن علو ) “அந்தஸ்து உயர்ந்திருத்தல்” 
என்பதற்கான ஆதாரங்கள் எகவ?  மமலும் 
கட்ைாயமாக அல்லாஹ்வுக்கு மறுக்கப்பை 
மவண்டியகவ யாகவ? 

விகை; பூரணத்துவ மிக்க அகனத்துப் பண்புககளயும் 
ககாண்ை, நிம்மதிய ளிப்பவனும், கபரியவனும், 
உயர்ந்தவ னுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமமும், 
அகத ஒத்த கருத்துக்களும் குறிப்பகவ ககளமய (  علو
 அந்தஸ்து உயர்ந்திருத்தல் ” என்கிமறாம். எனமவ“ (الشأن
அல்லாஹ் தனது ஆட்சியில் தனித்து உயர்த்தியானவன், 
அதில் அவனுைன் மவறு பங்காளிகமளா, 
உதவியாளர்கமளா, அல்லது அவனுகைய 
அனுமதியின்றி சிபார்சு கசய்யக் கூடிய வர்கமளா 
கிகையாது. மமலும் அவன் தனது மகத்துவத்திலும், 
கபருகமயிலும், அைக்கி யாளும் திறனிலும், ஆட்சி 
அதிகாரத்திலும் உயர்த்தியானவன், அவனுைன் பிரச்சி 
கனப் படுபவமரா, அவகன கவற்றி ககாள்பவமரா, 
இழிவிலிருந்து (காக்க) உதவி கசய்பவமரா, அன்றி மவறு 
உதவியாளர்கமளா அவனுக்குக் கிகையாது. மமலும் 
இகண, துகண, தந்கத பிள்கள மகனவி மபான்ற 
மதகவககள விட்டும் அவன் உயர்த்தியானவன். 
பூரணமான சீவியம் நிகலத்து நிற்றல் மபான்ற 
பண்புகளிலும், இயலாகம, ககளப்பு, தூக்கம், சிறு 
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தூக்கம், மரணம் மபான்றகவஅவனுக்கு 
ஏற்பைாதிருக்கவும் சக்தி கபற்றவன். மமலும் மறதி 
யற்ற பூரணமான அறிவிலும், வானத்திமலா பூமியிமலா 
அணுவளமவனும் அவன் அறியாமல் இருப்பகத 
விட்டும் உயர்த்தியானவன். மமலும் ஒருவருக்கு 
அணுவளவும் அநீதி இகழக்காமலும் அவனுகைய 
நண்கமகளில் எந்தக் குகறவும் ஏற்படுத்தாத 
உயர்த்தியான நீதியாளன். அவனுக்குப் பிறர் உணவு 
அளிப்பதிமலா அல்லது எந்த ஒரு விையத்திலும் மவறு 
ஒருவரிைம் அவன் மதகவ காண்பகத விட்டும் 
உயர்த்தி யானவன், மமலும் அல்லாஹ் தன்கனப் பற்றி 
விளக்கியதும், நபி (ஸல்) அவர்களும் அவகனப் பற்றி 
விளக்கிய அகனத்துப் பண்புகளுக்கும் உதாரணம் 
கூறுதமலா மறுத்தமலா இன்றி உயர்த்தியானவன். 
அவகனப் புகழ்ந்து தூய்கமப் படுத்து கிமறன். அவன் 
உயர்தியானவன் கண்ணிய மானவன். உயர்வான 
அவனுகைய பண்பு களுைமனா, அல்லது அவனுகைய 
அழகிய திருநாமங் களுைமனா, அல்லது  அவமன 
பகைத்துப் பராமரிப்பவனும், (வணக்கத் துக்குரிய) 
இகறவனுமாகும் என்பவற்று ைமனா முரண்படும் 
அகனத்கத விட்டும் அவன் தூய்கமயும் பரிசுத்தமும் 
ஆகிவிட்ைான். 

“வானங்களிலும், பூமியிலும் அவனுக்மக உயர்ந்த பண்பு 
உள்ளது. அவன் மிககத் தவன், ஞானமு கையவன்.” 
அர்ரூம் 27  
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குர்ஆன் ஹதீஸ்களில் இதற்கான ஆதாரங்கள் 
நிகறயமவ உள்ளன.  

70.வினா; அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் பற்றிய 
நபிகமாழியில் வந்துள்ள “அவற்கற யார் சரிவர 
அறிந்து ககாள்கின்றாமரா அவர் சுவனம் நுகழவார்” 
என்ற நபியவர்களது கூற்றின் கருத்து யாது? 

விகை; அதற்குப் பின்வருமாறு விளக்கங்கள் உள்ளன 
1- திருநாமங்கள் அகனத்கதயும் மனனம் கசய்வ தும், 

அகவககளக் ககாண்டு அல்லாஹ் விைத்தில் 
பிரார்த்தகன புரிவதும், மமலும் அகவகளினால் 
அவகனப் புகழ்வதுமாகும்.  

2- அைக்கி ஆள்பவன், மகத்துவமானவன், 
கபருகமக்குரியவன், மபான்ற அல்லாஹ் வுக்மக 
உரிய (திருநாமங் களின்) பண்புககள அடியான் 
ஏற்றுக் ககாண்டு அகவகளுக்கு அடிபணிதலும், 
அதன் பிரகாரம் கசயல் பைாமலிருத் தலும், இரக்க 
முள்ளவன் சங்ககயா னவன் மபான்ற பண்பு ககளப் 
பின்பற்ற முயற்சிப்பதும், மன்னிப்பவன், இறக்க 
முள்ளவன், தயாளன் மபான்ற வாக்குறுதி யளிக்கும் 
பண்புகளில் ஆகச கவப்பதும், மிககத்தவன், 
தண்டிப்ப வன், கடுகமயாகத் தண்டிப்பவன் மபான்ற 
எச்சரிக்ககக்குரிய பண்பு ககளப் பயப்படுவதுமாகும். 



 

91 

3- அத்திருநாமங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு ரியகவ என 
ஏற்று, அதன் பிரகாரம் கசயற்படுவதாகும். 
உதாரணத்துக்கு “அல்லாஹ் அவனது 
பகைப்புக்ககள சூழ்ந்து அறிப்பவனாகவும் 
அவர்கள் மீது சக்தி கபற்றவனாகவும் அவர் 
ககள விட்டும் பிரிந்து அவனது 
அரியாசனத்தின்பால் உயர்ந்து விட்ைான்” 
என்றும் ஏற்றுக் ககாண்ை ஒருவர் இதன் 
பிரகாரம் அவரது கசால் கசயல் அைங்களாக 
சகல நைத்கதககளயும் மாற்றிக் ககாள்ள 
மவண்டும், அவனது அமல்கள் அல்லாஹ்விைம் 
உயர்த்தப்படும் மபாது கசால் கசயல் ரீதியாக 
அல்லாஹ்வுக்கு முன் அவகன அவமானப்படுத் 
தும் கசயல்களுக்காக கவட்கப்பை மவண்டும், 
அவ்வாமற அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரமம கசாந்த 
மான பண்புகளான மரணிக்கச் கசய்தல், 
உயிர்ப்பித்தல், உயர்த்து தல், தாழ்த்துதல், 
ககாடுத்தல், தடுத்தல், ஆபத்துக்ககள அனுப்பு 
தல் அவற்கற நீக்குதல், மக்களிகைமய 
காலத்கத சுழல விடுதல் மபான்ற கரும 
மாற்றலுைன் கதாைர்பான அகனத்துக் 
கட்ைகளககளயும் எல்லா மநரங்களிலும் 
இப்பிரபஞ் சத்துக்கு  இறங்கிக் ககாண்டிருக் 
கின்றான் என்றும் ஏற்றுக்ககாள்ள மவண்டும்.    
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“வானத்திலிருந்து பூமி வகர காரியங் ககள 
அவமன நிர்வகிக்கிறான். அது ஒரு நாளில் 
அவனிைம் மமமலறிச் கசல்லும். அது நீங்கள் 
கணக்கிைக் கூடிய ஆயிரம் வருைங்கள் 
அளவுகையது.” அஸ்ஸஜதா 5. 

72. வினா; “கதௌஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத் எனும்” 
திருநாமங்களிளும் பண்புகளிலும் தனிகமப் 
படுத்துதலின் மறுபுறம் யாது?   

விகை; அதற்கு மறுபுறம் அல்லாஹ்வின் 
திருநாமங்ககளயும் பண்புககளயும் மமலும் 
அவனுகைய அத்தாட்சிககளயும் திரித்துக் 
கூறுவதாகும், அதில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன.  
1- இகணகவப்பாளர்களது திரிவு படுத்தல்; அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின் திருநாமங்க ளில் கூடுதல் 
குகறகவ ஏற்படுத்தி அவர்களுகைய 
கதய்வங்களுக்கு கபயர் சூட்டிக் ககாண்ைார்கள்,  
“அல்லாஹ்” என்பதிலிருந்து “அல் லாத்” என்ற 
கதய்வத்தின் கபயகரயும் “அல் அஸீஸ்” 
கண்ணியமானவன் என்பதிலிருந்து “அல் உஸ்ஸா” 
என்ற கதய்வத்தின் கபயகர யும், “அல் மன்னான்” 
தயாளன் என்பதிலிருந்து “மனாத்” என்ற 
கதய்வத்தின் கபயகரயும் பிரித்து எடுத்தார்கள்.   

2- விவரணம் கூறுபவர்களது திரிவு படுத்தல்; அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் பண்புககள பகைப்பு களுகைய 
பண்புகளுைன் விபரிப்பவர்கள், மமலும் இவர்கள் 
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மமல் கூறப்பட்ை இகணகவப் பாளர் களுக்கு எதிர் 
கருத்கதக் ககாண்ை வர்கள். ஏகனனில் 
இகணகவப்பா ளர்கள் பகைப்புக்ககள அல்லாஹ் 
மவாடும், இவர்கள் அல்லாஹ்கவ 
பகைப்புகளுைனும் விபரித்தவர்கள். அல்லாஹ்மவா 
மிகத் தூய்கமயானவன்.  

3- மறுப்மபாரின் திரிவு படுத்தல்; இத்தககமயார் இரு 
பிரிவினர்களாவர்.  
ஒரு சாரார் அல்லாஹ்வின் “இரக்க முள்ளவன், 
அறிஞன், மகட்பவன், பார்ப்பவன்”  மபான்ற 
திருநாமங்ககள ஏற்றாலும் அகவ குறிக்கும் 
கருகண, அறிவு, மகள்வி, பார்கவ மபான்ற 
பூரணமான பண்புககள மறுக்கக் கூடியவர்கள். 
மற்றுகமாரு சாரார் அல்லாஹ்வின் திருநாமங் 
ககளயும், பண்புககளயும் கமாத்தமாக மறுக்கக் 
கூடியவர்கள்,  இவர்கள்  அகனவர்களின் கூற்றி 
லிருந் தும் அல்லாஹ் மிகத் தூய்கமயானவன். 
“வானங்கள், பூமி மற்றும் அவற்றுக்கு இகைமய 
உள்ளவற்றுக்கும் (அவமன) இகறவன். எனமவ 
அவகன வணங்கு வரீாக. அவனது வணக்கத்திற் 
காக (சிரமங்ககளச்) சகித்துக் ககாள்வரீாக அவ 
னுக்கு நிகரானவகன நீர் அறிகிறரீா?” மர்யம் 65. 
“அவகனப் மபால் எதுவும் இல்கல. அவன் 
கசவியுறுபவன், பார்ப்பவன்.” அஷ்ெூரா 11. 
“அவர்களுக்கு முன்மன உள்ளகதயும், அவர்களுக்குப் 
பின்மன உள்ளகதயும் அவன் அறிகிறான். அவகன 
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அவர்கள் முழுகமயாக அறிந்து ககாள்ள 
மாட்ைார்கள்.”  தாஹா 110 

 
73.வினா; ஏகத்துவத்தின் அகனத்துப் பிரிவுகளும் 

ஒன்றுைன் மற்கறான்று கதாைர்பு பட்ைகவயா? 
அவ்வாராயின் அதில் ஒன்கற மறுப்பது மற்ற 
பிரிவுககளயும் மறுப்பதற்குச் சமமாகுமா? 

விகை; ஆம் அகனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றுைன் 
மற்கறான்று கதாைர்பு பட்ைகவ, அதாவது அகவகளின் 
ஒரு பிரிவில் இகணகவத்தவர் மற்கறய பிரிவுகளிலும் 
இகண கவத்தவராவார், உதாரணத் துக்கு அல்லாஹ் 
மாத்திரம் சக்தி கபற்ற ஒரு விையத்கத மவறு 
ஒருவரிைத்தில் (دعاء) பிரார்த்திப்பதாகும், அதாவது 
எல்லா வணக்கங் களுக்கும் மூகலயான (دعاء) எனும் 
பிரார்த்தகனகய அல்லாஹ்கவ அன்றி மவறு 
ஒருவரிைம் மகட்பது (கதௌஹதீ் உலூஹிய்யா 
எனப்படும் வணக்கத்துக் குரிய) இகறவனு ைன் மவறு 
ஒருவகர கூட்டுச் மசர்ப்பதாகும். மமலும் பிராத்தகன 
புரிபவருக்கு நன்கம பயக்கவும் தீகமகயத் 
தடுப்பதற்கும் அல்லாஹ்கவத் தவிர மவறு 
ஒருவருக்குச் சக்தி யிருப்பதாக நம்புவதால் (கதௌஹதீ் 
ருபூபிய்யா எனப்படும் அகிலத்கதப் பகைத்துப்) 
பராமரிப்பவனுைன் மவறு ஒருவகர கூட்டுச் 
மசர்ப்பதாகும். மமலும் பிரார்த்தகன புரிபவருக்கு 
அன்கமயிலும் தூரத்திலும் எல்லா மநரங்களிலும் 
அல்லாஹ்கவத் தவிர மவறு ஒருவர் பார்த்துக் 
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ககாண்டும் கசவிமடுத்துக் ககாண்டும் இருக்கிறார் என 
நம்புவதால் (கதௌஹதீ் அல் அஸ்மா வஸ்ஸிபாத் 
எனும்) அல்லாஹ்வின்  திருநாமங்களுைனும் 
பண்புகளுைனும் மவறு ஒருவகர கூட்டுச் மசர்ப்பதாகும். 
இதன் மூலம் தவ்ஹதீின் மூன்று 
பிரிவுகளுக்குமிகையில் கநருங்கிய கதாைர்பு இருப்பகத 
அவதானிக்கலாம் 
74.வினா; மலக்குககள விசுவாசம் ககாள்வதற்கு அல் 

குர்அனிலிருந்தும் நபி கமாழியிலிருந்தும் கபறப் 
பட்ை ஆதாரங்கள் யாகவ? 

விகை; அதற்கு நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, 
அகவகளில் சில வருமாறு; 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வானவர்கள் தமது 
இகறவகனப் மபாற்றிப் புகழ்ந்து, பூமியில் 
உள்ளவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப் புத் மதடுவார்கள்.” 
அஷ்ெூரா 5. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “உமது இகறவனிைம் 
இருப்மபார் (வானவர்கள்) அவனுக்கு அடிகமத்தனம் 
கசய்வகதப் புறக்கணிக்க மாட்ைார்கள். அவகன 
துதிக்கின்றனர். அவனுக்மக ஸஜ்தாச் கசய்கின்றனர்.” 
அல் அஃராப் 206.   

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்வுக்கும், 
அவனது வானவர்க ளுக்கும், அவனது தூதர்களுக்கும், 
ஜிப்ரீலுக்கும், மீகாயலீுக்கும் யார் எதிரியாக 
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இருக்கிறாமரா, அத்தககய மறுப் மபாருக்கு 
அல்லாஹ்வும் எதிரியாக இருக்கிறான்.” அல் பகரா 98 

முன்னர் கூறப்பட்ை ஜிப்ரீல் (அகல) கதாைர்பான நபி 
கமாழியும், முஸ்லிம் கிரந்தத்தில் வந்துள்ள (அல்லாஹ் 
அவர்ககள ஒளியினால் பகைத்தான் என்ற) 
நபிகமாழியும் மமலும் பல நபி கமாழிகளும் இதற்கு 
ஆதாரமாகும். 

75.வினா; மலக்குககள விசுவாசம் ககாள்வ கதன்றால் 
என்ன? 

விகை; மலக்குகள் இருப்பகதயும், அவர்கள் 
அல்லாஹ்வினால் பகைக்கப்பட்ைவர்கள் என்பகத யும், 
அவர்கள் அல்லாஹ்கவ ஏற்று வழிப்பைக் கூடியவர்கள் 
என்றும் உறுதியாக விசுவாசம் ககாள்வதாகும். 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “…மாறாக அவர்கள் 
(வானவர்கள்) மரியாகதக்குரிய அடியார்கள். அவர்கள் 
அவகன முந்திப் மபச மாட்ைார்கள். அவனது கட்ைகளப் 
படிமய கசயல் படுவார்கள்.” அல்  அன்பியா26, 27. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “தமக்கு அல்லாஹ் 
ஏவியதில் மாறு கசய்ய மாட்ைார்கள். கட்ைகளயிைப் 
பட்ைகதச் கசய்வார்கள்.” அத்தஹ்ரீம் 6. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அவனிைத்தில் 
இருப்மபார் அவனது வணக்கத்கத விட்டும் 
கபருகமயடிக்க மாட்ைார்கள். மசார்வகையவும் 
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மாட்ைார்கள். இரவிலும், பகலிலும் துதிப்பார்கள். 
சலிப்பகைய மாட்ைார்கள்.” அல் அன்பியா19,20. 

76.வினா; அல்லாஹ் வழங்கிய கபாறுப்புக்ககளப் 
கபாறுத்து அவர் களில் சிலகர இனங்காட்டுக? 

விகை;  அவர்களில் பல பிரிவினர் உள்ளனர்;  
1. நம்பிக்ககக்குரிய ரூஹ் எனும் ஜிப்ரீல் (அகல)  

இவர் அல்லாஹ்வின் தூதர்களுக்கு )ويح(  வஹ ீ
எனும் தூதுச் கசய்தி அறிவிக்க கட்ைகளயிைப் 
பட்ைவர்  

2.  மீகாயலீ் (அகல) இவர் மகழ கபாழிவிக்க 
கட்ைகளயிைப்பட்ைவர்,  

3.  இஸ்ராபலீ் (அகல)  இவர் ஸூர் ஊதக் கட்ைகள 
யிைப்பட்ைவர்,  

4.  (  எனும்) உயிர்ககளக் ககப்பற்றக்  املوت ملك
கட்ைகளயிைப் பட்ைவரும் அவருகைய 
உதவியாளர்களும்,  

5. மரியாகதக்குரிய எழுத்தாளர்கள் இவர்கள் 
அடியார்களின் கசயல்ககள எழுதக் கட்ைகளயிைப் 
பட்ைவர்கள்,  
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6. மனிதனுக்கு முன்னாலும், பின்னாலும் கதாைர்ந்து 
வந்து அவகனப் பாதுகாக்க கட்ைகளயிைப் 
பட்ைவர்கள்,  

7. ரில்வான் (அகல) அவர்களும் அவர்களுைன் 
இருப்பவர்களும். இவர் கள் சுவர்க்கத்கதயும் அதன் 
இன்பங்ககளக் ககாண்டும் கட்ைகள யிைப் 
பட்ைவர்கள்  

8. மாலிக் (அகல) அவர்களும் அவர்களுைன் இருக்கும் 
பத்கதான்பது தகலவர்ககளக் ககாண்ை ஸபானியாக் 
களும், இவர்கள் நரகத்கதயும் அதன் 
மவதகனகயயும் ககாண்டும் கட்ைகள 
யிைப்பட்ைவர்கள் 

9. முன்கர் நகீர் இவர்கள் கப்ரில் மவதகன கசய்யக் 
கட்ைகளயிைப் பட்ைவர்கள். 

10. அல்லாஹ்வின் அரியாசனத்கத ஏந்தி 
யிருப்பவர்கள்,  

11. அல்லாஹ்வுக்கு மிக கநருக்கமான வானவர் 
தகலவர்கள் 

12. கர்ப்பத்திலுள்ள விந்துத் துளிககளக் ககாண்டு 
கட்ைகளயிைப் பட்ைவர்கள்,  
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13. திரும்பி வராமல் அன்றாைம் “கபத்துல் மஃமூர்’ இல் 
நுகலயும் எழுபதாயிரம் வானவர்கள்,  

14. அல்லாஹ்கவ ஞாபகம் கசய்யும் அகவககளத் 
மதடி பூமியில் சுற்றித்திரிபவர்கள்,  

15.  சற்றும் சகலக்காமல் நித்தம் நிகலயிலும் 
ருகூவிலும், ஸுஜூதிலும் அணியாக இருப்ப                              
வர்கள், அத்துைன் ஏகனய வானவர்கள்.   

“உமது இகறவனின் பகைகய அவகனத் தவிர 
யாரும் அறியமாட்ைார்கள். இது மனிதனுக்கு அறிவுகர 
தவிர மவறு இல்கல.” அல் முத்தஸ்ஸிர் 31 

இகவகளுக்கான ஆதாரங்கள் குர்ஆனி லும் 
நபிகமாழிகளிலும் வந்துள்ளகத யாவரும் அறிந்தமத. 

77.வினா; மவதங்ககள விசுவாசம் ககாள்ள 
(அவசியப்படுத்தும்)ஆதாரங்கள் யாகவ? 

விகை; அதற்கு நிகறய  ஆதாரங்கள் உள்ளன, 
அகவகளில் சில வருமாறு; 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நம்பிக்கக 
ககாண்மைாமர, அல்லாஹ்கவயும், அவனது தூதகரயும், 
தனது தூதர் மீது அவன் அருளிய மவதத்கதயும், 
இதற்கு முன் அவன் அருளிய மவதத்கதயும் 
நம்புங்கள்.” அன்னிஸா 136 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “அல்லாஹ்கவயும், 
எங்களுக்கு அருளப் பட்ைகதயும், இப்ராஹமீ், 
இஸ்மாயலீ், இஸ்ஹாக், யஃகூப் மற்றும் (அவரது) 
வழித் மதான்றல்களுக்கு அருளப்பட்ைகதயும், 
மூஸாவுக்கும், ஈஸாவுக்கும் வழங்கப்பட்ை கதயும், 
ஏகனய நபிமார்களுக்கு தமது இகறவனிைமிருந்து 
வழங்கப்பட்ைகதயும் நம்பிமனாம்; அவர்களுக்கிகைமய 
பாகுபாடு காட்ை மாட்மைாம்; அவனுக்மக நாங்கள் 
கட்டுப்பட்ைவர்கள், என்று கூறுங்கள்.” அல் பகரா 136. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (முஹம்மமத!) 
“அல்லாஹ் அருளிய மவதத்கத நம்பிமனன் என்று 
கூறுவரீாக.” அஷ்ெூரா 15. 

78.வினா; அகனத்து மவதங்களும் அல் குர்ஆனில் 
கூறிப்பிைப்பட்டுள்ளனவா? 

விகை;  தவ்ராத், இன்ஜலீ், ஸபூர், ஆகிய மவதங்களும், 
இப்ராஹமீ், மூஸா மபான்ற நபிமார்களுகைய 
மவதங்களும் அல் குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளன. 
ஏகனயகவ பற்றி சுருக்கமாகமவ கூறப்பட்டுள்ளது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்கவத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாருமில்கல. அவன் 
என்கறன்றும் உயிருைன் இருப்பவன். 
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(முஹம்மமத!) உண்கமகய உள்ளைக்கிய 
இவ்மவதத்கத அவன் உமக்கு அருளினான். இது தனக்கு 
முன் கசன்றவற்கற உண்கமப் படுத்துகிறது. இதற்கு 
முன் மனிதர்களுக்கு மநர் வழி காட்ை தவ்ராத்கதயும், 
இஞ்சீகலயும் அவன் அருளினான்.” ஆலு இம்ரான் 2,3,4. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “தாவூதுக்கு ஸபூகர 
வழங்கிமனாம்” அன்னிஸா 163. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “மூஸா, 
முழுகமயாக நிகறமவற்றிய இப்ராஹமீ் ஆகிமயாரின் 
ஏடுகளில் “ஒருவர் மற்றவரின் சுகமகயச் சுமக்க 
மாட்ைார். மனிதனுக்கு அவன் முயற்சித்தது தவிர மவறு 
இல்கல” என்று இருப்பது அவனுக்கு அறிவிக்கப் 
பைவில்கலயா?” அந்நஜ்மு 36-39. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நமது தூதர்ககளத் 
கதளிவான சான்றுகளுைன் அனுப்பிமனாம். 
அவர்களுைன் மவதத்கத யும், மக்கள் நீதிகய நிகல 
நாட்ை தராகசயும் இறக்கிமனாம்.” அல்ஹதீத் 25. 
ஆகமவ அல்லாஹ் விளக்கமாகக் கூறியகவககள 
விளக்கமாகவும், சுருக்கமாக கூறியகவககள 
சுருக்கமாக வும் விசுவாசம் ககாள்வது கைகமயாகும். 
அது விையத்தில் அல்லாஹ்வும் அவனது திருத்தூதரும் 
கட்ைகளயிட்ை பிரகாரமம நாமும் கூறுமவாம். 
“(முஹம்மமத) இகத மநாக்கி அகழப்பரீாக. உமக்குக் 
கட்ைகளயிட்ைவாறு நிகலத்திருப்பரீாக.” அஷ்ெூரா 15. 
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79.வினா; உயர்த்தியும் கண்ணியமும் உகைய 
அல்லாஹ்வின் மவதங்ககள விசுவாசம் ககாள்வ 
கதன்றால் என்ன? 

விகை; அகவயகனத்தும் அல்லாஹ்விை மிருந்மத 
இறக்கப்பட்ைன என்றும், உண்கமயாகமவ அல்லாஹ் 
அகவககளக் ககாண்டு மபசினான் என்றும், வானவத் 
தூதுவரின் உதவியின்றி திகரக்கப்பால் இருந்து 
அல்லாஹ் மபசியகவ, வானவத் தூதரின் உதவியுைன் 
மனிதத் தூதருக்கு அருளியகவ, அல்லாஹ் தன் 
கரத்தால் எழுதியகவ என அகவககள மூன்று 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் எனவும் உறுதியாக உண்கமப் 
படுத்துவதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “வஹயீின் மூலமமா, 
திகரக்கப்பால் இருந்மதா அல்லது ஒரு தூதகர அனுப்பி 
தனது விருப்பப்படி தான்  நாடியகத அறிவிப்ப தன் 
மூலமமா தவிர (மவறுவழிகளில்) எந்த மனிதரிைமும் 
அல்லாஹ் மபசுவதில்கல. அவன் உயர்ந்தவன், 
ஞானமிக்கவன்.” அஷ்ெூரா 51. 

மமலும் நபி மூஸா (அகல) அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மூஸாமவ! எனது தூதுச் 
கசய்திகள் மூலமும், நான் மபசியதன் மூலமும் 
மக்ககள விை உம்கமத் மதர்ந்கதடுத்து விட்மைன்.” 
அல்அஃராப் 144. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ் 
மூஸாவுைன் உண்கமயாகமவ மபசினான்.” அன்னிஸா 
164. 

மமலும் தவ்ராத்கதப் பற்றி அல்லாஹ் 
பின்வருமாறு கூறுகின்றான்; “பலகககளில் அவருக்காக 
ஒவ்கவாரு விெயத்கதயும் எழுதிமனாம். 
அறிவுகரயாகவும், அகனத்து விெயங்களுக்கும் 
விளக்கமாகவும் அது இருந்தது.” அல்அஃராப் 145. 

நபி ஈஸா (அகல) அவர்ககள பற்றி அல்லாஹ் கூறும் 
மபாது; “அவருக்கு இஞ்சீகலயும் வழங்கிமனாம்.” 
அல் மாயிதா 46, அல் ஹதீத் 27. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “தாவூதுக்கு ஸபூகர 
வழங்கி மனாம்”.அன்னிஸா 163 

மமலும் குர்ஆகனப்பற்றி அல்லாஹ் கூறும் மபாது, 
”எனினும் (முஹம்மமத!) அல்லாஹ் உமக்கு 
அருளியதற்கு அவமன சாட்சியாக இருக்கிறான். தனது 
விளக்கத்துைன் அகத அவன் அருளினான். 
வானவர்களும் சாட்சி கூறுகின்றனர். அல்லாஹ் 
கண்காணிக்கப் மபாதுமான வன்.” அன்னிஸா166. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மக்களுக்கு 
இகைகவளி விட்டு நீர் ஓதிக் காட்டுவதற்காக 
குர்ஆகனப் பிரித்து அகதப் படிப்படியாக அருளிமனாம்.” 
பனூ இஸ்ராயலீ் 106. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “இது அகிலத்தின் 
இகறவனால் அருளப்பட்ைது. எச்சரிக்கக கசய்மவாரில் 
(முஹம்மமத) நீர் ஆவதற்காக, உமது உள்ளத்தில் 
கதளிவான அரபு கமாழியில் நம்பிக்ககக்குரிய ரூஹ் 
இகத இறக்கினார்.” அஷ்ெுஅரா 192-195 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “நமது வசனங்ககள 
வகளப்மபாரும், இந்த அறிவுகர தங்களிைம் வந்த 
மபாது மறுத்மதாரும் நம்மிைமிருந்து மகறந்து 
விைமுடியாது. நரகில் வசீப்படுபவன் சிறந்தவனா? 
அல்லது கியாமத் நாளில் அச்சமற்றவனாக வருபவனா? 
நிகனத்த கதச் கசய்யுங்கள்! நீங்கள் கசய்பவற்கற 
அவன் பார்ப்பவன். இது மிககக்கக் கூடிய மவதம். 
இதன் முன்னும், பின்னும் இதில் தவறு வராது. 
புகழுக்குரிய ஞானமிக்மகானிைமிருந்து அருளப்பட்ைது.” 
ஃபுஸ்ஸிலத்  40-42. 

80.வினா; முன்கனய மவதங்களுைன் (ஒப்பிடுககயில்) 
குர்ஆனின் அந்தஸ்து யாது? 

விகை; அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “உண்கமகய 
உள்ளைக்கிய மவதத்கத உமக்கு அருளிமனாம். அது 
தனக்கு முன் கசன்ற மவதத்கத உண்கமப் படுத்து 
வதாகவும், அகதப் பாதுகாப்பதாகவும் இருக்கிறது.” 
அல் மாயிதா 48 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “இந்தக் குர்ஆன், 
அல்லாஹ் அல்லாமதாரிைமிருந்து இட்டுக் கட்ைப் 
பட்ைதாக இல்கல. மாறாக தனக்கு முன் கசன்றகத 
உண்கமப் படுத்துவதாகவும், கதளிவுபடுத்தும் மவதமா 
கவும் உள்ளது. இதில் எந்தச் சந்மதகமும் இல்கல. இது 
அகிலத்தின் இகறவனிை மிருந்து வந்தது.”  யூனுஸ் 37. 

அதாவது அதற்கு முன் கசன்ற மவதங்ககள 
பாதுகாக்கக் கூடியதாகவும், உறுதிப் படுத்தக் 
கூடியதாகவும், சாட்சி கூறக் கூடியதாகவும், மமலும் 
அகவகளில் நிகழ்ந்த மாற்றுதல்கள், திருத்தங்கள், 
திரிவுகள் மபான்றகவககள மறுத்து சரியான தீர்ப்கப 
வழங்கக் கூடியதாகவும் அல்லாஹ் அல் குர்ஆகன 
இறக்கி கவத்தான் என்று அல் குர்ஆன் வியாக்கியான 
அறிஞர்கள் கதளிவு படுத்துகிறார்கள். எனமவ தான் 
முன்கசன்ற மவதங்ககளப் பின்பற்றிய அகனவரும் 
இதற்கு அடிபணிந்தார்கள். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். “இதற்கு முன் நாம் 
யாருக்கு மவதத்கத வழங்கிமனாமமா அவர்கமள இகத 
நம்புகின்றனர். அவர்களுக்கு ஓதிக்காட்ைப் படும்மபாது 
‘இகத நம்பிமனாம். இது நமது இகறவனிைமிருந்து 
வந்த உண்கம. இதற்கு முன்னமர நாங்கள் 
முஸ்லிம்களாக இருந்மதாம்.’ என்று கூறுகின்றனர்.” அல் 
கஸஸ் 52,53. 
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81 வினா  (முஸ்லிம்) சமூகம் அல் குர்ஆனுக்குச் 
கசய்ய மவண்டிய கைகம யாது?    
விகை. 

(முஸ்லிம்) சமூகம் அல் குர்ஆனுக்குச் கசய்ய 
மவண்டிய கைகமகளாவன, அந்தரங்கமாகவும், 
பகிரங்கமாகவும், அல் குர்ஆகனப் பின்பற்றுவ தும் 
அகத உறுதியாகப் பிடித்துக் ககாள்வதும், அதற்குச் 
கசய்ய மவண்டிய கைகமககள 
நிகறமவற்றுவதுமாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இது நாம் அருளிய 
பாக்கியம் கபாருந்திய மவதம். எனமவ இகதப் 
பின்பற்றுங்கள்! (நம்கம) அஞ்சுங்கள்! அருள் 
கசய்யப்படுவரீ்கள்!) அல் அன்ஆம் 155 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (உங்கள் 
இகறவனிைமிருந்து உங்களுக்கு அருளப் 
பட்ைகதமய பின்பற்றுங்கள்! அவகன விடுத்து 
(மற்றவர்ககள) கபாறுப்பாளர்களாக்கிப் பின் 
பற்றாதீர்கள்!) அல் அஃராப் 3. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (யார் மவதத்கத 
உறுதியாகப் பிடித்துக் ககாண்டு, கதாழுகககயயும் 
நிகல நாட்டுகிறார்கமளா அத்தககய சீர்படுத்திக் 
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ககாள்மவாரின் கூலிகய நாம் வணீாக்க மாட்மைாம்). 
அல் அஃராப் 170. 

அல் குர்ஆன் முழுவதற்கும் மமற் கூறப்பட்ை சட்ைம் 
கபாருந்தும், அத்துைன் இது கதாைர்பாக மமலும் பல 
வசனங்களும் வந்துள்ளன. 

அல்லாஹ்வின் மவதத்திலிருந்து அகவககள 
எடுத்து நைக்குமாறும், அவற்கற பலமாகப் பிடித்துக் 
ககாள்ளுமாறும் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்ைகளயிட்ைார்கள். 

82. வினா; அல்குர்ஆகன உறுதியாகப் பிடித்துக் 
ககாண்டு, அதற்குச் கசய்ய மவண்டிய 
கைகமககள நிகறமவற்றுதல் என்றால் என்ன? 

விகை. 

அகத மனனமிடுவதும், ஓதுவதும், இரவு பகலாக 
(அகத ஓதி) நின்று வணங்குவதும், அதில் வரும் 
அத்தாட்சிககளப் பற்றி சிந்திப்பதும், அது 
அனுமதித்தகவககள ஏற்று நைப்பதும், 
விலக்கியகவகளிலிருந்து விலகி யிருப்பதும், அதன் 
கட்ைகளககளப் பின்பற்று வதும், 
தடுத்தகவகளிலிருந்து தூரமாகியிருப் பதும், அதில் 
வரும் உதாரணங்களிலிருந்து படிப்பிகனயும், 
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ககதகளிலிருந்து உபமதசம் கபறுவதும், அதில் 
வரும் உறுதி கசய்யப்பட்ை வசனங்களுக்கினங்க 
கசயல்படுவதும், இரு கருத்கதத் தருகின்ற 
வசனங்கங்ககள ஏற்றுக்ககாள்வதும், அது 
மகாடிட்டுக்காட்டும் எல்கலகளுைன் நின்று 
ககாள்வதும், அதில் மிககத்துக் கூறுபவர்களின் 
திரிவு படுத்தல் ககளயும் கபாய்யர்களின்  
கருத்துக்ககளயும் எதிர் ககாள்வதும், அதற்குரிய 
கைகமககளச் கசய்வதும், கதளிவான விளக்கத்தில் 
இருந்து ககாண்டு  அகத மநாக்கி (மக்ககள) 
அகழப்பதுமாகும். 

 83. “அல்குர்ஆன் பகைக்கப்பட்ைது” என வாதிடும் 
ஒருவருக்கு எதிராக வழங்கப்படும் தீர்ப்பு  யாது? 

விகை/ 

உண்கமயாகமவ அல்குர்ஆனில் உள்ள எழுத்துகள், 
கருத்துகள் அைங்களாக அகனத் துமம 
அல்லாஹ்வினுகைய மபச்சாகும். மாற்றுக் 
கருத்துகளுக்கு  இைமம இல்கல, அதாவது 
அல்லாஹ் அகத வார்த்கதகளாகமவ மபசி, )وحي(  
வஹி எனும் இகறத் தூதின் மூலம் 
அவனுகைய நபிக்கு இறக்கி கவத்தான், 
பின்னர் அது உண்கமகயன விசுவாசிகளும் 
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ஏற்றுக்ககாண்ைார்கள். ஆயினும் அல்குர்ஆன் 
விரல்களால் எழுதப்படுவதாலும், நாவுகளால் 
ஓதப் படுவதாலும், இதயங்களால் மனனமிைப் 
படுவதாலும், கசவிகளால் மகட்கப் படுவதாலும், 
கண்களால் பார்க்கப் படுவதாலும் 
அல்லாஹ்வின் மபச்சாக இருக்க முடியாது 
எனத் தீர்மானிப்பது தவராகும். காரணம் 
விரல்களும், எழுத உபமயாகிக்கப்படும் 
சாயமும், மபகன களும், பகைக்கப் 
பட்ைகவகள்தாம் ஆனால் அகவககள 
உபமயாகித்து எழுதப்பட்ைது பகைக்கப்பைாத 
ஒன்றா கும். அவ்வாமர நாவுகளும், ஓகசகளும் 
பகைக்கப்பட்கவகள்தாம், ஆனால் அகவககள 
உபமயாகித்து வித்தியாச மான முகறகளில் 
ஓதப்பட்ைது பகைக் கப்பைாத ஒன்றாகும். 
அவ்வாமர இதயங் கள் பகைக்கப்பட்ைகவ 
கயன்றாலும் அகவகளில் பாதுகாக்கப்பட்ைது 
பகைக் கப்பைாத ஒன்றாகும். மமலும் கசவிகள் 
பகைக்கப்பட்ைகவ கயன்றாலும், கசவி 
மடுக்கப்பட்ைது பகைக்கப்பைாத ஒன்றாகும்.   
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இது 
பாதுகாக்கப்பட்ை பதிமவட்டில் இருக்கும் 
மகத்துவமிக்க குர்ஆனாகும்) அல் வாகிஆ 77,78. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (மாறாக, 
இகவ கதளிவான வசனங்கள். கல்வி 
வழங்கப்பட்மைாரின் உள்ளங் களில் 
இருக்கின்றன. அநீதி இகழத்மதா கரத் தவிர 
மவறு எவரும் நமது வசனங்ககள மறுக்க 
மாட்ைார்கள்) அல் அன்கபூத் 49. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 
((முஹம்மமத!) உமது இகறவனின் 
மவதத்திலிருந்து உமக்கு அறிவிக்கப் 
படுவகதக் கூறுவரீாக! அவனது 
வார்த்கதககள மாற்றுபவன் இல்கல. 
அவனன்றி எந்தப் புகலிைத்கதயும் நீர் காண 
மாட்டீர்) அல் கஹ்ஃப் 27. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இகண 
கற்பிப்மபாரில் யாரும் உம்மிைம் அகைக்கலம் 
மதடினால் அல்லாஹ்வின் வார்த்கதககளச் 
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கசவியுறுவதற்காக அவருக்கு அகைக்கலம் 
அளிப்பரீாக!) அத்தவ்பா 6. 

 ஆகமவ அல் குர்ஆன் முழுவதுமமா அல்லது 
அதில் சிலமதா பகைக்கப் பட்ைதாக ஒருவர் 
கூறினால் அவர் இஸ்லாம் மார்க்கத்திலிருந்து 
முற்றாகமவ நீங்கி )كافر(   நிராகரித்தவராக மாறி 
விடுவார், காரணம் அல் குர்ஆன் அல்லாஹ்வின் 
மபச்சாகும். அல்லாஹ்வின் மபச்சு அவனுகைய 
பண்பாகும் என்மவ  யாராவது அல்லாஹ்வின் 
பண்புகளில் ஒன்கற பகைக்கப்பட்ைதாக வாதிட்ைால் 
அவர் நிராகரித்தவரும் மதம் மாறியவருமாவார் 
ஆகமவ  அவரிைத்தில் மீண்டும் இஸ்லாம் 
மார்க்கத்துக்கு வரும்படி மகாரப்படும், மறுக்கும் 
பச்சத்தில் அவர் )كافر(  மறுத்தவராக ககாள்ளப்படுவார். 
முஸ்லிம்க ளுக்குரிய சட்ைங்கள் எதுவும் அவருக்கு 
வழங்கப்பைமாட்ைாது.     

84. வினா; (அல்லாஹ்வின்) மபச்சு எனும் பண்பு 
சுயம் சார்ந்ததா அல்லது கசயல் சார்ந்ததா? 

விகை/ 

)كالم(  “மபச்சு” எனும் பண்பு அல்லாஹ்வின் சுயத்துைன் 
கதாைர்பு பட்டுள்ளகதயும், அதற்மகட்ப அவன் மபசக் 
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கூடியவன் என்பகதயும் கருத்தில் ககாண்ைால், அது 
சுயம் சார்ந்த பண்பு எனப்படும், ஏகனனில் அது 
அல்லாஹ்வின் அறிகவப் மபான்றது, அவனு கைய 
அறிவினாமல அகத இறக்கினான். அவன் 
இறக்குக்குவகத அவமன அறிந்தவன். அவ்வாரின்றி 
அல்லாஹ்வின் மபச்சு எனும் பண்பு அவனுகைய 
விருப்பத்துைனும் நாட்ைத்துைனும் கதாைர்பு 
பட்டுள்ளகத கருத்தில் ககாண்ைால் அது கசயல் 
சார்ந்த பண்பு எனப்படும்.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “அல்லாஹ் ஒரு 
கட்ைகளகய அறிவிக்க நாடினால் தூதுச் 
கசய்திகயக் ககாண்டு மபசுவான்” நூல் அபூதாவூத்  

ஆகமவ தான் சாலிஹன முன்மனார்கள் 
அல்லாஹ்வுகைய மபச்சு எனும் பண்பு “சுயம் 
கசயல்” ஆகிய இரண்டும் சார்ந்த பண்பு எனக் 
கூறியுள்ளார்கள். மமலும் அப்பண்பு எப்மபாதும் 
அவனுைன் இருந்து ககாண்மை யிருக்கும், எனினும் 
தான் நாடியவர்களுக்கு மாத்திரம் அவன்  விரும்பிய 
முகறக்கும், மநரத்துக்கும் ஏற்றவாறு அவனுகைய 
மபச்கச மகட்கச் கசய்வான், மமலும் அவனுகைய 
மபச்சு ஒரு பண்பாககயால் அதற்கு எல்கலமயா 
முடிமவா கிகையாது.     
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (“எனது இகறவ னின் 
கட்ைகளகளுக்காக கைல், கமயாக ஆனாலும் எனது 
இகறவனின் கட்ைகளகள் (எழுதி) முடிவதற்கு முன் 
கைல் முடிந்து விடும். உதவிக்கு அது மபான்றகத 
நாம் ககாண்டு வந்தாலும் சரிமய” என்று கூறுவரீாக!) 
அல் கஹ்ஃப் 109. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “பூமியில் உள்ள 
மரங்கள் யாவும் எழுதுமகால்களாக இருந்து 
கைலுைன் மமலும் ஏழு கைல்கள் (கமயாக) துகண 
மசர்ந்தாலும் அல்லாஹ்வின் கட்ைகளகள் எழுதி 
முடியாது. அல்லாஹ் மிககத்தவன்; ஞானமிக்கவன்.” 
லுக்மான் 27. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (உமது 
இகறவனின் வார்த்கத உண்கமயாலும், நீதியாலும் 
நிகறந்துள்ளது. அவனது வார்த்கத ககள 
மாற்றுபவன் எவனும் இல்கல. அவன் 
கசவியுறுபவன், அறிந்தவன்”. அல் அன்ஆம் 115. 

85. வினா; “நிற்பவர்கள்” என்பவர் யாவர்? 
அவர்களுக்ககதிரான தீர்ப்பு யாது? 

விகை/ 



 

114 

அல் குர்ஆகன, அல்லாஹ்வின் மபச்சு என்மறா, 
அல்லது அது பகைக்கப்பட்ைது என்மறா எகதயும் 
கூறாத (நடு நிகல கருத்து கையவர்கமள) 
“நிற்பவர்கள்” எனப்படுவர்.  

இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹன்பல் கூறுகிறார்; 
யாராவது அல்குர்ஆகன அல்லாஹ்வின் மபச்சு 
எனத் கதரிந்து ககாண்மை அவ்வாறு (நடுநிகலயில்) 
இருந்தால் அவர் “ஜஹ்மிய்யா” எனும் பிரிவினகரச் 
மசர்ந்தவராவார், அன்மறல் அறியாத்தனமாக 
அவ்வாறிருந்து பின்னர் அவருக்குத் கதளிவான 
ஆதாரங்களும் அத்தாட்சிகளும் 
முன்கவக்கப்பட்ைதும் அகவ ககள அவர் ஏற்று 
மாவமன்னிப்பும் மகாரி “அல்குர்ஆகன 
அல்லாஹ்வின் மபச்சு” என ஒப்புக்ககாண்ைால் 
ஏற்கப்படுவார். அன்றி அதற்குப்பின்னரும் 
மறுப்பாராயின் அவர் “ஜஹ்மிய்யா” எனும் 
பிரிவினகர விைத் தீயவராவார்.   
86. வினா; ”குர்ஆகனப் பற்றிய எனது கசால் 

பகைக்கப்பட்ைது / பகைக்கப்பை வில்கல ” என 
கூறியவருக் ககதிரான தீர்ப்பு யாது? 

விகை/ 
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குர்ஆன் பகைக்கப்பட்ைகத நிரூபிக்கமவா அல்லது 
அகத மறுக்கமவா எவரும் இவ்வாறு கருத்து 
கவளியிைக்கூைாது, காரணம் (இக்கருத்தினால்) 
அல்குர்ஆன் பகைக்கப் பைாத ஒன்றா? அல்லது 
பகைக்கப்பட்ை ஒன்றா? என இரண்டு சந்மதகங்கள்  
இங்மக நிலவிகின்றன, ஆகமவ ஒருவர் அவ்வாறு 
கபாதுவாகக் கூறினால் அவரது கருத்து இரண்ைாவது 
கருத்தாகமவ ககாள்ளப்பட்டு அவர் ”ஜஹ்மிய்யா” 
எனும் பிரிவினரின் கூற்றுக்கு ஒத்தவராக மாறி 
விடுகிறார். அவ்வாறின்றி அவரின் கூற்று 
முதலாவது கருத்தாக ககாள்ளப்பட்ைால் அவரும் 

)بدعة(  நபி வழிக்கு மாற்றமானகதக் கூறியவராவார். 
எனமவ தான் நல்மலார்களான முன்மனார்கள், ”குர்ஆ
கனப் பற்றிய எனது கசால் பகைக்கப்பட்ைது” எனக் 
கூறியவர் “ஜஹ்மிய்யா” எனும் பிரிகவ 
மசர்ந்வராவார் எனவும், “பகைக்கப்பை வில்கல” 
எனக்கூறியவர் (நபி வழிக்கு அப்பால்) மார்க்கத்தில் 
புதிய ஒன்கறக் கூறியவர் எனவும் கதளிவு 
படுத்தியுள்ளார்கள்.  
87. வினா; (அல்லாஹ்வின்) தூதர்ககள 
விசுவாசம் ககாள்வதற்கான ஆதாரம் யாது ? 

விகை/ 



 

116 

பின்வருவன மபான்று அல்குர்ஆனிலும் நபி 
கமாழியிலும் அதற்கு நிகறய ஆதாரங்கள் உள்ளன;  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (அல்லாஹ்கவயும், 
அவனது தூதர்ககளயும் மறுத்து, “சிலவற்கற ஏற்று 
சிலவற்கற மறுப்மபாம்” எனக் கூறி, 
அல்லாஹ்வுக்கும், அவனது தூதர்களுக்கு மிகைமய 
மவற்றுகம பாராட்டி இதற்கு இகைப்பட்ை வழிகய 
உருவாக்க யார் எண்ணுகிறார்கமளா அவர்கள் தாம் 
உண்கமயாகமவ (நம்கம) மறுப்பவர்கள். 
மறுப்மபாருக்கு இழிவு தரும் மவதகனகயத் 
தயாரித்துள்மளாம்.  
அல்லாஹ்கவயும், அவனது தூதர்ககளயும் நம்பி 
அவர்களில் எவருக்கிகைமயயும் பாரபட்சம் 
காட்ைாமதாருக்கு அவர்களது கூலிககள அவன் 
பின்னர் வழங்குவான். அல்லாஹ் 
மன்னிப்பவனாகவும், நிகரற்ற அன்புகைமயானாகவும் 
இருக்கிறான்). அன்னிஸா 150-152 
மமலும் நபி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்; 
(அல்லாஹ்கவயும், அனது தூதகரயும் நான் 
விசுவாசம் ககாண்மைன்). நூற்கள் புகாரி, முஸ்லிம். 

88. வினா; (அல்லாஹ்வின்) தூதர்ககள 
விசுவாசம் ககாள்வகதன்றால் என்ன? 

விகை/ 
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(அல்லாஹ்வின்) “தூதர்ககள விசுவாசம் 
ககாள்வகதன்றால், அல்லாஹ்கவத் தவிர 
வணங்கப்படும் அகனத்கதயும் நிராகரித்து அவகன 
மாத்திரம் வணங்குவதின்பால் அகழப்பதற்காக 
ஒவ்கவாரு சமூகத்துக்கும் அவர்களிலிருந்மத ஒரு 
தூதகர அல்லாஹ் அனுப்பினான் என்றும், அவர்கள்  
அகனவரும் உண்கம மபசக்கூடியவர்களும், 
உண்கமப் படுத்தப்பட்ைவர்களுமாவார்கள் என்றும், 
அல்லாஹ்வுக்கு அடிபணியக் கூடியவர்களும், 
மநர்வழி கபற்றவர்களு மாவார்கள் என்றும், 
மரியாகதக்குரிய நல்மலார்களும், உள்ளச்ச 
முகையவர்களும், நம்பிக்ககக் குறியவர்களும், 
மநர்வழி கபற்ற வழிகாட்டிகளுமாவார்கள் என்றும், 
அவர்கள் கவளிரங்கமான அத்தாட்சி களால் 
தங்களுகைய இகறவனிை மிருந்து பலப்படுத்தப் 
பட்ைவர்கள் என்றும், அல்லாஹ் அவர்களுக்குக் 
ககாடுத்தனுப்பிய அகனத்கத யும்  மகறக்காமலும், 
மாற்றாமலும், ஒரு எழுத்கதமயனும் கூட்ைாமலும், 
குகறக்காம லும் (மக்களுக்கு) எத்தி கவத்தார்கள் 
என்றும் விசுவாசம் ககாள்வதாகும். அல்லாஹ் 
கூறுகி றான்; (கதளிவாக எடுத்துச் கசால்வகதத் 
தவிர தூதர்களுக்கு மவறு எதுவும் உள்ளதா?” 
அந்நஹ்ல் 35.    
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இன்னும் அவர்கள் கதளிவான உண்கமயில் 
இருந்தார்கள், அல்லாஹ் அவர்களில் இப்ரா ஹகீம 
உற்ற மதாழராக்கிக் ககாண்ைான். மமலும் முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்ககளயும் உற்ற மதாழராக்கிக் 
ககாண்ைான், மமலும் மூஸாவு ைன் உண்கம 
யாகமவ மபசினான், இதரீகஸ உயரமான தகுதிக்கு 
உயர்த்தினான், மமலும் ஈஸா எனும் மஸீஹ் 
அல்லாஹ்வின் தூதரும் அவனது கட்ைகளயா (ல் 
உருவானவருமா) வார். அக்கட்ைகளகய அவன் 
மர்யமிைம் மபாட்ைான். மமலும் அவனது 
உயிருமாவார். அவர்களில் சிலகர, மற்றும் சிலகர 
விைச் சிறப்பித்தான். மமலும் சிலருக்கு, பல 
தகுதிககள அவன் உயர்த்தியிருக்கிறான், என்றும் 
உறுதியாக உண்கமப்படுத்துவதாகும். 
89. வினா; எல்லா தூதர்களின் மபாதகன களும் 
ஒன்று பட்ைகவ தானா? 

விகை/ 

அகனத்து தூதர்களின் பிரச்சாரமும் ஆரம்பம் முதல் 
இறுதி வகர (توحيد)  ஏகத்துவம் எனும் அடிப்பகை 
வணக்கத்தில் ஒன்று பட்ைது தான், அதாவது; கசால் 
கசயல் நம்பிக்கக சார்ந்த அகனத்து 
வணக்கங்களாலும் அல்லாஹ்கவ மாத்திரம் 
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தனிகமப்படுத்துவதும், அவகனத் தவிர 
வணங்கப்படும் எல்லாவற்கறயும் 
நிராகரிப்பதுமாகும். ஆயினும் கதாழுகக, மநான்பு 
மபான்ற கைகமககளயும், ( والحالل الحرام ) 
ஆகுமாக்கப்பட்ைகவ, தடுக்கப்பட்ை கவககளயும் 
கபாறுத்தமட்டில் சில (சமூகத்தவ)ருக்கு 
கைகமயாக்கியகத மவறு சிலருக்கு 
கைகமயாக்காமலும், சிலருக்கு 
அனுமதித்தகவககள மவறு சிலருக்கு 
அனுமதிக்காமலும் (உங்களில் அழகிய கசயல் 
பாடுகள் உள்ளவர் யார்?’ என்பகதச் மசாதிப்ப 
தற்காக) அல்லாஹ் அவ்வாறு கசய்தான்.” ஹூது 7. 
90. மமற்கூறப்பட்ைவாறு அடிப்பகை வணக்கத்தில் 
(தூதர்களாகிய) அவர்கள் ஒன்று பட்டிருந்ததற்கான 
ஆதாரங்கள் யாது ? 
விகை/ 
அதற்கான ஆதாரங்கள் இரண்டு வககப்படும். 
1- சுருக்கமான ஆதாரங்கள் 
2- விரிவான ஆதாரங்கள்  
 
சுருக்கமாகஆதாரங்களாவன; 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்கவ 
வணங்குங்கள்! தீய சக்திககள விட்டு விலகிக் 
ககாள்ளுங்கள்!” என்று கூற ஒவ்கவாரு 
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சமுதாயத்திலும் ஒரு தூதகர அனுப்பிமனாம்”. 
அந்நஹ்ல் 36.  

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (“என்கனத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாரு மில்கல; 
எனமவ என்கனமய வணங்குங்கள்.” என்பகத 
அறிவிக்காமல் உமக்கு முன் எந்தத் தூதகரயும் நாம் 
அனுப்பியதில்கல). அல் அன்பியா 25. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (“அளவற்ற 
அருளாளகனத் தவிர வணங்கப்படும் கைவுள் ககள 
நாம் ஆக்கியுள்மளாமா?” என்று உமக்கு முன் நாம் 
அனுப்பிய தூதர்களிைம் மகட்பரீாக!) அஸ்ஸுக்ருஃப் 
45. 

விரிவான ஆதாரங்களாவன;  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நூகஹ அவரது 
சமுதாயத்திைம் அனுப்பிமனாம். “என் சமுதாயமம! 
அல்லாஹ்கவ வணங்குங்கள்! உங்களுக்கு 
அவனன்றி வணக்கத் திற்குரியவன் மவறு 
யாருமில்கல. நீங்கள் அஞ்ச மவண்ைாமா?” என்று 
மகட்ைார்). அல் முஃமினூன் 23. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (ஸமூது 
சமுதாயத்திைம் அவர்களின் சமகாதரர் ஸாலிகஹ 
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அனுப்பி கவத்மதாம். “என் சமுதாயமம ! 
அல்லாஹ்கவ வணங்குங்கள்! உங்களுக்கு 
அவனன்றி வணக்கத்திற் குரியவன் மவறு 
யாருமில்கல... என்று  அவர் கூறினார்.) அல் அஃராப் 
73. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (ஆது 
சமுதாயத்திைம் அவர்களின் சமகாதரர் ஹூகத 
அனுப்பிமனாம். “என் சமுதாயமம! அல்லாஹ் கவ 
வணங்குங்கள்! உங்களுக்கு அவனன்றி 
வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாருமில்கல 
(இகறவகன) அஞ்ச மாட்டீர்களா?” என்று அவர் 
மகட்ைார்.)  அல் அஃராப் 65, ஹூத் 50. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மத்யன் நகருக்கு 
அவர்களின் சமகாதரர் ெுஐகப அனுப்பிமனாம். “என் 
சமுதாயமம! அல்லாஹ் கவ வணங்குங்கள்! 
உங்களுக்கு அவனன்றி வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு 
யாருமில்கல... என்று அவர் கூறினார்.” அல் அஃராப் 
85, ஹூத் 84. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (என்கனப் 
பகைத்தவகனத் தவிர நீங்கள் வணங்கு பவற்கற 
விட்டும் நான் விலகியவன். அவன் எனக்கு மநர்வழி 
காட்டுவான் என்று இப்ராஹமீ் தமது தந்கதயிைமும், 
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தமது சமுதாயத்திைமும் கூறியகத நிகனவூட்டு 
வரீாக!) அஸ்ஸுக்ருஃப் 26,27. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (உங்கள் 
இகறவன் அல்லாஹ்மவ. அவகனத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரியவன் (மவறு) யாருமில்கல. 
ஒவ்கவாரு கபாருகளயும் விரிவாக அவன் அறிந்து 
கவத்திருக்கிறான்.” தாஹா 98. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மர்யமின் மகன் 
மஸீஹ் தான் அல்லாஹ்” எனக் கூறியவர்கள் (ஏக 
இகறவகன) மறுத்து விட்ைனர். “இஸ்ராயலீின் 
மக்கமள! என் இகறவனும், உங்கள் 
இகறவனுமாகிய அல்லாஹ்கவ வணங்குங்கள்! 
அல்லாஹ்வுக்கு இகண கற்பிப்மபாருக்கு 
கசார்க்கத்கத அல்லாஹ் தகை கசய்து விட்ைான். 
அவர்கள் கசன்றகையும் இைம் நரகம். அநீதி 
இகழத்மதாருக்கு எந்த உதவியாளர்களும் இல்கல” 
என்மற மஸீஹ் கூறினார்). அல் மாயிதா 72. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (“நான் எச்சரிக்கக 
கசய்பவமன. அைக்கியாளும் ஒமர அல்லாஹ்கவத் 
தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் மவறு யாருமில்கல” 
என்று (முஹம்மமத!) கூறுவரீாக!) ஸாத் 65. 
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91. ஆகுமாக்கப்பைகவ, தடுக்கப்பட்ைகவ 
மபான்ற கிகள அம்சங்களில் (தூதர்களாகிய) 
அவர்களுகைய வழிமுகறகள் வித்தியாசப் 
பட்டிருந்தற்கான ஆதாரம் யாது ? 
 
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “.உங்களில் 
ஒவ்கவாருவருக்கும் வாழ்க்ககத் திட்ைத்கதயு ம், 
வழிகயயும் ஏற்படுத்தியுள்மளாம். அல்லாஹ் 
நிகனத்திருந்தால் உங்ககள ஒமர சமுதாய 
மாக்கியிருப்பான். எனினும் உங்களுக்கு அவன் 
வழங்கியவற்றில் உங்ககளச் மசாதிப்பதற்காக 
(அவ்வாறு ஆக்கிவிை வில்கல...) எனமவ 
நன்கமகளுக்கு முந்திக் ககாள்ளுங்கள்!” அல் மாயிதா 
48 

இவ்வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள  “வாழ்க்ககத் 
திட்ைத்கதயும், வழிகயயும்” என்பது பாகத 
வழிமுகற என்ற கருத்கதக் குறிக்கும் என இப்னு 
அப்பாஸ் (ரலி) விளக்கியுள்ளார்கள். மமலும் 
முஜாஹித், இக்ரிமா, ஹஸன் அல் பஸரி, கதாதா, 
லஹ்ஹாக், ஸுத்தி, ஆபூ இஸ்ஹாக் மபான்மறாரும் 
இமத கருத்கதமய கூரினார்கள். மமலும் நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் கூறியதாக புஹாரி எனும் கிரந்தத்தில் 
வந்துள்ளதாவது;  (இகறத் தூதர்கள் ஒமர 
தந்கதயின் பிள்களகளாவர், அவர்கள் தாய்மார்கள் 
பலராவர், அவர்களின் மார்க்கம் ஒன்மர). அதாவது 
அல்லாஹ் )توحيد(  எனும் ஏகத்துவத்கத 
வலியுருத்திமய அகனத்து தூதர்ககளயும் அனுப்பி 
மவதங்ககளயும் இறக்கினான். ஆனால் ஏவல் 
விளக்கள்கள் ஆகுமாக்கப்பட்ைகவ தகைகசய்யப் 
பட்ைகவ மபான்ற விையங்கள் (“உங்களில் அழகிய 
கசயல்பாடுகள் உள்ளவர் யார்?’ என்பகதச் 
மசாதிப்பதற்காக) வித்தியாசப்பட்டிருந்தன.. ஹூத் 7. 

92. எல்லாத் தூதர்களின் சம்பவங்ககளயும்  
அல்லாஹ் குர்ஆனில் கூறியுள்ளானா? 
விகை/ 

அவர்களுகைய கசய்திகளிலிருந்து மபாதுமான 
அளவும், உபமதசமும், படிப்பிகனயும் உள்ளவறு 
அல்லாஹ் எங்களுக்கு கூறியுள்ளான். 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (முஹம்மமத!) இதற்கு 
முன் சில தூதர்களின் வரலாற்கற உமக்குக் 
கூறியுள்மளாம். சில தூதர்களின் வரலாற்கற நாம் 
உமக்குக் கூறவில்கல).  அன்னிஸா 64. 
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ஆகமவ அவர்கள் அகனவகரயும், அல்லாஹ் 
விரிவாகக் கூறிய இைங்களில் விரிவாகவும், 
சுருக்கமாகக் கூறிய இைங்களில் சுருக்கமாகவும் 
விசுவாசம் ககாள்மவாம்.  

 அவர்களில் எத்தகன மபர்களின் கபயர்ககள 
(அல்லாஹ்) குர்ஆனில் குறிப்பிட்டுள்ளான் ? 
விகை/ 
குர்ஆனில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளவர்களின் கபயர்கள் 
வருமாறு; ஆதம், நூஹ், இத்ரீஸ், ஹூத், ஸாலிஹ், 
இப்ராஹமீ், இஸ்மாயலீ், இஸ்ஹாக், யஃகூப், 
யூஸுஃப், லூத், சுஅய்ப், யூனுஸ், மூஸா, ஹாரூன், 
இல்யாஸ், ஸகரிய்யா, யஹ்யா, அல்யஸஃ, துல் 
கிப்ல், தாவூத், ஸுகலமான், ஆய்யூப், 
வழித்மதான்றல் ககள சுருக்கமாக 
குறிப்பிட்டுள்ளான், மமலும் ஈஸா, முஹம்மத், 
அகனவர் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருகனயும் 
ஈமைற்றமும் உண்ைாவதாக.  

93. உறுதிமிக்க தூதர்கள் யாவர் ? 
 விகை/ 
அவர்கள் ஐந்து மபர்களாவர்; அல்லாஹ் 
அவர்களுகைய கபயர்ககள குர்ஆனில் இரண்டு 
இைங்களில் தனியாகக் கூறியுள்ளான். 
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நபிமார்களி ைம் 
(குறிப்பாக) உம்மிைமும், நூஹ், இப்ராஹமீ், மூஸா, 
மர்யமின் மகன் ஈஸா ஆகிமயாரிைமும் அவர்களது 
உறுதி கமாழிகய நாம் எடுத்தகத 
நிகனவூட்டுவரீாக!) அல் அஹ்ஸாப் 7. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (நூஹுக்கு எகத 
அவன் வலியுறுத்தினாமனா அகதமய உங்களுக்கும் 
மார்க்கமாக்கினான். முஹம்மமத  உமக்கு நாம் 
அறிவித்ததும் இப்ராஹமீ், மூஸா மற்றும் 
ஈஸாவுக்கு நாம் வலியுறுத்தியதும், “மார்க்கத்கத 
நிகல நாட்டுங்கள்! அதில் பிரிந்துவிைாதீர்கள்!” 
அஷ்ெூரா 13. 

94. முதல் தூதர் யார்? 
விகை/  
மநரான வழி கதாைர்பான கருத்து முரண்பாட்டுக்குப் 
பின்னர் வந்த முதல் தூதர் நபி நூஹ் (அகல) 
ஆவார்கள்.  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய!) நூஹுக்கும், 
அவருக்குப் பின் வந்த (இதர) நபிமார்களுக்கும் நாம் 
வஹ ீஅறிவித்தது மபாலமவ, உமக்கும் நிச்சயமாக 
வஹ ீஅறிவித்மதாம்). அன்னிஸா 163. 
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95. கருத்து முரண்பாடு எப்மபாது ஆரம்பித்தது ? 
 
விகை/ 
இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்; நபி 
நூஹ் (அகல) அவர்களுக்கும், நபி ஆதம் (அகல) 
அவர்களுக்குமிகையிலான பத்து நூற்றான்டு 
காலப்பகுதியில் வாழ்ந்த அகனவரும் மநரான  
வழிமுகறகயமய பின்பற்றினார்கள், பின்னர் தான் 
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக் ககாண்ைார்கள். 
ஆகமவ “எச்சரிக்கக கசய்யவும், நற்கசய்தி கூறவும் 
நபிமார்ககள அல்லாஹ் அனுப்பினான்.” பகரா 213. 
96.  இறுதி நபி யார் ? 
விகை/ 
இறுதி நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களாவார்கள்.  
97. அதற்கு ஆதாரம் என்ன? 
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (முஹம்மத் உங்களின் 
ஆண்களில் எவருக்கும் தந்கதயாக இருக்கவில்கல. 
மாறாக அல்லாஹ்வின் தூதராகவும், நபிமார்களில் 
முத்திகரயாகவும் இருக்கிறார். அல்லாஹ் 
ஒவ்கவாரு கபாருகளயும் அறிந்தவனாக 
இருக்கிறான்.) அல் அஹ்ஸாப் 40. 
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நபி (ஸல்) கூறினார்கள்; எனக்குப்பின்னால் முப்பது 
கபாய்யர்கள் மதான்றி, அவர்களில் ஒவ்கவாருவரும் 
தாமம நபிகயன வாதிடுவார்கள், ஆயினும் நாமன 
இறுதி நபியாமவன் எனக்குப்பின்னால் நபியில்கல.)   
நூல்கள்; முஸ்லிம், அபூதாவூத். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அலி (ரலி) 
அவர்களிைம் “மூஸாவிைம் ஹாரூன்  இருந்த 
அந்தஸ்தில் என்னிைம் நீங்கள் இருப்பகத 
விரும்பவில்கலயா? ஆயினும் எனக்குப் பிறகு எந்த 
இகறத் தூதரும் இல்கல” என்று கூறினார்கள்”. 
நூல்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
மமலும் (தஜ்ஜால் எனும்) கபாய்யனுகைய 
கசய்தியில்  நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (நான் 
தான் நபிமார்களில் இறுதியானவன், எனக்குப் 
பின்னால் மவறு நபி இல்கல). நூல்கள் புகாரி 
முஸ்லிம். 

98. ஏகனய நபிமார்ககள விை எங்கள் நபி 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
விமெைமாக வழங்கியகவ யாகவ? 
விகை/ 
ஏகனய நபிமார்ககள விை எங்களுகைய நபி 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
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விமெைமாக வழங்கியகவ நிகறயமவ உள்ளன. 
மமலும் அது கதாைர்பாக மாத்திரம் எழுதப்பட்ை 
புத்தகங்களும் உள்ளன, அகவகளில் சிலகத 
மாத்திரம் மநாக்குமவாம். 
1- மமல் கூறப்பட்ைவாறு அவர்கமள இறுதி 
நபியாவார்கள். 
2- மமலும் பின் வரும் அல்லாஹ்வினுகைய 
வசனத்தில் விளக்கப் பட்டுள்ளவாறு அவர்கமள 
ஆதமுகைய மக்களின் தகலவரா வார்கள். 
அல்லாஹ் கூறுகிறான்;  “(நம்மால் அனுப்பப்பட்ை) 
அத்தூதர்கள் (அகனவரும் ஒமர பதவி 
உகையவர்களல்லர்.) அவர்களில் சிலகர, 
சிலகரவிை நாம் மமன்கமயாக்கி இருக்கின்மறாம்.” 
அல் பகரா 253.   
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் (நாமன 
ஆதமுகைய மக்களின் தகலவனா மவன், (இகதக் 
கூறுவது) கபருகமக்காக அல்ல.  
3- மமலும் ஜின்கள் அைங்களாக எல்லா 
மனிதர்களுக்கும் கபாதுவான  ஒரு நபியாக 
அவர்கள் அனுப்பட்டுள்ளார்கள். 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  ((நபிமய!) நீங்கள் 
கூறுங்கள்: "மனிதர்கமள! நிச்சயமாக நான் உங்கள் 
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அகனவருக்கும் அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப்பட்ை 
ஒரு தூதர் ஆமவன்). அல் அஃராஃப் 158.  
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய!) நாம் 
உங்ககள (இவ்வுலகத்தில் உள்ள)  எல்லா 
மனிதர்களுக்குமம நற்கசய்தி கூறுபவராகவும், 
அச்சமூட்டி எச்சரிக்கக  கசய்பவராகவும் அனுப்பி 
கவத்திருக்கின்மறாம்). ஸபா 28. 
 
4- மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
எனக்கு முன்னர் யாருக்கும் ககாடுக்கப்பைாத ஐந்து 
விெயங்கள் எனக்குக் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
எதிரிகளுக்கும் எனக்குமிகையில் ஒரு மாத காலம் 
பயணம் கசய்யும் இகைகவளி யிருந்தாலும் 
அவர்களின் உள்ளத்தில் பயம் ஏற்படுவதன் மூலம் 
நான் உதவப்பட்டுள்மளன், பூமி முழுவதும் சுத்தம் 
கசய்யத் தக்கதாகவும் கதாழுமிைமாகவும் எனக்கு 
ஆக்கப்பட்டுள்ளது, என்னுகைய சமுதாயத்தில் 
கதாழுககயின் மநரத்கத அகைந்தவர் (இருக்கும் 
இைத்தில்) கதாழுது ககாள்ளட்டும், மபாரில் 
கிகைக்கிற கபாருட் கள் எனக்கு ஹலாலாக் 
கப்பட்டுள்ளன, எனக்கு முன் 
ஹலாலாக்கப்பட்ைதில்கல, (மறுகமயில்) சிபார்சு 
கசய்யும் வாய்ப்பு ககாடுக்கப்பட்டுள் மளன். 
ஒவ்கவாரு நபியும் தங்கள் சமூகத்துக்கு மட்டுமம 
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நபியாக  அனுப்பப்பட்ைார்கள் ஆனால் நான் மனித 
இனம் முழுகமக்கும் நபியாக அனுப்பப்பட்டுள் 
மளன்.    நூற்கள்; புகாரி, முஸ்லிம். 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (எவன் 
ககயில் எனது ஆத்மா உள்ளமதா அவன் மீது 
சத்தியமாக இந்த சமூகத்தில் என்கனப்பற்றிக் 
மகள்வியுற்ற ஒரு யூதராவது அல்லது 
கிரிஸ்தவராவது நான்  எகதக் ககாண்டு 
அனுப்பப்பட்மைமனா அகத விசுவா சம் ககாள்ளாது 
மரணித்தால் கட்ைாய மாக அவர் நரக வாசியாகி 
விடுவார்). நூல் முஸ்லிம்.  
நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
விமெைமாக வழங்கியகவகள் மமலும் பல உள்ளன 
குர்ஆன் ஸுன்னாவிலிருந்து அகவ ககள 
விளங்கிக்ககாள்ளவும். 

99.  நபிமார்களின் “அற்புதங்கள்” யாகவ ? 
விகை/ 

“அற்புதம்” எனப்படுவது எதிர்க்க முடியாத 
சவாலுைன் வழகமக்குப் மாற்றமாக நகைகபறும் 
ஒன்றாகும். ஒன்றில் அது கவற்றுக் கண்களால் 
பார்க்கமுடியுமானது. உதாரணத்துக்கு; 
கற்பாகறயிலிருந்து கபண் ஒட்ைகம் கவளியாகுதல், 
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தடி பாம்பாக மாறுதல், உயிரற்ற கபாருட்கள் 
மபசுதல் மபான்றனவாகும். அல்லது கவற்றுக் 
கண்களால் பார்க்க முடியாவிட்ைாலும் அகப் 
பார்கவயால் விளங்க முடியுமானது. உதார 
ணத்துக்கு “அல் குர்ஆன்” எனும்  “அற்புபுதம்”  
ஆகும்.      
 
எங்கள் நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
இவ்விரு வககயிலான அற்புதங்களும் 
வழங்கப்பட்டிருந்தன. மமலும் இவ்விரு 
பிரிவுகளிலிருந்து எந்த ஒரு நபிக்கும் வழங்கப்பட்ை 
அற்புதங்ககள விை மிக மகத்தான அற்புதம் எங்கள் 
நபிக்கு வழங்கப்பட்ைது, அகவகளில் கவற்றுக் 
கண்களால் காண முடியுமான அற்புதங்களாவன; 
சந்திரன் இரண்ைாகப் பிளந்தது, ஈச்கச மரக் குற்றி 
முணங்கியது, (நபியவர்களின்) சிறப்பான 
விரல்களுக்கிகை யிலிருந்து நீர் ஊற்கறடுத்தது, 
முன்னங்கக மபசியது, உணவு தஸ்பஹீ் கசய்தது, 
மபான்றன சரியான ஆதாரங்களுைன் நிரூபிக் 
கப்பட்ைகவகளாகும். ஆயினும் அகவயகனத் தும் 
ஏகனய நபிமார்களின் அற்புதங்கள் மபாலமவ 
அவர்களுகைய காலத்துைன் முடிவுற்றாலும் 
இன்றும்  அகவ நிகனவு கூறப்படுகின்றன. 
எனினும் காலத்தால் அழியாது இன்று வகற 
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எஞ்சியிருக்கும் நிரந்தரமான அற்புதம் யாகதனில் 
இந்த திருக்குர்ஆன் ஆகும் அதன் அதிசயங்கள் 
முடிவகையாதது  
அல்லாஹ் கூறுகிறான்; (இதற்கு முன்னும் சரி, 
இதற்குப் பின்னும் சரி உண்கமக்கு மாறான 
யாகதாரு விெயமும் (திருக்குர்ஆனாகிய) இதகன 
(அணுகமவ) அணுகாது. மிக்க புகழும் ஞானமும் 
உகையவனால் (இது) இறக்கப்பட்ைது.) புஸ்ஸிலத் 
42. 
100. குர்ஆனுகைய அற்புதத்துக்கு ஆதாரம் என்ன? 
விகை/ 
அதற்கான ஆதாரம் யாகதனில் (அரபு கமாழியில் 
இறக்கப்பட்ை) அந்த குர்ஆன் பகைப்புகளில் அதிக 
நாவன்கமயும், மபச்சுத்திறகமயும், எல்கலயற்ற 
கசாற் சாதுரியமும், உயர்ந்த விளக்கமும் 
உகையவர்களிைம் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மமல் 
பின்வருமாறு சவால் விட்டுக்ககாண்டு 
இறங்கியதாகும்.  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய! இதகன நீங்கள் 
கபாய்யாகக் கற்பகன கசய்து ககாண்டீகரன்று 
கூறுவதில்) அவர்கள் உண்கம 
கசால்பவர்களாயிருந்தால் (அவர்களும் கற்பகன 
கசய்துககாண்டு) இகதப் மபான்ற யாகதாரு 
வாக்கியத்கதக் ககாண்டு வரவும்) அத்தூர் 34. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய! 
அவர்ககள மநாக்கி) நீங்கள் கூறுங்கள்: 
இகதப்மபான்ற பத்து அத்தியாயங்ககள மயனும் 
நீங்கள் கற்பகன கசய்து ககாண்டு வாருங்கள்). 
ஹூத் 13. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய!) நீங்கள் 
கூறுங்கள்: "நீங்கள் உண்கம கசால்பவர்களாக 
இருந்தால் அல்லாஹ்கவ யன்றி உங்களுக்குச் 
சாத்திய மானவர்கள் அகனவகரயும் (உங்களுக்குத் 
துகணயாக) அகழத்துக்ககாண்டு (நீங்கள் 
அகனவரும் ஒன்று மசர்ந்து) இதிலுள்ளகதப் 
மபான்றமதார் அத்தியாயத்கத (அகமத்து)க் ககாண்டு 
வாருங்கள்) யூனுஸ் 38. 
 
குர்ஆனின் எழுத்துக்களும் கசாற்களும் அந்த 
அமரபியர்களுக்கிகையில் மபசும் கமாழிக்கு, 
மபாட்டிமபாட்டுக் ககாண்டும் கபருகமய டித்துக் 
ககாண்டும் இருந்த துகறக்கு ஒத்ததாகவும் 
இருந்தது, மமலும் இச்சவால் களுக்கு அவர்கள் சகல 
வழிகளிலும் மறுப்பு வழங்க மபராவல் 
ககாண்ைவர்களாக இருந்தும் கூை அவர்கள் அகதச் 
கசய்யவுமில்கல, நிகனத்துப் பார்கவுமில்கல. 
எனமவ அல்லாஹ் அவர்களுகைய இயலாகமயும், 
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குர்ஆனின் அற்புதத்கதயும் விளக்கி (அவனு கைய 
திருமகறயில்) பின்வருமாறு கூறினான்;  
  ((நபிமய!) “நீங்கள் கூறுங்கள்: மனிதர்களும் 
ஜின்களும் ஒன்று மசர்ந்து, சிலர் சிலருக்கு 
உதவியாக இருந்து இகதப்மபான்ற ஒரு குர்ஆகனக் 
ககாண்டுவர முயற்சித்தமபாதிலும் இகதப்மபால் 
ககாண்டுவர அவர்களால் (முடியமவ) முடியாது.” 
அல் இஸ்ரா 88. 
நபி (ஸல்) கூறினார்கள்; (ஒவ்மவார் 
இகறத்தூதருக்கும் சில அற்புதங்கள் வழங்கப்பட்மை 
இருந்தன, அவற்கறக் காணும் மக்கள் நம்பித்தான் 
ஆகமவண்டிய நிகல இருந்தது. எனக்கு 
வழங்கப்கபற்ற அற்புத கமல்லாம். அல்லாஹ் 
எனக்கு அருளிய மவத அறிவிப்பு (வஹ)ீ தான். 
எனமவ நபிமார்களி மலமய மறுகம நாளில், 
பின்பற்றுமவார் அதிகம் உள்ள நபியாக நான் இருக்க 
மவண்டும் என எதிர்பார்க்கிமறன்). நூற்கள் புகாரி 
முஸ்லிம். 

குர்ஆனின் அற்புதம் அதில் வரும் கசாற்களிலா, 
அல்லது கருத்துக்களிலா உள்ளது? அல்லது அதில் 
கூறப்படும் இறந்தகால கசய்திகளிலா? அல்லது அது 
எதிர்வு கூறும் எதிர்கால நிகள்வுகளிலா உள்ளன? 
எனப் பல்மவறு துகறகளில் மக்கள் பல 
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புத்தகங்ககள எழுத முயற்சித்தாலும் 
அகவயகனத்தும் ஒரு சிட்டுக் குருவி தனது 
கசாண்டினால் கைலிலிருந்து எடுத்த நீரின் 
அளமவயன்றி மவறில்கல. 

102. இறுதி நாகள விசுவாசம் ககாள்வதற் கான 
ஆதாரம் யாது? 
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “(நிச்சயமாக எவர்கள் 
நம்கமச் சந்திக்க மவண்டியதிருக்கின்றது என்பகத 
(ஒரு சிறிதும்) நம்பாது இவ்வுலக வாழ்க்கககய 
விரும்பி, அதகனக் ககாண்டு திருப்தியகைந்து 
(அதிமலமய மூழ்கி) விட்ைார்கமளா அவர்க ளும், 
இன்னும் எவர்கள் நம் வசனங்ககள (புறக்கணித்து) 
விட்டுப் பராமுகமாக இருக் கின்றனமரா அவர்களும், 
(ஆகிய) இத்தகக யவர்கள், இவர்கள் கசய்து 
ககாண்டிருந்த (தீய) கவகளின் காரணமாக 
இவர்களுகைய தங்குமிைம் நரகம்தான்.” யூனுஸ் 7,8. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (கசயலுக் குத் 
தக்க கூலி ககாடுக்கப்படுகமன்று) உங்களுக்கு 
அளிக்கப்பட்ை வாக்குறுதி நிச்சயமாக 
உண்கமயானமத. 
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நிச்சயமாக (கசயல்களுக்குரிய) கூலி 
ககாடுக்கப்பட்மை தீரும்.) அத்தாரியாத் 5,6.  
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “விசார கணக் 
காலம் நிச்சயமாக வந்மத தீரும். அதில் சந்மதகமம 
இல்கல. எனினும், மனிதர்களில் 
கபரும்பாலானவர்கள் (இதகன) நம்புவ தில்கல” 
அல் முஃமின் 59. 
 

103. இறுதி நாகள விசுவாசம் ககாள்வ கதன் 
றால் என்ன? அ(ந்த விசுவாசமான)து உள்ள 
ைக்கும் விையங்கள் யாகவ? 
விகை/ 

இறுதி நாகள விசுவாசம் ககாள்வகதன்றால், 
சந்மதகமின்றி இறுதி நாள் ஒன்று வரும் என 
உறுதியாக உண்கமப்படுத்தி அதற்கினங்க அமல் 
கசய்வதாகும். அத்தககய விசுவாசம் உள்ளைக்கும் 
விையங்களாவன; சந்மதகமின்றி இறுதி நாள் 
வருமுன் நிகழும் அகையாளங் ககள நம்புவதும், 
மரணத்கதயும் அதற்கு பின்னர் கப்ரில் நிகழும் 
இன்பங்ககளயும் மவதகனகளயும் நம்புவதும், 
ஸூர் எனும் குழலில் ஊதப்படுவகதயும், எல்லாப் 
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பகைப்பு களும் மண்ணகரயிலிருந்து 
கவளிமயறுவகத நம்புவதும், மறுகம நாளில் 
நிகழும் அமலி துமலிககள நம்புவதும், மஹ்ெரில் 
நைக்க விருக்கும் விையங்ககளயும், ஏடுகள் 
விரிக்கப்படுவகதயும், (மீஸான் எனும்) நீதியான 
தராசுகள் நிறுவப்படுவகத நம்பு வதும், (ஸிராதுல் 
முஸ்தகீம் எனும்) பாலம், (ஹவ்ல் எனும்) 
நீர்த்தைாகம், (ெபாஅத் எனும்) நபியவர்களின் 
மன்றாட்ைம் மபான்றகவககள யும், உச்சக்கட்ை 
இன்பமாகிய அல்லாஹ்வின் திரு முகத்கதக் 
காண்பது அைங்களாக சுவர்க்கத்தின் அகனத்து 
இன்பங்ககளயும் நம்புவதுைன், உச்சக்கட்ைத் 
தண்ைகனயாகிய அல்லாஹ்வின் திருமுகம் 
மகறக்கப்படுவது அைங்களாக நரகத்தின் அகனத்து 
தண்ைகன ககளயும் நம்புவதுமாகும்.         

104. (உலக முடிவு) காலம் எப்மபாது வரும் 
என்பகத யாரும் அறிவாரா? 
விகை/ 

(உலக முடிவு) காலம் உண்ைாவது பற்றிய தகவகல 
அல்லாஹ் மாத்திரமம அறிந்து கவத்திருக்கிறான், 
அது மகறவான அறிவுைன் கதாைர்பு பட்ை 
ஒன்றாகும்.  
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ( நிச்சயமாக (உலக 
முடிவு) காலத்கதப் பற்றிய ஞானம் 
அல்லாஹ்விைத்தில் (மட்டும்)தான் இருக்கிறது. 
அவமன மகழகய இறக்கி கவக்கிறான். அவமன 
கர்ப்பங்களில் தரிப்பகதயும் அறி வான். (அவகனத் 
தவிர) எவரும் நாகளக்கு அவர் என்ன கசய்வார் 
என்பகத அறிய மாட்ைார். எந்தப் பூமியில் இறப்பார் 
என்பகதயும் (அவகனத் தவிர) எவரும் அறிய 
மாட்ைார். நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் (இகவ ககள) 
நன்கறிந்தவனும் கதரிந்தவனு மாக இருக்கிறான்) 
லுக்மான் 34. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  ((நபிமய!) இறுதி 
நாகளப் பற்றி,  அது எப்கபாழுது வரும் என 
அவர்கள் உங்களிைம் மகட்கிறார்கள். (அதற்கு) 
நீங்கள் கூறுங்கள்: "அதன் அறிவு என் 
இகறவனிைத்தில்தான் இருக்கிறது. அது வரும் 
மநரத்கத அவகனத் தவிர மற்கறவரும் கதளிவாக்க 
முடியாது. (அது சமயம்) வானங்களிலும் பூமியிலும் 
மகத்தான சம்பவங் கள் நிகழும். திடீகரன்மற தவிர 
(அது) உங்களிைம் வராது).  அல் அஃராஃப் 187. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  ((நபிமய!) 
மறுகமகயப் பற்றி, அது எப்கபாழுது வரு கமன 
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உங்களிைம் அவர்கள் மகட்கின்றனர். (எப்கபாழுது 
வருகமன்று) எதற்காக நீங்கள் கூறமவண்டும்? 
அதன் முடிகவல்லாம், உங்களது இகறவனிைமம 
இருக்கின்றது) அன்னாஸிஆத் 42,44. 
 
மமலும் ஜிப்ரீல் (அகல) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிைம் மறுகம நாள் எப்மபாது வரும் எனக் 
மகட்ைதற்கு, அகதப் பற்றிக் மகட்கப்பட்ைவர் (நான்) 
அகதப் பற்றிக் மகள்வி மகற்கிற உம்கம விை மிக்க 
அறிந்தவ ரல்ல எனக்கூறிவிட்டு அதன் சில 
அகையாளங் ககளக் கூறினார்கள். பிரிமதார் 
அறிவிப்பில் “ஐந்து விையங்ககள அல்லாஹ் கவத் 
தவிர மவரு எவரும் அறிய மாட்ைார்கள்” என 
கூறிவிட்டு மமற்கூறப்பட்ை திருக்குர்ஆன் வசனத்கத 
ஓதிக் காட்டினார்கள்.    
 

105. (உலக முடிவு) காலத்தின் அகையாளங் 
களுக்கான உதாரணத்கத  அல்   குர்ஆனிலி ருந்து 
தருக? 
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (மலக்குகள் அவர்களிைம் 
(மநரில்) வருவகதமயா அல்லது உங்களுகைய 
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இகறவமன (அவர்களிைம்) வருவகதமயா அல்லது 
உங்களுகைய இகறவனின் கபரியமதார் அத்தாட்சி 
வருவகதமயா அன்றி (மவகறதகனயும்) அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கின்றனரா? உங்கள் இகறவனின் 
கபரியமதார் அத்தாட்சி(யாகிய இறுதி நாள்) 
வருவதற்கு முன்னர் நம்பிக்கக ககாள்ளாதிருந்து 
அல்லது நம்பிக்கக ககாண்டிருந்தும் யாகதாரு 
நற்கசயலும் கசய்யாதிருந்துவிட்டு அந்நாளில் 
அவர்கள் ககாள்ளும் நம்பிக்கக யாகதாரு 
பலகனயும் அளிக்காது. ஆகமவ (அவர்ககள மநாக்கி 
"அப்கபரிய அத்தாட்சிககள) நீங்களும் 
எதிர்பார்த்திருங்கள்; நிச்சயமாக நாமும் 
எதிர்பார்த்திருக்கின்மறாம்" என்று (நபிமய!) நீங்கள் 
கூறுங்கள்) அல் அன்ஆம் 158. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (இறுதிநாள் 
அவர்ககள கநருங்கிய சமயத்தில், அவர்க ளுக்காகப் 
பூமியிலிருந்து ஒரு கால்நகைகய நாம் 
கவளிப்படுத்துமவாம். அது எந்கதந்த மனிதர்கள் 
நம்முகைய வசனங்ககள நம்பிக் கக 
ககாள்ளவில்கல என்பகத அவர்களுக்குச் கசால்லிக் 
காண்பிக்கும்) அன்னம்ல் 82. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (யஃஜூஜ், 
மஃஜூஜ் கூட்ைத்திற்கு வழி திறக்கப்பட்ைால் 
அவர்கள் ஒவ்கவாரு மமட்டிலிருந்தும் (தண்ணரீ் 
பாய்ந்து ஓடுவகதப் மபால்) வடிந்து (உலகின் பல 
பாகங்களிலும் அதி சீக்கிரத்தில் பரவி) விடுவார்கள். 
“(உலக முடிவு பற்றிய) உண்கமயான வாக்குறுதி 
கநருங்கிவிட்ைது.”  அல் அன்பியா 96,97.   
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (நபிமய!) 
“கதளிவானகதாரு புகக, வானத்திலிருந்து வரும் 
நாகள எதிர்பார்த்திருங்கள்.” அத்துகான் 10. 
 மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “மனிதர்கமள! 
நீங்கள் உங்கள் இகறவனுக்குப் பயப்படுங்கள். 
நிச்சயமாக விசாரகண நாளின் அதிர்ச்சி மிக்க 
கடுகமயானது.” அல் ஹஜ் 1.  
 106. (உலக முடிவு) காலத்தின் அகையாளங் 
களுக்கான உதாரணத்கத நபி கமாழியிலிருந்து   
தருக?   

விகை/ 

மமற்கிலிருந்து சூரியன் உதயமாவது பற்றி வந்துள்ள 
நபிகமாழிகளும், மிருகம் மதான்றுவது பற்றி 
வந்துள்ள நபி கமாழிகளும், யுத்தங்கள், (தஜ்ஜால் 
எனும்) கபாய்யனின் குழப்பங்கள் உண்ைாவது 
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பற்றியுள்ள நபி கமாழிகளும், நபி ஈஸா (அகல) 
இறங்குதல், யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் மதான்றுதல் மபான்ற 
நபி கமாழிகளும், புகக மற்றும் முஃமின்களின் 
உயிர்ககளக் ககப்பற்றும் காற்று, கநறுப்பு 
மதான்றுதல், கிரகணங்கள் உண்ைாகுதல் மபான்ற 
நபி கமாழிகளும் இதற்கு தகுந்த ஆதாரங்களாகும்.  

107. மரணத்கத விசுவாசம் ககாள்வதற்கான 
ஆதாரம் யாது ?   
 
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (ஆகமவ, (நபிமய!) நீங்கள் 
கூறுங்கள்: "உங்கள் மீது (உங்கள் இகறவனால்) 
சாட்ைப் பட்டிருக்கும் "மலக்குல் மவ்த்து" (என்ற 
மலக்குத்) தான் உங்களுகைய உயிகரக் 
ககப்பற்றுகின்றார். பின்னர், உங்கள் இகறவனிைமம 
நீங்கள் ககாண்டு வரப்படுவரீ்கள்”. ஸஜ்தா 11.   
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;   “ஒவ்கவாரு 
ஆத்மாவும் மரணத்கத சுகவத்மத தீர மவண் டும். 
(எனினும்) உங்கள் (கசயல்களுக்குரிய) கூலிககள 
நீங்கள் முழுகமயாக அகைவ கதல்லாம் மறுகம 
நாளில்தான்.” ஆல இம்ரான் 185. 
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மமலும் அல்லாஹ் நபியவர்ககள மநாக்கி 
கூறுகின்றான்; (நபிமய) நிச்சயமாக நீங்களும் 
இறந்துவிைக் கூடியவமர. நிச்சயமாக அவர் களும் 
இறந்துவிைக் கூடியவர்கள்தாம்). ஸுமுர் 30. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  ( (நபிமய!) 
உங்களுக்கு முன்னரும் எந்த மனிதனுக்குமம நாம் 
மரணமற்ற வாழ்க்கககய ஏற்படுத்த வில்கல. 
ஆகமவ, நீங்கள் இறந்துவிட்ை பின்னர் இவர்கள் 
என்கறன்றும் வாழப் மபாகிறார்களா?”   அல் 
அன்பியா 34. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;   “பூமியிலுள்ள 
அகனத்தும் அழிந்மத மபாகும்.  
மிக கண்ணியமும் கபருகமயும் தங்கிய உங்களது 
இகறவனின் திருமுகம் மட்டும் (அழியாது) 
நிகலத்திருக்கும்.” அர்ரஹ்மான் 26,27. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “அவகனத் தவிர 
எல்லா கபாருள்களும் அழிந்துவிைக் கூடியனமவ”. 
அல் கஸஸ்  88.  
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (அன்றி) 
“மரணமற்ற என்றும் நிரந்தரமான அல்லாஹ்கவமய 
நீங்கள் நம்புங்கள்” அல்  ஃபுர்கான் 58. 
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மமலும் இது கதாைர்பாக எண்ணிலைங்காத நபி 
கமாழிகள் உள்ளன. அத்துைன் இவ் விையம் 
எல்மலாருகைய கண்களுக்கும் புலப்பைக்கூடிய 
ஒன்கறன்பதால்,  இகத அறியாதவர் எவரும் 
இருக்கமாட்ைார். மமலும் அ(து நிகழ்வ)தில் எவ்வித 
சந்மதகமமா, தடுமாற்றமமா கிகையாது. 

108. (“கப்ர்” எனும்) மண்ணகறயில், இன்பம் 
அனுபவித்தல் அல்லது மவதகனப்படுதல் மபான்ற 
குழப்பங்கள் நகைகபறுவதற்கான ஆதாரத்கத அல் 
குர்ஆனிலிருந்து தருக?   
 
விகை/ 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “அவன் 
கூறக்கூடியது கவறும் வார்த்கதமய (யன்றி 
மவறில்கல.) அவர்களுக்கு முன் ஓர் அரண் ஏற்பட்டு 
விடும். (உயிர் ககாடுத்து) எழுப்பப்படும் நாள் 
வகரயில் அதில் தங்கி விடுவார்கள்.” அல் 
முஃமினூன் 100. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஃபிர்அவ்னு 
கைய மக்ககளக் கடினமான மவதகன 
சூழ்ந்துககாண்ைது. 
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காகலயிலும் மாகலயிலும் அவர்கள் நரக 
கநருப்பின் முன் ககாண்டு மபாகப்படு கின்றனர். 
மறுகம நாளிமலா, ஃபிர்அவ்னு கைய மக்ககளக் 
கடினமான மவதகனயில் புகுத்துங்கள் எனக் 
கூறப்படும்.” முஃமின் 45,46. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “கமய்யா கமவ 
எவர்கள் நம்பிக்கக ககாள்கி றார்கமளா அவர்ககள 
மறுகமயிலும், இம்கமயிலும் ("கலிமா கதயிப்" 
என்னும்) உறுதிமிக்க இந்த வார்த்கதகயக் ககாண்டு 
அல்லாஹ் அவர்ககள உறுதிப்படுத்துகிறான்.” 
இப்ராஹமீ் 27. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  
“இவ்வக்கிரமக்காரர்கள் மரண மவதகனயில் 
இருக்கும் சமயத்தில் நீங்கள் அவர்ககளப் 
பார்ப்பரீாயின், மலக்குகள் தங்கள் ககககள நீட்டி 
(அவர்ககள மநாக்கி) “உங்களுகைய உயிர்ககளக் 
ககாடுங்கள். இன்கறய தினம் இழிவு தரும் 
மவதகனமய உங்களுக்குக் கூலியாகக் 
ககாடுக்கப்படும். நீங்கள் உண்கமயல்லாதகத 
அல்லாஹ்வின் மீது (கபாய்யாகக்) கூறி, நீங்கள் 
அவனுகைய வசனங்ககளயும் கபருகம ககாண்டு 
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புறக்கணித்ததுமவ இதற்குக் காரணமாகும்" (என்று 
கூறுவகத நீங்கள் காண்பரீ்கள்.)” அல்அன்ஆம் 93. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அதிசீக்கிரத்தில் 
நாம் அவர்ககள இருமுகற (கடினமாக) மவதகன 
கசய்மவாம். முடிவில் மகத்தான மவதகனயின் 
பக்கம் அவர்கள் விரட்ைப்படுவார்கள்.” அத்தவ்பா 
101.   
  
109. நபி கமாழியிலிருந்து அதற்கான ஆதாரத்கத 
தருக?  
விகை/ 
 
பின் வரும் நபிகமாழிககளப் மபான்று அதற்கு 
நிகறயமவ ஆதாரங்கள் வந்துள்ளன; 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (“ஓர் அடியானது 
உைகலக் கப்ரில் அைக்கம் கசய்து விட்டு, அவனுகைய 
மதாழர்கள் திரும்பும் மபாது அவர்களின் கசருப்பின் 
ஓகசகய மய்யித் கசவிமயற்கும். அதற்குள் இரண்டு 
வானவர்கள் அவனிைம் வந்து அவகன எழுப்பி உட்கார 
கவத்து முஹம்மத் எனும் இந்த மனிதகரப் - பற்றி நீ 
என்ன கருதிக் ககாண்டிருந்தாய்? எனக் மகட்பர். 
அதற்கவர் ‘இவர் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் 
அவனுகைய தூதருமாவார் என நான் சாட்சி 
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கூறுகிமறன்’ என்பான். பிறகு (நீ ககட்ைவனாக 
இருந்திருந்தால் நரகத்தில் உனக்கு கிகைக்கவிருந்த) 
தங்குமிைத்கதப் பார்! (நீ நல்லவனாக இருப்பதால்) 
அல்லாஹ் இதற்குப் பதிலாக உனக்குச் கசார்க்கத்தில் 
தங்குமிைத்கத ஏற்படுத்தியுள்ளான் என்று அவனிைம் 
கூறப்பட்ைதும் அவன் அவ்விரண்கையும் ஒமர மநரத்தில் 
காண்பான். - கதாதா கூறினார்: பின்னர் அவருகைய கப்ர் 
விசாலமாக்கப்படும் என நபியவர்கள் எங்களிைம் 
கூறினார்கள். கதாைர்தும் நபியவர்கள கூறும் மபாது - 
நிராகரிப்ப வனாகமவா நயவஞ்சகனாகமவா இருந்தால் 
மகள்வி மகட்கப்பட்ைதும் “எனக்குத் கதரியாது மக்கள் 
கசால்வகதமய நானும் கசால்லிக் ககாண்டிருந்மதன்” 
என்பான். அப்மபாது அவனிைம் “நீயாக  எகதயும் 
அறிந்ததுமில்கல, குர்ஆகன ஓதி (விளங்கி)யதுமில்கல 
என்று கூறப்படும். பிறகு இரும்பாலான சுத்தியலால் 
அவனுகைய இரண்டு காதுகளுக்குமிகைமய (பிைரியில்) 
ஓர் அடி ககாடுக்கப்படும். அப்மபாது மனிதர்கள் 
ஜின்ககளத் தவிர மற்ற அகனத்தும் 
கசவிமயற்குமளவுக்கு அவன் கத்துவான்” என அனஸ் 
(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்). நுற்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.   
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(உங்களில் ஓருவர் இறந்துவிட்ைால் அவர் 
தங்குமிைம் அவருக்குக் காகலயிலும் மாகல 
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யிலும் எடுத்துக் காட்ைப்படும். அவர் கசார்க்க 
வாசியாக இருந்தால் கசார்க்கத்திலிருப்பதா கவும் 
நரகவாசியாக இருந்தால் நரகத்திலிருப்ப தாகவும் 
(எடுத்துக் காட்ைப் படும்) மமலும் அல்லாஹ் மறுகம 
நாளில் உன்கன எழுப்புகிற வகர இதுமவ (கப்மர) 
உன்னுகைய தங்குமிைம் என்றும் கூறப்படும். என 
அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள்). நூல்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.   
 
மமலும் “இரண்டு கப்ருகள்” நபிகமாழியில் 
கூறப்பட்டுள்ளதாவது: (நிச்சயமாக அவ்விரு வரும் 
மவதகன கசய்யப்படுகிறார்கள்). நூல்கள் புகாரி, 
முஸ்லிம்.   
 
ஆபூ அய்யூப் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஒரு 
முகற நபி (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் மகறயும் 
மபாது கவளிமய புறப்பட்ைார்கள். அப்மபாது ஒரு 
சப்தத்கதக் மகட்டு விட்டு “யூதர்கள் அவர்களின் 
கப்ருகளில் மவதகன கசய்யப்படுகிறார்கள்)” எனக் 
கூறினார்கள். நூல்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  
 
அஸ்மா பின்த் அப ீ பக்ர் (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்; “ஒரு முகற நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உகறயாற்றும் மபாது, மண்ணகறயில் மனிதன் 



 

150 

அனுபவிக்கும் மசாதகனகயப் பற்றிக் கூறினார்கள். 
அவ்வாறு கூறிக்ககாண்டிருக்கும் மபாது 
முஸ்லிம்கள் அச்சத்தால் கதறி விட்ைார் கள்.” நூல் 
புகாரி. 
 
மமலும் ஆயிொ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
“அதற்குப் பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள் தாம் கதாழுகிற 
கதாழுகககளில் மண்ணகற மவதகனயிலிருந்து 
(அல்லாஹ்விைம்) பாதுகாப்புத் மதைாமல் 
இருந்தமதயில்கல. நுற்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  

அவ்வாமற சூரிய கிரகணம் கதாைர்பான கசய்தியில் 
கப்ருகைய மவதகனயிலிருந்து 
பாதுகாப்புத்மதடுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்ைகளயிட்ைார்கள். நூல்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  
   
மமலும் இது சம்பந்தமாக சுமார் அறுபது 
ஸஹஹீான ஹதீஸ்ககள என்னுகைய ) القبول معارج(   
மஆரிஜுல் கபூல் எனும் புத்தகத்தில் கூறியுள்மளன். 

110. கப்ருகளிலிருந்து  (உயிர் ககாடுத்து) 
எழுப்பப்படுவதற்கான ஆதாரம் யாது? 

விகை/ 
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;   (மனிதர்கமள! 
(மறுகமயில் உங்களுக்கு உயிர் ககாடுத்து) 
எழுப்புவகதப் பற்றி நீங்கள் சந்மதகம் ககாண்ைால் 
(உங்ககள முதலில் எவ்வாறு பகைத்மதாம் 
என்பகதக் கவனியுங்கள்.) நிச்சயமாக நாம் உங்ககள 
(உங்கள் மூலப் பிதாவாகிய ஆதகம) மண்ணில் 
இருந்மத (பகைத்துப்) பின்னர் இந்திரியத் 
துளியிலிருந்து, பின்னர் அதகன ஓர் இரத்தக் 
கட்டியாகவும், பின்னர் (அதகன) குகறவடிவ 
அல்லது முழு வடிவ மாமிசப் பிண்ைமாகவும் (நாம் 
உற்பத்தி கசய்கிமறாம். நம்முகைய வல்லகமகய) 
உங்களுக்குத் கதளிவாக்கும் கபாருட்மை (இவ்வாறு 
படிப்படியாகப் பல மாறுதல்ககள அகைய) ஒரு 
குறிப்பிட்ை காலம் வகரயில் தங்கி இருக்கும்படி 
கசய்கிமறாம். பின்னர், உங்ககளச் சிசுக்களாக 
கவளிப்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் வாலிபத்கத 
அகையும்படிச் கசய்கிமறாம். (இதற்கிகையில்) 
இறந்து விடுபவர்களும் உங்களில் பலர் 
இருக்கின்றனர். (அல்லது வாழ்ந்து) அகனத்கதயும் 
அறிந்த பின்னர் ஒன்றுமம அறியாதவர்ககளப்மபால் 
ஆகிவிைக் கூடிய தள்ளாத வயது வகரயில் விட்டு 
கவக்கப்படுப வர்களும் உங்களில் இருக்கின்றனர். 
(மனிதமன!) பூமி (புற்பூண்டு ஏதுமின்றி) வறண்டு 
இருப்பகத நீ காணவில்கலயா? அதன் மீது நாம் 
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மகழகய கபாழியச் கசய்தால், அது பசுகமயாகி 
வளர்ந்து அழகான பற்பல வகக (மஜாடி மஜாடி)யான 
உயர்ந்த புற்பூண்டுககள முகளப்பிக்கிறது.  
 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்தான் உண்கமயான 
இகறவன். நிச்சயமாக அவன் மரணித்தவர் களுக்கு 
உயிர் ககாடுத்து எழுப்புவான். நிச்சயமாக அவன் 
அகனத்தின் மீதும் ஆற்றல் உகையவன் என்பதற்கு 
இதுமவ மபாதுமான (அத்தாட்சியாக இருக்கின்ற)து.  
விசாரகணக் காலம் நிச்சயமாக வரக்கூடியது. அதில் 
சந்மதகமமயில்கல. (அந்நாளில்) சமாதி களில் 
(புகதந்து) கிைப்பவர்ககள நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(உயிர் ககாடுத்து) எழுப்புவான்.” அல் ஹஜ் 5-7. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “அவன்தான் 
பகைப்புககள ஆரம்பத்தில் உற்பத்தி கசய்பவன். 
அவமன (அகவ மரணித்த பின்னரும் 
உயிர்ககாடுத்து) அவற்கற மீளகவக்கிறவன். இது 
அவனுக்கு மிக்க எளிது.” அல் ரூம் 27.  
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “முதல் தைகவ 
நாம் அவர்ககள பகைத்தது மபான்மற (அந்நாளில்) 
நாம் (அவர்களுக்கு உயிர் ககாடுத்து) அவர்ககள மீள 
கவப்மபாம்.” அல் அன்பியா 104.    
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(இவ்வாறி ருக்க) 
மனிதன் ‘நான் இறந்த பின்னர் உயிர் ககாடுத்து 
எழுப்பப்படுமவனா? ‘என்று (பரிகாசமாகக்) 
மகட்கிறான்.  
இதற்கு முன்னர் யாகதாரு கபாருளாகவும் 
இல்லாதிருந்த அவகன நாமம மனிதனாக 
பகைத்மதாம் என்பகத அவன் கவனிக்க 
மவண்ைாமா?” மர்யம் 66,67. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மனிதகன ஒரு 
துளி இந்திரியத்தால்தான் நாம் பகைத்மதாம் 
என்பகத அவன் கவனிக்க வில்கலயா? 
அவ்வாறிருந்தும் அவன் பகிரங்க மான எதிரியாகி 
(நமக்கு மாறுகசய்ய முற்பட்டு) விடுகின்றான்.  
மரணித்தவர்ககள உயிர்ப்பிக்க நம்மால் 
முடியாகதன எண்ணிக் ககாண்டு அவர்களில் 
ஒருவன்) ஓர் உதாரணத்கத நம்மிைம் எடுத்துக் 
காட்டுகின்றான். அவன் தன்கன பகைத்த(து யார் 
என்ப)கத மறந்துவிட்டு "உக்கி மண்ணாகிப் மபான 
இந்த எலும்கப உயிர்ப்பிப்பவன் யார்?” என்று (ஓர் 
எலும்கப எடுத்து அதகன தூளாக்கி ஊதிவிட்டு) 
அவன் மகட்கின்றான்.  
(நபிமய!) அதற்கு நீங்கள் கூறுங்கள்: "முதல் 
முகறயில் அதகனப் பகைத்தவன் எவமனா அவமன 
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அதகன உயிர்ப்பிப்பான். அவமனா எல்லா 
பகைப்பினத்கதயும் மிக அறிந்தவன்). யாஸீன் 77-79. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; வானங்க களயும், 
பூமிகயயும் எவ்வித சிரமமின்றி பகைத்த 
அல்லாஹ், மரணித்தவர்ககள உயிர்ப்பிக்க 
நிச்சயமாக ஆற்றல் உகையவன் தான் என்பகத 
அவர்கள் கவனிக்க மவண்ைாமா? நிச்சயமாக அவன் 
சகலவற்றிற்கும் ஆற்றலுகையவன்). அல் அஹ்காப் 
33. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நபிமய! பயிர்கள் 
கருகி) பூமி கவட்ை கவளியாக இருப்பகத நீங்கள் 
காண்பதும் கமய்யாகமவ அவனுகைய 
அத்தாட்சிகளில் ஒன்றாகும். அதன்மீது நாம் 
மகழகய கபாழியச் கசய்தால், அதில் (முகள 
கிளம்பிப்) பசுகமயாகி வளர்கிறது. (இவ்வாறு 
இறந்துமபான) பூமிகய எவன் உயிர்ப்பிக்கிறாமனா 
அவன் மரணித்த வர்ககளயும் கமய்யாகமவ 
உயிர்ப்பிப்பான். நிச்சயமாக அவன் (அகனத்தின் 
மீதும்) ஆற்றலுகையவன்.” புஸ்ஸிலத் 39. 

கபரும்பாலும் அல்லாஹ் காய்ந்து வரட்சியகைந்த 
பூமிகய மகழயினால் உயிர்பிப்பகதமய அதற்கு  
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உதாரணமாக எடுத்துக் கூறுவகத இங்கு 
அவதானிக்கலாம்.   
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அகீதா பற்றிய மகள்வி பதில் 
 4ம் பாகம் 

 
111-  (கப்ருகளிருந்து உயிர் ககாடுத்து) எழுப்பு வகதப் 
கபாய்யாக்குபவனுக்கு எதிராக    வழங்கப் படும் தீர்ப்பு 
யாது?   

விகை/ 
(கப்ருகளிருந்து உயிர் ககாடுத்து) எழுப்புவகதப் 
கபாய்யாக்குபவன் அல்லாஹ்கவயும் அவனு கைய 
மவதங்ககளயும் மமலும் அவனுகைய தூதர்ககள யும் 
நிராரித்தவனாவான். 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; "(மரணித்து) உக்கி மண்ணாகப் 
மபானதன் பின்னர் நாங்களும், எங்கள் மூதாகதகளும் 
(உயிர் ககாடுத்து) எழுப்பப் படுமவாமா?” என்று 
இந்நிராகரிப்ப வர்கள் மகட்கின்றனர்.” சூரா அன் நம்ல் 67. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நபிமய! 
இந்நிராகரிப்பவர்கள் உங்ககளப் கபாய்யாக்கு வது பற்றி) 
நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவதாயின், அவர்கள் கூறுவது 
(இதகன விை) மிக்க ஆச்சரியமானமத! (ஏகனன்றால்) 
"நாம் (இறந்து உக்கி) மண்ணாய்ப் மபானதன் பின்னரா 
புதிதாக நாம் பகைக்கப்பட்டு விடுமவாம்?” என்று 
கூறுகின்ற இவர்கள், தங்ககளப் பகைத்து வளர்த்துப் 
பரிபக்குவப்படுத்துபவகனமய நிராக ரிக்கின்றனர். 
(ஆகமவ மறுகமயில்) இவர்களு கைய கழுத்தில் 
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விலங்கிைப் படும். இவர்கள் நரகவாசிகமள! அதில் 
என்கறன்றும் இவர்கள் தங்கிவிடுவார்கள்.” அர்ரஃத் 5. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(மரணித்த பின்னர் 
உயிர் ககாடுத்து) எழுப்பப்பை மாட்மைாம் என்று 
நிச்சயமாக நிராகரிப்பவர்கள் எண்ணிக் ககாண்டு 
இருக்கின்றனர். (நபிமய!) நீங்கள் கூறுங்கள்: 
"அவ்வாறன்று. என் இகறவன் மீது சத்தியமாக! 
கமய்யாகமவ நீங்கள் எழுப்பப் படுவரீ்கள். நீங்கள் கசய்து 
ககாண்டிருப்பகவ ககளப் பற்றி பின்னர் நீங்கள் 
அறிவுறுத்தவும் படுவரீ்கள். இவ்வாறு கசய்வது 
அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க எளிதானமத.” அத்தகாபுன் 7. 
 
அல்லாஹ் கூறியதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
(ஆதமின் மகன் என்கன நம்ப மறுக்கிறான் ஆனால் 
அவனுக்கு அது (தகுதி) இல்கல. அவன் என்கன 
ஏசுகிறான் ஆனால், அது அவனுக்குத் (தகுதி) இல்கல. 
நான், (மனிதனான) அவகன முதலில் பகைத்தது 
மபான்மற மீண்டும் அவகன நான் பகைக்க மாட்மைன் 
என்று அவன் கூறுவமத அவன் என்கன நம்ப 
மறுப்பதாகும். (உண்கமயில், மனிதன் மரித்த பிறகு) 
அவனுக்கு மீண்டும் உயிர் ககாடுத்து எழுப்புவகத விை, 
அவகன ஆரம்பமாகப் பகைத்தது சுலபமன்று. (அகதமய 
கசய்து விட்ை எனக்கு மீண்டும் உயிர் ககாடுப்பது 
கடினமல்ல) “அல்லாஹ் (தனக்குக்) குழந்கதகய ஆக்கிக் 
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ககாண்ைான்” என்று அவன் கூறுவமத அவன் என்கன 
ஏசுவதாகும். ஆனால் நாமனா ஏகன் (எவரிைமும்) எந்த 
மதகவயுமற்றவன், நான் யாகரயும் கபற்றவனுமல்லன், 
யாருக்கும் பிறந்தவனுமல்லன். எனக்கு நிகராக 
யாருமில்கல). நூல் புகாரி. 
112-  ஸூர் ஊதப்படுவதற்கும், அது எத்தகன 
முகறகள் ஊதப்படும் என்பதற்கும் ஆதாரம் தருக?   

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஸூர் ஊதப்பட்ைால், 
வானங்களில் இருப்பவர்களும், பூமியில் இருப்ப 
வர்களும் அல்லாஹ் நாடியவர்ககளத் தவிர, மூர்ச்சித்து 
மதி இழந்து (விழுந்து அழிந்து) விடுவார்கள். மறுமுகற 
ஸூர் ஊதப்பட்ைால் உைமன அவர்கள் அகனவரும் 
(உயிர் கபற்று) எழுந்து நின்று (இகறவகன) எதிர் 
மநாக்கி நிற்பார்கள்.” ஸுமுர் 68.   
இத்திரு வசனத்தில் இரண்டு முகறகள் ஸூர் 
ஊதப்படுவதாகவும், அதில் முதலாம் ஸூர் 
ஊதப்பட்ைதும் அகனவரும் மரணிப்பதாகவும், 
இரண்ைாம் ஸூர் ஊதப்பட்ைதும் எல்மலாரும் 
எழுந்திருப்பதாகவும் வந்துள்ளது. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ (ஸூர் ஊதப்படும் 
நாளில் அல்லாஹ் அருள் புரிந்தவர் ககளத் தவிர, 
வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள அகனவருமம 
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திடுக்கிட்டு, நடுங்கித் தகல குனிந்தவர்களாக அவனிைம் 
வந்து மசருவார்கள்). சூரா அன்னம்ல் 87. 
 
இங்கு அல்லாஹ் குறிப்பிட்டுள்ள )الفزع( “திடுக்கிட்டு 
நடுங்குதல்” என்பது “ஸுமுர்” எனும் அத்தியாயத்தில் 
கூறப்பட்ைவாறு முதலாவது ஸூர் ஊதப்பட்ைதும் 
அகனவரும் மரணிப்பகதக் குறிப்பதாகும் என சில 
அறிஞர்கள் விளக்க மளித்துள்ளார்கள். இகதமய 
ஸஹஹீ் முஸ்லிம் எனும் கிரந்தத்தில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள பின்வரும் 
நபிகமாழியும்உறுதிப்படுத்துவதாக அகமந்துள் ளது. 
(...பிறகு ஸூர் ஊதப்படும். அகதக் மகட்கும் 
ஒவ்கவாருவரின் கழுத்தும் ஒரு பக்கம் சாயும், 
மறுபக்கம் உயரும் (அதாவது சுயநிகனவிழந்து 
மூர்ச்கசயாகி விடுவார்கள்) தமது ஒட்ைகத்தின் தண்ணரீ் 
கதாட்டிகயச் கசப்பனிட்டுக் ககாண்டி ருக்கும் மனிதர் 
ஒருவமர அந்தச் சப்தத்கத முதலில் மகட்பார். உைமன 
அவர் மூர்ச்கசயாகி (விழுந்து)விடுவார். (இகதயடுத்து) 
மக்கள் அகனவரும் மூர்ச்கசயாகிவிடுவார்கள். பிறகு 
அல்லாஹ் மகழகயான்கற அனுப்புவான் அல்லது 
இறக்குவான். அது “பனித்துளி” அல்லது “நிழகலப்” 
மபான்றிருக்கும். உைமன அதன் மூலம் மனிதர் களின் 
உைல்கள் மீண்டும் முகளக்கும். பிறகு மறுபடியும் ஒரு 
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முகற ஸூர்  ஊதப்படும். அப்மபாது அவர்கள் 
அகனவரும் எழுந்து பார்த்துக் ககாண்டிருப்பார்கள். 
 
ஆனால் மவறு சில அறிஞர்கமளா அகத மமல் 
குறிப்பிைப்பட்ை இரண்டு ஸூர்களுக்கும் முன்னதாக 
ஊதப்படும், தனியான மவறு ஒரு ஸூர் ஊதப்படும் 
எனத் கதளிவு படுத்தியுள் ளார்கள். ஸூர் சம்பந்தமாக 
வந்துள்ள நீண்ை ஹதீஸ் இக்கருத்கதத் 
கதளிவுபடுத்துகிறது, அதன் அடிப்பகையில் பார்க்கும் 
மபாது கமாத்தமாக ஊதப்படும் ஸூர்களின் எண்ணிக்கக 
மூன்றாகும் அவ்கவான் றுக்கிகையிலும் முகறமய 
பின்வரும் நிகழ்வுகள் நகைகபறும்.1- நடுங்குதல் 2- 
மரணித்தல் 3- அகனவரும் (உயிர் கபற்று) எழுந்து 
நிற்றல்.   
 
113-  (மறுகம நாளில் மனிதர்ககள) ஒன்று மசர்க்கும் 
முகறகய அல்குர்ஆனிலிருந்து விளக்குக?   

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((அன்றி, இகறவன் 
மறுகமயில் அவர்ககள மநாக்கி) "முன்னர் நாம் 
உங்ககளப் பகைத்தவாமற (உங்களுைன் ஒன்று 
மில்லாது) நிச்சயமாக நீங்கள் தனியாகமவ நம்மிைம் 
வந்து மசர்ந்தீர்கள்) (என்று கூறுவான்.) அல் அன்ஆம் 94. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(அந்நாளில்) 
மனிதர்களில் ஒருவகரயுமம விட்டு விைாது 
அகனவகரயும் ஒன்று மசர்ப்மபாம்.” அல் கஃப் 47. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “இகற 
அச்சமுகையவர்ககள ரஹ்மானிைம் (விருந்தாளி 
ககளப் மபால) கூட்ைமாக ஒன்று மசர்க்கும் நாளில், 
குற்றவாளிககள தாகத்துைன் நரகத்தின் பக்கம் 
ஓட்டுமவாம்”. மர்யம் 85,86. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((அந்நாளில்) நீங்கள் 
மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிந்து விடுவரீ்கள்.  
(முதலாவது:) வலப்பக்கத்திலுள்ளவர்கள். வலப் 
பக்கத்திலுள்ள இவர்கள் யார்? (என்பகத அறிவரீ்களா? 
அவர்கள் மிக பாக்கியவான்கள் .)  
(இரண்ைாவது:)இைப்பக்கத்திலுள்ளவர்கள். இைப் 
பக்கத்திலுள்ள இவர்கள் யார்? (என்பகத அறிவரீ் களா? 
இவர்கள் மிக்க துரதிர்ஷ்ைசாலிகள்.) (மூன்றாவது:) முன் 
கசன்றுவிட்ைவர்கள். (இவர்கள் நன்கமயான 
காரியங்களில் மற்ற யாவகரயும் விை) முன் கசன்று 
விட்ைவர்கள்) அல்வாகிஆ 7,10. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; அந்நாளில் 
அகனவரும் (ஸூர் மூலம்) அகழப்பவனின் 
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சப்தத்கதமய பின்பற்றிச் கசல்வார்கள். அதில் தவறு 
ஏற்பைாது. ரஹ்மானுக்குப் பயந்து எல்லாச் சப்தங்களும் 
தணிந்து விடும். (கமதுவான) காலடி சப்தத்கதத் தவிர 
(மவறு எதகனயும்) நீங்கள் மகட்கமாட்டீர்கள்.” தாஹா 
108. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (எவர்ககள 
அல்லாஹ் மநரான வழியில் கசலுத்துகிறாமனா 
அவர்கள்தான் மநரான வழிகய அகைவார்கள். 
எவர்ககள (அல்லாஹ்) தவறான வழியில் விட்டு 
விடுகிறாமனா அத்தககயவர்களுக்கு அவகன யன்றி 
உதவி கசய்பவர்ககள நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். அன்றி, 
மறுகமநாளில் அவர்ககளக் குருைர்களாகவும், 
ஊகமயர்களாகவும், கசவிைர் களாகவும் (ஆக்கி) 
அவர்கள் தங்கள் முகத்தால் நைந்து வரும்படி (கசய்து) 
அவர்ககள ஒன்று மசர்ப்மபாம். அவர்கள் தங்குமிைம் 
நரகம்தான். (அதன்) அனல் தணியும் மபாகதல்லாம் 
கமன்மமலும் ககாழுந்து விட்கைரியும்படி கசய்து 
ககாண்மை இருப்மபாம்). அல் இஸ்ரா 97. 
 
இது கதாைர்பாக மமலும் பல திருக்குர்ஆன் வசனங்கள் 
வந்துள்ளன. 
114-  (மறுகம நாளில் மனிதர்ககள ஒன்று மசர்க்கும் 
முகறகய) நபிகமாழியிலிருந்து விளக்குக?   
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விகை/ 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (மறுகம நாள் 
ஏற்படுவதற்கு சற்று முன் கிழக்கிலிருந்து மமற்கு 
மநாக்கி) மக்கள் மூன்று பிரிவினராக ஒன்று 
திறட்ைப்படுவார்கள். (அதில் முதல் பிரிவினர்) 
அச்சத்துைனும் ஆர்வத்துைனும் கசல்வார்கள். 
(இரண்ைாவது பிரிவினர்) (வாகனப் பற்றாக் குகறயினால் 
தாமதித்துப் பின்னர்) ஒமர ஒட்ைகத் தின் மீது இரண்டு 
மபராக, ஒமர ஒட்ைகத்தின் மீது மூன்று மபராக, ஒமர 
ஒட்ைகத்தின் மீது நான்கு மபராக, ஒமர ஒட்ைகத்தின் மீது 
பத்துப் மபராகச் கசல்வார்கள் அவர்களில் 
எஞ்சியவர்(கமள மூன்றாவது பிரிவினராவார்.அவர்)ககள 
(பூமியில் ஏற்படும் ஒரு கபரும்) தீ (விபத்து) ஒன்று 
திரட்டும். அவர்கள் மதிய ஓய்கவடுக்கும் மபாதும், 
இரவில் ஓய்கவடுக்கும் மபாதும், காகல மநரத்கத 
அகையும் மபாதும், மாகல மநாரத்கத அகையும் 
மபாதும் (இப்படி எல்லா மநரங்களிலும்) அந்தத் தீ 
அவர்களுைமனமய இருக்கும்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.  
 
அனஸ் இப்னு மாலிக் (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்; (ஒருவர், 
இகறத்தூதர் அவர்கமள! இகற மறுப்பாளர் மருகம 
நாளில் தன் முகத்தால் (நைத்தி) இழுத்துச் 
கசல்லப்படுவானா? என்று  மகட்ைார். நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் இந்த உலகில் அவகன இரண்டு கால்களினால் 
நைக்கச் கசய்தவனுக்கு, மறுகம நாளில் அவகனத் தன் 
முகத்தால் நைக்கச்கசய்திை முடியாதா? என்று 
(பதிலுக்குக்) மகட்ைார்கள்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “(மறுகம 
நாளில்) நீங்கள் கசருப்பணியாத வர்களாக, 
நிர்வாணமானவர்களாக, காலால் நைந்தவர்களாக, 
விருத்த மசதனம் கசய்யப் பைாதவர்களாக ஒன்று 
திரட்ைப்படுவரீ்கள். அல்லாஹ் கூறினான்; முதன் 
(முதலாக அவர்ககள நாம் பகைத்தகதப் மபான்மற 
(அந்நாளில்) அவர்ககள மீண்டும் பகைப்மபாம். இது 
நம்முகைய வாக்குறுதியாகும். இகத நாம் நிச்சயம் 
கசய்மவாம்) அல் அன்பியா 104.  
   
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; மறுகம 
நாளில் பகைப்பினங்களுக்கிகைமய முதன் முதலாக 
ஆகையணிவிக்கப்படுபவர் இப்ராஹமீ் (அகல) அவர்கள் 
ஆவார்கள்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
இது விையமாக ஆயிொ (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிைம், இகறத்தூதர் அவர்கமள! (நிர்வாணமாக) 
ஆண்களும் கபண்களும் சிலகர சிலர் பார்பார்கமள 
எனக் மகட்ைதற்கு அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு 
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ஏற்பைாத அளவுக்கு (அங்குள்ள) நிகலகம மிகக் 
கடுகமயானதாக இருக்கும் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
   
115-  (மறுகம நாளின்) நிகல பற்றி அல் 
குர்ஆனிலிருந்து விளக்குக?   

 
விகை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய!) இவ் 
வக்கிரமக்காரர்களின் கசயகலப் பற்றி அல்லாஹ் 
பராமுகமாய் இருக்கிறான் என நீங்கள் எண்ண 
மவண்ைாம். அவர்ககள (மவதகனகயக் ககாண்டு 
உைனுக்குைன் பிடிக்காது) தாமதப் படுத்தி வருவ 
கதல்லாம், திறந்த கண் திறந்த வாமற இருந்து 
விைக்கூடிய (ககாடியகதாரு மறுகம) நாள் வரும் 
வகரயில்தான்!  
(அந்நாளில்) இவர்களுகைய நிமிர்ந்த தகல குனிய 
முடியாது (தட்டுக்ககட்டுப் பல மகாணல்களிலும்) 
விகரந்மதாடுவார்கள். (திடுக் கிடும் சம்பவங்ககளக் 
கண்ை) இவர்களுகைய பார்கவ மாறாது, (அதகனமய 
மநாக்கிக் ககாண்டிருக்கும்.) இவர்களு கைய உள்ளங்கள் 
(பயத்தால்) கசயலற்று விடும்). இப்ராஹமீ் 42,43. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (ஜிப்ரயலீும், 
மலக்குகளும் அணி அணியாக நிற்கும் அந்நாளில், 
எவருமம அவன் முன் மபச (சக்தி கபற) மாட்ைார்கள். 
எனினும், ரஹ்மான் எவருக்கு அனுமதி ககாடுத்து "சரி! 
மபசும்" எனவும் கூறினாமனா அவர் (மட்டும்) மபசுவார். 
அந் நபஅ 38. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிமய!) 
சமீபத்திலிருக்கும் (மறுகம) நாகளப் பற்றி நீங்கள் 
அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கக கசய்யும் 
(அந்நாளில் அவர்களுகைய) உள்ளங்கள் மகாபத் தால் 
அவர்களின் கதாண்கைககள அகைத்துக் ககாள்ளும். 
அநியாயம் கசய்பவர் களுக்கு உதவி கசய்பவர்கள் 
(அந்நாளில்) ஒருவரும் இருக்க மாட்ைார். அனுமதி 
கபற்ற சிபாரிசு கசய்பவர்களும் இருக்க மாட்ைார்). 
முஃமின் 18. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(அந்நாள்) 
ஐம்பதினாயிரம் வருைங்களுக்குச் சமமாக இருக்கும்”.  
அல் மஆரிஜ் 4. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(மனித, ஜின் ஆகிய) 
இரு வகுப்பார்கமள! நிச்சயமாக அதி சீக்கிரத்தில் நாம் 
உங்ககள கவனிக்க முன் வருமவாம்.” அர்ரஹ்மான் 31. 

 

116-  (மறுகம நாளின்) நிகல பற்றி நபிகமாழி 
யிலிருந்து விளக்குக?   
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விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
 
அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் (ரலி) அறிவிக் கிறார்கள்; நபி 
(ஸல்) அவர்கள் “(அது) அகிலத்தாரின் அதிபதி முன் 
மக்ககளல்லாம் நிற்கும் நாள்” எனும் (திருக் குர்ஆன் 83:6 
 வது) இகறவசனத்கத ஓதிவிட்டு, அன்று தம் இரண்டு 
காதுகளின் பாதி வகர மதங்கி நிற்கும் தம் 
மவர்கவயில் அவர்களில் ஒருவர் மூழ்கிப் மபாய் 
விடுவார்” என்று கூறினார்கள். நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “மறுகம 
நாளில் மனிதர்களுக்கு (அவர்களின் தகலக்கருகில் 
கநருங்கி வரும் சூரியனால்) வியர்கவ ஏற்படும். 
அவர்களின் வியர்கவ தகரயினுள் எழுபது முழம் 
வகர கசன்று, (தகரக்கு மமல்) அவர்களுகைய வாகய 
அகைந்து, இறுதியில் அவர்களின் காகதயும் அகையும்.” 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
117-  (மறுகம நாளின்) விசாரகண கதாைர்பாகவும், 
அதற்காக நிறுத்தப்படுவது பற்றியும் அல்குர்ஆனிலிருந்து 
விளக்குக?   
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விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((மனிதர்கமள!) அந்நாளில் 
நீங்கள் (உங்கள் இகறவன் முன்) ககாண்டு 
மபாகப்படுவரீ்கள். மகறவான உங்களுகைய எந்த 
விெயமும் அவனுக்கு மகறந்து விைாது). அல் ஹாக்கா 
18. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (உங்கள் இகறவன் 
முன் அவர்கள் ககாண்டு வரப்பட்டு, அணி அணியாக 
நிறுத்தப்பட்டு "நாம் உங்ககள முதல் தைகவ 
பகைத்தவாமற இப்கபாழுதும் (உங்களுக்கு நாம் உயிர் 
ககாடுத்து) நீங்கள் நம்மிைம் வந்திருக்கிறரீ்கள். (எனினும், 
நீங்கமளா நம்மிைம் வரக்கூடிய) இந்நாகள உங்களுக்கு 
ஏற்படுத்தமவ இல்கல என்று நீங்கள் எண்ணிக் 
ககாண்டிருந்தீர்கள்" (என்று கூறப்படுவார்கள்). அல் 
கஹப் 48. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((அவர்களில் உள்ள) 
ஒவ்கவாரு வகுப்பாரிலும் நம்முகைய வசனங்ககளப் 
கபாய்யாக்கிக் ககாண்டிருந்த வர்ககள நாம் (பிரித்து) 
அணியணியாகக் கூட்டும் நாகள (நபிமய!) நீங்கள் 
அவர்களுக்கு ஞாபகமூட்டுங்கள். 
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அவர்கள் அகனவரும் (தங்கள் இகறவனிைம்) வரும் 
சமயத்தில் (இகறவன் அவர்ககள மநாக்கி) "நீங்கள் 
என்னுகைய வசனங்ககள நன்கறிந்து ககாள்வதற்கு 
முன்னதாகமவ அதகனப் கபாய் யாக்கி விட்டீர்களா? 
(அவ்வாறில்கல யாயின்) பின்னர் என்னதான் நீங்கள் 
கசய்து ககாண்டிருந் தீர்கள்?” என்று மகட்பான். அவர்கள் 
கசய்துககாண்டிருந்த அநியாயத்தின் காரணமாக 
அவர்கள் மீது மவதகன ஏற்பட்டுவிடும். அச்சமயம் 
அவர்களால் மபசவும் முடியாது). அந் நம்ல் 83-85. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (அந்நாளில் 
மனிதர்கள், (நன்கமமயா தீகமமயா) தாங்கள் கசய்த 
கசயல்ககளக் காண்பதற்காக(ப் பல பிரிவுகளாகப் 
பிரிந்து) கூட்ைம் கூட்ைமாக (விசாரகணக்காக) 
வருவார்கள். 
ஆகமவ, எவர் ஓர் அணுவளவு நன்கம கசய்தி 
ருந்தாமரா அவர், (அங்கு) அதகனயும் கண்டு ககாள்வார்.  
(அவ்வாமற) எவன் ஓர் அணுவளவு தீகம 
கசய்திருந்தாமனா, அதகனயும் அவன் (அங்கு) கண்டு 
ககாள்வான்). அஸ்ஸில்ஸால் 6-8. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(ஆகமவ) உங்கள் 
இகறவன் மீது சத்தியமாக! அவர்கள் அகனவகரயும் 
(நம்மிைம்) ஒன்று மசர்த்து, அவர்கள் என்ன கசய்து 
ககாண்டிருந்தார்கள் என்பகதப் பற்றி நிச்சயமாக 
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(அவர்களிைம்) மகள்வி கணக்குக் மகட்மபாம்). அல் 
ஹிஜ்ர் 92. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ("அங்கு அவர்ககள 
நிறுத்தி கவயுங்கள்; நிச்சயமாக அவர்ககளக் (மகள்வி 
கணக்குக்) மகட்க மவண்டிய திருக்கின்றது" (என்றும் 
கூறப்படும்)). அஸ்ஸாப்பாத் 24. 
 
118-  (மறுகம நாளின்) விசாரகண கதாைர்பாகவும், 
அதற்காக நிறுத்தப்படுவது பற்றியும் நபி 
கமாழியிலிருந்து விளக்குக?   

விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
 
“(மறுகமயில்) விசாரகண கசய்யப்பட்ைவர் 
தண்டிக்கப்படுவார்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய 
மபாது “மிக எளிதான விசாரகணயாகமவ 
விசாரிக்கப்படுவார்” என்று அல்லாஹ் (திருக் குர்ஆன் 
84:8) கூறவில்கலயா? என ஆயிொ (ரலி) மகட்ைார்கள், 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “அது (ஒருவர் 
கசய்தவற்கற அவருக்கு) எடுத்துக் காட்டுவதாகும். 
எனினும் எவனிைம் துருவி விசாரிக்கப்படுகிறமதா 
அவன் அழிந்து விடுவான் என நபியவர்கள் 
கூறினார்கள்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (மறுகம 
நாளில் இகற மறுப்பாளன் (விசாரகணக்காகக்) 
ககாண்டுவரப்பட்டு “உனக்கு பூமி நிரம்பத் தங்கம் 
கசாந்தமாக இருந்தால் நீ அவற்கறப் பிகணத் 
கதாககயாகத் தர(வும் அதன் மூலம் நரக 
மவதகனயிலிருந்து விடுதகல கபறவும்) நீ முன் 
வருவாயல்லவா? என்று அவனிைம் மகட்கப்படும். 
அதற்கு அவன் “ஆம்” என்று பதிலளிப்பான். அப்மபாது 
இகத விை சுலபமான ஒன்மற (அல்லாஹ்வுக்கு இகண 
கற்பிக்காமலிருப்பகதமய) உன்னிைம் மகாரப் 
பட்டிருந்தது (ஆனால் அகத நீ ஏற்கவில்கல என்று 
கூறப்படும்). நூல் புகாரி 
  
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (மறுகமயில்) 
உங்களில் ஒருவன் அல்லாஹ்வுக்கு முன்னிகலயில் 
நிற்பான், அவனுக்கும் அல்லாஹ் வுக்குமிகைமய 
திகரமயதுமிருக்காது. கமாழி கபயர்ப்பாளனும் 
இருக்கமாட்ைான். அப்மபாது (அல்லாஹ்) நான் உனக்குப் 
கபாருகளத் தரவில்கலயா? எனக் மகட்க அவன் “ஆம்” 
என்பான், பிறகு உன்னிைம் ஒரு தூதகர நான் 
அனுப்பவில்கலயா? எனக் மகட்ைதும் அவன் “ஆம்” 
என்று கூறிவிட்டுத் தன்னுகைய வலப்பக்கம் பார்ப்பான். 
அங்கும் நரகமம காட்சியளிக்கும். எனமவ மபரீச்சம் 
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பழத்தின் ஒரு சிறிய துண்கை தர்மம் கசய்தாவது 
அதுவும் கிகைக்க வில்கலகயனில் ஒரு நல்ல 
வார்த்கதயின் மூலமாவது  அந்த நரகத்திலிருந்து 
உங்ககள கார்த்துக் ககாள்ளுங்கள்” எனக் கூறினார்கள். 
(நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்). 
   
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
“(மறுகமயில்) அல்லாஹூதஆலா முஃமிகனத் தன் 
பக்கம் கநருங்கச்கசய்து, அவன் மீது தன் 
திகரகயப்மபாட்டு அவகன மகறத்து விடுவான். பிறகு 
அவகன மநாக்கி, நீ கசய்த இன்ன பாவம் உனக்கு 
நிகனவிருக்கிறதா? என்று மகட்பான் அதற்கு அவன் 
ஆம், என் இகறவா! என்று கூறுவான். (இப்படி 
ஒவ்கவாரு பாவமாக எடுத்துக்கூறி) அவன் (தான் 
கசய்த) எல்லாப் பாவங்ககளயும் ஒப்புக்ககாள்ளச் 
கசய்வான். அந்த இகற நம்பிக்ககயாளர், இத்மதாடு 
நாம் ஒழிந்மதாம் என்று தன்கனப் பற்றிக் கருதிக் 
ககாண்டிருக்கும் மபாது இகறவன் இவற்கற கயல்லாம் 
உலகில் நான் பிறருக்குத் கதரியாமல் மகறத்து 
கவத்திருந்மதன். இன்று உனக்கு அவற்கற மன்னித்து 
விடுகிமறன் என்று கூறுவான்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
119-  (மறுகம நாளில்) ஏடுகள் விரிக்கப்படும் 
விதத்கத அல்குர்ஆனிலிருந்து விளக்குக?   
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விகை/ 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (ஒவ்கவாரு 
மனிதனின் கசயகலப் பற்றிய (விரிவான தினசரிக் 
குறிப்கப அவனுகைய கழுத்தில் மாட்டியி ருக்கிமறாம். 
மறுகம நாளில் அதகன அவனுக்கு ஒரு புத்தகமாக 
எடுத்துக் ககாடுப்மபாம். அவன் (அதகன) விரித்துப் 
பார்ப்பான். 
(அச்சமயம் அவகன மநாக்கி) "இன்கறய தினம் 
உன்னுகைய கணக்ககப் பார்க்க நீமய மபாதுமானவன். 
ஆகமவ, உன் (குறிப்புப்) புத்தகத்கத நீ படித்துப் பார்" 
(என்று கூறுமவாம்.)” அல் இஸ்ரா 13,14. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (ஏடுகள் விரிக்கப்படும் 
மபாது) அத்தக்வரீ் 10. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 
 “(அவர்களுகைய தினசரிக் குறிப்புப் புத்தகம் அவர்கள் 
முன் கவக்கப்பட்ைால் குற்றவாளிகள் (தாங்கள் கசய்த 
பாவங்கள் அகனத்தும் அதில் இருப்பகதக் கண்டு) 
பயந்து "எங்களுகைய மகமை! இகதன்ன புத்தகம்! 
(எங்களுகைய பாவங்கள்) சிறிமதா கபரிமதா 
ஒன்கறயும்விைாது இதில் வகரயப் பட்டிருக் கின்றமத" 
என்று அவர்கள் (புலம்பிக்) கூறுவகத நீங்கள் 
காண்பரீ்கள். (நன்கமமயா தீகமமயா) அவர்கள் கசய்த 
அகனத்தும் (அதில்) இருக்கக் காண்பார்கள். உங்கள் 
இகறவன் எவனுக்கும் (அவனுகைய தண்ைகனகயக் 
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கூட்டிமயா, நன்கமகயக் குகறத்மதா) அநியாயம் 
கசய்ய மாட்ைான்). அல் கஹ்ப் 49. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (எவனுகைய 
கசயல்கள் எழுதப்பட்ை ஏடு அவனுகைய வலது 
ககயில் ககாடுக்கப்படுகின்றாமனா அவன் 
(மற்றவர்ககள மநாக்கி மகிழ்ச்சியுைன்) "இமதா! 
என்னுகைய ஏடு; இதகன நீங்கள் படித்துப் பாருங்கள்" 
என்றும், 
"நிச்சயமாக நான் என்னுகைய மகள்வி கணக்ககச் 
சந்திப்மபன் என்மற நம்பியிருந்மதன்" என்றும் 
கூறுவான்...) சூரா அல் ஹாக்கா வசனம் 19 முதல் 37 
வகர. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஆகமவ, (அந்நாளில்) 
எவருகைய வலது ககயில் அவருகைய ஏடு 
ககாடுக்கப்படுகின்றமதா...) அல் இன்ெிகாக் 7. 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (எவனுகைய 
கசயமலடு அவனுகைய முதுகுப்புறம் ககாடுக்கப் 
பட்ைமதா...) அல் இன்ெிகாக் 10. 

மமற் கூறப்பட்ை அல்குர்ஆன் வசனங்கள் மூலம் 
வலக்கரத்தால் கசயமலட்கை கபற்றுக் ககாள்ப வரின் 
பதிமவடு அவருகைய முன் புறத்தாலும், இைக்கரத்தால் 
கசயமலட்கை கபற்றுக் ககாள்பவரின் பதிமவடு 
அவருகைய முதுகுப் புறமாகவும் வழங்கப்படுவதாக 
கதளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளது.     
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120-  அதற்குரிய ஆதாரத்கத நபிகமாழியிலி ருந்து 
தருக?   

 
விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “(மறுகமயில்) 
அல்லாஹூதஆலா முஃமிகனத் தன் பக்கம் 
கநருங்கச்கசய்து, அவன் மீது தன் திகரகயப் மபாட்டு 
அவகன மகறத்து விடுவான். பிறகு அவகன மநாக்கி, 
நீ கசய்த இன்ன பாவம் உனக்கு நிகனவிருக்கிறதா? 
என்று மகட்பான் அதற்கு அவன் ஆம், என் இகறவா! 
என்று கூறுவான். (இப்படி ஒவ்கவாரு பாவமாக 
எடுத்துக்கூறி) அவன் (தான் கசய்த) எல்லாப் 
பாவங்ககளயும் ஒப்புக் ககாள்ளச் கசய்வான். அந்த 
இகற நம்பிக்கக யாளர், இத்மதாடு நாம் ஒழிந்மதாம் 
என்று தன்கனப் பற்றிக் கருதிக் ககாண்டிருக்கும் மபாது 
இகறவன் இவற்கற கயல்லாம் உலகில் நான் 
பிறருக்குத் கதரியாமல் மகறத்து கவத்திருந்மதன். 
இன்று உனக்கு அவற்கற மன்னித்து விடுகிமறன் என்று 
கூறுவான் பிறகு அவரின் நற்கசயல்களின் பதிமவடு 
(அவரிைம் வழங்கப்பட்டுச்) சுருட்ைப் படும். “மற்றவர்கள் 
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அல்லது இகறமறுப்பாளர் கள்” சாட்சியங்கள் 
முன்னிகலயில் அகழக்கப் பட்டு (இவர்கள் தாம், தம் 
இகறவன் மீது கபாய்கயப் புகனந்து கரத்தவர்கள்) 
(அல் குர்ஆன் 11/18) என்று அறிவிக்கப்படும்”. நூற்கள் 
புகாரி முஸ்லிம். 
 
121-  (மீஸான் எனும்) தராசுக்கும், அதில் 
நிறுக்கப்படும் முகறக்கும் அல் குர்ஆனிலிருந்து 
ஆதாரம் தருக?   

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “மறுகம நாளில் சரியான 
தராகசமய நாம் நாட்டுமவாம். யாகதாரு ஆத்மா வுக்கும் 
(நன்கமகயக் குகறத்மதா, தீகமகயக் கூட்டிமயா) 
அநியாயம் கசய்யப் பைமாட்ைாது. (நன்கமமயா 
தீகமமயா) ஒரு கடுகின் அளவு இருந்த மபாதிலும் 
(நிறுக்க) அதகனயும் ககாண்டு வருமவாம். 
கணக்ககடுக்க நாமம மபாதும். (மவகறவரின் உதவியும் 
நமக்குத் மதகவயில்கல).” அல் அன்பியா 47. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  (ஒவ்கவாருவரின் 
நன்கம தீகமககளயும்) “அன்கறய தினம் எகை 
மபாடுவது சத்தியம். ஆகமவ, எவர்களுகைய 
(நன்கமயின்) எகை கனத்தமதா அவர்கள்தான் 
நிச்சயமாக கவற்றி கபறுவார்கள்.  
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எவர்களுகைய (நன்கமயின்) எகை (கனம் குகறந்து) 
இமலசாக இருக்கின்றமதா அவர்கள் நம்முகைய 
வசனங்களுக்கு மாறு கசய்து தங்களுக்குத் தாமம 
நஷ்ைத்கத உண்டுபண்ணிக் ககாண்ைவர்கள் ஆவர்”. அல் 
அன்பியா 7,9. 
 அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நன்கம, தீகமகய நிறுக்க) 
அவர்களுக்காக மறுகம நாளில் எகைக் மகாகலயும் 
நாம் நிறுத்தமாட்மைாம்” அல்  கஹ்ப் 105. 
  
122-  (மீஸான் எனும்) தராசுக்கும், அதில் 
நிறுக்கப்படும் முகறக்கும் நபிகமாழியிலிருந்து ஆதாரம் 
தருக?   

 
விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
“இரண்டு சாட்சியங்களும் எழுதப்பட்ை காகித அட்கை 
கதாைர்பாக வந்துள்ள நபிகமாழியாகும், அ(க்காகித 
அட்கையான)து கண்ணுக்கு எட்டிய தூரத்கத ஒத்த 
கதாண்ணுற்கறான்பது  குற்றப் பதிமவடுககள விை 
(மீஸான் தராசில்) நிகற கூடியதாகும்”. நூல் திர்மிதி 
 
மமலும் இப்னு மஸுத் (ரலி) விையத்தில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தமது மதாழர்களிைம் பின்வருமாறு 
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மகட்ைார்கள், “அவருகைய இரண்டு கால்களும் 
நளிவுற்று இருப்பகத கண்டு இவ்வளவு 
பிரமிக்கின்றரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீது ஆகணயாக 
அவ்விரண்டு கால்களும் மீஸான் தராசில் உஹுத் 
மகலகய விை நிகற கூடியதாகும்.” நூல் முஸ்னத் 
அஹ்மத்  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; மறுகம 
நாளில் உைல் பருத்த ககாழுத்த மனிதன் ஒருவன் 
வருவான். அல்லாஹ்விைம் ககாசுவின் இறக்ககயளவு 
எகை கூை அவன் (மதிப்பு) கபறமாட்ைான். “மறுகம 
நாளில் அவர்களுக்கு எத்தககய மதிப்கபயும் 
அளிக்கமாட்மைாம்” எனும் (திருக்குர்ஆன் 18:105 வது) 
இகற வசனத்கத ஓதிக்ககாள்ளுங்கள். என ஆபூ  
ஹுகரரா (ரலி) அறிவித்தார்கள்.  
123-  (ஸிராத் எனும்) பாலத்துக்கு அல்குர்ஆனி 
லிருந்து ஆதாரம் தருக?   

 
விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அதகனக் கைக்காது 
உங்களில் எவருமம தப்பிவிை முடியாது. இது உங்களது 
இகறவனிைம் முடிவு கட்ைப்பட்ை மாற்ற முடியாத 
தீர்மானமாகும். 
ஆனால், நாம் இகற அச்சத்துைன் வாழ்ந்தவர்ககள 
பாதுகாத்துக் ககாள்மவாம். அநியாயக்காரர்ககள 
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(அவர்கள்) முழந்தாளிட்ைவர்களாக (இருக்கும் 
நிகலகமயில்) அதில் தள்ளிவிடுமவாம்.” மர்யம் 71,72. 
 மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “(நபிமய!) நம்பிக்கக 
ககாண்ை இத்தககய ஆண்ககளயும் கபண்ககளயும் 
நீங்கள் காணும் அந்நாளில், அவர்களுகைய ஒளியின் 
பிரகாசம் அவர்களுக்கு முன்னும், வலப்பக்கத்திலும் 
கசன்று ககாண்டிருக்கும்”. அல் ஹதீத் 12.   
 124. (ஸிராத் எனும்) பாலத்துக்கு நபி கமாழியிலிருந்து 
ஆதாரம் தருக?   
 
விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
 
ஒரு நீண்ை நபிகமாழியில் நபியவர்கள்  (“நரகத்தின் 
மமமல பாலம் ககாண்டு வரப்பட்டு கவக்கப்படும்” 
எனக்கூறியதும் அது என்ன பாலம் என நபித்மதாழர்கள் 
மகட்ைார்கள் அதற்கு நபியவர்கள் அது (கால்கள்) 
வழுக்குமிைம், சறுக்குமிைம். அதன் மீது இரும்புக் 
ககாக்கிகளும் அகன்ற நீண்ை முற்களும் இருக்கும். அந்த 
முற்கள் வகளந்திருக்கும். “நஜ்த்” பதுதியில் முகளக்கும் 
அகவ “கருமவல மர முற்கள்” எனப்படும். என்றார்கள். 
(கதாைர்ந்து கூறினார்கள்) இகற நம்பிக்ககயாளர் அந்தப் 
பாலத்கத கண் சிமிட்ைகலப் மபான்றும், மின்னகலப் 
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மபான்றும், காற்கறப் மபான்றும், பந்தயக் குதிகரகள் 
மற்றும் ஒட்ைகங்ககளப் மபான்றும் (விகரவாகக்) கைந்து 
கசல்வார். எந்தக் காயமுமின்றி தப்பி விடுமவாரும் 
உண்டு, காயத்துைன் தப்புமவாரும் உண்டு, மூர்ச்கசயாகி 
நரக கநருப்பில் விழுமவாரும் உண்டு. இறுதியில் 
அவர்களில் ககைசி ஆள் கடுகமயாக இழுத்துச் 
கசல்லப்படுவார்”. நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
அபூ (ஸஈத்) எனும் நபித் மதாழர் கூறுகின்றார்; 
நிச்சயமாக அந்த பாலம் (தகல) மயிகர விை 
கமல்லியதும், வாகள விை மிகக் கூர்கமயானது மாகும் 
என நான் அறிந்து கவத்திருக்கிமறன்.  
 
125. (கிஸாஸ் எனும்) பழி வாங்களுக்குரிய ஆதாரத்கத 
அல் குர்ஆனிலிருந்து தருக?  
 
விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
(யாருக்கும் அவர்களுகைய பாவத்திற்கு அதிக   மான 
தண்ைகனகயக் ககாடுத்து) ஓர் அணுவளவும் 
அநியாயம் கசய்வதில்கல. ஆயினும், (ஓர் அணுவளவு) 
நன்கம இருந்தால் (கூை) அதகன இரட்டிப்பாக்கித் தன் 
அருளால் பின்னும் அதற்கு மகத்தான கூலிகயக் 
ககாடுக் கின்றான்”. அன்னிஸா 40.  
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;” இன்கறய தினம் 
ஒவ்கவாரு ஆத்மாவுக்கும், அகவகள் கசய்த 
கசயல்களுக்குத் தக்க கூலி ககாடுக்கப் படும். இன்கறய 
தினம் யாகதாரு அநியாயமும் நகைகபறாது. அல்லாஹ் 
மகள்வி கணக்குக் மகட்(டுத் தீர்ப்பளிப்)பதில் மிகத் 
தீவிரமானவன்.  
(நபிமய!) சமீபத்திலிருக்கும் (மறுகம) நாகளப் பற்றி 
நீங்கள் அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கக கசய்யும் 
(அந்நாளில் அவர்களுகைய) உள்ளங்கள் மகாபத்தால் 
அவர்களின் கதாண்கை ககள அகைத்துக்ககாள்ளும். 
அநியாயம் கசய்பவர்களுக்கு உதவி கசய்பவர்கள் 
(அந்நாளில்) ஒருவரும் இருக்க மாட்ைார். அனுமதி 
கபற்ற சிபாரிசு கசய்பவர்களும் இருக்க மாட்ைார்.  
(மனிதர்களின்) கண்கள் கசய்யும் சூதுககளயும், 
உள்ளங்களில் மகறந்து இருப்பகவககளயும் இகறவன் 
நன்கறிவான்.  
ஆதலால், முற்றிலும் நீதமாகமவ அல்லாஹ் 
தீர்ப்பளிப்பான். இவர்கள் (இகறவகனன) அகழக்கும் 
அல்லாஹ் அல்லாதகவகமளா (அதற்கு மாறாக) 
எத்தககய தீர்ப்பும் கூற முடியாது. நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் (அகனத்கதயும்) கசவியுறுபவனும் உற்று 
மநாக்குபவனாகவும் இருக்கின்றான்). அல் முஃமின் 17-20. 
   



 

182 

மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இகறவனின் 
ஒளிகயக் ககாண்டு பூமி பிரகாசிக்கும். (அவரவர்களின்) 
தினசரிக் குறிப்பு (அவரவர்கள் முன்) கவக்கப்பட்டு 
விடும். நபிமார்ககளயும், இவர்களுகைய (மற்ற) 
சாட்சியங்ககளயும் ககாண்டுவரப்பட்டு, 
அவர்களுக்கிகையில் நீத மாகத் தீர்ப்பளிக்கப்படும். 
(அவர்களுகைய நன்கமயில் ஒரு அணுவளமவனும் 
குகறத்மதா, பாவத்தில் ஒரு அணுவளமவனும் அதிகப் 
படுத்திமயா) அவர்கள் அநியாயம் கசய்யப்பை 
மாட்ைார்கள்). அஸ்ஸுமுர் 69.   
 
126. (கிஸாஸ் எனும்) பழி வாங்களுக்குரிய 
ஆதாரத்கதயும், அதன் முகறயிகனயும் 
நபிகமாழியிலிருந்து தருக?  
 
விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (மறுகம நாளில் 
மனித உரிகமகள் கதாைர்பான வழக்குகளில்) முதல் 
முதலாக மனிதர்களிகைமய வழங்கப்படும் தீர்ப்பு, 
ககாகலகள் கதாைர்பான தாகத்தான் இருக்கும்). நூற்கள் 
புகாரி முஸ்லிம் 
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (ஒருவர் தன் 
சமகாதரனுக்கு அவனுகைய மானத்திமலா, மவறு 
(பணம், கசாத்து மபான்ற) விெயத்திமலா, இகழத்த 
அநீதி (ஏதும் பரிகாரம் காணப்பைாமல்) இருக்குமாயின், 
அவர் அவனிைமிருந்து அதற்கு இன்மற மன்னிப்புப் 
கபறட்டும். தீனாமரா, திர்ஹமமா (கபாற் காசு கமளா 
கவள்ளிக்காசுமளா) பயன் தரும் வாய்ப் பில்லாத நிகல 
(ஏற்படும் மறுகம நாள்) வருவதற்கு முன்னால் 
(மன்னிப்புப் கபறட்டும். ஏகனனில் மறுகம நாளில்) 
அவரிைம் நற்கசயல் ஏதும் இருக்குமாயின் அவனுகைய 
அநீதியின் அளவுக்கு அவரிைமிருந்து எடுத்துக் ககாள்ளப் 
பட்டு (அநீதிக்குள்ளானவரின் கணக்கில் வரவு 
கவக்கப்பட்டு) விடும். அநீதியிகழத்தவரிைம் நற் 
கசயல்கள் எதுவும் இல்கலகயன்றால் அவரின் 
மதாழரின் (அநீதிக்குள்ளானவரின்) தீய கசயல்கள் (அவர் 
கணக்கிலிருந்து) எடுக்கப்பட்டு அநீதி யிகழத்தவரின் 
மீது சுமத்தப்பட்டு விடும்). நூல் புகாரி  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (இகற 
நம்பிக்ககயாளர்கள் நரகத்தி(ன் பாலத்தி)லிருந்து தப்பி 
வரும் மபாது கசார்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் 
இகையிலுள்ள ஒரு பாலத்தில் தடுத்து 
நிறுத்தப்படுவார்கள். அங்கு உலகில் (வாழ்ந்த மபாது) 



 

184 

அவர்களுக்கிகைமய நைந்த அநீதிகளுக் காக 
சிலரிைமிருந்து சிலர் கணக்குத் தீர்துக் ககாள்வார் கள். 
இறுதியில் அவர்கள் (மாசு) நீங்கித் தூய்கமயாகி விடும் 
மபாது கசார்க்கத்தில் நுகழய அவர்களுக்கு அனுமதி 
வழங்கப்படும். முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ககயிலுள்ளமதா அவன் மீதாகணயாக! அவர்கள் 
கசார்க்கத்தில் உள்ள தம் வசிப்பிைத்கத, 
உலகத்திலுருந்த அவர் களின் இல்லத்கத விை எளிதாக 
அகையாளம் கண்டு ககாள்வார்கள்). நூல் புகாரி 
 
127. (ஹவ்ல் அல் கவ்ஸர் எனும்) நீர் தைாகத்துக்குரிய 
ஆதாரத்கத அல் குர்ஆனி லிருந்து தருக?  
 
விகை/ 
அல்லாஹ் அவனுகைய நபி முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்ககள மநாக்கி அவனுகைய திரு மகறயில் பின் 
வருமாறு கூறுகின்றான், (நபிமய!)   நிச்சயமாக நாம் 
உங்களுக்கு "கவ்ஸர்" என்னும் (சுவர்க்கத்தின்) 
தைாகத்கத ககாடுத்திருக்கின் மறாம்). சூரா அல் கவ்ஸர் 
வசனம் 1. 
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128. (ஹவ்ல் அல் கவ்ஸர் எனும்) நீர் தைாகத்துக்கும், 
அதன் பண்புகளுக்கும் உரிய ஆதாரத்கத 
நபிகமாழியிலிருந்து தருக? 
 
விகை/ 
அது கதாைர்பாக நிகறயமவ நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன. 
உதாரணத்துக்கு; 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (முன் கூட்டிமய நான் 
(அல்கவ்ஸர்) தைாகத்துக்குச் கசன்று உங்களுகாக (நீர் 
புகட்ைக்) காத்திருப்மபன்). நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (நிச்சியமாக 
நான் உங்களுக்காக காத்திருப்மபன். உங்களுக்கு நான் 
சாட்சியும் கூறுமவன். மமலும் அல்லாஹ்வின் மீது 
ஆகணயாக! நான் இப்மபாது (கவ்ஸர் எனும்) 
என்னுகைய தைாகத்கதக் காண்கிமறன்). நூற்கள் புகாரி 
முஸ்லிம் 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “(அல்கவ்ஸர் 
எனும்) என் தைாகம் ஒரு மாத காலப் பயணத் கதாகல 
தூரம் (பரப்பளவு) ககாண்ைதாகும். அதன் நீர் பாகல விை 
கவண்கமயானது. அதன் மணம் கஸ்தூரிகய விை 
நறுமணம் வாய்ந்தது. அதன் கின்னங்கள் 
விண்மீன்ககளப் மபான்றகவ. யார் அதன் நீகர அருந்து 
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கிறார்கமளா அவர்கள் ஒரு மபாதும் தாகமகைய 
மாட்ைார்கள்.” நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்  
  
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (நான் ஓர் 
ஆற்றின் அருமக கசன்மறன். அதன் இருமருங்கிலும் 
துகளயுள்ள முத்துக் கலசங்கள் காணப்பட்ைன. 
அப்மபாது நான் “ஜிப்ரீமல” இது என்ன? என்று மகட்மைன். 
இது அல்கவ்ஸர் என்று ஜிப்ரீல் (அகல) 
பதிலளித்தார்கள்). நூல் புகாரி.   
 
129. சுவர்க்கம் நரகம் மபான்றகவககள விசுவாசம் 
ககாள்வதற்கான அதாரம் யாது? 
 
விகை/ 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மனிதர்களும் 
கற்களும் இகரயாகின்ற (நரக) கநருப்புக்குப் பயந்து 
ககாள்ளுங்கள். அது நிராகரிப்பவர்களுக் ககன தயார் 
கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
(நபிமய!) எவர்கள் (இவ்மவதத்கத) நம்பிக்கக ககாண்டு 
(அதில் கூறப்பட்டுள்ளபடி) நற்கசயல் ககளச் 
கசய்கின்றார்கமளா அவர்களுக்கு (சுவனபதியில்) 
நிச்சயமாக மசாகலகள் உண்டு என்று நீங்கள் நற்கசய்தி 
கூறுங்கள். அவற்றில் நீரருவிகள் (கதாைர்ந்து) ஓடிக் 
ககாண்மை யிருக்கும்.” சூரா அல் பகரா 24,25.  
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நபி (ஸல்) அவர்கள் தஹஜ்ஜுத் கதாழுககக்காக 
விழிக்கும்மபாது பின்வருமாறு கூறுவார்கள்; (யா 
அல்லாஹ்) அகனத்துப் புகழும் உனக்மக, நீமய 
சத்தியமானவன், உனது வாக்குறுதி சத்திய மானது, 
உனது சந்திப்பு சத்தியமானது, சுவனம் சத்தியமானது, 
நரகம் சத்தியமானது, நபிமார்கள் சத்தியமானவர்கள், 
மறுகம சத்தியமானது. நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம் 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
‘வணக்கத்துக்குறியவன் அல்லாஹ்கவத் தவிர 
மவகறவருமில்கல என்றும் முஹம்மது (ஸல்) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுகைய 
தூதரும் ஆவார் என்றும், ஈசா (அகல) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுகைய தூதரும் 
ஆவார் என்றும், அல்லாஹ் மர்யகம மநாக்கிச் கசான்ன 
(ஆகுக என்னும்) ஒரு வார்த்கத (யால் பிறந்தவர்) 
என்றும், அவனிைமிருந்து (ஊதப்பட்ை) ஓர் உயிர் 
என்றும், கசார்க்கம் (இருப்பது) உண்கம தான் என்றும், 
(கசால்லால் உகரத்து, உள்ளத்தால் நம்பி) உறுதி கமாழி 
கூறுகிறவகர அல்லாஹ் அவரின் கசயல்களுக்மகற்ப 
கசார்க்கத் தில் புகுத்துவான்’. நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்  
 
130. சுவர்க்கம் நரகம் மபான்றகவககள விசுவாசம் 
ககாள்வகதன்றால் என்ன ? 
 
விகை/ 
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சுவர்க்கம் நரகம் ஆகிய இரண்டும் இருப்பகதயும், 
தற்கபாழுது அகவகள் பகைக்கப் பட்டுள்ளகதயும், 
அவ்விரண்டும் அழியாது சுவர்க வாசிகளுக்காக 
எக்காலமும் நிகலத்திருப்ப கதயும், மமலும் 
சுவர்க்கத்திலுள்ள இன்பங்கள், நரகத்திலுள்ள 
மவதகனகள் அகனத்கதயும் உறுதியாக உண்கமப் 
படுத்துவதாகும்.  
 
131. தற்மபாது அகவயிரண்டும் (பகைக்கப் பட்டு தயார் 
நிகலயில்) இருப்பதற்கான ஆதாரம் யாது? 
 
விகை/ 
அல்லாஹ் தனது திருமகரயில் சுவர்க்கத்கதப்பற்றி 
கூறும் மபாது; “உங்கள் இகறவனின் மன்னிப்புக் கும், 
சுவர்க்கத்துக்கும் விகரந்து கசல்லுங்கள். அதன் 
விசாலம் வானங்கள், பூமியின் விசாலத்கதப் மபான்றது. 
(அது) இகற அச்சம் உகையவர் களுக்காக(மவ) தயார் 
படுத்தப்பட்டுள்ளது.” ஆலு இம்ரான் 133.  
மமலும் நரகத்கதப்பற்றிக் கூறும் மபாது; (நரக) 
“கநருப்பிற்குப் பயந்து ககாள்ளுங்கள். அது 
(இகறவனுகைய இக்கட்ைகளகய) நிராகரிப்ப 
வர்களுக்காக தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது.” ஆலு இம்ரான் 
131. 
 
மமலும் நபி ஆதம் (அகல) அவர்ககளயும் அவர்களது 
மகனவிகயயும் (தடுக்கப்பட்ை) மரத்திலிருந்து 
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புசிப்பதற்கு முன்னால் சுவர்க்கத் தில் குடியமர்த்திய 
கசய்திகயயும், காகலயிலும், மாகலயிலும் 
நிராகரிப்பாளர்ககள நரக கநருப்பில்  எடுத்துக் 
காட்ைப்படும் கசய்திகயயும் அல்லாஹ் எமக்கு 
திருக்குர்ஆனில் எடுத்துக் கூறியுள்ளான்.    
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; நான் 
(மிஃராஜ்- விண்ணுலகப் பயணத்தின்மபாது) சுவர்க்கத்கத 
எட்டிப்பார்த்மதன், அங்கு குடியிருப் மபாரில் 
அதிகமானவர்களாக ஏகழககளமய கண்மைன். 
நரகத்கதயும் எட்டிப்பார்த்மதன். அதில் குடியிருப்மபாரில் 
அதிகமானவர்களாக கபண் ககளக் கண்மைன்). நூற்கள் 
புகாரி முஸ்லிம். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உங்களில் 
ஒருவர் இறந்துவிட்ைால் அவர் தங்கு மிைம் அவருக்குக் 
காகலயிலும் மாகலயிலும் எடுத்துக் காட்ைப்படும்). 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (கவப்பம் 
கடுகமயாகும் மபாது (கவப்பம் தணியும் வகர) 
லுஹகரத் தாமதப் படுத்துங்கள், ஏகனனில் கடுகமயான 
கவப்பம் நரகத்தின் கவப்பக் காற்றின் கவளிப்பாைாகும்). 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம் 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (இகறவா! 
என்னுகைய ஒரு பகுதிகய, மறுபகுதி சாப்பிட்டு 
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விட்ைது என்று நரகம் இகறவனிைம் முகறயிட்ைது. 
மகாகையில் ஒரு மூச்சு விடுவதற்கும், குளிர் காலத்துல் 
ஒரு மூச்சு விடுவ தற்கும் இகறவன் அதற்கு அனுமதி 
வழங்கினான். மகாகை காலத்தில் நீங்கள் காணும் 
கடுகமயான கவப்பமும் குளிர் காலத்தில் நீங்கள் 
உணரும் கடும் குளிரும் அதன் கவளிப்பாடுகள் தாம்). 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “காய்ச்சல் 
நரகத்தின் கவப்பக் காற்றினால் உண்ைாகிறது. எனமவ 
அகதத் தண்ணரீால் (குளிர்வித்துத்) தணியுங்கள்.” 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம் 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “அல்லாஹ் 
சுவர்க்கத்கதயும் நரகத்கதயும் பகைத்தமபாது, ஜிப்ரீல் 
(அகல) அவர்ககள சுவர்கத்துக்கு அனுப்பி அகதப் 
பார்க்கும்படி கட்ைகளயிட்ைான்.” நூற்கள் அபூதாவூத், 
திர்மிதி, நஸாஈ.   
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு சூரிய கிரகண 
தினத்தன்று அவ்விரண்டும் எடுத்துக்காட்ைப் பட்ைது, 
அவ்வாமர மிஃராஜ் உகைய இரவிலும் 
எடுத்துக்காட்ைப்பட்ைது கதாைர்பாக எண்ணில ைங்காத 
நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன.  
  
132. அகவயிரண்டும்  எப்மபாதும் அழியாது 
நிகலத்திருப்பதுக்கு ஆதாரம் யாது? 
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விகை/ 
சுவர்க்கத்கதப் பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் மபாது; 
“அன்றி, கதாைர்ந்து நீரருவிகள் ஓடிக் ககாண்டிருக்கும் 
சுவனபதிககள இவர்களுக்ககன தயார் படுத்தி 
கவத்திருக்கின்றான். அவற்றிமல மய அவர்கள் 
என்கறன்றும் தங்கிவிடுவார்கள். இது தான் மகத்தான 
கபரும் கவற்றியாகும்.” சூரா அத் தவ்பா வசனம் 100.  
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அதில் அவர்ககள 
யாகதாரு சிரமமும் அணுகாது. அதில் இருந்து அவர்கள் 
கவளிமயற்றப் பைவும் மாட்ைார்கள்.” அல் ஹிஜ்ர் 48. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அந்த கசார்க்கம்) 
முடிவுறாத (என்றும் நிகலயான) ஓர் அருட் 
ககாகையாகும்.” ஹூத் 108. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அதன் கனிகள் 
(புசிக்க) தடுக்கவும் பைாது. (பறிப்பதால்) குகற 
வகையவும் மாட்ைாது. (ஒன்கறப் பறித்தால், 
மற்கறான்று அமத இைத்தில் காணப்படும்.” அல் வாகிஆ 
33. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நிச்சயமாக இகவ 
நம்முகைய ககாகையாகும். இதற்கு அழிமவ இல்கல 
(என்று கூறப்படும்.)” ஸாத் 54. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இகற அச்ச 
முகையவர்கமளா, நிச்சயமாக அச்சமற்ற இைத்தில் 
(இருப்பார்கள்),  
அதுவும் சுவனபதி(யின் மசாகல)யிலுள்ள ஊற்றுக்களின் 
சமீபமாக, கமல்லியதும் கமாத்த மானதும் (ஆக, 
அவர்கள் விரும்பிய) பட்ைா கைககள அணிந்து, 
ஒருவகர ஒருவர் முகம் மநாக்கி (உட்கார்ந்து 
உல்லாசமாகப் மபசிக்ககாண்டு) இருப்பார்கள்.  
 
இவ்வாமற (சந்மதகமின்றி நகைகபறும்). அன்றி, 
“ஹூருல் ஈன்” (என்னும் கண்ணழகிகளாகிய கன்னிகக) 
ககளயும் நாம் அவர்களுக்கு திருமணம் கசய்து 
கவப்மபாம்.  
 
அச்சமற்றவர்களாக (அவர்கள் விரும்பிய) 
கனிவர்க்கங்கள் அகனத்கதயும், அங்கு மகட்டு (வாங்கிப் 
புசித்து) ககாண்டும் இருப்பார்கள்.  
முந்திய மரணத்கதத் தவிர, அதில் அவர்கள் மவறு 
யாகதாரு மரணத்கதயும் அனுபவிக்க மாட்ைார் கள். 
(அதாவது: மரணிக்காது என்கறன்றும் வாழ்வார் கள்.) 
ஆகமவ, அவர்ககள நரக மவதகனயிலிருந்து, 
(இகறவன்) காப்பாற்றி னான்.” அத் துகான் 51-56  
 
மமற் குறிப்பிைப்பட்ை வசனங்களில் சுவர்க்கமும் 
அதிலுள்ளவர்களும் நிரந்தரமானவர்கள் எனவும் அந்த 
சுவர்க்கத்துக்கு அழிவில்கல என்றும் அல்லாஹ் 
கூறியுள்ளான். 
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நரகத்கதப் பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் மபாது; 
(நரகத்தின் வழிகயத் தவிர மவறு மநரான வழியில் 
அவர்ககளச் கசலுத்தவும் மாட்ைான். அதில்தான் 
அவர்கள் என்கறன்றும் தங்கியும் விடுவார்கள். இவ்வாறு 
கசய்வது அல்லாஹ்வுக்கு மிகச் சுலபமம!) அன்னிஸா 
169. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “கமய்யாகமவ 
அல்லாஹ் நிராகரிப்பவர்ககளச் சபித்து, ககாழுந்து 
விட்கைரியும் கநருப்கப அவர்களுக்கு தயார்படுத்தி 
கவத்திருக்கின்றான்,  
அவர்கள் என்கறன்றும் அதில்தான் தங்கி விடுவார்கள். 
(அவர்ககள) பாதுகாத்துக் ககாள்பவர் ககளயும் 
(அவர்களுக்கு) உதவி கசய்பவர்ககளயும் அங்கு 
அவர்கள் காணமாட்ைார்கள்). அஹ்ஸாப் 64,65. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (எவர்கள் 
அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுகைய தூதருக்கும் மாறு 
கசய்கின்றார்கமளா, அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நரக 
கநருப்புத்தான் (கூலியாகும்). அதில் அவர்கள் 
என்கறன்றுமம தங்கி விடுவார்கள்.” அல் ஜின் 23. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “அவர்கள் (நரக) 
கநருப்பிலிருந்து மீளமவ மாட்ைார்கள்.” அல் பகரா 167. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவர்களு கைய 
(மவதகனயில்) ஒரு சிறிதும் குகறக்கப்பை மாட்ைாது. 
அதில் அவர்கள் நம்பிக்கக இழந்து விடுவார்கள்.” 
அஸ்ஸுக்ருப் 75.   
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “உண்கமயா கமவ 
எவன் குற்றவாளியாகத் தன் இகறவனிைம் 
வருகின்றாமனா அவனுக்கு நிச்சயமாக நரகம் தான் 
கூலியாகும். அதில் அவன் சாகவும் மாட்ைான்; 
(சுகத்துைன்) வாழவும் மாட்ைான். (மவதகனகய 
அனுபவித்துக் ககாண்டு குற்றுயிராகமவ கிைப்பான்.” 
தாஹா 74. 
 
மமற்கூறப்பட்ை திருவசனங்களில் அந்த 
நரகத்துக்காகமவ நரகவாசிககளயும், நரகவாசி 
களுக்காகமவ நரகத்கதயும் அல்லாஹ் பகைத்துள் ளான் 
என்றும், அவர்கள் அந்த நரகத்திலிருந்து மீளமவ 
மாட்ைார்கள் என்றும், மமலும் அவர்க ளுகைய 
தண்ைகன ஒரு மபாதும் குகறக்கப் பைாது எனவும், 
அதில் அவர்கள் சாகவும் மாட்ைார்கள் சுகத்துைன் 
வாழவும் மாட்ைார்கள் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (நரகவாசிகள் அதில் 
சாகவும் மாட்ைார்கள் சுகத்துைன் வாழவும் மாட்ைார்கள்). 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம் 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (மறுகம 
நாளில்) கருகம கலந்த கவண்ணிற ஆடு ஒன்றின் 
மதாற்றத்தில் மரணம் ககாண்டு வரப்படும். அப்மபாது 
அறிவிப்புச் கசய்யும் ஒரு (வானவர் களில்) ஒருவர் 
“கசார்க்க வாசிகமள” இகத (இந்த ஆட்கை) நீங்கள் 
அறிவரீ்களா?” என்று மகட்பார். அவர்கள் “ஆம் இது தான் 
மரணம்” என்று பதிலளிப்பார்கள். அவர்கள் அகனவரும் 
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அகத முன்மப பார்த்திருக்கிறார்கள். பிறகு அவர் நரக 
வாசிககள மநாக்கி; நரக வாசிகமள! என்று அகழப்பார் 
அவர்கள் தகலகய நீட்டிப் பார்ப்பார்கள். அவர் இகத 
நீங்கள் அறிவரீ்களா? என்று மகட்பார். அவர்கள் ஆம் 
(அறிமவாம்) இது தான் மரணம் என்று பதில் 
கசால்லுவார்கள். அவர்கள் அகனவரும் அகத (முன்மப) 
பார்த்துள்ளனர். உைமன அது (ஆட்டின் உருவத்திலுள்ள 
மரணம்) அறுக்கப்படும். பிறகு அவர், கசார்க்க வாசிகமள! 
நிரந்தரம் இனி மரணமம இல்கல. நரக வாசிகமள! 
நிரந்தரம் இனி மரணமம இல்கல. என்று கூறுவார். 
இகதக் கூறிவிட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள்; “(நபிமய) 
நியாயத் தீர்ப்பளிக்கப் படும் துக்கம் நிகறந்த அந்த 
நாகளப்பற்றி நீங்கள் அவர்ககள எச்சரியுங்கள்! எனினும் 
(இன்று உலக வாழ்வில்) இவர்கள் 
கவகலயற்றிருக்கின்றனர். எனமவ இவர்கள் நம்பிக்கக 
ககாள்ளமவ மாட்ைார்கள் எனும் (திருக்குர்ஆன் 19;39 
வது) வசனத்கத ஓதினார்கள்.  
 
133. மறுகமயில் முஃமின்கள் அல்லாஹ்கவக் 

காண்பதற்கு ஆதாரம் என்ன? 
 
விகை/  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அந்நாளில் சில (ருகைய) 
முகங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி யுகையகவ யாக இருக்கும்.  
(அகவ) தங்கள் இகறவகன மநாக்கிய வண்ணமாக 
இருக்கும்.” அல் கியாமா 22,23. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நன்கம கசய்த 
வர்களுக்கு(க் கூலி) நன்கமதான். (அவர்கள் கசய்தகத 
விை) அதிகமாகவும் கிகைக்கும்.” யூனுஸ் 26.   
 
நிராகரிப்பாளர்ககளப் பற்றி அல்லாஹ் பின்வருமாறு 
கூறுகின்றான்.  “(விசாரகணக் காகக் ககாண்டு 
வரப்படும்) அந்நாளில் நிச்சயமாக இவர்கள் தங்கள் 
இகறவகன விட்டும் தடுக்கப்பட்டு விடுவார்கள்.” அல் 
முதப்பிபனீ் 15.    
   
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “(ஓர் இரவில்) 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுைன் அமர்ந்து 
ககாண்டிருந்மதாம். அப்மபாது அவர்கள் பதிநான்காம் 
இரவின் முழு நிலகவக் கூர்ந்து மநாக்கியபடி, இந்த 
நிலகவ நீங்கள் கநருக்கடி யின்றிக் காண்பது மபால் 
உங்களுகைய இகறவகனயும் காண்பரீ்கள். எனமவ 
சூரியன் உதிக்கு முன்னரும், சூரியன் மகறயு 
முன்னரும் கதாழும் விெயத்தில் (தூக்கம் 
மபான்றவற்றால்) நீங்கள் மிககக்கப் பைாதிருக்க 
இயலுமானால் அகதச் கசய்யுங்கள் என்று கூறிவிட்டு, 
“சூரியன் உதயமாகும் முன்னரும், மகறயும் முன்னரும் 
உங்களுகைய இகறவகனப் புகழ்ந்து துதியுங்கள்” 
எனும் திருக்குர்ஆன் 50;39 வது வசனத்கத ஓதினார்கள்). 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
மமற்கூறப்பட்ை நபிகமாழியில் மறுகமயில் 
அல்லாஹ்கவக் காண்பது கபௌர்னமி நிலகவக் 
காண்பதுைன் உவகமப்படுத்தப் பட்டுள்ளமத தவிர, அந்த 
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நிலாகவ அல்லாஹ்வுைன் உவமாணத்துக்கு எடுத்துக் 
ககாள்ளப்பைவில்கல என்பது குறிப்பிைத் தக்கதாகும். 
இகதப் மபான்ற ஒரு கருத்கத பின்வரும் 
நபிகமாழியிலும் அவதானிக்கலாம்.   
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; அல்லாஹ் ஒரு 
விெயத்கத வானத்தில் தீர்மானித்து விட்ைால் 
வானவர்கள் இகறக்கட்ைகளக்குப் பணிந்தவர் களாக 
தம் சிறகுககள அடித்துக் ககாள்வார்கள். 
(அல்லாஹ்வின் அந்தக் கட்ைகளகய) பாகற மமல் 
சங்கிலிகய அடிப்பதால் எழும் ஓகசகயப் மபான்று 
(வானவர்கள் மகட்பார்கள்). நூல் புகாரி. 
இங்கும் கசவிசாய்ப்பகத உவகமப் படுத்தப் பட்டுள்ளமத 
தவிர  கசவிசாய்க்கப் பட்ைகத அல்ல என்பகத 
கதளிவாக விளங்கிக்ககாள்ள மவண்டும், அல்லாஹ்வும், 
அவனுகைய எந்த ஒரு பண்பும் பகைப்புகளுக்கு 
நிகாராக இருப்பகத விட்டும் மிகத் தூய்கமயானவன். 
மமலும் அல்லாஹ்கவப் பற்றி நன்கு அறிந்த நபி (ஸல்) 
அவர்களுகைய எந்த ஒரு கசய்தியும் அவ்வாரான 
கருத்கத எடுத்துகரக்கவு மில்கல.     
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (மறுகம 
நாளில்) “அல்லாஹ், (தன்கனச் சுற்றிலும் இருக்கும்)  தி
கரகய விலக்கி (முஃமின்களுக்கு தரிசனம் தந்தி) 
டுவான். அப்மபாது தம் இகறகவனக் (காணும் 
அவர்களுக்கு அகவனக்) காண்பகத விை மிகவும் 
விருப்பமானது மவகரதுவும் வழங்கப்பட்டிருக் காது. 
பிறகு “நன்கம புரிந்மதாருக்கு நன்கமயும், (அகத விை) 
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அதிகமும் கிகைக்கும்.” எனும் (10:26ஆவது) 
வசனத்கதயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதிக் 
காட்டினார்கள்”.  நூல் முஸ்லிம். 
 
(அல்லாஹ்கவ மறுகமயில் காண்பது கதாைர்பாக) 
மமலும்  பல ஸஹஹீான ஹதீஸ்கள் வந்துள்ளன, 
அதில் முப்பதுக்கும் மமற்பட்ை நபித்மதாழர்கள் 
வாயிலாக கிகைக்கப் கபற்ற சுமார் நாப்பத்தி ஐந்து 
ஹதீஸ்ககள ( الوصول سلم ) ஸுல்லமுல் வுஸுல் எனும் 
விளக்க நூலில் எடுத்துக் கூறியுள்மளாம். ஆகமவ அகத 
மறுப்பவர் மவதத்கதயும், அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் 
ககாண்டு வந்தகவககளயும் மறுத்தவரா வார். 
அத்துைன் அல்லாஹ் கூறியது மபால்; “அந்நாளில் 
நிச்சயமாக இவர்கள் தங்கள் இகறவகன விட்டும் 
தடுக்கப்பட்டு விடுவார்கள்.” அல் முதப்பிபனீ் 15.   
 
134. (மறுகம நாளின்) மன்றாட்ைத்கத விசுவாசம் 

ககாள்வதற்குரிய ஆதாரத்கதயும், அது யாரால், 
யாருக்கு, எப்மபாது நிகழும் என்பகதயும் விளக்குக? 

 
விகை/ 
 
மறுகம நாளில் அசாதாரண வகரயகரகளுைன் கூடிய 
மன்றாட்ைம் நிகழும் என்பகத அல்லாஹ் 
அல்குர்ஆனின் பல இைங்களில் உறுதிப்படுத்தி 
யுள்ளமதாடு, அவமன அதற்குச் கசாந்தக்காரன் எனவும் 
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மவறு எவருக்கும் அதில் எவ்விதப் பங்கும் இல்கல 
எனவும் கதரிவித்துள்ளான்.  
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (பின்னும் (நபிமய!) “நீங்கள் 
கூறுங்கள்: சிபாரிசுகள் அகனத்துமம அல்லாஹ்வுக்குச் 
கசாந்தமானகவ. (ஆகமவ அவனுகைய அனுமதியின்றி, 
அவனிைத்தில் ஒருவரும் சிபாரிசு கசய்ய முடியாது.) 
வானங்கள் பூமியின் ஆட்சி முழுவதும் 
அல்லாஹ்வுக்குரியமத. பின்னர், (மறுகமயில்) 
அவனிைமம நீங்கள் ககாண்டு வரப்படுவரீ்கள்.“ 
அஸ்ஸுமுர் 44. 
 
அது நிகழும் மநரத்கதப் கபாருத்த மட்டில், அல்லாஹ் 
அனுமதியளித்த பிறமக அது நிகழும் என்பகத அவனது 
திருமகறயில் எங்களுக்கு அறியத் தந்துள்ளான். 
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவனுகைய அனுமதியின்றி 
அவனிைத்தில் (எவருக்காகிலும்) யார் தான் பரிந்து 
மபசக்கூடும்?”அல் பகரா 255.  
   
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவனுகைய 
அனுமதியின்றி (உங்களுக்காக அவனிைம்) பரிந்து 
மபசுபவர்களும் எவருமில்கல.” யூனுஸ் 3.  
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (வானத்தில் 
எத்தகனமயா மலக்குகள் இருக்கின்றனர். 
(எவருக்காகவும்) அவர்கள் பரிந்து மபசுவது யாகதாரு 
பயனும் அளிக்காது. ஆயினும், அல்லாஹ் விரும்பி, 
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எவகரப் பற்றித் திருப்தி யகைந்து அவன் அனுமதி 
ககாடுக்கின்றாமனா அவகரத் தவிர,” (அவர் மபசுவது 
பயனளிக்கும்). அந் நுஜ்ம் 26.   
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவனுகைய 
அனுமதி கபற்றவர்ககளத் தவிர (மற்கறந்த மலக்கும்) 
அவனிைத்தில் பரிந்து மபசுவதும் பயனளிக்காது.” ஸபஃ 
23.   
 
மறுகம நாளில் மன்றாடுபவர்ககளப் கபாருத்த மட்டில், 
அல்லாஹ்வுகைய மநசத்துக்கும் திருப்திக் கும் உரிய 
நல்லடியார்களுக்கு அவன் அனுமதி யளித்த பின்னமர 
மன்றாடுவார்கள் என அல்லாஹ் எங்களுக்கு 
திருக்குர்ஆனில் அறியத் தந்துள்ளான்.  
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஜிப்ரயலீும், மலக்கு களும் 
அணி அணியாக நிற்கும் அந்நாளில், எவருமம அவன் 
முன் மபச (சக்தி கபற) மாட்ைார் கள். எனினும், 
ரஹ்மான் எவருக்கு அனுமதி ககாடுத்து "சரி! மபசும்" 
எனவும் கூறினாமனா அவர் (மட்டும்) மபசுவார்.” அந் 
நபஃ 38. 
 
 மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ரஹ்மானிைம் 
அனுமதி கபற்றவர்ககளத் தவிர எவரும் (எவருக்கும்) 
சிபாரிசு மபச சக்தி கபற மாட்ைார்.” மர்யம் 87.   
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மறுகம நாளின் மன்றாட்ைங்களினால் பயன் 
கபறுபவர்ககளப் கபாருத்தமட்டில், அல்லாஹ் வின் 
திருப்திகய கபற்றுக் ககாண்ைவர்களுக்மக   அகத 
அவன் வழங்குவதாக திருக்குர்ஆன் மூலம் எங்களுக்கு 
அறியத் தந்துள்ளான்,  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவன் விரும்பியவர் 
களுக்கன்றி மற்கறவருக்கும் இவர்கள் சிபாரிசு கசய்ய 
மாட்ைார்கள்.” அல் அன்பியா 28.  
  
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அந்நாளில் ரஹ்மான் 
எவருக்கு அனுமதி அளித்து அவரின் மபச்கசக் மகட்க 
அவன் விரும்பினாமனா அவகரத் தவிர 
மற்கறவருகைய சிபாரிசும் பயனளிக்காது.” தாஹா 109.  
 
ஏகனனில் அல்லாஹ் இகற நம்பிக்ககயாளர் 
களுைனும், தூய்கமயாளர்களுைனும் மாத்திரமம 
திருப்தியகைகிறான். ஆனால் அவர்ககளத் தவிர்ந்த 
ஏகனயவர்களுைன் எவ்வாறு நைந்து ககாள்கிறான் 
என்பகத அவனுகைய திருமகற யிமல பின் வருமாறு 
விளக்குகிறான்; 
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அநியாயம் கசய்பவர் களுக்கு 
உதவி கசய்பவர்கள் (அந்நாளில்) ஒருவரும் இருக்க 
மாட்ைார். அனுமதி கபற்ற சிபாரிசு கசய்பவர்களும் 
இருக்க மாட்ைார்.” முஃமின் 18. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “எங்களுக்குப் பரிந்து 
மபசுபவர்கள் (இன்று) யாருமில்கலமய! (எங்கள் மீது 
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அனுதாபமுள்ள) யாகதாரு உண்கமயான 
நண்பனுமில்கலமய!” அஷ் ெுஅரா 100,101. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஆகமவ, 
(அவர்களுக்காகப்) பரிந்து மபசும் எவருகைய சிபாரிசும், 
அன்கறய தினம் அவர்களுக்கு யாகதாரு 
பயனுமளிக்காது.” அல் முத்தஸிர் 48. 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் சிபார்சு கசய்ய அல்லாஹ் வினால் 
அனுமதிக்கப் பட்ைவர்கள். அவர்கமள தன்கனப்பற்றிக் 
கூறும் மபாது ‘அவர்கள் அல்லாஹ்வினுகைய 
அரியாசனத்துக்கு கீழால் ஸஜ்தாவில் விழுவார்கள், 
பின்னர் இகறவன் அவருக்குக் கற்றுக் ககாடுத்த புகழ் 
கமாழிககளக் கூறி அவகனப் மபாற்றிப் புகழ்வார்கள், 
பிறகு “எழுங்கள் முஹம்மமத! கசால்லுங்கள் கசவிமயற் 
கப்படும்; பரிந்துகர கசய்யுங்கள் உங்கள் பரிந்துகர 
ஏற்கப்படும்; மகளுங்கள் உங்களுக்குத் தரப்படும் என்று 
கசால்லப்படும்... அப்மபாது அவர்கள் பாவம் கசய்த 
இகற நம்பிக்ககயா ளர்கள் அகனவருக்கும்  
ஒட்டுகமாத்தமாக சிபார்சு கசய்ய மாட்ைார்கள், மாறாக 
அல்லாஹ் பரிந்துகர கசய்ய வரம்பு விதித்தவர்களுக்கு 
மாத்திரமம சிபார்சு கசய்து அவர்ககள சுவனத்தில் 
நுகளவிப்பார்கள். மிண்டும் ஸஜ்தா வில் விழுவார்கள்... 
(அந்த நபிகமாழியின் கதாைரச்சிகயப்  பார்கவும்.’ 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.   
 
பிரிமதார் அறிவிப்பில் ‘இகறத்தூதர் அவர்கமள! மறுகம 
நாளில் தங்கள் பரிந்துகரக்கு அதிகம் தகுதி பகைத்த 
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மனிதர் யார்? என அபூ ஹுகரரா (ரலி) மகட்ை மபாது, 
உள்ளத்திலிருந்து தூய்கமயான எண்ணத்துைன் 
“வணக்கத்துக் குறியவன் அல்லாஹ்கவத் தவிர மவறு 
யாறுமில்கல என்று கசான்னவர் தாம்” என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.’ நூற்கள் புகாரி, முஸ்னத் 
அஹ்மத்.   
 
135. (மறுகம நாளின்) மன்றாட்ைம் எத்தகன 

வககப்படும்? அகவகளில் மிக மகத்தான 
மன்றாட்ைம் யாது?   

 
விகை/ 
அதன் வககககளப் பின்வருமாறு மநாக்கலாம். 
 
ஒன்று; கியாமத் நாளில் அல்லாஹுதஆலா 
அடியார்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பு வழங்குவ தற்காக 
வரும்மபாது நிகழும் மன்றாட்ைம். அதுமவ )العظىم الشفاعة( 
மிக மகத்தான மன்றாட்ைமாகும். அவ்வாறு மன்றாை 
எங்கள் நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு மாத்திரமம 
அனுமதி வழங்கப்படும், என்பதாக அல்லாஹ் 
திருக்குர்ஆனில் வாக்களித்துள்ளான்.    
 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “தஹஜ்ஜத்து கதாழுகக 
(உங்கள்மீது கைகமயாக இல்லாவிடினும்) நீங்கள், 
நஃபிலாக இரவில் ஒரு (சிறிது) பாகத்தில் கதாழுது 
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வாருங்கள்! (இதன் அருளால் "மகாமம மஹ்மூத்" 
என்னும்) மிக்க புகழ்கபற்ற இைத்தில் உங்கள் இகறவன் 
உங்ககள அமர்த்தலாம்.” அல் இஸ்ரா 79. 
 
மறுகம நாளில் இகற நம்பிக்கக யாளர்கள் கவகலப் 
படும் அளவுக்கு நிறுத்தி கவக்கப்படு வார்கள். அப்மபாது 
அவர்கள் (பயங்கரமான) இந்த இைத்திலிருந்து நம்கம 
விடுவிக்க நம் இகறவனிைம் பரிந்துகரக்கும்படி 
(யாகரயாவது நாம் மகட்டுக் ககாண்ைால் என்ன? என்று 
மபசிக் ககாள்வார்கள் பிறகு அவர்கள் ஆதம் (அகல) 
அவர்களிைமும், பின்னர் நூஹ் (அகல) அவர்க 
ளிைமும், பின்னர் இப்ராஹமீ் (அகல) அவர்களி ைமும், 
பின்னர் மூஸா (அகல) அவர்களிைமும், பின்னர் ஈஸா 
(அகல) அவர்களிைமும் கசன்று தங்களுக்காக 
இகறவனிைம் மன்றாடுமாறு மகாறு வார்கள், ஆனால் 
அவர்கள் அகனவரும் அவர்களின் மகாரிக்ககககள 
மறுத்து, ஓவ்கவாரு வரும் எனது ஆத்மாமவ! எனது 
ஆத்மாமவ! என கூறிக் ககாண்டிருப்பார்கள். இறுதியாக 
அவர்கள் அகனவருமாக நபி முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களிைம் கசல்வார்கள், உைமன அவர்கள் “ஆம் நான் 
தான் அதற்குரியவன்” எனக் கூறுவார்கள்...” (அந்த 
நபிகமாழியின் கதாைர்ச்சிகயப் விரிவாகப் பார்கவும்). 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.   
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இரண்டு; சுவனத்தின் வாயிகல (அதன் காவலாளியிைம்) 
திறக்கக் மகாறுமிைத்தில் மன்றா டுதல், 
(சுவர்க்கவாசிகளுக்காக) அகத திறக்கக் மகாரி முதலில் 
மன்றாடுபவர் எங்கள் நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆவார்கள். பின்னர் அவ்வாயிலுனூைாக முதலில் 
சுவர்க்கத்தில் நூகழ பவர்கள் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களுகைய உம்மத்தினர்களாவார்கள்.  
 
மூன்று; (அல்லாஹ்வினால்) நரகத்தில் நுகழவிக்க 
கட்ைகளயிைப்பட்ை சில நரகவாசிககள அதில் நூகழய 
விைாது காப்பாற்றுவதற்காக மன்றாடுதல்.  
 
நான்கு; நரகத்தில் நுகளவிக்கப்பட்ை (பாவம் கசய்த) 
இகறநம்பிக்ககயாளர்ககள கவளி மயற்றுவதற்காக 
மன்றாடுதல், அவ்மவகள அவர்கள் கரிந்து 
மபாயிருப்பார்கள். எனமவ (கசார்க்க வாசலில் உள்ள 
“மாஉல் ஹயாத்” எனும்) ஜவீ நதியில் அவர்கள் மபாைப் 
படுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் மசற்று கவள்ளத்தில் 
விகதப்பயிர் முகளப்பகதப் மபான்று நதியின் இரு 
மறுங்கிலும் முகளத்து (நிறம் மாறி) விடுவார்கள்.  
 
ஐந்து; கசார்க்கவாசிகள் சிலரின் அந்தஸ்துககள 
உயர்த்தும்படி மவண்டி (அல்லாஹ்விைத்தில்) நிகழும் 
மன்றாட்ைம். 
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இறுதியாகக் கூறப்பட்ை மூன்று வககயான 
மன்றாட்ைங்களும் எங்கள் நபி முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மாத்திரம் உரித்துகையது அல்ல. மாறாக 
அதில் அவர்களுக்கு முன்னுரிகம வழங்கப்படுகின்ற 
மபாதிலும் அவர்களுக்குப் பின்னால் ஏகனய 
நபிமார்களும், வானவர்களும், (அவ்லியா எனப்படும் 
அல்லாஹ்வின்) மநசர் களும், மன்றாடுவார்கள், 
இறுதியாக அல்லாஹ் தன் கருகனயினால் எவ்வித 
மன்றாட்ைமும் இல்லாமல் நரகத்திலிருந்து ஒரு 
கதாககயினகர கவளிமயற்றி சுவனத்தில் 
நுகழவிப்பான், அவ்வாறு கவளிமயற்றப் படுபவர்களின் 
எண்ணிக்கககய அவகனத் தவிர மவறு எவரும் 
அறியமாட்ைார்கள்.       
 
ஆறு; நிராகரிப்பாளர்களில் சில கூட்ைத்தினரின் 
மவதகனகயக் குகறக்க மவண்டி அல்லாஹ் விைம் 
மன்றாடுதல். எங்கள் நபி மஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களுகைய சிறிய தந்கதயாகிய “ஆபூ தாலிப்” 
அவர்களுகாக மன்றாை நபியவர்களுக்கு மாத்திரம் 
அனுமதி வழங்கப்படும் என ஸஹஹீ் முஸ்லிம் எனும் 
கிரந்தத்தில் பதிவாகியுள்ளது.   
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136. ஒருவர் கசய்த நற்கசயல்கள் மூலம் தன்கன 
நரகிலிருந்து காப்பாற்றிக் ககாள்ளமவா அல்லது 
சுவர்க்கத்தில் நுகளயமவா முடியுமா?   

 
விகை/ 
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; "நடு நிகலமயாடு 
(நற்)கசயல் புரியுங்கள். (அல்லது) அதற்கு கநருக்கமாக 
(நற்)கசயல் புரியுங்கள். அறிந்து ககாள்ளுங்கள்; 
உங்களில் யாகரயும் அவரது நற்கசயல் ஒருமபாதும் 
காப்பாற்றாது” என்று கசான்னார்கள். உைமன மக்கள், 
“தங்ககளயுமா (தங்களின் நற்கசயல் காப்பாற்று 
வதில்கல) அல்லாஹ்வின் தூதமர?” என்று மகட்ைார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
“என்கனயும்தான், அல்லாஹ் தனது தனிக் கரு
கணயாலும் மபரருளாலும் என்கன அரகவணத்துக் 
ககாண்ைால் தவிர” என்று கசான்னார்கள்.” நூற்கள் புகாரி 
முஸ்லிம். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள்; “நடுநிகலயாக (நற்) 
கசயலாற்றுங்கள். (அல்லது) அதற்கு கநருக்க மாகச் 
கசயலாற்றுங்கள். நற்கசய்தி கபற்றுக் ககாள்ளுங்கள். 
ஏகனனில் யாகரயும் அவரது நற்கசயல் ஒரு மபாதும் 
கசார்க்கத்தில் நுகழவிக்காது” என்று கூறினார்கள். 
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உைமன மக்கள் “தங்ககககளயுமா அல்லாஹ்வின் 
தூமதர?” என்று மகட்ைார்கள். அதற்கு நபியவர்கள், 
“என்கனயும்தான், அல்லாஹ் தனது மபரருளால் 
என்கன அரகவணத்துக் ககாண்ைால் தவிர. அறிந்து 
ககாள்ளுங்கள்! நற்கசயல்களில் அல்லாஹ் வுக்கு 
மிகவும் விருப்பமானது (எண்ணிக்ககயில்) குகறவாக 
இருந்தாலும் (கதாைர்ந்து கசய்யப்படும்) நிகலயான நற் 
கசயமல ஆகும்.” என்று  கசான்னார்கள். நூற்கள் புகாரி 
முஸ்லிம். 
 
137. மமற்கூறப்பட்ை நபிகமாழிக்கும் அல்லாஹ் வின் 

திருவசனமாகிய “பூமியில் நீங்கள் கசய்து 
ககாண்டிருந்த (நன்கமயான) காரியங்களின் 
காரணமாகமவ இந்த சுவனபதிக்கு நீங்கள் வாரிசாக 
ஆக்கப் பட்டுள்ளரீ்கள்.”என்ற சப்தத்கத அவர்கள் 
மகட்பார்கள்.?” 7;43 என்பதுக்கு மிகையில் எவ்வாறு 
ஒற்றுகம காணலாம்?  

 
விகை/ 
 
அவ்விரண்டுக்கு மிகையில் எத்தககய முரண்பாடு 
களும் இல்கல, ஏகனனில் அல்குர்ஆன் வசனத் தில் 
வந்துள்ள  )باء( “பா” எனும் அரபு எழுத்து இங்கு 
“காரணத்கதக்” குறிப்பதற் குரிய தாகும். அதாவது 
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நற்கசயல்கள் தான் ஒரு மனிதகன சுவர்க்கத்தில் 
நுகழவிக்க காரணமாக அகமயும் என்பகதக் குறிக்கும். 
அதன் அடிப்பகையில் நற்கசயல்கள் இன்றி எவருக்கும் 
சுவர்க்கம் நுகழய முடியாது, ஆனால் மமற் கூறப்பட்ை 
நபிகமாழின் வாயிலாக மறுக்கப்பட்டுள்ள விையம் 
என்னகவனில் அந்த நற்கசயல்களின் 
கபறுமதிமயயாகும். அதாவது ஒரு அடியானுக்கு இந்த 
உலகத்தின் வயகத ஒத்த ஆயுள் வழங்கப்பட்டு பின்னர் 
அவ்வாயுள் பூராக அவன் பகலில் மநான்பு மநாற்று, 
இரவில் நின்று வணங்கி, தீகமககள விட்கைாழித்து நற்   
கசயல்கள் புரிந்தாலும் அகவயகனத்தும் அல்லாஹ் 
அவனுக்கு அந்தரங்கமாகவும் கவளிரங்கமாகவும் 
வழங்கிய அருட்ககாகைகளில் மிகவும் சிறிய ஒரு 
அருட் ககாகையின் நூற்றில் ஒன்றுக்மகனும் ஈைாகாது. 
அவ்வாராயின் ஒரு மனிதனுகைய நற்கசயல்கள் 
மாத்திரம் அவகன  சுவனத்தில் நுகழவிப்பதற்கு  
எவ்வாறு கபறுமதியுள்ளதாக அகமயும்!!?  
 
“என் இகறவமன! நீ (என்கன) மன்னித்துக் கிருகப 
கசய்வாயாக! கிருகப கசய்பவர்களி கலல்லாம் நீதான் 
மிக்க மமலானவன்.” அல் முஃமினூன் 118.     
 
138. (கத்ர் எனும்) விதிகய சுறுக்கமாக விசுவாசம் 

ககாள்வதற்கு ஆதாரம் என்ன? 
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விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்வுகைய 
கட்ைகளகள் முன்னதாகமவ தீர்மாணிக்கப்பட்டு 
விடுகின்றன”. அல் அஹ்ஸாப் 38. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “கசய்யப் பை 
மவண்டிய காரியத்கதச் கசய்து முடிப்பதற்காக 
(இகறவன் இந்நிகலகய ஏற்படுத்தினான்)”. அல் 
அன்பால் 42. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இது நகை கபற்மற 
தீரமவண்டிய அல்லாஹ்வுகைய கட்ைகள ஆகும்). அல் 
அஹ்ஸாப் 37. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ் வுகைய 
அனுமதியின்றி யாகதாரு தீங்கும் (எவகரயும்) 
வந்தகையாது. ஆகமவ, எவர் அல்லாஹ்கவ நம்பிக்கக 
ககாள்கின்றாமரா, அவருகைய உள்ளத்கத (சகிப்பு, 
கபாறுகம என்ற) மநரான வழியில் நைத்துகின்றான்". 
அத்தகாபுன் 11.  
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “இரு பகைகளும் 
சந்தித்த அன்று உங்களுக்கு ஏற்பட்ை நஷ்ைம் 
அல்லாஹ்வின் கட்ைகளப் படிமய தான் (ஏற் பட்ைது.) 
உண்கம நம்பிக்ககயாளர் ககளயும், 
நயவஞ்சகர்ககளயும் பிரித்தறிவிப் பதற்காகமவ 
(இவ்வாறு கசய்தான்)” ஆல இம்ரான் 166. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மசாதகனக் 
குள்ளாகும்) அவர்கள் தங்களுக்கு எத்தககய துன்பம் 
ஏற்பட்ைமபாதிலும் "நிச்சயமாக நாம் 
அல்லாஹ்வுக்காகமவ இருக்கின்மறாம். நிச்சய மாக நாம் 
அவனிைமம மீளுமவாம்" எனக் கூறுவார்கள். 
இத்தககயவர்கள் மீது தான் அவர்களுகைய 
இகறவனிைமிருந்து புகழுகரகளும் கிருகபயும் 
ஏற்படுகின்றன. மமலும், இவர்கள்தாம் மநரான 
வழிகயயும் அகைந்தவர்கள்.”.அல் பகரா 156.157. 
 
ஹதீஸ் ஜிப்ரீல் எனும் பிரபல்யமான நபிகமாழியில் 
பின் வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது; (அல்லாஹ்வின் 
தூமதர!  ஈமான் (இகற நம்பிக்கக) என்றால் என்ன?” 
என்று அம்மனிதர் மகட்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், அல்லாஹ்கவயும் அவனுகைய  
வானவர்ககள யும், அவனுகைய மவதத்கதயும், 
அவனது சந்திப்கபயும் அவனுகைய தூதர்ககளயும்  
நீங்கள் நம்புவதும் (மரணத்திற்குப் பின் இறுதியாக  
அகனவரும்) உயிருைன் எழுப்பப் படுகவத நீங்கள் 
நம்புவதும், விதிகய முழுகமயாக நம்புவதும் ஆகும்” 
என்று கூறினார்கள். அதற்கும் அம்மனிதர் உண்கம 
தான்” என்றார்.” நூற்கள் முஸ்லிம், அபூ தாவூத். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “உமக்கு 
ஏற்பட்ை யாவும் ஒரு மபாதும் உம்கம விட்டும் விலகிச் 
கசன்றிருக்காது, மமலும் உம்கம விட்டு விலகிச் கசன்ற 
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எதுவும்  ஒரு மபாதும் உமக்கு ஏற்பட்டிருக்காது.” 
நூற்கள் அபூ தாவூத், இப்னு மாஜா, முஸ்னத் அஹ்மத்.  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (உனக்குப் 
பயனளிப்பகதமய நீ ஆகசப்படு. இகறவனிைம் உதவி  
மதடு. நீ தளர்ந்துவிைாமத. உனக்கு ஏமதனும் துன்பம் 
ஏற்படும்மபாது,  “நான் (இப்படிச்)  கசய்திருந்தால் அப்படி 
அப்படி ஆகியிருக்குமமா” என்று (அங்கலாய்த்துக்) 
கூறாமத. மாறாக, “அல்லாஹ்வின் விதிப்படி நைந்து 
விட்ைது. அவன் நாடியகதச் கசய்துவிட்ைான்” என்று 
கசால்.  நூற்கள் முஸ்லிம், இப்னு மாஜா.   
 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்;  “இயலாகம, 
புத்திசாலித்தனம் ஆகயகவ உட்பை ஒவ்கவாரு  
கபாருளும் விதியின் படிமய (அகமகின்றன).’ நூல் 
முஸ்லிம். 
 
 139. (கத்ர் எனும்) விதிகய விசுவாசம் ககாள்வது 
எத்தகன நிகலககளக் ககாண்ைது? 
விகை/ 
(கத்ர் எனும்) விதிகய விசுவாசம் ககாள்வது நான்கு 
நிகலககளக் ககாண்ைது; 
 
முதலாவது நிகல; எல்லாவற்கறயும் ஆழமாக அறிந்து 
கவத்திருக்கும் அல்லாஹ்வின் அறிகவ விசுவாசம் 
ககாள்வதும், வானங்களிலும், பூமியிலும் 
அவற்றுக்கிகையில்  உள்ளவற்றிலும் ஓர் அணு வளவும் 
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அவனுகைய அறிவுக்கு அப்பாட்பட்டு விைாது என்றும் 
எல்லாப் பகைப்புககளயும் பகைக்கு முன்மப அல்லாஹ் 
அகவககளப் பற்றி அறிந்து கவத்திருக்கிறான் என்றும் 
அவர்களின் உணகவயும், ஆயுகளயும், 
மபச்சுக்ககளயும், கசயல்ககளயும், அகசவுககள யும், 
அகசவற்ற நிகலககளயும், அவர்களின் 
இரகசியங்ககளயும், பரகசியங்ககளயும், அவர் களில் 
சுவர்கவாசிகள் யார், நரக வாசிகள் யார் மபான்ற 
அகனத்து விபரங்ககளயும் அவன் அறிந்து 
கவத்திருக்கிறான் என்றும் விசுவாசம்  ககாள்வதாகும்.  
    
 
இரண்ைாவது நிகல; மமமல கூறப்பட்ை படி அல்லாஹ் 
அறிந்து கவத்திருக்கும் அகனத்கதயும் எழுதி 
கவத்துள்ளான் என்றும், (லவ்ஹுல் மஃபூல், கலம் 
எனும்) பாதுகாக்கப்பட்ை பலகக, எழுதுமகாள் 
மபான்றகவககளயும் விசுவாசம் ககாள்வதாகும். 
 
மூன்றாவது நிகல; அல்லாஹ்வுகைய நாட்ைத்கதயும், 
அவனுகைய சக்திகயயும் விசுவாசம் ககாள்வதாகும். 
மமலும் (இது வகரக்கும்) நைந்து முடிந்த அல்லது 
எதிர்காலத்தில் நைக்க விருக்கும் அகனத்து 
விையங்ககளயும் கபாருத்த மட்டில் அவனுகைய 
சக்தியும் நாட்ைமும் இகண பிரியாதகவ, அதாவது 
அல்லாஹ் நாடியகவ யாவும் சந்மதகமின்றி 
அவனுகைய வள்ளகமயால் நைந்மத தீரும் ஆனால் 
அவன் நாைாத எந்த ஒன்றும் “அவன் நாைவில்கல”  
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என்ற ஒமர காரணத்துக்காகநகைகபறாது, அன்றி அவன் 
அவ்விையத்தில் சக்தி யற்றவன் என்பதற்காக அது 
நகைகபறவில்கல என்று கபாருள்ககாள்வது முற்றிலும் 
தவராகும். அத்தககய கருத்துககள விட்டும் அவன் 
உயரத்தியானவன்.    
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (வானத்திமலா, பூமியிமலா 
உள்ள யாகதான்றுமம அல்லாஹ் கவத் மதாற்கடிக்க 
முடியாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அகனத்கதயும்) மிக 
அறிந்தவனும் கபரும் ஆற்றலுகையவனாகவும் 
இருக்கின்றான்). பாதிர் 44. 
 
நான்காவது நிகல; வானங்களுக்கும் பூமிக்கும் 
அகவயிரண்டுக்கிகையில் உள்ள அகனத்கதயும் 
பகைத்தவன் அல்லாஹ்தான் என்றும், அகவகளு கைய 
அகசகவயும், அகசவற்ற நிகலகயயும் அவமன 
அறிந்தவன் என்றும், அவகனயன்றி பகைப்பவமனா, 
பராமரிப்பவமனா கிகையாது என்றும் விசுவாசம் 
ககாள்வதாகும்.  
 

140. “அல்லாஹ்வின் அறிகவ விசுவாசம் 
ககாள்ளுதல்” என்ற முதலாவது நிகலக்கு 
ஆதாரம் என்ன? 

விகை/ 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அந்த அல்லாஹ்கவத் தவிர 
வணக்கத்திற்குரிய மவகறாரு நாயனில்கல. (அவமன) 
மகறவானகதயும் கவளிப்பகையான கதயும் 
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நன்கறிந்தவன். அவமன அளவற்ற அருளாளன்.  நிகரற்ற 
அன்புகையவன்.” அல் ஹஷ்ர் 22. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நிச்சயமாக 
“அல்லாஹ் தன் ஞானத்தால், எல்லாவற்கறயும் 
ஆழமாக அறிந்துககாண்டிருக்கின்றான்.) அத் தலாக் 12. 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவன் அறியாது 
வானங்களிமலா பூமியிமலா உள்ள வற்றில் ஓர் 
அணுவளவும் தப்பிவிைாது. அணுகவ விை சிறியமதா 
அல்லது கபரியமதா (ஒவ்கவான்றும் "லவ்ஹுல் 
மஹ்ஃபூள்" என்னும்) கதளிவான குறிப்புப் புத்தகத்தில் 
பதிவு கசய்யப் பைாமல் இல்கல.” சபஃ 3. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “மகறவான வற்றின் 
சாவிகள் அவனிைமம இருக்கின்றன. அவற்(றில் 
உள்ளவற்)கற அவகனயன்றி மவகறவரும் அறிய 
மாட்ைார்.” அல் அன்ஆம் 59. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நபித்துவத்கத எங்கு 
(எவருக்கு) அளிப்பது என்பகத அல்லாஹ் தான் 
நன்கறிவான்.”அல் அன்ஆம் 124. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “உங்கள் இகறவன் 
வழியிலிருந்து தவறியவர்கள் எவர்கள் என்பகத 
நிச்சயமாக அவன்தான் நன்கறிவான். மநரான 
வழியிலிருப்பவர்கள் யார் என்பகதயும் அவன் தான் 
நன்கறிவான்.” அன்னஹ்ல் 125. அல்கலம் 7. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நன்றி 
கசலுத்துபவர்ககள அல்லாஹ் மிக அறிந்தவனாக 
இல்கலயா?” அல் அன்ஆம் 53. 
 
 மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “உலகத்தாரின் 
உள்ளங்களில் உள்ளவற்கற அல்லாஹ் நன்கு 
அறிந்தவனாக இல்கலயா?” அல் அன்கபூத் 10. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நபிமய!) உங்களது 
இகறவன் மலக்குககள மநாக்கி ‘நான் பூமியில் 
(என்னுகைய) பிரதிநிதிகய (ஆதகம) நிச்சயமாக 
ஏற்படுத்தப் மபாகிமறன்’ எனக் கூறிய சமயத்தில் 
(அதற்கு) அவர்கள் பூமியில்) விெமம் கசய்து இரத்தம் 
சிந்தக்கூடிய (சந்ததிககளப் கபறும்) அவகர அதில் 
(உனது பிரதிநிதியாக) ஆக்குகிறாயா? நாங்கமளா 
உன்னுகைய பரிசுத் தத் தன்கமகயக் கூறி 
உன்னுகைய புககழக் ககாண்டு உன்கன புகழ்ந்து 
ககாண்டிருக்கிமறாம்" என்று கூறினார்கள். அதற்கவன் 
"நீங்கள் அறியாதவற்கற எல்லாம் நிச்சயமாக நான் 
நன்கறிமவன்" எனக் கூறி விட்ைான்.” அல் பகரா 30. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஒன்று உங்களுக்கு 
மிக நன்கமயாக இருந்தும் அதகன நீங்கள் 
கவறுக்கக்கூடும். ஒன்று உங்களுக்குத் தீங்காக இருந்தும் 
அதகன நீங்கள் விரும்பக் கூடும். (அகவ உங்களுக்கு 
நன்கம அளிக்குமா தீகமயளிக்குமா என்பகத) 
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அல்லாஹ்தான் அறிவான்;  நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்.” 
அல் பகரா 216 
 
நபி (ஸல்) அவர்களிைம் (அல்லாஹ்வின்  தூமதர! ‘சிறிய 
வயதில் இறந்து விட்ைவரின் நிகல பற்றி என்ன 
கசால்கிறரீ்கள்?’ என்று வினவப்பட்ைது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “அவர்கள் (உயிருைன் 
வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு கசயல்பட்டி ருப்பார்கள் என்கபத 
அல்லாஹ் நன்கு அறிவான்”  என்று  கசான்னார்கள்.” 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (அல்லாஹ் 
சிலகர அவர்களின் தந்கதமார்களின் முதுகுத் 
தண்டுகளில் இருக்கும் மபாமத சுவர்க்கத் துக்கு 
உரியவர்கள் என பகைத்தான். மமலும் சிலகர 
அவர்களின் தந்கதமார்களின் முதுகுத் தண்டுகளில் 
இருக்கும் மபாமத நரகத்துக்கு உரியவர்கள் என 
பகைத்தான்.) நூல் முஸ்லிம்.  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “உங்களில் 
யாரும்”  பிறந்து விட்ை  எந்த  உயிரும் தமது 
இருப்பிைம் கசார்க்கத்திலா, அல்லது  நரகத்திலா என்று  
அல்லாஹ்வால் எழுதப்பைாமல்  இருப்பதில்கல; அது 
நற்மபறற்றதா, அல்லது நற்மபறு கபற்றதா என்று 
எழுதப்பட்டிராமல் இல்கல” என்று கசான்னார்கள். 
அப்மபாது ஒரு மனிதர், “அல்லாஹ்வின் தூதமர நாங்கள் 
நல்லறங்கள் கசய்யாமல், எங்கள் (தகல) எழுத்தின் மீது 
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(பாரத்கதப் மபாட்டுவிட்டு) இருந்து விை மாட்மைாமா?” 
என்று மகட்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், “யார் (விதியில்) நற்மபறு கபற்றவராக 
இருப்பாமரா அவர் நற்மபறு கபற்றவர்களின் கசயலுக்கு 
மாறுவார். யார் (விதியில்) நற் மபறற்றவராக 
இருப்பாமரா அவர்  நற்மபறற்ற வர்களின் கசயலுக்கு 
மாறுவார்.” என்று கூறினார் கள். மமலும் அவர்கள், 
“நீங்கள் கசயலாற்றுங்கள். (நல்லார், கபால்லார்) 
எல்லாருக்கும் (அவரவர் கசல்லும் வழி) எளிதாக்கப் 
பட்டுள்ளது. நல்லவருக்கு நல்லவர்களின் கசயகலச் 
கசய்ய வகக கசய்யப்படும். ககட்ைவர்களுக்குக் 
ககட்ைவர்களின் கசயகலச் கசய்ய  வகக கசய்யப் 
படும்” என்று கூறினார்கள். பிறகு “யார் (பிறருக்கு) 
வழங்கி (இகறவகன) அஞ்சி,  நல்லவற்கற உண்கமப் 
படுத்துகிறாமரா அவருக்குச் சுலபமான வழிகய 
எளிதாக்குமவாம். யார் கஞ்சத்தனம் கசய்து, 
மதவயற்றவராகத்  தன்கனக் கருதி,  நல்லகத நம்ப 
மறுக்கிறாமரா,  அவருக்குச் சிரமத்தின் வழிகய 
எளிதாக்குமவாம்.” (92:5-10) எனும் வசனங்ககள ஓதிக் 
காட்டி னார்கள். நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம். 
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அகீதா பற்றிய ககள்வி பதில் 

 4ம் பாகம் 
 

124-  (கப்ருகளிருந்து உயிர் ககாடுத்து) 

எழுப்பு வததப் கபாய்யாக்குபவனுக்கு 

எதிராக    வழங்கப் படும் தீர்ப்பு யாது?   

விதை/ 

(கப்ருகளிருந்து உயிர் ககாடுத்து) 

எழுப்புவததப் கபாய்யாக்குபவன் 

அல்லாஹ்தவயும் அவனு தைய 

கவதங்கதளயும் கேலும் அவனுதைய 

தூதர்கதள யும் நிராாித்தவனாவான். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; "(ேரணித்து) உக்கி 

ேண்ணாகப் கபானதன் பின்னர் நாங்களும், 

எங்கள் மூதாததகளும் (உயிர் ககாடுத்து) 

எழுப்பப் படுகவாோ?” என்று இந்நிராகாிப்ப 

வர்கள் ககட்கின்றனர்.” சூரா அன் நம்ல் 67. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நபிகய! 

இந்நிராகாிப்பவர்கள் உங்கதளப் 
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கபாய்யாக்கு வது பற்றி) நீங்கள் 

ஆச்சாியப்படுவதாயின், அவர்கள் கூறுவது 

(இததன விை) ேிக்க ஆச்சாியோனகத! 

(ஏகனன்றால்) "நாம் (இறந்து உக்கி) 

ேண்ணாய்ப் கபானதன் பின்னரா புதிதாக 

நாம் பதைக்கப்பட்டு விடுகவாம்?” என்று 

கூறுகின்ற இவர்கள், தங்கதளப் பதைத்து 

வளர்த்துப் பாிபக்குவப்படுத்துபவதனகய 

நிராக ாிக்கின்றனர். (ஆககவ ேறுதேயில்) 

இவர்களு தைய கழுத்தில் விலங்கிைப் படும். 

இவர்கள் நரகவாசிககள! அதில் என்கறன்றும் 

இவர்கள் தங்கிவிடுவார்கள்.” அர்ரஃத் 5. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(ேரணித்த 

பின்னர் உயிர் ககாடுத்து) எழுப்பப்பை 

ோட்கைாம் என்று நிச்சயோக 

நிராகாிப்பவர்கள் எண்ணிக் ககாண்டு 

இருக்கின்றனர். (நபிகய!) நீங்கள் கூறுங்கள்: 

"அவ்வாறன்று. என் இதறவன் ேீது 

சத்தியோக! கேய்யாககவ நீங்கள் எழுப்பப் 

படுவீர்கள். நீங்கள் கசய்து ககாண்டிருப்பதவ 

கதளப் பற்றி பின்னர் நீங்கள் அறிவுறுத்தவும் 
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படுவீர்கள். இவ்வாறு கசய்வது 

அல்லாஹ்வுக்கு ேிக்க எளிதானகத.” 

அத்தகாபுன் 7. 

 

அல்லாஹ் கூறியதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்; (ஆதேின் ேகன் என்தன நம்ப 

ேறுக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு அது (தகுதி) 

இல்தல. அவன் என்தன ஏசுகிறான் ஆனால், 

அது அவனுக்குத் (தகுதி) இல்தல. நான், 

(ேனிதனான) அவதன முதலில் பதைத்தது 

கபான்கற ேீண்டும் அவதன நான் பதைக்க 

ோட்கைன் என்று அவன் கூறுவகத அவன் 

என்தன நம்ப ேறுப்பதாகும். (உண்தேயில், 

ேனிதன் ோித்த பிறகு) அவனுக்கு ேீண்டும் 

உயிர் ககாடுத்து எழுப்புவதத விை, அவதன 

ஆரம்போகப் பதைத்தது சுலபேன்று. 

(அததகய கசய்து விட்ை எனக்கு ேீண்டும் 

உயிர் ககாடுப்பது கடினேல்ல) “அல்லாஹ் 

(தனக்குக்) குழந்தததய ஆக்கிக் 

ககாண்ைான்” என்று அவன் கூறுவகத அவன் 

என்தன ஏசுவதாகும். ஆனால் நாகனா ஏகன் 



 

222 

(எவாிைமும்) எந்த கததவயுேற்றவன், நான் 

யாதரயும் கபற்றவனுேல்லன், யாருக்கும் 

பிறந்தவனுேல்லன். எனக்கு நிகராக 

யாருேில்தல). நூல் புகாாி. 

125-  ஸூர் ஊதப்படுவதற்கும், அது 

எத்ததன முதறகள் ஊதப்படும் என்பதற்கும் 

ஆதாரம் தருக?  

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஸூர் 

ஊதப்பட்ைால், வானங்களில் 

இருப்பவர்களும், பூேியில் இருப்ப வர்களும் 

அல்லாஹ் நாடியவர்கதளத் தவிர, மூர்ச்சித்து 

ேதி இழந்து (விழுந்து அழிந்து) விடுவார்கள். 

ேறுமுதற ஸூர் ஊதப்பட்ைால் உைகன 

அவர்கள் அதனவரும் (உயிர் கபற்று) எழுந்து 

நின்று (இதறவதன) எதிர் கநாக்கி 

நிற்பார்கள்.” ஸுமுர் 68.   

இத்திரு வசனத்தில் இரண்டு முதறகள் ஸூர் 

ஊதப்படுவதாகவும், அதில் முதலாம் ஸூர் 

ஊதப்பட்ைதும் அதனவரும் 
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ேரணிப்பதாகவும், இரண்ைாம் ஸூர் 

ஊதப்பட்ைதும் எல்கலாரும் 

எழுந்திருப்பதாகவும் வந்துள்ளது. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ (ஸூர் 

ஊதப்படும் நாளில் அல்லாஹ் அருள் 

புாிந்தவர் கதளத் தவிர, வானங்களிலும் 

பூேியிலும் உள்ள அதனவருகே திடுக்கிட்டு, 

நடுங்கித் ததல குனிந்தவர்களாக அவனிைம் 

வந்து கசருவார்கள்). சூரா அன்னம்ல் 87. 

இங்கு அல்லாஹ் குறிப்பிட்டுள்ள )الفزع( 
“திடுக்கிட்டு நடுங்குதல்” என்பது “ஸுமுர்” 

எனும் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ைவாறு 

முதலாவது ஸூர் ஊதப்பட்ைதும் அதனவரும் 

ேரணிப்பததக் குறிப்பதாகும் என சில 

அறிஞர்கள் விளக்க ேளித்துள்ளார்கள். 

இததகய ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எனும் 

கிரந்தத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள பின்வரும் 

நபிகோழியும்உறுதிப்படுத்துவதாக 

அதேந்துள் ளது. (...பிறகு ஸூர் ஊதப்படும். 

அததக் ககட்கும் ஒவ்கவாருவாின் கழுத்தும் 

ஒரு பக்கம் சாயும், ேறுபக்கம் உயரும் 
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(அதாவது சுயநிதனவிழந்து மூர்ச்தசயாகி 

விடுவார்கள்) தேது ஒட்ைகத்தின் தண்ணீர் 

கதாட்டிதயச் கசப்பனிட்டுக் ககாண்டி 

ருக்கும் ேனிதர் ஒருவகர அந்தச் சப்தத்தத 

முதலில் ககட்பார். உைகன அவர் 

மூர்ச்தசயாகி (விழுந்து)விடுவார். 

(இததயடுத்து) ேக்கள் அதனவரும் 

மூர்ச்தசயாகிவிடுவார்கள். பிறகு அல்லாஹ் 

ேதழகயான்தற அனுப்புவான் அல்லது 

இறக்குவான். அது “பனித்துளி” அல்லது 

“நிழதலப்” கபான்றிருக்கும். உைகன அதன் 

மூலம் ேனிதர் களின் உைல்கள் ேீண்டும் 

முதளக்கும். பிறகு ேறுபடியும் ஒரு முதற 

ஸூர்  ஊதப்படும். அப்கபாது அவர்கள் 

அதனவரும் எழுந்து பார்த்துக் 

ககாண்டிருப்பார்கள். 

ஆனால் கவறு சில அறிஞர்ககளா அதத 

கேல் குறிப்பிைப்பட்ை இரண்டு 

ஸூர்களுக்கும் முன்னதாக ஊதப்படும், 

தனியான கவறு ஒரு ஸூர் ஊதப்படும் எனத் 

கதளிவு படுத்தியுள் ளார்கள். ஸூர் 
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சம்பந்தோக வந்துள்ள நீண்ை ஹதீஸ் 

இக்கருத்ததத் கதளிவுபடுத்துகிறது, அதன் 

அடிப்பதையில் பார்க்கும் கபாது கோத்தோக 

ஊதப்படும் ஸூர்களின் எண்ணிக்தக 

மூன்றாகும் அவ்கவான் றுக்கிதையிலும் 

முதறகய பின்வரும் நிகழ்வுகள் 

நதைகபறும்.1- நடுங்குதல் 2- ேரணித்தல் 3- 

அதனவரும் (உயிர் கபற்று) எழுந்து நிற்றல்.   

 

126-  (ேறுதே நாளில் ேனிதர்கதள) ஒன்று 

கசர்க்கும் முதறதய அல்குர்ஆனிலிருந்து 

விளக்குக?   

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((அன்றி, 

இதறவன் ேறுதேயில் அவர்கதள கநாக்கி) 

"முன்னர் நாம் உங்கதளப் பதைத்தவாகற 

(உங்களுைன் ஒன்று ேில்லாது) நிச்சயோக 

நீங்கள் தனியாககவ நம்ேிைம் வந்து 
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கசர்ந்தீர்கள்) (என்று கூறுவான்.) அல் 

அன்ஆம் 94. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“(அந்நாளில்) ேனிதர்களில் ஒருவதரயுகே 

விட்டு விைாது அதனவதரயும் ஒன்று 

கசர்ப்கபாம்.” அல் கஃப் 47. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “இதற 

அச்சமுதையவர்கதள ரஹ்ோனிைம் 

(விருந்தாளி கதளப் கபால) கூட்ைோக ஒன்று 

கசர்க்கும் நாளில், குற்றவாளிகதள 

தாகத்துைன் நரகத்தின் பக்கம் ஓட்டுகவாம்”. 

ேர்யம் 85,86. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

((அந்நாளில்) நீங்கள் மூன்று பிாிவுகளாகப் 

பிாிந்து விடுவீர்கள்.  

(முதலாவது:) வலப்பக்கத்திலுள்ளவர்கள். 

வலப் பக்கத்திலுள்ள இவர்கள் யார்? 
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(என்பதத அறிவீர்களா? அவர்கள் ேிக 

பாக்கியவான்கள் .)  

(இரண்ைாவது:)இைப்பக்கத்திலுள்ளவர்கள். 

இைப் பக்கத்திலுள்ள இவர்கள் யார்? 

(என்பதத அறிவீர் களா? இவர்கள் ேிக்க 

துரதிர்ஷ்ைசாலிகள்.) (மூன்றாவது:) முன் 

கசன்றுவிட்ைவர்கள். (இவர்கள் நன்தேயான 

காாியங்களில் ேற்ற யாவதரயும் விை) முன் 

கசன்று விட்ைவர்கள்) அல்வாகிஆ 7,10. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; அந்நாளில் 

அதனவரும் (ஸூர் மூலம்) அதழப்பவனின் 

சப்தத்ததகய பின்பற்றிச் கசல்வார்கள். அதில் 

தவறு ஏற்பைாது. ரஹ்ோனுக்குப் பயந்து 

எல்லாச் சப்தங்களும் தணிந்து விடும். 

(கேதுவான) காலடி சப்தத்ததத் தவிர (கவறு 

எததனயும்) நீங்கள் ககட்கோட்டீர்கள்.” 

தாஹா 108. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (எவர்கதள 

அல்லாஹ் கநரான வழியில் 
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கசலுத்துகிறாகனா அவர்கள்தான் கநரான 

வழிதய அதைவார்கள். எவர்கதள 

(அல்லாஹ்) தவறான வழியில் விட்டு 

விடுகிறாகனா அத்ததகயவர்களுக்கு 

அவதன யன்றி உதவி கசய்பவர்கதள 

நீங்கள் காண ோட்டீர்கள். அன்றி, 

ேறுதேநாளில் அவர்கதளக் 

குருைர்களாகவும், ஊதேயர்களாகவும், 

கசவிைர் களாகவும் (ஆக்கி) அவர்கள் தங்கள் 

முகத்தால் நைந்து வரும்படி (கசய்து) 

அவர்கதள ஒன்று கசர்ப்கபாம். அவர்கள் 

தங்குேிைம் நரகம்தான். (அதன்) அனல் 

தணியும் கபாகதல்லாம் கேன்கேலும் 

ககாழுந்து விட்கைாியும்படி கசய்து 

ககாண்கை இருப்கபாம்). அல் இஸ்ரா 97. 

 

இது கதாைர்பாக கேலும் பல திருக்குர்ஆன் 

வசனங்கள் வந்துள்ளன. 

127-  (ேறுதே நாளில் ேனிதர்கதள ஒன்று 

கசர்க்கும் முதறதய) 

நபிகோழியிலிருந்து விளக்குக?   
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விதை/ 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (ேறுதே 

நாள் ஏற்படுவதற்கு சற்று முன் கிழக்கிலிருந்து 

கேற்கு கநாக்கி) ேக்கள் மூன்று பிாிவினராக 

ஒன்று திறட்ைப்படுவார்கள். (அதில் முதல் 

பிாிவினர்) அச்சத்துைனும் ஆர்வத்துைனும் 

கசல்வார்கள். (இரண்ைாவது பிாிவினர்) 

(வாகனப் பற்றாக் குதறயினால் தாேதித்துப் 

பின்னர்) ஒகர ஒட்ைகத் தின் ேீது இரண்டு 

கபராக, ஒகர ஒட்ைகத்தின் ேீது மூன்று 

கபராக, ஒகர ஒட்ைகத்தின் ேீது நான்கு 

கபராக, ஒகர ஒட்ைகத்தின் ேீது பத்துப் 

கபராகச் கசல்வார்கள் அவர்களில் 

எஞ்சியவர்(ககள மூன்றாவது 

பிாிவினராவார்.அவர்)கதள (பூேியில் 

ஏற்படும் ஒரு கபரும்) தீ (விபத்து) ஒன்று 

திரட்டும். அவர்கள் ேதிய ஓய்கவடுக்கும் 

கபாதும், இரவில் ஓய்கவடுக்கும் கபாதும், 

காதல கநரத்தத அதையும் கபாதும், ோதல 

கநாரத்தத அதையும் கபாதும் (இப்படி 

எல்லா கநரங்களிலும்) அந்தத் தீ 
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அவர்களுைகனகய இருக்கும்). நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம்.  

 

அனஸ் இப்னு ோலிக் (ரலி) 

அறிவிக்கிறார்கள்; (ஒருவர், இதறத்தூதர் 

அவர்ககள! இதற ேறுப்பாளர் ேருதே 

நாளில் தன் முகத்தால் (நைத்தி) இழுத்துச் 

கசல்லப்படுவானா? என்று  ககட்ைார். நபி 

(ஸல்) அவர்கள் இந்த உலகில் அவதன 

இரண்டு கால்களினால் நைக்கச் கசய்த 

வனுக்கு, ேறுதே நாளில் அவதனத் தன் 

முகத்தால் நைக்கச்கசய்திை முடியாதா? என்று 

(பதிலுக்குக்) ககட்ைார்கள்). நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம்.  

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“(ேறுதே நாளில்) நீங்கள் கசருப்பணியாத 

வர்களாக, நிர்வாணோனவர்களாக, காலால் 

நைந்தவர்களாக, விருத்த கசதனம் கசய்யப் 

பைாதவர்களாக ஒன்று திரட்ைப்படுவீர்கள். 

அல்லாஹ் கூறினான்; முதன் (முதலாக 
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அவர்கதள நாம் பதைத்தததப் கபான்கற 

(அந்நாளில்) அவர்கதள ேீண்டும் 

பதைப்கபாம். இது நம்முதைய 

வாக்குறுதியாகும். இதத நாம் நிச்சயம் 

கசய்கவாம்) அல் அன்பியா 104.  

   

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

ேறுதே நாளில் பதைப்பினங்களுக்கிதைகய 

முதன் முதலாக ஆதையணிவிக்கப்படுபவர் 

இப்ராஹீம் (அதல) அவர்கள் ஆவார்கள்). 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

 

இது விையோக ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் நபி 

(ஸல்) அவர்களிைம், இதறத்தூதர் அவர்ககள! 

(நிர்வாணோக) ஆண்களும் கபண்களும் 

சிலதர சிலர் பார்பார்ககள எனக் ககட்ைதற்கு 

அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு ஏற்பைாத 

அளவுக்கு (அங்குள்ள) நிதலதே ேிகக் 

கடுதேயானதாக இருக்கும் என்று நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள்). நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம். 



 

232 

   

128-  (ேறுதே நாளின்) நிதல பற்றி அல் 

குர்ஆனிலிருந்து விளக்குக?   

 

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிகய!) இவ் 

வக்கிரேக்காரர்களின் கசயதலப் பற்றி 

அல்லாஹ் பராமுகோய் இருக்கிறான் என 

நீங்கள் எண்ண கவண்ைாம். அவர்கதள 

(கவததனதயக் ககாண்டு உைனுக்குைன் 

பிடிக்காது) தாேதப் படுத்தி வருவ கதல்லாம், 

திறந்த கண் திறந்த வாகற இருந்து 

விைக்கூடிய (ககாடியகதாரு ேறுதே) நாள் 

வரும் வதரயில்தான்!  

(அந்நாளில்) இவர்களுதைய நிேிர்ந்த ததல 

குனிய முடியாது (தட்டுக்ககட்டுப் பல 

ககாணல்களிலும்) விதரந்கதாடுவார்கள். 

(திடுக் கிடும் சம்பவங்கதளக் கண்ை) 

இவர்களுதைய பார்தவ ோறாது, 
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(அததனகய கநாக்கிக் ககாண்டிருக்கும்.) 

இவர்களு தைய உள்ளங்கள் (பயத்தால்) 

கசயலற்று விடும்). இப்ராஹீம் 42,43. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 (ஜிப்ரயீலும், ேலக்குகளும் அணி அணியாக 

நிற்கும் அந்நாளில், எவருகே அவன் முன் 

கபச (சக்தி கபற) ோட்ைார்கள். எனினும், 

ரஹ்ோன் எவருக்கு அனுேதி ககாடுத்து "சாி! 

கபசும்" எனவும் கூறினாகனா அவர் (ேட்டும்) 

கபசுவார். அந் நபஅ 38. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((நபிகய!) 

சேீபத்திலிருக்கும் (ேறுதே) நாதளப் பற்றி 

நீங்கள் அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சாிக்தக 

கசய்யும் (அந்நாளில் அவர்களுதைய) 

உள்ளங்கள் ககாபத் தால் அவர்களின் 

கதாண்தைகதள அதைத்துக் ககாள்ளும். 

அநியாயம் கசய்பவர் களுக்கு உதவி 

கசய்பவர்கள் (அந்நாளில்) ஒருவரும் இருக்க 

ோட்ைார். அனுேதி கபற்ற சிபாாிசு 

கசய்பவர்களும் இருக்க ோட்ைார்). முஃேின் 

18. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(அந்நாள்) 

ஐம்பதினாயிரம் வருைங்களுக்குச் சேோக 

இருக்கும்”.  அல் ேஆாிஜ் 4. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(ேனித, 

ஜின் ஆகிய) இரு வகுப்பார்ககள! நிச்சயோக 

அதி சீக்கிரத்தில் நாம் உங்கதள கவனிக்க 

முன் வருகவாம்.” அர்ரஹ்ோன் 31. 

 

129-  (ேறுதே நாளின்) நிதல பற்றி 

நபிகோழி யிலிருந்து விளக்குக? 

 

விதை/ 

அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

 

அப்துல்லாஹ் இப்னு உேர் (ரலி) அறிவிக் 

கிறார்கள்; நபி (ஸல்) அவர்கள் “(அது) 

அகிலத்தாாின் அதிபதி முன் ேக்ககளல்லாம் 
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நிற்கும் நாள்” எனும் (திருக் குர்ஆன் 83:6  

வது) இதறவசனத்தத ஓதிவிட்டு, அன்று தம் 

இரண்டு காதுகளின் பாதி வதர கதங்கி 

நிற்கும் தம் கவர்தவயில் அவர்களில் ஒருவர் 

மூழ்கிப் கபாய் விடுவார்” என்று கூறினார்கள். 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“ேறுதே நாளில் ேனிதர்களுக்கு (அவர்களின் 

ததலக்கருகில் கநருங்கி வரும் சூாியனால்) 

வியர்தவ ஏற்படும். அவர்களின் வியர்தவ 

ததரயினுள் எழுபது முழம் வதர கசன்று, 

(ததரக்கு கேல்) அவர்களுதைய வாதய 

அதைந்து, இறுதியில் அவர்களின் காததயும் 

அதையும்.” நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

 

130-  (ேறுதே நாளின்) விசாரதண 

கதாைர்பாகவும், அதற்காக 

நிறுத்தப்படுவது பற்றியும் 

அல்குர்ஆனிலிருந்து விளக்குக?   
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விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ((ேனிதர்ககள!) 

அந்நாளில் நீங்கள் (உங்கள் இதறவன் முன்) 

ககாண்டு கபாகப்படுவீர்கள். ேதறவான 

உங்களுதைய எந்த விஷயமும் அவனுக்கு 

ேதறந்து விைாது). அல் ஹாக்கா 18. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (உங்கள் 

இதறவன் முன் அவர்கள் ககாண்டு 

வரப்பட்டு, அணி அணியாக நிறுத்தப்பட்டு 

"நாம் உங்கதள முதல் தைதவ 

பதைத்தவாகற இப்கபாழுதும் (உங்களுக்கு 

நாம் உயிர் ககாடுத்து) நீங்கள் நம்ேிைம் 

வந்திருக்கிறீர்கள். (எனினும், நீங்ககளா 

நம்ேிைம் வரக்கூடிய) இந்நாதள உங்களுக்கு 

ஏற்படுத்தகவ இல்தல என்று நீங்கள் 

எண்ணிக் ககாண்டிருந்தீர்கள்" (என்று 

கூறப்படுவார்கள்). அல் கஹப் 48. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

((அவர்களில் உள்ள) ஒவ்கவாரு 

வகுப்பாாிலும் நம்முதைய வசனங்கதளப் 

கபாய்யாக்கிக் ககாண்டிருந்த வர்கதள நாம் 

(பிாித்து) அணியணியாகக் கூட்டும் நாதள 

(நபிகய!) நீங்கள் அவர்களுக்கு 

ஞாபகமூட்டுங்கள். 

 

அவர்கள் அதனவரும் (தங்கள் 

இதறவனிைம்) வரும் சேயத்தில் (இதறவன் 

அவர்கதள கநாக்கி) "நீங்கள் என்னுதைய 

வசனங்கதள நன்கறிந்து ககாள்வதற்கு 

முன்னதாககவ அததனப் கபாய் யாக்கி 

விட்டீர்களா? (அவ்வாறில்தல யாயின்) 

பின்னர் என்னதான் நீங்கள் கசய்து 

ககாண்டிருந் தீர்கள்?” என்று ககட்பான். 

அவர்கள் கசய்துககாண்டிருந்த 

அநியாயத்தின் காரணோக அவர்கள் ேீது 

கவததன ஏற்பட்டுவிடும். அச்சேயம் 

அவர்களால் கபசவும் முடியாது). அந் நம்ல் 

83-85. 



 

238 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 (அந்நாளில் ேனிதர்கள், (நன்தேகயா 

தீதேகயா) தாங்கள் கசய்த கசயல்கதளக் 

காண்பதற்காக(ப் பல பிாிவுகளாகப் பிாிந்து) 

கூட்ைம் கூட்ைோக (விசாரதணக்காக) 

வருவார்கள். 

ஆககவ, எவர் ஓர் அணுவளவு நன்தே கசய்தி 

ருந்தாகரா அவர், (அங்கு) அததனயும் கண்டு 

ககாள்வார்.  (அவ்வாகற) எவன் ஓர் 

அணுவளவு தீதே கசய்திருந்தாகனா, 

அததனயும் அவன் (அங்கு) கண்டு 

ககாள்வான்). அஸ்ஸில்ஸால் 6-8. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(ஆககவ) 

உங்கள் இதறவன் ேீது சத்தியோக! அவர்கள் 

அதனவதரயும் (நம்ேிைம்) ஒன்று கசர்த்து, 

அவர்கள் என்ன கசய்து ககாண்டிருந்தார்கள் 

என்பததப் பற்றி நிச்சயோக (அவர்களிைம்) 

ககள்வி கணக்குக் ககட்கபாம்). அல் ஹிஜ்ர் 

92. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ("அங்கு 

அவர்கதள நிறுத்தி தவயுங்கள்; நிச்சயோக 

அவர்கதளக் (ககள்வி கணக்குக்) ககட்க 

கவண்டிய திருக்கின்றது" (என்றும் 

கூறப்படும்)). அஸ்ஸாப்பாத் 24. 

 

131-  (ேறுதே நாளின்) விசாரதண 

கதாைர்பாகவும், அதற்காக 

நிறுத்தப்படுவது பற்றியும் நபி 

கோழியிலிருந்து விளக்குக? 

விதை/ 

அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

 

“(ேறுதேயில்) விசாரதண கசய்யப்பட்ைவர் 

தண்டிக்கப்படுவார்” என்று நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறிய கபாது “ேிக எளிதான 

விசாரதணயாககவ விசாாிக்கப்படுவார்” 

என்று அல்லாஹ் (திருக் குர்ஆன் 84:8) 
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கூறவில்தலயா? என ஆயிஷா (ரலி) 

ககட்ைார்கள், அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

“அது (ஒருவர் கசய்தவற்தற அவருக்கு) 

எடுத்துக் காட்டுவதாகும். எனினும் எவனிைம் 

துருவி விசாாிக்கப்படுகிறகதா அவன் அழிந்து 

விடுவான் என நபியவர்கள் கூறினார்கள்). 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(ேறுதே நாளில் இதற ேறுப்பாளன் 

(விசாரதணக்காகக்) ககாண்டுவரப்பட்டு 

“உனக்கு பூேி நிரம்பத் தங்கம் கசாந்தோக 

இருந்தால் நீ அவற்தறப் பிதணத் 

கதாதகயாகத் தர(வும் அதன் மூலம் நரக 

கவததனயிலிருந்து விடுததல கபறவும்) நீ 

முன் வருவாயல்லவா? என்று அவனிைம் 

ககட்கப்படும். அதற்கு அவன் “ஆம்” என்று 

பதிலளிப்பான். அப்கபாது இதத விை 

சுலபோன ஒன்கற (அல்லாஹ்வுக்கு இதண 

கற்பிக்காேலிருப்பததகய) உன்னிைம் ககாரப் 
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பட்டிருந்தது (ஆனால் அதத நீ ஏற்கவில்தல 

என்று கூறப்படும்). நூல் புகாாி 

  

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(ேறுதேயில்) உங்களில் ஒருவன் 

அல்லாஹ்வுக்கு முன்னிதலயில் நிற்பான், 

அவனுக்கும் அல்லாஹ் வுக்குேிதைகய 

திதரகயதுேிருக்காது. கோழி 

கபயர்ப்பாளனும் இருக்கோட்ைான். 

அப்கபாது (அல்லாஹ்) நான் உனக்குப் 

கபாருதளத் தரவில்தலயா? எனக் ககட்க 

அவன் “ஆம்” என்பான், பிறகு உன்னிைம் ஒரு 

தூததர நான் அனுப்பவில்தலயா? எனக் 

ககட்ைதும் அவன் “ஆம்” என்று கூறிவிட்டுத் 

தன்னுதைய வலப்பக்கம் பார்ப்பான். அங்கும் 

நரககே காட்சியளிக்கும். எனகவ கபாீச்சம் 

பழத்தின் ஒரு சிறிய துண்தை தர்ேம் 

கசய்தாவது அதுவும் கிதைக்க 

வில்தலகயனில் ஒரு நல்ல வார்த்ததயின் 

மூலோவது  அந்த நரகத்திலிருந்து உங்கதள 
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கார்த்துக் ககாள்ளுங்கள்” எனக் கூறினார்கள். 

(நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம்). 

   

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“(ேறுதேயில்) அல்லாஹூதஆலா முஃேி

தனத் தன் பக்கம் கநருங்கச்கசய்து, அவன் 

ேீது தன் திதரதயப்கபாட்டு அவதன 

ேதறத்து விடுவான். பிறகு அவதன கநாக்கி, 

நீ கசய்த இன்ன பாவம் உனக்கு 

நிதனவிருக்கிறதா? என்று ககட்பான் அதற்கு 

அவன் ஆம், என் இதறவா! என்று கூறுவான். 

(இப்படி ஒவ்கவாரு பாவோக எடுத்துக்கூறி) 

அவன் (தான் கசய்த) எல்லாப் 

பாவங்கதளயும் ஒப்புக்ககாள்ளச் கசய்வான். 

அந்த இதற நம்பிக்தகயாளர், இத்கதாடு நாம் 

ஒழிந்கதாம் என்று தன்தனப் பற்றிக் கருதிக் 

ககாண்டிருக்கும் கபாது இதறவன் இவற்தற 

கயல்லாம் உலகில் நான் பிறருக்குத் 

கதாியாேல் ேதறத்து தவத்திருந்கதன். 

இன்று உனக்கு அவற்தற ேன்னித்து 
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விடுகிகறன் என்று கூறுவான்). நூற்கள் 

புகாாி முஸ்லிம். 

 

132-  (ேறுதே நாளில்) ஏடுகள் விாிக்கப்படும் 

விதத்தத அல்குர்ஆனிலிருந்து விளக்குக?  

 

விதை/ 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 (ஒவ்கவாரு ேனிதனின் கசயதலப் பற்றிய 

(விாிவான தினசாிக் குறிப்தப அவனுதைய 

கழுத்தில் ோட்டியி ருக்கிகறாம். ேறுதே 

நாளில் அததன அவனுக்கு ஒரு புத்தகோக 

எடுத்துக் ககாடுப்கபாம். அவன் (அததன) 

விாித்துப் பார்ப்பான். 

(அச்சேயம் அவதன கநாக்கி) "இன்தறய 

தினம் உன்னுதைய கணக்தகப் பார்க்க நீகய 

கபாதுோனவன். ஆககவ, உன் (குறிப்புப்) 

புத்தகத்தத நீ படித்துப் பார்" (என்று 

கூறுகவாம்.)” அல் இஸ்ரா 13,14. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (ஏடுகள் 

விாிக்கப்படும் கபாது) அத்தக்வீர் 10. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 “(அவர்களுதைய தினசாிக் குறிப்புப் புத்தகம் 

அவர்கள் முன் தவக்கப்பட்ைால் 

குற்றவாளிகள் (தாங்கள் கசய்த பாவங்கள் 

அதனத்தும் அதில் இருப்பததக் கண்டு) 

பயந்து "எங்களுதைய கககை! இகதன்ன 

புத்தகம்! (எங்களுதைய பாவங்கள்) சிறிகதா 

கபாிகதா ஒன்தறயும்விைாது இதில் வதரயப் 

பட்டிருக் கின்றகத" என்று அவர்கள் 

(புலம்பிக்) கூறுவதத நீங்கள் காண்பீர்கள். 

(நன்தேகயா தீதேகயா) அவர்கள் கசய்த 

அதனத்தும் (அதில்) இருக்கக் காண்பார்கள். 

உங்கள் இதறவன் எவனுக்கும் (அவனுதைய 

தண்ைதனதயக் கூட்டிகயா, நன்தேதயக் 

குதறத்கதா) அநியாயம் கசய்ய ோட்ைான்). 

அல் கஹ்ப் 49. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

(எவனுதைய கசயல்கள் எழுதப்பட்ை ஏடு 

அவனுதைய வலது தகயில் 

ககாடுக்கப்படுகின்றாகனா அவன் 

(ேற்றவர்கதள கநாக்கி ேகிழ்ச்சியுைன்) 

"இகதா! என்னுதைய ஏடு; இததன நீங்கள் 

படித்துப் பாருங்கள்" என்றும், 

"நிச்சயோக நான் என்னுதைய ககள்வி 

கணக்தகச் சந்திப்கபன் என்கற 

நம்பியிருந்கதன்" என்றும் கூறுவான்...) சூரா 

அல் ஹாக்கா வசனம் 19 முதல் 37 வதர. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஆககவ, 

(அந்நாளில்) எவருதைய வலது தகயில் 

அவருதைய ஏடு ககாடுக்கப்படுகின்றகதா...) 

அல் இன்ஷிகாக் 7. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

(எவனுதைய கசயகலடு அவனுதைய 

முதுகுப்புறம் ககாடுக்கப் பட்ைகதா...) அல் 

இன்ஷிகாக் 10. 
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கேற் கூறப்பட்ை அல்குர்ஆன் வசனங்கள் 

மூலம் வலக்கரத்தால் கசயகலட்தை கபற்றுக் 

ககாள்ப வாின் பதிகவடு அவருதைய முன் 

புறத்தாலும், இைக்கரத்தால் கசயகலட்தை 

கபற்றுக் ககாள்பவாின் பதிகவடு அவருதைய 

முதுகுப் புறோகவும் வழங்கப்படுவதாக 

கதளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளது.     

 

133-  அதற்குாிய ஆதாரத்தத நபிகோழியிலி 

ருந்து தருக?   

 

விதை/ 

அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“(ேறுதேயில்) அல்லாஹூதஆலா முஃேி

தனத் தன் பக்கம் கநருங்கச்கசய்து, அவன் 

ேீது தன் திதரதயப் கபாட்டு அவதன 

ேதறத்து விடுவான். பிறகு அவதன கநாக்கி, 
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நீ கசய்த இன்ன பாவம் உனக்கு 

நிதனவிருக்கிறதா? என்று ககட்பான் அதற்கு 

அவன் ஆம், என் இதறவா! என்று கூறுவான். 

(இப்படி ஒவ்கவாரு பாவோக எடுத்துக்கூறி) 

அவன் (தான் கசய்த) எல்லாப் 

பாவங்கதளயும் ஒப்புக் ககாள்ளச் கசய்வான். 

அந்த இதற நம்பிக்தக யாளர், இத்கதாடு 

நாம் ஒழிந்கதாம் என்று தன்தனப் பற்றிக் 

கருதிக் ககாண்டிருக்கும் கபாது இதறவன் 

இவற்தற கயல்லாம் உலகில் நான் 

பிறருக்குத் கதாியாேல் ேதறத்து 

தவத்திருந்கதன். இன்று உனக்கு அவற்தற 

ேன்னித்து விடுகிகறன் என்று கூறுவான் 

பிறகு அவாின் நற்கசயல்களின் பதிகவடு 

(அவாிைம் வழங்கப்பட்டுச்) சுருட்ைப் படும். 

“ேற்றவர்கள் அல்லது இதறேறுப்பாளர் கள்” 

சாட்சியங்கள் முன்னிதலயில் அதழக்கப் 

பட்டு (இவர்கள் தாம், தம் இதறவன் ேீது 

கபாய்தயப் புதனந்து தரத்தவர்கள்) (அல் 

குர்ஆன் 11/18) என்று அறிவிக்கப்படும்”. 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 
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134-  (ேீஸான் எனும்) தராசுக்கும், அதில் 

நிறுக்கப்படும் முதறக்கும் அல் குர்ஆனி 

லிருந்து ஆதாரம் தருக?   

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “ேறுதே நாளில் 

சாியான தராதசகய நாம் நாட்டுகவாம். 

யாகதாரு ஆத்ோ வுக்கும் (நன்தேதயக் 

குதறத்கதா, தீதேதயக் கூட்டிகயா) 

அநியாயம் கசய்யப் பைோட்ைாது. 

(நன்தேகயா தீதேகயா) ஒரு கடுகின் அளவு 

இருந்த கபாதிலும் (நிறுக்க) அததனயும் 

ககாண்டு வருகவாம். கணக்ககடுக்க நாகே 

கபாதும். (கவகறவாின் உதவியும் நேக்குத் 

கததவயில்தல).” அல் அன்பியா 47. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 (ஒவ்கவாருவாின் நன்தே தீதேகதளயும்) 

“அன்தறய தினம் எதை கபாடுவது சத்தியம். 
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ஆககவ, எவர்களுதைய (நன்தேயின்) எதை 

கனத்தகதா அவர்கள்தான் நிச்சயோக கவற்றி 

கபறுவார்கள்.  

எவர்களுதைய (நன்தேயின்) எதை (கனம் 

குதறந்து) இகலசாக இருக்கின்றகதா 

அவர்கள் நம்முதைய வசனங்களுக்கு ோறு 

கசய்து தங்களுக்குத் தாகே நஷ்ைத்தத 

உண்டுபண்ணிக் ககாண்ைவர்கள் ஆவர்”. 

அல் அன்பியா 7,9. 

 அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நன்தே, 

தீதேதய நிறுக்க) அவர்களுக்காக ேறுதே 

நாளில் எதைக் ககாதலயும் நாம் 

நிறுத்தோட்கைாம்” அல்  கஹ்ப் 105. 

  

135-  (ேீஸான் எனும்) தராசுக்கும், அதில் 

நிறுக்கப்படும் முதறக்கும் நபி 

கோழியிலி ருந்து ஆதாரம் தருக?   

 

விதை/ 
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அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

“இரண்டு சாட்சியங்களும் எழுதப்பட்ை காகித 

அட்தை கதாைர்பாக வந்துள்ள 

நபிகோழியாகும், அ(க்காகித 

அட்தையான)து கண்ணுக்கு எட்டிய 

தூரத்தத ஒத்த கதாண்ணுற்கறான்பது  

குற்றப் பதிகவடுகதள விை (ேீஸான் தராசில்) 

நிதற கூடியதாகும்”. நூல் திர்ேிதி 

 

கேலும் இப்னு ேஸுத் (ரலி) விையத்தில் நபி 

(ஸல்) அவர்கள் தேது கதாழர்களிைம் 

பின்வருோறு ககட்ைார்கள், “அவருதைய 

இரண்டு கால்களும் நளிவுற்று இருப்பதத 

கண்டு இவ்வளவு பிரேிக்கின்றீர்களா? 

அல்லாஹ்வின் ேீது ஆதணயாக 

அவ்விரண்டு கால்களும் ேீஸான் தராசில் 

உஹுத் ேதலதய விை நிதற கூடியதாகும்.” 

நூல் முஸ்னத் அஹ்ேத்  
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கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

ேறுதே நாளில் உைல் பருத்த ககாழுத்த 

ேனிதன் ஒருவன் வருவான். அல்லாஹ்விைம் 

ககாசுவின் இறக்தகயளவு எதை கூை அவன் 

(ேதிப்பு) கபறோட்ைான். “ேறுதே நாளில் 

அவர்களுக்கு எத்ததகய ேதிப்தபயும் 

அளிக்கோட்கைாம்” எனும் (திருக்குர்ஆன் 

18:105 வது) இதற வசனத்தத 

ஓதிக்ககாள்ளுங்கள். என ஆபூ  ஹுதரரா 

(ரலி) அறிவித்தார்கள்.  

136-  (ஸிராத் எனும்) பாலத்துக்கு 

அல்குர்ஆனி லிருந்து ஆதாரம் தருக?   

 

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அததனக் 

கைக்காது உங்களில் எவருகே தப்பிவிை 

முடியாது. இது உங்களது இதறவனிைம் 

முடிவு கட்ைப்பட்ை ோற்ற முடியாத 

தீர்ோனோகும். 
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ஆனால், நாம் இதற அச்சத்துைன் 

வாழ்ந்தவர்கதள பாதுகாத்துக் ககாள்கவாம். 

அநியாயக்காரர்கதள (அவர்கள்) 

முழந்தாளிட்ைவர்களாக (இருக்கும் 

நிதலதேயில்) அதில் தள்ளிவிடுகவாம்.” 

ேர்யம் 71,72. 

 கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “(நபிகய!) 

நம்பிக்தக ககாண்ை இத்ததகய 

ஆண்கதளயும் கபண்கதளயும் நீங்கள் 

காணும் அந்நாளில், அவர்களுதைய ஒளியின் 

பிரகாசம் அவர்களுக்கு முன்னும், 

வலப்பக்கத்திலும் கசன்று ககாண்டிருக்கும்”. 

அல் ஹதீத் 12.   

 

 124. (ஸிராத் எனும்) பாலத்துக்கு நபி 

கோழியிலிருந்து ஆதாரம் தருக?  

 

 

விதை/ 
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அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

 

ஒரு நீண்ை நபிகோழியில் நபியவர்கள்  

(“நரகத்தின் கேகல பாலம் ககாண்டு 

வரப்பட்டு தவக்கப்படும்” எனக்கூறியதும் 

அது என்ன பாலம் என நபித்கதாழர்கள் 

ககட்ைார்கள் அதற்கு நபியவர்கள் அது 

(கால்கள்) வழுக்குேிைம், சறுக்குேிைம். அதன் 

ேீது இரும்புக் ககாக்கிகளும் அகன்ற நீண்ை 

முற்களும் இருக்கும். அந்த முற்கள் 

வதளந்திருக்கும். “நஜ்த்” பதுதியில் 

முதளக்கும் அதவ “கருகவல ேர முற்கள்” 

எனப்படும். என்றார்கள். (கதாைர்ந்து 

கூறினார்கள்) இதற நம்பிக்தகயாளர் அந்தப் 

பாலத்தத கண் சிேிட்ைதலப் கபான்றும், 

ேின்னதலப் கபான்றும், காற்தறப் 

கபான்றும், பந்தயக் குதிதரகள் ேற்றும் 

ஒட்ைகங்கதளப் கபான்றும் (விதரவாகக்) 

கைந்து கசல்வார். எந்தக் காயமுேின்றி தப்பி 

விடுகவாரும் உண்டு, காயத்துைன் 
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தப்புகவாரும் உண்டு, மூர்ச்தசயாகி நரக 

கநருப்பில் விழுகவாரும் உண்டு. இறுதியில் 

அவர்களில் கதைசி ஆள் கடுதேயாக 

இழுத்துச் கசல்லப்படுவார்”. நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம். 

 

அபூ (ஸஈத்) எனும் நபித் கதாழர் 

கூறுகின்றார்; நிச்சயோக அந்த பாலம் 

(ததல) ேயிதர விை கேல்லியதும், வாதள 

விை ேிகக் கூர்தேயானது ோகும் என நான் 

அறிந்து தவத்திருக்கிகறன்.  

 

125. (கிஸாஸ் எனும்) பழி வாங்களுக்குாிய 

ஆதாரத்தத அல் குர்ஆனிலிருந்து 

தருக?  

 

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நிச்சயோக 

அல்லாஹ் (யாருக்கும் அவர்களுதைய 

பாவத்திற்கு அதிக   ோன தண்ைதனதயக் 
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ககாடுத்து) ஓர் அணுவளவும் அநியாயம் 

கசய்வதில்தல. ஆயினும், (ஓர் அணுவளவு) 

நன்தே இருந்தால் (கூை) அததன 

இரட்டிப்பாக்கித் தன் அருளால் பின்னும் 

அதற்கு ேகத்தான கூலிதயக் ககாடுக் 

கின்றான்”. அன்னிஸா 40.  

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;” இன்தறய 

தினம் ஒவ்கவாரு ஆத்ோவுக்கும், அதவகள் 

கசய்த கசயல்களுக்குத் தக்க கூலி ககாடுக்கப் 

படும். இன்தறய தினம் யாகதாரு 

அநியாயமும் நதைகபறாது. அல்லாஹ் 

ககள்வி கணக்குக் ககட்(டுத் தீர்ப்பளிப்)பதில் 

ேிகத் தீவிரோனவன்.  

(நபிகய!) சேீபத்திலிருக்கும் (ேறுதே) 

நாதளப் பற்றி நீங்கள் அவர்களுக்கு 

அச்சமூட்டி எச்சாிக்தக கசய்யும் (அந்நாளில் 

அவர்களுதைய) உள்ளங்கள் ககாபத்தால் 

அவர்களின் கதாண்தை கதள 

அதைத்துக்ககாள்ளும். அநியாயம் 

கசய்பவர்களுக்கு உதவி கசய்பவர்கள் 
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(அந்நாளில்) ஒருவரும் இருக்க ோட்ைார். 

அனுேதி கபற்ற சிபாாிசு கசய்பவர்களும் 

இருக்க ோட்ைார்.  

(ேனிதர்களின்) கண்கள் கசய்யும் 

சூதுகதளயும், உள்ளங்களில் ேதறந்து 

இருப்பதவகதளயும் இதறவன் 

நன்கறிவான்.  

ஆதலால், முற்றிலும் நீதோககவ அல்லாஹ் 

தீர்ப்பளிப்பான். இவர்கள் (இதறவகனன) 

அதழக்கும் அல்லாஹ் அல்லாததவககளா 

(அதற்கு ோறாக) எத்ததகய தீர்ப்பும் கூற 

முடியாது. நிச்சயோக அல்லாஹ் 

(அதனத்ததயும்) கசவியுறுபவனும் உற்று 

கநாக்குபவனாகவும் இருக்கின்றான்). அல் 

முஃேின் 17-20. 

   

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

(இதறவனின் ஒளிதயக் ககாண்டு பூேி 

பிரகாசிக்கும். (அவரவர்களின்) தினசாிக் 

குறிப்பு (அவரவர்கள் முன்) தவக்கப்பட்டு 
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விடும். நபிோர்கதளயும், இவர்களுதைய 

(ேற்ற) சாட்சியங்கதளயும் 

ககாண்டுவரப்பட்டு, அவர்களுக்கிதையில் 

நீத ோகத் தீர்ப்பளிக்கப்படும். 

(அவர்களுதைய நன்தேயில் ஒரு 

அணுவளகவனும் குதறத்கதா, பாவத்தில் ஒரு 

அணுவளகவனும் அதிகப் படுத்திகயா) 

அவர்கள் அநியாயம் கசய்யப்பை 

ோட்ைார்கள்). அஸ்ஸுமுர் 69.   

 

126. (கிஸாஸ் எனும்) பழி வாங்களுக்குாிய 

ஆதாரத்ததயும், அதன் முதறயிதனயும் 

நபி கோழியிலிருந்து தருக?  

 

விதை/ 

அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (ேறுதே 

நாளில் ேனித உாிதேகள் கதாைர்பான 
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வழக்குகளில்) முதல் முதலாக 

ேனிதர்களிதைகய வழங்கப்படும் தீர்ப்பு, 

ககாதலகள் கதாைர்பான தாகத்தான் 

இருக்கும்). நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம் 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(ஒருவர் தன் சககாதரனுக்கு அவனுதைய 

ோனத்திகலா, கவறு (பணம், கசாத்து 

கபான்ற) விஷயத்திகலா, இதழத்த அநீதி 

(ஏதும் பாிகாரம் காணப்பைாேல்) 

இருக்குோயின், அவர் அவனிைேிருந்து 

அதற்கு இன்கற ேன்னிப்புப் கபறட்டும். 

தீனாகரா, திர்ஹகோ (கபாற் காசு ககளா 

கவள்ளிக்காசுகளா) பயன் தரும் வாய்ப் 

பில்லாத நிதல (ஏற்படும் ேறுதே நாள்) 

வருவதற்கு முன்னால் (ேன்னிப்புப் 

கபறட்டும். ஏகனனில் ேறுதே நாளில்) 

அவாிைம் நற்கசயல் ஏதும் இருக்குோயின் 

அவனுதைய அநீதியின் அளவுக்கு 

அவாிைேிருந்து எடுத்துக் ககாள்ளப் பட்டு 

(அநீதிக்குள்ளானவாின் கணக்கில் வரவு 
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தவக்கப்பட்டு) விடும். அநீதியிதழத்தவாிைம் 

நற் கசயல்கள் எதுவும் இல்தலகயன்றால் 

அவாின் கதாழாின் (அநீதிக்குள்ளானவாின்) 

தீய கசயல்கள் (அவர் கணக்கிலிருந்து) 

எடுக்கப்பட்டு அநீதி யிதழத்தவாின் ேீது 

சுேத்தப்பட்டு விடும்). நூல் புகாாி  

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(இதற நம்பிக்தகயாளர்கள் நரகத்தி(ன் 

பாலத்தி)லிருந்து தப்பி வரும் கபாது 

கசார்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் இதையிலுள்ள 

ஒரு பாலத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்படுவார்கள். 

அங்கு உலகில் (வாழ்ந்த கபாது) 

அவர்களுக்கிதைகய நைந்த அநீதிகளுக் காக 

சிலாிைேிருந்து சிலர் கணக்குத் தீர்துக் 

ககாள்வார் கள். இறுதியில் அவர்கள் (ோசு) 

நீங்கித் தூய்தேயாகி விடும் கபாது 

கசார்க்கத்தில் நுதழய அவர்களுக்கு அனுேதி 

வழங்கப்படும். முஹம்ேதின் உயிர் எவன் 

தகயிலுள்ளகதா அவன் ேீதாதணயாக! 

அவர்கள் கசார்க்கத்தில் உள்ள தம் 
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வசிப்பிைத்தத, உலகத்திலுருந்த அவர் களின் 

இல்லத்தத விை எளிதாக அதையாளம் 

கண்டு ககாள்வார்கள்). நூல் புகாாி 

 

127. (ஹவ்ல் அல் கவ்ஸர் எனும்) நீர் 

தைாகத்துக்குாிய ஆதாரத்தத அல் 

குர்ஆனி லிருந்து தருக?  

 

விதை/ 

அல்லாஹ் அவனுதைய நபி முஹம்ேத் (ஸல்) 

அவர்கதள கநாக்கி அவனுதைய திரு 

ேதறயில் பின் வருோறு கூறுகின்றான், 

(நபிகய!)   நிச்சயோக நாம் உங்களுக்கு 

"கவ்ஸர்" என்னும் (சுவர்க்கத்தின்) தைாகத்தத 

ககாடுத்திருக்கின் கறாம்). சூரா அல் கவ்ஸர் 

வசனம் 1. 
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128. (ஹவ்ல் அல் கவ்ஸர் எனும்) நீர் 

தைாகத்துக்கும், அதன் பண்புகளுக்கும் 

உாிய ஆதாரத்தத நபிகோழியிலிருந்து 

தருக? 

 

விதை/ 

அது கதாைர்பாக நிதறயகவ நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன. உதாரணத்துக்கு; 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (முன் 

கூட்டிகய நான் (அல்கவ்ஸர்) தைாகத்துக்குச் 

கசன்று உங்களுகாக (நீர் புகட்ைக்) 

காத்திருப்கபன்). நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம்.  

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(நிச்சியோக நான் உங்களுக்காக 

காத்திருப்கபன். உங்களுக்கு நான் சாட்சியும் 

கூறுகவன். கேலும் அல்லாஹ்வின் ேீது 

ஆதணயாக! நான் இப்கபாது (கவ்ஸர் எனும்) 

என்னுதைய தைாகத்ததக் காண்கிகறன்). 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம் 



 

262 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“(அல்கவ்ஸர் எனும்) என் தைாகம் ஒரு ோத 

காலப் பயணத் கதாதல தூரம் (பரப்பளவு) 

ககாண்ைதாகும். அதன் நீர் பாதல விை 

கவண்தேயானது. அதன் ேணம் கஸ்தூாிதய 

விை நறுேணம் வாய்ந்தது. அதன் கின்னங்கள் 

விண்ேீன்கதளப் கபான்றதவ. யார் அதன் 

நீதர அருந்து கிறார்ககளா அவர்கள் ஒரு 

கபாதும் தாகேதைய ோட்ைார்கள்.” நூற்கள் 

புகாாி முஸ்லிம்  

  

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(நான் ஓர் ஆற்றின் அருகக கசன்கறன். அதன் 

இருேருங்கிலும் துதளயுள்ள முத்துக் 

கலசங்கள் காணப்பட்ைன. அப்கபாது நான் 

“ஜிப்ாீகல” இது என்ன? என்று ககட்கைன். 

இது அல்கவ்ஸர் என்று ஜிப்ாீல் (அதல) 

பதிலளித்தார்கள்). நூல் புகாாி.   
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129. சுவர்க்கம் நரகம் கபான்றதவகதள 

விசுவாசம் ககாள்வதற்கான அதாரம் 

யாது? 

 

விதை/ 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“ேனிதர்களும் கற்களும் இதரயாகின்ற (நரக) 

கநருப்புக்குப் பயந்து ககாள்ளுங்கள். அது 

நிராகாிப்பவர்களுக் ககன தயார் 

கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

(நபிகய!) எவர்கள் (இவ்கவதத்தத) நம்பிக்தக 

ககாண்டு (அதில் கூறப்பட்டுள்ளபடி) 

நற்கசயல் கதளச் கசய்கின்றார்ககளா 

அவர்களுக்கு (சுவனபதியில்) நிச்சயோக 

கசாதலகள் உண்டு என்று நீங்கள் நற்கசய்தி 

கூறுங்கள். அவற்றில் நீரருவிகள் 

(கதாைர்ந்து) ஓடிக் ககாண்கை யிருக்கும்.” 

சூரா அல் பகரா 24,25.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் தஹஜ்ஜுத் 

கதாழுதகக்காக விழிக்கும்கபாது 

பின்வருோறு கூறுவார்கள்; (யா அல்லாஹ்) 
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அதனத்துப் புகழும் உனக்கக, நீகய 

சத்தியோனவன், உனது வாக்குறுதி சத்திய 

ோனது, உனது சந்திப்பு சத்தியோனது, 

சுவனம் சத்தியோனது, நரகம் சத்தியோனது, 

நபிோர்கள் சத்தியோனவர்கள், ேறுதே 

சத்தியோனது. நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம் 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

‘வணக்கத்துக்குறியவன் அல்லாஹ்தவத் 

தவிர கவகறவருேில்தல என்றும் முஹம்ேது 

(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் 

அவனுதைய தூதரும் ஆவார் என்றும், ஈசா 

(அதல) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் 

அவனுதைய தூதரும் ஆவார் என்றும், 

அல்லாஹ் ேர்யதே கநாக்கிச் கசான்ன 

(ஆகுக என்னும்) ஒரு வார்த்தத (யால் 

பிறந்தவர்) என்றும், அவனிைேிருந்து 

(ஊதப்பட்ை) ஓர் உயிர் என்றும், கசார்க்கம் 

(இருப்பது) உண்தே தான் என்றும், 

(கசால்லால் உதரத்து, உள்ளத்தால் நம்பி) 

உறுதி கோழி கூறுகிறவதர அல்லாஹ் 
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அவாின் கசயல்களுக்ககற்ப கசார்க்கத் தில் 

புகுத்துவான்’. நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம்  

 

130. சுவர்க்கம் நரகம் கபான்றதவகதள 

விசுவாசம் ககாள்வகதன்றால் என்ன ? 

 

விதை/ 

 

சுவர்க்கம் நரகம் ஆகிய இரண்டும் 

இருப்பததயும், தற்கபாழுது அதவகள் 

பதைக்கப் பட்டுள்ளததயும், அவ்விரண்டும் 

அழியாது சுவர்க வாசிகளுக்காக எக்காலமும் 

நிதலத்திருப்ப ததயும், கேலும் 

சுவர்க்கத்திலுள்ள இன்பங்கள், நரகத்திலுள்ள 

கவததனகள் அதனத்ததயும் உறுதியாக 

உண்தேப் படுத்துவதாகும்.  

 

131. தற்கபாது அதவயிரண்டும் (பதைக்கப் 

பட்டு தயார் நிதலயில்) இருப்பதற்கான 

ஆதாரம் யாது? 
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விதை/ 

அல்லாஹ் தனது திருேதரயில் 

சுவர்க்கத்ததப்பற்றி கூறும் கபாது; “உங்கள் 

இதறவனின் ேன்னிப்புக் கும், 

சுவர்க்கத்துக்கும் விதரந்து கசல்லுங்கள். 

அதன் விசாலம் வானங்கள், பூேியின் 

விசாலத்ததப் கபான்றது. (அது) இதற 

அச்சம் உதையவர் களுக்காக(கவ) தயார் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது.” ஆலு இம்ரான் 133.  

கேலும் நரகத்ததப்பற்றிக் கூறும் கபாது; 

(நரக) “கநருப்பிற்குப் பயந்து ககாள்ளுங்கள். 

அது (இதறவனுதைய இக்கட்ைதளதய) 

நிராகாிப்ப வர்களுக்காக 

தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது.” ஆலு இம்ரான் 

131. 

 

கேலும் நபி ஆதம் (அதல) அவர்கதளயும் 

அவர்களது ேதனவிதயயும் (தடுக்கப்பட்ை) 

ேரத்திலிருந்து புசிப்பதற்கு முன்னால் 

சுவர்க்கத் தில் குடியேர்த்திய கசய்திதயயும், 
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காதலயிலும், ோதலயிலும் 

நிராகாிப்பாளர்கதள நரக கநருப்பில்  

எடுத்துக் காட்ைப்படும் கசய்திதயயும் 

அல்லாஹ் எேக்கு திருக்குர்ஆனில் எடுத்துக் 

கூறியுள்ளான்.    

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

நான் (ேிஃராஜ்- விண்ணுலகப் 

பயணத்தின்கபாது) சுவர்க்கத்தத 

எட்டிப்பார்த்கதன், அங்கு குடியிருப் கபாாில் 

அதிகோனவர்களாக ஏதழகதளகய 

கண்கைன். நரகத்ததயும் எட்டிப்பார்த்கதன். 

அதில் குடியிருப்கபாாில் அதிகோனவர்களாக 

கபண் கதளக் கண்கைன்). நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம். 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(உங்களில் ஒருவர் இறந்துவிட்ைால் அவர் 

தங்கு ேிைம் அவருக்குக் காதலயிலும் 

ோதலயிலும் எடுத்துக் காட்ைப்படும்). 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 
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கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(கவப்பம் கடுதேயாகும் கபாது (கவப்பம் 

தணியும் வதர) லுஹதரத் தாேதப் 

படுத்துங்கள், ஏகனனில் கடுதேயான 

கவப்பம் நரகத்தின் கவப்பக் காற்றின் 

கவளிப்பாைாகும்). நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம் 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(இதறவா! என்னுதைய ஒரு பகுதிதய, 

ேறுபகுதி சாப்பிட்டு விட்ைது என்று நரகம் 

இதறவனிைம் முதறயிட்ைது. ககாதையில் 

ஒரு மூச்சு விடுவதற்கும், குளிர் காலத்துல் ஒரு 

மூச்சு விடுவ தற்கும் இதறவன் அதற்கு 

அனுேதி வழங்கினான். ககாதை காலத்தில் 

நீங்கள் காணும் கடுதேயான கவப்பமும் 

குளிர் காலத்தில் நீங்கள் உணரும் கடும் 

குளிரும் அதன் கவளிப்பாடுகள் தாம்). 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம்  
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கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“காய்ச்சல் நரகத்தின் கவப்பக் காற்றினால் 

உண்ைாகிறது. எனகவ அததத் தண்ணீரால் 

(குளிர்வித்துத்) தணியுங்கள்.” நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம் 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“அல்லாஹ் சுவர்க்கத்ததயும் நரகத்ததயும் 

பதைத்தகபாது, ஜிப்ாீல் (அதல) அவர்கதள 

சுவர்கத்துக்கு அனுப்பி அததப் பார்க்கும்படி 

கட்ைதளயிட்ைான்.” நூற்கள் அபூதாவூத், 

திர்ேிதி, நஸாஈ.   

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு சூாிய 

கிரகண தினத்தன்று அவ்விரண்டும் 

எடுத்துக்காட்ைப் பட்ைது, அவ்வாகர ேிஃராஜ் 

உதைய இரவிலும் எடுத்துக்காட்ைப்பட்ைது 

கதாைர்பாக எண்ணில ைங்காத நபிகோழிகள் 

வந்துள்ளன.  
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132. அதவயிரண்டும்  எப்கபாதும் அழியாது 

நிதலத்திருப்பதுக்கு ஆதாரம் யாது? 

 

 

விதை/ 

சுவர்க்கத்ததப் பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 

கபாது; “அன்றி, கதாைர்ந்து நீரருவிகள் ஓடிக் 

ககாண்டிருக்கும் சுவனபதிகதள 

இவர்களுக்ககன தயார் படுத்தி 

தவத்திருக்கின்றான். அவற்றிகல கய 

அவர்கள் என்கறன்றும் தங்கிவிடுவார்கள். 

இது தான் ேகத்தான கபரும் கவற்றியாகும்.” 

சூரா அத் தவ்பா வசனம் 100.  

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அதில் 

அவர்கதள யாகதாரு சிரேமும் அணுகாது. 

அதில் இருந்து அவர்கள் கவளிகயற்றப் 

பைவும் ோட்ைார்கள்.” அல் ஹிஜ்ர் 48. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அந்த 

கசார்க்கம்) முடிவுறாத (என்றும் நிதலயான) 

ஓர் அருட் ககாதையாகும்.” ஹூத் 108. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அதன் 

கனிகள் (புசிக்க) தடுக்கவும் பைாது. 

(பறிப்பதால்) குதற வதையவும் ோட்ைாது. 

(ஒன்தறப் பறித்தால், ேற்கறான்று அகத 

இைத்தில் காணப்படும்.” அல் வாகிஆ 33. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நிச்சயோக 

இதவ நம்முதைய ககாதையாகும். இதற்கு 

அழிகவ இல்தல (என்று கூறப்படும்.)” ஸாத் 

54. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இதற 

அச்ச முதையவர்ககளா, நிச்சயோக 

அச்சேற்ற இைத்தில் (இருப்பார்கள்),  

அதுவும் சுவனபதி(யின் கசாதல)யிலுள்ள 

ஊற்றுக்களின் சேீபோக, கேல்லியதும் 

கோத்த ோனதும் (ஆக, அவர்கள் விரும்பிய) 
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பட்ைா தைகதள அணிந்து, ஒருவதர ஒருவர் 

முகம் கநாக்கி (உட்கார்ந்து உல்லாசோகப் 

கபசிக்ககாண்டு) இருப்பார்கள்.  

 

இவ்வாகற (சந்கதகேின்றி நதைகபறும்). 

அன்றி, “ஹூருல் ஈன்” (என்னும் 

கண்ணழகிகளாகிய கன்னிதக) கதளயும் 

நாம் அவர்களுக்கு திருேணம் கசய்து 

தவப்கபாம்.  

 

அச்சேற்றவர்களாக (அவர்கள் விரும்பிய) 

கனிவர்க்கங்கள் அதனத்ததயும், அங்கு 

ககட்டு (வாங்கிப் புசித்து) ககாண்டும் 

இருப்பார்கள்.  

முந்திய ேரணத்ததத் தவிர, அதில் அவர்கள் 

கவறு யாகதாரு ேரணத்ததயும் அனுபவிக்க 

ோட்ைார் கள். (அதாவது: ேரணிக்காது 

என்கறன்றும் வாழ்வார் கள்.) ஆககவ, 

அவர்கதள நரக கவததனயிலிருந்து, 

(இதறவன்) காப்பாற்றி னான்.” அத் துகான் 

51-56  
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கேற் குறிப்பிைப்பட்ை வசனங்களில் 

சுவர்க்கமும் அதிலுள்ளவர்களும் 

நிரந்தரோனவர்கள் எனவும் அந்த 

சுவர்க்கத்துக்கு அழிவில்தல என்றும் 

அல்லாஹ் கூறியுள்ளான். 

 

நரகத்ததப் பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடும் 

கபாது; (நரகத்தின் வழிதயத் தவிர கவறு 

கநரான வழியில் அவர்கதளச் கசலுத்தவும் 

ோட்ைான். அதில்தான் அவர்கள் 

என்கறன்றும் தங்கியும் விடுவார்கள். 

இவ்வாறு கசய்வது அல்லாஹ்வுக்கு ேிகச் 

சுலபகே!) அன்னிஸா 169. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

 “கேய்யாககவ அல்லாஹ் 

நிராகாிப்பவர்கதளச் சபித்து, ககாழுந்து 

விட்கைாியும் கநருப்தப அவர்களுக்கு 

தயார்படுத்தி தவத்திருக்கின்றான்,  

அவர்கள் என்கறன்றும் அதில்தான் தங்கி 

விடுவார்கள். (அவர்கதள) பாதுகாத்துக் 
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ககாள்பவர் கதளயும் (அவர்களுக்கு) உதவி 

கசய்பவர்கதளயும் அங்கு அவர்கள் 

காணோட்ைார்கள்). அஹ்ஸாப் 64,65. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (எவர்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கும், அவனுதைய தூதருக்கும் 

ோறு கசய்கின்றார்ககளா, அவர்களுக்கு 

நிச்சயோக நரக கநருப்புத்தான் (கூலியாகும்). 

அதில் அவர்கள் என்கறன்றுகே தங்கி 

விடுவார்கள்.” அல் ஜின் 23. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “அவர்கள் 

(நரக) கநருப்பிலிருந்து ேீளகவ ோட்ைார்கள்.” 

அல் பகரா 167. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவர்களு 

தைய (கவததனயில்) ஒரு சிறிதும் 

குதறக்கப்பை ோட்ைாது. அதில் அவர்கள் 

நம்பிக்தக இழந்து விடுவார்கள்.” 

அஸ்ஸுக்ருப் 75.   

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“உண்தேயா ககவ எவன் குற்றவாளியாகத் 

தன் இதறவனிைம் வருகின்றாகனா 
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அவனுக்கு நிச்சயோக நரகம் தான் 

கூலியாகும். அதில் அவன் சாகவும் 

ோட்ைான்; (சுகத்துைன்) வாழவும் ோட்ைான். 

(கவததனதய அனுபவித்துக் ககாண்டு 

குற்றுயிராககவ கிைப்பான்.” தாஹா 74. 

 

கேற்கூறப்பட்ை திருவசனங்களில் அந்த 

நரகத்துக்காககவ நரகவாசிகதளயும், 

நரகவாசி களுக்காககவ நரகத்ததயும் 

அல்லாஹ் பதைத்துள் ளான் என்றும், 

அவர்கள் அந்த நரகத்திலிருந்து ேீளகவ 

ோட்ைார்கள் என்றும், கேலும் அவர்க 

ளுதைய தண்ைதன ஒரு கபாதும் குதறக்கப் 

பைாது எனவும், அதில் அவர்கள் சாகவும் 

ோட்ைார்கள் சுகத்துைன் வாழவும் 

ோட்ைார்கள் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(நரகவாசிகள் அதில் சாகவும் ோட்ைார்கள் 

சுகத்துைன் வாழவும் ோட்ைார்கள்). நூற்கள் 

புகாாி முஸ்லிம் 
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கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(ேறுதே நாளில்) கருதே கலந்த கவண்ணிற 

ஆடு ஒன்றின் கதாற்றத்தில் ேரணம் ககாண்டு 

வரப்படும். அப்கபாது அறிவிப்புச் கசய்யும் 

ஒரு (வானவர் களில்) ஒருவர் “கசார்க்க 

வாசிககள” இதத (இந்த ஆட்தை) நீங்கள் 

அறிவீர்களா?” என்று ககட்பார். அவர்கள் 

“ஆம் இது தான் ேரணம்” என்று 

பதிலளிப்பார்கள். அவர்கள் அதனவரும் 

அதத முன்கப பார்த்திருக்கிறார்கள். பிறகு 

அவர் நரக வாசிகதள கநாக்கி; நரக 

வாசிககள! என்று அதழப்பார் அவர்கள் 

ததலதய நீட்டிப் பார்ப்பார்கள். அவர் இதத 

நீங்கள் அறிவீர்களா? என்று ககட்பார். 

அவர்கள் ஆம் (அறிகவாம்) இது தான் 

ேரணம் என்று பதில் கசால்லுவார்கள். 

அவர்கள் அதனவரும் அதத (முன்கப) 

பார்த்துள்ளனர். உைகன அது (ஆட்டின் 

உருவத்திலுள்ள ேரணம்) அறுக்கப்படும். 

பிறகு அவர், கசார்க்க வாசிககள! நிரந்தரம் 

இனி ேரணகே இல்தல. நரக வாசிககள! 
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நிரந்தரம் இனி ேரணகே இல்தல. என்று 

கூறுவார். இததக் கூறிவிட்டு நபி (ஸல்) 

அவர்கள்; “(நபிகய) நியாயத் தீர்ப்பளிக்கப் 

படும் துக்கம் நிதறந்த அந்த நாதளப்பற்றி 

நீங்கள் அவர்கதள எச்சாியுங்கள்! எனினும் 

(இன்று உலக வாழ்வில்) இவர்கள் 

கவதலயற்றிருக்கின்றனர். எனகவ இவர்கள் 

நம்பிக்தக ககாள்ளகவ ோட்ைார்கள் எனும் 

(திருக்குர்ஆன் 19;39 வது) வசனத்தத 

ஓதினார்கள்.  

134. ேறுதேயில் முஃேின்கள் 

அல்லாஹ்தவக் காண்பதற்கு ஆதாரம் 

என்ன? 

 

விதை/  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அந்நாளில் சில 

(ருதைய) முகங்கள் ேிக்க ேகிழ்ச்சி 

யுதையதவ யாக இருக்கும்.  

(அதவ) தங்கள் இதறவதன கநாக்கிய 

வண்ணோக இருக்கும்.” அல் கியாோ 22,23. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நன்தே 

கசய்த வர்களுக்கு(க் கூலி) நன்தேதான். 

(அவர்கள் கசய்ததத விை) அதிகோகவும் 

கிதைக்கும்.” யூனுஸ் 26.   

 

நிராகாிப்பாளர்கதளப் பற்றி அல்லாஹ் 

பின்வருோறு கூறுகின்றான்.  “(விசாரதணக் 

காகக் ககாண்டு வரப்படும்) அந்நாளில் 

நிச்சயோக இவர்கள் தங்கள் இதறவதன 

விட்டும் தடுக்கப்பட்டு விடுவார்கள்.” அல் 

முதப்பிபீன் 15.    

   

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; “(ஓர் 

இரவில்) நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுைன் 

அேர்ந்து ககாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது 

அவர்கள் பதிநான்காம் இரவின் முழு 

நிலதவக் கூர்ந்து கநாக்கியபடி, இந்த 

நிலதவ நீங்கள் கநருக்கடி யின்றிக் காண்பது 

கபால் உங்களுதைய இதறவதனயும் 
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காண்பீர்கள். எனகவ சூாியன் உதிக்கு 

முன்னரும், சூாியன் ேதறயு முன்னரும் 

கதாழும் விஷயத்தில் (தூக்கம் 

கபான்றவற்றால்) நீங்கள் ேிதகக்கப் 

பைாதிருக்க இயலுோனால் அததச் 

கசய்யுங்கள் என்று கூறிவிட்டு, “சூாியன் 

உதயோகும் முன்னரும், ேதறயும் முன்னரும் 

உங்களுதைய இதறவதனப் புகழ்ந்து 

துதியுங்கள்” எனும் திருக்குர்ஆன் 50;39 வது 

வசனத்தத ஓதினார்கள்). நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம். 

கேற்கூறப்பட்ை நபிகோழியில் ேறுதேயில் 

அல்லாஹ்தவக் காண்பது கபௌர்னேி 

நிலதவக் காண்பதுைன் உவதேப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளகத தவிர, அந்த நிலாதவ 

அல்லாஹ்வுைன் உவோணத்துக்கு எடுத்துக் 

ககாள்ளப்பைவில்தல என்பது குறிப்பிைத் 

தக்கதாகும். இததப் கபான்ற ஒரு கருத்தத 

பின்வரும் நபிகோழியிலும் 

அவதானிக்கலாம்.   
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நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; அல்லாஹ் 

ஒரு விஷயத்தத வானத்தில் தீர்ோனித்து 

விட்ைால் வானவர்கள் இதறக்கட்ைதளக்குப் 

பணிந்தவர் களாக தம் சிறகுகதள அடித்துக் 

ககாள்வார்கள். (அல்லாஹ்வின் அந்தக் 

கட்ைதளதய) பாதற கேல் சங்கிலிதய 

அடிப்பதால் எழும் ஓதசதயப் கபான்று 

(வானவர்கள் ககட்பார்கள்). நூல் புகாாி. 

இங்கும் கசவிசாய்ப்பதத உவதேப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளகத தவிர  கசவிசாய்க்கப் பட்ைதத 

அல்ல என்பதத கதளிவாக 

விளங்கிக்ககாள்ள கவண்டும், அல்லாஹ்வும், 

அவனுதைய எந்த ஒரு பண்பும் 

பதைப்புகளுக்கு நிகாராக இருப்பதத 

விட்டும் ேிகத் தூய்தேயானவன். கேலும் 

அல்லாஹ்தவப் பற்றி நன்கு அறிந்த நபி 

(ஸல்) அவர்களுதைய எந்த ஒரு கசய்தியும் 

அவ்வாரான கருத்தத எடுத்துதரக்கவு 

ேில்தல.     

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

(ேறுதே நாளில்) “அல்லாஹ், (தன்தனச் 
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சுற்றிலும் இருக்கும்)  திதரதய விலக்கி 

(முஃேின்களுக்கு தாிசனம் தந்தி) டுவான். 

அப்கபாது தம் இதறதவனக் (காணும் 

அவர்களுக்கு அதவனக்) காண்பதத விை 

ேிகவும் விருப்போனது கவகரதுவும் 

வழங்கப்பட்டிருக் காது. பிறகு “நன்தே 

புாிந்கதாருக்கு நன்தேயும், (அதத விை) 

அதிகமும் கிதைக்கும்.” எனும் (10:26ஆவது) 

வசனத்ததயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதிக் 

காட்டினார்கள்”.  நூல் முஸ்லிம். 

 

(அல்லாஹ்தவ ேறுதேயில் காண்பது 

கதாைர்பாக) கேலும்  பல ஸஹீஹான 

ஹதீஸ்கள் வந்துள்ளன, அதில் முப்பதுக்கும் 

கேற்பட்ை நபித்கதாழர்கள் வாயிலாக 

கிதைக்கப் கபற்ற சுோர் நாப்பத்தி ஐந்து 

ஹதீஸ்கதள )سلم الوصول( ஸுல்லமுல் வுஸுல் 

எனும் விளக்க நூலில் எடுத்துக் 

கூறியுள்களாம். ஆககவ அதத ேறுப்பவர் 

கவதத்ததயும், அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் 
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ககாண்டு வந்ததவகதளயும் ேறுத்தவரா 

வார். அத்துைன் அல்லாஹ் கூறியது கபால்; 

“அந்நாளில் நிச்சயோக இவர்கள் தங்கள் 

இதறவதன விட்டும் தடுக்கப்பட்டு 

விடுவார்கள்.” அல் முதப்பிபீன் 15.   

 

135. (ேறுதே நாளின்) ேன்றாட்ைத்தத 

விசுவாசம் ககாள்வதற்குாிய 

ஆதாரத்ததயும், அது யாரால், யாருக்கு, 

எப்கபாது நிகழும் என்பததயும் 

விளக்குக? 

 

விதை/ 

 

ேறுதே நாளில் அசாதாரண 

வதரயதரகளுைன் கூடிய ேன்றாட்ைம் 

நிகழும் என்பதத அல்லாஹ் அல்குர்ஆனின் 

பல இைங்களில் உறுதிப்படுத்தி யுள்ளகதாடு, 

அவகன அதற்குச் கசாந்தக்காரன் எனவும் 
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கவறு எவருக்கும் அதில் எவ்விதப் பங்கும் 

இல்தல எனவும் கதாிவித்துள்ளான்.  

 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (பின்னும் (நபிகய!) 

“நீங்கள் கூறுங்கள்: சிபாாிசுகள் அதனத்துகே 

அல்லாஹ்வுக்குச் கசாந்தோனதவ. (ஆககவ 

அவனுதைய அனுேதியின்றி, அவனிைத்தில் 

ஒருவரும் சிபாாிசு கசய்ய முடியாது.) 

வானங்கள் பூேியின் ஆட்சி முழுவதும் 

அல்லாஹ்வுக்குாியகத. பின்னர், 

(ேறுதேயில்) அவனிைகே நீங்கள் ககாண்டு 

வரப்படுவீர்கள்.“ அஸ்ஸுமுர் 44. 

 

அது நிகழும் கநரத்ததப் கபாருத்த ேட்டில், 

அல்லாஹ் அனுேதியளித்த பிறகக அது 

நிகழும் என்பதத அவனது திருேதறயில் 

எங்களுக்கு அறியத் தந்துள்ளான். 

 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவனுதைய 

அனுேதியின்றி அவனிைத்தில் 
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(எவருக்காகிலும்) யார் தான் பாிந்து 

கபசக்கூடும்?”அல் பகரா 255.  

   

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“அவனுதைய அனுேதியின்றி (உங்களுக்காக 

அவனிைம்) பாிந்து கபசுபவர்களும் 

எவருேில்தல.” யூனுஸ் 3.  

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

(வானத்தில் எத்ததனகயா ேலக்குகள் 

இருக்கின்றனர். (எவருக்காகவும்) அவர்கள் 

பாிந்து கபசுவது யாகதாரு பயனும் 

அளிக்காது. ஆயினும், அல்லாஹ் விரும்பி, 

எவதரப் பற்றித் திருப்தி யதைந்து அவன் 

அனுேதி ககாடுக்கின்றாகனா அவதரத் 

தவிர,” (அவர் கபசுவது பயனளிக்கும்). அந் 

நுஜ்ம் 26.   

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“அவனுதைய அனுேதி கபற்றவர்கதளத் 

தவிர (ேற்கறந்த ேலக்கும்) அவனிைத்தில் 

பாிந்து கபசுவதும் பயனளிக்காது.” ஸபஃ 23.   



 

285 

 

ேறுதே நாளில் ேன்றாடுபவர்கதளப் 

கபாருத்த ேட்டில், அல்லாஹ்வுதைய 

கநசத்துக்கும் திருப்திக் கும் உாிய 

நல்லடியார்களுக்கு அவன் அனுேதி யளித்த 

பின்னகர ேன்றாடுவார்கள் என அல்லாஹ் 

எங்களுக்கு திருக்குர்ஆனில் அறியத் 

தந்துள்ளான்.  

 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஜிப்ரயீலும், 

ேலக்கு களும் அணி அணியாக நிற்கும் 

அந்நாளில், எவருகே அவன் முன் கபச (சக்தி 

கபற) ோட்ைார் கள். எனினும், ரஹ்ோன் 

எவருக்கு அனுேதி ககாடுத்து "சாி! கபசும்" 

எனவும் கூறினாகனா அவர் (ேட்டும்) 

கபசுவார்.” அந் நபஃ 38. 

 

 கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“ரஹ்ோனிைம் அனுேதி கபற்றவர்கதளத் 
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தவிர எவரும் (எவருக்கும்) சிபாாிசு கபச சக்தி 

கபற ோட்ைார்.” ேர்யம் 87.   

 

ேறுதே நாளின் ேன்றாட்ைங்களினால் பயன் 

கபறுபவர்கதளப் கபாருத்தேட்டில், 

அல்லாஹ் வின் திருப்திதய கபற்றுக் 

ககாண்ைவர்களுக்கக   அதத அவன் 

வழங்குவதாக திருக்குர்ஆன் மூலம் 

எங்களுக்கு அறியத் தந்துள்ளான்,  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவன் 

விரும்பியவர் களுக்கன்றி ேற்கறவருக்கும் 

இவர்கள் சிபாாிசு கசய்ய ோட்ைார்கள்.” அல் 

அன்பியா 28.  

  

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அந்நாளில் 

ரஹ்ோன் எவருக்கு அனுேதி அளித்து 

அவாின் கபச்தசக் ககட்க அவன் 

விரும்பினாகனா அவதரத் தவிர 

ேற்கறவருதைய சிபாாிசும் பயனளிக்காது.” 

தாஹா 109.  
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ஏகனனில் அல்லாஹ் இதற நம்பிக்தகயாளர் 

களுைனும், தூய்தேயாளர்களுைனும் 

ோத்திரகே திருப்தியதைகிறான். ஆனால் 

அவர்கதளத் தவிர்ந்த ஏதனயவர்களுைன் 

எவ்வாறு நைந்து ககாள்கிறான் என்பதத 

அவனுதைய திருேதற யிகல பின் வருோறு 

விளக்குகிறான்; 

 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அநியாயம் 

கசய்பவர் களுக்கு உதவி கசய்பவர்கள் 

(அந்நாளில்) ஒருவரும் இருக்க ோட்ைார். 

அனுேதி கபற்ற சிபாாிசு கசய்பவர்களும் 

இருக்க ோட்ைார்.” முஃேின் 18. 

கேலும் அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான்; “எங்களுக்குப் பாிந்து 

கபசுபவர்கள் (இன்று) யாருேில்தலகய! 

(எங்கள் ேீது அனுதாபமுள்ள) யாகதாரு 

உண்தேயான நண்பனுேில்தலகய!” அஷ் 

ஷுஅரா 100,101. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஆககவ, 

(அவர்களுக்காகப்) பாிந்து கபசும் எவருதைய 

சிபாாிசும், அன்தறய தினம் அவர்களுக்கு 

யாகதாரு பயனுேளிக்காது.” அல் முத்தஸிர் 

48. 

 

நபி (ஸல்) அவர்கள் சிபார்சு கசய்ய 

அல்லாஹ் வினால் அனுேதிக்கப் 

பட்ைவர்கள். அவர்ககள தன்தனப்பற்றிக் 

கூறும் கபாது ‘அவர்கள் அல்லாஹ்வினுதைய 

அாியாசனத்துக்கு கீழால் ஸஜ்தாவில் 

விழுவார்கள், பின்னர் இதறவன் அவருக்குக் 

கற்றுக் ககாடுத்த புகழ் கோழிகதளக் கூறி 

அவதனப் கபாற்றிப் புகழ்வார்கள், பிறகு 

“எழுங்கள் முஹம்ேகத! கசால்லுங்கள் 

கசவிகயற் கப்படும்; பாிந்துதர கசய்யுங்கள் 

உங்கள் பாிந்துதர ஏற்கப்படும்; ககளுங்கள் 

உங்களுக்குத் தரப்படும் என்று 

கசால்லப்படும்... அப்கபாது அவர்கள் பாவம் 

கசய்த இதற நம்பிக்தகயா ளர்கள் 

அதனவருக்கும்  ஒட்டுகோத்தோக சிபார்சு 
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கசய்ய ோட்ைார்கள், ோறாக அல்லாஹ் 

பாிந்துதர கசய்ய வரம்பு விதித்தவர்களுக்கு 

ோத்திரகே சிபார்சு கசய்து அவர்கதள 

சுவனத்தில் நுதளவிப்பார்கள். ேிண்டும் 

ஸஜ்தா வில் விழுவார்கள்... (அந்த 

நபிகோழியின் கதாைரச்சிதயப்  பார்கவும்.’ 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம்.   

 

பிாிகதார் அறிவிப்பில் ‘இதறத்தூதர் 

அவர்ககள! ேறுதே நாளில் தங்கள் 

பாிந்துதரக்கு அதிகம் தகுதி பதைத்த ேனிதர் 

யார்? என அபூ ஹுதரரா (ரலி) ககட்ை 

கபாது, உள்ளத்திலிருந்து தூய்தேயான 

எண்ணத்துைன் “வணக்கத்துக் குறியவன் 

அல்லாஹ்தவத் தவிர கவறு யாறுேில்தல 

என்று கசான்னவர் தாம்” என நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள்.’ நூற்கள் புகாாி, 

முஸ்னத் அஹ்ேத்.   

136. (ேறுதே நாளின்) ேன்றாட்ைம் 

எத்ததன வதகப்படும்? அதவகளில் 

ேிக ேகத்தான ேன்றாட்ைம் யாது?   
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விதை/ 

அதன் வதககதளப் பின்வருோறு 

கநாக்கலாம். 

 

ஒன்று; கியாேத் நாளில் அல்லாஹுதஆலா 

அடியார்களுக்கு ேத்தியில் தீர்ப்பு வழங்குவ 

தற்காக வரும்கபாது நிகழும் ேன்றாட்ைம். 

அதுகவ العظىم( )الشفاعة  ேிக ேகத்தான 

ேன்றாட்ைோகும். அவ்வாறு ேன்றாை எங்கள் 

நபி முஹம்ேத் (ஸல்) அவர்களுக்கு 

ோத்திரகே அனுேதி வழங்கப்படும், என்பதாக 

அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் 

வாக்களித்துள்ளான்.    

 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “தஹஜ்ஜத்து 

கதாழுதக (உங்கள்ேீது கைதேயாக 

இல்லாவிடினும்) நீங்கள், நஃபிலாக இரவில் 

ஒரு (சிறிது) பாகத்தில் கதாழுது வாருங்கள்! 

(இதன் அருளால் "ேகாகே ேஹ்மூத்" என்னும்) 
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ேிக்க புகழ்கபற்ற இைத்தில் உங்கள் 

இதறவன் உங்கதள அேர்த்தலாம்.” அல் 

இஸ்ரா 79. 

 

ேறுதே நாளில் இதற நம்பிக்தக யாளர்கள் 

கவதலப் படும் அளவுக்கு நிறுத்தி 

தவக்கப்படு வார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 

(பயங்கரோன) இந்த இைத்திலிருந்து நம்தே 

விடுவிக்க நம் இதறவனிைம் 

பாிந்துதரக்கும்படி (யாதரயாவது நாம் 

ககட்டுக் ககாண்ைால் என்ன? என்று கபசிக் 

ககாள்வார்கள் பிறகு அவர்கள் ஆதம் (அதல) 

அவர்களிைமும், பின்னர் நூஹ் (அதல) 

அவர்க ளிைமும், பின்னர் இப்ராஹீம் (அதல) 

அவர்களி ைமும், பின்னர் மூஸா (அதல) 

அவர்களிைமும், பின்னர் ஈஸா (அதல) 

அவர்களிைமும் கசன்று தங்களுக்காக 

இதறவனிைம் ேன்றாடுோறு ககாறு வார்கள், 

ஆனால் அவர்கள் அதனவரும் அவர்களின் 

ககாாிக்தககதள ேறுத்து, ஓவ்கவாரு வரும் 

எனது ஆத்ோகவ! எனது ஆத்ோகவ! என 
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கூறிக் ககாண்டிருப்பார்கள். இறுதியாக 

அவர்கள் அதனவருோக நபி முஹம்ேத் 

(ஸல்) அவர்களிைம் கசல்வார்கள், உைகன 

அவர்கள் “ஆம் நான் தான் அதற்குாியவன்” 

எனக் கூறுவார்கள்...” (அந்த நபிகோழியின் 

கதாைர்ச்சிதயப் விாிவாகப் பார்கவும்). 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம்.   

இரண்டு; சுவனத்தின் வாயிதல (அதன் 

காவலாளியிைம்) திறக்கக் ககாறுேிைத்தில் 

ேன்றா டுதல், (சுவர்க்கவாசிகளுக்காக) அதத 

திறக்கக் ககாாி முதலில் ேன்றாடுபவர் எங்கள் 

நபி முஹம்ேத் (ஸல்) அவர்கள் ஆவார்கள். 

பின்னர் அவ்வாயிலுனூைாக முதலில் 

சுவர்க்கத்தில் நூதழ பவர்கள் முஹம்ேத் 

(ஸல்) அவர்களுதைய 

உம்ேத்தினர்களாவார்கள்.  

 

மூன்று; (அல்லாஹ்வினால்) நரகத்தில் 

நுதழவிக்க கட்ைதளயிைப்பட்ை சில 

நரகவாசிகதள அதில் நூதழய விைாது 

காப்பாற்றுவதற்காக ேன்றாடுதல்.  



 

293 

 

நான்கு; நரகத்தில் நுதளவிக்கப்பட்ை (பாவம் 

கசய்த) இதறநம்பிக்தகயாளர்கதள கவளி 

கயற்றுவதற்காக ேன்றாடுதல், அவ்கவதள 

அவர்கள் காிந்து கபாயிருப்பார்கள். எனகவ 

(கசார்க்க வாசலில் உள்ள “ோஉல் ஹயாத்” 

எனும்) ஜீவ நதியில் அவர்கள் கபாைப் 

படுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் கசற்று 

கவள்ளத்தில் விததப்பயிர் முதளப்பததப் 

கபான்று நதியின் இரு ேறுங்கிலும் முதளத்து 

(நிறம் ோறி) விடுவார்கள்.  

 

ஐந்து; கசார்க்கவாசிகள் சிலாின் 

அந்தஸ்துகதள உயர்த்தும்படி கவண்டி 

(அல்லாஹ்விைத்தில்) நிகழும் ேன்றாட்ைம். 

 

இறுதியாகக் கூறப்பட்ை மூன்று வதகயான 

ேன்றாட்ைங்களும் எங்கள் நபி முஹம்ேத் 

(ஸல்) அவர்களுக்கு ோத்திரம் உாித்துதையது 

அல்ல. ோறாக அதில் அவர்களுக்கு 

முன்னுாிதே வழங்கப்படுகின்ற கபாதிலும் 
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அவர்களுக்குப் பின்னால் ஏதனய 

நபிோர்களும், வானவர்களும், (அவ்லியா 

எனப்படும் அல்லாஹ்வின்) கநசர் களும், 

ேன்றாடுவார்கள், இறுதியாக அல்லாஹ் தன் 

கருதனயினால் எவ்வித ேன்றாட்ைமும் 

இல்லாேல் நரகத்திலிருந்து ஒரு 

கதாதகயினதர கவளிகயற்றி சுவனத்தில் 

நுதழவிப்பான், அவ்வாறு கவளிகயற்றப் 

படுபவர்களின் எண்ணிக்தகதய அவதனத் 

தவிர கவறு எவரும் அறியோட்ைார்கள்.       

 

ஆறு; நிராகாிப்பாளர்களில் சில 

கூட்ைத்தினாின் கவததனதயக் குதறக்க 

கவண்டி அல்லாஹ் விைம் ேன்றாடுதல். 

எங்கள் நபி ேஹம்ேத் (ஸல்) அவர்களுதைய 

சிறிய தந்ததயாகிய “ஆபூ தாலிப்” 

அவர்களுகாக ேன்றாை நபியவர்களுக்கு 

ோத்திரம் அனுேதி வழங்கப்படும் என 

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் எனும் கிரந்தத்தில் 

பதிவாகியுள்ளது.   
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137. ஒருவர் கசய்த நற்கசயல்கள் மூலம் 

தன்தன நரகிலிருந்து காப்பாற்றிக் 

ககாள்ளகவா அல்லது சுவர்க்கத்தில் 

நுதளயகவா முடியுோ?   

 

விதை/ 

 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; "நடு 

நிதலகயாடு (நற்)கசயல் புாியுங்கள். 

(அல்லது) அதற்கு கநருக்கோக (நற்)கசயல் 

புாியுங்கள். அறிந்து ககாள்ளுங்கள்; 

உங்களில் யாதரயும் அவரது நற்கசயல் 

ஒருகபாதும் காப்பாற்றாது” என்று 

கசான்னார்கள். உைகன ேக்கள், 

“தங்தகளயுோ (தங்களின் நற்கசயல் 

காப்பாற்று வதில்தல) அல்லாஹ்வின் 

தூதகர?” என்று ககட்ைார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

“என்தனயும்தான், அல்லாஹ் தனது தனிக் 

கருதணயாலும் கபரருளாலும் என்தன 
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அரதவணத்துக் ககாண்ைால் தவிர” என்று 

கசான்னார்கள்.” நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள்; “நடுநிதலயாக 

(நற்) கசயலாற்றுங்கள். (அல்லது) அதற்கு 

கநருக்க ோகச் கசயலாற்றுங்கள். நற்கசய்தி 

கபற்றுக் ககாள்ளுங்கள். ஏகனனில் 

யாதரயும் அவரது நற்கசயல் ஒரு கபாதும் 

கசார்க்கத்தில் நுதழவிக்காது” என்று 

கூறினார்கள். உைகன ேக்கள் 

“தங்தககதளயுோ அல்லாஹ்வின் தூகதர?” 

என்று ககட்ைார்கள். அதற்கு நபியவர்கள், 

“என்தனயும்தான், அல்லாஹ் தனது 

கபரருளால் என்தன அரதவணத்துக் 

ககாண்ைால் தவிர. அறிந்து ககாள்ளுங்கள்! 

நற்கசயல்களில் அல்லாஹ் வுக்கு ேிகவும் 

விருப்போனது (எண்ணிக்தகயில்) குதறவாக 

இருந்தாலும் (கதாைர்ந்து கசய்யப்படும்) 

நிதலயான நற் கசயகல ஆகும்.” என்று  

கசான்னார்கள். நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 



 

297 

 

138. கேற்கூறப்பட்ை நபிகோழிக்கும் 

அல்லாஹ் வின் திருவசனோகிய “பூேியில் 

நீங்கள் கசய்து ககாண்டிருந்த 

(நன்தேயான) காாியங்களின் 

காரணோககவ இந்த சுவனபதிக்கு நீங்கள் 

வாாிசாக ஆக்கப் பட்டுள்ளீர்கள்.”என்ற 

சப்தத்தத அவர்கள் ககட்பார்கள்.?” 7;43 

என்பதுக்கு ேிதையில் எவ்வாறு ஒற்றுதே 

காணலாம்?  

 

விதை/ 

 

அவ்விரண்டுக்கு ேிதையில் எத்ததகய 

முரண்பாடு களும் இல்தல, ஏகனனில் 

அல்குர்ஆன் வசனத் தில் வந்துள்ள  ()باء “பா” 

எனும் அரபு எழுத்து இங்கு “காரணத்ததக்” 

குறிப்பதற் குாிய தாகும். அதாவது 

நற்கசயல்கள் தான் ஒரு ேனிததன 

சுவர்க்கத்தில் நுதழவிக்க காரணோக 
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அதேயும் என்பததக் குறிக்கும். அதன் 

அடிப்பதையில் நற்கசயல்கள் இன்றி 

எவருக்கும் சுவர்க்கம் நுதழய முடியாது, 

ஆனால் கேற் கூறப்பட்ை நபிகோழின் 

வாயிலாக ேறுக்கப்பட்டுள்ள விையம் 

என்னகவனில் அந்த நற்கசயல்களின் 

கபறுேதிகயயாகும். அதாவது ஒரு 

அடியானுக்கு இந்த உலகத்தின் வயதத ஒத்த 

ஆயுள் வழங்கப்பட்டு பின்னர் அவ்வாயுள் 

பூராக அவன் பகலில் கநான்பு கநாற்று, 

இரவில் நின்று வணங்கி, தீதேகதள 

விட்கைாழித்து நற்   கசயல்கள் புாிந்தாலும் 

அதவயதனத்தும் அல்லாஹ் அவனுக்கு 

அந்தரங்கோகவும் கவளிரங்கோகவும் 

வழங்கிய அருட்ககாதைகளில் ேிகவும் சிறிய 

ஒரு அருட் ககாதையின் நூற்றில் 

ஒன்றுக்ககனும் ஈைாகாது. அவ்வாராயின் ஒரு 

ேனிதனுதைய நற்கசயல்கள் ோத்திரம் 

அவதன  சுவனத்தில் நுதழவிப்பதற்கு  

எவ்வாறு கபறுேதியுள்ளதாக அதேயும்!!?  
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“என் இதறவகன! நீ (என்தன) ேன்னித்துக் 

கிருதப கசய்வாயாக! கிருதப கசய்பவர்களி 

கலல்லாம் நீதான் ேிக்க கேலானவன்.” அல் 

முஃேினூன் 118.     

 

139. (கத்ர் எனும்) விதிதய சுறுக்கோக 

விசுவாசம் ககாள்வதற்கு ஆதாரம் என்ன? 

 

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அல்லாஹ்வுதைய 

கட்ைதளகள் முன்னதாககவ 

தீர்ோணிக்கப்பட்டு விடுகின்றன”. அல் 

அஹ்ஸாப் 38. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “கசய்யப் 

பை கவண்டிய காாியத்ததச் கசய்து 

முடிப்பதற்காக (இதறவன் இந்நிதலதய 

ஏற்படுத்தினான்)”. அல் அன்பால் 42. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (இது நதை 

கபற்கற தீரகவண்டிய அல்லாஹ்வுதைய 

கட்ைதள ஆகும்). அல் அஹ்ஸாப் 37. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அல்லாஹ் 

வுதைய அனுேதியின்றி யாகதாரு தீங்கும் 

(எவதரயும்) வந்ததையாது. ஆககவ, எவர் 

அல்லாஹ்தவ நம்பிக்தக ககாள்கின்றாகரா, 

அவருதைய உள்ளத்தத (சகிப்பு, கபாறுதே 

என்ற) கநரான வழியில் நைத்துகின்றான்". 

அத்தகாபுன் 11.  

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;  “இரு 

பதைகளும் சந்தித்த அன்று உங்களுக்கு 

ஏற்பட்ை நஷ்ைம் அல்லாஹ்வின் கட்ைதளப் 

படிகய தான் (ஏற் பட்ைது.) உண்தே 

நம்பிக்தகயாளர் கதளயும், 

நயவஞ்சகர்கதளயும் பிாித்தறிவிப் 

பதற்காககவ (இவ்வாறு கசய்தான்)” ஆல 

இம்ரான் 166. 
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கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“கசாததனக் குள்ளாகும்) அவர்கள் 

தங்களுக்கு எத்ததகய துன்பம் 

ஏற்பட்ைகபாதிலும் "நிச்சயோக நாம் 

அல்லாஹ்வுக்காககவ இருக்கின்கறாம். 

நிச்சய ோக நாம் அவனிைகே ேீளுகவாம்" 

எனக் கூறுவார்கள். 

இத்ததகயவர்கள் ேீது தான் அவர்களுதைய 

இதறவனிைேிருந்து புகழுதரகளும் 

கிருதபயும் ஏற்படுகின்றன. கேலும், 

இவர்கள்தாம் கநரான வழிதயயும் 

அதைந்தவர்கள்.”.அல் பகரா 156.157. 

 
ஹதீஸ் ஜிப்ாீல் எனும் பிரபல்யோன 

நபிகோழியில் பின் வருோறு 

கூறப்பட்டுள்ளது; (அல்லாஹ்வின் தூகதர!  

ஈோன் (இதற நம்பிக்தக) என்றால் என்ன?” 

என்று அம்ேனிதர் ககட்ைார். அதற்கு நபி 

(ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்தவயும் 

அவனுதைய  வானவர்கதள யும், 
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அவனுதைய கவதத்ததயும், அவனது 

சந்திப்தபயும் அவனுதைய தூதர்தகளயும்  

நீங்கள் நம்புவதும் (ேரணத்திற்குப் பின் 

இறுதியாக  அதனவரும்) உயிருைன் 

எழுப்பப் படுதவத நீங்கள் நம்புவதும், 

விதிதய முழுதேயாக நம்புவதும் ஆகும்” 

என்று கூறினார்கள். அதற்கும் அம்ேனிதர் 

உண்தே தான்” என்றார்.” நூற்கள் முஸ்லிம், 

அபூ தாவூத். 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“உேக்கு ஏற்பட்ை யாவும் ஒரு கபாதும் 

உம்தே விட்டும் விலகிச் கசன்றிருக்காது, 

கேலும் உம்தே விட்டு விலகிச் கசன்ற 

எதுவும்  ஒரு கபாதும் உேக்கு 

ஏற்பட்டிருக்காது.” நூற்கள் அபூ தாவூத், 

இப்னு ோஜா, முஸ்னத் அஹ்ேத்.  

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(உனக்குப் பயனளிப்பததகய நீ ஆதசப்படு. 

இதறவனிைம் உதவி  கதடு. நீ 
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தளர்ந்துவிைாகத. உனக்கு ஏகதனும் துன்பம் 

ஏற்படும்கபாது,  “நான் (இப்படிச்)  

கசய்திருந்தால் அப்படி அப்படி 

ஆகியிருக்குகோ” என்று (அங்கலாய்த்துக்) 

கூறாகத. ோறாக, “அல்லாஹ்வின் விதிப்படி 

நைந்து விட்ைது. அவன் நாடியததச் 

கசய்துவிட்ைான்” என்று கசால்.  நூற்கள் 

முஸ்லிம், இப்னு ோஜா.   

 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்;  “இயலா

தே, புத்திசாலித்தனம் ஆதயதவ உட்பை 

ஒவ்கவாரு  கபாருளும் விதியின் படிகய 

(அதேகின்றன).’ நூல் முஸ்லிம். 

 

 139. (கத்ர் எனும்) விதிதய விசுவாசம் 

ககாள்வது எத்ததன நிதலகதளக் 

ககாண்ைது? 

விதை/ 

(கத்ர் எனும்) விதிதய விசுவாசம் ககாள்வது 

நான்கு நிதலகதளக் ககாண்ைது; 
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முதலாவது நிதல; எல்லாவற்தறயும் ஆழோக 

அறிந்து தவத்திருக்கும் அல்லாஹ்வின் 

அறிதவ விசுவாசம் ககாள்வதும், 

வானங்களிலும், பூேியிலும் 

அவற்றுக்கிதையில்  உள்ளவற்றிலும் ஓர் 

அணு வளவும் அவனுதைய அறிவுக்கு 

அப்பாட்பட்டு விைாது என்றும் எல்லாப் 

பதைப்புகதளயும் பதைக்கு முன்கப 

அல்லாஹ் அதவகதளப் பற்றி அறிந்து 

தவத்திருக்கிறான் என்றும் அவர்களின் 

உணதவயும், ஆயுதளயும், கபச்சுக்கதளயும், 

கசயல்கதளயும், அதசவுகதள யும், 

அதசவற்ற நிதலகதளயும், அவர்களின் 

இரகசியங்கதளயும், பரகசியங்கதளயும், 

அவர் களில் சுவர்கவாசிகள் யார், நரக 

வாசிகள் யார் கபான்ற அதனத்து 

விபரங்கதளயும் அவன் அறிந்து 

தவத்திருக்கிறான் என்றும் விசுவாசம்  

ககாள்வதாகும்.      
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இரண்ைாவது நிதல; கேகல கூறப்பட்ை படி 

அல்லாஹ் அறிந்து தவத்திருக்கும் 

அதனத்ததயும் எழுதி தவத்துள்ளான் 

என்றும், (லவ்ஹுல் ேஃபூல், கலம் எனும்) 

பாதுகாக்கப்பட்ை பலதக, எழுதுககாள் 

கபான்றதவகதளயும் விசுவாசம் 

ககாள்வதாகும். 

 

மூன்றாவது நிதல; அல்லாஹ்வுதைய 

நாட்ைத்ததயும், அவனுதைய சக்திதயயும் 

விசுவாசம் ககாள்வதாகும். கேலும் (இது 

வதரக்கும்) நைந்து முடிந்த அல்லது 

எதிர்காலத்தில் நைக்க விருக்கும் அதனத்து 

விையங்கதளயும் கபாருத்த ேட்டில் 

அவனுதைய சக்தியும் நாட்ைமும் இதண 

பிாியாததவ, அதாவது அல்லாஹ் நாடியதவ 

யாவும் சந்கதகேின்றி அவனுதைய 

வள்ளதேயால் நைந்கத தீரும் ஆனால் அவன் 

நாைாத எந்த ஒன்றும் “அவன் நாைவில்தல”  

என்ற ஒகர காரணத்துக்காகநதைகபறாது, 

அன்றி அவன் அவ்விையத்தில் சக்தி யற்றவன் 



 

306 

என்பதற்காக அது நதைகபறவில்தல என்று 

கபாருள்ககாள்வது முற்றிலும் தவராகும். 

அத்ததகய கருத்துகதள விட்டும் அவன் 

உயரத்தியானவன்.    

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (வானத்திகலா, 

பூேியிகலா உள்ள யாகதான்றுகே அல்லாஹ் 

தவத் கதாற்கடிக்க முடியாது. நிச்சயோக 

அல்லாஹ் (அதனத்ததயும்) ேிக 

அறிந்தவனும் கபரும் 

ஆற்றலுதையவனாகவும் இருக்கின்றான்). 

பாதிர் 44. 

 

நான்காவது நிதல; வானங்களுக்கும் 

பூேிக்கும் அதவயிரண்டுக்கிதையில் உள்ள 

அதனத்ததயும் பதைத்தவன் அல்லாஹ்தான் 

என்றும், அதவகளு தைய அதசதவயும், 

அதசவற்ற நிதலதயயும் அவகன 

அறிந்தவன் என்றும், அவதனயன்றி 

பதைப்பவகனா, பராோிப்பவகனா 

கிதையாது என்றும் விசுவாசம் 

ககாள்வதாகும்.  
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141. “அல்லாஹ்வின் அறிதவ விசுவாசம் 

ககாள்ளுதல்” என்ற முதலாவது நிதலக்கு 

ஆதாரம் என்ன? 

விதை/ 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; (அந்த 

அல்லாஹ்தவத் தவிர வணக்கத்திற்குாிய 

கவகறாரு நாயனில்தல. (அவகன) 

ேதறவானததயும் கவளிப்பதையான ததயும் 

நன்கறிந்தவன். அவகன அளவற்ற 

அருளாளன்.  நிகரற்ற அன்புதையவன்.” அல் 

ஹஷ்ர் 22. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நிச்சயோக 

“அல்லாஹ் தன் ஞானத்தால், 

எல்லாவற்தறயும் ஆழோக 

அறிந்துககாண்டிருக்கின்றான்.) அத் தலாக் 

12. 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “அவன் 

அறியாது வானங்களிகலா பூேியிகலா உள்ள 

வற்றில் ஓர் அணுவளவும் தப்பிவிைாது. 
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அணுதவ விை சிறியகதா அல்லது கபாியகதா 

(ஒவ்கவான்றும் "லவ்ஹுல் ேஹ்ஃபூள்" 

என்னும்) கதளிவான குறிப்புப் புத்தகத்தில் 

பதிவு கசய்யப் பைாேல் இல்தல.” சபஃ 3. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“ேதறவான வற்றின் சாவிகள் அவனிைகே 

இருக்கின்றன. அவற்(றில் உள்ளவற்)தற 

அவதனயன்றி கவகறவரும் அறிய 

ோட்ைார்.” அல் அன்ஆம் 59. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“நபித்துவத்தத எங்கு (எவருக்கு) அளிப்பது 

என்பதத அல்லாஹ் தான் நன்கறிவான்.”அல் 

அன்ஆம் 124. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “உங்கள் 

இதறவன் வழியிலிருந்து தவறியவர்கள் 

எவர்கள் என்பதத நிச்சயோக அவன்தான் 

நன்கறிவான். கநரான வழியிலிருப்பவர்கள் 
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யார் என்பததயும் அவன் தான் நன்கறிவான்.” 

அன்னஹ்ல் 125. அல்கலம் 7. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நன்றி 

கசலுத்துபவர்கதள அல்லாஹ் ேிக 

அறிந்தவனாக இல்தலயா?” அல் அன்ஆம் 

53. 

 

 கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 

“உலகத்தாாின் உள்ளங்களில் உள்ளவற்தற 

அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவனாக இல்தலயா?” 

அல் அன்கபூத் 10. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “(நபிகய!) 

உங்களது இதறவன் ேலக்குகதள கநாக்கி 

‘நான் பூேியில் (என்னுதைய) பிரதிநிதிதய 

(ஆததே) நிச்சயோக ஏற்படுத்தப் 

கபாகிகறன்’ எனக் கூறிய சேயத்தில் 

(அதற்கு) அவர்கள் பூேியில்) விஷேம் கசய்து 

இரத்தம் சிந்தக்கூடிய (சந்ததிகதளப் கபறும்) 
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அவதர அதில் (உனது பிரதிநிதியாக) 

ஆக்குகிறாயா? நாங்ககளா உன்னுதைய 

பாிசுத் தத் தன்தேதயக் கூறி உன்னுதைய 

புகதழக் ககாண்டு உன்தன புகழ்ந்து 

ககாண்டிருக்கிகறாம்" என்று கூறினார்கள். 

அதற்கவன் "நீங்கள் அறியாதவற்தற 

எல்லாம் நிச்சயோக நான் நன்கறிகவன்" 

எனக் கூறி விட்ைான்.” அல் பகரா 30. 

 

கேலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “ஒன்று 

உங்களுக்கு ேிக நன்தேயாக இருந்தும் 

அததன நீங்கள் கவறுக்கக்கூடும். ஒன்று 

உங்களுக்குத் தீங்காக இருந்தும் அததன 

நீங்கள் விரும்பக் கூடும். (அதவ உங்களுக்கு 

நன்தே அளிக்குோ தீதேயளிக்குோ 

என்பதத) அல்லாஹ்தான் அறிவான்;  நீங்கள் 

அறியோட்டீர்கள்.” அல் பகரா 216 

 

நபி (ஸல்) அவர்களிைம் (அல்லாஹ்வின்  

தூகதர! ‘சிறிய வயதில் இறந்து விட்ைவாின் 

நிதல பற்றி என்ன கசால்கிறீர்கள்?’ என்று 
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வினவப்பட்ைது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், “அவர்கள் (உயிருைன் வாழ்ந்தால்) 

எவ்வாறு கசயல்பட்டி ருப்பார்கள் என்தபத 

அல்லாஹ் நன்கு அறிவான்”  என்று  

கசான்னார்கள்.” நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

(அல்லாஹ் சிலதர அவர்களின் 

தந்ததோர்களின் முதுகுத் தண்டுகளில் 

இருக்கும் கபாகத சுவர்க்கத் துக்கு 

உாியவர்கள் என பதைத்தான். கேலும் 

சிலதர அவர்களின் தந்ததோர்களின் முதுகுத் 

தண்டுகளில் இருக்கும் கபாகத நரகத்துக்கு 

உாியவர்கள் என பதைத்தான்.) நூல் 

முஸ்லிம்.  

 

கேலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 

“உங்களில் யாரும்”  பிறந்து விட்ை  எந்த  

உயிரும் தேது இருப்பிைம் கசார்க்கத்திலா, 

அல்லது  நரகத்திலா என்று  அல்லாஹ்வால் 

எழுதப்பைாேல்  இருப்பதில்தல; அது 
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நற்கபறற்றதா, அல்லது நற்கபறு கபற்றதா 

என்று எழுதப்பட்டிராேல் இல்தல” என்று 

கசான்னார்கள். அப்கபாது ஒரு ேனிதர், 

“அல்லாஹ்வின் தூதகர நாங்கள் நல்லறங்கள் 

கசய்யாேல், எங்கள் (ததல) எழுத்தின் ேீது 

(பாரத்ததப் கபாட்டுவிட்டு) இருந்து விை 

ோட்கைாோ?” என்று ககட்ைார். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “யார் 

(விதியில்) நற்கபறு கபற்றவராக இருப்பாகரா 

அவர் நற்கபறு கபற்றவர்களின் கசயலுக்கு 

ோறுவார். யார் (விதியில்) நற் கபறற்றவராக 

இருப்பாகரா அவர்  நற்கபறற்ற வர்களின் 

கசயலுக்கு ோறுவார்.” என்று கூறினார் கள். 

கேலும் அவர்கள், “நீங்கள் கசயலாற்றுங்கள். 

(நல்லார், கபால்லார்) எல்லாருக்கும் 

(அவரவர் கசல்லும் வழி) எளிதாக்கப் 

பட்டுள்ளது. நல்லவருக்கு நல்லவர்களின் 

கசயதலச் கசய்ய வதக கசய்யப்படும். 

ககட்ைவர்களுக்குக் ககட்ை வர்களின் 

கசயதலச் கசய்ய  வதக கசய்யப் படும்” 

என்று கூறினார்கள். பிறகு “யார் (பிறருக்கு) 



 

313 

வழங்கி (இதறவதன) அஞ்சி,  நல்லவற்தற 

உண்தேப் படுத்துகிறாகரா அவருக்குச் 

சுலபோன வழிதய எளிதாக்குகவாம். யார் 

கஞ்சத்தனம் கசய்து, கதவயற்றவராகத்  

தன்தனக் கருதி,  நல்லதத நம்ப 

ேறுக்கிறாகரா,  அவருக்குச் சிரேத்தின் 

வழிதய எளிதாக்குகவாம்.” (92:5-10) எனும் 

வசனங்கதள ஓதிக் காட்டி னார்கள். நூற்கள் 

புகாாி முஸ்லிம். 
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(அகீதா) ககாள்கக - 
200 வினா விகடகள் – 7 

201- இகறமறுப்புக்கு இட்டுச்கசல்லும் (பித்அத்) 
புதுவழி எது?   

 
விகை/ 
மார்கத்தில் அவசியம் கதறிந்து கவத்திருக்க 
மவண்டியதும், நம்பத்தகுந்த அறிவிப்பாளர்களிை 

மிருந்து கபறப்பட்டு முடிவு கசய்யப்பட்ைதுமான 
ஒரு விவகாரத்கத மறுப்பமத இகறமறுப்புக்கு 
இட்டுச்கசல்லும் (பித்அத்) புதுவழியாகும். 
காரணம் அவ்வாறு மறுப்பவர் அல்லாஹ்வின் 
மவதத்கதயும் அவன் தூதர் ககாண்டு வந்தகவ 

ககளயும் கபாய்யாக்குகிறார். இத்தககய 
(பித்அத்கள்) புதுவழிகள் நிகறயமவ உள்ளன. 
ஜஹ்மியா எனும் பிரிவினர் அல்லாஹ்வின் 
பண்புககள மறுத்தது, அல்குர்ஆன் பகைக்கப் 

பட்ைது என்மறா, அல்லது அல்லாஹ்வுகைய 
எந்த ஒரு பண்பும் பகைக்கப் பட்ைது என்மறா 
கூறுவது, நபி இப்ராஹமீ் (அகல) அவர்ககள 
அல்லாஹ் தன் உற்ற நண்பனாக் கியகதயும், 
நபி மூஸா (அகல) அவர்களுைன் அவன் 
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மபசியகதயும் மறுப்பது, கதரிய்யா எனும் 
பிரிவினர் அல்லாஹ்வின் அறிவு, அவனுகைய 
கசயல்கள், தீர்ப்பு, விதி மபான்றகவககள 
மறுத்தது, முஜஸ்ஸிமா எனும் பிரிவினர் 
அல்லாஹ்கவ பகைப்புகளுைன் ஒப்பிட்ைது 
மபான்றகவககள இதற்கு உதாரணமாகக் 
கூறலாம். எனினும் மமற் கூறப்பட்ைவர்களில் 
இஸ்லாமிய சன்மார்க்கத்தின் அடிப்பகைககள 
தகர்க்கவும், முஸ்லிம்களிகைகய சந்மதகத்கத 
ஏற்படுத்தவும் மவண்டுகமன்மற இத்தககய 
கசயல்களில் ஈடுபட்ைவர்கள்,  
சந்மதகத்துக்கிைமின்றி இகற மறுப்பாளர்கள் 
ஆவார்கள், அன்றி ஏமாற்றப்பட்மைா அல்லது 
கதளிவின்கம காரணமாகமவா 
மறுப்பவர்களுக்கு தகுந்த ஆதாரங்களுைன் 
சத்தியத்கத முன்கவக்கப் பட்ை பின்னமர 
அவர்களது நிகல பற்றி முடிவு எடுக்கப்படும்.   

 

 202- இகறமறுப்புக்கு இட்டுச்கசல்லாத (பித்அத்) 
புதுவழி எது?   

 
விகை/ 
மமல் கூறப்பட்ை விளக்கத்துக்கு மாற்றமானதும், 
அல்லாஹ்வின் மவதத்கதயும் அவன் தூதர் 
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ககாணடு வந்தகவககளயும் கபாய்யாக்காத 
விவகாரங்ககளமய இகறமறுப்புக்கு இட்டுச் 
கசல்லாத புதுவழி என்கிமறாம். (உகமயா 
கிலாபத்தில் மதான்றிய) மர்வானிய 
பித்அத்ககள இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். 
(அக்காலத்தில் வாழ்ந்த) சங்கக மிக்க 
நபித்மதாழர்கள் அவர்களுகைய பித்அத்ககள 
அனுமதிக்காதிருந்தும் அப்புதுவழிககள மதாற்று 
வித்தவர்ககள இகறமறுப் பாளர்கள் என்று 
கூறவும் இல்கல, அவர்களுகைய (கிலாபத்) 
ஆட்சியிலிருந்து கவளிநைப்புச் கசய்யவும் 
இல்கல. அவ்வாட்சியாளர்கள் பிகழயான 
விளக்கங்களின் அடிப்பகையிமலா, அல்லது சில 
உலக இலாபங்கள் கருதிமயா, அல்லது அவர் 
களுகைய மன ஆகசகளுக்கு அடிபணிந்மதா 
கதாழுககககள இறுதி மநரம் வகர பிற்படுத்து 
வகதயும், கபருநாள் தினங்களில் கதாழுககக்கு 
முன் பிரசங்கம் நிகழ்த்துவகதயும், அமர்ந்து 
ககாண்மை ஜும்ஆப் பிரசங்கங்கள் நிகழ்த்து 
வகதயும், மூத்த நபித்மதாழர்ககள (மிம்பர்) 
மமகைகளில் தூற்றுவகதயும் வழக்கமாகக் 
ககாண்டி ருந்தார்கள்.      

  
 203-  எவ்வழிகளினூைாக (பித்அத்) புதுவழிகள் 
மதாற்றுவிக்கப்படும்?   
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விகை/ 
இரண்டு வழிகளினூைாக புதுவழிகள் மதாற்று 
விக்கப்படும்.  
1- வணக்க வழிபாடு 
2- ககாடுக்கல் வாங்கல் 
 

204- வணக்க வழிபாடுகளில் மதாற்றுவிக்கப்படும் 
(பித்அத்) புதுவழி எத்தகன  வககப்படும்?   
 
 
விகை/ 
இரண்டு வககப்படும். 
 
ஒன்று; அரமவ அல்லாஹ் எங்களுக்கு கட்ைகள 
யிைாதகவககளக் ககாண்டு அவகன 
வணங்குதல். ஸூபிகள் எனப்படும் பிரிவினரில் 
அறிவனீர்கள் வணீ்விகளயாட்டுக் கருவிககளக் 
ககாண்டும், கக தட்டியும், இகசத்தும், பல 
இகசத் தட்டுகளி னூைாகவும் அல்லாஹ்கவ 
வணங்குவகத இதற்கு உதாரணமாகக் 
கூறலாம். இத்தககமயாகர அல்லாஹ் தனது 
திருமகறயில் பின் வருமாறு விளக்குகிறான்;  
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சீட்டியடிப்பதும், தக தட்டுவதும் தவிர 

(கவகறதுவும்) அந்த ஆலயத்தில் 

அவர்களின் கதாழுதகயாக இருக்க 

வில்தல.  அல் அன்பால் 35.    

 

இரண்டு; (மார்க்கத்தில்) அடிப்பகையில் 
அனுமதிக்கப்பட்ை ஒரு வணக்கத்தால் 
மார்க்கத்தில் குறிப்பிைப்பைாத (மவறு ஒரு) 
சந்தர்ப்பத்தில் கவத்து வழிபடுவதாகும். 
உதாரணத்துக்கு இஹ்ராம் ஆகை அணிந்தவர் 
தகலகயத் திறந்திருப்பது அனுமதிக் கப்பட்ை 
ஒரு வணக்கமாகும். ஆனால் இஹ்ராம் ஆகை 
அணியாத ஒருவர் மநான்பிமலா, கதாழுகக 
யிமலா அல்லது இதர வணக்கங்களிமலா 
(அல்லாஹ்கவ) வழிப்படுவதாக (நிய்யத் 
கவத்து) நிகனத்துக் ககாண்டு தகலகயத் 
திறந்திருப்பது (பித்அத் முஹர்ரமா) தடுக்கப்பட்ை 
புதுவழியாகும். அனுமதிக்கப்பட்ை ஏகனய 
வணக்க வழிபாடுககள மவறு சந்தர்ப்பங்களில் 
கசய்வதும் இவ்வாறு தான். (நபில்) சுன்னத்தான 
கதாழுககககள தடுக்கப்பட்ை மநாரங்களில் 
கதாழுவகதயும், (யவ்முஷ்ெக்) சந்மதகமான 
நாளில் மநான்பு கவப்பகதயும், இரு 
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கபருநாட்களில் மநான்பு மநாட்பகதயும் இதற்கு 
உதாரணமாக்க கூறலாம்.  
205- வணக்க வழிபாடுகளில் மதாற்றுவிக்கப்படும் 
(பித்அத்) புதுவழிக்கு எத்தகன நிகலகள் 
உள்ளன?   
 
 
விகை/ 
அதற்கு இரண்டு நிகலகள் உள்ளன? 
 
ஒன்று; அப்புதுவழி (பித்அத்) மதாற்றுவிக்கப்பட்ை 
வணக்கத்கத முற்றாக அழித்துவிடும். மவண்டு 
கமன்மற பஜ்ர், மஃரிப்   கதாழுகககளில் 
மூன்றாவது நான்காவது ரகஅத்துககள 
அதிகரிப்பகதயும், அல்லது நான்கு ரஅத்துகள் 
உள்ள கதாழுககககள ஐந்தாக கூட்டுவகதயும், 
அல்லது ரகஅத்துகளில் குகறவு ஏற்படுத்து 
வகதயும் இதற்கு உதாரணமாக் கூறலாம். 
  
இரண்டு;  ஒரு வணக்கம் (இபாதத்) அல்லாஹ் 
வினால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ை நிகலயில் அதில் 
மதாற்றுவிக்கப் பட்ை புதுவழி மாத்திரம் 
அழிக்கப் பைல். வுலூ கசய்யும் மபாது ஒரு 
உறுப்கப மூன்று விடுத்தங்களுக்கு மமல் 
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கழுவுவகத இதற்கு உதரணமாகக் கூறலாம். 
ஏகனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் இத்தககய 
நிகலயில் வுலூ எற்றுக் ககாள்ளப் பைமாட்ைாது 
என்று கூற வில்கல மாறாக “யார் இகத விை 
கூடுதலாக கசய்கிறாமரா அல்லது இகத விைக் 
குகறத்து விட்ைாமரா அவரும் தீங்கிகழத்து 
விட்ைார்” என்மற கூறினார்கள். நூற்கள் அபூ தாவூத், 
நஸாஈ, இப்னு மாஜா.   
 

             
206- வியாபாரத்தில் மதாற்றுவிக்கப்படும் 
(பித்அத்கள்) புதுவழிகள் யாகவ?   
 
விகை/ 
ககாடுக்கல் வாங்களின் மபாது குர்ஆனுக்கும் 
நபி வழிக்கும் அப்பாற்பட்ைகவககள நிபந்தகன 

யிடுவது அதில் மதாற்றுவிக்கப்படும் 
(பித்அத்கள்) புதுவழி களாகும். பின் வரும் நபி 
கமாழியில் கூறப்பட்டுள்ள வாறு ஒரு 
அடிகமயின் வாரிசுரிகமகய (உரிகமயிைாத) 
மவறு ஒருவர் நிபந்தகனயிடுவகத இதற்கு 
உதாரணமாகக் கூறலாம்     

ஆயிொ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
பரீரா(எனும் அடிகமப் கபண்), தமது விடுகதலப் 
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பத்திரத்தின் கதாகககயச் கசலுத்துவதற்கு 
உதவி மகாரி என்னிைம் வந்தார். (அப்மபாது) 

அவர் தமது விடுதகலத் கதாககயில் எகதயும் 
கசலுத்தி யிருக்கவில்கல. நான் அவரிைம், "நீ  
உன் உரிகம யாளர்களிைம் திரும்பிச் கசல். 
(நான் உன் சார்பாக) உன் விடுதகலப் 
பத்திரத்தின் கதாகககயச் கசலுத்தி விடுகிமறன். 
(ஆனால்,) உனது வாரிசு ரிகம எனக்மக 

உரியதாகும். இதற்கு அவர்கள் சம்மதித்தால், 

நாமன அகதச் கசலுத்தி விடுகிமறன்'' என்று 

கூறிமனன். அவ்வாமற, பரீரா தம் 

உரிகமயாளர்களிைம் மகட்க, அவர்கள் 

(சம்மதிக்க) மறுத்து, "உன்(கன வாங்கி 
விடுதகல கசய்வதன்) வாயிலாக, அவர் 
இகறவனிைம் நன்கமயப் கபற 
விரும்புவாராயின் அவ்வாமற கசய்யட்டும்! 

ஆனால், உனது வாரிசுரிகம எங்களுக்மக 
உரியதாக இருக்கும்'' என்று கூறிவிட்ைார்கள். 
இகத நான் நபி (ஸல்) அவர்களிைம் கூறிமனன். 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவகர 

விகலக்கு வாங்கி விடுகல கசய்துவிடு.  
ஏகனனில், விடுதகல  கசய்பவ ருக்மக வார
சுரிகம உரியதாகும்'' என்று கூறினார் கள். 
பிறகு, நபி (ஸல்) அவர்கள் நின்று 
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(உகரயாற்றுககயில்), "சிலருக்கு என்ன 

ஆயிற்று? அல்லாஹ்வின் சட்ைத்தில் இல்லாத 

நிபந்தகனகய விதிக்கிறார்கமள! அல்லாஹ்வின் 

சட்ைத்தில் இல்லாத நிபந்தகனகய ஒருவர் 

விதித்தால் அது கசல்லத் தக்கதன்று;  அவர் 

நூறு முகற நிபந்கதன விதித்தாலும் சரிமய! 

அல்லாஹ் வின் நிபந்தகனமய (ஏற்று) 

பின்பற்றத் தகுந்ததும் உறுதி வாய்ந்ததும் ஆகும்'' 

என்று கூறினார்கள். நூற்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  
 

 

207- நபி (ஸல்) அவர்களுகைய 
மதாழர்களுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் கசய்ய 
மவண்டிய கைகம யாது?   
 
விகை/ 
அவர்ககளப்பற்றி நல்கலண்ணம் ககாள்வதும், 
அவர்ககளத் தூற்றாமல் இருப்பதும், 
அவர்களுகைய நற்குணங்ககள மபாதிப்பதும், 
அவர்களுக்கிகையில் மதான்றிய கருத்து 
மமாதல் கதாைர்பாக கமௌனம் காப்பதும், 
கைகமயாகும்  ஏகனனில் அல்லாஹ்மவ 
அவர்ககள தவ்ராத் இன்ஜலீ் புர்கான் அகிய 
மவதங்களில் புகழ்ந்து கூறியிருக்கிறான். 
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ஸஹஹீான ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலும் 
அவர்களுகைய சிறப்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன. 
 
 அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; முஹம்ேது 

அல்லாஹ்வின் தூதராவார். அவருைன் 

இருப்கபார் (ஏக இதறவதன) ேறுப்கபார் 

ேீது கடுதேயாகவும், தேக்கிதைகய 

இரக்கம் ேிகுந்தும் இருக்கின்றனர். ருகூஉ, 

ஸஜ்தா கசய்கதாராக அவர்கதளக் 

காண்பீர்! அல்லாஹ் விைேிருந்து 

அருதளயும், கபாருத்தத்ததயும் 

கதடுவார்கள். அவர்களின் அதையாளம் 

ஸஜ்தாவின் தழும்பாக அவர்களின் 

முகத்தில் இருக்கும். இதுகவ தவ்ராத்தில் 

அவர்களது உதாரணம். இன்ஜீலில் 

அவர்களுக்குள்ள உதாரணோவது ஒரு 

பயிதரப் கபான்றது. அது தனது குருத்தத 

கவளிப்படுத்துகிறது. பின்னர் அததப் 

பலப்படுத்துகிறது. பின்னர் கடினோகி 

அதன் தண்டின் ேீது நிதலயாக நிற்கிறது. 

நிராகாிப்பவர்களுக்கு ககாபத்தத 

ஏற்படுத்து வதற்காக விவசாயி (கள் எனும் 
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நம்பிக்தகயு தையவர்) கதள அது 

ேகிழ்ச்சியதையச் கசய்கிறது. அவர்களில் 

நம்பிக்தக ககாண்டு நல்லறங்கள் 

கசய்கதாருக்கு ேன்னிப்தப யும், ேகத்தான 

கூலிதயயும் அல்லாஹ் வாக்களித் 

துள்ளான். அல் பதஹ் 29. 

 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; நம்பிக்தக 

ககாண்டு, ஹிஜ்ரத் கசய்து அல்லாஹ்வின் 

பாததயில் கபாாிடுகவாரும், அதைக்கலம் 

தந்து உதவிகயாருகே உண்தேயாக 

நம்பிக்தக ககாண்ைவர்கள். அவர்களுக்கு 

ேன்னிப்பும், கண்ணியோன உணவும் 

உண்டு. அல் அன்பால் 74. 

 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; ஹிஜ்ரத் 

கசய்கதாாிலும், அன்ஸார்களிலும் முந்திச் 

கசன்ற முதலாேவர்கதளயும், நல்ல 

விஷயத்தில் அவர்கதளப் 

பின்கதாைர்ந்தவர்கதளயும் அல்லாஹ் 

கபாருந்திக் ககாண்ைான். அவர் களும் 
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அல்லாஹ்தவப் கபாருந்திக் ககாண்ை னர். 

அவர்களுக்கு கசார்க்கச் கசாதலகதள 

அவன் தயாாித்து தவத்திருக்கிறான். 

அவற்றின் கீழ்ப் பகுதியில் ஆறுகள் ஓடும். 

அதில் அவர்கள் என்கறன்றும் நிரந்தரோக 

இருப்பார்கள். இதுகவ ேகத்தான கவற்றி. 
அத்தவ்பா 100. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; இந்த 

நபிதயயும், ஹிஜ்ரத் கசய்தவர்கதளயும், 

அன்ஸார்கதளயும் அல்லாஹ் ேன்னித் 

தான். அவர்களில் ஒரு சாராாின் 

உள்ளங்கள் தைம்புரள முற்பட்ை 

பின்னரும், சிரேோன காலகட்ைத்தில் 

அவதரப் பின்பற்றியவர் கதளயும் 

ேன்னித்தான். அவன் அவர்களிைம் நிகரற்ற 

அன்புதைகயான், இரக்க முதைகயான். 

அத்தவ்பா 117. 
 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; தேது 

வீடுகதளயும், கசாத்துக்கதளயும் விட்டு 

கவளிகயற்றப்பட்ை ஹிஜ்ரத் கசய்த ஏதழ 
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களுக்கும் (உாியது). அவர்கள் அல்லாஹ் 

விைேிருந்து அருதளயும் திருப்திதயயும் 

எதிர்பார்க்கின்றனர். அல்லாஹ்வுக்கும், 

அவனுதைய தூதருக்கும் உதவுகின்றனர். 

அவர்ககள உண்தேயாளர்கள். 

அவர்களுக்கு முன்கப நம்பிக்தகதயயும், 

இவ்வூதரயும் தேதாக்கிக் ககாண்கைா 

ருக்கும் (உாியது). ஹிஜ்ரத் கசய்து தம்ேிைம் 

வருகவாதர அவர்கள் கநசிக்கின்றனர். 

அவர்க ளுக்குக் ககாடுக்கப்படுவது குறித்து 

தேது உள்ளங்களில் காழ்ப்புணர்வு 

ககாள்ள ோட்ைார்கள். தேக்கு வறுதே 

இருந்த கபாதும் தம்தே விை 

(அவர்களுக்கு) முன்னுாிதே 

அளிக்கின்றனர். தன்னிைமுள்ள கஞ்சத் 

தனத்திலிருந்து காக்கப்படுகவாகர கவற்றி 

கபற்கறார். அல் ஹஷ்ர் 8,9. 

  
இகவ மபான்ற இன்னும் பல திருவசனங்கள் 
அல்குர்ஆனில் வந்துள்ளன. பத்ருப்மபாரில் 
கலந்து ககாண்ை சுமார் முன்னூற்றி பதினான்கு 
நபித் மதாழர்ககள மநாக்கி,  அல்லாஹ் "நீங்கள் 
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விரும்பிகயதச் கசய்யுங்கள். உங்ககள 
மன்னித்து விட்மைன்'  என்று கூறியிருக்கலாம்'' 
மமலும் "கபஅத்துர் ரிள்வான்' ஒப்பந்தத்தில் 
கலந்து ககாண்டு, அந்த மரத்தின் கீழ் வாக்குப் 
பிரமாணம் அளித்த சுமார் ஆயிரத்து நானூறு 
அல்லது ஐனூறு நபித்மதாழர்களில் எவரும் 
நரகத்திற்குள் நுகழய மாட்ைார்கள்' என நாங்கள் 
அறிந்து கவத்திருப்ப துைன் உறுதியும் 
ககாள்கிமறாம். அவர்கள் அகனவரும் 
அல்லாஹ்கவ கபாறுந்திக் ககாண்ைார்கள் 
அல்லாஹ்வும் அவர்ககளப் கபாறுந்திக் 
ககாண்ைான். 
  
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; அந்த 

ேரத்தினடியில் உம்ேிைம் உறுதி கோழி 

எடுத்த கபாது நம்பிக்தகயாளர்கதள 

அல்லாஹ் கபாருந்திக் ககாண்ைான். 

அவர்களின் உள்ளங்களில் இருப்பதத 

அவன் அறிவான். அல் பத்ஹ் 18. 
 

இந்த சமூகத்தின் மிகச் சிறந்த நூற்றாண்கைச் 
மசர்ந்த சிறந்த சமூகத்தினர் நபித்மதாழர்களாவர் 
என நாம் சாட்சி கூறுகின்மறாம்.  மமலும் 
ஒருவர் உஹுத் மகலயளவுக்குத் தங்கத்கத 
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(தானமாகச்) கசலவிட் ைாலும்,  நபித்மதாழர்கள் 

(இகறவழியில்) கசலவிட்ை  இரு ககயளவு,  

அல்லது அதில் பாதியளகவக் கூை எட்ை 

முடியாது என்றும், அவர்கள் பாவங்களிலிருந்து 
பாது காக்கப்பைாதவர்கள் ஆதலால் 
அவர்களுக்கும் தவறுகள் நிகழலாம் என்றும் 
நம்புகிமறாம். (மார்க்கப்) பிரச்சிகனகளின் மபாது 
அவர்கள் (உண்கமகயக் கண்ைறிய) 
முயற்சிப்பார்கள், அது சமயம் உண்கமகயக் 
கண்ைறிந்தவருக்கு இரண்டு கூலி ககளயும், 
அதில் தவறிகழத்த வருக்கு முயற்சிற் குறிய 
கூலிகயயும் அல்லாஹ் வழங்குவதுைன் 
அவருகைய தவகறயும் மண்ணித்து 
விடுகிறான். அரிய சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் 
தவறிகழக்க மநர்ந்தாலும் ஒரு சிறிய (நஜஸீ்) 
அழுக்கு, கைல் நீர் முழுவகதயும் மாசுபடுத்த 
முடியாதது மபால்  அவர்கள் கசய்த தவறுககள 
அழித்துவிைக்கூடிய பல சிறப்பம்சங்களும், 
நல்லரங்களும், அவர்களிைம்  நிகறயமவ 
காணப்பட்ைன. அல்லாஹ் அவர்கள் 
அகனவகரயும் கபாருந்திக் ககாள்வானாக. 
 

நபியவர்களது மதாழர்களில் ஒருவகரமயா 
அல்லது அகனவகரயுமமா அல்லது 
அவர்களுகைய குடும்பத் தினகரமயா 



 

329 

விமர்சிப்பவர்ககளயும், அவர்ககள பற்றி தீய 
எண்ணம் ககாண்ை வர்ககளயும் விட்டு நாம் 
நீங்கி விடுமவாம். நபியவர்களின் 
வஸிய்யத்கதக் காப்பாற்று முகமாக முடிந்த 
அளவு நாம் அவர்ககள விரும்பவும், உற்ற 
துகணவர்களாக எடுத்துக் ககாள்ளவும் 
அவர்களுக்காக மபாராைவும் அல்லாஹ்கவ 
நாம் சாட்சியாக்குமவாம். 
  
ஏகனனில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
எனது மதாழர்ககளத் திட்ைாதீர்கள் நூல் புகாரி.    
 

கஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் 

மதீனாவுக்கும் இகையிலுள்ள "கும்மு' எனும் நீர் 
நிகலயருமக எங்களிகைமய நின்று 
உகரயாற்றிக் ககாண்டிருந்தார் கள். அப்மபாது 

அவர்கள் அல்லாஹ்கவப் மபாற்றிப் புகழ்ந்து, 

(இகறவகன யும் இறுதி நாகளயும்) 

நிகனவூட்டி அறிவுகர கூறினார்கள். பிறகு, 

"இகறவாழ்த்துக்குப் பின்! மக்கமள!  
கவனியுங்கள். நானும் ஒரு மனிதமன. (என் 

உயிகரக் ககப்பற்றும்) என் இகறவனின் தூதர் 

வரும் காலம் கநருங்கி விட்ைது. அவரது 

அகழப்கப நான் ஏற்றுக்ககாள்மவன். நான் 
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உங்களிைமய கனமான இரண்டு கபாருட்ககள 

விட்டுச்கசல்கிமறன். அவற்றில் ஒன்று 

அல்லாஹ் வின் மவதமாகும். அதில் நல்வழியும் 

மபகராளியும் உள்ளது. ஆமகவ, அல்லாஹ்வின் 

மவதத்கத ஏற்று அகதப் பலமாக 

பற்றிக்ககாள்ளுங்கள்'' என்று கூறி, 
அல்லாஹ்வின் மவதத்தின்படி வாழுமாறு 

தூண்டினார்கள்; அதில் ஆர்வமும் ஊட்டினார்கள். 

பிறகு, "(மற்கறான்று) என் குடும்பத்தார் ஆவர். 

என் குடும்பத்தார் விெயத்தில் (அவர்களின் 

உரிகம ககளயும் கண்ணியத்கதயும்  
மபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் 

கபயரால் நிகனவூட்டுகிமறன். என் குடும்பத்தார் 

விெயத் தில் (அவர்களின் உரிகமககளயும் 

கண்ணியத்கத யும் மபணுமாறு) உங்களுக்கு 

நான் அல்லாஹ்வின் கபயரால் 

நிகனவூட்டுகிமறன். என் குடும்பத்தார் 

விெயத்தில் (அவர்களின் உரிகமககளயும் 

கண்ணியத்கதயும் மபணுமாறு) உங்களுக்கு 

நான் அல்லாஹ்வின் கபயரால் 

நிகனவூட்டுகிமறன் ''  என்று (மூன்று முகற) 

கூறினார்கள். நூல் முஸ்லிம்.  
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208- நபிமதாழர்களில் மிகச்சிறந்தவர்ககள 
சுறுக்கமாகக் குறிப்பிடுக? 

 
விகை/ 
அவர்களில் மிகச் சிறந்தவர்கள் ஹிஜ்ரத் 
கசய்மதாரில், முந்திச் கசன்றவர்களாகும், 

அவர்களுக்குப் பிறகு அன்ஸாரிகள், பிறகு பத்ர் 
புனிதப் மபாரில் கலந்து ககாண்ைவர்கள், பிறகு 
உஹூத் மபாரில் கலந்து ககாண்ைவர்கள், பிறகு 
“கபஅதுர் ரிழ்வான்” ஒப்பந்தத்தில் கலந்து 
ககாண்டு (அந்த மரத்தின் கீழ்) உறுதிப் 
பிரமாணம் அளித்தவர்கள். பிறகு அவர்களுக்குப் 
பின் வந்தவர்கள், அவர்களுக்குப் பிறகு 
உள்ளவர்ககள அல்லாஹ்  பின்வருமாறு 
விளக்குகிறான்;  

 

(உங்களில் (ேக்கா) கவற்றிக்கு முன் 

(நல்வழியில்) கசலவு கசய்து கபாாிட்ை 

வருக்கு (உங்களில் யாரும்) சேோக 

ோட்ைார்கள். (கவற்றிக்குப்) பின்னர் 

கசலவிட்டு கபாாிட்ை வர்கதள விை 

அவர்கள் ேகத்தான பதவியுதைய வர்கள். 

அதனவருக்கும் அல்லாஹ் அழகிய ததகய 
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வாக்களித்துள்ளான். நீங்கள் கசய்வதத 

அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன். அல் ஹதீத் 10.   
 

 

209- நபிமதாழர்களில் மிகச் சிறந்தவர்ககள 
விளக்கமாகக் குறிப்பிடுக? 

 
விகை/ 
இப்னு உமர் (ரலி) கூறினார்கள்; நாங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் மக்களிகைமய 
சிறந்தவர் இன்னார், இன்னார் என்று மதிப்பிட்டு 
வந்மதாம். (முதலில்) அபூபக்கர் (ரலி) 
அவர்ககளச் சிறந்தவராக மதிப்பிட்மைாம். பிறகு 
உமர் இப்னு கத்தாப்(ரலி) அவர்ககளயும் பிறகு 
உஸ்மான் இப்னு அஃபான் (ரலி) அவர்ககளயும் 
சிறந்தவர்களாக மதிப்பிட்டு வந்மதாம். நூல் புகாரி, 

அபூ தாவூத், திர்மிதி.  
 
அபூ பக்கர் (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள்; நபி (ஸல்) 
அவர்களுைன் நான் (ஸவ்ர்) குககயில் இருந்த 
மபாது அவர்களிைம் “(குககக்கு மமலிருந்து 
நம்கமத் மதடிக் ககாண்டிருக்கும்) இவர்களில் 
எவராவது தம் கால்களுக்குக் கீமழ (குனிந்து) 
பார்த்தால் நம்கமக் கண்டு ககாள்வார்” என்று 
கசான்மனன். அதற்கு நபியவர்கள், எந்த இரண்டு 
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நபர்களுைன் அல்லாஹ் மூன்றாமவ னாக 
இருக்கிறாமனா அவர்ககளப் பற்றி நீங்கள் 
என்ன கருதுகின்றரீ்கள். அபூ பக்கமர” என்று 
மகட்ைார்கள். நூற்கள் புகாரி, முஸ்லிம். 
  

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; என் 
உம்மத்தில் யாகரமயனும் நான் உற்ற 
நண்பனாக ஏற்றுக் ககாள்வகதன்றால் அபூ 
பக்ககரமய ஏற்றிருப்மபன் என்றாலும் இஸ்லாம் 
என்ற அடிப்பகையிலான சமகாதரத்துவமும் 
மநசமும் தான் (இஸ்லாத்தில்) உண்டு. நூற்கள் 
புகாரி, முஸ்லிம்.  

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
மக்கமள (ஒரு காலத்தில்) நான் உங்கள் 
அகனவருக்கும் இகறத்தூதராக அனுப்பப்பட் 
டுள்மளன் என்று கசான்மனன். அப்மபாது நீங்கள் 
“கபாய் கசால்கிறரீ் என்று கூறினரீ்கள். ஆனால் 
அபூ பக்கர் அவர்கமளா நீங்கள் உண்கமமய 
கசான்னரீ்கள் என்று கூறினார். நூல் புகாரி. 
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
கத்தாபின் புதல்வமர! என் உயிகரத் தன் 
ககயில் கவத்திருப்பவன் மீது சத்தியமாக! ஒரு 
கதருவில் நீங்கள் (நைந்து) கசல்வகத 
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கெத்தான் கண்ைால், அவன் உங்கள் கதருகவ 
விட்டு மவகராரு கதருவில் தான் கசல்வான்”. 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.  

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
உங்களுக்கு முன்பிருந்த சமுதாயங்களில், 
(பல்மவறு) பிரச்சிகனகளில் சரியான தீர்ப்பு எது 
என்பது குறித்து இகறயருளால்) முன் கூட்டிமய 
அறிவிக்கப் பட்ைவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். 
என் சமுதாயத்தில் அப்படிப்பட்ைவர் எவமரனும் 
இருந்தால் அது உமராகத்தான் இருக்கும். நூற்கள் 
புகாரி, முஸ்லிம். 
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ இஸ்ராயலீ் 
சமுதாயத்தில் ஓநாயும் மாடும் மபசிய 
சம்பவங்ககளக் கூறிவிட்டு “நானும் அபூ 
பக்கரும், உமர் இப்னு கத்தாபும் இகத (இந்த 
நிகழ்ச்சிககள) நம்புகிமறாம் என்று கூறினார்கள். 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.  

 

“கபஅதுர் ரிழ்வான்” சத்தியப் பிரமான நிகழ்ச்சி 
யின் மபாது உஸ்மான்(ரலி) மக்காவுக்குச் 
கசன்றிருந் தார்கள்  அப்மபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தங்களின் வலக்கரத்கதச் சுட்டிக் 
காண்பித்து இது உஸ்மானுகைய கக என்று 
கூறி அகதத் தம் இைக்கரத்தின் மீது 
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தட்டினார்கள். பிறகு இப்மபாது நான் கசய்யும் 
சத்தியப் பிரமாணம் உஸ்மானுக்குச் கசய்யப் 
படுவதாகும் என்றார்கள். நூல் புகாரி.   
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; யார் 
“ரூமா” எனும் கிணகர (மக்களுக்காக) அகழ்ந்து 
விடுவாமரா அவருக்கு சுவர்க்கம் உரித்தாகும் 
உைமன உஸ்மான் (ரலி) அகத அகழ்ந்தார்கள். 
நூற்கள் திர்மிதி, நஸாஈ.   

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
"எவகரக் கண்டு வானவர்கள் நாணம்  
ககாள்கிறார்கமளா  அவகரக் கண்டு நான் நாணம்  
ககாள்ள  மவண்ைாமா!''  நூல் முஸ்லிம்.   

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அலி (ரலி) 
அவர்ககள மநாக்கி நீங்கள் என்கனச் 
மசர்ந்தவன் நான் உங்ககளச் மசர்ந்தவன் என்று 
கூறினார்கள். நூல் புகாரி.  

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
(அலி) அல்லாஹ்கவயும் அவனுகைய 
தூதகரயும் மநசிக்கிறார், அல்லாஹ்வும் 
அவனுகைய தூதரும் அவகர மநசிக்கிறார்கள். 
நூல் புகாரி.  
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ரலி) 
அவர்களிைம், "(நபி) மூசாவிைம் (நபி) 
ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிைம் 

நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள். எனினும், எனக்குப் பிறகு 

எந்த நபியும் இல்கல'' என்று  கசான்னார்கள். 
நூற்கள் புகாரி முஸ்லிம்.   

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; பத்து 
மபர் சுவனத்தில் இருப்பார்கள். நபி சுவனத்தில் 
இருப்பார், அபூ பக்கர் சுவனத்தில் இருப்பார், 
உமர் சுவனத்தில் இருப்பார், உஸ்மான் 
சுவனத்தில் இருப்பார், அலி சுவனத்தில் 
இருப்பார், தல்ஹா சுவனத்தில் இருப்பார், 
சுகபர் இப்னுல் அவ்வாம் சுவனத்தில் இருப்பார், 
ஸஃத் பின் மாலிக் சுவனத்தில் இருப்பார், 
அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவ்ப் சுவனத்தில் 
இருப்பார், ஸஈத் பின் கஸத் கூறினார் நான் 
விரும்பினால் பத்தாவது நபகரயும் கூறுமவன். 
அதாவது அவர்களும் சுவனத்தில் இருப்பார் 
(அவர்கள் அகனவகரயும் அல்லாஹ் 
கபாறுந்திக் ககாள்வானாக). நூற்கள் அபூதாவூத் 
இப்னு மாஜஃ. 
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; எனது 
சமூகத்தில் அவர்களுைன் மிகவும் இறக்க 
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முள்ளவர் அபூ பக்கர் ஆவார், அவர்களில் 
அல்லாஹ்வுகைய மார்க்க (விைய)த்தில் 
மிகவும் கடுகமயானவர் உமர் ஆவார், 
அவர்களில் உண்கமயான நாணம் உகையவர் 
உஸ்மான் ஆவார், அவர்களில் ஹராம் 
ஹலாகலப் பற்றி மிகவும் அறிந்தவர் முஆத் 
இப்னு ஜபல் ஆவார், அவர்களில் 
அல்லாஹ்வின் மவதத்கத நன்கு ஓதத் 
கதறிந்தவர் உகபய் ஆவார், அவர்களில் 
இஸ்லாமிய வாரிசுரிகமச் சட்ைத்கத மிக 
அறிந்தவர் கஸத் பின் தாபித் ஆவார், 
ஒவ்கவாரு சமுதாயத்திற்கும் (அதன்) நம்பிக்கக 
க் குரிய ஒருவர் உண்டு. இந்த சமுதாயத்தின் 
நம்பிக்ககக்குரியவர் அபூ உகபதா இப்னு 
ஜர்ராஹ் அவர்களாவார்கள்.  நூற்கள் திர்மிதி, இப்னு 
மாஜஃ, அஸ்ஸில்ஸிலதுஸ் ஸஹஹீா.       
 

மமலும் ஹஸன் ஹூகஸன் (ரலி) 
அவர்ககளப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்; அவர்கள் இருவரும் சுவர்க 
வாலிபர்களின் தகலவர்கள், மமலும் அவ்விரு 
வரும் அதன் இரு மலர்கள். நூற்கள் திர்மிதி, இப்னு 
மாஜஃ, அஹ்மத்.  
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
இகறவா! அவ்விருவகரயும் மநசிக்கிமறன். 
நீயும் அவ்விரு வகரயும் மநசிப்பாயாக. நூல் 
புகாரி. 
 
 

மமலும் ஹஸன் (ரலி) அவர்ககள பற்றி நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; இந்த என்னுகைய 
புதல்வர் (கண்ணியத்துக் குறிய) தகலவராவார். 
முஸ்லிம் களின் இரண்டு கபரும் கூட்ைத்தா 
ரிகைமய இவரின் மூலமாக அல்லாஹ் 
சமாதானம் கசய்து கவப்பான். நூல் புகாரி. 
 

நபி அவர்கள் கூறிய பிறகாரமம பிற்காலத்தில் 
நிகழ்ந்து முடிந்தது. 
 

மமலும் அவர்கள் இருவரின் தாயாகரப் பற்றி 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; இவர்களது 
தாயார் சுவர்க்கவாசிகளின் கபண்களின் 
தகலவியாக இருப்பார்கள். நூல் புகாரி. 
 

இதற்கும் மமலாக அமநகமான நபித்மதாழர்க 
ளுக்கு தனியாகவும் கபாதுவாகவும் எண்ணிக் 
ககயில் அைங்காத சிறப்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன, 
நான்கு கலீபாக்கள் தவிர்ந்த ஒரு நபித் 
மதாழருக்கு பிரத்திமயகமாக கூறப் பட்ை ஒரு 



 

339 

சிறப்கப ஆதாரமாகக் ககாண்டு ஏகனய நபித் 
மதாழர்ககளவிை அவர் சகல விதத்திலும் 
சிறந்தவர் எனக் கூறமுடியாது. ஆகமவ மமல் 
கூறப்பட்ை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின் 
ஹதீகஸ ஆதாரமாகக் ககாண்டு மூன்று 
கலீபாக்ககள முற்றிலும் சிறந்தவர்கள் என்றும், 
முஸ்லிம்களின் ஏமகாபித்த முடிகவ 
ஆதாரமாகக் ககாண்டு அம்மூவருக்கும் பிறகு 
அலி (ரலி) அவர்கமள பூமியில் சிறந்தவர்கள் 
என்றும் கூறலாம்.        

 

 

210- நபி (ஸல்) அவர்களுகைய வபாத்துக்குப் 
பின் நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான கிலாபத் 
எத்தகன வருைங்கள் நீடித்திருந்தன?   
 
விகை/ 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; (எனக்குப் 
பிறகு) நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான 
கிலாபத் முப்பது வருைங்ககளக் 
ககாண்டிருக்கும், பின்னர் அல்லாஹ் தான் 
நாடியவர்களுக்கு ஆட்சிகய வழங்குவான். 
நூற்கள் அபூ தாவூத், திர்மிதி, நஸாஈ, அஹ்மத்.  
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குறித்த காலப் பகுதியில் அபூ பக்கர், உமர், 
உஸ்மான், அலி (ரலிய்யல்லாஹு அன்ஹும்) 
மபான்மறார் ஆட்சி புரிந்தார்கள். இதில் அபூ 
பக்கர் (ரலி) இரண்டு வருைங்களும் மூன்று 
மாதங்களும், உமர் (ரலி) பத்து வருைங்களும் 
ஆறு மாதங்களும், உஸ்மான் (ரலி) பன்னிரண்டு 
வருைங்களும், அலி (ரலி) நான்கு வருைங்களும் 
ஒன்பது மாதங்களும், ஆட்சி புரிந்தார்கள் 
எஞ்சிய ஆறு மாதங்களும் ஹஸன் பின் அலி 
(ரலி) அவர்களுகைய (கபஅத்) சத்தியப் 
பிரமானத்துைன் முடிவகைகிறது. அதற்குப் 
பிறகு வந்த இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களில் 
முதலாமவர் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் ஆவார், 
அவர்கமள அவர்களில் மிகச்சிறந்தவரும் நல்ல 
மனிதரும் ஆவார். அவருக்குப் பிறகு உமர் பின் 
அப்துல் அஸீஸ் (ரலி) ஆட்சிபைீம் ஏறும் வகர 
கடும்மபாக்கு பரம்பகர முடியாட்சி நிலவியது, 
எனினும் உமர் பின் அப்துல் அஸீஸ் (ரலி) 
அவர்கள் மநர்வழி கபற்ற கலீபாக்ககளப் மபால் 
நல்லாட்சி புரிந்ததால் மக்கள் அவகர 
ஐந்தாவது கலீபாவாக் கருதினார்கள்.    
211- கமாத்தத்தில் இந்நாள் வரும் 
(நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான) கிலாபத் 
பதவி வகித்தகமக்கு ஆதாரம் என்ன?  
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விகை/  
அதற்கு எண்ணிலைங்காத ஆதாரங்கள் உள்ளன, 
நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான கிலாபத் 
ஆட்சி முப்பது வருைங்களுக்கு மட்டுமம 
நீடிக்கும் என வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளதும், 
குறித்த நான்கு கலீபாக்கலும் ஆட்சிபுரிந்த 
ஒழுங்கின் பிரகாரம் அவர்கள் ஏகனயவர்ககள 
விைவும் சிறப்பு மிக்க வர்கள் என நாம் முன்னர் 
கூறிய நபிகமாழி களும் இதற்கு ஆதாரமாகும். 
மமலும் இந்நாள்வரும் நுபுத்துவத்தின் வழி 
முகறயிலான கிலாபத் பதவி வகித்தார்கள் 
என்பமத ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்க அறிஞர்களுகைய 
ஏமகாபித்த முடிவுமாகும். வழிககட்ை (பித்அத்) 
புதுவழிக்காரர்கள் தவிர்ந்த எவரும் அக்கருத்கத 
மறுக்கவில்கல.  
 
        
212- (அபூ பக்கர், உமர், உஸ்மான் (ரலி) ஆகிய) 
அம்மூவரும் (நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான) 
கிலாபத் பதவி வகித்ததற்குரிய ஆதாரத்கத 
சுறுக்கமாகக் கூறுக?  
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விகை/  
அதற்கும் அதிகமான ஆதாரங்கள் உள்ளன, நாம் 
முன்னர் கூறிய நபிகமாழிககளயும் அதற்கு 
ஆதாரமாகக் கூறலாம். மமலும் அபூ பக்ரா (ரலி) 
அவர்கள் அறிவிப்புச் கசய்த ஒரு நபிகமாழியில் 
ஒரு முகற நபி (ஸல்) அவர்கள் நபித் 
மதாழர்ககள மநாக்கி “உங்களில் எவரும் கனவு 
கண்ைவர் இருக்கின்றாரா?” எனக் மகட்ைார்கள் 
அதற்கு ஒரு மனிதர் ஆம் அல்லாஹ்வின் 
திருத்தூதமர, வானத்தில் இருந்து இறக்கப்பட்ை 
ஒரு தராசில் நீங்களும் அபூ பக்கரும் 
நிறுக்கப்பட்டு அதில் நீங்கள் நிகற கூடியவராக 
இருப்பகதயும், பிறகு அபூ பக்கரும் உமரும் 
நிறுக்கப்பட்டு அதில் அபூ பக்கர் நிகற 
கூடியவராக இருப்பகதயும், பிறகு உமரும் 
உஸ்மானும் நிறுக்கப்பட்டு அதில் உமர் நிகற 
கூடியவராக இருப்பகதயும் நான் கணவு 
கண்மைன், பின்னர் அத்தராசு உயர்த்தப்பட்டு 
விட்ைது என்று கூறினார். அபூ தாவூத், திர்மிதி, 

ஹாகிம்.   
  
 
213- அபூ பக்கர், உமர், (ரலி) ஆகிய இருவரும் 
(நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான) கிலாபத் 
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பதவி வகித்ததற்குரிய ஆதாரத்கத சுறுக்கமாகக் 
கூறுக?  

 
விகை/  
அதற்கும் நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, 
உதாரணத்துக்கு புகாரி முஸ்லிம் ஆகிய 
கிரந்தங்களில் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ள ஒரு 
கசய்தியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

  

நான் உறங்கிக் ககாண்டிருந்த மபாது (கனவில்) 

என்கன, வாளி கதாங்கிக் ககாண்டிருந்த ஒரு 
கிணற்றின் அருகில் கண்மைன். அதிலிருந்து 

அல்லாஹ் நாடிய அளவுக்கு (தண்ணகீர) 
இகறத்மதன். பிறகு அபூ குஹாஃபாவின் புதல்வர் 

(அபூபக்கர்) அவர்கள் அகத வாங்கி அதன் மூலம் 

"ஒரு வாளி நீகர' அல்லது "இரண்டு வாளிகள் 

நீகர' இகறத்தார். அவர் இகறத்தமபாது மசார்வு 
கதரிந்தது. -அல்லாஹ் அவருக்கு மன்னிப்பருள் 
வானாக. பிறகு அது மிகப் கபரிய வாளியாக 
மாறியது. அப்மபாது அகத கத்தாபின் புதல்வர் 

(உமர்) அவர்கள் வாங்கினார். உமர் பின் 

அல்கத்தாப் இகறத்தகதப்  மபான்று  
இகறக்கின்ற (வலிகம மிக்க) அபூர்வத் தகலவர் 

ஒருவகர நான் மக்களில் பார்க்கவில்கல. மக்கள் 
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(தங்கள் ஒட்ைகங்களுக்கு நீர் புகட்டி, நீர் 
நிகலயருமக அவற்றின்) ஓய்விைத்தில் 

கட்டிகவக்கும் அளவுக்கு (அவர் நீர்  இகறத்தார்). 
இகத அபூஹுகரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள். 

  

 

214- அபூ பக்கர் (ரலி) அவர்கள் (நுபுத்துவத்தின் 
வழிமுகறயிலான) முன்னிகல கிலாபத் பதவி 
வகித்ததற்கு ஆதாரம் தருக?  

 
விகை/  
அதற்கும் நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, நாம் 
முன்னர் கூறிய நபிகமாழிககளயும் அதற்கு 
ஆதாரமாகக் கூறலாம் மமலும் புகாரி முஸ்லிம் 
ஆகிய கிரந்தங்களில் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ள 
ஒரு கசய்தியில் ஜுகபர் பின் முத்இம் (ரலி) 

அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ஒரு கபண்மணி நபி 
(ஸல்) அவர்களிைம்   எகதமயா  மகட்ைார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அந்தப்  கபண்கணத் திரும்பவும் 

தம்மிைம் வரும்படி கட்கைளயிட்ைார்கள். அந்தப் 

கபண், "நான் வந்து தங்ககளக் காண (முடிய) 
வில்கல கயன்றால்...?'' என்று மகட்ைார். -

அறிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் ஜுகபர் (ரஹ்) 



 

345 

அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என் தந்கத கூறினார்கள்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இறந்துவிட்ைால் (என்ன கசய்வது?) என்பதுமபால் 

அப்கபண் மகட்ைார்- அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"என்கனக் காண முடியாவிட்ைால் அபூ பக்கரிைம் 

கசல்'' என்று பதில் கசான்னார்கள். 

  

முஸ்லிம் எனும் கிரந்தத்தில் பதிவாகியுள்ள 
பிரிமதார் அறிவிப்பில் ஆயிொ (ரலி) அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் இறுதி 
நாட்களில்) மநாயுற்றிருந்த  மபாது, "உன் தந்கத 

(அபூபக்கர்) அவர்ககளயும் உன் சமகாதரகரயும் 

என்னிைம் அகழத்துவா.  நான் மைல் ஒன்கற 

எழுதித்தருகிமறன்.  ஏகனன்றால், (தாமம கலீஃபா 
வாக ஆக மவண்டுகமன) எவரும்  ஆகசப் 
பைமவா, "நாமன (அதற்குத்) தகுதியானவன்' என்று 

யாரும் கசால்லிவிைமவா கூடும் என நான் 

அஞ்சுகிமறன். (ஆனாலும், அவ்வாறு மவகறாருவர் 
முன்னிறுத்தப் பட்ைாலும்) அபூபக்ககரத் தவிர 

மவகரவகரயும் அல்லாஹ்வும்   இகறநம்பிக்கக 
யாளர்களும் மறுத்துவிடுவர்'' என்று 

கசான்னார்கள். 
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இவ்வாமர நபியவர்கள் தனது மரணத் 
தருவாயில் அபூபக்கர் (ரலி) அவர்ககள 
கதாழுககக்கு இமாமத் கசய்ய முற்படுத்துமாறு 
கட்ைகள யிட்ைார்கள். எனமவ தான் 
முஹாஜிரீன்கள் அன்ஸாரீன்கள் உட்பை 
அகனத்து நபித்மதாழர் களும் அவர்களுக்குப் 
பின்வந்த வர்களும் அபூ பக்கர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு கபயத் ககாடுப்பதில் ஒத்த 
கருத்கத ககாண்டிருந்தார்கள்.     

 

 

215- அபூ பக்கர் (ரலி) அவர்களுக்குப் பிறகு 
(நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான) கிலாபத் 
பதவியில் உமர் (ரலி) அவர்ககள முன்னிகலப் 
படுத்துவதற்கு ஆதாரம் தருக?  

 
விகை/  
அதற்கும் நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, நாம் 
முன்னர் கூறிய நபிகமாழிககளயும் அதற்கு 
ஆதாரமாகக் கூறலாம். மமலும் புகாரி முஸ்லிம் 
ஆகிய கிரந்தங்களில் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ள 
ஒரு கசய்தியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் நான் உங்களுைன் இன்னும் 
எவ்வளவு (காலத்துக்கு) இருப்மபன் என 
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எனக்குத் கதரியாது, எனமவ எனக்குப் பின்னால் 
இருக்கும் இருவகர நீங்கள் பின்பற்றிக் 
ககாள்ளுங்கள் எனக் கூறிவிட்டு, அபூ பக்கர் 
(ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிய இருவகரயும் சுட்டிக் 
காட்டினார்கள்.  

 

மமலும் முஸ்லிம் எனும் கிரந்தத்தில் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ள “அகலகயப்  மபான்று 

அடுக்கடுக்காகத்  மதான்றும் ஃபித்னாகவபற்றி”  

நபியவர்கள் (முன்னறிவிப்பாகக்) கூறிய 
கசய்திகய ஹுகதபா (ரலி) அவர்கள் உமர் 
(ரலி) அவர்களிைம் அறிவித்து விட்டு 
நம்பிக்ககயாளர் களின் தகலவமர! 

“உங்களுக்கும் அந்தக் குழப்பங்களுக்கும் இகைமய 

மூடிய கதவு ஒன்று உண்டு; அக்கதவு (விகரவில்)  
உகைக்கப் பைக்கூடும்'' என்று கூறினார்கள். 

உமைன உமர் (ரலி) அவர்கள், "நீர் தந்கதயற்றுப் 
மபாவரீ்! அது உகைக்கப்படுமா? அது (உகைக்கப் 
பைாமல்) திறக்கப்பட்ைாலாவது மீண்டும் அது 

மூைப்பை இைமுண்மை!'' என்று கூறினார்கள். நான், 

"இல்கல. (அது திறக்கப்பைாது.) உகைக்கத்தான் 

படும்'' என்று  கசான்மனன்.  
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அக்கதவு உமர் (ரலி) ஆவார்கள், அது 
உகைக்கப்படுவது என்பது அவர்கள் ககாகல 
கசய்யப்படுவதாகும். ஆகமவ கலீபா அபூ பக்கர் 
(ரலி) அவர்களுக்குப் பிறகு உமர் (ரலி) 
அவர்கமள கிலாபத்துக்கு மிகவும் 
கபாறுத்தமானவர் என முஸ்லிம் சமூகம் 
ஏமகாபித்த முடிகவடுத்தது.   

 

 

216- (அபூ பக்கர் (ரலி), உமர் (ரலி)) அவர்களுக்குப் 
பிறகு (நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான) 
கிலாபத் பதவியில் உஸ்மான் (ரலி) அவர்ககள 
முன்னிகலப்படுத்துவதற்கு ஆதாரம் என்ன?  

 

விகை/  
அதற்கும் நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, கஃப் 
பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் 
மிகவும் சமீபத்தில் மதான்ற இருக்கும் குழப்பங் 
ககளப் பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துக் 
கூறினார்கள், (அவ்விைத்தால்) தகலகய மூடிய 
ஒரு மனிதர் நைந்து கசன்றார், உைமன 
நபியவர்கள் அத்தினத்தில் இ(ம்மனித ரான)வர் 
மநர்வழியில் இருப்பார் என்றார்கள். உைமன 
நான் பாய்ந்து உஸ்மான் (ரலி) அவர்களின் இரு 
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புஜங்ககளயும் பிடித்து (அவகர 
நபியவர்களிைம்) அகழத்து வந்து இவரா (அந்த 
மனிதர்)? என்று மகட்மைன் அதற்கு நபியவர்கள் 
ஆம் இவர் தான் (அந்த மனிதர்) என்று 
கூறினார்கள். நூற்கள் திர்மிதி, இப்னு மாஜா. 

 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
ஆயிொ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்; 
உஸ்மாமன உங்களுக்கு (எப்மபாதாவது)
அல்லாஹ் ஆட்சி அதிகாரத்கத தந்து, பின்னர் 
நயவஞ்சகர்கள் அல்லாஹ் உமக்கு அணிவித்த 
(ஆட்சி எனும்) ஆகைகய ககழய 
முயற்சித்தால் அகத நீங்கள் கழட்டிவிை 
மவண்ைாம். அவ்வாறு மூன்று முகற 
கூறினார்கள். நூற்கள் திர்மிதி, இப்னு மாஜா இப்னு 

ஹிப்பான்.  
 

(உமர் (ரலி) அவர்களுக்குப்பின் கலீபாகவத் 
கதரிவு கசய்ய நியமிக்கப்பட்ை) ஆமலாசகனக் 
குழுவினரும், அவர்களுக்குப்பின் வந்த நபித் 
மதாழர்களும், உஸ்மான் (ரலி) அவர்களுக்மக 
(கபஅத்) சத்தியப்பிரமானம் கசய்யப்பை மவண்டு 
கமன ஏமகாபித்த முடிவு எடுத்தார்கள். ஆகமவ 
முதன் முதலில் அவர்களுக்கு சத்தியப்பிர
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மானம் கசய்தவர் அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அவ்ப் 
(ரலி) ஆவார், அவர்களுக்குப் பிறகு அலி (ரலி) 
அவர்கள் ஆவார்கள், பின்னமர கபாதுமக்கள் 
அகனவரும் அவர்களுக்கு கபஅத் கசய்தனர்.   
   

      
 

217- (அபூ பக்கர் (ரலி), உமர் (ரலி) உஸ்மான் 
(ரலி)) அவர்களுக்குப் பிறகு அலி (ரலி) 
அவர்கமள (நுபுத்துவத்தின் வழிமுகறயிலான) 
கிலாபத் பதவிக்குறியவர் என்பதற்கு ஆதாரம் 
என்ன?  

  

விகை/  
அதற்கும் நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, நாம் 
முன்னர் கூறிய நபிகமாழிககளயும் அதற்கு 
ஆதாரமாகக் கூறலாம் மமலும் புகாரி எனும் 
கிரந்தங்களில் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ள ஒரு 
கசய்தியில் நபி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்; 
“பாவம் அம்மார்” இவகர அக்கிரமக்காரக் 
கூட்ைம் ககாகல கசய்யும்! இவர் அவர்ககள 
சுவர்க்கத்துக்கு அகழப்பார், அவர்கமளா இவகர 
நரகத்திற்கு அகழப்பார்கள்.” நூல் முஸ்லிம்.  
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நபியவர்கள் முன்கனச்சரிக்கக கூறியது 
மபாலமவ பிற்காலத்தில் ொம் வாசிகள் அவகர 
ககாகல கசய்யும் மபாது, அலி (ரலி) அவர் 
களின் தரப்பிலிருந்த அவர்கள், மக்ககள நபி 
வழியின்பாலும், ஒற்றுகமயின்பாலும், உண்கம 
யான தகலவர் அலி (ரலி) அவர்களுக்கு 
கீழ்ப்படியுமாறும் அகழப்பு விடுத்துக் ககாண்டி 
ருந்தார்கள். அவர்களுகைய விையத்தில்,  

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
முஸ்லிம்களிகைமய பிரிவிகன ஏற்படும் 

மவகளயில் (கிளர்ச்சியாளர்கள்) கூட்ைம் ஒன்று 
மதான்றும். இரு பிரிவினரில் சத்தியத்திற்கு மிக  
கநருக்கத்திலிருக்கும் பிரிவினர் அவர்ககளக் 

ககான்கறாழிப்பார்கள். நூல் முஸ்லிம்.  

 

நபியவர்கள் எதிர்வு கூறியபடிமய “நஹர்வான்” 
தினத்தில் கவாரிஜ்கள் எனும் கூட்ைத்தினர் 
பிரிந்து கசன்றார்கள், பிறகு அலி (ரலி) 
அவர்கமள அவர்ககள ககாகல கசய்தார்கள் 
எனமவ அகனத்து அஹ்லுஸ் ஸுன்னாக்க 
ளுகைய கருத்தின் பிரகாரம் அலி (ரலி) 
அவர்கமள சத்தியத்திற்கு மிக  கநருக்கத்தி 
லிருந்த கூட்ைமாகும்.   
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 218-  ஆட்சி அதிகாரம் உகைமயாருக்குச் கசய்ய 
மவண்டிய கைகம யாது?  

 
 

விகை/  
ஆட்சி அதிகாரம் உகைமயாருக்குச் கசய்ய 
மவண்டிய கைகம அவர்களுக்கு  உபமதசம் 
கசய்வதாகும். அதாவது சத்தியத்தில் அவர்களு 
ைன் இதயப்பூர்வமான உறவு கவத்திருப்பதும் 
அதில் அவர்களுக்குக் கட்டுப்படுவதும், (அவர்கள் 
சத்தியத்திலிருந்து விலகும் மபாது) நளினமான 
முகறயில் எடுத்துச்கசால்வதும், அவர்களுக்குப் 
பின் நின்று கதாழுவதும், அவர்களுைன் மசர்ந்து 
(எதிரிகளுைன்) யுத்தம் புரிவதும், (ஸகாத் 
மபான்ற) தர்மங்ககள அவர்களிைம் ஒப்பகைப் 
பதும், அவர்களின் அநியாயங்களுக்கு கபாறுகம 
காப்பதும், பகிரங்கமான இகறமறுப்கப கவளிப் 
படுத்தினால் அன்றி அவர்களுக்ககதிராக மபார் 
கதாடுக்காமிலிருப்பதும், அவர்ககள வணீாகப் 
புகழாமலிருப்பதும், அவர்களின் நன்நைத்கதக்கு 
உதவி புரியுமாறு அல்லாஹ்விைத்தில் 
பிரார்த்திப்பதுமாகும்.     
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219- அதற்கு ஆதாரம் என்ன?  

 
 

விகை/  
அதற்கு நிகறயமவ ஆதாரங்கள் உள்ளன, 
உதாரணத்துக்கு;  

 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; நம்பிக்தக 

ககாண்கைாகர! நீங்கள் அல்லாஹ்தவயும், 

இறுதி நாதளயும் நம்பி இருந்தால் 

அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்படுங்கள்! இத் 

தூதருக்கும், (முஹம்ேதுக்கும்) உங்களில் 

அதிகாரம் உதைகயாருக்கும் கட்டுப் 

படுங்கள்!. அன்னிஸா 59 

 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; உங்களுக்கு 
ஒரு அடிகம தகலவராக நியமிக்கப்பட்ைாலும் 
(அவர் கசாற்படி) மகட்டு நைவுங்கள். நூல் 
முஸ்லிம்.  
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மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; தம் 
(ஆட்சித்) தகலவரிைம் (மார்க்க விெயத்தில் 
குகற) எகதமயனும் கண்டு  அகத கவறுப்பவர் 
கபாறுகமகயக் ககைபிடிக்கட்டும்.  ஏகனனில், 
ஒருவர் (ஒன்றுபட்ை) கட்ைகமப்பிலிருந்து ஒரு 
சாண் அளவுக்குப் பிரிந்து இறந்து மபானாலும் 
அவர் அறியாகமக் கால மரணத்கதமய 
தழுவுகிறார். நூற்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  
 
உபாதா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எங்ககள  அகழத்தார்கள். நாங்கள் 
அவர்களிைம் (கசன்று இஸ்லாத்தில் நிகலத்தி 
ருப்பதாக) உறுதிகமாழி அளித்மதாம். எங்களுக்கு 
விருப்பமான விெயத்திலும் எங்களுக்கு விருப்ப 
மில்லாத விெயத்திலும் நாங்கள் சிரமத்திலி 
ருக்கும் மபாதும் வசதியாயிருக்கும் மபாதும் 
எங்ககளவிை மற்றவர்களுக்கு முன்னுரிகம 
அளிக்கப்படும் மபாதும்கூை (தகலகமயின் 
கட்கைகளயச்) கசவியுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து 
நைப்மபாம் என்றும், ஆட்சியதிகாரத்தில் 
இருப்மபாருைன் அவருகைய அதிகாரம் கதாைர் 
பான விெயத்தில் நாங்கள் சண்கையிை 
மாட்மைாம் என்றும் உறுதிகமாழி அளித்மதாம். 
"எந்த விெயம் பகிரங்கமான இகற மறுப்பு 
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என்பதற்கு அல்லாஹ்விைமிருந்து உங்களுக்கு 
ஆதாரம் கிகைத்துள்ளமதா அத்கதகய 
விெயத்கத ஆட்சியாளர்களிைம் நீங்கள் 
கண்ைாமல தவிர'' என்று எங்களிைம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதி 
கமாழி வாங்கியதும் அவர்கள் எங்களிைம் 
கபற்ற பிரமாணங்களில் அைங்கும். நூற்கள் புகாரி, 
முஸ்லிம்.  
 
உம்முல் ஹுகஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ரலி) 
அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"விகைகபறும்' ஹஜ்ஜின் மபாது ஆற்றிய  உகர 
யில், "அல்லாஹ்வின்  மவதப்படி உங்ககள 
வழி நைத்துகின்ற அடிகமகயாருவர் உங்களுக்கு   
தகலவராக்கப்பட்ைாலும் அவரது கசால்கல 
மயற்று அவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்'' என்று 
கூறிகயத நான் மகட்மைன். நூல் முஸ்லிம். 

 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
இகறவனுக்கு மாறு கசய்யும்படி கட்கைளயிைப் 
பைாதவகர,  ஒரு முஸ்லிம் தமக்கு விருப்ப 
மான விெயத்திலும் விருப்பமில்லாத 
விெயத்திலும் (தகலகமயின் கட்கைகளயச்) 
கசவியுறுவதும் (அதற்குக்) கீழ்ப்படிவதும் 
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கைகமயாகும். இகறவனுக்கு மாறு கசய்யும்படி 
கட்கைளயிைப்பட்ைால் (அகதச்) கசவியுறுவமதா 
(அதற்குக்) கட்டுப்படுவமதா கூைாது. இகத 
இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். 
நூற்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  
 
மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(இகறவனுக்கு) மாறு கசய்யும்படி கட்ைகள 
யிைப்பைாதவகர, ஒரு முஸ்லிம் தமக்கு 
விருப்பமான விெயத்திலும், விருப்பமில்லாத 
விெயத்திலும் (தகலகமயின் கட்ைகளகயச்) 
கசவிமயற்பதும் (அதற்குக்) கீழ்ப்படிவதும் 
கைகமயாகும். நூற்கள் புகாரி, முஸ்லிம்.  
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
"எனக்குப் பிறகு சில தகலவர்கள் மதான்றுவார் 
கள். அவர்கள் எனது மநர்வழி அல்லாத 
வழியில் நைப்பார்கள். எனது வழி முகறகய 
(சுன்னா) ககைபிடிக்க மாட்ைார்கள். 
அவர்களிகைமய சிலர்  மதான்றுவார்கள். 
அவர்கள் மனித உைலில் கெத்தான்களின் 
உள்ளம் பகைத்தவர்களாய் இருப்பார்கள்'' என்று 
கூறினார்கள். "அந்தக் கால கட்ைத்கத 
அகைந்தால் நான் என்ன கசய்ய மவண்டும், 
அல்லாஹ்வின் தூமதர?'' என்று ஹுஃகதபா 
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பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் மகட்ைார்கள். 
அதற்கு "அந்த ஆட்சியாளரின் கட்ைகளகயச் 
கசவியுற்று அவருக்குக் கட்டுப் பட்டு நைந்து 
ககாள். நீ முதுகில் தாக்கப் பட்ைாலும் சரிமய! 
உன் கசல்வங்கள் பறிக்கப் பட்ைாலும் சரிமய! 
(அந்த ஆட்சித் தகலவரின் கட்கைகளகயச்) 
கசவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நைந்து ககாள்'' என்று 
கூறினார்கள். நூல் முஸ்லிம்.    
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எவர் 
(தகலகமக்குக்) கட்டுப்படுகின்ற கசயலிலிருந்து 
கககய விலக்கிக் ககாள்கிறாமறா அவர், தம(து 
கசயல்பாடுகளு)க்கு(ம் அதற்கான சாக்குப் 
மபாக்கு களுக்கும்) எந்தச் சான்றும் இல்லா 
மமலமய மறுகம நாளில் இகறவகனச் 
சந்திப்பார். மமலும் தமது கழுத்தில் (தம் 
ஆட்சியாளரிைம் அளித்திருந்த) உறுதிகமாழிப் 
பிரமாணம் இல்லாத நிகலயில்  எவர் 
இறக்கிறாமரா, அவர் அறியாகமக் கால 
மரணத்கதமய தழுவுவார்'  நூல் முஸ்லிம். 
 
 

மமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
(எனக்குப் பிறகு) விகரவில் குழப்பங்களும் 
பிரச்சிகனகளும் மதான்றும். இந்தச் சமுதாயத் 
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தின் (அரசியல்) நிகல (ஒமர தகலமயின் கீழ்) 
ஒன்று பட்டிருக்கும் மபாது, அவர்களிகைமய 
பிளகவ ஏற்படுத்த விரும்புகின்றவகர வாளால் 
கவட்டிக் ககால்லுங்கள். அவர் யாராக 
இருந்தாலும் சரிமய! நூல் முஸ்லிம்.  
 
(ஒரு முகற) நபி (ஸல்) அவர்கள், "(எனக்குப் 
பின்) சில தகலவர்கள் வருவார்கள். 
அவர்களிைம் நீங்கள் நன்கமகயயும் 
காண்பரீ்கள்; தீகமகயயும் காண்பரீ்கள். யார் 
(தீகமகயத் கதளிவாக) அறிந்து ககாண்ைாமரா 
அவர் பிகழத்தார். யார் கவறுத்தாமரா அவர் 
தப்பித்தார். (இதற்கு மாறாக,) யார் (தீகமகயக் 
கண்டு) திருப்தி அகைந்து (அதற்குத்) துகண 
மபானாமரா (அவருக்குக் குற்றத்தில் பங்கு 
உண்டு)'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், 
"அவர்களுைன் நாங்கள் மபாரிைலாமா?'' என்று 
மகட்ைார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இல்கல; அவர்கள் கதாழுகககய நிகற மவற் 
றும் வகர (மவண்ைாம்)'' என்று கூறினார்கள். 
 
இது மபான்று இன்னும் பல நபிகமாழிகளும் 
வந்துள்ளன. 
 
 



 

359 

 

220- நன்கமகய ஏவுவதும், தீகமகயத் 
தடுப்பதும் எவர் மீது கைகமயாகும்?  மமலும் 
அதில் எத்தகன நிகலகள் உள்ளன?   

 
 

விகை/  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; “நன்தேதய ஏவி, 

தீதேதயத் தடுத்து நல் வழிதய கநாக்கி 

அதழக்கும் சமுதாயம் உங்களிைம் இருக்க 

கவண்டும். அவர்ககள கவற்றி கபற்கறார்.” 
ஆலு இம்ரான் 102. 
 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவர் ஒரு தீகமகய (மார்க்கத்திற்கு 
முரணான ஒரு கசயகல)க் கண்ைால் அவர் 
அகதத் தமது கரத்தால் தடுக்கட்டும், முடியா 
விட்ைால் தமது நாவால் (கசால்லித் 
தடுக்கட்டும்), அதுவும் முடியா விட்ைால் தமது 
உள்ளத்தால் (அகத கவறுத்து ஒதுக்கட்டும்). 
இந்த (இறுதி) நிகலயானது  இகறநம்பிக்கக 
யின் பலகீனமா(ன நிகலயாகும்.  நூல் முஸ்லிம்.  
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இது கதாைர்பாக எண்ணிக்ககயில் அைங்காத 
நபிகமாழிகள் வந்துள்ளன, அகவயகனத்தும் 
நன்கமகய ஏவுவதும், பிறர் தீகமகய 
தடுக்காதமபாது அகதக் கண்ை ஒவ்கவாருவரும் 
தத்தமது அறிவுக்கும் சக்திக்கும் உற்பட்ைவாறு 
தடுப்பது கைகம என்பகதயும் வளியுறுத்து 
கின்றன. ஏகனனில் (அல்லாஹ்விைமிருந்து) 
பாவிகளுக்குத் தண்ைகன இறங்கும் மபாது 
தீகமகயத் தடுத்தவர்கள் மாத்திரமம தப்பிக்க 
முடியும். இது கதாைர்பாக நாம் ஒரு சிறு 
நூகலமய எழுதியுள்மளாம், சத்தியத்கத 
மதடுபவர்களுக்கு அதுமவ மபாதுமானது.   
 
 

221- (அவ்லியாக்கள்) அல்லாஹ்வின் மநசர்களின் 
கராமத்துகள் உண்கமயா?   

 
விகை/  

அவ்லியாக்களின் கராமத்துகள் உண்கமதான், 
கராமத் என்றால் எத்தககய சவாலுக்கும் 
உற்பைாது, அவ்வியாக்களின் தகலயடீு 
இல்லாமல் அவர்கள் ககயாமல வழகமக்குப் 
புறம்பான ஒரு விையத்கத அல்லாஹ் 
நிகழ்த்திக் காட்டுவதாகும். அவர்கள் 
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அறியாமலும் அவன் அகத நிகழ்த்திக் 
காட்ைலாம். குகக வாசிகள், பாராங்கல் 
வாசிகள், துறவி ஜுகரஜ் மபான்றவர்களின் 
நிகழ்வுககள இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம், 
இவர்களுகைய கராமத்துகளும் முன்கனய 
நபிமார்களுகைய அற்புதங்களின் கதாைராகமவ 
பார்க்கப்படும். ஆனால் இந்த உம்மத்துகைய 
கராமத் அவர்களு கைய நபிக்கு ககாடுக்கப்பட்ை 
மகத்தான அற்புதத்கதப் மபாலமவ மிக 
மகத்தானது, உதாரணத்துக்கு அபூ பக்கர் (ரலி) 
அவர்களுக்கு மதம் மாறியவர்களுகைய 
காலத்தில் நிகழ்ந்தது,  மகலயில் ஏறுபவகர 
உமர் (ரலி) அவர்கள் (மிம்பர்) மமகையிலிருந்து 
அகழத்தது, மமலும் அவர்கள் எகிப்தின் 
(வற்றிய) கநல் நதிக்கு கடிதம் எழுதி அதன் 
தண்ணகீர ஓைகவத்தது, பஹகரயின் 
யுத்தத்தில் அலா அல் கல்ரமி அவர்கள் தமது 
குதிகரயுைன் கைலில் மூழ்கிய நிகழ்வு, 
அஸ்வதுல் அன்ஸி மூட்டிய கநருப்புக் 
குண்ைத்தில் அபூ முஸ்லிம் அல் கவ்லானி 
கதாழுத நிகழ்வு மபான்றகவககள இதற்கு 
உதாரணமாகக் கூறலாம்.     
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இத்தககய கராமத்துகள் நபியவர்களுகைய 
காலத்திலும் அவர்களுக்குப் பின் வந்த நபித் 
மதாழர்கள், தாபிஈன், மமலும் இன்று வகரக்கும் 
அவர்களுக்குப்பின் வந்தவர்கள் காலங்களிலும் 
நிகறயமவ நிகழ்ந்துள்ளன, உண்கமயில் இகவ 
யாவும் நபி (ஸல்) அவர்களுகைய அற்புதங்களா 
கமவ பார்க்கப்படும் ஏகனனில் நபியவர்ககள 
பின்பற்றியதால் மட்டுமம இந்தககய 
கண்ணியம் அவர்களுக்கு கிகைத்தது. எனமவ 
நபிகயப் பின்பற்றாத ஒருவருக்கு இவ்வாறு 
நிகழ்ந்தல் அகத கவறும் ஏமாற்று வித்கத 
யாகமவ பார்க்கப்படும். இத்தககமயார் 
அல்லாஹ்வின் மநசர்கள் அன்றி கெத்தானின் 
மநசர்களாவார்கள்.    
 
 
222- (அவ்லியாக்கள்) அல்லாஹ்வின் மநசர்கள் 
யார்?   

 
விகை/  
அவர்கள் தான் அல்லாஹ்கவ விசுவாசம் 
ககாண்டு, மமலும் அவகனப் பயந்து, 
அவனுகையதும் அவனுகைய தூதருகையதும் 
திருப்திகயப் கபற்றவர்களாகும்.  
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அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; கவனத்தில் 

ககாள்க! அல்லாஹ்வின் கநசர்களுக்கு 

எந்தப் பயமும் இல்தல. அவர்கள் கவதலப் 

பைவும் ோட்ைார்கள். யூனுஸ் 62. 

 
அவ்வசனங்களின் கதாைரில் அவர்ககளப் பற்றி 
சற்று விளக்கமாகக் கூறும்மபாது அல்லாஹ் 
கூறுகின்றான்; அவர்கள் (இதறவதன) 

நம்புவார்கள். (அவதன) அஞ்சுகவாராக 

இருப்பார்கள். யூனுஸ் 63. 

 
மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; நம்பிக்தக 

ககாண்கைாருக்கு அல்லாஹ் உதவுபவன். 

இருள்களிலிருந்து கவளிச்சத்திற்கு 

அவர்கதளக் ககாண்டு கசல்கிறான். (ஏக 

இதறவதன) ேறுப்கபாருக்கு தீய சக்தி 

ககள உதவியாளர்கள். கவளிச்சத்திலி 

ருந்து இருள்களுக்கு அவர்கதளக் ககாண்டு 

கசல்கின்றனர். அவர்கள் நரகவாசிகள். 

அதில் அவர்கள் நிரந்தரோக இருப்பர். அல் 

பகரா 257. 
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மமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்; 
அல்லாஹ்வும், அவனது தூதரும், 

கதாழுதகதய நிதல நாட்டி, ஸகாத்தும் 

ககாடுத்து, ருகூவு கசய்கிற நம்பிக்தக 

ககாண்கைாருகே உங்கள் உதவியாளர்கள். 

அல்லாஹ்தவயும், அவனது தூததரயும், 

நம்பிக்தக ககாண்கைாதரயும் கபாறுப்பா 

ளராக்கிக் ககாண்ை அல்லாஹ்வின் 

கூட்ைத்தினகர கவற்றி கபறுபவர்கள். அல் 

மாஇதா 55,56. 
 
 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; இன்னாரின் 
தந்கதயின் குடும்பத்தார் என் மநசர்கள் அல்லர் 
என் மநசர்கள் யாகரனில், அல்லாஹ்வும் நல்ல 
இகற நம்பிக்ககயாளர்களும் தாம். நூற்கள் புகாரி, 
முஸ்லிம்.   
  
ஹஸன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
அல்லாஹ்கவ மநசிப்பதாக வாதிட்ை ஒரு 
கூட்ைத்தினகர அல்லாஹ் பின்வரும் திரு 
வசனத்தின் மூலம் மசாதித்தான். 
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“நீங்கள் அல்லாஹ்தவ விரும்பினால் 

என்தனப் பின்பற்றுங்கள்! அல்லாஹ் 

உங்கதள விரும்புவான். உங்கள் பாவங் 

கதள ேன்னிப்பான். அல்லாஹ் ேன்னிப்ப 

வன்; நிகரற்ற அன்புதைகயான்” என்று 

(நபிகய நீர்) கூறுவீராக! ஆலு இம்ரான் 31. 
 

இமாம் ொபஈீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்; 
நீங்கள் ஒரு மனிதகன தண்ணரீின் மமல் 
நைக்கக் கண்ைால், அல்லது வானத்தில் பறக்கக் 
கண்ைால், அவர் இகறத்தூதகரப் பின்பற்றுபவர் 
என அறிந்து ககாள்ளும் வகர அவகர 
உண்கமப்படுத்தமவா அல்லது அவகரக் கண்டு 
ஏமாற்றம் அகைந்து விைமவா மவண்ைாம். 
 
 223- “என் சமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் 

உண்கமக்கு ஆதரவாளர்களாக இருந்துககாண்மை 
இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துமராகம் 

இகழப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் தீங்கு கசய்ய 
முடியாது. இறுதியில் அவர்கள்  இமத நிகலயில் 

இருக்கும்மபாமத  இகறக்கட்ைகள (மறுகமக்கு 

கநருக்கமான நிகல) வந்துவிடும்”. என்ற 
கசய்தியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்தக் 
குழுவினகர நாடினார்கள்?   
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விகை/  

அக்குழுவினர் தான் எழுபத்து மூன்று 
கூட்ைங்களில் விமமாசனம் அகைந்தவர்கள், 
இகத நபி (ஸல்) அவர்கள் மமலும் விளக்கும் 
மபாது; அவர்களில் ஒரு கூட்ைத்தினகரத் தவிர 
மற்கறய அகனவரும் நரகத்துக்குச் கசல்வார் 
கள், அவர்கள் தான் (ஒன்றுபட்ை) கட்கைமப் 
பாகும், பிரிமதார் அறிவிப்பில் நானும் எனது 
மதாழர்களின் வழியில் கசல்பவர்கமள அவர்கள் 
என்று (விளக்கமாகக்) கூறினார்கள். நூல் 
ஸில்ஸிலதுல் அஹாதீஸ் அஸ்ஸஹஹீா.  
இகறவா! எங்ககளயும் அவர்களில் ஆக்கி விடு 
வாயாக, எங்கள் இகறவா! எங்களுக்கு மநர்வழி 
காட்டிய பின் எங்கள் உள்ளங்ககளத் தைம் 
புரளச் கசய்து விைாமத! எங்களுக்கு உன் 
அருகள வழங்குவாயாக! நீ மாகபரும் வள்ளல். 
ஆலு இம்ரான் 8. 
 
கண்ணியத்தின் அதிபதியாகிய உமது இகறவன் 
அவர்கள் கூறுவகத விட்டும் தூயவன். 
தூதர்கள் மீது ஸலாம் உண்ைாகும்! 



 

367 

அகிலத்தின் அதிபதியாகிய அல்லாஹ்வுக்மக 
புகழகனத்தும் (உண்ைாவதாக). அஸ்ஸாப்பாத் 180-
182. 
 
 

வஸ்ஸாம்... 
 

நிகறககளப் பிறரிைம் கூறுங்கள்!!! 
குகறககள என்னிைம் கூறுங்கள்!!! 

 
tamil@islamhouse.com 
www.qurankalvi.com 
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