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الرحيم الرحمن هللا بسم  

முஸ்லிம் நரகில் நிரந்தரமாக இருப்பானா? 

 

இணைணவத்தல் ம ாணல மசய்தல் தற்ம ாணல மசய்தல் வட்டி வாங்குதல் 
விபச்சாரம் புரிதல்  து குடித்தல்  ற்றும் பல்வவறு தீண யான  ாரியங் ணை 
அல்லாஹ் தணைமசய்துள்ைான். 

 

அடியான் உல ில் வாழும்வபாவத தான் மசய்த பாவத்திலிருந்து வில ி 
அல்லாஹ்விைம் பாவ ன்னிப்புக் வ ாரினால் அல்லாஹ் இணைணவப்பு உட்பை 
அணனத்து பாவங் ணையும்  ன்னித்துவிடு ிறான். ஆனால் பாவத்திலிருந்து 
விடுபைா லும்  னம் திருந்தா லும்  ரைித்தால் அவணன  ன்னிப்பதும் 
 ன்னிக் ா ல் தண்டிப்பதும் இணறவனுணைய தனிப்பட்ை விருப்ப ாகும். 

 

அல்லாஹ்வுக்கு இணைக் ப்படும்  ாமபரும் அநீதியான இணைணவப்ணப மசய்தவர் 
அதிலிருந்து  ீைா ல் அவதக் ம ாள்ண யில்  ரைித்தால் அவணன இணறவன் 
 ன்னிக் வவ ாட்ைான். அவன் நர ில் என்மறன்றும் நிரந்தர ா   ிைப்பான். 

 

இணைணவப்பு அல்லாத வவறு மபரும்பாவங் ணை மசய்தவர் பாவ ன்னிப்புத் 
வதைா ல்  ரைித்தால் அல்லாஹ் நாடினால் அவணர அவன்  ன்னிக் லாம். அவன் 
நாடினால் சிறிது  ாலம் நர ில் தண்டிக் லாம். அவர் அல்லாஹ்வுக்கு 
இணைணவக் ா ல் அவணன  ட்டும் வைங் ியதற் ா   றுபடியும் அவருக்கு 
அல்லாஹ் மசார்க் த்ணத வைங்குவான். 

இணைணவப்பு அல்லாத பாவங் ள் எதுவானாலும் அப்பாவத்தில் அல்லாஹ் 
இவ்வாவற நைந்தும ாள் ிறான். 

 

எனவவ இந்த அடிப்பணையில் ஒரு முஸ்லிம் வட்டி விபச்சாரம்  து ம ாணல 
ம ாள்ணை தற்ம ாணல வபான்ற எந்த பாவத்ணத மசய்தாலும் இதற்கு அல்லாஹ் 
அவனுக்கு நிரந்தர நர த்ணத வைங்  ாட்ைான். அவன் நாடினால் இவணர  ன்னித்து 
நர த்திற்கு அனுப்பா ல் சுவனத்திற்கு வநரடியா  அனுப்பலாம். அவன் நாடினால் 



  

இவர் மசய்த பாவத்திற் ா  சிறிது ாலம் நர ில் தண்டித்துவிட்டு பிறகு 
சுவனத்திற்குள் நிச்சயம் அனுப்புவான். ஆனால் நிரந்தர நர ம் என்பது அவனுக்கு 
இல்ணல. 

 

அல்லாஹ்  றுண யில் நைந்தும ாள்ளும் இவ்விதம் பற்றி நாம் யாரும் சுய ா  
அறிந்தும ாள்ை முடியாது. அல்லாஹ்வும் அவனுணைய துாதரும் இதுபற்றி 
கூறினால் அன்றி இணத யாராலும் அறிந்தும ாள்ைவவா இது பற்றி  ருத்து 
மதரிவிக் வவா முடியாது. 

 

அடியார் ள் மசய்த பாவங் ைில் அல்லாஹ்  றுண யில் இவ்வாவற 
நைந்தும ாள்வதா  அல்லாஹ் கூறியுள்ைான். அவனுணைய துாதர் (ஸல்) அவர் ளும் 
இவ்வாவற கூறியுள்ைார் ள். இதற்குப் பிறகு இவ்விசயத்தில்  ாற்றுக் ருத்து 
கூறுபவர் ள் வைிவ ைர் ள் ஆவர்.  ார்க் ச் சான்று ைில் பலவற்ணற 
 ண்டும ாள்ைா ல் விடுவதும் சிலவற்ணற  ட்டும் எடுத்துக்ம ாண்டு தன்  ருத்திற்கு 
வதாதுவா  அவற்றுக்கு விைக் ம் ம ாடுப்பதும் வைிவ ைர் ைின் வைியாகும். 

 

இஸ்லா ிய வரலாற்றில்  வாரிஜ் ள் முஃதஸிலாக் ள் வபான்ற வைிவ ைர் ள் 
இவ்விசயத்தில் தவறான ம ாள்ண ணய ம ாண்டிருந்தார் ள். அதாவது இணைணவப்பு 
அல்லாத வவறு மபரும்பவாத்ணத மசய்தவன் முஸ்லிம் இல்ணல என்றும் அவன் 
நர த்தில் நிரந்தர ா   ிைப்பான் என்றும் கூறிவந்தனர். 

 

இது குாுா்ஆன் சுன்னாவிற்கு எதிரான நம்பிக்ண  என்பதால் அன்றிலிருந்வத 
சத்தியத்தில் இருந்த நபித்வதாைர் ள் - அஹ்லுஸ் சுன்னத் வல்ஜ ாத்தினர் - 
சலஃபு ள் இக் ருத்ணத எதிர்த்து வந்தனர். எனவவ மபரும்பாவம் மசய்தவன் நர ில் 
நிரந்தர ா   ிைப்பானா? என்ற இவ்விசயம் முஸ்லிம் ைின் ம ாள்ண ப் 
பிரச்சணனயா  உருவானது. 

 

இந்த தவறானக்  ருத்து தற் ாலத்தில் சிலரிைம் வதான்றுவதற் ான வாய்ப்பு ள் 
இருப்பதால் இது குறித்து குாுா்ஆன் ஹதீஸ் ஆதாரங் ளுைன் அறிந்தும ாள்வவாம். 

 



  

இதற்கு முன்பு இந்த சரியான நம்பிக்ண க்கு  ாற்ற ான  ருத்து தவறுதலா  
என்னிைம் ஏற்பட்ைது. குறிப்பா  வட்டித் மதாைர்பா  நான் எழுதிய நாலில் நவனீ 
வடிவங் ைில் வட்டி என்ற நாலில் வட்டி வாங்குவவார் நர ில் நிரந்தர ா  
இருப்பார் ள் என தவறுதலா  குறிப்பிட்டிருந்வதன். இது தவறான  ருத்து என்பணத 
சவ ாதரர் ள் என்  வனத்திற்கு ம ாண்டுவந்தனர். அல்லாஹ் அவர் ளுக்கு 
அருள்புரிவானா ! 

 

நம் ிைம் ஏற்பட்ை தவணற ஒப்புக்ம ாண்டு சத்தியத்ணத  ணறக் ா ல் யாருக்கும் 
அஞ்சா ல் அணத மதைிவுபடுத்துவது நல்லடியார் ைின் பண்பாகும். இக் ட்டுணர 
எழுதப்பட்ைதற்கு இதுவவ முக் ிய  ாரை ாகும். 

  

இப்படிக்கு 

அப்பாஸ் அலீ  

 

மன்னிக்கப்படாத ஒரர பாவம் இணைணவப்பு மட்டுரம 

 

அல்லாஹ் பாவ ன்னிப்ணபப் பற்றி வபசும்வபாது இணைணவப்ணப  ட்டும் நான் 
 ன்னிக்  ாட்வைன். அது அல்லாத பாவங் ணை நான் விரும்பினால்  ன்னிப்வபன் 
எனக் கூறு ின்றான். பின்வரும் சான்று ைிலிருந்து இணத அறியலாம். 

 

தனக்கு இணை  ற்பிக் ப்படுவணத அல்லாஹ்  ன்னிக்   ாட்ைான். அது 
அல்லாத(பாவத்)ணத, தான் நாடிவயாருக்கு  ன்னிப்பான். அல்லாஹ்வுக்கு இணை 
 ற்பிப்பவர்  ி ப் மபரிய பாவத்ணதவய  ற்பணன மசய்தார். 

அல்குர்ஆன் (4 : 48) 

 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள் : வல்லண யும்  ாண்பும்  ிக்  
அல்லாஹ் கூறு ின்றான் : ஒருவர் எணதயும் எனக்கு இணை ணவக் ா ால் பூ ி 



  

நிணறய (சிறு) பாவங் ளுைன் என்னிைம் வந்தாலும் அணதப் வபான்று (பூ ி நிணறய) 
 ன்னிப்புைன் நான் அவணர எதிர் ம ாள் ிவறன். 

அறிவிப்பவர் : அபூதர் (ரலி) நூல் : முஸ்லிம் (5215) 

 

"எனது இரட்ச னிை ிருந்து ஒரு(வான)வர் என்னிைம் வந்து ஒரு சுபச் மசய்திணய 
அறிவித்தார். அதாவது "எனது சமுதாயத்தில் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எணதயும் 
இணையாக் ா ல் இறக் ின்றாவரா அவர் மசார்க் த்தில் நணைவார்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள். உைவன நான், "அவர் 
விபசாரத்திவலா, திருட்டிவலா ஈடுபட்டிருந்தாலு ா?'' எனக் வ ட்வைன். அவர் 
விபசாரத்திவலா, திருட்டிவலா ஈடுபட்டிருந்தாலும் தான்'' என்று பதிலைித்தார் ள். 

அறிவிப்பவர் : அபூதர் (ரலி) நூல் : பு ாரி (1237) 

 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள் : எவர் மதாழுண ணய 
நிணலநாட்டி ச ாத்ணதயும் ம ாடுத்து அல்லாஹ்விற்கு எதணனயும் இணையாக் ா ல் 
 ரைிக் ிறாவரா அவணர  ன்னிப்பது அல்லாஹ்வின்  ீது  ைண யா ி விடு ிறது. 
அவர் ஹிஜ்ரத் மசய்திருந்தாலும் அல்லது பிறந்த ஊரிவல  ரைித்திருந்தாலும் 
சரிவய. 

அறிவிப்பவர் : அபுத்தர்தாஃ (ரலி) நூல் : நஸய ீ(3081) 

 

 றுண  நாைில் முஹம் த் (ஸல்) அவர் ள் மசய்யும் பரிந்துணரணயப் பற்றி 
 க் ைில் நான்  ி  அறிந்தவன் என்று அபூஹுணரரா (ரலி) கூறினார்.  க் ள் 
அவரிைத்தில் வபாட்டி வபாட்டுக் ம ாண்டு அல்லாஹ் உங் ளுக்கு அருள் புரியட்டும். 
(அணதப் பற்றி மசால்லுங் ள்) என்று கூறினார் ள். நபி (ஸல்) அவர் ள் ( றுண  
நாைில்) இணறவா உனக்கு இணையா  யாணரயும் ஆக் ா ல் என்ணன நம்பிக்ண  
ம ாண்டு உன்ணனச் சந்திக் ின்ற முஸ்லி ான ஒவ்மவாரு அடியாணனயும் நீ 
 ன்னித்து விடு என்று கூறுவார் ள் என அபூஹுணரரா (ரலி) கூறினார். 

அறிவிப்பவர் : இப்னு தார்ரா (ரஹ்) நூல் : அஹ் த் (9475) 

 



  

நபி (ஸல்) அவர் ளுக்கு முன்பு எந்த ஒரு நபிக்கும் வைங் ாத மூன்று 
விஷயங் ணை நபி (ஸல்) அவர் ள் சித்ரதுல் முன்தஹா என்ற இைத்தில் இருந்த 
வபாது அல்லாஹ் அவர் ளுக்கு வைங் ினான். அவர் ளுக்கு ஐந்து வநரத் மதாழுண  
 ைண யாக் ப்பட்டுள்ைது. அல்ப ரா அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனங் ள் அவர் ளுக்கு 
அருைப்பட்டுள்ைது. அவர் ளுணைய சமூ த்தாரில் அல்லாஹ்விற்கு எதணனயும் 
இணையாக் ா ல் இருந்தவர் ளுக்கு நர த்தில் தள்ளும் மபரும் பாவங் ள் 
 ன்னிக் ப்படு ிறது. 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின்  ஸ்ஊத் (ரலி) நூல் : திர் ிதி (3198) 

 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள் : மசார்க் த்தின்  தவு ள் 
திங் ட் ிைண யும் வியாைக் ிைண யும் திறக் ப்படு ின்றன. அப்வபாது 
அல்லாஹ்வுக்கு எணதயும் இணை  ற்பிக் ாத ஒவ்வவார் அடியாருக்கும்  ன்னிப்பு 
வைங் ப்படு ிறது; 

அறிவிப்பவர் : அபூஹுணரரா (ரலி) நூல் : முஸ்லிம் (5013) 

 

இணைணவக் ாதவர் ஒரு நாள் நிச்சயம் சுவனம் புகுவார் 

 

இணைணவக் ாத முஸ்லிம் அல்லாஹ் நாடினால்  றுண யில் அவன் பாவங் ள் 
 ன்னிக் ப்பட்டு நர ம் நணையா ல் வநரடியா  சுவனம் நணைவான். அல்லாஹ் 
அப்பாவங் ணை  ன்னிக் ாவிட்ைால் அதற் ா  சிறிது  ாலம் நர ில் 
தண்டிக் ப்படுவான். அவன் உல ில் அல்லாஹ்வுக்கு இணைணவக் ா ல் இருந்த 
 ாரைத்திற் ா  பிறகு நர ிலிருந்து விடுவிக் ப்பட்டு சுவனத்துக்குள் 
அனுப்பப்டுவான். இவன் நிரந்தர ா  நர ில் இருக்  ாட்ைான். பின்வரும் ஆதாரங் ள் 
இணத மதைிவுபடுத்து ின்றது. 

 

அல்லாஹ்ணவத் தவிர வவறு இணறவன் இல்ணல என்று யார் த து உள்ைத்தால் 
உறுதியா  நம்பிச் சான்று கூறு ின்றாவரா அவணரத் வதாட்ைத்திற்கு அப்பால் நீ 
சந்தித்தால் அவருக்குச் மசார்க் ம்  ிணைக் விருக் ிறது என்று நற்மசய்தி மசால்!'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர் ள் என்னிைம் கூறினார் ள். 



  

அறிவிப்பவர் :அபூஹுணரரா (ரலிலி) நூல் : முஸ்லிம் (52) 

 

நபி (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள் : அல்லாஹ்ணவத் தவிர வவறு இணறவனில்ணல 
என்றும், முஹம் த் (ஸல்) அவர் ள் அல்லாஹ்வின் தூதராவார் ள் என்றும் 
உைப்பூர்வ ா  உறுதி கூறும் எவருக்கும் அல்லாஹ் நர த்ணதத் தணை மசய்து 
விட்ைான். 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் பின்  ாலிக் (ரலி) நூல் : பு ாரி (128) 

 

நபி (ஸல்) அவர் ள் (ஒரு  ருத்ணத) ஒரு வாக் ியத்தில் மசால்ல, நான் (அவத 
 ருத்ணத) வவமறாரு வாக் ியத்தில் மசான்வனன். நபி (ஸல்) அவர் ள், "யார் 
அல்லாஹ் அல்லாதணத அவனுக்கு இணை என வாதித்தபடி இறந்து விடு ிறாவரா 
அவர் நர ம் புகுவார்'' என்று கூறினார் ள். "(அப்படியானால்) யார் அல்லாஹ் 
அல்லாதணத அவனுக்கு இணை  ற்பிக் ாதவரா  இறந்துவிடு ிறாவரா அவர் 
மசார்க் ம் புகுவார்'' என்று நான் மசான்வனன். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின்  ஸ்ஊத் (ரலி) 

நூல் : பு ாரி (4497) நபி (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள் : 

 

( றுண  நாைில் விசாரணை முடிந்தபின்) மசார்க் வாசி ள் மசார்க் த்திலும் 
நர வாசி ள் நர த்திலும் நணைந்துவிட்ை பின் அல்லாஹ் "எவரது உள்ைத்தில் 
 டு ைவு ஈ ான் (இணறநம்பிக்ண ) உள்ைவதா அவணர (நர த்திலிருந்து) 
மவறிவயற்றிவிடுங் ள்'' என்று கூறுவான். உைவன அவர் ள்  ரு ிய நிணலயில் 
மவறிவயறுவார் ள். அப்வபாது அவர் ள்  ரிக்  ட்ணை ைா க்  ாட்சியைிப்பார் ள். 
பின்னர் அவர் ள் "நஹ்ருல் ஹயாத்' எனும் (ஜவீ) நதியில் வபாைப்படுவார் ள். உைவன 
அவர் ள் "வசற்று மவள்ைத்தில்' அல்லது "மவள்ைத்தின்  றுப்புக்  ைி ண்ைில்' விணத 
முணைப்பணதப் வபான்று (புதுப் மபாைிவுைன்) நிறம்  ாறிவிடுவார் ள். அந்த 
வித்து(விலிருந்து வரும் புற்பூண்டு ள்)  ஞ்சள் நிறத்தில் (பார்ப்பதற்கு அை ா வும், 

 ாற்றில்) அணசந்தாடியதா (வும்) முணைப்பணத நீங் ள்  ண்ைதில்ணலயா? 

அறிவிப்பவர் - அபூசயதீ் அல்குத்ரீ (ரலி) நால் - பு ாரி (6560) 

 



  

 வட்டி வாங்குரவார் நிரந்தர நரகத்திற்குரியவர்களா  

 

{ ه  َوأََحل   مَ  اْلَبْيعَ  هللا  هه َسلَفَ  َما َفلَهه  َفاْنَتَهى َرب هِ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءهه َفَمنْ  َباالر   َوَحر  هولَِئكَ  َعادَ  َوَمنْ  هللا ِ  إِلَى َوأَْمره ارِ  أَْصَحابه  َفأ مْ  الن  ونَ  ِفيَها هه ({ 275) َخالِده

2[275: البقرة]  

 

அல்லாஹ் வியாபாரத்ணத அனு தித்து வட்டிணயத் தணை மசய்து விட்ைான். த து 
இணறவனிை ிருந்து த க்கு அறிவுணர வந்த பின் (வட்டியிலிருந்து) வில ிக் 
ம ாள்பவருக்கு முன் மசன்றது உரியது. அவணரப் பற்றிய முடிவு அல்லாஹ்விைம் 
உள்ைது.  ீண்டும் மசய்வவார் நர வாசி ள். அதில் நீண்ை  ாலம் தங் ி இருப்பார் ள். 

அல்குர்ஆன் (2:275) 

 

அல்லாஹ்வின் எச்சரிக்ண  வந்த பிறகும் வட்டி வாங்குவவார் நிரந்தர ா  நர ில் 
இருப்பார் ள் எனக் கூறுவவார் வ ற் ண்ை வசனத்ணதக் குறிப்பிடு ின்றனர். 

 

இவர் ள் இவ்வசனத்ணத அதில் நிரந்தர ா  தங் ி இருப்பார் ள் என 
ம ாைிமபயர்க் ின்றனர்.  ாலிதுான் என்ற அரபுச் இங்வ  இைம்மபற்றுள்ைது. 

 

இதற்கு என்மறன்றும் நிரந்தரம் என்ற மபாருள் இல்ணல. நீண்ை  ாலம் தங்குதல் 
என்பவத இதன் சரியான மபாருைாகும். 

 

இந்தக்  ாலத்திற்கு முடிவு இருக் லாம். முடிவு இல்லா லும் இருக் லாம். 
முடிவணையும்  ால ா? முடிவுறாத  ால ா? என்பதற்குரிய பதிணல இச்மசால்லிருந்து 
நாம் விைங்  முடியாது.  ாறா  வவறு சான்று ைின் மூல ா வவ இணத அறிய 
முடியும். 

 

எனவவ இணைணவப்பாைர் ள்  ாஃபிர் ள் விசயத்தில் இச்மசால் பயன்படுத்தப்பட்ைால் 
அவர் ள் முடிவில்லா ல் நர ில் நிரந்தர ா   ிைப்பார் ள் என்று புரிந்தும ாள்ை 
வவண்டும். ஏமனன்றால் இவர் ளுக்கு நிரந்தர நர ம் உண்டு என வவறு சான்று ள் 
மதைிவா க் கூறு ின்றது. 



  

 

முஃ ின் ள் முஸ்லிம் ள் விசயத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருந்தால் நீண்ை 
 ாலத்திற்குப் பின் இத்தண்ைணன முடிவணையும் என்று புரிந்தும ாள்ை வவண்டும். 
ஏமனன்றால் இவர் ள் இறுதியில் சுவனம் புகுவார் ள் என வவறு சான்று ள் 
மதைிவா  எடுத்துணரக் ின்றது. 

 

 பிறணர ககாணல கெய்தவன் நிரந்தர நரகத்திற்குரியவனா? 

 

{ ْؤِمًنا َيْقتهلْ  َوَمنْ  ًدا مه َتَعم  هه  مه مه  َفَجَزاؤه ه  َوَغِضبَ  ِفيَها َخالًِدا َجَهن  4[93: النساء({ ]93) َعِظيًما َعَذاًبا لَهه  َوأََعد   َولََعَنهه  َعلَْيهِ  هللا   

 

ஒரு இணறநம்பிக்ண யாைணன வவண்டும ன்வற ம ாணல மசய்பவருக்கு அவருணைய 
கூலி நர  ாகும். அதில் அவன் நீண்ை  ாலம் தங்குவான். அல்லாஹ் அவன் ீது 
வ ாபம் ம ாள் ிறான். வ லும் அவணன சபிக் ிறான். வ லும் பயங் ர ான 
தண்ைணனணயயும் அவனுக் ா  தயார் மசய்துள்ைான். 

அல்குாுா்ஆன் (4 93) 

 

இந்த வசனத்திலும்  ாலிதன் என்ற மசால்வல இைம்மபற்றுள்ைது. இச்மசால்லுக்கு 
நிரந்தர ா  தங்குதல் என்ற மபாருள் இல்ணல என்பதால் இணத ணவத்துக்ம ாண்டு 
ம ாணலக்கு நிரந்தர நர ம் எனக் கூற முடியாது. இது பற்றி முன்பு விபர ா  
அறிந்தும ாண்வைாம். 

 

இது  ி ப்மபரிய பாவம் என்பதில் ந க்கு  ாற்றுக் ருத்தில்ணல. இணதச் மசய்தவன் 
நர ில் நீண்ை  ாலம் தங்குவான். 

 

அல்லாஹ்வின் வ ாபத்திற்கும் சாபத்திற்கும் அதிபயங் ர ான தண்ைணனக்கும் 
அவன் உரியவனாவான். 

 

தற்ககாணல கெய்தவனுக்கு நிரந்தர நரகமா? 



  

 

5778 َثَنا ابِ  َعْبدِ  ْبنه  هللا ِ  َعْبده  َحد  َثَنا اْلَوه  َثَنا اْلَحاِرثِ  ْبنه  َخالِده  َحد  لَْيَمانَ  َعنْ  شهْعَبةه  َحد  ثه  َذْكَوانَ  َسِمْعته  َقالَ  سه َرْيَرةَ  أَِبي َعنْ  يهَحد  ه  َرِضيَ  هه ِبي   َعنْ  َعْنهه  هللا   الن 

ه  َصل ى ى َمنْ  َقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللا  ى َجَهن مَ  َنارِ  ِفي َفههوَ  ْفَسهه نَ  َفَقَتلَ  َجَبل   ِمنْ  َتَرد  َخل ًدا َخالًِدا ِفيهِ  َيَتَرد  ى َوَمنْ  أََبًدا ِفيَها مه ا َتَحس  م ً هه  َنْفَسهه  َفَقَتلَ  سه مُّ  َيِدهِ  ِفي َفسه

اهه َخل ًدا َخالًِدا َجَهن مَ  َنارِ  ِفي َيَتَحس  ه  َيِدهِ  ِفي َفَحِديَدتههه  ِبَحِديَدة   َنْفَسهه  َقَتلَ  َوَمنْ  أََبًدا ِفيَها مه َخل ًدا َخالًِدا َجَهن مَ  َنارِ  ِفي َبْطِنهِ  ِفي ِبَها َيَجأ البخاري رواه أََبًدا ِفيَها مه  

 

நபி (ஸல்) அவர் ள் கூறினார் ள் : 

யார்  ணலயின்  ீதிருந்து  ீவை குதித்து தற்ம ாணல மசய்தும ாள் ிறாவரா அவர் 
நர  மநருப்பில் (தள்ைப்பட்டு வ லிருந்து  ீவை) என்ணறக்கும் நிரந்தர ா  குதித்துக் 
ம ாண்வையிருப்பார். யார் விஷம் குடித்து தற்ம ாணல மசய்தும ாள் ிறாவரா அவர் 
த து விஷத்ணதக் ண யில் ணவத்திருந்தபடி நர  மநருப்பில் என்மறன்றும் 
நிரந்தர ா  குடித்துக்ம ாண்வையிருப்பார். யார் ஒரு கூரிய ஆயுதத்தால் தற்ம ாணல 
மசய்து ம ாள் ிறாவரா அவருணைய கூராயுதத்ணத அவர் த து ண யில் 
ணவத்துக்ம ாண்டு நர  மநருப்பில் த து வயிற்றில் தாவ  என்மறன்றும் நிரந்தர ா  
அதனால் குத்திக் ம ாண்வையிருப்பார். 

இணத அபூஹுணரரா (ரலி) அவர் ள் அறிவிக் ிறார் ள். 

நால் (பு ாரி 5778) 

 

தற்ம ாணல மசய்தும ாண்ைவர்  றுண யில் நர ில் நிரந்தர ா  தண்ைணனணய 
அனுபவிப்பார் என இந்த ஹதீஸில் கூறப்பட்டுள்ைது. இணைணவக் ா ல் 
 ரைித்தவர் நர ில் நிரந்தர ா  இருக்  ாட்ைார் எனக் குாுா்ஆனும் ஏராை ான 
ஹதீஸ் ளும் கூறு ின்றது. இந்த அடிப்பணைக்கு முரைில்லா ல் இந்த ஹதீணஸ 
புரிந்தும ாள்ை வவண்டும். 

 

இச்மசய்தியில் தற்ம ாணலக்குரிய தண்ைணன மபாதுவா  கூறப்பட்டுள்ைது. 
தற்ம ாணல மசய்தவர் முஸ்லி ா  இருந்தாலும் அவர் நர ில் நிரந்தர ா   ிைப்பார் 
என இச்மசய்தியில் மசால்லப்பைவில்ணல. 

 

ஒரு குறிப்பிட்ை சாராருக்கு ஒரு சிறப்பு கூறப்படு ின்றது. அதற்கு  ாற்ற ான 
எச்சரிக்ண  மபாதுப்பணையா  மசால்லப்படுவ யானால் இவ்விரண்ணையும் 
முரைில்லா ல் அை ிய முணறயில் இணைத்து விைங் லாம். 



  

 

இந்த குறிப்பிட்ை சாராருக்கு எவ்விசயத்தில் என்ன சிறப்பு மசால்லப்பட்ைவதா 
அவ்விசயத்தில்  ட்டும் இவர் ள் அந்த மபாதுவான எச்சரிக்ண யிலிருந்து 
விதிவிலக் ல் ஆனவர் ள் ஆவர். இது அல்லாத  ற்ற தண்ைணன ள் எச்சரிக்ண  ள் 
இவர் ளுக்கும் உரியதாகும். 

 

இந்த அடிப்பணையில் இணைணவக் ாதவர் ள் நர ில் நிரந்தர ா  இருக்  ாட்ைார் ள் 
என  ார்க் ம் கூறுவதால் இந்த ஹதீஸில் மசால்லப்பட்டுள்ை நிரந்தர ா  
தண்ைணன அனுபவிப்பான் என்ற எச்சரிக்ண ணய  ட்டும் இது முஸ்லிம் விசயத்தில் 
கூறப்பைவில்ணல.  ாறா   ாஃபிர் ளுக்கு மசால்லப்பட்ைது எனப் புரிந்தும ாள்ை 
வவண்டும்.  ற்றபடி  ணலயிலிருந்து விழுவான். விசயத்ணத உண்பான் வயிற்ணற 
 ிைித்துக்ம ாள்வான் ஆ ிய தண்ைணன ள் இந்த ஹதீஸில் மசால்லப்பட்ைவாறு 
தற்ம ாணல மசய்தும ாண்ை முஸ்லிமுக்கு மபாருந்தக்கூடியதாகும். அல்லாஹ் 
நாடும் வணர இவ்வாறு அவன் நர ில் தண்ைணன ணை அனுபவிப்பான். அல்லாஹ் 
நாடினால் அவணன  ன்னிக் லாம். அல்லாஹ் தண்டிக்  நாடினால் சிறிது  ாலம் 
இந்த தண்ைணனணய அவனுக்கு வைங் ிய பின் அவன் சுவனம் மசல்வான். 

 

தற்ம ாணல மசய்தும ாண்ை ஒரு நபித்வதாைணர  ன்னிக்கு ாறு நபி(ஸல்) அவர் ள் 
அல்லாஹ்விைம் பிரார்த்தணன மசய்தார் ள். அல்லாஹ் அவணர  ன்னித்துள்ைான். 

 

ஜாபிர் (ரலி) அவர் ள் கூறினார் ள் : 

அறியாண க்  ாலத்தில் தவ்ஸ் குலத்தாருக்குக் வ ாட்ணை ஒன்றிருந்தது. தவ்ஸ் 
குலத்ணதச் வசர்ந்த துஃணபல் பின் அம்ர் (ரலி) அவர் ள் நபி (ஸல்) அவர் ைிைம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதவர! (தாங் ள் ஹிஜ்ரத் மசய்யும்வபாது எதிரி ைிை ிருந்து 
உங் ணைத்) தற் ாத்துக்ம ாள்ை உறுதியான வ ாட்ணை ம ாத்தைம் தங் ளுக்கு 
வவண்டு ா? (அத்தண ய வ ாட்ணை தவ்ஸ் குலத்தாரின் வசிப்பிைத்தில் உள்ைது)'' 
என்று கூறினார் ள். நபி (ஸல்) அவர் ள் அதற்கு இைங் வில்ணல. (அந்த வாய்ப்ணப 
 தீனாவாசி ைான) அன்சாரி ளுக்ம ன அல்லாஹ் வைங் ியிருந்தவத அதற்குக் 
 ாரை ாகும். 

 



  

நபி (ஸல்) அவர் ள் நாடு துறந்து  தீனாவுக்கு (ஹிஜ்ரத்) மசன்றவபாது நபி (ஸல்) 
அவர் ைிைம் துஃணபல் பின் அம்ர் (ரலி) அவர் ளும் நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) 
மசன்றார் ள். துஃணபல் (ரலி) அவர் ளுைன் அவர் ளுணைய சமூ த்ணதச் வசர்ந்த ஒரு 
 னிதரும் நாடு துறந்து மசன்றார். (அவர் ள்  தீனாவிற்குச் மசன்றவபாது)  தீனாவின் 
தட்ப மவப்ப நிணல அவர் ளுக்கு ஒத்துக்ம ாள்ைவில்ணல. அந்த  னிதர் 
வநாய்வாய்ப்பட்டுவிட்ைார். (வநாயின் வவதணன மபாறுக்  முடியா ல்) பதறிப்வபான 
அந்த  னிதர் தம்முணைய மபரிய அம்பு ணை எடுத்துத் த து ண  நாடிணய அறுத்துக் 
ம ாண்ைார். ண  ைிலிருந்து இரத்தம் ம ாட்டியது. இறுதியில் அவர் இறந்துவிட்ைார். 
அவணரத் துஃணபல் பின் அம்ர் (ரலி) அவர் ள்  னவில்  ண்ைார் ள். அவர் நல்ல 
நிணலயில் தான் இருந்தார். ஆனால், அவருணைய இரு ண  ளும் வபார்த்தி 
மூைப்பட்டு இருப்பணதக்  ண்ைார் ள். அவரிைம், "உம் ிைம் உம்முணைய இணறவன் 
எவ்வாறு நைந்தும ாண்ைான்?'' என்று வ ட்ைார் ள். அதற்கு அந்த  னிதர், "நான் நபி 
(ஸல்) அவர் ைிைம் நாடு துறந்து (ஹிஜ்ரத்) வந்ததால் அல்லாஹ் எனக்கு  ன்னிப்பு 
அைித்தான்'' என்று பதிலைித்தார். துஃணபல் (ரலி) அவர் ள், "ஏன் உம் ிரு ண  ளும் 
வபார்த்தி மூைப்பட்டிருக் ின்றன?'' என்று வ ட்ைார் ள். "நீ வைீாக் ிய உனது ண ணய 
நாம் சீராக்  ாட்வைாம்'' என்று (இணறவனின் தரப்பிலிருந்து) என்னிைம் கூறப்பட்ைது'' 

என்று அவர் மசான்னார். 

 

துஃணபல் (ரலி) அவர் ள் இக் னவு பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் ைிைம் 
எடுத்துணரத்தார் ள். அப்வபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் ள், "இணறவா! 
அவருணைய இரு ண  ளுக்கும்  ன்னிப்பு அைிப்பாயா !'' என்று பிரார்த்தித்தார் ள். 

நால் - முஸ்லிம் (184) 

அல்லாஹ்வவ நன்கு அறிந்தவன். 


