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லாமியா கவிதை தைாகுப்பிற்குள் நுதைய முன் அகீைா என்றால் என்ன? 
என்ற பாடத்தை இன்ஷா அல்லாஹ் பார்ப்பபாம்! 

அகீைா என்றால் என்ன? 

அகீைாதை கற்றுக் தகாள்ைதின் முக்கியத்துைம் என்ன? 

அகீைாதை கற்றுக்தகாள்ளாைதினால் ஏற்படும் விதளவுகள் என்ன? 

அஷ்-ஷஷய்க் ொலிஹ் அல்-பவ்ொன் ஹபிைஹுல்லாஹ் அவர்களின் 
அழகான ஒரு புத்ைகம் அகீைதுத் ைவ்ஹீத். இன்-ஷா அல்லாஹ் இந்ை 
புத்ைகத்திலிருந்து அகீைா பற்றிய சில முகவுதரகதை பார்ப்பபாம். 

 

அகீைாவின் சரியான அடிப்பதைகளும் அவ்விையங்களில் 
ஸலபுஸ்ஸாலிஹீன்களின் அணுகுமுதையும்.   

அகீைா, மன்ஹஜுஸ் ெலஃப் ஆகிய துதைகதை ஏதனய துதைகதை 
விட நாங்கள் முற்படுத்துவைற்கான காரணம் என்ன? 

 

அகீைா ைவ்கீபிய்யஹ் என்ைால் என்ன? 

 அல்-அகீைது ைவ்கீபிய்யஹ் – அைற்கு ஒரு ைரம்பு (ைதரயதற) – تَْوقِْيِفيَّة
இருக்கின்றது. அைதன மீறிச் தெல்லவும் முடியாது. அதிலிருந்து விலகிச் 
தெல்லவும் முடியாது. அது ைதரயறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

ைவ்பீகிய்யாஹ் – இது இஸ்லாத்தின் அடிப்பதட மூலாைாரங்களான 
அல்-குர்ஆன், அஸ்-ஸுன்னாவின் ஆைாரங்கதளக் தகாண்டு 
ைதரயறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

எனபை இங்கு எமது புத்தி-சிந்ைதனகளுக்கும் முயற்சி-ஆய்வுகளுக்கும் 
இடமில்தல. பமலும் அதைகதள முற்படுத்ைவும் முடியாது.  அல்-
குர்ஆன், அஸ்-ஸுன்னா அல்லாை எந்ை ஒரு பகாட்பாடும் இஸ்லாமிய 
அகீைாைாக ஆகாது. 
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இஸ்லாத்தின் அடிப்பதட மூலாைாரங்கள் அல்-குர்ஆன், அஸ்-
ெுன்னாவின் மீது கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. 

ஏஷனனில் அல்-குர்ஆன்ைான் அல்லாஹ்தவப் பற்றியும் அவனது 
ரெூதலப் பற்றியும் பமலும் அகீைாவின் விடயங்கதைப் பற்றியும் 
எங்களுக்கு கற்றுத்ைருகின்ைது. இதவகதை நன்கு அறிந்ைவன் அவபன. 
இைதன அவதன விடவும் மிகவும் அறிந்ை எவரும் இல்தல. 

எனபவ முைல் முைலாக அல்லாஹ்வின் புத்ைகத்தைக் தகாண்டு இந்ை 
அகீைா (ைதரயறுக்கப்பட்டிருக்கிறது) எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது.  

பமலும் அவதனயடுத்து இைதன நன்கு அறிந்ைவர் ரெுலுல்லாஹி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அவர்கபை. எனபவ அவர்கதை விடவும் இைதன நன்கு அறிந்வர் 
எவரும் இல்தல. 

எனபவைான் சான்பைார்கைான ெலபுஸ் ொலிஹீன்களும், அவர்கதைப் 
பின் ஷைாடர்ந்ைவர்களும் அகீைாதவத் ஷைரிந்து ஷகாள்வைற்கான வழிதய 
அல்-குர்ஆனுடனும், அஸ்-ெுன்னாவுடனும் மட்டுப்படுத்திக் 
ஷகாண்டனர். ஆகபவ இதுைான் மன்ஹஜுஸ் ெலஃப். 

எனபவ அல்லாஹ்வின் விவகாரத்தில் அல்-குர்ஆனும் அஸ்-
ெுன்னாவும் எைதன உறுதி ஷசய்கின்ைபைா அைன் மீது அவர்கள் 
விசுவாசம் ஷகாண்டனர். அைதனத் ைங்களின் ஷகாள்தகயாக உறுதி 
ஷகாண்டனர். பின்னர் அைன் படி ஷசயலாற்றினர். பமலும் அல்குர்ஆனும், 
ெுன்னாவும் உறுதி படுத்ைாை அதனத்தையும் அவர்கள் நிராகரித்ைனர். 

ஆகபவைான் அகீைா விடயத்தில் இவர்கள் மத்தியில் இரண்டாவது 
கருத்துக்கு இடமில்தல. அதனைரும் அகீைா பற்றிய அைர்களின் 
தகாள்தகயில் ஒருமித்திருந்ைார்கள். அைனால் அைர்களின் ஜமாஅத்தும் 
ஒன்றாக இருந்ைது. ஏஷனனில் யாஷரல்லாம் அல்லாஹ்வின் புத்ைகமான 
அல்-குர்ஆதனயும் அவனின் தூைரின் வழி முதைதய 
(ெுன்னாதவ)யும் பபாதுமாக்கிக் ஷகாண்டார்கபைா அவர்கதை 
அல்லாஹுத்ைஆலா ஷபாறுப்ஷபடுத்திருக்கின்ைான். அைாவது 
அவர்களின் வாக்கு ஒருமித்ை வாக்காகவும், அவர்களின் ஷகாள்தக 
சரியானைாகவும், அவர்களின் வழி ஒபர வழியாகவும் இருக்கும் 
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என்பைற்கு அல்லாஹ் உத்ைரவாைம் அளித்துள்ைான். இைதன பமலான 
அல்லாஹ்வின் வாக்குகள் உறுதி ஷசய்கின்ைன. 

 

قُْوا  ََل تَفَرَّ ِ َجِمْيعًا وَّ  َواْعتَِصُمْوا بَِحْبِل ّٰللاه
பமலும், நீங்கள் யாவரும் (ஒன்று பசர்ந்து) அல்லாஹ்வுதடய 
(பவைமாகிய) கயிற்தைப் பலமாகப் பற்றிப் பிடித்துக்ஷகாள்ளுங்கள், 
நீங்கள் பிரிந்துவிட பவண்டாம். (ெூரத்துல்ஆல இம்ரான்: 103) 

அல்லாஹ்வின் கயிறு என்பது அல்-குர்ஆனும் அஸ்-ஸுன்னாவும் 
ஆகும் என்று ைப்ஸீருதடய உலமாக்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

பமலும் இன்னும் ஒரு ைெனத்தில் பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா 
கூறுகின்றான்;  

ن ِْى ُهدًى ا يَاْتِيَنَُّكْم م ِ   ُهدَاَى فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشق  ۙ  فََمِن اتَّبَعَ  فَِامَّ
நிச்சயமாக என்னிடமிருந்து பநர்வழி உங்களுக்கு வரும், ஆகபவ, 
என்னுதடய பநர்வழிதய எவர் பின்பற்றுகிைாபரா, அவர் வழி 
ைவைமாட்டார், துர்பாக்கியவானாக ஆகவுமாட்டார். (ெூரத்து ைாஹா: 123) 

என்று சரியான அகீைாதவ ஏற்று நடப்பபாரின் ஒருமித்ை நிதலதய 
அல்லாஹ் ஷைளிவு படுத்துகிைான். 

இவ்ைாறு யாதரல்லாம் இருக்கின்றார்கபளா அைர்களுக்கு 
ரஸூலுல்லாஹ் ஒரு அைகான தபயதரச் சூட்டியுள்ளார்கள். பமலும் 
அைர்கதள அதிகமா புகழ்ந்துள்ளார்கள். 

அதுைான் அல்-பிர்கதுன் நாஜியஹ் – அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்தபப் 
தபற்ற கூட்டம் என்று ரஸூலுல்லாஹி ملسو هيلع هللا ىلص அைர்கள் கூறினார்கள். 

பதுகாப்புப் தபற்ற கூட்டம் எவ்ைாறு இருப்பார்கள் என்பதை நபி  ملسو هيلع هللا ىلص 
அைர்கள் பின்ைருமாறு பபாற்றி பபசுகின்றார்கள்:  
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நானும் எனது பைாைர்களும் இன்று எதிபல (எந்ைக் தகாள்தகயிபல 
ஒருமித்து) இருக்கின்பறாபமா அதிபல யாதரல்லாம் இருக்கின்றார்கபளா 
அைர்கள்ைான்.  

 

அகீ ொவிலிருந்து வழிசருகக்கூடிய கொரணங்களும் அதிலிருந்து 
பொதுகொப்புப் மபறும் வழி முரைகளும். 

யாஷரல்லாம் சரியான அகீைாதவவிட்டும் வழி சருகிச் 
ஷசல்கின்ைார்கபைா; அது அவர்கதை பபரழிவுக்கு இட்டுச் ஷசல்லும். 
அவர்கதை அது வீணாக்கிவிடும். 

 

1. சரியான அகீதாவை அறியாமல் இருத்தல், மமலும் அதற்கு மாறான 
பிவையான அகீதாவை அறியாமல் இருத்தல். 

ெரியான அகீைாதைத் பைடிக் கற்றுக் தகாள்ளாமல் பமலும் அைதனக் 
கற்றுக் தகாடுக்காமல் அல்லது அகீைாத் துதறக்கு முக்கியத்துைம் 
தகாடுக்காமல் இருப்பதும்; அபைபபால் ைழிதகட்ட அகீைாதைப் 
பற்றிஅறியாமல் இருப்பதும் ைழிபகட்டுக்கு இட்டுச் தெல்லும்.  

அைனால் அடுத்து ைரும் ெமூகம் ெரியான அகீைா எது என்பதை அறியாை 
நிதலக்குள் ைள்ளப்படும். அபைபபால் இந்ை அகீைாவுக்கு முைணாக எந்ை 
அகீைா இருக்கிைது என்பதை அறியாை ஒரு சமூகம் பைாற்ைம் ஷபறும். 
எனபவ இவ்வாைான சூழலில் மக்கள் உண்தமயான அகீைாதவ 
ைவைாகவும், ைவைான அகீைாதவ உண்தமயாகவும் கருதுகின்ை ஒரு சூழல் 
ஏற்படும். 

அைற்கு ஆைாரமாக தஷய்க் அைர்கள் உமர் இப்னுல் கத்ைாப் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அைர்கள் கூறும் கூற்தற கூறுகின்றார்கள்:  

ُ َعْنهُ  )إِنََّما تُْنقَُض ُعَرى   : قَاَل أَِمْيُر اْلُمْؤِمنِْين ُعَمر ْبُن الَخطَّاب َرِضَي ّٰللاَّ

ْسَلَم ُعْرَوةً ُعْرَوة  ْسَلَِم َمْن ََل يَْعِرُف اْلَجاِهِليَّة( نََشأَ فِْي   اذَ إِ اْْلِ  اْْلِ
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அமீருல் முஃமினீன் உமர் இப்னுல் கத்ைாப் ரழியல்லாகு அன்ஹு 
அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 

(ஜாஹிலிய்யா) அறியாதமதய அறிந்து ஷகாள்ைாது இஸ்லாத்தில் 
எவர்கள் வைர்ந்து வருகின்ைார்கபைா, நிச்சயமாக அைன் மூலம் 
இஸ்லாத்தினுதடய பலம் வாய்ந்ை கயிறுகள் ஷைாடர்ந் பைர்ச்தசயாக 
முறிக்கப்பட்டும். 

இந்ை அைதர (கூற்தை) ஷஷய்குல் இஸ்லாம் இப்னு தைமிய்யாஹ் 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுதடய பல நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

மின்ஹாஜ் அஸ்-ெுன்னா அந் நபவிய்யா: 2/398, 4/590, மஜ்மூஉ அல் 
பைாவா: 10/301, 15/54. 

இது ெஹீஹான ஆைாரப்பூர்வமான ஒரு அைராகும். 

 

அரபுக்கவிதைகளில் மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு கூற்று;  

ِكْن ِلتََوق ِْيِه َوَمْن ََل يَْعِرُف الشَّرَّ ِمَن اْلَخْيِر  : قَْوُل الشَّاِعر  َعَرْفُت الشَّرَّ َلَ ِللشَّر ِ ل 

 يَقَُع فِْيِه. 
நான் தீதமகதளப் பற்றி அறிந்து தகாண்படன். தீதமகதள தெய்யும் 
பநாக்கத்திற்காக அல்ல. தீதமயிலிருந்து தூரமாக இருப்பைற்பக! 
ஆனாலும் எைதரல்லாம் நன்தமகதளயும் தீதமகதளயும் அறியாமல் 
இருக்கின்றார்கபளா! அைர்கள் தீதமகளில் விழுந்துவிடுைார்கள். 

 

பமலும் ஹுதைபா இப்னுல் யமான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு  அைர்கள் 
அறிவித்ைார்கள்:  

மக்கள் இதைத்தூைர்  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களிடம் நன்தமதயப் பற்றிக் பகட்டுக் 
ஷகாண்டிருந்ைார்கள். நான் நபி அவர்களிடம் தீதமதயப் பற்றிக் 
பகட்படன். அது என்தனத் தீண்டிவிடுபமா என்று அஞ்சிய காரணத்ைால் 
ைான் (அதைப் பற்றிக் பகட்படன்.).. (புகாரி) 
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2. பெற்மறாரும் மூதாவதயினரும் பசய்து ைந்த காரியம் பிவையாக 
இருந்த மொதிலும் அதவனப் பிடிைாதமாகக் கவைப் பிடித்தல். 
  

ஷபற்பைாரும் மூைாதையினரும் ஷசய்து வந்ை காரியம் பிதழயாக இருந்ை 
பபாதிலும் அைதனப் பிடிவாைமாகக் கதடப் பிடித்ைல் என்பது அது 
எங்கதை பிதழயான அகீைாவில் மூழ்கடித்துவிடும். 
 
அைற்கான ஆைாரம்: பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா கூறுகின்றான்:  
 

بَآَءنَاؕ  اَوَ  اَْلفَْينَا َعلَْيِه ا  ُ قَالُْوا بَْل نَـتَّبُِع َمآ  اَْنَزَل ّٰللاه لَْو َكاَن  َواِذَا قِْيَل لَُهُم اتَّبِعُْوا َمآ 

ََل يَْهتَدُْونَ  بَآُؤُهْم ََل يَْعِقلُْوَن َشْيئًا وَّ  ا 
பமலும், அல்லாஹ் இைக்கிதவத்ை (இவ்பவைத்)தைப் பின்பற்றுங்கள் என 
அவர்களுக்குக் கூைப்பட்டால் (அவர்கள்) "அவ்வாைன்று. எவற்றின் மீது 
எங்களுதடய மூைாதைகள் (இருந்து, அவர்கள் எவற்தைச் 
ஷசய்துஷகாண்டு) இருக்க நாங்கள் கண்படாபமா அவற்தைபய நாங்கள் 
பின்பற்றுபவாம்" எனக் கூறுகின்ைனர். அவர்களுதடய மூைாதைகள் 
ஒன்தையுபம அறியாைவர்கைாகவும் பநர்வழி ஷபைாைவர்கைாகவும் 
இருந்ைாலுமா? (அவர்கதைப் பின்பற்றுவார்கள்!) (ெூரத்துல் பகரா: 170) 
 
ஷபற்பைாரும் மூைாதையினரும் ஷசய்து வந்ை காரியம் பிதழயாக இருந்ை 
பபாதிலும் அைதனப் பிடிவாைமாகக் கதட பிடிப்பவர்களின் ஒதுங்கும் 
ைைம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று இன்னும் ஒரு ஆயத்தில் பமலான 
அல்லாஹுத்ைஆலா கூறுகின்ைான்; 
 

بِـُع َما   ُ قَالُْوا بَْل نَـتَـّ بَآَءنَاؕ  اََولَْو َكاَن  َو اِذَا قِْيَل لَُهُم اتَّبِعُْوا َمآ اَْنَزَل ّٰللاه َوَجْدنَا َعلَْيِه ا 

ى َعذَاِب السَِّعْيرِ  ُن يَْدُعْوُهْم اِل   الشَّْيط 
“அல்லாஹ் இைக்கி தவத்ை (பவைத்)தை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்” என 
அவர்களுக்குச் ஷசால்லப்பட்டால், அவர்கள் “(அப்படியல்ல)! நாங்கள் 
எங்களுதடய மூைாதையவர்கதை எதில் கண்படாபமா, அதைத் ைான் 
நாங்கள் பின்பற்றுபவாம்” என்று கூறுகிைார்கள். அவர்கதை தஷத்ைான் 
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ஷகாழுந்து விட்ஷடரியும் (நரக) ஷநருப்பின் பவைதனயின் பக்கம் 
அதழத்ைாலுமா (பின்பற்றுவர்?) (ெூரத்து லுக்மான்:21) 
 
மாற்றமாக எவ்ைாறு நாம் இருக்க பைண்டும் என்பதை பமலான 
அல்லாஹுத்ைஆலா கூறுகின்றான்: 
 

ى  اْلُوثْق  بِاْلعُْرَوةِ  اْستَْمَسَك  فَقَِد  ُمْحِسٌن  َوُهَو   ِ اِلَى ّٰللاه َوْجَهه ۤٗ  يُّْسِلْم  ِ   ؕ َوَمْن  َواِلَى ّٰللاه  

 َعاقِبَةُ اَْلُُمْورِ 
எவன் ைன் முகத்தை முற்றிலும் அல்லாஹ்வின் பக்கபம திருப்பி, நன்தம 
ஷசய்து ஷகாண்டிருக்கிைாபனா, அவன் நிச்சயமாக உறுதியான கயிற்தை 
பலமாக பற்றிப் பிடித்துக் ஷகாண்டான். இன்னும் காரியங்களின் 
முடிஷவல்லாம் அல்லாஹ்விடபமயுள்ைது. (ெூரத்து லுக்மான்:22) 
 
இன்-ஷா அல்லாஹ் பதாைரும்.. 
 

 

 

 

  


