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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 ِ  ۙ  فََمِن اتَّبََع ُهدَاَى فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشق   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  ْسَلَمِ   اذَ إِ اْْلِ  َمْن ََل يَْعِرُف اْلَجاِهِليَّة(  نََشأَ فِْي 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) 
 
 
3. ைக்லீத் – கண்மூடித்ைனமான பின்பற்ைல் 

அகீைா விடயத்தில் மக்கள் முன் தவக்கும் கருத்துக்கதை, சரியான 
ஆைாரம் எதுவுமில்லாமல், அதவ சரியானதவயா என்று சீர்தூக்கிப் 
பார்க்காமல் கண்மூடித்ைனமாக அவற்தைப் பின்பற்றுைல். 

 

ைக்லீத் என்ைால் என்ன? 

எைருதடய கூற்று ஆைாரமற்ற கூற்றாக இருக்கின்றபைா அந்ைக் கூற்தறப் 
பின்பற்றுைது. ைக்லீத் ஆகும். என்று உலமாக்கள் ைதரவிலக்கணப்படுத்தி 
உள்ளார்கள். 

எனபை ஆைாரங்களுடன் தெயல்படுைது எங்களின் கடதம ஆகும். 
ஆைாரங்கள் இல்லாமல் தெயல்படுைது எங்கதள ைழி ெருகச் தெய்யும் 
என தெய்க் அைர்கள் தைளிவுபடுத்துகிறார்கள். 

அகீைா மற்றும் அதுவல்லாைா விடயங்களில் சரியான ஆைாரம் 
எதுவுமில்லாமல், வழி ைவறிய இமாம்கதை கண்மூடித்ைனமாக 
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யாஷரல்லாம்  பின்பற்றினார்கபைா அவர்களின் வழித்பைான்ைல்கள்ைான்  
“ஜஹ்மிய்யா, முஃைஸிலா, அஷாஇைா, ெூபிய்யா, அைர்கள் அல்லாை 
ஏதனய பிரிவினர்கள்”. 

 

இஸ்லாத்தில் இந்ைக் கூட்ைங்கள் எப்பபாது பைாற்ைம் பபற்ைன? 

எப்பபாது இைர்கள் ைழி ெரிகிச்தென்ற இமாம்கதள கண்மூடித்ைனமாகப் 
பின்பற்றினார்கபளா அப்பபாது இந்ைப் பிரிவிதனகள் பைாற்றம் தபற்றன.  

ஜஹ்மிய்யா –  

நபி ملسو هيلع هللا ىلص அைர்கள் காலத்தில் இைர்கள் இருக்கவில்தல. 

பைாற்ைம்: ஹிஜ்ரி இரண்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் 
பைான்றினார்கள்.  

பைாற்றுவித்ைவன்: அல்-ஜஹ்ம் இப்னு ஸப்ைான் அத்-திர்மிதி. 

இைர்கள் அஹ்லுஸ்-ஸுன்னாவின் கருத்துக்களுக்கு மாற்றமாக 
எப்பபாது கருத்துச் தொன்னார்கபளா! அப்பபாது உலமாக்கள் 
அைர்கதள ைழி ெருகிய கூட்டமாக அறிமுகம் தெய்ைார்கள். 

அவர்களின் பகாள்தக: அல்-குர்ஆன் பதடக்கப்பட்டது என ைாதிடுைல், 
மறுதம நாளில் அல்லாஹ்வின் முகத்தை பார்க்கமுடியாது என்று 
கூறுகின்றனர், சுவனம் நரகம் நிரந்ைரமில்தல அது அழியக்கூடியது 
என்று கூறுகின்ைனர். 

இவர்களுக்கு மறுப்பாக உலமாக்கள் பல புத்ைகங்கதை 
எழுதியுள்ைார்கள். அவ்வாறு இமாம் அஹ்மத் பின் ஹம்பல் 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அைர்களால் எழுைப்பட்ட ஒரு புத்ைகம்; “அர்-ரத்து 
அஸ்-ஸனாதிகா ைல்-ஜஹ்மிய்யா” 
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முஃைஸிலா: 

நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் காலத்தில் இவர்கள் இருக்கவில்தல. அஹ்லுஸ் 
ெுன்னாவினருக்கு மாற்ைமாக நடந்ைவர்கள். 

மதாற்றம்: ஹிஜ்ரி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் பஸராவில் பைான்றினார்கள். 

மதாற்றுவித்தைர்கள்: வாஸில் இப்னு அைா, அம்ர் இப்னு உதபத். 

இவர்கள் அஹ்லுஸ்-ெுன்னாவின் கருத்துக்களுக்கு மாற்ைமாக 
எப்பபாது கருத்துச் ஷசான்னார்கபைா! அப்பபாது உலமாக்கள் 
அவர்கதை வழி சருகிய கூட்டமாக அறிமுகம் ஷசய்ைார்கள். 

அைர்களின் பகாள்வக: அஹ்லுஸ் ஸுன்னாக்களின் தகாள்தக 
பகாட்பாட்டிற்கு மாற்றமான பல தகாள்தககதளக் தகாண்டைர்கள்; அல்-
குர்ஆன் பதடக்கப்பட்டுள்ளது,   

பபயர்வரக் காரணம்: இமாம் ஹஸனுல் பஸரி ரஹிமஹுல்லாஹ் 
அைர்களின் ஒரு மாணைன் ைாஸில் இப்னு அைா; அைன் இமாம் 
அைர்களின் ெதபயில் இருக்கும்பபாது, தபரும்பாைம் தெய்யக்கூடிய 
ஒருைன் ஈமானின் எல்தலயிலிருந்து தைளிபயற மாட்டான். மாற்றமாக 
அைன் முஃமினாக இருப்பான். ஆனால், அைனின் ஈமானில் குதறபாடு 
இருக்கிறது. அைனின் ஈமான் பூரணமான ஈமான் அல்ல. என்று இமாம் 
அைர்கள் தபரும் பாைம் தெய்ைைனின் விடயத்தில் அகீைது 
அஹ்லுஸ்ஸுன்னா உலமாக்களின் தகாள்தகதய 
தைளிவுபடுத்தினார்கள். (அைன் ஒரு முஃமினாக இருக்கின்றான் பமலும் 
அைன் தகட்டவிடயம் தெய்ைைால் பாஸிக்காகவும் இருக்கின்றான்). இந்ை 
பநரத்தில் இமாம் அைர்களின் மாணைனான ைாஸில் இப்னு அைா; 
தபரும் பாைம் தெய்யக்கூடியைன் இரண்டு நிதலகளில் ஒரு நிதலயில் 
இருப்பான்; அைன் முஃமினாகபைா காபிராகபைா இருக்கமாட்டான். 
அைன் மறுதம நாளில் நரகத்தில் நிரந்ைரமாக இருப்பான். என்று 
அஹ்லுஸ்ஸுன்னாவிற்கு மாற்றமான ஒரு தகாள்தகதயக் கூறிவிட்டு 
இமாம் அைர்களின் ெதபதய விட்டும் ஒதுங்கிச் தென்றான். எனபைைான் 
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அைர்கள் முஃைஸிலாக்கள் (ஒதுங்கிச் தென்றைர்கள்) என்று 
அதைக்கப்படுகின்றார்கள். 

 

அஷாஇறா:  

இமாம் அபுல் ஹென் அல்-அஷ்அரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள்ைான் 
இந்ை பிரிவின் ஆரம்ப கருத்ைாவாக இருந்ைார்கள். ஆனால் அவர்கள் 
பிற்பட்ட காலத்தில் இந்ை ஷகாள்தகயிலிருந்து ஷவளிபயறி இந்ை 
ஷகாள்தகக்கு எதிராக ஒரு புத்ைகத்தையும் ஷைாகுத்ைார்கள். 
அஹ்லுஸ்ெுன்னாவின் ஷகாள்தகதய ஏற்றுக்ஷகாண்டு அஷாஇரா 
ஷகாள்தகயிலிருந்து ஷவளிபயறுவைாக இமாம் அவர்கள் ைனது 
மரணத்திற்கு முன் எழுதிவிட்டுச் ஷசன்ைார்கள். 

பகாள்தக: அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள், பண்புகள் விடயத்தில் 
கருத்துக் கூறும்பபாது; அதில் (ைஃவீல்கள், ைக்ழீல்கள்) 
அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களுக்கு மாற்றமான கருத்துக்கதளக் தகாடுத்து 
விளக்கம் கூறினார்கள். 

எனபை அஸ்மாஉஸ்ஸிபாவின் விடயத்தில் அைர்கள் 
அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களுக்கு மாற்றமான கருத்துக்கதளக் கூறி 
ைழிைைறிச் தென்றார்கள். 

 

ஸூபிய்யா - மத்ஹபுத் ைஸவ்வுப்:  

மதாற்றம்: ஹிஜ்ரி மூன்ைாம் நூற்ைாண்டின் ஆரம்பத்தில் இது ஒரு 
ைனிப்பட்ட பபாக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

பகாள்வக: ஆரம்பத்தில் பத்தினித்ைனம், அதிகமாக இபாைாக்கள் 
தெய்யபைண்டும் என்ற பபாக்கில் சில ைனி நபர்களால் 
கதடபிடிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்ைது. பிறகு அைற்கு என்று சில 
ைழிமுதறகளுடன் ஒரு கூட்டமாக பைாற்றுவிக்கப்பட்டது. அது 
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ஸூபிய்யாக்கள் அல்லது மத்ஹபுத் ைஸவ்வுப் என்று 
அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டது. 

ஸூபிய்யாக்களில் பல ைரீக்காக்கள் –பல ைழிமுதறகள் (பல கூட்டங்கள்)  
இருக்கின்றன. ஷாதுலிய்யாஹ், அன்-நக்ஷபந்தியா, அல்-தமௌலவிய்யா, 
அல்-காைரிய்யா, அல்-அக்பரிய்யா. 

இைர்கள் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா ைல்-ஜமாஅத்தினரின் தகாள்தக 
பகாட்பாட்டிற்கு மாற்றமாக நடந்ைைர்கள். 

பமற்கூறப்பட்ட அைர்கள் அல்லாைைர்களும் பிதையான அகீைாதை; 
அைர்களுக்கு முன்னால் ைழிபகட்டில் தென்ற அைர்களின் ைதலைர்கள் 
மற்றும் இமாம்கதள கண்மூடித்ைனமாக எப்பபாது பின்பற்றினார்கபளா 
அப்பபாது ெரியான அகீைாதை விட்டும் ைழி ைைறிச் தென்றார்கள். 

எனபை இஸ்லாத்தில் பிரிவிதனகள் பைான்றுைைற்கு முைல் காரணம் 
அத்-ைக்லீத் (கண்மூடித்ைனமான பின்பற்றல்) ஆகும். 

 

4. அவ்லியாக்கள் – அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள் விையத்தில் எல்தல மீறிச் 
பசல்லல்: 

அல்லாஹ்வின் அவ்லியாக்கள் மற்றும் ொலிஹீன்களுக்கு ஷகாடுக்க 
பவண்டிய அந்ைஸ்துகதை; அந்ை நல்லடியார்களுக்கு அவர்களின் 
அந்ைஸ்துக்கதை விட அதிகமாக எல்தல மீறி ஷகாடுப்பைனால் ஏற்படும் 
வழிபகடு ஆகும். 

❖ அவ்லியாக்கள் மற்றும் ொலிஹீன்கள் விடயத்தில் எல்தல மீைல், 
பமலும் அல்லாஹ்தவயன்றி பவறு எவராலும் ஷசய்ய இயலாை 
பயன் ைரும் காரியம் எைதனயும் ஷசய்யவும், தீதமதயத் ைடுத்து 
நிறுத்ைவும் கூடிய ஆற்ைல் அவர்களிடமும் உண்ஷடன்று நம்பி 
அவர்கதை அவர்களின் ைரத்திற்கும் பமலாக உயர்த்துைல்,  
 

❖ இன்னும் ைங்களின் பைதவகதை நிதைபவற்றிக் ஷகாள்ைவும், 
பிரார்த்ைதன ஏற்றுக் ஷகாள்ைப்படவும் என அல்லாஹ்வுக்கும் 
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ைங்களுக்கும் இதடயில் அந்ை அவ்லியாக்கள் மற்றும் 
ொலிஹீன்கதை இதடத் ைரகர்கைாக ஆக்கிக் ஷகாண்டு, 
அல்லாஹ்வுக்குப் பதிலாக அவர்கதை வழிப்படுைல்,  

 

❖ அவர்களின் கப்ர்-மண்ணதைகளுக்குச் ஷசன்று காணிக்தககதைச் 
சமர்ப்பித்ைல், பிராணிகதை அறுத்துப் பழியிடுைல்,  
 

❖ அங்கு துஆ பிரார்த்ைதனயில் ஈடுபடுைல், அவர்களிடம் 
பாதுகாப்பும் உைவியும் பைடி மன்ைாடுைல்,  
 

பமற்கூைப்பட்ட காரியங்கள்ைான் நூஹ் அதலஹிஸ்ெலாம் அவர்களின் 
சமூகத்தினரால் அவ்லியாக்கள் மற்றும் ொலிஹீன்கள் விடயத்தில் 
எல்தல மீறி பமற்ஷகாள்ைப்பட்டது. 

இக்காரியங்கதை விட்டு விட பவண்டாம் என்று அவர்கள் ைங்களின் 
சகாக்கதை பவண்டிக் ஷகாண்டனர். அவர்களின் இந்நிதலப்பாட்தட 
பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா இவ்ைாறு குறிப்பிடுகின்றான்:  

 

ََل ُسَواًعا   ِلَهتَُكْم َوََل تَذَُرنَّ َودًّا وَّ     ۙ  وَّ ََل يَغُْوَث َويَعُْوَق َونَْسًرا  َو قَالُْوا ََل تَذَُرنَّ ا 
“பமலும், அவர்கள் (ைம் சமூகத்ைாரிடம்) உங்களுதடய 
(வணக்கத்திற்குரிய) ஷைய்வங்கதை நிச்சயமாக நீங்கள் 
விட்டுவிடாதீர்கள், வத்து ெுவாஉ, எகூஸ், யஊக், நஸ்ர், (ஆகிய 
விக்கிரகங்)கதையும் நிச்சயமாக நீங்கள் விட்டுவிடாதீர்கள்” என்றும் 
கூறினார்கள். (ெூரத்து நூஹ்: 23) 

எப்பபாது அவ்லியாக்கள் மற்றும் ொலிஹீன்கள் விடயத்தில் எல்தல 
மீறிச் ஷசன்ைார்கபைா அப்பபாது அது அைர்கதள ைணங்ககுகின்ற 
நிதலக்கு தகாண்டு தென்றது. 



 

  SALAFICALL 

 

15 லாமிய்யா இப்னு தைமிய்யா 

எனபை அவ்லியாக்கள் மற்றும் ொலிஹீன்கள் விடயத்தில் 
அஹ்லுஸ்ெுன்னாக்கள் எவ்வாறு நடந்து ஷகாண்டார்கபைா அவ்ைாறு 
நடந்துதகாள்ைதுைான் முஸ்லிமான ஒவ்ஷவாரு ஆண் மற்றும் 
தபண்ணின் மீதும் கடதமயாகும். 

 

5. உலகில் இருக்கும் அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகவையும், அைனின் அல்-
குர்ஆன் ைசனங்கவையும் ெற்றி மக்கள் சிந்திக்க மறந்து மொனவமயும், 
நவீன மனிை கண்டுபிடிப்புக்கள் பபாருளாைார வளங்களின் பமன்தமகள்; 
இதவகள் யாவும் மனிை பலத்தின் சாைதன என அவர்கள் 
நிதனத்ைதமயும். 

அல்லாஹ்வின் உலகம் சார்ந்ை அத்ைாட்சிகதையும், அவனின் 
அல்குர்ஆன் வசனங்கதையும் பற்றி சிந்திப்பது எமது அகீைாதவப் 
பலப்படுத்தும். 
 
நவீன மனிை நாகரீக வைர்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புக்கதைப் பார்த்து 
பிரமித்து இதவகள் மனிை பலத்தின் சாைதன என அவர்கள் 
நிதனத்ைனர்.  
 
அல்லாஹ்வின் அத்ைாட்சிகதையும், அவனின் அல்குர்ஆன் 
வசனங்கதையும் பற்றி மக்கள் சிந்திக்காைைன் காரணமாக அவர்கள் 
அல்லாஹ்தவ மைந்து (அல்லாஹ்வுக்கும் இந்ை பதடப்புக்களுக்கும் எந்ை 
ஷைாடர்புமில்தல) இதவ யாவும் மனிை முயற்சியால் மாத்திரம் ஏற்பட்ட 
சாைதனகள் என்று அந்ை மனிைர்கதைப் பாராட்டவும் அவர்கதை 
ஷகைரவிக்கவும் முற்பட்டனர்.  
 
இைன் காரணமாக அல்லாஹ்வின் அத்ைாட்சி மற்றும் அவனின் 
வசனங்கதைப் பற்றி சிந்திக்காமல் பிதழயான அகீைாவின் பால் ஷமது 
ஷமதுவாக நகர்ந்து ஷகாண்டிருக்கிைனர்.  
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இன்று உலகில் காணப்படுகின்ை மனிை கண்டுபிடிப்புக்கள் அதனத்தும்; 
அல்லாஹ் மனிைனுக்கு அந்ை பதடப்புக்கதளப் பற்றிய அறிதையும் 
ைழிகாட்டல்கதளயும் தகாடுத்ைன் காரணமாகத்ைான் அைன் 
கண்டுபிடிக்கின்றான். 
 
பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா கூறுகின்றான்:  
 

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُْونَ   َوّٰللاه
“உங்கதையும், நீங்கள் ஷசய்கின்ைவற்தையும் அல்லாஹ்பவ பதடத்ைான்” 
(ெூரத்துஸ் ொஃப்ஃபாத்: 96) 
 
எனபை அல்லாஹ்வின் ைெனங்கதளப் பற்றி நாங்கள் சிந்திைால்; 
மனிைர்கதளயும் மனிை பதடப்புக்கதளயும் அல்லாஹ்பை 
பதடக்கின்றான் என்ற அடிப்பதடதயப் புரிந்துதகாள்ள முடியும். 
 
மனிை முயற்சியால் மாத்திரம் ஏற்பட்ட சாைதனகள் என்றுைான் காரூனும் 
கூறினான்.  எனபவ அவனுதடய (அவதனப் பபான்ை பபான்ைவர்களின்) 
நிதலப்பாற்தறப் பற்றி பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா பபசுகின்றான்: 
 

ى ِعْلٍم ِعْنِدىْ  َ قَْد اَْهلََك ِمْن قَْبِلٖه ِمَن اْلقُُرْوِن     قَاَل اِنََّماۤٗ اُْوتِْيتُه  َعل  اََولَْم يَْعلَْم اَنَّ ّٰللاه

اَْكثَُر َجْمعًا مَ  ةً وَّ   ؕ ْن ُهَو اََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ
அைற்கவன் "(என்னிடம் இருக்கும்) ஷபாருள்கதை எல்லாம் என்னுதடய 
ஷசாந்ை அறிவி(ன் திைதமயி)னால்ைான் நான் அதடந்பைன். (இதில் 
அல்லாஹ்வின் அருள் ஒன்றுமில்தல)" என்று (பதில்) கூறினான். 
இவனுக்கு முன்னிருந்ை கூட்டத்ைார்களில் இவதனவிட 
பலசாலிகைாகவும், இவதனவிட அதிகப் ஷபாருள் உதடயவர்கைாகவும் 
இருந்ை எத்ைதனபயா பபர்கதை அல்லாஹ் நிச்சயமாக 
அழித்திருக்கின்ைான் என்பதை இவன் அறிய வில்தலயா? (ெூரத்துல் 
கெஸ்: 78) 
 
 

ذَا ِلْى     نْ ٮ  َولَ  آَء َمسَّتْهُ لَيَقُْولَنَّ ه  نَّا ِمْنْۢ بَْعِد َضرَّ هُ َرْحَمةً م ِ  اَذَْقن 
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எனினும் அவதனத் தீண்டியிருந்ை ஷகடுதிக்குப் பின் நாம் அவதன நம் 
ரஹ்மத்தை - கிருதபதயச் சுதவக்கச் ஷசய்ைால், அவன் “இது எனக்கு 
உரியபை யாகும்; (ெூரத்து புஸ்ஸிலத்: 50) 
 
பமலும் இன்னும் ஒரு ைெனத்தில் பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா 
கூறுகின்றான்: 
 

ْنَساَن ُضرٌّ دََعانَا ى ِعْلمٍ  فَِاذَا َمسَّ اَْلِ نَّا   قَاَل اِنََّماۤٗ اُْوتِْيتُه  َعل  هُ نِْعَمةً م ِ ْلن    ؕ ثُمَّ اِذَا َخوَّ

ـِكنَّ اَْكثََرُهْم ََل يَْعلَُمْونَ  ل   بَْل ِهَى فِتْنَةٌ وَّ
ஆகபவ, மனிைதன ஏபைனும் துன்பம் ஷைாட்டுவிடுமானால் (அைதன 
நீக்கிவிடுமாறு பிரார்த்தித்து) அவன் நம்தம அதழக்கின்ைான், (அைதன 
நீக்கிய பின் நம்மிடமிருந்து) அவனுக்கு யாபைார் அருட்ஷகாதடதய நாம் 
ஷகாடுத்ைால், “இதை நான் ஷகாடுக்கப்பட்டஷைல்லாம் (என்) அறிவினால் 
ைான்” என்று அவன் கூறுகிைான், அவ்வாைல்ல! அது (அவர்களுக்கு) ஒரு 
பசாைதனயாகும், எனினும், அவர்களில் ஷபரும்பாலபனார் (இைதன) 
அறியமாட்டார்கள். (ஸூரத்துஸ் ஸுமர்: 49) 
 
எனபைைான் இன்று அல்லாஹ்வின் அத்ைாட்சிகளும் அவனின் 
வசனங்களும் சிந்திக்கப்படாை காரணத்ைால், மனிை கண்டுபிடிப்புக்கள் 
அைர்களின் பதடப்புக்களாகபை பார்க்கப்படுகின்றன. அது 
அல்லாஹ்வின் பதடப்பு என்று பார்க்கப்படாை நிதலக்குள் உலகம் 
தென்றுவிட்டது.  
 
மனிைன் அல்லாஹ் இவ்வுலகில் ஏற்படுத்தி தவத்துள்ை அவனின் 
நிஃமத்துக்கதையும் அைன் உயரிய சிைப்புக்கதையும் 
பயன்பாடுகதையும் பார்க்கபவா அது பற்றிச் சிந்திக்கபவா இல்தல. 
பமலும் அல்லாஹ்ைான் மனிைதனப் பதடத்து இவற்தை ஷவளிக் 
ஷகாண்டு வரும் ஆற்ைதலயும் அறிதவயும் அவனுக்கு வழங்கினான் 
என்பதையும் அவன் நிதனத்துப் பார்க்கவில்தல. இைனால் அவன் 
அல்லாஹ்வின் அல்-குர்ஆனிய வசனங்களில் இருந்து தூரமாகினான். 
பமலும் அைன் ெரியான அகீைாவிலிருந்து தூரமாகி பிதையான 
அகீைாவின் பால் தெல்கின்றான். என்று தஷய்க் அைர்கள் 
குறிப்பிடுகின்றார்கள். 
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 இது பற்றி பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா குறிப்பிடும் பபாது; 
 

ِت َواَْلَْرِض َوَما و  ُ ِمْن َشْىٍء    اََولَْم يَْنُظُرْوا فِْى َملَـُكْوِت السَّم  ٓى     َخلََق ّٰللاه اَْن َعس  وَّ

    اَْن يَُّكْوَن قَِد اْقتََرَب اََجلُُهمْ 
வானங்கள், பூமியினுதடய ஆட்சிதயயும் அல்லாஹ் பதடத்திருக்கும் 
மற்ை ஷபாருள்கதையும் அவர்கள் பார்க்க வில்தலயா? அவர்களுதடய 
(மரண) ைவதண ஷநருங்கி இருக்கக் கூடும் என்பதையும் (அவர்கள் 
எண்ணவில்தலயா? (ெூரத்துல் அஃராஃப்: 185)  
 
பமலும் பமலான அல்லாஹுத்ைஆலா பபசும் பபாது; 
 

ِت   ِت َواَْلَْرَض َواَْنَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء فَاَْخَرَج بِٖه ِمَن الثََّمر  و  ُ الَِّذْى َخلََق السَّم  ّٰللَاه

ُكمْ  َر لَـُكُم اْلـفُْلَك ِلتَْجِرَى فِى اْلبَْحِر بِاَْمِرهٖ    ِرْزقًا لَـّ رَ   َوَسخَّ َر لَـُكُم اَْلَْنه      َوَسخَّ
அல்லாஹ் எத்ைதகயவஷனன்ைால், அவன் ைான் வானங்கதையும் 
பூமிதயயும் பதடத்ைான், அவபன வானத்திலிருந்து மதழ ஷபாழியச் 
ஷசய்து பின்னர், அதைக் ஷகாண்டு உங்களுக்கு உணவாக(ப் பற்பல) 
கனிவர்க்கங்கதையும் ஷவளிப்படுத்தினான், பமலும், (நீங்கள் பிரயாணம் 
ஷசய்வைற்காகக்) கப்பதல ைன் கட்டதைப்படி கடலில் அது ஷசல்வைற்காக 
உங்களுக்கு வசப்படுத்திக் ஷகாடுத்ைான், பமலும், ஆறுகதையும் 
உங்களுக்கு வசப்படுத்திக் ஷகாடுத்ைான். (ெூரத்து இப்ராஹீம்: 32) 
 

َر لَـُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر دَآ  َر لَـُكُم الَّْيَل َوالنََّهارَ    بَْينِ ٮ  َوَسخَّ  ۙ  َوَسخَّ
சூரியதனயும், சந்திரதனயும் (முதைப்படி ைத்ைம் வழிகளில்) 
அவ்விரண்டும் ஷசன்று ஷகாண்படயிருக்க, அவன் உங்களுக்கு 
வசப்படுத்தித் ைந்ைான், பமலும், (மாறி மாறி வரும்) இரதவயும், பகதலயும் 
உங்களுக்கு அவன் வசப்படுத்தித் ைந்ைான். (ெூரத்து இப்ராஹீம்: 33) 
 

ت   ْن ُكل ِ َما َساَْلـتُُمْوهُ   ُكمْ ٮَوا  ْنَساَن لَـَظلُْوٌم   ؕ م ِ ِ ََل تُْحُصْوَهاؕ  اِنَّ اَْلِ  َواِْن تَعُدُّْوا نِْعَمَت ّٰللاه

 َكفَّارٌ 
(இதவயன்றி) பமலும், எவற்தை நீங்கள் அவனிடம் பகட்டீர்கபைா 
அவற்றில் ஒவ்ஷவான்றிலிருந்தும் அவன் உங்களுக்குக் ஷகாடுத்ைான், 
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ஆகபவ அல்லாஹ்வுதடய அருட்ஷகாதடகதை நீங்கள் 
எண்ணுவீர்கைாயின் அவற்தை நீங்கள் கணக்கிட்டு (எண்ணி 
வதரயறுத்து) விட மாட்டீர்கள்; நிச்சயமாக மனிைன் மிக்க 
அநியாயக்காரன்; மிக்க நன்றி ஷகட்டவன். (ெூரத்து இப்ராஹீம்: 34) 
 
 
6. வீடுகள் சரியான அகீதாவில் உருைாக்கப்ெைாவம - மவனவி, 

பிள்வைகள், குடும்ெங்களுக்கு சரியான அகீதாவின் ொல் 
ைழிகாட்ைப் ெைாவம. 

 
(பிள்தைகள் ஷசல்ல பவண்டிய) சரியான பாதைதய சீரதமத்துத் ைரும் 
விடயத்தில் ஷபற்பைாரின் பங்களிப்பு மிகப் பாரியது, எனினும் 
இல்லங்களில் அைற்கான நல்ல வழிகாட்டல் எதுவும் காணப்பட வில்தல.  
 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َمْولُوٍد  ُ َعْنهُ قَاَل قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى ّٰللاَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي ّٰللاَّ

َسانِِه   َرانِِه أَْو يَُمج ِ دَانِِه أَْو يُنَص ِ ِ  يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأَبََواهُ يَُهو 
அபூஹுதரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்; நபி 
 அவர்கள் கூறினார்கள்: “பிைக்கின்ை எல்லா குழந்தைகளுபம ملسو هيلع هللا ىلص
இயற்தகயான (மார்க்கத்)திபலபய பிைக்கின்ைன. அவர்களின் ைாய், 
ைந்தையர்கபை அவர்கதை யூைர்கைாகபவா அல்லது 
கிறித்ைவர்கைாகபவா அல்லது ஷநருப்தப வணங்குபவர்கைாகபவா 
ஆக்கி விடுகின்ைனர். (புகாரி, முஸ்லிம்) 
 
தபற்பறார்கள் எவ்ைாறு ஒரு பிள்தளதய ைளர்க்கின்றார்கபளா 
அவ்ைாபற அக்குைந்தையும் ைளரும். ெரியான அகீைாவில் ஒரு பிள்தள 
ைளர்க்கப்பட்டால் அப்பிள்தளயும் ெரியான அகீைாவிபலபய ைளரும். 
எப்பபாது பிதையான சிந்ைதனகதள பிள்தளகளுக்கு  
தகாடுக்கின்பறாபமா அப்பபாது அப்பிள்தளயும் பிதையான 
சிந்ைதனயில் ைளரும். 
 
எனபை எங்கள் வீடுகதளயும் சூைதலயும் ெரியான அகீைாவின் பால் 
தகாண்டுைரபைண்டும். 
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எங்கள் பிள்தளகளின் பாைச் சுதமகதள சுமக்கின்ற நிதலக்கு நாம் 
ஆளாகக் கூடாது. 
 
நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அைர்கள் கூறுகின்றார்கள்; அல்லாஹுத்ைஆலா கூறுகின்றான்: 
நான் என்னுதடய அடியார்கதள எனக்கு கட்டுப்படுகின்றைர்களாகபை 
பதடத்திருக்கின்பறன். ஆனால் தஷய்ைான்கள் (மனிை அல்லது ஜின் 
தஷத்ைாங்கள்) அைர்களின் பித்ரா - இயற்தக விடயத்தில் 
விதளயாடினான். பாதில்கதள அைர்களின் விடயத்தில் தகாண்டு 
தென்றான். பமலும் அல்லாஹ்வுக்கு இதணதைக்குமாறும் ஏவினார்கள். 
அைன் அடிப்பதடயில் அந்ை பிள்தளகள் ைளர்ந்து ைந்ைன… 

எனபை பித்ராவின் மீது பிறக்கின்ற பிள்தளகதள அந்ை 
இயற்தகயிபலபய ைளர்க்க பைண்டும். அப்பபாதுைான் அப்பிள்தள 
ெரியான ைழிமுதறயில் ைளர்ந்து ைரும். வீடுகள் ெரியான அகீைாவில் 
நிதலதபறும். 

 

7. பெரும்ொலான இஸ்லாமிய நாடுகளிலுள்ை கல்வி, தகைல் 
ஊைகங்கள் அைற்றின் உண்வமயான கைவமகவைச் பசய்ய 
முடியாதைாறு தடுக்கப் ெட்டுள்ைன. 

இந்ை இஸ்லாமிய நாடுகளில் பாடத் திட்டங்களில் மார்க்க 
விடயங்களுக்குப் ஷபரிய அைவில் இடம் ஷகாடுக்கப்படவில்தல. 
அல்லது மார்க்க விடயத்திற்கு  முற்ைாக முக்கியத்துவம் ஷசலுத்ைப்பட 
வில்தல. 

இைற்கு மாைாக ஷைதலக்காட்சி, வாஷனாலி, பத்திரிதக மற்றும் சமூக 
வதலத் ைைங்கள் பபான்ை  ஊடகங்கள் அபநகமாக அழிவின் பக்கமும், 
மற்றும் சரியான வழிகளுக்குப் பதிலாக பிதழயான வழிகளின் பக்கமும் 
திதச திருப்பும் சாைனங்கைாக மாறியுள்ைன.   

அல்லது சரியான அகீைாதவயும் நல்ல ஒழுக்க விழுமியங்கதையும் 
கற்றுக் ஷகாடுக்கும்படியான விடயங்களின் பக்கமும், ைவைான 
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அகீைாதவ முன்ஷனடுத்துச் ஷசல்லும் சக்திகதை எதிர்க்கக் கூடிய 
விடயங்களின் பக்கமும் கவணம் ஷசலுத்ைாது ஷவறும் ஷபாருைாைார 
மற்றும் ஆடம்பர விடயங்களின் பக்கம் அைாவது உலக பமாகத்தின் 
பக்கம் அதவ நாட்டம் ஷகாண்டுள்ைன.,  

இைனால் உண்தமயான அகீைாதவ இழந்து பிதழயான சக்திகதை 
எதிர்க்க முடியாை பலமற்ை பரம்பதர பைான்றியுள்ைது. இது அந்ை 
சக்திகதை எதிர்க்க முடியாமல் அவற்றின் முன்னால் பகாதலகைாக 
ஈபடற்ைமான பதுகாப்பு இல்லாமல் நிற்கிைது. 

ஈமான், ைவக்குள், அல்லாஹ்விடம் உைவி பைடல் பபான்ை அதனத்து 
விடயங்களிலும் பலவீனப்பட்ட பரம்பதரயாக இந்ை சமூகம் இருக்கிைது.  

 

8. ஹிைாயத் – பநர்வழி 

அல்லாஹ்வின் கிைாயத்-பநர்ைழி ஒரு மனிைனுக்கு கிதடத்ைால்ைான் 
அைனுக்கு ெரியான அகீைா கிதடக்கும். 

ஆைாரம்: 

எனபைைான் ஒவ்தைாரு தைாழுதகயிலும்  

 اِيَّاَك نَْعبُدُ َواِيَّاَك نَْستَِعْينُؕ 
(இதைவா!) உன்தனபய நாங்கள் வணங்குகிபைாம்; உன்னிடபம நாங்கள் 
உைவியும் பைடுகிபைாம். (அல்ஃபாத்திஹா: 05) 

என்று கூறுகின்பைாம். ஏஷனனில் அல்லாஹ்வின் ஹிைாயா (பநர்வழி) 
கிதடக்காமல் எைதனயும் ஷசய்ய முடியாது.  
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நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் ஹிைாயத்தையும் ெரியான அகீைாவில் உறுதிதயயும் 
பகட்டு அல்லாஹ்விடம் அடிக்கடி பிரார்த்திப்பைர்களாக 
இருந்திருக்கிறார்கள். 

 

 

உள்ளங்கதளப் புரட்டக் கூடியைபன! என் உள்ளத்தை உனது 
மார்க்கத்தில் உறுதியாக ஆக்கி தைப்பாயாக (திர்மிதி) 

  

 

 

 

உள்ைங்கதைத் திருப்புகின்ைவபன! எங்கள் உள்ைங்கதை 
உனக்குக் கீழ்ப்படிவைற்குத் திருப்புவாயாக!” (முஸ்லிம்) 
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உமர் இப்னுல் கத்ைாப் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பிவருமாறு 
பிரார்த்திக்கக் கூடியவர்கைாக இருந்ைார்கள்: 

 

யா அல்லாஹ்! ெத்தியத்தை ெத்தியமாகக் காட்டி அைதன பின்பற்ற 
எங்களுக்கு உைவி புரிைாயாக! அபைபபான்று பாத்திதல-

தபாய்தய தபாய்யாகக் காட்டி அதைத் ைவிர்ப்பைற்கு எங்களுக்கு 
உைவி புரிவாயாக! 

 

அபூைர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்; ஹதீெுல் 
குத்ஸியில் நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அைர்கள் கூறுகின்றார்கள்: அல்லாஹுத்ைஆலா 
கூறுகின்றான்:  என் அடியார்கபை! நீங்கள் அதனவரும் வழி 
ைவறியவர்கள் ைாம். எனினும் நான் பநர்வழியில் நடத்துபவர்தைத் 
ைவிர, ஆகபவ பநர் வழிதயக் காட்டுமாறு என்னிடம் பகளுங்கள். நான் 
(உங்களுக்கு) பநர்வழிதயக் காட்டுகிபைன். (முஸ்லிம்) 

எனபை ெரியான அகீைாவில் நிதலத்திருப்பைற்கு அல்லஹ்வின் 
ஹிைாயத்-பநர்ைழி அத்தியைசியமாகும். 

 

இன்-ஷா அல்லாஹ் பதாைரும்.. 
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