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அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் 

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் - விளக்கவுரை 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 

நூல்: அல்-மபாதி உல்-முபீதா பித்-தவ்ஹீதி வல்-பிக்ஹி வல்-அகீதா 

 

அஷ்ஷெய்ஹ் அபூ அப்திர்-ரஹ்மான் யஹ்யா இப்னு அலி அல்ஹஜூரி 
(ஹபிழஹுல்லாஹ்) 

 

விளக்க உரை: அபூ ஜுலலபீப் ஸாஜித் இப்னு (சுப்யான்) நஸ்ருதீன் 
அஸ்-ஷஸய்லானி 

 

த ாகுப்பு: அபூ அப்ஸர் 

 

பாடம்: 01 & 02 
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அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் 

முகவுரை 

 
هُ بَٰها ٰنى فَاداُعوا َمآُء الاُحسا َسا ٰ االا َمآ   َوّلِٰله َن فٰىاْۤ اَسا َن َما     ه  ٮ  َوذَُروا الَّٰذياَن يُلاٰحدُوا َزوا  َسيُجا

نَ  ا يَعاَملُوا  َكانُوا

அல்லாஹ்வுக்கு மிக அழகான ஷபயர்கள் இருக்கின்றன. ஆகவவ, 
அவற்லறக்ஷகாண்வே நீங்கள் அவலன அலழயுங்கள். (அவனிேம் துஆ 
வகளுங்கள்.) அவனுலேய திருப்ஷபயர்களில் தவறிலழப்பவர்கலை நீங்கள் 
விட்டுவிடுங்கள்; இவர்கள் தங்கள் ஷெயலுக்குத் தக்க கூலிலய விலரவில் 
அலேவார்கள். (ஸூரத்துல் அஃராஃப்: 180) 

 

ٰمنَ  قُلٰ  حا َ اَٰو اداُعوا الرَّ ٰنى    اداُعوا ّٰللاه َمآُء الاُحسا َسا ا فَلَهُ االا ا تَداُعوا   اَ يًّا مَّ
(நபிவய!) நீங்கள் கூறுங்கள்: "நீங்கள் அல்லாஹ் என்றலழயுங்கள் அல்லது 
ரஹ்மான் என்றலழயுங்கள்; (இவ்விரண்டில்) எப்ஷபயர் ஷகாண்டு நீங்கள் 
அவலன அலழத்த வபாதிலும் (அலழயுங்கள்.) அவனுக்கு அழகான (இன்னும்) 
பல திருப் ஷபயர்கள் இருக்கின்றன." (ஸூரா அல்-இஸ்ரா: 110) 

 

ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கின்ற பெயர்கள், ெண்புகள் என்ன? 
என்ெதைப் ெற்றி அறிந்து பகாள்வது கடதையாகும். எங்கதைப் ெதடத்ை ரப்பின் 
பெயர்கதையும் ெண்புகதையும் அறியாைல் இருப்ெது என்ெது பவட்கித் ைதல 
குனிய வவண்டிய ஒரு விஷயைாகும்.  

நாங்கள் இன்று கிரிகட், உதைெந்ைாட்டம் ைற்றும் ஏதனய விதையாட்டுத் துதற 
வீரர்கள்; வைலும் சினிைா நடிகர்கள்; வைலும் அரசியல்வாதிகள் வொன்ற ெலரின் 
பெயர்கள் ைற்றும் அவர்களின் குணங்கதை எல்லாம் அறிந்து 
தவத்திருக்கின்வறாம். ஆனால் எங்கதைப் ெதடத்து ெரிொலித்து 
உணவளிக்கின்ற ைகத்ைான றப்ொன அந்ை அல்லாஹுத்ைஆலாவின் 
பெயர்கதைவயா! ெண்புகதைவயா! அறியாை அநியாயக் காரர்கைாகவும் 
பொடுவொக்காைர்கைாகவும் இருக்கின்வறாம்! 

இந்ை அறிதவ கற்றுக் பகாள்ளுைாறு வைலான அல்லாஹ் ஸுப்ஹானஹூ 
வைஆலா எங்களுக்கு ஏவுகின்றான். 

ٌر َحٰليامٌ  َ َغفُوا ا اَنَّ ّٰللاه لَُموآ  َواعا
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நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து அவனுக்குப் பயந்து ஷகாள்ளுங்கள். (இத்தலகய 
எண்ணத்லதத் தவிர்த்துக் ஷகாண்ோல்) நிச்ெயமாக அல்லாஹ் மிக்க 
மன்னிப்பவன், ஷபாறுலமயுலேயவன் என்பலத அறிந்து ஷகாள்ளுங்கள். 
(ஸூரத்துல் பகரா: 235) 

 

வமலும் கூறுகின்றான்; 

َ َسٰمياٌع َعٰليامٌ  ا اَنَّ ّٰللاه لَُموآ  َواعا
நிச்ெயமாக அல்லாஹ் ஷெவிவயற்கிறவன், நன்கறிகிறவன் என்பலதயும் 
உறுதியாக அறிந்து ஷகாள்ளுங்கள். (ஸூரத்துல் பகரா: 244) 

 

ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்தவப் ெற்றி ஈைான் (விசுவாசம்) பகாண்டிருக்க 
வவண்டும்; வைலும் அவனுக்கு இருக்கின்ற அழகிய திரு நாைங்கதை அறிந்து 
அதவகதை ஈைான் ஷகாண்டிருக்க வவண்டும். வைலும் அத்-திரு நாைங்கதை 
பகாண்டு அவதன அதழக்கக் கூடியவனாக இருக்க வவண்டும்; அவைவொன்று 
அல்லாஹ்வின் திரு நாமங்கள் விெயத்தில் தவறிலழப்பத்திலிருந்து தவிர்ந்து 
ஷகாள்ை வவண்டும். என்று ஷெய்குல் இஸ்லாம் இப்னு லதமிய்யா 
ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். (நூல்: இக்திலாஉஸ் ஸிராத் அல் 
முஸ்தகீம் 2-397) 

அல்லாஹுத் ைஆலாதவப் ெற்றி அறிந்து பகாள்ளும் அறிவுைான்; அறிவுகளிவல 
வைலான அறிவு ஆகும். எனவவ இந்த அறிலவ ஷபற்றுக் ஷகாள்வது எம் 
அலனவரின் மீதும் கட்ோயக் கேலமயாகும். 

 

ُ َعلَياٰه َوَسلََّم : " َما أََصاَب  ٰ َصلَّى ّٰللاَّ عُوٍد قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ ٰ باٰن َمسا َعنا َعباٰد ّٰللاَّ

ٌن فَقَاَل :  أََحدًا قَطُّ َهمٌّ َواَل ُحزا
ُمَك    اَللُّهمَّ إٰنّٰيا َعبادَُك ، َواباُن َعباٰدَك ، َواباُن أََمتَٰك ، نَاٰصيَتٰيا بٰيَٰدَك ، َماٍض فٰيَّ ُحكا

ياَت بٰٰه نَفاَسَك ، أَوا أَناَزلاتَهُ فٰيا  ٍم ُهَو لََك، َسمَّ لَُك بُٰكّلٰ اٰسا
أا ، َعداٌل فٰيَّ قََضاُؤَك، أَسا

تَهُ أَحَ  َت بٰٰه فٰيا ٰعلاٰم الاغَياٰب ٰعنادََك ، أَنا  ٰكتَابَٰك، أَوا َعلَّما اثَرا تَا دًا ٰمنا َخلاٰقَك ، أَوا اٰسا

َوٰذَهاَب   ، نٰيا  ُحزا َوَجالََء   ، َصداٰريا  َر  َونُوا  ، قَلابٰيا  َربٰياَع  الاعَٰظياَم  آَن  الاقُرا عََل  تَجا

يا  ه وُحزنَه، ،َهّمٰ   إال أذهب هللاُ همَّ
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     فقال بلى ، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلََّمها ُمها ؟فقيل : يا رسوَل هللاٰ أال نتعلَّ 

 

யார் பின்வரும் துஆலவக் வகட்கின்றாவரா! அவரது கவலல அவரின் துன்பம் 
நீங்கிவிடும் என்று நபி  ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறினார்கள். 

(அல்லாஹும்ம இன்னீ அப்துக, வப்னு அப்திக, வப்னு அமதிக, நாஸியத்தீ பி 
யதிக, மாழின் ஃபிய்ய ஹுக்முக, அதுலுன் ஃபிய்ய கலாவுக, அஸ்அலுக 
பிகுல்லி இஸ்மின் ஹுவ லக, ஸம்லமத்த பிஹீ நஃப்ஸக, அவ் அன்ஸல்தஹு 
ஃபீ கிதாபிக, அவ் அல்லம்தஹு அஹதன் மின் ஹல்கிக, அவிஸ்தஃதர்த்த பிஹீ 
ஃபீ இல்மில் லகபி இன்தக, அன் தஜ்அலல் குர்ஆனல் அளீம ரபீஅ கல்பீ, வ 
நூர ெதுரீ, வஜலாஅ ஹுஸ்னீ, வதிஹாப ஹம்மீ)  

 

தபாருள்: 

யா அல்லாஹ்! நான் உன் அடிலம. உன் அடிலமகைான ஓர் ஆண், ஒரு 
ஷபண்ணின் மகனாவவன். எனது குடும்பி உனது லகயில் இருக்கிறது. என்னில் 
உனது கட்ேலைவய ஷெல்லுபடியாகிறது. என் விெயத்தில் உன் தீர்ப்பு 
நீதமானது. உனக்குச் ஷொந்தமான ஒவ்ஷவாரு திருப்ஷபயர் ஷகாண்டும் நான் 
உன்னிேம் வகட்கிவறன். அந்தப் ஷபயலர நீவய உனக்குச் சூட்டியிருப்பாய். 
அல்லது உனது வவதத்தில் அலத நீ அருளியிருப்பாய். அல்லது உனது 
பலேப்புகளில் எவருக்வகனும் அலதக் கற்றுக் ஷகாடுத்திருப்பாய். அல்லது 
மலறவானலவ பற்றிய ஞானத்தில் உன்னிேத்தில் அலத லவத்திருப்பாய். 
(அலவ அலனத்லதக் ஷகாண்டும் உன்னிேம் வகட்கிவறன்.) அல்குர்ஆலன என் 
இதயத்தின் வெந்தமாக்குவாயாக! என் ஷநஞ்ெத்தின் ஒளியாக்குவாயாக! எனது 
துயரத்லத நீக்கக்கூடியதாகவும் எனது கவலலலய மலறக்கக் கூடியதாகவும் 
ஆக்குவாயாக ! 

இந்த துஆலவ எவர்கள் வகட்கின்றார்கவைா! அவர்கைது கவலல அவர்கைது 
துன்பம் அவலர விட்டும் நீங்கிவிடும் என்று நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் கூறினார்கள். 
அப்வபாது ஸஹாபாக்கள் வகட்ோர்கள்; அல்லாஹ்வின் தூைவர! நாங்கள் அதை 
அறிந்து பகாள்ை வவண்டுைா? ஆம், எவர்கள் அதைச் பசவிைடுக்கின்றார்கவைா! 
அவர்கள் அதை அறிந்து பகாள்வது அவசியைாகும். என்று நபி ملسو هيلع هللا ىلص அவர்கள் 
கூறினார்கள். (அஹ்மத் - இது ஒரு ஹஸனான ஷெய்தியாகும்) 

அல்லாஹ் ஸுஃப்ஹானஹூ வைஆலாவுக்கு அழகிய திருநாைங்கள் 
இருக்கின்றன என்ெைற்கும்; வைலும் அத்-திருநாமங்களுக்கு வலரயலற இல்லல 
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என்பதற்கும்; அல்லாஹ்தவப் ெற்றிய அறிவுைான் அடிப்ெதடயான வைலான 
அறிவு ஆகும் என்ெைற்கும் இந்த ஹதீஸ் ஒரு அடிப்பலேயான ஆதாரமாகும். 

இமாம் அபுல் காஸிம் அல்-அஸ்பஹானி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள்; சில 
உலமாக்கலைத் ஷதாட்டும் ‘அல்-ஹுஜ்ஜாஹ் பீ ெயானில் ைஹஜ்ஜாஹ்’ என்ற 
தனது நூலில் கூறுகின்றார்கள்:   

அல்லாஹ் ஸுஃப்ஹானஹூ வதஆலா தன்லனப் பற்றி அறியும் அறிலவத்தான்  
முதன் முதலாக தன்னுலேய பலேப்பினங்கள் மீது கடதை (ெர்ழ்) ஆக்கினான். 
அல்லாஹ்தவப் ெற்றி ைனிைன் நல்ல முதறயில் அறிந்து பகாண்டுவிட்டால்; 
அவர்கள் அவதன நல்ல முதறயில் வணங்குவார்கள். அைனால்ைான் 
அல்லாஹ் கூறுகின்றான் “ بٰكَ فَ  تَغاٰفرا ٰلذَناْۢ ُ َواسا لَما اَنَّٗه اَلْۤ اٰٰلهَ اٰالَّ ّٰللاه اعا ” ((நபிவய!) உண்லமயாக, 
அல்லாஹ்லவத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய வவறு) நாயன் இல்லல என்பலத நீர் 
அறிந்துஷகாள்வீராக!) 

அல்லாஹ்தவ; அவனது திருநாைங்கள், ெண்புகதை பற்றி அறிந்து பகாள்வது 
கடதை (ெர்ழ்) என்ெைற்கு இந்த வெனம் ஒரு அடிப்பலே ஆதாரமாக இருக்கிறது. 

ஆகவவைான் சவகாைரர்கவை! அல்லாஹ் ஸுஃப்ஹானஹூ வதஆலாலவப் 
பற்றிய அறிலவ; அவனது ஒவ்ஷவாரு திருநாமமும் எதலன உணர்த்துகின்றது?  
என்ற அறிலவ நாங்கள் ஷபற்றுக் ஷகாள்ை வவண்டும். 

எனவவதான் இந்த மகத்தான அறிலவக் கற்றுக் ஷகாள்வதற்காக; அஷ்-ஷெய்க் 
யஹ்யா அல்-ஹஜூரி ஹபிைஹுல்லாஹ் அவர்களின் அல்-மபாதி-உல் 
முஃபீதா என்ற புத்தகத்லத வதர்ந்ஷதடுத்துள்வைாம். 

பஷய்க் அவர்கள் இப்புத்ைகத்தை மூன்று பிரைான ெகுதிகதைக் பகாண்டு 
பைாகுத்திருக்கின்றார்.  

இப்புத்ைகத்தின் மூன்றாவது ெகுதி “அல்-அஸ்ைா-உல் ஹுஸ்னா 
(அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாைங்கள்)”; இப்ெகுதியில் பஷய்க் அவர்கள் சுைார் 
109 அல்லாஹ்வின் பெயர்கதை ஆைாரங்களுடன் பைாகுத்திருக்கின்றார். 

இன்-ஷா அல்லாஹ்! எதிர்வரும் ொடங்களில் இப்புத்ைகத்தின் மூன்றாவது 
ெகுதியான “அல்-அஸ்மா-உல் ஹுஸ்னா (அல்லாஹ்வின் அழகிய 
திருநாமங்கள்)” என்ற பாேத்லத ஆதரங்களுேன் கற்றுக் ஷகாள்வவாம்!  

இன்-ஷா அல்லாஹ்! அல்லாஹ்வின் பெயர்கதை சரியான முதறயில் 
ஆைாரங்களுடன் கற்று; அைதன விைங்கி; அைல்ெடுத்துவது; சுவனம் நுலழயச் 
ஷெய்யும் ஒரு அம்ெமாகும். 

 



 

  

SALAFICALL 6 

 

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் 

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் பற்றிய பாடம் 

அல்-ஹுஸ்னா - அழகிய ஷபயர்கள் என்று கூறுவைற்கான காரணங்கள்: 

உலைாக்கள் அல்-ஹுஸ்னா - அழகிய திருநாமங்கள் என்று கூறுவதற்கான ஐந்து 
காரணங்கலை கூறுகின்றார்கள்;  

1 – அல்லாஹ்வும் அவனுதடய தூைர் ملسو هيلع هللا ىلص அவர்களும்; இதவகள் 
அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்கள் என்று பெயர் தவத்துள்ைார்கள். 
(அல்லாஹ்வும் அவனது தூைரும் பெயர் தவப்ெது மிகவும் அழகானைாகும்.)  

 

2 – அல்லாஹ்வின் திருநாைங்கள் அல்-குர்ஆனிலும் அஸ்-ஸுன்னாவிலும் 
இடம் பெற்றுள்ைது. (அல்-குர்ஆனிலும் அஸ்-ஸுன்னாவிலும் உள்ை 
வார்த்லதகள் மிகவும் அழகானதாகும்.) 

 

3 – அல்லாஹ் ஸுப்ஹானஹூ ைஆலா; இந்ைப் பெயர்கதைக் பகாண்டு 
அதழக்கப்ெடுகின்றான். (அவனின் பெயர்கள் அழகாக இருப்ெைனால்ைான்; 
அவன் அதழக்கப்ெடுகின்றான்; எனவவைான் அல்லாஹ் இப்பெயர்கதைக் 
பகாண்டு அதழக்கப்ெடுவதினால் அதவகள் அழகானைாகும்.)  

 

4 – அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்கள் புகழுக்குரியது. அதில் இகழ்ச்சி என்ெது 
இல்தல. அதவகள் ெரிபூரணைானைாகும். அப்பெயருக்கு ைக்க விைத்தில் அவன் 
இருக்கின்றான். (அைனாவல அது அழகானைாகும்.) 

 

5 – அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்கள்; அது அவனுக்கு என்வற சில 
ெண்புகதைக் பகாண்டது. அப்ெண்புகள் குதறகள் அற்ற ெரிபூரணைானதவகள் 
ஆகும். (அதவகள் குலறகள் அற்ற பரிபூரணமானது என்பது அழகாகும்.) 

 

அல்லாஹ் அவனுதடய பெயதர அல்-அஸ்ைா-உல் ஹுஸ்னா என்றுைான் 
அறிமுகப்ெடுத்தி இருக்கிறான். 

இப்புத்ைகத்தில் பஷய்க் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பெயர்கதை அைனுதடய 
ஆைாரங்களுடன் குறிப்பிட்டுள்ைார்கள். 

 



 

  

SALAFICALL 7 

 

அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் 

قَاَل   النَّبّٰيٰ صلى هللا عليه وسلم  ُهَرياَرةَ، َعٰن  أَبٰي  ٰعيَن    "َعنا  َوتٰسا عَةً  تٰسا  ٰ ّلِٰلَّ إٰنَّ 

َصاَها دََخَل الاَجنَّةَ   ًما ٰمائَةً إاٰلَّ َواٰحدًا َمنا أَحا اٌم َعنا أَبٰي ُهَرياَرةَ َعٰن    .  "اسا َوَزادَ َهمَّ

 .. "إٰنَّهُ ٰوتاٌر يُٰحبُّ الاٰوتاَر   "لى هللا عليه وسلم النَّبّٰيٰ ص

அபூஹுலரரா றழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்; 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஅலா ஆலிஹீ வஸல்லம் 
அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்விற்கு ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது நூற்றுக்கு 
ஒன்று குலறவான - ஷபயர்கள் உண்டு. அவற்லற வலரயறுத்தவர் ((நம்பிக்லக 
ஷகாண்டு) மனனமிட்ேவர்) ஷொர்க்கம் நுலழவார். அல்லாஹ் ஒற்லறயானவன். 
ஒற்லறப்பலேலயவய அவன் விரும்புகிறான்' (புஹாரி, முஸ்லிம்) 

குறிப்பு: அல்லாஹ்வுக்கு ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது ஷபயர்கள் மாத்திரம்தான் 
இருக்கின்றன என்பது இதன் கருத்து அல்ல. மாறாக அல்லாஹ்வுக்கு 
அதிகமான ஷபயர்கள் இருக்கின்றன. ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது ஷபயர்கள் என்பது 
ஒரு அடிப்பலேயாகும். 

வதரயறுத்ைவர் என்ெைற்கு உலைாக்கள் ெல கருத்துக்கதைக் கூறியுள்ைார்கள். 
அதில் மிகவும் ஏற்றைான கருத்து; இைாம் புகாரி ரஹிைஹுல்லாஹ் ைற்றும் சில 
உலைாக்கள் கூறும் கருத்து; அஹ்ஸாஹா (வதரயறுத்ைல்); அது ஷதாண்ணூற்று 
ஒன்பது என்பலத வலரயறுத்தல் என்பது கருத்து அல்ல. ைாறாக 
“அல்லாஹ்வின் திருநாைங்கதை அறிந்து நல்ல முதறயில் யார் 
ைனனமிட்டாவரா!” என்ெதுைான் அைன் கருத்ைாகும். 

இன்னும் சில உலைாக்கள்; அல்லாஹ்விடத்தில் பிரார்த்ைதன பசய்யும் வொது, 
“இப்பெயர்கதைக் பகாண்டு யார் துஆச் பசய்கின்றாவரா!” அவருக்கு பசார்க்கம் 
உண்டு என்று கூறுகின்றார்கள்.  

இன்னும் சில உலைாக்கள்; அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கும் பெயர்களில் 
ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது ஷபயர்கலை யார் அறிந்து, அவற்றுக்கு உரிய முலறயில் 
கருத்துக்கலை ஷகாடுத்து, அதவகதை உண்தைப்ெடுத்தி, மனனமிடுகின்றாவரா! 
அவருக்கு ஷொர்க்கம் உண்டு என்று கூறுகின்றார்கள். 

வமற்கூறப்பட்ேவாறு சில கருத்துக்கலை உலமாக்கள் வபசியிருக்கின்றார்கள். 
இக்கருத்துக்கள் அலனத்துக் ஷபாருத்தமானதாகவவ இருக்கின்றன. 

அல்லாஹ் ஸுப்ஹானஹூ வைஆலாவுக்கு ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது 
ஷபயர்கள்தான் இருக்கின்றன என்று மட்டிடுவது ஒரு பித்அத்தாகும். ஒரு 
பிலழயான கருத்தாகும். 
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அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் 

இைதனத்ைான் இைாம் இப்னுல் தகயிம் ரஹிைஹுல்லாஹ் அல்-ெைாயி-உல் 
ெவாயித் என்ற நூலில் கூறி இருக்கிறார்கள். 

 

ٰ صلى هللا عليه وسلم  عَةً   " َعنا أَبٰي ُهَرياَرةَ، قَاَل قَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ ٰ تَعَالَى تٰسا إٰنَّ ّلِٰلَّ

ُ الَّٰذي الَ إٰلَهَ إٰالَّ   َصاَها دََخَل الاَجنَّةَ ُهَو ّٰللاَّ ًما ٰمائَةً َغياَر َواٰحدَةٍ َمنا أَحا ٰعيَن اسا َوتٰسا

َمنُ  حا ٰحيُم ُهَو الرَّ  … الرَّ
சில ஹதீஸ்களில்; அபூஹுலரரா றழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
அறிவிக்கிறார்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஅலா 
ஆலிஹீ வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்விற்கு ஷதாண்ணூற்று 
ஒன்பது நூற்றுக்கு ஒன்று குலறவான - ஷபயர்கள் உண்டு. ஹுவல்லாஹுல்லதீ, 
லாயிலாஹ இல்லாஹுவ, அர்-ரஹ்மானுர்-ரஹீம்... என்றுஅல்லாஹ்வின் 
ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது ஷபயர்கலையும் ைட்டிட்டு கூறியைாக வந்துள்ைது.  

திர்மிதீ, இப்னு ைாஜா வொன்ற கிரந்ைங்களில் இந்ை பசய்தி இடம் பெற்றுள்ைது. 
இந்ை பசய்தியின் ைரம் ழயீப் (ெலவீனம்) ஆகும்.  

இந்ை ஹதீதஸ அஷ்-பஷய்க் முக்பில் இப்னு ஹாதி அல்-வாதியீ 
ரஹிைஹுல்லாஹ் அவர்கள்; அஹாதீஸு முஅல்லா லாஹிருஹஸ் ஸிஹ்ஹா 
என்ற அவர்கைது நூலில் பகாண்டுவந்திருக்கின்றார்கள். இதில் அதிகைான 
பிரச்சிதனகள் இருப்ெைாகக் கூறி இருக்கின்றார்கள்.  

அவைவொன்று அவர்களுக்கு முன்னால் வந்ை அதிகைான உலைாக்கள்; இைாம் 
ஹாகிம் வொன்ற உலைாக்கள்; இந்ை ஹதீஸில் பிரச்சிதன உள்ைது. இைதன 
ஏற்றுக் பகாள்ை முடியாது என்று கூறி இருக்கின்றார்கள். 

ொைர ைக்களுக்கு ைத்தியில் பிரெல்யைாகி இருக்கும் இந்ை ஹதீஸ் ஒரு ழயீொன 
(ெலகீனைான) ஹதீஸ் ஆகும்.  

 

இது அல்லாஹ்தவப் ெற்றிய அறிவாகும். எனவவ அறிந்ைவர்கள், அறியாை 
ொைர ைக்களுக்கு இந்ை விஷயத்தைப் ெற்றிய அறிதவ எத்திதவப்ெது 
கடதையாகும்.  

 

இன்று நாம் கண்கூோக பார்க்கும் ஒரு நிகழ்வுதான்; இந்த ஹதீஸில் வரும், 
அல்லாஹ்வின் ஷதாண்ணூற்று ஒன்பது ஷபயர்கலையும் ஒரு வரிலெக் 
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அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்களும் பண்புகளும் 

கிரமமாக; அலவகள் ஷதாண்ணூற்று ஒன்பதுதான்; வமலும் இந்த ஹதீஸ் 
ெரியான ஹதீஸ் என்று நிலனத்துக் ஷகாண்டு; இந்த ஹதீலஸ துணிகள், 
தகடுகள், பலலககள் இதுவபான்ற இன்னும் பல ஷபாருட்களில் எழுதி; 
அவர்களின் வீடுகள், ெள்ளிவாசல்கள், வாகனங்கள் வொன்றவற்றில் 
பைாங்கவிட்டிருக்கின்றார்கள். வைலும் வியாொரத்ைைங்களில் ெரகத்தைத் 
வைடியும், விற்ெதனக்காகவும் தவத்திருக்கின்றார்கள்.   

✽ இந்ை பசயல் முைலில் ஒரு பித்அத்ைான பசயல் ஆகும். 

✽ இந்ை பசயல் ஒரு ெலவீனைான ஹதீதஸ அடிப்ெதடயாகக் பகாண்டு 
நதடபெறுகிறது. 

எனவவைான் இல்லம (அறிலவ)த் வதடும் மாணவர்கள் முதலாவதாக 
அல்லாஹ்தவப் ெற்றிய அறிதவ அறிந்து பகாள்வது கடதையாகும். இதுைான் 
அடிப்ெதட அறிவு என்று உலைாக்கள் கூறுகின்றார்கள். 

  

இன்-ொ அல்லாஹ்! ஷதாேரும்.. 

 

 

  
 


