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சவூதி தடலடம முப்தியின் அணிந்துடர 
 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடைகயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பபயரால் ஆரம்பிக்கிகறன். 

இப் பிரபஞ்சத்தின் இரட்சகனான அல்லாஹ்வுக்கக அடனத்துப் புகழும் உரித்தாகட்டும். சாந்தியும், சமாதானமும் 
எங்கள் தீர்க்கதரிசியாகிய முஹம்மத்  அவர்களுக்கும், அவரின் குடும்பத்தார், கதாழர்கள் அடனவர் மீதும் 

உண்ைாகட்டும். 

கலாநிதி உமர் பின் அப்துர் ரஹ்மான் அல்உமர் அவர்கள் எழுதிய “இஸ்லாமிய அடிப்படைகளுக்கான ஓர் 

வழிகாட்ைல்” என்ற நூடல நான் வாசிக்கக் ககட்கைன். இதன் அளவு சிறிதாக இருப்பினும், ஏகத்துவம், 
அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாத்தினரின் பகாள்டககள், வுழு, பதாழுடக, ஸகாத், கநான்பு, ஹஜ் கபான்ற 

கைடமகளின் சட்ைங்கள் என சகலடதயும் சுருக்கமாக தன்னகத்கத பகாண்டிருக்கின்றது. 

வாசிப்பவர்கள் எளிதில் விளங்கும் வடகயில் ககள்வி-பதில் அடிப்படையில் இப் புத்தகம் பதாகுக்கப்பட்டுள்ளதானது 

மிகவும் பயனளிக்கக் கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. அறபு பமாழி அல்லாத பிற பமாழிகடளப் கபசுகவாரும் இப் 

புத்தகத்டதக் பகாண்டு பயன்பபற கவண்டுபமன்ற வடகயில், இது பல பமாழிகளுக்கு பமாழியாக்கம் 

பசய்யப்படுதல் மிகவும் சிறந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது. 

எங்கள் தூதர் முஹம்மத்  அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் சாந்தியும், சமாதானமும் உண்ைாகட்டும். 
அஸ்ஸலாமு அடலக்கும் வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாதுஹு. 

சவூதி அரேபிய தலைலை முப்தி 
மூத்த அறிஞர்கள் ரேேலையின் தலைைர், 

இஸ்ைாமிய அறிவியல் ஆோய்ச்சி ைற்றும் இஸ்ைாமிய தீர்ப்புகள் அலைப்பின் தலைைர், 
அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்துல்ைாஹ் பின் முஹம்ைத் ஆலுஷ் லைஹ். 
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பகௌரவத்திற்குரிய கலாநிதி. அஷ்பைய்ஹ் ஸாலிஹ் பின் பவ்ஸான் அல்பவ்ஸான் அவர்களின் 
அணிந்துடர 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடைகயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பபயரால் ஆரம்பிக்கிகறன். 

அடனத்துப் புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கக உரித்தாகட்டும். அஷ்பைய்ஹ் கலாநிதி உமர் பின் அப்துர் ரஹ்மான் 

அல் உமர் அவர்கள் எழுதிய “இஸ்லாமிய அடிப்படைகளுக்கான ஓர் வழிகாட்ைல்” என்ற நூடல நான் 

வாசித்கதன். இது மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், எளிய நடையில் சிறப்பாகவும் இருக்கின்றது. அல்லாஹ் அவருக்கு 

நற்கூலிகடள வழங்குவகதாடு, இதன் மூலம் பாரிய பலன்கடள கிடைக்கப்பபறச் பசய்திைவும் கவண்டும். 

எங்கள் தூதர் முஹம்மத்  அவர்களுக்கும், அவரின் குடும்பத்தார், கதாழர்கள் அடனவருக்கும் அல்லாஹ்வின் 
சாந்தியும், சமாதானமும் உண்ைாகட்டும். 

ஸாலிஹ் பின் பவ்ஸான் அல் பவ்ஸான் 

மூத்த அறிஞர்கள் கபரடவயின் உறுப்பினர் 
10/02/1437 
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நூலாசிரியரின் முன்னுடர 

ஏகத்துவத்தின் பக்கமும், நபிவழியின் பக்கமும் எமக்கு வழிகாட்டிய அல்லாஹ்வுக்கக எல்லாப் புகழும். 
மக்களுக்கு கநர்வழிடயயும், அன்டபயும் காட்டிய எமது தீர்க்கதரிசி முஹம்மத்  அவர்கள் மீதும், அவரின் 

குடும்பத்தார்கள், கதாழர்கள் அடனவர் மீதும் அவனின் சாந்தியும், சமாதானமும் உண்ைாகட்டும். 

ஏகத்துவத்டதயும், இஸ்லாத்தின் அடிப்படை விதிகடளயும் பற்றி கற்றுக்பகாள்வது மிக முக்கியமான கைடமயாகத் 

திகழ்கின்றது. இதடனக் கற்றுக்பகாண்ைால் தான் எமது பகாள்டக சீர்பபறும், எமது வணக்க வழிபாடுகள் 

முஹம்மத்  அவர்கள் காட்டித் தந்த அடமப்பில் அல்லாஹ்வுக்காக மாத்திரம் நிடறகவற்றப்படும். இதற்காக 

கவண்டிகய அல்குர்ஆன்-அஸ்ஸுன்னா ஒளியில் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் எமக்குக் கற்றுத் தந்ததன் பிரகாரம் 

இச் சுருக்கமான ஏட்டைத் பதாகுத்து, அதற்கு,”இஸ்லாமிய அடிப்படைகளுக்கான ஓர் வழிகாட்ைல்” எனப் பபயரும் 
டவத்கதன். இதடன அடனவரும் விளங்கும் வடகயில் மிகவும் எளிய நடையில், ககள்வி-பதில் அடிப்படையில் 

பதாகுத்துள்களன். 

எனகவ இதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் திருப்பபாருத்தம் எனக்குக் கிட்ை கவண்டுபமனவும், மக்களுக்கு இது நல்ல 

பயன்கடள அளிக்க கவண்டுபமனவும் அவனிைம் கவண்டிக்பகாள்கிகறன். 

எங்கள் தூதர் முஹம்மத்  அவர்களுக்கும், அவரின் குடும்பத்தார், கதாழர்கள் அடனவருக்கும் 
அல்லாஹ்வின் சாந்தியும், சமாதானமும் உண்ைாகட்டும். 
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 முக்கிய மூன்று அடிப்படைகள்  

 

ககள்வி 01: முஸ்லிமான ஒவ்பவாரு ஆணும், பபண்ணும் கட்ைாயம் பதரிந்திருக்க கவண்டிய மூன்று 
அடிப்படைகள் எடவ? 

அரவ வருைாறு: 

1- அடியான் தன் இைட்ச ரனப் ேற்றி அறிந்திருத்தல். 
2- அடியான் தன் ைார்க் த்ரத அறிந்திருத்தல். 
3- அடியான் தனது தூதர் முஹம்ைத்  அவர் ரள அறிந்திருத்தல். 

 

ககள்வி 02: உனது இரட்சகன் யார்? 

எனது இைட்ச ன் அல்ைாஹ் ஒருவஷன. அவஷன என்ரனயும், இப் பிைேஞ்சத்தில் உள்ள 
அரனத்ரதயும் தனது அருட்க ாரட ளால் ேரிோலித்துக்க ாண்டிருக்கிறான். நான் 
அவரனஷய வைங்  ஷவண்டும். அவரனத் தவிை வைக் ங் ப்ேடுவதற்கு தகுதியானவர் ள் 
ஷவறு எவரும் இல்ரை. 

 

ககள்வி 03: எதடனக் பகாண்டு உன் இரட்சகடன அறிந்து பகாண்ைாய்? 

எனது இைட்ச ரன அவனது அத்தாட்சி ரளக் க ாண்டும், அவனின் ேரடப்புக் ரளக் 
க ாண்டும் அறிந்துக ாண்ஷடன். அவனின் அத்தாட்சி ளா  இைவு-ே ல், சூரியன்-சந்திைன் 
ஷோன்றன இருக்கின்றன. அவனின் ேரடப்புக் ளா  ஏழு வானங் ள், ஏழு பூமி ள், 
அரவ ளில் இருப்ேரவ ள், அவற்றுக்கு இரடயில் இருப்ேரவ ள் ஷோன்றன 
இருக்கின்றன. 

 

ககள்வி 04: உனது மார்க்கம் என்ன? 

எனது ைார்க் ம் இஸ்ைாம். இது ஏ த்துவத்ரதக் க ாண்டு அல்ைாஹ்வுக்குப் பூைைைா  
வழிப்ேடுவரதயும், வைக்  வழிோடு ரளக் க ாண்டு அவரனத் திருப்திப்ேடுத்துவரதயும், 
அவனுக்கு இரைரவக்கும் விடயங் ரள விட்டும், இரைரவப்ஷோரை விட்டும் விைகி 
நடப்ேரதயும் குறிக்கும். 
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ககள்வி 05: மார்க்கத்தின் படித்தரங்கள் என்ன? 

இம் ைார்க் த்தின் ேடித்தைங் ள் மூன்று. அரவ வருைாறு: 

1- இஸ்ைாம்.   2- ஈைான்.   3- இஹ்ஸான் 

 

ககள்வி 06: உனது தூதர் யார்? 

முஹம்ைத் பின் அப்துல்ைாஹ் பின் அப்துல் முத்தலிப் பின் ஹாஷிம் என்ேவஷை எனது 
தூதர். இதில் ஹாஷிம் என்ேவர் குரைஷிக் ஷ ாத்திைத்ரதச் ஷசர்ந்தவர். குரைஷிக் 
ஷ ாத்திைத்தினர் அஷைபிய வம்சாவழியில் ஷதான்றியவர் ள். அஷைபியர் ள் இப்றாஹிம்  
அவர் ளின் ை ன் இஸ்ைாயில்   அவ் ளின் வம்சாவழிரயச் ஷசர்ந்தவர் ள். 
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இஸ்லாத்தின் கைடமகளும், சாட்சி பகர்தல் பபாருளும். 

 

ககள்வி 07: இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகள் அம்சங்கள் எடவ? 

இஸ்ைாத்தில் ஐந்து அடிப்ேரட அம்சங் ள் இருக்கின்றன. அரவ வருைாறு: 

1- அல்ைாஹ்ரவத் தவிை ஷவறு இரறவன் இல்ரை எனவும், முஹம்ைத்  அவர் ள் 
அல்ைாஹ்வின் தூதர் எனவும் சாட்சி ே ர்தல். 
2- கதாழுர ரய நிரை நாட்டுதல். 
3- ஸ ாத்ரத நிரறஷவற்றுதல். 
4- ைைழான் ைாதத்தில் ஷநான்பு ஷநாற்றல். 
5-வசதி ேரடத்தவர் ள் இரறவனின் புனித ஆையைான  ஃோவிற்குச் கசன்று ஹஜ்ரஜ 
நிரறஷவற்றல். 

 

ககள்வி 08: "அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல என சாட்சி பகர்தல்" என்பதன் பபாருள் 
யாது? அதற்கு ஏதும் ஆதாரம் உண்ைா? 

'யதார்த்தத்தில் அல்ைாஹ்ரவத் தவிை வைங் ப்ேடுவதற்குத் தகுதியானவர் ள் ஷவறு 
எவருஷை கிரடயாது' என்ேது தான் அதன் கோருள். அதற் ான ஆதாைத்ரத அல்ைாஹ் 
அல்குர்ஆனில் பின்வருைாறு கூறுகிறான். 

“அல்ைாஹ்ஷவ உண்ரையானவன். அவரனயன்றி அவர் ள் பிைார்த்திப்ேரவ 
கோய்யானரவ. அல்ைாஹ் உயர்ந்தவன்; கேரியவன்.” (அல்குர்ஆன் 22:62) 

 

ககள்வி 09: அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல என்ற கூற்றில் இைம் பபறும் 

அடிப்படைகள் எடவ? அவற்றுக்கு ஏதும் ஆதாரம் உண்ைா? 

ஷைற்கூறப்ேட்ட கூற்றிற்கு இரு அடிப்ேரட ள் இருக்கின்றன. 

1- உறுதியா  ைறுத்தல் (النفي)- இதரன “ال إله-ஷவறு இரறவன் இல்ரை” என்ற வாச ம் 
விளக்குகின்றது. 

2- உறுதியா  நம்புதல் (اإلثبات) - இதரன “إال هللا-அல்ைாஹ்ரவத் தவிை” என்ற வாச ம் 
விளக்குகின்றது. 

இதற் ான ஆதாைைா  பின்வரும் அல்குர்ஆன் வசனம் தி ழ்கின்றது, 
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அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “தீய சக்தி ரள ைறுத்து அல்ைாஹ்ரவ நம்புேவர் அறுந்து ஷோ ாத 
ேைைான  யிற்ரறப் பிடித்துக் க ாண்டார்” (அல்குர்ஆன் 02:256) 

“தீய சக்தி ரள ைறுத்து” என்ற வாச ம் உறுதியா  ைறுத்தல் என்ற அடிப்ேரடரயயும், 
“அல்ைாஹ்ரவ நம்புேவர்” என்ற வாச ம் உறுதியா  நம்புதல் என்ற அடிப்ேரடரயயும் 
கதளிவா  விளக்குகின்றன. 

 

ககள்வி 10:  “الا إِْلها إاِلا هللا-அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல” என்ற இக்ககாட்பாட்டின் 

நிபந்தடனகள் என்ன? 

இதற்கு கைாத்தைா  08 நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. அரவ வருைாறு: 

1- அறிவீனத்ரத ஒழித்துக் ட்டும் அறிவு. 
2- சந்ஷத த்ரத விைட்டியடிக்கும் உறுதியான நம்பிக்ர . 
3- இரைரவப்ரே ஒழித்துக் ட்டும் தூய எண்ைம். 
4- கோய்ரய ஒழித்துக் ட்டும் உண்ரை. 
5- ஷ ாேத்ரத ஒழித்துக் ட்டும் அன்பு. 
6- விட்டுவிடுதரை ஒழித்துக் ட்டும் ஏற்றுநடத்தல். 
7- ைறுப்ேரத ஒழித்துக் ட்டும் ஏற்கும் ைனப்ோங்கு. 
8- அல்ைாஹ் அல்ைாத பிற கதய்வ வழிோட்ரட முற்றிலும் நிைா ரிக்கும் தன்ரை. 

இவற்ரற பின்வரும்  விரதயில்  ண்டுக ாள்ளைாம். 

அறிவுறுதி, தூகயண்ைம், உனது உண்ரை 
  அன்ஷோடு பின்ேற்றி ஏற்றிடுவாய் அதரன 
பிறகதய்வ வழிோட்ரட த ர்த்திடு - தன்ரன 
  ஓர்ஏ ன் அல்ைாஹ்ரவ துதித்திடு நன்ரை. 

 

ககள்வி 11: “الا إِْلها إِالا هللا-அல்லாஹ்டவத் தவிர கவறு இடறவன் இல்டல” என்ற ககாட்பாடு உன்னிைம் 

எவற்டற கவண்டி நிற்கின்றது? 

இது இரு விடயங் ரள என்னிடம் ஷவண்டி நிற்கின்றது. 

1- ஏ த்துவத்ரத உண்ரைப்ேடுத்தி, அதற் ா ஷவ எண்ைங் ரளத் தூய்ரைப்ேடுத்தி 
அல்ைாஹ்ரவ விசுவாசம் க ாள்ளல். இது உறுதியா  நம்புதல் எனும் அடிப்ேரடரயக் 
குறித்து நிற்கின்றது. 
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2- அல்ைாஹ்ரவத் தவிை வைங் ப்ேடும் கதய்வங் ரள கவறுத்து, இரைரவத்தல், 
இரைரவப்ஷோர் ஷோன்ஷறாரிடமிருந்து விைகி நடந்து, இஸ்ைாத்ரத விட்டும் 
கவளிஷயறாைல் இருத்தல். இது உறுதியா  ைறுத்தல் எனும் அடிப்ேரடரயக் குறித்து 
நிற்கின்றது. 

 

ககள்வி 12: “முஹம்மத்  அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்” என்ற வாசகத்தின் பபாருள் என்ன? 

அதன் கோருள் வருைாறு: முஹம்ைத் என்ேவர் அல்ைாஹ்வின் அடிரையாவார். அவர் 
இவ்வுை  ைக் ள் அரனவருக்கும் கோதுவா  அல்ைாஹ்வால் அனுப்ேப்ேட்ட தூதுவர் 
ஆவார். அவர் அரனத்து தூதுவர் ள் ைற்றும் தீர்க் தரிசி ள் வரிரசயில் இறுதியானவர். 

 

ககள்வி 13: “முஹம்மத்  அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்” என்ற ககாட்பாடு உன்னிைம் எவற்டற 
கவண்டி நிற்கின்றது? 

இது என்னிடம் பின்வரும் விடயங் ரள ஷவண்டி நிற்கின்றது: 

அவர் எைக்கு  ற்றுத் தந்துள்ளதன் பிை ாைம் வழிோடு ரள அரைத்துக்க ாள்ளல், அவர் 
கூறிய அரனத்து விடயங் ரளயும் உண்ரைப்ேடுத்தல், அவர் தடுத்த விடயங் ரள 
விட்டும் தவிர்ந்து நடத்தல், அல்ைாஹ் எைக்கு வழியுறுத்தியுள்ளதன் பிை ாைம் அவரன 
வைங்குதல் ஷோன்றனவாகும். 
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நம்பிக்டக பகாள்ள கவண்டிய அம்சங்களும், அதன் பிரதிபலன்களும் 

 

ககள்வி 14: இஸ்லாத்தில் நம்பிக்டக பகாள்ள கவண்டிய அம்சங்கள் யாடவ? 

இஸ்ைாத்தில் நம்பிக்ர  க ாள்ள ஷவண்டிய அம்சங் ள் ஆறு இருக்கின்றன. அரவ: 

1- அல்ைாஹ்ரவ நம்புதல். 
2- அவனது வானவர் ரள (ைைக்குைார் ரள) நம்புதல். 
3- அவனது ஷவதங் ரள நம்புதல். 
4- அவனது தூதுவர் ரள நம்புதல். 
5- ைறுரை நாரள நம்புதல். 
6-நன்ரை, தீரை என்ற நிர்ையம் அல்ைாஹ்விடமிருந்து ஏற்ேடுேரவ என நம்புதல். 

 

ககள்வி 15: அல்லாஹ்டவ நம்புதல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

அல்ைாஹ் இருக்கிறான் என்ேரத உறுதியா  உண்ரைப்ேடுத்தி, அவனின் ேரிோைைம்1, 
இரறரை2, கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ள்3 முதலியவற்ரற உளைாற ஏற்றுக்க ாள்வரத 
இது குறித்து நிற்கின்றது. 

 

ககள்வி 16: அல்லாஹ்டவ நம்புவதால் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதனால் அதி ைான பிைதிேைன் ள் கிரடக்கின்றன. ஆயினும் பின்வருேரவ அவற்றில் மி  
முக்கியைானரவ: 

1- வழிோடு ள் அரனத்ரதயும் எவ்வித இரையுைற்ற அல்ைாஹ் ஒருவனுக்கு ைாத்திைம் 
நிரறஷவற்றுவதன் மூைம் அவரன ஒருரைப்ேடுத்துவரத உறுதிகசய்தல். 

2- அல்ைாஹ்வின்  ண்ணியமிக்  கேயர் ள் ைற்றும் அவனது உயரிய ேண்பு ளின் மூைம் 
அவன் மீது பூைைைான அன்ரே கவளிப்ேடுத்தி, அவரன  ண்ணியப்ேடுத்தி, அவரன 
எப்ஷோதும் அஞ்சிநடத்தல். 

3- அல்ைாஹ் எைக்கு ஏவியரவ ரள எடுத்து நடத்தல், விைக்கியரவ ரள விட்டும் 
தவிைந்து நடத்தல் என்ற கசயற்ோட்டின் மூைம் நைது அடிரைத்தனத்ரத 
உறுதிகசய்துக ாள்ளல். 

 

                                                           
1 இதன் முழுரையான அர்தத்ரத அறிய ஷ ள்வி இை 31 ஐப் ோருங் ள். 
2 இதன் முழுரையான அர்தத்ரத அறிய ஷ ள்வி இை 33 ஐப் ோருங் ள். 
3 இதன் முழுரையான அர்தத்ரத அறிய ஷ ள்வி இை 35 ஐப் ோருங் ள். 
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ககள்வி 17: வானவர்கடள (மலக்குமார்கடள) நம்புதல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

அவர் ள் அல்ைாஹ்வின்  ண்ணியைான அடியார் ள், அல்ைாஹ்வின் ஏவலுக்கு எப்ஷோதும் 
ைாறு கசய்யாதவர் ள், அவன் ஏவியரவ ரள அப்ேடிஷய எடுத்து நடப்ேவர் ள், என 
ஏற்று, அவர் ளின் இருப்ரே உறுதியாய் உண்ரைப்ேடுத்துவஷத இதன் கோருளா  
இருக்கின்றது. 

அவ்வாஷற தனது வானவர் ளில் ஜிப்ரீல், மீ ாயில், இஸ்ைாபீல் என கேயர் 
குறிப்பிடப்ேட்ஷடாரையும், அவ்வாறு கேயர் குறிப்பிடப்ேடாஷதாரையும் நாம் விசுவாசம் 
க ாள்ள ஷவண்டும். 

 

ககள்வி 18: வானவர்கடள நம்புவதால் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 
இதன் மூைம் அதி ைான பிைதிேைன் ள் ஏற்ேடுகின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் 
வருைாறு: 

1- வானவர் ரள ேரடத்துள்ள விதத்திலிருந்து அல்ைாஹ்வின் வல்ைரை, ேைம், அதி ாைம் 
ஷோன்றவற்ரற அறிந்துக ாள்ள முடியும். ேரடப்பினங் ளின் அோைத் தன்ரையானது 
அதரனப் ேரடத்தவனின் அோை ஆற்றரை கவளிப்ேடுத்துகின்றது. 

2- இவ் வானவர் ரள ைனித வர்க் த்துக்கு கோறுப்ோளி ளா  நியமித்து, அவர் ளின் 
மூலும் ைனிதர் ளது ஒவ்கவாரு கசயற்ோடு ரளயும் அல்ைாஹ்  ண் ாணித்து வருவதன் 
மூைம் அல்ைாஹ்வின் மீது அன்பு க ாண்டு, அவனுக்கு நன்றியுள்ளவர் ளாய் இருக்  
முடியும். 

3- ைனிதர் ளது நன்ரை தீரை ரள ேதிவதற் ா  இவ் வானவர் ரள அல்ைாஹ் 
நியமித்துள்ளதால் நன்ரையான விடயங் ளில் ஆர்வம் க ாள்ளவும், தீரை ரளக்  ண்டு 
அஞ்சிடவும் இது வழி ரள ஏற்ேடுத்துகிறது. 

 

ககள்வி 19: கவதங்கடள நம்புதல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

இரவ அல்ைாஹ்வின் வார்த்ரத ள். அரவ உண்ரையும், கதளிவும் நிரறந்தரவ, இவற்ரற 
தனது தூதர் ளுக்கு அவஷன இறக்கி ரவத்தான் என உறுதிஷயாடு உண்ரைப்ேடுத்துவஷத 
இதன் அர்த்தைாகும். அவ்வாஷற குர்ஆன், தவ்ைாத், இன்ஜீல், ஸபூர் என கேயர் குறிப்பிட்டு 
வந்துள்ள ஷவதங் ரளயும், கேயர்குறிப்பிடப்ேடாைல் இருக்கும் ஏரனய ஷவதங் ரளயும் 
நாம் ைனதாை விசுவாசம் க ாள்ள ஷவண்டும். 
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ககள்வி 20: கவதங்கடள நம்புவதால் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி ைான பிைதிேைன் ள் ஏற்ேடுகின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் 
வருைாறு: 

1- ஒவ்கவாரு சமுதாயத்தினருக்கும் ஷவதங் ரள இறக்கி, அவர் ரள 
ஷநர்வழிப்ேடுத்துவதில் அல்ைாஹ் மி வும் அக் ரறயுடன் கசயற்ேட்டிருப்ேரத இதன் மூைம் 
விளங்கிக்க ாள்ளைாம். 

2- ஒவ்கவாரு சமுதாயத்தினருக்கும் அவர் ளின் நிரைரை ளுக்கு ஏற்றாற்ஷோல் ைார்க் க் 
 டரை ரள அல்ைாஹ் விதியாக்கி இருந்தரையால் அவனின் ைகிரைரயயும் இதன் மூைம் 
விளங்கிக்க ாள்ளைாம். 

அல்ைாஹ் கூறுகிறான்: “உங் ளில் ஒவ்கவாருவருக்கும் வாழ்க்ர த் திட்டத்ரதயும், 
வழிரயயும் ஏற்ேடுத்தியுள்ஷளாம்” (அல்குர்ஆன் 05:48) 

3- வைக்  வழிோடு ரள கதளிவா க்  ாட்டித் தந்தரைக் ா  அல்ைாஹ்வுக்கு 
நன்றிகசலுத்திட ஷவண்டும். 

4- அல்குர்ஆனும், ஸுன்னாவும் கூறியதன் பிை ாைம் கதளிவான ஆதாைத்துடன் 
அல்ைாஹ்ரவ வைங்குவதற்கு ஏதுவா  இது இருக்கும். 

 

ககள்வி 21: தூதர்கடள நம்புதல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

இவ்வுைகிற்கு ேை தூதர் ள் இரறவனால் அனுப்ேப்ேட்டுள்ளார் ள் என்றும், அவர் ள் 
கூறிய விடயங் ள் அரனத்தும் உண்ரை எனவும் உறுதியாய் கைய்ப்ேடுத்துவஷத இதன் 
அர்த்தைாகும். அவர் ளில் கேயர் குறிப்பிடப்ேட்டவர் ளான நூஹ், இப்றாஹிம், 
மூஸா, ஈஸா, முஹம்ைத் ஷோன்ஷறாரையும், கேயர் குறிப்பிடப்ேடாத 
ஏரனஷயாரையும் நாம் விசுவாசம் க ாள்ள ஷவண்டும்.                               

 

ககள்வி 22: தூதர்கடள நம்புவதால் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி ைான பிைதிேைன் ள் ஏற்ேடுகின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் 
வருைாறு: 

1- ைனிதர் ரள ஷநைான வழியில் கசலுத்துவதற் ா வும், சீைான ைார்க் த்தில் 
நிரைப்ேடுத்திடவும் அல்ைாஹ் தனது தூதர் ரள அனுப்பி ரவத்தான். இதன் மூைம், தன் 
அடியார் ள் மீது அவன் ரவத்திருக்கும் இைக்க் த் தன்ரைரய அறிந்துக ாள்ள முடியும். 
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2-தைக்கு அல்ைாஹ்வால் வழங் ப்ேட்ட ஷவதங் ளினதும், தூதர் ளினதும் சிறந்த 
வழி ாட்டுதலுடன் ஆதாைப்பூர்வைா  அல்ைாஹ்ரவ வைங்கிட முடியும். 

3-இத்தூதர் ள் மீது நாம் அன்பு க ாள்வஷதாடு, அவர் ரள ைகிரைப்ேடுத்தி, அவர் ளின் 
தகுதி ளுக்கு ஏற்றாற்ஷோல் அவர் ரள பு ழ்ந்திட ஷவண்டும். 

4-அல்ைாஹ் ைனிதர் ளுக்கு அருளிய இப்ோரிய அருட்க ாரடக் ா , அவனுக்கு நன்றி 
கசலுத்திட ஷவண்டும். 

 

ககள்வி 23: மறுடம நாடள நம்புதல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

அது உை  முடிவு நாளாகும். அந்நாளில் ைனிதர் ள் அரனவரும் விசாைரைக் ா வும், 
அதற்குத் தகுந்த கூலி ரளப் கேற்றிடவும் எழுப்ோட்டேடுவார் ள் என உறுதியாய் 
உண்ரைப்ேடுத்துவஷத இதன் அர்த்தைாகும். 

 

ககள்வி 24: மறுடம நாடள நம்புவதால் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

ைறுரை நாரள நம்புவதால் ஏற்ேடும் பிைதிேைன் ள்: 

1- ைறுரையில் தனக்குக் கிரடக்  இருக்கும் கூலி ரள எண்ணி, வைக்  வழிோடு ளில் 
அதி  ஆர்வத்துடன் ஈடுேட முடியும். 

2- அந்நாளில் கிரடக்  இருக்கும் தண்டரன ளுக்குப் ேயந்து, தீய  ாரியங் ரள 
கசய்வரதயும், அவற்ரற கோருந்திக் க ாள்வரதயும் அடிஷயாடு கவறுத்திட முடியும். 

3-ைறுரையில் தனக்கு நிைந்தைைா  கிரடக்  இருக்கும் அருட்க ாரட ரள எண்ணி, 
இவ்வுைகில் தனக்குக் கிரடக் ாைல் ஷோகும் நிைந்தைைற்ற அருட்க ாரட ரள 
கேரிதுேடுத்தாைல் இருக்  முடியும். 

 

ககள்வி 25: நன்டமயும், தீடமயும் விதிப்படிகய நடைபபறும் என்று நம்புவதன் அர்த்தம் யாது? 

எந்தகவாரு நன்ரையும், தீரையும் அல்ைாஹ் நிர்ையித்தவாஷை நரடகேறும், அவன் தான் 
விரும்பியரத கசய்யக்கூடியவன், அவன் நாடியது நரடகேறும், நாடாதது என்றும் 
நரடகேறாது என உறுதியாய் உண்ரைப்ேடுத்துவஷத இதன் அர்த்தைாகும்.1 

 

                                                           
1 நன்ரையும், தீரையும் அல்ைாஹ்விடமிருந்ஷத எைக்குக் கிரடக்கின்றன. ஆனால் அல்ைாஹ்வின் புைத்திலிருந்து வரும் தீரையில் ஓர் 
நளவு இருக்கும். -இைாம் இப்ணு ரதமியா ைஹிைஹுல்ைாஹ்- 
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ககள்வி 26: நன்டமயும், தீடமயும் விதிப்படிகய நடைபபறும் என்று நம்புவதால் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் 

யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி ைான பிைதிேைன் ள் எைக்குள் ஏற்ேடுகின்றன. அவற்றில் 
முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- எைது அரனத்து விடயங் ரளயும் அல்ைாஹ்விடம் கோறுப்புச் சாட்டிவிட்டு, அதற்குத் 
தகுந்தாற்ஷோல்  ாைணி ரள கசய்வதிலும் அவன் மீது உறுதி க ாள்ளைாம். அவன் தான் 
 ாைணி ரள ஏற்ேடுத்தித் தருேவன். அரனத்து விடயங் ளும் அவனின் விதிப்ேடிஷய 
நரடகேறுகின்றன என நம்ே ஷவண்டும். 

2- அல்ைாஹ் விதித்தரவ ள் ஓர் அடியானுக்கு ஏற்ேடும் ஷோது அரதப் 
கோருந்திக்க ாண்டு, அரைதி  ாத்திட ஷவண்டும். தைக்கு விருப்ேைான ஒன்று கிரடக் ாைல் 
ஷோகும் ேட்சத்திஷைா, அல்ைது கவறுக் த்தக்  விடயம் ஒன்று ஏற்ேடும் ேட்சத்திஷைா 
அல்ைாஹ்வின் மீது ஷ ாேம் க ாள்ளக்கூடாது. 

3- கநருக் டி ரள எதிர்க ாள்ளும் ஷோது ைனஉறுதியுடன் இருக்  ஷவண்டும். திடைான 
கநஞ்ஷசாடும், உண்ரையான நம்பிக்ர ஷயாடும் வாழ்வின் அரனத்துக்  ஷ்டங் ரளயும் 
எதிர்க ாண்டிட ஷவண்டும். 

4- தான் நாடிய ஒன்று கிரடக்கும் ஷோது தன்ரனஷயா, அல்ைது தனது 
கசயற்ோட்ரடஷயா ஒரு ைனிதன் பு ழ்ந்திடக் கூடாது. ஏகனனில் அரவ அல்ைாஹ்வின் 
நாட்டப்ேடிஷய இவனுக்குக் கிரடத்துள்ளது. 
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நன்பனறியும் (அல்இஹ்ஸான்) அதன் பிரதிபலன்களும் 

 
ககள்வி 27: நன்பனறி (இஹ்ஸான்) என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

நாம் அல்ைாஹ்ரவ ஷநரில் ோர்ப்ேது ஷோன்று அவனுக்குரிய வைக் ங் ரள கசய்திட 
ஷவண்டும். நாம் அவரனப் ோர்க் ாவிட்டாலும், அவன் நம்ரைப் 
ோர்த்துக்க ாண்டிருக்கின்றான் என்ேஷத இஹ்ஸானின் (நன்கனறியின்) அர்த்தைாகும். 

 

ககள்வி 28: இஹ்ஸானின் படித்தரங்கள் யாடவ? 

இதற்கு இரு ேடித்தைங் ஷள இருக்கின்றன. 

1- உளப் ோர்ரவ: இதில் ஓர் அடியான், தான் இரறவரன ோர்ப்ேது ஷோல் அவரன 
வைங்கிட ஷவண்டும். இதுஷவ உயர்ந்த ேடித்தைைாகும். 

2-  ண் ானிப்பு: இதில் ஓர் அடியான் தன்ரனயும், தனது கசயற்ோடு ள் அரனத்ரதயும் 
இரறவன்  வனித்துக்க ாண்டிருக்கின்றான் என்ேரத அறிந்திட ஷவண்டும். 

 

ககள்வி 29: இஹ்ஸானின் மூலம் எமக்குள் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி ைான பிைதிேைன் ள் ஏற்ேடுகின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் 
வருைாறு: 

1- ைரறவிலும், கவளிப்ேரடயிலும், இை சியத்திலும், ேை சியத்திலும் அல்ைாஹ்ரவ 
அஞ்சிட முடியும். 

2- வைக்  வழிோடு ரள அல்ைாஹ்வுக்கு ைாத்திைம் கசய்வதில் உளத்தூய்ரைரயக் 
 ரடபிடித்து, அவற்ரறப் பூைைைா வும், கசம்ரையா வும் கசய்திட வழிவகுக்கும். 

3- நன்கனறி ள் கசய்ஷவாருடன் அல்ைாஹ் எப்ஷோதும் இருக்கின்றான் என்ற எண்ைம் 
ஏற்ேடும். 

4- இதன் மூைம் சுவனத்ரத கவன்றிடவும், ைறுரையில் அல்ைாஹ்ரவ ஷநைடியா ப் 
ோர்த்திடவும் இயலும். 
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ஏகத்துவமும் அதன் சிறப்புக்களும் 

 
ககள்வி 30: ஏகத்துவத்தின் பிரிவுகள் யாடவ? 

இதற்கு மூன்று பிரிவு ள் இருக்கின்றன. 

1- ேரிோைனம் (தவ்ஹீத் அர் ருபூபிய்யா). 
2- இரறரை (தவ்ஹீத் அல் உலூஹிய்யா) 
3- கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ள் (தவ்ஹீத் அல் அஸ்ைாஉ வஸ் ஸிோத்) 

 

ககள்வி 31: பரிபாலனக் ககாட்பாடு (தவ்ஹீத் அர்ருபூபிய்யா) என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

அல்ைாஹ்வுரடய கசயற்ோடு ளில் அவரன ஒருரைப்ேடுத்துவஷத ேரிோைனக் ஷ ாட்ோடு 
ஆகும். உ+ம்: ேரடத்தல், உைவளித்தல், ஆட்சி புரிதல், நிர்வகித்தல், உயிர்ப்பித்தல், 
ைைணிக் ச் கசய்தல் ஷோன்றன. 

 

ககள்வி 32: ஒருவர் இஸ்லாத்தில் நுடழந்திை பரிபாலனக் ககாட்பாட்டை மாத்திரம் நம்பியிருப்பது கபாதுமானதா? 

இஸ்ைாத்தில் நுரழந்திட ேரிோைனக் ஷ ாட்ோட்ரட ைாத்திைம் நம்பியிருத்தல் ஷோதாது. 
ஏகனனில் நபி  அவர் ள்  ாைத்தில் வாழ்ந்த இரைரவப்ஷோர் ேரிோைனக் 
ஷ ாட்ோட்ரட நம்பியிருந்தனர். ஆனால் அவர் ளுக்கு அது எவ்விதப் ேயரனயும் 
அளிக் வில்ரை. அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “அவர் ரளப் ேரடத்தவன் யார் என்று 
அவர் ளிடஷை நீர் ஷ ட்டால் அல்ைாஹ் என்று கூறுவார் ள். எவ்வாறு திரச 
திருப்ேப்ேடுகின்றனர்?” (அல்குர்ஆன் 43:87) 

 

ககள்வி 33: இடறடமக் ககாட்பாடு (தவ்ஹீத் அல் உலூஹிய்யா) என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

ைனிதர் ளது வைக்  வழிோடு ள் மூைம் அல்ைாஹ்ரவ ஒருரைப்ேடுத்துவஷத இதன் 
அர்த்தைாகும். “ைா இைாஹ இல்ைல்ைாஹ்” என்ற வாச த்தின் கோருளான வைக்  
வழிோடு ள் மூைம் அல்ைாஹ்ரவ ஒருரைப்ேடுத்தல் என்ற அம்சத்ரத இது குறித்து 
நிற்கின்றது. 
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ககள்வி 34: இடறடமக் ககாட்பாட்டின் (தவ்ஹீத் அல் உலூஹிய்யாவின்) முக்கியத்துவம் யாது? 

1- ைனிதர் ள் ைற்றும் ஜின் ள் முதலிய ேரடப்பு ள் ேரடக் ப்ேட்ட ஷநாக் ம் 
இக்ஷ ாட்ோட்ரட நிருவுவதற்ஷ யாகும். 

2- அரனத்து நபிைார் ள் ைற்றும் ைஸூல்ைார் ளின் அரழப்புப் ேணி இக்ஷ ாட்ோட்ரட 
அடிப்ேரடயா க் க ாண்ஷட அரைந்திருந்தது. 

3-அடியார் ள் மீதான அல்ைாஹ்வின்  டரை ரள இது பிைதிேலிக்கின்றது. 

4-அரனத்து நன்ரையான  ாரியங் ளும் ஏற்றுக்க ாள்ளப்ேடுவதற்கு இது 
இன்றியரையாத ஒன்றா  இருக்கின்றது. 

 

ககள்வி 35: பபயர்கள் மற்றும் பண்புகளில் (தவ்ஹீத் அல் அஸ்மா வஸ் ஸிபாத்) அல்லாஹ்டவ 

ஒருடமப்படுத்தல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

அல்குர்ஆனிலும், ஹதீஸிலும் இடம்கேற்றுள்ளவாறு அல்ைாஹ்வுக்கு என இருக்கும் 
கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ளில் அவரன ஒருரைப்ேடுத்தி, அவன் தனக்கு இருப்ேதா க் 
கூறியுள்ள கேயர் ள் ேண்பு ரள இருப்ேதா  உறுதியா  ஏற்றும், அவனுக்கு 
இல்ரைகயனக் கூறியுள்ள கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ரள இல்ரைகயன்றும் எவ்வித 
இரடக் ணித்தஷைா, ைறுப்ஷோ, இரடச்கசறு ல் ஷளா, ஒப்புவரைஷயா இன்றி உறுதியா  
நம்புவஷத இதன் அர்த்தைாகும். 

 

ககள்வி 36:  பபயர்கள் மற்றும் பண்புகள் விையத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் 

நிடலப்பாடு யாது? 

அல்ைாஹ் தனக்கு இருப்ேதா க் கூறியுள்ள கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ளில் எவ்வித 
ஒப்புவரையும் இன்றி அவற்ரற உறுதிப்ேடுத்திட ஷவண்டும். அவ்வாஷற தனக்கு 
இல்ரைகயனக் கூறியவற்றில் எவ்வித கசயல்நீக் முமின்றி, இல்ரைகயன உறுதியாய் 
ஏற்று, அக் ாரியங் ரள விட்டும் அவரனத் தூய்ரைப்ேடுத்திட ஷவண்டும். அல்ைாஹ் 
கூறுகிறான், “அவரனப் ஷோல் எதுவும் இல்ரை. அவன் கசவியுறுேவன்; ோர்ப்ேவன்.” 
(அல்குர்ஆன் 42:11). இதில் இடம்கேற்றுள்ள “அவரனப் ஷோல் எதுவும் இல்ரை” என்ற 
வாச ம் அல்ைாஹ்வின் கேயர் ைற்றும் ேண்பு ளில் ஒப்புவரை கிரடயாது எனவும், “அவன் 
கசவியுறுேவன், ோர்ப்ேவன்” என்ற வாச ம் கசயல்நீக் ம்1 கசய்வது கூடாது என்ேரதயும் 
குறித்து நிற்கின்றன. 

 

                                                           
1 அல்ைாஹ் கசவியுறுேவன், ோர்ப்ேவன் என்ற வாச ம் அவனின் கசயற்ோடு ரளக் குறிப்பிடுகின்றது. சிைர் இதற்கு ஷவறு 
அர்த்தங் ரளக் க ாடுத்து, அல்ைாஹ்வின் கசயற்ோடு ரள ைறுக்  முரனகின்றனர். அதரன குறிக் ஷவ கசயல்நீக் ம் எனும் கசால் 
இங்கு ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. 
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ககள்வி 37: அல்லாஹ்வின் பபயர்கள் மற்றும் பண்புகளின் முக்கியத்துவம் யாது? 

1- அல்ைாஹ்வின் மீது நம்பிக்ர  (ஈைான்) அதி ரிக்கின்றது. 

2- அல்ைாஹ்வின் கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ரள அறிந்துக ாள்வது, அவரனப் ேற்றி 
அறிந்துக ாள்ள வழிகசய்கின்றது. 

3- அல்ைாஹ்வின் மீது அன்பு (ைஹப்ேத்), ேயம் (ஹவ்ப்), ஆதைவு (ைஜா) ரவத்தல் 
முதலியவற்றின் மூைம் உள்ளம் சார்ந்த கசயற்ோடு ள் ேைைரடகின்றது. 

4- ஜஹ்மிய்யாக் ள்1, முஃதஸிைாக் ள்2, அஷ்அரிய்யாக் ள்3 ஷோன்ஷறார் அல்ைாஹ்வின் 
கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ரள ைறுத்தல், அவற்றில் கசயல்நீக் ம் கசய்தல், ஒப்புவரை 
கூறல் ஷோன்ற கசயற்ோடு ளில் ஈடுேடுவரதப் ஷோன்று நாம் ஈடுேடாைல் எம்ரைப் 
ோது ாக்கின்றது. 

 

ககள்வி 38: ஏகத்துவத்தின் (தவ்ஹீதின்) சிறப்புக்கள் யாடவ? 

இதற்கு அதி ைான சிறப்புக் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ வருைாறு: 

1- தீரையான விடயங் ள், ோவங் ள் ஷோன்றவற்ரற ைறுத்தல். 
2- இம்ரையிலும், ைறுரையிலும் பூைை ோது ாப்புடன் இருத்தல். 
3- இவ்வுைகில் சிறந்த வாழ்வும், ைறுவுைகில் பிைைாண்ட கூலியும் கேற்றுக்க ாள்ளல். 
4- சுவனத்தில் நுரழதல். 
5- நைகில் இருந்து ோது ாப்புப் கேறுதல். 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 இவர் ள் அல்ைாஹ்வின் கேயர் ள் ைற்றும் ேண்பு ள் அரனத்ரதயும் ைறுத்து, அவற்றுக்கு ஷவறு ேை அர்த்தங் ரளக் க ாடுப்ேர். 
2 இவர் ள் அல்ைாஹ்வின் கேயர் ரள நம்புவர். ஆனால் அல்ைாஹ்வின் ேண்பு ரள ைறுக்கின்றனர். அதற்கு ஷவறு ேை அர்த்தங் ரளக் 
க ாடுக்கின்றனர். 
3 இவர் ள் அல்ைாஹ்வின் கேயர் ரளயும், அவனின் ேண்பு ளில் சிைரதயும் ஏற்றுக்க ாண்டு, ஏரனய அல்ைாஹ்வின் ேண்பு ரள 
ைறுக்கின்றனர். அவற்றுக்கு ஷவறு ேை அர்த்தங் ரளக் க ாடுக்கின்றனர். 
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மதம் மாறுதல் 

 
ககள்வி 39: மதம் மாறுதல் என்பதன் அர்த்தம் யாது? அதற்கு ஆதாரம் ஏதும் உண்ைா? 

இஸ்ைாத்ரத ஏற்றதன் பின்னர் திரும்ே அதரன நிைா ரித்து விடுவஷத ைதம் ைாறுதல் 
என்ேதன் அர்த்தைாகும். அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “உங் ளில் தனது ைார்க் த்ரத விட்டும் 
ைாறி (ஏ  இரறவரன) ைறுப்ஷோைா  ைைணித்தவரின் கசயல் ள் இவ்வுைகிலும் 
ைறுரையிலும் அழிந்து விடும். அவர் ள் நை வாசி ள். அதில் அவர் ள் நிைந்தைைா  
இருப்ோர் ள்.” (அல்குர்ஆன் 02:217) 

 

ககள்வி 40: மதம் மாறுதலின் வடககள் யாடவ? 

இது ஐந்து வர யா ப் பிரிகின்றது. அரவ: 

1- கசால்லினால் ைதம் ைாறுதல். 
2- கசயற்ோடு ளால் ைதம் ைாறுதல். 
3- நம்பிக்ர யின் அடிப்ேரடயில் ைதம் ைாறுதல். 
4- சந்ஷத த்தின் அடிப்ேரடயில் ைதம் ைாறுதல். 
5- ஒன்ரற விட்டுவிடுவதன் மூைம் ைதம் ைாறுதல். 

 

ககள்வி 41: பசால்லினால் மதம் மாறுவதற்கான உதாரணங்கள் யாடவ? 

கசால் சார்ந்த ேை விடயங் ள் மூைம் ைதம் ைாறுதல் இடம்கேறுகின்றது. அவற்றில் சிை 
வருைாறு: 

1- அல்ைாஹ்ரவ அல்ைது அவனது தூதர்  அவர் ரள ஏசுதல். 
2- தனக்கு ைரறவான அறிவு இருப்ேதா  வாதாடுதல். 
3- நபித்துவம் தனக்கு கிரடத்திருப்ேதா  வாதாடுதல். 
4-அல்ைாஹ்ரவத் தவிை ஷவறு எவைாலும் கசய்ய முடியாத  ாரியங் ரள அல்ைாஹ் 
அல்ைாதவர் ளிடம் ஷ ட்டு ைன்றாடுதல். 

 

ககள்வி 42: பசயற்பாடுகளினால் மதம் மாறுவதற்கான உதாரணங்கள் யாடவ? 

கசயல் சார்ந்த ேை விடயங் ள் மூைம் ைத ைாற்றம் நரடகேறுகின்றது. அவற்றில் சிை 
வருைாறு: 

1- சிரை ள்,  ற் ள்,  ப்ரு ள் ஷோன்றவற்றிற்கு சிைம் ேணிதல். 
2- அவற்றுக்கு அறுத்துப் ேலியிடுதல். 
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3- அசுத்தைான இடங் ளில் அல்குர்ஆரன வீசி எறிதல். 
4-சூனியம் கசய்தல், அரத  ற்றுக்க ாள்ளல், அரதக்  ற்றுக்க ாடுத்தல். 

 

ககள்வி 43: நம்பிக்டகயின் அடிப்படையில் மதம் மாறுதலுக்கான உதாரணங்கள் யாடவ? 

நம்பிக்ர யின் அடிப்ேரடயில் ேைவாறு ைதைாற்றம் நரடகேறுகின்றது. அவற்றில் சிை 
வருைாறு: 

1- அல்ைாஹ்வுக்கு இரையா  ஷவறு ஒருவர் இருக்கிறார் என நம்புதல். 

2- ைைைத்திற்குப் பின்னர் மீகளழுப்புதல் இல்ரைகயன்ஷறா, சுவர்க் ம், நை ம் ஷோன்றன 
இல்ரைகயன்ஷறா நம்புதல். 

3- அல்ைாஹ் தடுத்துள்ள (ஹைாைாக்கிய) விடயங் ரள ஆகுைாக்கி (ஹைாைாக்கிக் 
க ாள்ளல்) க ாள்ளல். உ+ம்: விேச்சாைம், ைது ஷோன்றன. அல்ைது அல்ைாஹ் சட்டைா  
இறக்கி ரவக் ாத விடயங் ரள ரவத்து தீர்ப்பு வழங் ல். 

4- இஸ்ைாத்தின் முக்கியக்  டரை ரள ைறுத்தல். உ+ம்: கதாழுர , ஸ ாத், ைைழான் ைாத 
ஷநான்பு, ஹஜ். 

 

ககள்வி 44: சந்கதகத்தின் அடிப்படையில் மதமாற்றம் நடைபபறுவதற்கான உதாரணங்கள் யாடவ? 

சந்ஷத த்தின் அடிப்ேரடயில் ேைவாறா  ைதைாற்றம் நரடகேறுகின்றது. அவற்றில் சிை 
வருைாறு: 

1- ைைைத்திற்குப் பின்னர் மீகளழுப்ேப்ேடுதல் விடயத்தில் அல்ைது சுவர்க் ம், நை ம் 
விடயத்தில் சந்ஷத ம் க ாள்ளல். 

2- இஸ்ைாமிய ைார்க் ம் தற் ாைத்திற்குப் கோருத்தைாகும் எனும் விடயத்தில் சந்ஷத ம் 
க ாள்ளல். 

3- நபி  அவர் ளின் தூதுத்துவத்திஷைா, அல்ைது அவர் ஓர் உண்ரையாளர் என்ேதிஷைா 
சந்ஷத ம் க ாள்ளல். 

4- அல்குர்ஆன் அல்ைாஹ்வின் ஷேச்சு என்ேதில் சந்ஷத ம் க ாள்ளல். 
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ககள்வி 45: ஒன்டற விட்டுவிடுவதன் மூலம் மதமாற்றம் இைம் பபறுவதற்கான உதாரணங்கள் யாடவ? 

ஷவண்டுகைன்று கதாழுர ரய விட்டுவிடுதல் இந்த வர ரயச் சார்ந்தது. நபி  அவர் ள் 
கூறினார் ள், “ஓர் ைனிதருக்கும் இரைரவத்தலுக்கும், இரறநிைா ரிப்பிற்கும் 
இரடயிலுள்ள வித்தியாசம் கதாழுர ரய விட்டுவிடுவதாகும்” (ஆதைாம்: முஸ்லிம் (82)) 
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இடணடவத்தல் 

 

ககள்வி 46: இடணடவத்தலின் வடககள் யாடவ? 

இது இரு வர  ரளக் க ாண்டுள்ளது. 

1- கேரிய இரைரவத்தல். 
2- சிறிய இரைரவத்தல். 

 

ககள்வி 47: பபரிய இடணடவத்தல் என்றால் என்ன? 

வைக்  வழிோடு ளில் ஏதாவகதான்ரற அல்ைாஹ் அல்ைாதவர் ளுக்கு கசய்தல் கேரிய 
இரைரவத்தல் எனப்ேடும். 

 

ககள்வி 48: பபரிய இடணடவத்தலுக்கு சில உதாரணங்கடளக் குறிப்பிடுக. 

இதற்கு அதி ைான உதைாைங் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சிை வருைாறு: 

அல்ைாஹ் அல்ைாதவர் ளிடம் பிைார்த்தரன புரிதல்,  ப்ரு ள், ஜின் ள், ரேத்தான் ள் 
ஷோன்ற அல்ைாஹ் அல்ைாதவர் ளுக்கு அறுத்துப் ேலியிட்டு, அவர் ளிடம் ஷநர்ச்ரச 
ரவத்து அல்ைாஹ்ரவ கநருங்  முயற்சித்தல், ஷதரவ ரள நிரறஷவற்றல்,  ஷ்டங் ரள 
நீக்குதல் ஷோன்ற அல்ைாஹ்வால் ைாத்திைஷை கசய்ய முடியுைான  ாரியங் ரள அவன் 
அல்ைாதவர் ளிடம் ஷவண்டுதல். 

 

ககள்வி 49: பபரிய இடணடவப்பின் மூலம் இைம்பபறும் தீங்குகள் யாடவ? 

கேரிய இரைரவத்தைானது கேரும் ோவங் ளில் ஒன்றா க்  ருதப்ேடுகின்றது. இதனால் 
அதி  தீங்கு ள் ஏற்ேடுகின்றன. அவற்றில் சிை வருைாறு: 

1- கேரிய இரைரவத்தைானது எம்ரை இஸ்ைாத்ரத விட்டும் கவளிஷயற்றிவிடும். 

2- இது அரனத்து நன்ரையான  ாரியங் ரளயும் அழித்து விடும். 

3- இது ஒருவரை சுவனத்தில் நுரழயவிடாது தடுத்து, நைகில் நிைந்தைைா த் தங்கிட 
வழிகசய்யும். 
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ககள்வி 50: பபரிய இடணடவப்பு நடைபபறுவதற்கான காரணங்கள் யாடவ? 

இதற்கு அதி ைான  ாைைங் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- நல்ைடியார் ள் விடயத்தில் எல்ரைமீறிச் கசயற்ேடல். 

2-ஏ த்துவம், ைாஇைாஹ இல்ைல்ைாஹ் என்ேதன் அர்த்தம் ஆகியவற்ரற கதளிவா  
விளங் ாைல் இருத்தல். 

3- ைஷனா இச்ரசரயப் பின்ேற்றல். 

4-அரனத்து விடயங் ளிலும்  ண்மூடித்தனைா  (தக்லீத் ஆ ) இருத்தல். 

 

ககள்வி 51: சிறிய இடணடவப்பு என்றால் என்ன? 

கேரிய இரைரவத்தலுக்கு இட்டுச் கசல்லும் என இஸ்ைாம் கூறியுள்ள, கேரிய 
இரைரவப்பில் நம்ரை விழரவக்கும் என எச்சரித்துள்ள அரனத்து அம்சங் ளும் சிறிய 
இரைரவப்ோகும். இதரனக் குறிக்  அல்குர்ஆனும், ஸுன்னாவும் 'ஷிர்க்' என்ற 
வாச த்ரதஷய ேயன்ேடுத்தியுள்ளது. 

 

ககள்வி 52: சிறிய இடணடவத்தலின் வடககடளக் கூறுக. 

இது இரு வர  ளா ப் பிரிகின்றது: 

1- கவளிப்ேரடயான இரைரவத்தல். இது இரு வர ப்ேடும்: 

அ- வார்த்ரத ள் மூைம் ஏற்ேடும் இரைரவப்பு: உ+ம்: அல்ைாஹ் அல்ைாதவர் ள் 
மீது சத்தியம் கசய்தல், அல்ைாஹ்வும், நீங் ளும் நாடிவிட்டீர் ள் எனக் கூறுதல். 

 ஆ- கசயற்ோடு ள் மூைம் ஏற்ேடும் இரைரவப்பு: உ+ம்: ஆேத்துக் ளிலிருந்து 
நீங்குவதற் ா   யிறு ரளயும், வரளயல் ரளயும் அணிந்துக ாள்ளல்,  ண்ணூறு 
ஷோன்றரவ ஏற்ேடாைல் இருக்  தாயத்துக் ரளத் கதாங் விடுதல். 

2- ைரறமு ைான இரைரவத்தல்: வைக்  வழிோடு ளில் மு ஸ்துதியாய் இருப்ேது இந்த 
வர ரயச் சார்ந்தது. 
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ககள்வி 53: பபரிய இடணடவப்பிற்கும், சிறிய இடணடவப்பிற்கும் இடையில் உள்ள கவறுபாடுகள் 
யாடவ? 

இவற்றிற்கிரடயிைான ஷவறுோடு ள் பின்வருைாறு அரைகின்றன: 

1- கேரிய இரைரவப்பு ஒருவரை இஸ்ைாத்ரத விட்டும் கவளிஷயற்றிவிடும் - சிறிய 
இரைரவப்பு ஏ த்துவத்தில் குரறரய ஏற்ேடுத்துஷை தவிை இஸ்ைாத்ரத விட்டும் 
கவளிஷயற்றிவிடாது. 

2- கேரிய இரைரவப்பு அரனத்து நற்கசயல் ரளயும் அழித்து விடும் - சிறிய 
இரைரவப்பு மு ஸ்துதிஷயாடு ஷசர்ந்திருக்கும் நற்கசயல் ரள ைாத்திைஷை அழித்து விடும். 

3- கேரிய இரைரவப்பு ஒருவரை நைகில் நிரையாய் தங் ச் கசய்திடும் - சிறிய 
இரைரவப்பு ஒருவர் நைகில் நுரழந்தாலும் அவர் அதில் நிைந்தைைா  தங்கிட 
வழிகசய்யாது. 
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நயவஞ்சகம் 

 

ககள்வி 54: நயவஞ்சகத்தின் வடககள் யாடவ? 

இது இரு வர ப்ேடும்: 

1- நம்பிக்ர  சார்ந்த நயவஞ்ச ம். இதற்கு கேரிய நயவஞ்ச ம் என்று கசால்ைப்ேடும். 
2- கசயற்ோடு ள் சார்ந்த நயவஞ்ச ம். இதற்கு சிறு நயவஞ்ச ம் என்று கசால்ைப்ேடும். 

 

ககள்வி 55: நம்பிக்டக சார்ந்த நயவஞ்சகம் என்றால் என்ன? 

இது இஸ்ைாத்ரத கவளிப்ேடுத்தி, இரற நிைா ரிப்ரே ைரறத்து ரவத்திருப்ேரதக் 
குறிக்கின்றது. 

 

ககள்வி 56: நம்பிக்டக சார்ந்த நயவஞ்சகத்தின் வடககள் யாடவ? 

இது ஆறு வர ப்ேடும். அரவயாவன: 

1- நபி  அவர் ரளப் கோய்ப்பித்தல். 
2- நபி  அவர் ள் க ாண்டுவந்த இரறச் கசய்தி ளில் சிைரதப் கோய்ப்பித்தல். 
3- நபி  அவர் ள் மீது ஷ ாேப்ேடுதல். 
4- நபி  அவர் ள் க ாண்டு வந்த இரறச் கசய்தி ள் மீது ஷ ாேம் க ாள்ளல். 
5- இஸ்ைாம் ைார்க் ம் தாழ்வரதக்  ண்டு சந்ஷதாசைரடதல். 
6-இஸ்ைாம் ைார்க் ம் கவற்றி நரட ஷோடுவரதக்  ண்டு கவறுப்ேரடதல். 

 

ககள்வி 57: பசயற்பாடுகள் சார்ந்த நயவஞ்சகம் என்றால் என்ன ? 

இது, உள்ளத்தில் இஸ்ைாமிய நம்பிக்ர ஷயாடு (ஈைாஷனாடு) இருந்துக ாண்ஷட 
நயவஞ்ச ர் ளின்  ாரியங் ரளப் புரிவரதக் குறிக்கின்றது. உ+ம்: கோய் கசால்ைல், 
ஏைாற்றுதல், ஜைாஅத்ஷதாடு கதாழுவதற்கு ஷசாம்ேைா  இருத்தல். 
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ககள்வி 58: நம்பிக்டக சார்ந்த நயவஞ்சகத்திற்கும், பசயற்பாடுகள் சார்ந்த நயவஞ்சகத்திற்கும் 
இடையிலுள்ள கவறுபாடுகள் யாடவ? 

இரவ இைண்டிற்கும் இரடயிலுள்ள ஷவறுோடு ள் பின்வருைாறு அரைகின்றன. 

1- நம்பிக்ர  சார்ந்த நயவஞ்ச ம் ஒருவரை இஸ்ைாத்ரத விட்டும் கவளிஷயற்றி விடும் - 
கசயற்ோடு ள் சார்ந்த நயவஞ்ச ம் ஒருவரை இஸ்ைாத்ரத விட்டும் கவளிஷயற்றிவிடாது. 

2- நம்பிக்ர  சார்ந்த நயவஞ்ச த்தில் இஸ்ைாத்ரத கவளிப்ேடுத்தி, இரற நிைா ரிப்ரே 
ைரறத்துக் க ாள்வதும், கசயற்ோடு ள் சார்ந்த நயவஞ்ச த்தில் இரற நிைா ரிப்ரே 
கவளிப்ேடுத்தி, இஸ்ைாத்ரத ைரறத்துக் க ாள்வதும் இடம்கேறும். 

3- நம்பிக்ர  சார்ந்த நயவஞ்ச ம் ஒரு இரற நம்பிக்ர யாளனிடம் ஏற்ேட ைாட்டாது. 
கசயற்ோடு ள் சார்ந்த நயவஞ்ச ம் சிை ஷவரள ஓர் இரற நம்பிக்ர யாளனிடமும் 
ஏற்ேடைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இஸ்லாமிய அடிப்படைகளுக்கான ஓர் வழிகாட்ைல் 

 

29 

 

(இபாதத்) வணக்கவழிபாடுகளும், தடுக்கப்பட்ை(பித்அத்) நூத அனுஷ்ைானங்களும்  

 

ககள்வி 59: அல்லாஹ் ஏன் எம்டமப் படைத்தான்? இதற்கான ஆதாரத்டதக் குறிப்பிடுக? 

நாம் அரனவரும் எவ்வித இரைரவப்பும் இல்ைாைல் அவன் ஒருவரனஷய 
வைங்குவதற் ா  எம்ரை அவன் ேரடத்தான். அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “ஜின் ரளயும், 
ைனிதர் ரளயும் என்ரன வைங்குவதற் ா ஷவ நான் ேரடத்ஷதன்” (அல்குர்ஆன் 51:56) 

 

ககள்வி 60: வணக்கம் என்றால் என்ன? 

எைது வார்த்ரத ள், கசயல் ள் ஷோன்றவற்றில் உள்ைங் ைா வும், கவளிப்ேரடயா வும் 
அல்ைாஹ் விரும்பி, கோருந்திக்க ாள்ளும் வர யில் அரவ இருக்குைானால், அரவ 
அரனத்தும் வைக் ைாகும். 

 

ககள்வி 61: வணக்கம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவதற்கான நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு இரு நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. 

1- வைக் த்ரத அல்ைாஹ்வுக் ா  ைாத்திைம் நிரறஷவற்றல் (அல் இஹ்ைாஸ்). 
2- நபி  அவர் ளின் வழிமுரறயில் அரத கசய்தல் (அவர் ரளப் பின்ேற்றல்). 

 

ககள்வி 62: அல் இஹ்லாஸ் என்றால் என்ன? 

இது, வைக் ங் ள் அரனத்ரதயும் எவ்வித இரைரவப்ஷோ, மு ஸ்துதிஷயா இன்றி 
அல்ைாஹ்வுக் ா  ைாத்திைம் நிரறஷவற்றுவரதக் குறிக்கின்றது. 

 

ககள்வி 63: அல்லாஹ்வுக்காக கவண்டி மாத்தரிகம அடனத்து வணக்கங்கடளயும் நிடறகவற்றிை 
கவண்டும் என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரங்கள் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “வைக் த்ரத அல்ைாஹ்வுக்ஷ   ைப்ேற்றதாக்கி 
வைங்குைாறும், உறுதியா  நிற்குைாறும், கதாழுர ரய நிரை நாட்டுைாறும், ஸ ாத்ரதக் 
க ாடுக்குைாறும் தவிை அவர் ளுக்கு ஷவறு  ட்டரள பிறப்பிக் ப்ேடவில்ரை.” 
(அல்குர்ஆன் 98:05) 
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ககள்வி 64: நபி  அவர்கடளப் பின்பற்றல் என்றால் என்ன? 

வைக்  வழிோடு ள் இஸ்ைாத்திற்கு ஏற்றதா வும், எவ்வித நூன அனுஷ்டானங் ள் 
(பித்அத்துக் ள்) இல்ைாைலும் இருக்  ஷவண்டுைானால், நபி  அவர் ரள 
முன்னுதாைைைா  நிறுத்தி, அவர் ரளப் பின்ேற்றிட ஷவண்டும். 

 

ககள்வி 65: நபி  அவர்கடளப் பின்பற்றுவது கைடம என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரம் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “''நீங் ள் அல்ைாஹ்ரவ விரும்பினால் என்ரனப் 
பின்ேற்றுங் ள்! அல்ைாஹ் உங் ரள விரும்புவான். உங் ள் ோவங் ரள ைன்னிப்ோன். 
அல்ைாஹ் ைன்னிப்ேவன்; நி ைற்ற அன்புரடஷயான்'' என்று கூறுவீைா !” (அல்குர்ஆன் 
03:31) 

 

ககள்வி 66: பித்அத் (நூத அனுஷ்ைானங்கள்) என்றால் என்ன? 

இது, அல்ைாஹ்  டரையாக் ாத விடயங் ள் மூைம் அவரன வைங்குவரதக் 
குறிக்கின்றது. இரவ ரள ைனிதர் ள் தைக்குத் தாஷை உருவாக்கிக் க ாண்டரவ ள். 
இதற்கு அல்குர்ஆனிஷைா, ஸுன்னாவிஷைா, நாற்கேரும்  லீோக் ளின் கசயற்ோடு ளிஷைா 
எவ்வித சான்ரறயும் கேற்றிட முடியாது. 

 

ககள்வி 67: பித்அத்துக்கான (நூத அனுஷ்ைானங்களுக்கான) சட்ைவிளக்கம் யாது? ஆதாரத்துைன் 

குறிப்பிைவும். 

இஸ்ைாத்தில் புதிதா  உருவாக் ப்ேட்ட அரனத்து நூன அனுஷ்டானங் ளும் தடுக் ப்ேட்ட 
வழிஷ டாகும். நபி  அவர் ள் கூறினார் ள், “எைது இம் ைார்க் த்தில் யார் இல்ைாத 
ஒன்ரற புதிதா  உருவாக்குகிறாஷைா, அவர் எம்ரைச் சார்ந்தவைல்ை.” (ஆதாைம்: புஹாரி 
2697, முஸ்லிம் 1718). ஷைலும் கூறினார் ள், “அரனத்து பித்அத்துக் ளும் (நூன 
அனுஷ்டானங் ளும்) வழிஷ டாகும்” (ஆதாைம்: முஸ்லிம் 867). 

 

ககள்வி 68: பித்அத்தின் (நூத அனுஷ்ைானங்களின்) வடககள் யாடவ? 

இது இரு வர ப்ேடும்: 
1- நம்பிக்ர  சார்ந்த, கசால் சார்ந்த பித்அத்துக் ள். உ+ம்: ஜஹ்மிய்யாக் ள், 
முஃதஸிைாக் ள், ஹவாரிஜ் ள், ஷீயாக் ள் ஷோன்ற வழிக ட்ட க ாள்ர யினரின் 
கூற்றுக் ளும், அவர் ளின் நம்பிக்ர  ளும். 
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2- வைக் ங் ள் சார்ந்த பித்அத்துக் ள். உ+ம்: அல்ைாஹ்  டரையாக் ாத முரறயில் ஓர் 
வைக் த்ரதப் புரிதல். இதில் சிை பிரிவு ள் இருக்கின்றன. 

அ)வைக் த்தின் அடிப்ேரட அம்சத்தில் ஏற்ேடக்கூடிய பித்அத்துக் ள். உ+ம்:  ப்ரு ரள 
வைம் வருதல், நபி , ைற்றும் நல்ைடியார் ளின் பிறந்த தினங் ரளக் க ாண்டாடுதல். 

ஆ)  டரையாக் ப்ேட்ட ஓர் வைக் த்ரத, நிரறஷவற்றும் முரறயில் ஏற்ேடும் 
பித்அத்துக் ள். உ+ம்: கூட்டா  அல்ைாஹ்வுக்கு திக்ர் கசய்தல். 

இ)  டரையாக் ப்ேட்ட ஓர் வைக் த்ரத நிரறஷவற்றிட இஸ்ைாம் குறிப்பிடாத 
ஷநைங் ரள ஒதுக்குவதில் ஏற்ேடும் பித்அத்துக் ள். உ+ம்: ேஃோன் ைாதத்தின் 15ம் நாரள 
ஷநான்பு ஷநான்ேதற்க ன ஒதுக்குதல், அந்நாளில் இைவு வைக் ங் ரள அதி ைா  
நிரறஷவற்றிட ஷவண்டுகைன ஷநைம் குறித்தல். 

 

ககள்வி 69: பித்அத்துக்களுக்கு சில உதாரணங்கடளக் குறிப்பிடுக. 

இதற்கு அதி ைான உதாைைங் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- நபி  அவர் ளின் பிறந்த தினத்ரதக் க ாண்டாடுதல். 
2- இஸ்ைா-மிஃைாஜ் நரடகேற்ற இைரவக் க ாண்டாடுதல். 
3-  ப்ரு ள் மீது  ட்டிடங் ரளக்  ட்டி, அவற்ரற வைக் ஸ்தைைா  ைாற்றியரைத்தல். 

 

ககள்வி 70: பித்அத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் யாடவ? 

இதற்கு அதி ைான  ாைைங் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- ைார்க்  சட்டங் ளில் கதளிவில்ைாரை. 
2- ைஷனா இச்ரசரயப் பின்ேற்றல். 
3- குருட்டுத் தனைா , எதுவித ஆதாைமுமின்றி ைற்றவர் ரளப் பின்ேற்றல். 
4- இரற நிைா ரிப்ோளர் ளுக்கு ( ாபிர் ளுக்கு) ஒப்ோகுதல். 
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வுழூவும், குளிப்பும். 

 

ககள்வி 71: வுழூ என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

இது சிை குறிப்பிட உறுப்புக் ரள தடவி,  ழுவுவரதக் குறிக்கும். 

 

ககள்வி 72: வுழூவின் நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு ேத்து நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன: 

1- முஸ்லிைா  இருத்தல். 
2- புத்தியுள்ளவைாய் இருத்தல். 
3- பிரித்தறியும் வயரத அரடந்திருத்தல். 
4- ைனதால் நிரனத்தல் (நிய்யத்). 
5- தான் பூைைைா  தூய்ரையாகும் வரை இரடநிறுத்த ைாட்ஷடன் என எண்ணி, 
கதாடர்ந்து கசய்தல். 
6- வுழூரவ  டரையாக்கும்  ாரியங் ளிலிருந்து நீங்கியிருத்தல். 
7- ைைசைம் ஷோன்றரவ ள் ஏற்ேட்டால் வுழூ கசய்வதற்கு முன்னஷை அதிலிருந்து 
தண்ணீரினாஷைா, அல்ைது அழுக்ர  நீக் க்கூடி ஏரனயவற்றாஷைா சுத்தைாகிடுதல். 
8- வுழூ கசய்யும் நீர் சுத்தைானதா வும், ஆகுைானதா வும் இருத்தல். 
9- ஷதாலில் தண்ணீர் கசல்வதற்குத் தரடயா  இருப்ேவற்ரற நீக்குதல். 
10- அடிக் டி கதாடக்கு ஏற்ேடுேவர் வுழூ கசய்ய ஷவண்டுைா  இருந்தால் கதாழுர  
ஷநைம் நுரழந்திருத்தல். 

 

ககள்வி 73: வுழூவின் கைடமகள் யாடவ? 

இதற்கு ஆறு  டரை ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- மு த்ரதக்  ழுவுதல், - அத்ஷதாடு வாரயக் க ாப்ேளித்து, நாசிக்குள்ளும் தண்ணீர் 
கசலுத்திக்க ாள்ள ஷவண்டும்-. 
2- முழங்ர  உட்ேட இரு ர  ரளயும்  ழுவுதல். 
3- தரையின் அரனத்துப் ேகுதி ரளயும் நீைால் தடவுதல், - அத்ஷதாடு இரு  ாது ரளயும் 
தடவிக்க ாள்ளல்-. 
4-  ைண்ரடக்  ால் உட்ேட இரு  ால் ரளயும்  ழுவுதல். 
5- ஷைற்கூறப்ேட்ட ஒழுங்குமுரறயில் கசய்தல். 
6- கதாடைா ச் கசய்தல். 
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ககள்வி 74: வுழூடவ முறிக்கும் காரியங்கள் யாடவ? 

வுழூரவ நான்கு  ாரியங் ள் முறிக்கின்றன. அரவ: 

1- சிறுநீர், ைைம், ஆரச நீர் (ைதி),  ாற்று ஷோன்றரவ ள் முன்பின் துவாைங் ளினால் 
கவளிப்ேடல். 
2- ரேத்தியம், ையக் ம், ஆழ்ந்த உறக் ம் ஷோன்றவற்றால் சுயநிரனரவ இழத்தல். 
3- ஒட்ட  இரறச்சிரயச் சாப்பிடல். 
4- எவ்விதத் திரையுமின்றி ஷநைடியா  ைர்ை உறுப்ரேத் கதாடல். 

 

ககள்வி 75: வுழூ முறிந்து விட்ைால் திரும்ப வுழூ பசய்துபகாள்ள கவண்டும் என்பதற்கு ஏதும் 
ஆதராங்கள் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “நம்பிக்ர  க ாண்ஷடாஷை! நீங் ள் கதாழுர க் ா த் 
தயாைாகும் ஷோது உங் ள் மு ங் ரளயும், மூட்டுக் ள் வரை உங் ள் ர  ரளயும், 
 ைண்ரட வரை உங் ள்  ால் ரளயும்  ழுவிக் க ாள்ளுங் ள்! உங் ள் தரை ரள 
(ஈைக்ர யால்) தடவிக் க ாள்ளுங் ள்” (அல்குர்ஆன் 05:06) 

 

ககள்வி 76: குளிப்பு என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

குறிப்பிட்ட முரறயில் தண்ணீரை முழு உடம்பில் ேடைவிடுவரத இது குறிக்கின்றது. 

 

ககள்வி 77: குளிப்டபக் கைடமயாக்கும் விையங்கள் யாடவ? 

குளிப்ரே மூன்று விடயங் ள்  டரையாக்குகின்றன. அரவ: 

1- இந்திரியம் கவளிப்ேடல். 
2- உடலுறவு க ாள்ளல் - இந்திரியம் கவளிப்ேடாவிட்டாலும் குளிப்பு  டரையாகிவிடும்-
. 
3- ைாதவிடாய் அல்ைது ை ப்ஷேற்று இைத்தம் கவளிப்ேடல். 
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ககள்வி 78: குளிப்பு கைடமயானால் கட்ைாயம் குளித்துக்பகாள்ள கவண்டும் என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரம் 
உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “குளிப்புக்  டரையாஷனாைா  நீங் ள் இருந்தால் (குளித்து) 
தூய்ரையாகிக் க ாள்ளுங் ள்!” (அல்குர்ஆன் 05:06) 

 

ககள்வி 79: வுழூ மற்றும் குளிப்பின் மூலம் கிடைக்கப்பபறும் சிறந்த அம்சங்கள் யாடவ? 

இவற்றின் மூைம் அதி  நல்ை ேை  ருைங் ள் நரடகேறுகின்றன. அவற்றில் 
முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- இஸ்ைாம் என்ேது ை த்தான ஓர் ைார்க் ைாகும். இது உளரீதியான, சடரீதியான 
சுத்தங் ரள வழியுறுத்தி நிற்கின்றது. 
2- வுழூ கசய்யும் உறுப்புக் ளால் நி ழ்ந்திருக்கும் ோவங் ரள வுழூ சுத்தப்ேடுத்துகின்றது. 
3- உடம்பின் ஆஷைாக்கியத்ரதப் ோது ாத்து, அதரன சுருசுருப்ோ  ரவத்திருக்கின்றது. 
4- அல்ைாஹ்ஷவாடு உரையாட, சிறந்த முரறயில் எம்ரைத் தயார் கசய்கின்றது. 
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பதாழுடக 

 

ககள்வி 80: பதாழுடக என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

இது, சிை குறிப்பிட்ட வார்த்ரத ரளயும், கசயல் ரளயும் க ாண்ட ஓர் வைக் ைாகும். 
இது தக்பீரைக் க ாண்டு ஆைம்பித்து, ஸைாம் க ாடுப்ேதில் முடிவரடகின்றது. 

 

ககள்வி 81: ஒவ்பவாரு முஸ்லிமான ஆண், பபண் இருவருக்கும் கைடமயாக இருக்கும் பதாழுடககள் 
யாடவ? 

ஐந்து ஷநைத் கதாழுர  ள் இருோைாருக்கும்  ட்டாயைா  இருக்கின்றன. அரவ: 

1- ஃேஜ்ர் - அதி ாரைத் கதாழுர  (இைண்டு ைக்அத்துக் ள்). 
2- லுஹர் - ே ல் ஷவரளத் கதாழுர  (நான்கு ைக்அத்துக் ள்). 
3- அஸர் - பின்ஷனைத் கதாழுர  (நான்கு ைக்அத்துக் ள்). 
4- ைஃரிப் - முன் இைவுத் கதாழுர  (மூன்று ைக்அத்துக் ள்). 
5- இோ - இைவுத் கதாழுர  (நான்கு ைக்அத்துக் ள்) 

 

ககள்வி 82: இவ் ஐந்து கநரத் பதாழுடககளும் கட்ைாயக் கைடம என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரம் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “கதாழுர  ரளயும், நடுத் கதாழுர ரயயும் ஷேணிக் 
க ாள்ளுங் ள்! அல்ைாஹ்வுக்குக்  ட்டுப்ேட்டு நில்லுங் ள்!” (அல்குர்ஆன் 02:238) 

 

ககள்வி 83: இத் பதாழுடககடள விட்டு விடுபவருக்கான சட்ைநிடல யாது?  அதற்கு ஏதும் ஆதாரம் 
உண்ைா? 

கதாழுர ரய விடுவது இரற நிைா ரிப்பு (குப்ர்) ஆகும். இது எம்ரை இஸ்ைாத்ரத விட்டும் 
கவளிஷயற்றிவிடும். நபி  அவர் ள் கூறினார் ள், “ஓர் ைனிதனருக்கும், இரை 
ரவத்தலுக்கும், இரற நிைா ரிப்பிற்கும் இரடயிலுள்ள ஷவறுோடு கதாழுர ரய 
விட்டுவிடுவதாகும்” (ஆதாைம்:முஸ்லிம் 82) 
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ககள்வி 84: பதாழுடகயின் நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு ஒன்ேது நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- முஸ்லிைா  இருத்தல். 
2- புத்தியுள்ளவைா  இருத்தல். 
3- பிரித்தறியும் வயரத அரடந்திருத்தல். 
4- கதாடக்கிலிருந்து நீங்கியிருத்தல். 
5- அசுத்தங் ரள நீக்கியிருத்தல். 
6- ைர்ை உறுப்புக் ரள ைரறத்தல்1. 
7- கதாழுர க் ான ஷநைம் நுரழதல். 
8- கிப்ைாரவ முன்ஷனாக்குதல். 
9- ைனதால் எண்ணுதல் (நிய்யத்). 

 

ககள்வி 85: பதாழுடகயின் அடிப்படைக் கைடமகள் (ருக்குன்கள்) யாடவ? 

இதற்கு ேதிநான்கு அடிப்ேரடக்  டரை ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- முடியுைானவர் எழுந்து நிற்றல். 
2- ஆைம்ேத் தக்பீரைக்  ட்டுதல். 
3- சூறதுல் ோதிஹாரவ ஓதுதல். 
4- ருக்கூவிற்குச் கசல்ைல். 
5- ருக்கூவிலிருந்து எழுந்து, நிரைக்கு வருதல். 
6- ஏழு உறுப்புக் ளினால்2 சிைம் ேணிதல் (ஸுஜூது கசய்தல்). 
7- ஸுஜூதிலிருந்து எழுதல். 
8- இரு ஸுஜூது ளுக்கு இரடயில் அைருதல். 
9- அரனத்து நிரை ளிலும் சற்று தாைதித்து வருதல். 
10- ஷைற்கூறப்ேட்ட ஒழுங்கில் நிரறஷவற்றல். 
11- இறுதி அத்தஹிய்யாத்து. 
12- அதற் ா  அைருதல். 
13- நபி  அவர் ள் மீது ஸைவாத்துச் கசால்ைல். 
14- இைண்டு ஸைாம் கசால்லி கதாழுர ரய முடித்தல். 

 

                                                           
1 ைர்ை உறுப்பிற்கு அைபியில் அவ்ைத் எனக் கூறப்ேடும். ஆண் ளுக்கு கதாப்புலுக்கும், இரு முழங் ாலுக்கும் இரடப்ேட்ட ேகுதி அவ்ைத் 
எனவும், கேண் ளுக்கு மு ம், இரு ைணிக் ட்டுக் ள் தவிர்ந்த உடலின் ஏரனய ேகுதி ள் அவ்ைத் எனவும் இஸ்ைாம் வரையரற 
கசய்துள்ளது. 
2 மு த்துடன் ஷசர்த்து கநற்றி, இரு உள்ளங்ர  ள், இரு முழங் ால் ள், இரு  ாலினதும் கேருவிைல் ள் என்ேனஷவ ஸுஜூது 
கசய்யப்ேயன்ேடும் ஏழு உறுப்புக் ள். 
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ககள்வி 86: சூறதுல் பாத்திஹா என்றால் என்ன? 

இது அல்குர்ஆனில் இருக்கும் மி  ை த்தான அத்தியாயைாகும். இரத ஓதாவிட்டால் 
கதாழுர  ஏற்றுக்க ாள்ளப்ேட ைாட்டாது. அது: 

 اْلَعاَلّميَن َربِّّ َلِلَِّ اْلَحْمُد
"அல்ஹம்து லில்ைாஹி ைப்பில் ஆைமீன்." 
எல்ைாப் பு ழும் அல்ைாஹ்வுக்ஷ . (அவன்) அகிைத்ரதப் (ேரடத்துப்) ேைாைரிப்ேவன். 

 الرَِحيمِّ الرَِّْحَمّن 
"அர்ைஹ்ைானிர் ைஹீம்." 
அளவற்ற அருளாளன். நி ைற்ற அன்புரடஷயான். 

  الدِّين َيْومِّ َماّلّك 
"ைாலிகி யவ்மித்தீன்." 
தீர்ப்பு நாளின் அதிேதி. 

  َنْسَتّعينُِ َوّإيََّاَك َنْعُبدُِ ّإيََّاَك 
"இய்யாக்  நஃபுது வ இய்யாக்  நஸ்த்தயீன்." 
(எனஷவ) உன்ரனஷய வைங்குகிஷறாம். உன்னிடஷை உதவியும் ஷதடுகிஷறாம். 

  اْلُمْسَتّقيَم الصَّّراَط اْهّدَنا 
"இஹ்தினஸ் ஸிைாத்தல் முஸ்த்தகீம்." 
எங் ரள ஷநர் வழியில் கசலுத்துவாயா ! 

  الضَِالَّين َوََل َعَلْيّهْم اْلَمْغُضوّب َغْيّر َعَلْيّهْم َأْنَعْمَت الَِِذيَن ّصَراَط 
"ஸிைாத்தல்ைதீன அன்அம்த்த் அரைஹிம்ர ரில் ைஃ(க்)ளுபி அரைஹிம்வைல் ளால்லீன்." 
அது நீ யாருக்கு அருள் புரிந்தாஷயா அவர் ள் வழி. அவர் ள் (உன்னால்) ஷ ாபிக் ப் 
ேடாதவர் ள், ைற்றும் ோரத ைாறிச் கசல்ைாதவர் ள். 

 

ககள்வி 87: பதாழுடகயின் முக்கியக் கைடமகள் (வாஜிபுகள்) யாடவ? 

இதற்கு எட்டு முக்கியக்  டரை ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- ஆைம்ேத் தக்பீரைத் தவிை ைற்ற அரனத்து தக்பீர் ள். 
2- ருக்கூவில், “ஸுப்ஹான ைப்பியல் அழீம்” எனக் கூறல். 
3- தனியா த் கதாழுேவரும், இைாமும் “ஸமிஅல்ைாஹு லிைன் ஹமிதா” எனக் கூறல். 
4- அரனவரும் “ைப்ேனா வை ல் ஹம்த்” எனக் கூறல். 
5- ஸுஜூதில் “ஸுப்ஹான ைப்பியல் அஃைா” எனக் கூறல். 
6- இரு ஸுஜூது ளுக்கு ைத்தியில் “ைப்பிஹ் ஃபிர்லீ” எனக் கூறிக்க ாள்ளல். 
7- முதல் அத்தஹிய்யாத்து. 
8- அதற் ா  அைருதல். 
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ககள்வி 88: முதல் அத்தஹிய்யாத்து எது? 

இந்நிரையில், கதாழுேவர் பின்வரும் பிைார்த்தரனரய ஓதிக்க ாள்ள ஷவண்டும். 

 اَلِل ّعَبادِّ وَعَلى َعَلْيَنا السَّاَلُم. وَبَرَكاُتُه اَلِل َوَرْحَمُة النبيُّ َأيَُّها َعَلْيَك السَّاَلمُِ. والطَِّيَباُت والصََّلَواُت َلِل التَّّحيَّاُت
 .وَرُسوُلُه َعْبُدهُِ ُمَحمَّدًا َأنَّ وَأْشَهُد اَلِل إَل إلَه َل َأْن َأْشَهُد. الصَّاّلّحيَن

“அத்தஹிய்யாது லில்ைாஹி வஸ்ஸைாவாத்து வத்தய்யிோது, அஸ்ஸைாமு அரை  
அய்யுஹன் நபிய்யு வைஹ்ைதுல்ைாஹி வேை ாதுஹு, அஸ்ஸைாமு அரைனா வஅைா 
இோதில்ைாஹிஸ் ஸாலிஹீன், அஷ்ஹது அன் ைா இைாஹ இல்ைல்ைாஹு வஅஷ்ஹது 
அன்ன முஹம்ைதன் அப்துஹு வைஸூலுஹு”. 

இதன் கோருள்: எல்ைாவிதைான  ன்னியங் ளும், கதாழுர  ளும், நல்ைறங் ளும் 
அல்ைாஹ்வுக்ஷ  உரியன. நபிஷய! உங் ள் மீது சாந்தியும், அல்ைாஹ்வின் அருளும், 
ோக்கியங் ளும் உண்டா ட்டும். எங் ள் மீதும் அல்ைாஹ்வின் நல்ைடியார் ள் மீதும் சாந்தி 
உண்டா ட்டும். வைக் த்திற்குரியன் அல்ைாஹ்ரவத் தவிை ஷவறு யாரும் இல்ரை. 
முஹம்ைத்  அவர் ள் அல்ைாஹ்வின் அடியாரும், தூதருைாவார் ள் என்று உறுதியா  
நம்புகிஷறன். 

 

ககள்வி 89: முதல் அத்தஹிய்யாது எப்கபாது இைம்பபற கவண்டும்? 

கதாழுேவர், லுஹர், அஸர், ைஃரிப், இோ ஆகிய கதாழுர  ளில் இைண்டாம் ைக்அத்தில், 
இைண்டாம் ஸுஜூதிலிருந்து எழுந்து, அைர்வஷத முதல் அத்தஹிய்யாத்தா க் 
க ாள்ளப்ேடுகின்றது. 

 

ககள்வி 90: இறுதி அத்தஹிய்யாது எது? 

இறுதி அத்தஹிய்யாத்தில் கதாழுேவர் பின்வரும் பிைார்த்தரனரய ஓதிக்க ாள்ள 
ஷவண்டும், 

. الصَّاّلّحيَن اَلِل ّعَباّد وَعَلى َعَلْيَنا السَّاَلُم. وَبَرَكاُتُه اَلِل َوَرْحَمُة النبيُّ َأيَُّها َعَلْيَك السَّاَلمُِ. والطَِّيَباُت والصََّلَواُت َلِل، التَّّحيَّاُت
 َعَلى َصلَّْيَت كَما ُمحمَّد  آّل َوَعَلى ُمَحمَّدِ  َعَلى َصلِِّ اللُّهمَّ. وَرُسوُلُه َعْبُدهُِ ُمَحمَّدًا َأنَِّ وَأْشَهُد اَلِل إَل إلَه َل َأْن َأْشَهُد

 َوَعَلى إْبَراهيَم َعَلى َباَرْكَت كَما ُمحمَّد  آّل وَعَلى ُمحمَّد  َعَلى َباّرَْك اللُّهمَّ. َمّجيد  َحّميدِ  إنََّك إْبَراهيَم آّل َوَعَلى إبراهيم
 .َمّجيد  َحّميد  إنََّك إْبَراهيَم آّل

“அத்தஹிய்யாது லில்ைாஹி, வஸ்ஸைவாத்து வத்தய்யிோத்து, அஸ்ஸைாமு அரைக்  
அய்யுஹன் நபிய்யு வைஹ்ைதுல்ைாஹி வேை ாதுஹு. அஸ்ஸைாமு அரைனா வஅைா 
இோதில்ைாஹிஸ் ஸாலிஹீன். அஷ்ஹது அல்ைாயிைாஹ இல்ைல்ைாஹு வஅஷ்ஹது 
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அன்ன முஹம்ைதன் அப்துஹு வைஸுலுஹு. அல்ைாஹும்ை ஸல்லி அைா முஹம்ைதின் 
வஅைா ஆலி முஹம்ைதின்  ைா ஸல்ரைத்த அைா இப்ைாஹீை வஅைா ஆலி இப்ைாஹீை 
இன்ன(க்)  ஹமீதுன் ைஜீது. அல்ைாஹும்ை ோரிக் அைா முஹம்ைதின் வஅைா ஆலி 
முஹம்ைதின் -  ைா ோைக்த அைா இப்ைாஹீை வஅைா ஆலி இப்ைாஹீை இன்ன(க்)  
ஹமீதுன் ைஜீது.” 

இதன் கோருள்: எல்ைாவிதைான  ன்னியங் ளும், கதாழுர  ளும், நல்ைறங் ளும் 
அல்ைாஹ்வுக்ஷ  உரியன. நபிஷய! உங் ள் மீது சாந்தியும், அல்ைாஹ்வின் அருளும், 
ோக்கியங் ளும் உண்டா ட்டும். எங் ள் மீதும் அல்ைாஹ்வின் நல்ைடியார் ள் மீதும் சாந்தி 
உண்டா ட்டும். வைக் த்திற்குரியன் அல்ைாஹ்ரவத் தவிை ஷவறு யாரும் இல்ரை. 
முஹம்ைத்  அவர் ள் அல்ைாஹ்வின் அடியாரும், தூதருைாவார் ள் என்று உறுதியா  
நம்புகிஷறன். இரறவா! இப்றாஹிம் நபி மீதும், அவர் ளின் குடும்ேத்தார் மீதும் நீ அருள் 
புரிந்தது ஷோல் முஹம்ைத்  அவர் ள் மீதும், அவர் ளின் குடும்ேத்தார் மீதும் அருள் 
புரிவாயா . நீ பு ழுக்குரியவன். ை த்துவமிக் வன். இரறவா! இப்றாஹிம் நபிக்கும், 
அவர் ளின் குடும்ேத்தினருக்கும் நீ ோக்கியம் கசய்தது ஷோல் முஹம்ைத்  அவர் ளுக்கும், 
அவர் ளின் குடும்ேத்தினருக்கும் ோக்கியம் கசய்வாயா . நீ பு ழுக்குரியவன். 
ை த்துவமிக் வன். 

 

ககள்வி 91: இறுதி அத்தஹிய்யாது எப்கபாது இைம்பபற கவண்டும்? 
ஒவ்கவாரு கதாழுர யிலும் இறுதி ைக்அத்தில், இைண்டாம் ஸுஜூதிலிருந்து எழும் ஷோஷத 
இவ் இறுதி அத்தஹிய்யாத்து இடம் கேற ஷவண்டும். 

 

ககள்வி 92: பதாழுடகயின் ஸுன்னத்துக்கள் யாடவ? 

கதாழுர க்க ன நிரறய ஸுன்னத்துக் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சிை வருைாறு: 

1- கதாழுர ரய ஆைம்பிக்கும் துஆரவ (துஆஉல் இஸ்திப்தாஹ்) ஓதிக்க ாள்ளல். 

2- எழுந்து நிற்கும் ஷோது, இடக் ர யின் மீது வைக் ர யின் ைணிக் ட்ரட ரவத்தல். 

3- ஆைம்ேத் தக்பீர், ருகூவிற்குச் கசல்ைல், ருகூவிலிருந்து எழல், முதல் அத்தஹிய்யாத்ரத 
முடித்து விட்டு அடுத்த ைக்அத்ரத ஆைம்பிக்  எழல் ஷோன்ற சந்தர்ப்ேங் ளில் இரு 
ர  ரளயும் ஷதால்ேட்ரட அளவிற்ஷ ா, அல்ைது இரு  ாது ளின் அளவிற்ஷ ா 
உயர்த்தல். 

4- ருகூவிலும், ஸுஜூதிலும் கூறும் பிைார்த்தரன ரள ஒரு தடரவக்கு ஷைல் கூறல். 

5- இரு ஸஜ்தாக் ளுக்கு ைத்தியில் கூறும் பிைார்த்தரனரய ஒரு தடரவக்கு ஷைல் கூறல். 

6- ருகூவின் ஷோது தரைரய முதுகுக்கு ஷநைா  சைனா  ரவத்தல். 
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7- ஸுஜூதின் ஷோது ஷைற்ர ரய விைா எழும்ரே விட்டும், வயிரற கதாரடரய 
விட்டும் தூைப்ேடுத்தி ரவத்தல். 

8- ஸுஜூதின் ஷோது ர ரய பூமிரய விட்டும் உயர்த்திக் க ாள்ளல். 

9- முதல் அத்தஹிய்யாத்தின் ஷோதும், இரு ஸுஜூது ளுக்கு இரடயில் அைரும் ஷோதும், 
இைண்டு ைக்அத் கதாழுர  ளில் அத்தஹிய்யாத்துக் ா  அைரும் ஷோதும், கதாழுேவர் 
தனது வைது  ாரை நட்டி, இடது  ாலின் மீது அைர்ந்து க ாள்ளல். (இந் நிரைக்கு 
“இப்திைாஷ்” எனக் கூறப்ேடும்). 

10- மூன்று ைக்அத்துக் ள் ைற்றும் நான்கு ை அத்துக் ள் கதாழுர  ளின் இறுதி 
அத்தஹிய்யாத்தின் ஷோது வைது  ாரை நட்டி, இடது  ாரை வைது  ாலுக்குக் கீழால் 
இருத்தி, பிற்தட்டு நிைத்தில் ேடும்ேடி அைர்தல். (இந் நிரைக்கு “தவர்ருக்” எனக் கூறப்ேடும்). 

11- இறுதி அத்தஹிய்யாத்தின் இறுதியில் எைக்கு விருப்ேைான பிைார்த்தரன ரள 
கூறிக்க ாள்ளல். 

12- ஃேஜ்ர் கதாழுர , ஜும்ஆத் கதாழுர , இரு கேருநாட் கதாழுர , ைரழ ஷவண்டி 
கதாழும் கதாழுர , ைஃரிப் ைற்றும் இோத் கதாழுர  ளின் ஆைம்ே இரு ைக்அத்துக் ள் 
முதலியவற்றில் சூறதுல் ஃோத்திஹாரவயும், ைற்ற சூறாரவயும் சப்தைா  ஓதல். 

13- லுஹர், அஸர், ைஃரிப் கதாழுர யின் மூன்றாம் ைக்அத், இோத் கதாழுர யின் இறுதி 
இைண்டு ைக்அத் ள் முதலியவற்றில் சூறதுல் ஃோத்திஹாரவயும், ைற்ற சூறாரவயும் 
கைௌனைா  ஓதல். 

14- சூறதுல் ஃோத்திஹா அல்ைாத அல்குர்ஆனின் ஏரனய சூறாக் ரள, சூறதுல் 
ஃோத்திஹாவிற்குப் பிறகு ஓதிக் க ாள்ளல். 

 

ககள்வி 93: பதாழுடகயின் அடிப்படைக் கைடமகள் (ருக்குன்கள்), முக்கியக் கைடமகள் (வாஜிபுகள்), 
ஸுன்னத்துக்கள் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான கவறுபாடுகள் யாடவ? 

அடிப்ேரடக்  டரை ளில் (ருக்குன் ளில்) ஏதாவது ஒன்ரற ைறதியா ஷவா, 
ஷவண்டுகைன்ஷறா விடுவதனால் கதாழுர  முறிந்து விடும். முக்கியக்  டரை ளில் 
(வாஜிபு ளில்) ஏதாவது ஒன்ரற ஷவண்டுகைன்று விடுவதனால் கதாழுர  முறிந்து விடும். 
ைறதியா  விடுேட்டால் அதற் ா  ைறதிக் ான ஸுஜூரத கசய்து நிவர்த்தி கசய்திடைாம். 
ஆனால், ஸுன்னத்தான விடயங் ரள கசய்வது விரும்ேத்தக் து. அதரன விடுவதால் 
கதாழுர யில் எவ்விதப் ோதிப்பும் இடம்கேறாது. 
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ககள்வி 94: பதாழுடகடய முறிக்கும் அம்சங்கள் யாடவ? 

கதாழுர ரய எட்டு அம்சங் ள் முறிக்கின்றன. அரவ வருைாறு: 

1- கதரிந்துக ாண்ஷட ஷவண்டுகைன  ரதத்தல். - ைறதியா ஷவா, கதரியாைஷைா ஒருவர் 
 ரதத்தால் அவரின் கதாழுர  முறிந்துவிடாது- 
2- சிரித்தல். 
3- சாப்பிடுதல். 
4- ேரு ல். 
5- ைர்ை உறுப்பு (அவ்ைத்) கவளிப்ேடல். 
6- கிப்ைாரவ விட்டும் அதி ைா  விைகுதல். 
7-கதாழுர ரய கதாடர்ந்த கதாழுவதில் ேைாமு ைா  (விரளயாட்டா ) இருத்தல். 
8- வுழூ முறிந்து விடல். 

 

ககள்வி 95: பதாழுடகயின் மூலம் கிடைக்கப்பபறும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி ைான பிைதிேைன் ள் கிரடக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் 
வருைாறு: 

1- இது உள்ளத்திற்கு அரைதிரயத் தருவஷதாடு, ைனதிற்கு இதைா வும், அல்ைாஹ்ஷவாடு 
உரையாடுவதற் ான சந்தர்ப்ேைா வும் இருக்கின்றது. 

2- இது ோவங் ரள நீக்கிவிடுகின்றது. 

3- தீய  ாரியங் ள் புரிவரத விட்டும் ஓர் முஸ்லிரைத் தடுக்கின்றது. 

4-  ஷ்டங் ள், தீங்கு ள் ஷோன்றவற்றிலிருந்து ஓர் முஸ்லிரை இது ோது ாக்கின்றது. 
அல்ைாஹ்வின் ோது ாப்பும், அைவரைப்பும் எப்ஷோதும் அவனுக்கு இருந்துக ாண்ஷட 
இருக்கும். 
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ஸக்காத் 

 

ககள்வி 96: ஸக்காத் என்றால் என்ன? 

குறிப்பிட்ட ஷநைத்தில், குறிப்பிட்ட சிைருக்கு தைது கசாத்துக் ளில் குறிப்பிட்ட ஓர் 
கதார ரய வழங்குவது ஸக் ாத் எனப்ேடும். 

 

ககள்வி 97: ஸக்காத் கட்ைாயக் கைடம என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரங்கள் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “கதாழுர ரய நிரை நாட்டுங் ள்! ஸ ாத்ரதயும் 
க ாடுங் ள்!” (அல்குர்ஆன் 02:43) 

 

ககள்வி 98: ஸக்காத் கைடமயாகக் கூடிய பசாத்துக்கள் யாடவ? 

ஸக் ாத்  டரையா க் கூடிய கசாத்துக் ள் ஐந்து இருக்கின்றன. அரவ: 

1-  ால்நரட ள்: ஆடு, ைாடு, ஒட்ட ம். 
2- பூமியிலிருந்து கேறப்ேடும் தானியங் ள், ேழவர  ள். 
3- நாையங் ள்: தங் ம், கவள்ளி, அதற்கு ஒப்ோன ஏரனய தாள் நாையங் ள். 
4- வியாோைப் கோருட் ள். 
5-  னிைங் ள், புரதயல் ள். 

 

ககள்வி 99: ஸக்காத் கைடமயாகுவதற்கான நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு நான்கு நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- முஸ்லிைா  இருத்தல். 
2- சுதந்திைைா  இருத்தல். 
3- ஸக் ாத் க ாடுப்ேதற்குத் ஷதரவயான அளரவ (நிஸாப்) தனது கசாத்தில் 
அரடந்திருத்தல். 
4- அவ் அளவுக்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகி இருத்தல். 
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ககள்வி 100: ஸக்காத் பபறத் தகுதியானவர்கள் யாவர்? 

ஸக் ாத் கேற எட்டு குழுவினர் தகுதி கேறுகின்றனர். அவர் ரள அல்ைாஹ் பின்வருைாறு 
குறிப்பிடுகிறான், “யாசிப்ஷோருக்கும் (ேகீர் ள்), ஏரழ ளுக்கும் (மிஸ்கீன் ள்), அரத 
வசூலிப்ஷோருக்கும், இஸ்ைாத்தின் ேக் ம் ஆரசயுள்ளவர் ள், அடிரை( ரள விடுதரை 
கசய்வதற்)கும்,  டன்ேட்ஷடாருக்கும், அல்ைாஹ்வின் ோரதயில் ஷோர் கசய்ஷவாருக்கும், 
நாஷடாடி ளுக்கும் (இப்னு ஸபீல்) தர்ைங் ள் உரியனவாகும். இது அல்ைாஹ் விதித்த 
 டரை. அல்ைாஹ் அறிந்தவன்; ஞானமிக் வன்.” (அல்குர்ஆன் 09:60) 

 

ககள்வி 101: ஸக்காத்தின் மூலம் கிடைக்கபபறும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி  பிைதிேைன் ள் கிரடக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- ஒருவரைப் கோறுப்ஷேற்றல், ஒருவருக்க ாருவர் உதவி ஒத்தாரசயா  இருத்தல், 
முஸ்லிம் ளில் ஏரழ ள், ேைக் ாைர் ளுக்கு ைத்தியில் ேைஸ்ேைம் ஏற்ேடல் ஷோன்ற நல்ை 
நி ழ்வு ள் இதன் மூைம் இடம்கேறுகின்றன. 

2-  ஞ்சத்தனம், உஷைாபித்தனம் ஷோன்றவற்றிலிருந்து உள்ளம் தூய்ரையரடகின்றது. 

3- இதன் மூைம் கசல்வச் கசழிப்பு ஏற்ேட்டு, கசாத்துக் ள் அதி ரிக்கின்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இஸ்லாமிய அடிப்படைகளுக்கான ஓர் வழிகாட்ைல் 

 

44 

 

கநான்பு 

 

ககள்வி 102: கநான்பு என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

சூரியன் உதித்ததிலிருந்து ைரறயும் வரை உண்ைாைலும், ேரு ாைலும், ஷநான்ரே முறிக்கும் 
ஏரனய  ாரியங் ளில் ஈடுேடாைலும் இருப்ேரதஷய இது குறிக்கின்றது. 

 

ககள்வி 103: ரமழான் மாத கநான்பு கட்ைாயமானது என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரங்கள் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “நம்பிக்ர  க ாண்ஷடாஷை! நீங் ள் (இரறவரன) 
அஞ்சுவதற் ா  உங் ளுக்கு முன் கசன்ஷறார் மீது  டரையாக் ப்ேட்டது ஷோல் 
உங் ளுக்கும் குறிப்பிட்ட நாட் ளில் ஷநான்பு  டரையாக் ப்ேட்டுள்ளது.” (அல்குர்ஆன் 
02:183) 

 

ககள்வி 104: கநான்பு கைடமயாவதற்கான நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு ஆறு நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- முஸ்லிைா  இருத்தல். 
2- ேருவ வயரத அரடந்திருத்தல். 
3- புத்தியுள்ளவைா  இருத்தல். 
4- ஆஷைாக்கியத்துடன் இருத்தல். 
5- ஊரில் இருத்தல். 
6- ைாதவிடாய், ை ப்ஷேற்று இைத்தம் ஷோன்றவற்றிலிருந்து சுத்தைா  இருத்தல். 

 

ககள்வி 105: ரமழான் மாத கநான்டப கநாற்காமல் இருக்க, ஆகுமான, தகுதந்த காரணங்கள் யாடவ? 

ைைழான் ைாத ஷநான்ரே ஷநாற் ாைல் விட்டுவிடுவதற்கு, ஆகுைான தகுந்த நான்கு 
 ாைைங் ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- ஷநான்பு ஷநாற்ேதற்கு சிைைைா  இருக்கும் ஷநாய், அல்ைது வஷயாதிேம். 
2- பிையாைம். 
3- ைாதவிடாயும், ை ப்ஷேற்று இைத்தமும். 
4-  ர்ப்ேம், அல்ைது ோலூட்டல். 
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ககள்வி 106: கநான்டப முறிக்கும் காரியங்கள் யாடவ? 

ஷநான்ரே பின்வரும் ஏழு விடயங் ள் முறிக்கின்றன. அரவ: 

1- உடலுறவு. 
2- இந்திரியம் கவளிஷயறுதல். 
3- உண்ைல் ைற்றும் ேரு ல். 
4- உண்ைல் ேரு ல் என்னும் கேயரில் அரைந்த  ாரியங் ள். - சத்தூசி ஏற்றல்- 
5- இைத்தம் குத்தி எடுத்தல். 
6- ஷவண்டுகைன்று வாந்திகயடுத்தல். 
7- ைாதவிடாய், ை ப்ஷேற்று இைத்தம் ஷோன்றன கவளிப்ேடல். 

 

ககள்வி 107: கநான்டப முறிக்கும் காரியங்கள் நிகழும் கபாது, அடவ கநான்டப முறித்து விடும் 
என்பதற்கான நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு மூன்று நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- ஷநான்பு ஷநாற்றவர் அதன் சட்டத்ரதயும், ஷநைத்ரதயும் அறிந்திருத்தல். 
2- அவர் நிரனவாற்றல் உள்ளவைா  இருத்தல். 

3- ஷதர்வு கசய்ேவைா  இருத்தல். 
 

ககள்வி 108: கநான்பின் மூலம் ஏற்படும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி  பிைதிேைன் ள் கிரடக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ வருைாறு: 

1- தன்ரன, கோறுரை, சகிப்புத் தன்ரை ஆகிய நற்குைங் ளுக்கு ேழக்கிக் க ாள்ள ஓர் 
சந்தர்ப்ேைா  இது இருக்கின்றது. 

2- அல்ைாஹ் ைனிதர் ளுக்கு வழங்கியுள்ள உண்ைல், ேரு ல் ஷோன்ற அருட்க ாரட ரள 
நிரனவு கூற ரவக்கின்றது. 

3- ஏரழ, எளிஷயாரின் ஷதரவ ரள அறிந்து, அவர் ளுக்கு உதவிடும் ைனப்ோன்ரைரயப் 
கேற்றுத் தருகின்றது. 

4- உடலின் ஆஷைாக்கியத்ரதயும், அதன் சீைான அரைப்ரேயும் ஷேணிக் ாக்கின்றது. 
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ஹஜ் 

 

ககள்வி 109: ஹஜ் என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

குறிப்பிட்ட  ாைத்தில், குறிப்பிட்ட சிை கசயல் ரள கசய்வதற் ா  ைக் ா ந ரை ஷநாக்கிச் 
கசல்லும் ேயைம் என்ேஷத இதன் அர்த்தைாகும். 

 

ககள்வி 110: ஹஜ் கட்ைாயக் கைடம என்பதற்கு ஏதும் ஆதாரம் உண்ைா? 

ஆம், அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “அந்த ஆையத்தில் அல்ைாஹ்வுக் ா  ஹஜ் கசய்வது, கசன்று 
வை சக்தி கேற்ற ைனிதர் ளுக்குக்  டரை.” (அல்குர்ஆன் 03:97) 

 

ககள்வி 111: ஹஜ்ஜின் நிபந்தடனகள் யாடவ? 

இதற்கு ஐந்து நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- முஸ்லிைா  இருத்தல். 
2- புத்தியுள்ளவைா  இருத்தல். 
3- ேருவ வயரத அரடந்திருத்தல். 
4- சுதந்திைைா  இருத்தல். 
5- ேைம் ைற்றும் உடல் சார்ந்த ேைம் இருத்தல். 

 

ககள்வி 112: ஹஜ்ஜின் வடககள் யாடவ? 

இதற்கு மூன்று வர  ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- தைத்துஃ: ஹஜ், உம்ைா இைண்ரடயும் நிரறஷவற்ற எண்ைம் க ாண்டு, சிறிது 
இரடகவளி விட்டு உம்ைாரவ நிரறஷவற்றிய பின் ஹஜ்ரஜ நிரறஷவற்றல். 

2- கிைான்: ஹஜ்ரஜயும், உம்ைாரவயும் ஒஷை தடரவயில் நிரறஷவற்ற எண்ணுதல். 

3- இப்ைாத்: ஹஜ்ரஜ ைாத்திைம் நிரறஷவற்ற எண்ணுதல். 

 

ககள்வி 113: ஹஜ்ஜின் அடிப்படைக் கைடமகள் (ருக்குன்கள்) யாடவ? 

இதற்கு நான்கு அடிப்ேரடக்  டரை ள் இருக்கின்றன. அரவ: 
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1- ஹஜ்ரஜ நிரறஷவற்ற எண்ணுதல்-நிய்யத்து ரவத்தல்- (இஹ்ைாம்). 
2- அைோவில் இருத்தல். 
3-  ஃோரவ வைம் வருதல் (தவாஃபுல் ஹஜ்). 
4- ஸோ, ைர்வா ைரை ளுக்கு நடுவில் கதாங்ஷ ாட்டம் ஓடுதல். 

 

ககள்வி 114: ஹஜ்ஜின் முக்கியக் கைடமகள் (வாஜிபுகள்) யாடவ? 

இதற்கு ஏழு முக்கியக்  டரை ள் இருக்கின்றன. அரவ: 

1- மீக் ாத்தில் (ஹஜ்ஜின் எல்ரையில்) ரவத்து இஹ்ைாம்  ட்டுதல். 
2- ே ல் ஷவரளயில் அைோவுக்குச் கசல்ேவர் ைஃரிப் வரை அங்கு இருத்தல். 
3- துல் ஹஜ் ேத்தாம் நாள் இைவு முஸ்தலிோவில் தங்குதல். 
4- அய்யாமுத் தஷ்ரீக் நாட் ளில் (துல்ஹஜ் 11,12,13 ஆகிய நாட் ள்) மினாவில் தங்குதல். 
5- ஒழுங்கு முரறப்ேடி ஜைைாத்தில்  ல்கைறிதல். 
6- தரைரய வழித்தல், அல்ைது முடி ரளக் குரறத்தல். 
7- ைாதவிடாய், ை ப்ஷேற்று இைத்தம் அல்ைாஷதார் பிரியாவிரட தவாஃரே (தவாஃபுல் 
வதாஃ) நிரறஷவற்றல். 

 

ககள்வி 115: ஹஜ்ஜின் ஸுன்னத்துக்கள் யாடவ? 

இதற்கு அதி ைான ஸுன்னத்துக் ள் இருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் 
வருைாறு: 

1- ஆரடரய அணியும் முன், குளித்து, வாசரனத் திறவியங் ரள உடம்பில் 
பூசிக்க ாள்ளல். 

2- இப்ைாத் ைற்றும் கிைான் கசய்ேவர் ள் தவாஃபுல் குதூரை (ைக் ாவிற்குள் 
நுரழந்ததற் ா  ஷவண்டி கசய்யும் தவாஃப்) நிரறஷவற்றிக் க ாள்ளல். 

3- தவாஃபுல் குதூமின் ஷோது முதல் மூன்று சுற்றுக் ளிலும் சற்று ஷவ ைா  நடந்து 
கசய்திடுதல். 

4- தவாஃவுல் குதூமின் ஷோது கவள்ளாரடயின் ஷைல் அங்கியின் நடுப்ேகுதிரயத் தனது 
வைது அக்குழுக்குக் கீழால் ஷோட்டு, இரு ஒைங் ரளயும் இடது ஷதால்புஜத்தின் மீது 
ஷோட்டுக்க ாண்டு, வைது ஷதால் புஜத்ரத கவளியில் கதரியும் ேடி கசய்தல். 

5- தவாஃரே நிரறஷவற்றியதன் பின்னர் இைண்டு ைக்அத்துக் ள் கதாழல். 

6- பிரற 8 ஆம் தின இைவில் மினாவில் தங்குதல். 
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7- ஹஜ் கசய்வதற்கு எண்ணியதிலிருந்து,  ல்கைறியும் வரை தல்பியாரவ கைாழிந்த 
வண்ைமிருத்தல். 

8- அைோ தினத்தன்று லுஹர் ைற்றும் அஸர் கதாழுர  ரள லுஹஷைாடு ஷசர்த்து 
அைோவில் ரவத்துத் கதாழல், அவ்வாஷற ைஃரிப் ைற்றும் இோத் கதாழுர  ரள இோத் 
கதாழுர ஷயாடு ஷசர்த்து முஸ்தலிோவில் கதாழல். 

 

ககள்வி 116: ஹஜ்ஜின் அடிப்படைக் கைடமகள் (ருக்குன்கள்), முக்கியக் கைடமகள் (வாஜிபாத்துக்கள்), 
ஸுன்னத்துக்கள் முதிலயவற்றுக்கிடையில் இருக்கும் கவறுபாடுகள் யாடவ? 

அடிப்ேரடக்  டரை (ருக்குன் ள்) இன்றி ஹஜ் ஏற்றுக்க ாள்ளப்ேட ைாட்டாது. முக்கியக் 
 டரை (வாஜிபு) ளில் ஏதும் விடுேட்டால் அதற் ா  அறுத்துப் ேலியிட ஷவண்டும். 
ஸுன்னத்தான  ாரியங் ரள நிரறஷவற்றுவது வைஷவற் த்தக் து. அதரன விடுவதால் 
எவ்வித ோதிப்பும் ஹஜ்ஜிற்கு ஏற்ேடாது. 

 

ககள்வி 117: ஹஜ் மற்றும் உம்ராக் கைடமடய நிடறகவற்ற எண்ணியவர் பசய்யக்கூைாத காரியங்கள் 
யாடவ? 

ஹஜ் ைற்றும் உம்ைாரவ நிரறஷவற்ற எண்ணிய ஒருவருக்கு, பின்வரும் மூன்று பிரிவு ளில் 
அரைந்த சிை விடயங் ள் கசய்யக்கூடாது என தடுக் ப்ேடுகின்றன. 

அ) ஆண் ள், கேண் ள் இரு ோைாருக்கும் தடுக் ப்ேடும்  ாரியங் ள்: 

1- தரை முடிரய வழிப்ேதன் மூைஷைா, ஷவறு வர யிஷைா நீக்குதல். 
2- ந ங் ரள கவட்டுதல். 
3- வாசரைத் திறவியங் ரளப் ேயன்ேடுத்தல். 
4- திருைை ஒப்ேந்த ரள ஷைற்க ாள்ளல். 
5-  னவன் ைரனவிரய இச்ரசஷயாடு உைசுதல். 
6- உடலுறவு க ாள்ளல். 
7- ஷவட்ரடயாடுதல். 
 
ஆ) ஆண் ளுக்கு ைாத்திைம் தடுக் ப்ேடும்  ாரியங் ள்: 
1- தரைரய ைரறத்தல். 
2- ரதத்த ஆரட ரள அணிதல். 
 
இ) கேண் ளுக்கு ைாத்திைம் தடுக் ப்ேடும்  ாரியங் ள்: 
1- நி ாப், புர் ா ஷோன்றவற்றால் மு த்ரத ைரறத்தல். 
2- ர யுரற அணிதல். 
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ககள்வி 118: ஹஜ்ஜின் மூலம் கிடைக்கப்பபறும் பிரதிபலன்கள் யாடவ? 

இதன் மூைம் அதி  நல்ைைங் ள் கிரடக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியைானரவ ள் வருைாறு: 

1- உைகில் ேை ோ ங் ளிலிருந்தும் முஸ்லிம் ள் அங்கு ஒன்று திைள்வதால், 
ஒருவருக்க ாருவர் அன்பும், ோசமும், அறிமு ங் ளும் ஏற்ேடுகின்றன. 

2- ஒஷை இடத்தில், ஒஷை  ாைத்தில், ஒஷை ஆரடயுடன், ஏரழ ேைக் ாைன், அறபி, 
அறபியல்ைாதவன், கவள்ரளயன்  றுப்ேன் என்ற எவ்வித ஷவற்றுரை ளும் இன்றி, ஒன்று 
ஷசர்வதால், முஸ்லிம் ள் அரனவரும் ஒஷை சமூ ம் என்ற எண்ைம் ஷைஷைாங்குகின்றது. 

3- ைக் ள் கேருகவள்ளைா  திைண்டிருப்ேதானது, அல்ைாஹ்வுக்கு முன்னால் அவனது 
அடியார் ள் ஒன்று திைளும் நாளான ைறுரை நாரள நிரனவு கூர்கின்றது. 
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அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் பகாள்டககள் 

 

ககள்வி 119: முஸ்லிம்களில் நரடக விட்டும் பாதுகாப்புப் பபறும் கூட்ைத்தினர் யாவர்? 

நைர  விட்டும் ோது ாப்புப் கேறும் கூட்டத்தினர் அஹ்லுஸ்ஸுனா வல் ஜைாத்தினர் 
ஆவார் ள். 

 

ககள்வி 120: அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினர் என்கபார் யார்? 

நபி  அவர் ளின் கசால், கசயல், நம்பிக்ர  சார்ந்த கவளிப்ேரடயான, உள்ைங் ைான 
அரனத்து விடயங் ரளயும் அச்கசாட்டா ப் பின்ேற்றுேவர் ஷள அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் 
ஜைாஅத்தினர் ஆவார் ள். நபி  அவர் ள் க ாண்டு வந்த, தைக்கு முன்கசன்ஷறார் கசய்த 
சரியான இஸ்ைாமிய வாழ்ர  கநறிரய இவர் ள் பின்ேற்றுகின்றனர். இதனாஷை 
இவர் ள் “ஸைபி ள்” எனவும் அரழக் ப்ேடுகின்றனர். 

 

ககள்வி 121: அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினர் என இவர்களுக்குப் பபயர் வரக் காரணம் யாது? 

‘அஹ்லுஸ்ஸுன்னா’ (ஸுன்னாரவப் பின்ேற்றுேவர் ள்) என்ற கேயர், இவர் ள் நபி  
அவர் ளின் ஷநரிய வழிரயப் பின்ேற்றுவதால் ரவக் ப்ேட்டது. ‘அஹ்லுல் ஜைாஅத்’ 
(கூட்டா  இருப்ேவர் ள்) என்ற கேயர், ஸுன்னாரவப் பின்ேற்றுவதில் ஒன்று 
ஷசர்ந்தவர் ள் என்ற அடிப்ேரடயில் ரவக் ப்ேட்டது. 

 

ககள்வி 122: ‘ஸலபுகள்’ என்று அடழக்கப்படுவதற்கான காரணம் யாது? 
இவர் ள் தைக்கு முன்னிருந்த இஸ்ைாமிய தரைசிறந்த ஷைரத ள் அல்குர்ஆரனயும், 
ஹதீரஸயும் பின்ேற்றிய வழியில் ேயணிப்ேவர் ள். அதற் ா  ஷவண்டி அரழப்புப் ேணி 
புரிேவர் ள். அதன் ேடி நடப்ேவர் ள். இதனாஷைஷய இவர் ள் ஸைபு ள் என்ற கேயைால் 
அரழக் ப்ேடுகின்றனர். 

 

ககள்வி 123: அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினர் நரடக விட்டும் பாதுகாப்புப் பபற்றவர்கள் 
என்பதற்கான ஆதாரம் யாது? 

நபி  அவர் ள் கூறினார் ள், “’யஹூதி ள் எழுேத்திகயாரு கூட்டைா ப் பிரிந்தார் ள். 
கிறிஸ்தவர் ள் எழுேத்திைண்டு கூட்டைா ப் பிரிந்தனர். இந்த சமுதாயம் எழுேத்தி மூன்று 
கூட்டங் ளா ப் பிரிவார் ள். ஒரு கூட்டத்தினரைத் தவிை ைற்றவர் ள் அரனவரும் நைகிஷை 
இருப்ோர் ள்’. அப்ஷோது, ‘அவர் ள் யார் அல்ைாஹ்வின் தூதஷை?’ என வினவப்ேட்டது. 
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அதற்கு நபி  அவர் ள், ‘நானும், எனது ஷதாழர் ளும் இன்று இருக்கும் இஷத நிரையில் 
இருப்ேவர் ள்’ எனக் கூறினார் ள்.” இன்கனாரு அறிவிப்பில் ‘கூட்டத்தினர்’ என 
அறிவிக் ப்ேட்டுள்ளது. (ஆதாைம்:திர்மிதி 2641, அபூதாவுத் 4596, இப்னு ைாஜா 3996) 

 

ககள்வி 124: அல்லாஹ்வின் உயர்வு (உலுவ்வு) மற்றும் நிடலபபறல் (இஸ்திவாஃ) முதலிய பண்புகடள 
நிருவுவதில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

அல்ைாஹ்வின் உயர்வு ைற்றும் அவனின் நிரைகேறல் ஆகிய ேண்பு ரள ஸஹாோக் ளும், 
முன் கசன்ற அல்ைாஹ்வின் தூதர் ளும் நிருவியது ஷோன்ஷற இவர் ளும் நிருவுகின்றனர். 
அல்ைாஹ் தனது அரனத்துப் ேரடப்பினங் ளுக்கும் ஷைைால் வானத்தில் உள்ளான். அவன் 
தனது ை த்துவத்திற்கும், தனக்கு தகுந்தாற் ஷோலும் தனது சிம்ைாசனத்தில் அைர்ந்துள்ளான். 
அல்ைாஹ்வின் ேண்பு ஷளாடு அவனது ேரடப்புக் ள் என்றும் ஒப்ோ  முடியாது. 

 

ககள்வி 125: அல்லாஹ்வின் உயர்டவ (உலுவ்வு) உறுதிப்படுத்துவதற்கு அல்குர்ஆனில் உள்ள 
ஆதாரங்கள் யாது? 

ஆம், அதி ைான அல்குர்ஆன் வசனங் ள் இருக்கின்றன. அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “வானத்தில் 
உள்ளவன் பூமியில் உங் ரளப் புரதயச் கசய்வதில் ேயைற்று இருக்கிறீர் ளா?” 
(அல்குர்ஆன் 67:16), ஷைலும், “மி  உயர்ந்த உைது இரறவனின் கேயரைத் துதிப்பீைா !” 
(அல்குர்ஆன் 87:01). 

 

ககள்வி 126: அல்லாஹ்வின் உயர்டவ (உலுவ்வு) உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஸுன்னாவில் இருந்து ஓர் 
ஆதாரத்டதக் குறிப்பிடுக? 

ஓர் அடிரைப் கேண்ணிடம் ‘அல்ைாஹ் எங்ஷ  இருக்கிறான்?’ என நபி  அவர் ள் 
வினவினார் ள். அதற்கு அவள், ‘வானத்தில் இருக்கிறான்’ என ேதிைளித்தாள். பின்னர், 
‘நான் யார்?’ என நபி  அவர் ள் வினவ, ‘நீங் ள் அல்ைாஹ்வின் தூதர்’ என 
ேதிைளித்தாள். இரதக் ஷ ட்ட நபி  அவர் ள், ‘இவரள உரிரையிடுங் ள். இவள் இரற 
விசுவாசியா  (முஃமினா ) இருக்கிறாள்’ எனக் கூறினார் ள். (ஆதாைம் :முஸ்லிம் 537) 

 

ககள்வி 127: அல்லாஹ்வின் நிடலபபறடல (இஸ்திவாஃ) உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆதாரங்கள் 
யாடவ? 

அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “அளவற்ற அருளாளன் அர்ஷின் மீது நிரைகேற்றுவிட்டான்.” 
(அல்குர்ஆன் 20:05), ஷைலும், “பின்னர் அர்ஷின் மீது நிரைகேற்றுவிட்டான்” (அல்குர்ஆன் 
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07:54). இஷத வாச ம் அல்குர்ஆனில் ஆறு இடங் ளில் இடம்கேற்றுள்ளது. (அல்குர்ஆன் 
10:03, 13:02, 25:59, 32:04, 57:04) 

 

ககள்வி 128: நிடலபபறல் (இஸ்திவாஃ) என்பதன் அர்த்தம் யாது? 

இதற்கு உயர்வு என்ற அர்த்தமும் உண்டு. சிம்ைாசனத்தின் மீது நிரைக ாண்டு விட்டான் 
என்றும் கோருள் க ாள்ளைாம். இவ்வாஷற அறபு கைாழியில் இதற்கு கோருள் 
க ாள்ளப்ேடும். ஆனால் இதன் முரறரை தான் எவருக்கும் கதரியாது. இைாம் ைாலிக்  
அவர் ள் கூறுகின்றார் ள், “சிம்ைாசனத்தின் மீது நிரைக ாள்ளல் என்ேது அறிய 
முடியுைான விடயைாகும். அதன் முரறரை அறிய முடியாத விடயைாகும். அதரன நம்புவது 
 ட்டாயைாகும். அதரனப் ேற்றி வினா எழுப்புவது பித்அத்தாகும்”. இதுஷவ அல்ைாஹ்வின் 
ேண்பு ள் அரனத்திற்கும் நிருவப்ேடும் கோது விதியா  இருக்கின்றது. அல்ைாஹ்வின் 
ேண்பு ளின் கோருள் அரனவைாலும் விளங்கிக் க ாள்ள முடியும். ஆனால் அதன் 
முரறரை எவைாலும் அறிந்திட முடியாது. 

 

ககள்வி 129: அல்குர்ஆன் பதாைர்பான அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

அல்குர்ஆனின் எழுத்துக் ளும், அதன் கோருள் ளும் அல்ைாஹ்வின் வார்த்ரத ளாகும். 
இது ேரடக் ப்ேடாைல் இறக் ப்ேட்டது. அல்ைாஹ்விடமிருந்து வந்த இவ் ஷவதம் 
அவனிடஷை திரும்ேவும் கசன்று விடும். அல்குர்ஆனில் உள்ள வார்த்ரத ரள அல்ைாஹ் 
யதார்த்தைா ஷவ ஷேசியுள்ளான். அதரன ஜிப்ரீல்  அவர் ளுக்கு வழங்கி, முஹம்ைத்  
அவர் ளின் உள்ளத்தில் இறக்கி ரவத்தான் என்ேதுஷவ அல்குர்ஆன் கதாடர்பில் 
இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். 

 

ககள்வி 130: அல்குர்ஆன் அல்லாஹ்வின் வார்த்டத என்பதற்கான ஆதாரம் யாது? 

அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “இரை  ற்பிப்ஷோரில் யாரும் உம்மிடம் அரடக் ைம் ஷதடினால் 
அல்ைாஹ்வின் வார்த்ரத ரளச் கசவியுறுவதற் ா  அவருக்கு அரடக் ைம் அளிப்பீைா !” 
(அல்குர்ஆன் 09:06). இங்கு அல்ைாஹ்வின் வார்த்ரத ள் என்ற வாச ம் அல்குர்ஆரனஷய 
குறிப்பிடுகின்றது. 

 

ககள்வி 131: அல்குர்ஆன் படைக்கப்பைாமல் இறக்கப்பட்ைது என்பதற்கான ஆதாரம் யாது? 

அல்குர்ஆன் இறக் ப்ேட்டது என்ேரத அல்ைாஹ் பின்வருைாறு குறிப்பிடுகிறான், 
“(கோய்ரயயும் உண்ரைரயயும்) பிரித்துக்  ாட்டும் வழி முரறரய அகிைத்தாருக்கு 
எச்சரிக்ர  கசய்யக் கூடியதா  தனது அடியார் மீது இறக்கியவன் ோக்கியைானவன்.” 
(அல்குர்ஆன் 25:01). 
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அல்குர்ஆன் ேரடக் ப்ேடவில்ரை என்ேரத அல்ைாஹ் பின்வருைாறு கூறுகிறான், 
“ வனத்தில் க ாள் ! ேரடத்தலும்,  ட்டரளயும் அவனுக்ஷ  உரியன.” (அல்குர்ஆன் 
07:54).  ட்டரளரய அல்ைாஹ் இங்கு ஷவறுபிரித்துக் கூறுவதன் மூைம், அது ேரடப்பில் 
ஷசைாது என்ேது கதளிவாகின்றது. அல்குர்ஆன் அல்ைாஹ்வின்  ட்டரளயாகும். இதரன 
பின்வரும் வசனம் கதளிவுேடுத்துகின்றது, “இவ்வாஷற நைது  ட்டரளயில் 
உயிஷைாட்டைானரத உைக்கு அறிவித்ஷதாம்.” (அல்குர்ஆன் 42:52). அல்ைாஹ்வின் ஷேச்சு 
என்ேது அவனது ேண்பு ளில் ஒன்றாகும். அல்ைாஹ்வின் ேண்பு ள் என்றுஷை 
ேரடக் ப்ேட முடியாது. 

 

ககள்வி 132: மறுடமயில் அல்லாஹ்டவப் பார்க்கும் விையத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் 
ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

இரற விசுவாசி ள் ைறுரை நாளிலும், சுவனத்திலும் அல்ைாஹ்ரவ கவற்றுக்  ண் ளால் 
ஷநைடியா க்  ாண்ோர் ள் என்ேஷத இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். 

 

ககள்வி 133: மறுடம நாளில் இடற விசுவாசிகள் அல்லாஹ்டவக் காண்பார்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் 
யாது? 

அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “அந்நாளில் சிை மு ங் ள் ைைர்ந்து இருக்கும். தைது இரறவரனப் 
ோர்த்துக் க ாண்டிருக்கும்.” (அல்குர்ஆன் 75:22-23), ஷைலும், “நன்ரை கசய்ஷதாருக்கு 
நன்ரையும், (அரத விட) அதி ைா வும் உண்டு.” (அல்குர்ஆன் 10:26). ஹதீஸில் 
இடம்கேற்றுள்ளவாறு, நன்ரை என்ேது சுவனத்ரதயும், அதி ம் என்ேது அல்ைாஹ்வின் 
திருமு த்ரதக்  ாண்ேரதயும் குறிக்கின்றது. (ஆதாைம் :முஸ்லிம் 181). 

 

ககள்வி 134: நம்பிக்டக (ஈமான்) பகாள்வதில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு 
யாது? 

உள்ளத்தால் ஏற்று, வாயால் கைாழிந்து, உடல் உறுப்புக் ளால் கசயற்ேடுத்துவரதஷய 
இவர் ள் இஸ்ைாமிய நம்பிக்ர  (ஈைான்) எனக் கூறுகின்றனர். வைக்  வழிோடு ள் 
கசய்வதன் மூைம் இது அதி ரிக்கின்றது. ோவ  ாரியங் ரள கசய்வதன் மூைம் 
குரறகின்றது. இதுஷவ இஸ்ைாமிய நம்பிக்ர  சார்ந்த இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். 
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ககள்வி 135: பசால்லும், பசயலும் இஸ்லாமிய நம்பிக்டகடய (ஈமாடன) சார்ந்தது என்பதற்கான 
ஆதாரம் யாது? 

நபி  அவர் ள் கூறினார் ள், “இஸ்ைாமிய நம்பிக்ர  (ஈைான்)  என்ேது எழுேதுக்கும் 
ஷைற்ேட்ட கிரள ரளக் க ாண்டுள்ளது. அதில் மி வும் சிறந்தது ‘ைா இைாஹ 
இல்ைல்ைாஹ்’ என்று கூறுவதாகும். அதில் மி வும் கீழ் நிரையில் உள்ளது ேரதயில் 
ஷநாவிரன ஏற்ேடுத்தும் விடயங் ரள நீக்குவதாகும். கவட் ம் இஸ்ைாமிய 
நம்பிக்ர யின்(ஈைானின்)  ஒரு கிரளயாகும்” (ஆதாைம் :புஹாரி 09, முஸ்லிம் 35). 

 

ககள்வி 136: இஸ்லாமிய நம்பிக்டக (ஈமாடன)  அதிகரிக்கும், குடறவடையும் என்பதற்கான ஆதாரம் 
யாது? 

அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “நம்பிக்ர  க ாண்ஷடார் நம்பிக்ர ரய அதி ைாக்கிக் க ாள்ளவும் 
(இவ்வாறு அரைத்ஷதாம்)” (அல்குர்ஆன் 74:31). நம்பிக்ர  அதி ரிக்கும் என்ேதற் ான 
ஆதாைம் அது குரறயும் என்ேதற்கும் ஆதாைைா  அரையும். 

 

ககள்வி 137: ஜமாஅத்கதாடு ஒன்றியிருக்க கவண்டுபமன்பதில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் 

ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? ஆதாரத்துைன் குறிப்பிடுக. 

முஸ்லிம் ள் அரனவரும் ஒஷை கூட்டைா ஷவ இருக்  ஷவண்டும். என்றும் அவர் ள் பிரிந்து 
விடக் கூடாது. இது  ட்டாயக்  டரை என இவர் ள் நம்புகின்றனர். அல்ைாஹ் 
கூறுகிறான், “அல்ைாஹ்வின்  யிற்ரற (அல்குர்ஆரன) அரனவரும் ஷசர்ந்து பிடித்துக் 
க ாள்ளுங் ள்” (அல்குர்ஆன் 03:103) 

 

ககள்வி 138: தடலவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு நைந்திை கவண்டுபமன்பதில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் 

ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? ஆதாரத்துைன் குறிப்பிடுக. 

தரைவர் ள் க ட்டவர் ளா  இருப்பினும் நல்ை விடயங் ளில் அவர் ளுக்குக்  ட்டுப்ேட்டு 
நடப்ேது  ட்டாயக்  டரை என்ேஷத இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். நபி  அவர் ள் 
கூறினார் ள், “விருப்பிலும், கவறுப்பிலும் ஓர் முஸ்லிம், தரைவருக்குக்  ட்டுப்ேடுதல் 
அவசியைாகும். அவர் ோவைான  ாரியத்ரதச் கசய்வதற்கு ஏவினால், அப்ஷோது 
அவர் ளுக்குக்  ட்டுப்ேடுவது அவசியைா ாது” (ஆதாைம் :புஹாரி 7144, முஸ்லிம் 1839). 
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ககள்வி 139: பபரும் பாவங்கள் புரிகவாரின் விையத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் 

நிடலப்பாடு யாது? ஆதாரத்துைன் குறிப்பிடுக. 

கேரும் ோவங் ள் புரிேவர் ள் இஸ்ைாத்ரத விட்டும் கவளிஷயறிடஷவா, நைகில் 
நிைந்தைைா  தங்கிடஷவா ைாட்டார் ள். அவரின் விடயத்ரத அல்ைாஹ்ஷவ 
கோறுப்ஷேற்ோன். தான் நாடினால் அவரின் ோவத்திற்ஷ ற்ே தண்டிப்ோன். தான் 
நாடினால் ைன்னித்திடுவான் என்ேஷத இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். அல்ைாஹ் 
கூறுகிறான், “தனக்கு இரை  ற்பிக் ப்ேடுவரத அல்ைாஹ் ைன்னிக்  ைாட்டான். அதற்குக் 
கீழ் நிரையில் உள்ள (ோவத்)ரத, தான் நாடிஷயாருக்கு ைன்னிப்ோன்.” (அல்குர்ஆன் 
04:48). 

 

ககள்வி 140: ஓர் முஸ்லிடம இடற நிராகரிப்பாளர் (காபிர்) எனக் கூறுவதன் சட்ைம் யாது? அதற்கான 

ஆதாரத்டதக் குறிப்பிடுக. 
ஓர் முஸ்லிரை இரற நிைா ரிப்ோளன் ( ாபிர்)  எனக் கூறுவது தடுக் ப்ேட்டதாகும். நபி 
 அவர் ள் கூறினார் ள், “யார் ஓர் முஸ்லிரை இரற நிைா ரிப்ோளன் ( ாபிர்)  எனக் 
கூறுகிறாஷனா, அவன் அவரனக் க ாண்றவன் ஷோைாவான்” (ஆதாைம் :புஹாரி 6105). 

 

ககள்வி 141: ஸஹாபாக்கள் விையத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

ஸஹாோக் ள் மீது குஷைாதம், ஷ ாேம், எதிர்ப்பு ஷோன்ற எரதயும் உள்ளத்தளவில் 
ரவத்துக்க ாள்ள ைாட்டார் ள். குத்திக் ாட்டல், ஏசுதல் ஷோன்ற எரதயும் வாயளவில் 
கூட ஷேச ைாட்டார் ள். அவர் ள் மீது ோசைாய் இருப்ோர் ள். அவர் ரள 
கோருந்திக்க ாண்டு, அவர் ரள நல்ை முரறயில் பின்ேற்றுவார் ள். அல்ைாஹ் கூறிய 
பிை ாைம் அவர் ளுக் ா ப் பிைார்த்திப்ோர் ள். “'எங் ள் இரறவா! எங் ரளயும், 
நம்பிக்ர யுடன் (ஈைானுடன்) எங் ரள முந்தி விட்ட எங் ள் சஷ ாதைர் ரளயும் 
ைன்னிப்ோயா !” (அல்குர்ஆன் 59:10). 

 

ககள்வி 142: நபி  அவர்களின் குடும்பத்தார்கள் விையத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் 
நிடலப்பாடு யாது? 

இவர் ள் நபி  அவர் ளின் குடும்ேத்தார் மீது இைண்டு விடயத்திற் ா  ோசைா  
இருக்கின்றனர். 1- அவர் ள் அரனவரும் அல்ைாஹ்ரவ நம்பியவர் ள் 
(ஈைான்க ாண்டவர் ள்). 2- அவர் ள் நபி  அவர் ளுக்கு மி வும் கநருக் ைானவர் ள். 
என்றாலும் அல்ைாஹ்ரவ விட்டுவிட்டு இவர் ரள வைங்கும் அளவிற்கு இவர் ள் 
விடயத்தில் எல்ரை மீறிச் கசயற்ேடஷவா, அவர் ள் அரனவரும் ோவம் கசய்வதிலிருந்தும் 
ேரிசுத்தைானவர் ள் என்று நம்ேஷவா ைாட்டார் ள். 
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ககள்வி 143: கசர்ந்து நைத்தல் (அல்வலா), விலகி நைத்தல் (அல்பரா) என்ற விையத்தில் 
அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

ஷசர்ந்து நடத்தல், விைகி நடத்தல் ஆகிய இைண்டுஷை இஸ்ைாமிய நம்பிக்ர  சார்ந்த 
அம்சங் ளாகும். அல்ைாஹ்ரவத் தவிை ஷவறு இரறவன் இல்ரை என்ற வாச மும் 
இதரனஷய ஷவண்டி நிற்கின்றது. 

ஷசர்ந்து நடத்தல் என்ேது, இரற நம்பிக்ர யாளர் ஷளாடு (முஃமின் ஷளாடு) ோசைா  
இருப்ேரதயும், அவர் ஷளாடு ஒட்டி உறவாடுவரதயும் குறிக்கின்றது. 

விைகி நடத்தல் என்ேது, இரற நிைா ரிப்ோளர் ளின் ( ாபிர் ளின்) இரற நிைா ரிப்பு 
(குப்ர்) எனும் விடயத்ரத எதிர்த்தரையும், அரத விட்டும் விைகி இருத்தரையும், 
அவர் ளுக்க ன்ஷற இருக்கும் சிறப்ேம்சங் ரள தாமும் கசய்து, அவர் ளுக்கு ஒப்ோகுவரத 
விட்டும் தூைைாகி இருப்ேரதயும் குறிக்கின்றது. இரற நிைா ரிப்ோளர் ரள விட்டும் 
விைகியிருத்தல் என்ேதற்கு, அவர் ளுக்கு அநீதமிரழக்  ஷவண்டுகைன்ஷறா, அவர் ள் மீது 
எல்ரை மீறிச் கசயற்ேட ஷவண்டுகைன்ஷறா, அவர் ஷளாடு உறவாடுவரத துண்டித்திட 
ஷவண்டுகைன்ஷறா கோருள் க ாள்ளக் கூடாது. 

 

ககள்வி 144: ஈஸா  அவர்கள் விையத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு 
யாது? 

ஈஸா  அவர் ள் அல்ைாஹ்வின் அடியாரும், தூதருைாவார் ள். இவர் வைங் ப்ேட 
முடியாத ஓர் அடிரை, கோய்ப்பிக் ப்ேட முடியாத ஓர் தூதர், இவர் ஆதம்  அவர் ளின் 
ேைம்ேரையில் வந்த ஓர் ைனிதர், தந்ரதயின்றி, தாயின் மூைைா  ேரடக் ப்ேட்ட ஓர் 
ேரடப்பு என்ேஷத இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். 

 

ககள்வி 145: உலகில் மீதமிருக்கும் மார்க்கங்களான யூத, கிறிஸ்தவர்களின் மதங்கள் பற்றி 

அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? அதற்கான ஆதாரத்டதயும் குறிப்பிடுக. 

நிச்சயைா  இஸ்ைாமிய ைார்க் ம், இதற்கு முன்னர் இறக் ப்ேட்ட அரனத்து 
ைார்க் ங் ளுக்கு ைாற்றீடா  இருக்கின்றது. முஹம்ைத்  அவர் ளின் வருர க்குப் பின் 
இஸ்ைாம் ைார்க் த்ரதத் தவிை ஷவறு எந்த ைார்க் மும் அல்ைாஹ்வால் ஏற்றுக்க ாள்ளப்ேட 
ைாட்டாது. ஏரனய ைார்க் ங் ள் அரனத்தும் ஷோலியானரவ என்ேஷத இது விடயத்தில் 
இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். 
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ககள்வி 146: இஸ்லாமிய மார்க்ககம உண்டமயானது, மற்ற அடனத்தும் கபாலியானது என்பதற்கு 

அல்குர்ஆனிலிருந்து ஓர் ஆதாரத்டதக் குறிப்பிடுக. 

அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “இஸ்ைாம் அல்ைாத ைார்க் த்ரத யாஷைனும் விரும்பினால் 
அவரிடமிருந்து அது ஏற் ப்ேடாது. அவர் ைறுரையில் இழப்ரே அரடந்தவைா  இருப்ோர்.” 
(அல்குர்ஆன் 03:85). 

 

ககள்வி 147: முஹம்மத்  அவர்கள் பகாண்டு வந்த இஸ்லாமிய மார்கத்டத அவசியம் நம்ப 

கவண்டுபமன்பதற்கு ஸுன்னாவிலிருந்து ஓர் ஆதாரத்டதக் குறிப்பிடுக. 
நபி  அவர் ள் கூறினார் ள், “முஹம்ைதின் உயிர் யாருரடய ர யிலுள்ளஷதா அவன்மீது 
சத்தியைா ! இந்த(இறுதி)ச் சமுதாயத்திலுள்ள யூதஷைா கிறிஸ்தவஷைா யாஷைனும் ஒருவர் 
என்(ைார்க் த்தி)ரனப் ேற்றிக் ஷ ள்விப்ேட்ட பிறகும்கூட நான் க ாண்டுவந்த 
(ைார்க் த்)ரத நம்பிக்ர  க ாள்ளாைல் இறந்துவிட்டால், அவர் நை வாசி ளில் 
ஒருவைா ஷவ இருப்ோர்.” (ஆதாைம் :முஸ்லிம் 153) 

 

ககள்வி 148: அல்குர்ஆன், ஸுன்னா பற்றிய அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு 

யாது? ஆதாரத்துைன் குறிப்பிடுக. 

அல்குர்ஆன், ஸுன்னாவிற்கு முற்றிலும்  ட்டுப்ேட்டிட ஷவண்டும். அதன் ேக் ஷை ஒதுங்கிட 
ஷவண்டும். ேகுத்தறிவின் மூைஷைா, தர்க் வியல் மூைஷைா அதற்கு முைைா ச் கசயற்ேடக் 
கூடாது என்ேஷத இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். அல்ைாஹ் கூறுகிறான், “முஹம்ைஷத!) உம் 
இரறவன் ஷைல் ஆரையா ! அவர் ள் தைக்கிரடஷய ஏற்ேட்ட சண்ரடயில் உம்ரை 
நீதிேதியா  ஏற்று, பின்னர் நீர் வழங்கிய தீர்ப்பில் தைக்குள் அதிருப்தி க ாள்ளாைல், 
முழுரையா க்  ட்டுப்ேடும் வரை அவர் ள் நம்பிக்ர  க ாள்ளைாட்டார் ள்.” (அல்குர்ஆன் 
04:65). 

 

ககள்வி 149: அல்லாஹ்வின் பாடதயில் கபாரிடுதல் பதாைர்பில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் 
ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

அல்ைாஹ்வின் ோரதயில் ஷோரிடுதல் என்ேது இஸ்ைாத்தின் தரையாய அம்சைாகும். 
அல்ைாஹ்வின் வார்த்ரத உயர்ந்ததா  இருப்ேதற் ா  ஷவண்டி இது 
 டரையாக் ப்ேட்டுள்ளது. என்றாலும் இதற்க ன சிை நிேந்தரன ள் இருக்கின்றன. 
அவற்றில் வலிரையும், சக்தியுஷை மி  முக்கியைானரவ ளாகும். முஸ்லிம் ளின் 
தரைவருக்குக்  ட்டுேட்டு, ஒஷை க ாடியின் கீழால் அணி திைள ஷவண்டும் என்ேதுஷவ 
இவர் ளின் நிரைப்ோடாகும். 
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ககள்வி 150: ஜிஹாத் என்ற பபயடரத் தாங்கிக் பகாண்டு, பயங்கரவாத பசயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் 

கும்பல்கள் பற்றி, அஹ்லுஸ்ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்தினரின் நிடலப்பாடு யாது? 

ஜிஹாத் என்ற கேயரில் இயங்கிக் க ாண்டிருக்கும் ேயங் ைவாத அரைப்புக் ரள 
இவர் ள் கவறுக்கிறார் ள். ஏகனனில் அவர் ள் ஹவாரிஜ் ளின் ஷோக்ர க் 
 ரடபிடிக்கின்றனர். இஸ்ைாத்ரத சீர்குரழக்கும் கசயற்ோடு ரளஷய அவர் ள் கசய்து 
வருகின்றனர். ோது ாப்ோ  இருக்  ஷவண்டியவர் ரள ேயமுறுத்துகின்றனர். 
அப்ோவி ரளக் க ால்கின்றனர். இஸ்ைாமிய உைகில் ேை தீங்கு ரளயும், 
அட்ட ாசங் ரளயும் புரிகின்றனர். 

 

அல்லாஹ்கவ கபாதுமானவன். 
எங்கள் தூதர் முஹம்மத்  அவர்களுக்கும், அவரின் குடும்பத்தார், கதாழர்கள் அடனவருக்கும் 

அல்லாஹ்வின் சாந்தியும், சமாதானமும் உண்ைாகட்டும். 
 


