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 أعوذ با� من الشیطان الرجیم

 بسم هللا الرحمن الرحیم

த���� �ைல 

இ�லா��� உ�ைமயான �� அ�லா� هلالج لج ஒ�வ��ேக ��ப�ய 

ேவ��� எ�பைத எ�த ���மா�� ம��க ��யா�. அ�லா��� هلالج لج 

க�டைளகைள தன� ெசா�லா�� ெசயலா�� எ���ைர�ததா� �ஹ�ம� 

ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�கைள ��ப�ற ேவ��� என வ����த�ப��ற�. 

ஹலாலாக��� (அ�ம��க�ப�டைவ), ஹராமாக��� (�ல�க�ப�டைவ); 

அ�ம��க�ப�டைவயாக��� அ�ல� அ�ம��க�படாதைவயாக���, 

எ�த�த ஐய�பா���ட��� அ�லா�ைவ�� هلالج لج அவன� �தைர�� ملسو هيلع هللا ىلص 

��ப�றேவ���. யாேர�� அ�லா�ைவ�� هلالج لج அவன� �தைர�� ملسو هيلع هللا ىلص 

த���� ேவ� ஒ�வைர ��ப��வ�� ந���ைக� ெகா�டாேலா ேம�� 

அ�நபைர (அ�லா� هلالج لج ��� அவன� �த� ملسو هيلع هللا ىلص ��� சாராத) ஒ� த��த 

ஆளாக க��னாேலா, ��சயமாக அவ� இ�லா���� அ�பா��ப�டவ�. 

ஆகேவ, ஒ�ெவா� ����� ��ஆ�� க�டைளகைள�� ��ன�ைத�� 

(ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� பழ�கவழ�க�கைள��  ம��� ெந�கைள��) ��ப�ற 

�ய���க ேவ���.  

��ஆ���ள �ல க�டைளகைள சாதராண நபரா�� ����� ெகா�ள 

����. அ�த� க�டைளக� ��கலாகேவா, ெத�வ�றதாகேவா அ�ல� 

�ர�பா��ளதாகேவா இ�ைல. �ழ�ப��லாம� அ�க �ய����� 

இ�த� க�டைளகைள �����ெகா�ளலா� ேம�� இத� உ������கைள 

�ள���ெகா�ளலா�. உதாரணமாக, அ�லா� ���றா�: 

“�ற�ேபசா��” (ஸூர��� ஹுஜுரா�: 12) 
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இ�த� ���� எ�த�த ெத���ைம�� இ�லாததா��, இ�லா��� ம�த 

ேகா�பா��ட� இ� ேமாதாம� இ��பதா��, உடன�யாக இ� ����� 

ெகா�ள�ப��ற�, அர� ெமா�ைய ெத��த எவ�� இ�த ஆய�ைத உடேன 

���� ெகா�வா�.  

அேதேபா� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ��னா�க�: “ஒ� அர� இ�லாதவ�� �� ஒ� 

அர��� எ�த �த ����ைம�� இ�ைல.”  

இ�த ஹ��� ெத�வாக�� ம��� ��கல�றதாக�� இ���ற�. 

அ��பைடயான அர�� க��ேய இைத ����� ெகா�ள உத���. இத�� 

மாறாக ��ஆ� ம��� ��ன��� அ�கமான க�டைளக� ெத�வ�றதாக 

இ���ற�. உ�ைம�� �ல ����க� ��ஆ�� ம�ற  ஆய��க���� 

அ�ல� ஹ����� �ர�ப�வ� ேபா� உ�ளன. உதாரணமாக, ��ஆ� 

���ற�: 

தலா� �ற�ப�ட ெப�க�, த�க��� ��� ‘��’ஆ��வைர ெபா��� 

இ��க ேவ���. (ஸூர��� பகரா: 228)  

இ�த ஆய�� �வாகர�� ஆன� ெப�க� ம�மண� ெச��� ெபா���, 

அவ�க� கா������ கால�ைத ��� ‘��’ ஆக ��ண����ள�. அர� 

ெமா���, �� எ�ற� ெசா� மாத�டா��கான கால�ைத�� (ஹ��) 

����ற�, ேம�� மாத�டா�� இைட�ப�ட கால�ைத�� (���) 

����ற�. ����ள அ��த�ைத எ����ெகா�டா�, �வாகர�� ஆன� 

ெப� ��� மாத�டா�� கால�க� க���� வைர கா����க ேவ��� 

எ�� ��யாக இ����.  ����ள அ��த�ைத எ����ெகா�டா�,  

�வாகர�� ஆன� ெப� மாத�டா�க��� இைட�ப�ட ��� மாத�க� 

����� வைர கா����க ேவ��� எ�� ��யாக இ����. இ��ர�� 
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அ��த�க�� எ� ெபா���� எ�பேத ேக��. இேதேபா�, ந� ملسو هيلع هللا ىلص 

அவ�க�� ஹ�� ���ற�: 

“யா� �கபரா� நைட�ைறைய ���த��ைலேயா, அவ� அ�லா� ம��� 

அவ�� �த�ட���� (அவ��� எ�ராக) ேபா� �ரகடன�ைத ேக��� 

ெகா�ள���.” 

�கபரா� எ�ப� ஒ� �����ட வைகயான �வசாயமா��, இ�� ஒ� 

�லஉ�ைமயாள� தன� �ல��� ப��ட த�னா� ப�யம��த�ப�ட ஒ� 

�வசா��ட� ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�வா�. இ�த ஒ�ப�த� 

�ைளெபா��க�� அளைவ இ� வ���ன���ைட�� ப��� ேபா�வைத 

��ண���ற�. ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� கால��� �கபரா� பல வ�வ�க�� 

நைட�ைற�� இ��த�. இ�த �����ட ஹ�� எ�த �����ட வைகயான 

�கபரா� �ல�க�ப���ள� எ�ப�� ���கமாக��, ெத�வ�றதாக�� 

இ���ற�. 

ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ேவெறா� ஹ��� ��னா�: 

“எவெரா�வ��� இமா� உ�ளாேரா, இமா�� ஓ�தேல அவ�� ஓ�த� 

ஆ��.” [1] 

இமா� ெதா�ைக�� ஓ�� ெபா�, அவைர ��ப��பவ� அைம�யாக 

இ��க ேவ��� எ�பைத இ� �����வதாக ேதா���ற�.  எ���, 

ம�ெறா� ஹ�� ���ற�, 

“யா� ஸூர��� ஃபா��ஹாைவ ஓத��ைலேயா, அவ��� ெதா�ைக 

இ�ைல.” [2] 

                                         

1. இமா� �ஹ�ம�� �வா�தா, ப�க� 96 
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அைனவ�� ஸூர��� ஃபா��ஹாைவ ஓத ேவ��� எ�� இ� 

�����வதாக ேதா���ற�. இமாைம� ����� �தலாவ� ஹ��ைத 

�த� �ைலயாக� எ���� ெகா�ள ேவ��மா அ�ல� ஒ�வ� த�யாக 

ெதா�� ெதா�ைகைய எ���� ெகா�ள ேவ��மா, ேம�� இர�டாவ� 

ஹ��ைத இதைன �ள�� பல�ப���� ஆதாரமாக எ���� ெகா�வதா; 

அ�ல� இர�டாவ� ஹ��ைத அ��பைடயாக� ெகா�ள ேவ��மா 

ேம�� இமா� ஸூர��� ஃபா��ஹாைவ ஓ�ய� �ற� அவ�� ஓ�தைல 

�தலாவ� ஹ�� ���பதாக எ���� ெகா�வதா எ���ற ேக�� 

எ��ற�.  

ேமேல உ�ள உதாரண�கைள� ெகா��, ��ஆ� ம��� ��ன������ 

��கைள வ��ப� க�மான� எ�பைத ெசா�ல� ேதைவ��ைல. இத� ஒ� 

��� இ�� ேபா�ற �ர�சைனக�� நம� ��த� ம��� ��ண�ைவ 

ப���� ெச�� நாமாக ����கைள�� ச�ட�கைள�� வைரயலா�.  

நாமாக �யமாக ச�ட�கைள வைரயாம�, நம� ��ேனா�க� 

இ��ர�சைனகைள ப�� எ�ப� ����ைரதா�க� எ�பைத பா��ப� 

இ�ெனா� ���. இ�த �ஷய�க�� ந�ைம �ட த��யான ம��� 

�றைமயான அ�ஞ�க�� க����கைள �சா��த� ��, அவ�க�� ��த�  

ம��� ��ண��� �� சா���, அவ�க� வைர�த ச�ட�க�� 

அ��பைட�� ெசய�ப��ேறா�. ேந�ைமயாக (ேமேல ����ட�ப���ள) 

இர�� ேத��ைன க���� ெகா�டா�,  �தலாவ� ேத�� (நாமாக ���� 

ெசய� ப�வ�) க�ட�க� �ைற�ததாக உ�ள�, இ� ��ன� அ�க�ப��. 

இர�டாவ� ேத�ைவ ேத�����ப� (கட�த கால அ�ஞ�� க���� ேம� 

சா�வ�)  �ற�ததாக இ���ற�. இ� ப�வான அ���ைற� ேபா�  

                                                                                                                                   

2. �ஃகா�, ெதா��� 1, ஹ�� 723 
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இ��ப�னா� ம��� அ�ல, ����க�� �த� சகா�த��� 

அ�ஞ�க���� நம��� �க� �ைற�த ஒ��ைமேய உ�ள� எ�ற 

ம��க�படாத உ�ைமயாக இ��ப�னா��. அவ�க�� அ��, 

அ�வா�ற�, அ�����ைம, �ைனவா�ற�, ஒ��க� ம��� இைறய�ச� 

ஆ�ய அைன���� அவ�க��� நா� ��த�������ேறா�. இைத�த�ர, 

�த� சகா�த��� அ�ஞ�க� ��ஆ� அ�ள�ப�ட �ழ����, 

கால����� ெந��கமாக இ��தைமயா�  ��ஆைன ��ைமயாக ���� 

ெகா�ள இ� உத�ய�. மாறாக நா� ��ஆ� அ�ள�ப�ட கால���� 

�க�� ெதாைலவாக இ��ப�னா�, ��ஆ�� ��ன�, அத� �ழ�, 

அ�கால��� ச�க ���ைறக� ம��� அ�த சகா�த��� ெமா�  

ஆ�யைவ�� ��வான அ���� நா� ெவ��ப��த�பட��ைல.  

ஒ�வ�  ��ஆைன ���� ெகா�வதாக இ��தா� ேமேல ப��ய�ட�ப�ட 

கார�க� த���க ��யாததாக இ���ற�.  

 

இ�வைன�� �����கைள�� க���� ெகா�ட� �ற�, ெத�வ�ற 

அ�ல� ��கலான �ஷய�க�� நம� ெசா�த ��த�� �� சாராம�, கட�த 

கால அ�ஞ� ஒ�வ�� க��ைத ��ப��னா�, �� அைத நா� 

��ப��வதாக�� அ�ல� அ�த அ�ஞைர த��� ெச�வதாக�� 

ெசா�ல�ப��. இ�ேவ த���� சாரா�சமா��. எ�த இட�க�� ��ஆ� 

ம��� ஹ��� ஒ� ச�ட�ைத  ���� ெகா�வ� க�னமாகேவா அ�ல� 

��கலாகேவா இ���றேதா, அ��  ம��ேம ஒ� இமா� அ�ல� ஒ� 

��த��� த��� ெச��ப�யா��, இ� அ�த உைர����� ஒ� ��த� 

ெபா�� எ���ைர�க� ��யதாக இ��தா�� ச� அ�ல� அ�த உைர�� 

�ல ���க�க� இ��தா�� ச�, அ�ல� அ�த உைர�� ஒ� �����ட 

�ர�பா� இ��ப� ேபா� ெத��தா�� ச�.  எ�த ஒ� �ரணமான ம��� 
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��வான உைர�� ெத���ைமேயா, ���கேமா அ�ல�  ெவ��பைடயான 

�ர�பாேடா ��ஆ�� உைர அ�ல� ��ன��� இ�லாம� இ��தா�, 

அ�� எ�த ஒ� இமா�� அ�ல� ��த��� த���� இ�ைல.  

 

�ரபல ஹன� ச�ட��ண�, ைஷ� அ��� க� அ�-ந���  ���றா�:    

“ஒ���ெகா�ள�ப�ட �ஷய�க��-  ச�ேதக��லாம��, ேதைவ�னா��- 

ெதா�ைக, ேநா��, ஜகா� ம��� ஹ� ேபா�ற கடைமயான �ஷய�க��, 

ம��� ��மண���� �� அ�ல� �� ெச�ய�ப�� �பசார�, ம� 

அ���த�, ெகாைல, ����, அ�தமாக உ�ைமகைள ைக�ப��வ� ேபா�ற 

தைட�ப�ட �ஷய�க��,  நா�� இமா�க�� எ�த ஒ� இமா�� த���� 

ேதைவ��ைல.  எ�த �ஷய�க� �வா��க�ப�டேதா அ��ஷய�க�� 

ம��ேம த��� அவ�யமாக இ���ற�.”[3] 

 

ைஷ� க�� அ�-ப�தா� எ���றா�: “இ�லா��� ��கைள� 

ெபா��தவைர, இர�� வைகக� உ�ளன. �தலாவ� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� 

��� ஒ� ப��யாக அவ�யெம�� க�த�ப�பைவ, ஐ�� ேவைல� 

ெதா�ைக, ஜகா�,  ரமலா�� ேநா�� ேநா�ப�,  ஹ� ேபா�றைவ; 

த��க�ப�ட �பசார�, ம� ேபா�றைவ. இ��ஷய�கைள அைனவ�� 

ெத����, ����� இ��க ேவ��� எ�பதா� இ�த �ஷய�க�� 

த����� அ�ம���ைல. எ�த ��க� ��ய�பட ேவ��ேமா, 

எ���ைர�க�பட ேவ��ேமா, உதாரணமாக வ�பா�� சட��க�, 

ெகா��க� வா�க�, ��மண�க� ேபா�றைவக�� �வர�க� ச�ப�தமான 

                                         

3. ஃ�லாஸத�� த��� ஃ� ஹு�� அ�-த��� வ அ�-த�ஃ��- ப�க�-4, அ��: அ�-

ய��, இ�தா��� 
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��க� இர�டாவ� வைக. இ��ஷய�க�� த����� அ�ம���� 

ஏென�றா� அ�லா� هلالج لج ���றா�: 

 

��க� (இதைன) அ��� ெகா�ளாம���தா�. ேவத ஞான� ெப�ேறா�ட� 

ேக�ட��� ெகா���க�. (ஸூர��� ந��: 43) 

 

இ�த �ஷய�க�� த��� அ�ம��க�படாம� இ��தா�, அைனவ�� இ�த 

�����ட �ஷய�கைள (ேநர�யாக) க�க ேவ���  எ�� ெபா��ப��. 

இ� ம�கைள அவ�க�� ேவைல ம��� �ைழ������ ����� ���; 

ப��கைள நாசமா����� ேம�� கா�நைடகைள அ������. ஆதலா�, 

இ�ேபா�ற (�வர�கைள� க�ப��) அவ�ய�ைத ைக�ட ேவ���.”[4] 

 

ேமேல��ள ����க� ஒ� இமாைமேயா ஒ� ��த�ைதேயா ��ப��வ� 

��த�ைத ஒ� த��ப�ட ச�ட ஆதாரமாக (ஷ�’அ�தாக), அவைர 

��வ�மாக ��ப�ற ேவ��� எ�� ந��வதாக�படா� என ெத��� 

ப����ற�. மாறாக ��ஆ� ம��� ��ன�ைத ��ப��வேத ��டமா��, 

எ��� ��ஆ� ம��� ��ன��� ஒ� �����ட இமா�� ��த� 

��ப�ற�ப��ற�. ��த�� ச�ட��� ���ைரயாளராக க�த�ப��றா� 

ேம�� அவ�� �ள�க� அ�கார��வமாக ஏ���ெகா�ள�ப��ற�. 

அதனா� தா�, எ�த ��க� ��மானமாக உ�ளேதா, அ�லா�ைவ�� هلالج لج 

அவன� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�கைள ��ப��� ேநா�க� த��� இ�லாமேல எ�தாக  

அைடய�ப�வதா�, அ�� த��� ஒ� �ர�சைனய�ல.  எ�த இமா�� க���  

                                         

4. அ�-ஃப�� வ� �தஃப��ஹா�-ப�க� 67, ெதா��� 2 , அ��: தா�� இஃ�தா, �யா�, 

ெஸௗ� அேர�யா 1389 
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��ப�ற�ப��றேதா, அவ� ஒ� க���ைரயாளராக க�த�ப��றா�, 

ச�ட�ய��பவராக அ�ல, உ�ைம�� த��� எ�ற வா��ைத�� 

அ��த��� இ� உண��த�ப��ற�. இ�� ஹும� ம��� இ�� �ைஜ� 

ஆ�ய இ�வ�� த��ைத இ�வாறாக �வ����றன�:  

 

“த��� எ�ப� ஒ� நப��- அவ�� (��ப�ற�ப�பவ��) சா�� 

ேக�க�படாம�, இ�லா��� ச�ட��� அவர� க��� சா�றாகா�- 

க��ைத ��ப��வதா��.” [5] 

 

இ�த ��� எ�த நப� த��� ெச��றாேரா (�க���), அவ� 

��ப�ற�ப�பவ�� (��த���) க��ைத இ�லா��� ஆதாரமாக�  

ெகா�வ��ைல எ�ற உ�ைமைய� ெத��ப����ற�, ஏென�� 

இ�லா��� ச�ட ஆதார�க� ��ஆ� ம��� ��ன����� உ�ப���ள� 

(இ�மா ம��� �யா� [ஒ��ைம] ��ஆ� ம��� ��ன������ 

ெபற�ப��ற�). ��த���� ��ஆ� ம��� ��ன����ள ஆ��த அ�� 

(எைத �க���, ��ப��பவ�, ெப����க��ைலேயா), எதைன ெகா�� 

அ�த ��த�� அத� அ��த�கைள ����� ெகா��றாேரா, அத� ���ள 

�டமான ந���ைகேய ஒ� �க��� ஒ� இமாைம ��ப��வ�� ஒேர 

காரண�. இ��த���, ��ப��பவ� இமா�� க����ேம� 

சா������றா�. இ�த� க�ேணா�ட���, �� ேந�ைம�ட� த��� 

                                         

5. த���� த���, எ��தாள�: அ�� பா�ஷா�, �ஃகா�-ப�க� 246, ெதா��� 4, அ�� 

எ��� 1351 ம��� ஃப�� கஃ�பா�, அ�-ம�னா�� ���ைர, எ��தாள�: இ�� 

�ைஜ�-ப�க� 39 , ெதா��� 2, அ��: எ��� 1355 
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�������,   �����தனமான ��ப��த���� இைனயாக ����ெகா�ள 

��யா�. இமாைம (��த�ைத) ச�ட�ைத ெதா���பவராக��, 

இய��பவராக�� ந��னாேலா, அவ��� ��ப�வ� க�டாயமாக 

க��னாேலா, இ� அ���சயமாக ஒ� ���கான� ெசய�. ஒ�வைர ச�ட�ைத 

�ள��பவராக ந��வ��, ஒ�வ� ஒ� ��த��� �ைல�� வராம����� 

ேபா�  த��ைடய த��ப�ட க��ைத ந�பாம� அவ�� க��ைத ந��வ� 

அவ�யமா�� ேம�� க���ய� ெநா��க�ப�ட இ�த கால��� 

இ��யைமயாத�மா��.  

��ஆ� ம��� ��ன��� ��கலான �ள�க�கைள ���� ெகா�வத�� 

��த�ைத (ச�டேமதா�ைய) நா�வ� அவ�யமா��. எனேவ, த��� 

ெச�பவ�கைள, ��ஆ� ம��� ��ன�ைத ��ப��வத�� மாறாக 

இ��ஹா�ைடய  இமா�கைள ��ப��வதாக ��ற�சா��வத�� எ�த 

ஆதார���ைல, மாறாக த��� ��ஆ� ம��� ��ன�ைத ��ப��வைத 

எ�தா���ற�. த��� இர�� வைக�ப��. �த� வைக��, ��ப��பவ� 

ஒேர ஒ� இமாைமேயா ��த�ைதேயா �ய��ப��ைல, ஆனா� அத�� 

மாறாக ஒ� �ஷய��� ஒ� இமா�� க��ைத��, இ�ெனா� �ஷய��� 

ேவெறா� இமா�� க��ைத�� ��ப���றா�. இர�டாவ� வைக 

த����,  ��ப��பவ� ஒ� �����ட இமா�� க��ைத��, ��த���  

க��ைத�� ேத��ெத���றா� ேம�� ேவ� எ�த �ஷயமாக��� அவைர� 

த�ர ேவ� யாைர�� நா�வ��ைல. �தலாவ� ெபா�வாக த��� எ�� 

எ�றைழ�க�ப��ற�, இர�டாவ� ஒ� த� நப�� த��� 

எ�றைழ�க�ப��ற�.  
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��ஆ� ம��� ��ன������ ��கைள ���ெத��க எவ��ேக�� 

க��� �ற� இ�ைலெய��, அவ� எவ� ஒ�வைர ��ஆ� ம��� 

��ன��� �ள�க��� ��ணராக க���ராேரா அவைர ேத��ெத���றா�, 

அவ� ��த�� �� சா��றா� ேம�� அவ�� க��ைத ��ப���றா�  எ�ற 

உ�ைம�� ேமலாக இர�� வைக த���� சாரா�ச� ேவ� எ��� 

இ�ைல. இ�த அ���ைற�� ந�பக�த�ைம- க�டாயமாக 

இ�லாம���தா��- ��ஆ� ம��� ��ன������ ஏராளமான 

சா��க�� காண�ப��ற�.  

 


