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ழத்ததளமர்கள ஷயறுத்தல்  

ஷதளடர்ப்ழல் நளர்க்க தவர்ப்பு 

http://islamqa.info/ar/45563 

கேள்வி:  

ளன் கண்ணழன நழக்க ழத் ததளமர்கள் (ளழல்யளனுல்ளலழ 

அளலழம்) ஷதளடர்ழல் எது ண்ர் ஒருயருடன் 

கந்துளபனளடலில் இருந்த தளது, எங்கழல் எயரும் எந்த 

ழத் ததளமளபயும் ஷயறுப்தன் பம் ஈநளழன் 

யட்டத்தழல் இருந்து அயர் ஷயழனளகழயழடுயளர். (அவ்யளறு 

டப்து அயபது இள யழசுயளசத்தழல் குளளய 

ஏற்டுத்தழ யழடும்). நளற்நளக இஸ்ளத்தழன் யட்டத்தழல் 

இருந்து அயர் ஷயழனளகழ யழடநளட்டளர் (களஃழபளகழ 

யழடநளட்டளர்). எ அயர் கூழளர். 

எதய, இந்த யழடனம் ஷதளடர்ப்ழல் ஷதழயள யழக்கம் 

ஒன்று தருநளறு உங்கள தயண்டிக் ஷகளள்கழதன். 

பதில்:  

ளடப்ழங்கழல் நழகவும் சழந்த இளத் தூதர் பலம்நத் 

(றல்ல்ளலஶ அளலழ யசல்ம்) அயர்கழன் 

ததளமர்கள யழநர்சழப்து, குள கூறுயது, ஷயறுப்து 

என் நழகப் ஷரும் ஏநளற்த்ளதயும், ததளல்யழளனயும் 

ஏற்டுத்தழ, இளனருள யழட்டும் தூப தள்ழ யழடும் குற் 

ஷசனளக யழங்குகழது. 

http://islamqa.info/ar/45563
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கண்ணழன நழக்க சகளளக்கழன் குளகள ததடித் 

தழளழயளதத் தயழர்த்து, ஒவ்ஷயளருயரும் தநது தவனுக்கும், 

துன்னளவுக்கும் ன் தரும் யழடனங்கழல் தம்ளந 

ஈடுடுத்தழ ஷகளள்யது அயசழனநளகும். 

கண்ணழனநழக்க ழத் ததளமர்கள சலளளக்கள 

எசுயதற்தகள, ழந்தள ஷசய்யதற்தகள, ஷயருப்தற்தகள, 

குள கூறுயதற்தகள னளருக்கும் எந்த உளழளநயும் 

கழளடனளது. அயர்கழன் உனர்வும், சழப்பும் 

எண்ணழடங்களது. அயர்கள் தளன் உகம் பழுயதும் 

ஷயற்ழ ஷகளண்டு இந்த நளர்க்கத்ளத பப்ழனயர்கள், 

இஸ்ளத்தழற்கு எதழபள இளண ளயப்ளர்களுடன் 

தளளழட்டு ஷயற்ழ ஈட்டினயர்கள். குர்ஆளயும், 

சுன்ளஹ்ளயயும், நளர்க்க சட்ட தழட்டங்களயும் எநக்கு 

ஷகளண்டு யந்து தசர்த்தயர்கள், தநது உனழர்கள், 

உளடளநகள், ஷசளத்துக்கள், ஷசல்யங்கள எல்ளம் 

அல்ளஹ்யழன் ளளதனழல் அர்ப்ணம் ஷசய்தயர்கள். 

இளயத அயது உனர்வு நழக்க ழ (றல்ல்ளலஶ 

அளலழ யசல்ம்) அயர்கழன் ததளமர்களக அயர்கள 

ஷதளழவு ஷசய்துள்ளன். அல்ளஹ்யழன் நளர்க்கத்ளத 

ம்ளத, அல்ளஹ்யழன் நளர்க்கம் தநதளங்குயளத 

யழரும்ளத னயஞ்சகளத் தயழப தயறு னளரும் 

கண்ணழனநழக்க ழத் ததளமர்கள ஏசதயள, ஷயறுக்கதயள, 

ழந்தழக்கதயள நளட்டளர்கள். 
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عو الرباء ريض اهلل عيً قال : سهعت انليب صىل اهلل عليً وسلم قال : " 
ً اهلل ،  األىصار : ال حيبٍم إال مؤنو ، وال يبغضٍم إال نيافق ، فهو أحبٍم أحب

 ( 57( ومسلم )  2753ري ) رواه ابلخا. " ونو أبغضٍم أبغضً اهلل

 

“அல்ளஹ்யழன் நளர்க்கத்துக்கு உதயழ புளழந்த ழத் 

ததளமர்கள (அன்சளர்கள்) இள யழசுயளசழளனத் தயழப 

தயறு னளரும் தசம் ஷகளள் நளட்டளர்கள், 

னயஞ்சகர்களத் தயழப தயறு னளரும் அயர்கள 

ஷயறுக்க நளட்டளர்கள், னளர் அயர்கள 

தசழக்கழன்ளர்கதள, அல்ளஹ்வும் அத்தளகதனளளப 

தசழக்கழன்ளன். அயர்கள ஷயறுக்கழன்யர்கள 

அல்ளஹ்வும் ஷயறுக்கழளன் எ இளத் தூதர் 

(றல்ல்ளலஶ அளலழ யசல்ம்) அயர்கள் கூ, தளன் 

ஷசயழநடுத்ததளக பளஃ இப்னு ஆஸிப் (பலினல்ளலஶ 

அன்லஶ) அயர்கள் அழயழக்கழன்ளர்கள். (ஆதளபம்: புகளளழ, 

பஸ்லிம்) 

அல்ளஹ்யழன் நளர்கத்தழற்கு உதயழ புளழந்த ழத் 

ததளமர்கள (அன்சளர்கள்) ஷயறுப்தன் பம் 

ஒருயனுளடன ஈநளன் ழக்கப்ட்டு இள 

ழபளகளழப்ளள, னயஞ்சகளக அயன் நளழ 

யழடுகழளன் என்ளல், அயர்கள ஷயறுப்ததளடு 

நளத்தழபம் ழன்று யழடளநல், அயர்களயும் அயர்கள 

ழன்ற்ழனயர்களயும், அயர்கள தசழப்யர் களயும், 



  
4 

ஏசழ, ழந்தழத்து, சழத்து, அயர்கள் அளயளப யும் 

களஃழர்கள் எ கூறுகழன்யர்கழன் ழளளந என்? 

ரவஆ ழளழளயச் தசர்ந்த பளஃழளக்கத இவ்யளறு 

ஷசய்கழன்ளர்கள்; இள ழபளகளழப்ளர்கள் எ 

கூப்டவும், னயஞ்சகர்கள் எ கூப்டவும், ஈநளன் 

இல்ளதயர்கள் எ கூப்டவும் சந்ததகநழன்ழ 

இயர்கத நழகவும் ஷளருத்தநளயர்கள். 

இநளம் அபூ ஜஃர் அத் தலளயழ (பலவநலஶல்ளஹ்) 

அயர்கள் (بيان اعتقاد أٌل السية واجلهاعة) “னளன் இஃதழகளது 

அஹ்லுஸ் சுன்ளஹ் யல் ஜநளஆஹ்” என் தநது நூலில் 

ழன்யருநளறு குழப்ழட்டுள்ளர்கள். 

“ளம் இளத் தூதர் (றல்ல்ளலஶ அளலழ யறல்ம்) 

அயர்கழன் ததளமர்கள தசம் ஷகளள்கழதளம், ஆளல் 

அயர்கள எல்ள நவழ தசழப்தழல்ள, அயர்கள ளம் 

ஷயறுப்தும் இல்ள. அயர்கள 

ஷயறுக்கழன்யர்களயும், அயர்கள குளக் 

கூறுகழன்யர்களயும் ளம் ஷயறுக்கழன்தளம். ழத் 

ததளமர்கழன் ன்ளநகள அன்ழ ளம் யழநர்சழப்தழல்ள. 

அயர்கள தசழப்து நளர்க்கபம், இள யழசுயளசபம், 

ன்ளநயுநளகும். அயர்கள ஷயறுப்து இள 

ழபளகளழப்பும், னயஞ்சகபம், நளஷரும் குற்பநளகும்.” 

இதற்கு யழக்கம் எழுதழயுள் அஷ் தரய்க் றளலிஹ் அல் 

ஷௌறளன் அயர்கள் ழன்யருநளறு குழப்ழட்டுள்ளர். 



  
5 

இளத் தூதர் பலம்நத் (றல்ல்ளலஶ அளலழ 

யறல்ம்) அயர்கழன் குடும்த்தழர்களகழன “அஹ்லுல் 

ளத்ளத”ச் தசர்ந்தயர்களுடன் தசம் ளயத்து தசர்ந்து 

டப்தத “அஹ்லுஸ் சுன்ளஹ் யல் ஜநளஆஹ்” வுளடன 

சளழனள ஷகளள்ளகனளக யழங்குகழது. 

யமழத் தயழன ஷகளள்ளகயுளடன “ளஸிளக்கள்” இளத் 

தூதர் பலம்நத் (றல்ல்ளலஶ அளலழ யறல்ம்) 

அயர்கழன் குடும்த்தழர்களகழன “அஹ்லுல் ளத்ளத”ச் 

தசர்ந்தயர்கள கடுளநனளக யழதபளதழக்கழன் ளர்கள். 

இதளததன இயர்கள் “ளஸிளக்கள்” என்ளமக்கப் 

டுகழளர்கள்.  

பளஃழமளக்கள் இதற்கு நளற்நளக இளத் தூதர் பலம்நத் 

(றல்ல்ளலஶ அளலழ யறல்ம்) அயர்கழன் 

குடும்த்தழர்கள எல்ள நவழ தசழக்கழன்ளர்கள். 

ஏளன ழத் ததளமர்கள கடுளநனளக 

ஷயறுக்கழன்ளர்கள், அயர்கள சளடுகழன்ளர்கள், 

களழர்கள் எ கூறுகழளர்கள்,  இமழவு டுத்துகழன்ளர்கள். 

னளர் ழத் ததளமர்கள ஷயறுக்கழன்ளர்கதள அயர்கள் 

அல்ளஹ்யழன் நளர்க்கத்ளததன ஷயறுத்தயர்களக 

கருதப்டும், ஏஷழல் அயர்கள் தளன் அல்ளஹ்யழன் 

தூதளப தருக்கு தர் சந்தழத்து ழன்ற்ழ அயது 

நளர்க்கத்ளத நக்கு சுநந்து யந்தயர்கள். னளர் அயர்கள 

ஷயறுக்கழன்ளர்கதள அயர்கள் இஸ்ளத்ளத 

ஷயறுத்தயர்கள். ழத் ததளமர்கள ஷயறுப்து 
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ஷயறுக்கழன்யர்கழன் உள்த்தழல் சழழததயனும் ஈநளன் 

இல்ள என்தற்கும், இயர்கள் இஸ்ளத்தழன் யழதபளதழகள் 

என்தற்கும் அளடனள நளகும். 

இளத் தூதர் பலம்நத் (றல்ல்ளலஶ அளலழ 

யறல்ம்) அயர்கழன் ததளமர்கள தசழப்தும் 

அயர்களுக்கு உளழன நதழப்ள யமங்குயதும் ஈநளழல் ஒரு 

குதழனளகும்; அயர்கழல் ஒருயளபதனள, ளபதனள 

ஷயறுப்து இள ழபளகளழப்பும், னயஞ்சகபம் ஆகும். 

அயர்கள தசழப்து இளத் தூதளப தசழப்து 

தளன்ளகும், அயர்கள ஷயறுப்து இளத் தூதளப 

ஷயறுப்து தளன்தளகும் என்து அளத்து 

பஸ்லிம்களும் அழந்தழருக்க தயண்டின உனளழன அடிப்ளட 

யழடனநளகும். (ரபஹ் அல் அகவதளஹ் அத் தலளயழய்னளஹ் 
  (رشح العقيدة الطحاوية

“எயளயது இளத் தூதர் பலம்நத் (றல்ல்ளலஶ 

அளலழ யறல்ம்) அயர்கழன் ததளமர்கழல் ஒருயளப 

குள கூ வர் கண்டளல் அயன் இள ழபளகளழப்யன் எ 

யழங்கழக் ஷகளள்” எ அபூ றஶர்ஆ அல் பளஸி அயர்கள் 

கூழயுள்ளர். 

எயளயது இளத் தூதர் பலம்நத் (றல்ல்ளலஶ 

அளலழ யறல்ம்) அயர்கழன் ததளமர்கழல் ஒருயளப 

ற்ழ தவனளத கூழ யழநர்சழத்தளல் அயன் பஸ்லிநளக 

இருக்க படினளது எ இநளம் அஹ்நத் ழன் லன்ல் (பஹ்) 

அயர்கள் கூளழயுள்ளர். 
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