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The Conception of God in Islam 

,];yhj;jpd; ,iwtdpd; Nfhl;ghLfs; 

 உகெங்ெழலும் உள் தண அனத்ண றலளளக்ெள் நற்றும் 

அனத்ண பஸ்லீம்ெளுக்கும் தண றளத்தழன கதரியித்த ிகு லஸ்பத் 

ஃெலீஃத்ணல்ளஹ்(அய்) அயர்ெள் தஷ்லத் தஅவூண நற்றும் சூபள ஃளத்தழலள 

ஓதழ “இஸ்த்ல் இறௐோின் க  ட்ௌடு” என்  தனப்ில்   ஜுமுஆப் 

கௌருறற யமங்ெழளர்ெள்,  

 அல்ளஹ்யின் ண்புென , அயண தித்தன்னந யளய்ந்த நற்றும்  

அயன் அனமக்ெப்டுெழன் பளற்றுதலுக்குரின கனர்ெின் பநளெவும் 

ஆழ்ந்ண சழந்தழ ப்தற்கு இஸ்ளம் யிரும்புெழன்ண . தழருக்குர்ஆன் (இவ்யளறு )

கூறுெழன்ண:  :  இன்னும் அல்ஹ்வுக்கு ் வும் அ  ருொ்ங் ள் 

இருக் ன்ௐோ; அற்றௐக் க ண்கே ொீங் ள்  அறோ அறயுங் ள் .(அல் 

அஹ்பளஃப் 7:181) 

 அயனுனைன கனர்ென யிக்குயதற்கும் யனெப்டுத்ணயதற்கும் 

இனனினல் இக்ெழனங்ெள்  பழு ழனயளெ உள்.  ளம் அல்ளஹ்யின் 

கதளண்ணூற்களன்ண ( 99) கனர்ெனப் ற்ழ அடிக்ெடிப் பசுெழபளம். ,ஆளல் 

இந்த கனர்ெள் கயவ்பயறு எழுத்தளர்ெளல் கயவ்பயளெ  
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அனமக்ெப்டுெழன். அதளல் நூற்றுக்ெணக்ெள கனர்ெள் உள். 

அயற்ழல் அல்ளஹ்யிைம் ளம் அயன யணங்ெ யிரும்புெழன் எந்தகயளரு 

ண்னபம் அல்ளஹ்வுக்கு  ம்நளல் யமங்ெ  படிபம். ளம் நிதர்ெள்!          

யனபனனக்கு உ ட்ட்ையர்ெள் என்ளலும் , அயன் எல்னக்ெப்ளற்ட்ையன் 

ஆயளன். ளம் ஓபவு நட்டுபந சழந்தழக்ெ படிெழன் அபத பயனனில் ,அயபள 

பழுனநனளயனும், ளம் ெற்ன கசய்யனத யிை வும் அயன் அதழெம்  

புரிந்ணகெளள்யனும் ஆயளன்.அயனுனைன ெருனண , அயனுனைன அன்பு , 

அயனுனைன ஞளம் , அயனுனைன நெழனந நற்றும் ெம்பீம் , அயனுனைன ீதழ , 

அயனுனைன உண்னந நற்றும் அயனுனைன பர்னந, அயனுனைன தித்ணயம் 

பளன்யற்னப் ற்ழ ளம் சழந்தழக்ெழன்பளம்.ஆளல் அவ்யளறு கசய்பம்பளண 

(சழந்தழக்கும்பளண)ம்பனைன நம் 

 எல்னக்குட்டுத்தப்டுெழண, ஏகன்ளல் ம்பனைன அழயள ண 

யனபனனக்குட்ட்டுள் அபத சநனத்தழல் , அயபள அழெழ ன்யன், 

புரிெழன்யன், பெட்ெழன்யன் நற்றும் எல்ளயற்னபம்  நழனெத்ண 

யிடுெழன்யளயளன். அயனுக்கு சநநளெ எணவும் இல்ன.  ளம் எப்பளணம் 

ஒப்டீ்ையிள ழந்தனெில் அதளயண , „பதல் நற்றும் ெனைசழ ‟; 

‟ெண்ணுக்குத் கதரி ெழன் நற்றும் கதரினளத ‟; இண பளன்யளறு 

சழந்தழக்ெழபளம்.ஆளல் அல்ளஹ்யிைத்தழல் இவ்யளள எதழரினைனள  

குணங்ெள் ஒன்றுட்டுள், இவ்யளள ப ளடினள கனர்ென ளம் 

அல்ளஹ்வுக்குக் கெளடுக்ெழபளம்: (அதளயண) பதன்நனளயன் நற்றும் 

இறுதழனளயன்; புப்டுயன் நற்றும்  நனந்தழருப்யன். ம்னநப் 

களறுத்தயனப, ழனத்தழருத்தழன் சழந்தனனளண இபண்டு  யபம்புெள 

ஆபம்ம் நற்றும் இறுதழ (இனயென) ழபளெரிப்னதக் குழப்ிடுெழண; அல்ளஹ் 

நட்டுபந ழனத்தழருக்ெக்கூடினயன் , அயனுக்கு ஆபம்பம் இல்ன ; படிவும் 

இல்ன. ெளம்  நற்றும் ழபப்ிைம் கதளைர்ளெ அல்ளஹ்னயப் ற்ழ ளம் 
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சழந்தழக்ெழபளம்: ஆளல் பபபம் , ழபப்ிைபம் நண நதழன் னைப்புெளகும்.  

அல்ளஹ் பபம் நற்றும் ழபப்ிைத்தழற்கும்  (அப்ளற்ட்ை) தன்ிச்னசனளயன். 

உண்னநனில், அயன் பழுனநனளயன் ,  சுதந்தழபநளயன்; அத்ணம் 

அயனபனச் சளர்ந்ணள்ண. 

 இஸ்ளத்தழன் பக்ெழனத்ணயம் அல்ளஹ்யின் ஏெத்ணயத்தழன் நீண தளன் 

உள்ண என்று களணயளெ ம்ப்டுெழண, ஆளல் அயனுனைன ெருனண, தனவு 

நற்றும் அன்ிலும் பக்ெழனத்ணயம் உள்ணஎன்றும் தளன் கூ பயண்டும்.  புித 

குர்ஆில் 114 சூபளக்ெள் உள் , பநலும் ஒன்னத்தயிப (அதளயண அத் 

தவ்ளனயத் தயிப)  அனத்ணபந, “அயற் அருளனும் பநன்பநலும் 

ெருனண ெளட்டுயனு நளெழன அல்ளஹ்யின் தழருப்கனபளல் ”என்பத் 

கதளைங்குெழண. 

 அல்ளஹ்யின் ண்புெள „பஹ்நளன்‟ நற்றும் „பலமீ்‟ என் 

கனர்ெளுக்கு ழெபளண பயறு எந்த கநளமழனிலுபந இல்ன .எபய 

(அனயெின் களருள் உண்னநனளெவும் , உறுதழ னளெவும் பந்தழருப்தளல்) 

அனயென சரினளெ கநளமழகனர்க்ெ  படினளண.‟பலமீ்‟ அல் ளஹ்யிைநழருந்ண 

ளம் பதடும் இபக்ெத்னதபம் பநலும் அண ம்நழைநழருந்ண நறுக்ெப்ைளதனதபம் 

யழபறுத்ணெழண. 

 “ிஸ்நழல்ளலழர் பஹ்நளிர் பலமீ்” என்ண ிபளர்த்தனனின்  

ஆபம்த்தழலும் [அதள யண கதளழுனெ னில் நற்றும் ணஆயள யின் பளண]  புித  

குர்ஆன ஓணயதற்கு பன் ,சளப்ிடுயதற்கு பன் , னணிப்தற்கு பன் , சழ 

பக்ெழனத்ணயம் யளய்ந்த  புிதநள [ஆன்நீெ] அல்ண நளர்க்ெம் 

சளபளத(கௌதீெநள]. எதனபம் கதளைங்குயதற்கு பன் பும் -ஒரு பஸ்ழம் 

கரும்ளலும் கூறுெழன் யளக்ெழனநளகும் 
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 எபய ஒரு பஸ்லீநழன் கசனல்ெள் இந்த புிதநள  யளர்த்னதெளுைன் 

கருக்ெநளெ ினணக்ெப்ட்டுள்ண. அல்ளஹ்யின் ஏெத்ணயத்னத 

யழபறுத்ணயண என்ண பக்ெைவுள்கெளள்னெக்கு எதழபள ெண்ைம் 

நட்டுநல் இரு கதய்ய அல்ண  கதய்யக்கெளள்னெக்கும் 

எதழபளதளகும்.அல்ளஹ் ஒருயப (என்றும் அயன்) தித்ணயநளயன் , 

(எயருக்கும்) ழெபளயன் அல் என்றும் இஸ்ளம் ம்புெழண.நளர்க்ெத்தழன்  

ஒரு இம் நளணயர்  ஒருபன இனயன , ெருனண நற்றும் அமெழன் 

ெருத்தளக்ெ குணங்ெள் அனத்ணம் ஒபப சளபத்தழல் ஒன்ழனணந்ணள் என்று 

யனபனறுத்தளர். சழர் இந்த யனபனனனன ஏற்றுக் கெளள்ளம் , ஆளல் 

இஸ்ளத்னதப் களறுத்தயனப இண ஒரு குிர் ந்த நற்றும் னற் சுருக்ெ 

குழப்ளகும்.. யளழ்க்னெ என்ண எப்பளணபந,  யிஞ்ஞளம், ென, ெயினத 

நற்றும் நளர்க்ெம் ஆெழனயற்ழற்கு நர்நளகதளரு யிரனநளகும். 

புித குர்ஆன் என் கூறுெழண என்று ளர்ப்பளம்: “கூறுீ : 

அல்ஹ் ஒருகோ ஆன் , அன் கறற்ௐன் ; அன் எறயும் 

கௌௐில்ற;அன் எலும் கௌௐப்ௌேவு ்ல்ற அனுக்கு இறை 

எரு்ல்ற(அல் இஃக்ஸ்,அ ம் 112). 

இம்பழு ிபஞ்சபம் [அல்ளஹ்யின் னைப்ளகும்].  இருப்ினும், 

நிதனுக்கு ஒரு சழப்புள்ண ஏகன்ளல் அயன் பூநழனில் இனயின்  

ிபதழழதழனளயளன்:.”ஃெலீஃள” (அல்ெபள 2:31). நிதின் ஆன்நீெ இனல்பு  

அல்ளஹ்யிைநழருந்ணள் ஓர் அருளகும் , ிகு நிதன் இம் அல்ண  

கநளமழ அல்ண பயறு எந்த யித்தழனளசத்தழன் தனைெளுக்கும் பநள ெ உள்ளன். 

இன்னும் இதளல் இஸ்ளத்தழன் சபெளதபத்ணயம் ஒரு னைபனக்  

பெளட்ளைளெழயிடுெழன்ண; அண ணன ி(றல்)  அயர்ெளல் ரிந்ணனபக்ெப்ட்ை 

பெளட்ளைளகும்.. 
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புித குர்ஆின் உன்தநள யசங்ெில்  (அல்-ெளபள 2: 256)  

அல்ளஹ்யின் ண்புெின் ெம்பீபம் , நெத்ணயபம் இவ்யளறு 

குழப்ிைப்டுெழன்: “அல்ஹ் -அறோத்ி (ைக் த்ற்குரி )ொன் 

கறு இல்ற .அன் என்கௐன்றும் ஜீித்ருப்ௌன் , என்கௐன்றும் 

ொறத்ருப்ௌன்;, அறோ  சறு  துிக, உௐக் க் ௌீடிக்  து, 

ோங் ிலுள்றயும், பூ்ிலுள்றயும் அனுக்க  உரிோ , அன் 

அனு்ின்ௐ அோிேம் ர் ௌரிந்துற கசய் முடியும் ? அர் ளுக்கு 

முன்ோல் இருப்ௌ ற்றௐயும்,  ௌின்ோ ல் இருப்ௌ ற்றௐயும் அன் 

ொன் ௐன்;. அோது ஞோத்ருந்து எறோயும் , அன் ொட்ே்ன்ௐ , 

எரும் அௐந்துக ள் முடிது  .அனுறே அரிசோம் (குர்ஸய்யு )

ோங் ிலும், பூ்ிலும் ௌந்து ொற் ன்ௐது  .அவ்ிண்றேயும்  ப்ௌது 

அனுக்குச் ச்த்ற உண்ேக்குல்ற  -அன் ்  உர்ந்ன் ; 

் ற் ்க் ன்” (அல்-ெளபள 2: 256) 

அல்ளஹ் ழத்தழனநளயன்  ஆயளன் , சுருக்ெக் குழப்பு (அல்ண 

ெருத்தளக்ெம்) அல் . எல்ள னைப்புெளும் அய னச் சளர்ந்ண இருக்கும்பளண 

அயன் சுதந்தழபநளய ளயளன். அனத்ணபந தீர்ந்ண பளய் (ெளழனளெழ) 

யிட்ைளலும், அயன்[அல்ளஹ்] நட்டுபந ழத்தழனநளெ  (ழனத்ண)  இருக்ெழள ன். 

அயனுக்கு ஓய்பயள அல்ண ணக்ெபநள ெழனைனளண, ஏகன்ளல் அய ன் 

உனிருைன் இருக்ெக் கூடினயனும் பழுனநனளயனும் ஆயளன். 

நிதன் தன்னப் ளணெளக்ெ இந்த உெழல் உள் யமக்ெழஞர்ெனபம் , 

ரிந்ணனப கசய்ய ர்ெனபம் அனமத்ணச் கசல் படிபம் , ஆளல் 

அல்ளஹ்யின் ெருனண பம், நன்ிப்பு ம் இல்ளநல் அய ன் பன் ய ரும் 

(அயிற்கு) கரினயர் னளர்? [னளரும் இல்ன!!!] 
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அயனுனைன அழவு எல்ளயற்னபம் நழஞ்சழ  ழற் தளல் எந்த 

ரிந்ணனபபம், யமக்ெழஞரும் ( அயனுக்கு) அயசழனநழ ல்ன. பபம் நற்றும் 

ழபப்ிைம் (space) ற்ழன ெருத்ண அய னுனைன னைப்புெளுக்பெப் களருந்ணபநத் 

தயிப, அயனுக்ெல். அய ன் எல்ள இைங்ெிலும் ஒபப பபத்தழல் 

இருக்ெழன்ளன், பழு ிபஞ்சபம் அய னச் சளர்ந்தண என்ளலும் ,அதளல் 

அயனுக்கு எந்த பனற்சழபனள  அல்ண  பயதனபனள அயசழனப்ைளண. 

யிண்கயினனப் களறுத்தயனப ளம் ெம்பீத்னதக் ெருத்தழல் கெளண்ைளல் , 

அயப நழெ உனர்ந்தய ன் [அல்ளஹ் பய நழெ உனர்ந்தயனு ம், அயனுனைன 

நளட்சழனநபன நழெ உனர்ந்தணநளகும்]. 

 ஒழுக்ெகழ ற்ழன நண ெருத்ணெின்டி, அல்ளஹ்னய ல்யன் (ர்), 

உண்னந (லக்) , தளபளநளயன்(ெரீம்) - ஒரு உபளிக்கு பர்நளளெ ள ம் 

ெருணெழபளம். ன்னநென கதளைர்புனைன குணங்ெிளல் அயிை படினளண 

அல்ண ஒரு னபக் குழப்ிடுயதன் பபநள அல்ண ன்னந 

கசய்னக்கூடினயரின் நீண அதழெரித்ண ள் நற்றும் ( அயர் நீண) களமழனப்ட்ை  

ஒரு ன்னநனன க் கெளண்பைள  அயிை படினளண.  அண பழுனநனள 

ன்னநனளகும், அண அல்ளஹ்யின் நளகரும் தழட்ைத்தழன் டி அதற்ெளெ 

யிதழக்ெப்ட்ையர்ெளுக்கு யமங்ெப்டும் ழபந்தப இளங்ெளல் 

அயிைப்டுெழண. நண யளழ்யில் உள் உண்னந என்ண ழெம க்கூடின 

சம்யம், ழனபயள ஆதளபங்ெள் நற்றும் உண்னநக்கு ம்பனைன ெருத்ணெின் 

அடிப்னைனில் எனதனளயண ெண்டுிடிப்ண என்ண நட்டுநல். (நளளெ) 

அல்ளஹ்யின் உண்னந பன பழுனநனளதள கும். அண ( கயறும்) சளன்றுெள் 

அல்ண ழெம க்கூடின சம்யத்னத (ழெழ்தெனயப்) களறுத்தல்.  (உண்னநனில்) 

அல்ளஹ் தளன் பழுனநனள னதளர்த்தநள யளன், அயப இந்த கனருக்கு 

(பமனநனளத்) தகுதழபனைனயளயளன். 
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 சநளதளம் \ சளந்தழ  இஸ்ள த்ணைன் ஆன்நீெ ரீதழனில் 

கதளைர்புனைனதளகும், ஏகில் இண சபெ நற்றும் திப்ட்ை யளழ்க்னெனின் 

அடிப்னைக் ெருத்னத அடிப்னைனளெக் கெளண்ைதள கும். கசளர்க்ெத்தழல் 

“அதழர்ஷ்ைசளழெள்” கறும் பதல் யளழ்த்ண “அனநதழ”(என்தளகும்). இஸ்ளம் 

அனநதழனின் நள ர்க்ெநளகும்; கயிப்பு அனநதழ அல் , ஏகன்ளல் அண 

கயினில் தீனநபைன் பபண்ைளம் (அல்ண பளபளைளம்) , ஆளல் ஒரு 

உட்பு அனநதழ , எல்ள பபண்ளடுெளும் ீக்ெப்ட்டு யழ , ணக்ெம் நற்றும் 

ஏநளற்ம் நனந்ண பளெழன் ஆன்நளயின் அனநதழனளகும். 

உறுதழனள நற்றும் நளற்ழ னனநக்ெ படினளத ஒபப ஆதபவு 

அல்ளஹ்யின் நீதள ம்பனைன ழத்தழன ம்ிக்னெ னளகும். அய னுனைன 

ெருனண எல்னனற்தள கும். அயனுனைன ெருனணனளண ம் பனைனத் 

பதனயென நழ ஞ்சழயிடுெழண. நக்கு ளம் அடிக்ெடி நக்குத் தீங்கு 

யினயிக்ெழன் யிரனங்ென  யிரும்புெழபளம் , ம்பனைன ஆன்நீெ இனல்பு 

பயண்டுெழன் யிரனங்ெனப் ற்ழ ளம் அழ னளதயர்ெளெ இருக்ெழன்பளம் . 

அல்ளஹ்யின் (நழருந்ணள்)ன்னநனளண பெட்ெப்ைளநபபன யருெழன்ண, 

அண நக்கு அரிநழதநளெ(ஏபநளெ) யருெழண. 

 புித தழருக்குர்ஆன் கூறுெழண:  "அகோ அல்ஹ் , ைக் த்ற்குரி 

ொன் அறோத்  , கறு ரும் இல்ற , அகோ கௌசன் , 

் ப்ௌரிசுத்்ோன், சந்ிப்ௌன், ஞ்ச்ிப்ௌன், ௌது ப்ௌன், 

(றயும்  )்ற ப்ௌன் அேக் ள்ௌன், கௌருற்க்குரித்ோன்  -

அர் ள் இறைறப்ௌற்றௐகல்ம் ிட்டு அல்ஹ் ் த் 

தூய்ற்ோன்.   அன் ன் அல்ஹ் ; ௌறேப்ௌன், ஒழுங்குௌடுத் 

உண்ேக்குௌன், உரு்ிப்ௌன்  -அனுக்கு அ  ருொ்ங் ள் 

இருக் ன்ௐோ, ோங் ிலும், பூ்ிலும் உள்றவும் அறோக 
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ஸ்ௌீஹு (கசய்து து )கசய் ன்ௐோ  -அகோ (றயும் )்ற த்ன் 

ஞோம் ்க் ன்”. (அல் லஷ்ர் 59:23-24) 

அல்ளஹ் - பழுழனயள கனர்ெள் அனத்ணம் அயனுனைனதள கும். 

அயப எங்ெள் ளணெளய னும் எங்ெண ம்ிக்னெபம் ஆகும்.  அயனுனைன 

இனற்ண்புெள் நழெப்பந்தணம், படியில்ளதணநளகும் என்தளல் , இந்த 

எல்னனற் குணங்ெள் அனத்னதபம் சுட்டிக்ெளட்டுயண எயருக்கும் 

ெடிநளகும். ஆளல் இன்ரள அல்ளஹ், அயனுனைன யமழெளட்டுதளல்,ளன் 

ஒரு எினநனள(யமழனில்) பனற்சழ கசய்ண எண அடுத்த குத்ளக்ெில் 

அதன யிக்குெழபன்.  அல்ளஹ் எக்கு அவ்யளறு கசய்யதற்குரின 

அருனபம், சக்தழனனபம் யமங்குயளளெ!  இதன் பம் அயனுனைன 

அடினளர்ெளெழன ீங்ெள் அயண ண்புென ழனவுக் கூர்யதன் பம் 

அயன அணுெவும் படிபம்.இன்ரள-அல்ளஹ், ஆநீன். 
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