
நாம் வாழும் காலத்தில் நமக்கு 
எந்தப் பிரச்சினை ஏற்பட்டாலும் 
அந்தப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு ச ால்லும் 
ஒரர மார்க்கமாக இஸ்லாம் மாத்திரம் 
தான் இருக்கிறது. நமது அன்றாடப் 
பிரச்சினைகள், குடும்பம் சதாடர்பா-
ைனவகள்,  முதாயப் பிரச்சினைகள் 
என்று அனைத்னதயும் அலசும் ஒரர 
சகாள்னக இஸ்லாமிய சகாள்னக 
மாத்திரம் தான் என்பதில் எல்லளவும் 
 ந்ரதகம் சகாள்ளத் ரதனவயில்னல. 

அந்த அடிப்பனடயில் மனிதனை 
பல வழிகளிலும் சகடுத்து நரகில் 
தள்ளுவதற்கு துனை நிற்கும் ச ல்வம் 
பற்றிய சதளிவாை ஒரு கண்ரைாட்-
டத்னதயும் இஸ்லாம் நமக்குத் 
தருகிறது. 

இஸ்லாம் ச ால்லும் சபாருளா-
தராக் சகாள்னககளில் நாம்  ரியாகப் 
புரிய ரவண்டிய மிக முக்கியமாை 
விஷயம் தான் வட்டி சதாடர்பாை 
இஸ்லாமிய நினலபாடு. நரகத்திற்கு 
நிரந்தர இடத்னத சபற்றுத் தரும் இந்த 
வட்டிக் சகாடுனம 

நம்பிக்னக சகாண்ரடாரர! பன் 
மடங்காகப் சபருகிக் சகாண்டிருக்கும் 
நினலயில் வட்டினய உண்ைாதீர்கள். 
அல்லாஹ்னவ அஞ்சுங்கள் ! இதைால் 

சவற்றி சபருவீர்கள். ஏக இனறவனை 
மறுப்ரபாருக்காகத் தயாரிக்கப்பட்-
டுள்ள நரகத்னத அஞ்சுங்கள் 
(3:130,131) 

வட்டி உண்பவன் மறுனமயில் 
னஷத்தான் தீண்டியவனைப் ரபால் 
எழுப்பப்படுவான். 

வட்டினய உண்ரபார் (மறுனம 
நாளில்) னஷத்தான் தீண்டியவனைப் 
ரபால் னபத்தியமாகரவ எழுவார்கள். 
வியாபாரம் வட்டினயப் ரபான்றரத 
என்ற அவர்கள் கூறியரத இதற்குக் 
காரைம்.அல்லாஹ் வியாபாரத்னத 
அனுமதித்து வட்டினயத் தனட 
ச ய்துவிட்டான். தமது இனறவனிட-
மிருந்து தமக்கு அறிவுனர வந்த பின் 
விலகிக் சகாள்பவருக்கு முன் 
ச ன்றது உரியது.அவனரப் பற்றிய 
முடிவு அல்லாஹ்விடம் உள்ளது. 
மீண்டும் ச ய்ரவார் நரகவாசிகள் 
அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். 
(2:275) 

அல்லாஹ் வட்டினய அழிக்-
கிறான். தர்மங்கனள வளர்க்கிறான் 

 



நன்றி சகட்ட எந்தப் பாவினயயும் 
அல்லாஹ் விரும்பமாட்டான்.(2:276) 

அவ்வாறு நீங்கள் ச ய்யா-
விட்டால் அல்லாஹ்விடமிருந்தும், 
அவைது தூதரிடமிருந்தும் ரபார்ப் 
பிரகடைத்னத உறுதி ச ய்து 
சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் திருந்திக் 
சகாண்டால் உங்கள் ச ல்வங்களில் 
மூலதைம் உங்களுக்கு உரியது. 
நீங்களும் அநீதி இனைக்கக் கூடாது. 
உங்களுக்கும் அநீதி இனைக்கப்படாது. 
(2:279) 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 
ஜாபிர்(ரலி)அவர்கள் கூறுகிறார்கள் 
வட்டினய உண்பவன், உண்ைக் 
சகாடுப்பவன், எழுதுபவன்,  ாட்சிக் 
னகசயழுத்துப் ரபாடும் இருவர் 
ஆகிய அனைவனரயும் நபியவர்கள் 
 பித்தார்கள்.அவர்கள் அனைவரும் 
(பாவத்தில்) மைாைவர்கள் என்றும் 
கூறிைார்கள். (முஸ்லிம் - 2995) 

ஒருவன் வட்டி எடுப்பதற்கு யார் 
யார் எல்லாம் அவனுடன் சதாடர்பு 
படுவார்கரளா அவர்கள் அனைவரு-
க்கும் ஒரர வனகயாை தண்டனைதான் 
கினடக்கும் நிரந்தரமாக நரகத்தில் 
இருப்பார்கள். 

 

அபூஹூனரரா (ரலி) அவர்கள் 
கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
ரபரழினவ ஏற்படுத்தும் ஏழு சபரும் 
பாவங்கனளத் தவிர்த்துவிடுங்கள் 
என்று கூறிைார்கள். மக்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதரர! அனவ 
யானவ? என்று ரகட்டார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்வுக்கு 
இனை கற்பிப்பது, சூனியம் ச ய்வது, 
முனறயின்றி சகால்லக் கூடாசதை 
அல்லாஹ் புனிதப்படுத்திய உயினரக் 
சகால்வது, வட்டினயப் புசிப்பது, 
அநானதகளின் ச ல்வத்னத உண்பது, 
ரபாரின் ரபாது புறமுதுகிட்டு ஓடுவது, 
இனறநம்பிக்னக சகாண்ட அப்பாவி-
களாை பத்தினிப் சபண்கள் மீது 
அவதூறு கூறுவது ஆகியனவரய 
(அந்தப் சபரும் பாவங்கள்) என்று 
கூறிைார்கள்.( புகாரி - 6857) 

ஏழு வனகயாை சபரும்-
பாவங்கனள தவிர்ந்து சகாள்ளும்படி 
ச ால்லும் நபியவர்கள் அந்த 
சபரும்பாவங்களில் ஒன்றாக 
வட்டினய உண்பனதயும் ர ர்த்துச் 
ச ால்கிறார்கள். 

 

 


