
  

அல்லாஹ் நம் அனைவனையும் பனைத்து, பரிபாலித்து பக்குவப்படுத்தியிருக்கிறான். அப்படியிருக்க வணங்க தகுதியாைவன் 
அல்லாஹ் மட்டும்தான் என்று உணர்ந்திருக்கிறறாம். ஆைால் முஸ்லிம்களில் சிலர் அவ்லியாக்கனையும் வணங்கலாம் என்றும், அவர்கள் 
இனறவனை நநருக்கமாக்கி னவப்பார்கள் என்றும் கருதுகின்றைர். இவர்கள் இவ்வாறு கருதுவதற்கு காைணம் குர்ஆன் ஹதீஸ்கனை 
பின்பற்றாத மூதானதயர்கள்தான். இவர்கள் மார்க்கத்திற்கு முைணாக கனைப்பிடித்து வந்த தவறாை நகாள்னகறய ஆகும். 

நம்முனைய மூதானதயர்கள் குர்ஆன் ஹதீஸ்கனை தங்கைது தாய்நமாழியில் உணர்ந்து படித்து தங்கள் பிள்னைகளுக்கு ஒழுங்காக 
மார்க்க அறினவ றபாதித்து வந்திருந்தால் இந்த இழிவு நம் முஸ்லிம் சறகாதை/சறகாதரிகளிைம் ஏற்பட்டிருக்காது. எைறவ இனணனவத்து 
வணங்கக்கூடிய சறகாதைர்கள் வழிறகட்டில் இருந்த மூதானதயர்களின் மீது நகாண்டிருக்கும்  அைவுக்கதிகமாை பாசம் அவர்கனை 
நைகத்னத றநாக்கி நகைச் நசய்கிறது. எைறவ மார்க்க அறிவில் மிகவும் பின்தங்கியுள்ை, இனணனவக்கும் சறகாதை / சறகாதரிகளுக்கு 
இந்த பதிவு உண்னமனய உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்க அல்லாஹ்விைம் பிைார்த்தித்தவைாக ஆைம்பம் நசய்கிறறன்! அல்லாஹ் நம் 
அனைவருக்கும் றநர்வழி காட்டுவாைாக! 

அல்லாஹ் இணைணைப்பாளர்களுக்கு கூறும் அறிவுணை: 

நிச்சயமாக அல்லாஹ்னவயன்றி எவர்கனை நீங்கள் அனைக்கின்றீர்கறைா, அவர்களும் உங்கனைப் றபான்ற அடினமகறை நீங்கள் 
உண்னமயாைர்கைாக இருந்தால் நீங்கள் அவர்கனை அனைத்துப் பாருங்கள் - அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் அளிக்கட்டும்! (அல்குர்ஆன் 
7:194) 

இந்த வசைத்தில் அல்லாஹ்னவயன்றி என்று கூறப்பட்டுள்ைது எைறவ ஆற்றல்கள் அனைத்திற்கும் உரினமயாைன் அல்லாஹ்தான் 
என்று உணை றவண்டும. அடுத்து எவர்கனை நீங்கள் அனைக்கின்றீர்கறைா என்று கூறுவதன் மூலம் அல்லாஹ்னவயன்றி எவைாக 
இருந்தாலும் அல்லாஹ்வுக்கு நிகர் யாரும் இருக்க முடியாது என்று உணை றவண்டும். 

அடுத்து அவர்களும் என்று கூறப்பட்டுள்ைது. அவர்கள் என்றால் அல்லாஹ்னவத் தவிை உள்ை மற்ற அனைத்து பனைப்பிைங்களும் 
என்று எடுத்துக்நகாள்ை றவண்டும். உதாைணமாக நபிமார்கள், அவ்லியாக்கள், நல்லடியார்கள், மனிதர்கள், ஜின்கள் என்று 
அல்லாஹ்வின் பனைப்பிைங்கனை வரினசப்படுத்திக்நகாண்றை நசல்லலாம் அத்தனையும் இந்த அவர்கள் என்ற அர்த்தத்தில் 
அைங்கிவிடுகிறது. இதன் அடிப்பனையில் இனணனவக்கும் மக்கள் அவ்லியா என்று யானை கருதுகிறார்கறைா அவர்களும் இந்த 
அவர்கள் என்ற வட்ைத்திற்குள் அைங்குகிறார்கள். 

இந்த வசைத்தின் இறுதியில் இனணனவப்பாைர்கள் அனைக்கும் அந்த அவர்கனை அனைத்தால் எந்த பதிலும் கினைக்காது என்று 
அல்லாஹ் கூறிவிட்டு அந்த மனிதர்கனை பார்த்து சவாலும் விடுகிறான். எைறவ சறகாதைர்கறை அல்லாஹ்வின் பனைப்பிைங்கனை 
வணங்குவதாக இருந்தால் மறுனமயின் றகள்விக்கணக்கு நாளில் அல்லாஹ்வின் சவாலுக்கு பதில்  நசால்லிறய தீைறவண்டும்!. 

அல்லாஹ்வுணைய அந்தஸ்ணத எணை பபாடும் அைலம்! 

எந்தப் நபாருனையும் பனைக்க இயலாதவற்னறயா இவர்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) இனணயாக்குகிறார்கள்? இன்னும், அவர்கறைா 
(அல்லாஹ்விைாறலறய) பனைக்கப்பட்ைவர்கைாயிற்றற! (அல்குர்ஆன் 7:191) 

அல்லாஹ்வுக்கு என்று ஒரு அந்தஸ்து உள்ைது என்பனத நாம் சிந்தித்து பார்க்க றவண்டும். அருள்புரிவனத அல்லாஹ் தமக்கு 
கைனமயாக்கி னவத்துள்ைான். இந்த அந்தஸ்துக்கு நிகைாக யாறைனும் இருப்பார்கைா? ஆைால் மக்களில் பலர் அவ்லியாக்கள் என்று  
கூறிக்நகாண்டு அவர்கள் தங்களுக்கு உதவுவார்கள் அருள்புரிவார்கள் என்று கருதுவது நியாயமா? அவ்லியா என்று கருதும் நபர்கனை 
ஏன் அல்லாஹ்வின் அந்தஸ்துக்கு உயர்த்துகிறீர்கள்? இப்படி கருதுவதால் அல்லாஹ்வின் அந்தஸ்னத எனைறபாடும் குற்றத்திற்கு 
ஆைாகிறீர்கள். 

சிந்தித்துப் பாருங்கள்! அவ்லியாவின் ஆற்றல் கீழ்கண்ை விஷயத்தில் ஏன் நவளிப்படுவதில்னல. 

 ஒரு அவ்லியா உயிருைன் இருந்து அவருக்கு றநாய் வந்து அவதிப்பட்ைால் என்ை நசய்வார் இன்நைாரு அவ்லியானவ 
பிைார்த்தித்து அனைப்பாைா அல்லது அல்லாஹ் என்று கண்ணீர்விட்டு அனைப்பாைா? 

 சரி அந்த அவ்லியாவுக்கு றநாய் குணமாக அல்லாஹ்விைம் பிைார்த்தித்து விட்டு உைறை அருகில் உள்ை மருத்துவனை 
அணுகுவாைா? அல்லது தைக்கு சக்தி உள்ைது என்று கூறி தாயத்து கட்டிக்நகாள்வாைா? தாயத்து கட்டுவது இஸ்லாத்தில் கூடுமா? 

 ஒரு அவ்லியா இறந்துவிடுகிறார் உைறை அவருனைய ஜைாஸா தாைாகறவ எழுந்து நின்று தன்னைத்தாறை குழிப்பாட்டிக் 
நகாள்கிறதா? அல்லது அவருனைய ஜைாஸானவ சாதாைண மனிதன் குளிப்பாட்டுகிறாைா? 

 அந்த இறந்த அவ்லியாவின் மீது கபன் துணி தாைாகறவ றபார்த்தப்படுகிறதா? மனிதன் றபார்த்தி விடுகிறாைா? 
 அந்த இறந்த அவ்லியாவுக்கு மனிதர்கள் ஒன்று கூடி ஜைாஸா நதாழுனக றமற்நகாள்கிறார்கைா? அல்லது அந்த அவ்லியாவின் 

ஜைாஸா தன்னைத்தாறை ஜைாஸா நதாழுனகனய நினறறவற்றிக்நகாள்கிறதா? 

 அந்த இறந்த அவ்லியாவின் ஜைாஸானவ மனிதர்கள் றதால் நகாடுத்து கப்ருஸ்தான் எடுத்துச் நசன்று அைக்கம் நசய்வார்கைா, 
அல்லது அந்த அவ்லியாவின் ஜைாஸா காற்றில் மிதந்தவாறு தன்னைத்தாறை சுமந்து நசல்கிறதா? 

 அந்த இறந்த அவ்லியாவுக்காக மனிதன் கப்ரு றதாண்டுகிறாைா? அல்லது அவருனைய கப்ரு தாைாக நவளிப்பட்டு அந்த 
ஜைாஸானவ உள்றை இழுத்துக் நகாள்கிறதா? 

இனத ஏன் இனணனவக்கும் சறகாதை / சறகாதரிகள் சிந்திப்பதில்னல? அடிக்கடி அல்லாஹ் திருமனறயில் சிந்தியுங்கள் என்று 
கூறுகிறாறை ஒருமுனறயாவது கீழ்க்கண்ை இனறவசைத்னத சிந்தித்துப்பார்த்தால் கண்டிப்பாக இந்த காரியங்களிலிருந்து விலகி 
இருப்பீர்கள்.  

அவர்கள் இவர்களுக்கு எத்தனகய உதவியும் நசய்ய சக்தியற்றவர்கைாக இருக்கின்றைர்; (அது மாத்திைமல்ல) அவர்கள் தமக்குத் 
தாறம உதவி நசய்து நகாள்ைவும் சக்தியற்றவர்கள் (அல்குர்ஆன் 7:192). 

இணைணைப்ணப பைைறுக்கும் திருக்குர்ஆன் 
ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 



 இணைணைப்பாளர்கணள ப ாக்கி அல்லாஹ் விடும் சைால் 
அவர்களுக்கு நைக்கக்கூடிய கால்கள் உண்ைா? அல்லது அவர்களுக்கு பிடிப்பதற்குரிய னககள் உண்ைா? அல்லது அவர்களுக்குப் 

பார்க்கக் கூடிய கண்கள் உண்ைா? அல்லது அவர்களுக்குக் றகட்கக் கூடிய காதுகள் உண்ைா? (நபிறய!) நீர் கூறும்; “நீங்கள் இனண 
னவத்து வணங்கும் (உங்கள்) நதய்வங்கனை (எல்லாம்) அனைத்து, எைக்கு(த்தீங்கு நசய்திை) சூழ்ச்சி நசய்து பாருங்கள் - (இதில்) 
எைக்குச் சிறிதும் அவகாசம்நகாடுக்காதீர்கள்” என்று கூறுவீைாக! (அல்குர்ஆன் 7:195) 

அல்லாஹ்னவ இனணனவத்து வணங்கும் அருனமச் சறகாதை சறகாதரிகறை நீங்கள் அவ்லியா என்று கூறும் நபர்கள் 
இறந்துவிட்ைார்கள். றமலும் மண்றணாடு மண்ணாகவும் மக்கிவிட்ைார்கள். எைறவ அல்லாஹ் இனணனவப்பாைர்களிைம்  
முன்னவக்கும் இந்த சவால் நினறந்த அருள்மனற வசைத்னத சிந்தித்துப்பாருங்கள்! அவ்லியா என்று யானை கருதுகிறீர்கறைா அவர்கள் 
ஒருகாலத்தில் கப்ரில் நல்லைக்கம் நசய்யப் பட்ைவர்கள்தாறை அப்படியாைால் அந்த கப்ரில் உறங்கும் அவ்லியாக்களுக்கு இப்றபாது 
நைக்கும் கால்கள் உண்ைா?, இப்றபாது பிடிக்கும் னககள் உண்ைா?, இப்றபாது பார்க்கக்கூடிய கண்கள் உண்ைா?, இப்றபாது 
பிைார்த்தனைகனை றகட்க காதுகள் உண்ைா?. 

நதய்வம் என்றால் நதய்வீகத்தன்னம நகாண்ைனவ என்று நபாருள்படுகிறது. எைறவ அல்லாஹ்னவத்தவிை யாரிைமாவது நீங்கள் 
அருள் றதடிைால் அந்த அருள் றதைப்பைக்கூடிய நபருக்கு நதய்வீகத்தன்னம இருக்கிறது என்றுதாறை நம்புகிறீர்கள். அப்படியாைால் 
யானை அவ்லியாக்கள் என்று அனைத்து கப்ருவணக்கம் புரிகிறார்கறைா அவர்கள் நதய்வங்கள் என்றுதாறை மனறமுகமாக 
நபாருள்படுகிறது! அவர்கனை னவத்து சூழ்ச்சி நசய்து பாருங்கள் என் சவால் விடுகிறான். 

றமலும் கப்னை வணங்கும் சிலர் அனத வலம் வருகிறார்கள். அங்குள்ை தூண்கனையும் சுவர்கனையும் நதாட்டுத் தைவுகிறார்கள். 
அதன் மண்னண எடுத்து பூசிக் நகாள்கிறார்கள், ஸஜ்தா நசய்கிறார்கள், பணிவுைன் நிற்கிறார்கள், தங்கைது றதனவகனை 
நினறறவற்றக் றகாருகிறார்கள். சிலர் உைல் நலத்னதயும் குைந்னதப் றபற்னறயும் றகாருகிறார்கள். சிலர் யா ஸய்யிதீ! தூைமாை 
ஊரிலிருந்து உங்கனை நாடி வந்துள்றைன். என்னை நிைானசயாக்கி விைாதீர்கள்! என்நறல்லாம் கூறுகிறார்கள் 

இவர்கனைக் கண்டித்றத அல்லாஹ் பின்வரும் வசைத்தில் கூறுகிறான், “மறுனம நாள் வனையில் (அனைத்த றபாதிலும்) அனவகள் 
இவர்களுக்கு பதில் நகாடுக்காது. ஆகறவ, (இத்தனகய) அல்லாஹ் அல்லாதனவகனை அனைப்பவர்கனைவிை வழிநகட்ைவர்கள் யார்? 
தங்கனை இவர்கள் அனைப்பனதறய அனவ அறியாது. (அல்குர்ஆன் 46:5) 

சிலர் கப்ருகளுக்குச் நசன்று நமாட்னையடித்துக் நகாள்கிறார்கள். சிலர் நன்னமனய நாடி கப்ருகள், தர்காக்களுக்குச் 
நசல்கிறார்கள். அவர்கைால் நன்னம தீனம அளிக்க முடியும் என்றும் நம்புகிறார்கள். இவர்கனைக் கண்டித்து அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

அல்லாஹ் உமக்கு யாநதாரு தீங்கினைக்கும் பட்சத்தில் அதனை நீக்க அவனைத் தவிை மற்நறவைாலும் முடியாது. அவன் உமக்கு 
யாநதாரு நன்னமனய நாடிைால், அவனுனைய அக்கருனணனயத் தனை நசய்ய எவைாலும் முடியாது. (அல்குர்ஆன் 10:107) 

அல்லாஹ்வுக்கு இணை ணைப்பது பாைங்களிலலல்லாம் மிகப் லபரிய பாைம் 
இன்னும் லுஃக்மான் தம் புதல்வருக்கு “என் அருனம மகறை! நீ அல்லாஹ்வுக்கு இனண னவக்காறத; நிச்சயமாக இனண னவத்தல் 

மிகப் நபரும் அநியாயமாகும்” என்று நல்லுபறதசம் நசய்து கூறியனத (நினைவுபடுத்துவீைாக) (அல்குர்ஆன் 31:13) 

ஈமான் நகாண்ைபின் எறதனும் நபரும்பாவங்கள் நிகழ்ந்துவிட்ைால் அந்தப் பாவத்னத அல்லாஹ் நாடிைால் ‘தவ்பா’ (பாவமீட்சி) 

இல்லாமலும் மன்னித்து விைலாம். ஆைால் “இனண னவத்தல்” என்ற பாவத்னத ‘தவ்பா’ இன்றி அல்லாஹ் மன்னிப்பறதயில்னல. 
அல்லாஹ் தைது திருமனறயில் கூறுகிறான். 

நிச்சயமாக அல்லாஹ், தைக்கு இனணனவப்பனத மன்னிக்கறவ மாட்ைான். இதனைத் தவிை (மற்ற) எதனையும் தான் 
நாடிறயாருக்கு மன்னிப்பான் (அல்குர்ஆன் 4:48) 

ஷிர்க்’கில் ஈடுபடுபவர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலிருந்றத நவளிறயறியவைாவார். அவர் பாவ மன்னிப்பு றகாைாமல் இறந்துவிட்ைால் 
என்நறன்றும் நைகில் தங்கிவிடுவார். 

அல்லாஹ்விைம் மட்டுபம உதவி பதடுங்கள்  
இந்த இனணனவப்பின் விபரீதத்னத உணர்ந்து அல்லாஹ்விைம் மட்டும் உதவி றதைக்கூடியவர்கைாக மாற றவண்டும். அல்லாஹ் 

நமக்கு மிக சமீபமாக இருப்பதாக கூறுகிறான். அவன் நம் றகாரிக்னககனை றகட்பவைாக, நினறறவற்றக்கூடியவைாக இருக்கிறான்.  

றமலும், (நபிறய!) என்னுனைய அடியார்கள் என்னைப்பற்றி உம்மிைம் றகட்ைால், நிச்சயமாக நான் சமீபத்தில் இருக்கிறறன். 
அனைப்பாைனின் அனைப்பிற்கு அவன் என்னை அனைக்கும்றபாது நான் பதிலளிக்கிறறன் என்று கூறிைான் (அல்குர்ஆன் 2:186) 

திருக்குர்ஆன் கூறும் றமற்கண்ை விஷயங்கனை மைதில் ஏற்றி இனியாவது இந்த இனணனவப்னப விட்டுவிை றவண்டும்.  
அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் வழிபடும் மூமின்கைாக மாறி விை றவண்டும்! எல்லா றதனவகனையும் அல்லாஹ்விைத்தில் மட்டும் 
றகட்பவர்கைாக மாறிவிை றவண்டும். எைறவ மறுனம வாழ்னவ பாழ்படுத்தக்கூடிய இனணனவப்பதிலிருந்து அல்லாஹ் நம்னம 
காப்பற்றுவாைாக. 

 

தமிழ் ாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் 
அன்புைன் லைளியிடுபைார்... 

இைத்த தானம் லசய்வீர்! உயிர்கணள காப்பீர்! 

ரியாத் மண்ைலம் 


