
  

இது “ரபீஉல் அவ்வல்” மாதம்! இரவு நேரங்களில் வீடுகள் நதாறும் மவ்லிதுக் கச்நேரிகள்! ேந்தன வாடை; ோம்பிராணி வாேம்; 

நேய்ச் நோறு, கறிச் ோப்பாடு! பள்ளிவாேல்களிலும், பஜார் திைல்களிலும் பன்னிநரண்டு ோட்கள் நதாைர் பயான்கள்! மீலாது 

நமடைகள்; ஊர்வலங்கள். 

பல பகுதிகளில் ஊர்வலத்தில் நேல்நவார் மார்க்கத்திற்கு புறம்பான நகாஷங்கள் எழுப்புவர். அருகில் உள்ள பள்ளியில் பாங்நகாலி 

எழுப்பப்படும். ஆனால் ஊர்வலத்தில் நேல்நவார் நதாழ மாட்ைார்கள். காரணம் அவர்கள் இடத விைப் நபரிய பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர். அதனால் இந்த ஐங்காலத் நதாழுடகநயல்லாம் அவர்களுக்குக் கைடம இல்டல. 

இடவநயல்லாம் எதற்காக? என்று நகட்ைால், “ோங்கள் ேபி மீது நகாண்டிருக்கும் அன்பின் நவளிப்பாடு” என்று இந்தக் 

காரியங்கடளச் நேய்நவார் கூறுகின்றனர். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது அன்பு, பாேம் நகாள்வது இடற ேம்பிக்டக நகாண்ை ஒவ்நவாருவர் மீதும் கைடமயாகும். 

“உங்கள் நபற்நறாரும், உங்கள் பிள்டளகளும், உங்கள் உைன் பிறந்தாரும், உங்கள் வாழ்க்டகத் துடணவியரும், உங்களின் 

குடும்பத்தாரும், நீங்கள் திரட்டிய நேல்வங்களும், ேஷ்ைத்திற்கு நீங்கள் அஞ்சுகிற வியாபாரமும், நீங்கள் விரும்புகிற வசிப்பிைங்களும் 

அல்லாஹ்டவ விை, அவனது தூதடர விை, அவன் பாடதயில் நபாரிடுவடத விை உங்களுக்கு அதிக விருப்பமானடவயாக ஆகி 

விட்ைால் அல்லாஹ் தனது கட்ைடளடயப் பிறப்பிக்கும் வடர காத்திருங்கள்! குற்றம் புரியும் கூட்ைத்துக்கு அல்லாஹ் வழி காட்ை 

மாட்ைான்” என்று கூறுவீராக! அல்குர்ஆன் 9:24 

ேமது நபற்நறார்கள், பிள்டளகள், உறவினர்கள் அடனவடர விைவும் அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுடைய தூதர் மீதும் அன்பு 

நகாள்ள நவண்டும் என்று இந்த வேனம் குறிப்பிடுகின்றது. 

உயிடர விைவும் நமலானவர். 

இடத விை ஒரு படி தாண்டி, ேமது உயிடர விைவும் நமலாக ேபியவர்கடள நேசிக்க நவண்டும் என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. 

ேம்பிக்டக நகாண்நைாருக்கு தங்கடள விை இந்த ேபி (முஹம்மத்) தான் முன்னுரிடம நபற்றவர். அவரது மடனவியர் அவர்களுக்கு 

அன்டனயர். அல்குர்ஆன் 33:6 

இடதநய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் கூறியுள்ளார்கள். 

“எனது உயிர் எவன் டகவேம் இருக்கிறநதா அவன் மீது ஆடணயாக! உங்களில் ஒருவருக்கு அவரது தந்டதடயயும், அவரது 

மக்கடளயும் விை ோன் மிக்க அன்பானவனாக ஆகும் வடர அவர் (உண்டமயான) ஈமான் உள்ளவராக மாட்ைார்” என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அபூஹுடரரா (ரலி), நூல்: புகாரி 14 

நமற்கண்ை இந்த வேனங்கள், ஹதீஸின் அடிப்படையில் ேபி (ஸல்) அவர்கள் மீது அன்பு நகாள்ளாதவர் ஒரு நபாதும் இடற 

விசுவாசியாக இருக்க முடியாது. ஆனால்       அன்பு நேலுத்துவதற்நகன்று ஒரு வடரமுடறடய மார்க்கம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. 

அந்த அடிப்படையில் தான் அன்பின் நவளிப்பாடு அடமய நவண்டும். அந்த வடரமுடறடய இப்நபாது பார்ப்நபாம். 

கைவுளாக்கக் கூைாது. 

“ோன் உங்கடளப் நபான்ற மனிதன் தான். (எனினும்) “உங்கள் கைவுள் ஒநர ஒரு கைவுநள’ என எனக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. 

தமது இடறவனின் ேந்திப்டப எதிர்பார்ப்பவர் ேல்லறத்டதச் நேய்யட்டும்! தமது இடற வணக்கத்தில் எவடரயும் இடண கற்பிக்காது 

இருக்கட்டும்” என்று (முஹம்மநத!) கூறுவீராக! அல்குர்ஆன் 18:110 

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் இந்த வேனத்தில், ேபி (ஸல்) அவர்கடள மனிதர் என்ற நிடலயிலிருந்து மாற்றி கைவுள் என்ற நிடலக்குக் 

நகாண்டு நேன்று விைக் கூைாது என்று எச்ேரிக்கின்றான். 

இந்த வடரயடறயில் தான் நிற்க நவண்டும் என்று ேபி (ஸல்) அவர்களும் தமது ேமுதாயத்டத எச்ேரிக்கின்றனர். 
 
“கிறித்தவர்கள் மர்யமின் மகன் ஈஸாடவ (கைவுள் நிடலக்கு) உயர்த்தி விட்ைடதப் நபால் நீங்கள் என்டன உயர்த்தி விைாதீர்கள். 
ஏநனனில் ோன் அல்லாஹ்வின் அடியான் தான். (என்டனப் புகழ்வதாயிருந்தால்) “அல்லாஹ்வின் அடியார்’ என்றும் 
“அல்லாஹ்வின் தூதர்’ என்றும் கூறுங்கள்” என்று ேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
 அறிவிப்பவர்: உமர் (ரலி), நூல்: புகாரி 3445, 6830 



ஆனால் இவ்வளவு எச்ேரித்த பிறகும் இன்டறய மவ்லிது கிதாபுகளில் ேபி (ஸல்) அவர்கடளக் கைவுளாக்கும் கவிடதகள் ஏராளமாக 

நிடறந்து காணப்படுகின்றன. ேபியவர்கடள மனிதர் என்ற நிடலயிலிருந்து உயர்த்தி அப்பட்ைமாகக் கைவுள் நிடலக்குக் நகாண்டு 

நேல்லும் ோேக் கருத்துக்கடள இந்த மவ்லிதுகள் தாங்கி நிற்கின்றன. 

அல்லாஹ்டவ மட்டுநம வணங்க நவண்டும் என்ற நகாள்டகயின் பால் உலக மக்கடள அடழக்க வந்த ேபி (ஸல்) அவர்கடளநய 

கைவுளாக்கும் நகாடுடம இங்நக அரங்நகறிக் நகாண்டிருக்கின்றது. அதனால் தான் இந்த மவ்லிதுகடள எதிர்த்து, கால் 

நூற்றாண்ைாக தவ்ஹீது ஜமாஅத் ஒரு நதாைர் பிரச்ோரம் நமற்நகாண்டுள்ளது. இன்னும் அந்த பிரச்ோரம் நதாைர்ந்து 

நகாண்டிருக்கிறது. இடதத் துடைத்துத் தூர எறிகின்ற வடர அந்த பிரச்ோரம் இன்ஷா அல்லாஹ் நதாைரும். 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உலகின் மற்ற தடலவர்கடளப் நபால் அல்ல! அவர்கடள ஒவ்நவாரு முஸ்லிமும் தனது உயிடர விை 

நேசிப்பார். அவ்வாறு நேசிக்கும் நபாது புகழ முற்படுவார். அந்தப் புகழ்ச்சியில் வரம்பு மீறல் ஏற்படும். இந்தப் பாதக நிடலக்குப் நபாய் 

விைக் கூைாது என்பதற்காகத் தான் அதற்கு ஒரு வடிகாலாக ேபி (ஸல்) அவர்கள் மீது ஸலவாத் நோல்வடத அல்லாஹ் கைடமயாக்கி 

விட்ைான். 

ேபி (ஸல்) அவர்கள் கற்றுத் தந்த இந்த முடறயில் அவர்கள் மீதுள்ள அன்டப நவளிப்படுத்துவது தான் ஓர் உண்டமயான 

முஸ்லிமின் வழிமுடறயாகும். 

நமலும் ேபி (ஸல்) அவர்கள் மீது ோம் அன்பு நேலுத்துவது உண்டமநயன்றால், அதன் நவளிப்பாைாக அவர்கடள ஒவ்நவாரு 

நேயலிலும் பின்பற்றி ேைக்க நவண்டும். தரீக்காக்கள், தர்ஹா வழிபாடுகள், மத்ஹபுகள், மவ்லிதுகள் நபான்ற ேபி (ஸல்) அவர்கள் 

காட்டித் தராத வழிமுடறகடள விட்நைாழித்து, திருக்குர்ஆடனயும், ேபி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுடறடயயும் மட்டுநம பின்பற்ற 

முன்வர நவண்டும். அது தான் உண்டமயான நேேத்தின் நவளிப்பாைாகும். 

அடத விட்டு விட்டு மார்க்கத்திற்கு முரணான மவ்லிதுகள், மீலாது விழாக்கள், ஊர்வலங்கள் நபான்ற காரியங்கடளச் நேய்பவர்கள் 

ேபி (ஸல்) அவர்கள் மீது ஒரு நபாதும் அன்பு நேலுத்தியவர்களாக மாட்ைார்கள். மாறாக அவர்கடளக் கைவுள் என்ற நிடலக்கு 

உயர்த்தி, ஷிர்க் எனும் மாபாதகச் நேயடலச் நேய்து, நிரந்தர ேரகத்டதத் தண்ைடனயாகப் நபறுவார். அல்லாஹ் காப்பானாக! 

ரபீயுல் அவ்வல் வந்து விட்ைால் ேபி (ஸல்) அவர்கள் மீது புகழ் மாடலகள் என்ற நபயரில் நபாய் மாடலகடள பள்ளிவாேல்களிலும், 

நபாது நமடைகளிலும் வண்டி வண்டியாக அவிழ்த்து விடுகின்றனர். 

தூதர் (ஸல்) அவர்கடளப் புகழ்கிநறாம் என்ற நபயரில் துணிந்து அவர்கள் மீது நபாய்கடள அள்ளி வீசுகின்றனர். 
 
“என் மீது எவன் நவண்டுநமன்நற இட்டுக்கட்டிக் கூறுவாநனா அவன் ேரகத்தில் தனது இருப்பிைத்டத அடமத்துக் நகாள்ளட்டும்” 
என ேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அனஸ் (ரலி),  நூல்: புகாரி 108, 1291 
 

இந்த எச்ேரிக்டகடய மார்க்கம் நதரியாத பாமரர்கள் புறக்கணித்தால் பரவாயில்டல. ஆனால் மார்க்கம் நதரிந்த ஆலிம்கநள இந்த 

எச்ேரிக்டகடயக் காற்றில் பறக்க விடுகின்றனர். ேபியவர்கள் மீது நபாய்கடள அவிழ்த்து விடுகின்றனர். இத்தடகயவர்களுக்கு 

ேரகநம பரிோக (தண்ைடனயாக) நகாடுக்கப்படும் என்று பல்நவறு ேந்தர்ப்பங்களில் மார்க்கம் எச்ேரித்துள்ளடத 

நிடனவுகூருகின்நறாம். 
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