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வஸீலாவும் உதவி ததடலும் 

ம ௌலவி அல்ஹாஜ் அல்ஹாபிழ் F.M. இப்ராஹிம் ரப்பானி ரஹி ஹுல்லாஹு 
அவர்கள் 

முகவுரர 

புகழரனத்தும் பிரபஞ்சத்தின் ததாற்றவாளனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்தக. 
அவன்தான் இப்பிரபஞ்சத்ரத பரடத்து இதில் எண்ணற்ற ஜவீராசிகரள 
ததாற்றுவித்;தான். அந்த ஜவீராசிகளில் எல்லாம்  ிகச்சிறந்த சிருஷ்டியாக  னித 
இனத்ரத நிரல நிறுத்தினான். 

அம் னித இனத்திலிருந்து அவரன வழி நடத்துகின்ற தனது தூதர் மபரு க்கரளயும் 
மவளிப்படுத்தினான். அத்தூதர் மபரு க்களில் தரலயானவரும், எல்லா 
தூதர்களுக்கும் தரலவரும், ரஸயிது ாகிய ஸர்வதர காயினாத், ரஸயிதுல் 
முர்ஸலீன், ஷஃபவீுல் முத்னிபனீ், தாஜ்தாதர ததா ஆலம், ஸர்காதர  தீனா, 
முஹம் துல் முஸ்தபா, ஹா ிதும்  ஹ்மூது ாகிய முஹம் துல் முஜ்தபா 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  ீதும், அவர்களின் தாழில் அ ர்ந்து 
அவர்கரள  னம் வாக்கு காயம் ஆகியரவகளால் அங்கீகரித்து அடிபணிந்து வாழ்ந்த 
அவர்களது ததாழர் மபரு க்களின்  ீதும், அவர்களின் எண்ணம், சிந்தரன, உதிரம் 
ஆகியவற்ரற த தாகக் மகாண்ட அவர்களின் குடும்பத்தார்கள்  ீதும் அவர்கரள 
த துயிருக்கும் த லாக ஏற்று வாழ்ந்த, வாழ்ந்துமகாண்டுள்தளார்  ீதும், இனி வாழப் 
தபாகின்றவர்கள்  ீதும் வல்தலானின் வற்றாப் மபருங்கருரணயும் ஸலாத்தும் 
ஸலாமும் சதா காலமும் சுரந்துப் மபாழிவதாக. 

அடுத்து இரறவன்  னிதனுக்கு சிந்திக்கின்ற, தயாசிக்கின்ற, பகுத்துப் பார்க்கின்ற 
அதியற்புத ான அறிரவத் தந்து, அத்துடன் அரத அரலக் கழிக்கும் ஆரசரயத் 
தந்து  னிதன்   ரத மகாள்ளாதிருக்கவும் வழி வகுத்தான். 

அவன் அறிவுக்கும் ஆரசக்கும்  த்தியில் தடு ாறுகிறதபாதும், அவன் தன்னறிரவ 
இழந்து நிற்கின்ற தபாதும் அவரன மநறிபடுத்தவும், தநர்வழியில் நடத்தவும் 
தனதருரளக் மகாண்டு பாதுகாக்கவும் தனது தூதர் மபரு க்கரள 
அவனுக்குள்ளிருந்தத மகாண்டு வந்தான். 
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 னிதன் எத்தரனதான் கல்வி, கரலஞானங்களில் ததர்ந்தவனாக இருந்தாலும் கூட 
அவன் தனது இரறவனிட ிருந்து ஒன்ரற மபற தவண்டு ாயின் அதரன தநரடியாக 
மபற்றுக் மகாள்ளும் தகுதி என்பது பரடப்புக்களில் எல்லாம்  ிகவுயர்ந்த பரடப்பாக 
இருக்கின்ற  னிதனால் கூட மபற்றுக் மகாள்ள முடியாது என்பதத உண்ர யாகும். 
அது வலியாக இருந்தாலும் சரி. நபியாக இருந்தாலும் சரி. 

அதனால் தான் பரடப்பாளனாகிய இரறவன் தனக்கும் தனது பரடப்புகளுக்கும் 
இரடதய ஒரு இரடப் மபாருளாக தனது ஹபபீாகிய முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள மகாண்டு வந்தான். இதில் ஆதம் 
அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூட எல்லா வஸ்த்துக்களின் மபயர்கரளயும் கூட 
த து ரஸூலாகிய முஹம் த் நபியவர்களிட ிருந்துதான் கற்றுக் மகாண்டனர். 

இதத நரடமுரறதான்  ற்ற நபி ார்களுக்கும் வலி ார்களுக்கும் இவ்வுலகிலுள்ள 
ஒவ்மவாரு துரறரய சார்ந்த நிபுணர்களுக்கும் என்பரத நாம் திண்ண ாகச் 
மசால்லலாம். இரதத்தான் அண்ணமலங் தகா ான் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள், 

 ولو انا من غير هللا وكل سيئ من غيره

'நான் அல்லாஹ்வுக்கு அன்னிய ாகி விடுதவனாயின் சிருஷ்டிப் 
மபாருட்களரனத்தும் அவனுக்கு அன்னிய ாகிப் தபாய்விடும்' என்றும், 

ما خلق هللا نوري والخالئق كلهم من نوري اول  

'அல்லாஹ் முதன் முதல் எனது தஜாதிரய பரடத்தான். இன்னும் எனது 
தஜாதியிலிருந்தத பரடப்புகளரனத்ரதயும் பரடத்தான்.' 

என்றும் கூறுவரத நாம் எண்ணிப் பார்க்க தவண்டும். அதததநரம் தற்காலத்தில் 
இரடப்மபாருளாகிய வஸீலாரவ  றுப்தபார் மபருகி வருவரதயும் நாம் 
பார்க்கிதறாம். இது இஸ்லாத்தின் ஆணிதவரரதய அரசக்கின்ற மசயலாகு ாதலால் 
இரத குறித்த விளக்க ான அதததநரம் சுருக்க ான ஓர் நூரல குர்ஆன்  ற்றும் 
ஹதீஸின் ஆதாரங்கரளக் மகாண்டு உங்கள் முன் ச ர்ப்பித்திருக்கிதறன். த லும் 
இந்நூரல எனது உயிருக்குள் உரறந்துள்ள, என் உயிருக்கும் த லான எனது 
ரஷகுநாயகம் சுல்தானுல் ஆரிபனீ், ஸப்தத்துல் ஆபிதீன், குத்வத்துஸ் ஸாலிகீன், 
ரஸயாதஹ ஏஷியா, கதீபுல் ஹிந்த், அல்குத்பு அல்லா ா அல்ஹாஜ் ரஸயத் 
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 ஜ்ஹர் ரப்பானி  த்தழில்லாஹுல் ஆலி அவர்களின் சன்னிதானத்திற்கு 
காணிக்ரகயாக ஆக்குகிதறன். 

அடுத்து கூத்தாநல்லூரரச் சார்ந்த ' ஹ்பூப் சுப்ஹானி க ிட்டி'யார் இந்த நூரல 
மவளியிடுவதற்கு முன்வந்தரத எண்ணி நாம் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது 
ஹபபீாகிய முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் ந து 
ம ய் மபாருளு; ஆவியாகிய அரனத்ரதயும் நன்றிக்கு உரியதாக ஆக்குகிதறாம். 
வல்தலானாகிய அல்லாஹ்வும் அவனது ரஸூலும் இக்க ிட்டிரய தசர்ந்த 
அரனவருக்கும் வள ான வாழ்ரவயும் நிரறவான ஈ ாரனயும் அருள்புரிந்து 
இவர்கரள அருர  நபியவர்களின் ஷபாஅத்திற்கு உரியவர்களாக ஆக்கி 
ரவப்பானாக. அத்துடன் இவர்களின் இம்முயற்சிரயயும் ஏற்று அங்கீகரிப்பானாக. 

த லும் இந்நூரல படித்துப் பயன்மபறும் அன்பர்கள் இவ்மவளிதயானின் 
ஈ ானுக்காகவும்  றுர யின் சிறப்புக்காகவும் இவனது மபற்தறாரின்  ண்ணரற 
வாழ்வு அருர  நபியவர்களின் தபமராளியால் பிரகாசம் மபற்று இலங்கவும் 
பிரார்த்திக்கு ாறு பணிவுடன் தவண்டுகிதறன். அத்துடன் அல்லாஹ்  ற்றும் அவனது 
ஹபபீாகிய முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்நூரல 
ஏற்று அங்கீகரிப்பததாடு இதன்றி இன்னும் பல நல்ல நூல்கரள இவ்மவளிதயரனக் 
மகாண்டு மவளிக்மகாணர அருள் புரிவார்களாக. ஆ ீன். பிஜாஹி ரஸயிதில் 
முர்ஸலீன் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம். 

எளிதயான் 

எப்.எம்.ரப்பானி 

ஹிஜ்ரி 1424-ரபயீுல் அவ்வல் 

கி.பி. 2004 த . 

 

 

 

ونبينا ومولنا محمد واله واسحابه وذرياته واهل بيته  نا الحمد هلل رب العالمين والصلوة والسالم على سيد

 اجمعين اما بعد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

இஸ்த்திஆனத்தும் தவஸ்ஸுலும் 

ஒவ்மவாரு  னிதனும் தனது இயற்ரக நிரலயில் வாழ்க்ரகயின் ஒவ்மவாரு 
கட்டத்திலும் இரறசிருஷ்டிகளின் உதவி ஒத்தாரசரய ததடுபவனாகதவ 
பரடக்கப்பட்டுள்ளான். இந்நியதிக்கு  ாறாக ஒருவன், நான் எந்தமவாரு சிருஷ்டியின் 
உதவியு ின்றி சுய ாக வாழ முடியும ன்று மசால்வானாயின் அவன் ஒரு ஊருக்குள் 
இருப்பரத விட்டுவிட்டு  ரலகளும் குரககளும் நிரறந்த ஒரு அடர்ந்த காட்டுப் 
பகுதிரய ததடிச் மசன்றுவிட தவண்டும ன்று அவனுக்கு நாம் ஆதலாசரன 
வழங்குதவாம். ஏமனனில், ஆரடக்தகா, குடியிருக்கும் வடீ்டுக்தகா, வாகனத்திற்தகா 
அங்குதான் எந்தமவாரு அவசியமு ிராது. 

த லும் ஒரு காரியத்தின் எதார்த்தவாதிp என்பவன் ரட்சகனாகிய அல்லாஹ்ரவத் 
தவிர தவறு யாரு ில்ரல. இந்நிரலயில் பரடப்புக்களில் நின்றும் ஏதாவமதான்று 
யாருக்காவது உதவி மசய்யு ாயின் அது உண்ர யில் அல்லாஹ்வுரடய 
உதவிதாமனன்பதில் எந்த சந்ததகமு ில்ரல. பின்னும் பரடப்புக்களின் உதவி 
என்பது இரறவனுரடய உதவிரய மவளிப்படுத்தும் ஒரு காரணம்  ட்டுத . 
அவ்வாறின்றி யாராவது நான் இரறவனின்றி சுய ாக உதவி மசய்தவமனன்று 
மசால்வாராயின் இது அறதவ சாத்திய ில்ரல என்பரத நாம் விளங்கிக் 
மகாள்வததாடு இப்படிப்பட்ட நம்பிக்ரகதான் இஸ்லா ியக் மகாள்ரகயில் ஷிர்க் 
என்னும் இரணரவத்தலாகும். 

இ ாம் அஹ் த் ரஜாவும் இஸ்த்திம்தாதும் 

இ ாம் அஹ் த் ரஜா பாழில் பதரலவி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகின்றனர் 
உதவி ததடுதல் என்னும் இந்த இஸ்த்திஆனத்ரத எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள் 
அல்லாஹ் அல்லாத அவனது சிருஷ்டிப் மபாருட்களிடம் உதவி ததடுவரத  ஷிர்க் 
என்று கூறுகின்றனர். அதாவது உதவுதவாரன ஒரு சுயார்த்தவாதிமயன நம்பி உதவி 
ததடுவதாகும். இந்நிரலயில் ஒருதநாரய நீக்க  ருத்துவரிடம் மசன்று உதவி 
ததடுவதும், அல்லது ஒரு  ருந்ரத உட்மகாள்வதும், அல்லது மவறுர யின் தபாது 
ஒரு மசல்வந்தனிடத ா, ஒரு அரசனிடத ா மசன்று உதவி ததடுவதும் இவ்வாதற 
நீதி கிரடக்க ஒரு நீதிபதியிடம் மசன்று உதவி ததடுவதும் இதுதபான்தற அன்றாடம் 
சின்னச் சின்ன விசயங்களில் உதவி ததடுவது ாகிய இரவகரளமயல்லாம் ஷிர்க் 
என்று மசால்லிக் மகாண்டிருக்கும் வஹாபிகள் கூட ஒவ்மவாரு நாளும் த து 
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 ரனவி  க்களிடமும் தவரலக்காரர்களிடமும் இரதச் மசய், அரதச் மசய், 
உணரவ சர த்து ரவ என்மறல்லாம் உதவி ததடத்தான் மசய்கின்றனர் ஆரகயால் 
இதுவும் ஷிர்க் தாமனன்பதில் அறதவ ஐய ில்ரல.  

த லும் இரவயரனத்தும் இரறவனுரடய எந்த உதவியு ின்றி சுய ாக 
மசய்யப்படுகின்றமதன நம்பப்படு ாயின் இதுதான் ஷிர்க்கும் குப்ரு ாகும். 
அவ்வாறின்றி உதவி மசய்பவரர இரறவனுரடய உதவி மவளிப்படும் 
துரறமயன்தறா அல்லது வஸீலா என்தறா அல்லது வாஸிதா என்தறா 
நம்பப்படு ாயின் இப்படிப்பட்ட உதவி நபி ார், வலி ார் தபான்தறாரிடம் 
ததடப்பட்டால்  ட்டும் எப்படி ஷிர் ;க்காகும்?  

சுருங்கக் கூறின் எந்தமவாரு பரடப்ரபயாவது இரறவனுரடய தபரருளின்றி 
நல்லுதவியின்றி சுய ாக உதவ முடியும ன்று நம்பப்படு ாயின் அதுதான் ஷிர்க்கும் 
குப்ரு ாகும். அவ்வாறின்றி பரடப்பானது அல்லாஹ்ரவ மகாண்டு உதவி 
மசய்வதில் அவனுரடய  ழ்ஹர் என்தறா அல்லது வாஸிதா என்தறா அல்லது 
வஸீலா என்தறா அல்லது ரஹ் த் என்தறா நம்பப்பட்டால் அதுதான் இஸ்லா ியக் 
மகாள்ரகயின் சரியான நிரலயாகும். 

இஸ்த்திஆனத்தும் தவஸ்ஸுலும் ஒன்தற 

அல்லாஹ் தான் நாடப்பட்ட அஸல் மபாருளாக இருப்பதால் அவரன வஸீலாவாக்க 
முடியாது. ஏமனனில் வஸீலாவானது அவனது சன்னிதானத்தில் அவனால் 
அங்கீகுரிக்கப்பட்ட ஒரு மபாருளாக இருக்க தவண்டும். அது ஸாலிஹான  னிதராக 
இருந்தாலும் சரி, ஸாலிஹான அ லாக இருந்தாலும் சரி அரதத்தான் 
வஸீலாவாக்கமுடியும். அத்துடன் அந்த ஸாலிஹான  னிதரிடம் இஸ்த்திஆனத் 
(உதவி ததடுவ)தும் ஆகு ானதத. த லும் வஸீலா என்பதும் இஸ்த்திஆனத் 
என்பதும் மவௌ;தவறு பத ாக இருந்தாலும் இரண்டின் கருத்தும் ஒன்றுதான். 
இதுபற்றி அல்லா ா தகிய்யுத்தீன் சுப்கீ ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் த து 
ஷிஃபாவுஸ் ஸகாம் என்னும் நூலில் 175 வது பக்கத்தில் கூறுகின்றனர். 

لى هللا عليه وسلم وظهر المعنى فال عليك في قد تحررت هذه االنواع واالحوال فى الطلب من النبي ص ذاو

او تشفعا او استغاثة اوتجوها او توجها الن المعنى في جميع ذالك سواء. تسميته توسال  

'நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஏதாவமதாரு மபாருரள 
குறித்து தகட்கப்படுவதற்குரிய நிரலதயா அல்லது அதன் வரக பற்றிதயா 
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மசால்லப்பட்டு அப்மபாருள் என்ன தநாக்கத்திற்காக தகட்கப்பட்டமதன்பது 
மதளிவாக்கப்பட்டால் அவ்வாறு தகட்கப்பட்டரத தவஸ்ஸுல் என்தறா தஷப்புஃ 
என்தறா இஸ்திஃகாதா என்Nறூ தஜவ்வுஹ் என்தறா தவஜ்ஜுஹ் என்தறா எப்படி 
தவண்டு ானாலும் மசால்லிக் மகாள்ளுங்கள். ஏமனனில் இவ்வாக்கியங்கள் 
அரனத்துக்குமுரிய கருத்து ஒன்றுதான். 

மதாடர்பின் வரககள் 

உல ாக்கள் மதாடர்புக்குரிய வரககரள இரு வரகயாக பிரிக்கின்றனர். ஒன்று 
ஹகீகத்துக்குரிய எதார்த்த ான அறிவு.  ற்மறான்று  ஜாஸிய்யத்தான எதார்த்த ற்ற 
அறிவு. இதில் எதார்த்த ான அறிவுக்குரிய விளக்க ானது, ஒரு மசயலுக்குரிய 
மதாடர்ரப ஒரு பண்பின் பக்க ாக மதாடர்புபடுத்துதல். உதாரண ாக 
'அன்பத்தல்லாஹுல் பக்ல –அல்லாஹ் பயிர்கரள முரளக்க ரவத்தான்' என்பதாகும். 
இதில் பயிர்கரள முரளக்க ரவத்தால் என்பது அல்லாஹ்வுரடய பண்பாகும். 
இச்மசயரல அப்பண்புக்குரிய தாத்தின் பக்க ாக மதாடர்புப்படுத்தப்படுவதால் 
அரதத்தான் எதார்த்த ான அறிமவன்று மசால்லப்படும். 

இனி எதார்த்த ற்ற  ஜாஸிய்யத்தான அறிவுக்குரிய விளக்க ானது, ஒரு மசயல் 
யாருரடய பண்ரப சார்ந்ததாக இருக்கிறததா அரத விட்டுவிட்டு அததனாடு 
மதாடர்புரடய ஒரு மபாருளின் பக்க ாக திருப்பப்பட்டால், அரத குறித்த ஏதாவது 
ஒரு அரடயாளம் காணப்பட்டால், உதாரண ாக ஒரு மசயரல காலத்துடதனா 
அல்லது ஒரு இடத்துடதனா அல்லது ஒரு காரணத்தின் பக்கத ா திருப்பப்பட்டால்  

அதாவது, அ ீர் ஒரு நகரத்ரத உருவாக்கினான் என்று மசால்லப்படுவரததபால. 
இதில் அ ீர் என்பவன் ஒரு காரணம்  ட்டுத . அவனது கட்டரளயின் தபரில் 
அந்நகரம் உருவாக்கப்பட்டது அவ்வளவுதான். இவ்வாறு கட்டிடம் 
உருவாக்கப்படுவதற்குரிய மதாடரர  ஜாஸியாக அ ீர் என்பானுடன் இரணத்துப் 
தபசப்பட்டதால் இதரன  ஜாஸி என்று மசால்லப்படும். 

இன்னும்  ஜாஸிய்யத்ரத ஆதாரப்படுத்துபவன் சிலதபாது அரத மசால்ரலக் 
மகாண்டும் சிலதபாது ரசக்கிரனரயக் மகாண்டும் தபசுவான். இதில் ரசக்கிரனரய 
மகாண்டு மசால்வதற்குரிய உதாரணத்ரத அல்லா ா தஃப்தாஸானி அவர்கள் த து 
அஹ்வாலுல் அஸ்னாத் என்னும் நூலில் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். 
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يحكم بان اسناده مجاز الن الموحد ال يعتقد انه الى  وانبت الربيع البقل فمثل هذا الكالم اذاصدر عن الموحد

 ماهو له.

'ஒரு ஏகத்;துவவாதியிட ிருந்து பருவம் பயிரர முரளக்க ரவத்தமதன்னும் மசால் 
மவளிப்படு ாயின் அரத  ஜாஸி என்று மசால்லப்படும். ஏமனனில் ஏகத்துவாதியின் 
நம்பிக்ரகயானது பயிரர முரளக்க ரவத்தல் என்பது எதார்த்தத்தில் பருவத்துரடய 
பண்பல்ல என்பதாகும். ஆனால் இதத வார்த்ரத அல்லாஹ்ரவ ஏற்காத ஒருவன் 
மசால்வானாயின் அரத ஹகீகத் என்று மசால்லப்படும்' த லும் அல்லா ா 
தஃப்தாஸானி ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்.. 

لطبيب المريض.فَهذا االسناد وان كان الى غير ما هو له لكن التأول فيه النه مرادة ومعتقده وكذا شفى ا  

'இதில் காபிருரடய மசால்லானது அச்மசயல் எதார்த்தத்தில் யாருரடய பண்ரபச் 
சார்ந்தததா அவரர தநாக்கி மசால்லப்பட்டதல்ல.  ாறாக அதற்கு அன்னிய ான 
மபாருரள தநாக்கி மசால்லப்பட்டதாகு ாதலால் அரத  ஜாஸிமயன்றுமசால்ல 
முடியாது. ககாரணம் அரத அவன் எதார்த்தம ன்று கருதுகிறான். அதாவது  ருத்துவர் 
தநாயாளிரய சுகப்படுத்தினார் என்று மசால்வரதப் தபால' 

இதுகுறித்த விரிவான விளக்க ானது,  ருத்துவர் தநாயாளிரய சுகப்படுத்தினார் 
என்னும் காபிருரடய மசால்லானது எதார்த்தத்ரதக் கருதி மசால்லப்பட்டதாகும். 
ஏமனனில் அவன் அல்லாஹ்வுரடய மசயலின் தாக்கத்ரத ஒப்புக் மகாண்டவனல்ல. 
இனி இதத வார்த்ரதரய ஒரு இரற நம்பிக்ரகயாளன் மசால்வானாயின் அரத 
 ஜாஸிமயன்று மசால்லப்படும். ஏமனனில் அவன் இரறவரன விசுவாசித்தவன் 
என்பதுதான் அதற்குரிய காரணம்.  

இந்நிரலயில் அவன் ஒரு தநாயாளியின் சுகத்ரத ஒரு  ருத்துவதராடு இரணத்து 
மசால்வதற்குரிய காரண ாவது,  ருத்துவர்  அந்தநாயாளியின் சுகத்துக்கு ஒரு 
காரண ாக  ட்டுத  இருக்கிறாராதலால் அக்காரணத்ரத தான் அந்த 
இரறநம்பிக்ரகயாளன் சுட்டிக் காட்டுகிறான்.  ற்றபடி எதார்த்தத்தில் சுகத்ரத 
தருபவன் அல்லாஹ் என்பதத அவனுரடய அகீதாவாகும். 

ஆக இதுவரர நாம் மசால்லிக்காட்டிய விளகத்ரதக் மகாண்டு இஸ்த்திஆனத் என்பது 
என்னமவன்பரத மதளிவாக விளங்கியிருப்பரீ்கள் என்று நிரனக்கிதறாம். ஏமனனில் 
நபி ார்களிடமும் வலி ார்களிடமும் உதவி ததடுபவர் ஒரு முஃ ினாக இருந்தால் 
அவன் முஃ ின்தான் என்பதற்கு அவனுரடய பார்ரவயில், தகட்கப்படும் உதவிரய 
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நிரறதவற்றித்தருபவன் உண்ர யில் அல்லாஹ்தான் என்பது அவனுரடய 
நம்பிக்ரகயாகும். இந்நிரலயில் அவன் நபி ார்கரளயும் வலி ார்கரளயும் தனது 
உதவிக்குரிய ஒரு காரண ாகவும் வஸீலாகவும் தான் நிரனக்கிறான். 

அடுத்து ஸிராஜுல் ஹிந்த் அல்லா ா அப்துல் அஜஸீ் முஹத்திஸ் மதஹ்லவி 
ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் இய்யாக நஸ்த்தஈன் என்னும் வசனத்திற்குரிய 
விரிவுரரயில்... 

'இந்த இடத்தில் ஒன்ரற புரிந்து  மகாள்ள தவண்டும். அதாவது, இரறவனல்லாத 
அவனது பரடப்புக்களிடம் உதவி ததடுதவார் அவர்கரள ஒரு வஸீலாவாகதவா 
அல்லது இரற மவளிப்பாட்டின் ஒரு துரறயாகதவா கருதா ல் உதவி ததடுவாராயின் 
அது ஹறா ாகும். அவ்வாறின்றி உதவி ததடப்பட்டவரர இரறவனுரடய வஸீலா 
என்தறா அவனது மவளிப்பாட்டிற்குரிய  ழ்ஹர் என்தறா எண்ணியவராக 
எதார்த்தத்தில் உதவுபவன் அல்லாஹ்தாமனன்று நம்பி உதவி ததடுவானாயின் இது 
ஷரீஅத்தில் அனு திக்கப்பட்டதும் இரறவரன அறிந்து மகாள்வதற்குமுரிய 
பாரதயு ாகும். இவ்வாறான உதவிரய நபி ார்களும் வலி ார்களும் இரறவனல்லாத 
பரடப்புக்களிடம் ததடியுள்ளனர்' 

அடுத்து அஹ்மல ஹதீஸின்  ிகப்மபரும் அறிஞரான நவாப் வஹீதுஸ்ஸ ான் 
என்பார் எழுதுகிறார்... 

ِمثْل الدعاء او االستشفاع منهم  وضابته ان االمور التى كانت تطلب من االنبيآء والصلحاء حال كونهم احياء

بعد موتهم ال يكون شركا اكبر واالمور التى هي مختصر باهلل وكانت ال تطلب منهم وهم احياء فطلبها منهم 

عد ان ماتوا يكون شركا كما كان طلبها عنهم  وهم احياء شركا اال ان يكون االسذاد مجازيا كما في قول ب

واه.عيسى واحى الموتى باذن هللا تعالى صرح بذالك شيخ االسالم في بغض فتا  

'எந்மதந்த காரியங்கரள குறித்து நபி ார்களிடமும் ஸாலிஹீன்களிடமும் அவர்களது 
ஜவீிய காலத்தில் தகட்கப்பட்டததா உதாரண ாக  பிரார்த்தரன ஷபாஅத் 
தபான்றரவகரள குறிப்பிடலாம். அரவகரள அவர்களது  ரறவுக்கு பின்னரும் 
தகட்பது ஷிர்க்காகாது. இனி எந்மதந்த காரியங்கள் இரறவனுக்கு  ட்டும் 
மசாந்த ானரவகளாக இருக்கின்றததா, எரவகள் நபி ார்  ற்றும் வலி ார்களின் 
ஜவீிய காலத்தில் அவர்களிடம் தகட்கப்படவில்ரலதயா அரவகரள அவர்களது 
 ரறவுக்குப் பின் தகட்பதுதான் ஷிர்க்காகும்.  
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ஆம். எரவஎரவ அவர்களுரடய ஜவீிய காலத்தில் அவர்களிடம் தகட்பது ஷிர்க்காக 
இருந்தததா அரவகளாகும்.  ற்றபடி  ஜாஸியான காரியங்கரள அவர்கதளாடு 
சம்பந்தப்படுத்தலாம். எவ்வாமறனில் ஹழ்ரத் ஈஸா அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், 

நான் அல்லாஹ்வுரடய கட்டரளரய மகாண்டு இறந்தவர்கரள உயிர்ப்பிக்கிதறன் 
என்று மசான்னரதப் தபான்றாகும். இது பற்றி ரஷகுல் இஸ்லாம் (இப்னு ரத ிய்யா) 
தனது பல்தவறு பத்வாக்களில் விரிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்' 

நூல்: ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 18,19 

த லும்  ஜாஸிய்யான மதாடர்ரபப் பற்றி நவாப் வஹீதுஸ் ஸ ான் 
விபரிக்கும்தபாது,... 

د الخلق واالبرأ الى عيسى نوكما فى قوله تعالى واذ تخلق من الطين وتبرئ االكمه واالبرص باذنى فاس

مجازا فلو طلب احد من عيسى روح هللا ان يحيى ميتا باذن هللا فال يكون شركا اكبر وكذالك لو طلب احد 

ولي حي أو من روح نبي اوصالح ان يهب له االوالد او يشفيه من مرض او يدفع عنه سوء باذن هللا من 

 وأمره فهذا ال يكون شركا اكبر.

'அல்லாஹ் தனது தவதத்தில் 'வஇத்தக்லுகு  ினத்தீனி' என்னும் வசனத்தில் 
பரடப்பரதயும் சுக ளிப்பரதயும் ஹழ்ரத் ஈஸா அரலஹிஸ்ஸலா வர்கதளாடு 
 ஜாஸியாக இரணத்துப் தபசுகிறான். இரதக் மகாண்டு யாராவது ஈஸா 
அரலஹிஸ்ஸலா வர்களிடம் அல்லாஹ்வுரடய கட்டரளரய மகாண்டு அவர்கள் 
இறந்து தபானவரர உயிர்ப்பித்துத் தர தவண்டும ன்று தகட்பாராயின் இது 
ஷிர்க்காகாது. இது தபான்தற யாராவது ஒருவதர், உயிதராடுள்ள ஒரு வலியிடத ா 
அல்லது நபியிடத ா அல்லது அவர்களின் ஆன் ாக்களிடத ா அல்லாஹ்வின் 
கட்டரளரய மகாண்டு தனக்மகாரு பிள்ரளரய தர தவண்டும ன்தறா அல்லது தனது 
தநாரய தீர்க்க தவண்டும ன்தறா தகட்பாராயின் இதுவும் ஷிர்க்காகாது' 

நூல்: ஹாஷியா ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 19 

தீர்ப்பு 

த ற்கண்ட விளக்கத்ரத மகாண்டு நபி ார்களிடமும் வலி ார்களிடமும் ந து 
நாட்டங்கரளயும் ததரவகரளயும் தகட்பது குப்தரா அல்லது ஷிர்க்தகா ஆகாது 
என்பரத நாம் மதரிந்து மகாள்கிதறாம். ஆனால் இன்று நம்பிரடதய உள்ள 
வஹாபிகள் இதிலுள்ள நுணுக்கத்ரத விளங்காது எடுத்தமதற்மகல்லாம் குப்ரு 
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என்றும் ஷிர்க் என்றும் பத்வா மகாடுத்து வருவது  ிகவும் தவதரனக்குரிய 
விஷய ாகும். 

த லும் யதார்த்தத்தில் ஒருவரது நாட்டத்ரத நிரறதவற்றுபவன், ஒருவரின் 
துன்பத்ரத தபாக்குபவன் அல்லாஹ்தான் என்பது மவள்ளிரட ரல. இந்நிரலயில் 
அவனிடம் நபி ார்  ற்றும் வலி ார்களின் வஸீலாரவ மகாண்டு ந து 
ததரவகரளயும் நாட்டங்கரளயும் தகட்பதுதான் அழகானதும் விரும்பத்தக்கது ாகும். 
இன்னும் நபி ார்களிடமும் வலி ார்களிடமும் தகட்பது உண்ர யில் 
அல்லாஹ்விடம் தான் தகட்டதாகு ாதலால் இரத புரிந்து மகாண்டால் 
இஸ்லா ியருக்கிரடதய உள்ள பூசல்கள் மவகுவாகக் குரறந்து விடும். 

 

இஸ்த்திஆனத்தும் குர்ஆனும் 

இரறதவத ாகிய குர்ஆரனயும் ஹதீரதயும் ந து சிந்தரனக்கு நாம் 
உட்படுத்தும்தபாது நபி ார்களும் அவர்களின் ததாழர்மபரு க்களும் அவசியத்தின் 
தபாது இரறவனுரடய பரடப்புக்களிடம் உதவி ததடியுள்ளனர். அது பற்றிய சில 
வசனங்கரள இப்தபாது நாம் பார்ப்தபாம். 

يم للحواريين من انصاري الى هللا قال الحواريون يَايها الذين آمنوا كونوا انصار هللا كما قال عيسى ابن مر

 نحن انصار هللا.

'ஓ! விசுவாசிகதள! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் ( ார்க்கத்திற்கு) உதவியாளர்கள். 
 ர்யமுரடய ர ந்தர் ஈஸா ஹவாரிய்யூன்கரள தநாக்கி, அல்லாஹ்வுரடய 
தரப்பிலிருந்து எனக்கு உதவி மசய்பவர் யார் என்று தகட்ட தபாது,அதற்கு 
ஹவாரிய்யூன்கள் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் ( ார்க்கத்திற்கு) உதவியாளர்கள் என்று 
கூறினர்.' (சூரா ஸஃப் வசனம் 14) 

இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ், முஃ ின்களிடம் தனது  ார்க்கத்திற்காக உதவி 
ததடுகிறான். இவ்வாதற ஹழ்ரத் ஈஸா அரலஹிஸ்ஸலா வர்கள் 
ஹவாரிய்யனீ்களிடம் உதவி ததடுகின்றனர். இனி இரறவன் விரும்பியிருந்தால் 
எல்லா வரகயான உதவிகரளயும் அவன் எந்தமவாரு வாஸிதாவு 
(இரடப்மபாருளு)ம் இன்றி இறக்கியிருக்க முடியும். ஆனால் அவன் இப்பூவுலரக 
ஒரு காரணத்திற்குரிய உலக ாக பரடத்திருப்பதால் அவன் ஒவ்மவான்ரறயும் ஒரு 



[Type here] 

 www.sufimanzil.org                                                     வஸீலாவும் உதவி ததடலும் 

 

11 
 

காரணத்ரத மகாண்தட மவளிப்படுத்துகிறான். இரத அவன் அடுத்த வசனத்தில் 
மவளிப்படுத்துவரதப் பாருங்கள். 

 يَايها الذين آمنوا ان تنصرو هللا ينصركم ويثبت اقدامكم.

'விசுவாசிகதள! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்( ார்க்கத்திற்)கு உதவி மசய்யுங்கள். அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு உதவி மசய்வான். இன்னும் உங்களின் பாதங்கரள ஸ்திரப்படுத்துவான்.' 
(சூரா முஹம் த், வசனம் 6) 

இந்த வசனத்தில் எவரிடமும் எந்தத் ததரவயு ற்ற அல்லாஹ் முஃ ீன்களிடம் 
தனது  ார்க்கத்திற்கு உதவி ததடுவரத பாருங்கள். இதன்மூலம் அவன் 
முஃ ீன்களுரடய தரத்ரத உயர்த்துவரதயும் பாருங்கள். 

 قَال اجعلني على خزائن االرض اني حفيظ عليم.

'எதன் ீது எனது ரட்சகன் எனக்கு வல்லர ரய தந்துள்ளாதனா அந்த வல்லர ரய 
மகாண்டு எனக்கு உதவி மசய்யுங்கள் என்று (ஸிக்கந்தர் துல்கர்ரணன்) கூறினார்' 
(சூரா கஹ்ஃப் வசனம் 95) 

 قال اجعلني على خزائن االرض اني حفيظ عليه.

'(யூசுப் அரலஹிஸ்ஸலாம்) அவர்கள் மசான்னார்கள்: என்ரன பூ ியுரடய 
மசல்வங்களுக்கு அதிகாரியாக நிய னம் மசய்யுங்கள். நிச்சய ாக நான் 
அறிபவனாகவும் பாதுகாப்பவனாகவும் இருக்கிதறன்' (சூரா யூசுப் வசனம் 55) 

இந்த வசனத்தில் பூ ியுரடய மசல்வங்களின் அதிகாரியாக தன்ரன நிய ிக்க 
தவண்டும ன யூசுப் அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் தகட்கவில்ரல. 
 ாறாக அப்தபாதிருந்த அரசனிடம் தகட்கிறார்கள். இவ்வாறு தகட்டதால் யூசுப் 
அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஷிர்க்க மசய்து விட்டார்கள் என்று யாராவது மசால்ல 
முடியு ா? 

 قال يايها الملؤ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين.

'(சுரல ான் அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள்') மசான்னார்கள் சரபதயாதர! உங்களில் 
யார் அந்த சிம் ாசனத்ரத அவர்கள் எனக்கு வழிப்பட்டவர்களாக எனது தர்பாருக்கு 
வந்து தசரும்முன் மகாண்டு வருபவர்கள்? (என்று தகட்டார்கள்)' -சூரா நம்ஸ் வசனம் 
38) 
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அண்ணல் நபியிடம் இஸ்த்திஆனத் 

இது சம்பந்த ான ஹதீதுகரள நாம் வரிரசப்படுத்தத் துவங்கினால் அதுதவ ஒரு 
நூலாக விரிந்து விடு ாரகயால் இங்தக ஒதரமயாரு ஹதீரத  ட்டும் உங்களின் 
பார்ரவக்குத் தருகிதறாம். 

عن ربيعة بن كعب قال كنت ابيت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل 

.فقلت اسئلك مرافقتك فى الجنة قال او غير ذالك قلت هو ذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود  

 'ஹழ்ரத் ரபஆீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகின்றனர் நான் அண்ணல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் ஓரிரவு தங்கியிருந்ததன். 
அதுதபாது நபியவர்கள் ஒழு மசய்வதற்காக தண்ணரீும் தவறுசில அவசியத்திற்குரிய 
மபாருட்கரளயும் ( ிஸ்வாக் தபான்றரவ) அவர்கள் முன் மகாண்டு வந்து 
ரவத்ததபாது, நபியவர்கள் என்ரன தநாக்கி: தகள் என்றனர். அதற்கு நான், 

உங்களுடன் சுவனத்தில் உங்களது ததாழர ரயக் தகட்கிதறன் என்று மசால்ல, 

அதற்கு நபியவர்கள், இன்னும் ஏதாவது என்று தகட்டனர். அதற்கு நான் என் விருப்பம் 
இது ட்டுத  என்று மசால்ல, நபியவர்கள்: உ து நப்ஸின்  ீது அதிக ான ஸுஜூரத 
மகாண்டு எனக்கு உதவி மசய் என்றனர்' (நூல்:  ிஷ்காத் பக்கம் 82) 

கவனியுங்கள். ஹழ்ரத் ரபஆீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அண்ணல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் தான் விரும்புவரதக் 
தகட்கின்றனர். அதுதகட்ட நபியவர்களும் ரபஆீரவ தநாக்கி, நீர் என்னிடம் என்ன 
தகட்கிறரீ் என்பது உ க்கு விள ங்கவில்ரலயா? உ க்கு சுவர்க்கம் தவண்டும னில் 
அரத அல்லாஹ்விட ல்லவா தகட்க தவண்டும்? சுவர்க்கத்ரத நான் எப்படித் 
தரமுடியும்? என்றல்லவா மசால்லியிருக்க தவண்டும்! ஆனால் அதற்கு  ாறாக 
நபியவர்கள் சுவர்க்கத்ரத குறித்து வாக்குறுதியல்லவா தருகின்றனர்.  

அத்துடன் அவரிடம் அதிக ான சுஜூரத மகாண்டு எனக்கு உதவி மசய்தால் உ க்கு 
சுவர்க்கத்தில் உ து நபியுரடய ததாழர யம் கிரடக்கும் என்றல்லவா 
கூறுகின்றனர். அவ்வாறாயின் நபியவர்களால் சுவர்க்கத்ரதத் தர முடியும ன்பரத 
நாம் விளங்கிக் மகாள்ள தவண்டும். அடுத்து அல்லா ா முல்லாஅலி காரி 
ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் இந்த ஹதீரதப் பற்றி என்ன கூறுகிறார்கள் என்று 
பாருங்கள்: 
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خذ من اطالقه عليه السالم االمر بالسؤال ان هللا تعالى مكنه من اعطاء كل مااراد من ويو

وغيره ان هللا تعالى اقطعه ارض  خزائنا الحق )الى ان قال( وذكر ابن سبع في خصائصه

يعطى منها ما شاء لمن شاء.الجنة   

'அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மபாதுவாகத்தான் 
தகட்கின்றனர். ( ாறாக ஏதாவது ஒரு மபாருரள குறிப்பிட்டு அரத  ட்டும் Nபுள் 
என்று மசால்லவில்ரல) இரதக் மகாண்டு நபியவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவனுரடய 
கஜானாவிலிருந்து எரத தவண்டு ானாலும் மகாடுப்பதற்குரிய அதிகாரத்ரத 
தந்துள்ளான் என்பரத நாம் மதரிந்து மகாள்கிதறாம். இன்னும் இப்னு ஸப்ஃ 
தபான்தறார் நபியவர்களின் தனித்தன்ர  பற்றி கூறும்தபாது, அல்லாஹ் 
நபியவர்களுக்கு சுவர்க்கத்துரடய பூ ிரய ஜாகீராக ஆக்கித்தந்துள்ளானாரகயால் 
அதிலிருந்து நபியவர்கள் எரத யாருக்கு எவ்வளவு  மகாடுக்க தவண்டும ன்று 
விரும்புகிறார்கதளா அரதக் மகாடுப்பார்கள் என்று கூறுகிறார்' (நூல்:  ிர்காத், பாகம்2, 

பக்கம் 323) 

அடுத்து த ற்கண்ட ஹதீதுக்கு அஹ்மலஹதீஸ் (வஹாபி) உல ாக்களில் 
பிரபல ானவரான நவாப் சித்தீக் ஹஸன்கான் தபாபாலி என்பவர் விளக்கம் 
தரும்தபாது, நபியவர்கள் மபாதுவாகதவ தகள் என்றுதான் மசால்கின்றனதரயன்றி 
குறிப்பிட்ட எந்தமவாரு  மபாருரளயும் சுட்டிக்காட்டி தகள் என்று 
மசால்லவில்ரலயாதலால் இரதக் மகாண்டு அரனத்துக் காரியங்களும் நபியவர்களின் 
திருக்கரத்தில் அவர்களின் ஹிம் த்ரத மகாண்டு அர ந்துள்ளது என்பதால் எரத 
யாருக்கு அவர்கள் விரும்புகிறார்கதளா அரத  அவர்கள் தனது இரறவனின் 
உத்திரரவக் மகாணண்டு அருள் புரிவார்கள்' என்று கூறுகிறார். 

(நூல்:  ிஸ்க்குல் கிதாம், பக்கம் 276) 

இதுதபான்தற அல்லா ா அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் மதஹ்லவி ரஹி ஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் இ ாம் பூஸிரி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்களது புர்தாவின் 'ஃபஇன்ன  ின் 
ஜூதிக்கத் துன்யா வழர்ரதஹா வ ின் உலூ ிக்க இல் ல் லவ்ஹி வல்கல ி' 
என்னும் கவிரதக்கு விளக்க ளிக்கும் தபாது, 'யாரஸூலல்லாஹ்! இம்ர யும் 
 றுர யும் தங்களது தபரருளின் ஒரு பகுதியாகும். இவ்வாதற லவ்ஹும் கலமும் 
உங்களது கல்வியின் ஒரு பகுதியாகும். ஆரகயால் ( னிதனாகிய) நீ இம்ர  
 றுர யின் தபற்ரற விரும்பினால் நபியவர்களின் சன்னிதானத்திற்கு வா! உனக்கு 
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ததரவயானரத தகள் என்று கூறுகின்றனர்' (நூல்: அஷ்அத்துல் லம்ஆத், பாகம்1, 

பக்கம் 396) 

ஆரகயால் இதுவரர நாம் த தல சுட்டிக்காட்டிய திருக்குர்ஆனின் வசனங்கரளயு  
திருநபியவர்களின் ஹதீதுகரளயும் உங்களது கவனத்தில் ரவத்துக் 
மகாண்டவர்களாக இப்தபாது  னித உணர்வுகளின் தாக்கத்தால் மசயல்படும் 
அறிவுரடய தூண்டுதலால் எழுகின்ற எதிர்வாதத்ரதயும் பாருங்கள். சிலருரடய 
நாவு எத்தரன தூரம் எல்ரலக் கடந்து தபாய்விடுகிறது என்பரதப் பாருங்கள். 
வஹ்ஹாபிக் மகாள்ரகயுரடய இஹ்ஸான் இலாஹி ஜஹீர் என்பார் த து 
'அல்பதரலவிய்யா' என்னும் நூலில் 63ம் பக்கத்தில் கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார்... 

'அல்லாஹ் தனது தவதத்தில் பல்தவறு நபி ார்கரள பற்றியும் ஸாலிஹீன்களான 
நல்லடியார்கரளப் பற்றியும் தபசுகிறான். அவர்கள் வாழுகின்ற காலத்தில் 
அவர்களுக்கும் தசாதரனகள் துன்பங்கள் தபான்றரவ ஏற்பட்டதபாது அவர்களுக்கும் 
உதவி ஒத்தாரச  ற்றும் அடுத்தவர்களின் பிரார்த்தரன தபான்றரவகளுக்குரிய 
அவசியம் தநர்ந்துள்ளன. இருப்பினும் அவர்களில் ஆத ிலிருந்து நூஹ் வரர, 

இப்றாஹீ ிலிருந்து மூஸா வரர, யூனூஸிலிருந்து அஷ்ரபுல் முர்ஸலீன் முஹம் த் 
பின் அப்துல்லாஹ் ஸலவாத்துல்லாஹி ஸலாமுஹு அரலஹிம் அஜ் ஈன் வரர 
யாருத  அல்லாஹ்ரவயன்றி தவறு யாரிடத்திலும் உதவி ததடவில்ரல. அல்லது 
உதவிக்காக அவர்கள் யாரரயும் அரழக்கவில்ரல. அது பாவ ன்னிப்புக்குரிய 
விசய ாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு குழந்ரதரய குறித்ததாகதவா அல்லது ஒரு 
அழிவிலிருந்து தப்புவதற்குரியதாகதவா அல்லது வறுர ரய நீக்குவதற்குரியதாகதவா 
அல்லது சிரறக் கூடத்திலிருந்து விடுதரல மபறுவதற்குரியதாகதவா அல்லது தவறு 
எந்த  ாதிரியான உதவியாக இருந்ததபாதிலும் சரிதய. அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
 ட்டுத  பிரார்த்தித்தார்கள். உதவி ததடினார்கள்.  

அதற்கு  ாறாக அவர்களில் எவதரனும் அல்லாஹ்ரவயன்றி அல்லாஹ்வுக்கு 
மநருக்க ான அடியார்களிடத ா அல்லது அல்லாஹ்வால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
அவ்லியாக்களிடத ா உதவி ததடினார்கள் என்பதற்குரிய எந்தமவாரு ஆதாரமும் 
ந க்கு குர்ஆனிதலா அல்லது ஹதீதிதலா காணக் கிரடக்கவில்ரல.' 

 ீண்டும் ஒருமுரற நாம் த தல கூறியுள்ள திருக்குர்ஆனின் வசனங்கரளயும் 
திருநபியவர்களின் ஹதீதுகரளயும் கவன ாகப் படித்துப் பாருங்கள். ஏமனனில் 
த ற்கண்ட இஹ்ஸான் இலாஹியின் கூற்றில் எவ்வளவுதான் உண்ர க்குரிய 
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எதார்த்தத்ரத நாம் ததடிய தபாதிலும் அரத மகாஞ்சங்கூட பார்க்க முடியவில்ரல. 
இனி நபி ார்கள் என்தபார் எப்படிப்பட்டவர்கள் எனில் அவர்களுரடய வஸீலாரவ 
மகாண்டுதான் நாத  ந து தகாரிக்ரககரள இரறவனிடம் எடுத்துச் மசால்கிதறாம். 
இந்நிரலயில் அவர்கள் இரற சன்னிதானத்தில் இரறவனுக்கு 
மநருக்க ானவர்களாக இருப்பதால் அவர்கள் எரதயாவது தகட்பதாக இருந்தால் 
தநரடியாக தகட்கலாம ன்னும் தபாது அவர்களுக்கு வஸீலாவுக்குரிய 
அவசியம ன்ன? 

நவாப் ஹதீதுஸ்ஸ ானும் இஸ்த்திஆனத்தும் 

இவர் அஹ்மல ஹதீதுகளாகிய ரகமர முகல்லிதீன்களின்  ாமபரும் ஆலிமும் 
ஸிஹாஹ் சித்தா என்னும் ஆறு ஹதீதுக்குரிய கிரந்தங்கரளயும் ம ாழி 
மபயர்த்தவராவார். இவர் த து 'ஹத்யத்துல்  ஹ்தி' என்னும் நூலில் 
'இஸ்த்திஆனத்ரத' குறித்து  ிகவும் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார். அதிலிருந்து 
சிலவற்ரற உங்களின் பார்ரவக்குத் தருகிதறாம். 

والحاصل ان كل من اعتقد في حق غير هللا سواء كان حيا او ميتاان له قدرة ذاتية او موهوبة مفوضة من 

بحيث ال يحاتج فيها الى اذن جديد منه فهو مشرك وكل من يفهم غير هللا  هللا عز وجل على امر من االمور

انه عاجز بالكلية كالميت فى يد الغسال ال يقدر على شيئ اال اذا اراد هللا سبحانه وبغى ان يأخذ هذا العمل 

سواه  منه فيعمل بحكم هللا واذنه وارادته وقضائه وينصر ويغيث وينفع ويضر كذالك فهو موحد ليس بمشرك

كمن فهم ان السقمونيا مسهل بذاته او النار محرقة بذاتها فقد اشرك ومن علم ان  كان ذالك الغير حيا او ميتا

 اسهال السقمونيا واحراق النار بامر هللا واذنه وارادته فثو موحد ليس بمشرك.

'அல்லாஹ் அல்லாத சிருஸ்டிப் மபாருள் என்ப அது உயிதராடு இருந்தாலும் சரி, 

அல்லது இறந்து தபாயிருந்தாலும் சரி. அரதப் பற்றி ஒருவர், அதற்கு சுய ான 
தத்துவம் உண்டு என்தறா அல்லது அதற்கு அல்லாஹ் ஒரு விசயத்தில் எப்படிப்பட்ட 
தத்துவத்ரத தந்துள்ளான் எனில் அரத மசயல்படுத்துவதற்கு  ீண்டும் அதற்கு 
இரறவனுரடய அனு தி ததரவயில்ரல  என்தறா நம்புவானாயின் அவன் 
முஷ்ரிக்காகும். 

அவ்வாறின்றி தவமறாருவர், அல்லாஹ் அல்லாத ஒரு மபாருரள பலவனீ ானமதன்று 
நம்புகிறார். எவ்வாமறனில் அப்மபாருள் குளிப்பாட்டுகிறவரின் ரகயிலுள்ள ர யித்ரத 
தபால அது எந்தமவாரு மபாருளின்  ீதும் சுய ான தத்துவமுரடயதல்ல என்பதாக 
நம்புகிறான். அதததநரம் அல்லாஹ் அவரனக் மகாண்டு ஒரு காரியத்ரத மசய்ய 
தவண்டும ன்று நாடுவாதனயாயின் அவன் அல்லாஹ்வுரடய உத்திரரவக் மகாண்டும் 
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அனு திரயக் மகாண்டும் நாட்டத்ரதக் மகாண்டும் உதவி மசய்வான் என்றும் 
ஒருவனுக்கு லாபத்ரததயா அல்லது நஷ்டத்ரததயா அவனால் ஏற்படுத்த 
முடியும ன்றும் நம்புவாதனயாயின் அவன் முவஹ்ஹிதாகும். முஷ்ரிகல்ல. 
இந்நிரலயில் உதவுகின்ற அவன் உயிதராடு இருந்தாலும் சரி அல்லது 
இறந்துதபாயிருந்தாலும் சரி. 

அதாவது இதரன இன்னும் மகாஞ்சம் விளக்க ாக மசால்வதாயின் ஒருவன் ஒரு 
ஊர்தானாக உருவாகிறமதன்தறா அல்லது மநருப்பு தானாக எரிகிறமதன்தறா 
நம்புவானாயின் அவன் முஷ்ரிக்காகும். அவ்வாறின்றி ஒரு ஊர் உருவாவதும் மநருப்பு 
எரிவதும் அல்லாஹ்வுரடய கட்டரள  ற்றும் நாட்டத்ரதக் மகாண்டு என 
நம்புவானாயின் அவன்தான் முவஹ்ஹிதாகும்' (நூல்: ஹத்யத்துல்  ஹ்தி,பக்கம்17) 

இதத மகாள்ரகரயத்தான் முன்னால் நாம் இ ாம் அஹ் த் ரஜா பாழில் பதரலவி 
ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்களின் நூலாகிய பரகாத்துல் இஸ்த்திம்தாத் என்பதிலிருந்து, 

ஒரு சிருஷ்டிப் மபாருரள சுய ாக லாப நஷ்டத்ரதத் தரக்கூடியது என நம்புதல் 
ஷிர்க்காகும் என்றும் அவ்வாறின்றி அப்மபாருள் இரறயருரள மகாண்டு 
லாபநஷ்டத்ரத ஏற்படுத்த முடியும ன்று நம்புதல் ஷிர்க்காகாது என்றும் 
கூறியிருப்பரத பார்க்க தவண்டுகிதறாம். 

இனி அல்லா ா காழி ஷவ்கானி என்பார் கூறுவரதப் பாருங்கள்.. 

ان من اعتقد فى ميت من اال موات او حى من اال حياء انه ينفعه او يضره استقالال او مع هللا او ناداه او 

د بعد وال افرده وحيتوجه اليه او استغاث به فى امر من االمور التى ال يقدر عليه امخلوق فلم يخلص الت

 بالعبادة.

ஒருவன் உயிதராடுள்ள அல்லது இறந்து தபாய்விட்ட ஒருவரன சுய ாகதவா அல்லது 
அல்லாஹ்வுடன் இரணத்ததா ஒருவனுக்கு லாப நஷ்டத்ரத ஏற்படுத்த முடியும ன்று 
நம்பிய நிரலயில் அவரன தநாக்கி தனது முகத்ரத திருப்புவாதனயாயின் அல்லது 
அவனது சக்திக்கு  ீறிய ஒரு மபாருரள அவனிடம் தகட்பானாயின் அவனுரடய 
மதௌஹீத் சுத்த ானதல்ல. அத்துடன் அவன் அல்லாஹ்ரவ  ட்டுத  
வணங்குபவனாகவும் ஆக  ாட்டான். (நூல்: ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 19) 

காழி ஷவ்கானியின் த ற்கண்ட கூற்ரறக் மகாண்டு ஷிர்க் என்பது மூன்று 
வரகயான நிரலகளில் உருவாகிறமதன மதளிவாகிறது. அதாவது... 
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1. எவரரதயனும் லாபநஷ்டத்ரத ஏற்படுத்துவதில் சுயார்த்தமுரடயவர் என 
நம்புதல் 

2. எவரரதயனும் லாப நஷ்டத்ரத ஏற்படுத்துவதில் இரறவனுரடய கூட்டாளி 
என நம்புதல் 

3. ஒரு சிருஷ்டியின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட மபாருரள அந்த சிருஷ்டியிடம் 
தகட்குதல். 

இனி அஹ்மல சுன்னத் வல் ஜ ாஅத்தின் மகாள்ரக இதுவிசயத்தில் எவ்வாறு 
அர ந்துள்ளது என்பரதப் பாருங்கள். லாபத ா நஷ்டத ா எதுவாக இருந்தாலும் 
அது இரறவனுரடய தரப்பிலிருந்தத நிகழுகிறது. அடுத்து சிருஷ்டி என்பது 
இரறவனுக்கும் உதவி ததடுபவனுக்கு ிரடயில் நிறுத்தப்படும் ஒரு வாஸிதாவாக – 
வஸீலாவாக  ட்டுத  இருப்பதால் இந்நிரலயில் ஷிர்க் என்பதுத எப்படி நிகழும்? 

இரதத்தான் நவாப் வஹீதுஸ் ஸ ானும் காழி ஷவ்கானியும், இரறவனல்லாத ஒரு 
மபாருள் லாபத்ரததயா, அல்லது நட்டத்ரததயா எப்படிப்பட்ட நிரலயில் ஏற்படுத்த 
முடியும னில், ஒன்று அது சுயார்த்தமுரடயமதன்தறா அல்லது அது இரறவதனாடு 
கூட்டு தசர்ந்துள்ளமதன்தறா நம்பும்தபாது தான் அது ஷிர்க்காகும். இதுதபான்தற 
இரறவனல்லாதவரர அரழப்பதும் அவரர தநாக்கி முகத்ரதத் திருப்புவதும் 
அவரிடம் உதவி ததடுவதும் எப்தபாது ஷிர்க்காகும் எனில், அவருரடய சக்திக்கு 
அப்பாற்பட்ட ஒன்ரற தகட்கும்தபாதுதான் என்றும் கூறுகிறார். 

بداهة ان النداء او التوجه او اال ستغاثة فى امور يقدر عليها المخلوق او اعتقاد النفع والضرر لغير هللا  فعلم

 باذن هللا وحكمه وارادته ليس بشرك اكبر.

'இனி ஒரு மபாருள் ஒரு சிருஷ்டியின் சக்திக்கு உட்பட்ட நிரலயிலுள்ள தபாது 
அப்மபாருரள குறித்து அவரிடம் தகட்பததா அதற்காக அவரர அரழப்பததா அவரும் 
இரறவனுரடய உத்திரரவக் மகாண்டும் நாட்டத்ரதக் மகாண்டும்  லாபநட்டத்ரத 
ஏற்படுத்துவார் என்று நம்புவததா ஷிர்க்காகாது' (நூல்: ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 20) 

பின்னும் இக்காலத்ரத தசர்ந்த நவனீவாதிகளாகிய இந்த முப்ததியனீ்களுக்கு 
என்னமவன்று மசால்லி புரியரவப்பது! எந்தமவாரு முஸ்லிமும் நபி ார்களிடத ா 
வலி ார்களிடத ா உதவி ததடும்தபாது அவர்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட எரதயும் 
அவர்களிடம் தகட்பதில்ரல. அத்துடன் அவர்கள் சுய ாக லாப நட்டத்ரத ஏற்படுத்த 
முடியும ன்றும் நம்புவதில்ரல. இது இந்த வஹாபிகளின் சந்ததகத்திலிருந்து 
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ஜனித்த குழந்ரதயாகும். இன்னும் இதுபற்றி அல்லா ா தகிய்யுத்தீனு; சுப்கீ 
ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் மசால்வரதப் பாருங்கள்: 

وليس المراد نسبة النبى صلى هللا عليه وسلم الى الخلق واالسقالل باال فعال هذا ال يقصده مسلم فصرف 

.الموحدينالكالم اليه ومنعه من باب التلبيس فى الدين والتشويش على عوام   

'நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு மசயரல 
பரடப்பவர்கள் என்பததா அல்லது அதில் அவர்கள் சுய ான தத்துவமுரடயவர்கள் 
என்பததா ந து கருத்தல்ல. இப்படி எந்தமுஸ்லிமும் மசால்வது ில்ரல, 

நிரனப்பது ில்ரல. இனி இவ்வாறு கருத்து மகாள்வதும் இரததய காரண ாக்கி 
நபி ார்களிடமும் வலி ார்களிடமும் தகட்கக் கூடாமதன்று மசால்வதும் இஸ்லாத்ரத 
திரச திருப்புகின்ற தவரலயாகும். அத்துடன் இது பா ரர்களாகிய ஏகத்துவவாதிகரள 
குழப்புவது ாகும்.' (நூல்: ஷிஃபாவுஸ் ஸகாம், பக்கம்175) 

அடுத்து நவாப் வஹீதுஸ்ஸ ான் (அஹ்மல ஹதீதின் ஆலிம்) த ற்கண்ட 
இஸ்திஃகாதா (உதவி ததடுதல்) ஷிர்க்காகாது என்பரத ஆதாரப்படுத்தும் வரகயில்... 

'ஜா ிவுல் பயானுரடய ஆசிரியர் த து தப்ஸீரின் துவக்கத்தில் நாயகம்  
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் உதவி ததடுகிறார். இந்நிரலயில் 
மபாதுவாக அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் உதவி ததடுதல் என்பது ஷிர்க்மகன்று 
இருக்கு ாயின் த ற்படி ஆசிரியரர நாம் முஷ்ரிக்மகன்று மசால்ல தவண்டி வரும். 
அப்படியானால் அவருரடய தப்ஸீரர நாம் எவ்வாறு ஏற்க முடியும்? ஆனால் 
அதததநரம் எல்லா அஹ்மலஹதீதுவாதிகளும் அவருரடய தப்ஸீரர 
ஏற்றுக்மகாண்டுள்ளனர்'. அது ட்டு ின்றி அல்லா ா (சித்தீக் ஹஸன்கான் தபாபாலி) 
அவர்களும் த து கவிரதமயான்றில்... 

 ياسيدي عروتى ووسيلتى   ياعدتى فى شدة ورخاء

 قد جئت بابك ضارعا متضرعا   متاوها بتنفس صعداء

يارحمة للعالمين بكائى  مالى ورائك مستغاث فارحمن   

'எனது தரலவதர! எனது ஆதரதவ! என்னுரடய வஸீலாதவ! இன்பத்திலும் 
துன்பத்திலும் எனக்கு உதவுகின்றவதர! 

நான் உ து வாயிலுக்கு வந்திருக்கிதறன். நான் தகவல ான நிரலயிலிருக்கிதறன். 
ததம்பித்ததம்பி அழுகிதறன். மநாந்து தபாயிருக்கிதறன். என் மூச்மசல்லாம் விரிந்து 
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தபாய்விட்டது. உம்ர த்தவிர எனக்கு தவறு யாரு ில்ரல. யாரிடம் நான் உதவி 
ததடுதவன். ஏ! ரஹ் த்துல் லில் ஆல ீதன! என்னுரடய இழிந்த நிரல  ீது இரக்கம் 
காட்டுங்கள்' 

என்றும் பாடுகிறார். ஒருதவரள இரத பாடியவருரடய மபயரர  மசால்லா ல் 
இன்னு நம் ிரடதயயுள்ள வஹாபிகளிடம் இக்கவிரதகரள நாம் மசால்லிக் 
காட்டுதவா ாயின் உடதன அவர்கள் மகாஞ்சம்கூட தா திக்கா ல், இக்கவிரத ஷிர்க் 
 ற்றும் குப்ரு என்று கூறி பத்வா மகாடுத்திருப்பார்கள். அது  ட்டு ின்றி 
இக்கவிரதரயப் பாடியவர் அறியார  காலத்ரத சார்ந்த முஷ்ரிக்குகரள விட, 

 க்காவிலிருந்த விக்ரஹ ஆராதரனக்காரர்கரளவிட ஷிர்க்கில் எல்ரலக் 
கடந்தவமரன்றும் கண்டிப்பாக மசால்லியிருப்பார்கள்.  

அதததநரம் இக்கவிரதரய பாடியவர் தங்களால் உயர்வாக  திக்கப்டும் நவாப் 
தபாபாலி அவர்கள்தாமனன்பரத நாம் ஆதாரத்துடன் எடுத்துக் காட்டுதவா ாயின் 
உடதன பத்வா எழுதும் அவர்களுரடய தபனாவிலுள்ள ர  தீர்ந்து விடும். இதுதான் 
இரறவன்  ற்றும்  றுர   ீதுள்ள பய ற்ற நிரலரய மகாண்ட இவர்களது 
வருத்தத்திற்கரிய ஓர் நிரலயாகும். த லும் இரதப்பற்றி நாம் எவ்வளவுதான் 
எடுத்துச் மசான்னாலும் அது மசவிடன் காதில் ஊதிய சங்குதான் என்பதில் ந க்கு 
மகாஞ்சமும் சந்ததக ில்ரல. 

அடுத்து இந்த வஹாபிகள் இறந்து பலகால ாகி விட்ட இவர்களின் 
முன்தனார்களிடம் எப்படிமயல்லாம் உதவி ஒத்தாரச ததடுகிறார்கள் என்று 
பாருங்கள்: 

'கிப்லதய தீன்  ததத! கஃபதய ஈ ான்  ததத! 

இப்னு ரகயிம்  ததத! காழி ஷவ்கான்  ததத! 

                                 (நூல்: ஹாஷியா ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 23) 

அல்லாஹு அக்பர்! பார்த்தீர்களா! சுன்னத்வல் ஜ ாஅத்ரதச் சார்ந்தவர்கள் யா அலீ, 

யாமகௌஸ், யாகாஜா என்று மசால்லிவிட்டால் தபாதும். உடதன அவர்கள்  ீது குப்ரு 
என்றும் ஷிர்க் என்றும் பத்வா தந்து விடுவார்கள். ஆனால் அரததய இவர்கள் 
மசய்தால் அதனுரடய தீர்ப்பு தவறு  ாதிரியாகி விடும். இன்னும் இந்த இஹ்ஸான் 
இலாஹி மசால்வரதப் பாருங்கள்.. 
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'பதரலிகளின் எல்ரல  ீறிய மகாள்ரகயில் ஒரு தகலிக்குரிய மகாள்ரகயானது, பல 
நகரங்களில்  த்தியத்தர நிரலரய தசர்ந்த சூஃபிகளிடம் இக்மகாள்ரககரள நாம் 
பார்க்கலாம். இரவகள் இஸ்லாத்தின் மபயரால் சிரலகரள 
வணங்குகின்றவர்களிட ிருந்தும் கிறித்துவர்களிட ிருந்தும் இஸ்லா ியர்களிரடதய 
மகாண்டு வந்து நுரழக்கப்பட்டரவகளாகும். இரத முஸ்லிம்களிரடதய உள்ள 
முஜத்திதுகள் பல்தவறு தகாணங்களில் பலவாறாக இரவகரள எதிர்த்து 
தபாராடியுள்ளனர். அக்மகாள்ரககளில் சில அறியார க் காலத்திலும் இருந்தன. 
அப்தபாது குர்ஆனும் குர்ஆரன உரடயவர்களும் அரவகரள எதிர்த்து 
தபாராடினார்கள். இருப்பினும் அரவகமளல்லாம் இன்று இஸ்லாத்தின் அடிப்பரட 
மகாள்ரககளாக  ாறிப் தபாய் விட்டன. அதிமலான்று இரறவனல்லாதவர்களிடம் 
உதவி ததடுவரத உதாரண ாகக் மசால்லலாம்.' 

(நூல்: அல் பதரலவிய்யா, பக்கம்55) 

இனி யார் உலகிலுள்ள அரனத்து முஸ்லிம்கரளயும் காபிமரன்றும் முஷ்ரிமகன்றும் 
மசால்வதற்கு மகாஞ்சம்கூட மவட்கப்படவில்ரலதயா அவர்கள் நம்ர ப்பற்றி 
கூறுவரத தகட்டு நாம் சங்கடப்பட தவண்டியதில்ரல. ஆனால் அதத தநரம் 
அவர்கள் தருகின்ற பத்வாவில் மகாஞ்சத்ரத நவாப் வஹீதுஸ்ஸ ான், நவாப் 
சித்தீக் ஹஸன்கான்தபாபாலி  ற்றும் அவர்கரள பின்பற்றுதவார்களுக்கும் பங்கு 
ரவத்து மகாடுத்தால் நல ாக இருக்கும ன்று நிரனக்கிதறாம். ஏமனனில் இவர்கள் 
முதலில் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் உதவி ததடுவரத ஜாயிமஸன்று 
கூறுகின்றனர். அதன்பின் இவர்கதள  அல்லாஹ் அல்லாதவர்களிடம் உதவியும் 
ததடுகின்றனர். ஆனால் இவர்கள் த து பத்வாரவ இவர்கரள தநாக்கி 
திருப்ப ாட்டார்கமளன்று ந க்கு நிச்சய ாகத் மதரியம். ஏமனனில் குப்ரு  ற்றும் 
ஷிர்க்குரடய பத்வா என்பது பா ர முஸ்லிம்களுக்குரியததயன்றி இவர்களின் 
தரலவர்களுக்குரியதல்ல. 

இன்னும் இத்தரலப்பில் நவாப் வஹீதுஸ்ஸ ான் பலஅ த்தியாயங்கரள 
மதாகுத்துள்ளார். அதிமலான்று, பரடப்புகளின் சக்திக்கு உட்பட்ட காரியங்களில் 
அரவகளிடம் உதவி ததடுவது ஆகு ான ஒன்மறனில் நபி ார்களிடமும், 

ஷுஹதாக்களிடமும் ஸாலிஹீன்களிடமும் அவர்கள் வாழும் காலத்தில் 
எரதமயல்லாம் அவர்களிடம் தகட்கப்பட்டததா அரதமயல்லாம் அவர்களின் 
 ரறவுக்குப் பின்னரும் அவர்களிடம் தகட்கலாம். உதாரண ாக இரறவனிடம் துஆ 
மசய்யச் மசால்வதும் இன்னும் இதுதபான்ற  ற்றரவகளு ாகும். 
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ஆனால் இவ்வாறு தகட்பது கூடாமதன்றும் பித்அத் என்றும் இப்னு ரத ிய்யா, காழி 
ஷவ்கானி தபான்தறார் கூறுகின்றனர். இரதப்பற்றி இப்னு ரகயிம் மசால்லும்தபாது, 

ஒருவர் இறந்து தபாய்விட்டால் அத்துடன் அவரது மசயல்பாடுகளரனத்தும் 
துண்டிக்கப்பட்டுப் தபாய் விடுகின்றன. ஆதலால் இப்தபாது அவர் தனக்தக 
எந்தமவாரு லாபத்ரதயும் நட்டத்ரதயும் மசய்துமகாள்ள முடியாத தபாது அவரிடம் 
தகட்தபாருக்கு அவரால்  எவ்வாறு உதவ முடியும ன்று தகட்டுவிட்டு தனது 
மகாள்ரகக்கு  ாற்ற ானவர்கரள குறித்து கீழ்க்கண்டவாறு எழுதுகிறார்... 

'(இறந்ததாரிடம் தகட்பரத) ஆகு ானமதன்று மசால்லக் கூடியவர்கள் இ ாம் சுப்கீ ,

இ ாம் இப்னு ஹஜர்  க்கீ, அல்லா ா கஸ்த்தலானி தபான்தறாரும்  ற்றுமுள்ள 
மபரும்பான்ர யான ஷாபிய்யாக்களுத யாகும். இவ்விசயத்தில் உயிதராடு 
இருப்பவர்களும் இறந்தவர்கரளப் தபான்றவர்கள்தான் என்று இவர்கள் கூறுகின்றனர். 
அதாவது, இரறவன் தனது தவதத்தில், 'குல்லா அம்லிகு லி நப்ஸீ நஃப்அன் 
வலாழர்ரன்' என்பதாகக் கூறுகிறான். அதாவது, எவ்வாறு உயிதராடிருப்பவர் 
இரறவனுரடய கட்டரள, திருப்தி, மபாருத்தம், நாட்டம்  ற்றும் தத்துவ ின்றி ஒரு 
காரியத்ரத மசய்ய முடியாததா அவ்வாதற இறந்து தபானவரும் இருக்கிறார்.  

பின்னும் இறப்ரப மகாண்டு இறந்தவரின் மசயல்பாடுகள் அரனத்தும் துண்டிக்கப்பட்டு 
தபாய்விடுவதால் அவருக்குள் மசயல்பாதட நிகழ முடியாமதன்றும் மசால்ல முடியாது. 
ஏமனனில் வானவர்களின் மசயல்பாடுகளும் இதுதபான்தற துண்டிக்கப்பட்டுப் 
தபாய்தானுள்ளன. ஆனால் இரறவன் அவர்களுக்கு கட்டரளயிட்டால் எரதக் குறித்து 
கட்டரளயிடப்படுகிறததா அரத அவர்கள் மசயல்படுத்துவார்கள். 

த லும் நான் ஒரு முரற கனவில் ஹழ்ரத் ஹஸன் பின் அலிரயக் கண்தடன். 
அவர்கள் ஜ ாஅத்தாக மதாழுரக நடத்திக் மகாண்டிருந்தனர். நானும் அவர்களுக்கு 
பின்னால் மதாழுததன். அதன்பின் அவர்களிடம், நீங்கள் இங்தக எவ்வாறு 
மதாழுகிறரீ்கள்? பர்ஸகுரடய உலக ாகிய இங்தக மதாழுரக என்பது 
கடர யில்ரலதய! எனக் தகட்க, அதற்கவர்கள், இங்தக மதாழுரக கடர யில்ரல. 
இருப்பினும் வலி ார்கள் நபிலுரடய எண்ணத்தில் இரறவனுரடய ச ீபத்துவத்ரத 
மபறுவதற்காகவும் அவனுரடய வணக்கத்ரதக் மகாண்டு இன்பத்ரதயும் 
சந்ததாசத்ரதயும் மபற்றுக் மகாள்வதற்காகவும் இங்தக மதாழுகின்றனமரன்று 
கூறினர். 
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அவர்கள் மசான்னரதக் தகட்டு எனக்கு நபியவர்களின் ஹதீமதான்று ஞாபகத்திற்கு 
வந்தது. அதாவது, ஹழ்ரத் மூஸா அரலஹிஸ்ஸலா வர்கள் த து கப்ரில் மதாழுது 
மகாண்டிருப்பரத நான் பார்த்ததன் என்று மசான்னதாகும். அதுசரி, மதாழுரகயும் 
பிரார்த்;தரனக்குரிய வரகரயச் சார்ந்ததுதாதன.  

இதுதபான்தற இன்மனாரு ஹதீதில் நபியவர்கள், நான் மூஸா 
அரலஹிஸ்ஸலா வர்கரளக் கண்டதபாது அவர்கள் சப்த ிட்டு தல்பிய்யா 
ஓதியவர்களாக தம் ிரறவரன ச ீபித்;துக் மகாண்டிருந்தரதப் பார்த்ததன். 
என்பதாகும். த லும் அல்லா ா தீபி என்பார் கூறுகின்றனர். நபி ார்கள், 

பிரார்த்தரனரய மகாண்டு இரறவரன ச ீபித்தல் என்பது அவர்களுக்கு 
சாத்திய ில்லாத ஒன்றல்ல. ஏமனனில் அவர்கள் ஷுஹதாக்கரள விட 
த ன்ர யானவர்களாகும். அத்துடன்  றுர ய என்பது துன்பத்ரத அனுபவிக்கக் 
கூடிய இட ல்ல என்றும் கூறுகின்றனர். 

எனதவ ஜியாரத்துச் மசய்தவாருக்காக இறந்து தபானவர்கள் பிரார்த்தரன  
மசய்வதற்கு என்ன தரட இருக்க முடியும்? ஆனால் இந்த இடத்தில் தகள்வி 
இறந்ததாரர பற்றியதல்ல.  ாறாக வலி ார்கரள குறித்த விசய ாகும்.அத்துடன் 
ஆன் ாக்கள் என்பது  ரணத்தின் ருசிரய அனுபவிப்பது ில்ரல. அதனால் அழிந்து 
தபாவது ில்ரல. அதததநரம் அரவகளின் உணர்வும்அறிவும் அப்படிதயதான் 
இருக்கின்றன. குறிப்பாக நபி ார்கள் ஷுஹதாக்கள் தபான்தறாரது விசயத்தில் 
குர்ஆன்ஹதீதுரடய மதளிவான ஆதாரங்கரள மகாண்டு அவர்கள் உயிதராடு 
இருப்பவர்களின் படித்தரத்தில் இருக்கின்றனர். ஆரகயால் அவர்களுரடய 
கப்ருகளுக்கு மசன்று கண்டிப்பாக உதவி ததடப்பட்டாக தவண்டும் எனக் கூறுதல் 
எப்படி சரியாகும்? காரணம் இவர்கள் தாம் வாழுகின்ற காலத்திதலதய தூரத்திலுள்ள 
மசய்திகரளக் தகட்க முடியாத தபாது இறப்புக்குப் பின்னால்  ட்டும் எப்படி தகட்க 
முடியும்?' என்று தகட்கிறார். 

இது சம்பந்த ான ஒரு ஹதீரத நாம் முன்னால் குறிப்பிட்டிருக்கிதறாம். அதாவது, 

ஒரு அடியான் அதிக திகம் நபிலான வணக்கங்கரள மகாண்டு எப்படிப்பட்ட 
படித்தரத்ரத எய்திவிடுகிறான் எனில் அவனுரடய ஒவ்மவாரு உறுப்பும் இரறவன் 
தஜல்லியாகும்  ளஹராகதவ  ாறிப் தபாய் விடுகின்றன என்பதாம்.  

அத்துடன் இந்த ஹதீதுக்கு இ ாம் பக்ருத்தீன் ராஜி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள், 

அடியான் அவ்வுயர் நிரலரய மபற்றுக் மகாள்ளும்தபாது ச ீபத்திலுள்ளரவகரளயும் 
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மதாரலவிலுள்ளரவகரளயும் பார்க்கவும் தகட்கவும் மசய்கிறான். ஆனால் தன் 
அறிவுக்குப் பின்னால் ஓடிக்மகாண்டிருக்தபாருக்கு இததார் ஆச்சரிய ான 
விசயம்தான். இருப்பினும் இரறவனால் இவ்வுயர் நிரல மகாடுக்கப்படும் 
அடியார்களுக்கு மதாரலவிலுள்ள மபாருட்கரளதயா மசய்திகரளதயா பார்ப்பதும் 
தகட்பதும் சிர  ான ஒரு காரிய ல்ல எனக் கூறுகின்றனர். 

த லும் இஸ்த்திஆனத்ரத  றுப்தபாரிடம் அது ஆகு ான ஒன்றுதான் என்பரத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக குர்ஆன் ஹதீதிலிருந்து அதற்குரிய ஆதாரத்ரத நாம் 
எடுத்துக் காட்டினால் அதற்கவர்கள், இது உயிதராடிருப்தபார் சம்பந்த ான 
விசய ாகும். இரதத்தான் நாங்கள் ஏற்றுக்மகாண்டிருக்கிதறாத ! இனி நாங்கள் 
ஷிர்க்மகன்று மசால்வமதல்லாம் இறந்து தபானவர்களிடம் உதவி ததடுவரத 
பற்றித்தான் என்கின்றனர். இக்கருத்ரத  றுத்து இவர்களின் உல ாக்களில் 
ஒருவரான நவாப் சித்தீக் ஹஸன்கான் என்பவர் மசால்கிறார்... 

'ஒரு ஆச்சரிய ான விசயம் என்னமவனில் ந து சதகாதரர்களில் சிலர் 
இஸ்த்திஆனத் என்னும் உதவி ததடுதல் சம்பந்த ான விசயத்தில் உயிதராடிருப்தபார் 
இறந்து தபானவர் என்பதாகப் பிரிக்கின்றனர். இதில் உயிதராடிருப்பவரிடம் அவரது 
சக்திக்குட்பட்ட எரதமயல்லாம் தகட்கப்படுத ா அமதல்லாம் ஷிர்க்காகாது என்றும், 

ஆனால் அரததய இறந்து தபானவரிடம் தகட்பதுதான் ஷிர்க்காகும் என்றும் அவர்கள் 
தவறாக எண்ணிக் மகாண்டிருக்கின்றனர். இது பகிரங்க ான வழிதகடாகும்.  

ஏமனனில் அல்லாஹ் அல்லாதரவ என்று வரும்தபாது உயிதராடு இருப்பததா 
அல்லது இறந்து தபானததா இரண்டுத  ச ம்தான். இவ்விசயத்தில் அதிக ாக 
மசால்வதாயின் இறந்து தபாதனாரிடம் உதவி ததடுவமதன்பது 
உயிதராடிருப்பவர்கரள இறந்ததாருக்கு இரணயாக்குவமதன்று தவண்டு ானால் 
மசால்லலாம்.  ற்றபடி இது அல்லாஹ்வுக்கு இரணரவப்பதாகாது' 

இதத மகாள்ரகரயத்தான் இ ாம் அஹ் த் ரஜா பாழில் பதரலவி அவர்களும், ஷிர்க் 
என்பது யாதராடு ரவக்கப்பட்டாலும் ஷிர்க்தான் என்றும், அவ்வாறின்றி 
ஒருவருரடய விசயத்தில்  ட்டும் ஷிர்க்காகாது எனில் அந்நிரலயில் அது 
யாருரடய விசயத்திலும் ஷிர்க்காக முடியாது என்றும் கூறுகின்றனர். மகாஞ்சம் 
தயாசித்துப் பாருங்கள். அல்லாஹ்வுக்கு இறந்ததார் இரணயாக  ாட்டார்கள் 
என்றால் உயிதராடிருப்தபார்  ட்டும் இரணயாவார்களா? இவ்வாதற 
தூரத்திலிருப்தபார் இரணயாக  ாட்டார்கள் என்றால் ச ீபத்திலிருப்தபார்  ட்டும் 
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இரணயாவார்களா? நபி ார்கள் இரணயாக  ாட்டார்கள் என்றால்  ருத்துவர்கள் 
 ட்டும் இரணயாவார்களா?  னிதன் இரணயாக  ாட்டான் என்றால்  லக்குகள் 
இரணயாவார்களா? ஆனால் உண்ர  நிரல என்னமவனில் அல்லாஹ்வுக்கு 
யாருத  இரணயாக  ாட்டார்கள் என்பதுதான் சத்திய ாகும். 

ஒரு காட்டரபியின் இஸ்த்திஃகாதா 

ما.واسغفر لهم الرسول لوجد وهللا توابا رحيولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر وهللا   

'ஹழ்ரத் உத்பா என்பவர் கூறுகிறார். நான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் மரௌலாவிற்கு பக்கத்தில் அ ர்ந்திருந்ததன். அப்தபாது ஒரு 
காட்டரபி வந்தார். வந்தவர் நபியவர்கரள தநாக்கி, அஸ்ஸலாமு அரலக்க 
யாரஸூலல்லாஹ்! அல்லாஹ் மசான்னரத நான் தகட்டிருக்கிதறன். அதாவது, 

அவர்கள் த து ஆன் ாவுக்கு தீங்கிரழத்துக் மகாண்டவர்களாக அல்லாஹ்விடம் 
 ன்னிப்புக் தகாரிய நிரலயில் (ரஸூலாகிய) உம் ிடம் வந்தார்களாயின் 
அவர்களுக்காக நரும் பாவ ன்னிப்பு (சிபாரிசு) தகாருவரீாயின்அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ 
 ன்னிப்பவனாகவம் கிருரபயுரடயவனாகவும் மபற்றுக் மகாள்வார்கள் எனக் 
கூறியிருப்பதால் நான் தங்களிடம் எனது பாவம்  ன்னிக்கப்படுவதற்காக தங்களின் 
ஷபாஅத்ரத நாடி வந்திருக்கிதறன் என்று மசான்னவர் ஒரு கவிரதரயயும் பாடினார். 
அக்கவிரதயானது.... 

ع واالكمياخير من دفنت بالقاع اعظمه   فطاب من طيبهن القا  

 نفسى الفداء لقبر انت ساكنه    فيه العفاف وفيه الجود والكرم.

ஏ! நன்ர க்குரிய தாத்தத! இங்குதான் அவருரடய புனித உடல் அடக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதனுரடய நறு ணத்தால் இந்தப் பிரததசத  க ழ்ந்து மகாண்டிருக்கிறது. எதில் 
தாங்கள் இருக்கிறரீ்கதளா அந்த கப்ருக்கு என்னுயிர் அர்ப்பணம். அதில் பரிசுத்த ான 
 ன்னிக்கிறவர் இருக்கிறார். 

என்று பாடியவர் அதன் பின் அங்கிருந்து மசன்று விட்டார். உத்பா மசால்கிறார். 
அப்தபாது எனக்கு உறக்கம் வந்து விட்டது. அதுதபாது கனவில் காத்தமுன் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரளக் கண்தடன். அவர்கள் என்ரன 
தநாக்கி, உத்பாதவ! அக்காட்டரபியிடம் தபாய் அல்லாஹ் அவருரடய பாவத்ரத 
 ன்னித்து விட்டதாக அவருக்கு சுபச் மசய்தி மசால்லும்; என்றனர்'. 



[Type here] 

 www.sufimanzil.org                                                     வஸீலாவும் உதவி ததடலும் 

 

25 
 

(நூல்: தப்ஸீர் இப்னு கதீர், பாகம் 1,  பக்கம் 520) 

அடுத்து அல்லா ா ஷம்சுத்தீன் முஹம் த் பின் ஜுஸ்ரி ஷாபி அவர்கள் ஒரு 
ஹதீரத ந து பார்ரவக்கு தருகின்றனர். அதாவது... 

اذاانفلتت دابته فليناد اعينوا يا عباد هللا رحمكم هللا عومص وان اراد عونا فليقل يا عباد هللا اعينونى يا  عباد 

 هللا اعينونى يا عباد هللا اعينونى وقد جرب ذالك

'ஒருவருரடய சவாரி திடீமரன் காணா ல் தபாய்விட்டால் அவர், ஓ! அல்லாஹ்வின் 
அடியார்கதள! உதவி மசய்யுங்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவான் (என்று 
கூப்பிடுங்கள் என்கின்றனர்) இன்னும் உதவி ததரவமயனில் ஓ! அல்லாஹ்வின் 
அடியார்கதள! எனக்கு உதவி மசய்யுங்கள் (என்று மூன்று முரற அரழயுங்கள்) இது 
தசாதிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும் என்று கூறுகின்றனர்.'    (நூல்: முஃஜிமுல் கபரீ், இ ாம் 
தப்ரானி) 

அடுத்து ஹிஸ்னுல் ஹஸீன் என்னும் நூல் துஆக்கரள மகாண்டு நிரப்பப்பட்ட ஒரு 
நூலாகும். இதரன அல்லா ா ஜுஸ்ரி என்பார் முழுக்க முழுக்க ஸஹீஹான 
ஹதீதுகரளக் மகாண்டு மதாகுத்திருக்கிறார். அவர் த து நூலின் 2ஆம் பக்கத்தில் 
த ற்கண்ட ஹதீரதக் குறித்து, 'வ அக்ரஜத்ஹு  ினல் அஹாதீஸிஸ் ஸஹீஹா' 
எனக் கூறுகிறார். 

ஆதலால் எவர்கள் அல்லாஹ்வுரடய அடியார்களிடம் உதவி ததடுவரத 
ஷிர்க்மகன்று மசால்கிறார்கதளா அவர்கள் த து  த்ஹபுப்படி  ஆதல்லாஹ் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஷிர்க்ரக கற்றுக் மகாடுத்தார்கள் 
என்றும்  , இஸ்லா ியப் மபரிதயார்கள் அரனவரும் காலம்கால ாக ஷிர்க்ரகதான் 
த து சமுதாய  க்களுக்கு தபாதித்தார்கள் என்றும் மசால்ல தவண்டி வரும். 
அல்லாஹ் நம்ர  காப்பாற்றுவானாக. 

அர்த்தங்கள் புரட்டப்படுதல் 

அடுத்து காபிர்கரள குறித்து இறக்கப்பட்ட வசனங்கரள முஃ ின்கள்  ீதும், 

விக்ரஹங்கரள குறித்து இறக்கப்பட்ட வசனங்கரள நபி ார்  ற்றும் வலி ார்கள் 
 தும் புரட்டுதல் முஷ்ரிகுகள்  ற்றும் காரிஜிய்யனீ்களின் வழக்க ாகும். த லும் 
குர்ஆரன குறித்து இரறவன் திரு ரறயில் கூறும்தபாது... 

 يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا.
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'(அந்த குர்ஆரனக்மகாண்டு) மபரும்பான்ர தயாரர வழிமகடுக்கிறான். இவ்வாதற 
மபரும்பான்ர தயாரர நல்வழிப்படுத்துகிறான்' என்பதாகக் கூறுகிறான். 

இதில் நபித்ததாழர் மபரு க்கள் குர்ஆனுக்குரிய விளக்கத்ரத வள்ளல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கற்றதால் அவர்கள் 
ஈதடற்ற ரடந்தனர். அதததநரம் முஷ்ரிக்குகளும் முனாபிக்குகளும் காரிஜியனீ்களும் 
குர்ஆரன விளங்கிக் மகாள்ள தங்களின் அறிரவ த க்கு இ ா ாக ஆக்கியதாதலதய 
வழிமகட்டுப்தபாயினர். இப்தபாது இவர்கள் குர்ஆரன எப்படிமயல்லாம் தங்களுக்குத் 
ததாதாக  ாற்றிப்புரட்டுகின்றனர் என்பரதப் பாருங்கள்... 

 انكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم

'திடனாக நீங்களும் இன்னும் அல்லாஹ்ரவயன்றி உள்ள நீங்கள் வணங்கிக் 
மகாண்டுள்ளரவகளும் நரகின் எரிவிறகுகதள' (சூரா அன்பியா, வசனம் 98) 

இந்த வசனத்ரதக் குறித்து அல்லா ா ஷவ்கானி அவர்கள் கூறும்தபாது... 

'இவ்வசனம் இறங்கியதபாது  க்காரவ தசர்ந்த முஷ்ரிகீன்களிலுள்ள இப்னு ஜப்ரா 
என்பான் நபியவர்கரளப் பார்த்து, அல்லாஹ்ரவயன்றி உள்ளரவகளில்  லக்குகளும் 
ஈஸா நபியவர்களும் உரஸர் நபியவர்களும் அன்ரன  ர்யமும் வணங்கப்படுவதால் 
அவர்களும்தான் நரகத்திற்கு மசல்வார்கள் என்று மசான்னதபாது கீழ்க்கண்ட வசனம் 
இறங்கிற்று' (தப்ஸீர் பத்ஹுல் கதீர், பா-3, ப-429) 

سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. ان الذين  

'திடனாக எவரர குறித்து ந து வாக்குறுதி மகாடுக்கப்பட்டு விட்டததா அவர்கள் 
நரரக விட்டும் தூர ாக்கப்பட்டுள்ளனர்' (சூரா அன்பியா, வசனம் 101) 

மகாஞ்சம் கவனியுங்கள் த ற்கண்ட வசனத்தில் 'வ ா தஃபுதூன' என்று வந்துள்ளரத 
கூட இவர்களால் புரிந்து மகாள்ள முடியவில்ரல. ஆம்.  ா என்னும் பதம் அறிவற்ற 
ஜடப்மபாருட்கரள குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு பத ாகும். நபி ார்களும் 
 லக்குகளும் ஜடப் மபாருட்களல்லதவ! இந்நிரலயில் இவ்வசனம் அவர்கரள 
குறிக்கின்றமதன எப்படிச் மசால்ல முடியும்? 

த லும் இ ாம் புகாரி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுவரதப் பாருங்கள்... 

لوها على المؤمنين.وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق هللا وقال انهم انطلقوا الى آيات نزل فى الكفار فجع  
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'ஹழ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு ா அவர்கள், 

காரிஜிய்யனீ்கரள இரறவனுரடய பரடப்புக்களிதலதய  ிக த ாச ான ஆகக் 
மகட்டவர்கமளன்று கூறுபவர்களாயிருந்தனர். ஏமனனில் அவர்கள் காபிர்கரள குறித்து 
இறக்கப்பட்ட வசனங்கரளமயல்லாம் முஃ ின்களின் பக்க ாக புரட்டக் 
கூடியவர்களயரிருந்தனர் எனக் கூறுகின்றனர்' 

இப்பிரச்சரனயில் இஹ்ஸான் இலாஹி ஜஹீரும் காபிர்கரள குறித்து இறக்கப்பட்ட 
வசனங்கரள முஸ்லிம்களின்  ீதும், விக்ரஹங்கரள குறித்து இறக்கப்பட்ட 
வசனங்கரள நபி ார்கள்  ீதும் வலி ார்கள்  ீதும்  ாற்றிப் புரட்டுவதன் மூலம் 
இரறவனது நல்லடியார்கள் உதவி மசய்ய  ாட்டார்கள் என்றும் அவர்களிடம் உதவி 
ததடக் கூடாமதன்றும் கூறுகிறார். இதரன ஜஹீர் சாஹிப் அவர்கள் 
முஷ்ரிக்குகளிட ிருந்து கற்றுக் மகாண்டாரா? அல்லது காரிஜிய்யனீ்களிட ிருந்து 
கற்றுக் மகாண்டாரா? என்பரத அவர்தான் மதளிவுபடுத்த தவண்டும். இன்னும் 
அவரால் புரட்டப்படுகிற ஒரு வசனத்ரதப் பாருங்கள்... 

.قَل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال يملكون مثقال ذرة فى اسموات وال فى االرض  

'(நபிதய) கூறும். நீங்கள் அல்லாஹ்ரவயன்றி எரவகரள எண்ணிக் 
மகாண்டிருக்கிறரீ்கதளா அரவகரள அரழயுங்கள். அரவகள் வானம் பூ ியிலுள்ள 
ஒரு அணுவுக்குக் கூட அதிகாரியாகாது' (சூரா ஸபா, வசனம் 22) 

இந்த வசனத்திற்கு அல்லா ா ஷவ்கானி த து தப்ஸீரில்... 

وسلم بان يقول لكفار قريش او للكفار على االطالق.هذا امر النبى صلى هللا عليه   

'இந்த வசனத்தில் இரறவன் நபியவர்கரள தநாக்கி, நீங்கள் குரறஷிக் காபிர்கரள 
அல்லது எல்லா காபிர்கரளயும் தநாக்கி மசால்லுங்கள் என்பதாக கூறுகிறான் என்று 
விளக்க ளிக்கிறார்' 

அடுத்து ஜஹீர் ஸாஹிபால் புரட்டப்படும் இன்மனாரு வசனத்ரதப் பாருங்கள்... 

 ذالكم هللا ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قكمير.

'அவன்தான் உங்கள் இரறவனாகிய அல்லாஹ். சகல ஆட்சிகளும் அவனுக்குரியதத! 
அவரனயன்றி எரவகரள நீங்கள் அரழக்கிறரீ்கதளா அரவகளுக்கு ஒரு 
அணுவளவும் அதிகார ில்ரல' (சூரா ஃபாதிர், வசனம்13) 
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இந்த வசனத்திற்கும் அல்லா ா ஷவ்கானி அவர்கள் விளக்க ளிக்கும்தபாது... 

ال يسمعوا دعاءكم لكونها جمادات ال تدرك شيئا من المدركات)الى ان قال( ويجوزان يرجع )والذين تدعون 

وما بعد الى من يعقل ممن عبدهم الكفار وهم الملئكة والجن والشياطين.من دونه(  

'லா யஸ் வூ துஆஅகும் - அரவகள் உங்களின் அரழப்ரப மசவிதயற்காது எனக் 
கூறப்பட்டதற்குரிய காரண ானது, அரவகள் கற்களாகு ாதலால் அரவகளால் 
எரதயும் உணர முடியாது. இவ்வாதற தத்வூன –என்பதன் கருத்தானது, காபிர்களால் 
வணங்கப்பட்டு வந்த அறிவுள்ள மபாருட்களாகிய  லக்குகளும் ஜின்களும் 
ரஷத்தான்களு ாகம்' எனக் கூறுகிறார். 

சிந்தித்துப் பாருங்கள். அல்லா ா காழி ஷவ்கானி அவர்கள், த ற்கண்ட வசனத்தில் 
குறிபத்துக் காட்டப்படுகிற வணங்கப்படும் மபாருட்கள் என்பரவ விக்ரஹங்களம் 
ரஷத்தான்களும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் ஜஹீர் ஸாஹிப் இந்த வசனத்தில் 
வணங்கப்படுபரவ நபி ார்களும் வலி ார்களும் தான் என்று திருக்குர்ஆனுக்குரிய 
வசனத்தின் கருத்ரததய புரட்டுகிறார். 

அடுத்து இதத வசனத்தில் அல்லாஹ் 'வ யவ் ல் கியா த்தி யக்ஃபுரூன பிஷிர்க்கிகும் 
- அப்மபாய் மதய்வங்கள் அவர்கள் ஷிர்க் (இரண) ரவத்தரத  றுத்து விடுவார்கள்' 

என்றும் கூறுகிறான். ஆனால் அதத தநரம் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள்  றுர யில்  ஹ்ஷர்வாசிகரள தநாக்கி, 
உங்களுக்காக ஷஃபாஅத்துச் மசய்ய நான் இருக்கிதறன் என கூறுவார்கள் என்பதாக 
முஸ்லிம் பாகம் 1, பக்கம் 110ல் கூறுவதால் நபியவர்கள் இவ்வாறு மசால்வது 
முழுக்க முழுக்க தவறாகும்.  

ஏமனனில் இவ்வசனத்தில் ஜஹீர் ஸாஹிபின் கூற்றுப்படி நபி ார்களும் 
வலி ார்களும் உட்படுத்தப்படுவதால் உங்களுக்கு ஷஃபாஅத்துச் மசய்வதற்காக நான் 
இருக்கிதறமனன நபியவர்கள் மசால்லக் கூடாது. இப்படிமயாரு கருதது இந்த 
வசனத்திற்கு மகாள்ளப்பட்டால் இததார்  ிகப்மபரும் தவறான நரடமுரறக்கு 
முன்னுதாரண ாகி விடும். எனதவ த ற்கண்ட வசனம் அல்லாஹ்வுக்கு இரண 
ரவக்கப்படும் விக்ரஹங்கரள குறித்தும் ஜின் ரஷத்தான்கரளக் குறித்தும்தான் 
தபசுகிறமதன்பரத நாம்மதளிவாக விளங்கிக் மகாள்ள தவண்டும்.  

பின்னும் எந்தமவாரு முஸ்லிமும் நபி ார்கரளயும் வலி ார்கரளயும் 
அல்லாஹ்வுக்கு ஒருதபாதும் ச  ானவர்களாக எண்ணியது ில்ரல. 
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நம்பியது ில்ரல. இதுதபாலதவ  ற்ற வசனங்களும் விக்ரஹங்கரள குறித்தும் ஜின் 
ரஷத்தான்கரளக் குறித்தும் தான் தபசுகிறததயன்றி அரவகரள நபி ார்கள்  ீதும் 
வலி ார்கள்  ீதும் உதவிததடும் விசயத்தில் புரட்டுவது இவர்கள் எத்தரன 
விபரீத ான தபாக்குரடயவர்கள் என்பரத ந க்கு புலப்படுத்துகிறது. அடுத்து 
இன்மனாரு வசனத்ரதப் பாருங்கள்... 

افرأيتم ما تدعون من دون هللا ان ارادنى هللا بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنى برحمة هل هن ممسكات 

 رحمته.

'(நபிதய!) நீர் கூறும். அல்லாஹ் எனக்கு யாமதாரு தீங்கும் இரழக்க நாடினால் 
(நீங்கள் அரழக்கும் அல்லாஹ்வல்லாத) அரவகள் அத்தீங்ரக நீக்கிவிட முடியு ா 
என்பரத நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அல்லது அவன் எனக்கு ஏதும் அருள் புரிய 
நாடினால் அவனது அருரள அரவகள் தடுத்துவிடு ா என்ன?' (சூரா ஸு ர் வசனம் 
38) 

த ற்கண்ட வசனத்தில் அல்லாஹ் ஒருவருக்கு அருள் புரியதவா அல்லது 
தீங்கிரழக்கதவா நாடினால் அரத எந்தப்பரடப்பும் தடுத்துவிட முடியாமதன்று 
கூறுகிறான். இந்நிரலயில் இந்த வசனத்ரத நபி ார்கள்  ீதும் வலி ார்கள்  ீதும் 
எப்படி சம்பந்தப்படுத்த முடியும்? ஏமனனில் மகாஞ்சமும் அறிவில்லாத ஒரு 
முஸ்லிம் கூட இரறவனுரடய நல்லடியார்கள் அல்லாஹ்வுக்கு 
தபாட்டியாளர்களாகதவா அல்லது ச  ானவர்களாகதவா இருக்கிறார்கள் என்தறா 
அல்லது அல்லாஹ் ஒருவருக்கு அருள் புரியதவா தீங்கிரழக்கதவா நாடும்தபாது 
அரத அவர்கள் தடுத்து விடுவார்கள் என்தறா மசால்வதில்ரல. இவ்விசயத்தில் 
நம்முரடய நம்பிக்ரகயானது அவர்கள் அல்லாஹ்வுரடய தநசத்திற்குரிய 
 ிகப்மபரும் அந்தஸ்த்தில் இருப்பதால் அவர்களின் தகாரிக்ரகரயயும் 
பிரார்த்தரனரயயும் அவன்  றுக்கா ல் ஏற்றுக் மகாள்கிறான் என்பதத. 

அடுத்து இன்மனாரு வசனத்ரதயும் பாருங்கள்... 

 ان يدعون من دونه اال أناثا وان يدعون اال شيطانا مريدا.

'அல்லாஹ்ரவயன்றி அவர்கள் அரழப்பரகவள் மபண் (மபயருரடயரவ) கதளயன்றி 
தவறில்ரல. துஷ்ட ரஷத்தாரனயன்றி ( ற்மறரதயும்) அவர்கள் அரழக்கவில்ரல' 

இவர்;களுரடய ஈ ானில் மகாஞ்சங்கூட தராஷம் என்பதத இல்ரலயா என்ன? 

அல்லது அது மசத்துப் தபாய் விட்டதா? இல்ரலமயனில் இப்படிப்பட்ட வசனங்கரள 
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நபி ார்களின்  ீதும் வலி ார்களின்  ீதும் இட்டுக் கட்டுகிறார்கதள! 'ரஷத்தானன் 
 ரீத்' என்னும் வாக்கியத்ரத நபி ார்கள்  ீதும் வலி ார்கள்  ீதும் புரட்டுவதற்கு 
முன் அல்லாஹ்வின் தகாபத்ரத குறித்தும் அழிரவக் குறித்தும் இவர்கள் 
மகாஞ்ச ாவது அச்சப்பட தவண்டா ா? அல்லது  றுர  என்ற ஒன்று வரதவ 
வராமதன்று இவர்கள் முடிவு மசய்து விட்டார்களா? 

த லும் இஸ்த்திஆனத்ரத  றுப்தபார் 'இய்யாக நஃபுது வஇய்யாக நஸ்த்தஈன்' 

என்னும் வசனத்ரதயும் தங்களின் கூற்றுக்குரிய  ிகப்மபரும் ஆதார ாக எடுத்துக் 
காட்டுகின்றனர். இனி இந்த வசனத்ரத மபாதுவானததார் நிரலக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டால் அந்நிரலயில் அல்லாஹ்ரவயன்றி தவறு யாரிடமும் உதவி 
ததட முடியாது. அது உயிதராடிருப்பவராக இருந்தாலும் சரி. இறந்து தபானவராக 
இருந்தாலும் சரி. ச ீபத்திலிருப்பவதரா, தூரத்திலிருப்பவதரா யாராக இருந்தாலும் 
சரி. யாரிடமும் உதவி தகட்டாலும்அது ஷிர்க்காகிவிடும். 

இதுபற்றி நவாப் வஹீதுஸ்ஸ ான் அவர்கள் கூறுவரதப் பாருங்கள்... 

قَال الشوكانى من اصحابنا ال خالف في جواز اال ستعانة بالمخوق  فى ما يقدر عليه اال هللا فال يستعان وال 

يستغاث فيه اال به وهو المراد فى قوله اياك نستعين وبهذاظهر ان اصحابنا من زعم ان مطلق اال ستعانة 

لحد نعوذ باهللا من الغلو واالفراط.اواال ستغاثة بغير هللا شرك فقد غال وتجاوز   

'ந து ததாழர்களில் ஷவ்கானி மசான்னார். எந்தப் மபாருள் ஒரு பரடப்பின் சக்திக்கு 
உட்பட்டதாக இருக்கின்றததா அரத அந்தப் பரடப்பிடம் தகட்கலாம் என்பதில் 
யாருக்கும் எந்தக் கருத்து தவறுபாடும் கிரடயாது. இவ்வாதற எந்தப்மபாருளில் 
அல்லாஹ்ரவ தவிர தவறு யாருக்கும் அதிகார ில்ரலதயா அரத அல்லாஹ்விடம் 
 ட்டும்தான் தகட்கதவண்டும். இந்நிரலயில் திருக்குர்ஆனின் 'இய்யாக நஸ்த்தஈன்' 

என்னும் வசனத்துரடய கருத்தும் இதுதான். இவ்விளக்கத்ரதக் மகாண்டு ந து 
ததாழர்களில் எவதரனும் மபாதுவாக அல்லாஹ் அல்லாத யாராக இருந்தாலும் 
அவரிடம் உதவி ததடுவரத ஷிர்க்மகன்று மசால்வாதரயாயின் அவர் அறிவுக்கு 
மபாருத்த ில்லாத ஒன்ரற மசான்னததாடு வரம்பும் கடந்து விட்டாமரன்றுதான் 
மசால்தவாம்.'     (நூல்: ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 19) 

த ற்கண்ட ஷவ்கானியின் விளக்கத்ரதப் பார்த்த பின்னரும் 'இய்யாக நஃபுது 
இய்யாக நஸ்த்தஈன்' என்னும் வசனம் மபாதுநிரலரய குறிக்காது ஒரு குறிப்பான 
நிரலரயத்தான் குறிக்கும ன்று  ீண்டும் எவராவது வாதிப்பாராயின் அவர் 
ஸிராஜுல் ஹிந்த் அல்லா ா அப்துல் அஜஸீ் முஹத்தீஸ் மதஹ்லவி அவர்களின் 
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கருத்தாகிய ஒரு பரடப்ரப சுய ான ஒன்மறன நம்பி அதனிடம் உதவி ததடுவது 
ஹரா ாகும். அவ்வாறின்றி ஒரு பரடப்ரப இரறவனுரடய உதவி மவளிப்படும் 
ஒரு துரறமயன நம்பி உதவி ததடப்பட்டால் அது கூடும ன்பது  ட்டு ல்ல.  

 ாறாக அது எதார்த்தத்தில் அல்லாஹ்விடம் ததடப்பட்ட உதவிதயயாகும் என்பரத 
ஒப்புக் மகாள்ள தவண்டும் என்னும் கூற்ரற எடுத்துப் பார்க்கட்டும். இப்தபாது 
மசால்லுங்கள். இந்த வசனம் நபி ார் வலி ார் தபான்தறாரிடம் உதவி ததடுவரத 
எங்தக  றுக்கிறது? 

இனி முப்தியனீ்களான இந்த வஹாபிகளால் எழுப்பப்படும் இன்மனாரு 
ஆட்தசபரணரயயும் பாருங்கள்... 

'முஷ்ரிக்குகள்கூட கடல் பயணத்தின் தபாது அல்லாஹ்ரவ அரழத்துத்தான் உதவி 
ததடினர். ஆனால் இந்தஅஹ்லுஸ் ஸுன்னத் ஜ ாஅத்ரதச் சார்ந்தவர்கள் த து 
ஒவ்மவாரு பயணத்;திலும் அது கடல் பயண ாயினும் தரர பயண ாயினும் 
அல்லாஹ் அல்லாதவர்கரள அரழத்துத்தான் உதவி ததடுகின்றனர்'. (நூல்: அல் 
பதரலவிய்யா, பக்கம் 84) 

த ற்கண்ட அல்லா ா அப்துல் அஜஸீ் முஹத்திஸ் மதஹ்லவியின் விளக்கத்ரத 
 ீண்டும் ஒருமுரற எடுத்துப் பாருங்கள். நபி ார்கரளயும் வலி ார்கரளயும் 
இரறவனுரடய உதவி மவளிப்படும் ஒரு துரறமயன நம்பி உதவி ததடப்பட்டால் 
அவ்வுதவி எதார்த்தத்தில் அல்லாஹ்விடம் ததடப்பட்ட உதவி தாமனனில் சுன்னத் 
வல் ஜ ாஅத்தினர் கடலிலும் கரரயிலும் கூட அல்லாஹ்விடம் தான் உதவி 
ததடுகின்றனர் என்பது மதளிவாகிறது. அதாவது அந்த நல்தலாரின் வஸீலாரவ 
மகாண்டு உதவி ததடுகின்றனர் என்பதாம்.  

ஆனால் முஷ்ரிக்குகள் அந்த நல்தலார்கரள அல்லாஹ்வுக்கு 
அன்னிய ானவர்கமளன கருதியதால் தவறு வழியின்றி அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
உதவி ததடினர். இந்நிரலயில் சுன்னத் வல் ஜ ாஅத்தினர் நம்பிக்ரக எந்த 
இடத்திலும் எந்த நிரலயிலும் அல்லாஹ்வின்  ீதுதான் உள்ளது. 
ரைருல்லாஹ்வாகிய அல்லாஹ்வுக்கு அன்னிய ானவர்கள்  ீதல்ல. இறுதியாக 
நவாப் வஹீதுஸ்ஸ ான் அவர்கள் தாத  ஒரு தகள்விரய உருவாக்கி அதற்கு 
அவதர பதிலும் தருவரதப் பாருங்கள்... 
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தகள்வி: விக்கிரஹங்களிடத ா அல்லது சிரலகளிடத ா மபாதுவாக எந்த 
நிரலயிலும் உதவி ததடுவது ஷிர்க்காகும். அது உயிதராடுள்ளவர்களிடம் 
தகட்கப்படுகிற மபாருளாக இருந்தாலும் சரிதய. அவ்வாறாயின் நபி ார் 
வலி ார்களின் ஆன் ாக்களிடம்  ட்டும் அவர்கள் உயிதராடிருக்கும் தபாது 
தகட்கப்பட்டரவகரள தகட்கலாம ன்று எப்படி மசால்கறரீ்? 

பதில்: சிரல  ற்றும் விக்ரஹங்களுக்குரிய சட்டம் என்பது தவறு. அத்துடன் 
அவற்ரற விட்டு ஒதுங்க தவண்டும ன்றும் அரவகரள உரடத்மதறிய தவண்டும் 
என்றும் கட்டரளயும் இடப்பட்டுள்ளது. நபி ார் வலி ார் சம்பந்தப்பட்ட விசயம் 
அப்படியல்ல. அவர்கள் உயிதராடுள் தபாது அவர்களிடம் தகட்கப்பட்ட மபாருரள 
அவர்களது  ரறவுக்குப் பின்னால் அவர்களிடம் தகட்பது அவர்கரள 
கண்ணியப்படுத்துவதாகும்.  

நாம் இதற்குமுன் இஸ்லா ிய  ார்க்கத்தில் நபி ார் வலி ார் தபான்தறாரது 
நிரனவுச் சின்னங்கரள கண்ணியப்படுத்துவது இஸ்லாத்ரத 
கண்ணியப்படுத்துவதாகும் என்று கூறியுள்தளாம். அதத தநரம் முஷ்ரிகுகள் எரத 
வணங்குகிறார்கதளா அரவகரள சாதாரண ாக கண்ணியப்படுத்துதல் கூட 
குப்ராகும். இவ்வாதற பிற நபி ார் வலி ார் தபான்தறாரின் ஆன் ாக்கள் 
சிரலகளுரடய இனத்ரத தசர்ந்தல்ல.  ாறாக அரவகள்  லக்குகளின் இனத்ரத 
தசர்ந்ததாகும். அல்லுது அரத விடவும் உயர் ;ந்த நிரலயிரன மகாண்டதாகும். 
ஆதலால் அவர்களின் ஆன் ாக்கரள  லக்குகதளாடு அனு ானிக்கப்படுத யன்றி 
விக்ரஹங்களுடதனா சிரலகளுடதனா ஒப்பு தநாக்கப்பட  ாட்டாது. காரணம் 
சிரலகள் என்பது முழுக்க முழுக்க அசுத்த ானரவகளாகும். (நூல்: ஹத்யத்துல் 
 ஹ்தி, பக்கம் 27) 

'வஸீலா!' 

இப்பதம் அரபிம ாழி அகராதியில் ஏதாவமதாரு மபாருரள தனது நாட்டத்ரத 
நிரறதவற்றிக் மகாள்வதற்காக தனக்கும் இன்மனாரு மபாருளுக்கு ிரடதய ஒன்ரற 
இரடயிலாக்கிக் மகாள்வதற்கு 'வஸீலா' என்று மசால்லப்படும். இனி ஷரீஅத்தில் 
நல்ல அ ரலயம் நல்லடியார்கரளயும் அல்லாஹ்வுக்கும் அடியானுக்கும் 
இரடயிலாக்கிக் மகாள்வதுதான் வஸீலாவாகும். இந்த வரகயில்தான் நல்ல லும் 
நல்லடியார்களும் வஸீலாவாக இருக்கின்றனர். 
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குத்தப  தீனா ஹழ்ரத் ம ௌலானா ஜியாவுத்தீன் அஹ் த்  தன ீ (இ ாம் அஹ் த் 
ரிழா அவர்களின் கலீபா) அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து  , வஸீலா ஆகு ான 
ஒன்மறன்பதற்குரிய ஆதாரம ன்ன? என்று தகட்க, அதற்கவர்கள்... 

 ياايها الذين آمنوا اتقوا هللا وابتغوا اليه الوسيلة.

'விசுவாசிகதள! அல்லாஹ்ரவ அஞ்சுங்கள். இன்னும் அவனளவில் வஸீலாரவயும் 
ததடுங்கள்' 

என்னும் திருக்குர்ஆனுக்குரிய வசனத்ரத ஓதிக் காட்டினர். அதற்கவர்: இந்த 
ஆயத்தில் வஸீலா என்பது நல்ல அ ல்தாமனன்று மசால்ல, ஹழ்ரத் அவர்கள்: 
அவரர தநாக்கி, நம்முரடய அ ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அல்லது தள்ளப்பட்டதா, 

அதற்மகன்ன ஆதாரம்? என்று தகட்க, அதற்கவர்: அது எனக்மகப்படி மதரியும்? என்று 
மசால்ல,  ீண்டும் ஹழ்ரத் அவர்கள்: அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களா இல்ரலயா? என்று 
தகட்க, அதற்கவர்: நிச்சய ாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள்தான் அதிமலன்ன சந்ததகம்? 

என்று மசால்ல, அதுதகட்ட ஹழ்ரத் அவர்கள்: அப்படியானால் நல்ல ரல 
வஸீலாவாக்க முடியம். அதுவும் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டதற்குரிய ஆதார ில்லாத 
நிரலயில் என்னும் தபாது அல்லாஹ்வால் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டவர்கமளன்னும் 
ஆதாரமுள்ள நிரலயிலுள்ள நபியவர்கள் ஏன் வஸீலாவாக முடியாது என்று 
தகட்டனர். 

இரறவனிடம் நல்ல ரலயும் நல்தலாரரயும் வஸீலாவாக்குதல் 

அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹிவஸல்லம் அவர்கள் நவின்றர்.. 

رون.ن هللا ليعذبهم وانت فيهم وما كان هللا معذبهم وهم مستغفانز هللا على ما امانين وما كا  

'அல்லாஹ் இருவரகயான பாதுகாப்ரப எனக்கு இறக்கித் தந்திருக்கிறான். 
அதிமலான்று, 'எதுவரர நீங்கள் அவர்கள்  த்தியில் இருப்பரீ்கதளா அதுவரர 
அவர்கரள அல்லாஹ் தவதரன மசய்ய ாட்டான் என்பதும் இன்மனான்று, எதுவரர 
அவர்கள் பாவ ன்னிப்பு ததடிக் மகாண்டிருப்பார்கதளா அதுவரர அவர்கரள 
அல்லாஹ் தவதரன மசய்ய ாட்டான் என்பது ாகும்.'(நூல்: திர் ிதி, பக்கம் 439) 

முந்திய வசனத்தில் தவதரன மசய்யப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்குரிய 
வஸீலாவாக அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரளயும், 
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இரண்டாவது வசனத்தில் பாவ ன்னிப்புக்குரிய நல்ல ரலயும், குறிப்பிடப்படுவரத 
பார்க்கிதறாம். 

 رب أشعث مدفوع باالبواب لو اقسم على هللا ال بره.

அடுத்து ஹழ்ரத் அபூஹுரரரா ரழியல்லலாஹுஅன்ஹு அவர்கள் அண்ணல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றதாக 
அறிவிக்கின்றனர்:'தரலவிரிதகால ாக உள்ள மபரும்பான்ர தயார் 
வாசல்படியிலிருந்து திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றனர். அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
சத்தியம் மசய்து தகட்பார்களாயின் அல்லாஹ் அவர்களின் தகாரிக்ரகரய 
நிரறதவற்றித் தருகிறான்' 

(நூல்:  ிஷ்காத், பக்கம் 446) 

 هل تنسرون وترزقون اال بضعفائكم

இவ்வாதற ஹழ்ரத்  ிஸ்அப் பின் ஸஃத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு ா அவர்கள் 
அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றதாக 
அறிவிக்கின்றனர். 'உங்களுக்கு உதவியும் இரணமும் உங்களிலுள்ள பலவனீர்களின் 
காரண ாகக் கிரடக்கின்றது' நூல்:  ிஷ்காத், பக்கம் 446 

م اربعون رجال كلما مات رجل ابدل هللا مكانه رجال يسفى بهم الغيث وينتصر بهم االبدال يكونون بالشام وه

 على االعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب.

ஹழ்ரத் அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகின்றனர். நான் அண்ணல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மசால்லக் தகட்தடன். 'அப்தால்கள் 
என்தபார் ஷாம் ததசத்தில் இருப்பர். அவர்கள் ம ாத்தம் நாற்பது நபர்களாகும். இனி 
அவர்களில் ஒருவர்  ரறந்து விட்டால் தவமறாருவர் அந்த இடத்தில் 
அ ர்த்தப்படுகிறார். அவர்கள் மபாருட்தட  ரழ மபாழிகின்றது. இன்னும் அவர்கள் 
மபாருட்தட எதிரிகளிட ிருந்து மவற்றியும் உதவியும் கிரடக்கிறது. இன்னும் அவர்;கள் 
மபாருட்டாதலதய ஷாம் ததசத்தவர்  ீது இறக்கப்படும் தவதரனயும் 
அகற்றப்படுகிறது.' 

(நூல்:  ிஷ்காத்,பாகம் 3 பக்கம் 582) 

 ابغونى صعفائكم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائكم
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ஹழ்ரத் அபூதர்தா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள மகாண்டு அறிவிக்கின்றனர்: 'நீங்கள் உங்களில் 
பலவனீ ானவர்களிடம் எனது திருப்திரயத் ததடுங்கள். அவர்களின் என்ரன 
ததடுங்கள். ஏமனனில் உங்களிலுள்ள பலவனீ ானவர்களின் மபாருட்டாதலதய 
உங்களுக்கு இரணமும் மவற்றியும் உதவியும் அளிக்கப்படுகிறது' 

(நூல்:  ிஷ்காத், பக்கம் 447) 

பலவனீ ானவர்கள் என்பதில் ஒருசாரார் வறுர க்கு ஆளாகி இருப்தபார். இன்மனாரு 
சாரார் அதிக ான வணக்க வழிபாடுகளின் காரண ாக ஃபகீர்களாக இருப்பவர்கள். 
இதில் இரண்டாவது சாராதர (அவ்லியாக்கள்) வஸீலாவாகுவறடகு முழுக்க முழுக்க 
தகுதியானவர்களாகும். 

 انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين.

அடுத்து உர ய்யா பின் காலித் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அண்ணல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரளக் மகாண்டு அறிவிக்கின்றனர். 
அதாவது 'அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஃபுகராக்கள் 
 ற்றும் முஹாஜிரீன்களின் வஸீலாரவ மகாண்டு உதவிக்கும் மவற்றிக்குமுரிய துஆ 
மசய்பவர்களாக இருந்தனர்.'   -  (நூல்:  ிஷ்காத், பக்கம் 447) 

 وقال ابن الملك بان يقول اللهم انصرنا على االعداء بحق عبادك الفقراء المهاجرين.

ஹழ்ரத் முல்லா அலி காரி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகின்றனர். 'இப்னுல் 
 லிக் என்பார் மசால்கிறார். அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் 
அவர்கள் தங்களிலுள்ள ஃபகீர்  ற்றும் முஹாஜிர்கரள முன்னிறுத்தி, எங்களுக்கு 
விதராதிகளுக்மகதிராக உதவி மசய்வாயாக எனக் தகட்பவர்களாக இருந்தனர்' (நூல்: 
 ிர்காத், பாகம் 10, பக்கம் 13) 

அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு 
 ிக  ிகப் பிரிய ானவர்கள். அவர்கள் எரதக் தகட்டாலும்அல்லாஹ் நிரறதவற்றித் 
தருவான் என்னும் தபாது தங்களிலுள்ள ஃபகீர்கரளயம் முஹாஜிர்கரளயும் 
வஸீலாவாக்க தவண்டிய அவசியம ன்ன? எனில் இது அவர்கரள 
கண்ணியப்படுத்துவதற்காகவும், த து சமுதாயத்தினரும் இவர்கரள வஸீலாவாக்கிக் 
மகாள்ள தவண்டும ன்பதற்காகவும் நபியவர்களால் நடத்திக் காட்டப்பட்ட ஒரு 
நரடமுரறயாகும். அவ்வாறாயின் நபித்ததாழர்கரள வஸீலாவாக்க 
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முடியும ன்னும்தபாது நபியவர்கரள ஏன் வஸீலாவாக்க முடியாது. இரதக் 
மகாண்டு மவறும் நல்ல ரல வஸீலாக்குவரத விட நல்தலாரர வஸீலாக்குவதத 
ஏற்ற ாகும் என்பரத நாம் மதரிந்து மகாள்கிதறாம். 

நபியவர்கரள வஸீலாவாக்குதல் 

அண்ணல்; நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள அவர்கள் பிறக்கு 
முன்னும், பிறந்த பின்:னும் அவர்கள் இவ்வுலகில் இருக்கும் தபாதும், இவ்வுலரக 
விட்டு  ரறந்த பின்னும் பர்ஸகுரடய உலகிலும், நாரள  றுர யில் 
 ஹ்ஷரிலும் வஸீலாவாக்குதல் ஜாயிஸாகும். இவ்விசயத்தில் இப்னு ரகயிம் 
என்பார் கூறுவரதப் பாருங்கள்... 

ال سبيل اال السعادة والفالح ال فى الدنيا وال فى اآل خرة اال على ايدى الرسل وال ينال رضاء هللا البتة اال 

 على ايديهم.

'இவ்வுலகிலும்  றுஉலகிலும் ஈதடற்றத்திற்கும் மவற்றிக்குமுரிய பாரதயானது 
அண்ணல் நபியவர்களின் ரகயில்தானுள்ளது. பின்னும் குறிப்பாக இரறதிருப்தியானது 
நபியவர்களின் திருக்கரத்ரத தவிர தவமறங்கு ில்ரல.' 

(நூல்:  ஷாரிகுல் அன்வார், பக்கம் 59) 

நபியவர்கள் ததான்றுமுன் வஸீலா 

محمدا ولم  لما اقترف آدم الخكيئة قال يا رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لى فقال هللا ياآدم وكيف عرفت

اخلقه؟ قال يارب لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسى فرايت على قوائم الرش مكتوبا ال اله 

انه الحب  اال هللا محمد رسول هللا فعلمت انك لم تضف الى اسمك اال احب الخلق اليك فقال هللا صدقت ياآدم

. هذا حديث صحيح االسناد.الخلق الي ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولوال محمد ما خلقتك  

'ஹழ்ரத் உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள மகாண்டு அறிவிக்கின்றனர்: ஆதம் 
அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களில் தவறு நிகழ்ந்த தபாது அவர்கள் இரறவனிடம், 

இரறவா! நான் முஹம் து ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
வஸீPலாரவ மகாண்டு உன்னிடம் பிரார்த்திக்கிதறன் எனது தவரற  ன்னித்து 
விடுவாயாக என்று தகட்க , அதற்கிரறவன், ஆதத ! நீ முஹம் ரத எவ்வாறு மதரிந்து 
மகாண்டாய்? அவரர நான் இன்னும் பரடக்கக் கூட இல்ரலதய! என்று மசால்ல,  
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அதற்கவர்கள்: ரட்சகா! நீ என்ரன உனது குத்ரத்துரடய கரம் மகாண்டுபரடத்து 
எனக்குள் ரூரஹ ஊதியதபாது நான் எனது தரலரய உயர்த்தி பார்த்ததன். அப்தபாது 
அர்ஷின் வாயிலில் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு முஹம் துர் ரஸூலுல்லாஹ் என்று 
எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்தபாது உனது மபயதராடு பரடப்புக்களிமலல்லாம் உனக்கு 
 ிகவும் பிரிய ானவரது மபயரரத்தான் நீ எழுதியிருப்பாய் என்பரத நான் மதரிந்து 
மகாண்தடன் என்று மசால்ல, அதற்கிரறவன், ஆதத ! நீ உண்ர  மசான்னரீ். அவர் 
எல்லாப் பரடப்புக்களிலும் எனக்கு  ிகவும் பிரிய ானவதர. நீர் அவர் மபாருட்டால் 
அவரது வஸீலாரவ மகாண்டு தகட்டதால் உ து தவரற  ன்னித்ததன். அவர் 
(முஹம் த்) இல்ரலமயனில் நான் உம்ர  பரடத்திருக்கதவ  ாட்தடன் என்று 
மசான்னான்' 

நூல்: அல் முஸ்தத்ரக், பாகம் 2, பக்கம் 615. இன்னும் இந்த ஹதீதின் ஸனது 
ஸஹீஹானதாகும்.  

அடுத்து இப்னு ரகயிம் என்பார் எழுதுகிறார்..... 

ت اليهود عن ابن عباس رضى هللا عنهما كانت يهود خيبر تقاتل عطفان فلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذ

بهذا الدعاء فقالت. اللهم انا نسئلك بحق محمد النبى االمي الذى وعدتنا ان تخرجه لنا آخر الزمان اال 

نصرتنا عليهم قال فكانو اذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبى صلى هللا عليه وسلم 

كفروا يعنى بك يامحمد.كفروا به فانزل هللا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين   

'ஹழ்ரத் இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு ா அவர்கரளக் மகாண்டு 
அறிவிக்கப்படுவதாவது, ரகபர் பகுதிரய தசர்ந்த யூதர்கள் ஃகத்பான் என்னும் 
தகாத்திரத்தாருடன் யுத்தம் மசய்து மகாண்டிருந்தனர். அப்தபாது ஒருமுரற நடந்த 
தபாரில் யூதர்கள் ததாற்றுப் தபானதபாது அவர்கள் இரறவனிடம், 'இரறவா! நாங்கள் 
உம் ி நபி முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
வஸீலாரவக் மகாண்டு உன்னிடம் தகட்கிதறாம். நீ யாரர இறுதிகாலத்தில் 
எங்களுக்கு  த்தியில் அனுப்புவதாக வாக்களித்துள்ளாதயா அவர் மபாருட்டால் 
தகட்கிதறாம். எங்களுக்கு ஃகத்பான் தகாத்திரத்தாருக்கு எதிராக உதவி மசய்வாயாக! 
என்று தகட்க, அடுத்து நரடமபற்ற தபாரில் யூதர்கள் அவர்கரள மவற்றி மகாண்டனர். 

இனி இறுதி நபியவர்கள் வருரக தந்ததபாது யூதர்கள் நபியவர்கரள ஏற்றுக் மகாள்ள 
 றுத்துவிட்டனர். அதுதபாது இரறவன் 'வ கானூ  ின் கப்லு யஸ்தஃப்திஹூன 
அலல்லதீன கஃபரு' - இதற்கு முன்னமரல்லாம் அவர்கள் நிராகரிப்தபார்  ீது 
தங்களுக்கு மவற்றிரயத் தரு ாறு, அதாவது முஹம் த் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி 
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வஸல்லம் அவர்களின் மபாருட்டாதல எனக் தகட்பவர்களாக இருந்தனர்; என்று 
கூறுகிறான். நூல்: ஹிதாயத்துல் ஹயாரா, பக்கம் 493 

வள்ளல் நபி வாழும்தபாது வஸீலா 

'இ ாம் தப்ரானி முஃஜிம் கபரீிலும், முஃஜிம் அவ்ஸத்திலும் ஹழ்ரத் அனஸ் பின் 
 ாலிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கரளக் மகாண்டு அறிவிக்கின்றனர். அதாவது, 

ஹழ்ரத் அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹுவின் அன்ரன ஹழ்ரத் பாத்தி ா பின்த் அஸத் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இவ்வுலரக விட்டு  ரறந்ததபாது, அண்ணல் நபி 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம்  அவர்கள் ஹழ்ரத் உஸா ா பின் ரஜத், 

ஹழ்ரத் அபூ அய்யூப் அன்ஸாரி  ற்றும் ஒரு கருப்பு நீக்தரா அடிர ரய கப்ரு 
மவட்டச் மசான்னார்கள். பின்னர் கப்ரு இடுப்பளவுக்கு ததாண்டப்பட்ட தபாது 
நபியவர்கள் தாத  கப்ருக்குள் இறங்கி கப்ரர ததாண்டியததாடு  ண்ரணயும் 
அள்ளினர். கப்ரு ததாண்டப்பட்ட பின் நபியவர்கள் அக்கப்ருக்குள் படுத்துக் மகாண்டு, 

هللا الذى يحيى ويميت وهو حي ال يموت اغفر ال مى فاطمة بنت اسدو وسع عليها مدخلها بحق نبيك واال 

 نبيآء الذين من قبلى فانك ارحم الراحمين.

அல்லாஹ்தவ ஜவீியத்ரதயும்  ரணத்ரதயும் தருகிறான். அவன் ஜவீியமுள்ளவன். 
அவனுக்கு  ரண ில்ரல. இரறவா! இன்னும் அவருரடய கப்ரர 
விசால ாக்குவாயாக! அவரது நபியின் மபாருட்டாலும் அவருக்கு முன்னுள்ள 
நபி ார்களின்மபாருட்டாலும். நிச்சய ாக நீ  ிகப் மபரும் கிருரபயாளனாகும்' என்று 
பிரார்த்தித்தார்கள்.           நூல்: வஃபாவுல் வஃபா பாகம் 3, பக்கம் 899 

இந்த ஹதீதில் நபியவர்கள் வாழ்ந்ததபாதும்  ற்ற நபி ார்கள்  ரறந்த பின்னும் 
இரறவனிடம் வஸீலாவாக ஆக்கப்படுவரதப் பாருங்கள். அடுத்து அல்லா ா 
நூருத்தீன் ஸம்ஹூதி ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்... 

'அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வஸீலாவானது 
சிலதபாது தநரடியாக ஒரு மபாருரள குறித்து தகட்கப்படுகிறது. இதன் கருத்து 
நபியவர்களின் துஆவும் ஷபாஅத்தும் இரறவனுரடய சன்னிதானத்தில் 
காரண ாக்கப்படுவதற்குரிய ஆற்றலுக்குரியதாக இருப்பதால் இது நபியவர்களின் 
துஆரவ தகட்பதாகும். தகட்கப்படும் முரற தவறு  ாதிரியாக இருந்தாலும் சரிதய. 
இம்முரறயில் தான் ஹழ்ரத் ரபஆீவுரடய துஆவும் அர ந்துள்ளது. அதாவது, நான் 
தங்களிடம் சுவர்க்கத்தில் தங்களின் ததாழர ரயக் தகட்கிதறன் என்பதாம். இதன் 
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கருத்து நபிதய தாங்கள் இந்த நாட்டம் நிரறதவறுவதற்குரிய காரண ாகவும் 
சிபாரிசுக்காரராகவும் ஆக தவண்டும ன்பதாம்'. நூல்: வஃபாவுல் வஃபா பாகம் 4, பக்கம் 
5 

அடுத்து ஹழ்ரத் ஸவாத் பின் காரிப் ரழியல்லாஹு அன்ஹு நபியவர்களிடம் 
தவண்டுவரதப் பாருங்கள்... 

 وانك ادنى امرسلين وسيلة     الى هللا ياابن االكرمين االطايب

 وكن لى شفيعا يوم ال ذو شفاعة    بمغن فتيال عن سواد بن قارب

சங்ரக  ிகுந்த பரிசுத்த ானவர்களின் ர ந்ததர! தாங்கள் அல்லாஹ்வுரடய 
சன்னிதானத்தில் எல்லா ரஸூல் ார்கரள விட  ிகவும் மநருக்க ான வஸீலாவாகும். 
எந்த நாளில் ஸவாத் பின் காரிபுக்கு ஷபாஅத்துச் மசய்பவர் யாரும் இருக்க 
 ாட்டாதரா அந்நாளில் தாங்கள்தான் எனது ஷபஆீக இருப்பரீ்கள்' நூல்: முக்தஸர் 
ஸீரத்துர் ரஸூல் பக்கம் 69, ஆசிரியர்: அப்துல்லாஹ் பின் முஹம் த் பின் அப்துல் 
வஹ்ஹாப் நஜ்தி 

அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தாயிபிலிருந்து 
திரும்பியதபாது ஜுஃரானா என்னு ிடத்திற்கு வந்து தசர்ந்தனர். அப்தபாது 
நபியவர்களுடன் 'ஹவாஸின்' தகாத்திரத்ரதச் தசர்ந்த குழந்ரதகளும் மபண்களு ாக 
ம ாத்தம் ஆறாயிரம் தபர் ரகதிகளாக இருந்தனர். இதில் ஒட்டகம்  ற்றும் 
ஆடுகளின் எண்ணிக்ரக கணக்கிலடங்காது. அதுதபாது ஹவாஸினுரடய 
தகாத்திரத்ரதச் தசர்ந்தவர்களில் ஒருவர் இஸ்லாத்ரத தழுவியவராக 
நபியவர்களிடம் வருரக தந்து, அல்லாஹ்வின் தூததர! எங்களின்  ீது இரக்கம் 
காட்டுங்கள் என்று தவண்ட, அதற்கு நபியவர்கள் ரகதிகள் அல்லது மபாருட்கள் 
ஆகிய இவ்விரண்டில் ஏதாவமதான்ரற ததர்ந்மதடுங்கள் என்று மசால்ல, அதற்கவர்: 
எங்களுக்கு ரகதிகள்தான் தவண்டும ன்று மசால்ல, அதற்கு நபியவர்கள் 
என்னுரடய  ற்றும் பனூ அப்துல் முத்தலிபுரடய ரகதிகள் அரனவரும் 
உங்களுக்குரியதாகும்.  ற்றபடி பங்கிடப்பட்டு விட்ட ரகதிகரள நீங்கள் மபறுவதற்கு 
நான் மசால்வரதப் தபால் மசய்யுங்கள். அதாவது... 

واذاما انا صليت الظهر بالناس فقوموا انا نستشفع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى امسلمين وبالمسلمين 

ول هللا في آبائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذالك واسأل لكم.الى رس  
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'நான் ஜனங்கதளாடு ளுஹரரத் மதாழுது முடித்ததும் நீர் எழுந்து நின்று, நாங்கள் 
ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் தகட்கிதறாம். 
அவர்கள் எங்களுக்காக முஸ்லிம்களிடம் சிபாரிசு மசய்ய தவண்டும். இவ்வாதற 
முஸ்லிம்களும் எங்களுக்காக நபியவர்களிடம் சிபாரிசு மசய்ய தவண்டும். எங்களது 
குழந்ரதகள்  ற்றும் மபண்களின் விசயத்தில் என்று மசால்ல தவண்டும். அதுதபாது 
நான் உங்களுக்கு அருள் புரிதவன். அத்துடன் உங்களுக்காக சிபாரிசும் மசய்தவன் 
என்றனர்'       - நூல்: அஸ்ஸீரத்துன் நபவிய்யா, பாகம் 2, பக்கம் 306 

அவ்வாதற அவரும் மசய்ய, மபரும்பான்ர யான நபித்ததாழர்கள் நபியவர்கரளப் 
பார்த்து, இரறத்தூததர! எங்களிடமுள்ள அரனத்துத  உங்களுரடயது தாமனன்று 
மசால்ல, அதற்கு நபியவர்கள் ஒவ்மவாரு ரகதிக்கும் பகர ாக ஆறு ஒட்டகம் 
வழங்கப்படும் என்றனர். இதன்மூலம் அக்தகாத்திரத்தாருக்கு எல்லா ரகதிகளுத  
திரும்பக் கிரடத்து விட்டனர். 

அப்தபாது இச்சம்பவத்ரத பார்த்துக் மகாண்டிருந்த ஹழ்ரத் ஸுரஹர் பின் ஸுரூர் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், 'உம்னுன் அரலனா ரஸூலுல்லாஹி ஃபில் கர ி, 
ஃபஇன்னகல்  ர்வு நர்ஜூஹு வ நன்தழிரு – யாரஸூலல்லாஹ்! எங்களின்  ீது 
கருரண காட்டுங்கள். நீங்கள்; எப்படிப்பட்ட  னிதமரனில் உங்களின் தபரருரளத்தான் 
நாங்கள் நம்பியிருக்கிதறாம். எதிர்பார்க்கவும் மசய்கிதறாம்' என்ற கவிரதரய 
பாடினார். நூல்: அர்ரவ்ழுல் உன்ஃப், பாகம் 2, பக்கம் 306 

அடுத்து பனூபக்ர்  ற்றும் குஜாஆ தகாத்திரத்தாருக்கிரடதய இஸ்லா ிய  ார்க்கம் 
ததான்றுவதற்கு முன்பிருந்தத தபார் நடந்து மகாண்டிருந்தது. ஹுரதபிய்யா 
உடன்படிக்ரகயின் தபாது பனூபக்ர் தகாத்திரத்தார் குரறஷியதராடு தசர்ந்து 
மகாண்டனர். இதுதபான்தற குஜாஆவுரடய தகாத்திரத்தார் நபியவர்கதளாடு தசர்ந்து 
மகாண்டனர். அப்தபாது பனூபக்ர்ருரடய தகாத்திரத்தார் இத்தருணத்ரதப் 
பயன்படுத்திக் மகாண்டு குரறஷியதராடு தசர்ந்து குஜாஆவுரடய தகாத்திரத்தார்  ீது 
தபார் மதாடுத்து விட்டனர். அப்தபாது அம்ர் பின் ஸாலிம் குஜாய ீஎன்பார் தம்முடன் 
நாற்பது நபர்கரள அரழத்துக் மகாண்டு நபியவர்களிடம் உதவி தகட்பதற்காக 
 தீனாரவ தநாக்கிப் புறப்பட்டார். இரதக் குறித்து இ ாம் தப்ரானி முஃஜிம் ஸகீரில் 
ஹழ்ரத் உம்முல் முஃ ினனீ் ர மூனா ரழியல்லாஹு அன்ஹாரவக் மகாண்டு 
அறிவிக்கின்றனர். 
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انما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول في  متوضئه ليال. لبيك لبيك)ثالثا( نصرت نصرت)ثالثا( 

وضئك لبيك لبيك ثالثا نصرت نصرت ثالثا كانك تكلم انسانا فهل كان قلت يا رسول هللا سمعتك تقول في مت

معك احد؟ فقال هذا راجزا بنى كعب يستصر خنى ويزعم ان قريشااعانت عليهم بنى بكر )الى ان 

قالت فاقمنا ثالثا ثم صلى الصبح بالناس فسمعت الراجز ينشدة.قالت(  

'அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒழு மசய்யு ிடத்தில் 
மூன்றுமுரற 'லப்ரபக்க' -ஹாழிராதனன் என்றும், 'நுஸிர்த – உங்களுக்கு உதவி 
மசய்யப்பட்டது என்றும் நான் மசால்ல தகட்தடன். அப்தபாது நான் நபியவர்கரள 
தநாக்கி, தாங்கள் மூன்றுமுரற லப்ரபக என்றும் நுஸிர்த என்றும் மசால்லக் 
தகட்தடன். அதாவது ஒரு  னிதரிடம் உரரயாடுவரத தபால தாங்கள் தபசிக் 
மகாண்டிருந்தீர்கள். என்ன? ஒழு மசய்யு ிடத்தில் தங்கதளாடு யாராவது இருந்தார்களா? 
எனக் தகட்க, அதற்கு நபியவர்கள் பனூ கஃபுரடய கவிரதயாளர் ஒருவர் என்னிடம் 
உதவி ததடி என்ரன ,ரழத்துக் மகாண்டிருந்தார். இன்னும் அவர்களுக்கு எதிராக 
குரறஷிகள் பனூபக்ருரடய தகாத்திரத்தாருக்கு ஆதரவாக உதவி மசய்கின்றனர் எனப் 
பாடினார் என்பதாகக் கூறினர். மூன்று நாட்களுக்குப் பின் நபியவர்கள் த து 
ததாழர்களுக்கு  ஸ்ஜிதில் பஜ்ருரடய மதாழுரகரய மதாழ ரவத்தனர். அப்தபாது 
கவிரதயாளர் அக்கவிரதரயப் பாடிக் மகாண்டிருந்தரத நான் தகட்தடன்' நூல்: 
முக்தஸர் ஸீரத்துர் ரஸூல் பக்கம் 333    ஆசிரியர்: அப்துல்லாஹ் பின் முஹம் த் 
பின் அப்துல் வஹ்ஹாப் நஜ்தி 

(கவிரத பாடிய இவரும் ஒரு நபித்ததாழதர. இவர்தான் மூன்று நாட்களாக 
மதாடர்ந்து நபியவர்களிடம் கவிரத மூல ாக உதவி ததடிக்மகாண்டிருந்தார். 
இறுதியில் இவரது தவண்டுதல் ஏற்கப்பட்டது) 

ஹழ்ரத் உஸ் ான் பின் ஹுரனப் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கின்றனர்: 
அந்தகரான ஒரு நபித்ததாழர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் 
அவர்களின் தர்பாருக்கு வருகரதந்து நபியவர்களின்டம் தனது கண் பார்ரவக்காக 
துஆ மசய்யு ாறு தவண்டினார். அதுதபாது நபியவர்கள் அவரர தநாக்கி, நீர் 
விரும்பினால் நான் துஆ மசய்கிதறன். அல்லது நீர் விரும்பினால் மபாறுர ரயக் 
ரகக் மகாள்ளும். மபாறுர தான் உ க்கு சிறந்தது எனக் கூற, அதற்கவர், துஆ 
மசய்ய தவண்டும ன்று மசான்னார். அதுதகட்ட நபியவர்கள், நல்லது. ஒரு மசய்து 
இரண்டு ரக்அத்ரத மதாழும். அதன்பின் இந்த துஆரவ தகளும் என்றனர். 
துஆவானது... 
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اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة يا محمد  انى توجهت بك الى ربى في حاجتى هذه لتقضى 

 اللهم شفعه في.

'யாஅல்லாஹ்! உன்னிடம் நான் தகட்கிதறன். இன்னும் உன்பக்க ாக உனது 
ரஹ் த்துக்குரிய நபியாகிய முஹம் ரதக் மகாண்டு தகட்கிதறன். யா முஹம் த்! 
நான் உங்கரளக் மகாண்டு  எனது  நாட்டத்திற்காக என்னுரடய ரட்சகனின் பக்க ாக 
எனது முகத்ரத திருப்புகிதறன். யா அல்லாஹ்! எனது நாட்டத்ரத நிரறதவற்றி 
ரவப்பாயாக! எனது விசயத்தில் நபியவர்களின் ஷபாஅத்ரத ஏற்றுக் மகாள்வாயாக'.  - 
நூல்: அல்முஸ்தத்ரக், பாகம் 1, பக்கம்519 

இ ாம் தப்ரானியின் அறிவிப்பில் காணப்படுவதாவது, நாங்கள் அங்தகதான் 
அ ர்ந்திருந்ததாம். அதிக தநரம்கூட கடக்கவில்ரல. அவர் (அந்தகர்) வந்தார். 
அவருக்கு பார்ரவ வந்து விட்டிருந்தது. அவரரப் பார்த்ததபாது அவர் இதற்குமுன் 
கண்பார்ரவயற்றவராக இருந்தரதப்தபான்தற மதரியவில்ரல. 

'ஒருமுரற  தீனாவாசிகள் பஞ்சத்தால் படீிக்கப்பட்டனர். அதுதபாது அவர்கள் 
நபியவர்களிடம் வந்து முரறயடீு மசய்ய, நபியவர்கள்  ிம்பரின்  ீது ஏறி  ரழக்காக 
துஆ மசய்தனர். சிறிது தநரத்திற்மகல்லாம் பல ான  ரழ மகாட்டத் துவங்கிற்று. 
அப்தபாது  தீனாரவ தசர்ந்தவர்கள் நபியவர்களிடம் வருரக தந்து, நாங்கள் மூழ்கிப் 
தபாய் விடுதவாம ன்று மசால்லதவ, நபியவர்கள்  ீண்டும் துஆ மசய்தனர். 
யாஅல்லாஹ்! எங்களின் அக்கம்பக்கம்  ரழ மபய்யட்டும். எங்களின்  ீது 
தவண்டாம ன்று மசால்ல, த கங்கள் அக்கம்பக்க ாக நகர்ந்து விட்டன. அதாவது 
பார்ரவக்கு அது நிலரவப் தபாலிருந்தது. அப்தபாது நபியவர்கள் மசான்னார்கள்... 

 لو ادرك ابو طالب هذا اليوم لسره فقال له بعض اصحابه يارسول هللا اردت لقوله

 وابيض يستسقى الغمام بوجهه     ثمال اليتامى عصمة لالرامل.

ஒருதவரள அபூதாலிப் இன்று இருந்திருப்பாராயின் அவர் சந்ததாஷ ரடந்திருப்பார் 
என்று மசால்ல, அப்தபாது ஒரு நபித்ததாழர் நபியவர்கரள தநாக்கி, 
யாரஸூலல்லாஹ்! தங்களின் ரசக்கிரன அக்கவிரதரய ஒத்திருக்கிறது. 'சிவந்த 
முகத்ரதயுரடயவர் அவரது முகத்தின் வஸீலாரவக் மகாண்டு தான்  ரழக்காகப் 
பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. அனாரத  ற்றும் ஆதரவற்தறாரர அரவரணப்பவதர! 
ஆதரிப்பவதர! என்றார்.  

நூல்: அஸ்ஸிரத்துன் நபவிய்யா, பாகம் 1, பக்கம் 179 ஆசிரியர்: இப்னு ஹிஷாம். 
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 ாநபியின்  ரறவுக்குப் பின் வஸீலா 

இ ாம் கஸ்த்தலானி இப்னு முனரீ் என்பாரர மகாண்டு அறிவிக்கின்றனர். ஹழ்ரத் 
அபூபக்கர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ரஸயிதத ஆலம் ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின்  ரறந்த மசய்திரய தகட்டு அழுது மகாண்தட 
வந்தவர்கள் நபியவர்களின் முகத்ரத மூடியிருந்த துணிரய நீக்கி... 

 ولو ان موتك كان اختيارا لجدنا لموتك يالنفوس اذكرنا يامحمد عند ربك ولنكن من بالك.

'ஒருதவரள தங்களின்  ரறவுரடய விசயத்தில் எங்களுக்கு  ட்டும் 
அதிகார ிருக்கு ாயின் நாங்கள் எங்களின் உயிரர அர்ப்பணித்திருப்தபாம். 
யாமுஹம் த்! உங்களில் ரப்பிடத்தில் எங்கரள நிரனவில் மகாள்ளுங்கள். த லும் 
எங்கரள நிரனவில் ரவக்க தவணண்டும்' என்று கூறினர். 

நூல்:  வாஹிபுல் லதுன்னியா, பாகம் 8, பக்கம் 322 

'ஒருவர் த து ததரவ ஒன்றுக்காக ஹழ்ரத் உது ான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்கரள சந்திக்க முயற்சி மசய்து மகாண்டிருந்தார். ஆனால் அது 
நிரறதவறா லிருந்து வந்தது. இதற்கிரடதய அவர் ஹழ்ரத் உது ான் பின் ஹுரனப் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கரள சந்தித்ததபாது இதுபற்றி மசால்ல, அதற்கவர்கள் 
அவரிடம், ஒழு மசய்துவிட்டு  ஸ்ஜிதுக்குப் தபாய் இரண்டு ரக்அத் மதாழுது அதன்பின் 
இந்த துஆரவ ஓதும் என்றனர். அந்தகருக்கு நபியவர்களால் மசால்லித்தரப்பட்ட 
துஆதான் அது) 

அவர் அரத மசய்து முடித்த தபாது அவர் உது ான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்கரள  ட்டும் சந்திக்கவில்ரல.  ாறாக அவருரடய தகாரிக்ரகரயயும் 
அவர்கள் நிரறதவற்றி ரவத்தனர். அத்துடன் அ ீருல் முஃ ினனீ் அவர்கள் அவரர 
தநாக்கி, தவறு ததரவயானாலும் என்னிடம் வாருங்கள் என்றும் மசால்லியனுப்பினர். 
அதன்பின் அவர் திரும்பி வந்து உது ான் பின் ஹுரனப் அவர்கரள சந்தித்து, 

உங்களின் சிபாரிசால் எனது காரியம் நிரறதவறியமதன்று அவர்களுக்கு நன்றி 
மசான்னதபாது, அதற்கவர்கள் நான் எந்த சிபாரிசும் மசய்யவில்ரல. நான் 
மசய்தமதல்லாம் நபியவர்கள் அந்த அந்தகருக்கு கற்பித்தரத உங்களுக்கு மசால்லித் 
தந்தது  ட்டும் தாமனன்றனர்.'         - நூல்: அல்முஃஜிமுஸ் ஸகீர், பக்கம் 103 

ஹழ்ரத் உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மபாக்கிஷதார் ஹழ்ரத்  ாலிக்தார் 
என்பார் அறிவிக்கின்றனர். அதாவது, உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுவின் ஆட்சிக் 
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காலத்தில் பஞ்சம் ஏற்பட்டதபாது, ஒருவர் (பிலால் பின் ஹாரிஸ் முஸ்னி என்னும் 
நபித்ததாழர்) அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
புனித ிகு மரௌழா ஷரீபுக்கு வருரக தந்து நபியவர்கரள தநாக்கி.... 

هلكوا. يارسول هللا استسق المتك فانهم قد  

'யாரஸூலல்லாஹ்! உங்களின் உம் த்துக்காக தவண்டி  ரழக்காக துஆ மசய்யுங்கள். 
ஏமனனில் அவர்கள் அழிந்து மகாண்டிருக்கின்றனர்' என்றார். 

ون وقل له هم سيسققال فاتاه النبى صلى هللا عليه وسلم فى المنام وقال ائت عمر فمره ان يستسقى للناس فان

 عليك الكيس الكيس قاتى الرجل عمر فاخبره قال فبكى عمر وقال يارب ما آلوا اال ماعجزت عنه.

(அதுதபாது) 'நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரது 
கனவில்ததான்றி, அவரர பார்த்து, உ ரிடம் மசன்று அவரிடம்  ரழக்காக துஆ 
மசய்யச் மசால்லும்.  ரழ தரப்படும். இன்னும் அவரிடம் பாதுகாப்புக்குரிய 
முந்தாரனரய பற்றிப் பிடித்திருக்கச் மசால்லும் என கூறிச் மசன்றனர். அவர் 
இச்மசய்திரய உ ரவர்களிடம் வந்து மசான்னதபாது, அரத தகட்டு அவர்கள் 
அழுதததாடு, அவர்கள் யாஅல்லாஹ்! நான் என் வாழ்க்ரகயில் எப்தபாதும் 
படுக்ரகயில் கூட இதரன  றந்திருக்க  ாட்தடன் என்று கூறினர்.' 

நூல்: இஸ்தீஆப், பாகம் 2, பக்கம் 464. 

ஹிஜ்ரி 18ஆம் ஆண்டு உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுவின் ஆட்சிக் காலத்தில் 
 ீண்டும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அரத 'ஆமுர்ர ாதஹ்' எனக் கூறுகின்றனர். அப்தபாது 
பிலால் பின் ஹாரிஸ் முஸ்னி ரழியல்லாஹு அன்ஹுவிடம் பனூ முரஸனா 
என்னும் அவர்களது தகாத்திரத்தார் வருரக தந்து, நாங்கள் மசத்துக் 
மகாண்டிருக்கிதறாம். ஏதாவமதாரு ஆட்ரடயாவது அறுங்கள் என்று மசால்ல, 

அவர்கள் வற்புறுத்ததவ, அவர்கள் ஒரு ஆட்ரட அறுத்து அதனுரடய ததாரல 
உறித்துப் பார்க்க, அதற்குள் சிவப்பான எலும்பு  ட்டுத  இருப்பரத கண்ட 
அவர்கள்.... 

بشر بالحياة.فناداه يا محمداه فلما امسى فارى فى المنام ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول له ا  

'யா முஹம் த்! என்று அரழத்தார்கள். பின்னர் இரவான தபாது அவர்கள் அண்ணல் 
நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள கனவில் காண நபியவர்கள் 
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அவர்கரள தநாக்கி, உ து வாழ்க்ரக உ க்கு தசாபன ாகட்டும் என்று கூறினர்'. நூல்: 
அல்பிதாயா வந்நிஹாயா, பாகம் 7 பக்கம் 91. 

ய ா ாவுரடய தபாரில் முரஸல த்துல் கத்தாபுடன் அறுபதாயிரம் வரீர்கள் 
இருந்தனர். அப்தபாது இஸ்லா ியப் பரடகளின் எண்ணிக்ரக குரறவாக 
இருந்ததால் தபார் கடுர யாயிருந்தது. அதுச யம் தபாரின் நிரலர   ிகவும் 
த ாச ாக இருந்ததால் முஜாஹிதீன்களாகிய முஸ்லிம்களின் பரடகள் 
பின்னரடயத் துவங்கிற்று. பரட வரீர்களின் தளபதியாக ஹழ்ரத் காலித் பின் வலீத் 
இருந்தனர். அவர்கள் இந்நிரலரய பார்த்து விட்டுز... 

 نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا محمداه.

'முஸ்லிம்களது சின்னங்கரள மகாண்டு அரழத்தார்கள். அன்று முஸ்லிம்களின் 
சின்ன ானது 'யா முஹம் தாஹ்' என்பதாக இருந்தது.' 

நூல்: அல்பிதாயா வந்நிஹாயா, பாகம் 6, பக்கம் 324 

ஹழ்ரத் அபூ உரபதா பின் ஜர்ராஹ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஹழ்ரத் கஃப் 
பின் ழம்ரஹ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கதளாடு ஆயிரம் வரீர்கரள ஹலப் 
என்னு ிடத்தில் தபார் மசய்வதற்காக அனுப்பி ரவத்தனர். அவர்கள் ஹலபுக்கு 
ச ீப ாக வந்து தசர்ந்ததபாது, யூகன்னா ஆயிரம் வரீர்களுடன் வந்துதபார் மதாடுத்து 
விட்டார். முஸ்லிம்கள் இரணந்து தபார் புரிந்து மகாண்டிருந்தனர்.  

அப்தபாது பின்னால்  ரறந்திருந்த ஐயாயிரம் பரட வரீர்களும் திடீமரன்று 
பின்னாலிருந்து தாக்கத் துவங்கி விட்டனர். முஸ்லிம்கள் என்ன மசய்வமதன்று 
அறியாது திரகத்து நின்றதபாது, அப்தபாது ரகயில் மகாடிரய பிடித்துக் 
மகாண்டிருந்த கஃப் பின் ழம்ரஹ் அவர்கள் சப்த ாக... 

 يامحمد يامحمد يانصر هللا انزل.

'யா முஹம் த்! யா முஹம் த்! ஓ! அல்லாஹ்வின் உதவிதய! இறக்கிரவ' என்று 
மசால்ல, முஸ்லிம்கள் அவருக்கருதக ஒன்றுகூடி தீரத்துடன் தபாரிட்டனர். 

நூல்: ஃபுதூஹுஷ் ஷாம், பாகம் 1, பக்கம் 196 
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பன்ஸா என்னும் தபாருரடய மவற்றியின் தபாது ஒரு முரற இரவு முழுவதும் 
தபார் நடந்து மகாண்டிருந்தது. அப்தபாது முஸ்லிம்களின் சின்ன ானது, 'யா 
முஹம் த் யா முஹம் த் யா நஸ்ரல்லாஹி இன்ஸில்' என்பதாக இருந்தது. 

நூல்:ஃபுதூஹுஷ் ஷாம், பாகம் 2, பக்கம் 218. 

அபுல் ஜவ்ஸா ஹழ்ரத் அவ்ஸ் பின் அப்துல்லாஹ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு  
கூறுகின்றனர். ஒருமுரற  தீனாவில் கடுர யான பஞ்சம் ஏற்பட்டதபாது, 

 தீனாவாசிகள் அன்ரன ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கரள சந்தித்து 
பஞ்சத்ரதப் பற்றிச் மசால்ல, அதற்கு அன்ரனயவர்கள் மசான்னார்கள்... 

انظر قبر النبى صلى هللا عليه وسلم فاجعلوا منه كوا الى السماء حتى اليكون بينه وبين السماء سقف قال 

تى تفتقت من الشحم فسمي علم الفثق.ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت االبل ح  

'நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் மரௌழாரவ வானத்தின் 
பக்க ாக அதன் மவளிச்சப்பகுதிரய திறந்து விடுங்கள். அத்துடன் அதற்கும் 
வானத்திற்கு ிரடதய  ரறப்பு இருக்கக் கூடாது என்று மசால்ல, அவர்களும் 
அவ்வாதற மசய்ய எந்த அளவுக்கு  ரழ மபய்தமதனில் பயிர்கள் மசழித்து 
ஒட்டகங்கள் எல்லாம் மகாழுத்து விட்டன. இன்னும் அரவகளுக்குள் ஏற்பட்ட 
மகாழுப்பின் காரண ாக அரவகள் மவடித்தும் தபாய்விட்டன. அத்துடன் அந்த 
வருடத்திற்கு 'ஆமுல் ஃபதக்' என்றும் மபயர் ரவக்கப்பட்டது.' 

ஹழ்ரத் அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுவின் கால்  ரத்துப் 
தபானதபாது..... 

ل.فقال له رجل: اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد! صلى هللا عليه وسلم فكأنما نشط من عقا  

'ஒருவர் அவர்கரள தநாக்கி, அரனவரரயும் விட உங்களுக்கு  ிகவம் பிரிய ானவர் 
யாதரா அவரர அரழயுங்கள் என்று மசால்ல, அதற்கவர்கள்: யா முஹம் த் என்று 
மசால்லவும், அப்தபாதத அவர்கள் சுக ரடந்து விட்டனர். அதாவது சிரறயிலிருந்து 
விடுபட்டவரர தபால'     நூல்: அல்அத்கார், பக்கம் 271 

ஹழ்ரத் இ ாம் ஹுரஸன் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் சதகாதரி ஹழ்ரத் 
ரஸனப் ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பிரணக் ரகதியாக கர்பலா 
தபார்க்களத்திலிருந்து திரும்பியதபாது  ிகவும் உரடந்து தபானவர்களாக... 
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اه! يا محمداه! صلى عليك هللا وملك السماء هذا خسين بالعراء مزمل بالدماء مفطع االعضاء يا يامحمد

 محمجاه! وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفى عليها الصبا قال فابكت كل عدو وصديق.

'ஓ!  ிகவும் புகழப்பட்ட உதவிதய! (இருமுரற) அல்லாஹ் உங்களின்  ீது தனது 
ரஹ் த்ரத இறக்குவானாக. இன்னும் விண்ணிலுள்ள வானவர்கள் ஸலவாத்ரத 
மசால்வார்களாக. இந்த ஹுரஸன் இப்தபாது ர தானததில் ரத்;தத்தில் ததாய்ந்து 
தபானவராக, உறுப்புகள் மவட்டப்பட்டவர்களாகக் கிடக்கிறார். யா முஹம் த்! உதவி 
உங்களின் மபண் பிள்ரளகள் இப்தபாது பிரணக் ரகதிகளாக இருக்கின்றனர். 
உங்களின் பிள்ரளகள் ஷஹீதாக்கப்பட்டு விட்டனர். ஸபாவுரடய  ண் அவர்கள்  ீது 
தனது  ண்ரண வாரி இரரத்துக் மகாண்டிருக்கிறது. அறிவிப்பாளர் மசால்கிறார் 
அவாக்ளின் உருக்க ான இந்த அபயத்ரதக் தகட்டு அவர்களின் எதிரிகள் கூட 
அழுதனர்'              நூல்: அல்பிதாய வந்நிஹாயா, பாகம் 8, பக்கம் 193 

வஸீலாவும் நபித் ததாழர்களும் 

இ ாம் புகாரி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கின்றனர். ஹழ்ரத் உ ர் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்  ரழக்குரிய துஆரவ இவ்வாறு தகட்பவர்களாக 
இருந்தனர்.... 

ان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ك

رضى هللا عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى هللا عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا 

 فاسقنا قال فيسقون.

'ஹழ்ரத் அனஸ் பின்  ாலிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகின்றனர். எப்தபாது  க்கள் 
பஞ்சத்தால் படீிக்கப்பட்டாலும் உ ர் பின் கத்தாப் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
ஹழ்ரத் அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு ா அவர்களின் வஸீலாரவக் மகாண்தட 
 ரழக்காக துஆ மசய்வார்கள். இன்;னும் அவர்கள் துஆ மசய்யும்தபாது, யாஅல்லாஹ்! 
நாங்கள் உனது சன்னிதானத்தில் கண்ணியத்திற்குரிய நபியவர்களது சிறிய தந்ரதயின் 
வஸீலாரவ முன்னிறுத்துகிதறாம். நீ எங்களுக்கு  ரழரய இறக்கியருள்வாயாக! 
எனக் தகட்பார்களாயின் அவர்களுக்கு  ரழ இறக்கி அருளப்படுவதுண்டு'     -         நூல்: 
புகாரி, பாகம் 1, பக்கம் 137 

இந்த ஹதீரத குறித்து இப்னு ரத ிய்யாவும் அவரர பின்பற்றுதவாரும், உ ர் 
ரழியல்லாஹு ; அன்ஹு அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் 
அவர்களுக்குப் பதிலாக அவர்களின் சிறிய தந்ரத இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு 
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அன்ஹுரவ வஸீலாக்கியதற்குரிய காரண ானது, நபியவர்கள்  ரறந்து விட்டதால் 
 ரறந்து விட்டவரர வஸீலாவாக்குதல் ஜாயிஸில்ரல என்பதற்காகதவ அவ்வாறு 
மசய்தனமரன்று கூறுகின்றனர். இது  ிகப் மபரிய தவறாகும். 

ஏமனனில் இந்த ஹதீரத மகாண்டு நல்ல அ ரல  ட்டும் வஸீலாவாக்குவரத 
விட நல்தலாரர வஸீலாவாக்குவதத ஏற்ற ாகும் என்பரத நபித் ததாழர்களின் 
வழிமுரற ந க்குப் புலப்படுத்துகிறது என்பதுதான் உண்ர யாகும். அத்துடன் நபித் 
ததாழர்கள் இரணந்து இந்த வஸீலாரவ தகட்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவர் கூட 
இரத ஆட்தசபிக்கவில்ரல. 

அடுத்து அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு எப்படிப்பட்ட  கத்துவமுரடயவர்கள் 
எனில் அவர்கரளதய வஸீலாவாக ஆக்கலாம். இருப்பினும் உ ர் ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்கள் எப்படி தகட்கின்றனர் எனில், நாங்கள் எங்களது நபியுரடய சிறிய 
தந்ரதயின் வஸீலாரவ முன்னிறுத்துகிதறாம ன்று தான் கூறுகின்றனர். இது 
எதார்த்தத்தில் நபியவர்கரளதய வஸீலாவாக்கியதாகும் என்பரதயும் நாம் புரிந்து 
மகாள்ள தவண்டும். 

அல்லா ா பக்ருத்தீன் ஐனியின் அறிவிப்பில் காணப்படுவதாவது, உ ர் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் 
வஸீலாரவ மகாண்டு  ிம்பரின்  ீது துஆ மசய்தனர். அதன்பின் அப்பாஸ் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் உ ர் அவர்களுடன்  ிம்பரில் இருந்தவாறு இப்படி 
துஆ மசய்தனர்......... 

 ينزل بالء اال بذنب ولم يكشف اال بتوبة وقد توجه بى القوم اليك لمكانى من نبيك.

'பலாய்கள் பாவங்களின் காரண ாகதவ இறங்குகின்றன. இன்னும் அரவ மதௌபாரவ 
மகாண்தட தூர ாகின்றன. இவர்கள் என்னுரடய வஸீலாரவக் மகாண்டு உன்பக்க ாக 
திரும்பியுள்ளனர். காரணம் நான் உனது நபியுடன் மதாடர்புள்ளவனாக இருக்கிதறன்.'      
- நூல்: உம்தத்துல் காரி, பாகம் 7 பக்கம் 32 

ஹாபிழ் இப்னு அப்துல் பர்ரு அவர்கள் அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹுவின் 
கூற்ரறப் பற்றி எழுதுகின்றனர்.... 

وروينا من وجوه عن عمر انه خرج يستسقى وخرج معه بالعباس فقال اللهم انا نتقرب اليك بعم نبيك صلى 

.غالمين لصالح ابيهماهللا عليه وسلم ونستشفع به فاحفظ فيه ليبيك صلى هللا عليه وسلم كما حفظت ال  



[Type here] 

 www.sufimanzil.org                                                     வஸீலாவும் உதவி ததடலும் 

 

49 
 

'எங்களுக்கு உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுரவக் மகாண்டு பல்தவறு அறிவிப்புகள் 
கிரடத்துள்ளன. அதாவது அவர்கள் அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹுதவாடு 
இஸ்த்திஸ்காவு ( ரழ மதாழுரக)க்காக மவளிக் கிளம்பியவர்கள் துஆமசய்தார்கள். 
யாஅல்லாஹ்! நாங்கள் உனது நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் 
அவர்களுரடய சிறிய தந்ரதயின் வஸீலாரவக் மகாண்டு உனது ச ீபத்துவத்ரத 
ஆசிக்கிதறாம். அவர்கரள எங்களின் ஷபஆீக ஆக்குகிதறாம். ஆதலால் நீ அவர்கரளக் 
மகாண்டு உனது நபிக்காக எண்ணிப் பார்ப்பாயாக. எவ்வாறு நீ அவ்விரு 
குழந்ரதக்காகவும் அவர்களின் தந்ரதயுரடய நன்ர யின் காரண ாக 
பாதுகாப்பளித்தாதயா' (மூஸா அரலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் காலத்தில் கிழ்ரு 
அரலஹிஸ்ஸலா வர்கள் அக்குழந்ரதகளின் விழப்தபான சுவரர சரிப்படுத்தியது) 
அவ்வாறு என துஆ மசய்தனர்           - நூல்: இஸ்தீஆப், பாகம் 3, பக்கம் 99. 

இந்த ஹதீதின் வாயிலாக அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹுவின் வஸீலாரவ 
மகாண்டு துஆ மசய்ததானது எதார்த்தத்தில் நபியவர்கரளதய வஸீலாவாக்கியதாகும் 
என்பரத நாம் மதரிந்து மகாள்கிதறாம். 

அத்துடன் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள இரற 
சன்னிதானத்தில் வஸீலாவாக்குதல் என்பது முடிவாக்கப்பட்ட ஒரு விசய ாகும். 
இதில் உ ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நபியவர்களின் சிறிய தந்ரத 
அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கரள வஸீலாவாக்கியதன் மூலம் வஸீலா 
என்பது நபியவர்களுக்கு  ட்டும் உரியதல்ல.  

 ாறாக நபியவர்களின் குடும்பத்தார்  ற்றும் அவர்களின் ததாழர்கரளயும் 
வஸீலாவாக்கலாம் என்பரதயும் நாம் மதரிந்து மகாள்கிதறாம். ஏமனனில் யாரும் 
நபியவர்கரள  ட்டும்தான் வஸீலாவாக்க முடியும்.  ற்றவர்கரள வஸீலாவாக்க 
முடியாமதன்று மசால்லிவிடக் கூடாதல்லவா! இதற்காகதவ உ ர் ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்கள் நபியவர்களின் சிறிய தந்ரதரய வஸீலாவாக்கிக் காட்டினர் 
என்பரதயும் நாம் புரிந்து மகாள்ள தவண்டும். 

ஹழ்ரத் சுரலம் பின் ஆ ிர் என்பார் அறிவிக்கின்றனர்... 

ان السماء قحطت فخرج معاوية بن ابى سفيان رضى هللا عنه واهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على 

المنبر قال ابن يزيد بن االسود الجرس؟ قال فناداه الناس فقبل يتخطى فامره معاوية فصعد المنبر فقعد عند 

اللهم انا نستشفع البك اليوم بخيرنا وافضلنا اللهم انا نستشفع اليك يزيد بن االسود  رجليه فقال معاوية
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بة فى الجرشى يا يزيد ارفع يديك الى هللا فرفع يزيد ورفع الناس ايديهم فما كان اوشك ان ثارت سحا

 المغرب وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ال يتصلون الى منازلهم.

' ரழ இல்லா ல் தபானதபாது ஹழ்ரத் முஆவியா ரழியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்களும் தி ிஷ்ரகச் தசர்ந்தவர்களும் துஆ மசய்வதற்காக மவளிதய கிளம்பினர். 
பின்னர் முஆவியா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்  ிம்பரில் அ ர்ந்ததபாது, யஸீத் 
பின் அஸ்வத் எங்தக என்று தகட்க, ஜனங்கள் அவரர அரழத்தனர். அவர் துள்ளிக் 
குதித்தவராக வந்தார். அவர் முஆவியா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
'யாஅல்லாஹ்! இன்று நாங்கள் உனது சன்னிதானத்தில் எங்களில் சிறந்தவராகிய 
யஸீத் பின் அஸ்வதுரடய சிபாரிரச முன்னிறுத்துகிதறாம் என்றவர்கள், யஸீத்! 
அல்லாஹ்வின் திருமுன் உ து ரககரள உயர்த்து என்று மசால்ல, அவர் த து 
ரககரள உயர்த்தினார். ஜனங்களும் தங்களின் ரககரள உயர்த்தினர். (அதன்பின் 
துஆ மசய்தனர்) இருந்தார்தபால் த ற்கு பக்க ிருந்து ஒரு த கம் கிளம்ப காற்றும் 
வசீத் துவங்கி  ரழ மபய்யத் துவங்கிற்று. எதுவரரமயனில் ஜனங்கள் த து 
வடீுகளுக்குச் மசல்வதத சிர  ாகி விட்டது' நூல்: தபகாத், பாகம் 7, பக் 444. 

 ரழக்காக துஆ மசய்யப்பட்ட இக்கூட்டத்தில் நபித் ததாழர்களும், தாபியனீ்களும் 
இருந்தனர். அவர்களில் ஒரு ஸாலிஹான  னிதரர வஸீலாவாக்கி துஆ மசய்தரத 
தவமறன்று ஒருவர் கூட ஆட்தசபிக்கவில்ரல. இப்படி ஒரு ஸாலிஹான  னிதரர 
வஸீலாவாக்குவது ஆகு ானதத என்பரத இஜ் ாவான அவர்களின் மசயல் ந க்கு 
புலப்படுத்துவரதயும் நாம் எண்ணிப் பார்க்க தவண்டும். 

 

 

வஸீலாவும் நான்கு இ ாம்களும் 

இ ாமுல் அஃழம் அபூஹனபீா ரழியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகின்றனர்... 

 يامالكى كن شافعى في فقتى    انى فقير فى الورى لغناك

ى برضاكيااكرم الثقلين ياكنز الورى    جدلى بجودك وارضن  

  انا طامع بالجود منك ولم يكن     ال بى حتيفة فى االنام سواك. 
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'ஓ! எனது  ாலிதக! தாங்கள் எனது நாட்டத்திற்குரிய ஷபஆீக இருக்கிறரீ்கள். நான் 
எல்லா சிருஷ்டிகளிலும் தங்களின் மகாரடரய எதிர்பார்க்கும் பஃகீராக இருக்கிதறன். 
ஏ!  னுஜின்ரன விட அதிக ான மகாரடயாளதர! ஏ! பரடப்புக்களின் மபாக்கிஷத ! 
என் ீது இரக்கம் காட்டுங்கள். இன்னும் தங்களின் திருப்திரய மகாண்டு என்ரன 
திருப்திக் மகாள்ளுங்கள். நான் தங்களின்  ன்னிப்பின்  ீது நம்பிக்ரகயுள்ளவனாக 
இருக்கிதறன். இன்னும் தங்கரள தவிர சிருஷ்டிப் மபாருட்களில் அபூஹனபீாவுக்கு 
தவறு யாரு ில்ரல'       நூல்: அல் கஸீதத்துன் நுஃ ானிய்யா பக்கம் 199,200 

இ ாம்  ாலிக் ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள்  ஸ்ஜிதுன் நபவியில் இருந்ததபாது, 

கலீபா  ன்ஸூர் நபியவர்கரள ஸியாரத்து மசய்வதற்காக வந்தார். அப்தபாது அவர் 
 ாலிக் ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கரள தநாக்கி, அபூ அப்துல்லாஹ்தவ! நான் துஆ 
மசய்யும் தபாது நபியவர்கரள  முன்தனாக்குவதா? அல்லது கிப்லாரவ 
முன்தனாக்குவதா என்று தகட்க ,அதற்கு இ ாம்  ாலிக் ரஹி ஹுல்லாஹ் 
அவர்கள்........ 

ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك  ووسيلة ابيك آدم الى هللا تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفعه هللا 

 فيك.

'நீர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள விட்டு உ து 
முகத்ரத எவ்வாறு திருப்ப முடியும்? ஏமனனில் அவர்கள் தான் இரறவனுரடய 
சன்னிதானத்தில் உம்முரடயவும் உ து தந்ரத ஆதமுரடயவும் வஸீலாவாக 
இருக்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்கரள தநாக்கி உ து முகத்ரத திருப்பி அவர்களிடம் 
ஷபாஅத்ரதக் தகளும். அல்லாஹ் உ து விசயத்தில் நபியவர்களின் ஷபாஅத்ரத 
ஏற்றுக் மகாள்வான் எனக் கூறினர்'. நூல்: ஷிபா, பாகம் 2, பக்கம் 33 

ஒரு ஆச்சயரிய ான விசயம் என்னமவனில், இன்று  க்காவிலும்  தீனாவிலும் 
நிரறயதபர் கஃபாரவ தநாக்கி தங்களின் கால்கரள நீட்டிக் மகாண்டு 
அ ர்ந்திருப்பரத பார்க்கிதறாம். அரத அங்குள்ளவர்களில் யாரும் தவமறன்றும் 
மசால்வதில்ரல. ஆனால் அதத தநரம் அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் புனித ிகு மரௌலாவில் நபியவர்களுக்கு ஸலாமும் 
ஸலவாத்தும் மசால்தவாரர பார்த்து கிப்லாவின் பக்க ாக முகத்ரத திருப்பி துஆ 
மசய்யுங்கள். நபியவர்களின் பக்க ாக உங்களின் முதுரக திருப்புங்கள் என்று 
வற்புறுத்துகின்றனர். 

இ ாம் ஷாபி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகின்றனர்... 
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 ال النبى ذريعتى    وهم اليك وسيلتى

 ارجوا بهم اعطى غدا   بيدى اليمين صحيفتى

'நபியவர்களின் குடும்பத்தாதர எனது ஆதார ாகும். இன்னும் அவர்கள்தான் 
அல்லாஹ்விடம் என்னுரடய வஸீலாவாகும். பின்னும் அவர்களுரடய வஸீலாரவ 
மகாண்டு  றுர  நாளன்று பட்தடாரல எனது வலது கரத்தில் தரப்படும ன்று எனக்கு 
நம்பிக்ரகயுண்டு'             நூல்:அஸ்ஸவாயிகுல் முஹர்ரகா, பக்கம் 180 

இ ாம் அஹ் த் இப்னு ஹன்பல் ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் இ ாம் ஷாபி 
ரஹி ஹுல்லாஹ்வுரடய வஸீலாரவக் மகாண்டு துஆ மசய்தரதக் கண்ட 
அவர்களின் ர ந்தர் ஆச்சரியப்பட்டார். அரதக் கண்ட இ ா வர்கள் த து 
ர ந்தரர பார்த்து.... 

 ان الشافعى كالشمس للناس وكالعافية للبدن.

'இ ாம் ஷாபி அவர்களுக்கு உதாரண ானது, எவ்வாறு  னிதர்களுக்கு சூரியரன 
மகாண்டு ததகத்திற்கு ஆதராக்கியம் இருக்கிறததா அவ்வாறு என்றனர்'  -          

நூல்:ஷவாஹிதுல் ஹக், பக்கம்  166 

வஸீலாவும் உல ாக்களிலுள்ள இ ாம்களும் 

வஸீலாரவக் குறித்து உல ாக்களிலுள்ள இ ாம்களின் மசய்திகரளயும் 
சம்பவங்கரளயும் நாம் மதாகுக்கத் துவங்கினால் அதுதவ ஒரு  ிகப் மபரிய நூலாக 
விரிந்;துவிடும் என்பதில் சந்ததக ில்ரல. ஆதலால் இங்தக குறிப்பிட் சிலரது 
மசய்திகரள  ட்டும் உங்களின் த லான பார்ரவக்குத் தருகிதறாம். 

இ ாம் கஸ்ஸாலி ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்கள் பயணத்தின் ஒழுங்குமுரற பற்றி... 

பயணத்தின் இன்மனாரு பகுதியில் நபி ார்கள், ஸஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள் 
 ற்றுமுள்ள வலி ார்கள், உல ாக்கள் தபான்தறாரர ஸியாரத்துச் மசய்வதாகும். 
இதில் ஒருவர் வாழுகின்ற காலத்தில் யாரர சந்திப்பதன் மூல ாக பரக்கத் 
மபறப்பட்டததா அவரது இறப்புக்குப் பின்னாலும் அவரர மகாண்டு பரக்கத் மபற 
முடியும் என்று கூறுகின்றனர். 

இ ாம் இப்னுல்ஹாஜ். இவர்கள்  ார்க்க சம்பந்த ான விசயத்தில்  ிகவும் 
கடுர யானவர்கள். இவர்கள் வலி ார்கள், நபி ார்கள், குறிப்பாக அண்ணல் நபி 
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ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் தபான்தறாரிடம் வஸீலா 
ததடுவரத குறித்தும் உதவி ததடுவதன் முரற குறித்தும் விரிவாகவும் அதததநரம் 
சுருக்க ாகவும் விபரித்துள்ளார்கள். அரவகளிலிருந்து சிலவற்ரற  ட்டும் உங்களின் 
பார்ரவக்கு இங்தக எடுத்துக் காட்டுகிதறாம்.  

ஒருதவரள இறந்தவர் ஒரு பா ரராக இருப்பாராயின் அவரது கப்ரர ஸியாரத்துச் 
மசய்வதற்குரிய முரறயானது, கிப்லாவின் பக்க ாக அ ர்ந்து கப்ரர முன்தனாக்க 
தவண்டும். அதன்பின் முதலில் அல்லாஹ்ரவ புகழ்ந்து பின்னர் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின்  ீது ஸலவாத்து மசால்லி 
இயன்றவரர அக்கப்ராளிக்காக துஆ மசய்ய தவண்டும். பின்னர்... 

وكذالك يدعوا عند هذه القبور عند نازلة  نزلت به او بالمسلمين ويتضرع الى هللا تعالى فى زوالها وكشفها 

 عنه وعنهم.

'அந்தக் கப்ருக்கு தபாய் துஆ மசய்ய தவண்டும். இனி அக்கப்ராளியின்  ீததா அல்லது 
முஸ்லிம்களின்  ீததா ஏததனும் துன்பம் இறங்கு ாயின் அல்லாஹ்விடம் அழுது 
அத்துன்பம் அக்கப்ராளிரய விட்டும் முஸ்லிம்கரள விட்டும் நீங்க தவண்டும் என 
துஆ தகட்க தவண்டும்'             நூல்: அல்முத்கல், பாகம் 1, பக்கம் 248 

ثم يتوسل باهل تلك امقابر اعنى بالصالحين منهم فى قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه ثم يدعوا لنفسه ولوالديه 

ولمشائخه وال قاربه والهل تلك المقابر وال موات المسلمين وال حيائهم وذريتهم الى يوم الدين ولمن غاب 

ر التوسل بهم الى هللا تعالى النه سبحانه اجتباهم عنه من اخوانه ويجأر الى هللا تعالى بالدعاء عندهم ويكث

وشرفهم وكرمهم فكما نفع بهم فى الدنيا ففى اآلخرة اكثر فمن اراد حاجة فليذهب اليهم ويتوسل بهم فانهم 

بين هللا تعالى وخلقه. وقد تقرر فى الشرع وعلم ماهلل تعالى بهم من االعتناء وذالك نثير مشهور  الواسطة

من العلماء واالكبر كابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ومازال الناس 

عنى.مذالك حسا و  

'பின்னர் த து நாட்டங்கள் நிரறதவறுவதற்காகவும் பாவங்கள் 
 ன்னிக்கப்படுவதற்காகவும் வலி ார்களின் வஸீலாரவ முன்னிருத்த தவண்டும். 
அதன்பின் தனக்காகவும் தனது மபற்தறாருக்காகவும் உறவினர்களுக்காகவும் 
ரஷகு ார்களுக்காகவும் அக்கப்ராளிகளுக்காகவும்  ற்றும் உயிதராடுள்ள 
இறந்துதபாய்விட்ட முஸ்லிம்களுக்காகவும் இன்னும்  றுர  நாள்வரர வரவிருக்கும் 
தனது சந்ததிகளுக்காகவும்  ற்றும்  ரறவாக இருப்பவர்களுக்காகவும் துஆ மசய்ய 
தவண்டும். 
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இன்னும் அந்த வலி ார்களின் முன்னால் நின்று  ிகவும் தாழ்ர யாக 
அல்லாஹ்விடம் துஆ மசய்ய தவண்டும். அப்தபாது அதிக ாக அவர்களின் 
வஸீலாரவ முன்னிருத்த தவண்டும். ஏமனனில் அல்லாஹ் அவர்கரள தனது 
வஸீலாவாக ததர்ந்மதடுத்திருக்கிறான். அத்துடன் அவர்கரள கண்ணியத்ரத 
மகாண்டும் கரா த்ரதக் மகாண்டும் அழகு படுத்தியிருக்கிறான். எவ்வாறு உலகிலுள்ள 
தபாது அவர்கரள மகாண்டு பிரதயாஜனத்ரத அருள் புரிந்தாதனா அதததபால 
 றுர யில் அரதவிட பன் டங்கு அதிக ான பிரதயாஜனமுண்டு. இனி எவதரனும் 
எரதயாவது நாடுவாதரயாயின் அவர் அவர்களிடம் மசன்று அவர்களின் வஸீலாரவ 
முன்னிறுத்த தவண்டும். ஏமனனில் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கும் அவர்களுக்கும் 
இரடதய வாஸிதாவாக இருக்கிறார்கள். 

த லும் ஷரீஅத்தில் அல்லாஹ் அவர்கரள எந்த அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்த 
pஉள்ளான் என்பது ந க்கு மதரிந்தது  ட்டு ின்றி உறுதிப்படுத்தப்பட்டும் உள்ளது. 
த லும் கிழக்கு த ற்கு பகுதிரய தசர்ந்த  கத்தான உல ாக்களும் தரலவர்களும் 
வலி ார்களின் கப்ரர ஸியாரத்துச் மசய்வரத மகாண்டு பரக்கத் மபற்றுள்ளனர் 
என்பதும்  ிகவும் பிரபல ானதாகும். த லும் உணர்வளவிலும் எதார்த்தத்திலும் 
அவர்களின் பரக்கத்ரத பலரும் மபற்று வந்துள்ளனர். 

நூல்: அல்முத்கல், பாகம் 1, பக்கம் 249 

பின்னர் அஷ்மஷய்கு இ ாம் அபூ அப்துல்லாஹ் பின் நுஃ ான் ரஹி ஹுல்லாஹ் 
அவர்கள் மசால்வரத நகல் மசய்கின்றனர்.... 

تحقق لذوى الصائر واالعتبار ان زيارة قبور الصالحين محبوبة الجل التبرك مع االعتبار فان بركة 

 والتشفع بهم معمول به عندالصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت فى حياتهم والدعاء عند قبور الصالحين 

 علماء المحققين من ائمة الدين.

'அகப்பார்ரவயுரடதயாரிடம் அவர்களது திட ான நம்பிக்ரகரய மகாண்டு 
ஆதாரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாவது, வலி ார்களின் கப்ருகரள ஸியாரத்து மசய்வதானது 
பரக்கத்ரதயும் படிப்பிரனரயயும் மபற்றுக் மகாள்வதற்குரிய விரும்பத்தக்க 
ஒன்றாகும். ஏமனனில் வலி ார்களின் பரக்கத்தானது அவர்களது மவளித்ததாற்ற 
வாழ்க்ரகரய தபான்தற அவர்களது  ரறவுக்குப் பின்னரும் நிகழுகின்றது. பின்னும் 
வலி ார்களின் கப்ருகளில் துஆ மசய்வதும் அவர்கரள வஸீலாவாக்குவதும் ந து 
முஹக்கிகீன்கள்  ற்றும் இ ாம்களின் வழக்க ாகும்.' 
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நூல்: அல்முத்கல் பாகம் 1, பக்கம் 249 

இதன்பின் நபி ார்கள் ரஸூல் ார்கள் தபான்தறாரின் புனித ிகு கப்ருகரள 
ஸியாரத்துச் மசய்வதற்குரிய முரறபற்றி இவ்வாறு கூறுகின்றனர்... 

عليه  يتعينواما عظيم جناب االنبيآء والرسل  صلوات هللا وسالمه عليهم اجمعين فيأتى اليهم الزائر و

ضطرار ة وااللكن البعيدة فاذا جاء اليهم فليصف بالذل واالنكسار والمسكنة والفقر واحاجاالم قصدهم من

 ون والاليهم والى مشاهدتهم بعين قلبه ال بعين بصره. النهم ال يبل والخضوع. ويحضر قلبه وخاطره

لتابعين لى اعترحم يتغيرون ثم يثنى على هللا تعالى بما هو اهله ثم يصلى عليهم ويترضى عن اصحابهم ثم ي

 هم وبطلببتغيث لهم باحسان الى يوم الدين ثم يتوسل الى هللا تعالى بهم فى قضاء مآريه ومغفرة ذنوبه ويس

  حوائجه منهم ويجزم اال جابة ببركتهم ويقوي حسن ظنه في ذالك فاذهم باب هللا المفتوح.

'நபி ார்கள்  ற்றும் ரஸூல் ார்கள் தபான்தறாரின்  கத்தான சன்னிதானத்திற்கு 
ஸியாரத்திற்காக மசல்தவார் மதாரலவிலிருந்தத ஸியாரத்துச் மசய்வது கண்டிப்பாக 
அவசிய ாகும். இன்னும் அப்பரிசுத்தவான்களின் சன்னிதானத்திற்கு வருரக தருதவார் 
 ிகவும் தாழ்ர யாக, பணிவாக, தழுதழுத்த ம துவான குரலில் தனது நாட்டத்ரத 
தகட்க தவண்டும். அத்துடன் தனது உள்ளத்ரத அவர்கள் முன் ஆஜர்படுத்த தவண்டும். 
முகக்கண்ரண விட்டு அகக்கண்ணால் அவர்களது ஜியாரத்ரத முன்தனாக்க 
தவண்டும். ஏமனனில் நபி ார்களின் புனித ததகத்தில் எந்தமவாரு பாதகத ா அல்லது 
 ாற்றத ா எப்தபாதும் நிகழ்வதில்ரல. அதன்பின் அல்லாஹ்ரவ புகழ்ந்துநபி ார்களின் 
 ீது ஸலவாத்துச் மசால்ல தவண்டும். அவர்களின் ததாழர்களுக்காக இரறதிருப்திரய 
தகட்க தவண்டும். இவ்வாதற இறுதிநாள் வரர அத்ததாழர்களின் அடிச்சுவட்டில் 
நடக்தபாருக்காக ரஹ் த்ரத தகட்க தவண்டும். 

அதன்பின் தனது நாட்டம் நிரறதவறுவதற்காகவும் த து பாவங்கள் 
 ன்னிக்கப்படுவதற்காகவும் அல்லாஹ்விடம் அவர்கரள வஸீலாவாக்க தவண்டும். 
இன்னும் அவர்கரள மகாண்டு தனக்கு உதவி கிரடக்க தவண்டும ன தகட்க 
தவண்டும். அத்துடன் தனது ததரவகரள அவர்களிடம் முரறயிடுவததாடு த து துஆ 
கண்டிப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்றும் முழுர யாக நம்ப தவண்டும். இவ்விசயத்தில் 
முடிந்தவரர நல்மலண்ணத்ரத மகாண்தட காரிய ாற்ற தவண்டும். ஏமனனில் 
இவர்கள் அல்லாஹ்வின் திறந்து ரவக்கப்பட்டுள்ள வாயில்களாகும். 

த லும் இரறவனின்  கத்தான வழக்க ானது அந்த நல்தலாரின் காரண ாக  
அவர்களது கரத்ரத மகாண்டு நாட்டங்கரள நிரறதவற்றி ரவக்கிறான். இனி யார் 
அந்தநல்தலாரின் தர்பாருக்கு மசல்ல முடியவில்ரலதயா அவர்கள் அவர்களின் 
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தர்பாருக்கு தங்களின் ஸலார  எத்தி ரவக்க தவண்டும். அத்துடன் த து நாட்டம் 
நிரறதவறுவதற்காகவும் தங்களின் பாவங்கள்  ன்னிக்கப்படுவதற்காகவும் த து 
குரறகள்  ரறக்கப்படுவதற்காகவும் அரவகரள அவர்களிடம்  ானசீக ாக 
முரறயிடவும் தவண்டும். ஏமனனில் அவர்கள் ஸாதாத்துகளாக இருப்பதால் 
தகட்தபார்களின் தகள்விகரளயும், வஸிலாரவயும், நாட்டம் ரவப்தபாரின் 
நாட்டத்ரதயும், பாதுகாப்புத் ததடுதவாரின் தவண்டுதரலயும் அவர்கள் ஒருதபாதும் 
ஏற்கா ல் இருப்பதில்ரல.   - நூல்: அல்முத்கல்,பாகம் 2 பக்கம் 251 

வள்ளல் நபிரய வஸீலாவாக்குதல் 

இ ாம் இப்னு ஹாஜ் 

'ரஸய்யிதுல் அவ்வலீனும் ஆசிகீனு ாகிய ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் 
அவர்கரள ஸியாரத்துச் மசய்யும் தபாது  ிக  ிகப் பணிவாகவும் தாழ்ர  
உணர்தவாடும் இயன்றவரர ம துவாகவும் ஸியாரத்துச் மசய்ய தவண்டும். ஏமனனில் 
அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஷபஆீகவும் ஷஃபாஅத்திற்கு உரியவர்களாகவும் 
இருக்கின்றனர். அவர்களின் ஷஃபாஅத் ஒருதபாதும்  றுக்கப்படுவதில்ரல. 
அவர்களிடம் தனது ததரவரய முரறயிடுபவர், அவர்கரள வஸீலாவாக ஆக்குபவர், 

அவர்களின் தர்பாரில் ஆஜராகுபவர், அவர்களிடம் இஸ்த்திகாதாரவயும், 

இஸ்த்திஆனத்ரதயும் ததடுபவர் கண்டிப்பாக மவறுங்ரகயாக திரும்பதவ  ாட்டார். 
காரணம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் பூரணத்துவத்தின் 
குத்பாவாகவம் இரறவனது சாம்ராஜ்யத்தின்   ாப்பிள்ரளயாகவும் இருக்கின்றனர். 

இனி யார் அவர்கரள வஸீலாவாக்குகின்றாதரா, அவர்கரள காரண ாக்கி உதவி 
ததடுகிறாதரா, தனது நாட்டத்ரத தகட்கிறாதரா அவர் மவறுங்ரகயாக திருப்பி 
அனுப்பப்படுவததயில்ரல. இது தசாதித்து அறியப்பட்டதாகும். அதததநரம் அவர்களது 
ஸியாரத்தில் ஒழுக்கம்  ிகவும் அவசிய ாகும். ந து உல ாக்கள் கூறுகின்றனர்: 
ஸியாரத்துச் மசய்பவர் தன்ரன நபியவர்கள் முன் இருப்பதாக உணர தவண்டும். 
எவ்வாறு நபியவர்கள் ஜவீியத்ததாடு இருக்கும் காலத்தில் இருந்தார்கதளா 
அவ்வாறுதான் இப்தபாதும் இருக்கிறார்கள் என்று எண்ண தவண்டும்.  

ஏமனனில் அவர்களின் இருப்பிலும் இறப்பிலும் எந்தமவாரு  ாற்றமும் இல்ரல. 
அவர்கள் த து உம் த்ரதப் பார்த்துக் மகாண்டுள்ளனர். இன்னும் அவர்களின் 
நிரலர கள், எண்ணங்கள், நாட்டங்கள், சிந்தரன தபான்ற அரனத்ரதயும் அவர்கள் 
பார்த்துக்மகாண்டுள்ளனர். அத்துடன் அரவயரனத்தும் அவர்களுக்கு முன்னால் 
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மவளியாகியுள்ளது. அதில் எந்தச் சந்ததகமும் இல்ரல.' – நூல் அல்முத்கல் பாகம்1, 

பக்கம் 252 

அடுத்து அல்லா ா முல்லா அலி காரி ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்... 

 قبل اذ تحيرتم فى االمور فاستعينوا من اهل القبور.

'நீங்கள் பல்தவறு காரியங்களில் திரகப்பரடந்து விடுவரீ்களாயின் கப்ருரடயவர்கரள 
மகாண்டு உதவி ததடுங்கள் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது கப்ராளிகளின் 
வஸீலாரவக் மகாண்டு துஆ மசய்யுங்கள். அல்லாஹ் நாட்டங்கரள 
நிரறதவற்றுவான்.' – நூல்: ஷரஹ் முஸ்னத் இ ாமுல் அஃலம், பக்கம் 114 

அல்லா ா தகிய்யுத்தீன் சுப்கீ ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்... 

اعلم انه يجوز ويحسن التوسل واالستعانة والتشفع بالنبى صلى هللا عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى 

فة من فعل االنبيآء والمرسلين ولم ينكر احد وجواز ذالك وحسنه من  االمور المعلومة لكل ذى دين المعرو

ذالك من اهل االديان وال سمع به فى زمن من االزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم فى ذالك بكالم يلبس فيه 

 على الضعفاء االغمار.

'அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கரள வஸீலாக்குவதும், 

அவர்களிடம் உதவி ததடுவதும், அல்லாஹ்விடம் அவர்கரள 
ஷபாஅத்திற்குரியவர்களாக ஆக்குவதும் ஜாயிஸானதும் சுன்னத்து ாகும். த லும் இது 
ஆகு ானமதன்பரதயும், சுன்னத் என்பரதயும் முஃ ீன்கள் நன்றாக அறிவார்கள். 
இன்னும் இது நபி ார்கள், ரஸூல் ார்கள், ஸலபுஸ் ஸாலிஹீன்கள், உல ாக்கள் 
 ற்றும் பா ர முஸ்லிம்களின் நரடமுரறயு ாகும். எந்த  ார்க்கவாதியும் இரத 
 றுக்கவில்ரல. இவ்வாதற எந்தக் காலத்திலும் எவரும்  றுத்ததாக தகட்டது ில்ரல. 
எதுவரர எனில் இப்னு ரத ிய்யா வந்தார். அவர்தான் இவ்விசயத்தில் தபசத் 
துவங்கினார். அவர் பலவனீர்கரளயும், அறிவற்றவர்கரளயும் த ாசம் மசய்தார்.' –

நூல்: ஷிபாவுஸ் ஸகாம், பக்கம் 160. 

அல்லா ா இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்.... 

 ياسيدى يارسول هللا قج شرفت   قصائدى بمجيح قج رصفا

من الشفاعة فالحظى بها طرفامدحتك اليوم ارجوا الفضل منك غدا      

 بكم توسل يرجوا العفو عن زلل    من خوفه جفنه الهامى لقد ذرفا
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'என் ரஸயிதத! அல்லாஹ்வுரடய ரஸூதல! தங்கரள புகழ்ந்து பாடப்பட்ட எனது 
கவிரதகள் சிறப்புக்குரியதாகி விட்டன. இன்று நான் உங்களின் கவிரதரய 
பாடியுள்தளன். நாரள எனக்கு உங்களின் ஷபாஅத்தின்  ீது நம்பிக்ரகயுண்டு. அங்தக 
என்ரன கவனத்தில் மகாள்ளுங்கள். பாவியான இந்த அடியான் உங்கரள 
வஸீலாவாக்கி இருக்கிதறன். அவனது பாவங்கள்  ன்னிக்கப்பட்டு விடும ன்ற 
நம்பிக்ரகயுண்டு. அச்சத்தின் காரண ாக அவனது இர களிலிருந்து கண்ணரீ் வழிந்து 
மகாண்டுள்ளது.' 

நூல்: அல்  ஜ்மூஅத்துன் நப்ஹானிய்யா, பாகம் 2, பக்கம் 391. 

எல்லா தரப்பினராலும் கண்ணிய ான பார்ரவ மகாண்டு பார்க்கப்படும் ஹழ்ரத் 
ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திஸ் மதஹ்லவி ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர்... 

ائجى.واظهر لى االسرار وعرفنى بنفسه وامدنى امدادا عظيما اجماليا وعرفنى كيف استمد به فى حو  

'நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்  ீது ரகசியங்கரள 
மவளிப்படுத்தினர். இன்னும் அந்த வஸ்துக்கரள பற்றியும் அறிவித்துத் தந்தனர். 
இன்னும் எனக்கு ஒட்டு ம ாத்த ாக  ிகப் மபரும் உதவியும் மசய்தனர். த லும் நான் 
எனது ததரவகளின் தபாது எவ்வாறு உதவி ததட தவண்டும ன்பரதயும் எனக்கு 
மசால்லித் தந்தனர்.'                    நூல்: புயூழுல் ஹரர ன் பக்க  86. 

வஸீலாவும் அஹ்மல ஹதீது உல ாக்களும் 

இதற்குமுன் எந்மதந்த உல ாக்களிலுள்ள மபரிதயார்களின் அறிவிப்புக்கரள நாம் 
எடுத்துக் காட்டியுள்தளாத ா அரவயரனத்தும் அழுத்த ான ஆதாரங்களும் 
தபாற்றுதலுக்குரிய ஒன்று ாகும். இப்தபாது நாம் எடுத்துக் காட்டப் தபாகும் 
மசய்திகள் ரகமர முகல்லிதீன்களாகிய வஹாபிகளால்  திக்கப்படும் உல ாக்களின் 
கூற்றுக்களாகும். 

அல்லா ா இப்னு ரகயிம் எழுதுகிறார்... 

ال سبيل الى السعادة والفالح ال فى الدنيا وال فى اآلخرة اال على ايدى الرسل )الى ان قال( وال ينال رضاء 

يهم.دهللا التة اال على اي  

'இம்ர யிலும்  றுர யிலும் நன்ர யும் ஈதடற்றமும் நபியவர்களின் 
கரத்தில்தானுள்ளது. இன்னும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியும் அவர்களின் கரத்தில்தான் 
உள்ளது.' நூல்: ஸாதுல்  ஆத், பாகம் 1, பக்கம் 15 
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அல்லா ா இப்னு ரத ிய்யா த து 'அத்தவஸ்ஸுல் வல் வஸீலா' என்னும் நூலில், 

ஸஹாபாக்களான முஹாஜிர்  ற்றும் அன்சாரித் ததாழர்களுக்கு  த்தியில் உ ர் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் துஆ ஸஹீஹானதும் அரனத்து 
கல்வி ான்களாலும் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டது ாகும். ஹழ்ரத் உ ர் ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்கள் அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வஸீலாரவ 
மகாண்டு துஆ மசய்தனர் என்று எழுதுகிறார். 

ره عليه حميع الصحابة لم ينكر عليه احد مع شهرته وهو من اظهر اال جماعات االقرارية ودعا هذا دعاء اق

 بمثله معاوية بن ابى سفيان فى خالفتة

'இந்த துஆரவ எல்லா நபித் ததாழர்களும் அங்கீகரித்தனர். யாரும்  றுக்கவில்ரல. 
அத்துடன் இந்த துஆ  ிகவும் பிரபல ானதாகும். த லும் இது மதளிவான 
இஜ் ாஇய்யத்ரதக் மகாண்டு ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டது ாகும். இதத தபான்றமதாரு 
துஆரவ ஹழ்ரத் முஆவியா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் த து ஆட்சிக் 
காலத்தில் தகட்டுள்ளனர்.'             நூல்: துஹ்பத்துல் அஹ்வதீ, பாகம் 4,பக்கம் 282 

அல்லா ா காழி ஷவ்கானி எழுதுகிறார்............ 

لتوسل به صلى هللا عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبته.انه قد ثبت لتوسل به ان ا

 صلى هللا عليه وسلم في حياته وقد ثبت التوسل بغيره بعد موته باجماع الصحابة.

'நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வஸீலா என்பது 
அவர்களின் ஜவீிய காலத்திலும்  ரறவுக்குப் பின்னும் உண்டு. இவ்வாதற அவர்களின் 
தர்பாரிலும் உண்டு. மதாரலவிலும் உண்டு. பின்னும் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹுஅரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஜவீிய காலத்தில் அவர்கரள 
வஸீலாவாக்கியதற்குரிய ஆதாரமுண்டு. ஆனால் அவர்களின்  ரறவுக்குப் பின்னால் 
 ற்றவர்கரளக் மகாண்டு வஸீலா ஆதாரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.' 

நூல்: துஹ்பத்துல் அஹ்வதீ, பாகம் 4, பக்கம் 282 

நவாப் வஹீதுஸ் ஸ ான் எழுதுகிறார்.......... 

وليت شعرى اذا جاز التوسل الى هللا باال عمال الصالحة فيقاس  عليها التوسل بالصالحين ايضا قال 

بانبيآئه والصالحين من عباده.الجزرى فى الحصن في آداب الدعاء منها ان يتوسل الى هللا تعالى   

'இனி குர்ஆன் ஹதீரதக் மகாண்டு இரறவனுரடய சன்னிதானத்தில் நல்ல ரல 
வஸீலாவாக்குதல் ஜாயிஸான ஒன்மறனில் வலி ார்கரள வஸீலாவாக்குவதும் 
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இதன் ீது அனு ானிக்கப்படும். அல்லா ா ஜுஸ்ர ஹிஸ்னுல் ஹஸீனில், 

துஆவுக்குரிய ஒரு ஒழுக்க ானது அல்லாஹ்விடம் நபி ார்கரளயும் 
வலி ார்கரளயும் வஸீலாவாக்குவதாகும் எனக் கூறுகின்றனர்.' 

நூல்: ஹத்யத்துல்  ஹ்தி, பக்கம் 48. 

வஸீலாவும் ததவ்பந்த் உல ாக்களும் 

ம ௌலவி ரஷீத் அஹ் த் கங்தகாஹியிடம் கீழ்க்கண்ட கவிரதரய குறித்து 
வினவப்பட்ட தபாது அதற்கவர் தந்த பதிலானது.... 

نا   ياحبيب هللا اسمع قالنايارسول هللا انظر حال  

 انني في بحر غم مغرق    خذ يدى سهل لنا اشكالنا

 يااكرم الخلق مالي من  الوذ به    سواك عند حلول الحادث العمم

'இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கரள ராக ிட்தடா அல்லது சாதாரண ாகதவா விர்தாக்குதல் 
 க்ரூஹ் தன்ஸீஹாகும். அன்றி குப்தரா மபரும்பாவத ா ஆகாது.' 

நூல்: பதாவா ரஷீதிய்யா, பக்கம் 69. 

ம ௌலவி அஷ்ரப் அலி தானவி தனது ரஷகு ஹாஜி இம்தாதுல்லாஹ்  க்கீ 
அவர்களுக்கு எழுதியரதப் பாருங்கள்........ 

عى    ياملجائى في مبدئى وعادىيامرشدى ياموالئى يامفز  

 ارحم غلى ايا غياث فليس لي    كهفي موى حبكم من زادى

ى هائم    فانظر الى برحمة ياهادفاز االنام بكم وان  

 ياسيدى هللا شيئا انه    انتم لى المجدى واني جادى

'என் முர்ஷிதத! என் ம ௌலாதவ! எனது திரகப்ரப அகற்றும் தநசதர! எனது இம்ர  
 றுர யின் ஆதரதவ! ஓ! எனது புலம்பரல தகட்பவதர! என் ீது இரக்கம் காட்டும். 
நான் மசல்லும் பாரதக்கு கட்டுச் சாத ாக என்னிடம் உ து தநசத்ரதயன்றி 
தவமறதுவும் இல்ரல. பரடப்புக்கள் உம்ர  மகாண்டு பயனரடகின்றன. நான் 
திரகப்பிலிருக்கிதறன். இரக்கத்தின் ஹாதிதய! மகாஞ்சம் இந்தப் பக்கமும் பாரும். என் 
தரலவதர! அல்லாஹ்வுக்காக ஏதாவது தாரும். நீர் அருளப்பட்டவராயிருக்கிறரீ். நான் 
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அல்லாஹ்வுக்காக யாசிப்பவனாக இருக்கிதறன்.' நூல்: தத்கிரத்துர் ரஷீத் பாகம் 1, 

பக்கம் 114 

ம ௌலவி அஷ்ரப் அலி தானவி அண்ணல் நபியிடம் எப்படி தகட்கிறார் என்பரதப் 
பாருங்கள்.... 

 ياحبيب االله خذ بيدى    مالعجزى سواك مستندى

 كن رحيما لذلتى واشفع    ياشفيع الورى الى الصمد

جنابك لى    ليس يا سيدى الى احداعتصامى سوى   

'ஓ! அல்லாஹ்வின் தநசதர! என்ரன ஆதரியுங்கள். எனது இயலார ரய நீக்க 
உங்கரளத் தவிர தவறு தபாக்கிட ில்ரல. தாங்கள் எனது தவறுகள்  ீது இரக்கம் 
காட்டுங்கள். இன்னும் பரடப்புகளுக்மகல்லாம் ஷபாஅத்துச் மசய்பவதர! 
அல்லாஹ்விடம் எனக்காகவும் ஷபாஅத்துச் மசய்யுங்கள். ஆக்கா! உங்களின் தர்பாரர 
தவிர எனக்கு தவறு ஆதரவில்ரல. இறுதியில் ஸஹாபா தாபியனீ்களின் தர்பாரில் 
தகட்கிதறாம். பலவனீ ானவர்களுக்காகவும் துன்பத்தில் அகப்பட்தடாருக்காகவும் 
(அல்லாஹ்விடம்) உதவி ததடுங்கள். இன்னும் உதவிக்காக தயாராகி விடுங்கள்' -நூல்: 
ழ ானுத் தக் ீல் ஃபஸீ ானித் தஃஜலீ், பக்கம் 172 

நத்வத்துல் உல ா லக்தனா 

லக்தனாவிலுள்ள நத்வத்துல்உல ாரவச் தசர்ந்த ம ௌலவி புர்ஹானுத்தீன் அவர்கள் 
ம ௌலவி அபுல் ஹஸன் அலி  நத்வியின் தகள்விமயான்றுக்கு தந்த பத்வாரவப் 
பாருங்கள்... 

توسل ليس مبشرك فنرجو هللا تعالى ان يبقبل اعماله الصالحة ان اال عتقاد بالتوسل باالنبيآء ليس شركا فالم

 مة الصلوة والحج وغيرهما

'நபி ார்களிடம் வஸீலாரவ குறித்து நம்பிக்ரக ரவப்பது ஷிர்க்காகாது. எனதவ 
வஸீலா ததடுபவர் முஷ்ரிக்காகவும்  ாட்டார். இந்நிரலயில் அவருரடய 
நல்ல ல்கள் ,மதாழுரக, ஹஜ் தபான்றரவ ஒப்புக் மகாள்ளப்படும ன்று நாம் 
நம்புகிதறாம்' – நூல்: ஹர்தப ஹக்கானியத், பக்கம் 161. 

ரஷகு அப்துல்லாஹ் பின் பாஸ் 
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ஸவூதி அதரபியாவின் தரலர  முப்தியான அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்துல்லாஹ் 
பின் பாஸ் அவர்கள் ம ௌலானா முஹம் த் ஆஷிக்குர் ரஹ் ான் காதிரி 
இலாஹாபாதி அவர்களுக்கு ஹிஜ்ரி 1400 துல்ஹஜ்  ாதம் 20 தததியன்று முன்னதர 
எழுதப்பட்ட பத்வா ஒன்ரற அனுப்பியிருந்தார். அதில் அவர் வஸீலாரவ நான்கு 
வரகயாகப் பிரிக்கிறார். அதாவது.... 

الثالث: ان يسأل هللا بجاه انبيآئه او ولي من اوليآئه................... فهذا ال يجوز. الرابع: ان يسأل هللا العبد 

قسما بوليه او نبيه او بحق نبيه او اوليآئه................ فهذا ال يجزوز.ربه حاجته م  

'1. உயிதராடுள்ள வலியிடம் இரண விஸ்தீரணத்ரத குறித்ததா,  வியாதி நீங்க 
தவண்டும ன்தறா அல்லது ஹிதாயத்துக்கு மதௌபகீ் மசய்ய தவண்டும ன்தறா துஆ 
தகட்பது ஜாயிஸாகும். 

2. அல்லாஹ்விடம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் தநசம் 
 ற்றும் பின்பற்றுதரல இவ்வாதற வலி ார்களின் தநசத்ரத வஸீலாவாக்குவதும் 
ஜாயிஸாகும். 

3. அல்லாஹ்விடம் நபி ார்  ற்றும் வலி ார்களின்  கத்துவத்ரத வஸீலாவாக்கி 
துஆமசய்வது ஜாயிஸாகாது. 

4. அடியான் தனது நாட்டத்ரத அல்லாஹ்விடம் தகட்கும்தபாது நபி அல்லது வலியின் 
 ீது சத்திய ிட்தடா அல்லது பிஹக்கி நபிய்யிஹி, பிஹக்கி வலிய்யிஹி என்தறா 
தகட்பதும் ஜாயிஸாகாது' – நூல்: ஹர்தப ஹக்கானிய்யத், பக்கம் 217 

 

 

வலி ார்களிடம் வஸீலா 

ஹழ்ரத் ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திஸ் மதஹ்லவி ரஹி ஹுல்லாஹ் 
கூறுகின்றனர். எங்கள் பகுதியில் ஷுத்தாரிய்யா தரீக்காவானது ரஷகு முஹம் த் 
மகௌஸ் குவாலியரி அவர்களின் மூல ாகத்தான் பிரபல்ய ாயிற்று. அதற்குமுன் 
அந்த தரீக்கா அவ்வளவாக பிரபல ாகவில்ரல. சுருங்கக் கூறின் எனக்;;;;;;;;;;;; ;;;;;; ;;;;;கு இந்த 
கிர்காரவ ரஷகு அபூதாஹிர் குர்தியால் அணிவிக்கப்பட்தடன். அதன்பின் அவர்கள் 
ஜவாஹிருல் கம்ஸாரவ அ ல் மசய்தவற்குரிய அனு திரய எனக்குத் தந்தனர். 
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பின்னர் நான் ஹஜ்ஜிலிருந்து லாஹுருக்கு திரும்பி வந்ததபாது ரஷகு முஹம் த் 
ஸயதீ் லாஹுரி அவர்கரள சந்தித்து அவர்களின் ரககரள முத்த ிட்தடன். 
அப்தபாது அவர்கள் எனக்கு 'துஆதய ரஸப'ீ ரயயும் ஜவாஹிருல் கம்ஸாவிலுள்ள 
எல்லா அ ல்கரளயும் மசய்வதற்குரிய அனு திரய வழங்கினர். அவர்கள் 
அக்காலத்தில் தரீகா அஹ்ஸனிய்யா  ற்றும் ஷுத்தாரிய்யாவின் 
ரஷகு ார்களுரடய தரலவராக இருந்து வந்தனர். அந்த ஜவாஹிருல் 
கம்ஸாவிலுள்ள அ ல் இதுதான். ஒரு காரியத்தில் மவற்றியரடவதற்காக 
தினந்ததாறும் ஐநூறு முரற இரத ஓத தவண்டும்.... 

جلي بنبوتك يامحمد وبواليتك ياعلي ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك فى النوائب كل هم وغم سين

 ياعلي.

'இந்த துஆவில் என்ன இருக்கிறது? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் 
அவர்களிடமும் ஹழ்ரத் அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமும் வஸீலாவும் 
உதவியும் ததடப்படுகிறது. ஒருதவரள இதில் ஏதாவது ஷிர்க் இருக்கு ாயின் ஷாஹ் 
வலியுல்லாஹ் அவர்கள் ஜவாஹிருல் கம்ஸாரவ அ ல் மசய்வதற்கு எப்ப அனு தி  
தகட்டிருப்பார்கள்? நாம் தயாசித்துப் பார்க்க தவண்டும். 

ரஷகுல் இஸ்லாம் ஷிஹாபுத்தீன் ர லி அவர்களின் அகீதாரவப் பாருங்கள்... 

سئل شيخ االسالم الرملى عما يقع من العامة عند الشدائد يا شيخ فالن ونحو ذالك فهل للمشائخ اغلثه بعد 

موتهم؟ فاجاب بان االستغاثة باال وليآء واالنبيآء والصالحين والعالماء جائزة فان لهم اغاثه بعد موتهم 

 كحياتهم فان معجزات االنبيآء كرامة لالوليآء.

'ரஷகுல் இஸ்லாம் ர லி அவர்களிடம், பா ரர்கள் துன்பங்களின் தபாது யாரஷக் 
இன்னாதர! என்மறல்லாம் அரழக்கின்றனர். என்ன? ரஷகு ார்கள் த து  ரறவுக்குப் 
பின்னரும் உதவி மசய்வார்களா? எனக் தகட்க, அதற்கவர்கள்: நபி ார்களிடமும் 
வலி ார்களிடமும் ஸாலிஹீன்களான உல ாக்களிடமும் உதவி ததடுவது 
ஜாயிஸாகும். ஏமனனில் அவர்கள் உயிதராடுள்ள தபாது உதவி மசய்தரத தபால 
தங்களின்   ரறவுக்குப் பின்னாலும் உதவி மசய்வார்கள். அதனால் தான் 
நபி ார்களுக்கு முஃஜிஸாவும் வலி ார்களுக்கு கரா த்தும் வழங்கப்பட்டுள்ளமதன்று 
கூறினர்.'           நூல்:  ஷாரிகுல் அன்வார், பக்கம் 59. 

ஹழ்ரத் ரஷகு பரீதுத்தீன் அத்தார் ரஹி ஹுல்லாஹ் கூறுகின்றனர். ஹழ்ரத் 
 ஹ்மூத் கஸ்னவி அவர்களிடம் ஹழ்ரத் காஜா அபுல்ஹஸன் கிர்கானி 
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ரஹி ஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஜிப்பா ஒன்றிருந்தது. தசா நாத்தில் தபார் 
நரடமபற்றதபாது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்லா ியப் பரட ததாற்கும் நிரல 
ஏற்படதவ  ஹ்மூது கஸ்னவி சட்மடன குதிரரரய விட்டிறங்கி  ரறவான 
இடத்ரத தநாக்கிச் மசன்றனர். அங்தக அந்த ஜுப்பாரவ ரகயிதலந்தி ஸுஜூதில் 
விழுந்து, இறiவா! இந்த ஜுப்பாவுரடயவரின் மபாருட்டால் காபிர்கள்  ீது 
மவற்றிரயத் தா. தபாரில் கிரடக்கும் கன ீத்துப் மபாருரள தர்தவஷ்களுக்கு 
 த்தியில் பங்கிட்டு விடுகிதறன்' என்று பிரார்த்தித்தார். 

திடீமரன எதிரிகளுக்கு  த்தியிலிருந்து கூக்குரல் எழுந்தது. அப்தபாது இருள் 
கவிந்துவிட காபிர்கள் தங்கரள தாங்கதள ஒருவரர ஒருவர் மவட்டிக் மகாளள் 
துவங்கினர். இதன் காரண ாக பரடகளும் சிதறிப் தபாக இஸ்லா ியர்களுக்கு 
மவற்றி கிரடத்தது. அன்றிரவு  ஹ்மூத் கஸ்னவி ஹழ்ரத் அபுல் ஹஸன் கிர்கானி 
அவர்கரளக் கனவில் கண்டதபாது அவர்கள் அவரரப் பார்த்து, ந து ஜுப்பாவுக்குரிய 
 திப்ரப தவற விட்டு விட்டீர். ஒருதவரள நீர் விரும்பியிருந்தால் எல்லா 
காபிர்களுக்கும் இஸ்லாத்ரத குறித்து தகட்டிருக்கலாம் என்றனர். 

ஹழ்ரத் அல்லா ா இப்னு ஆபிதீன் ஷா ி கூறுகின்றனர்... 

قرر الزيادى ان االنسان اذا ضاع له شيئ واراد ان يرد هللا سبحانه عليه فليقف على مكان عال مستقبل 

ثم يهدى ثواب ذالك لسيدى احمد بن علوان  القبلة ويقرأ الفاتحة ويهدى ثوابها للنبى صلى هللا عليه وسلم

وان ان لم ترد علي ضالتى واالنزعتك من ديوان االوليآء فان هللا يرد على من ويقول ياسيدى احمد بن عل

 قال ذالك ضالته ببركته. اجهورى مع زيارة كذا في حاشية شرح المنهج للداؤدى رحمه هللا.

'ஹழ்ரத் ஸியாதீ கூறுகின்றனர். ஒருவரது மபாருள் ஏததனும் காணா ல் 
தபாய்விட்டால் அரத அல்லாஹ் திரும்பவும் அவரிடம் மகாண்டு வந்து தசர்க்க 
தவண்டும ன்று விரும்புவாராயின் ஒரு உயர ான இடத்தில் நின்று மகாண்டு 
அல்ஹம்து சூறாரவ ஓதி அதனுரடய நன்ர ரய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு 
அரலஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் அதன்பின் ரஸயிதீ அஹ் த் பின் அல்வான் 
அவர்களுக்கும் தசர்த்து ரவத்துவிட்டு அதன்பின், ரஸயிதீ அஹ் தத! ஏ!இப்னு 
அல்வாதன! எனது காணா ல் தபான மபாருரள திருப்பித்தாராவிட்டால் நான் 
உங்களின் மபயரர அவ்லியாக்களுரடய பட்டியலிலிருந்து நீக்கி விடுதவன் என்று 
மசான்னால் அல்லாஹ் அவர்களின் பரக்கத்ரதக் மகாண்டு அப்மபாருரள திருப்பித் 
தந்து விடுவான்'                           நூல்: ரத்துல் முஹ்தார், பாகம் 2, பக்கம் 324. 

ஸலாத்துல் மகௌஸிய்யா 
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ஹழ்ரத்  ஹ்பூதப சுப்ஹானி குத்தப ரப்பானி முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜலீானி 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வஸீலாரவ மகாண்டு துஆ மசய்பவர் 
கண்டிப்பாக தனது நாட்டத்ரத மபற்றுக் மகாள்வார். ரஸயிதினா மகௌதுல் அஃலம் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு கூறுவரதப் பாருங்கள்... 

من استغاث بي في كربة كشفت عنه ومن نادانى باسمى في شدة فرجت عنه ومن توسل بي الى هللا عز 

وجل في حاجة قضيت له  ومن صلى ركعتين ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة اال خالص احدى 

م ويسلم عليه ويذكرني ثم يخطوا الى جهة العراق احدى عشرة مرة ثم يصلى على رسول هللا بعد السال

 عشرة خطوة ويذكر اسمى ويذكر حاجته فانها تقضى باذن هللا.

'ஒருவர் த து துன்பத்தின் தபாது எனது வஸீலாரவ மகாண்டு உதவி ததடுவாராயின் 
அவரது துன்பம் தபாக்கப்படும். இவ்வாதற ஏதாவமதாரு தசாதரனயின் தபாது என்ரன 
மபயர் மசால்லி அரழத்தால் அவரது தசாதரன அகற்றப்படும். இன்னும் ஏதாவமதாரு 
நாட்டத்தின் தபாது என்ரன இரறவனுரடய சன்னிதானத்தில் வஸீலாக்குவாராயின் 
அவரது நாட்டம் நிரறதவறும். 

இன்னும் ஒருவர் இரண்டு ரக்அத் மதாழதவண்டும். ஒவ்மவாரு ரக்அத்திலும் 
அல்ஹம்துக்குப் பின் பதிதனாரு முரற குல்ஹுவல்லாஹு சூராரவ ஓத தவண்டும். 
ஸலாம் மகாடுத்த பின் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
 ீது ஸலவாத்துச் மசால்ல தவண்டும். அதன்பின் ஈராக் இருக்கும் திரசரய தநாக்கி 
பதிமனாரு எட்டு எடுத்து ரவத்து எனது மபயரர மசால்லி தனது நாட்டத்ரத 
தகட்பாராயின் அல்லாஹ்வின் கட்டரளரய மகாண்டு அவரது நாட்டம் நிரறதவற்றி 
ரவக்கப்படும்.' – நூல்: பஹ்ஜத்துல் அஸ்ரார் பக்கம்102. அதன்பின் கீழ்க்கண்ட 
கஸீதாரவ ஓத தவண்டும். 

தயாசித்துப் பாருங்கள். இந்த ஸலவாத்துல் மகௌதிய்யா என்னும் மதாழுரகயில் 
ஷிர்க்கின் தாக்கம் ஏதாவது மதன்படுகிறதா என்ன? ஏமனனில் இதற்கு முன்னால் 
நபியவர்கள் ஒரு அந்தகருக்கு மசான்னார்கள். இரண்டு ரக்அத் மதாழுது என்னுரடய 
வஸீலாரவ மகாண்டு அல்லாஹ்விடம் துஆ மசய் என்பதாக. அவரும் அவ்வாதற 
மசய்ய அவரது அந்தகத் தன்ர  அகன்றது. இவ்வாதற ஹழ்ரத் உது ான் பின் 
ஹுரனப் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் தயாசரனக்மகாப்ப ஒருவர் உது ான் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் அ ல் மசய்ய அவரது 
நாட்டம் நிரறதவறியது. அதத வழிமுரறதான் இங்தகயும் காட்டப்படுகிறது.  
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அதாவது இரண்டு ரக்அத் மதாழுது மசய்யிதினா மகௌதுல் அஃலம் ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்களின் வஸீலாரவ முன்னிருத்தினால் அல்லாஹ்வுரடய 
நல்லருரள மகாண்டு அவருரடய நாட்டம் நிரறதவறுகிறது. அத்துடன் ஸலாத்துல் 
மகௌதிய்யாவுரடய மதாழுரகரய மசய்யிதினா மகௌதுல் அஃலம்ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்கதள கூறுவரத இங்தக நாம் கவனத்தில் மகாள்ள தவண்டியது 
முக்கிய ான விசய ாகும். 

எனதவ அல்லாஹ்வால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அவனது தநசர்களாகிய நல்லடியார்கரள 
வஸீலாவாக்குவதும் அவர்களிடம் உதவி ஒத்தாரச தபான்றவற்ரற ததடுவது ாகிய 
இக்மகாள்ரகயானது, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அரலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 
காலம்மதாடுத்து இன்று வரரயுள்ள ஜும்ஹூர்களாலும் இ ாம்களாலும் 
நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டு வருகிற ஒன்றாகும். இதத மகாள்ரக தான் இ ாம் 
அஹ் த் ரஜா பாழில் பதரலவியுரடயது ாகும். 

ஆனால் இரத எதிர்ப்பவர்கள் இக்மகாள்ரக பதரலவிகளின் மகாள்ரகமயன முடக்கப் 
பார்க்கின்றனர். இன்னும் இரத தழுவிதய இவர்கள் த து எல்லா பத்வாக்கரளயும் 
மவளியிட்டு வருகின்றனர். இது இவர்களின் அறியார க்கு ஒரு சான்றாகும் 
என்பரத நாம் விளங்கிக் மகாள்ள தவண்டும். உண்ர ரய உண்ர மயன 
கண்டுணரும் மதௌபகீ்ரக அல்லாஹ் நம் ரனவருக்கும் அருள்வானாக. ஆ ீன். 
பிஜாஹி ரஸயிதில் முர்ஸலீன் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அரலஹி வஸல்லம். 

முற்றும். 

 


