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முஸ்லிம்கள் திசைசய 

வணங்குகின்றார்களா? 

இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி 

முஸ்லிமல்லாத மக்கள் கடவுசள வணங்கும் 

பபாது  முஸ்லிம்கள்  ஒரு  த ிசை  ப ாக்க ி 

வணங்குகின்றவர்களாக உள்ளார்கள் என 

மாற்று மத  ண்பர்கள் கூறுகிறார்கள். 

இது பற்ற ி  ததள ிசவ தகாடுப்பது எமது 

கடசம. 

முஸ்லிம்கள் ஒரு கடவுசள மட்டும்  ம்ப ி 

வழிபடுபவர்கள். அந்த கடவுசள அல்லாஹ் 

என்று அசழக்கின்றார்கள். அல்லாஹ்சவ 

மட்டும்  வணங்க ி  வழ ிபடும்  முஸ்லிம்கள் 

அல்லாஹ் அல்லாத  எந்ததவான்சறயும் 

எ ந் த தவ ாரு  வஸ்துசவயும்  க டவுள ா க 

 ம் பு வ த ி ல் ச ல .  அ வ ர் க ள்  த ி ச ை ச ய 

வணங்குவதாக இருந்தால் திசைசயயும் 

கடவுளாக ஏற்றிருக்க பவண்டும். ஆனால் 

முஸ்லிம்களுசடய  வணக்கத ில்  அல்லது 

 ம்ப ிக்சகயில்  அவ்வாறான பகாட்பாடு 
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எதுவும் இல்சல. அப்படி யிருக்கும் பபாது ஏன் 

திசைசய ப ாக்கி வணங்குகிறார்கள் என்பசத 

அறிவது  ியாயம் தான். 

உலகில் அல்லாஹ்வுக்காக, அல்லாஹ்வுக்குாிய 

வணக்கத்திற்காக முதன் முதலாக எழுப்பப்பட்ட 

ஆலயம் தான் ைவுதி அபேபியாவில்  மக்கா 

 க ா ி ல்  அ ச ம ந் து ள் ள  பு ன ி த  க ஃ ப ா 

ஆலயமாகும். 

َلََّّإِن َّ و 
َ
ََّّأ ِيَّلِلن اِسََُّّوِضعََََّّبْيت  ةَََّّلََّل  لِلَْعالَِميََََّّوُهًدىَُّمَباَرًكََّّبَِبك   

(அல்லாஹ்சவ வணங்குவதற்காக) மனிதர் 

களுக்கு அசமக்கப்பட்ட முதல் வீடு பக்கா 

(எனப்படும் மக்கா)வில் உள்ள தாகும். (அது) 

பாக்கியம் தபாருந்தியதும் அகிலத்தாருக்கு 

ப ர்வழியுமாகும். (9-96) 

ஆல்லாஹ்சவயும் இசற பகாட்சடயும் ஏற்ற 

மனிதர்கள் இந்த ஆலயத்சத ப ாக்கி வணங்கு 

ம ாறும்  வருடத் த ி ற் கு  ஒரு  முசற  ஹஜ் 

வணக்கத்திற்காக ஒன்று கூடுமாறும் இஸ்லாம் 

பணிக்கின்றது. 

இந்த புனித ஆலயம்  பி இப்றாகீம் (அசல) 

அவர்கள் மூலமும்  பி இஸ்மாயீல் (அசல) 
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அவர்கள் மூலமும் புனருத்தானம் தைய்யப் 

பட்டது.  

ْمًناََّّلِلن اِسََََّّّمَثاَبةًَََّّّاْْلَْيَتََََّّّجَعلَْناَََّّوإِذَّْ
َ
ُِذواَََّّوأ

ًَّّلَُّمَصَََّّّإِْبَراِهيمَََََّّّمَقامَََِِّّّمنََََّّّْواَّت 
ْبَراِهيمََََِّّّإَلََََّّّوَعِهْدَنا نََََّّّْوإِْسَماِعيَلَََِّّّإ

َ
َراََّّأ ائِِفيَََََّّّبيِْتَََََّّّطهِّ ََّواْلَعاِكِفيََََّّّلِلط 

عَِّ ك  ُجودَََِّّوالرُّ 521َّ:َّاْلقرة {السُّ
கஃபா  எனும் இவ்வீட்சட மக்கள் ஒன்று 

கூடுமிடமாகவும்அபயமளிக்குமிடமாகவும் 

ஆக்கி யசத எண்ணிப் பாருங்கள்.  ீஙகள் 

மகாமு இப்றாகீசம ததாழுமிடமாக எடுத்துக் 

தகாள்ளுங்கள். எனது (இந்த வீட்சட) சுற்றி 

வருபவாருக்கும் (தவாப் தைய்பவாருக்கும்) 

தங்கி யிருப்பபாருக்கும் (குனிந்து பணிந்து ைிேம் 

தாழ்த்தி) ருகூவு, சுஜூது தைய்பவர்களுக்கும் 

 ீங்கள் இருவரும் தூய்சமப் படுத்துங்கள் 

என்று இப்றாகீமுக்கும் இஸ்மாயீலுக்கும்  ாம் 

கட்டசளயிட்படாம்.(2:125) 

ஒரு இசறவசன  ம்பிய முஸ்லிம்கள் அந்த 

ஆலயத்திற்குள் இசறவன் இருக்கின்றான் 

என்ற  ம்பிக்சகயில் வணங்குவதில்சல. 

உலகில் எத்திசையில் முஸ்லிம்கள் இருந்தாலும் 

பயணத்தில் இருந்தாலும் ஊாில் இருந்தாலும்-
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இந்த புனித ஆலயத்சத முன்பனாக்கி வணங்க  

பவண்டும் என இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது.  

ََرامَََِّّّالَْمْسِجدََََِّّّشْطرَََََّّّوْجَهَكََََّّّفَولََََِّّّّخرَْجَتََََّّّحْيُثََََّّّوِمنَّْ
ْ
َُّكْنُتمََََّّّْماَََّّوَحْيُثَََّّّاْل

ََََّّّشْطَرهَََُُّّّوُجوَهُكمََََّّّْفَولُّوا ّل  ة ََََّّّعلَْيُكمَََّّّْلِلن اِسََََّّّيُكونََََِِّّّلَ َََُّّّحج  ينََََّّّإِّل  ِ َّاَّل 
َشْوُهمََََّّّّْلَّفََََِّّّمْنُهمََََّّّْظلَُموا تِم ََََّّّواْخَشْوِنَََََّّّّتْ

ُ
ََّوَلَعل ُكمََََّّّْعلَْيُكمَََّّّْنِْعَمِتََََّّّوِِل

511َّ:َّ اْلقرة {َتْهَتُدونََّ
  பிபய!  ீர் எங்கிருந்து புறப்பட்டு தைன்றாலும் 

(ததாழுசகயின் பபாது )  உமது முகத்சத 

மஸ்ஜிதுல் ஹோசம ப ாக்கி (புனித கஃபாசவ 

ப ாக்கி) திருப்பு வாயாக. (2:150) 

 பி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் 

இருந்தபபாது புனித  கஃபாசவ ப ாக்க ி 

ததாழுது வந்தார்கள். 

மதீனா  கருக்கு தைன்றதும் புனித மஸ்ஜிதுல் 

அக்ஸா எனும் ஆலயத்சத ப ாக்கி ததாழும்படி 

அல்லாஹ்வினால் ஏவப்பட்டார்கள். சுமார் 

பதிபனழு மாதங்கள் இவ்வாறு அத்திசைசய 

ப ாக்கி  ின்று வணங்கி வந்தாலும் கஃபாசவ 

ப ாக்கி  வணங்குவசதபய  பி (முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் விரும்பினார்கள். அப்பபாது 
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அல்லாஹ் பின் வரும் வைனத்சத இறக்கி 

சவத்தான். 

ِهَك   َتَقلَُّب   َنَرى  َقد   َماءِ   ِف   َوج  َنََّك   السَّ َهَك   َفَولي   َتر َضاَها  ِقب لَة    َفلَنَُوِّلي  َوج 
رَ  ِجدِ  َشط  َ   ال َمس  َرهُ   وُُجوَهُكم    َفَولُّوا  ُكن تُم    َما  وََحي ُث   َرامِ ال  ينَ   َوإِنَّ   َشط  ِ  اَّلَّ
وتُوا

ُ
نَّهُ   َِّلَع لَُمونَ   ال ِكتَاَب   أ

َ
َقُّ   أ ُ   َوَما  َربيِهم    ِمن    ال  ا  ِبَغاِفل    اّللَّ َملُونَ   َعمَّ  َيع 

َتي َت   َوَلِئ  (  411) 
َ
ينَ   أ ِ وُتوا  اَّلَّ

ُ
 َوَما  ِقب لَتََك   َتِبُعوا  َما  آيَة    ِبُكلي   ال ِكتَاَب   أ

ن َت 
َ
بَع َت   َوَلِئِ   َبع ض    ِقب لَةَ   ِبتَاِبع    َبع ُضُهم    َوَما  ِقب لَتَُهم    ِبتَاِبع    أ َواَءُهم    اتَّ ه 

َ
 أ

الِِميَ  لَِمنَ  إِذ ا إِنََّك  ال ِعل مِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبع دِ  ِمن    :4112)  الظَّ
 பிபய உமது முகம் வானத்தின் பால் அடிக்கடி 

திரும்புவசதக் காண்கிபறாம். எனபவ   ீர் 

விரும்புகின்ற கிப்லாசவ ப ாக்கி  ிச்ையமாக 

 ா ம்  உ ம்சம  த ி ரு ப் பு பவ ா ம் .  என பவ 

(இப்பபாது)  உமது முகத்சத  மஸ்ஜிதுல் 

ஹோசம ப ாக்கி திருப்புவாயாக.  ீங்கள் 

எங்கிருந்தாலும் (ததாழுசகயின் பபாது) 

உங்கள் முகங்கசள அதன் பால் திருப்புங்கள். 

 ிச்ையமாக பவதம் தகாடுக்கப்பட்படார் இது 

தங்களது இேட்ைகனிட மிருந்து வந்த உண்சம 

என் பசத   ன் க ற ி வ ா ர் க ள .  அவ ர் க ள் 
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த ை ய் ப ச வ ப்  ப ற் ற ி  அ ல் ல ா ஹ் 

கவனிக்காதவனாக இல்சல.(2:144.145) 

முஸ்லிம்கள் திசைசய வணங்குபவர்களாக 

இருந்தால் ஏதும் ஒரு திசைசய வணங்கி விட்டு 

பபாய் இருப்பார்கள். ஆனால்  பி முஹம்மத் 

(ஸல்)  அவர்கள் முதலாவது ஆலயமான, 

இப்றாகீம்  பி  புனர் ிர்மானம் தைய்த புனித 

ஆலய முமான கஃபாசவபய கிப்லாவாக 

எடுத்துக் தகாள்ள விரும்பினார்கள். அவர்களது 

விருப்பத்திற்பகற்ப அல்லாஹ் இந்த கட்டசள 

சய பிறப்பித்தான். அது மட்டுமன்றி இப்றாகீம் 

 பிசய வழிகாட்டியாக ஏற்றிருந்த, பவதம் 

தகாடுக்கப்பட்ட மக்களின் மபனா ிசல எப்படி 

யிருக்கின்றது என்பசத பா ீட்ைிப்பதற்கும் 

ைத்தியத்தின் பால் திரும்புவர்களாக இருக்கின் 

றார்களா என்று பார்ப்பதற்கும்  இந்த  ிசலசய 

அல்லாஹ் ஏற்படுத்தினான். 

எனபவ முஸ்லிம்கள்  த ிசைசய  ப ாக்க ி 

வணங் கு ப வ ர் க ள ல் ல  எ ன் ப ச த  இ து 

காட்டுகின்றது. 

 ஒரு  தகாள்சகய ில்  ஒன்று பட்டவர்கள் 

வணக்கத்திலும் ஒன்று பட்டு ஒரு அணியில் 
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 ின்று வணங்க பவண்டும் என்பற இஸ்லாம் 

பணிக்கின்றது. 

பள்ளிவாைலுக்குள் நுசழந்த முஸ்லிம்கள் 

ஒருவாின் (இமாமின்) தசலயின் க ீழ் ஒரு 

அணியில் ஒன்றாக இசணந்து  ின்று இந்த 

ஆலயத்சத ப ாக்கிபய வணங்குகிறார்கள். 

திசைசய வணங்கக் கூடியவர்களாக இருந்தால் 

பள்ளி வாைலுக்குள் தனித்தனியாகபவா குழுக்க 

ளாகபவா, தான் விரும்பிய திசையில்  ின்று 

முஸ்லிம்கள் வணங்கக் கூடியவர்களாக இருக்க 

பவண்டும். அப்படியான முசறயில் வணங்குவ 

தில்சல என்பதிலிருந்து  முஸ்லிம்கள் திசைசய 

வணங்குபவர்களல்ல என்பது ததளிவாகும். 

மஅறிமுகமில்லாத இடத்தில் கடும் காாிருள் 

அல்லது பனி மூட்டம் பபான்ற காேணங்களால் 

கஃபா அசமந்திருக்கும் த ிசைசய அறிய 

முடியா விட்டால் கஃபா இந்த த ிசையில் 

இ ரு க் க ல ா ம்  எ ன் று  அ னு ம ா ன ி த் து 

அத்திசைசய ப ாக்கி  ின்று ததாழுவசத 

இஸ்லாம் தடுக்க வில்சல என்பசதயும் புாிந்து 

தகாள்ள பவண்டும். 



 

10 

tamil@islamhouse.com 


