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வஸீலா! அனுமதிக்கப்பட்டதும், 

அனுமதிக்கப்படாததும் 

தலலப்பு 

 <தமிழ் > 
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வஸீலா! அனுமதிக்கப்பட்டதும், 

அனுமதிக்கப்படாததும் 

என்னுரை 

     

அளவற்ற   அருளாளனும்   நிகரற்ற   

அன்புலடயயானுமாகிய 

அல்லாஹ்வின் திருநாமம் மகாண்டு ஆரம்பம் மசய்கியறன் 

புகழ் யாவும் அல்லாஹ்வுக்யக மசாந்தம். கருலையும் 

சாந்தியும் நமது தூதர் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் 

மீதும் அன்னாாின் கிலளயார் யதாழர்கள் யாவாின் 

மீதும் உண்டாவதாக. 

ஈருலகிலும், குறிப்பாக மறுஉலகில், ஈயடற்றம் மப

ற்று, சுக வாழ்வு மபற அல்லாஹ்வின் கருலையும் 

அன்பும் யதலவ. அதலன அலடய, அவனும், 

அவனின் தூதரும் காட்டித் தந்துள்ள நல்லமல்கலளச் 

மசய்து வருவயத ஒயர வழி. ஆனால் இதலன 

அலடய குறுக்கு வழிகலளயும், ஷாீஆ அனுமதிக்காத 

வழி முலறகலளயும் மக்கள் லகயாண்டு 

வருகின்றனர். அதற்கு மதப் புயராகிதர்களும், 

சந்தர்ப்பவாதிகளும் தூபமிட்டு வருகின்றனர். 

அப்படியான வழி முலறகளில் ஒன்றுதான் ‘வஸீலா’  

இது அல்லாஹ்வின் திருப்திலயயும், அவனின் 

மநருக்கத்லதயும் அலடயும் ஒரு மார்க்கமாகக் 

கருதப்படுகிறது. அல்லாஹ்வின் திருப்திலய எல்லா 
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மனிதனும் அலடய யவண்டுமமன்பயத இஸ்லாத்தின் 

இலட்சியம். 

எனயவ அதலன அலடயும் வழிமுலற - 

‘வஸீலா’ ரஸூல் (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டலின் 

பிரகாரம் இருந்தால், அது ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும். 

இல்லலமயனில் அது நிராகாிக்கப்பட யவண்டியயத. 

எனயவ இதலனத் மதளிவு படுத்தி, அப்துல்லாஹ் 

பின் அப்துல் ஹமீத் அல்அஸாீ என்பார்,   اتلوسل 

 எனும் மபயாில் ஒரு மடலல املرشوع واملمنوع

மவளியிட்டுள்ளார். அதலன அடியயன் “வஸீலா! 

அனுமதிக்கப்பட்டதும், அனுமதிக்கப் படாததும்” 

எனும் மபயாில் மமாழி மபயர்த்துள்யளன். இதன் 

மூலம் இஸ்லாமிய சமூகம் பயன் மபற அல்லாஹ் 

அருள் புாிவானாக. 

 

  

 اجمعين وصلى هللا وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه     
   

                                    

திக்குவல்ரை இமாம் (ைஷாதீ- பெங்களூர்) 

20\09\2015 
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 التوسل المشروع والممنوع

 عبد هللا بن عبد الحميد األثري

 دار ابن خزيمة

 المترجم/ سيد إسماعيل إمام بن يحيى موالنا

 

வஸீலா! அனுமதிக்கப்பட்டதும், 

அனுமதிக்கப்படாததும் 

 

புகழ் யாவும் சர்வயலாக இரட்சகன் அல்லாஹ் 

வுக்யக மசாந்தம். கருலையும் சாந்தியும் எல்லா 

நபிமார்களின் முத்திலரயாம் நமது தூதர், முஹம்மது 

(ஸல்) அவர்களின் மீதும், அன்னாாின் கிலளயார், 

யதாழர்கள் யாவாின் மீதும் உண்டாவதாக. 

அஹ்லுஸ்ஸுன்னா, வல்ஜமாஅத்தின் மபரும் 

பாண்லம அறிஞர்கள், ‘வஸீலா’ சட்டாீதியானது 

என்ற விடயத்தில் ஒருமித்தக் 

கருத்லதயுலடயவர்கயள. எனினும் அல்குர்ஆனி 

லும், ஸுன்னாவிலும், மற்றும் நமது முன்னால் 

நல்யலார்களான சான்யறார்களின் நலடமுலறகளி 

லும் வஸீலா சம்பந்தமாக வந்துள்ள விடயங் கலளப் 

புாிந்து மகாள்வது சில முஸ்லிம்களுக்குப்  

பிரச்சிலனயாகத் யதான்றியுள்ளது. 
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அவர்கள் அவ்விடயங்கலள இஸ்லாமிய 

மார்க்கத்தின் அடிப்பலடகளுக்கும், ரஸூல்(ஸல்) 

அவர்களின் வழி காட்டல்களுக்கும் முரைாக விளங்க 

ஆரம்பித்துள்ளனர். பலவீனமான மற்றும் 

புலையப்பட்ட யபாலி ஹதீஸ்கலள அதற்கு 

ஆதாரமாகவும் முன் லவக்கின்றனர். யமலும் இலத 

விடவும் ஒரு படி தாண்டி, வஸீலா பற்றிய தங்களின் 

தவறான விளக்கங்களுக்குப் மபாருத்தமாக திரு 

வசனங்களுக்கு வியாக்கியான மளித்து  

வருகின்றனர், இவ்வாறு அவர்கள் யநர் வழிலய 

விட்டும் மவகு தூரம் யபாய் விட்டனர். 

எவ்வாராயினும் அல்குர்ஆன் மற்றும் 

ஸுன்னாவின் கூற்றுக்கலள புாிந்து மகாள்வதில் 

நம்மிலடயய முரன்பாடு ஏற்படுகின்ற யபாது, 

அவற்லற சான்யறார்களான ஸஹாபா மபரு 

மக்களும், தாபிஈன்களும் எப்படி புாிந்து 

மகாண்டார்கயளா அப்படியய அதலன நாமும் 

விளங்கிக் மகாள்ள முன்வர யவண்டும். அவர்களின் 

பால் நம் கவைத்லதத் திருப்ப யவண்டும். ஏமனனில் 

அல்குர்ஆன், ஸுன்னாவாகிய இரு வஹீயின் 

காலத்திற்கு மிகவும் மநருக்கமானவர்கள் அவர்கயள. 

அன்னவர்களின் காலம்தான் காலத்தால் சிறந்தது, 

என நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சான்று 

பகர்ந்துள்ளார்கள். 
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«. نهم، ثم اذلين يلونهمخري انلاس قرين، ثم اذلين يلو
   ]]ابلخاري

“சிறந்த காலத்லதச் யசர்ந்தவர்கள் எனது 

காலத்தவர். பின்னர் அவர்கலள அடுத்தவர்கள். 

அதன் பின்னர் அவர்கலள அடுத்து வருகிறவர்கள்” 

என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள். 

(புகாாீ) 

எனயவ மயனா இச்லசயானது அல்லாஹ் வின் 

பாலதலய விட்டும், தவறான வழியின் பக்கம் 

மகாண்டு மசல்லக் கூடியது என்றபடியால், 

அவற்லறப் புறக்கைித்து நமது சிறந்த 

சான்யறார்களின் முலறயிலனப் பின்பற்றுவது 

அல்லாஹ்வின் மீதும், அவனின் தூதாின் மீதும் 

விசுவாசம் மகாண்டுள்ள சகல முஸ்லிம்களின் மீதும் 

கடலம என்பலத அறிதல் யவண்டும்.  

ஆலகயால் அதிக அளவில் சர்ச்லசக் குள்ளாகி 

இருக்கும் நுற்பமான இந்த விவகாரம் குறித்தும், 

பித்அத் வாதிகளும், மயனா இச்லச வாதிகளும் 

புாிந்து மகாள்ளத் தவறியுள்ள இந்த விடயம் 

குறித்தும் மதளிவு படுத்தலாம் என எண்ைியனன். 

எனயவ எனக்குத் உளத் தூய்லமயும், சாியான 

கருத்லதயும் தந்து, உதவுமாறு தயாளமிகு 

அல்லாஹ்லவ யவண்டிக் மகாண்டவனாக என்னால் 

முடிந்த வலரயில் இது மதடர்பான ஆதாரங்கலள 
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அல்குர்ஆனிலிருந்தும் ஸுன்னாவிலிருந்தும் ஒன்று 

திரட்டியனன்.  

வஸீலா-ஓர் விளக்கம் 

ஓர் இலக்கின் பால் மகாண்டு யசர்க்கும், 

அல்லது மநருங்கச் மசய்யும் காரைிகள், அல்லது 

விருப்பத்துடன், குறித்த இலக்லக மசன்றலடதல் 

என்பன, ‘வஸீலா, தவஸ்ஸுல்’ என்பதன் மமாழி 

அடிப்பலடயிலான மபாருளாகும். யமலும் 

மன்னர்களிடம் கிலடக்கப் மபறும் உயர் பதவி, 

அந்தஸ்து, அவர்களின் மநருங்கிய நிலல என யவறு 

மபாருள்களும் இதற்குண்டு.  

யமலும் இதன் மரபுக் கருத்தாவது, 

அல்லாஹ்வின் மநருக்கத்லதப் அலடயும் மபாருட்டு 

சட்டாீதியான வழிமுலற மயான்லறப் அலடதல், 

என்பதாகும். எனயவ அல்லாஹ்வின் திருப்திலய 

அலடயவும், அவனின் மநருக்கத்லதப் மபறவும் 

மற்றும் அவனிடம் உயர் அந்தஸ்தத்லதப் மபறவும், 

யமலும் நன்லம எதலனயும் அநுகூல மாக்கிக் 

மகாள்ளுதல், தீலமயிலனத் தடுத்துக் மகாள்ளுதல் 

எனும் யதலவ எதலனயும் நிலறயவற்றிக் 

மகாள்ளவும், அல்லது இம்லமயிலும் மறுலமயிலும் 

தான் அலடய விரும்பும் விடயத்திற்காக யமற் 

மகாள்ளும் இபாதத்துக்கள், மற்றும் அதலன 

அலடந்து மகாள்வதற்காக நபியவர்களின் 

ஸுன்னாவின் மூலம் வழியுறுத்தப்பட்டுள்ள 
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கர்மங்கலள யமற் மகாள்ளுதல் என்பலவயய இதன் 

மூலம் கருதப்படகின்றன. ஆலகயால் வஸீலா 

என்பது அல்லாஹ் விதியாக்கியுள்ள காாியங்கலளக் 

மகாண்டல்லாது, யவறு எவ்வலகயிலும் 

யமற்மகாள்ளப்படும் வஸீலா 

அனுமதிக்கப்படவில்லல. 

வஸீலாவின் அடிப்பலடகள் 

வஸீலாவுக்கு மூன்று விடயங்கள் அடிப்பலடயாக 

அலமகின்றன. அலவ முலறயாகவும் சாியாகவும் 

அலமயும் யபாது தான் அலவ அனுமதிக்கப் பட்ட 

வஸீலாவாக அலமயும். அலவயாவன. 

1-யாருலடய மநருக்கத்லத அலடய எதிர்பார்க்கப் 

படுகின்றயதா அந்த நபர்.  இதன் மூலம் 

கருதப்படுகிறவன் அல்லாஹ்யவ. 

2-தன் யதலவலய நிலறயவற்றிக் மகாள்வதில் 

ஆர்வமுள்ள பலவீனமான அடியான். இவலன 

வாஸில், முதவஸ்ஸில்- வஸீலாலவ யமற் 

மகாள்பவன் என்பர். 

3-சம்பந்தப்பட்டவனின், அதாவது அல்லாஹ்வின் 

மநருக்கத்லதப் மபறும் மபாருட்டு யமற் 

மகாள்ளப்படும் மசயல். 

*எனயவ இலக்லக அலடயும் மபாருட்டு  எந்த 

காாியத்தின் மூலம் வஸீலா யமற் மகாள்ளப் 

படுகின்றயதா அந்தக் காாியம், விதி முலறக்கு 



 

 

 
9 

உட்பட்டதாகவும், ரஸூல் (ஸல்) அவர்களின் 

ஸுன்னாலவ விட்டும் விலகி விடாது கூட்டல், 

குலறவுகளுக்குள்ளாகாமல்  இருத்தல் அவசியம். 

யமலும் அக்காாியம் எந்தக் யநக்கத்துக்காக 

விதிக்கப்பட்டயதா, அதன் வலரயலரக்குள் அது 

கட்டுப்படுத்தப்படல் யவண்டும் என்பலதயும், 

முஃமின் அல்லாதவாின் கர்மமும், மற்றும் 

பித்அத்தான காாியமும் அல்லாஹ்வின் 

மநருக்கத்லதப் மபற்றுத் தராது,  என்பலதயும் இதன் 

மூலம் நாம் அறிதல் யவண்டும். 

வஸீலாவின் வலககள் 

 வஸீலா, இரு  வலகப்படும். அலவயாவன 

1- சட்டாீதியான, அனுமதிக்கப்பட்ட வஸீலா 

2- நிராகாிக்கப்பட்ட வஸீலா என்பன. 

சாியான மசால், மசயல், நம்பிக்லக சார்ந்த 

வழிபாடுகளின் மூலம் அல்லாஹ்லவ மநருங்கும் வழி 

முலறகள், சட்டாீதியான ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட 

வஸீலா எனப்படும். இவற்றில் மூன்று விடயங்கள் 

அடங்கும். அலவயாவன, 

1. அல்லாஹ்வின் அழகிய திரு நாமங்கள். 

இலவ அல்லாஹ்லவ மநருங்க சிறந்த 

ஊடகமாகவும், காரைியாகவும் விளங்குகின்றன. 
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யமலும் இலவ மிகவும் பயன் தரக் கூடியலவ. இது 

பற்றிய அல்லாஹ்வின் திரு வசனம் வருமாறு 

ِِ ه َماءِ َِولِلَـّ سأ
َ َنِىِاْلأ سأ وه ِِاْلأ   (081)األعراف/ ۖ  بَِهاِفَادأع 

 

“அல்லாஹ்வுக்கு மிக அழகான மபயர்கள் 

இருக்கின்றன. ஆகயவ, அவற்லறக் மகாண்டு 

நீங்கள் அவலன அலழயுங்கள்”(7/180)  

அல்லாஹ்வின் திரு நாமங்கலளயும் பண்புகலளயும் 

மகாண்டு, அவலன மநருங்கும் வஸீலா - வழி முலற 

சட்டபூர்வமானது, அனுமதிக் கப்பட்டது, அதலன 

அவன் விரும்புகின்றான், அதன் மீது திருப்தி 

அலடகின்றான் என்பலத, இத்திரு வசனம் 

உறுதிப்படுத்துகின்றது.  யமலும் நபிகள் நாயகம் 

(ஸல்) அவர்கள் புாிந்த துஆக்கலளக் மகாண்டு 

பிரார்த்தலன மசய்வது அங்கீகாிக்கப்பட்டது, 

என்பதால் அலவ மூலம் பிரார்த்தலன புாிவது ஒரு 

விரும்பத் தக்க மசயலாகும். ஸஹாபாக்களும், 

தாபிஈன்களும் மற்றும் தபஉத் தாபிஈன்களும் 

இவ்வாறு பிரார்த்தலன மசய்துள்ளனர், என்பது 

குறிப்பிடத் தக்கது 

     2- தான் மசய்த நல்ல கருமத்லத முன் நிறுத்தி 

அல்லாஹ்வின் மநருக்கத்லதப் மபறும் வழி முலற. 

உதாரைமாக ஒரு அடியான் “அல்லாஹ்யவ! 

உன் மீதுள்ள எனது நம்பிக்லகலயயும். அன்லபயும் 
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மற்றும் உன் தூதலர நான் பின்பற்றி நடப்பலதயும், 

அவாின் மீதான எனது நம்பிக்லகலயயும் முன் 

லவத்து உன்னிடம் யவண்டுகியறன். எனது துக்கம் 

துயரங்கலள நீக்கி யருள்வாயாக.” என்று 

பிரார்த்தலன புாிவலதக் குறிப்பிடலாம். அவ்வாயற 

அல்லாஹ்வின் மீது விசுவாசம் மகாள்ளல், 

மதாழுலக, யநான்பு, ஜிஹாத் யபான்ற கடலமகள், 

அல்குர்ஆலனப் பாராயைம் மசய்தல், திக்ரு, 

ஸலவாத்து, இஸ்திஃபார்களில் ஈடுபடுதல், மற்றும் 

மபாதுவாக நல்ல கருமம் எதுவாயினும் அதில் 

ஈடுபடுதல், ஹராமான காாியங்கலள விட்டும் 

தவிர்ந்து மகாள்ளுதல் யபான்ற தான் மசய்த, 

மசய்கின்ற நல்ல வழிபாடுகலளயும், மசயல்கலளயும் 

முன் நிறுத்தி  அல்லாஹ்விடம் ஒருவர் தனது 

யதலவலய முலறயிடலாம். இதுவும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வஸீலாயவ. இதற்கு. 

ِينَِ نَِِاَّلَّ ول و ارََِِيق  نَ نَاِبَّ اِإِنَّ نَّ فِرِأِآَم غأ َاِفَا اِذ ن وبَنَاََِل َِِِعَذاَبَِِوقِنَ َّار  اَل
 آل عمران﴾/٦١﴿

“இத்தலகயவர்கள் “எங்கள் இலறவயன! 

நிச்சயமாக நாங்கள் (உன்லன) விசுவாசிக்கியறாம். 

ஆலகயால் நீ எங்களின் பாவங்கலள மன்னித்து 

மநருப்பின் யவதலனயிலிருந்தும் எங்கலள 

காத்தருள்வாயாக” என்று பிரார்த்தித்துக் 

மகாண்டிருப்பார்கள். (3/16) என்ற இலற வசனமும், 

ஹதீஸில் பதிவாகியுள்ள “முன்லனய சமூகத்லதச் 

http://tanzil.net/#3:16
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சார்ந்த மூவர் ஒரு குலகயில் ஒதுங்கினர். அவ்வமயம் 

அதன் வாயலல ஒரு பாலற வந்து மூடிக் மகாண்டது. 

அதனுள் சிக்குண்ட அவர்கள், தாங்கள் முன் மசய்த 

முக்கியமான நல்லமல்கலள முன் நிறுத்தி 

பிரார்த்தலன மசய்தனர். அப்யபாது அவர்களின் 

மநருக்கடிலயயும், கவலலயும் அல்லாஹ் 

நீக்கினான்” (புகாாீ, முஸ்லிம்) என்ற சம்பவமும் 

ஆதாரமாக விளங்குகின்றன. 

3-பிரார்த்தலன மசய்யும்படி ஸாலிஹீன் கலள 

யவண்டுதல். 

அல்லாஹ்வின் விடயத்தில், தான் எல்லல மீறி 

விட்டதாக நிலனக்கும் ஒரு முஸ்லிம், கஷ்டத்தில் 

சிக்குண்டிருக்கும் யபாது, அல்குர்ஆன் மற்றும் 

ஸுன்னாவின் அறிலவப் மபற்ற, இலறயச்சம் 

உள்ளவமரன தான் நம்பும் ஒரு நல்லவாிடம் மசன்று 

தன்னுலடய துக்கம் துயரம் நீங்க அல்லாஹ்விடம் 

பிரார்த்தலன மசய்யும்படி அவலர யவண்டுவது 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு தன் 

யநாக்கத்லத அலடய இன்மனாருவாின் 

பிராத்தலனலய எதிர்பாரக்கும் வஸீலா- வழி 

முலறயும் சட்டாீதியான வஸீலாயவ. இதலன, 

ِينَِ َّلَّ واَِوا ِدهِمِأِمِنَِجاء  ول ونََِِبعأ نَارََِِيق  فِرِأِبَّ غأ َوانِنَاوَََِِلَاِا خأ ِينَِِِِلِ َّلَّ ِا
نَا و يَمانَِِِسبَق  ِ

  (01)الحشر/ بِاِلأ
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“யமலும் அவர்களுக்குப் பின் வந்தார்கயளா, 

அவர்கள் ‘எங்கள் இரட்சகயன! எங்கலளயும், 

விசுவாசம் மகாள்வதில் எங்கலள முந்தி 

விட்டார்கயள அத்லதலகய  எங்களுலடய 

சயகாதரர்கலளயும் மன்னித்தருள்வாயாக’ என்று 

பிரார்த்தலன மசய்து மகாண்டிருக்கின்றனர்.” (59/10) 

என்ற இலற வசனமும்,  

 

  :يقول اكن َوَسلَّم َعلَيه   اَلَله  َصَلّ  اَلَله  َرُسول أن
 مستجابة الغيب بظهر ألخيه املسلم املرء دعوة "

“தன் சயகாதரன் பிரசன்னமாக இல்லாத யபாது, 

அவருக்காக ஒரு முஃமின் யகட்கும் துஆ ஏற்றுக் 

மகாள்ளப்பட்டதாகும்”(முஸ்லிம்) என்ற நபி 

மமாழியும் உறுதி மசய்கின்றன. 

யமலும் ஒரு முலற வரட்சியும் பஞ்சமும் ஏற்பட்ட 

யபாது, உமர் இப்னுல் கத்தாப் (ரழி) அவர்கள், 

அப்பாஸ் இப்னு அப்துல் முத்தலிப் அவர்கலள முன் 

நிறுத்தி மலழலய யவண்டினார்கள். அவ்வமயம் 

அவர் “இலறவா! நமது நபியின் மூலம் நாம் உனது 

மநருக்கத்லதப் மபற்று வந்யதாம். அப்யபாது நீ 

எங்களுக்கு மலழலயத் தந்தாய். இப்யபாது நமது 

நபியின் சிறிய தந்லத அப்பாஸின் மூலம் உன்னிடம் 

மநருங்குகின்யறாம். நமக்கு மலழலய 

வருசிப்பாயாக.” என்றார்கள். அவ்வமயம் மலழ 

http://www.fekrna.com/showthread.php?t=899&s=c2fbcf2e834f6629a33c18b859ad477f
http://www.fekrna.com/showthread.php?t=899&s=c2fbcf2e834f6629a33c18b859ad477f
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மபாழிந்தது. என்று, அனஸ் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின் றார்கள்.(புகாாி) 

உமர் (ரழி) அவர்களின் அந்தக் கூற்றின் கருத்தாவது, 

‘நாம் நமது நபிலய நாடிச் மசன்று, நமக்காக 

பிரார்த்தலன மசய்யுமாறு அன்னாலர  

யவண்டுயவாம். இவ்வாறு அன்னாாின் பிரார்த்தலன 

மூலம் அல்லாஹ்வின் மநருக்கத்லத நாம் மபற்று 

வந்யதாம். ஆனால் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பி 

வராதபடி யமல் உலகிற்கு இடம் மபயர்ந்து 

விட்டார்கள். ஆலகயால் இனியும் நமக்காகப் 

பிரார்த்தலன புாியும்படி அவர்களிடம் யவண்ட 

இயலாது. எனயவ இப்யபாது நமக்காகப் 

பிரார்த்தலன புாியும்படி அன்னாாின் சிறிய தந்லத 

அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களிடம் யவண்டுகின்யறாம்’ 

என்பதாகும். தங்களுக்காகப் பிரார்த்தலன 

மசய்யும்படி, ஸாலிஹீன்களிடம் யவண்டலாம் 

எனபதற்கு இந்தச் சம்பவமும் ஆதாதரமாக 

விளங்குகின்றது.  

எனயவ இம்மூன்று வலக வஸீலாவும் 

சட்டாீதியானதும், அனுமதிக்கப்பட்டதுமாகும். 

இலவ தவிர்ந்த வஸீலா அலனத்தும் 

ஆதாரமற்றலவ, ஏற்றுக் மகாள்ள முடியாதலவ. 

யமலும் சட்டாீதியான வஸீலாக்களின் விதி 

முலறகள் பலதரப்பட்டலவ. அவற்றில் சில 

வாஜிபானலவ. இன்னும் சில விரும்பத் தக்கலவ. 

வாஜிபான - கட்டாயமான வஸீலாவுக்கு, 
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அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கலளயும், 

ஈமானுடனும், ஏகத்து வத்துடனும் சம்மந்தப்பட்ட 

காாியங்கலளயும் முன் நிறுத்தி அல்லாஹ்லவ 

மநருங்க முயலும் லகங்காி யங்கலள உதாரைமாகக் 

குறிப்பிடலாம். யமலும் முஸ்தஹப்பான- விரும்பத் 

தகுந்த வஸீலாவுக்கு, தமது ஸாலிஹான அமல்கலள 

முன் நிறுத்திப் பிரார்த்தலன மசய்வலதயும், 

தமக்காகப் பிரார்த்தலன மசய்யுமாறு ஸாலிஹான 

அடியார் களிடம் விண்ைப்பம் மசய்வலதயும் 

உதாரை மாகக் குறிப்பிடலாம். எனயவ 

மநருக்கடிகள் வரும் யபாது சட்டாீதியான 

வஸீலாவின் மூலம் அல்லாஹ்வின் மநருக்கத்லதப் 

மபற முயலுவது முஸ்லிமின் கடலமயாகும். யமலும்  

பித்அத்தான, பாவமான அனுகு முலறகள் மூலம் 

வஸீலாலவ யமற்மகாள்ளக் கூடாது. அலதயிட்டு 

அல்லாஹ்லவ அஞ்சுவதும் அதற்காக மவட்கப் 

படுவதும், மற்றும் அல்லாஹ்வின் கட்டலளக்கு 

அடிபைிவதும் அவசியம்.        

அனுமதியற்ற வஸீலாவும், அதன் வலககளும் 

அல்லாஹ்வின் மநருக்கத்லதப் மபரும் மபாருட்டு 

அவன் விரும்பாத, திருப்தியலடயாத, மசால், மசயல், 

நம்பிக்லக சார்ந்த காாியங்கலளப் பயன்படுத்துவது, 

அனுமதியற்ற வஸீலாலவச் சாரும். 

இத்தலகய வஸீலாவின் பால் கவைம் மசலுத்தி 

வருவதன் காரைமாக பலர், அனுமதிக்கப்பட்ட 
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சட்டபூர்மான வஸீலாலவ மறந்து யவறு பக்கம் 

திரும்பி விட்டனர். இவ்வாறு அனுமதியில்லாத 

விடயத்தில் அவர்கள் கவைம் மசலுத்தி வந்த 

காரைமாக சட்டபூர்வமான வஸீலாவின் 

பாக்கியத்லதயும் அவர்கள் இழந்து விட்டனர். இதன் 

காரைமாக அவர்கள் தங்களின் முயற்சியில் 

யதாழ்விலயயும் நஷ்டத்லதயுயம வரவலழத்துக் 

மகாண்டனர். 

இனி முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு நல்லலத 

அறிவுறுத்தவும், இஸ்லாத்தின் தூலத எத்தி 

லவக்கவும், அதலன அறிமுகப்படுத்தவும் 

யவண்டுமமன்ற யநாக்கத்தில் சட்டத்திற்கு முரைான, 

அனுமதிக்கப்படாத சில வஸீலாக்கலளப் பற்றிக் 

குறிப்பிடுவது மபாருத்தமமன நிலனக்கின்யறன். 

அலவயாவன; 

1-இன்னாாின் உாிலமயின், அல்லது கீர்த்தியின் 

மபாருட்டால் யவண்டுகியறன், என்று குறிப்பிடத் 

தக்க. நபர் எவலரயும் முன்னிறுத்தி அல்லாஹ்வின் 

மநருக்கத்லத மபற லகயாளும் ‘வஸீலா’- வழி முலற 

எதுவும் அனுமதிக்கப்படவில்லல. இலவ 

சட்டத்திற்கு முரனான, அனுமதிக்கப்படாத 

வஸீலாலவச் சார்ந்ததாகும். 

 امهلل إين أسئلك جباه نبيك أو جباه عبدك فالن
“இலறவா! உனது நபியின் கீர்த்தியின் 

மபாருட்டால்”, அல்லது ‘உனது இன்ன அடியாாின் 
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கீர்த்தியின் மபாருட்டால் உன்னிடம் 

யவண்டுகியறன்” என்று அலாஹ்விடம் 

யவண்டுவதும் பித்அத்தான, அனுமதிக்கப் படாத 

வஸீலாலவச் சார்ந்தலவயாகும். இதற்கும் 

இஸ்லாத்திற்கும் இலடயய எந்த சம்பந்தமும் 

இல்லல. 

ا نَافَرَِِّمَّ بِِِِفِِطأ أِكتَا نِال ءِ ِمِ   (88)األنعام/ۚ   ََشأ

“(இலவகளில்) எலதயும் நம்முலடய யவத நூலில் 

நாம் எலதயும் குறிப்பிடாது விட்டு 

விடவில்லல”(6/38) 

என்ற இலறவாக்கும், 

أخرجه  (علمنا رسول اهلل صل اهلل عليه و سلم لك يشء حىت اخلراءة 
   )مسلم

“நபி நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் நமக்கு 

எல்லாவற்லறயும் கற்றுத் தந்தார்கள். மலம் கழிக்கும் 

முலறலயயும் கூட அன்னார் நமக்குக் கற்றுத் 

தந்தார்கள்,” என்று அபூ ஹுலரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கும் ஹதீஸும் இங்கு கவைிக்கத் 

தக்கதாகும். ஏமனனில் முக்கிய விடயம் எனக் கருதும் 

சிறு விடயம் பற்றியும் , மற்றும் அல்லாஹ்வின் 

அழகிய திரு நாமங்கலளயும், பண்பு கலளயும் 

முன்னிருத்தி பிரார்த்தலன மசய்யுமாறும், 

கட்டலளயிடும் அல்குர்ஆனும், ஸுன்னாவும் 

பித்அத்தான வஸீலாலவப் பற்றிக் குறிப்பிடாமல் 
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இருப்பது, அதற்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கும் 

எந்த சம்பந்தமும் இல்லல, என்பதற்குப் யபாதிய 

சான்றாகும். 

யமலும் சட்ட வியராதமான வஸீலா மூலம் 

அல்லாஹ்வின் மநருக்கத்லத அலடய முயலும் 

அடியான், ஒரு அலமச்சலர அல்லது ஒரு ஆளுனலர 

மநருங்குவதற்கு ஒரு இலடத் தரகாின் யதலவ 

இருப்பது யபான்று, அலாஹ்வின் மநருக்கத்லத 

அலடவதற்கு ஒரு நல்லடியாாின் அல்லது  இலற 

யநசரான ஒரு அவ்லியாவின் உதவி யதலவ என்ற 

யகாதாவில் தன்னுலடய வஸீலாலவ 

முன்மனடுப்பாராகில், அது அவலர மகா சிர்க்கின் 

பால் தள்ளி விடும். ஏமனனில் அவனின் இந்த மசயல்  

அல்லாஹ்லவ, அவனின் சிருஷ்டியுடன் ஒப்பிட்டு 

யநாக்கும் காாியமாகும். அல்லாஹ்லவ அவனின் 

அடியானுடன் ஒப்பீடு மசய்வது தலட மசய்யப்பட்ட 

விடயம் என்பலதயும்,  தன் அடியானின் மீது 

அல்லாஹ் திருப்தி அலடயும் விடயத்திலும் சாி, 

யகாபமலடயும் விடயத்திலும் சாி யாருலடய 

மத்தியஸ்தமும் அவனிடம் பயன் தராது, என்பலதயும் 

புாிந்து மகாள்வது அவசியம். 

சிருஷ்டிகளின் பதவியும், அந்தஸ்தும் எதுவாக 

இருந்தாலும், அவர் ஒரு மலக்காகயவா, 

நபியாகயவா, ரஸூலாகயவா இருந்த யபாதிலும், 

அவர்கள் எவலரயும் அல்லாஹ்வுடன் 

ஒப்பிடலாகாது என்பலதயும் மதளிவாகப் புாிந்து 
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மகாள்வது அவசியம். மனிதனுக்கும், 

சிருஷ்டிகளுக்கும் அல்லஹ் என்றும் யதலவயுள்ள 

வனாகயவ இருக்கின்றான். ஆனால் அல்லாஹ் 

யாாின் பாலும் யதலவயற்றவன். ஆலகயால் 

அவனின் மநருக்கத்லதப் மபற யாரும் இலடத் 
தரகராக இருக்க யவண்டும் என்ற யதலவயில்லல.     

ونَِ د  ب  َيعأ ونِِِمِنَِو ِِِد  ه لِكِ يََِِلَِِماِاللَـّ مِأِمأ ِِِلَه  نَِِزأقًار َماَواتِِِمِِّ ِالسَّ
رِأ

َ أئًاِِضَِواْلأ ي ونََِِوَلَِِش تَِطيع  ِِِفََلِِ﴾٧٣﴿ِيَسأ ِِِب واتَضأ ه ثَاَلِِلِلَـّ مأ
َ ِإِنَِِّۖ  اْلأ

هَِ لَمِ ِاللَـّ نت مِأَِيعأ
َ

نََِِلَِِوأ و لَم   /انلحل﴾٤٧﴿ َتعأ

“யமலும், அல்லாஹ்லவயன்றி வானங்கள் பூமியியலா 

உள்ள யாமதாரு மபாருலளயும் இவர்களுக்கு 

உைவாக அளிக்க மசாந்தமாக்கிக் மகாள்ளாத 

(அதற்கு) சக்தி மபறாதலவகலள அவர்கள்  

வைங்குகின்றனர்.” 

“ஆகயவ அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் உதாரைங்கலள 

கூறாதீர்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் அறியாதவற்லற 

எல்லாம் அல்லாஹ்தான் அறிவான்.” (16/73,74) 

என்ற இலற வாக்கு அல்லாஹ்லவ எதனுடனும் 

ஒப்பிடயவா, அவலன எதற்கும் உதாரைமாகக் 

காட்டயவா கூடாது என்பலதத் மதளிவு 

படுத்துகின்றது. 

எனயவதான் ரஸுல் (ஸல்) அவர்களின் வபாத்தின் 

பின்னர், அன்னாலர ஸஹாபாக்கள் முன்னிறுத்தி 

http://tanzil.net/#16:73
http://tanzil.net/#16:74
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வஸீலா மசய்யாது, அவர்கள் நபியவர்களின் சிறிய 

தந்லத அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களிடம் மசன்று 

மலழலய யவண்டி பிரார்த்தலன மசய்யுமாறு 

யவண்டினயர அன்றி, “இலறவா! உனது நபியின் 

கீர்த்தியின் மபாருட்டால் நம்மீது மலழலய 

வருசிப்பாயாக,” என்யறா, அப்பாஸ் (ரழி) 

அவர்களின் வபாத்தின் பின்னர், “இலறவா! 

அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களின் மபாருட்டால் நம்மீது 

மலழலய வருசிப்பாயாக என்யறா பிரார்த்தலன 

மசய்யவில்லல. ஏமனனில் இது பித்அத்தான 

துஆக்கள் என்பலதயும், அல்லாஹ்வின் யவதத்தில் 

அதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லல என்பலதயும் 

அவர்கள் அறிவர். எனயவதான் அவர்கள் அவ்வாறு 

பிரார்த்தலன மசய்ய வில்லல என்பது மதளிவு. 

யமலும் ஒரு நல்லடியார் மரைமலடந்த பின்னர், 

அவாின் கீர்த்திலயயும், கண்ைியத்லதயும் 

முன்னிருத்தி பிரார்த்தலன மசய்யலாம் 

என்றிருந்தால், நபித் யதாழர்கள் அப்பாஸ் (ரழி) 

அவர்கலள வஸீலாவாக ஆக்கிக் மகாள்வலதப் 

பார்க்கிலும், ரஸூல் (ஸல்) அவர்களின் கீர்த்தியின் 

மபயரால், அல்லது அன்னாாின் மபாருட்டால் என்று 

பிரார்த்தலன மசய்வலத யமலாகக் 

கண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அது ஆகாது என்ற 

படியால்தான் ஸஹாபாக்கள் அவ்வாறு மசய்ய 

வில்லல. யமலும் அனுமதியில்லாத, சட்ட 

வியராதமான இத்தலகய வஸீலா, மக்கத்து 



 

 

 
21 

முஷ்ாிகீன்களின் நிலலலய ஒத்ததாகும். அவர்களின் 

நிலல எவ்வாறிருந்தது, என்பலத இலறவசனம் 

இப்படி குறிப்பிடுகின்றது, 

ِينَِ َّلَّ واَِوا َذ  َّتَّ ِِِمِنِا نِه و ءَِِد  ِِلَا وأ
َ

مِأَِماِأ ه  د  ب  َِِنعأ ِِِِّإِلَّ ِِِإَِلِِب ونَاِِل َقر ه ِاللَـّ
أَفِى ل  ِ(3/الزمر)ز 

“யமலும், அவலனயன்றி (மற்றவர்கலள) 

பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் மகாண்டிருக்கி 

றார்கயளா அவர்கள், “எங்கலள அவர்கள் 

மநருக்கத்தால் அல்லாஹ்வுக்கு  சமீபமாக்கி 

லவப்பார்கள் என்பதற்காகயவயன்றி அவர்கலள 

நாம் வைங்கவில்லல” (என்று கூறுகின்ற னர்)  

(39/3) 

அல்லாஹ் உங்களின் மீது அருள் புாிவானாக. 

அடியானின் பதவியும் அந்தஸ்தும் எப்படிப் 

பட்டதாக இருந்த யபாதிலும், அன்னவாின் 

கீர்த்தியின், கண்ைியத்தின் மபாருட்டால் என்று 

வஸீலா மசய்கின்ற ஒரு அடியான், அந்த மனிதனுக்கு 

நன்லமலயக் மகண்டு வருவதில் அல்லது தீலமலயத் 

தடுத்துவிடுவதில் ஏயதனும் மசல்வாக்குண்மடன 

நிலனப்பானாகில், அது பாாிய ஷிர்க்லக- இலைய 

ஏற்படுத்தி,  அவலன இஸ்லாத்லத விட்டும் 

மவளியயற்றி விடும், என்பலதப் புாிந்து 

மகாள்வீர்களாக. நம்லம இதிலிருந்து அல்லாஹ் 

பாதுகாப்பானாக. 
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2. அவுலியாக்களிடமும், ஸாலிஹீன்களிடமும் 

பாதுகாவல் யதடல், பிரார்த்தலன புாிதல், 

அவர்களின் மபயரால் யநர்ச்லசகள் சமர்ப்பித்தல், 

மற்றும் அவர்களின் கீர்த்தியின், கண்ைியத்தின் 

மபயரால் வஸீலா யதடல், யபான்ற காாியங்கள் 

யாவும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடன் சம்பந்தமில்லாத, 

ஏகத்துவத்திற்கு எதிரான விடயங்கள். யமலும் 

இறந்து யபான  நல்லடியார்கலள அலழத்து 

“எஜமாயன! எனக்குக் லக மகாடுங்கள், எனக்கு 

உதவியாக இருங்கள், எனக்காக அல்லாஹ்விடம் 

பிரார்த்தலன மசய்யுங்கள், நான் உங்களின் 

பாதுகாப்பில் இருக்கின்யறன்” யபான்ற வார்த்லதப் 

பிரயயாகங்கலளப் பிரயயாகிப்பதானது இலை 

லவப்பலத ஏற்படுத்தி விடும். 

அவ்வாயற எனது இன்ன காாியத்லத அல்லாஹ் 

அநுகூலமாக்கித் தந்தால், அல்லது இன்னலத நான் 

அலடந்து மகாண்டால், உங்களுக்கு இன்னலதத் 

தருயவன், சமர்ப்பைம் மசய்யவன், என்று இறந்து 

யபான அவ்லியாக்கள், ஸாலிஹீன்களுக்காக 

யநர்ச்லசகள் மசய்வதும் இஸ்லாமிய மார்கத்லத 

விட்டும் தூரமான மசயலாகும். அவற்றுக்கும் 

இஸ்லாத்திற்கும் இலடயய எந்த சம்பந்தமும் 

இல்லல. இதலனயய அல்லாஹ் இவ்வாறு 

குறிப்பிடுகிறான், 
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ِِِوََجَعل وا ه اِلِلَـّ مَّ ِذَرَِِمِ
َ

رِأِمِنَِِأ َ أَعامِِِثِِاْلأ ن
َ اَِواْلأ َذاَِفَقال واِنَِصيبً َِِِهـى ه ِلِلَـّ

ِمهِمِأ َذاِبِزَعأ ـى َِِوََه َََِِكنََِِفَماِۖ  ََكئِنَالِش  ِِفََلََِِكئِهِمِألِش  ِِِإَِلِِيَِصل  ه َِوَماِۖ  اللَـّ
ََِِِكنَِ ه وَِِلِلَـّ ه  َِِف ل  ِِِيَِص ََِِلِىإ ءَِِۖ  ََكئِهِمِأش  ونََِِماَِسا م  أك    ﴾عامالنا/٦٣١﴿ ََي

“விவசாயம், மற்றும் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்) யபான்ற 

கால் நலடகள் ஆகியவற்றில் அவன் உற்பத்தி 

மசய்தவற்றில் இருந்து ஒரு பாகத்லத 

அல்லாஹ்வுக்மகன ஆக்கிவிட்ட பிறகு, அவர்கள் 

எண்ைப்படி  “இது அல்லாஹ்வுக்கு உாியது, இது 

எங்களுலடய இலையாளர்களுக்குாியது” என்றும் 

கூறுகின்றனர். அவர்களின் இலையாளர் களுக்கு 

என இருந்த (பாகத்திலிருந்து) எதுவும் அல்லாஹ் 

விடம் யசருவதில்லல. எனினும் அல்லாஹ்வுக்குாிய 

(பங்கான)து தங்களது இலையாளர்கள பால் யசரும் 

என்று அவர்கள் மசய்யும் இத்தீர்மானம் மிகக் 

மகட்டது (6/136) 

ஆலகயால் அறியாத சில மக்கள் அல்லாஹ்லவ 

விடுத்து, அவனின் சிருஷ்டிகளின் பால் கவைம் 

மசலுத்துவதும், அவர்களிடம் துஆ பிரார்த்தலன 

மசய்வதும், அவர்களின் நிலனவாக குப்பாக்கள் 

கட்டுவதும், அவர்களின் அடக்கஸ்தலங்களில் 

விளக்யகற்றுவதும் யபான்ற காாியங்கள் எதுவும் 

ரஸூல் (ஸல் அவர்களினதும் அன்னாாின் 

யதாழர்களினதும் வழிகாட்டலுக்கு உற்பட்டலவ 

அல்ல. எனினும் இலடத் தரகர் இல்லாத 

http://tanzil.net/#6:136
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பிராரத்தலனலய அல்லாஹ் ஏற்றுக் மகாள்ள 

மாட்டான் என்ற அவர்களின் நம்பிக்லக தவறானது 

என்பலதயும், அடியான் தன் யதலவகலளப் பற்றிக் 

யநரடியாக அல்லாஹ்விடம் முலறயிட யவண்டும் 

என்பலதயும், அடுத்து வரும் இலறவாக்கு இப்படி 

கூறுகின்றது, 

َدََعِنِ ِ ِإِذَا ِع ا ِادلَّ َوةَ َِدعأ ب  ي ِج
 

ِأ ِيٌب ِقَر ِّنِِّ ِفَإ ِ نِّ َِع ادِي ِِعبَ ََك ل
َ

َِسأ َذا ِإَو
مِأ ِِبِلََعلَّه  واِ ِمن  واِِلَِوِلأ ؤأ َتِجيب  أيَسأ نَِِفَل و د   (081: ابلقرة) يَرأش 

“உங்களிடம் என்னுலடய அடியார்கள் என்லனப் 

பற்றி உம்மிடம் யகட்டால் “நிச்சயமாக நான் மிகச் 

சமீபமாகயவ இருக்கின்யறன். அலழப்பவாின் 

அலழப்புக்கு - அவர் என்லன அலழத்தால் நான் 

விலடயளிப்யபன்.” ஆதலால் அவர்கள் யநரான 

வழிலய அலடவதற்காக அவர்கள் எனக்கு பதில் 

அளிக்கவும். என்லனயய நம்பிக்லக மகாள்ளவும்.” 

(2/186)  

 யமலும் ادلاعء هو العبادة “பிரார்த்தலன 

என்றால் அதுயவ வைக்கம்” என்ற ரஸுல் (ஸல்) 

அவர்களின் வாக்கும் இங்கு கவைிக்கத் தக்கதாகும். 

வைக்க வழிபாடுகள் அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரம் 

உாித்தானலவ, அலவ அவனுக்கு மாத்திரம் 

நிலறயவற்றப்பட யவண்டிய விடயம், அவ்வாயற 

பிரார்த்தலனயும் ஒரு வைக்கம். ஆலகயால், அதுவும் 

அவனிடம் மாத்திரயம யகட்கப்பட யவண்டிய 
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விடயயம என்பலத, இந் நபி மமாழி 

புலப்படுத்துகின்றது என்பலதயும் புாிந்து மகாள்ள 

யவண்டும். யமலும் நபிமார்களும் ரஸூல்மார்களும் 

மகாண்டு வந்த ஏகத்துவத்திற்கு எதிரான இத்தலகய 

சிர்க்கான கருமங்கலள அல்லாஹ் ஏற்றுக்க மகாள்ள 

மாட்டான், இலையான அந்த காாியங்கலள 

மன்னிக்கவும் மாட்டான் என்பலத, இலறவாக்கு 

மதளிவாக எடுத்துலரக்கின்றது. 

 

َِِإِنَِّ فِرِ َِلِِاّللَّ نَِيغأ
َ

كَِِأ َ ِِِي شأ فِرِ ِبِه ونََِِماَِويَغأ ىلِكَِِد   ۚ   يََشاءِ ِلَِمنَِذ

 

“நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனக்கு இலை 

லவக்கப்படுவலத மண்ைிக்க மாட்டான்.  இதலனத் 

தவிர எதலனயும் தான் நாடியயாருக்கு மன்னிப்பான். 

எவர் அல்லாஹ்வுக்கு இலை லவக்கின்றார்கயளா 

அவர்கள் நிச்சயமாக மபரும் பாவத்லதயய கற்பலன 

மசய்து விட்டார். (4/48) 

எனயவ இத்தலகய ஷிர்க்கான காாியங்கலள மசய்ப 

வனும், அவற்லற அங்கீகாிப்பவனும் ஷிர்க்கான பாவ 

காாியத்தில் சமமானவர்கயள என்பதில் ஐயமில்லல.  

யமலும் அல்குர்ஆனும் ஸுன்னாவும் அனுமதிள்ள 

சட்டபூர்வமான வஸீலாலவ, மசயலில் மகாண்டு 

வராது, பித்அத்தான வஸீலாக்கலள 

நலடமுலறப்படுத்தி வரும் அறிவில்லாத, தங்கலள 

முஸ்லிம் என்று கூறிக் மகாள்ளும் சிலர், தாமாக 
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ஏற்படுத்திக் மகாண்ட துஆக்களிலும், பித்அத்தான 

வஸீலாக்களிலும் தஞ்சமலடந்துருப்பலதக் காை  

உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும்.   

இஸ்லாமியச் யசாதரர்கயள! இஸ்லாமிய மார்க்கதின் 

அடிப்பலடயான, ஏகத்துவத்திற்கு எதிரான, சட்ட 

வியராதமான இந்த வஸீலாக்கலளக் கண்டிக்கும் 

விடயத்தில் நாம் தனிலமயானவர்கள் அல்ல. மாறாக 

ஸஹாபாக்களினதும், தாபிஈன்களினதும், நான்கு 

இமாம்களினதும் மற்றும் அவர்கலளப் பின்பற்று 

யவார்களினதும் மகாள்லகயும் இதுயவ. 

வஸீலாவின் கருத்லத மக்கள் சாியாக 

புாியாமல் யபானலமக்குக் காரைம் 

வஸீலாவின் கருத்லத மக்கள் சாியாகப் புாியாமல் 

யபானலமக்கு முக்கியமான முதற் காரைம் ‘தக்லீத்’.  

ஒருவாின் கூற்று பிலழ என்பது ஷாீஆவின் 

ஆதாரங்கள் மூலம் நிரூபனமான பின்னரும், 

அன்னவாின் ஆதாரமற்ற கூற்லற அப்படியய ஏற்றுக் 

மகாள்வயத தக்லீத் எனப்படுகிறது. இத்தலகய 

தக்லீலத பல திரு வசனங்கள் மூலம் அல்லாஹ் 

கண்டித்துள்ளான், அவற்லற இழிந்துலரத்துள்ளான். 

உதாரைமாக அடுத்து வரும் வசனலதக் 

கவைிப்யபாம். 
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أهِِ اَِعلَي أنَ أَفي ل
َ

أ َِمِا ِع  َِّب نَت ِ َلأ ب َال وِا ِق َلِاّلَلُ أَز ن
َ

أ ِا َم وِا َِّبِع  ِات م  لَه  َلِ قِي َذِا ِإَو
قِل ِ َِيعأ َِل مأ َبَاؤ ه  ِآ ََِكَن َولَوأ

َ
أ ِ َبَاَءنَا ونَِآ د  َتـ َِيهأ َِوَل أًئا َشي ِ  وَن

 (٠٤١ابلقـرة: )

  

“யமலும், அல்லாஹ் இறக்கி லவத்தலத 

பின்பற்றுங்கள்” என அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டால் 

“இல்லல. எவற்றின் மீது எங்களுலடய மூதாலதகள் 

இருக்க நாங்கள் கண்யடாயமா அவற்லறயய நாங்கள் 

பின்பற்றுயவாம்” எனக் கூறுகின்றனர். 

அவர்களுலடய மூதாலதகள் ஒன்லறயுயம 

அறியாதவர்களாகவும் யநர்வழி மபறாதவர் களாக 

இருந்தாலுமா?”(2/170) 

யமலும் சர்ச்லசகளுக்கும், ஐக்கியத்லதக் குலழப்புவ 

தற்கும், மற்றும் பிரச்சிலனகள் எழும் யபாது அவற்லற 

அல்லாஹ்வின் பால் மீட்டிப் பார்க்கத் தலடயாகவும் 

தக்லீத் இருக்கின்ற படியால், சான்யறார்களான 

முன்லனய உலமாக்களும், முஜ்தஹிதுகளான இமாம் 

களும் அதலன தலட மசய்துள்ளனர். யமலும் தக்லீத் 

கூடாது என்ற படியால்தான் ஸஹாபாக்கள் எல்லா 

விடயங்களிலும் குறிப்பிட்ட ஒரு அறிஞலர 

பின்பற்றினர், என்பலத நாம் காை முடியவில்லல. 

யமலும் 
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ِمِِ مأ أك  أزَِلِإَِِل ن
 

أ ِا َم وِا َِّبِع  ِِلَاَءِات وأ
َ

ونِهِِأ د  ِ مِنأ وِا َِّبِع  َِوَلِتَت مأ ك  ِِّ َِرب نأ
ونَِ ر  َكِّ َـَذ ِت َِما  قَلِيًل

  

“உங்களுக்குக்காக உங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து 

இறக்கி லவக்கப்பட்டலத பின்பற்றுங்கள். 

அவனயன்றி (யவமறவ லரயும் உங்களுக்கு) 

பாதுகாவளர்களாக்கி நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள். 

(எனினும்) நீங்கள் மிகக் குலறவாகயவ நல்லுைர்ச்சி 

மபறுகிறீர்கள்.”(7/3) என்ற திரு வசனத்தின் 

தாத்பாியத்லத அவர்கள் சாியாகப் புாிந்து 

மகாண்டலமயும் அதற்கு மற்றுமமரு காரைமும் 

உண்டு.  

இரண்டாவது காரைம்  

சட்ட வியராத வஸீலாவாதிகள், வஸீலா சம்பந்தமான 

எல்லா ஹதீஸ்கலளயும் இலறவசனங்கலளயும் 

சீர்தூக்கிப் பார்க்காமல், தங்களின் யநாக்கத்திற்கு 

ஏற்றாப்யபால் அவற்றில் சிலலத ஏற்று இன்னும் 

சிலலத கவைத்தில் எடுதுக் மகாள்ளாமல் புறம் 

தள்ளியலம இரண்டாவது காரைமாக 

விளங்குகின்றது. ஆயினும் அலவ கூட அவர்களின் 

யநாக்கத்திற்கு தக்க ஆதாரமாக அலமயவில்லல. 

அவற்றின் விளக்கத்லத அவர்கள் சாியாகப் புாிந்து 

மகாள்ளவும் இல்லல. இனி அவர்கள் தவறாகப் 
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புாிந்து மகாண்ட சில திரு வசனங்க 

லளயும்.ஹதீஸ்கயும் கவைிப்யபாம். 

َةَِ أوَِسيل أهِِال واِإَِِل أَتغ  َِواب واِاّلَلَّ ق  َتِّ واِا ن  آََم َنِ ِي َهاِاََّلِّ ي ِّ
َ

َاِأ ة]ِ{ي لمائد  :ا
٥٣] 

”விசுவாசம் மகாண்யடாயர! நீங்கள் அல்லாஹ்லவ 

அஞ்சுங்கள், அவனிடம் மநருங்குவற்குாிய வழிலயத் 

யதடிக்மகாள்ளுங்கள்”(5/35) 

இத்திரு வசனத்திலுல்ல ‘வஸீலா’ எனும் மசால் 

அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுவதன் மூலமும், அவனுக்கு 

விருப்பமான கருமங்களின் மூலமும் அவலன 

மநருங்குதல் எனும் கருத்லதயய உைர்த்துகின்றது. 

இச்மசால்லின் கருத்து இதுயவ என்பதில் தப்ஸீர் 

வியாக்கியானிகளிடம் மாற்றுக் கருத்தில்லல. 

ஆயினும் அல்லாஹ் அல்லாத வற்லறக் மகாண்டு 

பாதுகாவல் யதடுவதற்குச் சான்றாக இத்திரு வசனம் 

விளங்குகின்றது என்று பிதஅத் வாதிகள் கூறுவது, 

அல்லாஹவின் வசனத்திற்கு உாிய மபாருலளக் 

மகாடுக்காமல் அதலனத் திலச திருப்பும் மசயலாகும். 

உமர்(ரழி) அவர்கள், அப்பாஸ்(ரழி) அவர்கலள 

முன்னிறுத்தி மலழ யவண்டி பிரார்த்தலன 

மசய்தார்கள், என்ற முன்  குறிப்பிட்ட மசய்தியும், 

அவர்கள் தவறாக புாிந்து மகாண்ட இன்மனாரு 

விடயமாகும். அதற்கு அவர்கள் கூறும் நியாயமாவது, 

அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் ரஸூல் (ஸல்) 
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அவர்களுக்குத் தனிப்பட்ட வலகயிலும் மிகவும் 

மநருங்கியவராக இருந்த படியால்தான் உமர் (ரழி) 

அவர்கள் அப்படிச் மசய்தார்கள் என்கிறனர். 

அப்படியா யின் அவர்களுக்கு நாம் கூறுவது 

இதுதான். 

ஒரு முலற முஆவியா (ரழி) அவர்களின் காலத்தில் 

வரட்சி ஏற்பட்டது. அவ்வமயம் முஆவியா (ரழி) 

அவர்கள், அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கலள முன்னிறுத்தி 

பிரார்த்தலன மசய்யவில்லல. யஸீத் இப்னு அல் 

அஸ்அத் அல் ஜர்ஷீ என்ற ஒரு நல்ல மனிதலர 

முன்னிறுத்தியய பிரார்த்தலன மசய்தார்கள். 

அவ்வமயம் அல்லாஹ் அவர்களின் பிரார்த்தலனலய 

ஏற்றுக் மகாண்டு மலழலயப் மபாழியச் மசய்தான். 

இந்த சம்பவம் பித்அத் வாதிகள் உமர் (ரழி) 

அவர்களின் விடயத்லதப் தவறாகப் புாிந்து 

மகண்டனர்  என்பதற்குப் யபாதிய சான்றாகும்.         

*யமலும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு அந்தகர் 

வந்து “அல்லாஹ்வின் தூதயர! எனக்கு 

நல்லாயராக்கியம் கிலடக்க அல்லாஹ்விடம் 

பிரார்த்தலன மசய்யுங்கள்” என யவண்டிக் 

மகாண்டார். அதற்கு நபியவர்கள் உங்களுக்காக நான் 

பிரார்த்தலன மசய்ய யவண்டுமமன நீங்கள் விரும்பின் 

நான் பிரார்த்தனச் மசய்கின்யறன், ஆனால் நீங்கள் 

மபாருலமயுடன் இருக்க விரும்பினால் அதுயவ 

யமலானது, என்று நபியவர்கள் கூறினர்கள். அதற் 

அம்மனிதன், “அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தலன 
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மசய்யுங்கள்” என்று யவண்டிக் மகாண்டார். 

அப்மபாழுது நபியவர்கள்  நல்ல முலறயில் வுழூ 

மசய்து மகாள்ளுமாறு அந்தகலரப் பைித்தார்கள். 

பின்னர் பின் வருமாறு பிரார்த்தலன மசய்யுமாறு 

கூறினார்கள் 

توجه بك إىل امهلل إين أتوجه إيلك بنبيك حممد نيب الرمحة يا حممد إين أ
 ريب يف حاجيت 

. فعاد وقد أبرص(  تلقيض امهلل شفعه يَفّ
“இலறவா! உனது காருண்ய நபி முஹம்மது (ஸல்) 

அவர்களின் மூலம் உன்லன நான் முன்யனாக்கு 

கின்யறன். அல்லாஹ்வின் தூதயர! எனக்குத் யதலவ 

யுள்ள விடயத்தில் உங்களின் மூலம் என் 

இலறவனின் பக்கம் நான் முன்யனாக்குகியறன். 

இலறவா! எனது யதலவலய நீ நிலறவு மசய்து தரும் 

மபாருட்டு, உன்னிடம் எனக்குப் 

பாிந்துலரக்கின்றவராக இவர்கலள ஆக்கியருள் 

வாயாக” 

இதன் பிரகாரம் அம்மனிதர் பிரார்த்தலன மசய்தார். 

பின்னர் அவர் தன் பார்லவலயப் மபற்றவராக 

அங்கிருந்து திரும்பினார். இதுவும் அவர்கள் 

தவறாகப் புாிந்து மகாள்ட மற்றுமமாரு சம்பவமாகும். 

எனினும் இதன் கருத்து மதளிவானது. அம்மனிதர் 

ரஸூல்(ஸல்) அவர்களிடம் தன்னக்காக 

பிரார்த்தலன மசய்யுமாறு யவண்டினார்கள் 
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என்பதும், அதற்காக நபியவர்கலள ஷபாஅத் 

மசய்கின்றவராக- சிபாாிசு மசய்கின்றவராக 

ஆக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் யவண்டினார்கள் 

என்பதும் இந்த சம்பவத்தில் மதளிவாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனயவ இந்த சம்வத்லத 

எவ்வலகயிலும் அனுமதிக்கப் படாத வஸீலாவுக்கு 

ஆதாரமாகக் மகாள்ள முடியாது. 

மூன்றாவது காரைம்; ழஈபான, மற்றும் 

புலையப்பட்ட ஹதீஸ்கலள அதாரமாகக் மகாண்டு 

அதன் பிரகாரம் மசயலாற்றுதல். அவ்வாறு அவர்கள் 

முன் லவக்கும் சில ஹதீஸ்கள் இஸ்லாமிய 

மார்க்கத்தின் அடிப்பலட களுக்யக எதிரானலவ. 

எடுத்துக்கட்டாக ஒரு சில ஹதீலஸக் கவைிப்யபாம். 

  توسلوا جبايه فإن جايه عند ااهلل عظيم
*எனது கீர்த்தியின் மபயரால் என்று நீங்கள் 

பிரார்த்தலன மசய்யுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

விடத்தில் என்னுலடய கீர்த்தி மகத்தானது”. (ஹதீஸ்) 

ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال: يا رب أسألك حبق حممد ملا 
غفرت يل، فقال: يا آدم وكيف عرفت حممًدا ولم أخلقه؟ 

قال: يا رب ملا خلقـتين بيـدك ونفخت يّف من روحك 
رفعت رأيس فرأيت ىلع قـوائم العـرش مكتوًبا: ال هلإ إال 

رسول ااهلل، فعلمت أنك لم تضـف إىل اسمك ااهلل حممد 
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إال أحب اخللق إيلك، فقال: غفرت لك ولوالحممـد مـا 
 خلقتك

தவறிலழத்த ஆதம் “என் இரட்சகயன! 

முஹம்மதுவின் மபாருட்டால் என்லன 

மண்ைித்தருள்” என்றார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் 

“ஆதயம! முஹம்மலத இன்னும் நான் 

பலடக்கவில்லல.  அவலர எவ்வாறு நீ அறிந்து 

மகாண்டாய்?” என்றான். அதற்கு ஆதம், என் 

இரட்சகயன! நீ என்லனப் பலடத்து என் மீது 

உயிலரயும் ஊதினாய் அல்லவா! அவ்வமயம் என் 

தலலலய உயர்த்தியனன். அப்மபாழுது அர்ஷின் 

கால்களின் மீது, 

 الهلإ إالاهلل حممد رسول اهلل
என்ற கலிமா மபாறிக்கப்பட்டருந்தலதக் கண்யடன். 

எனயவ உனக்கு மிகவும் விருப்பமுள்ள உனது ஒரு 

சிருஷ்டிலய அல்லாது யவறு எவருலடய 

மபயலரயும் உனது நாமத்துடன் இலைத்துக் 

மகாள்ள மாட்டாய், என்பலத அப்யபாது புாிந்து 

மகாண்யடன்.” என்று கூறினார். அப்மபாழுது 

அல்லாஹ் “நான் உன்லன மண்ைித்து விட்யடன், 

முஹம்மது இல்லலமயனில் நான் உன்லனப் 

பலடத்திருக்க மாட்யடன்” என்று கூறினான். 

(ஹதீஸ்) இலவ அவர்கள் முன் லவக்கும் 

ஹதீஸ்களில் சில. இலவ ழஈபான, புலனயப்பட்ட 
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ஹதீஸ்கள் என இமாம் தஹபீ அவர்கள் ‘அல் 

மீஸான்’ என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். யமலும்  

من خرج من بيته إىل الصالة، فقال: اللـهم إين أسـألك 
  ئلني عليك، وأسألك حبق ممشاي هذاحبـق السا

வீட்டிலிருந்து ஒருவர் புறப்படும் யபாது “ இலறவா! 

பிரார்த்தலன மசய்யவாாின் உாிலமயின் 

மபாருட்டாலும் எனது இந்த நலடயின் 

மபாருட்டாலும் உன்னிடம் யவண்டுகியறன்’ என்ற 

ஹதீலஸயும் அவர்கள் முன் லவக்கின்றனர். ஆனால் 

இதுவும் பலவீனமானது, என இமாம் தஹபீ 

அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

முடிவாக, ஏகத்துவத்திற்கு எதிரான சகல 

வஸீலாக்களும், சிறிய, அல்லது மபாிய ஷிர்க்கின் 

பாயலா, ஹராமான பித்அத்துக்களின் பாயலா சிக்க 

லவக்கும் காாியங்கள் என்ற படியால் அவற்லற 

விட்டும் தவிர்ந்து மகாள்வது ஏகத்துவ வாதியின் மீது 

கடலம என்பலதச் மசால்லி லவக்க விரும்புகியறன். 

யமலும் இலவ பிரார்த்தலன விடயத்தில் அத்துமீறிய 

மசயல் என்ற படியால், இப்படியான பிரார்த்தலன 

ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட மாட்டாது. அல்லாஹ்வின் விதி 

முலறகளுக்கு ஏற்ற துஆக்கலள மாத்திரயம 

அல்லாஹ் ஏற்றுக் மகாள்வான், என்பலதயும் புாிந்து 

மகாள்ள யவண்டும். எனயவ ஏகத்துவவாதி 

எப்யபாதும் அல்குர்ஆனிலும், ஸுன்னா விலுமுள்ள 
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துஆக்களின் மீது ஆர்வம் மகாள்வயத சிறந்தது. 

ஏமனனில் பிரார்த்தலனகள் சீக்கிரம் அங்கீகாிக்கப் 

படவும், மற்றும் யமலதிகக் கூலிலயப் மபற்றுத் 

தரவும் அலவ காரைமாக அலமகின்றன. 

இலறவா! நிச்சயமாகப் பிரார்த்தலனலய மசவி 

மடுப்பவனும், அதலன ஏற்றுக் மகாள்பவனும் நீயய. 

ஆலகயால் உன் அழகிய திரு நாமங்கள், உயாிய 

பண்புகள், உனது காருண்ய நபியின் மீதுள்ள நமது 

பின்பற்றல், அவாின் மீதான நமது அன்பு, உனது 

திருப் மபாருத்தத்லத எதிர்பார்த்து நாம் யமற் 

மகாள்ளும் நமது ஸாலிஹான அமல்கள். 

ஆகியவற்லற முன்லவத்து உன்னிடம் நாம் 

யவண்டுகியறாம். உன் பாலதயில் அலழப்பு 

விடுக்கும் உனது ஏகத்துவ வாதிகளான 

நல்லடியார்களில் நம்லமயும் ஆக்கியருள்வாயாக. 

யமலும் உனது நபியின்  யநாிய வழியின் மீதும்  

உண்லமயின் மீதும் நம்லம நிலலத்திருக்கச் 

மசய்வாயாக. யமலும் நமது எதிாிகளின் யமல் நமக்கு 

மவற்றிலயயும் தந்தருள்வாயாக. ஆமீன் 

وصلى هللا وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله الى يوم 
 الدين 

***********************************************  
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