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பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்
அழகிய
முதையில்
திட்டமிட்டு
மசயலாற்றும்
அல்லாஹ்வுக்நக புகழ் அதனத்தும் உாியன. (ஸலாத்
எனும்) கருதணயும், (ஸலாம் எனும்) ஈநடற்ைமும்,
ேரகத்தத விட்டும் அச்சமூட்டவும், சுவனத்ததக்
மகாண்டு ேன்மாராயம் கூைவும் வந்துதித்த எங்கள் ேபி
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீதும், அவர்களுதடய
கிதையார்கள்,
நதாழர்கள்
அதனவர்
மீதும்
உண்டாவதாக.
நேசம்
எனும்
பண்பு
மனிதர்கதைப்
பதடத்த
அல்லாஹ்வின் பண்புகதைச் நசர்ந்தது. ஆகநவ
அல்லாஹ் அவனுதடய மகத்துவத்துக்கும் உயர்த் திக்கும்
ஏற்ைவாறு அவனுதடய விசுவாசிகதை நேசிக்கிைான்.
அவ்வாநை
அவனுதடய
(விசுவாசி
கைான)
ேல்லடியார்களும் தங்களுதடய குழந்தத கள், மசல்வம்
நபான்ைதவகதை விடவும், ஏன் தங்கதை விடவும்
அல்லாஹ்தவ நேசிக்கிைார்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ْح ُّبُهُم
ِ ُسوْفَ يَ ْأتِي اللَُّهُ بِ َقوْمٍ ي
َ َيَا َأ ُّيُهَا اُّلَذِينَ آ َمنُوا مَن يَ ْر َتدَُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ف
سبِيلِ اللَُّهِ وَلَا
َ حبُُّونَهُ َأذِلَُّةٍ عَلَى الْ ُمؤْ ِمنِينَ َأعِ ُّزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَا ِهدُونَ فِي
ِ َُوي
ْ ٌضلُ اللَُّهِ ُي ْؤتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَُّهُ وَاسِعٌ عَلِيم
ْ يَخَافُونَ َلوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذََِٰلكَ َف
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“ேம்பிக்தக மகாண்நடாநர! உங்கைில் யாநரனும் தமது
மார்க்கத்தத விட்டு மாைி விட்டால் அல்லாஹ் பின்னர்
நவமைாரு சமுதாயத்ததக் மகாண்டு வருவான். அவன்
அவர்கதை
விரும்புவான்.
அவர்கள்
அவதன
விரும்புவார்கள்.” அல் மாஇதா 54.
நமநல கூைப்பட்ட வசனத்திலிருந்து நேசம் எனும் பண்பு
இரு
தரப்புகளுக்கிதடயில்
பரஸ்பரம்
பாிமாைப்படுகின்ைது என்பதத விைங்கிக் மகாள்கிநைாம்.

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
حبُُّو َنهُمْ كَحُبُِّ اللَُّهِ ۚ وَاُّلَذِينَ آ َمنُوا
ِ ُخذُ مِن دُونِ اللَُّهِ أَندَادًا ي
ِ َُّوَ ِمنَ النَُّاسِ مَن َيت
ِحبًُّا لُِّلَُّه
ُ ُُّشد
َ َأ

“அல்லாஹ்தவயன்ைி பல கடவுள்கதைக் கற்பதன
மசய்து, அல்லாஹ்தவ விரும்புவது நபால் அவர் கதை
விரும்புநவாரும் மனிதர்கைில் உள்ைனர். ேம்பிக்தக
மகாண்நடார் (அவர்கதை விட) அல்லாஹ்தவ
அதிகமாக நேசிப்பவர்கள்.” அல் பகரா 165.
(அல்லாஹ்வின்) நேசம் மகத்துவம் மிக்க ஒரு
அந்தஸ்தாகும். அதத அதடவதற்காகநவ ஸாலிஹான
முன்நனார்கள்
நபாட்டிநபாட்டுக்
மகாண்டார்கள்.
ேற்மசயல்கள் புாிந்தார்கள், அதனத்ததயும் துைந்து
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பாடுபட்டார்கள், (உயிர்) தியாகம் மசய்தார்கள். ‘கூதுல்
குலூப்’ எனும் புத்தகத்தில் வந்துள்ை ஒரு மசய்தியில்
(அல்லாஹ் வின் நேசத்துடன் கூடிய) வாழ்க்தகதய
இழந்தவன் அதனத்ததயும் இழந்த, மரணித்தவர் கதைச்
நசர்ந்தவன் என்றும் அப்பிரகாசத்தத மபைாதவன்
இருண்ட சமுத்திரத்தில் தத்தைிப்பவ னுக்குச் சமம்
என்றும், அதத இழந்தவனுதடய இதயத்தில் எல்லா
விதமான ஆபத்துகளும் நோய்களும் குடிமகாள்ளும்
எனவும், அவ்வின்பத்தத சுதவக்காதவனின் ஆயுள்,
நசாகமும் கவதலகளும் ேிதைந்ததாகநவ காணப்படும்
என்றும் வந்துள்ைது.

அல்லாஹ்தவ நேசிப்பதின் சட்டம்.
ஒவ்மவாரு அடியானும் அல்லாஹ்தவ நேசிப்பது கடதம.
அகப்பார்தவ
இழந்து
தம்
இதயங்கள்
இருைதடந்தவர்கதைத்
தவிர
நவறு
எவரும்
இவ்விடயத்தில் கருத்து முரண் படவில்தல.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
خوَانُكُمْ وَأَ ْزوَاجُكُمْ َوعَشِي َرتُكُمْ وَأَ ْموَالٌ ا ْقتَرَ ْفتُمُوهَا
ْ ُِقلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وََأ ْبنَاؤُكُمْ وَإ
ِض ْونَهَا أَحَبَُّ إَِليْكُم ُّمِنَ اللَُّهِ وَرَسُولِه
َ ش ْونَ كَسَادَهَا وَمَسَا ِكنُ تَ ْر
َ َْوتِجَا َرةٌ تَخ
َسبِيلِهِ َفتَ َر ُّبَصُوا حَتَُّىَٰ يَ ْأتِيَ اللَُّهُ بِأَمْ ِرهِ ۚ وَاللَُّهُ لَا َي ْهدِي الْ َقوْم
َ جهَادٍ فِي
ِ َو
الْفَاسِقِين
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“உங்கள் மபற்நைாரும், உங்கள் பிள்தைகளும், உங்கள்
சநகாதரர்களும், உங்கள் வாழ்க்தகத் துதணவியரும்,
உங்கைின்
குடும்பத்தாரும்,
ேீங்கள்
திரட்டிய
மசல்வங்களும்,
ேீங்கள்
இழப்பிற்கு
அஞ்சுகிை
வியாபாரமும், ேீங்கள் விரும்புகிை வசிப்பிடங்களும்
அல்லாஹ்தவ விட, அவனது தூததர விட, அவன்
பாததயில் நபாாிடுவதத விட உங்களுக்கு அதிக
விருப்பமானதவயாக ஆகி விட்டால் அல்லாஹ் தனது
கட்டதைதயப் பிைப்பிக்கும் வதர காத்திருங்கள்! குற்ைம்
புாியும் கூட்டத்துக்கு அல்லாஹ் வழி காட்ட மாட்டான்”
என்று கூறுவீராக! அத்தவ்பா 24.
அல்லாஹ்தவயும் அவனுதடய தூததரயும் விட,
ஏதனயவர்கதை நேசிப்பவர்கதை அல்லாஹ் இங்கு
கடுதமயாக எச்சாித்திருக்கிைான். (மார்க்கத் தில்)
கடதமயாக்கப் பட்ட ஒரு விடயத்துக்நக இத்ததகய
எச்சாிக்தக விடுக்கப்படும் என்பதத ோம் விைங்கிக்
மகாள்ை நவண்டும்.
உமர்(ைழி) அவர்கள், அண்ணலாாின் சமூகத்தில் ஒரு
தடதவ கூைினார்கள். “அல்லாஹ்வின் தூதநர! எனது
உயிதரத் தவிர உண்டான அதனத்து விடயங்கதை விட
தாங்கநை எனக்கு அதிகம் பிாிய முள்ைவர்கைாக
இருக்கின்ைீர்கள்!”
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“தனது உயிதர விட என்தன அதிகமாக நேசிக்காத
வதர ஒருவர், பூரணமான விசுவாசியாகமாட்டார்” என்று
அண்ணலார் அதற்கு பதிலாகக் கூைினார்கள். உடநன,
உமர் (ைழி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதநர. தாங்கள்
என்னுயிதர விட இப்மபாழுது அதிகப் பிாியமுள்ைவராக
இருக்கிைீர்கள்! என்ைார்கள். “ஓ உமநர! இப்மபாழுது
தான்” என்று அண்ண லார் கூைினார்கள். நூற்கள் புகாாி
முஸ்லிம்.
அல் ஹாபில் இப்னு ரஜப் (ரஹ்) கூைினார்;
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கதை
நேசிப்பது அல்லாஹ்தவ நேசிப்பதுடன் மதாடர்பு
பட்டது.
காரணம்
அல்லாஹ்வின்
நேசத்ததப்
மபறுவதற்காக
முஹம்மத்
(ஸல்)
அவர்கதைப்
பின்பற்றுமாறும், அவர்கதை நேசிக்குமாறும் அல்லாஹ்
எங்களுக்கு கட்டதையிட்டுள்ைான் எமது உயிதரயும்,
பிள்தைகதையும், மபற்நைார் கதையும், ஏன் அதனத்து
பதடப்புகதையும் விட முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கதை
நேசிக்காதவருதடய விசுவாசம் பூரணமதடவதில்தல.
அவ்வாராயின் அல்லாஹ்தவ நேசிப்பதின் அவசியத்தத
கூைத்தான் நவண்டுமா?

அல்லாஹ்தவ நேசிப்பது இதைவிசுவாசத்தின்
அதடயாைம்.
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மற்ை தவகள் அதனத்ததயும் விட, அல்லாஹ் தவயும்
அவனுதடய தூததரயும் நேசிப்பது இதை விசுவாசத்தின்
ஒரு அங்கம் என்றும், அதுநவ இதை விசுவாசத்தின்
இனிதம குடிமகாண்ட இதயத்துக்கு அதடயாைம்
என்றும் ேபி (ஸல்) அவர்கள் கூைிப்பிட்டுள்ைார்கள்.
ேபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். எவாிடம் மூன்று
தன்தமகள் அதமந்து விட்டனநவா அவர் ஈமானின்
சுதவதய உணர்ந்தவராவார். (அதவ)
1. அல்லாஹ்வும் அவனுதடய தூதரும் ஒருவருக்கு
மற்மைததயும் விட அதிக நேசத்திற்குாிநயாராவது.
2. ஒருவர் மற்ைவதர அல்லாஹ்வுக்காகநவ நேசிப்பது.
3. மேருப்பில் வீசப்படுவதத மவறுப்பது நபான்று இதை
மறுப்புக்கு மாறுவதத மவறுப்பது. இதத அனஸ் (ரலி)
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்- நூல் ஸஹீஹுல் புகாாி
பின்வறும் அல்லாஹ்வின் திருவசனமும் இக்கருத்ததநய
உறுதிப்படுத்துகின்ைது.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ُحنُوهُنَُّ ۚ اللَُّهُ َأعْلَم
ِ َيَا َأ ُّيُهَا اُّلَذِينَ آ َمنُوا ِإذَا جَاءَكُمُ الْ ُمؤْ ِمنَاتُ ُمهَاجِرَاتٍ فَا ْمت
ِبِإِيمَا ِنهِنَُّ ۚ فَِإنْ عَلِ ْمتُمُو ُهنَُّ ُمؤْ ِمنَاتٍ َفلَا تَرْجِعُو ُهنَُّ إِلَى الْكُفَُّار

“ேம்பிக்தக மகாண்நடாநர! இதைேம்பிக்தக மகாண்ட
மபண்கள் ஹிஜ்ரத் மசய்து உங்கைிடம் வந்தால்
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அவர்கதைச் நசாதித்துப் பாருங்கள்! அவர்கைது
ேம்பிக்தகதய அல்லாஹ் ேன்கு அைிந்தவன். அவர்கள்
ேம்பிக்தக மகாண்நடார் என்று ேீங்கள் அைிந்தால்
அவர்கதை (ஏக இதைவதன) மறுப்நபாாிடம் திருப்பி
அனுப்பி விடா தீர்கள்!” அல் மும்தஹினா 10.
முஃமினான மபண்கைின் இதை விசுவாசத்தத அைிந்து
மகாள்வதற்காக அவர்கதை நசாதித்துப் பார்க்குமாறு
அல்லாஹ் இங்கு கட்டதை யிட் டுள்ைான். இதைத்தூதர்
(ஸல்)
அவர்களும்
குைித்த
மபண்கள்,
அல்லாஹ்வுதடயதும்
அவனுதடய
தூதாின்
நேசத்துக்காகவும் (ஹிஜ்ரத்) மவைியாகிச் மசன்ைார்கள்
என சத்தியம் மசய்யச் மசய்து, அவர்களுதடய
இதைவிசுவாசத்தத உறுதி மசய்து மகாள்வார்கள்.

நகள்வி
அன்பின் சநகாதரா!
அல்லாஹ்தவ நேசிப்பது இன்ைியதமயாத ஒரு
கடதமயாகவும், இதைவிசுவாசத்தின் ஒரு அங்கமா
கவும்,
அதடயாைமாகவும்
இருப்பதால்,
இந்த
வணக்கத்துடன்
ோம்
எந்த
அைவு
மதாடர்பு
பட்டிருக்கிநைாம்?.
அல்லாஹ்தவ ோம் நேசிக்கிநைாமா?
அல்லாஹ் எங்கதை நேசிக்கிைானா?
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இப்னுல் தகய்யிம் (ரஹ்) கூைினார்கள்; “அல்லாஹ்தவ
ோம் நேசிக்கிநைாம்” என அதிகமான மனிதர்கள் கூைிக்
மகாள்வதால், தங்கைின் வாதங்கதை உண்தமப்
படுத்தும் சான்றுகதை முன் தவக்குமாறு அவர்கைிடம்
நவண்டப் பட்டது. காரணம் மக்கைின் வாதத்தத
(முதையீட்தட) மட்டும் தவத்து அவர்களுக்கு (சாதகமாக
தீர்ப்பு) வழங்கப் பட்டால் கவதல யில்லாதவரும்
கவதலயுதடயவாின் வலிதய பற்ைி முதையிடத்
துணிந்து விடுவார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ُح ِببْكُمُ اللَُّه
ْ ُحبُُّونَ الَُّلهَ فَا ُّتَبِعُونِي ي
ِ ُُقلْ إِن كُنتُمْ ت

“ேீங்கள் அல்லாஹ்தவ விரும்பினால் என்தனப்
பின்பற்றுங்கள்! அல்லாஹ் உங்கதை விரும்புவான்.”
ஆல இம்ரான் 31.
(இப்பாீட்தசயில்) மசால், மசயல், குண இயல்பு
நபான்ைதவகைில் ேண்பதன பின்பற்ைாத அதனத்து
பதடப்பினங்களும் (நதால்விதயத் தழுவி) பின்
வாங்கியவர்கைாவர். ஆகநவ இத்திருவசனம் “நேசத்தின்
வசனம்” என அதழக்கப்படுகிைது.
அபூ ஸுதலமான் அத்தாரானி கூைினார்; ‘அல்லாஹ் தவ
நேசிப்பதாக பலர் (மபாய்) கூைிக் மகாண்டி ருந்த நபாது,
அவர்கதை
பாீட்சிக்கும்
முகமாக
அல்லாஹ்
இத்திருவசனத்தத அருைினான்.’
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முன்நனார்கள் கூைினார்கள்; ‘சிலர் அல்லாஹ்தவ
நேசிப்பதாக
கூைிக்மகாண்டிருந்ததால்
இத்திரு
வசனத்தத அல்லாஹ் அருைினான். அதில் வரும்
“என்தனப் பின்பற்றுங்கள்! அல்லாஹ் உங்கதை
விரும்புவான்” என்பது நேசிப்பததயும், அவ்வாறு
நேசிப்பவர்களுக்கு கிதடக்கும் பயன்கதையும் சுட்டிக்
காட்டுகிைது. எனநவ அல்லாஹ்தவ நேசிப்ப வருக்கு
அதடயாைம் இதைத் தூததரப் பின்பற்று வதாகும்,
அதற்காக அவருக்கு கிதடக்கும் மவகுமதி அவதர
அல்லாஹ்
நேசிப்பதாகும்.
எனநவ
(ேபிதய)
பின்பற்ைாதவர் அல்லாஹ்தவ நேசிக்க மாட்டார்,
அல்லாஹ்வும் அவதர நேசிக்க மாட்டான்.’
அன்பின் சநகாதரா!
பற்றுகின்நைாமா?

ோம்

ேபி

வழிதயப்

பின்

ேற்குணம், வியாபாரம், வணக்க வழிபாடு நபான்ை
தவகைில் ேபி வழிதய பின் பற்றுகின்நைாமா?
ஹஜ், நோன்பு, ஸகாத், மதாழுதக நபான்ைதவ கைில்
ேபி வழிதய பின்பற்றுகின்நைாமா?
அல்லாஹ்வின் பக்கம் மேருங்குவதிலும், அவன் மீது
ேம்பிக்தக
தவப்பதிலும்,
அவனிடம்
உதவி
நதடுவதிலும், குர் ஆதன ஓதுதல், பிரார்த்தித்தல், திக்ர்
மசய்தல் நபான்ைதவகைிலும் ேபி வழிதய பின்
பற்றுகிநைாமா?
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(முஸ்லிம்) சநகாதர்களுடன் ேட்பு தவப்பதிலும்,
அண்தட
வீட்டாருக்கு
உபகாரம்
புாிவதிலும்,
மபற்நைாருக்கு
வழிப்படுவதிலும்,
விருந்தினதர
உபசாிப்பதிலும், உைவினர்கதை நசர்ந்து ேடப்ப திலும்,
நோயாைிகதை நசமம் விசாாிப்பதிலும், ஜனாஸாக்கதை
மதாடர்ந்து மசல்வதிலும், இயலாதவர்களுக்கு உபகாரம்
புாிவதிலும், மிஸ்கீன்கள், புகராக்கள், அனாததகள்
நபான்நைா ாின் நததவகதை ேிதைவு மசய்வதிலும் ேபி
வழிதய பின் பற்றுகிநைாமா?
ேபியவர்கைின் பணிவு, ஒழுக்கம், கிருதப, ேைினம்,
இைக்கம், மகாதட, புன்முறுவல், மன்னிப்பு, ேற்குணம்
நபான்ைதவகைில்
அவர்கைின்
வழிதய
பின்பற்றுகிநைாமா?
ேபியவர்கைின் சக்தி, வீரம், அரசியல், யுத்த, சமாதான
காலங்கைில் அவர்களுதடய அணுகுமுதை, உடன்
படிக்தக,
பதடயணிகதை
தயார்
மசய்தல்,
வழியனுப்புதல், அல்லாஹ்வின் எதிாிகதை எதிர்
மகாள்ைல்
நபான்ைதவகைில்
அவர்கைின்
வழி
முதைதயப் பின்பற்றுகிநைாமா?
அன்பின் சநகாதரா! ஒருவன் தன்னுதடய இதயத்தில்
(அல்லாஹ்வின்) நேசம் எனும் மரத்தத ேட்டி, அதற்கு
உைத்தூய்தம, ேபிவழிதய பின்பற்றுதல் எனும் ேீதர
பாய்ச்சினால், அல்லாஹ்வின் அனுமதிக் நகட்ப
எப்நபாதும் அது பழங் மகாடுத்துக் மகாண்நட இருக்கும்,
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அம்மரத்தின் நவர்கள் இதயத்தின்
ஆழத்தில்
பதிந்திருக்கும்,
அதன்
கிதை
கள்
ஸித்ரதுல்
முன்தஹாவுடன் முட்டிக் மகாண்டி ருக்க, நேசிப்பவனின்
முயற்சிகள் எத்ததகய தங்கு ததடகளும் இன்ைி குைித்த
ேண்பனிடம் மதாடர்ந்து மசன்று மகாண்நட இருக்கும்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ُطَيُِّبُ وَالْعَ َملُ الصَُّالِحُ يَرْفَعُه
ُّ إَِليْهِ َيصْ َعدُ الْكَلِمُ ال
தூய மசாற்கள் அவனிடநம நமநலைிச்
ேல்லைம் அதத உயர்த்தும். பாதிர் 10.

மசல்லும்.

(இதை)நேசர்கைின் பண்புகள்
(அல்லாஹ்தவ)
நேசிப்பவர்கைின்
பண்புகதை
அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் பின் வருமாறு கூைி யுள்ைான்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ح ُّبُهُ ْم
ِ ُسوْفَ يَ ْأتِي اللَُّهُ بِ َقوْمٍ ي
َ َيَا َأ ُّيُهَا اُّلَذِينَ آ َمنُوا مَن يَ ْر َتدَُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ف
سبِيلِ اللَُّهِ وَلَا
َ حبُُّونَهُ َأذِلَُّةٍ عَلَى الْ ُمؤْ ِمنِينَ َأعِ ُّزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَا ِهدُونَ فِي
ِ َُوي
ٌضلُ اللَُّهِ ُي ْؤتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَُّهُ وَاسِعٌ عَلِيم
ْ يَخَافُونَ َلوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذََِٰلكَ َف

ேம்பிக்தக மகாண்நடாநர! உங்கைில் யாநரனும் தமது
மார்க்கத்தத விட்டு மாைி விட்டால் அல்லாஹ் பின்னர்
நவமைாரு சமுதாயத்ததக் மகாண்டு வருவான். அவன்
அவர்கதை
விரும்புவான்.
அவர்கள்
அவதன
விரும்புவார்கள். அவர்கள் ேம்பிக்தக மகாண்நடாாிடம்
பணிவாகவும், (ஏக இதைவதன) மறுப்நபாாிடம் ததல
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ேிமிர்ந்தும் இருப்பார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வின்
பாததயில் அைப்நபார் புாிவார்கள். பழிப்நபாாின் பழிச்
மசால்லுக்கு அவர்கள் அஞ்ச மாட்டார்கள். இது
அல்லாஹ்வின் அருள். தான் ோடிநயாருக்கு அதத அவன்
அைிப்பான். அல்லாஹ் தாராைமானவன்; அைிந்தவன்.”
அல் மாஇதா 54.
நேசிப்பவர்களுக்குாிய ோன்கு அதடயாைங்கதை
அல்லாஹ் இங்கு குைிப்பிட்டுள்ைான்.
ஒன்று; "அவர்கள்
ேம்பிக்தக மகாண்நடாாிடம்
பணிவாக இருப்பார்கள்". அதாவது முஃமின்களுடன் மிக
கருதணயுள்ைவர்கைாக இருப்பார்கள். (Atha) அதா
(ரஹ்) கூைினார்கள் முஃமின்களுடன், ஒரு தந்தத தனது
தனயனுடன் மகாண்டிருக்கும் பாசத்துடனும், இதை
மறுப்பாைர்களுடன் ஒரு சிங்கம் தனது நவட்தடப்
பிராணியுடன்
ேடந்து மகாள்ளும் முதையிலும்
பழகுவார்கள். இவ்வாறு தான் ேபி (ஸல்) அவர்களும்
முஃமீன்களுடன்
ேைினம்,
இரக்கம்,
கிருதப
உதடயவர்கைாக பழகினார்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َحوِْلك
َ َْفبِمَا رَحْمَةٍ ُّمِنَ اللَُّهِ لِنتَ َلهُمْ ۚ وََلوْ كُنتَ فَظُّا غَلِيظَ ا ْلقَلْبِ لَانفَضُُّوا ِمن

“(முஹம்மநத!) அல்லாஹ்வின் அருள் காரணமாகநவ
அவர்கைிடம் ேைினமாக ேீர் ேடந்து மகாள்கிைீர்.
முரட்டுத்தனம் உதடயவராகவும் கடின உள்ைம்
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உதடயவராகவும் ேீர் இருந்திருந்தால் அவர்கள் உம்தம
விட்டு ஓடியிருப்பார்கள்.” ஆலு இம்ரான் 159.
இரண்டு; அவர்கள் (ஏக இதைவதன மறுப்நபாாிடம்
ததல ேிமிர்ந்து இருப்பார்கள்). இப்னு கஸீர் (ரஹ்)
கூைினார்கள்; இதவ தான் ஒரு பூரணமான இதை
விசுவாசியின்
பண்புகைாகும்.
அதாவது
ஒரு
இதைவிசுவாசி
தன்
சநகாதரர்கள்,
நேசர்கள்
நபான்நைாருடன் மிகப் பணிவாகவும், எதிாிகளுடன்
ததல ேிமிர்ந்தவனாகவும் இருப்பான்.

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ْشدَُّاءُ عَلَى الْكُفَُّارِ رُحَمَاءُ َب ْينَهُم
ِ َمُُّحَ ُّمَدٌ رَُّسُولُ اللَُّهِ ۚ وَاُّلَذِينَ مَعَهُ أ

“முஹம்மது அல்லாஹ்வின் தூதராவார். அவருடன்
இருப்நபார் (ஏக இதைவதன) மறுப்நபார் மீது
கடுதமயாகவும், தமக்கிதடநய இரக்கம் மிகுந்தும்
இருக்கின்ைனர்.” அல் பத்ஹ் 29.
இதைத்தூதாின் பண்புகதை விபாிக்கும் புத்தகங்கைில்
கூட “அவர்கள் சிாிக்கக்கூடியவர்கள்”, “நபார் புாியக்
கூடியவர்கள்” என்றும் கூைப்பட்டுள்ைது அதாவது
ேபியவர்கள் அவர்களுதடய நேசர்களுடன் சிாிப்பவர்
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கைாகவும், எதிாிகளுடன்
கைாகவும் இருந்தார்கள்.

நபார்

புாியக்

கூடியவர்

மூன்று; அல்லாஹ்வுடன் மகாண்டிருக்கும் நேசத்தத
ேிச்சயிக்கு முகமாக, தம் ஆன்மாக்கைாலும், மபாருட்
கைாலும், உறுப்புக்கைாலும் அவர்கள் அல்லாஹ் வின்
பாததயில் அைப்நபார் புாிவார்கள்.

ோன்கு; “பழிப்நபாாின் பழிச் மசால்லுக்கு அவர்கள் அஞ்ச
மாட்டார்கள்”
இதுநவ
உண்தம
சிநனகிதனின்
அதடயாைமாகும். காரணம் பழிப்நபாாின் பழிச்
மசால்லுக்கு அஞ்சுபவன் ஒரு நபாதும் உண்தம
சிநனகிதனாக இருக்க மாட்டான்.

சுபநசாபனமும் எச்சாிக்தகயும்
இதைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்:
‘அல்லாஹ் ஓர் அடியாதர நேசிக்கும்நபாது, (வானவர்)
ஜிப்ாீல் (அதல) அவர்கதை அதழத்து, “ோன் இன்ன
மனிததர நேசிக்கிநைன். ேீரும் நேசிப்பீராக” என்று
கூறுகின்ைான். ஆகநவ, ஜிப்ாீல் (அதல) அவர்களும்
அவதர நேசிப்பார். பிைகு ஜிப்ாீல் (அதல) அவர்கள்
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வானத்தில், “அல்லாஹ் இன்ன மனிததர நேசிக்கிைான்.
ஆகநவ, ேீங்களும்

அவதர

நேசியுங்கள்”

என்று

அைிவிப்பார். அவ்வாநை விண்ணகத்தாரும் அவதர
நேசிப்பார் கள். பிைகு பூமியில் அவருக்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்படும்.
அவ்வாநை, அல்லாஹ் ஓர் அடியார் மீது

நகாபம்

மகாள்ளும் நபாது, (வானவர்) ஜிப்ாீல் (அதல)
அவர்கதை அதழத்து, “ோன் இன்ன மனிதர் மீது
நகாபம்

மகாண்டுள்நைன்.

ேீரும்

அவர்

மீது

நகாபம் மகாள்வீராக” என்று கூறுகின்ைான். ஆகநவ,
ஜிப்ாீல்

(அதல)

அவர்களும்

அவர்

மீது

நகாபம் மகாள்கிைார். பிைகு ஜிப்ாீல் (அதல) அவர்கள்,
விண்ணகத்தாாிதடநய, “அல்லாஹ் இன்ன மனிதர்
மீது நகாபம் மகாண்டுள்ைான்.

ஆகநவ,

ேீங்களும்

அவர்மீது நகாபம் மகாள்ளுங்கள்” என்று அைிவிப்பார்.
அவ்வாநை

விண்ணகத்தாரும்

அவர்

மீது

நகாபம் மகாள்வார்கள். பிைகு பூமியில் அவர் மீது
நகாபம் ஏற்படுத்தப் படுகிைது.’ இதத அபூஹுதரரா
(ரலி)

அவர்கள்

அைிவிக்கிைார்கள்.

முஸ்லிம்.
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நூல்

ஸஹீஹ்

அன்பின்
சநகாதரா!
ேீயும்
அல்லாஹ்தவ
நேசிப்பவர்கைில் ஒருவனாக இருக்க விரும்பினால்,
அல்குர்ஆனில் அவன் நேசிப்பதாக பிரஸ்தாபித் துள்ை
வர்கைில் ஒருவனாக இருக்க முயற்சி மசய். இநதா
அவர்கைின் விபரம்.
1- ேன்தம

மசய்பவர்கள்.

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َسنِين
ِ ْسنُوا ۚ إِنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ الْمُح
ِ ْوَأَح

“நன்மை செய்யுங்கள்! நன்மை செய்வ ோமை
அல்லோஹ் விரும்புகிறோன்.” அல்பகரா 195.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َسنِين
ِ ْعنِ النَُّاسِ ۚ وَاللَُّهُ يُحِبُُّ الْ ُمح
َ َوَالْكَاظِمِينَ الْ َغيْظَ وَالْعَافِين

“அவர்கள் மசழிப்பிலும், வறுதமயிலும் (ேல் வழியில்)
மசலவிடுவார்கள். நகாபத்தத மமன்று விழுங்கு வார்கள்.
மக்கதை மன்னிப்பார்கள். ேன்தம மசய்நவாதர
அல்லாஹ் நேசிக்கிைான்.” ஆலு இம்ரான் 134.
2-

திருந்திக் மகாள்பவர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َِإنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ ال ُّتَوَُّابِين

“திருந்திக் மகாள்நவாதர அல்லாஹ் விரும்பு கிைான்.”
அல் பகரா 222.
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3-

தூய்தமயானவர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َطهُِّرِين
َ َِإنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ ال َُّتوَُّابِينَ َويُحِبُُّ الْ ُمت

“திருந்திக் மகாள்நவாதர அல்லாஹ் விரும்புகிைான்.
தூய்தமயாக இருப்நபாதரயும் விரும்பு கிைான் எனக்
கூறுவீராக! “அல் பகரா 222.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َطَهُِّرِين
ُّ طهَُّرُوا ۚ وَاللَُّهُ يُحِبُُّ الْ ُم
َ َفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُُّونَ أَن َيت

“அதில் தூய்தமதய விரும்பும் ஆண்கள் உள்ை னர்.
அல்லாஹ் தூய்தமயானவர்கதை விரும்புகிைான்.”
அத்தவ்பா 108.
4-

(இதைவதன) அஞ்சுபவர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َبَلَىَٰ َمنْ َأوْفَىَٰ بِ َع ْه ِدهِ وَاتَُّقَىَٰ فَِإنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ الْ ُمتَُّقِين

“அவ்வாைில்தல! யார் தமது வாக்குறுதிதய ேிதைநவற்ைி
(இதைவதன) அஞ்சுகிைாநரா, அல்லாஹ் (தன்தன)
அஞ்சுநவாதர விரும்பு கிைான்.” ஆலு இம்ரான் 76.
5-

சகித்துக் மகாள்பவர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َستَكَانُوا ۚ وَاللَُّهُ يُحِبُُّ الصَُّابِرِين
ْ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ا
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“அவர்கள் தைர்ந்து விடவில்தல; பலவீனப்படவும்
இல்தல; பணிந்து விடவும் இல்தல. சகித்துக்
மகாள்நவாதர அல்லாஹ் விரும்புகிைான்.” ஆலு
இம்ரான் 146.
6-

(அல்லாஹ்தவ) சார்ந்திருப்பவர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ِۚفَِإذَا عَزَمْتَ َف َتوَ ُّكَلْ عَلَى اللَُّه

“(முஹம்மநத ேீர்) உறுதியான முடிவு மசய்து விட்டால்
அல்லாஹ்தவநய சார்ந்திருப்பீராக!” ஆலு இம்ரான்
159.
7-

ேீதி மசலுத்துபவர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ََوِإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم َب ْي َنهُم بِالْقِسْطِ ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ الْمُقْسِطِين

“அவர்கைிதடநய ேீதியான முதையில் தீர்ப்பைிப்பீராக!
ேீதி மசலுத்துநவாதர அல்லாஹ் விரும்புகிைான்.”
அல்மாயிதா 42.
8-

உண்தமயான நபாராைிகள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ٌسبِيلِهِ صَفُّا كََأ ُّنَهُم بُ ْنيَانٌ مَُّ ْرصُوص
َ ِإنَُّ اللَُّهَ يُحِبُُّ اُّلَذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي
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“உறுதியாக இதணக்கப்பட்ட கட்டடம் நபான்று
அணிவகுத்து தன் பாததயில் நபாாிடுநவாதர அல்லாஹ்
விரும்புகிைான்.” அஸ்ஸப் 4.
அல்லாஹ்வின் பதகவர்கள்
அன்புக்குாிய சநகாதரா! அல்லாஹ் தன் திருமதையில்
இனம்
காட்டித்
தந்துள்ை
அவன்
விரும்பாத
ேண்பர்கைிடமிருந்து ேீ விலகி இருப்பது கட்டாயமாகும்,
அவர்கைின் விபரம் வருமாறு;
1-

இதைமறுப்பாைர்கள்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َُقلْ أَطِيعُوا اللَُّهَ وَالرَُّسُولَ ۚ فَإِن َتوَُّلَوْا فَِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ الْكَافِرِين

“அல்லாஹ்வுக்கும், இத்தூதருக்கும் கட்டுப் படுங்கள்!
ேீங்கள் புைக்கணித்தால் (தன்தன) மறுப்நபாதர
அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான்” எனக் கூறுவீராக! ஆலு
இம்ரான் 32.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ٍالربَا َويُ ْربِي الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ َأثِيم
ِّ ُحقُ اللَّه
َ ْيَم

“அல்லாஹ் வட்டிதய அழிக்கிைான். தர்மங்கதை
வைர்க்கிைான். ேன்ைி மகட்ட எந்தப் பாவிதயயும்
அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான்.” அல் பகரா 276.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
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ٍخوَُّانٍ كَفُور
َ َُّعنِ اُّلَذِينَ آ َمنُوا ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ ُكل
َ ُِإنَُّ اللَُّ َه ُيدَافِع

“ேம்பிக்தக மகாண்நடாதர விட்டும் (துநராகத் தத)
அல்லாஹ்
தடுத்து
ேிறுத்துகிைான்.
துநராகம்
மசய்நவாதரயும், ேன்ைி மகட்டவர்கதையும் அல்லாஹ்
விரும்ப மாட்டான்.” அல் ஹஜ் 38.
2-

வரம்பு மீருநவார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َسبِيلِ اللَُّهِ اُّلَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَ ْع َتدُوا ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ الْمُ ْع َتدِين
َ وَقَاتِلُوا فِي

“உங்கைிடம் நபாருக்கு வருநவாருடன் அல்லாஹ்வின்
பாததயில் ேீங்களும் நபார் மசய்யுங்கள்! வரம்பு
மீைாதீர்கள்! வரம்பு மீைிநயாதர அல்லாஹ் நேசிக்க
மாட்டான்.” அல் பகரா 190.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َا ْدعُوا َربَُّكُمْ َتضَ ُّرُعًا وَخُ ْفيَة ۚ ِإنَُّهُ لَا يُحِبُُّ الْمُ ْع َتدِين

“உங்கள் இதைவதனப் பணிவுடனும், இரகசிய மாகவும்
பிரார்த்ததன மசய்யுங்கள்! வரம்பு மீைிநயாதர அவன்
நேசிக்க மாட்டான்.” அல் அஃராப் 55.
3-

குழப்பம் விதைவிப்நபார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َسدِين
ِ َْويَسْ َع ْونَ فِي الْأَ ْرضِ فَسَادًا ۚ وَاللَُّهُ لَا يُحِبُُّ الْمُف
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“அவர்கள் பூமியில் குழப்பம் விதைவிக்கின்ைனர்.
குழப்பம் விதைவிப்நபாதர அல்லாஹ் விரும்ப
மாட்டான்.” அல் மாஇதா 64.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َسدِين
ِ ْوَلَا َتبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ الْمُف

“பூமியில் குழப்பத்ததத் நதடாநத! குழப்பம் மசய்நவாதர
அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான்.” அல் கஸஸ் 77.
4-

அேீதி இதழப்நபார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َفَ َمنْ عَفَا وََأصْلَحَ فَأَجْ ُرهُ عَلَى اللَُّهِ ۚ إِنَُّهُ لَا يُحِبُُّ الظَُّالِمِين

“மன்னித்து சமாதானமாகச் மசல்நவாருக்கு அவரது கூலி
அல்லாஹ்விடம் உள்ைது. அவன் அேீதி இதழத்நதாதர
விரும்ப மாட்டான்.” அஷ்ஷூரா 40.
5-

கர்வம் மகாண்டு மபருதமயடிப்நபார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ختَالا فَخُورًا
ْ ُِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ مَن كَانَ م

“மபருதமயடித்து, கர்வம் மகாள்பவதர அல்லாஹ்
நேசிக்க மாட்டான்.” அன்னிஸா 36.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
ٍختَالٍ فَخُور
ْ ُوَلَا تَمْشِ فِي الْأَ ْرضِ مَرَحًا ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ ُكلَُّ م
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“பூமியில் கர்வமாக ேடக்காநத! கர்வம் மகாண்டு
மபருதமயடிக்கும் எவதரயும் அல்லாஹ் விரும்ப
மாட்டான்.” லுக்மான் 18.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َستَ ْكبِرِين
ْ ُلَا جَرَمَ َأنَُّ اللَُّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُُّونَ وَمَا يُعِْلنُونَ ۚ ِإنَُّهُ لَا يُحِبُُّ الْم

“அவர்கள் மதைப்பததயும், மவைிப்படுத்து வததயும்
அல்லாஹ் அைிவான் என்பதில் சந்நதகம் இல்தல.
மபருதமயடிப்நபாதர அவன் விரும்ப மாட்டான்.”
அன்னஹ்ல் 23.
6-

நமாசடி மசய்நவார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َسوَاءٍ ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ الْخَائِنِين
َ َٰوَإِمَُّا تَخَا َفنَُّ مِن َقوْمٍ خِيَانَة فَان ِبذْ إَِل ْيهِمْ عَلَى
“ஒரு சமுதாயத்தவர் நமாசடி மசய்வார்கள் என்று ேீர்

அஞ்சினால் அவர்கைிடம் (மசய்த உடன் படிக்தகதய)
ேீரும் சமமாக முைிப்பீராக! நமாசடி மசய்நவாதர
அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான்.” அல் அன்பால் 58.
நமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
خوَُّانا َأثِيمًا
َ َسهُمْ ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ مَن كَان
َ ُعنِ اُّلَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنف
َ ْوَلَا تُجَا ِدل

“தமக்குத் தாநம துநராகம் மசய்நவாருக்காக ேீர்
வாதிடாதீர்! துநராகம் மசய்யும் பாவிதய அல்லாஹ்
விரும்ப மாட்டான்.” அன்னிஸா 107.
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7-

தீய மசால்தலப் பகிரங்கமாகக் கூறுநவார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َجهْرَ بِالسُُّوءِ ِمنَ الْ َق ْولِ إِلَُّا مَن ظُلِم
َ ْلَُّا يُحِبُُّ اللَُّهُ ال

“அேீதி இதழக்கப்பட்டவர் தவிர (நவமைவரும்) தீய
மசால்தலப் பகிரங்கமாகக் கூறுவதத அல்லாஹ் விரும்ப
மாட்டான்.
அல்லாஹ்
மசவியுறுபவனாகவும்,
அைிந்தவனாகவும் இருக்கி ைான்.” அன்னிஸா 148.
8-

வீண் விரயம் மசய்நவார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َوَكُلُوا وَاشْ َربُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ِإنَُّهُ لَا يُحِبُُّ الْمُسْرِفِين
“உண்ணுங்கள்! பருகுங்கள்! வீண் விரயம் மசய்யாதீர்கள்!

வீண் விரயம் மசய்நவாதர அவன் விரும்ப மாட்டான்.”
அல் அஃராப் 31.
9-

மமதத மகாள்நவார்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
َِإذْ قَالَ لَهُ َقوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۚ ِإنَُّ اللَُّهَ لَا يُحِبُُّ الْفَرِحِين

“மமதத மகாள்ைாநத! மமதத மகாள்நவாதர அல்லாஹ்
விரும்ப மாட்டான்” என்று அவனிடம் அவனது
சமுதாயத்தினர் கூைியதத ேிதனவூட்டு வீராக!” அல்
கஸஸ் 76.
26

நேசத்தின் படித்தரங்கள்
இமாம் இப்னு ரஜப் (ரஹ்) கூைினார்கள்; அல்லாஹ்தவ
நேசிப்பது இரண்டு படித்தரங்கதைக் மகாண்டது.
முதலாம் படித்தரம்; கண்டிப்பான நேசம் எனப்படும்.
அதாவது அல்லாஹ் அவனுக்கு அவசியப் படுத்திய
தவகதை நேசித்து, அவனுக்கு தடுத்ததவகதை
மவறுப்பதுடன் கூடிய அல்லாஹ்வின் நேசம் இது
கட்டாயமாகும். நமலும் அல்லாஹ்வின் ஏவல் கதையும்
விைக்கல்கதையும் (மக்களுக்கு) நபாதித்த அவனுதடய
தூததர நேசிப்பதும் கட்டயமாகும், அவர்கதை தம்
குடும்பத்தினர் ஆத்மாக்கள் நபான்ைவர்கதை விட
நேசித்து, மார்க்கத்தில் அவர்கள் அல்லாஹ்விடமிருந்து
மகாண்டு வந்த தவகதை திருப்தியுடன் ஏற்றுக்
மகாள்வதும்,
ஏதனய
ேபிமார்கள்,
தூதர்கள்,
அவர்கதைப்
பின்பற்ைியவர்கள்
அதனவதரயும்
நேசிப்பதும்
கட்டாயமாகும்.
அத்துடன்
இதை
மறுப்பாைர் கதையும், தீயவர்கதையும் மபாதுவாகவும்,
மமாத்தமாகவும் மவறுப்பது கட்டாயமாகும்.
கடதமயான இதைவிசுவாசத்தின் அைதவ பூர்த்தி
மசய்ய (விரும்புவருக்கு) இது அடிப்பதடயாகிைது.
ஆகநவ இவற்ைில் நதாற்றுவிக்கப்படும் பாதிப்புகள்
கடதமயான இதைவிசுவாசத்தின் பூரணத்துவத்தத
சீர்குதழக்கும்.
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;
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ْسهِم
ِ ُجدُوا فِي أَنف
ِ َحتَُّىَٰ يُحَكُِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ َب ْي َنهُمْ ثُمَُّ لَا ي
َ َفَلَا وَرَ ُّبِكَ لَا ُيؤْ ِمنُون
ضيْتَ َويُسَلُِّمُوا تَسْلِيمًا
َ حَرَجًا مُِّمَُّا َق

“(முஹம்மநத!) உம் இதைவன் நமல் ஆதணயாக!
அவர்கள் தமக்கிதடநய ஏற்பட்ட சண்தடயில் உம்தம
ேீதிபதியாக ஏற்று, பின்னர் ேீர் வழங்கிய தீர்ப்பில்
தமக்குள் அதிருப்தி மகாள்ைாமல், முழுதமயாகக்
கட்டுப்படும் வதர அவர்கள் ேம்பிக்தக மகாள்ை
மாட்டார்கள்.” அன்னிஸா 65.
கண்டிப்பான இதை நேசத்தத ேிதைவு மசய்ய
(விரும்புபவர்) கடதமயானதவகதை எடுத்து ேடப்ப தும்,
விைக்கப்பட்டதவகதை
தவிர்ந்து
ேடப்பதும்
கட்டாயமாகும். அவற்ைில் குதைவு மசய்பவர் ேிதைவான
இதை நேசத்தில் குதைதவ ஏற்பத்துகிைார்.
ஹஸன் இப்னு ஆதம் கூைினார்; “ேீ அல்லாஹ்தவ
நேசித்தால்
அல்லாஹ்
உன்தன
நேசிப்பான்.
அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுவதத ேீ நேசிக்கும் வதர
அவதன உன்னால் நேசிக்க முடியாது.”
துன்னூன் என்பவாிடம் ோன் எப்நபாது அல்லாஹ்தவ
நேசித்தவனாநவன்? என வினவப் பட்டது. அதற்கு
அவர்கள், அல்லாஹ் மவறுக்கக் கூடியதவகள்,
கற்ைாதலதய விட கசப்பாக உன்னிடத்தில் மாைி விட்ட
பிைகு என்ைார்கள்.
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பிஷ்ர் இப்னு அஸ்ஸிர்ாீ கூைினார்; உன் ேண்பனுக்கு
மவறுப்பூட்டக் கூடியதவகதை ேீ நேசிப்பது ேட்பின்
அதடயாைமன்று.
அபூ யஃகூப் அன்னஹர்ஜூாி கூைினார்; அல்லாஹ்வின்
கட்டதைகதை
ஏற்காது
அவனுதடய
ேட்தப
வாதிடுபவர்கள் மபாய்யர்கள். நமலும் அவதன
பயப்படாமல்
ேட்தப
வாதிடுபவர்கள்
ஏமாற்ை
மதடந்தவர்கள்.
இரண்டாம் படித்தரம். (அல்லாஹ்வின் பக்கம்) முந்திக்
மகாண்டவர்களுக்கும்,
(அவனிடம்)
மேருக்க
மானவர்களுக்கும் உாிய படித்தரம். அதாவது ஒருவர்
அல்லாஹ்தவ நேசிப்பதுடன் அவன் விரும்பக்கூடிய
ேபிலான வணக்கங்கதை எடுத்து ேடப்பதும், அவன்
மவறுக்கக்கூடிய மிகச் சிைிய விடயங்கதைக் கூட
மவறுத்து ேடப்பதும். மனதுக்கு கஷ்டமான துயரங்கைின்
நபாது அவனுதடய விதிதய ஏற்றுக் மகாள்வதுமாகும்.
அபூ ஹுதரரா (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள்
அைிவிக்கிைார்கள்: அல்லாஹுத் தஆலா கூறுவதாக
ரஸூலுல்லாஹி (ஸல்லல்லாஹு அதலஹி வஸல்லம்)
அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள். ”எனது நேசதன பதகத்துக்
மகாண்டவனுக்கு எதிராக ோன் நபார்ப் பிரகடனம்
மசய்நவன். எனது அடியானின் மீது ோன் பர்ைாக்கிய
கடதமகள் மூலம் என்தன அவன் மேருங்குவது எனக்கு
மிகவும் விருப்பமானதாகும்.
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மதாடர்ந்தும் எனது அடியான் நமலதிகமான வணக்க
வழிபாடுகள் மூலம் ோன் அவதன நேசிக்கும் வதர
மேருங்கிக் மகாண்டிருப்பான். ோன் அவதன நேசித்து
விட்டால் அவன் மசவிமடுக்கின்ை மசவிப்புலனாக ோன்
இருப்நபன். அவன் பார்க்கின்ை பார்தவப் புலனாக ோன்
இருப்நபன். அவன் பிடிக்கின்ை தகயாக ோன்
இருப்நபன். அவன் ேடந்து மசல்லும் காலாக ோன்
இருப்நபன். அவன் என்னிடம் நகட்டால் அவனுக்கு
ோன் மகாடுப்நபன். அவன் என்னிடம் பாதுகாவல்
நதடினால்
ேிச்சயமாக
அவனுக்கு
பாதுகாப்தப
வழங்குநவன்.” (ஸஹீஹுல் புகாாி)
ஆமிர் இப்னு தகஸ் கூைினார்; எனது துன்பங்கதை
இலகுபடுத்தக் கூடயவாறும், மசயல்கதை திருப்தி
மகாள்ைக்
கூடியவாறும்
அல்லாஹ்தவ
ோன்
நேசித்துள்நைன், ஆகநவ காதலயிலும் மாதலயிலும்
எனக்கு ேிகழ்பதவகதை மபாருட் படுத்துவதில்தல.
பிரார்த்ததனயும், எதிர்பார்ப்பும்
ேபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி)
அைிவிக்கிைார்கள்; யா அல்லாஹ்! ேல்ல வற்தை
மசய்வததயும், தீயவற்தை விடுவததயும், ஏதழகதை
நேசிப்பததயும்
உன்னிடம்
நகட்கிநைன்.
பாவ
மன்னிப்தப உன்னிடம் நகட்கிநைன். உனது அடியார்
கதைச் நசாதிக்க ேீ ோடினால் அச்நசாததனயில் ோன்
சிக்காமல் என்தன மரணிக்கச் மசய்வாயாக.
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யா

அல்லாஹ்!

உனது

நேசத்ததயும்,

உன்தன

நேசிப்நபார் நேசத்ததயும், உனது நேசத்தின் பக்கம்
மகாண்டு நசர்க்கும் அதனத்து மசயல்கதையும்
நேசிப்பததயும், உன்னிடம் நகட்கிநைன். பிைகு ேபி
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்; அதவநய உண்தம.
அதவகதை ேீங்கள் கற்றுக்மகாள்ளுங்கள். நூல்
அஹ்மத், திர்மிதி தஷயிக் அல்பானி இதத ஸஹீஹ்
எனக் கூைிப்பிட்டுள்ைார்கள்.
அல்லாஹ்வின் நேசத்தத உண்டாக்கும் காரணிகள்
அன்பின்
சநகாதரா!
அல்லாஹ்வின்
நேசத்தத
உண்டாக்கும் காரணிகதை ேீ சுறுக்கமாக விைங்கிக்
மகாள்ை ஆவநலாடு இருப்பாய், அவற்ைில் சிலதத ோன்
முன்னநர கூைியுள்நைன்.
சுறுக்கமாக கூறுவதாயின் முஃமின்கள் அல்லாஹ்தவ
நேசிக்கும்
முதை;
அவர்கள்
அல்லாஹ்தவ
பின்பற்றுவதும், அவனுதடய விலக்கள்கதை தவிர்ந்து
மகாள்வதும், அவனுக்கு வழிப்படுவதத விரும்புவதும்,
அவனுதடய திருப்திதய நவண்டியிருப்பதுமாகும்.
அல்லாஹ் முஃமின்கதை நேசிக்கும் முதை; அல்லாஹ்
அவர்கதை
புகழ்வதும்,
அவர்களுக்கு
ேட்கூலி
வழங்குவதும், அவர்கதை மன்னிப்பதும், அருள்
புாிவதும், அவர்கதை பாவங்கைிலிருந்து காப்பதும்,
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தவ்பா,
இஸ்திஃபார்
நபான்ைதவகள்
அவர்களுக்கு அனுகூலம் புாிவதுமாகும்.

மசய்ய

இமாம்
இப்னுல்
தகய்யிம்
(ரஹ்)
அவர்கள்
அல்லாஹ்வின்
நேசத்தத
உண்டாக்கும்
சில
காரணிகதை பின்வருமாறு சுறுக்கமாக விைக்கி
யுள்ைார்கள்;
1- அல் குர்ஆனின் கருத்துக்கதை விைங்கி, சிந்தித்து
ஓதுதல்.
2- (பர்லான) கடதமயான வணக்கங்களுடன் (ேபிலான)
உபாி வணக்கங்கதையும் மசய்தல்.
3- இதயத்தாலும், ோவாலும், மசயலாலும், எப்மபாழுதும்
அல்லாஹ்தவ
(திக்ர்
மசய்து)
ஞாபகப்படுத்திக்
மகாள்தல், காரணம் ஞாபக மூட்டலின் அைதவப்
மபாறுத்நத நேசத்தின் அைவும் மதிப்பிடப்படுகிைது.
4- மநனாஇச்தச மிதகத்த இக்கட்டான ேிதலயிலும்,
ஏதனயவர்களுக்குாிய நேசத்தத விட அல்லாஹ்வின்
நேசத்ததநய முன்னிதலப் படுத்தல்.
5- அல்லாஹ்தவ அவனுதடய திருோமங்கள், பண்புகள்,
மசயல்கள் சகிதம் விைங்கிக் மகாள்ளுதல், அவ்வாறு
அல்லாஹ்தவ அைிந்தவர்
கண்டிப்பாக அவதன
நேசிப்பார்.
32

6- அல்லாஹ் மசய்துள்ை ேன்தமகள், உபகாரங்கள்,
அருட்மகாதடகள், இன்னும் அவனுதடய மதைவான,
பகிரங்கமான
ேிஃமத்துகள்
நபான்ை
தவகதை
அவதானிப்பதும் அவனுதடய நேசத்துக்கு வழிவகுக்கும்.
7- இரவின் மூன்ைில் இரு பகுதி கழிந்து, அல்லாஹ் முதல்
வானுக்கு
இைங்கும்
நவதலயில்,
அவனுடன்
சம்பாஷிப்பதற்கும்,
அவனுதடய
திருக்குர்ஆதன
ஓதுவதற்கும், இதயத்தால் அவதன ஞாபகமூட்டு
வதற்கும், வணக்க வழிபாடுகைில் ஈடுபடுவதற்கும்
ஈற்ைில் அவனிடநம பாவமன்னிப்புக் நகாறுவதற்கும்
தனித்திருத்தல்.
8- (அல்லாஹ்வின்) உண்தமயான நேசர்களுடன் ேட்பு
தவத்தல், அவர்களுதடய ேல்ல நபச்சுக்க ளுக்கு
மசவிசாய்த்தல்,
தனக்கு
அல்லது
பிைருக்கு
ேன்தமபயக்கும் விடயத்தில் மாத்திரம் அவர் களுடன்
நபசுதல்.
9- அல்லாஹ்வுக்கும் தன் இதயத்துக்குமிதடயில் திதரயிடும்
எக்காாியத்திலும் ஈடுபடாதிருத்தல்.
நமற்கூைப்பட்ட
ஒன்பது
வழிகைினூடகநவ
அல்லாஹ்வின் நேசர்கள் அவனுதடய அன்தபப்
மபற்ைார்கள். ஆகநவ பின் வரும் இரண்டு விடயங்கதை
கதடபிடப்பதன் மூலநம அவற்தை முழுதமயாக மபை
முடியும்.
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1- இ(தைநேசத்)தத ஏற்க ஒருவருதடய ஆன்மா தயாராக
இருத்தல்.
2- உள்ைைிவால் இவற்தை விைங்கிக் மகாள்ைல்.
எங்கள் ேபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீது அல்லாஹ்
ஸலத்தும் ஸலாமும் மசால்வானாக ஆமீன்.

உங்கள் கருத்துக்கதை எமக்கு அைிவிக்கவும்.
tamil@islamhouse.com
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