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அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளளுதல

உண்ற்ம்யான ஈ்மான் வாழக்ற�யும கவறறியு்மாகும.
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அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளளுதல

அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளளுதல

உண்ற்ம்யான ஈ்மான் வாழக்ற�யும 
கவறறியு்மாகும

அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவதினாப் 
ஆத்்மாவுக்கு நிம்மதி கிறடக்கின்ைது. ஈ்மான் இல்ாத ஆத்்மா 
ப்யந்ததா�வும உச்ாடிக் க�ாண்டும ப்கீன்மானதா�வும 
�ாணப்படும. ஈ்மான் க�ாளவதில கவறறி தரக்கூடி்யது 
அல்ாஹ்றவ க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவதாகும. அதன் �ருத்து 
அல்ாஹ்பவ பறடத்தவன் அவபன ஆடசி்யா்ன் அவபன 
எல்ாவறறுக்கும இறைவன் என்று உண்ற்ம்யா� நமபுதல. 
ப்மலும அவபன ஒருற்மப்பாடடிறகும அடிபணிதலிறகும 
ப்யப்படுவதறகும ஒதுங்குவதறகும துஆவிறகும பநானிபு 
பநாறபதறகும கதாழுவதறகும அறனத்து வணக்�த்திறகும 
உரி்யவன். ப்ம்ம அவன் பூரண்மான குணங்�றளக் க�ாண்டும 
வர்ணிக்�ப்படடுளளான். குறை�றள விடடும அல்ாஹ் 
தூயற்ம்யானவன்.

ஈ்மானில உளடங்குபறவ அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டும 
அவனுறட்ய ்ம்க்கு்மார்�றளக் க�ாண்டும அவனுறட்ய 
பவதங்�றளக் க�ாண்டும அவனுறட்ய ரஸூல்மார்�றளக் 
க�ாண்டும ப்மலும ்மறுற்மயின் ந்வு க�டுதி�றளக் 
க�ாண்டும ஈ்மான் க�ாளவது்மாகும. இந்த ஈ்மான் 
்மனிதனின் அடிப்பறட சந்பதாச்மாகும. ்மாைா� ஒரு 
முஃமினுக்கு இந்த உ்�த்தி் இது சுவர்க்�்மாகும. 
்மறுற்மயிலும இன்்ா அல்ாஹ் சுவர்க்�்மாகும.

இது அறி்யப்படடால நீ அறிந்துக�ாள அல்ாஹ்விடத்தில 
அ்மல�ள ஏறறுக்க�ாளளப்படுவதறகு அத்திவாரம 
ஈ்மானாகும. 

{நமபிக்ற� க�ாண்டு நல்ைங்�றளச கசயபவார் 
முஃமீன்�ள ஆவர்}[ஸூரது அல அன்பி்யா 94].

அ ல ் ா ஹ் ற வ க் 
க�ாண்டு ஈ்மான் 
க � ா ள வ து 
நீ தி யி ன் ப ா லு ம 
சுதந்திரத்தின்பாலும 
அ றி வி ன் ப ா லு ம 
பநர்வழியின்பாலும 
அற்மதியின்பாலும 
ஒ ளி ்ய ா கு ம . 
ப்மலும ஆன்மீ� 
பாது�ாப்பு்மாகும.

அல்ாப்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவதும 
அதனுறட்ய உண்ற்மத் தன்ற்மற்யயும விளங்கிக் 
க�ாளளல 
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ஈ்மானின் முக்கி்யத்துவம 

அல்ாஹ்விடத்தில அ்மல�ளில சிைந்ததும 
தூயற்ம்யானதும ஈ்மானாகும.

அபூ தர் (ரழி) அவர்�ள ரஸூலுல்ாஹ்விடம 
ப�ளவி ப�டடார்�ள.

«ரஸூலுல்ாஹ்பவ அ்மல�ளில சிைந்தது எது? 
நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள அல்ாஹ்றவக்க�ாண்டு 
ஈ்மான் க�ாளவதும அல்ாஹ்வின் பாறதயில 
பபாரிடுவது்மாகும» (ஆதாரம் முஸ்லிம்).

இது இமற்ம ்மறுற்மயினுறட்ய பநர் வழி ்மறறும 
சந்பதாசத்தின் �ாரணங்�ள

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{ஒருவனுக்கு பநர்வழி �ாடட அல்ாஹ் நாடினால 
அவனது உளளத்றத இஸ்்ாத்திற�ா� விரிவறட்யச 
கசயகிைான்}[ஸூரது அல அன்ஆம 125].

தீ்ய விட்யங்�றள விடடும ஒரு முஃமிறன ஈ்மான் 
பாது�ாக்கும. 

{(இறைவறன) அஞ்சுபவாருக்கு ற்த்தானின் தாக்�ம 
ஏறபடடால உடபன சுதாரித்துக் க�ாளவார்�ள! 
அப்பபாது இவர்�ள விழித்துக் க�ாளவார்�ள} 
[ஸூரது அல அஃராப் 201].

அ்மல�ள ஏறறுக்க�ாளளப்படுவதற�ான நிபந்தறன�ளில ஈ்மானும ஒன்று 
{"நீர் இறண�றபித்தால உ்மது நல்ைம அழிந்து விடும; நீர் நடட்மறடந்தவராவீர்என்று 
(முஹம்மபத!) உ்மக்கும, உ்மக்கு முன் கசன்பைாருக்கும தூதுச கசயதி அறிவிக்�ப்படடது}
[ஸூரதுல ஸு்மர் 65].

தூயற்ம்யான ஈ்மானுறட்யவறர அல்ாஹ் அருள பாலிக்கின்ைான் ப்மலும அவனுறட்ய 
துஆறவ ஏறறுக்க�ாளகிைான்.

{"நீர் இறண�றபித்தால உ்மது நல்ைம அழிந்து விடும நீர் நடட்மறடந்தவராவீர்என்று 
(முஹம்மபத!) உ்மக்கும, உ்மக்கு முன் கசன்பைாருக்கும தூதுச கசயதி அறிவிக்�ப்படடது}
[ஸூரதுல ஸு்மர் 65].

தூயற்ம்யான ஈ்மானுறட்யவறர அல்ாஹ் அருள பாலிக்கின்ைான் ப்மலும அவனுறட்ய 
துஆறவ ஏறறுக்க�ாளகிைான்
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ஈ்மானின் ப்ன்�ள 
அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{நல் க�ாளற�க்கு தூயற்ம்யான ஒரு ்மரத்றத 
அல்ாஹ் எவவாறு உதாரண்மா� ஆக்கியுளளான் 
என்பறத நீர் அறி்யவிலற்்யா? அம்மரத்தின் 
பவர் (ஆழப் பதிந்து) உறுதி்யா�வும, அதன் கிறள 
ஆ�ா்யத்திலும உளளது. தனது இறைவனின் விருப்பப்படி 
ஒவகவாரு பநரமும தனது உணறவ அது வழங்குகிைது} 
[ஸூரது இப்ராஹிம 24-25].

ஈ்மானின் ப்ன்�றள கீபழ தருகிபைாம 

1.உன்ற்ம்யான ஈ்மான் அற்மதிற்யயும உடல 
சு�த்றதயும ப்மலும உளளத்றதயும விரிவுபடுத்துகின்ைது 
அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{�வனத்தில க�ாள�! அல்ாஹ்வின் பநசர்�ளுக்கு 
எந்தப் ப்யமும இலற். அவர்�ள �வற்ப்படவும 
்மாடடார்�ள} [ஸூரது யூனுஸ் 62].

2.அல்ாஹ்விடமிருந்து முஃமீன்�ளுக்கு குறிப்பான 
ஒரு வாயப்பு கிறடக்கின்ைது அதாவது நிரா�ரிப்பு 
எனும இருழிலிருந்து கவளிப்யருகிைார்�ள ப்மலும 
ஈ்மான் எனும ஒழிற்யப் பின்பறறி அதன் கூலிற்யயும 
கபறறுக் க�ாளிகின்ைனர்.

3.அல்ாஹ்வின் கபாருத்ததிலும ப்மலும ்யார் ஈ்மான் 
க�ாண்டு அறத உண்ற்மப்படுத்தினாபரா அவருக்கு 
த்யாரப்படுத்தப்படட சுவர்க்�த்திலுமதான் கவறறி 

உளளது. 

{நமபிக்ற� க�ாண்ட ஆண்�ளுக்கும, 
கபண்�ளுக்கும கசார்க்�ச பசாற்�றள 
அல்ாஹ் வாக்�ளித்துளளான். அவறறின் 
கீழப்பகுதியில ஆறு�ள ஓடும. அதில நிரந்தர்மா� 
இருப்பார்�ள. நிற்்யான கசார்க்�ச 
பசாற்�ளில தூயற்ம்யான வசிப்பிடங்�ளும 
உளளன. அல்ாஹ்வின் திருப்தி மி�ப் கபரி்யது}
[ஸூரது அத்தவபா 72].

4.அல்ாஹ் நமபிக்ற� க�ாண்டவர்�றளயும 
அவனுறட்ய பறடற்யயும அவனுறட்ய 
பநசர்�றள விடடும ஆபத்து�றள தடுத்து 
நிறுத்துகின்ைான் 

{நமபிக்ற� க�ாண்படாறர விடடும (துபரா�த்றத) 
அல்ாஹ் தடுத்து நிறுத்துகிைான்} [ஸூரது ஹஜ 38].

அ ல ் ாஹ்றவக்க � ாண்டு 
ஈ்மான் க�ாளவதானது 
ப்வீன்ம ானவர் �ளுக்கும 
அல்ாஹ்வுக்கும இறடயி்ான 
கதாடர்றப ஏறபடுத்தும. 
ஆ�பவ ப்சாலிக்கு அவனது 
ஈ்மானின் மூ்்மா� அவனது 
ப்ம அதி�ரிக்கினைது.
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எனபவதான் முஹம்மத் (ஸல) அவர்�றள ஹிஜரத்தின் பபாதும ப்மலும இப்ராஹிம 
(அற்) அவர்�றள கநருப்பில பபாடட பபாதும �ாப்பாறறினான். 

5.உ்�த்திப் உ்யர்வும தற்ற்மத்துவமும

 அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்: {அவர்�ள கபாறுற்மற்யக் �றடப்பிடித்த பபாது ந்மது 
�டடறளப்படி வழி�ாடடும தற்வர்�றள அவர்�ளிலிருந்து ஏறபடுத்திபனாம} 
[ஸூரது ஸஜதா 24].

இவர்�ளதான் ்மார்க்� ப்மறத�ள அவர்�ள அல்ாஹ்றவ நமபி இருந்தார்�ள. 
அல்ாஹ் அவர்�றளப் பறறி கூறிக்க�ாண்பட இருக்கிைான். அவர்�ளதான் சிைந்த 
சமுதா்ய்மா� அவர்�ளுறட்ய அடிசசுவடு�றள பதி்யவிடடுச கசன்ைார்�ள. அவர்�ளுக்கு 
�ண் விளங்�விலற். ஆனாலும அவர்�ளுறட்ய த�வல�ளும தாக்�ங்�ளும இந்த 
சமுதா்யத்தில இருக்கின்ைன.

6.முஃமீன்�ளுடனான அல்ாஹ்வின் இரக்�ம

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அவன் அவர்�றள விருமபுவான். அவர்�ள அவறன 
விருமபுவார்�ள} [ஸூரதுல ்மாஇதா 54].

ப்மலும கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்டு நல்ைங்�ள கசயபதாரிடம அளவறை 
அருளாளன் அன்பு கசலுத்துவான்}[ஸூரது ்மர்்யம 96].

7.வீடு�ளிப் முறை்யான வாழக்ற�

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{ஆபணா, கபண்பணா நமபிக்ற� 
க�ாண்டு, நல்ைம கசயதால அவறர 
்மகிழசசி்யான வாழக்ற� வாழச கசயபவாம. 
அவர்�ள கசயது க�ாண்டிருந்த நல்வறறின் 
�ாரண்மா� அவர்�ளின் கூலிற்ய அவர்�ளுக்கு 
வழங்குபவாம}[ஸூரதுன் நஹ்ல 97].

சந்பதாச்மான ்மறறும முறை்யான வாழக்ற�ற்ய பதடக்கூடி்யவர்�ள எங்ப�?

8.முஃமீன்�ள மீது அல்ாஹ்வின் இரக்�மும அல்ாஹ்வின் மீது முஃமீன்�ளின் 
இரக்�மும. 

{அவன் அவர்�றள விருமபுவான். அவர்�ள அவறன விருமபுவார்�ள}[ஸூரது அல ்மாஇதா 54].

அதாவது அல்ாஹ் அவர்�றள விருமபுவான் ப்மலும ்மக்�ளுக்கு ்மத்தியிலும அவர்�றள 
விருமபப்படக்கூடி்யவர்�ளா�வும ஆக்குவான், 

9.ஈ்மானுறட்யவர்�ளுக்கு அல்ாஹ்வுறட்ய �ண்ணி்யத்தின் மூ்ம நல்கச்யதி வரும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{நமபிக்ற� க�ாண்படாருக்கு நறகசயதி கூறுவீரா�!}[ஸூரது தவபா 112].

ஈ்மான் இல்ாத வாழக்ற� 
தவிரக்� முடி்யாத ்மரண்மாகும
ஈ்மான் இல்ாத �ண் விழி 
�ருறடப்பபா்
ஈ்மான் இல்ாத நாவு முடக்ற�ப் 
பபா்
ஈ்மான் இல்ாத ற�
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நறகசயதி ்ம�த்துவ்மானதா� ஆகிவிடும 
ப்மலும அதன் தாக்�ம உடமபிப் 
கவளிப்படும. இதனாப் நறகசயதி 
என்று கப்யர் கசால்ப்படுகின்ைது. 
அல்ாஹ்வுறட்ய அருளிப்ா அவனுறட்ய 
கபாருத்தத்திப்ா அவனுறட்ய சுவர்க்�த்திப்ா 
்ம�த்துவமிலற்.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{"நமபிக்ற� க�ாண்டு நல்ைங்�ள 
கசயபதாருக்கு கசார்க்�ச பசாற்�ள 
உளளன'' என்று நறகசயதி கூறுவீரா�! 
அவறறின் கீழப்பகுதியில ஆறு�ள ஓடும}
[ஸூரது அல ப�ரா 25].

10.ஈ்மான் உறுதி்யா� இருப்பதறகு 
�ாரண்மா� உளளது

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்.

{"்மக்�ள உங்�ளுக்கு எதிரா�த் திரண்டு 
விடடனர். எனபவ அவர்�ளுக்கு அஞ்சிக் 
க�ாளளுங்�ள!'' என்று அவர்�ளிடம சி் 
்மனிதர்�ள கூறினர். இது அவர்�ளுக்கு 
நமபிக்ற�ற்ய அதி�்மாக்கி்யது. "எங்�ளுக்கு 
அல்ாஹ் பபாது்மானவன்; அவன் சிைந்த 
கபாறுப்பாளன்'' என்று அவர்�ள கூறினர்}
[ஆலு இமரான் 173].

இவவாைான உறுதிப்பாடு�ளதான் 
நபி்மார்�ள ஸஹாபாக்�ள தாபிஈன்�ள 
்மறறும அவர்�ளின் வழித்பதான்ைலில 
வந்தவர்�ளினதும அர்ப்பணிப்பு�றளப்ய 
வர்ாரா�க் க�ாளளப்படுகின்ைது.

1 1 . க ச ா ற க ப ா ழி ற வ க் க � ா ண் டு 
பிரப்யாசனம கபறுதல.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

 {அறிவுறர கூறுவீரா�! அந்த அறிவுறர 
நமபிக்ற� க�ாண்படாருக்குப் ப்யன் தரும}
[ஸூரது அத்தாரி்யாத்].

ஈ்மான் உளளவர்�ளுக்ப� கசாறகபாழிவும 
நிறனவுபடுத்துதலும பிரப்யாசன்மலிக்கும

12.�ஷட்மான நி்ற்மயிலும விரிவான 
நி்ற்மயிலும அல்ாஹ் அறனத்து 
நி்ற்மளிலும ந்றவப்ய ஆக்கியுளளான். 

«ஒரு முஃமினுறட்ய விட்யம 
ஆசசிரி்ய்மா� உளளது அவனுறட்ய 
அறனத்து விட்யங்�ளும அவனுக்கு 
ந்வா�பவ அற்மகின்ைன இது 
முஃமிறனத் தவிர பவறு ்யாருக்கும 
ஏறபடாது.அவனுக்கு ஏதாவது 
சந்பதாசமூடடக்கூடி்ய விட்யம 
நடந்தால அவன் அதறகு நன்றி 
கசலுத்துவான். அது அவனுக்கு ந்வா� 
அற்மந்து விடும. ப்மலும அவனுக்கு 
ஏதாவது தீங்கு ஏறபடடால அதில 
அவன் கபாருற்ம்யா� இருப்பான். 
அது அவனுக்கு ந்வா� அற்மயும» 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

ஈ்மான் அதனுறட்ய பதாழறன 
�ஷடத்திப் கபாருற்மற்யயும 
ப்மலும சந்பதாச்மான நி்ற்ம�ளில 
நன்றி கசலுத்தக்கூடி்யவர்�ளா�வும 
ஆக்கியுளளது.

13.ஒரு முஃமின் கபரி்ய 
பாவத்தில விழுவறதவிடடும 
பாது�ாக்�ப்படடுளளான்

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள-

 «ஒரு விபசசாரி அவன் 
ஈ்மான் க�ாண்ட நி்ற்மயில 
விபாசசாரம கசய்ய்மாடடான்» 
(ஆதாரம்- புகாரி).

இது ஈ்மானுக்�ா� வழங்�ப்படும 
ஒரு ்ம�த்துவ்மான கூலி்யாகும. 
்மன நிம்மதி்யாயும அற்மதிற்யயும 
சந்பதா்த்றதயும பதடுபவர்�ள எங்ப�?
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அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{(முஹம்மபத!) உம இறைவன் ப்மல 
ஆறண்யா�! அவர்�ள த்மக்கிறடப்ய 
ஏறபடட சண்றடயில உமற்ம நீதிபதி்யா� 
ஏறறு, பின்னர் நீர் வழங்கி்ய தீர்ப்பில 
த்மக்குள அதிருப்தி க�ாளளா்மல, முழுற்ம்யா�க் �டடுப்படும வறர அவர்�ள நமபிக்ற� 
க�ாண்டவர்�ளா� ்மாடடார்�ள}[ஸூரது நிஸா 65].

ஈ்மான் அதனுறட்யவர்�றள சாந்தி ்மறறும அல்ாஹ்வின் கபாருத்தத்திலும சு்மந்துளளது

2.்மறைவான ்மறறும கதளிவான இறண றவப்றப விடடும அல்ாஹ் தனது அடி்யாறன 
�ாப்பாறறியுளளான். எனபவதான் அல்ாஹ் துஆ ப�டபதிப்ா அல்து உதவி 
பதடுவதிப்ா அவறன்யன்றி பவறு ்யாரிடமும ப�ட� பவண்டாம என்று தடுத்துளளான். 
நல்பதா க�டடபதா அது அல்ாஹ்விடமிருந்பத வருகின்ைது.

ஈ்மானின் தாக்�ம:

முஃமினுறட்ய வாழக்ற�யில 
ஈ்மான் ஏறபடுத்தும தாக்�ம

1.சுத்த்மான ்மார்க்�த்றத �ாப்பாறறுவதற�ான ஒரு முஃமீனின் அதி�்மான ஆறச

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

{அவர்�ளிறடப்ய தீர்ப்பு வழங்குவதற�ா� அல்ாஹ்விடமும, அவனது தூதரிடமும 
அறழக்�ப்படுமபபாது "கசவியுறபைாம; �டடுப்படபடாம'' என்பபத நமபிக்ற� 
க�ாண்படாரின் கூறைா� இருக்� பவண்டும. அவர்�பள கவறறி கபறபைார்} 
[ஸூரது அந்நூர் 51].

ஈ்மான் அதனுறட்யவர்�றள அல்ாஹ்வுறட்ய �டற்மளுக்கு இணங்குவதறகும அறதப் 
பாது�ாப்பதறகும விறரவதற�ா� சு்மந்துளளது. 

அல்ாஹ்வாக்க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளவது வாழக்ற�்யாகும 
ப்மலும அல்ாஹ்வுடனான 
வாழக்�ா ஈ்மானாகும.
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{அல்ாஹ் உ்மக்குத் துன்பத்றத 
ஏறபடுத்தினால அவறனத் தவிர அறத 
நீக்குபவன் ்யாருமிலற்}[ஸூரது அன்ஆம 17].

3 அல்ாஹ்விடம அன்பும அல்ாஹ்விடம 
ப�ாவமும இதுதான் ஈ்மானின் �டடறளப் 
பத்திரங்�ளாகும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

{நமபிக்ற� க�ாண்படார் (அறனவரும) 
சப�ாதரர்�ள தாம}[ஸூரது ஹூஜராத் 10].

முஹாஜிரீன்�ளுக்கும ்மறறும அன்சாரி�ளுக்கும ்மத்தியில இருந்த சப�ாதரத்துவத்திறகு 
சாடதி்யாகும. ப்மலும அவர்�ள அவர்�ளுறட்ய பதாழர்�ளுக்�ா� உயிறரயும 
கசாத்துக்�றளயும துசச்மா� ்மதித்தார்�ள.

 நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள-

«உங்�ளில ஒருவர் உங்�ளுக்கு விருமபுவறத உங்�ள சப�ாதரனுக்கு விருமபாதவறர 
பூரண்மான முஃமினா� ஆ�்மாடடார்»(ஆதாரம்- புகாரி).

4.அல்ாஹ்வின் பாறதயில பபாரிடுவதில கபாருற்ம்யா� இருத்தல. 

{அல்ாஹ்றவயும, அவனது தூதறரயும நமபி பின்னர் சந்பத�ம க�ாளளாது, 
த்மது கபாருட�ளாலும, உயிர்�ளாலும அல்ாஹ்வின் பாறதயில தி்யா�ம 
கசயபவாபர நமபிக்ற� க�ாண்டவர்�ள. அவர்�பள உண்ற்ம்யாளர்�ள}  
[ஸூரது ஹூஜராத் 15].

5.அல்ாஹ்வுடனும அவனுறட்ய வாக்குறுதியுடனும ப்மலும அதில இருக்கும 
சந்பதாசத்துடனும உளளம இறணந்துளளது. உ்�த்தின் சுவர்க்�்மானது ஈ்மானுடன் 
இறணந்திருப்பதும ப்மலும அல்ாஹ்றவப் பின்பறறுவது்மாகும. ப்மலும அவனுக்�ா� 
வாக்�ளிக்�ப்படட ்மறுற்மயின் சுவர்க்�த்றத ஆதரவு றவப்பது்மாகும. ப்மலும வி்யர்றவ 
சிந்தி �றளப்புடன் கசயத அறனத்து கச்யல�ளுக்கும கூலி்யா ஏதிர் பார்க்� பவண்டும.

 அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

 {அல்ாஹ்வின் தூதருடன் பசர்ந்து பபாருக்குச கசல்ாது தங்குவதும, அவரது 
உயிறர விடத் த்மது உயிர்�றள விருமபுவதும ்மதீனாவாசி�ளுக்கும, அவர்�றளச 
சுறறியுளள கிரா்மவாசி�ளுக்கும கூடாது. ஏகனனில அல்ாஹ்வின் பாறதயில 
அவர்�ளுக்கு தா�ம, சிர்மம, பசி ஏறபடடாலும, (ஏ�இறைவறன) ்மறுப்பபாருக்கு 
ஆத்திரத்றத ஏறபடுத்தும இடத்றத அவர்�ள மிதித்தாலும, எதிரியிடமிருந்து ஒரு 
தாக்குதற்ப் கபறைாலும அதற�ா� அவர்�ளுக்கு ஒரு நல்ைம பதிவு கசய்யப்படா்மல 
இருப்பதிலற். நன்ற்ம கசயபவாரின் கூலிற்ய அல்ாஹ் வீணாக்� ்மாடடான். 
அவர்�ள சிறிதா�பவா, கபரிதா�பவா எறத (நலவழியில) கச்விடடாலும, ஒரு 
பளளத்தாக்ற�க் �டந்தாலும அவர்�ள கசயது க�ாண்டிருந்த நல்வறறுக்குப் 
பரிசளிப்பதற�ா� அவறறை அல்ாஹ் பதிவு கசய்யா்மல இருப்பதிலற்} 
[ஸூரது தவபா 120-121]. 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {ஏ 
ஈ்மான் க�ாண்டவர்�பள ஈ்மான் 
க�ாளவீரா�}
ஈ்மானின்பால அறழத்து அதன் 
்ம�த்துவ்மான இடத்தின்பால 
தூண்டுதல
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இறவ அறனத்தும அல்ாஹ்றவக் க�ாண்ட ஈ்மான் க�ாண்டவர்�ளுக்கும ப்மலும 
அல்ாஹவிடத்தில க�ாடுக்�ல வாங்�ல�ளில உண்ற்ம்யா� இருந்தவர்�ளுக்கு்மாகும.

6.அல்ாஹ்வுடா்ய ்மறறும அவனுறட்ய ரஸூலுறட்ய பநசத்றத அறடந்து க�ாளளல 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

 {அல்ாஹ்வும, அவனது தூதரும, ப்மலும நமபிக்ற� க�ாண்படாருப்ம உங்�ள 
உதவி்யாளர்�ள}[ஸூரது அல ்மாஇதா 55].

ப்மலும அல்ாஹ் கபாருப்பபறகின்ைான் அதாவது- அவனுறட்ய இரக்�ம ப்மலும 
அவனுறட்ய தீனுக்�ான உதவி ப்மலும அவனுறட்ய பநசர்�ளுக்கு இரக்�ம �ாடடுவது 
பபான்ைறவ்யாகும. ப்மலும இறவ அனாத்திறகும ்மாைா� நடப்பவர்�ளிடமிருந்து 
நீங்க்கின்ைான். அவர்�ளதான் அல்ாஹ்வின் ப�ாவக்�ாரர்ர�ள.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

{அல்ாஹ்றவயும இறுதி நாறளயும1 நமபும சமுதா்யத்தினர் அல்ாஹ்றவயும, அவனது 
தூதறரயும பற�ப்பவர்�றள பநசிப்பறத நீர் �ாண ்மாடடீர். அவர்�ள த்மது கபறபைாரா� 
இருந்தாலும, பிளறள�ளா� இருந்தாலும, சப�ாதரர்�ளா� இருந்தாலும, த்மது 
குடுமபத்தினரா� இருந்தாலும சரிப்ய! அவர்�ளின் உளளங்�ளில அல்ாஹ் நமபிக்ற�ற்யப் 
பதித்து விடடான். தனது ரூஹு மூ்ம அவர்�றளப் ப்ப்படுத்தியுளளான். அவர்�றளச 
கசார்க்�ச பசாற்�ளில நுறழ்யச கசயவான். அவறறின் கீழப்பகுதியில ஆறு�ள ஓடும. 
அதில நிரந்தர்மா� இருப்பார்�ள. அவர்�றள அல்ாஹ் கபாருந்திக் க�ாண்டான். 
அவர்�ளும அல்ாஹ்றவப் கபாருந்திக் க�ாண்டனர். அவர்�பள அல்ாஹ்வின் 
கூடடத்தினர். �வனத்தில க�ாள�! அல்ாஹ்வின் கூடடத்தினபர கவறறி கபறுபவர்�ள}  
[ஸூரது அல முொத்ா 22].

்மாைா� ஒரு முஃமின் அல்ாஹ்றவயும அவனது ரஸூற்யும ப்மலும முஃமீன்�றளயுப்ம 
ஏறறுக்க�ாளவான். எந்த ஒரு �ாபீர்�றளயும பநசர்�ளா� எடுத்துக்க�ாளள்மாடடார்�ள.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

 {நமபிக்ற� க�ாண்படார், நமபிக்ற� க�ாண்படாறர விடடு விடடு 
(ஏ�இறைவறன) ்மறுப்பபாறரப் கபாறுப்பாளர்�ளா� ஆக்�க் கூடாது} 
[ஸூரது ஆலு இமரான் 28].

7.நல் குணங்�றள அறடதல

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள-

 «கவக்�மும ஈ்மானும கநருங்கி்ய கசாந்த்மாகும அறவ இரண்டில ஒன்று இல்ா்மல 
பபானால ்மறைதும இல்ா்மல ஆகிவிடும»(ஆதாரம் றைஹகலி).

ஈ்மானின் ஒரு பகுதிதான் ்ம�த்தான நறகுணங்�ளாகும. ஒரு முஃமின் 
எந்தப்பிரசசிறனயுமின்றி உ்�த்தில வாழவதற�ா� தனது சப�ாதரனுடன் எந்தப் பிளவும 
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எதிர்ப்பும இல்ா்மல அழ�ான முறையில நடந்து 
க�ாளவான். அவன்தான் முஃமின். இது முஃமின் 
இல்ாதவரிடம இருக்�ாது. 

8.உண்ற்ம்யான சந்பதாசமும ்மறறும ்மன 
நிம்மதியும இவவு்கில ்மனிதன் சுவர்க்�த்தில 
இருப்பது பபான்று ஒரு உணர்றவ தருகின்ைது. 
ஏகனனில அவருக்கு ஒபர இறைவனான அல்ாஹ் 
இருக்கிைான். ஒபர நபி்யான முஹம்மத் நபி 
இரக்கிைார். ஒபர வழி்யான அல்ாஹ்வுறட்ய 
பாறத இருக்கின்ைது. அபத பபான்று ஒபர 
பநாக்�்மான சுவனம இருக்கின்ைது.

உங்�ள வ்து புைமும இடது புைமும 
திருமபிப்பாருங்�ள உளவி்யல ்மருத்துவ ்மறன�ள 
அறனத்தும நரமபி வழிகின்ைன. அவர்�ளிடம 
தூக்�மின்ற்ம �வற்,விரக்தி,இரவில ப்யப்படுதல, 
தனிற்மயில பபசுதல இறவ பபான்ை ப்வித்மான 
முறைப்பாடு�றள உங்�ளுக்கு ப�ட�ளாம. இறவ 
அறனத்திறகும �ாரணம அல்ாஹ்றவ ஈ்மான் 
க�ாளவறத விடடும தூர்மாகி இருப்பதுதான் 
என்பறத உங்�ளுக்கு �ண்கூடா� �ண்டு 
க�ாளள்ாம. அல்ாஹ்றவக்க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளளா்மல வி்கி இருந்ததும உ்� விட.ங்�ளுக்கு 
அதி� முக்கி்யத்துவம க�ாடுத்து அதனுடபன 
கதாடர்பா� இருந்ததுப்ம இவறறுக்�ான �ாரணம 
என்பறத உங்�ளுக்கு �ாண்ாம. ஆன்மீ�ப்பகுதிற்ய பின்பறறுவது ்மனிதனின் �டடா்யக் 
�டற்ம்யா�வும பதறவ்யா�வும உளளது. இது அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளவதின் மூ்மும அவனுடன் கதாடர்றப ஏறபடுத்துவதின் மூ்மும அவறன தினமும 
நிறனவுபடுத்துவதின் மூ்மும ்ம்க்கு்மார்�ள பவதங்�ள ரஸூல்மார்�ள ்மறுற்ம நாள 
நன்ற்ம தீற்ம பபான்ை அறனத்தும அல்ாஹ்விடமிருந்பத ஏறபடுகின்ைது ஈ்மான் 
க�ாளவதின் மூ்்மா�பவ இந்த ஆன்மீ�த் தன்ற்ம ஒரு ்மனிதனிடத்தில ஏறபடுகின்ைது. 

அதி�்மான பறடப்பினங்�ளும ்மனிதர்�ளும உளளத்துக்கு ்மருந்தூடடுதல உளளத்றத 
அற்மதி்யா� றவத்துக்க�ாளளுதல அழி்யக்கூடி்ய உ்கில ஒரு கசார்க்�த்றதக் �ாணுதல 
என்ை அறனத்து விட்யங்�றளயும ்மைந்து வாழகின்ைனர் அவர்�ள தான் விருருமபுபவறறை 
கசயது க�ாளவதுமிலற் தனது ஆரமபப் பாறதற்யத் பதடி ஓயவறடவதுமிலற்.

ஆன்மீ�ப்பாறதற்ய பின்பறறுவது அது ஈ்மானின் மூ்ப்ம நறட கபறும ஏகனன்ைால 
ஆன்்மா என்பது அல்ாஹ்விடமிருந்து வருகின்ைது. உடமறப அல்ாஹூத்தஆ்ா 
்மண்னினால பறடத்துளளான். ஒவகவாறு முறையும ஆன்மீ�ப்பகுதி நிரமபி வழியும 
பபாது உங்�ளுறட்ய உளளம உ்யர்வறடவபதாடு அது அற்மதியும அறடகின்ைது. அபத 
பபா் ஏறன்ய கீழத்தர்மான விட்யங்�றள விடடும அது தூயற்ம அறடகின்ைது. இந்த 
ஆன்மீ�ப்பகுதி எப்பபாகதல்ாம கபாடுபபாக்�ான நி்ற்மக்கு ்மாறுகின்ைபதா அப்பபாது 
உங்�ளுறட. உளள்மானது ஒரு மிரு�த்தன்மான வழிற்ய பதர்ந்கதடுக்கும அந்பநரத்தில 
உளளம இருக்�்மாகுவபதாடு இவவு்�்மறனத்தும அவர் �ண்�ளுக்கு இருண்டதா�த் 
கதரியும. 
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அல்ாஹூத்தஆ்ா வீணுக்�ா� தனது அடி்யார்�றள பறடக்�விலற் அவர்�றள 
கவறு்மபன விடடு விடவுமிலற் அவர்�ளுக்கு தனது ரஸூல்மார்�றள அனுப்பி 
தன்றனப்பறறியும தன்னுறட்ய ்ம�த்துவத்றதப் பறறியும தன்னால வழங்�ப்பட 
இருப்பறதப்பறறியும �றறுக்க�ாடுத்தான். அல்ாஹ் அவர்�ளுக்கு அவர்�ளில 
இருந்பத சிைந்தவர்�றளத் பதரந்கதடத்து அனுப்பினான். மூஸா ஈஸா இப்ராஹிம 
நூஹ் பபான்ைவர்�றள அவர்�ளில இருந்பத பதர்ந்கதடுத்பத அனுப்பினான். 
தன்னுறட்ய தூதுத்துவத்றத இருதி நபி்யான முஹம்மத் ஸல அவர்�றளக் க�ாண்டு 
முடித்துக்க�ாண்டான்.தான் அனுப்பி்ய தூதுவர்�ளுறட்ய உண்ற்ம நிற்ற்ய 
பிரதிபலிப்பதற�ா� அவர்�ளுக்கு ப் அத்தாடசி�றளயும வழங்கினான். அவர்�ள 
நமபிக்ற�ற்ய அறடந்து க�ாண்டார்�ள ப்மலும தூதுத்துவத்றத எத்தி றவத்தார்�ள 
்மனிதர்�ளுக்கு தன்றன பறடத்தவன் பறறியும தன்னுறட்ய அறைவன் பறறியும 
அறிவித்தார்�ள எனபவ ரஸூல்மார்�றளயும அவர�ள க�ாண்டு வந்தறதயும 
நமபவிலற்ப்யா அவர் அல்ாஹ்றவ நமபி்யவரா� ஆ�்மாடடார். {இத்தூதர் 
(முஹம்மத்) த்மது இறைவனிடமிருந்து த்மக்கு அருளப்படடறத நமபினார். நமபிக்ற� 
க�ாண்படாரும (இறத நமபினார்�ள). அல்ாஹ்றவயும, அவனது வானவர்�றளயும, 
அவனது பவதங்�றளயும, அவனது தூதர்�றளயும அறனவரும நமபினார்�ள}  
[ஸூரது ப�ரா 285].

இவர்�ளதான் அல்ாஹ்விடம இருந்கு வந்த ரஸூர்்மார்�ளும எத்திறவப்பவர்�ளும. 
நாம அறனவரும அறத நமபுகின்பைாம. அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அவனது 
தூதர்�ளில எவருக்கிறடப்யயும பவறறுற்ம �ாடட்மாடபடாம}[ஸூரது ப�ரா 285].

்மனிதனுறட்ய வாழக்ற� ஒழி்ம்ய்மா� இருப்பதறகு ரஸூல்மார்�ளுடன் 
பவதங்�றளயும அனுப்பினான். இப்ராஹிம (அற்) அவர்�ளுடன் சுஹுபு�றளயும 
தாவுத் (அற்) அவர்�ளுடன் தபூர் பவதத்றதயும மூஸா (அற்) அவர்�ளுடன் 
தவராத்றதயும ஆஸா (அற்) அவர்�ளுடன் இன்ெூற்யும ப்மலும முஹம்மத் 
(ஸல) அவர்�ளுடன் புனித்மான குர்ஆறநயும அனுப்பினான். அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 
{(இது) பவத்மாகும. நன்�றிந்த, ஞானமுறட்யவனிடமிருந்து இதன் வசனங்�ள 
ஞானம நிரப்பப்படடு, பின்னர் கதளிவுபடுத்தப்படடது}[ஸூரது ஹூத் 1].

அத்தாடசி்யா�வும அருடக�ாறட்யா�வும ஒழி்யா�வும பநர்வழி்யா�வும 
அறத ஆக்கியுளளான். அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {இது நாம அருளி்ய பாக்கி்யம 
கபாருந்தி்ய பவதம. எனபவ இறதப் பின்பறறுங்�ள! (நமற்ம) அஞ்சுங்�ள! அருள 
கசய்யப்படுவீர்�ள!}[அன்ஆம 135].

ப்மலும கூறுகின்ைான் {்மனிதர்�பள! உங்�ள இறைவனிடமிருந்து உங்�ளுக்கு 
தக்� சான்று வந்துளளது. உங்�ளிடம கதளிவான ஒளிற்யயும அருளியுளபளாம}
[ஸூரது நிஸா 174].
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அல்ாஹ் நபி்மார்�ளிலும ரஸூல்மார்�ளிலும �றடசி்யானவரா� ்மனிதர்�ளில 
சிைந்தவரான முஹம்மத் நபிற்ய ஆக்கினான். அவருறட்ய தூதுத்துவத்றதக் க�ாண்டு 
அல்ாஹ்றவத் தவிர பவறு இறைவன் இலற் ப்மலும முஹம்மத் அவனுறட்ய தூதர் 
என்றும நான் சாடசி கசாலகிபைன். என்ை வார்த்றதற்யக்க�ாண்டு அவனுறட்ய 
ஒருற்மப்பாடறட ஈ்மான் க�ாளவறத கதரி்யப்படுத்துகின்ைான். அல்ாஹ் அவறர 
உ்�த்துக்கு ஒரு கபாக்கி்்மா� அனுப்பினான். அவர் ்மனிதர்�றள இருளில 
இருந்து கவளிசசத்துக்கும,்மடற்மயிலிருந்து அறிவின்பாலும,வழிப�டடிலிருந்து 
பநர்வழி ்மறறும ஈ்மானின்பாலும கவளி்யாக்கினார்�ள. அவருறட்ய கபாருப்றப 
நிறைபவறறி ்மக்�றள பநர்வழிப்படுத்தினார் அவர் உம்மத்தின்பால இதில ஆர்வம 
�ாடடக்கூடி்யவரா� இருந்தார். 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{உங்�ளிடம உங்�றளச பசர்ந்த தூதர் (முஹம்மத்) வந்து விடடார். நீங்�ள 
சிர்மப்படுவது அவருக்குப் பார்மா� இருக்கும. உங்�ள மீது அதி� அக்�றை உளளவர். 
நமபிக்ற� க�ாண்படாரிடம பபரன்பும, இரக்�மும உறட்யவர்}[ஸூரது தவபா 128].

அல்ாஹ் அவனுறட்ய நபி்மார்�ளுக்கும ரஸூல்மார�ளுக்கும அவர்�ளுக்கு 
பதறவ்யான உரிற்ம�றள வழங்கினான். அது ்மனிதர்�ளில சிைந்தவர் என்றும 
்மறறும தற்ற்மத்துவமும ஆகும.

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «நான் ஆதமுறட்ய ்மக்�ளின் தற்வனாகும அதில எந்தவித 
கபறுற்மயும இலற்»(ஆதாரம் இப்னு ்மாஜா).

உரிற்ம�ள 

1.ஈ்மான் என்ைால அது அல்ாஹ்வின் அடி்யார்�ளும ரஸுல்மார்�ளும ஆகும.

அல்ாஹ் அவர்�றள உ்�த்திறகு அருளா� அனுப்பி றவத்தான். அவர்�ள 
தூதுத்துவத்றத நிறைபவறறி ்மார்க்�த்றத எத்தி றவத்தனர்.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

 {எனபவ அல்ாஹ்றவயும, அவனது தூதறரயும, நாம அருளி்ய ஒளிற்யயும 
நமபுங்�ள!}[ஸூரது த�ாபுன் 8].

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «முஹம்மதின் உயிர் ்யாருறட்ய ற�யிலுளளபதா அவன்மீது 
சத்தி்ய்மா�! இந்த(இறுதி)ச சமுதா்யத்திலுளள யூதபரா கிறிஸ்தவபரா ்யாபரனும ஒருவர் 
என்(்மார்க்�த்தி)றனப் பறறிக் ப�ளவிப்படட பிைகுமகூட நான் க�ாண்டுவந்த 
(்மார்க்�த்)றத நமபிக்ற� க�ாளளா்மல இைந்துவிடடால, அவர் நர�வாசி�ளில 
ஒருவரா�பவ இருப்பார்»(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

2.அல்ாஹ்விடமிருந்து வந்தறத ஏறறுக்க�ாளளுதல உண்ற்மப்படுத்துதல. எந்த 
சந்பத�மும இல்ா்மல அல்ாஹ்விடமிருந்து வந்தது என்று உறுதி க�ாளளல.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அல்ாஹ்றவயும, அவனது தூதறரயும நமபி பின்னர் 
சந்பத�ம க�ாளளாதவர்�ள}[ஸூரது ஹூஜராத் 15].
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அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {(முஹம்மபத!) உம இறைவன் 
ப்மல ஆறண்யா�! அவர்�ள த்மக்கிறடப்ய ஏறபடட 
சண்றடயில உமற்ம நீதிபதி்யா� ஏறறு, பின்னர் நீர் 
வழங்கி்ய தீர்ப்பில த்மக்குள அதிருப்தி க�ாளளா்மல, 
முழுற்ம்யா�க் �டடுப்படும வறர அவர்�ள நமபிக்ற� 
க�ாண்டவர்�ளா� ்மாடடார்�ள}[நிஸா 65].

3.அவனுறட்ய அன்பு

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {"உங்�ள கபறபைாரும, 
உங்�ள பிளறள�ளும, உங்�ள சப�ாதரர்�ளும, 
உங்�ள வாழக்ற�த் துறணவி்யரும, உங்�ளின் 
குடுமபத்தாரும, நீங்�ள திரடடி்ய கசலவங்�ளும, நீங்�ள 
நடடத்றத அஞ்சுகிை வி்யாபாரமும, நீங்�ள விருமபுகிை 
வசிப்பிடங்�ளும அல்ாஹ்றவ விட, அவனது தூதறர 
விட, அவன் பாறதயில பபாரிடுவறத விட உங்�ளுக்கு 
அதி� விருப்ப்மானறவ்யா� ஆகி விடடால அல்ாஹ் 
தனது �டடறளற்யப் பிைப்பிக்கும வறர �ாத்திருங்�ள! 
குறைம புரியும கூடடத்துக்கு அல்ாஹ் வழி�ாடட 
்மாடடான்'' என்று கூறுவீரா�!}[ஸூரது தவபா 24].

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «'உங்�ளில ஒருவருக்கு அவரின் 
தந்றத, அவரின் குழந்றத�ள, ஏறன்ய ்மக்�ள அறனவறரயும 
விட நான் மி� அன்பானவராகும வறர அவர் (உண்ற்ம்யான) 
இறைநமபிக்ற�்யாளரா� ்மாடடார்'»(ஆதாரம் புகாரி).

4.ப்யபக்தியும �ண்ணி்யமும

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நீங்�ள அல்ாஹ்றவயும, 
அவனது தூதறரயும நமபுவதற�ா�வும, அவனுக்கு உதவி 
கசயது அவறனக் �ண்ணி்யப்படுத்திடவும, (நபிற்ய 
அனுப்பிபனாம)}[ஸூரது பத்ஹ் 9].

ப்மலும கூறுகின்ைான் {இவறர நமபி, இவறரக் 
�ண்ணி்யப்படுத்தி, இவருக்கு உதவியும கசயது, இவருடன் 
அருளப்படட ஒளிற்யயும பின்பறறுபவாபர கவறறி 
கபறபைார்}[ஸூரது அஃராப் 157].

5.அவனுறட்ய அஹ்லு றபத்தினருக்�ான அன்பும 
நலலுைவும ்மதுப்பீடும அவர்�ள இஸ்்ாத்றத ஏறறுக் 
க�ாண்டு அதன் வழியில நடந்தவர்�ள. கீழ வரக்கூடி்ய 
ஹதீஸீப் எங்�ள முஹம்மத் நபியின் உபபதசம 
விளங்குகின்ைது. «எனது குடுமபத்தாப் பறறி அல்ாஹ் 
கூறினானா? எனது குடுமபத்தாப் பறறி அல்ாஹ் 
கூறினானா? எனது குடுமபத்தாப் பறறி அல்ாஹ் 
கூறினானா?»(ஆதாரம் முஸ்லிம்).
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நபியின் குடுமபத்தினர்- அவர்�ள ்மனிதர்�ளில சிைப்பானவர்�ள அவரின் 
்மறனவி்யர்�ள ்மறறும அவரின் குடுமபத்தினரும ப்மலும சத�ா ஹரா்மான அ்மருடன் 
கநருங்கி்யவர்�ளு்மாகும. அவர்�றள குறை கூறுவதும ஏசுவதும கூடாது. ப்மலும 
அவர்�ளுக்கு தவைா� துஆ கசயதலும அல்து அல்ாஹ்வா விடடு விடடு வர்�ளிடம 
துஆ கதய்யவும கூடாது.

6- ஈ்மான் க�ாண்டு உண்ற்மப்படுத்தினார�பள அப்படிப்படட பதாழர்�ளின் மீது 
அன்பு க�ாளளுதல. அவர்�ளிப் தீ்ய விட்யங்�ளிப் மூழகுவதும கூடாது. அல்ாஹ் 
அவர்�றள பு�ழந்துளளான்.

7.அல்ாஹ்றவ ஈ்மான் க�ாண்டு அறத உண்்மாப்படுத்தி்ய ஸஹாபாக்�ளின் 
வர்ாறறில தீ்ய விட்யங்�ளில மூழகுவது கூடாது அல்ாஹ் வரி�றள பு�ழந்துளளான்.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {முஹம்மது அல்ாஹ்வின் தூதராவார். அவருடன் 
இருப்பபார் (ஏ�இறைவறன) ்மறுப்பபார் மீது �டுற்ம்யா�வும, த்மக்கிறடப்ய இரக்�ம 
மிகுந்தும இருக்கின்ைனர். ருகூவு, ஸஜதா கசயபதாரா� அவர்�றளக் �ாண்பீர்! 
அல்ாஹ்விடமிருந்து அருறளயும, கபாருத்தத்றதயும பதடுவார்�ள. அவர்�ளின் 
அறட்யாளம ஸஜதாவின் தழுமபா� அவர்�ளின் மு�த்தில இருக்கும}[ஸூரது பத்ஹ் 29].

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «இறைத்தூதர் . அவர்�ள கூறினார்�ள என் பதாழர்�றளத் 
திடடாதீர்�ள. ஏகனனில, உங்�ளில ஒருவர் உஹுது ்மற்்யளவு தங்�த்றதத் கச்வு 
கசயதாலும, என் பதாழர்�ள (இறை வழியில) கச்வு கசயத இரண்டு ற�க் 
குவி்யல அல்து அதில பாதி்யளறவக் கூட (அவரின்) அந்த தர்்மம எடட முடி்யாது» 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

பநர்வழி கபறை தற்வர்�ளான ஸஹாபாக்�ளின் சிைப்பு- அபூபக்�ர் (ரழி) பின்னர் 
உ்மர் (ரழி) பின்னர் உஸ்்மான் (ரழி) அலி (ரழி) ்மறறும ஏறன்ய ஸஹபாக்�ள அல்ாஹ் 
அவர்�றள கபார்ந்திக்க�ாளளவானா� 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {ஹிஜரத் கசயபதாரிலும, அன்ஸார்�ளிலும முந்திச கசன்ை 
முத்ா்மவர்�றளயும, நல் வி்்யத்தில அவர்�றளப் பின்கதாடர்ந்தவர்�றளயும 
அல்ாஹ் கபாருந்திக் க�ாண்டான். அவர்�ளும அல்ாஹ்றவப் கபாருந்திக் 
க�ாண்டனர். அவர்�ளுக்கு கசார்க்�ச பசாற்�றள அவன் த்யாரித்து றவத்திருக்கிைான். 
அவறறின் கீழப்பகுதியில ஆறு�ள ஓடும. அதில அவர்�ள என்கைன்றும நிரந்தர்மா� 
இருப்பார்�ள. இதுபவ ்ம�த்தான கவறறி}[ஸூரது தவபா 100].

இவர்�ள அறனவரும ரஸூலூல்ாஹ்விடமிருந்து அறிறவயும ்மார்க்�த்றத்யம 
எங்�ளிடத்தில பசர்த்தவர்�ளாகும 
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அல்ாஹ்றவ சந்திப்பறத ஈ்மான் க�ாளளுதல.
அறனத்து பறடப்பினங்�ளும அல்ாஹ்விடத்தில மீள பவண்டும. அவனிடப்ம 

மீளும தளம உளளது. இது அல்ாஹ்றவக்க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவதில அடிப்பறடத் 
தூனாகும. அதாவது ஈ்மானின் தூன்�ளில ஒன்று. ஈ்மானின் தூன்�ளில ஒன்று ்மறுற்ம 
நாறளக்க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளளுதல. ஈ்மானின் தூன்�றளப் ஸஹாபாக்�ளுக்கு 
�றறுக்க�ாடக்கும ரீதி்யா� ஜிப்ரீல அற் அவர்�ளுக்கு பதில கசான்னது இறத 
உறுதிப்படுத்துகிைது. அவருக்கு கூறினார் «அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு அவனுறட்ய 
்ம்க்கு்மார்�றளக் க�ாண்டும அவனுறட்ய பவதங்�றளக் க�ாண்டும அவனுறட்ய 
ரஸூல்மார�றளக் க�ாண்டும ்மறுற்ம நாறளக் க�ாண்டும அதில இருக்கும ந்வு 
க�டுதி�றளக் க�ாண்டம ஈ்மான் க�ாளள பவண்டும» (ஆதாரம் முஸ்லிம்).

்மறுற்ம நாள என்று கப்யர் கசால்ப்படுவது அதறகுப் பின் ஒரு நாள இலற் 
என்பதனா்ாகும. சுவர்க்�வாசி�ள அவர்�ளுறட்ய இடத்திலும நர�வாசி�ள 
அவர்�ளுறட்ய இடத்திலும இருப்பார்�ள.அதனுறட்ய இடத்றதயும ்ம�த்துவத்றதயும 
அதில நடக்� இருப்பறதயும பறறிக் கூறி குர்ஆனிப் ப் கப்யர்�ள சூடடி 
வந்துளளது. அதில-

நி�ழக்கூடி்ய நாள- அதில நி�ழக்கூடி்யறத உறுதிப்படுத்தி வந்துளளது. 

சி்ர் உ்யர்த்தப்படுவார்�ள சி்ர் தாழத்தப்படுவார்�ள- அதாவது ஒரு 
கூடடத்தினர் சுவர்க்�த்திறகு உ்யர்த்தப்படுவர் இன்கனாரு கூடடத்தினர் நர�த்திறகு 
தாழத்தப்படுவர்.

ப�ளவி ்மறறும கூலி க�ாடுக்�ப்படும நாள , 

உண்ற்மப்படுத்தப்படக்கூடி்ய நாள- அதாவது அல்ாஹ்வுறட்ய விட்யங்�றள 
உண்ற்மப்படுத்தப்படக்கூடி்ய நாள

அனர்த்த நாள- பதாழவி்யறடந்தால அதிப் அனர்த்தம

சத்த்மான நாள- �ாது ப�ளாதவர்�றளயும எழுப்பக்கூடி்ய சூர் ஊதப்படும.

வாக்குறுதி நாள- �ாபீர்�ளுக்கு வாக்�ளிக்�ப்படடது உண்ற்மப்படுத்தப்படும நாள

ற�பசத நாள- ற�பசதங்�ள இருக்�க்கூடி்ய நாள

ஒன்று பசர்த்தப்படக்கூடி்ய நாள- அறனவரும ஒபர இடத்தில பசர்த்தப்படக்கூடி்ய 
நாள

கநருங்குகின்ை நாள- �டுற்ம்யான கநருக்�ம

அறழக்�ப்படும நாள- சுவர்க்�வாசி�ள சுவர்க்�வாசி�ள என்றும நர�வாசி�ள 
நர�வாசி�ள என்றும அறழக்�ப்படுவர்.

்ம்டடு நாள- அந்த நாளுக்கு பிைகு இன்கனாரு நாள இலற்

்மறுற்ம வீடு,மீளக்கூடி்ய வீடு

முறி்யக்கூடி்ய நாள- ்மக்�றள உறடத்து விடும

ப்மலும இறவ அல்ாத கப்யர்�ளும உண்டு
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்மறுற்ம நாறளக் க�ாண்டு 
ஈ்மான் க�ாளவதில 
உளளடங்குபறவ 

முத்ாவது ்மரணித்ததன் பின் 

உளளறத ஈ்மான் க�ாளளுதல.

ஒரு ற்ம்யத்றத அடக்கி்ய பின் அவனுறட்ய 
இறைவன் ்மறறும ்மார்க்�ம ்மறைம அவனுறட்ய 
நபி ஆகி்யவறறைப் பறறி ப�க்�ப்படும. ஈ்மான் 
க�ாண்டவர்�ள அதில உறுதி்யா� இருப்பார்�ள. 
அவர்�ள எனது இறைவன் அல்ாஹ் எனது 
்மார்க்�ம இஸ்்ாம எனது நபி முஹம்மத் என்றும 
கூறுவார்�ள. அல்ாஹ் அநி்யா்யக்�ாரர்�றள 
வழிக�டுத்து விடுவான். நிரா�ரித்தவன் அயப்யா 
அயப்யா எனக்குத் கதரி்யாது என்று கூறுவான். 
சந்பதக்ப��க்�ாரர்�ள அல்து ந்யவஞ்ச�ர்�ளும 
குறைவா� ்மனிதர்�ள கசான்ன விட்யத்றத நான் 
அறி்ய்மாடபடன் என்று கூறுவார்�ள.

�ப்ரின் பவதறனயும அதன் 

பிரசசிறனயும
முஃமீன்�ளுக்கு கீழபடி்யாதவர்�ளுக்கும 

நிரா�ரித்தவருக்கும ந்யவஞ்ச�ர்�ளுக்கும 
அநி்யா்யக்�ாரர்�ளுக்குப்ம �ப்ருறட்ய பவதறன 
உண்டு. 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அநீதி இறழத்பதார் 
்மரணத்தின் பவதறன�ளில இருக்குமபபாது நீர் 
பார்ப்பீராயின் வானவர்�ள அவர்�றள பநாக்கித் 
த்மது ற��றள விரிப்பார்�ள. "உங்�ள உயிர்�றள 
நீங்�பள கவளிப்யறறுங்�ள! அல்ாஹ்வின் 
கப்யரால உண்ற்ம்யல்ாதவறறை நீங்�ள 
கூறி்யதாலும, அவனது வசனங்�றள நீங்�ள 
நிரா�ரித்ததாலும இன்று இழிவு தரும பவதறனக்கு 
உடபடுத்தப்படுகிறீர்�ள!'' (எனக் கூறுவார்�ள)} 
[ஸூரது அன்ஆம 93].
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அல்ாஹ் பிர்அவனுறட்ய குடுமபத்றதப் 
பறறி கூறுகின்ைான் {�ாற்யிலும, 
்மாற்யிலும நர� கநருப்பில அவர்�ள 
�ாடடப்படுவார்�ள. யு�முடிவு பநரம 
வருமபபாது ஃபிர்அவனின் ஆட�றளக் 
�டுற்ம்யான பவதறனயில நுறழ்யச 
கசயயுங்�ள! (எனக் கூைப்படும)} 
[ஸூரது �ாஃபிர் 46].

«நீங்�ள அடக்�ம கசய்யப்படாவிடடால 
நான் ப�டகின்ை இந்த �ப்ரு பவதறனற்ய 
நீங்�ளும ப�ட� பவண்டும என நான் 
அல்ாஹ்விடம துஆ ப�டடிருப்பபன். 
அதன் பிைகு பநருக்கு பநரா� வந்து 
நின்று நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள �ப்ரு 
பவதறனற்ய விடடும அல்ாஹ்விடம 
பாது�ாப்பு பதடுங்�ள அப்கபாழுது நாங்�ள 
�ப்ரு பவதறனற்ய விடடும அல்ாஹ்விடம 
பாது�ாப்பு பதடுகிபைாம என்று கூறிபனாம. 
ப்மலும நபி்யவர்�ள நர� பவதறனற்ய 
விடடும பாது�ாப்பு பதடுங்�ள என்று 
கூறினார்�ள நாங்�ளும நர� பவதறனற்ய 
விடடும பாது�ாப்பு பதடுகிபைாம 
என்று கூறிபனாம. ப்மலும நபி்யவர்�ள 
கவளிப்பறட்யா�வும ்மறைமு�்மா�வும 
ஏறபடும பிரசசிறன�றள விடடும 
பாது�ாப்பு பதடுங்�ள என்று கூறி்ய பபாது 
நாங்�ளும கவளிப்பறட்யா� ்மறைமு�்மா� 
ஏறபும பிரசசிறன�றள விடடும பாது�ாப்பு 
பதடுகிபைாம என்று கூைரபனாம. பின்னர் 
நபி்யவர்�ள தஜொலுறட்ய பிரசசிறனற்ய 
வரடடும பாது�ாப்பு பதடு்மாறு கூறினார்�ள» 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

உன்ற்ம்யான முஃமீன்�ளுகு �ப்ரில 
இருக்கும அருட க�ாறட�ள {"எங்�ள 
இறைவன் அல்ாஹ்பவ'' என்று கூறி 
பின்னர் உறுதி்யா�வும இருந்பதாரிடம 
வானவர்�ள இைங்கி "அஞ்சாதீர்�ள! 
�வற்ப்படாதீர்�ள! உங்�ளுக்கு 
வாக்�ளிக்�ப்படட கசார்க்�ம குறித்து 
்மகிழசசி்யறடயுங்�ள!'' எனக் கூறுவார்�ள} 
[ஸூரது புஸ்ஸி்த் 30].

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 
{அது (உயிர்) ஒருவனது கதாண்றடக் 
குழிற்ய அறடயுமபபாது, அந்பநரத்தில 
(அவறன) நீங்�ள பார்த்துக் 
க�ாண்டிருப்பீர்�ள.உங்�றள விட 
நாப்ம அவனுக்கு மி�வும அருகில 
இருக்கிபைாம.எனினும நீங்�ள பார்க்� 
்மாடடீர்�ள. நீங்�ள (இம்மார்க்�த்றத) 
�றடப்பிடிக்�ாது இருந்தால, அதில நீங்�ள 
உண்ற்ம்யாளர்�ளா�வும இருந்தால அறத 
(உயிறர) திருமபக் க�ாண்டு வர்ாப்ம!. 
அவர் இறைவனுக்கு கநருக்�்மாபனாரில 
ஒருவரா� இருந்தால, அவருக்கு உணவும, 
நறு்மணமும, சு�்மான கசார்க்�ச பசாற்யும 
உளளனஅவர் வ்ப்புைத்றதச பசர்ந்பதாரா� 
இருந்தால வ்ப்புைத்தாரிடமிருந்து 
உ்மக்கு ஸ்ாம கபாயக்யனக் �ருதி 
வழிக�டடவரா� இருந்தால க�ாதி நீரும, 
நரகில �ருகுவதும விருந்தாகும. இது 
உறுதி்யான உண்ற்ம எனபவ ்ம�த்தான 
உ்மது இறைவனின் கப்யறரத் துதிப்பீரா�!}  
[ஸூரதுல வாகிஆ 83-96].
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உஸ்்மான் ரழி அவர்�ள ஒரு 
�ப்ரின் அருகில கசன்ைால 
தனது தாடி நனாயு்மளபிறகு 
அழுவார்�ள. அப்கபாழுது 
அவர்�ளிடம கசார்க்� நர�த்றத 
பறறி கூைப்படடால நீங்�ள 
அழ்மாடடீர்�ள ஏந் இதற�ா� 
பவண்டி அழுகுறீர்�ள என்று 
ப�ட�ப்படடது. அதற�வர்�ள 
நபி்யவர்�ள கசான்னார்�ள 
நிசசி்ய்மா� �ப்ரானது ்மறுற்ம 
நாளுக்�ான வீடு�ளில 
முத்ாவது வீடாகும. ்யார் இதில 
கவறறி அறடகிைாபரா அதன் 
பிைகு வரக்கூடி்ய அறனத்து 
கவறறி�ளும அவருக்கு 
அ்�வா� அற்மயும. ்யார் 
இதில கவறறி கபைவிலற்ப்யா 
அதறகு பின் வரக்கூடி்ய 
அறநத்தும �ஷட்மா� அற்மயும. 
என நபி்யவர்�ள கூறி்யதீ� 
உஸ்்மான் ரழி அவர்�ள 
கூறினார்�ள. ப்மலும அவர்�ள 
கசான்னார்�ள ப்மலும 
நபி்யவர்�ள கசான்னார்�ள 
�ப்ருறட்ய க�ாடுற்மக் 
�ாடசி�றளத்தவிர பவறு எந்த 
க�ாடுற்மக் �ாடசி�றளயும 
நான் �ண்டதிலற் என்று 
கூறி்யதா� கசான்னார்�ள.
(ஆதாரம அஹ்்மத்).

«வாநத்திலிருந்து ஒரு அறழப்பாளர் 
அறழப்பார் அவர் கூறுவார் என்னுறட்ய 
அடி்யான் உண்ற்ம கூறிவிடடான். அவனுக்�ா� 
சுவனத்தில ஒரு விரிப்றப விரியுங்�ளஅவருக்கு 
சுவனத்தில உளள ஆறட�ளில ஒன்றை 
அனிவியுங்�ள வருக்கு சுவனத்தின் வாசல�ள 
அறனத்றதயும திைந்து விடுங்�ள. அந்த 
சுவனத்திலிருந்த வாறட�ளும �ாறறும 
வரடடும அந்த �ப்றரயும �ண்ணுக்க�டடி்ய 
தூரத்திறகு விசா்்மாக்கி விடுங்�ள» 
(ஆதாரம் அஹ்மத்).

எழுப்புவறத ஈ்மான் 

க�ாளளுதல
இரண்டாவது சூர் ஊதப்படும பபாது 

்மரணித்தவர்�ழ எழுப்பாடடப்படுவதாகும. 
ஹத்னா கசய்யப்படாதவர்�ளா� ஆறட 
அனி்யாதவர்�ளா� கசருப்பு அனி்யாதவர்�ளா� 
அல்ாஹ்வுக்�ா� அவர்�ள எழுமபுவார்�ள.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {முதல பறடப்றப 
நாம துவக்கி்யது பபால அறத மீண்டும 
நிறுவுபவாம. இது ந்மது வாக்குறுதி. 
நாம (எறதயும) கசயபவாராபவாம} 
[ஸூரதுல அன்பி்யா 104].

எழுப்புவது உறுதி்யானதாகும குர்ஆன் 
ஹதீஸ் ்மறறும முஸ்லிம�ள அனவரினதும 
ஒண்றுபடட �ருத்தாகும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {.இதன் 
பிைகு நீங்�ள ்மரணிப்பவர்�ள. பின்னர் 
கி்யா்மத் நாளில உயிர்ப்பிக்�ப்படுவீர்�ள} 
[ஸூரது முஃமினூன் 15-16].

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள

«்மனிதர்�ள ஆறட அணி்யாதவர்�ளா�வும 
கசருப்பு அணி்யாதவர்�ளா�வும ஒன்று 
கூடடப்படுவார்�ள»(புகாரி முஸ்லிம்).

இது நடக்கும என்பதில முஸ்லிம�ள உறுதி்யா� இருக்கின்ைனர் ஏகனன்ைாள ்மார்க்�ம 
நிர்ணயித்துளளது அல்ாஹ் பறடப்பினங்�ளுக்கு இந்த மீளும தளத்றத ஆக்�யுளளது 
அவனுறட்ய தூதர் கூறி்யறத அவன் ஏறறு நடந்ததற�ான கூலிற்ய வழங்�வதற�ாகும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 
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{உங்�றள வீணா�ப் பறடத்துளபளாம என்றும நமமிடம திருமபக் க�ாண்டு 
வரப்பட்மாடடீர்�ள என்றும நிறனத்து விடடீர்�ளா?}[ஸூரது முஃமினூன் 115].

{(முஹம்மபத!) உ்மக்கு இந்தக் குர்ஆறன 
விதித்தவன் உமற்ம வந்த இடத்திப்ப்ய 
மீண்டும பசர்ப்பவன்}[ஸூரதுல �ஸஸ் 85].

மூன்ைாவது கி்யா்மத்து நாளின் அடா்யாளத்றத நமபுதல 

ப்மலும அதன் நிபந்தறன�ள

அது ்மறுற்ம நாள நி�ழுவதறகு முன்னர் 
நடக்கும நி�ழவு�ளாகும ப்மலும அது ்மறுற்ம 
நாள நி�ழப்பபாகிைது என்பறத அறிவிக்கும. 
்மார்க்�ம அந்த அறடற்யளங்�றள கபரி்ய 
அறட்யாளம சிறி்ய அறட்யாளம என 
இரண்டா�ப் பிரித்துளளது. 

சிறி்ய அறட்யாளங்�ள
அது கி்யா்மத் நாள வருவதறகு 

முந்தி்ய அறட்யாளங்�ளாகும நீண்ட 
�ா்ங்�ளுக்கு இது நறடகபறும இன்னும 
சி்றவ நறடகபறறு முடிந்து விடும. 
இன்னும சி்றவ கவளி்யாகி கதாடர்ந்து 
நடந்து க�ாண்டிருக்கும. இன்னும சி் 
அறட்யாளங்�ள தறபபாது நடக்�ாது ்மாைா� 
அது நபி்யவர்�ள அறிவித்தது பபான்று பிைகு 
நடக்கும. உதாரண்மா�- நபி அனுப்பப்படுதல, 
அவர் ்மரணித்தல, றபத்துல மு�த்தஸ் கவறறி 
க�ாளளப்படுதல, பிரசசிறன�ள பதான்றுதல, 
நமபிக்ற� ்மறைந்துவிடுதல, அறிவு ்மறைந்து 
்மடற்ம கவளி்யாகுதல, வடடியும விபசசாரமும 
பரவுதல, இறச�ள கவளி்யாகுதல, அதி�்மா� 
்மது அருந்துதல, ஆடு ப்மயப்பவர்�ள அடுக்கு 
்மாடி�ள �டடுதல, குழந்றத�ள தனது 
தாய்மார்�றள அடிற்மற்யப் பபான்று நடத்தி 
அவர்�றள பநாவிறன கசயதல. க�ாற் 
அதி�ரித்தல, பூம நடுக்�ம அதி�ரித்தல, 
பிளவு�ள ்மாறுதல�ள இடடுக்�டடல�ள 
பபான்ைறவ அதி�ரிக்கும, ஆறட அணிந்து 
நிர்வான்மா� சுறறுபவர்�ள அதி�ரிப்பார்�ள. 
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கபாய சாடசி�ள அதி�ரிக்கும உண்ற்ம சாடசி�ள ்மறைந்துவிடும. இறவ அல்ாத 
இன்னும ப் குர்ஆனிலும ஹதீஸிலும வந்துளளது.

கபரி்ய அறட்யாளங்�ள 
அது கபரி்ய அறட்யாளங்�ளாகும அது ்மறுற்ம நாள கநருங்குவறதயும ப்மலும 

ற�ந்த �ா்ப்பகுதிப்ய இகுக்கின்ைது என்பறதயும அறிவிக்கும.

அறவ 10 அறட்யாளங்�ளாகும. அறவ்யாவன- தஜொல,ஈஸா அற் 
இரங்குவது,்யஃெூசஜ்மஃெூஜ கூடடம வருவது, அதில 3 கிர�ணங்�ளாகும- கிழக்குக் 
கிர�ணம,ப்மறகுக் கிர�ணம,அராபி்ய கீப�றபத்தில ஏறபடும கிர�ணம ப்மலும புற� 
்மண்ட்ம கவளி்யாகுதல ப்மலும சூரி்யன் ப்மறகிப் உதிக்கும ப்மலும �ால நறட 
பபசும ப்மலும ்மனிதர்�றள ஒரு கநருப்பு ஒபர இடத்தில ஒன்று கூடடும. இறவ 
அறனத்தும ஒன்ைன் பின் ஒன்ைா� கதாடர்ந்து நி�ழந்து க�ாண்பட இருக்கும. இதில 
ஒன்று நி�ழந்துவிடடால ்மறை அறனத்தும கதாடர்ந்து நி�ழும
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4 கி்யா்மத்து நாளின் ப்யங்�ர்மான நி்ற்மற்யயும அதன் 

நி�ழவு�றளயும ஈ்மான் க�ாளளுதல உதரண்மா�

1 ்மற்�றள துண்டா� உறடத்து அறத ்மண்ணா� ்மாறறுவான் 
அறவ பூமிக்கு ச்ம்மானதா� இருக்கும 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்- {்மற்�றள நீர் �ாண்கிறீர். அறவ 
திட்மானறவ என்று நிறனக்கிறீர். அறவ ப்ம�ம ந�ர்வது பபா் 
(அந்நாளில) ந�ரும}[ஸூரது நமல 88].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்-{்மற்�ள தூள தூளாக்�ப்படுமபபாது, 
அறவ பரப்பப்படட புழுதி்யா� ஆகும}[ஸூரதுல வாகிஆ 5-6].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {்மற்�ள உதிர்க்�ப்படட �மபளி 
பபால ஆகும}[ஸூரதுல ்மஆரிஜ 9].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {(முஹம்மபத!) ்மற்�றளப் பறறி 
அவர்�ள உமமிடம ப�டகின்ைனர். "என் இறைவன் அவறறைத் தூள 
தூளாக்குவான்'' என்று கூறுவீரா�! பின்னர் அறத கவடடகவளிப் 
கபாடட்ா� ஆக்குவான். அதில ப்மடு பளளத்றதக் �ாண்மாடடீர்!}
[ஸூரது தாஹா 105-107].

2 �டல�ள க�ாதிக்� றவக்�ப்படும அது தீ மூடடப்படடதா� இருக்கும 
இந்தக் �டல�ள பூமியின் அதி�்மான பகுதி�றள மூடிக்க�ாளளும 
அந்நாளில தீ மூடடப்படும

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {�டல�ள க�ாதிக்� றவக்�ப்படுமபபாது,} 
[ஸூரது இன்பிதார் 3]

{�டல�ள தீ மூடடப்படுமபபாது,} [ஸூரது தக்வீர் 6].

3 வானமும பூமியும ்மக்�ளுக்கு இ்யலபு நிற்க்கு ்மாறைப்படும எந்த 
அறட்யாளமும இல்ாத அந்தப் பூமியில அவர்�ள எழுப்பப்படுவார்�ள

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அந்நாளில பூமி, பவறு பூமி்யா�வும, 
வானங்�ளும (பவறு வானங்�ளா�வும) ்மாறைப்படும. 
ஏ�னாகி்ய அடக்கி்யாளும அல்ாஹ்விடம திரளுவார்�ள} 
[ஸூரது இப்ராஹிம 48].
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ப்மலும கூறினார் «(உமிப்யா தவிபடா �்க்�ாத) சுத்த்மான ்மாவினா்ான 
கராடடிற்யப் பபான்று தூ்ய கவண்ற்ம்யான (ச்ம) தளத்தின் மீது ்மறுற்ம 
நாளில ்மனிதர்�ள ஒன்று திரடடப்படுவார்�ள. 

இதன் அறிவிப்பாளரான ஸஹ்ல(ரலி) அவர்�ள, அல்து ்மறகைாருவர் 
'அந்த பூமியில (்மற், ்மடுவு, �ாடு, வீடு என) எந்த அறட்யாளமும 
்யாருக்கும இருக்�ாது' என்று (கூடுத்ா�) அறிவித்தார்�ள» (புகாரி முஸ்லிம்).

எவவித அறட்யளமினறி கவளறள நிை தூ்ய ்மாறவப் பபான்று ஆகி 
விடும

்மக்�ள அவர்�ள புதுவித்மான இ்யலபு நிற்ற்யக் �ாண்பார்�ள 
சூரி்யனும சந்திரனும ஒன்று பசர்ந்திருபிபறதக் �ாண்பார்�ள 
அவர்�ளுறட்ய உளளங்�ள தடு்மாறிக்க�ாண்டு இருக்கும

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {பார்றவ நிற் குத்துமபபாது, சந்திரனுக்குக் 
கிர�ணம ஏறபடுமபபாது, சூரி்யனும, சந்திரனும ஒன்று பசர்க்�ப்படுமபபாது, 
கவருண்படாடும இடம எங்ப� என்று அந்நாளில ்மனிதன் ப�டபான்}
[ஸூரதுல கி்யா்மா 7-10].

5 சூர் உதப்படுவதாவது அதுபவ ்மனிதனின் �றடசி்யாகும அந்நாள 
வரும பபாது சூர் உதப்படும அந்த சூர் உதப்படடால வானத்திலும 
பூமியிலும உளளறவ�ள அழிந்துவிடும {ஸூர் ஊதப்படும. அல்ாஹ் 
நாடிப்யாறரத் தவிர வானங்�ளிலும, பூமியிலும இருப்பபார் அப்பபாது 
மூர்சறச்யாவார்�ள}[ஸூ்மர் 68].

அது ஒரு ப்யங்�ர்மான சத்த்மாகும ஒரு ்மனிதன் அந்த சத்தத்றத 
ப�டடால அவ�ாசம ப�ட� முடி்யாது அவனுறட்ய குடுமபத்தினரிடப்மா 
கசாந்தக்�ாரர்�ளிடப்மா மீள முடி்யாது {ஒபர ஒரு கபரும சப்தத்றதத் 
தவிர அவர்�ள எதிர்பார்க்�விலற். அவர்�ள விவாதித்துக் 
க�ாண்டிருக்குமபபாது அவர்�றள அது பிடித்துக் க�ாளளும. அப்பபாது 
்மரண சாசனம கூைவும அவர்�ளுக்கு இ்ய்ாது. த்மது குடுமபத்தாரிடம 
திருமபிச கசல்வும ்மாடடார்�ள}[ஸூரது ்யாஸின் 49-50].

ப்மலும கூறினார் «பிைகு எக்�ாளம (ஸூர்) ஊதப்படும. அறதக் ப�டகும 
ஒவகவாருவரின் �ழுத்தும ஒரு பக்�ம சாயும; ்மறுபக்�ம உ்யரும. (அதாவது 
சு்யநிறனவிழந்து மூர்சறச்யாகிவிடுவார்�ள.) த்மது ஒடட�த்தின் தண்ணீர் 
கதாடடிற்யச கசப்பனிடடுக்க�ாண்டிருக்கும ்மனிதர் ஒருவபர அந்தச 
சப்தத்றத முதலில ப�டபார். உடபன அவர் மூர்சறச்யாகி (விழுந்து)
விடுவார். (இறத்யடுத்து) ்மக்�ள அறனவரும மூர்சறச்யாகிவிடுவர்» 

(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

பூமியில ஒன்று கூடடுவது என்பது அல்ாஹ்வின் ஆரமப பறடப்பிலிருந்து 
�றடசி பறடப்பு வறரயி்ாகும. அந்நாளில மிரு�ங்�ள ஜின்�ள ்மறறும 
்மனிதர்�ள ஆகிப்யார்�ளில முத்ாவதிலிருந்த �றடசிவறரக்கும ஒன்று 
கூடடப்படும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்
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 {்மறுற்மயின்1 பவதறனற்ய அஞ்சுபவாருக்கு இதில தக்� பாடம உளளது. அதுபவ 
்மக்�ள ஒன்று திரடடப்படும நாள! அதுபவ (அறனவரும இறைவனின்) முன்னால 
நிறுத்தப்படும நாள!} [ஸூரதுல ஹூத் 103].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {"முந்றத்யவர்�ளும, பிந்றத்யவர்�ளும அறி்யப்படட 
ஒரு நாளின்1 குறிப்பிடட பநரத்தில ஒன்று திரடடப்படுவார்�ள'' என்று கூறுவீரா�} 
[ஸூரதுல வாகிஆ 49-50].

7-்மனிதர்�ள அந்நாளிப் பறடக்�ப்படடவாபர ஆறட இல்ா்மல ஒன்று 
பசர்க்�ப்படுவார்�ள. அந்த ப்யங்�ர்மான நி்ற்மயில அவர்�ள ஒருவறர 
ஒருவர் திருமபிப் பார்க்�்மாடடார்�ள. உமமுல முஃமினீன் ஆயி்ா ரழி அவர்�ள 
ஆசசரி்யப்படடார்�ள 

ஆயி்ா ரழி அவர்�ள அறிவிக்கிைார்�ள «நீங்�ள ்மறுற்மநாளில 
கசருப்பணி்யாதவர்�ளா�, நிர்வாண்மானவர்�ளா�, விருத்த பசதனம 
கசய்யப்படாதவர்�ளா� ஒன்று திரடடப்படுவீர்�ள' என்று இறைத்தூதர்(ஸல) 
அவர்�ள கூறினார்�ள. 

உடபன நான் 'இறைத்தூதர் அவர்�பள! (நிர்வாண்மான) ஆண்�ளும கபண்�ளும 
சி்றர சி்ர் பார்ப்பார்�பள?' என்று ப�டபடன். 

அதறகு நபி(ஸல) அவர்�ள 'அந்த எண்ணம அவர்�ளுக்கு ஏறபடாத அளவுக்கு 
(அங்குளள) நிற்ற்ம மி�க் �டுற்ம்யானதா� இருக்கும' என்று கூறினார்�ள» 
(ஆதாரம் புகாரி).

8.பலிக்குப்பலி வாங்குதல அநி்யா்யம கசயதவர்�ளிலிருந்து அநி்யா்யம 
கசய்யப்படடவருக்கு அது மிரு�ங்�ளா� இருந்தாலும சரிப்ய «(உங்�ளால 
அநீதி இறழக்�ப் படடவர்�ளுக்கு) உரி்ய �டற்ம�ள ்மறுற்ம நாளில 
நீங்�ள நிறைபவறறுவீர்�ள. க�ாமபு இல்ாத ஆடடுக்�ா� க�ாமபுளள 
ஆடு (முடடி்யதற�ா�) �ணக்குத் தீர்க்�ப்டும»(ஆதாரம் முஸ்லிம்). 

 

ப்மலும கூறினார் «ஒருவர் தம சப�ாதரருக்கு அநீதி ஏபதனும இறழத்திருந்தால 
(அவருடன் ச்மரசம கசயது) அதிலிருந்து அவர் (இவவு்மப்ப்ய) தமற்ம விடுவித்துக் 
க�ாளளடடும. ஏகனனில, அங்கு (்மறுற்மயில ஈடடுத் கதாற� க�ாடுக்�) 
கபாற�ாபசா, கவளளிக்�ாபசா இருக்�ாது. இவர் தம சப�ாதரருக்கு (இறழத்த 
அநீதிக்கு ஈடா�) இவருறட்ய நன்ற்ம�ளிலிருந்து (பதறவ்யானவறறை) எடு(த்துக் 
க�ாடு)க்�ப்படும; இவரிடம நன்ற்ம�பள இலற் என்ைால, (அநீதிக்குளளான) 
சப�ாதரனின் பாவங்�ளிலிருந்து (விமதாசாரப்படி) எடுத்து இவர் மீது சு்மத்தப்(படும. 
இந்நிற் ஏற)படுவதறகு முன்பப (இமற்மயில ச்மரசம கசயது க�ாளளடடும)» 
(ஆதாரம் புகாரி).

9 ்மனிதர்�ளுக்கு அவர்�ளுறட்ய அ்மல�ளுக்கு ஏறப வி்யர்றவ்யால மூழ�டிப்பதற�ா� 
சூரி்யன் கநருக்�ப்படும.«்மறுற்ம நாளில சூரி்யன் பறடப்பினங்�ளுக்கு அருகில 
க�ாண்டுவரப்படும. எந்த அளவுக்க�ன்ைால, அவர்�ளுக்கும அதறகும இறடயில 
ஒரு ற்மல கதாற்தூரப்ம இருக்கும. அப்பபாது ்மக்�ள தம கச்யல�ளுக்ப�றப 
வி்யர்றவயில மூழகுவார்�ள. சி்ரது வி்யர்றவ அவர்�ளின் �ணுக்�ால�ளவறரயிலும, 
சி்ரது வி்யர்றவ முழங்�ால�ள வறரயிலும, சி்ரது வி்யர்றவ இடுப்பு வறரயிலும, 
சி்ரது வி்யர்றவ வாய வறரயிலும எடடிவிடும" என்று அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) 
அவர்�ள கூறி்யறத நான் ப�டபடன்.
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இறதக் கூறி்யபபாது, அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்�ள த்மது ற�்யால வாற்ய 
பநாக்கி றசற� கசயதார்�ள»(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

10 சி்ருறட்ய படபடாற்�ள வ்க்ற�யிலும இன்னும சி்ரது படபடாற் 
இடக்ற�யிலும க�ாடுக்�ப்படும. ்மனிதன் அந்பநரத்தில அவனுறட்ய படபடாற் 
க�ாடுக்�ப்படும வறரக்கும குழப்ப்மறடந்தவனா�வும ப்யந்தவனா�வும இருப்பான். 
முஃமீன்�ள அவர்�ளுறட்ய படபடாற்�ள வ்து ற�யில க�ாடுக்�ப்படும பபாது 
அவர்�ள கவறறி கபறைவர்�ளா�வும நன்்மரா்யம கூைப்படடவர்�ளா�வும இருப்பார்�ள. 
ப்மலும நிரா�ரித்தவர்�ளுக்கும ந்யவஞ்ச�ர்�ளுக்கும படபடாற் இடது ற�யில 
க�ாடுக்�ப்படும பபாது அவர்�ளுக்கு ஏ்மாறைம அதி�ரிக்கும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {.எனபவ த்மது வ்து ற�யில புத்த�ம வழங்�ப்படடவர் 
"வாருங்�ள! எனது புத்த�த்றத வாசியுங்�ள! நான் எனது விசாரறணற்யச சந்திப்பவன் 
என்பறத நமபிக் க�ாண்டிருந்பதன்'' எனக் கூறுவார் அவர் திருப்தி்யான வாழக்ற�யிலும, 
உ்யர்மான கசார்க்�ச பசாற்யிலும இருப்பார்அதன் �னி�ள தாழந்திருக்கும. கசன்ை 
நாட�ளில நீங்�ள முறபடுத்தி்யறவ �ாரண்மா� நீங்�ள ்மகிழவுடன் உண்ணுங்�ள! 
பருகுங்�ள! (எனக் கூைப்படும) புத்த�ம தனது இடது ற�யில க�ாடுக்�ப்படடவன் "எனது 
புத்த�ம க�ாடுக்�ப்படா்மல இருக்�க் கூடாதா? எனது விசாரறண என்னவாகும என்பது 
கதரி்யவிலற்ப்ய! (இைப்புடன்) �றத முடிந்திருக்�க் கூடாதா? எனது கசலவம என்றனக் 
�ாப்பாறைவிலற்ப்ய! எனது அதி�ாரம என்றன விடடும அழிந்து விடடபத'' எனக் கூறுவான்} 
[ஸூரது அல ஹாக்�ா 19-29].

11 ்மக்�ள ப்யத்திலும �்க்�த்திலும இருப்பார்�ள அந்நாளில ஒர ்மனிதன் 
தன்றனத்தாபன ப�டடு� க�ாளவாபன தவிர இன்கனாருவரிடம ப�ட�்மாடடான்.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {கசலவப்மா, ்மக்�பளா அந்நாளில ப்யன் தராது}  
[ஸூரது அஷஷுஅரா 88].

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {்மனிதன் தனது சப�ாதரறனயும, தாற்யயும, 
தந்றதற்யயும, ்மறனவிற்யயும, பிளறள�றளயும விடடு ஓடுவான் அந்நாளில 
அவர்�ளில ஒவகவாரு ்மனிதனுக்கும முழுக் �வனத்றத ஈர்க்கும �ாரி்யம உண்டு} 
[ஸூரது அபஸ 34].

ஐந்தாவது-ப�ளவி ப�டபறதயும கூலி க�ாடுப்பறதயும 

ஈ்மான் க�ாளளுதல.
ஒரு அடி்யான் அவனுறட்ய கச்யல�ளுக்கு ப�ளவி ப�டடு கூலி க�ாடுக்�ப்படும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

{அவர்�ளுறட்ய மீளுதல நமமிடப்ம உளளது. பின்னர் அவர்�றள விசாரிப்பது நமற்மச 
பசர்ந்தது}[ஸூரது அலஹஃஷி்யா 25-26].

ப்மலும கூறுகிைான் {நன்ற்ம கசயதவருக்கு அது பபான்ை பத்து ்மடங்கு உண்டு. 
தீற்ம கசயதவர், தீற்மயின் அளபவ தண்டிக்�ப்படுவார். அவர்�ள அநீதி இறழக்�ப்பட 
்மாடடார்�ள}[ஸூரதுல அன்ஆம 106].
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ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {கி்யா்மத் நாளுக்�ா�1 நீதி்யான தராசு�றள நிறுவுபவாம. 
எவருக்கும சிறிதளவும அநீதி இறழக்�ப்படாது. ஒரு �டுகு விறத அளபவ இருந்தபபாதும 
அறதயும க�ாண்டு வருபவாம. �ணக்க�டுக்� நாப்ம பபாதும}[ஸூரதுல அன்பி்யா 47].

இப்னு உ்மர் ரழி அவர்�ள அறிவிக்கிைார்�ள 

„Allah bringt den Gläubigen nah «அல்ாஹுதஆ்ா முஃமிறனத் தன் பக்�ம கநருங்�ச 
கசயது, அவன் மீது தன் திறரற்யப் பபாடடு அவறன ்மறைத்து விடுவான். பிைகு அவறன 
பநாக்கி, 'நீ கசயத இன்ன பாவம உனக்கு நிறனவிருக்கிைதா?' என்று ப�டபான். அதறகு, 
அவன் 'ஆம, என் இறைவா!' என்று கூறுவான். (இப்படி ஒவகவாரு பாவ்மா� எடுத்துக் 
கூறி) அவன் (தான் கசயத) எல்ாப் பாவங்�றளயும ஒப்புக் க�ாளளச கசயவான். 
அந்த இறைநமபிக்ற�்யாளர், 'நாம இத்பதாடு ஒழிந்பதாம' என்று தன்றனப் பறறிக் 
�ருதிக் க�ாண்டிருக்குமபபாது இறைவன், 'இவறறைக்யல்ாம உ்கில நான் பிைருக்குத் 
கதரி்யா்மல ்மறைத்து றவத்திருந்பதன். இன்று உனக்கு அவறறை ்மன்னித்து விடுகிபைன்' 
என்று கூறுவான். அப்பபாது அவனுறட்ய நறகச்யல�ளின் பதிபவடு அவனிடம 
க�ாடுக்�ப்படும. நிரா�ரிப்பாளர்�றளயும, ந்யவஞ்ச�ர்�றளயும பநாக்கி சாடசி்யாளர்�ள, 
'இவர்�ள தாம, தம இறைவன் மீது கபாயற்யப் புறனந்துறரத்தவர்�ள. எசசரிக்ற�! 
இத்தற�்ய அக்கிர்மக்�ாரர்�ளின் மீது இறைவனின் சாபம உண்டாகும' என்று கூறுவார்�ள'» 

{இவர்�பள த்மது இறைவனின் கப்யரால கபாயயுறரத்பதார் �வனத்தில 
க�ாள�! அநீதி இறழத்பதார் மீது அல்ாஹ்வின் சாபம இருக்கிைது} 
 [ஸூரது ஹூத் 18].” (புகாரி முஸ்லிம்).

அல்ாஹ் கூறி்யறத ரஸூல ஸல அவர்�ள உண்ற்மப்படுத்தினார்�ள «அல்ாஹ் 
நன்ற்ம�றளயும தீற்ம�றளயும (அறவ இன்னின்னறவ என நிர்ணயித்து) எழுதிவிடடான். 
பிைகு அதறன விவரித்தான். அதாவது ஒருவர் ஒரு நன்ற்ம கசய்யபவண்டும என 
(்மனத்தில) எண்ணிவிடடாப் அறதச கச்யலபடுத்தாவிடடாலும அவருக்�ா�த் தன்னிடம 
அறத ஒரு முழு நன்ற்ம்யா� அல்ாஹ் பதிவு கசயகிைான். அறத அவர் எண்ணி்யதுடன் 
கச்யலபடுத்தியுமவிடடால, அந்த ஒரு நன்ற்மற்யத் தன்னிடம பத்து நன்ற்ம�ளா�, எழு 
நூறு ்மடங்�ா�, இன்னும அதி�்மா� அல்ாஹ் பதிவு கசயகிைான். ஆனால ஒருவர் 
ஒரு தீற்ம கசய்ய எண்ணி, (அல்ாஹ்வுக்கு அஞ்சி) அறதச கசய்யா்மல ற�விடடால, 

அதற�ா� அவருக்குத் தன்னிடம 
ஒரு முழு நன்ற்மற்ய அல்ாஹ் 
எழுதுகிைான். எண்ணி்யபடி 
அந்தத் தீற்மற்ய அவர் கசயது 
முடித்துவிடடாப்ா, அதற�ா� 
ஒபரக்யாரு குறைத்றதப்ய 
அல்ாஹ் எழுதுகிைான்» 
(புகாரி முஸ்லிம்).

ஹஸனுல பஸரி ரஹ் அவர்�ளுக்கு கூைப்படடது 
ஸஹாபாக்�றள விடவும அதி�்மா� 
நல்்மல�ள கசய்யக்கூடி்யவர்�ளா� 
தாபிஈன்�றள நாம �ண்படாம அவர்�ள 
ஸஹாபாக்�ளுக்கு முந்தி்யவர்�ளா என்று 
ப�டடனர் அதறகு ஹஸனுல பஸரி 
ரஹ் அவர்�ள கூறினார்�ள அவர்�ள 
வணங்குவார்�ள ஆனால அவர்�ளுறட்ய 
உளளங்�ளில உ்� ஆறத இருக்கும 
ஆனால ஸஹாபாக்�ள வணங்குவார்�ள 
அவர்�லுறட்ய உளளங்�ளில ்மறுற்ம 
இருக்கும என்ைார்�ள.
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அ்மல�ளுக்கு ப�ளவி ப�ட�ப்படடு கூலி வழங்�ப்படுவதும உறுதி என்பதில முஸ்லிம�ள 
ஒன்றுபடடுளளனர். அதுதான் ்மார்க்�த்தின் நி்யதியு்மாகும. நிசசி்ய்மா� அல்ாஹ் 
பவதங்�றள இைக்கினான் ப்மலும ரஸூல்மார்�றள்யம அனுப்பினான் அவர்�றளக் 
க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாண்டு ப்மலும பின்பறறுவறதடும �டற்ம்யாக்கினான். ்யார் அவர்�றள 
ஈ்மான் க�ாண்டு பின்பறைவிலற்ப்யா அவர்�றள �டுற்ம்யா� எசசரிக்கின்ைான். அங்ப� 
எந்� ப�ளவி �னக்கும கூலியும இருக்�ாது ்மாைா� வினா�பவ இருக்கும அல்ாஹ் அறத 
விடடும தூயற்ம்யானவன்

அல்ாஹ் அறத கீழ வரும ஆ்யத்தில சுடடிக்�ாடடுகிைான்{்யாருக்குத் தூதர்�ள 
அனுப்பப்படடார்�பளா அவர்�றளயும விசாரிப்பபாம. தூதர்�றளயும விசாரிப்பபாம. 
(ந்மக்குத்) கதரியும என்பதால அவர்�ளுக்கு விளக்குபவாம. நாம �வனிக்�ா்மல இலற்} 
[ஸூரதுல அஃராப் 6-7].

ஆைாவது-சுவர்க்� நர�த்றதக் க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளளுதல 
அறவ இரண்டும பறடப்பினங்�ளுக்�ா� உருவாக்�ப்படும இட்மாகும. சுவர்க்�்மானது அது 

அல்ாஹ் எறதக் க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளளு்மாறு �டற்ம்யாக்கினாபனா அறத அவனுக்குப் 
ப்யந்து ஈ்மான் க�ாண்ட முஃமீன்�ளுக்�ா� த்யார் கசய்யப்படடுளள ஒரு சந்பதாச்மான 
இட்மாகும. அல்ாஹ்றவயும அவனுறட்ய தூதறரயும பின்பறறினார்�ள. அல்ாஹ்வுக்கு 
அடிபணிந்தவரா�வும அவனுறட்ய ரஸூற் பின்பறறி்யவரா�வும இருப்பார்�ள. அதிப் 
ப்தரப்படட இன்பங்�ள உளளன எந்தக் �ண்�ளும �ண்டிராத எந்தக் �ாது�ளும ப�டடராத 
எந்த ஒரு உளளமும நிறனத்துப்பார்திராத இன்பங்�ள உண்டு.

 அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்டு நல்ைங்�ள கசயபவாபர பறடப்பு�ளில 
மி�ச சிைந்தவர்�ள. அவர்�ளது இறைவனிடம அவர்�ளின் கூலி அத்ன் எனும கசார்க்�ச 
பசாற்�ளாகும. அவறறின் கீழப்பகுதியில ஆறு�ள ஓடும. அதில என்கைன்றும 
நிரந்தர்மா� இருப்பார்�ள. அவர்�றள அல்ாஹ் கபாருந்திக் க�ாண்டான். அவர்�ளும 
அவறனப் கபாருந்திக் க�ாண்டனர். இது தனது இறைவறன அஞ்சுபவருக்கு உரி்யது}  
[ஸூரது அல பயயினா 7-8].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அவர்�ள கசயது க�ாண்டிருந்ததறகுப் பரிசா� 
அவர்�ளுக்�ா� �ண்குளிரும வற�யில ்மறைத்து றவக்�ப்படடுளளறத எவரும அறி்ய 
்மாடடார்}[ஸூரது ஸஜதா 17].

ப்மலும சிைந்த சந்பதாசம அல்ாஹ்றவ சுவனத்தில பார்க்�க் கிறடப்பதாகும {அந்நாளில 
சி் மு�ங்�ள ்ம்ர்ந்து இருக்கும. த்மது இறைவறனப் பார்த்துக் க�ாண்டிருக்கும}[Sure 75:22-23].

Der Glorreiche und Majestätische sagt:{Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste (an 
Lohn) und noch mehr…}[ஸூரதுல கி்யா்மா 22-23].

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நன்ற்ம கசயபதாருக்கு நன்ற்மயும, (அறத விட) அதி�்மா�வும 
உண்டு}[ஸூரது யூனுஸ் 26].

நன்ற்ம-சுவர்க்�ம அதி�ம-அல்ாஹ்றவப் பார்ப்பது«கசார்க்�வாச�ள சுவர்க்�த்தில 
நுறளந்த பின் அல்ாஹ் அவர்�ளிடம நீங்�ள விருமபுகின்ை ஒன்றை நான் �ாடடடடு்மா 
என்று ப�டபான் இறைவா எங்�ளுறட்ய மு�ங்�றள நீ கவண்ற்ம்யாக்�விலற்்யா 
எங்�றள சுவர்க்�த்திறகு நுறள்யறவக்�விலற்்யா நர�த்திலிருந்தும எங்றள நீ 

41



42

பாது�ாக்�விலற்்யா இதுபவ எங்�ளுக்�ப் பபாதும என்பார்�ள. பின்னர் நபி்யவர்�ள 
கூறினார்�ள அல்ாஹ் திறரற்ய நீக்கி விடுவான். அல்ாஹ்றவக் �ாண்பது 
அல்ாஹ் அவர்�ளுக்கு க�ாடுத்ததில சிைந்ததா� இருக்கும. என நபி்யவர்�ள 
கசான்னார்�ள. பின்னர் நபி்யவர்�ள பின்வரும வசனத்றத ஓதினார்�ள»{நன்ற்ம 
கசயபதாருக்கு நன்ற்மயும, (அறத விட) அதி�்மா�வும உண்டு}[ஸூரது யூனுஸ் 26].  
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

நர�த்றதப் கபாருத்தவறரயில அது பவதறன தரக்கூடி்ய ஒரு இட்மாகும அல்ாஹ் 
அறத அவனுறட்ய ரஸூலுக்கு ்மாறு கசயது அவறன நிரா�ரித்த அநி்யா்யக்�ாரர்�ளாகி்ய 
நிரா�ரிப்பாளர்�ளுக்�ா� த்யார் கசயது றவத்துளளான் அதிப் ப்தரப்படட பவதறன�ள 
உளளது {(ஏ�இறைவறன) ்மறுப்பபாருக்�ா�த் த்யாரிக்�ப்படடுளள நர�த்றத அஞ்சுங்�ள!} 
[ஸூரது ஆலு இமரான் 131].

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {"இவவுண்ற்ம உங்�ள இறைவனிடமிருந்து உளளது'' என்று 
(முஹம்மபத) கூறுவீரா�! விருமபி்யவர் நமபடடும! விருமபி்யவர் ்மறுக்�டடும. அநீதி 
இறழத்பதாருக்கு நர�த்றத நாம த்யாரித்துளபளாம. அதன் சுவர்�ள அவர்�றளச சுறறி 
வறளத்துக் க�ாளளும. அவர்�ள தண்ணீர் ப�டடால மு�த்றதப் கபாசுக்கும உருக்கி்ய 
கசமபு பபான்ை க�ாதிநீர் வழங்�ப்படும. அது க�டட பானம. க�டட தங்குமிடம} 
[ஸூரதுல �ஹ்ப் 29].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {(ஏ�இறைவறன) ்மறுப்பபாறர அல்ாஹ் சபித்து 
விடடான்.அவர்�ளுக்கு நர�த்றதயும த்யாரித்துளளான். அதில அவர்�ள என்கைன்றும 
நிரந்தர்மா� இருப்பார்�ள. எந்தப் கபாறுப்பாளறனப்யா, உதவி்யாளறனப்யா �ாண 
்மாடடார்�ள. அவர்�ளின் மு�ங்�ள நரகில புரடடப்படும நாளில "நாங்�ள அல்ாஹ்வுக்குக் 
�டடுப்படடிருக்�க் கூடாதா? இத்தூதருக்குக் �டடுப்படடிருக்�க் கூடாதா?'' எனக் கூறுவார்�ள} 
[ஸூரதுல அஹ்தாப் 64-66].

மி�வும குறைந்த பவதறன (அல்ாஹ் �ாப்பாறறுவானா�) கசால்ப்படடுளளது 
«்மறுற்ம நாளில நர�வாசி�ளிப்ப்ய மி�வும இப்சா� பவதறன கசய்யப்படுபவர் ஒரு 
்மனிதராவார். அவரின் உளளங்�ால�ளின் நடுவில (நர�) கநருப்புக் �ங்கு றவக்�ப்படும. 
அதனால அவரின் மூறள க�ாதிக்கும»(ஆதாரம் புகாரி).

1 ஈ்மான்�ளின் தூண்�ளிலிருந்து ஒரு தூண் என்பறத உறுதிப்படுத்துகின்ைது 
ஏகனன்ைால அல்ாஹ்றவக்க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவது ்மறுற்ம நாறளக்க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளவதினால உறுதி்யாகின்ைது. இது ஈ்மானின் தூண்�ளில இருந்தும உளளதாகும. 
இதனாலதான் அல்ாஹ் ஈ்மான் க�ாளளாதவருடன் பபார் கசயவறத �டற்ம்யாக்கி 
உளளான்.

 அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {பவதம க�ாடுக்�ப்படபடாரிலஅல்ாஹ்றவயும, இறுதி 
நாறளயும நமபாதவர்�ளுடன் , பபாரிடுங்�ள}[ஸூரது தவபா 29].

2 உ்�த்திலும ்மறுற்மயிலும பாது�ாப்பு ப்மலும ்ம�த்தான கூலிற்யக்க�ாண்டு 
வாக்�ளிக்�ப்படடுளளது.

42



43

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {�வனத்தில க�ாள�! அல்ாஹ்வின் பநசர்�ளுக்கு எந்தப் 
ப்யமும இலற். அவர்�ள �வற்ப்படவும ்மாடடார்�ள}[ஸூரது யூனுஸ் 62].

3 ்ம�த்தான கூலிற்யக்க�ாண்ட வாக்�றுதி்யளிக்�ப்படடுளளது.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்படாரிலும, யூதர்�ளிலும, 
கிறித்தவர்�ளிலும, ஸாபியீன்�ளிலும அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும 
நமபி, நல்ைம கசயபவாருக்கு அவர்�ளின் கூலி அவர்�ளின் இறைவனிடம 
உண்டு. அவர்�ளுக்கு எந்தப் ப்யமும இலற். �வற்ப்படவும ்மாடடார்�ள} 
 [ஸூரதுல ப�ரா 62].

4 நல்வறறை கசயவதற�ா� தூண்டுதல

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்படாபர! நீங்�ள அல்ாஹ்றவயும, 
இறுதி நாறளயும நமபி இருந்தால அல்ாஹ்வுக்குக் �டடுப்படுங்�ள! இத்தூதருக்கும, 
(முஹம்மதுக்கும) உங்�ளில அதி�ாரம உறடப்யாருக்கும �டடுப்படுங்�ள! ஏபதனும ஒரு 
வி்்யத்தில நீங்�ள முரண்படடால அறத அல்ாஹ்விடமும, இத்தூதரிடமும க�ாண்டு 
கசலலுங்�ள! இதுபவ சிைந்ததும, மி� அழகி்ய விளக்�மு்மாகும}[ஸூரது நிஸா 59].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும 
நமபி்யவர்�பள அல்ாஹ்வின் பளளிவாசல�றள நிர்வகிக்� பவண்டும.} 
[ஸூரது தவபா 18].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும நமபி, 
அல்ாஹ்றவ அதி�ம நிறனக்கும உங்�ளுக்கு அல்ாஹ்வின் தூதரிடம அழகி்ய முன்்மாதிரி 
இருக்கிைது}[ஸூரதுல அஹ்தாப் 21].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {உங்�ளுக்கு (அதாவது) அல்ாஹ்றவயும, இறுதி 
நாறளயும நமபுபவாருக்கு அவர்�ளிடம அழகி்ய முன்்மாதிரி இருக்கிைது}[ஸூரதுல முமதஹினா 6].

ப்மலும அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 
{அல்ாஹ்வுக்�ா� சாடசி்யத்றத 
நிற்நாடடுங்�ள! அல்ாஹ்றவயும, இறுதி 
நாறளயும நமபுபவாருக்கு இவவாபை அறிவுறர 
கூைப்படுகிைது}[ஸூரது த்ாக் 2].

ஆயி்ா ரழி அவர்�ள ஒரு 
கபண்றணப் பார்த்து உனது 
உன்னத்றத இ்கு படுத்திக் 
க�ாளவதறகு நீ க்மௌத்றத 
நிறனவு கூறு என்ைார்�ள.

5 தீ்ய கச்யல�றள கசயவறத விடடும தடுத்தல 

எங்�ளுறட்ய இறைவன் கூறுகிைான் {அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும அவர்�ள 
நமபி இருந்தால த்மது �ருவறை�ளில அல்ாஹ் பறடத்திருப்பறத ்மறைப்பதறகு 
அவர்�ளுக்கு அனு்மதி இலற்}[ஸூரதுல ப�ரா 228].

ப்மலும அவன் கூறுகின்ைான் {கபண்�றள விவா�ரத்துச கசயத பின் அவர்�ள த்மது 
�ா்க்க�டுறவ நிறைவு கசயது விடடால அவர்�ள (த்மக்குப் பிடித்த) �ணவர்�றள 
விருப்பப்படடு நல் முறையில ்மணந்து க�ாளவறதத் தடுக்�ாதீர்�ள! உங்�ளில 
அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும நமபுபவாருக்கு இவவாறு அறிவுறர கூைப்படுகிைது}
[ஸூரது ப�ரா 232].
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6 ்மறுற்மயின் சந்பதாசத்றதயும அதனுறட்ய 
கூலிற்யயும ஆதரவு றவத்தவனா� ஒரு முஃமீன் 
இவவு்கில தப்பிப் பபானறத விடடு விடுவான். 
சுவர்க்�ப்ம ்ம�த்தான கவறறி்யாகும. அவவு்� வாழக்ற� என்பது ஒரு ஏ்மாறைக்�படி்ய 
இன்ப்மாகும

 அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {ஒவபவார் உயிரும ்மரணத்றதச சுறவக்கும. கி்யா்மத் 
நாளில உங்�ளின் கூலி�ள முழுற்ம்யா� வழங்�ப்படும. நர�த்றத விடடும 
தூர்மாக்�ப்படடு கசார்க்�த்திறகு அனுப்பப்படடவர் கவறறி கபறறு விடடார். 
இவவு்� வாழக்ற� ஏ்மாறறும வசதி�ள தவிர பவறிலற்}[ஸூரது ஆலு இமரான் 185].

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {"என் இறைவனுக்கு நான் ்மாறுகசயதால 
்ம�த்தான நாளின் பவதறனற்ய அஞ்சுகிபைன்'' எனக் கூறுவீரா�! அந்நாளில 
பவதறனயிலிருந்து �ாக்�ப்படுபவார்க்ப� அவன் அருள புரிந்தான். அதுபவ 
கதளிவான கவறறி}[ஸூரதுல அன்ஆம 15-16].

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {்மறுற்மப்ய சிைந்ததும, நிற்்யானது்மாகும}
[ஸூரதுல அஃ்ா 17].

உளளம சீரறடவது, கவறறி்யறடவது, சந்பதாச்மறடவது ,சிகிசறசப் 
கபறுவது, அற்மதி்யறடவது அல்ாஹ்றவ வணங்குவதாலும 
அவனின்பால கநருங்கி அன்பு றவப்பதினாளாகும.

ற்ஹூல இஸ்்ாம

ப்மலும அவன் கூறுகின்ைான் {அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும நமபுபவார் 
த்மது கசலவங்�ளாலும, உயிர்�ளாலும பபாருக்குச கசல்ா்மலிருக்� உமமிடம 
அனு்மதி ப�ட� ்மாடடார்�ள. (தன்றன) அஞ்சுபவாறர அல்ாஹ் அறிந்தவன். 
அல்ாஹ்றவயும, இறுதி நாறளயும நமபாது த்மது உளளங்�ளில சந்பத�ம 
க�ாளபவாபர உமமிடம அனு்மதி ப�டபார்�ள. அவர்�ள த்மது சந்பத�த்தில தடு்மாறிக் 
க�ாண்டிருக்கின்ைனர்}[ஸூரது தவபா 44-45].

 இதனாலதான் அந்நாறளக்க�ாண்டு ஈ்மான் 
க�ாளளவிலற்ப்யா அவன் த்யக்�மின்றி 
தடுக்�ப்படட விட்யங்�றள கசயவான். அதிப் அவன் 
கவக்�ப்பட்மாடடான். {தீர்ப்பு நாறளப் கபாயக்யனக் 
�ருதி்யவறனப் பார்த்தீரா? அவன் அனாறதற்ய 
விரடடுகிைான். ஏறழக்கு உணவளிக்� அவன் 
தூண்டுவதிலற்}[ஸூரது அல ்மாஊன் 1-3].

ஹஸன் ரழி அவர்�ள 
கூறினார்�ள ்யார் 
க்மௌத்றத அறிந்து 
க � ா ள கி ர ா ப ர ா 
அவருக்கு உ்� 
� ஷ ட ங் � ள 
குறைந்து விடும
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மீடடல
1.்மார்க்�த்திறகும ஈ்மாறனக்க�ாண்டு அற்மதி 

கபறுவதறகும இறடயி்ான கதாடர்றப 
கதளிவுபடுத்து�.

2.ஈ்மான் என்ைால என்ன அது சமூ�த்தில 
ஏறபடுத்தும தாக்�த்தாப் பறறி கூறு?

3.அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவதற�ான 
பதறவ�ள என்ன?

4.அல்ாஹ்விடத்தில சிைந்த ்மறறும தூயற்ம்யான 
அ்மல எது?

5.உன் மீதும உன் குடுமபத்தின் மீதும சமூ�த்தின் 
மீதும ஈ்மானின் பிரப்யாசனத்தால ஏறபடும 
தாக்�த்றத எண்ணிடு

6.தூதுத்துவத்றதக் க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாளவதின் 
பதறவ என்ன?

7.ஸஹாபாக்�ள மீது அன்பு �ாடடுவது ஏன் 
ஈ்மானில நின்றும உளளது?

8 .சிறி்ய அறட்யாளங்�ளில இருந்து ஆரமபித்து 
கதாடர்ந்து கசல்க்கூடி்ய ப்யங்�ர்மான ்மறறும 
சுவர்க்�வாசி�ள சுவர்க்�த்திலும நர�வாசி�ள 
நர�த்திலும நுறளயும வறரயுளள நிறள வறரக்கும 
நீ வர்ணித்துக்கூறு 

9.நர�த்றத விடடும பாது�ாக்�ப்படடு சுவர்க்�த்தில 
ஒரு அடி்யாறன நுறழ்ய றவக்�க்கூடி்ய அ்மல�ள 
எது?

10.அல்ாஹ்வுடனான உன்னுறட்ய அன்பும 
ப்யபக்தியும இபாதத்தும நீ ்மறுற்ம நாறளக் 
க�ாண்டு ஈ்மான் க�ாண்டிருப்பதறகு எப்படி 
பிரப்யாசன்மளிக்கும என்பறத கதளிவுபடுத்து. 

11.சுவர்க்�த்தில உ்யர்ந்த சந்பதாசம எது? நர�த்தின் 
குறைந்த பவதறன எது?
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