
த.ஹ ம இ  ஸரா அ யமா
த.அ லா  இ  ஸா  பாஹமா

என  இைறவஎன  இைறவஎன  இைறவஎன  இைறவஎன  இைறவஎன  இைறவஎன  இைறவஎன  இைறவ
تاميلى 

www.with-allah.com/ta
w

w
w

.w
ith

-a
lla

h.
co

m
/ta

 முதலாவது-
 தனி மனித

 வாழ்க்ைகயில்
 ஏற்படும்

 தாக்கங்கள்

www.with-allah.com/ta
www.with-allah.com/ta
www.with-allah.com/ta
https://www.with-allah.com/ta/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%BF-%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4-%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-1


100

இரண்டாந் பகுதி- பபாக்கு�ளிலும கச்யல�ளிலும 
வணக்� வழிபாடு�ள கசலுத்தக்கூடி்ய தாக்�ம

அல்ாஹ்றவ ஒருற்மப்படுத்துவது ஒரு ்மனிதனுறட்ய பபாக்கிலும கச்யலிலும 
கவளி்யாகிவிடும. அபத பபான்று அது ஒரு ்மனிதனுறட்ய கச்யலிலும ப்மலும உளளத்திலும 
ப்மலும அவனுறட்ய குறிப்பான பபாக்கிலும ப்மலும அவனுறட்ய ்மக்�ளுடனான பபாக்கிலும 
கவளி்யா�விடும. ஈ்மானினதும ஏ�த்துவத்தினதும வணக்�த்தினதும தாக்�ங்�ளில ஏதாவது 
ஒரு தாக்�ம வாழக்ற�யில இருக்கும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {ஜின்றனயும, ்மனிதறனயும என்றன வணங்குவதற�ா�பவ 
தவிர (பவறு எதற�ா�வும) நான் பறடக்�விலற்}.[ஸூரது அத்தாரி்யாத் 56],

குறிப்பா� ்மனிதனுறட்ய பபாக்கிப் ஏறபடும கதளிவான தாக்�ங்�ள 

முத்ாவது- தனி ்மனித வாழக்ற�யில ஏறபடும 
தாக்�ம

சுத்தம
அல்ாஹ்வின் ஏ�த்துவத்தின் ்ம�த்துவம ஒரு முஃமின் சுத்தத்றத அறடவதாகும. இதன் 

�ாரண்மா�த்தான் அல்ாஹ் அவறன விருமபுகின்ைான்

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {அவர்�ளிடம கசலலுங்�ள! திருந்திக் க�ாளபவாறர அல்ாஹ் 
விருமபுகிைான். தூயற்ம்யா� இருப்பபாறரயும விருமபுகிைான்'' எனக் கூறுவீரா�!} 
.[ஸூரதுல ப�ரா 222],

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள«சுத்தம ஈ்மானின் ஒரு பகுதி்யாகும».(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

சுத்தம ஈ்மானின் ஒரு பகுதி்யாகும. அது ஈ்மானுறட்ய பகுதி�ளில முக்கி்ய்மானதாகும. 
அல்ாஹ் அறனத்து வற�்யான சுத்தத்றதயும விருமபுகின்ைான் அது-

உள ரீதி்யான சுத்தம

அறதக் க�ாண்டு நாடப்படுவது அல்ாஹ்றவக் க�ாண்டு இறணறவப்பதும ப்மலும 
பாவங்�னின் தாக்�த்றத விடடும ஆத்்மாறவ சுத்தப்படுத்துவது்மாகும. அது உண்ற்ம்யான 
தவபாவின் மூ்ப்ம முடியும. ப்மலும கபறுற்ம, கபாைாற்ம, சந்பத�ம, ப்மாசடி, இறண 
றவப்பது பபான்ை உளளங்�ளில ஏறபடுகின்ை ்மாசு�றள விடடும சுத்தம கசயதல. அறவ 
அல்ாஹ்வுறட்ய ்மனத் தூயற்மற்யக் க�ாண்டும ந்வு�றள விருமபுவறதக் க�ாண்டும 
சகிப்புத்தன்ற்மற்யக் க�ாண்டும கதளிறவக் க�ாண்டும உண்ற்மற்யக் க�ாண்டும 
அல்ாஹ்வுறட்ய நாடடத்றதக் க�ாண்டுப்ம சுத்தம கசய்யமுடியும.

2- உடல ரீதி்யான சுத்தம

இறதக் க�ாண்டு நாடப்படுவது அலுக்கு�றளயும கதாடக்கு�றளயும நீக்குவதாகும.

-அலுக்கு�றள நீக்குவது
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கதாழுற�
அல்ாஹ்வுறட்ய ஏ�த்துவக் ப�ாடபாடு கதாழுற�யில அடி்யானுக்கும அவனுறட்ய 

இறைவனுக்கும இறடயி்ான கதாடர்றப ஏறபடுத்துகின்ைது. அதில ஒரு அடி்யான் 
அவனுறட்ய இறைவனுக்கு வழப்படுவறதயும அன்றபயும அவறன அடிபணிவதும அவறன 
சாந்திப்படுத்துவறதயும அறிவிக்கின்ைது. இதனாலதான் இது இஸ்்ாத்தின் தூண்�ளான 
இரண்டு �லி்மாக்�ளுக்கும அடுத்ததா� அற்மந்துளளது. அது இல்ாத்தின் தூணா�வும 
ப்மலும இறை்யசசத்தின் ஒளி்யா�வும உளளது. அதில ஆத்்மா சாந்தி்யறடகிைது ப்மலும 
உளளம விரிவறடகிைது ப்மலும உளளம சாந்தி்யறடகிைது. ப்மலும க�டட கச்யல�றள 
விரடடுகின்ைது. ப்மலும ப்மாச்மான விட்யங்�றள தூரப்படுத்துவதறகும �ாரண்மா� 
அற்மகின்ைது. அது குறப்பிடட பநரத்தில குறிப்பிடட அ்மல�ளாகும அது தக்பீரில 
ஆரமபித்து ஸ்ாம க�ாடுப்பதில முடிவறடகின்ைது. 

கதாழுற�ற்ய விடுபவன் அறத ்மறுக்�க்கூடி்யவனாகும அல்ாஹ்றவயும அவனுறட்ய 
தூதறரயும அவன் கபாயப்பக்கின்ைான். ப்மலும குர்ஆறனயும ்மறுக்கின்ைான். இது 
இஸ்்ாத்தின் அடிப்பறடயில குறை ஏறபடுத்துகின்ைது. ்யார் அதனுறட்ய �டற்மத் 
தன்ற்மற்ய அறிந்து அறத பசாமபபரி்யா� விடுகின்ைாபனா அவன் அவனுறட்ய த்்மாறவ 
பாரி்ய ஒரு அபாத்திறகு இடடுசகசலகின்ைான் ப்மலும �டுற்ம்யா� வாக்�ளிக்கின்ைான்.

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «ஒரு ்மனிதனுக்கும இறணறவப்பிறகும இறடயி்ான பவறுபாடு 
கதாழுற�ற்ய விடுவதாகும».(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

இன்னும சி்ர் கூறுகின்ைனர் இது இறணறவப்பதாகும ஆனால அது கபரி்ய 
இறணறவப்பா�ாது. இறவ அறனத்தும நிரா�ரித்தால ்மார்க்�த்றத விடடும 
கவளிப்யறறிவிடும. அல்து கபரி்ய பாவங்�ளில ஒன்ைாகிவிடும.

கதாழுற�க்கு ப் ்ம�த்துவ்மான தாக்�ங்�ள உளளன 
அறவ்யாவன-

–சுத்த்மான நீரினால- ஆறடயிலும உடமபிலும இடத்திலும இருந்து நஜீஸ்�றள 
நீக்குவது ஆகும அதிப் ப் சடடங்�ளும உண்டு.

-கதாடக்ற� நீக்குவது

அறதக் க�ாண்டு நாடப்படுவது வுழு த்யமமும குளிப்பு பபான்ைறவ்யாகும. கதாழும 
பபாது, குர்ஆன் ஓதும பபாது, அல்ாஹ்வுறட்ய வாடறட சுறறி வரும பபாது, அல்து 
அல்ாஹ்றவ ஞாப�ப்படுத்தும பநரங்�ளிலும இறவ அல்ாத பநரங்�ளிலும ஆகும.

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள 

சுத்தம ஈ்மானின் ஒரு பகுதி்யாகும.

ஆதாரம முஸ்லிம

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள

கதாழுற� ஒரு ஒளி்யாகும.

ஆதாரம றப�கி
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1 கவறுக்�ப்படட க�டட விட்யங்�றள விடடும தடுக்கும

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {(முஹம்மபத!) பவதத்திலிருந்து உ்மக்கு அறிவிக்�ப்படுவறதக் 
கூறுவீரா�! கதாழுற�ற்ய நிற்நாடடுவீரா�! கதாழுற� கவட�க்ப�டான �ாரி்யங்�றள 
விடடும, தீற்மற்ய விடடும தடுக்கும. அல்ாஹ்றவ நிறனப்பபத மி�ப் கபரி்யது. நீங்�ள 
கசயபவறறை அல்ாஹ் அறிவான்}.[ஸூரதுல அன்�பூத் 45].

2 இரண்டு �லி்மாக்�ளுக்குப் பிைகு ஒரு சிைப்பான அ்ம்ாகும

அப்துல்ாஹ் இப்னு ்மஸ்ஊத் ரழி அவர்�ள அறிவிக்கின்ைார்�ள

«நான் ரஸூலுல்ாஹ்விடம அ்மல�ளில சிைந்து எது என்று ப�டபடன் அதற�வர் 
கதாழுற�ற்ய பநரத்தில கதாழுவதாகும என்று கூறினார் பின்னர் எது என்று ப�டபடன் 
அதற�வர் கபறபைார்�ளுக்கு உப�ாரம கசயதவதாகும என்று கூறினார் பின்னர் எது என்று 
ப�டபடன் அதற�வர் அல்ாஹ்வின் பாறதயில பபாரிடுவதாகும என்று கூறினார்�ள». 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

இது அடி்யாறனயும அல்ாஹ்றவயும கநருக்�ப்படுத்தும ஒரு சிைந்த வழி்மறை்யாகும.

3 கதாழுற� பாங்�றள �ழுகிவிடும

ொபிர் இப்னு அப்துல்ாஹ் ரழி அவர்�ல அறிவிக்கின்ைார்�ள நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள 

 «ஐபவற்த் கதாழுற�க்�ான உதாரணம உங்�ள வாயிலுக்கு அருகில ஒரு 
ஆறு ஓடிக்க�ாண்டிருக்கின்ைது அதில ஒருவர் ஐபவற் குளிப்பது பபான்ைதாகும». 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

4 கதாழுற� கதாழுபவருக்கு உ்�த்திலும ்மறுற்மயிலும ஒளிற்யக் க�ாடுக்கின்ைது.

நபி ஸல அவர்�ள கதாழுற�ற்யப் பறறி கூறினார்�ள

 «கதாழுற�ற்ய பபணித் கதாழுதவருக்கு அது ்மறுற்மயில பிர�ாச்மா�வும ஒளி்யா�வும 
வரும. கதாழுற�ற்ய பபணித் கதாழாதவனுக்கு எந்ரத ஒரு ஒளியும பிர�ாசமும கவறறியும 
இலற் ப்மலும அவன் ்மறுற்மயில அல்ாஹ்வின் எதிரி�ளான ஃபிர்அவன், ஹா்மான், 
உறப பின் �்ப் ஆகிப்யாருடன் இருப்பான்».(ஆதாரம் அஹ்மத்).

ப்மலும கூறுகின்ைான் «கதாழுற� ஒரு ஒளி்யாகும».(ஆதாரம் றைககலி).

5 அல்ாஹ் கதாழுற�ற்யகி க�ாண்சு அதனுறட்ய படித்தரங்�றள உ்யரத்துகின்ைான் 
ப்மலும பாவங்�றள நீக்கிவிடுவான்.

ஸவபான் என்பவர் அவருக்கு கூறி்யதா� கூறுகின்ைார்
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«நீ அதி�்மா� அல்ாஹ்றவ ஸுெூத் கசய நீ ஒரு ஸுெூத் கசயதால அல்ாஹ் 
உனது ஒரு படித்தரத்றத உ்யர்த்தி உன்றன விடடும ஒரு பாவத்றத நீக்கி விடுவான்» 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

6 கதாழுற� நபியின் இரக்�த்றதக் க�ாண்டு சுவர்க்�த்திறகு நுறளவதற�ான ்ம�த்தான 
�ாரணங்�ளில ஒன்ைா� உளளது.

ரபீஅத் இப்னு �ஃப் ரழு அவர்�ள கூறுகின்ைார்�ள «நான் நபி்யவர்�ளுடன் 
இரவு தூங்கிபனன் நபி.வர்�ள வுழு கசயவதறகும பவறு பதறவ�ளுக்கும நான் 
தண்ணீர் க�ாண்டு கசன்பைன். அவர் ஏதாவது ப�டகு்மாறு கசான்னார்�ள 
சுவனத்தில உங்�பளாடு பசரந்து இருக்�பவண்டும என்று ப�டடார்�ள அதற�வர் 
பவகைதுவும இலற்்யா எணறு ப�டடார்�ள அதுதான் எனக்கு பவண்டம 
என்பைன் அதறகு நபி்யவர்�ள அதி�்மா� சுெூத் கசயவீரா� என்று கூறினார்�ள». 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

நிசசி்ய்மா� கதாழுற� ப்்மான அல்ாஹ்வுக்கும ப்கீன்மான அடி்யானுக்கும 
இறடயி்ான கதாடர்பாகும. அல்ாஹ்வுறட்ய சக்திற்யக் க�ாண்டு ப்கீன்மான ஒருவன் 
சக்தி கபறுகின்ைான்ப்மலும அவறன ஞாப�ம கசயவது அதி�ரிக்கின்ைது. அவனு்யன் 
உளளம ஒன்றுபடுகின்ைது. அது கதாழுற�யிப் அதி�்மா� நாடப்படுகின்ைது.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{என்றன நிறனப்பதற�ா� கதாழுற�ற்ய நிற்நாடடுவீரா�!}.[ஸூரது தாஹா 14]
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ஸ�ாத் 
வளரப்பு ்மறறும தூயற்ம என்பது 

ஏ�த்துவக் க�ாளற�ற்ய ஏறறுக் 
க�ாளளக்கூடி்ய ஒரு அடி்யானுறட்ய 
ஆத்்மா சுத்த்மறடவதாகும. அது அவனுறட்ய 
கசலவத்றத தூயற்ம்யானதா�வும ப்மலும 
ஸ�ாத்றத சுத்த்மானதா�வும ஆக்குகின்ைது. 

ஸ�ாத் என்பது ஒரு பணக்�ாரன் அவனுறட்ய கசலவத்தில ஏறழ�ளுக்கு கசலுத்தக்கூடி்ய 
ஒரு �டற்ம்யாகும. அதன் நுறபங்�ளில இருந்தும உளளதுதான் அல்ாஹ்வுறட்ய 
கபாருத்தத்றத கபறறுக் க�ாளவதறகும ப்மலும அவனுறட்ய ஆத்்மாறவ சுத்தப்படுத்திக் 
க�ாளவதறகும ப்மலும பதறவ உறட்யவர்�ளுக்கு அவர்�ளுறட்ய பதறவ�றள 
நிறைபவறறுவதறகும ஆகும. 

ஸ�ாத்திறகு இஸ்்ாத்திப் பாரி்ய முக்கி்யத்துவம உண்டு. எனபவ ்மார்க்�த்தில 
அதனுறட்ய நுறபம ்மார்க்�த்திப் இருப்பதுடன் அது கவளிரங்�்மா�பவ அதனுறட்ய 
முக்கி்யத்துவத்றத அறிவித்து வந்துளளது. 

1 ஒரு ்மனிதனுறட்ய ஆத்்மாறவ �ஞ்சத்தனத்திலிருந்தும கபராறச�ளில இருந்தும 
சுத்தப்படுத்துகின்ைது.

2 ஏறழ�ளுக்கு ஆறுதல அளித்தல ப்மலும பதறவ உளளவர்�ளுறட்ய பதறவ�றளயும 
ப்மலும பின்தங்கி்ய தடுக்�ப்படவர்�ளுறட்ய பதறவ�றளயும இல்ா்மல ஆக்குதல.

3 ்மக்�ளுறட்ய வாழக்ற�ற்யயும அவர்�ளுறட்ய சந்பதாசத்றதயும நிற் நிருத்துவதற�ா� 
கபாதுவான ஒரு ந்த்திடடத்றத ப்மற க�ாளளுதல.

4 வி்யாபாரி�ளி்யமும பணக்�ாரர்�ளி்யமும நிறைந்து �ாணப்படும கசலவங்�றள 
�டடுப்படுத்துதல. ஒரு கூடடத்தாரிடம ்மாத்திரம கசலவம வறர்யருக்�ப்படா்மல 
இருப்பதற�ா� பவண்டி்யாகும அல்து அது பணக்�ாரர்�ளிடம ்மாத்திரம இருந்துவிடும.

5 இஸ்்ாமி்ய சமூ�த்றத அது ஒரு குடுமபத்றதப் பபான்று ஆக்கிவிடும அதிப் 
சக்திவாயந்தவன் இ்ய்ாதவன் மீதும பணக்�ாரன் �ஷடப்படுபவன் மீதும இரக்�ம 
�ாடடுவான். 

6 ஸ�ாத் பணக்�ாரர்�ளின் மீது உளளத்தில இருக்�கூடி்ய தினம ்மறறும ப�ாபத்றதயும 
நீக்கிவிடும. அல்ாஹ் அவர்�ளுக்கு வழங்கியிருக்கும அருடக�ாறட�ள மீது இருக்கும 
கபாைாற்ம கவறுப்பு பபான்ைவறறையும நீக்கிவிடும.

கசாத்துக்�ளுக்கு குறைங்�ள நி�ழவறத விடடும ஸக்�ாத்தின் மூ்ம பாது�ாக்�ப்படும. 
உதாரண்மா�- �ளவு க�ாளறள சூறர்யாடுதல பபான்ைறவ்யாகும.

8 ஸக்�ாத் கசாத்துக்�ள தூயற்ம்யாக்�ப்படும அதாவது கபறு�ச கசயயும.

ஸக்�ாத்றத �டற்ம்யாக்கி குர்ஆனிலும ஹதீஸிலும அதி�்மான ஆதாரங்�ள 
கவளிப்பறட்யா� வந்துளளது. இஸ்்ாத்தின் தூண்�ளில இதுவும ஒன்ைாகும அதன் மீபத 
அற்மக்�ப்படடுளளது. இதன் �ாரண்மா�பவ இந்த ்மார்க்�த்தின் தூண்�ளின் மூன்ைாவது 
தூணா� ஸக்�ாத் இர்க்கின்ைது. 

ஸ�ாத் என்பது ஒரு ஆத்்மாக்கும 
கசலவத்திறகும சமூ�த்திறகும 
ஒரு தூயற்மயும வழர்த்தி்யாகும .
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அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {கதாழுற�ற்ய நிற்நாடடுங்�ள! ஸ�ாத்றதயும க�ாடுங்�ள! 
ருகூவு கசயபவாருடன் ருகூவு கசயயுங்�ள!}.[ஸூரதுல ப�ரா 43],

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {கதாழுற�ற்ய நிற்நாடடுங்�ள! ஸ�ாத்றதக் 
க�ாடுங்�ள! உங்�ளுக்�ா� முறபடுத்தும எந்த நன்ற்மற்யயும அல்ாஹ்விடம 
கபறறுக் க�ாளவீர்�ள. நீங்�ள கசயவறத அல்ாஹ் பார்ப்பவன்}. 
[ஸூரதுல ப�ரா 110]

ஜிப்ரீல அற் அவர்�ளின் ஹதீஸிப் வருகின்ைது «இஸ்்ாம என்ைால அல்ாஹ்றவத் தவிர 
வணக்�த்திறகுறி்யவன் அல்ாஹ்றவத் தவிர பவறு ்யாருமிலற் என்றும ப்மலும முஹம்மத் 
அவனுறட்ய தூதர் என்றும சாடசி கூறுவதும ப்மலும கதாழுற�ற்ய நிற் நாடடுவதும ஸக்�ாத் 
க�ாடுப்பதும பநான்பு பநாறபதும அல்ாஹ்வுறட்ய வீடறட முடியு்மானவர்�ள சந்தித்தல». 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்)

ப்மலும கூறினார்�ள «இஸ்்ாம 5 விட்யங்�ள மீது �டடப்படடுளளது அல்ாஹ்றவத் 
தவிர வணக்�த்திறகுறி்யவன் அல்ாஹ்றவத் தவிர பவறு ்யாருமிலற் என்றும ப்மலும 
முஹம்மத் அவனுறட்ய தூதர் என்றும சாடசி கூறுவதும ப்மலும கதாழுற�ற்ய நிற் 
நாடடுவதும ஸக்�ாத் க�ாடுப்பதும ஹஜ கசயவதும ப்மலும ர்மழான் ்மாதத்தில பநான்பு 
பநாறபது்மாகும.».(ஆதாரம் புகாரி).

இந்த ஹதீஸ் ஸக்�ாத் இஸ்்ாத்தின் தூண்�ளில நின்றும ஒரு தூணாகும என்பறத 
கதளிவா� அறிவிக்கின்ைது. இது ஒரு ்ம�த்தான ஒரு �டடிச்மாகும இது இல்ா்மல 
இஸ்்ாம பூர்த்தி்யறட்யாது.

பநான்பு
அல்ாஹ் பநான்றப �டற்ம்யாக்கி ப்மலும இஸ்்ாத்தின் தூண்�ளில ஒன்ைா�வும 

ஆக்கியுளளான். அது பறறிப் பிடித்து -அல்ாஹ்றவ வணங்குவதா� நிறனத்து- திைப்பது 
�ாற்யில பஃஜர் உத்ய்மாகி்யதில இருந்து சூரி்யன் ்மறையும வறரயி்ாகும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் 

{றவ�றை எனும கவளறளக் �யிறு, (இரவு எனும) �ருப்புக் �யிறிலிருந்து கதளிவாகும 
வறர உண்ணுங்�ள! பருகுங்�ள! பின்னர் இரவு வறர பநான்றப முழுற்மப்படுத்துங்�ள!}. 
[ஸூரதுல ப�ரா 187],
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ஒரு அடி்யானுறட்ய ஈ்மான் உளளத்திப் நிற்த்திருக்� பவண்டும. அல்ாஹ்வுக்�ான 
அவனுறட்ய ஏ�த்துவம அல்ாஹ் அவனுக்கு விதி்யாக்கி்யறவ�றள வழிப்படுவதின் 
�ாரணத்திப் உளளது. அல்ாஹ்வின் கீழவரும வசனத்திப் உளளது {நமபிக்ற� 
க�ாண்படாபர! நீங்�ள (இறைவறன) அஞ்சுவதற�ா� உங்�ளுக்கு முன்கசன்பைார் 
மீது �டற்ம்யாக்�ப்படடது பபால உங்�ளுக்கும குறிப்பிடட நாட�ளில பநான்பு 
�டற்ம்யாக்�ப்படடுளளது}.[ஸூரதுல ப�ரா 183]

ஒரு ஏ�த்துவவாதி பநான்றபக் க�ாண்டு கவறறி கபறுகின்ைான். அபத பபால 
அல்ாஹ் அவனின் பக்�ம விறரகின்ைான்.

அல்ாஹ் ஹதீஸூல குத்ஸியில கூறுகின்ைான்

«ஆதமுறட்ய ்மக்�ளின் கச்யல�ள அறநத்திறகும கூலி அவனுக்குறி்யது 
பநான்றபத் தவிர அது எனக்குறி்யது அதறகு நாபன கூலி்யாகின்பைன்». 
(ஆதாரம் புகாரி).

பநான்பு ஒரு அடி்யானின் மீது அதி�்மான தாக்�ங்�றள 
கசலுத்துகின்ைது அறவ்யாவன-

பநான்பு ஒரு ஆத்்மாவிப் ஈ்மாறனக் 
�டடக்கூடி்ய ஒரு பாடசாற்்யாகும.

1 பநான்பு அல்ாஹ்வுக்கும அவனது அடி்யானுக்கும இறடயி்ான ஒரு கதாடர்பாகும. 
ஒரு முஃமினுறட்ய உளளத்தில உண்ற்ம்யான �ண்�ானிப்புக்�ான வித்றத இடுகின்ைன. 
இதன் பபாது அவனுக்கு எந்த மு�ஸ்துதி�ளும வர முடி்யா்மல பபாகும. அது ஒரு 
முஃமினிடத்தில அல்ாஹ்வுறட்ய ப்யத்றதயும �ண்�ானிப்றபயும ஏறபடுத்துகின்ைது. 
இதுபவ ஒரு உ்யர்ந்த பநாக்�மும ஒரு உ்யரந்த ஒரு ்டசி்யம. அதி�்மான ்மக்�ளின் 
ஆறச�றள சுருக்கி்யதா� இது இருக்கும.

2 அறனத்து ்மனிதர்�றளயும ஒன்றுபடுத்தி ப்மலும ச்மத்துவத்றதயும நீதிற்யயும 
ஏறபடுத்துகின்ைது. ப்மலும முஃமீன்�றள 
இரக்� உணர்வு உளளவர்�ளா�வும 
உபா�ார குணம உளளவர்�ளா�வும 
்மாறறுகின்ைது. ப்மலும சமூ�த்றதயும 
தீங்கிலிருந்தும பிரசசிறன�ளில இருந்தும 
பாது�ாக்கின்ைது.

3 ஒரு முஸ்லிற்ம அவனுறட்ய 
சப�ாதரனுறட்ய �ஷடத்றத 
இணர றவக்கின்ைது. ப்மலும இது 
ஏறழ�ளுக்கு உப�ாரம கசயவதறகும 
கச்வழிப்பதறகும அவறன தூண்டுகிைது. 
ப்மலும முஸ்லிம�ளுக்கு இறடயில 
சப�ாதரத்துவத்றதயும இரத்றதயும 
உறுதிப்படுத்கின்ைது.
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4 அது சு்ய �டடுப்பாடடுக்�ா� நறகச்யல�றள பயிறசி்யளிக்கின்ைது ப்மலும 
ப�டபவர்�றளயும �ஷடத்தில இருப்பவர்�றளயும சு்மக்கின்ைது.

அது ஒரு ்மனிதறன பாவத்தில விழுவறத விடடும பாது�ாக்கும. ப்மலும அதி�்மான 
ந்வு�றளயும கபறறுத்தரும.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள

«பநான்பு (பாவங்�ளிலிருந்து �ாக்கின்ை) ப�ட்யம ஆகும. எனபவ பநான்பாளி க�டட 
பபசசு�றளப் பபச பவண்டாம. முடடாள தன்மான கச்யல�ளில ஈடுபட பவண்டாம. 
்யாபரனும அவருடன் சண்றடக்கு வந்தால அல்து ஏசினால “நான் பநான்பாளி” என்று 
இரு முறை கூைடடும. என் உயிர் எவன் ற�வசம இருக்கின்ைபதா அ(ந்த இறை)வன் 
ப்மல ஆறண்யா�! பநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வீசும வாறட, அல்ாஹ்விடம 
அவன் எனக்�ா� சாப்பிடுவறதயும குடிப்பறதயும ப்மலும அவனுறட்ய இசறச�றளயும 
எணக்�ா� விடடு விடடான் எனபவ பநான்பு என்னுறட்யதாகும அதறகு நாபன 
கூலி வழங்குபவன் ப்மலும அதனுறட்ய கூலி�றள பத்து ்மடங்�ா� வழங்குபவன்». 
(ஆதாரம் புகாரி).

ஹஜ
அல்ாஹ்வுறட்ய ஏ�த்துவம ஹஜ உறட்ய பநரத்திப் பிரதிபலிக்கின்ைது. ஹஜ 

வணக்�ம அல்ாஹ்வுறட்ய ஏ�த்துவத்றத அதி�ரிக்கின்ைது. ப்மலும அதில ஈ்மானின் 
பூரணத்துவம பிதிபலிக்கின்ைது. ஒரு ஹாஜி ஹஜ உறட்ய பநரத்திப் ஏ�த்துவத்றத 
அறிவிக்கின்ைான். அவன் ஹஜறெ கதாடங்குவதிலிருந்து ்யா அல்ாஹ் நான் உனக்கு 
அடிபணிகின்பைன் உனக்கு எந்த வித இறணயும இலற் நான் உனக்கு அடிபணிகின்பைன் 
என்று கூறுவான். ்மாைா� அவன் ஹஜறெ முயித்து விடடு மீளும பபாது அவனது 
பாவங்�ள ்மன்னிக்�ப்படடு அன்று பிைந்த பா்�ன் பபால மீளுவான். அவன் 
ஏ�த்துவத்தில விழுந்தவனா�வும அறத அறிவித்தவனா�வும இருப்பான். ஹஜ என்ைால 
அரு அல்ாஹ்வுறட்ய இல்த்றத ஹஜெுறட்ய கிரிற்ய�றள நிறைபவறறும பநாக்கில 
நாடிச கசலவதாகும. அல்ாஹ்விடமிருந்து வந்தது பபா்வும ப்மலும நபி்யவர்�ள ஹஜ 
கசயது �ாடடி்யதும பபான்ைதாகும. அது குர்ஆன் ஹதீஸீன் மூ்ம அல்ாஹ்விடமிருந்து 
அவனின் அடி்யார்�ளுக்�ா� வந்த ஒரு �டற்ம்யாகும. ப்மலும இஜ்மாவாலும உறுதி 
கசய்யப்படடதாகும. 

அடி்யார்�ளுறட்ய வாழக்ற�யில ஹஜஜின் தாக்�ம-

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள அல்ாஹ் �ஃபாறவ வளம வருவறதயும, 
«ஸபா ்மர்வாவிறகு இறடயில ஓடுவறதயும, ஜி்மாராவில ற்த்தானுக்கு 
�லக்றிவறதயும அல்ாஹ் அவனுறட்ய ஞாப�த்திற�ா� ஆக்கியுளளான்». 
(ஆதாரம் அஹ்மத்).

1 பாவங்�றளயும குறைங்�றளயும நீக்குவதற�ான �ாரண்மா� அற்மயும.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «நீ அறிந்து க�ாளளவிலற்்யா இஸ்்ாம முந்தி்ய 
பாவங்�றள அழித்துவிடும அபத பபான்று ஹிஜரத்தும ஹஜெும முன்றன்ய பாவங்�றள 
்மன்னித்துவிடும».(ஆதாரம் முஸ்லிம்).
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2 ஹஜ அல்ாஹ்வுறட்ய �டடறள�ளுக்கு அடிபணிவதாகும. ப்மலும அவனுறட்ய 
குடுமபத்றத பிரிந்திருப்பதும ப்மலும குழந்றத�றள விடுவதும ப்மலும ஆறட�ளா 
விடுவது்மாகும. அல்ாஹ்வுடா்ய �டடறள�ளுக்கு வழிப்படடவனா� அவளுறட்ய 
ஏ�த்துவத்றத அறிவித்தவனா�வும இருப்பான். இதுதான் வழிப்படுவதிப் மி�வும 
்ம�த்துவ்மானது. 

3 ஹஜ அல்ாஹ்வுறட்ய கபாருத்தத்திறகும ப்மலும சுவனம நுறளவதறகும �ாரண்மா� 
அற்மயும.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «ஏறறுக் க�ாளளப்படட ஹஜஜின் கூலி சுவர்க்�்மாகும».
(ஆதாரம் புகாரி முஸ்லிம்).

4 ஹஜ என்பது நீதி ச்மத்துவம பபான்ை ப�ாடபாடு�றள கவளி்யாக்கும ஒரு 
கச்ய்ாகும. அரபாவுறட்ய நிற்யிப் ஒவபவாறு ்மனிதரும ஒபர ச்மநிற்யில நிறபார்�ள 
அவர்�ளுக்கு ்மத்தியில எந்த உ்� குறுக்�ாடு�ள வந்தாலும அவர்�ளுக்கிறடயில எவவித 
ஏறைத்தாழவும இலற். அவர்�ளிடம அல்ாஹ்வுறட்ய ப்யபக்தியிலும ஏ�த்துவத்திலுப்ம 
ஏறைத்தாழவு�ளா� இருக்கும. 

5 ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி ஒத்தாறச�ள கசயது க�ாளளுதல பரஸ்பரத்துடன் நடந்து 
க�ாளளுதல பபான்ைறவ�ள ஹஜெுறட்ய பநரத்தில உறுதிப்படுகின்ைது. எந்தளவுக்கு 
என்ைால அறிமு�ங்�ள ப்ப்படுகின்ைது �்ந்து ஆப்ாசறன�ள நிறைவு கபறுகின்ைன 
�ருத்துப் பறி்மாறைங்�ளும நறடகபறுகின்ைது. ப்மலும இது சமூ�எழுசசிக்கு வித்திடுவறதப் 
பபான்று தற்றநத்துவ அந்தஸ்து�ளும உ்யர்வறடகின்ைன. 

6 ஹஜ ்மனத்தூயற்மயின் பக்�மும ஏ�த்துவத்தின் பக்�மும அறழக்கும. இதன் பின்னர் 
அவருறட்ய வாழக்ற� பிரதிபலிக்�க்கூடி்யதா� இருக்கும. அல்ாஹ்றவத் தவிர பவறு 
்யாறரயும ஒருற்மப்படுத்தவும முடி்யாது ப்மலும அவறனத் தவிர பவறு ்யாறரயும 
அறழக்�வும முடி்யாது. 

இரண்டாவது- ்மனிதர்�ளுக்கு இறடயில 
கபாதுவான தாக்�ம
அபத பபான்று ஒரு முஃமீனின் உளளத்தில ஈ்மானினதும ஏ�த்துவத்தினதும தாக்�த்றத 

கவளிப்படுத்தும. ப்மலும அவருறட்ய பபாக்கிலும, ்மக்�ளுடனான நறகுணங்�ளிலும அதன் 
தாக்�த்றத கவளி்யாக்கும.

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «நிசசி்ய்மா� நான் நறகச்யல�றள பூர்த்தி கசயவதற�ா�பவ 
அனுப்பப்படடுளபளன், என்று கூறினார்�ள».(ஆதாரம் றைககலி).

நபி ஸல அவர்�ள ஈ்மானுக்கும நறகச்யல�ளுக்கும ்மத்தியில இறணத்துளளார்�ள.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «முஃமீன்�ளில பூரண்மான ஈ்மான் உறட்யவன் அழகி்ய 
நறகுணம உறட்யவனும தனது குடுமபத்துடன் நல் முறையில நடந்து க�ாளபவனு்மாவான்».
(ஆதாரம் தலிர்மலிதலி).
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அல்ாஹ்வின் �ண்�ானிப்பில இருக்�க்கூடி்ய ஒரு 
ஏ�த்துவவாதி ப்மலும அவனுடா்ய இபாதத்திப் மூழகி 
இருப்பவனாகும இருப்பான். அவருறட்ய வாழக்ற�யில 
ப்ப�ாணங்�ளிலும அவர் ்மக்�பளாடு அன்பா�வும 
ஆதரவா�வும நடந்து க�ாளவார். 

குடுமபத்திலும வீடடிலும ஏறபடுத்தும 

தாக்�ம
1 கபறபைார்�ளுடன் சிைந்த முறையில நடந்துக�ாளளல

கபறபைார்�ளுறட்ய உரிற்ம�றள ப்மறக�ாளவதில 
ஒரு ஏ�த்துவவாதி ்ம�த்துவ்மானவனா� இருப்பான். 
அல்ாஹ்வுறட்ய குர்ஆனிப் அவர்�ளுக்கிறடயி்ான 
உைறவக் கூறுகின்ைான் {"என்றனத் தவிர ்யாறரயும 
வணங்�ாதீர்�ள! கபறபைாருக்கு உப�ாரம கசயயுங்�ள!'' 
என்று உ்மது இறைவன் �டடறளயிடடுளளான். உமமுடன் 
இருக்கும (தாய தந்றத ஆகி்ய) அவவிருவருப்மா, இருவரில 
ஒருவபரா முதுற்மற்ய அறடந்து விடடால அவவிருவறர 
பநாக்கி 'சீ' எனக் கூைாதீர்! அவவிருவறரயும விரடடாதீர்! 
்மரி்யாறத்யான கசாலற்ப்ய அவவிருவரிடமும கூறுவீரா�!}. 
[ஸூரதுல இஸ்ரா 23-25],

அல்ாஹ்ப்மலும கூறுகின்ைான் {தனது கபறபைாருக்கு 
நலலுதவி கசயயு்மாறு ்மனிதனுக்கு வலியுறுத்தியுளபளாம. 
உனக்கு அறிவு இல்ாத ஒன்றை எனக்கு இறண�றபிக்கு்மாறு 
அவவிருவரும உன்றன வறபுறுத்தினால அவர்�ளுக்குக் 
�டடுப்படாபத! உங்�ளின் மீளுதல என்னிடப்ம உளளது. 
நீங்�ள கசயது க�ாண்டிருந்தது பறறி உங்�ளுக்கு 
அறிவிப்பபன்}.[ஸூரதுல அன்�பூத் 8].

2 குழந்றத�ளுடன் நல்முறையில நடந்து க�ாளளுதல

நிசசி்ய்மா� குழந்றத�ள உ்�த்தின் �ண்குழிர்சசி்யாகும. 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்
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{கசலவமும, பிளறள�ளும இவவு்� வாழக்ற�யின் �வர்சசி்யாகும}[ஸூரதுல �ஹ்ஃப் 46],

நிசசி்ய்மா� ஏ�த்துவம ஒரு முஃமீனுறட்ய உளளத்தில அவர்�றளயும அவனுறட்ய 
குழந்றத�றளயும வழர்ப்பதறகு அறழக்கின்ைது. ப்மலும முஃமீன்�ளுறட்ய ஈ்மான்�றளக் 
க�ாண்டு அவர்�றளயும அவர்�ளுறட்ய குடுமபத்றதயும நர� கநருப்பிலிருந்து 
பாது�ாப்பதறகு அறழக்கின்ைது.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்படாபர! உங்�றளயும உங்�ள 
குடுமபத்தினறரயும நரற� விடடுக் �ாத்துக் க�ாளளுங்�ள! அதன் எரிகபாருள ்மனிதரும, 
�ற�ளு்மாகும. அதன் ப்மல �டுற்மயும, க�ாடூரமும க�ாண்ட வானவர்�ள உளளனர். 
த்மக்கு அல்ாஹ் ஏவி்யதில ்மாறுகசய்ய ்மாடடார்�ள. �டடறளயிடப்படடறதச 
கசயவார்�ள}.[ஸூரது அத்தஹ்ரீம 6 ],

அவர்�ளுறட்ய வளர்பு�றளப் பறறி அவர்�ள ப�ட�ப்படுவார்�ள.

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள «நிறனவில க�ாள�! நீங்�ள ஒவகவாரு வரும 
கபாறுப்பாளிப்ய. உங்�ளில ஒவகவாருவரும தத்தம கபாறுப்பிலுளளறவ பறறி (்மறுற்மயில) 
விசாரிக்�ப்படுவீர்�ள. ஆடசித் தற்வர் ்மக்�ளின் கபாறுப்பாளராவார். அவர் தம 
குடி்மக்�ள குறித்து விசாரிக்�ப்படுவார். ஆண், தன் குடுமபத்தாருக்குப் கபாறுப்பாளன் 
ஆவான். அவன், தன் கபாறுப்புக்குடபடடவர்�ள குறித்து விசாரிக்�ப்படுவான். கபண், 
தன் �ணவனின் வீடடாருக்கும, அவனுறட்ய குழந்றதக்கும கபாறுப்பாளி ஆவாள. 
அவள அவர்�ள குறித்து விசாரிக்�ப்படுவாள. ஒருவரின் பணி்யாள தன் எச்மானின் 
கசலவத்திறகுப் கபாறுப்பாளி்யாவான். அவன் அது குறித்து விசாரிக்�ப்படுவான். நிறனவில 
க�ாள�! உங்�ளில ஒவகவாருவரும கபாறுப்பாளிப்ய! உங்�ளில ஒவகவாருவரும தத்தம 
கபாறுப்புக்குடபடடறவ குறித்து விசாரிக்�ப்படுவீர்�ள».(ஆதாரம் புகாரி).

3 ்மறனவியுடன் அழ�ான முறையில நடந்து க�ாளவது

 ஒரு ஏ�த்துவவாதி அவனுறட்ய ்மறனவியின் �டற்மற்ய நிறைபவறை பவண்டும. 
்மறனவியுறட்ய விட்யத்தில அல்ாஹ் �ண்�ானிக்கின்ைான் என்று ப்யந்துக�ாளள 
பவண்டும. ப்மலும அவளுறட்ய �டற்ம�றள நிறைபவறறுவதிலும அவறள உப�ாரம 
கசயவதிலும அல்ாஹ்றவ ப்யந்து க�ாளள பவண்டும.

 அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்{கபண்�ளுக்குக் �டற்ம�ள இருப்பது பபா் அவர்�ளுக்கு 
உரிற்ம�ளும சிைந்த முறையில உளளன}.[ஸூரதுல ப�ரா 228],
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நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «உங்�ளில சிைந்தவர் உங்�ளுறட்ய குடுமபத்திறகு 
சிைந்தவராகும. நான் எனது குடுமபத்திறகு உங்�ளில சிைந்தவனாபவன்».(ஆதாரம் தலிர்மலிதலி).

சி் கபண்�ள அவர்�ளுறட்ய �ணவர்�றள முறையிடடவர்�ளா� ரஸூல ஸல 
அவர்�ளிடம வந்தார்�ள.

நபி்யவர்�ள கூறினார்�ள«உங்�ளில சிைந்தவர் உங்�ளுறட்ய ்மறனவிவார்�ளுக்கு 
சிைந்தவர்�ளாகும».(ஆதாரம் இப்னு ்மாஜா).

4 �னவனுடன் நல் முறையில நடந்து க�ாளளுதல

ஏ�த்துவத்திப் ஒரு முஃமினான கபண்ணுறட்ய உளளத்தில அல்ாஹ்வுறட்ய ப்யத்றத 
விறதத்துளளான். அது அவளுறட்ய �னவனின் உரிற்ம�றள ப்மறக�ாண்டு அவளுறட்ய 
இறைவனின் சுவர்க்�த்றத அறடந்து க�ாளவதற�ா�வு்மாகும. 

நபிஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «ஒரு கபண் ஐபவற்த் கதாழுற�ற்ய 
நிறைபவறறுபளா�வும, பநான்பு பநாற�க்கூடி்யவளா�வும , அவளுறட்ய �றறப 
பாது�ாக்�கூடி்யவளா�வும , அவளுறட்ய �னவனுக்கு வழிப்படக்கூடி்யவளா�வும இருந்தால 
அவளுக்கு நீ எந்� வாயி்ா்ாவது சுவர்க்�த்தில நுறள என்று கூைப்படும»(ஆதாரம் அஹ்மத்)

அல்ாஹ் அவளுக்கு அவனுறட்ய சக்திக்கு அப்பாறபடட விட்யங்�றள கபாறுப்புசசாடட 
பவண்டாம என்று ஏவுகின்ைான்.

அல்ாஹ் கூறிகின்ைான் {வசதியுளளவர் தனது வசதிக்ப�றப கச்விடடடும. ்யாருக்குச 
கசலவம அளவா�க் க�ாடுக்�ப்படடபதா அவர் தனக்கு அல்ாஹ் வழங்கி்யதிலிருந்து 
கச்விடடடும அல்ாஹ் எறதக் க�ாடுத்துளளாபனா அதறகு ப்மல எவறரயும 
சிர்மப்படுத்த ்மாடடான் சிர்மத்திறகுப் பின் வசதிற்ய அல்ாஹ் ஏறபடுத்துவான்}. 
[ஸூரதுத் த்ாக் 7].

எந்தத் பதறவயுமின்றி அவள அவனிடம விவா�ரத்து ப�ட�க்கூடாது.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «்யாராவது ஒரு கபண் எந்தக் �ாரணமும இன்றி 
விவா�ரத்து ப�டகின்ைாப்ா அல்ாஹ் அவளுக்கு சுவர்க்�த்தின் வாறடற்யயும தறட 
கசயகின்ைான்».(ஆதாரம் அஹ்மத்).
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அண்றட வீடடார்�ளுடனும உைவினர்�ளுடனும நல் 

முறையில நடந்து க�ாளளுதல.
இனபந்துக்�றள பசர்ந்து நடப்பதும ப்மலும 

அண்றட வீடடாரின் உரிற்மயும.

ஒரு அடி்யான் தன்றன ஒருற்மப்படுத்தி 
வணங்குவதறகும தன்னுறட்ய இரத்த பந்தங்�ள 
கசாந்தக்�ாரர்�ள அண்றட வீடடார்�ள 
பபாண்பைாறுடன் நடந்து க�ாளளும விதத்துக்கு 
்மத்தியிலும ஒரு கதாடர்றப ஏறபடுத்தியுளளான்.

அறத அல்ாஹ் கூறும பபாது {அல்ாஹ்றவ 
வணங்குங்�ள! அவனுக்கு எறதயும இறண்யா�க் 
�ருதாதீர்�ள! கபறபைார்�ளுக்கும, உைவினர்�ளுக்கும, 
அனாறத�ளுக்கும, ஏறழ�ளுக்கும, கநருங்கி்ய 
அண்றட வீடடாருக்கும, தூர்மான அண்றட 
வீடடாருக்கும, ப்யணத் பதாழருக்கும, 
நாபடாடி�ளுக்குமஉங்�ள அடிற்ம�ளுக்குமநன்ற்ம கசயயுங்�ள! கபருற்ம்யடித்து, �ர்வம 
க�ாளபவறர அல்ாஹ் பநசிக்� ்மாடடான்}. [ஸூரதுன் நிஸா 36].

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {உைவினருக்கும, ஏறழக்கும, நாபடாடிக்கும அவர்�ளின் 
உரிற்மற்ய வழங்குவீரா�! அல்ாஹ்வின் மு�த்றத நாடுபவாருக்கு இதுபவ சிைந்தது. 
அவர்�பள கவறறி கபறபைார்}. [ஸூரதுர் ரூம 38],

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «்யார் அல்ாஹ்றவயும 
்மறுற்மற்யயும ஈ்மான் க�ாண்டுளளாபரா அவர் அவருறட்ய 
அண்றட வீடடாருடன் நல் முறையில நடந்து க�ாளளடடும». 
(ஆதாரம் முஸ்லிம்).

்மக்�ளுடனும கச்யல�ளிலும ஏறபடுத்தும தாக்�ம
அல்ாஹ்றவ ஒருற்மப்படுத்தும ஒருவனுறட்ய உளளத்தில ஈ்மான் நன்நடத்றத�றளயும 

ப்மலும ்மக்�ளுக்கு உபபதசம கசயவறதயும ப்மலும அவர்�ளுடன் உண்ற்ம்யா� 
இருப்பறதயும பிரப்யாசன்மா�த் தரும. இது ஒரு முஃமிறன அல்ாஹ்றவ கநருங்� 
றவக்கும சிைந்த கச்யல�ளாகும.

1 நற குணங்�ள

அல்ாஹ் அவனுறட்ய நபிற்யப் பறறி �றிப்பிடும பபாது கூறுகின்ைான் {நீர் ்ம�த்தான 
குணத்தில இருக்கிறீர்}[ஸூரதுல �்ம 4].

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «சுவனத்தில நுறளபவர்�ளில அதி�்மானவர்�ள ்யார் 
அல்ாஹ்றவப் ப்யப்படுகின்ைாபரா அவரும நன்நடத்றதயில இருப்பவர்�ளும ஆவார்�ள».
(ஆதாரம் தலிர்மலிதலி).
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நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «அல்ாஹ்வுக்கு மி�வும விருப்ப்மான ்மனிதன் ்மறை 
்மனிதர்�ளுக்கு பிரப்யாசன்மா� இருப்பவர். அல்ாஹ்வுக்கு மி�வும விருப்ப்மான நறகச்யல 
இன்கனாரு முஸ்லிற்ம சந்பதாசப்படுத்துவதும அல்து அவருறட்ய �ஷடத்றத 
நீக்குவதும அல்து �டறன நிறைபவறறுவதும அல்து அவருறட்ய பசிற்ய நீக்குவதும 
பபான்ைவா்யாகும. நான் எனது ஒரு சப�ாதரனுறட்ய பதறவக்கு கசலவது நான் 
்மஸ்ஜிதுன் நபவி்யான இந்தப் பளளியில ஒரு ்மாதம இஃதி�ாப் இருப்பறத வி்யவும 
சிைந்ததாகும».(ஆதாரம் தைரானி).

2 உண்ற்ம அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்படாபர! அல்ாஹ்றவ 
அஞ்சுங்�ள! உண்ற்ம்யாளர்�ளுடன் ஆகுங்�ள!}.[ஸூரதுத் தவபா 119 ],
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