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முடிவுறர- தூயற்ம்யான 
ஈ்மானின் பக்�ம அறழத்தல

்யார் அல்ாஹ்றவ அறிகின்ைாபரா அவன் அல்ாஹ்றவ 
விருமபி அவறன வணங்கி அவறன தூயற்மப்படுத்துவான்
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முடிவுறர- தூயற்ம்யான 
ஈ்மானின் பக்�ம 

அறழத்தல
்மனத்தூயற்ம என்பதன் �ருத்து 
்மனத்தூயற்ம என்பது நல்டி்யார்�ளின் 

ப�ட்ய்மாகும. அல்ாஹ்றவ ப்யந்தவர்�ளுறட்ய 
ஆத்்மாவாகும ப்மலும அல்ாஹ்வுக்கும அடி்யானுக்கும 
இறடயி்ான இர�சி்ய்மாகும. மு�ஸ்துதி ்மறறும 
குழப்பம பபான்ைறவ�றள துண்டிக்�கூடி்யது. அது 
அல்ாஹ்றவன்றி பவறு ்யாருக்கும தனது அ்மல�றள 
கசலுத்தா்மல இருக்� பவண்டும.  பவண்டுவதில 
அல்ாஹ்றவ்யன்றி பவறு ்யாரிடமும உன்னுறட்ய 
உளளம பவண்டா்மல இருக்� பவண்டும. 
்மனிதர்�ளில இருந்து பு�ழுக்குறிவறன பதடக்கூடாது. 
அல்ாஹ்விட்மன்றி பவறு ்யாரிடமும கூலிற்ய 
எதிர்பார்க்�கூடாது.

்மனத்தூயற்ம கச்யல�ளின் பூரணமும அழகு்மாகும. 
அது உ்�த்திப் சி்வறறர �ண்ணி்யப்படுத்தும. 
து வழிப்படுவதிப் அல்ாஹ் ஒருவறன 
நாடி்யதா� இருக்� பவண்டும. அல்ாஹ்வினுறட்ய  
�ண்�ாணிப்பில கதாடர்ந்தும இருக்�கூடி்ய 
பறடப்பினத்தின் பார்றவயின் ்மரதி்யாகும. 
அல்ாஹ் ்ம�த்துவ்மான கூலிற்ய வழங்�க்கூடி்யவன். 
ஏறன்யறவ அறனத்தும வீணா�பவ கசல்க்கூடி்யது.

நபி ஸ் அவர்�ள கூறினார்�ள

«கச்யல�ள அறனத்தும எண்ணங்�றளப் 
கபாறுத்பத உளளன. ்மனிதன் எறத எண்ணினாபனா 
அதுபவ அவனுக்குக் கிறடக்கும. எனபவ ஒருவன் 
அல்ாஹ்வுக்�ா� அவனுறட்ய தூதருக்�ா� 
ஹிஜரத் ப்மறக�ாண்டால அது அல்ாஹ்-
ரஸூலுக்�ா� ப்மறக�ாளளப்படடதா� அற்மயும. 
ஒருவன் உ்� நன்ற்மற்ய அறடவதற�ா�பவா 
ஒரு கபண்றணத் திரு்மணம கசயவதற�ா�பவா 
ஹிஜரத் ப்மறக�ாண்டால அவனது ஹிஜரத் 
அது எந்பநாக்�த்திற�ா� ப்மறக�ாளளப்படடபதா 
அதற�ா�பவ அற்மயும.». (ஆதாரம் புகாரி).

அயயூப் அஸ்ஸஹ்தானி 
இரவு முழுவதும நின்று 
வ ண ங் கு ப வ ா ர ா � 
இருந்தார்�ள அவர் 
்ம ற ை த் து வி ட ட ா ர் 
�ாற் பநரத்தில 
சத்தம கசயதார் அந்� 
பநரத்திப் அவர் நின்று 
வணங்கிக்க�ாண்டு 
இருந்தார்.
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்மனத்தூயற்மக்�ான இடம

்மனத்தூயற்மக்கு ்மார்க்�த்திப் ஒரு உ்யர்ந்த இடம 
�ாணப்படுகின்ைது. அதனுறட்ய இடம நீங்�ாது 
்மனத்தூயற்ம இல்ா்மல நற கச்யல�்ளஎதுவும 
ஏறைக் க�ாளளப்படாது. குர்ஆனிப் அதி�்மான 
இடங்�ளிலஅல்ாஹ் குறிப்பிடுகின்ைான்.

அதில இருந்தும உளளதுதான்

{வணக்�த்றத அல்ாஹ்வுக்ப� �்ப்பறைதாக்கி 
வணங்கு்மாறும, தவிர அவர்�ளுக்கு பவறு �டடறள 
பிைப்பிக்�ப்படவிலற்.}. [ஸூரதுல பயயினா 5]

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான்

{"எனது கதாழுற�, எனது வணக்�முறை, 
எனது வாழவு, எனது ்மரணம ்யாவும அகி்த்தின் 
இறைவனாகி்ய அல்ாஹ்வுக்ப� உரி்யன; 
அவனுக்கு நி�ரானவன் இலற்; இவவாபை 
நான் �டடறளயிடப்படடுளபளன்; முஸ்லிம�ளில 
நான் முத்ா்மவன்'' என்றும கூறுவீரா�}. 
 [ஸூரதல அன்ஆம 162-163]

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {உங்�ளில 
அழகி்ய கச்யலுக்குரி்யவர் ்யார் என்பறதச 
பசாதிப்பதற�ா�்மரணத்றதயும, வாழறவயும அவன் 
பறடத்தான்}. [ஸூரதுல முலக் 2].

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {(முஹம்மபத!) 
உண்ற்மற்ய உளளடக்கி்ய இவபவதத்றத உமமிடம 
நாம அருளியுளபளாம. எனபவ வணக்�த்றத 
உளத்தூயற்மயுடன் அல்ாஹ்வுக்கு ்மடடுப்ம 
உரித்தாக்கி அவறன வணங்குவீரா�! �வனத்தில 
க�ாள�! தூ்ய இம்மார்க்�ம அல்ாஹ்வுக்ப� 
உரி்யது.}. [ஸூரது அஸ்ஸூ்மர் 2-3]

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {்மது 
இறைவனின் சந்திப்றப எதிர்பார்ப்பவர் நல்ைத்றதச 
கசய்யடடும! த்மது இறை வணக்�த்தில 
எவறரயும இறண�றபிக்�ாது இருக்�டடும''}. 
[ஸூரதுல �ஹ்ப் 110].
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நீ எவவாறு உளத்தூயற்ம உறட்யவனா� ்மாறுவாய 

அறனத்து ்மறைவான விட்யமும கவளிரங்�்மான விட்யத்துக்கு 
முரணானதாகும அது ்மார்க்�த்தில முறிக்�க்கூடி்யது.

முத்ாவது-அல்ாஹ்வுறட்ய ஏ�த்துவத்றத உண்ற்மப்படுத்துதல.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்

{உளத்தூயற்ம்யஅல்ாஹ்வுக்கு ்மடடுப்ம உரித்தாக்குங்�ள �வனத்தில க�ாள�! தூ்ய 
இம்மார்க்�ம அல்ாஹ்வுக்ப� உரி்யது. }. [ஸூரது அஸ்ஸூ்மர் 2-3]   

அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான் {வணக்�த்றத அல்ாஹ்வுக்ப� �்ப்பறைதாக்கி 
வணங்கு்மாறும, தவிர அவர்�ளுக்கு பவறு �டடறள பிைப்பிக்�ப்படவிலற்.}  
[ஸூரதுல பயயினா 5].

இரண்டாவது- ரஸூல ஸல அவர்�றள பின்பறறுவறத உண்ற்மப்படுத்துதல, ப்மலும 
அவர் ஏவி்யறத பின்பறறுவதும அவர் தடுத்தறத விடடும வி்கி நடத்தலும ப்மலும அவர் 
அறிவித்தறத உண்்மாப்படுத்தவும பவண்டும.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான் {நமபிக்ற� க�ாண்படாபர! நீங்�ள அல்ாஹ்றவயும, 
இறுதி நாறளயும1 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}. [ஸூரதுன் நிஸா 59].

மூன்ைாவது- நீ ்மனத்தூயற்ம உறட்யவனா� ஆகுவதறகு நாடினால உன்னுறட்ய 
நல்்மல�ளிள �வன்மா� இரு ப்மலும அல்ாஹ் நி்பழ இல்ாத அந்நாளில அல்ாஹ் 
ஏழு பபருக்கு நிழல க�ாடுப்பான் அறத நீ அதி�்மா� நிறனவு கூறு  «.ஒரு ்மனிதன் ஒரு 
கபாருறள ஸத�ா கசயதான் என்ைால அது ்மறைந்து விடும.». (ஆதாரம் புகாரி).
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ஆைாவது- மு�ஸ்துதி ்மறறும 
எசசிரித்து இருப்பறதயும தவிர்ந்து 
க�ாளளபவண்டும.ஒரு அடி்யான் 
மு�ஸ்துதியின் பாறதற்யயும 
அதன் ஆத்த்மாக்�ளின 
நுறளவாயிற்யும அறிந்தால 
்மனத்தூயற்மயின் றபறதற்ய விடடும தூர்மா� பவண்டும.எனபவதான் சி் ்மனிதர்�ள 
தன்றன கபாறுப்பாளன் என்று வர்ணிக்கின்ைான். ல்து கபாருத்த்மானவன் என்று 
வர்ணிக்கின்ைனர். அல்து அவனுறட்ய கச்யற்ப்யா அல்து வழிப்படுவறதப்யா 
அறிவித்து அவறன வர்ணித்தல.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்   

{இவவு்� வாழக்ற�ற்யயும, அதன் �வர்சசிற்யயும நாடுபவாரின் கச்யல(�ளுக்�ான 
ப்ன்)�றள இங்ப�ப்ய முழுற்ம்யா�க் க�ாடுப்பபாம. இங்ப� அவர்�ள குறைவு 
கசய்யப்பட ்மாடடார்�ள. அவர்�ளுக்கு ்மறுற்மயில நர�த்றதத் தவிர பவறிலற். 
அவர்�ள த்யாரித்தறவ அங்ப� அழிந்து விடும. அவர்�ள கசயது க�ாண்டிருந்தறவயும 
வீணாகி விடும.}. [ஸூரது ஹூத் 15-16].

மு�ஸ்துதி ஒரு சிறி்ய இறணறவப்பாகும. பபாது்மாகும அதன் �டுற்ம்யான விறளவு 
கச்யல�ள கவளிப்பறட்யா� நல்தா� இருந்தாலும அது ஏறறுக் க�ாளளப்படாது. அது 
அதனுறட்ய பதாழர்�ளின் மீது வந்துளளது. 

ஏழாவது- நறகுணம உறடவர்�ளுடன் பதாழற்ம க�ாளளுதல.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள

«ஒரு ்மனிதன் அவனுறட்ய பதாழனுறட்ய ்மார்க்�த்தில இருக்கின்ைான்»

(ஆதாரம் தலிர்மலிதலி).
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ப்மலும கூறினார்�ள «கச்யல�ள அறனத்தும எண்ணங்�றளப் கபாறுத்பத 
உளளன..».(ஆதாரம் புகாரி).

நான்�ாவது- உன்னுறட்ய உல்த்றதக் க�ாண்டு அல்ாஹ்றவப் பு�ழவறத விருமபி 
முபனபனாக்கு ்மக்�ளுக்கு ்மத்தியில அறதரி்யம க�ாண்டவனா� இரு. உன்றன பறடத்த 
இறைவனுடன் ஒன்றுபடடவனா� இரு. ஒரு ்மனத்தூயற்மவாதி உ்� விட்யங்�றள 
அறடந்து க�ாளவதிப்ாஅல்து ஒரு கபண்றண திரு்மணம முடிப்பதிப்ா ஆறச 
க�ாளள்மாடடான். ்மாைா� அவனின் ஆறச அல்ாஹ்வுறட்ய அருளிப் உல்து.  

ஐந்தாவது-  உன்னுறட்ய இறைவனுக்கு சிரம பணிவது உன் மீது �டற்ம்யாகும. 
இழிவின் வாசறள பதறவ்யறைதா� ஆக்கி அல்ாஹ்விடத்தில ்மனத்தூயற்மற்ய தரு்மாறு 
பிரார்த்திக்� பவண்டும. மு�ஸ்துதிற்ய விடடும உங்�றள நீங்�ள ற�ப்பாறறிக் க�ாளள 
பவண்டும. முன் கசயத கபரி்ய, சிறி்ய பாவங்�றள விடடும பாவ்மன்னிப்பு பதடபவண்டும. 

்மனத்தூயற்ம என்பது. அல்ாஹ்வின் 
பக்�ம உன்னுறட்ய கச்யல�றள கசலுத்த 
பவண்டும. அவன் அல்ாதறவ�ள மீது 
கச்த்தக்கூ்யாது. 

கநருப்பும தண்ணீரும எவவாறு ஒன்று 
பசராபதா அபத பபான்று பு�ழசசிக்குறி்ய 
அன்பு ்மறறும ்மனத்தூயற்ம ஆகி்ய இரண்டும 
ஒன்று பசராது.
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எடடாவது- வணக்�த்றதயும அதன் ர�சி்யத்றதயும ்மறைத்தல.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான். {தர்்மங்�றள நீங்�ள கவளிப்பறட்யா�ச கசயதால அது 
நல்பத. அறத(ப் பிைருக்கு) ்மறைத்து ஏறழ�ளுக்கு வழங்கினால அது உங்�ளுக்கு மி�ச 
சிைந்தது}. [ஸூரதுல ப�ரா 271].

ஒன்பதாவது- சு்ய ஆராயவு துளளி்ய்மானதா�வும �டுற்ம்யானதாகும. அறனத்து 
பநரங்�ளிலும �டடா்ய்மா� சு்ய விசாரறன கசய்ய  பவண்டும

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்{நம வி்்யத்தில உறழப்பபாருக்கு ந்மது வழி�றளக் 
�ாடடுபவாம.}. [ஸூரதுல அன்�பூத் 69].

ҲҲ ҲҲҲ ҲҲҲҲҲҲ ҲҲҲҲ ҲҲҲҲҲ ҲҲҲҲҲҲ ҲҲҲҲҲҲҲҲ ҲҲҲ, ҲҲ ҲҲҲҲҲҲҲҲҲ:  
“ҲҲҲ ҲҲҲҲ ҲҲ”!!

பத்தாவது- அல்ாஹ்றவ அறழப்பது அவறன ஏறறுக்க�ாளவது  பபான்ைறவ�றள 
பறறிப்பிடிப்பது. ப்மலும அறத கதாடர்ந்தும கசய்ய பவண்டும. ஒரு ஏறழ அடி்யான் 
அவனுறட்ய தற்வறன ஆதரித்தால அவன் அந்த அடி்யானின் மீது இரக்�ம �ாடடி 
அவனுறட்ய பதறவ�றளயும பவண்டுதல�றளயும நிறைபவறறிக் க�ாடுப்பான். 
பிரார்த்தறன என்பது அது அல்ாஹ்விடப்ம   பிரார்த்திக்� பவண்டும.

உளத்தூயற்மயின் ப்ன்�ள
1 நறகசல�ள ஏறறுக்க�ாளளப்படும

அது பநாக்�ங்�ளில மி�வும முக்கி்ய்மானதாகும. அது நறகச்யல�ள 
ஏறறுக்க�ாளளப்படுவதற�ான நிபந்தறன�ளில ஒரு நிபந்தறன்யாகும. அதாவது 
்மனத்தூயறந முக்கி்ய்மாகும

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «நிசசி்ய்மா� அல்ாஹ் ஒரு நறகச்யற் அவன் 
தூயற்ம்யானவனா� இருந்தாப் ஏறறுக் க�ாளவான். அறதக் க�ாண்டு அவறன அல்ாஹ் 
்மறபடுத்துகின்ைான். ». (ஆதாரம நஸஈ).

2 உதவி ்மறறும வசதி்யாக்கிக் க�ாளளுதல

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள

«இந்த சமூதா்யத்தில அல்ாஹ் ப்கீன்மானவர்�ளுக்கு அவர்�ளுறட்ய அறழப்றபயும, 
அவர்�ளுறட்ய கதாழுற�ற்யக் க�ாண்டும, ்மனத்தூயற்மற்யக் க�ாண்டும உதவி 
கசயகின்ைான்.». (ஆதாரம் நஸஈ).

3 பநாய�ளில இருந்து உளளத்றதப் பாது�ாத்தல

உள பநாய�ள என்பது குபராதம, ப்மாசடி, கபாைாற்ம, கவருப்பு பபான்ைறவ�ளாகும.

நபி ஸல அவர்�ள பிரி்யாவிறட ஹஜஜில றவத்து கூறினார்�ள

«மூன்று விட்யங்�ள ஒரு முஃமினுறட்ய உளளத்றத கவறுப்பறட்யச கசய்யாது- 
அல்ாஹ்வுக்�ா� ்மனத்தூயற்மயுடன் நறகச்யல�ள கசயதல, முஸ்லிம�ளுறட்ய 
தற்வர்�ளுடன் ஆப்ாசறன கசயதல, அவர்�ளுறட்ய கூடடத்றத பறறிப் பிடித்து 
க�ாளளுதல. நிசசி்ய்மா� அறழப்பு அவர்�ளுக்கு பின்னால இருந்து சூழந்து 
க�ாளளும.».(ஆதாரம் தலிர்மலிதலி).
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இப்னுஉ்மர் ரழி அவர்�ள 
கூறினார்�ள ஒருஸஜதாஅல்து  
ஸத�ா கசயவறதப்யா அல்ாஹ் 
ஏறறுக்க�ாளகின்ைான் என்பறத 
அறிந்தால நான் மி�வும 
விருமபக்கூடி்ய ்மரணத்திலிருந்து 
என்றன ்மறைக்�்மாடடான். ்யாறர 
அல்ாஹ் ஏறறுக்க�ாளகின்ைான் 
என்பறத நீங்�ள[அறிவீர்�றள27].

4 உ்� கச்யல�றள நறகச்யல�ளுடன் இறணத்துக்க�ாளளுதல.

நபி ஸல அவர்�ள கூறினார்�ள «“.நீங்�ன் உங்�ளுறட்ய பாலுருப்றப ப்யன்படுத்தும 
விதத்திலும ஸத�ா உளளது. ஸஹாபாக்�ல ப�டடார்�ள ரஸூலூல்ாஹ்பவ ஒருவருக்கு 
இசறச ஏறபடடு அவர் தனது ்மறனவியிடம வந்து கசலகின்ைார் அவருக்கு அதறகு 
கூலி வழங்�ப்படு்மா ரஸூலூல்ாஹ் கூறினார்�ள அவர் அறத தடுக்�ப்படட முறையில 
ப்யந்படுத்தினால அவருக்கு  பாவம உண்டுதாபன அத் பபான்றுதான் அவர் ஹ்ாலில 
விழுந்தால அதறகு அவருக்கு கூலி வழங்�வான்.». (ஆதாரம் முஸ்லிம்).

5 ஊ�ங்�றளயும, ற்த்தானின் ப்மாச்மான அபா்யங்�றளயும ப்மலும அவனுறட்ய

 ஊச்ாடடங்�றளயும விரடடுதல ஊச்ாடடங்�றளயு்ம, 

அல்ாஹ் ற்த்தாறன அவனுறட்ய அருறன விடடு விரடடி்யதறகும 
தூர்மாக்கி்யதறகு்மான �ாரணத்றத கூறுகின்ைான். { "என் இறைவா! என்றன நீ 
வழிப�டடில விடடதால பூமியில (தீற்ம�றள) அழ�ாக்கிக் �ாடடுபவன். அவர்�ளில 
உன்னால பதர்ந்கதடுக்�ப்படட உனது அடி்யார்�றளத் தவிர (்மறைவர்�ள) அறனவறரயும 
வழிக�டுப்பபன்'' என்று கூறினான்}.[ஸூரதுல ஹிஜர் 39-40].

6 �ஷடங்�றளயும பவதறன�றளயும நீக்குதல. இரவிப் அறடக்�்ம பதடி்ய 
மூன்று பபர்�ளுறட்ய �றத அல்து ்மறழக்�ா� குற�க்குள ஒதுங்கி்யவர்�ளுறட்ய 
�றத பபான்ைறவ�றள உதாரண்மா� கூை முடியும. அறவ இரண்டும அடிப்றபடயிப் 
சரி்யானதாகும.

7 கவறறி ்மறறும ச்மாதனம பபான்ைறவ�ள பரசசிறன�ளின் அபா்யங்�ளாகும. 
எழ�ளுறட்ய நபி யூஸூப் அற் அவர்�ளுக்கு நி�ழந்தறதப் பபா்வாகும. அல்ாஹ் 
இறதக் கூறுகின்ைான் {அவள அவறர நாடினாள. அவரும அவறள நாடி விடடார். 
அல்ாஹ்வின் சான்றை ்மடடும அவர் பார்த்திராவிடடால (தவறியிருப்பார் இவவாபை 
அவறர விடடும தீற்மற்யயும கவட�க்ப�டான கச்யற்யும அ�றறிபனாம. அவர் பதர்வு 
கசய்யப்படட ந்மது அடி்யார்�ளில ஒருவர்.}. [ஸூரது யூஸூப் 24].
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உ்�த்றத இறைவன் நீக்கி விடுகின்ைான். அது உளளத்தில 
�்ந்துவிடும என்பறதயும கதளிவுபடுத்துகின்ைான் 
ப்மலும இறைவன் �்ந்த உட�த்றத உளளத்றத 
விடடும பிரிப்பறதயும கதளிவுபடுத்துகின்ைான்...... 

8 ப்கீன்மான குறைந்த நறகச்ய்ா� 
இருந்தாலும அதனுறட்ய கூலிற்ய 
அவர் அறடந்து க�ாளவார்.

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்{(முஹம்மபத!) 
வா�னம ப�டடு உமமிடம வந்பதாரிடம 
"உங்�றள ஏறறி அனுப்புவதறகுரி்யது 
(வா�னம) என்னிடம இலற்'' 
என்று நீர் கூறி்யபபாது, (நலவழியில) 
கச்விடுவதறகு ஏதுமிலற் என்ை 
�வற்்யால �ண்�ள �ண்ணீர் வடிக்கும 
நிற்யில திருமபிச கசன்பைார் மீதும 
குறைம இலற்.}.[ஸூரதுத் தவபா 92],

நபர ஸல அவர்�ள 
கூறினார்�ள«உண்ற்ம்யா� ்யார் 
அல்ாஹ்விடம வீர ்மரணத்றத 
ப�டகின்ைாபரா அவர் அவருறட்ய 
விரிப்பிப்ா ்மரணித்தாலும சரி அவர் 
வீர்மரண்மறடந்த  இடத்றத அறடந்து 
க�ாளவார்.  ». (ஆதாரம் முல்்லிம்).

சுவர்க்�த்தில நுறளவார் 

அல்ாஹ் கூறுகின்ைான்{ நீங்�ள 
கசயது க�ாண்டிருந்தறதத் 
தவிர (பவறு எதறகும) கூலி 
க�ாடுக்�ப்பட ்மாடடீர்�ள.} 
[ஸூரது அஸ்ஸாப்பாத் 39],
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அல்ாஹ் ப்மலும கூறுகின்ைான்{பதர்ந்கதடுக்�ப்படட அல்ாஹ்வின் அடி்யார்�றளத் 
தவிர. இனிற்ம்யான கசார்க்�ச பசாற்�ளில அவர்�ளுக்கு அறி்யப்படட உணவும, �னி�ளும 
உண்டு. அவர்�ள ்மரி்யாறதயுடன் நடத்தப்படுவார்�ள �டடில�ளில ஒருவறரக்யாருவர் 
எதிர் பநாக்குவார்�ள  ்மது ஊறறிலிருந்து (நிரப்பப்படட) குவறள�ள அவர்�றளச 
சுறறி வரும. அது கவண்ற்ம்யானதும, அருந்துபவாருக்கு இன்பம அளிப்பது்மாகும. 
அதில எந்தக் ப�டும இலற். அவர்�ள ்மதி ்ம்யக்�ப்படவும ்மாடடார்�ள. அவர்�ளுடன் 
தாழந்த பார்றவயுறட்ய �ண்ணழகி�ள ்மறைத்து றவக்�ப்படட முடறட�றளப் பபால 
இருப்பார்�ள}.[ஸூரது அஸ்ஸாப்பாத் 40-49].

இலத பிரப்யாசனம உளத்தூயற்மக்கு க�ாடுக்�ப்படக்கூடி்ய பிரப்யாசனங்�ளில 
்ம�த்துவ்மானது.
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அல்ாஹ்வுக்கு கசயயும நறகச்யல சிறி்யது ஆனால  அதனுறட்ய 
எண்ணம அறத அதி�்மானதா� ஆக்கிவிடும  அபத பபான்று  
நறகச்யல அதி�்மானது அது எண்ணத்றத குறைத்து விடும.

(அருள கபாழிந்தவன் எங்ப�)

உன்னுறட்ய பாவங்�றள ்மறைத்து விடுவறதப் பபான்று உன்னுறட்ய 
நன்ற்ம�றளயும ்மறைத்து விடு. 

அபூ ஹஸிம அல ்மதனி
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மீடடல 
1 உளத்துயற்ம உளளவனுக்கு இல்ாதவனுக்கும இறடயி்ான பிரிறவ ஆராயந்து 

கூறு

2 ்மனத்தூயற்ம என்பதறகு எதிர்�ருத்து என்ன

3 ்மனத்தூயற்மற்யயும ஏ�த்துவத்றதயும றவத்து இறண றவப்பது, மு�ஸ்துதி 
பபான்ைறவ�றள ்மக்�றள விடடும தடக்�க்கூடி்யது எது
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