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ِح﮵�م   ِ الّرَ
﮲

ْحَمں ِه الّرَ ﮳�ِْسِم الّلَ

உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்க�க்�ம், (அைனத்�
�ஸ்�ம்க�க்�ம்) ���யன் �� மற்�ம் அ���ள்ள �றத் ��கள்,
இந்�யா-ேகரளா, ���டாட் மற்�ம் ெடாபாேகா ேபான்றவற்ைற ��ப்�ட்�
ஸலாத்ைத ெத��த்த �ன்னர் ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன்(அய்த) அவர்கள்
தஷ்ஹத், தஅ�� மற்�ம் �ரா அல்ஃபாத்�ஹா ஓ�ய �ற� ��னார்கள்:

அவன் இந்த தைலப்�ல் என� அ�ைவ ெதாடர்ந்� அ�க�க்க ெசய்�ெகாண்�
�ப்பதால், என� பைடப்பாள�க்� நான் எவ்வா� நன்� ெசால்வ� என்�
எனக்�த் ெத�ய�ல்ைல. அல்ஹம்��ல்லாஹ்! �ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ்!
இன்�ம் என� ெவள்�க்�ழைம ேப�ைர�ல் “இதய ேநாய்க�க்கான
�ர்�கள்” ��த்ேதத் ெதாடர்�ன்ேறன் ேம�ம் ைஷத்தா�ன் தாக்�த�க்�
எ�ராக ஒ�வ�ன் இதயத்ைத எவ்வா� பா�காப்ப� என்ப� ��த்� நான்
�த�ல் �வங்��ேறன்.

ைஷத்தான் இதயத்�ல் சந்ேதகங்கைள உ�வாக்��றான், எனேவ நம்�க்ைக
ெகாண்ட ம�தர்கள் அல்லாஹ் தஆலாைவ ‘�க்ர்’ (�ைன� ��தல்) �லம்
இந்த சந்ேதகங்கைள �ரப்ப�த்�ட ேவண்�ம். இந்த சந்ேதகங்கள் மற்�ம்
(நல்லவற்���ந்�ம் நம்ைமத் த�க்�ன்ற) கவனச்�தறல்க�ன் பக்கம்
அவர்கள் எந்த கவன�ம் ெச�த்��டக்�டா�. சந்ேதகங்க�ம், கவனச்
�தறல்க�ம் ைஷத்தா�ன் ேபச்�க்களா�ம், அவற்ைற அவன் நம்�க்ைக
யாளர்க�ன் இதயங்க�ல் ��� ��தாக �கட்����ன்றான்.

ஒ� ஹ��ல் இவ்வா� ெத��க்கப்பட்�ள்ள�. ைஷத்தான் உங்க�ல்
ஒ�வ�டம் வந்�, “உன்ைனப் பைடத்த� யார்?” என்� உங்க�டம் ேகட்பான்.
அந்த நபர் “அல்லாஹ் என்ைன பைடத்தான்” என்� ப�ல�ப்பார். �ற�
ைஷத்தான், ”அல்லாஹ்ைவ பைடத்த� யார்?” என்� ேகட்பான். எனேவ இந்தக்
ேகள்� எவ�ைடய உள்ளத்�ல் எ��றேதா அவர் இவ்வா� ப�ல�க்க
ேவண்�ம்: “நான் அல்லாஹ்�ன் ��ம் அவன� �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��ம்
நம்�க்ைக ெகாண்�ள்ேளன், (�ற�) இந்த எண்ணம் அகன்� ேபாய்��ம்”
(�ஸ்னத் அஹ்ம�)

அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��யதாக அ��க்கப்பட்�ள்ள�:
“இரண்� கார�கள் இதயத்�ன் �� ெசயல்ப��ன்றன. ஒன்�, உண்ைம
மற்�ம் நல்ெலா�க்க வ��ல் மலக்�களால் ஏற்ப�ம் �ைள�, இ�
அல்லா� தஆலா�ட��ந்�ள்ளதா�ம். அத்தைகய �ைள�க்� ஒ�வர்
அல்லாஹ் தஆலா�க்� நன்� ெச�த்த ேவண்�ம். மற்ெறான்� சத்�யத்ைத
(உண்ைமைய) �ராக�ப்ப� மற்�ம் நல்ெலா�க்கச் ெசயல்கைள (ெசய்யாமல்)
த�ர்ப்ப� ேபான்ற வ�வத்�ல் நம� எ���ட��ந்� வரக்��யதா�ம். இந்த
�ைள�கைள அ�ப�க்�ம்  ஒ�வர் ச�க்கப்பட்ட ைஷய்தா�ட��ந்�
அல்லாஹ்�ன் பா�காப்ைபத் ேத�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்". அல்லாஹ்�ன் �தர்
ஸல்) அவர்கள் இந்த ஹ�ைஸ வ�ப்ப�த்�ம் �தத்�ல் �ன்வ�ம் வசனத்ைத
ஓ�னார்கள்: “ைஷத்தான் உங்கைள வ�ைமக்� அஞ்�மா�ம்,  ஒ�க்கக்
ேகடானைத ெசய்�மா� உங்கைளத் �ண்ட�ம் ெசய்�றான். அல்லாஹ்ேவா 
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தன்�ட��ந்� மன்�ப்ைப�ம், ேபர�ைள�ம் வாக்க�க்�ன்றான்
அல்லாஹ் தாராளமாகக் ெகா�ப்பவ�ம், நன்� அ�பவ�மாவான்” 
(2: 269) (�ஸ்னத் அஹ்ம�)

�ைம���ந்�ம், ேநாய்க���ந்�ம், அல்லாஹ் அல்லாத �ஷயங்கள்
அல்ல� ம�தர்கள் (ைகய்�ல்லாஹ்�) ��ந்�ம் இதயம் �ய்ைமயாக
இ�க்�ன்ற ஒ�வர் மட்�ேம �யாமத் நா�ல் இரட்�ப்ைபப் ெப�வார்.
ஹஸ்ரத் இப்ரா�ம்(அைல) அவர்கள் அல்லா� தஆலா�ன் �ன் ெசய்த
�ஆைவ அல்லாஹ் (�ப்ஹா) (நமக்� இவ்வா�) கற்�க் ெகா�க்�றான்: 

”ேம�ம் அவர்கள் எ�ப்பப்ப�ம் நா�ல் என்ைன இ��ப�த்தா��ப்
பாயாக!. அந்நா�ல் ெசல்வ�ம், ஆண் மக்க�ம் எந்தப் பய�ம் அ�க்கா�.
ப��த்தமான இதயத்�டன் அல்லாஹ்�டம் வ�பவர்கைளத் த�ர ”(26:88-90). 

ஹஸ்ரத் �ஹ் (அைல) அவர்கைளப் �கழ்ந்த�ன் அல்லா� தஆலா
(���றான்:) 

“�ச்சயமாக இப்ரா�(�)ம் அவர� (�ஹ்�ன்) �ட்டத்ைதச் சார்ந்தவராகேவ
�ளங்�னார்; அவர் தம� இைறவ�டம் ப��த்தமான இதயத்�டன்
வந்தேபா�” (37: 84-85)

இஸ்லாத்�ல் �ய்ைமயான இதயம் என்ப� �ர்க்���ந்� ப��த்தமைடந்த
இதயமா�ம் (அதாவ� அல்லாஹ்�டன் ேவ� இைணகைள ெதாடர்�ப�த்�
வ�), சந்ேதகங்கள், கவனச்�தறல், ெவ�ப்�, ெபாறாைம, ேமாச� மற்�ம்
ேநர்ைமயற்றதன்ைம ஆ�யவற்���ந்�ம் (�ய்ைமயைடந்��க்�ம்
இதயமா�ம்). மற்றவர்க�ன் ம�ழ்ச்�க்காக தன� ெசாந்த ம�ழ்ச்�ைய
(ஆைசகைள) �யாகம் ெசய்�ம் இதயமா�ம், தன� ��ர உணர்ச்�க்�
(நஃப்�ன் ��ப்பத்�ற்�) அ�ைமயா��டாத அத்தைகய இதயமா�ம்.

அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் ��யதாக அ��க்கப்பட்�ள்ள�: 
“ஒ� க�� �ைத(அள�)க்� சமமான ெப�ைம ெகாண்டவர் (ஜன்னத்)
ெசார்க்கத்�ல் �ைழய மாட்டார்.” (அப்ேபா�) ஒ� நபர் ேகட்டார்: ”ம�தன்
தன� உைட நன்றாக இ�க்கேவண்�ம் என்� ��ம்��றான் (அல்லவா?).
அல்லாஹ்�ன் �தர்(ஸல்) அவர்கள் (அதற்� இவ்வா�) ப�ல�த்தார்கள்:
“அல்லாஹ் அழகானவன். அவன் அழைக ��ம்��ன்றான். ெப�ைம என்ப�
உண்ைமைய �ராக�ப்ப�ம், மற்றவர்கைள இகழ்வ�ம், �ஷ்�ரேயாகம்
ெசய்வ�ம் ஆ�ம். ”(�ஸ்�ம்).

ம�த உட�ன் உ�ப்�க்க�ல் நான்� �ரதான உ�ப்�க்களா�ம்:

1. கண்கள்
2. நாக்�
3. இதயம்
4. ��ப்பம்(\ஆைச)

இவ்வாறாக உங்கள் கண்க�ன் �� ஒ� கட்�ப்பாட்ைட ைவத்�க்ெகாண்�,
அ�ம�க்கப்பட்ட (ஹலாலான) �ஷயங்கைள மட்�ம் பா�ங்கள்!
அ�ம�க்கப்படாத (ஹராமான) �ஷயங்க�ன் பக்கம் உங்கள் கண்கைள 
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ெகாண்� ெசல்லேவண்டாம்! உங்கள் நா�ன் �� ஒ� கட்�ப்பாட்ைட
ைவத்��ங்கள்! உங்கள் இதயத்�ல் இல்லாதவற்ைற உச்ச�க்க ேவண்டாம்!.
உங்கள் இதயத்�ன் �� ஒ� கட்�ப்பாட்ைட ைவத்��ங்கள்! சக
�ஸ்�ம்க�க்� எ�ராக (எவ்�த)ெவ�ப்�ம், ெபாறாைம�ம் ெகட்ட
எண்ண�ம் ெகாள்ள ேவண்டாம்!. உங்கள� ஆைசக�ன் �� ஒ�
கட்�ப்பாட்ைட ைவத்��ங்கள்! �ய �ஷயங்க�ன் பக்கம்
ஈர்க்கப்பட்��டா�ர்கள்! இந்த நான்� �ணங்க�ம் உங்க�டம்
இல்ைலெயன்றால், �ங்கள் நல்ெலா�க்கத்ைத இழந்��ட்டவ�ம்,�க�ம்
�ர்பாக்�யமானவ�ம் ஆ�ர்கள்! அல்லாஹ்(�ப்ஹா) �ர்ஆ�ல் ���றான்: 

"இைறயச்ச�ைடயவர்க�க்�ச் �வர்க்கம் ெதாைல��ல்லாமல் �க
அ��ல் ெகாண்� வரப்ப�ம்; உங்க�ள் (இைறவ�டம்) ��ந்தவராய் (தம்
ெசயல்கைளச் ச�யாகப்) பா�காத்� வந்த ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் வாக்க�க்கப்
பட்ட� இ�ேவ! எவர் அளவற்ற அ�ளாள�க்�த் த�ைம�ல் அஞ்�
க��ரக்கம் ெகாண்ட இதயத்�டன் (அவ�டம்) வ�வார்கேளா அவர்க�க்
உ�ய� (என்� �றப்ப�ம்)” (50: 32-34)

ெசய்த பாவத்ைத எண்� மனம் வ�ந்��ற இதயம் என்ப� ேநர்ைமயால்
�ரம்��ள்ள, அல்லா� தஆலா�ன் கட்டைளக்�க் �ழ்ப்ப�த�டன்
ெதாடர்ந்� கட்�ப்பட்ட ஓர் இதயமா�ம்.

நல்ெலா�க்கம் மற்�ம் பயபக்��ள்ள மக்கைளப் �கழ்ந்�ம், அவர்க�ன்
ேநர்ைம மற்�ம் ப�ைவ �வ�க்�ன்ற வைக��ம் அல்லாஹ் அவர்க�ன்
ேவண்�தல்கைள (இவ்வா�) எ�த்�ைரக்�ன்றான்: “எங்கள் இைறவா!
எங்கைள�ம் எங்க�க்� �ன்னர் நம்�க்ைக ெகாண்ட எங்கள் சேகாதரர்
கைள�ம் மன்�த்த�ள்வாயாக! ேம�ம் நம்�க்ைக ெகாண்��ப்பவர்
க�க்� எ�ராக எங்கள் உள்ளங்க�ல் எத்தைகய ெவ�ப்�ம் (அல்ல�
காயப்ப�த்�ம் உணர்�ம்) ஏற்படா��க்கச் ெசய்வாயாக! எங்கள் இைறவா!
�ச்சயமாக �ேய அ�கமாகப் ப�� காட்�பவ�ம், ேமன்ேம�ம் க�ைண
காட்�பவ�மாவாய்! ”(59:11).

இந்த உலகத்�ன் (�தான) ேநசத்���ந்�ம், அதன் ��ப்பங்க���ந்�ம்
��பட்� இ�ப்ப�ம் �ட ெசய்த பாவத்ைத எண்� மனம் வ�ந்��ன்ற,
�ய்ைமயான மற்�ம் பா�காப்பான ஓர் இதயத்�ன் அைடயாளங்க�ல்
ஒன்றா�ம். உங்கள் பல�னம் மற்�ம் �ைறபா�கைள உங்க�க்� உணர
ைவக்க அல்லாஹ் ��ம்பலாம், அதன் ெபா�ட்� இர�(ேநர) வணக்கங்க�ன்
இன்பங்கைள�ம் இ�ைமைய�ம் உங்க�ட��ந்� ப�ப்பதன் �லம்
உங்கள் ஆன்�க �ைலைமகைள �ங்கள் உணர்ந்�ெகாள்ளலாம். ஆகேவ,
அல்லாஹ்�ன் �ன் ��ந்�, உங்கைள இபாத்த்�ன் பக்கம் (அல்லாஹ்�ன்
வணக்கவ�பா�க�ல்) ஈ�ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள், அதனால் இ�ைமயான
அந்த �றப்�ற்��ய (இன்ப) உணர்�ற்கான உத�கள் உங்க�க்�
அ�ளப்ப�ம். �யாமத் (நாைள)ப் பற்� அல்லா� தஆலா ���றான்: 

”இதயங்க�ம், பார்ைவக�ம் கலங்�த் த�மாற்றமைட�ேம அந்த (இ��)
நாைள அவர்கள் அஞ்�வார்கள்” (24: 38).

�ண்�ம் எ�ப்பப்ப�ம்(�யாமத்) நா�ன் அச்சம், பயங்கரம், ��ல், �ழப்பம்
மற்�ம் �ைகப்�ன் காரணமாக இதயம் ெநா�ங்�ப் ேபா�ம், ேம�ம்
கண்(கள்) பார்ைவ�ழக்கச் ெசய்யப்ப�ம்.
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“(ந�ேய!) ெந�ங்�க்ெகாண்��க்�ம் (�ர்ப்�) நாைளப்பற்� அவர்க�க்�
அச்ச�ட்� எச்ச�க்ைக ெசய்�ராக! இ�தயங்கள் �க்கத்தால் �ரம்�
ெதாண்ைடக்��க�க்� வ�ம் (அவ்)ேவைள�ல், அ�யாயக்காரர்க�க்�
இரக்கப்ப�ம் நண்பேனா, அல்ல� ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் �பா��
ெசய்பவேனா இ�க்கமாட்டான்!”. (40: 19).

�யாமத் “யவ்ேம அதாப்”[ெந�ங்�க் ெகாண்��க்�ம் (�ர்ப்�)நாள்] என்�
அைழக்கப்ப��ன்ற�;  ஏெனன்றால் அ� �க�ம் அ��ல் இ�க்�ன்ற�. இந்த
நா�ல் இதயங்கள் அதன் இயல்பான �ைல���ந்� (��ம்�)  �ழப்பம்,
பயம் மற்�ம் அைம��ன்ைம ஆ�யவற்றால் �ச்�த் �ண�ம். அல்லாஹ்
���றான்: 

“அந்நா�ல் இதயங்க�ம் பார்ைவக�ம் ��க்�ட்டைவயாக �ைல
�ைலந்� ேபாய்��ம். ”(79: 9-10)

ெபா�ள் என்னெவன்றால் இதயங்கள் (அந்நா�ல்) பயம், அைம��ன்ைம
மற்�ம் �ழப்பத்�ல் ஆழ்ந்��க்�ம் என்பதா�ம். ஹஸ்ரத் உமர் (ர�)
��யதாவ�: “இந்த உலகத்�ன் அள�ற்� என்�டம் தங்கம் இ�ந்��ந்
தால், �யாயத்�ர்ப்� நா�ன் பயத்���ந்� காப்பாற்�க்ெகாள்ள நான்
அதைன தர்மமாகத் த�ேவன்.”

அல்லாஹ்(�ப்ஹ)�ன் அப��தமான ��ைபயால், இந்த �ஷயத்�ல் என�
ெவள்�க்�ழைம ேப�ைரைய இதன்�லம் ��க்�ேறன். இ� �க�ம்
��வான தைலப்பா�ம், இன்ஷா-அல்லாஹ், இந்த தைலப்�ல் ெதாடர என�
இைறவன்(ரப்) எனக்� �ண்�ம் வாய்ப்ப�த்தால், இன்ஷா-அல்லாஹ் நம�
இதயத்ைத�ம், அல்லாஹ்�டனான அதன் ெதாடர்ைப�ம் �ங்கள் நன்�
��ந்�ெகாள்�மா� நான் அ� பற்� ெதாடர்ந்� ஆராய்ேவன். இன்ஷா-
அல்லாஹ். நம� ரப்(அல்லாஹ்�டம்) இந்த ேவண்�தல்க�டன் நான் இதைன
�ைற� ெசய்�ேறன் :

என் இைறவா! உன்ைனப் அஞ்சாதவர்கைள சார்ந்தவர்களாக � எங்கைள ஆக்�
�டாேத! உன்ைன �ைன��ர்வைத அலட்�யம் ெசய்பவர்கைள
சார்ந்தவர்களாக�ம் � எங்கைள ஆக்� �டா��ப்பாயாக!.

என் இைறவா! எங்கள் இதயங்கைள நயவஞ்சகத்தனத்���ந்�ம், எங்கள்
ெசயல்கைள ஆடம்பரம் மற்�ம் ெவ�ப்பகட்��ந்�ம், ெபாய்க���ந்�
எங்கள் நா�கைள�ம், நம்�க்ைக �ேராகத்���ந்� எங்கள் கண்கைள�ம்
காப்பாயாக! ஏெனன்றால் கண்க�ன் �ேராகம் மற்�ம் இதயங்க�ன்
ரக�யங்கள் ��த்� �ேய �ற்��ம் அ�ந்தவனாவாய். அல்லாஹ்ேவ!,
இதயங்கைள கட்�ப்ப�த்�பவேன!, எங்கள் இதயங்கைள உன� ��ல்
(மார்க்கத்�ல்)உ��யாக �ைலெபறச் ெசய்வாயாக! .

என் இைறவா! எங்கள் ��ம், அைனத்� �ஸ்�ம்க�ன் ��ம் என�
ஜமாஅத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாத்�ன் ��ம் க�ைணகாட்�வாயாக!,
எ��கள், ேசாதைனகள், �ர�ர்ஷ்டங்கள் மற்�ம் �ன்பங்க���ந்�ம்
எங்கைள �ரப்ப�த்�வாயாக! இவற்���ந்�ம் உன்னால் மட்�ேம
எங்கைள காப்பாற்�ட ���ம்! அவற்���ந்�ம் உன்ைனத் த�ர ேவ�
எவ�ம்  எங்கைள �ரப்ப�த்�ட  ��யா�. 
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�ராக�ப்பாளர்க�ட��ந்�ம், அவர்க�ன் �ழ்ச்�க�க்� எ�ராக�ம்
எங்க�க்� உத� ெசய்வாயாக!

அல்லாஹ்ேவ!, ��ைமயான ஆ�த�ட�ம், ம�ழ்ச்�ட�ம் எங்கைள உன�
அழ�ய �ன் (இஸ்லாத்�ன்) பக்கம் �ண்�ம் ��ம்பச் ெசய்வாயாக!. ஆ�ன்.
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இஸ்லாத்தில் ��ய்ைமயான இதயம் என்ப� ஷிர்க்கிஇஸ்லாத்தில் ��ய்ைமயான இதயம் என்ப� ஷிர்க்கிஇஸ்லாத்தில் ��ய்ைமயான இதயம் என்ப� ஷிர்க்கி
லி�ந்� பரி�த்தமைடந்த இதயமா�ம் (அதாவ�லி�ந்� பரி�த்தமைடந்த இதயமா�ம் (அதாவ�லி�ந்� பரி�த்தமைடந்த இதயமா�ம் (அதாவ�
அல்லாஹ்வ�டன் ேவ� இைணகைள ஏற்ப�த்�வ�),அல்லாஹ்வ�டன் ேவ� இைணகைள ஏற்ப�த்�வ�),அல்லாஹ்வ�டன் ேவ� இைணகைள ஏற்ப�த்�வ�),
சந்ேதகங்கள், கவனச்சிதறல், ெவ�ப்ப�, ெபாறாைம,சந்ேதகங்கள், கவனச்சிதறல், ெவ�ப்ப�, ெபாறாைம,சந்ேதகங்கள், கவனச்சிதறல், ெவ�ப்ப�, ெபாறாைம,
ேமாச� மற்�ம் ேநர்ைமயற்றதன்ைம ஆகியவற்றிேமாச� மற்�ம் ேநர்ைமயற்றதன்ைம ஆகியவற்றிேமாச� மற்�ம் ேநர்ைமயற்றதன்ைம ஆகியவற்றி
லி�ந்�ம் (��ய்ைமயைடந்தி�க்�ம் இதயமா�ம்).லி�ந்�ம் (��ய்ைமயைடந்தி�க்�ம் இதயமா�ம்).லி�ந்�ம் (��ய்ைமயைடந்தி�க்�ம் இதயமா�ம்).
மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சிக்காக தன� ெசாந்த மகிழ்ச்மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சிக்காக தன� ெசாந்த மகிழ்ச்மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சிக்காக தன� ெசாந்த மகிழ்ச்
சிைய (ஆைசகைள) தியாகம் ெசய்ய�ம் இதயமா�ம்,சிைய (ஆைசகைள) தியாகம் ெசய்ய�ம் இதயமா�ம்,சிைய (ஆைசகைள) தியாகம் ெசய்ய�ம் இதயமா�ம்,
தன� தீவிர உணர்ச்சிக்� (நஃப்ஸின் வி�ப்பத்திற்�)தன� தீவிர உணர்ச்சிக்� (நஃப்ஸின் வி�ப்பத்திற்�)தன� தீவிர உணர்ச்சிக்� (நஃப்ஸின் வி�ப்பத்திற்�)
அ�ைமயாகிவிடாத அத்தைகய இதயமா�ம்.அ�ைமயாகிவிடாத அத்தைகய இதயமா�ம்.அ�ைமயாகிவிடாத அத்தைகய இதயமா�ம்.

அல்லாஹ்வின் ��தர்(ஸல்) அவர்கள் �றியதாகஅல்லாஹ்வின் ��தர்(ஸல்) அவர்கள் �றியதாகஅல்லாஹ்வின் ��தர்(ஸல்) அவர்கள் �றியதாக
அறிவிக்கப்பட்�ள்ள�:அறிவிக்கப்பட்�ள்ள�:அறிவிக்கப்பட்�ள்ள�:

“ஒ� க�கின் விைதக்� சமமான ெப�ைம ெகாண்டவர்“ஒ� க�கின் விைதக்� சமமான ெப�ைம ெகாண்டவர்“ஒ� க�கின் விைதக்� சமமான ெப�ைம ெகாண்டவர்
(ஜன்னத்) ெசார்க்கத்தில் �ைழய மாட்டார்.”(ஜன்னத்) ெசார்க்கத்தில் �ைழய மாட்டார்.”(ஜன்னத்) ெசார்க்கத்தில் �ைழய மாட்டார்.”
(அப்ேபா�) ஒ� நபர் ேகட்டார்: ”மனிதன் தன� உைட(அப்ேபா�) ஒ� நபர் ேகட்டார்: ”மனிதன் தன� உைட(அப்ேபா�) ஒ� நபர் ேகட்டார்: ”மனிதன் தன� உைட
நன்றாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� வி�ம்ப�கிறான்நன்றாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� வி�ம்ப�கிறான்நன்றாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� வி�ம்ப�கிறான்
(அல்லவா?). அல்லாஹ்வின் ��தர்(ஸல்) அவர்கள்(அல்லவா?). அல்லாஹ்வின் ��தர்(ஸல்) அவர்கள்(அல்லவா?). அல்லாஹ்வின் ��தர்(ஸல்) அவர்கள்
(இவ்வா�) பதிலளித்தார்கள்: 'அல்லாஹ் அழகானவன்.(இவ்வா�) பதிலளித்தார்கள்: 'அல்லாஹ் அழகானவன்.(இவ்வா�) பதிலளித்தார்கள்: 'அல்லாஹ் அழகானவன்.
அவன் அழைக வி�ம்ப�கின்றான். ெப�ைம என்ப�அவன் அழைக வி�ம்ப�கின்றான். ெப�ைம என்ப�அவன் அழைக வி�ம்ப�கின்றான். ெப�ைம என்ப�
உண்ைமைய நிராகரிப்ப�ம், மற்றவர்கைள இகழ்வ�ம்,உண்ைமைய நிராகரிப்ப�ம், மற்றவர்கைள இகழ்வ�ம்,உண்ைமைய நிராகரிப்ப�ம், மற்றவர்கைள இகழ்வ�ம்,
�ஷ்பிரேயாகம் ெசய்வ�ம் ஆ�ம். ”(�ஸ்லிம்).�ஷ்பிரேயாகம் ெசய்வ�ம் ஆ�ம். ”(�ஸ்லிம்).�ஷ்பிரேயாகம் ெசய்வ�ம் ஆ�ம். ”(�ஸ்லிம்).

க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்க�ஃபத்�ல்லாஹ் ஹஸ்ரத் ��ர்   

அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்அஹ்ம� அ�ம் (அைல) அவர்கள்   


