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 மறுமமயில் உலக பிரபலங்களின் நிமல 

    
மறுமமயில் உலக பிரபலங்களின் நிமல… 

A.J.M.மக்தூம் 

ஒரு முஸ்லிமமப் பபொறுத்த வமரயில் தனது வொழ்மவ முழுமமயொக 
இமைவனுக்கொக அர்ப்பணித்து பெயற்பட வவண்டும். இமைவன் தனது 
நல்லடியொர்களுக்கு மறுமமயில் தயொர் படுத்தி மவத்துள்ள அபரிமிதமொன 
அருட்பகொமடகமள அமடந்து பகொள்ள தனது அமனத்து கொரியங்கமளயும் 
இமை பபொருத்தத்மத மொத்திரம் நொடி, பெயலொற்ை வவண்டும். உலகின் 
அற்ப இன்பங்கமள இலக்கொக பகொண்டு பெயற்பட கூடொது. 

இமைவனின் திருப்திமய மொத்திரம் வநொக்கொகக் பகொண்டு தமது அமனத்து 

கொரியங்கமளயும் அமமத்துக் பகொள்ளும் இமை வநெர்கள் எத்தமனவயொ வபர் 

இருக்கின்ைனர். அவதவவமள, எந்த அற்ப கொரியமொனொலும் அதமன பிைருக்கு 

கொட்ட வவண்டும், அவர்கள் அதமன புகழ வவண்டும் என எதிர்பொர்க்கும் புகழ் 

விரும்பிகள் அவனக வபர் இன்று உலகில் இருக்கத்தொன் பெய்கின்ைனர். தனக்கொக 

எந்த அற்ப கொரியத்மத பெய்தொலும் அதற்கொக அபரிமிதமொன அருட் 
பகொமடகமளயும், நன்மமகமளயும் இமைவன் வழங்குகின்ைொன். அவதவவமள, 

பிைருக்கொக, புகழுக்கொக அல்லது உலகின் அற்ப பபொருளுக்கொக எவ்வளவு பபரிய 

நல்லைத்மத பெய்தொலும் அதற்கு கூலி வழங்குவதற்கு பதிலொக கடும் 

தண்டமனவய தருகிைொன். இதமனவய பின்வரும் நபி பமொழி எமக்கு எடுத்துக் 

கூறுகிைது. 

أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا  عن سليمان بن يسار قال: تفرق انلاس عن أيب هريرة فقال هل ناتل
حديثاً سمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قال: نعم سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ىت به، فعرَّفه نعمه 
ُ
فعرفها، قال: فما يقول: ))إن أول انلاس يقىض يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأ

عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حىت استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال جريء، فقد 
يت به 

ُ
قيل، ثم أمر به فسحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأ

ه، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمت



  
2 

ولكنك تعلمت العلم يلقال اعلم، وقرأت القرآن يلقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب ىلع وجهه 
 حىت أليق يف انلار.

ىت به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت 
ُ
ع اهلل عليه، وأعطاه من أصناف املال لكه، فأ ورجل وسَّ

سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت فيها؟ قال: ما تركت من 
 (.7253) يلقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب ىلع وجهه ثم أليق يف انلار(( رواه مسلم

 

சுமலமொன் பின் யெொர்  (ரஹ்) அவர்கள் கூைியதொவது,  ஒருமுமை அபூஹுமரரொ 

(ைலி) அவர்களிடம் மக்கள் கூடி, அமவ  கமலந்தவபொது, ெிரியொவொெியொன 

நொத்தில் பின் மகஸ் என்பவர், “பபரியவவர!  அல்லொஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் பெவியுற்ை ஹதீஸ் எமதவயனும் எங்களுக்குத் 

பதரிவியுங்கள்” என்று வகட்டொர் . 

அதற்கு அபூஹுமரரொ (ரலி) அவர்கள்,  ஆம் பதரிவிக்கிவைன்  அல்லொஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்)  அவர்கள் பின்வருமொறு கூைியமத நொன் வகட்டுள்வளன் என்ைொர்கள்: 

மறுமம நொளில் மக்களில் முதல் முதலில் தனக்குப் பொதகமொக  தீர்ப்பு 

வழங்கப்படும் (மூன்று வபரில்) ஒருவர் யொபரனில், இமைவழியில் உயிர்த் 

தியொகம் பெய்தவர்  ஆவொர் . அவர் இமைவனிடம் பகொண்டுவரப் படும் வபொது, 

அவருக்குத் தொன் வழங்கியிருந்த அருட்பகொமடகமள இமைவன் 
எடுத்துமரப்பொன்.  அவற்மை அவர் ஏற்றுக் பகொள்வொர் .பிைகு, “அந்த 

அருட்பகொமடகளில் நீ எவ்விதம் பெயல் பட்டொய்?” என்று இமைவன் வகட்பொன் .

அவர், “இமைவொ! உனக்கொக நொன் (அைப் வபொரில் ஈடுபட்டு) என் உயிமரவய 

தியொகம் பெய்வதன்”  என்று பதிலளிப்பொர். 

இமைவன், “இல்மல நீ பபொய் பெொல்கிைொய், (நீ எனக்கொக உயிர்த் தியொகம் 

பெய்யவில்மல) மொைொக “மொவரீன்” என்று (மக்களிமடவய) வபெப் 
படுவதற்கொகவவ நீ வபொரிட்டொய். அவ்வொறு (உலகிவலவய) பெொல்லப் பட்டு 
விட்டது.  (உனது வநொக்கம் நிமைவவைிவிட்டது) என்று கூறுவொன் .பிைகு 

இமைவனின் கட்டமளப்படி முகம் குப்புை இழுத்துச் பெல்லப்பட்டு, அவர் 

நரகத்தில் எைியப்படுவொர். 

பிைகு கல்விமயத் தொமும் கற்று அமதப் பிைருக்கும் கற்பித்தவரும் குர்ஆமனக் 

கற்றுணர்ந்தவருமொன மொர்க்க அைிஞர் ஒருவர் இமைவனிடம் பகொண்டு 
வரப்படுவொர்.  அவருக்குத் தொன் வழங்கியிருந்த அருட்பகொமடகமள இமைவன் 

எடுத்துமரப்பொன்.  அவற்மை அவர் ஏற்றுக் பகொள்வொர் .பிைகு “அந்த 
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அருட்பகொமடகளில் நீ எவ்விதம் பெயல் பட்டொய்?” என்று இமைவன் வகட்பொன் .

அவர், ” இமைவொ!  கல்விமய நொனும் கற்று, பிைருக்கும் அமத நொன் கற்பித்வதன் .

உனக்கொகவவ குர்ஆமன ஓதிவனன்” என்று பதிலளிப்பொர். 

அதற்கு இமைவன், “இல்மல நீ பபொய் பெொல்கிைொய்.  (எனக்கொக நீ கல்விமயக் 

கற்கவுமில்மல; கற்பிக்கவுமில்மல) “அைிஞர்” என்று பெொல்லப்பட வவண்டும் 

என்பதற்கொகவவ நீ கல்வி கற்ைொய்; “கொரி” என மக்களிமடவய வபெப் 
படுவதற்கொகவவ நீ குர்ஆமன ஓதினொய். அவ்வொறு  (உலகிவலவய) பெொல்லப் 
பட்டு விட்டது.  (உனது வநொக்கம் நிமைவவைி விட்டது) என்று கூறுவொன். பிைகு 

இமைவனின் கட்டமளப்படி முகம் குப்புை இழுத்துச் பெல்லப்பட்டு, அவர் 

நரகத்தில் எைியப்படுவொர். 

பிைகு இமைவன் தொரொளமொன வொழ்க்மக வெதிகளும் அமனத்து விதமொன 

பெல்வங்களும் வழங்கப்பட்டிருந்த பபரிய பெல்வந்தர் ஒருவர் இமைவனிடம் 

பகொண்டுவரப்படுவொர்.  அவருக்குத் தொன் வழங்கியிருந்த அருட்பகொமடகமள 

இமைவன் எடுத்துமரப்பொன்.  அவற்மை அவர் ஏற்றுக் பகொள்வொர் .பிைகு, “அந்த 

அருட்பகொமடகளில் நீ எவ்விதம் பெயல்பட்டொய்?” என்று இமைவன் வகட்பொன் .

அதற்கு அவர், “நீ எந்பதந்த வழிகளில் எல்லொம் பபொருள் பெலவழிக்கப்படுவமத 

விரும்புகிைொவயொ, அந்த வழிகளில் எமதயும் விட்டுவிடொமல் அமனத்திலும் நொன் 

உனக்கொக எனது பபொருமளச் பெலவிட்வடன்”  என்று பதிலளிப்பொர். 

அதற்கு இமைவன், ” இல்மல, நீ பபொய் பெொல்கிைொய்  “இவர் ஒரு புரவலர்” 

(பகொமட வள்ளல்)  என மக்களிமடவய வபெப்படுவதற்கொகவவ நீ இவ்வொறு 

பெலவு பெய்தொய் . உன் எண்ணப்படி அவ்வொறு (உலகிவலவய) பெொல்லப்பட்டு 

விட்டது (உனது எண்ணம் நிமைவவைி விட்டது)  என்று கூைி விடுவொன்.  பிைகு 

இமைவனின் கட்டமளப்படி முகம் குப்புை இழுத்துச் பெல்லப்பட்டு, அவர் 

நரகத்தில் எைியப்படுவொர் (ஆதொரம்: முஸ்லிம்). 

எந்த நற்கொரியத்மத பெய்யும் வபொதும் இஃஹ்லொஸ் எனும் மனத் 
தூய்மமயுடன் நிமைவவற்ை வவண்டும். இமைவனிடவம நன்மமகமள 
எதிர்பொர்க்க வவண்டும். இஃஹ்லொஸ் இன்ைி நிமைவவற்ைப்படும் எவ்வளவு 
பபரிய அமலுக்கும் மறுமமயில் ெிைிய கூலிவயனும் கிமடக்கொது. மொற்ைமொக 
தண்டமனமயவய அந்த பெயல்கள் வதடித் தரும் என்பமதவய இந்த ஹதீஸ் 
பதளிவு படுத்துகிைது.  

இமைவன் தனது அருள்மமையில் பின்வருமொறு குைிப்பிடுகின்ைொன், 

َمالَُهمح فِيَها وَُهمح فِيَها ََل ُيبحَخُسونَ   عح
َ
ِ إََِلحهِمح أ نحيَا َوزِينَتََها نُوَف  ََياةَ ادلُّ  َمن ََكَن يُرِيُد اْلح
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எவரேனும் இவ்வுலக வாழ்க்கககையும், அதன் அலங்காேத்கதயும் (மட்டுரம) 

நாடினால் அவர்களுகைை செைல்களுக்குாிை (பலன்ககை) 

இவ்வுலகத்திரலரை நிகைரவற்றுரவாம்; அவற்ைில், அவர்கள் குகைவு 

செய்ைப்பை மாட்ைார்கள். (11:15 ) 

ِخَرةِ إَِلذ  ِيَن لَيحَس لَُهمح ِِف اْلح َٰئَِك اَّلذ وَل
ُ
ا ََكنُوا َيعحَملُونَ  ۖ  انلذارُ  أ سورة ) .وََحبَِط َما َصنَُعوا فِيَها َوبَاِطٌل مذ

 (51، 51هود 
இத்தககரைாருக்கு மறுகமைில் நேக சநருப்கபத் தவிே ரவசைதுவுமில்கல, 

(இவ்வுலகில்) இவர்கள் செய்த ைாவும் அழிந்துவிட்ைன; அவர்கள் செய்து 

சகாண்டிருப்பகவயும் வீணானகவரை! (11:16) 

புகழுக்கொக, பிைருக்கு கொட்டுவதற்கொக நல்லைங்கள் பெய்வது உண்மமயில் 
ஒரு இமைவிசுவொெியின் பண்பல்ல. அது நயவஞ்ெகர்களின் பண்பு என்பமத 
பின்வரும் இமை வெனங்கள் எடுத்துமரக்கின்ைன. 

َ وَُهَو َخادُِعُهمح ِإَوذَا قَاُموا إََِل الصذ  حُمَنافِقِنَي ُُيَادُِعوَن اَّللذ ِ قَاُموا ُكَساََلَٰ يَُراُءوَن انلذاَس َوََل إِنذ ال ََلة
َ إَِلذ قَلِيًَل  ُكُروَن اَّللذ  (241سورة النساء ) يَذح

நிச்ெைமாக நைவஞ்ெகர்கள் அல்லாஹ்கவ ஏமாற்ை நிகனக்கின்ைனர்; 

ஆனால் அவன் அவர்ககை ஏமாற்ைி (அவர்கைின் உண்கம நிகலகை 

காட்டி) விடுகிைான், சதாழுககக்கு அவர்கள் தைாோகும் சபாழுது 

ரொம்பலுகைரைாோகரவ நிற்கிைார்கள் - மனிதர்களுக்குத் (தங்ககையும் 

சதாழுககைாைி என) காண்பிப்பதற்காகரவ (சதாழுகின்ைார்கள்); இன்னும், 

மிகச் சொற்ப அைரவைன்ைி அவர்கள் அல்லாஹ்கவ நிகனவு கூர்வதில்கல. 

(4:142 ) 

 فََويحٌل ل ِلحُمَصل نِيَ 
இன்னும், (உள்ைத்தில் நைவஞ்ெகத்கத மகைத்துக் சகாண்டு சவைிைில் 

சதாழுககைாைிகள் ரபான்று காட்டுவதற்காக சதாழும்) 

சதாழுககைாைிகளுக்குக் ரகடுதான். 

ِيَن ُهمح َعن َصََلتِهِمح َساُهونَ   اَّلذ
அவர்கள் எத்தககரைார் என்ைால் தம் சதாழுககைில் போமுகமாக(வும், 

அெிேத்கதைாக)வும் இருப்ரபார். 
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 الَِّذيَن ُهْم يُ رَاُءونَ  
அவர்கள் பிைருக்குக் காண்பிக்(கரவ தான் சதாழு)கிைார்கள். 

حَماُعونَ   َوَيمحنَُعوَن ال
ரமலும், அற்பமான (புழங்கும்) சபாருள்ககைக் (சகாடுப்பகத விட்டும்) 

தடுக்கிைார்கள். (107:4, 5, 6, 7) 

 

எல்லொம் வல்ல அல்லொஹ் அவனது திருப் பபொருத்தத்மத நொடி நல்லைங்கள் 
பெய்து நற்கூலிகமள பவன்ை நல்லடியொர்களின் கூட்டத்தில் 
நம்மமனவமரயும் வெர்த்தருள்வொனொக... ஆமீன்  

 



  
1 

   

  

 


