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 ந ோன்பும் தக்வோவும் 

ந ான்பும் தக்வாவும் 

Y.M செய்யது இஸ்மாயில் இமாம். 

ரஷாதி-செங்களூர் 

அ ள வ ற் ற  அ ரு ள ோ ள னு ம்   ிக ர ற் ற 
அன்புடைநயோனுமோகிய அல்லோஹ்வின் திரு  ோமம் 
கக ோண் டு  ஆ ரம் பம்  க ெய் க ிநறன் . ெ ர்வ  புகழு ம் 
அல்லோஹ்வுக்நக கெோந்தம். கருடையும் ெோந்தியும்  மது 

தூதர் இறுதி  பி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் மீதும் 
அவர்களின் கிடளயோர், நதோழர்கள் யோவரின் மீதும் 
உண்ைோவதோக. 

இஸ்லோம ிய  ென்மோர்க்கத்த ின்  கைடமகள ில் 
ஒன் ற ோன  ந ோன் பு , ஹ ிஜ்ரி  இ ரண் ைோம்  ஆண் டு 
வ ித ிய ோக்கப்பட்ைது . ந ோன் பு முஹ ம்மது (ஸ ல் ) 
அவர்களின் உம்மத்தினர் மீது மோத்திரம் விதியோக்கப்பட்ை 
ஒரு கைடம அல்ல. முந்திய ெமூகத்தினர் மீதும் ந ோன்பு 
விதியோக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் வருைத்தில் ஒரு 
மோதம் என்ற அடிப்படையில் அவர்களின் மீது அது 
வ ித ியோக்கப்பை வ ில்டல. மோதம் நதோரும் மூன்று 
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 ோட்கள் என்ற அடிப்படையிநலநய அவர்களின் மீது 
ந ோன்பு விதியோக்கப்பட்டிருந்தது. 

 ந ோன்டப  ம் மீது கைடமயோக்கிய அல்லோஹ், 
அதடன ரமழோன் மோத்தில்  ோங்கள் ந ோற்க நவண்டுகமன 
கட்ைடளயிட்ைோன். அது பற்றிக் குறிப்பிடும் நபோது, 
ஸூரோ பகரோவ ின் 185 வது வெனத்தில் இவ்வோறு 
குறிப்பிடுகின்றோன், 

ـٍٰت ِمَن الُهدٰى  ِّن ِس َوَبي ُن ُهًدى لِلّنا َل فيهِ الُقرءا نزِ
ُ
ى أ َن اَّلذ َشهُر َرَمضا

هَر فَلَيُصمهُ  َفَمن َشِهدَ  ۚ  َوالُفرقانِ   185;2 ِمنُكُم الشذ

“ரமழோன் மோதம் எத்தடகய கதன்றோல் அதில் தோன் 
மன ிதர்களு க்கு ந ர்வழ ி கோட்டும் த ிரு க் கு ர்ஆன் 
அ ரு ள ப் ப ட் ை து . அ து  ( ன் ட ம , தீ ட ம ட ய ப் ) 
பிரித்தறிவித்து ந ரோன வழிடய கதரிவிக்கக் கூடிய 
வெனங்கடள உடையதோகவும் இருக்கிறது. ஆகநவ 
உங்களில் எவர் அம்மோதத்டத அடைகிறோநரோ, அவர் 
அதில் ந ோன்பு ந ோற்கவும்.(2\185) 

ந ோன்பு விதியோக்கப்பட்ைதன் ந ோக்கம் அடியோன் 
அல்ல ோஹ் வ ின்  மீது  பயபக்த ியுள்ள , அவனு க்கு 
விருப்பமுள்ள  ஒரு  ல்லடியோனோக ஆகநவண்டும் 
என்பநத. இதடன அவ்வோஹ்வின் பின் வரும் வெனம் 
இப்படி குறிப்பிடுகின்றது. 
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ي  
َ
ـٰأ ِمني يَن  َّلذ لََعَ ا ُكتَِب  َكما  ُم  يا َعلَيُكُم الِصّ ُكتَِب  َمنوا  ءا يَن  َّلذ  َها ا

﴾٣٨١﴿ قَبلُِكم لََعلذُكم َتتذقونَ   

“ ம்பிக்டகயோளர்கநள! உங்களுக்கு முன்னுள்ள வர்கள் 
மீது கைடமயோக்கப் பட்டிருந்தது நபோல உங்கள் மீதும் ந ோன்பு 
ந ோற்பது கைடமயோக்கப் பட்டுள்ளது,  ீங்கள் இடறயச்ெம் 
உடையவர்களோக ஆகுவதற்கோக.” (2\183) 

அல்லோஹ்வின் கட்ைடளக்கு யோவரும் அடிபைிந்து, 
அவனுக்குக் கட்டுப்பட்டு  ைக்கநவண்டும் என்படதநய 
அல்லோஹ் விரும்புகிறோன், இதடன அல்லோஹ்வின் பின்வரும் 
வெனம் இவ்வோறு எடுத்துடரக்கின்றது. 

ُقوا اللذـهَ  ِن اتذ
َ
ُكم أ ِإَوّيا ـَٰب ِمن َقبلُِكم  يَن أوُتوا الِكت َّلذ يَنا ا  ۚ  َوَلَقد َوصذ

(131)النساء/  

உங்களுக்கு முன்னர் நவதம் ககடுக்கப்பட்ை 
வர்களுக்கும், உங்களுக்கும் “அல்லோஹ் ஒருவனுக்நக 
ப ய ப் ப டு ங் க ள் ”  எ ன் ந ற   ல் லு ப ந த ெ ம் 
கெய்திருக்குன்நறோம்.”(4\131) 

எனநவ யோவரும் அல்லோஹ்வுக்கு அஞ்ெி அவனின் 
மீது பயபக்தி உடையவர்களோக இருக்க நவண்டு கமன்பது 
இத்திரு வெனத்திலிருந்து துலோம்பரமோகிறது.  

தக்வோ என்றோல் என்ன? 

,  தக்வோ, என்பதன் கபோருள் பயப்படுதல், அஞ்சுதல் 
என்பதோகும் . கபோதுவோக இச்கெோல் , இடறயச்ெம் , 

http://tanzil.net/#2:183
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அல்லோஹ்வுக்குப் பயப்படுதல் என்ற கபோருடளத் 
தருகிறது. ெர்வ உலடகயும் படைத்த அல்லோஹ்நவ 
பகுத்தறிவுள்ள மனுடவயும், ஜின்டனயும், மலக்கு 
கடளயும் படைத்தோன். எனநவ ெகல ெிருஷ்டிகளும் 
அல்லோஹ்வின் அடிடமகநள. அவனுக்குக் கட்டுப்பை 
நவண்டியடவகநள. குறிப்போக மனிதன் அல்லோஹ்வுக்கு 
அடிபைிந்து கெயற்பைகவன பிரத்திநயகமோன விதி 
முடறகடளயும் ெட்ைங்கடளயும் அல்லோஹ் ஏற்படுத்தி 
யுள்ளோன். அதன்படி கருமமோற்றுபவர்களுக்கு அவன் 
 ற்கூலி தருவதோக வோக்களித்துள்ளோன். நமலும் அதற்கு 
மோறு கெய்பவர்கடளத் தண்டிப்பதோக எச்ெரிக்டகயும் 
கெய்துள்ளோன். 

கபோதுவோக தக்வோ எனும் நபோது அல்லோஹ்வுக்கு 
அஞ்ெி, அவன் விலக்கியடவகளில ிருந்து தவிர்ந்து 
ககோள்வதுநவ தக்வோ எனப்படுகின்றது. தக்வோ என்பதற்கு 
ெோன்நறோர் பல வியோக்கினங்கள் தந்துள்ளனர். அடவ 
யோவும் அல்லோஹ்வின் கட்ைடளக்கு மோறு கெய்யோது 
அவனுக்கு முற்றும் முழுதோக அடிபை ிந்து ஒழுக 
நவண்டு கமன்ற விையத்டதநய சுட்டிக் கோட்டுகின்றன.  

ஒரு முடற அமீருல் மு ஃம ின ீன்  உமர் (ரழ ி) 
அவர்களுக்கும், உடபயிப்னு கஃப் (ரழி) அவர்களுக்கும் 
மிடையில் தக்வோ பற்றி ஒரு உடரயோைல்  டைகபற்றது. 
அப்நபோது உடப (ரழி) அவர்களிைம், அமீருல் மீஃமினனீ் 
அவர்கள், “உடபநய! தக்வோ என்றோல் என்ன?” என்று 
வினவினோர்கள். அதற்கு உடப, “அமீருல் முஃமினனீ் 
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அவர்கநள! தோங்கள் முற்களுள்ள வதீிய ில்  ைந்து 
கென்றிருக்கின்றீர்களோ?” என்றோர். அதற்கு அமீருல் 
முஃமினனீ் அவர்கள் “ஆம்” என்றோர்கள். “அப்நபோது 
தோங்கள் என்ன கெய்தீர்கள்?” என்று உடப மீண்டும் 
வினவினோர். அதற்கு அமீருல் முஃமின ீன் அவர்கள் 
“முற்கள் டதக்கோமல் எனது ஆடைடய உயர்த்திக் 
ககோண் நைன் ,” என்று பத ிலள ித்தோர்கள் . அப்நபோது 
உடபயிப்னு கஃபு (ரழி) அவர்கள், “அதுதோன் தக்வோ” 
என்றோரகள். 

முற்களுள்ள போடதயில் கெல்லும் நபோது முற்கள் 
டதக்கோமல் இருக்க எப்படி முன் எச்ெரிக்டகயுைன்  ைந்து 
ககோள்வது அவெியநமோ, அவ்வோறுதோன் போவ கோரியங்கள் 
 ிடறந்த உலகில் அதில் ெிக்கி விைோமல் ,தக்வோ உள்ள 
 ல்லடியோன் கவைமோக  ைந்து ககோள்வோன், என்படத 
இந்த உடரயோைல் உைர்த்துகிறது. 

ந ோன்டபப் பற்றிக் குறிப்பிடும் நபோது ஜோபிர் இப்னு 
அப்துல்லோஹ் (ரழி) அவர்கள் இவ்வோறு குறிப்பிட்ைோர்கள், 

“  ீ ந ோன்பு ந ோற்றிருக்கும் நபோது உன்னுடைய 
க ெவ ியு ம் , ப ோ ர்ட வ யு ம்  ப ோவ  க ோரி ய ங் கட ள க் 
நகட்படதயும், போர்ப்படதயும் வ ிட்டும் தவ ிர்த்துக் 
ககோள்ள நைடும், அவ்வோநற உன்னுடைய  ோவு கபோய் 
நபசுவடதத் தவிர்த்துக் ககோள்ள நவண்டும். நமலும் 
நெவகனுக்கு  ீ துன்பம் தருவடத விட்டு விை நவண்டும். 
உனது ந ோன்பு அந் ோளில் உனக்கு கம்பீரத்டதயும், 
அடமதிடயயும் தர நவண்டும்” என்று கூறினோர்கள். 
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 பித் நதோழரின் இந்த வோெகம், ந ோன்கபன்பது 
உைடவயும் போனத்டதயும் தவிர்த்துக் ககோள்வதற்குரிய 
கபயரல்ல. மோறோக அத்துைன்  போவகோரியங்களிலிருந்து 
புலட னயும் , அ வ யவ ங் கட ளயு ம்  போது க ோத்து க் 
ககோண்ைோல்தோன், ந ோன்பு அர்த்தமுள்ளதோக இருக்கும், 
என்படத உைர்த்துகிறது. இதடன ரஸூல் (ஸல்) 
அ வ ர்கள ின்  மை ி க ம ோழ ிக ள்  நமலு ம்  உ று த ி 
படுத்துகின்றன. 

سلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و

 إال َوُرب َقاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِقيامهِ  ُربَصاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه إال اْلُجْوعُ 

 الَسْهُر )إبن ماجه/ النسائي(

“எத்தடனநயோ ந ோன்போளிகள், அவர்கள் பட்டினிக் 
கிைந்தடத தவிர அவருடைய ந ோன்பிலிருந்து அவருக்கு 
எந்தப் பயனு ம ில்டல . நமலு ம்  இன்னு ம் இ ரவு 
விழித்திருந்த எத்தடனநயோ நபர் அவர்கள் இரவில் 
விழித்திருந்தடதத் தவிர அவர்களுக்கு எந்தப் பயனும் 
இல்டல.” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினோர்கள் 
என்று, அபூ ஹுரோ ( ரழி) அறிவிக்கின்றோர்கள். (இப்னு 
மோஜோ,  ஸோஈ) 

 ِبِه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمْن َلْم َيَدْع َقْولَ الُزْوِر َو اْلَعَملَ 

ْن َيَدَع َطَعاَمُه وَشَراَبُه)رواه البخاري(َفَلْيَس َلَل َحاَجٌة فِْي أ  

“ய ோ ர்  க ப ோய்  ந ப சுவ ட தயு ம் , ப ிட ழ ய ோன 
கோரியங்களில் ஈடுபடுவடதயும் விட்டு விைவில்டலநயோ, 
அவர் தன் உைடவயும், போனத்டதயும் தவிர்த்துக் 
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ககோண்ைதில்  அல்லோஹ்வுக்கு எந்தத் நதடவயும் 
இ ல் ட ல .”  எ ன் று  ரஸ ூ ல்  (ஸ ல் ) அ வ ர்க ள் 
இயம்பினோர்கள்.( புகோரி) 

“ந ோன்போள ி கபோய் நபசுவடதயும், தவறோன 
கோரியங்களில் ஈடுபடுவடதயும் தவிர்த்துக் ககோள்ள 
வில்டலயோயின் அவனுடைய ந ோன்பு அவனுக்குப் பயன் 
தரோது. அதற்குரிய  ன்டமயும் அவனுக்குக் கிடைக்கோது. 
நமலும் அவனுடைய ந ோன்டப அல்லோஹ் ஏற்றுக் 
ககோள்ளவும் மோட்ைோன்” என்பது இந் பி கமோழியிலிருந்து 
புலன ோக ிறது . இன ி அடுத்து  வரும்  ஹ தீடஸ க் 
கவைிப்நபோம். 

َحِدُكْم َفالَ َيْرَفْث َواَلَيْصَخْب َفإِن ا ْمُرٌؤ الِصَياُم ُجنٌة َفإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم أ

هُّ أْو َقاَتَلُه َفْلَيقُلْ  إني َصاِئٌم َمرَتْيِن )متفق عليه(   َسابَّ

ந ோன்பு ஒரு நகையம். ஆடகயோல் உங்களில் 
எவநரனும் ந ோன்பு ந ோற்கும் தினத்டத அடைந்து 
ககோண் ைோல் , அவ ர் ஆ போெ நபச்சுக்கள்  நபெவும் , 
கூச்ெலிைவும் நவண்ைோம். எனினும் யோநரனும் அவடரத் 
த ிட்டின ோநல ோ, அல்லது  அவருைன்  ெண் டைக்கு 
வந்தோநலோ, அவர் “ ோன் ஒரு ந ோன்போள ி” என்று 
இரண் டு தைடவகள் கெோல்ல ி வ ிடுவ ோரோக .” என 
 பியவர்கள் கூறினோர்கள்.   

ந ோன்போள ிய ின்  வோய ில ிருந்து கவள ியோகும் 
வோர்த்டதகள்  ல்ல வோர்த்டதகளோக இருக்க நவண்டும். 
களிப்டபத் தூண்டும், ஆபோெ நபச்சுக்களிலும் மற்றும் 
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கூத்துக் கும்மோளத்த ிலும் , அரட்டை அடிப்பத ிலும் 
ந ோன்போளி ந ரத்டதச் கெலவிைக் கூைோகதன்படத 
இந் பி கமோழி கதளிவு படுத்துகின்றது. 

எனநவ தோன்  பித் நதோழர்களும், ெோன்நறோர்களும் 
தங்கள ின்  ந ோன் பு போழோக ி வ ிை ோத  படி  ம ிகவு ம் 
எச்ெரிக்டகயுைன்  ைந்து ககோண்ைனர். ந ோன்பு கோலத்தில் 
அ பூ  ஹ ுட ரரோ (ரழ ி) அ வ ர்களு ம் , அ ன் ன ோரின் 
நதோழர்களும் பள்ளிவோெலில் அமர்ந்து ககோள்வோர்கள்,  
அப்நபோதவர்கள் “ ோம்  மது ந ோன்டபத் தூய்டமப் 
படுத்திக் ககோண்டிருக்கின்நறோம்,” என்று கூறுவோர்கள், 
எனவும் அவர்களின் வோழ்க்டக ெரிடத கூறுகின்றது. 
அவ்வோநற, “தலீக் இப்னு டகஸ், என்ற கபரியோர் ந ோன்பு 
கோலத்தில் கதோழுடகக்கோக அல்லோமல் வடீ்டிலிருந்து 
கவளிநய வரமோட்ைோர்கள்,” என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்த  பித்நதோழர்களினதும், ெோன்நறோர்களினதும் 
இ ந்த  ெம் பவ ங் கள்  எதட ன  உை ர்த்து க ின் றன ? 
ஜன ங் களு ைன்  கூ டிய ிரு க்கு ம்  நப ோது த ோன்  வ ீன் 
நபச்சுக்களும், வம்பளத்தல்களும் இைம் கபறுகின்றன. 
எனநவ அதில ிருந்து தவ ிர்ந்து ககோள்ள ஒநர வழி, 
மக்களுைன் ஒன்று நெரோமல் இருப்பநத, என்று கருதிய 
அந்த  ல்லடியோர்கள் ந ோன்பு கோலத்தில் ஒதுங்கி 
வோழ்ந்தோர்கள், என்படதநய இது நபோன்ற ெம்மவங்கள் 
எடுத்துக் கோட்டுகின்றன. 

ஆ ன ோல்  அ வ ர்கட ள ப்  ந ப ோன் று  ஒ து ங் க ி 
வோழ்வகதன்பது, எல்நலோரோலும் ெோத்தியமோகோது. எனினும் 
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இங்கு கவைிக்கப்பை நவண்டிய விையம் யோகதனில், 
எ வ் வ ோற ோய ினு ம்  க ப ோது வ ோ க  பு ல ட ன யு ம் , 
அவயவங்கடளயும் போவகோரியங்கடள விட்டும், வைீோன 
 ைவடிக்டககடள விட்டும் போதுகோத்த்துக் ககோள்ள 
நைடும், என்பநத. அவ்வோறு இல்லோது நபோனோல் ந ோற்ற 
ந ோன்பு அர்த்தமற்றதோகிவிடும். 

“உை ட வயு ம் , ப ோன த்ட தயு ம்  தவ ிர்த்து க் 
ககோள்வது தோன்  ந ோன் கபன் ற ோல் , அ து  ம ிகவு ம் 
இலகுவோன ந ோன்போகும் ” என்று டமமூன் இப்னு 
கமஹ்ரோன் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளோர்கள். 

இதன் கருத்தோவது ந ோன்போளி போவ கருமங்களின் 
மீது கவைம் கெலுத்தி அடவகடள விட்டும் தவிர்ந்து 
ககோள்ளோது கவறும் உைவு குடிப்பின்றி இருப்பதுதோன் 
ந ோன்கபன்றோல், அப்படியோன ந ோன்பு இலகுவோனதுதோன். 
ஆனோல் அவயவங்கடளப் போவ கோரியங்களிலிருந்து 
போதுகோத்துக் ககோண்ை வோறு ந ோன்பு ந ோற்பது தோன் 
கடினமோனது, என்பநத. 

இதடன அல்லோமோ அல்  டபழோவ  ீஅவர்கள் 
“ந ோன்பு ந ோற்க நவண்டும் என்ற ெட்ைம் ஏற்படுத்தப் 
பட் ை தன்  ந  ோக் கம்  கவ று ம்  பட் டின ிய ோகவு ம் , 
தோகத்நதோடும் இருக்க நவண்டும், என்பதற்கோக அல்ல, 
அதன் மூலம் மநனோ இச்டெகடள உடைக்கவும், 
நபரோடெ ககோண்ை மனடத, ெோந்தி கபற்ற மனதுக்குக் 
கட்டுப்பைச் கெய்யவும் நவண்டும், என்பதற்கோகவும் தோன். 
எனநவ ந ோன்பின் இந்ந ோக்கம்  ிடறநவறோது நபோனோல், 
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அதடன அல்லோஹ் ஏற்றுக் ககோள்ள மோட்ைோன். நமலும் 
அதனோல் ந ோன்போளிக்குப் பெித்திருந்தடதத் தவிர நவறு 
எந்தப் பயனும் இல்டல, என்று குறிப்பிட்டுள்ளோர்கள்.    

கபோதுவோக ந ோன்டபக் கவை ிக்கும் நபோது , 
உண்டமயில் அது ந ோன்போளிக்கு மனக் கட்டுப்போட்டைத் 
தரு க ிற து  என் பத ில்  ஐ ய ம ில் ட ல . ஏ கன ன ில் 
அல்லோஹ்வுக்கோக பெிடயயும் தோகத்டதயும் விட்டுக் 
ககோடுக்கும் ந ோன்போளி, யோரும் இல்லோது தனிடமயில் 
இருக்கும் நபோது கூை ெோப்பிடுவதற்நகோ தண்ைரீ் அருந்து 
வதற்நகோ துைிவதில்டல. ஏகனனில் அப்நபோது அவடன 
அறியோமநல அல்லோஹ்டவப் பற்றிய எண்ைமும் 
அச்ெமும் அவனுள் ஏற்படுகிறது, என்பநத அதற்குக் 
கோரைம்.  

ஆனோல் ஆகோர விையத்தில் மனதுக்கு அடிடம 
யோகோத அவன், ந ோன்புக்குப் போதகமோன கபோய் நபசுதல், 
புறம் கூறல், நகோல் கெோல்லுதல், வதந்திகடளப் பரப்புதல் 
நபோன்ற தவறோன கோரியங்களின் நபோது, மனதுைன் 
நப ோரிை  மு டிய ோமல்  அ வன்  நத ோழ்வ ியட ை ந்து 
வ ிடுகிறோன் . எனநவ இவ்வோறோன ெந்தர்ப்பத்த ில் , 
ந ோன் ப ின்   ிம ித் தம்  பெ ிட யயும்  த ோகத்ட தயும் 
கட்டுப்படுத்தும் ஆளுடம தன்னிைம் உண்கைன்றோல், 
ந ோன்பின்  ிம ித்தம் அதற்குப் போதகமோன ஏடனய 
தவ றோன  கரு மங்கடள  தன்ன ோல்  கட்டு ப்படுத்த 
மு டியோதோ? என்று  ஒரு கைம் எண்ை ிப் போர்க்க 
நவண்டும். இவ்வோறு ெிந்த ிப்பதன் மூலம் ஏடனய 
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தவறுகடளயும் தவிர்த்துக் ககோள்ள முயல நவண்டும். 
இவ்வ ோறோன  ஒரு  பய ிற்ெ ிடய  ந ோன் போள ி கபற 
நவண்டும், என்பநத ந ோன்பின் குறிக்நகோலோகும். 

ரமழோன் மோத்தில் இத்தடகய பயிற்ெிகயோன்டறப் 
கபறு ம்  ந ோன் போள ி, அ டு த்து  வரு ம்  பத ிகன ோரு 
ம ோதங் கள ிலு ம்  தன்  மன ட தக்  கட்டு ப்படு த்து ம் 
வலிடமடயப் கபறுவோன். எல்லோ ந ோன்போளிகளின் 
 ிடலயும் இப்படி அடமந்து வ ிடுமோனோல். உலகம் 
சுபடீ்ெமடையும்,  ிம்மதி கபறும். இத்தடகய ந ோன்புதோன் 
தக்வோடவ - இடறபக்த ிடய ஏற்படுத்தக் கூடியது . 
இதடனநய அல்லோஹ் விரும்புகிறோன். 

ந ோன்பின் கூலி 

ந ோன்டபத் தவிர கதோழுடக, ஸகோத், ஹஜ்ஜு 
நபோன்று இன்னும் பல  ற்கருமங்கள் இருக்கின்ற 
நபோதிலும், அடவ முகஸ்த்துதிக்கோகவும் போரோட்டைப் 
கபறுவதற்கோகவும் கெய்ய இயலுமோன கோரியங்களோகும். 
ஆனோல் ந ோன்பு அப்படியில்டல. ஏகனனில் அடியோன் 
ந ோன்பு ந ோற்றுள்ளோனோ, இல்டலயோ? என்பது பரம 
இரகெியமோகும். அதடன அடியோனும் அல்லோஹ்வும்தோன் 
அறிவர். 

எனநவதோன் ந ோன்பு தவிர்ந்த   ற்கருமங்களுக் 
குறிய கூலியின் அளவு  ிர்னயிக்கப்பட்டுள்ள நபோதிலும், 
ந  ோ ன் ப ின்  கூ ல ி இ ன் ன து  எ ன் று 
 ிர்ையிக்கப்பைவில்டல. எனநவ ந ன்புக்கு அல்லோஹ் 
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விரும்பிய மட்டும் கூலிடய வோரி வழங்குவோன். இதடன 
பின்வரும் ஹதீஸ் கதளிவு படுத்துகின்றது. 

سلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قالرسول هللا صلى هللا عليه و

ٌة فَ  ياُم ُجنَّ ُه لِي َوأَنا أْجزْي ِبِه َوالصِّ ياَم َفإنَّ إذا ُكلُّ َعَمِل اْبِن آدم َلُه إالَّ الصِّ

ُه أَحٌد أْو َقاَتَلهُ َكاَن َيْوُم صَ   َفْلَيقُلْ ْوِم أَحِدُكْم َفالَ َيْرَفْث واَلَيْصَخْب َفإْن َسابَّ

اِئِم أْطَيُب ِعْنَد هللاِ  ٍد ِبَيِدِه َلَخلُْوُف َفِم  الصَّ ْي َصاِئٌم َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ  ِمْن إنِّ

ُحُهَما إذا أف ِن يْفَر َحَتا اِئِم َفْر َح ِبفِْطِرِه وإَذا لَ ِرْيِح اْلِمْسِك. ِللصَّ قَِي َطَر َفِر

ُه َفِرَح ِبَصْوِمِه)متفق عليه(  َربَّ

“மனிதனின் கெயல்கள் யோவும் அவனுக்குரியன. 
ஆனோல் ந ோன்டபத் தவிர.  ிச்ெயமோக அது எனக்குரியது. 
அதன் கூலிடய  ோநன தருநவன்.” என்று அல்லோஹ் 
கூறுகிறோன். நமலும் ந ோன்பு ஒரு நகையம். உங்களில் 
ந ோன்டப  அடைந்து ககோண்ைவர், ஆபோெ நபச்சுக்கடளப் 
நபெநவோ, கூச்ெலிைநவோ நவண்ைோம். யோநரனும் அவடரத் 
த ிட் டின ோநல ோ அல்லது  அவரு ைன்  ெண் ட ைக்கு 
வ ந்த ோநல ோ , “ ோன்  ந  ோன் ப ோள ி” என் று  அ வ ர் 
கெோல்வோரோக. முஹம்மதுவின் ஆத்மோ எவன் வெம் 
இ ரு க் க ின் ற ந த ோ  அ வ ன ின்  மீ து  ஆ ட ை ய ோக 
ந ோன்போள ிய ின்  வோய் வோடை  அல்லோஹ் விைம் 
கஸ்தூரி மைத்டத விைவும் வோெடன மிக்கதோகும். 
ந ோன்போளிக்கு இரண்டு மகிழ்ெிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று 
ந ோன்பு திறக்கும் நபோது அவனுக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்ெி, 
மற்டறயது அவன் அல்லோஹ்டவ ெந்திக்கும் நபோது 
அவனுக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்ெி யோகும்.” என்று ரஸூல் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினோர்கள், என அபூ ஹுடரரோ (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றோர்கள். (புஹோரி, முஸ்லிம்) 
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     இந்த ஹ தீஸ ின் ஒரு பகுதி  முன்னர் 
எடுத்துக் கூறப்பட்ைது. இதில்  குற ிப்பிைப்பட்டுள்ள 
ஏடனய விையங்கடள இங்கு கவைிப்நபோம். எல்லோ 
 ல் ல  கரு மங் களு க்கும்  அல்ல ோஹ் தோன்  கூ ல ி 
ககோடுக்க ின் றோன் . ஆ ய ினு ம் ந ோன்ட பப் பற்ற ிக் 
குறிப்பிடுகின்ற நபோது அதற்குத் தோநன கூலி தருவதோக 
விநேெமோக அல்லோஹ் குறிப்பிட்டுள்ளோன். அதன் 
கருத்தோவது, ஏடனய  ல்ல கருமங்களுக்ககல்லோம் கூலி 
 ிர்ையிக்கப்பட்டுள்ள நபோதிலும், ந ோன்புக்குக் கூலி 
எதுவும்   ிர்ை ய ிக்கப்பை  வ ில்டல . ஆ ட கய ோல் 
ந ோன்பிற்குக் கூலி வழங்கும் கபோருப்பிடன தோன் ஏற்றுக் 
ககோண்டுள்ளதோகவும்,  விரும்பிய மட்டும் அதற்குத் 
தோரளமோகத் தோன் கூலி தருவதோகவும் அல்லோஹ் உறுதி 
யளித்துள்ளோன், என்பநத இதன் கருத்தோகும். 

 

      நமலும் ந ோன்போளி இரண்டு ெந்தர்ப்பங்களில் 
மகிழ்ச்ெியடைகிறோன், என்று இங்கு குறிப்பைப்பட்டுள்ளது. 
ஒன்று ந ோன்பு திறக்கும் ந ரத்தில் அவன் அடையும் 
மகிழ்ச்ெி. இதடன எல்லோ ந ோன்போளிகளும் அனுபவித்து 
வ ரு க ின் ற ன ர் . ம ற் ட ற ய து  ம று  உ ல க த் த ில்  
அல்ல ோஹ் டவ அவன்  ெந்த ிக்கும்  நபோது  அவன் 
அடையும் மகிழ்ச்ெியோகும். இது  ோடள மறுடம  ோளில் 
ந ோன்போளிக்கு அல்லோஹ்டவ ெந்திக்கும் வோய்ப்பு 
கிடைக்கும், என்ற சுப கெய்திடயத் தருகிறது. இந்த 
போக்கியம்  ம்மடனவருக்கும் கிடைக்க அல்லோஹ் அருள் 
புறிவோனோக.  
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கபோதுவோக வோயின் துர்வோடைடய யோவரும் 
கவறுக்கின்ற நபோதிலும், ந ோன்போளி அல்லோஹ்வின் 
கட்ைடளக்கு அடிபைிந்து, அவன் மீது அன்பு ககோண்டு 
ந ோன்பு டவத்ததன் கோரைமோக அவனின் இடரப்டப 
கோய்ந்து விட்ைது. அதன் விடளவு, வயிற்றின் கவப்பம் 
வோய் மூலம் துர் வோடையோக கவளிநயறுகிறது. எனநவ 
தோன் அந்த வோெத்டத கஸ்தூரிடய விைவும் நமலோனது 
என்று அல்லோஹ் போரோட்டுகின்றோன். இதுகவல்லோம் 
மற்கறல்ல ோ  ற்க ிரிட யகடள  வ ிைவும்  ந ோன் பு 
நமலோனது என்படத எடுத்துக் கோட்டுகின்றன. 

இது மோத்திரம ின்றி ந ோன்போளிகடள நமலும் 
ககௌரவ ிக்கு முகமோக,அவர்கள் சுவர்க்கம் கெல்ல 
அவர்களுக் ககன்று தன ி வோயல் ஒன்டறக் கூை 
அல்லோஹ் ஏற்படுத்தி, அதற்கு َباُب الَريان என்று கபயரும் 
இட்டுள்ளோன். உலகத்தில் ெிநரஷ்ட்ை பிரடஜகள் VIP 
என்று அடழக்கப் படுகின்றனர். அவர்களுக்கோன எல்லோ 
ஏற்போடுகளும் விநேெமோக நமற் ககோள்ளப் படுகின்றன. 
அவர்கள் வந்து கெல்வதற்குக் கூை தனி வோயல்கள் 
ஏ ற் ப ோடு  க ெய் ய ப்  படு க ின் றன . அ ப்படி ய ோய ின் 
அல்லோஹ்வின்  போர்டவயில் மிகவும் ெிநரஷ்ட்ைமோன 
ந ோன்போளிகள் சுவர்க்கம் கெல்ல அவர்களுக்ககன்று 
தன ியோன  ஒரு  வ ோயடல  அல்லோஹ்  ஏற்படுத்த ி 
டவத்துள்ள ோன்  என் றோல்  அ த ில்  என்ன  வ ிய ப்பு 
இருக்கிறது? இந்த வோயடலப் பற்றி  பியவர்கள் பின் 
வருமோறு குறிப்பிட்ைோர்கள், 
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ن فِ  ل إ عليه وسلم قا هللا  عن النبي صلى  عنه  هللا  ي عن سهل رضي 

ُخلُ ِمْنُه الريان َيْدُخلُ ِفْيِه الصاِئُمْوَن َيْوَم اْلقِيامِة اَلَيدْ  اْلَجنِة َباًبا ُيَقالُ َلهُ 

اِئُموَن َفَيقُوُموَن اَلَيْدُخلُ ِمْنُه أَحٌد َغْيُرُهْم  فَ  إَذا أَحٌد َغْيُرُهْم ُيَقالُ أْيَن الصَّ

 َدَخلُوا أُْغلَِق َفَلْم َيْدُخلْ ِمْنُه أَحدٌ 

 

مسند االمام احمد()سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة و  

“சுவர்க்கத்தில் “டரயோன்” என்றடழக்கப் படும் ஒரு 
வோெல் உண்டு. அது மறுடம  ோளில்  ந ோன்போளிகள் 
சுவர்க்கத்தில் பிரநவெிக்கும் வோெல். அவர்கடளத் தவிர 
நவறு எவருக்கும் அதனூைோகச் கெல்ல அனுமதியில்டல. 
ந ோன்போளிகள் எங்நக? என்று வினவப்பட்ைதும், அவர்கள் 
எழுந்து  ிற்போர்கள். அவர்கள் அல்லோத எவருக்கும் 
அதனுள் கெல்ல அனுமதி இல்லோத படியோல், அவர்கள் 
உள்நள பிரநவெித்ததும், அந்த வோயல் அடைக்கப்படும்” 
என்று  பியவர்கள் கூறினோர்கள், என ஸஹ்ல் (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றோர்கள். (திர்மிதீ,  ஸோஈ, இப்னு 
மோஜோ, முஸ்னத் அஹ்மத்)  

ந ோன் போள ிகளு க்கு அல்லோஹ்  எந்த அளவு 
மதிப்பளித்துள்ளோன் என்பதற்கு இந் பி கமோழி ெிறந்த 
அத்தோட்ெியோகும். ஆனோல் ந ோன்டப உரிய முடறயில் 
ந ோற் ற  ந  ோன் ப ோள ிகளு க்நக  இ ந்த  க கௌ ரவ ம் 
உரித்துடையது  என் பட த  ிடனவ ில்  டவத்தல் 
நவண்டும். 
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என நவ  உண் ட மய ோன  ந ோன் ப ோள ிகள ின் 
கூட்ைத்தில்  ம்டமயும் நெர்த்து அவர்களுக்குரிய 
ககௌரவத்டத  மக்கும் அல்லோஹ் தந்தருள்வோனோக 
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