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 اإلخالص
   حقيقته، أهميته، ثمراته، وسائل اكتسابه

 القسم العليم بمدار الوطن: دإعدا
 

உளத்தூய்மம 
அதன் யதார்த்தம், மகிமம, பலாபலன்கள், 

அமத ததடும் வழிகள் 
 

தயாாிப்பு 

மதாருல் வதன் அச்சகத்தின் கல்விப் பிாிவு 

 

தமிழாக்கம் 

மமௌலவி: அப்துல் சத்தார் மதனி  M.A in (Edu) Su-

dan. 
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையயானுமாகிய 

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்ெிக்கியறன் 

புகழ் அமனத்தும் ஏக இமைவனாகிய 

அல்லாஹ்வுக்தக உாியன, அவன் ததமவ 

களற்ைவன் அவன் (யாமையும்) மபைவில்மல 
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(யாருக்கும்) பிைக்கவு மில்மல, அவனுக்கு 

நிகைாக யாருமில்மல, (ஸலாத் எனும்) 

கருமையும், (ஸலாம் எனும்) ஈதேற்ைமும் 

ஆதமுமேய மக்களின் தமலவரும், எங்கள் 

நபியுமாகிய முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீதும் 

அவர்களுமேய கிமளயார்கள் ததாழர்கள் 

அமனவர் மீதும் உண்ோவதாக. 

அல்லாஹ் அவனுமேய அடியார்களுக்கு 

நல்லைங்கள் புாியுமாறு கட்ேமளயிட்டுள்ள 

ததாடு அதற்கு (பிைதீயீோக) சுவனத்மத 

வழங்குவதாகவும் வாக்களித்துள்ளான். 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;  

 ب ِعَباَدِة ُيْشر ْك َوَلا َصاِلًحا َعَمًلا َفْلَيْعَمْل َرب ِِّه ِلَقاَء َيْرُجو َكاَن َفَمن
(111الكهف )َأَحًدا  َرب ِِّه  

 

“தமது இமைவனின் சந்திப்மப எதிர்பார்ப்பவர் 

நல்லைத்மதச் மசய்யட்டும்! தமது இமை 

வைக்கத்தில் எவமையும் இமை கற்பிக்காது 

இருக்கட்டும்” என்று (முஹம்மதத!) கூறுவீைாக! 

அல்கஹ்ப் 110. 

தமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;  
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 اْلِفْرَدْوس  َجنَِّاُت َلُهْم َكاَنْت الصَِّاِلَحاِت َوعمُلوا آَمُنوا الَِِّذيَن ِإنَِّ
(111الكهف )ُنُزًلا   

 

“நம்பிக்மக மகாண்டு நல்லைங்கள் 

மசய்ததாருக்கு ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் மசார்க்கச் 

தசாமலகள் தங்குமிேங்களாக உள்ளன.” 

அல்கஹ்ப் 107. 

அவ்வாைாயின் அல்லாஹ்மவயும், மறுமம 

யில் சுவனத்மதயும் தநாக்கமாக மகாண்டு 

மசய்யப் படும் நல்லமல்கள் யாமவ?    

அது சுய விருப்பத்தின் அடிப்பமேயில் 

அல்லாஹ்வுக்காக மசய்யப்படும் வைக்கமா? 

அல்லது அது, மனிதர்களின் புகமழயும் 

திருப்திமயயும் தவண்டி மசய்யப்படும் 

வைக்கமா? 

அல்லது அது, அல்லாஹ் மனிதன் ஆகிய இரு 

தைப்பினாின் திருப்பதிமயயும்  தவண்டி 

மசய்யப்படும் வைக்கமா? 
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அல்லது அது, (நிய்யத்) மனதால் எண்ைாமல் 

அல்லாஹ்மவ வைங்கப்படும் ஒரு வைக்கமா? 

தமதல கூைப்பட்ே அமனத்து வழிபாட்டு 

முமைகளும் அல்லாஹ் எங்களுக்கு திருமமை 

யின் வாயிலாக கற்றுத் தந்த நல்லைங்களுக்கு 

அப்பாற்பட்ேமவ. காைைம் (நாம் மசய்யும்) 

அமனத்து நல்லைங்களிலும் இைண்டு 

நிபந்தமனகள் கட்ோயம் தபைப் பே தவண்டும். 

அமவகளாவன;  

1- “அல்லாஹ்வுக்கு” என்ை தூய எண்ைம். 

2- நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் 

வழிமுமை பின்பற்ைப்பேல்.  

மனிதன் புாியும் நல்லைங்கமள ஒரு பைமவக் 

கும், இங்கு கூைப்பட்ே நிபந்தமனகமள அதன் 

இரு இைக்மககளுக்கும் ஒப்பிேலாம். இைக்மக 

கள் இைண்மேயும் அல்லது அதில் ஒன்மை 

இழந்த பைமவயால் பைக்க முடியாது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;  

 



 

7 

َوُهَو  ۚ   ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُِّكْم َأْحَسُن َعَمًلا الَِِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة
(2الملك ) اْلَعز يُز اْلَغُفوُر  

 

“உங்களில் அழகிய மசயலுக்குாியவர் யார் 

என்பமதச் தசாதிப்பதற்காக மைைத்மதயும், 

வாழ்மவயும் அவன் பமேத்தான்.” அல் முல்க் 2.   

 

(இத்திரு வசனத்துக்கு விளக்கமளித்த) புமலல் 

இப்னு இயால் அவர்கள், “அழகிய மசயல்” 

என்பது தூய எண்ைத்துேன் மிகச் சாியான 

முமையில் மசய்யப்பட்ே அமல்கமளதய 

குைிக்கும் என்ைார்கள், இமதக் தகட்ே 

சமபதயார்கள் அபுல் புலல் அவர்கதள 

மிகச்சாியான முமையில் மசய்யப்பட்ே அமல்கள் 

என்ைால் என்ன? என தகட்ோர் கள். 

அதற்கவர்கள் உண்மமயில், மனத் 

தூய்மமயுேன் மசய்யப்பட்ே அமல் மிகச் 

சாியானதாக இருக்கா விட்ோதலா அல்லது மிகச் 

சாியாக மசய்யப்பட்ே மசயலில் மனத் தூய்மம 

இருக்கவில்மலதயா அவ்விைண்மே யும் 

அல்லாஹ் ஏற்றுக் மகாள்ள மாட்ோன், 
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“உளத்தூய்மம என்பது; அல்லாஹ்வுக்காக 

மசய்யப்பட்ே மசயமலக் குைிக்கும். மிகச் 

சாியனது என்பது; நபி வழியில் மசய்யப் பட்ே 

மசயமலக் குைிக்கும்.” எனக் கூைிவிட்டு பின் 

வரும் திருவசனத்மத ஓதிக்காட்டினார்கள். 

  
َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َرب ِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشر ْك ب ِعَباَدِة 

(111الكهف ) َرب ِِّه َأَحًدا  

 

“தமது இமைவனின் சந்திப்மப எதிர்பார்ப்பவர் 

நல்லைத்மதச் மசய்யட்டும்! தமது இமை 

வைக்கத்தில் எவமையும் இமை கற்பிக்காது 

இருக்கட்டும் என்று (முஹம்மதத!) கூறுவீைாக!” 

அல் கஹ்ப் 110. 

உளத்தூய்மம, அதன் முக்கியத்துவம், சிைப்பு 

கள், பலாபலன்கள், அமத ததடும் வழிகள் 

தபான்ைமவகமள முதலில் நாம் இங்கு 

பார்ப்தபாம். பின்னர் மனத்தூய்மமயின் 

எதிர்பக்கமான முகஸ்துதி குைித்தும், நபி வழிமய 

பின்பற்றுவதின் முக்கியத்துவம் குைித்தும் 

பார்ப்தபாம். 
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உளத்தூய்மம என்ைால் என்ன?  

உளத்தூய்மம என்பது; “அல்லாஹ்வுக்காக 

மட்டுதம மசய்கிதைன்” என்ை தூய 

எண்ைத்துேன் அவமன வழிபடுவதாகும். 

அதாவது அல்லாஹ்மவ தவிை, அவனுமேய 

பமேப்புகளுக்காகதவா, அல்லது அவர் களின் 

புகழ், தநசம் தபான்ைமவகமள எதிர்பார்த்து 

பாசாங்கு மசய்து அமல் மசய்யாது 

அல்லாஹ்வுமேய மநருக்கத்மத மட்டுதம 

(மனதில்) எண்ைம் மகாண்டு அமல் 

மசய்வதாகும்.  

சுருங்கக் கூைின், (மனிதன் மசய்யும்) அமல் 

கமள பமேப்புகளுமேய அவதானத்தி லிருந்து 

தூய்மமப் படுத்துதத உளத்தூய்மம யாகும்.  

 

தவறு சில அைிஞர்கள் கூைினார்கள்; 

உளத்தூய்மம என்பது பமேப்புகளின் 

அவதானத்மத மைந்து, அல்லாஹ்மவ 

மதாேர்ச்சியாக பார்த்துக் மகாண்டிருக்கும் 
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எண்ைத்துேன் அமல் புாிவதாகும்.  ஏமனனில் 

பாசாங்கு மசய்பவன் அல்லாஹ் வின் 

பார்மவயிலிருந்து தூைமாகி விடுகிைான். 

அபூ உஸ்மான் ஸஈத் இப்ன் இஸ்மாஈல் 

என்பவர் கூைினார்; உளத்தூய்மம என்பது உன் 

இதயமும், மசயல்களும், அைிவும் அல்லாஹ்வின் 

தகாபத்மதப் பயந்து அவனுமேய திருப்திமய 

மட்டுதம விரும்பு வதும், உன்னுமேய 

இதயத்திலிருந்து முகஸ்துதி நீங்கி அைிவின் 

யதார்த்தத்தால் நீ அல்லாஹ்மவ பார்த்துக் 

மகாண்டிருப்பது தபான்றும், அவனும் உன்மன 

பார்த்துக் மகாண்டிருக்கின்ைான் என்ை 

எண்ைத்து ேனும் அவமன வைங்குவதாகும். 

அவ்வாறு அவமன நீ வைங்கும் தபாது உன் 

இதயத்திலிந்த தீவிைமும் ஆைவமும் அழிந்து 

உன் மசயல்களில் நளினத்மத கமேபிடிக்க 

அருள் புாிந்த இமைவமன நிமனவு கூர்ந்து பார்.   

இமாம் இப்னுல் மகய்யிம் (ைஹ்) அவர்கள் 

உளத்தூய்மம பற்ைி குைிப்பிடுமகயில்; ஒரு 

வைக்கசாலி (தன் அமல்கமள) மக்களுக்கு 

காட்டுதல், அல்லது அவர்களின் புகழ், 
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மகளைவம், மசாத்துக்கள், தசமவ, தநசம், தன் 

ததமவகமள நிமைதவற்ைிக் மகாள்ளல், தபான்ை 

இதயத்திலிருக்கும் சுய விருப்பங் கதளாடு கலந்து 

விே மாட்ோன் என்ைார்கள். அதாவது தன் 

மசயல்கள் முழுவமதயும் அல்லாஹ்வுக்காதவ 

மசய்வான். 

 உளத்தூய்மம குைித்த அல் குர்ஆன் 

வசனங்கள் 

1- அல்லாஹ் உளத் தூய்மமமய வலியுறுத்தி 

(அல்குர்ஆனின் பல இேங்களில்) கட்ேமள 

யிட்டுள்ளான், அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்; 

(5البينة )الدِِّيَن  َلُه ُمْخِلِصيَن اللََِّه ِلَيْعُبُدوا ِإلَِّا ُأِمُروا َوَما  

  “வைக்கத்மத அல்லாஹ்வுக்தக கலப்பற்ை 

தாக்கி வைங்குமாதை அன்ைி அவர்களுக்கு 

தவறு கட்ேமள பிைப்பிக்கப் பேவில்மல.”  அல் 

பய்யினா 5. 

வைக்கத்மத அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திைதம 

கலப்பற்ைதாக்(கி வைங்)குவமத அல்லாஹ் 

இங்கு முக்கிய கேமமயாக்கியுள்ளான். 



 

12 

2- உளத் தூய்மம, அல்குர்ஆமன அருளிய 

சத்தியத்துேன் மதாேர்புபட்ேது, உளத் 

தூய்மமயான வைக்கங்கமள மட்டுதம 

அல்லாஹ் ஏற்றுக் மகாள்கிைான்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;  

الدِِّيَن لَُِّه ُمْخِلًصا اللََِّه َفاْعُبِد ب اْلَحقِِّ اْلِكَتاَب ِإَلْيَك َأنَزْلَنا ِإنَِّا   ِللَِِّه َأَلا 
(2،2الزمر )اْلَخاِلُص  الدِِّيُن  

  

(முஹம்மதத!) உண்மமமய உள்ளேக்கிய 

இவ்தவதத்மத உம்மிேம் நாம் அருளி யுள்தளாம். 

எனதவ வைக்கத்மத உளத் தூய்மமயுேன் 

அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுதம உாித்தாக்கி அவமன 

வைங்குவீைாக! கவனத்தில் மகாள்க! தூய 

இம்மார்க்கம் அல்லாஹ்வுக்தக உாியது. அல் 

ஜுமுர் 2,3. 

3- அல் குர்ஆனில் கூைப்பட்டுள்ள உளத் 

தூய்மம குைித்த கட்ேமள, உலக வாழ்வின் சகல 

கட்ேங்கமளயும் தாண்டி, மைைத் தருவாயில் 

கூே கமே பிடிக்க தவண்டிய ஒன்ைாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்; 
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اْلَعاَلِميَن َرب ِّ ِللَِِّه َوَمَماِتي َوَمْحَياَي َوُنُسِكي َصَلاِتي ِإنَِّ ُقْل  َلا 
(162،162األنعام )اْلُمْسِلِميَن  َأوَُِّل َوَأَنا ُأِمْرُت َوب ذَِٰلَك ۚ   َلُه َشر يَك  

“எனது மதாழுமக, எனது வைக்க முமை, 

எனது வாழ்வு, எனது மைைம் யாவும் அகிலத்தின் 

இமைவனாகிய அல்லாஹ் வுக்தக உாியன, 

அவனுக்கு நிகைானவன் இல்மல இவ்வாதை 

கட்ேமளயிேப்பட்டுள்தளன் முஸ்லிம்களில் நான் 

முதலாமவன்”என்றும் கூறுவீைாக! அல் அன்ஆம் 

162,163  

4- உளத்தூய்மமயுேன் வைக்கம் புாிவதத 

எல்லா அமல்களுக்கும் அடிப்பமே, ஆகதவ 

அதன் பக்கம் பிைமை அமழப்பதும், அதன் 

எதிைாளிகளிேமிருந்து விழகியிருப்பதும் 

அவசியமாகும். அதில் குமைவு மசய்வதற்கும்  

தபைம் தபசுவதற்கும் இேமில்மல. அல்லாஹ் 

கூறுகின்ைான்; 

ۚ   َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتم مِِّن ُدوِنِه * ُقِل اللََِّه َأْعُبُد ُمْخِلًصا لَُِّه ِديِني  

(11،15الزمر )  

உளத்தூய்மமயுேன் எனது வைக்கத்மத 

அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுதம உாித்தாக்கி 
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அவமனதய வைங்குதவன். அவமனயன்ைி 

நீங்கள் நாடியமத வைங்குங்கள்” எனக் 

கூறுவீைாக! (அஸ்ஸுமுர் 14,15) 

5- உளத்தூய்மமயில் தவைிமழத்த இமை 

மறுப்பாளர்கமள விட்டும் விழகி யிருக்குமாறு 

அல்லாஹ் கட்ேமளயிட்டிருப்பதும் (அல் 

குர்ஆனில்) விளங்க முடிகின்ைது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்; 

َ ُقْل َيا َأيَُِّها اْلَكاِفُروَن * َ َلا َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن   * َوَلا َأنُتْم َعاب ُدوَن  
َ َما َأْعُبُد * َ َوَلا َأَنا َعاب دٌ مَِّا َعَبدتُِّْم  * َ َوَلا َأنُتمْ َعاب ُدونَ َما َأْعُبُد  * َلُكمْ  

(6-1الكافرون )َ  َوِلَي ِدين ِديُنُكْم   

(ஏக இமைவமன) மறுப்பவர்கதள!” நீங்கள் 

வைங்குவமத நான் வைங்க மாட்தேன். நான் 

வைங்குபவமன நீங்கள் வைங்குதவா ாில்மல. 

நீங்கள் வைங்குவமத நான் வைங்குபவன் 

அல்லன். நான் வைங்கு பவமன நீங்கள் 

வைங்குதவாாில்மல. உங்கள் மார்க்கம் 

உங்களுக்கு. என் மார்க்கம் எனக்கு” 

எனக்கூறுவீைாக! அல்காபிரூன் 1-6. 
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6- உளத்தூய்மம யுமேயவாின் வைக்கம் 

“அழகானது” என அல்லாஹ் விபாிக்கிைான். 

َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا مِِّمَِّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََِّبَع ِملََِّة 
ِهيَم َخِليًلاَواتََِّخَذ اللَُِّه ِإْبَرا ۚ   ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا (125النساء )     

தன் முகத்மத அல்லாஹ்வுக்குப் பைியச் 

மசய்து, நல்லைம் மசய்து, உண்மம வழியில் 

நின்ை இப்ைாஹீமின் மார்க்கத்மதப் பின் பற்ைி 

நேந்தவமை விே அழகிய மார்க்கத் திற்குாியவர் 

யார்? அல்லாஹ் இப்ைாஹீமம உற்ை 

ததாழைாக்கிக் மகாண்ோன். அன்னிஸா 125 

இப்னுல் மகய்யிம் (ைஹ்) கூைினார்கள்; “தன் 

முகத்மத அல்லாஹ்வுக்குப் பைியச் மசய்தல்” 

என்பது உளத் தூய்மமயுேன் அல்லாஹ்மவ 

வைங்குவமததய குாிக்கும். “நல்லைம் மசய்தல்” 

என்பது நபி (ஸல்) அவர்களுமேய 

வழிமுமைமய பின்பற்று வமதக் குைிக்கும்.  

7- உளத்தூய்மமயில் குமைவு 

மசய்பவர்களுக்கு வழங்கப் படும் கூலி குைித்து 

அல்லாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்ைான்;  
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الفرقان ) َوَقِدْمَنا ِإَلىَٰ َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَِّنُثوًرا
22)  

அவர்கள் மசய்து வந்த மசயல்கமளக் 

கவனித்து அவற்மைப் பைப்பப் பட்ே புழுதியாக 

ஆக்கு தவாம். அல் புர்கான் 23. 

இப்னுல் மகய்யிம் (ைஹ்) கூைினார்கள்; நபி 

வழிக்கு மாற்ைமாக மசய்யப்பட்ே மசயல் 

கமளயும், உளத் தூய்மம இன்ைி மசய்யப்பட்ே 

மசயல்கமளயுதம இவ்வசனம் குைிக்கிைது.  

8- உளத்தூய்மம இமையச்சத்மத ஏற்ப 

டுத்துவதுேன், நிைப்பமான கூலிமயயும் 

ஈட்டித்தரும் ஒரு வைக்கமாகும் என அல்லாஹ் 

எமக்கு வாக்களித்துள்ளான்.  

*َوَسُيَجنَُِّبَها اْلَأْتَقىَ  َ الَِِّذي ُيْؤِتي َماَلُه َيَتَزكَِّىَٰ  * ِلَأَحٍد ِعنَدُه  وما 
*ِمن نِِّْعَمةٍ ُتْجَزىَٰ َ ِإلَِّا اْبِتَغاءَ َوْجهِ َرب ِّهِ اْلَأْعَلىََٰ   *  * َوَلَسْوفَ َيْرَضىَٰ 

(17-71الليل )  

இமையச்சமுமேயவர் அதிலிருந்து விலக்கப் 

படுவார். 

அவர் தனது மசல்வத்மத வழங்கி தூய்மம 

யமேந்தவர். 
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மிக உயர்ந்த தன் இமைவனின் முகத்மதத் 

ததடுவது தவிை திருப்பிச் மசலுத்தப்படும் எந்த 

நன்ைிக் கேனும் எவாிேமும் அவருக்கு 

இருக்காது.  அல் மலல் 17-21. 

உளத்தூய்மம குைித்த நபி மமாழிகள்  

உளத்தூய்மமயின் மகத்துவத்மதயும், அதன் 

அவசியத்மதயும், எடுத்துமைக்கும் நபி மமாழிகள் 

நிமையதவ வந்துள்ளன. 

1- மசயல்கள் அமனத்தும் தநாக்கங்கமளப் 

மபாறுத்தத அமமகின்ைன. ஒவ்மவாரு வரும் 

அவர் எண்ைியதத கிமேக்கிைது. ஒருவாின் 

ஹிஜ்ைத் (துைத்தல்) உலகத்மதக் குைிக் 

தகாளாகக் மகாண்டிருந்தால் அமததய அவர் 

அமேவார். ஒரு மபண்மை தநாக்கமாகக் 

மகாண்ோல் அவமள மைப்பார். எனதவ 

ஒருவாின் ஹிஜ்ைத் எமத தநாகமாகக் 

மகாண்ேததா அதுவாகதவ அமமயும் என்று நபி 

(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என உமர் இப்னு 

கத்தாப் (ைலி) தமமேயிலிருந்து அைிவித் தார்கள். 

(நூற்கள்; புகாாி முஸ்லிம்) 
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இந்நபிமமாழிக்கு இப்னு ைஜப் (ைஹ்) அவர்கள் 

விளக்கமளிக்மகயில் உண்மமயில் மனிதர்க 

ளுமேய எண்ைங்கமளப் மபாருத்தத 

(அல்லாஹ்வினால்) அவர்களுமேய மசயல்கள்  

ஏற்றுக் மகாள்ளப் படுகின்ைன. அல்லது 

“மசயல்கள் அமனத்தும் எண்ைங் கமளப் 

மபாறுத்தத” என்பது நட்மசயல்கள், தீய 

மசயல்கள், ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ே மசயல்கள், 

மறுக்கப்பட்ே மசயல்கள், கூலி வழங்கப் படும் 

மசயல்கள், கூலி வழங்கப் போத மசயல்கள் என 

வமகப் படுத்தப் படுவது (அமதச் மசய்தவர் 

களுமேய) எண்ைங்கமளப் மபாருத்தாகும். 

சுறுங்கக் கூைின் நட்மசயலுக்கு நல்ல எண்ைமும் 

தீய மசயலுக்கு தீய எண்ைமும் அடிப்பமேயாக 

அமமகின்ைன எனக் கூைினார்கள். 

2-  சஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் 

கூைினார்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் “விமேமபறும்” ஹஜ்ஜின் தபாது  

(நான் மக்காவிலிருந்த சமயம் எனக்கு ஏற்பட்ே) 

ஒரு தநாய்க்காக என்மன உேல் நலம் விசாாிக்க 

வந்தார்கள். அந்த தநாயின் காைைத்தால் நான் 
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மைைத்மக எதிர் தநாக்கியிருந்ததன். அப்தபாது 

நான், “அல்லாஹ்வின் தூததை! மசல்வந்தனாகிய 

எனக்கு, என்  ஒதை மகமளத் தவிை தவறு வாாிசு 

எவரும் இல்லாத நிமலயில், நீங்கள் காணும் 

தநாய் என்மனப் பீடித்துள்ளது. ஆகதவ, நான் 

என் மசல்வத்தில் மூன்ைில் இைண்டு 

பாகங்மகளத் தர்மம் மசய்து விேட்டுமா?” என்று 

தகட்தேன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் “தவண்ோம்” என்ைார்கள்.  நான், 

“அவ்வாைாயின், என் மசாத்தில் பாதிமயத் தர்மம் 

மசய்யட்டுமா?” என்று தகட்தேன். அதற்கும் 

“தவண்ோம்” என்று மசான்ன அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “மூன்ைில் ஒரு பாகம் 

(தவண்டுமானால் தர்மம் மசய்யலாம்). மூன்ைில் 

ஒரு பாகம் கூே அதிகம்தான். நீங்கள் 

உங்களுமேய வாாிசுமகள மக்களிேம் 

மகதயந்தும் நிமலயில் விட்டுச் மசல்மவத விே 

அவர்கமளத் தன்னிமைவு மேயவர்களாக 

விட்டுச் மசல்வதத சிைந்ததாகும். நீங்கள் 

அல்லாஹ்வின் திருப்திமய விரும்பிச் மசய்கின்ை 

தர்மம் எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக 
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உங்களுக்குப் பிைதி பலன் வழங்கப்படும். எந்த 

அளவுக் மகன்ைால், நீங்கள் உங்கள்  

மமனவியின் வாய்க்குள் இடுகின்ை ஒரு கவளம் 

உைவும் கூே (உங்களுக்குப் பிைதிபலன் 

அளிக்கப் படும்)” என்று கூைினார்கள். நான், 

“அல்லாஹ்வின் தூததை! (என் ததாழர்கள்  

அமனவரும் மதீனாவுக்குச் மசன்று விடுவார்கள்) 

நான் மட்டும் இங்கு (மக்காவில்) என்  

ததாழர்மகள விட்டுப்  பின் தங்கியவனாக ஆகி 

விடுதவனா? “என்று தகட்தேன். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்) அவர்கள், “நீங்கள் 

இங்கு இருந்த தபாதிலும் அல்லாஹ்வின் 

திருப்திமய நாடி நல்லைங்கள் மசய்து மகாண்தே 

இருந்தால் உங்கள் தகுதியும் தமன்மமயும் 

அதிகாித்துக் மகாண்தேயிருக்கும் எனக் 

கூைினார்கள்.  நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

தமற் கூைப்பட்ே நபிமமாழியில், ஒருவாின் 

“மசயல்களுக்கு நன்மம கிமேக்கவும் 

அவருமேய அந்தஸ்துகள் அதிகாிக்கவும் அவர் 

“அல்லாஹ்வுக்காக மசய்கிதைன்” எனும் 
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உளத்தூய்மமயுேன் அமல் மசய்வது 

நிபந்தமனயிட்டுள்ளது. 

3- அனஸ் இப்னு மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 

கூைினார்கள்; ஒரு முஸ்லிமிேம் மூன்று 

அம்சங்கள் இருக்கும் வமை அவருமேய 

இதயத்தில் குதைாதம், குடிமகாள்ளது. 

“அல்லாஹ்வுக்காக மசய்கிதைன்”  எனும் 

உளத்தூய்மமயுேன் அமல் மசய்தல், 

அதிகாைத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உபததசம் 

மசய்தல், முஸ்லிம்களுமேய கூட்ேத்து ேன் 

தசர்ந்திருத்தல். ஆதாைம் அஹ்மத்.  

இப்னுல் மகய்யிம் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்; தமற்கூைப்பட்ே மூன்று அம்சங்கள் 

உமேயவர்களுமேய இதயத் தில் குதைாதம் 

குடிமகாள்ளாது. காைைம் இம்மூன்று 

அம்சங்களும் இதயத்திலிருந்து குதைாதத்மத 

அகற்ைி விடும். இவற்ைின் எதிர்மமை 

அம்சங்களால் தசாதிக்கப் பட்ேவர் இம்மூன்று 

அம்சங்கமள எடுத்து நேப்பதன் மூலம் 

அமவகமள நீக்கிக் மகாள்வார்.  
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4- அபூ மூஸா (ைலி) அைிவித்தார்கள்; நபி 

(ஸல்) அவர்களிேம் ஒருவர் வந்து, இமைத்தூதர் 

அவர்கதள, ஒருவர் இனமாச் சாியத்துக்காகப் 

தபாைாடுகிைார், மற்மைாருவர் வீைத்மத மவளிக் 

காட்ேப் தபாாிடுகிைார், இன்மனாருவர் 

பிைருக்குக் காட்டிக் மகாள்வதற்காகப் 

தபாாிடுகிைார். இவர்களில் இமை வழியில் 

தபாைாடு கிைவர் யார்? என்று தகட்ோர். நபி 

(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கலிமாதவ 

தமதலாங்கிய தாக இருக்க தவண்டும் 

என்பதற்காகப் தபாைாடுகிைவதை இமைவழியில் 

தபாைாடுபவைாவார் என்று பதில் அளித்தார்கள். 

நூற்கள் புகாாி முஸ்லிம். 

ஒருவருமேய தபாைாட்ேத்துக்கான தூண்டு 

தல் உளத்தூய்மமயாக இருந்தால் மட்டுதம அது 

ஏற்றுக் மகாள்ளப்படும் என்பமத தமற்கூைிய 

நபிமமாழியிலிருந்து விளங்கிக் மகாண்தோம், 

5- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்; (உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த 

வர்களில்) மூன்று தபர் நேந்து மசன்று 

மகாண்டிந்த தபாது (திடீமைன) மமழ பிடித்துக் 
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மகாண்ேது. ஆகதவ, அவர்கள்   மமலக் 

குமகமயான்ைில் ஓதுங்கி னார்கள். (அவர்கள் 

உள்தள நுமழந்த) உேதன மமலயிலிருந்து 

உருண்டு வந்த ஒரு பாமை குமக வாசமல 

அமேத்துக் மகாண்ேது. (மவளிதயை முடியாமல் 

திைைிய) அவர்கள் (மூவரும்) அப்தபாது 

தமக்குள், “நாம் (தவறு ஒருவருமேய 

திருப்திக்காகவுமின்ைி) அல்லாஹ்வுக் காக 

(என்று தூய்மமயான முமையில்) மசய்த 

நற்மசயல்கமள நிமனத்துப் பார்த்து, அவற்மை 

முன் மவத்து அல்லாஹ்விேம் பிைார்த்திப்தபாம். 

அவன் நம்மம விட்டு இமத அகற்ைி விேக் 

கூடும்” என்று தபசிக் மகாண்ேனர். 

எனதவ, அவர்களில் ஒருவர் இவ்விதம் 

(இமைவனிேம்) தவண்டினார்.இமைவா! எனக்கு 

முதிர்ந்த வயதுமேய தாய் தந்மதயர் இருவரும்  

மமனவியும் இருந்தனர். எனக்குச் சிறு 

குழந்மதகளும் உண்டு. நான் இவர்கமளப் 

பைாமாிப்ப தற்காக ஆடுகமள தமய்த்துக் 

மகாண்டி ருந்ததன். மாமலயில் அவர்களிேம் 

நான் திரும்பி வந்த பின் ஆட்டின் பாமலக் 
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கைந்து மகாண்டுவந்து, என் குழந்மத களுக்கு 

ஊட்டுவதற்கு முன்பாக என் தாய் தந்மதயருக்கு 

முதலில் ஊட்டுதவன். ஒரு நாள் இமல 

தமழகமகளத் ததடியபடி மவகு தூைம் மசன்று 

விட்தேன். அதனால் அந்திப் மபாழுதி தலதய 

(வீட்டுக்கு) வை முடிந்தது. அப்தபாது (என் தாய் 

தந்மத) இருவரும் உைங்கிவிட்டிருக்கக் 

கண்தேன். உேதன எப்தபாதும் தபால பால் 

கைந்து, பால் மசம்புேன் வந்ததன். மபற்தைாமைத் 

தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி விே மனமில் லாமல் 

அவர்கள் இருவருமேய தமல மாட்டில் நின்றுக் 

மகாண்தேன். அவர்கள் இருவருக்கு முன் 

குழந்மத களுக்கு ஊட்டுவமதயும் நான் விரும்ப 

வில்மல. என் குழந்மதகதளா எனது காலருகில் 

(பால் தகட்டுக்) கூச்சலிட்டுக் மகாண்டிந்த னர். 

இதத நிமலயில் நானும் அவர்களும் இருந்து 

மகாண்டிருக்க, மவகமை வந்துவிட்ேது. 

(இமைவா!) நான் இச் மசயமல உனது உவப்மப 

நாடிதய மசய்ததன் என்று நீ கருதியிருந்தால், 

எங்களுக்கு இந்தப் பாமைமயச் சற்தை 

நகர்த்துவாயாக. அதன் வழியாக நாங்கள் 
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ஆகாயத்மதப் பார்த்துக்மகாள்தவாம். அவ்வாதை 

அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பாமைமயச் சற்தை 

நகர்த்திக் மகாடுத்தான். அதன் வழியாக 

அவர்கள் ஆகாயத்மதப் பார்த்தார்கள். 

இைண்ோமவர் பின்வருமாறு தவண்டி னார்: 

இமைவா! எனக்கு என் தந்மத யின் 

தசகாதைருமேய புதல்வி ஒருத்தி இருந்தாள். 

மபண்கமள ஆண்கள் தநசிப்பதிதலதய மிகவும் 

ஆழமாக அவமள நான் தநசித்ததன். (ஒரு நாள்) 

அவளிேம் அவமளக் தகட்தேன். நான் 

அவளிேம் நூறு மபாற்காசுகள் மகாண்டு வந்து 

மகாடுத்தால் தவிை (எனக்கு இைங்க 

முடியாமதன) அவள் மறுத்து விட்ோள். நான் 

கடுமமயாக உமழத்து, (அந்த) நூறு 

மபாற்காசுமகளச் தசகாித் ததன். அவற்மை 

எடுத்துக் மகாண்டு மசன்று அமவளச் சந்தித்து, 

அவளுமேய இரு கால்களுக்கிமேதய அமர்ந்த 

தபாது அவள், “அல்லாஹ்வின் அடியாதன! 

அல்லாஹ்மவ அஞ்சிக் மகாள். முத்திமைமய 

அதற்குாிய (சட்ேபூர்வ) உாிமம (யான 

திருமைம்) இன்ைித் திைவாதத” என்று 
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மசான்னாள். உேதன நான் அவமள விட்டு 

விட்டு எழுந்து விட்தேன். (இமைவா!) இமத 

உனது உவப்மபப் மபை விரும்பிதய நான் 

மசய்ததாக நீ கருதினால், இந்தப் பாமைமய 

எங்களுக்காக இன்னும் சற்று நகர்த்து வாயாக! 

அவ்வாதை அவர்க ளுக்கு (அல்லாஹ் இன்னும்) 

சற்தை நகர்த்தினான்.  

மற்மைருவர் (பின்வருமாறு) தவண்டி னார்: 

இமைவா! நான் ஒரு ‘ஃபைக்’ அளவு மநல்மலக் 

கூலியாக நிர்ையித்து கூலியாள் ஒருமவை 

பைியமர்த்திதனன். அவர் தமது தவமலமய 

முடித்து விட்டு. “என் உாிமமமய (கூலிமய)க் 

மகாடு” என்று தகட்ோர். நான் ஒரு ‘ஃபைக்’ 

அளவு மநல்மல அவர் முன் மவத்த தபாது அமத 

அவர் (மபற்றுக் மகாள்ளாமல்) புைக்கைித்து(ச் 

மசன்று) விட்ோர். பின்னர் நான் அமத நிலத்தில் 

விமதத்துத்  மதாேர்ந்து விவசாயம் மசய்து 

வந்ததன். அதி(ல் கிமேத்த வருவாயி)லிருந்து 

பல மாடுமகளயும் அவற்றுக்கான  இமேயர் 

கமளயும் நான் தசகாித்து விட்தேன். பின்னர் 

(ஒரு நாள்) அவர் என்னிேம் வந்து, 
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“அல்லாஹ்மவ அஞ்சு! எனது உாிமமயில் 

எனக்கு அநீதி  இமழக்காதத”  என்று கூைினார். 

அதற்கு நான், “அந்த மாடுகளிேத்திலும் 

அவற்ைின்  இமேயர் களிேத்திலும் நீ மசன்று, 

அவற்மை எடுத்துக்மகாள். (அமவ உனக்தக 

உாியமவ)” என்று மசான்தனன். அதற்கு அந்த 

மனிதர், “அல்லாஹ்மவ அஞ்சு. என்மனப் 

பாிகாசம் மசய்யாதத” என்ைார். நான், “உன்மன 

நான் பாிகாசம் மசய்ய வில்மல. இந்த 

மாடுகமளயும் இமேயர் கமளயும் நீதய எடுத்துக் 

மகாள்” என்று மசான்தனன். அவர் அவற்மைப் 

பிடித்துக் மகாண்டு மசன்ைார். (இமைவா!) நான் 

இந்த (நற்)மசயமல உன் உவப்மபப் மபை 

விரும்பிதய மசய்ததாக நீ கருதி யிருந்தால் 

மீதியுள்ள அமேப்மபயும் நீ அகற்று வாயாக. 

அவ்வாதை மீதியிருந்த  அமேப்மபயும் 

அல்லாஹ் அகற்ைி (அவர்கமள மவளிதயற்ைி) 

விட்ோன். இமத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 

அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். நூற்கள் புகாாி 

முஸ்லிம்.   
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உளத்தூய்மம குைித்த சில படிப்பிமனகள் 

இந்த நபி மமாழியில் வந்துள்ளன. 

அமவகளாவன; 

1-  உளத் தூய்மம மூலம் அல்லாஹ் விேத்தில் 

உதவி ததேலாம். 

2-  உளத் தூய்மம இக்கட்ோன 

நிமலகளிலிருந்து தப்பிக்க வழி வகுக்கும். 

3-  உளத்தூய்மம பிைார்த்தமனகள் ஏற்றுக் 

மகாள்ளப்படுவதற்கு காைை மாகும்.  

4-  எல்லா மசயல்களிலும் உளத்தூய்மம 

நிபந்தமனயிேப்படும். 

உன்னுமேய ஆத்மாவுேன் தபாைாடு 

எத்தமகய தபாைாட்ேமும் இன்ைி இலகுவான 

முமையில் மபற்றுக் மகாள்ளப்படும் ஒரு 

விேயமாகதவ உளத்தூய்மமமய சிலர் 

பார்க்கிைார்கள். ஆனால் உண்மம அவ்வாறு 

அல்ல, அமதப் மபற்றுக் மகாள்ள விரும்புபவர் 

மசயல்களின் ஆைம்பத்திலும், இமேயிலும், ஏன் 
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இறுதியிலும் கூே தபாைாேக்  கேமமப் 

பட்டுள்ளார். 

அமல்கள் மசய்யு முன்னால்; அல்லாஹ்வுக் 

காகதவ மசய்கிதைன் என்ை தநாக்கத்துேன் 

அமல் மசய்ய ஆைம்பிக்க தவண்டும். 

அமல்களுக்கு இமேயில்; அமல்களுக்கு 

இமேயில் உளத்தூய்மமமய மதாேர்ந்தும் 

தபைிக்மகாள்ள தவண்டும், ஏமனனில் ஒரு 

அடியான் உளத்தூய்மமயுேன் வைக்கத்மத 

ஆைம்பித்தாலும் அதன் இமேயில் “மனிதர்கள் 

என்மனப் பார்த்துக் மகாண்டிருக்கிைார்கள்” 

எனும் ஊசலாட்ேத்மத மசத்தான் அவனு மேய 

மனதில் விமதப்பான். அப்தபாது மசத்தானிே 

மிருந்து பாதுகாப்புத் ததடியவாறு, ஆத்மா வுேன் 

தபாைாடி குைித்த அமமல மதாேர்வான். 

 அமல்களின் இறுதியில்; தான் மசய்த 

அமல்களில் ஏதும் குமை நிகழ்ந்திருக்குதமா? 

என்ை எண்ைத்துேன் அமவகமள தபாற்ைிப் 

மபருமம மகாள்ளாது இருப்பது அவசியமாகும்.    
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சில முன்தனார்கள் கூைினார்கள்; ஒரு 

அடியான் தனது மசயல்கள் அமனத்தும் 

சாியானதத என திருப்தி மகாள்வது மிக 

ஆபத்தானது. தன்னிேமுள்ள ஒரு அமமல 

யாவது திருப்திதயாடு தநாக்கியவன் நாசம 

மேந்து விட்ோன், எப்மபாழுதும் தன் 

அமல்கமள சந்ததகத்துேன் தநாக்காதவன் 

ஏமாற்ைமமேந்த மனிதனாவான்.  

ஸஹ்ல் இப்னு அப்துல்லாஹ் என்பவாிேம் 

“(வைக்கசாலி) ஒருவருக்கு மிகவும் ஆபத்தான 

விேயம் எது?” என வினவப் பட்ேது அதற்கு 

“உளத் தூய்மம” என்தை பதிலுமைத்தார்கள், 

காைைம் உளத்தூய்மம (எனும் அதிர்ஷ்ேம்) 

ஆத்மாவுக்கு எப்மபாழுதும் கிட்டுவதில்மல 

என்ைார்கள்.   

துன்னூன் அல் பஸாி கூைினார்; உளத் 

தூய்மமயின் அமேயாளங்கள் மூன்ைாகும், 

அமவயாவன;  

1.  மக்கள் புகழ்வதும் இகழ்வதும் நடு 

நிமலயாக இருத்தல்; 
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2.மக்கள் தநாக்குவமத மைந்து அமல் 

மசய்தல்.  

3.மறுமமயின் கூலிமய மைந்து அமல் 

மசய்தல்.    

    

அபூ யஃகூப் அஸ்ஸூஸி கூைினார்கள்; உளத் 

தூய்மமயுேன் அடியார்கள் கலிமாமவ சாட்சியம் 

கூைியது முதல், உளத்தூய்மம யுேதன வைக்கம் 

புாியுமாறு அவர்கள் கட்ோயப் படுத்தப் 

பட்ோர்கள். 

யூஸுப் இப்னுல் ஹுமஸன் கூைினார்; 

உளத்தூய்மமதய உலகில் மிகவும் சுமமயா னது. 

என் இதயத்திலிருந்து முகஸ்துதிமய அகற்ை 

நான் எவ்வளவு முயற்சிகமள எடுத்துக் 

மகாண்ோலும், நான் அைியாத வழிகளில் அது 

என் இதயத்தில் இேம் பிடித்துக் மகாள்கிைது.      

உளத்தூய்மமயும், வாய்மமயும் 

உளத்தூய்மமயும் வாய்மமயும் மூன்று வழி 

களில் மதாேர்பு படுகின்ைன. அமவயாவன; 
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ஒன்று; உளத்தூய்மமயும், வாய்மமயும் தவறு 

பட்ே கருத்துகளில் கூைப்பட்ோலும் இைண்டும் 

ஒதை தநாக்கத்மத மகாண்ேதாகும் என இப்னுல் 

மகய்யிம் (ைஹ்) கூைினார்கள். 

 

இைண்டு; உளத்தூய்மம என்பது ஒருவர் 

தன்மனயும் தனது வைக்கங்கமளயும் 

பமேப்புகளுமேய அவதானிப்பிலிருந்து 

பாதுகாத்துக் மகாள்வதாகும். அதாவது 

உண்மமயாளன் தற்மபருமமயிலிருந்தும், 

உளத்தூய்மமயாளன் முகஸ்துதியிலிருந்தும் 

தங்களுமேய வைக்கங்கமள காப்பாற்ைிக் 

மகாள்வார்கள். முடிவாக ஒரு வைக்கசாலி யிேம் 

உண்மமயின்ைி உளத் தூய்மமதயா, 

உளத்தூய்மமயின்ைி உண்மமதயா, மபாறுமம 

யின்ைி இவ்விைண்டுதமா, பூைை மமேய 

முடியாது. 

மூன்று; அகத்தாலும் புைத்தாலும் ஒருவருமேய 

அமல்கள் சீைாக இருப்பின் அமத உளத்தூய்மம 

என்றும், அகத்மத விே புைம் அழகியதாயின்  
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அமத முகஸ்துதி என்றும், புைத்மத விே அகம் 

பைாமாிக்கப் படின் உண்மமயான உளத்தூய்மம 

என்றும் தவறுபடுத்தப்படும்.  

  

 

உளத்தூய்மமயின் பயன்கள்  

உளத்தூய்மம அமனத்து அமல்களுக்கு 

அடிப்பமேயாகவும், பல சிைப்புகளுக்கும் 

காைைமாக இருப்பதால், அதன் பயன்களும் 

நிமையதவ உள்ளன. இந்த வமகயில் 

அல்குர்ஆனிலும் நபி மமாழிகளிலும் உளத் 

தூய்மம குைித்து வந்துள்ள  எல்லா சிைப்பு களும் 

அதன் பயன்களாகதவ பார்க்கப்படும். அவற்மை 

பின் வருமாறு சுருக்கமாக தநாக்கலாம்; 

1- உளத்தூய்மமதய அமல்கள் ஏற்றுக் 

மகாள்ளப்படுவதற்குாிய அடிப்பமேக் 

காைைியாகும்.  

2- பல உயர்ந்த அந்தஸ்துகமள ஈட்டித்தரும். 

3- கஷ்ேம், துன்பம் தபான்ைமவகளிலிருந்து 

மீள வழிவகுக்கும். 
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4- பிைார்த்தமைகள் ஏற்கப்படும்.  

5- அல்லாஹ்வின் தநசத்மத உண்ோக்கும். 

6- இமையச்சத்மத ஏற்படுத்தும். 

7- துைவைம் மகாள்ளவும், தபாதும் என்ை 

எண்ைத்துேன் (திருப்தியுேன்) வாழவும் வழி 

வகுக்கும்.  

8- மசத்தாமன ததாழ்வி அமேயச் மசய்ய 

வும், அவனுமேய ஊசலாட்ேங்ளிலிருந்து 

மவற்ைி மபைவும் உதவும். ஆகதவ தான் 

இமைவன் உளத்தூய்மமயாளர்களின் 

பட்டியலில் இருந்து இப்லீமஸ நீக்கயுள்ளான்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;  

َأْجَمِعيَن َوَلُأْغو َينَُِّهْم اْلَأْرض  ِفي َلُهْم َلُأَزيَِِّننَِّ َأْغَوْيَتِني ب َما َرب ِّ َقاَل  

 அதற்கவன் "என் இமைவதன! நீ என் 

வழிமயத் தடுத்துக் மகாண்ேதன் காைைமாக 

பூமியிலுள்ள மபாருள்கமள நான் அவர்க ளுக்கு 

அழகாகக் காண்பித்து அவர்கள் அமனவமையும் 

வழிமகடுப்தபன். 

َاْلُمْخَلِصين ِمْنُهُم ِعَباَدَك ِإلَِّا      
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அவர்களில் உன்னால் ததர்ந்மதடுக்கப்பட்ே 

உனது அடியார்கமளத் தவிை (மற்ைவர்கள்) 

அமனவமையும் வழி மகடுப்தபன்”  (என்று 

இப்லீஸ் கூைினான்). அல்ஹிஜர் 40. 

அபூ ஸுமலமான் அத்தாைானி கூைினார்கள்; 

ஒரு அடியான் உளத்தூய்மமயுேன் அமல் 

மசய்யும் தபாது அவனிேமிருக்கும் முகஸ்துதி 

யும், மற்றும் பல மன ஊசலாட்ேங்களும் அகன்று 

விடும்.  

9- இமைமவப்பு, முகஸ்துதி ஆகிமவகளிலி 

ருந்து தப்பிக்க வழிவகுக்கும். புமலல் இப்னு 

இயால் கூைினார்கள்; மனிதர்கள் பார்ப்ப  

தற்காக வைக்கம் மசய்வது, அல்லது அவர்கள் 

பார்த்துக் மகாண்டிருப் பமத அஞ்சி வைக்கம் 

மசய்யாமலி ருப்பது ஆகிய இைண்டும் முகஸ்துதி 

யாகும். குைிப்பிட்ே இைண்டிலிருந்தும் 

பாதுகாப்புத் ததடுவ தற்தக உளத் தூய்மம 

எனப்படும்.  

10- முஸ்லிம்கள் அவர்களுமேய எதிாிகளிே 

மிருந்து தப்பிக்க வழிவகுக்கும். நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் கூைினார்கள்; இந்த சமூகத்தில் உள்ள 

சக்தியற்ைவர்களின் பிைார்த்தமை, மதாழுமக, 

உளத்தூய்மம தபான்ைமவ கள் மூலதம 

அச்சமூகத்துக்கு மவற்ைி யளிப் பான். நூல் 

ஸஹீஹ் அத்தர்கீப். 

11- கப்ாிலும், மறுமமயிலும் உள்ள தவதமன 

களில்  இருந்து தப்பிக்க வழிவகுக்கும். 

12- வழிதகட்டிலிருந்து மீண்டு, தநர்வழி மபை 

உதவும்.  

13- அல்லாஹ்வுமேய தநசத்துக்கும், அவனு 

மேய பமேப்புகளுமேய தநசத்துக்கும் 

காைைமாக அமமயும்.  

14- உளச்சாந்தியுேன் கூடிய நிம்மதியான 

வாழ்க்மகக்கு வழிவகுக்கும். 

15- நட்மசயல்கள் அதிகாிக்கவும், பன்மேங்கு 

கூலிகள் கிமேக்கவும் காைைமாகும். 

16- உள்ளத்தின் தநாய்களில் இருந்தும், வழி 

தகட்டிலிருந்தும் அமதக் காக்க உதவும்.  
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17- வழக்கங்கமள வைக்கங்களாக மாற்ைி 

நட்கூலிகமள மபற்றுக் மகாள்ள வழி வகுக்கும்.   

18- உண்மமக்கு வழிகாட்டும். மக்ஹூல் 

என்பவர் கூைினார்; நாட்பது இைவுகளுக்கு 

உளத்தூய்மமயுேன் அமல் மசய்தவாின் 

இதயத்திலிருந்து ஊற்மைடுக்கும் ஞானம் 

அவருமேய நாவினால் மவளியாகும். 

19- நபி வழியில் மைைிப்பதற்கு வழிவகுக்கும். 

 

எவ்வாறு நீ உளத்தூய்மம 

உமேயவனாக மாைலாம்?. 

மபரும்பாலான மனிதர்கள் தங்களுமேய 

அைியாமம, கவையீனம் தபான்ைமவ 

காைைமாக உளத் தூய்மமயமேய முயற்சிப் 

பமத ஒரு சுமமயாக கருதுவதில்மல. தவறு 

சிலதைா வைக்கங்களின் முன்னும், பின்னும், 

மத்தியிலும், முழுமமயான உளத்தூய்மமமய 

மபறுவது அசாத்தியம் என்றும் கருது கின்ைனர். 

இமவயமனத்தும் ஆதாைமற்ை தவைான 

கருத்துக்களாகும். காைைம் எங்களுக்கு 
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பூைைமாக மசய்ய முடியாத எந்த ஒரு 

விேயத்மதயும் அல்லாஹ் ஒரு தபாதும் 

எங்களுக்கு கட்ேமளயிடுவதில்மல. அல்லாஹ் 

கூறுகின்ைான்; 

َحَرٍج ِمْن الدِِّين  ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما  

இம்மார்க்கத்தில் அவன் உங்களுக்கு எந்தச் 

சிைமத்மதயும் ஏற்படுத்தவில்மல. அல் ஹஜ் 78. 

உளத்தூய்மம அல்லாஹ்வினால் கட்ேமள 

யிேப் பட்ே ஒரு விேயம், ஆகதவ அமல்களின் 

தபாது அமத எங்களுமேய உள்ளங்களில் 

ஏற்படுத்திக் மகாள்வதற்கு பின்வரும் உத்திகமள 

மகயாளலாம்; 

1- அல்லாஹ்மவ, அவனுமேய திருநாமங் 

கள், பண்புகள் சகிதம் அைிந்து மவத்திருத் தல். 

இத்தமகய அைிவுமேய ஆத்மா 

அல்லாஹ்மவயும், அவனுமேய 

மகத்துவத்மதயும் விளங்கிக் மகாள்வ துேன் 

அவதன உளத்தூய்மமயுேன் வைங்கு வதற்கு 

தகுதியுமேயவன் என்ை உண்மமமயயும்  

அைிந்து மகாள்ளும்.  
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2- ஏழ்மம, பலவீனம் சகிதம் அல்லாஹ் 

வினால் பமேக்கப்பட்ேவர்கதள மனிதர் கள் 

என்ை உண்மமமய அைிந்து, அவர் களின் புகழ் 

அவதானிப்பு தபான்ைமவக ளுக்காக ஒரு 

வைக்கசாலி தன் நட்மசயல்மள வீைாக்கி விே 

மாட்ோன்.  

3- எல்லாத் தீமமகளுக்கும் அடிப்பமேயான 

ஆத்மாமவ அைிந்து மகாள்ளல். தமலும் 

அதிலிருந்து பிைக்கும் அமனத்து நட் 

மசயல்களுக்கும் தநர்வழிக்கும் காைைமாக 

இருப்பவன் ஏக இமைவன் அல்லாஹ்தவயாகும். 

ஆகதவ அந்த ஆத்மா உளத் தூய்மமயின் 

வைம்புகமள மீைாதிருக்க அவனிேதம உதவி 

தகாை தவண்டும்.  

4- உளத்தூய்மமயின் சிைப்புகள், மற்றும் 

உளத்தூய்மமயாளர்களின் உயர்ந்த 

அந்தஸ்துகள் குைித்து சிந்தித்தல்.  

5- முகஸ்துதியின் தீமமகமளயும், முகஸ்து 

திக்காைர்களின் அவல நிமலகள் குைித்தும் 

சிந்தித்தல்.  
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6- அல்லாஹ்விேம் இருக்கும் நட்கூலிகளில் 

தபைாவல் மகாள்ளல்.  

7- முகஸ்துதிக்காைர்களுக்கு அல்லாஹ் 

தயாாித்து மவத்திருக்கும் தண்ேமன களுக்கு 

அஞ்சுதல்.  

8- அல்லாஹ்வின் (அருள்) பார்மவயில் 

இருந்து தூைமாகுவதற்கு பயப்படுதல்.  

9- தமாசமான, உள்ளச்சம் மகாள்ளாத 

நிமலயில் மைைமமேவதற்கு பயப்பேல்.  

10- உளத்தூய்மமயாளர்களின் சம்பவங்கள், 

அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்க இருக்கும் 

அந்தஸ்துகள், முகஸ்துதிக்காைர்களுக்கு அவன் 

வழங்க இருக்கும் தண்ேமனகள் தபான்ை 

மசய்திகமள வாசித்தல்.  

உளத்தூய்மமயின்  கூலி 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்;   

َعامَ  َويُْطِعُمونَ  ى  الَطَّ ِسريًا َويَتِيًما ِمْسِكيًنا ُحبَِّهِ  ََعَ
َ
َوأ  ُنْطِعُمُكمْ  َماإَِنَّ  * 

ُشُكوًرا َوَل  َجَزاءً  ِمنُكمْ  نُِريدُ  َل  اَلَله  لِوَْجهِ  ََِّنا ِمن ََنَاُف  إِنََّا *  ب  يَْوًما َرَّ
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َقْمَطِريًرا َعُبوًسا لَِك  َشََّ  اَلَله  َفَوَقاُهمُ  * 
ى
اُهمْ  اْْلَْومِ  َذ ةً  َولََقَّ وًرا نَْْضَ َوُُسُ   

* وا بَِما وََجزَاُهم َحِريرًاوَ  َجَنَّةً  َصََبُ  * َتَِّكئِيَ  َرائِِك  ََعَ  فِيَها ُمَّ
َ
 يََرْونَ  َل  ۚ   اْْل

َزْمَهِريرًا َوَل  َشْمًسا فِيَها َِّلَْت  ِظاَللَُها َعلَْيِهمْ  َوَدانَِيةً  *  تَْذِْلاًل  ُقُطوُفَها َوُذل * 

ة   ِمَّن بِآنَِية   َعلَْيِهم َويَُطاُف   ْكوَاب   فَِضَّ
َ
قَوَارِيَرا ََكنَْت  وَأ ة   ِمن يرَ قَوَارِ   *  فَِضَّ

ُروَها َتْقِديًرا َقَدَّ ًسا فِيَها َويُْسَقْونَ   *
ْ
َزجنَبِياًل  ِمَزاُجَها ََكنَ  َكأ  فِيَها َعْيًنا  *

ى  َسلَْسبِياًل  تَُسَمَّ ان   َعلَْيِهمْ  َويَُطوُف   * ونَ  وِْْلَ ُ َََلَّ ْيَتُهمْ  إَِذا ُُمَّ
َ
 َحِسبَْتُهمْ  َرأ

نُثوًرا لُْؤلًُؤا َمَّ يَْت  َوإَِذا  *
َ
يَْت  َثَمَّ  َرأ

َ
َكبرِيًا َوُملًْك  نَِعيًما َرأ  ثَِياُب  ََعِْلَُهمْ  * 

ق   ُخْْض   ُسنُدس   َساوِرَ  وَُحلَُّوا ۚ   َوإِْستََْبَ
َ
ة   ِمن أ ابًا َرُبَُّهمْ  َوَسَقاُهمْ  فَِضَّ  َشَ

َذا إَِنَّ   *َطُهوًرا ْشُكوًرا َسْعُيُكم َوََكنَ  َجزَاءً  لَُكمْ  ََكنَ  َهى َمَّ  ْْلَانََزَّ  ََنْنُ  إِنََّا  *
تزَنِياًل  الُْقْرآنَ  َعلَْيَك  *  

8. அவமன தநசித்ததற்காக ஏமழக்கும், 

அனாமதக்கும், சிமைப்பட்ேவருக்கும் உைவ 

ளிப்பார்கள். 

9. அல்லாஹ்வின் முகத்துக்காகதவ 

உங்களுக்கு உைவளிக்கிதைாம். உங்களிே 

மிருந்து பிைதி பலமனதயா, நன்ைிமயதயா 

நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்மல 
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10. எங்கள் இமைவனிேமிருந்து கடுமமயும், 

மநருக்கடியும் நிமைந்த நாமள நாங்கள் 

அஞ்சுகிதைாம்” (எனக் கூறுவார்கள்.) 

11. எனதவ அந்த நாளின் தீங்கிலிருந்து 

அவர்கமள அல்லாஹ் காப்பாற்ைினான். அவர் 

களுக்கு முகமலர்ச்சிமயயும், மகிழ்ச்சிமயயும் 

வழங்கினான். 

12. அவர்கள் மபாறுத்துக் மகாண்ேதால் 

மசார்க்கத்மதயும், பட்மேயும் பாிசாக அவர் 

களுக்கு வழங்கினான். 

13. அதில் அவர்கள் உயர்ந்த இருக்மககள் 

மீது சாய்ந்திருப்பார்கள். அங்தக சூாியமனயும், 

கடும் குளிர்ச்சிமயயும் காைமாட்ோர்கள். 

14. அதன் நிழல்கள் அவர்களுக்கு மநருக்கமாக 

இருக்கும். அதன் கனிகள் மிகத் தாழ்வாகத் 

மதாங்கும். 
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15. மவள்ளிப் பாத்திைங்களும், பளிங்கு 

தபான்ை கிண்ைங்களும் அவர்கமளச் சுற்ைிக் 

மகாண்டு வைப்படும். 

16. அது மவள்ளி தபான்ை பளிங்குகளால் ஆன 

கிண்ைங்கள்! அவற்மைத் திட்ேமிட்டு 

அமமத்துக் மகாள்வார்கள். 

17. அங்தக குவமளயிலிருந்து புகட்ேப் 

படுவார்கள். அதில் இஞ்சி கலந்திருக்கும். 

18. அங்குள்ள ஸல்ஸபீல் எனப்படும் 

நீரூற்ைிலிருந்து புகட்ேப்படுவார்கள். 

19. இளமம மாைாச் சிறுவர்கள் அவர்கமளச் 

சுற்ைி வருவார்கள். அவர்கமள நீர் பார்த்தால் 

உதிர்க்கப்பட்ே முத்துக்களாகக் கருதுவீர்! 

20. நீர் காணும் தபாது அங்தக மசாகுசான 

இன்பத்மதயும், மபாிய ஆட்சிமயயும் காண்பீர்! 

21. அவர்கள் மீது பச்மச நிை ஸுந்துஸ் எனும் 

பட்டும், இஸ்தப்ைக் எனும் பட்டும் இருக்கும். 
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மவள்ளிக் காப்புகள் அைிவிக்கப்படுவார்கள். 

அவர்களின் இமைவன் தூய பானத்மத 

அவர்களுக்குப் பருகத் தருவான். 

22. இதுதவ உங்களுக்குாிய கூலி. உங்கள் 

உமழப்புக்கு நன்ைி மசலுத்தப்படும். 

23. (முஹம்மதத!) நாதம உமக்கு 

இக்குர்ஆமனச் சிைிது சிைிதாக அருளிதனாம். 

அத்தஹ்ர் 8-23 

இது தான் அழகிய கூலியும், அழியாத 

இன்பமும் சந்ததாசமும், தமலமமத்துவமும், 

மசல்வமு மாகும். இது அல்லாஹ்வின் 

அடியார்களில் உளத்தூய்மமயாளர்களுக்தக 

உாியது, அவர்கள் மகாடுப்பதும், தடுப்பதும், 

தநசம் மகாள்வதும், தகாபம் மகாள்வதும், 

அல்லாஹ்வுக்காகதவ இருக்கும். தமலும் 

அவர்கள் தபசுவதும், மசய லாற்றுவதும் 

அல்லாஹ்வுக்காகதவ இருக்கும். இத்தமக தயார் 

அல்லாஹ்வுக்தக உாியவர்கள். 

எங்கமளயும் உளத்தூய்மமயாளர்கதளாடு 

தசர்த்து விடுமாறும், பிைமை வைக்கம் 
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மசய்வமத விட்டும் காக்குமாறும், அல்லாஹ் 

விேம் இமைஞ்சுகிதைாம், நிச்சயமாக அவன் 

அதற்குச் சக்தி மபற்ைவனும், அதிகாைமுள்ள 

வனுமாவான். தமலும் எங்கள் நபி முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் மீது அல்லாஹ் ஸலாத்தும் 

ஸலாமும் மசால்வானாக.   
உங்கள் கருத்துக்கமள எமக்கு அைிவிக்கவும்.             
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