
 1436 

 

ஈமானின் அடிப்படைகள் 
 

 أصول اإليمان
 
 

 <தமிழ் >  

 تاميلية

   
N.H.M.உஸாமா 

 
  حممد أسامة بن نور احلمزة اسم املؤلف

 
 

 

Translator's name: 
 

Reviser's name: ம ௌலவி முஹம் த் அ ீன் 

 ترمجة:
 حممد أمنيمراجعة:
 

 



  
1 

 

 ஈமானின் அடிப்படைகள்e 

 

 

ஈமானின் அடிப்படைகள் 

) Tamil –தமிழ் – ( املياتل 

 

N.H.M.உஸாமா 

 أصول اإليمان
 حممد أسامة بن نور احلمزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
2 

 

 

 

 

 

ஈமானின் அடிப்படைகள் 

1. அல்லாஹ்டை ஈமான் ககாள்ளல். 
2. மலக்குகடள ஈமான் ககாள்ளல். 
3. வைதங்கடள ஈமான் ககாள்ளல். 
4. தூதர்கடள ஈமான் ககாள்ளல். 
5. இறுதி நாடள ஈமான் ககாள்ளல். 
6. ைிதிடை ஈமான் ககாள்ளல். 

 

1) அல்லாஹ்டை ஈமான் ககாள்ளல். 

அல்லாஹ்டை ஈமான் ககாள்ளல்  – நம்புைது என்றால் 
நிச்சைமாக அல்லாஹ் தான் ைணக்கத்திற்குத்தகுதிைான, 
உண்டமைான இடறைன் என நம்புைதாகும். ஏகனனில் 
அைன் தான் அடிைார்கடளப் படைத்தைன், அைர்களுக்கு 
உபகாரம் கசய்பைன் , அை ர்களு க்கு ை ாழ்ை ாதாரம் 
ைழங்குபைன், அைர்களின் இரகசிைங்கடளயும் பரகசிைங் 

கடளயும் அறிபைன், அைர்களில் கட்டுப்பட்டு நைப்பைர் 

களுக்குக் கூலி ைழங்கவும், மாறு கசய்பைர்களுக்குத் 
தண்ைடன ைழங்கவும் சக்தியுள்ளைன். இந்த ைணக்கத்திற் 

காகத்தான் அல்லாஹ் மனிதர்கடளயும் ஜின்கடளயும் 
படைத்தான். இந்த ைணக்கத்டதச் கசய்யுமாவற அைர்கடள 
ஏைவும் கசய்தான். அல்லாஹ் கூறுகிறான்:                                             
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َ  ٥٧ُيۡطعُِموِن  زَّاُق ُذو ٱۡلُقوَّةِ ٱلَۡمتنُِي إِنَّ ٱهللَّ  ٥٨ُهَو ٱلرَّ

ஜின்கடளயும் மனிதர்கடளயும் என்டன ைணங்குைதற் 

காகவை அன்றி வைகறதற்காகவும் நான் படைக்கைில்டல. 
நான் அைர்களிைமிருந்து எந்த ைாழ்ைாதாரத்டதயும் 
நாைைில்டல. அைர்கள் எனக்கு உணைளித்திை வைண்டு 

கமன்றும் நான் நாைைில்டல. நிச்சைமாக அல்லாஹ்வை 
உணைளிப்பைனாகவும் கபரும் ஆற்றலுடைைைனாகவும் 
ைலிடம மிக்கைனாகவும் இருக்கிறான். (51:56-58) 

 

2) மலக்குகடள ஈமான் ககாள்ளல். 

இைர்கடளப் கபாதுைாகவும் குறிப்பாகவும் ஈமான் ககாள்ள 
வைண்டும். எவ்ைாகறனில் ஒரு முஸ்லிம் “அல்லாஹ்வுக்கு 
மலக்குகள் இருக்கின்றார்கள், அைன் தன்டன ைணங்குை 

தற்காகவை அைர்கடளப் படைத்துள்ளான். அைர்களில் 
அர்டைச் சுமக்கும் கபாறுப்புக் ககாடுக்கப்  பட்ைைர்கள், 
சுைர்க்க, நரக பாதுகாைலர்கள், அடிைார்களின் கசைல் 

கடளப் பாதுகாக்கும் கபாறுப்பு ைழங்கப்பட்ைைர்கள் எனப் 
பல ைடகைினர் இருக்கின்றனர்” என நம்ப வைண்டும்.   
வமலும் குறிப்பாக ஜிப்ரீல், மீகாைீல், நரகப் பாதுகாைலர் 
மாலிக், சூர் ஊதும் கபாறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்ை மலக்கு 
இஸ்ராபீல் வபான்ற, அல்லாஹ்வும் அைனது தூதரும் 
கபைர் குறிப்பிட்டு கசால்லிைிருக்கின்றைர்கடளயும் நாம் 
நம்பிக்டக ககாள்ள வைண்டும். நபி ஸல்லல்லாஹு 
அடலஹி ைஸல்லம் கூறிைதாக ஆைிைா ரழிைல்லாஹு 
அன்ஹா கூறினார்கள்: ைானைர்கள் ஒளிைாலும் ஜின்கள் 
கநருப்பின் ஜுைாடலைிலிருந்தும் ஆதம் அடலஹிஸ் 
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ஸலாம் அைர்கள் (ஏற்கனவை) உங்களுக்குக் கூறப்பட்டு 

ைிட்ை மண்ணாலும் படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். (முஸ்லிம்) 

 

3) வைதங்கடள ஈமான் ககாள்ளல். 

அல்லாஹ் தனது உண்டமடை ைிளக்குைதற்காகவும் தன் 
பால் மக்கடள அடழப்பதற்காகவும் தனது நபிமார்கள், 
ரசூல்மார்கள் மீது வைதங்கடள இறக்கி டைத்துள்ளான் 
எனப் கபாதுைாக நம்புைது அைசிைமாகும். குறிப்பாக 
தவ்ராத், இன்ஜீல், ஸபூர், குர்ஆன் வபான்ற அல்லாஹ் 
கபைர் குறிப்பிட்டுச் கசான்னைற்டறயும் நம்ப வைண்டும். 
த ிரு க்கு ர்ஆ ன்  த ான்  இ ை ற்ற ில்  ம ிக ச்  ச ிற ந்தது ம் 
இறுதிைானதுமாகும். இது முந்திை வைதங்கடள ைிை 
உைர்ைானதும் அைற்டற உண்டமப்படுத்தக் கூடிைதாகவும் 
இருக்கின்றது.                  

வ ம லு ம்  இ து  எ த் த ட கை க த ன் ற ால் , இ ட த யு ம் 
ஆதாரப்பூர்ைமான நபிைழிடையுவம பின்பற்றுைவதாடு 
எல்ல ாப் ப ிரச்சட ன களு க்குமு ரிை  தீ ர்ட ை  இட ை 
இ ரண் டில ிரு ந்தும் எடுத்துக் ககாள்ைது  அடனத்து 
சமுதாைத்தினர் மீதும் கைடமைாகும். ஏகனனில் அல்லாஹ் 
முஹ ம்மத் ஸல்லல்லாஹ ு அடலஹ ி ைஸல்லம் 
அைர்கடள ஜ ின் , மன ித சமுதாைம் அடனத்திற்கும் 
தூதராக அனுப்பி அைர்களுக்கிடைவை தீர்ப்பு ைழங்குை 

தற்காக இந்தக் குர்ஆடனயும் அைர்களுக்கு இறக்கி 
ட ை த்து ள் ள ான் . இ த்த ிரு க்கு ர்ஆ ட ன  அ ல் ல ாஹ் 
இதைங்களிலுள்ள வநாய்கடளக் குணப்படுத்தக்  கூடிைதா 

கவும் ைாைற்டறயும் ம ிகத் கதள ிை ாக ை ிைரிக்கக் 

கூ டி ை த ாகவு ம்  வ ந ர்ை ழ ி க ாட் ை க்  கூ டிை த ாகவு ம் 
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அ க ில த்த ார்களு க்கு  ஓ ர் அ ரு ட்  கக ாட ைை ாகவு ம் 

ஆக்கியுள்ளான். அல்லாஹ்  கூறுகிறான்:                                   

نَزۡلَنَُٰه ُمَباَرك   َوَهََٰذا :قال اهلل تعاىل
َ
ُقواْ لََعلَُّكۡم تُرََۡحُوَن فَٱتَّبُِعوهُ  كَِتٌَٰب أ   ١٥٥َوٱتَّ

இது நாம் இறக்கி டைத்த அருள்மிக்க வைதமாகும். எனவை 
நீங்கள் இதடனப் பின்பற்றுங்கள். வமலும் நீங்கள் (அைடன) 
அஞ்சுங்கள் (அைனால்) கிருடப கசய்ைப்படுைரீ்கள். (6:155) 

 

4) தூதர்கடள ஈமான் ககாள்ளல். 

தூதர்கடளப் கபாதுைாகவும் குறிப்பாகவும் நம்புைது 
அ ை ச ிை ம ாகு ம் . ந ிச் ச ை ம ாக  அ ல் ல ாஹ்  த ன து 
அடிைார்களுக்குச் சுைனத்டதக் ககாண்டு நற்கசய்தி 
கூறவும் நரகத்டதக் ககாண்டு எச்சரிக்டக கசய்ைவும் 
சத்த ிைத்த ின் பால்  அைர்கடள அடழப்பதற்காகவும் 
தூதர்கடள அனு ப்பி டைத்தான் . ை ார் அை ர்கள ின் 
அடழப்டப ஏற்றுக்ககாள்கின்றாவரா அைர் நற்பாக்கிைம் 
கபற்று கைற்றி அடைந்துைிட்ைார். இடறத்தூதர்களில் நமது 
நபிகள் நாைகம் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அடலஹி 
ைஸ ல்லம் அைர்கள் தான் இறுதிைானைரும் ம ிகச் 
சிறந்தைருமாைார்கள்.  அல்லாஹ்   கூறுகிறான்: 

م   َمن   َهدَ ى اّلَله   ۖ   فَِمن هه وَت  تَنِبهوا الَطاغه وا اّلَلَ َواج  بهده ِن اع 
َ
وًلا أ َمٍة رَسه

ه
ِّ أ َولََقد  َبَعث نَا ِِف ُكه

ََعِقبَةه   َن   ََك َكل َف   وا  ره ظه َفان  ِض   ر 
َ ْل  ِِف  ا وا  ۖ   َفِسريه َعلَل هِ  الَضََلَلةه   َحَقت    َمن    م    ِمن هه َو

بِنيَ 
َكذِّ  ال مه

த ிண் ண ம ாக  ந ாம்  ஒ வ் க ை ாரு  சமூ க த் த ிற் கு ம் 
அல்லாஹ்டை ைணங்குங்கள் டைத்தான்கடள ைிட்டும் 
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ைிலகுங்கள் என (வபாதிக்குமாறு) ஒரு தூதடர அனுப்பி 
டைத்வதாம். (16:36) 

அைர்கள ில்  அல்லாஹ் வும் அைன் தூதரும் கபைர் 
குறிப்பிட்டுச் கசால்லிைிருக்கின்றைர்கடள நாம் குறிப்பாக 
நம்ப வைண்டும். உதாரணமாக நூஹ் அடலஹிஸ்ஸலாம், 
ஹூத் அடலஹிஸ்ஸலாம், ஸாலிஹ் அடலஹ ிஸ் 

ஸலாம், இப்ராஹமீ் அடலஹிஸ்ஸலாம் மற்றும் பலர். 

 

5) இறுதி நாடள ஈமான் ககாள்ளல். 

அல்லாஹ்வும் அைனது தூதரும் கசான்ன, மரணத்திற்குப் 
பின்னர் ஏற்படுகின்ற அடனத்து ை ிைைங்கடளயும் 
நம்புைது இதில் அைங்கும். உதாரணமாக மண்ணடறைின் 
வசாதடன, அதன் வைதடன, அங்கு கிடைக்கின்ற பாக்கிைம், 
மறுடம நாளில் ஏற்படுகின்ற அமளிகள், துன்பங்கள், தராசு, 
வகள்ைி கணக்கு, நற்கூலி, தண்ைடன வபான்றனவும் 
வமலும் அங்கு மக்களுக்கு மத்திைில் ைிடனப் பட்டிைலும் 
திறந்து காட்ைப்படும். அப்வபாது தனது ைிடனப்பட்டிைடல 
ைலக்கரத்தால் ைாங்குவைாரும், தனது ைிடனப்பட்டிைடல 
இைக்கரத்தால் அல்லது தனது முதுகுக்குப் பின்னால் 
ைாங்குவைாரும் இருப்பார்கள்;     

இன்னும் நமது நபி முஹ ம்மத் ஸ ல்லல்லாஹ ு 
அடலஹ ி ைஸ ல்லம் அைர்களு க்கு ைழங்கப்பட்ை 
தண்ணீர்த் தைாகத்டத நம்புைதும், சுைர்க்கம், நரகம், 
மூமின்கள் அல்லாஹ் டைப் பார்ப்பது , அைர்கள ிைம் 
அல்லாஹ்  வபசுைது ஆகிைைற்டறயும் மற்றும் இது 
சம்பந்தமாக கு ர்ஆ ன ிலு ம் , ஆ தாரப்பூ ர்ைமான  நப ி 
கமாழிைிலும் ைந்துள்ள ைாைற்டறயும் நம்புைதும் இதில் 
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அைங்கும். எனவை இடைைடனத்டதயும் அல்லாஹ்வும் 
அைனது தூதரும் ை ிளக்க ிை  மு டறப்படி நம்புைது 
கைடமைாகும். 

 

6) ைிதிடை ஈமான் ககாள்ளல். 

இது நான்கு ைிைைங்கடள உள்ளைக்கிைிருகின்றது. 

1. அறிதல் : 
நிச்சைமாக அல்லாஹ் இதுைடர நைந்தைற்டறயும்  இனி 
நைக்கைிருக்கின்றைற்டறயும் அறிந்துள்ளான். இன்னும் 
தனது அடிைார்களின் நிடலடமகள் அடனத்டதயும் அைன் 
அ ற ிந்துள் ள ான் . இ த ில்  எது வு ம்  அ ல் ல ாஹ் வு க்கு 

மடறந்ததல்ல. 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்:  

قال اهلل تعاىل"وما اكن اهلل يلضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما 
 يتقون إن اهلل بكل يشء عليم" 
ந ிச் சை ம ாக  அ ல் ல ாஹ்  அ ட ன த்ட தயு ம்  நன் கு 
அறிந்தைனாக இருக்கின்றான். (9:115)  

2. (நிர்ணைங்கடள) எழுதுதல் : 
அைன் ந ிர்ண ை ித்துள்ள எல்லாைற்டறயும் அைன் 
எழுதிடைத்துள்ளான்.  அல்லாஹ் கூறுகிறான் :  

ىل تعا هلل  ا ل  واْ  :قا مُ دَّ قَ ا  مَ ۡكُتُب  نَ وَ  َٰ َتَ َمۡو لۡ ٱ ۡۡحِ  نُ ُن  ۡ َنَ ا  نَّ  إِ
بنِيٖ  ۡحَصۡيَنَُٰه ِِفٓ إَِماٖم مُّ

َ
ٍء أ َٰرَُهۡمۚۡ َوُُكَّ ََشۡ  ١٢ َوَءاَث

நாம் ஒவ்கைான்டறயும் ஒரு கதளிைான பதிவைட்டில் 
கணக்கிட்டுக் குறித்து டைத்துள்வளாம். (36:12) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1231&idto=1231&bk_no=61&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1231&idto=1231&bk_no=61&ID=1243#docu
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3. நாடுதல் :  

கசல்லுபடிைாகின்ற அைனது நாட்ைத்டத நம்புைது . 
அல்லாஹ் நாடிைது நைக்கும்; அைன் நாைாதது நைக்காது.                                                  
அல்லாஹ் கூறுகிறான் : 

ِ  :قال اهلل تعاىل َٰم  قَاَل َرب  َٰ يَُكوُن ىِل ُغَل َّنَّ
َ
ِِت ََعقِر    أ

َ
ُ َيۡفَعُل  َوقَۡد بَلََغِِنَ ٱۡلِكََبُ َوٱۡمَرأ َٰلَِك ٱهللَّ قَاَل َكَذ

  ٤٠َما يََشآُء 

அல்லாஹ் தான் நாடுகின்றைற்டறச் கசய்ைான். (3:40) 

4. படைத்தல் : 
அடனத்துப் கபாருட்கடளயும் அைவன படைத்துள்ளான். 
அைடனைன்றி வைறு படைப்பாளன் ைாரும ில்டல . 
அைடனத் தைிர வைறு பரிபாலிப்பைன் எைனுமில்டல.                                                            
அல்லாஹ் கூறுகிறான் :    

ىل هلل تعا ل ا ِ  :قا ُك  لُِق  َخَٰ ُهَو   ََّلٓ إَِلََٰه إَِّلَّ  ُكۡم   َربُّ  ُ هللَّ َٰلُِكُم ٱ ءٖ  َذ وُهۚۡ  ََشۡ ۡعُبُد ءٖ َفٱ ََشۡ  ِ
ُك   َٰ لََعَ  َوُهَو 

 ١٠٢َوكِيل  

அைன் தான் உங்கடளப் படைத்து பரிபாலிப்பைனாகிை 
அல்லாஹ்! அைடனத் தைிர வைறு இடறைன் இல்டல. 
ஒவ்கைாரு கபாருடளயும் படைத்தைன் அைவன. எனவை 
நீங்கள் அைடனவை ைணங்குங்கள். அைவன எல்லா 

ைற்றிற்கும் கபாறுப்பாளனாக இருக்கின்றான். (6:1௦2  

 

 

 

 



  
1 

   

  

 


