சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீடு

Thursday, 13 December 2018 07:22

சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீடு

அனைத்து தரப்பு மக்களின் அன்றாட அத்தியாவசியமான தேவைகளை தாண்டி ஓர்
சாதாரண எதார்த்தமான, எதிர்பார்ப்பு இவ்வுலகில் நாம் வாழும்பொழுது நமக்கென்று
சொந்தமாக ஓர் வீடு இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்பது தான்.

அதனை அடைவதற்காக தன்னுடைய வாழ்வில் அதற்குரிய செல்வதை திரட்ட பல
போராட்டங்களையும், சோதனைகளையும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளையும்
சந்திக்கிறான்.

இது சாதாரண ஒரு சில வருடங்கள் வாழும் ஓர் இடத்திற்காக இதனை கஷ்டம், துன்பம்,
துயரம் அனைத்தும். ஆனால், நமக்கென்று மறுமையில் இந்த உலகில் பல ஏக்கர்கள்
நமக்கென்று சொந்தமாக இருப்பதை விட ஒரு ஜான் இடம் அந்த உயர்ந்த சுவர்க்கத்தில்
கிடைத்தால் அதுவே மகாப்பெரியது என்ற உண்மையை யாராலும் மறுக்கவும் முடியாது.
அந்த ஆசை உண்மையான ஒவொரு முஸ்லிம்களின் உள்ளத்திலும் ஓர் ஓரத்திலாவது
கண்டிப்பாக இருக்கும்.

இன்னும் அந்த சொர்கத்தை அல்லாஹ் அருமறையின் பல இடங்களில் வர்ணிக்கிறான்.
அதனை பற்றி நமக்கு சொல்லி அதனை அடையும் ஆர்வத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி அதன்
மூலமாகவாவது நாம் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அவனது தூதர் நம் உயிரினும் மேலான
கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்களின் பக்கம்
வந்துவிடுவோமா என்று நம் மீது பேராவல் கொள்கின்றான்.
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இதனை எப்படி அடைவது என்பதற்கான வழியை நமக்கு ஏக இறைவன் அல்லாஹ் வே
வழிகாட்டுகிறான்.

அல்லாஹு தஆலா தனது அருமறையில் :

) ﻟﻜﻦ اﻠذﻴﻦ اﺘﻘوﺎ رﺒﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻏرﻒ ﻣﻦ ﻓوﻘﻬﺎ ﻏرﻒ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺗﺠرﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻠأﻨﻬاﺮ وﻌﺪ:ﻗاﻞ ﺗﻌاﻠﻰ
.(اﻠﻠﻪ ﻟﺎ ﻳﺨﻠﻒ اﻠﻠﻪ اﻠﻤﻴﻌاﺪ

எவர்கள் தங்கள் இறைவனுக்குப் பயப்பட்டு நடக்கின் றார்களோ அவர்களுக்கு,
(சுவனபதியில்) மேல்மாடிகள் உண்டு. அதற்கு மென்மேலும் கட்டடங்கள்
எழுப்பப்பட்டிருக்கும். அதில் நீரருவிகள் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
(இவ்வாறே அவர்களுக்கு) அல்லாஹ் வாக்களித்திருக்கின்றான். அல்லாஹ்
தன்னுடைய வாக்குறுதியில் மாறமாட்டான்.

*ﻓﻲ ﺟﻨﺔ ﻋاﻠﻴﺔ* ﻟﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟاﻐﻴﺔ* ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﻦ ﺟارﻴﺔ* ﻓﻴﻬﺎ ﺳرﺮ ﻣرﻔوﻌﺔ* وأﻜواﺐ ﻣوﻀوﻌﺔ
وﻨﻤارﻖ ﻣﺼﻔوﻔﺔ* وزراﺒﻲ ﻣﺒﺜوﺜﺔ

மேலான சுவனபதியிலிருக்கும். அதில் யாதொரு வீண் வார்த்தையையும் அவை
செவியுறாது. அதில் (இவர்கள் அருந்துவதற்கு) தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டிருக்கும்
(தெளிவான) ஒரு சுனையுண்டு. அதில் (இவர்கள் அமருவதற்கு) உயர்ந்த
இருக்கைகளுண்டு. (பல வகை இன்பமான பானங்கள் நிறைந்த) கெண்டிகள் (இவர்கள்
முன்) வைக்கப்பட்டிருக்கும். (இவர்கள் சாய்ந்து கொள்வதற்காகத்) திண்டு
தலையணைகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்கும். உயர்ந்த விரிப்புகள் இவர்களின்
கீழ் விரிக்கப்பட்டிருக்கும் (இத்தகைய சுகபோகத்தில் நல்லடியார்கள் இருப்பார்கள்.)

அல்லாஹு தஆலா கொடுக்கும் இந்த உறுதி யாருக்கு என்பதை அண்ணல் நபி
ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம் அவர்கள் மிகவும் அழகாக
சொல்லித்தருகின்றார்கள்.

 " إﻦ ﻓﻲ اﻠﺠﻨﺔ ﻟﻐرﻔﺎ: -  ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ-  ﻗاﻞ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ:  رﻀﻲ اﻠﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗاﻞ،  ﻋﻦ ﻋﻠﻲ،
" :  ﻟﻤﻦ ﻫﻲ ﻳﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ؟ ﻗاﻞ:  وﻈﻬورﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄوﻨﻬﺎ " ﻓﻘاﻞ أﻌراﺒﻲ، ﻳرﻰ ﺑﻄوﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻬورﻬﺎ
"  وﺼﻠﻰ ﻟﻠﻪ ﺑاﻠﻠﻴﻞ واﻠﻨاﺲ ﻧﻴاﻢ،  وأﻄﻌﻢ اﻠﻄﻌاﻢ، ﻟﻤﻦ أﻄاﺐ اﻠﻜﻠاﻢ
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மற்றுமோரு அறிவிப்பில் :

ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ أﻦ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ  -ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ  -ﻗاﻞ  " :إﻦ أﻬﻞ اﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺘراءوﻦ اﻠﻐرﻔﺔ
ﻓﻲ اﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗراءوﻦ اﻠﻜوﻜﺐ ﻓﻲ اﻠﺴﻤاء "  .ﻗاﻞ  :ﻓﺤدﺜﺖ ﺑذﻠﻚ اﻠﻨﻌﻤاﻦ ﺑﻦ أﺒﻲ ﻋﻴاﺶ  ،ﻓﻘاﻞ :
ﺳﻤﻌﺖ أﺒﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻠﺨدرﻲ ﻳﻘوﻞ  " :ﻛﻤﺎ ﺗراءوﻦ اﻠﻜوﻜﺐ اﻠدرﻲ ﻓﻲ اﻠأﻔﻖ اﻠﺸرﻘﻲ أﻮ اﻠﻐرﺒﻲ "

சுவர்க்கத்தில் அண்ணலாருடன் :

وﻘاﻞ اﻠإﻤاﻢ أﺤﻤﺪ  :ﺣدﺜﻨﺎ أﺒﻮ اﻠﻨﻀﺮ وأﺒﻮ ﻛاﻤﻞ ﻗاﻠﺎ ﺣدﺜﻨﺎ زﻬﻴﺮ  ،ﺣدﺜﻨﺎ ﺳﻌﺪ اﻠﻄاﺌﻲ ،
ﺣدﺜﻨﺎ أﺒﻮ اﻠﻤدﻠﺔ  -ﻣوﻠﻰ أﻢ اﻠﻤؤﻤﻨﻴﻦ  -أﻨﻪ ﺳﻤﻊ أﺒﺎ ﻫرﻴرﺔ ﻳﻘوﻞ  :ﻗﻠﻨﺎ  :ﻳﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ،
إﻨﺎ إذﺎ رأﻴﻨاﻚ رﻘﺖ ﻗﻠوﺒﻨﺎ  ،وﻜﻨﺎ ﻣﻦ أﻬﻞ اﻠآﺨرﺔ  ،ﻓإذﺎ ﻓارﻘﻨاﻚ أﻌﺠﺒﺘﻨﺎ اﻠدﻨﻴﺎ وﺸﻤﻤﻨﺎ
اﻠﻨﺴاء واﻠأوﻠاﺪ  .ﻗاﻞ  " :ﻟﻮ أﻨﻜﻢ ﺗﻜوﻨوﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣاﻞ ﻋﻠﻰ اﻠﺤاﻞ اﻠﺘﻲ أﻨﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨدﻲ ،
ﻟﺼاﻔﺤﺘﻜﻢ اﻠﻤﻠاﺌﻜﺔ ﺑأﻜﻔﻬﻢ  ،وﻠزارﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻴوﺘﻜﻢ  .وﻠﻮ ﻟﻢ ﺗذﻨﺒوﺎ ﻟﺠاء اﻠﻠﻪ ﺑﻘوﻢ ﻳذﻨﺒوﻦ
ﻛﻲ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ " ﻗﻠﻨﺎ  :ﻳﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ  ،ﺣدﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻠﺠﻨﺔ  ،ﻣﺎ ﺑﻨاؤﻬﺎ ؟ ﻗاﻞ  " :ﻟﺒﻨﺔ ذﻬﺐ وﻠﺒﻨﺔ
ﻓﻀﺔ  ،وﻤﻠاﻄﻬﺎ اﻠﻤﺴﻚ اﻠأذﻔﺮ  ،وﺤﺼﺒاؤﻬﺎ اﻠﻠؤﻠﺆ واﻠﻴاﻘوﺖ  ،وﺘراﺒﻬﺎ اﻠزﻌﻔراﻦ  ،ﻣﻦ
ﻳدﺨﻠﻬﺎ ﻳﻨﻌﻢ وﻠﺎ ﻳﺒأﺲ  ،وﻴﺨﻠﺪ وﻠﺎ ﻳﻤوﺖ  ،ﻟﺎ ﺗﺒﻠﻰ ﺛﻴاﺒﻪ  ،وﻠﺎ ﻳﻔﻨﻰ ﺷﺒاﺒﻪ  .ﺛﻠاﺜﺔ ﻟﺎ ﺗرﺪ
دﻌوﺘﻬﻢ  :اﻠإﻤاﻢ اﻠﻌادﻞ  ،واﻠﺼاﺌﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻄﺮ  ،ودﻌوﺔ اﻠﻤﻈﻠوﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻠﻐﻤاﻢ  ،وﺘﻔﺘﺢ
ﻟﻬﺎ أﺒواﺐ اﻠﺴﻤاواﺖ  ،وﻴﻘوﻞ اﻠرﺐ  :وﻌزﺘﻲ ﻟأﻨﺼرﻨﻚ وﻠﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ "

அன்னை கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் சுவர்கத்து வீடு :

ﻓﻬذﻪ اﻠﺴﻴدﺔ ﺧدﻴﺠﺔ رﻀﻲ اﻠﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻰ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻲ اﻠﺠﻨﺔ ﻟأﻨﻬﺎ آﻤﻨﺖ ﺑرﺒﻬﺎ،
وﺒذﻠﺖ ﻣﻦ ﻣاﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻠﺼاﻠﺤاﺖ ﻟإرﻀاء ﺧاﻠﻘﻬﺎ ،وﻤﺴاﻨدﺔ زوﺠﻬﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ  ،ﻓأﺘﻰ ﺟﺒرﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻠﺴﻠاﻢ اﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ ﻓﻘاﻞ :ﻳﺎ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﻫذﻪ
ﺧدﻴﺠﺔ ﻗﺪ أﺘﺘﻚ ...ﻓاﻘرﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻠﺴﻠاﻢ ﻣﻦ رﺒﻬﺎ ﻋﺰ وﺠﻞ ،وﻤﻨﻲ ،وﺒﺸرﻬﺎ ﺑﺒﻴﺖ ﻓﻲ اﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﻗﺼﺐ ،ﻟﺎ ﺻﺨﺐ ﻓﻴﻪ وﻠﺎ ﻧﺼﺐ .أﻲ ﺑﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻟؤﻠﺆ ،ﻟﺎ ﺿﺠﻴﺞ ﻓﻴﻪ ،وﻠﺎ ﺗﻌﺐ وﻠﺎ ﻣﺸﻘﺔ.

இது உங்களிடம் இருந்தால் உங்களுக்கும் ஒரு வீடு உண்டு :

நம்முடைய இந்த துன்யாவின் வாழ்க்கையில் நல்ல குணம் என்பது இன்றியமையாத
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ஒன்றாகும். இன்னும் சொல்லப்போனால், தற்காலத்தில் அரிதாகிவரும் ஒன்றாகவும்
மாறி வருகிறது.

،» أﻨﺎ زﻌﻴﻢ ﺑﺒﻴﺖ ﻓﻲ رﺒﺾ اﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﺗرﻚ اﻠﻤراء وإﻦ ﻛاﻦ ﻣﺤﻘﺎ: ﻗاﻞ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ
.  وﺒﺒﻴﺖ ﻓﻲ أﻌﻠﻰ اﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ،وﺒﺒﻴﺖ ﻓﻲ وﺴﻂ اﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﺗرﻚ اﻠﻜذﺐ وإﻦ ﻛاﻦ ﻣازﺤﺎ

இதை செய்தாலும் கிடைக்கும் :

: أﻮ زاﺮ أﺨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻠﻠﻪ ﻧاداﻪ ﻣﻨاﺪ،» ﻣﻦ ﻋاﺪ ﻣرﻴﻀﺎ:  ﻗاﻞ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ،
 وﺘﺒوأﺖ ﻣﻦ اﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨزﻠﺎ، وﻄاﺐ ﻣﻤﺸاﻚ،أﻦ ﻃﺒﺖ

அல்லாஹ் தன அருமறையில் :

) واﻠذﻴﻦ آﻤﻨوﺎ وﻌﻤﻠوﺎ اﻠﺼاﻠﺤاﺖ ﻟﻨﺒوﺌﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻠﺠﻨﺔ ﻏرﻔﺎ ﺗﺠرﻲ ﻣﻦ:ﻗاﻞ ﺳﺒﺤاﻨﻪ وﺘﻌاﻠﻰ
(ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻠأﻨﻬاﺮ ﺧاﻠدﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻌﻢ أﺠﺮ اﻠﻌاﻤﻠﻴﻦ* اﻠذﻴﻦ ﺻﺒروﺎ وﻌﻠﻰ رﺒﻬﻢ ﻳﺘوﻜﻠوﻦ

எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்செயல்களைச் செய்கின்றார்களோ அவர்களை
நிச்சயமாக நாம் சுவனபதிகளிலுள்ள மேல் மாடிகளில் அமர்த்துவோம். அதில்
நீரருவிகள் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அதில் அவர்கள் என்றென்றும்
தங்கி விடுவார்கள். நற்செயல்கள் செய்தவர்களின் கூலியும் நன்றே.

இப்படி பட்ட உயர்ந்த சுவர்க்கத்தில் அல்லாஹ் நமக்கும் ஓர் வீட்டை பெற பாக்கியம்
அடைந்தவர்களாக நம்மை ஆக்கிஅருள்வானாக. அதற்குரிய அமல்களை செய்து,
அல்லாஹ் இரசூலின் பொறுத்ததுதான் வாழ்ந்து மரணிக்கும்பாக்கியத்தை அணைத்து
முஃமின்களுக்கு தந்தருள்புரிவானாக ! ஆமீன் !!
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