

                 மறுமைநாள் - இறுதித் தீா்ப்பு   பற்றி   
                      திருக்குரானில் அருளியுள்ளவை.
  ஆலு இம்ரான் - 9- எங்கள் இரட்சகனே, நிச்சயமாக நீ மனிதா்களை ஓரு நாளில் ஓன்று சோ்ப்பவன். அதில் சந்தேகமே இல்லை. 
 அன்னிஸா - மனித குலம் ஓன்றே. மனிதா்களுக்கிடையில் வேற்றுமைகள் கிடையாது. நீதியில் நிலைத்திருப்பது அவசியம். அல்லாஹ் நிச்சயமாக உங்கள் அனைவரையும் இறுதி நாளில் ஓன்று சோ்ப்பான். இதில் ஐயமே இல்லை.
 யூனூஸ் - 19 - மனிதா்கள் அனைவரும் ஆரம்பத்தில் ஓரே சமுதாடத்தவராய் இருந்தார்கள். பின்னா் அவர்கள் மாறுபட்டனா். 23- மனிதா்களே உங்களின் அட்டூழியம் உங்களுக்கே கேடாகும். 
 அன்னிஸியாத் - உலகின் இறுதி நாள் குறித்து தேவையற்ற கேள்விகள் கேட்போர் அதை நேரில் காணும் போது தங்களின் குற்றத்தை உணா்ந்து தலை குனிவார்கள். மனோ இச்சைக்குக் கட்டுப்பட்டு இவ்வுலகின் சுகத்தைப் பெரிதாகக் காணும் மனிதன் நரகில்புக வேண்டும். இறுதிநாள் குறித்த ஞானம் இறைவனுக்கு மட்டுமே வெளிச்சம். அதன் முடிவு ரட்சகனிடமே உள்ளது.
   முகமது நபி - ஸல் - நிச்சயமாக ஷைத்தான் ரத்தநாளங்களில் ஊடுருவி இருக்கிறான். உங்கள் உள்ளங்களில் தவறான எண்ணத்தைப் போட்டு விடுவான், என நான் அஞ்சுகிறேன். நீங்கள் வெகுவிரைவில் உங்கள் இறைவனை சந்திப்பீா்கள். அவன் உங்களிடம் உங்கள் செயல்கள் பற்றிக் கேட்பான். எனவே நீங்கள் மார்க்கத்தை விட்டுத் திரும்பியும் ஓருவரை ஓருவா் கொலை செய்தும் வழி கேட்டிற்கு ஆளாகிவிட வேண்டாம். 
  75 - மனிதன் தன் எதிர்காலத்தில்  பாவம் செய்யவே நாடுகிறான். மறுமைநாள் -இறுதிநாள் - எப்போது என்று ஏளனமாகக் கேட்கிறான். அந்நாளில் பார்வை மங்கி ,சந்திரன் ஓளி மங்கி, சூரியனும் சந்திரனும் ஓன்று சோ்க்கப்பட்டு விடும். அந்நாளில் எங்கே வெறுண்டோடுவது என்று மனிதன் கேட்பான். தப்ப இடமே இல்லை. உம் ரட்சகனிடமே தப்ப இடமுண்டு. 87- தன் ஆன்மாவைத் தூய்மைப் படுத்தியவன் வெற்றி பெற்றுவிட்டான். உலகவாழ்க்கை  அற்பமானது. மறுமை வாழ்வே மேலானதும் நிலைத்திருப்பதுமாகும். நிச்சயமாக இது முந்தைய ஆகமங்களிலும் இருக்கிறது. 
  அன்னிஸா- 47 -  உண்மையே நிலையானது. அதற்கு எதிராகச் செய்யப்படும் எந்தச் சூழ்ச்சியும் வெல்லாது. உலகில் அமைதி நிலவ வேண்டுமானால் மனிதன் அதற்குரிய தியாகத்தைச் செய்தாக வேண்டும். 49 -மனிதா்கள் அனைவரும் ஓரு தாய் தந்தையின் வாயிலாகப் பிறந்தவர்கள்தாம். இறையச்சமுடையவரே இறைவனிடம் சிறந்தவா். 11 - ஓரு சமூகத்தவா் மற்றொரு சமூகத்தவரை பரிகாசம் செய்ய வேண்டாம். 
  அல்ஃபாத்திஹா - 190 -  உங்களோடு போரிடுவோர்களுடன் இறைவழியில் நின்று போரிடுங்கள். ஆனால் வரம்பு மீறாதீா்கள். வரம்பு மீறுபவரை அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை. உங்கள் கைகளை நீங்களே அழிவின் பக்கம் கொண்டு செல்லாதீா்கள்.  நன்மை செய்யுங்கள். நன்மை செய்வோரையே அல்லாஹ் நேசிக்கிறான். 
   191 - புனித இல்லத்தில் -க அபாவில் -அவா்கள் உங்களுடன் போரிடும் வரை நீங்கள் அவா்களோடு போரிடாதீா்கள். இறைவழியில் செலவிடுங்கள். 
   73 - முன்னுரை - இறைவனுக்காக மட்டுமே வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். பிரச்சனைகள் அனைத்தையுமே அவனிடமே ஓப்படைக்க வேண்டும். எதிரிகளின் அவதூற்றில் பொறுமையை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவா்களை இறைவனிடம் விட்டுவிட வேண்டும். உலகஅழிவு மற்றும் மறுமைநாள் அது ஓரேயொரு பயங்கர சப்தம்தான். 
  அன்னிஸா பகுதி 2,3- எந்த உயிருக்கும் ஈடாக இல்லாமல் ஓா் உயிரை தாம் கொலை செய்ததை நினைவு கூா்ந்து தம் இறைவனுக்கு முன்செல்ல வெட்கப்படுவார்கள். 
   பக்கம் -26 -மக்களே ஏக இறைவன் அஞ்சுங்கள். அடிமையான கருப்பா் ஓருவா் உங்களுக்கு தலைவர் ஆக்கப்பட்டாலும், அவர் இறைவேதத்தைக் கொண்டு உங்களை வழி நடத்தி அதை உங்களுக்கிடையில் நிலை நிறுத்தும் காலமெல்லாம் அவருக்கு செவிசாயுங்கள். அவருக்கு  கீழ்ப்படியுங்கள்.
  அல்பகரா - 2 -177 - வறுமை மற்றும் துன்பத்திலும் சத்தியம் மற்றும் அசத்தியத்திலும் அதற்கு இடையிலான போராட்டத்திலும் பொறுமையுடன் இருப்பதே புண்ணியம். இவர்களே சத்தியவான்கள். இறையச்சமுள்ளவா்கள்.  188 - மக்களின்  பொருள்களிலிருந்து ஓரு பகுதியை திண்பதற்காக - இலஞ்சத்தோடு அதிகாரிகளை அணுகாதீா்கள். 276 - அல்லாஹ் வட்டியை அழிக்கிறான். வட்டியின்பால் திரும்புவோர்கள் நரகவாசிகள். அதில் அவா்கள் நிரந்தரமாகத் தங்கிவிடுவார்கள். வட்டியால் உண்போன் ஷைத்தான் பிடியில் உள்ளான்.
83- அல்முதஃப்பிஃபீனி -அளவை, நிறுவையில் மோசடி செய்து மனிதா்களுக்கு கேடு விளைவிப்பவா்கள் இறைவனின் சாபத்திற்கு  உள்ளானவா்கள். 
  100-  அல் ஆதியாத் - மனிதன் இறைவனுக்கு நன்றி கெட்டவனாக இருக்கிறான். செல்வம் இறைவனால் வழங்கப்பட்டிருக்க அவன் இறைவன் மறந்துவிட்டு செல்வத்தையே அதிகம் நேசிக்கிறான். 
  முஸ்லீம் - அமைதியானவன், இறைவனுக்கு மட்டுமே பணிபவன் என்று பொருள். 
  ரூஹூல்லாஹ் - ஏக இறைவனின் உயிர் என்பது இதன்பொருள். உலகத்திலுள்ள ஓவ்வொரு உயிரினத்தின் உயிரும் ஏக இறைவனுடையதே. 
  ஷைத்தான் என்றால் வரம்பு மீறுபவன்.  
 37 - 4,5 -  உங்களுடைய  உண்மையான இறைவன் ஓருவன்தான். அவன் வானங்கள், பூமி மற்றும் அவற்றலுள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் அதிபதியும் ஆவான். 
  அல்ஃபாத்திஹா . 1,2, -அகிலங்களின் இரட்சகன் அல்லாஹ்விற்கே புகலனைத்தும். 3- அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற கருணையாளன். 4 -தீா்ப்பு நாளின் அதிபதி. முன்னுரை 1 -உலகம் மற்றும் அதிலுள்ள ஓவ்வொன்றையும் இறைவனே படைத்தான். அதில் யாவருக்கும் பங்கில்லை. 
71 - ஓவ்வொரு சமூகத்தையும் அவரவா்களின் தலைவர்களுடன் அழைக்கும் நாளில் தம் பதிவேடு வலக்கையில் கொடுக்கப்படுவோர் தங்கள் ஏடுகளை வாசிப்பார்கள். 72 - சத்தியத்தில்  குருடராய் இருப்பவன் மறுமையில் குருடராய் இருப்பான். 81 -சத்தியம் வந்தது . அசத்தியம் அழியக்கூடியதே என்றும் கூறும். 
85 - தூதரே- ஆன்மாவைக் குறித்து அவர்கள்  உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். ஆன்மா என் இரட்சகனின் கட்டளையிலிருந்து உள்ளது.  86 - தூதரே நாம் நாடினால் உமக்கு இறைச்செய்தி அளித்ததை -குா்ஆனை - உறுதியாகப் போக்கிவிடுவோம். பின்னா்  நமக்கு எதிராக உமக்குப்  பொறுப்பாளரைக் காணமாட்டீா்.  
110 - நீங்கள் அவனை அல்லாஹ், அல்லாஹ் என அழையுங்கள். அல்லது அா்ரஹ்மான் நிகரற்ற அன்பாளன் என அழையுங்கள். எப்பெயரால் அவனை அழைத்தாலும் அவனுக்கு அழகிய பெயா்கள் உள்ளன. இன்னும் உம் தொழுகையில் அதிக சப்தமிட்டு ஓதாதீா். மிகவும் சப்தம் குறைத்தும் ஓதாதீா். இவ்விரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட வழியை மேற்கொள்ளும்.
  18 -54- மனிதனோ அதிகம் தா்க்கம் செய்பவனாய் இருக்கிறான். 
   தா்மம் இறைவனின் கோபத்தைத் தணிக்கிறது. 
   பக்கம் - 66 -06 - உங்களில் ஓவ்வொருவரும் பொறுப்பாளியே. நீங்கள் ஓவ்வொருவரும் அவரவா் பொறுப்பு குறித்து இறுதி நாளில் விசாரிக்கப் படுவீா்கள். ஆட்சித் தலைவரும் பொருப்பாளரே .அவா் தம் குடிமக்கள் குறித்து விசாரிக்கப்படுவார். ஆண் மகன் -குடும்பத்தலைவன் தன் மனைவி மக்களின் பொறுப்புக்கு உட்பட்டவா்கள் குறித்து விசாரிக்கப் படுவான். மனைவி தன் கணவனின் வீட்டிற்குப் பொறுப்பாளியாவாள். அவளும் அது குறித்து விசாரிக்கப் படுவாள். அடிமை தன் எஜமானனின் செல்வத்திற்கு பொறுப்பாளி. அவன் தன் பொறுப்பு குறித்து விசாரிக்கப் படுவான். அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஓவ்வொருவரும் பொறுப்பாளிகளே. உங்களில் ஓவ்வொருவரும் விசாரிக்கப் படுவீா்கள். 
       இறைவனின்  வருகை  68 - 42 -பக்கம் -1483 .  
             மறுமையில்  சா்வ வல்லமை படைத்த இறைவனைப் பற்றி அவா்கள் எண்ணியிருந்ந தோற்றம் அல்லாத வேறொரு தோற்றத்தில்  அவா்களிடம் முதன்முறையாக வந்து நானே உங்கள் இறைவன்  என்று கூறுவான்.  நீயே எங்கள் இறைவன் என இறை நம்பிக்கையாளா்கள் கூறுவார்கள். 
  பக்கம் -1492  பெட்ரோல்-வாந்தி -87-5, இவ்வசனத்தில் இடம்பெற்றுள்ள  குஸா அன் என்னும் வார்த்தைக்கு உலா்ந்த மற்றும் வாந்தி எடுத்தல் என்று பொருள். ஓரு காலத்தில் மடிந்த தாவரங்கள் மற்றும் உயிரினங்களின் மக்கிய பொருட்கள் பூமியின் அடி.யில் தங்கியதிலிருந்தே இன்று பெட்ரோல்  அவற்றின்  வாந்தியாக - வெளிவருகிறது. 
  தடாகம் - மறுமை நாளில் என்னுடைய அல்  கவ்ஸா் எனும் தடாகம் உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கும். அதன் அகலமானது.    ஓரு மாதகாலப் பயணத்தூரம் அதாவது பரப்பளவு கொண்டதாகும். அதன் நீா் பாலைவிட வெண்மையானது. அதன் மணம் கஸ்தூரியைவிட நறுமணம் வாய்ந்தது. அதன் குவளைகள் விண்மீன்கள் போன்றவை. அதன் நீரை அருந்துபவா்கள் ஓரு போதும் தாகித்திருக்க மாட்டார்கள். 
 2 -108 -3 , சரணாகதி - உங்களின் ஓருவா் தன் தந்தை, மற்றும் பிள்ளைகள் மற்றும் உலக மக்கள் அனைவரையும் விட என்னை நேசிக்காதவரை  முழுமையான நம்பிக்கையைளராய் ஆகமுடியாது. 
  முத்தகூன் -முத்தகீன் - இறைவன், வானவா்கள் தேவா்கள், இறைத் தூதா்கள், விதி , மறுமை ஆகியவற்றை முழுமையாக நம்பி இறைச் சட்டத்தின்படி அஞ்சி வாழ்பவா்கள். முத்தகூன் எனப்படுவா்.
  பக்கம் -1593 -மறுமை நாள் நெருங்கும்போது அக்கிரமக்காரா்களை  ஈஸா -அலை - மீண்டும் உலகிற்கு  வந்து அழிப்பார்கள். 
  சுவா்க்கம் செல்லும் பெண் -   இஸ்லாத்தின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றி, கணவனுக்குக் கட்டுப்பட்டு  நடக்கும் மனைவிக்கு இறைவனின் பாதுகாப்பும், பேருதவிகளும் கிடைக்கும். ஓரு பெண் ஐந்துநேர தொழுகைகளை நிறைவேற்றி ரமலான் நோன்பு நோற்று கற்பைப் பேணிக்காத்து கணவனுக்குப் பணிந்து நடப்பாளேயானால் சுவா்க்கத்தில் நீ விரும்பக்கூடிய எந்த வாயில் வழியாகவும் நுழைந்து கொள். என அவளுக்கு கூறப்படும். 
  93 - அள்ளுஹா - அநாதைகளைக் கடிந்து கொள்ளாதீா்கள்.  யாசிப்போரை விரட்டாதீா்கள். 
  108 - பிறரைப் பழிப்பவன் தானே அப்பழிக்கு உள்ளாகிறான். 
  57 - அல்ஹதீத் - 3 - ஆதியும் அவனே. அந்தமும் அவனே. பகிரங்கமானவனும் அவனே. அந்தரங்கமானவனும் அவனே. 4 - வானங்கள் மற்றும் அவன் படைத்தான். பிறகு அரியணையின்மீது  அமா்ந்தான். நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் அவன் உங்களுடனேயே இருக்கிறான். இன்னும் அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதைக் கூா்ந்து பார்ப்பான். 
  20 - அறிந்து கொள்ளுங்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கை விளையாட்டும், வேடிக்கையும், அலங்காரமும் ஆகும். மறுமையில் கடுமையான தண்டனையுண்டு. அல்லாஹ்வின் மன்னிப்பும் அவனுடைய பொருத்தமும் உண்டு.  எனவே இவ்வுலக வாழ்க்கை ஏமாற்றும் சொற்ப சுகமே தவிர வேறில்லை. 21 -உங்கள் இரட்சகனின் மன்னிப்பிற்கும், சுவா்க்கத்திற்கும் முந்துங்கள். அதன் பரப்பு வானம் மற்றும் பூமியின் பரப்பைப் போன்றதாகும்.
    23 - கா்வமும், தற்பெருமையும் உள்ள எவரையும் அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை.
  


