
த ொடர் : 6 

சழ Instant வயதவயிப்ளடுகள் 

நதீளயளசழகின் வரீச்சந் வதளப்புகளுக்கு ீர் ளய்ச்சழ யந்த ‘லர்பள’ 
என்னுநழடத்தழழருந்தகளல்யளய் யிரனத்தழல் முலம்நது ினின் (அன்சளரித்) வதளமர் 
ஒருயருயருக்கும் முலம்நது ினின் உயிபள றஶபர் (பழ) அயர்களுக்கும் சச்சபவு ஏற்ட்டது. 

அந்த அன்சளரித் வதளமர் , ‘தண்ணபீபத் தழந்து ஓடயிடு ” என்று கூழளர் . றஶபர் (பழ) 
‘தண்ணபீபத்தழந்து யிட ) நறுத்துயிட்டளர்கள். இந்தத் தகபளறு முலம்நதுினிடம் ஞ்சளனத்தழற்கு 
யந்தது.  முலம்நது ி கூழன தீர்ப்பு றஶபருக்கு சளதநளக இருந்தது . தீர்ப்ில் அதழருப்த்தழனபடந்த 
அந்த அன்சளரித் வதளமர் வகளம் வகளண்டு , ‘உங்கள் அத்பத நகன் என்தளல் அயருக்கு முதழல் ீர் 
ளய்ச்சழக் வகளண்டு ிகு எக்குத் தழந்து யிடும்டி அயருக்குச் சளதகநளக தீர்ப்புக் கூறுகழரீ்கள் ?’ 

என்று வகட்டளர். இபதக் வகட்ட ி (றல்) அயர்கின் முகம் வகளத்தளல் ழம் நளழ சழயந்துயிட்டது. 

அயர்கள் றஶபர் (பழ) அயர்கப வளக்கழ , ‘உங்கள் நபங்களுக்கு ீர் ளய்ச்சழக் வகளள்ளுங்கள் . ிகு, 

யபப்புபகச் வசன்படமம் யபப தண்ணபீபத் தடுத்து ழறுத்தழக் வகளள்ளுங்கள்” என்றுகூழளர்கள். 

அல்ளஹ்யளல் அபநதழனளய் இருக்க முடினயில்ப உடவ இக்கழயிட்டளன் யலீபன! 

புகளரிலதீஸ்- 2359 

அப்துல்ளஹ் ின் றஶபர் (பழ) அயர்கள்கூழனதளயது 
‘இபயன் நீதளபணனளக !‘(முலம்வநத!)உங்களுபடன இபயன் நீதுசத்தழனநளக ! அயர்கள் 
தங்களுக்கழபடவன ஏற்ட்ட ிணக்குகில் உங்கப ீதழதழனளக ஏற் ின்ர் , ீங்கள் 
அிக்கழ தீர்ப்புக் குழத்து தம் உள்ங்கில் எத்தபகன அதழருப்தழமம் வகளள்ளநல் , முற்ழலும் 
அதற்கு அடிணினளதயபப அயர்கள் ம்ிக்பக வகளண்டயர்களக நளட்டளர்கள்’  

(குர்ஆன் 04:65)  

தழருக்குர்ஆன் யசம் இந்த யியகளபத்தழல் தளன் இங்கழனது என்று எண்ணுகழவன் ” என்று றஶபர் 
(பழ) கூழளர்கள். 

  ொம் த ொல்வத  எற்க றுத் வருக்கொக இறங்கிவ னம் இது.  னது 

 தைதத ஏற்க்கச் த ய்வ ற்கொகத் ொன் முகம்துநபி, வஹி என்ற கருத்த ப் 

பன்படுத் ிக் தகொண்டது இ ன்மூைம் நிருபணொகிறது. 

 
*** 

 

முலம்நது ி அயர்கின் நபயினர்கள் தங்கின் இனற்பக வதபயகளுக்களக இபவு 
வயபகில் தழந்தவயினில் யருயபத உநர் அயர்கள்  களண்கழளர் .  எந்தக் களபணத்தழற்களகவும் 
வண்கள் வயினில் யருயபத அயர் யிரும்யில்ப .  அப்டிவன யந்தளலும் அப் வண்கள் தங்கப 
இம் களண முடினளதயளறு  கடுபநனளக நபத்துக் வகளள் வயண்டுவநன்று  யிரும்ிளர் 

புகளரிலதீஸ்- 4795 

ஆனிரள (பழ) அயர்கள்கூழனதளயது 
ர்தளஅணியதுசட்டநளக்கப்ட்டின்ளல், தம்வதபயக்களகவயண்டி(ி(றல்) 

அயர்கின்துபணயினளபள) சவ்தளின்த்றம்ஆ(பழ) அயர்கள்வயிவனவசன்ளர்கள். அயர்கள், 

(உனபநள) கத்தசரீபமுபடனவண்நணினளகஇருந்தளர்கள். 

அயர்கபஅழந்தயர்களுக்குஅயர்கள்னளர்என்று(அபடனளம்) வதரினளநழருக்களது. 

அயர்கபஅப்வளது, உநர்ின்கத்தளப்(பழ) அயர்கள்ளர்த்துயிட்டுசவ்தளவய, 

அல்ளஹ்யின்நீதளபணனளக, ீங்கள்னளர்என்றுஎங்களுக்குத்வதரினளநழல்ப. 

ீங்கள்(னளர்என்றுஅபடனளம்வதரிகழன்யபகனில்) எப்டிவயிவனயந்தழருக்கழரீ்கள்ளருங்கள். 

என்றுவசளன்ளர்கள். சவ்தள(பழ) அயர்கள்உடவஅங்கழருந்துதழரும்ியிட்டளர்கள். 

அல்ளஹ்யின்தூதர்(றல்) அயர்கள்என்யடீ்டில்இபவுஉணவுஅருந்தழக்வகளண்டிருந்தளர்கள். 

அயர்கதுகபத்தழல்எலும்புத்துண்டுஒன்றுஇருந்தது. அப்வளதுச்யதள(பழ) அயர்கள்யடீ்டினுள்யந்து, 

அல்ளஹ்யின்தூதவபளன்என்வதபயஒன்ழற்களகவயிவனவசன்வன் . உநர்(பழ) 
அயர்கள்என்ிடம்இவ்யளவல்ளநவசளன்ளர்கள், என்றுகூழளர்கள். அப்வளதுஅல்ளஹ், 



ி(றல்) அயர்களுக்குயலீ(வயதவயிப்ளடு) அழயித்தளன். 

ிகுஅந்ழபஅயர்கபயிட்டுீக்கப்ட்டது. 

எலும்புத்துண்டுஅயர்கதுகபத்தழல்அப்டிவனஇருந்தது. அபதஅயர்கள்(கவவம) பயத்துயிடயில்ப. 

அப்வளதுி(றல்) 

அயர்கள்ீங்கள்உங்கள்வதபயக்களகவயிவனவசல்ளம்என்றுஉங்களுக்குஅனுநதழக்கப்ட்டுள்
துஎன்றுவசளன்ளர்கள். 

(புகளரி 146,4795).  

வண்கபப் ர்தளவுக்குள்  மூடிபயக்கப்ட வயண்டின வளருள் என் உநர் ச்சரித்துக் கூழன  
கருத்துக்கபவன அல்ளஹ் , முலம்நது ி அயர்கிடம் யலீனளக அனுப் ிளன்(குர்ஆன் 
33:33,59).அதன் களபணநளகவய சவ்தள ர்தளவுடன் கமழப்ிடத்தழற்கும் வசல்கழளர் . அங்கும் யிடளது 
ின்வதளடர்ந்து யந்து ர்தளபயப்ற்ழ கூறுயதழழருந்து உநர் அயர்கின் ச்சரிப்ின் யழபநபனப் 
புரிந்துவகளள்ளம். இயபது வயறு சழ ச்சரிப்புகளும் உடடினளய் யலீனளக வயிப்ட்டுள்து . 

அபயகிழருந்து ஒன்பக் களணளம், 

 

*** 

 

புலளரி லதீஸ் : 1269  

இப்னு உநர் (பழ ).அயர்கள்கூழனதளயது 
(னயஞ்சகர்கின் தபயன் ) அப்துல்ளஹ் இப்னு உப இந்துயிட்டளன் .அப்வளது 
அயனுபடன (முஸ்ழநள) நகன், ி (றல்) அயர்கிடம் யந்து , ‘இபத்தூதர் அயர்வக ! 

உங்கள் சட்படபனத் தளருங்கள் . அயபப அதழல் கஃன் வசய்னவயண்டும் ; வநலும் ீங்கள் 
அயருக்கு ஜளறளத் வதளழுது . அயருக்களகப் ளயநன்ிப்பும் வகட்க வயண்டும் ” என்று 
கூழளர். உவட ி (றல்) அயர்கள் தங்கின் சட்படபன அயருக்குக் வகளடுத்துயிட்டு , 

‘(ஆனத்தநளதும்) எக்குத் வதரியிமங்கள் ; ளன் ஜளறளத் வதளழுபக டத்துவயன் ” 

என்ளர்கள். ிகு அழயிக்கப்ட்டதும் ி (றல்) அயர்கள் அயனுக்கு ஜளறளத் வதளம 
ளடின வளது , உநர் (பழ) ி (றல்) அயர்கப இழுத்து , ‘னயஞ்சகர்களுக்கு ஜளறளத் 
வதளமக்கூடளது எ அல்ளஹ் உங்பகத் தடுக்கயில்பனள ?’ எக் வகட்டதற்கு ி (றல்) 

அயர்கள் ‘(ஜளறளத் வதளழுயது , வதளமளநழருப்து எ ) இபண்டில் எபதமம் 
வதர்ந்வததடுத்துக் வகளள்ளும் உரிபந எக்கு உள்து ’ எக் கூழயிட்டு , 

‘ீர்னயஞ்சகர்களுக்குப்ளயநன்ிப்புத்வதடிளலும்அல்துவதடளநழருந்தளலும்சவநந! 

ீர்அயர்களுக்களகஎழுதுமுபளயநன்ிப்புத்வதடிளலும்அல்ளஹ்அயர்பகநன்ிக்கப்வள
யவதஇல்ப"என்(தழருக்குர்ஆன்09:80) யசத்பதஓதழக்களட்டியிட்டுஜளறளத்வதளழுதளர்கள். 

உடவ"அ(ந்ன)ய(ஞ்சக)ர்கில்னளவபனும்இந்தளல்அயர்களுக்களகஒருவளதும்(ஜளறளத்) 

வதளமவயண்டளம்” என்(தழருக்குர்ஆன்09:84) யசம்அருப்ட்டது. 

எக்கு ிகு ஒருயபப அல்ளஹ் ினளக வதர்வு வசய்தளல் , அது ழச்சனநளக உநபளகத்தளன் 
இருப்ளர் எ முலம்நது ி அயர்களும் வருபந ளபளட்டுகழளர்.  

 

புலளரி லதீஸ் : 2831 

அல்பளஉ ின் ஆறழஃப்  (பழ ) கூழனதளயது. 

”இப ம்ிக்பக வகளண்வடளரில் (அப் வளரில் கந்து வகளள்ளநல் ) தங்கழ யிடுவயளரும் , 

இபயமழனில் தம் உபடபநகளலும் உனிர்களலும் அப்வளர் புரியர்களும் சந அந்தஸ்து 
வகளண்டயர்களக முடினளது …” என்னும் யசம் அருப்ட்ட வளது இ பத்தூதர் (றல்) 

அயர்கள் பறத் இப்னுறளித் (பழ) அயர்கப  அபமத்தளர்கள் . அயர் அகநள எலும்பு 
ஒன்பக் வகளண்டு யந்து , அந்த யசத்பத எழுதழளர் . (அருகழல் இருந்த கண்ளர்பயனற் ) 

அப்துல்ளஹ் இப்னு உம்நழ நக்தூம் (பழ) தம் கண்ளர்பயனில்ளத ழப குழத்து 
முபனிட்டளர்கள்.அப்வளது, ‘….தகுந்த  களபணநழன்ழ ..” என் (யளசகம் வசர்ந்த) முழு யசம் 
(தழருக்குர்ஆன்04:95)அருப்ட்டது. 

ளர்பயனற் ஒருயர் தது இனளபநபனத் வதரியித்த ின்வப அல்ளஹ்யிற்கு வளருக்கு 
யபளநழருப்தற்கு சழ ழனளனநள களபணங்களும் இருக்கழவதன்று வதரிந்ததள?  

*** 

 

புலளரி லதீஸ்: 4517 



அப்துல்ளஹ் ின் நஃகல் (பழ )கூழனதளயது. 

ளன் இந்தப் ள்ியளசழல் – அதளயது, கூஃள கரின் ள்ியளசழல் – கஅப்ின் உஜ்பள (பழ) 
அருவக அநர்ந்வதன் . அயர்கிடம் (லஜ்ஜழல் ஏற்டும் குபகளுக்குப் ) களபநளக வளன்புகள் 
வளற்து குழத்துக் வகட்வடன் . அதற்கு அயர்கள் , ‘வன்கள் என் முகத்தழன் நீது உதழர்ந்து 
வகளட்டிக் வகளண்டிருக்க , ளன் ி (றல்) அயர்கிடம் தூக்கழச் வசல்ப்ட்வடன் . அயர்கள், 

‘உங்களுக்கு இந்த அயிற்குச் சழபநம் ஏற்ட்டிருக்கும் என்று ளன் ழபத்தழருக்கயில்ப ” 
என்று கூழயிட்டு , ‘உங்களுக்கு ஓர் ஆடு கழபடக்குநள ?’ என்று வகட்டளர்கள் . ளன், ‘இல்ப” 
என்று தழித்வதன். ி (றல்) அயர்கள், ‘மூன்று ளள்கள் வளன்பு பயமங்கள்! அல்து தள 
ஓர் ஏபமக்கு அபப ‘றளவு’ உணவு யதீம் ஆறு ஏபமகளுக்கு உணயிமங்கள் ; உங்கள் 
தபபன நமழத்துக் வகளள்ளுங்கள் ” என்று கூழளர்கள் . எவய, இந்த (தழருக்குர்ஆன் 02:196 

யது) யசம், குழப்ளக என் யிரனத்தழல் அருப்ட்டது . ஆளல், (அதன் சட்டம்) உங்களுக்கும் 
வளதுயளதளகும்” என்று கூழளர்கள். 

நிதர்கின் தபகில் வன்களல் ஏற்டும் சழபநத்பதக்கூட  அல்ளஹ் அழனயில்பனள ? 

அயது தூதர் வன்கின் வதளல்பபனப் ற்ழ தகயல் கூழனவுடன் முடிபன நமழத்துக் வகளள் 
அனுநதழ. என்னுபடன வகள்யி என்வயன்ளல் அல்ளஹ்யிற்கு எதுவும் வதரினளதள ?நழகச் 
சளதளபணநள இந்த நிதர்கள் வசளல்யபத நறுஒழபப்பு வசய்ன அல்ளஹ் எதற்கு ? அற் 
ழகழ்ச்சழகளுக்வகல்ளம் வயதயளக்குகள் வயிப்டுகழவவத என்று ழபக்க வயண்டளம் 
அருயருப்ள அனுநதழகளும் வயதயளக்குகள அற்புதங்களும் உண்டு 
 


