
தரடர் 9 

 

இற்கு இஸ்னரற ரர்க்க அநறஞர்கபரல் ப்தடும் ிபக்கங்களும்  றுப்புகளும் ருரறு:- 

ிபக்கம் : 1 

பயம்து தி  அர்கள்  து பர்ப்பு கணரகற ஸமஸ  படித்துக் தகரள்ளுரறு 
ஸமணப்- குடும்தத்றணரிடம் ககட்டரர்கள்  அறர்ச்சறஸடந் அர்கள் ஸமத் எரு  பன்ணரள் அடிஸ 
ன்தரலும், ரங்கள் உர்ந்  குஸற குனத்ஸச் கசர்ந்ர் ன்தரலும் அஸத் றரும் தசய் 
ஸமணப்பும் அது குடும்தத்றணரு  றுத்து ிடுகறநரர்கள். ஆணரல் ஸமணப்  பயம்து தி  
அர்கஸப றரும் தசய் ிரும்புகறநரர்கள்.  அது குடும்தத்றணரின் ிருப்தபம் அதுக .  

கறுறில்னரரல்    தின் ரும் இஸந சணம் உடகண இநங்கறது. 

அல்னரஹ்வும் அணது தூரும் எரு கரரித்ஸப் தற்நறக் கட்டஸபிட்டு ிட்டரல், 

அர்களுஸட அக்கரரித்றல் கறு அதிப்திரம் தகரள்ற்கு ஈரன் தகரண்டுள்ப ந் 
ஆடக்ககர, ததண்டக்ககர உரிஸில்ஸன. ஆகக அல்னரஹ்வுக்கும் அனுஸட தூருக்கும் 
கனும் ரறு தசய்ரல் றச்சரக அர்கள் தகறங்கரண றககட்டிகனக இருக்கறநரர்கள். 

(குர்ஆன் 33:36) 

இந் சணம் அருபப்தட்ட திநகக ஸமணப்  அர்கள் ஸமஸத் றரும் தசய் சம்றத்ரர்கள். 

(இப்னு ஜரீர், இப்னு கமீர்) 

இந் றகழ்ச்சறின் பனம் ஆம்தம் பகன ஸமத்  அர்கஸப  ந்து தகரள்ப ஸமணப்  
ிரும்தில்ஸன ன்ததும், பயம்துதி  அர்கபின்  ற்புறுத்லுக்கரகக,  க்குப் திடிக்கரஸ 
ந்து தகரள்ப பன் ருகறன்நரர் ன்ததும் தபிரகறநது. 

றுப்பு : 

பயம்துதி-ஸமணப் றருக , ஸமணப் ற்றும் அது  குடும்தத்றணரின் ிருப்தபம்  
ணில், கீஜர  அர்கபின்  த்றற்குப் தின்ணர் பயம்து  திக்கு ஸமணஸத  றும் தசய்து 
ஸத்றருக்கனரக! அற்குத் ஸட துவும் இருக்கில்ஸனக! பயம்து தி ரன்கு றருங்கஸப 
படிக்கும்ஸிலும்  கரத்றருக்க கண்டி அசறம் ன்ண? 

ஸஜத்-ஸஜணப் ம்தறிணரிஸடக சுபக உநின்நற திரிந்ணர் ண எரு ரத்றற்கரக 
எப்புக்தகரண்டரலும், ிரகத்றற்குப் தின் ஸஜணப்ஸத பயம்துதி றரும் தசய்கண்டி 
அசறம் இல்ஸனக ! ிரகத்றற்குப் தின்ணர் ஸஜணதின் ரழ்ஸகஸத் ீர்ரணிக்கும் ததரறுப்பு 
திிடம் ங்கப்தடில்ஸன .   ஸமணதின் கதகறல் ங்கற ிட ில்ஸனதணில் , ஸமணப்ஸத கறு 
ரருக்கரது றரும் தசய்துஸக்க இலுக . தணணில் பயம்துதி   ரர்ஸக்கு பற்நறலும்  
கலழ்தடிந்ர்கள் தனர் இருந்ணர்.  அருக்கு இது பிரணதும் கூட.  

"னரக்" (ிரகத்து) ன்ந தசரல் உச்சரிக்கப்தடும் ததரழுது அல்னரஹ்ின் அரிரசணக (அர்ஷ்) 

டுங்குகறநது ன்கறன்நணர் . அல்னரஹ்ிடத்றல் அனுறக்கப்தட்ட தசல்கபிகனக றகவும் 
தறுப்திற்குரி தசல் ிரகத்து ன்கறநது அபூரவூத் .  குர்ஆன் 33:36 சணத்ஸக்கூநற றரும் 
தசய்துஸத் பயம்துதி கற்கண்ட குர்ஆன் 33:36 சணத்ஸ கற்ககரள் கரண்தித்து 
அல்னரஹ்ிற்கு றகவும் தறுப்திற்குரி னரக் ிரகத்ஸ ன் டுக்கில்ஸன? பகம்துதி ணது  
ணறல் உள்ப ஆஸசஸ ஸநத்து ஸமத்ஸ  னரக் தசரல்னக்கூடரது ன்று பகம்துதி 
தசரன்ணரக அல்னர குர்ஆன் கூறுகறநது ! 

ிபக்கம் : 2 

பயம்து தி  அர்கள்  ஸமணஸதப் தரர்க்கக் கூடர ககரனத்றல் தரர்த்து ிட்டரர்கள் ன்ந 
தசய்றஸ ஸமத் அர்களும் றச்சம் அநறந்றருப்தரர்கள். அவ்ரறு அநறந்றருந்ரல் அர்கள் 
பயம்துதி  அர்கபின்  ீதும் ஆத்றப்தட்டிருப்தரர்கள். அர்கள் தகரண்டு ந் ரர்க்கத்ஸபம் 
சந்ககறத்றருப்தரர்கள். அப்தடிதல்னரம் துவும் டக்கரது ட்டுறன்நற, ம் ஸணிஸத் னரக் 
கூறுது சம்தந்ரக பயம்துதி அர்கபிடக  ஆகனரசஸண ககட்கறநரர்கள். அன் தின்பும் 
பயம்து தி  அர்களுடன்  பன்ணர் டந்து கதரனக டக்கறன்நரர்கள். அர்கபின் ம்திக்ஸகில், 

அன்தில், டத்ஸில் றலும் ந் ரற்நபம் ற்தடக இல்ஸன. 

 

 

பயம்து தி அர்கள்  ம் ணறல் ண்ிது இது ரன் ன்று அல்னரஹ்வும் 
தசரல்னில்ஸன. பயம்து தி அர்களும் தசரல்னில்ஸன. ஸமணஸதப் தரர்க்கக் கூடர ககரனத்றல் 
தரர்த்ரக பயம்துதி அர்களும்  தசரல்னில்ஸன. ஸமணபும் தசரல்னில்ஸன. இப்தடி எரு 



சம்தம் டந்ரக ந் அநறிப்தரபர் ரிஸசபம் கறஸடரது.  ஆக பர்ப்பு கன் ஸணிஸ 
றரும் தசய்துதகரள்பனரம் ன்ந அல்னரின் ிருப்தத்ஸ ஸஜத் அநறரட்டரர். 

பயம்துதி  அர்கள்  ீது, ஸஜத் ஆத்றப்தட ில்ஸன. தணணில், னரக் தசரல்னறதிநகு, 
ஸஜத் பகம்துதிக்கரக ரரகக பன்ந்து (யீஸ் பஸ்னீம்: தரகம் 87, ண் : 3330)  பயம்து 
திக்கரக தூது தசல்கறநரர், பயம்து தி, ிந்து தரரட்டி ததண் ன்று ஆச்சரிஸடகறநரர்.  

 

 
இரம் குர்தூதி தட்டினறடும் பயம்து திக்கு ங்கப்தட்ட சறநப்பு சலுஸககபினறருந்து 

பயம்து எரு ததண்ஸக் கண்டு அப்ததண்ஸ ிரும்திணரல் , பயம்து அஸப 
றரும் தசய்து தகரள்பகண்டும் ன்தற்கரக , அப்ததண்ின் கன் அஸப  ிரகத்து 
தசய் கண்டும் . இதின் அல் அதி கூறுஸகில் , "இஸத் ரன் இண்டு இரம்களும் கூநறணரர் , 

ற்றும் ஸஜத் கஸில் ரும் றகழ்ச்சறபம்  இப்தடிப்தட்ட ததரருபில் ந்க ன்று 
அநறஞர்களும் கூறுகறநரர்கள்".  

 

பயம்து தி  அர்கள்  ம் ணறல் ண்ிது இது ரன் ன்று அல்னரஹ்வும் 
தசரல்னில்ஸன. பயம்து தி  அர்களும்  தசரல்னில்ஸன. ஆணரல் ணிர்களுக்கு பணத்றற்கு 
அஞ்சற தபிக கூந இனர எரு தசய்ற பயம்து  திின் ணறல் ஸநந்றருந்து றுக்க 
படிர உண்ஸக! ஸஜத்-ஸஜணப் ிரகத்றற்குப் தின் டந் சகறக்க படிர றகழ்வுகள், பயம்து 
திின் ணறல் ஸநத்றருந்ஸ  தபிரக்கற ிட்டக!  

 

ிபக்கம்  :3 

பயம்து தி  அர்கஸபத் றரும் தசய்பம் ஸமணப்-ன் து பப்தத்து ஆறு. பயம்து 
தி  அர்கபின் து 56.  தரு றனறருந்க ஸமணப்  அர்கஸப  சர் சரரரகப் தரர்க்கும் 
ரய்ப்ஸத பயம்துதி  அர்கள்  ததற்நறருந்ரர்கள். ரற கள் ன்ந தருக்கரண உநவு அந் 
ரய்ப்ஸத கலும் அறகரக்கறிருந்து. அர்கள் திரக ஆண தின்ணரும் ததண்கபின் ஆஸடகள் 
தற்நறபம், அன்ணி ஆண்கள் பன்ணிஸனில் அனங்கரித்துக் தகரள்பனரகரது ன்தது தற்நறபம் இஸநக் 
கட்டஸப இநங்கர க்கர ரழ்க்ஸக பழுதும் ஸமணப் அர்கஸபச் சர் சரரரகப் தரர்க்கும் 
ரய்ப்பு பயம்து தி  அர்களுக்கு ரய்த்றருந்து.  

பயம்துதி  அர்கள் க்கரில் ரழ்ந் து ம்தத்ற பன்நரம் து ஸ ஸமணஸதப் 
தரர்த்றருக்கறநரர்கள். 17 து ஸமணஸதப் தரர்த்றருக்கறநரர்கள், 20 து ஸமணஸதப் தரர்த்றருக்கறநரர்கள், 

25 து ஸமணஸதப் தரர்த்றருக்கறநரர்கள், ததண்கபின் அகு திகரசறக்கக்கூடி 15து பல் 30 

ஸினரண தல்கறு தருங்கபில் ஸமணஸதப் தரர்த்துப் கதசறப் தகறிருக்கறநரர்கள். 

இந்ச் சந்ர்ப்தங்கபில் ல்னரம் ஸமணதின் அகறல் தசரக்கறிடர பயம்து தி அர்கள் 34 

ஸ ஸமணப் அஸடபம் கதரது அதுவும் இன்தணரருருக்கு ஸணிரக இருக்கும் கதரது அது 
ககனரட்டரண அகறல் தசரக்கற ிட்டரர்கள் ன்தஸ அநறவுஸடகரர் ரும் ற்க படிபர? 

றுப்பு : 

இப்ன் ஜரீர் அல் தரி இஸ்னரற ஆரய்சறரபர்கபரலும் , அநறஞர்கபரலும் ததரிதும் 
றக்கப்தடுதர்.  குர்தூதிபம் சறநந் ரர்க்க அநறஞரர் . இர்கள்  ங்களுஸட ஆன்ீகத் ஸனர் 
பயம்துதி  அர்கபின் ீது கண்டுதன்கந எரு கட்டுக்கஸஸக் கூந கண்டித் கஸ 
ன்ண?  

இந் றருக்குர்ஆன் ிரிவுஸரபர்களும் ஸஜணப்தின் ீது பனறனறருந்க கரல் இருந்ரக 
கூநில்ஸன குநறப்திட்ட ‘அந் ஆஸடற்ந ' சம்தத்றற்கு திநகக பயம்து தி , ன்ஸண ிரும்புஸ 
ஸஜணப் அநறந்து தகரண்டரர் ன்கந  குநறப்திடுகறன்நணர் . ஸமணப்தின் கதகறல் ங்கற, தசரக்கற 
ிடில்ஸனதணில்  இறரண புற ஸபஸநகஸப ற்தடுத்ற , அஸ ணது தடுக்ஸகக்கு தகரண்டு 
 கண்டி அசறம் இல்ஸனக! 

 

ிபக்கம்  :3 

பயம்து தி அர்கபின் 50து ஸ அர்களுக்கு கீஜர  ஸணிரக  இருந்ரர்கள். 

கீஜர  அர்கபின்  த்றற்குப் தின்ணர் பயம்து தி அர்களுக்கு  ஸணிின்தரல் 



கஸிருந்து. கீஜர பனம்  திநந் குந்ஸகஸபப் தரரிப்தற்கரகரது அர்களுக்கு ஸணி 
அசறரக இருந்து. ஸஜணதின் கதகறல் ங்கற ிட்டரர்கள் ன்தது உண்ஸரணரல் கீஜர 
அர்கபின் த்றற்குப் திநகரது ஸமணஸத ந்றருக்கனரக! அற்குத் ஸட துவும் 
இருக்கில்ஸனக! 

றுப்பு : 

பயம்து தி , ஸஜணதின் கதகறல் ங்கற ிடில்ஸனதணில் ஸஜத் ிரகத்து கூநற , எரு சறன 
ரட்கபில், அல்னரஹ் அனுறபித்துிட்டரன் ணக்கூநற ஸஜ ணப்புடணரண  றரு ஆகனரசஸணஸ 
பனறல் துக்கறது ன்?  

பயம்து திக்கு , ஸஜணப்தின் ீது வ்ிரண ஈர்ப்பும் இல்ஸனதணில் , கறு ரருக்கரது 
றரும் தசய்து ஸக்கனரக? அற்கு ந்த் ஸடபம் இல்னக?  

ஸஜணப்ஸத றரும் தசய்ரல் , ருகஸபக அரது ன் (பர்ப்பு) கணின் ஸணிஸ 
ன்னுஸட தடுக்ஸகில் ழீ்த்றர் ன்று ரகரீற்ந (?) தண்ஸட அதிர்கள் இறரக கதசுரர்ககப 
ண ங்கறணரர் . அது இந் ணப்கதரரட்டத்ஸ தரர்த்துக் தகரண்டு அல்னரஹ்ரல் ததரறுஸரய்  
இருக்க படிில்ஸன. உடகண ஜறப்ரீல் பனம் யறஸ இநக்கற ிட்டரன். 

…பஃறணரணர்கபின் ீது ங்களுஸட பர்ப்புப் திள்ஸபகபின் ஸணிர்கள் ித்றல் 
அர்கபினறருந்து ிருப்தத்ஸ இர்கள் றஸநகற்நறக் தகரள்ரர்கபரணரல் வ்ி குற்நபம் 
ற்தடரனறருப்தற்கரக; … 

(குர்அன் 33:37) 

 
திின் ீது அல்னரஹ் அருக்கு ஆகுரக்கறற்நறல் (அற்ஸந றஸநகற்றுறல் ) வ்ி 
குற்நபம் இல்ஸன… 

(குர்அன் 33:38) 

"வ்ி குற்நபம் ற்தடரனறருப்தற்கரக " ன்ந ரர்த்ஸகபின் கடிப் ததரருள் , பயம்து தி , 

ஸஜணப் ீது  தகரண்டிருந் (கர) ிருப்தம், குற்நம் கூறும் ஸகிகனக இருந்றருக்கறநது ன்தது 
ரன். அஸ சரி தசய்க இத்ஸக புற சட்டம் இற்நப்தட்டரக  குர்ஆன் ரும் இந் ிபக்கத்ஸ 
ப்தடி றுக்க படிபம்? 

''அர்கஸப அர்கபின் ந்ஸின் ததரகனக குநறப்திடுங்கள்"..   

 (குர்ஆன் 33:5) 

அரது உங்களுஸட பர்ப்பு கன்கஸப எருரளும் தசரந் கன்கபரக கருக்கூடரது ன்று புற 
சட்டத்ஸ இற்நற , பயம்து தி அர்களுக்கும் ஸஜணப்  அர்களுக்கும் றரும் டக்க றஸக 
தசய்துிட்டரன் (றருக் குர்ஆன் அநக்கட்டஸபின் தரற ததர்தின் 33 ம் அத்றரத்றன் Foot Note 5 & 6 

கரண்க)   

அல் தரக்கி.com–ன் "தனர ம் புரிந்து ன்?"ன்ந இஸப  கட்டுஸினறருந்து…. 

தி (மல்) அர்கபின் றருங்கபில் என்று ஊநறப்கதரண அநறரஸக் கரன க்கத்ஸ 
கர்ப்தற்கரக டத்ப்தட்டது . அரது, அதிர்கபிடம் பர்ப்பு கஸண ததற்ந கணரக கருதும் 
க்கம் இருந்து . ததற்ந கனுக்குக் தகரடுக்கும் உரிஸகஸபபம் , கடஸகஸபபம் பர்ப்பு 
கனுக்கும் ங்கறணர் . இவ்க்கம் அதிர்கபிடம் ஆரக கரூன்நற இருந்து . இஸக் 
கஸபது இனகுரணல்ன . றரும், ிரகத்து, தசரத்துரிஸ கதரன்நற்நறல் இஸ்னரறன் 
சட்டங்களுக்கும் அடிப்தஸடகளுக்கும் இக்தகரள்ஸக பரக இருக்கறநது.  

கலும், சபகத்றனறருந்து ந் ரணக்ககடரண அருருக்கத்க்க தக்க க்கங்கஸப 
அறப்தற்கரக இஸ்னரம் இந் உனகத்றல் உறத்கர , அஸ அஸணத்ஸபம் இக்தகரள்ஸக 
சபரத்றற்குள் இழுத்து ருகறநது . இந் சட்டத்ஸ தி (மல்) அர்கபின் கத்ரல் தி (மல்) 

அர்கபின் தசரந் ரழ்க்ஸக பனரகக உஸடக்க கண்டுதண அல்னரஹ் ரடிணரன். 

குந்ஸகஸபத் த்தடுக்கும் ணிரதிரண தசல் , அல்னரஹ்வுக்கும், அணது தூருக்கும் 
சபகத்றனறருக்கும் ரணக்ககடரண அருருக்கத்க்க , ஊநறப்கதரண அநறரஸக் கரன க்கரகத் 
தரிந்து (இந் பட்டரள்களுக்கும் இன்றும் அப்தடித்ரன் தரிகறநது) ணக அஸ அல்னரஹ் ஸடதசய் 
ிரும்திணரணரம்.  

அரஸகஸப குந்ஸகஸபத் த்தடுத்து ங்கபது தசரந் குந்ஸகபரகக் கருற அற்குரி 
சகன உரிஸகஸபபம் ங்குது ,  அரஸகஸப ஆரிக்கும் ணிரதிரண தசனறன் உச்சகட்ட ம். 



ணிரதிரண றகுந் த்தடுக்கும் பஸந ன் ஸடதசய் கண்டும் ? இறல் ன்ண ரணக்ககடுள்பது? 
அதரன்றும் அவ்பவு தகரடூரண தசல் இல்ஸனக !    

 ரத்றற்கரக கூநறணரலும் , பயம்துதிபம் ஸஜத்தும் அறதங்க ிகரறகபரகவும் 
இருக்கில்ஸன.  த்தடுக்கும் பஸநஸத் ஸட தசய்தன்நரல் அல்னரஹ்ிணரல் கடிரகக 
கூநறிருக்க படிபம். 

 குந்ஸகஸபத் த்தடுப்தரல்  ரங்கள் றகுந் சறத்றற்குள்பரகறகநரம் ணக இந் 
கரடுறரண்டித்ணத்ஸ ஸடதசய்து ங்கஸபக் கரப்தற்ந கண்டும் ன்று ரரது அல்னரஹ்ிடபம், 

பயம்துிடபம் பஸநிட்டரர்கபர? 

அப்தடி துவுறல்ஸன 

க்குத் தரிந்ஸில் இப்தடிதரரு ஸடின் கஸ ற்தட்டது பயம்து திின் அடங்கர 
இச்ஸசக்குக்கு ட்டுக! அது அல்னரஹ்ிடறருந்து கரக்ஸகபம் ஸத்து.  

"பயம்து உங்களுஸட ஆண்கபில் ருஸட ந்ஸரகவும் இருக்கில்ஸன...."  

 (குர் ஆன் 33.53)  

இந் சணம்  "ஆண்கபில்" ண குநறப்திடுரல் இது ஸமணப் - றரும் தசய்ற்கரக , ஸமத் 
அர்கஸபக இனக்கரக தகரண்டுள்பஸ கரனரம் .  இறல் எரு கடிக்ஸகரணநறவுக்குப்  ததரருந்ர 
இன்தணரரு அநறிப்பும் உள்பது. பகம்துதி  ஆண்கபில் ருக்கும் ந்ஸில்ஸனரம்; ஆணரல் 
பகம்துதிின் ஸணிகள் அஸணருக்கும் ரய் ஆகுரர்கபரம். ததண்கபின் றுத்ஸ ஆரித் 
பகம்துதி ணது ஸணிகளுக்கு ட்டும் அஸணடுக் க அஸணருக்கும்  ரய்  ன்று  

கூநறிடுகறநரர் .  

…‘‘உங்களுஸட இ ஸநன் உங்கள் ிருப்தத்ஸ ிஸரக பூர்த்ற தசய்ஸக ரன் 
தரர்க்கறகநன் ” ன்று (திர்கபிடம்) தசரன்கணன் (புகரரி யீஸ் -4788)  (பஸ்னீம் யீமறலும் 

இது இடம் ததற்றுள்பது.) 

தவ்கறு சூழ்றஸனகபில் றகழ்ந்ஸகஸப அடிப்தஸடரகக் தகரண்டு ஆிர கூநற இந் 
கருத்து றகச்சரிரணக! 

அன்று ட்டுல்ன இன்றும் உனகறல் இருக்கும் ஸடபஸநஸ  ீநற பயம்து தி – ஸஜணப்   
இஸடக றகழ்ந் றரும் குற்நச்சரட்டுகளுக்கு லுரண ஆரரக அஸகறநது .  இத்றருத்றற்கு 
பன்பு ஸ ன் பர்புகணரக கருறஸ  இத்றருத்றற்கு ஸடரண உநவு ன்ந எக 
கரத்றற்கரக அல்னரஹ்ின் யற ன்ந ததரில் பர்ப்பு கன் ன்ந உநஸ தூக்கற நறந்ரர் . 

ற்நர்களும், இணி உனகம் உள்பஸிலும் , த்து டுக்கக் கூடரது ணக்கூநற ணிரதிணறக்க 
ஸடபஸநஸ பற்நறலும் ஸட தசய்ரர். 

இச்சம்தத்ஸ கரடம் ததரழுது , ரஸன இந் ரிின் கஸ றஸணிற்குருகறநது . எரு 
பஸந ிசரி எருரின் டீ்டில் ககரறஸத் றருடச் தசன்ந ரி , ரக்குலுக்கு உள்பரகற ரஸன 
இந்து. கரட்டிற்கு றரும்தி ரி , ரல் இல்னர கரத்ரல் ன் இணத்ரர் பணம் தசய்ரர்கள் 
ன்று அஞ்சற எரு ந்றம் தசய்து . ம் இணத்றற்கக ரல் றகவும் அசறங்கரக உள்பது ணக 
அஸணரும் ரஸன தட்டி நற கண்டும் ன்று கூநறரம். 

 

ஸஜணப்தின் கதகறல் ங்கில்ஸனதணில் , பஸந நற உநஸ ஆரித்தும் அன்று 
ட்டுல்ன இன்றும் உனகறல் இருக்கும் ணிரதிரணபள்ப  த்தடுக்கும் ஸடபஸநஸ ஸடதசய்து 
அல்னரஹ்ின் சணம் ன் இநங்ககடும் ?  த்தடுக்கும்  பஸநஸ ஸட தசய்ஸப் தற்நற 
பன்கத கறு சந்ர்தங்கபில் கூநறிருந்ரல் சந்ககத்றற்கு இடறன்நற கதரிருக்கும் . ஆணரல்  த்து  

டுப்தஸ  டுக்க  வ்ி  அசறபம்   இல்ஸன 

கர்ஸஸபம், றரத்ஸபம், எழுக்கத்ஸபம், அன்ஸதபம் ணிரதிரணத்ஸபம் 
கதரறக்கறநது ன்று ரம் ரர்ட்டிக் தகரள்ளும் தகரள்ஸககபின் ரர்த் றஸன இதுரன் . தி   
அர்கபின் தனர பம் அற்கரண தின்ணிபம், ஸமணப்  இஸடக றகழ்ந் இத்றரும் பஸந 
நறிருப்தஸ உறுற தசய்கறநது  

பயம்து திக்கு ததண்கள் ித்றல் வ்ி கஷ்டபம் ற்தடரனறருப்தற்கரக அல்னரஹ்ின் 
சலுஸக அநறிப்பு 
 

“திக (ததண்கபில்) ருக்கு யர்ஸபக் தகரடுத்றருக்கறநகீர அத்ஸக உம்பஸட 
ஸணிஸபம், அல்னரஹ் (கதரரின் பனம் ) உக்கு தகரடுத்ற்நறல் உம்பஸட 



னக்கங்கஸப தசரந்ரக்கறக் தகரண்டர்கஸபபம் (அடிஸப் ததண்கள் ) உம்படன் யறஜ்த் 
தசய்து ந்ரர்ககப அத்ஸக உம் ந்ஸின் சககரருஸட புல்ிஸபம் உம் ந்ஸின் 
சககரரிகளுஸட புல்ிஸபம் உம் ரய்ரணின் புல்ிஸபம் உம் ரின் 
சககரரிகளுஸட புல்ிஸபம் (இப் ததண்கஸப யர் தகரடுத்து படிப்தஸ ) உக்கு 
றச்சரக ரம் ஆகுரக்கறபள்கபரம் . இன்னும் யரின்நறக ன்ஸண திக்கரக 
அர்தித்துக்தகரள்ளும் பஃறணரண ததண்ஸபம் திபம் அஸபத் றரும் தசய்துதகரள்ப 
ிரும்திணரல் (ஆகுரக்கற ஸத்துள்கபரம் . இதுற்ந) பஃறன்களுக்கறன்நற உக்கு (ட்டுக) 

தித்றகரகரக உள்பரகும் . (ற்ந பஃறன்கபரகற ) அர்கள் ீது , அர்களுஸட 
ஸணிரின் ித்றலும் ரம் ிறரக்கறபள்பஸத் றட்டரக ரம் அநறகரம் (உக்கு 
ினக்கபித்தல்னரம்) உம்ீது வ்ி கஷ்டபம் ற்தடரனறருப்தற்கரகத்ரன் - அல்னரஹ் 
றக்க ன்ணிக்கறநணரகவும் றகக் கறருஸதபஸடகரணரகவும் இருக்கறநரன்.” 

(குர்ஆன் 33:50)  

"பஃறன்களுக்கறன்நற உக்கு (ட்டுக) தித்றகரகரக உள்பரகும்.”, "உம்ீது வ்ி கஷ்டபம் 
ற்தடரனறருப்தற்கரகத்ரன்"  ிிரண அனுறகபின் அசறம் ன்ண ? ததண்கள் ித்றல்  
பயம்து திக்கு ன்ண கஷ்டங்கள் இருக்க படிபம் ? இந் சறநப்பு அனுற சணங்கள் க்கு கூறும் 
தசய்றஸ சற்று சறந்றத்து தரருங்கள் .  யறின் பழுப் தின்ணிஸபம் ீங்ககப அநறந்து 
தகரள்பனரம். 

ஆற்ந எரு அரஸஸ கணரக த்தடுத்து ரழ்பிப்தறல் உள்ப று ன்ண? ணக்கு திநந் 
கன்களுக்கு இஸரக ரரிசுரிஸஸ ங்குது நரண படிர ? உடல் கட்ஸகக்கரக , 

பர்ப்பு கன் ன்ந உநஸத் துண்டித்து , ருகஸபத் றரும் தசய்து தகரள்து உனகறன் சறநந் 
பன்உரர? இந்றகழ்ச்சறின் பனம் அல்னரஹ், ணினுக்கு கற்திக்கும் தடிப்திஸண ன்ண? 

 


