
 

த ொடர் 16 

நிதின் ஆபம்ம் 

உன்னுைன பப்பு யயர்க க்க , “ச்சனநக ன் பூநனில் ிபததன உண்ைக்கப் 
கன்.” என்று கூன து…. 

(குர்ஆன்   2:30)  

 அல்ஹ், நக்கு(என் யயர்)கிைம்  தன் படிய தரியிக்க யண்டின கபணம் என் ?  

இதல் நக்குகின் படிய அயதன் பம் இபண்ைம் கபேத்து தய என் ன தரிகது .  

குர்ஆின் பம் நிதர்களுை உபனடும் அல்ஹ் , நக்குகளுைன் உபனடினதல் 
புதுந ஒன்றுநல் எத் தன்ம். ஆல் இந்த உபனைன் தன்ந சற்று யறுட்ைத.  

“ங்கள் உன்னுைன புகழ் கூ உன்த் துதப்யர்ககவும் இபேக்கன் னில் அதல் 
குமப்ம் சய்து இபத்தங்க ஓைச் சய்யர்கன ீ அதல் உண்ைக்கப் கய் ?” என்று 
அயர்கள் கூர்கள்… 

(குர்ஆன்   2:30)  

 திவு றும் யிதநக  கட்கப்ட்ைதக தன்றும்  இவ்யி , அல்ஹ்யின் படியிற்கு 
ஒபே நற்று கபேத்து. இதல் அத்து நக்குகின் படிவும் ஒன் என்தும் தியகது. 

 

 நிதன் தியற்யன் , குமப்யத, ர்க்குணம் கண்ையன் என்த நக்குகின் கணிப்பு . 

நலும் அல்ஹ் , தன்னுைன ிபததனக நித (ஒபேந) பூநனில் ைக்க இபேப்தக 
நட்டுந இங்கு தரியிக்கன் . ஓப தயணனில் அல்ஹ்யல் ைக்கப்ட்ைதக கூப்டும் 
ஆன்நக்கப் ற் இங்கு ன் குப்ிையில்.  

குமப்பம், இபத்தங்க ஓட்ைச் சய்னவும் நிதர்கள் (ன்ந) தய. நலும் நிதின் 
உைநப்ப்பு, அயின் தந , குணம், சனல்டுகள் நற் எல் யியபங்களும் அல்ஹ்யத் 
தயிப னபேக்கும் தரினது . கைந்த கங்கில் கழ்ந்த ர்களும் , அீதகளும், டுககளும், 

கயபங்களும் இன்றும் தீயிபநக தைர்கது . நிதர்கல் உபேயகும் குமப்ங்கல் இபத்த ஆறு 
ஒடும் என் நக்குகின் கூற்று நக நகச் சரினது . அயர்கின் கணிப்பு சதவும் தயயில் . 

யயர்கள் அந்தது அல்ஹ் தன்னுைன ிபததன  பூநனில் ைக்க இபேக்கன் என் 
ஒற் யரிச் சய்தநட்டுந!. அல்ஹ் நட்டுந அந்த ைப்ின் பகசனம் நக்குகளுக்கு தரிந்தது 
எப்டி?.  

"அல்ஹ்யின் ிபதத" என் யர்த்தனிபேந்து அல்ஹ்யின் எந்த யிதந கட்டுப்டும் 
இல்நல், நித அயன் யிபேப்த்தற்கு பூநன ஆட்ச சய்ன அனுநத யமங்க அல்ஹ் படிவு 
சய்து யிட்ைன் எ யயர்கள் உணர்ந்தர் . அல்ஹ்யின் ஆட்ச அல்நல் யறு னபேைன 
ஆட்ச எங்கு இபேந்தலும் குமப்ம்தன் ஏற்டும் எ குப்ல் உணர்ந்து நறுப்பு தரியித்தர் என்த 
நர்க்க அஞர்கின் யிக்கம் . இவ்யிக்கத்தன் நய உட்கபேத்து நக்குகள் குத்தயப் 
ற்யர்கள் என்த . ஆல் நக்குகள் குத்தயற் ைப்ிம் என்த நர்க்க அஞர்கின் 
யிக்கம். 

நக்குகிைநபேந்து இப்டினபே துடுக்குத்தந த அல்ஹ் 
எதர்ர்க்கயில்னன் தன்றுகது . அயர்கின் இந்த தல் அய எரிச்சைனச் சய்தபேக்க 
யண்டும்.  

…"ச்சனநக ன் ீங்கள் அனதயற் அந்தபேக்கன்" என்று அயன் கூன்  

(குர்ஆன்   2:30)  

இவ்யறு கூனதடு ற்கயில் . நிதப் ைத்து , யயர்கின் துடுக்குத்தத்தற்கு சரின 
ைம் புகட்ை யிபேம்ின் . ஆதநப் ைத்து , அயபேக்கு னர்க அயிக்கும் னிற்சனபம் 
அிக்கன். 



நலும் பேட்கின் னர்கள் அத்தபம் ஆதபக்கு அயன்கற்றுக் கடுத்தன்
(குர்ஆன்   2:31)  

ஆதபக்கு யமங்கப்ட்ை இந்த னிற்ச யகுப்புகளுக்கு நக்குகள் அமக்கப்ையில் . அல்ஹ்யின் 
இந்த பகசன தட்ைத்தப் ற் அயர்கள் எதுவும் அந்தபேக்கயில்.  

புஹரி ஹதீஸ் : 7517     

அஸ் ின் நக் (ப) அயர்கள் கூனதயது: 

…பூநனில் அல்ஹ் எத (கமச் சய்ன ) க்க அத அயக யயர்கிைம் 
அயிக்கத யப யயர்கள் அத அந்து கள் நட்ைர்கள் … 

…ிகு அயற் யயர்களுக்கு எடுத்துக்கட்டி , “ீங்கள் (உங்கள் கூற்ல்) உண்நனர்கக 
இபேந்தல் இயற்ன் னர்க எக்கு அயிபங்கள்" என்று கூன். 

(குர்ஆன் 2:31) 

நக்குகள் (யயர்கள்)  குத்தயற்யர்கள் என் யிக்கம்  உண்நனக இபேப்ின் , அல்ஹ்யின் 
இந்த சயல் அர்த்தநற்து . இந்தப் ட்டினின் பம் நக்குகின் கபேத்து தயன்று பேிக்க 
யிபேம்ினிபேக்கம் அல்து ைப்ின் பகசனத்தத் தயிப அயர்கள் அனத உண்நகளும் 
உண்ைன்த யயர்களுக்கு உணர்த்த யிபேம்ி இபேக்கம் . எய  நக்குகின் நிதப் 
ற்ன நற்றுக் கபேத்து அயர்கின் சுனநகச் சந்தக்கும் ஆற்ல் கபணநகய கூப்ட்டிபேக்க 
யண்டும். அல்ஹ்யின்  இந்த ட்டினில் நக்குகள்  தல்யின ஒப்புக் கள்கன்ர். 

 

"…(இய!) ீன தூனயன். ீ எங்களுக்குக் கற்றுக் கடுத்தய தயிப எதப் ற்பம்  
எங்களுக்கு அவு இல்…" 

(குர்ஆன்   2:32)  

ஆதநன் அவு கூர்நன யயர்களுக்கு தரியிப்தன் பம்  நிதப் ற்ன அயர்கின் 
(தய?) கபேத்த நற் பனற்சக்கன் . அல்ஹ் பன் னிற்ச அித்த பேட்கிபேந்து , 

ஆதநன் பன் ச பேட்கப் கண்ித்து அயற்ன் னர்கக் அயிக்கக் கூறுகன்.  

(அப்ழுது) ஆதந! அயற்ன் னர்க இயர்களுக்கு அயிப்பீக என்று கூன் . 

(அவ்ய) அயற்ன் னர்க அயர்களுக்கு அயித்த ழுது , (நக்குக க்க ) 

"ச்சனநக ன் யங்கிலும் பூநனிலும் நந்தபேப்த அயன் ; இன்னும் ீங்கள் 
யிப்டுத்துகதபம் நத்துக் கள்கதபம் அயன் என்று உங்களுக்கு ன் 
சல்யில்ன?" என்று அயன் கூன். 

(குர்ஆன்   2:33)  

அல்ஹ்யின் இந்த எச்சரிக்க தபேந்து , நக்குகள் (யயர்கள்) என் தல் கூறுயர்கள் 
என்தத் தியக அந்து கண்ை நிதப் ைப்தப் ற்ன சய்தன அயர்கிைம் 
கூனிபேக்கன் என்தும் தியகது . ஒபேய ஆதம் , பேட்கின் னர்கத் தப்பும் 
தயறுநக ஏதயது உனிபேந்தலும் யயர்கல் அத அந்தபேக்க படினது . ஏன்ல், அதப் 
ற்ன எந்தயிதந அவும் தங்களுக்கல் என் தபேந்து தரிந்து  கள்ம் . இதன் பம் 
நிதப் ற் அல்ஹ் பன் யயர்கிைம் கூனிபேக்க யண்டும் என்தும் அயல் கற்றுக் 
கடுக்கப்ட்ைதன அயர்கள் அல்ஹ்யிைம் கூபள்ர்கள் . எய யயர்கின் 
துடுக்குத்தந தல் அயர்கின் குத்தயல் கூப்ையில் என்து நக்குத் தியகத் 
தரிகது.  

எய, அல்ஹ் ஒபே கபேத்த யினிட்டு , அதற்கபே நற்று கபேத்ததபம் நக்குகின்  
பநக யினிட்டுக் கண்ைன் என்று கூம் . இவ்யிைத்தல் நக்குகள் , அல்ஹ்யல் கற்றுக் 
கடுக்கப்ட்ைத  அல்து அயர்கின் சந்தனில் தவு சய்னப்ட்ைத  நட்டும் யிப்டுத்தும்  
ஒபேயக இனந்தபந (Audio recorder cum player). (இத்தகன இனந்தபங்கில் எண்ணற்யகள் 



ஸஜ்தயில் சத சர்யகபம் அல்ஹ்ய புகழ்ந்து துதத்துக் கண்டிபேப்தகவும் நர்க்க 
அஞர்கள் யிக்கநிக்கன்ர்)  

எய, நக்குகள் என் குத்தயற் யமடும் இனந்தபங்கின் யனிக  அல்ஹ், 

தக்கு த சக் கண்ைன் என்று படிவு சய்னம் . எத்த கடி ஆண்டுகளுக்கு பன் இவ் 
உபனைல்கள் கழ்ந்தது என்று நிதனுக்கு தரினது . அல்ஹ் - நக்குகள்   இயர்கிைன 
கழ்ந்த இந்த சய்தகின் ரிநற்ம்  எவ்யகனில் , எதன்பம் கழ்ந்ததன்து நக்கு தற்சநனம் 
தயனற்து.  

 

(நக்குக க்க ) "ச்சனநக ன் யங்கிலும் பூநனிலும் நந்தபேப்த அயன் ; 

இன்னும் ீங்கள் யிப்டுத்துகதபம் நத்துக் கள்கதபம் அயன் என்று 
உங்களுக்கு ன் சல்யில்ன?" என்று அயன் கூன். 

(குர்ஆன்   2:33)  

யயர்கின் ஒப்புதல் யக்குபத்தற்கு  அல்ஹ்யின் இந்த நறுநமனிபேந்து . 

நக்குகள் நட்டுநல்நல் ைப்ிங்கின் அத்து யகன சந்தனபம் அல்ஹ் 
அயன்  என்த  இதன் படிப் பேள் . ஆல் அல்ஹ் , நக்குகள்  யிப்டுத்தன கபேத்த 
நறுத்த யிதபம் இறுதனில் அயர்களுக்கு அித்த தபம் கூர்ந்து கயித்தல் நக்குகள் சுனநகச் 
சந்தக்கும் ஆற்லுைனயர்ககய தன்றுகது . ஏன்ல் அல்ஹ்யல் கற்றுக் 
கடுக்கப்ட்ைதத் தயிப யறு எதபம் தங்ககய அந்து கள்படினத ஒபே 
ைப்ித்தைம் இந்த யிதந தக் கூறுயது அர்த்தநற்து. 

 உதபணத்தற்கு, இணன தத்தல் தவு  சய்னப்ட்டிபேக்கும் தகயல்கள் 
ிபநப்பூட்டுயகக இபேக்கது . அத்துைன் இணக்கப்ட்டிபேக்கும் ஒபே கம்ப்பெட்ைபப் ர்த்து  
இதுதன் உகன் நகப்ரின அயி என்று ம் கூறுயதல் . அல்து அதல் தவு சய்னப்ைத 
தகயத் தபயில்னன்வுைன் கம்ப்பெட்ைபப் ர்த்து உக்குத் தரினத சய்தகள் எக்குத் 
தரிபம் என்று பேநனடித்துக் கள்யதுநல் . அப்டி ஒபேயர் கம்பெட்ைபப் ர்த்து  கூறுகர் 
என்ல், அயர் ந தக்கப்ட்டிபேக்க யண்டும் அல்து அந்த கம்ப்பெட்ைர் சுனநகக் கற்று 
குத்தந்து  சனல்ைக் கூடினதக இபேக்கம்.  

 எய, அல்ஹ் தியயன் என்று கூல் , நக்குகின் கபேத்து அயர்களுைன 
குத்தயல் கூப்ட்டுள்து எ உறுதனக சல்ம். (என்…! த சுற்றுகத?) 

 நிதப் ைப்தல் நற்றுக் கபேத்தக் கண்டிபேந்தலும் ,  அல்ஹ் ஆணனிட்ைதும் 
நக்குகள் ஆதபக்கு ஸுஜூது (தகுிந்து [கல் யிழுந்து] யணக்கம்) சய்தர். 

நக்குகள் அயபேம் ஸுஜூது சய்தர். 

இப்ீஸத் தயிப ; அயன் ஸுஜூது சய்தயர்களுைன் ஆயத யிட்டும் அயன் யிகக் 
கண்ைன். 

னர் இந்த இப்ீஸ்?     எங்கபேந்து யந்தன்?    எதற்கக யந்தன்? 

(குர்ஆன் 15:30-31) 

 

தைபேம்... 


