
வரடர் 17 

ரர் இந் இப்னீஸ் ?     ங்கறருந்து ந்ரன் ?    ற்கரக ந்ரன்? 

இப்னீஶம மளஜழது  வெய்தர்களுடன் ீ ஆகரல் இருப்தற்கு உணக்கு ன்ண ந்து? 

(குர்ஆன் 15:32) 

"ரன் உணக்குக் கட்டஷபிட்ட வதரழுது ீ மளஜழது வெய்ஷ ிட்டும் உன்ஷண து டுத்து 
ன்று அன் (அல்னரஹ்) ஶகட்டரன்… 

(குர்ஆன் 7:12) 

அல்னரஹ்ின் இந்க் ஶகள்ி அர்த்ற்நரகும் . அன் மளஜழது வெய்க் கூநறது னக்குகபிடம் 
ட்டுஶ. இப்னீமறடம் ஆறற்கு மளஜழது வெய்க் கூநப்தடஶ இல்ஷன வணன்நரல் அன் ஜறன் 
இணத்ஷச் ஶெர்ந்ன்.  

  அன் ரணர்களுடஶண இருந்து ந்ர ல், ஜறன் இணத்ஷச் ஶெர்ந் இப்னீமளம் ரணர்கபில் 
எருணரகக் கருப்தட்டு ிட்டரன் ணஶ  அல்னரஹ்ின் கட்டஷப அனுக்கும் வதருந்க்கூடிதுரன் 
ன்று ரர்க்க அநறஞர்கள் "ெப்ஷதக்கட்டு" கட்டுகறன்நணர். ன்ஷண எரு ரணரக கற்தஷண வெய்து 
வகரள்ற்கு இப்னீமறற்கு ந்த் ஷடஷபம் இல்ஷன . ஆணரல் ரம் இங்கு கணத்றல் வகரள்ப 
ஶண்டிது அல்னரஹ்ஷ, இப்னீஷம அல்ன! 

 னக்குகபின் ன்ஷபம் ஜறன்கபின் ன்ஷபம் பற்நறலும் வவ்ஶநரணஷகள் ன்கறநது குர்ஆன் . 

ரன் தஷடத் தஷடப்திணத்றன் ஶறுதரடுகஷபக்கூட அல்னரஹ்ரல் அநறந்து வகரள்ப 
படிில்ஷனர? 

 ரஷணகபின் கூட்டத்றல் பர்க்கப்தட்ட தன்நறஷ , ரஷண ன்று கூறுறல் நறல்ஷன 
ன்கறநரர்கள்.  

ெரி ரன் ிரத்ஷ வரடர்கறஶநன் 

 ஆறற்கு, இப்னீஸ் மளஜளது வெய் றுப்ததும் , அற்கரண கரபம் அல்னரஹ்ிற்கு பன்ஶத 
வரிில்ஷன ன்தது றகப்வதரி ஶடிக்ஷக. அஷ அணிடஶ ஶகட்டுத் வரிந்து வகரள்கறநரன் . 

"ணினுக்கு ஏஷெ க் கூடி , ரற்நத்றற்குரி கருப்புக் கபிண்ரல் அஷண ீ 
தஷடத்றருக்க -ரன் மளஜழது வெய்தணரக இருப்தற்கறல்ஷன" 

(குர்ஆன் 15:33) 

அல்னரஹ், ன்ஷணத்ி ரருக்கும் , ற்கும் ஷனங்கற மளஜழது வெய்க் கூடரது ன்று 
ணிர்கபிடம் ற்புறுத்றக் கூறுகறநரன். ஆணரல் னக்குகஷப ஆறற்கு மளஜழது வெய்ச் வெரல்கறநரன் . 

இது றகவும் பண்தட்ட றஷனப்தரடு . அப்தடி எரு ஆஷ இடப்தட்டற்கரண கரம் ன்ண ? (றர்க் 
ணப்தடும்  இஷஷத்ஷனத் துக்கற ஷத்ஶ அல்னரஹ்ரன்!) 

 னக்குகஷப ிட ணின் உர்ந்ன் ன்நரஶனர  அல்னது னக்குகள் மளஜழது 
வெய்பபிற்கு ணின் குறரணன் ன்நரஶனர இன்றும் ணிர்களுக்கு மளஜழது வெய்து 
திிஷடகள் வெய் னக்குகஷபப் தித்றருப்தரன் . ணஶ னக்குகஷப ஆறற்கு மளஜழது வெய்ப் 
தித்றன் ஶரக்கம், 

 னக்குகஷப இறவுதடுத்ற ண்டிப்தது ட்டுஶ ! அணரல்ரன் இவ்ிடத்றல் இப்னீஸ் 
குறஷப் தற்நற ஶதசுகறநரன். 

 னக்குகள்  துடுக்குத்ணரக தறனபித்து ரட்டிக் வகரண்டணர் .     ெரி… இப்னீஸ் ன்ண 
வெய்ரன்?  இந்க்  குப்தத்றல் இப்னீஸ் ப்தடி தஷந்ரன்?  

 இந் ண்டஷண ணக்குப் வதரருந்வன்று இப்னீஸ் றஷணத்றருக்க ரய்ப்திருக்கறநஶ ? 

ணஶரன் ரன் ஆஷிட ரன் உர்ந்ன் ன்ந தறஷனக் கூறுகறநரன் . இருப்தினும் அல்னரஹ் , 

இப்னீஷம ண்டிக்கில்ஷன . இங்கறருந்து வபிஶநற ிடஶண்டுவண உத்ிடுகறநரன் . அனுக்கு 



அகரெபம் அபிக்கறநரன் . இந் அகரெம் படிஷடரல் ீண்டு வகரண்ஶட வெல்கறநது . இத்ஷண 
ீண்ட அகரெம் ற்வதருஷஷ றருத்றக் வகரள்ற்கு அல்ன . ஶலும் றுகள் வெய்து ணிர்கஷப 
ற வகடுப்தற்கரகத்ரன் . ஆணரல் இப்னீஸ் வபிஶநரல் வெரர்க்கத்றன் ஶரட்டங்கபில் தஷந்து 
றரிகறநரன். அல்னரஹ்வும் இப்னீஷமத் டுக்க ந் பற்ெறஷபம் ஶற்வகரள்பில்ஷன ! 

அல்னரஹ், ஆரறடம் கூநறஷ றஷணவு கூறுங்கள், 

“சுர்கத்றல் உங்கள் ிருப்தம் ஶதரன இருங்கள் ஆணரல் அந் டுக்கப்தட்ட த்ஷ 
வருங்கரீர்கள் ீநறணரல் ெதிக்கப்தட்டரரீ்" 

 “ீர் தெறில்னரறருப்ததும், ஷநக்கப்தட்டிருப்ததும் இறல் உண்டு.” 

“இறல் றச்ெரக ீர் கறக்கவும் ரட்டீர், வினறல் தடவுரட்டீர்.” 

ஷெத்ரன் அருக்கு ணறல் ஊச்ெரட்டத்ஷ உண்டரக்கறணரன் ; ஆஶ றத்ற ரழ்பிக்கும் 
த்ஷபம், அறந்து ிடர ஆட்ெறஷபம் உக்கு ரன் அநறிக்கட்டுர? ன்று அன் ஶகட்டரன். 

(குர்ஆன் 2:35, 7:19, 20: 118 - 123)  

 இப்னீஸ்ன் ஶரெடிரல் ீநறணர் , ிஷபவு அர்கபது வட்கத்னங்கள் வபிரிண . இன் 
ிஷபவு கரம் ற்றும் அணரல் ற்தட்ட ணிர்கபின் வதருக்கம் , குப்தம். ஆம் ம்தறருக்கு  
ஷடவெய்ப்தட்ட தத்ஷச் சுஷக்கும் ஷிலும் ங்கபது ஆஷடற்ந றஷனஷப்தற்நற தும் 
வரிில்ஷனவன்தது குர்ஆன் க்குத் வரிிக்கும் வபிரண வெய்ற . அர்களுக்கு துவுஶ 
வரிரது வதரருட்கபின் வதர்கஷபபம் , ன்ணிப்பு ஶகரரும்ிம் கூட அல்னரஹ்ரன் கற்றுக் 
வகரடுக்கறநரன். அல்னரஹ், ஆறற்கு ினங்குகபின் வதர்கஷபஶர , ர ஷககபின் வதர்கஷபஶர 
அல்னது இ தஷடப்திணங்கபின் வதர்கஷபஶர கற்றுக் வகரடுக்கில்ஷன . திற்கரனத்றல் பூறில் 
ணிர்கள் ங்கபின் ஶஷகளுக்ஶகற்த உருரக்கறக் வகரண்ட வதரருட்கபின் வதர்கஷபஶ கற்றுக் 
வகரடுக்கறநரன். 

 "ஆஶ றத்ற ரழ்பிக்கும் த்ஷபம் , அறந்து ிடர ஆட்ெறஷபம் உக்கு ரன் 
அநறிக்கட்டுர?" ன்ந இப்னீமறன் ஶகள்ிஷ கூர்ந்து கணிபங்கள் . இப்னீஸ், ஆஷ சூழ்ச்ெற வெய்து 
ரற்நறணரன் ன்தது அல்னரஹ்ின் குற்நச்ெரட்டு . உரத்றற்கு ம்ஷ எருர் சூழ்ச்ெற வெய்ரகக் 
வகரள்ஶரம். சூழ்ச்ெற  வெய்க் கூடி அந் தரின் ந்ற ரர்த்ஷகஷப  ம் அநறிற்கு ட்டி ஷ 
ஆய்வு  வெய்து , அந் வெய்றகஷப உண்ஷவன்று ற்றுக் வகரண்ட திநஶக சூழ்ச்ெறக்கு ஆபரகற தின்ணர் 
ருந்துஶரம். இங்கு சூழ்ெறக்கரரின் ரர்த்ஷகஷப ம்புல் ன்தது அர் கூறும் வெய்றகஷப ஶர 
எருித்றல் அது ஆய்வு வெய் தின்ணஶ றகழ்கறநது ன்தஷ றுப்தற்கறல்ஷன. 

 "ஆஶ றத்ற ரழ்பிக்கும் த்ஷபம் , அறந்து ிடர ஆட்ெறஷபம் உக்கு ரன் 
அநறிக்கட்டுர?" ன்ந ரர்த்ஷகபில் ஷநந்துள்ப  த்ஷபம் , ஆட்ெற அறகர ழீ்ச்ெறஷப் 
தற்நறபம் ஆறற்கு துவும் வரிரது அருக்கு அற்கரண  அெறபறல்ஷன.  

 வெர்க்கத்றன் பூங்கரில் ெறத்து ரும் ஆம் , ரன் ஷடந்து ிடுஶரம் ன்று ப்தடி 
அநறந்து வகரண்டரர்? அருக்கு த்ஷப் தற்நறபம் , ழீ்ந்  ஆட்ெறகஷபப் தற்நறபம் துவும் வரிரது . 

அல்னரஹ், ஆம் ம்தறருக்கு உவுக் கட்டுப்தரட்ஷட ட்டுஶ ிறத்றருந்ரன் . உண்ஷ இப்தடி 
இருக்ஷகில், அருக்கு றத்ற ரழ்வும் , ழீ்ந்து ிடர ஆட்ெறின் அெறம் ன்ண ? வெர்க்கத்றல் எரு 
அறந்து ிடர ஆட்ெறஷ வெலுத் ிரும்திணரர ? அப்தடி எரு ஆட்ெறஷ றறுிணரலும் அர் 
ஆபப்ஶதரது ரஷ?  

குர்ஆணின் வெய்றகபின்தடி, அந் ஶத்றல் ஆறற்குத் வரிந்து ன்ஷணப் தஷடத் அல்னரஹ் , 

ன்ஷண மளஜழது வெய் னக்குகள் , ணது ினர ழும்தினறருந்துப் தஷடக்கப்தட்ட ணது ஷணி , 

இறுறரக ஆஶனரெஷண வெரல்னறக் வகரண்டிருக்கும் இப்னீஸ் ஶலும் அல்னரஹ்ரல் கற்றுத் ப்தட்ட 
வதரருட்கபின் வதர்கள் . இறல் வதரருட்கள் அஃநறஷ அஷ ிட்டு ிடனரம் .  ஆறன் ஷணி 
அருக்குக் கட்டுப்தட்டர் அஷபம் ிட்டு ிடனரம் . ஞ்ெறிருப்தது அல்னரஹ் , னக்குகள் ற்றும் 
இப்னீஸ் இர்கபில் ரர் ீது அறந்து ிடர ஆட்ெறஷச் வெலுத் ஆம் ிரும்திணரர் ? எருஶஷப 
ஆம் இநந்ரலும் அஶ இடத்றற்குத்ரஶண ப் ஶதரகறநரர்?  



அல்னது  

அல்னரஹ்ரல் பூறில் இநக்கற ிடப்தட்டரல் அங்கு றத்ற ரழ்ஷபம் , அறந்து ிடர 
ஆட்ெறஷபம் றறுவுற்கு ரகறக் வகரண்டிருந்ரர ? பூறின் ரழ்க்ஷகஷப்தற்நற அருக்கு 
அனுதம் ஶனும் இருந்ர? குர்ஆணின் ிபக்கங்கள் பட்டரள்த் ணரகத் வரிில்ஷனர? 

ஷடவெய்ப்தட்ட தத்ஷச் சுஷக்கும் ஷ அல்னரஹ் ங்ஶக ஶதரிருந்ரன் ? அர்கள் 
இருரும் தத்ஷ  சுஷத்து ங்கபது வட்கத் னங்கஷப அநறந்து வகரள்ளும் ஷ அல்னரஹ் 
ில்ஷன. திநகு அர்கஷபப் தரர்த்து , "ஷத்ரன் உங்களுக்கு தகறங்க தஷகவணன்று பன்ணஶ 
உங்கபிடம்  வெரல்னில்ஷனர?" ன்று ஶகட்கறநரன்.  

 ஆம் எரு அநறவுக் குருடர் . குர்ஆணின் கல்கபின் தடி ஆம் எரு குந்ஷல்ன ! பழு 
பர்ச்ெறஷடந் எரு ஆண் . இன்னும் ெரிரகச் வெரல்வன்நரல் அறுதது ப உம் வகரண்ட  
அநறில்னர ஆண் (பூம்?). இப்னீஷமப் தற்நறபம் , அணரல் றகிருக்கும் ஆதத்துக்கஷபப்தற்நறபம் 
அருக்கு என்றுஶ வரிரது . அல்னரஹ்ின் ஆஷஷ ற்க றுத்து இப்னீஸ் றர்ரம் புரிந்து 
வகரண்டிருந் வதரழுது , திச்ெறஷணின் பன கரரக இருந் ஆம் , அப்வதரழுது அங்கறருந் ஶதரதும் , 

ணது றரிரண இப்னீஷம அரல் அநறந்து வகரள்ப படிில்ஷன .  ஆம், இப்னீஷமப்தற்நற அநறந்து 
வகரண்டரக இருப்தின் றத்ற ரழ்ஷபம் , ழீ்ந்து ிடர ஆட்ெறின் கத்துத்ஷப் தற்நறபம் 
இப்னீஸ் கூறும் வதரழுது ச்ெரிக்ஷகஷடந்றருப்தரர் . ஆம் ம்தறகள் இப்னீஷமத் ங்கபது இரு 
கண்கபரல் கண்டரக் குர்ஆனும் கூநில்ஷன .  இத்ஷகவரரு அநறவுக் குருடரிடம் "ஷத்ரன் 
உங்களுக்கு தகறங்க தஷகவணன்று பன்ணஶ உங்கபிடம்  வெரல்னில்ஷனர?" ன்று ஶகட்தறன் தன் 
ன்ண? 

திநகு, ஆம் ன் ஷந உர்ந்ரகக் குர்ஆன் கூறுகறநது . ஆணரல் அஷ ணப்பூர்ரண 
உர்ஷ அல்னரஹ் ற்கில்ஷன . ன்ணிப்புக் ஶகட்தற்கு ன்வணன்ண ரர்த்ஷகஷப ப்தடி 
உதஶரகறக் ஶண்டும் ன்று ணது திற்ெற குப்ஷத ீண்டும் துக்குகறநரன் . ஆம் கற்றுத் ஶர்ந் 
தின்ணர் அல்னரஹ்ரல் கற்றுத் ப்தட்ட ன்ணிப்புஷஷ அல்னரஹ்ிடம் ரெறத்துக் கரண்திக்கறநரர் . 

அல்னரஹ், ற்றுக் வகரண்டரகக் கூநறணரலும் ண்டஷணஷ த்து வெய் ிரும்தில்ஷன . ஆம் 
ம்தறஷத் ண்டிப்தஷஶ அணது ணறற்கு அகரகத் ஶரன்நறது. 

அல்னரஹ்ிற்கு இப்னீஷமத் ண்டிப்தற் கும், ஶர் றப்தடுத்துற்கும் ஶணர 
ிருப்தறல்னரல் ஶதரணது. ரநரக ஆறன் ெந்றகஷப றவகடுக்க அனுறஷபம் , ஆறகரத்ஷபம், 

ெக்றஷபம் இப்னீமறற்கு ங்கற , அற்குத் ஶஷரண கரன  அகரெத்ஷ அபில்னரல் 
ங்குகறநரன். 

 இன்வணரரு குப்தம் . ஆம் பனறல் ன்ணிப்பு ஶகட்ட வதரழுது அல்னரஹ் அஷ ற்கில்ஷன . 

வெய்நறது றஷகத் ஆம் ஶவநரரு பக்றஷ வெல்தடுத்துகறநரர் . றுபஷந அல்னரஹ்ஷ 
ன்ணிப்ஷத ஶகட்டு திரர்த்றக்கும் வதரழுது "பயம்து தி (மல்) அர்கபின் வதரருட்டரல் ன்ணிக்க 
ஶண்டுவண" ஶகட்க அல்னரஹ்வும் ஆம் (அஷன) அர்கஷபப் வதரருந்றக் வகரள்கறநரன்.  

திநகு அல்னரஹ் ஆஷ ஶரக்கற , “உங்களுக்கு பயம்ஷ ப்தடி வரிபம் ?” ன்று 
ஶகட்கறநரன். அற்கு ஆம் ,  “ரன் வெரர்கத்றனறருந் வதரழுது உன்னுஷட அர்ஷ் -ல் னரயறனரயர 
இல்னல்னரயழ பயம்துர் சூனறல்னரயற ண ழுறிருந்ஷக் கண்ஶடன் . ணஶ பயம்து 
உணக்கு றகவும் திரிரணரக இருக்க ஶண்டும் ண றஷணத்து அர் வதரருட்டரல் ன்ணிக்க  
ஶகரரிஶணன்" ன்நரர்.  

அல்னரஹ் பனறல் தஷடத் ணின் ஆம் (அஷன) அர்கஷப ஆணரல் பனறல் தஷடத் 
ரூஹ் பயம்து தி அர்களுஷடது ன்று தன ரர்க்க அநறஞர்கபின் வெரற்வதரறவுகபில் 
ஶகட்டிருக்கறஶநன். அந் எபிரணது (உிர்) ஆம் (அஷன) அர்கபிடறருந்து  தத்ஷ துங்கற 
எவ்வரரு திின் பதுகந்ண்டுகபில் தரதுகரக்கப்தட்டு இறுறரக பயம்து தி அர்கபின் 
ந்ஷரர் அப்துல்னர அர்கஷப ந்ஷடந்து . அந் எபி அப்துல்னர அர்கபின் பகத்றல் 
திகரெறத்து  ணஶ தன வதண்கள் அப்துல்னர அர்கஷப றரும் வெய் ஶதரட்டிிட்டணர் . ஆீணர 
அர்களுக்ஶக அந் ரய்ப்பு கறஷடத்து ன்கறன்நணர்.  



ெறனர் இது ஆரற்ந வெய்ற ன்கறன்நணர் தர்ணதரஸ் சுிஶெம் கூட அல்னரஹ்ின் அர்றல் 
திகரரண ழுத்துக்கஷபக் கண்டரகவும் அன் வதரருள் இன்றுள்ப கனீரஷ திறதபிப்தரகவும் 
கூறுகறநது . 

ஆரஷ, அல்னரஹ் ன்னுஷட இரு ஷககபரல் உருரக்கறக் வகரண்டிருந் வதரழுது ரனும் 
அங்ஶக இருந்ரக பயம்து தி கூநறரகவும் யீஸ்கள் கூறுகறன்நண.  

Hadith Qudsi-ல் பயம்து தி  கூறுகறநரர், உம்ஷப் தஷடக்கில்ஷனவன்நரல் 
இப்திதஞ்ெத்ஷஶ தஷடத்றருக்கரட்ஶடன் ன்று அல்னரஹ் கூறுரகக் கூறுகறநரர்.  

(Were it not for you, I would not have created the universe -Hadith Qudsi) 

The very first thing that Allah Almighty ever created was my soul.” 

“First of all things, the Lord created was my mind.” 

இப்வதரழுது றஷினகறிட்டது. க்குக் கரட்ெறகள் வபிரகத் வரிகறநது. 

எருஶஷப, ஆம் ம்தறகளும் , இப்னீமளம் அல்னரஹ்ின் ஆஷகளுக்கு அடிதிந்து ல்ன 
திள்ஷபகபரக டந்து வகரண்டிருந்ரல் ஆஷப் தஷடப்தற்கு பன்ஶத தஷடக்கப்தட்ட ரணங்களும் , 

பூறகளும் வெரர்க்கங்களும் கங்களும் குநறப்தரக வெரல்வன்நரல் பயம்து திின் ரூஹ் , 

ற்றுபள்ப எஶ ஷணில் தஷடக்கப்தட்ட இ  தஷடப்திணங்கபின் உிர்கஷப ன்ண வெய்து ? 

ஆம் வெரர்கத்றஶனஶ றந்ரகத் ங்கறிட்டரல் பயம்து திின் கத்ரண ஶெஷகஷப 
ணிகுனம் ப்தடி அஷட படிபம்?  

 ணஶ இந் ரடகத்றன் பனம் , அல்னரஹ்வுஷட திம்ரண்ட றட்டத்றன் பல் தகுற 
றஷநஶநறபள்பது ன்தஷ அநற படிகறநது . இந் றட்டத்றல் ஆபம் , இப்னீமளம் அல்னரஹ்ின் 
கருிகஶப ன்தஷ பிரக அநறனரம். 

ணிஷண றக அகரண டிஷப்தில் றட்டரக ரம் தஷடத்ஶரம். 

திநகு அஷணக் கலரணர்கபிலும் றக கலரணணரய் ரம் ஆக்கறஶணரம். 
(குர்ஆன்   95: 4-5) 

 
ஆம் ம்தறருக்கு  வெரர்கம் ற்கரனறகஶ ! பூறஶ ணிர்களுக்கரண இருப்திடம் ன்தஷ  குர்ஆன்   
2:30 ெணம் வபிரக உர்த்துகறநது .  ணிர்கஷப பூறில் தஷடப்தது ட்டுல்னரல் அணது  
ணிணின் ழீ்ெறக்குக் கரபம் அல்னரஹ்ின்  ரட்டஶ  ன்தஷ ிறஷப்தற்நற கூநம் குர்ஆன்  

ெணங்கள்  2:6-7, 2:272, 4:78, 6:9, 6:35, 6:126, 7:179, 13:33, 16:93, 10:35, 10:100,11:118, 11:119, 14:4, 32:13, 35:8, 36:7, 47:23, 76:30 

றகத் வபிரக உறுற வெய்கறநது. (ிறின் ிஷபரட்ஷட அடுத்துரும் ஷனப்புகபிலும் கரனரம்). 

புயரரி  யீஸ் : 6614     

தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் 

(இஷநத்தூர்கபரண) ஆம் (அஷன) அர்களும் பெர (அஷன) அர்களும் ர்க்கம் வெய்ரர்கள் . 

ஆம் (அஷன) அர்கபிடம் பெர (அஷன) அர்கள் ஆம் அர்கஶப , ங்கள் ந்ஷரண ீங்கள் 
(உங்கள் தரத்றன் கரத்ரல் ) ங்கஷப இப்புக்குள்பரக்கற ிட்டீர்கள் , வெரர்க்கத்றனறருந்து 
ங்கஷப வபிஶற்நறிட்டீர்கள் ன்று வெரன்ணரர்கள் . அற்கு ஆம் (அஷன) அர்கள் பெரஶ , 

அல்னரஹ் ன்னுடன் உஷரடுற்கு உம்ஷஶ ஶர்ந்வடுத்ரன் , அன் ன் கத்ரல் 
(ல்னஷரல்) உக்கரக (வ்ரத் னும் ஶத்ஷ ) ஷந்ரன். (இத்ஷக) ீங்கள், அல்னரஹ் 
ன்ஷணப் தஷடப்தற்கு ரற்தது ஆண்டுகளுக்கு பன்ஶத ன் ீது அன் ித்துிட்ட எரு 
ித்றற்கரக ன்ஷணப் தறக்கறன்நரீ்கபர? ன்று ஶகட்டரர்கள். (இந் தறல் பனம்) பெர (அஷன) 

அர்கஷப ஆம் (அஷன) அர்கள் ஶரற்கடித்துிட்டரர்கள், ஶரற்கடித்து ிட்டரர்கள் ண பன்று 
பஷந தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் . இஷ அபூயளஷர (னற) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள் . 

இந் யீஸ் ற்ஶநரர் அநறிப்தரபர் வரடர் றரகவும் ந்துள்பது. 

அநறிப்தர் : அப்துல்னரஹ் தின் அம்ரு(னற)  



ரணங்கஷபபம் பூறகஷபபம் தஷடப்தற்கு ம்தரிம் ஆண்டுகளுக்கு பன் ல்னர 
ிறகஷபபம் அல்னரஹ் ீர்ரணித்து ிட்டரன்.  

தல்கள் : பஸ்னறம், றர்றற 

 இங்கு எரு யீஸ் தஷடப்திணத்றன் ிற ரற்தது ஆண்டுகளுக்கு பன்ஶத இறுற 
வெய்ப்தட்டரகவும், ற்வநரன்று ம்தரிம் ஆண்டுகளுக்கு பன்ஶத அஷணத்து ிறகஷபபம் 
ீர்ரணித்துிட்டரக கூறுகறநது இஷிண்டுஶ றக ம்தகரண யீஸ்கஶப . ரற்தது ஆண்ஶடர  
அல்னது ம்தரிம் ஆண்ஶடர தஷடப்திணங்கள் ிறபடன்ரன் தஷடக்கப்தடுகறநது ன்தஷ றுக்க 
படிரது. ணஶ, ஆம் (அஷன) அர்கபின் று துறல்ஷன ன்தஷ ஶற்கண்ட யீஸ்கள் றகத் 
வபிரக  ிபக்குகறநது . இப்னீஸ் ற்வதருஷ கூநற அல்னரஹ்ின் ஆஷஷ ற்கில்ஷன ன்றும் , 

ணிணின் ீது இப்னீஸ் வகரண்ட ஶகரதத்றன் கரரக ,  அன் (இப்னீஸ்) வெய் சூழ்ச்ெறரஶன ணின் 
இறறஷனஷடந்ரன் ன்று குஷந கூறுது அல்னரஹ்  ன்ஷணரஶண குஷந கூறுரகஶ  வதரருள் 
ிபங்குகறநது. ஆஷ தஷடப்தற்கு ரற்தது ஆண்டுகளுக்கு பன்ஶத அல்னரஹ்ரல் இறுற 
வெய்ப்தட்ட ிறின் தணரல் ிஷபந்ஷகளுக்கரக, ஆரம் ன் ண்டிக்கப்தட ஶண்டும் ?  இன்று 
ணிணின் இறரண ரழ்க்ஷகக்கு ரர் கரம்?  

இப்னீமர?  அல்னரஹ்ர?  நீங்களே முடிவு செய்துசகொள்ளுங்கள் . 

 


