
த ஶடர் 18 

லி ஷஶ ?   ஷஶ ? 

உயகஷல் த ஶடர்ந்து தகண்டிருக்கும் குறப்பங்களுக்கு , சப ஶ ற்மத் ஶழ்வுகரின் பங்கு 
குமஷப்பிடத் க்கது. நஶடு,  ம், தஶறஷ, நஷமம், இனம், தபஶருரஶ ஶம் னவும் இலற்மஷற்குள் பய 
உட்பிரிவுகரஶகவும் பிரிந்து கஶணப்படுகஷமது. இந்  பிரிலினனகள் ன்?   இவ்லினஶலிற்கு,   

 

(ஆம்பத் ஷல்) னி ர்கள் அனனலரும் ஈஶனுள்ர ) ஓர சப ஶத் ஷனஶகரல இருந் னர் . பின்னர் 
கஶயப் ரபஶக்கஷல்  க்கஷனடர ரலறுபட்டு பிரிந் னர் ; அலர்கனர தநமஷப்படுத் ) பிமகு அல்யஶஹ் , 

நபிஶர்கனர நன்ஶஶம் கூறுரலஶஶகவும் , அச்சபட்டி ச்சரிப்ரபஶஶகவும் (அலர்கரின்பஶல்) 

அனுப்பினலத் ஶன். ரலும் அம்னி ர்கரினடர  ஷல் அலர்கள் கருத்து ஶற்மங் 
தகஶண்டஶர்கரரஶ அ ஷல்  ீர்ப்பு தசய்ல ற்கஶக சத் ஷத்ன க் தகஶண்டுள்ர ரல ங்கனரபம் 
அலர்களுடன் இமக்கஷனலத் ஶன் ; (அவ்லஶறு) த ரிலஶன அத் ஶட்சஷகள் அலர்கரிடம் லந்  பிமகும் , 

 ங்களுக்கஷனடர இருந்  தபஶமஶனினஶல் அ (வ்ரல த்)ன க் தகஶடுக்கப்பட்டலர்கரரன்மஷ 
(ரலம லரும்) கருத்து ரலறுபஶடு தகஶள்ரலில்னய; ஆினும் சத் ஷத் ஷல் நஷன்றும்  ஷல் அலர்கள் 
ஶறுட்டிருந் னரஶ அ (ந்  சத் த் ) ஷன் பஶல் பஃஷன்களுக்கு அல்யஶஹ்  ன்னுனட அருனரக் 
தகஶண்டு ரநர்லறஷ கஶட்டினஶன். அல்யஶஹ்  ஶன் நஶடிலன ரநஶன லறஷில் தசலுத்துகஷமஶன். 

(குர்ஆன் 2:213) 

  னி ன் பய சப ஶங்கரஶக பிரிந்  ற்கு அலனது தபஶமஶன குணம் ட்டுர கஶணம் . 

னரல இறு ஷஶக ீண்டும் தூதுலர்கனரபம் , ரல ங்கனரபம் னி ர்கரினடர அனுப்பி , பிரவுபட்ட 
சப ஶத்ன  இனணக்க நஶடுல ஶக கூறுகஷமஶன் . இங்கு அல்யஶஹ் குமஷப்பிடும் சப ஶம் ,  பவம்து 
நபிக்கு கட்டுப்பட்டு லஶழும் கூட்டத்ன ர குமஷக்கஷமது. 

 

த ரிலஶன ஆ ஶங்கனரக் தகஶண்டும் ரல த்ன க்தகஶண்டும் , இன்னும் னி ர்களுக்கு 
அலர்களுக்கஶக இமக்கஷ னலக்கப்பட்டன  நீர் லிரக்குல ற்கஶக  ஷக்ன உம்பஶல் இமக்கஷ 
னலத்ர ஶம். அலர்கள் சஷந் ஷப்பலர்கரஶகஷ லிடயஶம். 

(குர்ஆன் 16:44) 

 

ரலும்,  ஷல் அலர்கள் கருத்து ரலறுபஶடு தகஶண்டிருந் ஶர்கரரஶ அ னன அலர்களுக்கு நீர் 
லிரக்கஷ னலப்ப ற்கஶகவும் , பஃீனஶன கூட்டத் ஷனருக்கு ரநர்லறஷகஶட்டிஶகவும் , ஹ்த் ஶக 
இருப்ப ற்கஶக  லி ரல த்ன  உம்ீது நஶம் இமக்கலில்னய. 

(குர்ஆன் 16:64) 

அலர்கள் நல்லுபர சம் தபறுல ற்கஶக இந் க் குர்ஆனில்  ஷட்டஶக நஶம் த ரிலஶக்கஷபள்ரரஶம்… 
(குர்ஆன் 17:41) 

 

(நபிர) க்கரஶகஷ அலர்கனர ரநர்லறஷில் தசலுத்துலது உம்ீது (கடன) ில்னய… 
(குர்ஆன் 2:272) 

 

 (இஸ்யஶம்) ஶர்க்கத் ஷல் வ்லி  நஷர்பந பம் இல்னய; … 

(குர்ஆன் 2:256) 

இ ஷல் வ்லி  நஷர்பந் பம் இல்னயதன தன்னஶகக் கூமஷ அல்யஶஹ் , லறஷனத் ர ர்த டுக்கும்  
லஶய்ப்னப னி னுக்கு லறங்கஷ , தபஶறுப்பியஷருந்து லியகஷலன் ,  குர்ஆனின் ற்தமஶரு பகு ஷில் 
கூறுலன  கலனிபங்கள்,  

 

…ரநர்லறஷஶகஷமது லறஷரகட்டியஷருந்து (பிரிந்து)  ஷட்டஶகத் த ரிலஶகஷலட்டது லர் லறஷ  
தகடுப்பலற்னம நஷஶகரித்து அல்யஶஹ்னலக் தகஶண்டு ஈஶன் தகஶள்கஷமஶரஶ அலர் (அறுந்து) 

ரபஶகஶ  உள்ர கிற்மஷன் உறு ஷஶன படிச்னச  ஷட்டஶக பற்மஷ பிடித்துக் தகஶண்டஶர்… 
(குர்ஆன் 2:256) 

 



அன்மஷபம் லரனும் இஸ்யஶம் அல்யஶ  ஶர்க்கத்ன  ர டுலஶஶனஶல் அலரிடஷருந்து அது 
ற்கப்படரல ஶட்டஶது; இன்னும் அலர் றுனில் நஷ்டனடந்ர ஶரில்  ஶன் இருப்பஶர். 

(குர்ஆன் 3:85) 

இஸ்யஶம் ட்டுர ரநர்லறஷ . னரல, அன த் ட்டுர ர ர்ந்த டுக்க ரலண்டுதன லயஷபறுத் ஷ 
கூறுகஷமஶன். அவ்லஶறு ஒரு னி ன் ரநஶன லறஷனத் ர ர்ந்த டுப்பதும்   ன்னுனட லிருப்பத் ஷன் 
அடிப்பனடிரயர ஶன் ன லயஷபறுத் ஷ ீண்டும் குறப்ப நஶனஶகஷமஶன் . குர்ஆனில் பய லசனங்கரில் 
"அல்யஶஹ்  ஶன் நஶடிலன ரநர்லறஷில் தசலுத்துகஷமஶன் " ன்ம லஶக்கஷத்துடன் படிவுறுலன  
ல்ரயஶரும் அமஷந்  ஒன்று . னரல னி ன் ரநர்லறஷில் தசல்லது அல்யஶஹ்லின் நஶட்டத்ன  ட்டுர 
அடிப்பனடஶக தகஶண்டது.  

 
…அல்யஶஹ்  ஶன் நஶடிலன ரநர்லறஷில் தசலுத்துகஷமஶன் 

(குர்ஆன் 2:272) 

 

…அல்யஶஹ் நஶடினஶல் அலர்கனர ரநர்லறஷின் ீது ஒன்று ரசர்த்து லிடுலஶன் ஆனகஶல் 
அமஷஶ லர்கரில் உள்ரலஶக  ஷண்ணஶக நீர்ஆகஷலிடரலண்டஶம் 

 

(குர்ஆன் 6:35) 

 

 ஶன் நஶடுபலன  ன் ஹ்த் ஷல் புகச் தசய்லஶன். 

(குர்ஆன் 76:31) 

நஷச்சஶக லர்கள் நஷஶகரிக்கஷமஶர்கரரஶ அலர்களுக்கு நீர் அச்சபட்டி ச்சரித் ஶலும் அல்யது 
அலர்களுக்கு நீர் ச்சரிக்கஶலிட்டஶலும் (இண்டும்) அலர்களுக்கு சரஶகும் அலர்கள் ஈஶன் 
(நம்பிக்னக) தகஶள்ரஶட்டஶர்கள்.  

(குர்ஆன் 2:6) 

…லறஷன லிட்டும் அலர்கள்  டுக்கப்பட்டு லிட்டனர் ; - அல்யஶஹ் லன லறஷ  லமச் 
தசய்கஷமஶரனஶ அலன ரநர்லறஷில் தசலுத்துபலர் லருஷல்னய. 

(குர்ஆன் 13:33) 

 

…அல்யஶஹ்  ஶன் நஶடிலன லறஷ  லமச் தசய்கஷமஶன் ; இன்னும்  ஶன் நஶடிலன ரநர்லறஷில் 
தசலுத்துகஷமஶன்… 

(குர்ஆன் 14:04) 

அல்யஶஹ் நஶடினஶயன்மஷ (ன பம்) நீங்கள் நஶடஶட்டீர்கள். 

 (குர்ஆன் 76:30) 

உம்பனட ப்பு நஶடினஶல் னி ர்கனர ஒர சப ஶத் லஶய் அலன் ஆக்கஷிருப்பஶன் (அலன் 
அப்படி நஶடஶனினஶல்) அலர்கள் கருத்து ரலறுபஶடு உள்ரலர்கரஶகரல இருந்து லருலஶர்கள். 

(குர்ஆன் 11:118) 

லறஷ  லமச் தசய் து ட்டுல்யஶல் , னி ன் ரநர்லறஷன அனடலதும் அல்யஶஹ்லினஶல் 
 டுக்கப்பட்டுள்ரது. அவ்லஶறு  டுக்கப்பட்ட னி னன  ஷரும்ப ரநர்லறஷில் தசலுத்  ஶஶலும் இயஶது . 

அல்யஶஹ்லின்  இந்  நஷனயன தய்பிக்க ரலும் சஷய குர்ஆன் லசனங்கனர கஶண்ரபஶம். 

அல்யஶஹ் அலர்கரின் இ ங்கரின் ீதும் அலர்கரின் தசலிப்புயன்கரின் ீதும் பத் ஷன 
னலத்து லிட்டஶன் இன்னும் அலர்கரின் பஶர்னலகரின் ீது  ஷனிருக்கஷமது . ரலும் கத் ஶன 
ரல னனபண்டு. 

(குர்ஆன் 2:7) 

அலர்களுக்கு பன்னஶல் ஒரு  டுப்னபபம் , அலர்களுக்கு பின்னஶல்  ஒரு  டுப்னபபம் நஶம் 
ற்படுத் ஷ லிட்ரடஶம் ; (இவ்லஶரம) நஶம் அலர்கனர படி லிட்ரடஶம் , னரல அலர்கள் பஶர்க்க 
ஶட்டஶர்கள்.  

(குர்ஆன் 36: 9) 

…அலர்கள் த் னகரஶதன்மஶல் அல்யஶஹ் அலர்களுனட இ ங்கரின் ீது பத் ஷனட்டு 
லிட்டஶன் 



(குர்ஆன் 47:16) 

அலர்கள் த் னகரஶதன்மஶல் அல்யஶஹ் அலர்கனர சபித்து அலர்கனர தசலிடஶக்கஷ 
அலர்களுனட பஶர்னலகனரபம் குருடஶகவும் ஆக்கஷலிட்டஶன் 

(குர்ஆன் 47:23) 

ஆனஶல்  அல்யஶஹ்லஶல் ,  டுக்கப்பட்டலர்கனரபம், படஶக்கஷலர்கனரபம் இஸ்யஶதனும் பஶன ில் 
னி ர்கனர  ஒன்மஷனன அனறப்பது ரலடிக்னகஶக இருக்கஷமது . "நீர் அச்சபட்டி ச்சரிப்பலர் " ன 
அல்யஶஹ்லினஶல் லர்ணிக்கப்பட்ட  ன் தூ ரிடம் ,  ஶன் கூறும் லறஷன அவ்லஶறு பின்பற்ம இயஶ , 

 ன்னஶல் படஶக்கப்பட்டலர்கரிடம் ஷகக்கடுனஶக நடந்து தகஶள்ர உத் லிடுகஷமஶன். 

ஃபித்னஶ நீங்கஷ ஶர்க்கம் அல்யஶஹ்லிற்கஶரக ஆகும்லன அலர்கரிடம் ரபஶர் புரிபங்கள்  

(குர்ஆன் 2:193) 

நஷச்சஶக லர்கள் நம்பனட ரல  லசனங்கனர நஷஶகரித் ஷட்டஶர்கரரஶ அலர்கனர நக 
தநருப்பில் நஶம் புகச் தசய்ரலஶம் ; (அ ஷல்) அலர்களுனட ர ஶல்கள் கரிந்து லிடும் ரபஶத ல்யஶம் 
ரல னனன அலர்கள் அனுபலிப்ப ற்கஶக அனலல்யஶ ரலறு ர ஶல்கனர நஶம் அலர்களுக்கு 
ஶற்மஷடுரலஶம். 

(குர்ஆன் 4:56) 

உம்பனட ப்பு யக்குகரிடம், நஷச்சஶக நஶன் உங்களுடன் இருக்கஷரமன் . னரல பஃஷன்கனர 
நீங்கள் உறு ஷப்படுத்துங்கள் . கஶஃபிஶனலர்கரின் இ ங்கரில்  ஷகஷனய லினலில் ரபஶடுரலன் ; 

ஆகரல கழுத்துகளுக்குரல் தலட்டுங்கள் அலர்கரியஷருந்து ஒவ்தலஶரு கணுனலபம் 
தலட்டுங்கள்… 

(குர்ஆன் 8:12) 

ந்  நபிக்கும் (லிளங்கனர  டுக்க ) பூஷில் இத் த்ன  ஓட்டுகஷன்மலன (தகஶல்யஶல்) 

சஷனமப்பிடித்து அலரிடத் ஷல் இருப்பது  குல்ய; உயகத் ஷன் (தசஶற்ப) நன்னன லிரும்புகஷமரீ்கள். 

(குர்ஆன் 8:67) 

 

(ரபஶரிடு ல்  னடதசய்ப்பட்ட ) புனி ஶன ஶ ங்கள் தசன்று லிட்டஶல் பஷ்ரிக்கு 
(இனணனலப்பலர்)கனர - அலர்கனர நீங்கள் கண்ட இடங்கரில் தலட்டுங்கள் ; அலர்கனரப் 
பிடிபங்கள், அலர்கனர பற்றுனகிடுங்கள் (அலர்கள்)  நடஶடும் பஶன கனரதல்யஶம் 
அலர்களுக்கஶக நீங்கள் ரநஶட்டஷட்டலர்கரஶக உட்கஶர்ந் ஷருங்கள். 

(குர்ஆன் 22:9) 

இவ்லஶமஶக அல்யஶஹ்லினஶல் ரநர்லறஷியஷருந்து  டுக்கப்பட்டலர்கள் ஶர் ? ன் அவ்லஶறு 
 டுக்கப்பட்டஶர்கள்?  

அல்யஶஹ்லிடத் ஷல் நஷச்சஶக ஷருகங்கரில் தகட்டது (அல்யஶஹ்னல) நஷஶகரித் ஶர்கரர 
அத் னகரஶஶலர். னரல அலர்கள் ஈஶன் தகஶள்ரஶட்டஶர்கள். 

(குர்ஆன் 8:55) 

 

னரல லதனஶருலன் -அலனுனட  ீ தசல் அலனுக்கு அறகஶக்கப்பட்டு அன (ச் தசய்லன ) 

அலனும் அறகஶன ஶகவும் கண்டஶரனஶ அலனஶ ? நஷச்சஶக அல்யஶஹ்  ஶன் நஶடிலன 
லறஷ லமச் தசய்கஷமஶன். 

(குர்ஆன் 35:8) 

ந்  ஒரு னி னும் சுஶக தசல்பட வ்லி ஶன லஶய்ப்புகளும் லறங்கப்படலில்னய . அனனத்தும் 
அல்யஶஹ் இறு ஷ  தசய்  லி ஷப்படிர நடக்கஷமது. 

பூஷிரயஶ, அல்யது உங்கரிரயஶ சம்பலிக்கஷம ந் ச் சம்பலபம் அ னன நஶம் உண்டஶக்குல ற்கு 
பன்னர (யவ்வுல் ஹ்ஃபூள் ) ட்டில் இல்யஶயஷல்னய , நஷச்சஶக அது அல்யஶஹ்வுக்கு ஷக 
ரி ஶனர ஶகும்.  

(குர்ஆன் 57:22) 

அலர்கரில் தபரும்பஶயஶனலர்கரின் ீது (லி ஷின்) தசஶல்  ஷட்டஶக உறு ஷஶகஷ லிட்டது னரல 
அலர்கள்  ஈஶன்  தகஶள்ரஶட்டஶர்கள். 

(குர்ஆன் 36:7) 



 

நஷச்சஶக நஶம் ஒவ்தலஶரு தபஶருனரபம் லி ஷபடன்(கத்ர்) பனடத் ஷருக்கஷன்ரமஶம்.  

(குர்ஆன் 54:49) 

புவஶரி வ ீஸ்  : 3332     

உண்னர  ரபசுபலரும்,  உண்னர அமஷலிக்கப்பட்டலருஶன அல்யஶஹ்லின்  தூ ர் (ழல்) 

அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் 
 
நீங்கள் உங்கள்  ஶின் லிற்மஷல் நஶற்பது நஶட்கள் (கருலஶக) ரசஷக்கப்படுகஷமரீ்கள். பிமகு 
அவ்லஶரம (40 நஶட்கரில்) அந் க் கரு (அட்னடப்ரபஶன்று கருப்னபின் சுலனப்பற்மஷப் பிடித்துத் 
த ஶங்கும்) ஒரு கருக் கட்டிஶக ஶமஷலிடுகஷன்மது . பிமகு, அவ்லஶரம (இன்தனஶரு நஶற்பது 
நஶட்கரில் தல்யப் பட்டசக்னக ரபஶன்ம ) ஒரு சன ப் பிண்டஶக ஶமஷ லிடுகஷன்மது . பிமகு 
அல்யஶஹ் அ னிடம் ஒரு லஶனலன நஶன்கு கட்டனரகனரத்  ந்து அனுப்புகஷமஶன் (அ ன்படி) 

அ ன் தசல்பஶடு (ப்படிிருக்கும் ன்று )ம் அ ன் ஆபளும் , அ ன் உணவும் (பிம 
லஶழ்லஶ ஶங்களும் வ்லரவு ன்றும் ) ழு ப்படுகஷன்மன. அக்குறந்ன  துர்பஶக்கஷசஶயஷஶ 
நற்பஶக்கஷசஶயஷஶ ன்பதும் ழுத் ப்படுகஷன்மது . பிமகு அ னுள் உிர் ஊ ப்படுகஷன்மது . இ னஶல் 
 ஶன் னி ன் நகலஶசஷகரின் தசனயச் தசய் லண்ணஷருப்பஶன் . இறு ஷில் அலனுக்கும் 
நகத் ஷற்குஷனடர ஒரு பறம் ட்டும்  ஶன் இனடதலரிிருக்கும் . அப்ரபஶது ( ஷர்பஶஶ  
லி ஶக) லி ஷ அலனன பந் ஷக் தகஶள்ர , அலன் தசஶர்க்கலஶசஷகரின் தசனயச் தசய்து 
தசஶர்க்கத் ஷல் தனறந்து லிடுலஶன் . ஒரு னி ன் தசஶர்க்கலஶசஷகரின் தசனயச் தசய்  
லண்ணஷருப்பஶன். இறு ஷில் அலனுக்கும் தசஶர்க்கத் ஷற்குஷனடர ஒரு பறம்  ஶன் இருக்கும் . 

அப்ரபஶது ( ஷர்பஶஶ  லி ஶக) லி ஷ அலனன பந் ஷக் தகஶள்ர அலன் நகலஶசஷகரின் தசனயச் 
தசய்து நகத் ஷல் புகுந்து லிடுலஶன் . இன த் அப்துல்யஶஹ் பின் ஸ்ஊத் (யஷ) அலர்கள் 
அமஷலிக்கஷமஶர்கள். 

ரற்கண்ட வ ீஸ் லி ஷின் லயஷனனக் கூறுகஷமது . பகுத் மஷவு  ற்கலில்னயதன்மஶலும் 
கட்டஶக நம்பிர  ீரலண்டும் . லி ஷன றுப்பலர்கனர  கடுனஶக ச்சரிக்கும் வ ீஸ் ஒன்னமப்  
பஶர்ப்ரபஶம். 

பஸ்யீம் வ ீஸ் : 1, அத் ஷஶம்: 1, பஶடம்: 1.01 

…(இஶக்கஷலுள்ர) பஸ்ஶ நகரில் அபத் அல் ஜுவன ீன்பலர லி ஷன (நம்புலது)ப் பற்மஷ 
ஶற்றுக் கருத்துத் த ரிலித்  ப யஶலஶலஶர் . அக்கஶய கட்டத் ஷல் (ஹ்ஶ பின் அர் ஆகஷ) 

நஶனும் வுனத் பின் அப் ஷர் ஹ்ஶன் அல்வஷம்ரீ (ஹ்) அலர்களும் 'வஜ்' அல்யது 'உம்ஶ'ச் 
தசய்ல ற்கஶக(ப்புனி  க்கஶ ரநஶக்கஷ)ச் தசன்ரமஶம். அப்ரபஶது நஶங்கள், "அல்யஶஹ்லின் தூ ர்(ழல்) 

அலர்களுனட ர ஶறர்கரில் ஒருலன நஶம் சந் ஷத் ஶல் அலரிடம் லி ஷ த ஶடர்பஶக இலர்கரது 
(று யஷப்புக்) கூற்னமப் பற்மஷக் ரகட்க ரலண்டும் " ன்று தசஶல்யஷக் தகஶண்ரடஶம் . அப்ரபஶது 
பள்ரிலஶசலுக்குள் தனறந்து தகஶண்டிருந்  அப்துல்யஶஹ் பின் உர் (யஷ) அலர்கனரச் சந் ஷக்கும் 
லஶய்ப்பு ங்களுக்குக் கஷனடத் து. 

உடரன நஶனும் ன் ர ஶறரும் அப்துல்யஶஹ் பின் உர் (யஷ) அலர்கனரச் சூழ்ந்து தகஶண்டு , 

ங்கரில் ஒருலர் அலர்களுக்கு லயப்பக்கத் ஷலும் ற்தமஶருலர் இடப்பக்கத் ஷலும் இருந்துக் 
தகஶண்ரடஶம். ரபச ரலண்டி தபஶறுப்னப ன்னிடர ன் ர ஶறர் லிட்டு லிடுலஶர் ன ண்ணி 
நஶரன ரபசஷரனன் : "அபூ அப் ஷர் ஹ்ஶன் அலர்கரர ! ங்கள் பகு ஷில் சஷயர் 
ர ஶன்மஷிருக்கஷன்மனர். அலர்கள் குர்ஆனன ஓதுகஷன்மனர் ; ர டித்  ஷரிந்துக் கல்லி பில்கஷன்மனர் " 

ன அலர்கரது  (நல்ய)  ன்னகனர டுத்துனத்து , "ஆனஶல், அலர்கள் 'லி ஷ' ன்று துஷல்னய 
னவும், நஷகழ்வுகள் அனனத்தும்  ற்தசயஶகத் ஶன் நஷகழ்கஷன்மன ன்றும் ரபசத் துணிந்து 
லிட்டனர்" ன்ரமன். 

அ ற்கு அப்துல்யஶஹ் பின் உர்(யஷ) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள்: "இத் னகரஶன நீங்கள் சந் ஷத் ஶல், 

அலர்கனர லிட்டு நஶன் லியகஷ லிட்டலனஶரலன் ; ன்னன லிட்டு அலர்களும் 
லியகஷலிட்டலர்கரஶலர் ன அலர்கரிடம் த ரிலித்துலிடுங்கள் . (இந் ) அப்துல்யஶஹ் பின் உர் 



ஶர் ீது சத் ஷம் தசய்லஶரனஶ அ(ந்  இனம)லன் ீது சத் ஷஶக! அலர்கரில் ஒருலரிடம் உவத் 
னயரவு  ங்கம் இருந்து , அன  அலர் (அமலறஷகரில்) தசயலிட்டஶலும் அலர் லி ஷன 
நம்பிக்னகக் தகஶள்ரஶ லன அலரிடஷருந்து அல்யஶஹ் அன  ற்கஶட்டஶன் (ன்றுக் கூமஷ  
லிடுங்கள்)". 

பிமகு அப்துல்யஶஹ் பின் உர் (யஷ) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள் : "ன்  ந்ன  உர் பின் அல் 
கத் ஶப்(யஷ) அலர்கள் ன்னிடம் த ரிலித் ஶர்கள்:… 

குர்ஆனும் இந்  கருத்ன  ற்றுக் தகஶள்கஷமது . உயகஷன் ஒவ்தலஶரு நஷகழ்வும் அல்யஶஹ்லின் லி ஷப்படிர 
நஷகழ்கஷமது. லி ஷன உண்னஶன பஸ்யீம்கரஶல் றுக்க படிஶது , றுக்கவும் கூடஶது . அது ஈஶனின் 
(நம்பிக்னக) ஒரு பகு ஷஶகும் 

பஸ்யீம் வ ீஸ் : 1, அத் ஷஶம்: 1, பஶடம்: 1.01 

…அடுத்து அலர் , "ஈஶன் (இனம நம்பிக்னக ) பற்மஷ னக்குத் த ரிலிபங்கள் " ன்று ரகட்டுக் 
தகஶண்டஶர். அ ற்கு நபி  (ழல்) அலர்கள் "அல்யஶஹ்னலபம் அலனுனட லஶனலர்கனரபம் 
அலனுனட ரல ங்கனரபம் அலனின் தூ ர்கனரபம் இறு ஷ நஶனரபம் நீங்கள் நம்புல ஶகும் . 

நன்ன,  ீன அனனத்தும் லி ஷின்படிர நடக்கஷன்மன ன்றும் நீங்கள் நம்புல ஶகும் " ன்றுக் 
கூமஷனஶர்கள். அ ற்கும் அம்னி ர் "உண்ன உனத் ீர்கள்" ன்மஶர். … 

 

அமஷலிப்பலர்: இப்னு உர்(யஷ)  
தல்:  ஷர்ஷ ஷ 

அல்யஶஹ்லின் தூ ர ! நஶங்கள் தசய்கஷன்ம தசல்கள் சுஶக தசய்கஷரமஶஶ ? அல்யது லி ஷப்படி 
நடக்கஷம ஶ? ன்று உர் (யஷ) அலர்கள் ரகட்டஶர்கள் . கத் ஶபின் கரன ! ல்யஶர ற்கனரல 
ழு ப்பட்ட லி ஷப்படிர நடக்கஷன்மன . ஒருலர் பஶக்கஷ சஶயஷஶக இருந் ஶல் பஶக்கஷம் 
தபறுல ற்ரக தசல்படுகஷமஶர் , துர்பஶக்கஷசஶயஷஶக இருந் ஶல் துர்பஶக்கஷனடபம் லனகில் 
தசல்படுகஷமஶர் ன்று நபி அலர்கள் லினடரித் ஶர்கள்.  

அல்யஶஹ் ற்படுத் ஷ லி ஷின் லறஷர பனடப்பினங்கரின்   ஒவ்தலஶரு அனசவும் நஷகழ்கஷமத ன்மஶல் ,  

னி ர்கனர ரநர்லறஷப்படுத்துல ஶகக் கூமஷ தூ ர்கனரபம் ரல ங்கனரபம் அனுப்ப ரலண்டி ர னல 
ன்ன?  னி ர்கள் ல்ரயஶனபம் இஸ்யஶன ற்கும்படிஶன லி ஷன ன் ழு லில்னய ? னி ர்கள் 
அனனலரும் இஸ்யஶம் ன்ம பஶன ில் தசல்ய , அல்யஶஹ் ஒருதபஶழுதும் லிரும்பலில்னய .  கஶணம், 

நகத்ன  நஷப்பு ல் ட்டுர அல்யஶஹ்லின் குமஷக்ரகஶள்.  

நஶம் நஶடிிருந் ஶல் ஒவ்ரலஶர் ஆத்ஶலிற்கும் அ னுனட ரநர்லறஷனக் தகஶடுத் ஷருப்ரபஶம் . 

னினும் ஜஷன்கள் , னி ர்கள் ஆகஷ அனனலரியஷருந்தும் நகத்ன   ஷண்ணஶக நஶன் நஷப்புரலன் 
ன்ம ன்னியஷருந்து உள்ர தசஶல் உண்னஶகஷ  லிட்டது. 

(குர்ஆன் 32:13) 

(அலர்கரில்) உம்பனட ப்பு அருள் புரிந் லனத்  லி இ ற்கஶகரல அலர்கனர 
பனடத் ஷருக்கஷமஶன். (பஶலம் தசய் ) ஜஷன்கள், னி ர்கள் அனனலரினஶலும் நகத்ன   ஷண்ணஶக 
நஶன் நஷப்புரலன் ன்ம உம்பனட ப்பின் லஶக்கு பூர்த் ஷஶகஷலிட்டது. 

(குர்ஆன் 11:119) 

நகத்ன  ரநஶக்கஷ , நீ நஷம்பி லிட்டஶஶ ? ன்று நஶம் ரகட்கும் நஶரில் , இன்னும் அ ஷகம் 
இருக்கஷம ஶ? ன்று அது கூறும். 

(குர்ஆன் 50:30) 

றுனின் ஷக ஷக பக்கஷஶன ரகள்லி ஶர்க்கத்ன க்  குமஷத் ர . அப்படிஶனஶல்  ீர்ப்பு நஶரின் 
லிசஶனண ரலடிக்னகஶக ர ஶன்மலில்னயஶ ? ( ீர்ப்பு நஶரின் ரலடிக்னககனர இப்பகு ஷின் இறு ஷில் 
லிரிலஶகக் கஶணயஶம் .) ஒருலர் இஸ்யஶன ற்பதும் , றுப்பதும் அல்யஶஹ்லின் லி ஷப்படிர நஷகழ்கஷமது . 



னரல இஸ்யஶம் ன்ம பஶன ன ர ர்ந்த டுக்கத் லமஷலர்கள்  ங்கரது பஶன  ஶமஷ 
பணங்களுக்கஶக அல்யஶஹ்லின் லி ஷின் ீது குற்மம் கூம படிஶது கஶணம், 

துன்பத் ஷயஷருந்து உங்களுக்கு  ஶலது ற்படுஶின் (அது) உங்களுனட கங்கள் சம்பஶ ஷத்துக் 
தகஶண்ட( ீ)லற்மஷனஶரயஶகும். 

(குர்ஆன் 42:30) 

உனக்குக் கஷனடக்கும் ந்  நன்னபம் அல்யஶஹ்லிடஷருந்ர  கஷனடக்கஷமது (இதுரல அல்யஶஹ் 
உயகஷற்கு ற்படுத் ஷத்  ந்துள்ர லி ஷஶகும் ). இன்னும், உனக்கு  ஶலது ஒரு  ீங்கு ற்பட்டஶல் 
அது உன்னஶல் ஶன் (,உனக்குத்  ப்பட்டுள்ர  ீர்ஶனிக்கும் அமஷவு குனம பஶட்டஶல் ஶன் ) லந் து. 

(நபிர!) நஶம் உம்ன னி ர்களுக்கு தூ ஶகரல அனுப்பிபள்ரரஶம் - அல்யஶஹ்ரல ரபஶதுஶன 
சஶட்சஷஶக இருக்கஷன்மஶன்.  

(குர்ஆன் 4:79) 

(இப்பகு ஷன ீண்டும் படித் ஶல் ஒருரலனர த ரிலஶன படிலிற்கு ல லஶய்ப்பு இருக்கயஶம் ன்று 
நஷனனக்…கஷ…க…லி…#@#?@&?!!?)  லி ஷின் குறப்பத் ஶல் ட்டும்  பு ஷ நம்பிக்னககளும் , சப ஶங்களும் 
உருலஶலில்னய.  ற்தசயஶக உருலஶன கஷருஸ்துல நம்பிக்னகன பஶருங்கள். 

த ஶடரும்.. 


