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னவம் ஷற்கு ம ஷ ற்படுத் ப்பட்டஶல் அத தபஶன்ம லசனம் அல்யது 
அத லிட சஷமந்  லசனத்த  தகஶண்டு ஈடுதசய்தலன் னக் கூறுகஷமஶன் . 

இவ்லிடத் ஷல் மந்  அந்  லசனத்த  ீண்டும் ஷகச்சரிஶக நஷதனவூட்ட னடினேம் 
ன்று அல்யஶஹ் உறு ஷிட்டு கூமலில்தய ன்பத  கலனத் ஷல் தகஶள்ர 
தலண்டும். அ ஶலது  ஶன் கூமஷத  ஷகச்சரிஶக ீண்டும்  தலரிப்படுத்தும் 
 ன்தில்ய  ஶல், அத ப்தபஶன்ம அல்யது அத லிட சஷமந்  லசனத்த  தகஶண்டு 
ஈடுதசய்தலன் னக் கூறுகஷமஶன் . அலனிடத் ஷல் இனந்  "னெயப்ப ஷதலடு" ன்ன 
ஆனது? இத் தக நஷதனலஶற்மல் உள்ரலனின் குற்மச்சஶட்தட ப்படி ற்பது? 

 ற்கஶக ம ஷ ற்படுத் ப்பட தலண்டும் ? சஷமந்  லசனத் ஶல் 
ஈடுதசய்ல ற்கஶகதலன்மஶல் ன யஷல் கூமஷது 'தசஶ ப்பயஶ'?. அவ்லஶறு நீக்கப்பட்ட 
குர்ஆன் லசனம் பற்மஷ வ ீதழப் பஶனங்கள், 

னகஶரி வ ீஸ் 4095 

அனஸ் பின் ஶயஷக்  (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது : 

பிஃன ஊனஶலில்  ம்த ஶறர்கதரக் தகஶதய தசய் லர்களுக்தக ஷஶக நபி 
(ழல்) அலர்கள் னப்பது நஶள் கஶதய (த்த ஶழுதக)ில் பிஶர்த் ஷத் ஶர்கள் . 

அப்தபஶது, அல்யஶஹ்வுக்கும் அலனுதட தூ னக்கும் ஶறு தசய்  உழய்ஶ  
ரிஅல்  க்லஶன்(பனூ) யஷஹ்ஶன் குயத் ஶனக்தக ஷஶகப் பிஶர்த் ஷத் ஶர்கள் . 

அனஸ் (யஷ) அலர்கள்கூறுகஷமஶர்கள், ஆகதல இதமலன்  ன் தூ ர் (ழல்) 

அலர்களுக்கு, பிஃன ஊனஶலில் தகஶல்யப்பட்டலர்கள் லிளத் ஷல் 
குர்ஆன்லசனம் ஒன்தம அனரினஶன் . அத  நஶங்கள் ஓ ஷ லந்த ஶம் . பின்னர் 
(இதமலனஶல் அந் லசனம்) நீக்கப்பட்டுலிட்டது. (அந்  லசனம்,) 

" நஶங்கள் ங்கள் இதமலதனச் சந் ஷத்து லிட்தடஶம். அலன் ங்கதரக் குமஷத்து 
 ஷனப் ஷதடந் ஶன். நங்களும் அலதனக் குமஷத்து  ஷனப் ஷதடந்த ஶம் ன்று 
ங்கள்  சன ஶத் ஶரிடம் த ரிலித்து லிடுங்கள் ". 

நீக்கப்பட்ட இவ்லசனத் ஷன்  ன்ததனேம் கனத்த னேம் கலனித்துப் பஶனங்கள் 
சரிஶன உரமல் ன்பத  நீங்கதர அமஷந்து தகஶள்ரயஶம்.  

னவம் ஷற்கு ம ஷ ற்பட்டஶல் அல்யஶஹ்லின் உ லி கஷதடக்கும் . 

சவஶபஶக்களுக்கு ம ஷ ற்பட்டஶல் ?  தனன்மஶல் நபிின் கஶயத் ஷல் குர்ஆன் 
னழுதஶக த ஶகுக்கப்படலில்தய. 

னகஶரி வ ீஸ் : 4986     
தல  அமஷலிப்தப ழுதுதலஶரில் ஒனலஶக இனந் ) தழத் பின் ழஶபித் அல் 
அன்சஶரி (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது 

…னதல, நீங்கள் குர்ஆதனத் த டிக் கண்டுபிடித்து (ஒத பி ஷில் ) ஒன்று 
 ஷட்டுங்கள் ன்று கூமஷனஶர்கள் . அல்யஶஹ்லின் ீ ஶதைஶக ! தயகரில் 



ஒன்தம நகர்த்  தலண்டுதன னக்கு அலர்கள் கட்டதரிட்டினந் ஶலும் 
கூட அது னக்குப் பளுலஶக இனந் ஷனக்கஶது . குர்ஆதன ஒன்று ஷட்டும்படி 
னக்கு அலர்கள் கட்டதரிட்டது அத லிட னக்குப் பளுலஶக இனந் து . 
நஶன், அல்யஶஹ்லின் தூ ர் (ழல்) அலர்கள் தசய்ஶ  ஒன்தம நீங்கள் 
ப்படிச் தசய்கஷமரீ்கள் ன்று தகட்தடன் . அ ற்கு அனபக்ர் (யஷ) அலர்கள்., 
அல்யஶஹ்லின் ீ ஶதைஶக ! இது நன்த (ஶன பைி )  ஶன் ன்று 
ப ஷயரித் ஶர்கள். இத த அன்னஶர் ன்னிடம் த ஶடர்ந்து லயஷனேறுத் ஷக் 
தகஶண்டினந் ஶர்கள். னடிலில்  ற்கஶக அனபக்ர் ற்றும் உர் ஆகஷதஶரின் 
னத்த  அல்யஶஹ் லிரிலஶக்கஷனஶதனஶ அ ற்கஶக ன் னத்த னேம் 
அல்யஶஹ் லிரிலஶக்கஷனஶன். (குர்ஆதன ஒன்று ஷட்ட னன் லந்த ன்.) ஆகதல, 
(க்கரின் கங்கரியஷனந்து ) குர்ஆன் (சுலடிகதரத்) த டிதனன். அலற்தம 
தபரீச்ச ட்தடகள் , ஓடுகள் ற்றும் (குர்ஆதன னனம் தசய் ஷனந் ) 
னி ர்கரின் தநஞ்சுகரியஷனந்து  ஷட்டிதனன். … 

 நபிின் ைத் ஷற்கு பிமகு அசஷல் குறப்பங்கள் ல்தய கடந் ஷனந்  நஷதயில் 
பய குறப்பங்களுக்கஷதடத சுஶர் ப ஷதனட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிமதக  ன்னுதட 
உதஶடல்கதர த ஶகுக்கச் தசய்கஷமஶன் . ஆலைங்கரின் னக்கஷத்துலத்த னேம் , 

அ ற்கஶன சஶட்சஷகரின் னதமதனேம் (குர்ஆன் 2:282)  லிலரிக்கவும், னவம்து 
அலர்கள்,  ன்  ஷரிகளுக்கு ழு ஷ (ஷட்டல்) கடி ங்கரில் னத் ஷத ப ஷக்க 
அமஷவுறுத் ஷக் கூமஷலனுக்கு ,  ன்னுதட உதஶடல்கதர ஷகச்சரிஶன ழுத்து 
லடிலத் ஷல்   ன் தூ ரின் லஶழ்நஶரிதயத னத் ஷதிட்டு இறு ஷலடிலம் 
தகஶடுக்கத் த ரிலில்தய . ஆிளஶலின் பஶதுகஶப்பியஷனந்  குர்ஆனின் 
அத் ஷஶங்கரின் பி ஷகதர தகஶறஷ , ஆடு (லஶத்து, ஶடு, ஒட்டகம், னதன, நஶய், 

னல்) ற்றும் தநனப்பிற்கும் இதமஶக்கஷலிட்டஶன்.  

னகஶரி வ ீஸ் : 4987    
அனஸ் பின் ஶயஷக் (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது 

வுத ஃபஶ பின் ஶன் (யஷ) அலர்கள் உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கரிடம் 
(அலர்கரது ஆட்சஷக் கஶயத் ஷன்தபஶது  ீனஶலிற்கு ) லனதக னரிந் ஶர்கள் . 
(அப்தபஶது) உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கள், அர்ீனிஶ ற்றும் அஃ ர் தபஜஶன் 
ஆகஷ நஶடுகதர இஶக்கஷனடன் தசர்ந்து தலற்மஷ தகஶள்ல ற்கஶன தபஶரில் 
கயந்து தகஶள்ளுஶறு ளஶம்லஶசஷகளுக்கு ஆதை பிமப்பித் ஷனந் ஶர்கள் . 
வுத ஃபஶ (யஷ) அலர்கதர, (இஶக் ற்றும் ளஶம் நஶட்டு ) னஸ்யஷம்கள் 
குர்ஆதன ஓதும் னதமில் கனத்து தலறுபஶடு தகஶண்டது 
அ ஷர்ச்சஷக்குள்ரஶக்கஷது. ஆகதல, வுத ஃபஶ (யஷ) அலர்கள் உஸ்ஶன் (யஷ) 
அலர்கரிடம், னை ர்களும் கஷமஷஸ் லர்களும் ( ங்களுதட தல ங்கரில் ) 
கனத்து தலறுபஶடு தகஶண்டது தபஶல் இந் ச் சன ஶம் இந் (த்  ஷனக்குர்ஆன்) 
தல த் ஷல் கனத்து தலறுபஶடு தகஶள்ல ற்கு னன்தப இலர்கதரக் 
கஶப்பஶற்றுங்கள், இதம நம்பிக்தகஶரர்கரின்  தயலர் அலர்கதர ! ன்று 
கூமஷனஶர்கள். ஆகதல, உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கள் (அன்தன) வஃப்ழஶ (யஷ) 



அலர்கரிடம் ஆரனுப்பி  ங்கரிடனள்ர குர்ஆன் ப ஷதல ங்கரிடம் 
தகஶடுத்து அனுப்னங்கள் ! நஶங்கள் அ தனப் பய பி ஷகள் படிதடுத்துலிட்டு 
 ஷனப்பித்  ந்து லிடுகஷதமஶம் ன்று த ஶலித் ஶர்கள் . னதல, வஃப்ழஶ (யஷ) 
அலர்கள்  ம்ஷடஷனந்  குர்ஆதன ப ஷதல உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கரிடம் 
தகஶடுத் னுப்பினஶர்கள். தழத் பின் ழஶபித் (யஷ), அப்துல்யஶஹ் பின் 
ழுதபர் (யஷ), சீத் பின் ஆஸ் (யஷ), அப்துர் ஹ்ஶன் பின் வஶரிஸ் பின் 
வஷளஶம் (யஷ) ஆகஷதஶரிடம் அலற்தமப் பய பி ஷகரில் படிதடுக்கும்படி 
உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கள் உத் லிட்டஶர்கள் . தலும், உஸ்ஶன் (யஷ) 
அலர்கள் (அந்  நஶல்லரில் ) குதமளஷக் குழுலினஶன னெலத தநஶக்கஷ , 
நீங்களும் (அன்சஶரிஶன) தழத் பின் ழஶபித் அலர்களும் குர்ஆனில் த னும் 
ஒன (ழுத் ஷயக்கை) லிளத் ஷல் கனத்து தலறுபஶடு தகஶண்டஶல் 
குதமளஷரின் (லட்டஶ) தஶறஷ லறக்குப் படித ப ஷவு தசய்னேங்கள் . 
தனனில், குர்ஆன் குதமளஷரின் தஶறஷ லறக்குப்படித இமங்கஷற்று ன்று 
கூமஷனஶர்கள். அந்  நஶல்லனம் அவ்லஶதம தசல்பட்டஶர்கள் . (வஃப்ழஶ (யஷ) 
அலர்கஷடஷனந் ) அந க் குர்ஆன் ப ஷதல பய பி ஷகரில் படிதடுத் ஶர்கள் . 
பிமகு உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கள் அந் ப் பி ஷத வஃப்ழஶ (யஷ) 
அலர்கரிடம்  ஷனப்பிக் தகஶடுத்துலிட்டஶர்கள் . பிமகு அலர்கள் படிடுத்  
பி ஷகரில் ஒவ்லஶன்தமனேம் ஒவ்லஶன பகு ஷக்கு அனுப்பிதலத் ஶர்கள் . 
இதுலல்யஶய (னறக்கத் ஷயஷனந் ) இ  பி ஷகதர , அல்யது டுகதர ரித்து 
லிடும்படி உஸ்ஶன் (யஷ) அலர்கள் உத் லிட்டஶர்கள். 

குர்ஆன் னவம் ஷன் கஶயத் ஷதயத குறப்பற்ம னதமில்  இறு ஷ 
லடிலம் தபற்றுலிட்டத ன்மஶல், ப ஷதனட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிமகு கயீபஶ உஸ்ஶன் ,  

குர்ஆதன ீண்டும் த ஶகுக்க  அலசஷம் ன்?  னது த ஶகுப்னடன் னண்படும் ற்ம 
பி ஷகதர தநனப்பியஷட்டது ன்? குர்ஆனுக்கு இறு ஷ லடிலம் தகஶடுத் லர்கரில் ஷக 
னக்கஷஶனலர் னவம்து அலர்கரின் னகன் கயீஃபஶ உஸ்ஶன். அலனம் ஒன 
இதமத்தூ தஶ? குர்ஆதன த ஶகுத் லதப்பற்மஷ னவம் ஷன் கஶ ல் தனலி 
ஆிளஶலின் கனத்து, 

(ஒன இஸ்யஶஷ  ரத் ஷயஷனந்து,) 

Ibn Atheer in ‘Al-Nahayah’, Volume 5 page 80 stated: 

وهرا كان منها نما غاضبته وذهبت إل مكة. تعني عثمان " اقتهىا نعثال قتم اهلل نعثال"حديث   

The hadith “kill Nathal, may Allah kill Nathal" refers to Uthman. That happened from her when she got 

angry and went to Makka. 

Al-Razi records in Al-Mahsol, Volume 4 page 343: 

فكانت عائشة زضي اهلل عنها تحسض عهيه جهدها وطاقتها وتقىل أيها انناس هرا قميص زسىل اهلل صهى اهلل عهيه وسهم نم يبم وقد بهيت 

 سنته اقتهىا نعثال قتم اهلل نعثال

Aisha (may Allah be pleased with her) did her best to incite people against Uthman, and she used to say: 

‘Oh people! This is the cloth of the Messenger of Allah (pbuh) still not ragged, while his Sunnah is ragged, 

kill Nathal, may Allah kill Nathal.’ 

(ஆிளஶ, க்கதர உத்ஶனுக்கு  ஷஶக நன்மஶக தூண்டிலிட்டஶர் , 



அலர்(ஆிளஶ) கூறுலஶர், “க்கதர அல்யஶஹ்லின் தூ னதட இந்  துைி 
கஷறஷலில்தய. ஆனஶல் அலது சுன்னத்துகள் கஷறஷந்து லிட்டது , கஶஃபிதக்  
தகஶல்லுங்கள் அல்யஶஹ் (அந் ) கஶஃபிதக் தகஶல்யட்டும்" ன்பஶர்.) 

ஆிளஶலின் இந்  கனத் ஷன்படி குர்ஆதன த ஶகுத்  கயீஃபஶ உஸ்ஶன் ஒன 
கஶஃபிர். இத  உஸ்ஶன் ைத் ஷற்குப்பின் அப்பஶலிஶனதும் , னனி ஶனதும் அலது 
தகஶதயக்கு பறஷலஶங்க ஆிளஶ தபஶர்க்தகஶயம் னண்டதும்  னிக்கத . குர்ஆதனத்  
த ஶகுத் லரின் இறு ஷகஶயம் ஷக தகலயஶனது . தகஶதய தசய்ப்பட்ட அலது 
உடல்  ீண்டுலஶரின்மஷ குப்தப கூறத்துடன் னென்று நஶட்கள் கஷடந் து . இறு ஷில் 
னை ர்கரின்  ஷமந் தலரிக் கறஷப்பிடத் ஷல் அடக்கம் தசய்பட்டது . இது  ண்டதனஶ? 

இல்தய தலகு ஷஶ? 

பய அனுபலங்களுக்கு பின் ஷகுந்  பஶதுகஶப்னடன் தலரிிடப்பட்ட ஶக 
ஶர் ட்டிக்தகஶள்ளும் இறு ஷ தல த் ஷன் நஷதயத இப்படிதன்மஶல் , னந் ஷன 
தல ங்கரின் நஷதயதப்பற்மஷ கற்பதன தசய்தும் பஶர்க்க னடிலில்தய . இந்  
யட்சைத் ஷல் னந் ஷன தல ங்கள் ற்மப்பட்ட ஶக னயம்னல ஷல் வ்லி  
தபஶனளுஷல்தய.  

சுஶர் 1400 ஆண்டுகளுக்கு னன்ன லந்  குர்ஆனில் ட்டுத னந் ஷன 
தல ங்கள் னி ர்கரஶல் கரங்கதடந்து லிட்ட ஶகவும் அதலகதரப் பின்பற்மக் 
கூடஶது ன்ம தசய் ஷ உள்ரது .  வ்ஶ ஷலும், ஜனரிலும் னி ர்கரின் தகலரிதச 
இனப்ப ஶக இ ற்கு அடுத்து இமக்கப்பட்ட இன்ஜயீஷல் அப்படி ந்  தசய் ஷனேம் 
கஶைலில்தயத.  வ்ஶ ஷலும், ஜனரிலும்   ஷனத் ம் தசய்து தகஶண்டத  இன்ஜயீஷன் 
கஶயத் ஷல் அல்யஶஹ்லினஶல் அமஷ னடிலில்தயஶ? 

ந்  கஶயகட்டத் ஷல் , வ்லஶறு, ஶஶல் ஶற்மங்கள் நஷகழ்த் ப்பட்டது ன 
த ரிலஶக குமஷப்பிடுலது ஶதன குற்மம் சஶட்டும் னதம . ஶற்மஷலிட்டஶர்கள்…! 

ஶற்மஷலிட்டஶர்கள்…! ீண்டும் ீண்டும் ஒப்பரிதலப்பது ‘சஷன்னனள்ரத் னஶ’ 
இனக்கஷமது. 

னன்னுக்குப்பின் னைஶக த ரிலின்மஷ  தபசும் குர்ஆனின் குற்மச்சஶட்டுகதர 
நம்னலது ப்படி?  

சரி…    

அல்யஶஹ்  ன்னுதட தல ங்கரின் னெயம் னி ர்கள் தநர்லறஷ  தபம வுலது 
 ற்கஶக? 

த னும் ஓர் ஊத நஶம் அறஷக்க நஶடினஶல் அ ஷல் சுகஶக லஶழ்பலர்கதர 
(தநர்லறஷத பின்பற்றுஶறு ) வுதலஶம். (ஆனஶல் அலர்கள் தநர்லறஷத 
பின்பற்மஶல்) அ ஷல் பஶலம் தசய்கஷமஶர்கள் ; னதல (தல தனதக் 
தகஶண்டுள்ர நம்னதட) தசஶல் அ ன் ீது உண்தஶகஷ அ தன தலதஶடு 
அறஷத்து நஶசஶக்கஷ லிடுகஷதமஶம். 

(குர்ஆன் 17: 16) 



 இவ்லசனம் அல்யஶஹ்லின் னநஷதயத உைர்த்  தபஶதுஶனது .   ன்னுதட 
தசஶல்(லி ஷ) வ்லஶறு நஷதமதலறுகஷமது ன்பத ப் பற்மஷ ஒன லஶக்கு னெயம் .  

சுகஶக லஶழும் னி ர்கதரக் கஶை சகஷக்கஶல் , அலர்கதர தலதஶடு அறஷந்து 
நஶசஶலத க் கஶண்ப ற்கஶக தநர்லறஷத வுபலன் இதமலனஶ ?  இ ற்கு ஒன 
தல ம் த தலஶ? 

 


