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ஶதரர்க்கபத்றல்  ரணர்கள்.…! 

 திம்ரண்டரண இப்திதஞ்சத்ஷனேம் தனிரண உிரிணங்கஷபனேம் "குன்" 

(ஆகுக!) னும் ஒற்ஷந வசரல்னறல் உனரக்கற , ன் கட்டஷபின் கலழ் ஷத்தும் 
றர்கறப்தரக கூநறக் வகரள்தன் றச்சரக  ல்னஷறக்கணரகவும் , ம் 
அஷணரின் கற்தஷணக்கு ட்டர அபவு ஞரணம் உள்பணரக இனக்க ஶண்டும் . 

அத்ஷக சர் ல்னஷறக்க ஆற்நல் ன்ணரல் தஷடக்கப்தட்ட தஷடப்திணத்றல் 
இனந் ஒன றகச்சறநற அற்த ணி   கூட்டத்ஷ கட்டுப்தடுத் அல்னது அறக்க ,  

ஶதரர்ினைகம் அஷத்து , ஷகில் ரள் ந்ற  னக்குகஷப  குறஷில் ற்நற , 

னயம்து திக்கு ஆரக ஶதரரிட ஶதரர்க்கபங்கபில் இநக்கறணரன். 

னகரரி யீஸ் -4118 

அணஸ் (னற) அர்கள் கூநறரது. 

(கஸ்ஜ் குனத்ஷச் ஶசர்ந்) தனூ ஃகன்ம் கறஷபரரின் குறுகனரண ீறில் 
தி (மல்) அர்கள் தனூ குஷநர குனத்ரஷ ஶரக்கறச் வசன்ந ஶதரது 
(ரணர்) ஜறப்ரீல் (அஷன) அர்கள் து தஷட தரிரங்களுடன் கம்தீரக 
தணி ந்ரல் கறபம்தி னழுறஷ (இப்ஶதரது கூட) ரன் தரர்ப்தஷப் 
ஶதரன்றுள்பது. 

னகரரி யீஸ் -2813 

ஆிர (னற) அர்கள் கூநறரது. 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் (யறஜ்ரி 4 அல்னது 5ஆம் ஆண்டில் 
டந்) அகழ் ஶதரரின் ஶதரது (ஶதரரின் னடிந்து) றனம்தி ந்து ஆனேங்கஷப 
கலஶ ஷத்து ிட்டு குபித்ரர்கள். அப்ஶதரது ஜறப்ரீல் (அஷன) து ஷனஷ 
னழுற னெடிினக்க ந்ரர்கள். தி (மல்) அர்கஷப ஶரக்கற ீங்கள் 
ஆனேத்ஷ கலஶ ஷத்து ிட்டீர்கபர? அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! ரன் 
அஷ கலஶ ஷக்கில்ஷன ன்று கூநறணரர்கள். தி (மல்) அர்கள் 
அப்தடிவன்நரல் ங்ஶக (ஶதரர் னரிப்) ஶதரகறநரீ்கள் ன்று ஶகட்க, ஜறப்ரீல் 
(அஷன) அர்கள் இஶர இங்ஶக ! ன்று தனூ குஷநர ( ன்னும் னைக்) 

குனத்றணஷ (அர்கள் சறக்கும் இடம்) ஶரக்கற ஷசஷக கரட்டிணரர்கள். ஆகஶ 
அல்னரஹ்ின் தூனம் அர்கஷப ஶரக்கறப் னநப்தட்டரர்கள் 

(னகரரி 2813,4117,4118).  

அசூர்கஷப அறக்க கடவுபர்களும், ஶர்களும் தனிரண சறநப்ன ஆனேங்களுடன் 
ஶதரரிட்டரக கூறும் இந்து னர கட்டுக்கஷகஷப ிட 
சறறுதிள்ஷபத்ணரணது. வணணில் அஷகபில் கரண்திக்கப்தடும் அசூர்கள் 
தனிரண ரசக்ற வகரண்டர்கள் , அர்கபது கடவுபர்களுடன் ஶடிரக 
ஶதரரில் ஈடுதடும் அபவுக்கு ல்னஷனேஷடர்கள் .   அசூர்கள் ணப்தடுதர்கள்  
சரசரி ணிர்கபில்ஷன.  



தி (மல்) அர்கபின் றரிகள் அனஜயல் ற்றும் அனுட 
கூட்டத்றணஷ தனரறு சதிக்கநரன் . சரல் ிடுகறநரன் . உடன்தடிக்ஷக வசய்து 
வகரள்கறநரன் (குர் ஆன் 8:56,57,58,61, 9:4). ஶறு றில்னரல் ஶதரனக்கு ினைகம் 
குக்கறநரன் (குர் ஆன் 4:101, 102, 103, 104, 8:60). ஆிக்கக்கறல் னக்குகஷப 
அனுப்தி ரவபடுத்து ஶதரர் னரி ஷக்கறநரன் (குர் ஆன் 3:124, 125, 8:9).  

உங்களுஷட ப்திடத்றல் ீங்கள் தரதுகரல் ஶடி வதரழுது வரடர்ந்து 
அிகுத்து னன்ஶண ) னம்தடிரண ஆிம் னக்குகஷபக் வகரண்டு 
உங்களுக்கு றச்சரக ரன் உி வசய்தணரக இனக்கறஶநன் ன்று  
உங்களுக்கு அன் தறனபித்ரன். 

(குர்ஆன் 8: 9) 

உம்னஷட ப்ன னக்குகபிடம் , றச்சரக ரன் உங்களுடன் இனக்கறஶநன் . 

ணஶ னஃறன்கஷப ீங்கள் உறுறப்தடுத்ங்கள் . கரஃதிரணர்கபின் 
இங்கபில் றகறஷன ிஷில் ஶதரடுஶன் ; ஆகஶ கழுத்துகளுக்கு ஶல் 
வட்டுங்கள் அர்கபினறனந்து ஒவ்வரன கணுஷனேம்  வட்டுங்கள் ன்று 
அநறித் ஶத்ஷ (றஷணவு கூர்ீரக) 

(குர்ஆன் 8:12) 

(தத்னப்ஶதரரில்) அர்கஷப ீங்கள் வட்டில்ஷன ணினும் அல்னரஹ் 
வட்டிணரன். (ண்ஷண அர்கபின் ீது ) ீர் நறந் ஶதரது (அஷ திஶ ) ீர் 
நறில்ஷன ணினும் அல்னரஹ் நறந்ரன்… 

(குர் ஆன் 8:17) 

1000 அல்னது 3000 அல்னது 5000 ஶதரர் அஷடரபம் உள்ப னக்குகஷப அல்னரஹ் 
அனுப்திரகவும் யீஸ்கபிலும் கரப்தடுகறநது 
 

னகரரி யீஸ் -3995 

இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கள் கூநறரது. 

தத்னப் ஶதரரின் ஶதரது தி (மல்) அர்கள், இஶர ஜறப்ரீல் ! 

ஶதரர்த்பரடங்களுடன் து குறஷின் ஷனஷ (அன் கடிரபத்ஷ)ப் 
திடித்துக் வகரண்டினக்கறநரர் ன்று கூநறணரர்கள். 

னயம்து தி  அர்கபின் றரிகள் வ்ி சறநப்ன சக்றகளும் இல்னர 
ரகரீகநறர றகச் சரர ணிர்கள் .  சறன ஆிங்கபில் ட்டுஶ 
ண்ிக்ஷக வகரண்டர்கள் . அர்கபிடம், ரள், அம்ன, ஈட்டி, கற்கஷபத் ி ந் 
சறநப்ன ஆனேங்களும் கறஷடரது . குறஷகள், ஒட்டகங்கஷபத் ி ந் ரகண 
சறனேம் கறஷடரது . ஶலும் இன்று இஸ்னரனக்கு றரக உள்பர்கபின் 
ண்ிக்ஷகில் றக வசரற்தரணர்கள் . இன்றுள்பது ஶதரன வ்ி வரறல்தட்த 
பர்ச்சறின் உினேம் அர்களுக்கு கறஷடரது.   

றரிகளுடன் ஶதரர் னரி உற்சரகப்தடுத்துகறநரன், 

 

ங்களுஷட சத்றங்கஷப னநறத்து (ம்) மழஷன (ஊஷிட்டு) 



வபிஶற்ந ண்ி கூட்டத்ரரிடம் ீங்கள் ஶதரர் னரி ஶண்டர ? 

அர்கள் (ரம்) னன் னஷநரக உங்கபிடம் (ஶதரஷத்) துக்கறணர்; 

அர்களுக்கு அஞ்சுகநரீ்கபர ? அல்னரஹ்–அஶண அஞ்சுற்கு றகத் 
குறரணன்- ீங்கள் (உண்ஷரண) னஃறன்கபரக இனந்ரல். 

(குர் ஆன் 9:13) 

 

னயரரி யீஸ் :   3992     
உஷததுல்னரஹ் தின் அப்றல்னரஹ் (ஹ்) அர்கள் கூநறரது. 

தி (மல்) அர்கபிடம் (ரணர்) ஜறப்ரீல் (அஷன) அர்கள் ந்து , 
உங்கபிஷடஶ தத்னப் ஶதரரில் கனந்து வகரண்டஷப் தற்நற ன்ண 
கனதுகறநரீ்கள் ன்று ஶகட்டரர்கள் . அற்கு தி (மல்) அர்கள், (தத்ரில் 
கனந்து வகரண்ஶடரர் ) னஸ்னறம்கபில் சறநந்ர்கள் ன்ஶநர அல்னது 
அதுஶதரன்ந ஶவநரன ரர்த்ஷஷஶர கூநறணரர்கள் . (உடஶண) ஜறப்ரீல் 
(அஷன) அர்கள், இவ்ரறு ரன் ரணர்கபில் தத்னப் ஶதரரில் கனந்து 
வகரண்டர்கள் (ங்கபில் சறநந்ர்கள் ன்று ரங்களும் கனதுகறஶநரம் ) 
ன்று கூநறணரர்கள் . இந் யீஷம தத்னப் ஶதரரில் கனந்து வகரண்டரண 
ரிஃதஆ தின் ரஃதிஉ அஸ்மளகல (னற) அர்கபிடறனந்து அர்கபின் னல்ர் 
னஆத் தின் ரிஃதஆ (ஹ்) அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள். 
 

ஶதரர் னரி ரர்கஷப ச்சரிக்கறநரன் (குர்ஆன் 9:39,81,83,90,93–97), சதிக்கறநரன் 
(குர்ஆன் 8:16, 9:94–97).  வற்நற வதற்நவுடன் கறழ்ச்சறரல் றஷபக்கறநரன் . ஶதரரில் 
ஷகப்தற்நற வதண்கள் ற்றும் இ வதரனட்கஷப தங்கு திரித்து னகறநரன் (குர்ஆன் 
48:15). னயம்து தி  அர்கபின் தஷட னநனதுகறட்டரல் ச்சரிக்கறநரன் , 

சதிக்கறநரன்.  

(அல்னரஹ்ின்) மழல் உங்களுக்கு தின்ணரனறனந்னந்து உங்கஷப அஷத்துக் 
வகரண்டினக்க ர்தக்கனம் ீங்கள் றனம்திப்தரர்க்கரல் ிண்ஶடரடிக் 
வகரண்டினந்ஷ (றஷணத்துப்தரனங்கள்) ணஶ (ீங்கள் மழலுக்கு வகரடுத்) 

துக்கத்றற்கு தகரக (ஶரல்ி னும் ) துக்கத்ஷ உங்களுக்கு திறதனணரகக் 
வகரடுத்ரன்… 

(குர் ஆன் 3:153) 

 

னயம்து தி  அர்கபின் ஷணினக்கறஷடஶ ற்தடும் சக்கபத்ற 
சண்ஷடஷ தஞ்சரத்து வசய்கறநரன் . ரனம் ந் ஶகள்ினேம்  ஶகட்கக் 
கூடரவன்தற்கரக திஶ உம்ஷ தஷடக்கில்ஷனவன்நரல் இந் 
திதஞ்சத்ஷஶ தஷடத்றனக்க ரட்ஶடவணன்றும் , ீஶ இறுறத் தூர் ன்றும் 
தரதுகரப்தபிக்கறநரன். ரரது உிர் , னொஹ் ண சறக்கனரண ஶகள்ிஷ ஶகட்டரல் , 

யற னம் ஶஷபில் இது ஶதரன்ந ஶகள்ிகள் யறஷ டுத்து ிடும் 
ஶஷற்ந ணீ் ஶகள்ிகபரல் உங்கபது னன்ஶணரர்கள் அறந்ஷப் ஶதரன்று 
ீங்களும் அற ஶண்டரம் ண ச்சரிக்கறநரன் . குர் ஆன் 2:108).  சந்றஷண 



திபந்ஶரடு அற்னம் றஷநஷடில்ஷன , இது ரணினறனந்து ந் ரணர்கள் 
றகழ்த்ற அற்னரகும். 

அடுத்ரக ஶதரர்க்கபங்களுக்கு னக்குகஷப  அனுப்னற்கு னன்தரகஶ ஒன 

இில், திஷ ிண்வபிப் தத்றற்கு அஷத்துச் வசன்ந னரறு. 

உண்ஷனேடணரண ஒன னண்தரடு. 

வரடனம்… 


