
பீஉல் அவ்யல் நதமும் முஸ்ம்களும்: 
நதங்கள் ற் ஒரு முஸ்ம் அந்து வயக்க வயண்டினது! 

ரங்களப தன்ணிண்டரக குத்ன் அல்னரஹ்வ. அணிடம் னவு , ககடுற ிடத்றல் 
அளணத்தும் சரணவ. ணவ ஒபே ரத்ள ல்னது , இன்கணரபே ரத்ள ககட்டது ன்று 
ணிர்கள் ரபேக்கும் ீர்ரணிக்க படிரது. ஒன்நறல் அல்னரஹ் குர்ஆணில் கூநறிபேக்க 
வண்டும், அல்னது தி (மல்) அர்கள் கரட்டித் ந்றபேக்க வண்டும்.  

அப்தடி அல்னரஹ்வர , அன் தூவர ஒபே ரத்ள ல்ன , தகத் கதரபேந்ற ரம் , அல்னது; 

ஒபே ரத்ள ககட்டது , அதசகும் றளநந்து (சதர் ரம் வதரன்று) ன்று கரட்டித் 
ந்துள்பரர்கபர? ன்நரல், அப்தடி கரட்டித் ில்ளன.  

ரநரக ரங்கபில் சறனள இஸ்னரம் பத்ம் கசய்க் கூடரது ன்ந அடிப்தளடில் 
கண்ிப்தடுத்றபள்பது. அற்ளந இஸ்னரம் கசரன்ண திகரம் கண்ிப்தடுத் வண்டுவ 
அல்னரல் ரம் றளணத்து வதரன்று ல்னது டக்கும் ரம் , ககட்டது டக்கும் ரம் ன்ந 
அடிப்தளடில் ீர்ரணிக்கக் கூடரது. அப்தடி இஸ்னரம் கரட்டித் வுறல்ளன.  

அடுத்து; ஒபே ணிணின் திநப்வதர , இநப்வதர ஒபே ரத்றல் டந்து ிட்டணரல் ஒபே ரம் 
சறநந்து, வரசரணது ன்று ீர்ரணிப்ததும் இளந அறகரத்றல் ளக ளக்கும் குற்நரகும். 
கணணில் ஒபே ணின் திநப்ததும் , இநப்ததும் அல்னரஹ்ின் ரட்டப்தடிவ , அடுத்து ஒவ 
ரத்றல் ரம் ல்னர் ன்று றளணக்கும் ஒபே ணிர் திநந்றபேக்கனரம் , அவ ரத்றல் 
ல்வனரர் தனர் இநந்றபேக்கனரம். இந் அடிப்தளடள சரிரகப் புரிவ ரங்களப இஸ்னரம் 
கசரன்ண அடிப்தளடில் வற்தற்கு ம்ள இட்டுச் கசல்லும். (அல்னரஹ் அற்கு துள 
றற்தரணரக!) 

அற்நறற்கரண ஆரங்கள்; 

அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 

ٌُُۙ فَََل    ُِ اْىقَِّٞ ْٝ ًٌ  ؕ ٰر ِىَل اىذِّ ۤب اَْسثَؼَخٌ ُدُش َٖ ْْ ٍِ اْْلَْسَض  َٗ ِد  ٰ٘ َٰ ًَ َخيََق اىسَّ ْ٘ َٝ ِ ْٚ ِمٰزِت اّٰلله ًشا فِ ْٖ ِ اثَْْب َػَشَش َش ْْذَ اّٰلله ِس ِػ ْ٘ ُٖ َُّ ِػذَّحَ اىشُّ اِ
 ؕ  ٌْ ّْفَُسُن َِّ اَ ِٖ ْٞ ا فِ ْ٘ َُ   رَْظِي

றச்சரக அல்னரஹ்ிடத்றல் அல்னரஹ்வுளட (தறவுப்) புத்கத்றல் ரணங்களபபம் 
பூறளபம் தளடத் ரபினறபேந்வ ரங்கபின் ண்ிக்ளக தன்ணிண்டு ஆகும் - அற்நறல் 
ரன்கு (ரங்கள்) புணிரணள; இது ரன் வரண ரர்க்கரகும் - ஆகவ அம்ரங்கபில் 
(வதரர் கசய்து) உங்களுக்கு ீங்கவப ீங்கறளத்துக் ககரள்பரீர்கள் ; ....(9:36) 

ْٞشٌ   ؕ  ِٔ َمجِ ْٞ ِٔ ؕ  ُْو  ِزَبٌه فِ ْٞ ًِ  ِزَبٍه فِ ِش اْىَذـَشا ْٖ ِِ اىشَّ ََّل َػ ْ٘    َْٝســـَٔـيُ

(திவ!) புணிரண (ினக்கப்தட்ட) ரங்கபில் வதரர் புரிது தற்நற அர்கள் உம்றடம் 
வகட்கறநரர்கள்; ீர் கூறும்: “அக்கரனத்றல் வதரர் கசய்து கதபேங் குற்நரகும் ;....(2:217) 



ٌَ  َبهَ :   صذٞخ اىجخبسٛ َ يَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِ َصيَّٚ  ُ َػيَ ّٜ ِِ اىَّْجِ ُْْٔ  َػ ُ َػ َٜ اّٰللَّ ِْ  َثِٜ ثَْنَشحَ َسِ  ًَ َخيََق : " َػ ْ٘ َٝ ِٔ ئَزِ ْٞ َٖ ُُ  َْذ اْ زَذَاَس َم ب ٍَ اىزَّ

اِىَٞبدٌ  َ٘ زَ ٍُ ًٌ  ثََلَثَخٌ  ب  َْسثَؼَخٌ ُدُش َٖ ْْ ٍِ ًشا   ْٖ ااَْسَض  اىسََّْخُ اثَْْب َػَشَش َش َٗ اِد  َ٘ ََ ُ اىسَّ َسَجُت : اّٰللَّ َٗ   ًُ َذشَّ َُ اى َٗ ِخ  رُٗ اىِذجَّ َٗ رُٗ اىقَْؼذَِح 

 َُ َشْؼجَب َٗ بدَٙ  ََ َِ ُج ْٞ َضَش  اىَِّزٛ ثَ ٍُ" 

இளநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ரணங்களபபம் பூறளபம் அல்னரஹ் தளடத் 
ரபில் இபேந்து வதரன்வந   கரனம் சுல்கறன்நது. ஆண்டு ன்தது தன்ணிண்டு ரங்கபரகும். 
அற்நறல் ரன்கு ரங்கள் புணிரணள. (அற்நறல்) பன்று ரங்கள் கரடர்ந்து 
க்கூடிள. அள - துல் கஃர , துல்யஜ் ற்றும் பயர்ம் ஆகறணரகும். (ற்கநரன்று) 
ஜளரஸ் மரணிக்கும் ஃதரன் ரத்றற்கும் இளடிலுள்ப ஜப் ரரகும்.   (புயரரி: 3197) 

இஸ்த்தல் பீஉல் அவ்யல் நதம்! 

அந் அடிப்தளடில் தஉீல் அவ்ல் ரத்றற்கு சறநப்புகள் தும் இபேக்கறன்நணர ன்று 
தரர்த்ரல் அப்தடி சறநப்புகள் தும் சயயீரண யீஸ்கபில் தறப்தடில்ளன.  

ஆணரல் தி (மல்) அர்கபது திநப்பு , இநப்பு, ீணரள வரக்கற யறஜ்த் தம் வதரன்நள 
அந் ரத்றல்ரன் ளடகதற்நது. அல்னரஹ்வர , தூவர குநறப்திட்டு கசரல்னில்ளனகணில் , 

ஒபே ணிணின் திநப்பும் இநப்பும் , தபம் சறநப்ளதத் ீர்ரணிக்க ரட்டரது ன்தது 
இஸ்னரத்றன் அடிப்தளடகளுள் ஒன்று ன்தள ரம் ஆம்தத்றல் வரக்கறவணரம்.  

பீஉல் அவ்யலும் ிகரின் ிப்பும். 

திகபரரின் திநப்ளதப் கதரபேத்ட்டில் ; அந் ரத்றன் த்ளணரம் ரபில் திநந்ரர்கள் 
ன்தறல் னரற்று ஆசறரிர்கபிளடவ ஆரண கபேத்துவற்றுள கரப்தடுகறன்நது.  

சறன அநறஞர்கள் அம்ரத்றன் இண்டரம் ரள் ன்றும் , சறனர் ட்டரம் ரள் ன்றும் , சறனர் 
தத்ரம் ரள் ன்றும் , சறனர் தன்ணிண்டரம் ரள் ன்றும் கூநறபள்பணர். இற்றுள் ட்டரம் ரள் 
ன்தது னரற்று ஆசறரிர்கபரல் சரி கரப்தட்டரக இபேப்தவரடு , தன்ணிண்டரம் ரள் ன்தது 
திதல்ரண கபேத்ரகவும் இபேக்கறன்நது. (தறவு: இப்னுகஸீர் இரபக்குநற   அஸ்ஸீதுன் 
திய்ர) 

வலும் திகபரரின் ம் றகழ்ந் றணம் தற்நற வடித் தரர்க்கும் வதரது , சறன 
ரணினரபர்கள், திகபரரின் திநப்பு டந் றங்கட்கறள தஉீல் அவ்ல் ரத்றன் 
ஒன்தரம் ரளுக்வக வர்தடுகறன்நது ன்று கூறுளபம் தரர்க்கனரம். இள திநப்பு றகழ்ந் 
றண கபேத்துக்கபில் ஒன்நரகவும் வரக்கனரம். இந் கபேத்ளவ சகரன னரற்று 
ஆசறரிர்கபரண 'பயம்துள் யளல்ரீ , சதிய்பெர் ஹ்ரன் பதரக்பூரி வதரன்வநரர் பன்ளப் 
தடுத்றபள்பரர்கள். (நூபேல் கலன் , யகீுல் க்தூம், அர்வ்ளுள் உனுப்) 

திகபரரின் திநந் றணத்றல் கபேத்து வற்றுளக்கரண கரிகபரக தின்பேண ற்ளநக் 
குநறப்திடனரம். 

1-       திகபரர் திநக்கும் வதரது திரக திநக்கில்ளன ன்ததும் , திற்கரனத்றல் அப்தடி ஒபே 
சறநப்புக்குநற ணிரக இபேப்தரர் ன்தது றரிரல் இபேந்தும்.  



2-      அன்ளந ஜரயறனறய்ர கரனத்றல் திநந் றணத்ளக் ககரண்டரடும் ள 
இல்னரறபேந்ளபம். 

3-      திகபரபேக்கு தித்தும் கறளடத் திநகு திர்கவபர , தித் வரர்கவபர திநந் 
றணத்றற்கு பக்கறத்தும் கரட்டரதும் றக பக்கற கரிகபரகும்.  

பீஉல் அவ்யலும், (ிகர் ிந்த த ககண்டட்டம்) நீத் யிமவும்! 

இந் ரத்றல் பஸ்னறம்கபரல் அங்வகற்நப்தடும் றக பக்கற ிடங்களுள் ஒன்நரக , 

அம்ரத்றன் தன்ணிண்டரது ரளப பன்ணிறுத்ற ககரண்டரடப்தடும் 'ீனரத் ிர ' ன்தது 
இபேக்கறன்நது. 

அந் ரத்றல் தள்பிகளப ிபக்குகளபக் ககரண்டு அனங்கரிப்ததும் , தள்பி பரகங்களபபம் , 

தரள ஓங்களபபம் ககரடிகளபக் ககரண்டு அனங்கரிப்ததும்.........................................  

குநறப்தரக அந் ரத்றன் தன்ணிண்டு ரட்களும் கரடர்ச்சறரக 'சுப்யரண கௌனறத் ' ன்று 
அநறப்தட்டிபேக்கும் அபு கிளகளபப் தரடி , தன்ணிண்டரது ரபில் கதரி அபில் சரப்தரடு 
ககரடுத்தும் கறழ்ரர்கள் பஸ்னறம்கள். குநறப்தரக இனங்ளகில் அம்ரத்றன் தன்ணிண்டரது 
ரள் ிடுபளநரகவும் ஆக்கப்தட்டுள்பது.  

இஸ்த்தன் ர்வயனில் பீஉல் அவ்யல் ககண்டட்டம்!  

பஸ்னறம்கபரல் அங்வகற்நப்தடும் இந் ககரண்டரட்டத்றற்கும் இஸ்னரத்றற்கும் கரடர்பு 
இபேக்கறன்நர ன்று தரர்த்ரல் , ந்த் கரடர்பும் இல்ளன ன்தவ சுபேக்கம். கணணில் தி 
(மல்) அர்கவபர. தித்வரர்கவபர , குர்ஆன், சுன்ணரள அடிப்தளடரக ற்ந அநறஞர்கவபர 
ளடபளநப் தடுத்ர ிடரகும்.  

அப்தடிரணரல் திநந் றண ககரண்டரட்டம் (ீனரத் ிர) ந்   அடிப்தளடளக் ககரண்டது 
ன்று வரக்கறணரல் , அது பெ மரரக்கபின் கனரச்சரரகும். ணவ இந் ககரண்டரட்டம் 
ங்களப இண்டு றவகட்ளட வரக்கற அளனத்துச் கசல்லும்.  

1-       தி (மல்) அர்கபின் றகரட்டல் இல்னர தித்அத்.  

2-       தி (மல்) அர்கபரல் ச்சரிக்கப்தட்ட ரற்று கனரச்சரம்.  

ணவ ீனரத் ிர ககரண்டரடுது தரரகும்.  

அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 

    ٌٌ ْٞ ِد ٌس سَّ ْ٘ ُ َ فُ اّٰلله َٗ   ٌْؕ ثَُن ْ٘ ٌْ رُُّ َْٝ ِفْش ىَـُن َٗ  ُ ٌُ اّٰلله ْٚ ُْٝذجِْجُن ِّ ْ٘ َ فَبرَّجِؼُ َُ اّٰلله ْ٘ ٌْ رُِذجُّ زُ ْْ ُْ ُم    ُْو اِ

(திவ!) ீர் கூறும்: “ீங்கள் அல்னரஹ்ள வசறப்தரீ்கபரணரல் , ன்ளணப் தின் தற்றுங்கள்; 

அல்னரஹ் உங்களப வசறப்தரன்; உங்கள் தரங்களப உங்களுக்கரக ன்ணிப்தரன் ; வலும், 

அல்னரஹ் ன்ணிப்தணரகவும் , றக்க கபேள உளடணரகவும் இபேக்கறன்நரன்.   (3:31) 



தி (மல்) அர்கள் உள றகழ்த்றணரல் கதபேம்தரலும் ஆதத்றல்:  

ُموُّ ثِْذَػٍخ َ ََلىَخٌ » َٗ ب   َٖ ْذذَثَبرُ ٍُ ِ٘س  ٍُ َششُّ اْاُ َٗ ٍذ   ََّ َذ ٍُ ُٕذَٙ  ُٖذَٙ  ُْٞش اْى َخ َٗ َْٞش اْىَذِذِٝي ِمزَبُة  ِ   َُّ َخ ب ثَْؼذُ  فَِ  ٍَّ َ » 

'அம்ர தரத் ன்று கூநறிட்டு , ரர்த்ளில் சறநந்து அல்னரஹ்ின் வம் (குர்ஆன்) ஆகும். 
றகரட்டனறல் சறநந்து பயம்த் (மல்) அர்கபின் றகரட்டனரகும். கசல்கபில் ீள 
(ரர்க்கத்றன் கதரல்) புறரக உண்டரக்கப்தடுதள ஆகும். (ரர்க்கத்றன் கதரல் புறரக 
உபேரக்கப்தடும்) ஒவ்கரபே புதுளபம் றவகடும்   ஆகும்"  (பஸ்னறம்) 

வலும் தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  

«ُٓ٘ َُ ْ٘ َ يَُن٘ا ُجْذَش َ ّتٍ ىََسيَْنزُ ِرَساًػب ثِِزَساعٍ  َدزَّٚ ىَ َٗ ٌْ ِشْجًشا ثِِشْجٍش   ِْ  َْجيَُن ٍَ  َِ َْ َ َِّ َّجِؼُ ِ «ىَزَز ُٖ٘دَ  :    ُْيَْب َٝب َسُ َ٘ه اّٰللَّ اىَٞ

اىََّْ بَسٙ  َبهَ  َٗ :« ِْ ََ  «فَ

 அபூ மஈத் அல்குத்ரீ (ற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: "உங்களுக்கு பன்ணிபேந்ர்கபின் 
றபளநகளப ீங்கள் அங்குனம் அங்குனரக , பம் பரகப் தின்தற்றுரீ்கள். ந் 
அபிற்ககன்நரல் அர்கள் ஓர் உடும்தின் கதரந்துக்குள் புகுந்ரல் கூட ீங்களும் அறல் 
புகுரீ்கள்' ன்று இளநத்தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். ரங்கள் , 'இளநத்தூர் அர்கவப! 
(ரங்கள் தின்தற்நக் கூடிர்கள் ன்று) பெர்களபபம் கறநறஸ்ர்களபபர ீங்கள் 
குநறப்திடுகறநரீ்கள்?' ன்று ரங்கள் வகட்வடரம். அற்கு தி(மல்) அர்கள் , 'வகநள?' ன்று 
தறனபித்ரர்கள்.   (புயரரி: 3456, பஸ்னறம்) 

பீஉல் அவ்யளும், ிகவபப் புகழும் சுப்ஹ கநௌதும்!  

அம்ரத்றல் திகபரரின் திநப்ளதக் ககரண்டரடுற்கரக தடிக்கப்தடும் ஒபே கரிரகவ 
சுப்யரண கௌனறது கரப்தடுகறன்நது. சுபேக்கரக கசரல்ரணரல் இளந அறகரங்களப 
திகபரபேக்கு ரரிங்கும் ஒபே கசனரகவ இக்கரிம் கரப்தடுகறன்நது. டுத்துக்கரட்டரக 
சறன ிடங்கள்; 

சுப்யரண கௌனறது தடிப்தர்கள் அஷ்கல் தத்பை அளனணர ன்ந தரடளன தடிக்கும் வதரது 
ழுந்து ளக கட்டி றற்கறன்நணர் , கரம் திகபரர் அந் ஜ்னறசுக்கு பேகறன்நரர்கபரம். 
அப்தடிகன்நரல் ீணரில் அடக்கம் கசய்ப்தட்டிபேக்கும் தி (மல் ) அர்களுக்கு 
ங்ககல்னரம் சுப்யரண கௌனறத் தடிக்கறன்நரர்கள் , ரகல்னரம் தடிக்கறன்நரர்கள் ன்ந அநறவு 
இபேப்தரக றளணக்கறன்நணர். இதுவ அப்தட்டரண றர்க்கரக அளந்துிடும்.  

***குநறப்பு: இளண கூறும்வதரது தி (மல்) அர்கள் ீது மனரத் கூநறணரல் அது திகபரபேக்கு 
கரிபம் அல்னர , அதுவதரன்வந இளணபம் அநறகறன்நணர் ன்ந ஒபே ரத்ள 
பன்ளக்கறன்நணர். இது உண்ளில் ரகும் , கரம் தி (மல்) அர்கள் மனரத் 
கசரல்ள சுரக அநறதுறல்ளன , தறல் கசரல்ற்கு அந் ணிளத் வடி 
பேதுறல்ளன. ரநரக அளண த்றளப்தற்கரக சறன னக்குரர்களப ளத்து , அன் 
பனவ திகபரரின் கப்பேக்கு அளண அல்னரஹ் த்றளக்கறன்நரன் , திகபரரக சுரக 
ளநவு ஞரணத்ரல் அநறில்ளன.  

தி (மரல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: உங்கபது ரட்கபில் சறநந்து கள்பிக் கறளரகும் , 

ணவ அந் ரபில் ன் ீது அறகம் மனரத் கசரல்லுங்கள் , கணணில் உங்கபது மனரத் 



ணக்கு டுத்துக் கரட்டப்தடுகறன்நது. ‟ ன்று கூந தித் வரர்கள்: அல்னரஹ்ின் தூவ ீங்கள் 
உக்கறப்வதரண திநகு ப்தடி டுத்துக் கரட்டப்தடும் ?. ன்று வகட்க , „திரர்கபின் உடல்களப 
அல்னரஹ் பூறக்கு யரரக்கற இபேக்கறன்நரன். ‟ ன்று திகபரர் கூநறணரர்கள்.   (அஹ்த், 

அபூரவுத், மரஇ) 

தி (மல்) கூநறணரர்கள்: உங்கபது டீுகளப கப்பேகபரக ஆக்கரீர்கள் , வலு ணது கப்ள ிரக் 
ககரண்டரடும் இடரக ஆக்கரீர்கள் , ன்ீது ீங்கள் மனரத் கசரல்லுங்கள் , கணணில் ீங்கள் 
ங்கறபேந்ரலும் உங்கபது மனரத் ணக்கு ந்து வசபேம்.   (அபூரவுத்) 

ஒபே அநறிப்தில் டுத்த்க்கரட்டப்தடும் ன்றும் , அடுத் அநறிப்தில் ன்ளண ந்து வசபேம் ன்று 
ந்துள்பவ அல்னரல் , ரன் அநறவன் ன்வநர , ணக்குத் கரிபம் ன்வநர கூநில்ளன 
திகபரர். அப்தடிகன்நரல் ப்தடி திகபரபேக்கு கசன்நளடபம் ? னக்கு ரர்கள் பனவ. 

தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அல்னரஹ்வுக்கு பூறில் சுத்றக் ககரண்டிபேக்கும் சறன 
னக்குரர்கள் இபேக்கறன்நணர் , அர்கள் ன் உம்த்றடறபேந்து மனரள ணக்கு 
த்றளக்கறன்நணர்.  (அஹ்த், மரஇ) 

ணவ ரம் ங்கறபேந்து மனரத் கசரன்ணரலும் அளண அந் னக்குரர்கள் உடவண 
திகபரபேக்கு த்றளக்கறன்நணர் , வலும் ரம் ங்கறபேந்தும் அளண கசரல்னனரம் , ரநரக யஜ் 
உம்ரவுக்கு கசல்தர்கபிடம் „ணது மனரத்ள திகபரபேக்க் கசரல்னறிடுங்கள் ‟ ன்கநல்னரம் 
கூநத் வளில்ளன , திகபரர் அப்தடி கசரல்னவுறல்ளன.வலும் திகபரர் அர்கபது கப்ள 
ிரக் ககரண்டரடும் இடரக ஆக்கவண்டரம் ன்று கூநறிபேதணரல் மனரத் கசரல்னகண 
கப்ள ரடிச் கசல்னவும் வளில்ளன , அற்கரக தம் வட்ககரல்னவும் வளில்ளன. 
இளணப் புநறந்து ரம் கசற்தட பற்சறக்கவண்டும்.  

வலும் மளப்யரண கௌனறறன் அஷ்கல் தத்பை அளனணர ன்ந தரடனறல் தி (மல்) 
அர்களபப் தரர்த்து 

 ٍسزجٞت اىذػ٘اد  &  ػبىٌ  ش ٗ خفٚ

 „ீர் கமறத்ளபம் , அளிடவும் ளநரண (உள்பத்றல் ஊசனரடு) ளபம் 
அநறக்குடிர். திரர்த்ளணகளப ற்றுக்ககரள்தர்  ன்று ந்துள்பது. 

வலும் அல்னரயள கரனறகுணர ன்ந தரடனறல் , 

 فجئذ ٕزا اىجبة  &   ا ذ ثٜ اا جبة

  ث ٜ سا اادجبة  &     جو ااػزبة

 „ணக்கு கர கரரிங்கள் ளககூடில்ளன , ணவ இந் ரசளன வரக்கறந்வன் , அன் 
தடிகளப பத்றடுகறன்வநன் , வசர்கபின் கதரறுத்த்ள வடுகறன்வநன். ‟ ன்று ந்துள்பது. ன் 
திகபரரின் கப்பே வடிச் கசன்று , அன் தடிள பத்றட்டு , பளநப்தடு கசய்வண்டும். இப்தடி 
மளப்யரண கௌனறது இளந அறகரத்ள திகபரபேக்கு பங்குகறன்நது.  



சுப்யரண கௌனறத் பறன்கபின் ஈரளணப் தநறக்கறன்நது ன்தற்கு இன்னும் ரபரண 
சரன்றுகளப டுத்து வரக்கனரம்.  

புர்ர ன்ந கரித்ள டுத்து வரக்கறன் , அறல் திகபரளப் தரர்த்து , 

 ٍِٗ ػيٍ٘ل ػيٌ اىي٘ح ٗاىقيٌ &  ٗإُ ٍِ ج٘دك اىذّٞب ٗسرٖب

„திவ உம்றடம் கனௌயளல் ஹ்பூனறல் ழுதுவகரள் ழுற அநறவு இபேக்கறன்நது. ‟ ன்று 
கட்டத் கபிரக அந் அறகரர்ம் திகபரபேக்கு பங்கப்தடுகறன்நது.  

இப்தடி திகபரளவ இளநன் இடத்றல் ளக்கும் அபிற்கு இட்டுச் கசல்லும் இந் 
கௌனறத் கனரச்சரத்றற்கு பற்றுப்புள்பி ளப்தவ து ஈரளணபம் , அல்களபபம் 
தரதுகரக்கப்வதரகறன்நது. 

அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 

 َِ ْٝ َِ اْىٰخِسِش ٍِ  َِّ َّ ْ٘ ىَزَُن َٗ يَُل  ََ َِّ َػ ِْ اَْشَشْمَذ ىََْٞذجََ  ِْ  َْجِيلَ ۚ ىَ ِٕٮ ٍِ  َِ ْٝ اِىَٚ اىَِّز َٗ َْٞل  َٚ اِىَ ِد ْٗ ُ   ىَـقَْذ ا

அன்நறபம், உக்கும், உக்கு பன் இபேந்ர்களுக்கும் , ய ீபனம் றச்சரக அநறிக்கப்தட்டது 
ன்ணகன்நரல், “ீிர் (இளநனுக்கு) இள ளத்ரல் , உம் ன்ளகள் (ரவும்) அறந்து , 

ஷ்டளடதர்கபரகற ிடுரீ்கள்” (ன்ததுவரகும்).  (39:65) 

வலும் கூறுகறன்நரன்: 

ب ًَ ْٞ ب َػِظ ًَ ٙ اِثْ ِ فَقَِذ اْفزَـٰشۤ ِْ ُّْٝشِشْك ثِبّٰلله ٍَ َٗ ِْ ََّٝشبٓءُ  ۚ  ََ َُ ٰر ِىَل ِى ْٗ ب دُ ٍَ َْٝ ِفُش  َٗ  ٖٔ ُْ ُّْٝشَشَك ثِ َ َْل َْٝ ِفُش اَ َُّ اّٰلله   اِ

றச்சரக அல்னரஹ் ணக்கு இளளப்தள ன்ணிக்கரட்டரன் ; இளத்ி, (ற்ந) 
ளபம் ரன் ரடிர்களுக்கு ன்ணிப்தரன் ; ரர் அல்னரஹ்வுக்கு இளளக்கறநரர்கவபர 
அர்கள் றச்சரக றகவும் கதரி தரத்ளவ கற்தளண கசய்கறன்நரர்கள்.   (4:48) 

ி (ஸல்) அயர்கின் நபணம்; 

தி (மல்) அர்கபின் த்ளப் கதரபேத்ட்டில் , றங்கட்கறளில் றகழ்ந்து ன்தறல் 
கபேத்துவற்றுள இல்ளன , ஆணரலும் இரம் இப்னு குளதர அர்கள் புன் கறள ன்று 
கூநறிபேப்தது நரகும் , சறனவம் அடக்கம் கசய்ப்தட்ட றணத்ள அர் ரடிிபேக்கனரம். 
அதுவ சரிரணதும்கூட. 

ித் ஆண்ளடப் கதரபேத்ட்டில் , அது யறஜ்த்றனறபேந்து தறவணரரம் ஆண்டில் றகழ்ந்து 
ன்தறலும் கபேத்துவற்றுள இல்ளன. ித் ரம் தஉீல் அவ்ல் ன்தறலும் 
கபேத்துவற்றுள கரப்தடில்ளன.  

அவவம் ித் றணத்ளப் கதரபேத்ள , கதபேம்தரன்ளரண அநறஞர்கள் , அது தஉீல் 
அவ்ல் ரத்றன் தன்ணிண்டரம் ரள் ன்றும் , கரசறீ ன்ந அநறஞர் அம்ரத்றன் பல் 
ரள் ன்றும் , இப்னுல் கல்தீ , அபூ றக்ணப் வதரன்ந அநறஞர்கள் அம்ரத்றன் இண்டரம் ரள் 
ன்றும் கூநறபள்பணர். அக்கபேத்றன் தக்கவ இரம் சுளயலீ அர்கள் கசன்நறபேப்தவரடு , 



அநறஞர் இப்னு யஜர் அர்கள் பன்ளப் தடுத்றபள்பரர்கள். (அர்வ்ளுள் உனுப் , அச்சலர 
அன்ணதிய்ர, தத்யளல் தரரீ) 

இந் கபேத்துக்களப தரர்க்கும் வதரது ம்ரல் புரிந்து ககரள்ப படிந்ள!  

1-      பஸ்னறம் சபகம் இம்ரத்றல் திகபரபேக்கு திநந் றணம் ககரண்டரடுரணது , 

திகபரரின் த்ளபம் சந்வரசத்வரடு ககரண்டரடும் றளனக்கு இட்டுச் கசல்லும் ன்தது 
றகவும் கபிவு. 

2-      திகபரரின் திநப்தின் பனம் இம்ரத்றற்கு சறநப்பு ன்று ிபங்கறணரல் , அவ ரத்றல் 
திகபரர் ித்றபேப்தது ளணக் கரட்டுகறன்நது ??? 

திநப்ளத, இநப்ளத பன்ளத்து சறநப்பு ீர்ரணிக்க படிரது ன்தது றகத் கபிவு.  

ِْ  ٍََّ    َبهَ :   صذٞخ ٍسيٌ  شَ : َػ ََ ٌَ ِىؼُ َ يَّ َٗ  ِٔ ْٞ فَبِح َسُ ِ٘ه  ِ َصيَّٚ  ُ َػيَ َٗ ُْْٔ  ثَْؼذَ  َٜ  ُ َػ َّْ ِيْق ثَِْب إِىَٚ : "  َبَه  َثُ٘ ثَْنٍش َسِ  ا

ب َٖ ب ثََنْذ  فَقَبَْل ىَ َٖ ْٞ َْْٞب إِىَ َٖ زَ ّْ ب ا ََّ َٕب  فَيَ ٌَ َُٝزُٗس َ يَّ َٗ  ِٔ ْٞ َُ َسُ ُ٘ه  ِ َصيَّٚ  ُ َػيَ ب َمب ََ َٕب  َم َِ َُّزُٗس ََ ْٝ َ  ًِّ ُ ْْذَ  ِ :   ب ِػ ٍَ ب ُْٝجِنِٞل؟  ٍَ
؟ فَقَبىَذْ  ٌَ َ يَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِٔ َصيَّٚ  ُ َػيَ ٌْٞش ِىَشُ ِ٘ى ِْ : َخ ىَِن َٗ   ٌَ َ يَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِٔ َصيَّٚ  ُ َػيَ ٌْٞش ِىَشُ ِ٘ى ْْذَ  ِ َخ ب ِػ ٍَ  َُّ َ  ٌُ َُ  َْػيَ ُْ َْل  َُم٘ ب  َْثِنٜ  َ ٍَ

ب َػيَٚ اْىجَُنبءِ  ََ ُٖ ََّٞجزْ َٖ بِء  فَ ََ َِ اىسَّ ٍِ ّْقََ َغ  َٜ  َِذ ا ْد َ٘ َُّ اْى ب .  َْثِنٜ  َ َٖ ؼَ ٍَ  ُِ  "فََجؼَََل َْٝجِنَٞب

அணஸ் (ற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: தி (மல்) அர்கள் ித் திநகு அபூ தக்ர் (ற) 
அர்கள், உர் (ற) அர்கபிடம் , 'ங்களுடன் ரபேங்கள் , திகபரர் உம்ப அய்ன் (ற) 
அர்களப சந்றத்து வதரன்று ரபம் சந்றத்துிட்டு பேவரம். ' ன்று கூந , இபேபேம் 
அர்கபிடம் வதரகவ , உம்ப அய்ன் அர்கள் அ ஆம்தித்துிட்டரர்கள். அப்வதரது 
அவ்ிபேபேம், 'ன் அழுகறன்நரீ்! , அல்னரஹ்ிடம் திகபரபேக்கு ல்னவ இபேக்கறன்நது. ' ன்று 
கூந, உம்ப அய்ன் அர்கள் , 'அல்னரஹ்ிடம் அபேக்கு ல்னதுரன் இபேக்கறன்நது ன்று 
கரிரணரல் ரன் அில்ளன , ரநரக (திகபரரின் த்துடன்) ரணினறபேந்து இநங்கும் 
ய ீறன்றுிட்டவ ன்றுரன் அழுகறன்வநன். ' ன்று தறல் கூநறணரர்கள். உடவண 
அவ்ிபேபேம் அ ஆம்தித்துிட்டரர்கள். (பஸ்னறம்)  

நீத் ககண்டட்டம் ஒரு யமவகவட!!! 

ணவ திகபரரின் திநப்ளதபம் , இநப்ளதபம் ன்ணகத்வ அடக்கறிபேக்கும் ரபம் , ரளும் 
ப்தடி சந்வர றணரக ரநறது ன்று ரம் ன்நரக சறந்றத்ரல் 'ீனரத் ிர ' 

இஸ்னரத்றற்கும், திகபரபேக்கும் றரண ஒபே சறத்றட்டம் ன்தள புரிந்து ககரள்பனரம்.  

கணணில் தித் வரர்களபப் கதரபேத்ள அர்கள் , திகபரரின் திநப்ளத தரர்க்கவ இல்ளன , 

அவவம் த்ள ம் ரழ் ரபில் சந்றத் துக்கரகவ கண்டரர்கள்.  

அடுத்து இஸ்னரத்ளக் கட்டிக்கரத் ந் அநறஞர்களும் ீனரத் ிரவுக்கு 
சம்தந்ப்தட்டிபேக்கில்ளன. ரநரக இஸ்னரற னரற்ளந களநதடிந் னரநரக ரற்நற 
'ீஆக்கவப' அர்கபது ஆட்சற அறகரங்களபப் தன்தடுத்ற , இந் சறந்ளணள 
அங்வகற்நறணரர்கள். 

அறலும் குநறப்தரக 'பஇஸ்மளத்ீன்' ன்று ன்ளண அளடரபப்தடுத்றக் ககரண்ட 'தரறறய்ர' 

ஆட்சறரபரல்ரன் இது ஆம்திக்கப்தட்டது. இவ அறகம் தித் வரர்களப 



வகனப்தடுத்றர், ஒபே கட்டத்றல் , 'யரகறப தில்னரஹ் ' ண கதர் சூட்டிக் ககரண்டு 
இளநளள ரரடிர்.  

இர்ரன் தரறீய்ர ஆட்சற கரனத்றல் இந் றவகட்ளட உபேரக்கறணரர் ன்ந கசய்றள 
'றஸ்ரின் சட்டல்லுர் பயம்த் தின் புளகத் அல் பீஇ ' ன்ந அநறஞர் தறவு 
கசய்துள்பரர்.(( 44:ص)أحسن الكالم فيما يتعلق بالسنة والبدعة من األحكام  ) ). 

 ( 490/ 1)المواعظ واالعتبار بذكز الخطط واآلثار  ) ன்ந புத்கத்றல் 'கறய்பத்ீன் அல் க்ரீஸீ ' ன்ந அநறஞபேம் , 

தரறர ஆட்சறரபர்கள் திர்களுக்கு திநந் றண ிர ககரண்டரடி ந்ணர் ன்று தறவு 
கசய்துள்பரர். 

( 251:ص)اإلبداع في مضار االبتداع  ) ன்ந புத்கத்றல் அநறஞர் 'அலீ ஹ்பூல் ' ன்ந றஸ்ர் அநறஞர் கூறும் 
வதரது, 'ரன்கரம் நூற்நரண்டில் ஆட்சற கசய் தரறறய்ரக்கள் ஆறு ளகரண ிரக்களபக் 
ககரண்டரடி ந்ணர், அறல் ஒன்நரக ீனரதுன் திபம் இபேந்து ' ன்று தறந்துள்பரர். 

இப்தடிவ ீஆக்கள் ரன் அளண இஸ்னரத்றன் கதரல் அங்வகற்நறணரர்கள் ன்தள 
றறுனரம். 

திகபரபேம், தித் வரர்களும் , இஸ்னரத்ள தரதுகரத் அநறஞர்களும் , ரன்கு இரம்களும் 
கசய்ர இத்ீ கசளன திகபரரின் வசத்றல்ரன் அர்கள் உபேரக்கறிபேப்தரர்கபர , 

அல்னது திகபரளபம் இஸ்னரத்ளபம் வகனப்தடுத் உபேரக்கறிபேப்தரர்கபர!!!!  

சறந்றத்ரல் சலர்றபேத்ம் கறளடக்கும் ம் இஸ்னரற உநவுகளுக்கு.  

தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ரர் இந் ரர்க்கத்றல் இல்னரள புறரக 
உபேரக்குகறன்வநர அது ற்கப்தடரட்டரது.   (பஸ்னறம்) 

ணவ தஉீல் அவ்ல் ரத்றல் அங்வகறும் இந் தித்அதுக்கு பற்றுப் புள்பி ளக்க ரம் 
ளகவகரர்த்து பற்சறப்வதரம், அற்கு அல்னரஹ் க்கு துள றற்தரணரக!!!  

பீஉல் அவ்யல் நதமும் ிகரின் ஹஜ்பத்தும்! 

திகபரரின் னரற்ளநப் தறந் அநறஞர்கள் திகபரரின் யறஜ்த் தஉீல் அவ்ல் ரத்றல் 
டந்து ன்தறல் ஒன்றுதட்டுள்பணர். இதுவும் ரங்களப பன்ணிறுத்றவர , ரளப 
பன்ணிறுத்றவர திகபரர் வற்ககரண்ட ஒபே அம்சல்ன , ரநரக திகபரபேக்கு யறஜ்த் 
கசய்பரறு அல்னரஹ்ின் கட்டளப வ திகபரர் யறஜ்த் கசய்ரர்கள். திகபரர் 
றர்தரர்த்றபேந்து அனரஹ்ின் அனுறளவ.  

ஹஜ்பத்தும், ஹஜ்ரி ஆண்டு கணக்கடும்! 

திகபரரின் யறஜ்த் தம் தஉீல் அவ்னறல் டந்றபேக்கும் வதரது யறஜ்ரி ஆண்டு ப்தடி 
பயர்ம் ரத்றனறபேந்து ஆம்திக்கப்தட்டது? 

.உண்ளில் அப்தடி ஒபே சந்வகம் பஸ்னறம்கள் ட்டரத்றல் இபேக்கனரம் , குநறப்தரக 
ீஆக்கவபரடு கரடர்புள்பர்களுக்கு இபேக்கனரம்.  



ீஆக்களப கதரபேத்ட்டில் உர் (ற) அர்கள் இளணபம் ரற்நறிட்டரர்கள் ன்று 
ிர்சணம் கசய்கறன்நணர். ணவ தஉீல் அவ்ல் தற்நற ழுதும் கரடரில் அது தற்நறபம் சறறு 
கபிவு ககரடுத்ரல் கதரபேத்ரக இபேக்கும் ன்ந அடிப்தளடில் ழுதுகறன்வநன்!  

உர் (ற) அர்கள் கரனத்றல் ரட்களப குநறப்தற்கு இஸ்னரற பளந ஒன்று வள ன்ந 
றளன ற்தட்டவதரது தித்வரர்கபிளடவ ஆவனரசளண கசய்ரர்கள் , அந் வம் சறனர் 
பன்ளத் ஆவனரசளணக்கு அள யறஜத் றகழ்ந் ஆண்ளட பல் ஆண்டரக டுத்து , 

பேடத்ள கக்கறட ஆம்தித்ரர்கள்.  

இங்வக ரம் கபிரக தறளக்க வண்டி ிடம் ; "அன்ணளந சபகத்றல் றளனரண 
பேடக் திப்தடீ்டு பளந ஒன்று இபேக்கில்ளன , ஒவ்கரபே றகழ்ள பன்ணிறுத்ற 
கக்கறடுரர்கள். கக்கறடும் வதரது பயர்ம் ரத்ள பன்ணிறுத்றவ கக்கறடுரர்கள். 
ணவ உர் (ற) அர்களும் யறஜ்த் டந் ஆண்ளட , அக்கரன ள தடிவ பயர்ம் 
ரத்ளக் ககரண்டு ஆம்தித்து கக்கறட்டரர்கள். ரநரக , அர்கள், யறஜ்த் றகழ்ந் 
ரத்ளவர, ரளபவர பன்ளத்து பேடத்ள ஆம்திக்கில்ளன" ன்தவ.  

ِِ َ ْؼٍذ   َبهَ    - ٣٩٣٤صذٞخ اىجخبسٛ  ِو ْث ْٖ  َ ِْ ا »: َػ ب َػذُّٗ ٍَ   ِٔ فَبرِ َٗ  ِْ ٍِ ْلَ  َٗ  ٌَ َ يَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِ َصيَّٚ  ُ َػيَ ّٜ ْجؼَِي اىَّْجِ ٍَ  ِْ ٍِ ا  ب َػذُّٗ ٍَ
ِذَْٝخَ  ََ ِٔ اى ٍِ ْقذَ ٍَ  ِْ ٍِ  «إِْلَّ 

மஹ்ல் இப்னு மஃத்(ற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: க்கள் (ஆண்டுக்கக்ளக) தி(மல்) அர்கள் 
இளநத்தூரக றறக்கப்தட்ட (அர்கபின் 40-ம் )றனறபேந்வர அர்கபின் ளநினறபேந்வர 
கக்கறடில்ளன; ீணரவுக்கு தி(மல்) அர்கள் (யறஜ்த் கசய்து) ந்றனறபேந்வ 
கக்கறட்டரர்கள்.  (மயயீளல் புகரரி: 3934) 

ணவ தஉீல் அவ்ல் சம்தந்ப்தட்ட ிடங்களபப் சரி அநறந்து , இஸ்னரம் கரட்டித் ந் 
அடிப்தளடில் அள அனுகவண்டும். அற்கு அல்னரஹ் ம் அளணபேக்கும் துளண 
றற்கட்டும் ன்று வண்டி பற்றுப்புள்பி ளக்கறன்வநன்.  

ஆகறபே ஃரணர அணில் யம்து னறல்னரயற நப்தில் ஆனீன்!!!  

 


