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நபிகரஶரின் பிமப்பு ககஶண்டஶட்டம் - சந்தேகங்களும் றுப்புகளும். 
கேஶகுப்பு: அயல ீபின் அப்துல் கஶேஷர் அஸ்ழக்கஶப்  

-வபியவுல்யஶஹ்- 
பீஉல் அவ்லல்-6-1438 வஷ 

இஸ்யஶஷ உமவுகளுக்கு கேரிவு கஷடடக்கதலண்டும் என்ம 
தநஶக்கஷல் முர்ளஷத் அப்பஶழஷ ஆகஷ என்னஶல் கஶறஷகபர்ப்பு 

கசய்ப்பட்டது. 
،ِْسََلَ ،ِمز ًع}:، الحمُ، ِ، ّرِ، العاَِحزين، العاِِي، ف،ُحلَحِ ، الَّت نزي ،{ ْازَْوَ ،أَْحَحْلُت،اَُحْ ،ِمز َُحْ ،َوأَلَْحْحُت،َعلَْزُحْ ، ِْلَحلِف،َوَ ِضزُت،اَُحُ ، ْْلِ

ٍم،بي،عبِمهللا،  .[3:، احعامة] ةِ،أعزُ ِ عن،وشِفزِل ع،زوَ ، اِلزَعحةن،حلحَّت و اصَّتَلةُ،و اسَّتَلُ ،على،سزِِّم عن،وقْمَولِ عن،ولبِزبِ ع،ولبِزِر، بِّ عن،وق َّت
زي ع،بلمُ،  .وعلى،آِاه،وَصْلبِه،وَحي،لبِع،ُهم ه،إاى،زوِ ، امِّ  :أحَّت

 

அகழத்தளப ைத்து ரிளழப்யன் அல்ளஹ்வுக்ஹக ல்ள புகழும், அயஹ தளன் 
இக்கழயத்த ஹயதத்தழல்; 'இன்ன தழம் உங்களுக்களக உங்கள் நளர்க்கத்த 
ரிபூர்ணநளக்கழ யிட்ஹைன்; ஹநலும் ளன் உங்கள் நீது ன் அபேட்ஸகளைனப் 
பூர்த்தழனளக்கழ யிட்ஹைன்; இன்னும் உங்களுக்களக ளன் இஸ்ளம் நளர்க்கத்தஹன 
ஹதர்ந்ஸதடுத்துள்ஹன்; (அல்நளனிதள:03) ' ன்று கூழபள்ளன், ஹநலும் அல்ளஹ்யின் 
சளந்தழபம், அபேளும் ங்கள் தயபேம், பன்நளதழரிபம், ங்கது ஹசர், அல்ளஹ்யின் 
ஹசபேநள, ங்கள் கண்குிர்ச்சழனள, நறுநளில் ங்களுக்கு ரிந்துப 
ஸசய்ப்யபள அப்துல்ளஹ்யின் நகன் பகம்நத் ( றல்) அயர்கள் நீதும், அயர்கது 
குடும்த்தயர்கள், ஹதளமர்கள், நறுந யப அயர்க ின்துனர்ந்ஹதளர் நீதும் 
உண்ைளகட்டும்! அதன் ின்ர்!: 
சழந்த பன்று தற்ளண்டுகளுக்குப் ின்ர் ிற்ட்ை களங்கில் நிதர்கள் புதழதளக 
உறுயளக்கழக் ஸகளண்ையற்ழல் உள்துதளன் ; ி றல் அயர்கள் ிந்த ள 
ஸகளண்ைளடும் ழகழ்வு. 
ித்ஹதளமர்கள் தளிஈன்கள் அயர்களுக்கு ின்யந்தயர்கள் களத்தழல் யபேம் ிகளர் 
ிந்த தழத்த ஸகளண்ைளையில். தூய்நயளய்த ித்ஹதளமர்கஹள , அயர்களுக்கு 
ின்ர் யந்த ல்யர்கள ிற்த்தக்க இநளம்கஹள , அழஞர்கஹள, அபூ லீள , 

நளழக், ரளிஈ, அஹ்நத் ஹளன் சட்ைத்து இநளம்கஹள , புலளரி பஸ்ழம் ஹளன் 
லதீறக அழஞர்கஹள னளபேம் ஸகளண்ைளையில்!. 
நளளக இந்த தத ித்அத்தள ஸகளண்ைளட்ைம் உபேயளக்கப்ட்ைஹத லழஜ்ரி ளன்களம் 
தற்ளண்டின் கைசழனில்தளன். அத புதழதளக ததநளக உபேயளக்கழனதழல் 
பதன்நனளயர்கள் ((ளதழநழனனீ்கள் ன்று தன் ஸளய்னளக ஸனர் 
யத்துக்ஸகளண்ஹைளஹப)); ஆரஷபள தழத்தழல் லஶறன் பமழ அயர்கள் 
ஸகளஸசய்னப்ட்ைதற்கு கயன ஸயிப்டுத்தும் பகநளக ஸஞ்சழல் அடித்து , 

கண்ணத்தழல் அந்து , தன களனப்டுத்தழக் ஸகளள்யதபம் நற்றுபள் 
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ததங்கபம் புதழதளக உபேயளக்கழனதுைன் எஹப ஆண்டில் புதழதளக நீளத் 
ஸகளண்ைளட்ைத்தபம் உபேயளக்கழர். இதுஹய யபளற்று உண்நனளகும் , இந்த 
உண்நன யபளறு ஸதரினளத நைனர்கத் தயிப ஹயறுனளபேம் நறுக்கநளட்ைளர்கள். ; 

இந்த உண்நத் தகய லழஜ்ரி 845 ல் நபணித்த அழஞர் நக்ரீஸீ அயர்கள் , 

((அல்லழதத்)) ன் தது தழல் (2/436) குழப்ிட்டுள்ளர்கள். 
ஹநலும் ளதழநழகள அயர்கள் யிதநள ததநள ிந்ததழ 
ஸகளண்ைளட்ைங்கபம், யிமளக்கபம் புதழதளக உபேயளக்கழர் ; அயற்றுள்:ிகளர் 
ிந்த ஸகளண்ைளட்ைம் , அலீ, ளதழநள, லறன், லஶறன் ஹளன்ஹளரின் ிந்த 
ஸகளண்ைளட்ைபம், சுநளர் அயர்களுக்குரின இபேத்ஹதழு யபனிள ஹயறுசழ 
ஸகளண்ைளட்ைங்களும் அைங்கும். அயகள் அத்தும் லழஜ்ரி 567 ல் றளலஶத்தீன் 
அய்பெி -பஹ்- அயர்கின் கபத்தழல் உதழய்னள ஆட்சழ யழீ்சசழனைந்ததுைன் 
ஸசனழமந்த. ன்று நக்ரீஸீ அயர்கள் குழப்ிட்டுள்ளர்கள். 
ிகு சூித்துயயளதழகள் ிகளபேக்கு நீளத் ஸகளண்ைளடும் ித்அத்த உனிர்ித்தர் , 

ரீஆக்கள் ஆரஷபள தழ ித்அத்துக புதழதளக உனிர்ித்தர். இந்த ித்அத்ஹத 
இன்றுயப உள் நக்கள் யப ஸதளைபந்தழபேக்கழன்து. 
நீளத் ஸகளண்ைளட்ைத்தழல் சழக்கழனயர்களுக்கு அத ஆபம்ித்தது எபே ஸகட்ை ரீஆ 
ன்து ளபநளக இபேப்தளல் ; அத பதழல் உபேயளக்கழனயர் லழஜ்ரி 630 ல் 
நபணித்த இர்ில் குதழ நன்பள அபூ சஈத் அல்பப்ர் ன்று யளதழடுகழன்ர் , அந்த 
கபேத்த ((ிதளனள யன்ிலளனளயில்)) (13/136,137) இப்னு கஸீர் அயர்கள் கூழனதளகவும் 
கூறுகழன்ர், இது தயள யளதநளகும் ; ஸில் இப்னு கஸீர் இநளநழன் கூற்ளது: 
“”பப்ர் ஆகழன அயர் பஉீல் அவ்யழல் நீளத் யயத்த ஸசய்யபளகவும் , 

அத பயள அயில் ஸகளண்ைளடுயபளகவும் இபேந்தளர் “” ன்தளகும். நளளக 
இப்னு கஸீர் அயர்கள் “”பப்ர் அயர்கஹ அத உபேயளக்கழனயர் ”” ன்று 
கூயில், “”பஉீல் அவ்யழல் ஸகளண்ைளடுயபளக இபேந்தளர்”” ன்ஹ கூழபள்ளர். 
 

யபளற்று ரீதழனில் சந்ஹதகஹந இல்ளத இபண்ைளயது உண்ந: அதுதளன் ; பஉீல் 
அவ்யல் நளதத்தழன் ன்ிபண்ைளயது ளள் , ி றல் அயர்கள் ிந்த ளள் ன்து 
உறுதழனளக யில் ன்து. நளளக சரினள , ற்நள கபேத்து னளஸதில் ; அந்த ளள் 
ினயர்கள் ிந்த ளள் அல் , அந்த ளள் ினயர்கள் நபணித்த ளள் ன்ஹத 
யபளற்று ஆசழரினர்கில் அதழகநளயர்கள் ற்கும் கபேத்தளகும் , அது தழங்கட்கழமந 
ைந்தது, ஸசவ்யளய்க்கழமந அைக்கம் ஸசய்னப்ட்ைளர்கள். ளனும் , து தளபம் , 

தந்தபம் அயபேக்கு அர்நளகட்டும். 
 

ிகு, இந்த ஸகளண்ைளட்ைம் பூநழனின் ளகங்களுக்கும் பயினது , அத சழ 
அழஞர்கள் உஹதசழகள் அதழல் ிகளரின் யளழ்க்க ஞளகப்டுத்தப்டுகழது 
ன்தளல் ல்து  கபேதழளர்கள். ஆளல் , ரத்தளஹள அயர்கில் சழப 
குமப்ி, அத ஆபம்ித்தயர்கபம் , சழந்த தற்ளண்டு சபகத்தழல் அது 
இபேக்கயில் ன்தபம் நக்கடிக்க ஸசய்துயிட்ைளன் , அதளல் அயர்கஹள அது 
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அனுநதழக்கப்ட்ைது ன்தத் தளண்டி , அத நளர்க்க அம்சநளக்க ஆதளபம் ஹதை 
ஆபம்ித்து, ஆச்சர்னநள யினக்கத்தக்க , இந்த ஸகளண்ைளட்ைத்தழற்ஹக சம்ந்தநழல்ளத 
ஆதளபங்கக் ஸகளண்டு அத ல்தளக களட்ை பற்ட்ைளர்கள்! ஆளலும் அயர்கள் 
ஸகளண்டுயபேம் ஆதளபங்களுக்கும் சந்ஹதகங்களுக்கும் அழஞர்கள் தழல் அமழத்து 
ழபபளதழகளளர்கள். 
ஸளதுயளகஹய ித்அத்தழன் யமந , அது எபே அயில் ழற்களது ; ஹய இந்த 
நீளதுகிலும், ழபளகரிக்கப்ட்ை  தத ித்அத்துகளும் , சழ ளடுகில் ஆண் ஸண் 
கப்பு, ஆட்ைம் கூத்து கும்நளம் ஹளன் ஹநளசநள ஸசனல்களும் , நற்றுபள் 
ளயங்களும், அல்ளஹ் அல்ளதயர்கிைம் உதயி ஹதடும் ரழர்ககள களயினங்கக 
ளடுயதும், கழரிஸ்தயர்கள் ஈறள ின ல் நீழ புகழ்ந்தது ஹளன்று பலம்நத் 
ின ல் நீழ புகழ்யதும் தமந்தது. 
இந்த ஆக்கத்தழல் நீளதழல் ைஸறும் தபப்ட்ை நழகத்ஸதியள நளர்ககத்தழற்கு 
பபணளயகள் ற்ழ ளன் ஹசநளட்ஹைன் , நளளக நீளத ஆதரிப்யர்கள் 
பன்யக்கும் சந்ஹதகங்கள் அதற்கள தழல்கள் நறுப்புகள் ற்ழனதளகஹய இது 
அநபம், எபே யளதத்தழற்கு அந்த நீதழல் ளயங்களும் பபணளயகளும் இல் 
ன்று யத்துக்ஸகளண்ைளலும் , அல்ளஹ் ினயர்களுக்கு இக்கழனத நளற்றுயது , 

அதற்ஸகன்று சழ சழப்புகள் அநல்க ஹசர்ப்து , அந்த நீளத அதன் 
ஆதபயளர்கின் சந்ஹதகங்கக் ஸகளண்டு நளர்க்கத்தழல் த மப்து அந்த 
ளயங்கயிை னங்கபநளதளகும். 

ீயஶடே ஆேரிப்தபஶரின் சந்தேகங்கள் 
முேயஶலது சந்தேகம்: 
சூபள பெனுசழன் 58 யது யசநள { ِ،َوبَِ ْلَحلِِه، َبِذَِاَك، َْلزَْفَ ُلو   { قُْي،بِفَْضِي، َّللَّت

{ிஹன ீங்கள் ஸசளல்லுங்கள்: அல்ளஹ்யின் சழப்க்ஸகளண்டும் , அயது 
பஹ்நத்தக் ஸகளண்டும் (இது யந்துள்து) , அதக் ஸகளண்ஹை அயர்கள் 
நகழழ்ச்சழனைனட்டும்.} ன்தக் ஸகளண்டு ஆதளபம் ிடித்தநனளகும். இந்த யசத்தழல் 
சந்ஹதளசப்டுங்கள் ன்தன் பம் உச்சகட்ைநள சந்ஹதளசம் ிகளரின் ிப் 
ஸகளண்ைளடுயதன் பஹந ற்டும் ன்று அயர்கள் கபேதுகழன்ர். இந்த யிக்கஹநள 
இஸ்ளநழன அழஞர்களுள் னளபேஹந ஸசளல்ளத எபே யிக்கநளகும். அல்ளஹ் 
ங்களுக்கு அித்தழபேக்கும் சழப்பும் அபேளும் த்த ஸரினது! ிகளரின் ிப்பு 
எபே அபேள் , ினளக அனுப்ப்ட்ைது எபே அபேள் , அயர்கள் லழஜ்பத் ஸசய்தது எபே 
அபேள்; அல்ளஹ் ங்களுக்கு எபே அபே எபே சழப் அபேளும்ஹளஸதல்ளம் அந்த 
ள யிமளயளக ளம் ஸகளண்ைளடுயதள? 

அடுத்து, அந்த யசத்தழல் அல்ளஹ் சந்ஹதளசப்டுநளறு யின அந்த சழப்பும் அபேளும் 
ினயர்கள் ிந்த ளள் அல் , அது அகுர்ஆனும் அயன் இக்கழன இஸ்ளநழன 
நளர்ககபநளகும். அதஹன அந்த யசத்துக்கு பந்தன யசம் கூறுகழன்து:  

مُوِ ،َوُهمًى،َوَ ْلَحةٌ،ِاْلُحْؤِح ِزَي،{ ِ،َوبَِ ْلَحلِِه، َبِذَِاَك،*،زَع،أَزَُّهع، ا َّتعُس،قَْم،َجعَءلُْحْ ،َحْوِعَظةٌ،ِحْي،َ بُِّحْ ،َوِشفَعٌء،ِاَحع، ِف، اصُّ قُْي،بِفَْضِي، َّللَّت
ع،زَْجَحلُويَ،   ]58-،57:،زو س]،{ َْلزَْفَ ُلو ،ُهَو،َ ْزٌ ،ِححَّت
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நிதர்கஹ! உங்கள் இயிைநழபேந்து உங்களுக்கு ழச்சனநளக எபே ல்லுஹதசபம் 
யந்துள்து. (உங்கள்) இதனங்கிலுள் ஹளய்களுக்கு அபேநபேந்தும் (யந்தழபேக்கழது ; ) 

ஹநலும் (அது) பஃநழன்களுக்கு ஹர்யமழகளட்டினளகவும் , ல்பேளகவும் உள்து.  

{ிஹன ீங்கள் ஸசளல்லுங்கள்: அல்ளஹ்யின் சழப்க்ஸகளண்டும் , அயது 
பஹ்நத்தக் ஸகளண்டும் (இது யந்துள்து) , அதக் ஸகளண்ஹை அயர்கள் 
நகழழ்ச்சழனைனட்டும்.}  
(அல்குர்ஆன்: 10:57,58). பஹ்நத் அபேள் ன்து அல்ளஹ் சூபள அன்ினளயின் 107 யது 
யசத்தழல் கூறுயது ஹளன்று ித்துயத்தபம் தூதுத்துயத்தபம் குழக்கும் , 

அல்ளஹ் கூறுகழளன்:  
لَِحْزيَ، ،َ ْلَحةً،اِّ ْللٰن َك، ِ َّت ، َْ َسْل ٰن  ،َوَحعۤا

  

(ிஹன!) ளம் உம்ந அகழத்தளபேக்கு ல்ளம் பஹ்நத்தளக - ஏர் அபேட் 
ஸகளைனளகஹயனன்ழ அனுப்யில். (அல்குர்ஆன்: 21:107) 

ஹநலுந ினயர்கள் கூழளர்கள்: ளன் சிப்யளக அனுப்ையில் , நளளக ளன் 
அபேளக அனுப்ட்டுள்ஹன். (பஸ்ழம்) ஹநலும் நீளத ஆதரிக்கும் இயர்கள் 
ஸசளல்லும் கபேத்து ந்த பஸ்றழர்களும் ஸசளல்யில். 
அடுத்து, இந்த அபூர்யநள (இந்த யசம் அயபது ிப்ப் குழக்கும் ன் )யிக்கம் 
ப்டி ினயபகளுக்கு ஸதரினளநல் ஹளது! அயர்கஹ அயர்கது ிப் ஸகளண்ைளை 
யில், இந்த யிக்கத்தபம் ஸசளல்ழத்தபயில்ஹன??? 

இந்த யசத்தக் ஸகளண்டு ஆதளபம் ிடித்தத யிைவும் ஆச்சர்னம்: ின்யபேம் 
யசத்த நீளதுக்கு ஆதளபம் ிடித்தஹத.  

 ِٕٮَك،ُهُ ، ْاُحْفِلُلْويَ،
،ۤا،،ۙ ، ُواٰنۤا ، ُْ ِنَي،َحلَهٗه ُ ْوهُ،َو ََصُ ْوهُ،َو، لَّتبَ لُو ، ا ُّْوَ ، اَّتِذْىۤا ،َوَعنَّت َح ُْو ،بِهٖه  ، َعاَّتِذْزَي، ٰن

 ஹய யர்கள் அயப ஸநய்னளகஹய ம்ி , அயபக் கண்ணினப்டுத்தழ , அயபேக்கு 
உதயி ஸசய்து , அயபேைன் அபேப்ட்டிபேக்கும் எிநனநள (ஹயதத்)தபம் ின் 
ற்றுகழளர்கஹள, அயர்கள் தளம் ஸயற்ழ ஸறுயளர்கள்.(அல்குர்ஆன்: 7:157) ிகளரின் 
ிப்ப் ஸகளண்ைளடுயஹத அயப கண்ணினப்டுத்துயதும் , சங்கப்டுத்துயதுநளகும், 

அயர்கஹன அல்ளஹ் இந்த யசத்தழல் புகழுகழளன் ன்று அயர்கள் கபேதழளர்கள். 
இய அத்தும் அயர்கது நைநபம் , ளநபர்க குமப்புயதுநளகும். ஸில் 
அந்த யசத்தழல் ினயர்கின் ிப் ஸகளண்ைளடுயது , அயப கண்ணினப்டுத்தல் , 

ப்டுத்தல் ன்தற்கு ந்த பகளந்தழபபந இல் , அதுஹய கபேத்து ஹநளதலுக்கள 
இைபநளகுந. நிதன் கண்ணினம் நதழப்பு ன்று ழத்து ஸசய்யஸதல்ளம் , அயன் 
ழத்துயிட்ைளன் ன்தற்களக ினயர்க கண்ணினப்டுத்தழனதளக அநனளது , 

இசக் கபேயிகக் ஸகளண்டும் , ஹநங்கள் அது ஹளன்யகக் ஸகளண்டும் , 

கழரிஸ்தயர்கள் ஈறள ின ல்நீரி புகழ்ந்தது ஹளன்று ினயர்க புகழ்யது 
ஸகளண்டும், ினயர்க கண்ணினப்டுத்த படினளது , ினயர்கஹ தன் உம்நத்த 
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அதழழபேந்து தடுத்துநழபேக்கழளர்கள் ; அயர்களுக்கு ிப்பு ஸகளண்ைளடுயது இந்த 
யகனிஹஹன சளபேம். 
இண்டஶலது சந்தேகம்:  
பஸ்ழநழல் தழவு ஸசய்னப்ட்டிபேக்கும் தழங்கட்கழமந ஹளன்பு ிடித்தல் ற்ழன 
லதீறளகும், அபூகதளதள பமழ அயர்கள் கூழளர்கள்: ி றல் அயர்கிைம் 
தழங்கட்கழமந ஹளன்பு ற்ழ ஹகட்கப்ட்ைது , அதற்கு ினயர்கள் “அது ளன் ிந்த 
ளள்” ன்று தழல் கூழளர்கள்.  
நீளத் ஸகளண்ைளடுயளர்கள் , இது ிகளர் அயர்கள் ிந்த ள ஸகளண்ைளடினதற்கு 
சளன்று ன்று கபேதுகழன்ர். குழப்ிட்ை லதீறஶக்கள இந்த புரிதல் ஆபம் கள 
அழஞர்கள் லதீஸ் யிரிவுபனளர்கள் னளபேம் ஸசளல்ளத என்ளகும் , இநளம் யயி -
பஸ்ழநழல் யபேம் லதீறகளுக்கு யிக்கம் ழுதழனயர்கில் ிபல்னநளயர்- இந்த 
லதீறக் ஸகளண்டு ிகளபேக்கு ிப்புயிமள ஸகளண்ைளடுயதற்கு ஆதளபம் 
ிடிக்கயில். ினயர்கள் ிந்ததற்களக அல்ளஹ்வுக்கு ன்ழ ஸசலுத்துயது 
எவ்ஸயளபே யளபத்தழலும் தழங்கட்கழமநனள அயர்கள் ிந்த ளில் ஹளன்பு டிப்தன் 
பஹந அநபம் , இதுஹய ிகளர் ஸசய்ததும் , கழனளநத்ளள் யப யபேம் தன் 
உம்நத்துக்கு களட்டிக்ஸகளடுத்த யமழப சுன்ளவுநளகுந. இதுஹய ஆதளபபம் அழவும் 
தளங்கழழற்கும் அம்சநளகும். 
அதுஹய ிகளர் தன் இயனுக்கு ன்ழஸசலுத்தழனது ஹளன்று ன்ழஸசலுத்தும் 
யிதநளகும், நளளக ிகளர் ஸசய்னளத யளத , ித்ஹதளமர்கள், தளிஈன்கள், தஉத் 
தளிஈன்கள் னளபேம் ஸசய்னளத யிதத்தழல் ஸகளண்ைளடி , கயித டித்து , புகழ்ளடுயதன் 
பம் அல். ிகளஹபள , அயர்கஹ தன் ப்புக்கு ன்ழ ஸசலுத்துயதழல் நிதர்கில் 
நழக ஆர்யபள்யபேம் , ன்ழ ஸசலுத்தும் பன ன்கு அழந்தயபேநளயளர்கள். இந்த 
ன்ழ ஸசலுத்தும் பனளது , பறள ினயர்க அல்ளஹ் ிர்அவ்ிைநழபேந்து 
களப்ளற்ழனநக்களக ஆரஷபள ளில் ஹளன்பு ிடிப்தன் பம் ன்ழஸசலுத்தழனது 
ஹளன்தளகும், இதுஹய ிகளர் ஸசய்ததும் கழனளநத்ளள் யப தன் உம்நத்தழற்கு 
ியமழனளக களட்டிக் ஸகளடுத்ததுநளகும். 
மூன்மஶலது சந்தேகம்: 
அஹ்நத், அபூதளவூத் றளஈ ஹளன் அழஞ்சர்கள்  தழவு ஸசய்தழபேக்கும் லதீறக் 
ஸகளண்டு ஆதளபம் ிடித்ததளகும்.ி (றல்) அயர்கள் கூழனதளக அவ்ஸ் ின் அவ்ஸ் பழ 
அயர்கள் கூழளர்கள்: உங்கது ளட்கில் சழந்தது ஸயள்ிக்கழமந ஆகும், ஆதம் 
ினயர்கள் ைக்கப்ட்ைதும், அயர்கள் கப்ற்ப்ட்ைதும், சூர் ஊதப்டுயதும், நீள் 
ழுப்ப்டுயதும் அந்த ளிளகும். ஹய அதழல் ன் நீது றயளத் ஸசளல்யத 
அதழகப்டுத்துங்கள், உங்கது றயளத் க்கு டுத்துக்களட்ைப்டும்....   

அயர்கள் ஆதளபம் ிடித்த யிதம்; 'ஆதம் ினயர்க அல்ளஹ் ைத்த ளில் 
றயளத் ஸசளல்யத ினயர்கள் நளர்க்கநளக களட்டித் தந்தளர்கள் ன்ளல், ினயர்கள் 
ிந்த ளில் அயர்கள் நீது றயளத் ஸசளல்யது நழக ற்நளதளகும். ிகளரின் 
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ிப் ஸகளண்ைளடுதல் ன்ஹத றயளத் ஸசளல்யதற்கு என்று கூடுயதளகும்' இது 
அயர்கள் ிகளபபேக்கு ஸசளல்ழக்ஸகளடுத்த என்ளகும். ினயர்க உள்த்தளல் 
கண்ணினப்டுத்தும் னளபேம் இத ஸசளல்நளட்ைளர்கள்,  

இப்டி ஆதளபம் ிடிப்து சரினளதளக இபேந்தழபேந்தளல் ித்ஹதளமர்களும் அயர்களுக்கு 
ின் யந்த ல்யர்களும் தழங்கட்கழமநன குழப்ிட்டு றயளத் ஸசளல்லும் ளளக 
ஆக்குயதழல் பந்தழனிபேப்ளர்கள். ஆளலும் அயர்கள்,  அந்த ள என்றுகூடி, 

ஸகளண்ைளடுயது எபேபுநழபேக்க,  றயளத்  ஸசளல்ஹய குழப்ளக்கயில்.  அந்த 
பன்ஹளர்கின் ையடிக்க இயர்கள் ஆதளபம் ிடித்தழபேக்கும் யிதம் பனற்து 
ன்த உறுதழனளக ஸசளல்கழது. நளளக ிகளர் ிப்பு உறுதழஸசய்னப்ைளத ப ீஉல்  
அவ்யல் ன்ிபண்டு  எபேபுநழபேக்க ிகளர் ிந்த தழங்கட்கழமந ன் ளில் 
றயளத் ஸசளல்யதன் சழப்பு ற்ழஹன அழஞர்கில் னளபேம் உண்நனளகஹய 
ஸசளல்யில்.  

ஹநலும்,அந்த லதீறழல் பதளயதளக புரினஹயண்டினது, ஸயள்ிக்கழமந சழப்ில் 
ஆதம் ினின் ிப்பு  நற்றும் யபயில், நளளக அதழல் சூர் ஊதுயதும், நீள் 
ழுப்புயதும் யந்துள்து, பஸ்ழநழன் அழயிப்ில்; அதழல் தளன் ஆதம் சுயர்க்கத்தழல் 
தமக்கப்ட்ைளர், அதழல்தளன் ஸயிஹனற்வும்ட்ைளர், நறுந ழகழ்வும் அதழல்தளன் 
ற்டும் ன்று யந்துள்து. இபண்ைளயதளக, அந்த லதீறழல் றயளத் ஸசளல்யதற்களக 
என்றுகூடினதளகஹயள, ஸகளண்ைளடினதளகஹயள, ிகளரின் யளழ்க்க யபளற் 
கூழனதளகஹயள இல். இத புரிந்தளல் அந்த லதீற பனளக ைபப் 
டுத்தளம். 
நஶன்கஶலது சந்தேகம்; 

நீளத் ஸகளண்ைளடுஹயளர் களட்டும் ஆச்சர்னநள ஆதளபம், ிகளர் நீது றயளத் 
ஸசளல்யதன் சழப்பு, ிகளப புகழுதல் ற்ழன சழப்பு ித்ஹதளமர்கள் ிகளப 
அயர்களுக்கு பன்ளள் புகழ்ந்தது ற்ழ யபேம்  லதீஸ்கள் அத்தக் ஸகளண்டும் 
ஆதளபம் ிடிப்தளகும். அயர்கள், 'நீளத் ன்து ிகளர் நீது றயளத் ஸசளல்யதும், 

அயர்க புகழ்யதுநளகும், ன் அத ஸசய்பம் ங்க தழர்க்கழன்ரீ்கள்' ன்று 
ஹகட்கழன்ர்.  

இந்த யளதம் ிமனளது ன்து எபே பும், அந்த கூற்ழல் ஸளய் இபேக்கழன்து, 

ஸில் நவ்ழத் ன்து பன்ளல் ஸசளல்ப்ட்ைது ஹளன்று  தடுக்கப்ட்ை 
லபளநள ஸசனல்கக் ஸகளண்ைதளகும்.  அதழலும் நழகப் ஸரின ஸளய் 
ன்ஸயன்ளல், றயளத் ஸசளல்யதும், ிகளப புகழ்யதுநல் கபேத்து 
ஹநளதலுக்குரின இைம், ஸன்ளல் நவ்ழத் ஸகளண்ைளட்ைத்த நறுக்கும் னளபேம் 
றயளத் ஸசளல்யதஹன புகழ்யதஹனள நறுக்கயில். நளளக நீளத நறுக்கும் 



7 
 

அயர்கள் களம் பழுக்கவும், குழப்ளக ஸயள்ிக்கழமநனிலும் ினயர்க புகழ்ந்து, 

அயர்கள் நீது றயளத் ஸசளல்ழக்ஸகளண்டுநழபேக்கழன்ர். அயர்கள் நறுப்து 
'குழப்ிட்ை எபே ளில். எபே நளதத்தழல் அதற்களக என்றுகூடி ஸகளண்ைளட்ைம் 
ைத்துயதஹன, ஸில் ிகளபது ைபனில் அயர்களும் ித்ஹதளமர்களும் 
அப்டி என்றுகூடினதளக குழப்ிட்ை எபே இபவு கூடுயது எபே புநழபேக்க, எபே 
தையனளயது யபஹய இல். அல்து ித் ஹதளமர்களயது அயர்கில் சழர் 
றயளத் ஸசளல்ழ, புகழ்நள ளை என்றுகூடினதழல்.   

ஹய இந்த லதீறபம் ித் ஹதளமர்கள் புரிந்து ஸசனற்டுத்தழனது ஹளன்று 
ஸசனட்டுத்துயஹத ம்நீதுள் கைந, நளளக ளம் ழத்த ிபகளபம் நளர்க்கத்தழல் 
ித்அத்த உபேயளக்குயதல். 
ஐந்ேஶலது சந்தேகம்; 

தழர்நழதீ ஹளன் லதீஸ் கழதளப்கில் தழனப்ட்டிபேக்கும் ' அல்ளஹ் ினயர்க 
ஆஹபளக்கழனநளக பத்த கத்தழழபேந்து தழபேம்ி யப ஸசய்தளல், அதற்களக அயர்களுக்கு 
பன்ளல் ஹநம் தட்டி கயிளடுயதளக எபே ஸண் கூழன ஹளது, ஹர்ச்ச 
யத்தழபேந்தளல் அப்டி ஸசய்பங்கள், இல்ஸனன்ளல் ஹயண்ைளம்  ன்று ினயர்கள் 
கூழன' லதீறளகும். 
இந்த லதீற யத்து நீளத் ஸகளண்ைளடுயர்கள்; 'இது ிகளர் பத்தத்தழல் இபேந்து 
நீண்டு யபேயத ஸகளண்ைளடுயதும், அதற்களக சந்ஹதளசத்த ஸயிப்டுத்துயதுநளகும், 

இத ினயர்கள் அங்கவகரித்துநழபேக்கழளர்கள். ினயர்கள் உகழட்கு யந்ததக் 
ஸகளண்ைளடுயது இத யிைவும் நகத்தளதளகும்' ன்று கூறுகழன்ர். சுலளல்ளஹ் 
!!! இந்த உம்நத்த இப்டிபநள குமப்ி,  ரத்தளன் சூழ்ச்சழ ஸசய்யளன்!!!  

ிகளரின் யளழ்யில்  எபே தைய ைந்த இந்த ழகழ்யக் ஸகளண்டு ஆதளபம் ிடித்த 
இயர்கள், ிகளபேம் ித் ஹதளமர்களும் யபேைளயபேைம் பஉீல் அவ்ய சந்தழத்தும் 
அதக் ஸகளண்ைளைளநல் யிட்ைத ளர்க்க தயழயிட்ைளர்கள். அடுத்து ிகளர் பத்த 
கத்தழல் இபேந்து தப்ி  உகழற்கு தழபேம்ி யந்ததன் ஸறுநதழன அழந்தயர்கள் 
இயர்கள அல்து ித் ஹதளமர்கள!! அந்த ஸண்நணி பத்தத்தழல் இபேந்து யந்ததற்கு 
சந்ஹதளசப்டுயதற்கு தழளக ன் ிகளர் உகழற்கு யந்ததற்கு சந்ஹதளசம் 
ஸகளண்ைளையில்!!.அடுத்து அந்த ஸண்நணி சந்ஹதளசத்த ஸதரியிக்க நக்க என்று 
கூட்ையில்ஹன, நளளக அயர்கள் யத்த ஹர்ச்சன அல்யள 
ழஹயற்ழளர்கள்!! இன்று ஸகளண்ைளடுயது ஹளன்று அந்த ஸண்நணி 
ஸகளண்ைளடினிபேந்தளல் இன்று நீளத் யளதழகள் ஸகளண்ைளடுயது ஹளன்று யபேைளயபேைம் 
ஸகளைளடினிபேக்க ஹயண்டும். 
சழந்தழப்ளர்கள நீளத் ஸகளண்ைளடுயர்கள்.!!! 
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ஆமஶலது சந்தேகம்: 
நீளத ஆதரிப்ஹளர், அது கூடும் ன்தற்கு லகவ இநளம் தழவு ஸசய்தழபேக்கும் ‘ி 
றல் அயர்கள் ித்துயம் கழைத்த ிகு தக்களக அகவகள ஸகளடுத்தளர்கள்’ ன் 
ஸசய்தழன ஆதளபம் ிடிப்தளகும். 
அயர்கள், ‘ினயர்கள் தது ிப்க் ஸகளண்டு சந்ஹதளசப்ட்ைதளல்தளன் அபூ தளழப் 
அயர்கள் ிப்ிற்களக ற்கஹய அகவகள ஸகளடுத்தழபேக்கும் ஹளது தநக்களக அகவகள 
ஸகளடுத்தளர்கள், அது நீண்டும் நீண்டும் ஸகளண்ைளடுயதற்கு ஆதளபநளகும்’ ன்று 
கூறுகழன்ர். 
இந்த லதீஸ் லகவ இநளம் அயர்கஹ கூழன கூற்ழன் டி (பன்கர் ழபளகரிக்கப்ட்ை 
லதீறளகும்) அழஞ்ர் யய ீ அயர்கள் நஜ்ப ஃ ன் தழல் ( ளத்தழல் ஸளய்னள 
ஸசய்தழ) (( 8|431)) ன்றும், இப்னு லஜர் அல் அஸ்கள ீஅயர்கள் த்லஶல் ளரி ன் 
தழல் (தரிைளத ஸசய்தழ) (( 9|509)) ன்றும் கூழபள்ளர்கள்.  ஹய இந்த ஸசய்தழனக் 
ஸகளண்டு ஸநளத்தநளக ஆதளபம் ிடிக்க படினளது.  அத தரிட்ை ஸசய்தழ ன்று 
யத்துக் ஸகளண்ைளலும் அதழல் அயர்களுக்கு ந்த சளன்றும் இல். ஸில் இந்த 
ஸசனலுக்கும் எவ்ஸயளபே யபேைபம் நீளத் ஸகளண்ைளடுயதற்கும் யித்தழனளசம் 
இபேக்கழன்து, ஹய இது பபண்ளட்டுைன் டுக்கப்ட்ை கழனளறளகும். 
இத யிை ஆச்சர்னநள ஆதளபம் ன்ஸயன்ளல்; அபூ லப் ிகளர் ிந்த 
தகய டுத்து கூழனநக்களக தது அடிந சுயதுல் அஸ்நழய்னளய உரிந 
யிட்ைளர், அதன் பம் அபூலபுக்கு தண்ை இகுடுத்தப் டுகழது ன் 
ஸசய்தழனக் ஸகளண்டு ஆதளபம் ிடிப்தளகும். 
அயர்கள், ‘குர்ஆில் ஹகயப்டுத்தப்ட்ை எபே நிதன் ிகளரின் ிப் 
ஸகளண்ைளடினநக்களக தண்ை குக்கப்டுகழது ன்ளல், அல்ளஹ்ய ஏர்நப் 
டுத்தும் எபே பஃநழன் ிகளரின் ிப்க் ஸகளண்டு சந்ஹதளரப்ட்ைளல் 
ப்டினிபேக்கும்.’ ன்று யளதம் யக்கழன்ர். 
ஹகயத்தழன் களபணநளக ஸண் குமந்தக புதத்து யிட்டு, ஆண் குமந்தகக் 
ஸகளண்டு சந்ஹதளசப்டும் அக்களத்தழல் தது நகனுக்கு ஆண் குமந்த 
கழைத்தழபேக்கழது ன்று ஜளலழழய்னள களத்தழல் எபே களிர் சந்ஹதளசப்ைத்தக் 
ஸகளண்டு ஆதளபம் ிடிப்த யிை  ஹகயநள ஸசனல் து இபேக்க படிபம்!. 
அபூலப் பலம்நத் ி ன்தளள சந்ஹதளரப்ட்ைளன், அல்து அயர் ிகு 
ினளக அனுப்ப்டுயளர் ன்த அழந்தழபேந்ததளள!, அல்து அபூலளகழன அயன் 
யிைனத்தழல் ( அபூலின் இபே ககளும் ளசநளகட்டும். அல்நசத்:1) ன் யசம் 
இங்கும் ன்று அழந்தழபேந்ததளள அயன் ிப்பு யிமள ஸகளண்ைளடினது!!!. 
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ந்தளயது ஆதளபத்தழற்கு ஸசளல்ப்ட்ை தழ இதற்கும் கூ படினம், “ிகளபக் 
ஸகளண்டு சந்ஹதளசப்டுயதழஹள, அயப ஹசழப்தழஹள, கண்ணினப்டுத்துயதழஹள 
கபேத்துஹநளதல் ற்ையில், நளளக ீங்கள் ஹசத்த ஸயிப்டுத்தும் ப 
நளர்க்கநளக்கப்டுயதழலும், ிகளபேக்கு ீங்கள் பபண்ட்டிபேப்தழலுஹந பபண்ளடு 
இபேக்கழன்து. 
அதயிை ஹநளசநளது ன்ஸயில்; ‘சகளயி அயர்கள் ‘அல் அஜ்யித்துல் 
நர்ழய்னள’ (3|1117) ன் புத்தகத்தழல் ‘கழழஸ்தயர்கள் தங்கள் ி ிந்த இபய நழகப் 
ஸபேம் யிமளயளக ஸகளண்ைளடுயளர்களக இபேந்தளல், இஸ்ளநழனர்கள் தங்கள் ிக்கு  
ஸகளண்ைளட்ைம் ைளத்துயது நழக தகுதழயளய்ந்ததளகும்’  ன்று அயர்கில் எபேயரின் 
கூற் தழவு ஸசத்தழபேப்தளகும். இதற்கு தழளக புலளரி பஸ்ழநழல் யபேம் ‘அபூ சஈத் 
பழ அயர்கள் ினயர்கள் கூழனதளக கூழளர்கள்: ழச்சழனநளக உங்களுக்கு 
பன்ிபேந்தயர்க ீங்கள் சளனுக்கு சளன், பமத்துக்கு பமம் ின்ற்றுயரீ்கள், 

அயர்கள் உடும்பு யளழும் ஸளந்துக்குள் தமந்தளல் ீங்களும் அயர்க துனர்ந்து 
தமயரீ்கள் ன்று கூஹய, அல்ளஹ்யின் தூதஹப! பெத,  கழழஸ்தயர்கனள 
குழப்ிடுகழன் ரீ்கள்? ன்று ஹகட்கஹய ‘அயர்கள் இல்ஸனன்ளல் னளர்’ ன்று 
ினயர்கள் ஹகட்ைளர்கள்.’ ன் லதீறத் தயிப ஹயறு தபம் ளன் 
ஸளபேத்தநளதளக களணயில். 
 

கேஶடரும்............... 


