
يَت اِس   ُر يَت ِس   َت ْف ِس يُر    اْف ُر ُر

சூரத்துல் ஹுஜுராத்தின் விளக்கம் 

யளஜளரத் ன்தது அஷநகள் ணந கனத்ஷக் வகரண்ட, யளஜ்த் ன்ந எனஷ 
வ ரல்னறன் தன்ஷ வ ரல்னரகும். 

இந் சூர ீணரில் இநங்கற, 18  ணங்கஷபக் வகரண்ட,  ண ீசூரரகும். 

இந் சூர என னஸ்னறறன் அகலர,  னெக ரழ்க்ஷக, ணி ணி ரழ்க்ஷக, 

 ஶகரத்தும், ணி  னெகத்றன் னன்ஶணற்நத்றற்கரண ஆஶனர ஷண   ரர்ந் தன 
னக்கற ிடங்கஷப சுந்றனக்கும் என சூரரகும். 

ُمو   َ  آَمنُو   اَّلِ ييَ  أَيَُّها يَا ِ  يَدَ ِ   َْييَ  تُقَدِّ َ  َو تَّلقُو  َوَ ُ وِا ِ   اَّل َ   ِيَّل   اَّل  أَيَُّها يَا( 1 )َ ِ ييٌع  َ ِمييٌع   اَّل

ِ  َ ْو ِ  فَْو َ  أَْ َو تَُ يْ  تَْ فَعُو   َ  آَمنُو   اَّلِ ييَ   ِا َْع ٍض   َْعِ ُ يْ  َ َجْه ِ   ِاْاقَْو ِ  اَ ُ  تَْجَهُ و  َو   انَّل ِّ 

ِ  َ ُ و ِ  ِ ْندَ  أَْ َو تَُهيْ  يَ ُ ُّويَ   اَّلِ ييَ   ِيَّل ( 2 )تَْ عُُ ويَ   َ  َوأَْنتُيْ  أَْ َمااُُ يْ  تَْ  َ َ  أَيْ    اَّلِ ييَ  أُواَ ِ َ   اَّل

ُ   ْمتََ يَ   ) 3 )َ ِ ييٌع  َوأَْج ٌع  َمْ ِ َ  ٌع  اَُهيْ  ِا تَّلْقَوى  ُ ُو َُهيْ   اَّل

னஃறன்கஶப! அல்னரஹ்வுக்கும், அனுஷட தூனக்கும் னன்ணர்  ீங்கள் 
னந்ரீர்கள்; அல்னரஹ்ிடம் ததக்றனேடன் இனங்கள்; றச் ரக அல்னரஹ் 

வ ினேறுதன்; ன்கநறதன்.49:1, னஃறன்கஶப! ீங்கள் திின்  ப்த்றற்கு ஶஶன, 

உங்கள்  ப்ங்கஷப உர்த்ரீர்கள்; ஶலும், உங்கலக்குள் எனர் ற்வநரனனடன் 
இஷந்து ஶதசுஷப் ஶதரல், அரிடம் ீங்கள் இஷந்து ஶதர ரீர்கள், (இற்நரல்) 

ீங்கள் அநறந்து வகரள்ப னடிர றஷனில் உங்கள் அல்கள் அறந்து ஶதரகும்49:2, 

றச் ரக, ர்கள் அல்னரஹ்வுஷட தூரின் னன்ன, ங்கலஷட  ப்ங்கஷபத் 
ரழ்த்றக் வகரள்கறநரர்கஶபர அ(த்ஷக)ர்கபின் இங்கஷப அல்னரஹ் 

ததக்றக்கரகச் ஶ ரஷண வ ய்கறநரன் - அர்கலக்கு ன்ணிப்னம், கத்ரண கூனறனேம் 
உண்டு.49:3,(திஶ!) றச் ரக, ர்கள் (உம்) அஷநகலக்கு வபிஶ இனந்து 
உம்ஷ இஷந்து அஷக்கறநரர்கஶபர, அர்கபில் வதனம்தரஶனரர் ிபங்கறக் 

வகரள்பரர்கஶப!49:4, ீர் அர்கபிடம் வபிப்தட்டு னம் ஷில், அர்கள் 
வதரறுத்றனந்ரர்கபரணரல், அது அர்கலக்கு னரக இனக்கும்; (ணினும்) அல்னரஹ் 

றக ன்ணிப்தன்; றக்க கறனஷதனேஷடன்.49:5 

இந் ந்து  ணங்கலம் இநங்குற்கு கரரக இனந் றகழ்வு (மதனன் தசூல்) 
 

இப்னு அத ீனஷனக்கர (ஹ்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (எனனஷந) ல்னர்கபரண அன 
தக்ர்(னற) அர்கலம் உர்(னற) அர்கலம் அறில்  றக்கறக்வகரள்ப இனந்ரர்கள். 
தனூ ீம் குனத்ஷச் ஶ ர்ந் தக் குலிணர் தி(மல்) அர்கபிடம் (ங்கலக்கு 
என ஷனஷ றறக்கும்தடி ஶகரரிர்கபரக) ந்ஶதரது தி(மல்) அர்கலக்கு 
அனகறல் அர்கள் இனனம் குஷன உர்த்றப் ஶத றணரர்கள். அந் இனரில் எனர் 
(உர்), தனூ னஜர றஃ  குனத்ரண அக்ஃ இப்னு யரதிஸ் அர்கஷப ஶரக்கற 
(அஷத் ஷனரக றறக்கும்தடி) ஷ ஷக வ ய்ரர். ற்வநரனர் ( அன தக்ர்), 
இன்வணரனஷ (கஃகரஃ இப்னு ஃதத்) ஶரக்கற, (அஷத் ஷனரக றறக்கும்தடி) 
ஷ ஷக வ ய்ரர். 'அந் இணவணரனனஷட வதர் ணக்குத் வரிரது' ன்று 



அநறிப்தரபர்கபில் எனரண ரதிஃ(ஹ்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அப்ஶதரது அன 
தக்ர்(னற) உர்(னற) அர்கபிடம், 'ணக்கு ரறு வ ய்ஶ ீங்கள் ினம்னகறநரீ்கள்' 

ன்று கூநறணரர்கள். உர்(னற), 'ங்கலக்கு ரறு வ ய்து ன் ினப்தன்று' ன்று 
கூநறணரர்கள். இந் ிகரத்றல் அர்கள் இனரின் குல்கலம் உர்ந்ண. 
அப்ஶதரது, 'இஷநம்திக்ஷகரபர்கஶப! உங்கள் குஷன திின் குலுக்கு ஶல் 
உர்த்ரீர்கள்!' னும் (றனக்குர்ஆன் 49:2 து)  ணத்ஷ அல்னரஹ் அனபிணரன்.  

இப்னு மளஷதர்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள் : இந்  ணம் அனபப்வதற்ந தின் 
உர்(னற) தி(மல்) அர்கபிடம், (அர் ன்ண கூநறணரர் ன்தஷ) தி(மல்) 
அர்கள் அரிடம் (றனம்த) ி ரரித்ஶ வரிந்துவகரள்லம் அபவுக்கு வதுரகஶ 
ஶதசுரர்கள்; இப்னு மளஷதர்(னற) இந் யீமறல் ம் தரட்டணரர் அன தக்ர்(னற) 
அர்கபின் வதஷக் குநறப்திடில்ஷன. (னயரரி:4367,4887, னஸ்னறம்) 

வச எண் ன்று தரும் டிப்ின; 

((ர அய்னேயல்னீண ஆனூ னஃறன்கஶப!)) அல்குர்ஆணில் ங்வகல்னரம் 
இப்தடிஶர அல்னது (( ர அய்னேயன்ணரஸ் ணிர்கஶப!)) ன்ஶநர னர அது 
ணிர்கபரண, னஃீன்கபரண ங்கஷபஶ அல்னரஹ் அஷக்கறநரன் ன்று ஶரக்கற, 
தின்ணரல் வ ரல்னப்தடும் அநறவுஷஷ ஶரக்க ஶண்டும், அதுஶ அல்குர்ஆஷண 
ரம் ஆழ்ந்து  றந்றப்தற்கு றகுக்கும். 

((னர துகத்றனெ ஷதண ரில்னரயற மழனறயற; அல்னரஹ்வுக்கும் அன் 
தூனக்கும் னன்ணரல் ீங்கள் னந்ரீர்கள், ஷணனேம் னற்தடுத்ரீர்கள்))  

திகபரர் உிஶரடு இனக்கும் ஶதரது அர்கலக்கு னன்ணரல் கனத்து வ ரல்னது, 

ஶறு ரரின் கனத்துக்கலக்கு  னக்கறம் வகரடுப்தது டுக்கப்தட்டது ன்ததும், 

அர்கபின் த்றன் தின் குர்ஆன் சுன்ணரஷ ிட ன் கனத்ஷ னற்தடுத்ஶர,  

ஶறு ரர் கனத்ஷனேம் னற்தடுத்ஶர கூடரது ன்ததும் இஷந கட்டஷபரகும். 
னற்தடுத்ப்தடுது; த்யப் கனத்ரகஶர, அநறஞர்கள் கூற்நரகஶர, அீர்ரர்கபின் 
வ ரந் அதிப்திரங்கபரகஶர, ஜரஅத் றதந்ஷணகபரகஶர குடும்த 
ினப்தங்கபரகஶர துரகவும்  இனக்கனரம்! 

இந்  ணத்ஷ இப்தடி னரிற்கு  றநந் ஆரங்கபரக தின் னம்  ணங்கஷபக் 
குநறப்திடனரம். 

ஶலும், அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனம் என கரரித்ஷப்தற்நறக் கட்டஷபிட்டு 
ிட்டரல், அர்கலஷட அக்கரரித்றல் ஶறு அதிப்திரம் வகரள்ற்கு ஈரன் 
வகரண்டுள்ப ந் ஆணுக்ஶகர வதண்ணுக்ஶகர உரிஷில்ஷன; ஆகஶ, 

அல்னரஹ்வுக்கும் அனுஷட மழலுக்கும் ஶனும் ரறு வ ய்ரல் றச் ரக 
அர்கள் தகறங்கரண றஶகட்டிஶனஶ இனக்கறநரர்கள். (33:36) 

உம் இஷநன் ஶல்  த்றரக, அர்கள் ங்கபிஷடஶ லந்  ச் வுகபில் 
உம்ஷ ீறதறரக, ற்றுப் தின்ணர் ீர் ீர்ப்ன வ ய்து தற்நற த்ஷக 
அறனப்றஷனேம் ம் ணங்கபில் வகரள்பரது ( அத்ீர்ப்ஷத) னற்நறலும் ற்றுக் 
வகரள்பர ஷில், அர்கள் ம்திக்ஷக வகரண்டர்கள் ஆகரட்டரர்கள். (4:65) 



அந்  ண னடிவு: (( த்குல்னரஹ் இன்ணரல்னரய மீஉன் அலீம்: ீங்கள் 
அல்னரஹ்ஷ அஞ் றக் வகரள்லங்கள், வணணில் அன் ( உங்கள் ஶதச்சுக்கஷப) 
வ ிடுப்தனும், (உங்கள் வ ல்கஷப) அநறந்னுரரன்!)) 

வதரதுரக  ண னடிவுகஷபனேம் அறகம்  றந்றப்தரணது, ங்கலக்கு இன்னும் அந் 
 ணங்கஷப னரிந்து வ ற்தடுத் துஷ னரினேம். அல்னரஹ் க்கு இந் 
 ணத்றல் ஷண கட்டஷப இடுகறன்நரஶணர அந் ிடத்ஷ ஷடனஷநப் 
தடுத்துறல் அல்னரஹ்ஷ அறகம் தப்தட ஶண்டும், வணணில் ரம் 
அல்னரஹ்ின் கட்டஷபக்கு ணிஷில் ரறு வ ய்ரலும்,  ந்றில்  ரறு 
வ ய்ரலும், அஷண அன் அநறரன். ரம் குர்ஆன் சுன்ணரவுக்கு றரக  த்ரக 
ஶத றணரலும், க றரக ஶத றணரலும் அஷண அன் வ ிடுப்தரன் ன்ந 
 றந்ஷணஶ ல்னர றஷனிலும் க்கு இஷநச் த்ஷ வகரண்டு னம். 

வச எண் இரண்டு தரும் டிப்ின; 

((னர ர்தஊ அஸ்ரகும் தவ்க  வ்றன் திய்: திின்  த்த்றற்கு ஶனரல் உங்கள் 
 த்த்ஷ ீங்கள் உர்த் ஶண்டரம்!)) 

இது திர்கள் உிஶரடு இனக்கும் ஶதரது அர்கலக்கு னன்ணிஷனில் டந்து 
வகரள்லம் எலக்கத்ஷ வபிவுதடுத்தும் என வ ய்றரகும், உண்ஷில் 
தித்ஶரர்கள் இந்  ணத்ஷ  ரிரகஶ னரிந்து ஷடனஷந தடுத்றணரர்கள். 
அஶ ஶம் திகபரரின் த்றன் தின் ரம் திகபரரின் என வ ரல் வ ல் 
அங்கலகரத்றற்கு ஶனரக து கனத்ஷ வகரண்டு வ ல்னக்கூடரது ன்ந என 
தடிப்திஷணனேம் இந்  ணத்றன் தின் ஷநந்துனக்கறநது ன்தஷ னரிந்து வகரள்ப 
னடினேம். 

((னர ஜ்யனொ னயள தில்கவ்னற கஜஹ்ரி தஃனறக்கும் னறதஃல்:  ஶலும், உங்கலக்குள் 
எனர் ற்வநரனனடன் வபிப்தஷடரக  ( வதர் வ ரல்னற)  ஶதசுஷப் ஶதரல், 

அரிடம் ீங்கள் ஶதர ரீர்கள்!)) 

இது க்கு வ ரல்லும் இண்டரது எலக்கரகும், ரம் க்குள் வதர் வ ரல்னற 
அஷப்தது ஶதரன்று னயம்ஶ ன்று அஷக்க கூடரது. இஷண னரிந்து வகரள்ப 
தின் னம்  ணத்ஷ ஶரக்கனரம். 

(னஃறன்கஶப!) உங்கபில் எனர் ற்வநரனஷ அஷப்ததுஶதரல் 
உங்கலக்கறஷடில் (அல்னரஹ்வுஷட) தூஷ அஷப்தஷ  ஆக்கரீர்கள். (24:63) 

 

 (( அன் ஹ்த அஃரலுகும் அன்தும்  னர ஷ்உனொன்: (இற்நரல்) ீங்கள் அநறந்து 
வகரள்ப னடிர றஷனில் உங்கள் அல்கள் அறந்து ஶதரகும்.)) 

திகபரனக்கு னன் எலக்கக் குஷநரக டப்ததும், அர்கபது சுன்ணரக்கஷப 
னநக்கிப்ததும், வறுப்ததும் ங்கள் ற்கரரிங்கள் ன்ஷகள் அறந்து ஶதரற்கு 
கரரக இனக்கும் ன்தஶ இந்  ணம் ிடும் ச் ரிக்ஷகரகும். 

இந்  ணங்கஷப தித்ஶரர்கள் ம் ரழ்ில் தன்தடுத்ற ிம்! 



உர் (னற) அர்கள் இந்  ணத்றன் தின் திகபரனக்கு னன்ணரல்  த்ம் ஶதரட்டு 
ஶத ரட்டரர்கள், அப்தடி ரது ஶத றணரலும் "ன்ண வ ரன்ணரீ்கள் " ன்று ிபக்கம் 
ஶகட்கும் அபவுக்ஶக ஶதசுரர்கள் ன்ந னயரரி: 4367,4887 ின் வ ய்ற. 

அணஸ் இப்னு ரனறக்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (என னஷந) தி(மல்) அர்கள், 

மரதித் இப்னு ஷகஸ்(னற) அர்கஷபக் கரில்ஷன ன்று ஶடிணரர்கள். அப்ஶதரது 
எனர், 'இஷநத்தூர் அர்கஶப! ரன் அஷப் தற்நற வ ய்றஷ அநறந்து வகரண்டு 
ங்கபிடம் னகறஶநன்' ன்று வ ரல்னறிட்டு மரதித் இப்னு ஷகஸ்(னற) அர்கபிடம் 
வ ன்நரர். மரதித் இப்னு ஷகஸ்(னற) ம் டீ்டில் ஷனஷக் ( கஷனனேடன்) 
கிழ்த்தடி அர்ந்றனப்தஷக் கண்டரர். 'உங்கலக்கு ன்ண ஆிற்று?' ன்று 
அரிடம் ஶகட்டற்கு அர், '(வதனம்) ீங்கு என்று ஶர்ந்துிட்டது. ரன் தி(மல்) 
அர்கபின் குஷன ிட ன்னுஷட குஷன உர்த்ற(ப் ஶத ற) ந்ஶன். ணஶ, ன் 
ற்வ ல்கள் ீரகறிட்டண. ரன் கர றகபில் எனணரகற ிட்ஶடன்' ன்று 
தறனபித்ரர். உடஶண, அந் ணிர் தி(மல்) அர்கபிடம் ந்து, மரதித் 
இப்தடிவல்னரம் கூநறணரர் ன்று வரிித்ரர். அநறிப்தரபர் னெமர இப்னு 
அணஸ்(ஹ்) ( ம் ந்ஷ அணஸ் இப்னு ரனறக் - னற - அர்கபிடறனந்து) 
அநறித்ரர்கள்.  

அடுத் னஷந அந் ணிர் ( தின்னம்) ரவதனம் ற்வ ய்றனேடன் றனம்திச் 
வ ன்நரர். (அரது அம்ணிரிடம்) தி(மல்) அர்கள் 'ீ மரதித் இப்னு ஷகமறடம் 
வ ன்று, 'ீங்கள் கர றகபில் எனல்னர்; ரநரக, வ ரர்க்க ர றகபில் எனஶ' 

ன்று வ ரல்' ன்று கூநறணரர்கள். னயரரி: 3613, 4846, னஸ்னறம்) 

இந் யீமறன் வரடர் னஸ்னறறன் அநறிப்தில் னம் ஶதரது மஃத் தின் னஆத் 
னற அர்கள் ஶதரய் ி ரரித்ரக ந்றனக்கறநது, இந்  ணங்கள் ீம் கறஷபரர் 
னஷகின் ஶதரஶ இநங்கறது ன்தது ஆரப்னர்ரணது, அந் றகழ்வு யறஜ்ரி 
என்தறல் டக்கறநது, மஃத் அர்கஶபர யறஜ்ரி ந்து கரனப்தகுறில் 
ித்துிட்டரர்கள். இன் அநறிப்தரபரக " யம்ரத் தின் மனர" அர்கள் 
ணிப்தட்டு அநறித்றனப்தஶ கரரகும். (இப்னு கஸீர்) அல்னரயள அஃனம்! 

இந்  ணத்ஷ ஷத்து  றன அநறஞர்கள் திகபரரின் த்றன் தின்னும் 
அர்கபது கப்னக்கு தக்கத்றல், அர்கபது ஸ்ஜறதுக்குள்  த்ம் உர்த்ற ஶதசுஷ 
கண்டித்த்ரர்கள். ஆணரலும் யரரக கிக்க னடிரது. (அல்னரயள அஃனம்) 

மரிப் இப்னு ஸீத்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்.ரன் தள்பி ரனறல் 
றன்நறனந்ஶதரது எனர் ன் ீது  றறு கல்ஷன நறந்ரர். ரன் றனம்திப் 
தரர்த்ஶதரது உர் இப்னுல்கத்ரப்(னற) அர்கள் றன்நறனந்ரர்கள். 'ீ வ ன்று (அஶர) 
அந் இனஷனேம் ன்ணிடம் அஷத்து ர!' ன்நரர்கள். அவ்ினஷனேம் 
அர்கபிடம் கூட்டிக் வகரண்டு ந்ஶன். ீங்கள் இனனம் ங்கறனந்து னகறநரீ்கள்?' 

ன்று உர்(னற) ஶகட்க, 'ரங்கள் ரிப் ர றகள்' ன்று அர்கள் கூநறணர். 
'அல்னரஹ்ின் தூனஷட தள்பி ர னறல்  ப்ங்கஷப ீங்கள் உர்த்றற்கரக 
ீங்கள் இவ்வூஷச் ஶ ர்ந்ர்கபரக இனந்ரல் உங்கபினஷனேம் (  வுக்கரல்) 
அடித்றனப்ஶதன்' ன்று உர்(னற) அர்கள் கூநறணரர். (னயரரி: 470) 

வச எண் மூன்று தரும் டிப்ின; 



 

((இன்ல்னீண குள்லண அஸ்யளம் இந் மழனறல்னரஹ், உனரஇகல்னீணம்  
யரணல்னரயள குலதயளம் னறத்கர, னயளம் ஃதிதுன் அஜ்னன் அபமீ்: 
றச் ர அல்னரஹ்ின் தூரிடத்றல்  த்த்ஷ ரழ்த்துஶரர், அர்கபது 
உள்பங்கஷபத்ரன் அல்னரஹ் இஷநச் த்றற்கரக ஶர்வு வ ய்ரன். அர்கலக்கு 
ன்ணிப்னம், வதனம் கூனறனேம் இனக்கறன்நது.)) 

இந்  ணம் திகபரனக்கு னன்ணிஷனில் எலக்கரக டப்ஶதரஷ 
னகழ்ந்துஷப்தரகும். திகபரஷ, அர்கபது சுன்ணரஷ கண்ிப்தடுத்துஶ 
இஷநச் த்றன் வபிப்தரடு. 

வச எண் ான்கு, ஐந்து தரும் டிப்ின; 

 ((இந்ல்னீண னேணரதூணக றவ்ர இல் யளஜளரற அக்மனயளம் னர ஃகறலூன். 4 
னவ் அன்ணயளம்  தனொ யத்ர க்னஜ இஷனயறம் னகரண ஷகன் னயளம், 

ல்னரயள கனனர் யமீ்: றச் றரக அஷநகலக்கு வபிஶ இனந்து உங்கஷப 
அஷப்தர்கபில் அறகரணர்கள்  றந்றக்கரர்கஶப! (திஶ! ீங்கள் அர்கபிடம் 
வபிஶரிச் வ ல்லும் ஷ அர்கள் வதரறுத்றனந்ரல் அர்கலக்கு அது ல்னரக 
இனந்றனக்கும், அல்னரஹ்ஶர ன்ணிப்தணரகவும், கனஷ றக்கணரகவும் 
இனக்கறன்நரன்.)) 

இந்  ணம் இநங்கறற்கு  றன றகழ்வுகள் ( மதனன் னுமழல்கள்) 
தறப்தட்டுள்பண, அக்ஃ தின் யரதிஸ் னற அர்கபின் ிடம் ன்றும், ஷமத் தின் 
அர்கம் னற அர்கள் ிடம் ன்றும் தறப்தட்டுள்பது, அஷ அநறிப்தரபர் 
வரடரில் ிர் றக்கப்தட்டஷஶ. அல்னரயள அஃனம். 

இந்  ணங்கள் திர்கஷப அர்கபது அஷநகலக்கு வபிஶ இனந்து அஷத் 
அந் வ ஷன கண்டிக்கறநண. அஶஶம் கண்டிக்கும் ிம் ங்கலக்கு ஆரண 
என தரடத்ஷ னகட்டுகறன்நது. 

அதுரன்; றகப்வதனம் று வ ய்ர்கஷபஶ அல்னரஹ் " றந்றக்கரர்கள்" ன்று 
கூறுன் னெனம்,  னெகத்றல்  றந்றக்கரல், டத்ணரக  டந்து வகரள்லம் 
ணிர்கலம் இனப்தரர்கள், அர்கஷப னரிந்து டக்குரறு அநறவுஷ வ ரல்கறநது இந் 
 ணம். அப்தடிப்தட்டர்கஷப வறுத்து டக்கரல் அர்கலக்கு னத்றற 
வ ரல்னறக்வகரடுத்து, அர்கஷப ன்ணிக்குரறு ஷநனகரக ஶண்டுகறநது இந் 
 ணம். அஷணஶ அல்னரஹ் "அர்கள் வதரறுத்றனந்ரல் ன்நரக இனந்றனக்கும் 
ன்று னத்றற கூநற, அல்னரஹ்ின் ன்ணிப்ஷதனேம் றஷணவூட்டுகறன்நரன். 
உண்ஷில் இந்  ணம் கூறும் அநறவுஷ  னெகத்றல் ஶதப்தடுரக இனந்ரல் 
எற்றுஷ,  ஶகரத்தும் ஶதப்தடுற்கு றகச்   றநந் றரக இனக்கும்.  

இந்  ணத்ஷ னரிந்து வகரள்ப தின்னம்  ணத்ஷனேம் ஶ ர்த்து ஶரக்குஶரம். 

ِهِ ْييَ  َ يِ  َو َْ ِ  ْ   ِاْاعُْ  ِ  َو ُْم ْ   ْاعَْ وَ  ُ  ِ      ْاجٰج

ணினும் ( திஶ) ன்ணிப்ஷதக் ஷகக் வகரள்ீரக! ன்ஷஷக் கஷடதிடிக்குரறு 
வுீரக ஶலும் அநறணீர்கஷபப் னநக்கித்து ிடும். (7:199) 



 َ  َى فَتُْ  ُِ و   َِجَهااَ ٍض   َْوًما تُِ ي ُو  أَيْ  فَتَ َيَّلنُو   ِنَ َ ٍض  فَاِ  ٌع  َجاَاُ يْ   ِيْ  آَمنُو   اَّلِ ييَ  ياأَيَُّها

ِ  َ ُ و َ  فِيُ يْ  أَيَّل  َو ْ  َُمو ( 6 )نَاِدِمييَ  فَعَْ تُيْ  َما  اَعَنِتُّيْ   ْاَْم ِ  ِميَ  َ  ِي ٍض  فِ  يُِ يعُُ يْ  اَوْ   اَّل

َ  َواَِ يَّل  يَمايَ   ِاَْيُ يُ  َ  َّل َ   اَّل  َو ْاِعْ يَايَ  َو ْا ُُ و َ   ْاُ ْ  َ   ِاَْيُ يُ  َوَ  َّل َ   ُ ُو ُِ يْ  فِ  َوَ يَّلنَ ُ   ْاِ

ِ  ِميَ  فَْ ً  ( 7 ) ا َّل ِ دُويَ  ُ يُ  أُواَ ِ َ  ُ  َونِْعَم ً   اَّل 8 )َ ِ ييٌع  َ ِ ييٌع  َو اَّل ) 
னஃறன்கஶப! தரமறக் (ீன்) னும் உங்கபிடம் என வ ய்றஷக் வகரண்டு 

ந்ரல், அஷத் ீர்க்க ி ரரித்துக் வகரள்லங்கள்; (இல்ஷனஶல்) அநறரஷிணரல் 
(குற்ந ற்ந) என  னெகத்ரனக்கு ீங்கள் ீங்கு வ ய்து ிடனரம்; தின்ணர் ீங்கள் 

வ ய்ஷ தற்நற ீங்கஶப ஷகஶ ப்தடுதர்கபரக (கஷனப்தடுதர்கபரக) ஆரீ்கள். 
(49:6) 

வச எண் ஆறு  தரும் டிப்ின; 

((ர அய்னேயல்னீண ஆனூ இன் ஜரஅகும் தர றகுன் திணதஇன் தஷதனூ, 

அன்துஸீன வகரவ்ன் திஜயரனறன் ததுஸ்தியள அனரர தஅல்தும் ரறீன்!: 
னஃறன்கஶப! தரமறக் ( ீன்) னும் உங்கபிடம் என வ ய்றஷக் வகரண்டு 
ந்ரல், அஷத் ீர்க்க ி ரரித்துக் வகரள்லங்கள்; (இல்ஷனஶல்) அநறரஷிணரல் 
(குற்ந ற்ந) என  னெகத்ரனக்கு ீங்கள் ீங்கு வ ய்து ிடனரம்; தின்ணர் ீங்கள் 
வ ய்ஷ தற்நற ீங்கஶப ஷகஶ ப் தடுதர்கபரக ( கஷனப்தடுதர்கபரக) 
ஆரீ்கள்.)) 

னஃீன்கஶப ன்று ிறத் இந்  ணம்  னெகத்றற்கு றக அ றரண என 
ிடத்ஷ சுட்டிக்கரட்டுகறன்நது, அது ரன் என கஷன தப்த னன் அஷண 
உறுறப்தடுத் ஶண்டும் ன்தது. இந்  ணம் வ ரல்லும் னத்றற ஶதப்தடுரக 
இனந்ரல் அது  னெக எற்றுஷக்கும், னனுக்கும் வதரிதும் தரதுகரப்தரக இனக்கும். 
ஆணரல் இன்று உறுறப்தடுத்ர கல்கள் தவுரல்  னெகத்றல் தன 
திச் றஷணகள் ஷனதூக்கற,  னெக ல்னறக்கக்கம் அறக்கப்தடுஷ கரனரம். 
கரனம் ரறத்ஶ ணின் ஷந உர்கறநரன், ஷகஶ ப்தடுகறநரன், அந் ஶம் 
என  னெகம் தரறப்தஷடந்றனக்கும்.  

இந்  ணம் இநங்கறற்கரண கரம் (மதனன் னுமழல்) 

இந்  ணம் "அல் லீத் தின் உகப்ததுப்னு அத ீனஅய்த் அர்கள், தனூ னஸ்னக் 
கூட்டத்ரரிடம் மகர சூனறக்க வ ன்ந ிடத்றல் அர் " அல் யரரிஸ் தின் 
னறரர்" ிடத்றல் வதரய் கூநற ஶதரது இநங்கறரக னஸ்ணத் அஹ்த் , 

ற்றுனள்ப தல்கபில் தறப்தட்டுள்பது, அன் அநறிப்தரபர் வரடர் 
தனணீரணரகும். (அல்னரயள அஃனம்) (இப்னு கஸீர்) 

இந்  ணத்றல் இனந்ஶ யீஸ் கஷன ல்லுணர்கள் ( னயத்றஸீன்கள்) 
திகபரஷப்தற்நற கல்கஷப அநறிப்தரபர்கஷப ஆய்வு வ ய்து டுத்ணர், அந் 
அடிப்தஷடிஶன மயஹீ் னஈப் ன்று ஷக திரித்ணர். இஷணப் தற்நற ன 
வபிஷ மயஹீ் னஸ்னறறன் னன்னுஷில் தரர்க்கனரம். இஷண லுவூட்டும் 
 றன ஆரங்கள் தின்னரறு! 

 ِٕٮ َ  ُ  ُّ  َو ْا َُ  دَ  َو ْا ََ  َ   ا َّلْميَ   ِيَّل ؕ  ِ ْ يٌع   ِ ٖه  اَ  َ  اَ ْي َ  َما تَْق ُ  َو َ 
  َمْ   ـ ْو ً  َ ْن ُ  َ ايَ   ُواٰج 



ஷப்தற்நற உக்கு(த் ீர்க்க) ஞரணறல்ஷனஶர அஷ(ச் வ ய்த்) வரடஶண்டரம்; 

றச் ரக ( றுஷில்) வ ிப்னனனும், தரர்ஷனேம், இனனம் இஷ 
எவ்வரன்றுஶ (அணன் வ ல் தற்நற) ஶகள்ி ஶகட்கப்தடும். (17:36) 

'ன் ீது  ஶண்டுவன்ஶந இட்டுக்கட்டுகறநன் கத்றல் ன்னுஷட இனப்திடத்ஷ 
அஷத்துக் வகரள்பட்டும்' ன்று தி(மல்) அர்கள் கூநறரல்ரன், உங்கலக்கு ரன் 
அறகரண திவரறகஷப டுத்துஷக்கரல் ன்ஷணத் டுத்துக் வகரள்கறஶநன்' ண 
அணஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள். (னயரரி: 107, 108, னஸ்னறம்) 

அனயளஷர ( னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அல்னரஹ்ின்  தூர் (மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்:எனர் ரம் ஶகள்ிப்தட்டஷவல்னரம் ( திநனக்கு) அநறிப்தஶ அர் 
வதரய்ர் ன்தற்குப் ஶதரது(ரண  ரன்நரகு)ம். (னஸ்னறம் னன்னுஷ) 

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  வதரய் ணக் கனப்தடும் என 
வ ய்றஷ ன்ஷணப் தற்நற ரர் அநறிக்கறநரஶர அனம் வதரய்ர்கபில் 
எனரரர்.  இந் யீஸ் னகலர தின் ளஃதர ( னற) அர்கபிடறனந்தும்  னர 
தின் ஜளன்ப் (னற) அர்கபிடறனந்தும் அநறிக்கப்தடுகறநது. (னஸ்னறம் னன்னுஷ) 

னயம்த் தின்  லரீன் ( ஹ்) அர்கள் கூநறரது:  க்கள் (ஆம்தக் கரனங்கபில் 
யீஸ்கள் அநறிக்கப்தடும்ஶதரது அற்நறன்) அநறிப்தரபர் வரடர்கள் குநறத்துக் 
ஶகட்டறல்ஷன. ஆணரல், (திற்கரனத்றல்) குப்தங்கள் ஶரன்நறஶதரது உங்கலக்கு 
இந் யீஷம அநறித் அநறிப்தரபர்கபின் வதர்கஷபனேம் ங்கலக்கு 
அநறினேங்கள்" ன்று கூநனரிணர். ஆகஶ, அந் அநறிப்தரபர்கள் 
திறக்கரர்கபர ன்று கணித்து, அவ்ரநறனந்ரல் அர்கள் அநறிக்கும் 
யீஸ்கள் ட்டும் ற்கப்தடும். அர்கள் ( திறில் இல்னரற்ஷநக் கூறும்) 
னதுஷரறகபரய் இனந்ரல் அர்கள் அநறிக்கும் யீஸ்கள் 
ற்கப்தடரட்டரது.(னஸ்னறம் னன்னுஷ) 

சுஷனரன் தின் னெ ர ( ஹ்) அர்கள் கூநறரது:  ரன் ரவூஸ் தின் ஷக ரன் 
(ஹ்) அர்கஷபச்  ந்றத்து, இன்ணரர் ணக்கு இன்ணின்ணரறு அநறித்ரர்" ன்று 
கூநறஶணன். அற்கு ரவூஸ் ( ஹ்) அர்கள்,  இஷ உக்கு அநறித்ர் 
ம்தத்குந்ரய் இனந்ரல் ற்றுக்வகரள்" ன்று கூநறணரர்கள்.(னஸ்னறம் 
னன்னுஷ)  

ِ  َ ُ و َ  فِيُ يْ  أَيَّل  َو ْ  َُمو  َ  َواَِ يَّل  اَعَنِتُّيْ   ْاَْم ِ  ِميَ  َ  ِي ٍض  فِ  يُِ يعُُ يْ  اَوْ   اَّل   ِاَْيُ يُ  َ  َّل َ   اَّل
يَمايَ    ا َّل ِ دُويَ  ُ يُ  أُواَ ِ َ  َو ْاِعْ يَايَ  َو ْا ُُ و َ   ْاُ ْ  َ   ِاَْيُ يُ  َوَ  َّل َ   ُ ُو ُِ يْ  فِ  َوَ يَّلنَ ُ   ْاِ

ِ  ِميَ  فَْ ً  ( 7) ُ  َونِْعَم ً   اَّل  (8 )َ ِ ييٌع  َ ِ ييٌع  َو اَّل
 

அநறந்துவகரள்லங்கள்: றச் ரக உங்கபிஷடஶ அல்னரஹ்ின் தூர் இனக்கறநரர்; 

அஶக கரரிங்கபில் அர் உங்கலக்கு றப்தட்டரல், றடரக ீங்கள் ரம் 
கஷ்டத்றற்குள்பரரீ்கள், ணினும் அல்னரஹ் ஈரஷண (ம்திக்ஷகஷ) உங்கலக்குப் 
திரினஷடரக்கற உங்கள் இங்கபிலும் அஷண அகரக்கறனேம் ஷத்ரன் - 
அன்நறனேம் குஃப்ஷனேம் (றரகரிப்ஷதனேம்) தரத்ஷனேம், ரறுதரடு வ ய்ஷனேம் 
உங்கலக்கு வறுப்தரகவும் ஆக்கறணரன்; இத்ஷகர்கள் ரம் ஶர்றில் 



டப்தர்கள்.8. (இது) அல்னரஹ்ிடறனந்துள்ப அனுக்கறனம், 

அனள்வகரஷடிணரலுஶரகும், ஶலும் அல்னரஹ் ன்கநறந்ன்; ஞரணம் றக்ஶகரன். 
(49:8) 

வச எண் ஏழு, எட்டு  தரும் டிப்ின; 

((ஃனனெ அன்ண தகீும் நமழனல்னரஹ், னவ் னேீஉகும் தகீஸீரிம் றணல் அம்ரி 
னஅித்தும்: அநறந்து வகரள்லங்கள் உங்கபில் அல்னரஹ்ின் தூர் இனக்கறன்நரர், 

அறகரண ிடங்கபில் அர் உங்கலக்கு கட்டுப்தட்டினந்ரல் ீங்கஶப 
கஷ்டப்தட்டினப்தரீ்கள்.)) 

இந்  ணம், திகபரர் உிஶரடு ரழ்ந் ஶம் தித்ஶரர்கலக்கு கனஷ 
றக்கர்கபரக இனந்ரர்கள் ன்தற்கு டுத்துக்கரட்டரகும், வணணில் திர்கள் 
ந் என ிடரக இனந்ரலும் இனகுரணஷஶ ஶர்வு வ ய்ரர்கள், 

தித்ஶரர்கஶபர அர்கலக்கு இனக்கும் ஆர்த்றற்கு கஷ்டரணஷனேம், 

அறகரணஷனேஶ ஶர்வு வ ய்ரர்கள், திகபரஶர அந் ிடங்கபில் அர்கள் 
ஆஷ கலக்கு கட்டுப்தடரல் இனகுரணஷ ஶர்வு வ ய்ரர்கள். இற்கு அறகரண 
 ரன்றுகஷப தரர்க்கனரம். 

யளஷதிய்ர உடன் தடுக்ஷகின் ஶதரது உர் னற அர்கள் னேத்ம் வ ய்ஷனேம், 

உிர் றரகம் வ ய்து ஶதரரடுஷனேம் ஶர்வு வ ய், திர்கஶபர எப்தந் 
அடிப்தஷடில் றனம்தி வ ல்ன னடிவடுத்ரர்கள்.  இது அற்கு  றநந் 
ஆரரகும். (னயரரி: 3182,4844, னஸ்னறம்) 

அப்துல்னரஹ் தின் அம்ர் னற அர்கள் ரம் னலக்க ஶரன்ன திடிக்க 
 க்றினக்கறநது ன்று அகர ம் ஶகட்டஶதரது, னடிரது, னென்று, அல்னது எனரள் 
ிட்டு எனரள் ன்ந இஶனஷ  னடிவு வ ய்ரர்கள், ஶலும் எவ்வரன ரலம் என 
குர்ஆன் னடிக்க அனுற ஶகட்ட ஶதரது, னற்தது ரட்கபில் என்று, அல்னது இனதது 
ரட்கபில் என்று, அல்னது தத்து ரட்கபில் என்று, அல்னது ல ரற்கபில் என்று, 

அஷ ிட அறகப்தடுத் கூடரது ன்று கூநற, ஆர்ம்,  க்ற உள்ப அனக்கு 
திகபரர் இஶனஷ ஶ ஶர்வு வ ய்ரர்கள். (னயரரி: 1976,1978, னஸ்னறம்) 

இஷணஶ ஆிர(னற) அர்கள் தின்னரறு கூநறணரர்கள்: இண்டு 
ிங்கபில் ினம்திஷத் ஶர்ந்வடுத்துக் வகரள்லம்தடி அல்னரஹ்ின் 
தூரிடம் கூநப்தட்டரல் அர்கள் அவ்ிண்டில் இஶன ரணஷஶ - அது தரரண 
ிரக இல்னரறனக்கும் தட் த்றல் - ப்ஶதரதும் ஶர்ந்வடுப்தரர்கள். அது 
தரரண ிரக இனந்ரல் க்கபிஶனஶ அறகரக அறனறனந்து வகு 
வரஷனில் (ினகற) றற்தரர்கள்.  (னயரரி:  3560, 6126, னஸ்னறம்) 
 

 ((னரகறன்ணல்னரய யப்தத இஷனகுனல் ஈரண ஷ ணயள த ீ குலூதிகும், 

கர்ய இஷனகுனல் குப் ல் னமழக ல் இஸ்ரன், உனரஇக யளனர் 
ரறதூன். தல்னம் றணல்னரயற ணிஃஹ், ல்னரயள அலீனன் யகலம்: ஆணரலும் 
அல்னரஹ் ஈரஷண உங்கலக்கு ினப்தத்றற்குரிரக ஆக்கற, அஷண உங்கள் 
உள்பங்கலக்கு அகரக்கறணரன், ஶலும் இஷநறுப்ஷதனேம், தரத்ஷனேம், 

ரறுவ ய்ஷனேம் உங்கலக்கு வறுப்தரக்கறணரன். அர்கஶப ஶர்ற 



வதற்நர்கபரர், இது அல்னரஹ்ிடறனந்து  றநப்தரகவும், அனபரகவும் இனக்கறன்நது, 

அல்னரஹ்ஶர அநறந்னும்  அஞரணம் றக்கனுரரன். )) 

இந்  ணம் தித்ஶரர்கலக்கு அல்னரஹ் வ ய் றகப் வதரிஶரர் அனஷப தற்நற 
ஶதசுகறநது. அதுரன், திகபரர் தித்ஶரர்கலக்கு ரற்நரக னடிவடுக்கும் 
ஶங்கபில் தித்ஶரர்கள் னண்தட்டு, வறுத்து வ ல்னரல்,அஷண உள்பத்ரல் 
ற்நரர்கள், இற்கு கரம் அர்கபது உள்பங்கபில் அல்னரஹ் ஈரஷண 
உறுறப்தடுத்ற ஷத்றனந்ரகும். 

ணஶ என ணின் ன் ஈரணின் றஷனஷ சுதரிஶ ரஷண வ ய்கறன்ந இடம், 

அபவுஶகரல் இதுரகும். 'அல்னரஹ்ின் கட்டஷபஷ, திகபரரின் சுன்ணரஷ 
உள்பத்ரல் ற்று ஷடனஷநதடுத்துது உள்பத்றல் ஈரன் இனக்கறநது ன்தற்கு 
 ரன்நரகும்.' தித்ஶரர்கலக்கு அல்னரஹ் தரி ரக வகரடுத்ரன் ரம் அஷண 
பர்த்துக் வகரள்பஶண்டும். 

அடுத் தரக்கறம், குப்ர் ன்று இஷந றரகரிப்ஷதனேம், தரம் வ ய்ஷனேம், 

ரறுவ ய்ஷனேம் அர்கலக்கு வறுக்க வ ய்ரன், ரம் அஷண க்குள் பர்க்க 
ஶண்டும், அதுஶ ம்ஷ உண்ஷ னஃறன் ன்று அஷடரபப்தடுத்தும்.  

அப்தடிப்தட்டர்கஷபஶ அல்னரஹ் ஶர்ற வதற்நர்கள் ன்று  றனரகறத்து அந் 
 ணத்ஷ னடிக்கறன்நரன். திகபரர் இந் தண்னகஷப ஶண்டி அல்னரஹ்ஷ 
திரர்த்றத்தும் இனக்கறன்நரர்கள். இஷண இனகுரக னரிந்து வகரள்ப  றன 
யீஸ்கஷப ஶரக்குஶரம்!. 

அணஸ் னற அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'ரிடம் னென்று ன்ஷகள் 
அஷந்துிட்டணஶர அர் ஈரன் னும் இஷநம்திக்ஷகின் சுஷஷ 
உர்ந்ரரர். ( அஷ) அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனம் எனனக்கு 
ற்வநல்னரற்ஷநனேம் ிட அறக ஶ த்றற்குரி ரக இனப்தது, எனர் 
ற்வநரனஷ அல்னரஹ்வுக்கரகஶ ஶ றப்தது, வனப்தில்  ீப்தடுஷ வறுப்தது 
ஶதரல் இஷந றரகரிப்னக்குத் றனம்திச் வ ல்ஷ வறுப்தது' ன்று 
இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (னயரரி: 16,21, னஸ்னறம்) 

அப்துல்னரஹ் இப்னு ஸ்வூத்(னற) அர்கள் ங்கலக்கு இண்டு யீஸ்கஷப 
அநறித்ரர்கள். அற்நறல் என்ஷந இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் ணக் 
குநறப்திட்டரர்கள். ற்வநரன்ஷநக் ரரகக் கூநறணரர்கள். (அஷரண:)  

1. இஷநம்திக்ஷகரபர் ம் தரங்கஷப , அர் என ஷன அடிரத்றல் 
உட்கரர்ந்றனப்தஷப் ஶதரன்றும், அந் ஷனத் ம் ீது ிலந்துிடுஶர ண 
அஞ்சுதஷப் ஶதரன்றும் தரர்ப்தரர். ஆணரல், தரிஶர ன் தரங்கஷபத் ன்னுஷட 
னெக்கறன் ஶல் தநந்து வ ல்லும் ஈஷப் ஶதரன்று (அற்தரகக்) கரண்தரன் - இஷக் 
கூநறஶதரது இப்னு ஸ்வூத்(னற) அர்கள் ங்கபின் னெக்குக்கு ஶஶன ( ஈஷ) 
ிட்டுது ஶதரன்று ம் ஷகரல் ஷ ஷக வ ய்ரர்கள். (னயரரி: 6308) 

தி மல் அர்கள் உயது னேத்த்றன் ஶதரது ஶரர்கஷப அிகுத்துிட்டு, 

ீண்டவரன துஆஷக் ஶகட்டர்கள் அறல் தின்னரறு திரர்த்றத்ரர்கள்; 

ااَت  إِساَت ْفنَتا  َت ِّبِس ْف   اللُر َّم   ِس يَت ، إِساَت ْفنَتا  َت َتيِّبِس ْف  قُرلُر  ِسنَتا، فِسي  َت َت ِّبِسنْف ُر   اْف ،  اْف ُر ْفيَت ،  َت اْف ُر ُر قَت صْف َتااَت عَتلْفنَتا  َت اْفعِس اَت   َت  ْف   ايَّم اِس ِس اَت  يِس
 அல்னரஹ்ஶ ங்கலக்கு ஈரஷண ினப்தத்றற்குரிரக ஆக்கற, அஷண 



உள்பத்றட்கு அகரகவும் ஆக்கறிடு, ஶலும் குப்ஷனேம், தரத்ஷனேம், 

ரறுவ ய்ஷனேம் ங்கலக்கு வறுக்க வ ய்துிடு, ஶலும் ங்கஷப ஶர்ற 
வதற்நர்கபில் ஆக்கறிட்டு!......  (அஹ்த்:15492) 

ணஶ அல்னரஹ் தரக்கறரக ங்கும் இந் தண்னகஷப க்குள் பர்க்க ரம் 
னற் றப்ஶதரம். 

 

و   قْن َو َولُمو   اْن ُم ْن ِإ ِإ  َو   ِإ َو   َو اِإ َو َو  ِإ   َو ِإ ْن  لِإحُم دَو هُم َو  بَو َو ْن  فَو ِإ ْن  بَو ْن َوهُم َو  فَوأَوصْن ى عَولَوي  ِإحْن رَو   ألخْن

ي  اَّ ِإي فَوقَو تِإلُمو  رِإ   ِإاَوي تَو ِإييَو  حَو َّي تَوبْن ِإ ِإ   َو ْن و  فَو يَو ْن  فَو ِإ ْن   اَّ لِإحُم طُمو  بِإ اْن َودْن ِإ  بَو ْن َوهُم َو  فَوأَوصْن   َو َوقْنسِإ

َو   ِإ َّ  طِإ  َو   ُمحِإ ُّب   اَّ قْنسِإ وَو ٌة   اْن ُم ْن ِإ ُمو َو   ِإنَّ َو ( 9 ) اْن ُم و   ِإخْن لِإحُم وَو ْن ُم ْن  بَو ْن َو  فَوأَوصْن َو   َو تَّقُمو   َوخَو  اَو َولَّ ُم ْن   اَّ

و َو  حَو ُم  ( 10 )تُمرْن
னஃீன்கபில் இன  ரரர்  ண்ஷடதிடித்துக் வகரண்டரல் அர்கபிஷடஶ ீங்கள் 

ல்னறக்கப்தடுத்துங்கள்,  (அப்தடி ீங்கள் வ ய்னேம்ஶதரது) என  ரரர் அடுத்ர்கள் 
ீது ம்ன ீநற டந்ரல், ம்ன ீறும் அந்  ரரர் அல்னரஹ்ின் கடடஷனக்கு 

ீண்டுனம்ஷ அர்கலக்கு றரக ீங்கலம் னேத்ம் னரினேங்கள். அப்தடி அர்கள் 
ீண்டு ந்து ிட்டரல் அர்கபிஷடஶ டுறஷனனேடன் இக்கப்தடுத்துங்கள், ஶலும் 

ீரக டங்கள், றச் றரக அல்னரஹ் ீம் வ லுத்துஶரஷ ஶ றக்கறநரன். 
னஃீன்கள் ன்நரஶன  ஶகரர்கள் ரன், ணஶ உங்கள்  ஶகரர்கலக்கறஷடில் 

இஷக்கப்தடுத்துங்கள், ீங்கள் அல்னரஹ்ஷ தந்துவகரள்லங்கள், ீங்கள் 
அனள்தரனறக்கப்தடுரீ்கள். (49:9,10) 

 

வச எண் ன்து, த்து தரும் டிப்ின; 

((இன் ரஇதரணி றணல் னஃறணணீக் லூ தஅஸ்னறயள ஷதணயளர, தஇன் தகத் 
இஹ்ரயளர அனல் உக்ர தகரறலுல்னீ ப்கல யத்ர ப்தஅீ இனர அம்ரில்னரஹ், 

தஇன் தரஅத் தஅஸ்னறயள ஷதணயளர தில் அத்னற, அக்மறதூ இன்ணரல்னரய 
னேயறப்னல் னக்மறீன். இன்ணல் னஃறனூண இக்ர, தஅஸ்னறயள ஷதண 
அகஷகும் த்குல்னரஹ், னஅல்னகும் துர்யரனென், : னஃீன்கபில் இன  ரரர் 
 ண்ஷடதிடித்துக் வகரண்டரல் அர்கபிஷடஶ ீங்கள் ல்னறக்கப்தடுத்துங்கள்,  

(அப்தடி ீங்கள் வ ய்னேம்ஶதரது) என  ரரர் அடுத்ர்கள் ீது ம்ன ீநற டந்ரல், 

ம்ன ீறும் அந்  ரரர் அல்னரஹ்ின் கடடஷனக்கு ீண்டுனம்ஷ 
அர்கலக்கு றரக ீங்கலம் னேத்ம் னரினேங்கள். அப்தடி அர்கள் ீண்டு ந்து 
ிட்டரல் அர்கபிஷடஶ டுறஷனனேடன் இக்கப்தடுத்துங்கள், ஶலும் ீரக 
டங்கள், றச் றரக அல்னரஹ் ீம் வ லுத்துஶரஷ ஶ றக்கறநரன். னஃீன்கள் 
ன்நரஶன  ஶகரர்கள் ரன், ணஶ உங்கள்  ஶகரர்கலக்கறஷடில் 
இஷக்கப்தடுத்துங்கள், ீங்கள் அல்னரஹ்ஷ தந்துவகரள்லங்கள், ீங்கள் 
அனள்தரனறக்கப்தடுரீ்கள். 
 



இந்  ணங்கள்  னெகக் கடஷகபில் னக்கறரண,  னெக எற்றுஷக்கு றக 
அ றரண  றன ிடங்கஷப ஶகரடிட்டு கரட்டுகறன்நண. 

1- னஸ்னறம்கபிஷடஶ  றன ஶதரது திரிிஷணகள் ற்தட்டு, அது னேத்ரக 
ரநறணரலும், அர்கஷப தரர்த்து கரதிர்கபரகறிட்டரர்கள் ன்று கூறும் அறகரம் 
க்கறல்ஷன, அர்கஷப னஃீன்கபரக தரர்த்து இக்கப்தடுத்துஶ ம்ீதுள்ப 
கடஷ. அணரல் ரன் னஃீன்கபில் இன  ரரர் ன்று அல்னரஹ் ிறக்கறநரன். 
இஷணஶ திகபரரின் னன்ணநறிப்ன வ ய்ற என்றும் க்கு தரடம் வ ரல்கறநது,  

அன தக்ர னற அர்கள் கூநறணரர்கள்;' (என னஷந) இஷநத்தூர் றம்தர் ீறனக்க, 

அர்கபின் என தக்கத்றல் யமன் இப்னு அலீ(னற) அர்ந்றனக்க, தி(மல்) 
அர்கள் என னஷந க்கஷப ஶரக்கறனேம், ற்வநரன னஷந யமன்(னற) 
அர்கஷப ஶரக்கறனேம் ( உஷ றகழ்த்ற ண்ம்), 'இந் ன்னுஷட னல்ர் 
ஷனரரர். னஸ்னறம்கபின் இண்டு வதனம் கூட்டத்ரரிஷடஶ இரின் 
னெனரக அல்னரஹ்  ரரணம் வ ய்து ஷக்க ினம்னகறநரன்' ன்று கூநறக் 
வகரண்டினந்ஷ தரர்த்ஶன்' (னயரரி: 2704) 

இங்கு னஸ்னறம்கபில் இன வதனம் கூட்டம் ன்று திகபரர் 
ஶகரடிட்டுக்கரட்டிினக்கறநரர்கள். இஷண ஷத்ஶ னயரரி இரம் ஶதரன்ந 
அநறஞர்கள் வதனம் தரம் எனஷண இஸ்னரத்ஷ ிட்டும் வபிஶற்நரது ன்ந,  

கரரிஜ்கள், னஃமறனரக்கலக்கு றரண கனத்ஷ  ட்டரக டுத்ரர்கள். 

2- னஸ்னறம்கள் னண்தடுகறன்ந,  ண்ஷடதிடிக்கறன்ந ஶங்கபில் அஷண தரர்க்கறன்ந 
னஸ்னறம்கள், ல்னறக்க னற் றில் ஈடுதடஶண்டுஶ அல்னரல், டுறஷன 
ஶதணுகறஶநரம் ன்ந தரிில் எதுங்கற வ ல்னக்கூடரது. ஆணரல் இன்று இந் 
றகரட்டல் தின்தற்நப்தடரஷஶ னஸ்னறம்கள் த்றில் இன்று அறகரித்றனக்கும் 
திச் றஷணகலக்கும், திரிவுகலக்கும் கரரகும். 

3- ல்னறக்கப்தடுத்தும் ஶம் அல்னரஹ்ிணதும் தூரிணதும் றகரட்டல் தடிஶ 
ீரக டந்துவகரள்ப ஶண்டும், அந் ஶம் ந்  ரரர் அல்னரஹ் சூஷன ீநற 
டக்கறநரர்கஶபர அர்கலக்கு றரக ஶதரரடவும் ஶண்டும், இதுஶ ல்ன 
ரற்நத்ஷ வகரண்டுனம். 

4- இன  ரரனம் கட்டுப்தடுகறன்ந ஶம், தக்க  ரர்தின்நற  டுறஷன ஶதணுதும், ீரக 
டப்ததும் அல்னரஹ்ின் தக்கம் ம்ஷ வறுக்கறஷக்கும். இஷணஶ அல்னரஹ் 
'இன்ணல்னரய னேயறப்னல் னக்மறீன்" ன்ந வ ரல் னெனம் ங்கலக்கு 
வ ரல்னறத்னகறநரன். 

இந்  ணம் இநங்கறற்கரண கரம் (மதனன் னுமழல்) 

அணஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: தி(மல்) அர்கபிடம், 'ரங்கள் அப்துல்னரஹ் 
இப்னு உஷதிடம் ந்ரல் ன்நரினக்கும்' ன்று கூநப்தட்டது. தி(மல்) அர்கள் 
அணிடம் வ ல்ன என கலஷில் நறணரர்கள். னஸ்னறம்கலம் தி(மல்) 
அர்கலடன் டந்து வ ன்நரர்கள். அர்கள் வ ன்ந தரஷ உர் றனரக இனந்து. 
அஷண தி(மல்) அர்கள் வ ன்நஷடந்ஶதரது அன், 'தூ ினகறப் ஶதர! 
அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! உன் கலஷின் துர்ரற்நம் ன்ஷணத் 
துன்னறுத்றிட்டது' ன்று கூநறணரன். அப்ஶதரது அர்கபிஷடஶ இனந் அன் ரரி 



(ஶரர்) எனர், 'அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! அல்னரஹ்ின் தூனஷட கலஷ 
உன்ஷண ிட ல்ன ர ஷணனேஷடரகும்' ன்று கூநறணரர். அப்துல்னரஹ்வுக்கரக 
அனுஷட  னரத்ஷச் ஶ ர்ந் எனர் ஆத்றஷடந்து அந் அன் ரரிஷ 
 றணரர். அந் இனனக்கரகவும் அனஷட ண்தர்கள் ஶகரதஷடந்ரர்கள். 
ங்கலக்கறஷடஶ ஈச் ங் ( கறஷபின்) குச் றரலும், ஷககபரலும் வ னப்னகபரலும் 
அடித்துக் வகரண்டரர்கள். அப்ஶதரது, 'ஶலும், இஷநம்திக்ஷகரபர்கபில் இண்டு 
குலிணர் ங்கலக்குள்  ண்ஷடிட ஶர்ந்ரல் அர்கபிஷடஶ  ரரணம் வ ய்து 
ஷனேங்கள்' (றனக்குர்ஆன் 49:09) ன்னும்  ணம் அனபப்தட்டினக்கறநது ன்னும் 
வ ய்ற ங்கலக்கு ட்டிது.  (னயரரி:2691, னஸ்னறம்) 

இந் கடடஷனஷ திர்கள் ண ரழ்ரபில் அறகம் ஷடனஷநப்தடுத்ற, 
தித்ஶரர்கபிஷடஶ ல்னறக்கப்தடுத்துறல் அறக அக்கஷந கரட்டுரர்கள். 

மஹ்ல் இப்னு மஃத்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அம்ர் இப்னு அவ்ப் குடும்தத்ஷச் 
ஶ ர்ந்  றனனக்குள் ஶர கரறு இனந்து ந்து. ணஶ, தி(மல்) அர்கள் ம் 
ஶரர்கள்  றனர் னஷடசூ அர்கபிஷடஶ  ரரணம் வ ய்து ஷப்தற்கரக 
அர்கஷப ஶரக்கறப் னநப்தட்டரர்கள். (தி(மல்) அர்கள் அங்கு வ ன்நறனந் ஶதரது) 
வரலஷக ஶம் ந்துிட்டது. தி(மல்) அர்கள் இன்னும் (றனம்தி) ில்ஷன. 
அப்ஶதரது தினரல்(னற) தரங்கு வ ரன்ணரர்கள். ( அன் திநகும்) தி(மல்) அர்கள் 
ில்ஷன. ணஶ, தினரல்(னற) அன தக்ர்(னற) அர்கபிடம் வ ன்று, 'தி(மல்) 
அர்கள் ( ஶஷனின் கரத்ரல் உடஶண  னடிரல்) ரத்றற்குள்பரகற 
ினக்கறநரர்கள். வரலஷக ஶம் ந்துிட்டது. ணஶ, ரங்கள் க்கலக்குத் 
(ஷனஷ ரங்கறத் வரலிக்கறநரீ்கபர? ன்று ஶகட்டரர்கள். அற்கு அர்கள், ' ரி, 

ீங்கள் ினம்திணரல் வரலஷக டத்துகறஶநன்' ன்று கூநறணரர்கள். உடஶண, 

தினரல்(னற) வரலஷகக்கு இகரத் வ ரல்ன, அன தக்ர்(னற) ( வரலஷக 
டத்துற்கரக) னன்ணரல் வ ன்நரர்கள்........ (னயரரி:2690) 

மஹ்ல் இப்னு மஃத்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: எனர் ற்னர் ீது கற்கள்  ீறக் 
வகரள்லபிற்கு 'குதர' ர றகள் ( க்கறஷடஶ)  ண்ஷடிட்டணர். அல்னரஹ்ின் 
தூரிடம் இச்வ ய்ற வரிிக்கப்தட்டது. அர்கள், 'ம்ஷ அஷத்துச் வ ல்லுங்கள். 
ரம் அர்கலக்கறஷடஶ  ரரணம் வ ய்து ஷப்ஶதரம்' ன்று கூநறணரர்கள்.  
(னயரரி: 2693) 

கஃப் இப்னு ரனறக்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அல்னரஹ்ின் தூனஷட 
கரனத்றல் ணக்கு இப்னு அத ீ யத்த்(னற)  ஶண்டிினந் என கடஷண 
(ஸ்ஜறதுந் த)ீ தள்பிர னறல் ஷத்துத் றனப்திச் வ லுத்தும்தடி ஶகட்ஶடன். 
(ங்கள்) இனரின் குல்கலம் தி(மல்) அர்கள் ம் டீ்டினறனந்தடிஶ அஷக் 
ஶகட்கும் அபிற்கு உர்ந்ண. ணஶ, தி(மல்) அர்கள் ங்கபினஷனேம் கரப் 
னநப்தட்டு ந்ரர்கள். ம் அஷநின் றஷஷ ினக்கற, 'கஅஶத!' ன்நஷத்ரர்கள். 
ரன், 'இஶர ந்துிட்ஶடன், இஷநத்தூர் அர்கஶப!' ன்று தறனபித்ஶன். அப்ஶதரது 
தி(மல்) அர்கள் 'தரறக் கடஷணத் ள்லதடி வ ய்துிடு' ன்று ம் கத்ரல் 
ஷ ஷக கரட்டிணரர்கள். 'அவ்ரஶந வ ய்து ிட்ஶடன், இஷநத்தூர் அர்கஶப!' ன்று 
ரன் கூந, இப்னு அத ீ யத்த்(னற) அர்கஷபப் தரர்த்து, 'ீங்கள் லந்து வ ன்று 



அரின் கடஷண அஷடனேங்கள்' ன்று இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
னயரரி: 451,471, னஸ்னறம்) 
 

ீம் வ லுத்துஷ னறனேறுத்ற இஸ்னரம் ீரக டப்ஶதரனக்கு வதனம் 
கூனறஷனேம் ஷத்றனக்கறன்நது, ீம் வ லுத்துறல்  ஶறுதரடுகஷபனேம் கடந்து 
இஸ்னரம் னக்கறத்தும் வ லுத்துகறன்நது. 

னஃறன்கஶப! ீங்கள் ீறின்ீது றஷனத்றனப்தர்கபரகவும், உங்கலக்ஶகர அல்னது 
(உங்கள்) வதற்ஶநரனக்ஶகர அல்னது வனங்கற உநிணனக்ஶகர ிஶரரக 
இனப்தினும் அல்னரஹ்வுக்கரகஶ  ரட் ற கூறுதர்கபரகவும் இனங்கள்; (ீங்கள் 
ரனக்கரக  ரட் றம் கூறுகறநரீ்கஶபர) அர்கள் வ ல்ந்ர்கபரக இனந்ரலும் 
ஷகபரக இனந்ரலும் (உண்ஷரண  ரட் றம் கூறுங்கள்); வணணில் அல்னரஹ் 
அவ்ினஷனேம் கரப்தற்கு அனகஷனேஷடன்; ணஶ றரம் ங்குறல் 
ண இச்ஷ ஷப் தின்தற்நற ிடரீர்கள்; ஶலும் ீங்கள் ரற்நறக் கூநறணரலும் அல்னது 
( ரட் ற கூறுஷப்) னநக்கித்ரலும், றச் ரக அல்னரஹ் ீங்கள் 
வ ய்ஷவல்னரம் ன்கு அநறந்ணரகஶ இனக்கறன்நரன். (4:135) 

னஃறன்கஶப! றரத்ஷ றஷன ரட்டுற்கரக அல்னரஹ்வுக்கு ீங்கள் உறுறரண 
 ரட் றரக இனங்கள், ந் என கூட்டத்ரர் ீதும் ீங்கள் வகரண்டுள்ப வறுப்ன ீற 
வ ய்ரனறனக்க உங்கஷபத் தூண்ட ஶண்டரம். ீற வ ய்னேங்கள்; இதுஶ 
(க்ரவுக்கு) - ததக்றக்கு றக வனக்கரகும்; அல்னரஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்; 

றச் ரக அல்னரஹ் ீங்கள் வ ய்தற்ஷந(வல்னரம் ன்கு) அநறந்ணரக 
இனக்கறன்நரன். (5:8) 

ரர்க்க ( ி)த்றல் உங்கபிடம் ஶதரரிடரலும், உங்கள் இல்னங்கபினறனந்து 
உங்கஷப வபிஶற்நரலும் இனந்ரர்கஶப அர்கலக்கு ீங்கள் ன்ஷ 
வ ய்ஷனேம், அர்கலக்கு ீங்கள் ீற வ ய்ஷனேம் அல்னரஹ் ினக்கில்ஷன - 
றச் ரக அல்னரஹ் ீற வ ய்தர்கஷப ஶ றக்கறநரன். (60:8) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'அல்னரஹ்ின் றஷனத் ி ஶறு 
றல் இல்னர ரபரண றுஷ ரபில் அல்னரஹ் ம் றஷன ல ஶதர்கலக்கு 
அபிக்கறநரன். அர்கள்; ீறஷ றஷன ரட்டும் ஷனர், .......  (னயரரி:660, னஸ்னறம்) 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ஶர்ஷரணர்கள், ல்னஷனேம் 
ரண்னம் றக்க அபற்ந அனபரபன் அல்னரஹ்ின் னப்தக்கத்றல் எபிரனரண 
ஶஷடகபில் இனப்தரர்கள். அனுஷட இன ஷககலஶ னக்கஶ (பறக்கஶ). 
அர்கள் து றர்ரகத்றலும், குடும்தத்றலும், ரம் வதரறுப்ஶதற்றுக்வகரண்ட 
(அஷணத்)றலும் றரரக டந்துவகரண்டணர் ( ன்தஶ இச் றநப்னக்குக் கரம்). 
(னஸ்னறம்: 3731) 

((இன்ணல் னஃறனூண இக்ர, னஃீன்கள் ன்நரஶன  ஶகரர்கள் ரன்)) 

ன்நரல் னஃீன்கள் ஈரணி  ஶகரத்துத்ஷக் கட்டிக்கரப்ஶதரரக இனக்க 
ஶண்டும், அதுஶ உண்ஷரண ஈரணின் அஷடரபனம் கூட, இந் 
 ஶகரத்தும் ரர்க்க அடிப்தஷடினரணரகும், திநப்தின் அடிப்தஷடில் ற்தடும் 
 ஶகரத்தும் ன்தது ஶநரகும். 



தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: னஸ்னறம் ன்நரல் அடுத் னஸ்னறனக்கு 
 ஶகரணரரன், அன் அறரம் இஷக்கஶர, கரதிர்கபிடம் எப்தஷடக்கஶர 
ரடடரன் ..... (னயரரி: 2442,6951, னஸ்னறம்) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: எனனக்வகரனர் கனஷனரிறலும், 

அன்ன வ லுத்துறலும், இக்கம் கரட்டுறலும் ( உண்ஷரண) 
இஷநம்திக்ஷகரபர்கஷப ஏர் உடஷனப் ஶதரன்று ீ கரண்தரய். ( உடனறன்) ஏர் 
உறுப்ன சுகணீஷடந்ரல் அனுடன் ற்ந உறுப்னகலம் ( ஶ ர்ந்து வகரண்டு) 
உநங்கரல் ிறத்துக் வகரண்டினக்கறன்நண. அத்துடன் (உடல் னலதும்) கரய்ச் லும் 
கண்டுிடுகறநது.  (னயரரி: 6011) 

 ஶகரத்துத்ஷ இப்தஶ ஈரணி இப்னக்கு அஷடரபரகும். 

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ீங்கள் இஷநம்திக்ஷக 
வகரள்பரஷில் வ ரர்க்கத்றல் தஷ னடிரது.ீங்கள் எனஷ எனர் 
ஶ றக்கரஷ ( னலஷரண) இஷநம்திக்ஷகரபரக னடிரது. என்ஷந 
உங்கலக்கு ரன் அநறிக்கட்டுர? அஷ ீங்கள் வ ல்தடுத்றணரல் எனஷ 
எனர் ஶ ம் வகரள்பனரம்.உங்கபிஷடஶ  னரத்ஷப் தப்னங்கள். (னஸ்னறம்: 93) 

திச் றஷணதடும் னஸ்னறம்கஷப ல்னறக்கப்தடுத்துல்,  ஶகரத்துத்ஷ கரக்கும் 
னஸ்னறறன் னக்கற அஷடரபரகும், என னஸ்னறம் அடுத் னஸ்னறறன் 
திச் றஷணகபில் றனப்றகர  ரடடரன். ல்னறக்கப்தடுத்ல் ன்தது றகச்  றநந் 
இதரத்ரகும், அற்கரக வதரய் ஶதசுஷனேம் இஸ்னரம் அங்கலகரித்துள்பது . 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  ணிர்கள், ம் எவ்வரன னெட்டு 
லும்னக்கரகவும் சூரின் உறக்கறன்ந எவ்வரன ரபிலும்   ர்ம் வ ய்து 
கடஷரகும்.  க்கபிஷடஶ ீற வ லுத்ற, ல்னறக்கப்தடுத்துதும் என ர்ஶ.  
(னயரரி: 2707, னஸ்னறம்) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ( தஸ்தம் திங்கற இண்டு 
ப்தரரிடனம்) ல்னஷ ( னஷணந்து) வ ரல்னற க்கபிஷடஶ  ரரணத்ஷ 
ற்தடுத்துதன் வதரய்ன் அல்னன். னயரரி: 2692, னஸ்னறம்) 

க றம் ஶதசுஷ ல்னஶரர் ிடரக வதரதுரக தரர்க்கர இஸ்னரம், 

இக்கப்தடுத்தும் ிடத்றல் க றம் ஶதசுஷனேம் அங்கலகரித்துள்பது. 

ணிர்கபின் வதனம்தரனரண இக றப் ஶதச்சுகபில் வ்ி ன்ஷனேம் 
இனப்தறல்ஷன. ரண ர்ம் வ ய்னேம்தடிஶர, ற்வ ல் னரினேம் தடிஶர, 

க்கபிஷடஶ ல்னறக்கம் வ ய்னேம்தடிஶர அநறவுஷ கூறுதர் கபின் 
ஶதச்சுக்கஷபத் ி. ( அற்நறல் ன்ஷ உண்டு.) ஶலும், ர் அல்னரஹ்ின் 
றனப்றஷ ரடி இவ்ரறு வ ய்கறன்நரஶர அனக்கு ரம் ிஷில் கத்ரண 
திறதனஷண ங்குஶரம். (4:114) 

((த்குல்னரஹ்)) ல்னர ிடங்கபிலும் அல்னரஹ்ஷ தப்தடுதும், குநறப்தரக 
 ஶகரத்துத்ஷ ஶதணுறலும், ல்னறக்கப்தடுத்துறலும் அல்னரஹ்ஷ 
தப்தடுரகும்.அப்தடி டக்கும் ஶதரது அல்னரஹ்ின் அனள் கறஷடக்கும். அஷண 
இக்கும் ஶதரது அது ஶ ரஷணரக ஆகறிடும். 



இன்னும், ீங்கள் ல்ஶனரனம் அல்னரஹ்ின் கிற்ஷந லுரக தற்நறப் திடித்துக் 
வகரள்லங்கள்; ீங்கள் திரிந்தும் ிடரீர்கள்; அல்னரஹ் உங்கலக்குக் வகரடுத் 
றஃத்கஷப ( அனள் வகரஷடகஷப) றஷணத்துப் தரனங்கள்; ீங்கள் தஷகர்கபரய் 
இனந்ீர்கள் - உங்கள் இங்கஷப அன்திணரல் திஷத்து; அணது அனபரல் ீங்கள் 
 ஶகரர்கபரய் ஆகறிட்டீர்கள்;.... (3:103) 

இன்னும் அல்னரஹ்வுக்கும், அனுஷட தூனக்கும் கலழ்தடினேங்கள் - ீங்கள் கனத்து 
ஶறுதரடு வகரள்பரீர்கள்; (அவ்ரறு வகரண்டரல்) ஶகரஷகபரகற ிடுரீ்கள்; உங்கள் 
தனம் குன்நறிடும்; (துன்தங்கஷபச்  கறத்துக் வகரண்டு) ீங்கள் வதரறுஷரக 
இனங்கள் - றச் ரக அல்னரஹ் வதரறுஷனேஷடர்கலடன் இனக்கறன்நரன். (8:46) 

 

 ِميْ  نَِ ااٌع  َو َ  ِمْنُهيْ  َ ْيً   يَُ ونُو  أَيْ  َ َ ى  َْويٍض  ِميْ   َْويٌع  يَْ َ  ْ   َ  آَمنُو   اَّلِ ييَ  أَيَُّها يَا
  ِ ْ يُ   ِ ْ َ   ِاْاَْاقَا ِ  تَنَا َُ و  َو َ  أَْن َُ ُ يْ  تَْ ِمُ و  َو َ  ِمْنُهيَّل  َ ْيً   يَُ يَّل  أَيْ  َ َ ى نَِ ااٍض 

يَمايِ   َْعدَ   ْا ُُ و ُ   )11 ) ا َّلاِاُمويَ  ُ يُ  فَ ُواَ ِ َ  يَتُ ْ  اَيْ  َوَميْ   ْاِ
னஃறன்கஶப! என  னெகத்ரர் திநறவரன  னெகத்ரஷப் தரிகர ம் வ ய் 
ஶண்டரம். வணணில் (தரிக றக்கப்தடுஶரர்), அர்கஷபிட ஶனரணர்கபரக 

இனக்கனரம்; (அவ்ரஶந) ந்ப் வதண்கலம், ற்வநந்ப் வதண்கஷபனேம் (தரிகர ம் 
வ ய் ஶண்டரம்) - வணணில் இர்கள் அர்கஷப ிட ஶனரணர்கபரக 
இனக்கனரம்; இன்னும், உங்கபில் எனனக்வகரனர் தறத்துக் வகரள்பரீர்கள், 

இன்னும் (உங்கபில்) எனஷவரனர் (ீ) தட்டப்வதர்கபரல் அஷக்கரீர்கள்; 

ஈரன் வகரண்டதின் (அவ்ரறு ீ) தட்டப் வதர் சூட்டுது றகக் வகட்டரகும்; 

ர்கள் (இற்நறனறனந்து) ீபில்ஷனஶர, அத்ஷகர்கள் அறரக்கரர்கள் 
ஆரர்கள். (49:11) 

 

வச எண் தினான்று தரும் டிப்ின; 

((ரஅய்னேயல்னீண ஆனூ னரரஸ்கர் வகரவ்னன் றன் வகரவ்றன் அமர 
அன்கூனூ ஷகம் றன்யளம், னர றமரஉன் றன் றமரஇன் அமர அன்குன்ண 
ஷகன்ம் றன்யளன்ண: ம்திக்ஷகரபர்கஶப! ஆண்கபில் என  ரரர் நவநரன 
 ரரஷ இறரக கனஶண்டரம், (இறரக கனப்தடும்) அர்கள் (இறவுதடுத்தும்) 
அர்கஷபிட  றநந்ர்கபரக இனக்கனரம். ஶலும், வதண்கபில் என  ரரர் 
நவநரன  ரரஷ இறரக கனஶண்டரம், (இறரக கனப்தடும்) அர்கள் 
(இறவுதடுத்தும்) அர்கஷபிட  றநந்ர்கபரக இனக்கனரம்.)) 

இந்  ணத்றன் னெனம் அல்னரஹ்  ஶகரத்துத்ஷ இல்னரல் வ ய்னேம் 
ஶர ரண  றன தண்னகஷப டுக்கறன்நரன். அற்றுள் அடுத்ர்கஷப ஶகனரக 
றஷணத்ல் ன்தது னன்ஷப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இஷண இஸ்னரம் வதனஷ ன்ந 
வதனம்தர  தட்டினறஶனஶ ஶ ர்க்கும். ஶலும் என ணின் வ ய்கறன்ந றக 
ஶர ரண வ னரக ர்ிக்கறன்நது. ஶலும் அடுத்ர்கஷப  ஶகனப்தடுத்ல் 
ன்தது றக ஶர ரண என வ ல் ன்தஷ னரிந்து வகரள்ப இனகுரண என 
ஆரம் ரன், 'னஃீன்கஶப ன்று ிறத்து, ஆணுக்கும் வதண்ணுக்கும் வதரதுரக 



 ட்டம் வ ரல்லும் குர்ஆன் இங்கு வதண்கஷபனேம் ணித்து ிறத்து'  ட்டம் 
வ ரல்னறினப்தரகும். 

அப்துல்னரஹ் தின் ஸ்ஊத் ( னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: தி ( மல்) அர்கள் 
"ரனஷட உள்பத்றல் அணுபவு வதனஷ இனக்கறநஶர அர் வ ரர்க்கத்றல் 
தஷரட்டரர்" ன்று கூநறணரர்கள். அப்ஶதரது என ணிர், "து ஆஷட அகரக 
இனக்க ஶண்டும்; து கரனி அகரக இனக்க ஶண்டும் ண எனர் 
ினம்னகறநரர். (இதுவும் வதனஷில் ஶ னர?)" ன்று ஶகட்டரர். அற்கு தி (மல்) 
அர்கள், "அல்னரஹ் அகரணன்; அஷகஶ அன் ினம்னகறன்நரன். வதனஷ 
ன்தது ( ஆத்ஶரடு) உண்ஷஷ றுப்ததும், க்கஷபக் ஶகனரக 
றப்ததும்ரன்" ன்று கூநறணரர்கள்.  (னஸ்னறம்: 147) 

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: வதரநரஷ வகரள்பரீர்கள். 
(திநஷ அறக ிஷன வகரடுத்து ரங்கஷப்தற்கரக ிற்தஷணப் வதரனபின்) 
ிஷனஷ ற்நறக் ஶகட்கரீர்கள். ஶகரதம் வகரள்பரீர்கள். திங்கறக்வகரள்பரீர்கள். 
எனர் ிரதரம் வ ய்துவகரண்டினக்கும்ஶதரது ற்நர் ஷனிட்டு ிரதரம் 
வ ய்ஶண்டரம். ( ரநரக,) அல்னரஹ்ின் அடிரர்கஶப! ( அன்ன கரட்டுறல்) 
 ஶகரர்கபரய் இனங்கள். என னஸ்னறம் ற்வநரன னஸ்னறனக்குச்  ஶகரர் 
ஆரர். அர் ம்  ஶகரனக்கு அீறிஷக்கஶர,அனக்குத் துஶரகறஷக்கஶர, 

அஷக் ஶகனப்தடுத்ஶர ஶண்டரம். இஷநச் ம் ( க்ர) இங்ஶக இனக்கறநது. 
(இஷக் கூநறஶதரது) அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் து வஞ்ஷ  ஶரக்கற 
னென்று னஷந ஷ ஷக வ ய்ரர்கள். எனர் ம்  ஶகர னஸ்னறஷக் 
ஶகனப்தடுத்துஶ அனஷட ீஷக்குப் ஶதரற  ரன்நரகும். எவ்வரன 
னஸ்னறனக்கும் ற்ந னஸ்னறம்கபின் உிர், வதரனள், ரணம் ஆகறஷ ஷட 
வ ய்ப்தட்டஷரகும்.  (னஸ்னறம்: 5010) 

அடுத்து, என ணிணின் ணறஷன அடுத்ர்கஷப கலழ்த்ரக தரர்க்க வ ரல்கறநது 
ன்நரல், அஷண இல்னரவரறக்க அல்குர் ஆன் கரட்டும் அகரண றஶ; ' (இறரக 
கனப்தடும்) அர்கள் (இறவுதடுத்தும்) அர்கஷபிட  றநந்ர்கபரக இனக்கனரம்." 
ன்ந இந் றகரட்டல், ன்! உனகறல் தட்டங்கள், திகள், வ ரத்து, வ ல்ம், ஆட் ற 
அறகரம் ஶதரன்ந வபிப்தஷடகஷப ஷத்ஶ என ணின்  றநப்தஷடதும், 

அடுத்ர்கஷப ட்டம்ட்டுதும், ஆணரல் இஷகபில் அல்னரஹ் ற்நத்ரழ்வு 
ஷத்றனப்தது வதனஷடிப்தற்கல்ன, ரநரக எனர் எனரின் னெனம் 
தணஷடந்து உனகம் றம்றரக வ ல்ற்ஶக, ணஶ என ணின் 
அல்னரஹ்ிடம்  றநந்ணரக ஶண்டுர " ரரலும் ீர்ப்ன ங்க னடிர, 

வபித்ஶரற்நத்றற்கு ிபங்கர, உள்பம்  ரர்ந் இஷந த்ஷக் வகரண்ஶட" 
ஆகனடினேம் னும்ஶதரது, அல்னரஹ்ிடம் ரன்  றநந்ணர, அடுத்ன்  றநந்ணர 
ன்று வரிர ரங்கள் ப்தடி அடுத்ர்கஷப ட்டம் ட்டனரம் ன்று  றந்றத்ரல் 
இந் குர்ஆன்  ணத்ஷ அகரக ஷடனஷநப்தடுத்ற,  ஶகரத்துத்ஷ 
கட்டிக்கரக்கனரம். 

உது இஷநணின் ஹ்த்ஷ ( ல்னனஷப) இர்கபர தங்கறடுகறநரர்கள்? 

இர்கலஷட உனகத் ஶஷகஷப இர்கபிஷடஶ ரஶ தங்கறட்டு இனக்கறஶநரம்.” 

இர்கபில்  றனர்,  றனஷ ஊறத்றற்கு ஷத்துக் வகரள்லம் வதரனட்டு, இர்கபில் 



 றனஷ,  றனஷிட ங்கபில் ரம் உர்த்ற இனக்கறஶநரம்; உம்னஷட இஷநணின் 
ஹ்த்து அர்கள் ஶ கரித்து ஷத்துக் வகரண்டினப்தஷ ிட ஶனரணரகும்.  
(43:32) 

ணிர்கபிடம் ஶகனரக தரர்க்கப்தடும் எனர் அல்னரஹ்ிடம் வனக்கரக 
இனக்கனரம்! 

அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (னலற தடிந்) தட்ஷடத் ஷன 
வகரண்ட, டீ்டுர ல்கபில் டுத்து றறுத்ப்தடக்கூடி த்ஷணஶர ஶதர், 

(அல்னரஹ்ிடம் குறரல் உர்ந்ர்கள் ஆர்.) அர்கள் அல்னரஹ்ின் ஶல் 
ஆஷிட்டு (ஷஶனும்) கூறுரர்கபரணரல், அல்னரஹ் அஷ வய்ரக்குரன். 
(னஸ்னறம்: 5116) 

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ‘க்கள் ர ரகறிட்டணர்" 
ன்று எனர் கூநறணரல், அர்கஷபிட அஶ றகவும் ர ஷடந்ர் ஆரர். 
(னஸ்னறம்: 5117) 

மஹ்ல் இப்னு மஃத்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  என ( தக்கர) ணிர் 
இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் அனகறல் வ ன்நரர். அப்ஶதரது தி(மல்) அர்கள் ( ம் 
ஶரர்கபிடம்), 'இஷப் தற்நற ீங்கள் ன்ண கனதுகறநரீ்கள்?' ன்று ஶகட்டரர்கள். 
ஶரர்கள், 'இர் வதண் ஶகட்டரல் இனக்கு னடித்து ஷக்கவும், இர் 
தரிந்துஷத்ரல் அஷண ற்கவும், இர் ஶத றணரல் வ ி ரய்க்கப்தடவும் குறரண 
ணிர்'' ன்று கூநறணர். திநகு தி(மல்) அர்கள்  றநறது ஶம் 
வபணரினந்ரர்கள். திநகு, தி(மல்) அர்கள் அனகறல் னஸ்னறம்கபில் ஏர் ஷ 
ணிர் வ ன்நரர். அப்ஶதரது தி(மல்) அர்கள், 'இஷக் குநறத்து ீங்கள் ன்ண 
கூறுகறநரீ்கள்?' ன்று ஶகட்டரர்கள். ஶரர்கள், 'இர் வதண் ஶகட்டரல் இனக்கு 
னடித்து ஷக்கரலும், இர் தரிந்துஷத்ரல் அது ற்கப்தடரலும், இர் 
ஶத றணரல் வ ிரழ்த்ப்தடரலும் இனக்கத் குறரணர்'' ன்று கூநறணர். அப்ஶதரது 
இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் , 'அஷப் ஶதரன்ந ( ற தஷடத்)ர்கள் இந்ப் னற 
றம்த இனந்ரலும் (அர்கள் அஷணஷனேம் ிட) இந் ஷஶ ஶனரணர்' ணக் 
கூநறணரர்கள்.  (னயரரி: 5091,6447) 

னஸ்அப் இப்னு மஃத்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ( ன் ந்ஷ) மஃத் இப்னு அத ீ
க்கரஸ்(னற), க்குப் திநஷ ிட என  றநப்ன இனக்க ஶண்டும் ணக் 
கனறணரர்கள். ணஶ தி(மல்) அர்கள், 'உங்கபிஷடஶனேள்ப தனணீர்கபின் 
( ரரணி க்கபின்) வதரனட்டரல் ரன் உங்கலக்கு ( இஷநணின் ப்தினறனந்து) 
உி கறட்டுகறநது, ஆகரம் அபிக்கப்தடுகறன்நது' ன்று கூநறணரர்கள். (னயரரி: 2896) 

 

((னர ல்றமழ அன்னமகும்; ீங்கள் எனஷவரனர் ( கண் ரஷடகபரஶனர, 

ரய்ப் ஶதசுக்கபரஶனர) குத்றக்கரட்டரீர்கள்.)) 

என னஸ்னறறன் குஷநகஷப குத்றக்கரட்டி ஶதசுது, கண்கபரல்  ரஷட வ ய்து 
ஶகனப்தடுத்துது டுக்கப்தட்டரகும். அது னஸ்னறம்கலக்கறஷடில் 
ிஶரங்கஷபனேம், குஶரங்கஷபனேம் பர்க்கும் என ிடரகும், திகபரர் 



கரனத்றல் னஃீன்கஷப ஶகனப்தடுத் இந் றஷனேம் ஷகரண்டரர்கள் கரதிர்கள் 
அஷண என னஸ்னறம் வ ய்க்கூடரது ன்தது இஷநக்கட்டஷப. 

குஷந வ ரல்னறப் னநம் ஶத றத் றரினேம் எவ்வரனனுக்கும் ஶகடுரன். (104:1) 

(அத்ஷகன்) குஷநகூநறத்றரிதன், ஶகரள் வ ரல்னறக் வகரண்டு டப்தன். (68:11) 

றச் ரக, குற்நறஷத்ரர்கஶப அர்கள், ஈரன் வகரண்டர்கஷபப் தரர்த்து 
(உனகறல்)  றரித்துக் வகரண்டினந்ரர்கள், 30,  அன்நறனேம், அர்கள் அண்ஷில் 
வ ன்நரல், (பணரக) எனனக்வகரனர் கண் ரஷட வ ய்துவகரள்ரர்கள்.31. இன்னும் 
அர்கள் ம் குடும்தத்ரர்தரல் றனம்திச் வ ன்நரலும், (ரங்கள் வ ய்து தற்நற) 
கறழ்வுடஶணஶ றனம்திச் வ ல்ரர்கள்.32. ஶலும் அர்கள் ( னஃறன்கஷபப்) 
தரர்த்ரல், “றச் ரக இர்கஶப ற நறர்கள்” ன்றும் கூறுரர்கள். (83:30-32) 

தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: னஃறன் குத்றக்கரட்டுதணரக இனக்கரட்டரன்...... 
(றர்றீ:1977) 

((னர ணரதமள தில் அல்கரப், திஃ னறஸ்னல் னமழகு தஃல் ஈரன்; ீங்கள் 
எனஷ எனர் தட்டப்வதர் வ ரல்னற அஷக்க ஶண்டரம், இரன் வகரண்ட 
தின்ணர் ஶர ரண வதரக அது இனக்கறநது.))  

இந்  ணம் இநங்கறற்கரண கரம் (மதனன் னுமழல்) 

அன ஜதீர தின் பஹ்யரக் னற அர்கள் கூநறணரர்கள்: ங்கபில் என ணினக்கு 
இண்டு, னென்று வதர்கள் இனக்கும்,  றனஶஷப எனர் வறுக்கும் வதர் வகரண்டு 
அஷக்கப்தடுரர், அன்ஶதரஶ " னர ரணரதரமழ ..." ன்ந  ணம் இநங்கறது.  
(றர்றீ: 3268) 

வதரதுரக இஸ்னரத்றல் எனர் தன வதர்கஷப ஷத்துக்வகரள்பனரம், அற்கு 
இஸ்னரம் அனுற ங்கறனேள்பது, அந் ஷகில் எனஷ அஷடரபப்தடுத் 
திநப்தின் ஶதரது ஷக்கப்தடும் வதர் (அல் இஸ்ம் னயம்த் திகபரரின் வதர்), 
எனர் திள்ஷபகலடன் ஶ ர்த்து அஷக்கப்தடும் னஷணப் வதர் ( குன்த் அனல் 
கரமறம் திகபரரின் னஷணப் வதர்), அஷடரப வதர்கள் தட்டப் வதர்கள் ( அல் 
ரயற, அல் ஆகறப் ஶதரன்ந திகபரரின் வதர்கள்) ன்று வதர்கஷப 
ஷகப்தடுத்னரம். இறல் என ணிஷண ஶகனப்தடுத்தும் ஶரக்கறல், என ணிணின் 
றுகஷப வபிப்தடுத்தும் ஶரக்கறல் தட்டப்வதர்கள் ஷத்து அஷப்தது 
தரரகும், அஷடரபத்றற்கரக வ ரல்றல் நறல்ஷன. தி மல் அர்கள் அப்துர் 
ஹ்ரன் தின்  க்ர் ன்ந தித்ஶரஷ அன யளஷர ன்று அஷத்ஷ 
குநறப்திடனரம். 

((ன் னம் துப் தஉனரஇக யளனல் பரனறனென்; ரர் வ்தர வ ய்து 
ீில்ஷனஶர அர்கள்ரம் அறரக்கரர்கள்.)) 

னன்ணரள் வ ரல்னப்தட்ட றுகள் எனரிடத்றல் இனந்ரல் அஷண 
ிட்வடரதுங்குதும், று வ ய்றனந்ரல் ன்ணிப்ன ஶடுதும் என னஃறன் ீது 
கடஷரகும், அப்தடி வ ய்ரல் அன் குற்நரபிரக கனப்தட்ட ரட்டரன். ரநரக 
ரர் அந் தரத்றல் வரடர் றரக ஈடுதடுகறன்நரஶர, அல்னது ன்ணிப்ன ஶடரல் 



இனக்கறன்நரஶர அர் வ ய்னேம் வ ல் அஷ அறரக்கரணரக 
அஷடரபப்தடுத்தும். 
 

ர்கள் அநறரஷிணரல் ீஷ வ ய்துிட்டு, தின்ணர் ிஷில் ன்ணிப்னத் ஶடி 
வகரள்கறநரர்கஶபர அர்கலக்குத்ரன் அல்னரஹ்ிடத்றல் ன்ணிப்ன உண்டு. 
அல்னரஹ் அர்கபின் ன்ணிப்ஷத ற்றுக்வகரள்கறநரன். இன்னும் அல்னரஹ் 
ன்கநறந்ஶரனும். ஞரணம் உஷடஶரனுரக இனக்கறன்நரன்.18. இன்னும் ர்கள் 
ீிஷணகஷபத் (வரடர்ந்து) வ ய்து வகரண்ஶடினந்து, னடிில் அர்கஷப ம் 
வனங்கற ஶதரது, “றச் ரக இப்வதரலது ரன் (தரங்கலக்கரக னந்ற) ன்ணிப்னத் 
ஶடுகறஶநன்” ன்று கூறுகறன்நரர்கஶபர, அர்கலக்கும், ர் கரதிர்கபரகஶ 
ிக்கறநரர்கஶபர அர்கலக்கும் தரன்ணிப்ன இல்ஷன, இத்ஷகஶரனக்குத் 
துன்தம் வகரடுக்கும் ஶஷணஷஶ ரம்  றத்ப்தடுத்ற ஷத்துள்ஶபரம். (4:17,18) 

 

 يَْ تَ ْ  َو َ  تََج َّلُ و  َو َ   ِ ْيٌع   ا َّليِّ   َْع َ   ِيَّل   ا َّليِّ  ِميَ  َ  ِيً    ْجتَنِ ُو  آَمنُو   اَّلِ ييَ  أَيَُّها يَا
َ  َو تَّلقُو  فََ ِ ْ تُُمو ُ  َمْيتًا أَِ ي ِ  اَْ يَ  يَ ُْ  َ  أَيْ  أََ دُُ يْ  أَيُِ  ُّ   َْعً ا  َْعُ ُ يْ  َ   ِيَّل   اَّل  تَوَّل  ٌع   اَّل

 )12 )َ ِ ييٌع 
னஃறன்கஶப! ( ந்ஶகரண) தன ண்ங்கபினறனந்து ினகறக் வகரள்லங்கள்; 

வணணில் றச் ரக ண்ங்கபில்  றன தரங்கபரக இனக்கும்; (திநர் குஷநகஷப) 
ீங்கள் துனித் துனி ஆரய்ந்து வகரண்டிரீர்கள்; அன்நறனேம், உங்கபில்  றனர் 
 றனஷப் தற்நறப் னநம் ஶத ஶண்டரம், உங்கபில் ரது ம்னஷட இநந் 
 ஶகரணின் ரற த்ஷப் ன றக்க ினம்னரர? (இல்ஷன!) அஷண ீங்கள் 

வறுப்தரீ்கள். இன்னும், ீங்கள் அல்னரஹ்ஷ அஞ்சுங்கள். றச் ரக 
தரத்றனறனந்து ீள்ஷ அல்னரஹ் ற்றுக் வகரள்தன்; றக்க கறனஷத வ ய்தன்.  

(49:12) 

 

வச எண் ண்ணிரண்ண்டு தரும் டிப்ின; 

 ((ர அய்னேயல்னீண ஆரனு ஜ்ணின கஸீம் றணல் ன்ணி இன்ண தஃபல் ன்ணி 
இஸ்னன் னர ஜஸ்மமழ, னர ஃப் தஃலகும்  தஃபர, அனையறப்ன அகதுகும் 
அய்ஃகுன னஹ் அகலயற ஷன் தகரிஹ்துனெஹ், த்குல்னரஹ் இன்ணல்னரய 
வ்ரனர் யமீ். ம்திக்ஷக வகரண்ஶடரஶ! (  ந்ஶக) ண்ங்கபில் அறகம் 
ிர்ந்துவகரள்லங்கள், வணணில் ண்ங்கபில்  றன தரரகும், ஶலும், (திநர் 
குஷநகஷப) ஶடரீர்கள், ஶலும் உங்கபில்  றனர்  றனஷப் தற்நற னநம் ஶத  
ஶண்டரம், உங்கபில் எனர் ன்  ஶகரன் ித்றனக்கும் றஷனில் அது 
ரற த்ஷ  ரப்திட ினம்னரர, அஷ ீங்கள் வறுப்தரீ்கள்  அல்னரர, ஶலும் 
அல்னரஹ்ஷ தந்துவகரள்லங்கள், றச் றரக அன் தரங்கஷப அறகம் 
ன்ணிப்தனும், கனஷறக்கனுரரன்.)) 



இந்  ணம் ணி  னெகத்றல் திரிிஷணஷ, வறுப்ஷத  உண்டுதண்ணும் னென்று 
ஷகரண தரங்கஷப டுக்கறன்நது, அஷ என னஃறணின் ரில் இனக்கக் 
கூடரது ன்கறநது. 

1- அடுத்ர்கஷப தற்நற ப்வதண்ம், ன்நரல் அடுத்ர்கபின் வ ல்கலக்கு, 

டடிக்ஷககலக்கு எனர் ன் உள்பத்ரல் டிம் கற்திப்தது, கரம் கற்திப்தது. 
உரரக; எனரின் ஶதச்ஷ  ரரக இற்குத்ரன் ஶத றணரர் ன்றும், எனது 
 றரிப்ஷத ன்ஷண இறவுதடுத்ஶ  றரித்ரர் ன்றும் ரரக னடிவடுப்தது. 

இப்தடி என ணறஷன க்குள் ரல் இனக்கஶ அறகரகஶ அல்னரஹ் அந் 
வ னறல் இனந்து ிர்ந்து டக்க வ ரல்கறநரன்.  

அடுத்து அப்தடி என றஷன ம் உள்பத்றல் ற்தட்டரல்  ம்தந்ப்தட்டரிடம் 
வபிஷக் ஶகட்தஶ அந் தரத்றனறனந்து ம்ஷ தரதுகரக்கும். அஶஶதரல் 
அடுத்ரின் வ லுக்கு ல்னது றஷணத்துிட்டு ஶதரஶரம் அது ம்ஷ 
தரதுகரக்கும். இல்ஷனவன்நரல் து ப்தரண ண்ம் கரனப்ஶதரக்கறல் ம்றஷடஶ 
தஷகஷஷ ிஶரத்ஷ பர்த்துிடும், அல்னரஹ் ம்ஷ கரப்தரணரக. 

தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  "  உங்கலக்கு ணீ்      ْاَ ِديِث، أَْ  َ ُ   ا َّليَّل  فَ ِيَّل  َو ا َّليَّل   ِيَّلاُ يْ 
 ந்ஶகத்ஷ ச் ரிக்கறஶநன், வணணில்  ந்ஶகம் வகரள்ஶ ஶதச் றல் றகவும் 
வதரய்ரணரகும்.  (னயரரீ:5143, 6064, னஸ்னறம்) 

உர் ( னற) அர்கள் கூறுரர்கள்: ரனரரக றஷணப்தற்கு இடம்தரடு இனக்கும் 
ஶதரது, உணது  ஶகரணிடறனந்து னம் ரர்த்ஷஷ  ல்னரகஶ அன்நற 
றஷணக்கரஶ. (அஹ்த்: மளஹ்த் ன்ந னத்கம்) 

அஶஶம் அடுத்ர்கள் உள்பத்றல் ப்வதண்ம் ர ஷகில் டப்ததும் என 
னஃறன் ீது கடஷரகும், அப்தடி என றஷன ற்தட்டரல் உடஶண அற்கரண 
வபிஷ வகரடுப்ததும் அடுத்ர்கள் ம்ஷ ப்தரக றஷணப்தறல் இனந்து 
தரதுகரக்கும். 

மதிய்ர(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: தி(மல்) அர்கள் தள்பிர னறல் (இஃறகரப்) 
இனந்ரர்கள். அர்கலடன் அர்கபின் ஷணினம் இனந்துிட்டுத் றனம்திணர். 
அப்ஶதரது தி(மல்) அர்கள் ன்ணிடம், 'அ ப்தடரஶ!' ரனும் உன்ஶணரடு 
னகறஶநன்' ன்நரர்கள். ன் அஷந உமரரின் டீ்டிற்குள் இனந்து. தி(மல்) 
அர்கள் ன்னுடன் வபிஶ ந்ரர்கள். அப்ஶதரது, அன்மரரிகஷபச் ஶ ர்ந் இனர் 
தி(மன) அர்கஷபச்  ந்றத்து, அர்கஷபக் கூர்ந்து தரர்த்துிட்டுக் கடந்து 
வ ன்நணர். தி(மல்) அர்கள் அவ்ினஷனேம் ஶரக்கற, 'இங்ஶக ரனங்கள், இர் 
(ன் ஷணி) மதிய்ரஶ ஆரர்!' ணக் கூநறணரர்கள். அவ்ினனம் 
'மளப்யரணல்னரஹ் - இஷநத்தூர் அர்கஶப!' ன்று ( ிப்னடன்) கூநறணரர்கள். 
அப்ஶதரது தி(மல்) அர்கள், 'றச் ரக ஷத்ரன் ணிணின் த் ரபங்கபில் 
ஏடுகறநரன்; உங்கள் உள்பங்கபில் அன் நரண ண்ங்கஷபப் ஶதரட்டு ிடுரன் 
ண ரன் அஞ் றஶணன்' ன்று வபிவுதடுத்றணரர்கள்.   (னயரரி: 2038, 2039, னஸ்னறம்) 
 



2- அடுத்ர்கபின் குஷநகஷப ஶடுது டுக்கப்தட்டரகும், ன் இதுவும் 
கரனப்ஶதரக்கறல் ம் த்றில் ிரி ஷன ற்தடுத்தும், அடுத்ர்கஷபப் தற்நற 
ப்வதண்ம் வகரள்ப கரரக இனக்கும். 

தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ( திநர் ீது) வகட்ட ண்ம் வகரள்து குநறத் 
உங்கஷப ச் ரிக்கறஶநன். வணணில், வகட்ட ண்ம் ரன் ஶதச்சுகபிஶனஶ றகவும் 
வதரய்ரணரகும். (ற்நர்கபின் குற்நங் குஷநகஷப) துனித் னி ஆரரீர்கள். 
எட்டுக்ஶகட்கரீர்கள். எனஶரவடரனர் தஷகத்துக்வகரள்பரீர்கள். ( அல்னரஹ்ின் 
அடிரர்கஶப!)  ஶகரர்கபரய் இனங்கள். (னயரரி: 5143,6064, னஸ்னறம்) 

தி ( மல்) அர்கள் கூநறரக னஆிர ( னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ீ 
னஸ்னறம்கள் குஷநகஷப ஶடிச் வ ன்நரல் அர்கஷப ீ ீரக்கறிடுரய், 

அனத்ர்ர (னற) அர்கள்,; திகபரரிடம் னஆிர அர்கள் ஶகட்ட என ரர்த்ஷ, 

அஷக்வகரண்டு அல்னரஹ் தணபிப்தரணரக. ன்று  கூறுரர்கபரம். (அனரவூத்:4888) 

ஷமத் தின் ஹ்ப் அர்கள் கூநறணரர்கள், இப்னு ஸ்ஊத் ( னற) அர்கபிடம் என 
ணிர் வகரண்டுப்தட்டு, இந் ணிணின் ரடி துரல் வகரட்டும், ன்று 
வ ரல்னப்தட்டது, அப்ஶதரது இப்னு ஸ்ஊத் அர்கள்; துனித் ஶடுஷிட்டும் ரம் 
டுக்கப்தட்ஶடரம், ஆணரலும் வபிப்தஷடரக ம்றடம் னஷக் வகரண்டு ரம் 
ண்டிப்ஶதரம். ன்று கூநறணரர்கள். (அனரவூத்: 4890) 

3- னநம் ஶதசுதும் டுக்கப்தட்ட வதனம்தரரகும், னநம் ன்று வ ரல்லும் ஶதரது 
எனரிடம் இனக்கும் குஷநஷ அர் இல்னர ஶத்றல், அர் வறுக்கும் 
றஷனில் ஶதசுரகும், அஷண இஸ்னரம் ந்பவு கண்டிக்கறநது, ணி ரற ம் 
 ரப்திடுற்கு  ன் ன்ந றஷனில் கண்டிக்கறநது. இற்கு ந்றனக்கும் 
ண்டஷணனேம் கடுஷரணது. 

அனயளஷர ( னற) அர்கள் கூநறரது:  அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள் 
(ங்கபிடம்), "னநம் ஶதசுல் ன்நரல் ன்ணவன்று உங்கலக்குத் வரினேர?" ன்று 
ஶகட்டரர்கள். அற்கு க்கள், "அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனஶ ன்கநறந்ர்கள்" 
ன்று தறனபித்ணர். அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள், "ீர் உம்னஷட 
 ஶகரஷப் தற்நற அர் ினம்தர என்ஷநக் கூறுரகும்" ன்று தறனபித்ரர்கள். 
அப்ஶதரது, "ரன் வ ரல்லும் குஷந ன்  ஶகரரிடம் இனந்ரலுர? (னநம் ஶதசுனரக 
ஆகும்), கூறுங்கள்" ன்று ஶகட்கப்தட்டது. அற்கு அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) 
அர்கள், "ீர் வ ரல்லும் குஷந உம்னஷட  ஶகரரிடம் இனந்ரல்ரன், ீர் 
அஷப் தற்நறப் னநம் ஶத றணரீ் ன்நரகும். ீர் வ ரன்ண குஷந அரிடம் 
இல்னரிட்டரஶனர, ீர் அஷப் தற்நற அதூறு வ ரன்ணரரீ்" ன்று கூநறணரர்கள். 
(னஸ்னறம்: 5048) 

ஆிர (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (என ரள்) அல்னரஹ்ின் தூஶ  திர என 
(கட்ஷடரண) வதண்ல்னர, ன்று ஷகரல் ஷ க்கறஷண வ ய்து கூநறஶணன், அற்கு 
திர்கள்; 'ீ வ ரன்ண அந் ரர்த்ஷஷ கடல் ீரில் கனக்கறிட்டரல், கடல் ீர் 
ரநறிடும்.' ன்று கூநறணரர்கள்.  (றர்றீ: 2502, அனரவூத்:4875) 

 



இப்னு உர்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  தி(மல்) அர்கள் றணரில் இனந்ஶதரது, 

'இது ந் ரள் ன்தஷ ீங்கள் அநறரீ்கபர?' ணக் ஶகட்டரர்கள். அற்கு க்கள் 
'அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனஶ ன்கநறர்!' ன்நணர். உடஶண அர்கள் 'இது 
னணிறக்க றணரகும்! இது ந் கம் ன்தஷ ீங்கள் அநறரீ்கபர?' ன்று ஶகட்க 
க்கள் 'அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனஶ ன்கநறர்!' ன்நணர். உடஶண அர்கள் 
'(இது) னணி றக்க கரகும்! இது ந் ரம் ன்தஷ அநறரீ்கபர?' ன்நதும் 
க்கள், 'அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனஶ ன்கநறர்!' ன்நணர். திநகு தி(மல்) 
அர்கள் '(இது) னணிறக்க ரரகும்!' ணக் கூநறிட்டு, 'உங்கலஷட இந் (னணி) 
கத்றல் உங்கலஷட இந் (னணி) ரத்றல் உங்கலஷட இந் ரள் வ்பவு 
னணிரணஶர அது ஶதரன்ஶந, அல்னரஹ் உங்கள் உிர்கஷபனேம் உஷடஷகஷபனேம் 
உங்கள் ரணம் ரிரஷகஷபனேம் னணிரக்கறனேள்பரன்!' ணக் கூநறணரர்கள். 
(னயரரி:1742, னஸ்னறம்) 

தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: றஃரஜறன் ஶதரது ( ண்டிக்கப்தடும்) என 
கூட்டத்றற்கு அனகரஷரல் டந்து வ ன்ஶநன், அர்கபது கங்கள் வ ம்திணரல் 
இனந்து, அர்கள் ங்கள் னகங்கஷபனேம், வஞ்சு தகுறஷனேம் 
கலநறக்வகரண்டினந்ரர்கள், அர்கள் ரர் ஜறப்ரீஶன ன்று ஶகட்டஶதரது, அர்கள்ரன் 
ணி ரற ங்கஷப  ரப்திட்டர்கள், அர்கபின் ரணங்ககபில் குஷநகூநறர்கள். 
ன்று தறல் அபித்ரர்கள். (அனரவூத்: 4878) 

அடுத்து; வதரதுரகஶ இஸ்னரம் குஷநஷ னநம் ஶதசுஷ டுத்றனந்ரலும், 

ணிணி,  னெக, ரர்க்க னனுக்கரக குநறத்துக் கரட்டுஷ இஸ்னரம் 
அங்கலகரித்துள்பது. 

1- ணி ணி னன்; 

தரத்றர தின்த் ஷகஸ் அர்கள் திகபரரிடம், னஆிர, அன ஜஹ்ம் ஆகறஶரர் 
றனம் ஶத ற னரக கூநற ஶதரது, திர்கள்: 'அன ஜஹ்ஶர ரன் 
 ரட்ஷடஷ கலஶ ஷக்கரட்டரர், னஆிரஶர என ஷ அரிடம் தம் தும் 
இல்ஷன ன்று கூநறணரர்கள். (னஸ்னறம்) 

2-  னெக னன்: 

ஆிர(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  எனர் தி(மல்) அர்கபிடம் ( டீ்டுக்குள் 
) அனுற ஶகட்டரர். அஷக் கண்ட தி(மல்) அர்கள், 'இர் அந்க் 
கூட்டத்ரரிஶனஶ றகவும் ீர்' ன்று ( ன்ணிடம்) கூநறணரர்கள். அர் ந்து 
அர்ந்ஶதரது அரிடம் தி(மல்) அர்கள் னர்ந் னகத்துடன் இரக டந்து 
வகரண்டரர்கள். அந் ணிர் ( லந்து) வ ன்நதும் ரன் ( தி(மல்) அர்கபிடம்) 
'இஷநத்தூர் அர்கஶப! அந் ணிஷக் கண்டதும் ரங்கள் இவ்ரறு இவ்ரறு 
வ ரன்ணரீ்கள். திநகு அரிடம் னர்ந் னகத்துடன் இரக டந்து வகரண்டீர்கஶப' 

ன்று ஶகட்ஶடன். அற்கு அர்கள், 'ஆிர! ரன் கடுஷரக டந்து வகரண்டஷ 
ீ ப்ஶதரரது கண்டுள்பரர? ரின் ீங்ஷக அஞ் ற க்கள் (அனடன் இல்தரகப் 
தகரல்)ிட்டு ிடுகறநரர்கஶபர அஶ றுஷ ரபில் அல்னரஹ்ிடம் 
அந்ஸ்றல் றகவும் ஶர ரணரரர்' ன்று கூநறணரர்கள்.  ( னயரரி: 6032,6131, 

னஸ்னறம்) 



3- ரர்க்க  னன்:  

சூத்துல் யளஜளரத்றன் ஆநரது  ணம் கூறுது ஶதரன்று. 
 

அடுத்து, இந்  ணத்ஷ அல்னரஹ் னடிக்கும் ிம், அஷண என னஃறன் 
னஷநரக  றந்றத்ரல் னன்ணரல் வ ரல்னப்தட்ட ந் தரத்ஷனேம்  
வ ய்ரட்டரன்.  

((த்குல்னரஹ் இன்ணல்னரய வ்ரனர் யமீ்; ீங்கள் அல்னரஹ்ஷ தந்து 
வகரள்லங்கள், றச் றரக அல்னரஹ் தரங்கஷப ன்ணிப்தணரகவும், 

கனஷறக்கணரகவும் இனக்கறன்நரன்.)) 

தரங்கஷப வ ய்ரல் அல்னரஹ்ஷ தந்து டப்ததும், றுனரகஶனும் 
தரறஷத்துிட்டரல் ன்ணிப்ன ஶடுதும், அல்னரஹ் ன்ணிப்தன் ன்று 
ம்னதும் என னஃறனுக்கு இனக்கஶண்டி னக்கற தண்னகபரகும். 

(னஃறன்கஶப!) அநறந்து வகரள்லங்கள்; றச் ரக அல்னரஹ்ின் ஶ ர்கலக்கு 
வ்ி அச் னம் இல்ஷன; அர்கள் துக்கப்தடவும் ரட்டரர்கள்.63. அர்கள் ஈரன் 
வகரண்டு (அல்னரஹ்ிடம்) ததக்றனேடன் டந்து வகரள்ரர்கள். (10:63) 

(ததக்றனேஷடஶரர் த்ஷகஶரர் ன்நரல்,) ரணக் ஶகடரண ஶனும் என வ ஷன 
அர்கள் வ ய்துிட்டரலும், அல்னது ( ஶனும் தரத்றணரல்) க்குத் ரஶ 
ீங்கறஷத்துக் வகரண்டரலும் உடஶண அர்கள் ( ணப்னர்ரக) அல்னரஹ்ஷ 
றஷணத்து ங்கள் தரங்கலக்கரக ன்ணிப்னத் ஶடுரர்கள்; அல்னரஹ்ஷத் ி 
ஶறு ரர் தரங்கஷப ன்ணிக்க னடினேம்? ஶலும், அர்கள் அநறந்து வகரண்ஶட 
ங்கள் (தர) கரரிங்கபில் ரிதட்டினந்து ிடரட்டரர்கள்.  (03:133) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்': ஏர் அடிரர் எனதரம் வ ய்துிட்டரர். 
திநகு 'இஷநர! ரன் என தரம் வ ய்து ிட்ஶடன். ணஶ, ன்ஷண ன்ணித்து 
ிடுரரக' ன்று திரர்த்றத்ரர். உடஶண அரின் இஷநன். 'ன் அடிரன் 
ணக்ஶகரர் இஷநன் இனக்கறநரன் ன்றும், அன் தரங்கஷப ன்ணிப்தரன்; 

(அல்னது) அற்கரகத் ண்டிப்தரன் ன்றும் அநறந்துள்பரணர? (ன்று) ரன் ன் 
அடிரஷண ன்ணித்துிட்ஶடன்' ன்று வ ரன்ணரன். திநகு அந் அடிரர் (  றநறது 
கரனம்) அல்னரஹ் ரடி ஷ அப்தடிஶ இனந்ரர். திநகு ீண்டும் என தரத்ஷச் 
வ ய்ரர். அப்ஶதரது அந் ணிர் ( ீண்டும்) 'ன் இஷநர! ரன் ற்வநரன தரம் 
வ ய்து ிட்ஶடன். ணஶ, ன்ஷண ன்ணித்து ிடுரரக' ன்று திரர்த்றத்ரர். 
உடஶண இஷநன் (இம் னஷநனேம்) 'ன் அடிரன் ணக்ஶகரர் இஷநன் இனக்கறநரன் 
ன்றும், அன் தரங்கஷப ன்ணிப்தரன்; (அல்னது) அற்கரகத் ண்டிப்தரன் ன்றும் 
அநறந்துள்பரணர? (ல்னது.) ரன் ன் அடிரஷண ன்ணித்துிட்ஶடன்' ன்று 
வ ரன்ணரன். திநகு அல்னரஹ் ரடிஷ அந் ணிர் அப்தடிஶ (  றநறது கரனம்) 
இனந்ரர். திநகும் (ற்வநரன) தரம் வ ய்ரர். (இப்ஶதரதும் னன்ன ஶதரன்ஶந) 'ன் 
இஷநர! ரன் இன்வணரன தரம் வ ய்து ிட்ஶடன். ணக்கரக அஷ ன்ணித்து 
ிடுரரக' ன்று திரர்த்றத்ரர். அற்கு அல்னரஹ் 'ன் அடிரன் ணக்ஶகரர் 
இஷநன் இனக்கறநரன் ன்றும், அன் தரங்கஷப ன்ணிப்தரன்; (அல்னது) 
அற்கரகத் ண்டிப்தரன் ன்றும் அநறந்துள்பரணர? (அப்தடிரணரல்) ரன் ன் 



அடிரஷண னென்று னஷநனேம் ன்ணித்து ிட்ஶடன். இணி அன் ரடிஷச் வ ய்து 
வகரள்பட்டும்' ன்று வ ரன்ணரன்.   (னயரரி: 7507, னஸ்னறம்) 

றணச் றரகஶ அல்னரஹ் ல்னர தரங்கஷபனேம் ன்ணிப்தன், ட்டுல்னரல் 
ன்ணிப்ன ஶடுஶரஷப் தரர்த்து அறக  ந்ஶர ம் அஷடகறன்நரன். 

அல்னரஹ் கூறுரக தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள் (யீமளல் குஸீ):....... ணது 
அடிரர்கஶப ீங்கஶபர இவு தகனரக தரம் வ ய்ப்தர்கள், ரஶணர ல்னர 
தரங்கஷபனேம் ன்ணிப்தன், ணஶ ன்ணிடம் ன்ணிப்ன ஶடுங்கள்!...... (னஸ்னறம்) 
 

தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ல்னஷனேம் ரண்னம் றக்க அல்னரஹ், தகனறல் 
தரம் னரிந்ர்கள் தரன்ணிப்னக் ஶகரனற்கரக இில் ணது ஷகஷ 
ீட்டுகறநரன்; இில் தரம் னரிந்ர்கள் தரன்ணிப்னக் ஶகரனற்கரக தகனறல் 
ஷகஷ ீட்டுகறநரன். சூரின் ஶற்கறனறனந்து உறக்கும் ( னேக னடிவு ரள்)ஷ 
(எவ்வரன ரலம் இவ்ரறு வ ய்துவகரண்டினக்கறநரன்).  (னஸ்னறம்: 5324) 

 

 

لَوقْن َو اُم ْن   ِإنَّ   ا َّ اُم   َو ُّبهَو   َو  قَوبَو اِإ َو  شُم ُموبً   َو َو َولْن َو اُم ْن   َو ُمنْنثَوي  َواَورٍر   ِإ ْن  خَو فُمو   َو رَو َو ُم ْن   ِإ َّ  اِإ َو َو رَو   َواْن

ِإ  عِإ ْندَو  َو   ِإ َّ   َوتْنقَو اُم ْن   اَّ لِإ  ٌة   اَّ بِإ رٌة  عَو  )13 )خَو
றச் றரக ரங்கள் உங்கஷப என ஆினறனந்தும், என வதண்ினறனந்தும் தஷடத்து, 

உங்கஷப தன குலக்கபரக, ஶகரத்றங்கபரக ஆக்கறஶணரம், ீஙககள் எனஷவரனர் 
அநறந்துவகரள்ற்கரக, றச் றரக அல்னரஹ்ிடத்றல் உங்கபில்  றநந்ர் 

உங்கபில் அறக இஷநச் ம் உள்பஶ, றச் றரக அல்னரஹ் அநறந்னுக்கு, 

தணுக்க ரனறனேரக இனக்கறநரன் (49:13) 

 

வச எண் தின்மூன்று தரும் டிப்ின; 

 ((ர அய்னேயன்ணரமள இன்ணர கனக்ணரகும் றன் மகரின் உன் ர , ஜஅல்ணரகும் 
ளஊதவ் கதரஇன னறஆன, இன்ண அக்ரகும் இந்ல்னரயற அத்கரகும், 

இன்ணல்னரய அலீனன் கதரீ்; ணிர்கஶப! றச் றரக ரங்கள் உங்கஷப என 
ஆினறனந்தும், என வதண்ினறனந்தும் தஷடத்து, உங்கஷப தன குலக்கபரக, 

ஶகரத்றங்கபரக ஆக்கறஶணரம், ீஙககள் எனஷவரனர் அநறந்துவகரள்ற்கரக, 

றச் றரக அல்னரஹ்ிடத்றல் உங்கபில்  றநந்ர் உங்கபில் அறக இஷநச் ம் 
உள்பஶ, றச் றரக அல்னரஹ் அநறந்னும், தணுக்க ரனறனேரக இனக்கறநரன்.)) 

இந்  ணம் ங்கலக்கு தன ிடங்கஷப வ ரல்கறன்நது, னல் ிடம்; அது 
ிபிக்கும் ிம்  'ணிர்கஶப! ன்தது. வதரதுரக அல்குர்ஆணில் ணிர்கஶப ன்று 
அஷப்ன ந்ரல் அன் திநகு அல்னரஹ்ின்  க்ற, ஆற்நஶனரடு  ம்தந்ப்தட்டஷ 
வ ரல்ஷ தரர்க்கனரம், (உ+ம்; 2:21, 4:1, 22:1, ,,,) வணணில் வதரதுரக ணிர்கபில் 
அல்னரஹ்ஷ கடவுபரக ற்கரர்கள் அறகம், ணிர்கஶப ன்று ிபிக்கும் 
அல்னரஹ் அஷணப் தற்நற வபிவுதடுத்ஶ ினம்னகறநரன், இங்கு தஷடத்ஷண 



னரிந்து வகரள்ட்கு ணி தஷடப்தின் ஆம்தத்ஷ  றந்றக்க வ ரல்கறநரன் அல்னரஹ், 

அதுஶ ரங்கள் உங்கஷப என ஆண், என வதண்ினறனந்து தஷடத்ஶரம் ன்தது. 

அல்குர்ஆன் கூறும் ணி தஷடப்தின் தடித்ங்கள்; 

1- ஆம் ன்ந னல் ணிஶ அல்னரஹ்ிணரல் ஶடிரக அணது ஷகிணரல், 

ண்ஷக் வகரண்டு தஷடக்கப்தட்டரர். ணஶ ணி இணத்றன் துக்கம் ண்ஷக் 
வகரண்டது, அற்கரண ஆரங்கள் குர்ஆணில் அறகம். 

“இப்லீஶம! ரன் ன்னுஷட ஷககபரல் தஷடத்னக்கு மளஜழது வ ய்ஷ 
ிட்டும் உன்ஷணத் டுத்து து? வதனஷடிக்கறநரர? அல்னது ீ உர்ந்ர்கபில் 
(எனணரக) ஆகறிட்டரர?” ன்று ( அல்னரஹ்) ஶகட்டரன்.38:76. “ரஶண அஷிட 
ஶனரணன்; (வணணில்) ன்ஷண ீ வனப்தினறனந்து தஷடத்ரய்; ஆணரல் 
அஷஶர ீ கபிண்ினறனந்து தஷடத்ரய்” ன்று (இப்லீஸ்) கூநறணரன். (38:75,76) 

2- ஆம் ன்ந னல் ணினக்கரண ஶஜரடி அரின் ினரப்தகுறில் இனந்து 
தஷடக்கப்தடுகறன்நது, அது யவ்ர ன்ந னல் வதண்ரகும். 

ணிர்கஶப! உங்கள் இஷநனுக்குப் தந்து டந்து வகரள்லங்கள், அன் உங்கள் 
ரஷனேம் எஶ ஆத்ரினறனந்து தஷடத்ரன், அரினறனந்ஶ அர் 
ஷணிஷனேம் தஷடத்ரன்; தின்ணர் இவ்ினரினறனந்து, அஶக ஆண்கஷபனேம் 
வதண்கஷபனேம் (வபிப்தடுத்ற உனகறல்) தச் வ ய்ரன்;..... (4:1) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: வதண்கபின் ித்றல் (ல்ன ிரக 
டந்து வகரள்லம்தடி கூறும்) ன் அநறவுஷஷ ற்றுக் வகரள்லங்கள். அர்கஷப 
ல்னிரக டத்துங்கள். வணணில், வதண் ினர லும்தினறனந்து 
தஷடக்கப்தட்டினக்கறநரள். ஶலும், ினர லும்திஶனஶ அன் ஶற்தகுற றகக் 
ஶகரனரணரகும். ீ அஷ (தனந்ரக) ஶரக்க னன்நரல் உஷடத்து ிடுரய். 
அஷ அப்தடிஶிட்டுிட்டரல் அது ஶகரனரகஶ இனக்கும். ணஶ, வதண்கபின் 
ித்றல் ன் அநறவுஷஷ ற்றுக் வகரள்லங்கள். (னயரரி: 3331,5186, னஸ்னறம்) 

3- அவ்ினரில் இனந்தும், இந்றரித்றன் னெனம்  ந்ற கடத்ப்தட்டு, ணி  னெகம் 
தவுல், இற்கரண ஆரங்கஷபனேம் அல்குர்ஆணில் அறகம் தரர்க்கனரம். 

ணிர்கஶப! (இறுறத் ீர்ப்னக்கரக ீங்கள்) ீண்டும் லப்தப்தடுது தற்நற  ந்ஶகத்றல் 
இனந்ீர்கபரணரல், (அநறந்து வகரள்லங்கள்;) ரம் றச் ரக உங்கஷப (னனறல்) 
ண்ினறனந்தும் தின்ணர் இந்றரித்றனறனந்தும், தின்ன அனக்கறனறனந்தும்; தின்ன 
உனரக்கப்தட்டதும், உனரக்கப்தடரதுரண ஷ க் கட்டிினறனந்தும் தஷடத்ஶரம்; 

உங்கலக்கு ிபக்குற்கரகஶ ( இஷண ிரிக்கறஶநரம்): ஶலும், ரம் 
ரடிற்ஷந என குநறப்திட்ட கரனம் ஷ கனப்தப்ஷதில் ங்கச் வ ய்கறஶநரம்; 

தின்ன உங்கஷப குந்ஷரக வபிப்தடுத்துகறஶநரம்..... (22:5) 

அனுஷட ஶரன் அனுடன் ( இது தற்நறத்) ர்க்கறத்ணரக: “உன்ஷண 
ண்ினறனந்தும், தின் என துபி இந்றரித்றனறனந்தும் தஷடத்து, தின்ன உன்ஷணச் 
 ரிரண ணிணரக ஆக்கறணரஶண அஷணர ீ றரகரிக்கறன்நரய்?” ன்று அணிடம் 
ஶகட்டரன்.  (18:37) 



4- ஈமர திர்கள் அல்னரஹ்ின் அற்னரக, ஆின் துஷின்நற ர்ம் ன்று 
வதண்ணுக்கு திநந்ரர்கள். 

அல்னரஹ்ிடத்றல் றச் ரக ஈமரின் உரம் ஆறன் உரம் 
ஶதரன்நஶ; அன் அஷ ண்ினறனந்து தஷடத்துப் தின் “குன்” (ஆகுக) ணக் 
கூநறணரன்; அர் ( ணிர்) ஆகறிட்டரர்.,(திஶ! ஈமரஷப் தற்நற) உம் 
இஷநணிடறனந்து ந்ஶ உண்ஷரகும்; ணஶ ( இஷக் குநறத்து) 
ப்தடுஶரரில் ீனம் எனரகறடரீர். (3:59,60) 

ஶத்ஷனேஷடஶரஶ! ீங்கள் உங்கள் ரர்க்கத்றல் அபவு கடந்து வ ல்னரீர்கள். 
அல்னரஹ்ஷப் தற்நற உண்ஷஷத் ி ( ஶவநஷனேம்) கூநரீர்கள்; றச் ரக 
ர்னஷட கணரகற ஈமர ஸீஹ் அல்னரஹ்ின் தூர் ரன்; இன்னும் (“குன்” 

ஆகுக ன்ந) அல்னரஹ்ின் ரக்கரக (அணரல் உண்டரணரகவும்) இனக்கறன்நரர்; 

அஷ அன் ர்றன்தரல் ஶதரட்டரன்; (ணஶ) அனம் அணிடறனந்து (ந்) ஏர் 
ஆன்ர ரன்; ஆகஶ, அல்னரஹ்ின் ீதும் அன் தூர்கள் ீதும் ஈரன் 
வகரள்லங்கள்; (4:171) 

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அல்னரஹ்ஷத் ி ஶறு 
இஷநன் இல்ஷன; அன் ணித்ன்; அனுக்கு இஷரபன் ரனறல்ஷன. 
னயம்த் (ஆகற ரன்) அல்னரஹ்ின் அடிரனம் அனுஷட தூனம் ஆஶன்; 

(இஷநத் தூர்) ஈ ர ( அஷன) அர்கள் அல்னரஹ்ின் அடிரனம் அனுஷட 
அடிஷின் னல்னம் ஆரர்; அல்னரஹ் ர்ஷ ஶரக்கறச் வ ரன்ண (" ஆகுக" 
னும்) என ரர்த்ஷ(ில் திநந்ர்); அணிடறனந்து ( ஊப்தட்ட) ஏர் உிர்; 

வ ரர்க்கம் உண்ஷ; கம் உண்ஷ ன்வநல்னரம் ரர் உறுறவரற கூறுகறன்நரஶர 
அஷச் வ ரர்க்கத்றன் ட்டு ர ல்கபில் ரன் ரடி ர ல் றரக அல்னரஹ் 
தஷிப்தரன்.  (னயரரி:3435, னஸ்னறம்) 

றுஷில் டக்கும் என றகழ்ரக திர்கள் கூறும் ஶதரது, ணிர்கள் 
திரர்கபிடம் வ னரர்கள்...... அவ்ரஶந க்கள் ஈ ர(அஷன) அர்கபிடம் வ ன்று, 

'ஈ ரஶ! ீங்கள் அல்னரஹ்ின் தூரக இனக்கறநரீ்கள். ர்றடம் இஷநணிட்ட 
அனுஷட ரர்த்ஷனேம் அன் ( ஊற) உினம் ஆரீ்கள். ீங்கள் வரட்டினறல் 
 றறுரய் இனந்ஶதரஶ ணிர்கபிடம் ஶத றணரீ்கள். ( ணஶ,) ங்கலக்கரக 
உங்கலஷட இஷநணிடம் தரிந்து ஶதசுங்கள். ரங்கள் (  றக்கறக்வகரண்டு) இனக்கும் 
(அன) றஷனஷ ீங்கள் கணிக்கில்ஷனர?' ன்று ஶகட்தரர்கள். அற்கு 
ஈ ர(அஷன) அர்கள், 'ன் இஷநன் இன்று (ன் ீது கடும்) ஶகரதம்வகரண்டுள்பரன். 
இற்கு னன் அன் இஷப்ஶதரல் ஶகரதம் வகரண்டறல்ஷன. இற்குப் திநகும் இஷப் 
ஶதரல் அன் எனஶதரதும் ஶகரதம் வகரள்பப்ஶதரதுறல்ஷன - (ரம் னரிந்துிட்டரக) 
ந்ப் தரத்ஷனேம் அர்கள் குநறப்திடரல் - ரன் ன்ஷணஶ கரப்தரற்நறக் வகரள்ப 
ஶண்டினேள்பது! ரன் ன்ஷணஶ கரப்தரற்நறக் வகரள்ப ஶண்டினேள்பது! ( ணஶ,) 

ீங்கள் ஶவநரிடரது வ ரல்லுங்கள்; ீங்கள் னயம்றடம் வ ல்லுங்கள்' ன்று 
கூறுரர்கள். ..... (னயரரி:4712) 

 

அடுத்து,ீங்கள் எனஷவரனர் அநறந்துவகரள்ற்கரக உங்கஷப தன குலக்கபரக, 

ஶகரத்றங்கபரக ஆக்கறஶணரம்; ன்ந வ ரற்ஶநரடர்கள் னெனம் ணி  னெகத்றற்கு 



த்ிறல் கரப்தடும் ற்நத்ரழ்வு திச் றஷணக்கு னற்றுப்னள்பி ஷக்க 
ினம்னகறன்நரள் அல்னரஹ்,  

ப்தடி, திநப்தில் எஶ ஆஷனேம் வதண்ஷனேம் அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ணின், 

இந்றரித்துபிரல் உனரக்கப்தட்டு, ரின் கற்தரஷநில் பர்ந்து அங்கறனந்து 
எஶ றரல் உனகறற்கு னம் ணின், ன் ரக்ஷக ஏட்டத்றல் ற்தடும் 
ரற்நங்கபரல் ப்தடி எனஷண எனன்  றநப்தஷடனரம். உனகறல் உள்ப 
தட்டங்கலம், திகலம், ஶகரத்றங்கலம், குலக்கலம் இந் உனகம்  லரக 
டப்தற்ஶகன்நற எனஷ எனர் ற்நத்ரழ்வு கற்தித்து உனஷக 
ர ப்தடுத்துற்கல்ன ன்ந த்துஶ. இஷ ணி  னெகம் கஷடதிடிக்கர ஷ 
ணி  னெகம் றம்ற வதநனடிரது. 

இஸ்னரத்ஷப் வதரறுத்ஷ ணிணின் குன ஶறுதரட்ஷடக்வகரண்ஶடர, 

ஶகரத்றங்கஷபக் வகரண்ஶடர, தட்டம் திகஷபக் வகரண்ஶடர ணிர்கலக்கு 
த்றில் ற்நத்ரழ்வு கற்திக்க கூடரது ன்தறல் கணம் வ லுத்துகறன்நது. 

இஸ்னரத்ஷப் வதரறுத்ஷ ரனக்கு இஸ்னரத்றல் வபிினக்குஶர, இஷநச் ம் 
இனக்குஶர அஷஶ அல்னரஹ்ிடத்றல்  றநந்ரக கிக்கும் அல்னரல், 

உனகறல் அஷக் வகரண்டு ணிஷண ஶறுதடுத்க் கூடரது ன்றும் 
னறனேறுத்துகறன்நது, அஷணஶ அந்  ணத்றன் தின் தகுற சுட்டிக்கரட்டுகறன்நது. 

றச் றரக உங்கபில் றப்திற்குரிர் உங்கபில் அல்னரஹ்ஷ அறகம் 
அஞ்சுதஶ! 

அன யளஷர(னற) அர்கள் கூநறரது: 'இஷநத்தூர் அர்கஶப! க்கபில் 
கண்ித்றற்குரிர் ரர்?' ன்று (தி(மல்) அர்கபிடம்) ஶகட்கப்தட்டது. அற்கு 
திர்கள், 'அர்கபில் இஷநச் னஷடஶ' ன்று தறனபித்ரர்கள். க்கள், 

'ரங்கள் இஷப் தற்நற உங்கபிடம் ஶகட்கில்ஷன' ன்நணர். உடஶண, தி(மல்) 
அர்கள், 'அப்தடிவன்நரல் அல்னரஹ்ின் தூரண னைசுஃப் அர்கள் ரம் (க்கபில் 
கண்ித்றற்குரிர்கள்)' ன்று கூநறணரர்கள். (னயரரி:3490) 

னஸ்னறறன் 4740 அநறிப்தில்; அனயளஷர ( னற) அர்கள் கூநறரது:தி (மல்) 
அர்கபிடம், "அல்னரஹ்ின் தூஶ! க்கபில் றகவும் கண்ித்றற்குரிர் ரர்?" 

ன்று ஶகட்கப்தட்டது. தி (மல்) அர்கள், "ணிர்கபிஶனஶ இஷநஷண அறகரக 
அஞ்சுதர்ரன்" ன்று தறனபித்ரர்கள். உடஶண க்கள், "ரங்கள் ங்கபிடம் இஷப் 
தற்நறக் ஶகட்கில்ஷன" ன்று கூநறணர். தி ( மல்) அர்கள், "அப்தடிவன்நரல், 

இஷநணின் உற்ந ண்தர் (இப்ரயமீ்) உஷட னல்ரண இஷநத்தூர் (இஸ்யரக்) 
உஷட னல்ரண இஷநத்தூர் (அகூப்) உஷட னல்ரண இஷநத்தூர் னைசுஃப் 
(அஷன) அர்கள்ரன்" ன்று தறனபித்ரர்கள். க்கள், "இஷப் தற்நறனேம் ரங்கள் 
ங்கபிடம் ஶகட்கில்ஷன" ன்று கூநறணர். 

உடஶண தி ( மல்) அர்கள், "அதிரின் னெனகங்கள் ( ணப்தடும் அதிர் 
தம்தஷகள்) குநறத்ர ன்ணிடம் ஶகட்கறநரீ்கள்? அநறரஷக் கரனத்றல் க்கபில் 
 றநந்ர்கபரினந்ர்கள் ரன் இஸ்னரத்ஷ ற்ந தின்னம் 
 றநந்ர்கபரினப்தரர்கள்; அர்கள் ரர்க்க ஞரணத்ஷப் வதற்றுக்வகரண்டரல்" ன்று 
தறனபித்ரர்கள். 



ஶலும்  தி (மல்) அர்கள்  கூநறணரர்கள்: றச் றரக அல்னரஹ் உங்கள் உடல் 
கட்டஷப்ஷதஶர, உங்கள் ஶரற்நங்கஷபஶர தரர்க்க ரட்டரன், ரநரக, உங்கள் 
வ ல்கஷபனேம், உள்பங்கஷபனேஶ தரர்க்கறநரன். இன கூநற, ன் வஞ் றன் தக்கம் ன் 
ில்கபரல் ஷ ஷக வ ய்ரர்கள்.  (னஸ்னறம்) 

இந்  ணத்ஷ னடிக்கும் னகரக அல்னரஹ் அணின் இண்டு தண்னகஷபக் 
குநறப்திடுகறன்நரன், அன் அஷணத்ஷனேம் அநறந்னும் தணுக்கரணனுரரன். 
இன் னெனம் அல்னரஹ் ன்ண வ ரல்னனகறன்நரன் ன்நரல் ரம் வபிப்தஷடரக 
ணிர்கலக்கு த்றில் ற்நத்ள்வு கட்தித்ரலும் அத்ஷணனேம் அல்னரஹ் 
அநறரன், உள்பத்ரல் அந் தரத்ஷ வ ய்ரலும் அஷணனேம் அல்னரஹ் 
தணுக்கரக அநறந்து வகரள்ரன் ன்தஶ, அல்னரஹ்ின் இந் ஆற்நஷன  ரிரக 
னரிந்ன் அந் தரத்ஷ எனஶதரதும் வனங்கரட்டரன். அல்னரஹ் ம்ஷ 
அப்தடிப்தட்ட ல்ன ணிர்கபரக ஆக்குரணரக. 

 

رَو اُم  قَو اَو ِإ  اَو ِإ ْن  تُم ْن ِإ ُمو  اَو ْن  قُم ْن  آ َو َّ   ألعْن لَو ْن َو  قُمواُمو   َو اَو َّ   َوسْن   َو ِإ ْن  قُملُموبِإ ُم ْن  فِإي  ا  َو  ُم   َودْنخُم ِإ   َو

َو  تُمطِإ  ُمو  سُمواَو ُم   اَّ رَو َو   ِإ َّ  شَو ْنئً   َوعْن َو اِإ ُم ْن   ِإ ْن   َولِإ ْن ُم ْن   َو   َو حِإ  ٌة   َو ُمورٌة   اَّ  )14 )رَو
“ரங்கலம் ஈரன் வகரண்ஶடரம்” ன்று (திஶ! உம்றடம்) ரட்டுப் னநத்து அதிகள் 
கூறுகறநரர்கள், “ீங்கள் ஈரன் வகரள்பில்ஷன. ணினும் “ரங்கள் றதட்ஶடரம்” 

(இஸ்னரத்ஷத் லிஶணரம்) ன்று (ஶண்டுரணரல்) கூறுங்கள் (ண திஶ! 
அர்கபிடம்) கூறுீரக. “வணணில் உங்கலஷட இங்கபில் (உண்ஷரண) 

ஈரன் தஷில்ஷன; ஶலும், ீங்கள் அல்னரஹ்வுக்கும், அனுஷட தூனக்கும் 
றப்தட்டு டப்தரீ்கபரின் அன் உங்கலஷட ற்வ ய்ஷககபில், ஷனேம் 

உங்கலக்குக் குஷநக்க ரட்டரன்” றச் ரக அல்னரஹ் றக ன்ணிப்தன்; றக்க 
கறனஷதனேஷடன்.  (49:14) 

வச எண் தின்ரன்கு தரும் டிப்ின; 

((கரனறல் அஃரன ஆன்ணர, குல்னம் துஃறனூ, னரகறன் கூலூ அஸ்னம்ணர, னம்ர 
த்குனறல் ஈரனு த ீகுலூதிகும், இன் துீஉல்னரய மழலுயள னர னறத்கும் 
றன் அஃரனறகும் ஷஆ இன்ணல்னரய கனனர் யமீ்,; அஃரனகள் ( ரட்டுப் னந 
அதிகள்) " ரங்கள் ஈரன் வகரண்டு ிட்டும்" ன்று கூநறணரர்கள், திஶ ீங்கள் 
வ ரல்லுங்கள், "ீங்கள் இன்னும் ஈரன் வகரள்பில்ஷன, ரநரக "ரங்கள் கட்டுப்தட்டு 
டக்கும் (னஸ்னறரகறிட்ஶடரம்)" ன்று கூறுங்கள், இதுஷ  உங்கள் உள்பங்கபில் 
ஈரன் தஷில்ஷன. ீங்கள் அல்னரஹ்வுக்கும், அன் தூனக்கும் கட்டுப்தட்டு 
டந்ரல் அன் உங்கள் வ ல்கபின் கூனறகபில் ஷணனேம் குஷநக்க ரட்டரன். 
றச் றரக அல்னரஹ் ன்ணிப்தனும், இநக்கனள்பணரகவும் இனக்கறன்நரன்.)) 

இந்  ணத்றன் னெனம் அல்னரஹ் வ ரல்ன னது; னறரக இஸ்னரத்ஷ 
ற்றுக்வகரண்ட ரட்டுப்னந அதிகள் ங்கபிடனம் ன ஈரன் இனப்தரக 
(ஷனேடன்) கூறும் ஶதரஶ, ஈரன் றம்தி றஷனக்கு ரர்கஷப னஸ்னறம்கள் 
ன்று வ ரல்னறக்வகரள்லரறு வுகறன்நரன். வணணில் ஈரன் ன்தது உள்பம் 
 ரர்ந்ஷ ட்டுஶ, இஸ்னரம் னும் ஶதரது அது ிரிரணது, அறல் ம்திக்ஷகனேடன், 



வபிப்தஷடரண வ ல்கலம் னம். ணஶ வ ல்கபரல் இஸ்னரத்ஷ கரட்டும் 
றஷனில் இனந் அர்கஷப னஸ்னறம்கள் ன்ஶந வ ரல்லுரறு வுகறன்நரன், 

அணரல் ரன் அல்னரஹ் வரடர்ந்து, இன்னும் அர்கபது உள்பத்றல் ஈரன் 
உறுறரக  தறில்ஷன ன்று கூநறதுடன், அர்கபது அல்கலக்கு கூனற 
னரகவும் குநறப்திடுகறநரன். னயரரி இரம் ஶதரன்ந  றன அநறஞர்கள் கூநறது 
ஶதரன்று அர்கள் னணரதிக்குகள் அல்னர், அர்கள் னணரதிக்குகபரக இனந்றனந்ரல் 
கண்டிக்கப்தட்டினப்தரர்கள். த்ஷணஶர ணிர்கள் அல்கபில் ஆர்ம் 
கரட்டிணரலும் ம்திக்ஷகில் ஆட்டம் கண்டர்கபரகஶ இனப்தஷ இன்றும் 
தரர்க்கறஶநரம். (அல்னரயள அஃனம்) (இப்னு கஸீரின் ிபக்க குநறப்னம் ஶ ர்ந்து) 

னஸ்னறனக்கும் னஃறனுக்கும் இஷடில் திகபரர் ித்றர ப் தடுத்றினப்தஷக் 
கரனரம். 

 'தி(மல்) அர்கலடன் ரன் அர்ந்றனந்ஶதரது, தி(மல்) என குலிணனக்குக் 
வகரடுத்ரர்கள். எனஷிட்டுிட்டரர்கள். அர் ணக்கு றகவும் ஶண்டிரரர். 
அப்ஶதரது ரன், 'இஷநத்தூர் அர்கஶப! ன் அஷிட்டு ிட்டீர்கள்? 

அல்னரஹ்ின் ீது ஆஷரக அஷ ரன் இஷநம்திக்ஷகரபர் ன்ஶந 
கனதுகறஶநன்' ண ஶகட்டற்கு, 'அஷ னஸ்னறம் ன்றும் வ ரல்' ன்று 
இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்.'  றநறது ஶம் ரன் வுணரக இனந்ஶன். 
வரடர்ந்து ரன் அஷப் தற்நற ரன் அநறந்றனந் ித்ஷ ன்ஷணனேம் ீநற 
ீண்டும் ீண்டும் கூநறஶணன். அற்கு இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் தஷ தறஷனஶ 
கூநறிட்டு, 'மஃஶ! ரன் என ணினக்குக் வகரடுக்கறஶநன்; ஆணரல் ரன் 
வகரடுக்கரர் ன்ணிடம் றக ஶ ரணரக இனக்கறநரர். ( அனக்கு ரன் 
வகரடுத்ற்கு) கரம், தும் வகரடுக்கரறனந்ரல் ( குற்நம் இஷத்து அணரல்) 
அஷ இஷநன் கறல் னகம் குப்னநத் ள்பி ிடுரஶணர ன்ந அச் ம் ரன்' 

ன்நரர்கள்' ண மஃத்(னற) அர்கள் அநறித்ரர்கள்.  (னயரரி: 27,1428, னஸ்னறம்)  

இங்கு உள்பத்றல் ஈரன் தறந் னஸ்னறனக்கும், ஈரன் தறர னஸ்னறனக்கும் 
இஷடில் ித்றர ரக ஷகரண்டரர்கள் திர்கள். 

ணஶ னஃீன்கலக்கும் னஸ்னறம்கலக்கும் இனக்கும் ித்றர த்ஷ இன்னும் 
வபிவுதடுத்தும் னகரக வரடர்ந்து னஃீன்கபின் தண்னகள் தற்நற 
டுத்துஷக்கறநரன் அல்னரஹ்!. 

 

ِإ  آ َو ُمو   اَّ ِإ  َو   اْن ُم ْن ِإ ُمو َو   ِإنَّ َو  سُمواِإ ِإ  بِإ اَّ رَو تَو بُمو  اَو ْن   ُم َّ   َو وَو اِإهِإ ْن   َو َو هَودُم    َورْن َو ْن هِإ ْن  بِإأ  فِإي  َو َونْن ُمسِإ

ِإ  سَوبِإ  ِإ  قُمو َو  هُم ُم   ُم اَوئِإ َو   اَّ  )15 ) الَّ اِإ
னஃீன்கள் ன்நரல் அர்கள் அல்னரஹ்ஷனேம் அன் தூஷனேம் ம்தி திநகு 

 ந்ஶகஶ வகரள்பரட்டரர்கள், ஶலும் அல்னரஹ்ின் தரர்ஷில் ங்கள் 
உடனரலும், வதரனபரலும் ஶதரரடுரர்கள், அர்கஶப உண்ஷரபர்கள். (49:15) 

 

வச எண் திஷணந்து தரும் டிப்ின; 



 

((இன்ணல் னஃறனூணல்னீண ஆனூ தில்னரயற மழனறயற சும் னம் 
ரர்ரன, ஜரயதூ திஅம்ரனறயறம் அன்னமறயறம் த ீ மதனீறல்னரயற உனரஇக 
யளனஸ்  ரறகூன்; னஃீன்கள் ன்நரல் அர்கள் அல்னரஹ்ஷனேம் அன் 
தூஷனேம் ம்தி திநகு  ந்ஶகஶ வகரள்பரட்டரர்கள், ஶலும் அல்னரஹ்ின் 
தரர்ஷில் ங்கள் உடனரலும், வதரனபரலும் ஶதரரடுரர்கள், அர்கஶப 
உண்ஷரபர்கள்.)) 

இந்  ணத்றல் அல்னரஹ் உண்ஷ னஃீன்கபின் இண்டு னக்கற தண்னகஷப 
சுட்டிக்கரட்டுகறன்நரன், என்று அர்கள் ங்கள் ம்திக்ஷகில்  ந்ஶகம் வகரள்பரல் 
உறுறரக இனப்தரர்கள். ஜறயரத் னும் ஶதரரட்டத்றட்கு அஷக்கப்தட்டரல் 
தின்ரங்கரட்டரர்கள்.  அர்கள் வறுஶண வபிரர்த்ஷகலடனும்,  ரர 
அல்கலடனும் ஶதரதுரக்கற வகரள்பரட்டரர்கள். (இப்னு கஸீர் சுனக்கம்) 

இஷண இன்னும் இனகுரக னரிந்துவகரள்ப தின்னம் திவரறஷ ஶரக்கனரம். 

னஷர தின் அல்ய லப் அல்அஸ்னீ ( னற) அர்கள் கூநறரது: அல்னரஹ்ின் 
தூர் (மல்) அர்கள் என தஷடக்ஶகர அல்னது தஷடப் திரிவுக்ஶகர பதற எனஷ 
றறத்ரல்,ணிரக அஷ அஷத்து இஷநஷண அஞ்சுரறும் அனடன் 
இனக்கும் னஸ்னறம்கபின் னஷணப் ஶதணுரறும் அநறவுறுத்துரர்கள். திநகு, 

தின்னரறு அநறவுஷ கூறுரர்கள்: இஷநணின் வதரல், இஷநணின் தரஷில் 
ஶதரரிடுங்கள். இஷநஷண று(த்து உண்ஷக்கு றரக ட)ப்தர்கலடன் 
ஶதரரடுங்கள்; அநப்ஶதரர் னரினேங்கள்; ஶதரர்ச் வ ல்ங்கபில் ஷகரடல் வ ய்ரீர்கள்; 

எப்தந்ங்கஷப னநறக்கரீர்கள்; அங்ககலணம் வ ய்ரீர்கள்; குந்ஷகஷபக் 
வகரல்னரீர்கள்; உம்னஷட றரிகபரண இஷஷப்தரபர்கஷப ீர்  ந்றத்ரல் 
னென்று அம் ங்கபின் தக்கம் அர்கஷப அஷப்தீரக. 

அற்நறல் ந் என்ஷந ற்றுக்வகரள்ப அர்கள் னன்ந்ரலும் அர்கபிடறனந்து 
அஷ ற்தீரக; டடிக்ஷகஷ றறுத்ற ிடுீரக. திநகு அர்கலக்கு இஸ்னரத்றன் 
தக்கம் அஷப்ன ிடுப்தீரக! அஷ அர்கள் ற்றுக்வகரண்டரல், அர்கபிடறனந்து 
அஷ ற்று, அர்கள்ீது டடிக்ஷகஷ றறுத்றிடுீரக. 

திநகு அர்கஷப ( அர்கள்  றக்கும்) அந் ஊரினறனந்து னயரஜறர்கள் ( ரடு 
துநந்ஶரர்)  றக்கும் தகுறக்கு ந்து குடிஶறுரறு அஷப்தீரக. ஶலும், 

அர்கபிடம் " இவ்ரறு ீங்கள் வ ய்ரல் னயரஜறர்கலக்குக் கறஷடக்கும் 
 ரகங்கலம் னயரஜறர்கலக்கு ற்தடும் தரகங்கலம் உங்கலக்கும் உண்டு" ன்று 
வரிித்துிடுீரக. 

அங்கறனந்து இடம்வத அர்கள் றுத்ரல் அர்கபிடம் கூநறிடுங்கள்: 
னஸ்னறம்கபில் ரட்டுப்னநத்ரஷப் ஶதரன்றுரன் ீங்கலம் இனக்க ஶண்டும்; ற்ந 
இஷநம்திக்ஷகரபர்கலக்குப் வதரனந்தும் அஷணத்து இஷநச் ட்டங்கலம் 
உங்கலக்கும் வதரனந்தும்.ஶதரர்ச் வ ல்ங்கள் (ஃ கணீத்) ற்றும் ஶதரரிடரல் 
கறஷடத் (ஃ தய்உ) வ ரத்துகள் துவும் உங்கலக்குக் கறஷடக்கரது; னஸ்னறம்கலடன் 
இஷந்து அநப்ஶதரர்கபில் ஈடுதட்டரல் ி ( அப்ஶதரது ட்டுஶ அர்கலக்கு 



அச்வ ல்ங்கள் கறஷடக்கும் ன்று கூநறிடுங்கள்). அற்கும் அர்கள் றுத்ரல் 
அர்கபிடம் "ஜறஸ்ர"  கரப்னரிஷக் ஶகரனக.......  (னஸ்னறம்: 3566) 

இங்கு திகபரர் யறஜ்த் வ ய்து னஶரஷ னஃீன்கள் தட்டில் ன்றும், யறஜ்த் 
வ ய்து ரர்கள் னஸ்னறம்கபில் அக்ரனகள் ன்றும் ித்றர ப் 
தடுத்துகறன்நரர்கள். 

و َو  قُم ْن  َو   َوتُم َولِّلِإ ُم ُم  بِإدِإ  ِإ ُم ْن   اَّ لَو ُم   َو اَّ َورْن ِإ  فِإي  َو َو   اسَّ َو  َو  ِإ  فِإي  َو   َو ْن ُم   ألْن يٍر  بِإ ُم ِّلِإ   َو اَّ لِإ  ٌة  شَويْن  عَو

لَو ْن َو   َو ُم ُّبو َو ( 16) و   َو ْن  عَو لَو ُم ُم  بَو ِإ   ِإسْن َو َو ُم ْن  عَولَويَّ  تَو ُم ُّبو   َو  قُم ْن   َوسْن لَو ْن ُم ْن   َو ُم ُّب   اَّ  هَودَو اُم ْن   َو ْن  عَو

ِإ  َو  ِإ  قِإ  َو  اُم ْن ُم ْن   ِإ ْن  اِإ ْن  )17 )صَو اِإ
“ீங்கள் உங்கள் ரர்க்க (றதரடுகள்) தற்நற அல்னரஹ்வுக்கு அநறிக்(க 

ினம்ன)கறநரீ்கஶபர? அல்னரஹ்ஶர ரணங்கபிலுள்பற்ஷநனேம், 

னறிலுள்பற்ஷநனேம் ன்கு அநறகறநரன் - அன்நறனேம், அல்னரஹ் ல்னரப் 
வதரனள்கஷபனேம் ன்கநறகறநன்” ன்று (திஶ!) ீர் கூறும். 17அர்கள் இஸ்னரம் 
ரர்க்கத்ஷத் லிரல், உக்கு உதகரம் வ ய்து ிட்டரகக் கனதுகறநரர்கள்; 

“ீங்கள் இஸ்னரம் ரர்க்கத்ஷத் லிரல் ணக்கு உதகரம் வ ய்து ிட்டரகக் 
கனரீர்கள்; ணினும், ீங்கள் உண்ஷரபர்கபரக இனப்தின் ஈரணின் ஶர் றில் 
உங்கஷபச் ஶ ர்த்ணரல் அல்னரஹ் ரன் உங்கள் ீது உதகரம் வ ய்றனக்கறநரன்” 

ன்று (திஶ!) ீர் கூறுீரக.  (49:16,17 ) 

 

வச எண் தறணரறு, தறஶணல தரும் டிப்ின; 

((குல் அதுஅல்னறனெணல்னரய திீணிக்கும், ல்னரயள ஃனன ர திஸ்மரரற 
ர தில்அர்ல், ல்னரயள திகுல்னற ஷஇன் அலீம்; னன்னூண அஷனக அன் 
அஸ்னனெ, குல்னர  னன்னூ அனய் இஸ்னரரகும், தனறல்னரயள னன்னு 
அஷனக்கும் அன் யரகும் னறல் ஈரன், இன் குந்தும்  ரறகலன். “ீங்கள் உங்கள் 
ரர்க்க ( றதரடுகள்) தற்நற அல்னரஹ்வுக்கு அநறிக்(க ினம்ன)கறநரீ்கஶபர? 

அல்னரஹ்ஶர ரணங்கபிலுள்பற்ஷநனேம், னறிலுள்பற்ஷநனேம் ன்கு 
அநறகறநரன் - அன்நறனேம், அல்னரஹ் ல்னரப் வதரனள்கஷபனேம் ன்கநறகறநன்” ன்று 
(திஶ!) ீர் கூறும். 17 அர்கள் இஸ்னரம் ரர்க்கத்ஷத் லிரல், உக்கு 
உதகரம் வ ய்து ிட்டரகக் கனதுகறநரர்கள்; “ீங்கள் இஸ்னரம் ரர்க்கத்ஷத் 
லிரல் ணக்கு உதகரம் வ ய்து ிட்டரகக் கனரீர்கள்; ணினும், ீங்கள் 
உண்ஷரபர்கபரக இனப்தின் ஈரணின் ஶர் றில் உங்கஷபச் ஶ ர்த்ணரல் 
அல்னரஹ் ரன் உங்கள் ீது உதகரம் வ ய்றனக்கறநரன்” ன்று ( திஶ!) ீர் 
கூறுீரக.  (49:16,17 )) 

இந்  ணம் னெனம் அல்னரஹ் அந் ரட்டுப்னந அதிகள் ன்ண ஶரக்கத்றல் 
"ரங்கள் ஈரன் வகரண்ஶடரம்" ன்று வ ரன்ணரர்கள் ன்தஷண 
வபிவுதடுத்துகறன்நரன். அஷத்ரன் திகபரனக்கு அல்னரஹ் " ீங்கள் ஈரன் 
வகரண்டுிட்டீர்கள்" ன்று வ ரல்னறக்கரட்டுன் னெனம் உங்கள் ரர்க்கப் தற்ஷந 
அல்னரஹ்வுக்கு வ ரல்னறக் வகரடுக்க தரர்க்கறன்நரீ்கபர." ன்று ஶகட்க வ ரல்கறநரன். 
அல்னரஹ்ஶர அனுக்கு ரணம் னறிலுள்ப துவும் ஷநரது, அன் 



அஷணத்ஷனேம் அநறந்ன், ன்நறனக்க அனுக்ஶக தரடம் னகட்டுஷக் 
கண்டிக்கறநரன். 

அடுத்து அர்கள் " ரங்கள் ஈரன் வகரண்ஶடரம்" ன்று வ ரன்ணன் இன்வணரன 
ஶரக்கத்ஷ அல்னரஹ் தடம் திடித்துக் கரட்டுகறன்நரன், அதுரன்; அர்கள் ஈரன் 
வகரண்டினப்ததும், திகபரஷ தின்தற்றுதும், உி வ ய்தும்  திகபரனக்கு 
வ ய்னேம் உதகரரக டுத்து வ ரல்கறன்நணர், (உரரக ம் இல்ஷனவன்நரல் 
உக்கு னன்ஶணந னடிரது ன்தது ஶதரன்று), அட்குத்ரன் அல்னரஹ் திகபரனக்கு 
"ீங்கள் இஸ்னரத்றல் இனப்தது ணக்கு உதகரம் ன்று வ ரல்னறக்கரட்ட ஶண்டரம், 

அல்னரஹ் உங்கலக்கு ஶர்ற கரட்டிினப்தது அல்னரஹ் உங்கலக்கு 
வ ய்றனக்கும் உதகரம்" ன்று  வ ரல்ன வ ரல்கறநரன், ீங்கள் னஃீன்கள் ன்று 
வ ரல்றல் உண்ஷரபர்கள் ன்நரல் ீங்கள் இப்தடி னரிஶ ல்னது ன்று 
அவ் ணத்ஷ னடிக்கறநரன். 

அப்துல்னரஹ் இப்னு ஷமத் இப்ணி ஆமறம்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அல்னரஹ், 

ன் தூர்(மல்) அர்கலக்கு யளஷணன் ரபில் ஶதரர்ச் வ ல்ங்கஷப 
ங்கறஶதரது உள்பங்கள் இக்க ரக்கப்தட்ட ஶண்டி (க்கர வற்நறின்ஶதரது 
னறரக இஸ்னரத்ஷ; லி)ர் கபிஷடஶ ( அற்ஷநப்) தங்கறட்டரர்கள். 
(ீணரர றகபரண) அன் ரரிகலக்கு துவும் வகரடுக்கில்ஷன. ற்நர்கலக்குக் 
கறஷடத்து ஶதரல் க்கும் கறஷடக்கரல் ஶதரணரல் அர்கள் 
கஷனஷடந்ர்கஷபப் ஶதரல் கரப்தட்டரர்கள். ணஶ, அர்கபிஷடஶ 
(ஆறுனரக) தி(மல்) அர்கள் உஷரற்நறணரர்கள். (அவ்வுஷில்), 'அன் ரரிகஶப! 
உங்கஷப றநறர்கபரக ரன் கரில்ஷனர?' அல்னரஹ் ன் னெனரக 
உங்கலக்கு ஶர் றஷ அபித்ரன். ீங்கள் திரிந்து ( றநறக்) கறடந்ீர்கள். அப்ஶதரது 
அல்னரஹ் ன் னெனரக உங்கஷபப் தஸ்தம் ஶ னஷடர்கபரக்கறணரன். ீங்கள் 
ஷகபரக இனந்ீர்கள். அல்னரஹ், ன் னெனரக உங்கஷபத் 
ன்ணிஷநவுஷடர்கபரய் ஆக்கறணரன் ( அல்னர?)' ன்று கூநறணரர்கள். தி(மல்) 
அர்கள் ( ம் னஷகரல் அன் ரரிகள் அஷடந் ன்ஷகஷப) எவ்வரன்நரகச் 
வ ரல்லும் ஶதரவல்னரம், 'அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனஶ அறக உதகரம் 
னரிந்ர்கள்' ன்று அன் ரரிகள் கூநறணர். தி(மல்) அர்கள், 'அவ்ரநறனக்க, 

அல்னரஹ்ின் தூனக்கு ீங்கள் தறனபிக்கரனறனப்தது ணரல்?' ன்று 
ஶகட்டரர்கள். தி(மல்) அர்கள் என்ஷநச் வ ரல்லும் ஶதரவல்னரம் அர்கள், 

'அல்னரஹ்வும் அனுஷட தூனஶ றகப் வதனம் உதகரரிகள்' ன்று 
கூநறணரர்கள்......  (னயரரி: 4330) 

உண்ஷில் இந் ஶதரஷணஷ தரர்க்கும் ஶதரது ரம் னஸ்னறரக இனக்கறஶநரம் 
ன்தது ங்கலக்கு ரன் அனஶப அல்னரல், இஸ்னரத்றற்கு ரம் ஶஷில்ஷன 
ன்தது வபிரண என ிடரகவும், இந் அனபின் வதறுறஷ எனன் 
னஷநரக ிபங்குஶ அஷண உண்ஷ னஸ்னறரக ரச்வ ய்னேம். 

அடுத்து ரங்கள் உண்ஷ னஃீன்கபர ன்று தரிஶ ரறக்க ஶண்டி கட்டரத்றல் 
இனக்கறஶநரம், உண்ஷ னஃீன்கலக்கு உள்ப தண்னகள் ன்று அல்னரஹ்வும் அன் 
தூனம் டுத்துச் வ ரன்ண தண்னகள் ம்றடம் இனக்கறன்நர, வ ரந் ரட்ஷட 
இஸ்னரத்றற்கரக துநந்து யறஜ்த் வ ய்னேம் ணறஷன இனக்கறன்நர, 



இஸ்னரத்றற்கரக ஶதரரடும் ஜறயரத் தற்நற உர்வு உள்பத்றல் இனக்கறநர, 

உனகறல் அற்தரண வனக்கடிகஷபக் கரணும் ஶதரது ஈரன் பரல் உறுறரக 
இனக்கறநர ன்தண ஶதரன்ந ஶகள்ிகள் னெனம் ங்கஷப ரங்கள் சுதரிஶ ரஷண 
வ ய் ஶண்டு, இந் சூரின் னெனம் அல்னரஹ் அஷணஶ ம்றடம் 
றர்தரர்க்கறன்நரன், அணரல் இந் சூரஷ னடிக்கும் ஶதரது அணது அநறின் 
ி ரனத்ஷ டுத்துச் வ ரல்னற னடிக்கறநரன். 

َو   ِإ َّ  لَو ُم   اَّ َورْن ِإ   اسَّ َو  َو  ِإ   َو ْن َو   َو ْن ُم   َو ألْن لُمو َو  بِإ َو  بَولِإ رٌة   َو اَّ  )18 )تَو ْن َو
றச் றரக அல்னரஹ் ரணங்கள் னறில் ஷநந்றனப்தஷ அநறதன், ீங்கள் 

வ ய்ஷனேம் தரர்ப்தன். (49:18) 

 

வச எண் தறவணட்டு தரும் டிப்ின; 

((இன்ணல்னரய ஃனன ஷகதஸ் மரரற ல்அர்ல், ல்னரயள தஸீனம் தீர 
ஃலூன்.; றச் றரக அல்னரஹ் ரணங்கள் னறில் ஷநந்றனப்தஷ அநறதன், 

ீங்கள் வ ய்ஷனேம் தரர்ப்தன்.)) 

ரணம் னறில் உள்பற்ஷந அநறனேம் அல்னரஹ் து உள்பத்றல் இனக்கும் 
ஈரணின் அபஷ அநறந்ஶண, து வ ல்கஷப அநறதன் அல்னரஹ் றச் றம் 
ஈரணின் வபிப்தரட்ஷட அநறதன் ன்ந ஈரணி உர்வு றச் றம் இந் உனகறல் 
ம்ஷ ல்னர்கபர ரச் வ ய்னேம், அல்னரஹ் ம் அஷணஷனேம் இந் 
சூரினறனந்து ரள்ன தரடங்கஷபனேம் தடிப்திஷணகஷப வதற்ந ணிர்கபரக 
ஆக்குரணரக.  

வஆகிறு தஃவாா அில் ஹம்து லில்லாஹி ரப்ில் ஆலநீன். சூரா ஹுஜுராத் 
விளக்கம் முற்றுப்னற்றது. அல்லாஹ்வுக்கக எல்லாப் புகழும். 

 


