
ஸூரத்துன் நஸ விளக்கம் 

றமர வதண்கள் ன்ந கனத்றல் னம் சூர, வதண்கள் தற்நற சட்டங்கள் 
அறகம் வசரல்னப்தடுணரல் அப்தடி வதர் ஷக்கப்தட்டுள்பது,  

தற்று லதத்ரறு சணங்கஷபக் வகரண்ட இந் சூர ீணரில் இநங்கற 
ண ீசூரரகும். 

(முதலவது வசனம் முதல் பதன் நன்கவது வசனம் வரர 
கரைச வசனம் உற்பை) 

இந் தகுறில் ணி இணத்றன் துக்கனம் அன் வதனக்கனம் , 

அணரஷகள், அர்கபின் வசரத்துக்குரி கடஷகள் , றனத்றன் சறன 
எலங்குகள், ஆண்கள் வதண்கலக்கரண வசரத்துரிஷ , குநறப்தரக ித்ர் 
ிட்டுச் வசல்லும் அணந் வசரத்றன் சட்டம் தற்நற ஶதசப்தடுகறன்நது 

 

ـاَيَُّها َ  َ َ  وَّن اِذ َ ٍس  لَّنْ اٍس   ِّمِذ ْ  َ  َقَ ُس ْ   اَّن ِذ ْ  َ  َّن ُس ُس   تَّنقُسْو   الَّنااُس  ي ٰۤ ْلَها وَّن َ ا َو َ َّن  َزْوَجَها  ِذ ْلهُس   ِذ
َجاااًل  لِذَسآءاًل  َ ثِذْي اًل   ِذ َ  َو تَّنقُسو  ۚ وَّن َ   ِذ َّن ؕ  َو ْاَْ َاا َ   ِذ ٖه  تََسآَءاُسْو َ   اَّن ِذ ْ   اَهّٰلل  َ  َْي ُس ْ  َ ا َ   اَهّٰلل

   َ قِذْي اًلا

ணிர்கஶப! உங்கள் இஷநனுக்குப் தந்து டந்து வகரள்லங்கள், அன் 
உங்கள் ரஷனேம் எஶ ஆத்ரினறனந்து தஷடத்ரன், அரினறனந்ஶ அர் 

ஷணிஷனேம் தஷடத்ரன்; தின்ணர் இவ்ினரினறனந்து, அஶக 
ஆண்கஷபனேம் வதண்கஷபனேம் (வபிப்தடுத்ற உனகறல்) தச் வசய்ரன்; 

ஆகஶ, அல்னரஹ்வுக்ஶக தந்து வகரள்லங்கள்; அஷணக்வகரண்ஶட ீங்கள் 
எனனக்வகரனர் (க்குரி உரிஷகஷபக்) ஶகட்டுக் வகரள்கறநரீ்கள்; ஶலும் 
(உங்கள்) இத்க் கனப்னஷட உநிணர்கஷபனேம் (ஆரினேங்கள்) - றச்சரக 

அல்னரஹ் உங்கள் ீது கண்கரிப்தணரகஶ இனக்கறன்நரன். (4:1) 

னனரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

((ர அய்னேயன்ணரஸ்; ணிர்கஶப!)) இந் சண ஆம்தம் ணி சனெகத்ஷ 
ிறக்கறன்நது ன்நரல், இது னஸ்னறம் கரதிர் ன்தஷத் ரண்டி னல ணி 
சனெகத்ஷனேம் ிபிக்கறன்நது. வதரதுரக அல்னரஹ் குர்ஆணில் ணிர்கஶப 
ன்று அஷத்ரல் 'அன்ரன் தஷடப்தரபன் இஷநன்' ன்தஷ றனொதிக்கும் 
என வசய்றஷஶ ணின் சறந்றக்கும் வதரனட்டு தின்ணரல் டுத்துஷப்தரன். 
ணிர்கள் சறந்றத்ரல் சலர்வதறுரர்கள். இங்கு அல்னரஹ் தின்ணரல் 
வசரல்து;; 

(இத்கூ ப்தகும்;  உங்கள் இஷநஷண தந்துவகரள்லங்கள்!)) 



இங்கு அல்னரஹ் வசரல்னனம் ிடத்ஷ வசரல்ன னன்ணர் இநட்சறத்துக் 
கரப்தன் அல்னரஹ்ஷ தந்து வகரள்லரறு வசரல்கறன்நரன், வணன்நரல் 
அல்னரஹ்வுக்கு ரம் தப்தட ஶண்டும் ன்நரல் , னனறல் அன்  ரன் 
ங்கஷப தஷடத்ரன் ன்று ற்றுக்வகரள்பஶண்டும் , அஷணஶ அல்னரஹ் 
வரடர்ந்து வசரல்கறன்நரன்; 

((அல்னீ கனககும் ; அஶண உங்கஷப தஷடத்ரன்)) 

இந் சணம் னெனம் அல்னரஹ் அன்ரன் ணிஷணப் தஷடத்ரன் ன்ந 
அணது ஆற்நஷன டுத்துஷப்ததுடன், ணி சனெகம் இந் உனகத்றற்கு 
ரணரக ந்ல்ன, ரநரக இஷந ஆற்நனரல் ந்து ன்ந ரத்றகத்றற்கு 
றரண இஸ்னரற வகரள்ஷகக் ஶகரற்தரட்ஷட னகட்டுகறன்நரன். 

தஷடப்தரபன் ன்ந அஷடவரறஶ அஷண ணின் தந்து டப்ததுடன், 

அனுக்ஶக க்கம் னரிவும் ணிஷண தூண்டுகறன்நது. என உண்ஷ 
ன்ணவணில் " ரத்றகர்கள் ன்ந என சறநற கூட்டத்ஷத் ிர்த்து, 

வதனம்தரன்ஷ உனக க்கள் 'இந் உனகம், ணிர்கள் ரணரக ந்ல்ன, 

என தஷடப்தரபன் இனக்கறநரன்' ன்ந உண்ஷஷ ற்று இனக்கறன்நரர்கள். 
ன்தஶ. அணரல்ரன் யறந்துக்கள் "என்ஶந குனம் எனஶண ஶன்" ன்று 
வசரல்ரர்கள்'    

அடுத்து, (றன்ணப்மறன் ரயறர; எஶ ஆத்ரினறனந்து தஷடத்ரன்)) ணி 
சனெகம் ண்ரல் தஷடக்கப்தட்டது ன்நரல்; ணி சனெகத்றன் ந்ஷ, னல் 
ணிர் ஆம் (அஷன) அர்கஷபஶ அல்னரஹ் னனறல், ண்ஷக் 
வகரண்டு ன் ஷகரல் ஶடிரக தஷடத்ரன், அதுஶ ணி தஷடப்ன தற்நற 
அல்குர்ஆன் கூறும் ஶகரட்தரடு, அரினறனந்ஶ ஷணர்கஷப அல்னரஹ் 
தஷடத்ரன். அன் வரடர் தின்ணல் னம்;  

ஆம் (அஷன) ன்ந னல் ணிர் தற்நற அல்குர்ஆன்; 

“இப்லீஶம! ரன் ன்னுஷட ஷககபரல் தஷடத்னக்கு மளஜழது 
வசய்ஷ ி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) 

அல்னரஹ்ிடத்றல் றச்சரக ஈமரின் உரம் ஆறன் உரம் 
ஶதரன்நஶ; அன் அஷ ண்ினறனந்து தஷடத்துப் தின் “குன்” (ஆகுக) 
ணக் கூநறணரன்; அர் (ணிர்) ஆகறிட்டரர். (3:59) 



((கனக றன்யர மவ்ஜயர ; அறனறனந்து அற்கரண ஶஜரடிஷ அன் 
தஷடத்ரன்.)) 

அந் எஶ ஆத்ரரண ஆம் (அஷன) அர்கபினறனந்ஶ அனக்கரண 
ஷணிஷ அல்னரஹ் தஷடக்கறநரன், அதுரன் யவ்ர ன்ந னல் 
வதண்ி.  இர்கஷப அல்னரஹ் ஶடிரக ண்ரல் தஷடக்கில்ஷன 
ரநரக ஆம் திின் ினர தகுறினறனந்ஶ தஷடத்ரன்,  

தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ...... வதண் ினர லும்தினறனந்து 
தஷடக்கப்தட்டினக்கறநரள். ஶலும், ினர லும்திஶனஶ அன் ஶற்தகுற றகக் 
ஶகரனரணரகும். ..... (னயரரி:3331,5185, னஸ்னறம்) 

இந் சணம் னெனம் வதண் இணத்றற்கு அல்னரஹ் வசய் அனஷப னரிந்து 
வகரள்பனரம், வதண்ணுக்கு உள்ப கண்ிஶ அள் ஆண் ன்ந இணத்றன் 
என தகுற ன்ததுரன், அஷப ஶறுதடுத்றப் தரர்க்க னடிரது. வதண்கலக்கு 
சஉரிஷ ஶகரரி, அஷஷத்து இஸ்னரத்ஷ ிர்சறக்கும் இந் உனகம்  
'வதண்கள் தஷடப்திஶனஶ ஆஷகலக்கு றகரணர்கள்' ன்ந த்துத்ஷ 
இஸ்னரஶ உனகறற்கு னன் னனறல் வசரல்னறத் ந்து ன்ந உண்ஷஷ 
னரி ஶண்டும். 

அஶ ஶம் வதண்கபிடம் உடல் ரீறரண  தனணீம் இனக்கறநது ன்தஷனேம் 
நந்துிடரல் னரி ஶண்டும் ன்தற்கரக இஸ்னரம் அஷணனேம் 
வரட்டுக் கரட்டுகறன்நது. அஷணஶ திர்கள்; '  ினர லும்திஶனஶ அன் 
ஶற்தகுற றகக் ஶகரனரணரகும்' ன்ந ரர்த்ஷ னெனம் டுத்துக் 
கரட்டிணரர்கள். அது ரரந் ரிடரரக இனக்கனரம், அல்னது 
அர்கலடன் எட்டிினக்கும் 'கட்ன' ன்ந வசரத்ரக இனக்கனரம், இது 
எவ்வரன்றுக்கும் இஸ்னரம் தரதுகரப்திற்கரண றகரட்டல்கஷப 
ஷத்றனக்கறநது. வதண்கள் ிடத்றல் இஷண சரிரக னரிந் 
ணிணரஶனஶ அர்கலக்கரண சரிரண தரதுகரப்ஷதனேம், உரிஷஷனேம் 
வகரடுக்கனரம், அஷப அடக்குனஷநக்கு உற்தடுத்ரலும், ஆதரசப் வதரனபரக 
தன்தடுத்ரலும் சரிரக அந் வதண்ிணத்ஷக் கண்ிப்தடுத்னரம்,  

இல்ஷனவன்நரல் இன்று உனகறல் இனப்தது ஶதரன்று வறும் உரிஷக் 
ஶகரசம் ட்டுஶ ீறனக்கும். ( இந் உண்ஷஷ னஸ்னறம்கலக்கு 
உர்த்றத்ந் அல்னரஹ் றக்கது தூய்ஷரணன்) 

((தஸ்ம றன்யளர ரிஜரனரன் கஸீவ் ன்ணிமரஆ; அவ்ினரினறனந்தும் 
அறகரண ஆண்கஷபனேம், வதண்கஷபனேம் தச் வசய்ரன்.)) 

ஆம், யவ்ர ன்ந இனரினறனந்துஶ ணி ர்க்கத்ஷ அல்னரஹ் 
வதனகச் வசய்ரன். 



ணஶ ஈமர தி ிர்த்து, என ணின் உனகறற்கு ஶண்டுர அல்னரஹ் 
ஷத் றற, அனுஷட ரட்டத்துடன், என ஆண் வதண் குடும்த 
ரழ்க்ஷகில் ஈடுதடஶண்டும் ன்தஶ.  

ணஶ ஆர்கஷப ஶடிரக தஷடத்து, அரினறனந்து யவ்ர அர்கஷப 
தஷடத் அல்னரஹ், ணிஇண தனரக்கஷப ஆின் இந்றரித்றலும், 

வதண்ின் சறஷண னட்ஷடிலும் ஷத்றனக்கறன்நரன். 

ணின் றனறனந்து தஷடக்கப்தட்டரன் ன்தஷ கணிக்கட்டும்.86:6. குறத்து 
வபிப்தடும் (என துபி) ீரிணரல் தஷடக்கப்தட்டரன்.86:7. னதுகந் ண்டிற்கும், 

ினர லும்னகலக்கும் இஷடினறனந்து அது வபிரகறநது.86:8. இஷநன் 
(ணின் இநந் தின் அஷண உிர்ப்தித்து) ீட்டும் சக்றனேஷடன். (86:5-7) 

ணிர்கஶப! ( இறுறத் ீர்ப்னக்கரக ீங்கள்) ீண்டும் லப்தப்தடுது தற்நற 
சந்ஶகத்றல் இனந்ீர்கபரணரல், (அநறந்து வகரள்லங்கள்;) ரம் றச்சரக 
உங்கஷப ( னனறல்) ண்ினறனந்தும் தின்ணர் இந்றரித்றனறனந்தும், தின்ன 
அனக்கறனறனந்தும்; தின்ன உனரக்கப்தட்டதும், உனரக்கப்தடரதுரண ஷசக் 
கட்டிினறனந்தும் தஷடத்ஶரம்;.... (22:5) 

அடுத்து; உனகறல் னஸ்னறஶர கரதிஶர எஶ ஆத்ரினறனந்து ந்ர்கள், 

திநப்தில் அர்கள் என்றுதட்டர்கள், அர்கலக்கு த்றில் ற்நத்ரழ்வு 
கட்திக்கனடிரது ன்கறந உண்ஷஷனேம் இந் சணத்றனறனந்து ணி 
சனெகம் தரடம் டுக்கஶண்டும். தஷடத்ஷண னரிறல்ரன் குப்தம் 
ற்தட்டுள்பது ன்ந தரடத்ஷனேம் வதறும்ஶதரது உனகறல் றம்றரண 
ரழ்க்ஷகக்கு அது இட்டுச்வசல்லும், இஷண னரிர ணிர்கள் அடுத் 
ணிர்கஷப அபித்து ரசரக்க றஷணக்கறநரர்கள் ன்தஶ ரம் உனகறல் 
கரணும் உண்ஷ. 

((த்குல்னரயல்னீ மரஅலூண திய;ீ ஷணக்வகரண்டு ீங்கள் 
எனனக்வகரனர் (க்குரி உரிஷகஷபக்) ஶகட்டுக் வகரள்கறநரீ்கஶபர அந் 

அல்னரஹ்ஷஶ தந்து வகரள்லங்கள்; ))  

இந் சணம் னெனம் அல்னரஹ்ஷ தந்து வகரள்லங்கள் ன்று வசரல்ன 
ினம்னம் அல்னரஹ் ணிணது என இல்ஷத சுட்டிக்கரட்டி னத்றற 
வசரல்கறநரன். அதுரன்; 'ணின் இல்தரகஶ ன்ஷண றரப்தடுத், ன் 
உரிஷஷ ஶகட்க, திச்சஷணஷ னடிவுக்கு வகரண்டு  அல்னரஹ்ஷ 
இஷநஷண னற்தடுத்துகறநரன்’, உரரக, அல்னரஹ்வுக்கரக ன்ஷண ம்ன, 

அல்னரஹ்வுக்கர ந்துிடு, அல்னரஹ்ின் ீது சத்றரக ன்தது ஶதரன்று. 
இன் னெனம் அல்னரஹ்  உர்த் ினம்னது ன்ண, ணிர உணது 
ஶஷகலக்கு அல்னரஹ்ஷ னற்தடுத்தும் ீ, அஶ இஷநஷண வதரது 



ரழ்ில், குநறப்தரக இந் சணத்றல் வசரல்னப்தட்டஷ ஷடனஷந  
தடுத்துறல் தந்து டக்க ஶண்டரர ன்தஶ!.  

((ல் அர்யரம்; ஶலும் ( உங்கள்) இத்க் கனப்னஷட உநிணர்கள் 
ிடத்றலும் தந்து வகரள்லங்கள்.)) 

இந் வசரற்ஶநரடர் னெனம் அல்னரஹ் ணினுக்கு இன்னுவரறு இல்ஷத 
சுட்டிக்கரட்ட ினம்னகறன்நரன்.  

னன்ணரல் வசரல்னப்தட்டது ஶதரன்று, என ணின் இந் உனகறற்கு ரணரக 
னடிரது, அன் உனகறல் திநப்தரக இனந்ரல் என ஆண் வதண் 
சம்தந்ப்தட்ட ஶண்டும், அர்கஷப வதற்ஶநரர்கள் ன்கறஶநரம்,  

ரம் இந் உனகறற்கு  ந் அல்னரஹ்ின் ரட்டம் ஶஷஶர அந் 
அல்னரஹ்ஷ தந்து டக்க வசரன்ண அல்னரஹ், ரம் இங்கு திநக்க ரர் 
கரரக இனந்ரர்கஶபர அந் வதற்ஶநரர்கஷபனேம், அர்கஷப சரர்ந் 
உநவுகஷபனேம் துண்டித்து ிடரல், அர்கலக்கு வசய்ஶண்டி 
கடஷகஷப வசய்றலும் தந்து டக்க வசரல்கறநரன் அல்னரஹ். 

தஷடத்ஷண சரிரக னரிந் ணின், ணிஷணனேம், அனுக்கு 
வசய்ஶண்டி கடஷகஷபனேம் சரிரக னரிந்து டக்கும் ஶதரஶ உனகறலும் 
றம்றரண ரழ்க்ஷக, றுஷிலும் வற்நற கறஷடக்கும்.  

ணஶ இந் சணத்றன் னெனம் " ணிணின் ஈனனக வற்நறக்குரண 
அகரணவரன றகரட்டல் இனக்கறநது" ன்ந சுனக்கரண வசய்றஷ னரிந்து 
வகரள்பனரம்,  

குடும்த உநவு, சஶகரத்தும் சரர்ந் சறன றகரட்டல்கஷப ஶரக்குஶரம்! 

... ீங்கள் னறில் குப்தம் உண்டரக்கற உங்கள் உநிணர்கஷப துண்டித்து 
ிடவும் னஷணரீ்கஶபர?47:23. இத்ஷகஶரஷத் ரம் அல்னரஹ் சதித்து, 

இர்கஷபச் வசிடரக்கற இர்கள் தரர்ஷகஷபனேம் குனடரக்கற ிட்டரன்.:47:24. 

ஶலும் அர்கள் இந்க் குர்ஆஷண ஆரய்ந்து தரர்க்க ஶண்டரர? அல்னது 
அர்கள் இனங்கள் (இனக்கறன்நணஶ) அற்நறன் ீது னட்டுப் ஶதரடப்தட்டு 
ிட்டணர? (47:22-24) 

தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  அல்னரஹ் தஷடப்னகஷபப் தஷடத்து 
னடித்ஶதரது, உநரணது லந்து அன்தரபன் அல்னரஹ்ின் அரிரசணத்றன் 
கரல்கபில் என்ஷநப் தற்நற(க் வகரண்டு ன்நரடி)து. அப்ஶதரது அல்னரஹ், 

'ன்ண?' ன்று ஶகட்டரன். அற்கு உநவு, 'உநவுகஷபத் துண்டிப்தறனறனந்து 
உன்ணிடம் தரதுகரப்னக் ஶகரரி றற்கறஶநன்' ன்று கூநறது. 'உன்ஷண (உநஷ)ப் 
ஶதி ல்ன னஷநில் டந்து வகரள்தனடன் ரனும் ல்னனஷநில் 
டந்துவகரள்ஶன் ன்ததும், உன்ஷணத் துண்டித்துிடுகறநஷ ரனும் 



துண்டித்து ிடுஶன் ன்ததும் உணக்குத் றனப்றபிக்க ில்ஷனர?' ன்று 
ஶகட்டரன். அற்கு உநவு, 'ஆம் ( றனப்றஶ) ன் இஷநர!' ன்று கூநறது. 
அல்னரஹ் 'இது (அவ்ரறுரன்) டக்கும்' ன்று கூநறணரன். 

அநறிப்தரபர் அன யளஷர(னற), 'ீங்கள் ினம்திணரல் '(ஞ்சகர்கஶப!) 
ீங்கள் ( ஶதரனக்கு ரல்) தின்ரங்கறக் வகரண்டு னறில் குப்தம் 
ிஷபிக்கவும், உங்கள் உநவுகஷபத் துண்டிக்கவும் னஷணகறநரீ்கபர?' னும் 
(றனக்குர்ஆன் 47:22 து) சணத்ஷ ஏறக்வகரள்லங்கள்' ன்று கூநறணரர்கள்.   
(னயரரி: 4830, னஸ்னறம்) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்' உநஷ னநறத்து ரழ்தன் 
வசரர்க்கத்றல் தஷரட்டரன்.(னயரரி:5984, னஸ்னறம்) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'எனர் வசல் பம் க்கு 
ங்கப்தட ஶண்டும் அல்னது ம் ரழ்ரள் அறகரிக்கப்தடஶண்டும்' ன்று 
ினம்திணரல் அர் ம் உநிணர்கலடன் ஶசர்ந்து ரட்டும்!'  (னயரரி: 2067, 

னஸ்னறம்) 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: அல்னரஹ்ஷனேம் றுஷ 
ரஷபனேம் ம்திக்ஷக வகரண்டர் ம் இத்தந் உநவுகஷபப் ஶதி 
ரட்டும். ...  (னயரரி: 6138, னஸ்னறம்) 

இஷண னரிந் ணின், ன் ரழ்ில் ஷடனஷநதடுத் ஶண்டுர 
அற்கரண ல்னஶரர் அநறவுஷஷக் கூநற இந் சணத்ஷ னடிக்கறநரன் 
அல்னரஹ்! 

((இன்ணல்னரய கரண அஷனகும் கலதர; றச்சறரக அல்னரஹ் உங்கஷப 
கண்கரிப்தணரக இனக்கறநரன்.)) 

இந் சணத்றல் வசரல்னப்தட்ட ிடங்கள் உற்தட ணிணின் வசல்கஷப 
அல்னரஹ் கண்கரிக்கறநரன் ன்கறந இந் உர்வு ரர் உள்பத்றல் 
ஆரக தறந்றனக்குஶர அஶண உண்ஷ னஸ்னறரக, அல்னரஹ்ின் 
கட்டஷபகஷப ற்று ரப்ஶதரகறநரன்.  

ஶலும் றச்சரக ரம் ணிஷணப் தஷடத்ஶரம், அன் ணம் அணிடம் 
ன்ண ஶதசுகறநது ன்தஷனேம் ரம் அநறஶரம்; அன்நறனேம், (அன்) 
திடரி(ிலுள்ப உிர்) ம்ஷத ிட ரம் அனுக்கு சீதரகஶ 
இனக்கறன்ஶநரம்.50:17 (ணிணின்) னப்னநத்றலும், இடப்னநத்றலும் அர்ந்து 
டுத்வலதும் இன(ரண)ர் டுத்வலதும் ஶதரது-50:18. கண்கரித்து 
லக்கூடிர் அணிடம் ( ணிணிடம்) இல்னரல் ந் வசரல்ஷனனேம் 
அன் வரறறல்ஷன. (50:16-18) 



உண்ஷில் ப்ஶதரது என ணின் அல்னரஹ் தரர்க்கறன்நரன் ன்ந 
உர்ஶரடு ரழ்கறன்நரஶணர அப்ஶதரது அன் ல்னணரக ரழ்ரன், 

ப்ஶதரது ன்ஷண தரர்க்க ரனறல்ஷன, ன்ஷண ஶகள்ி ஶகட்க ரனறல்ஷன 
ன்று னடிவடுக்கறன்நரஶணர அப்ஶதரது அன் ரசரகற வசல்ற்கு  அந் 
சறந்ஷண கரரகறிடுகறன்நது, அணரல்ரன் எனன் ல்னணரக 
ரழ்ற்கு ன்ண  ஶஷ "ல் இஹ்மரன்" ன்று ஜறப்ரீல் அஷன அர்கள் 
திகபரரிடம் ஶகட்டஶதரது, திர்கள்; 'ீ அல்னரஹ்ஷ தரர்ப்தது ஶதரன்று 
ரழ்து, அல்னது ீ தரர்க்கரிட்டரலும் அன் உன்ஷண தரர்க்கறநரன் ன்ந 
உர்ில் ரழ்து" (னயரரி:50) ன்று தறல் கூநறணரர்கள்.  

ணஶ ங்கஷப கண்கரித்துக் வகரண்டினக்கும் அல்னரஹ்ஷ னஷநரக 
தந்து, ம்றடத்றலுள்ப கடஷகஷப சரிரக றஷநஶற்நற உனகறலும் 
ல்னர்கபரக ரழ்ந்து, றுஷிலும் வற்நறவதந னல்ஶரம். 

இந் சணத்றல் இவ்பவு ஆரண கனத்து இனப்தணரஶனர 
அல்னரஹ்ின் தூர் ணது உஷகபின் துக்கத்றல் இந் சணத்ஷ 
வதனம்தரலும் ஏதுதர்கபரக இனந்றனக்கறன்நரர்கள். (அல்னரயள அஃனம்) 

இணி அடுத் சணத்ஷ ஶரக்குஶரம் ; ணிர்கபில் அறகம் தரறக்கப்தடும் 
அரஷகள் தற்நற ஶதசுகறன்நது. இற்கும் னந்ற சணத்றற்கும் ரது 
வரடர்ன இனக்கறன்நர ன்று ஶரக்கறணரல், ஆச்சர்ரண என வரடர்ஷதப் 
தரர்க்கனரம் அதுரன்,  சணத்றல் என ணின் உனகறற்கு னற்கு ரய் 
ந்ஷ ன்ந உநவு அசறம் ன்று கூநற, அந் இத் உநவுகஶபரடு 
ல்னனஷநில் டக்குரறு கூநறது அந் சணம், இந் சணம் அந் ரய் 
ந்ஷ ன்ந உநில் னக்கற தகுறரண ந்ஷஷ இந் அரஷகள் 
ிடத்றல் ல்னனஷநில் டக்குரறு சறன சணங்கள் னெனம் அநறவுஷ 
வசரல்கறன்நது அடுத் சணம். அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன், 

 

ى تُسو  َو    ٓ ٓى  َْ َو اَهُس ْ  تَاْ ُس ُسْوٰۤ  َواَ   ِذاالَّنيِّمِذ ِذ   ْاَ  ِذْي َ  تَتَ َ َّناُسو  َواَ   َْ َو اَهُس ْ   ْايَت    ْو اًلا َ ا َ   ِذلَّن ٗه   َْ َو اِذ ُس ْؕ   ِذا   اُس
    َ  ِذْي اًل 

ீங்கள் அரஷகபின் வதரனட்கஷப (அர்கலக்கு து ந்வுடன் 
குஷநின்நறக்) வகரடுத்து ிடுங்கள்; ல்னற்குப் தறனரக வகட்டஷ 

ரற்நறனேம் வகரடுத்து ிடரீர்கள்; அர்கலஷட வதரனட்கஷப உங்கள் 
வதரனட்கலடன் ஶசர்த்துச் சரப்திட்டு ிடரீர்கள் - றச்சரக இது வதனம் 

தரரகும்.  (4:2) 

 

இண்டரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 



((ஆதுல் ரர அம்ரனயளம்; அரஷகலக்ஶக அர்கபது  
வசரத்துக்கஷப வகரடுத்துிடுங்கள்.)) 

இந் சணத்றல் அரஷ ( ீம்) னெனம் ரடப்தடுது; ந்ஷஷ இந், 

துக்கு ர சறறுர்கஷபஶ  குநறக்கும். அன் தன்ஷ வசரல்ஶன 
(ரர) ன்தது. 

எனர் ித்துிட்டரல் அது வசரத்றல் அது திள்ஷபகலல் 
சறறுதரத்றல் இனப்தர்கலக்கும் அர்கபது தங்கு  ஶசர்க்கப்தடஶண்டும் 
ன்தஶ னல் கட்டஷப. அடுத்து, 

((னர தத்லுள் கதமீ தித்ஷிப்; ல்னற்றுடன் ஶரசரணஷ 
கனந்துிடரீர்கள்)) 

எனனக்கு வசரந்ரண வசரத்து ரத்றநஶ எனனக்கு  ல்னது, 

அடுத்ர்கபின் வசரத்து அல்குர்ஆன் தரர்ஷில் அசுத்ரணஶ, அல்னரஹ் 
ன்ண வசரல்னனகறநரன்; அரஷகள் வசரத்து ணிரக தரதுகரக்கப்தட 
ஶண்டும், ித்றரசப்தடுத் னடிர அபவு ற்நர்கபின் வசரத்துக்கபில் 
கனந்துிடக்கூடரது ன்தது. அல்னரயள அக்தர்!!! அடுத்ர் வசரத்றல் 
கனப்தஶ கூடரது ன்நரல் அர்கபது வசரத்துக்கஷப அர்கலக்கு 
வகரடுக்கரல் இனப்தது.!!! 

((னர ஃகுலூ அம்ரனயளம் இனரஅம்ரனறகும்; அர்கபது வசரத்துக்கஷப 
உங்கள் வசரத்துக்கலடன் ஶசர்த்து சரப்திடரீர்கள்.)) 

அரஷஷ தரரிப்தன் ஶசர்ந்து ரலம் ஶதரது கூட அர்கபது வசரத்து 
ணது வசரத்துக்கலடன் ஶசர்ந்றனக்கும் றஷனில் ஶண்டும் ன்று 
சரப்திட்டுிடக்கூடரது ன்தது இஷந கட்டஷப. உரரக; அரஷஷ 
தரரிப்தர்  என ஶ உவுக்கரக சரசரி இனதறு னொதரய் வசனரகும் 
இடத்றல் தரரிப்தர் ம்தது னொதரய் தங்கு வகரள்ப, அணரஷின் வசரத்றல் 
தற்நற ம்தது ஶசர்ந்றனக்க  அஷண தரரிப்தர் சரப்திடக்கூடரது ன்தஶ 
இஷநக்கட்டஷப ன்நரல் அல்னரயள அக்தர்! ரம் வ்பவு கணரக 
டக்க ஶண்டும். 

அடுத்து இந் சணத்ஷ அல்னரஹ் னடிக்கும் ிம் ீர்ப்ஷத றகத் 
வபிரக தடம் திடித்துக் கரட்டுகறன்நது, அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 

((இன்ணயள கரண யளதன் கதீர; றச்சறரக அது வதனம் தரரகும்) 

ணஶ அரஷகள் வசரத்துக்கஷப அர்கலக்கு னஷநரக வகரடுக்கரல் 
இனப்தது, அர்கபது வசரத்ஷ தரரிப்தர் வசரத்ஶரடு ித்றரசப்தடுத் 
னடிர றஷனில் கனந்துிடுது, அர்கபது  வசரத்துக்கஷப ம்ஷத ீநற 
சரப்திடுது அஷணத்தும் வதனம் தரம் ன்தஶ இந் சணம் ிடும் 



ச்சரிக்ஷக! இஷண அல்குர்ஆனும் திறனேம் தன இடங்கபில் 
ச்சரித்துள்பது. அது தற்நற தத்ரது சணத்றல் வபிரக ஶரக்கனரம். 

இந் சணத்றன் அநறவுஷஷ தரர்க்கும் ஶதரது அன்ஷந ஜரயறனறய் 
சனெகத்றல் அணரஷகஷப வதரறுப்ஶதற்ததும் வசரத்துக்கஷப அர்கலக்கு 
ஶசர்ப்திப்ததும் சரரரக இனந்றனக்கறநது, தரரிப்தில்ரன் 
நறிட்டினக்கறன்நரர்கள் ன்தது னனப்தடுகறன்நது, ஆணரல் இன்ஷந ணீ 
ஜரயறனறய்த்றல் வதரறுப்ஶதற்ததுறல்ஷன, வசரத்துக்கஷப வகரடுப்ததுறல்ஷன, 

தரரிப்ததுறல்ஷன ன்கறந றஷன அரஷ தரரிப்ன றஷனங்கள் 
அறகரிப்தஷ தரர்க்கனரம்.  

இன்ஷந சனெகம் அன்ஷந ஜரயறனறய் சனெகத்ஷ ிடவும் ஶரசரக 
இனக்கறநது ன்தது ட்டும் வபிவு. 

அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  'ரனும் அரஷின் 
கரப்தரபனம் வசரர்க்கத்றல் இப்தடி இனப்ஶதரம்' ன்று கூநறதடி ம் 
சுட்டுிஷனனேம் டுிஷனனேம் இஷத்து அந் இண்டுக்குறஷடஶ சற்று 
இஷடவபிிட்டு ஷசஷக வசய்ரர்கள்.  (னயரரி:5304, னஸ்னறம்) 

இணி அடுத் சணம் அந் சனெகத்றல் இனந் இன்னுவரன அரஷ 
துஷ்திஶரகத்ஷ க்கு டுத்துக் கரட்டி, க்கு னத்றற வசரல்கறநது. 
அல்னரஹ் கூறுகறநரன்: 

 

ْ تُس ْ  َو ِذ ْ  لُسْو   َاَّن   ِذ ى فِذى تُسْقسِذ ْو   ْايَت    اُس ى  الِّمِذَسآءِذ   ِّمِذ َ  اَـ ُس ْ  َلا َ  َ ا فَاْل ِذ عَ  َوثُس   َ  َ ثْل    ۚ َو ُس  
ْ تُس ْ  فَاِذ ْ  اُسْو   َاَّن   ِذ ٓى اِذ َ     ؕ   َْيَ الُس ُس ْ  َ  َـَ  ْ  َ ا  َوْ  فََو اِذ َ اًل  تَْع ِذ    ؕ تَعُسْواُسْو   َاَّن   َْ ل 

அரஷ(ப் வதண்கஷபத் றனம் வசய்து அர்)கபிடம் ீங்கள் றரரக 
டக்க னடிரது ன்று தந்ீர்கபரணரல், உங்கலக்குப் திடித்ரண 

வதண்கஷப ந்து வகரள்லங்கள் - இண்டிண்டரகஶர, னம்னென்நரகஶர, 

ன்ணரன்கரகஶர; ஆணரல், ீங்கள் (இர்கபிஷடஶ) றரரக டக்க 
னடிரது ன்று தந்ரல் என வதண்ஷஶ (ந்து வகரள்லங்கள்), 

அல்னது உங்கள் னக்கங்கலக்குச் வசரந்ரண (ஏர் அடிஷப் வதண்ஷக் 
வகரண்டு) ஶதரதுரக்கறக் வகரள்லங்கள் - இதுஶ ீங்கள் அறரம் 

வசய்ரனறனப்தற்குச் சுனதரண னஷநரகும். (4:3) 

 

னென்நரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

(இன் கறப்தும் அல்னர துக்மறதூ தில் ரர; ீங்கள் அரஷகள் (றனம் 
னடிக்கும்) ிடத்றல் ீம் வசலுத்ரல் இனப்தஷ தந்ரல் )) 



இந் சணத்ஷ ஆிர ரகறின் கூற்ஷந ஷத்து றகத்வபிரக 
னரிந்துவகரள்பனரம். 

உர்ர இப்னு மளஷதர்(ஹ்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ரன் ஆிர(னற) 
அர்கபிடம், 'அரஷ(ப் வதண்கஷப ந்துவகரண்டு அர்)கபின் 
ித்றல் ீற வசலுத் இனரது ண ீங்கள் அஞ்சறணரல் உங்கலக்கு 
ினப்தரண வதண்கஷப இண்டிண்டரக, னம்னென்நரக ரன்கு ரன்கரக 
ீங்கள் ந்து வகரள்பனரம்' னும் ( றனக்குர்ஆன் 04:3 து) இஷநசணம் 
குநறத்துக் ஶகட்ஶடன். அற்கு அர்கள் (தின்னரறு) ிபக்கபித்ரர்கள்:  

ன் சஶகரரி (அஸ்ரின்) கஶண! இந் (சணத்றல் கூநப்தட்டுள்ப) வதண், 

ன் கரப்தரபரின் வதரறுப்தில் பர்கறந அரின் வசல்த்றல் கூட்டரக 
இனக்கறந அரஷப் வதண் ஆரள். அலஷட வசல்த்ரலும் அகரலும் 
கப்தட்டு, அலஷட கரப்தரபர் அலஷட ஹ்ர் ( ிரகக் வகரஷட) 
ித்றல் ீறனேடன் டக்கரல் - ற்நர்கள் அலக்கு அபிப்தது ஶதரன்ந 
ஹ்ஷ அலக்கு அபிக்கரல் - அஷப ந்துவகரள்ப ினம்னகறநரர் 
னும் றஷனில் இனப்தள் ஆரள்.  

இவ்ிம் கரப்தரபர்கள் ம் வதரறுப்தினறனக்கும் அரஷப் வதண்கஷப 
அர்கலக்கு ீற வசலுத்ரல் அர்கஷபப் ஶதரன்ந வதண்கலக்குக் 
வகரடுக்கப்தடும் ஹ்ரில் றக உர்ந் ஹ்ர் துஶர அஷ அர்கலக்கு 
அபிக்கரல் அர்கஷப ந்துவகரள்ப அர்கலக்கு (இந் இஷநசணத்றன் 
ரினரக)த் ஷட ிறக்கப்தட்டது. அந்ப் வதண்கஷபத் ிவுள்ப ற்நப் 
வதண்கபில் ங்கலக்கு ினப்தரண வதண்கஷப ந்துவகரள்லம்தடி 
அர்கலக்குக் கட்டஷபிடப்தட்டது......   (னயரரி:5064, 2494.... னஸ்னறம்) 

இண்டு ிடங்கள், என்று அர்கபது வசரத்றல் ஆஷச ஷப்தது, 

ற்நிடம், சரர வதண்கலக்கு வகரடுக்கும் யஷிட குஷநத்து 
வகரடுத்ல் இஷணஶ அறரம் ன்கறநது குர்ஆனும் ஆிர ரகறின் 
கூற்றும். ணஶ இந் அறரத்ஷ எறக்கஶ ந்ஷ ஶதரன்ந 
வதரறுப்தரபிகள் உிஶரடினக்கும் வதண்கஷப க்குரறு அல்னரஹ் 
கட்டஷப இடுகறன்நண.  

(தன்கறயள ரரதனகும் றணன் றமரஃ; வதண்கபில் உங்கலக்கு 
திடித்ரணர்கஷப  ந்துவகரள்லங்கள்.) 

இங்கு அல்னரஹ் வதண்கபின் உரிஷகள் தரதுகரக்கப்தடுற்கரண என 
றரக தரதுகரனர்கஷப அல்னரஹ் குநறப்திடுகறன்நரன், அஶ 
றனத்றல் வதண் ப்தில் லீ ன்று அஷக்கப்தடுகறன்நரர். தி ( மல்) 
அர்கள் கூநறணரர்கள்: லீ வதரறுப்தரபி இன்நற றனம் இல்ஷன. 
(அஹ்த்:19518, றர்றீ, அனரவூத்) 



ஜரயறனறய் சனெகத்றன் றஷன இப்தடிினக்க, இன்ஷந னஸ்னறம்கபின் 
றஷனஷப் தரர்த்ரல் அஷணிடவும் ஶசரணஶ, ன், ஜரயறனறய் க்கள் 
ன் வதரறுப்தில் இனந் அணரஷகள் வசரத்ஷஶ அதகரிக்க னற்தட்டணர், 

ஆணரல் இன்ஷந னஸ்னறம்கள் வதரறுப்தரபிகபிடஶ கலக்கும் 
சஶகரரிகலக்கும் ிஷனஶதசற, சலணப் திச்ஷச ஶகட்கறநரர்கள், யஷ றகவும் 
குஷநத்துக் வகரடுக்கறநரர்கள்  ன்நரல், வ்பவு ஶகனரண வசல், 

றச்சறரக இது அறரம், அல்னரஹ் ம்ஷ தரதுகரப்தரணரக. 

அடுத்து றனத்றல் ஆண்கலக்கு வகரடுத்றனக்கும் உரிஷ தற்நற 
ஶதசுகறன்நரன்; 

((ர ரத னகும் றணரன் றசர; உங்கலக்கு ினம்தி வதண்கள்)) 

ன்தன் னெனம் , ஆண்கள் ினம்திஶ னடிக்கஶண்டும் ன்ததும் 
சுட்டிக்கரட்டப்தடுகறன்நது, ரநரக அர்கள் வதற்ஶநரர்கள் னெனஶர ஶறு 
குடும்தத்ர்கள் னெனஶர தனந்ப்தடுத் னடிரது ன்ததும் வபிவு , என 
ஆண் ணக்குரி ஷணிஷ ஶர்வு வசய்றல் ன உரிஷ 
வகரடுக்கப்தட்டுள்பரன். வதண்கள் ிடத்றல் ரன் வதரறுப்தரபி அனுற  
ஶகட்டு அர்கலஷட ினப்தத்துடன் வசய்துஷக்க ஶண்டும். 

அனயளஷர ( னற) அர்கள் கூநறரது: ரன் ( என னஷந) தி ( மல்) 
அர்கள் அனகறல் இனந்ஶன். அப்ஶதரது அர்கபிடம் என ணிர் ந்து, ரம் 
அன்சரரிகபில் என வதண்ஷ னடிக்கப்ஶதரரகத் வரிித்ரர். 
அரிடம் அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள், "ீர் அந்ப் வதண்ஷப் 
தரர்த்துிட்டீர?" ன்று ஶகட்டரர்கள். அற்கு அர் " இல்ஷன" ன்நரர். 
அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கள், "அவ்ரநரின், ீர் வசன்று அஷபப் 
தரர்த்துக்வகரள்லம்! வணணில், அன்சரரிகபின் கண்கபில் சறநறது (குஷந) உண்டு" 
ன்று வசரன்ணரர்கள்.  (னஸ்னறம்:2783) 

அன யளஷர(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: தி(மல்) அர்கள், 'கன்ணிகறந் 
வதண்ஷ, அலஷட ஆஶனரசஷண வதநரல் னடித்துக் வகரடுக்க 
ஶண்டரம். கன்ணிப் வதண்ிடம் ( ஶனும் எனனஷநில்) அனுற 
வதநரல் னடித்துக் வகரடுக்கஶண்டரம்'' ன்று கூநறணரர்கள். க்கள், 

'இஷநத்தூர் அர்கஶப! ப்தடி கன்ணிின் அனுற(ஷத் வரிந்து 
வகரள்து)'' ன்று ஶகட்டரர்கள். தி(மல்) அர்கள், 'அள் வபணம் சரறப்தஶ 
(அலஷட சம்ம்) ன்று கூநறணரர்கள். (னயரரி: 5136, னஸ்னறம்கள்) 

கன்மர தின்த் கறரம் அல்அன்சரரிர ( னற) கூநறணரர்கள்: கன்ணி கறந் 
வதண்ரண ன்ஷண ன் ந்ஷ ( எனனக்கு) னடித்துஷத்ரர்கள். 
ணக்கு இறல் ினப்தறனக்கில்ஷன. ணஶ, ரன் இஷநத்தூர்(மல்) 



அர்கபிடம் ஶதர(ய் ன் ினப்தத்ஷச் வசரன்)ஶணன். அத்றனத்ஷ 
தி(மல்) அர்கள் த்துச் வசய்ரர்கள். (னயரரி:5138) 

((ஸ்ணர சுனரச னதரஃ; இண்டிண்டரக, னம்னென்நரக, ன்ரன்கரக 
றனம் னடித்துக் வகரள்லங்கள்)) 

இங்கு இண்டிண்டரக னம்னென்நரக ன்தது டங்ஷக குநறக்க ந்ல்ன, 

ரநரக ண்ிக்ஷகஷ குநறக்கந்ஶ,  ரன்கு ஷணிர்கஷப ிட 
அறகரக எஶ ஶத்றல் ஷத்றனப்தறல் ஶறு ஷட இனக்கறநது.  இப்னு 
அப்தரஸ் னற அர்கள் ; 'ரன்ஷகிட அனுறினந்றனந்ரல் இங்கு 
அல்னரஹ் குநறப்திட்டினப்தரன்' ன்று கூறுரர்கள். (இப்னு கஸீர்) 

இரம் ரதிஈ (ஹ்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'அல்னரஹ்ிடறனந்து திகபரர் 
அநறித் ிடம், ரன்ஷக ிட அறகரண ஷணிஷ எஶ ஶத்றல் 
ஷக்க னடிரது ன்தஶ.' இஷண தறந் இப்னு கஸீர் இரர்கள், 'இது 
இஸ்னரற அநறஞர்கள் த்றில் கனத்துஶற்றுஷ இல்னர இஜ்ரஃ 
ன்றும், ீஆக்கபில்  என சரரர் இற்கு ரர்கரக கூநறணரர்கள், அர்கலள் 
சறனர் ண்ிக்ஷகின்நற னடிக்கனரம் ன்றும், சறனர் திகபரர் ஶதரன்று 
என்ததுஷ னடிக்கனரம் ன்றும் கூநறனேள்பரர்கள்' ன்றும் கூநறணரர்கள். 
ஶலும் திர்கள் என்தது தத்து ஷ னடித்து அர்கலக்கு ரத்றம் 
வசரந்ரணது ன்ந அநறஞர்கபின் கூற்ஷநனேம்  தறந்ரர்கள். (இப்னு கஸீர்) 

திகபரனக்கு தித்றஶகரண சட்டம்; அல்னரஹ் கூறுகறநரன்:  

لَ اًل  َو ْ َ  َ اًل   ْ  ِذ َ  َ ْ   ِذ ْ   ُّ َاَها  َ ْ   الَّن ِذىُّ   ََ   َ   ِذ ْ  اِذ لَّن ِذىِّمِذ  لَْ َسَها وَّن   ُسْو ِذ   ِذ ْ  اَّـن َ  َ ااِذَ  اًل  يَّنْستَـْل ِذ
لِذْي َ  ْ  ِذ هِذ ْ  فِذْىٰۤ  َ  َْيهِذ ْ  فََ ْضلَا َ ا َ  ِذْ لَا قَ ْ ؕ   ْا ُس  َاَ  ٌج  َ  َْي َ  يَ ُسْو َ  اِذَ ْيَ    َْيَ الُسهُس ْ  َ  َـَ  ْ  َوَ ا  َْزَو جِذ

ُس  َوَ ا َ ؕؕ  ا َغ ُسْو اًل   اَهّٰلل ْي اًل اِذ     َّن

 .......அன்நறனேம் னஃறணரண என வதண் திக்குத் ன்ஷண அர்ப்தித்து, தினேம் 
அஷப ந்து வகரள்ப ினம்திணரல் அஷபனேம் (க்க ரம் உம்ஷ 
அனுறக்கறன்ஶநரம்); இது ற்ந னஃறன்கலக்கன்நற உக்ஶக ( ரம் இத்கு 
உரிஷபித்ஶரம்; ற்ந னஃறன்கஷபப் வதரறுத்ஷ) அர்கலக்கு 
அர்கலஷட ஷணிரர்கஷபனேம், அர்கலஷட னக்கங்கள் 
வசரந்ரக்கறக் வகரண்டர்கஷபனேம் தற்நற ரம் கடஷரக்கறனேள்பஷ 
ன்கநறஶரம்; உக்கு தும் றர்ப்தந்ங்கள் ற்தடரறனக்கும் வதரனட்ஶட (ிற 
ினக்கபித்ஶரம்); ஶலும் அல்னரஹ் றக ன்ணிப்தன்; றக்க அன்னஷடன்.  
(33:50) 

இது தற்நற யீஸ்கள்: 

இப்னு உர் ( னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ஷகனரன் தின் மனர அர்கள், 

தத்து ஷணிரர்கள் இனக்கும் றஷனில் இஸ்னரத்ஷ ற்நரர்கள், 



அனக்கு திர்கள், 'அர்கபில் ரன்கு ஶதஷ டுத்துக்வகரண்டு, 

அடுத்ர்கஷப ிட்டுிடுீரக" ன்று கூநறணரர்கள். ( றர்றற: 1128, 

இப்னுரஜர: 1953, அஹ்த்:4609) 

இஶ  அநறிப்ன னர்மனரக இப்னு றயரப் அர்கள் ணக்கு கல் 
கறஷடத்து ன்று ரனறக் இரம் ( னஅத்ர ரனறக்:79) றரக தறவு 
வசய்ப்தட்டினக்கறன்நது, சறன அநறஞர்கள் னர்மல் ன்ததுஶ சரிரணது 
ன்றும் கூறுகறன்நணர். அல்னஃஜனல் அவ்சறல்:1680 இப்னு றயரப் அர்கள் 
இல்னர ஶறு றரலும் தறப்தட்டுள்பது. ஶறு தித்ஶரர்கள் றரக 
சறன வசய்றகள் தறப்தட்டினந்ரலும் அஷ ிர்சணத்றற்குற்தட்டஷஶ! 
(அல்னரயள அஃனம்) (இப்னு கஸீர் சுனக்கம்) 

அடுத்து ஆண்கலக்கு ரன்கு  ஷ றனம் னடிக்க அனுற ங்கற 
அல்னரஹ் அற்கு னக்கறரண என றதந்ஷண இடுகறன்நரன், அஷணஶ 
அல்னரஹ் தின்னரறு கூறுகறன்நரன்; 

((இன் கறப்தும் அல்னர ஃறலூ தரயறன், அவ்ர னகத் ரனுகும்; 

ீங்கள் ( தன ஷணிரிஷடஶ) ீம் வசலுத்ரல் இனப்தஷ தந்ரல் 
என்ஶநரடு ஶதரதுரக்கறக் வகரள்லங்கள், அல்னது உங்கள் னக்கம் 
வசரந்ரக்கறக்வகரண்ட (அடிஷஷக்)வகரண்டு ஶதரதுரக்கறக்வகரள்லங்கள்.)) 

இந் சண வரடரில் அல்னரஹ் ( அீம் இஷபக்கும் றஷன ற்தட்டரல்) 
என்றுடன் ஶதரதுரக்கற வகரள்ப வசரல்கறநரன் ன்தது என்று, அறலும் ீம் 
வசலுத் னடிர றஷன ன்நரல் அடிஷனேடன் ரச்வசரல்கறநரன் ன்நரல், 

குடும்த ரழ்ில் ீம் வசலுத்துல் வ்பவு அசறம் ன்தஷ னரிந்து 
வகரள்பனரம். இப்தடி ரழ்ஶ ீத்ஷக் கஷடதிடிக்க உவும் ன்ததும் 
அல்னரஹ்ின் அநறவுஷ, இண்ஷட னடித்ர் என ஷணிக்கு துஶரகம் 
இஷபக்கும் றஷன ற்தட்டரல் என்ஶநர அல்னது அடிஷஶர ஶதரதுரணது, 

இஷணஶ அல்னரஹ் 4:129ல் வபிரக வசரல்கறநரன் அல்னரஹ். 

 

என வதண் ன் கன் ன்ஷண வறுத்து ிடுரன் ன்ஶநர அல்னது 
னநக்கித்து ிடுரன் ன்ஶநர தந்ரல், அர்கள் இனனம் ங்கலக்குள் 
(சரரணரண) என னடிஷச் வசய்து வகரண்டரல் அவ்ினர் ீது 
குற்நறல்ஷன; அத்ஷக சரரணஶ ஶனரணது; இன்னும், ஆன்ரக்கள் 
கனறத்ணத்றற்கு உட்தட்டஷரகறன்நண. அவ்ரறு உட்தடரல்) 
எனனக்வகரனர் உதகரம் வசய்து, (அல்னரஹ்வுக்குப்) தந்து 
டப்தரீ்கபரணரல் றச்சரக அல்னரஹ் ீங்கள் வசய்தற்ஷநவல்னரம் ன்கு 
அநறந்ணரக இனக்கறன்நரன்.128, (னஃறன்கஶப!) ீங்கள் வ்பவுரன் 
ினம்திணரலும், ஷணிரிஷடஶ ீங்கள் ீம் வசலுத்ல் சரத்றரகரது; 



ஆணரல் ( எஶ ஷணிின் தக்கம்) னற்நறலும் சரய்ந்து ற்நஷப 
அந்த்றல் வரங்க ிடப்தட்டள் ஶதரன்று ஆக்கறிடரீர்கள்; ீங்கள் 
(அல்னரஹ்வுக்குப்) தந்து சரரணரக டந்து வகரள்ரீ்கபரணரல், றச்சரக 
அல்னரஹ் றகவும் ன்ணிப்தணரகவும், றக்க கனஷனேஷடணரகவும் 
இனக்கறன்நரன்.4:130. (சரரணரக இஷந்து ர னடிரல் சரரணரக) 
அர்கள் இனனம் திரிந்துிட்டரல், அவ்ினஷனேம் ன்னுஷட 
ிசரனரண அனட்வகரஷடரல், (எனர் ற்நஷ ிட்டும்) 
ஶஷற்நரக அல்னரஹ் ஆக்கறிடுரன். அல்னரஹ் ிசரனரண 
அனலஷடணரகவும் ஞரணனஷடணரகவும் இனக்கறன்நரன்.  (4:129,130) 

 

அடுத்து அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 

((ரனறக அத்ணர அல்னர ஊலூ; இதுஶ ீங்கள் அறரம் 
வசய்ரனறனப்தற்குச் சுனதரண னஷநரகும்.)) 

ணஶ என்றுடன், அல்னது அடிஷனேடன் ஶதரதுரக்குது அறரம் 
இஷப்தஷ தப்தடும், அல்னது ரழ்ில் அறரம் வசய்ஶரனக்கு சறநந்து. 

குறப்பு: தனர றனத்றல் அல்னரஹ் இவ்பவு அகரக சட்டம் 
வசரல்னறினக்கும் ஶதரது ஆண்கலம் இறல் று ிடுகறன்நரர்கள், 

வதண்கலம் இறல் று ிடுகறன்நரர்கள். 

தன ஷணிஷ ஷத்துக் வகரண்டு இஷ தங்குஷப்தறல், தரரிப்தில், 

வசனறப்தறல் ீம் வசலுத்ரஶரர் அல்னரஹ்ஷ அஞ்சற வசற்தடஶண்டும், 

என்ஶநர ீத்ஷக் கஷடதிடிக்க ஶண்டும் அல்னது என்றுடன் ஶதரதுரக்க 
ஶண்டும். 

வதண்கஷப வதரறுத்ஷ அர்கள் வபிரக ிபங்க ஶண்டும், இந் 
உரிஷ ஆண்கலக்கு அல்னரஹ் ங்கறது, இஷண றர்ப்தது, அல்னது 
இண்டரது றனம் னடித் கர் ீரக டக்கும் ஶதரதும் அஷ 
றர்ப்தது அல்னரஹ்ின் சட்டத்றற்கு றரக ஶதரர்க்வகரடி தூக்குரகும். 
ஷணிின் குடும்தத்னம் ிபங்க ஶண்டும் என ஆண் இண்டரது 
றனம் னடிப்தது ங்கள் வதண்ணுக்கு வசய்னேம் துஶரகல்ன ன்தஷ. 

உண்ஷில் தன றனம் னடித் கன் ன்ஶணரடு ீரக 
டப்தறல்ஷன ன்று என வதண் வபிரக கண்டரல் அலக்கு எதுங்கறக் 
வகரள்லம் உரிஷஷ இஸ்னரம் வகரடுத்துறனக்கறன்நது. 

அஷணஶ 4:128, 129, 130 க்கு வபிவு தடுத்துகறநது. இஸ்னரம் ரனக்கும் 
அறரம் இஷக்கரது அது ீரண ரர்க்கம். அல்னரஹ்ஶ இந் 
சட்டங்கஷப னரிந்து டக்கும் தரக்கறத்ஷ ங்கலக்கு ஶண்டும். 



 

تِذهِذ َّن   الِّمِذَسآءَ  تُسو  َو    ْ  َ  فَاِذ ْ  ؕ  لِذْا َ اًل  َ  ُسق  ْل ُس  َ ْىءٍس  َ  ْ  اَـ ُس ْ  لِذ ــا فَ ُس ُسْو ُس  لَْ ساًلا  ِّمِذ ــًـٴ ـــًٴ  َ لِذْيٓ ْيٓ    ا َّن ِذ

ீங்கள் (ம் வசய்து வகரண்ட) வதண்கலக்கு அர்கலஷட யர் 
(றனக்வகரஷட)கஷப கறழ்ஶரடு (வகரஷடரக) வகரடுத்துிடுங்கள் - 

அறனறனந்து ஶனும் என்ஷந ணம் ினம்தி அர்கள் உங்கலக்கு 
வகரடுத்ரல் அஷத் ரரபரக, கறழ்வுடன் னசறனேங்கள்.  (4:4) 

ரன்கரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

இந் சணம் றனம் னடிக்கும் ஆணுக்கு உள்ப கடஷஷனேம், 

வதண்ணுக்கு உள்ப உரிஷஷனேம் டுத்துஷக்கறன்நது.  

((ஆதுன் றமரஅ சதுகரறயறன்ண றஹ்னர; வதண்கலக்கு அர்கபது (யர்) 
வகரஷடஷ கட்டரரக வகரடுத்துிடுங்கள்)) 

இந் சணம் னெனம் யர் னும் வதண்கலக்கரண றன வகரஷடஷ 
வகரடுக்க வசரன்ண அல்னரஹ் (சதுகரறயறன்ண) அர்கபது யர் ன்று 
கூறுகறன்நரன், ணஶ யஷ ீர்ரணிக்கும் அந் உரிஷ வதண்கலக்ஶக 
இனக்கறநது ன்தஷ சூசகரக இந் சணம் டுத்துஷக்கறன்நது. அடுத்து 
றனத்துக்கு தின்னும் அது அலக்ஶக வசரந்ரணது, அலக்ஶக அறல் 
அறகரனம் இனக்கறன்நது, அணரல் ரன் அல்னரஹ் அடுத் வரடரில் 
தின்னரறு கூறுகறன்நரன்: 

((தஇன் றப்ண னகும் அன் ஷஇன் றன்யள ப்மன் தகுலயள யணஅீன் 
ரீஆ; ணஶ அர்கபரக ஶனும் என்ஷந ணம் ினம்தி வகரடுத்ரள் 
ணினப்தத்துடன் அஷண சரப்திடுங்கள்)) 

ணஶ அபது யர் வரஷகில் ரனக்கும் அறகரம் வசலுத் னடிரது. 
கன் வகரடுத்றஶனஶ அனக்கு அறகரம் இல்ஷன னும் ஶதரது, இன்று 
ஷட னஷநில் இனப்தது ஶதரன்ந வதண் டீ்டரஷ வகரடுஷப் தடுத்துகறன்ந 
சலணம், தனந் வதண் டீ்டு சரப்தரடு, றனத்றன் தின்ணரண அதகரிப்ன 
ந் றஷனில் னஶர, அஷணத்ஷனேம் அநறந் அல்னரஹ்ஶ இந் 
அறரங்கபில் இனந்து ம் சனெகத்ஷ தரதுகரக்க ஶண்டும். 

யரின் அசறம்; என வதண்ஷப் வதரறுத்ஷ றன ரழ்க்ஷக 
னெனம் அள் உடனறல் கரப்தடும் கற்ஷத இனக்கறன்நரள், ணஶ அற்கு 
ஈடரக இஸ்னரம் யஷ ஆண்கள் ீது கட்டரப்தடுத்றனேள்பது, என 
வதண்ின் கற்னக்கு அஶப வதறுற ீர்ரணிக்க உரிஷ உள்பள், ன்ந 
அடிப்தஷடில் குடும்த உநவுகஶபரடு ஶசர்ந்து அஷண ீர்ரணிக்கனரம். 



ஆணரல் இன்று யர் ன்தது வதறுறற்ந என்நரக ரநற, வதண்கபிடம் 
தநறக்கப்தடும் சலணம் வதறுற உள்ப என்நரக ரநற, அற்கரகஶ 
ஶதச்சுரர்த்ஷ டக்கறநது, அணரல் வதண் சனெகம் குடும்த ரழ்ில் 
தரறப்தஷடஷ கண்கூடரக கரனரம். 

குடும்த ரழ்ில் தரறக்கப்தடும் அந்ப் வதண் அறரக்கர 
ரப்திள்ஷபிடறனந்து திரி தப்தடுகறன்நரள், கரம் சலணம் வகரடுத்து 
இன்வணரன றனம் னடிப்தது சரத்றற்நது ன்தணரல்.  

ணஶ இஸ்னரம் ங்கும் யர் ன்ந உரிஷ அலக்கு சரிரக 
ங்கப்தடுரக இனந்ரல் றச்சறரக வதண்கபின் தரதுகரப்ன 
தனப்தடுத்ப்தடும். ன்தது உண்ஷ. 

அடுத்து, றனத்றற்கு னன்ணஶ யஷ ீர்ரணிப்தது றக அசறரண 
என்நரகும், னடிில்ஷன ன்நரல் றனத்றன் திநகரது 
ீர்ரணிக்கஶண்டும். இஸ்னரம் அறல் அறக கணம் வசலுத்துகறன்நது. 

மஹ்ல் இப்னு மஃத்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  என வதண்ி தி(மல்) 
அர்கபிடம் ந்து, அல்னரஹ்வுக்கும் அனுஷட தூனக்கும் ம்ஷ 
அன்தபிப்னச் வசய்துிட்டரகக் கூநறணரர். அப்ஶதரது இஷநத்தூர்(மல்) 
அர்கள் , 'ணக்கு ந்ப் வதண்ணும் ஶஷில்ஷன' ன்று கூநறணரர்கள். 
அப்ஶதரது அங்கறனந் எனர் 'இந்ப் வதண்ஷ ணக்கு னடித்து 
ஷனேங்கள்' ன்று கூநறணரர். தி(மல்) அர்கள், 'ஶனும் ஆஷடவரன்ஷந 
அலக்கு ( 'ஹ்ர்' னும் ிரகக் வகரஷடரக)க் வகரடு!' ன்று ( அந் 
ணிரிடம்) கூநறணரர்கள். அர், 'ன்ணிடம் இல்ஷன' ன்று கூநறணரர். தி(மல்) 
அர்கள், 'அலக்கு ( ஷஶனும் யரகக்) வகரடு! அது இனம்தரனரண 
ஶரறரக இனந்ரலும் சரிஶ' ன்று கூநறணரர்கள். இஷக்ஶகட்டு அந் 
ணிர் கனங்கறணரர். ணஶ, தி(மல்) அர்கள், 'குர்ஆணினறனந்து உன்ணிடம் 
ன்ண ( ணணரக) இனக்கறநது?' ன்று ஶகட்டரர்கள். அர் இன்ண இன்ண 
அத்றரங்கள் ( ணக்கு ணப்தரடரக) உள்பண' ன்று கூநறணரர். தி(மல்) 
அர்கள், 'உம்னடன் இனக்கும் ( குர்ஆன் அத்றரங்கலக்கரக இஷப 
உக்கு னடித்து ஷத்ஶன்' ன்று கூநறணரர்கள்.  ( னயரரி: 5029, 5030,5087, 

னஸ்னறம்) 

அணஸ் இப்னு ரனறக்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  அப்துர் ஹ்ரன் இப்னு 
அவ்ப்(னற) ம் ீது ( ரசஷணத் றித்றன்) ஞ்சள் றந அஷடரபம் 
இனக்க, இஷநத்தூர்(மல்) அர்கபிடம் ந்ரர்கள். அப்ஶதரது (அது குநறத்து) 
அர்கபிடம் இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் ிணிஶதரது, ரம் ஏர் அன்சரரிப் 
வதண்ஷ னடித்துக்வகரண்டரக அப்துர் ஹ்ரன்(னற) திர்கபிடம் 
வரிித்ரர்கள். தி(மல்) அர்கள், 'அந்ப் வதண்ணுக்கு வ்பவு ஹ்ர் 
(ிரகக் வகரஷட) வசலுத்றணரீ்?' ன்று ஶகட்டரர்கள். அற்கு அப்துர் 



ஹ்ரன்(னற), 'என ஶதரிச்சங் வகரட்ஷடின் ஷடபவு ங்கத்ஷ'' ன்று 
தறனபித்ரர்கள். இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் , 'ஏர் ஆட்ஷடரது (அறுத்து) 
லீர-ினந்து அபிப்தீரக!'' ன்று கூநறணரர்கள். (னயரரி: 5351, னஸ்னறம்) 

அணஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: ( ஷகதர் ஶதரரில் ஷகது வசய்ப்தட்ட) 
மதிய்ர தின்த் யளஷ அர்கஷப இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் ிடுஷன 
வசய்து, ரஶ அர்கஷப னடித்தும் வகரண்டரர்கள்; (மதிய்ர(னற) 
அர்கபின் ிடுஷனஷஶ அர்கலக்குரி ஹ்ரகவும் ( ிரகக் 
வகரஷடரகவும்) ஆக்கறணரர்கள். அ(ர்கஷப ந்)ற்கரக ( ிஷ 
ீக்கப்தட்ட ஶதரிச்சம் தம், தரனரஷடக் கட்டி, வய் ஆகறற்ஷநக் கனந்து 
ரரிக்கப்தடும்) 'ஷயஸ்' னும் தண்டத்ஷ லீர ( ினந்றல் 
அபித்ரர்கள்). (னயரரி:947, 5169, னஸ்னறம்) 

அடுத்து யரவன்தது வதரனபரகஶர, வதறுறரகஶர, தன்தரடரகஶர, 

வகரடுக்கனரம் ன்ததும் இந் யீஸ்கபினறனந்து வபிரகறன்நது. அடுத்து 
அல்னரஹ் யனக்கு கூறும் அபஷ தரர்க்கும் ஶதரது அது அபற்ந என 
வகரஷட ன்தஷ னரினரம். 

ீங்கள் என ஷணி(ஷ ினக்கற ிட்டு அல)க்கு தறனரக ற்வநரன 
ஷணிஷ (ந்து வகரள்ப) ரடிணரல், னந்ஷ ஷணிக்கு என ங்க 
குிஷனஶ வகரடுத்றனந் ஶதரறலும், அறனறனந்து ஷனேம் ( றனம்த) 
டுத்துக் வகரள்பரீர்கள் - அதரண்டரகவும், தகறங்கரகப் தரகரகவும், 

அஷண ீங்கள் (றனம்தி) டுக்கறநரீ்கபர?  (4:20) 

இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  மரதித் இப்னு ஷகஸ் இப்னு 
ம்ரஸ்(னற) அர்கபின் துஷிர் தி(மல்) அர்கபிடம் ந்து, 

'இஷநத்தூர் அர்கஶப! ( ன் கர்) மரதித் இப்னு ஷகமறன் 
குத்ஷஶர, ரர்க்கப் தற்ஷநஶர ரன் குஷநகூநில்ஷன. ஆணரல், ரன் 
இஸ்னரத்றல் இனந்துவகரண்ஶட இஷநறரகரிப்னக்குரி வசல்கஷபச் வசய்து 
ிடுஶஶணர ன்று அஞ்சுகறஶநன்' ன்று கூநறணரர். அப்ஶதரது, 

'இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் , 'மரதித் உணக்கு ( க்வகரஷடரக) அபித் 
ஶரட்டத்ஷ ீ அனக்ஶக றனப்தித் ந்துிடுகறநரர?' ன்று ஶகட்டரர்கள் 
அர், 'ஆம் (ந்து ிடுகறஶநன்)' ன்று கூநறணரர். இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் 
(மரதித் அர்கபிடம்), 'ஶரட்டத்ஷ ற்றுக் வகரண்டு, அஷப என னஷந 
னரக் வசரல்னற ிடுங்கள்!' ன்று கூநறணரர்கள். (னயரரி 5273) 

அடுத்து, யர் ன்தது வதண்கபின் ரழ்க்ஷகக்கு ஆரரகும், கன் 
ித்து ிட்டரஶனர, அல்னது னரக் வசரல்னறிட்டரஶனர, அந் யர் 
அபது ரழ்க்ஷகக்கு துஷ றற்கப்ஶதரகறன்நது, அடுத்து ஷணிின் 
ினப்தத்றன் ஶதரில் றனத்ஷ த்து (குல்உ) வசய்ரக இனந்ரல் யர் 
றனப்தி கனுக்கு வகரடுக்கப்தட ஶண்டும்.  இந் சட்டத்துக்கரண 



ஆரத்ஷ னன்ணரல் ந் னயரரி 5273 இனக்க யீமறல் தரர்க்கனரம். 
ணஶ இந் சட்டரணது யர் ன்தது தரதுகரக்கப்தடஶண்டி என்று 
ன்தஷனேம் டுத்துக் கரட்டுகறன்நது.  

ணஶ யரின் வதறுற அநறந்து வசற்தட ரம் னல்ஶரம், அற்கு 
க்கு அல்னரஹ் துஷ னரிரணரக. 

 

ُس  َجعَ َ   اَّنتِذىْ   َْ َو اَـ ُس ُس   اسُّ ََهآءَ  تُسْ تُسو  َواَ  ا اَـ ُس ْ   اَهّٰلل قُسْو ُس ْ  قِذي  اًل  َوقُسْواُسْو  َو ْ سُسْو ُس ْ  فِذْيَها وَّن ْ زُس
ْوفاًلا قَْوااًل  اَهُس ْ  ْع ُس     َّن

(அரஷகபின் வதரனலக்கு ீங்கள் ஶனரபரக ற்தட்டரல்) அர்கள் னத்ற 
குஷநரணர்கபரகினப்தின் (ரழ்க்ஷகக்கு) ஆரரக அல்னரஹ் 

உங்கபிடம் ஆக்கறத் ந் வசல்த்ஷ அர்கபிடம் எப்தஷடக்க ஶண்டரம் - 
ணினும், அர்கலக்கு அறனறனந்து உபினேங்கள்; ஆஷடனேம் அபினேங்கள்; 

இன்னும் அர்கபிடம் கணிரண ரர்த்ஷகள் வகரண்ஶட ஶதசுங்கள்.  (4:5) 

 

ந்ரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

((னர துஃதுஸ் மளதயரஅ அம்ரனகுனல்னீ ஜஅனல்னரயள னகும் 
கறரன்; உங்கள் வதரறுப்தில் அல்னரஹ் ஆக்கறினக்கும் வசரத்துக்கஷப 
சுரக றர்கறக்க னடிர அர்பிடம் வகரடுக்க ஶண்டரம்)) 

அணரஷகபின் வசரத்துக்கஷப தரரிப்தர்கலக்கு அல்னரஹ் வசரல்லும் 
அநறவுகஷப;  

அர்கபது வசரத்துக்கஷப அர்கபரக ல்னனஷநில் தரரிக்கும் 
றஷனஷ அஷடனேம் ஷ வதரறுப்தரபிகள் அர்கபிடம் வகரடுக்கக்கூடரது. 

வசரத்துக்கஷப தரரிப்தறல் அர்கஷப தன ஷகிணரக ஶரக்கனரம்; 

சறறுதரம் கரரக இனக்கனரம், சறனஶம் ணறஷன தரறக்கப்தட்டினப்தது 
கரரக இனக்கனரம், சறனஶஷப னஷநரக வகரடுக்கல் ரங்கல் வசய்த் 
வரிரஷ, சறனஶஷப ங்குஶரத்து றஷனஷ அஷடந்து, கடணரபிகலம் 
இனக்கும் றஷன இனந்ரல் அறகரரி னடக்குரக இனக்கனரம். ( இப்னு 
கஸீர்) 

இப்னு அப்தரஸ், இப்னு ஸ்ஊத்  (னற) ஶதரன்நர்கள் சறநரர்கலம், வதண்கலம் 
ன்று கூநறணரர்கள். (இப்னு கஸீர் சுனக்கரக) 

((ர்சுகூயளம் தயீர க்மழயளம்; அறனறனந்து அர்கலக்கு உண்வும், 

அிவும் வகரடுங்கள்.)) 



அர்கள் வசரத்றனறனந்ஶ அர்கலக்கு வசனணீம் வசய் னடினேம் ன்தஶ 
இந் சணம் கூறும் வசய்றரகும். அஶஶம் தரரிப்தர் வசல்ந்ரக 
இனப்தின் அது வசரத்றனறனந்து ரரபரக வசனறத்துிட்டு, அர்கபது 
வசரத்ஷ தரதுகரக்கவும் னடினேம். அது அணரஷகஷப தரரித்ல் ன்ந 
சறநப்தில் ந்துிடும். 

((கூலூ னயளம் கவ்னம் ஃனொதர; ரகரீகரக அர்கபிடம் ஶதசுங்கள்.)) 

அரஷகலடன் கணிரக ஶதசுல் அசறம், அஶஶம் வதரதுரக 
ல்னிடங்கஷப வசரல்னறக் வகரடுத்ல், குநறப்தரக தத்ஷ தரரிக்கும் 
ித்ஷ வசரல்னறக்வகரடுத்ல். இந் ிடங்கபிலும் தரரிப்ஶதரர் 
ஈடுதடஶண்டும் ன்தது இந் சணம் வசரல்லும் அநறவுஷ. 

 

ى َو ْ تَ ُسو  لَْستُس ْ  فَاِذ ْ  ۚ  الِّمِذَ احَ   َ َغُسو   ِذ َ  َاتَهّٰللىٰۤ   ْايَت    ْلهُس ْ     ْ  اًل   ِّمِذ  َواَ   َْ َو اَهُس ْ ۚ  ِذاَْيهِذ ْ  فَاْ فَعُسْوٰۤ   ُس
ْو    َ ْ  وَّن ِذ َ  اًل   ِذْسَ  فاًلا تَاْ ُس ُسْوَ اٰۤ   فَقِذْي اًل  َ ا َ  َوَ  ْ  ۚ فَْ يَْستَْع ِذفْ  َغلِذيًّا َ ا َ  َوَ  ْ ؕ  يَّنْ  َ ُس
ْوفِذ  فَْ يَاْ ُس ْ  ىؕ  َ  َْيهِذ ْ  فَاَْ هِذ ُسْو   َْ َو اَهُس ْ   ِذاَْيهِذ ْ   َفَْعتُس ْ  فَاِذ َ ؕ   ِذاْاَ ْع ُس ِذ  َوَ    ْي اًلا  ِذااَهّٰلل    َاسِذ

அரஷகஷப அர்கள் றன து அஷடனேம் ஷ (அர்கள் 
னன்ஶணற்நம் கனற) ஶசரறத்துக் வகரண்டினங்கள் - (அர்கள் ப் 

தனத்ஷ அஷடந்தும்) அர்கள் (ங்கள் வசரத்ஷ றர்கறக்கும் ஆற்நல்) 
அநறஷ வதற்றுிட்டரக ீங்கள் அநறந்ரல் அர்கபிடம் அர்கள் வசரத்ஷ 

எப்தஷடத்து ிடுங்கள்; அர்கள் வதரிர்கபரகற (ம் வதரனள்கஷபத் 
றனம்தப் வதற்று) ிடுரர்கள் ன்று அர்கள் வசரத்ஷ அச 
அசரகவும், ணீ் ிஷரகவும் சரப்திடரீர்கள். இன்னும் 

(அவ்ரஷகபின் வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டர்) வசல்ந்ரக இனந்ரல் 
(அச்வசரத்றனறனந்து ஊறம் வதறுஷத்) ிர்த்துக் வகரள்பட்டும் - ஆணரல், 

அர் ஷரக இனந்ரல் றரரண அபவு சரப்திட்டுக் வகரள்பவும்; 

ஶலும் அர்கலஷட வதரனட்கஷப அர்கபிடம் எப்தஷடக்கும்ஶதரது 
அர்கள் ீது சரட்சறகஷப ற்தடுத்றக் வகரள்லங்கள் - (உண்ஷரகக்) 

கக்வகடுப்தறல் அல்னரஹ்ஶ ஶதரதுரணன்.  (4:6) 

 

ஆநரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

அணரஷகள் வசரத்துக்கஷப தரரிப்ஶதரனக்கு இன்னும் சறன அநறவுஷகஷப 
இந் சணம் வரடர்ந்து ங்குகறநது. 



((ப்லுள் ரர யத்ர இர தனகுன் றகரஹ்; அந் அரஷகஷப 
அர்கள் றன ( தன ) ஷ அஷடனேம் ஷ ஶசரறத்துக் 
வகரண்டினங்கள்.)) 

இங்கு அல்னரஹ் அர்கபது வசல்கபில் குநறப்தரக வசரத்துக்கஷப 
ஷகரலம் ித்றல் அர்கஷப கண்கரித்துக்வகரண்டினக்க ஶண்டு ன்று 
வுகறநரன், அப்ஶதரதுரன் அர்கள் றஷனஷ சரிரக அநறந்து வசரத்ஷ 
எப்தஷடக்கனரம். இப்தடி அர்கள் அர்கபது தன ஷ அஷடனேம் ஷ 
இனக்க ஶண்டும், இங்கு றக்கரஹ் ( றன து) ன்தஷக் வகரண்டு 
அதுஶ ரடப்தட்டுள்பது.  

தனஷடல் ஏர் தரர்ஷ; 

சறறுதரத்றல் இனக்கும் எனன் இபஷப் தனத்ஷ அஷடல் னப்வதய்ல் 
ணப்தடும், அந் கட்டத்ஷ எனன் அஷடஶ இஸ்னரத்றல் உள்ப 
கடஷகள் அன் ீது கடஷரற்கரண வல்ஷனரகும். 

இதரத்துகள் கடஷரகுல். 

அஜ்ணத ீஹ்ற ஆண்கள் வதண்கபின் சட்டங்கள் அனனரகுல். 

அரஷரக இனப்தின் வசரத்துக்கள் ஷகில் வகரடுக்கப்தடுல். 

அன் அஷடரபங்கஷப னென்நரக ஶரக்கனரம்; 

இந்றரிம் வபிப்தடுல். தூக்கத்றஶனர ிறப்திஶனர னல் டஷரக 
வபிப்தடுத்ல். 

தி ( மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள்: னென்று ஶதஷ ிட்டும் லதுஶகரல் 
உர்த்ப்தட்டுள்பது; ஷதத்றக்கரன் அன் சு றஷணவு வதனம் ஷ, 

சறறுன் அன் தனம் அஷடனேம் ஷ, தூங்குதன் கண் ிறக்கும் ஷ. 
(அனரவூத்: 4401) 

இன்னும் உங்கபிலுள்ப குந்ஷகள் தன ஷ  அஷடந்துிட்டரல் 
அர்கலம், ங்கலக்கு ( றல்) னெத்ர்கள் அனுற ஶகட்தது ஶதரல் 
அனுற ஶகட்க ஶண்டும்; இவ்ரஶந அல்னரஹ் ன்னுஷட சணங்கஷப 
உங்கலக்கு ிரிக்கறன்நரன்; அல்னரஹ் (ரற்ஷநனேம்) அநறந்ன்; ஞரணம் 
றக்கன்.  (24:59) 

யறஜ்ரி கக்குப்தடி தறஷணந்ரது ஷ அஷடல்.  

இப்னு உர் (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: உயது னேத் ஶம் அர்கள் னேத்ம் 
வசய்ற்கரக திகபரரிடம் டுத்துக்கரட்டப்தட்டரர்கள், அர்கபது து 
தறரன்கரக இனந்து, திர்கள் அனுற ங்க ில்ஷன. கந்க் 



னேத்த்றன் ஶதரது டுத்துக்க்கரட்டப்தடஶ திர்கள் அனுற 
வகரடுத்ரர்கள், அர்கபது து தறஷணந்ரக இனந்து.  ( ஆரம்: 
னயரரி:2664, னஸ்னறம்) 

னஸ்ரணத்ஷ சுற்நற, கக்கட்டு தகுறில் ிர் னஷபத்ல். இந்  
ிடத்றல் கனத்துஶற்றுஷ இனந்ரலும் இதுவும் அஷடரபரக இனக்கும் 
ன்தது ஆரத்றற்கு உற்தட்டஶ. 

அறய்துல் குனற (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: குஷனர னேத்ம் னடிஷடந் 
ஶதரது ரங்கள் திகபரரிடம் டுத்துக் கரட்டப்தட்ஶடரம், ிர் 
னஷபத்றனந்ஶரர் வகரஷனவசய்ப்தட்டணர், ிர் னஷபக்கரஶரர் 
ிடுிக்கப்தட்டணர், ரனும் ிர் னஷபக்கரர்கபில் எனணரக இனந்து 
ிடுிக்கப்தட்ஶடன்.  ( ஆரம்: அஹ்த்:18776, றர்றற:1584) (இப்னு கஸீர் 
சுனக்கம்) 

வதண் திள்ஷபரக இனந்ரல் அர்கலக்கு னல் டஷ ரிடரய் 
வபிப்தடுஶ அர்கள் தன ஷ அஷடந்துிட்டரர் ன்தற்கு 
அஷடரபரகும். 

(தஇன் ஆணஸ்தும் றன்யளம் னஷ்ன் தத்தஊ இஷனயறம் அம்ரனயளம்; 

(தன ஷ அஷடந்) அர்கபிடம் ( வசரத்ஷ ஷகரள்றல்) 
வதரனத்ப்தரட்ஷட ீங்கள் கண்டரல் அர்கபது வசல்த்ஷ அர்கபிடம் 
எப்தஷடத்துிடுங்கள்)) 

இந் சணம் னெனம் அல்னரஹ், அர்கஷப தன துஷ கண்கரித்து, 

அர்கபிடம் வசரத்துக்கஷப ஷகரலம் றநஷ ( னஷ்த்) வன்தட்டரல் 
அர்கபிடஶ எப்தஷடக்கனரம் ன்ந அனுறஷத் னகறன்நரன், அத்ஶரடு 
தரரித்ரின் வதரறுப்னம் ீங்கறிடும். 

((னர ஃகுலூயர இஸ்ரதன் திரன் அய்க்தனொ; அர்கள் வதனத்து 
(வசரத்துக்கஷப டுத்து) ிடுரர்கள் ன்தற்கரக, அற்ஷந ீரகவும், 

ிஷரகவும் சரப்திட்டு (அறத்து) ிடரீர்கள்)) 

வதரறுப்தரபர்கலக்கு அல்னரஹ் வசரல்லும் அநறவுஷ; அரஷகபரக இனக்கும் 
சறநரர்கள் வதனத்துிட்டரல் அர்கபது வசரத்ஷ அர்கபிடம் எப்தஷடக்க 
ஶண்டினம் ன்று அர்கபது வசரத்ஷ ீரக அறத்துிட ஶண்டரம் 
ன்தஶ. அது னன்ணரல் வசரல்னப்தட்டது ஶதரன்று றகப்வதனம் 
அறரரகும். 

((ன் கரண கணிய்ன் தல் ஸ்ஃதிப், ன் கரண தகலன் தல்ஃகுல் 
தில்ஃனொப்;  ரர் வசல்ந்ரக இனக்கறன்நரஶர அர்  (வசரத்ஷ ணக்கு 



தரிப்தறல்) ஶதணுல்  வகரள்பட்டும், ரர் ஷரக இனக்கறன்நரஶர அர் 
றரரண னஷநில் சரப்திட்டுக் வகரள்பட்டும்.)) 

அரஷகஷப தரரிப்தர் வசல்ந்ரக இனந்ரல் அரஷின் வசரத்றல் 
கூனறக்கரகரது ஷணனேம் ன் ஶஷக்கு டுக்கரல் ஶதணுனரக 
இனக்கட்டும், அர் ஷரக இனந்ரல் னஷநரக சரப்திட 
அனுறினக்கறன்நது.  

ஆிர னற அர்கள் இந் சணத்றற்கு வசரன்ண ிபக்கத்ஷ தரர்க்கும் 
ஶதரது இஷண இன்னும் திரிந்துவகரள்பனரம். ஶலும் 17 அத்றரம் 34 
சணனம் இஷணஶ வபிவுதடுத்துகறன்நது. 

ஆிர(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'சறனேள்பர் ( அறனறனந்து டுத்து 
உண்ரல் ம்ஷத்) ற்கரத்துக் வகரள்பட்டும்; ஷரக இனப்தர் 
(அறனறனந்து) றரரண அபவு உண்ட்டும்' ன்னும் ( றனக்குர்ஆன் 04:06) 

இஷநசணம் அணரஷின் தரரிப்தரபரின் ித்றல், அர் 
ஶஷனேள்பரக இனந்ரல் அணரஷின் வசல்த்றனறனந்து, அந் 
(அணரஷனேஷட) வசல்த்றன் அபிற்ஶகற்த வதரது க்கப்தடி (றரரண 
னஷநில்) டுத்துக் வகரள்லம்தடி ( அனுறபித்து) அனபப்தட்டது. 
(னயரரி:2765, 4575, னஸ்னறம்) 

அரஷகள் அர்கள் தன ஷ அஷடனேம்  ஷ, (அர்கஷப 
வதரறுப்ஶதற்நறனக்கும்) ீங்கள், றரரண னஷநினன்நற அர்கலஷட 
வதரனஷப வனங்கரீர்கள், ..... (17:34) 

னஷநரக சரப்திடுது ன்நரல் உரரக; எனரின் சரப்தரட்டு 
வசனவுக்கு இனதறு னொதரய் வசனரகும் றஷனில், ன்ணரல் ம்தது னொதர 
வசனறக்க னடிம் ன்நரல், ணது ம்தது னொதரவுடன் அது தற்நற 
ம்தது னொதரஷ தன்தடுத்துது, அதுவும் அது கூனறக்குள் 
உள்ரங்கப்தட்டரக இனக்கஶண்டும் ன்தது ஶதரன்று, ம்தது னொதரய் 
ஶஷதடும் இடத்து தறு னொதரய் டுப்தது அறரரகறிடும். (அல்னரயள 
அஃனம்) 

 ((தஇர தஃதும் இஷனயறம் அம்ரனயளம் தஅஷ்யறது அஷனயறம்; ீங்கள் 
அர்கபிடம் அர்கபது வசரத்துக்கஷப  எப்தஷடத்ரல் அர்கள் ீது 
சரட்சறஷத்துக்வகரள்லங்கள்.)) 

என அரஷ துக்கு ந்து, வசரத்துக்கஷப தரரிக்கும் அனுதம் 
உள்பரகவும் இனக்கும் றஷனில் வதரறுப்தரபி வசரத்ஷ எப்தஷடக்கும் 
ஶதரது அற்கரண சரட்சறகஷப ஷத்துக் வகரள்து அசறரணது, ணின் 
ணிஷண ம்தரனறனக்கும் றஷன ற்தடும் ன்தணரல் இப்தடி சரட்சற 
ஷக்கும் இந் அகரண றக்கரட்டஷன அல்னரஹ் கட்டஷபரக 



இடுகறன்நண. இப்தடி அகரண ஷடனஷநகஷப டுத்துக்கூநற அல்னரஹ் 
இந் சணத்ஷ னடிக்கும் ிம் அற்னரணது. அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 

((கதர தில்னரயற யஸீதர; ிசரரிப்தறல், கக்வகடுப்தறல் அல்னரஹ் 
ஶதரதுரணன்)) 

இங்கு அல்னரஹ் வசரல்னனம் அநறவுஷ; அரஷகஷப தரரிப்தறலும், 

வசரத்துக்கஷப ஷகரள்றல், அஷண எப்தஷடப்தறலும் இன்னும் 
வசரல்னப்தட்ட எலக்கங்கஷப கஷடப்திடிப்தறலும் ணிர்கள் னஷநரக 
டக்கறன்நரர்கபர, இல்ஷனர  ன்தஷ உனக ரழ்ில் கணித்து, 

றுஷில் ிசரரிப்தறல் ல்னன் ன்தஶ! உண்ஷில் இந் உனகறல் 
ரலம் ணின் ல்னணரக ரஶண்டுர;  ன்ஷண கண்கரிக்க, 

ிசரரிக்க என இஷநன் அல்னரஹ் இனக்கறநரன் ன்ந உர்ஶ அஷண 
ல்னணரக ரச் வசய்னேம் அணரல்ரன் அந் ச்சரிக்ஷகஶரடு அல்னரஹ் 
இந் சணத்ஷ னடிக்கறன்நரன். 

அல்னரஹ்ின் தூர் அனர் ( னற) அர்கலக்கு வசய் அநறவுஷ க்கு 
தரடரக இனக்கட்டும்;  

அனர் ( னற) அர்கள் கூநறரது: அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கள் 
(ன்ணிடம்), "அனர்! உம்ஷ ரன் தனணீரணரகஶ கரண்கறஶநன். ணக்கு 
ரன் ினம்னஷஶ உக்கும் ினம்னகறஶநன். இனனக்குக்கூட ீர் 
ஷனஷ ற்கரீர். அரஷின் வசரத்துக்கு ீர் வதரறுப்ஶதற்கரீர்" ன்று 
வசரன்ணரர்கள். (னஸ்னறம்: 3730) 

 

مَّ   َج ِل ْي ٌب   ِل لِّرِل َج اِل  َج ْيلَج ُب ْي َج    ْي َج  ِل ٰد ِل   َجلَج َج  مِّرِل مَّ   َج ِل ْي ٌب   َج ِل لِّرِل َج ٓا ِل   َج اْي    ْي َج  ِل ٰد ِل   َجلَج َج  مِّرِل

َج ْيلَج ُب ْي َج  مَّ   َج اْي لْي ُب   َج َّ  مِل ًض   َج ِل ْيبً  ؕ   َج ُبلَج   َج ْي  مِل فْيلُب ْي    مَّ

வதற்ஶநரஶர, வனங்கற உநிணர்கஶபர ிட்டுச் வசன்ந (வசரத்)றல் 
ஆண்கலக்கு தங்குண்டு; அவ்ரஶந வதற்ஶநரஶர, வனங்கற உநிணஶர 

ிட்டுச் வசன்ந (வசரத்)றல் வதண்கலக்கும் தங்குண்டு - (வசரத்து) குஷநரக 
இனந்ரலும் சரி, அறகரக இனந்ரலும் சரிஶ; (இது அல்னரஹ்ிணரல்) 

ிறக்கப்தட்ட தரகரகும்.  (4:7) 

 

ரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

((னறர்ரிஜரனற ஸீனம் றம்ர கள் ரனறரணி ல் அக்னன், னறன்றமரஇ 
ஸீனன்  ; வதற்ஶநரஶர, வனங்கற உநிணர்கஶபர ிட்டுச் வசன்ந (வசரத்)றல் 



ஆண்கலக்கு தங்குண்டு; அவ்ரஶந வதற்ஶநரஶர, வனங்கற உநிணஶர 
ிட்டுச் வசன்ந (வசரத்)றல் வதண்கலக்கும் தங்குண்டு .)) 

ித்ரின் வசரத்றல் ஆண்கள், வதண்கள் இன சரரனக்கும் வசரத்துரிஷ 
உண்டு, தங்குகள், அபவு ித்றரசரகனரம், ஆணரல் வசரத்துரிஷ இனக்கறநது 
ன்தது னல். அன்று ஜரயறனறய் கரன சனெகம் ஆண்கலக்கு ரத்றம் 
வசரத்ஷக் வகரடுத்து, வதண்கள், சறநரர்கலக்கு னஷநரக வசரத்ஷ 
ஶசர்க்கில்ஷன, இஸ்னரம் அற்கு ரநரக ச உரிஷ வசரத்றல் ங்கறது. 
ன்று சஈத் தின் ஜளஷதர், கர ஶதரன்ந அநறஞர்கள் கூநறணரர்கள். ( இப்னு 
கஸீர் சுனக்கம்) 

((றம்ர கள் ரனறரணி ல் அக்னன்; வதற்ஶநரஶர, வனங்கற 
உநிணர்கஶபர ிட்டுச் வசன்ந (வசரத்)றல்)) 

ித்ர் வதற்ஶநரரக இனக்கனரம், அல்னது கன், ஷணி ன்ந 
உநரக இனக்கனரம் ப்தடிினந்ரலும் தங்கு ஶச ஶண்டும் ன்தது என 
கட்டஷப . 

((றம்ர கல்ன றன்யள  அவ்கமளர் ; குஷநரக இனந்ரலும் சரி, அறகரக 
இனந்ரலும் சரிஶ)) 

அடுத்து ிட்டுச்வசன்ந வசரத்து குஷநரகஶர அறகரகஶர இனக்கனரம் 
அல்னரஹ் வசரல்துஶதரன்று திரிக்கப்தட ஶண்டும் ன்தது என கட்டஷப. 

((ஸீதம் ப்னொபர; கட்டரரக ிறக்கப்தட்ட தரகரக (இனக்கறன்நது).)) 

அதுவும் ரணரக ினம்திணரல் வசய்ல்ன, கட்டரரக இஷண 
றஷநஶற்ந ஶண்டும் ன்தது என கட்டஷப. 

ணஶ வதற்ஶநரர் தரதுகரனர் ினம்திணரல், ினம்திரறு, 

ினம்தினக்கு வகரடுக்கனரம் ன்தல்ன, ரநரக கட்டரம் வசரத்து 
உரிஷனேள்ப ஆண்கள், வதண்கள் இனசரரனக்கும், அல்னரஹ் ிறத் அபவு 
(தின்ணரல் னது ஶதரன்று ) வகரடுக்கப்தட ஶண்டும்  ன்தது  இந் 
சணத்றன் வபிரண ஶண்டுஶகரள்! 

ஆணரல் இன்ஷநனஸ்னறம் சனெகத்றன் றஷனஷ வதரறுத்ஷ, 

வதண்கலக்குரி சரிரண வசரத்துரிஷஷ வகரடுப்ததுறல்ஷன, ஆண்கலக்கு 
வகரடுப்ததுறல்ஷன,  

சறன குடும்தங்கஷப டுத்துக் வகரண்டரல் (வதண்கலக்கு றனத்றன் ஶதரது 
வகரடுத்து ிட்ஶடரம் ன்ந றஷணப்தில், வதற்ஶநரரின் த்றன் தின்) ஆண் 
திள்ஷபகலக்கு அஷணத்து வசரத்தும் தகறர்ந்பிக்கப்தடுகறன்நது, அறகரண 
குடும்தங்கபின் றஷன ( சலணம்  ன்ந ஶதரர்ஷில் த்றற்கு னன்ஶத) 



வதண்கலக்கு அஷணத்ஷனேம் வகரடுத்து ிடுகறன்நது,  கன் ித்து 
ிட்டரல் ஷணிக்கு வசரத்றல்ஷன, வதற்ஶநரர்கலம், சஶகரர்கலம் 
சூஷநரடும் றஷன, அப்தடிஶ வதண் திள்ஷபகலக்கு வசரத்து கறஷடத்ரலும், 

வசரத்ஷ தரதுகரக்கஶண்டி கன்ரர்கள் தனந்ரக அஷண 
அறத்துிடும் கரட்சறஶ அறகம். இற்வகல்னரம் கரம், இஸ்னரம் 
ங்கறினக்கும் வசரத்துரிஷஷ னஸ்னறம்கள் தடிக்கில்ஷன ன்தஶ.  

இஶ சூரின் 32 து சணத்ஷ தரர்க்கும் ஶதரது அடுத்ர்கள் வசரத்ஷ 
ஆசரஷப்தது ல்னல்ன ன்தஷ னரிந்துவகரள்பனரம். 

ஶலும் ன் னெனம் உங்கபில் சறனஷ ஶறு சறனஷிட அல்னரஹ் 
ஶன்ஷரக்கறினக்கறன்நரஶணர, அஷண ( அஷடஶண்டுவன்று) ஶதரஷச 
வகரள்பரீர்கள்; ஆண்கலக்கு, அர்கள் சம்தரறத்(ற்நறல் உரி) தங்குண்டு; 

(அவ்ரஶந) வதண்கலக்கும், அர்கள் சம்தரறத்(ற்நறல் உரி) தங்குண்டு; 

ணஶ அல்னரஹ்ிடம் அன் அனஷபக் ஶகலங்கள்; றச்சரக அல்னரஹ் 
ல்னரப் வதரனட்கஷபனேம் ன்கு அநறந்ணரக இனக்கறன்நரன்.  (4:32) 

ஆணரல் இன்ஷந குடும்த சூழ்றஷன, ஷணிின் வசரத்ஷ அபிக்கும் 
கனும், கணின் வசரத்ஷ ன் வசரத்ரக ஷகரலம் ஷணிரனஶ 
இனக்கறன்நணர். ஆணரல் வசரத்து ிடத்றல் தித்ஶரர்கள் றகவும் 
வபிரக இனந்ரர்கள் ன்தஷ யீஸ்கபில் தரர்க்கனரம், அல்னரஹ் 
க்கும் அந் வபிஷத் னரணரக! 

ஆிர(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  னஆிர(னற) அர்கபின் ரர் 
யறந்த்(னற), தி(மல்) அர்கபிடம், '(ன் கர்) அன சுப்ரன் கஞ்சரக 
இனக்கறநரர்; அரின் வதரனஷப அனக்குத் வரிரல் ரன் டுத்ரல் ன் 
ீது அது குற்நரகுர?' ணக் ஶகட்டரர்கள். அற்கு, 'உணக்குப் ஶதரதுரணஷ 
றரரண னஷநில் ீனேம் உன் க்கலம் டுத்துக் வகரள்லங்கள்!' ன்று 
தி(மல்) அர்கள் தறனபித்ரர்கள்.  (னயரரி; 2211, னஸ்னறம்) 

அப்துல்னரஹ் இப்னு ஸ்வூத்(னற) உஷட ஷணி ஷமணப்(னற) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்:  ரன் தள்பிரினறல் இனந்ஶதரது தி(மல்) அர்கள், 

'வதண்கஶப! உங்கபின் ஆதங்கபினறனந்ஶனும் ர்ம் வசய்னேங்கள்' ணக் 
கூநறணரர்கள். ரன் ன் ( கர்) அப்துல்னரஹ்(னற)வுக்கும் ற்றும் ன் 
அஷப்திலுள்ப அணரஷகலக்கும் வசனறப்தபரக இனந்ஶன். ணஶ 
ன் கரிடம், ரன் உங்கலக்கரகவும் ன்னுஷட அஷப்தில் பனம் 
அணரஷகலக்கரகவும் ன்னுஷட வதரனஷபச் வசனறப்தது 
மரகரரகுர ன்று தி(மல்) அர்கபிடம் ஶகட்டு ரனங்கள் ணக் 
கூநறஶணன். அப்துல்னரஹ்(னற) அல்னரஹ்ின் தூரிடம் ீஶ ஶகள் ணக் 
கூநறிட்டரர். ணஶ ரன் தி(மல்) அர்கள் வசன்ஶநன். அர்கள் 
டீ்டுரினறல் ஏர் அன்மரரிப் வதண் இனந்ரர். அரின் ஶரக்கனம் 



ன்னுஷட ஶரக்கரகஶ இனந்து. அப்ஶதரது ங்கபிஷடஶ தினரல்(னற) 
ந்ரர். அரிடம் ரன் ன்னுஷட கனக்கும் ன்னுஷட 
தரரிப்திலுள்ப அணரஷகலக்கும் ரன் வசனறப்தது ர்ரகுர? ன்று 
தி(மல்) அர்கபிடம் ஶகலங்கள்; ரங்கள் ரர் ன்தஷத் 
வரிிக்கஶண்டரம் ணக் கூநறஶணரம். உடஶண அர் தி(மல்) அர்கபிடம் 
வசன்று ஶகட்டஶதரது தி(மல்) அர்கள், 'அவ்ினனம் ரர்? ணக் 
ஶகட்டற்கு அர் 'ஷமணப்' ணக் கூநறணரர். தி(மல்) அர்கள் 'ந் 
ஷமணப்?' ணக் ஶகட்டதும் தினரல்(னற), 'அப்துல்னரஹ்ின் ஷணி' ணக் 
கூநறணரர். உடஶண தி(மல்) 'ஆம்! ஷமணனக்கு இண்டு ன்ஷகலண்டு. 
என்று வனங்கற உநிணஷ அஷத்றற்குரிது; ற்வநரன்று 
ர்த்றற்குரிது' ணக் கூநறணரர்கள். ( னயரரி:1466 , னஸ்னறறன்:1824 
அநறிப்தில்; "இப்னு ஸ்ஊஶ ீங்கஶபர சற அற்நரக இனக்கறன்நரீ் , 

அல்னரஹ்ின் தூர் ரணம் வசய் வசரல்கறன்நரர்கள் , திகபரரிடம் 
ஶகலங்கள், உங்கலக்கு ரன் ந்ரல் மகரரக ஶசனர ன்று , 

இல்ஷனவன்நரல் ஶறுரனக்கும் வகரடுத்துிடுஶன். ன்று கூநறரக 
ந்துள்பது. 

 

لَج   َج ِلذَج  مَج َج   َج َج ى  ُب  ُب     ْي ِل ْي ى   ْي ُبلْي ٰد مٰد لْي ُب   َج اْي ُب ُب ْي ُب ْي   َج  ْيمَج ٰد ِل ْي ُب   َج  ْي َجتٰد ًا   َج ُب ْي   َج ُب ْي ُب ْي  مِّرِل عْيلُب ْي ً   َج ْي    مَّ

தரகப்திரிிஷண வசய்னேம் ஶதரது (தரகத்றற்கு உரிஷில்னர) உநிணர்கஶபர, 

அரஷகஶபர, ஷகஶபர ந்து ிடுரர்கபரணரல் அர்கலக்கும் 
அ(ச்வசரத்)றனறனந்து உண் வகரடுங்கள்; ஶலும் அர்கபிடம் ரகரீகரண 

ரர்த்ஷ வகரண்ஶட ஶதசுங்கள்.  (4:8) 

 

ட்டரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

அணந் வசரத்ஷ தங்கு ஷக்கும் ஶம் அணந்க்கரர்கள் அல்னர ஶறு 
குடும்த உநவுகள், அல்னது ஷகஷப அஷக்கனரம் ன்றும், அப்தடி அர்கள் 
அங்கு ந்றனந்ரல் அர்கஷபனேம் அணந் வசரத்றனறனந்து உண் 
வகரடுத்து கணிப்ததும், அர்கஶபரடு ரகரீகரண னஷநில் ஶதசுதும் இந் 
சணம் னெனம் னறனேறுத்ப்தட்டுள்பது. 

வதரதுரக இஸ்னரம் ஷகஷப அறுஷடகபின் ஶதரது கனந்துவகரள்ப 
வசய்ஷனேம், அர்கஷபனேம் கணித்துக் வகரள்ஷனேம் னறனேறுத்றனேள்பது. 
ிசர அறுஷடின்ஶதரது ஷகஷப னநக்கிப்தது அல்னரஹ்ின் 
ஶசரஷண ற்தடும் அபவு குற்நம் ன்றும் அல்குர்ஆன் குநறப்திடுகறன்நது. 



......(இது அநறரது) கரஷனில் லந் அர்கள் எனஷ எனர் 
அஷத்ணர்.68:22. “ீங்கள் (ிஷபந்) கணிகஷபக் வகரய்தர்கபரக இனந்ரல் 
உங்கள் ஶரட்டத்றற்கு அறகரஷனில் வசல்லுங்கள்” (ன்று கூநறக் 
வகரண்டணர்).68:23. ணஶ அர்கள் ( திநர் அநறரது) வதுரகப் ஶதசறக் 
வகரண்டு வசன்நணர்;68:24. “ந் ஷ பினம் இன்று உங்கபிடம் அ(த் 
ஶரட்டத்)றல் றச்சரக திஶசறக்கக் கூடரது” (ன்று).68:25. உறுறனேடன் 
சக்றனேஷடர்கபரக கரஷனில் வசன்நணர்.68:26. ஆணரல், அர்கள் அஷ 
(ஶரட்டத்ஷ அறந்து ஶதரண றஷனில்) கண்ட ஶதரது: “றச்சரக ரம் ற 
நற (ஶறு ஶரட்டத்றற்கு) ந்து ிட்ஶடரம்” ன்று கூநறணரர்கள். (68:21-26) 

தந்ல்கபில் தடிடப்தட்ட வகரடிகலம், தடிடப்தடர வசடிகலம், ஶதரீத் 
ங்கலம் உள்ப ஶசரஷனகஷபனேம், னசறக்கத்க்க ிிரண கரய், கநற, 
ரணிங்கஷபனேம், என்றுஶதரலும் வவ்ஶநரகவும் ஶரற்நபிக்கும் 
ஷஜத்தூன் (எனறம்) ரதுஷப ஆகறற்ஷநனேம், அஶண தஷடத்ரன். ஆகஶ 
அஷ தனணபித்ரல் அற்நறன் தனணினறனந்து னசறனேங்கள். அற்ஷந 
அறுஷட வசய்னேம் கரனத்றல் அற்குரி (கடஷரண) தரகத்ஷக் வகரடுத்து 
ிடுங்கள். ணீ் ிம் வசய்ரீர்கள்- றச்சரக அன் (அல்னரஹ்) ணீ் 
ிம் வசய்தர்கஷப ஶசறப்தறல்ஷன.  (6:141) 

இந் சணத்ஷ னடிக்கும் னகரக, அர்கஶபரடு ரகரீகரக ஶதசுங்கள் 
ன்று அல்னரஹ் கூறுறனறனந்து, ல்ன ரர்த்ஷகஷப ரகரீகரண 
ரர்த்ஷகஷப ஶதசுன் னெனம் அர்கபது உள்பங்கபில் ஶதரட்டி 
வதரநரஷ குஶரம், ரனறனக்க ல்ன றகரட்டனரகும். 

இன்ஷந உனகறல் வசரத்து உள்பர்கள் ஷகஷப னநக்கித்து ரஶ 
ல்னரப் திச்சஷணகலக்கும் கரரகும், இந் ர்க்க ஶதரரட்டத்ஷ 
எறப்தற்ஶக இஸ்னரத்றன் இந் றகரட்டல். (அல்னரயள அஃனம்) 

அடுத்து, இந் சணம் சட்டம் ரற்நப்தட்ட (ன்மழகரண) ர ன்ந கனத்து 
ஶற்றுஷனேம் இனக்கறன்நது. 

இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கள் இது ரற்நப்தடில்ஷன ன்று 
கூறுகறன்நரர்கள். 

இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  தரகப்திரிிஷண 
வசய்துவகரள்லம்ஶதரது உநிணர்கள், அரஷகள், ஷகள் ஆகறஶரர் 
ந்துிட்டரல் அர்கலக்கும் அறனறனந்து உவு அபினேங்கள். ஶலும், 

அர்கபிடம் கணிரண ரர்த்ஷகஷப ஶதசுங்கள்' னும் ( றனக்குர்ஆன் 04:8 
து) சணம், (சட்டம்) ஷட னஷநிலுள்ப சணரகும்; சட்டம் ரற்நப்தட்ட 
சணன்று.  (னயரரி: 4576) 



இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  க்கள் சறனர், 'இந் (றனக்குர்ஆன் 
04:08) இஷநசணம் (கூறும் சட்டம்) ரற்நப்தட்டுிட்டது' ன்று கனதுகறநரர்கள். 
இல்ஷன அல்னரஹ்ின் ீரஷரக! இது ரற்நப்தடில்ஷன. ஆணரல், 

க்கள் இஷ இஶனசரகக் கனற ( வசல்தடுத்ரல்ிட்டு)ிட்டரர்கள். 
கரப்தரபர்கள் இண்டு ஷகப்தடுர். என ஷகிணர் ( இநப்தரின்) 
கரப்தரபரரர். இர் ரரிசரரர். இந் (இத் தந்னள்ப) கரப்தரபர் ரன் 
(தூத்து உநிணர்கலக்கும், அணரஷகலக்கும், ஷகலக்கும்) வகரடுப்தரர். 
ற்வநரன கரப்தரபர், இர் ரரிசரக ரட்டரர். (உரரக, அணரஷகபின் 
கரப்தரபர்.) இர்ரன், (வசரத்ஷப் தங்கறடும்ஶதரது க்கும் ரது 
கறஷடக்கும் ன்று றர்தரர்த்து றற்கும் ஷ பிர்கலக்கும், 

அணரஷகலக்கும்) ல்ன னஷநில் ( இன்வசரல் ஶதசற அன்னடன்), 'ரன் 
உணக்கு துவும்  ன்ணிடம் இல்ஷன' ன்று கூநற ிடுரர்.  (னயரரி: 2759) 

இஶ கனத்து இப்னு ஸ்ஊத், அன னெமர, அப்துர் ஹ்ரன் தின் அததீக்ர் (னற) 
ஶதரன்ந ரதித் ஶரர்கள் ரினரகவும் தறப்தட்டுள்பது (இப்னு கஸீர்) 

அஶஶம், இப்னு அப்தரஸ் ( னற) அர்கஶப இது ரற்நப்தட்டது ன்று 
கூநறரக தறப்தட்டுள்பது, இந் சட்டம் தின்ணரல் னம் 
"னைஸீக்குனல்னரயள" ன்ந சணம் னெனம் ரற்நப்தட்டது, இந் கனத்ஷஶ 
ரன்கு த்யதின் இரம்கலம் ற்றுள்பணர், (இப்னு கஸீர்) 

ஆரத்றன் அடிப்தஷடில் ரற்நப்தடில்ஷன ன்தது தனரக 
வன்தடுகறன்நது.  (அல்னரயள அஃனம்) 

 

فً  ذُباِّرِل َّ ً   َج ْيفِل ِل ْي  مِل ْي   َجلَج ُب ْي   َج ْي    َّ ِل ْي َج   َج ْي َج ْي َج  عٰد َج   َج ْي َجتَّ ُب     َج َج ْي ِل ْي   َج  ُب ْي  ضِل ًا   َج ْي َج ُب ْي ُب    اَهّٰلل    سَج ِل ْي ً   َج ْي

ங்கலக்கு தின்ணரல் தனயணீரண சந்றகஷப ிட்டுச் வசன்நரல் 
(அர்கலஷட றஷன ன்ணரகும் ன்று) அஞ்சுகறநரர்கஶபர அர்கள் தந்து 

(னன் ஜரக்கறஷ டடிக்ஷககஷப டுத்துக்) வகரள்பட்டும்; ஶலும் 
அல்னரஹ்ஷ அஞ்சற, இரண ரர்த்ஷகஷபஶ அர்கள் வசரல்னட்டும்.  

(4:9) 

என்தரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

இந் சணத்றற்கு ிபக்கம் வசரன்ண இப்னு அததரஸ் (னற) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்: "இந் சணம் த்னரில் இனக்கும்  என ணிர் 
ிடத்றனரகும் , அர் என மறய்த் வசய்கறன்நரர் , அந் மறய்த் 
அணந்க்கரர்கஷப தரறக்க வசய்னேம் மறய்த்ரக இனக்கறன்நது, இஷண 
என ணிர் அநறந்துிடுகறன்நரர் ன்நரல் , அந் ணினுக்கு அல்னரஹ் 
இடும் கட்டஷப , அல்னரஹ்ஷ தந்து வகரள்லரறும் , த்னரில் 



இனப்தனக்கு ல்லுதஶசம் வசய்னேரறும் , ன் அணந்க்கரர்கள் 
தரறக்கப்தடுஷ தந்ரல் ன்ண வசய்ரஶர அப்தடி வசய்ட்டும் ன்ஶந 
கூறுகறன்நது" இப்தடிஶ னஜரயறத் இன்னும் தனனம் கூநறனேள்பரர்கள். (இப்னு 
கஸீர்) 

ணஶ இன்று அணந்க்கரர்கபின் வசரத்துக்கள் அறகம் துஷ்திஶரகம் 
வசய்ப்தடும் கரனத்றல் உனக க்கபிணதும் , சனெகத் ஷனர்கபிணதும் 
கடஷகஷப டுத்துக் கூநற , ச்சரிக்ஷக வசய்து , அந்ச் வசரத்ஷ 
தரல்தடுத்தும் சனெகத்ஷ றனத்துஶ இந் சணத்றன் ஶரக்கம். 

ணஶ இந் சணம் ித்ர் ிட்டுச் வசல்லும் வசரத்ஷ அறகம் 
தரல்தடுத்தும் இன்ஷந னஸ்னறம்கஷப ஶரக்கற, அறகம் டுத்து வசரல்னப்தட 
ஶண்டும். தின்ணரல் தறப்தடும் னகரரிின் 1295 , 2742 இனக்க யீஷம 
ரசறத்துப் தரனங்கள் திகபரர் கரனத்றல் திர்கள் ப்தடி டந்து 
வகரண்டரர்கள் ன்தது னரினேம். அல்னரஹ்ஶ க்கு வபிஷத் 
ப்ஶதரதுரணன்! 

இற்கு ஆரரக தின்னம் யீஷம தரர்க்கனரம். 

மஃத் இப்னு அத ீ க்கரஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:    'இஷநத்தூர் 
அர்கஶப! ன் வசல்ம் னலஷனேம் ரன் சரசணம் வசய்து 
ிடட்டுர?' ன்று ஶகட்ஶடன். அர்கள், 'ஶண்டரம்' ன்று கூநறணரர்கள். ரன், 

'அப்தடிவன்நரல் தரறஷ  சரசணம் வசய்து ிடட்டுர?' ன்று 
ஶகட்ஶடன். அற்கும், 'ஶண்டரம்' ன்ஶந தறனபித்ரர்கள். ரன், 'னென்நறவனரன 
தங்ஷக?' ன்று ஶகட்ஶடன். அர்கள், 'னென்நறவனரன தங்கர? னென்நறவனரன தங்ஶக 
அறகம் ரன். ீங்கள் உங்கள் ரரிசுகஷபத் ன்ணிஷநவுஷடர்கபரகிட்டுச் 
வசல்து, அர்கஷப க்கபிடம் ஷகஶந்தும்தடி ஷகபரகிட்டுச் 
வசல்ஷ ிட ல்னரகும்.' ன்று கூநறணரர்கள். .. (னயரரி: 1295, 2742, 
னஸ்னறம்) 

இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  க்கள் (ம்  சரசணங்கஷப) 
ரன்கறவனரன தரகரகக் குஷநத்துக் வகரண்டரல் ன்நரினக்கும். வணணில், 

இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள், 'னென்நறவனரன தங்கர? னென்நறவனரன தங்கும் 
அறகம் ரன்' ன்று கூநறணரர்கள். (னயரரி: 2743, னஸ்லீம்) 

இன்னும் சறனர் இந் சணத்றற்கு தின்னரறு ிபக்கம் வசரன்ணரர்கள் ; 
"ரசத்துக்கரர்கள் (அணரஷகள்) எனனக்கு தின்ணரல் ிடப்தடுகறன்நரர்கள் 
ன்நரல் அந்  வதரறுப்தரபிகள் வசரத்துக்கஷப ஷகரள்றல் அல்னரஹ்ஷ 
தப்தட ஶண்டும் , அஷண ீரக , ிஷரக சரப்திட்டு 
னடித்துிடக்கூடரது." ‚இந் ிபக்கனம் ன்நரகஶ இனக்கறன்நது , அஷண 
தின்ணரல் னம் சணனம் அணரஷகள் வசரத்ஷ சரப்திடுஷ கண்டிக்கறநது 



ன்தணரல் தனஷடகறன்நது.  ன்நரல் உங்கள் த்துக்கு தின்ணரல் 
உங்கள் அணந்ர்க்கரர்கள் ப்தடி ஷகரபப்தடஶண்டும் ன்று ீங்கள் 
ினம்னரீ்கஶபர,அப்தடி அடுத்ர்கலடன் அணந்க்கரர்கள் ிடத்றல் 
வதரறுப்ன சரட்டப்தட்டரல் டப்தீரக" (இப்னு கஸீர்) 

 

ى  َجمْي َج اَج   َج ْي ُب ُب ْي َج    َّ ِل ْي َج   ِل َّ  مٰد سَج َج  ْي َج ْي َج ؕ   َج ًا    ُب ُب ْي ِل ِل ْي   ِلىْي   َج ْي ُب ُب ْي َج   ِل َّمَج  ظُب ْيًم    ْي َجتٰد    سَجعِل ْيًل   َج

றச்சரக, ரர் அரஷகபின் வசரத்துக்கஷப அறரரக 
ிலங்குகறநரர்கஶபர அர்கள் ங்கள் ிறுகபில் ிலங்குவல்னரம் 

வனப்ஷதத்ரன் - இன்னும் அர்கள் (றுஷில்) வகரலந்து ிட்வடநறனேம் 
(க) வனப்திஶனஶ னகுரர்கள்.  (4:10) 

தத்ரது சணம் னம் தடிப்திஷணகள்; 

 4:6 து சணத்றல் வசரல்னப்தட்டது ஶதரன்று கரறன்நற அணரஷகபின்  
வசரத்துக்கஷப சரப்திடுது வதனம் தரரகும் , இஷண வசய்தர்கள் 
றுஷில் ஷகஶ அஷடரர்கள் , ன்தது இந் சணம் ிடும் 
ச்சரிக்ஷகரகும். அஶ ஶம் உனகறல் அறவுகலம் ற்தடனரம். 

அன யளஷர(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'அறத்வரறக்கும் ல வதனம் 
தரங்கஷபத் ினங்கள் ' ன்று இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். 
க்கள், 'இஷநத்தூர் அர்கஶப! அஷ ஷ ?' ன்று ஶகட்டரர்கள். தி(மல்) 
அர்கள், 'அல்னரஹ்வுக்கு இஷ கற்திப்ததும் , சூணிம் வசய்தும் , 
றரறன்நற வகரல்னக் கூடரது ன்று அல்னரஹ் னணிப்தடுத்றனேள்ப 
உிஷக் வகரல்தும் , ட்டி உண்ததும் , அணரஷகபின் வசல்த்ஷ 
உண்ததும், ஶதரரின்ஶதரது னநனதுகறட்டு ஏடுதும் அப்தரிகபரண , 
இஷநம்திக்ஷக வகரண்ட , கற்னள்ப வதண்கபின் ீது அதூறு கூறுதும் 
ரன் (அந்ப் வதனம் தரங்கள்) ' ன்று (தறல்) கூநறணரர்கள். (னயரரி:2766, 
னஸ்னறம்) 

 

ُب   ُب ْي ِل ْي ُب ُب  دِل ُب ْي   ِلىْي    اَهّٰلل اَج ُب ْي َج َج ْي ِل   َج ِّرِل  مِل ْي ُب   ِل  َّ َجلِل   َج ْي  اُب ُب َج   َج َج ُب َّ   اْيلَجتَج ْي ِل   َج ْي َج   ِل َج ٓا ً   ُب َّ   َج ِل ْي  ۚ  اْي

فُب   َج َج َج   َج  ِل َج ً   َج  َج ْي   َج ِل ْي  ۚ  َجلَج َج  مَج  َج ؕ    لِّرِل ْي اِل مَج   َج  ِل ٍد   ِل ُب ِّرِل   َج َج ْي ِل   َج لْي ُب مَّ     ُّس ُب ُب  مِّرِل   َجلَج َج  مِل

اَج ٗه    َج َج ٌب   َّ ٗه   َج ُب ْي   َّ ْي   َج ِل ْي  ۚ  َج َج ٌب   َج ٗه   َج  َج   ِل ْي  اِل ُبمِّرِل ِل   َج َج ٰد ُب   َّ َج ُبمِّرِل ِل   ِل ْي َج ٌب   َج ٗه    َج  َج   َج ِل ْي ؕ     ُّس ُبثُب   َج ِل   َج ِل

ىْي   َج ِل َّ ٍد   َجعْي ِل  مِل ْي      ُّس ُب ُب  لَج ٓا ُب ُب ْي   ٰد َج ٓا ُب ُب ْي ؕ  دَج ْي ٍد   َج ْي   ِل َج     ُّس ْي ِل   َج ْيلَج ُب   َج ُّس ُب ْي   َج ْياُب ْي َج  اَج  ۚ  َج َج ْي

ِل  مِّرِل َج   َجلِل ْي َج ً ؕ   َجفْيعً    َج  ُب ْي  َج   ِل َّ  ؕ   اَهّٰلل     َج ِل ْيًم   َج ِل ْيًم   َج  َج   اَهّٰلل
உங்கள் க்கபில் ஏர் ஆணுக்கு இண்டு வதண்கலக்குக் கறஷடக்கும் 

தங்குஶதரன்நது கறஷடக்கும் ன்று அல்னரஹ் உங்கலக்கு உதஶசறக்கறன்நரன்; 



வதண்கள் ட்டும் இனந்து அர்கள் இண்டு அல்னது அற்கு 
ஶற்தட்டினந்ரல் அர்கலக்கு இநந்து ஶதரணர்ிட்டுச் வசன்நறல் னென்நறல் 
இண்டு தரகம் கறஷடக்கும். ஆணரல் எஶ வதண்ரக இனந்ரல் அள் தங்கு 

தரறரகும்; இநந்னக்கு குந்ஷ இனக்குரணரல் இநந்ர் ிட்டுச் 
வசன்நறல் ஆநறல் என தரகம் (அது) வதற்ஶநரர் எவ்வரனனக்கும் 

உண்டு. ஆணரல் இநந்னக்கு குந்ஷ இல்னரறனந்து வதற்ஶநரர் ரத்றஶ 
ரரிசரக இனந்ரல் அர் ரய்க்கு னென்நறல் என தரகம் (ீற ந்ஷக்கு 

உரிரகும்); இநந்னக்கு சஶகரர்கள் இனந்ரல் அர் ரய்க்கு ஆநறல் 
என தரகம் ரன் (ீற ந்ஷக்கு ஶசனம்). இவ்ரறு திரித்துக் வகரடுப்தது அர் 
வசய்துள்ப  சரமணத்ஷனேம், கடஷணனேம் றஷநஶற்நற தின்ணர்ரன்; 
உங்கள் வதற்ஶநரர்கலம், குந்ஷகலம் - இர்கபில் ரர் ன்ஷ தப்தறல் 

உங்கலக்கு வனக்கரக இனப்தர்கள் ன்று ீங்கள் அநற ரட்டீர்கள்; 
ஆஷகிணரல் (இந் தரகப்திரிிஷண) அல்னரஹ்ிடறனந்து ந் 

கட்டஷபரகும்; றச்சரக அல்னரஹ் (ரற்ஷநனேம்) ன்கநறந்ணரகவும் 
றக்க ஞரணனஷடணரகவும் இனக்கறன்நரன். (4:11) 

இந் சூரின் தறவணரன்று , தன்ணிண்டரது சணங்கலம் , கஷடசற 
சணனம் அணந் வசரத்றன் சட்டத்ஷ குநறப்திட்டு வசரல்லும் 
சணங்கபரகும், அது தற்நற சட்டங்கள் சம்தந்ரக ணி னத்கங்கள் 
வரகுக்கப்தட்டினக்கறன்நண, ணஶ இந் சணங்கபின் சுனக்கத்ஷ இங்கு 
ஶரக்குஶரம்! 

ரசத் சட்டங்கஷப தடிப்தது சம்தந்ரக சறன வசய்றகள் தறப்தட்டுள்பண 
அஷகள் வதனம்தரலும் தனணீரணஷஶ. 

அநறவு ன்தது னென்று ஷகரகும் , அஷணத் ி உள்பஷ ஶல் 
றச்சரகும்; வபிரண சட்டம் வசரல்லும் சணம் , றஷனரண சுன்ணர , 
கடஷரண அணந்ம் தற்நறது. ண தி (மல்) அர்கள் கூநறணரர்கள். (அன 
ரவூத்:2885, இப்னு ரஜரஹ்:54)  அப்துர் ஹ்ரன் அல்அப்ரீகற றரக 
தறப்தட்டுள்பது இர் தனணீரணரரர். ணஶ இந் வசய்ற 
தனணீரணஶ. 

அன யளஷரஶ , ீங்கள் ரசத் அநறஷ ஶடுங்கள் , அஷண கற்றுக் 
வகரடுங்கள், வணணில் அது அநறில் அஷரசறரகும் , அது 
நக்கடிக்கப்தடும், அதுஶ ணது உம்த்றனறனந்து னனரது தநறக்கப்தடும். 
ன்று திர்கள் கூநறணரர்கள்.  (இப்னு ரஜரஹ்: 2719 ரகுத்ண ீஇன்னும் 
தன) யப்ஸ் தின் அம்ர் தின் அதில் அரப் றரக தறப்தட்டுள்பது , அர் 
தனணீரணர், ணஶ இந் யீஸ் தனணீரணரகும். 

"ரசத் அநறஷக் கற்றுக் வகரள்லங்கள் , வணணில் ரன் ிக்கும் 
ணிணரக இனக்கறஶநன்" ன்று திர்கள் கூநறணரர்கள்.  (யரகறம்: 7950,7951)  



அறல் சுஷனரன் தின் ஜரதிர் அல்யஜரீ ன்ந ஜ்யழல் இடம் 
வதற்றுள்பரர். இதுவும் தனணீரணரகும். 

அல்குர்ஆணரல் வபிரக கூநப்தட்ட சட்டம் ரசத் சட்டம் ன்ந 
அடிப்தஷடில் இஷண கற்தன் அசறத்ஷ உனரம் , குர்ஆஷண 
கற்தன் இஷண கற்ஶந ஆகஶண்டும் ன்தது இன் சறநப்ஷத டுத்துக் 
கரட்டுகறன்நது. ஆணரல் இதுஶ னஸ்னறம்கபரல் அறகம் னநக்கிக்கப்தட்ட 
என சட்டரக இனப்தது கஷனக்குரிஶ.  

இந் சணங்கள் இநங்குற்கு கரிகபரக (மதரனன் னுசூல்) இனந் 
றகழ்வு; 

ஜரதிர் (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: தி(மல்) அர்கலம் அன தக்ர்(னற) 
அர்கலம் தனூசனறர குனத்ரரிஷடஶ ரன் (ஶரனேற்றுத் ங்கற) 
இனந்ஶதரது டந்ஶ ந்து ன்ஷண னம் ிசரரித்ரர்கள். தி(மல்) 
அர்கள் ரன் (ஶரின் கடுஷரல்) சுறஷணவு இந்ணரக இனந் 
றஷனில் ன்ஷணக் கண்டரர்கள். ணஶ , சறநறது ண்ஷீக் வகரண்டுச் 
வசரல்னற அறனறனந்து உல (அங்கசுத்ற) வசய்து ன் ீது வபித்ரர்கள். ரன் 
னெர்ச்ஷச வபிந்து , 'இஷநத்தூர் அர்கஶப! ரன் ன் வசல்த்ஷ ன்ண 
வசய்ஶண்டுவன்று ணக்குக் கட்டஷபிடுகறநரீ்கள்! ' ன்று ஶகட்ஶடன். 
அப்ஶதரதுரன் 'அல்னரஹ் உங்கள் திள்ஷபகலஷட (தரகப்திரிிஷண) 
ித்றல் உங்கலக்கு (இவ்ரறு) கட்டஷபிடுகறநரன் ' ன்று வரடங்கும் 
(றனக்குர்ஆன் 04:11 து) சணம் அனபப்தட்டது. (னயரரி:4577, 6723 ,னஸ்னறம்) 

 

ஜரதிர் ற அர்கள் கூநறணரர்கள்: மஃத் இப்னுர் தஃீ அர்கபின் ஷணி 
மஃத் அர்கபின் இண்டு திள்ஷபகலடன் திகபரரிடம் ந்து , 
அல்னரஹ்ின் தூஶ இது மஃறன் இண்டு வதண்குந்ஷகள் , அர்கபின் 
ந்ஷ உயத் னேத்த்றல் உங்கலடன் கனந்துவகரண்டு ித்ரர் , 
இர்கபின் சஶகரர் அவ்ினரின் வசரத்துக்கஷபனேம் ஷணனேம் ிடரல் 
டுத்துக்வகரண்டரர், அவ்ினஷனேம் வசரத்து இல்னர றஷனில் றனம் 
னடித்துக் வகரடுக்க னடிர றஷன , ன்று கூநற ஶதரது , திர்கள்; 
'அல்னரஹ் ீர்ப்தபிப்தரன் ' ன்று கூந , ரசத் தற்நற சணம் இநங்கறது. 
உடஶண திர்கள் அவ்ினரின் வதரி ந்ஷிடம் ஆள் அனுப்தி , 
'மஃறன் திள்ஷபகலக்கு னென்நறல் இண்ஷடக் வகரடு , ரய்க்கு ட்டில் 
என்ஷநக் வகரடு, ஞ்சறது உங்கலக்கு ' ன்று கூநறணரர்கள். (றர்றற:2092 , 
அனரவூது: 2891)  இந் வசய்ற அப்துல்னரயறப்னு னயம்றப்னு   அகலல் 
ன்தர் றரக தறப்தட்டுள்பது , இர் 'னன்கனல் யீஸ் , றகப் 
தனணீரணர், இது வசய்றகள் லப்தடக்கூடரது ' ஶதரன்ந கடும் 



ிர்சணத்றற்குரிர், சறன அநறஞர்கள் இஷண யமன் த்றல் 
ஷத்றனந்ரலும் இது தனணீம் ன்தது றகவும் வபிரணது. 

‚வபிப்தஷடரண ிடம் ன்ணவன்நரல்; னனறல் தறப்தட்ட ஜரதிர் (னற) 
அர்கபின் னகரரிில் னம் யீமரணது , அது இந் சூரின் கஷடசற 
சணம் ிடத்றல் இநங்கறது ன்தஶ , வணணில் அர் ந்ஷ ிக்கும் 
ஶம் அனக்கு இனந்து சஶகரரிகஶப , வதண் திள்ஷபகள் அல்ன , இங்கு 
ரம் அந் யீஷம தறந்து னகரரி இரம் தறந்ரர்கள் ன்தற்ஶக, அர்கள் 
இந் இடத்றஶனஶ அஷ கூநறனேள்பரர்கள்.  ஜரதிர் னற அர்கபின் 
இண்டரது (ிர்சணத்றற்குரி) யீஸ் இந் சணம் இநங்க 
வதரனத்ரண றகழ்வு‛. (அல்னரயள அஃனம்) (இப்னு கஸீர்) 

 

தறஶணரரது சணம் னம் தரடங்கள்: 

((னைஸீகுனல்னரயள த ீஅபரறகும் னறத்கரி றஸ்லு யல்னறல் 
உன்சஷய்ன்; அல்னரஹ் உங்கள் திள்ஷபகள் ிடத்றல் , இண்டு 
வதண்கலக்கு கறஷடக்கும் தங்ஷக என ஆண் திள்ஷபக்கு மறய்த் 
வசய்கறநரன்)) 

இந் சணம் னெனம் ஆண்கள் வதண்கள் இன சரரனக்கும் வசரத்து 
ஶசஶண்டும் ன்று அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன் , ஜரயறனறய் கரன சனெகத்றன் 
ஷட னஷநக்கு ரற்நரக இந் சணம் ீரக டக்குரறு 
டுத்துஷக்கறன்நது. (இப்னு கஸீர்) 

வகரடுக்கப்தடுறல் இனனக்கும் உரிஷ , தங்கறல் அல்னரஹ் ித்றரசப் 
தடுத்றனேள்பரன், ித்னக்கு ஆண்கள் வதண்கள்  இன சரரனம் 
இனந்ரல், ஆணுக்கு இண்டு தங்கும் , வதண்ணுக்கு என தங்கும் ன்ந 
ீத்றல் வகரடுக்க ஶண்டும் , ன் இந் ித்றரசம் ; என ஆஷணப் 
வதரறுத்ஷ, அன் குடும்தத்றற்கு வசனவு வசய் ஶண்டின் , 
வகரடுக்கல் ரங்கல் வசய் கட்டரப்தடுத்ப்தட்டன் , ிரதரம் வசய் 
ஶண்டின், யர் வகரடுக்க ஶண்டின், அனுக்கு வதண்கள் டுப்தஷ 
ிட என டங்கு வகரடுப்தது றரரகறிட்டது , (வதண் ன்தள் இந் 
வதரறுப்னக்கள் சரட்டப்தடரள் அல்னர)! 

சறன அநறஞர்கள் இந் சணத்றனறனந்து 'அல்னரயளத் ஆனர என ந்ஷ ன் 
திள்ஷபகலக்கு அன்ன கரட்டுஷ ிடவும்  ன் தஷடப்னகள் ீது அறக 
கனஷ வகரண்டன் , ன் வதற்ஶநரர்கலக்கு அர்கபின் திள்ஷபகள் 
ிடத்றல் அநறவுஷ வசய்துள்பரன், 



ணஶ வதற்ஶநரர்கஷப ிடவும் அல்னரஹ் திள்ஷபகள் ீது இக்கம் 
உள்பன் ன்தது வபிவு. ன்று கூநறணரர்கள். 

உர் இப்னு கத்ரப்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (யரமறன் குனத்ஷச் 
ஶசர்ந்) ஷகறகள் சறனர் தி(மல்) அர்கபிடம் ந்ரர்கள். அர்கபிஷடஶ 
இனந் என வதண்ின் ரர்தில் தரல் சுந்து. அள் தரலூட்டுற்கரக(த் 
ன் குந்ஷஷத் ஶடிணரள்). குந்ஷ கறஷடக்கில்ஷன. ணஶ) , 
ஷகறகபில் ந்க் குந்ஷஷக் கண்டரலும் , அஷ (ரரி) டுத்து(ப் 
தரலூட்டிணரள். ன் குந்ஷ கறஷடத்வுடன் அஷ டுத்து)த் ன் ிற்ஶநரடு 
அஷத்துப் தரலூட்டனரணரள். அப்ஶதரது 'ங்கபிடம் தி(மல்) அர்கள் , 
'இந்ப் வதண் ன் குந்ஷஷ ீில் நறரபர ? வசரல்லுங்கள்!' ன்நரர்கள். 
ரங்கள், 'இல்ஷன, ந்றஷனிலும் அபரல் நற னடிரது ' ன்று 
வசரன்ஶணரம். அப்ஶதரது இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் , 'இந்க் குந்ஷின் 
ீது இலக்குள்ப அன்ஷதிட அல்னரஹ் ன் அடிரர்கபின் ீது றகவும் 
அன்ன ஷத்துள்பரன்' ன்று கூநறணரர்கள்.  (னயரரி: 5999, னஸ்னறம்) 

ஶலும் இந் சணம் வதற்ஶநரர்கலக்கு இனந் 'ன் வசரத்றல் மறய்த் 
வசய்னரம்' ன்ந சட்ட ( 2:180 சண) த்ஷ ரற்நறஷத் ரசறக் ஷகஷ 
சரர்ந் சணரகும். 

இப்னு அப்தரஸ்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (வரடக்கக் கரனத்றல்) வசரத்து 
திள்ஷபக்குரிரகவும்  சரசணம் ரய்ந்ஷக் குரிரகவும் இனந்து. 
ரன் ினம்திஷ அறனறனந்து அல்னரஹ் ரற்நறிட்டரன். இண்டு 
வதண்கபின் தங்குக்குச் சரணஷ ஆணுக்கு (அனுஷட தங்கரக) 
றர்ித்ரன். ரய் ந்ஷரில் எவ்வரனனக்கும் ஆநறல் என தங்ஷக 
றர்ித்ரன். ஷணிக்கு ட்டில் என தங்ஷகனேம், ரன்கறல் என தங்ஷகனேம் 
கனுக்குப் தரறஷனேம் ரன்கறல் என தங்ஷகனேம் றர்ித்ரன்.  
(னயரரி:2747,4578) 

அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன் ; ((தஇன் குன்ண றசரஅன் தவ்கஸ்ஷண ீ , தனயளன்ண 
சுலுசர ரரக ; அந் திள்ஷபகள் இண்ஷட  ிட அறகரண வதண் 
திள்ஷபகபரக இனந்ரல் ிட்டுச் வசன்நறல் னென்நறல் இண்டு அர்கலக்கு 
இனக்கறன்நது.)) 

இந் ரசகம் னெனம் ித்ர் இண்டு , அல்னது அற்கு அறகரண வதண் 
திள்ஷபகஷப ிட்டுச் வசன்நரல் , அது வசரத்ஷ னென்நரக திரித்து , அறல் 
இண்டு தங்ஷக வதண் திள்ஷபகலக்கு வகரடுக்க ஶண்டும் ன்தது 
வபிரகறன்நது. (இறல் ற்க னடிர சறநறவரன கனத்து ஶற்றுஷஷ 
இப்னு கஸீர் இரர்கள் தறந்து அர்கஶப ிபக்கபிக்கறன்நரர்கள்) 



ிட்டுச வசன்நது என வதண்ரக இனந்ரல் , அடுத் ரசகத்றல் அல்னரஹ் 
கூறுகறன்நரன்; 

((இன் கரணத்  ரயறன் தனயன் ணிஸ்ன  ; (ித்னக்கு) இனப்தது 
என வதண்ரக இனந்ரல் அனக்கு அஷரசறரகும்)) 

வதண் திள்ஷபகலக்குள்ப னென்று றஷனகள்:  

1- ஆண் வதண் ன்று கனந்றனத்ல், ஆண்கலக்கு வகரடுக்கும் இண்டு 
தங்கறல் என தங்கு. 

2- இனப்தது வதண்கபரக இனந்து, இண்ஷட ிட அறகரக இனந்ரல் 
3- னென்நறல் இண்டு. எஶ வதண்ரக இனந்ரல் வசரத்றல் அஷரசற 

இனக்கறநது. 

((னற அதஷயற னறகுல்னற ரயறறன் றன்யளஸ் சுதுசு றம்ர க , 

இன்கரண னயள னத் ; ித்னக்கு திள்ஷப  இனப்தின் அர் ிட்டுச் 
வசன்நறல் வதற்ஶநரர் எவ்வரனனக்கும் ஆநறல் என்று இனக்கறன்நது)) 

((தஇன் னம் குன்னயள னதுன் ரிசயள அதரயள , தனறஉம்றயறஸ் 
சுலுஸ்; அனக்கு திள்ஷப இல்ஷனவணில் வதற்ஶநரர் இனனம் அணந்ம் 
வதறுரர், ரய்க்கு னென்நறல் என்று இனக்கறன்நது)) 

(தஇன் கரண னயள இஃதுன் தனற உம்றயறஸ் சுதுஸ்  ; ித்னக்கு 
சஶகரர்கள் இனந்ரல் ரய்க்கு ஆநறல் என்று இனக்கறன்நது)) 

இந் சணங்கஷப தரர்க்கும் ஶதரது வதற்ஶநரர்கலக்கு னென்று றஷனகள் 
இனப்தஷ தரர்க்கனரம்;  

1- ித்ரின் திள்ஷபகஶபரடு அவ்ினனம் இனத்ல் , 

அவ்ினனக்கும் ஆநறல் என்று இனக்கறன்நது,  

2- திள்ஷபகள் இல்னரல் வதற்ஶநரர் ரத்றம் இனக்கும் றஷன , ரய் 
னென்நறல் என்ஷந டுக்க , ந்ஷ ீறஷ டுப்தர் (ஃசலப் 
அடிப்தஷடில்) ீம் ந்ஷக்கு ஶசனம்.  இங்கு ரய்க்கு இனப்தறல் இன 
டங்ஷக ந்ஷ டுப்தரர். 

(இங்கும் இப்னு கஸீர் இரர்கள் , வதற்ஶநரனடன் கன் அல்னது 
ஷணி இனந்ரல் ப்தடி டுப்தரர்கள் ன்தறல் இனக்கும் கனத்து 
ஶற்றுஷஷ தறந்துள்பரர்) 

3- அவ்ினனம் ித்ரின் சஶகரர்கலடன் னது , 

சஶகரர்கலக்கு துவும் இல்னரிட்டரலும் , ரய்க்கு இனந் ஆநறல் 
என்று ன்ந றஷனில் இனந்து , னென்நறல் என்று ன்ந றஷனக்கு 



ள்பப்தடுர். அனக்கு ஶறு அணந்ம்  வதறுதர் இல்ஷனவன்நரல் 
ந்ஷ ீறஷ டுப்தரர். 

(இங்கும் இப்னு கஸீர் இரர்கள் , இன சஶகரர்கள் இனந்ரல் ரின் 
தங்கு ஆநறல் என்நரகுர ன்ந கனத்து ஶற்றுஷஷ தறந்துள்பரர்) 

((றம்தஃற மறய்றன் னைசல தியர அவ்ஷன்  ; ித்ர் வசய் 
மறய்த்ஷ அல்னது கடஷண றஷநஶற்நற தின்ணர் (தங்கு வகரடுக்க 
ஶண்டும்)) 

இங்கு அல்னரஹ் வசரல்னறத் னது ன்ணவன்நரல் ; அணந் வசரத்ஷ 
தங்கு ஷக்க னன்ணர் கடன் அல்னது மறய்த் இனந்ரல் அஷண 
றஷநஶற்ந ஶண்டும் ன்தஶ , வணணில் கடன் , உில் ன்தது ித்ர் 
ீது இனக்கும் சுஷரகும் , அணந்ம் ன்தது உிஶரடு இனப்ஶதரனக்கு 
கறஷடக்கும் என ம் ஆகும் , ணஶ ித்ர் ீதுள்ப சுஷஷ 
இநக்குஶ னல் கடஷரக இனக்க ஶண்டும். 

அறலும் கடன் னும் ஶதரது ித்ரின் றுஷ வற்நறஶரடு 
சம்தந்ப்தட்ட என்று, அது றஷநஶற்நப்தட்டரல்ரன் அனக்கு வற்நற னும் 
ஶதரது அஷண  னற்தடுத்துதும் அசறம். மறய்த்ஷ றஷநஶற்ந 
ில்ஷனவன்நரல் அணந்க்கரர்கள் ரன் குற்நம் திடிக்கப் தடுரர்கள் , 

ித்ர் அல்ன , னும் ஶதரது கடஷண னனறல் றஷநஶற்றுதும் 
அசறம். 

கடஷண னன்ஷ தடுத்துறல் மனப் (னன்ணரல்) கனப் (தின்ணரல்) ந் 
அநறஞர்கலக்கறஷடில் ஶகரதித் னடிவு இ னந்ரக தறந்துள்பரர்கள் இப்னு 
கஸீர் இரர்கள். 

மறய்த்ஷ றஷநஶற்ந னன்ணர் கடஷண றஷநஶற்ந ஶண்டும் 
ன்தற்கு சரன்நரக றர்றறில் 2094 னம் யீஷம இப்னு கஸீர் இரம் 
அர்கள் தறந்துள்பரர்கள் , அறல் யரரிமளல் அஃர்  ன்ந (அர் இப்னு 
கஸீர் இரம் வசரல்து ஶதரன்று ரசத் தற்நற ல்ன அநறவுள்பரக 
இனந்ரலும்) 'வதரய்ர்(தகரதுல் குப்ர ; ஃத ீஅர்கபின் கூற்று) ' ன்னும் 
அபவுக்கு ிர்சறக்கப்தட்டுள்ப அநறிப்தரபர் இடம் வதற்றுள்பரர் , ணஶ இது 
றகவும் தனணீரண வசய்த்றரகும். (அல்னரயள அஃனம்) 

 

((ஆதரஉகும் அப்ணரஉகும் னரத்னொண அய்னையளம் அக்ன னகும் ணப்ஆ ; 
உங்கள் வதற்ஶநரர்கபிலும், திள்ஷபகபிலும் உங்கலக்கு அறகம் தபிப்ஶதரர் 
ரர் ன்று உங்கலக்கு வரிரது)) 



அணந் வசரத்ஷ தங்கு ஷக்கும் எனனக்கு ன் இந் ித்றரசரண 
தங்குகள் ன்ந ஶகள்ி னரம் , அற்ஶக அல்னரஹ் இங்கு தறல் 
அபிக்கறன்நரன் ஶதரலும், 

இப்னு கஸீர் இரம் கூறுகறன்நரர்கள்: 'அந் சணத்றல் அல்னரஹ் வசரல்து , 

“ரங்கள் திள்ஷபகலக்கும் வதற்ஶநரர்கலக்கும் ரசத்றல் ச உரிஷ 
வகரடுத்து, தங்கறல் ித்றரசப்தடுத்றஶணரம் , இது ஜரயறனறய் கரன ஷட 
னஷநக்கும், இஸ்னரத்றன் ஆம்தத்றல் இனந் 'இப்னு அப்தரஸ் னற கூநறது 
ஶதரன்ந ந்ஷக்கு மறய்த்தும் , திள்ஷபக்கு வசரத்தும் ' ன்ந சட்டத்துக்கும் 
ரற்நரக இந் ரசத்து சட்டம் இனக்கறன்நது. எவரவரனனக்கும் 
அர்கலக்கு ற்ந தங்கு ிறக்கப்தட்டுள்பது. ‛ வணணில் திள்ஷபகபிடம் 
இனந்து கறஷடக்கர னவுகள் ந்ஷிடம் கறஷடக்கவும் னடினேம் , அற்கு 
ரற்நரக டக்கவும் னடினேம் , அணரல் ரன் இந் னவு ரரல் ற்தடும் 
ன்று உங்கலக்கு வரிரது ன்கறநரன். அணரல் ரன் இனனக்கும் வசரத்து 
கறஷடக்கும்  ன்ததுடன் அல்னரஹ் அநறந் னின் தடி தங்ஷக ித்றரசரக 
ிறத்துள்பரன்'. (அல்னரயள அஃனம்) 

((தரீனம் றணல்னரஹ்  ; அல்னரஹ்ிடறனந்து கட்டரம் ன்ந றஷனில் 
ந் சட்டரகும்.))  

அடுத்து, தங்கறல் ற்தடும் இந் ித்றரசங்கலக்கு அஷரக அஷண 
றஷநஶற்றுது அல்னரஹ் ிறத்றனக்கும் கடஷ , ன்ததுடன் இறல் 
ஷநந்றனக்கும் தணுக்கத்ஷ அல்னரஹ்ஶ அநறந்ன் ன்தஷ தின்ணரல் 
அல்னரஹ் கூநற சணத்ஷ றஷநவு வசய்கறன்நண. ணஶரன் அல்னரஹ் 
கூறுகறன்நரன்: 

((இன்ணல்னரய கரண அலீன் யகலர; றச்சறரக அல்னரஹ் 
(அஷணத்ஷனேம்) அநறந்ணரகவும், தணுக்கரணனுரக இனக்கறன்நரன்.)) 

 

  ا ُّ ُسعُس  فَ َـ ُس ُس  َواَ ٌج  اَهُس َّن  َ ا َ  فَاِذ ْ  ۚ َواَ ٌج  اَّنهُس َّن  يَ ُس ْ  اَّن ْ   ِذ ْ   َْزَو جُس ُس ْ  تََ  َ  َ ا لِذْ فُس  َواَـ ُس ْ 
ا ْ    تََ ْ  َ   ِذ َّن يَّن ٍس   َْع ِذ   ِذ ْي َ  َو ِذ ا  ا ُّ ُسعُس  َواَهُس َّن ؕ  ْي ٍس   َ   َوْ   ِذَهاٰۤ  يُّْو ِذ  يَ ُس ْ  اَّن ْ   ِذ ْ  تََ ْ تُس ْ   ِذ َّن
ا  اثُّ ُس ُس  فَ َهُس َّن  َواَ ٌج  اَـ ُس ْ  َ ا َ  فَاِذ ْ  ۚ َواَ ٌج  اَّن ُس ْ  ْ    تََ ْ تُس ْ   ِذ َّن يَّن ٍس   َْع ِذ   ِّمِذ   َ   َوْ   ِذَهاٰۤ  تُسْو ُسْو َ  َو ِذ
ٌج   َوِذ  َ    َ اًل  يُّْوَ  ُس  َ جُس ٌج  َ ا َ  َو ِذ ْ ؕ  ْي ٍس  اَ ٗهٰۤ   ْ َ  َ  َ ا َو اِذ ٍس  فَ ِذ ُس ِّمِذ   ُسْ  ٌج   َوْ   َ ٌج  وَّن ْلهُس   اسُّ ُساُس   ِّمِذ
ْ     اثُّ ُس ِذ  فِذى  ُسَ َ آءُس  فَهُس ْ  اِذ َ       ِذ ْ   َْ ثَ َ  َ الُسْوٰۤ  فَاِذ ْ ؕۚ  يَّن ٍس   َْع ِذ   ِذ ى َو ِذ  ْي ٍس   َ   َوْ   ِذَهاٰۤ  يُّْو  

َضآ ِّمٍس  َغْي َ ؕ   يَّن اًل  ۚ  ُس ِذ   ِّمِذ َ  َو ِذ ُس ؕ   اَهّٰلل    ؕ َا ِذْي ٌج  َ  ِذْي ٌج  َو اَهّٰلل

இன்னும் உங்கள் ஷணிர் ிட்டுச் வசன்நறல் - அர்கலக்குப் திள்ஷப 
இல்னரறனந்ரல் உங்கலக்குப் தரற தரகம் உண்டு; அர்கலக்குப் திள்ஷப 

இனந்ரல் அர்கள் ிட்டுச் வசன்நற்நறனறனந்து உங்கலக்கு கரல் தரகம்ரன் 



- (இதுவும்) அர்கள் வசய்றனக்கறந  சரமணத்ஷனேம், கடஷணனேம் 
றஷநஶற்நற தின்ணர்ரன் - ி உங்கலக்குப் திள்ஷபில்னரறனப்தின் 

ீங்கள் ிட்டுச் வசன்நறனறனந்து அர்கலக்குக் கரல் தரகம்ரன்; உங்கலக்குப் 
திள்ஷப இனந்ரல், அப்ஶதரது அர்கலக்கு ீங்கள் ிட்டுச் வசன்நறல் ட்டில் 

என தரகம்ரன்; (இதுவும்) ீங்கள் வசய்றனக்கும்  சரமணத்ஷனேம் 
கடஷணனேம் றஷநஶற்நற தின்ணஶரன்; ந்ஷ, தரட்டன் ஶதரன்ந னன் 

ரரிசுகஶபர அல்னது திள்ஷப, ஶதன் ஶதரன்ந தின் ரரிசுகஶபர இல்னர ஏர் 
ஆஶர அல்னது வதண்ஶர - இர்கலக்கு என சஶகரஶணர அல்னது 

சஶகரரிஶர இனந்ரல் - அர்கள் எவ்வரனனக்கும் ஆநறல் என தரகம் 
உண்டு; ஆணரல் இற்கு அறகரக இனந்ரல் அர்கள் னென்நறல் என 

தரகத்றல் சரகப் தங்கறட்டுக் வகரள்பஶண்டும் - (இதுவும்) அர்கபின் 
 சரமணனம் கடனும் றஷநஶற்நற தின்ணர்ரன்; ஆணரல் ( 

சரமணத்ஷக் வகரண்டு ரரிசுகள்) னக்கும் ஷ்டம் ற்தடக் கூடரது (இது) 
அல்னரஹ்ிணரல் ிறக்கப்தட்டரகும்; இன்னும் அல்னரஹ் (ரற்ஷநனேம்) 
ன்கநறந்ணரகவும், றக்க வதரறுஷனேஷடஶரனுரகவும் இனக்கறன்நரன்.  

(4:12) 

தன்ணிண்டரது சணம் னம் தரடங்கள்: 

((னகும் றஸ்ன ரக அஸ்ரஜளகும் இன்னம் குன் னயளன்ண னத் , 

தஇன் கரண னயளன்ண னதுன் தனகுனர் னனஉ  றம்ர க்ண றம்தஃற 
சறய்றன் னைஸீண தியர அவ்ஷன் ; உங்கபது ஷணிரர்கலக்கு 
திள்ஷபகள் இல்ஷனவன்நரல் அர்கள் ிட்டுச் வசல்லும் வசரத்றல் 
உங்கலக்கு அஷரசற இனக்கறன்நது , அர்கலக்கு திள்ஷபகள் உள்ப 
றஷனில் உங்கலக்கு ரன்கறல் என்று இனக்கறன்நது, அர்கள் வசய் 
மறய்த், அல்னது கடன் வகரடுக்கப்தட்ட தின்ணர் றஷநஶற்நப்தடும்.)) 

கனுக்கு இனக்கும் றஷனகள் இண்டு;  

1- ஷணிக்கு திள்ஷபகள் இல்ஷனவன்நரல் வசரத்றல் அஷரசற,  
2- திள்ஷபகள் இனந்ரல் ரன்கறல் என்று வகரடுக்கப்தடும் 

னன்ணர் வசரல்னப்தட்டது ஶதரன்று கடன் னனறல் , திநகு மறய்த் , திநகு 
வசரத்து தங்கலடு ஷடவதந ஶண்டும். திள்ஷபகபின் இடத்றல் ரன்  ஶத 
திள்ஷபகலம் னரர்கள் , அர்கள் ஷனனஷந அப்தடிஶ இநங்கற 
வசன்நரலும் சரிஶ! 

((னயளன்ணர் னனஉ றம்ர க்தும் , இன்னம் குன் னகும் னது , தஇன்கரண 
னகும் னதுன் தனயளன்ணஸ் சுனனு றம்ர க்தும்  றன் தஃற 
மறய்றன் தூசூண தியர அவ்ஷன் ; ீங்கள் ிட்டுச் வசல்றல் உங்கலக்கு 
திள்ஷப இல்ஷனவன்நரல் அர்கலக்கு (ஷணி ரர்கலக்கு) ரன்கறல் 



என்றும், உங்கலக்கு திள்ஷப இனந்ரல் அர்கலக்கு ட்டில் என்றும் 
இனக்கறன்நது, ீங்கள் வசய் மறய்த், அல்னது கடன் வகரடுக்கப்தட்ட தின்ணர் 
றஷநஶற்நப்தடும்.) 

ஷணி ரர்கலக்கு இண்டு றஷனகள்;  

1- கனுக்கு திள்ஷப இல்ஷனவன்நரல் ரன்கறல் என்று,  
2- திள்ஷப இனந்ரல் ட்டில் என்று , ஷணி ரர்கள் த்ஷண 

இனந்ரலும் குநறப்திட்ட தங்கறல் அர்கள் சரக தங்கு வகரள்ரர்கள். 

 

((இன் கரண ஜளலுன் னைசு கனரனன் அிம்அதுன் னயள ஆகுன் அவ் 
உக்துன் தனறகுல்னற ரயறறன் றன்யளஸ் சுதுஸ் , தஇன் கரத அக்ச றன்  

ரனறக தயளம் ளரகரஉ திஸ் சுலுஸ்  ; ந்ஷ, தரட்டன் ஶதரன்ந னன் 
ரரிசுகஶபர அல்னது திள்ஷப, ஶதன் ஶதரன்ந தின் ரரிசுகஶபர இல்னர ஏர் 
ஆஶர அல்னது வதண்ஶர - இர்கலக்கு என சஶகரஶணர அல்னது 
சஶகரரிஶர இனந்ரல் - அர்கள் எவ்வரனனக்கும் ஆநறல் என தரகம் 
உண்டு; ஆணரல் இற்கு அறகரக இனந்ரல் அர்கள் னென்நறல் என 
தரகத்றல் சரகப் தங்கறட்டுக் வகரள்பஶண்டும்)) 

ந்ஷ தரட்டன், திள்ஷப ஶதன் இல்னர என ஆண் அல்னது வதண் ‘கனரனர’ 
ன்ந ரர்த்ஷ ஷக்கு வகரண்டு ரடப்தடுகறன்நது.  இஷணஶ அறகரண 
தித்ஶரர்கலம் கனத்துஶற்றுஷ இல்ஷன ன்னும் அபவுக்கு 
அநறஞர்கலம் ற்றுக்வகரண்டுள்பணர். 

அஶ ஶம் இப்னு அப்தரஸ் னற அர்கஷபத் வரட்டு , 'திள்ஷப இல்னரஶ 
கனரனரஷக் வகரண்டு ரடப்தட்டது ' ன்ந கனத்தும் இனக்கறன்நது , னல் 
கனத்ஶ சரிரணது ன்று இப்னு கஸீர் இரர்கள் கூறுகறன்நரர்கள்.  (இப்னு 
கஸீர் சுனக்கரக) 

((றன் தஃற மறய்றன் னைசர தியர அவ்ஷன்; மறய்த் வசய்ப்தட்டஷ 
அல்னது கடஷண றஷநஶற்நற தின்ணர் தகறர்ந்பிக்கப்தடும்)) 

((ஷக னபரர்ரின் மறய்ம் றணல்னரஹ் ; ஆணரல் ( சரமணத்ஷக் 
வகரண்டு ரரிசுகள்) னக்கும் ஷ்டம் ற்தடர றஷனில் தங்கு 
ஷனேங்கள், (இது) அல்னரஹ்ிணரல் ிறக்கப்தட்டரகும்)) 

மறய்த் ன்ந ஶதரர்ஷில் அணந்க்கரர்கலக்கு தரறப்ன வசய்து , 

அறரம் இஷபத்து ிடக்கூடரது ன்தது அல்னரஹ்ின் கட்டஷப.  

மறய்த் ன்தது னென்நறல் என்நறல் றஷந ஶற்நப்தடஶண்டும் , 

மறய்த்தும் அப்தடிஶ அஷ ஶண்டும் ன்தஷ னன்ணஶ 
ஆரத்ஶரடு தரர்த்ஶரம். 



((ல்னரயள அலீனன் யலீம் ; இன்னும் அல்னரஹ் ( ரற்ஷநனேம்) 
ன்கநறந்ணரகவும், றக்க வதரறுஷனேஷடஶரணரகவும் இனக்கறன்நரன்.)) 

ரசத் சட்டத்ஷ றகவும் வபிரக வசரல்னறத் ந் அல்னரஹ், அஶண 
அஷணத்ஷனேம் அநறந்ன் , வதரறுஷரக ணிர்கள் வசய்ஷ கணித்துக் 
வகரண்டினப்தன் ன்தஷக் கூநற ணிர்கள் அந் அல்னரஹ்ின் 
சறந்ஷணஶரடு இந் கட்டஷபஷ ஷடனஷநப்தடுத் ஶண்டும் 
ன்தஷஶ ினம்னகறன்நரன். 

 

ِذ  اُس ُسْو ُس  تِذْ  َ  عِذ  َوَ  ْ ؕ   اَهّٰلل َ  يُّلِذ ْ  ُس  َوَ سُسْواَ ٗه   اَهّٰلل ْي َ   ْاَْله  ُس  تَْاتِذَها  ِذ ْ  تَْج ِذ ْ  َجلَهّٰلل ٍس  يُسْ  ِذ     ِذ ِذ
ْي ُس   ْا َْوزُس  اِذ َ  َو   ؕ  فِذْيَها  َ  يَّنْع ِذ  َوَ  ْ  4:14   ْاعَ ِذ ْ  ُس  اُس ُسْو َ ٗه  َويَتَعَ َّن  َوَ سُسْواَ ٗه   اَهّٰلل  لَا اًل  يُسْ  ِذ

ْي ٌج  َ  َ  ٌج  َواَ ٗه  فِذْيَها َ ااِذ اًل  هِذ ُّ    

இஷ அல்னரஹ்ின் ஷஷநகபரகும்; ர் அல்னரஹ்வுக்கும், அன் 
தூனக்கும் கலழ்தடிந்து டக்கறநரர்கஶபர அர்கஷப சுணதறகபில் 

திஶசறக்கச் வசய்ரன்; அன் கலஶ ஆறுகள் ஏடிக்வகரண்டினக்கும், அர்கள் 
அங்ஶக ன்வநன்றும் இனப்தரர்கள் - இது கத்ரண வற்நறரகும். 4:14 ன் 
அல்னரஹ்வுக்கும், அன் தூனக்கும் ரறு வசய்கறநரஶணர, இன்னும் அன் 
ிறத்துள்ப ம்னகஷப ீறுகறநரஶணர அஷண கறல் னகுத்துரன்; அன் 

அங்கு (ன்வநன்றும்) ங்கற ிடுரன்; ஶலும் அனுக்கு இறரண 
ஶஷணனேண்டு. (4:13,14) 

தறன் னென்று, தறன் ரன்கரது சணங்கள் னம் தரடங்கள்: 

((றல்க யளதூதுல்னரஹ் ; அஷரன் அல்னரஹ்ின் ஷஷநகபரகும் )) 
னன்ணரல் வசரல்னப்தட்ட தங்குகள் ித்னக்கு வனக்கம் , 

ஶஷனேள்பர் ன்ந  அடிப்தஷடில் அல்னரஹ் ிறத்ஷஶ , அல்னரஹ் 
ிறத்றனக்கும் ிறகஷப ணின் ீநக்கூடரது ன்தஶ இந் கட்டஷபின் 
ஶரக்கம். 

அஷணஶ அல்னரஹ் தினரறு கூறுகறன்நரன்: (( ன் னேத்றஇல்னரய 
மழனயள; ரர் அல்னரஹ்வுக்கும் , அன் தூனக்கும் 
கட்டுப்தடுகறன்நரர்கஶபர)) 

வதரதுரக அல்னரஹ்வுக்கும் அன் தூனக்கும் கட்டுப்தடுதுடன் குநறப்தரக 
ரசத் ிடத்றல்  ிறத்ஷ அப்தடிஶ கூட்டரலும் குஷநக்கரலும் ரர் 
றஷந ஶற்றுகறன்நரஶர அனக்கு அல்னரஹ் வகரடுக்கும் கூனறஶ அடுத் 
சணத்றல் அல்னரஹ் கூறுகறன்நரன்: 



((னேத்கறல்யள ஜன்ணரறன் ஜ்ரீ றன் ஹ்றயல் அன்யரன கரனறீண தயீர 
ரபிக தவ்சுல் அபமீ் ; ர் அல்னரஹ்வுக்கும், அன் தூனக்கும் கலழ்தடிந்து 
டக்கறநரர்கஶபர அர்கஷப சுணதறகபில் திஶசறக்கச் வசய்ரன்; அன் 
கலஶ ஆறுகள் ஏடிக்வகரண்டினக்கும், அர்கள் அங்ஶக ன்வநன்றும் 
இனப்தரர்கள் - இது கத்ரண வற்நறரகும்.)) 

அஶ ஶம் ரர் அல்னரஹ்ின் சட்டத்ஷ ீநற ம்ஷத ீநற டக்கறன்நரஶர 
அனக்கு அறவு னம் ஶஷண உண்டு ன்தஷனேம் அடுத் சணத்றல் 
அல்னரஹ் ச்சரிக்கறன்நரன் . 

((ன் ஃசறல்னரய மழனயள அத் யளதூயள னேத்கறல்யள 
ரன் கரபின் தயீர னயள அரனன் னயனீ் ; ன் அல்னரஹ்வுக்கும், 

அன் தூனக்கும் ரறு வசய்கறநரஶணர, இன்னும் அன் ிறத்துள்ப 
ம்னகஷப ீறுகறநரஶணர அஷண கறல் னகுத்துரன்; அன் அங்கு 
(ன்வநன்றும்) ங்கற ிடுரன்; ஶலும் அனுக்கு இறரண 
ஶஷணனேண்டு.)) 

சூரதுன் நசவின் கரைச வசனமும் வரசத்துைன் சம்பந்தப்பட்ைது 
என்பதனல் அதன் விளக்கத்ரதயும் இங்கு பர்ப்பபம்; 

ُس  قُس ِذ ؕ  يَْستَْ تُسْولَ َ  اَ ٗهٰۤ  َواَ ٌج  اَ ٗه  اَـْياَ  َ  َ َ   ْ  ُس ٌج   ِذ ِذ ؕ   ْاـَ    َ ِذ  فِذى يُسْ تِذْي ُس ْ   اَهّٰلل  فَ ََها  ُسْ  ٌج  وَّن
ثُسَهاٰۤ  َو ُسوَ  ۚ تََ  َ  َ ا لِذْ فُس  َ ا  ثْلَتَْي ِذ  َ الَـتَا فَاِذ ْ  ؕ  َواَ ٌج  اَّنَها يَ ُس ْ  اَّن ْ   ِذ ْ  يَ ِذ ا  اثُّ ُسث  ِذ  فَ َهُس   ِذ َّن
َجاااًل   ِذْ َو اًل  َ الُسْوٰۤ  َو ِذ ْ ؕ  تََ  َ  لِذَسآءاًل   ِّمِذ ثْ ُس  فَ ِذ  َّنَ  ِذ  وَّن ُس  يُس َيِّمِذ ُس ؕ   ْاُسْلثَيَْي ِذ  َا ِّمِذ   ِذ   َ ْ  اَـ ُس ْ   اَهّٰلل

ُس ؕ  تَضِذ ُّْو      َ  ِذْي ٌج  َ ْىءٍس   ِذ ُس ِّمِذ  َو اَهّٰلل

(திஶ!) கனரனர (கப்தன், ரய், தரட்டன், திள்ஷப, ஶதன் ஆகற ரரிசுகள் 
இல்னர வசரத்து) தற்நற ரர்க்கக் கட்டஷபஷ அர்கள் உம்றடம் 

ஶகட்கறநரர்கள். ீர் கூறும்: அல்னரஹ் உங்கலக்கு (இவ்ரறு) 
கட்டஷபிடுகறநரன்; என ணின் இநந்துிட்டரல், அனுக்கு க்கள் 

இல்னரனறனந்து என சஶகரரி ட்டும் இனந்ரல், அலக்கு அன் ிட்டுச் 
வசன்நறனறனந்து சரி தரற தங்கு உண்டு இற்கு ரநரக என வதண் இநந்து 

ிட்டரல், அலக்கு க்கள் ரனம் இல்னரறனந்ரல், (அலஷட 
சஶகரணரகற) அன் அள் வசரத்து னலஷக்கும் ரரிசு ஆரன்; இன 
சஶகரரிகள் இனந்ரல் அன் ிட்டுச் வசன்ந வசரத்றல் னென்நறல் இண்டு 

தரகத்ஷ அஷடரர்கள்; அலக்கு உடன் திநந்ர்கள் ஆண்கலம் 
வதண்கலரக இனந்ரல், இண்டு வதண்கலக்குரி தரகம் ஏர் ஆணுக்கு 
உண்டு - ீங்கள் ற நரல் இனப்தற்கரகஶ அல்னரஹ் உங்கலக்கு 
(இவ்ிறகஷப) ிபக்கற ஷக்கறநரன்; அல்னரஹ் ரற்ஷநனேம் ன்கு 

அநறந்ணரக இனக்கறன்நரன்.  (4:176) 

 



இந் சணஶ அல்குர்ஆணில் கஷடசறரக இநக்கப்தட்டது; 

தரஃ தின் ஆசறப் ற அர்கள் கூநறணரர்கள்:  னலஷரண டிில் 
அனபப்தட்ட கஷடசற அத்றரம், 'தரஅத்' (ன்னும் 9-து 'அத் வ்தர') 

அத்றரம் ஆகும். கஷடசறரக அனபப்தட்ட அத்றரப் தகுற 
'அந்றமர'ின் இறுறப் தகுறரகும். அந் சணம் னரறு:  

(திஶ!) க்கள் உங்கபிடம் 'கனரனர' தற்நற ீர்ப்ன ங்குரறு ஶகட்கறநரர்கள். 
ீங்கள் கூறுங்கள்: அல்னரஹ் உங்கலக்கு 'கனரனர' தற்நற இவ்ரறு 
ீர்ப்தபிக்கறநரன்.. (றனக்குர்ஆன் 04: 176) (னயரரி: 4364, னஸ்னறம்) 

ஜரதிர் (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: 'ரன் ஶரனேற்நறனந்ஶதரது தி(மல்) 
அர்கள் ன்ஷண னம் ிசரரிக்க ந்ரர்கள். ரன் க்றஷனில் 
இனந்ஶன். அப்ஶதரது தி(மல்) அர்கள் வு லச் வசய்துிட்டு அந்த் 
ண்ஷீ ன் ீது ஊற்நறணரர்கள். உடஶண ரன் க்கத்றனறனந்து (வபிந்து) 
உர்வு வதற்ஶநன். அப்ஶதரது தி(மல்) அர்கபிடம், 'இஷநத்தூர் அர்கஶப! 
ன்னுஷட வசரத்துக்கு ரரிசு ரர்? ன்னுடன் உடன் திநப்னகள் ட்டுஶ 
ணக்கு ரரிசரகும் றஷனில் ரன் உள்ஶபஶண?' ன்று ரன் ஶகட்டஶதரது 
தரகப்திரிிஷண தற்நற ( றனக்குர்ஆன் 04:176-து) சணம் அனபப்தட்டது'  

(னயரரி:194, னஸ்னறம்) (மதனன் னுசூல் தற்நற ிபக்கம் 4:11 சணத்றல் 
வபிவு தடுத்ப்தட்டது) 

(ஸ்ப்தூணக ; (திஶ உங்கபிடம் (கனரனர தற்நற) னடிவு ஶகட்கறன்நரர்கள் )) 
((குல் ; திஶ ீங்கள் வசரல்லுங்கள் )) (( அல்னரயள னேப்ீகும் தில் கனரனர ; 
அல்னரஹ் உங்கலக்கு கனரனர தற்நற ீர்ப்ஷத னகறன்நரன்)) 

(கனரனர ன்தது ந்ஷ தரட்டன் , திள்ஷப ஶதன் இல்னர ஆண் , வதண் ன்ந 
ிபக்கத்ஷ இனக்கும் கனத்து ஶற்றுஷனேடன் னன்ணர் தரர்த்ஶரம்) 

கனரனர தற்நற சட்டம் உர் (னற) அர்கள் ிபக்கம் ஶடி என 
னக்கறரண சட்டஶ. 

இப்னு உர்(னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்: (ன் ந்ஷ) உர்(னற) 
இஷநத்தூர்(மல்) அர்கபின் வசரற்வதரறவு ஶஷடில் (றம்தர்) இனந்தடி 
உஷ றகழ்த்றணரர்கள். அப்ஶதரது கூநறணரர்கள். ... இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் 
னென்று ிங்கள் குநறத்துத் வபிரணவரன னடிஷ க்கு 
டுத்துஷத்துிட்டு ம்ஷப் திரிந்றனந்ரல் ன்நரினந்றனக்கும் ண ரன் 
ினம்திதுண்டு:  

1. எனரின் வசரத்றல் ( அனக்குப் வதற்ஶநரஶர, க்கஶபர இல்னரல் 
சஶகரன் இனக்கும்ஶதரது) அரின் தரட்டணரனக்கு வ்பவு தங்கு 
கறஷடக்கும்?  



2. 'கனரனர' ன்நரல் ன்ண?  

3. ட்டிின் சறன ஷககள் குநறத் சட்டம்...  (னயரரி:5588, னஸ்னறம்) 

ஃரன் தின் அதீல்யர ( ஹ்) அர்கள் கூநறரது: (கலீஃதர) உர் தின் 
அல்கத்ரப் (னற) அர்கள் என வள்பிக் கறஷ (ஜளனஆ) றணத்ன்று உஷ 
றகழ்த்றணரர்கள். .... ரன் ணக்குப் தின்ணரல் " கனரனர"ஷிட என 
னக்கறரண ித்ஷ ிட்டுச் வசல்னில்ஷன. ரன், இது குநறத்து 
அல்னரஹ்ின் தூர் ( மல்) அர்கபிடம் ிரறத்ஷப் ஶதரன்று ஶறு 
ற்கரகவும் ிரறத்றல்ஷன. அல்னரஹ்ின் தூர் (மல்) அர்கலம் இது 
வரடர்தரக ன்ணிடம் கடிந்துவகரண்டஷப் ஶதரன்று ஶறு ற்கரகவும் 
ன்ணிடம் கடிந்துவகரண்டறல்ஷன. ந் அபிற்கு ( அர்கள் ன்ஷணக் 
கடிந்துவகரண்டரர்கள்) ணில், அர்கள் து ினரல் ன் வஞ்சறல் 
குத்றணரர்கள். "உஶ! அந்றமர அத்றரத்றன் கஷடசறிலுள்ப (4:176ஆது) 
சணம் உக்குப் ஶதரதுரணரக இல்ஷனர?" ன்று ஶகட்டரர்கள். 

ரன் இன்னும் ( சறநறது கரனம்) ரழ்ந்ரல் இந் " கனரனர" வரடர்தரகக் 
குர்ஆஷணக் கற்ஶநரனம் கல்னரஶரனம் ீர்ப்தபிக்கும் ித்றல் வபிரண 
என ீர்ப்ஷத ங்குஶன். (னஸ்னறம்) 

 

((இணிம் னொஉன் யனக ஷனம னயள னதுன் னயள உக்துன் தனயர 
றஸ்ன ரக்; என ணிர் ித்து, அனக்கு குந்ஷ இல்னர றஷனில் 

என சஶகரரி இனந்ரல் , அலக்கு ிட்டுச் வசன்நறல் அஷரசற 
இனக்கறன்நது.)) 

ித்ரின் சஶகரரிக்கு உள்ப சட்டம்; 

இந் சணத்றல் ிக்கும் எனனக்கு திள்ஷப இல்னர றஷனில் என 
சஶகரரி இனந்ரல் அலக்கு வசரத்றல் அஷரசற வகரடுக்கப்தட ஶண்டும் 
ன்று வசரல்னப்  தடுகறன்நது, இங்கு ந்ஷ தற்நற வசரல்னப்தடில்ஷன , இப்னு 
கஸீர் இரரர்கள் கூநறணரர்கள் , ரசத் தற்நற சணங்கஷப சறந்றத்ரல் 
சஶகரரி தங்கு வதறுற்கு ந்ஷனேம் இனக்கக் கூடரது ன்தது னரினேம் , 
ந்ஷ உிஶரடு இனந்ரல் அலக்கு என்றும் கறஷடக்கரது , வணணில் 
அநறஞர்கபின் ஶகரதித் னடிவுதடி ந்ஷ ன்தர் அபின் தங்ஷக 
டுக்கும் (யரஜறப்) ஆரர். (இப்னு கஸீர்) 

யளஷமல் இப்னு ளஹ்தலீ்(ஹ்) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  அன னெமர(னற) 
அர்கபிடம், (இநந் எனனக்கு) கள், கனுஷட கள், சஶகரரி ஆகறஶரர் 
(இனந்ரல், அர்கலக்குக் கறஷடக்கும் வசரத்துரிஷ) குநறத்து ிணப்தட்டது. 
அற்கு அர்கள் 'கலக்கு (வரத்ச் வசரத்றல்) தரறனேம் சஶகரரிக்கு (ீற)ப் 



தரறனேம் கறஷடரது)' ன்று கூநறிட்டு, '(ஶண்டுரணரல்,) இப்னு ஸ்வூத்(னற) 
அர்கபிடம் வசன்று ( ஶகட்டுப்) தரனங்கள். அன்ணரனம் ன் ( கனத்ற)ஷணஶ 
திறதனறப்தரர்கள்' ன்நரர்கள். ணஶ, இப்னு ஸ்வூத்(னற) அர்கபிடம் 
(வசன்று) அன னெமர(னற) அர்கபின் கூற்ஷநத் வரிித்து ( இது குநறத்து 
ிபக்கம்) ஶகட்கப்தட்டது. அற்கு அர்கள், 'இவ்ரறு ( கணின் கலக்கு 
வசரத்றல் தங்கு இல்ஷன ன்று) ரனும் வசரன்ணரல் றச்சம் ரன் 
றநறணரகற ிடுஶன்; ரன் ஶர்றஷடந்ர்கபில் எனணரக 
இனக்கரட்ஶடன். இந் ித்றல் தி(மல்) அர்கள் அபித் ீர்ப்ஷதஶ 
ரனும் அபிக்கறஶநன்: கலக்குப் தரறனேம் கணின் கலக்கு ஆநறல் என 
தரகனம் ங்கப்தடஶண்டும். அப்ஶதரதுரன் னென்நறல் இண்டு தரகங்கள் 
றஷநரகும். ஞ்சறினப்தது சஶகரரிக்கு உரிரகும்' ன்நரர்கள். தின்ணர் 
அன னெமர(னற) அர்கபிடம் வசன்று இப்னு ஸ்வூத்(னற) அர்கள் 
வசரன்ணஷத் வரிித்ஶரம். அப்ஶதரது, 'இந்ப் ஶதநறஞர் ( இப்னு 
ஸ்வூத்(னற) உங்கபிஷடஶ இனக்கும் ஷ ன்ணிடம் ( ிபக்கம்) 
ஶகட்கரீர்கள்' ன்று (னகழ்ந்து) வசரன்ணரர்கள். (னயரரி:6736) 

அஸ்த் இப்னு ஸீத்(ஹ்) அர்கள் அநறித்ரர்ள்:  இஷநத்தூர்(மல்) 
அர்கபின் கரனத்றல் ( ன் ரட்டுக்கு ந்) னஆத் இப்னு ஜதல்(னற) 
அர்கள், '(வசரத்றல்) தரற இநந்ரின்) கலக்கும் (ீறப்) தரற சஶகரரிக்கும் 
உரிது' ன்று ீர்ப்தபித்ரர்கள். இன் அநறிப்தரபர்கபில் எனரண 
சுஷனரன் இப்னு றஹ்ரன் அல்அஃஷ்(ஹ்) அர்கபின் அநறிப்தில் 
'னஆத் இப்னு ஜதல்(னற) அர்கள் ங்கபிஷடஶ ( ஶற்கண்டரறு) 
ீர்ப்தபித்ரர்கள்' ன்று கரப்தடுகறன்நது. 'இஷநத்தூர்(மல்) அர்கபின் 
கரனத்றல்' ன்ந குநறப்ன இடம் வதநில்ஷன. (னயரரி: (னயரரி: 6741, சுணனுல் 
குப்ர னறல்ஷதயகல ) 

அஶஶம் இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கலம் இன்னு சறனனம் 
ித்னக்கு வதண் திள்ஷப இனந்ரலும் அரின் சஶகரரிக்கு வசரத்றல்  
தங்கு இல்ஷன  ன்று இந் சணத்ஷ ஆரரக ஷத்து கூநறணரர்கள். 
வதனதரன்ஷரண அநறஞர்கள் இற்கு ரற்நரக கூநறனேள்பரர்கள். (இப்னு 
கஸீர்) 

((யள ரிசுயர இன்னம் குன் னயர னது ; (ித்ர் வதண்ரக 
இனந்ரல்) அபது சஶகரர் அலக்கு திள்ஷப இல்னர ஶதரது  அலக்கு 
ரரிசரக னரர்.)) 

என வதண் இநக்கும் ஶம் அலக்கு திள்ஷபகள் , வதற்ஶநரர்கள் இல்ஷன 
ன்நரல் அபது சஶகரன் அஷணத்து வசரத்ஷனேம் (அசதத்)  ன்ந 
அடிப்தஷடில் டுப்தரன். திள்ஷப இனந்ரல் சஶகரனுக்கு துவுறல்ஷன , 



அஶஶம் அந் சஶகரஶணரடு தங்கு ிறக்கப்தட்ட ரனம் இனந்ரல் 
அது தங்கு ஶதரக ீத்ஷ சஶகரன் டுப்தரன்.  

இப்னு அப்தரஸ் (னற) அர்கள் கூநறணரர்கள்:  இஷநத்தூர்(மல்) அர்கள் 
கூநறணரர்கள்: (தரகப் திரிிஷண வரடர்தரகக் குர்ஆணில் றர்ிக்கப்வதற்றுள்ப) 
தரகங்கஷப ( னனறல்) அற்றுக்கு உரிர்கபிடம் ஶசர்த்துிடுங்கள். திநகு 
ஞ்சறினப்தது ( இநந்ரின்) றக வனக்கரண ( உநிணரண) ஆணுக்கு 
உரிரகும். (னயரரி:6732,6735,னஸ்னறம்) 

((தஇன் கரணஸ்ணஷணி தனயளஸ் சுலுசரணி றம்ர க ; வதற்ஶநரர்கள், 

திள்ஷபகள் இல்னரல் ிக்கும் அனக்கு இண்டு  சஶகரரிகள் இனந்ரல் 
அவ்ினனக்கும் ிட்டுச் வசல்றல் னென்நறல் இண்டு இனக்கறன்நது.)) 

ித் அனக்கு இண்டு அஷிட அறகரண சஶகரரிகள் இனந்ரல் 
அர்கள் னென்நறல் இண்டில் தங்கு வதறுரர்கள். 

இங்கறனந்ஶ 'இண்டு வதண் திள்ஷபகலக்கு னென்நறல் இண்டு இனக்கறநது ' 

ன்ந சட்டத்ஷ ‘4:11 சணத்றல் இண்டு வதண்திள்ஷபகலக்கு ஶனறனந்ரல்’ 
ன்று னம் சணத்றற்கு இண்டும் அடங்கும்  ன்று சறனர் சட்டம் டுத்ணர். 
(இப்னு கஸீர்) 

((இன் கரனூ இஃன் ரிஜரனன் ணிசரஅன் தபித்கரி றஸ்லு யல்னறல் 
உன்சஷய்ன்; அர்கள் ஆண்கள் வதண்கள் ன்ந றஷனில்  தன 
சஶகரர்கபரக இனந்ரல் இண்டு வதண்கபின் தங்கு ஶதரன்நது என 
ஆணுக்கு இனக்கறன்நது.)) 

இது ஞ்சறஷ டுக்கும் (அசதத் கரர்) அர்கலக்குரி சட்டரகும் , அர்கள் 
ஆண்கள் வதண்கள் எஶஶத்றல் இனந்ரல் உள்ப சட்டம். 

((னேஷதினுல்னரயள னகும் அன் னறல்லூ ; ீங்கள் றநற ிடரனறனக்கும் 
வதரனட்டு அல்னரஹ் உங்கலக்கு வபிவு தடுத்துகறன்நரன்.)) 

வசரத்துக்கள் ிடத்றல் ணின் நறஷத்து ிடக்கூடரது ன்தற்கரகத் 
ரன் அல்னரஹ் இவ்பவு வபிரக  ரசத் சட்டத்ஷ வபிவு 
தடுத்றனேள்பரன். (அல்னரஹ்ஶ றக தூய்ஷரணன்) 

((ல்னரயள திகுல்னற ஷஇன் அலீம் ; அல்னரஹ் அஷணத்ஷனேம் 
அநறந்ணரக இனக்கறன்நரன்.)) இவ்பவு வபிரக அணந்ர் வசரத்றன் 
சட்டத்ஷ வசரல்னறத்ந் அல்னரஹ் ணிர்கபின் னவுகஷப றக 
அநறந்ன், ட்டுல்னரல் இந் சட்டங்கஷப சரி றஷநஶற்றுஶரர் ரர் 
ன்தஷனேம் அன் ன்கு அநறந்ணரரன். இந் உர்வு அல்னரஹ்ஷ 
ம்னம் அஷணனக்கும் றச்சறம் இந்  சட்டத்ஷ சரிரக ஷடனஷநப்தடுத் 
உவும். (வஆகரு தஃவன அனில் ஹம்து லல்லஹ ரப்பில் ஆலீன்) 


