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 னப்டுதல் : 
னப்டுதல் ன்தும்  அல்ளஹ்யின் அதழகளபத்ததளடு சளர்ந்த ஒபே யிடைனநளகும் . உகழல் ஒபே 
தீங்கு ைப்தளக இபேந்தளல் அயது ளட்ைநழல்ளநல் ைக்க படினளது ன் அடிப்டைனில் 
அயடதன அஞ்சழ ைக்கதயண்டும் . அல்ளஹ்வுக்கு னப்டுயது தளன்று தயறு னளபேக்கும் 
னப்டுயது ரழர்க்கழல் ம்டந தசர்த்துயிடும் . அல்ளஹ்டயப் னப்டுயது தளன்று 
னப்டுயததன்ளல் , உதளபணத்தழற்களக அல்ளஹ் ங்கள் கண் தழதப யபளநல் அயன் ளடிளல் 
தீங்டக ற்டுத்துயளன் . இப்டி தயறு னளபேக்கும் னப்ைக்குைளது . 

 அல்ளஹ் அல்ளதயர்களுக்கு னப்டுயடத பன்று யடகனளக தளக்களம் . 
1- அல்ளஹ் அல்ளதயர்கள் , அயர்கள் ழடத்தளல் ( தளய், ழ்டந , ஞ்சம் தளன்) ந்தப் 

ளதழப்டபம் ற்டுத்துயளர்கள் ன்று னப்டுதல் .இப்டி னப்டுயது அல்ளஹ்வுக்கு 
நளத்தழர்தந இபேக்கதயண்டும் . 

 இப்டிப்ட்ை னத்டததன பஷ்ரிக்குகள் தங்களுடைன சழடகளுக்கும் , கைவுள்களுக்கும் 
னந்தளர்கள் . அந்த கைவுல்கடக் தகளண்தை ிநளர்கடபம் அச்சபட்டிர் . 

 “ங்களுடைன ததய்யங்கில் சழ தகட்டைக் தகளண்டும் உம்டநப் ிடித்துக் தகளண்ை 
ன்டதத் தயிப ளங்கள் ( தயறு துவும்) கூறுயதற்கழல்ட” (ன்றும் கூழளர்கள் : அதற்கு) 
அயர், “ழச்சனநளக ளன் அல்ளஹ்டயச் சளட்சழனளக்குகழதன் ; ீங்கள் இடண டயப்யற்ட 
யிட்டும் ழச்சனநளக ளன் யிகழக் தகளண்தைன் ன்தற்கு ீங்களும் சளட்சழனளய் இபேங்கள்” 

ன்று கூழளர் .55. “(ஆகதய) அயடனன்ழ ீங்கள் அடயபேம் ஒன்று தசர்ந்து க்குச் 
சூழ்ச்சழடனச் தசய்து ளபேங்கள் ; (இதழல்) ீங்கள் க்கு ந்த அயகளசபம் தகளடுக்க தயண்ைளம்” 

(ன்றும் கூழளர்).  (11:54, 55) 

 அல்ளஹ்தய அயனுடைன அடினளபேக்குப் தளதுநளயல்யள ? இன்னும் அயட அல்ளத 
(தயறு ததய்யங்களகவுள்) அயர்கடக் தகளண்டு அயர்கள் உம்டநப் னபறுத்துகழன்ர் ; 

தநலும் , யட அல்ளஹ் யமழதகட்டில் யிட்டுயிடுகழளதள , அயட தர் யமழனில் 
ைத்துதயளர் யபேநழல்ட.   (39:36.) 

 

 டரத்தளன்தளன் தன் சகளக்கடக் தகளண்டும் இவ்யளறு னபறுத்துகழளன் ; ஆகதய ீங்கள் 
அயர்களுக்குப் னப்ைளதீர்கள் .ீங்கள் பஃநழன்களகனிபேப்ின்  க்தக னப்டுங்கள் .   (3:175) 

 இந்த அடிப்டைனில்தளன்  கப்பேகட யணங்கக்கூடினயர்களும் , தயறுநத சூினத்டத 
ம்க்கூடினயர்களும் , தய் ிசளசுகட ம்க்கூடினயர்களும் , அடயகளுக்கு னடுகழன்ர் . 
இப்டி னப்டுயது இடடயப்ளகும் . 

2- இஸ்ளத்தழன் சட்ைங்கட , கைடநகட நிதர்களுக்குப் னந்து யிடுயது, இது லபளநள 
நடபகநள ரழர்க் ( ரழர்க் கனீித ) தசர்த்துயிடும் . உதளபணத்தழற்களக ; தளடி டயத்தளல் 
தயடனிழபேந்து  பதளழ ீக்கழயிடுயளர் ன்று னந்து தளடிடன யழப்து தளன்று. 
தயடனில் இபேந்து ீக்குயததன்து நிதளல் தசய்னபடிபநளதத . 

 ழச்சனநளக ளம் தளம் தவ்பளத்டதபம் இக்கழ டயத்ததளம் ; அதழல் தர்யமழபம் ததபளிபம் 
இபேந்த . (அல்ளஹ்வுக்கு ) பற்ழலும் யமழப்ட்ை ிநளர்கள் , பெதர்களுக்கு அதடக் தகளண்தை 
(நளர்க்கக்) கட்ைடனிட்டு யந்தளர்கள் ; இட க்தழ ழடந்த தநடத (பப்ிய்பென் )களும், அழஞர் 
(அஹ்ளர்)களும் - அயர்கள் அல்ளஹ்யின் தயதத்டதப் ளதுகளக்க கட்ைடனிைப்ட்ையர்கள்  
ன்தளலும் , இன்னும் அவ்தயதத்தழற்குச் சளட்சழகளக அயர்கள் இபேந்தடநனளலும்  அயர்கள் 
(அதடக் தகளண்தை தீர்ப்ித்து யந்தளர்கள் ; பஃநழன்கத !) ீங்கள் நிதர்களுக்கு அஞ்சளதீர்கள் ; 

க்தக அஞ்சுங்கள் . ன்னுடைன யசங்கட அற்க் கழபனத்தழற்கு யிற்று யிைளதீர்கள் ; யர்கள் 
அல்ளஹ் இக்கழ டயத்தடதக் தகளண்டு தீர்ப்ிக்கயில்டதனள , அயர்கள் ழச்சனநளக 
களிர்கள்தளம் .   (5:44) 

3- இனற்டகனளக ஒபே நிதனுக்கு இபேக்கும் னம். உனிபேள் தன்ட யிை சளழனள ஒபே 
நிதனுக்தகள , தன் யிதபளதழகளுக்தகள , அல்து தயட்டைப் ிபளணிகளுக்தகள னப்டுயது 
தளன்று. இந்தப் னம் ஈநளில் ந்தப் ளதழப்டபம் தசலுத்தளது . ஆளல் இந்த கட்ைத்தழல் 
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அல்ளஹ்யின் நீது தளபேப்பு சளட்டினயளக தழர் ையடிக்டகனில் தன்ட ளதுகளக்கும் 
ணினில் ஈடுைதயண்டும் . 

 (ிதன!) யபேக்கு அல்ளஹ்வும் அபேள் புரிந்து, ீபேம் அயர் நீது இபக்கம் களட்டிதீபள , 

அயரிைத்தழல் ீர்: “அல்ளஹ்வுக்குப் னந்து ீர் உம் நடயிடன ( யியளக யிக்குச் தசய்து 
யிைளநல்) உம்நழைதந ழறுத்தழ டயத்துக் தகளள்ளும்” ன்று தசளன் தளது அல்ளஹ் 
தயினளக்க இபேந்தடத , நிதர்களுக்குப் னந்து ீர் உம்படைன நதழல் நடத்து 
டயத்தழபேந்தீர் ; ஆளல் அல்ளஹ் அயன் தளன், ீர் னப்டுயதற்குத் தகுதழபடைனயன் .   (33:37) 

 ின்ர், கபத்தழன் ஒபே தகளடினிழபேந்து நிதர் ஒபேயர் ஓடி யந்து, “பறளதய ! ழச்சனநளக 
(இந்கர்ப்) ிபபகர்கள் ஒன்று கூடி உம்டநக் தகளன்று யிை தயண்டுதந ஆதளசட 
தசய்கழளர்கள் ; ஆகதய ீர் ( இங்கழபேந்து ) தயிதனழ யிடுயபீளக ! ழச்சனநளக ளன் உநக்கு 
ன்டநடன ளடுயர்கில் ஒபேயளதயன்” ன்று கூழளர் .21. ஆகதய , அயர் னத்துைனும் , 

கயநளகவும் அ(ந் கபத்)டத யிட்டுக் கழம்ியிட்ைளர் ; “ன் இடயள ! இந்த அக்கழபநக்களப 
சபகத்தளடப யிட்டும் ீ ன்டக் களப்ளற்றுயளனளக !” ன்று ிபளர்த்தழத்தளர் .   (28:20) 

 
 

 தயக்குள்:தளறுப்பு சளட்டுதல் ,  

 இதுவும் அல்ளஹ்வுக்கு நளத்தழபம் தசலுத்தப்ைதயண்டின  ஒபே யணக்கநளகும் . இதுவும் 
அல்ளஹ்யின் அதழகளபத்ததளடு சளர்ந்த அம்சநளகதய இபேக்கழன்து . ன்தய ஒபே நிதன் ந்த 
தயடடன தசய்தளலும் ப்டிப்ை ிபச்சழடகளுக்கு பகம் தகளடுதளலும் அல்ளஹ்டயதன 
சளர்ந்தழபேக்க தயண்டும் .  ஆளலும் இன்று  யமழகில் கப்பளிகிைத்தழலும் , 

தரினளர்கிைத்தழலும்  தளறுப்புகள் சளட்ைப்டுகழன் . இப்டி தளறுப்பு சளட்டுயது 
இடணடயப்ில் தசர்த்துயிடும் . 

 ின்ர், அயர் (பறள அட) நத்னன் (ளட்டின்) க்கம் தசன் தளது, “ன் இடயன் ன்ட 
தபள ளடதனில் தசலுத்தக் கூடும்” ன்று கூழளர்.   (28:22)  

 “அல்ளஹ்யின் நீதத ளங்கள் உறுதழனள ம்ிக்டக தகளள்ளநழபேக்க  ங்களுக்தகன் 
(தர்ந்தது)? ழச்சனநளக அயன்தளன் , (ளங்கள் தயற்ழ தறும்) யமழகடபம் ங்களுக்கு 
களட்டிளன் ; ீங்கள் ங்களுக்குக் தகளடுக்கும் துன்த்டத ழச்சனநளக தளறுத்துக் தகளள்தயளம் ; 

உறுதழனளக ம்ிக்டக டயப்தளர் அல்ளஹ்யின் நீதத உறுதழனளக ம்ிக்டக டயக்கட்டும் 
(ன்றும் கூழளர்கள் .)   (14:12)  

 (ின்னும்) அயர், (னளகூப் ி) “ன் ( அபேடந) நக்கத! ீங்கள் ( நழஸ்பேக்குள் ) ஒதப யளசல் 
யமழனளக தடமனளதீர்கள் ; தயவ்தயறு யளசல்கின் யமழனளக தடமபங்கள் ; அல்ளஹ்யின் 
யிதழகில் னளததளன்டபம் ளன் உங்கட யிட்டுத்தடுத்து யிைபடினளது ; (தன்ளல் ) 
அதழகளபதநல்ளம் அல்ளஹ்வுக்தகனன்ழ  ( தயறு யபேக்கும் ) இல்ட ; அயன் நீதத ளன் 
பழுடநனளக ம்ிக்டக தகளண்டுள்தன் . தய, பழுடநனளக ம்ிக்டக டயப்யர்கள் 
அயன் நீதத பழு ம்ிக்டகடயப்ளர்களக !” ன்று கூழளர் .   (12:67)  

 யர் அல்ளஹ்வுக்கு அஞ்சழ ைக்கழன்ளதபள , அயபேக்கு அயன் ( தக்க ஒபே) யமழடன 
உண்ைளக்குயளன் . அ(த்தடகன)யபேக்கு, அயர் ண்ணினிபளத புத்தழழபேந்து , அயன் உணவு 
(யசதழ)கட அிக்கழளன் ; தநலும் , யர், அல்ளஹ்யின் நீது ம்ிக்டக தகளண்டு அயட 
பற்ழலும் சளர்ந்தழபேக்கழளதபள , அயபேக்கு அயன் தளதுநளயன் ; ழச்சனநளக அல்ளஹ் தன் 
களரினத்டத ழடயளக்குயன் - தழண்ணநளக அல்ளஹ் ஒவ்தயளபே தளபேளுக்கும் ஓர் அடய 
உண்ைளக்கழ டயத்தழபேக்கழன்ளன் .   (65:2 , 3) 

 யளங்கடபம் , பூநழடனபம் டைத்தயன் னளர்? ன்று ீர் அயர்கடக் தகட்ரீ்களனின் : 
“அல்ளஹ் தளன்!” ன்று அயர்கள் ழச்சனநளகக் கூறுயளர்கள் ; (ிதன!) ீர் தசளல்யபீளக : 
“அல்ளஹ் க்கு ததனும் ஒபே தகடுதழ தசய்ன ளடிளல் ீங்கள் (ிபளர்த்தழத்து ) அடமக்கும் 
அல்ளஹ் அல்ளதடய அக்தகடுதழடன ீக்கழயிை படிபநள? அல்து அயன் க்கு பஹ்நத் 
தசய்ன ளடிளல் : அயனுடைன ( அந்த) பஹ்நத்டத அடய தடுத்துயிை படிபநள? ன்டத 
ீங்கள் கயித்தீர்கள ?” (ிதன!) தநலும் ீர் கூறுயபீளக : “அல்ளஹ்தய க்குப் 
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தளதுநளயன் ; உறுதழனளக ம்ிக்டக டயப்தளதபல்ளம் , அயன் நீதத உறுதழனளக ம்ிக்டக 
தகளள்ல் தயண்டும் .”  (39:38) 

 தய நரிக்கநளட்ைளத அந்த ழத்தழன ஜயீ(ளகழன அல்ளஹ்யி )ன் நீதத பற்ழலும் ம்ிக்டக 
டயப்பீளக . இன்னும் அயன் புகடமக் தகளண்டு ( அயடத்) துதழ தசய்து தகளண்டிபேப்பீளக ; 

இன்னும் அயன் தன் அடினளர்கின் ளயங்கட அழந்தயளக இபேப்தத தளதுநளதளகும் .   
(25:58) 

 அல்ளஹ் அல்ளதயர்கள் நீது தளறுப்பு சளட்டுயடதபம் பன்று யடகனளக தளக்களம் . 
1- அல்ளஹ்டயத்தயிப  தயறு னளபளலும் தசய்ன படினளத களரினங்கில் அல்ளஹ் 

அல்ளதயர்கள் நீது தளறுப்பு சளட்டுயது . உதளபணத்தழற்களக நபணித்தயர்கிைதநள  நடயில் 
இபேப்யர்கிைதநள  ளதுகளப்ட உதயிடன தற்றுதகளள்யதழல்  தளறுப்பு சளட்டுயதுதள . 
உதளபணத்துக்கு னணிக்கும் ஒபேயர் ளதுகளப்பு கறுதழ கப்பளிக்கு உண்டினழல் களிக்டக 
தளடுயதுதள . இது ரழர்க் ஆகும். 

2- தயிப்டைனள  களபண களரினங்கள் நீது பற்றுபலுதளக சளர்ந்தழபேத்தல் , உதளபணத்தழற்களக ; 

ஒபே ஆட்சழனளர் நீததள, தடயர் நீததள, நறுத்துயர் ீத்தழ தளன் உய்பேள் நிதர்கள் நீததள 
அயர்களல் தசய்ன படிபநள களரினங்கில் அயர்கள் நீதத சளர்ந்தழபேப்து . உதளபணநளக இந்த 
ஆட்சழனளர் தயற்ழ தற்ல் உகழல் பகத் ற்டும். அயர் கூட்ைத்தழல் தளளல் தயற்ழதளன் 
ன்து தளன்று. 

 இப்டிப்ட்ை ழடனில் களபண களரினங்கட தசய்யததளடு அல்ளஹ் ளடிளல் ல்து 
ைக்கும், தகட்ைது ீங்கும் ன்று உறுதழ தகளள்யதன் பம் ஈநளட ளதுகளத்துக்தகளள்ளம் . 
உதளபணம் ; நறுத்துயரிைம் நபேந்து டுப்தளம் , அல்ளஹ் ளடிளல் குணம் கழடைக்கும் ன்று 
ழடப்து தளன்று.  

 களபண களரினங்கட தசய்ன படிபநள தபங்கில் தசய்துயிட்டு அல்ளஹ்யின் நீது 
தளறுப்பு சளட்டுயதத , தயக்குள் டயப்தத சரினள தயக்குள் ஆகும். இதடதன இஸ்ளம் 
யிபறுத்துகழன்து , களபண களரினங்கட தசய்னளநல் இபேப்து நைடநனளகும் . 

 இப்னு அப்ளஸ்(மழ) அழயித்தளர்கள் :   னநன் யளசழகள் ( லஜ்ஜஶக்குத் ததடயனள ) 
தளபேள்கடச் தசகரிக்களநல் லஜ்ஜஶக்கு யபேயளர்கள் ; தநலும் ளங்கள் இடயன் நீது 
ம்ிக்டக டயத்துள்தளம் ன்றும் கூறுயளர்கள் . நக்கள யந்தடைந்தளல் நக்கிைம் னளசகம் 
தகட்ளர்கள் . இது குழத்தத அல்ளஹ் (லஜ்ஜஶக்குத் ததடயனள ) தளபேட்கடச் சழத்தப்டுத்தழ 
டயத்துக் தகளள்ளுங்கள் , ழச்சனநளக இவ்யளறு சழத்தப்டுத்தழ டயப்யற்றுள் நழகவும் 
ன்டநனளது தக்யள ( ன்னும் னக்தழதன ) ஆகும்" ன் யசத்டத இக்கழளன் .  
(புலளரி:1523) 

 ஜளிர் இப்னு அப்தழல்ளஹ் (மழ) அழயித்தளர்கள் :  ளன் இடத்தூதர் (றல்) அயர்களுைன் 
ஜ்டத தளக்கழ ( தளதுர் ரிகளஃ) தளபேக்களக தசன்தன் . ( தளடப படித்துக் தகளண்டு) 
இடத்தூதர் (றல்) அயர்கள் தழபேம்ினதளது ளனும் அயர்களுைன் தழபேம்ிக் தகளண்டிபேந்ததன் . 
கபேதய பள் நபங்கள் ழடந்த ஒபே ள்த்தளக்டக அடைந்ததளது நதழன (ஓய்வு தகளள்ளும் 
ண்கல்) தபம் யந்தது. தய, இடத்தூதர் (றல்) அயர்கள் ( அங்கு) தங்கழளர்கள் . நக்கள் 
(ஓய்தயடுப்தற்களக ) நப ழமல் ததடி (  தழடசகிலும் ) ிரிந்து தளய்யிட்ைர் . 
இடத்தூதர் (றல்) அயர்கள் ஒபே பள் நபத்தழற்குக் கவதம தங்கழ ஓய்தயடுத்தளர்கள் ; அப்தளது தம் 
யளட அந்த நபத்தழல் ததளங்கயிட்ைளர்கள் . ளங்கள் ஒபே தூக்கம் தூங்கழனிபேப்தளம் . அப்தளது 
இடத்தூதர் (றல்) அயர்கள் ங்கட அடமத்தளர்கள் . உைத ளங்கள் அயர்கிைம் தசன்தளம் . 
அங்தக ி(றல்) அயர்களுக்கு அபேகழல் ஒபே கழபளநயளசழ அநர்ந்து தகளண்டிபேந்தளர் . அப்தளது 
இடத்தூதர் (றல்) அயர்கள் , 'ளன் தூங்கழக் தகளண்டிபேந்ததளது  இயர் ன்னுடைன யளட 
(க்தகதழபளக ) உபேயிக் தகளண்ைளர் . அந்த யளள் உபேயப்ட்டு இயரின் டகனிழபேந்த ழடனில் 
ளன் கண்யிமழத்ததன் . அப்தளது இயர் ன்ிைம் , 'ன்ிைநழபேந்து உன்டக் களப்யர் னளர்?' 

ன்று தகட்ைளர். ளன், 'அல்ளஹ் ' ன்று தழித்ததன் . இததள அயர் இங்தக அநர்ந்தழபேக்கழளர் ' 
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ன்று கூழளர்கள் . ிகு அயடப இடத்தூதர் (றல்) அயர்கள் தண்டிக்கயில்ட 
(நன்ித்துயிட்டுயிட்ைளர்கள் .) (புலளரி:4135) 

 ி (றல்) அயர்கள் கூழளர்கள் : ீங்கள் அல்ளஹ்யிநீது உண்டநனள படனில் தளறுப்பு 
(தயக்குள்) டயப்ரீ்களளல் , டயகளுக்கு உணயிப்து தளன்று உணயிக்கப்டுயரீ்கள் . 
அடயகள் களடனில் தயறும் யனிற்றுைன் தசன்று , நளடனில் யனிறு ழம்ின ழடனில் 
தழபேம்புகழன் .  (அஹ்நத் , தழர்நழதீ) 

 உண்டநனள தயக்குள் ன்து டயகடப் தளன்று பனற்சழனில் ஈடுட்டுக்தகளண்தை , 

அல்ளஹ்யின் நீது தளறுப்பு சளட்டுயதத , நளளக யடீ்டுக்குள் ள்ிக்குள் பைங்கழக்தகளண்டு 
அல்ளஹ் தறுயளன் ன்று இபேக்கபடினளது . 

 ினயர்கள் தசௌர் குடகக்குள் நடந்துதகளண்தை  அல்ளஹ்யின் நீது ம்ிக்டக டயத்தளர்கள் . 
 (ம் தூதபளகழன) அயபேக்கு ீங்கள் உதயி தசய்னள யிட்ைளல் , (அயபேக்கு னளததளபே 

இமப்புநழல்ட ;) ழபளகரிப்யர்கள் அயடப ஊடப யிட்டு தயிதனற்ழனதளது  ழச்சனநளக 
அல்ளஹ் அயபேக்கு உதயி தசய்தத இபேக்கழன்ளன் ; குடகனில் இபேயரில் ஒபேயபளக இபேந்த 
தளது, (ம் தூதர்) தம் ததளமரிைம் , “கயடப்ைளதீர்கள் ; ழச்சனநளக அல்ளஹ் ம்பைன் 
இபேக்கழன்ளன்” ன்று கூழளர் . அப்தளது அயர் நீது அல்ளஹ் தன் சளந்தழடன இக்கழ 
டயத்தளன் ; தநலும் ீங்கள் ளர்க்க படினளப் டைகடக் தகளண்டு அயடபப் ப்டுத்தழளன் ; 

ழபளகரிப்தளரின் யளக்டகக் கவமளக்கழளன் ; தில் அல்ளஹ்யின் யளக்குத்தளன் ( ப்தளதும் ) 
தநதளங்கும் - அல்ளஹ் நழடகத்தயன் , ஞளநழக்கயன் .   (9:40)  

 ி ( றல்) அயர்கள் கூழளர்கள் : சளழனள பஃநழன் இட யிசுயளசழ யீள 
பஃநழடயிை அல்ளஹ்வுக்கு நழக யிறுப்நளயகவும் , சழந்தயளகவும் இபேக்கழன்ளன் , 

ல்ள யிைனங்கிலும் வு இபேக்கும் , உக்கு னன் அிப்தழல் பனற்சழதசய் , 

அல்ளஹ்யிைம் உதயிததடு , சடையடைந்துயிைளதத , உக்கு தளயது தீங்கு ற்ட்ைளல் 'அப்டி 
தசய்தழபேந்தளல் இப்டி தசய்தழபேந்தளல் ' ன்று கூளதத, நளளக அல்ளஹ்யின் ற்ளடு அயன் 
ளடினடி ைந்துயிட்ைது ன்று கூறு, தில் அப்டினிபேந்தளல் இப்டினிபேந்தளல் ன்று 
கூறுயது டரத்தளின் தயடடன தழந்துயிடும் .  (பஸ்ழம்) 

 சளழனள பஃநழன் ப்தளதும் அல்ளஹ்யின் நீது தளபேப்பு சளட்டியிட்டு ண்டந தறும் 
தழலும் ஈடுடுயளன் . ஈநளில் ம் இல்டதனன்ளல்  சடையடைந்து , பனற்சழடன 
டகயிட்டுயிடுயளன் .  

 ஒபே தசனலுக்கு உள் ல் களபணகளரினங்களும்  இமந்தழபேக்கும் ழடனிலும் அல்ளஹ்யின் 
நீது ம்ிக்டக இமக்களநல் அயன் நீது தயக்குள் டயப்து  யமழகில் தயற்ழடனத் தறும்.  

 ிகு, சூரினன் உதழக்கும் தபத்தழல் (ஃ ிர்அவ்ின் கூட்ைத்தளர் ) இயர்கடப் ின் 
ததளைர்ந்தளர்கள் .61. இவ்யிபே கூட்ைத்தழபேம் ஒபேயடபதனளபேயர்  கண்ைதளது : “ழச்சனநளக ளம் 
ிடிட்தைளம்” ன்று பறளயின் ததளமர்கள் கூழர்.62. அதற்கு (பறள), “ஒபேக்களலும் இல்ட! 
ழச்சனநளக ன் இடயன் ன்னுைன் இபேக்கழளன் . க்கு சவக்கழபதந அயன் யமழ களட்டுயளன்” 

ன்று கூழளர்;.63. உம் டகத்தடினிளல் இந்தக் கைட ீர் அடிபம்” ன்று பறளவுக்கு யல ீ
அழயித்ததளம் . (அவ்யளறு அடித்ததும் கைல்) ிந்தது; (26:60- 67)  

 அந்த இைத்தழததன ஜகரிய்னள தம் இடயிைம் ிபளர்த்தட தசய்தயபளகக் கூழளர் 
“இடயத ! உன்ிைநழபேந்து க்களக ஒபே ரிசுத்தநள சந்ததழடனக் தகளடுத்தபேள்யளனளக ! 
ழச்சனநளக ீ ிபளர்த்தடடனச்  தசயிநடுத்தபேள்தயளளக  இபேக்கழன்ளய் .”  (3:38) 

 நக்கில் சழர் அயர்கிைம் ; “தழைநளக நக்கில் (ர் உங்களுைன் தளரிடுயதற்களகத் ) தழபண்டு 
யிட்ைளர்கள் , தய அப்டைடனப்ற்ழ  அஞ்சழக் தகளள்ளுங்கள்” ன்று கூழ ( அச்சுறுத்தழ )ர்; 

ஆளல் (இது) அயர்கின் ஈநளடப் தபேக்கழ யலுப்ைச் தசய்தது : “அல்ளஹ்தய ங்களுக்குப் 
தளதுநளயன் . அயத ங்களுக்குச் சழந்த ளதுகளயன்” ன்று அயர்கள் கூழளர்கள் .174. 
இதளல் அயர்கள் அல்ளஹ்யிைநழபேந்து  ழஃநத்டதபம் ( அபேட்தகளடைடனபம் ,) 

தநன்டநடனபம்  தற்றுத் தழபேம்ிளர்கள் ; த்தடகன தீங்கும் அயர்கடத் தீண்ையில்ட ; 
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(தில் ) அயர்கள் அல்ளஹ்யின் யிபேப்த்டதப் ின்ற்ழளர்கள் - அல்ளஹ் நகத்தள 
தகளடைபடை னயளக இபேக்கழளன் .  (3:173 , 174) 

 பன்று குடக யளசழகள் சம்யம். 
3- நிதளல் ழடதயற் படிபநள களரினங்கில் உனிபேள் ஒபே நிதட தன் தயடக்கு 

தளறுப்பு சளட்டுயது , இது அனுநதழக்கப்ட்ைதத , ஆளலும் ஒப்டைக்கப்ட்ை  தளறுப்பு சரினளக 
ழடதயப அல்ளஹ்யின் நீதத பூபண ம்ிக்டக தகளள்தயண்டும் . 

 ி (றல்) அயர்கள் கைட தழறுப்ிக் தகளடுக்க தளறுப்பு சளட்டினது தளன்று ;  

 அபூ லஶடபபள (மழ) அயர்கள் அழயித்தளர்கள் :  ஒபேயர் ி(றல்) அயர்களுக்கு தகளடுத்த 
கைட யளங்குயதற்களக யந்து கடிநள யளர்த்டதடனப் னன்டுத்தழளர் . ித்ததளமர்கள் 
அயடபத் தளக்க பனன்ர் . அயடபயிட்டு யிடுங்கள் . கைன் தகளடுத்தயபேக்கு இவ்யளறு கூ 
உரிடநபள்து ' ன்று கூழயிட்டு அயபேக்குக் தகளடுக்க தயண்டின ஒட்ைகத்தழன் யனதுடைன ஓர் 
ஒட்ைகத்டதக் தகளடுங்கள் ன்ளர்கள் . ித்ததளமர்கள் , 'அடதயிை அதழக யனதுடைன 
ஒட்ைகத்டதத் தயிப தயறு இல்ட ' ன்ளர்கள் . அப்தளது ி(றல்) அயர்கள், 'அடததன 
தகளடுங்கள் . அமகழன படனில் தழபேப்ிச் தசலுத்துயதப உங்கில் சழந்தயர் ன்ளர்கள் .  
(புலளரி: 2306, பஸ்ழம்) 

 அழ ( மழ) அயர்கள் அழயித்தளர்கள் :  ி(றல்) அயர்கள் தங்கின் குர்ளி ஒட்ைகங்கட 
ழனிடுநளறும் அயற்ழன் இடச்சழ , ததளல், தசணம் ஆகழன அடத்டதபம் ங்கழடுநளறும் 
உரிப்தற்குக் கூழனளக , அயற்ழல் டதபம் தகளடுக்கக் கூைளது ன்றும் க்குக் 
கட்ைடனிட்ைளர்கள் .  (புலளரி: 1717, பஸ்ழம்) 

 அபூ லஶடபபள ( மழ) அயர்கள் அழயித்தளர்கள் :  ி(றல்) அயர்கள் பநளனுடைன ( ித்பள) 
ஜகளத்டதப் ளதுகளக்கும் தளறுப்ட ன்ிைம் தகளடுத்தளர்கள் .......புலளரி: 2311)  

 தய ந்த அடிப்டைனில் தயக்குள் டயக்க தயண்டும் ன்டத சரினளக யிங்கழ ரழர்டக 
ற்டுத்தும் அடத்து யிடைனங்கிழபேந்தும்  தயிர்ந்து யளழ்தயளம் . 

 


