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ஆதுல் குர்ஸி 

ஒய தெரஷலஶன லஷரக்கம் 
M.S.M.இம்ெஷஶஸ் யூசுப் ழயபஷ  

              இஸ்யஶத்ெஷன் ஓஶஷறம தகஶள்றகப் 

பற்மஷ எடுத்துக் கூறும் குர்ஆனஷ லசனங்கரஷல் 

ஆதுல் குர்ஸியும் பக்கஷ இடத்றெப் தபறு 

கஷன்மது. அல்யஶஹ்லஷன் கத்துலம், அலனது 

கண்ணஷம், அலனது பண்புகள், அலனது 

ஆற்மல்கள், அலனது லல்யறகள் என 

பயெப்பட்ட லஷடங்கறர உள்ரடக்கஷ ஷயக் 

கஷமது. ஓஶஷறம தகஶள்றகஷன் சஷமப்றப இவ் 

லசனங்கள் தெரஷலஶக லஷரக்கப் படுத்து  கஷமது. 

இன்னுதஶய லஶர்த்றெஷல் கூமஷனஶல் கடவுள் 

ஒயலஶனஶக இயப்பெற்குஶஷ ெகுெஷறயும் 

நன்றறயும் குமஷப்பஷடுகஷன்மது. இது 10  

லசனங்கறரக் தகஶண்ட லஶக்கஷங்கரஶகும். 

َهاَواِت  ٌَْم ََلُ َنا ِِف السه ُخُذهُ ِسَيٌة َوََل ىَ
ْ
َُم ََل تَأ ََ الََْحُّ الَْقيُّ ٌُ ُ ََل إََِلَ إَِله  اَّلله

ِ   َْ َ ُ  ِ ْيَ هُ إِ  ْ ِ  َنْو َ ا ااه
َ
ْم َوَنا ِِف اْا ٍِ يِْ ي

َ
ًِ َيْعلَُم َنا َبْْيَ أ ِ  بِإِْ ى

َله
 ًُ ًِ إَِله بَِها َشاَء َوِسَ  ُكْرِسيُّ ٍء ِنْو ِ لِْه ْم َوََل ُُيِيُطََن بََِشْ ٍُ َوَنا َخلَْ 

ََ الَْعِ ُّ الَْعِ يمُ  ٌُ ٍَُها َو َُوهُ ِ ْ ُ  ْ َ  َوََل َيُ 
َ
َهاَواِت َواْا  السه
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அல்யஶஹ்றலத் ெலஷ வலறு இறமலன் 

இல்றய. (அலன்) நஷத்ெஷ ஜஸலன் (பறடப்புகள் 

அறனத்றெயும்) நஷறய நஷறுத்துபலன். சஷறு 

உமக்கவஶ ஆழ்ந்ெ உமக்கவஶ அலனுக்கு 

ஏற்படஶது. லஶனங்கரஷல் உள்ரறலம் 

பூஷஷல் உள்ரறலயும் அலனுக்வக உஶஷன. 

அலனது அனுெஷஷன்மஷ அலனஷடம் பஶஷந்து 

வபசுபலர் ஶயம் உண்வடஶ? அலர்களுக்கு 

பன் இயந்ெலற்றமயும் அலர் களுக்குப் பஷன் 

இயக்கஷன்மலற்றமயும் அல்யஶஹ் அமஷகஷன் 

மஶன். அலன் அமஷந்ெலற்மஷல், அலன் 

நஶடிறெத் ெலஷ எறெயும் அலர்கரஶல் 

தெஶஷந்து தகஶள்ர படிஶது. அலனது 

அசஶட்சஷ லஶனங்கள் ற்றும் பூஷதங்கும் 

லஷஶ பஷத்துள்ரது. அவ்லஷண்றடம் கஶப்பது 

அலனுக்குச் சுறஶகஶது. அலன் 

உர்ந்ெலனும் கத்துல ஷக்கலனும்  ஆலஶன். 

(2:255) 

ஒவ்தலஶய லசனங்களுக்கஶன லஷரக்கங்கறர 

கலனஷப் வபஶம். 

1.     ََ ٌُ ُ ََل إََِلَ إَِله                                                          اَّلله
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அல்யஶஹ்றலத் ெலஷ வலறு இறமலன் 

இல்றய.  

அறனத்துப் பறடப்புகளுக்கும் அல்யஶஹ் 

ஒயலவன என இது தெஶஷலஷக்கஷமது.(அெஶலது 

லணங்கப்படுலெற்கு ெகுெஷஶனலன் அல்யஶஹ் 

ஒயலவன ெலஷ வலமஷல்றய. அலனுக்கு 

ட்டுவ லனக்கங்கறர தசலுத்ெ வலண்டும்.)  

2   . َمُ   الََْحُّ الَْقيُّ    
அலன் நஷத்ெஷ ஜஸலன் (அறனத்றெயும்) நஷறய 

நஷறுத்துபலன்.  

அலன் இமப்வப இல்யஶல் எப்வபஶதும் 

உஷயடன் இயக்கக் கூடி நஷத்ெஷ ஜஸலன் ென் 

பறடப்புகறர நஷர்லகஷக்கும் நஷறயஶனலன். 

(அலவன பறடப்புக்கறர உண்டு பண்ணுப 

லன் அறஷப்பலன். அலனுக்கு அறஷவு இல்றய.) 

நஷறய நஷறுத்துபலன் என்பது அல் கய்யூம் 

என்பென் தபஶயரஶகும். இறெ உர் (றஷ) 

அலர்கள் அல் கய்ஶம் என ஓெஷஷயக்கஷமஶர்கள். 

இென்படி, பறடப்புகள் அறனத் துவ 

அல்யஶஹ்லஷடம் வெறலஶக உள்ரன. 

அல்யஶஹ் லஷற்கு பறடப்புகரஷடம் எந்ெத் 

வெறலயுஷல்றய. அலனது கட்டறரஷன்மஷ 
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பறடப்புகள் நஷறயதபமஶது என்று தபஶயள் 

லயம்.  

ற்வமஶர் இடத்ெஷல் அல்யஶஹ் கூறுகஷன்மஶன்:  

ْن َ ُ  
َ
ًِ أ ِ ِ َوِنْو  يَات ْ رِه

َ
ْ ُ  بِأ

َ
َهاُء َواْا وَم السه  

 

அலனுறட கட்டறரப் படி லஶனபம் பூஷயும் 

நஷறய தபற்மஷயப்பதும் அலனது சஶன்று கரஷல் 

உள்ரறல ஆகும். (30:25) 

َْمٌ  .3 ُخُذهُ ِسَيٌة َوََل ىَ
ْ
  ََل تَأ

சஷறு உமக்கவஶ ஆழ்ந்ெ உமக்கவஶ அலனுக்கு 

ஏற்படஶது 

அலனுறட பறடப்புகறரக் கண்கஶணஷக்க 

லஷடஶல் அலனுக்கு மெஷவஶ, கலனக் 

குறமவலஶ, வலறு எந்ெக் குறமபஶவடஶ 

ஏற்படஶது. ஒவ்தலஶயலயம் தசய்கஷன்ம லற்றம 

அலன் கண்கஶணஷத்துக் தகஶண்டியக்கஷன்மஶன். 

ஒவ்தலஶன்றமயும் பஶர்த்துக் தகஶண்டியக் கஷன் 

மஶன். எப்தபஶயளும் அலனது கண்கஶணஷப்பஷலி 

யந்து ெப்பஷ லஷடஶது. அலனுக்கு எதுவும் 

றமந்ெெல்ய. ( எனவல ெஶன்) பறடப்புகள் 

அறனத்றெயும் அலன் நஷர்லகஷக்கஷன்மஶன் 
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என்ம கயத்றெ பழுற ஶகப் பஷெஷபலிக்கும் 

லறகஷல் சஷறு உமக்கவஶ, ஆழ்ந்ெ உமக்கவஶ 

அலனுக்கு ஏற் படஶது என இங்கு 

கூமப்பட்டள்ரது.  

4.     ِ ْ
َ
َهاَواِت َوَنا ِِف اْا  ََلُ َنا ِِف السه

லஶனங்கரஷல் உள்ரறலயும் பூஷஷல் 

உள்ரறலம் அலனுக்வக உஶஷன.  

அறனலயவ அல்யஶஹ்லஷன் அடிறகள் ெஶம், 

அலனது ஆட்சஷ அெஷகஶத்ெஷற்கும், 

லலிறக்கும் உட்பட்ட லர்கள் ெஶம்  என்பறெ 

இது கஶட்டுகஷமது. ற்வமஶர் இடத்ெஷல் 

அல்யஶஹ் கூறுகஷன்மஶன்:  

نَّب آِتي انرَِّحَمِه َعِبّداِإْن ُكمُّ َمِه ِفي انسََّمبَواِت َواْنَأِرِض ِإ  

லஶனங்கரஷலும் பூஷஷலும் உள்ர 

ஒவ்தலஶயலயம் அலரலற்ம அயரஶரனஷடம் 

அடிறஶகவல லயலஶர் கள். (19:93) 

5.    ًِ ِ ِ   َْ َ ُ  ِ ْيَ هُ إَِله بِإِْ ى   َنْو َ ا ااه
அலனது அனுெஷஷன்மஷ அலனஷடம் பஶஷந்து 

வபசுபலர் ஶயம் உண்வடஶ? 
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(றுறஷல் அல்யஶஹ்லஷன் லஷசஶறனக்கு 

பன் பஸ்லிம் கள் எல்வயஶயம் இயக்கும் வபஶது 

அலர்கரஷன் சுலனப் பஷவலசத்ெற்கஶக 

நபஷஶர்கள், பஃஷன்கள், ற்றும் யக்குகள்  

ஆகஷவஶயக்கு பஶஷந்துற  தசய்யும் லஶய்ப்புக் 

தகஶடுக்கப்படும். ஶயக்கு பஶஷந்துற தசய்லெஶ 

னஶலும் அல்யஶஹ்லஷன் அனுெஷஷன்மஷ ஶயம் 

வபச படிஶது.) 

 ற்தமஶய லசனத்ெஷல் அல்யஶஹ் கூறு 

கஷன்மஶன்: 

َوَكِم ِمِه َمَهٍك ِفي انسََّمبَواِت َنب ُتِغِىي َشَفبَعُتُهِم َشِيًئب ِإنَّب ِمِه َبِعِد َأْن َيْأَذَن انهَُّه 
 ِنَمِه َيَشبُء َوَيِرَضى

 அல்யஶஹ் ஶற நஶடி ெஷயப்ெஷ தகஶண்டு 

அலயக்கு (லஶனலர்கள் பஶஷந்து றக்கயஶம் 

என) அனுெஷரஷக் கஷமஶவனஶ அலயக்வக 

ெலஷ (ற்தமலயக்கும்) அலர்க ரஷன் பஶஷந்துற 

எந்ெப் பனும் ெஶது. (53:26) 

 َوَنب َيِشَفُعىَن ِإنَّب ِنَمِه اِرَتَضى َوُهِم ِمِه َخِشَيِتِه ُمِشِفُقىَن
வலும், அலன் ெஷயப்ெஷ தகஶண்வடஶயக்கஶகவல 

ெலஷ (ற்மலயக்கு) அலர்கள் பஶஷந்துற தசய் 
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ஶட்டஶர்கள். (21:28) என்றும் அல்யஶஹ் 

கூமஷயுள்ரஶன்.  

இது அல்யஶஹ்லஷன் கத்துலத்றெயும், லலிற 

றயும், தபயறறயும் எடுத்துக் கஶட்டு 

கஷமது. பஶஷந்துறக்க ஶயக்கு அல்யஶஹ் 

அனுெஷரஷத்ெஶவனஶ அலயக்கல்யஶ ல் 

வலறு எலயக்கஶகவும் எலயம் அல்யஶஹ்லஷடம் 

பஶஷந்து வபசும் துணஷறலப் தபம ஶட்டஶர்கள்.  

பஶஷந்துற (ளஃபஶஅத்) தெஶடர்பஶன வெஸஸில் 

நபஷ (ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள்: நஶன் 

(றுற நஶரஷல்) இறமஶசனத்ெஷற்குக் கஸவற 

லந்து (அல்யஶஹ்வுக்குச் சஷம் பணஷந்து) 

சஜ்ெஶலஷல் லஷழுவலன். பஷமகு (இறமலன் 

ெப்பஷலியந்து) “பவம்வெ! ெறயற 

உர்த்துங்கள்! தசஶல்லுங்கள், தசலஷவற்கப் 

படும். பஶஷந்துற தசய்யுங்கள், உங்கள் 

பஶஷந்துற ஏற்கப்படும்” என்று கூமப்படும். 

அப்வபஶது (நஶன் ஶர் ஶயக்கு பஶஷந்துற 

தசய்யஶம் என்பறெ லறறுத்து) எனக்கு 

லம்பு லஷெஷப்பஶன். பஷமகு அலர்கறர நஶன் 

தசஶர்க்கத்ெஷற்கு அனுப்பஷ றலப்வபன். ( நூல்: 

புகஶஶஷ 4476, பஸ்லிம் 322) 
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مْ     .6 ٍُ ْم َوَنا َخلَْ  ٍِ يِْ ي
َ
 َيْعلَُم َنا َبْْيَ أ

அலர்களுக்கு பன் இயந்ெலற்றமயும் 

அலர்களுக்குப் பஷன் இயக்கஷன்மலற்றமயும் 

அல்யஶஹ் அமஷகஷன்மஶன். 

தசன்று லஷட்ட, ெற்வபஶது இயக்கஷன்ம, இனஷ 

லலஷயக் கஷன்ம பறடப்புகள் அறனத்றெயும் 

பற்மஷ பழுறஶன அமஷவு அல்யஶஹ்வுக்கு 

உண்டு என்பெற்கு இது ஆெஶ ஶகும். 

லஶனலர்கள் கூறுலெஶக அல்யஶஹ் குமஷப்பஷடும் 

வபஶது,  

َوَمب َوَتَىزَُّل ِإنَّب ِبَأِمِر َربَِّك َنُه َمب َبِيَه َأِيِديَىب َوَمب َخْهَفَىب َوَمب َبِيَه َذِنَك َوَمب َكبَن 
بَُّك َوِسيِّبَر  

(பவம்வெ!) உம்பறட இறமலனஷன் 

கட்டறர ஷயந்ெஶல் ெலஷ (உம்ஷடம்) இமங்க 

ஶட்வடஶம். எங்களுக்கு பன்னுள்ரறலயும், 

பஷன்னுள்ரறலயும் அலற்றுக்கஷறடவ உள்ர 

றலயும் அலனுக்வக உஶஷன. உம்பறட 

இறமலன் மப்பலனஶக இல்றய (19:64) 

என்று கூறுகஷன்மஶன்.  

ًِ إَِله بَِها َشاءَ  َوََل       .7 ٍء ِنْو ِ لِْه ُُيِيُطََن بََِشْ  
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அலன் அமஷந்ெலற்மஷல் அலன் நஶடிறெத் ெலஷ 

எறெயும் அலர்கரஶல் தெஶஷந்துதகஶள்ர 

படிஶது.  

அல்யஶஹ், ெஶன் அமஷந்ெலற்றம ஶயக்குக் 

கற்றுக் தகஶடுத்து அமஷலஷக்கஷன்மஶவனஶ 

அலறத் ெலஷ ற்ம எலஶலும் அலன் 

அமஷந்ெலற்மஷல் எறெயும் தெஶஷந்து தகஶள்ர 

படிஶது. ென்றனப் பற்மஷயும், ென் 

பண்புகறரப் பற்மஷயும் ஶயக்கு அலன் 

தெஶஷலஷத்ெஶவனஶ அலர்கறரத் ெலஷ, ற்ம 

எலஶலும் அலற்றமத் தெஶஷந்துதகஶள்ர 

படிஶது என்று தபஶயள் தசய்யஶம். 

ِعْهّمبَيِعَهُم َمب َبِيَه َأِيِديِهِم َوَمب َخْهَفُهِم َوَنب ُيِحيُطىَن ِبِه    

அல்யஶஹ் ற்வமஶர் இடத்ெஷல் “அலறன 

அலர்கள் பழு றஶக அமஷந்து தகஶள்ர 

ஶட்டஶர்கள்” (20:110) என்று 

குமஷப்பஷட்டுள்ரஶன்.  

8.      َ ْ
َ
َهاَواِت َواْا ًُ السه  َوِسَ  ُكْرِسيُّ

அலனது அசஶட்சஷ லஶனங்கள் ற்றும் 

பூஷதங்கும் லஷஶபஷத்துள்ரது.  
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இங்கு அசஶட்சஷ என்பறெச் சுட்ட பயத்ெஷல் 

குர்ஸி எனும் தசஶல் ஆரப்பட்டுள்ரது. (இெற்கு 

ஆசனம் என்பது தசஶற் தபஶயள் ஆகும். 

ஆஷனும்) இெற்கு அமஷவு என இப்னு அப்பஶஸ் 

(றஷ) அலர்கள் தபஶயள் தசய்துள்ரஶர்கள். 

(இென்படி அலனது அமஷவு லஶனங்கள் ற்றும் 

பூஷ பழுலதும் பந்துள்ரது எனப் தபஶயள் 

தசய்யஶம்.) ற்ம சஷயர் குர்ஸி என்பது 

பஶெங்கள் றலக்கும் இடம் எனக் 

கூமஷயுள்ரனர்.  

இப்னு அப்பஶஸ் (றஷ) அலர்கள் கூமஷெஶலது: 

இத்தெஶடர் குமஷத்து நபஷ (ழல்) அலர்கரஷடம் 

லஷனலப்பட்டது. அப்வபஶது அலர்கள் 

பஷன்லயஶறு லஷரக்கரஷத்ெஶர்கள்: அல்யஶஹ் 

லஷன் குர்ஸி என்பது. அலனுறட பஶெங்கள் 

றலக்கும் இடஶகும். அல்யஶஹ்லஷன் 

அஶஷஶறணஷன் (அர்ஷ்) அரறல அலவன 

அமஷலஶன்.  

சுத்ெஸ (ஹ்) அலர்கள், அர்ளஹக்குக் கஸவற ெஶன் 

குர்ஸி உள்ரது எனக் குமஷப்பஷட்டுள்ரஶர்கள். 

இப்னு அப்பஶஸ் (றஷ) அலர்கள் கூமஷெஶக 

ரஹ்வஶக் (ஹ்) அலர்கள் கூமஷ ெஶலது: ஏழு 
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லஶனங்களும், ஏழு பூஷ களும் லஷஶஷக்கப்பட்டு 

அறல ஒன்வமஶடு ஒன்று வசர்க்கப்பட்டஶலும், 

குர்ஸி வஶடு ஒப்பஷடும்வபஶது அறல பஶறய 

லனத்ெஷல் (வீசப்பட்ட) ஒய லறரத்ெஷன் 

அரவுக்குத்ெஶன் இயக்கும்.  

அல்யஶஹ்லஷன் தூெர் (ழல்) அலர்கள் 

கூமஷனஶர்கள்: குர்ஸிவஶடு ஒப்பஷடுறகஷல் ஏழு 

லஶனங்கரஷன் அரவு, வபஶர்க் வகடத்ெஷல் 

பெஷக்கப்பட்ட ஏழு ெஷர்வம்கறரப் வபஶன்ம 

ெஶகும். அபூெர் (றஷ) அலர்கள் கூமஷெஶலது: 

ளஅர்வளஶடு ஒப்பஷடும்வபஶது குர்ஸிஶனது, 

பூஷஷல் பஶறயலனத்ெஷன் வற்பகுெஷஷல் 

வபஶடப்பட்ட ஓர் இயம்பு லறரத்றெப் 

வபஶன்மெஶகும் என அல்யஶஹ்லஷன் தூெர் 

(ழல்) அலர்கள் கூமஷனஶர்கள்.  

அபூெர் (றஷ) அலர்கள் கூமஷெஶலது: நஶன் நபஷ 

(ழல்) அலர்கரஷடம் குர்ஸி தெஶடர்பஶகக் 

வகட்வடன். அப்வபஶது அல்யஶஹ்லஷன் தூெர் 

(ழல்) அலர்கள், “என் உஷர் எலன் 

றகஷலுள்ரவெஶ அலன் ஸது சத்ெஷஶக! 

குர்ஸிவஶடு ஒப்பஷடுறகஷல் ஏழு லஶனங்கள் 

ற்றும் ஏழு பூஷகரஷன் அரலஶனது. பஶறய 
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லனத்ெஷல் வீசப்பட்ட ஒய லறர த்ெஷன் 

அரறலப் வபஶன்மெஶகும். ( பஷஶண்டத்ெஷல்) 

அந்ெ லறரத்றெ லஷடப் பஶறயலனப் 

பகுெஷஷன் அரறலப் வபஶன்வம குர்ஸிவஶடு 

ஒப்பஷடுறகஷல் அர்ளஷன் அரவும் 

அறந்துள்ரது எனக் கூமஷனஶர்கள்.  

உர் (றஷ) அலர்கள் கூமஷெஶலது: (ஒய பறம) 

தபண்தணஶயத்ெஷ அல்யஶஹ்லஷன் தூெர் (ழல்) 

அலர் கரஷடம் லந்து, அல்யஶஹ் என்றனச் 

தசஶர்க்கத்ெஷற்கு அனுப்ப அல்யஶஹ்லஷடம் 

பஷஶர்த்ெஷயுங்கள் என்மஶர். அப்வபஶது நபஷ(ழல்) 

அலர்கள், அல்யஶஹ்லஷன் கத்து லத்றெ 

எடுத்துறத்துப் பஷன் லயஶறு கூமஷனஶர்கள். 

அலனது குர்ஸி லஶனங்கள் ற்றும் 

பூஷதங்கும் லஷஶபஷத்துள்ரது. பஶத்ெஷன் 

கஶணத்ெஶல் (குெஷறஷன்) புெஷ வசணம் 

எழுப்புகஷன்ம ஒலிறப் வபஶன்று ஒய (லறக) 

ஒலி குர்ஸிக்கும் உண்டு எனக் கூமஷனஶர்கள்.  

வழன் அல் பழஶஸ (ஹ்) அலர்கள், குர்ஸி 

ெஶன் அர்ஷ். ( அறல இண்டும் ஒன்றுெஶன் 

எனக் கூமஷ லந்ெஶர்கள். ஆனஶல், குர்ஸி என்பது 

அர்ஷ் அல்ய. ( அறல இண்டும் 
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தலவ்வலமஶனறல) அர்ஷ் குர்ஸிற லஷட 

ஷகப் தபஶஷது என்ம கயத்வெ சஶஷஶனெஶகும். 

வற்கூமப்பட்ட நபஷத் வெஶறர்கள் ற்றும் 

ெஶபஷஉகரஷன் கயத்துகள் இெற்கு ஆெஶஶக 

அறந்துள்ரன.  

ََ الَْعِ ُّ الَْعِ يمُ   .9 ٌُ ٍَُها َو َُوهُ ِ ْ ُ   َوََل َيُ 
அவ்லஷண்றடயும் கஶப்பது அலனுக்கு 

சுறஶகஶது 

அெஶலது லஶனங்கறரயும் பூஷறயும், 

அவ்லஷண்டில் உள்ரலற்றமயும், அவ்லஷண் 

டிற்கும் இறடவ உள்ர லற்றமயும் கஶப்பது 

இறமலனுக்குச் சஷன்று. அலனுக்கு 

படிஶெ கஶஶஷன்று. ஶமஶக, அது அல 

னுக்கு எரஷெஶன லஷளஶகும். ஒவ்தலஶயலயம் 

தசய்கஷன்ம லற்றம அலன் கண்கஶணஷத்துக் 

தகஶண்டியக்கஷன்மஶன். அறனத்து லஷளங்க 

றரயும் அலன் கலனஷத்து லயகஷன்மஶன். 

அலனுக்குத் தெஶஷஶெது எதுவு ஷல்றய. 

அலனது கண்கஶணஷப்பஷலியந்து எதுவும் 

ெப்பஷலஷடஶது.  

அலறனப் தபஶறுத்ெலற அறனத்துவ 

அற்பஶனறல ெஶம் . அறல ஷகவும் சஶெஶண 
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ஶனறல. ெஷப்பற்மறல. அலனுக்குப் பணஷக் 

கூடிறல ஆகும். அறல அல்யஶஹ் லஷடவ 

வெறலஶக உள்ரன. அல்யஶஹ்லஷற்கு எந்ெத் 

வெறலயுஷல்றய. அலன் புகழுக்குஶஷலன். 

ெஶன் லஷயம்பஷறெ அலன் தசய்து படிப்பஶன். 

அலன் என்ன தசய்கஷமஶன் என்று ஶயம் 

அலனஷடம் வகள்லஷ வகட்க படிஶது. னஷெர் 

கள் ெஶம் வகள்லஷ வகட்கப்படுலஶர்கள். அலன் 

ஒவ்தலஶன்றமயும் ென் கட்டுப்பஶட்டிற்குள் 

றலத்ெஷயக்கஷமஶன். கலனஶகக் கணக்கஷட்டுக் 

தகஶண்டியக்கஷமஶன். அலன் உர்ந்ெலன், 

கத்துல ஷக்கலன், கண் கஶணஷப்பஶரன், 

அலறனத் ெலஷ வலறு இறமலன் இல்றய.  

ََ الَْعِ ُّ الَْعِ يمُ  .10 ٌُ  َو
அலன் உர்ந்ெலனும் கத்துலஷக்கலனும் 

ஆலஶன். 

ற்தமஶர் இடத்ெஷல்  

 اْنَكِبرُي اْنُمَتَعبِل

(அலன்) தபஶஷலன், உர்ந்ெலன் (13:9) எனக் 

கூறுகஷமது குர்ஆன். இறெப் வபஶன்ம 

லசனங்கரஷலும் நபஷ தஶறஷகரஷலும்  லந்துள்ர 
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அல்யஶஹ்லஷன் பண்புகறர னஷெர்கரஷன் 

பண்புகவரஶடு ஒப்பஷடஶல், உயலகப் படுத்ெஷப் 

பஶர்க்கஶல் அப்படிவ ஏற்பதுெஶன் சஷமந்ெ 

லறஷஶகும். இதுவல சஶன்வமஶஶஷன் 

லறஷயுஶகும். (நூல்: ெப்ஸீர் இப்னு கஸீர்) 

 


