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அல்�ர் உங்க பா�்ைவ்! 

MSM . இம்திாா ��ப ஸலஃப�. 

அல்�ர்ஸ அல்யாஹ்்ஸ ஹய�்ததிய்ம.ஸ அதிலஸ

எநதஸ�ட்லஸ்தற�களஸ தி��களஸ ஸதகியட்லகளஸ

ந்நததிலத்.ஸ நப்(ஸல)ஸ அஹ�ககத்ிஸ

ஹய�்ததை�்ஸ இ்மஸ ெபறறதிலத்.ஸ அ்்ஸ�தலஸ

இ்்ஹதைஸ இறைக�பட்ஸ ப்ைகயைமஸ அ�பப�ிஸ

பய�கயைக�படபஸ ஹ�கிற�.ஸ அல்�ர்த்ிஸ

அப�பபத்திஸ அல்�ரதஆைஸ ெகயண�்ஸ�த்ிலஸ

��ந�ஸெகயள்ஸ�ஹணபமஸஎ்பதறகயகஸ் �ர்ஸபறறிிஸ

அறி�க்ததஸஇங�கஸ �ைகமயகஸ�்தஹைகி�ற். 

 

அ்�ை்�ிஹ�க�்!ஸஅல்யாதஹஸஈமய்ஸெபயண்ஸ

நயமஸ அல்யாஸ �த்ிஸ ஸ �ஹத்தத�மஸ ஈமய்ஸ

ெகயள்ஸக்தம�படபள�்யம. எஆ�ஹஸஅல்�ரஆஆ்ஸ

அறி�க்ததஸப்்ஹ�மய்ஸஹ்்ஙகிைஸெகயள�ஹயம. 

• அல்�ர் எப்பாா அ�ளபபபடா? 

அல்�ர்ஸைமழய்ஸமயத்திலஸஅ�்�பட்�. 

َواْلُفْرَقاِن اْلُهَدى ِمَن َوَبيَِّناٍت ِللنَّاِس ُهًدى اْلُقْرآُن ِفيِه ُأْنِزَل الَِّذي َرَمَضاَن َشْهُر  



 

4 

ைமழய்ஸ மயதமஸ எ்ததகிெத்றயலஸ அதிலதய்ஸ

மஆஆத�ககை்ஸஹழிகயடப ியக�மஸ�நையஆஸஹழிதி்ஸ

ெத்ஆஹயைகைஸ �பிஸ தயக�மஸ ந்தம-த�தமதிஸ

ப்�்தறிஹ்ைகைஸ �பிதயக�மஸ உள்ஸ

தி�ை்�ர்அ�்�ஸெபறற�...ஸ(2:185). 

 

• ரமழான�் எந் இரை�ல அ�ளபபபடா? 

த்்�லஸக்�ஸஇைஹ்லஸஅ�்�பட்�. 

َحِكيٍم َأْمٍر ُكلُّ ُيْفَرُق ِفيَها  ُمْنِذِريَن ُكنَّا ِإنَّا ُمَباَرَكٍة َلْيَلٍة ِفي َأْنَزْلَناُه ِإنَّا  

ெத்ஆஹயஆஸஇவ�ஹத்தி்ஸம��ஸச்திிமயக நிசசிமயகஸ

நயமஸ இததஆஸ மிைகஸ பயைகிி�ள்ஸ ஓ�ஸ இைஹ்லஸ

இறைகிதஹ்�தயம.ஸ (இத்ஸ �்ம)ஸ அசச�டபஸ

எசச�ைதகஸெசயகி்�றயம.ஸ(44:1-3) 

 َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر اْلَقْدِر َلْيَلُة  اْلَقْدِر َلْيَلُة َما َأْدَراَك َوَما  اْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي َأْنَزْلَناُه ِإنَّا
اْلَفْجِر َمْطَلِع َحتَّى ِهَي َسَلاٌم  َأْمٍر ُكلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَلاِئَكُة َتَنزَُّل    

 

நிசசிமயகஸ நயமஸ இநதைஸ ்�ரதஆஸ த்்�லஸ க்�ஸ

(மக்�ஹமஸ மிைக)ஸ இைஹ்லஸ இறைகிஸ தஹ்�தயம.ஸ

மக்�ஹமிைகஸ இை�ஸ எ்றயலஸ எ்ஆஸ ெஹஆஸ உமை்ஸ
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எ�பபஸ ெத��ம? மக்�ஹமிைகஸ இை�ஸ ரி்ைமஸ

மயதஙகத்ஸஹ்்சஸசிறநத�. 

ஹயஆஹ�ககமஸ (ஜி�்லஸ ரகிிஸ ப� ்த)ஸ ரஹ்�மஸ

தஙகளஸஇதறஹஆஆ்ஸகட்த்�ஸப்ைகயைமஸஒவெஹய�ஸ

கய�ி்�்்ஸ இறங்ஸ கி்றஆ�.ஸ ஸ்யம-சயநதிஸ

சமயதயஆம-ஸஇ�ஸஹ்பிறஸகயத்ஸஹதைஸஇ�ை்ம.ஸ(97:1) 

• அல்�ர் எந் ெமாழதி�ல 

அ�ளபபபடா? 

அல்�ர்ஸ எநதஸ ச�தயி்திற்ஸ அ�்�பட்�தயஸ

அநதஸ ச�தயிமஸ �பசிிஸ அற�ஸ ெமயழிி்லதய்ஸ

அ�்�பட்�. 

َتْعِقُلوَن َلَعلَُّكْم َعَرِبيا ُقْرآًنا َأْنَزْلَناُه ِإنَّا) ١( اْلُمِبيِن اْلِكَتاِب آَياُت ِتْلَك الر  

அ்ி�.்யம.ைய.ஸ இ�ஸ ெத்ஆஹயஆஸ �ஹத்தி்ஸ

ஹசஆஙக்ய்ம.ஸ ந�ஙகளஸ ந்ஸ கறிந�ஸ ெகயளகமஸ

ெபய�டபஸஅற�ஸெமயழிி்லஸஇை்�ரதஆஸநிசசிமயகஸ

நய�மஸஅ�்ஆ�ஆயம.ஸ(12:2) 

 َوَهَذا َأْعَجِميٌّ ِإَلْيِه ُيْلِحُدوَن الَِّذي ِلَساُن َبَشٌر ُيَعلُِّمُه ِإنََّما َيُقوُلوَن َأنَُّهْم َنْعَلُم َوَلَقْد
ُمِبيٌن َعَرِبيٌّ ِلَساٌن  

ஒ�ஸமஆஆத�ஸதய்ஸ(�ஹமம்ஸநப்ியகிி)ஸஇஹ�ை்ஸ

(இவ�ஹத்தத)ஸகற்ைஸெகயபைகிறய�ஸஎ்்ஸஇஹ�களஸ
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�்ஹததஸநிசசிமயகஸநயமஸஅறிஸ�ஹயம.ஸஎஹ�ஸகற்ைஸ

ெகயப�பதயகஸ இஹ�களஸ �்கிறய�க�்யஸ அஹ�த்ிஸ

ெமயழி�ியஸ அை�ஸ அல்யதஸ �ஹற்ஸ ெமயழிிய்ம.ஸ

இ��ஹயஸெத்ஆஹயஆஸஅற�ஸெமயழிி்லஸஉள்�.ஸ(16:103). 

• அல்�ர் நப�ிை�்கவ் எபபப 

ைந்ா? 

அல்யாஹ்்ஸஹயஆ�க்ஆ்ஸதத்ஹ�ஸஜ��்லஸ(அத்)ஸ

�்மஸ ்�ர்ஸ நப்ஸ (ஸல)ஸ அஹ�ககை்ஸ

எ்திதஹைக�பட்�. 

اللَِّه ِبِإْذِن َقْلِبَك َعَلى َنزََّلُه َفِإنَُّه ِلِجْبِريَل َعُدوا َكاَن َمْن ُقْل  

நிசசிமயகஸ (ஜி�்லஸ ரகிி)ஸ அஹ�ஸ அல்யாஹ்்ஸ

கட்த்ி்்ஸ ப்ைகயை�மஸ உம�ஸ இதி்திலஸ இததஆஸ

இறைகிஸதஹ்தய�.ஸ(2:97). 

 اْلُمْنِذِريَن ِمَن ِلَتُكوَن َقْلِبَك َعَلى  اْلَأِميُن الرُّوُح ِبِه َنَزَل اْلَعاَلِميَن َربِّ َلَتْنِزيُل َوِإنَُّه
ُمِبيٍن َعَرِبيٍّ ِبِلَساٍن  

நpசசிமயகஸ இ�ஸ அகி்்தய�்ஸ இைடசகஆயலஸ

அ�்�பட்தய்ம.ஸ ஏசச�ைதகஸ ெசய�ஹய�லந��ஸ

இ��பதறகயகஸ நமப்ைதகை்�ிஸ �{ா(எ்்மஸ

ஜி�ைியல)ஸ இததஆஸ உம�ஸ இ�தி்திலஸ இறைகிஸ

தஹ்தய�.(இ�)ஸ ெத்ஆஹயஆஸ அை�ஸ ெமயழிி்லஸ
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உள்தய்ம.ஸ(26:193 16:102 53:5-8 81:19-24). 

அல்�ர் எ�தா ைபை�ல இறங்தி்ா? 

அல்�ர்ஸநப்ஸ(ஸல)ஸஅஹ�ககை்ஸஜி�்லஸ(அத்)ஸ

�்மஸ ஓதசஸ ஹபஹ்லஸ அ�்�படபஸ கற்ைஸ

ெகயபைக�பட்�. 

اْلُقَوى َشِديُد َعلََّمُه  ُيوَحى َوْحٌي ِإلَّا ُهَو ِإْن  

இ�ஸ (்�ர்)ஸஅஹ�ை்ஸ (�ஹமம்ஸ நப்ை்)ஸஹஹ�ஸ

�்மஸஅறிஹ்ைக�ஸபட்�தஸி்றிஸ�ஹறிலத்.ஸ(ஜி�்லஸ

எ்்ம)ஸ ப்சய்ி�ிஸ இததஆஸ அஹஸ �ை்ைஸ கற்ைஸ

ெகயபைகிறய�.ஸ(53:4-6). 

 ُثمَّ  ُقْرآَنُه َفاتَِّبْع َقَرْأَناُه َفِإَذا  َوُقْرآَنُه َجْمَعُه َعَلْيَنا ِإنَّ  ِبِه ِلَتْعَجَل ِلَساَنَك ِبِه ُتَحرِّْك َلا
َبَياَنُه َعَلْيَنا ِإنَّ  

(நப்�ி!ஸஜி�்லஸ�்மஸஓதிைஸகயணப்ை்ம�பய�)ஸந��ஸ

அஹசை�படபஸ அததஆஸ ஓதஸ உம�த்ிஸ நயதஹஸ

அதசைகயத��.ஸஏெஆ்றயலஸஅததஆஸஒ்்ஸ�ச�்�ஸ(ந��)ஸ

ஓ�மஸபபஸெசயஹ�ஸநமம��ள்ஸக்தமிய்ம.ஸ(75:16-19) 

 ِلَقْوٍم َوِذْكَرى َلَرْحَمًة َذِلَك ِفي ِإنَّ َعَلْيِهْم ُيْتَلى اْلِكَتاَب َعَلْيَك َأْنَزْلَنا َأنَّا َيْكِفِهْم َأَوَلْم
 ُيْؤِمُنوَن

அஹ�ககை்ஸஓதிைகயட்�பபமஸஒ�ஸ�ஹத்ததஸஉமை்ஸ

நயமஸ இறைகிி்ஸ ��ப�ஸ அஹ�கக்;்�ஸ
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�பயதயதய?நிசசிமயகஸ நமப்ைதகஸ ெகயளகமஸ ச�க்ஸ

தய�ை்ஸ இதிலஸ அ�கமஸ நல்ப�தச�மஸ

இ�ைகி்றஆ.(29:51) 

• அல்�ர் எங்் ப்திபபபப�ந்ா? 

அல்�ர்ஸ ஹயஆ்தி்ள்ஸ ்வஹஹலஸ மா்்ஆலஸ

பதிி�படப�நத�.ஸஅஙகி�ந�ஸநப்ிஹ�ககை்ஸஜி�்லஸ

(அத்)ஸ�்மஸஅ�்�பட்�. 

 َربِّ ِمْن َتْنِزيٌل  اْلُمَطهَُّروَن ِإلَّا َيَمسُُّه َلا  َمْكُنوٍن ِكَتاٍب ِفي َكِريٌم َلُقْرآٌن ِإنَُّه
 اْلَعاَلِميَن

நிசசிமயகஸஇ�ஸ மிைகஸ கண்்ி�ள்ஸ்�ரஆய்ம.ஸ

(்வஹஹலஸ மா்லஸ எ்்ம)ஸ பய�கயைக�ஸ பட்ஸ

�்தக்திலஸஇ�ைகிற�.ஸ(56:77-78) 

َمْحُفوٍظ َلْوٍح ِفي  َمِجيٌد ُقْرآٌن ُهَو َبْل  

இநதஸ கண்்ிமயஆஸ்�ர்ஸ்வஹஹலஸமா்்ிலஸ

பதி�ஸெசயி�படபஸ�ைகிற�.ஸ(85: 21-22) 

  ةرطَهم ةفُوعرم  ةمكَرم فحي صف ةررامٍ برك ةفَري سدبِأَي  

மிைகஸகண்்ிமயஆஸநல�்யையகிிஸஎ���ஹய�க்ஆ்ஸ

தகக்ஆஆயலஸ (்வஸ ஹஹலஸ மா்லஸ எ்ம)ஸ மிைகஸ

கண்்ிமயஆஸ ஏபக்ஆலஸ ஹதைி�பட்ஸ ப� ்தமயஆஸ
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இ(வ�ஹதமயஆ)�ஸ மிைக�ம்யஆஸ இ்்திலஸ

தஹைக�படபள்�.ஸ(80:13-16). 

• அல்�ர் பாா்ாவ்பபபபகள இடத்் 

்ஷத்ானால அ�் �ப�மா? 

நிசசிமயகஸதஷ்தயஆயலஸஅ�கஸ�பிய�. 

اْلُمَطهَُّروَن ِإلَّا َيَمسُُّه َلا  َمْكُنوٍن ِكَتاٍب ِفي  َكِريٌم َلُقْرآٌن ِإنَُّه  

(இநதைஸ ்�ர்ஸ ்வஹஹலஸ மா்லஸ எ்ம)ஸ

பய�கயைக�பட்ஸ �்தக்திலஸ எ�த�படபள்�.ஸ

�யதமியஆஸ (ஹயஆ)ஹ�கத்்ஸ தஹ்ைஸ (மறறஹ�கள)ஸ

அதத்ஸத�ண்ஸமயட்ய�கள.ஸ(56:77-79). 

• அல்�ர் ெமாத்மா் அ�ளபபபட்ா? 

நிசசிமயகஸஇலத்.ஸநப்க்ய�்ஸப்ைசசயை�ஸப்்ி்லஸ

ச�கஸ உ�ஹயைக்ஸ திற�கறபஸ சநத��பஸ

�ழநித்ககை�கறபஸசிறி�ஸசிறிதயகஸ23ஸஹ�்ஙக்யகஸ

நப்ிஹ�ககை்ஸஅ�்�பட்�. 

َتْنِزيًلا َوَنزَّْلَناُه ُمْكٍث َعَلى النَّاِس َعَلى ِلَتْقَرَأُه َفَرْقَناُه َوُقْرآًنا  

மஆஆத�ககை்ஸந��ஸசிறி�ஸசிறிதயகஸஓதிைஸகயணப்ை்மஸ

ெபய�டப இநதைஸ்�ரஸதஆ�ஸப்ஸபயகஙக்யகஸநயமஸ
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ப்�்�தயம.ஸ அதறகயக�ஹஸ நயமஸ இததஆசஸ சி்கசஸ

சி்க�மஸஇறைகிஸதஹ்�தயம.ஸ(17:106). 

 ُفَؤاَدَك ِبِه ِلُنَثبَِّت َكَذِلَك َواِحَدًة ُجْمَلًة اْلُقْرآُن َعَلْيِه ُنزَِّل َلْوَلا َكَفُروا الَِّذيَن َوَقاَل
َتْرِتيًلا َوَرتَّْلَناُه  

இநதைஸ் �ர்ஸ��ஹ�மஸ(நப்ியகிி)ஸஅஹ�ஸம��ஸஒ�ைஸ

த்தஹி்லஸ இறைக�படப�ைகஸ �ஹண்யமய? எ்்ஸ

நிையக�ை்மஸ இஹ�களஸ �கடகி்றஆ�.ஸ இவஹய்ஸ நயமஸ

ெகயஞசமஸ ெகயஞசமயகஸ (்�ரதஆஸ உமை்)ஸ

இறைகிிெதலஸ ்யமஸ உமஸ இ�தஸ ி்தத்ஸ

தி்�பப்�ஹதறகயக�ஹ!ஸ(25:32).  

• அல்�ர்ன நப� (ஸல) அை�்க 

மாறறதி்மத்ாதடா? 

அல்யாஹ்ஆயலஸஅ�்�பட்ஸப்ைகயை�மஸ்�ரதஆஸ

எ்திதஹ்தய�க�்ஸதஹ்ைஸஅதிலஸஒ�ஸஎ�்ததைஸ�்ஸ

நப்ிஹ�களஸமயறறிஹ்்ஹ்லத். 

 َأْو َهَذا َغْيِر ِبُقْرآٍن اْئِت ِلَقاَءَنا َيْرُجوَن َلا الَِّذيَن َقاَل َبيَِّناٍت آَياُتَنا َعَلْيِهْم ُتْتَلى َوِإَذا
 َأَخاُف ِإنِّي ِإَليَّ ُيوَحى َما ِإلَّا تَِّبُعَأ ِإْن َنْفِسي ِتْلَقاِء ِمْن ُأَبدَِّلُه َأْن ِلي َيُكوُن َما ُقْل َبدِّْلُه
َعِظيٍم َيْوٍم َعَذاَب َربِّي َعَصْيُت ِإْن  

அஹ�ககை்ஸ நம�ஸ ெத்ஆஹயஆஸ ஹசஆஙகளஸ

�ற�பட்யலஸஇ�ஸஅல்யதஸ�ஹ்ஸ் �ரதஆஸெகயணபஸ
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ஹ�ஹ �ையகஸஅல்�ஸஇததஸமயறறிிதம�பயையக'' எ்்ஸ

நம�ஸ(ம்தம)ஸசநதி�தபஸநமபய�தய�ஸ�்கி்றஆ�. 

நயஆயகஸ இததஸ மயறறிிதம்தி்ஸ எஆை்ஸ அதிகயைமஸ

இலத்.ஸஎஆை்ஸஅறிஸஹ்ைக�பபஹதத்ஸதஹ்ைஸ�ஹ்ஸ

எதத�மஸநய்ஸப்்பற்ஹதிலத்.ஸஎ்ஸஇதறஹ்ை்ஸ

நய்ஸமய்ஸெசய�ஹ்ட்யலஸமக்தயஆஸ(ம்தம)ஸநய்ஆ்ஸ

�ஹததஆதிஸ அஞ கி�ற்ஸ எஆஸ நப்�ிஸ �்ஹ �ையகஸ

(10:15). 

• அல்�ர்ன ைஹத�லம ெபறற 

நப�(ஸல)அை�்க எ�்பபபவ் ெ்�ந்ைரா? 

இலத்.ஸ �ஹமம்(ஸல)ஸ அஹ�களஸ எ�த�பபைக்ஸ

ெத�ியதஸநப்ியஸஹய�கள. 

اْلُمْبِطُلوَن َلاْرَتاَب ِإًذا ِبَيِميِنَك َتُخطُُّه َوَلا ِكَتاٍب ِمْن َقْبِلِه ِمْن َتْتُلو ُكْنَت َوَما  

�ம்மஸ (நப்�ி)ஸ இதற்ஸ �்ஆ�ஸ ந��ஸ எநதஸ

�ஹத்தத�மஸஓ�பஹையகஸஇ�நஸதத�மிலத்.ஸஉம�ஸ

ஹ்ைகை்தயலஸ அததஆஸ ந��ஸ எ�த�மிலத்.ஸ அவஹயஸ

ெறஆஆலஸஹ �் �களஸசந�தகமஸெகயணப��பய�கள.(29:48) 

• அல்�ர் நப�(ஸல) அை�்ள�் ்ாலத்தல 

��்ம பபத்ப பபட்ா? 
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ரம.ஸ அல்�ர்ஸ ��தமபப்த�ஸ பட்தயலதய்ஸ

இா்யமிிஸமய�ைக�மஸ��தம�பப்த�பட்�. 

ِديًنا اْلِإْسَلاَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم  

நய்ஸஉஙககை்ஸஉஙககத்ிஸமய�ைக்ததஸஇ்தறிஸ

திஆமஸப�்ை்ஸமயைகிஸதஹ்�ஹ்ட�்்.ஸஉஙகளஸம��ஸ

எஆ�ஸஅ�டெகயத்கத்�மஸ் �்திஸியைகிஸஹ்ட�்்.ஸ

இா்யதததஸ உஙககைஸ கயஆஸ மய�ைகமயக�மஸ

ெபய�நதிைஸெகயண�்்ஸ(5:3). 

• அல்�ர்வ் ை�ளவ்ம ெசால்ம உ�்ம 

நப�்ளா�வ் ைழங ்பபபட்ா? 

َيَتَفكَُّروَن لَُّهْمَوَلَع ِإَلْيِهْم ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن الذِّْكَر ِإَلْيَك َوَأْنَزْلَنا  

ரம. அஹ�களஸ �்மஸ ஹ்்ைகமஸ மய�ைகமயக�மஸ

ரைக�பட்�.ஸஸஸ 

மைககை்ஸ அ�்�பட்ததஸ அஹ�ககை்ஸ ந��ஸ

ஹ்்ைக�பப்தஸ �ஹணபமஸ எ்பதறகயக�மஸ அஹ�களஸ

சிநதிைகஸ�ஹணஸபமஸஎ்பதறகயக�மஸஇநதஸ�ஹத்ததஸ

நப்�ிஸநயமஸஉமம��ஸஇறைகிதஹ்�தயம.ஸ(16:44). 

• அல்�ர் இ்ற்ை்ம என 

உ�்தபபபதாைா எபபப? 
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்�ரதஆ�ஸ �பய்றஸ ஒ�ஸ �ஹத்ததஸ எஹைய்மஸ

உ�ஹயைகஸ �பிய�ஸ எ்்ஸ அல்யாஸ சஹயலஸ

ஹ்பஹ�தஸ் �ர்ஸஇதற�ஹதமஸஎ்பதற்ஸசிறிிெதய�ஸ

சய்றய்ம. 

 ُشَهَداَءُكْم َواْدُعوا ِمْثِلِه ِمْن ِبُسوَرٍة واَفْأُت َعْبِدَنا َعَلى َنزَّْلَنا ِممَّا َرْيٍب ِفي ُكْنُتْم َوِإْن
َصاِدِقيَن ُكْنُتْم ِإْن اللَِّه ُدوِن ِمْن  

நம�ஸ அபிய�ை்ஸ (�ஹமம்ஸ நப்ை்)ஸ நயமஸ

அ�்ஆிதிலஸந�ஙகளஸசந�தகமஸெகயணபஸ(அதில)ஸந�ஙகளஸ

உணதமிய்�க்யக�மஸ இ�நதயலஸ இ��பய்றஸ ஓ�ஸ

அ்திியி்ததைஸெகயணபஸஹய�ஙகள.ஸஅல்யாதஹ்ஸ

தஹ்ைஸஏதஆிஸஉஙகளஸஉதஹ்ிய்�கத்�மஸஅதழ்�ைஸ

ெகயளகஙகள.ஸந�ஙகளஸ(அவஸஹ்தம)ஸெசயியஹ்ட்யலஸ

ஒ��பய�மஸ ெசயி�ஹஸ�பிய�.ஸ நைகஸ ெந��ஸ �ை்ஸ

அஞ ஙகள.ஸ மஆஆத�ககமஸ கறகக�மஸ அத்ஸ

எ�ெபய�டகள.ஸ(2: 23.24). 

 ُكْنُتْم ِإْن اللَِّه ُدوِن ِمْن اْسَتَطْعُتْم َمِن َواْدُعوا ِمْثِلِه ِبُسوَرٍة واَفْأُت ُقْل اْفَتَراُه َيُقوُلوَن أْم
 َصاِدِقيَن

இததஆஸ(இை்�ரதஆஸநம�த்ிஸ�தையகிி)ஸஅஹ�ஸ

ெபயயியகைஸகறபதஆஸெசய�ஸெகயண்ய�ஸஎஆஸஅஹ�களஸ

�்கி்றஆைய? ந�ஙகளஸஉணதமிய்�ஸக்யகஸஇ�நதயலஸ

இ��பய்றஸ ஓ�ஸ அ்திியி்தத�ி்மஸ ெகயணபஸ

ஹய�ஙஸ கள.ஸ அல்யாதஹி்றிஸ உஙக்யலஸ
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இி்றஹ�கத்ஸ�த்ை்ஸஅதழ்ஸ�ைஸெகயளகஙகளஸ

எ்்ஸநப்�ிஸ�்ஹ �ையக.ஸ(10:38) 

 ِمْن اْسَتَطْعُتْم َمِن َواْدُعوا ُمْفَتَرَياٍت ِمْثِلِه ُسَوٍر ِبَعْشِر َفْأُتوا ُقْل اْفَتَراُه َيُقوُلوَن َأْم
 اللَِّه ِبِعْلِم ُأْنِزَل َأنََّما َفاْعَلُموا َلُكْم َيْسَتِجيُبوا َفِإلَّْم) ١٣( َصاِدِقيَن ُكْنُتْم ِإْن اللَِّه ُدوِن
ُمْسِلُموَن َأْنُتْم َفَهْل ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا َوَأْن  

(நம�த்ிஸ �தையகிி)ஸ இஹ�ஸ இததஸ ெபயயியகஸ

கறபதஆஸ ெசய�ஸ ெகயண்யஸ ெைஆஸ அஹ�களஸ

�்கிறய�க்ய?  ந�ஙகளஸஉணதமிய்�க்யகஸஇ�நதயலஸ

இடபைஸ கடபஸ ப்�ஸ அ்திியிஙகத்ஸ இ�ஸ �பய்்ஸ

ெகயணபஸஹய�ஙகள.ஸஅல்யாஸதஹி்றிஸஉஙககை்ஸ

இி்றஹ�கத்ஸ அதழ்�ைஸ ெகயளகஙஸ களஸ எ்்ஸ

நப்�ிஸ�்ஹ �ையக. 

உஙககை்ஸஅஹ�களஸபதி்்ஆைகயஹ்ட்யலஸநிசசிமயகஸ

அல்யாஹ்்ஸ ஞயஆ்�்்ஸ இ�ஸ அ�்�ப்�ஸ

எ்பதத�மஸஅஹதஆ்ஸதஹ்ைஸஹ்ைக்ஸதிற்�ிஹ்ஸ

�ஹ்ஸ ிய�மிலத்ஸ எ்பதத�மஸ அறிந�ஸ

ெகயளகஙகள.ஸ ந�ஙகளஸ (அல்யா�ை்)ஸ �றறி்மஸ

கடப�பபகிற��க்ய?  (11:13 14) 

 َوَلْو ِبِمْثِلِه ْأُتوَنَي َلا اْلُقْرآِن َهَذا ِبِمْثِل َيْأُتوا َأْن َعَلى َواْلِجنُّ اْلِإْنُس اْجَتَمَعِت َلِئِن ُقْل
َظِهيًرا ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم َكاَن  
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இை்�ர்ஸ �பய்றததைஸ ெகயணபஸ ஹ�ஹதறகயகஸ

மஆஆத�ககமஸ ஜி்ககமஸ ஒ்்ஸ திைண்ய்மஸ

இ��பய்றததைஸ ெகயணபஸ ஹை�பிய�.ஸ அஹ�க்ஆலஸ

ஒ�ஹ�ஸ மறறஹ�ை்ஸ உதஹ்ிய்ையகஸ இ�ஸ நதய்மஸ

ச��ிஸஎ்்ஸநப்�ிஸ�்ஹ �ையக!ஸ(17:88). 

• அல்�ர்வ்ம �்்னி 

நப�மா�்கவ்ம ெ்ாபவ்பபபட 

்ை்ங்கவ்ம எ்ன ெ்ாட�்? 

�ஹமம�ஸ நப்ை்ஸ �்�ஸ ஹநதஸ நப்ஸ மய�ககை்மஸ

அல்யாஹ்ஆயலஸ�ஹதஙகளஸஅ�்�பட்ெத்்ஸநமபஸ

�ஹணபமஸ எ்்மஸ �ா்மககை்ஸ கட்த்ி்்�ஸ

படபள்�.ஸ ரஆயல அநதஸ �ஹதஙகத்ஸ ப்்பறறஸ

�ஹணபமஸ எ்்ஸ ஏஹ�ப்ஹ்லத்.ஸ அல்�ர்ஸ

அவ�ஹதஙகத்ஸ உணதம�ஸ பப்�ஹ�்்ஸ அநதஸ

�ஹதஙக்ஆலஸ தகிய்�பட்ஸ தஹ்கத்�மஸ தி��ஸ

கத்�மஸ டபைஸகயடபகிற�. 

 َوَيْعُقوَب َوِإْسَحاَق ِعيَلَوِإْسَما ِإْبَراِهيَم َعَلى ُأْنِزَل َوَما َعَلْيَنا ُأْنِزَل َوَما ِباللَِّه آَمنَّا ُقْل
 ِمْنُهْم َأَحٍد َبْيَن ُنَفرُِّق َلا َربِِّهْم ِمْن َوالنَِّبيُّوَن َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتَي َوَما َواْلَأْسَباِط
ُمْسِلُموَن َلُه َوَنْحُن  

நப்�ி!ஸ நயஙகளஸ அல்யாதஹ�மஸ எஙகளஸ ம��ஸ

இறைக�பட்தத�மஸஇ�றயககமஸஇாமயியலஸஇாஹயைஸ

ிஃ��ஸரகி�ிய�ஸம��ம(இஹ�த்ி)ஸசநததிகளஸம��மஸ
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இறைக�பட்தத�மஸ �ஸய�ை்மஸ ஈஸய�ை்மஸ

மற்மஸ ஏதஆிஸ நப்மய�ககை்மஸ அஹ�க்�ஸ

இைடசகஆஆ்மி�ந�ஸஹழஙக�பட்ததஸ �மஸ நமப்ைதகஸ

ெகயண�்யமஸ எ்்ஸ �்ஹ �ையகஸ �ம்மஸ அஹ�க்ஆலஸ

எஹ�ைகித்ி்்மஸ �ஹ்பயபஸ கயட்மயட�்யம.ஸ

நயஙகளஸஅல்யா�ை�கஸ�றறி்மஸகடப�பட்ஹ�களஸ

எ்்மஸ�்ஹ �ையக.(3:84) 

• அல்�ர்னத்ா் �்்னி ்ை்ங்க 

ெ்ாபவ்பபபடை� ்கம ப�்பறற 

்ைதபமா? 

அல்�ர்ஸஇ்திஸ�ஹதமஸஎ்ப�ஸ�பயலஸ�ஹமம்ஸ

நப்(ஸல)ஸ அஹ�ககமஸ உ்கஸ மைககை்ஸ இ்திஸ

நப்ியஹய�கள.ஸ அல்�ரதஆ�மஸ நப்தி�மஸ ஏற்ைஸ

ெகயளஹ�ஸஅஹ�களஸம��மஸக்தமிய்மஸஎஆஸ்�ர்ஸ

்றி�ப்பஸகிற�. 

 اْلِكَتاِب ِمَن ُتْخُفوَن ُكْنُتْم ِممَّا َكِثيًرا َلُكْم ُيَبيُِّن َرُسوُلَنا َجاَءُكْم َقْد اْلِكَتاِب َأْهَل َيا
ُمِبيٌن َوِكَتاٌب ُنوٌر ِهاللَّ ِمَن َجاَءُكْم َقْد َكِثيٍر َعْن َوَيْعُفو   

�ஹத்தத�த்ிஹ�க�்!ஸ �ஹத்திலஸ ந�ஙகளஸ

மதற்�ைஸ ெகயணப�நதஸ ஹறறிலஸ அதிகமயஆஹறதறஸ

உஙககை்்ஸெத்ஆ�பப்�மஸஎம�ஸ�த�ஸஉஙக்ஆ்மஸ

ஹந�ள்ய�.ஸ எஆஆ்மஸ ப்ஹறதறஸ அஹ�ஸ ஹ்டபஸ
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ஹ்பஹய�.ஸஅல்யாஹ்்மி�ந�ஸஒ்ஆ�மஸெத்ஆஹயஆஸ

�ஹத�மஸ(்�ர்ம)ஸநிசசிஸமயகஸஉஙக்ஆ்மஸஹந�ஸ

ஹ்ட்�.(5:14) 

  அல்�ரன�ல ்ை�்க ஏறபட இட�தடா? 

எைகய்்தி்மஸதஹ்களஸஏறப்ஸஹயய��பி்லத். 

َحِميٍد َحِكيٍم ِمْن َتْنِزيٌل َخْلِفِه ِمْن َوَلا َيَدْيِه َبْيِن ِمْن اْلَباِطُل َيْأِتيِه َلا  

இதற்ஸ�்�மஸஇதற்ஸப்்்மஸஇதிலஸெபயயஸஹைய�.ஸ

�க�ை்�ிஸஞயஆஸமிை�கயஆஆ்ஸமி�ந�ஸ(இை்�ர்)ஸ

அ�்�பட்�.ஸ(41:42) 

• அல்�ர்ன பாா்ாவ்ம ெபா�ப் 

ிா�வ்�ிா? 

அல்யா�ஹஸ அ�ெபய்�தபஸ ஏறறிஸ

�ைகிறய்.�கயபைக்ைகயஆஸ மைக்ஆ்ஸ உள்ஙக்ஆலஸ

்�ர்ஸபதிஹயகி�ள்�.ஸஸ

َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا الذِّْكَر َنزَّْلَنا ُنَنْح ِإنَّا  

நய�மஸஇநதஸஅறி�தைதிஸஅ�்ஆ�ஆயம.ஸநய�மஸஇதத�ஸ

பய�கய��பயம.' (15:9) 

• அல்�ர் பபதா ை�ளங்ை்ற் 

எள�்ான்ா? 
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அதஆ்�ஸமைககை்மஸ�ந�ஹழிதிஸகயடபமஸெபய�டபஸ

மிகஇ்்ஸநத்ி்லஸ்�ர்ஸஎ்ஆதயைக�படபள்�. 

َكِثيًرا اْخِتَلاًفا ِفيِه َلَوَجُدوا اللَِّه َغْيِر ِعْنِد ِمْن َكاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َفَلاَأ  

அஹ�களஸஇநதைஸ் �ரதஆஸசிநதிைகஸமயட்ய�க்ய?  இ�ஸ

அல்யாஸ அல்யதஹ�க்ஆ்மி�ந�ஸ ஹநதி�நதயலஸ

இதிலஸஏைய்மயஆஸ�ைணபயபஸகத்ைஸகணப��பய�கள.ஸ

(4:82). 

ُمدَِّكٍر ِمْن َفَهْل ِللذِّْكِر اْلُقْرآَن َيسَّْرَنا َوَلَقْد  

இை்�ரதஆஸஹ்்ங்ஹதற்ஸஎ்ஆஸதயைகி�ள�்யம.ஸ

பப�ப்தஆஸெப்�ஹய�ஸஉண்ய?  (54:22) 

َأْقَفاُلَها ُقُلوٍب َعَلى َأْم اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفَلا  

அஹ�களஸ இநதைஸ ்�ரதஆஸ சிநதிைகஸ �ஹண்யமய? 

அல்�ஸ அஹ�க்ஆ்ஸ உள்ஙக்ஆ்ஸ ம��ஸ அதறகயஆஸ

்டபைகளஸஉள்ஆஹய?  (47:24). 

• அல்�ர்ன ஓ்ாா ை�படால பபவ்ாா 

ை�படால எ்ன நடவ்ம? 

அல்�ரதஆஸஓதய�ஸபபைகய�ஸஹ்ட்யலஸஅத்ஸபபஸ

ந்ைகய�ஸஹ்ட்யலஸம்தமி்லஸதண்தஆஸகித்ை்ம. 
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 َقاَل َأْعَمى اْلِقَياَمِة َيْوَم َوَنْحُشُرُه َضْنًكا َمِعيَشًة َلُه نََّفِإ ِذْكِري َعْن َأْعَرَض َوَمْن
َبِصيًرا ُكْنُت َوَقْد َأْعَمى َحَشْرَتِني ِلَم َربِّ   

எஆ�ஸ �பயததஆதிஸ �றைக்்�பஹ்ை்ஸ நிசசிமயகஸ

ெந�ைகபியஆஸ ஹயழைதகஸ உணப.அஹதஆஸ கிியம்ஸ

நய்ஆலஸ்�்ஆயகஸஎ����ஹயம.ஸஎ்ஸஇைடசகய!ஸநய்ஸ

பய�தஹ�த்ிஹஆயகஸஇ�ந�த�ஆ.ஸஏ்ஸஎ்தஆஸ் �்ஸ

ஆயகஸ எ��ப்ஆயய?எ்்ஸ அஹ்ஸ �கடபய்.ஸ

அ�பப்தயஆ்ஸ நமஸ �த்ிஸ ஹசஆஙகளஸ உ்ஆஆ்மஸ

ஹநதஆ.அததஸ ந�ஸ மறநதஹய�றஸ இ்்ஸ ந�ஸ மறைக�ஸ

பபகிறயயஸஎ்்ஸ(அல்யா)ஸ�்ஹய்.ஸ(20:124-126) 

• அல்�ர் �ாலதம்கவ் 

மபப��ி்ா? 

இலத்.ஸ��ஸமஆஆதஸச�க்திற்ஸ��ி�. 

َنِذيًرا ِلْلَعاَلِميَن ِلَيُكوَن َعْبِدِه َعَلى اْلُفْرَقاَن َنزََّل الَِّذي َتَباَرَك  

அகி்்தய�ை்ஸ எசச�ைதகியகஸ இ��பதறகயகஸ

(ச்திி்தத�மஸ அச்திி்ஸ தத�ம)ஸ

ப்�்தறிஹ்ைகை�பிஸ(இவ�ஹத்)ததஸத்ஸஅபிய�ஸம��ஸ

இறைகிஸதஹ்தஹ்ஸபயைகிி�த்ிஹஆயஹய்.(25:1) 

ِلْلَعاَلِميَن ِذْكٌر ِإلَّا ُهَو ِإْن َتْذَهُبوَن َفَأْيَن  َرِجيٍم َشْيَطاٍن ِبَقْوِل ُهَو َوَما  
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இ�ஸ ஹ்ைட்�பட்ஸ தஷ்தயஆஆ்ஸ ஹய�்ததில்.ஸ

எஆ�ஹஸந�ஙகளஸஎங்ஸெசலகிற��கள.இ�ஸஅகி்்தய�ை்ஸ

அறி�தைஸதஹ்ைஸ�ஹறிலத்ஸஸ(81:25-29 2:185 25:1 14:1). 

• அல்�ரன�ல எத்்ன அத்திாிங்க 

உதப? 

114 அ்திியிஙகளஸஉணப 

 

 

 


