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ளஷர்க்கஷன்  ஶற்மம் 
(இைலப்பஷன் ஆம்பம்) 

PART-01 

M.S.M . இம் ஷஶஸ் பேசுப் ழயஃபஷ. 

அல்யஶவஹ ஆயஶ லஶனம்,  பூஷகரபெம் 

அவ்லஷண்டுக்கு இைப்பட்ைலகரபெம் னஷ ர் 

களுக்கஶகவும்  ஜஷன்களுக்கஶகவும் பைத் ஶன். 

னஷ ர்கரபெம் ஜஷன்கரபெம்  ன்ன லைங்கு 

ல ற்கஶகப் பைத் ஶன். இந்  பூஷஷல் லஶழ்ல ற் 

கற்ம லஶய்ப்பு லச ஷகரபெம்  ற்படுத் ஷக் 

கஶடுத் ஶன். இவ்லஷனத் ஶஶஷைஷபைந்து  அல்யஶஹ் 

 ஷர்பஶர்த் து என்ம என்று ட்டும்  ஶன். இை 

லப்பஷல்யஶல் கயப்பைற்ம உள்ரத்துைன் 

லைக்கங்கர அல்யஶஹ் எபைலனுக்க சய் 

லண்டும்  ன்பது  ஶன் அந்   ஷர்பஶர்ப்பஶகும். 

அல்யஶஹ் கூறுகஷமஶன்:  

ا مَة ِة َّن   َة َة ْق ُة  وَة
ْق
ْق َة   ا ِة 

ووِة   ِة َّن  وَة اْق َة ْق ُة ُة ا   ِة  ِة  ُة  مَة
ُة
  ِة ْق ٍة  مِة ْق  مِة ْق ُة ْق   

ا مَة  ِة  ُة  وَة
ُة
وْق   

َة
َة   ِةوَّن    ُة ْق ِة ُة وِة      اْق َة ِة ُة   اْق ُة َّن ِة  ذُةو  الَّن َّن  ُة   ُة َة   اَّن

“ஜஷன்கரபெம் னஷ ர்கரபெம் அலர்கள் ன்ன 

லைங்குல ற்கஶகலன்மஷ நஶன் பைக்க 
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லஷல்ய. அலர்கரஷைத் ஷல் ஶ ஶபை உைலபெம் 

நஶன் நஶைலஷல்ய. அன்மஷபெம் அலர்கள் 

உைலரஷக்க லண்டுன்றும் நஶன் லஷபைம்ப 

லஷல்ய. நஷச்சஶக அல்யஶஹ் உைலரஷப்பலனும் 

பயஷக்கலனும் உறு ஷஶனலனுஶலஶன்.” (51 ; 

56 , 57 ) 

எவ்லஶபை ஆன்ஶவும் இல்பஷய அல்யஶஹ்ல 

ற்றுக் கஶள்ரக் கூடிலஶகவும் அலனுக்கு 

 பெம் இைலக்கஶ லஶகவு பைக் 

கப்பட்டுள்ரது. 

அல்யஶஹ் கூறுகஷமஶன்:  

ِةذْق   َة َة  وَة 
َة
 ِة  مِة ْق   َة ُّب َة   

  ِة ِة ْق  مِة ْق   آَة َة   َة
 ْق َة َة ُة ْق  ذُة ِّر َّن َة ُة ْق   ُة ُة

َة
َة  وَة   ِة ِة ْق   َة

 ْق ُة
َة
  

اَة ْق ُة 
َة
ِةلَة ِّر ُة ْق    ُة     نَةا  َة َة  قَةاا وْق   َة ِة ْق

َة
ُة       َة َة   َة ْق  كُة َّنا  ِةنَّنا  اْق ِة َةامَة ِة   َة ْق َة  تَة ُة ا

وْق *   َة ِة ِة َة 
َة
ُة     ا تَة ُة ا َة َة   ِة َّن َة  ْق

َة
نَةا   كُة َّنا  َة ْق ُة  مِة ْق    َةاؤُة   َة ْق ِة ِة ْق  مِة ْق  ذُة ِّر َّن ًة  وَة

فَة ُة ْق ِةكُة َةا
َة
ا   ِة َة ْق ُة ْق  فَة َة َة    ِة َة   ِة ُة وَة  ا ا كَة َة اَة َة َّن ُة ْق   اْق َةااِة   ُة َة ِّر ُة  وَة     َةلْق ِة ُة وَة  وَة

“உது இட்சகன் ஆ பை க்கரஷன் 

பதுகுகரஷலிபைந்து அலர்களுை சந்  ஷகர 

லரஷப்படுத் ஷ அலர்கர சஶட்சஷகரஶக்கஷ நஶன் 

உங்கள் இட்சகன் இல்யயஶ? ன்று 

கட்ை ற்கு ஆம் நஶம் சஶட்சஷ கூறுகஷமஶம் (நஸ 

ங்கள் இட்சகன்) ன்று அலர்கள் கூமஷ  

ண்ைஷப் பஶபைங்கள்.) நஷச்சஶக இது குமஷத்து நஶம் 
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கலனபனஶக இபைந்து லஷைஶட்ைஶம் ன்று 

(அலர்கள்)றுஷல் கூமஶ ஷபைக்கல (இவ்லஶறு 

சய் ஶம்.) 

அல்யது இ ற்கு பன்னர் து ப ஶ ர்கர 

இை லத் னர். நஶம் அலர்களுக்கு பஷன்னுள்ர 

சந்  ஷகரஶகல இபைந் ஶம். அவ்வீைர்கள் 

சய்  ற்கஶக ங்கர நஸ அறஷக்கப்  பஶகஷமஶஶ 

ன்று கூமஶ ஷபைக்கவு (இவ்லஶறு சய் ஶம்) 

அலர்கள் (நம்பஶல்) ஸண்டு லஷடும் பஶபைட்டு 

லசனங்கரத்  ரஷவுப்படுத் ஷனஶம். ( 7 ;172 , 

173 ) 

இந்  பூஷஷல் பஷமப்ப ற்கு பன்ன ஶகல 

அல்யஶஹ்ல ட்டும் லைங்குலது, அலனுக்கு 

 னபெம் இைஶக்கு ல ஷல்ய ன்று உறு ஷ 

ஶறஷ கஶடுத்து லஷட்ை இவ்வுயகஷல் எவ்லஶபை 

லபைம் பஷமக்கஷன்மனர்.அ ன அல்யஶஹ் இவ் 

லசனத் ஷல் க்களுக்கு நஷனவூட்டுகஷமஶன். 

அவ்லஶம அல்யஶஹ்லஷன் தூ ர் நபஷ பவம்த் 

(ழல்) அலர்களும் பஷன்லபைஶறு குமஷப்பஷடு 

கஷமஶர்கள். 

2) ابلخاري صحيح ஃ 100) 
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 يِب   َع ْن 
َع
ةَع    َع   ُه َع ْن َع ُه  رَع يِب لَعيْن يِب  اهللُه  صَع ُهَّلل  ااُهَّلل يِب    َعااَع :  َعااَع ،  َع ْن ُه  ااُهَّلل لُهَّلل َع   َع   ُه  »:  َعسَع
ُهووٍد  ل وْن ُه   َع َع  يُهووَع ةيِب   َع ااُه ، االيِب ْن َع بَعوَع

َع
اايِب يِب   َعأ وِّووَع  ْن ،  ُه َع

َع
اايِب يِب    َع  ْن ،  ُه َع ِّو

َع
اايِب يِب    مَع ِّو َع  يِب ،  ُه

مَع َع   َع
ةيِب  يمَع ةَع  تُه ْنتَع ُه  ابلَع يِب يمَع ا تَع َعى  َع ْن  ابلَع يِب ي َع دْن َع َع  فيِب   َع

எபை லஷயங்கு ப்படி பழு லரர்ச்சஷ பற்ம 

லஷயங்கப் பற்மடுக்கஷம ஶ அ ப்பஶன்று, 

ல்யஶக் குறந் களு இற்கஶன 

(ஶர்க்கத்) ஷய பஷமக்கஷன்மன. லஷயங்குகள் 

அங்கக் குமவுைன் பஷமப்ப  நஸங்கள் 

பஶர்த் ஷபைக்கஷமஸர்கரஶ? (பழுஶன லஷயங்கஷன் 

அங்கங்கர ச ப்படுத்துலது பஶல்) பற்மஶர் 

கர  ம் குறந் கர பே ர்கரஶகலஶ, கஷமஷஸ்  

லர்கரஶகலஶ அல்யது அக்கஷனஷ ஆஶ னக் 

கஶர்கரஶகலஶ ஶற்றுகஷன்மனர் ன்று நபஷ(ழல்) 

அலர்கள் நலஷன்மஶர்கள். ( அமஷலஷப்பலர்: அபூ 

வஹஶ (லி). ஆ ஶம்: புகஶஶஷ, பஸ்லிம்) 

க இமகஶள்க பஶ ஷக்கும் இற்க 

ஶர்க்கஶன இஸ்யஶத் ஷல் னஷ ர்கள் பஷமப்பது 

பஶல் அ ஷல்  நஷயத் ஷபைக்க லண்டும். இந்  

இற்கக்கு ஶற்மஶன கஶள்ககள் ற்றும்  

லறஷபஶடுகள் நஷச்சம் லறஷ லமஶனலஶக 

இபைக்கும். னல அல்யஶஹ் இக் கஶள்க 

பற்மஷப்பஷடிக்குஶறும் இஸ்யஶத் ஷல் லஶழுஶறும் 

கட்ைர ஷடுகஷமஶன். 
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قِة ْق 
َة
ِة ِّر  ِة  وَة ْق َة َة   َة  ا ا لَةاَة  حَة ِة  ًة ِة   ِة ْق  ِة   اَّن

لَة   اَّن ا  اَّنااَة  فَة َة  تَة ْق ِة  َة   َة  عَة َة ْق َة
 ِة 
َة ْق ِة   ِة ِة َة   اَّن ا اَة ِة َّن   اْق َة ِّر ُة   اِّر  ُة  ذَة َة  وَة  ْق َة

َة
    َة ْق َة ُة وَة   َة   اَّنااِة   

“ஆகல, நஸர் உது பகத் த் தூ (இஸ்யஶஷ) 

ஶர்க்கத் ஷன் பக்க பற்மஷலும்  ஷபைப்பஷ நஷய 

நஷறுத்துவீஶக! (ந்  ஶர்க்கத்) ஷல் அல்யஶஹ் 

னஷ னப் பைத் ஶனஶ அத் க இற்க 

ஶர்க்க (ஶகஷ இஸ்யஶ)த்  (பற்மஷப் பஷடித்து 

நஷயத் ஷபைப்பீஶக!) அல்யஶஹ்லஷன் பைத் லில் 

வ்லஷ  ஶற்மபம் இல்ய.(30 ;30 ) 

ல்யஶ நபஷஶர்கள் பயஶக நஷனவூட்ைப்பட்ை 

சய் ஷத்  ஶன்  அல்யஶஹ் இறு ஷ நபஷ 

பயஶகவும் இவ் லசனத் ஷல் நஷனவூட்டுகஷமஶன். 

என்ம குயம் எபைலன   ய்லம் ன்ம 

கஶட்பஶட்டிற் க னஷ  சபகம் அல்யஶஹ்ல 

ட்டு லைங்கஷக் கஶண்டிபைந் து.  வ்வஸது 

னும் க இம  நம்பஷக்கக்கு  ஷஶக, 

அல்யஶஹ்வுக்கு இைஶக (ளஷர்க்க) 

ற்படுத்தும் கஶ துஶகத்  ளத் ஶன் 

ப்பஶது  ஶற்றுலஷத் ஶனஶ அன்ம 

சபகத் ஷற்குள் கபைத்து லறுபஶடுகளும் 

குறப்பங்களும்  ஶை ஆம்பஷத் ன. 

அல்யஶஹ் கூறுகஷமஶன். 
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وَة  مَّن ًة   اَّنااُة   َة
ُة
ُة  فَة َة َة َة  وَة حِة َة ًة    ِة  َة   اَّن ِة ِّر َة   اَّن

 ِة ِة  َة  مُة َة ِّر
مُة ْق نْق َة َة  وَة

َة
 وَة 

َة ِّر   اْقكِة َةااَة  مَة َة ُة ُة 
ْق
ِةاا َة ْق ُة َة    َة   ِة ا  اَّنااِة   َة ْق فِة يِة    ْق َة َة ُة   فِة  َة  

“(ஆம்பத் ஷல்) னஷ ர்கள் எ கூட்ைத் ஷனஶகல 

இபைந் னர். அல்யஶஹ் (நல்யஶபைக்கு) நன்ஶஶம் 

கூறுலஶஶகவும், ( ஸஶபைக்கு) அச்சபட்டி 

ச்சஶஷக்க சய்லஶஶகவும் நபஷஶர்கர 

அனுப்பஷ லத் ஶன்.” (2  ; 213 ) 

னஷ  இனத் ஷன் பைப்பும் லறஷபஶடும்  சற் 

பஶடும்  வ்வஸத் னும் க இமலனஶன 

அல்யஶஹ்ல லைங்குல ஶகல இபைந் து 

ன்ப  இவ்லசனபம் உறு ஷப் படுத்துகஷமது. 

அல்யஶஹ் எபைலனுக்கு சய் லண்டி 

லைக்கங்கர அல்யஶஹ்லஷன் பைப்புக்களுக்கு 

சய்பெஶறு ப ன் ப யஶக ளத் ஶன் நூஹ் 

(அய) அலர்கரஷன் சபகத் ஷய ற்படுத் ஷ 

னஶன், அ ற்கு பன் இைலப்பு ன்பது 

இபைந்  ஷல்ய. 

‘ஆ ம் (அய)அலர்களுக்கும் நூஹ் (அய) 

அலர்களுக்கும் இைபட்ை கஶயத் ஷல்  லஶழ்ந்  

ல்யஶபைம் இஸ்யஶத் ஷய இபைந் னர்.’ ன 

இப்னு அப்பஶஸ் (லி) அமஷலஷக்கஷன்மஶர்கள். 

இக்கூற்று ஷகச்சஶஷஶனது ன்று இஶம் இப்னுல் 



 

9 

கய்ஷம் (ஹ்) அலர்கள் குமஷப்பஷடுகஷமஶர்கள். 

(நூல்: இகஶ துல் யஹ்பஶன் 2/102 ) 

இ ற்கு ஆ ஶஶக உபஷப்னு கஃப் (லி) 

அலர்கள் யபெள்ர (2 ;213 ) லசனங்கர 

ஏ ஷக் கஶட்டி பமக் குமஷப்பஷடுகஷமஶர்கள். 

அல்யஶஹ்வுக்கு இைலக்கும் லறஷகடு  

உைன உபைலஶக்கப்பைலஷல்ய. நல்யஶர் 

கரஷன் பஶல் அலர்கர லறஷபடுல ன் 

பயஶகல உபைலஶக்கப் பட்ைது. 

இது பற்மஷ இப்னு அப்பஶஸ் (லி) பஷன்லபைஶறு 

கூறு கஷமஶர்கள்; 

நூஹ் நபஷஷன் கஶயத் ஷல் லஶழ்ந்  லத், சுலஶ, 

ஃகூஸ், ஊக், நஸ்ர் ஆகஷ ந்து பர்களும் 

நல்ய னஷ ர் கரஶலர். அலர்கள் ைஷத் ப் பஷன்  

அந்  னஷ ர்கள் இபைந்  இைங்கரஷல் சஷயகர  

நஷறுவுங்கள் அலர்கரஷன் பர்கரபெம் சூட்டுங் 

கள் ன்று க்கரஷன் னங்கரஷல் ண்ைத்  

ளத் ஶன் உபைலஶக்கஷனஶன். அலர்களும் 

அப்படி சய் னர். ஆனஶலும் அச்சஷயகள் 

அப்பஶது லைங்கப் பைலஷல்ய. அம் க்கள் 

இமந்து (அந்  சஷயகள் நஷறுலப்பட்ை கஶைங்கள் 

குமஷத் ) அமஷவு ங்கஷலஷட்ை பஷன் அச்சஷயகள் 
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க்கரஶல் லைங்கப்பையஶஷன ன இப்னு 

அப்பஶஸ்(லி) குமஷப்பஷடுகஷமஶர்கள். (நூல்:புகஶஶஷ) 

நல்யலர்கரஷன் பஶல் உபைலஶக்கப்பட்ை  

சஷயகள் நஷனவுச் சஷன்னங்கரஶகல நஷறுலப் 

பட்ைன. அ ன நஷறுலஷலர்கள் லைங்க 

வுஷல்ய. லைங்கும் நஶக்கத் ஷல் நஷறுலவு 

ஷல்ய. அலர்களுக்குப் பஷன் லந்  க்கள் 

அச்சஷய கர நஷறுலப்பட்ை ன் நஶக்கத்  

மந்து அலகர லைங்கப்பைக் கூடி ஶகவும்  

 ய்லங்கரஶகவும் டுத்துக் கஶள்ரயஶஷனர். இக் 

கஶஶஷத்  ளத் ஶன் அம்க்களுக்கு 

அயங்கஶஶகக் கஶட்டினஶன். உண்ஷல் 

ளத் ஶன் அந்  க்கர சஷய லைக்கத் ஷன் 

பஶல் இட்டுச் சன்று இம நஷஶகஶஷப்ப ற் 

கஶள்ரல  நஷனவுச் சஷன்னங்கர ற்படுத் ஷ 

னஶன். அலனுக்கு லறஷபட்ை ன் பயம் ளஷர்க்  

(அல்யஶஹ் வுக்கு இைலத் ல்) னும் கஶடி 

பஶலம்  ஶற்மம் பற்மது. னஷ  சபகத்  

லறஷகடுக்கும் ளத் னஷன் பைஷ இ ன் பயம் 

ஆம்பஶஷற்று.  

     ஆ ம் (அய) அலர்கர அல்யஶஹ் பைத்து, 

அலபைக்கு சுஜது சய்பெஶறு கட்ைரஷட்ை 

லரஷல் ளத் ஶனத்  லஷ யக்குகள் 

சுஜது சய் னர். அல்யஶஹ்லஷன் கட்ைரக்கு 
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ஶறு சய்து பபை பஶஶட் டி ன் கஶைஶக 

ளத் ஶன் சபஷக்கப்பட்ைஶன், சுலனத்  ஷலிபைந்து 

துத் ப்பட்ைஶன். அலன் னஷ  சபகத்  

லறஷகடுத்து அல்யஶஹ்வுக்கு நன்மஷ சலுத் ஶ  

க்கரஶக ஆக்குல ஶக அந்நம் அல்யஶஹ்லஷைம்   

சப ஷட்ைஶன். இது பற்மஷ அல்யஶஹ் பஷன்லபைஶறு 

கூறுகஷமஶன். 

ا قَةا َة   ِة َة
 ِة   َة

 ْق َة ْق َة
َة
وَّن     ْق ُة َة

َة َة ُة ْق   َة َة  َة َة  ا ْق ُة ْق َة ِة  َة   ِة ِة َة َّن ُة ْق   ُة َّن    ا ِة  مِة ْق  اَة    َة ْق
 ْق ِة  ِة ْق 

َة
مِة ْق     ِة ِة ْق  وَة

ِة ِة ْق  وَة َة ْق   َة ْق ان  ْق َة
َة
ِة ِة ِة ْق  وَة َة ْق    اا ِة ُة  وَة َة   َة َة

َة ُة ْق   َة  ْق َة
َة
  

اكِةلِةي
وَة  َة  

 ''நஸ ன்ன லறஷ கடுத்  கஶைத் ஶல் 

(ஆ பை சந்  ஷஷனஶன) அலர்கள் 

உன்னுை நஶன பஶ ஷல் (சல்யஶது 

 டுப்ப ற்கஶக அவ்லறஷஷல்) உட்கஶர்ந்து 

கஶள்லன்” ன்று கூமஷனஶன்.  

''பஷன் நஷச்சஶக நஶன் அலர்கள் பன்னும், 

பஷன்னும், அலர்கள் லயப்பக்கத் ஷலும், இைப் 

பக்கத் ஷலும் லந்து (அலர்கர லறஷ கடுத்துக்) 

கஶண்டிபைப்பன். ஆ யஶல் நஸ அலர்கரஷல் பபைம் 

பஶயஶ (உனக்கு) நன்மஷ சலுத்துலஶர்கரஶகக் 

கஶைஶட்ைஶய்” (ன்றும் கூமஷனஶன்).  
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அ ற்கு இமலன், “நஸ நஷந் ஷக்கப் 

பட்ைலனஶகவும், லஷட்ைப் பட்ைலனஶகவும் 

இங்கஷபைந்து லரஷமஷ லஷடு.  அலர்கரஷல் 

உன்னப் பஷன்பற்றுலஶபெம் கஶண்டு 

நஷச்சஶக நகத்  நஷப்புலன்.” ன்று 

கூமஷனஶன். (7:16 - 18) 

ளத் ஶன் க்கர லறஷகடுக்கும் எவ்லஶபை 

லறஷகரபெம் அ ஷலிபைந்து  ப்பஷக்கும் லறஷ 

கஶட்ைல்கரபெம் அல்யஶஹ் இமத்தூ ர்கள் 

பயம் கஶட்டிக் கஶடுத் ஶன். இமலறஷ கஶட்ைய 

பஷன்பற்றுபலர்கள் சுலனத் ஷற்கும்  ளத் ஶன 

லைங்கஷ லறஷபடுபலர்கர நகத் ஷற்கும் ன்றும் 

அல்யஶஹ் ச்சஶஷக்க சய் ஶன். அல்குர்ஆனஷன் 

7 ;172- 174  லசனங்க ளுக்கு அ  

ஆன்ஶக்கள் அல்யஶஹ்லஷைம் கஶடுத்  

லஶக்குறு ஷ நஷமலற்றும் லகஷல் 

இமதூ ர் பயம் அல்யஶஹ் லறஷகஶட்டினஶன். 

இ ன் அடிப்பை ஷய நூஹ் நபஷபெம்  ம் 

சபகத் ஷற்கு அனுப்பஷலக்கப்பட்ைஶர்கள்.  அலது 

சபகத் ஷல் இை லத் ல்  ஶற்மம் பற்று 

நஷனவுச் சஷன்னங்களுக்குஶஷலர்கள் கைவுள்கரஶக 

ஆக்கப் பட்ைஶர்கள். அக்கைவுள்கர லஷட்டு லஷைக் 

கூைஶது ன அச்சபகம் பஷடிலஶ ஶக இபைந் து.  
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னல இமகஶள்க அந்  க்களுக்கு 

நஷனவூட்டு பகஶக நூஹ் நபஷ அல்யஶஹ் 

அனுப்பஷ லத் ஶன்.  

 ْقسَة ْق َةا اَة َة ْق  
َة
ا   مِةيِة   ِة َة  نُة حًة ا َة  قَة ْق و  قَة ْق ِة   َةا فَة َة َة    ْق ُة ُة ا  اَّن ٍة  مِة ْق  اَة ُة ْق  مَة   ِة َة
ُة ُة  ااُة   ِة ِّر   َة ْق  َة

َة
عَة ِة  ٍة   َة ْق ٍة  عَة َة اَة  عَة َة ْق ُة ْق     

7:59 “நஷச்சஶக நஶம் நூவ அலபைை 

கூட்ைத்  ஶஶஷைம் அனுப்பஷ லத் ஶம், அலர் ( ம் 

கூட்ைத் ஶஶஷைம்), “ன் கூட்ைத் ஶ! அல்யஶஹ் 

ல லைங்குங்கள், உங்களுக்கு அலனன்மஷ 

லறு நஶனஷல்ய நஷச்சஶக நஶன் உங்களுக்கு 

ல இபைக்கும் கத் ஶன எபை நஶரஷன் ல னப் 

பற்மஷ அஞ்சுகஷமன்” ன்று கூமஷனஶர்.  

  قَةا َة 
ُة ْق َة َة مِةيِة  مِة ْق   ا َة  َة   ِةنَّنا قَة ْق  ٍة   ِة  اَة َة

مُة ِة ٍة   َة َة  

7:60அலபைை கூட்ைத் ஶஶஷலுள்ர  யலர்கள், 

“ய்ஶகல, நஶங்கள் உம் பகஷங்கஶன 

லறஷகட்டில்  ஶன்  ஷைஶக பஶர்க்கஷமஶம்” ன்று 

கூமஷனஶர்கள்.  

اَة ٌة   ِة  اَة ْق َة  قَة ْق ِة   َةا قَةا َة  اَة ِة   َة َة َة ِة َة   َةاِّر  مِة ْق   َةسُة  ٌة   ِّر وَة اا   اْق َة

7:61 அ ற்கு (நூவஹ) “ன் கூட்ைத் ஶர்கர! 

ன்னஷைம் ந்  லறஷகடும் இல்ய ஶமஶக 

அகஷயங்கரஷன் இமலனஶகஷ (அல்யஶஹ்லஷன்) 
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தூ னஶகல நஶன் இபைக்கஷன்மன்” ன்று 

கூமஷனஶர்.  

 َة ِّر ُة ُة ْق 
ُة
اِة   

ا َة نْق َة ُة   َة ِّر   ِةسَة
َة
عْق َة ُة  اَة ُة ْق  وَة 

َة
ِة  مِة َة  وَة  ا  اَّن تَة ْق َة ُة وَة   َة  مَة  

7:62 “நஶன் ன் இமலனுை தூ  

உங்களுக்கு டுத்துக் கூமஷ உங்களுக்கு 

நற்பஶ னபெம் சய்கஷன்மன். லும் நஸங்கள் 

அமஷஶ லற்ம அல்யஶஹ்லஷைஷபைந்து நஶன் 

அமஷகஷமன்” (ன்று கூமஷனஶர்).  

وَةعَة ِة ْق ُة ْق 
َة
وْق   

َة
ااَة ُة ْق    لٌة   َة َة   ِّر ُة ْق  َة  مِة ْق  ذِةكْق  ٍة   َة

كُة ْق  مِة ْق ُة ْق   َة ُة ُة ْق ِة َة   ِة
َة َّن ُة   ِلِة اَة َة َّن ُة ْق  وَة ُة وَة  وَة   ُةلْق َة

7:63 உங்கர ச்சஶஷப்ப ற்கஶகவும் நஸங்கள் 

அஞ்சஷ நைப்ப ற்கஶகவும் உங்களுக்கு அபைள் புஶஷப் 

பை லண்டு ன்ப ற்கஶகவும் உங்கரச் சர்ந்  

எபை னஷ ர் ஸது உங்கள் இமலனஷைஷபைந்து 

நற்பஶ ன உங்களுக்கு லபைல ப் பற்மஷ 

நஸங்கள் ஆச்சஶஷப்படுவீர்கரஶ?  

நூஹ் (அய)  அலர்கள் எபை இமகஶள்கஷன் 

பஶல் அம்க்களுக்கு அறப்பு லஷடுத்  பஶது 

நஷஶகஶஷத் னர்.  ஶங்கள் நர்லறஷஷல் இபைப்ப ஶ 

கவும் நூஹ் நபஷ லறஷகட்டில் இபைப்ப ஶகவும்  

அம்க்கள் லஶ ஶை  ஶைங்கஷனர். 
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கைவுள்  ன் ப்படி இபைக்கும் ன்ப  புஶஷ 

லப்ப ற்கஶக நூஹ் நபஷ அல்யஶஹ்லஷன் 

லல்யகள் ஆற்மல்கள் குமஷத்து டுத்துக் கூமஷ 

இவு பகயஶக அம்க்கர அணுகஷ பசஷனஶர்கள் 

இகசஷஶகவும் பகசஷஶகவும் க்கர நஶக்கஷ 

உப சஷத் ஶர்கள். அல்யஶஹ்லஷன் பஶலன்னஷப் 

பஷன் பஶலும், கபைைஷன் பஶலும் லஷபெஶறு 

கட்டுக் கஶண்ைஶர்கள். 

நூஹ் நபஷஷன் பஶ னகள் எபைசஷய நஶட்கரஶ 

அல்யது எபை சஷய ஶ ங்கரஶ அல்யது எபை சஷய 

லபைைங்கரஶ நை பற்மலஷல்ய. ஶமஶக  950  

லபைைங்கள் நஸடித் ன. அந்  க்கள் நர்லறஷ 

அைல ற்கஶன அத் ன லஶய்ப்புக்கரபெம் 

அல்யஶஹ் கஶண்பஷத் ஶன். ஆனஶல் அம்க்கரஷல் 

எபைசஷய  லஷ ற்மலர்கள் லறஷ லமஷனஶர்கள். 

அது ட்டுன்மஷ பஶ ன சய்து கஶண்டிபைந்  

நூஹ் நபஷ கலயப்படுத் ஷ இம்சக்குள்ரஶக்கஷ,   

பஶய்னஶக்கஷ அலபைக்க ஷஶக சூழ்ச்சஷகரபெம் 

ற் கஶண்ைஶர்கள்.   

அல்யஶஹ்லஷற்கு இைஶக உபைலஶக்கப்பட்ை 

கைவுள்  கஶள்க அம் க்கள் ஆம்பஷத்  

 ற்கஶக உைன  ண்டித்து லஷைஶல் இமத்தூர் 

நூஹ் (அய) பயம் நர்லறஷஷன் பஶல் ஸளுஶறு 

அல்யஶஹ் லறஷகஶட்டினஶன்.  
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நூஹ் நபஷஷன் பஷச்சஶப் பைஷஷன் 

பக்கஷத்துலத் பெம் பஶ னஷன் உள்ரைக் 

கங்கரபெம் சூஶ நூஹ் னும் பஶஷல்  னஷஶன 

எபை அத் ஷஶத் ஷல் பஷன்லபைஶறு அல்யஶஹ் 

டுத்து கூறுகஷமஶன். 

 ْقسَة ْق َةا  ِةنَّنا
َة
ا   مِةيِة   ِة َة  نُة حًة وْق  قَة ْق

َة
نْق ِة ْق   

َة
 ِة  مِة ْق  قَة ْق َة َة   

وْق   َة ْق
َة
تِة َة ُة ْق   

ْق
 ِة ٌة  عَة َة اٌة   َة 

َة
  

71:1 .நஷச்சஶக நஶம் நூவ, அலபைை 

சபகத்  ஶஶஷைம் “நஸர் உம் சபகத் ஶபைக்கு 

நஶலஷன சய்பெம் ல ன அலர்கள் ஸது 

லபைல ற்கு பன்னர் (அதுபற்மஷ) அச்சபட்டி 

ச்சஶஷக்க சய்வீஶக” ன  அனுப்பஷனஶம்.  

مُة ِة ٌة  نَة ِة لٌة  اَة ُة ْق   ِة ِّر  قَة ْق ِة   َةا قَةا َة   

71:2 “ன் சபகத் ஶர்கர! நஷச்சஶக நஶன் 

உங்களுக்கு பகஷங்கஶக அச்சபட்டி ச்சஶஷக்க 

சய்பலன்” ன்று கூமஷனஶர்.  

وِة 
َة
و    َة    ْق ُة ُة  ِة  ُة وِة  وَة تَّن ُة  ُة   اَّن

َة
وَة   

71:3 “அல்யஶஹ்ல நஸங்கள் லைங்குங்கள், 

அலனுக்கு அஞ்சஷக் கஶள்ளுங்கள். னக்கும் 

லறஷபடுங்கள்.“ 
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لْق    ِة ُة ْق  مِة ْق  اَة ُة ْق   َة ْق ِة
لْق ُة ْق  ذُةنُة  ٍة   ِة َة  وَة ُة َة ِّر

 َة
َة
 َة َة   ِةوَّن   ُة َة ىًّم   

َة
ِة      ِةذَة   اَّن

ااَة  لُة   َة   َة تَة ْق َة ُة وَة  كُة ْق ُة ْق  وْق  َة   ُة َة َّن  

71:4 “(இவ்லஶறு நஸங்கள் நைந் ஶல்) உங்களுை 

பஶலங்கர அலன் ன்னஷப்பஶன். லும் எபை 

குமஷப்பஷட்ை  லைல அலன் உங்களுக்கு 

அலகஶசரஷப்பஶன். நஷச்சஶக அல்யஶஹ்லஷன் 

 லை லபைம்பஶது, அது பஷற்படுத் ப்பை 

ஶட்ைஶது -  (இ ) நஸங்கள் அமஷந்து கஶண்ை 

லர்கரஶக இபைந் ஶல்” (ன்றும் கூமஷனஶர்).  

عَة ْقاُة   ِة ِّر   َةاِّر  قَةا َة  ْق ًة  قَة ْق ِة  آَة ا ًة   َة وَة َة َة  

71:5 பஷன்னர் அலர், “ன் இமலஶ! நஷச்சஶக, 

நஶன் ன் சபகத் ஶ இலஷலும், பகலிலும் 

(நர்லறஷஷன்பஶல்) அறத் ன்.  

 ِةآْق ُة ْق   َة َة ْق 
  ِةلَة  ًة   ِة َّن  آُة َة ِة   َة

71:6 “ஆனஶல் ன் அறப்பு அலர்கள் 

(நர்லறஷஷலிபைந்து) லபைண்டு ஏடு ய 

அ ஷகஶஷத்  ல்யஶல் லமஷல்ய.  

ِة ِّر  ا وَة  َّن َة تُة ُة ْق  ُكُة عَة ْق لَة  آَة َة ْق ِة َة ُة ْق  ِلِة ِة َة ُة ْق   َة َة ُة   ا ا   َة
َة
ِة ِة ْق   ِة     ن

شَة ْق   ذَة  وَة سْق َة ْق
و   ِة َةا َة ُة ْق  ُّب  َة

َة
ُةو  وَة  َبَة   سْق ِةكْق َةا ًة  وَة سْق َةكْق
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71:7 “அன்மஷபெம், நஸ அலர்களுக்கு ன்னஷப்பு 

அரஷப்ப ற் கஶக , (உன் பக்கம்) நஷச்சஶக 

அலர்கர நஶன் அறத்  பஶ ல்யஶம்,  ம் 

கஶதுகரஷல்  ம் லஷல்கர லத்துக் கஶண்ைனர். 

லும்,  ங்கரத்  ம் ஆை கரக் கஶண்டு 

படிக் கஶண்ைனர். அன்மஷபெம், அலர்கள் ( ம் 

லறஷகட்டில்) பஷடிலஶ ஶகவும், பபைடித்துக் 

கஶள்லஶஶகவு இபைக்கஷமஶர்கள்.  

تُة ُة ْق   ِة ِّر   ُة َّن  عَة ْق ا ًة  آَة   ِة َة

71:8 “பஷன்னர், நஷச்சஶக நஶன் அலர்கர 

சப் ஶக அறத்(தும் பஶ ஷத்) ன். 

عْق َة ْق ُة   ِة ِّر   ُة َّن 
َة
َة ُة ْق    َة ْقاُة  ا  ْق

َة
َة ُة ْق  وَة  َة  ًة  ا     ِة ْق

71:9 “அ ன் பஷன்னர், நஷச்சஶக நஶன் 

அலர்கரஷைம் பகஷங்கஶகவும் பசஷனன், 

இகசஷஶக அந் ங்கத் ஷலும் பசஷனன்.  

و  فَة ُة ْق ُة  لُة وَة   ِةنَّنيُة   َة َّن ُة ْق   سْق َة ْق ِة ا ًة   َة   َة َّن

71:10 லும் “நஸங்கள் உங்களுை 

இமலனஷைம் ன்னஷப்புத்  டுங்கள், நஷச்சஶக 

அலன் ஷகவும் ன்னஷப்பலன்” ன்று கூமஷனன்.  

ااَة  ا َّن   ُةلْقسِة ِة  مِة ْق َة  ًة  عَة َة ْق ُة ْق  مَة  
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71:11 “(அப்படிச் சய்வீர்கரஶஷன்) அலன் 

உங்கள் ஸது  ஶைர்ந்து ற அனுப்புலஶன்.  

آْق ُة ْق   ْق َة  ٍة  وَة ُة ْق ِة
َة
ِة  ْق َة ْق  وَة َة ِة َة    ْق َة ْق   َة َّنااٍة  اَة ُة ْق  وَة َة ا ًة  اَة ُة ْق  وَة َة  ْق َة

َة
  

71:12  “அன்மஷபெம் அலன் உங்களுக்குப் 

பஶபைள்கரபெம், பு ல்லர்கரபெம் கஶண்டு 

உ லஷ சய்லஶன், இன்னும், உங்களுக்கஶகத் 

 ஶட்ைங்கர உண்ைஶக்குலஶன், உங்களுக் கஶக 

ஆறுகரபெம் (பபைக்கடுத்து ஏடுஶறு) 

உண்ைஶக்கு லஶன்.  

ا ِة   َةلْق ُة وَة   َة  اَة ُة ْق  مَة َّن قَةا ًة  اِة وَة  

71:13  “உங்களுக்கு ன்ன நர்ந் து? 

அல்யஶஹ்லஷன் கத்துலத் (பெம், ன் 

பெம்) நஸங்கள் உைஶலிபைக் கஷன்மஸர்கள்.  

قَة ْق   ْق َة  ًة   َة َة َة ُة ْق  وَة
َة
  

71:14  “நஷச்சஶக அலன் உங்கர பய 

நஷயகரஷலிபைந்து பைத் ஶன்.  

َة ْق  ا
َة
وْق    ُة   َة َة َة  كَة ْق َة   َةلَة اوَة اٍة  سَة ْق َة   اَّن   ِة َةاقًةا سَة َة
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71:15  ”ழு லஶனங்கரபெம் அல்யஶஹ் 

அடுக்கடுக்கஶக ப்படிப் பைத் ஷபைக்கஷன்மஶன் 

ன்ப  நஸங்கள் பஶர்க்க லஷல்யஶ?  

لَة  وَة َة َة َة  ا  اشَّن ْق َة  وَة َة َة َة  نُة  ًة  فِة  ِة َّن   اْق َة َة َة  ًة   ِة

71:16  “இன்னும் அலற்மஷல் சந் ஷனப் 

பஷகஶசஶகவும், சூஶஷன எரஷலஷரக்கஶகவும் 

அலன ஆக்கஷஷபைக்கஷன்மஶன்.  

ُة  نْق َة َة ُة ْق  وَة اَّن
َة
  مِة َة   

َة   َة َةا ًةا  ْق ِة   ْق

71:17 “அல்யஶஹ்ல உங்கர பூஷஷலிபைந்து 

சஷமந்  பமஷல் உபைலஶக்கஷனஶன். 

ا  ُة ِة  ُة ُة ْق   ُة َّن  لِة ُة ُة ْق  فِة  َة
ْق ا وَة ُة لَة  ًة     ِة ْق

71:18  “பஷன்னர் அந்  பூஷஷய உங்கர 

ஸண்டும் சர்த்து, ற்மஶபை பம  உங்கர 

(அ ஷலிபைந்து) லரஷப் படுத்துலஶன்.  

ُة   ْق َة  اَة ُة ُة   َة َة َة  وَة اَّن
َة ا   ْق ا ًة ِة َة ب  

71:19  “அன்மஷபெம், அல்யஶஹ், உங்களுக்கஶக 

பூஷ லஷஶஷப்பஶக ஆக்கஷனஶன். 

ا اِة َة ْق ُةكُة   ا سُة ُة ًة  مِة ْق َة ا ًة     ِة َة
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71:20 “அ ஷல் நஸங்கள் சல்ல ற்கஶக லஷசஶயஶன 

பஶ  கரபெம் அத் ஶன்.” (ன்றும் 

பஶ ஷத் ஶர்).  

َة ْق  مَة ْق  وَة تَّن َة ُة   عَة َة ْق ِة   ُة ْق  ِةوَّن   َةاِّر  نُة وٌة  قَةا َة   ِةآْق ُة  ا
ُة   َة ا ُة ُة ُة  مَة اَة وَة ا ًة   ِة َّن  وَة   َة َة

71:21 “நூஹ் கூமஷனஶர்: ‘ன் இமலஶ! நஷச்சஶக 

அலர்கள் னக்கு ஶறுசய்கஷன்மனர். அன்மஷபெம், 

லர்களுக்கு அலது பஶபைளும், அலது க்களும் 

நஷ்ைத் ன்மஷ (லறு  பெம்) அ ஷகஶஷக்க 

லஷல்யஶ, அ(த்  க)லர்கர அலர்கள் 

பஷன்பற்றுகஷன்மனர். ‘ 

و  لُة كَة مَة لًة  وَة كْق كُة َّنا ًة  مَة  

71:22  “லும் (னக்க ஷஶகப்) பபைம் 

சூழ்ச்சஷஶகச் சூழ்ச்சஷ சய்கஷன்மனர்.”  

ُة   قَةاا وَّن   َة  وَة ِة َة َة ُة ْق   َة َة ُة وَّن  وَة َة   ا  و َة وَة َة ُة   َة ُة وَة  وَة َة  سُة َة  ًة  وَة َة  وَةآىًّم   َة َة ُة
ًة  َةْسْق  وَة 

71:23  “லும் அலர்கள், ‘உங்கள்  ய்லங்கர 

லஷட்டு லஷைஶ ஸர்கள், இன்னும் லத்து, ழஹலஶஉ, 

கூழஹ, ஊக், நஸ்பை ஆகஷலற்ம நஷச்சஶக 

நஸங்கள் லஷட்டு லஷைஶ ஸர்கள்’ ன்றும் 

சஶல்கஷன்மனர். 
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قَة ْق   َة ُّب   وَة
َة
ثِة ًة     ِةآِة  وَة َة  كَة

ِة ِة َة   َة اا     َة َة ًة   ِة َّن   ا َّن

71:24 “நஷச்சஶக அலர்கள் அநக 

லறஷகடுத்து லஷட்ைனர், ஆகல இவ்லநஷஶக் 

கஶர்களுக்கு லறஷ கட்ைத்  லஷ, லறு  பெம் 

நஸ அ ஷகப்படுத் ஶ .”  

ا ِة ِة ْق   ِة َّن ا  لِةقُة    َة ِة يَة
 ْق
ُة
آْق ِة ُة    

ُة
و   َة َة ْق  نَةا ًة   َة  ِة ُة َة ُة ْق   َة ِة  آُةووِة  مِة ْق  ا ا ًة   اَّن نْق َة

َة
  

71:25  “ஆகல, அலர்கள்  ம் பஶலங்கரஷனஶல் 

பழ்கடிக்கப் பட்டு, பஷன்னஶல் நக நபைப்பஷலும் 

புகுத் ப்பட்ைனர். னல, அல்யஶஹ்ல அன்மஷ 

 ங்களுக்கு உ லஷ சய்லஶ அலர்கள் 

கஶைலஷல்ய.  

قَةا َة  َة   َة َة ْق   َة   َةاِّر  نُة وٌة  وَة  ْق ِة   َة
َة  ِةلِة  َة  مِة َة    ْق

آَة َّنا ًة   اْق َة  

71:26  “அப்பஶல் நூஹ் கூமஷனஶர்: ‘ன் இமலஶ! 

பூஷஷன் ஸது இக்கஶஃபஷர்கரஷல் லபெம் நஸ 

லசஷத் ஷபைக்க லஷட்டு லஷைஶ .’  

و  وَة َة  عِة َةاآَة َة   ُةضِة ُّب    َة َة ْق ُة ْق   ِةوْق   ِةنَّن َة  ُة لًة   ِة َّن   َة ِة ا ِة
ا ًة   َة كَة َّن  

71:27  “நஷச்சஶக நஸ அலர்கர லஷட்டு 

லப்பஶஶனஶல், உன் அடிஶர்கர அலர்கள் 

லறஷ கடுத்துலஷடுலஶர்கள். அன்மஷபெம், பஶலஷகர 
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பெம், கஶஃபஷர்கரபெம் அன்மஷ அலர்கள் பற்மடுக் 

கஶட்ைஶர்கள். “ 

لْق   َةاِّر  يَّن   ِة    ْق ِة َة ِة َة اِة ا ِة َة ْق  وَة ا َة  آَة َة َة  وَة مِة ًةا  َة ْق ِة مِة ِة َة   ُة ْق ِة ْق ُة ْق ا مِة َةااِة  وَة ْق ُة ْق  وَة ا
 ِةآِة  وَة َة 

ِة ِة َة   َة اا تَة َةا ًة   ِة َّن   ا َّن  

71:28 “ன் இமலஶ! னக்கும், ன் 

பற்மஶபைக்கும், ன் வீட்டில் நம்பஷக்கஶரர் 

கரஶகப் பஷலசஷத் லர்களுக்கும், பஃஷனஶன 

ஆண்களுக்கும், பஃஷனஶன பண்களுக்கும், நஸ 

ன்னஷப்பரஷப்பஶஶக! லும், அநஷஶக் 

கஶர்களுக்கு அறஷலல்யஶது (லறு 

 பெம்) நஸ அ ஷகஶஷக்கஶ ” (ன்றும் கூமஷனஶர்).  

நூஹ் நபஷ  ம் சபகத் ஶஶஷை ற் கஶண்ை 

அத் ன சஶத்வீக லறஷகளும்  ஶல்லஷ கண்ை 

பஶது அம்க்கள்  ங்கரது  லமஶன 

கஶள்கஷல் உறு ஷஶக இபைந்  கஶைத் ஶல்   

அல்யஶஹ்லஷனஶல் பபைம் பஷரம் ற்படுத் ப் 

பட்டு அறஷக்கப்பட்ைஶர்கள். 

நூஹ் நபஷஷன் சபகம் 950 லபைைங்கள் இம 

றுப்புக் கஶள்கஷலிபைந்து ஸரஶ  பஶ  

அறஷக்கப்பட்ைஶர்கள். ளத் ஶன் நல்யடிஶர்கரஷன் 

பஶல் உபைலஶக்கஷ லறஷபஶடு இறு ஷஷல் 

அம்க்கர அறஷவுக்கு இட்டுச் சன்மது. 
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ளஷர்க் னும் கஶடி பஶலத்  ட்டும் அல்யஶஹ் 

ன்னஷக்கல ஶட்ைஶன் அ ல்யஶ  ன 

பஶலங்கர  ஶன் நஶடிலர்களுக்கு ன்னஷப்பஶன் 

ளஷர்க் சய் லர்களும்  ங்கரது ைத் ஷற்கு பன் 

னம் லபைந் ஷ பஶலன்னஷப்புக் கஶஶஷனஶல் 

அலர்கர அல்யஶஹ் ன்னஷத்து லஷடுகஷமஶன். 

இல்யல் அலர்கள் நஷந்  நகலஶ ஷகரஶக 

இபைப்பஶர்கள். (4 ;48 , 116 ) 

எவ்லஶபை சபகத் ஶபெம் லறஷகடுப்ப ற்கு 

ளத் ஶன் நல்யலர்கரஷன் பர்கர 

பன்படுத் ஷபெள்ரஶன் ன்ப  கஶைபடிகஷமது. 

அந்  சபகங்களும் பன்சன்ம க்கள் 

(பன்னஶர்கள்) சய்  கஶஶஷங்கர லைக்க 

லறஷபஶடுகர ஆ ஶஶக டுத் ஶர்கர  லஷ 

இமத்தூ ர்கள் பயம் கஶண்பஷக்கப்படும் 

லறஷகஶட்ைல்கர பன்னு ஶைஶக டுத்துக் 

கஶள்ர பனலஷல்ய. 


