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வேதங்களை நம்புதல் 
M.S.M.இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி 

 

 மனிதர்களுக்கு ேழிகாட்டுேதற்காக மனிதர் 

கைிலிருந்வத அல்லாஹ் வதர்ந்ததடுத்த 

நபிமார்கள் மூலம்  அல்லாஹ் அருைிய தெய்தி 

கவை வேதங்கள் எனப்படும்.  

வேதங்கள் என்பதற்கு அரபியில் அல் குத்பு 

எனப்படும். இதன் ஒருளமச் தொல் அல்கிதாப் 

(வேதம்) என்பதாகும். குத்பு என்ற தொல்லுடன் 

சுஹூபு எனும் ோர்த்ளதயும் இந்த வேதத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

ஒவ்தோரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்தோரு 

ெமூகத்திற்கும் அல்லாஹ்ேினால் அனுப்பப் பட்ட 

எல்லா நபிமார்களுக்கும் வேதங்கள் 

அருைப்பட்டன. அல்லாஹ்ேிடமிருந்து வேதம் 

தபறாத எந்த நபியும் இல்ளல.  

نَا َََكا ةَ َانلَّاس  مَّ
 
ة ََأ ََوااِحدا باعاثا َ َفا ِينَاَانلَّبِيِّيَاَاّللَّ

ْنِذرِينَاَم باِّشِّ م  لاََوا ْنزا
ا
َواأ

مَ  ه  عا ََما اقََِّالِْكتاابا مَاَبِاْلْ اَانلَّاِسََباْيَاَِِلاْحك  واَفِيما فِيهََِاْختالاف   
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மனிதர்கள் ஒவர ெமுதாயமாகவே இருந்தனர். 

பின்னர் (அேர்கைிளடவய கருத்து வேறு பாடுகள் 

வதான்றவே) நன்மாராயம் கூறுபேர் கைாகவும் 

எச்ொிக்ளக தெய்பேர்கைாகவும் நபிமார்களை 

அல்லாஹ் அனுப்பி அேர்களுக்கு 

வேதங்களையும் அருைினான். (2:130) 

ஒவ்தோரு நபிக்கும் தகாடுக்கப்பட்ட 

வேதங்கைின் தபயர்களை அல்குர்ஆன் 

குறிப்பிடாத அவத வேளை ஒரு ெில 

நபிமார்களுக்கு அருைப்பட்ட வேதங்கைின் 

தபயர்களை மட்டுவம குர்ஆன் பின்ேருமாறு 

குறிப்பிடுகிறது.  

தவ்ராத் வேதம் - மூஸா நபிக்கும்,  

இன்ஜீல் வேதம் - ஈஸா நபிக்கும் 

ஸபூர் வேதம் - தாவூத் நபிக்கும்,  

புர்கான் (அல்குர்ஆன்) வேதம் - முஹம்மத் 

நபிக்கும் ேழங்கப்பட்டது.  

அல்லாஹ்ேினால் அனுப்பப்பட்ட எல்லா 

தூதர்களையும் பாகுபாடின்றி ேிசுோெம் தகாள்ை 
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வேண்டும் என்பது வபால் எல்லா தூதர்களுக்கும் 

வேதங்கள் ேழங்கப்பட்டன என்பளதயும் 

ேிசுோெம் தகாள்ை வேண்டும். 

ِينَا اَي ْؤِمن ونَاَوااَّلَّ نِْزلاََبِما
 
ََأ ْكا اوَاَإِِلا ْنِزلَاَما

 
ْبلِكاََِمنََْأ ةََِقا بِاْْلِخرا مََْوا َه 

 ي وقِن ونَا

நபிவய! (இளறயச்ெமுளடய மக்கைான) அேர்கள் 

உமக்கு அருைப்பட்டளதயும் (குர்ஆளனயும்) 

உமக்கு முன்னர் அருைப் பட்டேற்ளறயும் 

(வேதங்களையும்) ஈமான் தகாள் ோர்கள். 

வமலும் மறுளமளயயும் உறுதியாக ஈமான் 

தகாள்ோர்கள். (2:4) 

اَياا يُّها
ا
ِينَاَأ ن واَاَّلَّ ََِآِمن واَآما وِلََِبِاّللَّ راس  ِيَواالِْكتااِبََوا لاََاَّلَّ ََنازَّ ا ََعا

وِلَِ ِيَواالِْكتااِبََراس  لَاَاَّلَّ نْزا
ا
ََِمنََْأ نََْقاْبل  ما رََْوا ََِياْكف  تِهََِبِاّللَّ ئِكا َلا ما َوا

ت بِهَِ ك  لِهََِوا ر س  دََْاْْلِخرََِوااِْلاْومََِوا قا لَََّفا ََضا ل  َلا اَضا 631:َالنساء]{ََباِعيد   

நம்பிக்ளக தகாண்வடாவர! அல்லாஹ்ளேயும் 

அேனது தூதளரயும் அேனது தூருக்கு 

இறக்கிளேத்த வேதத்ளதயும் நம்பிக்ளக 

தகாள்ளுங்கள். யார் அல்லாஹ்ளேயும் அேனது 

வேதங்களையும் அேனது தூதர்களையும் இறுதி 
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நாளையும் நிராகாிக்கின்றாவனா நிச்ெயமாக 

அேன் தேகு தூரமான ேழி வகட்டில் தென்று 

ேிடடான். (4:136) 

ஈமானின் ேளரயளரகளை நபி (ஸல்) அேர்கள் 

ததைிவுப் படுத்தும் வபாது மலக்குகளை 

நம்பிக்ளக தகாள்ேளதப் பற்றியும் 

குறிப்பிட்டார்கள். 

ஈமான் என்பது அல்லாஹ்ளேயும் அேனது 

மலக்கு களையும் அேனது வேதங்களையும் 

அேனது தூதர் களையும் மறுளம நாளையும் 

கலாகத்ளரயும் ேிசுோெம் தகாள்ேதாகும் என 

நபி (ஸல்) அேர்கள் கூறினார்கள். (அறிேிப்பேர்: 

உமர் (ரழி), நூல்: முஸ்லிம்) 

ஒரு ெமூகம் எந்த தமாழியில் வபெியவதா அந்த 

தமாழியிவலவய அல்லாஹ் நபிமார்களை 

அனுப்பிளேத்து அவத தமாழியிவல 

வேதங்களையும் அருைினான்  

ا ما لْنااَوا ْرسا
ا
ََولَ راسَ َِمنََْأ انََِإِلَّ َاَقاْوِمهََِبِلِسا مََِِْل بايِّ اه  ل  

நாம் எந்தத் தூதளரயும் அேர் தனது 

ெமூகத்திற்குத் ததைிவுபடுத்துேதற்காக 



 

7 

அேர்கைது தமாழியிவலவய தேிர அனுப்ப 

ேில்ளல. (14:4) 

வேதங்களைப் தபற்றுக் தகாண்ட ெமூகத்தின 

ளரப் பற்றி அல்லாஹ் கூறும் வபாது குறிப்பாக 

யூத கிறிஸ்தேர்கள் பற்றி குறிப்பிடும் வபாது 

அேர்கள் தங்கைது  வேதங்கைான தவ்றாத் 

மற்றும் இனஜீல் வேதங்களை  முளறயாக 

பாதுகாத்திட ேில்ளல, அதில் திாிபுகள் தெய்தனர் 

என்று குறிப்பிடுகிறான். 

{
ِينَاَِمنَا واَاَّلَّ اد  ف ونَاَها ارِّ ِمَاَُي  نََْالَْكا وااِضِعهََِعا 61:َالنساء]{َما  

 யூதர்கைின் ெிலர் (வேத) ோர்த்ளதகளை 

அேற்றின் இடங்களை ேிட்டும் திாிபு 

படுத்துகின்றனர். (4:46, 5:41) 2:174 

ا مََْناْقِضِهمََْفابِما ه  اقا مََِْميثا نَّاه  لْنااَلاعا عا مََْواجا ف ونَاَقااِسياةَ َق ل وباه  ارِّ ِمَاَُي  َالَْكا
نَْ وااِضِعهََِعا واَما اس  ن اَوا ظًّ اَحا واَِممَّ ر  ََبِهََِذ كِّ لا لِعَ َزاال َتاََوا ََتاطَّ ا ائِناةَ ََعا َخا

مَْ ََِمْنه  ََإِلَّ مََْقالِيَل  ََِمْنه  مََْفااْعف  ْنه  حََْعا َاَإِنَََّوااْصفا ََاّللَّ ِبُّ َُي 
ْحِسنِيَا 63:َاملائدة]{ََالْم  ] 



 

8 

அேர்கள் தங்கள் உடன் படிக்ளகளய 

முறித்தனால் அேர்களை நாம் ெபித்து அேர்கைது 

உள்ைங்களை இறுக்கமானதாகக்கி ேிட்வடாம். 

(அதனால்) அேர்கள் (வேத) ோர்த்ளதகளை 

அதன் இடங்களை ேிட்டும் திாிபுபடுத்தி 

ேிடுகின்றனர். இன்னும் தமக்கு 

உபவதெிக்கப்பட்டேற்றில் ஒரு பகுதிளய ேிட்டும் 

ேிட்டனர். அேர்கைில் தொற்பத் 

ததாளகயினளரத் தேிர ஏளனவயாாிடமிருந்து 

ஏவதனும் ஒரு வமாெடிளய நீர் அேதானித்துக் 

தகாண்டிருப்பீர். எனவே அேர்களை நீர் 

மன்னித்து தபாருட்படுத்தாது ேிட்டு ேிடுவீராக. 

நிச்ெயமாக அல்லாஹ் நன்ளம தெய்வோளர 

வநெிக்கின்றான். (5:13,) 

{ نََْق ْلَ لَاَما نْزا
ا
ََأ ِيَالِْكتاابا اءَاَاَّلَّ ََبِهََِجا ىَن ور اَم وسا َلِلنَّاِسََواه د 
ل وناهَ  ْعا َََتا اَقارااِطيسا وناها ونَاَت ْبد  ْف  ُت  16:َاألنعام]{َثرِي اكَاَوا ] 

ஒைியாகவும் மனிதர்களுக்கு வநர்ேழியாகவும் 

மூஸா தகாண்டு ேந்த வேதத்ளத இறக்கியேன் 

யார் என (நபிவய) வகட்பீராக. அளத நீங்கள் 

(தனித்தனி) ஏடுகைாக ஆக்கி அேற்றில் (ெிலளத) 
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தேைிப்படுத்துனீர்கள் அதிகமானளத மளறத்தும் 

ேிடுகிறீர்கள்.(6:91) 

வேதம் தகாடுக்கப்பட்டேர்கள் அல்லாஹ் 

அருைிய தவ்றாத் மற்றும் இன்ஜீல் வேதத்தி 

லுள்ை ேிடயங்களை முழுளமயாக தேைிப் 

படுத்தாத அவத வேளை  அதிலுள்ை படி 

தீர்ப்புேழங்காது  தங்கள் மவனா இச்ளெப்படி 

தீர்ப்பு ேழங்கினர். எனவே உண்ளமயான 

தவ்றாத் மற்றம் இனஜீலின் ெட்டங்களை நிளல 

நிறுத்துமாறு அல்லாஹ் அந்த மக்களுக்கு 

கட்டளையிட்டான். 

اوَْ ل مََْوا نَّه 
ا
واَأ قاام 

ا
ِيلاََاتلَّْورااةَاَأ

ْ
ْن اَوااْْلِ ما نِْزلَاَوا

 
ِْهمََْأ بِِّهمََِْمنََْإِِلا ل واَرا كا

ا َألا
ِمنََْفاْوقِِهمََِْمنَْ ِْتََوا لِِهمَََْتا رْج 

ا
مََْأ ةَ َِمْنه  مَّ

 
ةَ َأ ْقتاِصدا ثرِيَ َم  كا مََْوا اءَاَِمْنه  َسا

ا ل ونَاَما 11:َاملائدة]{ََياْعما  

அேர்கள் தவ்றாத்ளதயும் இன்ஜீளலயும் தமது 

இரட்ெகனிடமிருந்து தமக்கு இறக்கி ளேக்கப் 

பட்டளதயும் நிளல நாட்டியிருந்தால் 

அேர்களுக்கு வமலிருந்தும் அேர்கைின் 

கால்களுக்கு கீழிருந்தும் (தாராைமாக) 

புெித்திருப்பார்கள். அேர்கைின் நடுநிளலயான 
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கூட்டத்தினரும் உள்ைனர். ஆனால் அேர்கைில் 

அதிகமாவனார் தெய்து தகாண்டிருப்பது மிகக் 

தகட்டதாகும்.(5:66) 

{ مَْ ِْلاْحك  ََوا ْهل 
ا
ِيلََِأ

ْ
ْن اَاْْلِ لاََبِما نْزا

ا
َ َأ نََْفِيهََِاّللَّ ما مََْلامََْوا ْك  اَُيا لاََبِما ْنزا

ا
َأ

 َ ِكاََاّللَّ وَلا
 
مَ َفاأ ونَاَه  اِسق  64:َاملائدة]{ََاْلفا ] 

இன்ஜீளலயுளடவயார் அல்லாஹ் அதில் 

இறக்கியளதக் தகாண்வட தீர்ப்பைிக்கட்டும். 

எேர்கள் அல்லாஹ் அருைியளதக் தகாண்டு 

தீர்ப்பு ேழங்கேில்ளலவயா அேர்கள் தாம் 

பாேிகள்.(5:47) 

{ ََيااَق ْلَ ْهلا
ا
اْست مََْالِْكتااِبََأ ََل ا ءَ ََعا ْ َََشا ّتَّ واَحا ِيلاََاتلَّْورااةَاَت ِقيم 

ْ
ْن اَوااْْلِ ما َوا

نِْزلاَ
 
مََْأ ْك  مََِْمنََْإِِلا بِّك  نَََّرا ِيدا لاَيا ثرِي اَوا مََْكا اَِمْنه  ْنِزلاََما

 
ْكاََأ بِّكَاَِمنََْإِِلا َرا

ْغياان ا ْفر اَط  ك  ََوا ََفاَلا سا
ْ
ََتاأ ا ْومَََِعا فِِرينَاَاْلقا 16:َاملائدة]{َالَْكا  

வேதத்ளதயுளடவயாவர! தவ்றாத்ளதயும் 

இன்ஜீளலயும் உங்கள் இரட்ெகனிடமிருந்து 

உங்களுக்கு இறக்கிளேக்கப் பட்டளதயும் 

நீங்கள் நிளல நாட்டுகின்ற ேளரயில் நீங்கள் 

எந்த ெத்தியத்திலும் இல்ளல என்று (நபிவய) நீர் 
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கூறுவீராக. உமது இரட்ெகனிடமிருந்து உமக்கு 

இறக்கி ளேக்கப்பட்டது அேர்கைில் 

அதிகமாவனாருக்கு  ேரம்பு மீறுதளலயும் 

நிராகாிப்ளபயுவம நிச்ெயமாக அதிகப்படுத்தி 

யிருக்கிறது. எனவே நிராகாிப்பாைர்கைான 

இக்கூட்டத்தார் மீது நீர் கேளல 

தகாள்ைாதீர்(5:68) 

 வேதம் தகாடுக்கப்பட்ட அம்மக்கள் வேதத்தில் 

மளறத்த ேற்ளற திாிபுபடுத்தியேற்ளற  

அல்குர்ஆனூடாக  அல்லாஹ் ததைிவு 

படுத்தினான்.  

ََياا ْهلا
ا
مََْقادََْالِْكتااِبََأ اءاك  ااَجا ونل  َ َراس  مََْي بايِّ ثرِيَ َلاك  اَاكا ْنت مََِْممَّ َك 

ونَا ْف  وَالِْكتااِبََِمنَاَُت  ياْعف  نََْوا ثرِيَ َعا مََْقادََْكا اءاك  ََِِمنَاَجا َن ورَ َاّللَّ
َ كِتااب  بِيَ َوا م   

வேதத்ளதயளடவயாவர! வேதத்தில் நீங்கள் 

மளறத்துக் தகாண்டிருந்தேற்றில் அதிகமான 

ேற்ளற உங்களுக்கு ததைிவு படுத்தும் எமது 

தூதர் உங்கைிடம் ேந்தார். எனினும் பலேற்ளற 

அேர் ேிட்டு ேிடுோர். அல்லாஹ் ேிடமிருந்து 
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ஒைியும் ததைிோன வேதமும் நிச்ெயமாக 

உங்கைிடம் ேந்து ேிட்டது. (5:15) 

அல்குர்ஆனுக்கு முன் இறங்கிய வேதங்கைின் 

நிலளம களை முஸ்லிம்கள் நம்ப வேண்டிய 

முளறப்பற்றிவய இந்த ேெனங்கள் ததைிவுப் 

படுத்துகின்றன.  

எனவே உலக மக்களும் குறிப்பாக வேதம் 

தகாடுக்கப்பட்ட மக்களும் இறுதியாக 

அல்லாஹ்ேினால் அருைப்பட்ட வேதமான 

அல்குர்ஆளன ேிசுோெிக்க கடளமப் 

பட்டுள்ைார்கள். 

இறுதி வேதமான அல்குர்ஆன் இறுதியாக 

அனுப்பப்பட்ட முஹம்மத் (ஸல்) அேர்களுக்கு  

ரமழான் மாதத்தின் ளலலதுல் கத்ர் எனும் 

இரேில் இறக்கப்பட்டது.  

نْلااهَ َإِنَّا نْزا
ا
ْلاةَ َِفََأ ةَ َِلا

كا باارا نَّاَإِنَّاَم  ْنِذرِينَاَك  ا(3َ)َم  ق ََفِيها ََُّي ْفرا ْمرَ َك 
ا
َأ

ِكيمَ  4َ،3:َادلخان]{َحا  

நிச்ெயமாக நாம் இளத பாக்கியம் தபாருந்திய 

(ளலலதுல் கத்ர்எனும்) ஓர் இரேில் இறக்கி 
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ளேத்வதாம். நிச்ெயமாக நாம் எச்ொிக்ளக 

தெய்வோராக இருக்கின்வறாம். (44:3) 

نْلااه ََإِنَّا نْزا
ا
ْلاةََِِفََأ ْدرََِِلا اَالْقا ما ْدرااكَاَوا

ا
اَأ ْلاةَ َما ْدرََِِلا ْلاةَ ََاْلقا ْدرََِِلا رْيَ َالْقا َخا

لِْفََِمنَْ
ا
ْهرَ َأ لَ ََشا َّ ةَ َتاَنا ئِكا َلا وحَ َالْما اَواالرُّ بِِّهمََْبِإِْذنََِفِيها ََِِّمنََْرا ْمرَ َك 

ا
ََأ

مَ  َلا ََِهَاَسا ّتَّ ْطلاعََِحا ْجرََِما الْفا  

நிச்ெயமாக நாம் (குர்ஆனாகிய) இதளன 

ளலலதுல் கத்ாில் இறக்கி ளேத்வதாம். 

ளலலதுல் கத்ர் என்னதேன்பளத (நபிவய) 

உமக்கு அறிேித்தது எது? ளலலதுல் கத்ர் என்பது 

ஆயிரம் மாதங்களை ேிடச் ெிறந்ததாகும். 

ோனேர்களும் ரூஹ் (எனும் ஜிப்ாீலும்) ெகல 

கட்டளைகளுடன் தமது இரட்ெகனின் அனுமதிப் 

பிரகாரம் அதில் இறங்கு கின்றனர்.  

அதிகாளல உதயமாகும் ேளர அது அளமதி 

தபாதிந் திருக்கும். (97:1-5) 

 இந்த வேதத்ளத ேிசுோெிக்க வேண்டிய 

அேெியத்ளத அல்லாஹ் ேலியுறுத்தி கூறுகிறான். 
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{ ا ذا ََواها نْلااهَ َكِتااب  نْزا
ا
بااراكَ َأ ق ََم  دِّ صا ََِم  يْهََِباْيَاَياَّلَّ تِل ْنِذرَاَيادا مَََّوا

 
َأ

راى نََْالْق  ما اَوا اها ْول ِينَاَحا ةََِي ْؤِمن ونَاَوااَّلَّ مََْبِهََِي ْؤِمن ونَاَبِاْْلِخرا ََواه  ا ََعا
تِِهمَْ َلا ونَاَصا اافِظ  19:َاألنعام]{َُي   

உம்முல் குரா (எனும் நகரங்கைின் தாயாகிய 

மக்கா)ளேயும் அதளனச் சூழ உள்ைேர்களையும் 

நீர் எச்ொிக்ளக தெய் ேதற்காக  நாம் இறக்கிய 

இவ்வேதம்  அருள் தபாதிந்த தாகும் (இது) 

தனக்கு முன்னுள்ைேற்ளற உண்ளமப் படுத்து 

ேதாகவும் இருக்கின்றது. எேர்கள் மறுளமளய 

நம்பிக்ளக தகாள்கின்றார்கவைா அேர்கள் 

இளதயும் நம்பிக்ளக தகாள்ோர்கள். வமலும் 

அேர்கள் தமது ததாழுளகயிலும் வபணுதலாக 

இருப்பார்கள்.(6:92) 

இறுதித் தூதர் முஹம்மத்(ஸல்) அேர்கள் அரபு 

ெமூகத் திலிருந்து அனுப்பப்பட்டதனால் அரபு 

தமாழியிவல இறுதி வேதத்ளதயும் அல்லாஹ் 

ேழங்கினான். 

نْلااهَ َإِنَّا نْزا
ا
بِيًّاَق ْرآن اَأ را مََْعا لَّك  تاْعِقل ونَاَلاعا  



 

15 

நீங்கள் ேிைங்கிக் தகாள்ளும் தபாருட்டு அரபி 

தமாழியிலான குர்ஆனாக நிச்ெயமாக நாம் 

இதளன இறக்கி ளேத்வதாம். (12:2) 

இறுதித்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அேர்கள் இறுதி 

தூதர் என்ற படியினால் - அேரது 

ேருளகக்குப்பின் இளறத் தூதர்கைின் ேருளக 

முற்றுப் தபற்றதனால்- எந்ததோரு வேதமும் 

ேரமாட்டாது. எனவே அல்குர்ஆன் அரபு 

ெமூகத்திற்கு மட்டுமன்றி உலக மக்களுக்குாிய 

வேதமாகவே - ேழிகாட்டியாகவும் - 

அல்லாஹ்ேினால் அருைப்பட்டது. 

ِيَتابااراكَا لاََاَّلَّ ْرقاانَاَنازَّ ََالْف  ا ْبِدهَََِعا ونَاَعا الاِميَاَِِلاك  ناِذير اَلِلْعا  

அகிலத்தாருக்கு எச்ொிக்ளகயாக இருப்பதற் காக 

(ெத்தியத்ளதயும் அெத்தியத்ளதயும்) 

பிாித்தறிேிக்கக் கூடிய (இவ்வேதத்ளத தன் 

அடியார் மீது இறக்கி ளேத்தேன் பாக்கிய 

முளடயேனாோன். (25:1) 

{ اَياا يُّها
ا
ََأ مََْقادََْانلَّاس  اءاك  انَ َجا مََِْمنََْب ْرها بِّك  نْلااَرا نْزا

ا
مََْواأ ْك  َن ور اَإِِلا

بِين ا 646:َالنساء]{َم   
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மனிதர்கவை. உங்கள் இரட்ெகனிடமிருந்து ஒரு 

ொன்று உங்களுக்கு ேந்திருக்கிறது. (குர்ஆன் 

எனும்) ததைிளே உங்களுக்கு நாம் இறக்கி 

ளேத்துள்வைாம்.(4:174) 

{
ْينَا

ا
ب ونَاَفاأ وَاَإِنََْتاْذها ََه  الاِميَاَِذْكرَ َإِلَّ 94َ،91:َاتلكوير]{َلِلْعا  

ஆகவே நீங்கள் இக்குர்ஆளன ேிட்டும் எங்கு 

தெல்கிறீர்கள். இது அகிலத்திற்குாிய நல்லுப 

வதெவமயன்றி வேறில்ளல.(81:26. 27) 

அல்குர்ஆன்  அருைப்பட்ட பின் தவ்றாத் மற்றும் 

இன்ஜீல் தகாடுக்கப்பட்ட மக்களும் 

இக்குர்ஆளன பின்பற்ற வேண்டும் என 

அல்லாஹ்ேினால் உத்தரேிடப்பட்டது.  

{ اَياا يُّها
ا
ِينَاَأ وت واَاَّلَّ

 
ََأ اَآِمن واَالِْكتاابا نْلااَبِما ق اَنازَّ دِّ صا اَم  مَْمَاَلِما َِمنََْعاك 

نََْقاْبلَِ
ا
ََأ اَناْطِمسا وه  اَو ج  ها َنا دَّ ََفا ا اََعا ْدباارِها

ا
وََْأ

ا
مََْأ ناه  اَنالْعا ما نَّاَكا َلاعا

َ ابا ْصحا
ا
ْبِتََأ نَاَالسَّ َكا ْمرَ َوا

ا
ََِأ ََاّللَّ ول  ْفع  64:َالنساء]{ََما  

வேதம் தகாடுக்கப்பட்டேர்கவை. நாம் 

முகங்களை உருமாற்றி  அளேகளை பின்புறமாக 

திருப்பி ேிடுேதற்கும் அல்லது அஸ்ஹாபுஸ்ஸபத் 
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(எனும் ெனிக்கிழளமக்காரர்) களை ெபித்தது 

வபால் ெபித்து ேிடுேதற்கு முன்னரும் உங்கைிடம் 

இருப்பளத உண்ளமப் படுத்தும் ேிதமாக நாம் 

இறக்கியிருப்பளத நம்பிக்ளக தகாள்ளுங்கள். 

அல்லாஹ் ேின் கட்டளை நிளறவேற்றப்படக் 

கூடியதாகவே இருக்கிறது. (4:47) 

முஸ்லிம்கள் குர்ஆளன மட்டுவம பின்பற்ற 

வேண்டுவம தேிர முன்ளனய வேதங்களை 

பின்பற்றக் கூடாது.  

نِْزَل  َما اتَِّبُعوا
ُ
ْوَِلَاءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  تَتَِّبُعوا َوَل  َربُِّكمْ  ِمنْ  إََِلُْكمْ  أ

َ
 أ

ُرونَ  َما قَِليًل  تََذكَّ   

உங்கள் ரப்பிடமிருந்து அருைப்பட்டளதவய 

பின்பற்றுங்கள். அேளனத் தேிர வேறு 

எேளரயும் பாதுகாேலராக எடுத்துக் 

தகாள்ைாதீர்கள். (7:3) 

ஒரு முளற உமர் (ரழி) அேர்கள் தவ்ராதின் ஒரு 

பிரதிளய தகாண்டு ேந்து அல்லாஹ்ேின் தூதவர 

இவதா தவ்ராத்தின் பிரதியாகும் எனக் 

கூறினார்கள். அப்வபாது நபி (ஸல்) அேர்கள் 

தமௌனமாக இருந்தார்கள். உமர் (ரழி) 
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அப்பிரதிளய ோெிக்கலானார்கள். அப்வபாது நபி 

(ஸல்) அேர்கைின் முகம் (வகாபத்தால்) மாறத் 

ததாடங்கியது. உடவன அபூபக்கர் (ரழி), உமவர! 

உனக்கு நாெமுண்டா கட்டும். அல்லாஹ்ேின் 

தூதாின் முகத்ளத நீர் பார்க்க ேில்ளலயா எனக் 

கூறினார்கள். உடவன நபி (ஸல்) அேர்கைின் 

முகத்ளதப் பார்த்த உமர் (ரழி), அல்லாஹ் 

ேினதும் அேனது தூதாினதும் வகாபத்திலிருந்து 

அல்லாஹ் ேிடம் பாதுகாப்புக் வகாருகிவறன். 

அல்லாஹ்ளே றப்பாகவும் இஸ்லாத்ளத 

மார்க்கமாகவும், முஹம்மத் (ஸல்) அேர்களை 

நபியாகவும் தபாருந்திக் தகாண்வடன் எனக் 

கூறினார்கள்.  

அப்வபாது நபி (ஸல்) அேர்கள் அல்லாஹ்ளே 

றப்பாகவும் இஸ்லாத்ளத மார்க்கமாகவும் 

முஹம்மத் (ஸல்) அேர்களை நபியாகவும் 

தபாருந்திக் தகாண் வடாம் எனக் கூறிேிட்டு, 

முஹம்மத்தின் உயிர் எேன் ளகேெம் உள்ைவதா 

அந்த அல்லாஹ்ேின் மீது ெத்தியமாக, மூஸா 

(அளல) உங்களுக்கு மத்தியில் ேந்தால், என்ளன 

ஏற்று பின்பற்றுேளத ேிட்டு ேிட்டு அேளர 

நீங்கள் பின்பற்றினால் ேழிதகட்டு ேிடுவீர்கள். 

மூஸா (அளல) உயிருடன் இருந்து என் 
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நபித்துேத்ளத அளடந்து தகாண்டால் அேரும் 

என்ளனவய பின்பற்ற வேண்டும் என நபி (ஸல்) 

அேர்கள் கூறினார்கள். (அறிேிப்பேர்: ஜாபிர் 

(ரழி), நூல்: தாரமி 449) 

இறுதி வேதமான  அல்குர் ஆளன பாதுகாத்திடும் 

தபாறுப்பிளன அல்லாஹ் ஏற்றுக் தகாண்டான். 

இன்று ேளர எந்த மாற்றமும் திாிபுமின்றி புனித 

குர்ஆன் மனன ேடிேிலும் எழுத்து ேடிேிலும் 

பாதுகாக்கப் பட்டு ேருகின்றது.  

ْنَ َإِنَّا } نْلااََنا ْكرَاَنازَّ إِنَّاَاَّلِّ ونَاَلا ََوا اافِظ  1:َاْلجر]{َْلا  

நிச்ெயமாக நாவம இவ்வேதத்ளத இறக்கிவனாம் 

இன்னும் நிச்ெயமாக நாவம அதளனப் 

பாதுகாப்பேர்கைாவோம். (15:9) 

 


