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‘‘வ�லா’’ ஒ� விளக்க 
PART-01 

எக.எஸ.எக. இக்ிிாஸ ��ப ஸலபி 

لُّ�ْم  َل ِ  َل يل   ِ ِ  سل ُد ا  اد  يللةل  لال ولس 
ْ
ِ  ال ْ

ل
َْتلُغوا إْ  ا اُوا اّوُ وا اّ ل  ل َل ومل ي  

ّ
ا اَ هل ذل

ل
يلا  

 ُوْفل ُحونل 

அலலாா ��்ிறான: “வி�வாசக 
ெ்ாண்வவ்்ள! அலலாாஹவ அஞசிக 
ெ்ாள்�்ள. அவனி்த்ி்ல வ�லா 
்்��்ள. அவன� பாஹ்ிி்ல ்பாவ �ாி�� 
்ள. ெவறறிிஹ்டவ்ள.” (அல �வ ஆன 5:35) 

இந் வசனத்ில வி�வாசி்ஹள அஹழத� 
�க்ிியான �ன� ்ட்ஹள்ள ெசாலலப 
ப�்ினறன.  
1. அலலாாஹவ அஞசி ்கவாா்ன வாழ 
்வண�க.  
2. அலலாாவி்த்ில வ�லா ்்் 
்வண�க.  



 

4 

3. அலலாாவின பாஹ்ிில �த்க �ாிி 
்வண�க.  

்கவா எனறால எனன? அ்ஹன எபபப 
ெசிலாறற ் வண�க? எனப�க அலலாாவின 
பாஹ்ிில ஏன, எ்ற�, எபபப ஜிஹாத (்பாவ) 
�ாிி ்வண�க எனப�க நன� ெ்ாி�க. 
ஆனால, அலலாாவி்த்ில எபபப வ�லா 
்்�வ� எனப� ெப�கபாலான வவ்்க�த 
ெ்ாிிவிலஹல.  

வ�லா எனற இந் வாவதஹ்க� இப் 
அபபாஸ (ரழி) அவவ்ள விளக்க ெசால்க 
்பா�, “அலலாா வி்த்ில ெந�க்தஹ்ப 
ெப�்ல” எனப்ா்க ��்ிறாவ்ள. அ� 
்்ா்ா (ரா) அவவ்ள ��க்பா� 
“அலலாாாக�க ்ீழபபபந�, அவ்க� 
உவபபான �ஹறிில ந்ந�, அவன� 
ெந�க்தஹ்ப ெப�்ல” என� ��்ிறாவ்ள. 
(�ல: ்ப�வ இப் ்�வ) 

அலலாாாக�க யனி்்க�க இஹ்ிில 
ெந�க்தஹ் ெப�வ்ற� எந் நற்ாாிிக 
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�ஹணிா்-இஹ்ச சா்னயா்- இ�க்ின 
ற்்ா அ�்வ வ�லா எனபப�க. 

ஒ� வி�வாசி அலலாா வி�க�்ினற 
(்ி�ப்ிிஹ் ்ினற) பிர்ாரக அலலாாவின 
�்வ ் ாடபி வழி �ஹறிில இா்லாஸு ் ன 
(உளளசசத�்ன)அயல்ள �ாிி ்வண�க. 
இ�்வ அயல்ள ஏற�க ெ்ாளளப 
ப�வ்ற்ான �க்ிி நிபந்ஹன ்ளா�க. 
இநநிபந்ஹன ்்க�டபட்் ்ாாிியாறற 
்வண�க. அப்பா� ்ான அந் அயல ஏற�க 
ெ்ாளளபப�க. 

ஒவெவா� வ�க ்ான ெசய்ினற அய்க� 
ெபா�ப�த ்ாாிிாவாவ. அவவ �ாிந் 
அயல்ளின ெபா�ட்ால அலலாாவி்க 
பிராவத்ிக் ்வண�க. அலலாாவின 
ெந�க்தஹ், அனஹப, ராயதஹ் ெபற �ில 
்வண�க. 

அலலாாாக� யி் வி�பபயான ் ாாிி�் ளில 
�்னஹயிான� ஈயானா�க. (இஹற  
நகபிகஹ்ிா�க) அந் ஈயானினால ் ிஹ்க�க 
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பிஹன�க ஈ்்றறத ஹ்�க அலலாா 
பினவ�யா� ெ்ளிாப ப�த�்ிறான.  

 َْ م  الا سل َّ ّّالا إ  لا �ل
ل
ْْ ل ف 

ْْ ّّالا َلا اّا �ل ّمُ�ْم َلنمل ْل اُوا ب  ْن وم 
ل
ان     يمل

ْ
إل ل م يُا ُذالال  الا ُمالال 

 
ل
ال ل �ُُسل كل  ل الا عل ْدول ا  لدل وت الا مل ّّالا  ل ا� �ل ْل بْ

ل ْ
ال اب الا مل َّ تلول امِلات الا  ل اّا سل ْْ  ل فم ّلالا  ل ل  ُناُو

ة  إ   يلامل   
ْ
الا يلْومل اَ ز 

ْ الل تُ َل ي م 
ْ
ْل ُف ال

ُ
 ت

ل
لل اّكل ال مل يُا  ل ض 

ُ
  
ل
ِم ال

ل
ُهْم   ّل لُهْم �ل ا ل ل َلاْستلال

ٍَْض  َل  َْ َُْضُ�ْم م  َل َْثل  ُ   ْ
ل
  ٍْ

َل َْ نل اُْ�ْم م  ٍل م   ِ  َل

உ�்ள இரடச்ஹன நீ�்ள நகபிகஹ் 
ெ்ாள்�்ள என� ஈயானின பால அஹழக�க 
ஓவ அஹழபபாளனின அஹழபஹப எ�்ள 
இரடச்்ன நிசசியா் நாக ெசவி்ிற� 
நகபிகஹ் ெ்ாண்்ாக. என்வ எ�்ள 
இரடச்்ன! எய� பாவ�்ஹள எயக� 
யனனித� எய� ்ீஹய்ஹள எ�்ஹள விட�க 
்பாக்ி நலலவவ்்்ன எகஹய யரணிக்ச 
ெசயவாிா். 

எ�்ள இரடச்்ன! உய� �்வ்ள �லக 
எயக� நீ வாக்ளித்ஹ் எ�்்க� 
வழ��வாிா். ்ய்க ய�ஹய நாளில 
எ�்ஹள நீ இழிா ப�த்ி வி்ா்். நிசசியா் 
நீ வாக��்ிக� யா� ெசயி யாட்ாய. 
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(என�க நகபிகஹ் ெ்ாண்வவ்ள) 
��வாவ்ள. 

“உ�்ளில ஆணாிி்க ெபணணாிி்க (சாி) 
நறெசில �ாி்வாாின எசெசிஹல�க நான 
டணாக்ி வி் யாட்்ன” என அவவ்ளின 
இரடச்ன அவவ்்க�ப ப்ிலளித்ான. 
(3:193-195) 

்ான ெ்ாண் ஈயாஹன �னனி�த்ி அ்ன 
ெபா�ட்ால பாவயனனிப�க ்்ாாி 
நலலவவ்்க�ண்ான யரணதஹ் ்வணப 
பிராவத்ிக�க ்பா� அபபிராவத்ஹனஹி 
அலலாா ஏற�க ெ்ாண� ப்ிலளிக்ிறான. 
எந்ெவா� நனஹயஹி�க டணாக்ி வி் 
யாட்்ன என�க உத்ரவா்ப ப�த�்ிறான. 

இஹற வி�வாசிிின எந்ெவா� நற்ாாிித்ிற 
�க இகஹயிி்க, ய�ஹயிி்க நனஹய 
்ிஹ்க்க �பி்ா் அலலாா ஆக்ிவி� 
்ிறான. அ்ன பலஹன அ்பவிக்ாக 
ெசய்ிறான. 
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 َْ لل  مل م  ُا دل ال  َْ  َل ٍْ نل  م   ْ  َل
ل
َْثل    ٌَ   لُدول   ُ ْؤم  ُِ  ُِ يلاةُ  َلللاُْحي الاّ يمبلةُ  حل َلاُّهمْ  َل لْاز  لل   ل

ُدمْ  ْل ْا
ل
    َ

ْحسل
ل
ا ب أ اُوا مل لُونل  كل مل َْ  ذل

ஆ்ணா அலல� ெபண்னா நகபிகஹ் 
ெ்ாண் நிஹலிில நலலறக �ாிந்ால 
அவ�க� நலவாழவளிப்பாக. அவவ்ள ெசய� 
ெ்ாணப�ந் நலலவறறி�க்ா் அவவ ்ள� 
��ஹி நாக அவவ்்க� வழ�� 
்வாக.(16:97) 

نل  �ل الاٍت  ل سل ْم حل ات ه 
امِل ُ  اّ ُ سل  كل ُذبلدم

ل
 ك

ُ
ُا َلأ ال  َل ُا  مل لل  ل م  َل  لدل ومل َْ تلا ل  ل  مل

ّ
إ ال

يُما  ُفوُ�ا �لح   ٧٠: اَفْقان[اّ ُ �ل

ிாவ பாவயனனிப�க ்்ாாி ஈயான ெ்ாண� 
நலலற�க �ாி்ினறா்ரா அவவ்்க� 
அவவ்ளின ்ீஹய்ஹள அலலாா நனஹய 
்ளா் யாற�வான. அலலாா யிக் யனனிபப 
வ்க நி்ரறற அன�ஹ்ிவ்யாவான. (25:70) 

َْثل  لدُ  ُ   ْ
ل
  ٍْ

َل َْ نل ُا م  ال  َل لل  م  َْ دل مل ا  ل هل
لْلل  م 

ّ
ِ إ ال امِلُة َلال ُزْزل لل سل م  َْ دل ٌَ مل ْؤم  ُِ ول 

اٍ   سل ْ� ح  ا ب غل
َ يهل قُونل  زل ْْ  يُ

لاّةل
ْ
 كل يلْدُللُونل اْ

ل
 ك

ُ
 ٤٠: غَْ[} َلأ

எவன ஒ� ்ீஹயஹி ெசய்ினறா்னா அ� 
்பானற ஹ்்ி ்விர ்வெற�ாக அவ்க� 
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��ிா் வழ� ்பப் யாட்ா�. இன்க 
ஆ்ணா ெபண்ணா எவவ்ள ஈயான ெ்ாண் 
நிஹலிில நலலறக �ாி்ினறாவ்்ளா அவவ்்ள 
�வவக்த்ில �ஹழவாவ்ள. அ்ில அவவ்ள 
உணவளிக்பப�வாவ்ள. (40:40) 

ஈயான ெ்ாண� நலலறக �ாிபவவ்ள� 
வாழஹவ இகஹய ிி்க ய�ஹயிி்க 
நலவாழவா் யாற�க ெபா�ப ஹப�க 
அலலாா ஏற�க ெ்ாளவ�்ன அவவ்ள� 
பாவ�்ஹள ்பாக்ி �வவக்த்ி்க �ஹழத� 
வி� ்ிறான 

 என்வ இஹற வி�வாசிிான ஆ�க 
ெபண�க அலலாாவின பால ெந�க்த 
்ிற�க ்ாரணயா்ினற ்�்்ஹ்ி நலல 
அயல்ஹள வணக்�்ஹள �ன ஹவத� 
்�்்ஹ்ி ்்ஹவ்ஹள நிஹற ்வறறிக 
ெ்ாளளாக ் ஷ்�்ஹள ் பாக்ிக ெ்ாளளாக  
அலலாாவி்்ய யனறா் ்வண�க.�
அ்ற்ான வழி்ாட்ஹல்ி இ�� 
ெ்ளிாபப�த�்ிறான. 
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உ்வி �ாி�க நலலயல்ள. 

ا يلا هل ذل
ل
َل    ي  

ّ
اُوا اَ ياُوا ومل  َ ْب   اْستل

ّّ ة   ب ال
ال ّّ ال ال  اّ ل  إ نّ   ل َل  مل َ  ْ اب 

ّّ  ال

வி�வாசக ெ்ாண்வவ்்ள! ெபா�ஹயஹிக 
ெ்ாண�க ெ்ா�ஹ்ஹிக ெ்ாண�க 
(அலலாாவி்க) உ்வி ்்��்ள. நிசசியா் 
அலலாா ெபா�ஹயிாளவ்் ்ன 
இ�க்ிறான. (அல�வஆன 2:153) 

ெ்ாழக �பி ஒவெவா� ெ்ா�ஹ்ிாளி�க 
்ன்ஹ்ி ெ்ா�ஹ்ஹி �ன ஹவத� 
்னக�த ்்ஹவிான உ்வி்ஹள அலலாா 
வி்க ்்ட் ்வண�க.  

ிாஅலலாா! இந் ெ்ா�ஹ்ஹி உனக்ா்த 
ெ்ா�்்ன. உன ்ி�ப்ிஹி நாபத 
ெ்ா�்்ன. என� இந் ்்ஹவஹி 
நிஹற்வறறிக் ெ்ா� என� ்ான ெ்ா�் 
ெ்ா�ஹ்ஹி �றப�த்ி பிராவத்ிக் 
்வண�க. 

இவவா்ற ஒவெவா� வணக்�்ஹள 
இபா்த்ஹள �னஹவத� பிராவத்ிக் 
்வண�க. பசித் ஒ� ஜீவ்க� உணவ 
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ளித்ி�ந்ா்க, ்ா்ித் ஒ� யி�்த�க� 
்ணணீவ �்டப�ந்ா்க, யிஸ்ீன ஒ�வ�க� 
ஸ்்ா ெ்ா�த்ி �ந்ா்க் அந் நலல 
்ாாிிதஹ் �ன ஹவத� பிராவத்ிக் ் வண�க. 

்நாய, வ�ஹய,�இழப�க்ள ்பானற ஏ்்்க 
்சா் ஹனஹிக ெ்ாண� அலலாா 
்சா்ிக்ினற ்பா� ெபா�ஹய ்ாத� 
அபெபா�ஹயிின ெபா�ட்ால பிராவத்ிக் 
்வண�க. ்சா்ஹன்ள எனப� ஈயா்க� 
பலக ்சவபப்்ா� பாவ�்்க� பாி்ார�் 
ளா்ாக நனஹயக்்க்ான ் சயிப�்ளா ் ாக�

அலலாா ஆக்ிிி�க்ிறான�எனபஹ் யறந� 
வி்க �்ா�.  

اُّ�مْ  لبْلُول
ل
ل ءٍ   ل ْ َل  ِ شل لوْف   م 

ْ
ُوع   ال

ْ
اْ ْ ٍص   ل َل َل   ل ا    م  ول

ِْ ل َُْفس   ابْ
ل ْ
اب ات    ل ْل اَّمل   ل

  
ِم ل ِ َل   ل َ  ْ اب 

ّّ َل  ال ي  
ّ
ا اَ تُْهمْ  إ نل َل ا َل

ل
يبلةٌ     ّ ّ   إ اّا قلالُوا ُِ ِ اّا   

ِ    ل ْ
ل
ونل  إْ  َُ اا   كل  �ل

ل
 ك

ُ
  

مْ  يْه 
لل اٌت  دل للول َْ  َل مْ  م  ه 

ّم �لْحلةٌ  �ل  كل   ل
ل
 ك

ُ
ُمْهتلُد نل  ُدمُ   ل 

ْ
 [ال

சிறி்ளா பித்ா்க, பசிிா்க, 
உஹ்ஹய்ள, உிிவ்ள யற�க விஹள 
ெபா�ட்ள ஆ்ிிவறறில இழபஹப ஏறப�த்ி 
�க நிசசியா் உ�்ஹள நாக ்சா்ிப்பாக. 
(இந நிஹல்ளில) ெபா�ஹய ஹி ்யற 
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ெ்ாள்ினறவவ்்க� (நபி்ி!) நீ நறெசய்ி 
��டரா். அவவ்ள (எத்ஹ்்ிாவ எனில) 
்�்்க� ஏ்்்க �னபக ்நாி�க ெபா�� 
நிசசியா் நாக அலலாாாக்் உாிிவவ்ள. 
்ய்க நிசசியா் அவனி்்ய நாக ்ி�கபச 
ெசல்வாராய இ�க்ி்றாக என� ��வாவ 
்ள. அத்ஹ்்ிாவ யீ� அவவ்ளின இரடச் 
னி்யி�ந� நல வாழத�்்க நலல�்க 
உண்ா�க. இன்க அத்ஹ் ்ிாவ ்ாக 
்நவவழி ெபறறவவ்ள. (அல�வஆன 2:155) 

இச்சா்ஹன்ள எனப� ஒ� �்யி்க� 
அலலாாவின ெந�க்தஹ் ெப�வ்ற்ான 
வழி்ி ிலலாயல ்ண்ஹன ிலல. 
்சா்ஹன்ள இலலா் வாழஹவ அலலாா 
எவ�க�க்ஏறப�த்்வ இலஹல. 

அலலாாவின இநநிி்ிஹி ஏற�க ெ்ாண�்
்சா்ஹன ்ளின ்பா� ெபா�ஹய�்ன�

அஹய்ி ்ாக் ்வண�க.  “அலலாாாக்ா் 
வா�க நாக அவன பால ்ி�கபிச ெசலலக 
�பிவவ்ளா்ாக உள்ளாக” என� ஆ�்ல 
�றிக ெ்ாளள ்வண�க. இத்ஹ்ி உிவ 
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பண�்ஹளக ெ்ாண்் யக்்க� அலலாா 
நல வாழத�்ஹள ெ்ாிவிக்ினறான.� ்ய்க 
அவவ்ள அலலாாவின அ�ஹள ெபறறவவ 
்ளா்ாக ்நவவழிப ெபறறவவ்ளா் ாக 
உ�்ிபப�த�்ிறான. 

ெபாிி இழபபானா்க சிறிி இழபபானா்க 
யனக ்ளரா� அலலாாவி்க நனஹயஹி 
எ்ிவபாவத�்ஹ்்ிந்ினால அ்ற� அலலாா 
ப்ிலளிக்ிறான எனப்ஹன ்ாண�ப்ிற�. 

‘‘ஓவ அபிாவ ்யக� ஒ� �னபக ்ந�க ்பா�  

ا اْهل ا م  ُ�ْ ْلل ْف ل  لل
ل
ِ    ل 

يِل  ّ ُِ   ِ ي  
ْْ ُا

ْ
ونل  اللُهّم   َُ ِ  �لاا  ْ

ل
ا إْ 
ِ اّ
ّ   ل  إ اّا   

�நிசசியா் நாக அலலாாாக்ா் 
வாழ்ி்றாக. அவன பால் யீ்பவவ்ளா்்
உள்ளாக. ிா் அலலாா! எனக� ஏறபட்்
�னபதஹ் நான ெபா�ஹய�்ன ஏறற்ற� 
ப்ிலா் எனக� நனஹயஹி வழ�� வாிா்” 

 என� �றினால அவ�ஹ்ி �னபத்ி ��ந� 
அவஹர அலலாா ்ாபப்்ா� அந் 
�னபத்ிற� யாறறயா் சிறந் ெ்ானஹற 
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வழ�்ாயல இ�பப்ிலஹல என� நபி (ஸல) 
அவவ்ள �ற நான ்்ட்்ன. அவவா்ற 
என� ் ணவவ அ� சலயா (ர�) அவவ்ள இறந் 
்பா� நான �றி்னன. அவஹர வி்ச 
சிறந்வரான அலலாாவின �்வ(ஸல) 
அவவ்ஹள அலலாா எனக� (�ஹணவரா்) 
வழ�்ினான என உக� ஸலயா (ரல) 
�றினாவ்ள (�ல: �ஸ�க) 

்ன்ஹ்ி �னப�்ஹள அலலாாவி்க 
ெபா�ப�ச சாடப நனஹயஹி எ்ிவ பாவத ் ி�க 
்பா�் அத�னபத்ிற� ப்ிலா் 
சிறந்ெ்ானஹற யாறறீ்ா் அலலாா்
வழ��்ிறான.  

உ�்ளில ஒ�வ�ஹ்ி �ன� பிளஹள்ள 
(ப�வ விஹ் அஹ்வ்ற� �ன) இறந�க 
அபெபண (்ாய) நனஹயஹி எ்ிவபாவ(த� 
ெபா�ஹய்ா) த்ால அவவ �வவக்த்ில �ஹழ 
ிாயல இ�பப்ிலஹல என� நபி (ஸல) 
அவவ்ள அனஸாாிப ெபண்ளி்க 
�றினாவ்ள.  
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அப்பா� அபெபண்ளில ஒ�வவ 
அலலாாவின �்்ர! இ� பிளஹள்ள 
இறந்ா்யா? என� ் ்ட்ாவ. இ� பிளஹள்ள 
இறந்ா்க ்ான என� நபி (ஸல) அவவ்ள 
�றினாவ்ள. (அறிவிபபவவ: அ�ஹுஹரரா (ரழி) 
�ல: �ஸ�க) 

�ன� �ழநஹ்்ஹள யரணிக்ச ெசய� 
்சா்ஹனக� ஆளாக�க ்பா� அச 
்சா்ஹனஹி ெபா�ஹயிா் ஏற� அலலாா 
வி்க நனஹயஹி எ்ிவபாவக�க ெபண�க� 
�வனதஹ் அலலாா ெ்ா�க்ிறான.  

ஒ� �ஸ��க� ஏறப�க சிரயக, ்நாய, 
்வஹல, �க்க, ்நாவிஹன, யிக்க, யற�க 
அவன ்ா�ல �த்ி வி�க �ளளின ்வ்ஹன 
உடப் அஹனத்ிற்ா்ாக அலலாா அவன� 
�றற�்ஹள யனனிக்ினறான என நபி(ஸல) 
அவவ்ள �றினாவ்ள. அறிவிபப 
வவ:அ�ஹூஹரரா (ர�) �ல:�்ாாி �ஸ�க 

�றற�்்க� பாி்ார�்ளா் �னப�்ள 
ெ்ா்வ ்ினறன என� �ாி�க ்பா� யன 
அஹய்ி�க ��ஹயிான நனஹய்்க 
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்ிஹ்க்ினறன. இபபாக்ிிக இஹற வி�வாசி 
்்க�த ்விர ்வ� ிா�க�க ்ிஹ்க்ா�. 

ஆ்்வ நாக ்ாயசச�னால �பக்ப் ப�க 
்பா�க அலல� ஏ்்்க ் நாிினால �பக்ப்
ப�க ்பா�க  ெசய் நலலயல்ஹள �றி 
பா�்ாப�க நிவாரண�க நனஹயஹி�க 
அலலாாவி்க ்்ட் ்வண�க. 

்சா்ஹன்ஹளக ்ண� �வண� வி்ாயல 
பஹ்த் வனான அலலாாவின பக்க யீண� 
வி் ் வண�க. நாக ஹ்ிா்்ினற ெபா�ஹய, 
எய� அயல்ள, எகஹய பா�்ாக �க 
சா்ன�்ளா�க (வ�லாவா�க) எனபஹ் 
�ாிந� ெ்ாளள ்வண�க 

இ்ஹன நபி (ஸல) அவவ்ள பினவ�க ஹ ீ்�ல 
ெ்ளிவா் ��்ிறாவ்ள. 

உ�்்க� �ன வாழந்்ாாில �ன� நபவ்ள 
(ெவளி�வ) ெசனறாவ்ள. ெசல்க வழிிில ஒ� 
�ஹ்ிில இரா ்��க பபிான (�ழல) 
ஏறபட�, அ்ில அவவ்ள �ஹழந்ாவ்ள. 
(அப்பா�) யஹலிி��ந� ஒ� பாஹற 
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உ�ண� வந�, அவவ்ள இ�ந் �ஹ்ிின 
வாசஹல அஹ்த� விட்�. அபெபா�� 
அவவ்ள, நாக ெசய் ெசில ்ளில நலலஹ்க 
�றி அலலாாவி்க நாக பிராவத்ஹன 
ெசய்ா்ல ்விர, இந்ப பாஹற ிி��ந� 
நகஹயக ்ாபபாறறிக ெ்ாளள இிலா� என� 
(்�்்க�ள) ்பசிக ெ்ாண்ாவ்ள. (பினனவ 
ஒவெவா�வரா் ்ா�்ள ெசய் அயஹல �ன 
ஹவத� உ்வி ்்ப பிராவத்ிக் லானாவ்ள.) 

இஹறவா! எனக� வி்ான ெபற்றாவ 
உளளனவ. அவ வி�வ�க உணா்
உண�வ்ற� �ன ��கப்ா�க்்ா, 
ஊழிிவ்்க்்ா நான பால ்ரயாட்்ன. ஒ� 
நாள விற� ் ்ப ெவ� �ரக ெசன� விட்்ன. 
இரா ்்ந� விட்�. என ெபற்றா�க்ா் 
நான பாஹலக ்றந� எ�த� வந்்ன. 
இ�வ�க ��்ிக ெ்ாணப�ந்னவ. எ�பப 
யனயிலலாயல அவவ்ள விழிக�க வஹர 
்ாத்ி�ந்்ன. அவவ்்க�் ெ்ா�பப ்ற� 
�ன என ��கபத்ின�க� அ்ஹனக ெ்ா�க் 
வி�கப யிலஹல.  
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இ�்ிிில ்ாஹல ்நர�க வந� விட்�. 
�ழநஹ்்ள என ்ாலபிில பசி�்ன ��்ி 
விட்ாவ்ள. என ெபற ்றாவ விழித்னவ. 
இ�வ�க பாஹல அ�ந்ினாவ்ள. இஹறவா! 
உன ்ி�ப்ிஹி நாப இஹ் நான ெசய்ி�ந 
்ால இந்ப பாஹற �லக எ�்்க� 
ஏறபடப�க�க ்ஹ்ஹி நீக�வாிா் என� 
அவவ்ளில ஒ�வவ பிராவத்ித்ாவ. உ்்ன 
அ்ி��ந� ெவளி்ி வர இிலா் அளாக� 
பாஹற சிறி� வில்ிி�.  

இஹறவா! எனக�ச சிறிி ்நஹ்ிின ய்ள 
இ�ந்ாள. அவள எனக� யி்ப 
பிாிியானவளா் இ�ந்ாள. (யறெறா� 
அறிவிபபில, ஆண்ள ெபண்ஹள வி�க� 
வ்ில ��்ல நிஹல இ�பப� ்பால்வ.) 
அவஹள அஹ்ி நான வி�கபி்னன. (என 
ஆஹசக� இண�் ய�த்வளா்) எனனி் 
யி�ந� வில்ி விட்ாள. பிற� பஞசக ஏறபட் 
ஆண�்ளில ஒ� ஆணபன ்பா� அவள 
எனனி்க உ்வி ்்ட� வந்ாள. அவ்க 
நா்க ்னி்ி இ�பப� எனற நிபந்ஹனிின 
்பாில அவளி்க �றறி இ�ப� ்ீனாவ்ஹளக 
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ெ்ா�த்்ன. அவ்க சகய்ித்ாள. அவஹள 
நான ெந��்ி்னன. (யறெறா� அறிவிபபில, 
அவளின இரண� 
்ால்்க்ிஹ்்ி(உட்ாவந்்ன) அப்பா� 
அவள, “அலலாாஹவ அஞ�டரா், உாிஹய 
ிினறி �த்ிஹரஹி நீக்ி வி்ா்ீவ” என� 
�றினாள. அவள எனக� யறறவவ்ஹள வி் 
யி்ப பிாிியானவளா் இ�ந�க, நான அவஹள 
விட�க நீ�்ி விட்்ன. அவ்க� நான 
ெ்ா�த் ்�்க ்ா�்ஹள�க ்ி�கபப 
ெபற�க ெ்ாளளவிலஹல. இஹறவா! உன 
்ி�ப்ிஹி நாப இஹ் நான ெசய்ி�ந்ால, 
இந்ச சிரயதஹ் எ�்ஹள விட�க நீக� 
வாிா் என� யறெறா�வவ பிராவத்ித்ாவ. 
இ�பபி்க அவவ்ளால ெவளி்ி வர இிலா் 
அளாக� பாஹற சற� வில்ிி�.  

இஹறவா! பல ��ிாட்ஹள ஹவத� ்வஹல 
வா�்ிக ெ்ாணப�ந்்ன. அவவ்ளின 
��ஹி ஒ�வஹரத ்விர அஹனவ�க�க 
ெ்ா�த� விட்்ன. ் னக�ாிிஹ் எ�க்ாயல்
விட� அவவ ெசன� விட்ாவ. அவர� ��ஹி 
ெ்ாழி�ல பின ப�த்ி்னன. அ்ி��ந� 
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லாபக ெப�்ிி�. சில ்ாலக ்ழிந்�. 
எனனி்க அவவ வந்ாவ. “அலலாாவின 
அபிா்ர! என ��ஹி எனக�த ் ந்ி�டரா்” 
என� �றினாவ. நீ பாவக�க இந்ச (ெசாத�) 
அஹனத்க உன்ஹ்ி� ்ான. ஒட்்க, 
யா�, ஆ�, அபஹய அஹனத�க உயக்் என� 
�றி ் னன. உனஹன நான ் ்� ெசயிவிலஹல 
என� விஷிதஹ்க �றி்னன. உ்்ன அவவ 
அஹனதஹ்�க எ�த�க ெ்ாண்ாவ. 
அ்ி��ந� எஹ்�க அவவ விட�ச ெசலல 
விலஹல. இஹறவா! உன ் ி�ப்ிஹி நாப இஹ் 
நான ெசய்ி�ந்ால, நா�்ள இபெபா�� 
உளள இந் நிஹலஹயஹி எ�்ஹள விட�க 
நீக�வாிா் என� �னறாவ� நபவ 
பிராவத்ித்ாவ. உ்்ன பாஹற வில்ிி�. 
�வ�க �ஹ்ஹி விட� ெவளி்ிறினாவ்ள 
என� நபி (ஸல) அவவ்ள �றி னாவ்ள.  

அறிவிபபவவ:அப�லலாா இப் உயவ (ரழி) 
(�்ாாி: 2215, 2272, �ஸ�க 2743) 

�ஹ்ிில சிக�ண� ்பபிக் வழிிினறி 
சப்யிட� �வினா்க வந� ்ாபபாறற 
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ஆளினறி அலலலபட் �ன� ்ப�ஹ்ி 
நிஹலஹி நபி (ஸல) அவவ்ள ெ்ளிவா் 
�றிபபி�்ிறாவ்ள.  

இந் இக்ட்ான நிஹலிில அலலாா 
எ�்ஹள ்ாபபாற�வான எனற உ�்ிிான 
நகபிகஹ்ிில யனக ்ளரா� ்ா�்ள ெசய் 
நலலயலஹள �ன ஹவத� பிராவத்ிக ் ிறாவ்ள. 

நிசசியா் எய� நலலயல்ள எகஹய 
இநெந�க்ப ிி��ந�  ்ாபபாற�க எனற 
உ�்ி்ிா� பிராவத்ிக ்ிறாவ்ள. 

ஒ�வவ ்ன்ஹ்ி ்ாயக�க, ்்பப்க�க 
ெசய் பணிவிஹ்ஹி �ன ஹவத� 
பிராவத்ிக்ிறாவ. 

அ�த்வவ, ்வறான உறஹவ (விபசசாரதஹ்) 
அ��க ்பா� அலலாாவின யீ� ஏறபட் 
அசசத்ின ்ாரணயா் வில்ிக ெ்ாண்ஹ் 
�ன ஹவத� பிராவத்ிக்ிறாவ. 

யறறவவ, ்ன்ஹ்ி ெ்ாழிலாளிிின ��ப 
பணத்ால உ�வான �்��்ளில எக 
�ஹறஹவ�க ்யாசபஹி�க  ்யறெ்ாளளா� 
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��ஹயிா் ஒபபஹ்த்ஹ் �ன ஹவத� 
பிராவத்ிக்ிறாவ.� 

இக�ன� ்ப�ஹ்ி அயல்ஹள�க 
�ஆக்ஹள�க அலலாா ஏற�க ெ்ாண்ான. 
அவவ்ள� நகபிகஹ் டண ்பா் விலஹல. 

இபபாக்ிிக ஒவெவா� �்யினான ஆ�க�க 
ெபண�க�க ்ிிாயத நாஹள வஹர உண�. 
என்வ  எசசந்வபபத்ி்க அலலாாஹவ 
அஞசி அயல்ள ஏற�க ெ்ாளளபப�க 
நிபந்ஹன்ஹள ் வனத்ில ெ்ாண� அயல்ள 
�ாிி ்வண�க நாக சகபா்ித் அயல்ஹள 
ெ்ாண்் அலலாாவி்க வ�லாஹவ -
உ்விஹி - ்்் ்வண�க. 
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‘‘வ�லா’’ ஒ� விளக்க 
PART-02 

எக.எஸ.எக. இக்ிிாஸ ��ப ஸலபி 

அலலாாவின அழ்ிி ெபிவ்ஹளக 
�றி வ�லா ்்�்ல 

ஒ� �ஸ�க அலலாாவி்க யட�்ய �ஆ 
்்ட் ்்ஹயப படப�க்ிறான. அலலாா 
வி்்ய ்ன்ஹ்ி ்்ஹவ்ஹளக ்்ட்ாக, 
்ஷ்�்ஹள �ஹறிி்ாக, பா�்ாப�த 
்்்ாக, ச்ல வி்ி�்ஹள�க ்வக�ல 
ஹவக்ாக ஏவபபடப�க்ிறான. அலலாா 
வி்க வ�லா ்்�க ்பா� அலலாாஹவ 
அவன� ் �்ிக� ் க் வா� ் பாறறிப �்ழந� 
அவன� உிவந் பண�்ள யற�க அழ்ிி 
ெபிவ்ஹள �றி பிராவத்ிக் .்வண�க. 

  ّ اءُ   ل   ْسمل
ل ْ
ُْس�ل  اب

ْ
ا َلاْلُدوهُ  ال  ب هل
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அலலாாாக� அழ்ிி ்ி�நாய�்ள உண�. 
அஹ்க ெ்ாண்் அவனி்க பிராவத ி் ��்ள. 
(7:180) 

ل  
    اّ ل  اْلُدوا قُ

ل
َل  اْلُدوا   ّْْحل يّا ال

ل
ا   ُِ  تلْدُدوا مل اءُ  َللل ْسمل

ل ْ
ُْس�ل  اب

ْ
 ال

அலலாா என� அஹழ��்ள. அலல� 
அவராயான என� அஹழ��்ள. நீ�்ள 
எவவா� அஹழத்ா்க அவ்க� அழ்ிி 
ெபிவ்ள இ�க்ினறன என� (நபி்ி) நீவ 
��டரா். (17:110) 

அலலாாவின அழ்ிி ெபிவ்ஹள அஸயாஉல 
ஹுஸனா எனக �றபப�க. அலலாா 
்னகெ்ன �டபக ெ்ாண் இவவழ்ிி 
ெபிவ்ஹள �னெயாழிந� பிராவத்ித� 
்வண�்ல்ஹள ்்ட�யா� ��்ிறான.  

அலலாாவின ெபிவ்ஹள யற�க பண� ் ஹள 
�ன ெயாழிந� சிறபபித�க ��க 
வசன�்ஹளக �வஆன பினவ�யா� ்ற�த 
்�்ிற�.  

إل اّ ُ  ُدول   
ّ
  اَ

ل
ل  ال

ل
  إ ل

ّ
ل مُ  ُدول  إ ال يْب   َل غل

ْ
ة   اَ الل هل َّ ال َُ  ُدول   ل ّْْحل يمُ  ال ّْح   ال
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அவன்ான அலலாா. (உணஹயிா்) 
வண�்பப்த ்�்ிிானவன. அவஹனினறி 
்வ� ிா�க இலஹல. (அவன) யஹறவான 
வறஹற�க ெவளிபபஹ்ிானவறஹற�க நன் 
றிபவன. அவன அளவறற அ�ளாளன. நி்ரறற 
அன�ஹ்ிவன. (59:22) 

إل اّ ُ  ُدول   
ّ
  اَ

ل
ل  ال

ل
  إ ل

ّ
ل ُك  ُدول  إ ال مل

ْ
ُ دل ُس  ال

ْ
مُ  اَ َُ  الّسال ُمْؤم 

ْ
َُ  ال يْم  ُمهل

ْ
َزُ  ال ز 

َل  اَْ
لبّا�ُ 

ْ
ُ  اْ بم ُمتلرل

ْ
انل  ال ّما اّ    ُسبْحل ُ ونل   ل  

ِْ ُ ُ 

அவன்ான அலலாா. (உணஹயிா்) 
வண�்பப்த ்�்ிிானவன. அவஹனினறி 
்வ� ிா�யிலஹல. (அவ்ன) ஆடசிிாளன. 
பாி�த்யானவன. சாந்ிிளிபபவன, பா�்ாப 
பவன, ்ண்ாணிபபவன, ிாவறஹற�க 
யிஹ்த்வ்க அ்க்ி ிாளபவ்க ெப�ஹயக 
�ாிிவ் யாவான. அவவ்ள இஹண 
ஹவபபஹ் விட�க அலலாா �யஹய 
ிானவன. (59:23) 

َ ُق  اّ ُ  ُدول  لا
ْ
لا� ئُ  ال

ْ
�ُ  ال وم ّل ُم

ْ
ُ  ال

ل
ْسمل  ل

ل ْ
ُْس�ل  اءُ اب

ْ
بمحُ  ال ُ  ُُسل

ل
ا ل ات   ِ   مل ا ل  الّسمل

�ْض  
ل ْ
اب َزُ   لُدول   ل ز 

َل يمُ  اَْ لر   الْ
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அவ்ன அலலாா. (அவ்ன) பஹ்பபவ்க 
்்ாற�விபபவ்க உ�வஹயபபவ்யா வான. 
அவ்க� அழ்ிி ெபிவ்ள இ�க ்ினறன. 
வான�்ள யற�க �யிிில உளள ஹவ்ள 
அவஹனத �்ிக்ினறன. அவன ிாவறஹற�க 
யிஹ்த்வன. நானயிக்வன. (59:24) 

இவவசன�்ளில அலலாாவின அழ்ிி 
்ி�நாய�்ள யற�க பண�்ள சிறபபித�க 
�றபபட�ளள�்ன அலலாாவின 
வலலஹய்்க விபாிக்பப�்ினறன. 
அலலாா எத்ஹ்ிவன, எத்ஹ்ி ஆறறல 
யிக்வன எனப�க ெ்ளிாப�த்ப ப�்ினறன. 
இத்ஹன சவவ வலலஹய�ளள அலலாாாக� 
இஹண ்றபிக்பப�வ� ்ணபக்ப ப�்ிற�. 
இஹணஹி விட�க பாி�த்யானவன்ான 
அலலாா எனபஹ் ெ்ளிா ப�த்ப 
பட�ளள�்ன பிராவத்ஹன �ாி�க்பா� 
அலலாாவின ்ி� நாய�்ள ்பாறறபப் 
்வண�க எனற பா்க இவ 
வசன�்ளிி்ா்ப ்பா்ிக்பப�்ினறன.  

அல�வஆனில ெபா�வா்க �றபபட�ளள 
பிராவத்ஹன்ளி்க நபியாவ்ள ்்ட் 
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பிராவத்ஹன்ளி்க இந் அகச�்ள அலல� 
்னஹய்ள ்ய்க விபாிக்பபட �ளளன.  

இபறாஹீக நபிிின பிராவத்ஹன: 

ّّالا الا �ل
ْ
ل َل اْا مل   ل ْسل  لكل  ْ�  ُِ َْ  ل م  َّت الا  ل ّمةُ  ُن�م

ُ
ةُ    مل ْسل  لكل  ُِ الا ل  �

ل
الا  ل  رل الاس  تُْب  مل   ل

لليْالا اْتل  إ اّكل  دل
ل
يمُ  اّلّواُ     ّْح    ١٢٨( ال

எ�்ள இரடச்்ன! எக இ�வஹர�க உனக�க 
்ட�ப பட்வவ்ளா் ஆக்ி, எய� 
சந்்ிிி��ந� உனக�க ்ட�ப ப�க ஒ� 
ச�்ாிதஹ்�க உ�வாக�வாிா். எயக� ாிி 
(ஹஜ) வணக் �ஹற்ஹள எயக�க 
்ாணபித�த ் �வாிா். நிசசியா் நீ்ி யிக் 
யனனிபபவ்க நி்ரறற அன�ஹ்ி 
வ்யாவாய. (2:128) 

لْمدُ 
ْ
ّ   ال إل     

ّ
بل  اَ ل  ل    لدل    عل

بل ر 
ْ
يلل  اَ ا   اقل  إ ْسمل ِ ْسحل

ِم  إ نّ   ل ياُ  �ل م  لسل ء   ل َل ّل  ا

��ஹயப ப�வத்ில இஸயாஈஹல�க, 
இஸஹாகஹ்�க எனக� வழ�்ிி 
அலலாாாக்் எலலாப �்�க. நிசசியா் 
என� இரடச்ன பிராவத்ஹனஹிச ெசவி 
்ிறபவன என (இபறாஹீக பிராவத்ித�க) 
�றினாவ. (14:39) 
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�ஸா நபிிின பிராவத்ஹன: 

்னனால ந்ந் ்வஹற எணணி வ�ந்ி �ஸா 
நபி ்வஹலப பட� பசசா்பப பட� 
அலலாாவி்க பின வ�யா� பிராவத்ஹன 
�ாிந ்ாவ.  

ا قلا ل  ذل َْ  دل ل   م 
مل ان    ل يْطل

َّ ُِ  ال ُد ّ  إ اّ ّل  دل ض  ِم  �ل م  قلا ل . ُمب �ٌ  ُِ للْمُت  إ   َلْفس   ظل
 ْْ ف 

ْْ ْل  ل   َلا فل غل ُ  َل
ل
ُِ  ل ُفو�ُ  ول دُ  إ اّ غل

ْ
يمُ  اَ ّْح  ا �ل م  قلا ل  ال ْمتل  ب مل َل َْ

ل
   ّ ل َْ  َل ُ�ونل  َللل

ل
  

ُ�ا ه 
�ل  ظل م   ْ ُمْا

ْ
 ل ل

இ� ஹஷத்ானின ்வஹல. நிசசியா் அவன 
ெ்ளிவா் வழிெ்�க்ினற எ்ிாிிாவான என 
(�ஸா) �றினாவ. என� இரடச்்ன! 
நிசசியா் நான எனக்் அநிிாிக ெசய� 
ெ்ாண்்ன. என்வ நீ எனஹன 
யனனிபபாிா் என� (பிராவத்ித�) �றினவ. 
என்வ அவன அவஹர யனனித்ான. நிசசியா் 
அவன்ான யிக் யனனிப பவன. நி்ரறற 
அன�ஹ்்ிான. என� இரடச்்ன! நீ எனக� 
அ�ள �ாிந் ்ாரணத்ினால ஒ�்பா�க 
�றறவாளி்்க� உ்வி ெசயப வனா் நான 
இ�க் யாட ்்ன என� (�ஸா) �றினாவ. 
(28:15-17) 
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�ஹலயான நபிிின பிராவத்ஹன 

ْْ  �ل م  قلا ل  ف 
ْْ ْب  ل   ا ُك  ل    لدل

ْ
ل ُِ  

ل
غ   ال

ْبل دٍ  يْل حل
ل
َْ  ب  إل م  َْد  اْتل  إ اّكل  َل

ل
ولّداُ    

ْ
 ال

என இரடச்்ன! எனஹன யனனிபபாிா். 
எனக�ப பின எவ�க�க ்ிஹ்க்ா் ஓவ 
ஆடசிஹி எனக� வழ�� வாிா். நிசசியா் நீ 
யி்ப ெப�க ெ்ாஹ்ிாளனாவாய என 
(பிராவத்ித�) க �றினாவ. (38:35) 

அய�ப நபிிின பிராவத்ஹன 

يلو ل 
ل
ُِ  الاللِ إ نْ   ل  ّّ ِم  �ل

ل
ل    ّس�  ل  ِل ّل اْتل  ال

ل
مُ   ل  �ْحل

ل
�ل    اح   ّْ   ال

அய�ப ் ன� இரடச்னி்க நிசசியா் �னபக 
எனஹனப �பத�க ெ்ாண்�. 
்�ஹணிாளவ்ளில நீ்ி யிக் ்�ஹண 
ிாளன என (பிராவத்ித�) அஹழத்ஹ் (நபி்ி 
நீவ எணணிப பாவப�ரா்) (21:83) 

��ப நபிிின பிராவத்ஹன: 

�   قلدْ  �ل م 
لتلاْتل َل  و ك   م 

ْ
ُمل
ْ
�   ال

لّْمتل َْ   لدل َل   م    
ْ
ا تلأ حل

ل ْ
يث  اب ْل  ل   َ ات   َلا ا ل  الّسمل

�ْض  
ل ْ
اب اْتل   ل

ل
ِم     َ َْيلا ِ    ل ّل ة   ا ْل لل 

ْ
اآل �    ل

َّ ُما تلول ْسل  ُِ   � ْ 
ْ
ل
ل
ال  �ل   ل  ّّ  ب ال
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என இரடச்்ன! எனக� நீ ஆடசிிில சிறி்ளா 
வழ�்ி ்னா்ளின விளக்தஹ்�க ்ற�த 
்ந்ாய. வான�்ள யற�க �யிஹிப 
பஹ்த்வ்ன! இகஹயிி்க ய�ஹய ிி்க 
நீ்ி என� பா�்ாவலன. எனஹன �ஸ� யா் 
யரணிக்ச ெசய� நலலபிாவ்்்ன எனஹனச 
்சவத� ஹவபபாிா் (என�க அவவ 
பிராவத்ித்ாவ.) (12:101) 

ஸ்ாியிா நபிிின பிராவத்ஹன 

َل  ُدالال كل  َّا لل  ْ
ُِ  زل ل ّّ ْب  �ل م  قلا ل  �ل َْ  ل   دل اْكل  م  ُ

ل
َّةُ  ّ يمبلةُ  ُن�م ياُ  إ اّكل  َل م  ء   سل َل ّل  ا

ஸ்ாியிா ் ன இரடச்னி்க பிராவத்ித� என 
இரடச் ்ன! உனனி்யி�ந� எனக� ஒ� 
பாி�த்யான சந்்ிஹித ்ந்�ளவாிா். 
நிசசியா் நீ பிராவத்ஹனஹி ெசவி��ப 
வனாவாய எனக �றினாவ. (3:38) 

�்ஸ நபிிின பிராவத்ஹன:  

ا بُا نلدلبل  إ نْ  اللون    لنل اض  َّ  ُمغل َل نْ  َل
ل
   َْ �ل  َل ِ   َلْ د  يْ

لل الاللِ دل ات   ِ   َل لُمل َل نْ  اَ
ل
   

ل
ل  ال

ل
 إ ل

 
ّ
اْتل  إ ال

ل
االكل    ِم  ُسبْحل اُْت  إ  َل  َُ �ل  م  ال م  َّ  اَ
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(�்ஸ ஆ்ிி) யீ்ஹ்ிவஹர�க (நபி்ி நீவ 
எணணிப பாவப�ரா்) அவவ ்்ாபத�்ன 
ெசனற ்பா� நாக அவஹர ெந�க்பக 
�ளளாக் யாட்்ாக என அவவ எணணிக 
ெ்ாண்ாவ. என்வ அவவ இ�ள்ளில இ�ந� 
ெ்ாண� (உணஹயிா்) வண�்ப ப்த 
்�்ிிானவன உனஹனினறி ்வ� 
ிா�யிலஹல. நீ்ி �யஹயிானவன. 
நிசசியா் நான அநிிாிக்ாரவ்ளில ஆ்ி 
விட்்ன என (பிராவத்ித�) அஹழத்ாவ. 
(21:87) 

நபி �ஹகயத (ஸல) அவவ்ளின 
பிராவத்ஹன: 

நபி (ஸல) அவவ்ள �னபக ஏறப�க் ்பா� 
பினவ�யா� பிராவத்ிபபாவ்ள. 

ات   ول  اّ ُ �ل ل الّسمل
ّ
ل إ ال

ل
 إ ل

يُم  الل يُم اللل   َ َل  اّ ُ اَ
ّ
ل إ ال

ل
 إ ل

ْْش   الل َل �ل ل اَ �ْض    ل
ل
اب  ل

يم    َ َل                                اَ

ய்த�வயிக்வ்க, இரக்�ளளவ்யான, 
வணக்த ் ிற� ் �்ிிானவன அலலாா ஹவத 
்விர ்வ� இரடச்ன இலஹல. ய்த்ான 
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அவசின அ்ிப்ிிான வணக்த்ிற� ் � ி்ிான 
அலலாாஹவத ் விர ் வ� இரடச்ன்இலஹல. 
வான�்ளின இஹறவ ்க, �யிிின 
இரடச்்க, ்ணணிியான அவசின 
இரடச்்யான வணக்த்ிற� ்�்ிிான 
அலலாாஹவத ் விர ் வ� இரடச்ன்இலஹல. 

ஒவெவா� நபியாவ்்க ்�்்ஹ்ி 
்வண�்ல்ஹள அலலாாவின �ன ஹவக�க்
்பா�க பிராவத்ிக�க ்பா�க அலலாாஹவ 
அவன� ்�்ிக்்றப ்பாறறி அழ்ிி 
ெபிவ்ளால �்ழந� பிராவத்ித �ளளாவ்ள 
எனபஹ்க ்ாண �ப்ிற�.  

நலலவவ்ள �்யின்ள பிராவத்ிக�க்பா�க 
அலலாாவின அழ்ிி ெபிவ்ள, பண�்ள 
�றி பிராவத்ிபபாவ்ள எனபஹ்�க அ்ன 
வசன அஹயப�்ஹள�க பினவ� யா� 
அலலாா ெசால�த ்�்ிறான. 

ّّالا   �ل
ل
الا ال

ْ
ل َل ْ

ل
َل  َ تْالةُ  ت ي  

ّ
 َ ُْ ا ل فل ْْ  �ل ف 

ْْ ا لا  ل
ل
ّّالا ل اْتل  �ل

ل
َزُ    ز 

َل يمُ  اَْ لر    إ اّكل   الْ

எ�்ள இரடச்்ன! நிரா்ாித்்ாாினால 
்சா்ஹனக� உடப�த்பபட்வவ்ளா் நீ்
எ�்ஹள ஆக்ி வி்ா்். ்ய்க எ�்ஹள நீ 
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யனனித்�ள வாிா். எ�்ள இரட ச்்ன நீ 
ிாவறஹற�க யிஹ்த்வன ஞானயிக்வன.  

ّّالا   �ل
ل
ْذالا ال ال  االا إ نْ  تُؤل س 

ل �  ْ 
ل
الا  

ْ
أ ْلطل

ل
ّّالا     �ل

ل
ال ْل   ل ْم 

ل
لليْالا ت ا دل ا إ ْصُ مل ُِ  َل تل

ْ
لل ل  حل  عل

َل  ي  
ّ
َْ  اَ الا م  بْل  ّّالا �ل   �ل

ل
ال الا  ل

ْ
ل لمم

ُ
ا ت   مل

ل
لا اقلةل َل  ال

ل
ِ   ل اْ ُف  ب  اّا  ل ْْ   ل ف 

ْْ ا لا  ل
ل
ْالا ل ا�ْحل   ل

اْتل 
ل
الا  

ل
ْوال الا ِل ل  َلااُْصْ ْوم   عل  ل

ْ
َل  اَ َ  ْ  َ

كل
ْ
  اَ

எ�்ள இரடச்்ன! நாக யறந� விட்ா்லா 
அலல� ்வறிஹழத� விட்ா்லா எகஹய 
�றறக பிபத� வி்ா்். எ�்ள இரடச்்ன! 
எ்ில எயக� சக்ி இலஹல்ிா, அஹ் எகயீ� 
�யத்ி வி்ா்். எ�்ள பாவ�்ஹள அழித� 
எகஹய யனனித� வி�வாிா். ்ய்க எ� 
்்க� அ�ள �ாிவாிா். நீ்ி எ�்ள 
பா�்ாவலன. என்வ நிரா்ாிபபாளவ்ளான 
�ட்த்ிற� எ்ிரா் எயக� உ்வி �ாிவாிா். 
(2:286) 

ّّالا ْْ  �ل ف 
ْْ لا ا

ل
إل  ْلول  ل َل  اا الا ل ي  

ّ
بلُ والا اَ ان   سل يمل  

ْ
  ب اإل

ل
ال ْل   ل َل ْ لُوّ الا ِ   تل

  قُ
ّ

ا َل  ْ  ي  
ّ
 َ  ل

ّّالا اُوا �ل لمل يمٌ  �لُء ٌف  إ اّكل  و   �لح 

எ�்ள இரடச்்ன! நகபிகஹ் ெ்ாளவ்ில 
எ�்ஹள �ந்ி விட் எய� ச்்ா்ரவ்ஹள �க 
யனனிபபாிா். இன்க நகபிகஹ் 



 

34 

ெ்ாண்்ாவ �றித� எய� உளள�்ளில 
�்ரா்தஹ் ஏறப�த்ி வி்ா்். எய� 
இரடச்்ன நிசசியா் நீ யிக் யனனிபபவ ் க 
நி்ரறற அன�ஹ்்ிா்யாவாய.(59:10) 

ّّالا مْ  �ل تْم 
ل
لا  

ل
الا ل ْْ  اُو�ل ف 

ْْ ا لا  ل
ل
ل  إ اّكل  ل م  عل ءٍ  ُُ ْ ٌْ  شل ي  قلد 

எ�்ள இரடச்்ன! எ�்ள ஒளிஹி எ�்்க� 
�ரணப ப�த�வாிா். ்ய்க எ�்ஹள 
யனனிபபாிா். நிசசியா் நீ ிாவற றின யீ�க 
்பராறற்ஹ்ிவன. (66:8) 

ஒ� நபித ்்ாழவ ்ன்ஹ்ி �ஆவில 
பினவ�யா� �றி பிராவத்ித்ாவ  

 ْ لْم يل�  إل ل  
ّ
ُد  اَ مل ّّ ُد ال حل

ل ْ
لُكل يلا الّ ُ اب

ل
ْسأ

ل
ِم   ُهّم إ 

ُفُوا اللّ َُ  ُ
ل
َْ ل لْم يلُ� ل ْ   ل

ل
لْم يُوّ ل   ل

يُم  ّْح  ُفوُ� ال غل
ْ
اْتل اَ

ل
ِ   إ اّكل   ْل ل  ُناُو ْغف  ْن ول

ل
ٌد    حل

ل
  

இபபிராவதஹனஹி ெசவி�றற நபி(ஸல) 
அவவ்ள இவ�ஹ்ி பிராவத்ஹன ஏற்ப்பட� 
யனனிப� வழ�்பபட� விட்� என� 
�றினாவ்ள (நால:அ�்ாாத) ஆ்்வ 
பிராவத்ஹன்ளின ்பா� ஒவெவா�வ�க 
அலலாாவின அழ்ிி ்ி�நாய�்ஹளக �றி 
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்பாறறிப பிராவத்ிக்ாக வ�லா ்்்ாக 
்வண�க. 

 


