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The Promise of Allah to the Prophet & 
the Believers(Pt.2 ) 

egp kw;Wk; ek;gpf;ifahsh;fSf;F 

my;yh`;tpd; thf;FWjp (gFjp 2) 

 உெங்ெழலும் உள் தது அத்து றலளளக்ெள் நற்றும் அத்து 

னஸ்லீம்ெளுக்கும் தது றளத்தழ தரியித்த ிகு லஸ்பத் 

ஃெலீத்துல்ளஹ் (அய்) அயர்ெள் தஷ்லத் தஅவூது நற்றும் சூபள ஃளத்தழலள 

ஏதழ “நபி ற்றும் நம்பிக்கைாளர்ைளுக்கு அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதிபகுதி-

2” ன்  தப்ில்  ஜுபஆ பபருகக யமங்ெழளர்ெள்,  

 அல்ளஹ்யின் அருளல் ளன் ெடந்த யளபம் தளடங்ெழன  ளற்ளமழயின் 

இபண்டளம் குதழன தளடர்ெழன். இது நிதகும் அத்தழற்கும் நற்றும் 

உெங்ெழலும் உள் அத்து னஸ்லீம்  ெளதப  ெளதரிெளுக்கு 

ளதுயளெவும், அத்து அஹ்நதழெளுக்கும் குழப்ளெவும் உள் நழெவும் 

னக்ெழனநள எரு யிரனநளகும். ளம் சூபள அன்-தர்(எி)   ரினளெப் 

டித்தளல், அது உண்நனில் ல்ள நக்ெளுக்கும், குழப்ளெ அத்து 
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னஸ்ழம்ெளுக்கும், அத்து அஹ்நதழெளுக்கும் எினத் தருெழன் எரு 

சூபள-அத்தழனளனம் ஆகும், ில் அல்ளஹ் (சுஹ்) கூறுெழன்ளன்: 

«யஃதல்ளலுல் தீ ஆநனூ நழன்கும் யஅநழலுஸ்-றளழலளத்தழ 

னஸ்தஃக்ழஃன்லும் ஃில் அர்ழ ெநஸ்தஃக்ஃல்தீ நழன் ெப்ழலழம். 

» 

 "அல்லாஹ் உங்ைளுள் ( அவனது ஏைத்துவத்திலும்,அவனது தூதுச் 

செய்திிலும்) நம்பிக்கை சைாண்டு, நற்செலாற்றுபவர்ைகள,  அவர்ைளுக்கு 

பன்னிருந்பதாக ைலீஃபாக்ைளாக்ைிது பபான்று இப்பூிில் நிச்ொை 

ைலீஃபாக்ைளாக்ைி கவப்பதாைவும்.... வாக்குறுதி அளித்துள்ளான்,....” சூபள அல்-தர் 

ய ம் 24 : 56, 

 ஆெய, (ந்த) எரு  ந்தெத்தழற்கும் இடநழன்ழ, இது எரு அ ளதளபண 

எின (யிச் த்த) அிக்ெழன்தளரு அத்தழனளனநளகும், ய, ீங்ெள் 

அதன் ய ங்ெ னரிந்து ெளள்யில் அல்து ீங்ெள் [அதன் தியள 

அர்த்தங்ெள் நற்றும் யிக்ெங்ெ] ெளணனடினயில் ன்ள கூழயிட 

னடினளது. லளரூன்(ஆபளன்), னரூஆ ( னளசுயள), தளவூத் ( டயிட்) நற்றும் 

சுநளன் (  ளநன்) ளன்யர்ெ [இயின்  ளந்தழ இயர்ெள் 

அயரின் நீதும் உண்டளெட்டுநளெ!]னெறள[நளற(அ)] அயர்ெது 

 னெெத்தழற்கு ஃெலீஃளக்ெளெ அனுப்ினதப் ளய னஸ்ழம்  னெெத்தழலும் 

அயன் தது ஃெலீஃளக்ெ ( ின்தளன்ல்ெ) அனுப்னயளன் ன்த 

அல்ளஹ் ( சுஹ்) நக்கு(த் தியளக்ெழக்) ெளட்டுெழளன். நலும் இந்த 

ஃெலீஃளக்ெள் னித குர்ஆிலும் கூட குழப்ிடப்ட்டுள்ர். அயர்ெள் 

நிதளல் தர்ந்தடுக்ெப்ட்ட ஃெலீஃளக்ெள் அல். ஆெய, இந்த ய ம், 

இதற்கு னன்ர் தீர்க்ெதரி ழெள் ( தளன்ழனளது) ெளண்டிருந்த அத 

தயிெளுடன் ஃெலீஃளக்ெள் யருயளர்ெள் ன்று ளருள்டும்.. 
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நழஷ்ெளத்தழல் ெளணப்டும் எரு லதீறழல், லஸ்பத் னலம்நது(றல்) அயர்ெள் 

இந்த ய த்த தியளெ யிக்குெழன்ளர்ெள், அதழல் அயர்ெள் 

கூறுெழன்ளர்ெள்: [இது எரு ீண்ட லதீஸ் - ளன் அதன் எரு குதழன நட்டுந 

குழப்ிடுெழன்]:“தகூனுன்-தனவ்யத்து ஃகீும் நளரள அல்ளலு… றும்ந 

தகூனுஃெலீஃதுன் அள நழன் லளஜழன் தனவ்யத றும்ந தகூ னல்ென் 

அஸ்றன்..... றும்ந தகூனூ அள நழன்லளஜழன் தனவ்யத்தழ றும்ந றெத.” 

நளமழனர்ப்ன: அல்ளஹ் ளடுெழன்யப ித்துயம் உங்ெள் நத்தழனில் 

ழத்தழருக்கும்; ின்ர் தனவ்யத்தழன் அடிப்டனில் ஃெலீஃளக்ெள் 

தளன்றுயளர்ெள், ின்ர் அீதழ நற்றும் ெளடுங்ெளன்நனள அப ர்ெின் 

ஆட் ழ இருக்கும் ... ின்ர் தனவ்யத்தழன் அடிப்டனில் [ அதளயது ிக்குப் 

ிகு] நீண்டும் ஃெலீஃளக்ெள் யருயளர்ெள். ிகு அநதழனளெழயிட்டளர்ெள். 

[அதளயது இந்த யளர்த்தெளுடன் அயர்ெள் ழறுத்தழயிட்டளர்ெள்]. (நறளலழருல் 

லக், தளகுதழ. 4 க். 26) 

இந்த ய ம் நற்றும் லதீறழன் எினில், னித குர்ஆிழருந்தும், 

ிநளர்ெின் யபளற்ழழருந்தும் ளம் உணர்ந்து ெளள்யது அல்ளஹ்(சுல) 

எரு தூதப உகுக்கு அனுப்னம்ளது, எரு  ய்தழனக் ெளண்டுயருயதும் 

ிகு (அயர் ங்ெழருந்து யந்தளபள அங்ெ) தழரும்ி  ல்யதும் அல்ளஹ்யின் 

ளக்ெநல்.. 

நளளெ, எவ்யளரு தீர்க்ெதரி ழனின் யருெனேடனும் அல்ளஹ்யின் 

தழட்டம் ன்யன்ளல், இந்த தீர்க்ெதரி ழ எரு நளற்த்தனேம் னபட் ழனனேம் 

ெளண்டுயருெழன்ளர். இந்த இக்ெ அடயதற்கு தளடர்ச் ழனளதளரு 

அநப்ன இருப்து அய ழனநளகும். ன்ளல் யரும் ன்ன்றும் 

யளமப்ளயதழல்; அல்ளஹ் அயப யிதெ யிதக்ெ நட்டுந 

னன்டுத்துெழளன். ஆெய, இந்த யிதக்கு தண்ணரீ் ஊற்றுயதற்கும், 
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ெெ அப்னப்டுத்துயதற்கும், யிங்குெள் அல்து னச் ழெள் இந்த யித 

நீது தளக்குதல் டத்துயதத் தடுப்தற்கும் [ அல்ளஹ்யிளல் 

தர்ந்தடுக்ெப்ட்டயர்ெின் யருெனில்] எரு தளடர்ச் ழ இருக்ெ யண்டும், 

இதளல் அது யர்ந்து எரு  டினளெ நளறுெழது. அயன் அதப் ளதுெளக்ெ 

யண்டும், அதன் ெளபணநளெ அது யர்ந்து அதன் ெழெ யவ்யறு 

தழ ெிலும் பயச் ய்து, அங்ெ அது ெிெனேம் தந்துயிடும். நீண்டும் அது 

ெிெத் தபத் தளடங்கும் ளது, அத ளம் ெயநளெப் ளர்த்துக் 

ெளள்யண்டும். ெி சுயனளெ நளறுயதற்கு னன்ன,  ெட்டங்ெள் உள், 

இந்த  டினளது ெடந்து  ல்க்கூடின  ளதெள சூளயிெள், யட் ழ 

ளன்யெளும் உள். ஆெய, ீங்ெள் எரு யிதன ழத்தழல் 

யிதக்கும் ளது, ய அத்துடன் னடிந்து யிடளது ன்தனேம் ீங்ெள் 

ெளண்ெழரீ்ெள், ஆளலும்  ய்ன யண்டின யெில் தளடர்ச் ழனளதளரு 

 னல்ன உள்து. 

ித்துயம் அல்து தனவ்யத் அநப்ன (ீங்ெள் இத நஸீஹ் ன்ள, 

ெழஃளத்துல்ளஹ் ன்ள அமக்ெளம்), இது நிதளல் அல், 

அல்ளஹ்யிளல் ழளட்டப்ட்ட அநப்ளகும் ன்று தழருக்குர்ஆின் 

இஸ்தழஃக்ளஃப் ய த்தப் ற்ழனதளரு  ஆய்வு நக்கு டுத்துக் 

ெளட்டுெழன்து, ஆளல் துபதழர்ஷ்டய நளெ நிதன் அயனுடன நழனின் 

ெளபணநளெ,அயன் தன் ல்ளயற்னேம் ெற்றுக் ெளண்டயளெவும், 

அழந்து ெளண்டயளெவும் ழக்ெழன்ளன். (இவ்யளறு) அயன் இஅருின் 

ெதய னெடிக்ெளண்டு, அல்ளஹ்(சுஹ்)  அயனுக்கு  யமங்ெழனேள் எின 

அணத்துயிட னற்டுெழளன். அயன்  தன்ப் டத்தயக் ெளட்டிலும்  

தளன் நழெவும் ெற்றுக்ெளண்டயளெ  ெழபங்ெப்டுத்தழக்ெளள்ெழளன், 

இதூதர்ெின் யருெனின் ெதயனேம், இயிப்ளட்டின் ெதயனேம் 

அடத்துயிட்டு, தளளெய இருில்  தளந்து யிடுெழளன், 
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ல்ளப்க்ெங்ெிலும் எினின் ெதவுெ னெடியிடும்ளது, னழுநனள 

இருில் யழீ்ந்து யிடுெழளன். 

(சுஹ்) ஏர் அருளுக்குரின அநப்ி ழறுயி, தது நெழழ்ச் ழனின் 

யிப்ளடளெத் தன்ிடநழருந்துள் யகுநதழனளெ அத 

ம்ிக்ெனளர்ெளுக்கு யமங்ெழ, அயன் அயர்ெள் நீது தழருப்தழெளண்டுள்த 

ழரூிக்கும் யிதநளெ ம்ிக்ெனளர்ெளுக்கு அருளுக்குரினத் தநனக் 

ெளண்டுள் உன்தநள அநப் யகுநதழனளெ யமங்ெழனிருக்ெ, 

னஸ்ழம்ெின் ழனள இன்று இவ்யளளெ உள்து.அல்ளஹ், அயன் 

யளக்ெித்தழருக்ெழன் அத்தெனதளரு ஆன்நீெ தநத்துய அநப் 

ற்டுத்துெழளன், ின்ர் அயன் தது யளக்குறுதழன ழயற்ழ, 

தன்னுடன ிபதழழதழெத் தர்வு  ய்ெழளன்; தக்யள, ம்ிக்ெ நற்றும் ற் 

 னல்ெச்  ய்னக்கூடின ம்ிக்ெெளண்ட  னெெத்தழற்கு அயர்ெள் 

எவ்யளருயபனேம் அயர்ெளுக்ெளெ ழர்ணனிக்ெப்ட்டுள் பத்தழல், 

அனுப்னெழளன். இயர்ெள் அல்ளஹ்வுக்ெளெ அத்தனேம் தழனளெம்  ய்துத் 

தங்ெப் டத்தயனுக்கு ன்ழ  லுத்தும் ணியள ம்ிக்ெனளர்ெள் 

ஆயளர்ெள். 

ஆெய, எரு ஃெலீஃதுல்ளஹ் - அல்ளஹ்யளல் தர்ந்தடுக்ெப்ட்டு  

அல்ளஹ்யளல் அனுப்ப்ட்ட எரு ஃெலீஃள ன்று ளம் கூளம். அயர் 

(அல்ளஹ்யிடநழருந்து) இஅழயிப்ப் ற்றுக்ெளண்டு, தன் 

அல்ளஹ்யிடநழருந்து யந்தயர் ன் ிபெடம்  ய்யது- ித்துயத்தழன் 

தளடர்ச் ழனனேம், அந்த எினின் எரு னழுழயள ழமனேம்  

குழக்ெழன்து. இந்த அம் த்தழல், ித்துய எினினுடன அருின் னழு 

யடியத்தனேம், ித்துயத்தழன் இத்தென ிபதழழப்ில் ெளணனடிெழன்து. 

உண்நனில் ஃெலீஃத்துல்ளஹ் தளன் ம்ிக்ெ நற்றும் ற் னல்  ய்ெழன் 

ம்ிக்ெனளர்ெின்  னெெத்தழற்க்கு எரு  ளட் ழனளெ யிங்குெழன்ளர். 
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ய ஃெலீஃத்துல்ளஹ் ம்ிக்ெனளர்ெளுக்கு எற்றுந நற்றும் 

அநதழனின் ளடத்த ெற்ிக்ெழன்ளர். அயர் ிவுெ உருயளக்ெயள, 

னக்ெணிப் ற்டுத்தயள,  ெளதப  ெளதரிெின் இதனங்ெில் யறுப் 

உருயளக்ெயள, அல்து குடும் உவுெ னழத்து யிடளநல், ல்ள 

நக்ெனேம் என்ழணப்தற்ெளெய இருக்ெழன்ளர். அதற்கு நளளெ, எரு 

ஃெலீஃத்துல்ளஹ் அயபனேம் அயர்ெளுக்ெழடனனேள் 

யறுளடுெனேம், ம்நழடனனேள் யறுளடுெனேம் நந்துயிடுநளறு 

அமக்ெழன்ளர், அங்கு ளம் அயரும் அல்ளஹ்யின் ெனிற்ப் 

ற்ழப்ிடித்துக் ெளள்ெழளம் ( அல்ளஹ்யின் ெனிறு ன்து ரளலளதள: ள 

இளலள இல்ல்ளஹ்யளகும்), ளம் இந்த ஆன்நீக்க்ெனிற்ளல் 

இணந்துயிடுெழளம், அயரும் என்ழணந்து, அங்ெ ளம் எப உடளெ 

நளழயிடுெழளம். அந்த பத்தழல், இந்த உடழன் எரு குதழ துன்ப்டும்ளது, 

னழு உடலும் ளதழப்டனேம். இதன ம்ருநளளர் ி(றல்) அயர்ெள் 

நக்குப் னரின யத்தழருக்ெழன்ளர்ெள். 

ஆெய, அல்ளஹ்யின் ெனிற்ழல் ம்ந இணத்துக் ெளள்யளம், 

அந்த  நனத்தழல் ளம் னழு உம்நத்துடன் எற்றுநனிலும், அன்ிலும் 

ிணக்ெப்ட்டுள்தக் ெளண்ளம். நலும் இன்ரள-அல்ளஹ். உம்நத்தழன் 

தநனில் எரு ஃெலீஃத்துல்ளஹ்வுடன் உறுதழநழக்ெ அடித்தத்தழற்க்குள் 

ளம் யந்துயிடுயளம். அங்ெ வ்யிதநள னக்ெணிப்ள, யளக்குயளதநள, 

ளபள இடம்ளது. நது  ெளதப  ெளதரிெின் இபத்தம்  ழந்தப்ட்டு 

ெளல்ப்டுதலும் இடம்ளது, ளம் குடும் உவுெ னழத்துக் 

ெளள்யள அல்து  யறுப்ன ளன்யெள இருக்ெளது. அந்த பத்தழல், 

ளம்  ப்தநளெவும் தியளெவும்  ளல் னடினேம் [அதளயது இந்த தக்யளயின் 

யித, நற்றும் ரலளதள - இந்த உறுதழனள ம்ிக்ெ] ம் இதனத்தழல் 

டப்ட்டது, அதன் யர்ெள் யர்ந்து இதனத்தழற்குள்  ஆமநளெ ஊடுருயி, ின்ர் 
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அங்ெழருந்து [இம்னமக்ெம்] யருெழன்து: “அகனவரிடத்தும் அன்பு; எவரிடத்தும் 

பகை இல்கல”. அந்த  நனத்தழல், ள்ியள ல்ெில் இந்த  ளற்ெக் 

ெளண்டு ரின யிம்பப் ெெள்( ன்ளர்டுெள்), டீ ரர்டுெள் நற்றும், 

ஸ்டிக்ெர் ளன்யற்ழலும் ( அவ்யளறு) யக்ெ யண்டின அய ழனம் 

இருப்தழல். ஆளல் இந்த னமக்ெம், இந்த யளர்த்தெள் இதனத்தழல் 

இடம்ற்ழருக்கும்.ஆளல் துபதழர்ஷ்டய நளெ, இவ்யளறு இருப்தழல். 

ீங்ெள் நக்ெின் னன் யப்தற்க்கு ர்நளற்நளெ இதனம் கூறுெழன்து. இந்த 

[ற் னல்ெ] நக்ெிடம் ெளண்ிப்தற்ெளெவும், அயர்ெ 

தழருப்தழப்டுத்துயதற்ெளெவும்  ய்னளதீர்ெள், ஆளல் உங்ெ டத்தய 

நெழழ்யிப்தற்ெளெ, அல்ளஹ்வுக்ெளெ நட்டுந ல்  னல்ெச் 

 ய்னேங்ெள், அப்ளதுதளன் அல்ளஹ்(சுஹ்) அயன் தர்ந்தடுத்தயரின் 

யருெனின் னெம் ீங்ெள் அல்ளஹ்யின் ஆன்நீெ அருப் 

க்கூடினயர்ெளெ உங்ெளுக்கு யகுநதழ அிப்ளன், நலும் உங்ெ 

தூய்நப்டுத்த ஆன்நீெ நம யளத்தழழருந்து இங்கும். இன்ரள அல்ளஹ். 

பம் இல்ளததளல், இந்த  ளற்ளமழயின் தப்  அடுத்த யளபனம் 

தளடருயன். இன்ரள அல்ளஹ். அல்ளஹ் னஸ்ழம்ெின் இதனங்ெத் 

தழந்து இந்த  ய்தழனப் னரிந்துெளள்யப்ளளெ!. இன்ரள-அல்ளஹ் , 

ஆநீன். 
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