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The Signs of Allah (Pt.1)
 

my;yh`;tpd; gz;Gf;$Wfs; (gFjp 1) 

 cyfidj;jpYk; cs;s jdJ Njhoh;fSf;Fk; kw;Wk; vy;yh 

K];yPk;fSf;Fk; ]yhj;jpidj; njuptpj;Jf;nfhz;L> j\`{j;> jmt;TR kw;Wk; 

my;/ghj;jp`h XjpagpwF `];uj; fyP/gj;Jy;yh ;̀ KdPH m`;kJ m]Pk; 

(miy) mtHfs;; [{kh NgUiuapid epfo;j;jpdhh;fs;. 

 அல்யம்துனறல்னரஹ்!கடந் ரம் உங்கபிடத்றல் ரன் கூநறது 

பதரனப  ‘அல்னரஹ்ின் தண்புகள்’ குநறத்து தரடர்ச்சறரண 

தசரற்ததரறவுகளப ங்குபன்.தன ரங்களுக்கு பன்பு இந் 

தசரற்ததரறவுகளப ரரிக்கத் தரடங்குற்கு பன்,க்கம் பதரல் ரன் 

றகரட்டுலுக்கரக அல்னரஹ்ிடம் திரர்த்ளண தசய்கறபநன்,உடணடிரக 

அல்னரஹ், ரன் அனுளட தண்புகள் குநறத்து சறநறபவுப் பதச பண்டும் 

என்தள எணக்குப் புரி ளத்ரன். உண்ளில் ஒவ்தரரு பளந 

தள்பிக்கறள ருகறன்நபதரதும், ரன் (ஜுபஆ குத்தர) தசரற்ததரறவு 

ங்க பண்டிதுள்பது, (அன் றறத்ம்) அல்னரஹ் எணக்கு ஒரு குநறப்திட்ட 

ளனப்தின் தக்கம்  றகரட்டுது ஒரு ஆன்ீக அருபரகும்.அல்னரஹ்ின் 

இப்தடிப்தட்ட தபிப்தரடுகள் ற்றும் அளடரபங்கள் அளணத்தும் அல்னரஹ் 



ணது பர்ந்தடுக்கப்தட்ட அடிரளண எவ்ரறு றடத்துகறன்நரன் என்தளக் 

கரட்டுகறன்நது.  அல்யம்துனறல்னரஹ். 

ஆகப, அல்னரஹ் (சுபுய) எணக்குப் புரிளத்ன்தடி, எணது 

கரனத்றற்கு பன்பும் கூட  அல்னரஹ் ன்னுளட ற்ந தூர்களுக்கும் 

அணரல் பர்ந்தடுக்கப்தட்டர்களுக்கும்  றகரட்டிிருக்கனரம்,பலும்  

இப ிபக்கங்களபபம் ங்கறிருக்கனரம்.அணரல்ரன் 

அல்னரஹ்ின் தூர்கள் ஒரு சங்கறனறள பதரன்நர்கள் என்று ரம் 

கூறுகறன்பநரம், இன் பனம் ஒவ்தரரு இளப்பும் ற்தநரரு இளப்புடன் 

பசர்ந்து, அளணத்து இளப்புகளும் ஒரு சங்கறனறள 

உருரக்கறிடுகறநது,பலும் அந் சங்கறனறின் றப்ளத  

உர்த்துற்கும்,அளண றகவும் அகரணரக,, கக்கூடிரக 

டிளப்தற்கும், அற்கு உண்ளரண றப்ளதபம் திகரசத்ளபம் 

ங்குற்கும், ஓர் (அனங்கரப்) தக்கத்றன் அசறம் உள்பது .ஆக,இந் 

(அனங்கரப்) தக்கம் இல்ளனதன்நரல், அந் சங்கறனறக்கு உண்ளரண 

றப்பும் இருக்கரது; அது அன் அளணத்து திகரசத்ளபம் (ததரனறளபம்)  

இந்துிடுகறன்நது.  ஆகப, அல்னரஹ்ின் தூர்கபரகற ரங்கள் 

அளணரும் ஒப ரர்த்ளளப் பதசுகறன்ந ஒப குடும்தத்றணர் ஆபரம், 

அல்னரஹ்(சுதய) பூறக்கு அனுப்திிருந் ஒவ்தரரு தூரின் உண்ளரண 

றப்ளதபம் புதுப்திக்கறன்பநரம்;[உண்ளில்],எல்னரத் தூர்களுப, பூறக்கு 

அல்னரஹ் அனுப்தி  ஒவ்தரரு தூரின்  உண்ளரண றப்ளதபம் 

புதுப்திக்கறன்நரர்கள். இன்னும் திரர்கபரகற ரங்கள் அளணரும் எங்கள் 

ளனள எஜரணருக்குப் தின்ணரல் ஒன்நறளகறன்பநரம்.பலும் யஸ்த் 

பயம்த்(மல்) அர்கபப எல்னர தூர்களுக்கும் ளனள எஜரணர் 

ஆரர்கள். 



 இணரல்ரன், அர்கபின் ருளகபடனும், அற்கு பன்பும் கூட , 

அர்களுக்கு பன் ந் தூர்கள் அர்களபப் புகழ்ந்றருந்ரர்கள்;பலும் 

அர்களுளட  ருளகளப் தற்நற பன்ணநறிப்பும் தசய்றருந்ரர்கள், 

அணரல் அர்களுளட றப்ளதபம், கத்துத்ளபம் ரம் அநறபரம். 

அன் கரரக அர்கபது ருளகரணது, அர்களுக்கு பன்னுள்ப 

தூர்கபின் பனரக தகரண்டுப்தட்ட அல்னது ஏற்கணப  இருந்(து 

தகரண்டுருந்) அளணத்து இளநப்பதரளணகளபபம் உள்படக்கறபள்பது. 

அணரல்ரன் (கண்ி ரகம் எம்ததருரணரர்) யஸ்த் பயம்து (மல்) 

அர்களப ‘ரஹ்மத்துல்-லில்-ஆலமீன்- அளணத்து   திதஞ்சத்றற்கும், எல்னர 

க்களுக்கும் அர்கள் ஓர்  அருள்தகரளட ஆரர்கள் என்றும், அர்கள் 

தகரண்டுந் தூதுச் தசய்றபம், ரர்க்கபம் அளணத்து ணி குனத்றற்கும் 

உரிது’ என்று குர்ஆன் ம்றடம் கூநறது.இந் ததரி தக்கத்றற்கு 

உண்ளரண றப்ளதக் தகரடுப்தன் பனம்,  அது எல்னர பத்றலும் 

தபதபப்தரகவும், அகரகவும், கக்கூடிரகவும் இருக்க பண்டுதன்நரல் 

திநகு, ஒவ்தரரு கரனகட்டத்றலும் அர்கபது தூய்ளரண ற்றும் 

உண்ளரண பதரளணகளப புதுப்திப்தற்கரக அல்னரஹ்ிடறருந்து 

க்கூடி ஒரு 

அசறம் உ ள்பது. அணரல் [க்களப] படிரக ஏக இளநணிடம் 

றடத்க் கூடிதும், அணது அன்ளத ததநக் கூடிதுரண அத்ளக  

பதரளணகபில் எவ்ிப் புதுள(தித் அத்தும்) இருப்தறல்ளன. 

 எணப, இப்பதரது இளநணின்  தண்புகளபப் தற்நற  தரர்ப்பதரம்: 

அல்னரஹ்ின் தண்புகள் அளணத்ளபம் ீங்கள் கூர்ந்து ஆய்வு  தசய்பம் 

பதரது, அற்நறன் பன ஆ ரம் சூர அல்-ஃதரத்றயரில் கரப்தடுகறன்ந  

இந் ரன்கு பக்கற தண்புகபினறருந்ப ருகறன்நது.ஹாமித் பதரன்ந ஒரு 

குநறப்திட்ட தண்திளண  ீங்கள் ஆய்வு தசய்பம் பதரது, அது சூர அல்-



ஃதரத்றயரில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப அரது:ப்புல் ஆனீன், ஹ்ரன், யமீ் 

ற்றும் ரனறகற-வ்றத்-ீன் ஆகற ரன்கு  தண்புகளுடன் தரடர்புளடது 

அல்ன.ஆணரல் சூர அல்-ஃதரத்றயர யம்துடன் தரடங்குகறநது என்தள ரம் 

நந்துிடக் கூடரது.பலும் யம்றன் தண்பு 

அல்னரஹ்வுடனும், அல்னரஹ்ின் திந ததர்களுடனும் சம்ரணத் 

தரடர்புளடரகும். சரக இந் எல்னர ரன்கு தண்புகளுடனும் 

இளக்கப்தட்டுள்பது.பலும் அபு தரறில் யம்த் என்ந தசரல்ளன இந் 

ரன்கு தண்புகளுடன் சரக ததரருந்ச் தசய்து றகவும் சரிரக இருக்கும். 

எணப யரறத் என்ந ரர்த்ளள குநறப்திடுற்குப் தறனரக, யம்த் 

என்ந ரர்த்ளின் குநறப்பு உள்பது,இது ற்ந எல்னர தண்புகளுடனும் 

தரடர்புளடது.பலும் இதுவும்  அசறரணது, ஏதணன்நரல் யம்றனறருந்து 

திரிக்கப்தட்ட எந்தரரு தண்பும் பழுளரக ற்றும்  சரிரண தண்தரக 

இருக்கரது. ஏதணன்நரல் யம்த் என்ந ததரருளுக்பக  ஒரு ிம் பற்நறலும் 

தூய்ளரதும், அளணத்து ீளகளும் ளநந்துிடுதுரகற 

பளபள்பது.எணப  யம்த் றகவும் தந் ற்றும் ஆழ்ந் ததரருளபக் 

தகரண்டுள்பது..பலும் சூர அல்-ஃதரத்றயரில் அது  குநறப்திடப்தட்டுள்ப 

ிரணது அது தகரண்டுள்ப தூய்ளள றரூதிக்கறன்நது.எணப 

ஹ்ரணரகற ஒருரிடம்  யம்த் இல்ளனதன்நரல் அரில்  ஏபர 

பரல்ி உள்பது என்தபப் ததரருபரகும்.அர் [அந் ஒருர்] எல்னர 

புகழுக்கும் குறரணல்ன. பலும் இவ்வுனகறல் ம்றடம் இவ்ரநரண 

ஹ்ரன் றளந இருக்கறநரர்கள்; அர்கள் தரிரதத்றல் எல்னர 

ம்புகளபபம் ீநற எந் சறளனற்நர்கள் ஆரர்கள்.உரரக, ங்கள் 

கன்களப ீிரக பசறக்கும் ரய்ரர்கள் அர்களபக் தகடுத்து 

ிடுகறநரர்கள்; அபப்பதரன்பந கள்களப பசறக்கறன்ந ந்ளரர்களும் 

ஆர்.ஆகப, ஒரு தண்பு எவ்பவு ல்னரக இருந்ரலும் கூட,அப்தண்பதரடு 



யம்றன் தண்ளத  (றகச்)சரிரகப் ததரருந்ர ள, அப்தண்தில் தின்ணர் சறன 

குளநதரடுகள் இருக்கப தசய்பம் .எணப ீத் என்ந தசரல் அல்னரஹ்ின் 

அளணத்து ததர்களுக்கும் ததரருந்தும் என்தள சூர அல்-தரத்றயர க்குக் 

கரட்டிபள்பது.இது [அல்னரஹ்ின் யரறத் / யம்த் என்ந தசரல்], இல்னரல் 

அல்னரஹ்ின் திந தண்புகபில் எந்தரரு கருத்தும் இருக்க படிரது. 

 இது ஒரு புநம் இருக்க, பலும் சறன தண்புததர்களும் உள்பண அள 

சூர ஃதரத்றயரில் உள்ப தண்புப்ததர்கபபரடு ஆழ்ந் தரடர்பு 

தகரண்டிருப்தள ீங்கள் கரண்தரீ்கள். அல்னரஹ்(சுப்ஹ்) இந் அருளபபம் 

(இவ்ரய்ப்புடன்) தண்நறளபம் ங்குபரடு சுணத்றன் ஞரணத்ளபம் 

அபித்ரல் அப்பதரது சூர அல்-ஃதரத்றயரில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப தண்புகள் 

(ஏற்தகணப குநறப்திட்டுள்ப அந் ரன்கு) அல்னரல் பறு தண்புகள் இல்ளன 

என்தள கரண்தரீ்கள். அல்-யக் என்னும் தண்புப்ததள எடுத்துக்தகரண்டரல், 

உண்ளப உருரணன் என்று ததரருள்தடும் அல்னரஹ்ின் ததரகும். 

யக் என்தது உண்ள எண ததரருள்தடும். உண்ள தறும் ஒரு தண்தரகும் 

ஆணரல் அல்-யக் என்று ரம் கூறும்பதரது அது உண்ளரல் 

றப்தப்தட்டளக் குநறக்கும். அரிடம் ததரய்ப இருக்கரது. அல்யக் என்ந 

ரர்த்ள உண்ள தரடர்தரண றகப்ததரி அநறபகத்ள ன்ணகத்ப 

தகரண்டுள்பது. இப்பதரது பகள்ி என்ண தன்நரல்: இங்கு அல்யக் என்ந 

ரர்த்ள எங்கு குநறப்திடப்தட்டுள்பது? அல்னரஹ் உண்ளரபன் என்தது 

இந் ரன்கு தண்புகபில் எறல் குநறப்திடப்தட்டு உள்பது. 

எணப இந் சூனறல் சறன ிங்களப [ிபக்கங்களப] உங்கள் பன் 

ளக்க ிரும்புகறபநன். இது ஒரு அநறவு சரர்ந் ிரம் அல்ன, ஆணரல் 

அல்னரஹ்ளபம் அணது உண்ள தண்புகளபபம் தகரண்டு ம் தரடர்ளத 

ரம் ன்கு திறதனறக்க பண்டிது அசறம் ஆகும். அணரல் ஜரஅத்றல் 



ஒரு ஆரண உண்ளள உருரக்குகறபநரம், எணப இந் தண்புகளப 

க்குள் ஏற்றுக்தகரள்கறபநரம். 

ஒரு தர் இளதல்னரம் ஆரய்ந்ரல், அர் ஏன் ததரய் தசரல்கறநரர் 

என்தள தரிந்து தகரள்ரர். ன் ததரய்கபரல் அர் ன்ளணப 

ருத்றக்தகரள்ளும் பதரது உண்ளரபணரண அல்னரஹ்வுடன் தரடர்பு 

ஏற்தடுத்றக் தகரள்பரரல் அல்னரஹ்ின் ள இக்க பரிடும் என்தள 

அநறரர். அம்ரறரி க்களுக்கு இது தற்நற தபிவு கறளடக்கும் பதரது 

அர்கள் ங்கள் ீது தகரண்டுள்ப உறுறரல் ங்களுளட 

உண்ளத்துத்றன் றளனள உர்த்றக்தகரள்ரர்கள். க்கள் ததரய் 

தசரல்ற்கரண கரங்கபில் ஒன்று அர்கள் ங்களுக்கு தகரஞ்சபம் 

ததரருத்ற்ந தரரட்ளட படுது ரன். புகளப் ததந ிரும்பும் க்கள், 

பகஸ்துற ிரும்புபரர், அது ணக்கு கறளடக்கர தட்சத்றல் ததரய் தசரல்னத் 

தரடங்குகறநரர்கள். இந் ித்ளப் தற்நற பதசுளகில், அல்னரஹ் புணி 

குர்ஆணில் சூர ஆன-இம்ரணில் கூறுகறநரன், தரரட்ளட ததந ிரும்பும் க்கள், 

அர்கள் தசய்ர கரரிங்களுக்கரக பகஸ்துறள எறர்தரர்ப்தர்கள்ரன் 

ததரய்ள தின்தற்றுகறநரர்கள். தரரட்ளட ததந பண்டுதன்ந ஆர்ப 

ததரய்க்கரண எண்ற்ந கரங்கபில் ஒன்நரகும். 

எணப ீங்கள் அல்யம்துனறல்னரஹ் என்று தசரல்லும்பதரது, அப 

பத்றல் அல்னரஹ் (சுப்ஹ்) எத்ளகன் என்நரல் அன் எல்னர 

ததரய்களபபம் ததரய்ளள ிட்டும் தூய்ளரணன் என்று  ீங்கள் 

சரட்சறபிக்கறநரீ்கள். அனுக்கு தரரட்ளடப் ததறுற்க்கு ததரய்பர 

கள்பத்ணபர பளில்ளன ஏதணன்நரல் அபண உண்ளரபன் எல்னரப் 

புகழும் அனுக்பக உரிரகும். ததரய்/கள்பத்ணத்றன் ஆரம் அணிடம் 

இல்ளன. இளநளண புகழ்ள ததரய்படனும் ததரய்ளபடனும் தரடர்பு 

தடுத்தும் சறந்ளணள ரம் ஒரு பதரதும் ததரருள்தகரண்டுிட படிரது, 



இல்ளனதணில் அது ஒரு பண்தரடரண ிரக ரநறிருக்கும். ஆணரல் 

க்கள் யம்றன் எஜரணர்கள் அல்ன என்தரல், அர்கபிடம் சரிரண யம்த் 

இல்ளன, இணரல் அர்கள் ங்கள் தனணீங்களப "ிட்ட" ததரய்களப 

ஏற்றுக்தகரள்கறநரர்கள், பலும் க்கள் அர்களப புகழ்ந்து பதசுற்க்கு 

கற்தளண களகள் பனம் "அகரக" தரடர்புதடுத்துகறநரர்கள். அல்னது, 

ற்நர்கள் ங்கள் ீது அற்புரண ததரய் களகள் கூறுள அர்கள் 

ிரும்புகறநரர்கள். 

எல்னரி பகஸ்துறகளும், ததரய் களகளும், தரரட்டுகளும், இள 

அளணத்தும் ீளகளப உள்படக்கறரகும், அள ம் சபகத்றல் 

ச்சுத்ன்ளள ஏற்தடுத்றபள்பண. சபகத்றல் - அது குடும்தத்றபனர அல்னது 

திந ட்டத்றபனர அறள ஏற்தடுத்றபள்பள ம்ரல் உர்ந்து தகரள்ப 

படிபம். தற்று புகழ்ச்சறக்கரக அர்கள் ததரய் கூறுகறநரர்கள், இறுறரக 

அற்நரல் சண்ளடகள் ற்றும் ஒழுங்கறன்ள எழுளக் கரண்கறநரீ்கள். இது 

றகழும்பதரது, அத்ளக தர் ணது கண்ித்ள இக்கறநரர்; அர் 

பதசும்பதரது, ற்நர்கள் அர் ததரய் கூறுகறன்நரர் எண 

கூநத்தரடங்குகறன்நணர், அரிடறருந்து ங்கள் பகங்களபத் றருப்திக் 

தகரள்கறன்நணர். எணப, அத்ளக தர் ன்ளணப் புகழ்ந்து பதசுறலும் 

ததரய்களபச் தசரல்றலும் தகறிட்டரர் என்தள க்கள் ஏற்கணப 

அநறரர்கள், அத்ளக தர் ன் தசரந் குந்ளகபிடத்தும் ன் 

ரிரளள இக்கறநரர்.  

ரபர ஒருர் சீதத்றல் என்ணிடம் றளந க்கள் கனந்து தகரண்ட 

ஒரு கூட்டம் தற்நற என்ணிடம் கூநறணரர். அப்பதரது ஒருர் பதசத் 

தரடங்கறணரர், அப கூட்டத்றல் இருந் அது தசரந் கன், அர் 

கூறுள ீிரக எடுத்துக் தகரள்ப பண்டரம் என்று க்களுக்கு 

அளடரபம் கரட்டும் ிரக அரிடறருந்து [அது ந்ளிடறருந்து] 
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பகந்றருப்திக் தகரண்டரன் ஏதணன்நரல் அர் ததரய் கூநறக்தகரண்டிருந்ரர். 

எணப ணது தசரந் குந்ள [கன்] பனம், இந் ணின் ன் 

ரிரளள இந்ரர். இம்ரறரி க்கள் பதரனற தகரபம் தகரள்கறநரர்கள் 

அருக்கு ஏபனும் ரிரள கறளடத்ரல் அது ற்கரனறகரணரக இருக்கும் 

ஏதணணில் உண்ள ிளில் தபிந்து இத்ளக க்கள் சபகத்றல் 

எத்ளக ததரய்களப தப்புகறநரர்கள் என்தளபம் தகல் கணவு பதரன்ந 

கற்தளண ரழ்க்ளகில் அர்கள் எப்தடி ரழ்கறநரர்கள் என்தளபம் க்கள் 

கண்டு தகரள்ரர்கள்.  

இபரடு இன்று ரன் றளநவு தசய்கறபநன். இன்ர-அல்னரஹ், அடுத் 

ரம் இப கருத்ள தரடருபன். இந் பதருளின் சரரம்சத்ள புரிந்து 

தகரள்பக் கூடி றநளண உங்களுக்கு ங்க, இக்குங்கள், அல்னரஹ்ின் 

இந் தண்புகளப உங்கபிபனப திறதனறக்கவும் அன் பனம் ீங்கள் 

இம்ளிலும் றுளிலும் ஆன்ீக ரீறரகவும் ததரபீக ரீறரகவும் 

பன்பணநவும், அல்னரஹ் உங்கள் அளணர் ீதும் அருள் புரிரணரக! இன்ர-

அல்னரஹ், ஆீன் 
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