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புனித நூல்ேள் 
1.* 

ேடவுளின் வாரத்்தத நித்தியமானது மற்றும் 
மாறாதது என்பதத ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படுகிறதா? 
(Lev-i Mahfuz) 

பைபிள்  ஆம்  /  ஆம்  குராை் 

ஏசாயா 40:8 - புல் உலரந்்து பூ உதிரும்; நமது 

கேவனுபடய வசைகமா எை்றறை்பறே்கும் நிற்கும் 
எை்ைபேகய றசால்றலை்று உபரே்ேது. 
யயாவான் 1:1-3 - ஆதியிகல வாரே்்பே இருந்ேது, அந்ே 

வாரே்்பே கேவைிடே்திலிருந்ேது, அந்ே வாரே்்பே 

கேவைாயிருந்ேது. 

1 யேதுரு 1:23 - அழிவுள்ள விே்திைாகல அல்ல, 

எை்றறை்பறே்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமாை 
கேவவசைமாகிய அழிவில்லாே விே்திைாகல 
மறுைடியும் றெநிை்பிே்ேை்ைடட்ிருே்கிறீரே்கள. 
-------------------------------------------------------- 
யூனுஸ் 10:64 - அவரே்ளுே்கு இவ்வுலே வாழ்ே்பேயிலும், 

மறுபமயிலும் நை்மாராயமுை்டு; அல்லாஹ்விை் 
வாே்கு(றுதி)ேளில் எவ்விே மாற்றமுமில்பல - இதுகவ 
மேே்ோை றைரும் றவற்றி ஆகும். 
குறிப்பு: இஸ்லாமிய வரலாற்றில், முஸ்லிம்ேள் இநே் 
விஷயே்திற்கு இரை்டு றவவ்கவறு ேருேத்ுே்ேளால் உள் 
கைார ்றோை்டிருநே்ைர.் இநே் கேள்விேளுே்கு 
முஃேஸிலிடஸ்் "இல்பல" எை்றும் ஆசாரியரே்ள் "ஆம்" 
எை்றும் கூறிைர.்  இை்று றைரும்ைாலாை முஸ்லீம்ேள் 
"ஆம்" எை்று கூறுவாரே்ள். 

2.* 
பரிசுத்த கவதாேமம் மடட்ுகம கதவனுதடய 
வாரத்்தத என்று ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படுகிறதா? (Tevrat, 
Zebur & Injil) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ய ாமர் 15:4 -  கேவவசைே்திைால் உை்டாகும் 

றைாறுபமயிைாலும் ஆறுேலிைாலும் நாம் 
நம்பிே்பேயுள்ளவரே்ளாகும்ைடிே்கு, முை்பு 
எழுதியிருே்கிறபவேறளல்லாம் நமே்குை் 
கைாேபையாே எழுதியிருே்கிறது. 
1 க ாரிந்தியர் 14:37 - ஒருவை் ேை்பைே் 

தீரே்்ேேரிசிறயை்றாவது, ஆவிபயை ்
றைற்றவறைை்றாவது எை்ைிைால், நாை் உங்ேளுே்கு 
எழுதுகிறபவேள் ேரே்்ேருபடய ேற்ைபைேறளை்று 
அவை் ஒே்துே்றோள்ளே்ேடவை். 
-------------------------------------------------------- 
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:136 - இபறநம்பிே்பே 

றோை்டவரே்கள! அவை் ேை்னுபடய தூேர ்மீது இறே்கி 
அருளிய கவேே்திை் மீதும்…. நம்பிே்பே றோள்ளுங்ேள் 
அன் பூத் 29:46 - அவரே்ளிடம் கூறுங்ேள்: “எங்ேளுே்கு 

அனுை்ைை்ைடட்ிருைை்வற்றிை் மீதும் உங்ேளுே்கு 
அனுை்ைை்ைடட்ிருைை்வற்றிை் மீதும் நாங்ேள் நம்பிே்பே 
றோை்கடாம். 
ஷூறா 42:15 -  கூறுங்ேள்: அல்லாஹ் கவேறமை்று 

எேபை இறே்கி பவே்ோகைா அேபைகய நாை் 
நம்பிே்பே றோள்கிை்கறை்.. எங்ேளுே்கும் 
உங்ேளுே்குமிபடயில் யாறோரு ேரே்்ேமும் கவை்டாம். 
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3. 
ேடவுள் தபபிளில் எழுதிய தீரே்்ேதரிசனங்ேதள 
ஹசால்வதற்கு குறிப்பாே யூதரே்தள 
கதரந்்ஹதடுத்தாரா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ய ாமர் 3:1-2 - 1. இை்ைடியாைால், யூேனுபடய கமை்பம 

எை்ை? விருேே்கசேைே்திைாகல பிரகயாெைம் எை்ை? 2. 
அது எவ்விேே்திலும் மிகுதியாயிருே்கிறது; கேவனுபடய 
வாே்கியங்ேள் அவரே்ளிடே்தில் ஒை்புவிே்ேை்ைடட்து 
விகசஷிே்ே கமை்பமயாகம. 
ய ாமர் 9:4 - அவரே்ள் இஸ்ரகவலகர; புே்திரசுவிோரமும், 

மகிபமயும், உடை்ைடிே்பேேளும், 
நியாயை்பிரமாைமும், கேவாராேபையும், 
வாே்குே்ேே்ேங்ேளும் அவரே்ளுபடயபவேகள;  
-------------------------------------------------------- 

அன் பூத் 29:27 - கமலும், அவருே்கு இஸ்ஹாே்பேயும், 

யஃகூபையும் அளிே்கோம்; இை்னும் அவருபடய 
சநே்தியிகல, நபிே்துவே்பேயும், கவேேப்ேயும் 
ஏற்ைடுே்திகைாம்.  
ஜாஸியா 45:16 - நிசச்யமாே நாம், இஸ்ராயீலிை் 

சநே்தியிைருே்கு கவேே்பேயும், அதிோரேப்ேயும், 
நுபுவ்வேப்ேயும் றோடுே்கோம்; அவரே்ளுே்கு 
மைமாை உைவு (வசதி)ேபளயும் றோடுே்கோம் - 
அை்றியும் அகிலே்ோரில் அவரே்பள 
கமை்பமயாே்கிகைாம்.  

4.* 
ேடவுளால் அனுப்பப்படட்வரே்ள் என்பதத உறுதி 
ஹசய்ய ஹதளிவான அற்புதங்ேதளச ்ஹசய்வதற்ோன 
திறதமதய  கவதாேமத்தில் தீரே்்ேதரிசிேளுே்கு 
ேடவுள் ஹோடுத்தாரா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 10:1—2 - நீ உை் பிள்பளேளிை் றசவிேள் 

கேடே்வும், உை் பிள்பளேளுபடய பிள்பளேளிை் 
றசவிேள் கேடே்வும் விவரிே்துச ்றசால்லும்ைடிே்கும், 
நாகை ேரே்்ேர ்எை்ைபே நீங்ேள் அறியும்ைடிே்கும்.  
எேிக யர் 2:4 - அபடயாளங்ேளிைாலும் 

அற்புேங்ேளிைாலும் ைலவிேமாை ைலே்ே 
றசய்பேேளிைாலும், ேம்முபடய சிே்ேே்திை்ைடி 
ைகிரந்த்ுறோடுே்ே ைரிசுே்ே ஆவியிை் வரங்ேளிைாலும்… 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:92 - நிசச்யமாே மூஸா உங்ேளிடம் றேளிவாை 

அே்ோடச்ிேபளே் றோை்டு வநே்ார.். 
ஆல இம் ான் 3:49 - பிறவிே் குருடரே்பளயும், றவை் 

குஷ்டகராகிேபளயும் குைை்ைடுேத்ுகவை்; 
அல்லாஹ்விை் அனுமதிபயே் றோை்டு 
இறநக்ோபரயும் உயிரை்ப்ிை்கைை்;...நீங்ேள் முஃமிை்ேள் 
(நம்பிே்பேயாளர)் ஆே இருநே்ால் நிசச்யமாே இவற்றில் 
உங்ேளுே்குே் திடமாை அே்ோடச்ி இருே்கிறது” (எை்று 
கூறிைார)்..  
ஆல இம் ான் 3:183 - (நபிகய!): “எைே்கு முை்ைர ்

உங்ேளிடம் வநே் தூேரே்ளில் ைலர,் றேளிவாை 
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5.* 
ேடவுள் தனது புனித நூல்ேதள அதனதத்ு 
மாற்றங்ேளிலும் ஊழல்ேளிலுமிருந்து பாதுோே்ே 
“விரும்புகிறாரா”? (கநாே்ேம் / நிகயட)் 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 14:24 & 26-27 -  24. நாை் நிபைே்திருே்கிறைடிகய 

நடே்கும்; நாை் நிரை்யிே்ேைடிகய நிபலநிற்கும் எை்று 
கசபைேளிை் ேரே்்ேர ்ஆபையிட்டுச ்றசாை்ைார.் 26. 
கேசமபைே்திை்கமலும் நிரை்யிே்ேை்ைட்ட கயாசபை 
இதுகவ; சேல ொதிேள்கமலும் நீட்டை்ைட்டிருே்கிற பேயும் 
இதுகவ எை்றார.்27. கசபைேளிை் ேரே்்ேர ்இை்ைடி 
நிரை்யிே்திருே்கிறார,் யார ்அபே வியரே்்ேமாே்குவாை்? 
அவருபடய பே நீட்டை்ைட்டிருே்கிறது, யார ்அபேே் 
திருை்புவாை்? 
மத்யதயு 24:35 -  வாைமும் பூமியும் ஒழிநத்ுகைாம், எை் 

வாரே்்பேேகளா ஒழிநத்ுகைாவதில்பல. 
-------------------------------------------------------- 

ஹிஜ்ர் 15:9 - நிசச்யமாே நாம் ோை் (நிபைவூடட்ும்) 

இவ்கவேேப்ே (உம்மீது) இறே்கி பவே்கோம்; 
நிசச்யமாே நாகம அேை் ைாதுோவலைாேவும் 
இருே்கிை்கறாம். 
ஸாஃப்ஃோத் 37:3 & 7 - 3.(நிபைவூடட்ும்) கவேேப்ே 

ஓதுகவார ்மீது சே்தியமாே, 7. (அபேே்) தீய 
பஷே்ோை்ேள் அபைவருே்கும் ேபடயாேவும் 
(ஆே்கிகைாம்). 

6.* 
ேடவுள் தனது புனித நூல்ேதள அதனதத்ு 
மாற்றங்ேளிலும் ஊழல்ேளிலுமிருந்து பாதுோே்ே 
“முடியுமா”? (சே்தி/குடஹ்ரட)் 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 46:9-10 - 9. நாகை கேவை்..10. எை் ஆகலாசபை 

நிபலநிற்கும், எைே்குச ்சிே்ேமாைபவேபளறயல்லாம் 
றசய்கவை்.. 

மாற்கு 12:24 -  நீங்ேள் கவேவாே்கியங்ேபளயும், 

கேவனுபடய வல்லபமபயயும் அறியாேதிைாலல்லவா 
ேை்ைாை எை்ைங்றோள்ளுகிறீரே்ள்? 
லூக் ா 21:33 - வாைமும் பூமியும் ஒழிநத்ுகைாம், எை் 

வாரே்்பேேகளா ஒழிநத்ு கைாவதில்பல. 
யயாவான் 10:35 - கவேவாே்கியமும் ேவறாேோயிருே்ே… 

-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:115 - அவனுபடய வாரே்்பேேபள 

மாற்றுகவார ்எவரும் இல்பல. 
யூனுஸ் 10:64*..... அல்லாஹ்விை் வாே்கு(றுதி)ேளில் 

எவ்விே மாற்றமுமில்பல - இதுகவ மேே்ோை றைரும் 
றவற்றி ஆகும். 
ஜின்னு 72:26-28*.....27.“ோை் றைாருநத்ிே் றோை்ட 

தூேருே்குே் ேவிர - எைகவ அவருே்கு முை்னும், 
அவருே்குை் பிை்னும் ைாதுோவலரே்(ளாை மலே்குே)பள 
நிசச்யமாே நடே்ோடட்ுகிறாை். 28. “ேங்ேளுபடய 
இபறவைிை் தூதுச ்றசய்திேபள, திடட்மாே எடுே்துச ்
றசால்லிவிடட்ாரே்ளா? எை்று அறிவேற்ோே. 
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7.* 
ேடவுள் அவர ்அனுப்பிய புனித நூல்ேளின் 
உண்தமயான வசனத்தத மாற்றி தனது ஹசாந்த 
"கநாே்ேம்" மற்றும் "அதிோரத்தத" முறியடிே்ே 
சாத்தான், கபய்ேள் அல்லது மனிதகுலத்தத 
அனுமதித்தாரா? (தஹ்ரப்ீ பி’ல்-ே்ளாப்ஸ்) 

பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 55:11 - அைை்டிகய எை் வாயிலிருநத்ு புறை்ைடும் 

வசைமும் இருே்கும், அது றவறுபமயாய் 
எை்ைிடே்திற்குே் திரும்ைாமல், அது நாை் 
விரும்புகிறபேசற்சய்து, நாை் அபே அனுை்பிை 
ோரியமாகும்ைடி வாய்ே்கும். 
லூக் ா 16:17 - கவேே்தில் ஒரு எழுே்திை் உறுை்பு 

அவமாய்ை் கைாவபேைை்ாரே்்கிலும், வாைமும் பூமியும் 
ஒழிநத்ுகைாவது எளிோயிருே்கும். 
-------------------------------------------------------- 

ஹஜ் 22:52 - (நபிகய!) உமே்கு முை்ைர ்நாம் அனுை்பி 

பவே்ே ஒவ்றவாரு தூேரும், நபியும், (ஓேகவா, 
நை்பமபயகயா) நாடும்கைாது, அவரே்ளுபடய அநே் 
நாடட்ே்தில் பஷே்ோை் குழை்ைேப்ே 
எறியாதிருநே்தில்பல; எைினும் பஷேே்ாை் எறிநே் 
குழை்ைேப்ே அல்லாஹ் நீே்கியை் பிை்ைர ்அவை் 
ேை்னுபடய வசைங்ேபள உறுதிை்ைடுே்துகிறாை் - 
கமலும், அல்லாஹ் யாவற்பறயும் அறிநே்வைாேவும், 
ஞாைம் மிே்கோைாேவும் இருே்கிை்றாை். 
ஸாஃப்ஃோத் 37:3 & 7 - கவேே்பே ஓதுகவார ்…. 7. (அபேே்) 

தீய பஷே்ோை்ேள் அபைவருே்கும் ேபடயாேவும் 
(ஆே்கிகைாம். 
ஹாஃக்ஃ ா 69:44-47 & 51 - அை்றியும், நம்மீது றசாற்ேளில் 

சிலவற்பற இட்டுே் ேட்டிே் கூறியிருை்ைாராைால் - 
45. அவருபடய வலே்பேபய நாம் ைற்றிை் பிடிே்துே் றோை்டு 
46. பிை்ைர,் அவருபடய நாடி நரம்பை நாம் ேரிே்திருை்கைாம். 
47. அை்றியும், உங்ேளில் எவரும் (நாம்) அ(வ்வாறு றசய்வ)பேே் 
ேடுை்ைவரே்ளில்பல. 51. கமலும், அது நிசச்யமாே உறுதியாை 
உை்பமயாகும். 

8. 
தவறாேப் புரிந்துஹோள்வதன் மூலம் அல்லது தவறாே 
கமற்கோள் ோடட்ுவதன் முலம் புனித நூல்ேதள 
வாரத்்ததயால் சிததே்ே மனிதரே்ளால் வாய்ப்பு 
உள்ளதா? (தஹ்ரப்ீ பி’ல்-ம’ந) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

தீத்து 1:10—11 - 10. அகநேர,் விகசஷமாய் 

விருே்ேகசேைமுள்ளவரே்ள், அடங்ோேவரே்ளும், 
வீை்கைசச்ுே்ோரரும், மைபே 
மயே்குகிறவரே்ளுமாயிருே்கிறாரே்ள். 11. அவரே்ளுபடய 
வாபய அடே்ேகவை்டும்; அவரே்ள் இழிவாை 
ஆோயே்துே்ோேே் ேோேபவேபள உைகேசிே்து, 
முழுே்குடும்ைங்ேபளயும் ேவிழ்ே்துை்கைாடுகிறாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 
ஆல இம் ான் 3:78 - நிசச்யமாே அவரே்ளில் ஒரு பிரிவார ்

இருே்கிை்றாரே்ள் - அவரே்ள் கவேேப்ே ஓதும்கைாதுே ்
ேங்ேள் நாவுேபளச ்சாய்ே்து ஓதுகிறாரே்ள் - (அேைால் 
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9. 
பரிசுத்த கவதாேமம் புரடட்ப்படட்ு, சீரழிந்து அதில் 
வரும் ஒவ்ஹவாரு முே்கிய நபரும் அவதூறு 
ஹசய்யப்படட்ும் ேடவுதள தூஷிப்பதும் அததன 
ேடவுள் அறியமாடட்ார,் ேவனிே்ேமாடட்ார ்என்றும் 
மே்ேள் ஹசால்வது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? (El-Alim, 
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 14:24 & 27 - 24.நாை் நிபைே்திருே்கிறைடிகய 

நடே்கும்;.. 27. கசபைேளிை் ேரே்்ேர ்இை்ைடி 
நிரை்யிே்திருே்கிறார,் யார ்அபே 
வியரே்்ேமாே்குவாை்?.. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:20, 255 - 20.அல்லாஹ் எல்லாவற்றிை் மீதும் 

கைராற்றல் உபடயவை். 255. அல்லாஹ்-அவபைேே்விர 
(வைே்ேே்திற்குரிய) நாயை் கவறு இல்பல; அவை் 
எை்றறை்றும் ஜீவிே்திருை்ைவை்; எை்றறை்றும் 
நிபலே்திருைை்வை்; அவபை அரி துயிகலா, உறே்ேகமா 
பீடிே்ோ; வாைங்ேளிலுள்ளபவயும், 
பூமியிலுள்ளபவயும் அவனுே்கே உரியை; அவை் 
அனுமதியிை்றி அவைிடம் யார ்ைரிநத்ு.. அவனுபடய 
அரியாசைம் (குரஸ்ிய்யு) வாைங்ேளிலும், பூமியிலும் 
ைரநத்ு நிற்கிை்றது; அவ்விரை்படயும் ோை்ைது 
அவனுே்குச ்சிரமே்பே உை்டாே்குவதில்பல. 

10. 
கவதாேமம் மாற்றப்படட்ு, புரடட்ப்படட்ுள்ளது 
எனே்கூறி சாத்தான் கவதாேமப்கபாரில் 
ஹவற்றிஹபற்றான் என்று சாத்தாதன ேடவுதளவிட  
மகிதமப்படுதத்ும் மே்ேள் குற்றவாளிேளா? (El-Aziz, 
El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

சங்கீதம் 94:7-9 -  9. ோபே உை்டாே்கிைவர ்கேளாகரா? 

ேை்பை உருவாே்கிைவர ்ோைாகரா? 
-------------------------------------------------------- 

யூனுஸ் 10:21 - அவரே்ள் நமது வசைங்ேளில் கேலி 

றசய்வகே அவரே்ளுே்கு (வழே்ேமாே) இருே்கிறது ……. 
நீங்ேள் சூழ்சச்ி றசய்து திடட்மிடுவபே றயல்லாம் எம் 
தூேரே்ள் ைதிவு றசய்து றோை்டிருே்கிறாரே்ள். 
ஹிஜ்ர ்15:9 -  நிசச்யமாே நாம் ோை் (நிபைவூடட்ும்) 
இவ்கவேேப்ே (உம்மீது) இறே்கி பவே்கோம்; 
நிசச்யமாே நாகம அேை் ைாதுோவலைாேவும் 
இருே்கிை்கறாம்.  
ஹிஜ்ர் 15:9 - நிசச்யமாே நாம் ோை் (நிபைவூடட்ும்) 

இவ்கவேேப்ே (உம்மீது) இறே்கி பவே்கோம்; 
நிசச்யமாே நாகம அேை் ைாதுோவலைாேவும் 
இருே்கிை்கறாம். 
தாஹா 20:5 & 51-52 - 5..அரர்ஹ்மாை் அரஷ்ிை் மீது 

அபமநே்ாை். 51. அை்ைடிறயை்றால் முை் றசை்ற 
ேபலமுபறேளிை் நிபலபம எை்ை?.... 52. “இது ைற்றிய 
அறிவு எை்னுபடய இபறவைிடம் (ைதிவுை்) புே்ேேே்தில் 
இருே்கிறது; எை் இபறவை் ேவறுவதுமில்பல; 
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11. 
ேடவுளுே்கு தம் புனித நூல்ேளில் எல்கலாதரயும் 
அன்றி சிலதர மடட்ும் பாதுோப்பது என்ற இரடத்ட 
நிதல உண்டா? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

சங் ீதம் 12:6-7 -  6. ேரே்்ேருபடய றசாற்ேள் மை் 

குபேயில் ஏழுேரம் உருே்கி, புடமிடை்ைடட் 
றவள்ளிே்றோை்ைாை சுே்ே றசாற்ேளாயிருே்கிறது. 7. 
ேரே்்ோகவ, நீர ்அவரே்பளே் ோை்ைாற்றி, அவரே்பள 
எை்பறே்கும் இநே்ச ்சநே்திே்கு விலே்கிே் 
ோே்துே்றோள்ளுவீர.் 
லூக் ா 21:33 - வாைமும் பூமியும் ஒழிநத்ுகைாம், எை் 

வாரே்்பேேகளா ஒழிநத்ு கைாவதில்பல. 
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:111 -  ேவ்ராே்திலும், இை்ஜீலிலும், குரஆ்ைிலும் 

இபேே் திடட்மாே்கிய நிபலயில் வாே்ேளிே்துள்ளாை். 
அல்லாஹ்பவ விட வாே்குறுதிபயை ்பூரைமாே 
நிபறகவற்றுைவர ்யார?் 
ஹூது 11:57 - நிசச்யமாே எை் இபறவை் யாவற்பறயும் 

ைாதுோை்ைவைாே இருே்கிை்றாை் 

ஹஜ் 22:47 - அல்லாஹ் ேை் வாே்குறுதிே்கு மாறு 

றசய்வகேயில்பல; 

12. 
கதவனுதடய வாரத்்ததயின் மூலம் ேடவுள் 
நியாயத்தீரப்்பு நாளில் அதனதத்ு மனிதரே்தளயும் 
நியாயந்தீரே்்ே அது மாறாததும் மற்றும் உலேளாவிய 
தரமாநதா? (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யயாவான் 12:48 - எை்பைே் ேள்ளி எை் வாரே்்பேேபள 

ஏற்றுே்றோள்ளாேவபை 
நியாயந்தீரே்்கிறறோை்றிருே்கிறது; நாை் றசாை்ை வசைகம 
அவபைே் ேபடசிநாளில் நியாயந்தீரே்்கும். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 20:12 -  மரிே்கோராகிய 

சிறிகயாபரயும் றைரிகயாபரயும் கேவனுே்கு முை்ைாே 
நிற்ேே்ேை்கடை்;.. அை்றைாழுது அநே்ை் புஸ்ேேங்ேளில் 
எழுேை்ைடட்பவேளிை்ைடிகய மரிே்கோர ்ேங்ேள் 
ேங்ேள் கிரிபயேளுே்குே்ேே்ேோே 
நியாயே்தீரை்ை்படநே்ாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

ஹிஜ்ர் 15:9-10 - நிசச்யமாே நாம் ோை் (நிபைவூடட்ும்) 

இவ்கவேேப்ே (உம்மீது) இறே்கி பவே்கோம்; 
நிசச்யமாே நாகம அேை் ைாதுோவலைாேவும் 
இருே்கிை்கறாம். 10. (நபிகய!) நிசச்யமாே நாம் உமே்கு 
முை்ைால் முநத்ிய ைல கூடட்ே்ோருே்கும் நாம் 
(தூேரே்பள) அனுை்பிபவே்கோம். 
ஸூ த்துஜ்ஜுமர் 39:69-70 - (அவரே்ளுபடய) குறிை்கைடு 

(அவரே்ள் முை்) பவே்ேை்ைடும்; இை்னும், நபிமாரே்ளும், 
சாடச்ிேளும் றோை்டுவரை்ைடுவாரே்ள்; 
அவரே்ளிபடகய நியாயமாேே் தீரை்்ைளிே்ேை்ைடும். 
அை்றியும் அவரே்ள் (சிறிதும்) அநியாயம் றசய்யை்ைட 



f 

13.* 
விசுவாசிேள் கவதாேமத்தின் ஒரு பகுதிதய 
விசுவாசிதத்ு மற்ஹறாரு பகுதிதய விசுவாசியாமல் 
இருே்ே அனுமதிே்ேப்படுகிறாரே்ளா? 

பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

2 தீயமாத்யதயு 3:16 - கவேவாே்கியங்ேறளல்லாம் 

கேவஆவியிைால் அருளைை்டட்ிருே்கிறது; கேவனுபடய 
மனுஷை் கேறிைவைாேவும், எநே் நற்கிரிபயயுஞ் 
றசய்யே் ேகுதியுள்ளவைாேவும் இருே்கும்ைடியாே, 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:85 -  நீங்ேள் கவேே்தில் சிலபே நம்பி சிலபே 

மறுே்கிறீரே்ளா? 
ே  ா 2:136 & 285 – 136. மூஸாவுே்கும், ஈஸாவுே்கும் 

றோடுே்ேை்ைடட்பேயும் இை்னும் மற்ற 
நபிமாரே்ளுே்கும் அவரே்ளிை் இபறவைிடமிருநத்ு 
றோடுே்ேை்ைடட்பேயும் நம்புகிகறாம்; 285. நாம் இபற 
தூேரே்ளில் எவர ்ஒருவபரயும் பிரிே்து கவற்றுபம 
ைாராடட்ுவதில்பல; (எை்றும்) இை்னும் நாங்ேள் 
றசவிமடுே்கோம்; (உை் ேடட்பளேளுே்கு) நாங்ேள் 
வழிை்ைடக்டாம்; 
ஆல இம் ான் 3:84 & 119 - அவரே்ளில் எவறராருவபரயும் 

பிரிே்து கவற்றுபம ைாராடட்மாடக்டாம்; 119. ங்ேள் 
கவேேப்ே முழுபமயாே நம்புகிறீரே்ள்; 
குறிப்பு: பைபிளில் 90% க்கும் அதிகமான புனித நூல்கபை முஸ்லீம்கள் 
நம்புகிறார்கள்: அதாவது ததவ்ராட், செபுர், இஞ்சில் மற்றும் குரான். 

14. 
ேடவுள் அனுப்பிய எல்லா புனித நூல்ேதளயும் 
விசுவாசிேள் வாசிதத்ு கீழ்ப்படியும்படி ேடவுள் 
இன்று விரும்பிகிறாரா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

1 தீயமாத்யதயு 4:15-16 - 15. நீ கேறுகிறது யாவருே்கும் 

விளங்கும்ைடி இபவேபளகய சிநத்ிே்துே்றோை்டு, 
இபவேளிகல நிபலே்திரு. 16. உை்பைே்குறிே்தும் 
உைகேசே்பேே்குறிே்தும் எசச்ரிே்பேயாயிரு, 
இபவேளில் நிபலறோை்டிரு, இைை்டிச ்
றசய்வாயாைால், உை்பையும் உை் உைகேசேப்ேே் 
கேடை்வரே்பளயும் இரடச்ிே்துே்றோள்ளுவாய். 
2 தீயமாத்யதயு 2:15 -  நீ றவடே்ை்ைடாே 

ஊழியே்ோரைாயும் சே்திய வசைேப்ே நிோைமாய்ை் 
ைகுே்துை ்கைாதிே்கிறவைாயும் உை்பை கேவனுே்கு 
முை்ைாே உே்ேமைாே நிறுேத்ும்ைடி ொே்கிரபேயாயிரு. 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:79 - “நீங்ேள் கவேே்பேே் ேற்றுே் 

றோடுே்துே் றோை்டும், அ(வ்கவேே்)பே நீங்ேள் ஓதிே் 
றோை்டும் இருை்ைேைால் ரை்ைாை ீ(இபறவபை 
வைங்கி அவபைகய சாரந்த்ிருை்கைார)்ேளாகி 
விடுங்ேள்”  
குறிப்பு: முஸ்லீம்கள் நம்பிக்பக சகாள்ை தவண்டிய புனித நூல்களின் ஒரு 
வார்த்பத மற்றும் கடிதம் எண்ணிக்பக, ததவ்ராட், செபுர் மற்றும் இன்ஜில் 90% 
மற்றும் குரான் 10% வபர மட்டுதம. 
    பைபிள்:   Words = 783,137  Letters 3,566,480 
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15. 
ேடவுளின் வாரத்்தததய மதிப்பவரே்ள் மடட்ுகம 
ேடவுளின் ஆசிரவ்ாதத்தத தங்ேள் வாழ்வில் 
ஹபறுவர ்என்பது ததலயாய ேடட்தளயா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

உோ மம் 11:26-27 - 26. இகோ, இை்று நாை் உங்ேளுே்கு 

முை்ைாே ஆசீரவ்ாேே்பேயும் சாைே்பேயும் பவே்கிகறை். 
27.இை்று நாை் உங்ேளுே்குே் ேற்பிே்கிற உங்ேள் 
கேவைாகிய ேரே்்ேரிை் ேற்ைபைேளுே்குே் 
கீழ்ை்ைடிந்தீரே்ளாைால் ஆசீரவ்ாேமும். 
உோ மம் 28:13 - 13. இை்று நாை் உங்ேளுே்கு விதிே்கிற 

வாரே்்பேேள் யாபவயும் விடட்ு விலகி கவகற 
கேவரே்பளச ்கசவிே்கும்ைடி, நீ வலதுபுறம் இடதுபுறம் 
சாயாமல், 14. இை்று நாை் உைே்கு விதிே்கிற உை் 
கேவைாகிய ேரே்்ேரிை் ேடட்பளேபள 
பேே்றோள்ளவும் அபவேளிை்ைடி நடே்ேவும் 
அபவேளுே்குச ்றசவிறோடுே்துவநே்ால், ேரே்்ேர ்
உை்பை வாலாே்ோமல் ேபலயாே்குவார,் நீ கீழாோமல் 
கமலாவாய். 
உோ மம் 30:19 - 19. நாை் ஜீவபையும் மரைே்பேயும், 

ஆசீரவ்ாேே்பேயும் சாைே்பேயும் உைே்குமுை் 
பவே்கேை். ஆபேயால், நீயும் உை் சநே்தியும் 
பிபழே்கும்ைடிே்கு, நீ ஜீவபைே ்றேரிநத்ுறோை்டு.. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:2-4 - 4. (நபிகய!) இை்னும் அவரே்ள் உமே்கு 

அருளை்றைற்ற (கவேே்)திை் மீதும் உமே்கு முை்ைர ்
அருளை்ைடட்பவ மீதும் நம்பிே்பே றோள்வாரே்ள்; 
இை்னும் ஆகிரே்பே(மறுபமபய) உறுதியாே 
நம்புவாரே்ள். 5. இவரே்ள் ோம் ேங்ேள் இபறவைிை் 
கநரவ்ழியில் இருை்ைவரே்ள்; கமலும் இவரே்கள 
றவற்றியாளரே்ள்.  

16.* 
கவதத்தத வாசிே்ேவும் அதன் நீதிதய 
ேதடபிடிே்ேவும் மறுப்பவரே்ள் சபிே்ேப்படட் 
அவிசுவாசிேளாே தங்ேதள நிதலப் 
படுதத்ுகிறாரே்ளா? (Kâfir) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

எய மியா 11:3 - 4…ேற்பிேே் இநே் உடை்ைடிே்பேயிை் 

வாரே்்பேேபளே் கேளாே மனுஷை் 
சபிே்ேை்ைடட்வறைை்று.. 
எேிக யர் 12:25-29 - 25. கைசுகிறவருே்கு நீங்ேள் 

றசவிறோடுே்ேமாடக்டாறமை்று விலோேைடி 
எசச்ரிே்பேயாயிருங்ேள்; 29. நம்முபடய கேவை் 
ைடச்ிே்கிற அே்கிைியாயிருே்கிறாகர.. 
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:36 & 40-49 - 40. எவரே்ள் நம் வசைங்ேபள 

றைாய்ை்பிே்து இை்னும் (அவற்பறை் புறே்ேைிே்து) 
றைருபமயடிே்ோரே்களா நிசச்யமாே அவரே்ளுே்கு 
வாைே்திை் (அருள்) வாயில்ேள் திறே்ேை்ைட மாட்டா 
41. அவரே்ளுே்கு நரேே்தில் (றநருை்பு) விரிை்புேளும், 
(கைாரே்்திே் றோள்வேற்கு) அவரே்ளுே்கு கமகல றநருை்புை் 
கைாரப்வேளும் உை்டு 
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17. 
கவதாேம் ஹவளிப்படுத்தினவிகசஷதத்ுடன் 

முற்றுப்ஹபறுகிறது என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்தா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 22:18-19 - 18. இநே்ை ்

புஸ்ேேே்திலுள்ள தீரே்்ேேரிசை வசைங்ேபளே் கேட்கிற 

யாவருே்கும் நாை் சாடச்ியாே எசச்ரிே்கிறோவது: 

ஒருவை் இபவேகளாகட எபேயாகிலும் கூடட்ிைால், 

இநே்ை் புஸ்ேேே்தில் எழுதியிருே்கிற வாபேேபள 

கேவை் அவை்கமல் கூடட்ுவார.் 19. ஒருவை் இநே்ே் 

தீரே்்ேேரிசை புஸ்ேேே்திை் வசைங்ேளிலிருநத்ு 

எபேயாகிலும் எடுேத்ுை்கைாடட்ால், 

ஜீவபுஸ்ேேே்திலிருநத்ும், ைரிசுே்ே நேரே்திலிருநத்ும் 

இநே்ை் புஸ்ேேே்தில் எழுேை்ைடட்பவேளிலிருநத்ும், 

அவனுபடய ைங்பே கேவை் எடுே்துை்கைாடுவார.் 
--------------------------------------------------------  

ஆல இம் ான் 3:19-20 -  நிசச்யமாே (தீனுல்) இஸ்லாம் 

ோை் அல்லாஹ்விடே்தில் (ஒை்புே்றோள்ளை்ைடட்) 

மாரே்்ேமாகும்;  

18.* 
குரான் தான் ேடவுளின் வாரத்்தத எனில் 

கவதாேமத்தில் பதிவு ஹசய்யப்படட் வரலாற்று 

சம்பவங்ேகளாடு அதவ ஒதத்ுகபாகிறதா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 14:32-33 - 32. தீரே்்ேேரிசிேளுபடய 

ஆவிேள் தீரே்்ேேரிசிேளுே்கு அடங்கியிருே்கிறகே. 33. 

கேவை் ேலேே்திற்கு கேவைாயிராமல், சமாோைே்திற்கு 

கேவைாயிருே்கிறார;் ைரிசுே்ேவாை்ேளுபடய 

சபைேறளல்லாவற்றிகலயும் அைை்டிகய இருே்கிறது. 

 லாத்தியர் 1:8 -  8. நாங்ேள் உங்ேளுே்குை் பிரசங்கிே்ே 

சுவிகசஷே்பேயல்லாமல், நாங்ேளாவது, வாைே்திலிருந்து 

வருகிற ஒரு தூேைாவது, கவறறாரு சுவிகசஷே்பே 

உங்ேளுே்குை் பிரசங்கிே்ோல், அவை் 

சபிே்ேை்ைட்டவைாயிருே்ேே்ேடவை்.  

2 யயாவான் 1:9 - 9. கிறிஸ்துவிை் உைகேசே்திகல 

நிபலே்திராமல் மீறி நடே்கிற எவனும் கேவபை 

உபடயவைல்ல; 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:85 - இை்னும் இஸ்லாம் அல்லாே (கவறு) 

மாரே்்ேே்பே எவகரனும் விரும்பிைால் (அது) ஒருகைாதும் 

அவரிடமிருந்து ஒை்புே் றோள்ளை்ைட மாட்டாது; கமலும் 

அ(ே்ேபேய)வர ்மறுபம நாளில் நஷ்டமபடந்கோரில் ோை் 

இருை்ைார.் 

அஹ்ஜாே 33:40*..... முஹம்மது(ஸல்) உங்ேள் 

ஆடவரே்ளில் எவர ்ஒருவருே்கும் ேநப்ேயாே 
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19. 
கவதத்தின் அடிப்பதட ஆதாரமாகிய பிதா-குமாரன்-
பரிசுத்த ஆவி பற்றியும், சில எதிரே்்ேப்படட் 
வரலாற்று தவறுேளும் குரானில் ஹசால்ல 
படட்ுள்ளதா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

2 யயாவான் 1:9 - 9. கிறிஸ்துவிை் உைகேசே்திகல 

நிபலே்திராமல் மீறி நடே்கிற எவனும் கேவபை 
உபடயவைல்ல;.. 
2 யயாவான் 1:9 - 9. கிறிஸ்துவிை் உைகேசே்திகல 

நிபலே்திராமல் மீறி நடே்கிற எவனும் கேவபை 
உபடயவைல்ல;.. 
-------------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துஷ்ஷுஃ ா 26:196-197 -  நிசச்யமாே இது 

முை்கைாரே்ளிை் கவேங்ேளிலும் (அறிவிே்ேை்ைடட்ு) 
இருே்கிறது. 197. ைனூ இஸ்ராயீல்ேளில் உள்ள 
அறிஞரே்ள் இபே(ை் ைற்றி நை்கு) அறிநத்ிருை்ைகே 
அவரே்ளுே்கு அே்ோடச்ியல்லவா? 
ஹாமீம் ஸஜ்தா 41:43 - ( நபிகய!) உமே்கு முை்ைர ்வந்ே 

தூேரே்ளுே்குே் கூறை்ைட்டகேயை்றி உமே்குே் 
கூறை்ைடவில்பல;  
ஷூறா 42:15* - அல்லாஹ் இறே்கி பவே்ே கவேங்ேபள 

நாை் நம்புகிகறை்; அை்றியும் உங்ேளிபடகய நீதி 
வழங்கும்ைடியும் நாை் ஏவை்ைடட்ுள்களை்.. 

20. 
ஹவளிப்படுத்தின விகஷத்தில் ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ள 
ேருதத்ுே்ேள் குராகனாடு ஒதத்ுப்கபாகிறதா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

2 தீயமாத்யதயு 3:16 - 16. கவேவாே்கியங்ேறளல்லாம் 

கேவஆவியிைால் அருளைை்டட்ிருே்கிறது; கேவனுபடய 
மனுஷை் கேறிைவைாேவும், எநே் நற்கிரிபயயுஞ் 
றசய்யே் ேகுதியுள்ளவைாேவும் இருே்கும்ைடியாே,17. 
அபவேள் உைகேசே்துே்கும், ேடிநத்ுறோள்ளுேலுே்கும் 
சீரத்ிருே்ேலுே்கும், நீதிபயை் ைடிை்பிே்குேலுே்கும் 
பிரகயாெைமுள்ளபவேளாயிருே்கிறது. 
2 யேதுரு 1:20-21 - 20. கவேே்திலுள்ள எநே்ே் 

தீரே்்ேேரிசைமும் சுயகோற்றமாை 
றைாருபளயுபடயோயிராறேை்று நீங்ேள் முநத்ி 
அறியகவை்டியது.21. தீரே்்ேேரிசைமாைது 
ஒருோலே்திலும் மனுஷருபடய சிே்ேே்திைாகல 
உை்டாேவில்பல; கேவனுபடய ைரிசுே்ே மனுஷரே்ள் 
ைரிசுே்ே ஆவியிைாகல ஏவை்ைடட்ுை ்கைசிைாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 
மதன ீ4:163 - (நபிகய!) நூஹுே்கும், அவருே்குை் பிை் 

வநே் (இேர) நபிமாரே்ளுே்கும் நாம் வஹீ அறிவிேே்து 
கைாலகவ, உமே்கும் நிசச்யமாே வஹீ 
அறிவிே்கோம்….ஸுபலமானுே்கும்.. 
En'am 6:19 & 93..... “அல்லாஹ்கவ எைே்கும் 
உங்ேளுே்குமிபடகய சாடச்ியாே இருே்கிை்றாை்; இநே் 
குரஆ்ை் எைே்கு வஹீயாே அருளை்ைடட்ுள்ளது. இபேே் 
றோை்டு உங்ேபளயும், (இபே அபடநே்வரே்பளயும் 
நாை் அசச்மூடட்ி எசச்ரிை்ைேற்ோே; 93.ஆகிய இவரே்பள 
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21. 
யூதரே்ள் அல்லது கிறிஸ்துவரே்ள் குராதன புனித 

நூலாே ஏற்றுே் ஹோள்வாரே்ளா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

உோ மம் 18:20-22 - 20. றசால்லும்ைடி நாை் ேட்டபளயிடாே 

வாரே்்பேபய எை் நாமே்திைாகல றசால்லே் துைியும் 

தீரே்்ேேரிசியும், கவகற கேவரே்ளிை் நாமே்திைாகல கைசும் 

தீரே்்ேேரிசியும் சாேே்ேடவை். 22. ஒரு… 

ேரே்்ேரிை் நாமே்திைாகல  றசால்லும்  ோரியம் நடவாமலும் 

நிபறகவறாமலும் கைாைால், அது ேரே்்ேர ்றசால்லாே 

வாரே்்பே; அந்ேே் தீரே்்ேேரிசி அபேே் துைிேரே்திைால் 

றசாை்ைாை்; அவனுே்கு நீ ையை்ைடகவை்டாம். 

ஏசாயா 8:20 - 20. கவேே்பேயும் சாட்சி ஆேமே்பேயும் 

ேவைிே்ேகவை்டும்; இந்ே வாரே்்பேயிை்ைடிகய 

றசால்லாவிட்டால், அவரே்ளுே்கு விடியற்ோலே்து 

றவளிசச்மில்பல. 
--------------------------------------------------------  

ஸூ த்துஷ்ஷுஃ ா 26:196-197 -  நிசச்யமாே இது 

முை்கைாரே்ளிை் கவேங்ேளிலும் (அறிவிே்ேை்ைட்டு) 

இருே்கிறது. :197. ைனூ இஸ்ராயீல்ேளில் உள்ள அறிஞரே்ள் 

இபே(ை் ைற்றி நை்கு) அறிந்திருை்ைகே அவரே்ளுே்கு 

அே்ோட்சியல்லவா? 

22. 
ேடவுள் புனித நூதல ஹோடுத்தபிறகு அதில் சில 

வசனங்ேளுே்ோன ஐயப்பாடு அவருே்கு இருந்துதா? 
(Mensuh & Nesih) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

சங் ீதம் 89:34 - 34. எை் உடை்ைடிே்பேபய மீறாமலும், 

எை் உேடுேள் விளம்பிைபே மாற்றாமலும் இருை்கைை். 

லூக் ா 16:17 - 17. கவேே்தில் ஒரு எழுே்திை் உறுை்பு 

அவமாய்ை் கைாவபேைை்ாரே்்கிலும், வாைமும் பூமியும் 

ஒழிநத்ுகைாவது எளிோயிருே்கும். 

யயாவான் 10:35 - 35. கேவவசைே்பேை் 

றைற்றுே்றோை்டவரே்பள கேவரே்ள் எை்று அவர ்

றசால்லியிருே்ே, கவேவாே்கியமும் ேவறாேோயிருே்ே, 
------------------------------------------------- 

ே  ா 2:106 -  ஏகேனும் ஒரு வசைேப்ே நாம் 

மாற்றிைால் அல்லது அேபை மறே்ேச ்றசய்ோல் 

அபேவிட சிறநே்பேகயா அல்லது அது 

கைாை்றபேகயா நாம் றோை்டுவருகவாம். நிசச்யமாே 

அல்லாஹ் அபைே்துை்றைாருடே்ளிை் மீதும் 
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23.* 
குரான் அண்டசராசரங்ேளுே்ோன ேடவுளால் 
பூமிே்கு வந்தஹதன்றும் அதவ ஒரு சாத்தான் 
கூடட்த்தால் சரியானது என ேருதப்படுகிறது எனகவ 
அது ேடவுளால் வந்ததற்ோன சரியான 
அதடயாளமா?   

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 14:30 - 30.இநே் உலேே்திை் அதிைதி 

வருகிறாை். அவனுே்கு எை்ைிடே்தில் ஒை்றுமில்பல. 
2 க ாரிந்தியர் 4:3—4 - 3. எங்ேள் சுவிகசஷம் 

மபறறைாருளாயிருந்ோல்  ,….. 4. கேவனுபடய 
சாயலாயிருே்கிற கிறிஸ்துவிை் மகிபமயாை 
சுவிகசஷே்திை் ஒளி அவிசுவாசிேளாகிய அவரே்ளுே்குை் 
பிரோசமாயிராேைடிே்கு, இை்பிரைஞ்சே்திை் கேவைாைவை் 
அவரே்ளுபடய மைபேே் குருடாே்கிைாை். 
-------------------------------------------------------- 

அல்ஃோத்திஹா 1:1 -  அபைே்து புேழும், அகிலங்ேள் 

எல்லாவற்பறயும் ைபடேத்ு வளரே்த்ுை் 
ைரிைே்குவை்ைடுே்தும் (நாயைாை) அல்லாஹ்வுே்கே 
ஆகும். 
யூனுஸ் 10:37 -  இநே் குரஆ்ை் அல்லாஹ் அல்லாே 

கவறு யாராலும் ேற்ைபை றசய்யைை்டட்ேை்று;..இது 
அகிலங்ேளுே்றேல்லாம் (இபறவைாகிய) 
ரை்பிடமிருநத்ு வநே்து எை்ைதில் சநக்ேேகமயில்பல. 
அஹ் ாஃப் 46:29-30 -  29. கமலும் (நபிகய!) நாம் உம்மிடம் 

இநே் குரஆ்பை றசவியுறும் றைாருடட்ு ஜிை்ேளில் 
சிலபர திருை்பியதும்,..30...அது ேைே்கு முை்னுள்ள 
கவேங்ேபள உை்பம ைடுேத்ுகிறது. அது உை்பமயிை் 
ைே்ேமும், கநராை மாரே்்ேே்திை் ைாலும் (யாவருே்கும்) 
“வழி” ோடட்ுகிை்றது. 

24. 
ஒரு புனித நூல் சாத்தானால் அனுப்பப்படட்து 
என்பது பலமுதற மறுே்ேப்படுவதன் கததவ என்ன?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 7:15-20 - 15. ேள்ளே்தீரே்்ேேரிசிேளுே்கு 

எசச்ரிே்பேயாயிருங்ேள்; 16. அவரே்ளுபடய 
ேைிேளிைாகல அவரே்பள அறிவீரே்ள்;  
யயாவான் 8:44-49 - 44. நீங்ேள் உங்ேள் பிோவாகிய 

பிசாசாைவைால் உை்டாைவரே்ள்; உங்ேள் 
பிோவினுபடய இசப்சேளிை்ைடி றசய்ய 
மைோயிருே்கிறீரே்ள்; அவை் ஆதிமுேற்றோை்டு 
மனுஷறோபலைாேேைாயிருே்கிறாை்; சே்தியம் 
அவைிடே்திலில்லாேைடியால் அவை் சே்தியே்திகல 
நிபலநிற்ேவில்பல;46. எை்ைிடே்தில் ைாவம் 
உை்றடை்று உங்ேளில் யார ்எை்பைே் 
குற்றைை்டுேே்ே்கூடும்? 
-------------------------------------------------------- 

நஹ்ல் 16:9 -  கமலும் (நபிகய!) நீர ்குரஆ்பை 

ஓதுவீராயிை் (முை்ைோே) றவருடட்ை்ைடட் 
பஷே்ோபை விடட்ும் அல்லாஹ்விடம் ோவல் 
கேடிே்றோள்வீராே. 
தக்வரீ் 81:22 & 25 - 22. கமலும் உங்ேள் கோழர ்
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ேடவுள் மற்றும் அல்லாஹ் 

25.* 
யூதரே்ள், கிறிஸ்துவரே்ள், மற்றும் இஸ்லாமியர ்

உண்தமயான ேடவுள் ஒருவகர என்பதத 

நம்புகிறாரே்ளா? 
பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

உோ மம் 6:4 - 4. இஸ்ரகவகல, கேள்: நம்முபடய 

கேவைாகிய ேரே்்ேர ்ஒருவகர ேரே்்ேர.் 

எயேசியர் 4:4-6 - 5. ஒகர ேரே்்ேரும், 6. எல்லாருே்கும் ஒகர 

கேவனும் பிோவும் உை்டு; 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:163 -  உங்ேள் நாயை் ஒகர நாயை்; அவபைே் 

ேவிர கவறு நாயைில்பல அவை் அளவற்ற அருளாளை், 

நிேரற்ற அை்புபடகயாை். 

நஹ்ல் 16:22 & 51 -  22..உங்ேளுபடய நாயை் ஒகர 

நாயை்ோை்; .51...இரை்டு றேய்வங்ேபள 

ஏற்ைடுே்திே்றோள்ளாதீரே்ள்; ... 

26.* 
குரானில் ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ள அல்லாவின் 

பாத்திரங்ேள் கவதாேமத்தில் ஹோடுே்ேப்படட் 

ேடவுளின் பத்திரங்ேகளாடு ஒதத்ுப் கபாகிறதா?  
(Esmaül-Husna) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 40:28 - 28. பூமியிை் ேபடயாந்ேரங்ேபளச ்

சிருஷ்டிே்ே ேரே்்ேராகிய அநாதிகேவை் 

கசாரந்்துகைாவதுமில்பல, இபளை்ைபடவதுமில்பல; இபே 

நீ அறியாகயா? இபே நீ கேட்டதில்பலகயா? அவருபடய 

புே்தி ஆராய்ந்து முடியாேது.. 
-------------------------------------------------------- 

பேரா 2:255 - அல்லாஹ்-அவபைே்ேவிர 

(வைே்ேே்திற்குரிய) நாயை் கவறு இல்பல; அவை் 

எை்றறை்றும் ஜீவிே்திருை்ைவை்; எை்றறை்றும் 

நிபலே்திருை்ைவை்;..அவனுபடய அரியாசைம் (குரஸ்ிய்யு) 

வாைங்ேளிலும், பூமியிலும் ைரந்து நிற்கிை்றது; 

அவ்விரை்படயும் ோை்ைது அவனுே்குச ்சிரமே்பே 

உை்டாே்குவதில்பல - அவை் மிே உயரந்்ேவை்; மகிபம 

மிே்ேவை் 

ஹஷ்ர ்59:23 - அவகை அல்லாஹ், வைே்ேே்திற்குரிய 

நாயை் அவபைே் ேவிர, கவறு யாரும் இல்பல; அவகை 

கைரரசை்; மிேை்ைரிசுேே்மாைவை்; சாநத்ியளிை்ைவை்; 

ேஞ்சமளிை்ைவை்; ைாதுோை்ைவை்; (யாவபரயும்) 
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27. 
கவதப்புத்தேத்தில் வரும் ேடவுளும் குரானில் வரும் 

அல்லாவும் ஒகர விதமான பதடப்பா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 3:14 - 14. அேற்குே் கேவை்: இருே்கிறவராே 

இருே்கிகறை் எை்று கமாகசயுடகை றசால்லி, 

இருே்கிகறை் எை்ைவர ்எை்பை உங்ேளிடே்துே்கு 

அனுை்பிைார ்எை்று இஸ்ரகவல் புே்திரகராகட 

றசால்வாயாே எை்றார.் 

1 யயாவான் 5:20 - 20. குமாரைாகிய 

இகயசுகிறிஸ்து,இவகர றமய்யாை கேவனும் 

நிே்தியஜீவனுமாயிருே்கிறார.் 

2 யயாவான் 1:9 -  கிறிஸ்துவிை் உைகேசே்திகல நிபலே்திராமல் 

மீறி நடே்கிற எவனும் கேவபை உபடயவைல்ல; கிறிஸ்துவிை் 

உைகேசே்தில் நிபலே்திருே்கிறவகைா பிோபவயும் 

குமாரபையும் உபடயவை் 

-------------------------------------------------------- 

ஸாஃப்ஃோத் 37:126 - “அல்லாஹ்ோை் - உங்ேளுபடய 

இபறவனும், உங்ேளுபடய முை் றசை்ற 

மூோபேயரே்ளிை் இபறவனும் ஆவாை்.” 

28. 
அழிவில்லாத, ஒருகபாதும் மாறாத ேடவுளின் ஹபயர ்

“யாகவ” என்பதா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யாத்தி ா மம் 3:15 - 15. ஆபிரோமிை் கேவனும் ஈசாே்கிை் 

கேவனும் யாே்கோபிை் கேவனுமாயிருே்கிற உங்ேள் 

பிோே்ேளுபடய கேவைாகிய ேரே்்ேர ்எை்பை 

உங்ேளிடே்துே்கு அனுை்பிைார ்எை்று நீ இஸ்ரகவல் 

புே்திரருே்குச ்றசால்வாயாே; எை்பறே்கும் இதுகவ எை் நாமம், 

ேபலமுபற ேபலமுபறகோறும் இதுகவ எை் 

கைரை்்பிரஸ்ோைம். 

ஏசாயா 26:4 - 4.  ேரே்்ேபர எை்றறை்பறே்கும் 

நம்புங்ேள்;   ேரே்்ேராகிய கயகோவா நிே்திய 

ேை்மபலயாயிருே்கிறார.் 

யயாவான் 8:58 - 58. அேற்கு இகயசு: ஆபிரோம் 

உை்டாகிறேற்கு முை்ைகம நாை் இருே்கிகறை் எை்று 

றமய்யாேகவ றமய்யாேகவ உங்ேளுே்குச ்றசால்லுகிகறை் 

எை்றார.் 
-------------------------------------------------------- 

இஸ் ாயீல் 17:110 - “நீங்ேள் (அவபை) அல்லாஹ் எை்று 

அபழயுங்ேள்;...அவனுே்கு(ை் ைல) அழகிய திருநாமங்ேள் 
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29. 
புனித நூல்ேளில் ேடவுள் புனிதமானவர ்
என்பதற்ோன வசனங்ேள் உண்டா? (el-Kuddus) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 6:3 - கசபைேளிை் ேரே்்ேர ்ைரிசுே்ேர,் 

ைரிசுே்ேர,் ைரிசுே்ேர,். 
ஏசாயா 40:25 -  இைை்டியிருே்ே, எை்பை யாருே்கு 

ஒை்பிடுவீரே்ள்? எைே்கு யாபர நிேராே்குவீரே்ள்? எை்று 
ைரிசுே்ேர ்றசால்லுகிறார.் 
ஏசாயா 57:15 -  நிே்தியவாசியும் ைரிசுே்ேர ்எை்கிற 

நாமமுள்ளவருமாகிய மேே்துவமும் உை்ைேமுமாைவர ்
றசால்லுகிறார:் 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 4:8 - சரவ்வல்லபமயுள்ள 

கேவைாகிய ேரே்்ேர ்ைரிசுே்ேர ்ைரிசுேே்ர ்ைரிசுே்ேர ்
-------------------------------------------------------- 

ஹஷ்ர் 59:23 - அவகை அல்லாஹ், வைே்ேே்திற்குரிய 

நாயை் அவபைே் ேவிர, கவறு யாரும் இல்பல; அவகை 
கைரரசை்; மிேை்ைரிசுேே்மாைவை்; சாநத்ியளிை்ைவை்; 
ேஞ்சமளிை்ைவை்; ைாதுோை்ைவை்; (யாவபரயும்) 
மிபேை்ைவை்; அடே்கியாள்ைவை்;.. 
ஜுமுஆ 62:1 -  வாைங்ேளிலுள்ளபவயும், 

பூமியிலுள்ளபவயும் அல்லாஹ்பவே் ேஸ்பீஹு (துதி) 
றசய்துறோை்டிருே்கிை்றை; (அவை்ோை்) றமய்யாை 
கைரரசை்; ைரிசுே்ேமாைவை்; யாவபரயும் மிபேே்ேவை்; 
ஞாைம் மிே்ேவை்..  
குறிப்பு: இந்ே ைை்பு குராைில் இரை்டு முபற மட்டுகம 
கோை்றுகிறது, ஆைால் பைபிளில் 450 ேடபவ 
ோைை்ைடுகிறது. 

30. 
ேடவுள் தனது பண்புேளில் எப்கபாதாகிலும் 
பிதாவாே ோடட்ியது உண்டா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 63:16 - 16. ேரே்்ோகவ, நீர ்எங்ேள் பிோவும் 

எங்ேள் மீடை்ருமாயிருே்கிறீர.் 
மத்யதயு 5:45 & 48 – 45.  நீங்ேள் ைரகலாேே்திலிருே்கிற உங்ேள் 

ைரம பிோவுே்கு புே்திரராயிருை்பீரே்ள் 48.. 
ைரகலாேே்திலிருே்கிற உங்ேள் பிோ பூரை 
சற்குைராயிருே்கிறதுகைால… 
யயாவான் 8:41 -  ஒகர பிோ எங்ேளுே்கு உை்டு. அவர ்

கேவை் எை்றாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:101 - அவை் வாைங்ேபளயும், பூமிபயயும் 

முை் மாதிரியிை்றிை் ைபடே்ேவை். அவனுே்கு மபைவி, 
எவரும் இல்லாதிருே்ே, அவனுே்கு எவ்வாறு பிள்பள 
இருே்ே முடியும்? அவகை எல்லாை ்றைாருடே்பளயும் 
ைபடே்ோை். 
ஃபுர்ஃ ான் 25:2 -  ஒரு மேபை எடுே்துே் றோள்ளவில்பல; 

அவனுபடய ஆடச்ியில் அவனுே்கு கூடட்ாளி 
எவருமில்பல;. 
ஜின்னு 72:3 - “கமலும் எங்ேள் இபறவனுபடய மகிபம 

நிசச்யமாே மிே்ே கமலாைது; அவை் (எவபரயும் ேை்) 
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31.* 
ேடவுள் தன்தன ஹபருதம படுத்தியது உண்டா?  
(el-Mütekebbir) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

சங் ீதம் 101:5 - 5 - பிறபை இரேசியமாய் 

அவதூறுைை்ணுகிறவபைச ்சங்ேரிை்கைை்; கமட்டிபமே் 
ேை்ைபையும் றைருறநஞ்சுள்ளவபையும் 
றைாறுே்ேமாட்கடை். 
நீதிகமாழி ள் 6:16 - 16. ஆறு 

ோரியங்ேபளே் ேரே்்ேர ்றவறுே்கிறார,் ஏழும் அவருே்கு 
அருவருைை்ாைபவேள்..17. அபவயாவை: 
கமடட்ிபமயாை ேை், 
ஏசாயா 57:15 - 15. நிே்தியவாசியும் ைரிசுேே்ர ்எை்கிற 

நாமமுள்ளவருமாகிய மேே்துவமும் உை்ைேமுமாைவர ்
றசால்லுகிறார:் உை்ைேே்திலும் ைரிசுே்ே ஸ்ேலே்திலும் 
வாசம்ைை்ணுகிற நாை், ைைிநே்வரே்ளிை் ஆவிபய 
உயிரை்்பிே்கிறேற்கும், றநாறுங்கிைவரே்ளிை் 
இருேயே்பே உயிரை்்பிே்கிறேற்கும், றநாறுங்குை்டு 
ைைிநே் ஆவியுள்ளவரே்ளிடே்திலும் 
வாசம்ைை்ணுகிகறை். 
1 யயாவான் 2:16 - 16. ஜீவைே்திை் றைருபமயுமாகிய 

உலேே்திலுள்ளபவேறளல்லாம் 
பிோவிைாலுை்டாைபவேளல்ல, அபவேள் 
உலேே்திைாலுை்டாைபவேள். 
-------------------------------------------------------- 

ஹஷ்ர் 59:23 - அவகை அல்லாஹ், வைே்ேே்திற்குரிய 

நாயை் அவபைே் ேவிர, கவறு யாரும் இல்பல; அவகை 
கைரரசை்; மிேை்ைரிசுேே்மாைவை்; சாநத்ியளிை்ைவை்; 
ேஞ்சமளிை்ைவை்; ைாதுோை்ைவை்; (யாவபரயும்) 
மிபேை்ைவை்; அடே்கியாள்ைவை்; 
றைருபமே்குரிே்ோைவை் - அவரே்ள் 
இபைபவைை்வற்பறறயல்லாம் விடட்ு அல்லாஹ் 
மிேே் தூய்பமயாைவை். 

32.* 
ேடவுள் தன்தன எப்கபாதாவது இரடச்ேர ்என 
ஹவளிப்படுத்தினாரா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 43:3 & 11 - 3. நாை் இஸ்ரகவலிை் ைரிசுே்ேரும், 

உை் இரடச்ேருமாயிருே்கிற உை் 
கேவைாகிய ேரே்்ேர;் 11. நாை், நாகை ேரே்ே்ர;் 
எை்பையல்லாமல் ரடச்ேர ்இல்பல. 
ஓசியா 13:4- 4..உை் கேவைாகிய ேரே்்ேராயிருே்கிகறை்; .. 

எை்பையை்றி இரட்சேர ்ஒருவரும் இல்பல 
லூக் ா 2:11 - 11. இை்று ேரே்்ேராகிய கிறிஸ்து எை்னும் 

இரடச்ேர ்உங்ேளுே்குே் ோவீதிை் ஊரிகல 
பிறநத்ிருே்கிறார.் 
தீத்து 1:2 - ேரே்்ேராகிய இகயசு கிறிஸ்துவிைாலும், 

கிருபையும் இரே்ேமும் சமாோைமும் உை்டாவோே. 
தீத்து 2:10-13. - 13..மோ கேவனும் நமது இரடச்ேருமாகிய 

இகயசுகிறிஸ்துவினுபடய. 
-------------------------------------------------------- 
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33.* 
புனித நூல்ேளில் ேடவுள் தன்தன 
ஹவளிப்படுதத்ும்கபாது தன்தன எப்கபாதாவது 
“நாங்ேள்” என ஹவளிப்படுத்தியது உண்டா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஆதியா மம் 1:26 - 26. பிை்பு கேவை்: நமது சாயலாேவும் 

நமது ரூைே்திை்ைடிகயயும் மனுஷபை 
உை்டாே்குகவாமாே; 
ஆதியா மம் 11:6-7 - 6. அை்றைாழுது ேரே்்ேர:் இகோ7. 

நாம் இறங்கிை்கைாய், ஒருவர ்கைசுவபே மற்றறாருவர ்
அறியாேைடிே்கு, அங்கே அவரே்ள் ைாபஷபயே் 
ோறுமாறாே்குகவாம் எை்றார.் 
யயாவான் 17:11 - 11….நாை் உம்மிடே்திற்கு வருகிகறை். 

ைரிசுே்ே பிோகவ, நீர ்எைே்குே் ேநே்வரே்ள் 
நம்பமை்கைால ஒை்றாயிருே்கும்ைடிே்கு. 
-------------------------------------------------------- 

வா ிஆ 56:57-59, 64, 69 & 72 - 57. நாகம உங்ேபளை் 

ைபடே்கோம். எைகவ, (நாம் கூறுவபே) நீங்ேள் 
உை்பமறயை்று நம்ை கவை்டாமா? 58. நீங்ேள் 
றசலுே்தும் இநத்ிரியே்பேே் ேவைிே்தீரே்ளா? 59. அபே 
நீங்ேள் ைபடே்கிறீரே்ளா? அல்லது நாம் 
ைபடே்கிை்கறாமா? 
தஹ்ர் 76:23 - நிசச்யமாே நாம் ோை் உம்மீது இநே்ே் 

குரஆ்பை சிறுேச ்சிறுே இறே்கி பவே்கோம். 

34.* 
பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி என்ற மூவரும் ஒன்கற 
என்ற சித்தாந்தம் ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஆதியா மம் 11:6-7 -  6. அை்றைாழுது ேரே்்ேர:் இகோ7. 

நாம் இறங்கிை்கைாய், ஒருவர ்கைசுவபே மற்றறாருவர ்
அறியாேைடிே்கு, அங்கே அவரே்ள் ைாபஷபயே் 
ோறுமாறாே்குகவாம் எை்றார.் 
மத்யதயு 28:19-20 - 18. அை்றைாழுது இகயசு19. 

ஆபேயால், நீங்ேள் புறை்ைடட்ுை்கைாய் சேல 
ொதிேபளயும் சீஷராே்கி, பிோ குமாரை் ைரிசுே்ே 
ஆவியிை் நாமே்திகல அவரே்ளுே்கு 
ஞாைஸ்நாைங்றோடுே்து,ஒகர ஆவியும் உை்டு; 
எயேசியர் 4:4-6 - 5. ஒகர ேரே்்ேரும்,6. எல்லாருே்கும் ஒகர 

கேவனும் பிோவும் உை்டு;அவர ்எல்லாரக்மலும், 
எல்லாகராடும், உங்ேள் எல்லாருே்குள்ளும் இருே்கிறவர.் 
-------------------------------------------------------- 

இம் ான் 3:64 - அவனுே்கு எவபரயும் இபைபவே்ே 

மாட்கடாம்;. 
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:171 - நிசச்யமாே மரய்முபடய 

மேைாகிய ஈஸா மஸீஹ் அல்லாஹ்விை் தூேர ்
ோை்;..இை்னும், (வைே்ேே்திற்குரிய இபறவை்) மூை்று 
எை்று கூறாதீரே்ள் - (இை்ைடிே் கூறுவபே விடட்ு) விலகிே் 
றோள்ளுங்ேள்;  
மாயிதா 5:72-73.....நிசச்யமாே மரய்முபடய 

மேைாகிய மஸீஹ் (ஈஸா) ோை் அல்லாஹ்” எை்று 
கூறுகிறவரே்ள் உை்பமயிகலகய நிராேரிைை்வரே்ள் 
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35.* 
ேடவுள் எப்கபாதாவது இகயசுதவ தவறாே 
ேண்டித்கதா அல்லது இகயசு தான் தவறு ஹசய்து 
அதத மதறே்ே ஹபாய் உதரத்தது உண்டா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 8:46 - 46. எை்ைிடே்தில் ைாவம் உை்றடை்று 

உங்ேளில் யார ்எை்பைே் குற்றை்ைடுே்ேே்கூடும்? நாை் 
சே்தியே்பேச ்றசால்லியிருே்ே, நீங்ேள் ஏை் எை்பை 
விசுவாசிே்கிறதில்பல.  
1 யேதுரு 2:21-23 - 22. அவர ்ைாவஞ்றசய்யவில்பல, 

அவருபடய வாயிகல வஞ்சபை ோைை்ைடவுமில்பல; 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:116 - இை்னும், “மரய்முபடய மேை் ஈஸாகவ, 

“அல்லாஹ்பவயை்றி எை்பையும் எை் ோயாபரயும் 
இரு ேடவுள்ேளாே ஆே்கிே்றோள்ளுங்ேள்” எை்று 
மைிேரே்ளிடம் நீர ்கூறிைீரா?” எை்று அல்லாஹ் கேடக்ும் 
கைாது அவர,் “நீ மிேவும் தூய்பமயாைவை்; எைே்கு 
உரிபமயில்லாே ஒை்பற நாை் றசால்வேற்கில்பல; 
அவ்வாறு நாை் கூறியிருநே்ால், நீ அபே நிசச்யமாே 
அறிநத்ிருை்ைாய்; எை் மைதிலுள்ளபே நீ அறிகிறாய்; 
உை் உள்ளே்திலிருை்ைபே நாை் அறிய மாடக்டை்; 
நிசச்யமாே நீகய மபறவாைவற்பறறயல்லாம் நை்கு 
அறிைவை்” எை்று அவர ்கூறுவார.் 

36.* 
ஆவியானவர ்ஹதாதலவில் இருந்து எப்கபாதாவது 
தன்னுதடய வல்லதமதய ோண்பிப்பார ்அல்லது 
மனித வரலாற்றில் தன்தன பதிதத்ு ஹசன்றாரா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 13:21 - 21..ேரே்்ேர ்ைேலில் அவரே்பள 

வழிநடே்ே கமேஸ்ேம்ைே்திலும், இரவில் அவரே்ளுே்கு 
றவளிசச்ங்ோட்ட அே்கிைிஸ்ேம்ைே்திலும் அவரே்ளுே்கு 
முை் றசை்றார.் 
யாத்தி ா மம் 16:9-10 -  9. அை்றைாழுது கமாகச 

இஸ்ரகவல் புேத்ிரராகிய சபையார ்எல்லாபரயும் 
கநாே்கி 10. அை்றைாழுது ேரே்்ேருபடய மகிபம 
கமேே்திகல ோைை்ைடட்து. 
1 சாமுயவல் 12:16 - 16. இை்றைாழுது ேரே்்ேர ்உங்ேள் 

ேை்ேளுே்கு முை்ைாேச ்றசய்யும் றைரிய ோரியே்பே நிை்று 
ைாருங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:37-38 - 37. (நமது விருைை்ம் கைால்) ஓர ்

அே்ோடச்ி அவருபடய இபறவைிடமிருநத்ு அவர ்மீது 
இறே்ேை்ைட கவை்டாமா? எை்று அவரே்ள் 
கேடக்ிறாரே்ள்; (நபிகய!) நீர ்கூறும்: “நிசச்யமாே 
அல்லாஹ் (அே்ேபேய) ஓர ்அே்ோடச்ிபய இறே்கி 
பவே்ே வல்லபமயுபடயவகை; எைினும் அவரே்ளில் 
றைரும்ைாகலார ்அபே அறிநத்ு றோள்வதில்பல”.. 
38.(இவற்றில்) எபேயும் (நம் ைதிவுை்) புே்ேேே்தில் நாம் 
குறிை்பிடாமல் விடட்ு விடவில்பல; 
தவ்ோ 9:30-31 - 30. அல்லாஹ்...31. அவரே்ள் 

அல்லாஹ்பவ விடட்ும் ேம் ைாதிரிேபளயும், ேம் 
சநந்ியாசிேபளயும் மரய்முபடய மேைாகிய 
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37. 
பூமியில் வசிே்கும் மனிதரிடம் ேடவுள் தன்தன 

கநரடியாே ோண்பித்தாரா? (Theophany or Ru’yetullah) 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யாத்தி ா மம் 33:11 & 18-23 - 11…ேரே்்ேர ்கமாகசகயாகட 

முேமுேமாய்ை் கைசிைார;் 18. அை்றைாழுது அவை்: உம்முபடய 

மகிபமபய எைே்குே் ோை்பிே்ேருளும் எை்றாை். 

23..அை்றைாழுது எை் பிை்ைே்ேே்பேே் ோை்ைாய்; எை் முேகமா 

ோைை்ைடாது எை்றார.் 

எண்ணா மம் 12:7-8 - 7. எை் ோசைாகிய கமாகசகயா 8. 

முேமுேமாேவும் பிரே்தியடச்மாேவும்  

கைசுகிகறை்;  அவை் ேரே்்ேரிை் சாயபலே் ோை்கிறாை்; 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:103 -  ைாரப்வேள் அவபை அபடய முடியா.. 

அஃ ாஃப் 7:143 -  மூஸா: “எை் இபறவகை! நாை் உை்பைை் 

ைாரே்்ே கவை்டும்; எைே்கு உை்பைே் ோை்பிை்ைாயாே! 

எை்று கவை்டிைார.் அேற்கு அவை், “மூஸாகவ! நீர ்எை்பை 

ஒருே்ோலும் ைாரே்்ே முடியாது,.. 

லுக்மான் 31:16 - நிசச்யமாே அல்லாஹ் நுை்ைறிவு 

மிே்ேவை்; (ஒவ்றவாை்றிை் அநே்ரங்ேே்பேயும்) 

நை்ேறிைவை்.. 

குறிப்பு:பைபிளில் உள்ள மற்ற கடவுளின் அருள்வெளிப்ைாட்டுத் த ாற்றம்.: ஆதி. 

12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; யாத். 3:2-4:17; யாத். 24:9-11; உைா. 31:14-15; தயாபு 38-42. 

38.* 
ஹவளிப்படுத்தின விகசஷம் தவிர ேடவுள் மனிதரிடம் 

இன்று கநரடியாே கபசியது உண்டா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாயவல் 2:28 - 28. அேற்குை் பிை்பு நாை் மாம்சமாை 

யாவரக்மலும் எை் ஆவிபய ஊற்றுகவை்; அை்றைாழுது 

உங்ேள் குமாரரும் உங்ேள் குமாரே்திேளும் தீரே்்ேேரிசைஞ் 

றசால்லுவாரே்ள்;  

1 க ாரிந்தியர் 14:1-4 & 24-25 - 1. அை்பை நாடுங்ேள்; 

ஞாைவரங்ேபளயும் விரும்புங்ேள்; விகசஷமாய்ே் 

தீரே்்ேேரிசை வரே்பே விரும்புங்ேள். 4. தீரே்்ேேரிசைஞ் 

றசால்லுகிறவகைா சபைே்கு ைே்திவிருே்தி உை்டாேை் 

கைசுகி..  
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:31 - அவை் அவரே்ள் இபைபவை்ைவற்பற 

விடட்ும் மிேவும் ைரிசுே்ேமாைவை். 

ஷூறா 42:51 -  அல்லாஹ் எந்ே மைிேரிடே்திலும் 

வஹீயாேகவா; அல்லது திபரே்ேை்ைால் இருந்கோ; அல்லது 
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39.* 
அழிவில்லாத ேடவுள் அழிந்து கபாகும் மனிதனிடம் 
ஹநருே்ேமான அன்பான உறதவ தவதத்ுே் ஹோள்ள 
விரும்புகிறாரா? அவரே்ள் ேடவுளின் குழந்ததேள் 
என அதழே்ேப்படுவாரே்ளா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஓசியா 1:10 - 10. நீங்ேள் எை் ெைமல்ல எை்று 

அவரே்ளுே்குச ்றசால்வேற்குை் ைதிலாே நீங்ேள் 
ஜீவனுள்ள கேவனுபடய பிள்பளேள் எை்று 
அவரே்ளுே்குச ்றசால்லை்ைடும். 
 லாத்தியர் 4:6 - 6. கமலும் நீங்ேள் 

புே்திரராயிருே்கிறைடியிைால், அை்ைா, பிோகவ! எை்று 
கூை்பிடே்ேே்ேோே கேவை் ேமது குமாரனுபடய ஆவிபய 
உங்ேள் இருேயங்ேளில் அனுை்பிைார.் 
1 யயாவான் 3:1-2 - 1. நாம் கேவனுபடய 

பிள்பளேறளை்று அபழே்ேை்ைடுவதிைாகல 
பிோவாைவர ்நமே்குை் ைாராடட்ிை அை்பு எவ்வளவு 
றைரிறேை்று ைாருங்ே….. 2. பிரியமாைவரே்கள, 
இை்றைாழுது கேவனுபடய பிள்பளேளாயிருே்கிகறாம், 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:18 -  யூேரே்ளும், கிறிஸ்ேவரே்ளும் “நாங்ேள் 

அல்லாஹ்விை் குமாரரே்ள் எை்றும்; அவனுபடய 
கநசரே்ள்” எை்றும் கூறுகிறாரே்ள். அைை்டியாயிை் 
உங்ேள் ைாவங்ேளுே்ோே உங்ேபள அவை் ஏை் 
கவேபைை ்ைடுே்துகிறாை். அை்ைடியல்ல! “நீங்ேள் அவை் 
ைபடே்ேவற்பறச ்கசரந்ே் மைிேரே்ள் ோம்” எை்று 
(நபிகய!) நீர ்கூறும்... 
குறிப்பு: மனி ர்கள் கடவுளின் பிள்பளகள் ஆகலாம் என்று குரான் மறுக்கின்ற 
அத  சமயத்தில், கடவுள் மனி னுக்கு மிக அருகில் இருப்ை ாகக் 
கூறப்ைடுகிறது: Cf. Enfal 8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16. 

40.* 
ேடவுளின் அன்பு நிபந்ததன அற்றதா? (el-Vedud) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

 ய ாமர் 5:8 - 8. நாம் ைாவிேளாயிருே்பேயில் கிறிஸ்து 

நமே்ோே மரிே்ேதிைாகல, கேவை் நம்கமல் பவேே் 
ேமது அை்பை விளங்ேை்ைை்ணுகிறார.் 
எயேசியர் 2:4-5 - 4. கேவகைா இரே்ேே்தில் 

ஐசுவரியமுள்ளவராய் நம்மில் அை்புகூரந்்ே ேம்முபடய 
மிகுந்ே அை்பிைாகல,….. 5. அே்கிரமங்ேளில் 
மரிே்ேவரே்ளாயிருந்ே நம்பமே் கிறிஸ்துவுடகைகூட 
உயிரை்்பிே்ோர;் கிருபையிைாகல இரட்சிே்ேை்ைட்டீரே்ள். 
1 யயாவான் 4:8-10 - 8. அை்பில்லாேவை் கேவபை 

அறியாை், 10. நாம் கேவைிடே்தில் அை்புகூரந்ே்திைால் 
அல்ல, அவர ்நம்மிடே்தில் அை்புகூரந்த்ு, நம்முபடய 
ைாவங்ேபள நிவிரே்்திறசய்கிற கிருைாோரைலியாேே ்
ேம்முபடய குமாரபை அனுைப்ிைதிைாகல அை்பு 
உை்டாயிருே்கிறது. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:195 & 276 - 195. நிசச்யமாே அல்லாஹ் 

முஹ்ஸிை்ேபள -நை்பம றசய்கவாபர- கநசிே்கிை்றாை். 
276. நிராேரிே்துே் றோை்டிருே்கும் ைாவிேள் எவபரயும் 
அல்லாஹ் கநசிை்ைதில்பல. 
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41.* 
விசுவாசிேதள ேடவுள் தனது அடிதமேளாேகவா 

அல்லது கவதலயாடே்ளாேகவா பாரே்்கிறாரா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 15:15 - 15. இைி நாை் உங்ேபள 

ஊழியே்ோரறரை்று றசால்லுகிறதில்பல, ஊழியே்ோரை் 

ேை் எெமாை் றசய்கிறபே அறியமாட்டாை். நாை் உங்ேபளச ்

சிகநகிேர ்எை்கறை். 

1 யேதுரு 2:5 & 9-10 - 9. நீங்ேகளா, உங்ேபள 

அநே்ோரே்திைிை்று ேம்முபடய ஆசச்ரியமாை 

ஒளியிைிடே்திற்கு வரவபழேே்வருபடய 

புை்ைியங்ேபள அறிவிே்கும்ைடிே்குே் 

றேரிநத்ுறோள்ளை்ைடட் சநே்தியாயும், 10. முை்கை 

நீங்ேள் கேவனுபடய ெைங்ேளாயிருே்ேவில்பல, 

இை்றைாழுகோ அவருபடய ெைங்ேளாயிருே்கிறீரே். 
-------------------------------------------------------- 

ஸாத் 38:83 - அவரே்ளில் அநே்ரங்ே சுே்தியாை உை் 

அடியாரே்பளே் ேவிர” 

ஸூ த்துஜ்ஜுமர் 39:16-17 -  இவ்வாறு அபேே்றோை்டு 

அல்லாஹ் ேை் அடியாரே்பள அசச்மூடட்ுகிறாை்; “எை் 

அடியாரே்கள! எை்ைிடம் நீங்ேள் ையைே்தியுடை் 

இருங்ேள்.”.. 

42.* 
ேடவுள் படச்பாதம் உள்ளவரா? சிலரிடம் 

அன்பாேவும் சிலதர அதிஉயரவ்ாே அன்பு 

ஹசலுதத்ுகிறாரா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

 லாத்தியர் 3:28 - 28. யூேறைை்றும் 

கிகரே்ேறைை்றுமில்பல, அடிபமறயை்றும் 

சுயாதீைறைை்றுமில்பல, ஆறைை்றும் 

றைை்றைை்றுமில்பல; நீங்ேறளல்லாரும் கிறிஸ்து 

இகயசுவுே்குள் ஒை்றாயிருே்கிறீரே்ள். 

எயேசியர் 6:9*.....9.எெமாைாைவர ்ைரகலாேே்தில் 

இருே்கிறாறரை்றும், அவரிடே்தில் 

ைடச்ைாேமில்பலறயை்றும் அறிநத்ு, ேடுஞ்றசால்பல 

விடட்ுவிடுங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:165 -  அவை் ோை் உங்ேபளை் பூமியில் 

பிை்கோை்றல்ேளாே ஆே்கிைாை்; அவை் உங்ேளுே்குே் 

றோடுே்துள்ளவற்றில் உங்ேபளச ்கசாதிை்ைேற்ோே, 

உங்ேளில் சிலபரச ்சிலபரவிடை் ைேவிேளில் 
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43.* 
சில பாவிேதள ஹவறுதத்ு அவரே்தள நரேதத்ுே்கு 
அனுப்புவதத விரும்புகிறாரா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எயசக் ியயல் 18:23 & 32 - 23. துை்மாரே்்ேை் சாகிறது 

எைே்கு எவ்வளகவனும் பிரியகமா? 32. 
மைநத்ிரும்புங்ேள், அை்றைாழுது பிபழை்பீரே்ள்; 
சாகிறவனுபடய சாபவ நாை் விரும்புகிறதில்பல 
எை்று ேரே்்ேராகிய ஆை்டவர ்றசால்லுகிறார.் 
2 யேதுரு 3:9 - 9. ோமதிே்கிறார ்எை்று சிலர ்

எை்ணுகிறைடி ேரே்்ேர ்ேமது 
வாே்குே்ேே்ேே்பேே்குறிே்துே் ோமேமாயிராமல்; 
ஒருவரும் றேடட்ுை்கைாோமல் எல்லாரும் 
மைநத்ிரும்ைகவை்டுறமை்று விரும்பி, நம்கமல் நீடிய 
றைாறுபமயுள்ளவராயிருே்கிறார.் 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:41 -  இே்ேபேகயாருபடய இருேயங்ேபளை் 

ைரிசுே்ேமாே்ே அல்லாஹ் விரும்ைவில்பல..  
தவ்ோ 9:55 -  அல்லாஹ் அவற்பறே் றோை்டு 

இவ்வுலே வாழ்ே்பேயிகலகய அவரே்பள கவேபை 
றசய்யவும், அவரே்ள் ோஃபிரே்ளாே இருே்கிற நிபலயில் 
அவரே்ளுபடய உயிரே்ள் பிரிவபேயும் நாடுகிறாை்..  

44. 
நன்தம, தீதம இவ்விரண்தடயும் நிரண்யிப்பதும், 
அதத உண்டாே்குவதும் ேடவுளா? (Hayır & Sher) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எய மியா 29:11 - 11..நாை் உங்ேள்கைரில் நிபைே்திருே்கிற 

நிபைவுேபள அறிகவை் எை்று ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார;் 
அபவேள் தீபமே்ேல்ல, சமாோைே்துே்கேதுவாை 
நிபைவுேகள. 
யாக்ய ாபு 1:13 - 13. கசாதிே்ேை்ைடுகிற எவனும், நாை் 

கேவைால் கசாதிே்ேை்ைடுகிகறை் எை்று 
றசால்லாதிருை்ைாைாே; கேவை் றைால்லாங்கிைால் 
கசாதிே்ேை்ைடுகிறவரல்ல, ஒருவபையும் அவர ்
கசாதிே்கிறவருமல்ல. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:26 -  அல்லாஹ்...அவை் இபேே்றோை்டு ைலபர 

வழிகேடட்ில் விடுகிறாை். 
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:78-79 - “இது அல்லாஹ்விடமிருநத்ு 

கிபடே்ேது” 
மாயிதா 5:14 -  அை்றியும் எவரே்ள் ேங்ேபள, 

“நிசச்யமாே நாங்ேள் கிறிஸ்ேவரே்ள்”..இறுதி நாள் 
வபர அவரே்ளிபடகய ைபேபமயும், றவறுை்பும் 
நிபலே்ேச ்றசய்கோம்;.. 
அன்ேியா 21:35 -  ைரடீப்சே்ோே றேடுதிபயயும், 

நை்பமபயயும் றோை்டு நாம் உங்ேபளச ்
கசாதிே்கிகறாம். பிை்ைர,் நம்மிடகம நீங்ேள் 
மீடே்ை்ைடுவீரே்ள். 
குறிப்பு: பைபிளில் த ென் மனி னுக்கு தேரிடும் துன்ைத்ப யும் தீபமபயயும் 
(ஒழுக்கமற்ற தீபம அல்ல) அனுமதிக்கிறார். ஏசா. 45: 7, எதர. 4: 6 & 
ஆதமாஸ் 3: 6. ஆனால் சாத் ான் தீபமயின் எழுத் ாளர்: தயாொன். 
8:44, 1 தயாொன். 3: 8. 
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45. 
ேடவுள் ஒரு மிேசச்ிறந்த திடட்மிடுபவர ்என 

விவரிே்ேலாமா? (Makara) 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஆேகூக் 1:13 - 13. தீபமபயை் ைாரே்்ேமாட்டாே 

சுே்ேே்ேை்ைகை, அநியாயே்பே 

கநாே்கிே்றோை்டிருே்ேமாட்டீகர; 

ச ரியா 8:17 - 17. ஒருவனும் பிறனுே்கு விகராேமாய்ே் 

ேை் இருேயே்தில் தீங்கு நிபையாமலும், 

றைாய்யாபையிை்கமல் பிரியை்ைடாமலும் இருங்ேள்; 

இபவேறளல்லாம் நாை் றவறுே்கிற ோரியங்ேகள 

எை்று ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார.் 
--------------------------------------------------------  

ஆல இம் ான் 3:54 -  திட்டமிடட்ுச ்சதி றசய்ோரே்ள்; 

அல்லாஹ்வும் சதி றசய்ோை்; ேவிர அல்லாஹ் சதி 

றசய்ைவரே்ளில் மிேச ்சிறநே்வை் ஆவாை்..  

 ஃது 13:42 - எைினும் எல்லா சூழ்சச்ிே(ளிை் முடிவுே)ளும் 

அல்லாஹ்விடகம இருே்கிை்றை;.. 
குறிப்பு: பைபிளின் 'சதி' மற்றும் 'சதித்திட்டம்' தீபமகளாகக் 

காணப்ைடுகின்றன, இந்  ேடெடிக்பககள் கடவுளால் அல்ல, சாத் ானால் 

திட்டம்மிடப்ைடுகிறது: Cf. ஆதி 3: 1, எஸ் ர் 9:25, சங். 21:11, 

சங். 36: 4, நீதி. 1:30, 2 வகாரி. 11: 13-15, எதை. 6:11, 1 

தைதுரு 5: 8-9, 2 தயாொன் 1: 7. 

46. 
பதேயுணரச்ச்ிதயயும் ஹவறுப்தபயும் ஹவவ்கவறு 

மதத்தினரிதடகய உண்டாே்குவது ேடவுளின் 

ஹசயலா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எய மியா 29:11 - 11……..நாை் உங்ேள்கைரில் 

நிபைே்திருே்கிற நிபைவுேபள அறிகவை் 

எை்று ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார;் அபவேள் தீபமே்ேல்ல, 

சமாோைே்துே்கேதுவாை நிபைவுேகள. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:10 - அவரே்ளுபடய இேயங்ேளில் ஒரு கநாயுள்ளது; 

அல்லாஹ் (அந்ே) கநாபய அவரே்ளுே்கு இை்னும் அதிேமாே்கி 

விட்டாை்; 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:88 -  எவரே்பள அல்லாஹ் வழி 

ேவறச ்றசய்து விடட்ாகைா, அவரே்பள நீங்ேள் 

கநரவ்ழியில் றசலுே்ே விரும்புகிறீரே்ளா?  

மாயிதா 5:64 -  யூேரே்ள்...ஆேகவ அவரே்ளிபடகய 

ைபேபமயும், றவறுை்புைரச்ச்ிபயயும் இறுதி 

நாள்வபர நாம் கைாடட்ுவிடக்டாம். 
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47.* 
சில மனிதரின் இருதயத்தத ேடினமாே்கி 
அவரே்தள கேடான வழியில் ஹசலுதத்ுவது ேடவுளின் 
கநாே்ேமா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 18:11-14 - 11. மனுஷகுமாரை் 

றேடட்ுை்கைாைபே இரடச்ிே்ே வநே்ார.்14. இவ்விேமாே, 
இநே்ச ்சிறியரில் ஒருவைாகிலும் றேடட்ுை்கைாவது 
ைரகலாேே்திலிருே்கிற உங்ேள் பிோவிை் சிே்ேமல்ல. 
1 தீயமாத்யதயு 2:3-4 - 3. நம்முபடய இரடச்ேராகிய 

கேவனுே்குமுை்ைாே 4. எல்லா மனுஷரும் 
இரடச்ிே்ேை்ைடவும், சே்தியே்பே அறிகிற அறிபவ 
அபடயவும், அவர ்சிே்ேமுள்ளவராயிருே்கிறார.் 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:7, 15 & 26 - 7. அல்லாஹ் அவரே்ளிை் 

இேயங்ேளிலும், அவரே்ள் றசவிை்புலை்ேளிலும் 
முே்திபர பவே்துவிடட்ாை்.. 26. ..அவை் இபேே்றோை்டு 
ைலபர வழிகேடட்ில் விடுகிறாை்;  
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:119 -  இை்னும் நிசச்யமாே நாை் 

அவரே்பள வழி றேடுை்கைை்; அவரே்ளிடம் வீைாை 
எை்ைங்ேபளயும் உை்டாே்குகவை்; 
அஃ ாஃப் 7:186 -  எவரே்பள அல்லாஹ் ேவறாை 

வழியில் விடட்ு விடுகிறாகைா அவரே்பள கநராை 
வழியில் றசலுே்ே எவராலும் முடியாது. 

48. 
ேடவுளின் ஹசயல்பாடுேள் 
விதளயாடட்ுத்தன்தமயான அல்லது சலன 
புத்தியுள்ளதா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எண்ணா மம் 23:19 -  19.அவர ்றசால்லியும் 

றசய்யாதிருை்ைாரா? அவர ்வசைிே்தும் 
நிபறகவற்றாதிருை்ைாரா? 
சங் ீதம் 119:90 - 90. உம்முபடய உை்பம ேபலமுபற 

ேபலமுபறயாே இருே்கும்; 
மல் ியா 3:6 - 6. நாை் ேரே்்ேர ்நாை் மாறாேவர;் 

2 தீயமாத்யதயு 2:13 - 13. நாம் உை்பமயில்லாேவரே்ளாயி 

ருந்ோலும், அவர ்உை்பமயுள்ளவராயிருே்கிறார;் அவர ்
ேம்பமே்ோம் மறுேலிே்ேமாட்டார.் 
தீத்து 1:3 -  3. றைாய்யுபரயாே கேவை் ஆதிோலமுேல் 

நிே்திய ஜீவபைே்குறிே்து வாே்குேே்ே்ேம்ைை்ைி, 
 
-------------------------------------------------------- 

ஹூது 11:106-108 - 106. துரை்ாே்கிய சாலிேள் (நரே) 

றநருை்பில் (எறியை்ைட்டு) இருை்ைாரே்ள்... 107. உம் இபறவை் 
நாடிைாலை்றி, வாைங்ேளும் பூமியும் நீடிே்கும் 
ோலறமல்லாம் அவரே்ள் அ(ந்நரேே்)திகலகய நிபலறைற்று 
விடுவாரே்ள்; நிசச்யமாே உம் இபறவை் ோை் நாடியபேச ்
றசய்து முடிை்ைவை்.  
ஃோத்திர் 35:8 -  நிசச்யமாே அல்லாஹ் ோை் 

நாடியவபர வழிேவறச ்றசய்கிறாை்; கமலும் ோை் 
நாடியவபர கநரவ்ழியில் கசரே்்கிறாை்;... 
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49.* 
ேடவுதளத் தவிர பிறரிடம் ததல வணங்குவது ததட 
ஹசய்யப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 20:2-5 - 2.உை் 

கேவைாகிய ேரே்்ேர ்நாகை. 3. எை்பையை்றி உைே்கு 
கவகற கேவரே்ள் உை்டாயிருே்ேகவை்டாம். 5. நீ 
அபவேபள நமஸ்ேரிே்ேவும் கசவிே்ேவும் கவை்டாம்; 
உை் ேரே்்ேராயிருே்கிற  நாை் எரிசச்லுள்ள 
கேவைாயிருநத்ு, கேவைாகிய  
உோ மம் 5:7-9 - 7. எை்பையை்றி உைே்கு கவகற 

கேவரே்ள் உை்டாயிருே்ேகவை்டாம். 9. நீ அபவேபள 
நமஸ்ேரிே்ேவும் கசவிே்ேவும் கவை்டாம்; உை்  
கேவைாகிய  ேரே்ே்ராயிருே்கிற  நாை் எரிசச்லுள்ள 
கேவைாயிருநத்ு. 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 22:8-9 - 8…. தூேபை 

வைங்கும்ைடி அவை் ைாேே்தில் விழுநக்ேை்…..9. அேற்கு 
அவை்: நீ இைை்டிச ்றசய்யாேைடிே்குை ்ைார;் உை்கைாடும் 
உை் சகோேரகராடும தீரே்்ேேரிசிேகளாடும், இநே்ை் 
புஸ்ேேே்திை் வசைங்ேபளே் 
பேே்றோள்ளுகிறவரே்களாடுங்கூட நானும் ஒரு 
ஊழியே்ோரை்; கேவபைே் றோழுதுறோள் எை்றாை். 
--------------------------------------------------------  

இஸ் ாயீல் 17:23 -  அவபையை்றி (கவறு எவபரயும்) நீர ்

வைங்ேலாோது எை்றும். 
தாரியாத் 51:56 -  இை்னும், ஜிை்ேபளயும், 

மைிேரே்பளயும் அவரே்ள் எை்பை 
வைங்குவேற்ோேகவயை்றி நாை் ைபடே்ேவில்பல. 

50.* 
ஆதாமுே்கு முன் ததல வணங்ேச ்ஹசால்லி தமது 
தூதரே்ளுே்கு ேடட்தளயிடட்து ேடவுள் தமே்கு தாகம 
இடட் அழிவில்லாத விதிேளுே்கு அப்பாற்படட்தா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 14:12-17 - 12. அதிோபலயிை் மேைாகிய 

விடிறவள்ளிகய, நீ வாைே்திலிருநத்ு விழுநே்ாகய! 13. 
நாை் வாைே்துே்கு ஏறுகவை், கேவனுபடய 
நடச்ே்திரங்ேளுே்குகமலாே எை் சிங்ோசைே்பே 
உயரே்்துகவை்; ….14.உை்ைேமாைவருே்கு ஒை்ைாகவை். 
எயசக் ியயல் 28:11-19 - 12…..பூரை அழகுள்ளவை். 15. 

உை்ைில் அநியாயம் ேை்டுபிடிே்ேை்ைடட்துமடட்ும்…..17. 
உை் அழகிைால் உை் இருேயம் கமடட்ிபமயாயிற்று; 
உை் மினுே்கிைால் உை் ஞாைேப்ேே் றேடுே்ோய்; 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:31-34 - 34. பிை்ைர ்நாம் மலே்குேபள கநாே்கி, 

“ஆேமுே்குை் ைைி(ந்து ஸுெூது றசய்)யுங்ேள்” எை்று 
றசாை்ைகைாது இை்லீபஸே்ேவிர மற்ற அபைவரும் சிரம் 
ைைிந்ேைர;்.. 
இஸ் ாயீல் 17:61-65 - 61.இை்னும், (நிபைவு கூரவ்ீராே!) 

நாம் மலே்குேளிடம் “ஆேமுே்கு நீங்ேள் ஸுெூது 
றசய்யுங்ேள்” எை்று கூறிய கைாது, இை்லீபஸ ேவிர 
அவரே்ள் ஸுெூது றசய்ோரே்ள்; அவகைா: “ேளி 
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பரிசுத்த ஆவியானவர,் 

கதவதூதரே்ள், சாத்தான்ேள் 
51.* 

பரிசுத்த ஆவியானவர ்ேடவுளாே ஏற்றுே் 
ஹோள்ளப்படட்ாரா? (Ruh-ül Kudüs) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

சங் ீதம் 139:7 - உம்முபடய ஆவிே்கு மபறவாே எங்கே 

கைாகவை்? உம்முபடய சமுேேப்ேவிடட்ு எங்கே 
ஓடுகவை்? 
யயாவான் 4:24 - கேவை் ஆவியாயிருே்கிறார,் அவபரே் 

றோழுதுறோள்ளுகிறவரே்ள் ஆவிகயாடும் 
உை்பமகயாடும் அவபரே் றோழுதுறோள்ளகவை்டும் 
எை்றார.் 
அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 5:3-4 - 3. அைைியாகவ.. 

ைரிசுே்ே ஆவியிைிடே்தில் றைாய்றசால்லும்ைடி, 
சாே்ோை் உை் இருேயேப்ே நிரைப்ிைறேை்ை?..4...நீ 
மனுஷரிடே்தில் அல்ல, கேவைிடே்தில் 
றைாய்றசாை்ைாய் எை்றாை்..  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:87 & 253 - 87. கமலும், நாம் மூஸாவுே்கு நிசச்யமாே 

கவேே்பேே் றோடுே்கோம். அவருே்குை்பிை் றோடரச்ச்ியாே 
(இபற) தூேரே்பள அனுை்பிகைாம்; இை்னும், மரய்மிை் 
குமாரர ்ஈஸாவுே்குே் றேளிவாை அே்ோட்சிேபளே் ரூஹுல் 
குதுஸி (எை்னும் ைரிசுே்ே ஆே்மாபவே்) றோை்டு அவருே்கு 
வலுவூட்டிகைாம்; 
மாயிதா 5:110 -  மரய்முபடய மேை் ஈஸாகவ நாை் 

உம்மீதும், உம் ோயார ்மீதும் அருளிய எை் நிஃமேப்ே 
(அருள் றோபடயபய) நிபைவு கூறும்;.. 
குறிப்பு: ைரிசுத்  ஆவியானெர் கடவுளாக இருப்ை ாக பைபிளில் 113 இடங்கள் 
உள்ளன. 

52.* 
பரிசுத்த ஆவியானவருே்கு பதடே்கும் திறன் 
உண்டா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஆதியா மம் 1:1-2 -  1. ஆதியிகல கேவை் வாைேப்ேயும் 

பூமிபயயும் சிருஷ்டிே்ோர.் 2. கேவ ஆவியாைவர ்
ெலே்திை்கமல் அபசவாடிே்றோை்டிருநே்ார.். 
யயாபு 33:4 - கேவனுபடய ஆவியாைவர ்எை்பை உை் 

டாே்கிைார;் சரவ்வல்லவருபடய சுவாசம் எைே்கு 
உயிரற்ோடுே்ேது. 
சங் ீதம் 104:30 -  நீர ்உம்முபடய ஆவிபய அனுை்பும்கைாது, 

அபவேள் சிருஷ்டிே்ேை்ைடும்; நீர ்பூமியிை் ரூைே்பேயும் 
புதிோே்குகிறீர.்  
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:110, 116 & 118 - 110. மரய்முபடய மேை் 

ஈஸாகவ நாை் உம்மீதும், உம் ோயார ்மீதும் அருளிய 
எை் நிஃமே்பே (அருள் றோபடயபய) நிபைவு 
கூறும்;..116...நிசச்யமாே நீகய 
மபறவாைவற்பறறயல்லாம் நை்கு அறிைவை்..118. 
நிசச்யமாே நீ ோை்(யாவபரயும்) மிபேே்கோைாேவும் 
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53. 
பரிசுத்த ஆவியானவரும் கேப்ரியல் தூதனும் 

ஒன்றானவரே்ளா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 1:11-35 - 11. அை்றைாழுது ேரே்ே்ருபடய தூேை் 

ஒருவை் தூைபீடே்திை் வலது ைே்ேே்திகல நிை்று 

அவருே்குே் ேரிசைமாைாை். 15. அவை் ேரே்்ேருே்கு 

முை்ைாேை் றைரியவைாயிருைை்ாை்,..ேை் ோயிை் 

வயிற்றிலிருே்கும்கைாகே ைரிசுே்ே ஆவியிைால் 

நிரை்ைை்ைடட்ிருை்ைாை்.19. கேவதூேை் அவனுே்குை் 

பிரதியுே்ேரமாே: நாை் கேவசநந்ிோைே்தில் நிற்கிற 

ோபிரிகயல் எை்ைவை்; உை்னுடகை கைசவும், உைே்கு 

இநே் நற்றசய்திபய அறிவிே்ேவும் அனுை்ைைை்டட்ு 

வநக்ேை்;.. 

யயாவான் 4:24 -  24. கேவை் ஆவியாயிருே்கிறார;்.. 

-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:87 & 98 - 87. கமலும், நாம் மூஸாவுே்கு 

நிசச்யமாே கவேேப்ேே் றோடுே்கோம். அவருே்குை்பிை் 

றோடரச்ச்ியாே (இபற) தூேரே்பள அனுைப்ிகைாம்; 

இை்னும், மரய்மிை் குமாரர ்ஈஸாவுே்குே ்றேளிவாை 

அே்ோடச்ிேபளே் ரூஹுல் குதுஸி (எை்னும் ைரிசுே்ே 

ஆே்மாபவே்) றோை்டு அவருே்கு வலுவூடட்ிகைாம்;..98, 

எவை் அல்லாஹ்வுே்கும், அவனுபடய மலே்குேளுே்கும், 

அவனுபடய தூேரே்ளுே்கும், ஜிை்ரலீுே்கும், 

மீே்ோயிலுே்கும் ைபேவைாே இருே்கிறாகைா 
குறிப்பு: இஸ்லாமிற்குள், ைரிசுத்  ஆவியானெர் வைாதுொக காபிரிதயல் தூ ன் என்று 

சித் ரிக்கப்ைடுகிறார். 

54.* 
பரிசுத்த ஆவியானவதர, தூஷிப்பது அல்லது 

அவதூறாே கபசுவது மன்னிே்ேமுடியாத பாவமா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 12:31-32 -  31. ஆேலால், நாை் உங்ேளுே்குச ்

றசால்லுகிகறை்: எநே்ை்ைாவமும் எநே்ே் தூஷைமும் 

மனுஷருே்கு மை்ைிே்ேை்ைடும்; ஆவியாைவருே்கு 

விகராேமாை தூஷைகமா மனுஷருே்கு 

மை்ைிே்ேை்ைடுவதில்பல. 32. எவைாகிலும் 

மனுஷகுமாரனுே்கு விகராேமாை வாரே்ப்ே 

றசாை்ைால் அது அவனுே்கு மை்ைிே்ேை்ைடும்; 

எவைாகிலும் ைரிசுே்ே ஆவிே்கு விகராேமாேை் 

கைசிைால் அது இம்பமயிலும் மறுபமயிலும் அவனுே்கு 

மை்ைிே்ேை்ைடுவதில்பல.. 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:48, 116 & 168 - 48. நிசச்யமாே 
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55. 
புனித நூல்ேள் பரிசுதத் ஆவியானவதர 

தமயப்படுதத்ுகின்றதா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ய ாமர் 1:11 -  உங்ேளிலும் எை்ைிலுமுள்ள 

விசுவாசே்திைால் உங்ேகளாகடகூட நானும் 

ஆறுேலபடயும்ைடிே்கும், உங்ேபளே் ோை 

வாஞ்பசயாயிருே்கிறைடியிைாகல. 

ய ாமர் 8:9 - கேவனுபடய ஆவி உங்ேளில் 

வாசமாயிருந்ோல், நீங்ேள் 

மாம்சே்துே்குட்ைட்டவரே்ளாயிராமல் 

ஆவிே்குட்ைட்டவரே்ளாயிருை்பீரே்ள். கிறிஸ்துவிை் 

ஆவியில்லாேவை் அவருபடயவைல்ல. 
-------------------------------------------------------- 

இஸ் ாயீல் 17:85 - உம்மிடம் ரூபஹ (ஆே்மாபவை்) 

ைற்றி அவரே்ள் கேடக்ிறாரே்ள். “ரூஹு” எை் 

இபறவனுபடய ேடட்பளயிலிருநக்ே உை்டாைது; 

இை்னும் ஞாைே்திலிருநத்ு உங்ேளுே்கு அளிே்ேை்ைடட்து 

மிேச ்றசாற்ைகமயை்றி கவறில்பல” எைே் கூறுவீராே.. 

56.* 
பரிசுத்த ஆவியானவதர ஏற்றுே் ஹோண்டவரே்ள் 

ஆவியின் வரங்ேதள ஹபற்ற்றவரே்ளா? அல்லது 

வல்லதமதய பயன்படுதத்ுபவரா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 20:21-23 - 21.பிோ எை்பை அனுை்பிைதுகைால 

நானும் உங்ேபள அனுை்புகிகறை் எை்று றசால்லி, 22. 

அவரே்ள்கமல் ஊதி: ைரிசுே்ே ஆவிபயை் 

றைற்றுே்றோள்ளுங்ேள். 

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 1:8 - ைரிசுே்ே ஆவி 

உங்ேளிடே்தில் வரும்கைாது நீங்ேள் றைலைபடநத்ு. 

1 க ாரிந்தியர் 12:1, 4-11 & 13 - 1. அை்றியும், சகோேரகர, 

ஆவிே்குரியவரங்ேபளே் குறிே்து நீங்ேள் 

அறியாதிருே்ே எைே்கு மைதில்பல. 7. ஆவியினுபடய 

அநுே்கிரேம் அவைவனுபடய பிரகயாெைே்திற்றேை்று 

அளிே்ேை்ைடட்ிருே்கிறது..13. நாம் யூேராயினும், 

கிகரே்ேராயினும், அடிபமேளாயினும், 

சுயாதீைராயினும், எல்லாரும் ஒகர ஆவியிைாகல ஒகர 

சரரீே்திற்குள்ளாே ஞாைஸ்நாைம்ைை்ைை்ைடட்ு, 

எல்லாரும் ஒகர ஆவிே்குள்ளாேகவ 

ோேநத்ீரே்்ேை்ைடக்டாம். 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: குரான் ஆவிக்குரிய ெரன்கள் அல்லது ைரிசுத்  ஆவியானெரின் 
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57. 
ஆவியின் வரன்ேள் ஒரு விசுவாசியிடமிருந்து 

மற்றவரிடம் ேரங்ேதள தவப்பதன் மூலம் ஹோண்டு 

ஹசல்லப்படுமா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

1 தீயமாத்யதயு 4:14-16 - 14. மூைை்ராகிய சங்ேே்ோர ்

உை்கமல் பேேபள பவே்ேகைாது 

தீரே்்ேேரிசைே்திைால் உைே்கு அளிே்ேை்ைடட் 

வரே்பேை்ைற்றி அசதியாயிராகே. 15. நீ கேறுகிறது 

யாவருே்கும் விளங்கும்ைடி இபவேபளகய 

சிநத்ிே்துே்றோை்டு, இபவேளிகல நிபலே்திரு. 

2 தீயமாத்யதயு 1:6 - இதிைிமிே்ேமாே, நாை் உை்கமல் 

எை் பேபள பவே்ேதிைால் உைே்கு உை்டாை 

கேவவரேப்ே நீ அைல்மூடட்ி எழுை்பிவிடும்ைடி உைே்கு 

நிபைை்பூடட்ுகிகறை். 

எேிக யர் 6:1-2 - 1. ஆபேயால், கிறிஸ்துபவை்ைற்றிச ்

றசால்லிய மூல உைகேச வசைங்ேபள நாம் விடட்ு, 

றசே்ே கிரிபயேளுே்கு நீங்ேலாகும் மைநத்ிரும்புேல், 

கேவை்கைரில் பவே்கும் விசுவாசம், 2. ..பேேபள 

பவே்குேல். 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: பககபள பெத்து ஆவிக்குரிய ெரங்கபள வைற குரானில் எந்  குறிப்பும் 

இல்பல. தரா. 1:11, 2 வ ச. 2: 8 & 1 தீதமா. 4: 14-16. 

58. 
பரிசுத்த ஆவியின் வரங்ேதள ஹபற்றவரே்ள் இகயசு 

கிறிஸ்துதவ கபால் அற்புதங்ேள் ஹசய்யும் வல்லதம 

பதடத்தவரே்ளா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

லூக் ா 10:17 -  றமய்யாேகவ றமய்யாேகவ நாை் 

உங்ேளுே்குச ்றசால்லுகிகறை்; நாை் எை் 

பிோவிைிடே்திற்குை் கைாகிறைடியிைால், எை்பை 

விசுவாசிே்கிறவை் நாை் றசய்கிறகிரிபயேபளே் 

ோனும் றசய்வாை், இபவேபளைை்ாரே்்கிலும் றைரிய 

கிரிபயேபளயும் றசய்வாை். 

யயாவான் 14:12 -  பிை்பு அந்ே எழுைதுகைரும் 

சந்கோஷே்கோகட திரும்பிவந்து: ஆை்டவகர, உம்முபடய 

நாமே்திைாகல பிசாசுேளும் எங்ேளுே்குே் கீழ்ை்ைடிகிறது 

எை்றாரே்ள். 

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 6:8 -  ஸ்கேவாை் 

விசுவாசே்திைாலும் வல்லபமயிைாலும் 

நிபறநே்வைாய் ெைங்ேளுே்குள்கள றைரிய 

அற்புேங்ேபளயும் அபடயாளங்ேபளயும் றசய்ோை். 



f 

59. 
பரிசுத்த ஆவியின் ஆளுதம ஹபற்றவரே்ளுே்கு 

மறுப்பாதஷ கபசும் திறன் ேடவுள் 

ஹோடுத்திருே்ேறா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 14:2, 5 -  2. ஏறைைில், அந்நியைாபஷயில் 

கைசுகிறவை், ஆவியிகல இரேசியங்ேபளை்கைசிைாலும், 

அவை் கைசுகிறபே ஒருவனும் 

அறியாதிருே்கிறைடியிைாகல, அவை் மனுஷரிடே்தில் 

கைசாமல், கேவைிடே்தில் கைசுகிறாை். 5. நீங்ேறளல்லாரும் 

அந்நியைாபஷேபளை் கைசும்ைடி விரும்புகிகறை்;..  

 ய ாமர் 8:26-27 - 26. அந்ேை்ைடிகய ஆவியாைவரும் நமது 

ைலவீைங்ேளில் நமே்கு உேவிறசய்கிறார.் நாம் ஏற்றைடி 

கவை்டிே்றோள்ளகவை்டியதிை்ைறேை்று 

அறியாமலிருே்கிறைடியால், ஆவியாைவரே்ாகம 

வாே்குே்ேடங்ோே றைருமூசச்ுேகளாடு நமே்ோே 

கவை்டுேல்றசய்கிறார.்  
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: குரானில் அந்நிய ைாபைகளில் தைசுெ ற்கு ஏதுொன ெசனங்கள் இல்பல. 

60.* 
தூதரே்ள் ேடவுளின் கசவேரே்ள் என்றும், பிசாசுேள் 

சாத்தானின் கசவேரே்ள் என்றும் ஏகதனும் 

ஹதளிவான கவறுபாடு உண்டா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 25:41 - அை்றைாழுது, இடதுைே்ேே்தில் 

நிற்கிறவரே்பளை்ைாரே்்து அவர:் சபிே்ேை்ைட்டவரே்கள, 

எை்பைவிட்டு, பிசாசுே்ோேவும் அவை் தூேரே்ளுே்ோேவும் 

ஆயே்ேம்ைை்ைை்ைட்டிருே்கிற நிே்திய அே்கிைியிகல 

கைாங்ேள். 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 12:9 -  உலேமபைே்பேயும் 

கமாசம்கைாே்குகிற பிசாசு எை்றும் சாேே்ாை் எை்றும் 

றசால்லை்ைடட் ைபழய ைாம்ைாகிய றைரிய வலுசரை்்ைம் 

ேள்ளை்ைடட்து; அது பூமியிகல விழேே்ள்ளை்ைடட்து, 

அேகைாகடகூட அபேசக்சரந்ே் தூேரும் 

ேள்ளை்ைடட்ாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

ஜின்னு 72:1—16 - 1. “நிசச்யமாே நாங்ேள், மிேவும் 

ஆசச்ரியமாை ஒரு குரஆ்பை கேட்கடாம்” எை்று கூறிைர,் 

எை எைே்கு வஹீ அறிவிே்ேை்ைட்டறேை்று (நபிகய!) நீர ்

கூறுவீராே. 2...ஆேகவ அபேே் றோை்டு நாங்ேள் ஈமாை் 

றோை்கடாம்; அை்றியும் எங்ேள் இபறவனுே்கு 

ஒருவபையும் நாங்ேள் இபையாே்ேமாட்கடாம்”
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61. 
சாத்தான் மனம்திரும்பி நல்லவனாே வாழ வழி 
உண்டா? 

பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 12:9-10 - 

உலேமபைே்பேயும் கமாசம்கைாே்குகிற பிசாசு 
எை்றும் சாே்ோை் எை்றும் றசால்லை்ைடட் ைபழய 
ைாம்ைாகிய றைரிய வலுசரை்்ைம் ேள்ளை்ைடட்து; அது 
பூமியிகல விழேே்ள்ளை்ைடட்து, அேகைாகடகூட 
அபேசக்சரந்ே் தூேரும் ேள்ளை்ைடட்ாரே்ள். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 20:10 - கமலும் அவரே்பள 

கமாசம்கைாே்கிை பிசாசாைவை், மிருேமும் 
ேள்ளே்தீரே்்ேேரிசியுமிருே்கிற இடமாகிய அே்கிைியும் 
ேநே்ேமுமாை ேடலிகல ேள்ளை்ைடட்ாை். அவரே்ள் 
இரவும் ைேலும் சோோலங்ேளிலும் 
வாதிே்ேை்ைடுவாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:208 -  பஷே்ோனுபடய அடிசச்ுவடுேபள 

நீங்ேள் பிை்ைற்றாதீரே்ள்; நிசச்யமாே அவை் 
உங்ேளுே்கு ைகிரங்ேமாை ைபேவை் ஆவாை்.. 
யூஸுஃப் 43:36-39 -  பஷே்ோை், நிசச்யமாே 

மைிேனுே்குை் ைகிரங்ே விகராதியாே இருே்கிை்றாை்..  

62. 
சில கபய்ேள் மனம்திரும்பி நல்லவனாே வாழ வழி 
உண்டா? (Jinn) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யூதா 6-7 - 6. ேங்ேளுபடய ஆதிகமை்பமபயே் 

ோே்துே்றோள்ளாமல், ேங்ேளுே்குரிய வாசஸ்ேலே்பே 
விடட்ுவிடட் தூேரே்பளயும், மோ நாளிை் 
நியாயே்தீரை்ப்ுே்றேை்று நிே்திய சங்கிலிேளிைாகல 
ேடட்ி, அநே்ோரே்தில் அபடே்து 
பவே்திருே்கிறார.்7..நிே்திய அே்கிைியிை் 
ஆே்கிபைபய அபடநத்ு, திருஷ்டாநே்மாே 
பவே்ேை்ைடட்ிருே்கிறாரே்ள்.. 
--------------------------------------------------------  

ஜின்னு 72:1, 11, 13 & 14 - 1. நிசச்யமாே, ஜிை்ேளில் சில 

(திருே் குரஆ்பை) றசவிமடுேத்ு(ே் ேம் இைே்ோரிடம் 
கூறிைர:்) “நிசச்யமாே நாங்ேள், மிேவும் ஆசச்ரியமாை 
ஒரு குரஆ்பை கேடக்டாம்”.. 11. “கமலும், நிசச்யமாே 

நம்மில் நல்கலாரும் இருே்கிை்றைர;் 
அை்ைடியல்லாேவரே்ளும் நம்மில் இருே்கிை்றைர;் நாம் 
ைல்கவறு வழிேபளயுபடயவரே்ளாேவும் 
இருநக்ோம்...13.“இை்னும், நிசச்யமாே நாம் கநரவ்ழிபய 
(குரஆ்பை) றசவிமடுே்ே கைாது, நாம் அேை் மீது ஈமாை் 
றோை்கடாம்.” எைகவ எவை் ேை் இபறவை் மீது ஈமாை் 
றோள்கிறாகைா, அவை் இழை்பைை் ைற்றியும், 
அநீதிபயை ்ைற்றியும் ையை்ைடமாடட்ாை்... 14. இை்னும், 
நிசச்யமாே, நம்மில் முஸ்லிம்ேளும் இருே்கிை்றைர.் 
நம்மில் அே்கிரமே்ோரரே்ளும் இருே்கிை்றைர.். 
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63.* 
சாத்தாதன மனிதனிடத்திலிருந்து விலே்கி 
கபாடுவதற்ோன வசனங்ேள் புனித நூல்ேளில் 
உள்ளதா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 9:33 -  பிசாசு துரே்ேைை்டட்பிை்பு ஊபமயை் 

கைசிைாை். ெைங்ேள் ஆசச்ரியை்ைடட்ு: இஸ்ரகவலில் 
இை்ைடி ஒருே்ோலும் ோைை்ைடவில்பல எை்றாரே்ள். 
மத்யதயு 17:18 - இகயசு பிசாபச அேடட்ிைார;் உடகை 

அது அவபை விடட்ுை ்புறை்ைடட்து; அநக்நரகம அநே் 
இபளஞை் றசாஸ்ேமாைாை். 
மாற்கு 1:25-26 - 25. அேற்கு இகயசு: நீ கைசாமல் இவபை 

விடட்ுை் புறை்ைடட்ுை்கைா எை்று அபே அேடட்ிைார.் 26. 
உடகை அநே் அசுேே் ஆவி அவபை அபலே்ேழிே்து, 
மிகுநே் சே்ேமிடட்ு, அவபைவிடட்ுை ்கைாய்விடட்து.  
லூக் ா 4:35, 8:33 & 9:42 -  அேற்கு இகயசு: நீ கைசாமல் 

இவபைவிடட்ுை ்புறை்ைடட்ுை்கைா எை்று அபே 
அேடட்ிைார;் அை்றைாழுது பிசாசு அவபை ெைங்ேளிை் 
நடுவிகல விழே்ேள்ளி, அவனுே்கு ஒரு 
கசேமுஞ்றசய்யாமல், அவபை விடட்ுை் கைாய்விடட்து. 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: மே்ேள் மே்தியில் இருநத்ு பிசாசுேபளே் 
துரே்துவது ைற்றி குராைில் எநே் வசைங்ேளும் இல்பல; 
ஆைால் பைபிளில் 89 வசைங்ேள் பிசாசுேபளே் 
துரே்துவது ைற்றி உள்ளை. 

64. 
சாத்தானின் தந்திரங்ேள் வலுவற்றது அல்லது 
ஒன்றுே்கும் உதவாதது என விளே்ேப்படட்ுள்ளதா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 4:6 - இபவேள் எல்லாவற்றிை்கமலுமுள்ள 

அதிோரே்பேயும் இபவேளிை் மகிபமபயயும் 
உமே்குே் ேருகவை், இபவேள் எைே்கு 
ஒை்புே்றோடுே்ேை்ைடட்ிருே்கிறது; எைே்கு 
இஷ்டமாைவனுே்கு இபவேபளே் றோடுே்கிகறை். 
2 க ாரிந்தியர் 4:3—4 - 3. எங்ேள் சுவிகசஷம் 

மபறறைாருளாயிருநே்ால்,..4. இைப்ிரைஞ்சே்திை் 
கேவைாைவை் அவரே்ளுபடய மைபேே் 
குருடாே்கிைாை்.  
-------------------------------------------------------- 
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:76 - நிசச்யமாே பஷே்ோைிை் 

சூழ்சச்ி ைலஹீைமாைகேயாகும்.. 
இப் ாஹமீ் 14:22 - அை்கைாது நீங்ேள் எை் 

அபழை்பிபை ஏற்றுே் றோை்டீரே்ள் எை்ைபேே் ேவிர 
எைே்கு உங்ேள் மீது எநே் அதிோரமுமில்பல;…  
நஹ்ல் 16:98 - நீர ்குரஆ்பை ஓதுவீராயிை் (முை்ைோே) 

றவருடட்ை்ைடட் பஷே்ோபை விடட்ும் அல்லாஹ்விடம் 
ோவல் கேடிே்றோள்வீராே.. 
ஸூ த்துஷ்ஷுஃ ா 26:210-211 - 210. பஷே்ோை்ேள் இ(வ் 

கவேே்)பேே் றோை்டு இறங்ேவில்பல. 211. கமலும், அது 
அவரே்ளுே்கு ேகுதியுமல்ல; (அேற்கு) அவரே்ள் சே்தி 
றைறவும் மாடட்ாரே்ள்.. 
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65.* 
சாத்தாதன ஒரு இளவரசனாேகவா அல்லது 
இவ்வுலதே ஆளும் ஒரு ஆடச்ியாளனாேகவா ஏற்று 
ஹோள்ள முடியுமா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

லூக் ா 4:5-6 - 5. பிை்பு பிசாசு அவபர உயரந்ே் 

மபலயிை்கமல் றோை்டுகைாய், உலேே்திை் சேல 
ராெ்யங்ேபளயும் ஒரு நிமிஷே்திகல அவருே்குே் 
ோை்பிே்து: 6. இபவேள் எல்லாவற்றிை்கமலுமுள்ள 
அதிோரே்பேயும் இபவேளிை் மகிபமபயயும் 
உமே்குே் ேருகவை், இபவேள் எைே்கு 
ஒை்புே்றோடுே்ேை்ைடட்ிருே்கிறது; எைே்கு 
இஷ்டமாைவனுே்கு இபவேபளே் றோடுே்கிகறை். 
யயாவான் 14:30 -  இநே் உலேே்திை் அதிைதி 

வருகிறாை். அவனுே்கு எை்ைிடே்தில் ஒை்றுமில்பல. 
2 க ாரிந்தியர் 4:3-4 -  3. எங்ேள் சுவிகசஷம் 

மபறறைாருளாயிருந்ோல், றேட்டுை்கைாகிறவரே்ளுே்கே அது 
மபறறைாருளாயிருே்கும். 4. கேவனுபடய சாயலாயிருே்கிற 
கிறிஸ்துவிை் மகிபமயாை சுவிகசஷே்திை் ஒளி 
அவிசுவாசிேளாகிய அவரே்ளுே்குை் பிரோசமாயிராேைடிே்கு, 
இை்பிரைஞ்சே்திை் கேவைாைவை் அவரே்ளுபடய மைபேே் 
குருடாே்கிைாை். 
-------------------------------------------------------- 

ஸூரதத்ுன்னிஸாவு 4:76 -  நிசச்யமாே 
பஷே்ோைிை் சூழ்சச்ி ைலஹீைமாைகேயாகும்.. 
ஸூரதத்ுஷ்ஷுஃரா 26:210-211 -  210. பஷே்ோை்ேள் 
இ(வ் கவேே்)பேே் றோை்டு இறங்ேவில்பல. 211. 
கமலும், அது அவரே்ளுே்கு ேகுதியுமல்ல; (அேற்கு) 
அவரே்ள் சே்தி றைறவும் மாடட்ாரே்ள்.. 
குறிப்பு: Cf. தயாொன் 16:11, 2 வகாரி. 11:14 & எதைசியர் 6:11-12. 

கிறிஸ்து மற்றும் ஹஹச.்முஹம்மது 
66.* 

இகயசு கிறிஸ்து ேன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவர ்
என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 7:14 -  ஆேலால் ஆை்டவர ்ோகம உங்ேளுே்கு 

ஒரு அபடயாளே்பேே் றோடுை்ைார;் இகோ, ஒரு 
ேை்ைிபே ேரை்்ைவதியாகி ஒரு குமாரபைை ்றைறுவாள், 
அவருே்கு இம்மானுகவல் எை்று கைரிடுவாள். 
மத்யதயு 1:18 -  இகயசு கிறிஸ்துவினுபடய றெநநே்திை் 

விவரமாவது: அவருபடய ோயாராகிய மரியாள் 
கயாகசை்புே்கு நியமிே்ேை்ைட்டிருே்பேயில், அவரே்ள் கூடி 
வருமுை்கை, அவள் ைரிசுே்ே ஆவியிைாகல 
ேரை்்ைவதியாைாள் எை்று ோைை்ைட்டது.  
-------------------------------------------------------- 

மர்யம் 19:16-22 - 16. மரய்பமை்.. 20...“எநே் ஆடவனும் 

எை்பைே் தீை்டாமலும், நாை் நடே்பே பிசகியவளாே 
இல்லாதிருே்கும் நிபலயிலும் எைே்கு எவ்வாறு 
புேல்வை் உை்டாே முடியும்?” எை்று கூறிைார.் 21. 
“அவ்வாகறயாகும்; “இது எைே்கு மிேவும் சுலைமாைகே;.. 
22. அை்ைால், மரய்ம் ஈஸாபவ ேருே்றோை்டார;் பிை்ைர ்
ேரை்்ைே்துடை் றோபலவிலுள்ள ஓரிடே்பே 
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67.* 
கிறிஸ்து பாவமில்லாதவர ்என்பது 
ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மாற்கு 1:24 -  இகயசுகவ… நீர ்கேவனுபடய ைரிசுே்ேர.். 

யயாவான் 8:46 - எை்ைிடே்தில் ைாவம் உை்றடை்று 

உங்ேளில் யார ்எை்பைே் குற்றை்ைடுே்ேே்கூடும்? நாை் 
சே்தியே்பேச ்றசால்லியிருே்ே, நீங்ேள் ஏை் எை்பை 
விசுவாசிே்கிறதில்பல. 

2 க ாரிந்தியர் 5:21 - நாம் அவருே்குள் கேவனுபடய 

நீதியாகும்ைடிே்கு, ைாவம் அறியாே அவபர நமே்ோேை் 
ைாவமாே்கிைார.் 
1 யேதுரு 2:21-22 -  22. அவர ்ைாவஞ்றசய்யவில்பல, 

அவருபடய வாயிகல வஞ்சபை ோைை்ைடவுமில்பல. 
1 யயாவான் 3:5 - அவர ்நம்முபடய ைாவங்ேபளச ்சுமந்து 

தீரே்்ே றவளிை்ைட்டாறரை்று அறிவீரே்ள்; அவரிடே்தில் 
ைாவமில்பல. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:253 -  அவரே்ளில் சிலபரை ்ைேவிேளில் 

உயரே்்தியும் இருே்கிை்றாை்; ேவிர மரய்முபடய மேை் 
ஈஸாவுே்கு நாம் றேளிவாை அேே்ாடச்ிேபளே் 
றோடுே்கோம்;. 
மர்யம் 19:19 - “நிசச்யமாே நாை் உம்முபடய 

இபறவைிை் தூேை்; ைரிசுே்ேமாை புேல்வபர உமே்கு 
நை்றோபட அளிே்ே (வநத்ுள்களை்”) எை்று கூறிைார.். 

68.* 
இகயசு கிறிஸ்து இயற்தேே்கு அப்பாற்பட்ட அறிவும், 
ஞானமும் கபட்டரிே்கிறார ்என்பதத ஏற்று 
ஹோள்ளப்பட்டதா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 9:4 - இகயசு அவரே்ள் நிபைவுேபள அறிநத்ு: 

நீங்ேள் உங்ேள் இருேயங்ேளில் றைால்லாேபவேபளச ்
சிநத்ிே்கிறறேை்ை? 
யயாவான் 7:45-46 -  45.  நீங்ேள் அவபை ஏை் 

றோை்டுவரவில்பல எை்று கேட்டாரே்ள். 46. அந்ே மனுஷை் 
கைசுகிறதுகைால ஒருவனும் ஒருே்ோலும் கைசிைதில்பல 
எை்றாரே்ள்.  
யயாவான் 16:30 -  நீர ்எல்லாவற்பறயும் அறிநத்ிருே்கிறீர ்

எை்றும்,..திைாகல நீர ்கேவைிடே்திலிருநத்ு வநத்ீறரை்று 
விசுவாசிே்கிகறாம் எை்றாரே்ள்.. 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:45-48 -  மரய்மிை் மேை் ஈஸா எை்ைோகும். 

அவர ்இவ்வுலேே்திலும், மறு உலேே்திலும் 
ேை்ைியமிே்கோராேவும் (இபறவனுே்கு) றநருங்கி 
இருை்ைவரே்ளில் ஒருவராேவும் இருை்ைார;் 48. இை்னும் 
அவருே்கு அவை் கவேே்பேயும், ஞாைே்பேயும், 
ேவ்ராே்பேயும், இை்ஜீபலயும் ேற்றுே் றோடுை்ைாை். 
ஜுக்ருஃப் 43:63 - இை்னும், ஈஸா றேளிவாை 

அே்ோட்சிேளுடை் வந்ேகைாது: “றமய்யாேகவ நாை் 
உங்ேளுே்கு ஞாைே்பேே் றோை்டு வந்திருே்கிகறை்; 



f 

69.* 
மரித்கதாதர உயிரப்்பிே்கும் இயற்தேே்கு 
அப்பாற்படட் அற்புதங்ேதள இகயசு கிறிஸ்துவால் 
ஹசய்யமுடியும் என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மாற்கு 1:40-45 -  40. அை்றைாழுது குஷ்டகராகி ஒருவை் 

அவரிடே்தில் வநத்ு..உமே்குச ்சிே்ேமாைால் எை்பைச ்
சுே்ேமாே்ே உம்மால் ஆகும் எை்று 
கவை்டிே்றோை்டாை். 41. இகயசு,,எைே்குச ்
சிே்ேமுை்டு, சுேே்மாகு எை்றார.்  
யயாவான் 11:14-44 -  14. அை்றைாழுது இகயசு 

அவரே்பள கநாே்கி: லாசரு மரிேத்ுை்கைாைாை் எை்று 
றவளிை்ைபடயாய்ச ்றசால்லி; 44. அை்றைாழுது, 
மரிே்ேவை் றவளிகய வநே்ாை்.. 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:45-50 - 45. அேை் றையர ்மஸீஹ்; மரய்மிை் 

மேை் ஈஸா எை்ைோகும். 49...அது அல்லாஹ்விை் 
அனுமதிபயே் றோை்டு (உயிருபடய) ைறபவயாகிவிடும். 
பிறவிே் குருடரே்பளயும், றவை் குஷ்டகராகிேபளயும் 
குைை்ைடுே்துகவை்..  
மாயிதா 5:110 -  இை்னும் எை் உேே்ரபவே் றோை்டு 

பிறவிே் குருடபையும், றவை் குஷ்டே்ோரபையும் 
சுேை்ைடுே்தியபேயும், (நிபைேத்ுை் ைாரும்); 
இறநக்ோபர எை் உே்ேரபவே் றோை்டு 
(உயிரை்்பிே்துே் ேல்லபறேளிலிருநத்ு) 
றவளிை்ைடுே்தியபேயும் (நிபைே்துை ்ைாரும்).. 
குறிப்பு: இன்ஜில் இதயசுவின் அற்பு ங்கள் 37 உள்ளன. 

70.* 
அதனதத்ு மனிதரே்ளிடமிருந்தும் விசுவாசம் மற்றும் 
கீழ்ப்படிததலே் ேடட்ும்படி கிறிஸ்துவுே்கு உரிதம 
உள்ளது என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 23:10 -  கிறிஸ்து ஒருவகர உங்ேளுே்குே் 

குருவாயிருே்கிறார.். 
யயாவான் 14:15 & 21-24 - 15. நீங்ேள் எை்ைிடே்தில் 

அை்ைாயிருந்ோல் எை் ேற்ைபைேபளே் 
பேே்றோள்ளுங்ேள்.21. எை் ேற்ைபைேபளை் 
றைற்றுே்றோை்டு அபவேபளே் பேே்றோள்கிறவகை 
எை்ைிடே்தில் அை்ைாயிருே்கிறாை்,.. 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:50 & 55 - 50. உங்ேள் இபறவைிடமிருநத்ு 

(இே்ேபேய) அே்ோடச்ிபய உங்ேளிடம் நாை் றோை்டு 
வநத்ிருே்கிகறை்; ஆேகவ நீங்ேள் அல்லாஹ்வுே்கு 
அஞ்சுங்ேள்; எை்பைை் பிை் ைற்றுங்ேள்.. 55...இை்னும் 
எை்ைளவில் உம்பம உயரே்்திே் றோள்கவை்;..கமலும் 
உம்பமை் பிை்ைற்றுகவாபர கியாம நாள் வபர 
நிராேரிை்கைாருே்கு கமலாேவும் பவை்கைை்.. 
ஜுக்ருஃப் 43:61 & 63 - 61. நிசச்யமாே அவர ்(ஈஸா) 

மறுபம நாளிை் அேே்ாடச்ியாவார;் ஆேகவ, நிசச்யமாே 
நீங்ேள் இதில் சநக்ேேை்ைட கவை்டாம்; கமலும், 
எை்பைகய பிை்ைற்றுங்ேள்; இதுகவ (ஸிராேத்ுல் 
முஸ்ேகீம்) கநராை வழி (எை்று நபிகய! நீர ்
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71.* 
கமசியா தான் இகயசு கிறிஸ்து என 

ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா?(the Anointed One) 
பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 26:63-64 -  63..நீ கேவனுபடய குமாரைாகிய 

கிறிஸ்துோைா? அபே எங்ேளுே்குச ்றசால்லும்ைடி..64. 
அேற்கு இகயசு: நீர ்றசாை்ைைடிோை்; 
யயாவான் 1:41 -  கமசியாபவே் ேை்கடாம் எை்று 

றசாை்ைாை்; கமசியா எை்ைேற்குே் கிறிஸ்து எை்று 
அரே்்ேமாம்..  
யயாவான் 4:25-26 - 25. அநே் ஸ்திர ீஅவபர கநாே்கி: 

கிறிஸ்து எை்ைை்ைடுகிற கமசியா வருகிறார ்எை்று 
அறிகவை், அவர ்வரும்கைாது எல்லாவற்பறயும் நமே்கு 
அறிவிை்ைார ்எை்றாள். 26. அேற்கு இகயசு: உை்னுடகை 
கைசுகிற நாகை அவர ்எை்றார.்.  
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:45 -  நிசச்யமாே அல்லாஹ் 

ேை்ைிடமிருநத்ு வரும் ஒரு றசால்பலே் றோை்டு 
உமே்கு (ஒரு மேவு வரவிருை்ைது ைற்றி) நை்மாராயங் 
கூறுகிறாை். அேை் றையர ்மஸீஹ்; மரய்மிை் மேை் 
ஈஸா எை்ைோகும்..  
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:171-172 - 171. நிசச்யமாே 

மரய்முபடய மேைாகிய ஈஸா மஸீஹ் அல்லாஹ்விை் 
தூேர ்ோை்;.. 172. றநருே்ேமாை மலே்குேளும் 
அல்லாஹ்வுே்கு அடிபமயாயிருை்ைபேே் குபறவாேே் 
றோள்ள மாட்டாரே்ள்..  
குறிப்பு: புதிய ஏற்ைாட்டில் "தமசியா" அல்லது "கிறிஸ்து" என்ற ொர்த்ப  
558  டபெ ையன்ைடுத் ப்ைடுகிறது, தமலும் "வமசியா" என்ற ொர்த்ப  
குரானில் 10 முபற கிறிஸ்துபெ குறிக்க ையன்ைடுத் ப்ைடுகிறது. 

72.* 
ேடவுளின் வாரத்்தத தான் இகயசு கிறிஸ்து என 

ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா?  (Logos / Kalimullâh) 
பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யயாவான் 1:1-3 & 14 -  1. ஆதியிகல வாரே்ப்ே இருநே்து, 

அநே் வாரே்்பே கேவைிடே்திலிருநே்து, அநே் வாரே்ப்ே 
கேவைாயிருநே்து. 14. அநே் வாரே்ப்ே 
மாம்சமாகி,..நமே்குள்கள வாசம்ைை்ைிைார.். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 19:13-16 - 13. அவருபடய நாமம் 

கேவனுபடய வாரே்்பே எை்ைகே..16. ராொதி ராொ, ேரே்்ோதி 
ேரே்்ோ.. 
--------------------------------------------------------  

ஆல இம் ான் 3:39 - சச்யமாே அல்லாஹ் யஹ்யா (எனும் 

றையருள்ள மேவு குறிே்து) நை்மாராயங் கூறுகிை்றாை்; 
அவர ்அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு வாரே்்பேபய 
றமய்ை்பிை்ைவராேவும், ேை்ைியமுபடயவராேவும், ஒழுே்ே 
றநறி கைைிய (தூய)வராேவும், நல்கலாரே்ளிலிருந்கே 
நபியாேவும் இருை்ைார.். 
ஆல இம் ான் 3:45 - அல்லாஹ் ேை்ைிடமிருந்து வரும் ஒரு 

றசால்பலே் றோை்டு உமே்கு (ஒரு மேவு வரவிருை்ைது ைற்றி) 
நை்மாராயங் கூறுகிறாை். அேை் றையர ்மஸீஹ்; மரய்மிை் 
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73.* 
இகயசு கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு முன்கப அவர் ேடவுளின் 
வார்த்ததயால் உண்டாே்ேப்பட்டவர ்என்பது 
ஏற்றுே்ஹோள்ளப்பட்டதா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 9:6 -  நமே்கு ஒரு ைாலேை் பிறநே்ார;்,,அவர ்

நாமம் அதிசயமாைவர,் ஆகலாசபைே் ேரே்்ோ, 
வல்லபமயுள்ள கேவை், நிே்திய பிோ, சமாோைைப்ிரபு 
எை்ைை்ைடும். 
மீ ா  5:2 -  எை்பிராே்ோ எை்ைைை்டட் றைே்லகேகம, நீ 

யூகேயாவிலுள்ள ஆயிரங்ேளுே்குள்கள 
சிறியோயிருநத்ும், இஸ்ரகவபல ஆளை்கைாகிறவர ்
உை்ைிடே்திலிருநத்ு புறை்ைடட்ு எை்ைிடே்தில் வருவார;் 
அவருபடய புறைை்டுேல் அநாதி நாடே்ளாகிய 
பூரவ்ே்தினுபடயது. 
யயாவான் 8:58 -  அேற்கு இகயசு: ஆபிரோம் 

உை்டாகிறேற்கு முை்ைகம நாை் இருே்கிகறை் எை்று 
றமய்யாேகவ றமய்யாேகவ உங்ேளுே்குச ்றசால்லுகிகறை் 
எை்றார.் 
எேிக யர் 13:8 -  இகயசுகிறிஸ்து கநற்றும் இை்றும் 

எை்றும் மாறாேவராயிருே்கிறார.் 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 1:1, 8 -  1. கேவை் 

இகயசுகிறிஸ்துவுே்கு ஒை்புவிே்ேதும்..8. நாை் அல்ைாவும், 
ஓறமோவும் ஆதியும் அந்ேமுமாயிருே்கிகறை் எை்று 
திருவுளம்ைற்றுகிறார.் 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:59 -  அல்லாஹ்விடே்தில் நிசச்யமாே 

ஈஸாவிை் உோரைம் ஆேமிை் உோரைம் கைாை்றகே; 
அவை் அவபர மை்ைிலிருநத்ு ைபடே்துை் பிை் “குை்” 
(ஆகுே) எைே் கூறிைாை்; அவர ்(மைிேர)் ஆகிவிடட்ார.். 

74.* 
ேடவுளின் நித்திய வாரத்்தத இகயசு கிறிஸ்துவாே 
மனு உருவானதா?  (Kenosis or Hûlul) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 1:18-24 -  23, அவை்: இகோ, ஒரு ேை்ைிபே 

ேரை்்ைவதியாகி ஒரு குமாரபைை் றைறுவாள்; அவருே்கு 
இம்மானுகவல் எை்று கைரிடுவாரே்ள் எை்று றசாை்ைாை். 
இம்மானுகவல் எை்ைேற்கு கேவை் நம்கமாடு இருே்கிறார ்
எை்று அரே்்ேமாம். 
யயாவான் 1:1 & 14 -  1. ஆதியிகல வாரே்்பே இருநே்து, 

அநே் வாரே்்பே கேவைிடே்திலிருநே்து, அநே் வாரே்ப்ே 
கேவைாயிருநே்து. 14. அது பிோவுே்கு ஒகர 
கைறாைவருபடய மகிபமே்கு ஏற்ற மகிபமயாேகவ 
இருநே்து.  
ேிலிப்ேியர் 2:5-8 -  5. கிறிஸ்து இகயசுவிலிருநே்..6. அவர ்

கேவனுபடய ரூைமாயிருநத்ும்,..7. அடிபமயிை் 
ரூைறமடுே்து, மனுஷர ்சாயலாைார ் 
க ாயலாகசயர் 1:3 & 15 -  3. கிறிஸ்து 

இகயசுவிை்கமலுள்ள... அவர ்அேரிசைமாை 
கேவனுபடய ேற்சுரூைமும். 
1 தீயமாத்யதயு 3:16 -  கேவை் மாம்சே்திகல 
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75.* 
இகயசு கிறிஸ்துகவ ேடவுள் அல்லது ேடவுள் 
மனுஉருவானார ்என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 5:17-18 -  17. எை் பிோ இதுவபரே்கும் 

கிரிபயறசய்துவருகிறார.் நானும் கிரிபயறசய்துவருகிகறை் 
எை்றார.் 18, கேவபைே் ேம்முபடய றசாந்ேை் பிோ 
எை்றுஞ்றசால்லிே் ேம்பம கேவனுே்குச ்
சமமாே்கிைைடியிைாகல.. 
யயாவான் 10:25-33 - 25. இகயசு..எை் பிோவிை் நாமே்திைாகல 

நாை் றசய்கிற கிரிபயேகள எை்பைே்குறிே்துச ்
சாட்சிறோடுே்கிறது. 30. நானும் பிோவும் 
ஒை்றாயிருே்கிகறாம் எை்றார.். 
யயாவான் 20:28-29 -  28. கோமா அவருே்குை் 

பிரதியுே்ேரமாே: எை் ஆை்டவகர! எை் கேவகை! 
எை்றாை். 29, நீ எை்பைே் ேை்டதிைாகல 
விசுவாசிே்ோய், ோைாதிருநத்ும் விசுவாசிே்கிறவரே்ள் 
ைாே்கியவாை்ேள் எை்றார.். 
க ாயலாகசயர் 2:8-9 - 8. இகயசு..9. கேவே்துவே்திை் 

ைரிபூரைறமல்லாம் சரரீை்பிரோரமாே, அவருே்குள் 
வாசமாயிருே்கிறது.. 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:17, 72, 75, 116 & 118 -  எவர ்மரய்முபடய 

குமாரர ்மஸீஹ் (ஈஸா) ோை் அல்லாஹ் எை்று 
கூறுகிறாகரா, அே்ேபேகயார ்நிசச்யமாே 
நிராேரிை்கைார ்ஆகிவிடட்ைர.்  
ஜுக்ருஃப் 43:57-59 - 47. மரய்முபடய மேை்... 59. அவர ்

(ஈஸா நம்முபடய) அடியாகர அை்றி கவறில்பல; 
அவருே்கு நாம் அருடற்ோபடபயச ்றசாரிநத்ு 
இஸ்ராயீலிை் சநே்தியாருே்கு அவபர நல்லுோரைமாே 
ஆே்கிகைாம்.. 
குறிப்பு: பைபிள் இதயசுபெ "கடவுள்" என்று 367 முபற சித் ரிக்கிறது. 

76.* 
இகயசு கிறிஸ்து இவ்வுலதே பதடத்தார ் என்பது 
ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

எயேசியர் 3:8-9 -  கேவை் நம்முபடய ேரே்்ேராகிய 

கிறிஸ்து இகயசுவுே்குள் றோை்டிருநே் அநாதி 
தீரம்ாைே்திை்ைடிகய.. 
க ாயலாகசயர் 1:13-20 - 13. ேமது அை்பிை் குமாரனுபடய 

ராெ்யே்திற்கு..15. அவர ்அேரிசைமாை கேவனுபடய 
ேற்சுரூைமும்..16. 15. அவர ்அேரிசைமாை கேவனுபடய 
ேற்சுரூைமும்.  
எேிக யர் 1:1-2 & 10-12 - 1. கேவை்..2. இநே்ே் ேபடசி 

நாடே்ளில் குமாரை் மூலமாய் நமே்குே் 
திருவுளம்ைற்றிைார;் இவபரே்றோை்டு 
உலேங்ேபளயும் உை்டாே்கிைார.்..10,  நீர ்ஆதியிகல 
பூமிபய அஸ்திைாரை்ைடுே்திைீர.். 
-------------------------------------------------  

மாயிதா 5:75, 116 & 118 - மரய்முபடய குமாரர ்மஸீஹ் 

இபற தூேகரயை்றி கவறில்பல.. 
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77.* 
இகயசு கிறிஸ்து ஒருவகர, ஒருவர ்மடட்ுகம 

ேடவுதளயும், மனிததரயும் இதணப்பவரா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 14:6 - அேற்கு இகயசு: நாகை வழியும் 

சே்தியமும் ஜீவனுமாயிருே்கிகறை்; 

எை்ைாகலயல்லாமல் ஒருவனும் பிோவிைிடே்தில் 

வராை். 

1 தீயமாத்யதயு 2:5-6 -  5. கேவை் ஒருவகர, கேவனுே்கும் 

மனுஷருே்கும் மே்தியஸ்ேரும் ஒருவகர.  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:48 -  ஒரு நாபள நீங்ேள் அஞ்சி நடை்பீரே்ளாே! (அந்ே 

நாளில்) எந்ேை் ைரிந்துபரயும் அேற்ோே ஏற்றுே் 

றோள்ளை்ைடமாட்டாது; அேற்ோே எந்ேை் ைதிலீடும் றைற்றுே் 

றோள்ளை்ைட மாட்டாது.  

யூனுஸ் 10:3 -  அவனுபடய அனுமதிே்குை் 

பிை்ைகரயை்றி (அவைிடம்) ைரிநத்ு கைசுைவர ்

எவருமில்பல.. 

78.* 
இகயசு கிறிஸ்து ேடவுளின் தமந்தன் என ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்படட்ாரா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 16:16 -  சீகமாை் கைதுரு பிரதியுே்ேரமாே: நீர ்

ஜீவனுள்ள கேவனுபடய குமாரைாகிய கிறிஸ்து 

எை்றாை். 

மாற்கு 14:61-62 -  61. நீ ஸ்கோே்திரிே்ேை்ைட்ட கேவனுபடய 

குமாரைாகிய கிறிஸ்துோைா? 62. அேற்கு இகயசு: நாை் 

அவரே்ாை்;.. 

லூக் ா 1:32 & 35 -  32. அவர ்றைரியவராயிருை்ைார,் 

உை்ைேமாைவருபடய குமாரை் எை்ைை்ைடுவார;்..35 

ஆேலால் உை்ைிடே்தில் பிறே்கும் ைரிசுேே்முள்ளது 

கேவனுபடய குமாரை் எை்ைை்ைடும். 

யயாவான் 1:34 - அந்ேை்ைடிகய நாை் ேை்டு, இவகர 

கேவனுபடய குமாரை் எை்று சாட்சி றோடுே்து வருகிகறை் 

எை்றாை். 
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:30-31 - 30...கிறிஸ்ேவரே்ள் (ஈஸா) மஸீபஹ 

அல்லாஹ்வுபடய மேை் எை்று கூறுகிறாரே்ள்... 31. 

அவரே்ள் அல்லாஹ்பவ விடட்ும் ேம் ைாதிரிேபளயும், 

ேம் சநந்ியாசிேபளயும் மரய்முபடய மேைாகிய 

மஸீபஹயும் றேய்வங்ேளாே்கிே் றோள்கிை்றைர.். 
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79. 
புனித நூல்ேளில் "ேடவுளுதடய மேன்" என்ற 
வாரத்்தத பயன்படுத்தப்படட்ால், அது ஒரு பாலியல் 
ஹதாழிற்சங்ேத்திலிருந்து பிறந்த ஒரு புருஷனின் 
ேருத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறதா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 1:26-35 -  27..அநே்ே் ேை்ைிபேயிை் கைர ்

மரியாள்...35. ைரிசுே்ே ஆவி உை்கமல் வரும்; 
உை்ைேமாைவருபடய ைலம் உை்கமல் நிழலிடும்; 
ஆேலால் உை்ைிடே்தில் பிறே்கும் ைரிசுேே்முள்ளது 
கேவனுபடய குமாரை் எை்ைை்ைடும். 
1 யயாவான் 5:20 -  குமாரை் வநத்ு நமே்குை் புே்திபயே ்

ேநத்ிருே்கிறாறரை்றும் அறிகவாம்; அவருபடய 
குமாரைாகிய இகயசுகிறிஸ்து எை்ைை்ைடட் 
சே்தியமுள்ளவருே்குள்ளும் இருே்கிகறாம்; இவகர 
றமய்யாை கேவனும் நிே்தியஜீவனுமாயிருே்கிறார.்  
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:101 - அவை் வாைங்ேபளயும், பூமிபயயும் 

முை் மாதிரியிை்றிை் ைபடே்ேவை். அவனுே்கு மபைவி, 
எவரும் இல்லாதிருே்ே, அவனுே்கு எவ்வாறு பிள்பள 
இருே்ே முடியும்? அவகை எல்லாை ்றைாருடே்பளயும் 
ைபடே்ோை். இை்னும் அவை் எல்லாை் றைாருடே்பளயும் 
நை்ேறிநே்வைாே இருே்கிை்றாை். 
ஜின்னு 72:3 -  அவை் (எவபரயும் ேை்) 

மபைவியாேகவா மேைாேகவா எடுே்துே் 
றோள்ளவில்பல. 

80. 
இகயசு கிறிஸ்து மே்ேளால் வணே்ேப்படுகிறர? 
ஆண்டவர ்அததன சரியானது என 
ஏற்றுே்ஹோள்ளுகிறாரா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 28:9-10 -  9.இகயசு ோகம அவரே்ளுே்கு 

எதிரை்டட்ு:..அவரே்ள் கிடட்வநத்ு, அவர ்ைாேங்ேபளே ்
ேழுவி, அவபரை் ைைிநத்ுறோை்டாரே்ள். 10. இகயசு 
நீங்ேள் கைாய், எை் சகோேரர.்..றசால்லுங்ேள். 
யயாவான் 9:35-38 -  35..நீ கேவனுபடய குமாரைிடே்தில் 

விசுவாசமாயிருே்கிறாயா எை்றார.்..38. ஆை்டவகர, 
விசுவாசிே்கிகறை் எை்று றசால்லி, அவபரை் 
ைைிந்துறோை்டாை்.  
யயாவான் 20:28-29 -  28. கோமா அவருே்குை ்

பிரதியுே்ேரமாே: எை் ஆை்டவகர! எை் கேவகை! 
எை்றாை். 29. அேற்கு இகயசு: கோமாகவ, நீ எை்பைே் 
ேை்டதிைாகல விசுவாசிே்ோய், ோைாதிருநத்ும் 
விசுவாசிே்கிறவரே்ள் ைாே்கியவாை்ேள் எை்றார,் 
--------------------------------------------------------  

மாயிதா 5:116 & 118 -  இை்னும், “மரய்முபடய மேை் 

ஈஸாகவ, “அல்லாஹ்பவயை்றி எை்பையும் எை் 
ோயாபரயும் இரு ேடவுள்ேளாே ஆே்கிே்றோள்ளுங்ேள்” 
எை்று மைிேரே்ளிடம் நீர ்கூறிைீரா?” எை்று அல்லாஹ் 
கேட்கும் கைாது அவர,் “நீ மிேவும் தூய்பமயாைவை்; எைே்கு 
உரிபமயில்லாே ஒை்பற நாை் றசால்வேற்கில்பல;.. 118. 
நிசச்யமாே நீ ோை்(யாவபரயும்) மிபேே்கோைாேவும் 
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81.* 
இகயசு கிறிஸ்து மனிதனின் பாவங்ேதள மன்னிே்ே 
முடியும் என்பது ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மாற்கு 2:5-7 & 10-11 - 5. இகயசு அவரே்ள் விசுவாசே்பேே் 

ேை்டு, திமிரவ்ாேே்ோரபை கநாே்கி: மேகை, உை் 
ைாவங்ேள் உைே்கு மை்ைிே்ேை்ைட்டது எை்றார.் 7. இவை் 
இை்ைடி கேவதூஷைம் றசால்லுகிறறேை்ை? கேவை் 
ஒருவகரயை்றிை் ைாவங்ேபள மை்ைிே்ேே்ேே்ேவர ்யார ்
எை்று ேங்ேள் இருேயங்ேளில் 
சிந்திே்துே்றோை்டிருந்ோரே்ள்.10. பூமியிகல ைாவங்ேபள 
மை்ைிே்ே மனுஷகுமாரனுே்கு அதிோரம் 
உை்றடை்ைபே..11. நீ எழுந்து, உை் ைடுே்பேபய 
எடுே்துே்றோை்டு, உை் வீட்டுே்குை் கைா எை்று உைே்குச ்
றசால்லுகிகறை் எை்றார.். 
லூக் ா 5:20 - அவரே்ளுபடய விசுவாசே்பே அவர ்

ேை்டு, திமிரவ்ாேே்ோரபை கநாே்கி: மனுஷகை, உை் 
ைாவங்ேள் உைே்கு மை்ைிே்ேை்ைடட்து எை்றார.் 
லூக் ா 7:48 - அவபள கநாே்கி: உை் ைாவங்ேள் 

மை்ைிே்ேை்ைட்டது எை்றார.் 
அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 10:43 -  அவபர 

விசுவாசிே்கிறவை் எவகைா அவை் அவருபடய 
நாமே்திைாகல ைாவமை்ைிை்பைை ்றைறுவாறைை்று 
தீரே்்ேேரிசிேறளல்லாரும் அவபரே்குறிே்கே 
சாடச்ிறோடுே்கிறாரே்ள் எை்றாை். 
1 யயாவான் 2:12 - அவருபடய நாமே்திைிமிே்ேம் உங்ேள் 

ைாவங்ேள் மை்ைிே்ேை்ைட்டிருே்கிறதிைால் உங்ேளுே்கு 
எழுதுகிகறை்.  
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:135 - அல்லாஹ்பவே் ேவிர கவறு யார ்

ைாவங்ேபள மை்ைிே்ே முடியும். 
மாயிதா 5:75 -  மரய்முபடய குமாரர ்மஸீஹ் இபற 

தூேகரயை்றி கவறில்பல. 

82. 
இகயசு கிறிஸ்துவினிடம் மரணம் மற்றும் நரேத்தின் 
திறவு கோல் உள்ளது என்பது ஏற்றுே் 
ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

லூக் ா 12:5 -  றோபலறசய்ேபிை்பு நரேே்திகல ேள்ள 

வல்லபமயுள்ளவருே்குை ்ையைை்டுங்ேள். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 1:11-18 -  1.கேவை் 

இகயசுகிறிஸ்துவுே்கு ஒை்புவிே்ேதும், 8. நாை் அல்ைாவும், 
ஓறமோவும் ஆதியும் அந்ேமுமாயிருே்கிகறை் எை்று 
திருவுளம்ைற்றுகிறார.் 14. அவருபடய ேை்ேள் 
அே்கிைிெுவாபலபயை் கைாலிருந்ேது; 17. நாை் 
முந்திைவரும் பிந்திைவரும், உயிருள்ளவருமாயிருே்கிகறை்; 
18. நாை் மரைே்திற்கும் ைாோளே்திற்குமுரிய 
திறவுகோல்ேபள உபடயவராயிருே்கிகறை். 
-------------------------------------------------------- 

ஜுக்ருஃப் 43:57 & 59*.....57. மரய்முபடய மேை்... 59. 

அவர ்(ஈஸா நம்முபடய) அடியாகர அை்றி கவறில்பல; 
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83.* 
இகயசு கிறிஸ்து உலே இரட்சேர் என்பது ஏற்றுே் 

ஹோள்ளப்பட்டதா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 43:11-13 - 11. நாை், நாகை ேரே்்ேர;் 

எை்பையல்லாமல் ரடச்ேர ்இல்பல..12..நாகை, கேவை்.. 

லூக் ா 2:11- இை்று ேரே்்ேராகிய கிறிஸ்து எை்னும் 

இரடச்ேர ் உங்ேளுே்குே் ோவீதிை் ஊரிகல 

பிறநத்ிருே்கிறார.். 

யயாவான் 4:42 - அவர ்றமய்யாய்ே் கிறிஸ்துவாகிய 

உலேரடச்ேர ்எை்று அறிநத்ு விசுவாசிே்கிகறாம் 

எை்றாரே்ள். 

தீத்து 1:2 -  நம்முபடய இரடச்ேராயிருே்கிற 

ேரே்்ேராகிய இகயசு கிறிஸ்துவிைாலும், கிருபையும் 

இரே்ேமும் சமாோைமும் உை்டாவோே.  

அனுை்பிைாறரை்று நாங்ேள் ேை்டு சாடச்ியிடுகிகறாம். 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:171 -  நிசச்யமாே மரய்முபடய 

மேைாகிய ஈஸா மஸீஹ் அல்லாஹ்விை் தூேர ்ோை்  

84.* 
இகயசு கிறிஸ்துதவ இரட்சேர ்என்றும் அவரால் 

அழியாத மீட்பு உண்ஹடன்றும் ஏற்றுே் ஹோள்ளப்பட்டதா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 14:6 - அேற்கு இகயசு: நாகை வழியும் 

சே்தியமும் ஜீவனுமாயிருே்கிகறை்; 

எை்ைாகலயல்லாமல் ஒருவனும் பிோவிைிடே்தில் 

வராை்.  

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 4:10-12 - 10. 

இகயசுகிறிஸ்துவிை் நாமே்திைாகலகய..12. 

அவராகலயை்றி கவறறாருவராலும் இரடச்ிை்பு இல்பல; 

நாம் இரடச்ிே்ேை்ைடும்ைடிே்கு வாைே்திை் கீறழங்கும், 

மனுஷரே்ளுே்குள்கள அவருபடய நாமகமயல்லாமல் 

கவறறாரு நாமம் ேடட்பளயிடை்ைடவும் இல்பல 

எை்றாை். 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:19 & 85 - 19. நிசச்யமாே (தீனுல்) இஸ்லாம் 

ோை் அல்லாஹ்விடே்தில் (ஒை்புே்றோள்ளை்ைட்ட) 

மாரே்்ேமாகும்.. 85. இை்னும் இஸ்லாம் அல்லாே (கவறு) 

மாரே்்ேே்பே எவகரனும் விரும்பிைால் (அது) ஒருகைாதும் 

அவரிடமிருந்து ஒை்புே் றோள்ளை்ைட மாட்டாது; கமலும் 

அ(ே்ேபேய)வர ்மறுபம நாளில் நஷ்டமபடந்கோரில் ோை் 
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85.* 
உலே மே்ேளின் பாவங்ேளுே்ோே இகயசு 
கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சிந்தப்படட்ு அதனால் 
மீடப்ுண்டு என்பது ஏற்றுே் ஹோள்ளப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 53:5-12 - 5. நம்முபடய மீறுேல்ேளிைிமிே்ேம் 
அவர ்ோயைை்டட்ு, நம்முபடய அே்கிரமங்ேளிைிமிே்ேம் 
அவர ்றநாறுே்ேை்ைடட்ார;்..அவருபடய ேழும்புேளால் 
குைமாகிகறாம்..6...ேரே்்ேகரா நம்றமல்லாருபடய 
அே்கிரமே்பேயும் அவரக்மல் விழைை்ை்ைிைார.்  
யயாவான் 1:29 - இகோ, உலேே்திை் ைாவே்பேச ்

சுமநத்ுதீரே்்கிற கேவ ஆடட்ுே்குடட்ி. 
1 க ாரிந்தியர் 15:3-4 -  3...கிறிஸ்துவாைவர ்

கவேவாே்கியங்ேளிை்ைடி நமது ைாவங்ேளுே்ோே 
மரிே்து, 4. அடே்ேம்ைை்ைை்ைடட்ு, 
கவேவாே்கியங்ேளிை்ைடி மூை்றாம் நாளில் 
உயிரே்ற்ேழுநத்ு. 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:164 -  ைாவம் றசய்யும் ஒவ்கவார ்ஆே்மாவும் 

ேைே்கே, கேடப்டே் கேடிே்றோள்கிறது; ஓர ்ஆே்மாவிை் 
(ைாவச)்சுபமபய மற்கறார ்ஆே்மா சுமே்ோது. 
இஸ் ாயீல் 17:15 -  ஒருவனுபடய ைாவசச்ுபமபய 

மற்றறாருவை் சுமே்ேமாடட்ாை்.. 
ஸூ த்துந்நஜ்ம் 53:38 -  சுமே்கிறவை் பிறிறோருவைிை் 

சுபமபயச ்சுமே்ே மாடட்ாை்.. 

86. 
புனித நூல்ேளில் கமசியா இறப்பார ்என 
தீரே்்ேதரிசிேளால் ஹசால்லப்படட்தா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 53:1-12 - 11. அவரே்ளுபடய அே்கிரமங்ேபளே் 

ோகம சுமநத்ுறோள்வார.்..12. அவர ்ேம்முபடய 
ஆே்துமாபவ மரைே்திலூற்றி, அே்கிரமே்ோரரில் 
ஒருவராே எை்ைை்ைடட்ு, அகநேருபடய ைாவேப்ேே ்
ோகம சுமநத்ு, அே்கிரமே்ோரருே்ோே 
கவை்டிே்றோை்டதிைிமிே்ேம் அகநேபர அவருே்குை் 
ைங்ோேே் றோடுை்கைை்; 
தானியயல் 9:26 - அநே் அறுைே்திரை்டு 

வாரங்ேளுே்குை் பிை்பு கமசியா சங்ேரிே்ேை்ைடுவார.். 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:55 - ஈஸாகவ! நிசச்யமாே நாை் 

உம்பமே் பேை்ைற்றுகவை்; இை்னும் எை்ைளவில் 
உம்பம உயரே்்திே் றோள்கவை்; நிராேரிே்துே் 
றோை்டிருை்கைாருபடய (றைாய்ேளில் நிை்றும்) 
உம்பமே் தூய்பமை்ைடுே்துகவை்.. 
மர்யம் 19:30 & 33 - 30. நிசச்யமாே நாை் 

அல்லாஹ்வுபடய அடியாைாே இருே்கிை்கறை்; அவை் 
எைே்கு கவேே்பேே் றோடுே்திருே்கிை்றாை்; இை்னும், 
எை்பை நபியாே ஆே்கியிருே்கிை்றாை்... 33. இை்னும், 
நாை் பிறநே் நாளிலும், நாை் இறே்கும் நாளிலும் 
(மறுபமயில்) நாை் உயிர ்றைற்று எழும் நாளிலும் எை் 
மீது சாநத்ி நிபலே்திருே்கும்.. 
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87. 
இகயசு கிறிஸ்து தாகம யூதரே்ளால் 
ஹோல்லப்படுவார ்என்பதத முன்குறித்தாரா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 16:21-23 - அதுமுேல் இகயசு, ோம் 

எருசகலமுே்குை்கைாய், மூை்ைராலும் பிரோை 
ஆசாரியராலும் கவேைாரேராலும் ைல ைாடுேள் ைடட்ு, 
றோபலயுை்டு, மூை்றாம் நாளில் 
எழுநத்ிருே்ேகவை்டும் எை்ைபேே் ேம்முபடய 
சீஷரே்ளுே்குச ்றசால்லேற்ோடங்கிைார.் 
யயாவான் 10:11 & 15 - 11. நாகை நல்ல கமய்ை்ைை்: 

நல்லகமய்ை்ைை் ஆடுேளுே்குே்ோேே் ேை் ஜீவபைே் 
றோடுே்கிறாை். 15...ஆடுேளுே்ோே எை் ஜீவபையும் 
றோடுே்கிகறை்..  
யயாவான் 12:32-33 -  32. நாை் பூமியிலிருநத்ு 

உயரே்்ேை்ைடட்ிருே்கும்கைாது, எல்லாபரயும் 
எை்ைிடே்தில் இழுே்துே்றோள்ளுகவை் எை்றார.் 33. ோம் 
இை்ைவிேமாை மரைமாய் 
மரிே்ேை்கைாகிறாறரை்ைபேே் குறிே்கும்ைடி இை்ைடிச ்
றசாை்ைார.். 
-------------------------------------------------------- 
குறிப்பு: யூ ர்களால் வகால்லப்ைடுொர் என்று இதயசு வசான்ன ெசனங்கள் 
குரானில் ஒன்றும் இல்பல. 

88.* 
இகயசு கிறிஸ்து சிலுதவயில் அதறயப்படட்ு மரிதத்ு 
அடே்ேம் பண்ணப்படட்ு உயிரத்்தார ்என்பது ஏற்றுே் 
ஹோள்ளப்படட்ாதா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 27:50 -  இகயசு மறுைடியும் மோசே்ேமாய்ே் 

கூை்பிடட்ு, ஆவிபய விடட்ார.் 
மாற்கு 15:37 -  இகயசு மோ சே்ேமாய்ே் கூை்பிட்டு, ஜீவபை 

விட்டார.் 
லூக் ா 24:44 & 46 - 44. அவரே்பள கநாே்கி: கமாகசயிை் 

நியாயை்பிரமாைே்திலும் தீரே்்ேேரிசிேளிை் ஆேமங்ேளிலும் 
சங்கீேங்ேளிலும் எை்பைே் குறிே்து 
எழுதியிருே்கிறபவேறளல்லாம் 
நிபறகவறகவை்டியறேை்று..46. எழுதியிருே்கிறைடி, கிறிஸ்து 
ைாடுைடவும், மூை்றாம்நாளில் 
மரிே்கோரிலிருந்றேழுந்திருே்ேவும் கவை்டியோயிருந்ேது. 
யயாவான் 19:30 -  இகயசு ோடிபய வாங்கிைபிை்பு, 

முடிந்ேது எை்று றசால்லி, ேபலபயசச்ாய்ே்து, ஆவிபய 
ஒை்புே்றோடுே்ோர.் 
1 க ாரிந்தியர் 15:3-4 - 3. கிறிஸ்துவாைவர ்

கவேவாே்கியங்ேளிை்ைடி நமது ைாவங்ேளுே்ோே 
மரிே்து,.4. அடே்ேம்ைை்ைை்ைடட்ு, 
கவேவாே்கியங்ேளிை்ைடி மூை்றாம் நாளில் 
உயிரே்ற்ேழுநத்ு. 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:157 - அவரே்ள் அவபரே் 

றோல்லவுமில்பல, அவபர அவரே்ள் சிலுபவயில் 
அபறயவுமில்பல. ஆைால் அவரே்ளுே்கு (அவபரை் கைாை்ற) 
ஒருவை் ஒை்ைாே்ேை்ைட்டாை்; கமலும் இ(வ் விஷயே்)தில் 
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89.* 
இகயசு கிறிஸ்து இன்றும் உயிகராடு இருே்கிறார ்
மீண்டும் வருவார ்என்பது ஏற்றுே் 
ஹோள்ளப்படட்ாதா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யயாவான் 14:2-3 - 2. எை் பிோவிை் வீடட்ில் அகநே 

வாசஸ்ேலங்ேள் உை்டு;..ஒரு ஸ்ேலே்பே 
உங்ேளுே்ோே ஆயே்ேம்ைை்ைை்கைாகிகறை். 3. நாை் 
கைாய் உங்ேளுே்ோே ஸ்ேலே்பே 
ஆயே்ேம்ைை்ைிைபிை்பு,..நாை் மறுைடியும் வநத்ு 
உங்ேபள எை்ைிடே்தில் கசரே்்துே்றோள்ளுகவை். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 2:25 -  உங்ேளுே்குள்ளபே 

நாை் வருமளவும் ைற்றிே்றோை்டிருங்ேள்.  
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 22:12 & 20 - 12. இகோ, 

சீே்கிரமாய் வருகிகறை்; அவைவனுபடய 
கிரிபயேளிை்ைடி அவைவனுே்கு நாை் அளிே்கும் ைலை் 
எை்கைாகடகூட வருகிறது. 20. றமய்யாேகவ நாை் 
சீே்கிரமாய் வருகிகறை் எை்கிறார.் ஆறமை், 
ேரே்்ேராகிய இகயசுகவ, வாரும்.. 
--------------------------------------------------------  

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:158 - அல்லாஹ் அவபரே் ேை் 

அளவில் உயரே்்திே் றோை்டாை்.. 
ஜுக்ருஃப் 43:61 -  நிசச்யமாே அவர ்(ஈஸா) மறுபம 

நாளிை் அே்ோடச்ியாவார;் ஆேகவ, நிசச்யமாே நீங்ேள் 
இதில் சநக்ேேை்ைட கவை்டாம்.. 
குறிப்பு: கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் ெருபக ைற்றி பைபிளில் 73 ெசனங்கள் உள்ளன. 

90.* 
கவதத்தில் எதாவது வசனங்ேளில் முஹம்மது 
வருவார ்என முன் குறிே்ேப் படட்ுள்ளதா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 24:11 & 26 - 11. அகநேங் ேள்ளே்தீரே்்ேேரிசிேளும் 

எழும்பி, அகநேபர வஞ்சிை்ைாரே்ள். 26. அகோ, 
வைாந்ேரே்தில் இருே்கிறார ்எை்று றசால்வாரே்ளாைால் 
புறை்ைடாதிருங்ேள்;..எை்று றசால்வாரே்ளாைால் 
நம்ைாதிருங்ேள்.. 
யயாவான் 5:31 - எை்பைே்குறிே்து நாகை 

சாடச்ிறோடுே்ோல் எை் சாடச்ி றமய்யாயிராது.. 
2 க ாரிந்தியர் 13:1 - இநே் மூை்றாநே்ரம் நாை் 

உங்ேளிடே்திற்கு வருகிகறை்; சேல ோரியங்ேளும் 
இரை்டுமூை்று சாடச்ிேளுபடய வாே்கிைால் 
நிபலவரைை்டும். 
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:157 - எவரே்ள் எழுேைை்டிே்ேே் றேரியாே 

நபியாகிய நம் தூேபரை் பிை்ைற்றுகிறாரே்களா - 
அவரே்ள் ேங்ேளிடமுள்ள ேவ்ராே்திலும் இை்ஜீலிலும் 
இவபரை் ைற்றி எழுேை் ைடட்ிருை்ைபேே் ோை்ைாரே்ள் 

ஸஃப்ஃபு 61:6 - கமலும், மரய்மிை் குமாரர ்ஈஸா: 

“இஸ்ராயீல் மே்ேகள! எைே்கு முை்னுள்ள ேவ்ராேப்ே 
றமய்ை்பிை்ைவைாேவும்; எைே்குை் பிை்ைர ்வரவிருே்கும் 
“அஹமது” எை்னும் றையருபடய தூேபரை் ைற்றி 
நை்மாராயம் கூறுைவைாேவும் இருே்கும் நிபலயில் 
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91.* 
கதவவாே்தே தீரே்்ேதரிசனமாே ஹசால்லும் திறதம 
ஹபற்றவராே முஹம்மது தன்தன ஹசால்வாரானால் 

அவர ்ஒரு ேல்வியறிவு ஹபற்ற யூதனாே 

இருே்ேகவண்டுமல்லவா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 4:22 -  ஏறைை்றால் இரட்சிை்பு யூேரே்ள் வழியாய் 

வருகிறது, 

ய ாமர் 3:1-2 - 1. இை்ைடியாைால், யூேனுபடய கமை்பம 

எை்ை? விருே்ேகசேைே்திைாகல பிரகயாெைம் எை்ை? 2. அது 

எவ்விேே்திலும் மிகுதியாயிருே்கிறது; கேவனுபடய 

வாே்கியங்ேள் அவரே்ளிடே்தில் ஒை்புவிே்ேை்ைட்டது 

விகசஷிே்ே கமை்பமயாகம. 

ய ாமர் 9:4 - அவரே்ள் இஸ்ரகவலகர; புே்திரசுவிோரமும், 

மகிபமயும், உடை்ைடிே்பேேளும், நியாயை்பிரமாைமும், 

கேவாராேபையும், வாே்குே்ேே்ேங்ேளும் 

அவரே்ளுபடயபவேகள;. 
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:157-158 - 158.ஆேகவ, அல்லாஹ்விை் மீதும், 

எழுேை்ைடிே்ேேற்ேரியா நபியாகிய அவை் தூேரிை் 
மீதும் ஈமாை் றோள்ளுங்ேள்.. 

ஷூறா 42:52 -  இவ்வாகற நாம் நம்முபடய ேட்டபளயில் 

ஆை்மாவாைபே (குரஆ்பை) வஹீ மூலமாே உமே்கு 

அறிவிே்திருே்கிகறாம்; (அேற்கு முை்ைர)் கவேம் எை்ைகோ 

ஈமாை் எை்ைகோ எை்ைறவை்று நீர ்அறிைவராே 
இருே்ேவில்பல. 

92. 
தன்தனத்தான் தீரே்்ேதரிசியாே பதறசாற்றும் 

முஹம்மது அதற்ோன அத்தாடச்ி உள்ளதா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 5:31 & 36 - 31. எை்பைே்குறிே்து நாகை 

சாடச்ிறோடுே்ோல் எை் சாடச்ி றமய்யாயிராது. 36. நாை் 

றசய்துவருகிறதுமாை கிரிபயேகள பிோ எை்பை 

அனுை்பிைார ்எை்று எை்பைே்குறிே்துச ்சாடச்ி 

றோடுே்கிறது.. 

1 க ாரிந்தியர் 14:32-33 -  32. தீரே்்ேேரிசிேளுபடய ஆவிேள் 

தீரே்்ேேரிசிேளுே்கு அடங்கியிருே்கிறகே. 33. கேவை் 

ேலேே்திற்கு கேவைாயிராமல், சமாோைே்திற்கு 

கேவைாயிருே்கிறார;்.. 
-----------------------------------------------=-------- 

 ஃது 13:43 -  நீர ்(இபறவைால் அனுை்ைை்ைடட்) தூேர ்

அல்லர ்எை்று ோஃபிரே்ள் றசால்கிறாரே்ள்; எைே்கும், 
உங்ேளுே்குமிபடகய சாடச்ியாே இருே்ே அல்லாஹ்வும், 

கவேஞாைம் யாரிடமிருே்கிறகோ அவரே்ளும் 

கைாதுமாைவரே்ள்” எை்று நீர ்கூறிவிடுவீராே!.. 
ஃேத்ஹ் 48:28 - அவகை ேை் தூேபர கநராை வழிபயே் 

றோை்டும், சே்திய மாரே்்ேே்பேே் றோை்டும், 
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93.* 
முஹம்மதின் வாரத்்ததேள் இகயசு கிறிஸ்து அல்லது 

பிற தீரே்்ேதரிசிேளின் வாரத்்ததகயாடு ஒத்துப் 

கபாகிறதா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 8:20 - இநே் வாரே்்பேயிை்ைடிகய 

றசால்லாவிடட்ால், அவரே்ளுே்கு விடியற்ோலேத்ு 

றவளிசச்மில்பல..  

1 க ாரிந்தியர் 14:32-33 - 32. தீரே்்ேேரிசிேளுபடய ஆவிேள் 

தீரே்்ேேரிசிேளுே்கு அடங்கியிருே்கிறகே. 33. கேவை் 

ேலேே்திற்கு கேவைாயிராமல், சமாோைே்திற்கு 

கேவைாயிருே்கிறார.். 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துஷ்ஷுஃ ா 26:192-197 - 192. கமலும், நிசச்யமாே 

இ(நே் கவேமாை)து அகிலங்ேளிை் இபறவைால் இறே்கி 

பவே்ேை்றைற்றது... 196. நிசச்யமாே இது 

முை்கைாரே்ளிை் கவேங்ேளிலும் (அறிவிே்ேை்ைடட்ு) 

இருே்கிறது... 197. ைனூ இஸ்ராயீல்ேளில் உள்ள 

அறிஞரே்ள் இபே(ை் ைற்றி நை்கு) அறிநத்ிருை்ைகே 

அவரே்ளுே்கு அே்ோடச்ியல்லவா?.. 

ஹாமீம் ஸஜ்தா 41:43 - உமே்கு முை்ைர ்வநே் 

தூேரே்ளுே்குே் கூறை்ைடட்கேயை்றி உமே்குே் 

கூறை்ைடவில்பல.. 

ஷூறா 42:15-  அல்லாஹ் இறே்கி பவே்ே கவேங்ேபள நாை் 

நம்புகிகறை்;..எங்ேளுே்கும் உங்ேளுே்குமிபடகய ேரே்்ேம் 

கவை்டாம்… 

94.* 
ேடவுள் முஹம்மதுே்கு இயற்தேே்கு கமற்பட்ட அற்புதம் 

ஹசய்யும் சே்திதய இகயசுவுே்கும் பிற 

தீரே்்ேதரிசிேளுே்கும் ஹோடுத்தது கபால் 

ஹோடுத்துள்ளாரா? 
பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

யயாவான் 5:36 - நாை் றசய்துவருகிறதுமாை கிரிபயேகள 

பிோ எை்பை அனுை்பிைார ்எை்று எை்பைே்குறிே்துச ்சாட்சி 

றோடுே்கிறது.. 

யயாவான் 14:11 - அை்ைடியில்லாவிடட்ாலும் எை் 

கிரிபயேளிைிமிே்ேமாவது எை்பை நம்புங்ேள்.. 
-------------------------------------------------------- 

யூனுஸ் 10:20 - “கமலும் அவரே்ள், இவர ்மீது இவருபடய 

இபறவைிடமிருந்து (நாம் கோரும் ஏகேனும்) ஓர ்அே்ோட்சி 

இறே்ேை்ைட கவை்டாமா?” எை்று கூறுகிறாரே்ள். அேற்கு 
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95.* 
இகயசு அல்லது பிற தீரே்்ேதரிசிேதளப் கபால 

எதிரே்ாலம் குறித்த தீரே்்ேதரிசனேதள 

முன்னறிவிே்கும் பண்பு  முஹம்மதுே்கு உள்ளதா? 
பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

உோ மம் 18:22 -  ஒரு தீரே்்ேேரிசி ேரே்்ேரிை் 

நாமே்திைாகல றசால்லும் ோரியம் நடவாமலும் 

நிபறகவறாமலும் கைாைால், அது ேரே்்ேர ்றசால்லாே 

வாரே்்பே; அந்ேே் தீரே்்ேேரிசி அபேே் துைிேரே்திைால் 

றசாை்ைாை்; அவனுே்கு நீ ையை்ைடகவை்டாம். 

1 சாமுயவல் 9:9 - முற்ோலே்தில் இஸ்ரகவலில் 

யாறோருவர ்கேவைிடே்தில் விசாரிே்ேை்கைாைால், 

ஞாைதிருஷ்டிே்ோரைிடே்திற்குை் கைாகவாம் வாருங்ேள் 

எை்ைாரே்ள்; இநந்ாளிகல தீரே்்ேேரிசி 

எை்ைை்ைடுகிறவை் முற்ோலே்தில் 

ஞாைதிருஷ்டிே்ோரை் எை்ைை்ைடுவாை். 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:50 -  எை்ைிடே்தில் அல்லாஹ்விை் 

றைாே்கிஷங்ேள் இருே்கிை்றை எை்று நாை் உங்ேளிடம் 

கூறவில்பல. மபறவாைவற்பற நாை் அறியமாட்கடை்; 

நிசச்யமாே நாை் ஒரு மலே்ோே இருே்கிை்கறை் எை்றும் நாை் 

உங்ேளிடம் றசால்லவில்பல;. 

அஹ் ாஃப் 46:9 -  கமலும் எை்பைை் ைற்றிகயா, 

உங்ேபளை் ைற்றிகயா, எை்ை றசய்யை்ைடும் எை்ைபே 

நாை் அறியமாடக்டை், எைே்கு எை்ை வஹீ 

அறிவிே்ேை்ைடுகிறகோ அபேே் ேவிர (கவறறபேயும்) 

நாை் பிை்ைற்றுவதில்பல;.. 

96. 
முஹம்மது  ேருப்பு தூதண முத்தம் ஹசய்வததகயா, 

பாோல் வணங்குவததகயா ஆபிரோமின் ேடவுள் 

ஏற்றுே்ஹோள்ளாமல் இருந்தாரா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 20:3-5 - 3. எை்பையை்றி உைே்கு கவகற 

கேவரே்ள் உை்டாயிருே்ேகவை்டாம்..5. நீ அபவேபள 

நமஸ்ேரிே்ேவும் கசவிே்ேவும் கவை்டாம்;.. 

2 க ாரிந்தியர் 6:16 - கேவனுபடய ஆலயே்துே்கும் 

விே்கிரேங்ேளுே்கும் சம்ைநே்கமது. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:158 -  நிசச்யமாே “ஸஃைா”, “மரவ்ா” (எை்னும் 

மபலேள்) அல்லாஹ்விை் அபடயாளங்ேளில் நிை்றும் 

உள்ளை;  

ஸூ த்துந்நஜ்ம் 53:18-20 - 19. நீங்ேள் (ஆராதிே்கும்) 

லாே்பேயும், உஸ்ஸாபவயும் ேை்டீரே்ளா?.. 20. மற்றும் 
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97. 
முஹம்மது  ஒரு சாதாரண மனிததன கபால் அவர ்

தனது பாவங்ேதள உணரந்்து ேடவுளிடம் மன்னிப்பு 

கேடக்ும் நபராே ேருதப்படலாமா? 
பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ேி சங் ி 7:20 - ஒரு ைாவமும் றசய்யாமல், 

நை்பமபயகய றசய்யே்ேே்ே நீதிமாை் பூமியிலில்பல. 

மத்யதயு 3:2 & 8 - 2. மைநத்ிரும்புங்ேள், ைரகலாேராெ்யம் 

சமீபிே்திருே்கிறது எை்று பிரசங்ேம் ைை்ைிைாை். 8. 

மைநத்ிரும்புேலுே்கு ஏற்ற ேைிேபளே் றோடுங்ேள். 

மத்யதயு 9:12-13 - இகயசு..பிைியாளிேளுே்கு பவே்தியை் 

கவை்டியகேயல்லாமல் சுேமுள்ளவரே்ளுே்கு 

கவை்டியதில்பல. 

1 யயாவான் 1:8 & 10 -  நமே்குை் 

ைாவமில்பலறயை்கைாமாைால் நம்பம நாகம 

வஞ்சிே்கிறவரே்ளாயிருை்கைாம், சே்தியம் நமே்குள் 

இராது. 
-------------------------------------------------------- 

யூஸுஃப் 12:53 -  அை்றியும், நாை் எை் மைபேை் 

ைாவே்பேவிட்டும் ைரிசுே்ேமாே்கி விட்டோேவும் (கூற) 

இல்பல, ஏறைைில் மை இசப்சயாைது தீபமபயே் 

தூை்டே்கூடியோே இருே்கிறது.. 

முஹம்மது 47:19 -  (ைாவ) மை்ைிை்புே் கேடுவீராே.. 

குறிப்பு: ஹஸ். முஹம்மது  னது வசாந்  இரட்சிப்பை நிச்சயப்ைடுத் வில்பல: Cf. 

Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236. 

98. 
முஹம்மது  தீரே்்ேதரிசிேளில் ேதடசியாளராேவும், 

மிேசச்ிறந்தவராேவும் ேருதப்படலாமா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 1:1, 8 & 17 -  1...கேவை் 

இகயசுகிறிஸ்துவுே்கு ஒை்புவிே்ேதும்..8. நாை் அல்ைாவும், 

ஓறமோவும் ஆதியும் அநே்முமாயிருே்கிகறை் எை்று 

திருவுளம்ைற்றுகிறார.் 17. ையை்ைடாகே, நாை் 

முநத்ிைவரும் பிநத்ிைவரும், 

உயிருள்ளவருமாயிருே்கிகறை்;  
-------------------------------------------------------- 

அஹ்ஜாே 33:40 - முஹம்மது(ஸல்) உங்ேள் 

ஆடவரே்ளில் எவர ்ஒருவருே்கும் ேநப்ேயாே 

இருே்ேவில்பல; ஆைால் அவகரா அல்லாஹ்விை் 

தூேராேவும், நபிமாரே்ளுே்றேல்லாம் இறுதி 

(முே்திபர)யாேவும் இருே்கிை்றார;் கமலும் அல்லாஹ் 
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மனிதன் மற்றும் பாவம்  

99. 
ஆதாம், ஏவாள் பாவம் ஹசய்தகபாது அது ஒரு நிரந்தர 

பிரிவாே ேடவுளுே்கும் மனிதனுே்கும் இதடகய 

ேருதப்படட்ு அதுகவ மனிதன் பாவத்திற்ோன 

நியாத்தீரப்்பிலிருந்து விடுபடுவதற்ோன பதிலாே 

அதமந்ததா? 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஆதியா மம் 2:16-17 -  16. கேவைாகிய ேரே்ே்ர ்

மனுஷபை கநாே்கி: நீ கோடட்ே்திலுள்ள சேல 

விருடச்ே்திை் ேைிபயயும் புசிே்ேகவ புசிே்ேலாம். 17. 

ஆைாலும் நை்பம தீபம அறியே்ேே்ே விருடச்ே்திை் 

ேைிபயை் புசிே்ேகவை்டாம்; அபே நீ புசிே்கும் நாளில் 

சாேகவ சாவாய் எை்று ேடட்பளயிடட்ார.் 

ய ாமர் 5:12-19 - 12.இை்ைடியாே, ஒகர மனுஷைாகல 

ைாவமும் ைாவே்திைாகல மரைமும் உலேே்திகல 

பிரகவசிே்ேதுகைாலவும், எல்லா மனுஷரும் 

ைாவஞ்றசய்ேைடியால், மரைம் எல்லாருே்கும் 

வந்ேதுகைாலவும் இதுவுமாயிற்று.  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:35-38 - 35. கமலும் நாம், “ஆேகம! நீரும் உம் 

மபைவியும் அசச்ுவைைதியில் குடியிருங்ேள். கமலும் 

நீங்ேள் இருவரும் விரும்பியவாறு அதிலிருநத்ு ோராளமாே 

புசியுங்ேள்... 

100. 
மனிதரே்ள் பாவசுபாவத்தால் பிறந்தவரே்ள் 

என்பதற்கு ஏகதனும் வசனங்ேள் உண்டா? 

(உண்தமயான பாவம்) 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

எய மியா 13:23 -  எே்திகயாை்பியை் ேை் கோபலயும், 

சிவிங்கி ேை் புள்ளிேபளயும் மாற்றே்கூடுகமா? 

கூடுமாைால், தீபமறசய்யை்ைழகிை நீங்ேளும் 

நை்பமறசய்யே்கூடும்.  

எய மியா 17:9 -  எல்லாவற்பறை்ைாரே்்கிலும் இருேயகம 

திருே்குள்ளதும் மோ கேடுள்ளதுமாயிருே்கிறது, அபே 

அறியே்ேே்ேவை் யார?் 

ய ாமர் 3:23 -  எல்லாரும் ைாவஞ்றசய்து, 

கேவமகிபமயற்றவர்ேளாகி. 
-------------------------------------------------------- 

தாஹா 20:122 -  பிை்ைர ்அவரது இபறவை் அவபரே ்

கேரந்ற்ேடுேத்ு அவபர மை்ைிே்து கநரவ்ழியும் 
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101. 
எல்லா மனிதரும் தீரே்்ேதரிசிேள் உட்பட பாவம் 

ஹசய்த்தவரே்ள் என்ற குற்ற உணரவ்ு உண்டா? (இகயசு 

ஒருவதர தவிர) 
பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

1 இ ாஜாக் ள் 8:46 -  ைாவஞ்றசய்யாே மனுஷை் 

இல்பலகய;  

சங் ீதம் 130:3 -  ேரே்்ோகவ, நீர ்அே்கிரமங்ேபளே் 

ேவைிே்திருை்பீராைால், யார ்நிபலநிற்ைாை், 

ஆை்டவகர;.  

நீதிகமாழி ள் 20:9 - எை் இருேயே்பேச ்

சுே்ேமாே்கிகைை், எை் ைாவமறே் துை்புரவாகைை் எை்று 

றசால்லே்ேே்ேவை் யார?் 

ேி சங் ி 7: 20 -  ஒரு ைாவமும் றசய்யாமல், நை்பமபயகய 

றசய்யே்ேே்ே நீதிமாை் பூமியிலில்பல.. 

ய ாமர் 3:10 -  அநே்ைை்டிகய: நீதிமாை் ஒருவைாகிலும் 

இல்பல;   

1 யயாவான் 1:8 -  நமே்குை் ைாவமில்பலறயை்கைாமாைால் 

நம்பம நாகம வஞ்சிே்கிறவரே்ளாயிருை்கைாம், சே்தியம் 

நமே்குள் இராது. 
-------------------------------------------------------- 

யூஸுஃப் 12:53 -  “அை்றியும், நாை் எை் மைபேை் 

ைாவே்பேவிட்டும் ைரிசுே்ேமாே்கி விட்டோேவும் (கூற) 

இல்பல, ஏறைைில் மை இசப்சயாைது தீபமபயே் 

தூை்டே்கூடியோே இருே்கிறது. 

நஹ்ல் 16:61 -  மைிேரே்ள் றசய்யும் 

அே்கிரமங்ேளுே்ோே அல்லாஹ் அவரே்பள 

உடனுே்குடை் பிடி(ே்துே் ேை்டி)ை்ைோே இருநே்ால் 

உயிரை்்பிராைிேளில் ஒை்பறயுகம பூமியில் விடட்ு 

பவே்ே மாடட்ாை்;.. 

102. 
இகயசுவின் தாய் மரியாள்; ேடவுளின் தாய் என்ற 

உயர ்அந்தஸ்ததயும் புனித தன்தமதயயும் 

உதடயவரா? 
பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

ஏசாயா 42:8 -  நாை் ேரே்்ேர,் இது எை் நாமம்; எை் 

மகிபமபய கவறறாருவனுே்கும், எை் துதிபய 

விே்கிரேங்ேளுே்கும் றோகடை். 
-------------------------------------------------------- 

இஸ் ாயீல் 17:22-23 - அவபையை்றி (கவறு எவபரயும்) 
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103. 
மனிதனின் பாவங்ேள் அவதன ேடவுளிடம் இருந்து 
பிரித்ததா? அதனால் வரும் ஹதாடர ்நிேழ்வுேள் 
பாவிேள் நரேத்திற்கு தள்ளப்படுவர ்என்பதத புரிய 
தவே்கிறதா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

எயசக் ியயல் 18:4 & 20 -4..ைாவஞ்றசய்கிற ஆே்துமாகவ 

சாகும்..18...இகோ, அவை் ேை் அே்கிரமே்திகல சாவாை்.. 
லூக் ா 12:5 - நீங்ேள் இை்ைாருே்குை் 

ையை்ைடகவை்டுறமை்று உங்ேளுே்குே் ோை்பிே்கிகறை்: 
றோபலறசய்ேபிை்பு நரேே்திகல ேள்ள 
வல்லபமயுள்ளவருே்குை் ையை்ைடுங்ேள்; ஆம், அவருே்கே 
ையை்ைடுங்ேறளை்று உங்ேளுே்குச ்றசால்லுகிகறை். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 20:13—15 - 13... யாவரும் ேங்ேள் 

ேங்ேள் கிரிபயேளிை்ைடிகய 
நியாயே்தீரை்ை்படநே்ாரே்ள்...14. அை்றைாழுது மரைமும் 
ைாோளமும் அே்கிைிே்ேடலிகல ேள்ளை்ைடட்ை. இது 
இரை்டாம் மரைம். 15. ஜீவபுஸ்ேேே்திகல 
எழுேை்ைடட்வைாேே் ோைை்ைடாேவறைவகைா அவை் 
அே்கிைிே்ேடலிகல ேள்ளை்ைடட்ாை். 
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:41 -  அவரே்ளுே்கு நரேே்தில் (றநருை்பு) 

விரிை்புேளும், (கைாரே்்திே் றோள்வேற்கு) அவரே்ளுே்கு 
கமகல றநருை்புை ்கைாரப்வேளும் உை்டு - இை்னும் 
இவ்வாகற அநியாயம் றசய்ைவரே்ளுே்கு நாம் கூலி 
றோடுை்கைாம்..  

104.* 
பரிசுத்த ேடவுள் சிறிய பாவங்ேதளயும் மிேவும் 
ேடுதமயாே எடுதத்ுே் ஹோள்வாரா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 5:19 -  ஆபேயால், இநே்ே் ேற்ைபைேள் 

எல்லாவற்றிலும் சிறிறோை்பறயாகிலும் மீறி, 
அவ்விேமாய் மனுஷருே்குை் கைாதிே்கிறவை் 
ைரகலாேராெ்யே்தில் எல்லாரிலும் சிறியவை் 
எை்ைை்ைடுவாை். 
மத்யதயு 12:36 - மனுஷர ்கைசும் வீைாை வாரே்ப்ேேள் 

யாபவயும் குறிே்து நியாயே்தீரை்்புநாளிகல 
ேைே்றோை்புவிே்ேகவை்டும். 
1 க ாரிந்தியர் 5:6 - றோஞ்சம் புளிே்ேமா பிபசநே்மா 

முழுவபேயும் புளிை்ைாே்குறமை்று அறியீரே்ளா?. 
யாக்ய ாபு 2:10 - ஒை்றிகல ேவறிைால் எல்லாவற்றிலும் 

குற்றவாளியாயிருைை்ாை். 
-------------------------------------------------------- 

அஹ்ஜாே 33:5 - (முை்ைர)் இது ைற்றி நீங்ேள் ேவறு 

றசய்திருநே்ால், உங்ேள் மீது குற்றமில்பல; ஆைால், 
உங்ேளுபடய இருேயங்ேள் கவை்டுறமை்கற 
கூறிைால் (உங்ேள் மீது குற்றமாகும்).. 
நஜ்ம் 53:31-32 - 32. சிறு பிபழேபளே் ேவிர றைரும் 

ைாவங்ேபளயும் மாைே்கேடாைவற்பறயும் ேவிரே்த்ுே் 
றோள்கிறாரே்களா அவரே்ள்; நிசச்யமாே உம்முபடய 
இபறவை் மை்ைிைை்தில் ோராளமாைவை்;..நீங்ேகள 
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105.* 
திருடனின் தேேதள துண்டாே்குவது சரியான 
தண்டதனயா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 22:1-4 - 1. ஒருவை் ஒரு மாடப்டயாவது 

ஒரு ஆடப்டயாவது திருடி, அபேே் றோை்றால், அல்லது 
அபே விற்றால், அவை் அநே் மாடட்ுே்கு ஐநத்ு 
மாடுேபளயும், அநே் ஆடட்ுே்கு நாலு ஆடுேபளயும் 
ைதிலாேே் றோடுே்ேே்ேடவை். 4. அவை் திருடிை 
மாடாவது ேழுபேயாவது ஆடாவது உயிருடகை அவை் 
பேயில் ேை்டுபிடிே்ேை்ைடட்ால், இரடட்ிை்ைாய் அவை் 
றோடுே்ேகவை்டும்.  
நீதிகமாழி ள் 6:30-31 - 30. திருடை் ேை் ைசிபய ஆற்றே் 

திருடிைால் ெைங்ேள் அவபை இேழமாடட்ாரே்ள். 
31..ேை் வீடட்ிலுள்ள றைாருள்ேபளறயல்லாம் 
றோடுே்ேகவை்டியோகும்.  
லூக் ா 6:35-36 -  35. உங்ேள் சே்துருே்ேபளச ்சிகநகியுங்ேள், 

,..36. ஆபேயால் உங்ேள் பிோ 
இரே்ேமுள்ளவராயிருே்கிறதுகைால, நீங்ேளும் 
இரே்ேமுள்ளவரே்ளாயிருங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:38 -  திருடகைா திருடிகயா அவரே்ள் 

சம்ைாதிே்ே ைாவே்திற்கு, அல்லாஹ்விடமிருநத்ுள்ள 
ேை்டபையாே அவரே்ளிை் ேரங்ேபளே் ேரிேத்ு 
விடுங்ேள்.. 

106. 
சில கநரங்ேளில் ஒரு விசுவாசி ஹபாய் ஹசால்வகதா 
அல்லது பிறதர ஏமாற்றுவது தன்தன 
ோதத்ுே்ஹோள்ள ஹசய்ய நிதனே்கும் பண்பாே 
ேருதப்படுமா? (Taqiyya or Kitman) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

நீதிகமாழி ள் 6:16-17 -  16. ஆறு ோரியங்ேபளே் ேரே்்ேர ்

றவறுே்கிறார,் ஏழும் அவருே்கு அருவருை்ைாைபவேள். 
17. ..றைாய்நாவு.. 
கசப்ேனியா 3:13 - இஸ்ரகவலில் மீதியாைவரே்ள் 

அநியாயஞ்றசய்வதில்பல; அவரே்ள் றைாய் 
கைசுவதுமில்பல; வஞ்சேநாவு அவரே்ள் வாயில் 
ேை்டுபிடிே்ேை்ைடுவதுமில்பல;.. 
எயேசியர் 4:25 -  அை்றியும்,..றைாய்பயே் ேபளநத்ு.. 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 21:8 &  27 - 8..றைாய்யர ்

அபைவரும் இரை்டாம் மரைமாகிய அே்கிைியும் 
ேநே்ேமும் எரிகிற ேடலிகல ைங்ேபடவாரே்ள் 
எை்றார.்..27. தீடட்ுள்ளதும் அருவருை்பையும் 
றைாய்பயயும் நடை்பிே்கிறதுமாகிய ஒை்றும் அதில் 
பிரகவசிை்ைதில்பல;..  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா  2:225 -  நீங்ேள் றசய்யும் வீைாை 

சே்தியங்ேளுே்ோே அல்லாஹ் உங்ேபளே் குற்றம் 
பிடிே்ே மாடட்ாை்.. 
தஹ்ரீம் 66:2 -  அல்லாஹ் உங்ேளுபடய 

சே்தியங்ேபள (சில கைாது ேே்ே ைரிோரங்ேளுடை்) 
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107. 
ஓரினச ்கசரே்்தே ஹபருங் குற்றமாேவும், 
தண்டிே்ேப்பட கவண்டியதாேவும், விலே்கிே்ஹோள்ள 
படகவண்டிய ஒன்றாகுமா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யலவிய ா மம் 18:22 -  றைை்கைாடு சம்கயாேம் 

ைை்ணுகிறதுகைால ஆகைாகட சம்கயாேம் 
ைை்ைகவை்டாம்; அது அருவருை்ைாைது. 
யலவிய ா மம் 20:13 - ஒருவை் றைை்கைாகட 

சம்கயாேம்ைை்ணுகிறதுகைால ஆகைாகட 
சம்கயாேம்ைை்ைிைால், அருவருைை்ாைோரியம் றசய்ே 
அவ்விருவரும் றோபல றசய்யைை்டே்ேடவரே்ள்; 
அவரே்ள் இரே்ேை்ைழி அவரே்ள்கமல் இருை்ைோே. 
ய ாமர் 1:24 & 26-27 - 27. ஆகைாகட ஆை் 

அவலடச்ைமாைபே நடை்பிே்து ேங்ேள் 
ேை்பிேே்திற்குே ்ேகுதியாை ைலபைே் ேங்ேளுே்குள் 
அபடநே்ாரே்ள்.. 
-------------------------------------------------------- 

நம்லி 27:54-55 - ” நீங்ேள் ைாரே்்துே் றோை்கட 

மாைே்கேடாை றசயபலச ்றசய்கிை்றீரே்ளா?” 55. 
“நீங்ேள் றைை்ேபள விடட்ு விடட்ு, கமாேங் 
றோை்டவரே்ளாே ஆை்ேபள றநருங்குகிறீரே்ளா?.. 

108. 
ேருச ்சிததவு ஹசய்தல் மற்றும் ஹோதல 
பாவங்ேளாேவும் தண்டிே்ேப்படத்தே்ேதாேவும் 
ேருதப்படுகிறதா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

ஆதியா மம் 9:6-7 - 6. மனுஷை் கேவசாயலில் 

உை்டாே்ேை்ைட்டைடியால், மனுஷனுபடய இரேே்ே்பே 
எவை் சிநத்ுகிறாகைா, அவனுபடய இரே்ேம் 
மனுஷைாகல சிநே்ை்ைடே்ேடவது. 7. நீங்ேள் ைலுகிை் 
றைருகி, பூமியிகல திரளாய் வரே்த்ிே்து 
விருே்தியாகுங்ேள் எை்றார.் 
யாத்தி ா மம் 20:13 -  றோபல றசய்யாதிருை்ைாயாே. 

நீதிகமாழி ள் 6:16-17 - 16. ஆறு ோரியங்ேபளே் ேரே்்ேர ்

றவறுே்கிறார,் ஏழும் அவருே்கு அருவருை்ைாைபவேள். 
17. அபவயாவை: கமடட்ிபமயாை ேை், றைாய்நாவு, 
குற்றமற்றவரே்ளுபடய இரே்ேம் சிநத்ுங் பே. 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:32 - “நிசச்யமாே எவை் ஒருவை் றோபலே்குை் 

ைதிலாேகவா அல்லது பூமியில் ஏற்ைடும் குழை்ைேப்ே(ே் 
ேடுை்ைேற்ோேகவா) அை்றி, மற்றறாருவபரே் றோபல 
றசய்கிறாகைா அவை் மைிேரே்ள் யாவபரயுகம 
றோபல றசய்ேவை் கைாலாவாை்; கமலும், எவறராருவர ்
ஓராே்மாபவ வாழ பவே்கிறாகரா அவர ்மே்ேள் 
யாவபரயும் வாழ பவை்ைவபரை் கைாலாவார”்  
இஸ்ராயீல் 17:31 -  நீங்ேள் வறுபமே்குை் ையநத்ு 
உங்ேளுபடய குழநப்ேேபளே் றோபல 
றசய்யாதீரே்ள்; அவரே்ளுே்கும் உங்ேளுே்கும் நாகம 
உைபவ (வாழ்ே்பே வசதிேபளயும்) அளிே்கிை்கறாம் - 
அவரே்பளே் றோல்லுேல் நிசச்யமாேை் றைரும் 
பிபழயாகும். 
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109.* 
பாவத்திற்ோன தண்டதனேள், நல்லோரியங்ேள் 

ஹசய்வதால் அழிே்ேப்படட்ுவிடுமா? (Sevap)  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ய ாமர் 3:28 - ஆேலால் மனுஷை் 

நியாயை்பிரமாைே்திை் கிரிபயேளில்லாமல் 

விசுவாசே்திைாகலகய நீதிமாைாே்ேை்ைடுகிறாை் எை்று 

தீரே்்கிகறாம். 

 லாத்தியர் 3:11 -  நியாயை்பிரமாைே்திைாகல 

ஒருவனும் கேவைிடே்தில் 

நீதிமாைாகிறதில்பலறயை்ைது 

றவளியரங்ேமாயிருே்கிறது. ஏறைைில், 

விசுவாசே்திைாகல நீதிமாை் பிபழை்ைாை் எை்று 

எழுதியிருே்கிறகே. 

தீத்து 3:5-6 -  5. நாம் றசய்ே நீதியிை் 

கிரிபயேளிைிமிே்ேம் அவர ்நம்பம இரடச்ியாமல், 

ேமது இரே்ேே்திை்ைடிகய. 

யாக்ய ாபு 2:10 -  எை்ைடிறயைில், ஒருவை் 

நியாயை்பிரமாைம் முழுவபேயும் பேே்றோை்டிருந்தும், 

ஒை்றிகல ேவறிைால் எல்லாவற்றிலும் 

குற்றவாளியாயிருை்ைாை். 
-------------------------------------------------------- 

ஹூது 11:114 -  நிச்சயமாே நற்றசயல்ேள், தீச்றசயல்ேபளை் 

கைாே்கிவிடும். 

அன் பூத் 29:7 -  ஆேகவ, எவரே்ள் ஈமாை் றோை்டு 

நல்ல அமல்ேள் றசய்கிறாரே்களா அவரே்ளுபடய 

தீங்குேபள அவரே்பள விடட்ும் நிசச்யமாே நீே்கி 

விடுகவாம்;..  

இரட்சிப்பு  

110. 
ஒரு மனிதன் பிறே்கும் கபாகத கிறிஸ்தவனாேகவா, 

இஸ்லாமியனாேகவா பிறே்கிறானா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 3:5 -  இகயசு பிரதியுேே்ரமாே: ஒருவை் 

ெலே்திைாலும் ஆவியிைாலும் பிறவாவிடட்ால் 

கேவனுபடய ராெ்யே்தில் பிரகவசிே்ேமாடட்ாை். 

1 யேதுரு 1:23 -  அழிவுள்ள விே்திைாகல அல்ல, 

எை்றறை்பறே்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமாை 

கேவவசைமாகிய அழிவில்லாே விே்திைாகல 

மறுைடியும் றெநிை்பிே்ேை்ைடட்ிருே்கிறீரே்கள. 
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111.* 
ஒரு மனிதனின் இரடச்ிப்பு அவரே்ளின் 
நற்கிரிதயேளால் சரி ஹசய்யப்படுமா?  (Ameller)  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

கராமர ்4:2 -  ஆபிரோம் கிரிபயேளிைாகல 
நீதிமாைாே்ேை்ைட்டாைாகில் கமை்பமைாராட்ட அவனுே்கு 
ஏதுவுை்டு; ஆகிலும் கேவனுே்கு முை்ைாே கமை்பமைாராட்ட 
ஏதுவில்பல.  
எயேசியர் 2:8-9 - 8. கிருபையிைாகல 

விசுவாசே்பேே்றோை்டு இரட்சிே்ேை்ைட்டீரே்ள்; இது 
உங்ேளால் உை்டாைேல்ல, இது கேவனுபடய ஈவு; 9. 
ஒருவரும் றைருபமைாராட்டாேைடிே்கு இது கிரிபயேளிைால் 
உை்டாைேல்ல;.. 
தீத்து 3:5-6 - 4. நம்முபடய இரட்சேராகிய கேவனுபடய 

ேபயயும் மனுஷரக்மலுள்ள அை்பும் பிரசை்ைமாைகைாது, 5. 
நாம் றசய்ே நீதியிை் கிரிபயேளிைிமிே்ேம் அவர ்நம்பம 
இரட்சியாமல், ேமது இரே்ேே்திை்ைடிகய, மறுறெை்ம 
முழுே்கிைாலும், ைரிசுே்ே ஆவியினுபடய 
புதிோே்குேலிைாலும் நம்பம இரட்சிே்ோர.் 
-------------------------------------------------------- 

ஹூது 11:114 -  நிசச்யமாே நற்றசயல்ேள், 

தீசற்சயல்ேபளை் கைாே்கிவிடும்.. 
அன் பூத் 29:7 - ஆேகவ, எவரே்ள் ஈமாை் றோை்டு 

நல்ல அமல்ேள் றசய்கிறாரே்களா அவரே்ளுபடய 
தீங்குேபள அவரே்பள விடட்ும் நிசச்யமாே நீே்கி 
விடுகவாம்; இை்னும், அவரே்ள் றசய்ே நை்பமேளுே்கு 
அவற்பறவிட மிே்ே அழோை கூலிபய, நிசச்யமாே 
நாம் அவரே்ளுே்கு றோடுை்கைாம் 

112. 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதற்ோே 
தன்தனகய இரத்தப்பழியாே ஹோடுத்த ேடவுளால் 
இரடச்ிப்பு அல்லது மீடப்ு மனிதனுே்கு கிதடத்ததா? 
(Kefaret) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யலவிய ா மம் 17:11 - மாம்சே்திை் உயிர ்இரே்ேே்தில் 

இருே்கிறது; நாை் அபே உங்ேளுே்குை் 
ைலிபீடே்திை்கமல் உங்ேள் ஆே்துமாே்ேளுே்ோேை் 
ைாவநிவிரே்்தி றசய்யும்ைடிே்குே் ேடட்பளயிடக்டை்; 
ஆே்துமாவிற்ோேை் ைாவநிவிரே்்தி றசய்கிறது இரேே்கம. 
எேிக யர் 9:12 & 22 - 22. நியாயை்பிரமாைே்திை்ைடி 

றோஞ்சங்குபறய எல்லாம் இரே்ேே்திைாகல 
சுே்திேரிே்ேை்ைடும்; இரே்ேஞ்சிந்துேலில்லாமல் மை்ைிை்பு 
உை்டாோது.  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:48*....இை்னும், ஒர ்ஆே்மா மற்கறார ்

ஆே்மாவிற்கு சிறிதும் ையை்ைட முடியாகே (அநே்) ஒரு 
நாபள நீங்ேள் அஞ்சி நடை்பீரே்ளாே! (அநே் நாளில்) 
எநே்ை் ைரிநத்ுபரயும் அேற்ோே ஏற்றுே் 
றோள்ளை்ைடமாட்டாது; அேற்ோே எநே்ை் ைதிலீடும் 
றைற்றுே் றோள்ளை்ைட மாடட்ாது.  
ஹஜ் 22:37*.....(எைினும்), குரை்ாைியிை் 

மாமிசங்ேகளா, அவற்றிை் உதிரங்ேகளா அல்லாஹ்பவ 
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113. 
ஆடட்ுே்குடட்ியானவர ்தன்தனகய ஜீவ பலியாே 

ஒப்புவிதத்ு அதனால் மனிதன் ஹபற்ற மீடப்ு 

கிருதபயாே விசுவாசத்தின் அடிப்பதடயில் 

கிதடே்ேப்படட்தா? (இகயசு கிறிஸ்து) 
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 1:29 -  இகோ, உலேே்திை் ைாவேப்ேச ்

சுமநத்ுதீரே்்கிற கேவ ஆடட்ுே்குடட்ி,  

ய ாமர் 3:24-28 - 24. இலவசமாய் அவருபடய 

கிருபையிைாகல கிறிஸ்து இகயசுவிலுள்ள 

மீட்பைே்றோை்டு நீதிமாை்ேளாே்ேை்ைடுகிறாரே்ள்;.. 

எயேசியர் 2:8 -  கிருபையிைாகல 

விசுவாசேப்ேே்றோை்டு இரடச்ிே்ேை்ைடட்ீரே்ள்;.. 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:164 -  ைாவம் றசய்யும் ஒவ்கவார ்ஆே்மாவும் 

ேைே்கே, கேடப்டே் கேடிே்றோள்கிறது; ஓர ்ஆே்மாவிை் 

(ைாவச)்சுபமபய மற்கறார ்ஆே்மா சுமே்ோது. 

இஸ் ாயீல் 17:15 - ஒருவனுபடய ைாவசச்ுபமபய 

மற்றறாருவை் சுமே்ேமாடட்ாை்.. 

114. 
ஒருவன் நித்திய வாழ்தவ ஹபற்றுே்ஹோள்ள இகயசுவின் 

வாரத்்ததேதள கேட்டும், புரிந்து ஹோண்டும் மற்றும் 

ேடவுள் தாகம இகயசு கிறிஸ்துதவ இவ்வுலகிற்கு 

கமசியாவாே அனுப்பி, அவகர உலகின் இரட்சேர ்

என்பது நம்பப்படுகிறதா?  
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ய ாமர் 10:9-10 & 17 - 9. எை்ைறவை்றால், ேரே்்ேராகிய 

இகயசுபவ நீ உை் வாயிைாகல அறிே்பேயிடட்ு, கேவை் 

அவபர மரிே்கோரிலிருநத்ு எழுை்பிைாறரை்று உை் 

இருேயே்திகல விசுவாசிே்ோல் இரடச்ிே்ேை்ைடுவாய். 10. 

நீதியுை்டாே இருேயே்திகல விசுவாசிே்ேை்ைடும், 

இரடச்ிை்புை்டாே வாயிைாகல 

அறிே்பேைை்ைை்ைடும். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:119-120 - 119.(நபிகய!) நாம் உம்பம உை்பமயுடை், 

(நல்லடியாருே்கு) நை்மாராயம் கூறுைவராேவும், 

(தீகயாருே்கு) அசச்மூட்டி எசச்ரிே்பே றசய்ைவராேவுகம 

அனுை்பியுள்களாம்; 120. யூேரே்ளும், கிறிஸ்ேவரே்ளும் 

அவரே்ள் வழிபய நீர ்பிை்ைற்றாேவபரயில் உம்பமை்ைற்றி 

திருை்தியபடய மாட்டாரே்ள். (ஆேகவ, அவரே்பள கநாே்கி) 

“நிசச்யமாே அல்லாஹ்விை் வழி-(இஸ்லாம்) அதுகவ 
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115.* 
இகயசு கிறிஸ்து ஒருவகர இரடச்ேர ்அவராகல மனித 

பாவங்ேதள மன்னிதத்ு நித்திய வாழ்வு தர முடியும் 

என்பது ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படட்தா?  
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 11:25 - இகயசு அவபள கநாே்கி: நாகை 

உயிரே்ற்ேழுேலும் ஜீவனுமாயிருே்கிகறை், எை்பை 

விசுவாசிே்கிறவை் மரிே்ோலும் பிபழை்ைாை்;.. 

யயாவான் 14:6 - அேற்கு இகயசு: நாகை வழியும் 

சே்தியமும் ஜீவனுமாயிருே்கிகறை்; 

எை்ைாகலயல்லாமல் ஒருவனும் பிோவிைிடே்தில் 

வராை். 

யயாவான் 17:3 -  ஒை்றாை றமய்ே்கேவைாகிய 

உம்பமயும் நீர ்அனுைப்ிைவராகிய 

இகயசுகிறிஸ்துபவயும் அறிவகே நிே்தியஜீவை். 
-------------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:19-20 - நிசச்யமாே (தீனுல்) இஸ்லாம் 

ோை் அல்லாஹ்விடே்தில் (ஒை்புே்றோள்ளை்ைடட்) 

மாரே்்ேமாகும்; கவேம் றோடுே்ேை்ைடட்வரே்ள் (இதுோை் 

உை்பமயாை மாரே்்ேம் எை்னும்) அறிவு அவரே்ளுே்குே் 

கிபடே்ே பிை்ைரும் ேம்மிபடகயயுள்ள றைாறாபமயிை் 

ோரைமாே (இேற்கு) மாறுைடட்ைர;் 

116. 
இந்நாளில் விசுவாசிேளுே்கு முழுே்கு ஞானஸ்நானம் 

கததவயா? 

 பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 28:18-20 - 18. இகயசு..வாைே்திலும் பூமியிலும் 

சேல அதிோரமும் எைே்குே் றோடுே்ேை்ைடட்ிருே்கிறது.  

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 2:38 - கைதுரு 

அவரே்பள கநாே்கி: நீங்ேள் மைநத்ிரும்பி, 

ஒவ்றவாருவரும் ைாவமை்ைிை்புே்றேை்று 

இகயசுகிறிஸ்துவிை் நாமே்திைாகல ஞாைஸ்நாைம் 

றைற்றுே்றோள்ளுங்ேள், அை்றைாழுது ைரிசுே்ே ஆவியிை் 

வரே்பேை் றைறுவீரே்ள். 

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 22:16 -  இை்றைாழுது நீ 

ோமதிே்கிறறேை்ை? நீ எழுநத்ு ேரே்்ேருபடய 

நாமே்பேே ்றோழுதுறோை்டு, ஞாைஸ்நாைம்றைற்று. 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு:  ண்ணீர் ஞானஸ்ோனம் ைற்றி குரானில் எந்  ஒரு ெசனங்களும் 

இல்பல. 
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117. 
ஆண் விசுவாசிேளுே்கு விருத்த கசதனம் இந்நாளில் 
கததவயா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 15:5-11 -  10.. நம்முபடய 

பிோே்ேளாலும் நம்மாலும் சுமே்ேே்கூடாதிருந்ே 
நுேே்ேடிபயச ்சீஷர ்ேழுே்திை்கமல் சுமே்துவதிைால், நீங்ேள் 
கேவபைச ்கசாதிை்ைாகைை்? 
1 க ாரிந்தியர் 7:18 & 20 - 18. ஒருவை் விருே்ேகசேைம் 

றைற்றவைாய் அபழே்ேை்ைடட்ிருநே்ால், 
விருே்ேகசேைமில்லாேவைாயிருே்ே வபேகேடாைாே; 
ஒருவை் விருேே்கசேைமில்லாேவைாய் 
அபழே்ேை்ைடட்ிருநே்ால், 
விருே்ேகசேைம்றைறாதிருை்ைாைாே. 20. அவைவை் ோை் 
அபழே்ேை்ைடட் நிபலபமயிகல 
நிபலே்திருே்ேே்ேடவை். 
 லாத்தியர் 5:2 -  நீங்ேள் 

விருே்ேகசேைம்ைை்ைிே்றோை்டால் கிறிஸ்துவிைால் 
உங்ேளுே்கு ஒரு பிரகயாெைமுமிராது.. 
 லாத்தியர் 5:6 - கிறிஸ்து இகயசுவிைிடே்தில் 

விருே்ேகசேைமும் விருே்ேகசேைமில்லாபமயும் 
ஒை்றுே்கும் உேவாது, அை்பிைால் கிரிபயறசய்கிற 
விசுவாசகம உேவும். 
-------------------------------------------------------- 

நஹ்ல் 16:123 -  பிை்ைர ்“கநரப்மயாளராை 

இை்ராஹீமிை் சை்மாரே்்ேே்பே நீர ்பிை்ைற்ற கவை்டும்” 
எை்று நாம் உமே்கு வஹீ அறிவிே்கோம்;..  
குறிப்பு: இஸ்லாமியதில் விருத் தச னம் ஆபிரகாமின் ம தில் ஒரு ைகுதியாக 
உள்ளது, எனதெ அது முஸ்லிம்களின் கட்டுப்ைாடாக அபமந் து. இது ஹதீஸிலும் 
காணலாம்: புகாரி 1252, ஃைாத்தி அல்-ைாரி 6: 388; முஸ்லிம் 4: 2370 

118. 
பரகலாே இராஜ்ஜியத்தத சுதந்தரிே்ே பரிசுத்தமும், 
பரிசுத்த அலங்ோரமும் கததவ என்பதத ஏதாவது 
வசனங்ேள் குறிே்கின்றனவா? 

 பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யலவிய ா மம் 11:44 - நாை் உங்ேள் கேவைாகிய 

ேரே்்ேர,் நாை் ைரிசுேே்ர;் ஆபேயால், ேபரயில் ஊருகிற 
எநே்ை் பிராைிேளிலும் உங்ேபளே் தீடட்ுை்ைடுே்ோமல், 
உங்ேபளை் ைரிசுே்ேமாே்கிே்றோை்டு, 
ைரிசுே்ேராயிருை்பீரே்ளாே.  
1 க ாரிந்தியர் 3:16-17 -  16. நீங்ேள் கேவனுபடய 

ஆலயமாயிருே்கிறீரே்றளை்றும்..17. கேவனுபடய 
ஆலயம் ைரிசுே்ேமாயிருே்கிறது; நீங்ேகள அநே் ஆலயம். 
எேிக யர் 12:14 - யாவகராடும் சமாோைமாயிருே்ேவும், 

ைரிசுே்ேமுள்ளவரே்ளாயிருே்ேவும் நாடுங்ேள்; 
ைரிசுே்ேமில்லாமல் ஒருவனும் ேரே்்ேபரே ்
ேரிசிை்ைதில்பலகய. 
1 யேதுரு 1:15-16 -  15. உங்ேபள அபழே்ேவர ்

ைரிசுே்ேராயிருே்கிறதுகைால, நீங்ேளும் உங்ேள் 
நடே்பேேறளல்லாவற்றிகலயும் ைரிசுே்ேராயிருங்ேள். 
16. நாை் ைரிசுே்ேர,் ஆபேயால் நீங்ேளும் 
ைரிசுே்ேராயிருங்ேள் எை்று எழுதியிருே்கிறகே. 
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119. 
மே்ேள் தம் சுய விருப்பத்தின் படி தங்ேதள 
ேடவுளின் பிள்தளேளாே கதரவ்ு ஹசய்யலாமா?  

பைபிள்  ஆம் / இல்பல  குராை் 
கயாவான் 1:12*.....12. அவபர ஏற்றுே்றோை்டவரே்ள் 
எே்ேபைகைரே்களா, அே்ேபை கைரே்ளும் கேவனுபடய 
பிள்பளேளாகும்ைடி, அவரே்ளுே்கு 
அதிோரங்றோடுே்ோர.்  
கராமர ்8:14 & 16..... 14. கமலும் எவரே்ள் கேவனுபடய 
ஆவியிைாகல நடே்ேை்ைடுகிறாரே்களா, அவரே்ள் 
கேவனுபடய புே்திரராயிருே்கிறாரே்ள். 16. நாம் 
கேவனுபடய பிள்பளேளாயிருே்கிகறாறமை்று 
ஆவியாைவரே்ாகம நம்முபடய ஆவியுடகைகூடச ்
சாடச்ிறோடுே்கிறார.்  
ேலாத்தியர ்3:26*.....நீங்ேறளல்லாரும் கிறிஸ்து 
இகயசுபவை்ைற்றும் விசுவாசே்திைால் கேவனுபடய 
புே்திரராயிருே்கிறீரே்கள.  
எபிஹரயர ்12:5..... 5. அை்றியும்: எை் மேகை, 
ேரே்்ேருபடய சிடப்சபய அற்ைமாே எை்ைாகே, 
அவரால் ேடிநத்ுறோள்ளை்ைடும்கைாது 
கசாரந்த்ுகைாோகே.6. ேரே்்ேர ்எவைிடே்தில் 
அை்புகூருகிறாகரா அவபை அவர ்சிடச்ிே்து.  
----------------------------------------------------------------------------------- 
மாயிதா 5:18*..... யூேரே்ளும், கிறிஸ்ேவரே்ளும் “நாங்ேள் 
அல்லாஹ்விை் குமாரரே்ள் எை்றும்; அவனுபடய 
கநசரே்ள்” எை்றும் கூறுகிறாரே்ள். அைை்டியாயிை் 
உங்ேள் ைாவங்ேளுே்ோே உங்ேபள அவை் ஏை் 
கவேபைை ்ைடுே்துகிறாை். அை்ைடியல்ல! “நீங்ேள் அவை் 
ைபடே்ேவற்பறச ்கசரந்ே் மைிேரே்ள் ோம்”.  

120.* 
மனிதனின் விதி முழுவதாோ முன்கப ேடவுளால் 
நிரண்யிே்ேப்படட்தா?   (Kader or Kısmet) 

பைபிள்    இல்பல / ஆம்  குராை் 

உபாேமம் 11:26-27..... 26. இகோ, இை்று நாை் உங்ேளுே்கு 
முை்ைாே ஆசீரவ்ாேேப்ேயும் சாைே்பேயும் 
பவே்கிகறை். 27. இை்று நாை் உங்ேளுே்குே் ேற்பிே்கிற 
உங்ேள் கேவைாகிய ேரே்்ேரிை் ேற்ைபைேளுே்குே் 
கீழ்ை்ைடிநத்ீரே்ளாைால் ஆசீரவ்ாேமும். 
உபாேமம் 30:19*.....நாை் ஜீவபையும் மரைே்பேயும், 
ஆசீரவ்ாேே்பேயும் சாைே்பேயும் உைே்குமுை் 
பவே்கேை்..நீ ஜீவபைே் றேரிநத்ுறோை்டு. 
கயாசுவா 24:15*.....யாபரச ்கசவிை்பீரே்ள் எை்று இை்று 
றேரிநத்ு றோள்ளுங்ேள்; நானும் எை் 
வீடட்ாருகமாறவை்றால், ேரே்்ேபரகய கசவிை்கைாம் 
எை்றாை். 
----------------------------------------------------------------------------------- 
தவ்பா 9:51*.....“ஒருகைாதும் அல்லாஹ் விதிே்ேபேே ்
ேவிர (கவறு ஒை்றும்) எங்ேபள அணுோது; 
ேஸஸ் 28:68.....கேரந்ற்ேடுேே்ல் இவரே்ளு(ே்கு 
உரிபமயு)படயேல்ல.. 
அஹ்ஜாப 33:38*..... அல்லாஹ்விை் ேடட்பள 
தீரம்ாைிே்ேை்ைடட் விதியாகும்.. 
குறிப்பு: கிரிஸ்துவர ்மே்தியில் அரம்ிைியரே்ள் "இல்பல" 
எை்று கூறுவாரே்ள்; ஆைால் ோல்விைிஸ்டுேள் "ஆம்" 
எை்று கூறுவாரே்ள். 
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121. 
மனிதன் ஹசய்யும் நன்தம தீதம  ஹசயல்ேளால் 

அவன் ஹசாரே்்ேம்/நரேம் ஹசல்வதத ேடவுள் 

ஏகதனும் அளவுகோலால் நிரண்யிே்கிறாரா? (Terazi) 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எயேசியர் 2:8-9 - 8. கிருபையிைாகல 

விசுவாசே்பேே்றோை்டு இரட்சிே்ேை்ைட்டீரே்ள்; இது 

உங்ேளால் உை்டாைேல்ல, இது கேவனுபடய ஈவு; 9. 

ஒருவரும் றைருபமைாராட்டாேைடிே்கு இது 

கிரிபயேளிைால் உை்டாைேல்ல;.. 

தீத்து 3:4-5 - 4. நம்முபடய இரடச்ேராகிய கேவனுபடய 

ேபயயும் மனுஷரக்மலுள்ள அை்பும் 

பிரசை்ைமாைகைாது, 5. நாம் றசய்ே நீதியிை் 

கிரிபயேளிைிமிே்ேம் அவர ்நம்பம இரடச்ியாமல், 

ேமது இரே்ேே்திை்ைடிகய,..நம்பம இரடச்ிே்ோர.். 
------------------------------------------------- 

முஃமினூன் 23:102-103 - 102. எவருபடய (நை்பமேளிை்) 

எபடேள் ேைமாே இருே்கிை்றைகவா அவரே்ள் ோம் 

றவற்றியாளரே்ள். 103. ஆைால், எவருபடய 

(நை்பமேளிை்) எபடேள் இகலசாே இருே்கிை்றைகவா, 

அவரே்ள் ோம் ேங்ேபளகய நஷ்டை்ைடுே்திே் 

றோை்டவரே்ள்; அவரே்ள் ோம் நரேே்தில் 

நிரநே்ரமாைவரே்ள்.. 

122.* 
ேடவுளின் ராஜ்ஜியத்திற்கு மனிதன் உடப்ிரகவசிே்ே 

மறுபிறப்பு அல்லது மனம்திரும்புதல் அவசியமா?  
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யயாவான் 3:3 - 3. இகயசு அவனுே்குை் பிரதியுேே்ரமாே: 

ஒருவை் மறுைடியும் பிறவாவிடட்ால் கேவனுபடய 

ராெ்யே்பேே் ோைமாடட்ாை்.. 

2 க ாரிந்தியர் 5:17 - இை்ைடியிருே்ே, ஒருவை் 

கிறிஸ்துவுே்குள்ளிருநே்ால் 

புதுசச்ிருஷ்டியாயிருே்கிறாை்; ைபழயபவேள் 

ஒழிநத்ுகைாயிை, எல்லாம் புதிோயிை. 

1 யேதுரு 1:23 - அழிவுள்ள விே்திைாகல அல்ல, 

எை்றறை்பறே்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமாை 

கேவவசைமாகிய அழிவில்லாே விே்திைாகல 

மறுைடியும் றெநிை்பிே்ேை்ைடட்ிருே்கிறீரே்கள..  
------------------------------------------------- 

குறிப்பு: குரானில் "மறுைடியும் பிறக்க தெண்டும்" அல்லது ஆன்மீக 

மறுபிறப்புக்கான த பெபயப் ைற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்பல. 
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123.* 
ேடவுதள விசுவாசிப்பவரே்ளுே்கு நித்திய வாழ்வு 
நிசச்யம் என்ற வாே்குறுதி ேடவுளால் 
ஹோடுே்ேப்படாததா?  

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யயாவான் 3:36 - குமாரைிடே்தில் 

விசுவாசமாயிருே்கிறவை் நிே்தியஜீவபை 
உபடயவைாயிருே்கிறாை்;.. 
யயாவான் 5:24 - எை் வசைே்பேே் கேடட்ு, எை்பை 

அனுை்பிைவபர விசுவாசிே்கிறவனுே்கு நிே்தியஜீவை் 
உை்டு; அவை் ஆே்கிபைே்தீரை்்புே்குடை்டாமல்.. 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:55 & 113-115 - 55. “ஈஸாகவ! நிசச்யமாே 

நாை்..கமலும் உம்பமை் பிை்ைற்றுகவாபர கியாம நாள் 
வபர நிராேரிை்கைாருே்கு கமலாேவும் பவை்கைை்;..113. 
அவரே்ள் (எல்கலாரும்) சமமல்லர;் 
கவேேப்ேயுபடகயாரில் ஒரு சமுோயே்திைர ்
(கநரப்மே்ோே) நிற்கிறாரே்ள்;..115. இவரே்ள் றசய்யும் 
எநே் நை்பமயும் (நற்கூலி றோடுே்ேை்ைடாமல்) 
புறே்ேைிே்ேை்ைடாது;..  
மாயிதா 5:47 & 69 - 47. இை்ஜீபலயுபடயவரே்ள்... 69 

.கிறிஸ்ேவரே்ளிலும் எவரே்ள் அல்லாஹ்விை் மீதும் 
இறுதிநாள் மீதும் நம்பிே்பே றோை்டு நற்ேருமங்ேள் 
றசய்கிறாரே்களா அவரே்ளுே்கு நிசச்யமாே எந்ேவிேமாை 
ையமுமில்பல.  

எதிரே்ால விஷயங்ேள்  
124.* 

தீரே்்ேதரிசி மற்றும் தீரே்்ேதரிசனம் என்ற 
வாரத்்ததேள் எதிரே்ாலம் குறித்த நிேழ்வுேதள 
முன்னறிவிே்ே ேடவுளால் மனிதனுே்கு 
ஹோடுே்ேப்படட் வரம் என்று ஏற்றுே் 
ஹோள்ளப்படட்தா? (Nebi) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

1 சாமுயவல் 9:9 - முற்ோலே்தில் இஸ்ரகவலில் 

யாறோருவர ்கேவைிடே்தில் விசாரிே்ேை்கைாைால், 
ஞாைதிருஷ்டிே்ோரைிடே்திற்குை் கைாகவாம் வாருங்ேள் 
எை்ைாரே்ள்; இநந்ாளிகல தீரே்்ேேரிசி 
எை்ைை்ைடுகிறவை் முற்ோலே்தில் 
ஞாைதிருஷ்டிே்ோரை் எை்ைை்ைடுவாை்.. 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 19:10 - இகயசுபவை்ைற்றிை 

சாடச்ி தீரே்்ேேரிசைே்திை் ஆவியாயிருே்கிறது 
எை்றாை்.  
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:158 & 188 - 158. ஆேகவ, அல்லாஹ்விை் மீதும், 

எழுேை்ைடிே்ேேற்ேரியா நபியாகிய அவை் தூேரிை் 
மீதும் ஈமாை் றோள்ளுங்ேள்,..188. நம்பிே்பே றோள்ளும் 
மே்ேளுே்கு நாை் அசச்மூடட்ி எசச்ரிே்பே றசய்ைவனும், 
நை்மாராயம் கூறுைவனுகமயை்றி கவறில்பல. 
அஹ் ாஃப் 46:9 - “(இபற) தூேரே்ளில் நாம் புதிோே 

வந்ேவைல்லை்; கமலும் எை்பைை் ைற்றிகயா, உங்ேபளை் 
ைற்றிகயா, எை்ை றசய்யை்ைடும் எை்ைபே நாை் 
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125.* 
உலகின் முடிவுபரியந்தம் நடே்கும் நிேழ்வுேள் 
குறித்த விளே்ேம் தரப்படட்ுள்ளதா?  (Eschatology / Gayb 
Haber) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 24:3, 14 & 25 - 3...இபவேள் எை்றைாழுது 

சம்ைவிே்கும்? உம்முபடய வருபேே்கும், உலேே்திை் 
முடிவுே்கும் அபடயாளம் எை்ை? எங்ேளுே்குச ்
றசால்லகவை்டும் எை்றாரே்ள். 14. ராெ்யே்தினுபடய 
இநே்ச ்சுவிகசஷம் பூகலாேறமங்குமுள்ள சேல 
ொதிேளுே்கும் சாட்சியாேை் பிரசங்கிே்ேை்ைடும், 
அை்கைாது முடிவு வரும்.25. இகோ, முை்ைோே 
உங்ேளுே்கு அறிவிே்திருே்கிகறை். 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 1:1 - சீே்கிரே்தில் 

சம்ைவிே்ேகவை்டியபவேபளே ்ேம்முபடய 
ஊழியே்ோரருே்குே் ோை்பிே்கும்றைாருடட்ு.  
--------------------------------------------------------  

அன்ஆம் 6:50 - (நபிகய!) நீர ்கூறும்: “எை்ைிடே்தில் 

அல்லாஹ்விை் றைாே்கிஷங்ேள் இருே்கிை்றை எை்று 
நாை் உங்ேளிடம் கூறவில்பல. மபறவாைவற்பற நாை் 
அறியமாடக்டை்; நிசச்யமாே நாை் ஒரு மலே்ோே 
இருே்கிை்கறை் எை்றும் நாை் உங்ேளிடம் 
றசால்லவில்பல; எைே்கு (வஹீயாே) 
அறிவிே்ேை்ைடட்பேே் ேவிர (கவறு எபேயும்) நாை் 
பிை்ைற்றவில்பல”. 

126. 
இறுதி நாடே்ளில் சாத்தானின் வல்லதம ஆடச்ி 
நதடஹபறும் என்பதற்ோன தீரே்்ேதரிசன வாரத்்தத 
ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ளதா?  (Antichrist / Mehdi) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 24:21-25 - 23.நம்ைாகேயுங்ேள்..24. ஏறைைில், 

ேள்ளே்கிறிஸ்துே்ேளும் ேள்ளே்தீரே்்ேேரிசிேளும் 
எழும்பி. 
2 கதசயலானிக்ய யர் 2:7-9 - 8. அநே் அே்கிரமே்ோரை் 

றவளிை்ைடுவாை்; அவபைே் ேரே்்ேர ்ேம்முபடய 
வாயிை் சுவாசே்திைாகல அழிேத்ு,..9. அநே் 
அே்கிரமே்ோரனுபடய வருபே சாே்ோனுபடய 
றசயலிை்ைடி.  
1 யயாவான் 2:18 - பிள்பளேகள, இது 

ேபடசிே்ோலமாயிருே்கிறது; அநத்ிே்கிறிஸ்து 
வருகிறாறைை்று நீங்ேள் கேள்விை்ைடட்ைடி 
இை்றைாழுதும் அகநே அநத்ிே்கிறிஸ்துேள் 
இருே்கிறாரே்ள்; அதிைாகல இது ேபடசிே்ோலறமை்று 
அறிகிகறாம். 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 6:1-2 - 2.நாை் ைாரே்்ேகைாது, 

இகோ, ஒரு றவள்பளே்குதிபரபயே் ேை்கடை்; 
அதிை்கமல் ஏறியிருநே்வை் வில்பலை ்பிடிே்திருநே்ாை்; 
அவனுே்கு ஒரு கிரடீங் றோடுே்ேை்ைடட்து; அவை் 
றெயிே்கிறவைாேவும் றெயிை்ைவைாேவும் 
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127.* 
இறுதி நாடே்ளில் ேடவுள் மரித்கதாதர உயிரத்ஹ்தளச ்
ஹசய்து நியாயத்தீரப்்பின் நாளில் கமாடச்ம் / நரேம் 
ஹசல்ல நியாயம் தீரே்்ேப்படுவாரே்ளா? (Ahiret Günü) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

எேிக யர் 9:27 - அை்றியும், ஒகரேரம் மரிை்ைதும், பிை்பு 

நியாயே்தீரை்்ைபடவதும், மனுஷருே்கு 
நியமிே்ேை்ைட்டிருே்கிறைடிகய.. 
2 யேதுரு 2:9 -  ேரே்்ேர ்கேவைே்தியுள்ளவரே்பளச ்

கசாேபையிைிை்று இரடச்ிே்ேவும், அே்கிரமே்ோரபர 
ஆே்கிபைே்குள்ளாைவரே்ளாே நியாயே்தீரை்்பு 
நாளுே்கு பவே்ேவும் அறிநத்ிருே்கிறார.் 
கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 20:11-15 - 12. மரிே்கோர ்ேங்ேள் 

ேங்ேள் கிரிபயேளுே்குே்ேே்ேோே 
நியாயே்தீரை்்ைபடந்ோரே்ள். 15. ஜீவபுஸ்ேேே்திகல 
எழுேை்ைட்டவைாேே் ோைை்ைடாேவறைவகைா அவை் 
அே்கிைிே்ேடலிகல ேள்ளை்ைட்டாை். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:113 -  இறுதிே்தீரை்்பு நாளில் அல்லாஹ் இவரே்ள் 

ேரே்்கிே்து மாறுைட்டுே் றோை்டிருே்கும் விஷயே்தில் 
தீரை்்ைளிை்ைாை். 
ஆல இம் ான் 3:185 -  ஒவ்கவார ்ஆே்மாவும் 

மரைே்பேச ்சுகிே்கே ஆேகவை்டும்; அை்றியும் - 
இறுதிே் தீரை்்பு நாளில் ோை், உங்ே(ள் 
றசய்பேே)ளுே்குரிய பிரதி ைலை்ேள் முழுபமயாேே் 
றோடுே்ேை்ைடும்.. 

128.* 
ஒவ்ஹவாரு மனிதரும் ஒரு குறிப்பிடட் ோலம் 
நரேத்தில் துயரப்பட கவண்டிய நிதல உண்டா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 5:24 - எை் வசைே்பேே் கேடட்ு, எை்பை 

அனுை்பிைவபர விசுவாசிே்கிறவனுே்கு நிே்தியஜீவை் 
உை்டு; அவை் ஆே்கிபைே்தீரை்்புே்குடை்டாமல், 
மரைே்பேவிடட்ு நீங்கி, ஜீவனுே்குடை்டட்ிருே்கிறாை் 
எை்று றமய்யாேகவ றமய்யாேகவ உங்ேளுே்குச ்
றசால்லுகிகறை். 
ய ாமர் 8:1 - ஆைைடியால், கிறிஸ்து 

இகயசுவுே்குடை்டட்வரே்ளாயிருநத்ு, மாம்சே்திை்ைடி 
நடவாமல் ஆவியிை்ைடிகய நடே்கிறவரே்ளுே்கு 
ஆே்கிபைே்தீரை்்பில்பல.  
1 கதசயலானிக்ய யர் 5:9 -  கேவை் நம்பமே் 

கோைாே்கிபைே்றேை்று நியமிே்ோமல், நம்முபடய 
ேரே்்ேராகிய இகயசுகிறிஸ்துமூலமாய் 
இரட்சிை்ைபடவேற்றேை்று நியமிே்ோர.் 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:185 -  எைகவ எவர ்(நரே) றநருை்பிலிருந்து 

ைாதுோே்ேை்ைட்டுச ்சுவரே்்ேே்தில் பிரகவசிே்குமாறு 
றசய்யை்ைடுகிறாகரா அவர ்நிசச்யமாே றவற்றியபடந்து 
விட்டார;்.. 
மர்யம் 19:70-72 - 70. பிை்ைர,் அ(ந் நரேே்)தில் புகுவேற்கு 

அவரே்ளில் (ேங்ேள் ைாவே்ோல்) முேல் ேகுதிவுபடயவரே்ள் 
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129.* 
ஒருவன் நரேத்திற்குள் தள்ளப்படுவாகனயாகில், 
பிற்பாடு அவனுே்கு கமாட்சம் ஹசல்லும் பாே்கியம் 
உண்டா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 25:41 & 46 - 41. அை்றைாழுது, இடதுைே்ேே்தில் 

நிற்கிறவரே்பளை்ைாரே்்து அவர:் சபிே்ேை்ைடட்வரே்கள, 
எை்பைவிடட்ு, பிசாசுே்ோேவும் அவை் 
தூேரே்ளுே்ோேவும் ஆயே்ேம்ைை்ைை்ைடட்ிருே்கிற 
நிே்திய அே்கிைியிகல கைாங்ேள். 46. இவரே்ள் நிே்திய 
ஆே்கிபை அபடயவும். 
லூக் ா 16:25-26 - 25. அேற்கு ஆபிரோம்: மேகை, நீ 

பூமியிகல உயிகராடிருே்குங் ோலே்தில் உை் 
நை்பமேபள அனுைவிே்ோய்,..26. அதுவுமல்லாமல், 
இவ்விடே்திலிருநத்ு உங்ேளிடே்திற்குே் ேடநத்ுகைாேவும், 
அவ்விடே்திலிருநத்ு எங்ேளிடே்திற்குே் ேடநத்ுவரவும் 
மைதுள்ளவரே்ளுே்குே் கூடாேைடிே்கு, எங்ேளுே்கும் 
உங்ேளுே்கும் நடுகவ றைரும்பிளை்பு 
உை்டாே்ேை்ைடட்ிே்கிறது எை்றாை். 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஆம் 6:128 -  அேற்கு அவை், “நரேம் ோை் நீங்ேள் 

ேங்குமிடமாகும் - அல்லாஹ் நாடிைாலை்றி நீங்ேள் 
அதில் எை்றறை்றும் இருை்பீரே்ள். 
ஹூது 11:106-107 - 106. துரை்ாே்கிய சாலிேள் (நரே) 

றநருை்பில் (எறியை்ைடட்ு) இருை்ைாரே்ள்... 107. உம் 
இபறவை் நாடிைாலை்றி, வாைங்ேளும் பூமியும் 
நீடிே்கும் ோலறமல்லாம் அவரே்ள் அ(நந்ரேே்)திகலகய 
நிபலறைற்று விடுவாரே்ள். 

130. 
மரிதத்ுஉயிரத்ஹ்தழுந்த உடல் மாமிசம், எலும்பு, 
ரத்தம் கசரந்்ததா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 15:35-50 - 35. ஆகிலும், மரிே்கோர ்எை்ைடி 

எழுநத்ிருை்ைாரே்ள், எை்ைடிை்ைடட் சரரீே்கோகட 
வருவாரே்றளை்று ஒருவை் றசால்வாைாகில், 44. றெை்ம 
சரரீம் விபேே்ேை்ைடும், ஆவிே்குரிய சரரீம் 
எழுநத்ிருே்கும்; றெை்ம சரரீமுமுை்டு, ஆவிே்குரிய 
சரரீமுமுை்டு. 50. மாம்சமும் இரே்ேமும் கேவனுபடய 
ராெ்யே்பேச ்சுேநே்ரிே்ேமாடட்ாது.  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:25 & 259 - 25..இை்னும் அவரே்ளுே்கு அங்கு தூய 

துபைவியரும் உை்டு; கமலும் அவரே்ள் அங்கே 
நிரநே்ரமாே வாழ்வாரே்ள்... 259. அவற்பற நாம் எை்ைடிச ்
கசரே்்கிகறாம்; பிை்ைர ்அவற்றிை்கமல் சபேபயை ்
கைாரே்்துகிகறாம்.  
ஜுக்ருஃப் 43:70 - நீங்ேளும், உங்ேள் மபைவியரும் 

மகிழ்வபடநே்வரே்ளாே சுவரே்்ேே்தில் நுபழயுங்ேள் 
(எை்று மறுபமயில் அவரே்ளுே்குே் கூறை்ைடும். 
வா ிஆ 56:35-38 - 35. நிசச்யமாே (ஹூருல் ஈை் எை்னும் 

றைை்ேபளை்) புதிய ைபடை்ைாே, நாம் உை்டாே்கி;. 36. 
அை்றைை்ேபளே் ேை்ைிேளாேவும்; 37. (ேம் துபைவர ்
மீது) ைாசமுபடகயாராேவும், சம வயதிைராேவும். 
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131.* 
கமாடச்த்தில் ஆண் ஹபண் உறவு மற்றும் திருமண 

நிேழ்வுேள் உண்டா? (Houris) 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 22:28-33 -.30. உயிரே்்றேழுேலில், றோள்வபையும் 

றோடுை்ைபையும் இல்பல; அவரே்ள் ைரகலாேே்திகல 

கேவதூேபரை்கைால் இருை்ைாரே்ள். 

1 க ாரிந்தியர் 15:50 - மாம்சமும் இரேே்மும் 

கேவனுபடய ராெ்யே்பேச ்சுேநே்ரிே்ேமாடட்ாது; 

அழிவுள்ளது அழியாபமபயச ்சுேநே்ரிை்ைதுமில்பல. 
-------------------------------------------------------- 

தூர் 52:20 -  கமலும், நாம் அவரே்ளுே்கு, நீை்ட 

ேை்ேபளயுபடய (ஹூருல் ஈை்ேபள) மைம் முடிே்து 

பவை்கைாம்..  

 ஹ்மான் 55:55-56, 70-72 -.70. அவற்றில், அழகு மிே்ே நற் 

குைமுள்ள ேை்ைியர ்இருே்கிை்றைர.்.. 72. ஹூர ்

(எை்னும் அே்ேை்ைியர ்அழகிய) கூடாரங்ேளில் 

மபறே்ேை்ைடட்ிருை்ைர ் 

132. 
உலேளாவிய திருசச்தப என்பது இகயசுவின் 

மணவாடட்ி என ஏற்றுே்ஹோள்ளப்படுமா?  
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

எயேசியர் 5:23, 25, & 32 - 23. கிறிஸ்து சபைே்குே் 

ேபலயாயிருே்கிறதுகைால,..25. புருஷரே்கள, உங்ேள் 

மபைவிேளில் அை்புகூருங்ேள்; அைை்டிகய கிறிஸ்துவும் 

சபையில் அை்புகூரந்த்ு,32. இநே் இரேசியம் றைரியது; 

நாை் கிறிஸ்துபவை்ைற்றியும் சபைபயை்ைற்றியும் 

றசால்லுகிகறை். 

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 19:7 - நாம் சந்கோஷை்ைட்டுே் 

ேளிகூரந்்து அவருே்குே் துதிறசலுே்ேே்ேடகவாம். 

ஆட்டுே்குட்டியாைவருபடய ேலியாைம் வந்ேது, 

அவருபடய மபைவி ேை்பை ஆயே்ேம்ைை்ைிைாள் எை்று 

றசால்லே் கேட்கடை்.  

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 21:9 -  நீ இங்கே வா, 

ஆடட்ுே்குடட்ியாைவருபடய மபைவியாகிய 

மைவாடட்ிபய உைே்குே் ோை்பிே்கிகறை்..  

கவளிப்ேடுத்தின வியசஷம் 22:17 -  இலவசமாய் 

வாங்கிே்றோள்ளே்ேடவை். 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: குராைில் ஒகர ஒரு முபற கேவாலயே்பே ைற்றி 

குறிை்பிடுகிறது மற்றும் "கிறிஸ்துவிை் மைமேள்" 
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நதடமுதற வாழ்ே்தே 

சிே்ேல்ேள்  
133. 

இன்தறய விசுவாசிேள் சடட்த்தின் அடிப்பதடயில் 
வாழகவண்டும் என்பது ேடவுளின் விருப்பமா? (Shariah) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ய ாமர் 6:14 -  நீங்ேள் நியாயை்பிரமாைே்திற்குே் 

கீழ்ை்ைடட்ிராமல் கிருபைே்குே் 
கீழ்ை்ைடட்ிருே்கிறைடியால், ைாவம் உங்ேபள 
கமற்றோள்ளமாட்டாது. 
ய ாமர் 10:4 -  விசுவாசிே்கிற எவனுே்கும் நீதி 

உை்டாகும்ைடியாேே் கிறிஸ்து நியாயை்பிரமாைே்திை் 
முடிவாயிருே்கிறார.் 
 லாத்தியர் 3:11 & 25 - 11. நியாயை்பிரமாைே்திைாகல 

ஒருவனும் கேவைிடே்தில் 
நீதிமாைாகிறதில்பலறயை்ைது 
றவளியரங்ேமாயிருே்கிறது. ஏறைைில், 
விசுவாசே்திைாகல நீதிமாை் பிபழை்ைாை் எை்று 
எழுதியிருே்கிறகே. 25. விசுவாசம் வநே்பிை்பு நாம் 
உைாே்திே்குே் கீழாைவரே்ளல்லகவ. 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:48 -  கமலும் (நபிகய! முற்றிலும்) 

உை்பமபயே் றோை்டுள்ள இவ்கவேேப்ே நாம் 
உம்மீது இறே்கியுள்களாம்..  
ஜாஸியா 45:18 -  இேை் பிை்ைர ்உம்பம ஷரஅீே்தில் 

(மாரே்்ேே்தில்) ஒரு கநராை வழியில் நாம் 
ஆே்கியுள்களாம். ஆேகவ நீர ்அேபைகய 
பிை்ைற்றுவீராே;.. 

134. 
விசுவாசி திராடச்ரசம் பருகுவது தீடட்ானதா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 7:34-35 -  34. மனுஷகுமாரை் 

கைாெைைாைம்ைை்ணுகிறவராய் வநே்ார;் அேற்கு 
நீங்ேள்: இகோ, கைாெைை்பிரியனும் 
மதுைாைை்பிரியனுமாை மனுஷை், ஆயே்ோரருே்கும் 
ைாவிேளுே்கும் சிகநகிேை் எை்கிறீரே்ள். 35. ஆைாலும் 
ஞாைமாைது அேை் பிள்பளேறளல்லாராலும் 
நீதியுள்ளறேை்று ஒை்புே்றோள்ளை்ைடும் எை்றார.் 
யயாவான் 2:1-11 -  திராடச்ரசம் குபறவுைடட்கைாது,... 

இகயசு...ொடிேளிகல ேை்ைரீ ்நிரை்புங்ேள் 
எை்றார.்..திராடச்ரசமாய் மாறிை ேை்ைபீர. 
1 தீயமாத்யதயு 5:23 - நீ இைிகமல் ேை்ைரீ ்

மாே்திரம்குடியாமல், உை் வயிற்றிற்ோேவும், உைே்கு 
அடிே்ேடி கநரிடுகிற ைலவீைங்ேளுே்ோேவும், றோஞ்சம் 
திராட்சரசமும் கூட்டிே்றோள். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:219 -  மதுைாைே்பேயும், சூோடட்ே்பேயும் 

ைற்றி அவரே்ள் உம்மிடம் கேடக்ிை்றைர;் நீர ்கூறும்: 
“அவ்விரை்டிலும் றைரும் ைாவம் இருே்கிறது.. 
மாயிதா 5:90-91 - 90. ஈமாை் றோை்கடாகர! மதுைாைமும், 



f 

135. 
பன்றி இதறசச்ி சாப்பிடுவது விசுவாசிே்கு தீட்டானதா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 10:25 - ேபடயிகல விற்ேை்ைடுகிற 

எபேயும் வாங்கிை ்புசியுங்ேள்; மைசச்ாடச்ியிைிமிே்ேம் 
நீங்ேள் ஒை்பறயும் விசாரிே்ேகவை்டியதில்பல.  
க ாயலாகசயர் 2:16 -  ஆபேயால், கைாெைே்பேயும் 

ைாைே்பேயும் குறிே்ோவது,..ஒருவனும் உங்ேபளே் 
குற்றைை்டுேே்ாதிருை்ைாைாே.  
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:3 - (ோைாேச)் றசே்ேது, இரே்ேம், ைை்றியிை் 

இபறசச்ி..உங்ேள் மீது ஹராமாே்ேை் ைடட்ிருே்கிை்றை;.. 

அன்ஆம் 6:145 -  நீர ்கூறும்: “ோைாே 

இறநே்பவேபளயும் வடியும் இரே்ேேப்ேயும் 
ைை்றியிை் மாமிசேப்ேயும் ேவிர உை்ைவரே்ள் 
புசிே்ேே் கூடியவற்றில் எதுவும் ேடுே்ேை்ைடட்ோே 
எைே்கு அறிவிே்ேை்ைடட்தில் நாை் ோைவில்பல”.. 

136. 
விசுவாசி உபவாசிே்ே கவண்டும் என்பது ேடவுளின் 
எதிரப்ாரப்்பா?  

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

யயாயவல் 2:12 -  ஆேலால் நீங்ேள் இை்றைாழுகே 

உைவாசே்கோடும் அழுபேகயாடும் புலம்ைகலாடும் 
உங்ேள் முழு இருேயே்கோடும் எை்ைிடே்தில் 
திரும்புங்ேறளை்று ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார.் 
மத்யதயு 6:17-18 -  நீகயா உைவாசிே்கும்கைாது, அநே் 

உைவாசம் மனுஷரே்ளுே்குே் ோைை்ைடாமல்..உை் 
ேபலே்கு எை்றைய் பூசி, உை் முேேப்ேே் ேழுவு.  
மாற்கு 2:20 - மைவாளை் அவரே்பள விடட்ு எடுைடும் 

நாடே்ள் வரும், அநே் நாடே்ளிகல உைவாசிை்ைாரே்ள். 
1 க ாரிந்தியர் 7:5 - உைவாசே்திற்கும் றெைே்திற்கும் 

ேபடயிராேைடிே்கு இருவரும் சிலோலம் 
பிரிநத்ிருே்ேகவை்டுறமை்று சம்மதிே்ோலை்றி, 
ஒருவபரவிடட்ு ஒருவர ்பிரியாதிருங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:183 & 185 - 183. ஈமாை் றோை்கடாரே்கள! 

உங்ேளுே்கு முை் இருநே்வரே்ள் மீது கநாை்பு 
விதிே்ேை்ைடட்ிருநே்து கைால் உங்ேள் மீதும்(அது) 
விதிே்ேை்ைடட்ுள்ளது;.. 185. ரமளாை் மாேம்.. அல் குரஆ்ை் 
இறே்கியருளை் றைற்றது; ஆேகவ, உங்ேளில் எவர ்
அம்மாேே்பே அபடகிறாகரா, அவர ்அம்மாேம் கநாை்பு 
கநாற்ே கவை்டும்;.. 

அஹ்ஜாே 33:35 -  நிசச்யமாே முஸ்லிம்ேளாை..கநாை்பு 

கநாற்கும் ஆை்ேளும், றைை்ேளும்; ..ஆகிய 
இவரே்ளுே்கு அல்லாஹ் மை்ைிைப்ையும் மேே்ோை 
நற்கூலிபயயும் சிே்ேைை்டுே்தியிருே்கிை்றாை்.. 
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137. 
ஹஜபிப்பதும், உபவாசிப்பதும் எல்கலார ்
முன்னிதலயிலும் ோண்பிப்பது ேடவுள் 
விரும்புகிறாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 6:5-8 - 6.நீகயா றெைம்ைை்ணும்கைாது, உை் 

அபறவீடட்ுே்குள் பிரகவசிேத்ு, உை் ேேபவை்பூடட்ி, 
அநே்ரங்ேே்திலிருே்கிற உை் பிோபவ கநாே்கி 
றெைம்ைை்ணு; அை்றைாழுது, அநே்ரங்ேே்தில் ைாரே்்கிற 
உை் பிோ றவளியரங்ேமாய் உைே்குை் ைலைளிைை்ார.்  
மத்யதயு 6:16-18 - 16. நீங்ேள் உைவாசிே்கும்கைாது..17..அந்ே 

உைவாசம் மனுஷரே்ளுே்குே் ோைை்ைடாமல், 
அந்ேரங்ேே்திலிருே்கிற உை் பிோவுே்கே 
ோைை்ைடும்ைடியாே..18. அை்றைாழுது, அந்ேரங்ேே்தில் 
ைாரே்்கிற உை் பிோ உைே்கு றவளியரங்ேமாய்ை் 
ைலைளிை்ைார.் 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:103 -  நீங்ேள் றோழுபேபய 

முடிே்துே் றோை்டால், நிை்ற நிபலயிலும், இருநே் 
இருை்பிலும், விலாைப்ுறங்ேளிை் மீது (ைடுே்திருே்கும்) 
நிபலயிலும் அல்லாஹ்பவ திே்ரு றசய்யுங்ேள்.. 
ஜுமுஆ 62:9 - ஈமாை் றோை்டவரே்கள! ெுமுஆ உபடய 

நாளில் றோழுபேே்ோே நீங்ேள் அபழே்ேை்ைட்டால், 
வியாைாரே்பே விட்டுவிட்டு, அல்லாஹ்பவே் தியாைிே்ே 
(ைள்ளிே்கு) விபரந்து றசல்லுங்ேள் - நீங்ேள் அறிைவரே்ளாே 
இருை்பிை் இதுகவ உங்ேளுே்கு மிே கமலாை 
நை்பமயுபடயோகும்.. 

138.* 
மே்ேள் ோதலயில் உபவாசிப்பதும் இரவில் 
விருந்துண்பதுமாகிய  இததன ஒவ்ஹவாரு வருடமும் 
ஒருமாதம் முழுவதும் ஹசய்வதத ேடவுள் 
விரும்புகிறாரா? (Ramadan) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஏசாயா 58:6 - 6. அே்கிரமே்திை் ேடட்ுேபள 

அவிழ்ே்கிறதும், நுேே்ேடியிை் பிபையல்ேபள 
றநகிழ்ே்கிறதும், றநருே்ேை்ைடட்ிருே்கிறவரே்பள 
விடுேபலயாே்கிவிடுகிறதும், சேல நுேே்ேடிேபளயும் 
உபடே்துை்கைாடுகிறதும்.  
மத்யதயு 6:16-18 - 16. நீங்ேள் 

உைவாசிே்கும்கைாது..17..அநே் உைவாசம் 
மனுஷரே்ளுே்குே் ோைை்ைடாமல், 
அநே்ரங்ேே்திலிருே்கிற உை் பிோவுே்கே 
ோைை்ைடும்ைடியாே 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:183-185 - 183. ஈமாை் றோை்கடாரே்கள! 

உங்ேளுே்கு முை் இருநே்வரே்ள் மீது கநாை்பு 
விதிே்ேை்ைடட்ிருநே்து கைால் உங்ேள் மீதும்(அது) 
விதிே்ேை்ைடட்ுள்ளது;.. 185. ரமளாை் மாேம்,,அவர ்
அம்மாேம் கநாை்பு கநாற்ே கவை்டும்; எைினும் எவர ்
கநாயாளியாேகவா அல்லது ையைே்திகலா 
இருே்கிறாகரா (அவர ்அே்குறிை்பிடட் நாடே்ளிை் 
கநாை்பைை்) பிை்வரும் நாடே்ளில் கநாற்ே கவை்டும்; 
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139. 
விசுவாசிேள் தசமமாேம் ஹசலுதத்ுவததயும், 
தசமபாேம்  ஹசய்வததயும் ேடவுள் 
எதிரப்ாரே்்கிறாரா? (Zekat) 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மல் ியா 3:8-10 - மனுஷை் கேவபை வஞ்சிே்ேலாமா? 

நீங்ேகளா எை்பை வஞ்சிே்கிறீரே்ள். எதிகல உம்பம 
வஞ்சிே்கோம் எை்கிறீரே்ள். ேசமைாேே்திலும் 
ோைிே்பேேளிலுந்ோகை. 
மத்யதயு 6:3 - நீகயா ேரம்ஞ்றசய்யும்கைாது, உை் ேரம்ம் 

அநே்ரங்ேமாயிருை்ைேற்கு, உை் வலது பே றசய்கிறபே 
உை் இடது பே அறியாதிருே்ேே்ேடவது;  
மத்யதயு 19:21-23 -  கைாய், உைே்கு உை்டாைபவேபள 

விற்று, ேரிே்திரருே்குே் றோடு,..பிை்பு எை்பைை் 
பிை்ைற்றிவா எை்றார.் 
லூக் ா 11:41 -  உங்ேளுே்கு உை்டாைபவேளில் 

பிசப்ச றோடுங்ேள்.. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:177 -  இை்னும் றோழுபேபய ஒழுங்ோேே் 

ேபடை்பிடிே்து முபறயாே ெோே் றோடுேத்ு 
வருேல்(இபவகய புை்ைியமாகும்);.. 
தவ்ோ 9:103-104 - 103. அவரே்ளுபடய 

றசல்வே்திலிருநத்ு ேரம்ே்திற்ோைபே எடுேத்ுே் 
றோை்டு.. 104.. அல்லாஹ்.. ஏற்று அருள் புரிைவை்.. 
முஃமினூன் 23:1 & 4 -  1. ஈமாை் றோை்டவரே்ள் 

நிசச்யமாே றவற்றி றைற்று விடட்ைர.் 4. ெோே்பேயும் 
ேவறாது றோடுே்து வருவாரே்ள். 

140. 
ஒகர நாளில், ஒகர கநரத்தில் ஐந்து முதற ஒகர ஹஜபம் 
ஹசால்லப்படுவதத ேடவுள் விரும்புகிறாரா? (Namaz) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 6:7 - அை்றியும் நீங்ேள் 

றெைம்ைை்ணும்கைாது, அஞ்ஞாைிேபளை்கைால வீை் 
வாரே்்பேேபள அலை்ைாகேயுங்ேள்; அவரே்ள், அதிே 
வசைிை்பிைால் ேங்ேள் றெைம் கேடே்ை்ைடுறமை்று 
நிபைே்கிறாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:45 -  கமலும் றைாறுபமபயே் றோை்டும், 

றோழுபேபயே்றோை்டும் (அல்லாஹ்விடம்) உேவி 
கேடுங்ேள்;.. 
ஹூது 11:114 -  ைேலிை் (ோபல, மாபல ஆகிய) 

இருமுபைேளிலும், இரவிை் ைகுதியிலும் நீங்ேள் 
றோழுபேபய நிபலை்ைடுே்துவீராே.. 
இஸ் ாயீல் 17:78 - (நபிகய!) சூரியை் (உசச்ியில்) 

சாய்நே்திலிருநத்ு இரவிை் இருள் சூழும் வபர (ளுஹ்ரு, 
அஸ்ரு, மஃரிை், இஷா) றோழுபேபய நிபல 
நிறுே்துவீராே; இை்னும் ஃைெ்ருபடய றோழுபேபயயும் 
(நிபலநிறுே்துவீராே); நிசச்யமாே ஃைெ்ரு றோழுபே 
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141. 
மே்ேள் தம் வாழ்நாளில் ஒரு முதறயாகிலும் புனித 
பூமிே்கு புனிதப்பயணம் ஹசல்வதத ேடவுள் 
விரும்புகிறாரா? (Hajj) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 24:24-26 - 26..வைாநே்ரே்தில் இருே்கிறார ்

எை்று றசால்வாரே்ளாைால் புறை்ைடாதிருங்ேள்.. 
யயாவான் 4:19-24 - 21. அேற்கு இகயசு: ஸ்திரகீய, நாை் 

றசால்லுகிறபே நம்பு. நீங்ேள் இநே் மபலயிலும் 
எருசகலமிலும் மாே்திரமல்ல, எங்கும் பிோபவே் 
றோழுதுறோள்ளுங்ோலம் வருகிறது. 24. கேவை் 
ஆவியாயிருே்கிறார,் அவபரே் 
றோழுதுறோள்ளுகிறவரே்ள் ஆவிகயாடும் 
உை்பமகயாடும் அவபரே் றோழுதுறோள்ளகவை்டும் 
எை்றார.்  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:196 -  ஹெ்பெயும், உம்ராபவயும் 

அல்லாஹ்வுே்ோேை் பூரே்்தி றசய்யுங்ேள்;. 
ஆல இம் ான் 3:97 -  இை்னும் அேற்கு(ச ்றசல்வேற்கு)ரிய 

ைாபேயில் ையைம் றசய்ய சே்தி றைற்றிருே்கும் 
மைிேரே்ளுே்கு அல்லாஹ்வுே்ோே அவ்வீடு றசை்று ஹெ் 
றசய்வது ேடபமயாகும்.. 

142. 
வருடம் ஒருமுதற மே்ேள் மிருேபலி ஹோடுப்பதத 
ேடவுள் விரும்புகிறாரா? (Kurban) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

சங் ீதம் 51:16-17 - 16. ைலிபய நீர ்விரும்புகிறதில்பல, 

விரும்பிைால் றசலுேத்ுகவை்; ேேைைலியும் உமே்குை் 
பிரியமாைேல்ல. 17. கேவனுே்கேற்கும் ைலிேள் 
றநாறுங்குை்ட ஆவிோை்; கேவகை, றநாறுங்குை்டதும் 
நருங்குை்டதுமாை இருேயேப்ே நீர ்புறே்ேைியீர.் 
எேிக யர் 9:11-12 & 25-28 - 26..அவர ்ேம்பமே்ோகம 

ைலியிடுகிறதிைாகல ைாவங்ேபள நீே்கும்றைாருட்டாே 
இந்ேே் ேபடசிே்ோலே்தில் ஒகரேரம் றவளிை்ைட்டார.் 28. 
கிறிஸ்துவும் அகநேருபடய ைாவங்ேபளச ்சுமந்து 
தீரே்்கும்ைடிே்கு ஒகரேரம் ைலியிடை்ைட்டு.  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:196 - ஆயினும், உங்ேளில் எவகரனும் 

கநாயாளியாே இருை்ைதிைாகலா அல்லது ேபலயில் 
ஏகேனும் றோநே்ரவு ேரே்கூடிய பிைியிை் 
ோரைமாேகவா(ேபலமுடிபய இறே்கிே் றோள்ள 
கவை்டிய ேடட்ாயம் ஏற்ைடட்ால்) அேற்குை் ைரிோரமாே 
கநாை்பு இருே்ேல் கவை்டும், அல்லது ேரம்ம் 
றோடுே்ேல் கவை்டும், அல்லது குரை்ாைி றோடுே்ேல் 
கவை்டும். 
ஹஜ் 22:28 & 34 - 28. அல்லாஹ் அவரே்ளுே்கு 

அளிே்துள்ள (ஆடு, மாடு, ஒடட்ேம் கைாை்ற) நாற்ோல் 
பிராைிேள் மீது அவை் றையபரச ்றசால்(லி குரை்ாை் 
றோடுை்)ைவரே்ளாேவும் (வருவாரே்ள்); எைகவ 
அதிலிருநத்ு நீங்ேளும் உை்ணுங்ேள்; ேஷ்டை்ைடும் 
ஏபழேளுே்கும் உை்ைே் றோடுங்ேள். 34. குரை்ாைி 
றோடுை்ைபே ஒவ்றவாரு வகுை்ைாருே்கும் (ேடபமயாே) 
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143. 
ஒரு இஸ்லாமியருே்கு பரிசுத்த கவதாேமத்திலிருந்து 

எதாவது கேள்விேள் கேட்ேப்பட கவண்டுகமயாயின் 

அவர ்ஒரு கிறிஸ்துவரிடகமா அல்லது யூதரிடகமா 

கேட்பது சரியா? 
பைைிள்    ஆம்  / ஆம்  குரான் 

1 யேதுரு 3:15 - ேரே்்ேராகிய கேவபை உங்ேள் 

இருேயங்ேளில் ைரிசுே்ேம்ைை்ணுங்ேள்; 

உங்ேளிலிருே்கிற நம்பிே்பேபயே்குறிே்து 

உங்ேளிடே்தில் விசாரிே்துே் கேடக்ிற யாவருே்கும் 

சாநே்ே்கோடும் வைே்ேே்கோடும் உே்ேரவுறசால்ல 

எை்றைாழுதும் ஆயே்ேமாயிருங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

யூனுஸ் 10:94 - (நபிகய!) நாம் உம் மீது இறே்கியுள்ள 

இ(வ்கவேே்)தில் சநக்ேேம் றோள்வீராயிை், உமே்கு 

முை்ைர ்உள்ள கவேேப்ே ஓதுகிறாரே்கள அவரே்ளிடம் 

கேடட்ுை் ைாரை்்பீராே; நிசச்யமாே உம் 

இபறவைிடமிருநத்ு உமே்குச ்சே்திய (கவே)ம் 

வநத்ுள்ளது - எைகவ சநக்ேேம் றோள்ைவரே்ளில் நீரும் 

ஒருவராகி விட கவை்டாம். 

நஹ்ல் 16:43 -  (முநத்ிய) கவே ஞாைம் றைற்கறாரிடம் 

கேடட்றிநத்ு றோள்ளுங்ேள்” (எை்று கூறுவீராே). 

144. 
ஏதாவது ஒரு புனித நூல்ேளில் ஒரு மனிதன் ஒரு 

ோரியம் குறித்த சந்கதேம்  இருந்து அவன் அதற்ோன 

பதில் விரும்பத்தோததாேவும் இருே்கும் ஹபாருடட்ு 

அதத குறிதத்ு கநரத்மயான கேள்வி கேடே் 

அந்தவிசுவாசி தவிரப்்பானா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 17:11 - அநே்ை் 

ைடட்ைே்ோர ்மகைாவாஞ்பசயாய் வசைேப்ே 

ஏற்றுே்றோை்டு, ோரியங்ேள் இை்ைடியிருே்கிறோ 

எை்று திைநக்ோறும் கவேவாே்கியங்ேபள 

ஆராய்நத்ுைாரே்ே்திைால், றேசகலாைிே்கேயில் 

உள்ளவரே்பளை்ைாரே்்கிலும் 

நற்குைசாலிேளாயிருநே்ாரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:101-102 - 101. ஈமாை் றோை்டவரே்கள! சில 

விஷயங்ேபளை்ைற்றி (அவசியமில்லாமல்) கேடட்ுே் 

றோை்டிராதீரே்ள். (அபவ) உங்ேளுே்கு 

றவளிை்ைடுேே்ை்ைடுமாைால் உங்ேளுே்கு (அது) தீங்ோே 

இருே்கும்; கமலும் குரஆ்ை் இறே்ேை்ைடும் சமயே்தில் 
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145. 
ஹதய்வீே ஹவளிப்பாடு ஒருபுறம் இருே்ே, பாரம்பரிய  
வாரத்்ததேளும் அததன மனிதரே்ள் விவரிப்பது 
நம்பே்கூடியதாயும் மற்றும் பரிசுத்த நூல்ேள் புரிந்து 
ஹோள்ளப் படுவதாகும் உள்ளதா? (Hadith) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எய மியா 17:5 - மனுஷை்கமல் நம்பிே்பேபவே்து, 

மாம்சமாைபேே் ேை் புயைலமாே்கிே்றோை்டு, 
ேரே்்ேபர விடட்ு விலகுகிற இருேயமுள்ள மனுஷை் 
சபிே்ேை்ைடட்வை் எை்று ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார.் 
ய ாமர் 3:4 - அை்ைடியாே்ேமாடட்ாது: நீர ்உம்முபடய 

வசைங்ேளில் நீதிைரராய் விளங்ேவும், உம்முபடய 
நியாயம் விசாரிே்ேை்ைடும்கைாது றவற்றியபடயவும் 
இை்ைடியாயிற்று எை்று எழுதியிருே்கிறைடி, கேவகை 
சே்தியைரர ்எை்றும், எநே் மனுஷனும் றைாய்யை் 
எை்றும் றசால்கவாமாே.  
-------------------------------------------------------- 

தூர் 52:33-34 -  அல்லது, இ(வ்கவேே்)பே நீர ்இட்டுே் 

ேட்டிைீர ்எை்று அவரே்ள் கூறுகிை்றைரா? 34. ஆேகவ, 
(இவ்வாறறல்லாம் கூறும்) அவரே்ள் உை்பமயாளரே்ளாே 
இருந்ோல், இ(வ்கவேே்)பேை் கைாை்ற ஒரு றசய்திபய 
அவரே்ள் றோை்டு வரட்டும் 

குறிப்பு: இஸ்லாமில், நம்ைேமாை மற்றும் அடிே்ேடி 
ையை்ைடுே்ேை்ைடும் ஹதீஸிை் ேறலே்டரே்ள் அடங்கும் Ibn 
Ishaq (d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833);  Muhammad al-Bukhari (d. 
870); Sahih Muslim (d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu Jafer Taberi (d. 
923); ஒருவரும் முஹம்மதுவிை் வாழ்நாளிகலா அல்லது 
றநருங்கிகயா இருநே்தில்பல 

146. 
விசுவாசிேள் யாவரும் ஒன்று கசரந்்து ேடவுதள 
ஹதாழுது ஹோள்வதால் கதவநாமம் மகிதமப்படும் 
என்பதத ேடவுள் எதிரப்ாரே்்கிறாரா? 

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 28:19 -  ஆபேயால், நீங்ேள் புறை்ைடட்ுை்கைாய் 

சேல ொதிேபளயும் சீஷராே்கி, பிோ குமாரை் ைரிசுேே் 
ஆவியிை் நாமே்திகல அவரே்ளுே்கு 
ஞாைஸ்நாைங்றோடுே்து. 
2 க ாரிந்தியர் 5:20 - நாங்ேள் கிறிஸ்துவுே்ோே 

ஸ்ோைாைதிேளாயிருந்து, கேவகைாகட ஒை்புரவாகுங்ேள் 
எை்று, கிறிஸ்துவிைிமிே்ேம் உங்ேபள 
கவை்டிே்றோள்ளுகிகறாம்.  
1 யேதுரு 3:15 - உங்ேளிடே்தில் விசாரிேத்ுே் கேடக்ிற 

யாவருே்கும் சாநே்ே்கோடும் வைே்ேே்கோடும் 
உே்ேரவுறசால்ல எை்றைாழுதும் ஆயேே்மாயிருங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:33 -  அவகை ேை் தூேபர கநர ்வழியுடனும், 

சே்திய மாரே்்ேே்துடனும் அனுை்பி பவே்ோை் - 
முஷ்ரிே்குேள் (இபை பவை்ைவரே்ள், இம்மாரே்்ேே்பே) 
றவறுே்ே கைாதிலும், எல்லா மாரே்்ேங்ேபளயும் இது 
மிபேே்குமாறு றசய்யகவ 

நஹ்ல் 16:125 - (நபிகய!) உம் இபறவைிை் ைாபேயில் 

(மே்ேபள) விகவேே்துடனும், அழகிய உைகேசேப்ேே் 
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147. 
விசுவாசிேள் ஒவ்ஹவாரு பிரிவாேவும், 
சதபேளாேவும் ஹசயல்படுவதத ேடவுள் 
விரும்புகிறாரா? 

பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 1:10-13 - சகோேரகர, நீங்ேறளல்லாரும் 

ஒகரோரியே்பேை் கைசவும், பிரிவிபைேளில்லாமல் 
ஏேமைதும் ஏேகயாசபையும் உள்ளவரே்ளாய்ச ்
சீரற்ைாருநத்ியிருே்ேவும்கவை்டுறமை்று, நம்முபடய 
ேரே்்ேராகிய இகயசுகிறிஸ்துவிை் நாமே்திைாகல 
உங்ேளுே்குை் புே்திறசால்லுகிகறை்.  
1 க ாரிந்தியர் 3:3-4 - 3. றைாறாபமயும் வாே்குவாேமும் 

கைேேங்ேளும் உங்ேளுே்குள் இருே்கிறைடியால், நீங்ேள் 
மாம்சே்திற்குரியவரே்ளாயிருநத்ு மனுஷமாரே்்ேமாய் 
நடே்கிறீரே்ளல்லவா? 4. ஒருவை் நாை் ைவுபலச ்
கசரந்ே்வறைை்றும், கவறறாருவை் நாை் 
அை்றைால்கலாபவச ்கசரந்ே்வறைை்றும் 
றசால்லுகிறைடியால் நீங்ேள் 
மாம்சே்திற்குரியவரே்ளல்லவா? 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:103 -  இை்னும், நீங்ேள் எல்கலாரும் 

அல்லாஹ்விை் ேயிற்பற வலுவாே ைற்றிை் பிடிே்துே் 
றோள்ளுங்ேள்; நீங்ேள் பிரிநத்ும் விடாதீரே்ள். 
அன்ஆம் 6:159 - நிசச்யமாே எவரே்ள் ேங்ேளுபடய 

மாரே்்ேே்பே (ேம் விருை்ைை்ைடி ைலவாறாேை்) பிரிே்து, ைல 
பிரிவிைரே்ளாேை் பிரிந்து விட்டைகரா அவரே்ளுடை் (நபிகய!) 
உமே்கு எவ்விே சம்ைந்ேமுமில்பல; அவரே்ளுபடய 
விஷயறமல்லாம் அல்லாஹ்விடகம உள்ளது -  

148. 
மே்ேள் மகிழ்சச்ியாேவும் ேளிப்பாேவும் தங்ேள் 
வாழ்ே்தேதய இவ்வுலகில் வாழ கவண்டும் 
என்பதற்ோன உற்சாேமூடட்ும் வசனங்ேள் புனித 
நூல்ேளில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

சங் ீதம் 5:11 - உம்பம நம்புகிறவரே்ள் யாவரும் 

சநக்ோஷிே்து, எநந்ாளும் றேம்பீரிை்ைாரே்ளாே; நீர ்
அவரே்பளே் ோை்ைாற்றுவீர;் உம்முபடய நாமே்பே 
கநசிே்கிறவரே்ள் உம்மில் ேளிகூருவாரே்ளாே. 
ய ாமர் 14:17 -  கேவனுபடய ராெ்யம் புசிை்பும் 

குடிை்புமல்ல, அது நீதியும் சமாோைமும் ைரிசுே்ே 
ஆவியிைாலுை்டாகும் சநக்ோஷமுமாயிருே்கிறது. 
ேிலிப்ேியர் 4:4 -  ேரே்்ேருே்குள் எை்றைாழுதும் 

சநக்ோஷமாயிருங்ேள்; சநக்ோஷமாயிருங்ேள் எை்று 
மறுைடியும் றசால்லுகிகறை்.  
-------------------------------------------------------- 

தஹ்ர் 76:11 - எைகவ, அல்லாஹ் அநந்ாளிை் தீங்பே 

விடட்ும் அவரே்பளை ்ைாதுோே்து அவரே்ளுே்கு முேச ்
றசழுபமபயயும், மைமகிழ்பவயும் அளிை்ைாை்.  
குறிப்பு: மகிழ்சச்ிபயை் ைற்றி கைசும் குராைில் உள்ள 
ஒகர வசைம் மறுவுலகில் வாழ்வபே ைற்றி மடட்ுகம 
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149.* 
ேடவுள் மனிததன குணமாே்கும் பண்பு ஏகதனும் 
புனித நூல்ேளில் எடுதத்ுே் ோடட்ுடன் 
ஹோடுே்ேப்படட்ுள்ளதா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யாத்தி ா மம் 15:26 -  நாகை உை் ைரிோரியாகிய 

ேரே்்ேர ்எை்றார.் 
மத்யதயு 4:23 - பிை்பு, இகயசு ேலிகலயா எங்கும் சுற்றி 

நடநத்ு, அவரே்ளுபடய றெை ஆலயங்ேளில் 
உைகேசிே்து, ராெ்யே்திை் சுவிகசஷே்பேை் பிரசங்கிே்து, 
ெைங்ேளுே்கு உை்டாயிருநே் சேல வியாதிேபளயும் 
சேல கநாய்ேபளயும் நீே்கிச ்றசாஸ்ேமாே்கிைார.் 
அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 5:15-16 - 15. 

பிைியாளிேபளை் ைடுே்பேேளிை் கமலும் 
ேட்டில்ேளிை்கமலும் கிடே்தி,..16.அவரே்றளல்லாரும் 
குைமாே்ேை்ைட்டாரே்ள். 
1 க ாரிந்தியர் 12:28 & 30 - 28..பிை்பு குைமாே்கும் 

வரங்ேபளயும்.. 30. எல்லாரும் குைமாே்கும் 
வரங்ேளுபடயவரே்ளா? 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: புதிய ஏற்ைாட்டில் இகயசுவால் 26 கைர ்
குைமபடந்துள்ளைர,் ஆைால் முஹம்மதுவிை் 
வாழ்நாளில் குராைில் உள்ள மே்ேளுே்கு உடல் ரதீியாே 
சுேம் எை்று ஒரு உோரைமும் இல்பல. 

150.* 
விசுவாசிேள் ஆடிப் பாடி நடனமாடி கதவதன 
ஹதாழுவதத ேடவுள் ஆதரிே்கிறார ்என்பதற்ோன 
வசனங்ேள் ஏகதனும் உண்டா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

உோ மம் 31:19 -  இை்றைாழுது நீங்ேள் இநே்ை் ைாடப்ட 

எழுதிே்றோை்டு, இபே இஸ்ரகவல் புே்திரருே்குை ்
ைடிை்பிேத்ு, இநே்ைை்ாடட்ு எைே்குச ்சாடச்ியாே 
இஸ்ரகவல் புேத்ிரருே்குள்கள இருே்கும்ைடி இபே 
அவரே்ள் வாயில் வழங்ேை்ைை்ணுங்ேள்.. 
சங் ீதம் 100:1-2 - 1. பூமியிை் குடிேகள, எல்லாரும் 

ேரே்்ேபரே் றேம்பீரமாய்ை் ைாடுங்ேள். 2. 
..ஆைநே்சே்ேே்கோகட அவர ்சநந்ிதிமுை் வாருங்ேள்.. 
எயேசியர் 5:18-19 - 18..ஆவியிைால் நிபறநத்ு;19. 

சங்கீேங்ேளிைாலும் கீரே்்ேபைேளிைாலும் 
ஞாைை்ைாடட்ுேளிைாலும் ஒருவருே்றோருவர ்
புே்திறசால்லிே்றோை்டு, உங்ேள் இருேயே்தில் 
ேரே்்ேபரை் ைாடிே் கீரே்்ேைம்ைை்ைி..  
க ாயலாகசயர் 3:16 - 16. ஆபிரோமுே்கும் அவனுபடய 

சந்ேதிே்கும் வாே்குே்ேே்ேங்ேள் ைை்ைை்ைட்டை; 
சந்ேதிேளுே்கு எை்று அகநேபரே்குறிே்துச ்றசால்லாமல், 
உை் சந்ேதிே்கு எை்று ஒருவபைே்குறிே்துச ்
றசால்லியிருே்கிறார,் அந்ேச ்சந்ேதி கிறிஸ்துகவ. 
-------------------------------------------------------- 

குறிப்பு: பைபிளில் 450 ே்கும் கமற்ைடட் வசைங்ேள் 
உற்சாேம், இபச, நடைம் மற்றும் ைாடல் ைற்றி உள்ளது, 
ஆைால் குராைில் இதுகைால் எதுவும் இல்பல. 
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151.* 
ேடவுளின் கமலான திடட்த்தின்படி ஒரு மனிதன்  
ஒன்றுே்கும் கமற்படட் மதனவிேதள ஒகர கநரத்தில் 

தவதத்ு இருப்பது சரியா? 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

உோ மம் 17:17 -  அவை் இருேயம் பிை்வாங்கிை் 

கைாோேைடி அவை் அகநேம் ஸ்திரேீபளை ்
ைபடே்ேகவை்டாம்;.. 

1 க ாரிந்தியர் 7:2 -  அவைவை் ேை் றசாநே் 

மபைவிபயயும், அவளவள் ேை் றசாநே்ை் 

புருஷபையும் உபடயவரே்ளாயிருே்ேகவை்டும். 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:3-5 & 24 - 3. நீங்ேள் நியாயமாே 

நடே்ே முடியாது எை்று ையநத்ீரே்ளாைால், உங்ேளுே்குை் 
பிடிே்ேமாை றைை்ேபள மைநத்ு றோள்ளுங்ேள் - 

இரை்டிரை்டாேகவா, மும்மூை்றாேகவா, 

நை்ைாை்ோேகவா;.. 24. அடிபமை் றைை்ேபளே ்ேவிர, 

ேைவனுள்ள றைை்ேபள நீங்ேள் மைமுடிை்ைது 
விலே்ேை்ைடட்ுள்ளது 

அஹ்ஜாே  33:21, 32-33, 38 & 50 - 21.நிசச்யமாே 

அல்லாஹ்விை் தூேரிடம் ஓர ்அழகிய முை்மாதிரி 

உங்ேளுே்கு இருே்கிறது... 32. நபியிை் மபைவிேகள!..38. 

நபியிை் மீது அல்லாஹ் விதியாே்கியபே அவர ்

நிபறகவற்றுவதில் எநே்ே் குற்றமும் இல்பல;..  

152. 
ஒரு மனிதனால் ஒன்றுே்கும் கமற்படட் 

மதனவிேதள ஒகர கநரத்தில் சரியாே நடத்த 

முடியுமா? 
பைைிள்    இல்பை / இல்பை  குரான் 

உோ மம் 21:15 -  இரை்டு மபைவிேபளயுபடய ஒருவை், 

ஒருே்தியிை்கமல் விருை்ைாயும் மற்றவள்கமல் றவறுை்ைாயும் 

இருே்ே… 

கநய மியா 13:26-27 - 26. இஸ்ரகவலிை் ராொவாகிய 

சாறலாகமாை் இதிைாகல ைாவஞ்றசய்ோைல்லவா?... 27. 

அை்ைைடிை்ைடட்வபையும் மறுொதியாை ஸ்திரேீள் 
ைாவஞ்றசய்யைை்ை்ைிைாரே்கள.. 
-------------------------------------------------------- 

ஸூரதத்ுன்னிஸாவு 4:3 - நீங்ேள் நியாயமாே நடே்ே 

முடியாது எை்று ையநத்ீரே்ளாைால், உங்ேளுே்குை் 
பிடிே்ேமாை றைை்ேபள மைநத்ு றோள்ளுங்ேள் - 

இரை்டிரை்டாேகவா, மும்மூை்றாேகவா, 

நை்ைாை்ோேகவா; ஆைால், நீங்ேள் (இவரே்ளிபடகய) 

நியாயமாே நடே்ே முடியாது எை்று ையநே்ால் ஒரு 
றைை்பைகய (மைநத்ு றோள்ளுங்ேள்), அல்லது 

உங்ேள் வலே்ேரங்ேளுே்குச ்றசாநே்மாை (ஓர ்அடிபமை் 

றைை்பைே் றோை்டு) கைாதுமாே்கிே் றோள்ளுங்ேள் - 

இதுகவ நீங்ேள் அநியாயம் றசய்யாமலிருை்ைேற்குச ்
சுலைமாை முபறயாகும்.. 
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153. 
தற்ோலிே திருமணம் அனுமதிே்ேப்படட்தா? (Mut’ah / 
Law of Desire)  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மல் ியா 2:16 -  ேள்ளிவிடுேபல நாை் றவறுே்கிகறை் 

எை்று இஸ்ரகவலிை் கேவைாகிய ேரே்்ேர ்
றசால்லுகிறார;்..ஆபேயால் நீங்ேள் 
துகராேம்ைை்ைாமல் உங்ேள் ஆவிபயே்குறிே்து 
எசச்ரிே்பேயாயிருங்ேள். 
1 க ாரிந்தியர் 7:10-13 - 10.  விவாேம்ைை்ைிே்றோை் 

டவரே்ளுே்கு நாைல்ல, ேரே்்ேகர ேட்டபளயிடுகிறோவது: 
மபைவியாைவள் ேை் புருஷபை விட்டுை் 
பிரிந்துகைாேே்கூடாது.11. புருஷனும் ேை் மபைவிபயே் 
ேள்ளிவிடே்கூடாது..12...அவை் அவபளே் 
ேள்ளிவிடாதிருே்ேே்ேடவை்.  
-------------------------------------------------------- 
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:24 -  எைகவ இவ்வாறு 

(சடட்ை்பூரவ்மாே மைநத்ு றோை்ட) றைை்ேளிடமிருநத்ு 
நீங்ேள் சுேம் அனுைவிை்ைோல் அவரே்ளுே்ோே 
(விதிே்ேை்ைடட் மஹர)்றோபேபயே் ேடபமயாே 
றோடுே்து விடுங்ேள். எைினும் மஹபர கைசி 
முடிே்ேபிை் அபே(ே் கூடட்கவா அல்லது குபறே்ேகவா) 
இருவரும் சம்மதிே்துே் றோை்டால் உங்ேள் கமல் 
குற்றமாோது.  
மாயிதா 5:87 -  முஃமிை்ேகள! அல்லாஹ் உங்ேளுே்கு 

ஹலாலாே்கி (ஆகுமாே்கி)யுள்ள, ைரிசுே்ேமாை 
றைாருடே்பள ஹராமாைபவயாே 
(விலே்ேை்ைடட்பவயாே) ஆே்கிே் றோள்ளாதீரே்ள்; 

154. 
புனித நூல்ேளில் ஹபண்ேள் ஒரு கமாே 
ஹபாருளாேகவா, ஒரு ஹபாருளாேகவா அல்லது 
ேணவனின் உதடதமயாே ேருத்தப்படட்தா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 யேதுரு 3:7 - அநே்ை்ைடி புருஷரே்கள, 

மபைவியாைவள் றைலவீை 
ைாை்டமாயிருே்கிறைடியிைால், உங்ேள் 
றெைங்ேளுே்குே் ேபடவராேைடிே்கு, நீங்ேள் 
விகவேே்கோடு அவரே்ளுடகை வாழ்நத்ு, 
உங்ேளுடகைகூட அவரே்ளும் நிே்தியஜீவைாகிய 
கிருபைபயச ்
சுேநே்ரிே்துே்றோள்ளுகிறவரே்ளாைைடியிைால், 
அவரே்ளுே்குச ்றசய்யகவை்டிய ேைே்பேச ்
றசய்யுங்ேள். 
எயேசியர் 5:25 -  புருஷரே்கள, உங்ேள் மபைவிேளில் 

அை்புகூருங்ேள்; அை்ைடிகய கிறிஸ்துவும் சபையில் 
அை்புகூரந்்து.. 
-------------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:223 -  உங்ேள் மபைவியர ்உங்ேள் 

விபளநிலங்ேள் ஆவாரே்ள்; எைகவ உங்ேள் 
விருை்ைைை்டி உங்ேள் விபள நிலங்ேளுே்குச ்
றசல்லுங்ேள்;.. 
ஆல இம் ான் 3:14 - றைை்ேள், ஆை் மே்ேள்; 



f 

155.* 
ஒரு மனிதன் அடிதம ஹபண்ேதள தேப்பற்றி 
அவரே்களாடு உறவு தவப்பது ஆதரிே்ேப்படட்தா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 7:23 -  நீங்ேள் கிரயே்துே்குே் 

றோள்ளை்ைடட்ீரே்ள்; மனுஷருே்கு 
அடிபமேளாோதிருங்ேள். 
1 கதசயலானிக்ய யர் 4:3-7 - 3. நீங்ேள் 

ைரிசுே்ேமுள்ளவரே்ளாேகவை்டுறமை்ைகே 
கேவனுபடய சிே்ேமாயிருே்கிறது. அநே்ைை்டி, நீங்ேள் 
கவசிமாரே்்ேே்துே்கு விலகியிருநத்ு, 4. கேவபை 
அறியாே அஞ்ஞாைிேபளை்கைால கமாே 
இசப்சே்குடை்டாமல், 5. உங்ேளில் அவைவை் ேை்ேை் 
சரரீைாை்டே்பேை ்ைரிசுே்ேமாயும் ேைமாயும் 
ஆை்டுறோள்ளும்ைடி அறிநத்ு..  
-------------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:24 -  இை்னும் (கைாரில் பிடிைடட்ு 

உங்ேள் ஆேரவிலிருே்கும்) அடிபமை் றைை்ேபளே ்
ேவிர, ேைவனுள்ள றைை்ேபள நீங்ேள் மைமுடிை்ைது 
விலே்ேை்ைடட்ுள்ளது..  
மஆரிஜ் 70:22 & 29-30 - 22. றோழுபேயாளிேபளே்.. 29. 

ேங்ேள் மபறவிடங்ேபள (ேற்பை) கைைிே் 
றோள்கிறாரே்கள அவரே்ள்-.. 30. ேம் 
மபைவியரிடே்திலும், ேங்ேள் வலே்ேரங்ேள் 
றசாநே்மாே்கிே் றோை்டவரே்ளிடே்திலும் (உறவு 
றோள்வபேே்) ேவிர,.. 

156.* 
வீடட்ிற்கு ஹவளிகய ஹசல்லும்கபாது ஹபண்ேள் 
முே்ோடிடட்ு ஹோள்வது கததவயா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 11:15 -  ஸ்திர ீேை் மயிபர நீளமாய் 

வளரே்்கிறது அவளுே்கு மகிபமயாயிருே்கிறறேை்றும் 
சுைாவகம உங்ேளுே்குை் கைாதிே்கிறதில்பலயா? 
ேபலமயிர ்அவளுே்கு முே்ோடாேே் 
றோடுே்ேை்ைடட்ிருே்கிறகே.. 
 லாத்தியர் 5:1 -  ஆைைடியிைாகல, நீங்ேள் மறுைடியும் 

அடிபமே்ேைே்திை் நுேே்துே்குட்ைடாமல், கிறிஸ்து நமே்கு 
உை்டாே்கிை சுயாதீை நிபலபமயிகல 
நிபலறோை்டிருங்ேள்..  
க ாயலாகசயர் 2:16 -  நியாயை்பிரமாைே்திை் 

கிரிபயேளிைாகல எந்ே மனுஷனும் 
நீதிமாைாே்ேை்ைடுவதில்பலகய.. 
-------------------------------------------------------- 

நூர் 24:30-31 - 30. முஃமிை்ேளாை ஆடவரே்ளுே்கு நீர ்

கூறுவீராே: அவரே்ள் ேங்ேள் ைாரப்வேபளே் ோழ்ே்திே் 
றோள்ள கவை்டும்;..31. இை்னும் ேங்ேள் முை்றாபைேளால் 
அவரே்ள் ேங்ேள் மாரப்ுேபள மபறே்துே் றோள்ள 
கவை்டும்;..ேம் ேைவரே்ள்,,ேங்ேளுபடய 
அழேலங்ோரே்பே றவளிை்ைடுே்ேே் கூடாது. 
அஹ்ஜாே 33:59 - நபிகய! நீர ்உம் மபைவிேளுே்கும், உம் 

றைை்மே்ேளுே்கும் ஈமாை் றோை்டவரே்ளிை் 
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157. 
ஹபண்ேளின் உரிதமேள் ஆண்ேளுே்கு சரிசமமாே 
இருந்ததா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

உோ மம் 16:19 -  நியாயே்பேை் புரடட்ாதிருை்ைாயாே; 

2 நாளா மம் 19:7 - உங்ேள் கேவைாகிய 

ேரே்்ேரிடே்திகல அநியாயமும் 
முேோடச்ிைியமுமில்பல, 
ய ாமர் 2:11 -  கேவைிடே்தில் ைடச்ைாேமில்பல. 

 லாத்தியர் 2:6 & 28 -  கேவை் மனுஷரிடே்தில் 

ைடச்ைாேமுள்ளவரல்லகவ. 
 லாத்தியர் 3:28 -  யூேறைை்றும் 

கிகரே்ேறைை்றுமில்பல, அடிபமறயை்றும் 
சுயாதீைறைை்றுமில்பல, ஆறைை்றும் 
றைை்றைை்றுமில்பல; நீங்ேறளல்லாரும் கிறிஸ்து 
இகயசுவுே்குள் ஒை்றாயிருே்கிறீரே்ள். 
யாக்ய ாபு 2:9 -  

ைடச்ைாேமுள்ளவரே்ளாயிருை்பீரே்ளாைால், 
ைாவஞ்றசய்து, மீறிைவரே்றளை்று 
நியாயை்பிரமாைேே்ால் தீரே்்ேை்ைடுவீரே்ள். 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:228 & 282 - 228. ேைவரே்ளுே்குை் றைை்ேளிடம் 

இருே்கும் உரிபமேள் கைாை்று, முபறை்ைடி 
அவரே்ள்மீது றைை்ேளுே்கும் உரிபமயுை்டு; ஆயினும் 
ஆை்ேளுே்கு அவரே்ள்மீது ஒருைடி உயரவ்ுை்டு;..  
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:3, 11 - 3. உங்ேளுே்குை் பிடிே்ேமாை 

றைை்ேபள மைநத்ு றோள்ளுங்ேள் - 
இரை்டிரை்டாேகவா, மும்மூை்றாேகவா, 
நை்ைாை்ோேகவா;.. 11. , ஓர ்ஆணுே்கு இரை்டு 
றைை்ேளுே்குே் கிபடே்கும் ைங்குகைாை்றது 
கிபடே்கும்.. 

158.* 
ஒரு மனிதன் தன் மதனவிதய அடிப்பது 
எப்கபாதாவது அனுமதிே்ேப்படட்தா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எயேசியர் 5:25-29 - 25. புருஷரே்கள, உங்ேள் 

மபைவிேளில் அை்புகூருங்ேள்;..28. அை்ைடிகய, 
புருஷரே்ளும் ேங்ேள் மபைவிேபளே் ேங்ேள் றசாநே்ச ்
சரரீங்ேளாேை் ைாவிே்து,  
க ாயலாகசயர் 3:19 - புருஷரே்கள, உங்ேள் 

மபைவிேளில் அை்புகூருங்ேள், அவரே்ள்கமல் ேசநத்ு 
றோள்ளாதிருங்ேள். 
1 யேதுரு 3:7 - அந்ேை்ைடி புருஷரே்கள, மபைவியாைவள் 

றைலவீை ைாை்டமாயிருே்கிறைடியிைால், உங்ேள் 
றெைங்ேளுே்குே் ேபடவராேைடிே்கு, நீங்ேள் 
விகவேே்கோடு அவரே்ளுடகை வாழ்ந்து..  
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:34 - நீங்ேள் அஞ்சுகிறீரே்களா, 

அவரே்ளுே்கு நல்லுைகேசம் றசய்யுங்ேள்; (அதிலும் 
திருந்ோவிட்டால்) அவரே்பளை் ைடுே்பேயிலிருந்து 
விலே்கிவிடுங்ேள்; (அதிலும் திருந்ோவிட்டால்) அவரே்பள 
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159.* 
ஒரு கிருஸ்துவகரா அல்லது இஸ்லாமியகரா பிற 
சமயம் சாரந்்தவதர திருமணம் ஹசய்வது 
அனுமதிே்ேப்படட்தா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

உோ மம் 7:3-4 -  3. அவரே்களாகட சம்ைநே்ம் 

ேலவாயாே;.. 
1 க ாரிந்தியர் 7:28 & 39 - 28. ேை்ைிபே 

விவாேம்ைை்ைிைாலும் ைாவமல்ல... ேை் புருஷை் 
மரிே்ேபிை்பு ேைே்கு இஷ்டமாைவைாயும் 
ேரே்்ேருே்குடை்டட்வைாயுமிருே்கிற எவபையாகிலும் 
விவாேம்ைை்ைிே்றோள்ள விடுேபலயாயிருே்கிறாள்.. 
2 க ாரிந்தியர் 6:14 & 17 - 14. அநந்ிய நுேே்திகல 

அவிசுவாசிேளுடை் பிபைே்ேை்ைடாதிருை்பீரே்ளாே; 
நீதிே்கும் அநீதிே்கும் சம்ைநே்கமது? ஒளிே்கும் 
இருளுே்கும் ஐே்கியகமது?..17. ஆைைடியால், நீங்ேள் 
அவரே்ள் நடுவிலிருநத்ு புறைை்டட்ுை் பிரிநத்ுகைாய், 
அசுே்ேமாைபவேபளே ்றோடாதிருங்ேள் எை்று 
ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார.் 
-------------------------------------------------------- 

மாயிதா 5:5 - முஃமிை்ேளாை ேற்புபடய றைை்ேளும், 

உங்ேளுே்கு முை்ைர ்கவேம் அளிே்ேை்ட்டவரே்ளிலுள்ள 
ேற்புபடய றைை்ேளும் விபலை் றைை்டிராேகவா, ஆபச 
நாயகிேளாேகவா பவே்துே் றோள்ளாது, அவரே்ளுே்குரிய 
மஹபர அவரே்ளுே்கு அளிே்து, மை முடிே்துே் றோள்வது 
உங்ேளுே்கு அனுமதிே்ேை் ைட்டுள்ளது..  

160. 
விபசச்ாரம் தவிர பிற ோரணங்ேளுே்ோே ஒரு 
ேணவகனா அல்லது மதனவிகயா விவாேரதத்ு 
ஹபற்றிந்தால் அவர ்மறுமணம் ஹசய்வது 
அனுமதிே்ேப்படட்தா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 5:32 -  கவசிே்ேை முோநே்ரே்திைாறலாழிய 

ேை் மபைவிபயே ்ேள்ளிவிடுகிறவை், அவபள 
விைசாரஞ்றசய்யை்ைை்ணுகிறவைாயிருை்ைாை்; 
அை்ைடிே ்ேள்ளிவிடை்ைடட்வபள விவாேம் 
ைை்ணுகிறவனும் விைசாரஞ்றசய்கிறவைாயிருை்ைாை். 
மத்யதயு 19:9 -  ஆேலால், எவைாகிலும் ேை் மபைவி 

கவசிே்ேைஞ்றசய்ேதிைிமிே்ேகமயை்றி, அவபளே் 
ேள்ளிவிடட்ு கவறறாருே்திபய விவாேம் ைை்ைிைால், 
அவை் விைசாரம் ைை்ணுகிறவைாயிருை்ைாை்;  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:231 -  ேலாே் கூறிே் ேவபை-இே்ோ-

முடிவேற்குள் முபறைை்டி அவரே்பள(உங்ேளுடை்) 
நிறுே்திே் றோள்ளுங்ேள்; அல்லது (இே்ோவிை்) ேவபை 
முடிநே்தும் முபறை்ைடி அவரே்பள விடுவிே்து 
விடுங்ேள்..  
தஹ்ரீம் 66:5 - அவர ்உங்ேபள “ேலாே்” றசால்லி விட்டால், 

உங்ேபள விடச ்சிறந்ே - முஸ்லிம்ேளாை, முஃமிைாை, 
(இபறவனுே்கு) வழிைட்டு நடை்ைவரே்ளாை, ேவ்ைா 
றசய்ைவரே்ளாை, வைங்குைவரே்ளாை, கநாை்பு 
கநாற்ைவரே்ளாை - ேை்ைிபம ேழிந்ேவர,் இை்னும் ேை்ைிை் 
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161. 
ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தத்ுதவப்கபாலவும், ஒரு 
இஸ்லாமியர ்முஹம்மது கபாலவும் தன்தன 
ோடட்ிே்ஹோள்ளகவண்டுமா?  

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 10:24-25 -  25. சீஷை் ேை் 

கைாேேபைை்கைாலவும், கவபலே்ோரை் ேை் 
எெமாபைை்கைாலவும் இருை்ைது கைாதும். 
லூக்கா 6:40 - சீஷை் ேை் குருவுே்கு கமற்ைடட்வைல்ல, 

கேறிைவை் எவனும் ேை் குருபவை்கைாலிருை்ைாை். 
யயாவான் 14:15 & 23-24 - 15. நீங்ேள் எை்ைிடே்தில் 

அை்ைாயிருந்ோல் எை் ேற்ைபைேபளே் 
பேே்றோள்ளுங்ேள். 23. இகயசு..ஒருவை் எை்ைில் 
அை்ைாயிருந்ோல், அவை் எை் வசைே்பேே் 
பேே்றோள்ளுவாை், அவைில் எை் பிோ அை்ைாயிருை்ைார;் 24. 
எை்ைில் அை்ைாயிராேவை் எை் வசைங்ேபளே் 
பேே்றோள்ளமாட்டாை்.  
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:31 - “நீங்ேள் அல்லாஹ்பவ 

கநசிை்பீரே்ளாைால், எை்பைை் பிை் ைற்றுங்ேள்; அல்லாஹ் 
உங்ேபள கநசிை்ைாை்; உங்ேள் ைாவங்ேபள உங்ேளுே்ோே 
மை்ைிை்ைாை்.  
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:80 -  தூேருே்குே் கீழ்ைடிகிறாகரா, 

அவர ்அல்லாஹ்வுே்குே் கீழ்ைடிகிறார.். 
அஹ்ஜாே 33:21 -  அல்லாஹ்விை் தூேரிடம் ஓர ்அழகிய 

முை்மாதிரி உங்ேளுே்கு இருே்கிறது.. 
ஜுே்ருஃப் 43:63  -  ஈஸா..எைே்கும் கீழ்ைடியுங்ேள்.. 

எதிரிேள் மற்றும் கபார ்
162. 

புனித நூல்ேளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தினர ்அல்லது 
மதத்தினர ்பிற மதத்தவதர ேட்டாயப்படுத்தி ஆதிே்ேம் 
ஹசலுத்த கவண்டும் என்பது ஒரு முே்கியகுறிே்கோளாே 
உள்ளதா? 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 17:20-21 - 20. கேவனுபடய ராெ்யம் எை்றைாழுது 

வருறமை்று,..21. இகோ, இங்கே எை்றும், அகோ, அங்கே 
எை்றும் றசால்லை்ைடுகிறேற்கும் ஏதுவிராது; இகோ, 
கேவனுபடய ராெ்யம் உங்ேளுே்குள் இருே்கிறகே 
எை்றார.் 
ய ாமர் 14:17 & 22 - 17. கேவனுபடய ராெ்யம் புசிை்பும் 

குடிை்புமல்ல, அது நீதியும் சமாோைமும் ைரிசுே்ே 
ஆவியிைாலுை்டாகும் சந்கோஷமுமாயிருே்கிறது.22. 
உைே்கு விசுவாசமிருந்ோல் அது கேவனுே்குமுை்ைாே 
உை்மட்டும் இருே்ேட்டும். 
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:33 -  அவகை ேை் தூேபர கநர ்வழியுடனும், 

சே்திய மாரே்்ேே்துடனும் அனுை்பி பவே்ோை் - 
முஷ்ரிே்குேள் (இபை பவை்ைவரே்ள், இம்மாரே்்ேே்பே) 
றவறுே்ே கைாதிலும், எல்லா மாரே்்ேங்ேபளயும் இது 
மிபேே்குமாறு றசய்யகவ (அவ்வாறு ேை் 
தூேபரயனுை்பிைாை்.) 
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163.* 
மதம் சாரந்்த ோரியங்ேளில் ஒருவதர 
ேடட்ாயப்படுதத்ுவது ஒப்புே்ஹோள்ளப்படட்தா?  

பைைிள்  இல்பை  /  இல்பை  குரான் 

2 தீயமாத்யதயு 2:24-25 24. ேரே்்ேருபடய ஊழியே்ோரை் 

சை்படைை்ணுகிறவைாயிராமல், எல்லாரிடே்திலும் 
சாநே்முள்ளவனும், கைாேேசமரே்்ேனும், தீபமபயச ்
சகிே்கிறவனுமாயிருே்ேகவை்டும். 25. 
எதிரக்ைசுகிறவரே்ள் சே்தியேப்ே அறியும்ைடி கேவை்-  
அவரே்ளுே்கு மைநத்ிரும்புேபல அருளே்ேே்ேோேவும், 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:256 - (இஸ்லாமிய) மாரே்்ேே்தில் 

(எவ்வபேயாை) நிரை்்ைநே்முமில்பல;.. 
ஃ ாஃப் 50:45 -  நீர ்அவரே்ள் மீது நிரை்்ைநே்ம் 

றசய்ைவரல்லர,் ஆேகவ (நம்) அசச்ுறுே்ேபல 
ையை்ைடுகவாருே்கு, இநே் குரஆ்பை றோை்டு 
நல்லுைகேசம் றசய்வீராே.. 

164.* 
இன்றய நாளில் தனது மதம் ஹவற்றி ஹபற்று நிதலே்ே 
கவண்டும் என்பதற்ே்ோே பிற மத விசுவாசிேகளாடு 
சண்தடயிட கவண்டும் என்பதில் ேடவுள் 
உற்சாேமூடட்ுகிறாரா? (Holy War / Jihad) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ய ாமர் 12:17-19- 17. ஒருவனுே்கும் தீபமே்குே் 

தீபமறசய்யாதிருங்ேள்;.. 18. கூடுமாைால் 
உங்ேளாலாைமட்டும் எல்லா மனுஷகராடும் 
சமாோைமாயிருங்ேள். 19. பிரியமாைவரே்கள, ைழிவாங்குேல் 
எைே்குரியது, நாகை ைதிற்றசய்கவை், எை்று ேரே்்ேர ்
றசால்லுகிறார ்எை்று எழுதியிருே்கிறைடியால்.. 
எேிக யர் 12:14 -  யாவகராடும் சமாோைமாயிருே்ேவும், 

ைரிசுே்ேமுள்ளவரே்ளாயிருே்ேவும் நாடுங்ேள்; 
ைரிசுே்ேமில்லாமல் ஒருவனும் ேரே்்ேபரே ்
ேரிசிை்ைதில்பலகய. 
--------------------------------------------------------  

ே  ா 2:190-193 & 216 - 190. அல்லாஹ்விை் ைாபேயில் 

கைாரிடுங்ேள்; 191. அவரே்ள் எங்கே 
ோைே்கிபடை்பினும், அவரே்பளே் றோல்லுங்ேள்; 
...ஏறைைில் ஃபிே்ைா (குழை்ைமும், ேலேமும் 
உை்டாே்குேல்) றோபல றசய்வபே விடே் 
றோடியோகும்... 193. ஃபிே்ைா(குழை்ைமும், ேலேமும்) 
நீங்கி அல்லாஹ்வுே்கே மாரே்்ேம் எை்ைது உறுதியாகும் 
வபர, நீங்ேள் அவரே்ளுடை் கைாரிடுங்ேள்;..  
தவ்ோ 9:29 - அல்லாஹ்வும், அவனுபடய தூேரும் 

ஹராம் ஆே்கியவற்பற ஹராம் எைே் ேருோமலும், 
உை்பம மாரே்்ேே்பே ஒை்புே் றோள்ளாமலும் 
இருே்கிறாரே்களா. அவரே்ள் (ேம்) பேயால் 
கீழ்ை்ைடிேலுடை் ஜிஸ்யா (எை்னும் ேை்ைம்) ேடட்ும் 
வபரயில் அவரே்ளுடை் கைார ்புரியுங்ேள்.. 
குறிப்பு: ஜிஹாோைது குராைில் மிேை் றைரிய 
விடயமாகும். ஒவ்றவாரு 139 வசைே்திலும் 6,236 = 1 
இலிருநத்ு 45 வசைங்ேள் உள்ளை. ஜிஹாே் ைற்றி ஹதீஸ் 
21% ஆகும்: சிராஹ் (றஹச.்றெ. முஹம்மது வரலாறு) 67% 
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165. 
ஒருவன் தன் தாய் மதத்திற்கு விசுவாச துகராேம் 

ஹசய்கதா அல்லது அவரே்தள மதமாற்றம் 

ஹசய்வதால் அவரே்ள் ஹோல்லப்படகவண்டுமா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எேிக யர் 3:12–13 - 12. சகோேரகர, ஜீவனுள்ள கேவபைவிட்டு 

விலகுவேற்கேதுவாை அவிசுவாசமுள்ள றைால்லாே இருேயம் 

உங்ேளிறலாருவனுே்குள்ளும் இராேைடிே்கு நீங்ேள் 

எசச்ரிே்பேயாயிருங்ேள். 13. உங்ேளில் ஒருவைாகிலும் 

ைாவே்திை் வஞ்சபையிைாகல ேடிைை்ைட்டுை் 

கைாோேைடிே்கு, இை்று எை்ைை்ைடுமளவும் நாகடாறும் 

ஒருவருே்றோருவர ்புே்திறசால்லுங்ேள். 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:89 - அவரே்ள் 

புறே்ேைிே்துவிடட்ால் அவரே்பள எங்கு ேை்டாலும் 

(பேதியாேை்) பிடிே்துே் றோள்ளுங்ேள்; (ேை்பிகயாட 

முயல்கவாபரே்) றோல்லுங்ேள் - அவரே்ளிலிருநத்ு 

எவபரயும் நை்ைரே்ளாேகவா, உேவியாளரே்ளாேகவா 

எடுே்துே் றோள்ளாதீரே்ள்..  

குறிப்பு: முஹம்மதுவிை் பிை்வரும் கமற்கோள்ேபள 

ஹதீஸில் இருநத்ு விசுவாசதுகராகிேள்: அல்லாவிை் 

தூேர,் "அவருபடய இஸ்லாமிய மேேப்ே மாற்றியவர ்

யார,் அவபரே் றோல்லுங்ேள்." (Sahih Bukhari: Vol. 9, 
Book 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Book 56, No. 808) 

166. 
தங்ேள் குடும்பத்தாரிடகமா, நண்பரே்ளிடகமா 

அல்லது ஹசாந்த சகோதரிடகமா எதிரத்த்ு 

கபாராடுவது சில சமயங்ேளில் 

பரிந்துதரே்ேப்படுகிறதா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 க ாரிந்தியர் 7:13-24 - 13. அை்ைடிகய ஒரு ஸ்திரயீினுபடய 

புருஷை் அவிசுவாசியாயிருந்தும், அவளுடகை 

வாசமாயிருே்ே அவனுே்குச ்சம்மேமிருந்ோல், அவள் 

அவபைே் ேள்ளிவிடாதிருே்ேே்ேடவள்.  
-------------------------------------------------------- 

முஜாதலா 58:22 - அல்லாஹ்பவயும் அவைது 

தூேபரயும் ைபேேத்ுே் றோை்டவரே்பள 

கநசிை்ைவரே்ளாே (நபிகய!) நீர ்ோைமாடட்ீர.் அவரே்ள் 

ேங்ேள் றைற்கறாராயினும் ேங்ேள் புேல்வரே்ளாயினும் 

ேங்ேள் சகோேரரே்ளாயினும் ேங்ேள் 

குடும்ைே்திைராயினும் சரிகய.. 

தஃ ாபுன் 64:14 -  நிசச்யமாே உங்ேள் மபைவியரிலும், 
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167. 
விசுவாசிேள் புறமதத்தாதர தன் மனசாட்சிப்படி தவறு 

என்று ஹதரிந்தும் அவரே்தள ஹோள்வது ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

அப்யோஸ்தலருடைய நைேடி ள் 24:16 - 16. இேைால் 

நாை் கேவனுே்கும் மனுஷருே்கும் முை்ைாே 

எை்றைாழுதும் குற்றமற்ற மைசச்ாடச்ிபய 

உபடயவைாயிருே்ேை் பிரயாசை்ைடுகிகறை்.  

1 தீயமாத்யதயு 1:5- ேற்ைபையிை் றைாருள் எை்ைறவைில், 

சுே்ேமாை இருேயே்திலும் நல்மைசச்ாட்சியிலும் மாயமற்ற…  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:216 - கைார ்றசய்ேல் - அது உங்ேளுே்கு றவறுை்ைாே 

இருை்பினும் - (உங்ேள் நலை் ேருதி) உங்ேள் மீது 

விதிே்ேை்ைட்டுள்ளது; நீங்ேள் ஒரு றைாருபள றவறுே்ேலாம்; 

ஆைால் அது உங்ேளுே்கு நை்பம ையை்ைோே இருே்கும்; ஒரு 

றைாருபள நீங்ேள் விரும்ைலாம், ஆைால் அது உங்ேளுே்குே் 

தீபம ையை்ைோே இருே்கும்.. 

168. 
பிற மத விசுவாசிேகளாடு கபாராடுவதும், 

சண்தடயிடுவதும் அடிப்பதடயில் சரியான ஒன்றா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

 லாத்தியர் 5:19-21 -  19. மாம்சே்திை் கிரிபயேள் 

றவளியரங்ேமாயிருே்கிை்றை, அபவயாவை:.. 20. 

விகராேங்ேள், பவராே்கியங்ேள், கோைங்ேள், சை்படேள், 

பிரிவிபைேள், மாரே்்ேகைேங்ேள், 21.  றோபலேள்... 

இை்ைடிை்ைட்டபவேபளச ்றசய்கிறவரே்ள் கேவனுபடய 

ராெ்யே்பேச ்சுேநே்ரிை்ைதில்பல.. 

யாக்ய ாபு 4:1 & 8 - 1. உங்ேளுே்குள்கள யுே்ேங்ேளும் 

சை்படேளும் எதிைாகல வருகிறது; உங்ேள் 

அவயவங்ேளில் கைார ்றசய்கிற 

இசப்சேளிைாலல்லவா?..  
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:41 -  சரி, நீங்ேள் புறை்ைட்டு, உங்ேள் றைாருட்ேபளயும், 

உயிர்ேபளயும் றோை்டு அல்லாஹ்விை் ைாபேயில் அறை்கைார் 

புரியுங்ேள் - நீங்ேள் அறிந்ேவர்ேளாே இருந்ோல், இதுகவ 

உங்ேளுே்கு மிேவும் நல்லது.. 

அன் பூத் 29:6 - இை்னும், எவர ்(அல்லாஹ்விை் ைாபேயில்) 

உபழே்கிறாகரா அவர ்நிசச்யமாேே் ேமே்ோேகவ 

உபழே்கிறார.்.  

ஸஃப்ஃபு 61:11 - நீங்ேள் அல்லாஹ்விை் மீதும் அவை் தூேர ்
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169. 
இஸ்லாமிய மதத்தத பரப்புவதற்ோன ஆே்கிரமிப்பு 
கபாரே்தள ஹதாடங்ே ேடவுள் முேம்மது மூலம் 
ஊே்குவிே்கிறாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யயாவான் 18:36 - இகயசு..எை் ராெ்யம் 

இவ்வுலேே்திற்குரியேல்ல, எை் ராெ்யம் 
இவ்வுலேே்திற்குரியோைால் நாை் யூேரிடே்தில் 
ஒை்புே்றோடுே்ேை்ைடாேைடிே்கு எை் ஊழியே்ோரர ்
கைாராடியிருை்ைாரே்கள.. 

2 ககாரிந்தியர் 10:3-5 - 3.மாம்சே்திை்ைடி 

கைாரற்சய்கிறவரே்ளல்ல.4. எங்ேளுபடய 
கைாராயுேங்ேள் மாம்சே்துே்கேற்றபவேளாயிராமல்..  
-------------------------------------------------------- 
1. தைார் Badr:  (March 624) 
   Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44   
2. தைார் Uhud:  (March 625) 
   Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172  
3. தைார் Hendek: (May 627) The Trench 
   Ahzab 33:9-12 & 25-27 
4. தைார் Hudeybiye: (March 628) 
   Fetih 48:1-3 & 22-27  
5. தைார் Muta: (629) Baqara 2:191-193 
6. தைார் Hunayn: (August 630) 
   Tevbe 9:25-27  
7. தைார் Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,   
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  
8. தைார் Mekka: (630)  Tevbe 9:12, Kasas 
   28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.  

170. 
புனித நூல்ேளில் கவதாேமங்ேளுே்கு எதிராே 
கபாரிடுவது ஊே்குவிே்ேப்படுகிறதா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யராமர் 12:18 -  கூடுமாைால் உங்ேளாலாைமடட்ும் 

எல்லா மனுஷகராடும் சமாோைமாயிருங்ேள்.. 
-------------------------------------------------------- 

தவ்ோ 9:29 - கவேம் அருளை்றைற்றவரே்ளில் எவரே்ள் 

அல்லாஹ்விை் மீதும், இறுதி நாளிை் மீதும் ஈமாை் 
றோள்ளாமலும், அல்லாஹ்வும், அவனுபடய தூேரும் 
ஹராம் ஆே்கியவற்பற ஹராம் எைே் ேருோமலும், 
உை்பம மாரே்்ேே்பே ஒை்புே் றோள்ளாமலும் 
இருே்கிறாரே்களா. அவரே்ள் (ேம்) பேயால் 
கீழ்ை்ைடிேலுடை் ஜிஸ்யா (எை்னும் ேை்ைம்) ேடட்ும் 
வபரயில் அவரே்ளுடை் கைார ்புரியுங்ேள்.. 
அஹ்ஜாே 33:26 - இை்னும், கவேே்ோரரே்ளிலிருநத்ும் 

(ைபேவரே்ளுே்கு) உேவி புரிநே்ாரே்கள அவரே்பள 
(அல்லாஹ்) அவரே்ளுபடய கோடப்டேளிலிருநத்ு கீகழ 
இறே்கி, அவரே்ளிை் இருேயங்ேளில் திகிபலை் 
கைாடட்ுவிடட்ாை்; (அவரே்ளில்) ஒரு பிரிவாபர நீங்ேள் 
றோை்று விடட்ீரே்ள்; இை்னும் ஒரு பிரிவாபரச ்
சிபறை்பிடிே்தீரே்ள்..  
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171. 
அவிசுவாசிேதள ஆே்கிரமிே்ேவும் அவரே்தள 

துன்புறுத்தவும் ஏற்படுத்தப்படும் சண்தடேள் 

விசுவாசிேளின் புனித நூல்ேளில் ஊே்குவிே்ேப்பட்டதா?  

(Jihad) 
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எயேசியர் 6:12 - ஏறைைில், மாம்சே்கோடும் 

இரே்ேே்கோடுமல்ல, துபரே்ேைங்ேகளாடும்…  

1 தீயமாத்யதயு 2:2 - நாம் எல்லாை் ைே்திகயாடும் 

நல்றலாழுே்ேே்கோடும் ேலேமில்லாமல் அபமேலுள்ள 

ஜீவைம்ைை்ணும்ைடிே்கு,..  
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:76-77 - 76. நம்பிே்பே றோை்டவரே்ள் 

அல்லாஹ்விை் ைாபேயில் கைார ்றசய்கிறாரே்ள்;.. 77. ...பிை்ைர,் 

கைார ்றசய்ய கவை்டும் எை்று அவரே்ளுே்குே் 

ேட்டபளயிடை்ைட்டகைாது, அவரே்ளில் ஒரு பிரிவிைர ்

அல்லாஹ்வுே்குை் ையை்ைடுைவபேை் கைால் அல்லது 

அபேவிட அதிேமாேகவ மைிேரே்ளுே்குை் ையை்ைட்டு; “எங்ேள் 

இபறவகை! எங்ேள் மீது ஏை் (இை்) கைாபர விதியாே்கிைாய்? 

சிறிது ோலம் எங்ேளுே்ோே இபேை் பிற்ைடுே்தியிருே்ேே் 

கூடாோ? எை்று கூறலாைாரே்ள். (நபிகய!) நீர ்கூறுவீராே: 

“இவ்வுலே இை்ைம் அற்ைமாைது, மறுவுலே(இை்ை)ம், 

ையைே்தியுபடகயாருே்கு மிேவும் கமலாைது.. 

குறிப்பு: "ஜிோே்" அல்லது சை்பட குராைில் 

மிேை்றைரிய விஷயம்: குராைில் ஒவ்றவாரு 45 

வசைங்ேளுடனும் 6,236 = 1 இலிருநத்ு 139 வசைங்ேள் 

கைாரிை் வசைமாே உள்ளது! தீவிரமாை கைார ்Tevbe 9:29 & 

123 இல் ேற்பிே்ேை்ைடுகிறது.  

172. 
பிற விசுவாசிேதள அழிதத்ு அவரே்ள் உதடதமேள் 

இன்று திருடப்படுவது இன்றய விசுவாசிேளிதடகய 

ேடவுள் ஊே்குவிே்கிறாரா? 

 பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 20:15 & 17 -15. ேளவு றசய்யாதிருை்ைாயாே. 16. 

பிறனுே்கு விகராேமாேை் றைாய்சச்ாட்சி றசால்லாதிருை்ைாயாே. 

17. பிறனுபடய வீட்பட இசச்ியாதிருை்ைாயாே; பிறனுபடய 

மபைவிபயயும்.. 
-------------------------------------------------------- 

அன்ஃோல் 8:1 & 41 - 1. கைாரில் கிபடே்ே 

றவற்றிை்றைாருள்(அை்ஃைால்)ேபளை் ைற்றி உம்மிடம் 

அவரே்ள் கேட்கிறாரே்ள். (அேற்கு நபிகய!) நீர ்கூறுவீராே: 

அை்ஃைால் அல்லாஹ்வுே்கும், (அவனுபடய) தூேருே்கும் 
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173. 
விசுவாசிேள் தங்ேள் பதேவரிடம் மிே ேடுதமயாேவும் 

ஹோடுதமயாேவும் நடே்ே கவண்டும் என்பதத ேடவுள் 

விரும்புகிறாரா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

2 தீயமாத்யதயு 2:23-25 - 24. ேரே்்ேருபடய 

ஊழியே்ோரை் சை்படைை்ணுகிறவைாயிராமல், 

எல்லாரிடே்திலும் சாநே்முள்ளவனும், 

கைாேேசமரே்்ேனும், தீபமபயச ்

சகிே்கிறவனுமாயிருே்ேகவை்டும்.  
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:4 -  எே்ேபைகயா ஊரே்பள நாம் 

அழிே்திருே்கிகறாம்; நமது கவேபை அவரே்பள(ே் 

திடீறரை) இரவிகலா அல்லது (ேபளை்ைாறுவேற்ோேை்) 

ைேலில் தூங்கிே்றோை்டிருே்கும் கைாகோ 

வநே்படநே்து.. 

அன்ஃோல் 8:11 -  நிராேரிை்கைாரிை் இருேயங்ேளில் நாை் 

திகிபல உை்டாே்கி விடுகவை்; நீங்ேள் அவரே்ள் பிடரிேளிை் 

மீது றவட்டுங்ேள்; அவரே்ளுபடய விரல் நுைிேபளயும் 

றவட்டி விடுங்ேள்.. 

அன்ஃோல் 8:67 -  பூமியில் இரே்ேே்பே ஓட்டாே வபரயில் 

(விகராதிேபள உயிருடை்) சிபறபிடிை்ைது எந்ே நபிே்கும் 

ேகுதியில்பல..  

174.* 
இன்தறய விசுவாசிேள் ேண்ணுே்கு ேண் பல்லுே்குப் 

பல் என்ற ேடுதமயான சட்டத்தத ேதடபிடடிே்ே 

விரும்பினாரா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

மத்யதயு 5:39 - நாை் உங்ேளுே்குச ்றசால்லுகிகறை்; 

தீபமகயாடு எதிரே்்து நிற்ேகவை்டாம்; ஒருவை் உை்பை 

வலது ேை்ைே்தில் அபறந்ோல், அவனுே்கு மறு 

ேை்ைே்பேயும் திருை்பிே் றோடு.  

ய ாமர் 12:19-21 - 19. பிரியமாைவரே்கள, ைழிவாங்குேல் 

எைே்குரியது, நாகை ைதிற்றசய்கவை், எை்று ேரே்்ேர ்

றசால்லுகிறார ்எை்று எழுதியிருே்கிறைடியால், நீங்ேள் 

ைழிவாங்ோமல், கோைாே்கிபைே்கு இடங்றோடுங்ேள்.  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:194 -  உங்ேளுே்கு எதிராே வரம்பு ேடநத்ு 

நடநே்ால், உங்ேள் கமல் அவை் எவ்வளவு வரம்பு 

மீறியுள்ளாகைா அகே அளவு நீங்ேள் அவை் கமல் வரம்பு 

மீறுங்ேள்.. 
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175.* 
பரிசுத்த ேடவுள் விசுவாசிேள் பழிே்குப்பழி 
வாங்குவதத தங்ேள் தேயில் எடுே்ே கவண்டும் 
என்பதத ஊே்குவிே்கிறாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

உோ மம் 32:35-36 - 35. ைழிவாங்குவதும் ைதிலளிை்ைதும் 

எைே்கு உரியது;..36. ேரே்்ேர ்ேம்முபடய ெைங்ேபள 
நியாயந்தீரே்்து,.. 
ய ாமர் 2:1-3 - 1. ஆபேயால், மற்றவரே்பளே் 

குற்றவாளியாேே் தீரே்்கிறவகை, நீ யாராைாலும் சரி, 
கைாே்குசற்சால்ல உைே்கு இடமில்பல; நீ குற்றமாேே் 
தீரே்்கிறபவேள் எபவேகளா, அபவேபள நீகய 
றசய்கிறைடியால், நீ மற்றவரே்பளே்குறிே்துச ்
றசால்லுகிற தீரை்்பிைாகல உை்பைே்ோகை 
குற்றவாளியாேே் தீரே்்கிறாய். 
ய ாமர் 12:14-18 - 14. உங்ேபளே் 

துை்ைை்ைடுே்துகிறவரே்பள ஆசீரவ்தியுங்ேள், 
ஆசீரவ்திே்ேகவை்டியகேயை்றி சபியாதிருங்ேள்.. 17. 
ஒருவனுே்கும் தீபமே்குே் தீபமறசய்யாதிருங்ேள்;  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:179 - நல்லறிவாளரே்கள! றோபலே்குை் ைழி 

தீரே்்கும் இவ்விதியிை் மூலமாே உங்ேளுே்கு 
வாழ்வுை்டு (இே்ேபேய குற்றங்ேள் றைருோமல்) 
நீங்ேள் உங்ேபள(ே் தீபமேளில் நிை்று) ோே்துே் 
றோள்ளலாம்.. 
மாயிதா 5:45 - அவரே்ளுே்கு நாம் அதில், “உயிருே்கு 

உயிர,் ேை்ணுே்கு ேை், மூே்குே்கு மூே்கு, ோதுே்கு 
ோது, ைல்லுே்குை் ைல் ஆேவும்; ோயங்ேளுே்கு(ச ்சமமாை 
ோயங்ேளாேவும்) நிசச்யமாே ைழி வாங்ேை்ைடும் எை்று 
விதிே்திருநக்ோம்;”... 

176. 
பரிசுத்த ேடவுள் விசுவாசிேள் தங்ேள் பதேவரே்தள 
சபிே்ே கவண்டும் என்பதத ஊே்குவிே்கிறாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 6:27-28 - 27. எைே்குச ்றசவிறோடுே்கிற 

உங்ேளுே்கு நாை் றசால்லுகிகறை்: உங்ேள் 
சே்துருே்ேபளச ்சிகநகியுங்ேள்; உங்ேபளை் 
ைபேே்கிறவரே்ளுே்கு நை்பமறசய்யுங்ேள். 28. 
உங்ேபளச ்சபிே்கிறவரே்பள ஆசீரவ்தியுங்ேள்; 
உங்ேபள நிநத்ிே்கிறவரே்ளுே்ோே 
றெைம்ைை்ணுங்ேள்.  
யாக்ய ாபு 3:10- துதிே்ேலும் சபிே்ேலும் 

ஒகரவாயிலிருநத்ு புறை்ைடுகிறது. எை் சகோேரகர, 
இை்ைடியிருே்ேலாோது. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:159 -  நிசச்யமாே அவரே்பள அல்லாஹ் 

சபிே்கிறாை்; கமலும் அவரே்பளச ்சபிை்ை(ேற்கு உரிபம 
உபடய)வரே்ளும் சபிே்கிறாரே்ள்.. 
ஆல இம் ான் 3:61 - (நபிகய!) இதுைற்றிய முழு விைரமும் 

உமே்கு வநத்ு கசரந்ே் பிை்ைரும் எவகரனும் ஒருவர ்
உம்மிடம் இபேே் குறிே்து ேரே்்ேம் றசய்ோல்: 
“வாருங்ேள்! எங்ேள் புேல்வரே்பளயும், உங்ேள் 
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177.* 
யூதரே்ள் சாபத்திற்கு உடப்டட்வரே்ள் என ேடவுள் 
ேருதினரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

எய மியா 31:37 - கமகல இருே்கிற வாைங்ேள் 

அளே்ேை்ைடவும்,..நாை் இஸ்ரகவல் வம்சேே்ார ்
அபைவபரயும் அவரே்ள் றசய்ே 
எல்லாவற்றிைிமிேே்மும் றவறுே்துவிடுகவை் எை்று 
ேரே்்ேர ்றசால்லுகிறார.் 
ய ாமர் 11:1-2 - 1. இைை்டியிருே்ே, கேவை் ேம்முபடய 

ெைங்ேபளே் ேள்ளிவிடட்ாகரா எை்று கேடக்ிகறை், 
ேள்ளிவிடவில்பலகய;..2. கேவை் ோம் 
முை்ைறிநத்ுறோை்ட ேம்முபடய ெைங்ேபளே் 
ேள்ளிவிடவில்பல.   
ய ாமர் 12:14 -  உங்ேபளே் துை்ைை்ைடுே்துகிறவரே்பள 

ஆசீரவ்தியுங்ேள், ஆசீரவ்திே்ேகவை்டியகேயை்றி 
சபியாதிருங்ேள்.  
--------------------------------------------------------  

ே  ா 2:88-89 - 88. அவரே்ள் (யூேரே்ள்)..நிராேரிை்பிை் 

ோரைே்ோல், அல்லாஹ் அவரே்பளச ்சபிே்து 
விடட்ாை்..89.,,நிராேரிை்கைார ்மீது அல்லாஹ்விை் சாைம் 
இருே்கிறது! 
மாயிதா 5:12-13 - 12, நிசச்யமாே அல்லாஹ் 

இஸ்ராயீலிை் சநே்தியிைர ்இடே்தில் உறுதி றமாழி 
வாங்கிைாை்;..13. அை்ைால், அவரே்ள் ேம் 
உடை்ைடிே்பேபய முறிே்து விடட்ோல் நாம் 
அவரே்பளச ்சபிேக்ோம்; அவரே்ளுபடய 
இருேயங்ேபள இறுேச ்றசய்கோம்.. 
குறிப்பு: குரஆ்ைிை் மதீைா ைகுதி 11% எதிரை்்பு- யூே. 
ஹிடல்ரிை் றமய்ை் ேம்ை்ஃை் 7% மடட்ுகம யூேரே்ளுே்கு 
எதிராைவர.் 

178. 
கபாராடுபவரே்ள், கபாராடாதவரே்தள ோடட்ிலும் 
கமம்படட்வரே்ளா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 சாமுயவல் 30:22-24 - 23. அேற்குே் ோவீது:..ேரே்்ேர ்

நமே்குே் ேநே்பே நீங்ேள் இை்ைடிச ்றசய்யகவை்டாம்; 
ேரே்்ேர ்நம்பமே் ோை்ைாற்றி, நமே்கு விகராேமாய் 
வநத்ிருநே் அநே்ே் ேை்பட நம்முபடய பேயில் 
ஒை்புே்றோடுே்ோர.்..24. யுேே்ே்திற்குை் கைாைவரே்ளிை் 
ைங்கு எவ்வளகவா, அவ்வளவு ரஸ்துே்ேளை்படயில் 
இருநே்வரே்ளுே்கும் ைங்குவீேம் கிபடே்ேகவை்டும்; 
சரிைங்ோேை் ைங்கிடுவாரே்ளாே எை்றாை். 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:95 -ேங்ேளுபடய றைாருட்ேபளயும், 

ேங்ேளுபடய 
உயிரே்பளயும்(அரை்்ைைிே்ேவரே்ளாே)அறை்கைார ்
றசய்கவாபர, உட்ோரந்்திருை்ைவரே்பளவிட அந்ேஸ்தில் 
அல்லாஹ் கமை்பமயாே்கி பவே்துள்ளாை்.. 
தவ்ோ 9:20 - எவரே்ள் ஈமாை் றோை்டு, ேம் நாடப்ட 

விடட்ும் றவளிகயறிே் ேம் றசல்வங்ேபளயும் 
உயிரே்பளயும் தியாேம் றசய்து அல்லாஹ்விை் 



 

179. 
புனித நூல்ேளில் கபாராடாதவரே்ளுே்கு தண்டதன 
நரேம் என்றும், கபாரிடுபவரே்ளுே்கு 
கமாடச்த்தின்வாசல் நிசச்யம் அது ேடவுளுே்ோே 
அவரே்ள் கபாரடிமரிப்பதற்ோன பரிசு என்பதாே 
ஊே்குவிே்ேப்படுகிறதா? (Jihad) 

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாக்ய ாபு 1:20 -  மனுஷருபடய கோைம் கேவனுபடய 

நீதிபய நடை்பிே்ேமாடட்ாகே.  
யாக்ய ாபு 4:2 & 8 - 1. உங்ேளுே்குள்கள யுே்ேங்ேளும் 

சை்படேளும் எதிைாகல வருகிறது; உங்ேள் 
அவயவங்ேளில் கைார ்றசய்கிற 
இசப்சேளிைாலல்லவா? 8..ைாவிேகள, உங்ேள் 
பேேபளச ்சுே்திேரியுங்ேள்;.. 
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:77 - “எங்ேள் இபறவகை! எங்ேள் 

மீது ஏை் (இை்) கைாபர விதியாே்கிைாய்?..(நபிகய!) நீர ்
கூறுவீராே: “இவ்வுலே இை்ைம் அற்ைமாைது, 
மறுவுலே(இை்ை)ம், ையைே்தியுபடகயாருே்கு மிேவும் 
கமலாைது; 

ஃேத்ஹ் 48:16 -  பிை் ேங்கிவிட்ட நாட்டுை்புறே்து 

அரபிேளிடம்: “நீங்ேள் சீே்கிரே்தில் மிே்ே 
ைலசாலிேளாை ஒரு சமூேே்ோரிடம் (அவரே்பள 
எதிரே்்துை் கைாரிட) அபழே்ேை்ைடுவீரே்ள், அவரே்ளுடை் 
நீங்ேள் கைாரிட கவை்டும்; அல்லது அவரே்ள் முற்றிலும் 
ைைிய கவை்டும்,...நீங்ேள் பிை்வாங்குவீரே்ளாயிை், 
அவை் உங்ேபள கநாவிபை ேரும் கவேபையாே 
கவேபை றசய்வாை்”.. 

வரலாற்று நிேழ்வுேள் 
180.* 

உலதே பதடத்த ேடவுள் ஏழாம் நாளில் 
ஓய்ந்திருந்தார ்என்பது மனிதகுலத்திற்கு ஒரு 
எடுதத்ுே்ோடட்ாே விடட்ு ஹசல்லப்படட்தா? (Sabbath or 
Shabbat) 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யாத்தி ா மம் 20:8-10 -  8. ஓய்வுநாபளை் ைரிசுே்ேமாய் 

ஆசரிே்ே நிபைை்ைாயாே; 9. ஆறுநாளும் நீ 
கவபலறசய்து, உை் கிரிபயேபளறயல்லாம் 
நடை்பிை்ைாயாே; 10. ஏழாம்நாகளா உை் கேவைாகிய 
ேரே்்ேருபடய ஓய்வுநாள்; அதிகல நீயாைாலும், உை் 
குமாரைாைாலும், உை் குமாரே்தியாைாலும், உை் 
கவபலே்ோரைாைாலும், உை் கவபலே்ோரியாைாலும்.. 
எேிக யர் 4:4 & 9-10 - 4. கமலும், கேவை் ேம்முபடய 

கிரிபயேபளறயல்லாம் முடிே்து ஏழாம் நாளிகல 
ஓய்நத்ிருநே்ார ்எை்று ஏழாம் நாபளே்குறிே்து 
ஓரிடே்தில் றசால்லியிருே்கிறார.் 9. ஆபேயால், 
கேவனுபடய ெைங்ேளுே்கு இபளை்ைாறுகிற ோலம் 
இைிவருகிறோயிருே்கிறது.  
-------------------------------------------------------- 

ஃ ாஃப் 50:38 -  நிசச்யமாே நாம் ோம் வாைங்ேபளயும், 

பூமிபயயும் அவ்விரை்டிற்குமிபடகய 
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181. 
ேடவுள் மனிததன அவரது விருப்பதின்படிகய தனது 
சாயலில் பதடத்தாரா?  

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஆதியா மம் 1:26-28 - 26. பிை்பு கேவை்: நமது 

சாயலாேவும் நமது ரூைே்திை்ைடிகயயும் மனுஷபை 
உை்டாே்குகவாமாே;..27. கேவை் ேம்முபடய சாயலாே 
மனுஷபைச ்சிருஷ்டிேே்ார,் அவபைே ்
கேவசாயலாேகவ சிருஷ்டிே்ோர;் ஆணும் றைை்ணுமாே 
அவரே்பளச ்சிருஷ்டிேே்ார.்  
1 க ாரிந்தியர் 11:7 - புருஷைாைவை் கேவனுபடய 

சாயலும் மகிபமயுமாயிருே்கிறைடியால், ேை் ேபலபய 
மூடிே்றோள்ளகவை்டுவதில்பல; ஸ்திரயீாைவள் 
புருஷனுபடய மகிபமயாயிருே்கிறாள். 
-------------------------------------------------------- 

ஷூறா 42:11 - வாைங்ேபளயும், பூமிபயயும் 

ைபடே்ேவை் அவகை; உங்ேளுே்ோே உங்ேளில் 
இருநக்ே கொடிேபளயும் ோல் நபடேளிலிருநத்ு 
கொடிேபளயும் ைபடே்து,..அவபைை ்கைாை்று 
எை்றைாருளும் இல்பல; அவை் ோை் (யாவற்பறயும்) 
றசவிகயற்ைவை், ைாரை்்ைவை்.. 

182. 
ேடவுள் ஆதாதமயும், ஏவாதளயும் ஏகதன் 
கதாட்டத்திலிருந்து ஹவளிகயற்றியதும் ஆணுே்கும், 
ஹபண்ணிற்கும் இதடகய பதே உண்டாே்குகவன் என்று 
கூறினாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஆதியா மம் 3:13-15- 13. அை்றைாழுது கேவைாகிய 

ேரே்்ேர ்ஸ்திரபீய கநாே்கி: நீ இை்ைடிச ்றசய்ேது எை்ை 
எை்றார.் ஸ்திரயீாைவள்: சரை்்ைம் எை்பை வஞ்சிே்ேது, 
நாை் புசிே்கேை் எை்றாள். 15. உைே்கும் ஸ்திரே்ீகும், உை் 
விே்துே்கும் அவள் விே்துே்கும் ைபே உை்டாே்குகவை்; 
அவர ்உை் ேபலபய நசுே்குவார,் நீ அவர ்குதிங்ோபல 
நசுே்குவாய் எை்றார.் 
-------------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:23-25 - 23. அேற்கு அவரே்ள்: “எங்ேள் இபறவகை! 

எங்ேளுே்கு நாங்ேகள தீங்கிபழே்துே் றோை்கடாம் - நீ 
எங்ேபள மை்ைிே்துே் கிருபை றசய்யாவிட்டால், நிசச்யமாே 
நாங்ேள் நஷ்டமபடந்ேவரே்ளாகி விடுகவாம்” எை்று 
கூறிைாரே்ள். 24. (அேற்கு இபறவை், “இதிலிருந்து) நீங்ேள் 
இறங்குங்ேள் - உங்ேளில் ஒருவர ்மற்றவருே்குை் 
ைபேவராயிருை்பீரே்ள்; உங்ேளுே்கு பூமியில் ேங்குமிடம் 
இருே்கிறது; அதில் ஒரு (குறிை்பிட்ட) ோலம் வபர நீங்ேள் சுேம் 
அனுைவிே்ேலும் உை்டு” எை்று கூறிைாை். 25. “அங்கேகய 
நீங்ேள் வாழ்ந்திருை்பீரே்ள்; அங்கேகய நீங்ேள் 
மரைமபடவீரே்ள்; (இறுதியாே) நீங்ேள் அங்கிருந்கே 
எழுை்ைை்ைடுவீரே்ள்” எை்றும் கூறிைாை் 

தாஹா 20:123 - “இதிலிருநத்ு நீங்ேள் இருவரும் 

கசேரமாே இங்கிருநத்ு றவளிகயறி விடுங்ேள். உங்ே(ள் 
சநே்திே)ளில் சிலருே்குச ்சிலர ்ைபேவரே்ளாேகவ 
யிருை்ைாரே்ள்; 
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183.* 
ஹபரு ஹவள்ளத்தின் ஹபாது கநாவாவின் குமாரர ்
மூழ்கி மரித்தபின் கநாவாவின் கபதழ மவுண்ட ்
ஜூடியில் வந்து நிதலயானதா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஆதியா மம் 7:7 -  ெலை்பிரளயேத்ுே்குே் ேைப்ும்ைடி 

கநாவாவும் அவனுடகைகூட அவை் குமாரரும், அவை் 
மபைவியும், அவை் குமாரரிை் மபைவிேளும் 
கைபழே்குள் பிரகவசிே்ோரே்ள்.  
ஆதியா மம் 8:4 & 18 -  4. கைபழ அரராே் எை்னும் 

மபலேளிை்கமல் ேங்கிற்று.  
ஆதியா மம் 10:1 -  கநாவாவிை் குமாரராகிய கசம் ோம் 

யாை்கைே் எை்ைவரே்ளிை் வம்சவரலாறு: 
ெலை்பிரளயே்துே்குை்பிை்பு அவரே்ளுே்குே் குமாரர ்
பிறந்ோரே்ள். 
1 யேதுரு 3:20 - பூரவ்ே்திகல கநாவா கைபழபய...அநே்ை ்

கைபழயிகல சிலராகிய எடட்ுை்கைரம்ாே்திரம் 
பிரகவசிே்து ெலே்திைாகல ோே்ேை்ைடட்ாரே்ள்.  
-------------------------------------------------------- 

ஹூது 11:42-44 - பிை்ைர ்அே்ேை்ைல், மபலேபளை் 

கைாை்ற அபலேளுே்கிபடகய அவரே்பள சுமந்து 
றோை்டு றசல்லலாயிற்று; (அை்கைாது ேம்பம விட்டு) விலகி 
நிை்ற ேம் மேபை கநாே்கி “எை்ைருபம மேகை! 
எங்ேகளாடு நீயும் (ேை்ைலில்) ஏறிே்றோள்; ோஃபிரே்ளுடை் 
(கசரந்்து) இராகே!” எை்று நூஹ் அபழே்ோர.் 43. அசச்மயம் 
அவரே்ளிபடகய கைரபல ஒை்று எழுநத்ு குறுே்கிடட்து; 
அவை் மூழ்ேடிே்ேை்ைட்டவரே்ளில் ஒருவைாகி விடட்ாை்.44. 

(ேை்ைல்) ெூதி மபலமீது ேங்கியது.. 

184. 
ேடவுள் வாே்ேளித்த ஆசிரவ்ாதம் ஆபிரோமின் 
சந்ததியாகிய ஈசாே்குே்கு மடட்ுகம ஹசல்லும் 
இஸ்மாயிலுே்கு இல்தல என ேடவுள் ஹசான்னாரா?  

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஆதியா மம் 16:11-12 - 11. பிை்னும் ேரே்்ேருபடய 

தூேைாைவர ்அவபள கநாே்கி: நீ 
ேரை்்ைவதியாயிருே்கிறாய், ஒரு குமாரபைை் றைறுவாய்; 
ேரே்்ேர ்உை் அங்ேலாய்ை்பைே் கேடட்ைடியிைால், 
அவனுே்கு இஸ்மகவல் எை்று கைரிடுவாயாே. 12. அவை் 
துஷ்டமனுஷைாயிருைை்ாை்; அவனுபடய பே 
எல்லாருே்கும் விகராேமாேவும், எல்லாருபடய பேயும் 
அவனுே்கு விகராேமாேவும் இருே்கும்; 
ஆதியா மம் 17:18-21 - 21. வருகிற வருஷே்தில் 

குறிே்ேோலே்திகல சாராள் உைே்குை ்றைறை்கைாகிற 
ஈசாே்கோகட நாை் எை் உடை்ைடிே்பேபய 
ஏற்ைடுேத்ுகவை் எை்றார.் 
-------------------------------------------------------- 
ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:163*..... நாம் வஹீ அறிவிேே்து 

கைாலகவ, உமே்கும் நிசச்யமாே வஹீ அறிவிே்கோம். 
கமலும், இை்ராஹீமுே்கும், 
இஸ்மாயீலுே்கும்,...ஈஸாவுே்கும்,. 
மர்யம் 19:54 - இஸ்மாயீபலை் ைற்றியும்....இை்னும் அவர ்
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185. 
ஆபிரோம் தன் பலிதய ஹசலுத்த  ஹமே்ோ வழியாே 
பிரயாணம் ஹசய்தாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1. கல்யதயரின் ஊர் (ஆதி 11:31; அப்யைாஸ்தைரின் நடைாடுகள் 7: 2-4) 
2. ஆரான் (ஆதி 12: 1-4; அப்யைாஸ்தைருபடய நட்பைகள் 7: 4) 
3. டமாஸ்கஸ் (ஆதி. 15: 2) 
4. சீயகம் (ஆதி. 12: 6, 7) 
5. கைத்யதல் (ஆதியாகமம் 12: 8) 
6. எகிப்து (ஆதி 12: 9-20) 
7. கைத்யதல் (ஆதி 13: 1-9) 
8. எைியரான் (ஆதி 13: 10-18) 
9. டான் (ஆதி. 14: 1-14) 
10. ய ாைா (ஆதி. 14:15, 16) 
11. யசைம் (ஆதி. 14: 17-21) 
12. எைியரான் (ஆதி 15: 1-21; 17: 1-27, ஆதியாகமம் 16) 
13. யகரார் (ஆதி. 20: 1-18) 
14. கைகயர்கசைா (ஆதி 21: 1-34) 
15. யமாரியா (ஆதி 22: 1-18) 
16. எப்யரான் (ஆதி. 23: 1-20) 
-------------------------------------------------------- 

ஹஜ் 22:26 -  நாம் இை்ராஹீமுே்குை் புைிே ஆலயே்திை் 

இடே்பே நிரை்யிேத்ு...அதில் ருகூஃ, ஸுெூது றசய்(து 
றோழு)கவாருே்கும், அபேே ்தூய்பமயாே்கி பவை்பீராே 

குறிப்பு: ஆபிரோம் றமே்ோவிற்கு கைாேவில்பல எை்று 
பைபிள் குறிை்பிடுகிறது. 175 வயதில் றஹை்கராைில் அவர ்
இறநே்ார.் 

186. 
ஆபிரோம் தனது ஒகர முதறயான தமந்தன் 
ஈசாே்தே பலியிடுவதற்கு தயாராே இருந்தாரா?  

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

ஆதியா மம் 22:2 & 9-12 - 2. உை் புே்திரனும் உை் 

ஏேசுேனும் உை் கநசகுமாரனுமாகிய ஈசாே்பே நீ 
இை்றைாழுது அபழேத்ுே்றோை்டு, கமாரியா 
கேசே்துே்குை ்கைாய், அங்கே நாை் உைே்குே் குறிே்கும் 
மபலேள் ஒை்றிை்கமல் அவபைே் ேேைைலியாேை் 
ைலியிடு எை்றார.் 
-------------------------------------------------------- 

ஸாஃப்ஃோத் 37:100-107 - பிை் (அம்மேை்) அவருடை் 

நடமாடே்கூடிய (வயபே அபடந்ே) கைாது அவர ்கூறிைார:் 
“எை்ைருபம மேகை! நாை் உை்பை அறுே்து 
ைலியிடுவோே நிசச்யமாேே் ேைவு ேை்கடை். இபேை்ைற்றி 
உம் ேருே்து எை்ை எை்ைபேச ்சிந்திை்பீராே!” (மேை்) 
கூறிைாை்; “எை்ைருபமே் ேந்பேகய! நீங்ேள் 
ஏவை்ைட்டைடிகய றசய்யுங்ேள்... 107ஆயினும், நாம் ஒரு 
மேே்ோை ைலிபயே் றோை்டு அவருே்குை் 
ைேரமாே்கிகைாம்.. 
குறிப்பு: குராைில், எநே் மேை் ஆபிரோம் தியாேம் 
றசய்யை் கைாகிறாை் எை்ைது றவளிை்ைபடயாேே் 
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187. 
ஆபிரோமின் மேன் இஸ்மாயில் ஒரு 
தீரே்்ேதரிசியாே ேருதப்படட்ாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

ஆதியா மம் 16:7-15 - 8. ஆோகர.. 11. பிை்னும் 

ேரே்்ேருபடய தூேைாைவர ்அவபள கநாே்கி: நீ 
ேரை்்ைவதியாயிருே்கிறாய்.. அவனுே்கு இஸ்மகவல் 
எை்று கைரிடுவாயாே. 12. அவை் 
துஷ்டமனுஷைாயிருைை்ாை்; அவனுபடய பே 
எல்லாருே்கும் விகராேமாேவும், எல்லாருபடய பேயும் 
அவனுே்கு விகராேமாேவும் இருே்கும்; 
 லாத்தியர் 4:22-31 - 22. ஆபிரோமுே்கு இரை்டு குமாரர ்

இருநே்ாரே்ள் எை்று எழுதியிருே்கிறது; ஒருவை் 
அடிபமயாைவளிடே்தில் பிறநே்வை், ஒருவை் 
சுயாதீைமுள்ளவளிடே்தில் பிறநே்வை். 31. 
இை்ைடியிருே்ே, சகோேரகர, நாம் அடிபமயாைவளுே்குை் 
பிள்பளேளாயிராமல், சுயாதீைமுள்ளவளுே்கே 
பிள்பளேளாயிருே்கிகறாம்.  
-------------------------------------------------------- 

ஸூ த்துன்னிஸாவு 4:163 - நாம் வஹீ அறிவிே்ேது 

கைாலகவ, உமே்கும் நிசச்யமாே வஹீ அறிவிே்கோம்... 
இை்ராஹீமுே்கும், இஸ்மாயீலுே்கும்... 
மர்யம் 19:54 -  இவ்கவேே்தில் இஸ்மாயீபலை ்ைற்றியும் 

நிபைவு கூரவ்ீராே! நிசச்யமாே அவர ்வாே்குறுதியில் 
உை்பமயாளராே இருநே்ார;் இை்னும் அவர ்
தூேராேவும், நபியாேவும் இருநே்ார.் 

188. 
விே்கிரேங்ேதள வணங்ே மறுத்ததன் ோரணமாே 
ஆபிரோம் ஹநருப்பில் எறியப்படட்ாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

தானியயல் 3:1-30 - 19. அை்றைாழுது 

கநபுோே்கநசச்ாருே்குே் ேடுங்கோைமூை்டு: சாே்ராே், 
கமஷாே், ஆகைே்கநகோ எை்ைவரே்ளுே்கு விகராேமாய் 
அவனுபடய முேம் கவறுைடட்து; சூபளபயச ்
சாோைரமாய்ச ்சூடாே்குவபேை்ைாரே்்கிலும் 
ஏழுமடங்கு அதிேமாய்ச ்சூடாே்கும்ைடி 
உே்ேரவுறோடுேத்ு,  
-------------------------------------------------------- 

அன்ேியா 21:51-71 - 66. “(அை்ைடியாயிை்) 

அல்லாஹ்பவயை்றி உங்ேளுே்கு எநே் நை்பமயும் 
றசய்யாே உங்ேளுே்கு தீங்கும் அளிே்ோேவற்பறயா 
வைங்குகிறீரே்ள்” எை்று கேடட்ார.்.. 68. (இேற்கு) 
அவரே்ள் நீங்ேள் (இவபர ஏோவது றசய்ய நாடிைால் 
இவபர (றநருை்பிலிடட்ு) எரியுங்ேள்; (இவ்வாறு றசய்து) 
உங்ேள் றேய்வங்ேளுே்கு உேவி றசய்யுங்ேள்” எை்று 
கூறிைாரே்ள்.. 69..“றநருை்கை! இை்ராஹீம் மீது நீ 
குளிரச்ச்ியாேவும், சுேமளிே்ேே் கூடியோேவும், 
ஆகிவிடு!” எை்று நாம் கூறிகைாம்.  
குறிப்பு: பைபிளில் சிபலேபள வைங்ே 
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189. 
ேடவுளின் மகிதமதய கமாகச ோண கவண்டும் 
என்று கேடட்கபாது, ேடவுள் தன் பின்புறத்தத மனித 
வடிவில் பாரே்்ே அனுமதித்தாரா?  

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யாத்தி ா மம் 33:18-23 - 18. அை்றைாழுது அவை்: 

உம்முபடய மகிபமபய எைே்குே் ோை்பிே்ேருளும் 
எை்றாை். 22. எை் மகிபம ேடநத்ுகைாகும்கைாது, நாை் 
உை்பை அநே்ே் ேை்மபலயிை் றவடிை்பிகல பவே்து, 
நாை் ேடநத்ுகைாகுமடட்ும் எை் ேரே்திைால் உை்பை 
மூடுகவை். 23. பிை்பு, எை் ேரே்பே எடுை்கைை்; 
அை்றைாழுது எை் பிை்ைே்ேே்பேே் ோை்ைாய்; எை் 
முேகமா ோைை்ைடாது எை்றார.்   
-------------------------------------------------------- 

அஃ ாஃப் 7:143 -  நாம் குறிே்ே ோலே்தில் (குறிை்பிடட் 

இடே்தில்) மூஸா வநே் கைாது, அவருபடய இபறவை் 
அவருடை் கைசிைாை்; அை்கைாது மூஸா: “எை் 
இபறவகை! நாை் உை்பைை் ைாரே்்ே கவை்டும்; எைே்கு 
உை்பைே் ோை்பிை்ைாயாே! எை்று கவை்டிைார.் 
அேற்கு அவை், “மூஸாகவ! நீர ்எை்பை ஒருே்ோலும் 
ைாரே்்ே முடியாது, எைினும் நீர ்இநே் மபலபயை ்
ைாரே்்துே் றோை்டிரும். அது ேை் இடே்தில் 
நிபலே்திருநே்ால், அை்கைாது நீர ்எை்பைை் ைாரை்்பீர!்” 
எை்று கூறிைாை். ஆேகவ அவருபடய இபறவை் 
அம்மபல மீது ேை்னுபடய கைறராளிபயே் 
கோற்றுவிே்ே கைாது, அவை் அம்மபலபய றநாறுே்கிே் 
தூளாே்கி விடட்ாை்; அை்கைாது மூஸா மூரச்ப்சயாகிே் 
கீகழ விழுநத்ு விடட்ார.்  

190.* 
கமாகச, பாரக்வான் வாழ்ந்த சமயம் ஆமான் 
வாழ்ந்தாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

யாத்தி ா மம் 2:9-10 - 9. ைாரக்வானுபடய குமாரே்தி 

அவபள கநாே்கி: நீ இந்ேை் பிள்பளபய எடுே்துே்றோை்டு 
கைாய், அபே எைே்கு வளரே்்திடு..10. அவபை ெலே்திைிை்று 
எடுே்கேை் எை்று றசால்லி, அவனுே்கு கமாகச எை்று 
கைரிட்டாள்.  
எஸ்தர் 3:1 - இநே் நடைடிேளுே்குை்பிை்பு, ராொவாகிய 

அோஸ்கவரு அம்றமோேே்ாவிை் குமாரைாகிய ஆமாை் 
எை்னும் ஆோகியபை கமை்பமை்ைடுே்தி, 
ேை்ைிடே்திலிருே்கிற சேல பிரபுே்ேளுே்கும் கமலாே 
அவனுபடய ஆசைேப்ே உயரே்்திபவே்ோை்.  
-------------------------------------------------------- 

முஃமின் 40:23-24 & 36-37 - 23. றமய்யாேகவ நாம் 

மூஸாவுே்கு நம்முபடய அே்ோடச்ிேபளயும், 
றேளிவாை சாை்பறயும் றோடுேே்னுை்பிகைாம்.. 24. 
ஃபிரஅ்வ்ை், ஹாமாை்.. 36. “ஹாமாகை உயரமாை ஒரு 
கோபுரே்பே எைே்ோே நீ ேடட்ுவாயாே - நாை் (கமகல 
றசல்வேற்ோை) ைாபேேபளை் றைறும் றைாருடட்ு!..  
குறிப்பு: கமாகசயும் ைாரக்வானும் சுமார ்1450 பி.சி வாழ்ந்து 
வந்ேைர ்ஆைால் எஸ்ேர ்புே்ேேே்தில் ஆமாை் 1000 
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191. 
எகிப்தில் ேடவுள் அனுப்பிய 10 உடன்படிே்தேேளில் 
ேதடசியாே இஸ்ரகவலின் மூத்த குமாரரே்தள மரண 
கதவதூதனிடமிருந்து ோப்பாற்றுவதற்ோே  பஸ்ோ 
பண்டிதேதய ேடவுள் ஏற்பாடு ஹசய்தாரா? 

பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

யாத்தி ா மம் 12:1-24 - 12. அந்ே ராே்திரியிகல நாை் 

எகிை்துகேசறமங்கும் ேடந்துகைாய், எகிை்து கேசே்திலுள்ள 
மைிேரம்ுேல் மிருேஜீவை்ேள்மட்டும், 
முேற்கைறாயிருே்கிறபவேபளறயல்லாம் 
அேம்ைை்ைி,..14. அந்ே நாள் உங்ேளுே்கு 
நிபைவுகூருேலாை நாளாய் இருே்ேே்ேடவது; அபேே் 
ேரே்்ேருே்குை் ைை்டிபேயாே ஆசரிை்பீரே்ளாே;   
மத்யதயு 26:17-19 - 17. இகயசு... உை் வீடட்ிகல எை் 

சீஷகராகடகூடை் ைஸ்ோபவ ஆசரிை்கைை் 
-------------------------------------------------------- 

இஸ் ாயீல் 17:101 - நிசச்யமாே நாம் மூஸாவுே்குே் 

றேளிவாை ஒை்ைது அே்ோடச்ிேபள 
றோடுே்திருநக்ோம்; ..ஃபிரஅ்வ்ை் அவபர கநாே்கி 
“மூஸாகவ! நிசச்யமாே நாம் உம்பம சூைியம் 
றசய்யை்ைடட்வராேகவ எை்ணுகிகறை்” எை்று 
கூறிைாை். 
நம்லி 27:12 -  அது ஒளி மிே்ேோய் மாசற்ற 

றவை்பமயாே றவளிவரும். (இவ்விரு அே்ோடச்ிேளும்) 
ஃபிரஅ்வ்னுே்கும், அவனுபடய சமூேே்ோருே்கும் (நீர ்
ோை்பிே்ே கவை்டிய) ஒை்ைது அேே்ாடச்ிேளில் 
உள்ளபவயாகும்  

192. 
கபாருே்கு ஹசல்லும் ஹபாது சவுல் தனது கபாரவ்ிரரே்ள் 
எவ்வாறு  தண்ணீர ் குடிே்கிறாரே்ள் என்பதத 
கசாதித்தாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

நியாயாதிேதி ள் 7:2-6 - 5.. அை்கைாழுது ேரே்்ேர ்

கிதிகயாபை கநாே்கி: ேை்ைபீர ஒரு நாய் நே்கும் 
பிரோரமாே அபேே ்ேை் நாவிைாகல நே்குகிறவை் 
எவகைா, அவபைே் ேைிகயயும், குடிே்கிறேற்கு 
முழங்ோல் ஊை்றிே் குைிகிறவை் எவகைா, அவபைே் 
ேைிகயயும் நிறுேத்ு எை்றார.்  
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:247-252 - 247. அவரே்ளுபடய நபி அவரே்ளிடம் 

“நிசச்யமாே அல்லாஹ் ோலூே்பே உங்ேளுே்கு 
அரசைாே அனுை்பியிருே்கிறாை்” எை்று கூறிைார;்.. 249. 
பிை்ைர,் ோலூே ்ைபடேளுடை் புறைை்டட் கைாது அவர ்
“நிசச்யமாே அல்லாஹ் உங்ேபள (வழியில்) ஓர ்
ஆற்பறே் றோை்டு கசாதிை்ைாை்; யார ்அதிலிருநத்ு (நீர)் 
அருநத்ுகிை்றாகரா அவர ்எை்பைச ்கசரந்ே்வரல்லர;் 
ேவிர, ஒரு சிறங்பேே் ேை்ைரீ ்ேவிர யார ்அதில் 
நிை்றும் (அதிேமாே) நீர ்அருநே்வில்பலகயா 
நிசச்யமாே அவர ்எை்பைச ்சாரந்ே்வர”்  
குறிப்பு: பைபிளில் சவுல் அல்ல, கிதிகயாை் அவருபடய 
வீரரே்ள் ேை்ைபீர எை்ைடி குடிே்கிறாரே்ள்  எை்று 
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193. 
இகயசு ஹபத்லகேம் ஊரின் மாடட்ு ஹதாழுவத்தில் 

பிறந்தாரா?  
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மீ ா 5:2 - எை்பிராே்ோ எை்ைை்ைடட் றைே்லகேகம,... 

இஸ்ரகவபல ஆளை்கைாகிறவர ்உை்ைிடே்திலிருநத்ு 

புறை்ைடட்ு எை்ைிடே்தில் வருவார;் அவருபடய 

புறை்ைடுேல் அநாதி நாடே்ளாகிய பூரவ்ே்தினுபடயது. 

மத்யதயு 2:1-11 - 1. ஏகராது ராொவிை் நாட்ேளில் 

யூகேயாவிலுள்ள றைே்லகேமிகல இகயசு பிறந்ேறைாழுது,...2. 

யூேருே்கு ராொவாேை் பிறந்திருே்கிறவர ்எங்கே?.. 5. அேற்கு 

அவரே்ள்: யூகேயாவிலுள்ள றைே்லகேமிகல பிறை்ைார;் 

அகேறைை்றால்: 

லூக் ா 2:4-16 -  அை்றைாழுது கயாகசை்பும், ோை் 

ோவீதிை் வம்சே்ோனும் 

குடும்ைே்ோனுமாயிருநே்ைடியிைாகல..5. ேலிகலயா 

நாடட்ிலுள்ள நாசகரே்தூரிலிருநத்ு யூகேயா நாடட்ிலுள்ள 

றைே்லகேம் எை்னும் ோவீதிை் ஊருே்குை்கைாைாை்...6. 

அவ்விடே்திகல அவரே்ள் இருே்பேயில், அவளுே்குை ்

பிரசவோலம் கநரிடட்து.  
-------------------------------------------------------- 

மர்யம் 19:23 -  பிை்பு (அவருே்கு ஏற்ைடட்) பிரசவ 

கவேபை அவபர ஒரு கைரேீ்ே மரே்திை்ைால் றோை்டு 

வநே்து...  

194. 
ஹபத்லகேமில் இகயசு பிறந்தகபாது கிழே்கிகல 

அவருதடய நடச்த்திரத்தத ேண்டு மூன்று 

சாஸ்திரிேள் அவதர பணிந்து ஹோள்ள 

வந்தாரே்ளா?  
பைைிள்  ஆம் / இல்பை  குரான் 

மத்யதயு 2:1-11 -  1. ஏகராது ராொவிை் நாடே்ளில் 

யூகேயாவிலுள்ள றைே்லகேமிகல இகயசு 

பிறநே்றைாழுது, கிழே்கிலிருநத்ு சாஸ்திரிேள் 

எருசகலமுே்கு வநத்ு, 2. யூேருே்கு ராொவாேை ்

பிறநத்ிருே்கிறவர ்எங்கே? கிழே்கிகல அவருபடய 

நடச்ே்திரே்பேே் ேை்டு, அவபரை் ைைிநத்ு றோள்ள 

வநக்ோம் எை்றாரே்ள்.9...இகோ, அவரே்ள் கிழே்கிகல 

ேை்ட நடச்ே்திரம் பிள்பள இருநே் ஸ்ேலே்திற்குகமல் 

வநத்ு நிற்கும்வபரே்கும் அவரே்ளுே்குமுை் றசை்றது. 10. 

அவரே்ள் அநே் நடச்ே்திரே்பே ேை்ட கைாது, மிகுநே் 

ஆைநே் சநக்ோஷமபடநே்ாரே்ள். 11. அவரே்ள் அநே் 

வீடட்ுே்குள் பிரகவசிே்து, பிள்பளபயயும் அதிை் 
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195. 
புனித நூதல எழுதிய எழுத்தாளரே்ள் யூதரின் 
நீதிே்ேததேதள அதவ உண்தமயான வரலாற்று 
நிேழ்வாே இருந்தாலும் அதத 
குறிப்பிடட்ுள்ளாரே்ளா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 தீயமாத்யதயு 1:4 -  கவற்றுபமயாை உைகேசங்ேபளை் 

கைாதியாேைடிே்கும்.. 
2 தீயமாத்யதயு 4:4 -  சே்தியே்துே்குச ்றசவிபய விலே்கி, 

ேடட்ுே்ேபேேளுே்குச ்சாய்நத்ுகைாகுங்ோலம் வரும்.  
2 யேதுரு 1:16 -  நாங்ேள் ேநத்ிரமாை 

ேடட்ுே்ேபேேபளை் பிை்ைற்றிைவரே்ளாே அல்ல, 
அவருபடய மேேத்ுவேப்ேே் ேை்ைாரே் 
ேை்டவரே்ளாேகவ நம்முபடய ேரே்்ேராகிய 
இகயசுகிறிஸ்துவிை் வல்லபமபயயும் வருபேபயயும் 
உங்ேளுே்கு அறிவிே்கோம்.  
-------------------------------------------------------- 

அன்ஃோல் 8:31 - “நாம் நிசச்யமாே இவற்பற (முை்ைகர) 

கேடட்ிருே்கிை்கறாம்; நாங்ேள் நாடிைால் இபேை் கைால் 
றசால்லிவிடுகவாம்; இது முை்கைாரே்ளிை் 
ேடட்ுே்ேபேேகளயை்றி கவறில்பல”  
குறிப்பு: ேட்டுே்ேபேேபளை் ையை்ைடுே்துவேற்ோை 
கூடுேல் குற்றசச்ாட்டுேள் றேரிய:: En’am 6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 
23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.  

196.* 
இகயசு குழந்தத பருவத்தில் ஏகதனும் அற்புதம் 
ஹசய்தது உண்டா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

லூக் ா 3:21-23 -  ெைங்ேறளல்லாரும் ஞாைஸ்நாைம் 

றைற்றகைாது, இகயசுவும் ஞாைஸ்நாைம் றைற்று,..23. 
அை்றைாழுது இகயசு ஏறே்குபறய முை்ைது 
வயதுள்ளவராைார.். 
யயாவான் 2:9-11 - திராடச்ரசமாய் மாறிை 

ேை்ைபீர..11. இவ்விேமாே இகயசு இநே் முேலாம் 
அற்புேே்பேே் ேலிகலயாவிலுள்ள ோைா ஊரிகல 
றசய்து, ேம்முபடய மகிபமபய றவளிை்ைடுே்திைார,்... 
-------------------------------------------------------- 

ஆல இம் ான் 3:49 - இவ்வாறு அவர ்ஆகியதும் 

இஸ்ரகவலரே்ளிடம் அவர:்) “நாை் உங்ேள் 
இபறவைிடமிருநத்ு ஓர ்அே்ோடச்ியுடை் நிசச்யமாே 
வநத்ுள்களை்; நாை் உங்ேளுே்ோே ேளிமை்ைால் ஒரு 
ைறபவயிை் உருவே்பே உை்டாே்கி நாை் அதில் 
ஊதுகவை்; அது அல்லாஹ்விை் அனுமதிபயே் றோை்டு 
(உயிருபடய) ைறபவயாகிவிடும். 
மாயிதா 5:110 - “மரய்முபடய மேை் ஈஸாகவ..ைரிசுே்ே 

ஆை்மாபவே் றோை்டு உமே்கு உேவியளிேத்ு நீர ்
றோடட்ிலிலும் (குழநப்ேை் ைருவே்திலும்), வாலிைை் 
ைருவே்திலும் மைிேரே்ளிடம் கைசச ்
றசய்ேபேயும்...இை்னும் நீர ்ேளிமை்ைிைால் எை் 
உே்ேரபவே் றோை்டு ைறபவ வடிவேப்ேை் 
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197. 
முந்நூற்று ஒன்பது ஆண்டுேள் குதேயில் தூங்கிய 

ஏழு மனிதரும் ஒரு நாயும் உண்தமயாே 

விழித்தனரா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 தீயமாத்யதயு 4:7 -  சீரக்ேடும் கிழவிேள் 

கைசச்ுமாயிருே்கிற ேடட்ுே்ேபேேளுே்கு விலகி.. 

தீத்து 1:14 -  விசுவாசேதிகல 

ஆகராே்கியமுள்ளவரே்ளாயிருே்கும்ைடி, நீ அவரே்பளே் 

ேை்டிை்ைாய்ே் ேடிநத்ுறோள்.  

2 தீயமாத்யதயு 4:4 -  சே்தியே்துே்குச ்றசவிபய விலே்கி, 

ேடட்ுே்ேபேேளுே்குச ்சாய்நத்ுகைாகுங்ோலம் வரும். 
-------------------------------------------------------- 

 ஹ்ஃபு 18:9-25 - 9. அநே் குபேயிலிருநக்ோரும், 

சாஸைே்பேயுபடகயாரும் நம்முபடய ஆசச்ரியமாை 

அே்ோடச்ிேளில் நிை்றும் உள்ளவரே்ள் எை 

எை்ணுகிறீகரா?.. 25. அவரே்ள் ேங்ேள் குபேயில் 

முை்னூறு வருடங்ேளுடை் கமலும் ஒை்ைது அதிேமாே்கி 

(முை்னூற்றி ஒை்ைது வருடங்ேள்) ேங்கிைாரே்ள்.  

குறிப்பு: இநே் ேபேயிை் முநப்ேய ைதிை்ைாை கெே்ேை் 

ஆை் சரங் (c. 450-521) மற்றும் கிறரகோரி ஆஃை் டூரஸ்் (538-594 

A.D.) Wikipedia: “Seven Sleepers of Ephesus.” 

198. 
சாலகமான் கபாருே்ோே ஒருகூடட்ம் சாத்தான்ேள், 

மனிதரே்ள் மற்றும் பறதவேதள ஒன்று கசரத்்தாரா?  
பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 தீயமாத்யதயு 4:7 -  சீரக்ேடும் கிழவிேள் 

கைசச்ுமாயிருே்கிற ேடட்ுே்ேபேேளுே்கு விலகி.. 

2 தீயமாத்யதயு 4:4 -  சே்தியே்துே்குச ்றசவிபய விலே்கி, 

ேடட்ுே்ேபேேளுே்குச ்சாய்நத்ுகைாகுங்ோலம் வரும்.  

2 யேதுரு 1:16 -  நாங்ேள் ேநத்ிரமாை 

ேடட்ுே்ேபேேபளை் பிை்ைற்றிைவரே்ளாே அல்ல, 

அவருபடய மேேத்ுவேப்ேே் ேை்ைாரே் 

ேை்டவரே்ளாேகவ நம்முபடய ேரே்்ேராகிய 

இகயசுகிறிஸ்துவிை் வல்லபமபயயும் வருபேபயயும் 

உங்ேளுே்கு அறிவிே்கோம். 
-------------------------------------------------------- 

நம்லி 27:17 -  கமலும் ஸுபலமானுே்கு ஜிை்ேள் 

மைிேரே்ள் ைறபவேள் ஆகியவற்றிலிருநத்ு அவரது 

ைபடேள் திரடட்ை்ைடட்ு, அபவ (ேைிே ்ேைியாேை்) 

பிரிே்ேை்ைடட்ுள்ளை.  

குறிப்பு: கிங் சாலமை், ஹூைப்ீ ைறபவ மற்றும் கஷைா 

ராைி ைற்றிய ேபே றநம்ைர ்27: 15-44-ல், எஸ்ேர ்2 வது 

நூற்றாை்டிை் இரை்டாம் டாரக்ுமுே்கு 
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199. 
ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருத்ததல முடிே்ே ேடவுள் 
மனிததன குரங்ோே மாற்றினாரா?  

பைைிள்    இல்பை / ஆம்  குரான் 

1 தீயமாத்யதயு 1:3 - கவற்றுபமயாை உைகேசங்ேபளை் 

கைாதியாேைடிே்கும்.. 
1 தீயமாத்யதயு 4:7 -  சீரக்ேடும் கிழவிேள் 

கைசச்ுமாயிருே்கிற ேடட்ுே்ேபேேளுே்கு விலகி, 
கேவைே்திே்கேதுவாே முயற்சிைை்ணு. 
-------------------------------------------------------- 

ே  ா 2:65-66 -  உங்ே(ள் முை்கைாரே்)ளிலிருநத்ு சைிே் 

கிழபமயை்று (மீை் பிடிே்ேே் கூடாது எை்ற) வரம்பை 
மீறியவரே்பளை்ைற்றி நீங்ேள் உறுதியாே அறிவீரே்ள். 
அேைால் அவரே்பள கநாே்கி “சிறுபமயபடநே் 
குரங்குேளாகி விடுங்ேள்” எை்று கூறிகைாம். 66. 
இை்னும், நாம் இேபை அே்ோலே்தில் 
உள்ளவரே்ளுே்கும், அேற்குை் பிை் 
வரே்கூடியவரே்ளுே்கும் ைடிை்பிபையாேவும்; 
ையைே்தியுபடயவரே்ளுே்கு நல்ல உைகேசமாேவும் 
ஆே்கிகைாம். 
குறிப்பு: யூசுை் அலி அவரது றமாழிறையரை்ப்ில், புைிே 
குராைிை் அரே்்ேம், இது ஒரு ேடட்ுே்ேபே எை்று 
ஒை்புே்றோள்கிறது: ைே். 34, அடிே்குறிை்பில் 79). 

200. 
பலஸ்தீனிய கதசம் யூதருே்கே குறிப்பிடட்ு ேடவுள் 
வாே்ேளித்தாரா?  

பைைிள்  ஆம்  /  ஆம்  குரான் 

எயசக் ியயல் 37:21-25 -  ேரே்்ேராகிய ஆை்டவர ்

உபரே்கிறது எை்ைறவை்றால், இகோ, நாை் இஸ்ரகவல் 
வம்சே்ோபர அவரே்ள் கைாயிருே்கும் 
ொதிேளிடே்திலிருந்து அபழே்து, சுற்றிலுமிருந்து 
அவரே்பளச ்கசரே்்து, அவரே்பள அவரே்ள் சுயகேசே்திகல 
வரை்ைை்ைி, 22. அவரே்பள இஸ்ரகவலிை் மபலேளாகிய 
கேசே்திகல ஒகர ொதியாே்குகவை்;.. 25. நாை் எை் ோசைாகிய 
யாே்கோபுே்குே் றோடுே்ேதும், உங்ேள் பிோே்ேள் 
குடியிருந்ேதுமாை கேசே்திகல குடியிருை்ைாரே்ள்; 
அவரே்ளும் அவரே்ள் பிள்பளேளும் அவரே்ளுபடய 
பிள்பளேளிை் பிள்பளேளும் அதிகல எை்றறை்பறே்கும் 
குடியிருை்ைாரே்ள்;.. 
-------------------------------------------------------- 
மாயிதா 5:20-21 -  20: அை்றி, மூஸா ேம் சமூேே்ோபர 

கநாே்கி, “எை் சமூேே்கோகர! அல்லாஹ் உங்ேள் மீது 
புரிநத்ிருே்கும் அருடற்ோபடபய நிபைே்துை் 
ைாருங்ேள்; அவை் உங்ேளிபடகய நபிமாரே்பள 
உை்டாே்கி, உங்ேபள அரசரே்ளாேவும் ஆே்கிைாை்; 
உலே மே்ேளில் கவறு யாருே்கும் றோடுே்ோேபே 
உங்ேளுே்குே் றோடுே்ோை்” 21. எை் சமூேே்கோகர! 
உங்ேளுே்ோே அல்லாஹ் விதிே்துள்ள புை்ைிய 
பூமியில் நுபழயுங்ேள்;... 
இஸ் ாயீல் 17:104 -  இேை் பிை்ைர ்நாம் ைனூ 

இஸ்ராயீல்ேளுே்குச ்றசாை்கைாம், நீங்ேள் அநே் 
நாடட்ில் குடியிருங்ேள்; 
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92.  உோ மம் 19:15; ஏசாயா 8:20 / Nisa 4:79;  
     Nisa 4:166. 

93.  2 கதசயைானிக்யகயர் 3:6 & 14; 1 யயாவான் 2:22-23 

     /   Al-i Imran 3:3-4.  

94.  யயாவான் 5:31; யயாவான் 20:30-31 / Al-i Imran  

     3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2. 
95.  A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25. 
96.  Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20; 
      Quraish 106:3. 

97.  யைவியராகமம் 18:15; நீதிகமாழிகள் 20:9; 

     அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 17:30 / 

     Ahzab 33:37; Mu’min 40:55; Fatih 48:1-2; 
     Abese 80:1-11; Nasr 110:3. 
98.  Ahzab 33:21; Saf 61:9. 

99.  ஆதியாகமம் 3:6; ஆதியாகமம் 3:17.  
100. ஆதியாகமம் 6:5; எயரமியா 10:23;  யராமர் 5:12 & 
     19;  யராமர் 7:18;  யராமர் 8:7. 
101. யயாபு 9:20; சங்கீதம் 14:3; ஏசாயா 64:6. 
102. யாத்திராகமம் 34:14; லூக்கா 1:46-49;  
     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 

      22:8-9 / Al-i Imran 3:64. 
 

 
 



f 

கூடுதல் வெனங்கள் 
 
 
103.  Jeremaih 31:30; நீதிகமாழிகள் 9:17-18;  யராமர் 
      6:23 / En’am 6:15.  
104.  யயாவான் 8:34; கைாத்தியர் 3:10; கைாத்தியர் 5:9 / 
      Nisa 4:31. 
105.  யாத்திராகமம் 20:15; யாத்திராகமம் 22:9;  யராமர்  
      12:17-21. 
106.  சங்கீதம் 58:3; யயாவான் 8:44 / Al-i Imran 3:54;  

      Tevbe 9:3; Nahl 16:106.  
107.  1 இராஜாக்கள் 14:24;  யராமர் 1:24. 
108.  சங்கீதம் 94:21 & 23 / En’am 6:151; Kehf 18:46; 
      Mumtehine 60:12.  
109. கைாத்தியர் 5:4; எயைசியர் 2:8-9. 
110. யயாவான் 18:36; 1 யயாவான் 2:29;  

     1 யயாவான் 4:7; 1 யயாவான் 5:1. 

111. யாக்யகாபு 2:10 / Nejm 53:32. 
112. மத்யதயு 20:28; யயாவான் 1:29;  

     1 ககாரிந்தியர  5:7; எைிகரயர் 7:27; எைிகரயர் 
     10:12 / En’am 6:164. 
113. தீத்து 3:5-6 / Yunus 10:108. 

114. யயாவான் 1:41;  யராமர் 15:20-21. 
115. யயாவான் 3:16 & 36; யயாவான் 6:48 & 51; 

     அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள்  

     4:10-12 / Al-i Imran 3:85. 
116. அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 10:44-48;  

     1 யைதுரு 3:20-21. 

117. அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 15:28-29. 

118. யைவியராகமம் 19:2; யைவியராகமம் 21:7;  

     2 தீயமாத்யதயு 1:9; 1 கதசயைானிக்யகயர்  
     3:13; 1 கதசயைானிக்யகயர் 4:7; எைிகரயர் 
     12:10; 1 யைதுரு 2:5.  

119. 2 ககாரிந்தியர் 6:18; கைாத்தியர் 4:6-7;  
     1 யயாவான் 3:1; கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 
     3:20 / Zuhurf 43:16. 
120. சங்கீதம் 119:30; சங்கீதம் 119:174; யயாவான் 
      1:12 / Hadid 57:22. 
121.  யராமர் 3:20; 2 தீயமாத்யதயு 1:9; யாக்யகாபு 
      2:10 /  Kaari’a 101:6-9. 
122.  தீத்து 3:5-6; 1 யைதுரு 2:2; 1 யயாவான் 2:29;  

      1 யயாவான் 4:7; 1 யயாவான் 5:1. 

123.  யயாவான் 3:16; யயாவான் 10:28;  ய ாமர்  
       10:9; 1 யயாவான் 5:11. 

 

 

 



f 

கூடுதல் வெனங்கள் 
 
124. மாற்கு 13:23; யயாவான் 16:13;  

     அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 3:18; 

     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 1:1 / Bakara 2:119. 

125. கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 8:6;  

     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 15:1; 

     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 16:1 / Ahkaf 46:9. 

126. கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 13:1-7; 

     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 13:11-18; 

     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 14:9-12; 

     கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 19:20. 

127. சங்கீதம் 96:12-13 / Nisa 4:87; Nahl 16:92;  

     Enbiya 21:47.   
128. யயாவான் 3:16 & 36;  யராமர் 6:23 / Sejde 
     32:13.  
129. மத்யதயு 18:8; கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 
     14:10-11 / Meryem 19:70-72. 
130. Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 &  
     70-74. 
131. Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70; Muhammad 
     47:15; Vakia 56:17 & 22 & 35-37; Nebe 78:33. 
132. யராமர் 7:4; 2 ககாரிந்தியர் 11:2; எயைசியர் 
     5:23, 25 & 32; கவளிப்ைடுத்தின வியசஷம் 
     21:2. 
133. யராமர் 3:20 & 28; கைாத்தியர் 5:1 & 4; 
     எயைசியர் 2:8-9. 
134. ஆதியாகமம் 27:21-28; எண்ணாகமம் 6:20. 

135. யராமர் 14:14; 1 ககாரிந்தியர் 6:12;  
     1 ககாரிந்தியர் 10:31 / Bakara 2:173; Nahl 
     16:115.  
136. மத்யதயு 9:15. 

137. Bakara 2:183-185. 
138. Nisa 4:103; Jumah 62:9. 
139. லூக்கா 6:30 & 38; லூக்கா 12:33; 
     அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 20:35;  

     எயைசியர் 4:28; 1 யயாவான் 3:17 / Mujadila 

     58:12-13. 
140. Enbiya 20:130. 
141. Hajj 22:26-31. 
142. சங்கீதம் 40:6; எைிகரயர் 10:6 & 10-18. 
143. அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 17:10-11 / 

      Maide 5:101; Enbiya 21:7; Zukruf 43:45. 
144. யயாவான் 8:31 / Ahzab 33:36. 

145. சங் ீதம் 58:3; எய மியா 7:8 & 17:5;   
     ய ாமர் 3:10 &  
      12 / Yunus 10:38 & 94.  
 
 
 

 

 



f 

கூடுதல் வெனங்கை 
 
146. ஏசாயா 6:8; அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 
     4:18-20 / Fetih 48:28;  Saf 61:9.  
147. யயாவான் 17:20-21;  ைிைிப்ைியர் 3:15-16 / 
     Mu'minun 23:52-54. 
148. உைாகமம் 12:12 & 18; சங்கீதம் 32:11;  

     மத்யதயு 5:12; யயாவான் 15:11; கைாத்தியர் 
     5:22; 1 கதசயைானிக்யகயர் 5:16. 
149. மத்யதயு 10:1 & 8; மத்யதயு 14:36; யாக்யகாபு 
     5:16. 
150. சங்கீதம் 47:1 & 6-7; சங்கீதம் 149:1-6; 

     சங்கீதம் 150:4-6; யாக்யகாபு 5:13. 
151. ஆதியாகமம் 2:24; 1 தீயமாத்யதயு 3:2 & 12. 

152. ஆதியாகமம் 21:9-11; 1 தீயமாத்யதயு 3:1-2;  

     1 தீயமாத்யதயு 5:21. 

153. Bakara 2:229-232; Ahzab 33:28 & 49. 
154. எயைசியர் 5:22-24 / Ahzab 33:50. 
155. Nisa 4:3; Ahzab 33:50; Talak 65:4.  
156. கைாத்தியர் 5:4. 
157. உைாகமம் 10:17; அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 
      15:8-9 / Talak 65:4. 
158. Bakara 2:36; Nur 24:2. 
159. கநயகமியா 13:26-27; 1 ககாரிந்தியர் 16:22;  
     2 யயாவான் 1:10-11.   

160. யராமர் 7:2-3. 
161. யயாவான் 10:27-28 & 30 / Al-i Imran 3:55 & 

     114; Al-i Imran 3:132; A’raf 7:157; Nur 
     24:2; Fetih 48:29; Talak 65:4; Kalem 68:4. 
162. Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85; Tevbe 
     9:29; Zuhruf 43:52; Muhammad 47:4. 
163. 1 யைதுரு 5:2 / Nisa 4:90; Tevbe 9:23; Yunus 

     10:99-100; Hud 11:28; Kehf 18:29; Gasiye 
     88:21-22. 
164. யாக்யகாபு 1:20; யாக்யகாபு 2:11; யாக்யகாபு 
     4:2 & 8 / Bakara 2:216; Al-i Imran 3:85 Nisa 
     4:76; Enfal 8:65; Tevbe 9:5, 33, 14, 111, & 
     123; Hajj 22:39. 
165. 1 தீயமாத்யதயு 4:1 / Tevbe 9:73. 

166. மத்யதயு 15:4-8; எயைசியர் 5:25-29. 
167. 1 தீயமாத்யதயு 1:19; 1 தீயமாத்யதயு 4:2-3;  

     1 யைதுரு 3:16 / Tevbe 9:5; Hajj 22:19. 

168. லூக்கா 6:27-28;  யராமர் 12:18;  
     2 தீயமாத்யதயு  2:23-26 / Bakara 2:191-192; 

     Nisa 4:91;  Tevbe 9:111 & 121 
 

 

 



f 

கூடுதல் வெனங்கை 
 
169. கைாத்தியர் 5:19-21; எயைசியர் 56:12; யாக்யகாபு 4:1. 
170. 1 யைதுரு 3:14-17 / Tevbe 9:30. 

171. Tevbe 9:29, 73 & 123; Muhammad 47:35. 
172. நீதிகமாழிகள் 16:19; நீதிகமாழிகள் 22:22-23; 

     யராமர் 12:17-18; 2 ககாரிந்தியர் 6:3-4 / Hashr 59:7. 
173. யராமர் 12:17-19; எைிகரயர் 12:14 / Maide 5:33; 
     Enfal 8:57, 60 & 65; Tevbe 9:73 & 123; 
     Fetih 48:29. 
174. எைிகரயர் 1:30 / Bakara 2:178-179; Maide  
     5:45; Nahl 16:126. 
175. யராமர் 2:2-3. 
176. லூக்கா 23:33-34.   
177. ஆதியாகமம் 12:1-3; எண்ணாகமம் 22:6 & 12; 

     எண்ணாகமம் 23:8 & 20; ஏசாயா 54:10 & 17; 
      யயாவான் 4:22;  யராமர் 12:14; / Maide 5:51; 
     Tevbe 9:28.  
178. Nisa 4:77; Tevbe 9:19 & 39. 
179. மத்யதயு 26:52;  யராமர் 12:17-19; யாக்யகாபு 
      2:11 / Al-i Imran 3:169-170; Enfal 8:16; 
     Tevbe 9:81 & 111; Hajj 22:58. 
180. யாத்திராகமம் 23:12; யாத்திராகமம் 31:13-17. 

181. ஆதியாகமம் 9:6; ஏசாயா 17:67 / Yusuf 
     12:53; & 100; Qiyamah 75:14; Adiyat 100:6. 
182. Bakara 2:36. 
183. ஆதியாகமம் 6:9-22. 

184. கைாத்தியர் 3:16; கைாத்தியர் 4:30-31. 
185. Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97. 
186. ஆதியாகமம் 17:18-21.  

187. En’am 6:85-89.  
188. Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97. 
189. யாத்திராகமம் 33:11 / En’am 6:103. 

190. எஸ்தர் 3:1 / Kasas 28:1-8 & 37; Ankebut 29:39. 
191. யாத்திராகமம் 7:14; யாத்திராகமம் 12:36. 

192. 1 சாமுயவல் 17:47. 

193. Meryem 19:25. 
194. Micah 5:2. 
195. 1 தீயமாத்யதயு 4:7; தீத்து 1:14.  

196. லூக்கா 2:40 / Al-i Imran 3:45-46; Meryem 
     19:29-30. 
197. 1 தீயமாத்யதயு 1:4; 2 யைதுரு 1:16. 

198. 1 தீயமாத்யதயு 1:4; 1 தீயமாத்யதயு 4:7; தீத்து 1:14. 

199. 2 தீயமாத்யதயு 4:4; தீத்து 1:14; 2 யைதுரு 1:16 

     / Maide 5:60; A'raf 7:163-166. 
200.  உைாகமம் 30:3-5 / A’raf 7:137. 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 



f 

கூடுதல் வெனங்கள் 
 

அப்யைாஸ்தைருபடய நடைடிகள் 17:11 

அந் ப் ைட்டணத் ார் மதனாொஞ்பசயாய் ெசனத்ப  

ஏற்றுக்வகாண்டு, காரியங்கள் இப்ைடியிருக்கிற ா என்று 

தினந்த ாறும் தெ ொக்கியங்கபள ஆராய்ந்துைார்த் தினால், 

வ சதலானிக்தகயில் உள்ளெர்கபளப்ைார்க்கிலும் 

ேற்குணசாலிகளாயிருந் ார்கள். 

 

1 தீயமாத்யதயு 4:15-16 

15. நீ த றுகிறது யாெருக்கும் விளங்கும்ைடி இபெகபளதய 

சிந்தித்துக்வகாண்டு, இபெகளிதல நிபலத்திரு. 

 

16. உன்பனக்குறித்தும் உைத சத்ப க்குறித்தும் எச்சரிக்பகயாயிரு, 

இபெகளில் நிபலவகாண்டிரு, இப்ைடிச் வசய்ொயானால், 

உன்பனயும் உன் உைத சத்ப க் தகட்ைெர்கபளயும் 

இரட்சித்துக்வகாள்ளுொய். 

 

2 தீயமாத்யதயு 2:15 

நீ வெட்கப்ைடா  ஊழியக்காரனாயும் சத்திய ெசனத்ப  

நி ானமாய்ப் ைகுத்துப் தைாதிக்கிறெனாயும் உன்பன த ெனுக்கு 

முன்ைாக உத் மனாக நிறுத்தும்ைடி ஜாக்கிரப யாயிரு. 

 

ஆல இம் ான்  3:79 

ஒரு மனி ருக்கு அல்லாஹ் தெ த்ப யும், ஞானத்ப யும், ேபிப் 

ைட்டத்ப யும் வகாடுக்க, பின்னர் அெர் “அல்லாஹ்பெ விட்டு எனக்கு 

அடியார்களாகி விடுங்கள்” என்று (பிற) மனி ர்களிடம் கூற இயலாது; 

 

ஸூ த்துஜ்ஜுமர் 39:9 
“அறிந்த ாரும், அறியாத ாரும் சமமாொர்களா? நிச்சயமாக (இக் 

குர்ஆபனக் வகாண்டு) ேல்லுைத சம் வைறுதொர் அறிவுபடயெர்கள் 

 ாம்.” 

ஜுக்ருஃப் 43:61 
நிச்சயமாக அெர் (ஈஸா) மறுபம ோளின் அத் ாட்சியாொர்; ஆகதெ, 

நிச்சயமாக நீங்கள் இதில் சந்த கப்ைட தெண்டாம்; தமலும், என்பனதய 

பின்ைற்றுங்கள்; 
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உதாரணமாக காட்டப்ைட்டுள்ை வெனங்கள் தமிழ் 
பைபிளிலிருந்தும் குரானிலிருந்தும் இருந்து 

எடுக்கப்ைட்டது. 

 
இந்த தகள்விகள் கூடுதலான  

வெனங்கள் காண: 

    

www.danwickwire.com 

 
"200 தகள்விகள்" 

இந்த வபலத்தைத்தில் உள்ை சமாழிகள்:  

 

ைல்தகரியன், ைல்தகரியன், சீன, குதராஷியன், தடனிஷ், டச்சு, 

ஆங்கிலம், ைாரசி, ஃபின்னிஷ், பிரஞ்சு, வஜர்மன், கிதரக்க, 

ஹுசா, ஹீப்ரு, ஹிந்தி, இக்தைா, இந்த ாதனசியன், இத் ாலியன், 

கஜாக், வகாரிய, மலாய், மபலயாளம், தோர்தெ, தைாலந்து, 

தைார்த்துகீசியம், ைஞ்சாபி, தராமானியன், ரஷியன், வசர்பியன், 

தசாமாலி, ஸ்ைானிஷ், சுொஹிலி,  கலாக்,  மிழ், டர்கிஷ், 

உக்தரனியன், உருது, உஸ்வைக், வியட்ோமி & யூதராைா. 

 

மற்றும் பிற சமாழிகளில் சமாழிசையர்க்கப்ைட்டுள்ைது. 

 

danwickwire@gmail.com 
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ஆசிரியர் மூலம் மற்ற புத்தகங்கள் 
 

*  100 Questions about the Bible and the Qur’an, 

in English, 2002, 2005, 2011; in Turkish, 2001, 

2003, 2009, 133 pages. 
 

*  200 Questions about the Bible and the Qur’an, 

in English, 2014.  Also translated into: Albanian, 

Arabic, Azeri, Chinese, Farsi, French, German, 

Kazak, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, 

Romanian, Russian, Spanish, and Turkish 2015,  

220 pages. 
 

*  A Comparative Analysis of the Similarities and 

Differences Between the Qur’an and the Bible, in 

English, 2007; in Turkish, 2007, 213 pages. 
 

*  A Theological Sourcebook, in English 1985; in 

Turkish 1987, 252 pages. 
 

*  Batıkent Protestant Church Constitution, in 

Turkish, 2002, 51 pages. 
 

*  Has the Bible Been Changed?, in English, 2007, 

2011, 2014; in Turkish, 1987, 1987, 2007, 2013,  

96 pages.  
 

*  The Reliability of the Holy Books According to 

Jewish, Christian an Islamic Sources, Doctoral 

Thesis in Turkish, 1999, 419 pages. 
 

*  The Role of Prayer and Fasting in Binding and 

Loosing with Special Reference to the Problem of 

Reaching the Unreached People of the World Today, 

M.A. Thesis, 1983, 84 pages. 
 

*  The Sevmek Thesis: A Grammatical Analysis of 

the Turkish Verb System: Illustrated by the verb 

“Sevmek” = “To Love”, M.A. Thesis in both English 

and Turkish, 1987, 170 pages; 2nd Ed., 2012,  

1,000 pages. 
 

*  The Wickwire Compendium of Islam, 2011,  

1,000 pages.   
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