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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 تفسير سورة ألعلى
 

சூரத்துல் அஃலா விளக்கவுரர 

 
பெயர்:    அஃலா: (மிக்க மமலானவன்) 
 

இறங்கிய காலப்ெகுதி: மக்கீ 
 

வசன எண்ணிக்ரக:  வசனங்கள்: 19 
  

இந்த ஸூரா மக்கீ வரகரய சார்ந்தது என்ெரத ெின்வரும் நெிபமாழிரய ரவத்து 

அரையாளப்ெடுத்தலாம். 
 

 ெராஃ  இப்னு ஆஸிப்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்; நெித்மதாழர்களில் (நாடு துறந்து மதீனாவிற்கு 

'ஹிஜ்ரத்' பசய்து) எங்களிைம் முதலில் வந்தவர்கள் 'முஸ்அப் இப்னு உரமர்'(ரலி) அவர்களும், 'இப்னு 

உம்மி மக்தூம்'(ரலி) அவர்களும் தாம். அவர்களிருவரும் (மதீனாவாசிகளான) எங்களுக்குக் குர்ஆரனக் 

கற்றுத் தந்தார்கள். ெிறகு, அம்மார்(ரலி), ெிலால்(ரலி), ஸஃத் இப்னு அபீ வக்காஸ்(ரலி) ஆகிமயார் 

வந்தனர். அதன் ெின்னர் இருெது மெர் (பகாண்ை குழு) உைன் உமர் இப்னுல் கத்தாப்(ரலி) வந்தார்கள். 

அதற்குப் ெிறகு நெி(ஸல்) அவர்கள் வருரக புாிந்தார்கள். நெி(ஸல்) அவர்கள(து வருரகயா)ல், 

மதீனாவாசிகள் மகிழ்ச்சியரைந்தரதப் மொன்று மவபறதற்காகவும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியரைந்தரத 

நான் கண்ைதில்ரல. எந்த அளவிற்பகன்றால், (மதீனாவிலுள்ள) சிறுமியரும் சிறுவர்களும், 'இமதா 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் வந்துவிட்ைார்கள்' என்று கூறி (மகிழலாயி)னர். நான், 'ஸப்ெிஹிஸ்ம 

ரப்ெிக்கல் அஃலா' எனும் (87 வது) அத்தியாயத்ரத, அது மொன்ற (மற்ற முெஸ்ஸல்) 

அத்தியாயங்களுைன் ஓதும் வரரயில் நெி(ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிற்கு) வருரக தரவில்ரல.  

(புஹாாி: 4941) 
 

அதன்  சிறப்புகள்: 
 

பதாழுரகயில் சிரமமின்றி பதாழுவதற்காக நெியவர்களால் ஓதுவதற்கு காட்டிக்பகாடுக்கப்ெட்ைது, 

 ஜாெிர் இப்னு அப்தில்லாஹ்(ரலி)அவர்கள் கூறினார்கள்: 

ஒருவர் (தண்ணீர் இரறப்ெதற்குாிய) இரண்டு கமரலகரள எடுத்துக் பகாண்டு இருள் சூழ்ந்த 

மநரத்தில் வந்தார். முஆத்(ரலி) (இஷாத்) பதாழுரக நைத்திக் பகாண்டிருப்ெரதப் ொர்த்ததும் தம் 

கமரலகரள ரவத்துவிட்டு முஆத்(ரலி) உைன் பதாழுரகயில் மசர்ந்தார். முஆத்(ரலி) 'ெகரா' அல்லது 

'நிஸா' அத்தியாயத்ரத ஓதலானார்கள். உைமன அந்த மனிதர் (பதாழுரகரய)விட்டுவிட்டுச்) 

பசன்றார். 

இது ெற்றி முஆத்(ரலி) குரற கூறியது அந்த மனிதருக்குத் பதாியவந்தமொது, நெி(ஸல்) அவர்களிைம் 

வந்து இது ெற்றி முரறயிட்ைார். அப்மொது நெி(ஸல்) அவர்கள் 'முஆமத! நீர் குழப்ெம் 

ஏற்ெடுத்துெவரா?' என்று மும்முரற மகட்ைார்கள். 'ஸப்ெிஹிஸ்மரப்ெி', வஷ்ஷம்ஸி வளுஹாஹா 

வல்ரலலி இதாயக்ஷா' ஆகிய அத்தியாயங்கரள ஓதி நீர் பதாழுரக நைத்தக் கூைாதா? நிச்சயமாக 

உமக்குப் ெின்னால் முதியவர்கள், ெலவீனர்கள், அலுவலுரையவர்கள் உள்ளனர்' என்று 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (புஹாாி:705, முஸ்லிம்) 
 

இரு பெருநாட்களிலும், பவள்ளிக்கிழரமயிலும் பதாழுரகயில் ஓதல், 

 நுஹ்மான் ெின் ெஷீர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்களால் : நெி ஸல் அவர்கள் இரு பெருநாட்களிலும் 

ஜும்ஆவிலும் 'ஸப்ெிஹிஸ்ம ரப்ெிகல் அஃலா ஹல் அதாக'  ஆகிய சூராக்கரள ஓதுவார்கள், 

அவ்விரண்டும் ஒமர நாளில் வந்தால் இரண்டு பதாழுரககளிலும் அவ்விரண்ரையும் ஓதுவார்கள்.  

(முஸ்லிம்) 

வித்ர் பதாழுரகயில் ஓதல், 

 இப்னு அப்ொஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நெி ஸல் அவர்கள் வித்ர் பதாழுரகயில் 'ஸப்ெிஹிஸ்ம, 

குல் யாஅய்யுஹல் காெிரூன், குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' ஆகிய சூராக்கரள ஓதுவார்கள். (அஹ்மத்: 

2725, 2726) 
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ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புரைமயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிமறன்) 
 

  اْسَم َرب َِك اْْلَْعلَى   َسب ِحِ 
 

பசால் விளக்கம்:   

 மிக உயர்ந்தவன்   ۙ  اْْلَْعلَى   ,உம் இரறவன்   َرب ِكَ     ,பெயர்  اْسمَ     ,துதிப்பீராக  َسب ِحِ 
 

(நெிமய!) மிக்க மமலானவனான உம்முரைய இரறவனின் திருநாமத்ரத(த் தியானித்து) தஸ்பீஹு 

பசய்வீராக. (87:1) 
 

ى الَِّذىْ    ۙ   َخلََق فََسوّٰ
 

َخلَقَ  الَِّذىْ     அவன்தான் ெரைத்தான்,   ى  இன்னும் ஒழுங்குெடுத்தினான்   فََسوّٰ
 

அவமன (யாவற்ரறயும்) ெரைத்துச் பசவ்ரவயாக்கினான்.(87:2) 
 

 ெரைத்தவன் அல்லாஹ் ெரைப்புகரள ஒவ்பவான்றிற்கும் ஏற்றாற்மொல் வடிவரமத்துள்ளான். 

இதரன புாிந்மத அந்த அல்லாஹ்ரவ துதிக்க மவண்டும். 
  

ْنَساَن فِْىْۤ اَْحَسِن تَْقِوْيم   لَقَدْ  َخلَْقنَا اْْلِ     நிச்சியமாக, நாம் மனிதரன மிகவும் அழகிய அரமப்ெில் 

ெரைத்மதாம். (95:4) 

َك ِبَرب َِك الاَكِريامِ  ناَساُن َما َغرَّ ِ اَيَُّها اْلا  மனிதமன! பகாரையாளனான சங்ரக மிக்க உன் இரறவனுக்கு      ۙ  ي ٰۤ

மாறு பசய்யும்ெடி உன்ரன மருட்டி விட்ைது எது?6,   ّٰفَعََدلَـَك   كَ ٮالَِّذْى َخلَقََك فََسو  அவன்தான் 

உன்ரனப்ெரைத்து, உன்ரன ஒழுங்குெடுத்தி; உன்ரனச் பசவ்ரவயாக்கினான்.7,  ا َشآَء فِْىْۤ اَى ِ ُصْوَرة  مَّ
8  َركَّبَكَ   . எந்த வடிவத்தில் அவன் விரும்ெினாமனா (அதில் உன் உறுப்புகரளப்) பொருத்தினான்.(82:6-8) 

 
 

  ۙ   َوالَِّذْى قَدََّر فََهٰدى 
قَدَّرَ  َوالَِّذىْ     அவன்தான் நிர்ணயம் பசய்தான்,   فََهٰدى   இன்னும் வழிகாட்டினான் 

 

மமலும், அவமன அளவுெை நிர்ணயித்து  மநர்வழி காட்டினான்.(87:3) 
 

 ஒவ்பவாரு ெரைப்ெினத்துக்குமான விையங்கள் அரனத்ரதயும் நிர்ணயித்த அல்லாஹ், எப்ெடி 

வாழமவண்டும் என்ெதற்கான வழிரயயும் காட்டிக்பகாடுத்தான். மனிதர்களுக்கு நல்ல  வழி, பகட்ை 

வழி என்ற இரண்டு வழிகள் அவரன மசாதிப்ெதற்காக காட்டிக்பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது, ஏரனய 

ெரைப்புகளுக்கு வாழ்வதற்கான வழி காட்டிக்பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:  
 

 ஒவ்பவாரு பொருளுக்கும் அதற்கான அரமப்ரெ“    قَاَل َربُّنَا الَِّذْىْۤ اَْعٰطـى ُكلَّ َشْىء  َخْلقَٗه ثُمَّ َهٰدى

வழங்கி ெின்னர் வழிகாட்டியிருக்கிறாமன அவன்தான் எங்கள் இரறவன்” என்று கூறினார்.(20:50) 

 அன்றியும் (நன்ரம, தீரமயாகிய) இருொரதகரள நாம் அவனுக்குக்     َۚوَهَدْيٰنهُ النَّْجَدْينِ 

காண்ெித்மதாம்.(90:10) 

ب ُِكمْ  قُلْ  اَيَُّها النَّاُس قَْد َجآَءُكُم اْلَحـقُّ ِمْن رَّ
ِْْسه   ٰۚيْۤ لُّ َعلَْيَها ۚ  فََمِن اْهتَٰدى فَِانََّما يَْهتَِدْى ِلنَ َِ لَّ فَِانََّما يَ ََ   ۚ َوَمْن 

 நீர் கூறுவீராக: “மனிதர்கமள! நிச்சயமாக உங்கள் இரறவனிைமிருந்து (!நெிமய)    َوَماْۤ اَنَا َعلَْيُكْم ِبَوِكْيل   
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உங்களுக்கு சத்திய(மவத)ம் வந்துவிட்ைது; எனமவ யார் (அரதப் ெின்ெற்றி) மநரான வழியில் 

பசல்கிறாமரா அவர் தம் நன்ரமக்காகமவ அந்மநர்வழியில் பசல்கின்றார்; எவர் (அரத ஏற்க மறுத்து) 

வழி தவறினாமரா, நிச்சயமாக அவர் தமக்குக் மகைான வழியிமல பசல்கிறார்; நான் (உங்கரளக் 

கட்ைாயப்ெடுத்தி) உங்கள் காாியங்கரள நிர்வகிக்க அதிகாரம் பெற்றவனல்லன்.” (10:108. ) 

நெி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்: நிச்சியமாக அல்லாஹ், வானங்கள் பூமிரய ெரைப்ெதற்கு 

ஐம்ெதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னமர ெரைப்புகளுக்கான நிர்ணயங்கரள தீர்மானித்துவிட்ைான், 

அவனது ஆசனம் (அர்ஷ்) நீருக்கு மமல் இருந்தது. (முஸ்லிம்) 
 

  ۙ   َوالَِّذْىْۤ اَْخَرَج اْلَمْرٰعى 
اَْخَرجَ  َوالَِّذْىْۤ     அவன்தான் பவளியாக்கினான்,   اْلَمْرٰعى   ெசுரமயான புல்(மமயும் இைம்) 

 

அன்றியும் அவமன மமய்ச்சலுக்குாியவற்ரறயும் பவளியாக்கினான்.(87:4) 
 

  ُغثَآًء اَْحٰوى  فََجعَلَٗه  
 கருத்த (காய்ந்த)    اَْحٰوى     ,சருகாக   ُغثَآءً    ,இன்னும் அரத ஆக்கினான்   فََجعَلَهٗ 
 

ெின்னர் அவற்ரற உலர்ந்த கூளங்களாக ஆக்கினான்.(87:5) 
 

 இந்த உலகில் உள்ள மனிதன் உற்ெை எல்லா உயிாினங்களும் உண்ணுவதற்கும், மமய்வதற்கும் 

ஏற்றாற்மொல் ெயிர் நிலங்கரளயும்  மமயும் தளங்கரளயும் பவளிப்ெடுத்தி வாழ்க்ரக வசதிரய 

அல்லாஹ்மவ ஏற்ெடுத்திக் பகாடுக்கிறான், அவன் நாடுகின்ற மநரம் அவற்ரற அளித்து, காய்ந்த 

சருகுகளாக  ஆக்கிவிைவும் சக்தியுள்ளவன் அல்லாஹ்மவ. 

எனமவ 1-5 வரரயான வசனங்கள் மூலம் அல்லாஹ்ரவ ஏன் துதிக்க மவண்டும், எப்ெடி துதிக்க 

மவண்டும் என்ெதற்கான வழிகாட்ைரல அல்லாஹ் வழங்குகிறான், இந்த உலகில் உள்ள எந்த 

ெரைப்ெினங்கரள ொர்த்தாலும், ஆச்சர்யமான காட்சிகரள கண்ைாலும் அத்துரண புகழும் 

ெரைப்ொளன் அல்லாஹ்மவ அதற்கு பசாந்தக்காரன் என்ெரத புாிந்து, அவரனமய 

'ஸுப்ஹானல்லாஹ், அல்லாஹ் தூய்ரமயானவன்' என்ற வார்த்ரத மூலம் துதிக்க மவண்டும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ُوِلى اْْلَْلبَا ِ فِْى َخْلِق السَّٰمٰوِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف الَّْيِل َوالنََّهاِر ْلَٰ  اِنَّ   ,நிச்சயமாக, வானங்கள்     ٰيت  ِْل 

பூமி ஆகியவற்றின் ெரைப்ெிலும்; இரவும், ெகலும் மாறி மாறி வருவதிலும் அறிவுரைமயாருக்கு 

திைமாக அத்தாட்சிகள் ெல இருக்கின்றன.     َْكَُّرْوَن َ َعٰلى ُجنُْوبِِهْم َويَت قُعُْوًدا وَّ َ قِيَاًما وَّ الَِّذْيَن يَْذُكُرْوَن ّٰللاّٰ
 அத்தரகமயார் நின்ற    ُسْبٰحَنَك فَِقنَا َعَذاَ  النَّارِ  َربَّنَا َما َخلَْقَت ٰهَذا بَاِطًَل ۚ  ۚفِْى َخْلِق السَّٰمٰوِت َواْْلَْرِض 

நிரலயிலும், இருந்த இருப்ெிலும் தங்கள் விலாப் புறங்களில் (சாய்ந்து) இருக்கும் மொதும் 

அல்லாஹ்ரவ (நிரனவு கூர்ந்து) துதிக்கிறார்கள்; வானங்கள், பூமி ஆகியவற்றின் ெரைப்ரெப் 

ெற்றியும் சிந்தித்து, “எங்கள் இரறவமன! இவற்ரறபயல்லாம் நீ வீணாகப் ெரைக்கவில்ரல; நீ மகா 

தூய்ரமயானவன்; (நரக) பநருப்ெின் மவதரனயிலிருந்து எங்கரளக் காத்தருள்வாயாக!” (என்றும்;) 
(3:190,191) 

 

  َسنُْقِرئَُك فَََل تَْنٰسٓى  
 ஆகமவ நீர் மறக்க மாட்டீர்     فَََل تَْنٰسٓى     ,உமக்குக் கற்ெிப்மொம்   َسنُْقِرئُكَ 
 

(நெிமய!) நாம் உமக்கு ஓதக்கற்றுக் பகாடுப்மொம்; அதனால் நீர் அரத மறக்கமாட்டீர்- (87:6) 
 

 இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ் நெியவர்கரள அரமதிப்ெடுத்துகிறான், ஏபனனில் நெியவர்களுக்கு, 

மறந்துவிடுமவாமமா என்ற அச்சம் இருந்திருக்கலாம். அல்லாஹ் சூரத்துல் கியாமாவில் ெின்வருமாறு 

கூறுகின்றான்:  
 

ْك بِه  ِلَسانََك ِلتَْعَجَل بِه   ْلَ   அவசரப்ெட்டு அதற்காக (குர்ஆரன ஓதுவதற்காக) உம் (!நெிமய)   ۙ  تَُحر ِ

நாரவ அரசக்காதீர்.  ۚاِنَّ َعلَْينَا َجْمعَٗه َوقُْرٰانَٗه   ۙ  நிச்சயமாக அதரன (குர்ஆரன) ஒன்று மசர்ப்ெதும், 
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(நீர்) அரத ஓதும்ெடிச் பசய்வதும் நம் மீமத உள்ளன.  َۚقََراْٰنهُ فَاتَّبِْع قُْرٰانَهٗ  ِاذَاف   எனமவ (ஜிப்ாீலின் 

வாயிலாக), அதரன நாம் ஓதி விட்மைாமாயின், அப்ொல், அதன் ஓதுதரல ெின் பதாைர்ந்து (ஓதிக்) 

பகாள்ளுங்கள்.  ٗثُمَّ اِنَّ َعلَْينَا َبيَانَه  ۙ  ெின்னர், அதரன விளக்குவது நிச்சயமாக நம்மீமத உள்ளது. (75:16-

19) 

 வசனத் பதாைர்பு; முந்ரதய வசனங்களில் ெரைப்ெினங்கரள ெரைப்ெதிலும் ெராமாிப்ெதிலும் 

பூர்த்தியான அல்லாஹ், அல்குர்ஆன் ஆகிய வஹிரய இறக்கி, அதரன ொதுகாப்ெதிலும் 

பூர்த்தியானவன், ஆற்றல் மிக்கவன் என்ெமத. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
 

ُِْظْونَ  اِنَّا ْكَر َوِانَّا لَٗه لَٰحـ ْلنَا الذ ِ  நிச்சயமாக நாம் தான் (நிரனவூட்டும்) இவ்மவதத்ரத     نَْحُن نَزَّ

(உம்மீது) இறக்கி ரவத்மதாம்; நிச்சயமாக நாமம அதன் ொதுகாவலனாகவும் இருக்கின்மறாம்.(15:9) 
 

ُ  اِْلَّ  ى    َما َشآَء ّٰللاّٰ ْٰ    اِنَّٗه َيْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخ
 

ُ    ,அவன் நாடினான்   َشآءَ    ஒரு விையம்  َما    ,தவிர  اِْلَّ   يَْعلَمُ    ,நிச்சயமாக அவன்   اِنَّهٗ    ,அல்லாஹ்     ّٰللاّٰ
அறிவான்,    َاْلَجْهر   பவளிப்ெரையானது,    َوَما     இன்னும் ஒரு விையம்     ى ْٰ  அது மரறயும்    يَْخ
 

அல்லாஹ் நாடியரத அல்லாமல் - நிச்சயமாக, அவன் பவளிப்ெரையானரதயும் மரறந்திருப்ெரதயும் 

அறிகிறான். (87:7) 
 

 இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ் பதளிவுெடுத்துவது; 

அமத மநரம் அல்லாஹ் அவனாக விரும்ெி ஒன்ரற மாற்றமவா, மறக்கடிக்கச் பசய்யமவா விரும்ெினால் 

அதற்கும் அவன் தகுதியுரையவமன. நெிகளாராக  ஒரு மவத வசனத்ரத அடிமயாடு 

மறக்கமாட்ைார்கள், அப்ெடி மனிதன் என்ற அடிப்ெரையில் மறந்தாலும் அல்லாஹ் உைமன 

நிரனவுெடுத்திவிடுவான்.  
 

ْنَهآ اَْو ِمثِْلَها َما َ َعٰلى ُكل ِ َشْىء  قَِدْير     نَْنَسْخ ِمْن ٰايَة  اَْو نُْنِسَها نَاِْت بَِخْير  م ِ  ஏமதனும்      اَلَْم تَْعلَْم اَنَّ ّٰللاّٰ

ஒரு வசனத்ரத நாம் மாற்றினால் அல்லது அதரன மறக்கச் பசய்தால் அரதவிை சிறந்தரதமயா 

அல்லது அது மொன்றரதமயா நாம் பகாண்டுவருமவாம். நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

அரனத்துப்பொருட்களின் மீதும் சக்தியுள்ளவன் என்ெரத நீர் அறியவில்ரலயா?  (2:106) 

அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'நெி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:........  

என்றாலும் நானும் உங்கரளப் மொன்ற மனிதன்தான். நீங்கள் மறந்து விடுவரதப் மொன்று நானும் 

மறந்து விடுமவன். நான் (எரதயாவது) மறந்துவிட்ைால் எனக்கு ஞாெகப்ெடுத்துங்கள்.  (புஹாாி:401, 

முஸ்லிம்) 

ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நெி(ஸல்) அவர்கள் ஒருவர் ெள்ளிவாசலில் குர்ஆன் ஓதுவரதக் 

மகட்டு,'ஆயிஷாமவ, இது அப்ொதின் குரலா?' என்று மகட்ைார்கள். 'ஆம்' என்று நான் ெதிலளித்ததும்  

'அல்லாஹ் அவருக்குக் கருரண புாியட்டும். நான் இன்னின்ன அத்தியாயத்திலிருந்து மறந்து 

விட்டிருந்த இன்னின்ன வசனத்ரத எனக்கு அவர் நிரனவூட்டிவிட்ைார்' என்று கூறினார்கள். 

(புஹாாி:2655,5037, முஸ்லிம்) 

அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: இன்ன இன்ன குர்ஆன் வசனங்கரள நான்மறந்துவிட்மைன் என்று ஒருவர் கூறுவமத 

அவாின் வார்த்ரதகளிமலமய மிகவும் மமாசமான வார்த்ரதயாகும். உண்ரமயில், அவர் 

மறக்கடிக்கப்ெட்டுவிட்ைார். குர்ஆரனத் பதாைர்ந்து (ஓதி) நிரனவுெடுத்தி வாருங்கள். ஏபனனில், 

ஒட்ைகங்கரள விைவும் மவகமாக மனிதர்களின் பநஞ்சங்களிலிருந்து குர்ஆன் தப்ெக்கூடியதாகும். 

(புஹாாி: 5039,5032,முஸ்லிம்) 

அடுத்து இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ்வின் அறிவின் விசாலம் எடுத்துக் காட்ைப்ெடுகின்றது,  நெிகளார் 

ஒன்ரற மறப்ொர்களா மாட்ைார்களா என்ற உள்ளத்ரத அறிகின்ற ஆற்றலும் அல்லாஹ்வுக்கு 

இருக்கின்றது, அவர்கள் பவளிப்ெரையாக மரறத்தாமலா {அதிலிருந்தும் ொதுகாக்கப்ெட்ைவர் 

அவர்கள்} அதரனயும் அல்லாஹ் அறிவான் என்ெரத எடுத்துக்காட்டி, மனித சமூகத்திற்கு அல்லாஹ் 

ஓர் எச்சாிக்ரக விருக்கின்றான். மனிதன் பவளிப்ெரையாக தவறு பசய்தாலும் மரறமுகமாக 
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பசய்தாலும் அல்லாஹ் அதரன அறிவான், மறுரம நாளில் அதரன விசாாிப்ொன் என்ெமத அந்த 

எச்சாிக்ரக! 
 

ُركَ     ۚ  ِلْليُْسٰرى  َونُيَس ِ
ُركَ  ى        ,நாம் உமக்கு இலகுவாக்குமவாம்   َونُيَس ِ   இமலசானதளவில்        ۚۙ   ِللايُسار 
 

அன்றியும், இமலசான (மார்க்கத்)ரத நாம் உமக்கு எளிதாக்குமவாம்.(87:8) 
 

 நெிகளாருக்கு அல்லாஹ் இறக்கிரவக்கும் குர்ஆமன மார்க்கத்ரத பசால்லிக் பகாடுக்கும் என்ெதால், 

அதன் உறுதித் தன்ரமரய எடுத்துச் பசான்ன அல்லாஹ், அந்த மார்க்கம் அரனவராலும் ெின்ெற்ற 

முடிந்த, இலகுவான, தவறுகள் அற்றது என்ெரத இந்த வசனம் எடுத்துரரக்கின்றது.  

நெி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்:'நிச்சயமாக இந்த மார்க்கம் எளிதானது. இம்மார்க்கத்ரத எவரும் 

(தமக்கு) சிரமமானதாக ஆக்கினால், அவரர அது மிரகத்துவிடும்........ (புஹாாி:39, முஸ்லிம்) 

மமலும் கூறினார்கள்:'இலகுவாக்குங்கள்; சிரமத்ரதக் பகாடுக்காதீர்கள். மமலும் நல்லவற்ரறமய 

பசால்லுங்கள். சலிப்ெரைந்து ஓடிவிடுமாறு பசய்யாதீர்கள்; பவறுப்பூட்ைாதீர்கள்' (புஹாாி:69, 

முஸ்லிம்) 
 

ْكٰرى   َعَِت الذ ِ ْر اِْن نَّْ   فََذك ِ
رْ  َعَتِ    ,ஆகமவ, அறிவுரர கூறுவீராக   فََذك ِ ْكٰرى     ,ெலனளித்தால்   اِْن نَّْ  அறிவுரர    الذ ِ
 

ஆகமவ, நல்லுெமதசம் ெயனளிக்குமாயின், நீர் உெமதசம் பசய்வீராக.(87:9) 
 

 இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ், அவன் இறக்கிய மார்க்கத்ரத ெிரச்சாரம் பசய்யுமாறும், அதரன 

ரவத்து வஹிரய ஏற்றுக்பகாள்ளும் முஃமின்களுக்கு அறிவுரர பசய்யுமாறு ெணிக்கின்றான். அமத 

மநரம் ெிடிவாதம் ெிடித்து, சத்தியத்ரத பதாிந்து பகாண்மை மறுப்மொருக்கு அறிவுரர பசய்து 

ெயனில்ரல என்ெரதயும் இந்த வசனம் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. 

அலி (ரலி) அவர்கள் : 'மக்களிைம் அவர்கள் புாிந்து பகாள்ெவற்ரறமய மெசுங்கள். அல்லாஹ்வும், 

அவனுரைய தூதரும் பொய்யர்கபளன கருதப்ெடுவரத நீங்கள் விரும்புவீர்களா?' என்று 

கூறுவார்களாம். (புஹாாி:127) 

இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள்: 'ஒரு சமூகத்தின் புத்தி அரைந்துபகாள்ளாத ஒரு பசய்திரய 

அவர்களுக்கு பசால்வது, அவர்களில் சிலரர குழப்ெத்தில் ஆழ்த்திவிடும்.' என்று கூறுவார்களாம். 

(முஸ்லிம்,முன்னுரர)  

'எனமவ, மனிதர்கரள மூன்று சாராராக மநாக்கலாம்; சத்தியத்ரத விளங்கி ஏற்றுக்பகாள்ெவர்கள், 

சத்தியமா, அசத்தியமா என்ற குழப்ெத்தில் இருப்ெமதாடு, ஏற்றுக்பகாள்வார்களா இல்ரலயா என்ற 

சந்மதகத்திற்கு இைமானவர்கள், பதாிந்துபகாண்மை ெிடிவாதத்திற்கு மறுப்ெவர்கள். இவர்களில் 

மூன்றாவது சாராரரத் தவிர்த்து அடுத்தவர்கள் அறிவுரர பசய்யப்ெை மவண்டியவர்கமள.' (அல்வாஉல் 

ெயான்) 
 

  َمْن يَّْخٰشى   َسيَذَّكَّرُ 
 ெயப்ெடுகிறார்    يَّْخٰشى         எவர், ஒருவர், யார்   َمنْ    ,அறிவுரர பெறுவார்  َسيَذَّكَّرُ 
 

(அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்சுெவன் உெமதசத்ரத ஏற்ொன். (87:10) 
 

 இந்த வசனம் யாருக்கு உைமன அறிவுரர ெயனளிக்கும் என்ெரத எடுத்துக் காட்டுகின்றது, இதில் 

முஃமிங்களுக்கு தனது ஈமாரன நிரூெித்துக்பகாள்ள சிறந்தமதார் வழி இருக்கின்றது, அதுதான், 

'குர்ஆன் நெி வழி மொதரனகரள மகட்கின்ற மொது அதரன ஏற்கும் வீதம் எவ்வளவு, 

கணக்பகடுக்காமல் மறுக்கும், புறக்கணிக்கும் வீதம் எவ்வளவு? என்று சிந்திப்ெதாகும்., இதுமவ எமது 

ஈமான், இரறயச்சம் ஆகியவற்ரற தீர்மானிக்கும்.  

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
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ْكٰرى تَْنَُْع اْلُمْؤِمنِْينَ  ْر فَِانَّ الذ ِ َذك ِ  மமலும், நீர் நல்லுெமதசம் பசய்வீராக! ஏபனனில், நிச்சயமாக     وَّ

நல்லுெமதசம் முஃமின்களுக்கு நற்ெயனளிக்கும். (51:55) 
 

  اْْلَْشقَى   َوَيتََجنَّبَُها
 

 பெரும் துர்ப்ொக்கியவான்    ۙ  اْْلَْشقَى   ,இன்னும் அரதத் தவிர்த்துவிடுவான்   َوَيتََجنَّبَُها
 

ஆனால் துர்ொக்கியமுரையவமனா, அரத விட்டு விலகிக் பகாள்வான். (87:11) 
 

 இந்த வசனம் மூலம் அறிவுரரகள் யாருக்கு ெயனளிக்காது என்ெது பதளிவுெடுத்தப்ெடுகின்றது, 

அவர்கமள ொக்கியத்ரத இழந்தவர்கள். அமதமநரம் அறிவுரரகரள மவண்டுபமன்மற 

புறக்கணிப்ெவர்கள் தங்களது இரறயச்சத்ரத மறுொிசீலரன பசய்யமவண்டும். 

அபூ வாகித் அல்ரலஸீ (ரலி) அவர்கள்  கூறினார்கள்: 'நெி(ஸல்) அவர்கள் மக்களுைன் ெள்ளிவாசலில் 

அமர்ந்திருந்தமொது மூன்றுமெர் வந்து பகாண்டிருந்தனர். அவர்களில் இருவர் நெி(ஸல்) அவர்கரள 

முன்மனாக்கி வந்தனர். மற்பறாருவர் பசன்றுவிட்ைார். அவ்விருவரும் நெி(ஸல்) அவர்களின் சரெயில் 

வந்து நின்றார்கள். அவ்விருவாில் ஒருவர் வட்ைமான அந்தச் சரெயில் ஓர் இரைபவளிரயக் 

கண்ைமொது அதில் அமர்ந்தார். மற்றவமரா சரெயின் ெின்னால் அமர்ந்து பவட்கப்ெட்டு (கரைசியில் 

உட்கார்ந்து)விட்ைார். மூன்றாமவமரா அலட்சியப்ெடுத்திச் பசன்றார். நெி (ஸல்) அவர்கள் 

(கூட்ைத்திலிருந்து) முடிந்ததும்,'அந்த மூன்று நெர்கள் ெற்றி பசால்லித்தரட்டுமா! அவர்களில் ஒருவர் 

அல்லாஹ்வின் ெக்கம் ஒதுங்கினார், அல்லாஹ்வும் அவரர மசர்த்துக்பகாண்ைான், அடுத்தவர் 

பவட்கப்ெட்ைார், அல்லாஹ்வும் அவர் விையத்தில் பவட்கப்ெட்ைான், அடுத்தவர் புறக்கணித்து 

பசன்றார், அல்லாஹ்வும் அவரர புறக்கணித்தான்.' என்று கூறினார்கள். (புஹாாி:66) 
 
 

   ۚيَْصلَى النَّاَر اْلُكْبٰرى الَِّذىْ 
 

 மிகவும் பொியது     ۚاْلُكْبٰرى   ,பநருப்பு    النَّارَ     ,நுரழவான்   يَْصلَى      அவன், ஒருவன்   الَِّذىْ 
 

அவன் தான் பெரும் பநருப்ெில் புகுவான். (87:12) 

 இப்ெடிப்ெட்ை இஸ்லாமிய அறிவுரரகரள புறக்கணிக்கும்  மனிதர்கள் ஒதுங்குமிைம் நரகம் என்ெதும் 

அஞ்சமவண்டிய அம்சமாகும், அதரனமய அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் குறிப்ெிடுகின்றான், 

எனமவ யார் துர்ப்ொக்கியம் அரைகின்றாமனா அவன் நரகம் நுரழவதும் அதில் நிரந்தரமாக 

இருப்ெதும் உறுதியானமத. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:  

َشِهْيق   ِْى النَّاِر لَُهْم فِْيَها َزِفْير  وَّ ا الَِّذْيَن َشقُْوا فَ  துர்ொக்கிய சாலிகள் (நரக)    ........ ٰخِلِدْيَن فِْيَها  ۙ   فَاَمَّ

பநருப்ெில் இருப்ொர்கள். அதில் அவர்களுக்கு பெருங்கூச்சலும், முணக்கமும்(தான்) இருக்கும். 

அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக இருப்ொர்கள். (11:106,107) 
  

  َْل يَُمْوُت فِْيَها َوَْل َيْحٰيى   ثُمَّ 
 

 இன்னும் வாழமாட்ைான்    َيْحٰيى   َوْلَ    ,அதில்   فِْيَها   ,மரணிக்கமாட்ைான்    َْل َيُمْوتُ    ,ெிறகு   ثُمَّ 
 

ெின்னர், அதில் அவன் மரணிக்கவும் மாட்ைான்; வாழவும் மாட்ைான்.(87:13) 
 

 எனமவ யார் இஸ்லாமிய அறிவுரரகரள புறக்கணித்து நரகில் நுரழகின்றாமனா அவன் அதில் 

நிரந்தரமாகமவ இருக்கப்மொகின்றான், அங்கு அவனுக்கு நிம்மதியாக வாழவும் முடியாது, 

நிம்மதியரையும் பொருட்டு மரணிக்கவும் முடியாது, அந்த அளவு ெடுமமாசமானது அந்த நரகம். அமத 

மநரம் இரறநம்ெிக்ரகயுைன் மரணித்திருந்தால் ஒரு நாள் அவன் நரகில் இருந்து பவளிமயற்றப்ெட்டு, 

சுவனத்தில் நுரழவிக்கப்ெடுவான் என்ெதும் இஸ்லாத்தின் அடிப்ெரை. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
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ِكثُْونَ   َونَاَدْوا ٰيٰمِلُك ِليَْقِض َعلَْينَا َربُّكَ   ”!மமலும், அவர்கள் (நரகத்தில்) “மாலிக் அவர்கமள       قَاَل اِنَُّكْم مّٰ

உமது இரறவன் எங்கரள முடித்து விைட்டுமம!” என்று சப்தமிடுவார்கள்; அதற்கு அவர் “நிச்சயமாக 

நீங்கள் (இங்கு) நிரலத்து இருக்க மவண்டியவர்கமள” என்று கூறுவார். (43:77) 

ْن َعَذابَِها   َكٰذِلَك نَـْجِزْى ُكلَّ  ۚ َكَُْرْوا َلُهْم نَاُر َجَهنَّمَ  َوالَِّذْينَ  ى َعلَْيِهْم َفيَُمْوتُْوا َوَْل يَُخَُّْف َعْنُهْم م ِ َٰ  َْل يُْق
 எவர்கள் நிராகாித்தார்கமளா, அவர்களுக்கு நரக பநருப்புத்தானிருக்கிறது; அவர்கள் மாித்துப்     َكُْْور ۚ 

மொகும்ெடியாக அவர்களுரைய காாியம் முடிவு பசய்யப்ெை மாட்ைாது; அன்றியும் அந்(நரகத்)திலுள்ள 

மவதரன அவர்களுக்கு இமலசாக்கப்ெைவும் மாட்ைாது; இவ்வாமற மறுப்ொளர் ஒவ்பவாருவருக்கும் 

நாம் கூலிபகாடுப்மொம். (35:36) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நரகத்திற்மக உாியவர்களான நரகவாசிகள் 

நரகத்தில் இறக்கவும்மாட்ைார்கள்; வாழவும்மாட்ைார்கள். ஆனால், "தம் ொவங்களால்" அல்லது "தம் 

குற்றங்களால்" நரக பநருப்ெிற்கு ஆளான மக்கரள உைமன இரறவன் இறக்கச் பசய்துவிடுவான். 

அவர்கள் காிக் கட்ரையாக மாறிவிடும் மொது (அவர்களுக்காகப்) ொிந்துரர பசய்ய அனுமதி 

வழங்கப்ெடும். உைமன அவர்கள் தனித் தனிக் கூட்ைங்களாகக் பகாண்டுவரப்ெட்டு, பசார்க்க நதிகளில் 

ெரப்ெி ரவக்கப்ெடுவர். ெிறகு "பசார்க்கவாசிகமள! அவர்கள்மீது தண்ணீரர ஊற்றுங்கள்" என்று 

கூறப்ெடும். (அவ்வாமற ஊற்றப்ெடும்.) உைமன அவர்கள் பவள்ளத்தில் மிதந்து வரும் விரதப் ெயிர் 

முரளப்ெரதப் மொன்று (புதுப் பொலிவுைன்) மாறி விடுவார்கள்.  (முஸ்லிம்) 

அபூ ஸயீதுல் குத்ாி(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  (மறுரமயில் விசாரரணகள் முடிந்த ெின்) பசார்க்க 

வாசிகள் பசார்க்கத்திலும் நரக வாசிகள் நரகத்திலும் நுரழந்து விடுவார்கள். ெின்னர் உள்ளத்தில் 

கடுகளமவனும் ஈமான் எனும் இரறநம்ெிக்ரக இருப்ெவரர (நரகத்திலிருந்து) பவளிமயற்றி விடுங்கள் 

என்று அல்லாஹ் கட்ைரளயிடுவான். உைமன அவர்கள் கறுத்தவர்களாக அதிலிருந்து 

பவளிமயற்றப்ெட்டு 'ஹயாத்' என்ற ஆற்றில் மொைப்ெடுவார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் அந்த ஆற்றில் 

மொைப்ெட்ைதும் பெரும் பவள்ளம் ொயும் ஓரைக் கரரயில் விரதகள் முரளப்ெது மொன்று 

பொலிவரைவார்கள். அரவ வரளந்து மஞ்சள் நிறமாக இருப்ெரத நீர் ொர்த்ததில்ரலயா?' என்று  

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (புஹாாி:22, முஸ்லிம்) 
 

அடுத்து அல்லாஹ் மறுரமயில் பவற்றிபெறுமவாரரயும், அவர்களது ெண்புகரளயும் எடுத்துரரக்கிறான். 

  اَْفلََح َمْن تََزكّٰى   قَدْ 
 

 ொிசுத்தமரைந்தார்   تََزكّٰى       எவர், ஒருவர், யார்   َمنْ    ,பவற்றி பெற்றார்   اَْفلَحَ    ,திட்ைமாக   قَدْ 
 

தூய்ரமயரைந்தவன், திட்ைமாக பவற்றி பெறுகிறான். (87:14) 
 

  ۙ    اْسَم َرب ِه  فََصلّٰى َوَذَكرَ 
 

 இன்னும் பதாழுதார்    ۙ    فََصلّٰى   ,தன் இரறவன்   َرب ِه     ,பெயர்   اْسمَ    ,இன்னும் நிரனவு கூர்ந்தார்   َوَذَكرَ 
 

மமலும், அவன் தன் இரறவனுரைய நாமத்ரதத் துதித்துக் பகாண்டும், பதாழுது பகாண்டும் இருப்ொன். 

(87:15) 
 

 இந்த வசனம் யாபரல்லாம் தனது உள்ளத்ரத பகட்ை குணங்களில் இருந்து சுத்தப்ெடுத்திக்பகாண்டு, 

தனது ரப்ொகிய அல்லாஹ்ரவ நிரனவுெடுத்திக்கபகாண்டு, பதாழுரகரயயும் மெணி வருகின்றாமரா 

அவமர மறுரமயில் பவற்றி பெறக்கூடியவர் என்ெரத உணர்த்துகின்றது. 

சில விாிவுரரயாளர்கள், 'தஸக்கா' என்ெரத கட்ைாய சதகாரவ ஸகாத்ரத பகாடுத்து வருெவர் 

என்றும் கூறுகின்றனர். 

எனமவ உள்ளத்ரத சுத்தப்ெடுத்தி, அல்லாஹ்ரவ நிரனவுெடுத்திக்கபகாண்டு, பதாழுரகரய 

நிரலநிறுத்தி, ஸகாதும் பகாடுத்து வருவமத பவற்றியாளனின் ெண்புகள் என்ெது பதளிவாகின்றது, 

ஆனாலும் அதிகமான மனிதர்கள் அல்லாஹ்ரவ மறந்து, பதாழுரகரய ொல்ெடுத்தி உலக 

வாழ்க்ரகதான் வாழ்க்ரக என்று வாழுகின்றனர், மறுரமரயயும், அதன் மகிரமரயயும் மறந்து 

விடுகின்றனர், இதுமவ ஒரு மனிதன் மதால்வி அரைவதற்கு காரணமாகிவிடுகின்றது, இதரனமய 

அல்லாஹ் ெின்வரும் வசனங்களில் மகாடிட்டு காட்டுகின்றான். 
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  ۙ   تُْؤثُِرْوَن اْلَحٰيوةَ الدُّْنيَا بَلْ 
 

 உலகம்     الدُّْنيَا    ,வாழ்வு    اْلَحٰيوةَ    ,மதர்ந்பதடுக்கிறீர்கள்    تُْؤِثُرْونَ    ,மாறாக   بَلْ 
 

எனினும், நீங்கமளா (மறுரமரய விட்டு விட்டு) இவ்வுலக வாழ்ரவத் மதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்கிறீர்கள். 

(87:16) 
 

ِخَرةُ َخْير  وَّ اَْبٰقى      َواْْلٰ
 

ِخَرةُ   இன்னும் என்றும் நிரலயானது     وَّ اَْبٰقى     ,மிகச் சிறந்தது    َخْير     ,மறுரம   َواْْلٰ
 

ஆனால் மறுரம (வாழ்க்ரக)மய சிறந்ததாகும்; என்றும் நிரலத்திருப்ெதும் ஆகும். (87:17) 
 

 'அல் ஹயாதுத் துன்யா' என்றாமல கீழ்த்தரமான வாழ்க்ரக என்று பொருள்ெடும், இது, உலக 

வாழ்க்ரகக்கு அல்குர்ஆன் பெரும்ொலும் ெயன்ெடுத்தும் வார்த்ரதயாகும், ஆனால் மறுரம வாழ்க்ரக 

என்ெது நிரந்தரமானது, மனிதனுக்கு சிறந்ததும்  கூை. ஆனால் உலகத்தின் நிரந்தரமற்ற, அற்ெ 

இன்ெத்தில் மயங்கி மறுரம ொக்கியங்கரள இழந்துவிடுகிறான் மனிதன். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

 எனினும் (மனிதர்கமள!) நிச்சயமாக நீங்கள் அவசரப்ெடுவரத(உலக  َكَلَّ بَْل تُِحبُّْوَن اْلعَاِجلَةَ  

வாழ்க்ரகரய)மய ெிாியப்ெடுகிறீர்கள்.20,    َِخَرة  ஆகமவதான் (இம்ரமரயப் ெற்றிக்   َوتََذُرْوَن اْْلٰ

பகாண்டு) மறுரமரய விட்டு விடுகிறீர்கள். (75:20,21) 
 

ْلنَا لَٗه فِْيَها َما نََشآُء ِلَمْن نُِّرْيُد ثُمَّ َجعَْلنَا لَٗه َجَهنَّمَ  ْدُحْوًرا َهاٮ يَْصلٰ  َۚمْن َكاَن يُِرْيُد اْلعَاِجلَةَ َعجَّ   َمْذُمْوًما مَّ
எவர்கள் இவ்வாழ்க்ரகரய விரும்புகிறார்கமளா, அவர்களில் நாம் நாடியவர்களுக்கு நாம் நாடுவரத 

(இவ்வுலகிமலமய) விரரந்து பகாடுத்து விடுமவாம்; ெின்னமரா அ(த்தரகய)வருக்காக, நாம் 

ஜஹன்ன(ம் நரக)த்ரதச் சித்தப்ெடுத்தி ரவத்திருக்கிமறாம்; அதில் அவர் ெழிக்கப்ெட்ைவராகவும் 

செிக்கப்ெட்ைவராகவும் நுரழவார்.18,  ِخَرةَ َوَسٰعى لََها  َوَمْن اََراَد اْْلٰ
ْۤ
َكاَن  كَ ٮ  َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمن  فَاُوٰل

ْشُكْوًرا  ,இன்னும் எவர் மறுரமரய நாடி, முஃமினாகவும் இருந்து, அதற்காக முயல்கின்றாமரா   َسْعيُُهْم مَّ

அ(த்தரகய)வர்களின் முயற்சி (அல்லாஹ்விைத்தில் நற்கூலிக்குாியதாக) ஏற்றுக் பகாள்ளப்ெடும். 

(17:19) 
 

ِْى الصُُّحِف اْْلُْوٰلى   اِنَّ    ٰهَذا لَ
 

ِْى الصُُّحفِ    ,இது   ٰهَذا   ,நிச்சயமாக   اِنَّ   முந்தியது    اْْلُْوٰلى     ,மவதங்களில்   لَ
 

நிச்சயமாக இது முந்திய மவதங்களிலும்- (87:18) 

  اِْبٰرِهْيَم َوُمْوٰسى ُصُحفِ 
 

 இன்னும் மூஸா   َوُمْوٰسى   ,இப்றாஹீம்   اِْبٰرِهْيمَ    ,மவதங்கள்   ُصُحفِ 

  

(என்றால்) இப்ராஹீம், மூஸாவினுரைய ஏடுகளிலும்  இருக்கிறது. (87:19) 
 

 இந்த இரு வசனங்களும் ஸூரதுன் நஜ்மில் வருவது மொன்ற பசய்தியாகும். 
 

 அல்லது, மூஸாவின் ஸுஹுஃெில் - மவதத்தில் இருப்ெது அவனுக்கு , اَْم لَْم يَُنبَّاْ بَِما فِْى ُصُحِف ُمْوٰسى  

அறிவிக்கப்ெைவில்ரலயா?36   ْٰرِهْيَم الَِّذْى َوفّٰٓى َواِب   ۙ ,   (அல்லாஹ்வின் ஆரணரயப் பூரணமாக) 

நிரறமவற்றிய இப்ராஹீமுரைய (ஏடுகளிலிருந்தும் அவனுக்கு அறிவிக்கப்ெைவில்ரலயா?) 
(53:36,37........) 

இந்த இரண்டு வசனங்களிலும் நாைப்ெடுவது என்ன என்று விாிவுரரயாளர்கள் ெல கருத்துக்கரள 

கூறியுள்ளார்கள்; சிலர் 'இந்த சூரா முழுவதும் மூஸா இப்ராஹீம் அவர்களது ஏடுகளில் உள்ளது' 
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என்றும், சிலர் 'கத் அப்லஹ என்று வரும் பவற்றியாளர்கள் ெற்றிய பசய்திமய வந்துள்ளது' என்றும் 

கூறுகின்றனர். 
 

இதுமவ இந்த சூராவின் முடிவாகும், அல்லாஹு அஃலம். 
 


