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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 سورة الغاشية

 

ஸூரத்துல் காஷியா 
 

பெயர்: அல்காஷியா  மூடிக்பகாள்ளக்கூடியது (மறுமம நாளின் பெயர்களுள் ஒன்று) 
 

வசனங்கள்: 26 
 

இறங்கிய காலப் ெகுதி: மக்கீ  
 

அதன்  சிறப்புகள்: 
 

நெியவர்கள் பவள்ளிக்கிழமம பெருநாட்களில் பதாழுமகயில் ஓதினார்கள். 
 

ِحْيمِِِبِْسمِِ ْحٰمِنِالرَّ  هللاِِالرَّ
 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புமையயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் 

திருப்பெயரால்(துவங்குகியறன்) 
 

 َِحِدْيُثِاْلغَاِشيَةِِ ِكَِٮاَتَِِٰهلِْ
 

كَٰٮاَتٰ   யகள்வி யகட்ெதற்காக ொவிக்கும் ஒரு பசால், (ஆ உருபு சத்தம்)   َهلِْ       உம்மிைம் வந்து விட்ைது,   

ِاْلغَاِشيَةِِ    ,ஒரு பசய்தி  َحِدْيثُِ    சூழ (மூை)க்கூடியது 
  

சூழ்ந்து மூடிக்பகாள்வதின் (கியாம நாளின்) பசய்தி உமக்கு வந்ததா? (88:1) 
 

 இந்த வசனம் மூலம் மனிதர்கமள நன்மமமயக் பகாண்டு அல்லது தீமமமயக் பகாண்டு சூழ்ந்து 

பகாள்ளும் மறுமமநாள் ெற்றிய தகவல் வந்துவிட்ைதா என்று அல்லாஹ் நெிகளாமர விழிக்கின்றான், 

உண்மமயில் ெல சூராக்களில் மறுமமமயப் ெற்றி வந்திருக்கும் யொது இப்ெடி யகள்வியாக 

விழிப்ெபதன்ெது; 'மறுமமமயப் ெற்றி வந்திருக்கும் பசய்திகமள நிமனவுெடுத்தி மறுமமமய மறந்து 

வாழும் மனிதமன எச்சாிப்ெதற்யகயாகும். 

அல்காஷியா என்ெமதக் பகாண்டு நாைப்ெடுவது என்ன?  நரகமா, அல்லது ொவிகமள சூழ்ந்து 

பகாள்ளும் தண்ைமனயா என்று ெல கருத்துக்கள் விாிவுமரயாளர்கள் மத்தியில் இருந்தாலும், 

அமனத்து மக்கமளயும் சூழ்ந்துபகாள்ளும் நிகழ்வு என்ெயத பொருத்தமானது, ஏபனனில் இந்த 

சூராவில் நல்லவர்கள் பகட்ைவர்கள் இரு சாராாின் மறுமம நிமல ெற்றி யெசப்ெட்டுள்ளது. 

(அல்வாஉல் ெயான்) 
 
 

ொவிகளின் மறுமம நிமல; 
 

 ِۙ َِِخاِشعَة ِِذِ ٮِ يَّْومَُِِوُجْوه ِ
 

ذِ ٮِ يَّْومَِ    ,முகங்கள்   ُوُجْوه ِ     அந்நாளில்,   ِ َِِخاِشعَة ِۙ     இழிவமைந்ததாக இருக்கும். 
 

அந்நாளில் சில முகங்கள் இழிவுெட்டிருக்கும். (88:2) 
 

نَّاِصبَة ِ   ِۙ َِِعاِملَةِ 
ِۙ ِِنَّاِصبَة ِ   , யவமல பசய்யக்கூடியது   َعاِملَة ِ     கஷ்ைப்ெைக்கூடியது  

  

அமவ (தவறான காாியங்கமள நல்லமவ என கருதி) பசயல்ெட்ைமவயும் கஷ்ைப்ெட்ைமவயுமாகும். 

(88:3) 
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 இந்த வசனத்தில் நாைப்ெடுவது உலகில் கஷ்ைப்ெட்டு அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பசய்தல் என்ெதா, 

அல்லது உலகில் பசய்தவற்றிற்காக மறுமமயில் கஷ்ைப்ெடும் என்ெதா என்ெதில் விாிவுமரயாளர்கள் 

இரு கருத்துக்கமள பகாண்டுள்ளார்கள். 
 

உலகில் கஷ்ைப்ெட்டு யவமல பசய்த  முகங்கள்  என்ற வாதப்ெடி, அவர்களது உலக கஷ்ைங்களுக்கு 

மறுமமயில் ெயன் கிமைக்காது என்ற அருத்தம் வரும். ெின்வரும் குர்ஆன் வசனம் யொன்று, 

ْنثُْوًراَِوقَِدْمنَاِ  ِمَّ َِهبَآًء ِفََجعَْلٰنهُ َِعَمل  ِِمْن َِعِملُْوا ِاِٰلىَِما   இன்னும்; நாம் அவர்கள் (இம்மமயில்) பசய்த 

பசயல்களின் ெக்கம் முன்யனாக்கி அவற்மற (நன்மம எதுவும் இல்லாது) ெரத்தப்ெட்ை புழுதியாக 

ஆக்கிவிடுயவாம் (25:23) 
 

மறுமமயில் கஷ்ைப்ெட்டு யவமலபசய்யும் முகங்கள் என்ற வாதப்ெடி தாழ்ந்த முகங்கள் நரகில் 

கஷ்ைப்ெட்டு யவமல பசய்துபகாண்டிருக்கும் என்று அருத்தம் வரும். ெின்வரும் குர்ஆன் வசங்கமளப் 

யொன்று; 

َِصعُْوًداِ َِساُْرِهقُهِ     அவமனக் கடினமான ஒரு சிகரத்தின் யமல் ஏற்றுயவன். (74:17) 

َِصعًَداِ َِوَمنِْ َِعَذابًا ِيَْسلُْكهُ َِرب ِٖه ِِذْكِر ِيُّْعِرْضَِعْن    ஆகயவ, எவன் தன் இமறவமன நிமனப்ெமதப் 

புறக்கணிக்கிறாயனா, அவமனக் பகாடிய யவதமனயில் அவன் புகுத்தி விடுவான். (72:17) 
 

 இந்த இரண்டு கருத்துக்களிலும் மறுமமயில் கஷ்ைப்ெட்டு யவமல பசய்யும் என்ெயத இந்த இைத்திற்கு 

பொருத்தமானது, என ெல காரணங்கமள முன்மவத்து (அல்வாஉல் ெயானில்) இமாம் ஷன்கீதி 

அவர்கள் ெின் வருமாறு கூறுகின்றார்கள்: (சில காரணிகள் மட்டும்)  ஏபனனில் ெின்னால் சுவன 

வாசிகள் ெற்றி பசால்வதற்கு இணங்கிப் யொகும் நிமல அப்யொது தான் வரும். {என்றால் 

சுவனவாசிகள் கிமைப்ெமத பொருத்திக்பகாள்ள, ொவிகயளா நரகில் கஷ்ைப்ெடுவார்கள் என்ற வசன 

உைன்ொடு வரும்} 

அடுத்து முந்மதய வசனம், 'யவ்ம இதின்' அந்த நாமளயில் என்று வந்திருப்ெதால் மறுமமயில் 

கஷ்ைப்ெட்டு யவமல பசய்யும் என்ெயத பொருத்தம். 

அடுத்து இதுயவ ெல குர்ஆன் வசனங்களுக்கு ஒத்துப் யொகின்றது, 

ِۙ ِِنَّاِضَرة ِِذِ ٮِ يَّْومَُِِوُجْوه ِ    அந்நாளில் சில முகங்கள் (மகிழ்ச்சியால்) பசழுமமயாக இருக்கும்.22,  ِاِٰلى
ِۙ َِِِرب َِهاِنَاِظَرة ِ    தம்முமைய இமறவனளவில் யநாக்கியமவயாக இருக்கும்.23,  َِيَّْوم ِبَاِسَرة ِِذ ِ ٮِ َوُوُجْوهِ 

ِ ِۙ    ஆனால், அந்நாளில் யவறு சில முகங்கயளா (துக்கத்தால்) சுண்டியிருக்கும்.24,  ِِاَْنِيُّْفعََلِِبَها تَُظنُّ
ِِۙ ِفَاقَِرة ِ   இடுப்மெ ஒடிக்கும் ஒரு யெராெத்து தம்மீது ஏற்ெைப் யொவதாக அமவ உறுதி 

பகாண்டிருக்கும். (72:22-25) 

ْسِفَرة ِِذِ ٮِ يَّْومَُِِوُجْوه ِ ِۙ ِِمُّ   அந்நாளில் சில முகங்கள் இலங்கிக் பகாண்டிருக்கும். 38,  ِ ْستَْبِشَرة مُّ َِضاِحَكةِ 
ِ ِۙ    சிாித்தமவயாகவும், மகிழ்வுமையதாகவும் இருக்கும்.39,  َِِيَّْوم َِغبََرة ِِذِ ٮِ َوُوُجْوه  ِۙ َِِعلَْيَها   ஆனால் 

அந்நாளில் - (யவறு) சில முகங்கள், அவற்றின் மீது புழுதி ெடிந்திருக்கும்.40,  ِ ِقَتََرة ِِۙ ِتَْرَهقَُها     
அவற்மறக் கருமம இருள் மூடியிருக்கும்.41,  ِِٓاْلفََجَرةُِِكَِٮِ اُوٰل ِاْلَكفََرةُ ُهُم    அவர்கள்தாம், 

நிராகாித்தவர்கள்; தீயவர்கள்.(80:38-42) 

.......... அல்லாஹு அஹ்லம்  

இப்னு அப்ொஸ் (ரலி) அவர்கள், ஆமிலதுன் நாஸிொ என்றால் நஸாறாக்கள் என்று  கூறினார்கள் 

(புஹாாி) 
 

 ِۙ ِِتَْصٰلىِنَاًراَِحاِميَةًِ
 

ِۙ َِِحاِميَةًِ   ,பநருப்ெில்    نَاًرا   ,நுமழயும்   تَْصٰلى    கடும் சூைான  
 

கடும் சூைான  பநருப்ெில் அமவ நுமழயும். (88:4) 
 

ِٰانِيَة ِ ِتُْسٰقى  ِِمْنَِعْين 
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ِٰانِيَة ِ    ,ஊற்று   َعْينِ    ,இருந்து   ِمنِْ   ,புகட்ைப்ெடும்   تُْسٰقى    பகாதிக்கக்கூடியது  
 

பகாதிக்கும் ஊற்றிலிருந்து, (அவர்களுக்கு) நீர் புகட்ைப்ெடும்.  (88:5) 
 

 அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:   َِِاْلُمْجِرُمْون ُبِبَِها ِيَُكذ ِ ِالَّتِْى َِجَهنَُّم ِِٰۘهِذٖه   அன்று அவர்களிைம்: “இது தான் 

குற்றவாளிகள் பொய்பயன்று கூறிக் பகாண்டிருந்த நரகம்” (என்று கூறப்ெடும்). ِيَُطْوفُْوَنِبَْينََهاَِوبَْيَن

ِٰانِ  ِِ َحِمْيم     அவர்கள் அதற்கு இமையிலும், பகாதித்துக் பகாண்டிருக்கும் நீருக்கிமையிலும் சுற்றிக் 

பகாண்டிருப்ொர்கள்.  (55:43,44) 
 

ِِمْنَِضِرْيع ِ ِلَـْيسَِ  ِلَُهْمَِطعَام ِاَِّلَّ
 

ِِۙ َضِرْيع ِ   ,இருந்து     ِمنِْ   ,தவிர   إَّل  ,உணவு   َطعَامِ    ,அவர்களுக்கு   لَُهمِْ   ,இல்மல    لَـْيسَِ     முட்கள் 

நிமறந்த பசடி  
 

அவர்களுக்கு முட்கள் நிமறந்த பசடிமயத் தவிர, யவறு உணவில்மல. (88:6) 
 

 குர்ஆன் விாிவுமரயாளர் முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: லாீஃ என்ெது ஷிப்ரக் என்று 

அரெியில் அமழக்கப்ெடும் ஒரு தாவரம், அதமன ஹிஜாஸ் வாசிகள் அது காய்ந்துவிட்ைால் லாீஃ 

என்று அமழப்ொர்கள் , அது நச்சுத் தன்மம பகாண்ைது. 

 குறிப்பு; நரகம் அது கடும் உஷ்ணமானது என்றால் அதில் எப்ெடி மரம் முமளக்கும், அது எப்ெடி 

ொதுகாப்ொக வளரும், என்ற ஒரு குதர்க்க யகள்வி யகட்கப்ெைலாம். அப்ெடி யகட்கப்ெட்ைால்; 

 முதல் விையம், நாம் கண்ணால் காணாத அல்லாஹ்மவயய நம்புகியறாம், அவன் பசால்வமத ஏன் 

நம்ெக்கூைாது! 
 

அடுத்து, நரகில் ொவிகமள, அழிந்து உக்கிப்யொய்விைாமல் ொதுகாப்ொக தண்டிக்கும் 

அல்லாஹ்வுக்கு அதில் மரத்மத ொதுகாப்ெது பொிதல்ல, 
 

அடுத்து, இந்த உலகில் இப்ராஹீம் நெியவர்கமள அல்லாஹ் பநருப்ெில் மவத்யத ொதுகாத்தான் 

அந்த அல்லாஹ்வுக்கு இது பொிதல்ல. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ِ ُِكْونِْى ِٰينَاُر ِاِْبٰرِهْيَمِ قُْلنَا َِعٰلٓى َسٰلًما ِوَّ ِبَْرًدا     “பநருப்யெ! இப்ராஹீம் மீது நீ குளிர்ச்சியாகவும், 

சாந்தமானதாகவும் ஆகிவிடு!” என்று நாம் கூறியனாம். (21:69) 
 

அடுத்து, அல்லாஹ்யவ, இது இமற மறுப்ொளர்களான அநியாயக்காரர்களுக்கு யசாதமன என்று  

பதளிவாக கூறிவிட்ைான்:  

قُّْومِِِاَذِٰ ِنُُّزًَّلِاَْمَِشَجَرةُِالزَّ ِِلَكَِخْير     அது சிறப்ொன விருந்தா? அல்லது (நரகத்திலிருக்கும் கள்ளி) 

“ஜக்கூம்” என்ற மரமா?62,  َِِل ِلظِّٰلِمْين ِفِتْنَةً َِجعَْلٰنَها ِاِنَّا    நிச்சயமாக நாம் அமத 

அநியாயக்காரர்களுக்கு ஒரு யசாதமனயாகயவ பசய்திருக்கியறாம்.63,   ِ ِفِْى  ِتَْخُرُج َِشَجَرة  اِنََّها
َطْلعَُهاِ   ,பமய்யாகயவ அது நரகத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து வளரும் மரமாகும்.64   اَْصِلِاْلَجِحي
ُِرُءْوُسِالشَّٰيِطْينِِ َِكاَنَّه    அதன் ொமளகள் மஷத்தான்களின் தமலகமளப் யொலிருக்கும்.65,  ِفَِانَُّهْم

ِفَِ ِِمْنَها ِكلُْوَن ِاْلبُُطْوَنِ ِـــْونَِٴِٰمِلـــََّلٰ ِِمْنَها     நிச்சயமாக, அவர்கள் அதிலிருந்யத புசிப்ொர்கள்; 

அமதக்பகாண்டு தங்களுமைய வயிறுகமள நிரப்ெிக் பகாள்வார்கள். (37:62-66) 
 

 ِيُْسِمُنَِوََّلِيُْغِنْىِِمْنُِجْوع ِ َِّلَِّ
 

يُْسِمنَُِِّلَِّ    அது பகாழுக்க மவக்காது,   ِِْيُْغِنى ِمنٰ ِ           ,இன்னும் அது யதமவயற்று மவக்காது  َوََّل      
இருந்து, விட்டும்       ِ ُِجْوع     ெசி 
 

அது அவர்கமளக் பகாழுக்கவும் மவக்காது;  ெசிமயயும் தணிக்காது.  (88:6) 
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 நரகவாசிகளுக்கு பகாடுக்கப்ெடும் உணவு அவர்களது ெசிமய யொக்கவுமாது, பகாழுக்கச் பசய்யவும் 

மாட்ைாது, அதுயவ ஒரு தண்ைமனதான். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

َرآِ ِوَّ ْن َِصِدْيدِ ِهِٖٮِ م ِ آء  ِمَّ َِويُْسٰقىِِمْن ِِۙ َجَهـنَُّم   அவனுக்கு முன்னால் நரகம் தான் இருக்கிறது, இன்னும் 

அவனுக்கு (துர் நாற்றமுள்ள) சீழ் நீயர குடிக்கக் பகாடுக்கப்ெடும்.16,    ِ َِيَكاُد َِوََّل ُعه  ِيَّتََجرَّ يُِسْيـغُه 

ُِكل ِِ ِِمْن ِاْلَمْوُت ِِبَمي ِت ِ َِويَاِْتْيِه ُِهَو َما ِوَّ َرآَِِِمَكان  ِوَّ َِغِلْيظِ ِهِٖٮِ َوِمْن َِعَذاب   அமத அவன் (சிரமத்யதாடு) 

சிறிது சிறிதாக விழுங்குவான்; எனினும் அது அவன் பதாண்மையில் எளிதில் இறங்காது; ஒவ்பவாரு 

திமசயிலிருந்தும் அவனுக்கு மரணம் வந்து பகாண்டிருக்கும்; எனினும் அவன் இறந்து விடுெவனும் 

அல்லன்; அன்றியும் அவன் முன்யன (மிகக்) பகாடிய யவதமனயும் உண்டு. (14:16,17) 

எனயவ தான் இந்த நரகிலிருந்து ொதுகாப்பு எடுத்துக் பகாள்ளுமாறு அல்லாஹ்வும் அவன் தூதரும் 

காட்டித் தந்தார்கள். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
َِمٰلِٰٓيِ  َِعلَْيَها َِواْلِحَجاَرةُ ِالنَّاُس قُْوُدَها ِوَّ ِنَاًرا َِواَْهِلْيُكْم ِاَْنفَُسُكْم ا ِقُْو  ِٰاَمنُْوا ِالَِّذْيَن َِِكة ِٮِ اَيَُّها َِّلَّ ِِشَداد  ِغََلظ 

ِاََمَرُهْمَِويَْفعَلُْوَنَِماِيُْؤَمُرْونَِِيَْعُصْون َِما  َ ِّٰللاّٰ  முஃமின்கயள! உங்கமளயும், உங்கள் குடும்ெத்தாமரயும் 

(நரக) பநருப்மெ விட்டுக் காப்ொற்றிக் பகாள்ளுங்கள்; அதன் எாிபொருள் மனிதர்களும், 

கல்லுயமயாகும்; அதில் கடுமமயான ெலசாலிகளான மலக்குகள் (காவல்) இருக்கின்றனர்; அல்லாஹ் 

அவர்கமள ஏவிய எதிலும் அவர்கள் மாறு பசய்ய மாட்ைார்கள்; தாங்கள் ஏவப்ெட்ைெடியய அவர்கள் 

பசய்து வருவார்கள்.(66:6) 

அபூ ஹுமரரா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நெி(ஸல்) அவர்கள், 'அல்லாஹ்யவ! நிச்சயமாக நான் 

மண்ணமற யவதமன, நரக யவதமன, வாழ்வின் யசாதமன, மரணத்தின் யசாதமன, மஸிஹுத் 

தஜ்ஜாலின் யசாதமன ஆகியவற்றிலிருந்து உன்னிைம் ொதுகாப்புத் யதடுகியறன்' எனப் 

ெிரார்த்திப்ெவர்களாக இருந்தார்கள்.  (புஹாாி:1377, முஸ்லிம்) 
 

மறுமமயில் ொவிகளின் நிமலகமளயும், அவர்கமள மூடிக்பகாள்ளும் அம்சங்கமளயும் பசான்ன 

அல்லாஹ், நல்லவர்கள் நிமல ெற்றியும், அவர்கமள சூழவிருக்கும் இன்ெங்கள் ெற்றியும் பசால்லித் 

தருகின்றான். 
 

நல்லவர்களின் மறுமம நிமல (8- 16) 
 

 ِۙ ِِنَّاِعَمة ِِذِ ٮِ يَّْومَُِِوُجْوه ِ
 

ذِ ٮِ يَّْومَِ    ,முகங்கள்    ُوُجْوه ِ      அந்நாளில்,   ِ ِِنَّاِعَمة ِۙ     இன்புற்றிருக்கும் 
 

அந்நாளில் சில முகங்கள் பசழுமமயாக இருக்கும். (88:8) 
 

 ِۙ ِِل َِسْعيَِهاَِراِضيَة ِ 
 

ِۙ َِِراِضيَة ِ   ,தன் முயற்சிக்காக   ل َِسْعيَِها     திருப்தியமைந்திருக்கும் 
 

தம் முயற்சி (நற்ெயன் அமைந்தது) ெற்றி திருப்தியுைன் இருக்கும். (88:9) 
 

َِعاِليَة ِ    ِفِْىَِجنَّة 
 

ِۙ َجنَّةِفِىِْ      யசாமலயில்,    ِ َِعاِليَة     உயர்வான 
 

உயர்வான  சுவர்க்கச் யசாமலயில்-  (88:10) 
 

 நல்லவர்களின் முகங்கள் மகிழ்ச்சியுற்றிருக்கும், உலகில் பசய்த நலவுகளுக்கு கிமைக்கும் கூலிகமள 

பொருந்திக்பகாண்ைதாக, உயர்ந்த சுவனச் யசாமலகளில் இருக்கும். 
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ِتَْسَمُعِفِْيَهاََِّلِغيَةًِ   ِِۙ َِّلَّ
 

تَْسَمعَُِِّلَِّ    பசவியுறாது,    فِْيَها    அதில்,   ًََِِّلِغيَة ِِۙ     வீணானது 
 

அதில் யாபதாரு ெயனற்ற பசால்மலயும் அமவ பசவியுறுவதில்மல. (88:11) 
 

 அந்த சுவனம் எப்ெடிப்ெட்ைது, அதில் வீணான யெச்சுக்கமள யகட்க முடியாது, ஏபனனில் அது அந்த 

இைத்துக்கு பொருத்தமற்றது யொன்று, நல்லவர்கள் விரும்ெவும் மாட்ைார்கள் என்ெயத, அல்லாஹ் 

இன்னும் ஒரு இைத்தில் கூறும் யொது ெின்வருமாறு கூறுகின்றான்;  

ََّلِتَاْثِْيًماِ   ََِّلِيَْسَمعُْوَنِفِْيَهاِلَْغًواِوَّ ,  அங்கு இவர்கள் வீணானமதயும், ொவமுண்ைாக்குவமதயும் (பகாண்ை 

யெச்சுகமளச்) பசவியுற மாட்ைார்கள்.25,  ِقِْيًَلَِسٰلًماَِسٰلًما ِاَِّلَّ     “ஸலாம், ஸலாம்” என்னும் பசால்மலயய 

(பசவியுறுவார்கள்). (56:25,26) 
 

َِجاِريَة ِ   ِِِِۙۘفِْيَهاَِعْين 
 

َِِِِۙۘجاِريَة ِ    ,ஊற்று    َعْينِ    ,அதில் இருக்கும்    فِْيَها     ஓைக்கூடிய 

அதில் ஓடிக் பகாண்டிருக்கும் நீரூற்று உண்டு. (88:12) 
 

ْرفُْوَعة ِ  ِمَّ  ِۙ ِِفِْيَهاُِسُرر 
 

ْرفُْوَعة ِ   , கட்டில்கள்   ُسُررِ     ,அதில் இருக்கும்    فِْيَها ِِۙ ِمَّ     உயர்வான 
 

அதில் உயர்ந்த கட்டில்கள் உண்டு. (88:13) 
 

ْوُضْوَعة ِ  ِمَّ اَْكَواب   ِۙ ِِوَّ
 

اَْكَوابِ  ْوُضْوَعة ِ    ,இன்னும் குவமளகள்   وَّ ِۙ ِِمَّ      மவக்கப்ெட்டிருக்கும் 
 

(அருந்தக்) குவமளகளும் மவக்கப் ெட்டிருக்கும். (88:14) 

َنَماِرُقَِمْصفُْوفَة ِ   ِۙ ِِوَّ
 

َنَماِرقُِ ِِۙ َِمْصفُْوفَة ِ    ,இன்னும் தமலயமணகள்    وَّ    வாிமசயாக மவக்கப்ெட்டிருக்கும் 
 

யமலும், அணி அணியாக்கப்ெட்டுள்ள தமலயமணகளும்-  (88:15) 
 

َِمْبثُْوثَة ِ  َزَراِبىُّ  ِِۙ ِوَّ
 

َزَراِبىُِّ ِِۙ َِمْبثُْوثَة ِ    ,இன்னும் உயர்ரக விாிப்புகள்    وَّ     விாிக்கப்ெட்டிருக்கும் 
 

விாிக்கப்ெட்ை உயர்ந்த கம்ெளங்களும் உண்டு. (88:16) 
 

 அந்த சுவனத்தில் ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் நீர் உற்றுகளும், அதற்கு சூழலாக சாய்ந்திருக்க கட்டில்கள் 

யவண்டுமா, அல்லிப் ெருக குவமளகள் யவண்டுமா,  சாய்ந்து பகாள்ள தமலயமணகள், கம்ெளங்கள் 

யவண்டுமா ஒரு மனிதனின் உள்ளமத சந்யதாஷப்ெடுத்தும் அமனத்தும் அங்கு இருக்கும் என்ெமத 

அல்லாஹ் சில உதாரணங்கள் பகாண்டு பசால்லிக்காட்டுகின்றான். 

சுருக்கம்; கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி சுவன யதாப்புக்கள், காதுக்கு இனிமம நீயராடும் ஓமச, நல்ல யெச்சு, 

உைலுக்கு அமமதி சாய்மானங்கள், நாவுக்கு ருசிக்கும் ஊற்று நீர், அமனத்மதயும் பகாண்ை உள 

திருப்தி இப்ெடி அமனத்மதயும் பகாண்ையத சுவனம், இன்னும் ஒரு வார்த்மதயில் சுவன இன்ெத்மத 

ெற்றி பசால்வதானால்; அது உலகில் எந்த நாவாலும் வர்ணிக்க முடியாத, எந்த கண்ணும் கண்டிராத, 

எந்த காதுகளும் ரசித்திைாத, எந்த உள்ளத்திலும் ஊசலாட்ைம் பெறாத  இன்ெங்களாகும். மனிதன் 

எமத வரும்புவாயனா, எமத யகட்ொயனா அதுபவல்லாம் கிமைக்கும் இைம்.  அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான்: 



 

M S M MURSHID ABBASI                                                         6 
 

ِاَْعيُنِ ِفَََلِ ةِ ِقُرَّ ْن ِم ِ ِلَُهْم ِاُْخِفَى ا  ِمَّ ِنَْفس  َِيْعَملُْونَِِ تَْعلَُم َِكانُْوا ِبَِما َِِجَزآًء     அவர்கள் பசய்த (நற்) 

கருமங்களுக்குக் கூலியாக மமறத்து மவக்கப்ெட்டுள்ள கண் குளிர்ச்சிமய (மறுமமயின் 

யொின்ெத்மத) எந்த ஓர் ஆன்மாவும் அறிந்து பகாள்ள முடியாது. (32:17) 

 ِ َِولَـُكْم ِاَْنفُُسُكْم ِتَْشتَِهْى  َِما ِفِْيَها ِلَـُكْم ِحْيم  ِرَّ َِغفُْور  ْن ِم ِ ِتَدَُّعْوَنِ نُُزًَّل َِما ِفِْيَها      “நாங்கள் உலக 

வாழ்விலும், மறுமமயிலும் உங்களுக்கு உதவியாளர்கள்; யமலும் (சுவர்க்கத்தில்) உங்கள் மனம் 

விரும்ெியபதல்லாம் அதில் உங்களுக்கு இருக்கிறது - அதில் நீங்கள் யகட்ெபதல்லாம் உங்களுக்குக் 

கிமைக்கும்.31 “மிகவும் மன்னிப்ெவன், மிக்க கிருமெயுமையவனிைமிருந்துள்ள விருந்தாகும்” 
(41:31,32) 

இமறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  'எந்தக் கண்ணும் ொர்த்திராத, எந்தக் காதும் யகட்டிராத, 

எந்த மனிதாின் உள்ளத்திலும் (கற்ெமனயிலும்) உதித்திராத இன்ெங்கமள என் நல்லடியார்களுக்காக 

நான் (பசார்க்கத்தில்) தயார்ெடுத்தி மவத்துள்யளன்' என்று அல்லாஹ் கூறினான். நீங்கள் 

விரும்ெினால், 'மனிதர்கள் எவரும் தமக்காக மமறத்து மவக்கப்ெட்டிருக்கும் கண் குளிர்ச்சி (தரும் 

பசார்க்கத்து இன்ெங்)கமள அறிய மாட்ைார்கள்' என்னும் (திருக்குர்ஆன் 32:17) இமறவசனத்மத ஓதிக் 

பகாள்ளுங்கள். (புஹாாி:3244) 

 அடுத்து அல்லாஹ், மனிதர்கள், குறிப்ொக இமற மறுப்ொளர்கள் அல்லாஹ்மவ அறிந்து பகாள்ளும் 

பொருட்டு, சிந்திக்க தூண்டுகின்றான். ெமைத்தவன் அல்லாஹ்மவ புாிந்துபகாள்வதற்காக இஸ்லாம் 

காட்டும் மிகவும் சிறந்த வழிமுமறயய ெமைப்ெினங்களில் சிந்தமனமய பசலுத்துவதுதான். 
 

ِِبِلَِكْيَفُِخِلقَتِِْاَفَََلِ  يَْنُظُرْوَنِاِلَىِاَّْلِ
 

يَْنُظُرْونَِِاَفَََلِ     ொர்க்கமாட்ைார்களா?,   اِلَى   ெக்கம்,   ِِبِلِِاَّْل     ஒட்ைகங்கள்,    ََِكْيف    எவ்வாறு,    ُِِْخِلقَت    

அது ெமைக்கப்ெட்டுள்ளது 
 

(நெியய!) ஒட்ைகங்கமள அவர்கள் கவனிக்க யவண்ைாமா? அது எவ்வாறு ெமைக்கப்ெட்டிருக்கிறது 

என்று- (88:17) 
 

 ஒட்ைகத்மத அல்லாஹ் ஏன் எடுத்துக்காட்ை யவண்டும்!, அது அல்குர்ஆன் இறங்கிய காலத்தில் இருந்த 

மக்களான அரபுகளுக்கு மிக பநருக்கமான மிருகமாகும், அவர்களது வாழ்க்மகயயாடும், உணவு 

ெழக்கங்கயளாடும், அதன் ொமல குடிப்ெதன் மூலமும், அதன் யதாமல ஆமையாக ெயன் ெடுத்துவதன் 

மூலமும், ஊாில் இருந்தாலும், ெயணம் யொனாலும் அவர்களுையன பதாைர்புெட்டிருந்த மிருகம், அது 

யொன்று அந்த கால மக்களுைன் எந்த மிருகமும் பதாைர்புெட்டிருக்கவில்மல. அதுமட்டுமல்ல இந்த 

நவீன விஞ்சான உலகில் ெல ஆச்சர்யத்தக்க அற்புதங்கமள தன்னகத்தில் மவத்திருக்கும் ஒரு 

மிருகமாகயவ அது இருக்கின்றது. எனயவ ெண்மைய நவீன காலங்களுக்கு பொருத்தமான முமறயில் 

அல்லாஹ் சிந்திக்க வழிகாட்டுகின்றான். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:  

ِاَنِِْاََولَمِْ ِاَْيِدْينَا  َِعِملَْت ا مَّ ِم ِ ِلَُهْم َِخلَْقنَا ِاَنَّا ِٰمِلُكْونَِيََرْوا ِلََها ِفَُهْم ِعَاًما    நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்காக 

நம்முமைய மககள் பசய்தவற்றிலிருந்து கால்நமைகமளப் ெமைத்திருக்கின்யறாம் என்ெமத அவர்கள் 

ொர்க்கவில்மலயா? அவற்றின் மீது அவர்கள் உாிமம ொராட்டுகிறார்கள்.71,  ِ ِفَِمْنَها ِلَُهْم ْلٰنَها َوَذلَـّ
ِيَاُْكلُْونَِ َِوِمْنَها َِرُكْوبُُهْم   யமலும், அவற்மற அவர்களுக்குக் கீழ்ெடியுமாறு பசய்துள்யளாம்; ஆகயவ, 

அவற்றில் சிலவற்றின் மீது அவர்கள் ஏறிச்சவாாி பசய்வதும் இருக்கிறது; இன்னும் அவற்றிலிருந்து 

சிலவற்மறப் புசிக்கிறார்கள்.72,  ِ َِمنَافُِع ِفِْيَها ِيَْشُكُرْونَِِ َوَمَشاِربَُِولَُهْم ِِاَفَََل    யமலும், அவற்றிலிருந்து 

அவர்களுக்கு ெயன்களும், ொனங்களும் இருக்கின்றன, இவற்றுக்பகல்லாம் அவர்கள் நன்றி பசலுத்த 

மாட்ைார்களா?  (36:71-73) 

ِِ َِخلََقَهاَِواَّْلَْنعَامَِ ِِدْف ِفِْيَها ِتَاُْكلُْونٌَِِٴِلَـُكْم َِوِمْنَها َمنَافُِع ِوَّ   கால் நமைகமளயும் அவயன ெமைத்தான்; 

அவற்றில் உங்களுக்குக் கத கதப்பு(ள்ள ஆமையனிகளு)ம் இன்னும் (ெல) ெலன்களும் இருக்கின்றன; 

அவற்றிலிருந்து நீங்கள் புசிக்கவும் பசய்கிறீர்கள்.5  َِِِوح ِتُِرْيُحْوَن ِِحْيَن َِجَمال  ِفِْيَها ِتَْسَرُحْونََِولَُكْم ْيَن   
அவற்மற நீங்கள் மாமல யநரத்தில் (வீட்டுக்குத்) திரும்ெி ஓட்டி வரும் யொதும், காமல யநரத்தில் 

(யமய்ச்சலுக்காக) அவிழ்த்துவிடும் யொதும், அவற்றில் உங்களுக்கு(ப் பொலிவும்) அழகுமிருக்கிறது.6,  

ِاَّْلَْنفُِسِِتَْحِملُِوَِ ِ ِبِِشق  ِاَِّلَّ ِٰبِلِغْيِه ِتَُكْونُْوا ِلَّْم ِاِٰلىِبَلَد  ِحْيم ِ ِ اَثْقَالَـُكْم ِرَّ ِلََرُءْوف  َِربَُّكْم ِِاِنَّ    யமலும், மிக்க 
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கஷ்ைத்துைனன்றி நீங்கள் பசன்றமைய முடியாத ஊர்களுக்கு அமவ உங்களுமைய சுமமகமளச் 

சுமந்து பசல்கின்றன - நிச்சயமாக உங்களுமைய இமறவன் மிக இரக்கமுமையவன்; அன்பு மிக்கவன். 

(16:5-7) 
  

 ِالسََّمآِءَِكْيَفُِرفِعَتَِِْواِلَى
 

 அது உயர்த்தப்ெட்டுள்ளது    ُرفِعَتِْ    ,எவ்வாறு    َكْيفَِ    , வானம்   السََّمآءِِ    ,இன்னும் ெக்கம்   َواِلَى
 

யமலும் வானத்மத அது எவ்வாறு உயர்த்தப்ெட்டிருக்கிறது? என்றும்,  (88:18) 
 

 வானத்மதப் ொர்த்து சிந்திக்க வழி காட்டுகிறான் அல்லாஹ், அல்குர்ஆன் இறங்கும் யொது இருந்த 

சமூகம் பதாைர்பு மவத்திருந்த இன்பனாரு ெமைப்யெ இந்த வானம், ஏன், மமல பொழிவமத 

எதிர்ொர்க்க,ொமலவன ெயணங்களில் இரவு யநரங்களில் திமச அறிய,  என்று பதாைர்பு 

ெட்டிருந்தார்கள். அயத யநரம் இன்மறய நவீன உலகில் ஆச்சர்யமான அற்புதமான ஒரு 

ெமைப்ொகயவ வானம் இருக்கின்றது என்ெமத விஞ்சான ஆய்வுகள் உணர்த்துகின்றன. அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான் 

َِوالنَّهَِِاِنَِّ ِالَّْيِل َِواْختََِلِف َِواَّْلَْرِض ِالسَّٰمٰوِت َِخْلِق ِاَّْلَْلبَابِِفِْى ُوِلى َِِّل  ٰيت  ََِّلٰ ۙ ِِاِر  ِۙ    நிச்சயமாக, 

வானங்கள், பூமி ஆகியவற்றின் ெமைப்ெிலும்; இரவும், ெகலும் மாறி மாறி வருவதிலும் 

அறிவுமையயாருக்கு திைமாக அத்தாட்சிகள் ெல இருக்கின்றன.(3:190) 

 
 اْلِجبَاِلَِكْيَفِنُِصبَتَِِْواِلَى

 

 அது நிறுவப்ெட்டுள்ளது    نُِصبَتِْ    .எவ்வாறு    َكْيفَِ    ,மமலகள்    اْلِجبَالِِ     ,இன்னும் ெக்கம்   َواِلَى
 

இன்னும் மமலகமளயும் அமவ எப்ெடி நாட்ைப்ெட்டிருக்கின்றன? என்றும்,(88:19) 
 

 َواِلَىِاَّْلَْرِضَِكْيَفُِسِطَحتِْ 
 

 அது விாிக்கப்ெட்டுள்ளது    ُسِطَحتِْ    ,எவ்வாறு    َكْيفَِ    ,பூமி    اَّْلَْرِضِ   ,இன்னும் ெக்கம்    َواِلَى
 

இன்னும் பூமி அது எப்ெடி விாிக்கப்ெட்டிருக்கிறது? (என்றும் அவர்கள் கவனிக்க யவண்ைாமா?)  (88:20) 
 

 மமலகளும், பூமியும் அந்த சமூகத்திற்கு பநருக்கமாக இருந்தமவகயள, மக்காவின் அதிகமான ெகுதி 

மமலகளால் சூழப்ெட்ைதாகயவ இருந்தது, இப்ெடி அந்த சமூகத்துைன் பதாைர்புெட்ை, மனிதனால் 

உருவாக்க முடியாத, நவீன விஞ்சான உலகில் ஆச்சர்யத்தக்க ஆய்வு முடிவுகமள 

தந்துபகாண்டிருக்கும் இந்தப் ெமைப்புகமளப் ெற்றி சிந்தித்து, மனிதன் கண்ணால் கண்டிராத 

இமறவன் அல்லாஹ் உண்மமயானவன் என்றும், அவன் இறக்கிமவத்த அல்குர்ஆன் 

உண்மமயானது என்றும், அது எடுத்துமரக்கும் மரணத்திற்கு ெின்னாலான வாழ்க்மக, சுவர்க்கம், 

நரகம் உண்மம என்றும் ஏற்றுக்பகாள்ள வழிகாட்டுகின்றான் அல்லாஹ். 

எப்ெடி சயகாதர்கயள ெமைப்ெிணத்மத மவத்து ெமைத்தவன் அல்லாஹ்மவ புாிவது?; 'உலகில் மனித 

கண்டுெிடிப்புகள் கண்டு ெிடித்தவமன காட்ைவில்மலயா?, அற்ெமான மனிதன் உருவாக்கிய ஒரு 

ெமைப்பு தயாாித்த கம்பெனி, பதாழிற்சாமல, உருவாக்கிய நெமர அமையாளப் ெடுத்தவில்மலயா?, 

இந்த அற்ெமான பொருட்களுக்கும் உற்ெத்திகளுக்கும் அமையாளம் யதடும் மனிதமன, மனித 

சக்திகளால் உருவாக்க முடியாத ெமைப்ெினங்கமள ொர்த்து ெமைத்தவமன 

அமையாளப்ெடுத்திக்பகாள்ள வழிகாட்டுகின்றான் அல்லாஹ்'. எனயவ ெமைத்தவமன மறுத்து இந்த 

ெமைப்புகள் இயற்மகயானது என்று மனிதன் கூறுவது மைத்தனமும், மெத்தியக்காரத் தனமுமாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

قُْونَِِنَْحنُِ ِتَُصد ِ ِفَلَْوََّل َِخلَْقٰنُكْم   நாயம உங்கமளப் ெமைத்யதாம். எனயவ, (நாம் கூறுவமத) நீங்கள் 

உண்மமபயன்று நம்ெ யவண்ைாமா? 57,   َِِتُْمنُْون ا ِمَّ ِاَفََرَءْيتُْم   (கர்ப்ெப் மெயில்) நீங்கள் பசலுத்தும் 

இந்திாியத்மதக் கவனித்தீர்களா?58, ِِْاَْمِنَْحُنِاْلٰخِلقُْونََِِنه ِ َءاَْنتُْمِتَْخلُقُو   அமத நீங்கள் ெமைக்கிறீர்களா? 
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அல்லது நாம் ெமைக்கின்யறாமா?59,  ِِبَِمْسبُْوقِْيَن َِنْحُن َِوَما ِاْلَمْوَت َِبْيَنُكُم ِقَدَّْرنَا ِنَْحُن   
உங்களுக்கிமையில் மரணத்மதயும் நாயம ஏற்ெடுத்தியுள்யளாம்; எனயவ நம்மம எவரும் மிமகக்க 

முடியாது.60,  ِ َل ِنُّبَد ِ َِماََِّلِتَْعلَُمْونََِعٰلٓىِاَْن َِونُـْنِشئَُكْمِفِْى ِاَْمثَالَـُكْم   (அன்றியும் உங்கமளப் யொக்கி விட்டு) 

உங்கள் யொன்யறாமர ெதிலாகக் பகாண்டு வந்து நீங்கள் அறியாத உருவத்தில் உங்கமள 

உண்ைாக்கவும் (நாம் இயலாதவர்கள் அல்ல).61,  ِال َِعِلْمتُُم ِتََذكَُّرْونِنَّْشاَةََِولَـقَْد َِِۙاَّْلُْوٰلىِفَلَْوََّل    முதல் 

முமறயாக (நாம் உங்கமளப்) ெமைத்தது ெற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் அறிவீர்கள் - எனயவ (அதிலிருந்து 

நிமனவு கூர்ந்து) நீங்கள் உணர்வு பெற யவண்ைாமா?62,  ِ ِتَْحُرثُْونَِ اَفََرَءْيتُْم ا ِمَّ    (இப்பூமியில்) 

விமதப்ெமத நீங்கள் கவனித்தீர்களா?  َِِرُعْون ِاَْمِنَْحُنِالزّٰ َِءاَْنتُْمِتَْزَرُعْونَه      அதமன நீங்கள் முமளக்கச் 

பசய்கின்றீர்களா? அல்லது நாம் முமளக்கச் பசய்கின்யறாமா?63,   ِ ِفََظْلتُْم ُِحَطاًما ِلََجـعَْلٰنهُ ِنََشآُء لَْو
ِتَفَكَُّهْونَِ    நாம் நாடினால் திட்ைமாக அதமனக் கூளமாய் ஆக்கிவிடுயவாம் - அப்ொல் நீங்கள் 

ஆச்சாியப்ெட்டுக் பகாண்டு இருப்பீர்கள்.64,   ِِلَُمْغَرُمْوَن ِاِنَّا    “நிச்சயமாக நாம் கைன் ெட்ைவர்களாகி 

விட்யைாம்.65,                َُِِنْحن َمْحُرْوُمْونَِِبَْل  ِِ    “யமலும், (ெயிர்களிலிருந்து எதுவும் பெற 

முடியாதவர்களாகத்) தடுக்கப்ெட்டு விட்யைாம்” (என்றும் கூறிக் பகாண்டிருப்பீர்கள்).66,  ِ اَفََرَءْيتُُم
ِتَْشَربُْونَِ  ِالَِّذْى ِاْلَمآَء    அன்றியும், நீங்கள் குடிக்கும் நீமரக் கவனித்தீர்களா?67,                                         

ِ ِاْلُمْنِزلُْونََِءاَْنـتُْم َِنْحُن ِاَْم ِاْلُمْزِن ِِمَن ِاَْنَزْلـتُُمْوهُ    யமகத்திலிருந்து அமத நீங்கள் இறக்கினீர்களா? 

அல்லது நாம் இறக்குகியறாமா?68,  ِتَْشُكُرْون ِفَلَْوََّل ِاَُجاًجا َِجعَْلٰنهُ ِنََشآُء َِِۙلَْو    நாம் நாடினால், அமத 

உப்ொக ஆக்கியிருப்யொம் (இவற்றுக்பகல்லாம்) நீங்கள் நன்றி பசலுத்த யவண்ைாமா?70,  ِ اَفََرَءْيتُُم
ِتُْوُرْونَِ  ِالَّتِْى ِالنَّاَر    நீங்கள் மூட்டும் பநருப்மெ கவனித்தீர்களா?71,  ِ ِنَْحُن ِاَْم َِشَجَرتََها  ِاَْنَشاْتُْم َءاَْنتُْم

ِــْونَِٴِاْلُمْنِشــ   அதன் மரத்மத நீங்கள் உண்ைாக்கினீர்களா? அல்லது நாம் உண்டு ெண்ணுகியறாமா?72,  
ْلُمْقِوْينَِ ِل ِ َمتَاًعا ِوَّ ِتَْذِكَرةً َِجعَْلٰنَها ِِ نَْحُن    நாம் அதமன நிமனவூட்டுதாகவும், ெயணிகளுக்கு 

ெயனளிப்ெதற்காகவும் உண்ைாக்கியனாம்.  (56: 57-73) 
 

 ِ ر  ِاَْنَتُِمَذك ِ ْرِِاِنََّما   ِفََذك ِ
 

رِْ ِاَْنتَِ   ,ஆகயவ அறிவுமர கூறு     فََذك ِ رِ      ,நீங்கயளா    اِنََّما  ِِۙ ُِمَذك ِ     அறிவுமர கூறுெவர் 
 

ஆகயவ, (நெியய! இவற்மறக் பகாண்டு) நீர் நல்லுெயதசம் பசய்வீராக; நிச்சயமாக நீர் நல்லுெயதசம் 

பசய்ெவர் தாம். (88:21) 
 

 அல்லாஹ்வின் ெமைப்ெினங்களில் சிந்தமனமய பசலுத்தச் பசான்ன அல்லாஹ், ‘ஆகயவ நெியய நீர் 

அறிவுமற கூறும்’ என்று கூறுவதிலிருந்து, இந்த சூராவின் ஒழுங்கில் சுவர்க்கம் அதன் இன்ெம், நரகம் 

அதன் பகாடூரம் பசால்லப்ெட்டு, சிந்திப்ெதற்கான வழியும் காட்டிக்பகாடுக்கப்ெட்டு ெின்னர் அறிவுமர 

பசய்யுங்கள் என்று நெிகளாருக்கு பசால்லப்ெடுகிறது என்றால் திருந்த நிமனப்ெவனுக்கு இந்த இையம 

அறிவுமர பெறுவதற்கும், அல்லாஹ்மவ புாிந்துபகாள்வதற்குமான  சிறந்த இைம் என்ெமத அல்லாஹ் 

கூறவருகின்றான். இவ்வளவு வழிகாட்ைப்ெட்டும் ஏற்றுக் பகாள்ளவில்மலபயன்றால் அவர்களுக்கு 

யநர்வழி ொக்கியத்மதக் பகாடுப்ெது நெிகளாாின் ெணியல்ல என்று நெிகளாமர ஆறுதல் 

ெடுத்துகின்றான் அல்லாஹ் அடுத்த வசனத்தில். 

இப்ெடி அல்லாஹ்வின் ெமைப்ெின் விசாலத்மத மவத்து இஸ்லாத்மத ஏற்கும் 'லிமாம் ெின் 

ஸஹ்லாொ ரலி' அவர்களின்  பசய்தி சிறந்த எடுத்துக் காட்ைாகும். 

அனஸ் ெின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:   நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிைம் 

(அவசியமற்ற) சில விஷயங்கள் குறித்துக் யகள்வி யகட்கக்கூைாபதன தமை விதிக்கப்ெட்டிருந்யதாம். 

எனயவ, (இந்தத் தமைமய அறிந்திராத) கிராமவாசிகளில் (புத்திசாலியான) ஒருவர் வந்து 

நெியவர்களிைம் யகள்வி யகட்க யவண்டும்; நாங்களும் அமதச் பசவியுற யவண்டும் என்ெது எங்கள் 

ஆமசயாக இருந்தது. அவ்வாயற (ஒரு நாள்) கிராமவாசிகளில் ஒருவர் வந்து, முஹம்மயத! உங்கள் 

தூதர் ஒருவர் எங்களிைம் வந்து, அல்லாஹ் உங்கமள (மனித இனம் முழுமமக்கும்) தூதராக 
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அனுப்ெியுள்ளான் என்று நீங்கள் கூறுவதாக எங்களிைம் பசான்னாயர (அது உண்மமயா)?" என்று 

யகட்ைார். நெி (ஸல்) அவர்கள் உண்மமதான்" என்று கூறினார்கள். 

அந்தக் கிராமவாசி, வானத்மதப் ெமைத்தவன் யார்?" என்று யகட்ைார். அதற்கு நெி (ஸல்) அவர்கள் 

அல்லாஹ்" என்று ெதிலளித்தார்கள். பூமிமயப் ெமைத்தவன் யார்?" என்று அவர் யகட்ைார். நெி (ஸல்) 

அவர்கள், அல்லாஹ்" என்றார்கள். இந்த மமலகமள நட்டுமவத்து அதிலுள்ளவற்மற 

உருவாக்கியவன் யார்?" என்று கிராமவாசி யகட்ைார். அதற்கு நெி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்" 

என்றார்கள். அவர், அப்ெடியானால், வானத்மதப் ெமைத்து, பூமிமயயும் ெமைத்து. இந்த மமலகமள 

நட்டும்மவத்தவன் மீதாமணயாக! அல்லாஹ்தான் உங்கமளத் தூதராக அனுப்ெினானா?" என்று 

யகட்ைார். நெி (ஸல்) அவர்கள்,ஆம்" என்று பசான்னார்கள். 

அவர் இரவிலும் ெகலிலும் (நாபளான்றுக்கு) ஐயவமளத் பதாழுமககள் எங்கள்மீது 

(கைமமயாக்கப்ெட்டு) உள்ளன என்று உங்கள் தூதர் கூறினாயர (அது உண்மமயா)?" என்று 

யகட்ைார். நெி (ஸல்) அவர்கள், உண்மமதான்" என்றார்கள். உங்கமளத் தூதராக அனுப்ெி மவத்தவன் 

மீதாமணயாக! அல்லாஹ்தான் உங்களுக்கு இவ்வாறு கட்ைமளயிட்ைானா?" என்று யகட்ைார். அதற்கு 

நெி (ஸல்) அவர்கள், ஆம்" என்றார்கள். 

பதாைர்ந்து அவர், நாங்கள் எங்கள் பசல்வங்களில் இருந்து ஸகாத் வழங்குவது எங்கள்மீது 

(கைமமயாக்கப்ெட்டு) உள்ளது என்று உங்கள் தூதர் கூறினாயர!" என்று யகட்ைார். அதற்கு நெி (ஸல்) 

அவர்கள்,உண்மமதான்" என்றார்கள். உங்கமளத் தூதராக அனுப்ெி மவத்தவன் மீதாமணயாக! 

அல்லாஹ்தான் இவ்வாறு உங்களுக்குக் கட்ைமளயிட்ைானா?" என்று அந்தக் கிராமவாசி யகட்ைார். 

நெி (ஸல்) அவர்கள், ஆம்" என்றார்கள். அவர், ஒவ்யவார் ஆண்டும் ரமளான் மாதத்தில் யநான்பு 

யநாற்ெது எங்கள்மீது (கைமமயாக்கப்ெட்டு) உள்ளது என்று உங்கள் தூதர் கூறினாயர?" என்று யகட்க, 

நெி (ஸல்) அவர்கள், உண்மமதான்" என்றார்கள். உங்கமளத் தூதராக அனுப்ெிமவத்தவன் 

மீதாமணயாக! அல்லாஹ்தான் இவ்வாறு உங்களுக்குக் கட்ைமளயிட்ைானா?" என்று யகட்ைார். நெி 

(ஸல்) அவர்கள்,ஆம்" என்றார்கள். யமலும் உங்கள் தூதர் எங்களில் வசதிெமைத்யதார் இமறயில்லம் 

கஅொவில் ஹஜ் பசய்வது (கைமமயாக்கப்ெட்டு) உள்ளது என்று கூறினாயர?" என்று யகட்ைார். 

அதற்கும் நெி (ஸல்) அவர்கள், உண்மமதான்"என்றார்கள். 

ெிறகு அந்தக் கிராமவாசி, உங்கமளச் சத்திய (மார்க்க)த்துைன் அனுப்ெியவன் மீதாமணயாக! 

இவற்மறவிை நான் அதிகமாக்கவுமாட்யைன்; இவற்றிலிருந்து (எமதயும்) குமறக்கவும் மாட்யைன்" 

என்று கூறிவிட்டுத் திரும்ெிச் பசன்றார். அப்யொது நெி (ஸல்) அவர்கள் அவர் (தாம் கூறியதில்) 

உண்மமயாளராக இருந்தால் நிச்சயமாக பசார்க்கம் பசல்வார்" என்று கூறினார்கள். (புஹாாி: 

சுருக்கமாக,63, முஸ்லிம்; விாிவாக இது முஸ்லிமின் அறிவிப்பு) 
 

ْيِطر ِ  َ  ِلَـْسَتَِعلَْيِهْمِبُِمص 
 

ْيِطر ِ     ,அவர்கள் மீது    َعلَْيِهمِْ   ,நீர் இல்மல    لَـْستَِ َ ِبُِمص      சாட்ைப்ெட்ைவர் (அதிகாரம் பசலுத்துெவர்) 
 

அவர்கள் மீது பொறுப்புச் சாட்ைப்ெட்ைவர் அல்லர். (88:22) 
 

َِمْنِتََولّٰىَِوَكفََرِ    ِاَِّلَّ
ِِۙ َوَكفَرَِ     ,விலகிச் பசன்றான்     تََولّٰى    ,யார்     َمنِْ    ,எனினும்    اَِّلَِّ      இன்னும் நிராகாித்தான்  

 

ஆயினும், எவன் (சத்தியத்மதப்) புறக்கணித்து, யமலும் நிராகாிக்கின்றாயனா- (88:23) 
 

ُِاْلعََذاَبِاَّْلَْكبَرَِ   بُهُِّٰللاّٰ  ِفَيُعَذ ِ
 

بُهُِ ُِ    ,அவமர தண்டிப்ொன்    فَيُعَذ ِ ِِۙ اَّْلَْكبَرَِ    ,யவதமன    اْلعََذابَِ     ,அல்லாஹ்     ّٰللاّٰ      மிகப்பொியது  

அவமன அல்லாஹ் மிகப் பெரும் யவதமனமயக் பகாண்டு தண்டிப்ொன். (88:24) 

 இந்த வசனங்கள் ஒரு வமகயில் நெிகளாமர ஆறுதல் ெடுத்துவயத, அல்லாஹ்மவ பநருங்குவதற்கான 

எல்லா வழிகளும் காட்டிக் பகாடுக்கப்ெட்டும் சத்தியத்மத ஏற்கவில்மலபயன்றால் அதற்காக தன்மன 

அழித்துக் பகாள்ளும் அளவுக்கு நெியவர்கள் மகயசதப்ெைத் யதமவயில்மல, ஏபனனில் நெியவர்கள் 

தனது கைமமயான 'எத்திமவத்தல்' என்ெமத சாியாக பசய்துவிட்ைார். 
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அயதயநரம் சத்தியத்மத மறுத்துவிட்டு பசல்ெவர்கமள அல்லாஹ் சும்மாவிைப்யொவதுமில்மல, சும்மா 

தண்டிக்கப் யொவதுமில்மல, மாறாக அவமன விசாாித்து, குற்றவாளி என்ெமத நிரூெித்து, கடுமமயாக 

தண்டிப்ொன். இதமனயய அடுத்த வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகின்றான். 

நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:'மனிதர்கள், வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ்மவயன்றி 

யவறுயாருமில்மல; முஹம்மத் இமறத்தூதர் என்று உறுதியாக நம்ெி, பதாழுமகமய நிமல நிறுத்தி, 

ஸகாதும் பகாடுக்கும் வமர அவர்களுைன் யொாிை யவண்டும் என்று நான் 

கட்ைமளயிைப்ெட்டுள்யளன். இவற்மற அவர்கள் பசய்து விடுவார்களானால் தம் உயிர், 

உமைமமகமள என்னிைமிருந்து ொதுகாத்துக் பகாள்வார்கள்.. இஸ்லாத்தின் யவறு உாிமமகளில் 

(அவர்கள் வரம்பு மீறனாயல) தவிர! யமலும் அவர்களின் விசாரமண இமறவனிையம உள்ளது'  

(புஹாாி:25, முஸ்லிம் ) முஸ்லிமின் அறிவிப்ெில்; 'நெியவர்கள் இதமன கூறிவிட்டு 'ِ ِاَْنَت ِاِنََّما  ْر فََذك ِ
 ِ ر  ُِمَذك ِ ' என்ற வசனத்மத ஓதினார்கள் என்று வந்துள்ளது. 

 

ِاِيَابَُهْمِ ِاِنَِّ  ِاِلَْينَا 
 

ۙ ِاِلَْينَا    ,நிச்சயமாக    اِنَِّ     நம் ெக்கம்,    ِْاِيَابَُهم ِِۙ     அவர்களின் திரும்ெிவருதல்  
 

நிச்சயமாக, எங்களளவில்தான் அவர்களுமைய மீளுதல் இருக்கிறது. (88:25) 
 

َِعلَْينَاِِحَسابَُهمِْ  ِاِنَّ  ِثُمَّ
 

َِعلَْينَا     ,ெிறகு    ثُمَِّ  அவர்கமள விசாாிப்ெது    ِحَسابَُهمِْ    ,நிச்சயமாக நம்மீயத     اِنَّ
 

ெின்னர், நிச்சயமாக நம்மிையம அவர்கமள விசாாிப்ெதும் இருக்கிறது. (88:26) 
 

 இந்த வசனங்கள் மூலம் அல்லாஹ் இரண்டு விையங்கமள உறுதிப்ெடுத்தி பசால்கின்றான்,  

உலகில் ெிறந்த ஒவ்பவாரு மனிதனும் ஒருநாள் இந்த உலமக ெிாிந்து அல்லாஹ்விையம பசல்வார்கள் 

என்ெது, இதுயவ மறுமம வாழ்க்மக என்று அமையாளப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

அடுத்து, ஒவ்பவாரு மனிதமனயும் அவனது தகுதிக்கு ஏற்றாற்  யொல் அல்லாஹ் மறுமமயில் 

விசாாிப்ொன் என்ெது. இந்த நம்ெிக்மகயில் வாழ்வது கட்ைாயம், அப்ெடி வாழ்வயத நம்மம 

நல்லவனாக வாழச் பசய்யும். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:  

ِِفْيِهِتَْختَِلفُْوَنِ ِاِلَى ِفَيُنَب ِئُُكْمِِبَماُِكْنتُْم َِمْرِجعُُكْمَِجِمْيعًا ِ ِّٰللاّٰ    .......நீங்கள் யாவரும், அல்லாஹ்வின் ெக்கயம 

மீள யவண்டியிருக்கிறது; நீங்கள் எதில் மாறுெட்டு பகாண்டிருந்தீர்கயளா அத(ன் உண்மமயி)மன 

அவன் உங்களுக்குத் பதளிவாக்கி மவப்ொன். (5:48) இயத கருத்தில்; (3:55, 6:164) 

யமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

 ُِ ِاَْنفُِسُكْمِاَْوِتُْخفُْوهُِيَُحاِسْبُكْمِبِِهِّٰللاّٰ ُبَِمْنِيََّشآءُِِ َواِْنِتُْبُدْواَِماِفِْى  ُِعَِِ ِِفَيَـْغِفُرِِلَمْنِيََّشآُءَِويَُعذ ِ َِِوّٰللاّٰ ٰلىُِكل ِ

ِقَِدْيرِ  َِشْىء     .....இன்னும், உங்கள் உள்ளங்களில் இருப்ெமத நீங்கள் பவளிப்ெடுத்தினாலும், அல்லது 

அமத நீங்கள் மமறத்தாலும், அல்லாஹ் அமதப் ெற்றி உங்கமளக் கணக்கு யகட்ொன் - இன்னும், 

தான் நாடியவமர மன்னிப்ொன்; தான் நாடியவமர யவதமனயும் பசய்வான் - அல்லாஹ் அமனத்துப் 

பொருட்கள் மீதும் சக்தியுமையவன். (2:284) 

இப்னு அபீ முமலகா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'நெி(ஸல்) அவர்களின் மமனவி ஆயிஷா(ரலி) 

தமக்குத் பதாியாத ஒரு பசய்திமயக் யகட்ைால் அதமன அவர்கள் நன்கு புாிந்து பகாள்ளும் வமர 

மீண்டும் மீண்டும் யகட்டுத் பதாிந்து பகாள்வார்கள். '(மறுமமயில்) விசாரமண பசய்யப்ெட்ைவர் 

தண்டிக்கப்ெடுவார்' என்று இமறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறியயொது, 'மிக எளிதான 

விசாரமணயாகயவ விசாாிக்கப்ெடுவார்' என்று அல்லாஹ் (திருக்குர்ஆன் 84:08) கூறவில்மலயா?' என 

ஆயிஷா(ரலி) யகட்ைார்கள். அதற்க நெி(ஸல்) அவர்கள், 'அது (ஒருவர் பசய்தவற்மற அவருக்கு) 

எடுத்துக் காட்டுவதாகும். எனினும், எவனிைம் துருவி விசாாிக்கப்ெடுகிறயதா அவன் அழிந்துவிடுவான்' 

என்று கூறினார்கள்'  (புஹாாி: 103, முஸ்லிம்) 
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சூரத்துல் காஷியாவின் விாிவுமர முடிவு 


