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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 سورة الفجر
ஸூரதுல் பஜ்ர் 

 
பபயர்:  பஜ்ர்  (விடியற்காலை) 
 

வசனங்கள்:   30 
 

இறங்கிய காைப் பகுதி: மக்கீ,  
 
 

ِحْيمِ  بِْسمِ  ْحٰمِن الرَّ  هللاِ الرَّ
 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புலையயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திருப்பபயரால்(துவங்குகியறன்) 

 

  َواْلفَْجِر  
 

و       சத்தியம் பசய்வதற்கு பாவிக்கும் ஒரு எழுத்து         اْلفَْجِر               விடியற்காலை 
 

விடியற் காலையின் மீது சத்தியமாக, (89:1) 
 

 பஜ்ர் (விடியற்காலை) என்பலதக் பகாண்டு என்ன நாட்ைப்படுகின்றது என்பதில் கருத்து யவறுபாடு 

காணப்படுகின்றது,  

அது பபாதுவாக காலைப்பபாழுலதக் குறிக்கும் என்றும்,  

'ஸைாதுல் பஜ்ர்'  சுப்ஹு பதாழுலகலய குறிக்கும்  என்றும் கூறுகின்றனர். 

அவ்விரண்டு கூற்றுக்களுக்கும் பின்வரும் வசனங்கள் ஆதாரங்களாக பகாள்ளப்படுகின்றன. 

ْبح ِ َِِوالصُّ ِا ذَاِتَنَفََّس        உதயமாகும் காலையின் மீதும் சத்தியமாக! (81:18) 

ًااِؕاْلـفَْجرِ َِوقُْرٰانَِ ْْ ُُ ْْ ََ ِ ََنَن ِ ِاْلـفَْجر  ِقُْرٰاَن ِِا نَّ      ..... பஜ்ர் பதாழுலகயும் பதாழுது வாருங்கள். 

ஏபனன்றால், நிச்சயமாக பஜ்ர் பதாழுலகயானது சாட்சி பசால்ைப்பைக்கூடிய பதாழுலகயாகும்.(17:78) 

ஆனாலும் பபாதுவாக காலைப்பபாழுது என்பது பபாருத்தமாக இருக்கின்றது. ஏபனனில் இந்த வசன 

பதாைர்கள் காைங்கலள குறித்யத வந்திருக்கின்றன. 

அயதயநரம், எந்த நாளின் காலைப்பபாழுது என்பதிலும் கருத்துயவற்றுலம காணப்படுகின்றது, 

சிைர் பபாதுவாக ஒவ்பவாரு நாளினதும் காலைப்பபாழுது என்றும், இன்னும் சிைர், குறிப்பாக 

துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பத்தாவது நாளின் (யவ்முன் நஹ்ர்) காலைப்பபாழுது என்றும், இன்னும் சிைர், 

முஹர்ரம் மாதத்தின் முதைாவது நாளின் காலைப்பபாழுது என்றும்  கூறுகின்றனர். 

ஆனால் இந்த கருத்துக்கள் எதற்கும் யநரடி ஆதாரங்கள் இல்லை, பின்னால் வரும் 'பத்து இரவுகள் 

துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பத்து நாட்கள்' என்ற கருத்தின்படி பத்தாவது நாளின் காலைப்பபாழுது என்பது 

மிகவும் பபாருத்தமாக இருக்கின்றது. 

(இந்த கருத்துக்கள் அல்வாஉல் பயான் என்ற குர்ஆன் விளக்க நூலில் பதியப்பட்டுள்ளது.) 

  َعْشر    َولَيَال  
 

 பத்து     َعْشر       ,இரவுகள்    لَيَال  
 

பத்து இரவுகளின் மீது சத்தியமாக, (89:2) 
 

 பத்து இரவுகள் என்பலத பகாண்டு அது துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பத்து நாட்கள் என்றும், ரமைான் 

மாதத்தின் கலைசி பத்து நாட்கள் என்றும், முஹர்ரம் மாதத்தின் பத்து நாட்கள் என்றும் கருத்துக்கள் 

பதியப்பட்டுள்ளன, அந்தக் கருத்துக்களில் துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பத்து நாட்கள் என்று இப்னு 

அப்பாஸ் ரழியல்ைாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறக்கூடிய கூற்று மிக முக்கியமானது. அந்த கூற்றின் 

அடிப்பலையில்  

ரசூலுல்ைாஹ் ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி வஸல்ைம் அவர்கள் கூறினார்கள்:'துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் 

பத்து நாட்களில் பசய்யப்படும் அமல்கலள விை சிறந்ததாக யவறு எந்த நாட்களில் பசய்யப்படும் 
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அமல்களும் இல்லை.' அப்யபாது நபித்யதாழர்கள் யகட்ைார்கள்:  அல்ைாஹ்வின் தூதயர! ஜிகாத்  

பசய்வலத விைவுமா?  அப்யபாது நபி ஸல்ைல்ைாஹு அலைஹி வஸல்ைம் அவர்கள், 'ஜிஹாத் 

பசய்வலத விைவும் தான், ஆனால் ஒரு மனிதர் ஜிஹாதுக்கு பசன்று திரும்பி வரவில்லை என்றால் 

அலத தவிர என்று கூறினார்கள்: (திர்மிதி:757 , அஹ்மத்: 1968) 

அஷ்ர்  என்றால் துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பத்து நாட்கள் என்றும் வத்ர் என்றால் அரபா நாள் என்றும் 

வஷ்ஷப்இ  என்றால் நஹ்ர்  உலைய தினம் என்றும் நபிகளார் கூறியதாக நாசாஇ  யபான்ற ஹதீஸ் 

கிதாபுகளில் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் அந்த நபிபமாழி அறிவிப்பாளர் பதாைாில்  

விமர்சனம் இருக்கின்றது, இப்னு கஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறும்யபாது அந்த பசய்திலய நபிகளார் 

கூறியதாக பசால்வதில்  உைன்பாடு இல்லை என்று கூறினார்கள் (இப்னு கஸீர்) 
 

الشَّْفعِ    َواْلَوتِْر   وَّ
 

 ஒற்லற       ۙ  اْلَوتْرِ      இரட்லை     الشَّْفعِ 
 

இரட்லையின் மீதும், ஒற்லறயின் மீதும் சத்தியமாக,  (89:3) 
 

 ஷப்உ(இரட்லை), வத்ர் (ஒற்லற)  என்ற அந்த பசாற்களில் என்ன நாைப்படுகின்றது என்பதில்  பை 

கருத்துக்கள் பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன;  அந்த அடிப்பலையில் சிை விாிவுலரயாளர்கள், அவற்லறக் 

பகாண்டு நாைப்படுவது, அறபா தினமான ஒன்பதாவது நாள் வத்ர் என்றும்,  யவ்முன் நஹ்ர் ஆகிய 

பத்தாவது நாள் பபருநாள் ஷப்உ  என்றும் கூறுகின்றார்கள். 

ஷப்உ  என்றால் அரபா நாளும், வத்ர் என்றால் யவ்முன் நஹ்ாின் இரவு என்று  சிைர் கூறுகின்றனர். 

இன்னும் சிைர் ஷப்உ என்றால் துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பதிபனான்று, பன்னிரண்ைாவது நாட்கள் 

என்றும், வத்ர்  என்றால் துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் பதின்மூன்றாவது நாள் என்றும் கூறுகின்றனர். 

‘குறிப்பிைப்பட்ை நாட்களில் அல்ைாஹ்லவ திக்ரு பசய்யுங்கள்; எவரும்(மினாவிலிருந்து) இரண்டு 

நாட்களில் விலரந்துவிட்ைால் அவர் மீது குற்றமில்லை; யார்(ஒரு நாள் அதிகமாக) தங்குகிறாயறா அவர் 

மீதும் குற்றமில்லை; ......(2:203) ‘ என்ற இந்த வசனத்திற்கு விளக்கமாக கூறினார்கள். 

யமலும் ஷப்உ என்றால் பலைப்பினங்கள், வத்ர் என்றால் பலைத்தவன் அல்ைாஹ் என்ற கருத்தும் சிை 

விாிவுலரயாளர்களால் பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது.  

அபூ ஹுலரரா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்ைாஹ்விற்கு பதாண்ணூற்று ஒன்பது நூற்றுக்கு ஒன்று 

குலறவான - பபயர்கள் உண்டு. அவற்லற (நம்பிக்லக பகாண்டு) மனனமிட்ைவர் யாரும் பசார்க்கம் 

நுலழயாமல் இருப்பதில்லை. அல்ைாஹ் ஒற்லறயானவன். ஒற்லறப்பலைலயயய அவன் 

விரும்புகிறான்' என்று இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (புஹாாி:6410, முஸ்லிம்) 

نِْ  َ ََُّرْونََِِو ِلَعَلَُّكْمِتَذَ َِشْىٍءَِخلَْقنَنَِزْوَجْين  َُِل      நீங்கள் சிந்தித்து நல்லுணர்வு பபறுவதற்காக ஒவ்பவாரு 

பபாருலளயும் யஜாடி யஜாடியாக நாம் பலைத்யதாம். (51:49) 

யமலும் ஷப்உ என்றால் சுபஹுத் பதாழுலக, வத்ர் என்றால் மஃாிப் பதாழுலக என்றும் 

பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது.  

யமலும் ஷப்உ என்றால் எண்களில் வரக்கூடிய இரட்லை எண்கள், வத்ர்  என்றால் ஒற்லற எண்கள் 

என்ற கருத்தும் பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது. 

பதாழுலகயில் வரக்கூடிய இரண்டு எண்கலளக் பகாண்ை பதாழுலககள் ஷப்உ, ஒற்லற எண்கலளக் 

பகாண்ை பதாழுலககள் வத்ர் என்றும் பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது. (இப்னு கஸீர்) 
 

   َۚوالَّْيِل اَِذا يَْسرِ 
 

  அது யபாகின்றது    يَْسرِ       ,நிபந்தலனயிடுவதற்கு பாவிப்பது       ۚ اَِذا      ,இரவு    الَّْيلِ 
 

இரவின் மீதும் சத்தியமாக, அது பசன்றுவிடும் யபாது, (89:4) 
 

 இரவு யபானால் என்ற அந்த வசனத்லத லவத்து இந்த சூறாவின்  துவக்கத்துைன்  விடியற்காலை 

காலைப்பபாழுது வந்துவிடும் என்று பபாருத்தப்பாடு சிை அறிஞர்களால் பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது 

பின்னால் வருகின்ற அல்குர்ஆன் வசனத்லத யபான்று அது பதாைர்புபட்டிருக்கிறது என்று 

கூறுகின்றனர். 
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ْبحِ اَِذا تَنَفََّس     ,பின்வாங்கிச் பசல்லும் இரவின் மீதும்    اَِذا َعْسعََس   َوالَّْيلِ   மூச்சுவிட்டுக்     َوالصُّ

பகாண்பைழும் லவகலறயின் மீதும் சத்தியமாக. (81:17,18) 

இந்த வசனத்தில் வரும் இரவு என்பலதக் பகாண்டு எந்த இரவு நாைப்படுகின்றது என்பதிலும் 

கருத்துயவறுபாடு காணப்படுகின்றது, சிைர் அது முஸ்தலிபாவின் இரவு என்றும், சிைர் கத்ருலைய 

இரவு என்றும், சிைர் துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்தாவது நாள் நஹ்ருலைய இரவு என்றும் கூறுகின்றனர். 

அயதயநரம் இது எல்ைா இரவுகலளயும் குறிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர். (அல்வாஉல் 

பயான்) 
 

  َهْل فِْى ٰذِلَك قََسٌم ل ِِذْى ِحْجر   
ىِْ           ,சத்தியம்   قََسمٌ    அதில்   فِْى ٰذِلكَ     ,வினா எழுப்புதல்    َهلِْ        ۙ  ِحْجر      , உலையவருக்கு            ل  ذ 

புத்தி 
 

இதில் புத்தியுலையயாருக்கு (யபாதுமான) சத்தியம் இருக்கிறதல்ைவா? (89:5) 
 

 1 முதல் 4 வலரயிைான வசனங்களில் அல்ைாஹ் சிைவற்றின் மீது சத்தியம் பசய்கின்றான், அந்த 

அடிப்பலையில் காலைப்பபாழுதின் மீதும் பத்து நாட்களின் இரவுகள் மீதும் ஒற்லறப்பலையான 

இரட்லைப்பலையானவற்றின் மீதும் சத்தியம் பசய்து இருக்கின்றான்,  இப்படி பைவற்றின் மீதும் 

சத்தியம் பசய்த அல்ைாஹ் இந்த சத்தியத்தில் அறிவுள்ள சிந்திக்கும் ஆற்றலுள்ள புத்தியுள்ள 

மனிதர்களுக்கு படிப்பிலன சத்தியம் இருக்கிறதா என்று யகள்வி யகட்கின்றான்.  

இந்த வசனத்தில் புத்தி என்ற பசால்லுக்குாிய அரபுப் பதமாக 'ஹிஜ்ர்' என்ற பசால் 

பாவிக்கப்படுகின்றது,  ஹிஜ்ர் என்றால் 'தடுத்தல்' என்று அர்த்தம் வரும், இந்த பசால்லை புத்தி 

என்பதற்கு பாவிப்பதற்கான காரணம் புத்தி ஒரு மனிதலன பசய்யக்கூைாத காாியங்களிலிருந்து 

தடுக்கின்றது, எனயவ ஒரு மனிதனுலைய புத்தி என்பது அந்த மனிதலன பாவச் பசயல்களிலிருந்து 

பாதுகாக்கயவண்டும் மனிதலன சிந்திக்க தூண்ையவண்டும், எந்த மனிதனுலைய சிந்தலன முலறயாக 

சிந்தித்து தனக்கு தகுதியற்ற வற்றிலிருந்து தூரமாக்கவில்லையயா அந்த மனிதனுலைய புத்தியில் 

யகாளாறு இருக்கிறது என்பதுதான் இங்கிருந்து புாிய யவண்டிய விையமாகும். 

பபாதுவாகயவ சத்தியம் என்று ஒன்று வந்துவிட்ைால் அந்த சத்தியத்திற்கான பதில் ஒன்றும் வருவது 

அவசியம், அல்குர்ஆலன நாங்கள் எடுத்துக்பகாண்ைால் பை இைங்களிலும் அல்ைாஹ் சத்தியம் பசய்து 

அதற்கான பதில் ஒன்லறயும் குறிப்பிடுவான். 

َواِنَّٗه لَقََسٌم لَّْو   ,நட்சத்திர மண்ைைங்களின் மீது நான் சத்தியம் பசய்கியறன்.75    اُْقِسُم بَِمٰوقِعِ النُُّجْوِم   فََلا 
   اِنَّٗه لَـقُْرٰاٌن َكِرْيٌم     ,நீங்கள் அறீவீர்களாயின் நிச்சயமாக இது மகத்தான சத்தியமாகும்.76   تَْعلَُمْوَن َعِظْيٌم  
நிச்சயமாக, இது மிகவும் கண்ணியமும் சங்லகயும் மிக்க குர்ஆன் ஆகும். (56:75-77) 

ْيتُْوِن   َوالت ِْينِ      َوُطْوِر ِسْينِْيَن    ,அத்தியின் மீதும், ஒலிவத்தின் (லஜத்தூன்) மீதும் சத்தியமாக.1   َوالزَّ
“ஸினாய்” மலையின் மீதும் சத்தியமாக-2,    َوٰهَذا اْلبَلَِد اْْلَِمْيِن    யமலும் அபயமளிக்கும் இந்த (மக்கமா) 

நகரத்தின் மீதும் சத்தியமாக-3,   َْنَساَن فِْىا اَْحَسِن تَْقِوْيم   دْ لَق َخلَْقنَا اْْلِ     திைமாக,  நாம் மனிதலன மிகவும் 

அழகிய அலமப்பில் பலைத்யதாம். (95:1-5) 

ஆனால்  இந்த இைத்தில் அப்படி சத்தியத்திற்கான பதில் ஒன்றும் பசால்ைப்பைவில்லை, 

அப்படியானால் இந்த இைத்தில் முன்னால் பசால்ைப்பட்ை சத்தியத்திற்கான பதில் எப்படி 

வரயவண்டும் என்பதில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் கருத்து யவற்றுலம இருப்பலதக் காண முடிகின்றது, 

சிை அறிஞர்கள் இந்த சத்தியத்திற்கான பதில்  “அவர்கள் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படுவார்கள்” என்று 

இருக்கும் என்று கூறுகின்றனர், காரணம்; பின்னால் சிை கூட்ைங்கள் தண்டிக்கப்பட்ை விதத்லத 

கூறுகின்றான்.   

இன்னும் சிைர், இதற்கான பதில்  இந்த சூராவில் இருக்கின்றது அதுதான் இந்த சூராவின் “14 வது  

வசனம் இன்ன றப்பக ைபில் மிர்ஸாத்”   என்ற வசனம் ஆகும் என்று கூறுகின்றனர்,   

இன்னும் சிைர் அல்ைாஹ் இங்யக பசய்த சத்தியத்திற்கான  பதில் இந்த சூராவுலைய கலைசிப் 

பகுதியில் வருகின்றது என்று கூறுகின்றனர் அதுதான் “கல்ைா இதா துக்கதில் அருளு என்ற 

வசனத்துக்கு பின்னால் உள்ள பகுதியாகும்” என்று கூறுகின்றனர்.  அல்ைாஹு அஃைம் (அல்வாஉல் 

பயான்)  
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அடுத்து அல்ைாஹ், தனக்கு புத்தி இருந்தும் சிந்திக்காமல் அல்ைாஹ்லவ மறுத்த ஒரு சிை கூட்ைங்களுக்கு 

அவன் பகாடுத்த தண்ைலனகலள சுருக்கமாக கூறுகின்றான்; 
 

 تََر َكْيَف َفعََل َربَُّك بِعَاد   اَلَمْ 
 

تَرَ  لَمْ                ,யகள்வி யகட்பதற்கு பாவிக்கும் எழுத்து     اَ     நீர் கவனிக்கவில்லை,     ََكْيف    எவ்வாறு,    

 ஆது சமுதாயத்லத    بِعَاد      ,உம் இலறவன்     َربُّكَ     ,பசய்தான்    فَعَلَ 
 

உம்முலைய இலறவன் ஆ(து கூட்ைத்)லத என்ன பசய்தான் என்பலத நீர் பார்க்கவில்லையா? (89:6) 
 

  اَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ  
      தூண்கள்      اْلِعَمادِ          ,ஒன்றினுலையது என்று அருத்தம்        َذاتِ  ,இரம் என்ற கூட்ைம்    اَِرمَ 
 

என்றால் தூண்கலளயுலைய “இரம்”வாசிகலள (என்ன பசய்தான் என்று நீர் பார்க்கவில்லையா?,) (89:7) 
 

 لَْم يُْخلَْق ِمثْلَُها فِى اْلبَِلدِ  الَّتِىْ 
 

اْلبَِلدِ  فِى    ,அதுயபான்று     ,ِمثْلَُها     ,பலைக்கப்பைவில்லை     لَْم يُْخلَقْ     ,எத்தலகயது என்றால்   الَّتِىْ      

நகரங்களில் 
 

அவர்கள் யபான்ற ஒரு சமுதாயம் எந்த நாடுகளிலும் பலைக்கப்பைவில்லை. (89:8) 
 

 இந்த வசனத்தில் ஆத் சமூகம் எப்படிப்பட்ைவர்கள் என்பலத பற்றி சுருக்கமாக அல்ைாஹ் பசால்கிறான் 

. உைகத்தில் அவர்கலளப் யபான்று பைசாலியான ஒரு சமூகம் பலைக்கப்பைவில்லை, அவர்களுக்கு 

'ஹுத்' என்பவர் நபியாக அனுப்பப்பட்ைார்கள், அவர்கள் பபாிய தூண்கலள பகாண்ை கட்டிைங்கலள 

எழுப்பிய ஒரு சமூகமாகவும் ஒரு பைசாலியான, உயர்ந்த உைற் கட்ைலமப்லபக் பகாண்ை 

கூட்ைமாகவும் இருந்தார்கள், அவர்கலளப் யபான்ற ஒரு சமுதாயம் இந்த உைகத்தில் 

பலைக்கப்பைவில்லை என்று அல்ைாஹ் பசால்லுகின்ற அளவுக்கு இந்த உைகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள், 

ஆனாலும் அவர்கள் அந்த நபிலய மறுக்கின்றார்கள், அவர்கலள அல்ைாஹ் அளித்தான். எப்படி 

அளித்தான் என்பலதப் பற்றி அல்குர்ஆனில் பை இைங்களில் பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது, அதியை 

சூரத்துல் 'ஹாக்கா' என்ற அத்தியாயத்தில் அல்ைாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்றான்; 

ا  இன்னும், ஆது கூட்ைத்தாயரா யபபராலியயாடு யவகமாகச்    َعاٌد فَاُْهِلُكْوا بِِرْيح  َصْرَصر  َعاتِيَة    َواَمَّ

சுழன்று அடித்த பகாடுங்காற்றினால் அழிக்கப்பட்ைனர்.6,       ثَٰمِنيَةَ اَيَّام َرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لَيَال  وَّ َسخَّ
 அவர்கள் மீது, அலத ஏழு      ۙۚ   َصْرٰعى  َكاَنَُّهْم اَْعَجاُز نَْخل  َخاِويَة   اُحُسْوًما   فَتََرى اْلقَْوَم فِْيهَ 

இரவுகளும், எட்டுப் பகல்களும் பதாைர்ந்து வீசச் பசய்தான்; எனயவ அந்த சமூகத்தினலர, அடியுைன் 

சாய்ந்துவிட்ை ஈச்சமரங்கலளப் யபால் (பூமியில்) விழுந்து கிைப்பலத (அக்காலை நீர் இருந்திருந்தால்) 

பார்ப்பீர்.7,     ْنْۢ بَاقِيَة -ஆகயவ, அவர்களில் எஞ்சிய எவலரயும் நீர் காண்கிறீரா?  (69:6     فََهْل تَٰرى لَُهْم م ِ

8) 

ا َطةً  اِْذ َجعَلَـُكْم ۚ َواْذُكُرْوا ْ َزاَدُكْم فِى اْلَخـْلِق بَص   َبْعِد َقْوِم نُْوح  وَّ
ِ لَعَلَُّكْم فَاْذُكُرْوا    ُخلَفَآَء ِمْنْۢ َء ّٰللاه

ا ٰا َْلا
 ஆத் சமூகயம!உங்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சாிக்லக பசய்வதற்காக உங்களிலுள்ள ஒரு“      تُْفِلُحْونَ 

மனிதருக்கு உங்கள் இலறவனிைமிருந்து நற்யபாதலன வந்துள்ளது பற்றி நீங்கள் 

ஆச்சாியப்படுகிறீர்களா? நூஹுலைய சமூகத்தாருக்குப் பின்னர் அவன் உங்கலளப் பூமியில் 

பின்யதான்றல்களாக்கி லவத்து, உங்கள் உைலில் பைத்லதயும் அதிக மாக்கியலத நிலனவு கூறுங்கள் - 

எனயவ அல்ைாஹ்வின் அருட்பகாலைகலள எல்ைாம் நிலனத்துப் பாருங்கள்; நீங்கள் பவற்றி 

பபறுவீர்கள்” (என்றும் கூறினார்) (7:69) 

 இந்த வசனத்தில் வரக்கூடிய 'இரம்' என்று பசால்ைப்படுகின்ற அந்த வார்த்லதக்கு ஒரு சிை 

விாிவுலரயாளர்கள்,  இரம் என்றால் குறிப்பிட்ை ஒரு ஊர் என்று பசால்லுகின்றார்கள். அயதயநரம் 

இப்னு கஸீர் (ரஹ்) அவர்கள் பசால்லுகின்ற பபாழுது 'இந்த இைத்தில் எந்த ஊர் என்று 

அலையாளப்படுத்துவது முக்கியமல்ை, மாறாக இந்த ஊாில் வாழ்ந்த சமுதாயம் எப்படி 

அழிக்கப்பட்ைார்கள் என்பலதச் பசால்வதுதான் யநாக்கம்' என்று கூறிவிட்டு, இப்படி கூறுவதற்கு 
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காரணம் என்பவன்றால், 'ஒரு சிை விாிவுலரயாளர்கள் அந்த இரம் என்ற ஊலரப் பற்றி ஒரு சிை 

பபாய்யான பசய்திகலள எழுதி லவத்திருக்கிறார்கள், அங்யக தங்கத்தால் கட்ைப்பட்ை, பவள்ளிக் 

கற்களால் கட்ைப்பட்ை கட்டிைங்கள் இருந்தன, அதனுலைய கட்டிைங்களும் யதாட்ைங்களும் 

முத்துக்களாக, மரகதங்களாக இருந்தன என்பறல்ைாம் எழுதி லவத்திருக்கிறார்கள், இப்படிப்பட்ை 

பபாய்யான இஸ்ராஈலியத்தான பசய்திகலள நம்பி விைக்கூைாது என்பதற்காகத்தான் இந்த பசய்திலய 

நான் பதிவு பசய்கியறன்' என்று அவர்கள் பதிவு பசய்கிறார்கள். (இப்னு கஸீர்) 

யமலும் பதாைர்ந்து அவர்கள் கூறும்யபாது 'ஸஃைபி' அவர்கள், ஒரு காட்ைரபி 'அப்துல்ைாஹ் பின் 

கிைாபா' என்பவர் ஒரு கிராமத்லத கண்ைதாகவும், அந்த கிராமம் தங்கத்தில் இருந்ததாகவும், அது தான் 

இந்த இரம்  என்ற ஊர் என்றும் பதிவு பசய்திருக்கிறார்கள், இப்படி பதிவு பசய்யப்பட்ை இந்த பசய்தி 

நம்பமுடியாதது பபாய்யானது, என்று இப்னு கஸீர் ரஹ் அவர்கள் பதிவு பசய்கிறார்கள், அது 

மட்டுமல்ை அந்த அரபி அப்படி ஒன்லற பசால்லி இருந்தாலும் அது அவருலைய மைலமயின் 

காரணமாக, அவருக்கு ஏற்பட்ை சிந்தலன யகாளாறின் காரணமாக ஏற்பட்ைது, அது உண்லமயானது 

அல்ை. என்று உறுதியாக பசால்ை முடியும் என்று மறுக்கிறார்கள்,  இப்படி பை பபாய்யான பசய்திகள் 

இந்த இரம் என்ற கிராமம் சம்பந்தமாக பதிவு பசய்யப்பட்டிருக்கிறது. என்று அலனத்லதயும் இப்னு 

கஸீர்  ரஹ் அவர்கள் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாதது என்று மறுக்கின்றார்கள். (இப்னு கஸீர்) 
 

ْخَر بِاْلَوادِ  َوثَُمْودَ   الَِّذْيَن َجابُوا الصَّ
 

     ,குலைந்தனர்     َجابُوا    ,எத்தலகயவர்கள் என்றால்    الَِّذْينَ     ,இன்னும் ஸமூது சமுதாயம்     َوثَُمْودَ 

  பள்ளத்தாக்கு     اْلَوادِ      ,பாலற     الصَّْخرَ 
 

பள்ளத்தாக்குகளில் பாலறகலளக் குலைந்(து வசித்து வந்)த ஸமூது கூட்ைத்லதயும் (என்ன பசய்தான் 

என்று பார்க்கவில்லையா?) (89:9) 
 

 அடுத்து அல்ைாஹ் சமூத்  கூட்ைத்லதப் பற்றி கூறுகின்றான்,  இந்த கூட்ைத்திற்கு அல்ைாஹ் ஸாலிஹ்  

என்ற நபிலய அனுப்பினான், அவர்களும் இந்த உைகத்தில் பைசாலிகளாக வாழ்ந்தவர்கள், 

பள்ளத்தாக்குகளில் இருக்கின்ற கற்களில் தனது லககளினால் குலைந்து வீடுகலள அலமக்கின்ற 

அளவுக்கு பைசாலிகளாக இருந்தார்கள், அவர்களுக்கு அல்ைாஹ் ஒரு ஒட்ைகத்லத அற்புதமாக 

பகாடுத்து இருந்தான், அவர்கள் அதலன அல்ைாஹ் பசான்ன அடிப்பலையில் லகயாளாமல், 

பகாலைபசய்தார்கள், இப்படி அல்ைாஹ்வுக்கு மாறுபசய்ததால் அழிக்கப்பட்ைார்கள், அவர்கலளப் 

பற்றி  அல்ைாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்றான்: 
 

نَِ ْْ تُ ْينََِِوتَـْنح  ه  ِٰفر  تان ْْ ِبُيُ بَنل  ِاْلج  َن  َِِۚ       “யமலும், ஆணவம் பகாண்ைவர்களாக நீங்கள் மலைகலளக் 

குலைந்து வீடுகலள அலமத்துக் பகாள்கிறீர்கயள! (26:149) 

ا َُُرْوْۤ تَـنَِِْواْذ ِوَّ ا را ْْ ِقُُص ن َُ ل  ْْ ُُ ُِس ْن  َ ِ ذُْوَن ِتَـتَّخ  ِف ىِاْْلَْرض  َُْم اَ َّْ َب ِوَّ ًٍ َِعن َِبْعد  ْنْۢ  َ ِ ُِخلَفَنَٓء َِجعَلَـُكْم َنِا ْذ ْْ تُ ح 

تان ْْ ِبُيُ بَنَل ءَِِِِۚاْلج  َِْلْۤ ِٰا ا َُُرْوْۤ ْينَِِِفَنْذ د  ْفس  َُ ِ ِف ىِاْْلَْرض  ا ْْ ِتَْعثَ َِوَْل ِّٰللاه         இன்னும் நிலனவு கூறுங்கள்: 

“ஆது” கூட்ைத்தாருக்குப் பின் உங்கலளப் பூமியில் பின் யதான்றல்களாக்கி லவத்தான்; பூமியில் 

உங்கலள வசிக்கச் பசய்தான். அதன் சமபவளிகளில் நீங்கள் மாளிலககலளக் கட்டியும், மலைகலளக் 

குலைந்து வீடுகலள அலமத்தும் பகாள்கிறீர்கள்; ஆகயவ நீங்கள் அல்ைாஹ்வின் இந்த 

அருட்பகாலைகலள நிலனவு கூறுங்கள். பூமியில் குழப்பம் பசய்பவர்களாகக் பகட்டு 

அலையாதீர்கள்” (என்றும் கூறினார்).74,    ُِْيَنِاْست لَّذ  ٖهِل   َ ْْ ْنِقَ  َ ْيَنِاْستَْكبَُرْواِ اِل َمْنِقَنَلِاْلَمََلُِالَّذ  ْْ فُ ْضع 

ب  هِٖ ِرَّ ْن   َ ِ ْرَسٌل َُّ ِ ن ِٰصل حا ِاَنَّ َن ْْ ِاَتَْعلَُم ْم ُُ ْن  َ ِ َن ََ نَِِِٰؕا ْْ نُ  َ ْْ َُ ِ ِب ٖه َل ِاُْرس  ِب َمنْۤ ِا ََّّن ا ْْْۤ ِِقَنلُـ    அவருலைய 

சமூகத்தாாில், (ஈமான் பகாள்ளாமல்) பபருலமயடித்துக் பகாண்டிருந்த தலைவர்கள் பைஹீனர்களாக 

கருதப்பட்ை ஈமான் பகாண்ைவர்கலள யநாக்கி: “நிச்சயமாக ஸாலிஹ் அவருலைய இலறவனிைமிருந்து 

அனுப்பப்பட்ை தூதபரன நீங்கள் உறுதியாக அறிவீர்கயளா?” எனக் யகட்ைார்கள் - அதற்கு அவர்கள், 

“நிச்சயமாக நாங்கள் அவர் மூைம் அனுப்பப்பட்ை தூலத நம்புகியறாம்” என்று (பதில்) 

கூறினார்கள்.75,     ِْي ِالَّذ  ف ُرْونَِقَنَل َٰ ِ ِب ٖه ْنتُْم ََ ِٰا ْىْۤ ِب نلَّذ  ِا ََّّن ا ِاْستَْكبَُرْوْۤ َِن    அதற்கு பபருலமயடித்துக் 

பகாண்டிருந்தவர்கள்: “நீங்கள் எலத நம்புகின்றீர்கயளா, அலத நிச்சயமாக நாங்கள் 

நிராகாிக்கின்யறாம்” என்று கூறினார்கள்.76,    ِ ر  َْ اَِعْنِاَ ْْ اِٰيٰصل ُحِائْت نَنِفَعَقَُرواِالنَّنقَةََِوَعتَ ْْ ْمَِوِقَنلُ  ُ َرب  
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 َِ ِ َُْنَت ِ ِا ْن دََُّنْۤ ِتَع  ِاْلُمْرَسل ْينَِِنَِب َمن      பின்னர், அவர்கள் அந்த ஒட்ைகத்லத அறுத்து தம் இலறவனின் 

கட்ைலளலய மீறினர்; இன்னும் அவர்கள் (ஸாலிலஹ யநாக்கி); “ஸாலியஹ நீர் (இலறவனின்) 

தூதராக இருந்தால், நீர் அச்சுறுத்துவலத எம்மிைம் பகாண்டு வாரும்” என்று கூறினார்கள்.77,   

ِالرَِّ ُم ُُ ْينَِِْجفَةُِفَنََخذَتْ ِٰجث م  ْم ه  ًَِار  ِف ْى ا ْْ ِفَنَْصَبُح     எனயவ, (முன்னர் எச்சாிக்கப்பட்ைவாறு) அவர்கலள 

பூகம்பம் பிடித்துக் பகாண்ைது; அதனால் அவர்கள் (காலையில்) தம் வீடுகளியையய இறந்தழிந்து 

கிைந்தனர். ((7:74-78) 
 

نَِ ْْ ًِ َِوف ْرَع ىِاْْلَْوتَن  ذ 
 

نَِ ْْ ًِ       , உலையவன்     ِذى      ,இன்னும் பிர்அவ்ன்    َوف ْرَع   முலைக்காம்புகள்  اْْلَْوتَن
 

யமலும், பபரும் பலைகலளக் பகாண்ை பிர்அவ்லனயும் (உம் இலறவன் என்ன பசய்தான் என்பலத நீர் 

பார்க்கவில்லையா?) (89:10) 
 

  ًِ اِف ىِاْلب ََل ْْ ْيَنَِطَغ  الَّذ 
 

ْينَِ ا    ,எத்தலகயவர்கள் என்றால்    الَّذ  ْْ ًِ ِف ى    ,வரம்பு மீறினார்கள்    َطَغ اْلب ََل     நகரங்களில் 
 

அவர்கள் நகரங்களில் வரம்பு மீறி நைந்தனர். (89:11) 
 

نِاْلفََسنًَِ  َُ ثَُرْواِف ْي َْ َ  فَن
 

ثَُرْوا َْ َ ن    ,இன்னும் அதிகப்படுத்தினர்    فَن َُ   குழப்பத்லத    اْلفََسنًَِ    ,அவற்றில்    ف ْي
 

அவற்றில் குழப்பத்லத அதிகப்படுத்தினர். (89:12) 
 

 فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاب  
 

    َسْوطَ     ,உம் இலறவன்    َربُّكَ     ,அவர்கள் மீது   َعلَْيِهمْ     ,எனயவ யபாட்ைான், இறக்கினான்   فََصبَّ 

சாட்லை,      َعَذاب        யவதலன 
 

எனயவ, உங்களது இலறவன் அவர்கள் மீது யவதலனயின் சாட்லைலய  இறக்கினான். (89:13) 
 

 அடுத்து அல்ைாஹ், பிர்அவ்லனயும், அவனுலைய ஆற்றலையும், அவனுலைய கூட்ைம் பசய்த 

அநியாயங்கலளயும், அவர்கள் அழிக்கப்பட்ை  விதத்லதயும் சுருக்கமாகச் பசால்கிறான்,  

இந்த வசனத்தில் 'தில் அவ்தாத்'  என்பலத பகாண்டு என்ன நாைப்படுகிறது? என்பதில் அறிஞர்களுக்கு 

மத்தியில் கருத்து யவற்றுலம இருக்கின்றது, 

ஒரு சிை அறிஞர்கள்  'வத்த்' என்றால் லகதிகலள தண்டிப்பதற்காக அவர்கள் பசய்கின்ற கூைாரங்களில் 

அடிக்கின்ற முலைக்காம்புகள் என்று பசால்கிறார்கள், 

இன்னும் சிைர் அவ்தாத் என்றால் பிர்அவ்னுலைய கட்ைலளலய நிலறயவற்றுகின்ற பலைகள் என்றும் 

இன்னும் சிைர் லகதிகளுலைய லககலளயும் கால்கலளயும் கட்டுகின்ற சங்கிலிகள் என்றும் 

கூறுகின்றனர்,   

இன்னும் சிைர் 'வத்த்' என்பலத பகாண்டு முக்யகாண வடிவத்தில் கட்ைப்பட்ை  பிரமிட்கள் தான் 

நாைப்படுகின்றது என்று கூறுகின்றனர்.  

 இந்த கருத்லதயய 'அல்வாஉல் பயான்' என்ற விாிவுலர புத்தகத்தில் இமாம் ஷங்கீதி அவர்கள் 

யதர்வு பசய்கிறார்கள். அதற்கான சிை காரணிகலளயும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

அந்தப் பிரமிட்டுகள்,  யதாற்றத்தில் முலைக்காம்புகலள யபான்று அதனுலைய உச்சிப் பகுதி ஊசி 

யபான்ற தாகவும் கீழ்ப் பகுதி அகைமாகவும் இருப்பலத லவத்தும் புாிந்து பகாள்ளைாம், யமலும் 

ஒவ்பவாரு காைத்திலும் ஒவ்பவாரு சந்ததியினருக்கும் அந்த கூட்ைத்தின் பைத்லத பார்க்க 

முடியுமான ஒன்றாக இருக்கும், அயதயபான்று முன்லனய சமூகங்கலளப் பற்றி கூறப்பட்ை ஆது 

சமூகத்தின் கட்டிை முலறகள், சமூத் சமூகத்தின் கட்டிை முலறகள் கூறப்பட்ைது யபான்று 

பிர்அவ்னுலைய  கட்டிை முலறகலளயும் அல்ைாஹ் இந்த இைத்தில் பசால்லிக் காட்டுகிறான் 
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என்று புாிந்து பகாள்ளைாம், அயத யபான்று இப்படி நாங்கள் புாிந்து பகாண்ைால் அந்த சமூகம் 

இப்படி பைமானவர்களாக பைசாலியாக இருந்தும் அழிக்கப்பட்ைார்கள் என்றால் இன்லறய 

சமூகத்லத அழிப்பது அல்ைாஹ்வுக்கு ஒரு பபாிய காாியம் அல்ை என்று புாிந்து பகாள்வதற்கும், 

அல்ைாஹ்லவப் பற்றிய நம்பிக்லகலய அதிகாித்துக் பகாள்வதற்கும் காரணமாக இருக்கும் என்று 

குறிப்பிடுகிறார்கள். (அல்வாஉல் பயான்) 
 

ِؕ ً ْرَصن َِربََّكِلَب نْلم   ِا نَّ
 

ً ِؕ         ,உம் இலறவன்           َربَّكَِ          ,நிச்சயமாக      ا نَِّ ْرَصن ِاْلم           கண்காணிக்கும் தளம் 
 

நிச்சயமாக, உமதிரட்சகன் (அடியார்களின் ஒவ்பவாரு பசயலையும்) கண்காணித்துக் 

பகாண்டிருக்கின்றான்.  (89:14) 
 

 முன்லனய சமூகங்கள் அழிக்கப்பட்ை விதத்லத கூறிய அல்ைாஹ், இந்த வசனத்தின் மூைம் மனித 

சமூகம் பசய்கின்ற நல்ை காாியங்கள், தப்புகள் தவறுகள் அலனத்லதயும் கண்காணித்துக் 

பகாண்டிருக்கிறான் என்பலத  உறுதிப் படுத்துகின்றான். அல்ைாஹ் முன்லனய சமூகங்கலள 

அழித்தது யபான்று இந்த சமூகத்லதயும் அழிப்பதற்கு சக்தியுள்ளவன் என்பலத நிரூபித்து,  இந்த 

சமூகங்கலள அழிக்காவிட்ைாலும் ஒருநாள் மறுலமயில் அவர்கலளப் பிடித்துக் பகாள்வான், நல்ைது 

பசய்பவர்களுக்கு நல்ை கூலி வழங்குவான், தீங்கு பசய்பவர்களுக்கு மறுலமயில் தண்ைலன 

வழங்குவான் என்பலத இந்த வசனத்தின் மூைம் நாங்கள் புாிந்து பகாள்ள யவண்டும். இந்த உைகத்தில்  

ஒவ்பவாரு காாியத்திலும் ஈடுபடுகின்ற மனிதன்,  முன்லனய சமூகங்கலள அழித்த அல்ைாஹ் என்லன 

கண்காணித்துக் பகாண்டிருக்கிறான் என்ற சிந்தலனயயாடு வாழ யவண்டிய கட்ைாயத்தில் 

இருக்கிறான் என்பலத இந்த வசனம் உணர்த்துகின்றது. 
 
 

ْنَساُن اَِذا َما اْبتَلٰ  ا اْْلِ    فَيَقُْوُل َرب ِْىا اَْكَرَمنِ     َربُّٗه فَاَْكَرَمٗه َونَعََّمهٗ  هُ ٮفَاَمَّ
 

ا ْنَسانُ     ,ஆகயவ    فَاَمَّ اَِذا      ,மனிதன்     اْْلِ    நிபந்தலன இடுவதற்கும், ஒரு பசயலின் யபாது என்ற 

கருத்திலும் பாவிக்கப்படும்,         ن ََ    இந்த இைத்தில் அர்த்தமில்லை, உறுதிப்படுத்தலை அதிகப்படுத்த 

பகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது,       ٰهُ ٮاْبتَل    அவலன யசாதித்தான்,      َٗربُّه    அவனுலைய இலறவன்,     فَاَْكَرَمه ٗۙ      

இன்னும் அவலனக் கண்ணியப்படுத்தினான்,     َٗوَنعََّمه      இன்னும் அவனுக்கு அருட்பகாலை புாிந்தான்,     
 என்லனக் கண்ணியப்படுத்தினான்      اَْكَرَمنِ       ,என் இலறவன்     َرب ِْىا      .கூறுகிறான்    فَيَقُْولُ 
 

ஆகயவ, இலறவன் மனிதலனச் யசாதித்து அவனுக்கு அருள்புாிந்து அவலன யமன்லமயாக்கினால், 

என்னுலைய இலறவன் என்லன மகிலமப்படுத்தினான் என்று கூறுகின்றான்.  (89:15) 
 

اا     ۚ فَيَقُْوُل َرب ِْىا اََهانَنِ   فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهٗ  هُ ٮاَِذا َما اْبتَلٰ  َواَمَّ
 

ا ْنَسانُ     ,ஆகயவ    فَاَمَّ  நிபந்தலன இடுவதற்கும், ஒரு பசயலின் யபாது என்ற   اَِذا      ,மனிதன்     اْْلِ

கருத்திலும் பாவிக்கப்படும்,         َما   இந்த இைத்தில் அர்த்தமில்லை, உறுதிப்படுத்தலை அதிகப்படுத்த 

பகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது,       ٰهُ ٮاْبتَل     யசாதித்தான்,      َفَقََدر     அளந்து பகாடுத்தான்,      َِعلَْيه     அவன் மீது,     

ۙٗ ِرْزقَه          அவனுலைய வாழ்வாதாரம்,      ُفَيَقُْول     கூறுகிறான்,      ْۙا َرب ِى      என் இலறவன்,      ِاََهانَن  ۚۙ      

என்லன இழிவுபடுத்திவிட்ைான் 
 

ஆயினும், (இலறவன்) அவலனச் யசாதித்து அவனுலைய வாழ்வாதாரத்லத அவனுக்குக் 

குலறத்துவிட்ைால், எனது இலறவன் என்லன இழிவுபடுத்தி விட்ைான் என்று (குலற) கூறுகின்றான்.   

(89:16) 
 

 இந்த இரண்டு வசனங்கள் மூைமும் அல்ைாஹ் மனிதனுலைய இயல்பான குணத்லத 

பதளிவுபடுத்துகின்றான், 
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ஒன்று, மனிதனுக்கு அல்ைாஹ், பசல்வச் பசழிப்லப பகாடுத்து, அருட்பகாலைகலள பசய்து, இந்த 

உைகத்தில் வாழச் பசய்தால் அந்த மனிதன் நிலனக்கிறான், 'அல்ைாஹ் என்லன கண்ணியப்படுத்தி 

விட்ைான்' என்று,  

அடுத்து, ஒரு மனிதலன அல்ைாஹ் இந்த உைகத்தில் யசாதிக்கின்றான், அவனுக்கு பபாருளாதாரத்லத 

அளந்து பகாடுக்கின்றான், இன்பங்கலளயும் கட்டுப்படுத்திவிடுகிறான், இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்ைால் 

அந்த மனிதன் என்ன  யயாசிக்கிறான் 'என்லன அல்ைாஹ் யகவைப்படுத்திவிட்ைான் 

இழிவுபடுத்திவிட்ைான்' என்று  

இது மனிதனுலைய இயல்பாக இருக்கிறது,  நாங்கள் பபறயவண்டிய பாைம் என்ன? ஒரு மனிதனுக்கு 

பபாருளாதாரம் கிலைப்பயதா, அல்ைது பபாருளாதாரம் இல்ைாமல் இருப்பயதா ஒரு மனிதலன 

அல்ைாஹ் கண்ணியப்படுத்திவிட்ைான், அல்ைது இழிவுபடுத்திவிட்ைான்,  என்பதற்கு அலையாளம் 

அல்ை, மாறாக பபாருளாதாரம் கிலைப்பதும் சாி பபாருளாதாரம் இல்ைாமல் இருப்பதும் சாி அது ஒரு 

மனிதலன அல்ைாஹ் யசாதிப்பதற்கு அலையாளம்  என்பதுதான் இந்த வசனம் பசால்லுகின்ற ஒரு 

பசய்தி, அதனால்தான் இந்த இரண்டு வசனங்களிலும் அல்ைாஹ்.  'ஒரு மனிதலன அல்ைாஹ் யசாதித்து 

விட்ைால்' என்று பசால்லுகின்றான்  அல்ைாஹ் கூறுகின்றான்; 

َبِنْيَن   اَيَْحَسبُْونَ  ال  وَّ  நாம் அவர்களுக்கு ஆண் சந்ததிகலளயும் பபாருள்கலளயும்     اَنََّما نُِمدُُّهْم بِٖه ِمْن مَّ

பகாடுத்து வருவலதப் பற்றி அவர்கள் என்ன நிலனத்துக் பகாண்ைனர்?55,      ِنَُساِرعُ لَُهْم فِى اْلَخْيـٰرت    
 இதனால் நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு நன்லம பசய்வதில் தீவிரமாக இருக்கியறாம்     بَْل ْلَّ يَْشعُُرْونَ 

என்று நிலனக்கின்றனரா? அவ்வாறன்று! (அது எதற்காக என்பலத) அவர்கள் உணர்ந்து 

பகாள்ளவில்லை. (23:55,56 

 ,தீலமலய (துன்பங்கலள)க் பகாண்டும் .....       َواِلَْينَا تُْرَجعُْونَ     بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً  َوَنْبلُْوُكمْ 

நன்லமலய (இன்பங்கலள)க் பகாண்டும் பாீட்சிப்பதற்காக உங்கலள நாம் யசாதிக்கியறாம்,. பின்னர் 

நீங்கள் நம்மிையம பகாண்டு வரப்படுவீர்கள். (21:35) 

ا َ ِعْنَد ۤٗٗا اَْجٌر َعِظْيمٌ    اَنََّماا اَْمَوالُُكْم َواَْوَْلُدُكْم فِتْنَةٌ  َواْعلَُمْوا اَنَّ ّٰللاه  அன்றி, உங்களுலைய       وَّ

பபாருள்களும், உங்களுலைய சந்ததிகளும் (உங்களுக்குப்) பபரும் யசாதலனயாக இருக்கின்றன 

என்பலதயும், நிச்சயமாக அல்ைாஹ்விைத்தில்தான் (உங்களுக்கு) மகத்தான பவகுமதி உண்டு 

என்பலதயும் நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து பகாள்ளுங்கள். (8:28) 
 

 அதனால்தான் அடுத்த வசனத்தில் அல்ைாஹ் 'கல்ைா' என்ற வார்த்லதயின் மூைம் மனிதனது இந்த 

சிந்தலனப் யபாக்கு தவறானது பிலழயானது , அவன் நிலனப்பது யபான்று அல்ை, மாறாக 'ஒரு 

மனிதனிைத்தில் ஒரு முஃமினிைத்தில் இஸ்ைாம் பசான்ன நல்ை பண்புகள் நல்ை விையங்கள் இருப்பது' 

ஒரு மனிதலன அல்ைாஹ் கண்ணியப்படுத்தி விட்ைான், என்பதற்கு அலையாளம். ஒரு மனிதலன 

அல்ைாஹ் யகவைப்படுத்தி விட்ைான் என்பதற்கு அலையாளம் 'ஒரு மனிதனிைத்தில் இருக்கின்ற 

யமாசமான நைத்லதகள் அல்ைாஹ்வுக்கு மாறு பசய்கின்ற தன்லம தான்' என்பலத 

பதளிவுபடுத்துகின்றான். 
 

  َبْل ْلَّ تُْكِرُمْوَن اْليَِتْيَم    َكلَّ 
 

      اْليَتِْيَم      ,நீங்கள் கண்ணியப்படுத்தமாட்டீர்கள்     ْلَّ تُْكِرُمْونَ     ,மாறாக      بَلِْ        அவ்வாறல்ை  َكلَّ 

அநாலத 
 

 (விஷயம்) அவ்வாறன்று. நீங்கள் அநாலதகலள கண்ணியப்படுத்துவதில்லை. (89:17) 
 

ْوَن َعٰلى َطعَاِم اْلِمْسِكْيِن   َوْلَ  ضُّ   تَٰحٓ
 

ضُّْونَ  َوْلَ  تَٰحٓ     இன்னும் நீங்கள் தூண்ைமாட்டீர்கள்,     َعٰلى    மீது, யபாில்         َِطعَنم  உணவு,         

 ஏலழ       اْلِمْسِكْيِن  
 

ஏலழகளுக்கு உணவு அளிக்கும்படி தூண்டுவதில்லை. (89:18) 
 

ا   َوتَاُْكلُْونَ  مًّ   التَُّراَث اَْكًل لَـّ
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ن        புசித்தல்       اَْكًل    ,அனந்தர பசாத்து     التَُّراثَ      ,இன்னும் நீங்கள் புசிக்கிறீர்கள்     َوتَاُْكلُْونَ  مًّ لَـّ      

பமாத்தமாக யசர்த்து 
 

அனந்தரச் பசாத்லத பமாத்தமாக புசித்து விடுகின்றீர்கள். (89:19) 
 

تُِحبُّْونَ  ا   وَّ   اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ
 

تُِحبُّْونَ  ا    ,யநசித்தல்    ُحبًّا    ,பசல்வம்    اْلَمالَ      ,இன்னும் யநசிக்கிறீர்கள்    وَّ  கடுலமயாக      ۙ   َجمًّ

மிக்க அளவு கைந்து பசாத்து, பசல்வத்லத யநசிக்கின்றீர்கள். (89:20) 
 

 மனிதர்கள் பகாண்ை தப்பான அந்த சிந்தலனப் யபாக்லக தவறு என்று கண்டித்த அல்ைாஹ், ஒரு 

மனிதனுக்கு அல்ைாஹ் அருள் புாிந்து விட்ைான் என்பதற்கு அலையாளமாக அவர் இைத்தில் இருக்க 

யவண்டிய நல்ை பண்பு, அல்ைது ஒரு மனிதன் அல்ைாஹ்வுலைய பவறுப்லப சம்பாதிக்கிறான் 

என்பதற்கு அலையாளமாக இருக்கின்ற யமாசமான பண்புகலள அல்ைாஹ் இந்த வசனங்கள் மூைம் 

பசால்லுகின்றான். அந்த அடிப்பலையில் இந்த வசனங்களில் 4 பண்புகலள அல்ைாஹ் பசால்கின்றான். 

‘நீங்கள் அனாலதகலள கண்ணியப்படுத்துவது இல்லை, அனந்தரச் பசாத்துக்கலள அநியாயமாக 

சாப்பிடுகிறீர்கள், ஏலழ எளியவர்களுக்கு உணவு அளிப்பலத தூண்டுவதில்லை, பபாருளாதாரம் என்று 

வந்துவிட்ைால் அதலன எல்லை மீறி யநசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறீர்கள், அதற்காக எந்த 

அநியாயத்லதயும் பசய்யத் தயாராகிவிடுகிறீர்கள்.  

இந்த குணங்கள் ஒரு மனிதனிைத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் அவயன அல்ைாஹ்வின் பார்லவயில் 

யகவைப்பட்ை அசிங்கப்பட்ைவன், என்பலத புாிந்து பகாள்வயதாடு, இந்த வசனங்கள் மூைம் ஒரு 

மனிதனிைத்தில் இருக்க யவண்டிய உயர்ந்த நல்ை பண்புகலள அல்ைாஹ் பசால்கிறான், அலவதான் 

'அனாலதகலள மதிக்க யவண்டும், அனாலதகலள கண்ணியப்படுத்த யவண்டும், அவர்களுலைய 

பசாத்துக்கலள பாதுகாக்க யவண்டும், அனாலதகலள அரவலணத்துக்பகாள்ள யவண்டும் என்கிற 

உயர்ந்த பண்புகள், அடுத்து, ஏலழகளுக்கு உணவளிக்க யவண்டும் அவர்கலள அனுசாித்துக் பகாள்ள 

யவண்டும்,அவர்கலள கண்ணியப்படுத்த யவண்டும். அடுத்து அனந்தரச் பசாத்துக்கலள பாதுகாக்க 

யவண்டும்,  தகுதியானவர்களுக்கு அவர்களுலைய பசாத்துக்கலள உாிய முலறயில் ஒப்பலைக்க 

யவண்டும். அடுத்து பபாருளாதாரம் என்று வந்துவிட்ைால் அலத இஸ்ைாம் பசான்ன பிரகாரம் 

லகயாள யவண்டும், அந்த பபாருளாதாரத்லத இஸ்ைாம் பசான்ன பிரகாரம் யசமித்து சம்பாதித்து 

இஸ்ைாம் பசான்ன பிரகாரம் பசைவழிக்க யவண்டும். 

இந்த நல்ை பண்புகள் யாாிைத்தில் இருக்குயமா அவன் அல்ைாஹ்வுலைய கண்ணியத்திற்கும் 

மதிப்பிற்கும் பசாந்தக்காரன் இலவகளுக்கான ஆதாரங்கலள பின்வருமாறு யநாக்கைாம்; 

اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ  فََل       எனினும், (இதுவலரயில்) அவன் "அகபா"லவ (கணவாலய)க் கைக்கவில்லை.11,       

       فَكُّ َرقََبة      ,அகபா" என்னபவன்று நீங்கள் அறிவீரா?12" (!நபியய),     َما اْلعَقَبَةُ   كَ ٮَوَماا اَْدرٰ 

அதுதான் ஓர் அடிலமலய விடுதலை பசய்வது.13,     َاِْطٰعٌم ِفْى َيْوم  ِذْى َمْسغَبَة    وْ ا       அல்ைது, கடும் 

பசியான நாளில் உணவளிப்பது.14,         يَّتِْيًما َذا َمْقَربَة       உறவு முலறயிலுள்ள அனாலதக்கு,15,      اَْو
 அல்ைது (வறுலமயில்) மண்லணக் கவ்விக் கிைக்கும் ஓர் ஏலழக்கு (உணவளிப்பது      ِمْسِكْينًا َذا َمتَْربَة   

அகபாவாகும்.) (90:11-16) 

ஸஹ்ல் இப்னு ஸஃத்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'நானும் அநாலதயின் காப்பாளரும் பசார்க்கத்தில் 

இப்படி இருப்யபாம்' என்று கூறியபடி நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் சுட்டு விரைாலும் நடு விரைாலும் 

(சற்யற இலைபவளி விட்டு) லசலக பசய்தார்கள். (புஹாாி:6005) 

ْينِ   ُب بِالد ِ  கூலி பகாடுக்கும் நாலளப் பபாய்யாக்குபவலன நீங்கள் (!நபியய)      اََرَءْيَت الَِّذْى يَُكذ ِ

(கவனித்துப்) பார்த்தீர்களா?  (107:1),     فَٰذِلَك الَِّذْى يَُدعُّ اْليَِتْيَم     (திக்கற்ற) அநாலதகலள பவருட்டுபவன் 

அவன்தான்.2,    َاْلِمْسِكْينِ   عَامِ َو َْل َيُحضُّ َعٰلى ط      அவன் ஏலழகளுக்கு (உணவளிக்காததுைன்) 

உணவளிக்கும் படி (பிறலரத்) தூண்டுவதுமில்லை.  (107:1-3) 
 

ا اَِذا ُدكَِّت اْْلَْرُض َدكًّا َدكًّا     َكلَّ
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ا   தூள் தூளாகத்    ُدكَّتِ             ,ஒன்றின் யபாது, நிபந்தலனயிடுவது     اَِذا     ,உண்லமயாகயவ    َكلَّ

தகர்க்கப்பட்ைது,       ُاْْلَْرض     பூமி,       َدكًّا َدكًّا      தூள் தூளாகத் தகர்க்கப்படுதல் 
 

உண்லமயாகயவ, பூமி தூள் தூளாகத் தகர்க்கப்படும் சமயத்தில், (89:21) 
 

 முன்லனய வசனங்களில் மனிதனுலைய இயல்பு குணங்கலளயும்,  மனிதர்களிைத்தில் இருக்க 

யவண்டிய நல்ை பண்புகலளயும் எடுத்துச் பசால்லி, அயதயபான்று இந்த உைகத்தில் வாழ்ந்து 

அழிக்கப்பட்ை சமுதாயங்கள் பற்றியும் பசால்லித் தந்த அல்ைாஹ், இந்த வசனத்தில் மறுலம நிகழ்கின்ற 

பபாழுது நைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்லவ எங்களுக்கு பசால்லிக் காட்டுகின்றான். அதுதான் மறுலம 

நிகழ்வதற்காக  அல்ைாஹ் இந்த பூமிலய கடுலமயாக உசுப்பி இந்த பூமிலய தூள்தூளாக 

ஆக்கிவிடுவான்,   இந்த எச்சாிக்லக பசய்தியின் மூைம் அல்ைாஹ் மனித சமூகத்திற்கு மறுலமலய 

பயந்து வாழயவண்டும் என்கிற ஒரு அறிவுலரலய பசால்ை வருகின்றான். பதாைர்ந்து அல்ைாஹ் 

மறுலமயில் நைக்க இருக்கின்ற ஒரு சிை நிகழ்வுகலள பின்வருமாறு பசால்லிக் காட்டுகின்றான். 
 

َجآءَ    َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا ۚ وَّ
 

َجآءَ   அணி      َصفًّا َصفًّا ۚ     ,இன்னும் மைக்கு     َواْلَملَكُ     ,உம் இலறவன்     َربُّكَ     ,இன்னும் வருவான்    وَّ

அணியாக 
 

உங்களது இலறவனும் வருவான். மைக்குகளும் அணி அணியாக வருவார்கள். (89:22) 
 

 இந்த வசனம் மூைம்,  'மறுலம நாளில் மனிதர்கலள விசாாித்து தீர்ப்பளிப்பதற்காக அல்ைாஹ் 

வருவான்' என்கிற பசய்தியும், மைக்குமார்கள்  அணிவகுத்த நிலையில் வருவார்கள் என்பதும், 

மறுலமயில் நைக்கின்ற முக்கிய நிகழ்வாகும் என்பது பதளிவாகின்றது. அல்ைாஹ்வினதும், 

மைக்குமார்களினதும்  வருலக பற்றி ஸூரதுல் 'ஹாக்காவில்' கூறும்யபாது அல்ைாஹ் இப்படிக் 

கூறுகின்றான்; 

اْلَملَكُ  ََ َرب َِك فَْوقَُهْم يَْومَ    َهاٮ  َعٰلٓى اَْرَجآ  وَّ  மைக்குகள் அதன் (!நபியய)      ۙ   ثَٰمنِيَةٌ  ذ  ٮ   َوَيْحِمُل َعْر

ஓரங்களில் இருப்பார்கள், அந்நாளில் உங்கள் இலறவனின் அர்லஷ, எட்டு மைக்குகள் தங்களுக்கு 

யமைாகச் சுமந்து பகாண்டு நிற்பார்கள்.  (69:17) 

அடுத்து இந்த வசனத்தின் மூைம், அல்ைாஹ்வுக்கு 'வருதல்' என்ற பண்பு இருக்கிறது என்பலதயும் 

புாியைாம். பபாதுவாகயவ குர்ஆனிலும் நபிவழியிலும் வரக்கூடிய அல்ைாஹ்வுலைய பண்புகலள ஒரு 

முஃமின் வந்தலத வந்தது யபான்று ஏற்றுக் பகாள்ளுகின்ற கைலம இருக்கின்றது. அல்ைாஹ்வின் 

பண்புகலள மறுப்பயதா மாற்றருத்தம்  பகாடுப்பயதா பலைப்புகளுக்க ஒப்பாக்குவயதா மார்க்கத்தில் 

தடுக்கப்பட்ை அம்சமாகும்.  

அல்ைாஹ் கூறுகின்றான்: 

 அவலனப் யபான்று எதுவுமில்லை அவன் பார்ப்பவனாகவும்     َوُهَو السَِّمْيُع اْلبَِصْيرُ  ۚ َكِمثِْلٖه َشْىءٌ  لَْيسَ 

யகட்பவனாகவும் இருக்கின்றான். (42:11) 

எனயவ இந்த வசனத்தின் மூைம் அல்ைாஹ் பார்க்கிறான் யகட்கிறான் என்று ஏற்றுக் பகாள்வது 

யபான்யற அவனுக்கு ஒப்பாக அவனுக்கு நிகராக எதுவுமில்லை என்று ஏற்றுக்பகாள்ள யவண்டும். 

இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்)அவர்கள் கூறினார்கள்: 'அல்ைாஹ்லவ  நம்புமாறு நாம் 

கட்ைாயப்படுத்தப்பட்டுள்யளாம், எனயவ அல்ைாஹ்வுலைய பண்புகலள அவனுக்கு பபாருத்தமான 

விதத்தில் அவனுலைய நாட்ைத்திற்கு அலமய ஏற்றுக்பகாள்வது எம்மீதுள்ள கைலமயாகும், அதற்கு 

வடிவம் கற்பிப்பது எங்களுக்குறிய கைலமயல்ை, மாறாக அல்ைாஹ்வின் பண்புகளுக்கு வடிவம் 

கற்பிப்பது தடுக்கப்பட்ை ஒரு அம்சமாகும். (அல்வாஉல் பயான்) 

  

ءَ  ْكٰرى   ذ  ٮ  يَْومَ      ِبَجَهنَّمَ  ذ ْۢ ٮ  يَْومَ  َوِجاْىٓ ْنَساُن َواَنهى لَـهُ الذ ِ   يَّتََذكَُّر اْْلِ
 

ءَ  ذ ْۢ ٮ  يَْومَ     ,இன்னும் பகாண்டுவரப்பட்ைது    َوِجاْىٓ     அந்நாளில்,     ََجَهنَّم      நரகம்,       َذ  ٮ  يَْوم     அந்நாளில்,     

ْنَسانُ     ,அறிவுலர பபறுவான்     يَّتََذكَّرُ        ,அவனுக்கு     لَـهُ     ,?இன்னும் எவ்வாறு     َواَنهى    ,மனிதன்    اْْلِ

  அறிவுலர      ْكٰرى  الذ ِ 
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அந்நாளில் நரகம் பகாண்டு வரப்படும். அந்நாளில் மனிதன்  அறிவுலர பபறுவான், எனினும், (அச்சமயம்) 

அறிவுலர பபறுவதால் அவனுக்கு (என்ன பயன்)? (89:23) 
 

 இந்த வசனத்தின் மூைம் மறுலமநாளில் மனிதர்களுக்கு தீர்ப்பளிக்கும் முகமாக நரகம் இழுத்துக் 

பகாண்டுவரப்படும் என்கிற அந்த பசய்திலய அல்ைாஹ் பசால்லிக் காட்டுகின்றான்,  உண்லமயில் 

மறுலமயில் நரகத்லத காணுகின்ற அந்த மனிதன், உைக வாழ்க்லகயில் அவன் விட்ை தவறுகலள 

எல்ைாம் உணர்ந்து, அச்சப்பட்டு, 'நல்ைவனாக வாழ்ந்து இருக்கைாயம' என்று லகயசதப்படுகின்ற ஒரு 

நிலை அந்த மனிதனுக்கு வரும் என்றும் அல்ைாஹ் பசால்லுகிறான்,  ஆனாலும் அந்த யநரத்தில் அப்படி 

லகயசதப்படுவதில் என்னதான் பயன் இருக்கிறது! என்றும் உைகில் வாழுகின்ற மனிதனுக்கு 

அல்ைாஹ் அறிவுலர பசால்லுகின்றான். 

இலறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுலமயில் நரகம் பகாண்டுவரப்படும், அதற்கு 

எழுபதுனாயிரம் கடிவாளங்கள் இருக்கும், ஒவ்பவாரு கடிவாளங்களிலும் எழுபதுனாயிரம் 

மைக்குமார்கள் இருந்து அலத இழுத்து வருவார்கள். (முஸ்லிம்) 

இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்ைாஹ் மறுலம நாளில் உங்களில் ஒவ்பவாருவருைனும் 

யபசாமலிருப்பதில்லை. அப்யபாது அல்ைாஹ்வுக்கும் உங்களில் ஒருவருக்கும் இலையய 

பமாழிபபயர்ப்பாளர் எவரும் இருக்கமாட்ைார். பிறகு அவர் கூர்ந்து பார்ப்பார். தமக்கு முன்புறம் 

எலதயும் அவர் காணமாட்ைார். பிறகு தமக்கு எதியர பார்ப்பார். அப்யபாது அவலர (நரக) பநருப்புதான் 

வரயவற்கும். எனயவ, முடிந்தால் யபாீச்சம் பழத்தின் ஒரு துண்லை தர்மம் பசய்யதனும் நரகத்திலிருந்து 

உங்கலளக் காப்பாற்றிக் பகாள்ளுங்கள். (புஹாாி: 6539) 
 

   ۚيَقُْوُل ٰيلَْيتَنِْى قَدَّْمُت ِلَحـيَاِتى
 

ٰيلَْيتَِنْى     ,கூறுவான்    يَقُْولُ         'நான் இருந்திருக்கக் கூைாதா!' என்று லகயசதப்படுவது       ُقَدَّْمت     நான் 

முற்படுத்தி விட்யைன்,        ِلَحـيَاتِى  ۚۙ     என் வாழ்க்லகக்கு 
 

 “என்னுலைய (இந்த) வாழ்க்லகக்காக (நன்லமலயச் பசய்து) நான் முற்படுத்தி (அனுப்பி) இருக்க 

யவண்டுயம என்று அப்யபாது மனிதன் லகயசதப்படுவான். (89:24) 
 

 இந்த வசனத்தின் மூைம் மனிதன் மறுலம நாளில் எப்படி லகயசதப்படுவான் என்பலத அல்ைாஹ் 

பசால்லிக் காட்டுகிறான்,  உைக வாழ்க்லகயில் மறுலமக்காக எந்த நைலவயும் முற்படுத்தி லவக்காத 

மனிதன் 'எனக்கு ஏற்பட்ை லக யசதயம, மறுலம வாழ்வுக்காக நன்லமகலள முற்படுத்தியிருக்கைாயம'  

என்று கவலைப்படுகிற நிலைலயத் தான் அல்ைாஹ் இந்த வசனத்தில் சுட்டிக் காட்டுகிறான்,  

உண்லமயில் மறுலமயில் மனிதன் புைம்புவதில் என்னதான் பயன் இருக்கப் யபாகின்றது அல்ைாஹ் 

கூறுகின்றான்: 

ُسْوِل َسبِْيًل  َوَيْومَ   அந்நாளில் அநியாயக்காரன்     يََعضُّ الظَّاِلُم َعٰلى يََدْيِه يَقُْوُل ٰيَلْيتَنِى اتََّخْذُت َمَع الرَّ

தன் இரு லககலளயும் கடித்துக் பகாண்டு "நம் தூதருைன் நானும் யநரான வழிலயப் பின்பற்றிச் 

பசன்றிருக்க யவண்ைாமா?" என்று கூறுவான்.27,    َِّخْذ فَُلنًا َخِلْيًل  ٰيَوْيلَٰتى  (அன்றி)   لَْيتَنِْى لَْم اَت

"என்னுலைய துக்கயம! (பாவம் பசய்யும்படித் தூண்டிய) இன்னவலன நான் என்னுலைய நண்பனாக 

ஆக்கிக் பகாள்ளாமல் இருந்திருக்க யவண்ைாமா?28,          ْْكِر بَْعَد اِْذ َجآَءنِى ۙ  َوَكاَن   لَقَْد اََضلَّنِْى َعِن الذ ِ

ْنَساِن َخذُْوْلً   நல்லுபயதசம் என்னிைம் வந்ததன் பின்னரும் அதிலிருந்து அவன் என்லன     الشَّْيٰطُن ِلْلِ

வழிபகடுத்து விட்ைாயன! அந்த லஷத்தான் மனிதனுக்குப் பபரும் சதிகாரனாக இருந்தாயன!" (என்றும் 

புைம்புவான்.) (25:27-29) 

அயதயநரம் நல்ை மனிதனாக இருந்தால் கூை அவன் அந்த மறுலம நாளில் 'இன்னும் அதிகம் நல்ைமல் 

பசய்திருக்கைாயம' என்று லகயசதப்படுகின்ற ஒரு நிலை இருக்கத்தான் பசய்கிறது, அலதப்பற்றி 

இலறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ஒரு அடியான் பிறந்த நாளிலிருந்து மரணிக்கும் வலரயில் 

அல்ைாஹ்வுக்கு கட்டுப்படும் விதத்தில் சுஜூதில் இருந்தாலும்கூை, மறுலம நாளில் அந்த 

நற்காாியத்லத அவன் சிறியதாகயவ பார்ப்பான், மாறாக இன்னும் நல்ைமல்கலள அதிகம் பசய்து 

இருக்க யவண்டுயம! என்று ஆலசப்படுவான். (அஹ்மத்:1756 ஸஹீஹ் தரத்தில் உள்ளது) 

ُب َعَذابَٗها اََحٌد   ذ  ٮ  فَيَْومَ    ْلَّ يُعَذ ِ



 

M S M MURSHID ABBASI                                                                                                                                                            12 

 

ذ  ٮ  فَيَْومَ      ஆகயவ அந்நாளில்,     ُب     ,அவனுலைய யவதலன     َعَذابَٗها     ,யவதலன பசய்யமாட்ைான்    ْلَّ يُعَذ ِ

  ஒருவன்     اََحٌد  
 

அந்நாளில் (பாவிகலள) அவன் பசய்யும் யவதலனலயப் யபால் மற்பறவனும் யவதலன பசய்யமாட்ைான். 

(அவ்வளவு கடினமாக அவன் யவதலன பசய்வான்.) (89:25) 
 

ْلَ    يُْوثُِق َوثَاقَٗها اََحٌد   وَّ
 

ْلَ  يُْوثِقُ  وَّ      இன்னும் கட்ைமாட்ைான்,     َوثَاقَٗها    அவனுலைய கட்டுதல்,       اََحٌد     ஒருவன்  

(பாவிகலள) அவன் கட்டுவலதப்யபால் பைமாக மற்ற எவனுயம கட்ைமாட்ைான். (அவ்வளவு பைமாக 

அவன் கட்டுவான்.) (89:26) 
 

 இந்த வசனம் மூைம், உைகத்தில் பாவங்கலளச் பசய்து, அல்ைாஹ்வுக்கு மாறு பசய்து விட்டு, 

மறுலமயில் அவலன சந்திக்கின்ற மனிதலன அல்ைாஹ், கடுலமயாகத் தண்டிப்பவன் என்பலதயும், 

அவலன இறுக கட்டிலவப்பவன் என்பலதயும் பசால்வயதாடு, அவலனப் யபான்று யாராலும் 

தண்டிக்க முடியாது, அவலனப் யபான்று யாராலும் இறுகக்கட்டி யவதலன பசய்ய முடியாது 

என்பலதயும் அல்ைாஹ் எச்சாிக்லகயாக மனித சமூகத்திற்கு பதிவு பசய்கின்றான். அல்ைாஹ் 

கூறுகின்றான்: 

ا َمْن اُْوِتَى ِكٰتبَٗه بِِشَماِلهٖ  َواَمَّ      எவனுலைய பசயல்கள் எழுதப்பட்ை ஏடு அவனுலைய இைது லகயில் 

பகாடுக்கப்பபறுவாயனா அவன்,    فَيَقُْوُل ٰيلَْيتَنِْى لَْم اُْوَت ِكٰتبِيَه  ۙ  "என்னுலைய ஏடு எனக்குக் 

பகாடுக்கப்பைாதிருக்க யவண்ைாமா? 25, என்னுலைய கணக்லகயய இன்னபதன்று நான் 

அறியாதிருக்க யவண்ைாமா?26,     َْيتََها َكانَِت اْلقَاِضيَةَ ٰيل      (நான் இறந்தபபாழுயத) என்னுலைய 

காாியம் முடிவு பபற்றிருக்க யவண்ைாமா?27,     َْۚماا اَْغٰنى َعن ِْى َماِليَه     என்னுலைய பபாருள் எனக்கு 

ஒன்றும் பயனளிக்க வில்லையய!28,     ُۚسْلٰطِنيَهْ َهلََك َعن ِْى      என்னுலைய அரசாட்சியும் 

அழிந்துவிட்ையத!" என்று புைம்புவான்.29,       ُٗۤ ُخذُْو ُۤٗ فَغُلُّْو     (பின்னர் நாம்) "அவலனப் பிடியுங்கள், 

அவனுக்கு விைங்கிடுங்கள்;30,     ُٗۤ ثُمَّ اْلَجِحْيَم َصلُّْو      அவலன நரகத்தில் தள்ளுங்கள் என்றும்,31,    َّثُم 
 எழுபது முழ நீளமுள்ள சங்கிலியால் அவலனக்     فِْى ِسْلِسلَة  َذْرُعَها َسْبعُْوَن ِذَراًعا فَاْسلُُكْو ُۤٗ  

கட்டுங்கள்" என்றும் (கூறுயவாம்).  (69:25-32) 
 

اَيَّتَُها   نَّة  ٮ  النَّْفُس اْلُمْطمَ  ٰيا
 

اَيَّتَُها نَّةُ ٮ  اْلُمْطمَ       ,ஆன்மா     النَّْفسُ         ,ஒருவலர விழிப்பதற்காக பாவிப்பது    ٰيا    நிம்மதியலைந்தது,     
 

(எனினும், அந்நாளில் நல்ைடியார்கலள யநாக்கி) "திருப்தியலைந்த ஆத்மாயவ!  (89:27) 
 

ْرِضيَّةً     ۙۚ   اْرِجِعْىا اِٰلى َرب ِِك َراِضَيةً مَّ
 

     ,.திருப்தி அலைந்தது     َراِضيَةً      ,உன் இலறவன்    َرب ِكِ      ,பக்கம்    اِٰلى     ,திரும்பி பசல்    اْرِجِعْىا 

ْرِضيَّةً    திருப்தி கிலைத்தது          مَّ
 

நீ உன் இரட்சகன் பக்கம் (அவலனத்) திருப்தியலைந்த நிலையிலும், (அவனிைம்) பபாருந்திக் 

பகாள்ளப்பட்ை நிலையிலும் மீள்வாயாக! (என்றும்)  (89:28) 
 

  فِْى ِعٰبِدى   فَاْدُخِلىْ 
 

 என் அடியார்களில்      فِْى ِعٰبِدى       ,இன்னும் நுலழந்துவிடு    فَاْدُخِلىْ 
 

 "நீ என்னுலைய நல்ைடியார்களில் யசர்ந்து, (89:29) 
 

  َجنَّتِى َواْدُخِلىْ 
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 என் பசார்க்கத்தில்     َجنَِّتى     ,இன்னும் நுலழந்து விடு    َواْدُخِلىْ 
 

என்னுலைய சுவனபதியிலும் நீ நுலழந்துவிடு" (என்றும் கூறுவான்). (89:30) 
 

 இந்த வசனங்கள் மூைம் உைக வாழ்க்லகயில் நல்ைறங்கள் புாிந்து, அல்ைாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு 

வாழ்ந்த அந்த நல்ை மனிதர்களுக்கு அல்ைாஹ் பசால்லுகின்ற நற்பசய்திகலள குறிப்பிடுகின்றான்,  

அந்த நல்ை உள்ளங்கள் அல்ைாஹ் பகாடுத்தவற்றில்  திருப்தி அலையக் கூடிய நிலையிலும், 

அல்ைாஹ்வுலைய திருப்தி அவர்களுக்கு கிலைத்த நிலையிலும், நல்ைடியார்கயளாடு யசர்ந்து 

சுவனத்தில் நுலழவார்கள் என்பதுதான் அந்த நல்ை பசய்தி. அல்ைாஹ் இந்த பாக்கியத்லத 

எழுத்தாளனாகிய எனக்கும், வசிக்கும் உங்களுக்கும் வழங்குவானாக! 
 

சூரா பஜ்ாின் விளக்கம் முற்றும். அல்ஹம்து லில்ைாஹ் 


