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 اْلُمَجاَدلَةِ ُِسوَرةِ 

  ஸூரா முஜாதலாவின் விளக்கம். 

ஸூரதுல் முஜாதலா (தர்க்கித்தல்) ; இந்த ஸூராவின் ஆரம்பத்தில் ஒரு உரரயாடல் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதனால் 

தர்க்கித்தல் என்ற கருத்தில் முஜாதலா என்று பபயர் ரவக்கப்பட்டுள்ளது. 

58 வது அத்தியாயம், 22 வசனங்கள் 

நபியவர்களின் மதீனா வருரகயின் பின்னர் இறங்கிய (மதனீ) ஸூரா. 

ஒரு முஸ்லிமின் நம்பிக்ரக (அகீதா), குடும்ப வாழ்வு, சமூக வாழ்வு, நடத்ரதகள், ஒழுக்கங்கள் பபான்ற பல 

வழிகாட்டல்கரள தாங்கியிருக்கும் ஒரு ஸூராவாகும். 

الَرِحيمِِِالَرْحَمنِِِّللَاِِِبِْسمِِ  

{ َركهَماِيَْسَمعِهَِوّللَاهِِّللَاِِِإِلَىَِوتَْشتَِكيَِزْوِجَهاِفِيِتهَجاِدلهكَِِالَتِيِقَْولَِِّللَاهَِِسِمعَِِقَدِْ 1)ِبَِصيرِ َِسِميعِ ِّللَاَِِإِنَِِتََحاوه ) } 

(நபிபய!) எவள் தன் கணவரனப் பற்றி உம்மிடம் தர்க்கித்து, அல்லாஹ்விடமும் முரறயிட்டுக் பகாண்டாபளா, 

அவளுரடய பபச்ரச நிச்சயமாக அல்லாஹ் பசவிபயற்று விட்டான் - பமலும், அல்லாஹ் உங்களிருவாின் வாக்கு 

வாதத்ரதயும் பசவிபயற்றான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் (யாவற்ரறயும்) பசவிபயற்பவன்; (எல்லாவற்ரறயும்) பார்ப்பவன். 

(58:1) 

 பசால் அருத்தம்; 

 ِْقَد    இறந்த கால விரனச் பசால்ரல உறுதிப்படுத்த பாவிக்கும் ஒரு பசால், நிச்சியமாக, உறுதியாக என்று அருத்தம் 

தரும்,      َِع َللّاَُِِسم        நிச்சயமாக அல்லாஹ் பசவிபயற்று விட்டான்    َِقَْول    பபச்சு, பசால்     الَتِي      ஒருத்தி,     ُِل     تَُجاد 
தர்க்கித்தாள்,    َِك   உம்மிடம் ,     َهاِف ي َزْوج       அவளுரடய  கணவன் விடயத்தில்,     َوتَْشتَك ي     முரறயிட்டுக் 

பகாண்டாள் ,    إ لَى     அளவில், பக்கம்,       َِللّا    அல்லாஹ்,    َُِوَللّاُِيَْسَمع   அல்லாஹ் பசவிபயற்பான் ,    تََحاُوَرُكَما    

 உங்களிருவாின் வாக்கு வாதத்தம் ,    ََِِللّا يعِ      , நிச்சயமாக அல்லாஹ்    إ ّن يرِ       , பசவிபயற்பவன்     َسم      بَص 
பார்ப்பவன் 
 

 இந்த வசனம் இறங்க காரணமாக இருந்த நிகழ்வு, (ஸபபுன் னுஸூல்) 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: சத்தங்கள் அரனத்ரதயும் பகட்கின்ற அளவிற்கு விசாலமான பசவியாற்றல் 

உள்ள அல்லாஹ்வுக்பக எல்லாப் புகழும். (நபியவர்களிடம் தன் கணவன் குறித்து முரறயிட்டுக் பகாண்டிருந்த ஒரு 

பபண் பதாடர்பாக) நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு உயர்ந்பதான் அல்லாஹ் (நபிபய!) தன் துரணவன் குறித்து உம்மிடம் 

முரற யிட்டுக் பகாண்டிருந்த அவளது பசால்ரல அல்லாஹ் பசவிமடுத்துவிட்டான்எனும் (58:1ஆவது) வசனத்ரத 

அருளினான். (புஹாாி: அறிவிப்பாளர் பூரணமற்ற பசய்தி) 

அஹ்மதின் அறிவிப்பில்; தர்க்கித்த அந்தப் பபண் (அவ்ஸ் இப்னுஸ் ஸாமித் அவர்களின் மரனவி கவ்லா பின்த் 

சஃலபா) நபிகளாாிடம் வந்து கரதத்துக் பகாண்டிருந்தார்கள், நாபனா வீட்டின் ஒரு மூரலயில் இருந்பதன், அவர் 

பபசியரத நான் (முழுரமயாக) பசவிபயற்க (முடிய) வில்ரல, அல்லாஹ் முஜாதலாவின் வசனத்ரத இறக்கி 

விட்டான். என்று வந்துள்ளது.  (அஹ்மத்:21195) 
 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள்;  

 அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கும் பண்பாக பசவிபயற்றல், பார்த்தல் என்ற பண்புகளுடன், அவனுக்கு ஸமீஃ, பஸீர் என்ற 

பபயர்களும் இருக்கின்றன என்று நம்புதல். 

 அல்லாஹ்வின் பண்புகரள மறுக்காமலும், பரடப்புகளுக்கு ஒப்பாக்காமலும், வடிவம் கட்பிக்காமலும், மாற்று 

அருத்தம் பகாடுக்காமலும் 'அல்லாஹ்வுக்கு எப்படியிருந்தால் பபாருத்தபமா அப்படி அந்த பண்புகள் இருக்கின்றன' 

என்று வந்தரத வந்தது பபான்று நம்புதல் கடரமயாகும். 

ِاْلبَِصْيرِهِالَسِمْيعِهَِوههوََِِِِۚشْىءِ َِكِمثِْلهِ ِلَْيسَِ   

அவரனப் பபான்று எதுவும் இல்ரல; அவன் பசவிபயற்பவன், பார்ப்பவன். (42:11) 

ِاََحدِ ِكهفهًواِلَهِ ِيَكهنَِِْولَمِْ   
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அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்ரல. (112:4) 

அபூ மூஸா அல்அஷ்அாீ(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களுடன் (ரகபர்) பயணத்தில் 

இருந்பதாம். அப்பபாது நாங்கள் பமட்டில் ஏறும்பபாது 'அல்லாஹு அக்பர்' என்று (உரக்கச்) பசால்லிவந்பதாம். 

நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கள் உள்ளங்களுக்குள் கட்டுப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள் (பமல்லக் கூறுங்கள்). ஏபனனில், 

நீங்கள் காது பகட்காதவரனபயா, இங்கு இல்லாதவரனபயா அரழப்பதில்ரல. மாறாக, அருகிலிருந்து 

பசவிபயற்பவரனயும் பார்ப்பவரனயுபம அரழக்கின்றீர்கள்' என்றார்கள். ..... (புஹாாி: 7386, முஸ்லிம்) 

 அவர்கள் நபிகளாபராடு கரதத்த விடயம் 'தன் கணவர் தன்ரன அவர் தாய்க்கு ஒப்பாக்கி விட்டார், அவருடன் 

பசர்ந்து வாழ முடியுமா' என்பபத. அதனால்தான் அடுத்த மூன்று வசனங்களும் அதற்கான சட்ட ஒழுக்கங்கரள 

கூறுகின்றன. 
 

 

ْونَِِاَلَِذْينَِ{ نِِِْمْنكهمِِْيهٰظِهره ِِْْاِّلَِِاهَمٰهتهههمِِْاِنِِِْؕاهَمٰهتِِهمِِْههنََِِماِن َِسآٮِِٕهمِِْم ِ ٓـِىِٔ
ْنَكًراِلَيَقهْولهْونََِِواِنَههمَِِِْؕولَْدنَههمِِْال  نَِِمه ْوًراِاْلقَْولِِِم ِ ِاِنَِِوََِِِؕوزه

َِ  } َِغفهْورِ ِلَعَفهوِ ِّللا 

“உங்களில் சிலர் தம் மரனவியரரத் தாய்மார்களுக்கு ஒப்பாக்கிவிடுகின்றனர்; அதனால் அவர்கள் இவர்களுரடரடய 

தாய்கள்” (ஆகிவிடுவது) இல்ரல; இவர்கரளப் பபற்பறடுத்தவர்கள் தாம் இவர்களுரடய தாய்கள் ஆவார்கள் - 

எனினும், நிச்சயமாக இவர்கள் பசால்லில் பவறுக்கத்தக்கரதயும், பபாய்யானரதயுபம கூறுகிறார்கள் - ஆனால் 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிகவும் பபாறுப்பவன்; மிகவும் மன்னிப்பவன். (58:2) 

 பசால் அருத்தம்; 

ْينَِ ْنُكمِْ       ,சிலர், இதரனத் பதளிவு படுத்த ஒரு விரனச் பசால் அவசியம்     اَلّذ  ُرْونَِِْٰيُظ       , உங்களிலிருந்து     م  ه         

ஒப்பாக்கிவிடுகின்றனர்,     ِْن ِّ مِْٮِ ن َِّسآ     ,இருந்து     م  ه     அவர்களது பபண்கள்,    ّما     இல்ரல என்ற கருத்தில் வரும், 

இதற்கு ஒரு எழுவாய், பயனிரல வரும், பயனிரலயின் கருத்ரத எழுவாய்க்கு இல்ரல என்று கருத்து பகாடுக்கும் 

வாக்கியமாக அரமயும்,    ُِّهن     அவர்கள் பபண்பால்,    ِمِْاه ِّمٰهت ه       அவர்களது  தாய்மார்கள்,     ِْا ن     
நிபந்தரனயிடும் ஒரு பசால், இல்ரல என்ற கருத்தில் வரும், அப்பபாது ஒரு எழுவாய், பயனிரலபயாடு வந்து, 

பயனிரலயின் கருத்ரத எழுவாய்க்கு மருத்துரரக்கும்.     ِْاُّمٰهتُُهم      அவர்களது    தாய்மார்கள்,     ِّا َل     விதிவிலக்கு 

பசய்வதற்கு பாவிக்கும் ஒரு பசால்,      ِى
      ,சிலர்,பலர், இதரனத் பதளிவு படுத்த ஒரு விரனச் பசால் அவசியம்     ال ٰٓـّ

ُِِْؕهمِْ      ,அவர்கள் பபற்பறடுத்தார்கள்      َولَْدنَِ       அவர்கள்,     َِْوا نُّهم   நிச்சயமாக இவர்கள் ,    َِلَيَقُْولُْون    
கூறுகிறார்கள்,   ُمْنَكًرا      பவறுப்பானது,     َِن ِّ ِوَِ    ,பபாய்     َوُزْورًِ    ,பசால், பபச்சு     اْلقَْولِ      ,இருந்து, நின்றும்      م 
َِِا نِّ َللا      ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ,      ِلَعَفُو     மிகவும் பபாறுப்பவன்  ,           َِِغفُْور   மிகவும் மன்னிப்பவன் 

 

ْونََِِوالَِذْينَِ{ نَِِْرقَبَةِ ِفَتَْحِرْيرِهِقَالهْواِِلَماِيَعهْودهْونَِِثهمَِِن َِسآٮِِٕهمِِِْمنِِْيهٰظِهره ِِِيَتََمآَساِاَنِِْقَْبلِِِم ِ ِِِبِهِ ِتهْوَعظهْونَِِِلكهمِِْذِْٰؕ هِْؕ ِتَْعَملهْونَِِبَِماَِوّللا 

 } َِخبِْيرِ 

பமலும் எவர் தம் மரனவியரரத் தாய்கபளனக் கூறிய பின் (வருந்தித்) தாம் கூறியரத விட்டும் திரும்பி (மீண்டும் 

தாம்பத்திய வாழ்ரவ நாடி)னால், அவ்விருவரும் ஒருவரர ஒருவர் தீண்டுவதற்கு முன்னர் ஓர் அடிரமரய விடுவிக்க 

பவண்டும். அதரனக் பகாண்பட நீங்கள் உபபதசிக்கப்படுகிறீர்கள் - பமலும், அல்லாஹ், நீங்கள் பசய்பவற்ரற 

நன்கறிபவனாக இருக்கின்றான்.  (58:3) 

 பசால் அருத்தம்; 

ْينَِ     ,பமலும்,இன்னும்      وَِ ْنُكمِْ       ,சிலர், இதரனத் பதளிவு படுத்த ஒரு விரனச் பசால் அவசியம்     اَلّذ       م 

உங்களிலிருந்து ,       َُِرْون نِْ     ,ஒப்பாக்கிவிடுகின்றனர்       يُٰظه  ِّ مِْٮِ ن َِّسآ     ,இருந்து     م  ه     அவர்களது பபண்கள்,    ِّثُم      
பின்பு, பிறகு,     َِيَعُْوُدْون    அவர்கள் மீண்டு வருவார்கள்,     ل َما      ஒன்றளவில், ஒன்றின் பக்கம்,      قَالُْوا      அவர்கள் 

கூறினார்கள்,     َِف      ஆகபவ, எனபவ,     ُِْير نِْ     ,ஓர் அடிரம     َرقَبَةِ    ,விடுதரல பசய்தல்    تَْحر  ِّ قَْبلِ ِم     முன்னர்,    ِِْاَن

ِيّتََمآّسا     அவ்விருவரும் பிடிப்பது, தீண்டுவது, இல்லறத்தில் ஈடுபடுவது,     ِٰل ُكمِِْذ       அது,     َِتُْوَعُظْون      நீங்கள் 

உபபதசிக்கப்படுகிறீர்கள்,     ِِب ه       அதன் மூலம், அதரனக் பகாண்டு,     ُِ  நீங்கள்      تَْعَملُْونَِ     ,பமலும், அல்லாஹ்    َوَللا 

பசய்கிறீர்கள்,     ب َما     ஒன்ரற, ஒன்ரறக் பகாண்டு,     َِِخب ْير    நன்கறிபவன் 
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تَتَابِعَْينَِِِشْهَرْينِِِفَِصيَامِهِيَِجدِِْلَمِِْفََمنِْ{   ِِِِلتهْؤِمنهْواِٰذِلكَِِِِؕمْسِكْينًاِِست ِْينَِِفَِاْطعَامِهِيَْستَِطعِِْلَمِِْفََمنِِْيَتََمآَساِِؕاَنِِْقَْبلِِِِمنِِْمه َِِؕوَرسهْوِلهِ ِبِاّلل 

دهْودِهَِوتِْلكَِ ِِِحه  }ِاَِلْيمِ َِعذَابِ َِوِلْلٰكِفِرْينَِِّللِؕا 

ஆனால் (அடிரமரய விடுதரல பசய்ய வசதி) எவர் பபறவில்ரலபயா, அவர், அவ்விருவரும் ஒருவரர ஒருவர் 

தீண்டுவதற்கு முன் இரண்டு மாதங்கள் பதாடர்ச்சியாக பநான்பு பநாற்க பவண்டும்; எவர் இதற்கும் சக்தி 

பபறவில்ரலபயா, அவர் அறுபது ஏரழகளுக்கு உணவு அளித்தல் - பவண்டும்; நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் 

அவனுரடய தூதர் மீதும் விசுவாசம் பகாள்வதற்காக (இவ்வாறு கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளது). பமலும் இரவ அல்லாஹ் 

விதிக்கும் வரம்புகளாகும்; அன்றியும், காஃபிர்களுக்கு பநாவிரன பசய்யும் பவதரன உண்டு.  (58:4) 

 பசால் அருத்தம்; 

 َِف ஆகபவ, எனபவ,ஆனால்,    َِْمن யார், எவர்,    ِْدِِْلّم يَج       பபறவில்ரல,   ُِيَام    ,பநான்பு, பநான்பு பநாற்றல்    ص 

نِْ   பதாடர்ச்சியாக    ُمتَتَاب عَْينِ     இரண்டு மாதங்கள்  َشْهَرْينِ  قَْبلِ ِم      முன்       ِِْيّتََمآّساِاَن     அவ்விருவரும் பிடிப்பது, 

தீண்டுவது, இல்லறத்தில் ஈடுபடுவது,     ِْفََمن    எவர்    ِْعِِْلّم يَْستَط      சக்தி பபறவில்ரல    ُِفَا ْطعَام    உணவு அளித்தல்,     

ِّْينَِ ت  ْينًا    ,அறுபது   س  ْسك  ِِْؕم      ஏரழ,   َِٰذل ك   அது,    نُْوا ِ     ,நீங்கள் விசுவாசம் பகாள்வதற்காக    ل تُْؤم  ِْؕ ِهَوَرُسْولِ ِب اّلل      

அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுரடய தூதர் மீதும்,    ََِوت ْلك    பமலும் இரவ,    ُِِِْؕهِ اللِ ُِحُدْود      அல்லாஹ்வின் வரம்புகள்     

ْينَِ ِمِ يِْاَلِ     ,பவதரன     َعَذابِ    ,காஃபிர்களுக்கு உண்டு    َول ْلٰكف ر       பநாவிரன பசய்யக்கூடியது 

 

 இந்த வசனங்கள் தரும் பாடங்கள்: 
ْنِن َِّسآ ِّ ْنُكْمِم  ُرْوَنِم  ْيَنِيُٰظه  مِْٮِ اَلّذ  مِِْه   ِِ ّماُِهّنِاُّمٰهت ه 

 ஒரு ஆண் தன் மரனவிரய தாய்க்கு ஒப்பாக்குவது; 'நீ எனக்கு எனது தாரயப் பபான்றவள், நீ எனக்கு என் தாயின் 

முதுகுக்கு சமனானவள்' பபான்ற வார்த்ரதகரள மரனவிரய பவறுத்து பாவிப்பது. இது அரபியில் "ளிஹார்" என்று 

அரழக்கப்படும். இது ஜாஹிலிய்ய கால சமூகத்தில் இருந்துவந்த முரறயாகும் அப்பபாது உடன் பிாிவாக 

கருதப்பட்டது, இஸ்லாம் அதன் சட்டத்தில் மாற்றம் பகாண்டுவந்தது. 
َِوَلْدنَُهمِْ  ْ ْْ ى 

 ِِ ا ْنِاُّمٰهتُُهْمِا َّلِال ٰٓـّ

 தாய் என்பவள் 'உங்கரள பபற்றவள்தான்' என்ற வரரவிலக்கணத்தின் மூலம் தாயின் பபறுமதிரய எடுத்துக் 

கூறுகின்றான். உலகில் தாய், தந்ரத என்ற அந்தஸ்த்ரத, பபற்றவர்கள் அல்லாத யாருக்கும் பகாடுக்கமுடியாது, 

உண்ரமயான பபற்பறாரர யாராலும், மறுக்கபவா, புறக்கணிக்கபவா முடியாது என்பரதயும் 

பதளிவுபடுத்துகின்றது. 
َن اْلَقْوِل َوُزْوًرا ََُُْور   َؕواِنَُّهْم لَيَقُْولُْوَن ُمْنَكًرا ِمِّ َ لَََُُو        َو اِنَّ ّٰلله

 ஒருவன் தன் மரனவிரய தன் தாய்க்கு ஒப்பாக்குவது குற்றமாகும், அதனால் தான் அல்லாஹ் அதரன "எனினும், 

நிச்சயமாக இவர்கள் பசால்லில் பவறுக்கத்தக்கரதயும், பபாய்யானரதயுபம கூறுகிறார்கள்' என்று கூறி, 

பாவமன்னிப்ரபயும் கூறி, குற்றப்பாிகாரத்ரதயும் கடரமயாக்கியுள்ளான். 
 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

َنِاهَمٰهتِكهْمِ ْوَنِِمْنهه ِتهٰظِهره ْْ َِۚوَماَِجعََلِاَْزَواَجكهمهِال ٓـِئ  
உங்கள் மரனவியாில் எவரரயும் நீங்கள் லிஹார் கூறுவதனால் அவர்கரள (அல்லாஹ் உண்ரமயான) உங்கள் 

தாயாக்கி விடமாட்டான்,....  (33:4) 

بَآ ِِِِهمِْٮِِٕاهْدعهْوههْمِِّلٰ ِههَوِاَْقَسطهِِعْنَدِّللا   
(எனபவ) நீங்கள் (எடுத்து வளர்த்த) அவர்கரள அவர்களின் தந்ரதயர்கரளச் பசால்லி (இன்னாாின் பிள்ரளபயன) 

அரழயுங்கள் - அதுபவ அல்லாஹ்விடம் நீதமானதுமாகும்;...  (33:5) 
 

ْنِن َِّسآ ُرْوَنِم  ْيَنِيُٰظه  مِْٮِ َواّلذ   ثُّمِيَعُْوُدْوَنِل َماَِقالُْواِه 

 தன் மரனவிரய தாய்க்கு ஒப்பாகியவர் மீண்டும் அவரர மரனவி என்ற நிரலக்கு எடுக்க, அல்லது இல்லறத்தில் 

ஈடுபட விரும்பினால் பின்வரும் பாிகாரங்கரள பசய்யாமல் அவர் பநரடியாக அந்த இடத்துக்கு பபாக முடியாது. 

 அவர் மரனவிபயாடு இல்லறத்தில் ஈடுபட முன்னர் ஒரு அடிரமரய உாிரம விடபவண்டும். 

 அடிரம கிரடக்கவில்ரல என்றால்; இரண்டு மாதங்கள் பதாடர் பநான்பு பிடிக்க பவண்டும். 

 அதற்கு சக்தி இல்லாத பபாது, அறுபது ஏரழகளுக்கு உணவளிக்க பவண்டும். 

இதுபற்றிய முழு விளக்கத்ரதயும் கவ்லா (ரலி) அவர்கபள கூற, அது அஹ்மதில் (27319) விாிவாக 

பதியப்பட்டுள்ளது. அதில் மஃமர் எனும் அறியப்படாத ஒருவர் இடம் பபற்றுள்ளார், இப்னு ஹிப்பான் அவர்கள் 

நம்பகமானவர் பட்டியலில் பசர்த்துள்ளார். 
 
 

نُْواِ ِ ِ ب اّلل  َِوَرُسْول هِ ٰذل َكِل تُْؤم   ِ َِوت ْلَكُِحُدْوُدَِللا 

 இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டதன் பநாக்கபம அல்லாஹ்ரவயும் அவன் தூதரரயும் சாியாக நம்பி, இந்த சட்டங்கரள 

எடுத்து நடப்பபார் யார் என்பரத உறுதிப்படுத்தபவ. இதுபவ ளிஹார் பசய்தவருக்கு அல்லாஹ் ரவத்திருக்கும் சட்ட 



 MURSHID ABBASI                                                                                 5                                                                                            

வரம்புகள், எடுத்து நடந்தால் முஃமின், இல்ரலபயன்றால் மறுத்தவர், புறக்கணித்தவர் காபிர் ஆவார், அதனால் இந்த 

வசனத்ரத முடிக்கும் அல்லாஹ் இப்படி கூறுகின்றான். 
 

ْينَِ ْلٰكف ر  ْيمِ َِعذَابِ َِول  ِاَل   

காபிர்களுக்கு பநாவிரன பசய்யும் பவதரன உண்டு.  (58:4) 

 

7ِ-5ِالمجادلة  

َِِيهَحآدُّْونَِِالَِذْينَِِاِنَِ{ هْواَِوَرسهْولَهِ ِّللا  ِِِبَي ِٰنتِ ِٰاٰيت ِ ِاَْنَزْلنَاِ َِوقَدِِِْقَْبِلِهمِِِْمنِِْالَِذْينَِِكهبِتََِِكَماِكهبِت ِهْينِ َِعَذابِ ِِلْلٰكِفِرْينَِِوَِْؕ  } ِِِِْۚمُّ

எவர்கள் அல்லாஹ்ரவயும், அவனுரடய தூதரரயும் எதிர்க்கின்றார்கபளா, நிச்சயமாக அவர்கள், அவர்களுக்கு 

முன்னிருந்தவர்கள் இழிவாக்கப்பட்டரதப் பபால் இழிவாக்கப்படுவார்கள் - திட்டமாக நாம் பதளிவான வசனங்கரள 

இறக்கியுள்பளாம். காபிர்களுக்கு இழிவுபடுத்தும் பவதரன உண்டு.  (58:5) 

 பசால் அருத்தம்; 

ْينَِ َِِيَُحآدُّْونَِ    ,நிச்சியமாக எவர்கள்   ا ّنِالّذ  َوَرُسْولَهِ َِللا      அல்லாஹ்ரவயும், அவனுரடய தூதரரயும் எதிர்க்கின்றார்கள், 

ْينَِ     ,இழிவாக்கப்பட்டான்     ُكب تَِ       ,ஒன்ரறப் பபான்று      َكَما     ,இழிவாக்கப்பட்டார்கள்    ُكب تُْوا     نِِْالّذ  مِِْم  ِقَْبل ه      

அவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்,     َِاَْنَزْلنَاِ ِدَِْوق     திட்டமாக நாம் இறக்கிபனாம்,        ِٰٰيت ِ ا       வசனங்கள்,       ِِبَي ِّٰنت       

பதளிவானரவ,     َِْين ْينِ     ,பவதரன       َعَذابِ        ,காபிர்களுக்கு உண்டு   َوِل ْلٰكف ر  ه  ِمُّ     இழிவுபடுத்தக்கூடியது 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள். 
َ َوَرُسْولَه   ْوَن ّٰلله  يَُحآدُّ

அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்ரத மறுத்து, அல்லது அவன் இயற்றிய சட்டத்ரத மறுத்து, அல்லது புறக்கணித்து, அவன் 

தூதாின் வழிகாட்டரல மறுத்து அல்லது ஒரு சுன்னாரவ புறக்கணித்து, அல்லது பகவலமாக நிரனத்து, அல்லது 

இந்த காலத்துக்கு பபாருந்தாது என்று கூறி நாபித் பதாழர்கள் உண்ரம முஃமின்கள் ஈமான் பகாண்டது பபான்று 

ஈமான் பகாள்ளாமல் அல்லாஹ்பவாடும் அவன் தூதபராடும் முரண்பாட்டுக் பகாள்வபத சண்ரட பிடிப்பதாகும்.. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ُسْوَل ِمْنْۢ بَْعِد َما تَبَيََّن لَـهُ اْلُهٰدى َو  ََ ْْ ؕ  يَـتَّبِْع َغْيَر َسبِْيِل اْلُمْؤِمنِْيَن نَُول ِٖه َما تََولّٰى َونُْصِلٖه َجَهـنَّمَ َوَمْن يَُّشاقِِق الرَّ  َوَساء

 َمِصْيًرا
எவபனாருவன் பநர்வழி இன்னது என்று தனக்குத் பதளிவான பின்னரும், (அல்லாஹ்வின்) இத்தூதரர விட்டுப் 

பிாிந்து, முஃமின்கள் பசல்லாத வழியில் பசல்கின்றாபனா, அவரன அவன் பசல்லும் (தவறான) வழியிபலபய 

பசல்லவிட்டு நரகத்திலும் அவரன நுரழயச் பசய்பவாம்; அதுபவா, பசன்றரடயும் இடங்களில் மிகக் பகட்டதாகும்.  

(4:115) 
  ُكبِتُْوا َكَما ُكبَِت الَِّذْيَن ِمْن قَْبِلِهمْ 

 அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஈருலகிலும் இழிவு இருக்கின்றது என்ற எச்சாிக்ரகரயபய இந்த வசனம் இடுகின்றது. 
  َوَقْد اَْنَزْلنَۤا ٰاٰيت ٍۢ بَيِِّٰنت  

 அடுத்து அல்லாஹ் இறக்கி ரவத்திருக்கும் எந்த சட்டமானாலும் அரனத்து மனிதர்களும் புாிந்துபகாள்ளும் 

விதத்தில் பதளிவாகபவ இறக்கிரவக்கப்பட்டுள்ளது. பிடிவாதக் காரர்களும் வழிபகடர்களும், காபிர்களுபம இதரன 

மறுப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்குத்தான் கடுரமயான தண்டரனரய அல்லாஹ் ரவத்திருக்கின்றான். 

مِهِيَْومَِ{ هِِيَْبعَثههه هههمَِِْجِمْيعًاِّللا  َِِِعِملهْواِبَِماِفَيهنَب ِئ هِِاَْحٰصٮههِْؕ َِِِونَسهْوههِِّللا  هِْؕ  } َِِشِهْيدِ َِشْىءِ ِكهل َِِِعٰلىَِوّللا 

அல்லாஹ் அவர்கள் அரனவரரயும் உயிர் பகாடுத்து எழுப்பி, பின்னர் அவர்கள் பசய்தவற்ரற அவர்களுக்கு 

அறிவிக்கும் நாளில், அவர்கள் அவற்ரற மறந்து விட்ட பபாதிலும், அல்லாஹ் கணக்பகடுத்து ரவத்திருக்கிறான். பமலும், 

அல்லாஹ் ஒவ்பவாரு பபாருளின் மீதும் சாட்சியாக இருக்கின்றான்.  (58:6) 

 பசால் அருத்தம்; 

ُِا    , அவர்கள்     ُهمُِ      ,அவன் எழுப்புவான்      يَْبعَثُِ     ,ஒரு நாள்      يَْومَِ ّلل        அல்லாஹ்,     ْيعًا       ,அரனவரும்   َجم 

لُْوا      ,ஒன்ரற      ب َما           ,பின்னர் அவர்களுக்கு அறிவிப்பான்    فَيُنَب ِّئُُهمِْ َِعم       அவர்கள் பசய்தார்கள்,     ُِِِٰهُِٮاَْحص َللا   
    அல்லாஹ் அவற்ரற கணக்பகடுத்திருக்கிறான்,     َُِِونَُسْوه      அவர்கள் அவற்ரற மறந்து விட்டார்கள்,    ُِ       َوَللا 

அல்லாஹ்,     ِِّ َشْىءِ َِعٰلىُِكل        ஒவ்பவாரு பபாருளின் மீதும்,       ِْيد َِشه       சாட்சியாளனாக இருக்கின்றான். 
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 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 
لُْوا ْيًعاِفَيُنَب ِّئُُهْمِب َماَِعم  َُِجم   ِيَْوَمِيَْبعَثُُهُمَِللا 

 அல்லாஹ் மனிதர்கரள மறுரம நாளில் எழுப்புவான் என்பரத கூறி, அதனூடாக மறுரமரய மறந்து 

அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்ரத புறக்கணிப்பபாருக்கு அல்லாஹ் எச்சாிக்ரக விடுகின்றான். 
ُ َونَُسْوهُ  هُ ٮاَْحصٰ    ّٰلله

 உலகில் பாவங்கரள பசய்து அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பசய்தவன் அவற்ரற மறந்து விடலாம், ஆனால் அல்லாஹ் 

அவற்ரற கணக்பகடுத்து ரவத்திருக்கின்றான், இதுவும் மாறுபசய்யும் மனிதர்களுக்கு அவர்கள் தன்ரன திருத்திக் 

பகாள்வதற்காக விடும் எச்சாிக்ரகபய. 
ُ َعٰلى ُكِلِّ َشْىء  َشِهْيد     َوّٰلله

 அல்லாஹ்வுக்கு பதாியாமல் இந்த உலகில் எதரனயும் மனிதன் பசய்துவிட முடியாது இதரனபய அல்லாஹ் 

'அல்லாஹ் ஒவ்பவாரு பபாருளின் மீதும் சாட்சியாக இருக்கின்றான்' என்ற வசன பதடர் மூலம் எடுத்துரரக்கின்றன. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 
 

ِاِلَْيِهِِمْنَِحْبِلِاْلَوِرْيدِِ ِاَْقَربه َِونَْحنه ْۚ ِۖ ِنَْفسهه  ِبِه  َِماِتهَوْسِوسه ْنَساَنَِونَْعلَمه َِولَقَْدَِخلَْقنَاِاّْلِ  
பமலும் நிச்சயமாக நாம் மனிதரனப் பரடத்பதாம், அவன் மனம் அவனிடம் என்ன பபசுகிறது என்பரதயும் நாம் 

அறிபவாம்; அன்றியும், (அவன்) பிடாி(யிலுள்ள உயிர்) நரம்ரப விட நாம் அவனுக்கு சமீபமாகபவ இருக்கின்பறாம்.  

(50:16) 
 

 இப்படி பலவழிகளிலும் மனிதரன கண்காணிக்கும் அல்லாஹ் மனிதனின் பசயல்கரள எப்படிபயல்லாம் சூழந்து 

அறிகின்றான் என்பதரன எடுத்துரரக்கின்றான் அடுத்த வசனத்தில். 
 

َِِاَنَِِتَرَِِاَلَمِْ{ مِِْههوَِِاِّلََِِخْمَسةِ َِوّلََِِرابِعهههمِِْههوَِِاِّلَِِثَٰلثَةِ ِنَْجٰوىِِمنِِْيَكهْونِهَِماِِؕاّْلَْرِضِِفِىَِوَماِالَسٰمٰوتِِِفِىَِماِيَْعلَمِهِّللا  َِوَّلِ َِساِدسههه

مِِْثهمََِِِۚكانهْواَِماِاَْينََِِمعَههمِِْههوَِِاِّلَِِاَْكثَرََِِوَّلِ ِِلكَِِذِِِٰمنِِْاَْدٰنى ههه ِِِاْلِقٰيَمةِِِيَْومََِِعِملهْواِبَِماِيهنَب ِئ َِِاِنَِْؕ  } َِعِلْيمِ َِشْىءِ ِبِكهل ِِِّللا 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் வானங்களிலுள்ளவற்ரறயும் பூமியிலுள்ளவற்ரறயும் அறிகிறான் என்பரத நீர் 

பார்க்கவில்ரலயா? மூன்று பபர்களின் இரகசியத்தில் அவன் அவர்களில் நான்காவதாக இல்லாமலில்ரல; இன்னும் 

ஐந்து பபர்களி(ன் இரகசியத்தி)ல் அவன் ஆறாவதாக இல்லாமலில்ரல; இன்னும் அரதவிட மிகக் குரறந்பதா, 

அரதவிட மிக அதிகமாகபவா, அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவன் அவர்களுடன் இல்லாமலில்ரல - அப்பால் கியாம 

நாளில் அவர்கள் பசய்தவற்ரறப் பற்றி அவர்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாப் 

பபாருட்கரளப் பற்றியும் நன்கறிந்தவன்.  (58:7) 

 பசால் அருத்தம்; 

َِ    ,நீ காணவில்ரல      َلْمِتَرَِ      ,பகள்வி பகட்க பாவிக்கும் எழுத்து, ஆ உருபு      اَِ    ,நிச்சயமாக அல்லாஹ்      اَّنَِللا 

ِ     ,வானங்கள்     الّسٰمٰوتِ       , பல,ல்      ف ى      ,ஒன்று      َما     ,அவன் அறிகிறான்       يَْعلَمُِ ِِْؕاَْلَْرض        பூமி,        َِما
نِْ     ,ஆகியிருக்கவில்ரல     يَُكْونُِ  விதிவிலக்கு     ا َلِّ       ,மூன்று பபர்      ثَٰلثَةِ      ,இரகசியம்       نّْجٰوى    ,இருந்து      م 

பசய்வதற்கான ஒரு பசால், தவிர,      َُِهو      அவன்,      َُِراب ع      நான்காவது,     ُِْهم     அவர்கள், ஆறாவது,     َِو     

இன்னும்,    ََِل     இல்ரல,        َِخْمَسة     ஐந்து பபர்,            ِّا َل     விதிவிலக்கு பசய்வதற்கான ஒரு பசால், தவிர,      َُِهو      

அவன்,         ُِْهم     அவர்கள்,     َُِساد س      ஆறாவது,      ِاَْدٰنى ِل كَِ       மிகக் குரறந்ததும் இல்ரல   َوََل  ِٰذ ْن  م 
    அரதவிட      ِاَْكثَرََِِوََل       மிக அதிகமானதும் இல்ரல     َِّمعَُهمُِِْهوَِِا َل      அவர்களுடன் அவன் இருந்பத தவிர,   اَْينََما      
எங்கு, எங்பக,      َِِْۚكانُْوا        அவர்கள் இருந்தார்கள்,       ِّيُنَب ِّئُُهمِِْثُم      பின்னர் அவர்களுக்கு அவன் அறிவிப்பான்     ِب َما

لُْوا ٰيَمةِ ِيَْومَِ      அவர்கள் பசய்தவற்ரறப் பற்றி     َعم  ِاْلق       கியாம நாளில்     َِ ِِّ    நிச்சயமாக அல்லாஹ்     ا ّنَِللا  َشْىءِ ِب ُكل     

எல்லாப் பபாருட்கரளப் பற்றியும்         ِْيم َِعل        நன்கறிந்தவன் 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள். 

 மனிதன் பபசும் இரகசியங்கரள அல்லாஹ், அவர்களுடன் இருப்பவர் அறிவரத விடவும் அறிகின்றான் 

என்பதரனபய இங்கு சுட்டிக்காட்டுகின்றது. 

َِيَْعلَمهِِسَرههْمَِونَْجوِٰاَلَْمِ اِاََنِّللا  ْو  ََِعََّلمهِاْلغهيهْوبِِِههمِْٮيَْعلَمه َِِِِْۚواََنِّللا   

அவர்களுரடய இரகசிய எண்ணங்கரளயும், அவர்களுரடய அந்தரங்க ஆபலாசரனகரளயும் அல்லாஹ் அறிவான் 

என்பரதயும்; இன்னும், மரறவானவற்ரற எல்லாம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு அறிபவனாக இருக்கின்றான் 

என்பரதயும் அவர்கள் அறியவில்ரலயா?  (9:78) 
ٰيَمةِ  لُْواِيَْوَمِاْلق   ِثُّمِيُنَب ِّئُُهْمِب َماَِعم 
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 இரகசியம் பபசும் மனிதன் பபரும்பாலும் பாவத்திற்கும், அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பசய்வதற்குபம அதரன 

பயன்படுத்துவதனால் அதரன அச்சுறுத்தும் முகமாகபவ அல்லாஹ் மறுரமயில் இரகசியங்கரளயும் 

பவளிப்படுத்துவான் என்று எச்சாிக்கின்றது. 

 அல்லாஹ் மனிதனது பசயல்கரள அறிந்த நிரலயில் இருக்கின்றான் என்ற நம்பிக்ரகபய எம்முரடய வாழ்வில் 

எல்லா விடயங்களிலும் நல்ல மாற்றத்ரத பகாண்டு வரப்பபாகின்றது. எனபவ இரகசியம் பபசுவதிலும் ஒருவன் 

நல்லவனாக இருக்க பவண்டும் என்பபத இஸ்லாமிய வழிகாட்டலாகும். 

ْنِنَْجوِٰ ِم ِ ِبَْيَنِالنَاِسِِههمِْٮَّلَِخْيَرِفِْىَِكثِْير  ِاَْوِاِْصََّلح   ْوف  ِاَْوَِمْعره اِتِِِؕاَِّلَِمْنِاََمَرِبَِصَدقَة  ََ َِوَمنِيَْفعَْلِٰذِِلَكِاْبتِغَآَءَِمْر
ْؤتِْيِهِاَْجًراَِعِظْيًما ِِفََسْوَفِنـه ِّللا   

(நபிபய!) தர்மத்ரதயும், நன்ரமயானவற்ரறயும், மனிதர்களிரடபய சமாதானம் பசய்து ரவப்பரதயும் தவிர, 

அவர்களின் இரகசியப் பபச்சில் பபரும்பாலானவற்றில் எந்த விதமான நலவும்  இல்ரல; ஆகபவ எவர் 

அல்லாஹ்வின் திருப்பபாருத்தத்ரத நாடி இரதச் பசய்கின்றாபரா, அவருக்கு நாம் மகத்தான நற்கூலிரய 

வழங்குபவாம்.  (4:114) 
ََُهْم اَْيَن َما َكانُوْ   ُهَو َم

 இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் மனிதர்கபளாடு எல்லா நிரலயிலும் இருப்பதாக கூறுகின்றான். இங்கிருந்து அல்லாஹ் 

எல்லா இடங்களிலும் நிரறந்திருக்கின்றான் என்று விளங்க முடியாது, அப்படி விளங்குவது  என்பது வழிபகட்ட, 

அத்ரவதிகளின் கருத்தாகும். 

 மாறாக இந்த வசனத்ரத இன்னும் பல வசனங்ககபளாடு பசர்த்து விளங்குவபத அல்லாஹ்ரவ பற்றிய எமது 

நம்பிக்ரகரய சீர் பசய்துபகாள்ள உதவும். 

இப்னு கஸீர் இமாம் அவர்கள் பதிவு பசய்கின்றார்கள்: 'இந்த வசனம் மூலம் அல்லாஹ் அறிவால் பரடப்புகரள 

சூழ்ந்திருக்கின்றான் என்பபத நாடப்பட்டுள்ளது என்று பல அறிஞர்களும் ஏபகாபித்த கருத்ரத கூறியுள்ளார்கள்.' 

 எனபவ அல்லாஹ் அவபன அரனத்து பரடப்புகபளாடும் கலந்திருக்கின்றான் என்று வாதிடுவது தவறாகும்.  

 அல்லாஹ் அர்ஷின் பமல் இருந்தவனாக பபாதுவாக எல்லா மனிதர்கரளயும் அறிவாலும், பார்ரவயாலும், 

பசவிபயட்பதாலும் பரடப்புகரள சூழ்ந்திருக்கின்றான் என்று புாிந்துபகாள்ளபவண்டும்.  

 பமலும் குறிப்பாக முஃமின்களுக்கு உதவி பசய்வது, பாதுகாப்பது பபான்றவற்றின் மூலமும் சூழ்ந்திருக்கின்றான் 

என்றும் புாிய பவண்டும். 

o அல்லாஹ் அர்ஷின் பமல் உயர்ந்துவிட்டதாக ஏழு இடங்களில் பதளிவாக அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் 

குறிப்பிட்டுள்ளான். 
 

ُ الَِّذْى َخلََق السَّٰمٰو ِْ َو اْْلَْرَض فِْى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوى َعلَى اْلعَْرِش اِنَّ َربَُّكُم  ّٰللاّٰ  
நிச்சயமாக உங்கள் இரறவனாகிய அல்லாஹ்தான் வானங்கரளயும், பூமிரயயும் ஆறு நாட்களில் பரடத்து 

அர்ஷின் மீது (தன் மகிரமக்குத் தக்கவாறு) உயர்ந்துவிட்டான்.  (7:54) 

َِعلَىِاْلعَْرِشِاْستَٰوى ِاَلَرْحٰمنه  
(அவற்ரற பரடத்த) ரஹ்மான் (ஆகிய அல்லாஹ்) அர்ஷின் மீது (தன் மகிரமக்குத் தக்கவாறு) உயர்ந்துவிட்டான்.  

(20:5) 
(10:3, 13:2, 25:59, 32:4, 57:4) 

முஆவியா பின் அல்.ஹகம் அஸ்ஸுலமீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: ........  என்னிடம் ஓர் அடிரமப் பபண் 

இருந்தாள். அவள் என் ஆட்டு மந்ரதரய உஹத் மரல மற்றும் ஜவ்வானியா பகுதியில் பமய்த்துவந்தாள். ஒரு நாள் 

நான் பசன்று பார்த்தபபாது ஓநாய் ஒன்று அவளிடமிருந்த ஆடுகளில் ஒன்ரறக் பகாண்டு பசன்றுவிட்டது.  மனிதன் 

பகாபப்படுவரதப் பபான்று நானும் பகாபப்பட்டு, அவரள நான் அரறந்துவிட்படன். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் பசன்றபபாது அது குறித்து அவர்கள் என்ரனக் கடுரமயாகக் கண்டித்தார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதபர! நான் அவரள விடுதரல பசய்துவிடட்டுமா?" என்று பகட்படன். அதற்கு அவர்கள், 

"அந்தப் பபண்ரண என்னிடம் அரழத்துவாருங்கள்!" என்று பசான்னார்கள். நான் அவரள அரழத்துச் 

பசன்றபபாது அவளிடம், "அல்லாஹ் எங்பக இருக்கின்றான்?" என்று நபியவர்கள் பகட்டார்கள். அவள், 

"வானத்தில்” என்று பதிலளித்தாள். அவர்கள், "நான் யார்?" என்று பகட்டார்கள். அவள், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர்" என்றாள். அவர்கள் (என்னிடம்), "அவரள விடுதரல பசய்துவிடுங்கள்! ஏபனனில், அவள் 

இரறநம்பிக்ரகயுரடய (முஃமினான) பபண் ஆவாள்" என்றார்கள்.  (முஸ்லிம்) 

 அடுத்து அல்லாஹ் பவறு, பரடப்புகள் பவறு இரண்டும் ஒன்றில் ஒன்று கலந்ததல்ல என்று அத்ரவத சிந்தரனக்கு 

மாற்றமாக அல்லாஹ்ரவப் பற்றி நம்பபவண்டும். 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  அல்லாஹ் கூறினான்: எவன் என் பநசரர பரகத்துக் பகாண்டாபனா 

அவனுடன் நான் பபார் பிரகடனம் பசய்கிபறன். எனக்கு விருப்பமான பசயல்களில் நான் கடரமயாக்கிய ஒன்ரற 

விட பவறு எதன் மூலமும் என் அடியான் என்னுடன் பநருக்கத்ரத ஏற்படுத்திக் பகாள்வதில்ரல. என் அடியான் 

கூடுதலான (நபிலான) வணக்கங்களால் என் பக்கம் பநருங்கி வந்து பகாண்படயிருப்பான். இறுதியில் அவரன 

பநசித்துவிடும்பபாது அவன் பகட்கிற பசவியாக, அவன் பார்க்கிற கண்ணாக, அவன் பற்றுகிற ரகயாக, அவன் 

நடக்கிற காலாக நான் ஆகிவிடுபவன். அவன் என்னிடம் பகட்டால் நான் நிச்சயம் தருபவன். என்னிடம் அவன் 

பாதுகாப்புக் பகாாினால் நிச்சயம் நான் அவனுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பபன். ஓர் இரறநம்பிக்ரகயாளனின் 

உயிரரக் ரகப்பற்றுவதில் நான் தயக்கம் காட்டுவரதப் பபான்று, நான் பசய்யும் எச்பசயலிலும் தயக்கம் 
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காட்டுவதில்ரல. அவபனா மரணத்ரத பவறுக்கிறான். நானும் (மரணத்தின் மூலம்) அவனுக்குக் கஷ்டம் தருவரத 

பவறுக்கிபறன்.  (புஹாாி: 6502) 

o இங்கு நல்லடியார்களின் நடவடிக்ரககரள, அல்லாஹ் விரும்பிய பசயல்களாக மாற்றுகின்றான் என்று நம்ப 

பவண்டுபம அல்லாமல், அல்லாஹ் மனிதனாக மாறுகின்றான் என்று விலங்க கூடாது, அப்படி விளங்க முடியாது 

என்பதற்கு அந்த ஹதீஸின் கரடசி வாிகள் சான்று பகர்கின்றன. 

o அதுதான்; அல்லாஹ் நல்லடியானாக மாறிவிட்டால் அல்லாஹ்விடம் துஆ பகட்க, பாதுகாப்பு பதடபவண்டிய 

அவசியமும் ஏற்படாது, அவனது உயிரர அல்லாஹ் ரகப்பற்றவும் பதரவயில்ரல. மாறாக அல்லாஹ்விடம் துஆ 

பகட்க பவண்டும், பாதுகாப்பு பதட பவண்டும் என்பதும், அவனது உயிரர அல்லாஹ் ரகப்பற்றுகின்றான் 

என்பதும் அல்லாஹ் பவறு, மனிதன் பவறு என்பரத பதளிவுபடுத்துகின்றது. (அல்லாஹு அஃலம்) 
 

 01ِ-8ِالمجادلة

َِجاءهوكََِِوإَِذاِالَرسهولَِِِوَمْعِصيَتَِِِواْلعهْدَوانِِِبِاإلثْمَِِِويَتَنَاَجْونََِِعْنههِِنهههواِِلَماِيَعهودهونَِِثهمَِِالنَْجَوىَِعنِِِنهههواِالَِذينَِِإِلَىِتَرَِِأَلَمِْ{

بهنَاِلَْوّلِأَْنفهِسِهمِِْفِيَِويَقهولهونَِِّللَاهِِبِهِِِيهَحي ِكَِِلَمِِْبَِماَِحيَْوكَِ  }  اْلَمِصيرِهِفَبِئْسَِِيَْصلَْونََهاَِجَهنَمِهَِحْسبهههمِِْنَقهولِهِبَِماِّللَاهِِيهعَذ ِ

(நபிபய!) ரகசியபம கூடாபதன்று தடுக்கப்பட்டிரு இருந்தவர்கரள நீங்கள் கவனித் தீர்களா? அவர்கள் எத்தரனவிட்டும் 

தடுக்கப்பட்டார்கபளா அதரன பநாக்கிபய மீண்டுபசன்று, பாவத்திற்கும், வரம்பு மீறுவதற்கும், தூதருக்கு மாறு 

பசய்வதற்குபம, அவர்கள் ரகசியமாகச் சதி ஆபலாசரன பசய்கின்றனர். பின்னர் அவர்கள் உங்களிடம் வந்தாபலா, 

அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கூறாத வார்த்ரதரயக் பகாண்டு முகமன் கூறுகின்றனர், பமலும் அவர்கள் தங்களுக்குள் "நாம் 

கூறியதற்காக, அல்லாஹ் நம்ரம பவதரன பசய்யமாட்டானா?" என்றும் கூறுகின்றனர். நரகபம அவர்களுக்குப் 

பபாதுமானதாகும். அதில் அவர்கள் நுரழவார்கள். அது பசல்லுமிடத்தில் மிக பமாசமானது.(58:8) 

 பசால் அருத்தம்; 

ِتَرَِ ينَِ        ,அளவில், பக்கம்      إ لَى     , நீங்கள் பார்க்கவில்ரலயா     أَلَْم  அவர்கள்     نُُهوا        ,சிலர்     الّذ 

தடுக்கப்பட்ட்னர்,       النّْجَوى     ரகசியம்,      َِعن      விட்டும்,     ِّيَعُوُدونَِِثُم      பிறகு மீண்டுபசல்கின்றார்கள்,       ل َما      
ஒன்றளவில்,      نُُهوا     அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள்,      َُِعْنه    அதரன விட்டும்,     ََِويَتَنَاَجْون     ரகசியம் 

பபசுகின்றனர்,      ِب اإلثْم     பாவத்திற்கும்,      َِواْلعُْدَوان      வரம்பு மீறுவது,       ِيَت الّرُسولِ َِوَمْعص       தூதருக்கு மாறு 

பசய்வது,     َِو    இன்னும், பமலும்,    إ َذا      நிபந்தரனயிடுவது, ஆல் உருபு,     َجاُءو      அவர்கள் வந்தார்கள்,      َِك      

உனது, உன்னிடம்,    ََِحيّْوك     உங்களுக்கு முகமன் கூறுகின்றனர்,     ب َما     ஒன்ரறக் பகாண்டு,     ِْيَُحي ِّكَِِلَم       அவன் 

உனக்கு முகமன் கூறவில்ரல,       ِب ه      அதன் மூலம்,     َُِللّا      அல்லாஹ்,    ََِويَقُولُون      பமலும் அவர்கள் 

கூறுகின்றனர்,         مِِْف ي ه  أَْنفُس       தங்களுக்குள்,    لَْوَل      ஆதரவு ரவப்பதற்கு, ரகபசதப்படுவதற்கு பாவிக்கும் 

பசால், பின்னால் ஒரு விரனச் பசால் வரும்,     ِّبُنَا       ب َما     ,அல்லாஹ்    َللّاُِ      ,அவன் எங்கரள தண்டிப்பான்      يُعَذ 
ஒன்ரறக் பகாண்டு,        ُِنَقُول     நாம் கூறுபவாம்,    َِْحْسبُُهم     அவர்களுக்குப் பபாதுமானதாகும்,    َُِجَهنّم      நரகம்,    

يرُِ     ,அது மிக பமாசமானது   فَب ئْسَِ     , அதில் அவர்கள் நுரழவார்கள்     يَْصلَْونََها   பசல்லுமிடம்     اْلَمص 

 

 இந்த வசனம் பசால்லும் பாடங்கள். 
ِالنّْجَوىِثُّمَِيعُوُدوَنِل َماِنُُهواَِعْنهُِ يَنِنُُهواَِعن   أَلَْمِتََرِإ لَىِاّلذ 

ரகசியம் பபசுவதிலிருந்து ஒரு கூட்டம் தடுக்கப்பட்டிருந்தது என்பபத இந்த வசனம் கூறுகின்றது, அவர்கள் யூதர்கள் 

என்பபத பல விாிவுரரயாளர்களின் கருத்து. எல்லா விடயங்களிலும் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு பசய்வது பபான்று 

இதிலும் மாறு பசய்து, இஸ்லாத்திற்கு எதிராக ரகசியம் பபசினார்கள். இதரனபய அல்லாஹ் கண்டிக்கின்றான். 

அவர்களது பண்ரப  சூரத்துல் பகராவின் வசனம் பின்வருமாறு எடுத்துரரக்கின்றது. 

 

ُُْم بِهٖ  ۖ الُْواء ٰاَمنَّاَواِذَا لَـقُْوا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قَ  ْو اءجُّ ََ ُ َعلَْيُكْم ِليُ ََ ّٰللاّٰ َ ثُْونَُهْم بَِما فَت د ِ ََ ٍٍ قَالُْواء اَ تُ ُهْم اِٰلى بَْع ُُ ََ بَْع  ِعْندَ ۚ  َواِذَا َخ

ََ تَْعِقلُْونَ ؕ َرب ُِكمْ  ْوَن  (76)    اَفَ َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ  (77) َوَما يُْعِلنُْونَ اََوَْل يَْعلَُمْوَن اَنَّ ّٰللاّٰ
பமலும் அவர்கள் ஈமான் பகாண்டவர்கரள சந்திக்கும்பபாது, “நாங்களும் ஈமான் பகாண்டிருக்கிபறாம்” என்று 

பசால்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுள் சிலர் (அவர்களுள்) சிலருடன் தனித்திடும்பபாது, “உங்கள் இரறவன் முன் 

உங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் வாதாடுவதற்காக அல்லாஹ் உங்களுக்கு அறிவித்துத் தந்த (தவ்ராத்)ரத 

அவர்களுக்கு எடுத்துச் பசால்கிறீர்களா, (இரத) நீங்கள் உணரமாட்டீர்களா? என்று(யூதர்கள் சிலர்) 

கூறுகின்றனர்.76, அவர்கள் மரறத்து ரவப்பரதயும், அவர்கள் பவளிப்படுத்துவரதயும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

நன்கறிவான் என்பரத அவர்கள் அறிய மாட்டார்களா?  (2:76,77) 
 

ِالّرُسولِ  يَت  َِوَمْعص  َِواْلعُْدَوان   َويَتَنَاَجْوَنِب اإلثْم 
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 அவர்கள் பாவம் பசய்வதற்கும், அநியாயம் இரழப்பதற்கும், நபிகளாருக்கு மாறு பசய்யவும் ரகசியத்ரத 

பயன்படுத்தினார்கள், அதனால்தான் ரகசியம் பபசுவது தடுக்கப்பட்டது, மாறாக நல்ல விடயங்களுக்காக ரகசியம் 

பபசுவரத அல்லாஹ் அனுமதித்தான் என்று முன்னர் ஸூரத்துன் நிஸாவின் வசனம் மூலம் பார்த்பதாம். அடுத்த 

வசனத்திலும் அது பற்றி வரும். 
َِللّاُِ  َوإ ذَاَِجاُءوَكَِحيّْوَكِب َماِلَْمِيَُحيِّ َكِب ه 

 இப்படி இஸ்லாத்ரத அழிக்க ரகசியம் பபசியவர்கள் நபிகளாரர பகவலப்படுத்துவதற்காக முகமன் கூறும் 

முரறரயக் கூட மாற்றி, நபிகளாருக்கு சாபமிட்டார்கள். 

நபி(ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் :  யூதர்களில் ஒரு குழுவினர் 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 'அஸ்ஸாமு அரலக்கும்' (-உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகட்டும்) என்று 

(சற்பற மாற்றி சலாம்) கூறினர். அவர்கள் கூறியரதப் புாிந்துபகாண்ட நான் அவர்களுக்கு 'வ அரலக்கும் 

அஸ்ஸலாமு வல்லஅனா (-அவ்வாபற உங்களின் மீது மரணமும் சாபமும் உண்டாகட்டும்)' என்பறன். அப்பபாது 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் , 'ஆயிஷா! நிதானம்! எல்லா விஷயங்களிலும் நளினத்ரதக் ரகயாளுவரதபய 

அல்லாஹ் விரும்புகிறான்' என்று கூறினார்கள். அப்பபாது நான், 'இரறத்தூதர் அவர்கபள! அவர்கள் பசான்னரத 

நீங்கள் பகட்கவில்ரலயா?' என்று பகட்படன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான்தான் 'வ அரலக்கும்' (அவ்வாபற 

உங்களுக்கு உண்டாகட்டும்) என்று பசால்லிவிட்படபன! (அரத நீ கவனிக்கவில்ரலயா?)' என்று பகட்டார்கள்.   

(புஹாாி: 6024, முஸ்லிம்) 

 இதனால் தான் நபியவர்கள் அவர்களுக்கு பதில் பசால்லும் பபாது தனியானபதாரு முரறரயயும் காட்டித் 

தந்தார்கள். 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  யூதர்கள் உங்களுக்கு சலாம் பசான்னால் அவர்களில் சிலர் 'அஸ்ஸாமு 

அரலக்' (உங்களுக்கு மரணம் உண்டாகட்டும்) என்பற கூறுவர். எனபவ, (அவர்களுக்கு பதிலாக) 'வ அரலக' 

(அவ்வாபற உனக்கு உண்டாகட்டும்) என்று பசால்லுங்கள்.  (புஹாாி: 6257, முஸ்லிம்) 
بُنَاَِللّاُِب َماِنَقُوُلِ ْمِلَْوَلِيُعَذِّ  ه   َويَقُولُوَنِف يِأَْنفُس 

 அதுமட்டுமல்ல, இஸ்லாத்திற்கு எதிராக ரகசியம் பபசியவர்கள், நபிகளாரர பகவலப்படுத்த ஸலாம் பசால்லும் 

முரறரய மாற்றியவர்கள், அவர்கள் பமாசமானவர்கள், தண்டிக்கப்பட பவண்டியவர்கள்  என்பதற்கு அவர்கபள 

சாட்சி என்பதனாலும், அல்லாஹ் உடபன தண்டரனரய இறக்கமாட்டான் என்பதரனயும் அறிந்து 

ரவத்திருந்ததனால் இஸ்லாத்ரத, அல்லாஹ்ரவ, நபிரய பகாச்ரசப்படுத்தும் முகமாக பின்வருமாறு கூறினார்கள். 

"நாம் கூறியதற்காக, அல்லாஹ் நம்ரம பவதரன பசய்யமாட்டானா?" என்றும் கூறுகின்றனர்.  
يرُِ  َحْسبُُهْمَِجَهنُّمِيَْصَلْونََهاِفَب ئَْسِاْلَمص 

 உலகில் இவர்கள் தப்பினாலும் மறுரமயில் இவர்கள் பகவலப்படுத்தப்படுவார்கள் என்பது இந்த வசனத்தின் முடிவு. 

அது மட்டுமல்லாமல் இன்றும் யாபரல்லாம் இஸ்லாத்ரத பகவலப்படுத்திவிட்டு நிம்மதியாக உலகில் வாழ்ந்து 

பகாண்டிருக்கின்றார்கபளா அவர்களுக்கும் மறுரமயில் இதுபவ நிரல என்ற எச்சாிக்ரகயும் இங்கு குறிப்பிடப்பட 

பவண்டியபத. அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ُكْونَ  ََ ُْ َُانُْوا ِمَن الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا يَ ُكْوَن  فَاْليَْوَم الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمَن ( .......... 03) اِنَّ الَِّذْيَن اَْجَرُمْوا  ََ ُْ   اْلُكفَّاِر يَ

நிச்சயமாக, குற்றமிரழத்தார்கபள அவர்கள், ஈமான் பகாண்டவர்கரளப் பார்த்து (உலகில்) சிாித்துக் 

பகாண்டிருந்தார்கள்.......... 34. ஆனால் (மறுரம) நாளில் ஈமான் பகாண்டவர்கள் காபிர்கரளப் பார்த்து சிாிப்பார்கள்.  

(83:29,,,,34) 

 இந்த வசனம் இறங்குவதற்கு காரணமாக இருந்த நிகழ்வு (ஸபபுன் னுஸூல்) 

அப்துல்லாஹிப்னு உமர் ரலி அவர்கள் கூறினார்கள்: யூதர்கள் நபிகளாருக்கு 'அஸ்ஸாமு அரலக்' என்று கூறிவிட்டு, 

பிறகு உள்ளத்தில் தண்டரன வராதா என்று கூறிக் பகாள்பவர்களாக இருந்தனர், அப்பபாதுதான் அல்லாஹ் ஸூரா 

முஜாதலாவின் எட்டாவது வசனத்ரத இறக்கினான்.  (அஹ்மத்:6589) இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஹம்மாத் 

பின் ஸலமா அவர்கள் விடயத்தில் சிறிதளவு அறிஞர்கள் பபசியிருந்தாலும் இது ஹஸன்  தரத்தில் உள்ள ஹதீஸாகும். 

ثْمِِِتَتَنَاَجْواِفَََّلِِتَنَاَجْيتهمِِْإَِذاِآَمنهواِالَِذينَِِأَيَُّهاِيَا{ ِإِلَْيهِِِالَِذيِّللَاََِِواتَقهواَِوالتَْقَوىِبِاْلبِر َِِِوتَنَاَجْواِالَرسهولَِِِوَمْعِصيَتَِِِواْلعهْدَوانِِِبِاإْلِ

ونَِ  )}9)ِتهْحَشره

ஈமான் பகாண்டவர்கபள! நீங்கள் இரகசியம் பபசிக் பகாண்டால், பாவத்ரதயும் வரம்பு மீறுதரலயும், (நம்) தூதருக்கு 

மாறு பசய்வரதயும் பகாண்டு இரகசியம் பபசாதீர்கள்; ஆனால் நன்ரம பசய்வதற்காகவும் பயபக்தியுடன் 

இருப்பதற்காகவும் இரகசியம் பபசிக் பகாள்ளுங்கள்; பமலும், அல்லாஹ்வுக்கு - எவன்பால் நீங்கள் ஒன்று 

பசர்க்கப்படுவீர்கபளா - அவனுக்பக அஞ்சி நடந்து பகாள்ளுங்கள். (58:9) 

 பசால் அருத்தம்; 



 MURSHID ABBASI                                                                                 10                                                                                            

يَاأَيَُّهاالِِِ       பசர்ந்த ஒரு பசால்ரல விழிப்பதற்கு பாவிக்கப்படும் ஒரு பசால்,      َِين  அவர்கள்     آَمنُوا      ,சிலர்      الّذ 

நம்பிக்ரக ரவத்தனர்,    تَنَاَجْيتُمِِْإ َذا      நீங்கள் இரகசியம் பபசிக் பகாண்டால்,     َِتَتَنَاَجْواِفَل      இரகசியம் 

பபசாதீர்கள்,     ِثْم يَتِ َِواْلعُْدَوانِ ِب اإْل  الّرُسولِ َِوَمْعص       பாவத்ரதயும் வரம்பு மீறுதரலயும், தூதருக்கு மாறு 

பசய்வரதயும் பகாண்டு,     َوتَنَاَجْوا     பமலும் நீங்கள்  இரகசியம் பபசுங்கள்,    ِِّ     ,நன்ரம பசய்வதற்காகவும்     ب اْلب ر 

ْقَوىَوالتِّ       பயபக்தி,     َللّاََِِواتّقُوا      அல்லாஹ்ரவ   அஞ்சி நடந்து பகாள்ளுங்கள்,     الّذ ي      ஒருவன்,       ِإ لَْيه     
அவன் பக்கம்,      َِتُْحَشُرون      நீங்கள் ஒன்று பசர்க்கப்படுவீர்கள் 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 
 

يَنِآَمنُواِ َِوالتّْقوَِيَاِأَيَُّهاِالّذ  َِوتَنَاَجْواِب اْلب رِّ  ِالّرُسول  يَت  َِوَمْعص  َِواْلعُْدَوان  ثْم  ىإ ذَاِتَنَاَجْيتُْمِفََلِتَتَنَاَجْواِب اإْل   

 யூதர்களின் பமாசமான பழக்கங்கரள கண்டித்த வசனம், முஃமின்கள் பகட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக நல்ல 

வழிமுரறகரள ஒழுக்கங்கரள பதாடர்ந்து பசால்கின்றது இந்த வசனம். அதுதான் முஃமின்களும் யூதர்கரள 

பபான்று, பாவத்திற்கும், அநியாயம் பசய்வதற்கும், நபிகளாருக்கு மாறுபசய்வதற்கும் ரகசியம் பபசாமல், நல்ல 

விடயங்களுக்கு, இரறயச்சமூட்டும் விடயங்களுக்காக ரகசியம் பபசுவதாகும். 

 இங்கிருந்து பபாதுவாக ரகசியம் தடுக்கப்படவில்ரல என்பதும் பதளிவு. 
ِتُْحَشُرونَِ يِإ لَْيه   َواتّقُواَِللّاَِالّذ 

 இந்த நல்ல வழிகாட்டல்கரள எடுத்து நடப்பதற்கும், தீய பழக்கவழக்கங்கரள விட்டுவிடுவதற்கும் மிக 

அவசியமானது இரறயசம் அல்லாஹ்வின் பயம் என்பதால் அல்லாஹ்ரவ அஞ்சி நடக்குமாறு அல்லாஹ் புத்திமதி 

பசால்வபதாடு, 

 உலகில் எப்படியும் வாழ்ந்துவிடலாம் மறுரமயில் அல்லாஹ் மனதிரன எழுப்பினால் அங்கு காரணம் பசால்லி 

தப்பிக்கமுடியாது என்பதனால் மறுரமரயயும் நிரனவூட்டி அல்லாஹ் இந்த வசனத்ரத முடிக்கின்றான்.  

 எனபவ யாாிடம் மறுரம நம்பிக்ரக சாியாக இருக்குபமா அவன் அல்லாஹ்ரவ பயந்து நடப்பான், அல்லாஹ்ரவ 

சாியாக பயந்து நடப்பவன் இந்த உலகில் நல்லவனாக வாழ்வான். இதற்பக இந்த புத்திமதி. 

ஸப்வான் இப்னு முஹ்ாிஸ்(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  'இப்னு உமர்(ரலி) (கஃபாரவச்) சுற்றி வந்து 

பகாண்டிருந்தபபாது ஒருவர் குறுக்கிட்டு, 'இப்னு உமபர!' (மறுரம நாளில் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய 

அடியார்களுக்குமிரடபய நரடபபறும்) இரகசிய உரரயாடல் பற்றி (நபி(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

பசவியுற்றுள்ளீர்களா?' என்று பகட்டதற்கு இப்னுஉமர்(ரலி), 'இரறநம்பிக்ரகயாளர் தம் இரறவனுக்கருகில் 

பகாண்டு வரப்படுவார்.' அல்லது 'இரறநம்பிக்ரகயாளர் தம் இரறவனுக்கருகில் வருவார்.' அப்பபாது அவர்மீது 

அவன் தன் திரரரயப் பபாட்டு மரறத்துவிடுவான். அப்பபாது அவர் தாம் பசய்த பாவங்கரள ஒப்புக்பகாள்வார். 

அவாிடம் இரறவன்) 'நீ பசய்த இன்ன பாவம் உனக்கு நிரனவிருக்கிறதா' என்(று பகட்)பான். அவர், '(ஆம்) 

அறிபவன். என் இரறவா! என்று இரண்டு முரற கூறுவார். அப்பபாது இரறவன், 'இவற்ரறபயல்லாம் உலகில் 

நான் (பிறருக்குத் பதாியாமல்) மரறத்துரவத்திருந்பன;. இன்று உனக்கு அவற்ரற மன்னித்துவிடுகிபறன்.' என்று 

கூறுவான். பிறகு அவாின் நற்பசயல்களின் பதிபவடு (அவாிடம் வழங்கப்பட்டுச்) சுருட்டப்படும். 'மற்றவர்கள்' 

அல்லது 'இரறமறுப்பாளர்கள்' சாட்சியாளர்கள் முன்னிரலயில் அரழக்கப்பட்டு, 'இவர்கள்தாம், தம் இரறவன்மீது 

பபாய்ரயப் புரனந்துரரத்தவர்கள்' என்று அறிவிக்கப்படும் என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறக்பகட்படன் 

என்றார்கள்.   (புஹாாி: 4685, முஸ்லிம்) 
 

نَِِالَشْيٰطنِِِِمنَِِالنَْجٰوىِاِنََما{ ِهمَِِْولَْيسَِِٰاَمنهْواِالَِذْينَِِِليَْحزه آر ِ ََ ــاِبِ ِِِبِِاْذنِِِاِّلََِِشْيـًـٴ َِِِوَعلَىِّللِؕا  ْؤِمنهْونَِِفَْليَتََوَكلِِِّللا    }ِاْلمه

ஈமான் பகாண்டவர்கரளக் கவரலப்படச் பசய்வதற்காக ரஷத்தானிடமிருந்துள்ளபத (இந்த) இரகசியம்; ஆனால், 

அல்லாஹ்வுரடரய அனுமதியின்றி அவர்களுக்கு அவனால் எந்தத் தீங்கும் பசய்ய முடியாது; எனபவ முஃமின்கள் 

அல்லாஹ்ரவபய முற்றிலும் நம்பியிருக்க பவண்டும்.   (58:10) 
 

 பசால் அருத்தம்; 

 ,இதற்குப் பின்னால் ஒரு எழுவாய், பயனிரல வரும், பயனிரலயின் கருப்பபாருள் எழுவாயில் பதாத்தமாக      ا نَّما

அல்லது பபரும்பாலும் இருப்பரத குறிக்கும். النّْجٰوى     இரகசியம்,    َِن      لِ      ,ரஷதான்     الّشْيٰطنِ      ,இருந்து      م 

க்கு, க்காக அளவில்,         َِيَْحُزن      கவரலப்படுவான்,     َِْين َمنُْوااِالّذ  ْٰ      ஈமான் பகாண்டவர்கள்,     ََِولَْيس    அவன்  

இல்ரல     ِْم ه  ِّ ـــاٴَِشْيـ     ,அவர்களுக்கு தீங்கு பசய்யக்கூடியவனாக    ب َضآر      ஒன்று,     ِِّب ا ْذنِ ِا َل ِ َِْؕللِا       

அல்லாஹ்வுரடரய அனுமதியின்றி,      َِوَعلَى ِ َللا       அல்லாஹ்வின் மீது,    ِفَْليَتََوّكل       நம்பிக்ரகரவக்கட்டும்     

نُْونَِ ِاْلُمْؤم       இரறவிசுவாசிகள் 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 
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َنِالّشْيٰطنِ   ا نَّماِالنّْجٰوىِم 

 اِنََّما   என்ற பசால் பசர்ந்து வந்திருப்பது, இரகசியம் பபசுவது பபரும்பாலும் ரஷத்தானின் தூண்டுதலால் வரக்கூடிய 

ஒன்று என்பரத பதளிவுபடுத்துகின்றது, அதனால்தான் இரகசியம் என்பது பபரும்பாலும் பாவத்திற்பக 

பயனளிக்கின்றது. எனபவ ஒருவர் நல்லவிடயத்திற்காக இரகசியம் பபசுவாராக இருந்தால் அது 

புகழப்படபவண்டியபத. அதரன பின்வரும் குர்ஆன் வசனம் பதளிவுபடுத்துகிறது. 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ْن نَّْجٰو  َْل  َُثِْيٍر م ِ حٍْۢ بَْيَن النَّاِس  ُهمْ ٮَخْيَر فِْى  ََ ِ ؕ  اِْلَّ َمْن اََمَر بَِصدَقٍَة اَْو َمْعُرْوٍف اَْو اِْص ا ِْ ّٰللاّٰ ََ ََ َمْر ء ََ اْبتََِا  َوَمن يَّْفعَْل ٰذ ِل

 فََسْوَف نُـْؤتِْيِه اَْجًرا َعِظْيًما
(நபிபய!) தர்மத்ரதயும், நன்ரமயானவற்ரறயும், மனிதர்களிரடபய சமாதானம் பசய்து ரவப்பரதயும் தவிர, 

அவர்களின் இரகசியப் பபச்சில் பபரும்பாலானவற்றில் எந்த விதமான நலமும் இல்ரல; ஆகபவ எவர் 

அல்லாஹ்வின் திருப்பபாருத்தத்ரத நாடி இரதச் பசய்கின்றாபரா, அவருக்கு நாம் மகத்தான நற்கூலிரய 

வழங்குபவாம்.   (4:114) 
ِهْم َشْيـِليَْحُزَن الَّ  ِ  ـــاٴ ِذْيَن ٰاَمنُْوا َولَْيَس بَِضآرِِّ    ؕاَِّلَّ بِِاْذِن ّٰلله

 இரகசியம் என்பது முஃமின்களான நல்லவர்கரள கவரலயில் ஆழ்த்துவதற்கு ரஷத்தான் தூண்டிவிடும் ஒரு 

வழியாகும். 

ِ َفْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُْونَ   َوَعلَى ّٰلله

 அபதபநரம் சதிகாரர்கள் ரஷத்தானின் தூண்டுதல் காரணமாக என்ன பசய்தாலும் அல்லாஹ்வின் நாட்டத்ரத மீறி 

தீங்கு பசய்ய முடியாது என்பபத ஒரு முஃமின் தன் உள்ளத்தில் நிறுத்த பவண்டிய நம்பிக்ரகயாகும். இதரனபய 

அல்லாஹ் பின்வருமாறு கூறுகின்றான்; 

ِه ِاَِّلَِماَِكتََبِّللا  ْؤِمنهْونَِِِِۚنَاٮلَـنَاِِۚههَوَِمْولِٰقهْلِلَْنِيُِّصْيبَـنَا  ِِفَْليَتََوَكِلِاْلمه َِِوَعلَىِّللا   

“ஒருபபாதும் அல்லாஹ் விதித்தரதத் தவிர (பவறு ஒன்றும்) எங்கரள அணுகாது; அவன் தான் எங்களுரடய 

பாதுகாவலன்” என்று (நபிபய!) நீர் கூறும்; முஃமின்கள் அல்லாஹ்வின் மீபத பூரண நம்பிக்ரக ரவப்பார்களாக!   

(9:51) 

 பபாதுவாக நபியவர்கள் அடுத்தவர்கரள கவரலயில் ஆழ்த்தும் விதத்தில், அல்லது பாதிப்ரப ஏற்படுத்தும் விதத்தில் 

இரகசியம் பபசுவரத தடுத்தார்கள். 

 அபதபநரம் ஒரு முஃமின் அடுத்தவர்கள் இரகசியம் பபசுவரதக் கண்டு காலங்கபவண்டியதில்ரல, மாறாக 

பாதுகாப்புக்கான வழிகரள பமற்பகாள்வபதாடு, அல்லாஹ்வின் மீது பபாறுப்பு சாட்ட பவண்டும். 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  நீங்கள் மூவர் இருக்கும்பபாது மூன்றாமவரரவிட்டுவிட்டு இருவர் 

மட்டும் இரகசியம் பபசபவண்டாம்.   (புஹாாி: 6288, முஸ்லிம்) 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  நீங்கள் மூன்று பபர் இருக்கும்பபாது மூன்றாமவரரவிட்டுவிட்டு 

இரண்டு பபர் மட்டும் இரகசியம் பபச பவண்டாம்; நீங்கள் மூவரும் மக்களுடன் கலக்கும் வரர! ஏபனனில், 

(அவ்வாறு மூன்று பபர் இருக்கும்பபாது இருவர் மட்டும் பபசுவது) மூன்றாமவரர வருத்தமரடயச் பசய்யும்.  

(புஹாாி: 6290, முஸ்லிம்) 

 
 

 11ِالمجادلةِِ
 

واِلَكهمِِْقِيلَِِإَِذاِآَمنهواِالَِذينَِِأَيَُّهاِيَا{ واِاْلَمَجاِلِسِِفِيِتَفََسحه واِقِيلََِِوإَِذاِلَكهمِِّْللَاهِِيَْفَسحِِِفَاْفَسحه واِاْنشهزه ِالَِذينَِِّللَاهِِيَْرفَعِِِفَاْنشهزه

 } )11)َِخبِيرِ ِتَْعَملهونَِِبَِماَِوّللَاهَِِدَرَجاتِ ِاْلِعْلمَِِأهوتهواَِوالَِذينَِِِمْنكهمِِْآَمنهوا
ஈமான் பகாண்டவர்கபள! சரபகளில் “நகர்ந்து இடங்பகாடுங்கள்” என்று உங்களுக்குச் பசால்லப்பட்டால், நகர்ந்து 

இடம் பகாடுங்கள்; அல்லாஹ் உங்களுக்கு இடங்பகாடுப்பான்; தவிர, “எழுந்திருங்கள்” என்று கூறப்பட்டால், 

உடபன எழுந்திருங்கள்; அன்றியும், உங்களில் ஈமான் பகாண்டவர்களுக்கும்; கல்வி ஞானம் 

அளிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அல்லாஹ் பதவிகரள உயர்த்துவான் - அல்லாஹ்பவா நீங்கள் பசய்பவற்ரற நன்கு 

அறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 

 

 பசால் அருத்தம் ; 

ِأَيَُّها ينَِ      ,பசர்ந்த ஒரு பசால்ரல விழிப்பதற்கு பாவிக்கப்படும் ஒரு பசால்      الِِِِِِِيَا      آَمنُوا      ,சிலர்      الّذ 
அவர்கள் நம்பிக்ரக ரவத்தனர்,      إ َذا      நிபந்ரதயிடுவதற்கு பாவிக்கப்படும் பசால், ஆல்,      َِق يل பசால்லப்பட்டது,      

ِِف ي   ,நகர்ந்து இடங்பகாடுங்கள்      تَفَّسُحوا     ,உங்களுக்கு       لَُكمِْ اْلَمَجال س       சரபகளிபல,      فَاْفَسُحوا      நீங்கள் 

நகர்ந்து இடம் பகாடுங்கள்,     ِ َللّاُِِيَْفَسح    அல்லாஹ்  இடங்பகாடுப்பான்,      ِْلَُكم     உங்களுக்கு,     ق يلََِِوإ َذا   
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    பசால்லப்பட்டால்,     اْنُشُزوا      நீங்கள் எழுந்திருங்கள்,     فَاْنُشُزوا     உடபன நீங்கள் எழுந்திருங்கள்,     ِ َللّاُِِيَْرفَع      

அல்லாஹ்  உயர்த்துவான்,       َِين آَمنُواِالّذ             ஈமான் பகாண்ட சிலரர,     ِْْنُكم ينَِ      ,உங்களில்     م  أُوتُواَِوالّذ   

    பமலும் பகாடுக்கப்பட்ட சிலரர,       َِْلم ِب َما     ,அல்லாஹ்     َوَللّاُِ     ,பதவிகள், அந்தஸ்துகள்     َدَرَجاتِ       ,அறிவு     اْلع 

 நுணுக்கமாக அறிந்தவன்     َخب يرِ      ,நீங்கள் பசய்பவற்ரற     تَْعَملُونَِ

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

يَنِآَمنُواِإ ذَاِق يَلِلَُكْمِ َللّاُِلَُكمِْيَاِأَيَُّهاِالّذ  َِفاْفَسُحواِيَْفَسحِ   تَفَّسُحواِف يِاْلَمَجال س 

 முன்னால் வசனத்தில் ரகசியத்ரத பற்றி பசான்ன அல்லாஹ் சரபகள் மஜ்லிஸ்களின் ஒழுக்கங்கரள 

பசால்லித்தருகின்றான். 

 பநருக்கமாக இருக்கும் சரபகளில்  ஒருவர் தல்லி இடம் தருமாறு பகட்டால் இடம் பகாடுக்க பவண்டும் என்பபத 

முதல் அறிவுரர, அப்படி அடுத்தவர்கரள மதித்து நடக்கின்ற பநரம் அல்லாஹ் எங்களுக்கு அரனத்திலும் 

விசாலத்ரத ஏற்படுத்துவான் என்பது அதற்கு கிரடக்கும் கூலியாகும். 

 பபாதுவாக பசயலுக்கு ஏற்ற கூலிகரள பகாடுப்பது அல்லாஹ் வின் வழிமுரறயாகும், உதாரணமாக; 

அல்லாஹ்வுக்காக ஒரு வீட்ரட மஸ்ஜிரத காட்டியவருக்கு சுவனத்தில் ஒரு வீட்ரட அல்லாஹ் காட்டுகின்றான் 
(புஹாாி:450), யார் ஒரு முஃமினுக்கு உதவி  பசய்வதில் ஈடுபடுகின்றாபனா  அவனுக்கு உதவி பசய்வதில் 

அல்லாஹ் ஈடுபடுகின்றான்(முஸ்லிம்), யாராவது ஒரு முஸ்லிமின் குரறரய மரறத்தால் அல்லாஹ் அவனின் 

குரறரய மரறக்கின்றான்(முஸ்லிம்) என்று வரும் ஹதீஸ்கரள பபான்று. 

 இந்த வசனம் எங்களுக்கு தரும் முக்கிய பாடம், ஒரு மஜ்லிஸில் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தவரர  பலவந்தமாக யாரும் 

எழுப்பக்கூடாது, மாறாக தள்ளியிருந்து இடம் தருமாறு பகட்கலாம் என்பபத. நபி (ஸல்) அவர்களும் இந்த 

வழிமுரறரய எமக்கு பசால்லித்தருகின்றார்கள். 

"ஒருவர் இன்பனாரு மனிதரர, அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து எழுப்பிவிட்டு, பிறகு இவர் அந்த இடத்தில் 

அமர பவண்டாம்."  (புஹாாி: 6269, முஸ்லிம்) 

இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: "ஒருவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்து அவர்  எழுப்பிவிடப்பட்டு, 

அந்த இடத்தில் மற்பறாருவர் அமர்வரத நபி(ஸல்) அவர்கள் தரட பசய்தார்கள். இதற்கு மாறாக, 'நகர்ந்து 

உட்கார்ந்து மற்றவர்களுக்கும் இடம் பகாடுங்கள்' என்று கூறினார்கள்.  (புஹாாி: 6270, முஸ்லிம்) 

 இந்த ஒழுக்கம் எந்த அளவு பபணப்படபவண்டும் என்றால் ஒருவர் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்துவிட்டு ஒரு பதரவக்காக 

பசன்றுவிட்டு மீண்டும் வந்தால் அவபர அந்த இடத்திற்கு தகுதியானவர். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் தான் அமர்ந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து பசன்றுவிட்டு மீண்டும் வந்தால் 

அவபர அந்த இடத்திற்கு தகுதியானவராவார்.  (முஸ்லிம்) 

 அடுத்து மஜ்லிஸில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் ஒரு மனிதனின் வருரகக்காக எழுந்திருக்க முடியுமா என்பதும் இங்கு 

பார்க்கபவண்டிய ஒரு விடயமாகும், அந்த அடிப்பரடயில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் மூன்று கருத்துக்கள் 

நிலவுகின்றன; பபாதுவாக சிலர் தடுத்துள்ளனர், சிலர் பபாதுவாக அனுமதித்துள்ளனர், சிலர் வரபவற்பதற்காக  

முடியும் என்று கூறுகின்றனர். இந்த கருத்துக்கரள பதிந்த இப்னு கஸீர் இமாம் அவர்கள் 'இப்படி எழுந்திருப்பரத 

வளரமயாக்கிக் பகாள்வது அரபிகள் அல்லாதவர்களின்  (பராமர்களின்)  பழக்கம் என்று கூறினார்கள். 

o வந்திருக்கும் ஹதீஸ்கரள பார்க்கும் பபாது, ஒருவாின் மதிப்புக்காக எழும்புவது, அல்லது அடுத்தவர் தனக்காக 

எழும்பபவண்டும் என்று ஆரசரவப்பது நபிகளாரால் எச்சாிக்கப்பட்டதும், பவறுக்கப்பட்டதுமான ஒன்று 

என்பரத புாியலாம். அபத பநரம் ஒருவரரபயாருவர் (குறிப்பாக தீர்ப்பு பசால்லவருபவாரர)  வரபவற்பதற்காக 

எழும்புவரத நபிகளார் அனுமதித்துமுள்ளார்கள். 

அப்துல்லாஹ் பின் ஸுரபர், அப்துல்லாஹ் பின் ஸப்வான் ஆகிபயார் முஆவியா (ரலி) அவர்கரள கண்டு 

எழுந்தபபாது, அவர்கரள அமருமாறு ஏவிய முஆவியா (ரலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக 

கூறினார்கள்:யார் மனிதர்கள் தனக்காக எழுந்து நிற்பரத விரும்புகின்றாபரா, அவர் நரகில் தனக்காக ஒரு 

இடத்ரத ஒதுக்கிக் பகாள்ளட்டும்.  (திர்மிதி:2755, அபூதாவூத்:5229, அஹ்மத்:16830 வார்த்ரத 

வித்தியாசங்கபளாடு பதியப்பட்டுள்ளது.) 

அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கரள விடவும் விருப்பமான ஒருவர் நபித்பதாழர்களுக்கு 

இருந்ததில்ரல,(ஆனாலும்) அவர்கள் நபியவர்கரள கண்டுவிட்டால் எழும்பாதவர்களாகபவ இருந்தார்கள். 

(அப்படி ஏழும்பாரமக்கு காரணம், நபியவர்கள் அதரன பவறுத்தபத.  (அஹ்மத்: 12345,திர்மிதி:2754) 

பனூ குரறழா கூட்டத்தாருக்கு தீர்ப்பளிப்பதற்காக வரவரழக்கப்பட்ட சஃத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களுக்காக 

எழுந்திருக்குமாறு நபியவர்கள் கூறினார்கள்.  (புஹாாி:3043, முஸ்லிம்) 

 மஜ்லிஸில் சரபகளில் அணிவகுத்து ஸப்பில் நிற்பதில் அறிவாளிகளுக்கு முன்னுாிரம பகாடுப்பதும் சரப 

ஒழுங்குகளில் ஒன்றாகும். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அறிவுள்ளவர்களும், ஞனம் மிக்கவர்களும்  எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கட்டும், 

பிறகு அடுத்தவர்கள் அடுத்தவர்கள் என்று இருக்கட்டும், பமலும் சந்ரதகளில், கரடத்பதருக்களில் கூச்சலிடுவது, 

பநருங்கிக்பகாள்வரத உங்களுக்கு எச்சாிக்கின்பறன்.  (முஸ்லிம்) 
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அபூ மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபியவர்கள் பதாழுரகக்கு ஸப்பில் நிற்கும்பபாது எமது பதாரள 

தடவிவிட்டு, 'நீங்கள் பநராக நில்லுங்கள், முரண்பட்டு வரளந்து நிற்காதீர்கள், அப்படி நின்றால் உங்கள் 

உள்ளங்கள் முரண்படும், அறிவுள்ளவர்களும், ஞனம் மிக்கவர்களும்  எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கட்டும், பிறகு 

அடுத்தவர்கள் அடுத்தவர்கள் என்று இருக்கட்டும்.' என்று கூறுவார்கள். அபூ மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறுவார்கள்: 

இன்பறா நீங்கள் அதிகம் முரண்பட்டவர்களாக இருக்கின்றீர்கபள!!!.  (முஸ்லிம்) 

 மார்க்கம் பபாதிக்கப்படும் சரபகளில், பதாழுரகக்கான சப்களில் பின்பனாக்கி பசல்வது அல்லாஹ்வின் 

அருரளவிட்டும் தூரமாக்கும். 

'நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் பள்ளிவாசலில் அமர்ந்திருந்தபபாது மூன்றுபபர் வந்தனர். அவர்களில் இருவர் 

நபி(ஸல்) அவர்கரள முன்பனாக்கி வர. மற்பறாருவர் பசன்றுவிட்டார் . அவ்விருவரும் நபி(ஸல்) அவர்களின் 

சரபயில் வந்து நின்றார்கள். அவ்விருவாில் ஒருவர் வட்டமான அந்தச் சரபயில் ஓர் இரடபவளிரயக் 

கண்டபபாது அதில் அமர்ந்தார். மற்றவபரா பவட்கப்பட்டு சரபயின் பின்னால் உட்கார்ந்துவிட்டார். நபி (ஸல்) 

அவர்கள் (சரப) முடிந்தவுடன், 'அந்த மூன்று நபர் பற்றியும் உங்களுக்கு பசால்லித்தரட்டுமா " என்று பகட்டுவிட்டு, 

'அவர்களுள் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் பக்கம் பநருங்கிவிட்டார் அல்லாஹ்வும் பநறுக்கிக்பகாண்டான், அடுத்தவர் 

பவட்கப்பட்டார், அல்லாஹ்வும் அவர் விடயத்தில் (அருள் புாிய) பவட்கப்பட்டான், மூன்றாமவபரா 

அலட்சியப்படுத்திச் பசன்றார். எனபவ அல்லாஹ்வும் அவரர அலட்சியப்படுத்தினான்' என்று கூறினார்கள் என 

அபூ வாகித் அல் ரலஸீ(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.  (புஹாாி: 66) 

 பமலும் சரபகளில் அனுமதியின்றி இருவரர பிாிப்பதும் நல்லதல்ல. 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அமர்ந்திருக்கும்) இருவரர அவர்களது அனுமதியின்றி பிாிப்பது ஒரு 

மனிதனுக்கு ஆகுமாகாது.  (அஹ்மத்:6999, திர்மிதி:2752) 

 இந்த வசனத்தில் சரப என்று வருவது பபாதுவான சரபகள், ஜும்மாவுரடய மஜ்லிஸ், யுத்த களம், என்று 

பலவாறாக கருத்துக்கள் பதியப்பட்டுள்ளது. பபாதுவானது என்பபத மிக பபாருத்தமானது. 
 فَاْنُشُزواَوإ ذَاِق يَلِاْنُشُزواِ

 அடுத்து எழுந்து பசல்லுமாறு கூறப்பட்டால் எழுந்து பசல்லுங்கள் என்று கூறப்பட்டிருப்பதன் மூலம் யுத்தத்திற்காக 

அரழக்கப்பட்டால், நல்லவிடயங்களுக்காக அரழக்கப்பட்டால், பதாழுரகக்காக அரழக்கப்பட்டால் என்றும் 

பலவாறாக கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது. இதரனயும் பபாதுவாக விளங்கலாம். 
ْلَمَِدَرَجاتِ  يَنِأُوتُواِاْلع  ْنُكْمَِواّلذ  يَنِآَمنُواِم  َللّاُِاّلذ  عِ 

 يَْرفَ

 அடுத்து, இந்த வசனத்தில் இரண்டு விடயங்கள் பிரதானமாக கூறப்பட்டுள்ளன, சரபகளில் இடம் பகாடுப்பது, 

எழுந்து பசல்லுமாறு பசால்லப்பட்டால் எழுந்து பசல்வது, சில பநரம் இந்த இரண்டு விடயங்கரள பசய்வதும் சில 

மனிதர்களுக்கு தரக்குரறவாக விளங்கலாம், அதற்காகபவ அல்லாஹ் 'ஈமானுடனும், அறிவுடனும் இந்த 

கட்டரளகரள நரடமுரற படுத்துபவாருக்கு அல்லாஹ்விடம் அந்தஸ்து இருக்கின்றது.' என்று புத்திமதி 

பசால்கின்றான்.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: யார் அல்லாஹ்வுக்காக பணிந்து நடக்கின்றாபரா அல்லாஹ் அவர்கரள 

உயர்த்தாமல் இருக்கமாட்டான். (முஸ்லிம்) 

 அடுத்து அறிவும் ஈமானும் ஒரு மனிதரன உலகிலும் உயர்த்தும் மறுரமயிலும் பல அந்தஸ்துகரள உயர்த்தும் 

என்பதும் இந்த வசனத்தின் மூலம் அறிந்துபகாள்ள முடியும். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ் இந்த பவதத்ரதக் பகாண்டு சிலரர உயர்த்துவார், பவறு சிலரர 

தாழ்த்துவான்.  (முஸ்லிம்) 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் சிறந்தவர் தானும் அல்குர்ஆரன கற்று, பிறருக்கும் 

கற்றுக்பகாடுப்பவபர.  (புஹாாி:5027) 

 َوَللّاُِب َماِتَْعَملُوَنَِخب يرِ 

 இந்த வசனத்ரத அல்லாஹ் முடிக்கும் விதம்; அல்லாஹ் நீங்கள் பசய்பவற்ரற நுணுக்கமாக அறிபவனாவான்' 

இங்கு அல்லாஹ் பசால்லவருவது மனிதனது ஈமான் அறிவுக்கு ஏற்ப அவன் பசயற்படுகின்றானா என்பதரன 

அவதானித்பத அந்தஸ்த்ரத வழங்கப் பபாகின்றான் என்பபத. பவறுமபன அறிரவ சுமப்பபதா, வாயளவில் 

ஈமாரன பபசுவபதா பநாக்கமல்ல. அதனால் தான் நபியவர்கள் பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தார்கள். 

 

مَِ َهاِتَْقَواَها،ِنَْفِسيِآتِِِاللهه ِّلَِِِعْلمِ ِِمنِِْبِكَِِأَعهوذهِِإِن ِيِاللههمََِِوَمْوَّلَها،َِوِليَُّهاِأَْنتََِِزَكاَها،َِمنَِِْخْيرِهِأَْنتََِِوَزك ِ
، ،ِّلَِِقَْلبِ َِوِمنِِْيَْنفَعه َِِوِمنِِْيَْخَشعه ،ِّلَِِنَْفس  لََهاِيهْستََجابِهِّلََِِدْعَوة َِِوِمنِِْتَْشبَعه  

இரறவா! எனது உள்ளத்தில் உன்ரனப் பற்றிய அச்சத்ரத ஏற்படுத்தி, அரதத் தூய்ரமப்படுத்துவாயாக! அரதத் 

தூய்ரமப்படுத்துபவாாில் நீபய சிறந்தவன். நீபய அதன் உாிரமயாளன்; அதன் காவலன். இரறவா! உன்னிடம் 

நான் பயனளிக்காத கல்வியிலிருந்தும் உன்ரன அஞ்சாத உள்ளத்திலிருந்தும் திருப்தியரடயாத மனத்திலிருந்தும் 

ஏற்கப்படாத பிரார்த்தரனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் பகாருகிபறன்.  (முஸ்லிம்) 

 

 
 11,11 المجادلة
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اَيَُّها{ اِالَِذْينَِِٰي  ْواِالَرسهْولَِِنَاَجْيتهمِهِاَِذاِٰاَمنهْو  مه َِِفَِانَِِتَِجدهْواِلَمِِْفَِانَِِِِْؕواَْطَهرِهِلَكهمَِِْخْيرِ ِِلكَِِذَِِِِِٰؕصَدقَةًِِنَْجٰوٮكهمِِْيََدىِِْبَْينَِِفَقَد ِ َِغفهْورِ ِّللا 

 } َِرِحْيمِ 

ஈமான் பகாண்டவர்கபள! நீங்கள் (நம்) தூதருடன் இரகசியம் பபச பநாிட்டால் உங்கள் இரகசியத்திற்கு முன்னர் 

ஏபதனும் தான தர்மத்ரத முற்படுத்துங்கள். இது உங்களுக்கு, நன்ரமயாகவும், (உள்ளத்திற்குத்) தூய்ரமயாகவும் 

இருக்கும், ஆனால் (தான தர்மம் பசய்வதற்கு) நீங்கள் வசதிபபற்றிராவிடின் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக மன்னிப்பவன்; 

மிக்க கிருரபயுரடயவன்.   (58:12) 

 பசால் அருத்தம் ;  

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِأَيَُّهاال يَا       பசர்ந்த ஒரு பசால்ரல விழிப்பதற்கு பாவிக்கப்படும் ஒரு பசால்,      َِين      آَمنُوا      ,சிலர்      الّذ 
அவர்கள் நம்பிக்ரக ரவத்தனர்,      إ َذا      நிபந்ரதயிடுவதற்கு பாவிக்கப்படும் பசால், ஆல்,    ُِالّرُسْولَِِنَاَجْيتُم     

நீங்கள்  தூதருடன் இரகசியம் பபசினீர்கள்,     ُِّمْوا يََدىِِْبَْينَِ     ,நீங்கள் முற்படுத்துங்கள்      فَقَد           இரடயில், 

மத்தியில்,    ِْنَْجٰوى      இரகசியம்,     ُِْكم     உங்களது,     ًَِصَدقَة     தான தர்மம்,     ِٰل كَِِذ      அது,    ِلُّكمَِِْخْير        உங்களுக்கு 

நல்லதாகும்,   َُِواَْطَهر     இன்னும் மிகத் தூய்ரமயானதாகும்,      َِف      எனபவ, இன்னும்,      ِْا ن      
நிபந்தரனயிடுவதற்கு பாவிக்கும் பசால், ஆல்,      ُِْدْواِلّم تَج        நீங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளவில்ரல,      َِِِّفَا ن َللا   

   நிச்சயமாக அல்லாஹ்,       َِغفُْور      மிக மன்னிப்பவன்,      ِْيم ِّرح         மிக்க கிருரபயுரடயவன். 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

ُمْواِبَْيَنِيََدْىِنَْجوِٰ اِا ذَاِنَاَجْيتُُمِالّرُسْوَلِفََقدِّ  ْيَنِٰاَمنُْو  اَيَُّهاِالّذ 
 َِِِصَدَقةًُِِكمِْٮٰي 

 ரகசியம் பபசுவதற்கு பல ஒழுக்கங்கரள காட்டித் தந்த அல்லாஹ் இந்த வசனம் மூலம் நபிகளாபராடு ரகசியம் பபச 

விரும்பும் ஒருவர் அதற்காக ஏதாவது ஒன்ரற தனமாக பசலுத்த பவண்டும் என்று ஒரு ஒழுக்கத்ரத பசால்லித் 

தருகின்றான். 

ِّلُكْمَِواَْطَهُرِ  ِِِٰذِل َكَِخْير 

 இப்படி நபிகளாபராடு நடந்து பகாள்வது நன்ரம கிரடப்பதற்கும், உள்ளம் பக்குவப்படுவதற்கும் ஒரு வழியாக 

இருக்கும். ஏபனனில் நபிகளாபராடு பபசும் ரகசியம் உடபன அல்லாஹ்வினால் வஹியாக இறக்கப்படலாம், 

எனபவ தனது உள்ளத்ரத சுத்தப்படுத்திய நிரலயில் நல்லவற்றிற்கு ரகசியம் பபச தன்ரன பழக்கிக் 

பகாள்ளபவண்டும் என்பபத பநாக்கமாகும். 

ْيمِ  ِّرح  ََِغفُْور  ُدْواِفَا ّنَِللا   فَا ْنِلّْمِتَج 

 அப்படி ரகசியம் பபசிய ஒருவர் தானம் பசய்ய சக்தியற்றவராக இருந்தால் அல்லாஹ் அதரன குற்றம் பிடிக்காமல் 

மன்னித்துவிடுவான் என்பதும் இந்த வசனம் பசால்லித்தரும் அல்லாஹ்வின் பண்பாகும். 

 பபாதுவாக சக்தியற்றவர்களுக்கு அல்லாஹ் கட்டாயப்படுத்த மாட்டான், குற்றம்பிடிக்கமாட்டான் என்பது, 

இஸ்லாத்தின் சிறப்பம்சமாகும். இதற்க்கு நிரறய உதாரணங்கரளக் கூறலாம். 

هِِيهَكل ِفِهِّلَِ ْسعََهاِاِّلَِِنَْفًساِّللا  ِِؕوه  
அல்லாஹ் எந்த ஓர் ஆத்மாவுக்கும் அது தாங்கிக் பகாள்ள முடியாத அளவு கஷ்டத்ரத பகாடுப்பதில்ரல;   ...... 

(2:286) 

َِِفَاتَقهوا ِِاْستََطْعتهمَِِْماِّللا    
ஆகபவ, உங்களால் இயன்ற வரர அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடந்து பகாள்ளுங்கள்;........   (64:16) 

 ஆரம்பத்தில் இருந்த இந்த சட்டம் அடுத்த (13 வது நாசிகான) வசனம் மூலம் மாற்றப்பட்ட, மன்ஸூக் வரகரய 

சார்ந்ததாகும். 

 

ْواِاَنَِِْءاَْشفَْقتهمِْ{ مه َِِِصَدٰقتِ ِنَْجٰوٮكهمِِْيََدىِِْبَْينَِِتهقَد ِ هَِِوتَابَِِتَْفعَلهْواِلَمِِْفَِاذِْْؕ واَِعلَْيكهمِِّْللا  ََِِواَِطْيعهواِالَزٰكوةَِِٰاتهواِوَِِالَصٰلوةَِِفَاَقِْيمه ِّللا 

َِِِوَرسهْولَهِ  هِْؕ  } ِتَْعَملهْونَِِبَِماَِخبِْير ِ َِوّللا 

நீங்கள் உங்கள் இரகசியப் பபச்சுக்கு முன்னால் தான தர்மங்கள் முற்படுத்திரவக்க பவண்டுபம என்று அஞ்சுகிறீர்களா? 

அப்படி நீங்கள் பசய்ய (இயல)வில்ரலபயனின் (அதற்காக தவ்பா பசய்யும்) உங்கரள அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான்; 

ஆகபவ, பதாழுரகரய முரறப்படி நிரலநிறுத்துங்கள்; இன்னும், ஜகாத்தும் பகாடுத்து வாருங்கள்; பமலும் 

அல்லாஹ்வுக்கும், அவன் தூதருக்கும் வழிப்படுங்கள்; அன்றியும் நீங்கள் பசய்பவற்ரறபயல்லாம் அல்லாஹ் நன்கு 

அறிகிறான்.   (58:13) 
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 பசால் அருத்தம் ; 

ُمْواِاَنِْ     ,நீங்கள் பயந்தீர்கள்      اَْشفَْقتُمِْ     ,வினா பதாடுக்க பாவிக்கப்படும் ஓர் எழுத்து     ءَِ ِّ تُقَد      நீங்கள் முற்படுத்துவ 

து,         َِيََدىِِْبَْين          இரடயில், மத்தியில்,    ِْنَْجٰوى      இரகசியம்,     ُِْكم     உங்களது,      َِِصَدٰقت      தான தர்மங்கள்,   ِْا ذ     
நிபந்தரனயிடுவதற்கு பாவிக்கும் பசால், ஆல்,      ِْتَْفعَلُْواِلَم      நீங்கள் பசய்யவில்ரல,     ََُِِِوتَاب َللا       அல்லாஹ் 

மன்னித்தான்,     َِْعلَْيُكم     உங்கரள, உங்கள் மீது,     فَاَق ْيُموا     நீங்கள் நிரலநிறுத்துங்கள்,     ِّٰلوةَِالص       பதாழுரக,  

الّزٰكوةَِِتُواٰاِِوَِ           ஜகாரத பகாடுங்கள்     ْيعُوا ََِِواَط  ِْ َِوَرُسْولَهَِللا       பமலும் அல்லாஹ்வுக்கும், அவன் தூதருக்கும் 

வழிப்படுங்கள் ,        ُِ َِخب ْيرِ َِوَللا  تَْعَملُْونَِِب َماْ       நீங்கள் பசய்பவற்ரறபயல்லாம் அல்லாஹ்  நுணுக்கமாக 

அறிபவனாவான் 
 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

ُمْواِبَْيَنِيََدْىِنَْجوِٰ  َِصَدٰقتِ ُِكمِْٮَءاَْشفَْقتُْمِاَْنِتُقَدِّ 

 நபித்பதாழர்கள் 'நபிகளாபராடு ரகசியம் பபசுவதற்காக தர்மம் பசய்யபவண்டும் என்ற சட்டத்ரத' 

நரடமுரறப்படுத்த முடியாமல் பபாய்விடும் என்று பயந்துள்ளார்கள். 

ْذِلَْمِتَْفَعلُْواِ ََِوَرُسْوَلهِ فَا  ْيعُواَِللا  َُِعلَْيُكْمَِفاَق ْيُمواِالّصٰلوةََِوِٰاتُواِالّزٰكوةََِواَط   َِِِوتَاَبَِللا 

 அதனால் அல்லாஹ் அந்த சட்டத்ரத நீக்கி, அல்லாஹ்வின் மன்னிப்ரப வழங்குவதன் மூலம் சலுரக 

அளிக்கின்றான். 

 அடுத்து கடரமயான பதாழுரகரய நிரலநாட்டி, ஸகாத் பகாடுத்துவருமாறு கட்டரளயிட்டு, கடரமகரள சாியாக 

நிரறபவற்ற வழிகாட்டுகின்றான். 

 அல்லாஹ்வுக்கு காட்டுப்படுவரதயும், நபிகளாரர பின்பற்றுவரதயும் வலியுறுத்துகின்றான். 

ِب َماِتَْعَملُْونَِ َُِخب ْير    َوَللا 

 இந்த கட்டரளகரள கடரமகரள மனிதர்கள் வாழ்க்ரகயில் எடுத்து நடக்கின்றார்களா என்று அல்லாஹ் 

கண்காணித்துக் பகாண்டுமிருக்கின்றான் என்ற அறிவுறுத்தபலாடு வசனம் முடிகின்றது. 

இந்த சட்டத்ரதப் பற்றி இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் மாணவரான முஜாஹித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறும் பபாது, 

இதரன அலி (ரலி) அவர்கள் மாத்திரபம நரடமுரறப்படுத்தினார்கள், நபிகளாபராடு பபசியதற்காக ஒரு தீனாரர 

தர்மமாக பகாடுத்தார்கள். பின்னர் அந்த சட்டம் மாற்றப்பட்டுவிட்டது என்று கூறினார்கள். இதரன அலி (ரலி) 

அவர்கபள கூறியதாகவும் பதியப்பட்டுள்ளது(திர்மிதி: 3300,ஹாகிம்:3794). அரவ பலவீனமான, முரசலான 

நிரலயிபல பதியப்பட்டுள்ளது. 

 

 

11-11 المجادلة  

 

بَِِقَْوًماِتََولَْواِالَِذْينَِِاِلَىِتَرَِِاَلَمِْ{ َِ هَِِغ ْنكهمِِْههمَِِْماَِعلَْيِهمِِّْؕللا  ْمِ َِوّلَِِم ِ ْونََِِوههمِِْاْلَكِذبَِِِعلَىَِويَْحِلفهْونَِِِمْنهه   }ِيَْعلَمه

எந்த சமூகத்தார் மீது அல்லாஹ் பகாபம் பகாண்டாபனா, அவர்கரள பபாறுப்பாளிகளாக எடுத்துக் பகாள்கின்றார்கபள 

அப்படிப்பட்ட சிலரர (நபிபய!) நீர் கவனிக்கவில்ரலயா? அவர்கள் உங்களில் உள்ளவர்களும் அல்லர்; அவர்களில் 

உள்ளவர்களும் அல்லர். அவர்கள் அறிந்து பகாண்பட (உங்களுடன் இருப்பதாகப்) பபாய்ச் சத்தியம் பசய்கின்றனர்.   

(58:14) 

 

 பசால் அருத்தம் ; 

تَرَِِاَلَمِْ      நீர் கவனிக்கவில்ரலயா,   إ لَى      அளவில், பக்கம்,        َِين  பபாறுப்பாளிகளாக     تََولّْوا        ,சிலர்     الّذ 

எடுத்துக்பகாண்டார்கள்,    قَْوًما  ஒரு கூட்டம்,     َِب َُِِغض  َللا       அல்லாஹ் பகாபம் பகாண்டான்,      ِْم َِْؕعلَْيه       அவர்கள் 

மீது,      ُهمِِّْما      அவர்கள் இல்ரல,     ِْْنُكم ِّ ْنُهمَِِْوَلَِ     ,உங்களில் உள்ளவர்கள்     م  ْ ِم        அவர்களில் உள்ளவர்களும் 

இல்ரல,     ََِويَْحل فُْون     சத்தியம் பசய்கின்றனர்,     بِ َِعلَى اْلَكذ        பபாய்யாக,      ِِْيَْعلَُمْونََِِوُهم   அவர்கள் அறிவர்கள் 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 
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ِ ْ م  َُِعلَْيه  َبَِللا  ْيَنِتََوّلْواِقَْوًماَِغض   ِاَلَْمِتََرِا لَىِاّلذ 

 இந்த வசனம் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக  யூதர்கரள மரறமுகமாக பநசித்த முனாபிக்களான நயவஞ்சகர்கள், 

அவர்களது பமாசமான குணத்ரதபய படம் பிடித்து காட்டுகின்றது. 

 முனாபிக்கள் என்பபார் 'பவளித்பதாற்றத்தில் இஸ்லாத்ரத ஏற்று, முஸ்லிம்கரள பநசிப்பது பபான்று 

காட்டிக்பகாண்டு, உள்ளத்தால் இஸ்லாத்ரத பவறுத்து, முஸ்லிம்கரள அழிக்க நிரனத்தவர்கள்'. இன்பனாரு 

வாசகத்தில், 'வாயளவில் ஈமாரன பமாழிந்து விட்டு, உள்ளத்தால் அதரன மறுத்தவர்கள்' என்று கூறலாம். 

ْؤِمنِْينَِ ِخِرَِوَماِههْمِبِمه َِِوبِاْليَْوِمِاّْلٰ ِٰاَمنَاِبِاّلل  َِِۘوِمَنِالنَاِسَِمْنِيَقهْوله  
இன்னும் மனிதர்களில் “நாங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும், இறுதி(த் தீர்ப்பு) நாள் மீதும் ஈமான் (நம்பிக்ரக) 

பகாள்கிபறாம்” என்று கூறுபவாறும் இருக்கின்றனர்; ஆனால் (உண்ரமயில்) அவர்கள் நம்பிக்ரக பகாண்படார் 

அல்லர்.  (2:8) 

ِ ْنُهْمْۙ ْنُكْمَِوََلِم   ّماُِهْمِمِّ 

 முனாபிக்கரளப் பபாறுத்தவரர அவர்களது முக்கிய பண்பப  இரட்ரடபவடம் பபாடுவதாகும், இரு 

சாராருக்கிரடயில் கருத்துக்கரள பாிமாறி, மூட்டி ரவப்பதிலும் பிாித்து ரவப்பதிலும் கவனம் பசய்வார்கள், 

இதரனபய முஃமின்களுக்கும், யூதர்களுக்கும் மத்தியில் பசய்தார்கள். அவர்கபளா இரு சாராாின் விபராதியாகபவ 

இருந்தார்கள், தன் சுயநலத்திற்காக பவளிப்பரடயாக இரு சாராரரயும் பநசிப்பது பபான்று காட்டிக் 

பகாண்டார்கள். அல்லாஹ் அவர்களது நயவஞ்சக குணத்ரதபய 'அவர்கள் உங்களில் உள்ளவர்களும் அல்லர்; 

அவர்களில் உள்ளவர்களும் அல்லர்' என்ற வாசகம் மூலம் எடுத்துரரக்கின்றான். 

 பமலும் அல்லாஹ் ஸூரத்துன் நிஸாவின் 143 வது வசனத்தில் பின்வருமாறு  கூறுகின்றான்; 

َذْبَذبِْيَنِبَْينَِ     مُّ
 
ِاِٰلىِ   ِءَِوَّل  َّل  ِاِٰلىِٰهٓؤه ءِِٰذِِلَكَِّل  َّل  َِسبِْيًَّلِِِٰؕهٓؤه فَلَْنِتَِجَدِلَه  ِه ِلِلِّللا  َْ  َِِوَمْنِيُّ

இந்த முனாபிக்கள் முஃமின்களின் பக்கமுமில்ரல, காபிர்களின் பக்கமுமில்ரல; இரு பிாிவினர்களுக்கிரடபய 

தத்தளித்துக் பகாண்டிருக்கிறார்கள்; அல்லாஹ் எவரர வழி தவறச் பசய்துவிட்டாபனா, அவருக்கு (நபிபய!) 

யாபதாரு வழிரயயும் நீர் காணமாட்டீர். (4:143) 

ب َِوُهْمِيَْعلَُمْونَِ  َويَْحل فُْوَنَِعلَىِاْلَكذ 

 அடுத்து இந்த முனாபிக்கள், முஃமின்கரள பநசிப்பதில் தாம் பபாய்யர்கள் என்று பதாிந்து பகாண்பட பபாய் 

சத்தியமும் பசய்யும் அளவுக்கு பமாசமானவர்கள் என்பரதயும் படம் பிடித்து காட்டுகின்றது. 

 அல்லாஹ் இவர்களது பமாசமான குணத்ரத படம்பிடித்து காட்டும் சில வசனங்கள்: 

ِاِِ ِاِنَاَِمعَكهْم  ِقَالهْوا  َِواَِذاَِخلَْواِاِٰلىَِشٰيِطْينِِهْم  ْۚ ِٰاَمنَاِۖ ْونََِواَِذاِلَقهْواِالَِذْيَنِٰاَمنهْواِقَالهْوا  ْستَْهِزءه ِمه  ِنََماِنَْحنه
இன்னும் (இந்தப் பபாலி விசுவாசிகள்) ஈமான் பகாண்டிருப்பபாரரச் சந்திக்கும் பபாது, “நாங்கள் ஈமான் 

பகாண்டிருக்கிபறாம்” என்று கூறுகிறார்கள்; ஆனால் அவர்கள் தங்கள் (தரலவர்களாகிய) ரஷத்தான்களுடன் 

தனித்திருக்கும்பபாது, “நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுடன்தான் இருக்கிபறாம்; நிச்சயமாக நாங்கள் (அவர்கரளப்) 

பாிகாசம் பசய்பவர்களாகபவ இருக்கிபறாம்” எனக் கூறுகிறார்கள்.  (2:14) 

ِِ ِّللا  ٰنِفقهْوَنِقَالهْواِنَْشَهدهِاِنََكِلََرسهْوله ٰنِفِقْيَنِلَـٰكِذبهْونَِِۘاَِذاَِجآَءَكِاْلمه يَْشَهدهِاَِنِاْلمه ِه َِِؕوّللا  يَْعلَمهِاِنََكِلََرسهْولهه  ِه َِِِِِْۚوّللا   
“(நபிபய!) முனாபிக்கள் (நயவஞ்சகர்கள்) உம்மிடம் வந்து, “நிச்சயமாக, நீர் அல்லாஹ்வின் தூதராக 

இருக்கின்றீர்” என்று நாங்கள் சாட்சி பசால்கிபறாம்” என்று கூறுகின்றனர். பமலும், அல்லாஹ், “நிச்சயமாக நீர் 

அவனுரடய தூதராக இருக்கின்றீர்” என்பரத நன்கு அறிவான். ஆனால், அல்லாஹ், நிச்சயமாக முனாபிக்கள் 

(வஞ்சகமாகப்) பபாய்யுரரப்பவர்கள்” என்பதாகச் சாட்சி பசால்கிறான்.  (63:1) 

 யூதர்கரள பபாறுப்பாளிகளாக பநசர்களாக எடுப்பது குற்றம் என்பதனால்தான் முஃமின்களுக்கும் அந்த பசயரல 

அல்லாஹ் கண்டிக்கின்றான். 

 

اَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َْل  ُ َعلَْيِهْم قَْد يَــٰيٰۤ َب ّٰللاّٰ ُِ ََُما يَــ ـُسْواٮ  تَتََولَّْوا قَْوًما َغ ِخَرةِ  ِب اْلقُبُْورِ  ـسَ ٮ  ِمَن اْْلٰ َٰ اْلُكفَّاُر ِمْن اَْص  

ஈமான் பகாண்டவர்கபள! அல்லாஹ் எவர்கள் மீது பகாபம் பகாண்டிருக்கிறாபனா, அந்தச் சமூகத்தாருடன் பநசம் 

பகாள்ளாதீர்கள்; ஏபனனில் மண்ணரற வாசிகரளப் பற்றி (எழுப்பப்பட மாட்டார்கள் என்று) நிராகாிப்பபார் 

நம்பிக்ரக இழந்தது பபால், மறுரமரயப் பற்றி, நிச்சயமாக இவர்களும் நம்பிக்ரக இழந்து விட்டனர்.  (60:13) 

 இப்படிப்பட்ட பமாசமான குணத்ரதயும் நடவடிக்ரககரளயும் ரவத்திருப்பவர்களுக்கு கடுரமயான தண்ரடரய 

அல்லாஹ் ஏற்பாடு பசய்து ரவத்துள்ளான் என்பபத அடுத்த வசனம் விடும் எச்சாிக்ரக. 

هِِاََعدَِ{ َِِِشِدْيًداَِعَذابًاِلَههمِِّْللا   } ِيَْعَملهْونََِِكانهْواَِماَِسآءَِِاِنَههمِْْؕ
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அவர்களுக்காக அல்லாஹ் கடினமான பவதரனரயச் தயார் பசய்திருக்கின்றான். நிச்சயமாக அவர்கள் பசய்து 

பகாண்டிருப்பரவ பயல்லாம் மிகவும் பகட்டரவபய.   (58:15) 

 பசால் அருத்தம் ; 

َِللاِ  ْيًدا     ,பவதரன     َعَذابًا  ,அவர்களுக்காக   لَُهمِْ    ,அல்லாஹ் தயார் பசய்துரவத்துள்ளான்     اََعّد َِشد        

கடினமானது,     ِْا نُّهم     நிச்சயமாக அவர்கள்,     ََِسآء     மிகவும் பமாசமானதாகிவிட்டது,          َما      ஒன்று,     َكانُْوا      

அவர்கள் இருந்தார்கள், இதற்கு ஒரு பயனிரல வரும்,      َِيَْعَملُْون       அவர்கள் பசய்வார்கள்,    அல்லாஹ் 

ஸூரத்துன் நிஸாவின் 145 வது வசனத்தில் பின்வருமாறு எச்சாிக்கின்றான். 

ٰنِفِقْينَِِاِنَِ ِِِالنَارِِِِمنَِِاّْلَْسفَلِِِالَدْركِِِفِىِاْلمه ِِْ ِنَِصْيًراِلَههمِِْتَِجدََِِولَنِْْۚ   
நிச்சயமாக இந்நயவஞ்சகர்கள் நரகத்தின் மிகவும் கீழான அடித் தளத்தில்தான் இருப்பார்கள்; அவர்களுக்கு 

உதவியாளராக எவரரயும் நீர் காண மாட்டீர்.   (4:145) 

 அவர்கள் பசய்த பமாசமான பசயல்கள் என்று இந்த வசனம் குறிப்பிடுபரவ; முஃமின்கரள பரகத்ததும், 

அல்லாஹ்வின் பகாபத்திற்குள்ளான யூதர்கரள பதாழரம பாராட்டியதும், அதற்காக பபாய் சத்தியம் 

பசய்ததமாகும். 

o பபாய் சத்தியம் பசய்வது பபரும் பாவமாகும். 

அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:ஒரு கிராமவாசி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

'இரறத்தூதர்(ஸல்) தூதபர! பபரும் பாவங்கள் எரவ?' என்று பகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இரறவனுக்கு 

இரண கற்பிப்பது' என்றார்கள். அவர், 'பிறகு எது?' என்றார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பிறகு தாய் தந்ரதயரரப் 

புண்படுத்துவது' என்றார்கள். அவர், 'பிறகு எது?' எனக் பகட்க நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பபாய்ச் சத்தியம் என்றால் 

என்ன?' என்று பகட்படன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பபாய் பசால்லி ஒரு முஸ்லிமான மனிதாின் பசல்வத்ரதக் 

ரகப்பற்றுவதற்காகச் சத்தியம் பசய்வது' என்றார்கள்   (புஹாாி: 6920,6675) 

அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  'ஒரு முஸ்லிமின் பசல்வத்ரத அபகாித்துக் 

பகாள்வதற்காகப் பபாய் சத்தியம் பசய்பவன் (மறுரமயில்) தன் மீது இரறவன் பகாபம் பகாண்டிருக்கும் நிரலயில் 

அவரனச் சந்திப்பான்' என்று இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  (புஹாாி:2357,2416, முஸ்லிம்) 

 

ا{ نَةًِِاَْيَمانَههمِِْاِتََخذهْو  َِِِسبِْيلَِِِعنِِْفََصدُّْواِجه مِِّْللا  ِهْينِ َِعَذابِ ِفَلَهه  }  ِمُّ

அவர்கள் தங்கள் சத்தியங்கரளக் பகடயமாக ஆக்கிக்பகாண்டு, (மக்கரள) அல்லாஹ்வின் பாரதரய விட்டும் 

தடுக்கிறார்கள்; ஆகபவ அவர்களுக்கு இழிவுபடுத்தும் பவதரன உண்டு.  (58:16) 

 பசால் அருத்தம் ; 

ا ْوا     ,பகடயம்     ُجنّةًِ   ,சத்தியங்கள்     اَْيَمانَِ ,அவர்கள்     ُهمِْ    , அவர்கள் ஆக்கிக்பகாண்டார்கள்    ا تَّخذُْو   فََصدُّ
     அவர்கள் தடுதார்கள்,        ِ  எனபவ அவர்களுக்கு   فَلَُهمِْ    ,விட்டு,பற்றி    َعنِْ     ,பாரத َسب ْيلِ      ,அல்லாஹ்     َللا 

இருக்கின்றது,       ِْينِ َِعَذاب ه  ِمُّ      இழிவுபடுத்தும் பவதரன 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

اِاَْيَمانَُهْمُِجنّةًِ  ِا تَّخذُْو 

 அந்த முனாபிக்கள் பபாய் சாத்தியங்கரள பசய்து தன்ரன முஃமின்கள் என்று காட்ட முயற்சித்து அப்பாவி 

மக்கரள ஏமாற்றினார், அவர்களது அந்த தந்திரத்ரத அறியாத அப்பாவி மக்கள் அவர்களது பிரசாரத்ரத நம்பி 

சத்திய பாரதயில் இருந்து பிரண்டு பபாயினர். அதரனபய 'சத்தியங்கரளக் பகடயமாக ஆக்கி,(மக்கரள) 

அல்லாஹ்வின் பாரதரய விட்டும் தடுக்கிறார்கள்' இப்படி இந்த வசனம் குறிப்பிடுகின்றது. 

 இப்படி பபாய் சத்தியம் பசய்வது இவர்களது குணமாகபவ இருந்திருக்கின்றது. 

ْوكهمِْ َه ِِلَـكهْمِِليهْر ْؤِمنِْينَِِۚيَْحِلفهْوَنِبِاّلل  اِْنَِكانهْواِمه ْوهِه َه ِاَْنِيُّْر ِاََح ُُّّ َوَرسهْولهه   ِه َِوّللا   
(முஃமின்கபள!) உங்கரளத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக உங்களிடத்தில் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் 

பசய்கிறார்கள்; அவர்கள் (உண்ரமயாகபவ) முஃமின்களாக இருந்தால், அவர்கள் திருப்திப் படுத்த மிகவும் 

தகுதியுரடயவர்கள் அல்லாஹ்வும், அவனுரடய ரஸூலும் தான்.   (9:62) 

ََِ ىَِعِنِاْلقَْوِمِاْلٰفِسِقْينَِِْۚواَِعْنههمِْيَْحِلفهْوَنِلَـكهْمِِلتَْر َٰ ََِّلِيَْر ْواَِعْنههْمِفَِاَنِّللا  ََ ِِفَِاْنِتَْر  
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அவர்கரளப் பற்றி நீங்கள் திருப்தியரடயும் பபாருட்டு அவர்கள் உங்களிடம் இவ்வாறு சத்தியம் பசய்கிறார்கள்; 

நீங்கள் அவர்கரளப் பற்றித் திருப்தியரடந்தாலும் பமய்யாக அல்லாஹ் பாவிகளான (இக்) கூட்டத்தாரரப் பற்றித் 

திருப்தியரடய மாட்டான்.  (9:96) 
َِللا  ِ ْواَِعْنَِسب ْيل   فََصدُّ

 அவர்கள் மக்கரள எப்படி சத்திய பாரதயில் இருந்து தடுத்தார்கள் என்றும் அல்லாஹ் படம் பிடித்துக் 

காட்டுகின்றான். 

قِْيَن  ِ ُ اْلُمعَو  ْخَوانِِهْم َهلُمَّ اِلَْينَا ِلْينَ ٮ  ِمْنُكْم َواْلقَاء قَْد يَْعلَُم ّٰللاّٰ ًَ      ِْلِ    َوَْل يَاْتُْوَن اْلبَاَْس اِْلَّ قَِلْي
உங்களில் (பபாருக்குச் பசல்பவாரரத்) தரட பசய்பவாரரயும் தம் சபகாதரர்கரள பநாக்கி, “நம்மிடம் வந்து 

விடுங்கள்” என்று கூறுபவர்கரளயும் அல்லாஹ் திட்டமாக அறிந்து இருக்கிறான்.   (33:18) 

َربهْواِفِىِاّْلَِ ََ ْخَوانِِهْمِاَِذاِ ْواَِوقَالهْواِِّلِ ـاَيَُّهاِالَِذْيَنِٰاَمنهْواَِّلِتَكهْونهْواَِكالَِذْيَنَِكفَره
ىِلَْوَِكانهْواِِعْنَدنَاَِماِٰي  ْرِضِاَْوَِكانهْواِغهزًّ

َِماتهْواَِوَماِقهتِلهْواِ  
முஃமின்கபள! நீங்கள் நிராகாிப்பபாரரப் பபான்று ஆகிவிடாதீர்கள்; பூமியில் பிரயாணம் பசய்யும்பபாபதா அல்லது 

பபாாில் ஈடுபட்படா (மரணமரடந்த) தம் சபகாதரர்கரளப் பற்றி (அந்நிராகாிப்பபார்) : “அவர்கள் நம்முடபன 

இருந்திருந்தால் மரணம் அரடந்பதா, பகால்லப்பட்படா பபாயிருக்கமாட்டார்கள்” என்று கூறுகின்றனர்.  (3:156) 

ْخَوانِِهْمَِوقَعَدهْواِلَْوِاََطاعهْونَاَِماِقهتِلهْوا ِِؕاَلَِذْيَنِقَالهْواِِّلِ  
(பபாருக்கு பசல்லாமல் அம் முனாஃபிக்குகள் தம் வீடுகளில்) அமர்ந்து பகாண்பட (பபாாில் மடிந்த) தம் 

சபகாதரர்கரளப் பற்றி: “அவர்கள் எங்கரளப் பின்பற்றியிருந்தால் பகால்லப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள்” என்று 

கூறுகிறார்கள்.  (3:168) 

  
ْينِ  ه  ِمُّ  فََلُهْمَِعذَاب 

 அவர்கள் உலகில் பவண்டுமானால் மக்கரள ஏமாற்றலாம், மறுரமயில் அவர்களுக்கு இழிவான தண்டரன 

இருக்கின்றது என்று எச்சாிக்கின்றது. இது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இன்றும் யாபரல்லாம் இப்படி இஸ்லாத்திற்கு 

எதிராக நயவஞ்சகத்தனத்பதாடு நடக்கின்றார்கபளா அவர்களுக்கு இதுபவ எச்சாிக்ரக. 

 இப்படிப்பட்டவர்கள் உலகில் பசல்வம் பரடத்தவர்களாகபவா, அதிக பிள்ரள குட்டிகரளக் பகாண்ட வம்சம் 

உள்ளவர்களாகபவா இருக்கலாம், அதுபவல்லாம் மறுரமயில் அவர்களுக்கு எந்த பயனும் அளிக்காது. இதரனபய 

அடுத்த வசனத்தில் அல்லாஹ் எச்சாிக்ரகயாக பசால்கின்றான். 

نَِِاَْوَّلدهههمَِِْوَّلِ ِاَْمَوالهههمَِِْعْنههمِِْتهْغنِىَِِلَنِْ{ ِِِم ِ ــاِّللا  َِِِشْيــًـٴ ِِِالنَارِِِاَْصٰحبِهِاهوٰلٓٮِٕكَِْؕ  } ِٰخِلدهْونَِِفِْيَهاِههمِْْؕ

இவர்களுரடய பசாத்துக்களும், இவர்களுரடய சந்ததிகளும், அல்லாஹ்வி(ன் பவதரனயி)லிருந்து யாபதான்ரறயும் 

இவர்கரள விட்டும் தடுத்துவிடாது. இவர்கள் நரகவாசிகள்தாம்; அதில் அவர்கள் என்பறன்றும் தங்கிவிடுவார்கள்.  

(58:17) 

 பசால் அருத்தம் ; 

تُْغن ىَِِلَنِْ      தடுக்கமாட்டாது,      َِْعْنُهم     அவர்கரள விட்டும்,     ِْاَْمَوالُُهم     அவர்களுரடய பசாத்துக்கள்,      ِْاَْوََلُدُهم      
அவர்களுரடய சந்ததிகள்,     َِن ِّ ِ ِم  َللا      அல்லாஹ்விடமிருந்து,     ِـــاٴَِشْيــ     எதரனயும்,      ِّٰٓكَِٮِ اُوٰل      இவர்கள்,     ُِِاَْصٰحب

ِالنّارِ       நரகவாசிகள்,      ُِْهم    அவர்கள்,    ف ْيَها     அதில்,      َِٰخل ُدْون    நிரந்தரமாக இருப்பவர்கள்     

مِهِيَْومَِ{ هِِيَْبعَثههه َِِِشْىءِ َِعٰلىِاَنَههمَِِْويَْحَسبهْونَِِِلَـكهمِِْيَْحِلفهْونََِِكَماِلَهِ ِفَيَْحِلفهْونََِِجِمْيعًاِّللا   } ِاْلٰكِذبهْونَِِههمِهِاِنَههمِِْاََّلِ ْؕ

அவர்கள் அரனவரரயும் அல்லாஹ் எழுப்பும் நாளில் அவர்கள் உங்களிடம் சத்தியம் பசய்தது பபால், அவனிடமும் 

சத்தியம் பசய்வார்கள்; அன்றியும், அவர்கள் (அதன் மூலம் தப்பித்துக் பகாள்வதற்கு) ஏபதா ஒன்றின் மீது நிச்சயமாகத் 

தாங்கள் இருப்பதாக எண்ணிக்பகாள்வார்கள்; அறிந்து பகாள்க: நிச்சயமாக அவர்கள் பபாய்யர்கபள!   (58:18) 

 பசால் அருத்தம் ; 

ُِ    ,அவர்கள்     ُهمُِ      ,அவன் எழுப்புவான்      يَْبعَثُِ     ,ஒரு நாள்      يَْومَِ ْيعًا     ,அல்லாஹ்      َللا       َجم 

அரனவரரயும்,     َِفَيَْحل فُْون     அவர்கள் சத்தியம் பசய்வார்கள்,      ِلَه     அவனுக்கு,     َكَما      ஒன்ரறப் பபான்று, 

ِلَـُكمِْ       ,அவர்கள் சத்தியம் பசய்வார்கள்      يَْحل فُْونَِ      உங்களுக்கு,       ََِويَْحَسبُْون      பமலும் அவர்கள் 

எண்ணிக்பகாள்வார்கள்,     ِْاَنُّهم      நிச்சயமாக  அவர்கள் ,       َِشْىءِ َِعٰلى      ஏபதா ஒன்றின் மீது,        ِاَََل       'அறிந்து 

பகாள்க' என்று உணர்வூட்டும் ஒரு பசால்,      ِْا نُّهم        நிச்சயமாக அவர்கள்,       َِبُْون ِاْلٰكذ       பபாய்யர்கள்  

 

 இந்த வசனம் இறங்க காரணமாக இருந்த நிகழ்வு, (ஸபபுன் னுஸூல்) 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் தங்கள் வீட்டு நிழலில் அமர்ந்திருக்க, நபித் 

பதாழர்கள் சிலரும் அமர்ந்திருந்தார்கள், அப்பபாது நபியவர்கள் நபித் பதாழர்கரளப் பார்த்து, 'இப்பபாது ஒருவன் 
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வருவான், ரஷத்தானிய கண் பகாண்டு உங்கரள பநாக்குவான், அவரன கண்டால் அவபனாடு நீங்கள் 

பபசபவண்டாம்' என்று கூறினார்கள், அபபாது நீல நிற கண்கரளயுரடய ஒரு மனிதன் வரபவ, அவரன அரழத்த 

நபியவர்கள், 'நீயும் இன்னின்ன உன் பதாழர்களும் ஏன் என்ரன ஏசுகின்றீர்கள்?' என்று பகற்கபவ, 'இருங்கள் 

வருகின்பறன்' என்று கூறி பசன்றவன், குறிப்பிட்ட அவர்கரள அரழத்து வந்து, 'அப்படி அவர்கள் பசால்லவில்ரல' 

என்று சத்தியம் பசய்தார்கள். அப்பபாதுதான் அல்லாஹ் 'பயஹ்லிபூனலஹு' என்ற 58: 18 வது வசனத்ரத இறக்கி 

ரவத்தான்.  (அஹ்மத்: 3277) ஹசன் தரத்தில் உள்ள ஒரு பசய்தி. 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

َِكَماِ ْيًعاِفَيَْحل فُْوَنَِله  َُِجم   َِِِيْحل فُْوَنِلَـُكمِْيَْوَمِيَْبعَثُُهُمَِللا 

 உலகில் பபாய் சத்தியம் பசய்வரத வழக்கமாகக் பகாண்ட இவர்கள் மறுரமயில் அல்லாஹ்வுக்கு முன்னாலும் 

பபாய் சத்தியம் பசய்வது பகாண்டு பகவலப்படுவார்கள் என்பபத இந்த வசனம் விடும் எச்சாிக்ரக. இப்படி ஒரு 

பசாதரனரயயும் அல்லாஹ் மறுரமயில் ரவத்திருக்கின்றான். 

ُُْنتُْم تَْزُعُمْونَ  ُُُم الَِّذْيَن  ءُؤ َُا ا اَْيَن ُشَر ُُْوٰۤ ُشُرُهْم َجِمْيعًا ثُمَّ نَقُْوُل ِللَِّذْيَن اَْشَر َْ ِ , 22  َويَْوَم نَ ٰۤ اَْن قَالُْوا َوّٰللاّٰ ثُمَّ لَْم تَُكْن فِتْـنَـتُُهْم اِْلَّ

ْينَ  ُِ ُُنَّا ُمْشِر َُذَبُ , 22 َرب ِنَا َما  َُْيَف  َُانُْوا يَْفتَُرْونَ   ْوا َعٰلءى اَْنفُِسِهمْ اُْنُظْر  ا  لَّ َعْنُهْم مَّ ََ 24  َو  
அவர்கள் அரனவரரயும் நாம் ஒன்று பசர்க்கும் நாளில் நமக்கு இரணரவத்தவர்கரள பநாக்கி, ”நீங்கள் 

(அல்லாஹ்வுக்கு இரணயாக ரவத்த) உங்களுரடய அந்தக் கூட்டாளிகள் எங்பக” என்று பகட்பபாம். 23. “எங்கள் 

ரப்பாகிய அல்லாஹ்வின் மீது ஆரணயாக, நாங்கள் இரணரவப்பவர்களாக இருந்ததில்ரல” என்று கூறுவரதத் 

தவிர பவறு அவர்களுரடய பதில் எதுவும் இராது. 24. (நபிபய!) அவர்கள் தங்களுக்கு எதிராக எவ்வாறு பபாய் கூறிக் 

பகாண்டார்கள் என்பரதப் பாரும்; ஆனால் (இரறவனுக்கு இரணயானரவ என்று அவர்கள் பபாய்யாகக்) 

கற்பரன பசய்தபதல்லாம் (அவர்களுக்கு உதவிடாது) மரறந்துவிடும்.  (6:22,23,24) 
بُْونَِِ َِويَْحَسبُْوَنِاَنُّهْمَِعٰلىَِشْىءِ  ِا نُّهْمُِهُمِاْلٰكذ  ِاَََل   

 அதுமட்டுமல்லாமல் மறுரமயில் அல்லாஹ்விடம் தமக்கு எபதா ஒரு அந்தஸ்து இருப்பதாகவும் நிரனத்துக் 

பகாள்வார்கள், இப்படி நிரனப்பது இவர்களுக்கு சாதாரணம். அவர்கள் அதிலும் பபாய்யர்கள் என்பபத அல்லாஹ் 

கூறும் பசய்தி. 

نَب ِئهكهْمِبِاّْلَْخَسِرْيَنِاَْعَماًّلِِؕ ْنيَاَِوههْمِيَْحَسبهوِْ,130ِِِِقهْلَِهْلِنـه ْمِفِىِاْلَحٰيوةِِالدُّ َلَِسْعيههه ََ ْنعًااَِلَِذْيَنِ َِِِنِاَنَههْمِيهْحِسنهْوَنِصه

131ِ,ِ
 
ِِٓكَِٮِِٕاهوٰل ْواِبِٰاٰيِتَِرب ِِهْمَِوِلقَا مِْفََحبَِطْتِاَِِهِ ٮِِٕالَِذْيَنَِكفَره ْمِيَْوَمِاْلِقٰيَمِةَِوْزنًـاِْعَمالههه 131ِِِفَََّلِنهِقْيمهِلَهه  

“(தம்) பசயல்களில் மிகப் பபரும் நஷ்டவாளிகள் யார் என்பரத நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா?” என்று 

(நபிபய!) நீர் பகட்பீராக.104. யாருரடய முயற்சி இவ்வுலக வாழ்வில் பயனற்றுப் பபாயிருக்க தாங்கள் பமய்யாகபவ 

அழகான காாியங்கரளபய பசய்வதாக எண்ணிக் பகாண்டிருக்கிறார்கபளா அவர்கள் தான்.105. அவர்கள் 

தங்களுரடய இரறவனின் வசனங்கரளயும், அவரன (மறுரமயில்) சந்திப்பபாம் என்பரதயும் நிராகாிக்கிறார்கள்; 

அவர்களுரடய பசயல்கள் யாவும் வீணாகும்; மறுரம நாளில் அவர்களுக்காக எந்த மதிப்ரபயும் நாம் ஏற்படுத்த 

மாட்படாம்.  (18: 103-105) 

 நபியவர்கரள கண் முன்னால் கண்டு, பல அற்புத பவற்றிகரளக் கண்ட இவர்கள், இப்படி வழிபகட்டு பசல்வதற்கு 

என்ன காரணம், அதரனபய அல்லாஹ் அடுத்த வசனத்தில் கூறுகின்றான். 

ِِِِذْكرَِِفَاَْنٰسٮههمِِْالَشْيٰطنِهَِعلَْيِهمِهِاِْستَْحَوذَِ{ ْونَِِههمِهِالَشْيٰطنِِِِحْزبَِِاِنَِِاََّلِ ِِؕالَشْيٰطنِِِِحْزبِهِاهوٰلٓٮِٕكَِِّللِؕا   } ِاْلٰخِسره

அவர்கரள ரஷத்தான் மிரகத்து அல்லாஹ்வின் நிரனப்ரபயும் அவர்கள் மறந்து விடுமாறு பசய்து விட்டான் - 

அவர்கபள ரஷத்தானின் கூட்டத்தினர்; அறிந்து பகாள்க; ரஷத்தானின் கூட்டத்தினர் தாம் நிச்சயமாக 

நஷ்டமரடந்தவர்கள்!   (58:19) 

 பசால் அருத்தம் ; 

مُِ     ,மிரகத்துவிட்டான்     ا ْستَْحَوذَِ ُهمِْٮفَاَْنسِٰ     ,ரஷத்தான்    الّشْيٰطنُِ     ,அவர்கள் மீது      َعلَْيه       அவர்களுக்கு 

மறக்கடிக்க பசய்துவிட்டான்,      َِْكر ِ ِذ  َِْؕللِا       அல்லாஹ்வின் நிரனவூட்டல்,      ِّٰٓكَِٮِ اُوٰل      அவர்கள்,      ُِْزب ِِْْؕيٰطنِ الشِِّح        

ரஷத்தானின் கூட்டத்தினர் ,          ِاَََل     அறிந்து பகாள்க     ِّْزبَِِا ن ح   நிச்சியமாக ரஷத்தானின்       الّشْيٰطنِ  

கூட்டத்தினர்,      ُُِرْونَُِِهم ِاْلٰخس      அவர்கள் நஷ்டவாளிகளாவர். 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

ُمِالّشْيٰطُنِفَاَْنسِٰ ِ ُِهمِْٮا ْستَْحَوذََِعلَْيه  ْكَرَِللا  ْزُبِالّشْيٰطنِ ِكَِٮِ ِاُوٰلِِّٰٓ ذ   ِح 

 மனிதர்கரள வழிபகடுக்க ரஷத்தான், அல்லாஹ்ரவ மறக்கடிக்க பசய்வபத முதல் தந்திரம். அரனத்து 

வழிபகட்டுக்கும் அதுபவ மூல காரணம்.  
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 யாருரடய உள்ளங்கரள அல்லாஹ்ரவ மறக்கடிப்பதன் மூலம் ரஷத்தான் ஆக்கிரமிக்கின்றாபனா அவர்கள் 

அரனவரது நிரலயும் இப்படித்தான். 
 

 மனிதன் மீது ரஷத்தான் அடர்ந்பதறுவதற்கான சில காரணிகள்; 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; ஒரு ஊாில், கிராமத்தில் மூன்று பபர் இருந்து, அங்கு பதாழுரக (ஜமாஅத்தாக) 

நிரறபவற்றப்பட வில்ரலபயன்றால்  ரஷத்தான் அவர்கரள ஆக்கிரமிக்கின்றான்.  (அஹ்மத்:21710, 

அபூதாவூத்:547) இதுபவா ஹசன் தரத்தில் பதியப்பட்டதாகும். இதில் ஸாஇப்  பின் ஹுரபஸ் என்பவர் இடம் 

பபற்றுள்ளார். 

 ஜமாஅத்ரத பவண்டுபமன்று புறக்கணிப்பது அறியப்பட்ட முனாபிக்களின்  அரடயாளமாகவும் இருக்கின்றது. 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:  நான் பார்த்தவரர எங்களிரடபய நயவஞ்சகர் என 

(பவளிப்பரடயாக) அறியப்பட்டவரரயும் பநாயாளிரயயும் தவிர பவபறவரும் (கூட்டுத்) பதாழுரகயில் 

கலந்துபகாள்ளாமல் இருந்த தில்ரல. பநாயாளிகூட இரு மனிதர்களுக்கிரடபய (பதாங்கியவாறு) நடந்துவந்து 

பதாழுரகயில் பசர்ந்துவிடுவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு பநாிய வழிகரளக் 

கற்பித்தார்கள். பதாழுரக அறிவிப்புச் பசய்யப்படும் பள்ளிவாசலில் பதாழுவது அத்தரகய பநர்வழிகளில் 

(சுன்னாக்களில்) ஒன்றாகும்.   (முஸ்லிம்) 

 அல்லாஹ்வின் பவதத்ரத புறக்கணிப்பதும் ரஷத்தான் அடர்ந்பதறுவதற்கு காரணமாகும். 

ِر  ُْ ٍْ لَٗه َشْيٰطنًا فَُهَو لَٗه قَِرْين  َوَمْن يَّْعُش َعْن ِذ ْحٰمِن نُقَي ِ   الرَّ
எவபனாருவன் அர்ரஹ்மானின் நல்லுபபதசத்ரத விட்டும் கண்ரண மூடிக் பகாள்வாபனா, அவனுக்கு நாம் ஒரு 

ரஷத்தாரன ஏற்படுத்தி விடுகிபறாம்; அவன் இவனது பநருங்கிய நண்பனாகி விடுகிறான்.  (43:36) 
ْزَبِ ِا ّنِح  ُرْونَِاَََل  ُِهُمِاْلٰخس  الّشْيٰطن   

 இந்த வசனத்ரத முடிக்கும் விதம், 'ரஷத்தானுக்கு கட்டுப்படுவதன் மூலம் அவரன பநசனாக எடுத்தால் அவன் 

நஷ்டம் அரடவான்' என்பபத. 

بِْينًا ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُّ ْن دُْوِن ّٰللاّٰ  َوَمْن يَّتَِّخِذ الشَّْيٰطَن َوِليًّا م ِ
எனபவ எவன் அல்லாஹ்ரவ விட்டு ரஷத்தாரன உற்ற நண்பனாக ஆக்கிக் பகாள்கிறாபனா, அவன் நிச்சயமாக 

பகிரங்கமான பபரு நஷ்டத்ரத அரடந்தவன் ஆவான்......  (4:119) 

ِقَِرْينًاِفََسآَءِقَِرْينًا ِلَه  َِوَمْنِيَكهِنِالَشْيٰطنه  
எவனுக்கு ரஷத்தான் கூட்டாளியாக இருக்கின்றாபனா, அவன் கூட்டாளிகளிபலல்லாம் மிகத் தீயவன் (என்பரத 

அறியபவண்டாமா?)  (4:38) 
 
 

 11 ,12 المجادلة

 

 

 }ِاْْلََذل ِينَِِفِيِأهولَئِكََِِوَرسهولَههِِّللَاَِِيهَحادُّونَِِالَِذينَِِإِنَِ{

நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரரயும் எதிர்க்கிறார்கபளா, நிச்சயமாக அவர்கபள மிகவும் 

தாழ்ந்தவர்கள்.   (58:20) 

 பசால் அருத்தம் ; 

ينَِ     ,ஒரு வசனத்ரத உறுதிப்படுத்தும் பசால்,நிச்சயமாக, இதற்கு ஒரு எழுவாய், பயனிரல வரும்     إ نِّ      ,சிலர்       الّذ 

َوَرُسولَهَُِِللّاَِِيَُحادُّونَِ         அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரரயும் எதிர்க்கிறார்கள்,     َِأُولَئ ك       அவர்கள்,     ف ي      
பல, ல்,     َِِّين  மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள்    اْْلََذل 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

 முன்னால் குறிப்பிடப்பட்டது பபான்று, யூதர்கபளா, முனாபிக்கபளா யாராக இருந்தாலும் அல்லாஹ், அவன் 

தூதபராடு முரண்பட்டு, அவர்கரள எதிர்த்து பசயற்பட்டால் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பசால்லும் தீர்ப்பு; 'அவர்கள் 

மிகவும் பகவலமானவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள்' 'பவற்றி என்பது அல்லாஹ்வுக்கும் அவன் தூதருக்கும்' என்பபத. 

இதரனபய அல்லாஹ் அடுத்த வசனத்தில் குறிப்பிடுகின்றான். 
 

 

هَِِكتَبَِ{ سهِلىِِْاَنَاَِّلَْغِلبَنَِِّللا  َِِاِنََِِِؕوره  } َِعِزْيزِ ِقَِوىِ ِّللا 
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“நானும் என்னுரடய தூதர்களும் நிச்சயமாக மிரகத்து விடுபவாம்” என்று அல்லாஹ் விதித்துள்ளான்; நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் மிக்க சக்தியுரடயவன்; யாவரரயும் மிரகத்தவன்.   (58:21) 

 பசால் அருத்தம் ; 

َُِِكتَبَِ َللا       அல்லாஹ் விதித்துள்ளான் (எழுதிவிட்டான்),     ََِّلَْغل بَن      நிச்சயமாக நான் மிரகத்து விடுபவன்,      اَنَا     
நான்,      َِِِْْؕوُرُسل ى       என்னுரடய தூதர்கள்,      َِ      ,மிக்க சக்தியுரடயவன்       قَو ىِ       ,நிச்சயமாக அல்லாஹ்      ا ّنَِللا 

ْيزِ      யாவரரயும் மிரகத்தவன்     َعز 

 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 
 

ُِ  َكتََبَِللا 
 அல்லாஹ் எழுதிவிட்டான் என்பது அவனது விதியாகும், அது ஒரு பபாதும் மாறாது. அல்லாஹ் உலகப் 

பரடப்புகரள பரடத்தவுடன் எழுதி முடித்துவிட்டான். 

ِل ِْلعَبِْيدِِ ِاَنَاِبَِظََّلم  ِلََدَىَِوَما  ِاْلقَْوله  َماِيهبََدله
"என்னுரடய கட்டரள மாற்றப்படுவதில்ரல; நான் என்னுரடய அடியார்களுக்கு அறபவ அநியாயம் 

பசய்பவனல்ல" என்றும் கூறுவான்.   (50:29) 

இம்ரான் பின் ஹுரசன் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: .....நபி(ஸல்) அவர்கள், '(ஆதியில்) அல்லாஹ் (மட்டுபம) 

இருந்தான். அவரனத் தவிர பவபறந்தப் பபாருளும் இருக்கவில்ரல.  அவனுரடய அர்ஷ் தண்ணீாின் மீதிருந்தது. 

பின்னர் வானங்கள், பூமிரயப் பரடத்தான் பிறகு (லவ்ஹுல் மஹ்பூள் எனும்) பாதுகாக்கப்பட்ட பலரகயில் அவன் 

எல்லா விஷயங்கரளயும் எழுதினான். ' என்று கூறினார்கள்.   (புஹாாி: 3191, 7418) 

 

بَّنِاَنَاَِوُرُسل ىِْ  ِِ ََلَْغل 

 அடுத்து, பபாதுவாக நபிமார்கள் இவ்வுலகில் ஆரம்பத்தில் எதிர்க்கப்படுவார்கள், அந்த பசாதரனகள் என்பது 

முஃமின்கரள பசாதிப்பதற்கும், பலப்படுத்துவதற்குபம, இறுதி பவற்றி என்பது நபிமார்களுக்பக சாரும். இதற்க்கு 

அல்குர்ஆனில் ஏராளமான சான்றுகள் இருப்பரத நாம் அறிபவாம். 

ْونَ َولَـقَْد  َُ ِل ِر اَنَّ اْْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَى الصّٰ ُْ بُْوِر ِمْنْۢ بَْعِد الذ ِ تَْبنَا فِى الزَّ َُ  
நிச்சயமாக நாம் "ஸபூர்" என்னும் பவதத்தில், நல்லுபபதசங்களுக்குப் பின்னர் எழுதியிருக்கிபறாம். நிச்சயமாக 

பூமிக்கு என்னுரடய அடியார்களில் நன்நடத்ரத உரடயவர்கள்தாம் வாாிசாவார்கள் என்று.  (21:105) 

ِلٰحِتِلَـيَْستَْخِلفَـنَههْمِفِىِاّْلَْرِضَِكَماِاْستَْخلََفِ الَِذْيَنِٰاَمنهْواِِمْنكهْمَِوَِعِملهواِالص  ِه مهِ الَِذْيَنِِمْنِقَْبِلِهمَِْوَعَدِّللا  ْمِِدْينَهه نََنِلَهه َولَيهَمك ِ

لَِ ْمَِولَـيهبَد ِ ىِلَهه َٰ ِبَْعِدَِخْوفِِالَِذىِاْرتَ ْن  ْمِم ِ هوٰلِِِٓؕــــاًٴِِيَْعبهدهْونَنِْىَِّلِيهْشِركهْوَنِبِْىَِشْيــِِؕاَْمنًاِِهمِْــنَهه ههمهِِكَِٮَِِِٕوَمْنَِكفََرِبَْعَدِٰذِِلَكِفَا

 ِاْلٰفِسقهْونَِ
(மனிதர்கபள!) உங்களில் எவபரனும் பமய்யாகபவ நம்பிக்ரக பகாண்டு நற்பசயல்கரளயும் பசய்து வந்தால், 

அவர்களுக்கு முன்னர் பசன்றவர்கரள(ப் பூமிக்கு) அதிபதிகளாக்கியது பபான்பற இவர்கரளயும் நிச்சயமாகப் 

பூமிக்கு அதிபதியாக்கி ரவப்பதாகவும், அவன் விரும்பிய மார்க்கத்தில் இவர்கரள உறுதியாக்கி ரவப்பதாகவும், 

அரமதிரயயும் பாதுகாப்ரபயும் பகாண்டு இவர்களுரடய பயத்ரத மாற்றி விடுவதாகவும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

வாக்களித்திருக்கின்றான். (அன்றி) அவன் தன்ரனபய வணங்கும்படியாகவும், யாபதான் ரறயும் தனக்கு 

இரணயாக்கக் கூடாது என்றும் அவன் கட்டரளயிட்டிருக்கின்றான். இதன் பின்னர், எவபரனும் 

நிராகாிப்பவர்களாகி விட்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் பபரும் பாவிகள்தாம்.  (24:55) 

 அபதபபான்று உலகில் பதால்வியும், மறுரமயில் அழிவும் நபிமார்களின் விபராதிகளுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்பற. 

இதரன அல்லாஹ் பல இடங்களில் பதாட்டுக் காட்டி உள்ளான். 

ٰيوةِ الدُّْنيَا َويَْوَم  ََ َُ الدَّارِ ,51   يَقُْوُم اْْلَْشَهادُ  اِنَّا لَنَـْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا فِى اْل 52  يَْوَم َْل َيْنفَُع الظِّٰلِمْيَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسْوء  

நிச்சயமாக, நாம் நம்முரடய ரஸூல்(தூதர்)களுக்கும், ஈமான் பகாண்டவர்களுக்கும், இவ்வுலக வாழ்க்ரகயிலும், 

சாட்சிகள் நிரலபபறும் (மறுரம) நாளிலும் உதவி பசய்பவாம். 51  அந்நாளில், அநியாயக்காரர்களுக்கு அவர்கள் 

புகல் கூறுதல் பயனளிக்காது - அவர்களுக்கு (லஃனத்) சாபமும் உண்டு; தீய இருப்பிடமும் அவர்களுக்குண்டு.  

(40:51,52) 

ْيزِ  َِعز  ى  َِقَو  ِا ّنَِللا   

 இஸ்லாத்தின் விபராதிகரள இந்த உலக வரலாற்றிலும் அழித்துக் காட்டிய அல்லாஹ், மறுரமயிலும் அவர்கரள 

தண்டிக்க ஆற்றல் உள்ளவன் அரனவரரயும் மிரகத்தவன் என்று கூறி இந்த வசனத்ரத முடிக்கின்றான். 
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 11ِالمجادلة

َِعِشيَرتَههمِِْأَوِِْإِْخَوانَههمِِْأَوِِْأَْبنَاَءههمِِْأَوِِْآبَاَءههمَِِْكانهواَِولَوَِِْوَرسهولَههِِّللَاََِِحادََِِمنِِْيهَوادُّونَِِاْْلِخرَِِِواْليَْومِِِبِاّلَلِِِيهْؤِمنهونَِِقَْوًماِتَِجدِهِّلَِ{

يَمانَِِقهلهوبِِهمِهِفِيَِكتَبَِِأهولَئِكَِ وح َِِوأَيََدههمِِْاإْلِ يَِِفِيَهاَِخاِلِدينَِِاْْلَْنَهارِهِتَْحتَِهاِِمنِِْتَْجِريَِجنَاتِ َِويهْدِخلهههمِِِْمْنههِِبِره َِ َِعْنههمِِّْللَاهَِِر

وا َه ونَِِههمِهِّللَاِِِِحْزبَِِإِنَِِأَّلَِِّللَاِِِِحْزبِهِأهولَئِكََِِعْنههَِِوَر ْفِلحه  )}22)ِاْلمه

அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும் நம்பும் சமூகத்தினர், அல்லாஹ்ரவயும் அவனது தூதரரயும் பரகத்துக் 

பகாண்டவர்கரள பநசிப்பவர்களாக (நபிபய!) நீர் காணமாட்டீர். அவர்கள் தங்கள் பபற்பறாராயினும் தங்கள் 

புதல்வர்களாயினும் தங்கள் சபகாதரர்களாயினும் தங்கள் குடும்பத்தினராயினும் சாிபய; (ஏபனனில்) 

அத்தரகயவர்களின் இதயங்களில், (அல்லாஹ்) ஈமாரன எழுதி(ப் பதித்து) விட்டான்; பமலும் அவன் தன்னிடமிருந்து 

(அருள் என்னும்) ஆன்மாரவக் பகாண்டு பலப்படுத்தியிருக்கிறான்; சுவர்க்கச் பசாரலகளில் என்பறன்றும் இருக்கும்படி 

அவர்கரளப் பிரபவசிக்கச் பசய்வான்; அவற்றின் கீபழ ஆறுகள் ஓடிக்பகாண்டு இருக்கும். அல்லாஹ் அவர்கரளப் 

பபாருந்திக் பகாண்டான்; அவர்களும் அவரனப் பபாருந்திக் பகாண்டார்கள். அவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வின் 

கூட்டத்தினர்; அறிந்துபகாள்க: நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தினர் தாம் பவற்றி பபறுவார்கள்.   (58:22) 

 பசால் அருத்தம் ; 

دَُِِلَِ تَج      நீர் காணமாட்டீர் ,     قَْوًما    ஒரு சமூகத்தினர்,     َِنُون َِواْليَْومِ ِب اّلّلِ       ,அவர்கள் நம்பிக்ரக பகாள்வார்கள்    يُْؤم 

رِ  َِللّاََِِحادِّ     , சிலர்      َمنِْ      ,அவர்கள் பநசிப்பார்கள்      يَُوادُّونَِ      ,அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும்     اْْلخ 
َكانُواَِولَوِْ     ,அல்லாஹ்ரவயும் அவனது தூதரரயும் பரகத்துக் பகாண்டான்      َوَرُسولَهُِ      அவர்கள் இருந்தாலும் 

சாி,        ُِْهم    அவர்கள்,    َِآبَاء     பபற்பறார்கள்,     ِْأَو     அல்லது,     َِأَْبنَاء       புதல்வர்கள்,    ِِْإ ْخَوانَُهم   அல்லது   أَْو

தங்கள் சபகாதரர்கள்,      ِْيَرتَُهمِِْأَو َعش        தங்கள் குடும்பத்தினர்,     َِأُولَئ ك       அவர்கள்,      ََِكتَب      அவன் 

எழுதிவிட்டான்,    مُِِف ي قُلُوب ه         அவர்களின் இதயங்களில்,     َِيَمان  அவர்கரள       َوأَيَّدُهمِْ    ,ஈமான்,நம்பிக்ரக     اإْل 

அவன் பலப்படுத்திவிட்டான்,     ِ ب ُروح      ஒரு ஆன்மாரவக் பகாண்டு,    ُِْنه لُُهمِْ        ,தன்னிடமிருந்து    م    َويُْدخ 

    அவர்கரளப் அவன் பிரபவசிக்கச் பசய்வான்,      َِجنّات       சுவனச் பசாரலகள்,      ي     ,கீபழ      تَْحتِ     ,ஓடும்     تَْجر 

ْنَهارُِاْْلَِ        ஆறுகள்,    َِين يَِ     ,அரவகளில்      ف يَها,நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்      َخال د  َللّاَُِِرض        அல்லாஹ்  பபாருந்திக் 

பகாண்டான்,     َِْعْنُهم      அவர்கரள,     َوَرُضوا     அவர்களும் பபாருந்திக் பகாண்டார்கள்,    َُِعْنه      அவரன,  

ْزبُِ    ,அவர்கள்      أُولَئ كَِ     َللّاِ ِح        அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தினர்,     َِأََل      அறிந்துபகாள்க,   ِّْزبَِِإ ن َللّاِ ِح         

அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தினர்,       ُُِهم     அவர்கள்,      َِاْلُمْفل ُحون       பவற்றி பபறக்கூடியவர்கள் 
 

 இந்த வசனம் இறங்க காரணமாக இருந்த நிகழ்வு, (ஸபபுன் னுஸூல்) 

 
இந்த வசனம் பத்ர் யுத்தகளத்தில் 'அபூ உரபதா, அபூ பக்ர்,முஸ்அப் பின் உரமர் பபான்ற" நபித் பதாழர்கள் 

முஷ்ாிக்களான தங்கள் குடும்ப உறவுகளுக்கு எதிராக நின்றரமக்காக, அவர்கரள பாராட்டி இறங்கியது என்று பல 

விாிவுரரயாளர்களும் கூறுகின்றனர். (இப்னு கஸீர்) 

 இந்த வசனம் தரும் பாடங்கள் 

ِيَُوادُّوَنَِمْنَِحاّدَِللّاََِوَرسُِ ر  ِاْْلخ  نُوَنِب اّلّل َِواْلَيْوم  ُدَِقْوًماِيُْؤم   وَلهََُِلِتَج 

 உண்ரம முஃமின்கள் ஒரு பபாதும் இரறமறுப்பாளர்கரள, இஸ்லாத்ரத புறக்கணித்து அல்லாஹ் அவன் தூதபராடு 

முரண்பாட்டுக் பகாள்பவாரர பநசித்து, உள்ளத்தில் இடம் பகாடுக்க மாட்டார்கள் என்பது அவர்களது பண்பு, 

இதரனபய அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கட்டரளயாகவும் இடுகின்றான். 

ََ ِمْن دُْوِن اْلُمْؤِمنِْينَ َْل   َّقُْوا ِمْنُهْم تُقٰ   يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُْوَن اْلٰكِفِرْيَن اَْوِليَآ ٰۤ اَْن تَت ٍَ اِْلَّ ِ فِْى َشْى ََ فَلَْيَس ِمَن ّٰللاّٰ  ؕ  ةً ٮ َوَمْن يَّْفعَْل ٰذ ِل

ُ نَْفَسهٗ  ُُُم ّٰللاّٰ ِذ ُر ََ ِ اْلَمِصْيرُ ؕ  َويُ   َواِلَى ّٰللاّٰ
முஃமின்கள் (தங்கரளப் பபான்ற) முஃமின்கரளயன்றி காஃபிர்கரளத் தம் உற்ற துரணவர்களாக எடுத்துக்பகாள்ள 

பவண்டாம்; அவர்களிடமிருந்து தங்கரளப் பாதுகாத்துக் பகாள்வதற்காக அன்றி (உங்களில்) எவபரனும் அப்படிச் 

பசய்தால், (அவருக்கு) அல்லாஹ்விடத்தில் எவ்விஷயத்திலும் சம்பந்தம் இல்ரல; இன்னும், அல்லாஹ் தன்ரனப் 

பற்றி உங்கரள எச்சாிக்கின்றான்; பமலும், அல்லாஹ்விடபம (நீங்கள்) மீள பவண்டியதிருக்கிறது.  (3:28) 

ْىَِوَعدهَوكهْمِاَْوِليَآَءِتهْلقهْوَنِاِلَْيِهْمِبِاْلَمَوَدةِِوَِ ِو  اَيَُّهاِالَِذْيَنِٰاَمنهْواَِّلِتَتَِخذهْواَِعده
َنِاْلَحـ ُِِّ قَْدِٰي  ْواِبَِماَِجآَءكهْمِِم  ْوَنَِِِۚكفَره ِيهْخِرجه

َِِربِ كهمِِِْالَرسهْوَلَِواِيَاكهمِْ اَْنِتهْؤِمنهْواِبِاّلل    
 
  

ஈமான் பகாண்டவர்கபள! எனக்கு விபராதியாகவும், உங்களுக்கு விபராதியாகவும் இருப்பவர்கரளப் பிாியத்தின் 

காரணத்தால் இரகசியச் பசய்திகரள எடுத்துக் காட்டும் உற்ற நண்பர்களாக்கிக் பகாள்ளாதீர்கள்; (ஏபனனில்) 
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உங்களிடம் வந்துள்ள சத்திய (பவத)த்ரத அவர்கள் நிராகாிக்கிறார்கள்; நீங்கள் உங்கள் இரறவனான 

அல்லாஹ்வின் மீது ஈமான் பகாண்டதற்காக, இத்தூதரரயும், உங்கரளயும் பவளிபயற்றுகிறார்கள்;.......   (60:1) 

 அடுத்து ஒரு முஃமின் இஸ்லாத்தின் விபராதிகரள நண்பர்களாக எடுப்பபத அழிவுக்கும் காரணம் என்று 

எச்சாிக்கின்றன. 

ْوهَِ ِۨاْقتََرْفتهمه كهْمَِوَعِشْيَرتهكهْمَِوِاَْمَواله كهْمَِواِْخَوانهكهْمَِواَْزَواجه كهْمَِواَْبنَآؤه تَْخَشْوَنَِكَساَدَهاَِوِقهْلِاِْنَِكاَنِٰابَآؤه ِاَِوتَِجاَرةِ  َمٰسِكنه
هِ ْواَِحت ىِيَاْتَِىِّللا  ِفَتََرِبَصه ِفِْىَِسبِْيِله  َِوِِجَهاد  َِِوَرسهْوِله  َنِّللا  ِاََحَبِاِلَْيكهْمِم ِ ْونََها  ََ َّلِيَْهِدىِاْلقَْوَمِاْلٰفِسِقْينَِِِِؕبِاَْمِرهِ تَْر ِه َِوّللا   

(நபிபய!) நீர் கூறும்: உங்களுரடய தந்ரதமார்களும், உங்களுரடய பிள்ரளகளும், உங்களுரடய சபகாதரர்களும், 

உங்களுரடய மரனவிமார்களும், உங்களுரடய குடும்பத்தார்களும், நீங்கள் திரட்டிய பசல்வங்களும், நஷ்டம் 

(எங்பக) ஏற்பட்டு விடுபமா என்று நீங்கள் அஞ்சுகின்ற (உங்கள்) வியாபாரமும், நீங்கள் விருப்பத்துடன் வசிக்கும் 

வீடுகளும், அல்லாஹ்ரவயும் அவன் தூதரரயும், அவனுரடய வழியில் அறப்பபார் புாிவரதயும் விட உங்களுக்கு 

பிாியமானரவயாக இருக்குமானால், அல்லாஹ் அவனுரடய கட்டரளரய (பவதரனரய)க் பகாண்டுவருவரத 

எதிர்பார்த்து இருங்கள் - அல்லாஹ் பாவிகரள பநர்வழியில் பசலுத்துவதில்ரல.  (9:24) 

 உண்ரம முஃமிரனப் பபாறுத்தவரர முஃமின்கரள உண்ரமயாக பநசிப்பான், இஸ்லாத்தின் விபராதிகரள 

காபிர்கரள பவறுப்பான். இது இஸ்லாமிய அகீதா பாடப்பகுதியில் "அல்வலாஃ, வல்பராஃ" என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது நபித்பதாழர்களின் பண்பாக இருந்தது. 

 ِ ُسْوُل ّٰللاّٰ د  رَّ مَّ ََ َُ بَْينَُهمْ  َوالَِّذْيَن َمعَٗهٰۤ ؕ  ُم ء َُ َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَما اَِشدَّاء  
முஹம்மது(ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதராகபவ இருக்கின்றார்; அவருடன் இருப்பவர்கள், காபிர்களிடம் 

கண்டிப்பானவர்கள், தங்களுக்கிரடபய இரக்கமிக்கவர்கள்..... (48:29) 
يَرتَُهْمِ  َوَلْوَِكانُواِآبَاَءُهْمِأَْوِأَْبنَاَءُهْمِأَْوِإ ْخَواَنُهْمِأَْوَِعش 

 அபதபபான்று பத்ர் யுத்தம் முடிவில் ரகதிகரள என்ன பசய்வது என்ற ஆபலாசரனயின் பபாதும் தங்கள் குடும்ப 

நலரவ பார்க்காமல், இஸ்லாத்தின் நலரவ ரவத்பத ஆபலாசரன பசான்னார்கள். இதுவும் அவர்கள் தன் குடும்ப 

உறவுகரள விட இஸ்லாத்ரத முஸ்லிம்கரள பநசித்தார்கள் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்து காட்டாகும். 

உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:......... (முஸ்லிம்கள்) அன்ரறய (பத்ர் யுத்தம் நடந்த) தினத்தில் 

(இரணரவப்பாளர்களில்) எழுபது பபரரக் பகான்றனர்; எழுபது பபரரச் சிரறப்பிடித்தனர். 

முஸ்லிம்கள் எதிாிகரளச் சிரறப்பிடித்தபபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடமும் 

உமர் (ரலி) அவர்களிடமும் "இந்தக் ரகதிகள் விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன கருதுகிறீர்கள் (இவர்கரள என்ன 

பசய்யலாம்)?" என்று (ஆபலாசரன) பகட்டார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதபர! 

(எதிாிகளாயினும்) அவர்கள் (நம்) தந்ரதயின் சபகாதரர் புதல்வர்கபள; நம் குலத்தாபர. அவர்களிடமிருந்து ஏபதனும் 

பிரணத் பதாரகரயப் பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள்; அது இரறமறுப்பாளர்களுக்பகதிரான பலமாக நமக்கு அரமயும். 

அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடும். இவ்வாபற நான் கருதுகிபறன்" என்றார்கள். 

பிறகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் என்ன கருதுகிறீர்கள், கத்தாபின் புதல்வபர?" என்று 

பகட்டார்கள். 

உமர் (ரலி) அவர்கள், "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இவ்வாறு பசய்யாதீர்கள்), அல்லாஹ்வின் தூதபர! 

எனது கருத்து அபூபக்ர் அவர்களின் கருத்ரதப் பபான்ற தன்று. மாறாக, அவர்கரள எங்களிடம் 

ஒப்பரடத்துவிடுங்கள். அவர்களின் கழுத்துகரள நாங்கள் துண்டித்துவிடுகிபறாம். அக்கீரல அலீ அவர்களிடம் 

ஒப்பரடத்துவிடுங்கள்; அவரது கழுத்ரத அலீ துண்டிக்கட்டும்! (உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் குலத்தாாில் ஒருவாின் 

பபயரரக் குறிப்பிட்டு) இன்ன மனிதரர என்னிடம் ஒப்பரடயுங்கள். நான் அவரது கழுத்ரதத் 

துண்டித்துவிடுகிபறன். ஏபனனில், இவர்கள் இரறமறுப்பின் தரலவர்கள்; அதன் முன்பனாடிகள். (எனபவ, பிரணத் 

பதாரக பபற்று இவர்கரள விடுவிக்க பவண்டாம்)" என்று (ஆபலாசரன) கூறினார்கள்......  (முஸ்லிம்) 
ْنهُِ م  يَماَنَِوأَيَّدُهْمِب ُروحِ  ُمِاإْل   أُولَئ َكَِكتََبِف يِقُلُوب ه 

 அடுத்து யாருரடய உள்ளம் இரற நம்பிக்ரகயால் நிரறந்திருக்கின்றபதா அவர்களால் தான் முஃமின்கரள 

பநசித்து, காபிர்கரள பவறுக்க முடியும். இல்ரலபயன்றால் உலக விடயங்களுக்காக முஃமின்கரள பவறுத்து, உலக 

இலாபங்களுக்காக காபிர்களுக்கு உள்ளத்தில் இடம் பகாடுக்கும் நிரலயும் ஏற்படும் அல்லாஹ் பாதுகாக்க 

பவண்டும். இதரனபய 'உலாஇக கதப பீ குலூபிஹிமுல் ஈமான்' என்ற வாசகம் மூலம் அல்லாஹ் பதாட்டுக் 

காட்டுகின்றான். 

o குறிப்பு; காபிர்கரள, யூதர்கரள, கிறிஸ்தவர்கரள உள்ளத்தில் இடம் பகாடுத்து, உற்ற நண்பர்களாக்கி பநசிக்கக் 

கூடாது என்பது முன்னால் வந்த வசனங்கள் மூலம் பதளிவான ஒன்றாகும். அபதபநரம் இஸ்லாத்ரத எதிர்க்காத, 

முஸ்லிம்கரள தாம் வாழும் இடங்களில் இருந்து பவளிபயற்ற நிரனக்காத காபிர்கபளாடு நல்ல முரறயில் 

நடப்பரதபயா, நீதமாக நடப்பரதபயா, முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு பநாக்கில் அவர்கபளாடு ஒப்பந்தங்கள் 

பசய்வரதபயா இஸ்லாம் தடுக்கவில்ரல என்பரதயும் நாம் விளங்கி ரவக்க பவண்டும். 

ََ ِمْن دُْوِن اْلُمْؤِمنِْينَ َْل يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُْوَن اْلٰكِفِرْيَن   َّقُْوا ِمْنُهْم تُقٰ   اَْوِليَآ ٰۤ اَْن تَت ٍَ اِْلَّ ِ فِْى َشْى ََ فَلَْيَس ِمَن ّٰللاّٰ  ؕ  ةً ٮ َوَمْن يَّْفعَْل ٰذ ِل

ُ نَْفَسهٗ  ُُُم ّٰللاّٰ ِذ ُر ََ ِ اْلَمِصْيرُ ؕ  َويُ   َواِلَى ّٰللاّٰ
முஃமின்கள் (தங்கரளப் பபான்ற) முஃமின்கரளயன்றி காபிர்கரளத் தம் உற்ற துரணவர்களாக எடுத்துக்பகாள்ள 

பவண்டாம்; அவர்களிடமிருந்து தங்கரளப் பாதுகாத்துக் பகாள்வதற்காக அன்றி (உங்களில்) எவபரனும் அப்படிச் 
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பசய்தால், (அவருக்கு) அல்லாஹ்விடத்தில் எவ்விஷயத்திலும் சம்பந்தம் இல்ரல; இன்னும், அல்லாஹ் தன்ரனப் 

பற்றி உங்கரள எச்சாிக்கின்றான்; பமலும், அல்லாஹ்விடபம (நீங்கள்) மீள பவண்டியதிருக்கிறது.   (3:28) 

ِخرَِ ََِواْليَْوَمِاّْلٰ واِّللا  ل َِمْنَِكاَنِيَْرجه َحَسنَةِ  ِاْلَحِمْيدهِِِؕلَقَْدَِكاَنِلَـكهْمِفِْيِهْمِاهْسَوةِ  َِههَوِاْلغَنِىُّ اَْنَِعَسى6َِِِوَمْنِيَتََوَلِفَِاَنِّللا  ِه ّللا 

قَِدْيرِ  ِه ْمَِمَوَدةًَِِؕوّللا  ْنهه َِرِحْيم ِِؕيَْجعََلِبَْينَكهْمَِوبَْيَنِالَِذْيَنَِعاَدْيتهْمِم ِ َغفهْور  ِه ْيِنِِكهمِهٮَّلِيَْنه7َِِِٰوّللا  َعِنِالَِذْيَنِلَْمِيهقَاتِلهْوكهْمِفِىِالد ِ ِه ّللا 

ْنِِديَاِركهْمِ ْوكهْمِم ِ اِاِلَْيِهمَِْولَْمِيهْخِرجه ْوههْمَِوِتهْقِسطهْو  ْقِسِطيِِْؕاَْنِتَبَرُّ ِاْلمه َِيهِحبُّ َعِنِالَِذْيَنِقَاتَلهْوكهْمِفِىِِكهمِهٮاِنََماِيَْنه8ِِِِٰنَِِاَِنِّللا  ِه ّللا 

ْواَِعٰلٓىِاِْخَراِجكهْمِاَْنِتََولَْوههمِْ ْنِِديَاِركهْمَِوَظاَهره ْوكهْمِم ِ ْيِنَِواَْخَرجه هوٰلَِِٓومَِِۚالد ِ ْمِفَا ْوَنِِكَِٮِِْٕنِيَتََولَهه 9ههمهِالظ ِلمه  
உங்களில் எவர் அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும், நம்புகிறார்கபளா. அவர்களுக்கு திடமாக இவர்களில் ஓர் 

அழகிய முன்மாதிாியிருக்கிறது; ஆனால், எவர் (இந்நம்பிக்ரகயிலிருந்து) பின் வாங்குகிறாபரா: (அது அவருக்கு 

இழப்புதான்; ஏபனனில், எவாிடமிருந்தும்) அல்லாஹ் நிச்சயமாக எந்தத் பதரவயுமில்லாதவன், புகழ் மிக்கவன்.  

60:7. உங்களுக்கும், அவர்களில் நின்றும் நீங்கள் விபராதித்திருக்கின்றீர்கபள அவர்களுக்குமிரடபய அல்லாஹ் 

பிாியத்ரத உண்டாக்கி விடக்கூடும்; பமலும், அல்லாஹ் பபராற்றலுரடயவன்; அல்லாஹ் மிகவும் மன்னிப்பவன்; 

மிக்க கிருரபயுரடயவன். 60:8. மார்க்க (விஷய)த்தில் உங்களிடம் பபாாிடாமலும், உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து 

உங்கரள பவளிபயற்றாமலும் இருந்தார்கபள அவர்களுக்கு நீங்கள் நன்ரம பசய்வரதயும், அவர்களுக்கு நீங்கள் 

நீதி பசய்வரதயும் அல்லாஹ் விலக்கவில்ரல - நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதி பசய்பவர்கரள பநசிக்கிறான். 60:9. 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்கரள விலக்குவபதல்லாம் மார்க்க விஷயத்தில் உங்களிடம் பபார் பசய்து உங்கரள 

உங்கள் இல்லங்கரள விட்டும் பவளிபயற்றி, நீங்கள் பவளிபயற்றப்படுவதற்கு உதவியும் பசய்தார்கபள, 

அத்தரகயவர்கரள நீங்கள் பநசர்களாக ஆக்கிக் பகாள்வரதத் தான் - எனபவ, எவர்கள் அவர்கரள பநசர்களாக்கிக் 

பகாள்கிறார்கபளா அவர்கள்தாம் அநியாயம் பசய்பவர்கள்.   (60: 6,7,8,9) 

அபூ ஹுரரரா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  ஒருவர் நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு பகாடுத்த கடரன வாங்குவதற்காக 

வந்து கடினமான வார்த்ரதரயப் பயன்படுத்தினார். நபித்பதாழர்கள் அவரரத் தாக்க முயன்றனர். அவரரவிட்டு 

விடுங்கள். கடன் பகாடுத்தவருக்கு இவ்வாறு கூற உாிரமயுள்ளது' என்று கூறிவிட்டு அவருக்குக் பகாடுக்க 

பவண்டிய ஒட்டகத்தின் வயதுரடய ஓர் ஒட்டகத்ரதக் பகாடுங்கள் என்றார்கள். நபித்பதாழர்கள், 'அரதவிட அதிக 

வயதுரடய ஒட்டகத்ரதத் தவிர பவறு இல்ரல' என்றார்கள். அப்பபாது நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அரதபய பகாடுங்கள். 

அழகிய முரறயில் திருப்பிச் பசலுத்துபவபர உங்களில் சிறந்தவர் என்றார்கள்.   (புஹாாி:2306) 
 

ஆயிஷா(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  தம் பபார்க் கவசம் முப்பது ஸாவுகள் வாற்பகாதுரமக்குப் பகரமாக ஒரு 

யூதாிடம் அடகு ரவக்கப்பட்டிருந்த நிரலயில் இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் இறந்தார்கள்.   (புஹாாி: 2916) 
 

'ஒருவன் ஒரு முஸ்லிமுரடய பசல்வத்ரத அபகாித்துக் பகாள்வதற்காகப் பபாய் சத்தியம் பசய்வானாயின், 

மறுரமயில், தன் மீது பகாபம் பகாண்ட நிரலயில் அல்லாஹ்ரவ, அவன் சந்திப்பான்' என்று இரறத்தூதர்(ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள். இரத அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்வூத்(ரலி) அறிவிக்கும்பபாது பகட்டுக் பகாண்டிருந்த 

அஷ்அஸ் இப்னு ரகஸ்(ரலி) கூறலானார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என் விவகாரத்தில்தான் இரத 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். எனக்கும் ஒரு யூதருக்கும் இரடபய ஒரு நிலம் பதாடர்பான தகராறு 

இருந்து வந்தது. அந்த யூதர் என் உாிரமரய மறுத்து விடபவ நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ரகக் பகாண்டு 

பசன்பறன். இரறத்தூதர்(ஸல்), 'உன்னிடம் (உன் வாதத்திற்கான) ஆதாரம் ஏதும் இருக்கிறதா?' என்று பகட்டார்கள். 

நான், 'இல்ரல' என்பறன். நபி(ஸல்) அவர்கள் யூதரரப் பார்த்து, '(அப்படிபயன்றால் நிலம் என்னுரடயது தான். 

அதில் இந்த முஸ்லிமுக்கு எந்த உாிரமயும் இல்ரல' என்று) சத்தியம் பசய்' என்று கூறினார்கள். நான், 'இரறத்தூதர் 

அவர்கபள! அவ்வாபறன்றால் அந்த யூதன் (பபாய்) சத்தியம் பசய்து என் பசாத்ரத அபகாித்துச் பசன்று 

விடுவாபன!' என்று கூறிபனன். (அப்பபாதுதான் நபி(ஸல்) அவர்கள் இரதக் கூறினார்கள்.) உடபன, 

'அல்லாஹ்வுடன் பசய்த உடன்படிக்ரகரயயும் தம் சத்தியங்கரளயும் அற்பவிரலக்கு விற்றுவிடுகிறவர்களுக்கு 

மறுரமயில் எந்த நற்பபறுமில்ரல. இறுதித் தீர்ப்பு நாளில் அல்லாஹ் அவர்களுடன் பபசவும் மாட்டான்; 

அவர்கரளப் பார்க்கவும் மாட்டான்; அவர்கரளத் தூய்ரமப்படுத்தவும் மாட்டான். மாறாக, அவர்களுக்குத் 

துன்புறுத்தும் தண்டரனதான் இருக்கிறது' (திருக்குர்ஆன் 03:77) என்னும் திருக்குர்ஆன் வசனத்ரத அல்லாஹ் 

அருளினான்.   (புஹாாி: 2416, முஸ்லிம்) 
 

يَنِف يَها ْنِتَْحت َهاِاْْلَْنَهاُرَِخال د  يِم  ِتَْجر  لُُهْمَِجّنات   َويُْدخ 

 அடுத்து அல்லாஹ்வுக்காக நாம் வாழுகின்ற பபாது அவன் இன்பம் நிரறந்த சுவனத்ரத பாிசாக தருவான் என்பது 

நிச்சியம்! 
َيَِللّاَُِعْنُهْمَِوَرُضواَِعْنهُِ  َرض 

 அபதபபான்று உலகில் தனது குடும்பம், பகாத்திரத்ரத அல்லாஹ்வுக்காக பவறுத்து வாழ்கின்ற பநரம் அல்லாஹ் 

அதற்கு பகரமாக அவனது பநசத்ரத பபாருத்தத்ரத அவர்களுக்கு பகாடுத்துவிடுகின்றான் அல்லாஹ். பமலும் 

உலகில் என்ன பநருக்கடிகள் ஏற்பட்டாலும் அல்லாஹ் அளித்த பாக்கியங்கரளக் பகாண்டு அல்லாஹ்ரவ அவர்கள் 

பபாருந்திக்பகாள்வார்கள். 
ْزَبَِللّا ُِهُمِاْلُمْفل ُحونَِ ْزُبَِللّا ِأَََلِإ ّنِح   أُولَئ َكِح 

 முன்னால் பசால்லப்பட்டது பபான்று அல்லாஹ்ரவயும் அவன் தூதரரயும் பநசித்து, ஒரு முஃமின் இன்பனாரு 

முஃமிரன பநசிப்பதும், இஸ்லாத்தின் விபராதிகளுக்கு உள்ளத்தில் இடம் பகாடுக்காமல் இருப்பதும், உலகில் 
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இழப்புக்கள் பநர்ந்தாலும் அல்லாஹ்வின் அருட்பகாரடகளில் திருப்தி காணுவதும், யாாிடம் இருக்குபமா அவர்கபள 

அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தில் இடம் பிடிக்க முடியும் என்பது இந்த வசனத்தின் முக்கிய பசய்தியாகும். அவர்கபள 

பவற்றி பபறக்கூடியவர்கள் என்பதும் உறுதி. 
 

இந்த ஸூராவிலிருந்து நாம் படித்த கூட்டங்களும் அவர்களது பண்புகளும்; 

1. காபிர்கள்; இஸ்லாத்தின் அடிப்பரடகளில் ஏதாவது ஒன்ரற மறுத்தவர்கள்: 

அல்லாஹ் அவன் தூதபராடு முரண்பட்டு, இஸ்லாமிய சட்டங்கரள புறக்கணிப்பது, பவறுப்பது, மறுப்பது. 

அது ஒரு குர்ஆன் வசனத்ரதபயா, ஸஹீஹான ஒரு ஹதீரஸபயா மறுப்பதன் மூலமும் ஏற்படலாம். (58:05) 

2. யூதர்கள்: உண்ரமரய அறிந்து பகாண்டு, அல்லாஹ் தடுத்த காாியங்கரள பவண்டும் என்று பசய்பவர்கள். 

இஸ்லாத்திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எதிராக திட்டம் தீட்டுபவர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதாின் கட்டரளகரள 

உள்ளத்தாலும், பசால்லாலும், பசயலாலும் திாிபுபடுத்துபவர்கள். அவர்கள் பகட்டவர்கள் என்பதற்கு அவர்கபள 

சாட்ச்சி பசால்லும் நிரலயில் இருப்பவர்கள்.  (58:08) 

ِعٖه َو يَقُْولُْوَن َسِمْعنَا َوَعصَ  َِ َوا فُْوَن اْلـَكِلَم َعْن مَّ ِر  ََ ا بِاَ ْلِسنَتِِهْم ِمَن الَِّذْيَن َهادُْوا يُ
َراِعنَا لَـيًّْۢ ْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ وَّ

ََ  َولَْو اَنَُّهْم قَالُْوا َسِمْعنَا َواََطْعنَا َواْسَمْع َواْنُظْرنَا لَـَكاَن َخْيًرا لَُّهْم َواَْقَوَم   َو ٰلـِكْن لَّ ؕ  َوَطْعنًا فِْى الِد ْينِ  ُ بُِكْفِرِهْم فَ  عَنَُهُم ّٰللاّٰ

 ًَ   يُْؤِمنُْوَن اِْلَّ قَِلْي
யூதர்களில் சிலர் பவத வாக்குகளின் (கருத்ரத) அதற்குாிய இடத்திலிருந்து புரட்டுகின்றனர்; (இன்னும் உம்ரம 

பநாக்கி, “நபிபய! நீர் பசான்னரத) நாம் பகட்படாம், அதற்கு மாறாகபவ பசய்பவாம்; இன்னும் (நாம் கூறுவரத) 

நீர் பகளும்; (நீர் கூறுவது) பசவிபயறாது பபாகட்டும்!” என்று கூறி, “ராயினா” என்று தங்கள் நாவுகரளக் 

பகாணிக்பகாண்டு (பபசி) சன்மார்க்கத்ரதப் பழிக்கின்றனர்; (ஆனால் இதற்குப் பதிலாக) அவர்கள் “நாம் 

பசவிபயற்பறாம், இன்னும் (உமக்கு) நாங்கள் வழிப்பட்படாம்;” (இன்னும் நாம் பசால்வரத) பகளுங்கள்; எங்கரள 

அன்பபாடு கவனியுங்கள் (உன்ளுர்னா) என்று கூறியிருப்பார்களானால், அது அவர்களுக்கு நன்ரமயாகவும், மிக்க 

பநர்ரமயாகவும் இருந்திருக்கும்-ஆனால் அவர்களுரடய குப்ாின் (நிராகாிப்பின்) காரணமாக, அல்லாஹ் 

அவர்கரளச் சபித்து விட்டான்; ஆரகயால், குரறவாகபவ தவிர அவர்கள் ஈமான்பகாள்ள மாட்டார்கள்.  (4: 46) 

َِِمْغلهْولَة ِ ْودهِيَدهِّللا  َِكْيَفِيََشآءِهِِِِۘغهلَْتِاَْيِدْيِهْمَِولهِعنهْواِبَِماِقَالهْواَِِؕوقَالَِتِاْليَهه يهْنِف ُّه َمْبسهْوَطٰتِنِِ  ِِِِبَْلِيَٰدهِه ِْؕ  
“அல்லாஹ்வின் ரக கட்டப்பட்டிருக்கிறது” என்று யூதர்கள் கூறுகிறார்கள்; அவர்களுரடய ரககள்தாம் 

கட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு கூறியதின் காரணமாக அவர்கள் சபிக்கப்பட்டார்கள்; அல்லாஹ்வின் இரு ரககபளா 

விாிக்கப்பட்பட இருக்கின்றன; தான் நாடியவாறு (தன் அருட்பகாரடகரள) பகாடுக்கிறான்;.... (5:64) 

3. முனாபிக்கள்; நயவஞ்சகர்கள்; உள்ளத்தில் இஸ்லாத்ரத பவறுத்த நிரலயில், வாயளவில் இஸ்லாத்ரத 

பநசிப்பதாக காட்டுவார்கள், இரட்ரட பவடம் பகாண்டவர்கள், முஸ்லிம்கரளக் கண்டால் அவர்கரள 

சார்ந்தவர்கள் பபான்றும், யூதர்கரள கண்டால் அவர்கபளாடு பசர்ந்து இஸ்லாத்ரத முஸ்லிம்கரள 

எதிர்ப்பவர்களாகவும் இருந்தனர். அதன் மூலம் இஸ்லாத்தின் விபராதிகரள உற்ற நண்பர்களாக 

ஆக்கிக்பகாண்டார்கள். தன்ரன நியாயப்படுத்த பபாய் சத்தியமும் பசய்வார்கள், அப்பாவி மக்கரள 

வழிபகடுப்பார்கள். (58: 14-19) 

நயவஞ்சகனின் சில பண்புகள்; அவற்ரற அறிவதன் மூலம் அரவ தம்மிடம் குடிபகாள்ளாமல் இருக்கவும், 

இருந்தால் நீக்கிக் பகாள்ளவும் முயற்சிப்பபாம். 

 இரட்ரட பவடம், இரண்டு நாக்கு பகாண்டு பபசுதல். 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  மறுரம நாளில் அல்லாஹ்விடம் மனிதர்களிபலபய மிகவும் 

பமாசமானவனாக இரட்ரட முகத்தாரனக் காண்பீர். அவன் இவர்களிடம் பசல்லும்பபாது ஒரு முகத்துடனும் 

அவர்களிடம் பசல்லும்பபாது இன்பனாரு முகத்துடனும் பசல்கிறான்.  (புஹாாி:6058, முஸ்லிம்) 

 நபிகளார் குறிப்பிட்டு பசான்ன நான்கு அரடயாளங்கள்; 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'நான்கு பண்புகள் எவனிடம் உள்ளனபவா அவன் வடிகட்டிய 

முனாபிக் ஆவான். அவற்றில் ஏபதனும் ஒன்று யாாிடபமனும் இருந்தால் அரத விட்படாழிக்கும் வரர 

நயவஞ்சகத்தின் ஒரு பண்பு அவனிடம் இருந்து பகாண்பட இருக்கும். நம்பினால் துபராகம் பசய்வான்; 

பபசினால் பபாய்பய பபசுவான்; ஒப்பந்தம் பசய்தால் அரத மீறுவான்; விவாதம் புாிந்தால் பநர்ரம தவறிப் 

பமாசமாக பபசுவான்'  (புஹாாி: 34,  முஸ்லிம்) 

 சுப்ஹு இஷா பதாழுரக (பதாழுதாலும்) அரவ பாரமாக இருத்தல்; குறிப்பாக ஜமாஅத்தில் கலந்து 

பகாள்வதில் வீண் பபாடுபபாக்கு; 

இரறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ஸுப்ஹு, இஷா ஆகிய பதாழுரககரள விட முனாபிக் 

(பவடதாாி)களுக்குப் பாரமான பதாழுரக பவறு எதுவும் இல்ரல. அந்த இரண்டு பதாழுரககரளயும் 

(ஜமாஅத்தாகத்) பதாழுவதிலுள்ள நன்ரமரய மக்கள் அறிவார்களானால் தவழ்ந்தாவது அத்பதாழுரகக்கு 

வந்து பசர்ந்து விடுவார்கள். இகாமத் பசால்லுமாறு முஅத்தினுக்கு நான் கட்டரளயிட்டுப் பின்னர் ஒருவரர 

இமாமாக நின்று பதாழுரக நடத்துமாறு கூறி, அதன் பின்பு எவபரனும் பதாழுரகக்கு வராமல் இருந்தால் 

அவர்கரளத் தீயிட்டுக் பகாளுத்த நான் நிரனத்பதன்.'  (புஹாாி: 657, முஸ்லிம்) 

 பதாழுரகரய பவண்டும் என்று பநரம் முடியும் வரர தாமதப்படுத்தி, அவசரமாக பதாழுதல். 
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அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள், "இதுதான் நயவஞ்சகனின் பதாழுரகயாகும். அவன் சூாியரன 

எதிர்பார்த்துக்பகாண்டு அமர்ந்திருப்பான். சூாியன் (சாியாக) ரஷத்தானின் இரு பகாம்புகளுக்கிரடபய 

(உதயமாகி அல்லது மரறந்து) வரும்பபாது அவன் (அவசர அவசரமாகக் பகாழி பகாத்துவரதப் பபான்று) 

நான்கு பகாத்து பகாத்துவான். அவன் அதில் மிகக் குரறவாகபவ இரறவரன நிரனவுகூருவான்" என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியரத நான் பசவிமடுத்துள்பளன் என்று கூறினார்கள்.  (முஸ்லிம்) 

 பசாம்பபறிகளாக, அடுத்தவர்கள் பார்ப்பதற்காக பதாழும் மனநிரல. 

َ َوُهَو َخاِدُعُهمْ  ْوَن    اِنَّ اْلُمٰنِفِقْيَن يُٰخِدُعْوَن ّٰللاّٰ َُ َُُساٰلى   يَُراء ٰلوةِ قَاُمْوا  ا اِلَى الصَّ َ اِْلَّ  َواِذَا قَاُمْوٰۤ ُُُرْوَن ّٰللاّٰ النَّاَس َوَْل يَْذ

 ًَ ذَْبذَبِْيَن بَْيَن , 142قَِلْي َِ  مُّ َِ َوَْلٰۤ اِٰلى ٰهءُؤَْلٰۤ ََ َْلٰۤ اِٰلى ٰهءُؤَْلٰۤ ًَ ؕ  ٰذ ِل ُ فَلَْن تَِجدَ لَٗه َسبِْي ِلِل ّٰللاّٰ ُْ 142   َوَمْن يُّ  
நிச்சயமாக இந்நயவஞ்சகர்கள் அல்லாஹ்ரவ வஞ்சிக்க நிரனக்கின்றனர்; ஆனால் அவன் அவர்கரள 

வஞ்சித்துவிடுவான்; பதாழுரகக்கு அவர்கள் தயாராகும் பபாழுது பசாம்பலுரடபயாராகபவ நிற்கிறார்கள் - 

மனிதர்களுக்குத் (தங்கரளயும் பதாழுரகயாளியாக்கி) காண்பிப்பதற்காக (நிற்கிறார்கள்); இன்னும், மிகச் 

பசாற்ப அளபவயன்றி அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ நிரனவு கூர்வதில்ரல. 4:143. இந்த முனாபிக்குகள் 

முஃமின்களின் பக்கமுமில்ரல, காஃபிர்களின் பக்கமுமில்ரல; இரு பிாிவினர்களுக்கிரடபய தத்தளித்துக் 

பகாண்டிருக்கிறார்கள்; அல்லாஹ் எவரர வழி தவறச் பசய்துவிட்டாபனா, அவருக்கு (நபிபய!) யாபதாரு 

வழிரயயும் நீர் காணமாட்டீர். (4:142,142) 

4. முஃமின்கள்; இரறவிசுவாசிகள்: ஈமானின் அடிப்பரடகரள முரறயாக நம்பியிருப்பபதாடு, அல்லாஹ்வுக்கும் 

அவன் தூதருக்கும் எப்படிப்பட்ட நிரலயிலும் பூரணமாக கட்டுப்படுவார்கள். அபதபநரம் அல்லாஹ்வின் 

சட்டங்கரள பாதுகாக்க முடியாமல் பபாய் விடுபமா என்று பயப்படுபவர்களாகவும் இருப்பார்கள். (58:4,13) 

ரஷத்தானிய விபராதம், விபராதிகளின் சதித்திட்டம் எதரன எதிர்பநாக்கினாலும் தவக்குல் ரவத்து 

அல்லாஹ்ரவ சார்ந்து நிற்பார்கள். உலகில் சில பசாதரனகளுக்கு அவர்கள் ஆளானாலும், அவர்களது 

ஈமானுக்கு, அறிவுக்கும் அல்லாஹ்வினால் கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள். (58:10,11) 

அல்லாஹ்ரவயும் அவன் தூதரரயும் ஈமானிய உறவுகரளயும் பநசிப்பார்கள், இஸ்லாத்தின் விபராதிகளுக்கு 

அவர்கள் பநருக்கமான உறவுகளாக இருந்தாலும் உள்ளத்தில் இடம் பகாடுக்க மாட்டார்கள். அல்லாஹ்ரவ 

பபாருந்திக்பகாள்வார்கள். இவர்கபள அல்லாஹ்வின் கூட்டத்தாருமாவார்கள். (58:22) 
 
 

ஸூரதுல் முஜாதலா விளக்கம் முடிவு 


