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ِحْيمِِِبِْسمِِ ْحٰمِنِالرَّ  هللاِِالرَّ

அளவற்ற அருளரளனும், நிகரற்ற அன்புடையயரனுமரகிய அல்லரஹ்வின் திருப்பெயரரல்(துவங்குகியறன்) 

َِهاٮَوالشَّْمِسَِوُضحِٰ   

َِِهاٮَوُضحِٰ    ,சூரியன்   الشَّْمِسِ    ,சத்தியம் பசய்வதற்கரக ெரவிக்கும் ஓர் எழுத்து    وَِ       அதன் ெிரகரசம்/ெகல்  

சூரியன் மீதும் அதன் ெிரகரசத்தின் மீதும் சத்தியமரக, (91:1) 

இந்த வசனத்தில் அல்லரஹ், அவனது இரு ெடைப்புகள் மீது சத்தியம் பசய்துள்ளரன், சூரியன், அதன் 

ெிரகரசம், சூரியனின் ெிரகரசம் என்ெதும் அல்லரஹ்வின் தனி ஒரு அத்தரட்சியய,ِஏபனனில் சூரியனின் 

அடசவினரல் ஏற்ெடுவயத அந்த ெிரகரசமும், அதன் வித்தியரசமும். எனயவ அது ஒரு தனித்துவமரன 

அத்தரட்சியரகும். அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

ِنَسِْ  ۚ ِالَّْيُلِۖ ِلَُّهُم ْظِلُمْوَنِ َوٰايَةٌ ِمُّ ُِهْم ِفَِاَذا ِالنََّهاَر ِِمْنهُ ِلَُخ     இரவும் அவர்களுக்யகரர் அத்தரட்சியரகும், 

அதிலிருந்து ெகடல நரம் கழற்றுகின்யறரம், அப்யெரது இவர்கள் இருளில் ஆகிவிடுகிறரர்கள்.37,    

ِلَّهَِ ِاْلََِلْيمِِِِؕؕاَوالشَّْمُسِتَْجِرْىِِلُمْستَقَر ٍّ ِِ ْي ِِ ْيُرِاْلََ ِِ ِتَْق ََ ِِٰذِل     சூரியனும் அதற்குரிய தங்குமிைத்தின்ெரல் அது 

பசன்று பகரண்டிருக்கிறது, இது (யரவடரயும்) மிடகத்தவன், நன்கறிந்தவன் ஏற்ெடுத்தியதரகும். (36:38) 

அந்த சூரியன், அதன் உதிப்டெ முன்டவத்யத இப்ரரஹீம் நெியவர்கள் அரசனுைன் வரதிட்ைரர்கள், 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்;  

ِيَاْتِْىِبِالشَّْمِسِِمَنِاْلَمْشِرِقِفَاِْتِبَِهاِِمَنِاْلَمْغِرِبِفَبُِهَتِالَِّذْىَِكفَرَِِقَالَِ َ ِّٰللاه ىِاْلقَْوَمِِؕاِْبٰرٖهُمِفَِانَّ ِِ ِيَْه ََ ِ ُ َِوّٰللاه

ِِ الظهِلِمْينَِ      ......... (அதற்கு) இப்ரரஹீம் “அப்ெடியரயின் நிச்சயமரக அல்லரஹ் சூரியடனக் கிழக்கிலிருந்து 

(உதிக்கச் பசய்து) பகரண்டு வருகின்றரன். நீ அடத யமற்கிலிருந்து பகரண்டு வர” எனக்கூறினரர். 

ஆகயவ, நிரரகரித்த அவன் (ெதில் கூற இயலரது) திடகப்ெில் ஆழ்த்தப்ெட்ைரன். யமலும், அல்லரஹ் 

அநியரயம் பசய்து பகரண்டிருக்கிற கூட்ைத்தரர்க்கு யநர்வழி கரட்ைமரட்ைரன்.(2:258) 

சூரியனின் இந்த ஓட்ைத்தில் பவளிப்ெடையரன சக்தியும், வித்தியரசமரன நுணுக்கமும் இருக்கின்றது, 

அதன் பவளிப்ெரயை ெிரகரசம் என்ெது, அதனரல் பூமியில் ெயன்ெரடும் ஏற்ெடுகின்றது. 

ஆய்வரளர்கள் குறிப்ெிடுகின்றனர்; 'அந்த சூரியன் ஒரு ெடி உலடக பநருங்கிவிட்ைரயலர, அல்லது 

உயர்ந்து விட்ைரயலர அதன் மூலம் எவரும் ெயன்பெற முடியரது, ஏபனனில் அது உலடக பநருங்கினரள் 



சுட்பைரித்துவிடும், தூரமரகிவிட்ைரல் உலகம் குளிரரல் உடறந்துவிடும், இதுயவ அல்லரஹ்வின் 

ஏற்ெரைரகும்'. (அல்வரஉல் ெயரன்) 

சூரியனின் ெிரகரசம் என்ெதும் தனியரனயதரர் அத்தரட்சியரகும், அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்:  

ََِ ِتَْضٰحىَِواَنَّ ََ ِتَْظَمُؤاِفِْيَهاَِو ََِ    அன்றியும் இதில் நிச்சயமரக நீர் தரகிக்கவுமரட்டீர், (சூரியனின் சூட்டின் 

கரரணமரக) பவயிலில் (கஷ்ைப்ெைவுமரட்டீர்) என்று கூறியனரம். (20:119) 

யமலும் அல்லரஹ் அதன் மீது தனித்தும் சத்தியம் பசய்திருக்கின்றரன்; 

َِوالضُّٰحىِ      முற்ெகல் மீது சத்தியமரக!,      َِِوالَّْيِلِِاَذاَِسٰجى       (இருண்ை) இரவின் மீதும் சத்தியமரக – அது 

ஒடுங்கிவிட்ைரல் - (93;1,2) (அல்வரஉல் ெயரன்) 

 

 َهاٮَواْلقََمِرِاَِذاِتَلِٰ 

َهاٮتَلِٰ     ,ஒன்றின் யெரது/நிெந்தடனயிடுவது    اَِذا       ,சந்திரன்      اْلقََمرِِ    அடதத் பதரைர்ந்து வந்தது  

சந்திரன் மீதும் சத்தியமரக-அது அச்சூரியடன- பதரைர்ந்துவரும்யெரது- (91:2) 

சந்திரன் என்ெதும் அல்லரஹ்வின் அற்புத ெடைப்ெரகும், அது சூரியடன பதரைர்ந்து வருவடத அல்லரஹ் 

ஏற்ெரைரக டவத்துள்ளரன். அதில் எந்த மரற்றமும் நைக்கரது, அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

ِالَّْيُلَِساِبُقِالنََّهارََِِِِ ََ ِاْلقََمَرَِو ََ ِر ِْ ُ بَِغْىِلََهۤاِاَْنِت ِيَّْسبَُحْونَِِؕالشَّْمُسِيَْنْۢ ٍَّ ِفِْىِفَلَ َِِوُكل        சூரியன்_அதற்குச் 

சந்திரடன (அணுகி)ப்ெிடிக்கமுடியரது, இரவு, ெகடல முந்தவும் முடியரது. (இவ்வரயற கிரகங்கள், 

நட்சத்திரங்கள்) ஒவ்பவரன்றும் (தனது) வட்ைத்துக்குள் நீந்திச் பசல்கின்றன. (36:40) 

அடுத்து இந்த வசனத்தில் வரும் 'அதடன பதரைர்ந்து வரும் யெரது' என்ெதில் ெின்வருமரறு கருத்து 

கூறப்ெட்டுள்ளது. என்றரல் சூரியடன பதரைர்ந்து வந்தயெரது என்ெது சூரியன் சந்திரன் ஆகிய 

அடனத்தும் ஓடிக்பகரண்டிருக்கின்றன, அதில் சூரியன் முந்தியும், சந்திரன் ெிந்தியும் பதரைரும் என்றும், 

'மரதத்தின் துவக்கத்தில் சூரியன் மடறயும், அதடன பதரைர்ந்து அதன் மடறவிைத்திலிருந்து அது 

பவளிவரும்.' என்றும் கூறப்ெட்டுள்ளது, இந்த கருத்டத கதரதர என்ற அறிஞர் கூறியதரக இப்னு கஸீரில் 

ெதியப்ெட்டுள்ளது. அந்த அடிப்ெடையில் (சந்திரனின் துவக்கம் தடலப்ெிடறயின் மீது சத்தியமரக என்று 

வரும்) 

அடுத்து, சந்திரன் மூலம் ெடைப்ெினங்களுக்கு ெல ெிரயயரசனங்கள் இருப்ெதும் பவளிப்ெரடு, அதன் மூலம் 

இருள் குடறகின்றது, ெயிர்களுக்கு யதடவயரன ெல ெயன்கள் கிடைப்ெது, அதிலும் குறிப்ெரக; வருைத்டத 

(மரதங்கடளக் பகரண்டு) ெிரிப்ெதற்கரன பதளிவும், யநரன்பு, ஹஜ், ஸகரத், பெண்களின் இத்தர கரலம், 

யநரன்ெின் குற்றப்ெரிகரர கரலம், கைனுக்கரன கரல எல்டல, யெரன்ற கரலத்டத சம்ெந்தப்ெடுத்தியிருக்கும் 

அடனத்டதயும் பதளிவுெடுத்தும் ஒன்றரகும். அல்குர்ஆனில் இன்னும் ெல இைங்களில் சந்திரன் மீது 

சத்தியம் பசய்ப்ெட்டுள்ளது. 

َِواْلقََمِرِ َِكّلَِّ     (நரகக்கரவலர்கள் விஷயமரக நிரரகரிப்யெரர் கூறுவது யெரன்று) அல்ல! சந்திரனின் மீதும் 

சத்தியமரக!32,     ِبََر ِْ َِوالَّْيِلِاِْذِاَ      இரவின் மீதும் சத்தியமரக-அது ெின் பசல்லும்யெரது! (74:33) 



ِاَِذاِاتََّسَقِ َِواْلقََمرِِ      சந்திரன் மீதும் அது பூரணமரகிவிட்ையெரது(ம் சத்தியம் பசய்கியறன்.) (84:18) இடவ 

அடனத்தும் அல்லரஹ்வின் நுணுக்கமரன அத்தரட்ச்சியின் தன்டமடய எடுத்துக் கரட்டுகின்றது. 

(அல்வரஉல் ெயரன்) 

 

َها،ِاوَِ  لنََّهاِرِإَِذاَِجّلَّ

     َجّلَِّ     ,நிெந்டதயிடுவதற்கரன பசரல்,ஒன்று நைந்தயெரது என்றும் அருத்தம் வரும்    إِذَا     ,ெகல்     النََّهارِ 

பவளிப்ெடுத்திவிட்ைது,     َها      அது  

ெகலின் மீதும் சத்தியமரக அடத பவளிப்ெடுத்திவிடும்யெரது  (91:3) 

 

ெகல் என்ெது சூரிய பவளிச்சத்தின் பவளிப்ெரயை, என்ெதில் 'அதடன' என்ெடதக் பகரண்டு சூரியயன 

நரைப்ெடுகிறது என்று இப்னு ஜரீர் யெரன்ற விரிவுடரயரளர்கள் கூறுகின்றனர், (இப்னு கஸீர்) ஆனரலும் 

இப்னு கஸீர் இமரமவர்கள் 'அதடன' என்ெடதக் பகரண்டு பூமியய நரைப்ெடுகின்றது என்று 

கூறியுள்ளரர்கள். (அல்வரஉல் ெயரன்) அதன் ெடி அந்த வசனத்தின் அருத்தம் 'ெகல் பூமிடய 

பதளிவுெடுத்திவிட்ைது' என்று வரும். அதன் மூலம் வரழ்வரதரரத்டத யதடுவதும், பூமியில் உடழப்ெதும் 

இலகுெடுத்தப்ெடுகின்றது. அல்குர்ஆன் கூறுகின்றது 

; ِِلتَْسكُِ ِالَّْيَل ِلَـُكُم َِجَََل ِالَِّذْى ُِمْبِصًراِنُْواُهَو َِوالنََّهاَر ِيَّْسَمَُْونَِِِؕفِْيِه ِل ِـقَْومٍّ ٰيتٍّ ٰ ََ ِ ََ ِِل ِٰذ ِِفْى ِِاِنَّ      அவன் 

எத்தடகயயரபனன்றரல் இரடவ உங்களுக்கரக, அதில் நீங்கள் அடமதி பெறுவதற்கரகவும், ெகடல 

ெரர்டவக்குரிய (ெிரகரசமரன)தரகவும் ஆக்கினரன்,  (10:67) 

 

ِنُُشْوًراَِوُهوَِ ِالنََّهاَر َََل َج ِوَّ ُِسبَاتًا النَّْوَم ِوَّ ِِلبَاًسا ِالَّْيَل ِلَـُكُم َِجَََل ِالَِّذْى      இன்னும், அவன் 

எத்தடகயவபனன்றரல் உங்களுக்கு இரடவ ஆடையரகவும், நித்திடரடய இடளப்ெரறுதலரகவும் 

ஆக்கினரன், ெகடல (நீங்கள் தூக்கத்திலிருந்து) மீண்பைழு வதற்கரகவும் ஆக்கினரன்.  (25:47) 

 

 َِهاٮَوالسََّمآِءَِوَماَِبنِٰ

َِهاٮَبنِٰ       ,ஒருவன்      َما      ,வரனத்தின் மீது சத்தியமரக     َوالسََّمآءِِ      அடத அவன் கட்டினரன், 

அடமத்தரன்  

வரனத்தின்மீதும் அடத அடமத்தவன் மீதும் சத்தியமரக. (91:5) 

இந்த வசனம் மூலம் வரனத்டதப் ெடைத்த அல்லரஹ் அதடன ஆச்சர்யமரன ஒரு ெடைப்ெரக 

ஆக்கியுள்ளரன் என்ெடத உணர்த்தயவ சத்தியம் பசய்துள்ளரன். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

اِنَّاِلَُمْوِسَُْونٍَِِِِّٮالسََّمآَءِبَنَْيٰنَهاِبِاَيِِْوَِ ِوَّ      யமலும், வரனத்டத நம்முடைய சக்திடயக் பகரண்யை அடத நரம் 

அடமத்யதரம், நிச்சயமரக நரம் (ெடைக்கின்ற கரரியத்தில்) மிக்க விசரலத்டத உடையயரரரக 

இருக்கியறரம் (யரவும் நம் சக்திக்குட்ெட்ையத).  (51:47) 

 

َْرِضِ َْ  َِهاٮَوَماَِطحَِِٰوا

َْرِضِ َْ َِهاٮَطحِٰ      ,ஒருவன்  َما     ,பூமியின் மீது சத்தியமரக     َوا      அடத அவன் விரித்தரன்  



பூமியின் மீதும் - அடத விரித்தவன் மீதும் சத்தியமரக. (91:6) 

 

இந்த வசனம் மூலம் பூமிடய அல்லரஹ் மனிதன் வரழ்வதற்கு வசதியரக விரித்து டவத்திருக்கின்றரன் 

என்ெடத உணர்த்துகின்றது, அதன் பெறுமதிடய உணர்த்தயவ அல்லரஹ் சத்தியம் பசய்துள்ளரன். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

َْرضَِ َْ ُِْونََِِوا ََْمِاْلٰمِه ِفََرْشٰنَهاِفَنِ      அன்றியும், பூமிடய_அதடன நரம் (விசரலமரக) விரித்யதரம், (அதடனச் 

சீர்ெடுத்தி பசவ்டவயரக்கி) விரிப்யெரரில் (நரம்) நல்யலரரரயவரம்.  (51:48) 

ِتََرْونََهاَِخلَقَِ ٍِّ آِبَّةٍِِِّالسَّٰمٰوِتِِبغَْيِرَِعَم َِ ِ ِفِْيَهاِِمْنُِكل ِ ِبُِكْمَِوبَثَّ َِ َْرِضَِرَواِسَىِاَْنِتَِمْي َْ ْلنَاَِِِِؕواَِْلٰقىِفِىِا َِ َِواَْن

َِكِرْيمٍِّ ْوجٍّ َِ ِ ُِكل ِ ِِمْن ِفِْيَها بَتْنَا
ِفَاَْنْۢ َِمآًء ِالسََّمآِء ِِمَن      அவன் வரனங்கடளத் தூண்களின்றியய 

ெடைத்திருக்கிறரன், அதடன நீங்கள் ெரர்க்கின்றீர்கள், பூமியில்_அது உங்கடளக் பகரண்டு அடசந்து 

விைரதிருக்கும் பெரருட்டு, அடசயரத மடலகடளயும் அதில் ஆக்கிடவத்தரன், இன்னும், ஒவ்பவரரு 

(விதமரன) ெிரரணிடயயும் அதில் அவன் ெரவச்பசய்தரன், (மனிதர்கயள! அல்லரஹ்வரகிய) நரயம 

வரனத்திலிருந்து நீடர இறக்கிடவத்யதரம், ெின்னர், (புற்பூண்டுகளில்) அழகரன ஒவ்பவரரு 

வடகயிலிருந்து அதில் நரம் முடளக்கச் பசய்யதரம்.  

ُِْونِهِِٰٖهَذا ِ ِِمْن ِالَِّذْيَن َِخلََق َِماَذا ِفَاَُرْونِْى ِ ِّٰللاه ِبْينٍَِِّؕخْلُق ِمُّ َِضٰللٍّ ِفِْى ِالظهِلُمْوَن ِبَِل      (ஆகயவ நெியய! நீர் 

அவர்களிைம் கூறுவீரரக:) “இடவ (யரவும்) அல்லரஹ்வின் ெடைப்ெரகும், ஆகயவ அவடனயன்றி (நீங்கள் 

வணக்கத்திற்குரியவர்கபளனக் கூறுகின்ற) அவர்கள் எதடனப் ெடைத்திருகின்றனர் என்ெடத நீங்கள் 

எனக்குக் கரண்ெியுங்கள், (அவ்வரறு ஒன்றும்) இல்டல (அல்லரஹ்டவயன்றி மற்றடவகடள வணங்கும் 

இந்த) அநியரயக்கரரர்கள் ெகிரங்கமரன வழியகட்டில் இருக்கின்றனர்.  (31:10,11) 

 

ِ َماَِسوِهَِونَْفسٍّ  َِهاٮوَّ

ِ َهاٮَسوِه      ,ஒருவன்      َما     ,ஆன்மரவின் (உள்ளம்) மீது சத்தியமரக     َونَْفسٍّ      அடத அவன் 

சீர்ெடுத்தினரன் (சமப்ெடுத்தினரன்) 

ஆத்மரவின் மீதும்-அதடனச் சீர்ெடுத்தியவன் மீதும் சத்தியமரக. (91:7) 

இந்த வசனம் மூலம் அல்லரஹ் மனிதடன உைல் கட்ைடமப்ெிலும், சத்தியத்டத ஏற்கும் 

சிந்தடனத்பதளிவிலும் யநர்த்தியரக ெடைத்துள்ளரன் என்ெடத புரியயவண்டும், அதனரயல ஆத்மரவின் 

பெறுமதிடயக்கரட்ை சத்தியம் பசய்துள்ளரன். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

ِِْ ِتَْقِوْيمٍِِّلَقَ ِاَْحَسِن ِفِْىۤ ْنَساَن ِ َْ ِا َخلَْقنَا      நிச்சயமரக நரம் மனிதடன மிக அழகரன அடமப்ெில் 

ெடைத்திருக்கின்யறரம்.  (95:4) 

ِتُْبِصُرْونَِِؕاَْنفُِسُكمَِِْوفِىِْۤ ِِاَفََّل      உங்களுக்குள்யளயும்_(ெல அத்தரட்சிகள் இருக்கின்றன, அடவகடள) 

நீங்கள் (கவனித்துப்) ெரர்க்கமரட்டீர்களர?  (51:21) 

ِِفَاَقِمِْ َِحنِْيفًا ْيِن ِ ِ ِِلل ََ َِِؕوْجَه َِعلَْيَها ِالنَّاَس ِفََطَر ِالَِّتْى ِ ِّٰللاه ِِِِؕفِْطَرَت ِّٰللاه ِِلَخـْلِق ْيَل ِِ ِتَْب ََ ِِ   
 
      (நெியய!) நீர் 

உம்முடைய முகத்டத மரர்க்கத்தின்ெரல் திருப்ெியவரரக நிடலநிறுத்தி விடுவீரரக! அல்லரஹ் மனிதர்கடள 

எ(ந்த மரர்க்கத்)தில் ெடைத்தரயனர அத்தடகய இயற்டக மரர்க்கத்டத (ெற்றிப்ெிடித்து நிடலத்திருப்பீரரக) 

அல்லரஹ்வின் ெடைப்ெில் எவ்வித மரற்றமும் இல்டல,... (30:30) 

அபூ ஹுடரரர(ரலி) அவர்கள் கூறினரர்கள்: நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினரர்கள்: ஒரு விலங்கு எப்ெடி முழு 

வளர்ச்சி பெற்ற விலங்டகப் பெற்பறடுக்கிறயதர அடதப்யெரன்று, எல்லரக் குழந்டதகளுயம 



இயற்டகயரன (மரர்க்கத்)தியலயய ெிறக்கின்றன. விலங்குகள் அங்கக் குடறவுைன் ெிறப்ெடத நீங்கள் 

ெரர்த்திருக்கிறீர்களர? (முழுடமயரன விலங்டக அங்க யசதப்ெடுத்துவது யெரல்) பெற்யறரர்கள் தரம் 

குழந்டதகடள (இயற்டகயரன மரர்க்கத்டதவிட்டுத் திருப்ெி) யூதர்களரகயவர கிறித்தவர்களரகயவர 

பநருப்பு வணங்கிகளரகயவ ஆக்கிவிடுகின்றனர். (புகரரி: 1385, முஸ்லிம்) 

இயரள் ெின் ஹிமரர் அல்முஜரஷிஈ (ரலி) அவர்கள் கூறியதரவது: அல்லரஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஒரு நரள் உடரயரற்றியயெரது ெின்வருமரறு கூறினரர்கள்:அறிந்துபகரள்ளுங்கள்: என் இடறவன் 

இன்டறய தினம் எனக்குக் கற்றுத் தந்தவற்றிலிருந்து நீங்கள் அறியரதவற்டற உங்களுக்குக் 

கற்றுத்தருமரறு எனக்குக் கட்ைடளயிட்ைரன். (இடறவன் கூறினரன்:) நரன் ஓர் அடியரனுக்கு 

பவகுமதியரக வழங்கியுள்ள அடனத்துப் பெரருட்களும் அவனுக்கு அனுமதிக்கப்ெட்ைடவயய ஆகும். நரன் 

என் அடியரர்கள் அடனவடரயும் (இயற்டகயியலயய) உண்டம வழி நின்றவர்களரகயவ ெடைத்யதன். 

(ஆயினும்) அவர்களிைம் டஷத்தரன் வந்து அவர்களது இயற்டக பநறியிலிருந்து அவர்கடளப் 

ெிறழச்பசய்துவிட்ைரன். நரன் அவர்களுக்கு அனுமதித்துள்ளவற்டறத் தடைபசய்யப் ெட்ைடவயரக 

ஆக்கிவிட்ைரன்; நரன் எனக்கு இடண கற்ெிப்ெதற்கு எந்தச் சரன்டறயும் இறக்கரத நிடலயில் எனக்கு 

இடண கற்ெிக்குமரறு அவர்களுக்குக் கட்ைடளயிட்டுவிட்ைரன்.அல்லரஹ் பூமியில் 

வசித்துக்பகரண்டிருப்யெரடரப் ெரர்த்து, அவர்களில் அரெியர்,  அரெியரல்லரயதரர் அடனவர்மீதும் 

(அவர்கள் இடண கற்ெித்துக்பகரண்டிருந்ததரல்) கடுங்யகரெம் பகரண்ைரன்; யவதக்கரரர்களில் 

(இடணடவக்கரமல்) எஞ்சியிருந்யதரடரத் தவிர! ......(முஸ்லிம்: 5498) 

 

 َِهاٮفُُجْوَرَهاَِوتَْقوِِٰفَاَْلَهَمَها

     فُُجْوَرَها   ,அதற்கு அறிவித்தரன், உதிப்ெரக்கினரன்     اَْلَهَمَها     ,இன்னும், யமலும், அடுத்து     فَِ

அதன் தீடமகள், பகடுதிகள்,     َِِٰهاٮَوتَْقو      இன்னும் அதன் நன்டமகள்  

யமலும் அதன் நன்டம தீடமகடள அதற்கறிவித்தவன் மீதும் சத்தியமரக!  (91:8) 

இந்த வசனம் மூலம் மனிதடனப் ெடைத்த அல்லரஹ் அவனுக்கு நல்ல வழிகடள கரட்டியிருப்ெயதரடு, தீய 

வலிகடளயும் கரட்டியுள்ளரன், ஏபனனில் உலக வரழ்க்டக என்ெயத யசதடனக்கரனயத. எனயவ இரண்டு 

வழிகடள டவத்து மனிதடன யசரதிக்கின்றரன்.   

அடுத்து இரண்டு வழிகடள அல்லரஹ்யவ டவத்துவிட்டு, சுவர்க்கம் நரகம் என்று தீர்மரனிப்ெது நியரயமர 

என்றரல், அதற்குத்தரன் சிந்திக்கும் ஆற்றடலயும் அல்லரஹ் மனிதனுக்கு பகரடுத்து, நெிமரர்கடள 

அனுப்ெி யவதங்கடளயும் பகரடுத்து  பநறிப்ெடுத்தியுள்ளரன். பவற்றிபெறுெவர் யரர் என்றும் அல்லரஹ் 

ெின்னரல் கூறுகின்றரன். 

நெி ஸல் அவர்களின் ெின்வரும் பசய்திடய சிந்தித்தரல் அதடன சரியரக புரியலரம். 

அபுல் அஸ்வத் அத்துவலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதரவது: என்னிைம் இம்ரரனிப்னுல் ஹுடஸன் (ரலி) 

அவர்கள், "மனிதர்கள் இன்று நற்பசயல் புரிவதும் அதற்கரக முடனந்து பசயலரற்றுவதும் ஏற்பகனயவ 

அவர்கள் மீது தீர்மரனிக்கப்ெட்டுவிட்ை, முன்யெ முடிவு பசய்யப்ெட்டுவிட்ை விதியின் அடிப்ெடையிலர? 

அல்லது அவர்களுக்பகதிரரன ஆதரரத்டத நிடலநிறுத்தும் வடகயில், அவர்களுடைய இடறத்தூதர்கள் 

அவர்களிைம் பகரண்டுவந்துள்ளவற்டற ஏற்றுச் பசயல்ெடுத்துவடதப் பெரறுத்தர?" என்று யகட்ைரர்கள். 

அதற்கு நரன், "இல்டல; ஏற்பகனயவ அவர்கள் மீது தீர்மரனிக்கப்ெட்டுவிட்ை, நைந்துமுடிந்த (விதியின்) 

அடிப்ெடையில் தரன்" என்று பசரன்யனன். அதற்கு இம்ரரன் (ரலி) அவர்கள், "இது அநீதியரகரதர?" என்று 

யகட்ைரர்கள். அடதக் யகட்டு நரன் கடுடமயரக அதிர்ந்துவிட்யைன். யமலும், "அடனத்தும் அல்லரஹ்வின் 

ெடைப்யெ; அவனது அதிகரரத்துக்குட்ெட்ைடவயய. அவன் பசய்வது குறித்து யரரும் யகள்வி யகட்க 

முடியரது. ஆனரல், மனிதர்கள் விசரரிக்கப்ெடுவரர்கள்" என்று பசரன்யனன். அப்யெரது இம்ரரன் (ரலி) 

அவர்கள், "அல்லரஹ் உங்களுக்கு அருள்புரியட்டும். உங்கள் அறிடவப் ெரியசரதிப்ெதற்கரகயவ நரன் 

யகள்வி யகட்யையன தவிர, யவபறதற்கும் நரன் யகள்வி யகட்கவில்டல" என்று கூறிவிட்டுப் ெின்வருமரறு 

பசரன்னரர்கள்:"முடஸனர" குலத்டதச் யசர்ந்த இரண்டு யெர் அல்லரஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிைம் 

வந்து, "அல்லரஹ்வின் தூதயர! மனிதர்கள் இன்று நற்பசயல் புரிவதும் அதற்கரக முடனந்து 



பசயல்ெடுவதும் ஏற்பகனயவ தீர்மரனிக்கப்ெட்ை, முன்யெ முடிவு பசய்யப்ெட்டுவிட்ை விதியின் 

அடிப்ெடையிலர? அல்லது அவர்களுக்பகதிரரன ஆதரரத்டத நிடலநிறுத்தும் வடகயில், அவர்களுடைய 

இடறத்தூதர்கள் அவர்களிைம் பகரண்டுவந்துள்ளவற்டற ஏற்றுச் பசயல்ெடுத்துவடதப் பெரறுத்தர?" 

என்று யகட்ைரர்கள். அதற்கு அல்லரஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்டல; ஏற்பகனயவ அவர்கள் மீது 

தீர்மரனிக்கப்ெட்டுவிட்ை, அவர்கள் விஷயத்தில் முடிவரகிவிட்ை (விதியின்) அடிப்ெடையில் தரன்" என்று 

கூறிவிட்டு இடத உண்டமப்ெடுத்தும் சரன்று வல்லடமயும் மரண்பும் மிக்க அல்லரஹ்வின் யவதத்தில் 

உள்ளது என்று கூறி, ெின்வரும் வசனங்கடள ஓதிக் கரட்டினரர்கள்: ஆத்மரவின் மீதும், அடத 

வடிவடமத்து, அதன் நன்டமடயயும் தீடமடயயும் அதற்கு அறிவித்தவன்மீதும் சத்தியமரக! (91:7,8)   

(முஸ்லிம்: 5154) 

குறிப்பு; தன் மீது எழுதப்ெட்டிருக்கும் தடலவிதி என்னபவன்று பதரியரத மனிதன் நல்லவற்டற யநரக்கியய 

பசல்லயவண்டும், மரறரக நரன் யமரசமரனவன் என்று தீர்மரனித்து யமரசமரனடத பசய்வது மைத்தனயம, 

ஒன்று நைக்கும் வடரயில் கத்ரில் நம்ெிக்டகடவத்து நல்லடத யநரக்கி பசரல்வதும், ஒன்று நைந்துவிட்ைரல் 

கத்ரில் சுமத்திவிட்டு பெரறுடமக்கரப்ெதுயம புத்திசரலிக்கு அடையரளமரகும். (அல்லரஹு அஃலம்) 

முன்னரல் கூறப்ெட்ை ஏழு வசனங்களிலும் ஏழு ெடைப்புகள் (அடவகள்; சூரியன், சந்திரன், இரவு, ெகல், 

வரனம், பூமி, மனித ஆத்மர ஆகியடவ) மீது சத்தியம் பசய்த அல்லரஹ், மனித சமூகத்தின் பவற்றி யதரல்வி 

ெற்றி குறிப்ெிடுகின்றரன். 

 

ِِْ كِهِقَ َِ  َِهاٮاَْفلََحَِمْنِ

ِِْ  அவன் பவற்றி     اَْفلَحَِ     ,உறுதிப்ெடுத்துவதற்கரக ெரவிக்கப்ெடும் பசரல், நிச்சியமரக, திைமரக     قَ

பெற்றரன்,     َِْمن      ஒருவன்\யரர்,     كِه َهاٮَِ      அடத தூய்டமபசய்தரன்  ِ

எவன் ஆத்மரடவப் ெரிசுத்த மரக்கிக் பகரண்ைரயனர அவன், நிச்சயமரக பவற்றியடைந்து விட்ைரன்.  

(91:9) 

 

َِسِه  َِخاَبَِمْنِ ِْ  َِِِۚؕهاٮَوقَ

َهاٮدَسِ      ,எவன்     َمنِ      ,நஷ்ைமடைந்தரன்     َخابَِ      ,யமலும் திட்ைமரக     َوقَدِ       அடத மடறத்தரன் 

எவன் அதடனப் (ெரவத்தில்) புடதத்து விட்ைரயனர அவன், நிச்சயமரக நஷ்ைமடைந்துவிட்ைரன்.  (91:10) 

 

இந்த இரண்டு வசனங்களுயம முன்னரல் பசய்யப்ெட்ை சத்தியங்களுக்கு ெதிலரகும், தனது ஆத்மரடவ 

சுத்தப்ெடுத்துதல் எனும் யெரது முதல் கட்ைம் குப்ர் எனும் இடறமறுப்பு, ஷிர்க் எனும் இடணடவப்பு 

ஆகியவற்றிலிருந்து ஈமரடனக் பகரண்டும், ெரவங்களில் இருந்து இடறயச்சத்டதக் பகரண்டும், அடுத்து 

நல்லமல்கடளக் பகரண்டும் சுத்தப்ெடுத்துவதரகும். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

اَيَُّها َِنَجسٌِِٰيۤ ِاْلُمْشِرُكْوَن ِاِنََّما ا ِٰاَمنُْوۤ الَِّذْيَن      நம்ெிக்டகயரளர்கயள! நிச்சயமரக இடணடவத்து 

வணங்குெவர்கள் அசுத்தமரனவர்கயள...... (9:28) 

ِاَْنفَُسُكمِِْفََّلِ ا كُّْوۤ َِ ِاتَّٰقىِِؕتُ ِبَِمِن ِاَْعلَُم ُِهَو      ..... ஆகயவ, உங்கடள தூய்டமயரனவர்கள் என நீங்கயள 

தற்புகழ்ச்சி பசய்துபகரள்ளரதீர்கள். உங்களில் அல்லரஹ்டவ அஞ்சிக் பகரள்ெவர்கள் யரபரன்ெடத 

அவன் நன்கறிவரன்.  (53:32) 



ِِْ كهىِ ِقَ َِ ِتَ َِمْن ِاَْفلََح      எவர் (ெரவங்கடள விட்டு விலகிப்) ெரிசுத்தவரனரக ஆனரயரர அவர், நிச்சயமரக 

பவற்றி பெற்றரர்.      َِِِِۚؕوَذَكَرِاْسَمَِرب ِٖهِفََصلهى      அவன் தன் இடறவனின் திருப்பெயடர நிடனவு பசய்து 

பகரண்டும், பதரழுது பகரண்டுமிருப்ெரர்.  (87:15) 

அடுத்து ஒரு மனிதன், ஈமரன், நல்லமல்கள், தீடமடய விடுதல் யெரன்றவற்டறக் பகரண்டு தன்டன 

சுத்தப்ெடுத்தல் என்ெது அல்லரஹ்வின் அருளரலும், பகரடையரலும் கிடைக்கும் ஒன்றரகும். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

 ِ ٍِّ ْنِاََح ٰكىِِمْنُكْمِم ِ َِ َِعلَْيُكْمَِوَرْحَمتُٗهَِماِ ِ ِفَْضُلِّٰللاه ََ ْىَِمْنِيََّشآءَُِولَْو ك ِ َِ ِيُ َ ِّٰللاه ٰلـِكنَّ ًِاِوَّ َِعِلْيمٌِِِؕاَبَ ٌٌ َِسِمْي ُ َِِوّٰللاه      
..... அல்லரஹ்வுடைய அருளும், கிருடெயும் உங்கள்மீது இல்லர திருப்ெின் உங்களில் ஒருவருயம 

எக்கரலத்திலும் ெரிசுத்தவரனரக இருக்க முடியரது. எனினும், அல்லரஹ் தரன் நரடியவடனப் 

ெரிசுத்தவரனரக ஆக்குகிறரன். அல்லரஹ் பசவியுறுெவனும் (அடனத்டதயும்) நன்கறிெவனரகவும் 

இருக்கின்றரன்.  (24:21) 

ِفَِتْيًّلِ ِيُْظلَُمْوَن ََ َِو ِيََّشآُء َِمْن ْى ك ِ َِ ِيُ ُ ِّٰللاه ِبَِل      .....அல்லரஹ், தரன் விரும்ெியவர்கடளப் ெரிசுத்தமரக்கி 

டவப்ெரன். (இவ்விஷயத்தில் எவரும்) ஓர் அணுஅளவும் அநீதி பசய்யப்ெை மரட்ைரர்கள்.  (4:49) 

அயத யநரம் மனிதன் அவனரக தன்டன சுத்தப்ெடுத்திக் பகரள்கின்றரன் என்று வரும் அல்குர்ஆன் 

வசனங்கடளயும் அல்லரஹ்வின் அருளின் கரரணமரகயவ அவன் முயற்சி பசய்கின்றரன் என்று புரிய 

யவண்டும். அதனரல்தரன் அவனிைம் அதற்கரக துஆவும் பசய்யயவண்டி இருக்கின்றது.  

ِاْلَمِصْيرَُِِوَمنِْ ِ ِّٰللاه َِواِلَى ِِلنَْفِسٖهِؕ كهى َِ َ ِيَت ِفَِانََّما كهى َِ ِتَ      ...... எவர் ெரிசுத்தமரக இருக்கின்றரயரர அவர் 

தன்னுடைய நன்டமக்கரகயவ ெரிசுத்தமரய் இருக்கின்றரர். அல்லரஹ்விையம அடனத்தும் பசல்ல 

யவண்டியதிருக்கின்றது.  (35:18) 

كهىِ ِفَقُلِْ َِ ِاِٰلٓىِاَْنِتَ ََ ِفَتَْخٰشى,َِِهْلِلَّ ََ ِاِٰلىَِرب ِ ََ يَ ِِ ِِ َواَْه      (அவடன யநரக்கிப்) (ெரவங்கடள விட்டும்) நீ 

ெரிசுத்தவரனரக ஆக உனக்கு விருப்ெம்தரனர? 18, (அவ்வரறரயின்) உன் இடறவன் ெக்கம் பசல்லக்கூடிய 

வழிடய நரன் உனக்கறிவிக்கின்யறன். அவனுக்கு நீ ெயந்துபகரள்" என்று கூறுங்கள் (என, மூஸரவுக்கு 

இடறவன் கட்ைடளயிட்ைரன்).  (79:18,19) 

டஸத் ெின் அர்கம் (ரலி) அவர்கள்கூறினரர்கள்: அல்லரஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெின்வருமரறு 

ெிரரர்த்திப்ெது வழக்கம்: அல்லரஹும்ம! இன்னீ அஊது ெிக மினல் அஜ்ஸி, வல்கசல், வல்ஜுப்னி, வல் 

புக்லி, வல்ஹரம், வ அதரெில் கப்ர். அல்லரஹும்ம! ஆதி நப்ஸீ தக்வரஹர, வஸக்கிஹர, அன்த டகரு மன் 

ஸக்கரஹர. அன்த வலிய்யுஹர வமவ்லரஹர. அல்லரஹும்ம! இன்னீ அஊது ெிக மின் இல்மின் லர 

யன்ெஃ, வ மின் கல்ெின் லர யக்ஷஃ, வ மின் நப்ஸின் லர தஷ்ெஃ, வ மின் தஃவதின் லர யுஸ்தஜரபு 

லஹர.(பெரருள்: இடறவர! உன்னிைம் நரன் இயலரடமயிலிருந்தும் யசரம்ெலிலிருந்தும் 

யகரடழத்தனத்திலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் இயலரடமயிலிருந்தும் மண்ணடறயின் 

யவதடனயிலிருந்தும் ெரதுகரப்புக் யகரருகியறன். இடறவர! எனது உள்ளத்தில் உன்டனப் ெற்றிய 

அச்சத்டத ஏற்ெடுத்தி, அடதத் தூய்டமப்ெடுத்துவரயரக! அடதத் தூய்டமப்ெடுத்துயவரரில் நீயய 

சிறந்தவன். நீயய அதன் உரிடமயரளன்; அதன் கரவலன். இடறவர! உன்னிைம் நரன் ெயனளிக்கரத 

கல்வியிலிருந்தும் உன்டன அஞ்சரத உள்ளத்திலிருந்தும் திருப்தியடையரத மனதிலிருந்தும் ஏற்கப்ெைரத 

ெிரரர்த்தடனயிலிருந்தும் ெரதுகரப்புக் யகரருகியறன்.)  (முஸ்லிம்: 5266) 

நெி ஸல் அவர்கள் உஹத் யுத்தகளத்தில் ெின்வருமரறு துஆ யகட்ைரர்கள் என உடெதுல்லரஹ் ெின் 

ரிெரஆ ரலி அவர்கள் கூறினரர்கள்: ' ِ ِاْلُكْفَر، ِإِلَْينَا ْه َِوَكر ِ ِقُلُوِبنَا، ِفِي ي ِْنهُ َِ َِو يَماَن ِاْْلِ ِإِلَْينَا َِحب ِْب اللُهمَّ
ِ يَن، ِِ اِش ِالرَّ ِِمَن َِواْجََْلنَا ْصيَاَن، َِ َِواْل  அல்லரஹ்யவ! எங்களுக்கு இடறநம்ெிக்டகடய "َواْلفُُسوَق،

விருப்ெத்திற்குரியதரக ஆக்கிவிடு, அதடன எம் உள்ளத்திற்கு அழகரக்கிவிடு, யமலும் எங்களுக்கு 

இடறமறுப்டெயும், ெரவம் பசய்வடதயும், மரறுபசய்வடதயும் பவறுப்ெரக்கிவிடு, யமலும் எங்கடள 

யநர்வழி பெற்யறரரில் ஆக்கிவிடு.  (அஹ்மத்:15492, அபுல் முப்ரத்) 

 



ُِِبَِطْغٰوِ  َِِهآِٮَكذَّبَْتِثَُمْو

دُِ     ,அது அவள் பெரய்ெித்தது\ தரள்     َكذَّبَتِ  َها ِٮب َطغ و ِ     ,ஸமூது சமுதரயம்     ثَُمو       தன் 

அழிச்சரட்டியம்\வரம்புமீறல் 

ஸமூது கூட்ைத்தினர் (ஸரலிஹ் நெிடயத்) தங்கள் அநியரயத்தரல் பெரய்யரக்கினரர்கள்.  (91:11) 

 

இந்த வசனத்தில் வரும் ஸமூத் என்ெது ஒரு கூட்ைத்தின் பெயர், உலகில் சக்திவரய்ந்த ஒரு சமூகம், 

அவர்களுக்கு நெியரக ஸரலிஹ் அடல அவர்கள் அனுப்ெப்ெட்ைரர்கள். 

 

بََََثِاَْشقِٰ 
 َِِهاٮاِِذِاْنْۢ

َبََثَِ    ,யெரது, யநரம் (இறந்த கரல பசரல்லுைன் யசர்ந்து வரும்)   إِذِِ َِِهاٮاَْشقِٰ    ,முன்வந்தரன்   اْنْۢ      அதன் 

தீயவன்\துர்ெரக்கியன்  

அவர்களிலுள்ள ஒரு துர்ெரக்கியன் முன் வந்தபெரழுது,  (91:12) 

இந்த வசனத்தில் துர்ப்ெரக்கியம், யமரசமரனவன் என்ெடதக் பகரண்டு ஸமூத் கூட்ைத்தில் ஒருவனரன 

'குதரர் ெின் சரலிப்' என்ற பசல்வரக்குள்ள ஒருவயன நரைப்ெடுகின்றரன் என்று விரிவுடரயரளர்கள் 

குறிப்ெிடுகின்றனர். அதற்கு ஆதரரமரக ெின்வரும் பசய்திடய யநரக்கலரம். 

அப்துல்லரஹ் இப்னு ஸம்ஆ(ரலி) அவர்கள் கூறினரர்கள்: (ஒரு சமயம்) நெி(ஸல்) அவர்கள் 

உடரயரற்றியடத பசவியுற்யறன். அப்யெரது அவர்கள், '(இடறத்தூதர் ஸரலிஹ்(அடல) அவர்களின் 

தூதுவத்திற்குச் சரன்றரகப் ெரடறயிலிருந்து பவளிப்ெட்ை) ஒட்ைகத்டதயும் (அதன் கரல் நரம்புகடள) 

அறுத்துக் பகரன்றவடனயும் நிடனவு கூர்ந்தரர்கள். அப்யெரது இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் , 

'அவர்களிலுள்ள துர்ெரக்கியசரலி ஒருவன் முன்வந்தயெரது...' எனும் (திருக்குர்ஆன் 91:12 வது) 

இடறவசனத்டதக் கூறிவிட்டு, 'அபூ ஸம்ஆடவப் யெரன்று ஸரலிஹ்(அடல) அவர்களின் சமுதரயத்தில் 

மதிப்புமிக்கவனும் ஆதிக்கவரதியும் ெரரக்கிரமசரலியுமரன ஒருவன் அந்த ஒட்ைகத் (டதக் 

பகரல்வதற்)திற்கரக முன் வந்தரன்' என்று கூறினரர்கள்.(புகரரி: 4942, முஸ்லிம்) 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

َِْوا ِفَََقَرَِِفَنَا ِفَتَََاٰطى َِصاِحَبُهْم      எனினும், அவர்கள் தங்களுடைய யதரழடன அடழத்தனர், அவன் 

ெிடித்தரன்,ெின்னர் அறுத்து விட்ைரன்.  (54:29) 

 

َِِوُسْقٰيَهاِفَقَالَِ ِِنَاقَةَِّٰللاه       ِلَُهْمَِرُسْوُلِّٰللاه

ِِ     ,தூதர்     َرُسْولُِ     ,அவர்களுக்கு     لَُهمِْ     ,எனயவ அவர் கூறினரர்     فَقَالَِ      نَاقَةَِ     ,அல்லரஹ்     ّٰللاه
பெண் ஒட்ைகம்,     ِِ َِوُسْقٰيَها     ,அல்லரஹ்     ّٰللاه      இன்னும் அது நீர் ெருகுதல்  

அல்லரஹ்வின் தூதர் (ஆகிய சரலிஹ் நெி) தன் மக்கடள யநரக்கி "இது அல்லரஹ்வுடைய ஒரு பெண் 

ஒட்ைகம் (இடதத் துன்புறுத்தரதும்) இது தண்ணீர் அருந்த (தடை பசய்யரதும்) விட்டு விடுங்கள்" என்று 

கூறினரர்.  (91:13) 

 

இந்த வசனத்தில் வரும் ஒட்ைகம் என்ெது அல்லரஹ் அந்த கூட்ைத்திற்கு பகரடுத்த ஒரு அற்புதமரகும், 

அதற்கு தீங்கு பசய்யரமல் அதடன ெரதுகரக்குமரயற அல்லரஹ் கட்ைடளயிட்ைரன். 



அடுத்து ஒரு கிணற்டறயும் அல்லரஹ் அடையரளப்ெடுத்தி அதில் ஒரு நரடளக்கு மனிதர்களுக்கும், ஒரு 

நரள் அந்த ஒட்ைகத்திற்கும் என்று அல்லரஹ் நரடளயும் வகுத்தரன், அதடன யெணுமரறும் அல்லரஹ் 

கட்ைடளயிட்ைரன். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

َِواْصَطبِرِِْاِنَّا ِفَاْرتَِقْبُهْم ِلَُّهْم ِفِتْنَةً ِالنَّاقَِة ُمْرِسلُوا      (ஆகயவ,) அவர்கடளச் யசரதிப்ெதற்கரக “ஒரு பெண் 

ஒட்ைகத்டத நிச்சயமரக நரம் அனுப்ெிடவப்யெரரரக உள்யளரம், ஆகயவ (ஸரலிஹ் நெியய!) நீர் 

அவர்கடளக் கண்கரணித்துக்பகரண்டு, பெரறுடமயுைனும் இருப்பீரரக!   ِِْاْلَمآَءِقِْسَمةٌَِِْۢبْينَُهمَِِْوَنب ِئُْهم ِِِ اَنَّ ُِكلُّ
ْحتََضرٌِ ِمُّ ِِشْربٍّ      நிச்சயமரக, (கிணற்றின்) “தண்ணீர் அவர்களுக்கும் அந்த ஒட்ைகத்திற்கும்) இடையில் 

ெங்கிைப்ெட்டுள்ளது, ஒவ்யவரரு தண்ணீர் முடற ெரகமும் (முடறப்ெடி அவரவர் நரளில் குடிப்ெதற்கு) 

என்றும், அவர்களுக்கு அறிவித்து விடுவீரரக!” (என்றும் நரம் கூறியனரம்).  (54:28) 

َْلُْومٍِِّقَالَِ ِمَّ َِيْومٍّ ِِشْرُب لَـُكْم ِوَّ ِِشْرٌب ِلََّها ِنَاقَةٌ ِِ ٰهِذٖه      அ(தற்க)வர் (அத்தரட்சியரக) “இயதர ஒரு பெண் 

ஒட்ைகம் (குறிப்ெிட்ை நரளில் கிணற்றிலிருந்து) இதற்கு தண்ணீர் அருந்தும் ெங்கும், (அதுயெரன்று) 

உங்களுக்கு குறிப்ெிட்ை ஒருநரள் தண்ணீர் அருந்தும் ெங்கும் உண்டு” என்று கூறினரர்.  (26:155) 

ََِ َِعِظْيمٍَِِّو ِفَيَاُْخَذُكْمَِعَذاُبِيَْومٍّ ءٍّ ِتََمسُّْوَهاِبُِسْوٓ      அன்றியும், “நீங்கள் எந்தத் தீங்டகக் பகரண்டும் அதடனத் 

தீண்ைரதீர்கள் (அவ்வரறு தீண்டினரல்) மகத்தரன நரளின் யவதடன உங்கடளப் ெிடித்துக் பகரள்ளும்” 

(என்று கூறினரர்)  (26:156) 

ِمْيَنِ   ِِ ِٰن ِفَاَْصبَُحْوا ِفَََقَُرْوَها      இவ்வரறு எச்சரிக்டக பசய்யப்ெட்டிருந்தும் அதன் குதிகரல் 

நரம்ெிடனத்தறித்து அவர்கள் அடத அறுத்துவிட்ைரர்கள், ெின்னர் டகயசதப்ெட்யைரரரய் ஆகிவிட்ைனர்.  

(26:157) 

 

بِِهْمِفََسوِهِفََكذَّبُْوهُِ ََِمَِعلَْيِهْمَِربُُّهْمِبَِذْنْۢ ْم َِ  َِِهاٮفَََقَُرْوَهاِفَ

     ,யமலும் அடதக் பகரன்றரர்கள்     فَََقَُرْوَها     ,எனயவ அவடர அவர்கள் பெரய்ப்ெித்தரர்கள்     فََكذَّبُْوهُِ

َِمَِ ْم َِ      َربُُّهمِْ     ,அவர்களின் மீது     َعلَْيِهمِْ     ,ஆகயவ, கடுடமயரன யவதடனடய இறக்கினரன்     فَ

அவர்களுடைய இடறவன்,     ِِْبِهم َِِهاٮفََسوِه     ,அவர்களின் ெரவத்தினரல்     بَِذْنْۢ      அடத சமமரக்கினரன் 

எனினும், அவர்கள் அவடரப் பெரய்யரக்கி, அதன் கரல் நரம்டெத் தறித்துவிட்ைனர். ஆகயவ, 

அவர்களுடைய இடறவன் அவர்களின் இந்தப் ெரவத்தின் கரரணமரக, அவர்களின் மீது யவதடனடய 

இறக்கி, அவர்கள் அடனவடரயும் (தடர) மட்ைமரக்கி விட்ைரன்.  (91:14) 

பெரதுவரகயவ அல்லரஹ்வின் கட்ைடளகளுக்கு மரறுபசய்த ெல சமூகங்கடள அல்லரஹ் அழித்தரன், 

அடவகளுள் ஸமூது கூட்ைமும் ஒன்றரகும். அவர்களது அழிவு ெற்றி அல்லரஹ் ெல இைங்களில் 

கூறியுள்ளரன். 

அல்லரஹ் கூறுகின்றரன்: 

ِبِالطَّاِغيَةِِ  ِفَاُْهِلُكْوا ُِ ِثَُمْو ا ِفَاَمَّ      ஆகயவ, (ஸரலிஹ் நெியின் கூட்ைத்தரரரகிய) ஸமூது ஒரு பெரிய 

சப்தத்டதக்பகரண்டு அழிக்கப்ெட்ைனர்.  (69:5) 

ِاْلُمْحتَِظرِِِاِنَّاِۤ َِكَهِشْيِم ِفََكانُْوا ةً َِ اِح ِوَّ َِصْيَحةً َِعلَْيِهْم ِاَْرَسْلنَا      நிச்சயமரக நரம் அவர்கள் மீது, ஒயர ஒரு 

(யெரிடிச்) சப்தத்டத அனுப்ெி டவத்யதரம், அதனரல் யவலி கட்டுெவரின் ெிடுங்கி எறியப்ெட்ை குப்டெ 

கூளங்கடளப் யெரல் அவர்கள் ஆகிவிட்ைரர்கள்.  (54:31) 

இந்த வசனங்களில் ஒட்ைகத்டத அறுத்தவன் ஒருவன் என்றிருந்தரலும் அந்த சமூகயம அவடன அதற்குத் 

தூண்டியது என்ற அடிப்ெடையில் 'அவர்கள் பெரய்ப்ெித்தரர்கள், அதனரல் அல்லரஹ் தண்ைடனடய 



இறக்கி, அவர்கள் அடனவடரயும் அளித்தரன்' என்று கூறுகின்றரன். எனயவ குற்றம் பசய்ய யரபரல்லரம் 

கரரணமரக இருப்ெரர்கயளர அவர்களும், அதற்கு தூண்டியவர்களும் குற்றவரளிகயள என்ெது பெரது 

விதியய. அந்த அடிப்ெடையியலயய தண்டையும் பெரதுவரக இறங்கும். 

இதடன புரிந்துபகரள்வதற்கரக இமரம் ஷன்கீதி அவர்கள் அல்வரஉல் ெயரனில் ெின்வரும் ஹதீடஸ 

ெதிவு பசய்துள்ளரர்கள். 

அபூ கதரதர(ரலி) அவர்கள் கூறினரர்கள்: . நெி(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் பசய்வதற்கரகப் புறப்ெட்ைரர்கள். 

அவர்களுைன் (மக்களும்) புறப்ெட்ைனர். அவர்களில் என்டனயும் யசர்த்து ஒரு சிறு கூட்ைத்டத நெி(ஸல்) 

அவர்கள் யவறு வழியரக அனுப்ெிடவத்தரர்கள். 'கையலரரமரக நீங்கள் பசல்லுங்கள்; நரம் சந்திப்யெரம்!' 

என்று இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினரர்கள். கையலரரமரகச் பசன்று திரும்ெியயெரது என்டனத் தவிர 

அடனவரும் இஹ்ரரம் அணிந்தனர்; நரன் மட்டும் இஹ்ரரம் அணியவில்டல. இவ்வரறு நரங்கள் பசன்று 

பகரண்டிருக்கும்யெரது என் யதரழர்கள் கரட்டுக் கழுடதகடளக் கண்ைனர். நரன் அவற்றின் மீது தரக்குதல் 

நைத்தி, ஒரு பெட்டைக் கழுடதயின் கரல்கடள பவட்டி (யவட்டையரடி)யனன். அடனவரும் ஓரிைத்தில் 

தங்கி அதன் இடறச்சிடய சரப்ெிட்யைரம். 'நரம் இஹ்ரரம் அணிந்திருக்கும் நிடலயில் யவட்டையரைப்ெட்ை 

இடறச்சிடய உண்ணலரமர?' என்றும் யதரழர்கள் (ஒருவடரபயரருவர்) யகட்ைனர். எஞ்சிய இடறச்சிடய 

எடுத்துக் பகரண்டு நெி(ஸல்) அவர்களிைம் பசன்யறரம். என் யதரழர்கள் நெி(ஸல்) அவர்களிைம் 

'இடறத்தூதர் அவர்கயள! நரங்கள் இஹ்ரரம் அணிந்திருந்யதரம்; அபூ கதரதர இஹ்ரரம் அணியவில்டல; 

அப்யெரது கரட்டுக் கழுடதகடள நரங்கள் கண்யைரம். அபூ கதரதர அவற்டறத் தரக்கி அதில் ஒரு 

பெட்டைக் கழுடதயின் கரல்கடள பவட்டி (யவட்டையரடி)னரர். ஓரிைத்தில் தங்கி அதன் இடறச்சிடய 

நரங்கள் சரப்ெிட்யைரம்; 'நரம் இஹ்ரரம் அணிந்திருக்கும்யெரது யவட்டையரைப்ெட்ை மரமிசத்டத 

உண்ணலரமர?' என்று நரங்கள் (எங்களுக்குள்) யெசிக் பகரண்யைரம்; ெிறகு, எஞ்சிய மரமிசத்டத எடுத்து 

வந்திருக்கியறரம்!' என்று கூறினரர்கள். அப்யெரது நெி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்களில் எவரரவது அடதத் 

தரக்குமரறு அவருக்குக் கூறினரரர? அல்லது அடத சுட்டிக் கரட்டி டசடக பசய்தரரர?' என்று யகட்ைரர்கள். 

நெித் யதரழர்கள் 'இல்டல!' என்றனர். 'அப்ெடியரனரல் எஞ்சிய மரமிசத்டத உண்ணுங்கள்!' என்று 

இடறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினரர்கள். (புகரரி: 1824 முஸ்லிம்) 

எனயவ ‘யரரும் யவட்டையரை தூண்டினீர்களர, அல்லது பசய்டக பசய்தீர்களர’ என்ற யகள்விக்கு 

ெின்னரல் இல்டல எனும்யெரது சரப்ெிை அனுமதித்ததிலிருந்து, தூண்டியவரும், பசய்டக பசய்தவரும் 

யவட்டையரடியவரும் ஒன்று என்ற சட்ைம் வருகிறதல்லவர. இது யெரன்யற குற்றம் பசய்ய கரரணமரக 

இருந்தவரும் குற்றவரளியய. அல்லரஹு அஃலம்  (அல்வர உல் ெயரன்) 

 

ََِ  يََخاُفُِعْقٰبَهاَِو

ََِ يََخافَُِِو      இன்னும் ெயப்ெை மரட்ைரன்,     ُعْقٰبَها     அதன் இறுதி முடிவு  

இவர்களின் முடிடவப் ெற்றி(த் தன்டனப் ெழிவரங்கி விடுவரர்கபளன்று இடறவன்) ெயப்ெைவில்டல. 

(91:15) 

இந்த வசனத்தில் அல்லரஹ், ெரவிகடள தண்டிப்ெவன், ெல கூட்ைங்கடள அளித்தவன், அவன் எவரது 

ெழிதீர்த்தலுக்கும் அஞ்சரதவன், எனயவ ெயப்ெைரதவன் என்ெடத உணர்த்துகின்றரன். 

இந்த வசனங்கள் மூலம் அல்லரஹ்வுக்கு மரறு பசய்த ஒரு கூட்ைம் அழிக்கப்ெட்ை வரலரற்டற சுருக்கமரக 

அல்லரஹ் எடுத்துடரத்து, மனிதன் உலகில் அல்லரஹ்வுக்கும் அவன் தூதருக்கும் மரறுபசய்வயத உலகில் 

அவன் உள்ளம் பகட்டு, நரசமரகுவதற்கும் மறுடமயில் அவன் யதரல்வி அடைவதற்கும் கரரணமரகும் 

என்ெடத உணர்த்துகின்றரன். 

(வலர யகரபு, அவன் ெயப்ெைமரட்ைரன்) என்ெதில் அவன் என்ெடதக் பகரண்டு நரைப்ெடுவது யரர் என்று 

பதளிவுெடுத்தும்யெரது, அல்லரஹ் என்று இப்னு அப்ெரஸ் ரலி, முஜரஹித், ஹஸனுல் ெஸரீ ரஹ் 

யெரன்றவர்கள் கூறினர். 



அயதயநரம் ெரவம் பசய்கிற ெலரும் அதன் விடளவுகடள அஞ்சுவதில்டல, அது யெரன்யற ஸமூது 

கூட்ைத்தில் அல்லரஹ்வின் அற்புதமரன ஒட்ைகத்டத அறுத்துக் பகரன்றவன் அதன் விடளடவ 

ெயப்ெைவில்டல. என்ற அடிப்ெடையில் ளஹ்ஹரக், சுத்தீ யெரன்ற விரிவுடரயரளர்கள், ஒட்ைகத்டத 

அறுத்தவன் அதன் விடளடவ ெயப்ெைவில்டல என்று கூறினரர்கள். (இப்னு கஸீர்) 

 

ஸூரதுஷ் ஷம்ஸ் விளக்க முடிவு! 

خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينا  و  

 

 


