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 ُسوَرِة اللَّْيلِ 

ஸூரத்துல் லைல் 

 

பெயர்: ஸூரத்துல் லைல்(இரவு) 

இறங்கிய காைப் ெகுதி: மக்கீ  

வசனங்கள்: 21 

 

ِحْيمِِِبِْسمِِ ْحٰمِنِالرَّ  هللاِِالرَّ

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புலையயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் 

திருப்பெயரால்(துவங்குகியறன்.  

 

 َِوالَّْيِلِاَِذاِيَْغٰشىِ  

 ,ஒன்றின் யொது      اِذَا     ,இரவு      الَّْيلِِ     ,சத்தியம் பசய்வதற்காக ொவிக்கும் ஒரு எழுத்து     وَِ

நிெந்தலனயிடுவதற்கு ொவிக்கப்ெடும்,        ِِيَْغٰشى      அது மூடும்  

(அலனத்லதயும்) மூடிக்பகாள்ளும் (இருண்ை) இரவின் மீது சத்தியமாக!  (92:1) 

 

இருள், அது இருளால் மக்கலளயும் இந்த உைலகயும் சூழ்ந்து பகாள்கின்றது, அந்த யநரத்லத 

நிலனவூட்டி அல்ைாஹ் சத்தியம் பசய்கின்றான். 

 

 َِوالنََّهاِرِاَِذاِتََجلّٰىِ  

ِاِذَاِتََجلّٰىِ      ,ெகலின் மீது சத்தியமாக     َوالنََّهارِِ      அது பவளிப்ெடும் யொது 

பவளிப்ெடும் யொது ெகலின் மீது சத்தியமாக!  (92:2) 

 

ெகல் என்ெது பவளிச்சமானதும், பவளிச்சம் தரக்கூடியதுமாகும் அதிலும் அல்ைாஹ் சத்தியம் பசய்து 

மனிதனுக்கு ெகலின் பெறுமதியலய உணர்த்துகின்றான். 

 

ىِ  
 َِوَماَِخلََقِالذََّكَرَِواْْلُْنٰثٰٓ

 ஒருவன், ஒன்று என்ற கருத்தில் ொவிக்கப்ெடும், இங்கு ஒருவன் மீது சத்தியமாக என்று     َوَما

கருத்தில் ொவிக்கப்ெட்டுள்ளது,      ََِخلَق     அவன் ெலைத்தான்,     َِالذََّكر     ஆண்,       ِى
َِواْْلُْنٰثٰٓ      இன்னும் 

பெண் 



 

M. S. M MURSHID ABBASI                                                         2 
 

ஆலணயும் பெண்லணயும் ெலைத்தவன் மீது சத்தியமாக!  (92:3) 

இந்த வசனத்லத சிை நெித்யதாழர்கள், " ِ َواْْلُْنثَىَوالذََّكِر " என்று ஓதியுள்ளார்கள். ஆனாலும் 

அதிகமானவர்கள் இங்கு இருப்ெது யொன்யற ஓதியுள்ளார்கள். எனயவ அது ஒரு கிராஅத் 

முலறயாகும். 

அல்கமா இப்னு லகஸ்(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் ஷாம் நாட்டிற்குள் பசன்று 

(ெள்ளிவாசலில்) இரண்டு ரக்அத்துகள் பதாழுயதன். அப்யொது, 'இலறவா! எனக்கு ஒரு நண்ெலர 

ஏற்ெடுத்துவாயாக!' என்று ெிரார்த்தித்யதன். அப்யொது (அபுத் தர்தாவாகிய) முதியவர் ஒருவர் 

என்லன யநாக்கி வருவலதக் கண்யைன். அவர் அருயக வந்ததும், 'அல்ைாஹ் என் ெிரார்த்தலனக்குப் 

ெதிைளித்துவிட்ைதாக நம்புகியறன்' என்று பசான்யனன். அந்த முதியவர், 'நீங்கள் எங்கிருந்து 

வருகிறீர்கள்?' என்று யகட்ைார். 'நான் கூொவாசி' என்று ெதிைளித்யதன். அவர், 'நெி(ஸல்) 

அவர்களின் காைணிகலளயும் தலையலணலயயும், தண்ணீர்க் குவலளலயயும் (சுமந்து ெணிவிலை 

புாிந்து) பகாண்டிருந்தவர் (இப்னு மஸ்ஊத்) உங்களிலையய இல்லையா? லஷத்தானிைமிருந்து 

காப்ொற்றப்ெட்ைவர் (அம்மார்) உங்களிலையய இல்லையா? நெி(ஸல்) அவர்கள் அறிவித்த, 

யவபறவருக்கும் பதாியாத (நயவஞ்சகர்கள் பதாைர்ொன) இரகசியங்கலள அறிந்தவர் (ஹுலதொ) 

உங்களிலையய இல்லையா?' என்று யகட்ைார். 'உம்மு அப்தின் மகன் (அப்துல்ைாஹ் இப்னு 

மஸ்ஊத்) 'வல்ைய்லி' என்று பதாைங்கும் (திருக்குர்ஆன் அத்தியாயம் 92ன்) இலற வசனங்கலள 

எப்ெடி ஓதினார்கள்?' என்று யமலும் யகட்ைார். நான், 'வல் ைய்லி இதா யஃக்ஷா வந் நஹாாி இதா 

தஜல்ைா வத்தகாி வல்உன்ஸா' என்று (அப்துல்ைாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) ஓதுவலதப் யொன்று) 

ஓதிக் காட்டியனன். அம்முதியவர், 'நெி(ஸல்) அவர்கள் தம் வாயால் (இவ்வாயற) எனக்கு அலத 

ஓதிக்காட்டினார்கள். ஆனால், (ஷாம் வாசிகளான) இவர்கள் (அலதவிட்டுவிட்டு புதிய முலறயில் 

ஓதும்ெடி) என்லனத் திருப்ெ முலனந்து பகாண்யையிருந்தனர்' என்று கூறினார்கள்.(புகாாி: 

3760,3742,முஸ்லிம்) 

இந்த வசனத்தில் மனித இனத்லத ஆண், பெண் என்று யஜாடியாக ெலைத்தவன் அல்ைாஹ் 

என்ெலத உணர்த்தி சத்தியம் பசய்துள்ளான். பொதுவாகயவ அல்ைாஹ் அலனத்லதயும் 

யஜாடியாகயவ ெலைத்துள்ளான். 

அல்ைாஹ் கூறுகின்றான்: 

َخلَْقٰنُكمِْ ِاَْزَواًجاِ ِوَّ      யஜாடி யஜாடியாக உங்கலள நாயம ெலைத்திருக்கின்யறாம்.  (78:8) 

ِتََذكَُّرْونََِِوِمنِْ ِلَعَلَُّكْم َِزْوَجْيِن َِخلَْقنَا َِشْىٍء ُِكل ِ     ஒவ்பவாரு வஸ்துக்கலளயும் (ஆண், பெண் பகாண்ை) 

யஜாடி யஜாடியாகயவ நாம் ெலைத்திருக்கின்யறாம். (இதலனக் பகாண்டு) நீங்கள் நல்லுணர்ச்சி 

பெறுவீர்களாக!  (51:49) 

இப்ெடி ெலைப்ெினங்கலள யஜாடியாக (இரவு, ெகல், யொன்று ஆண், பெண் யொன்று) ெலைத்த 

அல்ைாஹ் மனித பசயற்ொடுகலளயும் நல்ைது, பகட்ைது என யஜாடியாக ெலைத்துள்ளான். 

அவற்றில் சத்தியம் பசய்த அல்ைாஹ் அதற்கான ெதிைாக அடுத்த வசனம் கூறும் பசய்தி, 

 َِسْعيَُكْمِلََشتّٰىِ ِاِنَِّ

     لَِ     ,உங்கள் முயற்சி     َسْعَيُكمِْ     ,நிச்சயமாக, இதற்கு ஒரு எழுவாய், ெயனிலை வருவது அவசியம்     اِنَِّ

இதுவும் உறுதிப்ெடுத்துவதற்கும், சத்தியம் பசய்ததற்கான ெதில் என்ெதற்கு அலையாளமாக 

யமைதிகமாகவும் வரும்,      َِِشتّٰى      ெைதரப்ெட்ைதாகும்.ெைவலக  
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(மனிதர்கயள!) நிச்சயமாக உங்களுலைய முயற்சிகள் ெைவாறாக இருக்கின்றன.  (92:4) 

அடுத்து யஜடியாக ெலைக்கப்ெட்ை மனித பசயற்ொடுகலள பசய்யவாரும் மனிதர்களில் நல்ைவர்கள் 

சுவனவாசிகள், என்றும் பகட்ைவர்கள் நரகவாசிகள் என்றும் இரு அணியினராக இருப்ொர்கள் 

என்ெதற்கு அல்ைாஹ் இரு வலகயான உதாரணங்கலள எடுத்துக்கூறி பதளிவுெடுத்துகின்றான். 

 

ا ُرٗهِِلْليُْسٰرىِ َِِوَصدََّقِبِاْلُحْسٰنىِ َِِمْنِاَْعٰطىَِواتَّٰقىِ ِفَاَمَّ  ِفََسنُيَس ِ

ا     ,ஆகயவ     فَِ  அவன்     اَْعٰطى     ,யார்\யாராவது     َمنِْ          ,எழுவாயுைன் யசர்ந்து வரும் எழுத்து     اَمَّ

தர்மம் பசய்தான்,          ِِاتَّٰقى      அவன் அஞ்சினான்,     ََِوَصدَّق     இன்னும் உண்லமப்ெடுத்தினான்,     

ِاْلُحْسٰنىِ       மிக அழகானது,    ُِٗره      ,க்கு,அளவில்,ெக்கம்         لِِ     ,அவருக்கு நாம் இைகுவாக்குயவாம்     َسنُيَس ِ

ِاْليُْسٰرىِ       இைகுவானது (சுவனம்) 

ஆகயவ, (உங்களில்) எவர் தானதர்மம் பசய்து, (அல்ைாஹ்வுக்குப்) ெயந்து, நல்ை காாியங்கலளயும் 

உண்லமயாக்கி லவக்கின்றாயரா, அவருக்கு (இைகுவானதளவில், சுவனத்தளவில்) வழிலய நாம் 

எளிதாக்குயவாம்.  (92:5,6,7) 

 

இந்த வசனங்களில் வரும் ( ِاْلُحْسٰنىِ       மிக அழகானது) என்ெலதக்பகாண்டு 'கிலைக்கும் கூலி' என்று 

கதாதா அவர்களும், ெிரதியீடு என்று இப்னு அப்ொஸ், முஜாஹித், இக்ாிமா, லஸத் ெின் அஸ்ைம், 

அபூ ஸாலிஹ் யொன்யறாரும், ைாஇைாஹ இல்ைல்ைாஹ் என்று அபூ அப்திர் ரஹ்மானுஸ் ஸைமி, 

ளஹ்ஹாக் யொன்யறாரும், இொதத்கள், அல்ைாஹ் புாிந்த அருள்கள் என்று சிைரும் கூறினர். 

 

ُرٗهِِلْليُْسٰرىِ   ِفََسنُيَس ِ

அவருக்கு (இைகுவானதளவில்,சுவனத்தளவில்) வழிலய நாம் எளிதாக்குயவாம். 

இந்த வசனத்தில் 'யுஸ்ரா' என்ெதற்கு, நல்ைவற்றின் ெக்கம் என்று இப்னு அெொஸ் ரலி அவர்களும், 

சுவனத்தின் ெக்கம் என்று லஸத் ெின் அஸ்ைம் அவர்களும் கூறினார்,  

இதலன லவத்யத (ஸைப்) முன்லனய அறிஞர்களில் சிைர், 'நல்ைவற்றுக்கு கூலியய அதன் ெிறகு ஒரு 

நைவு பசய்யும் வாய்ப்பு கிலைப்ெதுதான், ொவத்திற்கு கிலைக்கும் கூலியய அதற்கு ெிறகு ஒரு ொவம் 

பசய்யும் நிலை ஏற்ெடுவதுதான்' என்று கூறினார். (இப்னு கஸீர்) 

இந்த வசனங்கள் மூைம் நல்ை மனிதர்களின் நல்ை பசயற்ொடுகளும், அதற்கு கிலைக்கும் கூலிகளும் 

பதளிவுெடுத்தப்ெடுகின்றன. அது மட்டுமல்ைாமல் நல்ை பசயற்ொடுகலளக் பகாண்ை மனிதன் 

நல்ைவற்றயய பசய்ய இைகுெடுத்தப் ெடுகின்றான், என்ெயதாடு மறுலமயில் சுவனமும் அவனுக்கு 

ொிசாக கிலைக்கும் என்ெது நன்மாராயமுமாகும்.  

யமலும் நல்ைது பசய்கிற மனிதன், அல்ைாஹ் நல்ை கூலிகலள தருவான் என்றும் உறுதிபகாள்ள 

யவண்டும், அதுயவ பூரணமான நன்லமலய பெற்றுத்தரும். நெி ஸல் அவர்களும் இதலன 

அடிப்ெலையாக ெை இைங்களில் கூறியுள்ளார்கள். 

இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'ரமளானில் நம்ெிக்லகயுைனும் நன்லமலய 

எதிர்ொர்த்ததும் யநான்பு யநாற்கிறவாின், முன் பசய்த ொவங்கள் மன்னிக்கப்ெடும்! லைைத்துல் 
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கத்ாில் நம்ெிக்லகயுைனும் நன்லமலய எதிர்ொர்த்தும் நின்று வணங்குகிறவாின், முன்னர் பசய்த 

ொவங்கள் மன்னிக்கப்ெடும்!'   (புகாாி:2014, 1901, முஸ்லிம்)  

இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'நம்ெிக்லக பகாண்ைவராகவும், நன்லமலய எதிர் 

ொர்த்தவராகவும் ஒரு முஸ்லிமின் ஜனாஸாலவப் ெின்பதாைர்ந்து பசன்று அதற்காக பதாழுலக 

நைத்தப்ெட்டு, அது அைக்கம் பசய்யப்ெடும் வலர அதனுைன் இருந்தவர் நிச்சயமாக நன்லமயின் 

இரண்டு குவியலைப் பெற்றுத் திரும்புவார். ஒவ்பவாரு குவியலும் உஹது மலை யொன்றதாகும். 

அதற்காக பதாழுலகலய மட்டும் முடித்துவிட்டு அதலன அைக்கம் பசய்யும் முன்னர் திரும்ெி 

விடுகிறவர் ஒரு குவியல் நன்லமலய மட்டும் பெற்றுத் திரும்புவார்'  (புகாாி: 47) 

 

ِبَِخَلِ اَِمْنْۢ ُرٗهِِلْلعُْسٰرىِ   َِوَكذََّبِبِاْلُحْسٰنىِ   َِواْستَْغٰنىِ َواَمَّ ِاَِذاِتََردّٰىِ   ِِفََسنُيَس ِ  َِِِِوَماِيُْغِنْىَِعْنهَُِمالُٗهۤٗ

ا     ,இன்னும்,யமலும்     وَ   ,எழுவாயுைன் யசர்ந்து வரும், அதற்கு ெதில் வசனம் ஒன்றும் வரும்     ا مَّ

அதில் ெ யசர்ந்து வரும்,      َن ت غ ٰنىَ      .கஞ்சத்தனம் காட்டினான்     ب ِخلَ      ,யார், ஒருவன்     م  اس  َو       

இன்னும் யதலவயற்றவனாக இருந்தான்,      َك ذَّب     பொய்ப்ெித்தான்,      َٰنى َال ُحس       மிக அழகியது,     

ُرهَ  ٰرىَ      ,அவனுக்கு இைகுவாக்குயவாம்     ف س نُي س ِ َل عُس       நரகம், கஷ்ைம்,     ََيُغ نِى ا م   இன்னும்     و 

ெைனளிக்கமாட்ைாது, யதலவயற்று லவக்காது,     َُع ن ه    அவலன விட்டு,      َ الُه  அவனுலைய     م 

பசல்வம்,      اِذ ا       யொது, ஆல் உருபு, நிெந்தலனயிடுதல்,      َدّٰى َت ر       அவன் விழுந்தான் 

 

ஆகயவ, எவர் உயைாெத்தனமும் பசய்து (அல்ைாஹ்விைமிருக்கும் நற்யெறுகலள விட்டும் தன்லன) 

யதலவயற்றவரா(கக் கருது)கிறாயரா-9, இம்மார்க்கத்திலுள்ள) நல்ைவற்லற (கூலிலய) 

பொய்ப்ெடுத்தியும் லவத்தாயரா அவர்,10,  அப்யொது அவருக்கு கஷ்ைத்திற்கு (நரகவழிக்கு) நாம் 

எளிதாக்கி லவப்யொம்.11,  யமலும், அவர் (நரகத்தில்) வீழ்ந்து விட்ைால், அவருலைய பசல்வம் 

அவருக்கு ெயனளிக்காது.  (92:8-12) 

 

 என்றால் மரணித்தால் என்று முஜாஹித் அவர்களும், நரகில் நுலழந்தால் என்று லஸத் ெின் إذاَتردى

அஸ்ைம் அவர்களும் கூறினார்கள். 

இந்த வசனங்கள் மூைம் மனிதர்களிைம் காணப்ெடும் சிை யமாசமான பசயல்கள் 

சுட்டிக்காட்ைப்ெடுகின்றன, கஞ்சத்தனம், நான் யதலவயற்றவன் என்ற பெருலம, நல்ை 

காாியங்களுக்கு அல்ைாஹ் வழங்கும் கூலிலய பொய்ப்ெித்தல் மிக யமாசமான ொவங்களாகும். இந்த 

ொவங்கலள தன்னிைம் லவத்திருக்கும் மனிதனின் அலனத்து பசயற்ொடுகளும் யமாசமானதாக 

ஆகிவிடுவதற்கு அது வழிவகுக்கும்.  

பொதுவாக நல்ைறங்கள் நல்ைவற்றுக்கு வழிகாட்டும் (முன்னால் குறிப்ெிைப்ெட்ைது யொன்று) 

என்ெதும், தீயலவ தீயவற்லறயய ஒரு மனிதனிைம் உருவாக்கும் என்ெதும் நாம் புாிந்து 

லவக்கயவண்டிய ஒரு விையமாகும். 

இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' உண்லம, நிச்சயமாக நன்லமக்கு வழிகாட்டும், 

நன்லமயானது நிச்சயம் பசார்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும. ஒருவர் உண்லம யெசிக்பகாண்யை இருப்ொர். 

இறுதியில் அவர் 'வாய்லமயாளர்' (சித்தீக்) என்று எழுதப்ெடுவார், பொய் நிச்சயமாகத் தீலமக்கு 

வழிவகுக்கும்; தீலம நரகத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஒருவர் பொய் யெசிக் பகாண்யையிருப்ொர். 



 

M. S. M MURSHID ABBASI                                                         5 
 

இறுதியில் அவர் அல்ைாஹ்விைம் 'பெரும் பொய்யர்' எனப் ெதிவு பசய்யப்ெட்டுவிடுவார்.  

(புகாாி:6094, முஸ்லிம்) 

 

ٰلوةَِِاُتْلُِ ِالصَّ ِاُْوِحَىِاِلَْيَكِِمَنِاْلِكٰتِبَِواَقِِم َِواْلُمْنَكرِِِ َماۤٗ ِتَْنٰهىَِعِنِاْلََْحَشآِٰء ٰلوةَ ِالصَّ ِاَْكَبُرِِ ِاِنَّ ِ ُِِ َِولَِذْكُرِّٰللّٰ َِوّٰللّٰ

ِتَْصنَعُْونَِ َِما ِيَْعلَُم    (நெியய! குர்ஆனாகிய) இவ்யவதத்திலிருந்து உமக்கு அறிவிக்கப்ெட்ைலத நீர் 

ஓதுவீராக, பதாழுலகயும் (அல்ைாஹ் விதியாக்கியவாறு) நிலறயவற்றுவீராக, நிச்சயமாக பதாழுலக, 

(அலத நிலறயவற்றுெவலர) மானக்யகைான பசயலிலிருந்தும், (மார்க்கத்தில்) 

மறுக்கப்ெட்ைதிலிருந்தும் தடுக்கும். நிச்சயமாக (பதாழுலகயின் மூைம்) அல்ைாஹ்லவ நிலனவு 

கூருவது (எல்ைாவற்லறயும் விை) மிகவும் பொியதாகும், இன்னும், நீங்கள் பசய்ெலவகலள 

அல்ைாஹ் நன்கு அறிகிறான். (29:45) 

ِقِْيًًلِ ِاِنَِّ اَْقَوُم ِوَّ ً َِوْطـا ِاََشدُّ ِِهَى ِالَّْيِل ِنَاِشئَةَ    நிச்சயமாக இரவில் (வணக்கத்லத நிலறயவற்ற) 

எழுவதானது, அதுயவ (மனமும் நாவும்) ஒன்றிலணந்திருக்க மிக்க உறுதியானதும், யமலும் கூற்றால் 

மிக்க உறுதியானதுமாகும்.  (73:6) 

அடுத்து உைகத்தில் கஞ்சத்தனம் காட்டி யசமிக்கும் பசாத்தும், தான் யதலவயற்றவன் என்ற 

பெருலமயும் மனிதலன மறுலம தண்ைலனயிலிருந்து எந்த விதத்திலும் ொதுகாக்கப்யொவதில்லை. 

அதலனயய அல்ைாஹ் இங்கு எச்சாிக்கிறான். 

ِيَِ ُِطْغيَانِِهْم ِفِْى نََذُرُهْم ِوَّ ةٍ َِمرَّ َل ِاَوَّ ٗۤ ِبِه  ِيُْؤِمنُْوا ِلَْم َِكَما َِواَْبَصاَرُهْم ِاَْفـــَِٕدتَُهْم ْعَمُهْونََِونُقَل ُِب    யமலும், முதல் 

தைலவ அவர்கள் இவ்யவதத்லத விசுவாசிக்காது இருந்த ெிரகாரயம நாம் அவர்களுலைய 

இதயங்கலளயும், ொர்லவகலளயும் புரட்டிவிடுயவாம், அவர்களுலைய வழியகட்டியையய 

அவர்கலளத் தட்ைழிந்து திாியுமாறு விட்டுவிடுயவாம்.  (6:110) 

அலி (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நாங்கள் நெி(ஸல்) அவர்களுைன் ('ெகீஉல் கர்கத்' எனும் பொது 

லமயவாடியில்) ஒரு ஜனாஸாவில் கைந்து பகாண்யைாம். அப்யொது அவர்கள் ஒரு தடியால் 

தலரலயக் கீறிய வண்ணம் (ஆழ்ந்த சிந்தலனயில்) இருந்தார்கள். ெின்னர், 'தம் இருப்ெிைம் 

பசார்க்கமா அல்ைது நரகமா எனத் தீர்மானிக்கப்ெைாத ஒருவரும் உங்களில் இல்லை' என்று 

கூறினார்கள். அப்யொது மக்கள் (சிைர்), 'நாங்கள் (இலதயய) நம்ெி (நல்ைறங்கள் பசய்யாமல்) 

இருந்துவிைமாட்யைாமா?' என்று யகட்ைார்கள். நெி(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் பசயைாற்றுங்கள். 

(நல்ைார் பொல்ைார்) எல்ைாருக்கும் (அவரவர் பசல்லும் வழி) எளிதாக்கப்ெட்டுள்ளது' என்று 

கூறிவிட்டு '(இலறவழியில்) வழங்கி, (இலறவலன) அஞ்சி வாழ்ந்து, நல்ைறங்கலள 

பமய்ப்ெிக்கிறவர் சுைெமான வழியில் பசல்ை நாம் வலக பசய்யவாம்' எனும் (திருக்குர்ஆன் 92:5-7 

ஆகிய) வசனங்கலள ஓதிக் காட்டினார்கள். (புகாாி:4946, 6217, முஸ்லிம்) 

இந்த வசனங்கள் இறங்கியலமக்கான ஸெபுன் நுஸூல்  

இப்னு அப்ொஸ் ரலி அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஈத்தமரத் யதாட்ைம் இருந்தது, 

அதன் ஒரு மரம் இன்னுபமாரு ஏலழ மனிதாின் யதாட்ைத்தில் சாய்ந்திருக்க, அதிலிருந்து விழும் 

ஈத்தம் ெழங்கலள அந்த வீட்டுப் ெிள்லளகள் எடுப்ெலத யதாட்ை உாிலமயாளர் கண்டிக்க, அதலன 

அந்த மனிதர் நெிகளாாிைம் முலறப்ொடு பசய்யயவ, நெியவர்கள் யதாட்ைக் காராிைம், 'ஏலழயின் 

யதாட்ைத்தின் ெக்கம் சாய்ந்திருக்கும் மரத்லதத் தந்துவிடு, உனக்கு சுவனத்தில் ஒரு ஈத்தமரம் 

கிலைக்கும்' என்று கூறயவ, அதலன அவர் மறுக்கின்றார், நெிகளாாின் இந்த கூற்லற 

யகட்டுக்பகாண்டிருந்த ஒருவர், சாய்ந்திருக்கும் அந்த ஈத்தமரத்லத 40 ஈத்தமரங்கலள ெகரமாக 
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பகாடுத்து வாங்கி, அல்ைாஹ்வின் தூதயர! அந்த ஈத்தமரம் எனக்கு பசாந்தமாக்கி விட்ைது, அதலன 

நான் உங்களுக்கு தந்து விட்யைன், என்று கூறயவ, நெியவர்கள், அந்த ஏலழ மனிதலர அலழத்து, 

'இந்த மரம் உனக்கும் உனது குடும்ெத்தாருக்கும் பசாந்தமானது' என்று கூறினார்கள். அப்யொது 

இந்த சூரா இறங்கியது என்று இப்னு அப்ொஸ் ரலி கூறியதாக இக்ாிமா ரஹ் அவர்கள் கூறினார்கள்.  

(இப்னு கஸீர், இப்னு அபீ ஹாதிம்) இதன் அறிவிப்ொளர் பதாைர் ெைவீனமானது. இதில் 'ஹப்ஸ் 

ெின் உமர் அல் அதானி' எனும் ெைவீனர் இைம்பெற்றுள்ளார். (அல்ைாஹு அஃைம்) 

அடுத்து இந்த ஸூறாவின் ஆரம்ெ வசனங்கள் அபூ ெக்ர் ரலி அவர்கள் விையத்தில் இறங்கியதாக 

சிை பசய்திகள் ெதிவுபசய்யப்ெட்டுள்ளன. (இப்னு ஜாீர் அத்தொீ) இது ெற்றிய அறிவிப்பும் 

விமர்சனத்திற்குாியயத, அதன் அறிவிப்ொளர் பதாைாில் 'முஹம்மத் ெின் இஸ்ஹாக்' எனும் 

முதல்லிஸ் இைம்பெற்றுள்ளார். (அல்ைாஹு அஃைம்) 

அடுத்து மனிதர்களின் பசயற்ொடுகள் ெற்றி யெசிய அல்ைாஹ், அவனது அதிகாரத்லதப் ெற்றி 

எடுத்துச் பசால்லி மனிதர்கலள எச்சாிக்கின்றான். 

 َعلَْينَاِلَـْلُهٰدىِاِنَِّ

 யசர்ந்து வரும் வசனத்லத இன்னும் உறுதிப்ெடுத்த     اِنَِّ       لَـِِِِِِ     ,நம்மீது     َعلَْينَا     ,நிச்சயமாக     اِنَِّ

இது வரும்,      ْلُهٰدىا        யநர்வழி காட்டுதல்  

நிச்சயமாக யநர்வழி காட்டுதல் (அதிகாரம்) நம்மீது இருக்கிறது.  (92:12) 

இந்த வசனம் மூைம் மனிதனுக்கு யநர்வழிலய காட்டுெவன் அல்ைாஹ் என்ெலத 

எடுத்துலரக்கின்றான்,  

அல்ைாஹ் கூறுகின்றான்; 

َِجآَِِٰوَعلَى َِوِمْنَها ِالسَّبِْيِل ِقَْصُد ِ ِلََهدِِِٰ رِ ٮِِّٰٕللّٰ َِشآَٰء اَْجَمِعْينَُِِكمِْٮَولَْو      (யகாணலில்ைாத) யநரான 

வழிலயத்பதளிவு பசய்வது அல்ைாஹ்வின் மீயத இருக்கிறது, அதில் யகாணல் வழியும் உண்டு, 

இன்னும் அவன் நாடினால், உங்கள் அலனவலரயும், யநர் வழியில் பசலுத்திவிடுவான்.  (16:9) 

 

ِخَرةََِواْْلُْوٰلىَِواِنَِّ  ِلَـنَاِلَـًْلٰ

ِخَرةَِ     ,எங்களுக்கு     لَـنَا     ,இன்னும் நிச்சயமாக     َواِنَِّ َِواْْلُْوٰلى     ,மறுலம\கலைசி     لَـًْلٰ      

முதைாவது\இம்லம 

நிச்சயமாக ெிந்தியதும் (மறுலமயும்) முந்தியதும் (இம்லமயும்) நமக்யக உாியலவயாகும்.  (92:13) 

இதன் மூைம் மனிதர்கள் மீது முழு அதிகாரம் பகாண்ைவன் அல்ைாஹ்தான் என்ெது 

பதளிவாகின்றது. அது உைகிலும் சாி, மறுலமயிலும் சாி. இதலன நிதானமாக சிந்தித்தால் புாிந்து 

பகாள்ளைாம். மனிதன் நிலனக்கும், ஆலசலவக்கும் எத்தலனயயா விையங்கலள அவனால் 

நிலறயவற்றிக்பகாள்ள முடிவதில்லை, மரணயமா, யநாய் ஏற்ெடுவயதா பசல்வம் கிலைப்ெயதா, 

ஏழ்லமயில் வீழ்வது எதுவுயம மனிதனது லகயில் இல்லை என்ெது உைகில் வாழும் ஒவ்பவாருவரும் 

கண்கூைாக காணும் ஒரு விையமாகும். உைகயம மனித அதிகாரத்திற்கு அப்ொல் இருக்கும்யொது 

மறுலமயின் அதிகாரம் அந்த அல்ைாஹ்லவத் தவிர யவறு யாருக்கும் இல்லை என்ெலத புாியைாம். 

அல்ைாஹ் கூறுகின்றான்: 
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ِاْلٰعلَِمْينََِِوَما َُِربُّ ِاَْنِيََّشآَٰءِّٰللّٰ ٗۤ تََشآُٰءْوَنِاِْلَّ      இன்னும் அகிைத்தாாின் இரட்சகனாகிய அல்ைாஹ் 

நாடினாைன்றி, நீங்கள் நாைமாட்டீர்கள்.  (81:29) 

 

 ِِۚفَاَْنَذْرتُُكْمِنَاًراِتَلَظّٰى 

ِِۚتَلَظّٰى     ,பநருப்பு     نَاًرا     ,உங்கலள அச்சமூட்டி எச்சாித்யதன்     اَْنذَْرتُُكمِْ     ,எனயவ\ஆகயவ     فَِ      

பகாழுந்துவிட்பைாிகின்றது 

ஆகயவ, (மனிதர்கயள!) பகாழுந்துவிட்பைாியும் (நரக) பநருப்லெப் ெற்றி நான் உங்களுக்கு 

அச்சமூட்டி எச்சாித்து விட்யைன்.  (92:14) 

இந்த வசனம் மூைம் நரலக அல்ைாஹ் எச்சாிக்கின்றான், உண்லமயில் நரகம் ெயங்கரமானது,  

நெி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்: நிச்சியமாக நரக வாசிகளில் தண்ைலனயில் மிகவும் குலறந்தவர், 

சட்டி பகாதிப்ெது யொன்று மூலை பகாதிக்கும் அளவுக்கு இரண்டு பநருப்பு கங்குகள் காலுக்கு 

கீழால் லவக்கப்ெடும் ஒரு மனிதனாவான். அவலன விைவும் தண்ைலன குலறந்த ஒருவலன 

காணமுடியாது, அவயன தண்ைலனயில் மிக இைகுவான தண்ைலனக்குாியவன்.  (புகாாி: 6562, 

முஸ்லிம், முஸ்லிமின் அறிவிப்பு.) 

அடுத்து நரகில் நுலழெவன் யார், அவனின் ெண்புகள் என்ன, சுவனத்தில் நுலழெவன் யார் அவனது 

ெண்புகள் எப்ெடியிருக்கும் என்று அல்ைாஹ் பதளிவுெடுத்துகின்றான். 

ِاْْلَْشقَىِ َِهاِۤٗٮيَْصلِِْٰلَِ  ِاِْلَّ

َهاِۤٗٮيَْصلِِْٰلَِ      அதில் அவன் நுலழயமாட்ைான்,     َِّاِْل     விதிவிைக்கு பசய்வதற்காக ொவிக்கும் ஒரு 

பசால்\தவிர,     ِِاْْلَْشقَى      துர்ொக்கியன் 

மிக்க துர்ொக்கியமுலையவலரத்தவிர (மற்பறவரும்) அதில் புகமாட்ைார்.  (92:15) 

 

 ِالَِّذْىَِكذََّبَِوتََولّٰىِ  

َِوتََولّٰىِ      ,அவன் பொய்ப்ெித்தான்     َكذَّبَِ     ,ஒருவன்\ எவன்     الَِّذىِْ      இன்னும் அவன் புறக்கணித்தான் 

அவன் எத்தலகயவன் என்றால் (நம் தூதர்கள் பகாண்டுவந்த சத்தியத்லத பொய்யாக்கி) 

புறக்கணித்தும் விட்ைனர்.  (92:16) 

நரகில் நுலழெவன் துர்ொக்கியமானவயன, அவனின் ெண்பு, அல்ைாஹ்லவயும், அவன் தூதலரயும் 

பொய்ப்ெிப்ெதும், அவர்களது யொதலனகள், வழிகாட்ைல்கலள பொய்ப்ெித்து, தனது வாழ்க்லகயில் 

நலைமுலறப்ெடுத்தாமல் புறக்கணிப்ெதுமாகும். 

நெி ஸல் அவர்கள்,  எனது சமுதாயத்தவர் அலனவரும் சுவனம் நுலழவர், மறுத்தவலனத் தவிர, 

என்று கூறயவ, மறுத்தவன் யார் அல்ைாஹ்வின் தூதயர! என்று நெித் யதாழர்கள் யகட்க, 'யார் 

எனக்கு கட்டுப்ெட்ைாயரா அவர் சுவனம் நுலழவார், யார் எனக்கு மாறுபசய்தாயரா அவயன 

மறுத்தவனாவான்.' என்று கூறினார்கள்.  (புகாாி: 7280, அஹ்மத்) 

 ِاْْلَتْقَىِ َِوَسيَُجنَّبَُها
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ِاْْلَتْقَىِ      ,இன்னும் அதிலிருந்து தூரமாக்கப்ெடுவார்     َوَسيَُجنَّبَُها      அதிகம் அஞ்சக்கூடியவர்  

யமலும், மிகுந்த ெயெக்தியுலையவர் அதிலிருந்து தூரமாக்கப்ெடுவார்.  (92:17) 

 

 ِِۚالَِّذْىِيُْؤِتْىَِمالَٗهَِيتََزكّٰى 

ِِۚيَتََزكّٰى     ,தனது பசல்வம்     َمالَهِٗ     ,அவன் பகாடுக்கிறான்,பகாடுப்ொன்     يُْؤتِىِْ     ,ஒருவன்\எவர்    الَِّذىِْ      

அவன் மனத்தூய்லம அலைவான்  

அவர் எத்தலகயவபரன்றால், ொிசுத்தமாக்கிக் பகாண்ைவராக தன்னுலைய பசல்வத்லத தர்மமாகக் 

பகாடுப்ொர்.  (92:18) 

 

ىِ    َِوَماِِْلََحٍدِِعْنَدٗهِِمْنِن ِْعَمٍةِتُْجٰزٰٓ

     اَحدٍِ    ,க்கு     لَِ    ,இல்லை எனும் கருத்து தரும் வசனத்லத உருவாக்க ொவிக்கும் பசால்     َما

ஒருவன்,     ِِٗعْنَده     அவாிைம்,      ٍِن ِْعَمة     உெகாரம்,      ِى ِتُْجٰزٰٓ      கூலிபகாடுக்கப்ெடும் 

(மனிதர்களில்) எவருக்கும் (தன் தர்மத்தின் மூைம் ெிரதிெைலனக் கருதிக்) பகாடுக்கப்ெடும் எந்த 

உெகாரமும் தம்மிைம் இல்லை.  (92:19) 

 

ِاْبِتغَآَٰءَِوْجِهَِرب ِِهِاْْلَْعٰلى   ِِۚاِْلَّ

ِِۚاْْلَْعٰلى     ,தன் இலறவன்     َرب ِهِِ     ,முகம்     َوْجهِِ     ,யதடுதல்     اْبتِغَآٰءَِ     ,தவிர    اِْلَِّ      மிக உயர்ந்தவன்  

மிக்க யமைான தம் இரட்சகனின் முகத்லதத் யதடியய தவிர (யவறு எந்த யநாக்கத்துைனும் அவர் 

பசைவு பசய்யவில்லை).  (92:20) 

 

 َولََسْوَفَِيْرٰضى

     يَْرٰضى     ,எதிர்காை விலன பசால்லுைன் யசர்ந்து வரும்     َسْوفَِ   ,உறுதிப்ெடுத்துவதற்காக வரும்     لَِ

திருப்தியலைகின்றான்\திருப்தியலைவான் 

யமலும், (தம் இரட்சகனின் நற்கூலிலயக் பகாண்டு பவகுவிலரவில்) அவர் திருப்தியலைவார்.  

(92:21) 

 

இந்த வசனங்கள் எமக்கு உணர்த்தும் ொைங்கள்; 

நரகிலிருந்து ொதுகாக்கப்ெடுெவன் அதிகம் அல்ைாஹ்லவ அஞ்சி நைப்ெவன்தான். உண்லமயில் 

இலறயச்சம்தான் இந்த உைகில் எம்லம நல்ைவனாக வாழச் பசய்யும். 

நெி ஸல் அவர்களிைம் ஜிப்ாீல் அலை அவர்கள் 'இஹ்ஸான்' (நல்ைவனாக வாழ்வதற்கான 

அடிப்ெலை) ெற்றி யகட்ையொது 'நீ அல்ைாஹ்லவ ொர்ப்ெது யொன்று (அவனுக்கு அடிலமப்ெட்டு 
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வாழ்வதும்) வணங்குவதும், நீ அவலன ொர்க்காவிட்ைாலும் அவன் உன்லன ொர்க்கின்றான் என்ற 

உணர்யவாடு வாழ்வதுமாகும்.' என்று கூறினார்கள்.  (புகாாி:50,4777, முஸ்லிம்)  

இலறயச்சமுள்ளவன் தனது பசாத்லத அல்ைாஹ்வின் ொலதயில் பகாடுப்ொன் பசைவுபசய்வான், 

அதன் மூைம் தனது உள்ளத்லதயும் சுத்தப்ெடுத்தி, தனது பசாத்துக்கலளயும் ஏலழகளின் 

பசாத்துக்களிலிருந்து சுத்தப்ெடுத்திக் பகாள்வான். 

அடுத்து மக்கள் பசய்த உெகாரங்களுக்கு ெிரதியீைாக இல்ைாமல், அல்ைாஹ்வுக்காக, அவனிைத்தில் 

நன்லமலய எதிர்ொர்த்து பசைவுபசய்வான். பொதுவாகயவ ெிரதியீட்டுக்காக நல்ை காாியம் 

பசய்வது என்ெது இக்ைாஸ் எனும் மலனத்தூய்லமக்கு மாற்றமானதாகும். 

நெி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்: ெிரதியீட்டுக்காக குடும்ெங்கலள யசர்ந்து நைப்ெவன் உண்லமயாக 

யசர்ந்து நைப்ெவனல்ை, மாறாக உண்லமயில் யசர்ந்து நைப்ெவன் அடுத்தவர்கள் தன்லன துண்டித்து 

நைந்தாலும் யசர்ந்து நைப்ெவயன. (புகாாி: 5991) 

அடுத்து இப்ெடிப்ெைை நல்ை ெண்பு பகாண்ைவர்கள் மறுலமயில் அல்ைாஹ் பகாடுப்ெலத 

திருப்தியுைன் ஏற்றுக்பகாள்வார்கள். உைகில் நல்ைது பசய்தவர்களுக்கு மறுலமயில் திருப்தியான 

வாழ்க்லக இருக்கிறது என்று கூறி இந்த ஸூராலவ முடிக்கின்றான் அல்ைாஹ்.  

அடுத்து இந்த வசனங்கள் மூைம் அபூ ெக்ர் ரலி அவர்கயள நாைப்ெடுகின்றார்கள் என்று ெை குர்ஆன் 

விாிவுலரயாளர்கள் கூறுகின்றனர்,  

இப்னு கஸீர் இமாமவர்கள் கூறும் யொது, 'உண்லமயில் அபூ ெக்ர் ரலி அவர்கள் இந்த அலனத்து 

ெண்புகலளயும் தன்னிைத்தில் பகாண்டிருந்தார்கள் என்ற வலகயில் அவர்கயள 

முதன்லமயானவர்கள்.' என்று கூறினார்கள்.  

உண்லமயில் அபூ ெக்ர் ரலி அவர்கள் யாருக்கும் ெிரதியீடு பகாடுக்கும் அளவுக்கு உதவிகலள 

பெற்றவரல்ை, மாறாக ெையெருக்கு நன்லமலய எதிர்ொர்த்து உதவிபசய்துள்ளார்கள் என்ெயத 

வரைாற்று உண்லம. எடுத்துக்காட்டுக்கா சிை பசய்திகள்; 

அபூ ஹுலரரா(ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 'இலறவழியில் (ஏயதனும் ஒரு பொருளின்) இரண்டு 

யஜாடிகலளச் பசைவிட்ைவலர பசார்க்க வாசல்களின் காவைர்கள் ஒவ்பவாருவரும், 'இன்னாயர! 

இங்யக வாரும்' என்று அலழப்ொர்கள்' என்று இலறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். இலதக் 

யகட்ை அபூ ெக்ர்(ரலி) 'இலறத்தூதர் அவர்கயள! இப்ெடிப்ெட்ைவருக்குக் கவலையய கிலையாது 

(எந்த வாசல் வழியாகவும் அவர் பசார்க்கத்தினுள் நுலழயைாம்)' என்று கூறினார்கள். நெி(ஸல்) 

அவர்கள், 'அவர்களில் நீங்களும் ஒருவர் தாம் என்று நம்புகியறன்' என்றார்கள். (புகாாி: 2841,3216,  

முஸ்லிம்)  

அபுத் தர்தா(ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.  நான் நெி(ஸல்) அவர்களிைம் அமர்ந்திருந்யதன். 

அப்யொது அபூ ெக்ர்(ரலி) தம் முழங்கால் பவளியய பதாியுமளவிற்கு ஆலையின் ஒரு ெக்கத்லத 

(தூக்கிப்) ெிடித்தெடி (எங்கலள யநாக்கி) வந்தார்கள். உையன, நெி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கள் யதாழர் 

வழக்காை வந்துவிட்ைார்' என்று கூறினார்கள். அபூ ெக்ர்(ரலி) (நெி - ஸல் - அவர்களுக்கு) சைாம் 

கூறிவிட்டு, 'இலறத்தூதர் அவர்கயள! எனக்கும் கத்தாெின் மகனா(ர் உம)ருககும் இலையய சிறிது 

வாக்குவாதம் ஏற்ெட்ைது. நான் (யகாெமாக) அவலர யநாக்கி விலரந்யதன். ெிறகு (என் 

பசய்லகக்காக) நான் வருந்தி அவாிைம் என்லன மன்னிக்கும்ெடி யகட்யைன். அவர் என்லன 

மன்னிக்க மறுத்துவிட்ைார். எனயவ, உங்களிைம் வந்யதன்' என்று கூறினார்கள். உையன, நெி(ஸல்) 

அவர்கள், 'அபூ ெக்யர! அல்ைாஹ் உங்கலள மன்னிப்ொனாக!' என்று மும்முலற கூறினார்கள். ெிறகு 
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உமர்(ரலி) (அபூ ெக்ர் - ரலி - அவர்கலள மன்னிக்க மறுத்துவிட்ைதற்காக) மனம் வருந்தி அபூ 

ெக்ர்(ரலி) அவர்களின் வீட்டிற்குச் பசன்று, 'அங்யக அபூ ெக்ர்(ரலி) இருக்கிறார்களா?' என்று யகட்க 

வீட்ைார், 'இல்லை' என்று ெதிைளித்தார்கள். எனயவ, அவர்கள் நெி(ஸல்) அவர்களிைம் பசன்றார்கள். 

அப்யொது நெி(ஸல்) அவர்களின் முகம் (யகாெத்தால்) நிறம் மாறைாயிற்று. எனயவ, அபூ ெக்ர்(ரலி) 

ெயந்துயொய் தம் முழங்கால்களின் மீது மண்டியிட்டு அமர்ந்து, 'இலறத்தூதர் அவர்கயள! 

அல்ைாஹ்வின் மீதாலணயாக! நாயன அதிகம் அநீதியிலழத்தவனாகி விட்யைன்.' என்று இருமுலற 

கூறினார்கள். அப்யொது நெி(ஸல்) அவர்கள், '(மக்கயள!) அல்ைாஹ் என்லன உங்களிைம் 

அனுப்ெினான். 'பொய் பசால்கிறீர்' என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அபூ ெக்ர் அவர்கயளா, 'நீங்கள் 

உண்லமயய பசான்னீர்கள்' என்று கூறினார்; யமலும் தன்லனயும் தன் பசல்வத்லதயும் 

அர்ப்ெணித்து என்னிைம் ொிவுைன் நைந்து பகாண்ைார். அத்தலகய என் யதாழலர எனக்காக நீங்கள் 

(மன்னித்து)விட்டு விடுவீர்களா?' என்று இரண்டு முலற கூறினார்கள். அதன் ெிறகு அபூ ெக்ர்(ரலி) 

மன யவதலனக்குள்ளாக்கப்ெைவில்லை. (புகாாி: 3661) 

அபூஹுலரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:(ஒரு நாள்) அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(எங்களிைம்), "இன்று உங்களில் யநான்பு யநாற்றிருப்ெவர் யார்?" என்று யகட்ைார்கள். அபூெக்ர் 

(ரலி) அவர்கள் "நான்" என்றார்கள். "இன்லறய தினம் உங்களில் ஜனாஸாலவ (ெியரதம்) 

ெின்பதாைர்ந்து பசன்றவர் யார்?" என்று யகட்ைார்கள். அபூெக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்" என்றார்கள். 

"இன்லறய தினம்  ஓர் ஏலழக்கு உணவளித்தவர் உங்களில் யார்?" என்று அவர்கள் யகட்க, அதற்கும் 

அபூெக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்" என்றார்கள். "இன்லறய தினம் ஒரு யநாயாளிலய உைல் நைம் 

விசாாித்தவர் உங்களில் யார்?" என்று அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யகட்க, அதற்கும் 

அபூெக்ர் (ரலி) அவர்கள் "நான்" என்றார்கள். அப்யொது அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எந்த 

மனிதர் (நல்ைறங்களான) இலவ அலனத்லதயும் பமாத்தமாகச் பசய்தாயரா அவர் பசார்க்கத்தில் 

நுலழயாமல் இருப்ெதில்லை" என்றார்கள்.(முஸ்லிம்: 1865) 

 

ஸூரதுல் லைல் விளக்கம் முடிவுற்றது அல்ஹம்து லில்ைாஹ்! 


