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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 سورة البلد

ஸூரதுல் பலத் 
 

பபயர்:    பலத்(நகரம்) 

இறங்கிய காலப்பகுதி:    மக்கீ 

வசன எண்ணிக்கக:    20 
 

ِحْيمِِِبِْسمِِ ْحٰمِنِالرَّ  هللاِِالرَّ
 

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புகையயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பபயரால்(துவங்குகியறன்) 
 
 

 ِ ۤ  ِاُْقِسُمِبِٰهذااِاْلبالاِدِ َلا
 

 இது ஒரு எதிர்கால பசயகல மறுப்பதற்கு பாவிக்கப்படும் ஒரு எழுத்து, ஆனால் இங்கு அதிகப்     َلاِۤ 

படுத்தப்பட்டுள்ளது        ُِاُْقِسم     சத்தியம் பசய்கியறன்,      ِِِٰهذاا    இது      ِاْلبَلَد     நகரம்    
 

(நபியய!) இந்த (மக்கா) நகரத்தின்மீது நான் சத்தியம் பசய்கியறன். (90:1) 
 

 இந்த வசனத்தில் வரக்கூடிய லா என்பது இந்த இைத்தில் எதிர்கால விகனகய மறுப்பதற்காக 

வந்ததல்ல, மாறாக சத்தியத்கத உறுதிப்படுத்துவதற்காக அதிகப்படியாக பகாண்டுவரப்பட்ைதாகும். 

இது அல்குர்ஆனில் பல இைங்களில் பாவிக்கப்பட்டுள்ளதாகும். 

ِۤ ِالنُُّجْوِمِ ِفالا ٰوقِعِ ِبِما ِِاُْقِسُم     நட்சத்திரங்கள் (விழுந்து) மகறயுமிைங்கள் மீது நான் சத்தியம் 

பசய்கின்யறன்.75,     ِِعاِظْيٌم ِتاْعلاُمْونا ِلَّْو ِلاقاساٌم اِنَّٗه ِوا      நீங்கள் அறிந்திருந்தால், நிச்சயமாக இது 

மகத்தானபதாரு சத்தியபமன்பகதத் பதாிந்துபகாள்வீர்கள். (56:75,76) 

அடுத்து, இந்த வசனத்தில் இந்த நகரம் என்பதன் மூலம் நாைப்படுவது 'மக்கா' என்ற நகரமாகும், 

ஏபனனில் நபியவர்கள் மக்காவில்தான் பிறந்து வளர்ந்தார்கள். அந்த நகரயம அல்லாஹ்வால் 

கண்ணியப்படுத்தப்பட்ை, பாதுகாக்கப்பட்ை நகரமாகும். 

ْلٰعلاِمْينِاِاِنَِّ ِل ِ ُهًدى ِوَّ ًكا ُِمٰبرا ِبِباكَّةا ِلاـلَِّذْى ِِللنَّاِس ِضعا ِوُّ ِباْيٍت لا ِِِۚااوَّ    (இவ்வுலகில், அல்லாஹ்கவ 

வணங்குவதற்பகன) மனிதர்களுக்கு கவக்கப்பட்ை முதல் வீடு நிச்சயமாக பக்கா (மக்கா)வில் இருப்பது 

தான். பரக்கத்துச் பசய்யப்பட்ைதாக (அதில் நன்கமகள் பன்மைங்காக்கப்பட்ைதாக)வும், அகிலத்தார்க்கு 

யநர்வழியாகவும் இருக்கின்றது. (3:96) 

اِۤ اِاِنَّما ها ما رَّ ِحا ِالَِّذْى ِاْلباْلداةِ ِٰهِذِه بَّ ِرا ِااْعبُدا ِااْن اُِمْرُت       “நான் கட்ைகளயிைப்பட்ைபதல்லாம் 

(மக்காவாகிய) இந்த ஊாின் இரட்சககன நான் வணங்குவகதத்தான்; அவன் எத்தககயவபனன்றால், 

இகத அவன் புனிதமாக்கிகவத்துள்ளான்; ...... (27:91) 

'அபூ ஷுகரஹ்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:  'இந்த மக்கா நககர மனிதர்களில் யாரும் 

புனித(நகர)மாக்கவில்கல. அல்லாஹ்தான் இதகனப் புனித நகரமாக்கினான். எனயவ, 

அல்லாஹ்கவயும் இறுதி நாகளயும் நம்பியிருக்கும் எந்த மனிதனும் இங்யக இரத்தத்கத ஓட்டுவயதா, 

இதன் மரம், பசடி, பகாடிககள பவட்டுவயதா கூைாது. இகறத்தூதர் இங்கு (ஒரு சிறு) யபாாிட்ைகத 

ஆதாரமாகக் பகாண்டு எவராவது அவ்வாறு இங்யக யபாாிடுவது அனுமதிக்கப்பட்ைது என்று 

கருதினால், (அவர் பதாிந்து பகாள்ளட்டும்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு (மட்டுயம) 

அனுமதியளித்தான்; உங்களுக்கு அவன் அனுமதிக்கவில்கல என்று அவாிைம் கூறுங்கள். எனக்குக் 

கூை அவன் அனுமதியளித்தது பகல் பபாழுதின் சிறிது யநரத்திற்கு மட்டும் தான். பின்னர் இன்று அதன் 

புனிதம் யநற்றுள்ள அதன் புனிதம் யபால் வந்துவிட்ைது. (இச்பசய்திகய இங்யக) 

வராதிருப்பவர்களுக்கு வந்திருப்பவர்கள் பதாிவித்து விைட்டும்' என்று இகறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்'  (புஹாாி:104, முஸ்லிம்) 
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ِِۢبِٰهذااِاْلبالاِدِ   ِِحلٌّ ااْنتا  ِوا
 

ااْنتِا ِبِٰهذااِاْلبالاِدِ      ,அனுமதிக்கப்பட்ைவர், தங்கியிருப்பவர்     ِحلٌِّ       ,நீர்    وا     இந்நகரத்தில் 
 

இந்நகரத்தில் (யபார்பசய்வது சற்று யநரம் உமக்கு ஆகுமாக்கப்பட்ைதாக இருக்க) நீர் தங்கியிருக்கும் 

நிகலயில், (90:2) 
 

 இந்த வசனத்தில் 'ஹில்லுன்' என்ற  பசால்கலக் பகாண்டு என்ன நாட்ைப்படுகின்றது என்பதில் பல 

கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன; 

 சிலர் 'அனுமதிக்கப்பட்ைவர்' என்றும், சிலர் 'தங்கியிருப்பவர்' என்றும் கூறுகின்றனர். 

அதிகமான குர்ஆன் விாிவுகரயாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ைவர் என்ற கருத்கதயய கூறுகின்றனர். 

என்றால் 'யுத்தம் பசய்து, இரத்தம் ஓட்ைப்படுவதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டிருந்த மக்கமா நகரம்,  

நபியவர்களுக்கு சிறிது யநரம் யுத்தம் பசய்ய அனுமதிக்கப்பட்ைது' என்று அருத்தம், இது ஆதாரத்திற்கு 

உற்பட்ையத. (முன்னால் பதியப்பட்ை புஹாாி 104 வது இலக்க நபிபமாழி) 

சில விாிவுகரயாளர்கள், தங்கியிருப்பவர் என்று கூறுகின்றனர், என்றால் நபியவர்கள் மாக்கவில்தான் 

பிறந்து தங்கியிருந்து நபித்துவத்கத பபற்று, அகழப்புப் பணியிலும் ஈடுபட்ைார்கள். இந்த ஸூரா 

மக்கா காலப்பகுதி ஸூராவும் கூை. 

முதல் கருத்துப்படி 'எதிர்காலத்தில் நபியவர்கள் மக்காகவ யுத்தம் புாிந்து பவற்றிபகாள்வார்கள் என்ற 

முன்னறிவிப்பும், நபிகளாருக்கு ஆறுதல் கூறும் ஒரு பசய்தியாகவும் இருக்கும். 

இரண்ைாவது கூற்றுப்படி, மக்காவின் சிறப்கப அதிகாிக்கச் பசய்யும், ஏபனனில் மக்காவில் 

அல்லாஹ்வின் முதல் ஆகலயம் 'கஃபா' இருப்பதும், அடுத்து நபியவர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் 

என்பதும். 

இந்த இரண்டு கருத்துக்ககளயும் பதிவு பசய்த இமாம் ஷன்கீதி அவர்கள், இரண்ைாவது கருத்கதயய 

யதர்வு பசய்கிறார்கள், அதற்கு அவர்கள் பல காரணங்ககளயும் பதிவு பசய்கிறார்கள். 

நபியவர்கள் மக்காவில் இருப்பபதன்பது மக்காவின் சிறப்கபக் கூட்டும், அதுயவ மக்காவாசிகள் 

தண்டிக்கப்பைாமல் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் காரணியாகும். 

ا ما ِفِْيِهمِِْوا ااْنتا ِوا باُهْم ِِليُعاذ ِ ُ ِّٰللاه ُِِرْونِاِؕكاانا ْْ ِياْستا ُهْم ِوا باُهْم ُِمعاذ ِ ُ ِّٰللاه ِكاانا ا ما ِِوا     நீர் அவர்களுக்கு 

மத்தியிலிருக்கும் நிகலயில், அல்லாஹ் அவர்ககள (ஒரு யபாதும்) யவதகன பசய்பவனாக இல்கல, 

இன்னும் அவர்கள் பாவமன்னிப்கபக் யகாாிக் பகாண்டிருக்கும் நிகலயில் அல்லாஹ் அவர்ககள 

யவதகன பசய்பவனாக இல்கல. (8:33) 

அனஸ் இப்னு மாலிக்(ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அபூ ஜஹ்ல், 'இகறவா! இது (-குர்ஆன்-) 

உன்னிைமிருந்து வந்த சத்தியயம என்றிருப்பின், எங்களின் மீது வானத்திலிருந்து கல்மாாிகயப் பபாழி! 

அல்லது துன்புறுத்தும் (ஒரு) யவதகனகய எங்களுக்குக் பகாண்டுவா!' என்று பசான்னான். அப்யபாது 

'(நபியய!) நீர் அவர்களுக்கிகையய இருக்கும்யபாது அல்லாஹ் அவர்கள்மீது யவதகனகய 

இறக்குபவன் அல்லன். யமலும், மக்கள் பாவமன்னிப்கப யவண்டிக் பகாண்டிருக்கும் நிகலயில் 

அவர்ககள அல்லாஹ் யவதகன பசய்யப்யபாவதில்கல. அவர்கள் மஸ்ஜிதுல் ஹராமுக்கு (முகறயான) 

நிர்வாகிகளாக இல்லாத நிகலயில் (மக்ககள) அங்கு பசல்லவிைாமல் தடுத்துக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இந்நிகலயில் அல்லாஹ் அவர்ககள யவதகனக்குள்ளாக்காமல் இருப்பதற்கு அவர்களிைம் என்ன 

காரணம் உள்ளது? இகறயச்சமுகையவர்கள் மட்டுயம அதன் (முகறயான) நிர்வாகிகளாக ஆக 

முடியும்! அறியமாட்ைார்கள்' எனும் வசனங்கள் (திருக்குர்ஆன் 08:33, 34) அருளப்பபற்றன. 

(புஹாாி:4649,முஸ்லிம்) 

அடுத்து, நபியவர்கள் அங்கு இருக்கும் யபாயத பல யசாதகனககள சந்தித்து, பபாறுகமயும் 

காத்தார்கள், கஃபாவுக்கு பக்கத்தில் பதாழ முடியவில்கல,தாயிபுக்கு அகழப்புப் பணிக்காக 

பசன்றார்கள், யசாதகனகளுக்கு முகம் பகாடுத்து, பபாறுகம காத்தார்கள், அல்லாஹ் மலக்கக 

அனுப்பி உதவி பசய்தான், இந்த பசய்திகயள பின்னால் வரும் 'மனிதகன நாங்கள் கஷ்ைத்தில் 

பகைத்துள்யளாம் (90:4) ஆகிய வசனத்திற்கு மிக பபாருத்தமாக இருக்கும். உலகில் பிறந்த ஒவ்பவாரு 

மனிதனும் கஷ்ைங்களுக்கு முகம் பகாடுக்கின்றான் என்றிருந்தாலும், சத்தியம் பசய்து பசால்லும் 

அளவுக்கு நபிகளார் சந்தித்த கஷ்ைங்கள் தகுதியானதாக இருக்கும்.அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன் 

(அல்வாஉல் பயான்) 
 



M S M MURSHID ABBASI                                                             3 
 

اِلٍدِ  وا لاداِ وا اِوا ما  ِوَّ
 

اِلدٍِ     ,சத்தியம் பசய்வதற்காக பாவிக்கப்படும் ஒரு எழுத்து      وِا ا    ,தந்கத     وا           ,ஒன்று என்று அருத்தம்  ما
 ِ لادا ِوا      அவர் பபற்பறடுத்தார்  
 

தந்கதயின்மீதும் பிறந்யதா(ராகிய சந்ததியின)ாின் மீதும் சத்தியமாக, (90:3) 
 

 இந்த  வசனத்தில்  வரும் 'மா' என்ற எழுத்து 'மறுக்கும்' கருத்தில் பாவிக்கப்பட்ைதா, அல்லது 'ஒன்று' 

என்ற கருத்தில் பாவிக்கப்பட்ைதா என்று கருத்துயவற்றுகம பட்டுள்ளனர். 

முதல் கருத்துப்படி, பபர்யறடுத்தவர், பபர்யறடுக்காத ஒவ்பவாருவர் மீதும் சத்தியமாக' என்று வரும். 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் இந்த கருத்தியலயய விளக்கம் பசய்தார்கள்.'குழந்கத பாக்கியம் 

உள்ளவரும், பாக்கியம் இல்லாதவரும்' என்று அருத்தம். (இப்னு கஸீர்) 

இரண்ைாவது கூற்றுப்படி, 'பபற்யறாாின் மீதும் பிறந்தவர்கள் மீதும் சத்தியமாக' என்று வரும். 

இந்த அடிப்பகையில் 'ஆதம் நபியும், அவரது சந்ததிகளும் நாட்ைப்படும்' என்று சிலரும் (இதகனயய 

இப்னு கஸீர் ரஹ் அவர்கள் பபாருத்தமானது என்று கூறுகின்றார்கள். 'ஏபனனில் இந்த 

அத்தியாயத்தில் வசிப்பிைம் (உம்முல் குரா) மக்காகவ கூறிய அல்லாஹ் அடுத்து வசித்தவரான (அபுல் 

பஷார்) மனித இனத்தின் தந்கத ஆதாகமயும் அவரது பிள்களககளயும் குறிப்பிடுகின்றான்',  

அடுத்து, ஒவ்பவாரு பபற்யறாரும் பிள்களகளும் நாைப்படுவர் என்று கூறியுள்ளனர். இந்த கருத்கத 

இப்னு ஜாீர் ரஹ் அவர்கள் யதர்வு பசய்தர்கள், இதுவும் இைம்பாைானயத. (இப்னு கஸீர்) 
 

ِفِْىِكابادٍِِؕلاقادِْ ْنساانا لاْقنااِاَْلِ  ِخا
 

لاْقناا     ,நிச்சியமாக, உறுதியாக   لاقادِْ ْنساانِا    ,நாம் பகைத்யதாம்    خا ِفِْىِكابادٍِؕ     ,மனிதன்     اَْلِ      சிரமத்தில் 
 

திட்ைமாக நாம் மனிதகனக் கஷ்ைத்தில் (உள்ளவனாகப்) பகைத்யதாம். (90:4) 
 

 இந்த வசனத்தில் 'கபத்' என்ற பசால்கலக் பகாண்டு நாைப்படுவது என்ன என்பதில் பல கருத்துக்கள் 

பதியப்பட்டுள்ளன. 

'தாயின் வயிற்றில் நிகலத்திருப்பவனாக' என்றும், 'யநர்த்தியான, உறுதியானவனாக' என்றும், 

பதியப்பட்டுள்ளது. இந்த கருத்துப்படி பின்வரும் வசனங்ககள யபான்று விளங்கலாம். 

ِ ِلاقاْد لاْقناا ْنسِاخا ِتاْقِوْيمٍِاَْلِ ِااْحساِن ِفِْىۤ انا        நிச்சயமாக நாம் மனிதகன மிக அழகான அகமப்பில் 

பகைத்திருக்கின்யறாம். (95:4) 

ا ايُّها ا
ِاْلكاِرْيِمِ ِٰيۤ ب ِكا ِبِرا كا ِغارَّ ا ِما ْنسااُن ِاَْلِ      மனிதயன!  பகாகையாளனாகிய உமதிரட்சகனுக்கு மாறு 

பசய்ய உன்கன ஏமாற்றியது எது?6,     ِفاساوِه لاقاكا لاـكاِ ِكِاٮالَِّذْىِخا ِفاعادا        (உமதிரட்சகனாகிய) அவன் 

எத்தககயவபனன்றால், உன்கனப் பகைத்து பின்னர் உன்கன ஒழுங்காக அகமத்து (உன் 

யதாற்றத்கத) சாியாக ஆக்கினான். (82:6,7) 

அயதயபான்று, 'கஷ்ைப்படும் நிகலயில்' என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர், இந்த கருத்கதயய இப்னு ஜாீர் 

யபான்றவர்கள் யதர்வு பசய்தார்கள். (இப்னு கஸீர்) 

இந்த கருத்துப்படி பின்வரும் குர்ஆன் வசனத்தின் அடிப்பகையில் புாியலாம். (அல்வா உல் பயான்) 

ا ايُّها ا
ْدًحاِفاُمٰلِقْيهِِِٰيۤ ِكا ب ِكا ِكااِدٌحِِاٰلىِرا ْنسااُنِاِنَّكا ِِۚاَْلِ      மனிதயன! நீ உன் இரட்சகனிைம் பசல்லும் வகரயில் 

(நன்கமயயா, தீகமயயா பல யவகலகளில் ஈடுபட்டு) கஷ்ைத்துைன் முயற்சி பசய்து பகாண்யை 

இருக்கின்றாய்; பின்னர் (மறுகமயில்) அவகன நீ சந்திக்கிறவனாக இருக்கிறாய். (84:6)  

பின்வரும் வசனங்ககள பார்க்கும் யபாது இந்த கருத்து மிகவும் பபாருத்தமாக விளங்குகின்றது, 

ஏபனனில் தான் நிகனத்த அடிப்பகையில் கஷ்ைப்பட்டு பல காாியங்களில் ஈடுபடும் மனிதன், தன்கன 

தட்டிக்யகற்க யார்தான் இருக்கின்றான் என்ற மமகதயியலயய வாழுகின்றான். அந்த மனிதனது 

சிந்தகனப் யபாக்யக பின்னால் கண்டிக்கப்படுகின்றது. (அல்வாஉல் பயான்) (அல்லாஹு அஃலம்) 
 

دٌِِااياْحسابُِ لاْيِهِااحا ِعا  ِۘ ِِِااْنِلَّْنِيَّْقِدرا
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 ஆற்றல்     ااْنِلَّْنِيَّْقِدرِا     ,எண்ணுகின்றான்    ياْحسابُِ      ,யகள்வி யகட்பதற்காக பாவிக்கும் ஒரு எழுத்து    ااِ

பபறயவ மாட்ைான்,      ِِلاْيه ِعا         தன்மீது         ِ اََحد         ஒருவன் 
 

 ‘அவன் மீது யாரும் ஆதிக்கம் பசலுத்த முடியாது’ என்று அவன் நிகனத்திருக்கின்றானா? (90:5) 
 

اًَلِلُّباًداِِؕياقُْولُِ  ِااْهلاْكُتِما
 

اَلًِ    ,நான் அழித்யதன்    ااْهلاْكتُِ      ,கூறுகின்றான்    ياقُْولُِ ِِِۘؕلُّباًدا    ,பசல்வம்     ما      அதிகமான 
 

 “ஏராளமான பசல்வங்ககள வாாி இகறத்துவிட்யைன்” என்று அவன் கூறுகின்றான். (90:6) 
 

ٌدِؕ  ِااحا ٗهۤ  ِااياْحساُبِااْنِلَّْمِيارا
 

هِۤٗ      ,எண்ணுகின்றானா    ااياْحسابُِ ٌدِؕ    ,அவகனப் பார்க்கவில்கல     لَّْمِيارا ِااحا     ஒருவன்  

யாருயம அவகனப் பார்க்கவில்கல என்று அவன் கருதுகின்றானா?  (90:7) 
 

 இந்த வசனங்கள் மூலம் மனிதனது பலவீனமும், அவன் தவறு பசய்வதற்கான காரணமும் 

எடுத்துக்காட்ைப்படுகின்றது, அதுதான், 'என் மீது யாரும் அதிகாரம் பசலுத்த முடியாது, என்கனப் 

பார்க்க யாரும் இல்கல' என்ற சிந்தகன, மாறாக மனிதன் மீது அதிகாரம் பசலுத்த, அவகன 

கண்காணிக்க, மறுகமயில் அவகன விசாாிக்க அல்லாஹ் என்ற ஒருவன் இருக்கின்றான், என்பகத 

மனிதன் உணர யவண்டும். இதற்காகயவ அடுத்த வசனங்களில் 'மனிதன் நிகனத்த அடிப்பகையில் 

வாழ, நைக்க மனித உறுப்புக்களில் எது காரணமாக இருந்தயதா அதகன பகைத்தவகனயும், வாழ 

வழிகாட்டிக் பகாடுத்தவகனயும் நிகனவூட்டுகின்றான். 
 

ْيناْيِنِ   ِاالاْمِناْجعاْلِلَّٗهِعا
 

ِِۘ عاْيناْينِِ    ,அவனுக்கு     لَّهِٗ    ,?நாம் ஆக்கவில்கலயா     االاْمِناْجعالِْ     இரு கண்கள் 
 

அவனுக்கு நாம் இரு கண்ககளயும்  (90:8) 
 

شاِاتاْيِنِ   ِلساانًاِوَّ  ِوا
 

ِلساانًا شاِاتاْينِِ    ,இன்னும் ஒரு நாவு    وا ِِۘ وَّ      இன்னும் இரு உதடுகள் 
 

ஒரு நாகவயும் இரு உதடுககளயும் அளிக்கவில்கலயா? (90:9)  
 

 இந்த வசனங்கள் மூலம் மனிதனுக்கு பார்ப்பதற்கு இரண்டு கண்கள், நிகனத்தகதபயல்லாம் 

யபசுவதற்கு ஒரு நாவு, இரண்டு உதடுகள் என்று கூறி மனிதனுக்கு அல்லாஹ் பசய்த 

அருற்பகாகைககள நிகனவூட்டுகின்றான்.  
 

ْينِِ  ْيٰنهُِالنَّْجدا هادا  ِِۚوا
 

ْيٰنهُِ هادا ِِِۘۚالنَّْجداْينِِ     ,இன்னும் அவனுக்கு வழி காட்டியனாம்    وا      இரு பாகதகள் 
 

யமலும், (நன்கம, தீகமயின்) இரு வழிககள அவனுக்கு நாம் காட்டிவிட்யைாம்.  (90:10) 
 

 உலகில் பிறந்து வாழும் மனிதகன யசாதிப்பதற்காக அல்லாஹ் நல்வழி, தீய வழி, என்ற இரண்டு 

வழிககள மனிதனுக்கு காட்டிக் பகாடுத்திருக்கின்றான். இதற்கு நிகரான வசனங்களாக பின்வரும் 

வசனங்ககள யநாக்கலாம்; 

اِباِصْيًراِاِنَّا ِساِمْيعًۢ عاْلٰنهُ ِفاجا ِِنَّْبتاِلْيِه ِااْمشااجٍٍۖ ِِمْنِنُّْطِاٍة ْنساانا لاْقنااِاَْلِ ِخا     நாம் மனிதகன கலக்கப்பட்ை ஓர் 

இந்திாியத் துளியிலிருந்து பகைத்யதாம்; நாம் அவகனச் யசாதிக்க யவண்டும் என்பதற்காக! யமலும், 

இந் யநாக்கத்திற்காக நாம் அவகனச் பசவியுறுபவனாகவும், பார்ப்பவனாகவும் ஆக்கியனாம்.      ِاِنَّا
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ِكاُِْوًرا ا اِمَّ ِوَّ ِشااِكًرا ا ِاِمَّ ِالسَّبِْيلا ْيٰنهُ ِهادا    நாம் அவனுக்கு வழிகாட்டியனாம். இனி, அவன் 

நன்றியுள்ளவனாகவும் இருக்கலாம், அல்லது நன்றி மறுப்பவனாகவும் இருக்கலாம்.  (76:2,3) 

ا ها ما اْلها تاْقوِٰفُِِفاا ِوا هاا اٮُجْورا ِۘ ِِها    பின்னர், அதற்கு அதன் தீகமகயயும் அதற்குாிய நன்கமகயயும் 

உணர்த்தினான். (91:8) 

மனிதன் மீதுள்ள கைகம என்னபவனில் 'சிந்திக்கும் திறகன கவத்து பகைத்தவகனப் புாிந்து, தனக்கு 

விரும்பிய பிரகாரம் வாழாமல், பகைத்தவனுக்கு விருப்பமான முகறயில் வாழ்வயத. அதற்காகத்தான் 

அல்லாஹ் நபிமார்ககள அனுப்பி மனிதனுக்கு நல்வழி அடிப்பகையில் வாழக் கற்றுக்பகாடுத்தான். 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எனக்கு முன்னர் வந்த எந்த நபியாக இருந்தாலும் அவர் மீதுள்ள கைகம 'தனது சமூகத்துக்கு நல்லது 

என்று அவர் அறிந்தகத கற்றுக் பகாடுப்பதும், தீயது என்று அறிந்தகத எச்சாிப்பதுமாகும்' (முஸ்லிம்) 

எனயவ இந்த அத்தியாயத்திலும் நல்லவனாக வாழ்வது எப்படி என்பதகன சில உதாரணங்கள் 

பகாண்டு அல்லாஹ் பதாைர்ந்து பதளிவுபடுத்துகின்றான்; 
 

ِ ِاْلعاقاباةاِفالا ما  اْقتاحا
 

مِاِفالاِ اْقتاحا     அவன் கைக்கவில்கல,    ٍِِِِۖۘاْلعاقاباةا      அகபா (பாகத, மகல) 
 

எனினும், அவன் “அகபா”கவக் கைக்கவில்கல. (90:11) 
 

 இந்த வசனத்தில் வரும் 'அகபா' என்ற பசால் 'மகலகளில் காணப்படும் கஷ்ைமான பாகத' என்பகத 

குறிக்கும், அயதயநரம் இதகனக் பகாண்டு நாைப்படுவது என்ன என்பதில் பல கருத்துக்கள் 

காணப்படுகின்றன; சிலர் 'நரகில் காணப்படும் மகல' என்றும், சிலர், 'நரகில் உள்ள எழுபது 

படித்தரங்கள்' என்றும், சிலர், 'நரகில் உள்ள பாகத' என்றும், சிலர், 'பவற்றியினதும், நலவினதும் 

பாகத' என்றும், சிலர், 'அதகன அடுத்த வசனங்கள் பதளிவுபடுத்தும் காாியங்கள்' என்றும் 

கூறுகின்றனர். (இந்த கூற்றுக்கள் இப்னு கஸீாில் பதியப்பட்டுள்ளன) 

இவற்றில் ககைசியான கருத்கதயய இமாம் ஷன்கீதி அவர்கள் அல்வாஉல் பயான் என்ற நூலில் 

யதர்வுபசய்துவிட்டு, பின்வருமாறு கூறினார்கள்; 'அகபாகவக் பகாண்டு என்ன நாைப்படுகின்றது 

என்பதகன 'வமா அத்தராக மல் அகபா' என்ற வசனம் மூலம் அல்லாஹ் பதளிவுபடுத்தி, பின்னர் 

விாிவாக்கிவிட்ைான், யமலும் அல்குர்ஆனில் வந்திருக்கும் ஒவ்பவாரு 'வமா அத்தராக' என்ற வசனமும், 

பின்னால் பதளிவுபடுத்தப்பபட்டுள்ளன. 

اِۤ ما اِاْلقااِرعاةُِِؕكِاٮااْدرِِٰوا ِما       (நபியய!) தட்ைக்கூடியது என்னபவன்று உமக்கு அறிவித்தது எது?3,    ِ ياْوما
ْبثُْوِثِ  ِاْلما اِش ِكااْلِارا ِالنَّاُس ِياُكْوُن        அந்நாளில் மனிதர்கள் சிதறடிக்கப்பட்ை ஈசல்ககளப்யபால் 

ஆகிவிடுவார்கள்.4,     ُِتاُكْوُنِاْلِجباال ْنُِْوِشِِؕوا ِكااْلِعْهِنِاْلما       இன்னும் மகலகள் பகாட்ைப்(பட்டு சாயம் 

ஏற்றப்)பட்ை பஞ்கசப்யபான்று ஆகிவிடும். (101:3,4,5) 

ـآقَّةُِ ِِۘ ِااْلحا      உறுதியாக நைந்யதறக்கூடியதா(ன மறுகமநாளா)னது-1,      ُِـآقَّة اِاْلحا ِِِِۘۚما      உறுதியாக 

நைந்யதறக்கூடியது என்ன?2,    ِِٰااْدر ۤا ما ــآقَّةُِِِؕكِاٮوا ِاْلحا ا ِما       உறுதியாக நைந்யதறக்கூடியது 

என்னபவன்று உமக்கு எது அறிவித்தது?3,    ِِبِاْلقااِرعاةُِِِمْودُِكاذَّباْتِثا عااٌدۢ ِوا      ஸமூது (கூட்ைத்தினரும், 

ஆது) கூட்ைத்தினரும் (இதயங்ககளத்) திடுக்கிைச் பசய்யக்கூடியகத (மறுகமநாகள)ப் 

பபாய்யாக்கினர். (69:1-4) 

யமலும், இங்யக 'அகபா' என்பதற்கு விளக்கமாக 'அடிகமகய விடுதகல பசய்வது, அநாகத, ஏகழக்கு 

உணவளிப்பது யபான்றகவ குறிப்பிைப்படுவதில், கட்ைாயம் பசலவழிக்க யவண்டிய அவசியத்திற்கான 

வழிகாட்ைல் இருக்கின்றது, மாறாக,(“ஏராளமான பபாருகள நான் அழித்திருக்கியறன்”90:6) என்ற 

வசனத்தில்  மனிதன் உண்கமக்கு புறம்பாக வாதிடுவது யபான்றல்ல. (அல்வாஉல் பயான்) 
 

اِۤ ما اِاْلعاقاباةُِِؕكِاٮااْدرِِٰوا  ِما
 

ا ما ِۘۤوا      இங்யக எது? என்ற கருத்தில் பாவிக்கப்பட்டுள்ளது,   ِٰكِاٮااْدر     உமக்கு அறிவித்தது,     ا      ,?என்ன      ما

ِِِۘؕاْلعاقاباةُِ       அகபா  (பாகத, மகல) 
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(நபியய!) “அகபா” என்னபவன்று உமக்கு அறிவித்தது எது?  (90:12) 
 

அடுத்த வசனங்களில் அகபாவுக்கான விளக்கங்கள் வருகின்றன. 
 

قاباٍةِ   ِرا  ِفاكُّ
قاباةٍِ    ,விடுதகல பசய்தல்    فاكُِّ ِِۘ ِرا      ஓர் அடிகம,     

 

(அது தான்) ஓர் அடிகமகய விடுதகல பசய்தலாகும். (90:13) 
 

ْسْاباٍةِ    ِااْوِاِْطٰعٌمِفِْىِياْوٍمِِذْىِما
 

ِِذْىِ     ,ஒரு நாளில்     فِْىِياْومٍِ     ,உணவளித்தல்     اِْطٰعمٌِ     ,அல்லது    ااوِْ            உகைய என்ற கருத்து 

பகாண்ைது,       َِمْسغَبَة     பசி 
 

அல்லது பசியுகைய நாளில் உணவளித்தலாகும். (90:14) 
 

باٍةِ   ْقرا  ِيَِّتْيًماِذااِما
 

 உறவினர்   ِ     َمْقَربَةِ       ,உகைய       ذاا    ,ஓர் அனாகத     يَِّتْيًما
 

 பநருங்கிய உறவுகைய ஒரு அநாகதக்கு. (90:15) 
 

باٍةِِؕااوِْ تْرا  ِِمْسِكْينًاِذااِما
 

ِِذاا     ,ஓர் ஏகழ     ِمْسِكْينًا    ,அல்லது     ااوِْ       உகைய,         َِمتَْربَة     வறுகம, யதகவ 
 

அல்லது வறுகம உகைய  ஏகழக்கு (உணவளிப்பதாகும்.) (90:16) 
 

 இந்த வசனங்களில்   கூறப்பட்டுள்ள நற்காாியங்களுள் முதன்கமயானது 'அடிகமகய உாிகம 

விடுவதாகும்', நபிகளார் இஸ்லாத்கத பிரச்சாரம் பசய்வதற்கு வந்த காலத்தில் நகைமுகறயில் இருந்த 

ஒன்யற அடிகம முகறகமயாகும். யுத்த களங்களில் ககதுபசய்யப்படுயவார் இப்படி 

பயன்படுத்தப்பட்ைனர். அவர்ககள விடுதகல பசய்வகத இஸ்லாம் மிக முக்கிய வணக்கமாகவும், சில 

குற்றங்களுக்கு பாிகாரமாகவும், நரக விடுதகலக்கான வழியாகவும் காட்டுகின்றது, அந்த வககயில் 

அது முக்கியமான ஒரு அகபா என்பகத புாியலாம், அதற்கான சில ஆதாரங்கள் வருமாறு; 

சத்தியத்கத முறித்தவருக்கும் (5:79), தன் மகனவிகய பவறுத்த நிகலயில் தன் தாய்க்கு ஒப்பாக்கி 

(ளிஹார்) பசய்யும் கணவருக்கும் (58:03), தவறுதலாக ஒருவகர பகாகல பசய்தவருக்கும்(4:92) 

குற்றப்பாிகாரமாக (காப்பாராவாக) இஸ்லாம் ஆக்கியுள்ளது. 

அபூஹுகரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான 

அடிகமகய எவர் விடுதகல பசய்கிறாயரா (விடுதகல பசய்யப்பட்ை) அந்த முஸ்லிமின் ஒவ்பவாரு 

உறுப்புக்கும் பகரமாக (விடுதகல பசய்தவாின்) ஓர் உறுப்கப நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதகல 

பசய்வான். அவருகைய மர்ம உறுப்புக்கு பதிலாக இவருகைய மர்ம உறுப்கபயும் விடுதகலபசய்யும் 

அளவுக்கு விடுதகல பசய்வான்.  (புஹாாி: 6715, முஸ்லிம்) 
 

அடுத்த ஒன்றாக ஏகழகளுக்கு உணவளிப்பகத இந்த அத்தியாயம் கூறுகின்றது, இதுவும் சுவன 

வாசிகளின் பண்பாக கூறப்பட்ை ஒன்றாகும். 

يُْطِعُمْونِا ااِسْيًراِوا ِوَّ ياِتْيًما ِوَّ ِِمْسِكْينًا ُِحب ِٖه ِعاٰلى ِالطَّعااما     யமலும், அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள அன்பினால் 

வறியவருக்கும், அநாகதக்கும், ககதிக்கும் உணவளிக்கின்றார்கள். (76:8) 

இந்த நல்ல பசயலும் சத்தியத்கத முறித்தவருக்கு பாிகாரமாகவும் (5:79), மக்காவின் புனித எல்கலயில் 

யவட்கையாடியவருக்கு பாிகாரமாகவும் (5:95), யநான்பு பிடிக்க முடியாத வயயாதிபர்கள், குணப்படுத்த 

முடியாத யநாயாளிகள் யநான்புக்கு பகரம் பகாடுக்கயவண்டிய ஒன்றாகவும்  (2:184), தன் மகனவிகய 

பவறுத்த நிகலயில் தன தாய்க்கு ஒப்பாக்கி (ளிஹார்) பசய்யும் கணவருக்கு (58:03) பாிகாரமாகவும் 

ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அடுத்து அனாகதக்கு உணவளிப்பதும் ஒரு அகபா (வழியாக) கூறப்பட்டுள்ளது, அநாகத எனும் 

யபாது; தந்கதகய இழந்த, வயதுக்கு வராத பிள்களககள குறிக்கும். அவர்கள் இளகம பருவத்கத 

அகைந்துவிட்ைாயலா, அல்லது தந்கத இருக்க, தாகய இழந்தாயலா அநாகத என 

குறிக்கப்பைமாட்ைார்கள். 

அடுத்து இந்த வசனத்தில், 'பநருங்கிய உறவாகிய அநாகத; என்று குறிப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளது, 

பபாதுவாக தர்மங்ககள உறவுகளுக்கு பசய்வதில் இரண்டு நன்கமககள இஸ்லாம் கவத்துள்ளது, 

ஒன்று தர்மம் பசய்தல், மற்றது, குடும்ப உறகவ யசர்ந்து நைத்தல் என்பதாகும். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் மகனவி கஸனப் அவர்களுக்கு  கூறினார்கள்: 

'உனது கணவரும், பிள்களகளுயம நீ தர்மம் பசய்வதற்கு மிகவும் தகுதியானவர்கள்.' (புஹாாி:1462) 

அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) உகைய மகனவி கஸனப்(ரலி) அறிவித்தார்கள். நான் 

பள்ளிவாயிலில் இருந்தயபாது நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பபண்கயள! உங்களின் ஆபரணங்களிலிருந்யதனும் 

தர்மம் பசய்யுங்கள்' எனக் கூறினார்கள். நான் என் (கணவர்) அப்துல்லாஹ்(ரலி)வுக்கும் மற்றும் என் 

அரவகணப்பிலுள்ள அனாகதகளுக்கும் பசலவழிப்பவளாக இருந்யதன். எனயவ என் கணவாிைம், 

நான் உங்களுக்காகவும் என்னுகைய அரவகணப்பில் வளரும் அனாகதகளுக்காகவும் என்னுகைய 

பபாருகளச் பசலவழிப்பது ஸதாகாவாகுமா என்று நபி(ஸல்) அவர்களிைம் யகட்டு வாருங்கள் எனக் 

கூறியனன். அப்துல்லாஹ்(ரலி) அல்லாஹ்வின் தூதாிைம் நீயய யகள் எனக் கூறிவிட்ைார். எனயவ நான் 

நபி(ஸல்) அவர்கள் பசன்யறன். அவர்கள் வீட்டுவாயிலில் ஓர் அன்ஸாாிப் பபண் இருந்தார். அவாின் 

யநாக்கமும் என்னுகைய யநாக்கமாகயவ இருந்தது. அப்யபாது எங்களிகையய பிலால்(ரலி) வந்தார். 

அவாிைம் நான் என்னுகைய கணவருக்கும் என்னுகைய பராமாிப்பிலுள்ள அனாகதகளுக்கும் நான் 

பசலவழிப்பது தர்மமாகுமா? என்று நபி(ஸல்) அவர்களிைம் யகளுங்கள்; நாங்கள் யார் என்பகதத் 

பதாிவிக்கயவண்ைாம் எனக் கூறியனாம். உையன அவர் நபி(ஸல்) அவர்களிைம் பசன்று யகட்ையபாது 

நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவ்விருவரும் யார்? எனக் யகட்ைதற்கு அவர் 'கஸனப்' எனக் கூறினார். நபி(ஸல்) 

அவர்கள் 'எந்த கஸனப்?' எனக் யகட்ைதும் பிலால்(ரலி), 'அப்துல்லாஹ்வின் மகனவி' எனக் கூறினார். 

உையன நபி(ஸல்) 'ஆம்! கஸனபுக்கு இரண்டு நன்கமகளுண்டு. ஒன்று பநருங்கிய உறவினகர 

அரவகணத்ததிற்குாியது; மற்பறான்று தர்மத்திற்குாியது' எனக் கூறினார்கள். (புஹாாி:1466, முஸ்லிம்) 

அடுத்து மிஸ்கீன், பகீர் என்பகதக் பகாண்டு நாைப்படுவது என்ன என்பகத யநாக்குயவாம்; இந்த 

இரண்டு பசாற்களும் பவவ்யவறாக பாவிக்கப்படும் யபாது 'ஏகழ' என்ற பபாது கருத்தில் 

பாவிக்கப்படும், அவ்விரண்டும் ஒயர இைத்தில் பாவிக்கப்பட்ைால் சிறிய வித்தியாசம் ஏற்பாடும், 

இரண்டில் ஓன்று பாவிக்கப்பட்ைால் அடுத்தகதயும் யசர்த்துக்பகாள்ளும். எனயவ இங்கு இரண்டும் 

நாைப்படும்.இரண்டும் ஒயர இைத்தில் பாவிக்கப்பட்ைால்; 'மிஸ்கீன் என்பது; யபாதிய வருமானம் 

இல்லாதவர்' என்றும், 'பகீர் என்பது; வருமானயம இல்லாதவர்' என்றும் பபாருல்படும். இதற்கு சிறந்த 

ஆதாரமாக பின்வரும் பசய்திகய யநாக்கலாம் 

لُْونِا ; ِياْعما ٰسِكْينا ِفاكااناْتِِلما ِِْيناةُ اِالسَّ فِىِاْلباْحرِِِاامَّ      அந்தக் கப்பகலப் பற்றிய விஷயம் என்னபவனில், 

அது கைலில் கூலி யவகல பசய்துபகாண்டிருந்த சில ஏகழகளுக்குாியது..(18:79)  இங்கு வருமான வழி 

உள்ளவர்களுக்யக மிஸ்கீன் என்று பாவிக்கப்பட்டுள்ளது, யமலும் நபிகளாாின்;  'இகறவா என்கன 

மிஸ்கீன்களுைன் வாழகவத்து, அவர்களுையன மரணிக்க பசய்வாயாக (திர்மிதி, இப்னு மாஜா 

விமர்சனத்திற்குறியது), இகறவா பக்ர் எனும் ஏழ்கமயில் இருந்து நான் உன்னிைம் பாதுகாப்பு 

யவண்டுகின்யறன்.' என்ற இரண்டு பிரார்த்தகனககள எடுக்கலாம், 

இந்த நிகலப்பாயை மாலிக் இமாம் தவிர்ந்த அதிகமான அறிஞர்களின் நிகலப்பாைாகும். அல்லாஹு 

அஃலம் (மிஸ்கீன் பற்றிய விளக்கம்: அல்வாஉல் பயான்) 
 

ْواِ اصا تاوا ْبِرِوا ْواِبِالصَّ اصا تاوا نُْواِوا ِٰاما ِالَِّذْينا ِِمنا ِةِؕثُمَِّكاانا ما ْرحا  ِبِاْلما
 

نُْوااِٰ     எப்படிப்பட்ைவர்கள்          الَِّذْينِا    ,அவன் ஆகிவிட்ைான்     كاانِا    ,பிறகு     ثُمَِّ ما       நம்பிக்கக 

பகாண்ைார்கள்,       ْوا اصا تاوا ْبرِِ    ,இன்னும் உபயதசித்துக் பகாண்ைார்கள்     وا  பபாறுகமகய     بِالصَّ

பகாண்டு,    ْوا اصا تاوا ةِِ     ,இன்னும் உபயதசித்துக் பகாண்ைார்கள்     وا ما ْرحا ِِِۘؕبِاْلما      கருகணகய பகாண்டு 
 

பின்னர் (அத்துைன்) எவர்கள் இகறநம்பிக்கக பகாண்டு, பபாறுகமகய யமற்பகாள்ளவும் (மக்கள் மீது) 

இரக்கம் காட்ைவும், ஒருவருக்பகாருவர் அறிவுகர கூறுகின்றார்கயளா, அவர்களில் ஒருவனாக அவன் 

இருக்கயவண்டும். (90:17) 
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ناِةِِؕكِاٮِ اُوٰلِٓ  ْيما  ِااْصٰحُبِاْلما
 

كِاٮِ اُوٰلِٓ     இவர்கள்,     ِِااْصٰحُب   உகையவர்கள், யதாழர்கள்,     ِِناة ْيما ِاْلما    வலது பக்கம்  
 

இத்தககயயார்தாம் வலப்பக்கத்தார். (90:18) 
 

 முன்னால் பசால்லப்பட்ை நல்ல பண்புகளுைன் இகற  நம்பிக்கக பகாண்ைவர்களாகவும் அவர்கள் 

இருப்பதுைன்,என்ன யசாதகன ஏற்பட்ைாலும் நமிக்கககய இழக்கக்கூைாது, பகாள்ககயில் உறுதியும் 

பபாறுகமயும் இருப்பதுைன், முஃமின்களுக்கிகையில் அன்கபயும் பன்கபயும் யபணயவண்டும், 

அதகன அடுத்தவர்களுக்கு யபாதிக்கவும் யவண்டும்.  என்பயத இந்த வசனத்தின் படிப்பிகன, 

இப்படிப்பட்ைவர்கள் மறுகமயில் சுவனவாசிகளுைன் இருப்பார்கள். இகற நம்பிக்ககயுையன 

நல்லறங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் என்பது இஸ்லாத்தின் அடிப்பகை, அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

نِْ ما ِِوا
ۤ
ِفااُوٰل ُِمْؤِمٌن ُهوا ِوا ا ِساْعياها ا ِلاها ساٰعى ِوا ةا ِخرا ِاَْلٰ ادا ْشُكْوًراِكِاٮِ اارا ِمَّ ِساْعيُُهْم ِكاانا    இன்னும், எவர் 

மறுகமகய நாடி அவர் விசுவாசியாக இருக்க, அதற்குாிய முயற்சிகயயும் அதன் பபாருட்டு 

முயன்றாயரா அத்தககயயார் - அவர்களின் முயற்சி (அல்லாஹ்விைம்) அங்கீகாிக்கப்பட்ைதாகும். 

(17:19) 

نِْ ي ِباةًِِما ٰيوةًِطا ِحا ُِمْؤِمٌنِفالاـنُْحِييانَّٗه ُهوا ِاُْنٰثىِوا ْنِذاكاٍرِااْو اِلًحـاِم ِ ِصا اْحساِنِِِعاِملا ِبِا ُهْم ِااْجرا لاـناْجِزياـنَُّهْم ِوا ۚۘ

لُْونِا اِكاانُْواِياْعما ِما       ஆண் அல்லது பபண் - அவர் விசுவாசஙபகாண்ைவராக இருக்க யார் நற்பசயகலச் 

பசய்தாயரா, நிச்சயமாக நாம் அவகர நல்ல வாழ்க்ககயாக வாழச் பசய்யவாம், இன்னும் நிச்சயமாக 

அவர்களுக்கு அவர்களது கூலிகய அவர்கள் பசய்து பகாண்டிருந்தவற்றில் மிக அழகானகதக் 

பகாண்டு நாம் பகாடுப்யபாம். (16:97) 

 அடுத்து, முஃமின்கள் அவர்களுக்கிகையில் அன்பு காட்டுவதும், அதகன பாிமாறிக்பகாள்வதுயம 

அல்லாஹ்வின் அன்கப பபற்றுத்தரும், மறுகமயில் 'அகபா' கவ கைக்க உதவும் என்பதும் 

பதளிவாகும்.  

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்பு பசலுத்துபவர்களுக்யக அல்லாஹ் அன்புகாட்டுகின்றான், 

(எனயவ) நீங்கள் பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு அன்பு பசலுத்துங்கள், வனத்தில் உள்ளவன் (அல்லாஹ்) 

உங்களுக்கு அன்புகாட்டுவான். (அஹ்மத்:6494, திர்மிதி: 1924, இந்த அறிவிப்பில் அபூ காபூஸ் என்பவர் 

இைம் பபற்றுள்ளார்) 

யார் மனிதர்களுக்கு அன்பு காட்ைவில்கலயய அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அன்பு காட்ைமாட்ைான். 

(புஹாாி: 7376,5997, முஸ்லிம்) 
 

الَِّذْينِا ْشــِوا ةِِٴِكاِاُرْواِبِٰاٰيتِنااُِهْمِااْصٰحُبِاْلما  ِِِۘؕــما
 

الَِّذْينِا      ُهمِْ     ,நம் வசனங்ககள      بِٰاٰيِتناا     ,அவர்கள் நிராகாித்தனர்       َكفَُرْوا      எப்படிப்பட்ைவர்கள்      وا

அவர்கள்,     ِِااْصٰحُب      உகையவர்கள், யதாழர்கள்,     ْشــ ةِِٴِاْلما ِِۘؕــما       இைது பக்கம்  
 

யமலும், எவர்கள் நம்முகைய வசனங்ககள ஏற்க மறுத்தார்கயளா அவர்கள் இைப் பக்கத்தார். (90:19) 
 

ةٌِ  دا ْؤصا لاْيِهْمِنااٌرِمُّ  عا
 

لاْيِهمِْ ةٌِ     ,பநருப்பு     ناارٌِ     ,அவர்கள் மீது     عا دا ْؤصا   மூைப்பட்டிருக்கும்      مُّ
 

அவர்கள் மீது (எல்லாப்பக்கமும்) மூைப்பட்ை பநருப்பு இருக்கும்.   (90:20) 
 

 இந்த வசனங்கள் மூலம், காபிர்கள் இகறமறுப்பாளர்கள், அவர்கள் இைதுபக்க அணியினர், 

மறுகமநாளில் அகபாகவ கைக்கவும் முடியாது, அவர்கள் நரகில் நுகழவார்கள், அவர்ககள பநருப்பு 

சூழ்ந்து பகாள்ளும், அந்த நிகலயில் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பது பதளிவாகின்றது,  

எனயவ இகறநம்பிக்கக இல்கலபயன்றால் அவர்களது நற்கருமங்கள் மறுகமயில் 

பயனளிக்கப்யபாவதில்கல என்பது பதளிவு. அயதயநரம் ஒரு இகறமறுப்பாளன் நற்காாியங்கள் 

பலவற்கற பசய்து, மரணத்திற்கு முன்னர் இஸ்லாத்கத ஏற்றுக்பகாண்ைால் அவன் இகறமறுப்பில் 



M S M MURSHID ABBASI                                                             9 
 

பசய்த அகனத்து பசயல்களுக்கும் நன்கம கிகைக்கும், அவன் பசய்த தவறுகள் அகனத்தும் 

மன்னிக்கப்படும் என்பயத இஸ்லாத்தின் அடிப்பகை. இது அல்லாஹ்வின் பபரும் அருளாகும்.  

ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்க நபிகளாாிைம்; 'ஜாஹிலிய்ய காலத்தில் பல நல்ல காாியங்ககள 

பசய்துள்யளன், அகவகளுக்கு ஏதும் நன்கம கிகைக்குமா? என்று யகட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள் : 'நீ 

இஸ்லாத்கத ஏற்கும் யபாது முன்னால் பசய்த நற்காாியங்களுையனயய இஸ்லாத்தில் நுகழகிறாய்.' 

என்று கூறினார்கள். (முஸ்லிம்) 

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் நபிகளாாிைம்; 'இப்னு ஜுத்ஆன் அவர்கள் ஜாஹிலிய்ய காலத்தில் 

விருந்துபசாரம் பசய்பவராகவும், இரத்த உறகவ யசர்ந்து நைப்பவராகவும், பாதுகாப்பு யதடிவந்தவகர  

அனுசாிப்பவராகவும், இருந்துள்ளாயர என்று அவகர புகழ்ந்து, அவருக்கு அது பயனளிக்குமா என்று  

யகட்க, நபியவர்கள்; 'இல்கல, ஏபனனில் அவர் ஒரு யபாதும் 'அல்லாஹ்யவ மறுகமநாளில் என்கன 

மன்னித்துவிடு' என்று யகட்கவில்கலயய.' என்று கூறினார்கள்.  (அஹ்மத்:24892) 

அம்ாிப்னுல் ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் இஸ்லாத்கத ஏற்க வந்திருந்த யபாது, 'அல்லாஹ்வின் தூதயர எனது 

முந்கதய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் வகர நான் இஸ்லாத்கத ஏற்க உறுதிபமாழி வழங்க மாட்யைன்' 

என்று கூற, நபியவர்கள்: 'அம்யர! இஸ்லாம் என்பது அதற்கு முந்கதய  பாவங்ககள யபாக்கிவிடும் 

என்பதும்,ஹிஜ்ரத் (அல்லாஹ்வுக்காக பசாந்த நாட்கை விட்டு பசல்வது) என்பதும் முந்கதய 

பாவங்ககள யபாக்கும் என்பதும் உமக்கு பதாியாதா?' என்று யகட்ைார்கள். (அஹ்மத்:17827) 
 

ஸூரா பலத் விளக்கவுகர முற்றும். 
 
 
 
 
 
 
 


