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 ُسوَرةِ الضَُّحى

ஸூரதுள் ளுஹா 

பெயர:் ஸூரதுள் ளுஹா (முற்ெகல்) 

இறங்கிய காலெ் ெகுதி: மக்கீ  

வசனங்கள்: 11 

 

ِحْيمِ  بِْسمِ  ْحٰمِن الرَّ  هللاِ الرَّ

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் 

திருெ்பெயரால்(துவங்குகியறன்) 

நபி ஸல் அவரக்ள் இந்த ஸூரா பதாைக்கம் ஒவ்பவாரு ஸூராவின் கடைசியிலும் 

தக்பீர ்பசால்லுமாறு ஏவியதாக உடெயிெ்னு கஃெ் ரலி அவரக்ளும், அவரக்ள் இெ்னு 

அெ்ொஸ் ரலி அவரக்ளுக்கு ஏவியதாகவும், அவரக்ள் முஜாஹித் ரஹ் அவரக்ளுக்கு 

ஏவியதாகவும் இெ்னு கஸீர ்இமாமவரக்ள் ெதிவு பசய்துள்ளாரக்ள். அவரக்ள்; 'இந்த 

பசயலானது, அபுல் ஹஸன் அஹ்மத் அல்ெஸ்ஸீ அவரக்ள் தனிடமெ்ெைட்ு 

அறிவிக்கும் ஒரு பசயலாகும், அவர ் குரஆ்ன் ஓதலில் ஒரு இமாமாக இருந்தாலும், 

ஹதீஸ் துடறயில் அபூ ஹாதிம் அவரக்ள் அவடர ெலவீனெ்ெடுத்தியிருெ்ெயதாடு, 

அவடரத் பதாைட்ு நான் அறிவிக்கமாை்யைன் என்றும் கூறியுள்ளாரக்ள், யமலும், அபூ 

ஜஃெருல் உடகலீ அவரக்ள் 'முன்கருல் ஹதீஸ்' என்று விமரச்ித்துள்ளார,் அயதயநரம், 

இமாம் ஷாபிஈ அவரக்ள், பதாழுடகயில் ஒருவர ் இெ்ெடி தக்பீர ் பசால்வடதக் 

யகை்ை யொது அவடர யநாக்கி, 'அழகாக பசய்தீர,் ஸுன்னாவுக்கு யநரெ்ை்டீர'் என்று 

கூறினாரக்ள், எனயவ இந்த பசய்தி ஸஹீஹானது என்ெடத 

பவளிெ்ெடுத்துகின்றது' என்று கூறியுள்ளாரக்ள். 

இந்த பசய்திடய இமாம் தஹபீ அவரக்ள் மீஸானுல் இஃதிதாலில் ெதிவு 

பசய்துவிைட்ு, 'இது கரீொன அபூரவ்மான ஒரு பசய்தி, அபூ ஹாதம் அவரக்ள் இது 

முன்கரானது என்று கூறியுள்ளாரக்ள்' என்று ெதிவு பசய்துள்ளாரக்ள்.  

{இெ்னு கஸீர ்இமாமவரக்ள் அெ்ெடி கூறியிருந்தாலும், ஹதீஸ் ஸஹீஹாக வந்தால் 

அதுயவ எனது யொக்கு' என இமாம் ஷாபிஈ ரஹ் அவரக்ள் கூறியதற்கு இணங்க, 

இந்த பசய்தி அறிவிெ்ொளர ் பதாைரில் ெலவீனமானது என்ெதும் பதளிவு, ஷாபிஈ 

மத்ஹொக இருக்க முடியாது என்ெதும் பதளிவு.} அல்லாஹு அஃலம்.  

அடுத்து தக்பீர ் பசால்ல யவண்டிய இைத்திலும், சிலர ் 'வல்டலலி ஸூராவின் 

கடைசி' என்றும், சிலர ் 'வள்ளுஹாவின் கடைசி' என்றும் கூறி கருத்துயவற்றுடம 

ெைட்ுள்ளனர,் யமலும் தக்பீர ் பசால்லும் விதத்திலும், சிலர,் 'அல்லாஹு அக்ெர ்

என்று சுறுக்குவர'் என்றும், சிலர,் அல்லாஹு அக்ெர ் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு 

வல்லாஹு அக்ெர'் என்று கூறுவர ்என்று கூறியும் கருத்துயவற்றுடமெ்ெைட்ுள்ளனர.் 

இமாம் ொரர்ாஃ அவரக்ள் கூறும் யொது, 'நபியவரக்ளுக்கு வஹீ இறங்க தாமதமாகி 

சிலகாலம் வராமல் இருந்தது, பிறகு வானவர ்வருடகதந்து, வள்ளுஹா வல்டலலி 
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ஸூராடவ முழுக்கவும் அறிவித்தயொது, நபியவரக்ள் கடும் சந்யதாஷத்தால் தக்பீர ்

பசான்னாரக்ள்' என்று கூறியுள்ளாரக்ள். ஆனால் இது ஆதாரெ்பூரவ்மானதா, 

ெலவீனமானதா என்று கூறும் அளவுக்கு ஒரு அறிவிெ்ொளர ் பதாைடர அவரக்ள் 

கூறவில்டல அல்லாஹு அஃலம். (இெ்னு கஸீர)் 

{அறிவிெ்ொளர ்பதாைர ்இல்லாத இந்த பசய்திடய அறிவிெ்பு பசய்வயதா, அதடன 

சிறெ்ொக கூறுவயதா நபிகளார ்மீது பொய் பசான்ன குற்றத்தில் எம்டம யசரத்்து 

விடும். அல்லாஹ் யொதுமானவன்.} 

 

இந்த ஸூரா இறங்க காரணமாக இருந்த நிகழ்வு, ஸெபுன் நுஸூல்:  

ஜுன்துெ்(ரலி) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: நபி(ஸல்) அவரக்ளிைம் ஜிெ்ரீல் (அடல) சில 

நாை்கள் வரவில்டல. அெ்யொது குடறஷிக் கூை்ைத்டதச ் சாரந்்த ஒரு பெண்மணி 

'இவரின் டஷத்தான் இவடர விைட்ுவிை்ைான்' என்று கூறினாள். அெ்யொது 'முற்ெகல் 

மீதும் இரவின் மீதும் ஆடணயாக உம்முடைய இடறவன் உம்டமவிை்டு 

விைவுமில்டல; பவறுக்கவுமில்டல' (93:1,2,3) என்ற வசனம் 

அருளெ்ெை்ைது.   (புகாரி:1125,4983,4951,4950, முஸ்லிம்) 

கதீஜா ரலி அவரக்ள் நபியவரக்டளெ் ொரத்்து, 'உங்களது இடறவன் உங்கடள 

பவறுத்துவிை்ைான்' என்று கூறியதாகவும், அெ்யொயத இந்த ஸூரா 

இறங்கியதாகவும் இரண்டு வழிகளில் இெ்னு ஜரீர ் இமாமவரக்ள் ெதிவு 

பசய்திருக்கும் அறிவிெ்ொனது, முரஸ்லான பசய்தியாகும், இதில் கதீஜா ரலி 

குறிெ்பிைெ்ெை்டிருெ்ெது சரியான (மஹ்பூளான) பசய்தியாக இல்லாதிருக்கலாம், 

அல்லது அவரக்ள் டகயசதெ்ெைட்ு, கவடலெ்ெடும் யநாக்கில் 

கூறியிருக்கலாம்.'என்று இெ்னு கஸீர ்இமாமவரக்ள் கூறியுள்ளாரக்ள். 

{முரஸ்ல்: இஸ்லாத்தின் ஆரம்ெத்தில் நைந்த இந்த நிகழ்டவ அறிவிக்கும் 

உரவ்துெ்னுஸ் ஸுடெர,் அெ்துல்லாஹ் பின் ஷத்தாத் ஆகிய இருவரும் 

தாபிஈன்களாவர.் எனயவ இது ெலவீனம் என்ற வடகடய சாரந்்ததாகும்} 

 

ٰحى    َوالضُّ

 

ٰحى           ,சத்தியம் பசய்வதற்காக ொவிக்கெ்ெடும் ஒரு எழுத்து, சத்தியமாக وَ       الضُّ
முற்ெகல்  

முற்ெகல் (பிரகாசம்) மீது சத்தியமாக!  (93:1) 

 

 َوالَّْيِل اِذَا َسٰجى   
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 \நிெந்தடனயிடுவதற்கு ொவிக்கெ்ெடும்\ ஆல் உருபு     اِذَا       ,இரவு  الَّْيلِ 

ஒன்றின்யொது,        َسٰجى     அது நிசெ்தமாகிவிை்ைது\ அடமதியடைந்துவிை்ைது  

இரவின் மீதும் சத்தியமாக – அது அடமதியடையும்யொது. (93:2) 

 

ஸஜா என்றால் இருள் சூழ்ந்து அடமதி ஏை்ெடுவடத குறிக்கின்றது, அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான்: 

ْصَباحِ   فَاِلق   ْسَباًناۚ اْْلِ الشَّْمَس َواْلقََمَر ح   அவயன அதிகாடல      ٰذِلَك تَْقِدْير  اْلعَِزْيِز اْلعَِلْيمِ     َو َجعََل الَّْيَل َسَكًنا وَّ

யநர(பவளிசச்)த்டத (இரவின் இருள்களிலிருந்து) பவடிக்கச ்பசய்கிறவன், அவயன 

இரடவ அடமதியானதாகவும் காலக்கணக்கிற்காகச ் சூரியடனயும் 

சந்திரடனயும் ஆக்கினான்,... (6:96) 

முற்ெகல், பிரகாசம், இரவு யொன்ற மனிதயனாடு சம்ெந்தெ்ெை்ை இடற சக்தியின் 

பவளிெ்ொடுகளில் சத்தியம் பசய்த அல்லாஹ், இந்த ஸூராவில் நபிகளாருக்கு 

ஆறுதல் கூறுவதுைன், அவரக்ளுக்கு அவன் புரிந்த அருள்கடளயும் நிடனவூை்டி, 

ஒைட்ுபமாத்த மனித சமூகத்திற்கு சில அறிவுடரகடளயும் வழங்குகின்றான். 

 

 َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَٰلى   

 

َودََّعكَ   َما      உம்டம அவன் டகவிைவில்டல,      ََربُّك     உம் இடறவன்,     قَٰلى    َوَما      
இன்னும் அவன் பவறுக்கவில்டல 

(நபியய!) உமதிரை்சகன் உம்டமக் டகவிைவுமில்டல, (அவன் பவறுக்கவுமில்டல.  

(93:3) 

 

ِخَرة  َخْيٌر لََّك ِمَن اْْل ْوٰلى     َولَـْْلٰ

ِخَرة    \விை       ِمنَ      ,உனக்கு     لَّكَ      ,மிகச ்சிறந்தது     َخْيرٌ      ,மறுடம\கடைசி     اْْلٰ

இருந்து,       اْْل ْوٰلى     இம்டம\ முதலாவது  

யமலும், மறுடம இம்டமடய விை உமக்கு மிகச ்சிறந்ததாகும். 

 

 َولََسْوَف ي ْعِطْيَك َربَُّك فَتَْرٰضى   

 எதிர ்காலத்டத     َسْوفَ      ,உைன் யசரந்்து வரும்  َسْوفَ  உறுதிெ்ெடுத்துவதற்காக     لَ 

காைட்ுவதற்காக விடன பசால்லுைன் வரும்,      َي ْعِطْيك     அவன் உமக்குக் 



M S M MURSHID ABBAASI                                                              4 
 

பகாடுெ்ொன்,      ََربُّك     உம் இடறவன்,     َف     எனயவ\ ஆகயவ,           تَْرٰضى  நீ 

திருெ்தியடைவாய்\கிறாய்  

இன்னும், உமதிரைச்கன்  உமக்கு பிறகு தருவான்,  நீர ்திருெ்தியடைவீர.்  (93:5) 

 

மக்கா இடணடவெ்ொளரக்ளால் யநாவிடனெ்ெை்ை நபிகளாருக்கு அல்லாஹ் 

பசால்லும் ஆறுதல் வாரத்்டதகள் இடவகள், அல்லாஹ் நபியவரக்டள 

டகவிைவில்டல, (13 வருை காலம் வாழ்ந்து எத்தடனயயா பவற்றிகடள 

அடைந்தாரக்ள்) அல்லாஹ் பவறுக்கவில்டல, (மாறாக நபிகளாடர அல்லாஹ் 

யநசித்தான் என்ெதற்கு ஏகெ்ெை்ை சான்றுகள் அண்ணலாரின் வாழ்க்டகயில்) 

உலகில் வியராதிகளால் ெல இன்னல்கடள சந்தித்த நபியவரக்ளுக்கு இந்த உலடக 

விைவும் மறுடம சிறந்தது, இதடன நபியவரக்ள் நன்றாகயவ விளங்கியிருந்தாரக்ள். 

ஒருசில எடுத்துக்காைட்ுக்கள்: 

நபி(ஸல்) அவரக்ள் 'அபூ தரய்ர! உஹது மடலடய நீர ் ொரத்்திருக்கிறீரா?' எனக் 

யகை்ைாரக்ள். தம் யவடல ஏயதா ஒன்றுக்காக நபி(ஸல்) அவரக்ள் என்டன அங்கு 

அனுெ்ெெ் யொகிறாரக்ள் என எண்ணி ெகல் முடிய இன்னம் எவ்வளவு யநரம் 

உள்ளது என அறிந்து பகாள்வதற்காக சூரியடனெ் ொரத்்துவிைட்ு. 'ஆம்' என்யறன். 

'உஹது மடலயளவுக்குத் தங்கம் என்னிைம் இருந்து அதில் மூன்று தீனாரக்டளத ்

தவிர யவறு எடதயும் பசலவிைாமலிருெ்ெடத நான் விரும்ெவிலடல' என்று 

நபி(ஸல்) அவரக்ள் பசான்னாரக்ள்.  (புகாரி:1408) 

உமர ் ரலி அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: நபியவரக்ள் தம் மடனவியடர விைட்ு பிரிந்து 

தனித்திருந்தயொது  இடறத்தூதர(்ஸல்) அவரக்ளிைம் (எனக்கும் அவரக்ளின் 

துடணவியருக்குமிடையய நடைபெற்ற) இந்த உடரயாைல்கடள 

எடுத்துடரத்யதன். உம்மு ஸலமாவின் யெசச்ு வந்தயொது இடறத்தூதர(்ஸல்) 

அவரக்ள் புன்னடகத்தாரக்ள். அெ்யொது அவரக்ள் ஓர ் ஈசச்ம் ொயில் (அமரந்்து) 

இருந்தாரக்ள். அவரக்ளுக்கும் அந்தெ் ொய்க்குமிடையய (விரிெ்பு) எதுவும் 

இருக்கவில்டல. அவரக்ளின் தடலக்குக் கீயழ ஈசச் நாரக்ள் நிரெ்ெெ்ெை்ை யதால் 

தடலயடண ஒன்றிருந்தது. அவரக்ளின் கால்களுக்கருகில் கருயவடல இடலகள் 

குவிக்கெ்ெை்டிருந்தன. அவரக்ளின் தடலமாை்டில் ெதனிைெ்ெைாத யதால் பதாங்கிக் 

பகாண்டிருந்தது. அெ்யொது அவரக்ளின் விலாெ்புறதத்ில் ஈசச்ம்ொயின் சுவடு 

(ெதிந்து) இருெ்ெடதக் கண்டு அழுதுவிை்யைன். அெ்யொது நபி(ஸல்) அவரக்ள், 'ஏன் 

அழுகிறீரக்ள்?' என்றாரக்ள். அதற்கு நான், 'இடறத்தூதர ்அவரக்யள! (டெஸாந்திய 

மற்றும் ொரசீக மன்னரக்ளான) சீசரும் குஸ்ரூவும் (தாரளமான உலகச ்

பசல்வங்கடளெ் பெற்று) வளமுைன் இருந்து வருகின்றனர.் தாங்கயளா 

அல்லாஹ்வின் தூதராயிற்யற!' என்யறன். அெ்யொது நபி(ஸல்) அவரக்ள், 

'அ(ம்மன்ன)வரக்ளுக்கு இம்டமயும் நமக்கு மறுடமயும் இருெ்ெடத நீங்கள் 

விரும்ெவில்டலயா?' என்று யகை்ைாரக்ள்.  (புகாரி:4913, முஸ்லிம்)  

அபூ ஸயீத் அல் குத்ரீ(ரலி) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: இடறத்தூதர(்ஸல்) அவரக்ள் ஒரு 

பசாற்பொழிவில் 'அல்லாஹ், தன்னிைம் உள்ளடவ யவண்டுமா? இவ்வுலகம் 

யவண்டுமா? எனத் யதரந்்தபதடுக்க ஓர ்அடியாருக்குச ்சுதந்திரம் அளித்தான். அந்த 

அடியார ் அல்லாஹ்விைம் உள்ளடதயய யதரந்்பதடுத்தார'் என்றாரக்ள். (இடதக் 
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யகை்ை) அபூ ெக்ரு(ரலி) அழலானாரக்ள். 'இந்த வயயாதிெர ்ஏன் அழகிறார?் தன்னிைம் 

உள்ளது யவண்டுமா? இவ்வுலகம் யவண்டுமா என்று ஓர ் அடியாருக்குச ் சுதந்திரம் 

அளித்தயொது அந்த அடியார ் இடறவனிைம் உள்ளடதத் யதரந்்பதடுத்தால் 

அதற்காக அழ யவண்டுமா என்ன?' என்று நான் மனதிற்குள் கூறிக் பகாண்யைன். 

அந்த அடியார ் நபி(ஸல்) அவரக்ள் தாம். (தங்களின் மரணத்டதயய அவ்வாறு 

குறிெ்பிை்ைாரக்ள் என்ெடதெ் பிறகு அறிந்து பகாண்யைன்) அபூ ெக்ர ்(ரலி) எங்கடள 

விை அறிவில் சிறந்தவராக இருந்தாரக்ள். இடறத்தூதர(்ஸல்) அவரக்ள் 

கூறினாரக்ள்.  (புகாரி:466,3904, முஸ்லிம்) 

இடறத்தூதர(்ஸல்) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: உஹுது மடல அளவிற்கு என்னிைம் 

தங்கம் இருந்தாலும் அதிலிருந்து சிறிது என்னிைம் (எஞ்சி) இருக்கும் நிடலயில் என் 

மீது மூன்று நாள்கள் கழிவது கூை எனக்கு மகிழ்சச்ி அளிக்காது; கைடன 

அடைெ்ெதற்காக நான் (அதிலிருந்து) எடுத்து டவக்கும் சிறிதளவு (தங்கத்டதத்) 

தவிர.   (புகாரி:2389, முஸ்லிம்) 

அனஸ் (ரலி) அவரக்ள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர ் (ஸல்) அவரக்ளின் 

இறெ்புக்குெ்பின்  அபூெக்ர ்(ரலி) அவரக்ள் உமர ்(ரலி) அவரக்ளிைம், "நம்டம உம்மு 

அய்மன் (ரலி) அவரக்ளிைம் அடழத்துச ்பசல்லுங்கள். அவடர அல்லாஹ்வின் தூதர ்

(ஸல்) அவரக்ள் சந்தித்துவந்தடதெ் யொன்று நாமும் சந்தித்துவருயவாம்" என்று 

கூறினாரக்ள். அவ்வாயற உம்மு அய்மன் (ரலி) அவரக்ளிைம் நாங்கள் பசன்றயொது 

அவரக்ள் அழுதாரக்ள். அெ்யொது அவரக்ள் இருவரும், "ஏன் அழுகிறீரக்ள்? (நம்மிைம் 

இருெ்ெடதவிை) அல்லாஹ்விைம் இருெ்ெது அவனுடைய தூதர ்(ஸல்) அவரக்ளுக்குச ்

சிறந்ததாயிற்யற?" என்று யகை்ைாரக்ள்.அதற்கு உம்மு அய்மன் (ரலி) அவரக்ள், 

"அல்லாஹ்விைம் இருெ்ெது அவனுடைய தூதர ் (ஸல்) அவரக்ளுக்குச ்சிறந்ததாகும் 

என்ெடத நான் அறியாமல் அழவில்டல. மாறாக, (அல்லாஹ்வின் தூதர ் (ஸல்) 

அவரக்ளின் இறெ்யொடு) வானிலிருந்து இடறச ் பசய்தி (வஹீ) வருவது 

நின்றுவிை்ையத! (அதற்காகத் தான் அழுகியறன்)" என்று கூறி, அவரக்ள் இருவடரயும் 

அழசப்சய்துவிை்ைாரக்ள். அவருைன் யசரந்்து அவரக்ள் இருவருயம அழலாயினர.்   

(முஸ்லிம்: 4849) 

 

உலகில் இன்ெங்கடளபயல்லாம் விைட்ுக்பகாடுத்த நபியவரக்ளுக்கு மறுடமயில் 

அல்லாஹ் ஏற்ெடுத்தி டவத்திருக்கும் சந்யதாஷங்களும், மகிழ்சச்ிகளும், 

அந்தஸ்த்துக்களும் பசால்லமுடியாதடவ. அவற்டற நபிகளார ் திருெ்தியயாடு 

ஏற்ொரக்ள் என்ெயத அடிெ்ெடை. அதற்கான எடுத்துக்காைட்ுக்கள் சில, 

அபூ உடெதா ஆமிர ் இெ்னு அெ்தில்லாஹ் இெ்னி மஸ்வூத்(ரலி) அவரக்ள் 

கூறினாரக்ள்: நான் ஆயிஷா(ரலி) அவரக்ளிைம், '(நபியய!) நாம் உங்களுக்கு 

அல்கவ்ஸடர அருளியனாம்' எனும் (108:1 வது) இடற வசனம் பதாைரெ்ாகக் 

யகை்யைன். அவரக்ள், 'அது ஒரு நதியாகும். அது உங்கள் நபி(ஸல்) அவரக்ளுக்கு 

வழங்கெ்ெைவுள்ளது. அதன் இரண்டு மருங்கிலும் துடளயுள்ள முத்துகள் உள்ளன. 

அதன் ொத்திரங்கள் விண்மீன்களின் எண்ணிக்டக யொன்று இருக்கும்' என்று 

கூறினாரக்ள்.  (புகாரி:4965) 
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நபி (ஸல்) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்(ஆதி முதல் அந்தம்வடர வாழ்ந்த) 

இடறநம்பிக்டகயாளரக்ள் அடனவடரயும்அெ்ெடியய மறுடம நாளில் அல்லாஹ் 

ஒன்று திரைட்ுவான். அெ்யொது அவரக்ள் (நமக்கு ஏற்ெைட்ுள்ள) இந்த(ச ்

யசாதடனயான)க் கை்ைத்திலிருந்து நம்டம விடுவிக்க நாம் (யார ்மூலமாவது) நம் 

இடறவனிைம் மன்றாடினால் (மிகவும் நன்றாயிரக்கும்) என்று 

யெசிக்பகாள்வாரக்ள். பிறகு அவரக்ள், ஒவ்பவாரு நபியிைமாக பசன்று, 

கடைசியாக  என்னிைம் வருவாரக்ள். அெ்யொது நான் என்னுடைய 

இடறவனிைத்தில் (ெரிந்துடர பசய்ய) அனுமதி யகை்ெதற்காகச ் பசல்யவன். 

அதற்கான அனுமதி எனக்கு வழங்கெ்ெடும். என் இடறவடன நான் காணும்யொது 

அவனுக்கு (சிரம்ெணிந்து) சஜ்தாவில் விழுயவன். தான் நாடிய வடர அல்லாஹ் 

(அெ்ெடியய) என்டன (சிரவணக்கத்தில்) விைட்ுவிடுவான். பிறகு (இடறவனின் 

தரெ்பிலிருந்து) முஹம்மயத! தடலடய உயரத்்துஙகள்! பசால்லுங்கள், 

பசவியயற்கெ்ெடும். யகளுங்கள், உங்களுக்குத் தரெ்ெடும். ெரிந்துடர பசய்யுங்கள் 

உங்கள் ெரிந்துடர ஏற்கெ்ெடும் என்று என்னிைம் பசால்லெ்ெடும். அெ்யொது நான் 

என் இடறவடன அவன் எனக்குக் கற்றுத்தந்த புகழ் பமாழிகடளக் கூறி 

யொற்றுயவன். பிறகு நான் ெரிந்துடர பசய்யவன். அெ்யொது இடறவன், (நான் யார ்

யாருக்குெ் ெரிந்துடர பசய்யலாம் என்ெடத வடரயறுத்து) எனக்கு வரம்பு 

விதிெ்ொன். பிறகு நான் அவரக்டள பசாரக்்கத்திற்கு அனுெ்பிடவெ்யென். பின்னர ்

மீண்டும் நான் (இடறவனிைம்) பசல்யவன் என் இடறவடனக் காணும்யொது நான் 

(முன்யொலயவ, சிரம் ெணிந்து) சஜ்தாவில் விழுயவன். அெ்யொது அல்லாஹ் தான் 

நாடிய வடர என்டன (அெ்ெடியய சிர வணக்கத்தில்) விைட்ுவிடுவான். பிறகு 

(இடறவனின் தரெ்பிலிருந்து), முஹம்மயத! தடலடய உயரத்்துங்கள். 

பசால்லுங்கள், பசவியயற்கெ்ெடும். யகளுங்கள், அது உங்களுக்குத் தரெ்ெடும். 

ெரிந்துடர பசய்யுங்கள், உங்கள் ெரிந்துடர ஏற்கெ்ெடும் என்று பசால்லெ்ெடும். 

அெ்யொது நான் என் இடறவடன அவன் எனக்குக் கற்றுத்தந்த புகழ்பமாழிகடளக் 

கூறியொற்றுயவன். பிறகு நான் ெரிந்துடர பசய்யவன். அெ்யொதும் இடறவன், (நான் 

யார ் யாருக்குெ் ெரிந்துடர பசய்யலாம் என்ெடத வடரயறுத்து) எனக்கு வரம்பு 

விதிெ்ொன். பிறகு (அவரக்ளுக்காகெ் ெரிந்துயெசி) அவரக்டள நான் 

ெசாரக்்கத்திற்கு அனுெ்பிடவெ்யென். பிறகு )மூன்றாம் முடறயாக) நான் 

(இடறவனிைம்) பசல்யவன். அெ்யொது நான், என் இடறவா! குரஆ்ன் தடுத்துவிை்ை, 

நிரந்தர நரகம் கை்ைாயமாகிவிை்ைவர(்களான இடற மறுெ்ொளரக்ள், 

நயவஞ்சகர)்கடளத் தவிர யவறு யாரும் நரகதத்ில் மிஞ்சவில்டல என்று 

பசால்யவன். ..........  (புகாரி:7410,7440, முஸ்லிம்) 

நபி(ஸல்) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: பதாழுடக அறிவிெ்ொளரின் அறிவிெ்டெ நீங்கள் 

பசவியுற்றால் அவர ் கூறுவடதெ் யொன்யற நீங்களும் கூறுங்கள். பின்பு என்மீது 

ஸலவாத் பசால்லுங்கள். ஏபனனில், என்மீது யார ் ஒருமுடற ஸலவாத் 

பசால்கிறாயரா அதன் காரணதத்ால் அவருக்குெ் ெத்து முடற அல்லாஹ் 

அருள்புரிகின்றான். பின்பு எனக்காக அல்லாஹ்விைம் வஸீலாடவக் யகளுங்கள். 

வஸீலா என்ெது பசாரக்்கத்திலுள்ள (உயர)் ெதவியாகும்; அல்லாஹ்வின் 

அடியாரக்ளில் ஒருவருக்குத்தான் அது கிடைக்கும். அந்த ஒருவர ் நானாகயவ 

இருக்க விரும்புகியறன். எனயவ, எனக்காக அந்தெ் ெதவிடய (அல்லாஹ்விைம்) 

யகை்ெவருக்கு (மறுடம நாளில்) எனது ெரிந்துடர அவசியம் கிடைக்கும்.இடத 
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அெ்துல்லாஹ் பின் அம்ர ் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) அவரக்ள் அறிவிக்கிறாரக்ள்.இந்த 

ஹதீஸ் இரு அறிவிெ்ொளரப்தாைரக்ளில் வந்துள்ளது.  (முஸ்லிம்: 628) 

இடறத்தூதர(்ஸல்) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்' நான் உங்களுக்கு முன்யெ ('அல்கவ்ஸர'்) 

தைாகத்திற்குச ் பசன்று (நீர ் புகை்ைக்) காத்திருெ்யென். அெ்யொது உங்களில் சிலர ்

என்னுைன் இருெ்ெதாகக் காை்ைெ்ெடுவாரக்ள். பின்னர ் என்னிைமிருந்து அவரக்ள் 

விலக்கிடவக்கெ்ெடுவாரக்ள். உையன நான் 'இடறவா! (இவரக்ள்) என் 

யதாழரக்ளாயிற்யற!' என்யென். அெ்யொது 'இவரக்ள் உங்களுக்குெ் பின்னால் (புதிது 

புதிதாக) என்பனன்ன உருவாக்கினாரக்ள் என்று உங்களுக்குத் பதரியாது' எனக் 

கூறெ்ெடும்.  (புகாரி:6576,7049, முஸ்லிம்) 

 

அடுத்து, மறுடமயில் நபிகளாருக்கு பகாடுக்கும் இன்ெங்கள் ஏராளம், உலகில் 

நபிகளாருக்கு அல்லாஹ் பசய்த அருைப்காடைகடள நிடனவூை்டுகின்றான். 

 

 يَِجْدَك يَتِْيًما فَٰاٰوى  اَلَمْ 

يَِجْدكَ       ,ஆ உருபு\ யகள்வி யகை்ெதற்கு ொவிக்கெ்ெடும் எழுத்து    اَ    உம்டம     لَْم 

அவன் பெற்றுக்பகாள்ளவில்டல,    يَتِْيًما    அநாடத,     فَٰاٰوى     ஆகயவ 

அரவடணத்தான்\ புகலிைமளித்தான்  

உம்டம அவன் அநாடதயாகக் கண்டு, அவன் புகலிைம் அளிக்கவில்டலயா?.  (93:6) 

நபிகளாடர பொறுத்தவடர அவரக்ள் பிறெ்ெதற்கு முன்னயர தந்டதடய 

இழந்துவிை்ைாரக்ள், பிறந்து ஆறாவது வயதில் தாடய இழந்தாரக்ள், பிறகு 

ொை்ைனின் அரவடணெ்பில் அல்லாஹ் கண்ணியமாகயவ டவத்தான், அவர ்

நபிகளாரின் எை்ைாவது வயதில் மரணித்தாலும் அவரது தந்டதயின் சயகாதரரக்ள் 

நபியவரக்டள அரவடணத்தனர,் குறிெ்ொக அபூ தாலிெ் அவரக்ள் கடுடமயாகயவ 

தனது பிள்டளடயெ் யொன்று  கவனித்தாரக்ள், நபியவரக்ள் தனது நாற்ெதாவது 

வயதில் நபியாக யதரவ்ு பசய்யெ்ெை பிறகு தனது சமூகத்தவரக்ளால் 

எதிரக்்கெ்ெடும் யொதும் ொதுகாத்தாரக்ள், உதவி புரிந்தாரக்ள். ஆசச்ரய்ம் அபூ 

தாலிெ் ஒரு இடணடவெ்ொளராக இருந்து நபிகளாடர ொதுகாத்தயத, அதுயவ 

அல்லாஹ் பசய்த அருள், பிறகு அபூதாலிெ் மரணிக்கயவ அல்லாஹ் ஹிஜ்ரத் என்ற 

(மாரக்்கதட்த நிடலநாை்ை பசாந்த ஊடர, நாை்டை துறதத்ல்) என்ற அடிெ்ெடையில் 

மதீனாடவ புகலிைமாக ஆக்கி, அன்சாரிகடள (மதீனத்து நபித்யதாழரக்டள) 

அல்லாஹ் ொதுகாவலரக்ளாக பகாடுத்தான். இெ்ெடி நபிகளார ்மரணித்த பிறகும் 

இன்று வடர அவரக்ளது உம்மதட்த டவத்து அவரக்ளது வாழ்க்டக வழிமுடறக்கு 

ொதுகாெ்பு பகாடுத்துக்பகாண்டிருக்கின்றான். அல்ஹம்து லில்லாஹ்! 

 

 َوَوَجَدَك َضآ ْلا فََهٰدى 
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     َهٰدى      ,வழிதவறியவன்     َضآ ْلا      ,இன்னும் உம்டம கண்டு பகாண்ைான்     َوَوَجَدكَ 

அவன் யநரவ்ழி காை்டினான்  

யமலும், வழிதவறியவராக உம்டமக் கண்டு, அவன் வழி காை்ைவில்டலயா?  (93:7) 

உண்டமயில் நபிகளாடரெ் பொறுத்தவடர நபியாக பதரிவு பசய்யெ்ெை முன்னர ்

எது சத்தியம், எது அசத்தியம் என்று சரியாக பதரியாத நிடலயியலயய 

இருந்தாரக்ள், அல்லாஹ் அவரக்டள யதரவ்ு பசய்து உலக மக்களுக்யக யநரவ்ழி 

எதுபவன்று காை்டிக்பகாடுக்கும் ஒரு தூதராக அல்லாஹ் ஆக்கினான். அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான்: 

ْن اَْمِرَنا  َوَكٰذِلكَ  ْوًحا م ِ ْيَمان  َوٰلـِكْن َجعَْلٰنه  ن ْوًرا نَّْهِدْى ِبٖه َمْن     اَْوَحْيَنۤا اِلَْيَك ر   َما ك ْنَت تَْدِرْى َما اْلِكٰتب  َوَْل اْْلِ

ْستَِقْيٍم     انََّشآء  ِمْن ِعَباِدَن  இவ்வாயற உமக்கு நம்முடைய (!நபியய)        َواِنََّك لَتَْهِدْىۤ اِٰلى ِصَراٍط مُّ

கை்ைடளயின் (குரஆ்னாகிய) உயிரானடத வஹீ மூலமாக அறிவித்யதாம், (இதற்கு 

முன்னர)் நீர ்யவதம் என்றால் என்ன, இன்னும் விசுவாசம் என்றால் என்ன என்ெடத 

அறிந்தவராக இருக்கவில்டல, ஆயினும், (இவ்யவதத்டத) இதடனெ் 

பிரகாசமாகவும் ஆக்கி, நம் அடியாரக்ளில் நாடியவரக்ளுக்கு இதடனக்பகாண்டு 

நாம் யநர ் வழி பசலுத்துகின்யறாம், (நபியய!) நிசச்யமாக நீர,் (மனிதரக்ளுக்கு) 

யநரான வழியின்ொல் வழிகாைட்ுவீராக!.  (42:52) 

اِلَْيكَ   ذٰ  ن ْوِحْيِه  اْلغَْيِب  ـَبآِء  اَْنْۢ ِمْن  اِْذ    ِلَك  لََدْيِهْم  ك ْنَت  َوَما  َمْرَيَم  يَْكف ل   ْم  اَيُّه  ْم  اَْقَْلَمه  ي ْلق ْوَن  اِْذ  لََدْيِهْم  ك ْنَت  َوَما   

ْونَ  ் இடவ (யாவும் நீர (!நபியய)     َيْختَِصم  அறியாத) மடறவான பசய்திகளில் 

உள்ளடவயாகும். இடவகடள நாம் உமக்கு வஹீயின் மூலம் அறிவிக்கின்யறாம். 

இன்னும், மரய்முக்கு (அவடர வளரக்்க) அவரக்ளில் எவர ் பொறுெ்யெற்றுக் 

பகாள்வபதன்று (முடிவுபசய்ய) அவரக்ள் தங்கள் எழுதுயகால்கடள எறிந்தயொதும் 

நீர ் அவரக்ளிைத்தில் இருக்கவில்டல, (இடதெ்ெற்றி) அவரக்ள் விவாதித்துக் 

பகாண்ையொதும் அவரக்ளிைத்தில் நீர ்இருக்கவில்டல.  (3:44) 

இந்த வசனத்தில் 'வழிதவறியவர'் என்ெதற்கு சிலர,் 'இதன் மூலம் நாைெ்ெடுவது, 

'நபியவரக்ள் சிறுவனாக இருக்கும்ப ாது மக்காவின்  ள்ளத்தாக்கில் 

காணாமல் ப ாய் திரும்பி வந்த நிகழ்வு' என்றும், சிலர ் 'நபியவரக்ள் 

அபூதாலி ் அவரக்பளாடு ஷாமுக்கு சென்ற ப ாது இ ்லீஸ் அவரக்ளள 

வழிதவற செய்ததாகவும், அதன் மூலம் ஹ ஷாவுக்பக சென்றதாகவும், பிறகு 

நபியவரக்ள்  ாளதளயக் கண்டுசகாண்டதாகவும்' கூறுகின்றனர.் இந்த 

இரண்டு கருத்துக்கடளயும் இமாம் ெகவி அவரக்ள் ெதிந்துள்ளாரக்ள். (இெ்னு கஸீர)் 

{இது ஆதாரமற்ற பசய்தியாகும். அல்லாஹு அஃலம்}  

 

 فَاَْغٰنى   ًْل ٮ  َعآ  َوَوَجَدكَ 

     ,இன்னும் அவன் உம்டமக் கண்டு பகாண்ைான்\பெற்றுக் பகாண்ைான்     َوَوَجَدكَ 

ًْل ٮ  َعآ       வறியவர,்      اَْغٰنى     அவன் பசல்வந்தராக்கினான் 

யமலும், ஏடழயாக அவன் உம்டமக் கண்டு, யதடவயற்றவராக ஆக்கவில்டலயா?  

(93:8)  
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உண்டமயில் நபியவரக்ள் உலகின் பொருளாதாரத்டதவிைட்ு ஒதுங்கியய 

வாழ்ந்தாரக்ள், அயதயநரம் அல்லாஹ் அவரக்டள தன்னிடறயவாடு, 

ெடைெ்பினங்களின் யதடவயற்றவராக ஆக்கிடவத்தான், எந்த சந்தரெ்்ெத்திலும் 

ெடைெ்பினங்களில் யதடவயுள்ளவராக டவக்கவில்டல. 

உண்டமயில் ஸீமாை்டித்தனம் என்ெது அதிகம் பசாத்து, பசல்வம் 

டவத்திருெ்ெதல்ல, மாறாக தன்னிடறயவாடு வாழ்வயத. 

இடறத்தூதர(்ஸல்) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்; 'வசதிகள் அதிகமாக இருெ்ெது 

பசல்வமன்று; மாறாகெ் யொதுபமன்ற மனயம பசல்வமாகும்.   (புகாரி: 6446,6447, 

முஸ்லிம்) 

அல்லாஹ்வின் தூதர ் (ஸல்) அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: யார ்முஸ்லிமாகி யொதுமான 

வாழ்வாதாரம் வழங்கெ்ெைட்ு, அல்லாஹ் வழங்கியடதெ் யொதுபமனக் 

கருதினாயரா அவர ்பவற்றி பெற்றுவிை்ைார.்  (முஸ்லிம்: 1903) 

இந்த வசனங்கள் மூலம் நபிகளாருக்கு அல்லாஹ் பசய்த நலவுகடள 

நிடனவூை்டியிருந்தாலும் மனித சமூகம், முஸ்லிம்கள் நாங்கள் பெறயவண்டிய 

ொையம இங்கு முக்கியமானது. 

அல்லாஹ்வின் மாரக்்கத்டத சரியாக எடுத்து நைக்கும் யொது உலகில் 

எங்களுக்கும் யசாதடனகள் வரலாம், அெ்யொபதல்லாம் இந்த உலக 

வாழ்க்டகடயவிை மறுடம வாழ்க்டகயய சிறந்தது என்று உள்ளத்தில் 

உறுதிபகாள்ள யவண்டும், 

அடுத்து உலகில் சிலயநரம் நாம் விரும்பும் ெலவிையங்கடள இழக்கலாம், 

அல்லாஹ் நம்டம முஸ்லிமாக வாழச ் பசய்து, இன்னுமுள்ள ெல அருள்கடள 

நமக்கு பசய்திருெ்ொன் அடவகடள நிடனவூை்டி அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி 

பசலுத்துயவாராக இருக்க யவண்டும். 

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி பசலுத்தும் சில வழிகடளயய அல்லாஹ் பதாைரந்்து 

பசால்லித் தருகின்றான். 

 

ا اْليَتِْيَم فََْل تَْقَهرْ    فَاَمَّ

ا        ,எனயவ\ஆகயவ      فَ   فَ  எழுவாயுைன் யசரந்்து வரும், ெயனிடலயில்     اَمَّ

யசரந்்து வரும்,      َاْليَتِْيم     அநாடத,        َْْل تَْقَهر     நீ அநீதி பசய்யயவண்ைாம்  

ஆகயவ, நீர ்அநாடதடயக் கடிந்து பகாள்ளாதீர!்  (93:9) 

அநாடத என்றால்; தந்ளதளய இழந்து,  ருவ வயளத அளடயாதவரக்ளளக் 

குறிக்கும். 

இந்த வசனம் மூலம் அனாடதகளுைன் கண்ணியமாக, இறக்கமாக, ெண்ொக 

நைக்குமாறு அல்லாஹ் சுை்டிக்காைட்ுகின்றான், மாறாக அவரக்டள இழிவுெடுத்தல், 
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அவரக்ளது பசயல்கடள ொரத்்து கடிந்து பகாள்ளல், யகவலெ்ெடுத்தல் கூைாது 

என்று தடுக்கின்றான், உண்டமயில் அனாடதகடள பொறுத்தவடரயில் தந்டத 

ொசத்டத இழந்தவரக்ள், தன்டன அரவடணக்கும் கரங்கடள இழந்தவரக்ள், 

இந்தெ் ொதிெ்புகள் அவரக்ளது வாழ்க்டகயில் சில வழிபிறழ்வுகடள, கைட்ுெ்ெைாத 

தன்டமகடள, மனம் ஏற்றுக்பகாள்ளாத பசயற்ொடுகடள பகாண்டுவரலாம். 

அதனால் அவரக்ளது பசயற்ொடுகளில் அதிருெ்தி பகாண்டு பவறுக்காமல், 

இறக்கத்தாலும், ொசத்தாலும் அவரக்டள பவல்லுங்கள் என்று வழிகாைட்ுகின்றது 

இஸ்லாம்.  

நபி ஸல் அவரக்ள், ; நானும் அனாடதகடள ெராமரிெ்யொரும் மறுடமயில் இெ்ெடி 

இருெ்யொம், என்று தன் ஆள்காை்டி விரலுைன் நடு விரடல, சிறு இடைபவளி விை்ை 

நிடலயில்  யசரத்்துக்காை்டி, கூறினாரக்ள். (புகாரி: 5304, முஸ்லிம்) 

 

ا  فََْل تَْنَهرْ   لَ ٮ  السَّآ  َواَمَّ

ا لَ ٮ  السَّآ      ,இன்னும்      َواَمَّ      யாசகர,்       َْْل تَْنَهر    நீ விரை்ையவண்ைாம்  

இன்னும், (தரம்ம்) யகை்ெவடர விரை்ைாதீர!்  (93:10) 

 

இந்த வசனம் மூலம் யகைட்ுவருெவடர (அறிடவத் யதடுெவராகயவா, உலடக 

யதடுெவராகயவா இருக்கலாம்) அவடர விரை்ைாமல் அவருக்கு 

கற்றுக்பகாடுெ்ெவராகவும், அள்ளிக்பகாடுெ்ெவராகவும் இருக்கயவண்டும் என்று 

அல்லாஹ் அறிவுடரக் கூறுகின்றான். 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: 

ك ٓى     َجآَءه  اْْلَْعٰمى  اَْن     َعبََس َوتََول ٓى    ْكٰرى     َوَما ي ْدِرْيَك لَعَلَّٗه يَزَّ اَْو َيذَّكَّر  فَتَْنفَعَه  الذ ِ      (நமது நபியாகிய) 

அவர,் தன்னிைம் ொரட்வயிழந்தவர ் வந்ததற்காக கடுகடுத்தார,் 

புறக்கணித்தார.்1,2, (நபியய! உம்மிைம் வந்த) அவர ் ெரிசுத்தவானாக ஆகிவிைக் 

கூடும்,அல்லது அவர ் (உம்முடைய உெயதசத்டத) நிடனவுெடுத்தி, அவ்வுெயதசம் 

அவருக்குெ் ெயனளிக்கும். என்ெடத உமக்கு எது அறிவித்தது?(80:1-4)       ا َمِن اْستَْغٰنى    اَمَّ

تََصد ى   لَٗه  ك ٓى     فَاَْنَت  يَزَّ اَْلَّ  َعلَْيَك  َوَما      ஆகயவ, எவன் பொருளாதாரத்யதாடு 

யதடவயற்றிருக்கின்றாயனா, அவனுக்கு நீர ் பசவிமடுக்கிறீர.் அவயனா, 

(இஸ்லாத்டத ஏற்காது) ெரிசுத்தம் அடையாவிை்ைால் உம்மீது குற்றமில்டல. (80:5-7)     
ا َمْن َجآَءَك َيْسٰعى   ۚ فَاَْنَت َعْنه  تَلَه ىَوه َو َيْخٰشى        َواَمَّ     இன்னும், எவர ்(அல்லாஹ்டவெ்) ெயந்த 

நிடலயில் உம்மிைம் விடரந்தவராக வந்தாயரா, அவடர நீர ் புறக்கணிக்கின்றீர.்  

(80:8-10) 

 

ثْ   ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ  َواَمَّ
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ا ثْ     ,உம் இடறவன்     َرب ِكَ      ,அருள்     نِْعَمةِ      ,யமலும்     َواَمَّ  \நீ அறிவித்துக்பகாடு     َحد ِ

பசல்லிக்பகாடுங்கள்  

யமலும், உமதிரைச்கனின் அருைப்காடைடயெ்ெற்றி அறிவித்துக் 

பகாண்டிருெ்பீராக!  (93:11) 

இந்த உலகில் வசதியற்றிருந்த நபியவரக்ளுக்கு அல்லாஹ் வசதிவாய்ெ்டெக் 

பகாடுத்தான் என்றால் அந்த அருள்களுக்காக அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி 

பசலுத்துமாறு அல்லாஹ் இந்த வசனம் மூலம் அறிவுடர பசய்கின்றான். 

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றிபசலுத்துவதன் பவளிெ்ொயை 'அல்லாஹ் எனக்கு இெ்ெடி 

இெ்ெடிபயல்லாம் தந்துள்ளான்' என்று யெசுவதுதான். மாறாக ெல 

அருைப்காடைகடள எயதா ஓரு அடிெ்ெடையில் அனுெவிக்கும் ஒரு மனிதன் 

ஒன்றுயம கிடைக்காதது யொன்று யெசுவது நன்றிமறுெ்ெதாகிவிடும். (அல்லாஹ் 

ொதுகாக்கயவண்டும்.) 

அபூ நழ்றா என்ற தாபிஈ அவரக்ள், ' அருைப்காடைகடளெ் ெற்றி யெசுவயத நன்றி 

பசலுத்துவதன் அடையாளம். என்று முஸ்லிம்கள் கருதினாரக்ள்' என்று கூறியதாக 

இெ்னு ஜரீர ்ரஹ் அவரக்ள் கூறியதாக இெ்னு கஸீர ்இமாமவரக்ள் ெதிந்துள்ளாரக்ள். 

(இெ்னு கஸீர)் 

அடுத்து, அருட்சகாளடகள்  ற்றி ப சுவபத நன்றி செலுத்துவதுதான் என்று 

வரும் சில ஹதீஸ்களும் அதற்கான தீர் ்புக்களும்; 

நபி  அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: யார ்சிறிதளவு நலவுக்கு நன்றி பசலுத்தவில்டலயயா 

அவர ்பெரியதற்கும் நன்றி பசலுத்தமாை்ைார,் மனிதனுக்கு நன்றி பசலுத்தாதவன் 

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி பசலுத்தமாை்ைான், அல்லாஹ்வின் அருடளெ் ெற்றி 

யெசுவயத நன்றி பசலுத்துவதாகும், அதடன விடுவது இடறமறுெ்ொகும், 

கூை்ைடமெ்பு அருளாகும், பிரிவிடன தண்ைடனயாகும். (அஹ்மத்:18449,19351, அதன் 

அறிவிெ்ொளர ்பதாைரில் அபூ அெ்திர ்ரஹ்மான் என்ெவர ்இைம்பெற்றுள்ளார,் அவர ்

அறியெ்ெைாதவர,் அவடரத் பதாைட்ு அபூ வகீஃ என்ெவர ் தனிடமெ்ெைட்ு 

அறிவித்துள்ளார.் எனயவ இது ெலவீனமானதாகும். 

நபி ஸல் அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: மனிதனுக்கு நன்றி பசலுத்தாதவன் 

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி பசலுத்தமாை்ைான்.  (அபூதாவூத்:4811, திரம்ிதி: 1954, ஸஹீஹ்) 

அனஸ் ரலி அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: 'அல்லாஹ்வின் தூதயர! அன்சாரி யதாழரக்ள் 

கூலி முழுவடதயும் எடுத்துக்பகாண்ைாரக்ள்' என்று அன்சாரிகளின் உதவி, 

உெகாரங்கடளெ் ொரத்்து முஹாஜிரக்ள் கூறயவ, நபி ஸல் அவரக்ள்: 'அவ்வாறல்ல, 

அவரக்ளுக்காக நீங்கள் பிராரத்்தித்து, நன்றி பசலுத்தும் காலபமல்லாம் (நன்டம 

கிடைக்கும்)' என்று கூறினாரக்ள். (அபூதாவூத்:4812, திரம்ிதி:2487) 

நபி ஸல் அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: யாருக்காவது ஒரு நலவு பசய்யெ்ெைட்ு, அவர ்

அவடர நிடனவூை்டி (புகழ்ந்து) யெசினால் அவர ் அவருக்கு நன்றி 

பசலுத்தியவராவார,் அதடன மடறத்தால் அவர ் நன்றிமறுத்தவராவார.் 

(அபூதாவூத்:4814, ஹஸன்) 
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'உமது இடறவன் பசய்த அருள்' என்ெதற்கு 'அல்லாஹ் உமக்களித்த நபித்துவம்' 

என்று முஜாஹித் அவரக்ள் கூறினாரக்ள். 'நீஙகள் செய்த நல்ல காரியங்களள 

உமது பதாழரக்ளுக்கு சொல்லுங்கள்' என்று ஹஸன் பின் அலி ரலி அவரக்ள் 

கூறினாரக்ள். (இதன் அறிவிெ்பில் ஒருவர ் என்று அறியெ்ெைாத ஒருவர ்

அறிவித்ததாக வந்துள்ளது.)  

 

ஸூரதுல்  ளுஹா விளக்கம் முடிவுற்றது அல்ஹம்துலில்லாஹ். 


