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குர்ஆனின் அத்தியாயங்கள் 114 தான் என்றும் அவற்றின் பெயர்கள் இன்னது தான் என்றும் 

நெி (ஸல்) அவர்கள் குறிப்ெிட்டதாக ஹதீஸ்களில் காணமுடியவில்லை. ஆயினும் சிை 

அத்தியாயங்களுக்கு நெி (ஸல்) அவர்களள பெயர் சூட்டியுள்ளார்கள்.  சிைவற்றுக்கு 

ஸஹாொக்கள் பெயர் சூட்டியுள்ளார்கள். இப் ளொது நம்மிடம் நலடமுலறயில் உள்ள இந்த 

குர்ஆனின் அலமப்பு உஸ்மான் (ரைி) அவர்கள்  குர்ஆலன ஒன்று திரட்டிய காைத்திைிருந்ளத 

எல்ைா ஸஹாொக்களாலும் ஏற்றுக் பகாள்ளப்ெட்டு வந்துள்ள அலமப்ொகும். 

 

குர்ஆலன ஓதத் பதாடங்கும்ளொது அவூது ெில்ைாஹி மினஷ் லைத்தானிர் ரஜமீ் – 

விரட்டப்ெட்ட லைத் தாலன விட்டும் அல்ைாஹ்விடம் ொதுகாப்புத் ளதடுகிளறன் என்று 

கூற ளவண்டும்.  

 

நீர் குர்ஆலன ஓத ஆரம்ெித்தால் விரட்டப்ெட்ட லைத்தாலன  விட்டும் அல்ைாஹ்விடம் 

ொதுகாப்புத் ளதடுவரீாக (அல்குர்ஆன் : 16:98) என நெி(ஸல்) அவர்களுக்கு அல்ைாஹ் 

கட்டலளயிட்டுள்ளான். 

 

ஒரு அத்தியாயம் முடிவுற்று மற்பறாரு அத்தியாயம் துவங்குகிறது என்ெலத 

ெிஸ்மில்ைாஹிர் ரஹ்மா னிர் ரஹமீ் பகாண்ளட அறியப்ெடும். அத்தவ்ொ என்ற 9-வது 

அத்தியாயத்லத தவிர மற்லறய அத்தியா யங்கலள  ஓதத் பதாடங்கும்ளொது 

ெிஸ்மில்ைாஹிர் ரஹ்மானிர்ரஹமீ் என்று கூற ளவண்டும்.  கார ணம் குர்ஆன் நூல் வடிவில் 

பதாகுக்கப்ெட்டளொது அத்தவ்ொ என்ற 9-வது அத்தியாயத்தில் மட்டும் ெிஸ்மில்ைாஹிர் 

ரஹ்மானிர் ரஹமீ் எழுதப் ெடாமைிருந்தது. அலத அப்ெடிளய ெதிவு பசய்துள்ளனர். 

 

குர்ஆன் நூல் வடிவில் 

 

நெி(ஸல்)அவர்களுக்கு வஹி இறங்கியளொது ஸஹாொக்களில் எழுதத் பதரியாதவர்களள 

அதிகம் இருந்தார்கள். ஆதைால் நெி(ஸல்)அவர்கள் தங்களுக்கு இறங்கியவற்லற ஓதிக் 

காட்டிய ளொது எழுதத் பதரியாத ஸஹாொக்கள் அவற்லற மனனம் பசய்து பகாண்டார்கள். 

எழுதத் பதரிந்தவர்கள் கற்களிலும், மரப்ெட்லடகளிலும், ளதால்களிலும் நெி(ஸல்) அவர்கள் 

ஓதிக் காட்டியலத எழுதி லவத்துக் பகாண்டனர். இந்த அலமப்ெிளைளய நெி(ஸல்) அவர்கள் 

மரணம் அலடயும் வலர இருந்து வந்தது. நெி(ஸல்) மரணத் திற்குப் ெின் அபூெக்கர்(ரைி) 

ஆட்சிப் பொறுப்லெ ஏற்றார்கள். அவர்களுலடய ஆட்சி காைத்தில் ஹிஜ்ரி 12 - ஆம் ஆண்டு 
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யமாமா என்ற ஒரு ளொர் நடந்தது. அந்தப் ளொரில் குர்ஆலன மனனம் பசய்திருந்த சுமார் 70 

ஸஹாொக்கள் பகால்ைப்ெட்டார்கள். இப்ளொர் முடிந்த ெிறகு உமர் (ரைி) அவர்கள் 

அபூெக்கர்(ரைி)- சந் தித்து குர்ஆலன நூல் வடிவில் ஒழுங்குெடுத்துமாறு 

வைியுறுத்தினார்கள்.அபூெக்கர்(ரைி), உமர்(ரைி)யின் இந்தக் ளகாரிக்லகலய ஆரம்ெத்தில் 

ஏற்கத் தயங்கினார்கள்.நெி(ஸல்) அவர்கள் பசய்யாத ஒன்லற தான் எப்ெடிச் பசய்வது 

என்ெளத அவர்களின் தயக்கத்திற்குக் காரணம். உமர்(ரைி), இதற்கான நியாயமான கார 

ணங்கலள எடுத்துக் கூறினார்கள். அது அபூெக்கர்(ரைி) அவர்களுக்கு சரியானளத என்று 

விளங்கி அலத ஏற்றுக் பகாண்டார்கள். அப்ளொது அபூெக்கர்(ரைி),குர்ஆலன மனனம் 

பசய்தவர்களிலும், எழுதியவர்க ளிலும் சிறந்தவர்களாகவும், இலளஞராகவும் இருந்த 

லஸத் ெின் தாெித்(ரைி)லய அலைத்து வரச் பசய்து அவரிடம் இந்தப் பொறுப்லெ 

ஒப்ெலடத்தார்கள். அவரும் அபூெக்கர்(ரைி) அவர்கள் ஆரம்ெத்தில் மறுத்த அளத 

காரணத்தால் இந்தப் பொறுப்லெ ஏற்க மறுத்தார்கள். அபூெக்கர்(ரைி) அவர்கள் உமர்(ரைி) 

எடுத்து லவத்த நியாயமான காரணங்கலள விளக்கிக் கூறினார்கள்.  லஸத்(ரைி) அவர்களும் 

அது சரியானளத என்று ஏற்று அப்பொறுப்லெ பசய்து முடித்தார். (புகாரியின் சுருக்கம்)  

 

ொடம் 1 அத்தியாயம் 114 அந்நாஸ்-மனிதர்கள்  

வசனங்கள் 6 
 
இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தில் குல் அஊது ெிரப்ெிந்நாஸ் என்ெதிலுள்ள நாஸ் எனும் வார்த் 
லதளய இதற்கு பெயராக்கப்ெட்டுள்ளது.   
 

ُبِالّلِهُِمَنُالشَّْيطَاِنُالرَِّجيمُُِاَعُـْوذُُ
ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ

ُاْلَوْسَواِسُاْْلَنَّاسُِ,ِإَلِهُالنَّاسُِ,َُمِلِكُالنَّاسُُِ,النَّاسُُِبُ ِبرََُُأُعوذُُُُقلُْ الَِّذيُيـَُوْسِوُسُِِفُُ,ُِمْنَُشر 
ُِمَنُاْْلِنَِّةَُوالنَّاِسُ.ُ,ُُصُدوِرُالنَّاسُِ

 

நான் ொதுகாப்புத் ளதடுகிளறன் - اَُعـْوذُُ ,நீ பசால் - قُـلُْ َُربُّ  - ெலடத்துப் ொதுகாப்ெவன், ُِاَلنَّـاس – மக்கள், 

 ,ெதுங்கியிருப்ெவன்– اِلْـَخـنَّـاسُِ ,ஊசைாட்டம்- َوْسـوِاسُِ ,தீங்கு - َشـرُّ ,வணங்கப்ெடுெவன் –اِلـهُِ ,அதிெதி - َمـلِـكُِ

  .ஜின்கள் - اَلْـِجـنَّـة ,உள்ளங்கள் – ُصُدْور,ஊசைாட்டம் பசய்வான் -يُـَوْسـِوسُُ ,எப்ெடிப்ெட்டவன் -اَلَـِّذي

رُ َصدُْ (ென்லம) ُصُدْور  (ஒருலம) ,   ُِجـنَّـة (ென்லம)   ُِجـن (ஒருலம). 
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ெதுங்கியிருந்து பகாண்டு மனித உள்ளங்களில் ஊசைாட்டத்லத விலளவிக்கும் லைத்தானின் தீங்லக 
விட்டும் மனிதர்கலளப் ொதுகாப்ெவனும், மனிதர்களின் அதிெதியும், மனிதர்களால் வணங்கப்ெடுெவனு 
மான (அல்ைாஹ்விடம்) நான் ொதுகாவல் ளதடுகிளறன் என்று (நெிளய) நீர் கூறும்.  (அந்த லைத்தான்)  
மனிதர்களிலும் ஜின்களிலும் இருக்கிறான்.  
 

  விைக்கல்نـَْهي ஏவல்ُُ اَْمـرُ   வரும், நிகழ் காைம் ُُمَضارِعُ பசன்றகாைம்ُ َماضُ 
ُ நீ கூறாளத الُتـُُقلُُْ நீ கூறு ُقلُْ  கூறுவான் / கூறுகிறான்يـَُقْوُلُ அவன் கூறினான்ُقَـالَُ
 ொதுகாப்புத் ளத  َعـاذَُ

டினான்  

 ொதுகாப்ُُعـذُْ  ொதுகாப்புத் ளதடுவான் يَـُعـْوذُُ

புத் ளதடு 
ُ

ُتـُعـذُْ  ொதுகாப்புத்ُال

ளதடாளதُ

 ஊசைாட்டம்َوْسـَوسَُ

பசய்தான்   

 ஊசைாட்டம் பசய் يُـَوْسـِوسُُ

வான் /  பசய்கிறான் 
 

َُوْسـِوسُْ

ஊசைாட்டம் 
பசய்ُ

ُُاَلُ  ஊசتُـَوْسـِوْس

ைாட்டம் பசய்யாளதُ

ُ
  

அரெியில் வார்த்லதகள் பெயர்ச் பசால், விலனச் பசால், இலடச் பசால் என மூன்று மட்டுளம. இப்ெகுதி 
யில் மூன்லறயும் குறிப்ெிடுளவாம். ஒருமுலற கூறிய வார்த்லதகலள மீண்டும் கூறமாட்ளடாம்.  
 

விலனச் பசாற்கலள கட்டங்களினுள் குறிப்ெிட்டுள்ளளாம். பெயர்ச் பசாற்கலளயும் இலடச் பசாற்கலள 
யும் 1 மற்றும் 2 என்ற எண்களின் கீழ் குறிப்ெிடுளவாம். அரெியில் விலனச் பசாற்கலள அறிஞர்கள்  கட்டங் 
களிலுள்ளலவ ளொை 4 ெங்குகளாக்கியுள்ளனர்.    
 

1 , ,َُوْسـوِاِس,ُاِلْـَخـنَّـاِس,ُاَلَـِّذي,ُُصُدْور,ُاَلْـجَُُِمـلِـِك,ُاَلنَّـاِس,َُرب  ُـنَّـةُِاِلـِه,َُشـر 

 ல் . இம்மூன்றும், இன்னும் இதுளொன்ற சிை இலடச் பசாற் – فِـي விட்டும் / இருந்து - ِمـنُْ ,பகாண்டு - بُِ 2

களும் உண்டு (இன்ைா அல்ைாஹ் அவற்லற அந்தந்த இடங்களில் குறிப்ெிடுளவாம்). இந்த இலடச் 
பசாற்கள் இவற்லற அடுத்து வரும் பெயர்ச்பசால்லுக்கு கசர்(ளஜர்) பசய்யும். இதற்கு இைக்கணத்தில் 

َشرُ ُِمنُْ உலடய எழுத்து என்றும் கூறப்ெடும். உதாரணமாக َجـرُ  என்றும் இந்த எழுத்துக்களுக்கு َجـرُ   

என்ெதில் ُِْمن - க்கு  َُجـارُ َُحـْرف  (ஜர்ரு பசய்யும் எழுத்து) என்றும்  َُشر- க்கு  َُمـْجـُرْور (ஜர்ரு பசய்யப்ெட்ட 

இஸ்ம்) என்றும் கூற ளவண்டும்.  

கவனிக்க:  ُفِـْعـل - விலனச்பசால்,  َمـاض - கடந்தகாைம்,   ُُمـَضـارِع - வரும் / நிகழ் காைம்,   ُُمـْستَـْقـبِـل - 

வரும் காைம்,   َُحـال - நிகழ்காைம்,    ُاَْمـر - ஏவல்,  ُنَـْهـي - விைக்கல். 

 
 

குறிப்பு:  

رُ َمـْصـدَُ ஆகிய இந்த மூன்றுக்கும் َوْسـوِاس  َشـرُ  َربُ   (மூைச் பசால்) என்று கூறப்ெடும். அதாவது 

பசய்தல், உண்ணுதல், குடித்தல், ளொன்ற பொருள்களுக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இது குர்ஆன், 
ஹதீஸ்களில் அதிகமாக வருகிறது.   
 

ُ ெலடத்துப் ொதுகாத்தல்َُربُ ُ ெலடத்துப் ொதுகாப்ொன்يَـُربُ ُ ெலடத்துப் ொதுகாத்தான்َربَُّ

ُ தீங்கிலைத்தல்َُشـرُ தீங்கிலைப்ொன்ُُيَـَشـرُ தீங்கிலைத்தான்َُُشـرَُّ
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 ஊசைாட்டடம் பசய் َوْسـَوسَُ

தான் 

 ஊசைாட்டம் பசய்வான்يُـَوْسـِوسُُ

பசய்கிறான் 

ُ ஊசைாட்டம் பசய்தல்َُوْسـوِاس
 

இந்த அத்தியாயத்தில் மக்களின் இரட்சகன், மக்களின் அரசன், மக்களால் வணங்கப்ெடும் 

இலறவன் என அல்ைாஹ் தனது ெண்புகளில் மூன்லறக் கூறி அவனிடம் லைத்தானின் 

தீங்லக விட்டும் ொதுகாவல் ளதடும்ெடி கட்டலளயிட்டுள்ளான். லைத்தான் மனிதனுக்கு 

மிகப் ெகிரங்கமான ெலகவன் என ெை திரு வசனங்கள் மூைம் எச்சரித்துள்ளான். 

 

 மனிதர்களள! பூமியிலுள்ளவற்றில் அனுமதிக்கப்ெட்ட தூயவற்லற உண்ணுங்கள். 

லைத்தானின் அடிச் சுவடுகலளப் ெின்ெற்றாதீர்கள். நிச்சயமாக அந்த லைத்தான் 

உங்களுக்குப் ெகிரங்கமான எதிரியாக இருக்கிறான். திட்டமாக அவன் தீயலதயும் 

அறுவறுப்ொனலவகலளயும் பசய்யும் ெடியும், நீங்கள் அறி யாத வற்லற அல்ைாஹ்வின் 

மீது பசால்வலதயும் உங்களிடம் ஏவுகிறான்  (அல்குர்ஆன் : 2:168,169)  இன்னும் 2:208, 6:142, 

7:22, 12:5, 36:30, 43,62, 20:117  & 28:15 ளொன்ற வசனங்கலளயும் ொர்க்கவும். 

 

இந்த அத்தியாயம் குறித்து ஹதஸீ்களில் வந்துள்ளவற்றில் சில: 

 

நெி(ஸல்) அவர்கள் ெடுக்லகக்குச் பசல்லும்ளொது தமது இரு முன் லககலளச் ளசர்த்துக் 

குவித்து லவத் துக் பகாண்டு குல்ஹுவல்ைாஹு அஹத், ஃெைக், நாஸ் ஆகிய மூன்று 

அத்தியாயங்கலளயும் ஓதி ஊதி முடிந்த அளவு தமது உடல் முழுவதும் தடவிக் 

பகாள்வார்கள். அப்ளொது தலை, முகம், உடைின் முன் ொகத்லத அவ்விரு லககளால் 

தடவுவலத ஆரம்ெித்துக் பகாள்வார்கள்.: ஆயிைா(ரைி) ,புகாரி. 

 

இன்லறய தினம் இறக்கப்ெட்டிருக்கிற குல் அவூது ெிரப்ெில் ஃெைக், குல்அவூது ெிரப்ெின் 

நாஸ் ளொன்ற திரு வசனங்கள் (இதற்கு முன்னர்) இறக்கப்ெடவில்லை என்ெலத நீர் 



www.qurankalvi.com 

 

  (5 تفسيرال(                                                                    

 

அறியவில்லையா? என உக்ொ ெின் ஆமிரிடம் ரசூல் (ஸல்) கூறியதாகக் கூறினார்கள்.  [ 

முஸ்ைிம்.] 

 

நான் அல்ைாஹ்வின் தூதலரச் சந்தித்ளதன், அப்ளொது அவர்கள் உக்ொளவ! உன்னுடனுள்ள 

உறவு முலற லயத் துண்டிப்ெவலன நீ அறவலணத்துக்பகாள். உனக்குத் தர மறுப்ெவருக்கு 

நீ பகாடுத்துக்பகாள். உனக்கு அநீதி இலைப்ெவலன நீ மன்னித்துவிடு என்று கூறினார்கள். 

ெின்னர் நான் ரசூல்(ஸல்) அவர்களி டம் வந்ளதன், அப்ளொது அவர்கள் உக்ொளவ! உனது 

நாலவ அடக்கி லவத்துக் பகாள். தவறுக்காக அழு.  உனது வடீ்லட விசாைப்ெடுத்திக்பகாள் 

என்றார்கள். ெின்னர் ரசூல்(ஸல்) அவர்கலளச் சந்தித்ளதன். அப் ளொது அவர்கள் உக்ொளவ! 

உனக்கு சிை அத்தியாயங்கலளக் கற்றுத்தரட்டுமா? அலவ ளொன்றலவ தவ் ராத், இன்ஜலீ், 

ஸபூர், ஃபுர்கான் ஆகிய ளவதங்களில் இறக்கப்ெட்ட வில்லை! எந்த இரவும் அவற்லற நீ 

ஓதாமல் பசன்று விடக்கூடாது, (அலவ) குல்ஹுவல்ைாஹு அஹத், குல் அவூது ெிரப்ெில் 

ஃெைக், குல் அவூது ெிரப்ெின் நாஸ் எனக் கூறினார்கள். நான் இவற்லற ஓதாதமல் எந்த 

இரவும் கடந்து பசல்ை வில்லை. அவற்லற ஓத அல்ைாஹ்வின் தூதர் எனக்குக் 

கட்டலளயிட்டிருக்க அலவகலள விட்டு விடு வது எனக்கு தகுமானதல்ை என்று 

கூறினார்கள்.  [அறிவிப்ெவர்: உக்ொ ெின் ஆமிர் (ரைி), : அஹ்மத்] 

 
 
 

 
ُ

ُِنُالرَِّحيمُِِبْسِمُاللَِّهُالرَّْحَُْ

ُاْلَفَلقُِ َُماَُخَلَقُُ,ُُقْلُأَُعوُذُِبَرب  ُِإَذاَُوَقَبُُ,ِمْنَُشر  َُغاِسق  ُالنـَّفَّاثَاِتُِفُُ,َوِمْنَُشر  َوِمْنَُشر 
َُحاِسد ُِإَذاَُحَسدَُُ,اْلُعَقدُِ  .َوِمْنَُشر 

 

ொடம் 2 அத்தியாயம் 113 அல் ெைக்-
அதிகாலை வசனங்கள் 5 
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லவகலரاَلْـَفـلَـق َخـلَـقَُُ,ُ ெலடத்தான் َغـاِسقُ ُ,ُ இருள் َوقَـبَُ,ُُ மலறந்தான்-மலறந்தது ُاَلنَّـّفـاثَـاتُُِ,ُ

ஊதும் பெண்கள் اَلْـُعـَقـِدُُ, முடிச்சுக்கள் اَلْـَحـاِسدُُ, பொறாலமக்காரன் َحـَسـدَُ,ُ பொறாலம பகாண்டான் ,ُ

 அப்ளொது ِاَذاُ
 

லவகலரயின் இலறவனிடம் அவன் ெலடத்தவற்றின் தீங்கிைிருந்தும், சூரியன் மலறயும் ளொது ஏற்ெ 
டும் இருளின் தீங்கிைிருந்தும், முடிச்சுக்களில் ஊதும் (ஆண்) பெண்களின் தீங்கிைிருந்தும், பொறாலமக் 
காரன் பொறாலம பகாள்ளும் தீங்கிைிருந்தும் நான் ொதுகாவல் ளதடுகிளறன் என்று (நெிளய) நீர் 
கூறுவரீாக!. 
 

ُالنهيُاالمرُاملضارعُاملاضي
ُالُختلقُاُْخُلقُْ  ெலடப்ொன்ُخْيُلقُُ ெலடத்தான்َُخَلقَُ
ُالََُتِقـبُُْبُْقُُِ மலறவான்ُيَِقـبமலறந்தான், மலறந்ததுَُُُُوقَـبَُ
ُالَََُتْـُسـدُُْاُْحـُسـدُُْ பொறாலமப்ெடுவான்يَـْحـُسـدُُُ பொறாலமப்ெட்டான்َحـَسـَدُ

ُ
 

(1) ُاَلْـَفـلَـقُُِ லவகலர ُ َغـاِسقُ , இருள் ُ ,ُ اَلنَّـّفـاثَـاِت ஊதும் பெண்கள் ُُِاَلْـُعـَقـد  முடிச்சுக்கள் ُُُِاَلْـَحـاِسـد  

பொறாலமக்காரன் َحـَسـدَُ,ُ பொறாலம பகாண்டான்ُُِاَذا,அப்ளொது.  

இந்த அத்தியாயத்தில் َُِحـاِسـد, ِسقاغَُ  என்ற வார்த்லதகள் வந்துள்ளன. இதற்குُِِاْسـُمُالْـَفـاِعـل என்று பசால் 

ைப்ெடும். இது ِفْعل ல் இருந்து ெிறந்த اسـمஆகும். இது 3 எழுத்துக்கள் உள்ள ِفْعل களில் فَـاِعـل என்ற 

அலமப்ெில் வரும். இதற்கு பசய்தவன், பசய்கிறவன், பசய்ெவன் என்று மூன்று பொருள்களும் பகாள்ள 
ைாம். இடத்லதக்  கவனித்துச் பசால்ைிக் பகாள்ள ளவண்டும். உதாரணமாக:  

َعـابِـدُ ُاَنَأُاَْمـسُِ  ளநற்று நான் வணங்கிக் பகாண்டிருந்ளதன், ََُعـابِـدُ ُاَنَأُاَلْـِحـْيـن  இப்ளொது நான் வணங்கிக் 

பகாண்டிருக்கிளறன்,  َُغـًداُاَنَأَُعـابِـد நாலள வணங்கிக் பகாணடிருப்ளென்.   

இதில் ஆறு அலமப்புகள் உள்ளன. அலவ:- 
 

ُفَـاِعـلًـْونَُُفَـاِعـََلنُُِفَـاِعـلُُ

ُفَـاِعـلـاتُُُفَـاِعـلَـتَـانُُِفَـاِعـلَـةُ 
 

 

ُِاْسـُمُالْـَفـاِعـلُِ  َمـاضُ  ُمـَضـارِعُ  َمـْصـَدرُ 
 فَـَعـلَُ يَـْفـَعـلُُ فَـْعلًُ ـاِعـلُُفَُ
 َغـَسـقَُ غَـَسـقُُيَـ َغـَسـقُ  ِسـقُ ـاغَُ
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َُوأقِـبُ  ُ َوقْـبُ  ُ يَـِقـبُُ ُ َوقَـبَُ
َُحـاِسـدُ  َُحـَسـدُ  ُيَـْحـُسـدُُ َُحـَسـدَُ

   

நெி(ஸல்) அவர்களுக்கு சூனியம் லவக்கப்ெட்டதாக புகாரி, முஸ்ைிம் ளொன்ற 
ஆதாரப்பூர்வமான நூல் களில் ெதிவுபசய்யப்ெட்டுள்ளது.. சிைர் இதலன 
மறுக்கின்றனர். காரணம் நெி(ஸல்) அவர்களுக்கு சூனி யம் லவக்கப்ெட்டிருந்த 
காைங்களில் பசய்தலத பசய்யாதது ளொை உணர்வு இருந்ததாகக் கூறுகிறார் களள 
அப்ெடியானால் எந்த எந்த வசனங்கள் அந்தச் சூழ்நிலையில் இறங்கியலவ அலவ 
சரியானதாக இருக்குமா என்ற சந்ளதகத்லத ஏற்ெடுத்தும் என்றும் நெி(ஸல்) 
அவர்கள் வஹி வந்தலத அறிவித்தளொது அதலன ஏற்க மறுத்த காஃெிர்கள் 
இவருக்கு சூனியம் லவக்கப்ெட்டுள்ளது என்று கூறினார்கள் எனளவ நாம் சூனியம் 
லவகக்கப்ெட்டதாக ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்கலள லவத்து ஏற்றுக் பகாண்டால் 
அவர்கள் கூறியது உண்லமயாகிவிடுளம என எண்ணுகின்றனர். குர்ஆலனப் 
பொறுத்தவலர அதலனப் ொதுகாக் கும் பொறுப்லெ அல்ைாஹ்ளவ ஏற்றுக் 
பகாண்டு விட்டான்.  

 

நிச்சயமாக நாளம இந்த அறிவுலரலய-குர்ஆலன இறக்கியுள்ளளாம்.  நாளம 
அதலனப் ொதுகாப்ளொம்  (15:9) எனும் வசனத்தின் மூைம் அல்ைாஹ் அதலனத் 
தாளன ொதுகாப்ெதாக உத்தரவாதம் வைங்கியுள் ளான். அதுமட்டுமின்றி எல்ைா 
மனிதர்களும் சிை சிை ொதிப்புகளால் இது ளொன்ற சூழ் நிலைக்கு ஆளாக் 
கப்ெடுவார்கள். அதனால் எல்ைாவற்லறயும் மறந்திருப்ொளரா என்று எவரும் 
எண்ணமாட்டார்கள், ஏபன னில் உடல் நைக்குலறவால் கூட சிை மாற்றங்கள், 
மறதிகள் ஏற்ெடத்தான் பசய்யும. அது மட்டுமின்றி நெி(ஸல்)அவர்கள் 
மறந்துவிட்டதாகக்கூடக் கூறவில்லை அதுளொன்ற உணர்வு என்றுதான் கூறியுள் 
ளார்கள்.  இதுளொன்ளற வஹி இறங்கியலத நெி(ஸல்) அவர்கள் அறிவித்தலத 
ஏற்றுக் பகாள்ளக்கூடாது என்ெதற்காக சூனியம் பசய்யப்ெட்டுள்ளார் என்று 
காஃெிர்கள் கூறினார்கள். இவர் மனிதர், மனிதரால் இலறச் பசய்திலயக் பகாண்டு 
வரமுடியாது என்றும் கூறினர். சூனியம் பசய்யப்ெடாத காைத்தில் சூனி யம் 
பசய்யப்ெட்டுள்ளார் என்று கூறியலத அல்ைாஹ்ளவ மறுத்து சூனியம் 
பசய்யப்ெடவில்லை என்று கூறினான். அளத ளநரத்தில் மனிதலரளய நெியாக 
ஆக்கியதால் நான் ஒரு மனிதர்தான் என்று நெி லயளய கூறச் பசய்தான். நெி (ஸல்) 
அவர்களள தனக்கு சூனியம் பசய்யப்ெட்டுள்ளது என்று கூறியதாக 
ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ்களில் வருவதால் அலத நாம் ஏற்றுக் பகாள்ள 
ளவண்டும். அல்ைாஹ் மிக்க அறிந்தவன். 
 

 

 

ொடம் 3 அத்தியாயம் 112 இக்ைாஸ் 

உளத்தூய்லம வசனங்கள்  
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ُ

ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ

 

ُُكُفًواَُأَحد ُ َيُكْنَُلُه يُوَلْد,ُوَلَُْ يَِلْدُوَلَُْ ُ.ُقْلُُهَوُاللَُّهَُأَحد ُ,ُاللَُّهُالصََّمُدُ,َُلَُْ

இந்த அத்தியாயம் உளத்தூய்லம ஏற்ெடுவதற்கு முக்கியக் காரணமாக 

இருக்கக்கூடிய ஓரிலறக் பகாள் லகலயப் ெற்றிக் கூறுவதால் இதற்கு அல் 

இக்ைாஸ்- உளத்தூய்லம என்று பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ளது.  

 

 அவன் - يَـلِـدُْ ,இல்லை - لَـمُْ  ,ளதலவகள் இல்ைாதவன் - اَلـصَّـَمدُُ  ,அவன் - ُهـوَُ ,ஏகன் - َاَحدُ 

பெற்பறடுப் ொன், َُو - இன்னும் / ளமலும்,  ُْيُـْولَـد- பெறப்ெடுவான், ُُـنيَـك  - 

ஆகிவிடுவான்,  ُكـُفـًوا - சமமானவன் / நிகறானவன். 

 

அல்ைாஹ் ஏகன், அவன் ளதலவகள் இல்ைாதவன்;, அவன் யாலரயும் 

பெறவில்லை, அவனுக்கு யாரும் ெிறக்கவில்லை, அவனுக்கு யாரும், எதுவும் நிகர் 

இல்லை என நெிளய கூறுவரீாக! 
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 ஆகிய மூன்றும் வருங்காை விலனச் பசாற்கள். ஆனால் இவற்றுக்கு يَـلِـْد,ُيُـْولَـْد,ُيَـُكـنُْ

பசன்ற காைத் தின் அர்த்தம் பகாடுக்க ளவண்டும். ஏபனனில் ُْلَـم என்ற எழுத்து 

வருங்காை விலனச் பசால்ைில் புகுந்து விட்டால் அலத கடந்த காை எதிர்மலற 

விலனச் பசால்ைின் அர்த்தமாக ஆக்கிவிடும். அத்துடன் கலடசி யில் இருக்கும் 

ைம்லமப் ளொக்கிவிட்டு சுகூன் பசய்துவிடும். இந்த சுகூனுக்கு இைக்கணத்தில் 

 இன்னும் சிை ளவலைகலளயும் பசய்யும். அது لَـمُْ என்று கூறுவார்கள். இந்தَجـْزمُُ

அந்த இடம் வரும் ளொது கூறப்ெடும். இந்த ََُْل க்கு  َُُجـازِم  ஜஸ்முச் பசய்யும்) َحـْرف 

எழுத்து) என்றும் அலத அடுத்துள்ள விலனச் பசால்லுக்கு  َُمـْجـُزْوم (ஜஸ்முச் 

பசய்யப்ெட்டது) என்றும் கூறப்ெடும்.  

இந்த அத்தியாயத்தில் َُُهـو என்ற வார்த்லதயின் அர்த்தம் விடப்ெட்டுள்ளது, 

ஏபனனில் ளெச்சு வைக்கில் எனளவ, அதாவது என்று கூறுவதுளொை இலதச் சிை 

சந்தர்ெங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

 

 விைக்கல் نَـْهـيُ 

ُ

ُاَْمـرُ 

 ஏவல் ُ

  ُمـَضـارِعُ 

வரும் / நிகழ் காைம்  

  َماضُ 

பசன்றகாைம்  

 பெற்றான்َولَـدَُ   يَـلِـدُُ பெறு لِـدُْ  பெறாளதاَلُتَـلِـدُْ
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பெறுவான், பெறுகிறான் ُ

---------

- 

-----

--- 

  يُـْولَـدُُ

பெறப்ெடுவான், 

பெறப்ெடுகிறான் 

 ُولِـدَُ

பெறப்ெட்டான் 

ُكُُ  ஆகாளத تَـُكـنُُْاَلُ ஆகு ـْن

  

 يَـُكـْونُُ

ஆகுவான்,ஆகுகிறான் ُ

َكـانَُ

ஆகிவிட்டான் 

 

َلُ,ُو,ُل2ُ ُكفواهو,ُاهلل   ,ُاحد,ُالصمد,  1 

இந்த அத்தியாயம் இறங்கியதற்குக் காரணம்: இலணலவப்ொளர்கள் நெி(ஸல்) 

அவர்களிடம் வந்து முஹம்மளத! உமது இலறவனின் வம்ச வைிலய எங்களுக்குக் 

கூறுங்கள் எனக் ளகட்டர்கள். அப்ளொது தான் அல்ைாஹ் இந்த அத்தியாயத்லத 

இறக்கினான். (அறிவிப்பாளர்: உபய்யு பின் கஅப் (ரலி), (திர்மதி) 

 

சிறப்பு: நெி(ஸல்)அவர்கள் ஒருவலர ஒரு ெலடக்குப் பொறுப்ொளராக அனுப்ெி 

லவத்தார்கள். அவர் தனது நண்ெர்களுக்கு இமாமாக பதாழுலக நடத்தினார். அவர் 

பதாழுலகயில் குல்ஹவீல்ைாஹ்லவ ஓதிமுடித்துக் பகாண்டிருந்தார். அவர்கள் 

நெியிடம் திரும்ெி வந்தளொது இதலனக் கூறினார்கள். அப் ளொது நெி(ஸல்) 

அவர்கள் ஏன் இலதச் பசய்தாபரன அவரிடளம ளகளுங்கள் என்றார்கள். அவரிடம் 

ளகட்டளொது இது ரஹ்மானுலடய ெண்புகள் எனக் கூறி, அலத ஓதப் 
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ெிரியப்ெடுகிளறன் என்றார். அப் ளொது நெி(ஸல்) அவர்கள் அல்ைாஹ் அவலர 

ளநசிக்கிறான் என அவருக்கு அறிவித்துவிடுங்கள் என்ற னர்.(அறிவிப்பாளர்: 

ஆயிஷா (ரைி),( புகாரி) 

 

குொ ெள்ளியில் அன்ஸாரிகளில் ஒருவர் அங்குள்ள மக்களுக்குத் பதாழுலக 

நடத்திக் பகாண்டிருந்தார், அவர் பதாழுலகயில் (ஃொத்திஹா சூராவிற்குப் ெின்) ஓத 

ஆரம்ெிக்கும் ஒவ்பவாரு ரக்அத்திலும் குல்ஹ ீ வல்ைாஹ்லவ ஓதி 

முடித்துவிட்டுத்தான் ளவறு சூராலவ ஆரம்ெிப்ொர். அம்மக்கள் அவரிடம் நீங்கள் 

குல் ஹவீல்ைாஹ்லவ ஆரம்ெிக்கிறரீ்கள். ெின்னர் இது ளொதாது எனக் கருதி ளவறு 

ஒரு சூராலவயும் ஓதுகி றார்கள். இப்ெடிச் பசய்யாது குல்ஹவீல்ைாஹ்லவ 

மட்டும் ஓதுங்கள் அல்ைது ளவறு ஒரு சூராலவ ஓதி விட்டு குல்ஹவீல்ைாஹ்லவ 

விட்டு விடுங்கள் எனக் கூறினர்., நான் இவ்வாறு ஓதும் முலறலய விட மாட்ளடன் 

நான் உங்களுக்குத் பதாழுலக நடத்த விரும்ெினால் இமாமாக இருந்து பதாை 

லவக்கிளறன். விருப்ெமில்லை பயன்றால் விட்டுவிடுகிளறன் என்றார். ஆனால் 

அவர்களளா அவலர தங்களில் சிறந்த வராகவும் அவரல்ைாதவர் தங்களுக்கு 

பதாழுலக நடத்துவலத பவறுப்ெவர்களாகவும் இருந்தனர். இவர் கள் நெியிடம் 

வந்த ளொது இத்தகவலை அறிவித்தனர். அப்ளொது நெி(ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் 

நண்ெளர! உம்முலடய நண்ெர்கள் கூறுவது ளொை நீர் பசய்வதில் எது உனக்குத் 

தலடயாக உள்ளது என்றும் ஒவ் பவாரு ரக்அத்திலும் கட்டாயமாக இலத ஓத 

ளவண்டுபமன்று விருப்ெம் ஏற்ெட்டது ஏன்? என்றும் ளகட் டார்கள். அதற்கு அவர் 

திண்ணமாக இதலன நான் விரும்புகிளறன் என்றார். அதற்கு நெி(ஸல்) அவர்கள் 
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இதலன நீர் விரும்புவது உம்லம சுவனத்தில் நுலையச் பசய்யும் என்றார்கள். 

(அறிவிப்ொளர்: அனஸ் (ரைி), (புகாரி) 

 

உங்களில் ஒருவர் ஓர் இரவில் குர்ஆனில் மூன்றில் ஒரு ெகுதிலய ஓத சக்தி 

பெறுவாரா? எனக்ளகட்டார் கள். அதற்கு அவர்கள் இப்ெடிச் பசய்வதற்கு 

இயைாதவர்களாக இருக்கிளறாம் என்றனர். கண்ணியமிக்க அல்ைாஹ் குர்ஆலன 

மூன்று ெகுதிகளாக்கியுள்ளான். குல்ஹவீல்ைாஹ் அம்மூன்றில் ஒரு ெகுதியாக 

ஆக்கியுள்ளான் என்றார்கள். (அறிவிப்ொளர்: அபூதர்தா (ரைி), (அஹ்மது)  

 

மலையும் கடும் இருளுமாக இருந்த ஓர் இரவில் ரசூல்(ஸல்)அவர்கள் எங்களுக்குத் 

பதாழுலக நடத்துவ தற்காகத் ளதடிப் புறப்ெட்ளடாம். அவர்கலள நாங்கள் ொர்த்து 

விட்டளொது அவர்கள் எங்களிடம் பதாழு தீர்களா? என்றார்கள். நான் எதுவும் 

கூறவில்லை. ெின்னர் பசால் என்றார்கள். நான் எதுவும் கூறவில்லை. ெின்னரும் 

பசால் என்றார்கள். நான் எதுவும் கூறவில்லை. அப்ளொது நான் அல்ைாஹ்வின் 

தூதளர! என்ன கூற என்று ளகட்ளடன்? காலையிலும் மாலையிலும் குல்ஹ ீ

வல்ைாஹ் அஹலதயும் ொதுகாப்புத் ளதடு வதற்காக அல்ஃெைக், அந்நாஸ் ஆகிய 

இரண்லடயும் கூறு. அலவ எல்ைாவற்றுக்கும் உனக்குப் ளொது மானதாகும் 

என்றார்கள். (அபூதாவூத்,  அஹ்மத், அப்துல்ைாஹ் ெின் குலெப் அவர் தந்லத 

மூைம்) 
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குறிப்பு: இதுவலர பசன்றுவிட்ட மூன்று அத்தியாயங்களின் துவக்கத்தில் ُُْقل 

என்ற ُااْلَْمر  ல் இருந்து எடுக்க ُمـَضـارِعُ  ஐ ااْلَْمر உள்ளது, இந்த (ஏவல் விலன) ِفْعُل

ளவண்டும், பசன்ற காை விலனச்பசால் ைிைிருந்து வருங்காை விலனச்பசால் 

எடுக்கப்ெடும்.  َُماض  ஐ  ُُمـَضـارِع ஆக்க  َُماض  ன் ஆரம்ெத்தில்  ُُمـَضـارِع ன் அலடயாள 

எழுத்துக்களானن,ا,ت,ي  ஆகிய நான்கில் ஒன்லறச் ளசர்க்களவண்டும்.      

 .எடுப்ெதற்கு மூன்று முலறகள் உள்ளன ِفْعُلُااْلَْمر

 ன் அலடயாள எழுத்லதப் ளொக்கிவிட்டு அதற்கு அடுத்த எழுத்லதப் ُمـَضـارِعُ  1 

ொர்க்களவண்டும் அதற்கு َُُحـرََكـة இருந்தால் கலடசி எழுத்துக்கு சுகூன் 

பசய்யளவண்டும். يقول என்ற  ُُمـَضـارِع ன் அலட யாள எழுத்தான ي லவ ளொக்கி 

ெின்னர் அதற்கு அடுத்த எழுத்துக்கு َُُحـرََكـة இருப்ெதால் கலடசி எழுத்துக்கு சுகூன் 

பசய்யளவண்டும். சுகூன் பசய்யும்ளொது இரண்டு சுகூன் உள்ள எழுத்துக்கள் 

சந்திப்ெதால் و ஐப் ளொக்கி ُُْقل என்று கூற ளவண்டும்.  

2 ஆவது 3 ஆவது  ُُمـَضـارِع ன் அலடயாள எழுத்லதப் ளொக்கிவிட்டு அதற்கு 

அடுத்த எழுத்லதப் ொர்க்களவண்டும் அதற்கு சுகூன் இருந்தால் அதற்கு அடுத்த 
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எழுத்லதப் ொர்க்க ளவண்டும் அதற்கு ُُفَـتَـح அல்ைது َُُكـَسـر இருந்தால் அதன் 

ஆரம்ெத்தில் َُُكـَسـر உள்ள ا ஐச் ளசர்த்து கலடசிக்கு சுகூன் பசய்ய ளவண்டும், ُيـَْفَتُح

 இருந்தால் அதன் ஆரம்ெத்தில் ضَّـمُ  .என்ெது ளொை اِفْـَتُحُِاْضِربُُ ல் ُمـَضـارِعُ  என்ற َيْضِربُُ

 ஐச் ளசர்த்து கலடசிக்கு சுகூன் பசய்ய ளவண்டும். உதாரணமாக ا உள்ள ضَّـمُ 

اُْخـلُـقُُْ,اُْحـُسـدُْ ல் ُمـَضـارِعُ  என்ற يَـْحـُسـُدُيَـْخـلُـقُُ  என்ெதுளொை.   

குறிப்பு: ,ضَّـمُ َُكـَسـُر,ُفَـتَـُح  ஆகிய மூன்றுக்கும் َُُحـرََكـة என்று கூறப்ெடும்,  ُُكُفوُ َصَمد,  

என்ற இரண்டும்  مصدر ஆகும்.  

 
 

 

ُ

ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ
َُذاَتُ ُنَـاًرا ُ,َسـيَـْصلـَى َُكـَسـَب َُوَما َُمالُـُه َُعـْنـُه َُأْغـََن ,َما َُوتَـبَّ َُأِبُلَـَهـب  ُيَـَدا تَـبّـَْت

ـالَـَةُالْـَحـطَـِب,ُِفُِجـيـِدَهاَُحـْبـل ُِمْنَُمـَسـ ,َواْمـَرأَتُـُهَُحـمَّ  دُ لَـهـَب 
َمـاُ ,அபூைஹப்- لَـَهـبُ  ,இரு லககள் - يَـَدانُِ ,நாசமாகிவிட்டான்,  நாசாமாகிவிட்டது - تَـبَّـتُْ ,تَـبَُّ - 
இல்லை, ُاَْغـََن- ொதுகாத்தான் / ளதலவயறச் பசய்தான், َُُعـْنـه- அவலன விட்டும், َُُمـالًـه –அவனுலடய 
பொருள், ََُُُكـَسـب - அவன் சம்ொதித்தான், يَـْصَلى- கருகுவான், نَـارًا– பநருப்பு, ََُذات உலடய, 
ةُ ِاْمـرَاَُُ ,பகாழுந்துவிட்டு எரியக் கூடியது -لَـَهـبُ  - பெண், َُـالَـة  ,விறகு - اَلْـَحـطَـبُِ  ,சுமப்ெவள் - َحـمَّ
 .முறுக்ளகறியது – َمـَسدُ   ,கயிறு - َحـْبـلُ  ,அவளுலடயகழுத்து - ِجـْيـِدَهـا
இந்த அத்தியாயம் இறங்கியதற்கான காரணம்:- 

ொடம் 4 அத்தியாயம் 111 ைஹப் – 

தீச்சுவாலை வசனங்கள்  5 
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நெி(ஸல்)அவர்கள் ஸஃொ மலையில் ஏறி நின்று பகாண்டு தமது கூட்டத்தினலரக் கூவி அலைத்தார்கள் 
அவர்கள் ஒன்றுகூடி எதற்காக அலைத்தீர் என்று ளகட்டார்கள். அதற்கு நெியவர்கள் இந்த ஓலடப் ொகத் 
திைிருந்து எதிரிகள் உங்கலள அைிக்க வருவதாக நான் கூறினால் நீங்கள்  நம்புவரீ்களா? ஆம் நம்பு 
ளவாம் என்றார்கள். அப்ெடியானால் உங்கலள கடும் ளவதலனக்குரிய ஒருநாள் வர இருக்கிறது என எச் 
சரிக்கிளறன் என்றார்கள். அப்ளொது அபூைஹப் தனது இரு லககளில் மண்லண வாரி நாசமாய்ப் ளொவா 
யாக! இதற்காகவா எங்கலளக் கூட்டினாய்? என்றான், அப்ளொதுதான் (அபூைஹெின் இரு லககளும் நாச 
மாகிவிட்டது, அவனும் நாசமாகிவிட்டான், அவனுலடய பசல்வமும் அவன் சம்ொதித்தலவயும் அவ 
லனப் ொதுகாக்கவில்லை.  அவனும் விறகு சுமக்கும் அவனுலடய மலனவியும் பகாழுந்து விட்டு எறி 
யும் பநருப்ெில் கருகுவார்கள். அவள் கழுத்தில் முறுக்ளகறிய கயிறு உள்ளது) என்ற இந்த அத்தியாயம் 
இறங்கியது. 
 

ஏவல்ُ اَْمـرُ   விைக்கல்نَـْهـيُ   பசன்றந َماضُ   வரும்/ நிகழ் காைம்ُمـَضـارِعُ 

காைம் ُ

 நாசமலடந் تَـبَُّ  நாசமலடவான் يَـتِـبُ  நாசமலட تِـبَُّ  நாசமலடயாளத  تَتِـبَُُّالَُ

தான்  

 ளதலவயற்றவالَتُـْغـنُِ

னாக ஆகாளதُ
 ளதலவயற்றெவَأْغـنُِ

னாக்கு    

  ளதலவயற்றவனாகـييُـْغـنُِ

ஆகுவான் / ஆகிறான் 

 ளதலவயற்َأْغـنـى

றவனாகி விட்டான் 
 சம்ொதிக்الَُتَـْكـِسـبُْ

காளத 
ُ சம்ொதி اِْكِسبُْ சம்ொதிப்ொன்ُ يَـْكـِسـبُُ  சம்ொதித் َكـَسـبَُ

தான்ُ

تَـْصـلَُ ُ கருகாளத الَُ ُ கருகு ِاْصـلَُ  கருகுவான்ُ  يَـْصـلـى  கருகினான் َصـَلى

 

حبل,ُمسدُنارا,ُذات,ُهلب,ُامرأة,ُْحالةُ,احلطب,ُجيد,ُها,ُ,مال,ُهُ,هلباِبُُ,يدا1ُ  
ُما,ُعنُ,س2ُُُ

என்ெது تَـبَُّ ُمـَضـاَعـفُ ُ ஆன ِفْعل ஆகும்.  ُُمـَضـاَعـفஎன்ெது ُف  கைிமாவும் ع கைிமாவும் ஒளர மாதிரி 

யான எழுத்துக்களுள்ள ِفْعل க்குக் கூறப்ெடும்.    
ـدُ يَُ என்ெது இருலம இதன் ஒருலம يدان  ஆகும். َوْحـَدان (ஒருலம)லமலய  ُتَـثْـنِـيِـة (இருலம) ஆக்க அதன் 

இறுதியில் ان ளசர்க்களவண்டும். امرأتَانُُِ-امرأةَُمااَلِن,ُ-مالُهلباِن,ُ-هلب என்ெவற்லறப் ளொை.  

 ِاَضـافَـةُ  விழுந்துவிடும். இந்த இலணப்புக்கு ن உடன் இலணக்கும் ளொது اسم லவ மற்பறாரு تَـثْـنِـيِـةُ 
என்றும் முதல் اسم க்கு  ُُمـَضـاف என்றும் 2 வது اسم க்கு ُُِاِلَـْيـه   .என்றும் கூற ளவண்டும் ُمـَضـاف 

அபூைஹெின் இரு லககளும் நாசமாகிவிட்டது.  அவனும் நாசமாகிவிட்டான். அவனுலடய பசல்வமும் 
அவன் சம்ொதித்தலவயும் அவலனப் ொதுகாக்கவில்லை. அவனும் விறகு சுமக்கும் அவனுலடய மலன 
வியும் பகாழுந்துவிட்டு எறியும் பநருப்ெில் கருகுவார்கள். அவள் கழுத்தில் முறுக்ளகறிய கயிறுஉள்ளது.  

 (ُمـَضـارِعُ ) என்ெதற்கு இந்த இடத்தில் வரும்காை பொருள் மட்டுளம பகாள்ள ளவண்டும். ஏபனனில் يَـْصَلى

வரும், நிகழ் காை விலனச் பசால்லுடன் س என்ற எழுத்து வந்துள்ளது,  இது ளொன்ளற ََُسـْوف என்ற 
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எழுத்தும் வரும் அப்ெடி வரும்ளொது அலத ( ُُمـْسـتَـْقـبَـل) வருங்காைத்திற்கு மட்டும் குறிப்ொக்கிவிடும். 

 .உள்ளன َما நீங்கள் இனிளமல் அறிவரீ்கள் என்ெதுளொை. இந்த அத்தியாயத்தில் இரண்டு َسـْوَفُتَـْعـلَـُمـْونَُ

ஒன்று பசன்றகாை விலனச் பசால்லை எதிர் மலறயாக்குவதற்குரியது. மற்பறான்று விலனச் 
பசால்லை பெயர்ச் பசால்ைாக மாற்றுவதற்குரியது. இவற்லற இடத்லதக் கவனித்து ெயன்ெடுத்திக் 
பகாள்ள ளவண்டும்.  

இந்த அத்தியாயத்தில் முதைாவது வந்துள்ள َما எதிர் மலறக்குரியதாகும், 2 வது َما பெயர்ச் பசால்லுக்கு 

உரியதாகும். அதாவது சம்ொதித்தான் என்ற விலனச் பசால்லை அவன் சம்ொதித்தலவ என பெயர்ச் 
பசால்ைாக மாற்றிவிட்டது. அவனுலடய, அவளுலடய, உன்னுலடய, என்னுலடய, அவன், அவள், நீ, 

நீங்கள், நான், நாங்கள் என்ெவற்றிற்கு (  ,ெிரதிப் பெயர்கள் எனக் கூறப்ெடும். இலவ ஆண்ொல் (َضـِمـْيـرُ 

பெண்ொல், ஒருலம, இருலம, ென்லம, ெடர்க்லக, முன்னிலை, தன்னிலை ஆகிய எல்ைாவற்றுக்குமுரி 
யலத கட்டங்களில் காணுக!  
 

 அவர்களுலடயَمـالُـُهـمُْ

பொருள்  

 அவர்கள்َمـالُـُهـَمـا

இருவருலடய பொருள் 

 அவனுலடயَمـالُـهُُ

பொருள் 

َُغـائِـبُُ  ُمـذَكَّـر 
ஆண் ொல் 
ெடர்க்லக 

 

 அவர்களுலடயَمـالُـُهـنَُّ

பொருள் 

 அவர்கள்َمـالُـُهـَمـا

இருவருலடயபொருள் 
 அவளுலடயَمـالُـُهـا

பொருள் 

ُُمـَؤنَـّثُ 

 பெண்َغـائِـبُ 

ொல் ெடர்க்லக 

َُمـالُـَكـمُْ
உங்களுலடய பொருள் 

َمـالُـَكـَما
உங்களிருவருலடய 
பொருள் 

 உன்னுَمـالُـكَُ

லடய பொருள் 

ُُمـذَكَّـر َحـاِضـرُ 
ஆண்ொல் 

முன்னிலை 

  உங்களுலடயَمـالُـُكـنَُّ

பொருள் 

 உங்களிருவருَمـالُـُكـَمـا

லடய பொருள் 

  உன்னு َمـالُـكُِ
லடய பொருள் 

 َحـاِضرُ ُُمـَؤنَـّثُ 
பெண்ொல் 

முன்னிலை 

  எங்களுலடயَمـالُـَنا

பொருள் 

 
-----------------------
--- 

 

 என்னுலடயلِـياَمـ

பொருள் 

ـرُ  ُُمـَؤنَـّثُ ُُمـذَكَّ

 ஆண்ொல்ُمـتَـَكـل ـمُ 

 ,பெண் ொல்          
 தன்னிலை 

ُ
ُ

ُ
 
 

 

ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ

َُفَسب ْحُِِبَْمِدَُرب َكَُواْستَـْغِفْرهُُُ,َُورَأَْيَتُالنَّاَسُيَْدُخُلوَنُِفُِديِنُاللَِّهُأَفـَْواًجا,إَذاَُجاَءَُنْصُرُاللَِّهَُواْلَفْتُحُ
َُكاَنُتـَوَّابًاُ  ِإنَُّه

ொடம் 5அத்தியாயம்; 110 அந்நஸ்ர்- வசனங்கள் ; 3 
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َنْصرُُُ ,வந்தான், வந்தது– َجاءَُ - உதவி, الفتح -பவற்றி, ُرأيت - நீ ொர்த்தாய், ََُُيْدُخُلْون - நுலைவார்கள் / 
நுலைகிறார்கள், ُِِدْين -மார்க்கம், ًُاَفْـَواَجا -கூட்டங்கள், َُْسب ح - துதி, َُِْحْد- புகழ். 
விலனச் பசால்லுடன் ِإَذا ளசர்ந்து வந்தால் "ளொது" அல்ைது "இருந்தால்" என்ற பொருள் வரும். இந்த 

ஆயத்தில் வந்தது என்ற கடந்த காை விலனச் பசால்லுடன் ِإَذا ளசர்ந்தவுடன் வந்தளொது என்ற அர்த்தம் 

வந்து விட்டது. வந்துவிட்டால் என்றும் பொருள் பகாள்ளைாம். பெரும்ொலும் ஆல் என்ற பொருளள 
அதிகமாக ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  

 .மன்னிப்லெ ஏற்ெவன் - تـَوَّابًا ,ொவமன்னிப்புத் ளதடு - ِاْستَـْغِفرُْ
 

அல்ைாஹ்வின் உதவியும் பவற்றியும் வரும்ளொது அல்ைாஹ்வின் மார்க்கத்தில் மக்கள் கூட்டமாக 
நுலைவலத நெிளய! நீங்கள் காணும் ளொது உமது இலறவலன புகழ்வதுடன் துதிப்ெரீாக! இன்னும் அவ 
னிடம் ொவமன்னிப்புத் ளதடுங்கள்,  நிச்சயமாக அவன் மன்னிப்லெ ஏற்ெவனாக இருக்கிறான். 
 
 

 வரும் / நிகழ் ُمـَضـارِعُ  ஏவல் اَْمـرُ   விைக்கல்نَـْهـيُ 

காைம்  
ُ பசன்றகாைம் َماضُ 

வராளதُ تَـِجـئُُْالَُ   வந்தான் َجـاءَُ  வருவான் / வருகிறான் يَـِجـْيـئُُ வா ِجـئُْ

 / ொர்ப்ொன்  ـرىيَُ  ொர் َرهُْ ொர்க்காளதتَـرَُُالَُ
ொர்க்கிறான்  

 ொர்த்தான்  رَأىُ

 لَـاُتَـْدـُخـلُْ
நுலையாளதُ

 நுலை اُْدُخـلُْ

  

 / நுலைவான்يَـْدُخـلُُ

நுலைகிறான் ُ
  நுலைந்தான் َدَخـلَُ

  لَـاُتُـَسـب ـحُْ
துதிக்காளத 

ُ துதி َسـب ـحُْ  துதிப்ொன் / துதிக்கிيُـَسـب ـحُُ

றான்ُ

  துதித்தான் َسـبَّـحَُ

ُالَُتْسـتَـْغـِفـرُْ ُِاْسـتَـْغـِفـرُْ  ொவமன்னிப்புத் ளதடிِاْسـتَـْغـَفـرَُ َيْسـتَـْغـِفـرُُ

னான்ُ
 

    تَـوَّابًـا ,َحـْمـدُِ ,اَفْـَواًجـا ,ِديْـنُِ ,الْـَفـْتـحُُ , نَـْصـرُُ ,ِاَذا 2
 

இதுதான் கலடசியாக இறங்கிய அத்தியாயமாகும்: குர்ஆனில் கலடசியாக இறங்கிய அத்தியாயம் எது 
என உனக்குத் பதரியுமா? என இப்னு அப்ொஸ் அவர்கள் என்னிடம் ளகட்டார்கள், ஆம் பதரியுளம ''இதா 
ஜாஅ நஸ்ருல்ைாஹி வல்ஃெதஹ்" தாளன என்ளறன்.  உண்லமலயக் கூறினாய் என்றார்கள்.  [முஸ்ைிம் 
7731, உத்ொ ெின் அப்துல்ைாஹ் ெின் உலெத் (ரைி)]  
                                                

அல்ைாஹ்வின் தூதர் நெி(ஸல்) அவர்கள் தமது கலடசி காைத்தில் 

ُإِلَْيهُِ  َُوأَُتوُب ُاللََّه َُأْستَـْغِفُر َُوِِبَْمِدِه ُاللَِّه  என்று கூறுவலத அதிகப்ெடுத்திக் பகாண்டிருந் ُسْبَحاَن

தார்கள்,  அல்ைாஹ்வின் தூதளர! 

ِإلَْيهَُُِوأَُتوبُُُاللَّهَُُِفرَُُأْستَـغَُُْوِِبَْمِدهُُِاللَّهُُُِسْبَحانَُ   என்ெலத அதிகமாகக் கூறிக்பகாண்டிருக்க காணுகி 

ளறளன என்ன காரணம் எனக் ளகட்ளடன். அதற்கு அவர்கள் கூறினார்கள். எனது உம்மத்தில் நான் ஒரு 

அலடயாளத்லதக் காண்ளென். அப்ெடிக் காணும்ளொது நான் அவலனப் புகழ்ந்து துதித்து அவனிடம் 
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மன்னிப்புத் ளதட ளவண்டும், அவன் ொவங்கலள மன்னிப்ெவன் என என்னிடம் ஏவி இருந்தான் அலதக் 
கண்டுவிட்ளடன். அது  

َُكاَنُتـَوَّابًَُجاَءَُنْصُرُاللَِّهَُواْلَفْتُحَُورَأَْيَتُالنَّاَسَُيْدُخُلوَنُِفُِديِنُاللَِّهُأَفْـَواًجاَُفَسب ْحُِبَْمِدَُرب َكَُواسُُِْإَذا ) اتَـْغِفْرُهُِإنَُّه ) 
என்ெதாகும் எனக்கூறினார்கள். [அஹ்மத் 24065, ஆயிைா (ரைி)] 
 

நெி(ஸல்)அவர்கள் ருகூவு சுஜுதில் َُِلُُاْغـِفـرُُْالّلُهمََُُّوبِـَحـْمـِدكََُُربَـَّناُالّلُهـمَُُُّسـْبـَحـانَـك  என்று கூறிக் பகாண்டி 

ருந்தார்கள். அதற்கு குர்ஆலன அதாவது இந்த அத்தியாயத்திலுள்ள ஃெஸப்ெிஹ் ெிஹம்தி ரப்ெிக 
(உமது இலறவலன புகழ்வதுடன் துதிப்ெரீாக!) என்ெலதளய விளக்கமாகக் கூறினார்கள். ஆயிைா (ரைி), 

புகாரி 817,, ஹுலதஃொ(ரைி) நெி(ஸல்)அவர்களுடன் பதாழுது பகாண்டிருந்தார்கள் அப்ளொது நெி(ஸல்) 

அவர்கள் தமது ருகூவில் ُُمُِيُْظُِعَُالُُِْب َُرَُُانَُحَُبُْس  என்றும் சுஜுதில், َُلىعُْاْلَُُِب َُرَُُانَُحَُبُْس  என்றும் கூறிக் 

பகாண்டிருந்தார்கள். ரஹ்மத்-அருள் ெற்றிய ஆயத்லத ஓதும் ளொது அந்த இடத்தில் நிறுத்தி விட்டு 
அருலளக் ளகட்ொர்கள். ளவதலன ெற்றிய ஆயத்லத ஓதும்ளொது அங்கும் நிறுத்தி ளவதலனலய 
விட்டும் ொதுகாப்புத் ளதடுவார்கள்.  [ஆபூதாவூத் 871, ஹுலதொ (ரைி)] 
 

நான் நெி(ஸல்) அவர்களுலடய ளதாைர்களுடன் அமர்ந்திருக்கும்ளொது உமர்(ரைி) என்னிடம் ளகட்கும் ெைக்க 
முலடயவர்களாக இருந்தார்கள். அப்ளொது அப்துர்ரஹ்மான் ெின் அவ்ஃப் (ரைி), அவரிடம் ளகட்கிறரீ்களள!? 
அவர் நமது ெிள்லளகள் ளொன்றவராயிற்ளற என்றார்கள். அப்ளொது உமர்(ரைி) நீங்கள் இப்ெடித்தான் 
பதரிந்து லவத்துள்ளரீ்கள் என்று கூறிவிட்டு இப்னு அப்ொஸிடம் ''இதா ஜாஅ நஸ்ருல்ைாஹ்"" என்ற 
இந்த அத்தியாயம் ெற்றி ளகட்டார்கள். நிச்சயமாக இது அல்ைாஹ்வின் தூதரின் காைம் முடியப் ளொவ 
லதப் ெற்றியதாகும். இதலன அல்ைாஹ் நெிக்கு அறிவித்துள்ளான் என்ளறன். இந்த அத்தியாயத்தின் 
கலடசி வலர ஓதினார்கள். அப்ளொது உமர்(ரைி) அவரிடம் அல்ைாஹ்வின் மீது ஆலணயாக நீ அறிந்த 
லதத்தான் நானும் அறிகிளறன் என்று கூறினார்கள். [திர்மதி 3362, இப்னு அப்ொஸ்] 

*َحـْمـد رُ َمـْصـدَُ என்று மூன்று வார்த்லதகள் نـَصـر ,فَـْتـحُُ ,  (மூைச்பசால்) ஆகும்.  

امرُاحلاضرُ  ஆகிய இரண்டும் ِاْسـتَـْغـِفـْر,َُسـب ـحُْ *  ஆகும்.   

   

 
குறிப்பு: இது வலர ஐந்து அத்தியாயங்களில் முதல் அத்தியாயத்திலுள்ள ُُيـَُوْسِوس லவயும் நான் 

காவது அத்தியாயத்திலுள்ள ُُيـُْغِن ஐயும் தவிர மற்ற எல்ைா ُُُُمَضارِع  யின் அலடயாள 

எழுத்தான  ي  க்கு َُُّضم உள்ளது ஏபனனில்  َُماض யில் நான்கு எழுத்துக்கள் இருந்தால் அதன்   

 َكَسرُُ பசய்து கலடசிக்கு முந்திய எழுத்துக்கு َضمُ  க்கு ي யின் அலடயாள எழுத்தான ُمَضارِعُُ

பசய்ய ளவண்டும்.  َُماض ல் அசல் மூன்று எழுத்துக்கள் மட்டுளம. இதற்கு َُجـرَّدُ ُمـُثُـَلَثِـيُ   (மூன்று 

எழுத்துக்கள்) மட்டுமுள்ளது என்றும், மூன்று எழுத்துக்கலள விட அதிகமாக வரக் கூடியதற்கு 

فِـْيـهَُمـزِيْـدُ ُثُـَلَثِـيُ   ُ (மூன்று எழுத்துக்கலள விட அதிகமாக்கப்ெட்டது) என்றும் கூறப்ெடும் . 

   .க்பகன்று தனிச் சட்டம் உள்ளது َوْسـَوسَُ  يُـَوْسـِوسُُ
  

 
ொடம் 6 அத்தியாயம் 109 அல் காஃெிரூன் –
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 ِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ
اَُعَبْدُُتْ,ُُقْلُيَاُأَيـ َهاُاْلَكاِفُروَن,ُاَلُأَْعُبُدَُماُتـَْعُبُدوَن,َُواَلُأَنـُْتْمَُعاِبُدوَنَُماُأَْعُبُد,َُواَلُأَنَاَُعاِبد ُمَُ

ُُتْمَُعاِبُدوَنَُماُأَْعُبُد,َُلُكْمُِديُنُكْمَُوِلَُِديِنُ.َُُواَلُأَنْـُ
 

  அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புலடளயான் அல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால்...  
 

 

நிராகரிப்ொளர்களள! நீங்கள் வணங்குெவற்லற நான் வணங்கமாட்ளடன். நான் வணங்குெவலன நீங்கள் 
வணங்குெவர்களாக இல்லை. நீங்கள் வணங்குெவற்லற நான் வணங்குெவனாக இல்லை. நான் வணங் 
குெவலன நீங்கள் வணங்குெவர்களாக இல்லை. உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு எனது மார்க்கம் எனக்கு 
என்று (நெிளய!) நீங்கள் கூறுங்கள்.   
 

 ,நீங்கள் வணங்குவரீ்கள்- تَـْعـبُـُدونَُ ,நான் வணங்குளவன் - َأْعـبُـدُُ ,நிராகரிப்ொளர்கள் - اْلَكـافِـُرونَُ 
  .வணங்கக்கூடியவன் - َعاِبدُ   ,வணங்கக்கூடியவர்கள் - َعـابِـُدونَُ
 

விைக்கல்ُ نَـْهـيُ   வரும் / நிகழ் ُمـَضـارِعُ  ஏவல் اَْمـرُ 

காைம் 
  பசன்றகாைம்َماضُ 

تَـْعـبُـدُْ நீ வணங்காளதُ الَُ வணங்குُاُْعـبُـدُْ  வணங்கினான்َعـبَـدَُ  வணங்குவான்يَـْعـبُـدُُ

 

ُيا 2 ُكْمُُ ,أَنَاَُعاِبدُ  ,ُدونََُعاب1ُِ
நெி(ஸல்) அவர்கள் ஃெஜ்ருத் பதாழுலகக்கு முன்னுள்ள இரண்டு ரக்அத்துகளிலும் தவாஃபுலடய இரண்டு 
ரக் அத்துகளிலும் குல் யாஅய்யுஹல் காஃெிரூலனயும் குல் ஹவீல்ைாஹலீவயும் ஓதி உள்ளார்கள் என 
முஸ்ைிமில் வந்துள்ளது. இன்னும் வித்ருத் பதாழுலகயின் மூன்று ரக்அத்துகளில் முதல் ரக்அத்தில் 

ஸப்ெிஹிஸ்மலவயும் 2-வது ரக்அத்தில் குல்யாஅய்யுஹல் காஃெிரூலனயும் 3-வது ரக்அத்தில் குல்ஹ ீ
வல்ைாஹலீவயும் ஓதியதாக திர்மதியிலுள்ளது. நவ்ஃெல்(ரைி)யிடம் நெி(ஸல்)அவர்கள் ''குல்யாஅய்யு 
ஹல் காஃெி ரூன்" (சூராலவ) ஓது. ெின்னர் அளத நிலையிளைளய தூங்கி விடு ஏபனனில் நிச்சயமாக அது 
இலணலவப்லெ விட்டும் ொதுகாக்கும். (சுனன் அபூதாவூத், ஃெர்வா அவர் தந்லத மூைம் 5055) 
 

குறிப்பு: இந்த அத்தியாயத்தில் مضارع ஆன فعل உடன் ال ளசர்ந்து வந்துள்ளது, இப்ெடிச் ளசரும் ளொது 

அலத எதிர் மலறயாக்கிவிடும். எதிர் மலறக்கு  َُمـْنـِفـي என்று கூறப்ெடும். இன்னும் இது ளொன்ளற مـاض 
ல் ُمـا நுலையும்ளொதும் அலத எதிர் மலறயாக்கிவிடும். உதாரணமாக:  
َعـبَـدَُُمـا ,வணங்கினான் َعـبَـدَُ   வணங்கவில்லை, ُُيـَْعُبد வணங்குவான், ُُال يـَْعُبد வணங்கமாட்டான் 

என்ெதுளொை.  
 
 

 

ُِاْسـُمُالْـَفـاِعـلُِ  َمـاضُ  ُمـَضـارِعُ  ـْصـَدرُ مَُ
 فَـَعـلَُ يَـْفـَعـلُُ فَـْعًَلُ فَـاِعـلُُ

நிராகரிப்ளொர் வசனங்கள் 6 
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ُ,َعـْبـًدأ َعـابِـدُ 
 ِعـبَـاَدةًُ

 عبد يَـْعـبُـدُُ

 نَـَصـرَُ يَـْنـُصـرُُ نَـْصـرًأ نَـاِصـرُ 
ُفَـتَـحَُ يَـْفـتَـحُُ  فَـْتـحُ  فَـاتِـحُ 

ُ َدَخـلَُ يَـْدُخـلُُ ُدُخـْوالًُ َداِخـلُ 

ُقال يـَُقـْولُُ  ـْولـاًُقَُ قـائِـلُ 
َُعـائِـذُ  َُغـاذَُ يَـُعـْوذُُ ِعـَياَذةًُ
َُخـالِـقُ  َُخـْلـًقـأ ُيَـْخـلُـقُُ َُخـلـقَُ
َُغـاِسـقُ  َُغـْسـًقـا ُيَـْغـِسـقُُ َُغـَسـقَُ
َُوأقِـبُ  ُ َوقْـبًـا ُ يَـِقـبُُ ُ َوقَـبَُ
َُحـاِسـدُ  َُحـَسـًدا ُيَـْحـُسـدُُ َُحـَسـدَُ

 
 

َُعـابِـداتُ َُعـابِـَدتَـاِنَُُُعـابِـَدة َُُُعـابِـدْونَُُُعـابِـدانَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِعـابِـدُ 
ُُُُُُُُ َُُُُكـافِـَرتَـانَُُِكـافِـَرة َُُُكـافِـُرْونََُُكـافِـرانَُُِكـافِـر  َُكـافِـرَات 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُنَـاِصـر  ُـاِصـرَاتُ نَُُنَـاِصـَرتَـانُُِنَـاِصـَرة ُُُُُنَـاِصـُرْونَُُنَـاِصـرَانُِ

ُفَـاتِـَحـاتُ ُفَـاتِـَحـتَـانُُِفَـاتِـَحـةُ ُفَـاتِـُحـْوَنُُُُُُفَـاتِـَحـانُُِفَـاتِـحُ 

َُداِخـلَـاتُ َُداِخـلَـتَـانَُُِداِخـلَـةُ َُداِخـلُـْونََُُداِخـلَـانَُُِداِخـلُ 

ُآكِـََلتُ ُآكِـلَـتَـانُُِآكِـلَـةُ ُآكِـلُـْونَُُآكِـََلنُُِآكِـلُ 
இலவ ُّممـتـكـل  .ஆகிய மூன்றுக்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் غـائـب ,حـاضـر ,
 

உதாரணமாக َُآِكـلُ ًُهـو  அவன் சாப்ெிட்டுக் பகாண்டிருக்கிறான், َُآِكـلُ ُاَنْـت  நீ சாப்ெிட்டுக் பகாண்டி 

ருக்கிறாய்,   ُاَنَـاُآِكـل நான் சாப்ெிட்டுக் பகாண்டிருக்கிளறன்.  
 rpy rkak; اسمُالفاعل vd;w  َُفِعْيل mikg;gpYk; tUk;. mg;gb tUk; NghJ اسمُالفاعل ypd; 

mHj;jk;jhd;.  
 

 இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்ெத்தில் يا என்ற எழுத்து வந்துள்ளது. இது அலைப்ெதற்காக ெயன்ெடுத்தப் 

ெடக்கூடிய حـرف ஆகும். இதற்கு ُُالن َداءَُُِحْرف  (அலைப்புக்குரிய எழுத்து) என்று கூறப்ெடும். அலைக்கப் 
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ெடக்கூடிய اسم உடன் اَيـ َهـا இல்ைாமளை பொருள் கிலடக்கும் என்றாலும் குர்ஆன் اَيـ َهـا லவச் ளசர்த்ளத 

ெயன்ெடுத்தியுள்ளது, அதற்பகன்று தனிப் பொருள் இல்லை. அது இருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும் ஒளர 

பொருள் தான். இது குர்ஆனில் வரக்கூடிய எல்ைா இடங்களிலும் இளத நிலைதான். 
 

 

ُ
ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيمُِ

َناَكُاْلَكْوثَر,َفَصل ُلَِرب َكَُواْْنَْرُ,ِإنََُّشانَِئَكُُهَوُاْلَبـْتَـرُُ ُِإنَّاَُأْعطَيـْ  
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புலடளயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால் 
 

1. (நெிளய!) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு கவ்ஸர் (தடாகத்லத) பகாடுத்ளதாம், 2. எனளவ, உம் இலறவனுக்கு 

நீர் பதாழுது குர்ொனியும் பகாடுப்ெரீாக, 3 நிச்சயமாக உம்முலடய ெலகவன் தான் சந்ததியற்றவன்.  
 

 .சந்ததி அற்றவன்-اْلَبـْتَـرُُ பவறுப்ெவன் -َشاِنئ அறுத்துப்ெைியிடு -اْْنَرُْ பதாழு -َصلُ  நிச்சயமாக நாம் -ِإنَّا
 

ُُمـَضـارِعُ   اَْمـرُ   نَـْهـيُ  ُ َماضُ 
تُـْعـطُِ  பகாடுத்தான் َأْعـطـى பகாடுப்ொன் يُـْعـِطـي பகாடு َأْعـطُِ பகாடுக்காளத الَُ

பதாைாளதُ الُتُـَصـلُ  பதாழுதான்ُ َصـلّـى பதாழுவான் يُـَصـل ـى பதாழு َصـلُ 
تَـْنـَحـرُْ அறுக்காளதُ الَُ  அறுத்தான் نَـَحـر அறுப்ொன் يَـْنـَحـرُُ அறு اِنْـَحـرُْ

   

 ِانَُّ 2  أَبـَْتُ ,َشاِنئ ,اْلَكْوثَر1
குறிப்பு: இதுவலர ,َعـلى,ُاِلـىُل,ُِف,ُِب,ِمن  இலவகள்  َُجـر பசய்யும் َُُحـْرفகள் என்று கூறிளனாம். 

இன்னும் சிை  َُجـر பசய்யும் َُُحـْرف கலளயும் இன்ைா அல்ைாஹ் அது வரும்ளொது நிலனவு 

ெடுத்துளவாம்.  
 

இப்ொடத்தின் ஆரம்ெத்திலுள்ள َُِّان அதுளொன்று َُّاَن ஆகிய இரண்டிற்கும் تَْأِكـْيـد (உறுதிப்ெடுத்தும்) 

 இவற்றின் பொருள்) لَـَعـلَُّ ,لَـْيـتَُ ,لـِكـنَُّ ,َكـَأنَُّ கள் என்று கூறப்ெடும். இவ்விரண்டும், மற்றும் َحـْرفُُ

கள் அந்த இடங்களில் கூறுளவாம்) ஆகிய ஆறு َُُحـْرف களும் அவற்லற அடுத்து இரண்டு ِاْسم கள் வரும். 

அப்ெடி வரும் ளொது முதல்  ِاْسمக்கு ُُنَـًصـب ம் 2-வது ِاْسمக்கு َُُرفَــع- ம் பசய்யும். ُُ فَـتَـح f;F 

,yf;fzj;jpy; ُُنَـًصـب vd;Wk;  َُضـم f;F  َُُرفَــع vd;Wk; $wg;gLk;.   
 

ொடம் 7   அத்தியாயம் 108  அல்கவ்சர்-தடாகம்  
வசனங்கள்  3 



www.qurankalvi.com 

 

  (22 تفسيرال(                                                                    

 

உதாரணம்:  ََُّغـُفـْورُ ُالّلهَُُِان  நிச்சயமாக அல்ைாஹ் மன்னிப்ெவன். ,e;j cjhuzj;jpy; َُِّان cf;F 

 ;cila ,];k ِانَُّ f;F الّلهَُ vd;Wk; Kjy; ,];khfpa حرف (;cWjpg;gLj;Jk) تَـْأِكـْيـدُُ

vd;Wk;> ,uz;lhtJ ,];khfpa  َُغـُفـْور f;F َُِّان cila  َُخبَـر vd;Wk; ,yf;fzj;jpy; 

$wg;gLk;. ,JNghd;Nw NkNy $wg;gl;Ls;s MW vOj;Jf;f Sld; NrHe;J tUfpw 
vy;yhtw;Wf;Fk; $wpf; nfhs;s Ntz;Lk;.  
,ِانَُُّاَنَُّ  என்ெவற்றுடன் ي ளசர்த்து ُِّانُُّ,َان என்றும் ُاَنّـِنُ ,اِنّـِنُُ  என்றும் கூறும்ளொது நிச்சயமாக நான் 

என்றும், نَا என்ெலதச் ளசர்த்து اِنَّاُاَنَّا,  என்றும் ُ ,اِنَـَّنااَنَـَّنا  என்றும் கூறும்ளொது நிச்சயமாக நாங்கள் 

என்றும் பொருள் பகாள்ள ளவண்டும். 

 அதன் அர்த்தம், வார்த்லதலயக் கவனித்து இரண்டு, இரண்டு ெங்குகள் உள்ளன. அர்த்தத்லதக் فعل 

கவனித்துள்ள இரு ெங்குகள்  ُاَلزِم (குன்றிய விலன) பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் கடக்காதது.   

  .பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் கடந்து விடக்கூடியது (குன்றா விலன) ُمـتَـَعـدُ 
 

உதாரணம்:  ُجـَلَـَسُخالد -காைித் அமர்ந்தான். ُُنـََزَلُالقرآن - குர்ஆன் இறங்கியது.  َُذَهَبُزَْيد - 
லஸத் பசன்றான்.  ُُُمـُحمَّـد فَـاِطـَمـةَُُُضـَحـَكتُْ .முஹம்மத் நின்றான் - قَـاَم  ொத்திமா சிரித்தாள்.  
ـنَـةُُ  .ஆமினா தூங்கினாள்- نَـاَمـْتُآم 
 

تُـفَّـاًحاَُحـَسـنُ ُاََكـل - ஹஸன் ஆப்ெிள் சாப்ெிட்டான். ُالْـبُـْرتُـَقـالُ َُعـِصـْيـَر َشـِرَبُُحـَسـْيـن  - ஹலீஸன் ஆரஞ்சு 

ஜுஸ் குடித்தான். َُْدْرًسـاَُفأِطـَمـةُُُقَـرََأت - ொத்திமா ொடம் ெடித்தாள். َحـِفـظَـْتَُعـائِـَشـةُقُـْرآنًا -ஆயிைா 

குர்ஆன் மனனம் பசய்தாள். 
 

முதல் 6 உதாரணங்கள்  ُالزم ஆகும். இந்த ஆறு உதாரணங்களில் பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் 

கடக்கவில்லை. இரண்டாவது 4 உதாரணங்கள்  ُُمتَـَعد ஆகும். இவ்வாறிலும் பசய்ெவனின்  பசயல் 

அவலன விட்டும் கடந்து பசயப்ெடு பொருளின் அளவில் பசன்றுவிட்டது.  
 

குறிப்பு: 1) الزم ன் ஆரம்ெத்தில் ا ஐச் ளசர்த்தால் அல்ைது அதன் عகைிமாலவ இரட்டிப்ொக்கினால் 

அல்ைது  இறுதியில்  ب லவச் ளசர்த்தால் அது متعد ஆகிவிடும் 

َبْكرًاَُخـالِـدُ َُأْشـَربَُ - காைித் ெக்லர குடிக்கலவத்தான். َُالقرآنَُُاهللُُُنـَزَّل  -அல்ைாஹ் குர்ஆலன 

இறக்கினான். َُذَهَبَُحـاِمـد ُِبَزْيد - ஹாமித் லஸலத பசல்ை லவத்தான்.  

கவ்தர் என்ெது ஒரு தடாகம் என ஹதீஸகளில் வந்துள்ளது.  
மிஃராஜின் ளொது வானத்திற்குக் பகாண்டு பசல்ைப்ெட்டளொது நான் ஒரு ஆற்றின் ெக்கம் வந்ளதன் அதன் 
இரு ஓரங்களிலும் முத்துக்கள் ெதிக்கப்ெட்ட குப்ொக்கள் இருந்தன. ஜிப்ரீளை இது என்ன என்று ளகட் 
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ளடன். இது கவ்தர் என்று கூறினார் என நெி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள் [அறிவிப்ொளர்: அனஸ் (ரைி) 
நூல்: புகாரி (4964)] 
 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருநாள் எங்களுடன் இருந்தார்கள். அப்ளொது தங்களின் தலை 
லயச் சிறிது தாழ்த்தி, ெின்னர் புன்னலகத்தவர்களாக தலைலய உயர்த்தினார்கள். அல்ைாஹ்வின் 
தூதளர! ஏன் சிரித்தீர்கள் எனக் ளகட்ளடாம்? சிறிது ளநரத்திற்கு முன்னர் ஒரு அத்தியாயாம் எனக்கு இறக் 
கப்ெட்டுள்ளது எனக் கூறி ெிஸ்மில்ைாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் இன்னா அஃலதனாலவ கலடசி வலர 
ஓதிக் காட்டினார்கள். ெின்னர் கவ்தர் என்றால் என்ன பதரியுமா? எனக் ளகட்டார்கள். அல்ைாஹ்வும் அவ 
னது தூதருளம மிக்க அறிந்தவர்கள் என்று கூறிளனாம். கண்ணியமிக்க எனது இலறவன் எனக்கு தருவ 
தாக வாக்களித்த ஒரு தடாகமாகும். அதில் ஏராளமான நன்லமகள் இருக்கின்றன. அது ஒரு பதாட்டி 
ளொன்றது. மறுலம நாளில் எனது உம்மத்தவர் அதன் அருகில் வருவார்கள். அங்கு நட்சத்திரங்கள் அள 
விற்கு ொத்திரங்கள் இருக்கும். அங்கு ஒரு அடியான் வரமுடியாமல் தடுக்கப்ெடு வான், அப்ளொது ரப்ளெ! 
இவர் எனது உம்மத்தி லுள்ளவர் தான் எனக் கூறுளவன்.  அப்ளொது உமக் குப் ெின்னர் புதிதாக (ெித்அத்) 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. உமக்குத் பதரியாது என இலறவன் கூறுவான். அறிவிப்ொளர்: அனஸ்(ரைி)  நூல்: 
முஸ்ைிம் (924)       
    

فـََتاُهُِقَباُبُالل ْؤُلِؤُُُمَوَّفًاُفـَُقْلُتَُماُِإََلُالسََّماِءُقَاَلُأَتـَْيُتَُعَلىُنـََهر َُحاُ)صلعم(قَاَلَُلمَّاُُعرَِجُبِالنَِّب ُُ)َرض(َُعْنُأََنسُ 
َناَُرُسوُلُاللَّهُِ ُقَاَلُبـَيـْ ُأَْظُهرِنَاُِإْذُأَْغَفىُِإْغَفاَءًةُ)صلعم(َهَذاُيَاُِجْْبِيُلُقَاَلَُهَذاُاْلَكْوثـَُرخباري.َُعْنُأََنس  ُبـَْْيَ َذاَتُيـَْوم 

َرَفَعُرَْأَسُهُُمَتَبس ًماُفـَُقْلَناَُماُأَُ ُآنًِفاُُسورَة ُفـََقَرأَُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيِمُُُثَُّ ْضَحَكَكُيَاَُرُسوَلُاللَِّهُقَاَلُأُْنزَِلْتَُعَلىَّ
َناَكُاْلَكْوثَر) قَاَلُأََتْدُروَنَُماُاْلَكْوثـَُرُفـَُقلُُْ(َفَصل ُِلَرب َكَُواْْنَْرُِإنََُّشانَِئَكُُهَوُالَبـَْتُُإِنَّاُأَْعطَيـْ َناُاللَُّهَُوَرُسولُُهُُُثَُّ

َُترُِدَُعَلْيِهُأُمَِّتُ َُكِثري ُُهَوَُحْوض  َُوَجلََُّعَلْيِهَُخيـْر  َُعزَّ َُوَعَدنِيِهَُرِّب  يـَْوَمُاْلِقَياَمِةُآنَِيُتُهَُعَدُدُُأَْعَلُمُقَاَلُفَِإنَُّهُنـَْهر 
ُِإنَُّهُمُِ ُهْمُفَأَُقوُلَُرب  ْنُأُمَِّتُفـَيَـُقوُلَُماَُتْدرِىَُماَُأْحَدَثْتُبـَْعَدَكُزَاَدُاْبُنُُحْجر ُِِفُالن ُجوِمُفـَُيْختَـَلُجُاْلَعْبُدُِمنـْ

َُأْظُهرِنَاُِِفُاْلَمْسِجِد.َُوقَاَلَُماَُأْحَدَثُبـَْعَدَك.مسلم  .َحِديِثِهُبـَْْيَ
 

நிச்சயமாக நயவஞ்கர்கள் அல்ைாஹ்லவ ஏமாற்ற நிலனக்கிறார்கள். அவன் அல்ைாஹ் அவர்கலள ஏமாற்றி 
விடுவான். அவர்கள் பதாழுலகக்கு நிற்ெதாக இருந்தால் ளசாம்ளெறிகளாகவும் மக்களுக்குக் காட்டிக் பகாள் 
வதற்காகவுளம நிற்கிறார்கள். அல்ைாஹ்லவ குலறவாகளவ தவிர நிலனக்கமாட்டார்கள் (4:142) அல்ைாஹ் 
வின் அன்லெப் பெற்று சுவர்க்கம் பசல்ை பதாழுலகயில் உளத்தூய்லமயுடன் சுறுசுறுப்புடனும் ஜமாஅத்து 
டன் பதாழுது வரளவண்டும். நமது ஸஹாொ பெருமக்கள் ஜமாஅத்துடன் ளசர்ந்து பதாழுவது நெி (ஸல்) அவர் 
களுலடய சுன்னத். ெிந்தி வந்து தனியாகத் பதாழுவது வைிளகடு என்று பதரிந்திருந்ததால் பதாழு லககலள 
ஜமாஅத்துடளனளய நிலறளவற்றி வந்துள்ளனர். மட்டுமின்றி ஃெஜ்ர், இைாத் பதாழுலககளில் நயவஞ்கர்கள் 
ஜமாஅத்துடன் கைந்து பகாள்ளமாட்டார்கள் என அறிந்து இவ்விரண்டு பதாழுலககளில் மிகுந்த கவனத்து 
டன் ஜமாஅத்தில் கைந்து பதாழுது வந்திருக்கிறார்கள் என்ெலத ஹதீஸ்கள் மூைம் அறிந்து பகாள்கிளறாம். 
நாலள மறுலமயில் முஸ்ைிமாக அல்ைாஹ்லவ யார் சந்திக்க விரும்புகிறாளரா அவர் இந்தத் பதாழுலகக் 
காக அலைக்கப் ெடும் இடங்களுக்குச் பசன்று கவனமாகத் பதாைட்டும். ஏபனனில் உங்களின் நெி (ஸல்) 

அவர்களுக்கு அல்ைாஹ் ளநரான வைிகலள மார்க்கமாக்கியுள் ளான். நிச்சயமாக இலவ (பதாழுலககலள 
ஜமாஅத்துடன் நிலறளவற்றி வருவது) ளநரான மார்க்கத்தின் ொற்ெட்டதாகும். ெள்ளிக்குச் பசல்ைாமல் 
பதாழுலகலயத் தாமதாக வடீ்டில் பதாைக் கூடிய இவலரப் ளொன்று நீங்கள் உங்களுலடய வடீுகளில் 
பதாழுவரீ்களானால் உங்களுலடய நெியின் சுன்னத்லத விட்டவர்களாகிவிடுவரீ்கள். அப்ெடி விட்டு 
விட்டீர்களானால் நீங்கள் வைிபகட்டுப்ளொவரீ்கள். எவளரனும் ஒருவர் அைகிய முலறயில் ஒழுச்பசய்து 
ெள்ளிக்குச் பசல்வாரானால் அவர் எடுத்து லவக்கும் ஒவ்பவாரு எட்டுக்கும் அல்ைாஹ் ஒரு நன்லம 
எழுதுகிறான். ஒரு அந்தஸ்த்லத உயர்த்துகிறான். ஒரு ொவத்லத அைிக்கிறான். எங்களில் ெகிரங்மான 
நயவஞ்சகனாக அறியப்ெட்டவலனத் தவிர ளவறு எவலனயும் ஜமாஅத்துக்குப் ெிந்தி வருவதாக நாங்கள் 
அறியவில்லை. (நடக்க இயைாதவர்கள்) இருவலரப் ெற்றிக் பகாண்டு வந்து வரிலசயில் நிறுத்தப்ெடுெவர்கள் 
எங்களில் இருந்தார்கள். முஸ்ைிம்: 1520 :அப்துல்ைாஹ் (ரைி).  
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ُ

ُالرَِّحيمُُِِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَنُِ

َناَكُاْلَكْوثَر,َفَصل ُلَِرب َكَُواْْنَْرُ,ِإنََُّشانَِئَكُُهَوُاْلَبـْتَـرُُ ُِإنَّاَُأْعطَيـْ  
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புலடளயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால் 
 

1. (நெிளய!) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு கவ்ஸர் (தடாகத்லத) பகாடுத்ளதாம். 2. எனளவ, உம் இலறவனுக்கு 

நீர் பதாழுது குர்ொனியும் பகாடுப்ெரீாக.  3 நிச்சயமாக உம்முலடய ெலகவன் தான் சந்ததியற்றவன்.  
 

 .சந்ததி அற்றவன்-اْلَبـْتَـرُُ பவறுப்ெவன் -َشاِنئ அறுத்துப்ெைியிடு -اْْنَرُْ பதாழு -َصلُ  நிச்சயமாக நாம் -ِإنَّا
 

  اَْمـرُ   نَـْهـيُ 
 

ُُمـَضـارِعُ  ُ َماضُ 

تُـعُْ  பகாடுத்தான் َأْعـطـى பகாடுப்ொன் يُـْعـِطـي பகாடு َأْعـطُِ பகாடுக்காளத ـطُِالَُ

பதாழுதான்ُ َصـلّـى பதாழுவான் يُـَصـل ـى பதாழு َصـلُ  பதாைாளத الُتُـَصـلُ 
تَـْنـَحـرُْ  அறுத்தான் نَـَحـر அறுப்ொன் يَـْنـَحـرُُ அறு اِنْـَحـرُْ அறுக்காளத الَُ

   

 ِانَُّ 2 أَبـَْتُ ,َشاِنئ ,اْلَكْوثَر1
குறிப்பு: இதுவலர ,َعـلى,ُاِلـىُل,ُِف,ُِب,ِمن  இலவகள்  َُجـر பசய்யும் َُُحـْرفகள் என்று கூறி ளனாம். 

இன்னும் சிை  َُجـر பசய்யும் َُُحـْرف கலளயும் இன்ைா அல்ைாஹ் அது வரும்ளொது நிலனவுெ 

டுத்துளவாம்.  
 

இப்ொடத்தின் ஆரம்ெத்திலுள்ள َُِّان அதுளொன்று َُّاَن ஆகிய இரண்டிற்கும் تَْأِكـْيـد (உறுதிப்ெடுத்தும்) 

 இவற்றின்) لَـَعـلَُّ ,لَـْيـتَُ ,لـِكـنَُّ ,َكـَأنَُّ கள் என்று கூறப்ெடும். இவ்விரண்டும், மற்றும் َحـْرفُُ

பொருள்கள் அந்த இடங்களில் கூறுளவாம்) ஆகிய ஆறு َُُحـْرف களும் அவற்லற அடுத்து இரண்டு ِاْسم 
கள் வரும். அப்ெடி வரும் ளொது முதல்  ِاْسم க்கு ُُنَـًصـب ம் 2-வது ُِاْسم க்கு  َُُرفَــع- ம் பசய்யும்.  

உதாரணம்:  ََُّغـُفـْورُ ُالّلهَُُِان  நிச்சயமாக அல்ைாஹ் மன்னிப்ெவன்.  

,ِانَُُّاَنَُّ  என்ெவற்றுடன் ي ளசர்த்து َُّان, ِانُُّ என்றும் ُاَنّـِنُ اِنّـِنُُ , என்றும் கூறும்ளொது நிச்சயமாக நான் 

என்றும், نَا என்ெலதச் ளசர்த்து اِنَّاُاَنَّا,  என்றும் اِنَـَّنا,ُ  என்றும் கூறும்ளொது நிச்சயமாக நாங்கள் اَنَـَّنا

என்றும் பொருள் பகாள்ள ளவண்டும். 

ghlk; 7  mj;jpahak; 108 my;ft;]H- jlhfk; 
trdq;fs; 3 
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 அதன் அர்த்தம், வார்த்லதலயக் கவனித்து இரண்டு, இரண்டு ெங்குகள் உள்ளன. அர்த்தத்லதக் فعل 

கவனித்துள்ள இரு ெங்குகள்  ُاَلزِم (குன்றிய விலன) பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் கடக்காதது.    ُُمـتَـَعـد 
(குன்றா விலன) பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் கடந்து விடக்கூடியது.  
 

உதாரணம்:  ُجـَلَـَسُخالد -காைித் அமர்ந்தான். ُُنـََزَلُالقرآن - குர்ஆன் இறங்கியது.  َُذَهَبُزَْيد - 
லஸத் பசன்றான். ُُمـُحمَّـدُ قَـا َم  - முஹம்மத் நின்றான். ُْفَـاِطـَمـةَُُُضـَحـَكت  ொத்திமா சிரித்தாள்.  
ـنَـةُُ  .ஆமினா தூங்கினாள்- نَـاَمـْتُآم 
 

تُـفَّـاًحاَُحـَسـنُ ُاََكـل - ஹஸன் ஆப்ெிள் சாப்ெிட்டான். ُالْـبُـْرتُـَقـالُ َُعـِصـْيـَر َشـِرَبُُحـَسـْيـن  - ஹலீஸன் ஆரஞ்சு 

ஜுஸ் குடித்தான். َُْدْرًسـاَُفأِطـَمـةُُُقَـرََأت - ொத்திமா ொடம் ெடித்தாள். َحـِفـظَـْتَُعـائِـَشـةُقُـْرآنًا -ஆயிைா 

குர்ஆன் மனனம் பசய்தாள். 
 

முதல் 6 உதாரணங்கள்  ُالزم ஆகும். இந்த ஆறு உதாரணங்களில் பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் 

கடக்கவில்லை. இரண்டாவது 4 உதாரணங்கள்  ُُمتَـَعد ஆகும். இவ்வா றிலும் பசய்ெவனின்  பசயல் 

அவலன விட்டும் கடந்து பசய்ெடு பொருளின் அளவில் பசன்றுவிட்டது.  

குறிப்பு: 1) الزم ன் ஆரம்ெத்தில் ا ஐச் ளசர்த்தால் அல்ைது அதன் عகைிமாலவ இரட்டிப்ொக்கினால் அல் 

ைது  இறுதியில்  ب லவச் ளசர்த்தால் அது متعد ஆகிவிடும் 

َبْكرًاَُخـالِـدُ ُبََُأْشـرَُ - காைித் ெக்லர குடிக்கலவத்தான். َُالقرآنَُُاهللُُُنـَزَّل  -அல்ைாஹ் குர்ஆலன 

இறக்கினான். َُذَهَبَُحـاِمـد ُِبَزْيد - ஹாமித் லஸலத பசல்ை லவத்தான்.  

கவ்தர் என்ெது ஒரு தடாகம் என ஹதீஸகளில் வந்துள்ளது.  
மிஃராஜின் ளொது வானத்திற்குக் பகாண்டு பசல்ைப்ெட்டளொது நான் ஒரு ஆற்றின் ெக்கம் வந்ளதன் அதன் 
இரு ஓரங்களிலும் முத்துக்கள் ெதிக்கப்ெட்ட குப்ொக்கள் இருந்தன. ஜிப்ரீளை இது என்ன என்று 
ளகட்ளடன். இது கவ்தர் என்று கூறினார் என நெி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். [அறிவிப்ொளர்: அனஸ் 
(ரைி) நூல்: புகாரி (4964)] 
 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருநாள் எங்களுடன் இருந்தார்கள். அப்ளொது தங்களின் தலை 
லயச் சிறிது தாழ்த்தி, ெின்னர் புன்னலகத்தவர்களாக தலைலய உயர்த்தி னார்கள்.  அல்ைாஹ்வின் 
தூதளர! ஏன் சிரித்தீர்கள் எனக் ளகட்ளடாம்? சிறிது ளநத்திற்கு முன்னர் ஒரு அத்தியாயாம் எனக்கு 
இறக்கப்ெட்டுள் ளது எனக் கூறி ெிஸ்மில்ைாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹமீ் இன்னா அஃலதனாலவ கலடசி 
வலர ஓதிக் காட்டி னார்கள். ெின்னர் கவ்தர் என்றால் என்ன பதரியுமா? எனக் ளகட்டார்கள். 
அல்ைாஹ்வும் அவனது தூதருளம மிக்க அறிந்தவர்கள் என்று கூறிளனாம். கண்ணியமிக்க எனது 
இலறவன் எனக்கு தருவதாக வாக்களித்த ஒரு தடாகமாகும். அதில் ஏராளமான நன்லமகள் 
இருக்கின்றன. அது ஒரு பதாட்டி ளொன்றது. மறுலம நாளில் எனது உம்மத்தவர் அதன் அருகில் 
வருவார்கள். அங்கு நட்சத்திரங்கள் அளவிற்கு ொத்திரங்கள் இருக்கும். அங்கு ஒரு அடியான் 
வரமுடியாமல் தடுக்கப்ெடுவான், அப்ளொது ரப்ளெ! இவர் எனது உம்மத்தி லுள்ளவர் தான் எனக் 
கூறுளவன்.  அப்ளொது உமக்குப் ெின்னர் புதிதாக (ெித்அத்) ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. உமக்குத் பதரியாது என 
இலறவன் கூறுவான். அறிவிப்ொளர்: அனஸ்(ரைி)  நூல்: முஸ்ைிம் (924)       
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ِإََلُالسََّماِءُقَاَلُأَتـَْيُتَُعَلىُنـََهر َُحافـََتاُهُِقَباُبُالل ْؤُلِؤُُُمَوَّفًاُفـَُقْلُتَُماُُ)صلعم(قَاَلَُلمَّاُُعرَِجُبِالنَِّب ُُ)َرض(َُعْنُأََنسُ 
َناَُرُسوُلُاللَّهُِ ُقَاَلُبـَيـْ ُأَْظُهرِنَاُِإْذُأَْغَفىُِإْغَفا)صلعم(َهَذاُيَاُِجْْبِيُلُقَاَلَُهَذاُاْلَكْوثـَُرخباري.َُعْنُأََنس  ُبـَْْيَ َءًةَُذاَتُيـَْوم 

ُآنًِفاُُسورَة ُفـََقرَُ َرَفَعُرَْأَسُهُُمَتَبس ًماُفـَُقْلَناَُماَُأْضَحَكَكُيَاَُرُسوَلُاللَِّهُقَاَلُأُْنزَِلْتَُعَلىَّ أَُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيِمُُُثَُّ
َناَكُاْلَكْوثَر) قَاَلُأََتْدُروَنَُماُاْلَكْوثـَُرُفـَُقْلَناُاللَُّهَُوَرُسولُُهُُ(بـَْتَُفَصل ُِلَرب َكَُواْْنَْرُِإنََُّشانَِئَكُُهَوُالَُُإِنَّاُأَْعطَيـْ ُُثَُّ

َُترُِدَُعَلْيِهُأُمَِّتُ َُكِثري ُُهَوَُحْوض  َُوَجلََُّعَلْيِهَُخيـْر  َُعزَّ َُوَعَدنِيِهَُرِّب  يـَْوَمُاْلِقَياَمِةُآنَِيُتُهَُعَدُدُُأَْعَلُمُقَاَلُفَِإنَُّهُنـَْهر 
ُِإنَُّهُِمْنُأُمَِّتُفـَيَـُقوُلَُماَُتْدرِىَُماَُأْحَدَثْتُبـَْعَدَكُزَاَدُاْبُنُحُُالن ُجوِمُفـَيُُ ُهْمُفَأَُقوُلَُرب  ْجر ُِِفُْختَـَلُجُاْلَعْبُدُِمنـْ

َُأْظُهرِنَاُِِفُاْلَمْسِجِد.َُوقَاَلَُماَُأْحَدَثُبـَْعَدَك.مسلم  .َحِديِثِهُبـَْْيَ
 

நிச்சயமாக நயவஞ்கர்கள் அல்ைாஹ்லவ ஏமாற்ற நிலனக்கிறார்கள். அவன் அல்ைாஹ் அவர்கலள ஏமாற்றி 
விடுவான். அவர்கள் பதாழுலகக்கு நிற்ெதாக இருந்தால் ளசாம் ளெறிக ளாகவும் மக்களுக்குக் காட்டிக் 
பகாள்வ தற்காகவுளம நிற்கிறார்கள். அல்ைாஹ்லவ குலறவாகளவ தவிர நிலனக்கமாட்டார்கள் (4:142) 

அல்ைாஹ்விள் அன்லெப் பெற்று சுவர்க்கம் பசல்ை பதாழுலகயில் உளத்தூய்லமயுடன் சுறுசுறுப்புடனும் 
ஜமாஅத்துடன் பதாழுது வரளவண்டும். நமது ஸஹாொ பெருமக்கள் ஜமாஅத்துடன் ளசர்ந்து பதாழுவது நெி 

(ஸல்) அவர்களு லடய சுன்னத். ெிந்தி வந்து தனியாகத் பதாழுவது வைிளகடு என்று பதரிந்திருந்ததால் 
பதாழுலககலள ஜமா அத்துடளனளய நிலறளவற்றி வந்துள்ளனர். மட்டுமின்றி ஃெஜ்ர், இைாத் 
பதாழுலககளில் நயவஞ்கர்கள் ஜமா அத்துடன் கைந்து பகாள்ளமாட்டார்கள் என அறிந்து இவ்விரண்டு 
பதாழுலககளில் மிகுந்த கவனத்துடன் ஜமா அத்தில் கைந்து பதாழுது வந்திருக்கிறார்கள் என்ெலத 
ஹதீஸ்கள் மூைம் அறிந்து பகாள்கிளறாம். நாலள மறு லமயில் முஸ்ைிமாக அல்ைாஹ்லவ யார் சந்திக்க 
விரும்புகிறாளரா அவர் இந்தத் பதாழுலகக்காக அலைக்கப் ெடும் இடங்களுக்குச் பசன்று கவனமாகத் 
பதாைட்டும். ஏபனனில் உங்களின் நெி (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்ைாஹ் ளநரான வைிகலள 
மார்க்கமாக்கியுள்ளான். நிச்சயமாக இலவ (பதாழுலககலள ஜமாஅத்துடன் நிலறளவற்றி வருவது) ளநரான 
மார்க்கத்தின் ொற்ெட்டதாகும். ெள்ளிக்குச் பசல்ைாமல் பதாழுலகத் தாமதாக வடீ்டில் பதாைக் கூடிய 
இவலரப் ளொன்று நீங்கள் உங்களுலடய வடீுகளில் பதாழுவரீ்களானால் உங்களுலடய நெியின் சுன்னத் லத 
விட்டவர்களாகிவிடுவரீ்கள். அப்ெடி விட்டு விட்டீர்களானால் நீங்கள் வைிபகட்டுப்ளொவரீ்கள். எவளரனும் 
ஒருவர் அைகிய முலறயில் ஒழுச்பசய்து ெள்ளிக்குச் பசல்வாரானால் அவர் எடுத்து லவக்கும் ஒவ்பவாரு 
எட் டுக்கும் அல்ைாஹ் ஒரு நன்லம எழுதுகிறான். ஒரு அந்தஸ்த்லத உயர்த்துகிறான். ஒரு ொவத்லத 
அைிக்கி றான். எங்களில் ெகிரங்மான நயவஞ்சகனாக அறியப்ெட்டவலனத் தவிர ளவறு எவலனயும் 
ஜமாஅத்துக்குப் ெிந்தி வருவதாக நாங்கள் அறியவில்லை. (நடக்க இயைாதவர்கள்) இருவலரப் ெற்றிக் 
பகாண்டு வந்து வரிலச யில் நிறுத்தப்ெடுெவர்கள் எங்களில் இருந்தார்கள். முஸ்ைிம்: 1520 :அப்துல்ைாஹ் 
(ரைி).    

ُ

 

 
ُ

ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحَِنُالرَِّحيِمُ

َُعَلىُطََعاِمُاْلِمْسِكِْي,ُفـََويُْ يِن,َُفَذِلَكُالَِّذيَُيدُع ُاْلَيِتيَم,َُواَلََُيُض  ل ُأَرَأَْيَتُالَِّذيُُيَكذ ُبُبِالد 
َُساُهوَن,ُالَِّذيَنُُهْمُيـُرَاُءوَن,َوََيْنَـُعوَنُاْلَماُعوَنُلِْلُمَصل َْي,الَِّذيَنُُهْمَُعْنَُصََلِِتِْمُ

ُஅளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புலடளயானுமாகிய அல்ல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால்  
 

1. (நெிளய!) நியாயத் தீர்ப்லெப் பொய்ப்ெிக்கின்றாளன அவலன நீர் ொர்த்தீரா? > 2. ெின்னர் அவன் தான் அநா     

 லதகலள விரட்டுகிறான். > 3. ளமலும், அவன் ஏலைக்கு உணவளிf;fj; தூண்டுவதில்லை. 4. இன்னும்    

 பதாழுifயாளிகளுக்குக் ளகடுதான். 5.அவர்கள் எத்தலகளயார் என்றால் தம் பதாழுலகயில் ொராமுகமாக   

ghlk; 8 mj;jpahak; 107 my;kht+d;- mw;gg; nghUs; 
trdq;fs; 7 
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 இருப்ளொர்> 6. அவர்கள் ெிறருக்குக் காண்ெிக் (களவ பதாழு) கிறார்கள்> 7. ளமலும், அற்ெப் 

பொருள்கலளக் (பகாடுப்ெலத விட்டும்) தடுக்கிறார்கள்.    

 -اْلَيِتيمَُ ,விரட்டுவான் - َيدُعُ  ,அவன் / அது – َذِلكَُ ,தீர்ப்பு நாள் – الد ين ,பொய்ப்ெடுத்துவான் - ُيَكذ بُُ  
அநாலத,  ََُيُض– தூண்டுவான், ُِطََعام – உணவு, ُِاْلِمْسِكْي – ஏலை,  َُوْيل – ளகடு-நாசம், َُُمَصل ْي – பதாழு 

லகயாளிகள், َُِصََلة – பதாழுலக, ََُساُهون– கவனமற்றவர்கள் / மறந்தவர்கள்,  َُيـُرَاُءون – ெிறர்ொர்க்கச் 

பசய்வார்கள்,  َََُيْنَـُعون – தடுப்ொர்கள்,  َُاْلَماُعون – அற்ெப் பொருள்.  

 

விைக்கல்ُ نَـْهـي   ُ பசன்றகாைம் َماض    வரும்,  நிகழ் காைம்ُمـَضـارِع   ஏவல் َاْمـر  

 تُـَكـذ بُال
பொய்ப்ெடுத்தாளத 

ُ பொய்ப்ெடுத்துவான்يُـَكـذ بُُ பொய்ப்ெடுத்துَكـذ بُْ  பொய்ப்ெடுத்தினான்َكـذَّبَُ

  விரட்டினான் دَعَّ  விரட்டுவான் َيدُعُ   விரட்டு  دُعَّ  விரட்டாளதالتَـدُعَّ
ُ தூண்டுவான் ََيُضُ   தூண்டு ُحضُ  தூண்டாளதالََُتُضُ    தூண்டினான் َحـضَُّ

 ெிறர்ொர்க் கச்الُتُـراء

பசய்யாளதُ
 ெிறர் ொர்க்கச் راَء

பசய்ُ
 ெிறர்ொர்க்கச் பசய்يـَُرائي

வான்ُ
 ெிறர்ொர்க்கச் பசய்راَاى

தான்ُ
ُ தடுக்காளதالُتَـْمـنَـعُْ ُ தடு  اِْمَنعُْ ُ தடுப்ொன் ََيَْنعُُ ُ தடுத்தான்  َمـنَـعَُ

 

نالذي ,املصلْي ,ويل ,املسكْي ,طعام ,اليتيم ,ذلك 1  ساهون ,هم ,صَلة ,
 ளசர்ந்துள்ளது. இப்ெடிச் ளசரும் ளொது அவ்வாக்கியத்லத அது வினா வாக்கிய أَُ என்ெதுடன் ஒரு رَأَْيتَُ

மாக ஆக்கிவிடும்.َُرَأَْيت (நீ ொர்த்தாய்) உடன் أ -ஐ ளசர்த்ததும் நீ ொர்த்தாயா? என்று ஆகிவிட்டது. உதார 

ணமாக ُُاَنْـَتُيُـْوُسـف - நீ யூசுஃப் என்ெதில் َُأ ஐ ளசர்த்து ُُاَاَنْـَتُيُـْوُسـف என்று கூறினால் நீ யூசுஃொ? 

என்று ஆகிவிடும்.  
 

இந்த அத்தியாயத்தில் மறுலம நம்ெிக்லக அற்றவன் அனாலதலய ஆதரிக்கமாட்டான்.  ஏலைகளுக்கு 
உணவளிக்க மாட்டான்.  தண்ணரீ் இலறக்கும் வாளி ளொன்ற அற்ெப் பொருட்கலளக் கூட இரவைாகக் 
பகாடுக்கமாட்டான். மட்டுமின்றி நயவஞசகனாகவும் ஆகிவிடுவான். எனளவ இஸ்ைாத்தின் அடிப்ெலடக் 

பகாள்லகக ளில் மறுலம நம்ெிக் லக மிக முக்கயத்துவமுலடயதாகும். இந்நயவஞ்சகர்கள் 

பதாழுவார்கள். ஆனால் கவ னமில்ைாதவர்களாகத் பதாழுவார்கள். அத்பதாழுலகயின் மூைம் ெைன் 

இல்லை என்ெலத விட அைிவு- நரகம் தான் என்ெலதயும் குர்ஆன் விளக்கிக் காட்டுகிறது.  அவர் களின் 
பதாழுலக ெற்றி இவ்வாறு குர் ஆன் கூறுகிறது. 
 

ُُكَساََلُيـَُرآُؤوَنُا لنَّاَسَُوالَُِإنَُّاْلُمَناِفِقَْيُخُيَاِدُعوَنُالّلَهَُوُهَوَُخاِدُعُهْمَُوِإَذاُقَاُمواُِْإََلُالصَََّلِةُقَاُموْا
قَِليَلَيْذُكُروَنُاللُّ َهُِإالَُّ  

நிச்சயமாக நயவஞ்கர்கள் அல்ைாஹ்லவ ஏமாற்ற நிலனக்கிறார்கள். அவன்- அல்ைாஹ் அவர்கலள 

ஏமாற்றி விடுவான். அவர்கள் பதாழுலகக்கு நிற்ெதாக இருந்தால் ளசாம்ளெறிகளாகவும் மக்களுக்குக் காட் 
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டிக் பகாள்வ தற்காகவுளம நிற்கிறார்கள். அல் ைாஹ்லவ குலறவாகளவ தவிர நிலனக்கமாட்டார்கள் ( 
4:142) 
 

அல்ைாஹ்விள் அன்லெப் பெற்று சுவர்க்கம் பசல்ை பதாழுலகயில் உளத்தூய்லமயுடன் சுறுசுறுப்பு 
டனும் ஜமாஅத்துடன் பதாழுது வரளவண்டும். நமது ஸஹாொ பெரு மக்கள் ஜமாஅத்துடன் ளசர்ந்து 
பதாழுவது நெி (ஸல்)  அவர்களுலடய சுன்னத், ெிந்தி வந்து தனியாகத் பதாழுவது வைிளகடு என்று 
பதரிந்திருந்ததால் பதாழுலககலள ஜமாஅத்துடளனளய நிலறளவற்றி வந்துள்ளனர். மட்டுமின்றி ஃெஜ்ர், 
இைாத் பதாழுலககளில் நயவஞ்கர்கள் ஜமாஅத்துடன் கைந்து பகாள்ளமாட்டார்கள் என அறிந்து இவ் 
விரண்டு பதாழுலககளில் மிகுந்த கவனத்துடன் ஜமாஅத்தில் கைந்து பதாழுது வந்திருக்கிறார் கள் என் 
ெலத ஹதீஸ்கள் மூைம் அறிந்து பகாள்கிளறாம்.  
 

நாலள மறுலமயில் முஸ்ைிமாக அல்ைாஹ்லவ யார் சந்திக்க விரும்புகிறாளரா அவர் இந்தத் பதாழு 
லகக்காக அலைக்கப்ெடும் இடங்களுக்குச் பசன்று கவனமாகத் பதாைட்டும். ஏபனனில் உங்களின் நெி 

(ஸல்) அவர்களுக்கு அல்ைாஹ் ளநரான வைிகலள மார்க்கமாக்கியுள்ளான்.  
 

நிச்சயமாக இலவ(பதாழுலககலள ஜமாஅத்துடன் நிலறளவற்றிவருவது) ளநரான மார்க்கத்தின் ொற்ெட் 
டதாகும்.  ெள்ளிக்குச் பசல்ைாமல் பதாழுலகத் தாமதமாக வடீ்டில் பதாழுக்கூடிய இவலரப் ளொன்று நீங் 
கள் உங்களுலடய வடீுகளில் பதாழுவரீ்களானால் உங்களுலடய நெியின் சுன்னத்லத விட்டவர்களாகி 
விடு வரீ்கள். அப்ெடி விட்டு விட்டீர்களானால் நீங்கள் வைிபகட்டுப்ளொவரீ்கள்.  
 

எவளரனும் ஒருவர் அைகிய முலறயில் ஒழுச் பசய்து ெள்ளிக்குச் பசல்வாரானால் அவர் எடுத்து லவக் 
கும் ஒவ்பவாரு எட்டுக்கும் அல்ைாஹ் ஒரு நன்லம எழுதுகிறான். ஒரு அந்தஸ்த்லத உயர்த்துகிறான். 
ஒரு ொவத்லத அைிக்கிறான். எங்களில் ெகிரங்மான நயவஞ்சகனாக அறியப்ெட்டவலனத் தவிர ளவறு 
எவலனயும் ஜமாஅத்துக்குப் ெிந்தி வருவதாக நாங்கள் அறியவில்லை. இருவலரப் ெற்றிக் பகாண்டு 
வந்து வரிலசயில் நிறுத்தப்ெடுெவர்கள் எங்களில் இருந்தார்கள். அறிவிப்ொளர்: அப்துல்ைாஹ் (ரைி),  
நூல்: முஸ்ைிம் (1520) 
 
 
 
          

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ــــََلِفُقـُــــَرْي ُ  ي ــــْيفُِ,ُُِلِِ ــــَتاِءَُوالصَّ ــــْمُرِْحلَــــَةُالش  ــــَذاُاْلبَـْيــــت,ِإيََلِفِه َُه ِذيُالَـّـــ,فـَْليَـْعبُــــُدواَُربَّ
َُوَآَمنَـُهْمُِمْنَُخْوف ُ.َأْطَعَمُهْمُِمْنُُجوع 

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புலடளயானுமாகிய அல்ல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால். 
குலறைிகளுக்கு விருப்ெம் உண்டாக்கி மாரி காை> ளகாலடக் காை ெிரயாணத்தில் அவர்கலள 

மகிழ்வித்த தற்காக> இவ்வடீ்டின் (கஅொவின்) இலறவலன அவர்கள் வணங்கட்டும்> அவளன 

அவர்களுக்குப் ெசிக்கு உணவளித்தான். ளமலும் அவர்களுக்கு அச்சத்திைிருந்தும் அெயமளித்தான். 

َتاءُُِ  ெயணம்  رِْحَلة ளகாத்திரத்தின் பெயர்ُ قري  மகிழ்வித்தல் ِإيََلفُِ الش  மாரிகாைம் ُِالصَّْيف 
ளகாலட காைம்  ُُِاْلبَـْيت வடீு   ََُأطْـَعـم உணவளித்தான்,  ُُجوع ெசி, ெயமற்றவனாக்கினான், ُ َُخْوف  ெயம். 

   ُ 

ُأَطْـَعـمَُ
ُஉணவளித்தான் 

ُيُـطْـعِـمُُ
ُُஉணவளிப்ொன்ُ

உணவளிக்காளதُالُتُـطْـعِـْمُ  உணவளிـُمُْأَطْـعُِ

 அச்சமற்றவனாـَنُآمـ

கி விட்டான்; 

நம்ொளதُالُتُـْؤِمـْنநம்புُُآِمـْنُُ;நம்புவான்يُـْؤِمـُنُ

ghlk; 9 mj;jpahak; 106 Fiu\;- xU Nfhj;jpuk; 
trdq;fs; 4 
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நம்ெினான்; 

َتاِءَُ,الصَّْيفُِ,ُُِإيََلف1ُُِ ُ,َُخْوفُ ,ُاْلبَـْيتُُِ,رِْحَلَة,ُالش  ُُجوع 

குறிப்பு: ُُِِإيََلف என்ெதும் مصدر தான். ُمصدر ெற்றிய சிறு விளக்கத்லத இப்ளொது காண்ளொம். 

பதாைில் பெயர்)مصدر )ُُمردُثَلثيُ (3எழுத்துக்கள் மட்டும் உள்ளலவ) இதற்பகன்று ஒரு குறிப் ெிட்ட 

அலமப்பு கிலடயாது. இதற்கு )ُُ َسـَمـاِعـي  பசவிவைிச் பசய்தி) என்று பசால்ைப்ெடும். அதாவது அரபு கள் 

ெயன்ெடுத்திய முலறலய லவத்ளத அவற்லறத் பதரிந்து பகாள்ள ளவண்டும. %d;nwOj;Jf;fs; 
cs;stw;wpd; gw;wp NkNy $wg;gl;Ltpl;lJ. %d;nwOj;Jf;fs; அல்ைாதவற்றில் ُ
 என்று பசால்ைப்ெடும் قِـيَـاِسـيُ  பகன்று குறிப்ெிட்ட அலமப்புகள் உள்ளன. vd;Wk; அவற்றிற்குمصدر

vd;Wk; NkNy $wg;gl;Ls;sJ. ,d;Dk; ,JNghd;Nw ,tw;wpd;    ُُُ3 எழுத்துக்கலள விட 

அதிகமாக்கப்ெட்ட என்று கூறப்ெடும். மூன்பறழுத்துக்கள் அல்ைாதவற்றிy; مضارع ன் அலட யாள 

எழுத்லத நீக்கிவிட்டு அந்த இடத்திை ُُم (ைம்மு உள்ளُم ) லவச் ளசர்த்தால் اسمُالفاعل ஆகி விடும். 

ثَلثيُُمرد،ُثَلثيُمزيدُ  குரிய அலமப்புகலள கீழ்காணும் அட்டவலண மூைம் பதளிவாகப் புரிந்து 

பகாள்ளைாம். அவற்லற கீழ்காணும் அட்டவலணயில் காணைாம்.  
 

ُالفاعلُاسم  ماض مضارع مصدر
 ـلَُاَفْـعَُ يُـْفـعِـلُُ اِفْـَعـالُ  ُمـْفـعِـلُ 
 اَأْلَـفَُ يُـْؤلِـفُُ اِيْـََلفُ  ُمـْؤلِـفُُ
ُاَْاَمـنَُ يُـْؤِمـنُُ اِيْـَمـانُ  ُمْؤِمـنُ 

ُُمـْسـلِـمُ  ُِاْسـََلمُ  ُيُـْسـلِـمُُ َُاْسـلَـمَُ
اِْأاَلفُ ُ என்ெதன் அஸல் اِيْـََلفًُ ஆகும். அதுளொன்ளற  ُاِيْـَمـان என்ெதன் அஸல் ُ ُاِْأَمـان ஆகும். ஒரு 

வார்த்லதயில் ُا ம் ُء ம் ளசர்ந்து வந்து ا க்கு فـََتح இருந்தால் ُء ஐ ا ஆகவும்; ُا க்கு َكَسر இருந்தால் ُء  ஐ 

اُ வாகவும் ي க்கு َضم இருந்தால் ءُ ஐ و ஆகவும்; மாற்றிக் பகாள்ள ளவண்டும். உதாரணம்  

اُْءِمـنَُُ என்றும் آَمنَُ என்ெலத اَْاَمـنَُ என்ெலத َُُاُْوِمـن என்றும்  ُِاْءَمـان என்ெலத ُانُ اِيْـَمـ  என்றும் கூறுவது 

ளொை. 
 

 

ُ
ُ

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ُُُُُُُُُُُ

ொடம் 10 அத்தியாயம் 105 அல்ஃெலீ்-யாலன 
–வசனங்கள் 5 
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َُكْيــَفُفـََعــَلُرَب ــَكُبَِأْصــَحاِبُاْلِفيــلُِأ ــَر تـَ َُكْيــَدُهْمُِفَُتْضــِليلُ ,َُلَُْ ََيَْعــْل ــرًا,َُُأَلَُْ َُوأَْرَســَلَُعَلــْيِهْمُطَيـْ
َُمْأُكولُ ,ُُتـَْرِميِهْمُِِبَِجارَة ُِمْنُِسج يلُ ,ُأَبَابِيلَُ َُكَعْصف  َُُفَجَعَلُهْم

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புலடளயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால். 

1. (நெிளய!) யாலனப் ெலடயினலர உம் இலறவன் என்ன பசய்தான் என்ெலத நீர் ொர்க்கவில்லையா? 

 2. அவர்களுலடய சூழ்ச்சிலய அவன் ொைாக்கிவிடவில்லையா? 3. ளமலும் அவர்கள் மீது ெறலவக 

லளக் கூட்டங்கூட்டமாக. அவன் அனுப்ெினான். 4.சுடப்ெட்ட சிறு கற்கலள அவர்கள் மீது அலவ 

எறிந்தன.   5. அதனால் அவர்கலள பமன்று தின்னப்ெட்ட லவக்ளகாலைப் ளொல் அவன் ஆக்கிவிட்டான்.  

எப்ெடி َكْيفَُ َُُأْصَحابُِ  உலடயவர்கள் ُاْلِفيل  யாலன  ََيَْعل ஆக்குவான்  َكْيد சதி َتْضِليل 
ொைாக்குதல்- வைிபகடுத்தல் اَْرَسل அனுப்ெி லவத்தான்  ًرا  تْرِمي கூட்டம்கூட்டமாக أَبَابِيل ெறலவ طَيـْ
எறியும்; ِحَجاَرة கல் ِسج يل சுடப்ெட்ட ك ளொை َعْصف லவக்ளகால் َمْأُكولُ  தின்னப்ெட்டது. 

 
  

ُُ ஆக்காளத الَُتَـْجـَعـلஆக்குُُْ ِاْجـَعـلُُْ;ஆக்குவான் يَـْجـَعـلُُ ;ஆக்கினான் َجـَعـل
 அனுப்ொளதالَُتـُْرِسْلஅனுப்புُُاَْرِسْلஅனுப்புவான்ُُيـُْرِسُلஅனுப்ெினான்ُُاَْرَسَلُ
எரியாளதُالُتـَْرِمُُ எரிِاْرِمஎரிவான்ُُيـَْرِميஎரிந்தான்َُُرمىُ

 

,َُمْأُكولُ ُ,ِسج يلُ,ِحَجاَرةُ,أَبَابِيلُ,َتْضِليل,ُطَيـْرًاُ,ْيدكَُُُ,َأْصَحاِب,ُاْلِفيلُ,َُكْيف1ُ ُك2َُُ.َُُعْصف 
குறிப்பு: இவ்வத்தியாயத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் جرُ <ك உலடய حرف ஆகும். இன்னும் كيدا> 

.ஆகும் مصدر ன் فعل என்ற 4 எழுத்துள்ள َضلَّـلَُ ஆகியலவ ஆகும். இது تضليل <طريا َمْأُكولُ என்ெது 
املفعولُماس  ஆகும். ளமளை 3 எழுத்துக்களுள்ள فعل ன் مصدر கலள அரபுகள் ெயன்ெடுத்தியலத லவத்துத் 

பதரிந்துபகாள்ள ளவண்டுபமன்றும் அது அல்ைாதலவ குறிப்ெட்ட அலமப்ெில் வரும் என்றும் கூறியுள் 
ளளாம்.  
 

3 எழுத்துக்களுள்ள فعــل ன் مفعــول ,اســمُاملفعــول அலமப்ெில் வரும். 3 எழுத்துக்கள் அல்ைாதவற்றில் 

 ளசர்த்து (ஐச் م உள்ள ضـمُ )مُُ அலடயாள எழுத்லத நீக்கி விட்டு அந்த இடத்தில் مضـارع ;அதன اسمُاملفعـول

கலடசிக்கு முந்திய எழுத்துக்கு فـــتح பசய்ய ளவண் டும். கலடசி எழுத்துக்கு முந்திய எழுத்துக்கு كســـر 

பசய்தால் அது اسمُالفاعل ஆகும். 

اســمُاملفعــولُُ ஐத் பதரிந்து பகாள்வதற்கு முன்னர் ُُمهــول,ُمــاضُُمهــول  ஆகிய இரண்லடயும் எடுக்கும் 

முலறலயத் பதரிந்து பகாள்ளளவண்டும். ஏபனனில் அவ்விரண்டின் பொருளின் பெயர்ச் பசால் ைாகத் 

தான் اسمُاملفعول ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 
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ُُارســـل,ُاســـلم,آمن  ஆகிய இலவகளின்; مضـــارع ஆன ُيـُْرِســـَل,ُُيْســـِلُم,ُيـُـــْؤِمنُُُ ஆகியவற்றின் مضـــارع 
அலடயாள எழுத்லத நீக்கி விட்டு அந்த இடத்தில்; ُُم( ُضــــم உள்ள م) ஐச் ளசர்த்து கலடசிக்கு முந்திய 

எழுத்துக்கு كســــرُ  பசய்து  ُُُمْرِســــل ,ُُمْســــِلم ,ُُمــــْؤِمن  என்று கூறினால்  ஆகவும் கலடசிக்கு முந்தியاســــمُُ

எழுத்துக்கு فتح பசய்து , نُ ُمْؤمَُُُمْسَلم ,ُُمْرَسل  என்று கூறினால் ُاسمُاملفعول  ஆகவும் ஆகி விடும்.    
 ம் كـســر ஐன் கைிமாவுக்கு ع ;ம் ضــمகைிமாவுக்கு فஆக்க مـجـهــول ஐ مـاضُمـعــروف

பசய்ய ளவண்டும். உதாரணம்; ََُمْعــُرْوفُُمَضــارِع < فُـعِـــل  ஐ َُمُْهـــْول ஆக்க مضــارع ன் 

அலடயாள எழுத்துக்களுக்கு ضــم ம் கலடசிக்கு முந்திய எழுத்திற்கு فــتح ம் பசய்ய 

ளவண்டும்;. உதாரணம்; ُُيُـْفـَعـل 
இதுவலரயுள்ளவற்லற காளங்களில் காண்க! 
 

  

  

குறிப்பு: அெரஹா என்ெவன் யமனில் ஒரு பெரிய ளகாவில் கட்டி கஅெத்துல்ைாஹ் பசல்ெவர்கள் அங்கு  
வரளவண்டும் என அறிவிப்புச் பசய்தான். அவ்வறிவிப்லெ ளகள்வியுற்ற அரபுகளில் ஒருவர் அங்கு 
பசன்று அதலன அசுத்தப்ெடுத்திவிட்டார். அது அப்ரஹாவுக்கு ளகாெத்லத ஏற்ெடுத்தியது. அதனால் 
ஆத்திரமலடந்த அவன் யாலனப் ெலடயுடன் கஅொலவ உலடத்து விடப் புறப்ெட்டான். அப்ளொதுதான் 
அல்ைாஹ் ெறலவக் கூட்டத்லத அனுப்ெி அப்ரஹாலவயும் அவனது யாலனப் ெலடலயயும் அைித் 
தான். இது நெி (ஸல்) அவர்கள் ெிறந்த ஆண்டு என வரைாற்றில் காணப்ெடுகிறது. இவ்வாண்டிலன 

ُاسمُاملفعول مضارعُ
 ُمهول

ماضُ
ُُمهول

اسمُ
 الفاعل

مضارعُ مصدر
 معروف

ماضُ
 معروف

َُمْرئِـيُ  ُيُرى ُرُِأىَُ ُرَاءُ  ُرُئْـَية ُيَرى ُرَأى

ُُمعول َُُيَْعل ُُجعِـَلُ ُجاعل َُجْعل ُلََيْعَُ َُجَعلَُ

ُمُكْودُ  ُيُـَكادُُ ُِكْيدَُ َُكاِئدُ  َُكْيدُ  َُيِكْيدُُ َُكادَُ

ُُمـَضـلَــلُ  ُيُـَضـلَــلُُ ُُضـل ـلَُ ُُمـَضـل ـلُ  ُتَـْضـلِـْيـلُ  َُضـلَّـلَُ يُـَضـل ـل

ُُمْرَسلُُ ُيـ ْرَسلُُ ُاُْرِسلَُ ُُمْرِسلُ  ُِاْرَسال ُيـ ْرِسلُُ ُاَْرَسلَُ

----ُ ------ُ ------ُ ُطَـائِـرُ  ُطَـيـْرُ  ُِطـرْيُيـ ُطَـارَُ

َُمـْرِمـيُ  ُيُـْرمـي ُرُِمـىَُ ُرَامُ  َُرْمـيُ  ُيَـْرِمـي َُرمـى

َُمـْأُكـْولُ  ُيُـْأَكـلُُ ُُأِكـلَُ ُاِكـلُ  َُأْكـلُ  ُيَـْأُكـلُُ َُأَكـلَُ



www.qurankalvi.com 

 

  (32 تفسيرال(                                                                    

 
வரைாற்றில் யாலன ஆண்டு என்று முக்கியத்துவப்ெடுத்திக் கூறப்ெட்டுள்ளது. இவ்வரைாற்றில் அல் 
ைாஹ் மிகப்பெரும் ெடிப்ெிலனலய லவத்துள்ளான். அதாவது அல்ைாஹ் யாலனப் ெலடலய அைிப்ெ 
தற்கு அலத விடப் ெைமான ஒரு ெலடப்லெப் அனுப்ெவில்லை. மாறாக மிகச் சிறிய ெறலவலய அனுப்ெி 
அலவ சிறிய கற்கலள எறிந்து அவர்கலள தின்னப்ெட்ட லவக்ளகாலைப் ளொைாக்கினான். அல்ைாஹ் 
நிலனத்தலத நிலனத்த மாதிரி பசயல்ெடுத்தும் வல்ைலம மிக்கவன். எனளவதான் அல்ைாஹ் அவலனப் 
ெயந்து வாைக்கூடி மக்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்ெ டும் பநருக்கடிலய அவர்கள் அறியாவிதத்தில் அகற்றி 
அவர்கள் நிலனயாத முலற யில் வாழ்வாதாரம் வைங்குவதாகக் கூறுகிறான். 
 

 ...யார் அல்ைாஹ்லவ அஞ்சி நடக்கிறாளரா அவருக்கு அவன் (ஒவ்பவாரு சங்கடத்திைிருந்தும்) பவளி 
ளயறும் இடத்லத உண்டாக்குவான். ளமலும் அவருக்கு அவர் எண்ணியிராத புறத்திைிருந்து  வாழ்வாதா 
ரம் அளிப்ொன். ளமலும்  எவர்  அல்ல்ைாஹ்வின் மீது நம்ெிக்லக பகாண்டு அவலன முற்றிலும் சார்ந்தி 
ருக்கிறாளரா அவருக்கு அவன் ளொதுமானவன். நிச்சயமாக அல்ைாஹ் தன் காரியத்லத நிலற 
வாக்குெவன்- திண்ணமாக அல்ைாஹ் ஒவ்பவாரு பொருளுக்கும் ஓர் அளலவ லவத்திருக்கின்றான். 
(அல்குர் ஆன்: 65:2-3) 
 

يـَتَِّقُاللََّهََُيَْعْلَُلُهََُمَْرًجاُ,َويـَْرزُْقُهُِمْنَُحْيُثُاَلََُيَْتِسُبَُوَمْنُيـَتَـوَكَّْلَُعَلىُاللَِّهُ...َوَمْنُ
ُبَاِلُغُأَْمرِِهَُقْدَُجَعَلُاللَُّهُِلُكل َُشْيء َُقْدرًاُفـَُهَوَُحْسُبُهُِإنَُّاللَّهَُ

 

அல்ைாஹ்லவ அஞ்சி வாழ்வபதன்ெது எலத எப்ெடிச் பசய்ய ளவண்டுபமன அல்ைாஹ்வும் அவனது 
தூத ரும் கூறியுள்ளார்களளா அதலன அப்ெடிளய பசய்வதுதான். அப்ெடிச் பசய்யும்ளொது என்பனன்ன 
சிரமங்கள்> பநருக்கடிகள் வருபமன நாம் நிலனக்கிளறாளமா அவற்லற நாம் அல்ைாஹ்லவ ெயந்து 
பசய்கிறளொது அல்ைாஹ் அதலன அகற்றி> நல்ை சூழ்நிலைகலள அல்ைாஹ் தருவான் என்ெலதத் 
தான் இவ்வசனம் பதளிவு ெடுத்துகின்றது.   
 
 

 
 

 بسمُاهللُالرْحنُالرحيم
 

يِن, ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن, ِاْهِدنَا  َحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن,الْ  الرَّْحمِن الرَِّحيِم ,َماِلِك يـَْوِم الدِّ
َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَن   الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم ,  ِصَراَط الَِّذيَن أَنـْ

 

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புலடளயானுமாகிய அல்ைாஹ்வின் திருப்பெயரால்  
1. அலனத்துப் புகழும் அகிைங்கள் எல்ைாவற்லறயும் ெலடத்துப் ொதுகாக்கும் அல்ைாஹ்வுக்ளக.  

2. அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புலடளயான். 3. தீர்ப்பு நாளின் அதிெதி. 4. உன்லனளய 

வணங்கு கிளறாம், உன்னிடளம உதவியும் ளதடுகிளறாம். 5. நீ எங்கலள ளநர்வைியில் நடத்துவாயாக. 

6. (அது) நீ எவர்களுக்கு அருள்புரிந்தாளயா அவ்வைி. 7 உன் ளகாெத்திற்கு ஆளாளனார் வைியுமல்ை, 

பநறி தவறி ளயார் வைியுமல்ை.   
 

ُ அகிைத்தார் .اْلَعـالـَِمـيـنَُ ெலடத்துப் ொதுகாப்ெவன் َربُ  அலனத்துப்புகழ் الْـَحـْمـد  الرَّْْحَِن
அளவற்ற அரு ளாளன், ُُِالرَِّحيم நிகரற்ற அன்புலடளயான் َُِماِلك அதிெதி ُُِيـَْوم நாள் ُِين  الد 
தீர்ப்பு ُاِيَّاكَُ  உன்லனளய ُُنـَْعُبد நாங்கள் வணங்குகிளறாம், َُُنْسَتِعْي நாங்கள் உதவி ளதடுகிளறாம். 

ொடம்  11 அத்தியாயம் 1 அல்ஃொத்திஹா 

      ளதாற்றுவாய்   வசனங்கள் 7 
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 நீ அருள் புரிந்தாய் أَنـَْعْمَتளநரானதுُ اْلُمْسَتِقيمَُ வைி الص َراطَُ நீ எங்கலள நடத்துவாயாக اْهدنا

 .வைி தவறியவர்கள் الضَّال ْيَُ  .ளகாெத்திற்குள்ளாக்கப்ெட்டவன் اْلَمْغُضوبُِ அல்ை, தவிர َغرْيُِ
 

ُالُتَـْحـَمـدُُِْاْحـَمـدُُْيَـْحـَمـدُُ  புகழ்ந்தான்َحـِمـَدُ
ُُ ُالُتَـُربَُُُّربَُُّيَـُربَُّ  ெலடத்துப் ொது காத்தான்َربَّ
ُالُتَـْرَحـْمُُِاْرَحـمُُْيَـْرَحـمُُ  இரக்கம் காட்டினான்ـَمَُرحُِ

ُالُتَـْمـلِـكُُْاُِْمـلَـكُُْيَـْمـلِـكஅதிெதியானான்َُُُمـلَـَكُ
ُنُْدُِالُتَُُِدنُيـِدْينُ தீர்ப்பு வைங்கினான்ُدان

ُالَُتْسـتَـعِـنُُْْسـتَـعِـنُْاُُِيَـْسـتَـعِـْيـنُُ  உதவி ளதடினான்ِاْسـتَـَعـاَنُ
ُالُتَـْهـدُُِاْهـدُُِيَـْهـِديவைிகாட்டினான்ُُىَهـد
ُمْنـعِـالُتُـُمُْنْـعِـاَُُمُُيُـْنـعِـஅருள் புரிந்தான்ُُأَنْـَعـم
ُالُتَـْغــَضـبُِاْغــَضـبُُْيَـْغــَضـبُ  ளகாெப்ெட்டான்َبَُغـضُِ
ُالُتَـِضـلَُِّضـلَُّيَـِضـلُ வைி தவறிவிட்டான்َُُضـلَُّ
ُالُتَـْسـتَـِقـمُُِْاْسـتَـَقـِمُُْيَـْسـتَـِقـْيـمُُُُ  ளநராகத் ளதடினான் ِاْسـتَـَقـامَُ

ُ

இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள َُُّالرَّْْحِن,َماِلك َرب ُالرَِّحيِم, ,  ஆகிய நான்கும் ُُِصـَفـة ஆகும். ُُِصـَفـة 

என்ெது ஒருவலர அல்ைது ஒரு பொருலள வர்ணிப்ெதற்குக் கூறப்ெடும். யாலர, எலத 

வர்ணிக்கி ளறாளமா அதற்கு َُـْوُصـوفُ م  என்று கூறப்ெடும். எனளவ َُّالرَّْْحِن,ُالرَِّحيِم,ُ,َماِلك َرب  ஆகிய 

இந்நான்கும் اهلل என்ற வார்த்லதலய வர்ணிப்ெதால் اهلل வுக்கு َمـْوُصـوف என்றும் َُُّالرَِّحيِم,َُماِلك, َرب

ـْوُصـوفمَُ .என்றும் கூறிக் பகாள்ள ளவண்டும் ِصـَفـةُُ ஆகிய இந் நான்கிற்கும் الرَّْْحِن,  க்கு ُُِصـَفـة ன் 

 என்று (ெின்ெற்றப்ெடக்கூடியது) َمْتـبُـْوعُ  (ெின்ெற்றக்கூடியது) تَابِـعُ  ல் ْنو தான்.  இதற்கு اعراب

கூறப்ெடும். அதாவது ُُِصـَفـة , َمـْوُصـوفُ  ஐ اعراب ல் ெின்ெற்றும். 

, ِصـَفـةُُ  َمـْوُصـوفُ ஐப் ளொை உள்ளது தான் بَـْدل ம் َعـطْـف ம் ஆகும். بَـْدل என்ெது இரண்டு, இரண்டு 

ளமற்ெட்ட வார்த்லதகள் வரும் அவற்றில் எலதளயனும் ஒன்லற மட்டும் கூறினாளை 
பொருள் சரியாகி விடும். உதாரணமாக உனது அண்ணன் ஹஸன் வந்தான் எனக் கூறுவது 

ளொை. அதாவது உனது அண்ணன் வந்தான் அல்ைது ஹஸன் வந்தான் என்று இவ்விரண்டில் 
எலதளயனும் ஒன்லறக் கூறினாலும் அர்த்தம் சரியாகிவிடும். 

ُالناس அத்தியாயத்திலுள்ள الناس  ,النَّاسَُُمِلكُُِ,النَّاسالهُ ِبَرب   என்ற மூன்றில் 
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 ُ النَّاسَُمِلكُُِ,النَّاساله  என்ற இரண்டும் ُالناس  ஆகும். அதாவது மக்கலளப் بَـْدلُ  க்கு ِبَرب 

ெலடத்துப் ொதுகாப்ெவன், மக்களின் அதிெதி. மக்களின் கடவுள் என்ற இம்மூன்றில் மக்கலளப் 
ெலடத்துப் ொதுகாப்ெலனக் பகாண்டு ொதுகாப்புத் ளதடுகிளறன் என்ளறா அல்ைது மக்களின் 
அதிெதிலயக் பகாண்டு ொதுகாப்புத் ளதடுகிளறன் என்ளறா அல்ைது மக்களின் கடவு லளக் 
பகாண்டு ொதுகாப்புத் ளதடுகிளறன் என்ளறா எலதளயனும் ஒன்லறக் கூறினாலும் அர்த்தம் 

சரியாகிவிடும். எனளவதான் ُِاله க்கும் َمِلكُُِ  க்கும்  ُِبَرب உள்ள َُجر வந்துள்ளது. எனளவ ُالناس  ல் ِبَرب 

உள்ள ُِبَربُ   என்ெது  َُمْتـبُـْوع (பதாடர்த்திலவக்கப்ெட்டது)வும் الهُِ َمِلك,  என்ெது  ُتَابِـع 
(பதாடரக்கூடியது)யும் ஆகும்.  ُِبَرب என்ெதற்கு َُُِمـْنـهُُُمـْبـد ل   (அதிைிருந்து ெகரமாக்கப்ெட்டுள்ளது) 

என்றும்  ُُمـْبـَدل (ெகரமாக்கப்ெட்டுள்ளது) என்றும் கூறிக் பகாள்ள ளவண்டும்.         
 

 லவ ُجـْمـلَـةُ   உடனும் ُمـْفـَرد ஐ (வாக்கியம் அல்ைாதது) ُمـْفـَردُ  என்ெது(இலணபுக்குரியது) َعـطْـف

ஐ اسمஉடனும்ُ ُجـْمـلَـة ُاسم  உடனும் فعل ஐ فعل உடனும் இலணப்ெதற்குரியதாகும்.  

ُوُ,ف,ُاَمُُُُْثَّ, ُاَْو,  ளொன்றலவகளுக்கு َعـطْـف உலடய  حرف என்று பசால்ைப்ெடும். 

உதாரணத் திற்கு الناس அத்தியாயத்திலுள்ள والناسُُِةُِنَّاْلُُِْمن  என்ெதில் ُِالناس ஐ -ُو ةُِنَّاْلُِْ   உடன் 

இலணத்துவிட்டது அதனால்தான் ُةُِنَّاْلُُِْ  உள்ள ُِجرُُّ-الناس  க்கு வந்துவிட்டது. இதில்و க்கு َعـطْـف 

என்றும் அலத எத னுடன் இலணக்கிளறாளமா அதற்கு  َُعـلَـْيـهَُُِمـْعـطُـْوف  என்றும் எலதக் பகாண்டு  

இலணக்கிளறாளமா அதற்கு ُُِبِه  َعـطْـف என்றும் கூறிக் பகாள்ள ளவண்டும். அதாவது َمـْعـطُـْوف 

உலடய حرف களுக்கு ெின்னல் வரக்கூடியதற்கு ُُِبِه  என்றும் அலதக் பகாண்டு َمـْعـطُـْوف 

எதனுடன் இலணக்கிளறாளமா அதற்கு  َُعـلَـْيـهَُُِمـْعـطُـْوف  என்று கூறிக் பகாள்ள ளவண்டும். َعـطْـف ன் 

ளநாக்கம் வாக்கியத்லதச் சுருக்கிக் பகாண்டு வருவதாகும். உதாரணமாக والناسُُِاْلنةُُِمن  

என்ெதில் وக்கு َُعـطْـف  என்றும்,   ُِالناس க்கு ُُِبِه ةُِنَّاْلُِْ ,என்றும் َمـْعـطُـْوف   க்கு   َُعـلَـْيـهَُُِمـْعـطُـْوف   

என்றும் கூற ளவண்டும். 
 

அல்ெைக்  அத்தியாயத்திலுள்ள َُُماَُخَلَق ُِإَذاَُوَقَبُُ,ِمْنَُشر  َُغاِسق  ُالنـَّفَّاثَاِتُِفُُ,َوِمْنَُشر  َوِمْنَُشر 
َُشرُ ُ,اْلُعَقدُِ َُحَسدََُُوِمْن ُِإَذا .َحاِسد   என்ெதிலுள்ள ஒவ்பவாருو ம் ُجـْمـلَـة லவ ُجـْمـلَـة உடன் 

இலணத்திருக்கிறது.  

முன்னர் ُمجع ல் ُمجعُاملكسرُ,مجعُالساَل என இரு வலககலளப் ெடித்ளதாம். الساَلُمجع  ல் 

ُالسَّاَلُُُِاملؤنثُمجع  ُاْلُمذَكَِّر ُ,مَجُْع الساَل  என இரு வலக உள்ளது. ُاملذك ُالساَلمجع ر  
(ஆளராக்கியமான ஆண்ொல் ென்லம) என்ெது  இறுதியில் نُو  அல்ைது نُي  ளசர்க்க 

ளவண்டும் مسلمونُمسلمْيُمسلم  என்ெது ளொை.   
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ُالساَل ُاملؤنث ُمجع  (ஆளராக்கியமான பெண்ொல் ென்லம)என்ெது அதன் இறுதியில் ُت  ا
ளசர்க்க ளவண்டும்.   

مسلمات-ُساملات,مسلمُ-ساَل   என்ெது ளொை. இது َُـَرِعـيُ ف  ஆன ُِاِعـرَاب  ஐச் சார்ந்ததாகும். 

அதாவது இதற்கு ضمة ஐக் பகாண்டு رفع வும் كسرة ஐக் பகாண்டு نصب ம்  جر ம் ஆகும். 

உதாரணம்  

ُ,ُقلُتُملسلماتُ ُ ُ,ُرأيتُمسلمات  ُُقالتُمسلمات 
 ُمْسَتِقيم என்ற அலமப்ொகும். இதுளொன்ளற أَفْـَعـلُاِفْـَعالُ  என்ெது ஒரு எழுத்து அதிகமான أَنْـَعـمَُ

என்ெது மூன்று எழுத்துக்கள் அதிகமான نَـْسـتَـعِـْيـنُُ, ُِاْسـتِـْفـَعـال ُِاْسـتَـْفـَعـل  என்ற அலமப்ொகும். 

ஆயினும் இது ِعـلَّـة ஆன فـعـل ஆக இருப்ெதால் இத்ன் ِاْسـتِـَفاَلةُ   - مصدر என்ற அலமப்ெில் 

வரும். ஏபனனில் இதன் அசல்  َُومَُِاْستَـقُْ ِاْستِـْقـَوام  ஆகும். عகைிமாவின் فتح ஐ ف க் கைிமாவுக்கு 

பகாடுத்து فتح க்கு ளதாதுவாக و ஐ ا ஆக மாற்றி இறுதியில் ُة  லவ ளசர்க்கப்ெட்டுள்ளது. 

அதாவது  ُِاْستِـْقـَوام என்ெதில் و ன் فتح ஐ ق க்கு பகாடுத்து விட்டு فتح க்கு ளதாதுவாக و ஐ ا ஆக 

மாற்றி இறுதியில் ُة  லவ ளசர்த்து َقـاَمـةُ ِاْسـتِـ  என்று கூற ளவண்டும். இதன்  ُُُُمَرَّد  மூன்று) ُثَلَِثي 

எழுத்தின் அஸல்) ََُُعاَن,ُقام ஆகும். இதன் صرف ஐ விெரமாகத் பதரிந்து பகாள்ள:-  

 

ُُمْنـعِـمُ ُأِنْـَعـامُ ُيُـْنـعِـمُأَنْـَعـم
ُُمـْسـتَـعِـْيـنُ ُِاْسـتِـَعـانَـةُ ُيَـْسـتَـعِـْيـنُِاْسـتَـعـانَُ
ُُمـْسـتَـِقـْيـمُ ُِاْسـتِـَقـاَمـةُ ُيَـْسـتَـِقـْيـمُُُـتَـَقـامَُِاسُْ

 

 و உலடய எழுத்தான ِعـلَّـة  கைிமாவிளைா ل கைிமாவிளைா அல்ைதுع ன் فـعـل ஆன (சீக்கு) ُمـْعـَتلُ 

அல்ைது ي இருந்தால் அந்த و லவயும் ي லவயும் ا ஆக மாற்றப்ெடும். மாற்றப்ெட்டது و வா ي 

வா என்ெது அலத صرف பசய்யும்ளொது مـضارع ஐப் ொர்த்து பதரிந்து பகாள்ளைாம் ,قامُعانُقال,  

ஆகி யவற்லற صرف பசய்யும்ளொது அதன் ُمـضارع  , يقومُيقولُ,يعون,ُ என்று வருவதால் 

இதில் ُع கைி மா و என்றும். َسـارَُُبَـاع,  லவ صرف பசய்யும்ளொது அதன் مـضارع— ُيَـِسـْيـرُُُيَـبِـْيـُع,  

என்று வருவதால் இதில் ُع கைிமா ي என்றும்  பதரிந்து பகாள்ளைாம். அசைில் ُ
  .ஆகும் يَـَخـافُُ—مـضارع ளொை இதன் َخـافَُ ம் உள்ளது  فـعـل உள்ள ا கைிமாவில்ع

ساَلُ  பசய்யும்ளொது அது صرف கலள فـعـل ஆன (சீக்கு) ُمـْعـتَـلُّ  ஆன فِـْعـل ஐப் ளொல் அல்ைாமல் 

சிற்  சிை மாற்றங்கள் வரும். அதன் முலறகலள காண்க:- 
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 مـاضُمعروف
ُُعـْنـتَُُُعـنََُُّعانَـَتاَُعانَـتَُُْعـانُـواَُعانَـا  َعان
ُُعـنَّـاُُعـْنـتُُُُعـْنـتُـنَُُُّعـْنـتُـماُُعـْنـتُُُِعـْنـتُـمُُعـْنـتُـَمـا

உதவினான் َُُُُُُُُُُُُُعان     
 مـضارعُمعروف

   ُ

ُتَـُعـونُُُيَـُعـنَُُّانُِـونَـُتَـعُُُتَـُعـونُُُيَـُعـونُـونَُُانُِيَـُعـونَـُ يَـُعـونُُ
ُنَـُعـونُُُاَُعـونُُُتَـُعـنَُُّتَـُعـونـانُُِتَـُعـونِـْْيَُُتـُعـونُـونَُُتَـُعـونَـانُِ
உதவுவான்ُيَـعُـونُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ம் பசய்ய كسر கைிமாவுக்கு ع ம் ضم கைிமாவுக்கு ف ஆக்க ُمهول ஐ ماضُمعروف ஆனعلة கைிமாع

ளவண்டும். உதாரணம். ُْـَن,ُقِـْيـلَُِعـي   என்ெது ளொை 

ُ
 مـاضُُمهول

َنا ِعْْيَُ ُِعـْنـتَُُِعـنَُُِّعـْيـنَـَتاُِعـْيـَنتُُِْعـْيـنُـواُِعيـْ
ُِعـنَّـاُِعـْنـتُُُِعـْنـتُـنَُُِّعـْنـتُـماُِعـْنـتُُِِعـْنـتُـمُِعـْنـتُـَمـا

ُ

உதவப்ெட்டான்ُِعْْيَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُمـضارعُمعروف

ُتُـَعـانُُُيُـُعـنَُُّتُـَعـانـانُُِتُـَعـانُُُيُـَعـانُـونُُِيُـَعـانـانُِ يُـَعـانُُ
ُنُـَعـانُُُاَُعـانُُُتُـُعـنَُُّتُـَعـانـانُُِتُـَعـانِـْْيَُُتُـَعـانُـونَُُتُـَعانَـانُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ

உதவுவான்ُيُـَعـانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُاسمُالفاعل

ُ

َُعائِـنَـاتُ َُعائِـنَـتَـانُُِـنَـةُ َعائُُِعائِـنُـْونََُُعائِـنَـانَُُِعائِـنُْ
ُ
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 உதவியவன், உதவுகிறவன், உதவுெவன் َعـائِـنُ 

 

ُاسمُاملفعول

 

َُمـُعـوناتُ َُمـُعـونـََتانَُُِمـُعـونَـةُ َُمـُعـْونُـْونََُُمـُعـونانَُُِمـُعـونُ 
 

 என்றிருக் َمـْعـُوْونُ    உதவப்ெட்டவன், உதவப்ெடுகிறவன், உதவப்ெடுெவன்.  இதன் அஸல் َمـُعـونُ 

கும் இதிலுள்ள عகைிமாவின் حركة ஐ ف க் கைிமாவுக்கு திருப்ெி விட்டு ع கைிமாலவப் ளொக் 

கப்ெட்டுள்ளது.  

 امرُاحلاضر
ُ

ُُعـنَُُُّعـْونَـاُُعـْوِنُُُعـْونُـواُُعـْونَـا நீ உதவுُعـنُْ
ُ

ُامرُالغائب

ُلِـيَـعُـنَُُّلِـتَـعُـْونَاُنُْلِـتَـعُـُلِـيَـعُـْونُلِـيَـعُـْونَاஅவன்  உதவட் டும்ُلِـيَـعُـنُُ
ُ

ُهنيُاحلاضر

ُ

ُالُتَـعُـنَُُّالُتَـعُـونَاُالُتَـعُـوِنُُالُتَـعُـونُواُالُتَـعُـونَاُ நீ உதவாளதالُتَـعُـْنُ
ُ

ُهنيُالغائب

ُ

ُالُيَـعُـنَُُّالُتَـعُـونَاُالُتَـُعنُُْالُيَـعُـونَواُالُيَـعُـونَا அவன்  உதவ ளவண்டாம்الُيَـعُـْنُ
ُ

ُمعروفُمـاض
ُ

ُِاْسـتَـَعـانَتاُِاْسـتَـَعـاَنتُُِْاْسـتَـَعـانَواُِاْسـتَـَعـانَاஉதவி ளதடினான்ُِاْسـتَـَعـانَُ

ُِاْسـتَـَعـْنـتُُِِاْسـتَـَعـْنـُتمُُِْاْسـتَـَعـْنـُتماُِاْسـتَـَعـْنـتَُُِاْسـتَـَعـنَُّ
َُعـنَّـاِاْسـتَـُِاْسـتَـَعـْنـتُُُِاْسـتَـَعـْنـُتَُُِّاْسـتَـَعـْنـُتما

ُ

ُمـضارعُمعروف

ُ
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َنانَُُِيْسـتَـعِـْْيُُ ُنونََُُيْسـتَـعِـيـْ َنانَُُِتْسـتَـعِـْْيَُُُيْسـتَـعِـيـْ َُتْسـتَـعِـيـْ

َنانَُُِتْسـتَـعِـْْيَُُُيْسـتَـعِـنَُّ ُنونََُُتْسـتَـعِـيـْ َُتْسـتَـعِـْينِـْْيََُُتْسـتَـعِـيـْ
َنانُِ َُنْسـتَـعِــْيـنَُُُاْسـتَـعِــْيـنَُُُتْسـتَـعِـنََُُّتْسـتَـعِـيـْ

ُ

ُاسمُالفاعل

َنانُُُِمْسـتَـِعْْيُ  ُُمْسـتَـِعْيناتُ ُُمْسـتَـِعْينتانُُُِمْسـتَـِعْينةُ ُُمْسـتَـعِـْينونُُمْسـتَـعِـيـْ
ُ
ُ

 உதவி ளதடியவன், உதவி ளதடுகிறவன், உதவி ளதடுெவன் ُمْسـتَـِعْْيُ 

 مـاضُُمهول

َناஉதவி ளதடப்ெட்டான்ُاُْسُتِعْْيَُ ُاُْسُتعِـْنـتَُُاُْسُتعِـنَُُّاُْسُتعِـْيـنَـَتاُاُْسُتعِـْيـَنتُُْْسُتعِـْيـنُـوااُُُاُْسُتِعيـْ
ُاُْسُتعِـنَّـاُاُْسُتعِـْنـتُُُاُْسُتعِـْنـتُـنَُُّاُْسُتعِـْنـتُـماُاُْسُتعِـْنـتُُِاُْسُتعِـْنـتُـمُاُْسُتعِـْنـتُـَمـا

ُاسمُاملفعول

ُُمْسـتَـَعاناتُ ُُمْسـتَـَعنَـتانُُُِمْسـتَـَعانةُ ُونُمْسـتَـَعانُُمْسـتَـَعانَانُُُِمْسـتَـَعانُ 
ُ
ُ

 உதவி வைங்கப்ெட்டவன், உதவி வைங்கப்ெடுகிறவன், உதவி வைங்கப்ெடுெவன் ُمْسـتَـَعانُ 
 

ُ
ُامرُاحلاضر

ُـعِـنَُِّاْسـتَُُِاْسـتَـعِـْيـنـاُِاْسـتَـعِـْيـنِـيُِاْسـتَـعِـْيـنُـواُِاْسـتَـعِـْيـنا  நீ உதவி ளதடு  ِاْسـتَـعِـنُْ
ُ

ُامرُالغائب

ْنـاُلَِتْسـتَـعِـنُُْلِيْسـتَـعِـْيـنُـواُلِيْسـتَـعِـْيـناஅவன் உதவி ளதடட்டும்ُُلَِيْسـتَـعِـنُْ ُلَِيْسـتَـعِـنَُُّلَِتْسـتَـعِـيـْ

ُهنيُاحلاضر

ْنـاالَُتْسـتَـعُُِالَُتْسـتَـعِـْيِنُُالَُتْسـتَـعِـْيـنُـواُالَُتْسـتَـعِـْيـناُ  الَُتْسـتَـعِـنُْ ُالَُتْسـتَـعِـنَُُّـيـْ
நீ உதவி ளதடாளதُ الَُتْسـتَـعِـنُْ
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ُهنيُالغائب

ْنـاُالَُتْسـتَـعِـنُُْالُيْسـتَـعِـْيـنُـواُالُيْسـتَـعِـْيـناُالَُيْسـتَـعِـْنُ ُالَُيْسـتَـعِـنَُُّالَُتْسـتَـعِـيـْ
ُ

அவன் உதவி ளதடளவண்டாம்ُالَُيْسـتَـعِـْنُ

ُ

 

ُُمْسـتَـِعْْيُ ُِاْسـتِـَعـانَـةُ َُيْسـتَـعِـْْيُُُُِاْسـتَـَعـانَُ
ُُمْسـتَـَعانُ ُِاْسـتِـَعـانَـةُ ُيُـْسـتَـَعـانُُُاُْسُتِعْْيَُ

ُ

ُقُـْمـتَُُقُـْمـنَُُقَـاَمـتَـاُقَـاَمـتُُْقَـاُمـواُقَـاَمـاநின்றான்ُقَـامَُ
ُاقُـْمـنَـُقُـْمـتُُُقُـْمـتُـنَُُّقُـْمـتُـَمـاُقُـْمـتُُِقُـْمـتُـمُُْقُـْمـتُـَمـا

ُ

ُ
ُ

ُمـضارعُمعروف

   ُ

ُتَـُقـومُُُيُقـْمنَُُتُقـْومانُُِتُقـْومُُُيُقـْوُمـونُيُقـْومانُُِيُقـْومُُ

ُنـَُقـومُُُاَقُـومُُُتُقـْمـنَُُتُقـْومانُُِتُقـوِمـْْيَُُتُقـْوُمـونُتُقـْومانُِ

ُ

ُِاْسـتِـَقـاَمـةُ ُـتَـَقـامُُيُـسُُْاُْسُتِقـْيـمَُُُمْسـتَـِقْيمُ ُِاْسـتِـَقـاَمـةُ َُيْسـتَـِقـْيمُُُِاْسـتَـَقـامَُ

ُيُـْسـتَـَقـمُْالَُُيْسـتَـِقـمُْالَُُتْسـتَـِقـمُْالُُلُِيْسـتَـَقـمُُْلَِيْسـتَـِقـمُُِْاْسـتَـِقـمُُُْمْسـتَـَقامُ 
ُ

 நிலைத்து நிற்ெவன், நிலைத்து நிற்கிறவன், நிலைத்து நிற்ெவன் ُمْسـتَـِقـْيـمُ 
 

 و உலடய எழுத்தான ِعـلَّـة கைிமாவிளைா ل கைிமாவிளைா அல்ைதுع ன் فـعـل ஆன ُمـْعـَتلُّ

அல்ைது ي இருந்தால் அந்த و லவயும் ي லவயும் ا ஆக மாற்றப்ெடும் என்ெது ளொை ل கைிமா 

லும் மாற்றப்ெடும். உதாரணமாகُ ِعـلَّـة ,يَـْغـُزوُيَـْسُمـو -, مـضارع பசய்யும்ளொது صرف லவ َسـمى,غزا  

என்று வருவதால் இதில் ُع கைிமா و என்றும் ُرمىَُهدى, ஐ صرف பசய்யும்ளொது ُيَـْهـِدي --مـضارع
ُ,يَـْرِمـي  என்று வருவதால் இதில் ُع கைிமா ي என்று பதரிந்துபகாள்ளைாம்.  

 ُ
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َُهـَديْـتََُُهـَديْـنََُُهـَدتَـاَُهـَدتَُُْهـَدْواَُهـَديَاَُهـدى

َُهـَديْـنَـاُيْـتَُُهـدََُُهـَديْـتُـنََُُّهـَديْـُتَماَُهـَدْيتَُُِهـَديـُْتمَُُْهـَديْـتُـَما
வைி காட்டினான்َُهـدىُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُُهـِديْـتَُُُهـِديْـنَُُُهـِديَـتَـاُُهـِدَيتُُُْهـُدْواُُهـِديَا ُهـِدىَُ
ُُهـِديـْنَـاُُهـِديـْتُُُُهـِديـْتُـنَُُُّهـِديـُْتَماُُهـِديـْتُُُِهـِديْـتُـمُُُْهـِديْـتُـَما

வைி காட்டப்ெட்டான்ُُهـِدىَُُُُُُ

ُتَـْهـِديُيَـْهـِدْينَُُتَـْهـِديَـانُُِتَـْهـِديُيَـْهـُدْونَُُيَـْهـِديَـانُُِ ـْهـِدييَُ
ُنَـْهـديُاَْهـديُتَـْهـِدْينَُُتَـْهـِديَـانُُِتَـْهـِدينَُُتَـْهـُدْونَُُتَـْهـِديَـانُِ

வைி காட்டுவன்ُيَـْهـِديُُ

ُتُـْهـديُيُـْهـَدْينَُُنُِتُـْهـَديَـاُتُـْهـديُيُـْهـَدْونَُُيُـْهـَديَـانُُِ يُـْهـدي

ُنُـْهـديُاُْهـديُتُـْهـَدْينَُُتُـْهـَديَـانُُِتُـْهـَدينَُُتُـْهـَدْونَُُتُـْهـَديَـانُِ

வைி காட்ட ப்ெடுவன்ُيُـْهـدي

َُهـاِديَـاتُ َُهـاِديَـَتأنَُُِهـاِديَـةُ َُهـاُدْونََُُهـاِديَـانُُِ வைிகாட்டுெவன்َُهـادُ 
ُ

َُمـْهـِديـ َتاتُ َُمـْهـِديـ َتانَُُِمـْهـِديـ ةُ ُـْهـِديـ ْونَُمََُُمـْهـِدي انَُُِمـْهـِديُ 
ُ

 .வைி காட்டப்ெட்டவன், வைி காட்டப்ெடுகிறவன், வைி காட்டப்ெடுெவன் َمـْهـِديُ 

ஒரு வார்த்லதயில் و ம் ي ம் ளசர்ந்து வந்தால் و லவ ي வாக மாற்றி ي லவ ي வில் இலணக்க 

ளவண்டும், இந்த சட்டடத்தின்ெடிளய َُـْهـِديُ م  என்ெது வந்துள்ளது. அதாவது  َُمـْهـِدي என்ெதன் 

அசல்  َُمـْهـُدوي என்றிருக்கும் இதில் و லவ ي வாக மாற்றி ي லவ ي வில் இலணத்து  َُمـْهـِدي 
என்று ஆகிவிட்டது. 

  பசய்வ سكون ல் கலடசிக்கு فعل ஆனعلة கைிமா ل .ஆகும்امرُاحلاضر ைிருந்து வந்த يـَْهِدي என்ெது ِاْهدُِ

தற்கு ெதில் கலடசிலயப் ளொக்கிட ளவண்டும்.   
 

ُِاْهـِدْينَُُِاْهـِديَـاُِاْهـِديُِاْهـُدواُِاْهـِديَـاُ நீ வைி காட்டுِاْهـِدُ

ُ



www.qurankalvi.com 

 

  (41 تفسيرال(                                                                    

 

ُِهـَدايَـةُ ُيُـْهـديُُهـِدىََُُهـادُ ُِهـَدايَـةُ ُيَـْهـِديَُهدى

ُيُـْهـدَُُالُالُيَـْهـدُُِالُتَـْهـدُُِلِـيُـْهـدَُُلِـيَـْهـدُِاْهدَُُِمـْهـِديُ 
 

ُع கைிமா علةஆன مضارعُمعروف ஐ ُمهول ஆக்க ع கைிமாவின் حركة ஆன فتح ஐ ف வுக்கு 

பகாடுத்துவிட்டு فتح. க்கு ளதாதுவாக ع கைிமாவிலுள்ள ي,و லவயும் ا ஆக மாற்றிக் பகாள்ள 

ளவண்டும். உதாரணம். ُُُيـَُقـال ُُمهول என்ற يُـَبـاُع, ُيـُْقـَولُُ ன் அசல் مضارع  என்றிருக்கும் .يُـْبـَيُع,

இவ்விரண்டின் عகைிமாவான و,ي வுலடய فتح ஐ ف வுக்கு பகாடுத்து விட்டு فتح. க்கு 

ளதாதுவாக يُ,و லவ ا ஆக மாற்றப்ெட்டுள்ளது.  
 

الساَلُمجع உலடய (ென்லம) ஆகும். இது ضالُ  என்ெது ضال ْيَُ  ஆகும். இது ெற்றி كافرون 

அத்தியாத்தில் பதளிவுெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.  
 

,َُضـَلَلَةُ ُيَـِضـلُ َُضـلَّ َُضـالُ َُضـََلل 
ُ

குறிப்பு: சூரத்து ناس ல் ََُخَنس விைிருந்து ெிறந்த َخنَّـاس (அதிகமாக மலறந்து இருப்ெவன்) என்ற 

வார்த்லதயும்,  சூரத்து فلق ல் َُنَـفَّـث விைிருந்து ெிறந்த  ُنَـفَّـاثَـة (அதிகமாக ஊதுெவள்)ன் 

ென்லமயான نَـفَّـاثَـات என்ற வார்த்லதயும், சூரத்து لـهـب ல் َحـمـل விைிருந்து ெிறந்த ـالَـة  َحـمَّ

(அதிகம் சுமப்ெவள்) என்ற வார்த்லதயும் வந்துள்ளது. இலவ  ُفَـعَّـال என்ற அலமப்ொகும்.  ُفَـعَّـال 
என்ற அலமப்பு ஒரு பசயலை அதிகம் பசய்ெவன் என்ற பொருளுக்கு 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுவற்குரிய  அலமப்ொகும்.     

இந்த அத்தியாயத்திற்கு  ِفَاِتَحِة اْلِكَتاب (கிதாெின் துவக்கம்),  ِاُمُّ اْلِكَتاب (கிதாெின் தாய்),  ُاَلّرَاِقَية 
(மந்திரித்துப் ொர்ப்ெதற்குரியது)  ُاَلشَّاِفَية (ஆளராக்கியம் அளிக்கக் கூடியது), اْلَمثَانِ  السَّْبعُ   (மடக்கி , 

மடக்கி ஓதப்ெடக்கூடியது)  اْلَعِظيمُ اْلُقْرآُن  (மகத்தான குர்ஆன்) என ெை பெயர்கள்  

ஹதீஸ்களில் வந்திருந்திருக்கின்றது.  

:நான் இப்னு அப்ொஸ்(ரைி) அவர்களுக்குப் ெின்னால் ஜனாஸா பதாழுலகலய பதாழுளதன் 

அப் ளொது அவர்கள் சூரத்துல் ொத்திஹாலவ (சப்தமிட்டு) ஓதிவிட்டு இது சுன்னத் என 

பதரிந்து பகாள்வற்காகத் தான்  (சப்தமிட்டு ஓதிளனன்) என்று கூறினார்கள்,  தல்ஹா)ரைி), : 
புகாரி 1335.  

  

:நான் )மஸ்ஜிதுந் நெவி) நெி ெள்ளிவாசைில் பதாழுது பகாண்டிருந்ளதன். அப்ளொது என்லன 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலைத்தார்கள. நான் அவர்களுக்கு 

ெதிைளிக்கவில்லை. ஆகளவ, நான் )பதாழுது முடித்த ெின்), அல்ைாஹ்வின் தூதளர! )தாங்கள் 

அலைத்த ளொது) நான் பதாழுது பகாண்டிருந்ளதன் என்று பசான்ளனன், அதற்கு அவர்கள், 

உங்களுக்கு வாழ்வளிக்கக் கூடியதன் ெக்கம்,  இலறத் தூதர் உங்கலள அலைக்கும்ளொது 

அல்ைாஹ்வுக்கும் அவனுலடய தூதர் உங்கலள அலைக்கும்ளொது அல்ைாஹ்வுக்கும் 
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அவனுலடய தூதருக்கும் ெதிைளியுங்கள் என்று )8-24ஆவது வசனத்தில்) அல்ைாஹ் 

கூறவில்லையா என்று ளகட்டார்கள்-. ெிறகு என்னிடம், குர்ஆனின் அத்தியாயங்களிளைளய 

மகத்துவ மிக்க ஓர் அத்தியாயத்லத நீ ெள்ளிவாசைிைிருந்து பவளிளய பசல்வதற்கு முன்னால் 

நான் உனக்குக் கற்றுத் தருகிளறன் என்று பசான்னார்கள். ெிறகு என் லகலயப் ெிடித்துக் 

பகாண்டார்கள். அவர்கள் பவளிளய பசல்ை முலனந்தளொது நான் அவர் களிடம், நீங்கள் குர் 
ஆனின் அத்தியாயங்களிளைளய மகத்துவ மிக்க ஓர் அத்தியாயத்லத நான் உனக்கு கற்றுத் 

தருகிளறன் என்று பசால்ைவில்லையா? என்று ளகட்ளடன். அதற்கு அவர்கள், அது அல்ஹம்து 
ைில்ைாஹி ரப்ெில் ஆைமீன் )என்று பதாடங்கும் அல் ஃொத்திஹா அத்தியாயம்)தான். அலவ 

திரும்ெத் திரும்ெ ஓதப்ெடும் ஏழு வச னங்கள் ஆகும். எனக்கு அருளப்ெட்டுள்ள மகத்துவம் 

பொருந்திய குர்ஆன் ஆகும் என்று பசான்னார்கள். அபூசயதீ் ெின் முஅல்ைா )ரைி). :புகாரி 4474.  

:நெித்ளதாைர்களில் சிைர் ஒரு ெயணத்தில் பசன்றிருந்தளொது, ஓர் அரெிக் குைத்தினரிடம் 

தங்கி னார்கள். அவர்களிடம் விருந்து ளகட்டளொது அவர்களுக்கு விருந்தளிக்க அவர்கள் 

மறுத்து விட்ட னர். அப்ளொது அக்குைத்தாரின் தலைவலன ளதள் பகாட்டிவிட்டது. 

அவனுக்காக அவர்கள் எல்ைா முயற்சிகலளயும் பசய்து ொர்த்தனர்; எந்த முயற்சியும் ெைன் 

அளிக்கவில்லை. அப்ளொது அவர்க ளில் சிைர், 'இளதா! இங்ளக வந்திருக்கக் கூடிய 

கூட்டத்தினரிடம் நீங்கள் பசன்றால் அவர்களிடம் ஏளத னும் மருத்துவம் இருக்கைாம்!" என்று 

கூறினர். அவ்வாளற அவர்களும் நெித் ளதாைர்களிடம் வந்து 'கூட்டத்தினளர! எங்கள் 

தலைவலரத் ளதள் பகாட்டிவிட்டது! அவருக்காக அலனத்து முயற் சிகலளயும் பசய்ளதாம்; 

அவருக்குப் ெயன் அளிக்கவில்லை. உங்களில் எவரிடமாவது ஏளதனும் )மருந்து) 

இருக்கிறதா?' என்று ளகட்டனர். அப்ளொது நெித்ளதாைர்களில் ஒருவர், 'ஆம்! அல்ைாஹ் வின் 

மீது ஆலணயாக! நான் ஓதிப் ொர்க்கிளறன்; என்றாலும் அல்ைாஹ்வின் மீதாலணயாக! 

நாங்கள் உங்களிடம் விருந்து ளகட்டு நீங்கள் விருந்து தராததால் எங்களுக் பகன்று ஒரு 

கூைிலய நீங்கள் தராமல் ஓதிப் ொர்க்க முடியாது!" என்றார். அவர்கள் சிை ஆடுகள் தருவதாகப் 

ளெசி ஒப்ெந்தம் பசய்தனர்.  நெித் ளதாைர் ஒருவர், ளதள் பகாட்டப்ெட்டவர் மீது, 

'அல்ஹம்துைில்ைாஹி ரப்ெில் ஆைமீன்.." என்று ஓதி ஊதினார். உடளன ொதிக்கப்ெட்டவர், 

கட்டுகளிைிருந்து அவிழ்த்து விடப்ெட்டவர் ளொல் நடக்க ஆரம்ெித்தார். ளவதலனயின் 

அறிகுறிளய அவரிடம் பதன்ெட வில்லை! ெிறகு, அவர்கள் ளெசிய கூைிலய முழுலமயாகக் 

பகாடுத்தார்கள். 'இலதப் ெங்கு லவயுங்கள்!" என்று ஒருவர் ளகட்டளொது, 'நெி)ஸல்) 

அவர்களிடம் பசன்று நடந்தலதக் கூறி, அவர்கள் என்ன கட்டலளயிடுகிறார்கள் என்ெ லதத் 

பதரிந்து பகாள்ளாமல் அவ்வாறு பசய்யக் கூடாது!" என்று ஓதிப் ொர்த்தவர் கூறினார்.  
நெி)ஸல்) அவர்களிடம் நெித்ளதாைர்கள் வந்து நடந்த   லதக் கூறினார்கள். அப்ளொது 

நெி)ஸல்) அவர்கள் இ'து ஓதிப் ொர்க்கத்தக்கது என்று உமக்கு எப்ெடித் பதரியும்?' என்று 

ளகட்டுவிட்டு, 'நீங்கள் சரியா னலதளய பசய்திருக்கிறரீ்கள். அந்த ஆடு கலள உங்களுக்கு  

இலடளய ெங்கு லவத்து பகாள்ளுங்கள்! உங்களுடன் எனக்கும் ஒரு ெங்லக ஒதுக்குங்கள்! 

என்று கூறிவிட்டுச் சிரித்தார்கள். அபூ ஸயதீ்)ரைி). நூல்: புகாரி 2276. 

:நெித்ளதாைர்களில் சிைர் ஒரு நீர் நிலைலயக் கடந்து பசன்றார்கள். அங்கு தங்கியிருந்த 

மக்களி லடளய )ளதளின்) விைக்கடிக்கு ஆளான ஒருவர் இருந்தார். அப்ளொது அந்த நீர் 

நிலையில் தங்கியி ருந்தவர்களில் ஒருவர் நெித்ளதாைர்களிடம் வந்து, 'உங்களிலடளய ஓதிப் 

ொர்ப்ெவர் எவளரனும் இருக்கிறாரா? இந்த நீர் நிலையில் தங்கியிருப்ெவர்களிலடளய விைக் 

கடிக்கு ஆளான ஒருவர் இருக்கிறார்' என்று கூறினார். உடளன நெித் ளதாைர்களில் ஒருவர் 

பசன்று குர்ஆனின் 'அல் ஃொத்திஹா' அத்தியாயத்லதச் சிை ஆடுகலள கூைியாகத் தர 

ளவண்டுபமன்ற நிெந்தலனயின் ளெரில் ஓதினார். உடளன விைக்கடிக்கு ஆளானவர் 

குணமலடந்தார். ஓதிப்ொர்த் தவர் அந்த ஆடுகலளத் தம் நண்ெர்களிடம் பகாண்டு வந்தார். 

அவர்கள் அலத பவறுத்தார்கள். ளமலும், 'அல்ைாஹ்வின் ளவதத்திற்காக நீர் கூைி வாங்கினரீ்?' 

என்று ளகட்டார்கள். இறுதியில் மதீனா பசன்று, 'இலறத் தூதர் அவர்களள! இவர் 

அல்ைாஹ்வின் ளவதத்லத ஓதியதற்குக் கூைி வாங்கிக் பகாண்டார்' என்று கூறினார்கள். 
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அப்ளொது இலறத்தூதர்)ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் ஊதியம் பெற் றிட மிகவும் தகுதி வாய்ந்தது 

அல்ைாஹ்வின் ளவதளமயாகும்' என்று கூறினார்கள்.  அறிவிப்ெ வர்: இப்னு அப்ொஸ் )ரைி). 
நூல்: புகாரி 5737. 

:நான் திண்லன ளதாைர்கள் சிைருக்கு குர்ஆன் கற்றுக்பகாடுத்ளதன். அவர்களில் ஒருவர் 

எனக்கு ஒரு அம்லெ அன்ெளிப்ொகக் பகாடுத்தார், இது ஒன்றும் ஒரு பசாத்தல்ைளவ இலத 

அல்ைாஹ் வின் ொலதயில் )எதிரிகலள) எறிளவன், அல்ைாஹ்வின் தூதரிடம் பசன்று இது 

ெற்றி ளகட்ப்ளென் என எனக்குள் கூறிக் பகாண்ளடன், அவ்வாளற அவர்களிடம் பசன்று 

அல்ைாஹ்வின் தூதளர ஒருவர் எனக்கு ஒரு அம்லெ அன்ெளிப்ொகக் பகாடுத்தார், இது 

ஒன்றும் ஒரு பசாத்தல்ைளவ இலத அல்ைாஹ்வின் ொலதயில் )எதிரிகலள) எறிளவன் என்று 

கூறிளனன் நீ பநருப்பு மாலை அணிவிக்கப்ெடுவலத விரும்புெவராக இருந்தால் இலத ஏற்றுக் 

பகாள் என்று )ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று உொதா ெின் சாமித் கூறினார்கள். : உொதா 

ெின் சாமித்)ரைி), : அபூ தாவூத் 3418.  

இந்த ஹதீஸ் ஸஹஹீ் என்று அல்ொனி )ரஹ்) கூறுகிறார், இந்த ஹதீசின் 

அறிவிப்ொளர்களில் ஒருவரான அல் முலகரா ெின் சியாத் என்ெவர் நம்ெகமானவர் என்று வகீ 

அவர்களும் யஹ்யா ெின் முயனீ் அவர்களும் கூறுகின்றனர், இமாம் அஹ்மத் )ரஹ்) அவர்கள், 

இவர் ெைவனீமானவர், நிராகரிக்கப்ெடும் ஹதீஸ்கலள அறிவிப்ெவர், இவர் மர்பூஆன  ஹதீஸ் 

என்று கூறுகின்ற அலனத் தும் நிராகரிக்கப்ெட ளவண்டியலவ என்று கூறுகிறார்கள்.   

அறிஞர்களிலடளய இந்த ஹதீஸ்கலளயும் இந்தக் கருத்தில் வருகின்ற ளவறு ெை ஹதீஸ்க 
லளயும் லவத்துக் பகாண்டு கற்றுக் பகாடுக்கக் கூைி வாங்கைாம், வாங்கக் கூடாது என்ற 

கருத்து அன்றிைிருந்து இன்று வலர இருந்து ளகாண்ளட இருக்கிறது. எனளவ எப்ளொது குர்ஆன், 

ஹதீஸ்க ளில் திட்டமாக இது கூடும் கூடாது என்று வர வில்லைளயா அதில் முஸ்ைிம்கள் 

தங்களின் ஆய் வுக்கு எது சரி என்று பதரிகிறளதா அதன் ெடி பசயல்ெட்டுக் பகாள்ள ளவண்டும். 

அதற்கு மாற்ற மாக நான் பசால்வது தான் சரி என்று வாதிட்டால் அல்ைாஹ், ரசூல் 

திட்டமாகக் கூறாதலத தான் திட்டமாக பதரிந்து பகாண்டவர் என்ற நிலைக்கு 

ஆளாகிவிடுவார். அல்ைாஹ் மிக்க அறிந்தவன்.  

குறிப்பு: புகழ் அலனத்தும் அல்ைாஹ்வுக்ளக என்ற ஆயத்தின் மூைம் ஒருவர் ஒருவலரப் 

புகழ் வதாக இருந்தால் அல்ைாஹ்வுக்ளக எல்ைாப் புகழும் என்று தான் கூற ளவண்டும் 

ஏபனனில் வானம், பூமியும் அவ்விரண்டிற்கு இலடளய உள்ளலவயும் 

அல்ைாஹ்விற்குரியலவகளாகும். ஆகளவ ஒருவர் மற்றவலரப் புக்ை நிலனத்தால் எப்ெடிப் 

புகைளவண்டும் என்ெலதயும் அல்ைாஹ் தனது தூதர் )ஸல்) அவர்கள் மூைம் இவ்வாறு கற்றுத் 

தருகிறான்.  

:ஒருவர் இன்பனாரு மனிதலரப் ெற்றி நெி)ஸல்) அவர்களிடம் புகழ்ந்து ளெசினார். நெி)ஸல்)  

அவர்கள், அைிந்து ளொவரீ் உம் ளதாைரின் கழுத்லத நீர் துண்டித்துவிட்டீர் உம் ளதாைரின் 

கழுத்லத நீர் துண்டித்துவிட்டீர்" என்று ெைமுலற கூறினார்கள். ெிறகு, தன் சளகாதரலனப் 

புகழ்ந்ளத ஆக ளவண்டும் என்ற நிலையில் உங்களில் இருப்ெவர், 'இன்னாலர நான் 

இப்ெடிப்ெட்டவர் என்று எண் ணுகிளறன். அல்ைாஹ்ளவ அவருக்குப் ளொதுமானவன். 

அல்ைாஹ்  இருக்க, அவலன முந்திக் பகாண்டு நான் யாலரயும் தூய்லமயானவர் என்று 

கூறமாட்ளடன். அவலர இன்னின்ன விதமாக எண்ணுகிளறன்" என்று கூறட்டும். அந்தப் 

ெண்லெ அவர் அந்த மனிதரிடமிருந்து அறிந்திருந்தால் மட்டுளம இப்ெடிக் கூறட்டும்" 

என்றார்கள். அறிவிப்ெவர்: அபூெக்ர் )ரைி). நூல்: புகாரி 2662. 

:ஒருவர் உத்மான் )ரைி)அவர்கலளப் புகை ஆரம்ெித்தார் அப்ளொது மிக்தாத் )ரைி) அவர்கள் 

தனது முட்டுக்கால் மீது மண்டியிட்டு அந்த புகழ்ந்த மனிதரின் முகத்தில் மண்லண வசீ 

ஆரம்ெித்தார் உடளன உத்மான் )ரைி)அவர்கள் உனக்கு என்ன ளநர்ந்தது என்று ளகட்டார் 

அப்ளொது அவர், புகழ்ெ வர்கலள நீங்கள் கண்டால் அவர்களின் முகங்களில் மண்லண 
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வசீுங்கள் என்று  நிச்சயமாக ரசூல் )ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கூறினார். :ஹம்மாம் ெின் 

ஹாரிஸ் )ரைி) நூல்: முஸ்ைிம் 7698.    

 
 

 

 

 

 
 

 

ُِبْسِمُاللَِّهُالرَّْْحِنُالرَِّحيمُِ
  ﴾١﴿ َوْيل ُل ُكل ُُهََُزة ُل َمَزةُ 

1. குலற பசால்ைிப் புறம் ளெசித் திரியும் ஒவ்பவாருவனுக்கும் ளகடுதான்.  

 

 َوْيلُ  ل ُكلُ  ُهََُزةُ  ل َمَزةُ 
புறம் ளெசுெவர்கள் குலற ளெசுெவர்கள் ஒவ்பவாருவனுக்கும் ளகடு 

ُ
 

َدهُُ   ﴾٢﴿ الَِّذيُمَجََعَُمااًلَُوَعدَّ
2. (அத்தலகயவன் பசல்வளம சாசுவதபமன எண்ணிப்) பொருலளச் ளசகரித்து  

எண்ணிக் பகாண்ளட இருக்கின்றான்.  

ُ
 الَِّذي مَجَعَُ َمااًلُ وَُ

இன்னும் பசல்வம் - பொருள் ளசகரித்தான் அ(த்தலகய)வன் 
ُ

 َعدَّدَُ هُُ
அலத எண்ணிக் பகாண்டிருந்தான் 

 
ُ﴾٣﴿ ََيَْسُبَُأنََُّماَلُهَُأْخَلَدهُُ

3. நிச்சயமாகத், தன் பொருள் தன்லன (உைகில் நித்தியனாக) என்றும் 
நிலைத்திருக்கச் பசய்யு பமன்று அவன் எண்ணுகிறான். 

ُ

ொடம்  12 அத்தியாயம் 104 அல்ஹுமசா 
(புறங்கூறல்)  வசனங்கள் 9 
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 ََيَْسبُُ َأنَُّ َماَلهُُ َأْخَلدَُ هُُ
அது நிலைத்திருக்கச் 

பசய்தது 
அவனுலடய பொருள் நிச்சயமாக கருதுகிறான்—

நிலனக்கிறான்—
எண்ணுகிறான், 

ُ
ُ﴾٤﴿ لَُينَبَذنَُِّفُاحلَُْطَمةُِ ۖ  َُكَلَُّ 

4. அப்ெடியல்ை, நிச்சயமாக அவன் ஹுதமாவில் எறியப்ெடுவான். 

ُ
 َكَلَُّ لَُينَبَذنَُّ ِفُ احلَُْطَمةُِ
நரகம் இல் நிச்சயமாக  அவன் எறியப்ெடுவான் அப்ெடியல்ை 

ُ
  ﴾٥﴿ َوَماُأَْدَراَكَُماُاحلَُْطَمةُُ 

5.  ஹுதமா என்ன என்ெலத உமக்கு அறிவித்தது எது? 

 َوَما أَْدَرا كَُ َما احلَُْطَمةُُ
ஹுதமா என்ன உமக்கு அறிவித்தான்—அறிவித்தது எது 

ُ
ُ﴾٦﴿ نَاُرُاللَّـِهُاْلُموَقَدةُُ

6.   அது எரிந்து பகாண்டிருக்கும் அல்ைாஹ்வின் பநருப்ொகும். 

 نَاُرُاللَّـهُِ اْلُموَقَدةُُ
மூட்டப்ெட்டது அல்ைாஹ்வின் பநருப்பு 
ُ

ُ﴾٧﴿ الَِِّتَُتطَِّلُعَُعَلىُاْلَْفِئَدةُِ 
 

7.  அது (உடைில் ெட்டதும்) இருதயங்களில் ொயும். 

 الَِِّتُ َتطَِّلعُُ َعَلىُاْلَْفِئَدةُِ اْلَْفِئَدةُِ
இருதயங்கள் இருதயங்களில் ொயும், உதிக்கும் அது 

ُ
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ُ﴾٨﴿ ِإنَـَّهاَُعَلْيِهمُم ْؤَصَدةُ 
8.   நிச்சயமாக அது அவர்கலளச் சூழ்ந்து மூட்டப்ெடும். 
 

 ِإنَـَّها َعَلْيِهمُ م ْؤَصَدةُ 
சூழ்ந்து மூட்டப்ெடும் அவர்கள் மீது நிச்சயமாக  அது 

ُ
َدةُ   دَّ ُ﴾٩﴿ ِفَُعَمد ُُّمَ 

9.  நீண்ட கம்ெங்களில் (அவர்கள் கட்டப்ெட்டவர்களாக). 

 
َدةُ  دَّ  ِفَُعَمدُ  َعَمدُ  ُّمَ 

நீளமானது கம்ெங்கள்—முலளகள் கம்ெங்களில் 
 

 

ُهََُزةُ ُ ,ளகடு َوْيلُ  குலற ளெசுெவர்கள், ُل َمَزةُ ُ புறம் ளெசுெவர்கள்,  ُُكل ஒவ்பவாருவ ன்,  

دَُُ ,ளசகரித்தான் مَجَعَُ َعدَّ எண்ணிக் பகாண்டிருந்தான், ََُُيَْسب கருதுகிறான்—

நிலனக்கிறான்—எண்ணுகிறான், ََُأْخَلد நிலைத் திருக்கச் பசய்தது, ََُّكَل அப்ெடியல்ை, 

 أَْدرَا ,ஹுதமா என்னும் நரகம் ُحَطَمةُِ ,நிச்சயமாக  அவன் எறியப்ெடுவான் لَيُنَبَذنَُّ
அறிவித்தான்—அறிவித்தது, ُُاْلُموَقَدة மூட்டப்ெட்டது, َُتطَِّلعُُ  ொயும், உதிக்கும் ُِاْلَْفِئَدة 
இருதயங்கள்,  ُم ْؤَصَدة சூழ்ந்து மூட்டப்ெடும், َعَمد கம்ெங்கள்—முலளகள்,  َُدة َدَّ   ُّم 

நீளமானது.   
 

1. குலற பசால்ைிப் புறம் ளெசித் திரியும் ஒவ்பவாருவனுக்கும் ளகடுதான். 
2. (அத்தலகயவன் பசல்வளம சாசுவதபமன எண்ணிப்) பொருலளச் ளசகரித்து  

எண்ணிக் பகாண்ளட இருக்கின்றான். 3 நிச்சயமாகத், தன் பொருள் தன்லன   

(உைகில் நித்தியனாக) என்றும் நிலைத்திருக்கச் பசய்யு பமன்று அவன் எண்    

ணுகிறான். 4 அப்ெடியல்ை, நிச்சயமாக அவன் ஹுதமாவில் எறியப்ெடுவான். 
5  ஹுதமா என்ன என்ெலத உமக்கு அறிவித்தது எது? 

6   அது எரிந்து பகாண்டிருக்கும் அல்ைாஹ்வின் பநருப்ொகும். 
7   அது (உடைில் ெட்டதும்) இருதயங்களில் ொயும். 
8    நிச்சயமாக அது அவர்கலளச் சூழ்ந்து மூட்டப்ெடும். 
9   நீண்ட கம்ெங்களில் (அவர்கள் கட்டப்ெட்டவர்களாக). 
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َُمعُْالُتَُُْعِامجََُُْمعََُيَُْ ளசகரித்தான்مَجََعُ
ُدَُْعدُ الُتُـُُدَُْعدُ ُدَُُعدُ يُـُ   எண்ணினான்َُعدَّدَُُ

َُسبَُْتَُْالَُُُْسبِاحََُُْيَْسبُُ கருதினான்َحِسَبُ
ُدُْلُِالُختُُُْدُْلَُِاخُُْدَُلُِخيநிலைத்திருக்கச் பசய்தான்َُُُُْأْخَلدَُ
ُالُتـَْنُبذُُْاُنـُْبذُُْذَُُبُنُْيَـஎறிந்தான்َُُُبذَُنَـُ
ُالُُتْدرُُِاَْدرُُِيُْدرِي  அறிவித்தான்ُرَاأَدُْ
ُعُْطَّلُِالُتَُُعُْطَّلُِاُُِطَِّلعُُيَُُ ொய்ந்ததுُعَُطَّلَُاُِ

 
َدََّدةُ ُ,َعَمدُ ُ,م ْؤَصَدةُ ُ,اْلَْفِئَدةُِ,ُاْلُموَقَدةُُُ,احلَُْطَمةُُِ,ل َمَزةُ ُ,ُهََُزةُ ُ,ُكلُ ,َوْيل ُُ.1 ُُُّم 
َُكَل2َّ .  

ل َمَزةُ  ,ُهََُزةُ   என்ற இவ்விரண்டும்  َُهاِمَزُ,ُاَلِمز உலடய مجعُالتكسري ஆகும்.   

 ம் கலட الم உள்ள فـََتحُُ ஆகும்.  இதன் ஆரம்ெத்தில் مضارعُُمهول உலடய نبذ என்ெது لَـيـُنَبَذنَُّ

சியில்  َُشد உள்ள ن ம் உள்ளது.  இப்ெடி வரும்ளொது அதற்கு திட்டமாக என்ற பொருள் வரும்.  

அதாவது نونُالتَّْأِكْيد (உறுதிப்ெடுத்தும் நூன்) என இரு نون கள் உள்ளன. அலவ ُ,مضارع,ُامر
 فـََتحُُ யின் மீது நுலையும்ளொது அதன் ஆரம்ெத்தில் مضارع  .ஆகியவற்றின் மீது நுலையும் هني
உள்ள الم லமச் ளசர்க்கப்ெடும். அவ்விரு ن களில் ஒன்று  َُلة ةُ فَُيْـَُخفُِ மற்பறான்று ,(கனமானது) ثَِقيـْ  

(இளைசானது).  َُِلةُ ثَق يـْ  க்கு உ.ம்  
ُ

   لَـتَـْفـَعـََلن ُُُلَـيَـْفـَعــْلَنانُ   لَـتَـْفَعـلَـنَُّ  لَـيَـْفـَعـلُـنَُُُّ لَـيَـْفـَعـََلنُ    لَـيَـْفـَعــلَـنَُّ

   ــْلَنانُ لَـتَـْفـَعـََلن ُُلَـتَـْفـعَُ  لَـتَـْفَعـلِــنَُُُُّلَـتَــْفـَعـلُـنَُّ    لَـتَـْفـَعـََلنُ   لَـتَـْفَعـلَـنَُّ

   نَُّـَلُـْفعَُـنَـُلَُ  نَُّـَلُـفْـعَُـاَُلَُ
 

ةُ فَُيْـَُخفُِ  க்கு உ.ம்  

ُنُْـلَُــعَُـفُْـنَـلَُُُنُْـلَُــعَُـفُْـاَُلَُُُنُْـلُِــعَُـفُْــتَُلَُُُنُْـلُُــعَُـفُْــتََُلُُنُْـلَُــعَُـفُْــتَُلَُ  نُْـلَُــعَُـفُْــتَُلَُ   نُْـلُُــعَُـفُْـَيُـلَُ  نُْـلَُــعَُـفُْـَيُـلَُ
ُ

இருலமகளிலும் பெண்ொல் ென்லமகளிலும் இரு சுகூன்கள் சந்திப்ெதால் அவற்லறப் 
ளொக்கப்ெட்டுவிட்டது.   

  நிச்சயமாக அவன் பசய்வான், பசய்கிறான் نُْـلَُــعَُـفُْـَيُـلَُ= نَُّـلَُــعَُـفُْـَيُـلَُ
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َدةُ  ُاْلُموَقَدُةُّمْؤَصَدة ُُّّمَدَّ  ஆகிய மூன்றும் اسمُاملفعول களாகும்.   
 

 

      ُُُُ     يـ ْوقِـُدُُُُُ       اَْوقَـدَُ
 

   يُـْوقَـدُُ اُْوقِـدَُ دَُُموقُِ إيْـقـادُ 

   ُموَقدُ    إيْـقـادُ 

    

 

 َداتُ ُموَقدَُ تَانُُِموَقدَُ ةُ ُموَقدَُ ْونَُُموَقدُُ انُُِموَقدَُ ُموَقدُ 

 

  மூட்டினான்ُ  اَْوقَـدَُ
 

 ـدُُصَُيُـوُْ ـَدُُصُِاُوُْ   دَُصُُِمُو إيْـَصـادُ  ـدُُصُِيـ وُْ ـدَُصَُاَوُْ
  دُ صَُُومُُ إيصـَـادُ 

 
 

 اتُ دَُصَُُمُو تَانُِدَُصَُُمُو ةُ دَُصَُُمُو ْونَُدُُصَُُمُو انُِدَُصَُُمُو دُ صَُُمُو

 

ُ   சூழ்ந்து பகாண்டதுُـدَُصَُاَوُْ
ُـدَُصَُاَوُْ ُ  اَْوقَـدَُ - இவ்விரண்டும் َُلَُـعَُـْفُا  அலமப்புகளாகும். 

ُدُ ُمـَمـدَََُُّتْـِدْيدُ ُيُـَمـدَّدُُُُمد دَُُُّمَُد دُ ََُتْـِدْيدُ ُيُـَمـد دَُُُمـدَّدَُ
   ُُُُُ
ُ
ُ

اَدنُُُِمـَمـدَّدُ  َدةُ  ُمـَمـدَُّدْونُِ ُمـَمـدَّ َدتَانُِ ُمـَمـدَّ  ُمـَمـدََّداتُ  ُمـَمـدَّ

ُ
ُ
ُ

இது لَُـعَّـف  அலமப்புகளாகும். 
   நீட்டினான்  َمـدَّدَُُُُُُ 

 

َُتطَِّلعُُ  என்ெதன் அசல் ُُتـَْتطَِلع ஆகும். இதில் ت லவ ط வாக மாற்றி ُطُ லவ ُط  வில் 

இலணக்கப்ெட்டுள்ளது.  

ஆக மாற்றி ط லவ ت இருந்தால் ط  கைிமாவில் ف என்ற அலமப்ெின் اِْفـتَـَعـلَُ  ُطُ  லவ ُ

 வாக ط லவ ت ஆகும்.  இதில் ِاْطتَـَلعَُ  – ماض என்ெதன் َتطَِّلُعُ வில் இலணக்கப்ெடும். அதாவதுط

மாற்றி ُطُ லவ ُط  வில் இலணக்கப்ெட்டுள்ளது.  
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இதுளொன்ளற ظ இருந்தால் ت லவ ظ ஆக மாற்றி ُظُ லவ ُظ வில் இலணக்கப் ெடும். َُِاظَـّلَـم 
என் ெதன் அசல் َُِاْظتَـلَـم ஆகும். இதில் ت லவ ظ வாக மாற்றி ُظُ லவ ُظ  வில் 

இலணக்கப்ெட்டுள்ளது. 

ُمـَجـرَّدُ  ُثَلَثِـيُ  என்ெதன் ِاطَـّلَـع  (மூன்று எழுத்துக்கள்) ُُمـَجـرَّدُ  என்ெதன் ِاظَـّلَـمَُ , طَـلَـعَُ  َلمَُظَُ – ُثَلَثِـي   

ஆகும்.  
  
இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் புறம் ளெசுெவது ெற்றி எச்சரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

நம்மில் ெைர் புறம் ளெசுெவது ொவம் என்று கருதுவதில்லை, புறம் ளெசுெவது சர்வ 
சாதாரணமான ெைக்கம் ளொல் ஆகிவிட்டது. புறம் ளெசுவதனால் ஏற்ெடும் தீலமகள் குறித்து 

அல்ைாஹ் வும் அவனது தூதர் (ஸல்) அவர்களும் மிகக் கடுலமயாக எச்சரித்துள்ளனர். 

மரணித்த ெிறகு கப்ரிலும், மறுலமயிலும் தண்டலனகலளப் பெற் றுத் தரும் தீய பசயைான 

புறம் ளெசுவலத விட்டும் ஒரு முஃமின் அவசியம் தவிர்த்திருக்க ளவண்டும்.  
ஒருவர் புறம் ளெசுவலத விட்டும் தவிர்ந்திருக்க ளவண்டுபமனில், முதைில் அவர், புறம் 

ளெசுதல் என்றால் என்ன? அதனால் ஏற்ெடும் தீலமகள் என்ன? புறம் ளெசும் ஒருவனுக்கு 

இம்லம மறுலமயில் கிலடக்கும் தண்டலனகள் யாலவ? என்ெலத அறிந்துக் 

பகாள்வாராயின், இன்ைா அல்ைாஹ் அவர் அந்த தீயபசயைிளிருந்து தவிர்ந்து இருப்ொர். 

புறம் பபசுதல் என்றால் என்ன? 

புறம் என்றால் என்னபவன நெி(ஸல்)அவர்கள் விவரிக்கின்றார்கள்: - 

:புறம் என்றால் என்னபவன நீங்கள் அறிவரீ்களா? என நெி (ஸல்) அவர்கள் ளகட்ட ளொது, 

அல்ைாஹ்வும் அவனது தூதரும் நன்கறிவர் என நெித்ளதாைர்கள் கூறினர். அப்ளொது நெி 
(ஸல்) அவர்கள், உன்னுலடய சளகாதரன் பவறுப்ெலத நீ கூறுவதுதான் ‘புறம்’  என்றார்கள். 

நான் கூறு வது என்னுலடய சளகாதரனிடம் இருந்தால் அதுவும் புறமாகுமா? என்று 

ளகட்கப்ெட்டது. அதற்கு நெி (ஸல்) அவர்கள், நீ கூறு வது உன்னுலடய சளகாதரனிடம் 

இருந்தால் நீ அவலனப் ெற்றி புறம் ளெசுகிறாய். நீ கூறுவது உன்னுலடய சளகாதரனிடம் 

இல்லைபயனில் நீ அவலனப் ெற்றி இட்டுக்கட்டுகிறாய் (அவதூறு கூறுகிறாய்) என்றார்கள்.: 

அபூஹுலரரா (ரைி), நூல்: முஸ்ைிம்) 

:முஃமின்களள! (சந்ளதகமான) ெை எண்ணங்களிைிருந்து விைகிக் பகாள்ளுங்கள்; 
நிச்சயமாக எண் ணங்களில் சிை ொவங்களாக இருக்கும்; (ெிறர் குலறகலள) நீங்கள் துரு 
வித் துருவி ஆராய்ந்து பகாண்டிராதீர்கள்; அன்றியும், உங்களில் சிைர் சிைலரப் ெற்றிப் 
புறம் ளெச ளவண்டாம், உங்களில் எவராவது தம்முலடய இறந்த சளகாதரனின் 

மாமிசத்லதப் புசிக்க விரும்புவாரா? (இல்லை!) அதலன நீங்கள் பவறுப்ெரீ்கள். இன்னும், 

நீங்கள் அல்ைாஹ்லவ அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக ொவத்திைிருந்து மீள்வலத அல்ைாஹ் 
ஏற்றுக் பகாள்ெவன்; மிக்க கிருலெ பசய்ெவன் 49:12.        

: நெி (ஸல்) அவர்கள் இரண்டு கப்ருகலள கடந்து பசன்றார்கள், இவ்விருவரும் ளவதலன 

பசய்யப்ெ டுகிறார்கள்- இவ்விருவரும் பெரும் ொவத்திற்காக ளவதலன பசய்யப்ெடவில்லை! 

என்று கூறினார்கள், அவ்விருவரில் ஒருவர் சிறு நீர் கைித்ததிலும் மற்பறாருவர் புறம் 
ளெசியதிலும் ளவதலன பசய்யப்ெடு கிறார்கள் என்று நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

அபூெக்ரா(ரைி), நூல்: இப்னு மாஜ்ஜா 349.   

: மிஃராஜின் ளொது நான் ஒரு கூட்டத்லதக் கடந்து பசன்ளறன். அக்கூட்டத்தினருக்கு 

இரும்ெினா ைான நகங்கள் இருந்தன. அவர்கள் அதன் மூைம் அவர்கள் தங்கள் 

முகங்கலளயும் பநஞ்சங்கலளயும் காயப் ெடுத்திக் பகாண்டிருந்தனர். அப்ளொது “ஜிப்ரீளை, 

அவர்கள் யார்” என்று ளகட்ளடன். இவர்கள் மனிதர்க ளின் மாமிசத்லதச் சாப்ெிட்டவர்கள் 
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(புறம் ளெசியவர்கள்) மனிதர்களின் கண் ணியத்தில் லக லவத்த வர்கள் என்று 

விளக்கமளித்தார்கள்.” அனஸ் ெின் மாைிக்(ரைி) : அஹ்மது.  

:புறம்ளெசுெவன் சுவனம் நுலையமாட்டான்” என நெி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

ஹூலதஃொ(ரைி) (நூல்-முஸ்ைிம்)    
 

(காைம்)  வசனங்கள் 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

ُِبْسِمُاللَّـِهُالرَّْْحَـِٰنُالرَِّحيِمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
نَساَنَُلِفيُُخْسر ُُ﴾١﴿َواْلَعْصِرُ ُ﴾٢﴿ِإنَُّاِْلِ

ُالَِّذيَنُآَمُنواَُوَعِمُلواُالصَّاحلَِاِتَُوتـََواَصْواُُ َُوتـََواَصْواُبِالصَّْْبُِِإالَّ ُ﴾٣﴿بِاحلَْق 
 
 

1. காைத்தின் மீது சத்தியமாகُ
2. நிச்சயமாக மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான்ُ
3. ஆயினும், எவர்கள் ஈமான் பகாண்டு நல்ை ளவலைகள் பசய்து, சத்தியத்லதக் பகாண்டு 

ஒருவருக்பகாருவர் உெளதசம் பசய்து, ளமலும் பொறுலமலயக் பகாண்டும் 
ஒருவருக்பகாருவர் உெளதசிக்கிறார்களளா அவர்கலளத் தவிர (அவர்கள் நஷ்டத்தில் 
இல்லை). 

ُ
نَسانَُُِإنََُُّواْلَعْصرُِ ُُخْسرُ َُلِفيُاِْلِ

காைத்தின் மீது சத்தியமாகُநிச்சயமாகُமனிதன்ُஇருக்கிறான்ُநஷ்டம்ُ

ُ
َُعِمُلواُوَُُآَمُنواُالَِّذينَُُِإالَُّ

தவிரُஎவர்கள்ُநம்ெிக்லக பகாண்டார்கள்ُளமலும்ُபசய்தார்கள் 

ُ
ُاحلَْقُ ُبُُِتـََواَصْواُوَُُالصَّاحلَِاتُِ
நற்பசல்கள்ُளமலும்ُஒருவருக் பகாருவர் உெளதசம் 

பசய்தார்கள்ُ
பகாண்டும்ُசத்தியம்ُ

ُ
ُبِالصَّْْبَُُِوتـََواَصْوا

ொடம்  13 அத்தியாயம் 103 அல்அஸ்ர் 

ொடம்  13 அத்தியாயம் 103 அல்அஸ்ர் 
(காைம்)  வசனங்கள் 3 
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ஒருவருக் பகாருவர் உெளதசம் பசய்தார்கள்ُபொறுலமலயக் பகாண்டுُ

ُ
 
 

ُ  காைத்தின் மீது சத்தியமாக .1َواْلَعْصرِ 
نَساَن َلِفي ُخْسر  إِ  ُُُ  நிச்சயமாக மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் .2نَّ اْْلِ

 ِإَلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوتـََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْبرِ 
3. ஆயினும், எவர்கள் ஈமான் பகாண்டு நல்ை ளவலைகள் பசய்து, சத்தியத்லதக் பகாண்டு 

ஒருவருக்பகாருவர் உெளதசம் பசய்து, ளமலும் பொறுலமலயக் பகாண்டும் 
ஒருவருக்பகாருவர் உெளதசிக்கிறார்களளா அவர்கலளத் தவிர (அவர்கள் நஷ்டத்தில் 
இல்லை). 

نَسانَُ ,காைம் العصر ,சத்தியமாக وَُ  நம்ெிக்லகآَمُنواُ .தவிர ِإالَُّ ,நஷ்டம் ُخْسرُ  ,மனிதன் اِْلِ

பகாண்டார்கள், َُوَعِمُلوا பசய்தார்கள், ُِالصَّاحِلَات நற்பசல்கள்,ُتـََواَصْواஒருவருக் பகாருவர் 

உெளதசம் பசய்தார்கள் ,   ُاحلَْق சத்தியம். ُِالصَّْْب பொறுலம.  
     

 نُْمُِالُتـُؤُْ نُْآمُُِيـُْؤِمنُُ  நம்ெினான் آَمنَُ
ُلُْمَُعُْالُتَــُلُْمَُعُْاُِ لُُمَُعُْيَـபசய்தான்َُُعِمل
ُتـََواصَُالُُتـََواصَُُىتَـَواصيَــُىُتـََواص

 

 ஒருவனுக்கு  ஒருவன் உெளதசம் பசய்தான்ىُتـََواص

نَسانَُ , العصر 1 ُو 2ُُُالصَّْْبُ,  احلَْقُ ,  ُخْسرُ,اِْلِ
இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்திலுள்ள و சத்தியம் என்ற பொருளுக்குரிய جر உலடய 

فُرح  ஆகும்.  

,ُرُّاجَُقَسمُُُ-و
 ُمرورُ,ُ-العصر

نَسانَُُتأكيد,ُحرف-ِانُ  ُاِبِْتَدائِي ة ,-لَُ ,ناُاسمُ-اِْلِ
ُُ-الَِّذينَُُحرفُِاْسِتثْـَنائِيَّة ,-ِإالَُُّخْبُان,ُ-ِفُُخْسرُ 

 ُمْسَتْثَنُموصول

فعلُماضُضمريُ-آَمُنوا
ُهمُفاعلُمجلةُصلة,ُ

  
இப்ொடத்திலுள்ள َُِّان ெற்றி கவ்தர் அத்தியாயத்தில் கூறப்ெட்டுள்ளது. மீண்டும் நிலன 

வூட்டுகிளறாம். இந்த َُِّان உடன் இரண்டு ِاْسم கள் வரும்.  அப்ெடி வரும் ளொது முதல்  ِاْسم 
க்கு ُُنَـَصـب ம் 2-வது ِاْسم க்கு َُُرفَــع- ம் பசய்யும். உதாரணம்:  ُِانَُّالّلَهَُغـُفـْور நிச்சயமாக அல் ைாஹ் 
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மன்னிப்ெவன். இந்த உதாரணத்தில் َُِّان உக்கு ـْأِكـْيـدُِتَّال لّلهَُا ஆகிய ِاْسم என்றும் முதல் حرف   க்கு ُ
ِانَُُّ க்கு َغـُفـْورُ  ஆகிய ِاْسم என்றும் இரண்டாவது ِاْسم உலடயِانَُّ உலடய  َُخبَـر என்றும்  

கூறப்ெடும். َُِّان உலடய  ُُمـْفـَردُ  — َخبَـر (வாக்கியம் அல்ைாதது) ஆக வருவது ளொை  ُجارُ — َخبَـر
.ஆகவும் வரும் ُمرور ُُخْسرُ ُِفُُ ஐப் ளொை. 
 நீக்கித்தள்) ُمْسَتْثَن க்கு (நீக்கித்தள்ளுதல்) என்றும், அதற்குப் ெின்னாலுள்ளதற்கு ِإالَُّ

ளப்ெட்டவன், தள்ளப்ெட்டது) என்றும் கூறப்ெடும். இந்த அத்தியாயத்தில் َُِّإال வுக்கு முன் 

னால் ஒட்டு பமாத்த மனித சமுதாயமும்  நஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கூறி َُِّإال 
வுக்கு ெின்னால் நஷ்டத்திைிருந்து விடுெட்டவர்கள் நீக்கித்தள்ளப்ெட்டுள்ளார்கள்.     

என்ெது تـََواَصْوا ُىصوَُ  என்ற ِفْعل உலடய َُتـََفاَعل என்ற அலமப்ொகும். இது கைிமா  ِعلَّةُُ
ஆன ஆகும். 

 

 ْيتَُتـََواصَُ ْْيَُتـََواصَُ َتاتـََواصَُ تُْتـََواصَُ تـََواَصْوا َياتـََواصَُ ىتـََواص

َناتـََواصَُُْيتُُتـََواصَُُْيُتَُّتـََواصَُُْيُتَماتـََواصَُُْيتُِتـََواصَُُْيُتمُْتـََواصَُُْيُتَماتـََواصَُ ُيـْ
   
 சத்தியம் எந்தப் பொருள் மீது ளவண்டுமானாலும் எவர் மீது ளவண்டுமானாலும் பசய் 

யைாம் என்ற நிலைலய இஸ்ைாம் வன்லமயாகக் கண்டிக்கிறது. அல்ைாஹ் மீது மட் 
டுளம சத்தியம் பசய்யக் கட்டலளயிடுகிறது.   

:ஒருவர் அல்ைாஹ் அல்ைாத (மற்ற)லவ மீது சத்தியம் பசய்தால் அவர் காஃெிராகி 
விட்டார் என்று நெி (ஸல்) கூறினார்கள். :இப்னு உமர் (ரைி), நூல்: அபூதாவூத், திர்மிதீ,  

:ஒருவர் சத்தியம் பசய்தால், அல்ைாஹ் மீது தவிர சத்தியம் பசய்ய ளவண்டாம் என்று 
நெி (ஸல்) கூறினார்கள்: இப்னு உமர் (ரைி) நூல்கள் :- புகாரி, முஸ்ைிம் 

 

:அல்ைாஹ்லவக் பகாண்ளட தவிர சத்தியம் பசய்யாதீர்கள் என்று நெி (ஸல்) கூறி 
னார்கள். :அபூஹஹுலரரா (ரைி) நூல்கள்: அபூதாவூத், நஸய,ீ இப்னுஹிப்ொன், லெஹகீ 
          

: உமர்(ரைி) அவர்கள் தம் தந்லதயின் மீது சத்தியம் பசய்தலதக் கண்ட நெி(ஸல்) அவர் 
கள், அவர்கலள அலைத்து ''எச்சரிக்லகயாக இருங்கள்! உங்கள் தந்லதமார்கள் மீது நீங் 
கள் சத்தியம் பசய்வலத அல்ைாஹ் தலட பசய்கின்றான்! எவளரனும் சத்தியம் பசய்ய 
ளநர்ந்தால் அவர் அல்ைாஹ்வின் மீது சத்தியம் பசய்யட்டும், அல்ைது பமௌனமாக 
இருக்கட்டும்!'' என்று  நெி(ஸல்) கூறினார்கள். இப்னு உமர் (ரைி), புகாரி , முஸ்ைிம் 

 

:உங்கள் தந்லதமார்கள் மீதும், தாய்மார்கள் மீதும் பொய்க் கடவுள்கள் மீதும் சத்தியம் 
பசய்யாதீர்கள். அல்ைாஹ்வின் மீதும் சத்தியம் பசய்யாதீர்கள்'' (அப்ெடி நீங்கள் அல் 
ைாஹ்வின் மீது சத்தியம் பசய்வதாக இருந்தால்) நீங்கள் உண்லமயாளராக இருக்கும் 
நிலையிளைளய  தவிர அல்ைாஹ்வின் மீதும் சத்தியம் பசய்யாதீர்கள்'', என்று நெி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என அபூஹுலரரா(ரைி) அறிவிக்கிறார். அபூதாவூத், நஸய ீ
: ''நீ ஒரு உறுதிப் ெிரமாணத்திற்காக சத்தியம் பசய்து விட்டு ெின்னர் அலதவிடச் சிறந் 

தலதக் கண்டால் (அலத முறித்து விட்டு) உன்னுலடய சத்தியத்திற்குப் ெரிகாரம் பசய்து 
பகாள். ெின்னர் அந்த நல்ைலதச் பசய்து பகாள்!'' என்று நெி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 
என, அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு ஸமுரா(ரைி) அறிவிக்கிறார். புகாரி, முஸ்ைிம் 
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புகாரியில் ''நல்ைலதச் பசய்துவிட்டு உன்னுலடய சத்தியத்திற்கு, ெரிகாரம் பசய்து 
பகாள்'' என்று உள்ளது. அபூதாவூதுலடய மற்பறாரு அறிவிப்ெில், ''உன்னுலடய சத்தி 
யத்திற்குப் ெரிகாரம் பசய்து விட்டு ெின்னர் நல்ைலதச் பசய்துபகாள்!'' என்றுள்ளது 

 

َفَكفَّارَتُُهُِإْطَعاُمَُعَشرَِةَُمَساِكَْيُِمْنُُْمَُولَـِٰكنُيـَُؤاِخذُُكمُِبَاَُعقَّدُت ُُاْلََْيَانَُاَلُيـَُؤاِخذُُكُمُاللَّـُهُبِاللَّْغِوُِفُأََْيَاِنكُُ
ُِكْسَوتـُُهْمُأَْوََُتْرِيُرَُرقـََبة َُفَمنَُلََُّْيَِْدَُفِصَياُمَُثََلثَِةُأَيَّامُ  َُكفَّارَُةُأَُُأَْوَسِطَُماُُتْطِعُموَنُأَْهِليُكْمُأَْو ِلَك َْيَاِنُكْمُذَٰ

ُُاللَّـُهَُلُكْمُآيَاتِِهَُلَعلَُّكْمَُتْشُكُرونََُُُُواْحَفظُواُأََْيَاَنُكمُُُِْإَذاَُحَلْفُتمُْ ِلَكُيـُبَـْي   َكذَٰ
 

: உங்கள் சத்தியங்களில் வணீானவற்றிற்காக அல்ைாஹ் உங்கலளக் குற்றம் ெிடிக்க 
மாட்டான்; எனினும் உறுதியாகச் பசய்வதாக பசய்யும் சத்தியங்களுக்காக (அவற்றில் 
தவறினால்) உங்கலளப் ெிடிப்ொன்; (எனளவ சத்தியத்லத முறித்தால்) அதற்குரிய ெரி 
காரமாவது, உங்கள் குடும்ெத்தினருக்கு நீங்கள் பகாடுக்கும் ஆகாரத்தில் நடுத்தரமா 
னலதக் பகாண்டு ெத்து ஏலைகளுக்கு உணவளிக்க ளவண்டும், அல்ைது அவர்களுக்கு 
ஆலட அணிவிக்க ளவண்டும், அல்ைது ஓர் அடிலமலய விடுதலை பசய்ய ளவண்டும். 
ஆனால் (இம் மூன்றில் எதலனயும்) ஒருவர் பெற்றிராவிட்டால் (அவர்) மூன்று நாட் கள் 

ளநான்பு ளநாற்க ளவண்டும்;. நீங்கள் சத்தியம் பசய்யும் பொழுது இதுளவ உங்கள் 

சத்தியங்களின் ெரிகாரமாகும். உங்கள் சத்தியங்கலள (முறித்து விடாமல்) ளெணிக் 

காத்துக் பகாள்ளுங்கள்;. நீங்கள் அல்ைாஹ்வுக்கு நள்றி பசலுத்தும் பொருட்டு அவன் தன் 
அத்தாட்சிகலள உங்களுக்கு இவ்வாறு விளக்குகிறான்5:89.  
: ''எவர் அல்ைாஹ்வின் மீது சத்தியம் பசய்து, அல்ைாஹ் நாடினால் என்ெலதயும் 

(இலணத்துக்) கூறுகிறாளரா, (அவர் அலத மீறிவிட்டால்) அதற்காகப் ெரிகாரம் பசய்யத் 
ளதலவ இல்லை'' என்று நெி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இப்னு உமர்(ரைி) 
அறிவிக்கிறார். அஹ்மத், அபூதாவூத், நஸய,ீ திர்மிதீ, இப்னு மாஜா  

 

:  ''உள்ளங்கலள புரட்டுெவன் மீது ஆலணயாக!'' என்று நெி(ஸல்) அவர்கள் சத்தியம் 

பசய்ெவர்களாக இருந்தார்கள் என இப்னு உமர்(ரைி) அறிவிக்கிறார். புகாரி  

:அல்ைாஹ்விற்கு இலண லவத்தல், பெற்ளறாலர ளநாவிலன பசய்தல், பகாலை பசய் 
தல், பொய் சத்தியம் பசய்தல் ஆகியலவ பெரும் ொவங்களாகும் என்று நெி (ஸல்) 
கூறினார்கள்.  அப்துல்ைா இப்னு உமர் (ரைி) நூல்: புகாரி.  

: ஒரு யூத அறிஞன் அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து முஹம்மளத! நீங் 
கள் இலண லவக்கவில்லைபயன்றால் மக்களில் நீங்கள் நல்ைவர்கள் என்று கூறி னான் 
அப்ளொது (ஸல்) அவர்கள் (ஆச்சரியமாக) சுெஹானல்ைாஹ்! அது என்ன? என்று 
ளகட்டார்கள், நீங்கள் சத்தியம் பசய்தால் கஃொவின் மீது சத்தியமாக என்று கூறுகிறரீ் கள் 
என்றான், அப்ளொது (ஸல்) அவர்கள் சிறிது ளநரதித்திற்குப் ெிறகு இப்ெடி இருக்கத் தான் 
பசய்கிறது என்று கூறிவிட்டு யாளரனும் சத்தியம் பசய்வதாக இருந்தால் கஃொ வின் 
ரப்ெின் மீது சத்தியமாக என்று கூறட்டும் என்றார்கள்,.......... 
              குலதைத் ெின்து லஸஃெிய்யு அல் ஜுலஹநிய்யி(ரைி), நூல், அஹ்மத்  
      
 

 
 

 

 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ 
 ﴾١﴿َأْلَهاُكُم التََّكاثـُُر 

ொடம்  14 அத்தியாயம் 102 அத்தகாஃதுர்-
அதிகமாகத் ளதடுதல் வசனங்கள் 8  
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(1) பசல்வத்லதப் பெருக்கும் ஆலச உங்கலள (அல்ைாஹ்லவ விட்டும்) 
ெராக்காக்கிவிட்டது  

 
 

 َأْلَها ُكمُ  التََّكاثـُرُ 

அதிகமாகத் பதடுவது உங்கலள ெராக்காக்கி விட்டது/பாராமுகமாக்கிவிட்டது 

 
 ﴾٢﴿َحتَّٰى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر  

(2)  நீங்கள் கப்றுகலளச் சந்திக்கும் வலர.  
 

 َحتَّىٰ  ُزْرُتمُ  اْلَمَقاِبرَ 

மண்ணறறகள் சந்தித்தரீ்கள் வறர 

 
 ﴾٣﴿َكَّلَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن   

(3)  அவ்வாறில்லை, விலரவில் நீங்கள் அறிந்து பகாள்வரீ்கள்.  

 َكَّلَّ  َسْوَف تـَْعَلُمونَ 

நீங்கள் அறிவரீ்கள் அவ்வாறல்ல 

 
 ﴾٤﴿ثُمَّ َكَّلَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن  

(4) ெின்னர் அவ்வாறல்ை, விலரவில் நீங்கள் அறிந்து பகாள்வரீ்கள்.   

 

 ثُمَّ َكَّلَّ  َسْوَف تـَْعَلُمونَ 
நீங்கள் அறிவரீ்கள் ெின்னர் அவ்வாறல்ை 

 
 ﴾٥﴿َكَّلَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقيِن   

(5) அவ்வாறல்ை - பமய்யான அறிலவக் பகாண்டறிந்திருப்ெரீ்களானால் (அந்த ஆலச 
உங்கலளப் ெராக்காக்காது). 

 َكَّلَّ  َلْو تـَْعَلُمونَ  ِعْلمَ  اْلَيِقينِ 
உறுதி அறிவு அறிலவக் பகாண்டறிந்திருப்ெரீ்களானால் அவ்வாறல்ை 
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 ﴾٦﴿َلتَـَرُونَّ اْلَجِحيَم  

(6) நிச்சயமாக (அவ்வாலசயால்) நீங்கள் நரகத்லதப் ொர்ப்ெரீ்கள். 
 

 َلتَـَرُونَّ  اْلَجِحيمَ 
நரகம் நிச்சயம்  ொர்ப்ெரீ்கள் 

 
  ﴾٧﴿ثُمَّ َلتَـَرُونَـَّها َعْيَن اْلَيِقيِن  

(7)  ெின்னும், நீங்கள் அலத உறுதியாகக் கண்ணால் ொர்ப்ெரீ்கள். 

 
 ثُمَّ  َلتَـَرُونَّ  َها َعْينَ  اْلَيِقينِ 
உறுதி கண் அலத நீங்கள் ொர்ப்ெரீ்கள் ெின்னும், 

 
 ﴾٨﴿ثُمَّ َلُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئذ  َعِن النَِّعيِم 

 

 

 (8)ெின்னர் அந்நாளில் (இம்லமயில் உங்களுக்கு அளிக்கப்ெட்டிருந்த)  

அருட் பகாலடகலளப் ெற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் ளகட்கப்ெடுவரீ்கள். 

 
 

 ثُمَّ  َلُتْسأَُلنَّ  يـَْوَمِئذ   َعنِ  النَِّعيمِ 
அருட் பகாலட ெற்றி அந்நாள் நிச்சயமாக நீங்கள் ளகட்கப்ெடுவரீ்கள் ெின்னும் 
 
ُأهَْلَا  ெராக்காக்கி விட்டது-பாராமுகமாக்கிவிட்டது, ُرُُالتََّكاثُـ  அதிகமாகத் பதடுவது, ََُُّٰحت

வறர, ُُزْرُتُُُ  சந்தித்தரீ்கள், َُاْلَمَقاِبر மண்ணறறகள், َُكَلَُّ அவ்வாறல்ல, َُتـَْعَلُمون அறிவரீ்கள், 

,உறுதி اْلَيِقْيُِ ,அறிவு ِعْلمَُ ُلَتَـَرُونَُّ  நிச்சயம்  ொர்ப்ெரீ்கள், َُاْلَِْحيم நரகம், َُُّلَُتْسأَُلن  நிச்சயமாக 

நீங்கள் ளகட்கப்ெடுவரீ்கள், ُ يـَْوَمِئذ அந்நாள், ُِالنَِّعيم அருட் பகாலட 

       

ُالُتـُْلهُِ  ْلهُِاَُ ىْلهُِيُـُ  ெராக்காக்கினான் ىأهلَُْ
ُالُتـَُزرُُُْزْرُُيـَُزْوُرُُ சந்தித்தான்زَاَرُ
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ُالُتـَْعَلمُُِْاْعَلمُُْيـَْعَلمஅறிந்தான்َُُُعِلَمُ
-ِاْسَألَُُْيْسَألُُُ ளகட்டான்َسَأَلُ

َُسلُْ
ُالَُتْسَألُْ

ىأهلَُْ  என்ெது ُل கைிமா علة ஆன َوَزنُُ ,اَفـَْعل (அலமப்பு) ஆகும். இதன் ُُمَرَُّدُُ (மூன்று எழுத் 

துக்கள் மட்டும் உள்ளது),  ُهلىُيـَْلُهوُهلْــو ஆகும். 

   .ஆகும் َكثـُرَُ ,ُُمَرَّدُُ ஆகும். இதன்(அலமப்பு) َوَزنُُ என்றتـََفاَعَلُ என்ெது التََّكاثـُرُُ
 

 َتَكاثـُرُ  يـَُتَكاثـَرُُ ُتُكْوثِرَُ ُمَتَكاثِرُ  َتَكاثـُرُ  رُُيـََتَكاثَـُ َتَكاثـَرَُ

ُالُيـَُتَكاثـَرُُْالُيـََتَكاثـَرُُْالُتـََتَكاثـَرُُْلِيَُتَكاثـَرُُُْلَِيَتَكاثـَرَُُُْتَكاثـَرُُُْمَتَكاثـَرُ 
 

ُاسمகலடசி என்ற பொருள் பகாண்ட حت  ஆகவும்ُجر , உலடய حرف ஆகவும் ெயன்ெ 

டுத்தப்ெடும், இங்கு ُاسم  ஆக ெயன்ெ டுத்தப்ெடுள்ளது.  

- ماض ஆகும். இதன் (இடப்பெயர்) ظرف ஆன مجع உலடய َمْقبَـَرةُ  என்ெது مقابر قْبُ  
ஆகும்.  
 

رُ  َمْقُبورُ  ُُقْبَُ يـُْقبَـرَُ قـَبـْ ُقَاِبرُ  ُ ُقـَبـْر  ُيـَْقبـُرُُ  قـَْبُُ

َُوَُمْقبَـَرةُ  بُـُ لِيَـْقبـُرُْ لِيـُْقبَـرُْ ال َتْقُبرْ  ال َيْقُبرْ   ال ُيْقَبرْ  َمْقبَـر  ُرُْاُقـْ
 

அடக்கம் பசய்தான்ُُقـَْب 
يَّةُ َرَدعُِ , َكَلُّ  (மறுப்ெது)க்கு உரியதாகும்.  

ُلو,  க்காகும், அத்துடன் இல்ைாத ஒன்லற கற்(நிஃெந்தலன) شرط லவப் ளொன்ளற اذا 

ெலன பசய்வதற்காகவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். அதாவது "அப்ெடி இருந்தால்" என்ற 
பொருளுக்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.      
 

مفعولُ-ماضُ,ُكمُفعل -ىهلَُْأَُ
,ُُمَؤخَّرُ ُفاعل-ُمَقدَّم ,ُالتكاثر

 َُغايَةُ -حت

ُ-وفس,ُحرفَُرَدِعيُ -كَل
 ِاْمِتَناِعيَّةُ ُ-ُ,ُلوحرفُتـَْنِفْيس

مُانتفعلُماضُضمريُ-ُزْرُتُُْ
ُمفعولُ-مقابرُ,فاعل

 

: நெி(ஸல்) அவர்களிடம், அவர்கள் ُُأهَْلَاُكُمُالتََّكاثـُر என்று பசால்ைிக் பகாண்டிருக்கும் 

ளொது பசன்ளறன், ஆதமுலடய மகன் எனது பசாத்து எனது பசாத்து என்று கூறுகி றான், 
ஆதமுலடய மகளன! நீ உண்டு, கைித்தது அல்ைது உடுத்துக் கிளித்தது அல்ைது நீ தர்மம் 
பசய்து நீ ளசர்த்து லவத்துக் பகாண்டது ஆகியது தவிர உனது பசாத்து ளவறு எதுவும் 
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இல்லை என்று நெி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். முதர்ரஃப்(ரைி) அவர் தந்லத மூைம் 
அறிவிக்கிறார், நூல்: முஸ்ைிம். 
: ரசூல்(ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் வடீ்லட விட்டு பவளிளய வந்தார்கள், அப்ளொது 

அங்கு அபூெக்ர்(ரைி), உமர்(ரைி) இருந்தார்கள், நீங்கள் இருவரும் இந்ளநரம் வடீ்லட விட்டு 
பவளிளயறியதற்கு என்ன காரணம் எனக் ளகட்டார்கள்? இருவரும் ெசி என்றார் கள், 
எனது உயிர் எவன் லகயிைிருக்கிறளதா அவன் மீது ஆலணயாக உங்கள் இருவ லரயும் 
எது வடீ்லட விட்டு பவளிளயற்றியளதா அதுதான் எனலனயும் பவளிளயற்றி யுள்ளது 
என்று(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், (அபூெக்ர்(ரைி), உம்ர்(ரைி) ஆகிய) இருவ ரும் எழுந்து 
(ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு அன்சாரித் ளதாைர்  வடீ்டிற்குச் பசன்றார்கள் , அச்சமயம் அவர் 
வடீ்டில் இல்லை, அவருலடய மலனவி அவர்கலளக் கண்டளொது மகிழ்சியாக வருக 
என வரளவற்றார்கள், அப்ளொது அவளிடம் ரசூல்(ஸல்) அவர்கள் அவர் எங்ளக? எனக் 
ளகட்டார்கள், அதற்கவள் அவர் எங்களுக்கு நல்ை தண்ணரீ் பகாண்டு வரச் 
பசன்றிருக்கிறார் என்றாள், அச்சம்யம் அன்சாரித் ளதாைரும் வந்து விட்டார், அவர் 
ரசூல்(ஸல்) அவர்கலளயும் அவர்களின் இரு ளதாைர்கலளயும் கண் டார் ெின்னர் அவர் 
எல்ைாப் புகழும் அல்ைாஹ்வுக்ளக! இன்லறய தினம் என்லன விட மிகச் சிறந்த 
விருந்தினர் ளவறு எவருக்கும் இருக்க முடியாது என்று கூறினார், உடன் பசன்று காய்ந்த, 
கனிந்த ளெரீத்தம் ெைங்கலள பகாண்டு வந்து இதிைிருந்து உண்ணுங் கள் எனக் கூறி 
கத்திலய எடுத்தார் அப்ளொது ரசூல்(ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் ொல் தரும் ஆட்லட 
அறுத்துவிடாளத என்றார்கள், அவர், அவர்களுக்காக ஒரு (ஆட்லட) அறுத்து (சலமத்தார்) 
அந்த ஆட்டிைிருந்தும் ளெரீத்தம் ெைங்களிைிருந்தும் சாப்ெிடட் டார்கள், குடித்தார்கள், 
வயிறு நிரம்ெி, தாகம் தீர்ந்த ளொது ரசூல் (ஸல்) அவர்கள் அபூ ெக்ர்(ரைி), உமர் (ரைி) யிடம் 
எனது உயிர் எவன் லகயிைிருக்கிறளதா அவன் மீது ஆலண யாக மறுலம நாளில் 
நிச்சயமாக இந்த அருள் உெகாரம் ெற்றி நீங்கள் விசாரிக்கப்ெடு வரீ்கள், ெசி உங்கள் 
இருவலரயும்  வடீ்லட விட்டு பவளிளயற்றியது, ெின்னர் இந்த அருள் உெகாரம் 
உங்களுக்கு கிலடக்கும் வலர நீங்கள் திரும்ெிச் பசல்ைவில்லை. என்று ரசூல்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். அபூஹுலரரா (ரைி),முஸ்ைிம்           
 

 
 
 

 
 
 

ُِبْسِمُاللَّـِهُالرَّْْحَـِٰنُالرَِّحيمُِ
 .திடுக்கிடச் பசய்யும் (நிகழ்ச்சி) (1)ُ﴾١﴿اْلَقارَِعُةُ

ُ
ُُُ﴾٢﴿َماُاْلَقارَِعُةُ

(2) திடுக்கிடச் பசய்யகக்கூடியது என்ன?  

ُاْلَقارَِعةَُُُما
என்ன?ُதிடுக்கிடச் பசய்யகக்கூடியதுُ

ُ

ொடம்  15 அத்தியாயம் 101 அல்காரிஆ-
திடுக்கிடச்  பசய்யும் நிகழ்சி வசனங்கள் 11  
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ُُ﴾٣﴿َوَماُأَْدَراَكَُماُاْلَقارَِعةُُ
(3) திடுக்கிடச் பசய்யகக்கூடியது என்னபவன்று உமக்கு எது அறிவித்தது? 

 

 َوَماُأَْدَرا كَُ َماُاْلَقارَِعةُُ

திடுக்கிடச் பசய்யகக்கூடியது என்ன உமக்கு அறிவித்தது எது? 

ُ
َُكاْلَفَراِشُاْلَمْبثُوِثُ ُ﴾٤﴿يـَْوَمَُيُكوُنُالنَّاُس

(4) அந்நாளில் சிதறடிக்கப்ெட்ட ஈசல்கலளப் ளொன்று மனிதர்கள் ஆகிவிடுவார்கள். 
 

 يـَْومَُ َيُكونُُ النَّاسُُ كَُ اْلَفَراشُِ اْلَمْبثُوثُِ
சிதறடிக்கப்ெட்ட   ஈசல் ளொன்று மனிதர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அந்நாள் 

ُ
َُكاْلِعْهِنُاْلَمنُفوِشُُ ُ﴾٥﴿َوَتُكوُنُاْْلَِباُل

(5) ளமலும், மலைகள் பகாட்டப்ெட்ட ெஞ்லசப் ளொன்று ஆகிவிடும். 

 َوَتُكونُُ اْْلَِبالُُ َكاْلِعْهنُِ اْلَمنُفوشُِ

பகாட்டப்ெட்ட /உதிர்க்கப்ெட்ட  ெஞ்லசப் ளொன்று மலைகள் ளமலும் ஆகிவிடுவார்கள் 

 

ُ
ُ﴾٦﴿َمنُثـَُقَلْتَُمَوازِيُنُهُفََأمَّاُُ

(6) எனளவ, (அந்நாளில்) எவருலடய (நன்லமயின்) நிலற கனத்தளதா- 
 

 فََأمَّا َمن ثـَُقَلتُْ َمَوازِيُنهُُ
எவருலடய இலடகள்- நிறுலவகள் கனத்தது ஒருவர் எனளவ 

 

ُ
ُ﴾٧﴿فـَُهَوُِفُِعيَشة ُرَّاِضَية ُُ

(7) அவர் திருப்தி பொருந்திய வாழ்வில் இருப்ொர். 
 

 فـَُهوَُ ِفُ ِعيَشةُ  رَّاِضَيةُ 
திருப்தியானது வாழ்க்லக இல் அவர் 
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ُ
ُ﴾٨﴿َوأَمَّاَُمْنَُخفَّْتَُمَوازِيُنُهُُ

(8) ஆனால் எவனுலடய (நன்லமயின்) நிலற இளைசாக இருக்கிறளதா- 

 

 َوأَمَّاُ َمنُْ َخفَّتُْ َمَوازِيُنهُُ

இலடகள்/ நிலற இளைசானது எவனுலடய ஆனால்  

ُ
ُ﴾٩﴿ة ُفَأُم ُهَُهاِويَُُ

(9) அவன் தங்குமிடம் "ஹாவியா" தான். 
 

 فَأُمُ  هُُ َهاِويَةُ 
"ஹாவியா" அவன் தாய், தங்குமிடம் 

ُ
ُ﴾١١﴿َوَماُأَْدَراَكَُماُِهَيْهُُ

(10) இன்னும் ('ஹாவியா') என்ன என்று உமக்கு அறிவித்தது எது? 

 

 وَُ َماُأَْدَراكَُ َماُِهَيهُْ

('ஹாவியா') என்ன உமக்கு அறிவித்தது எது? இன்னும்  

ُ
َُحاِمَية ُُ ُ﴾١١﴿نَار 

(11) அது சுட்படரிக்கும் நரகமாகும். 
 

 نَارُ  َحاِمَيةُ 
சுட்படரிக்கக்கூடியது பநருப்பு/ நரகமாகும் 

 
 
 
 

 
 

 சிதறடிக்கப்ெட்டவன்-சிதறடிக் اْلَمْبثُوثُِ ,ஈசல் اْلَفرَاشُِ ,திடுக்கிடச் பசய்யக்கூடியது اْلَقارَِعُة 

கப்ெட்டது, ُلُاْْلَِبا  மலைகள், ُُِاْلِعْهن ெஞ்சு, ُُِاْلَمنُفوش  பகாட்டப்ெட்டவன்-பகாட்டப்ெட்டடது-

உதிர்க்கப்ெட்டடது, أَمَّا எனளவ, َُمن  ஒருவர், ُثـَُقَلتُْ  கனத்தது, َُمَوازِينُُ  இலடகள்- நிறுலவகள்,  ُُِعيَشة
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 வாழ்க்லக, ُرَاِضَيةُ   திருப்தியானது, َُْخفَّت இளைசானது,  ُأُم தாய், தங்குமிடம், َُُِيةُ َحام
சுட்படரிக்கக்கூடியது. மறுலம நாளுக்கு குர்ஆனில் ெல்ளவறு பெயர்கள் கூறப்ெட்டுள்ளது, 

அவற்றில் ஒரு பெயர்தான்  اْلَقارَِعُة என்ெதும்.  
 

ُمجلةُخْب,ُ+مبتدأُمؤخرُ-اْلَقارَِعةُُُ,اسمُاستفهامُخْبُمقدم-َما مبتدأ,-اْلَقارَِعةُُ
ُ,اسمُاستفهامُخْبُمقدم-َماُ,مجلةُخْب+ُماضُضمريُهوُفاعلُفعل-أَْدَراكَُُ,مبتداُاسمُاستفهامُ-َما

ُمبتدأُمؤخر,ُ-اْلَقارَِعةُُ
-اْلَمْبثُوثُُِ,جارُُمرورُخْبُناقصُموصوف-َكاْلَفرَاشُُُِاسمُناقص,-النَّاسُُُفعلُناقص,-َيُكونُُُظرف,-يـَْومَُ
-ُاْلَمنُفوشُُِناقصُموصوف,جارُُمرورُخْبُ-َُكاْلِعْهنُُُِاسمُناقص,-اْْلَِبالُُُفعلُناقص,-َوَتُكونُُُصفة,
ُُصفة,
فاعلُمضافُمضافُُ-َمَوازِيُنهُُُ,فعلُماضُ-ثـَُقَلتُُْموصولُمبتدا,-َمنُحرفُتفصيل,-أَمَّاَتسْي,-فَُ
-َمنُحرفُتفصيل,-أَمَّاصفة,ُُ-رَّاِضَيةُ ُجارُُمرورُخْبُموصوف,ُ-ِعيَشةُ ُِفُُمبتدأ,ُ-ُهوَُجواب,-فَُاليه,ُ

مضافُمبتدأُُ-هأُمُ ُجواب,-فَُفاعلُمضافُمضافُاليه,ُُ-َوازِيُنهُُمَُُ,فعلُماضُ-َخفَّتُُْموصولُمبتدا,
ُخْبُناقصُُ-َُهاِويَةُ ُ,ُمضافُاليه

ُمبتدأُ-ِهَيهُُْ,اسمُاستفهامُخْبُمقدم-َماُفعلُماضُضمريُهوُفاعل,-أَْدرَاكَُُ,اسمُاستفهامُ-َما
ُصفةُ–َُحاِمَيةُ ,ُلفعلُحمذوفُأيُهيُنارُموصوفخْبُُنَارُ ُمؤخر,

 

 ُقلُْثْـُالُتَـُ ُقلُْثْـُاُُ  ثـَُقلُُيَـُ கனத்தது ثـَُقلَُ

 فَُّالُختَُُ فَُّخُُ فُ خيَُُ  இளைசானது فَُّخَُ
 .ஆகும்اسمُاملفعولُ உலடயவும்  َُفَُنَـُ என்ெது َمنُفوش , உலடயவும் بثَُّ என்ெது َمْبثُوث
 

 ْوث  ثُـ بْ مَ  ث  بَ  ثُّ بَ يُـ  ثَّ بُ  ث  ابَ  ث  بَ  ثُّ بُ يَـ  َبثَّ 
 

 

 َمنُفوش ش  فَ نَـ  شُ فَ نْـ يُـ  شَ فِ نُ  ش  فِ انَ  ش  فَ نَـ  شُ نفُ يَ  شَ فَ نَـ 

منُ,ُالذي  ளொன்று موصول ஆகும். இது ஒருலம, இருலம, ென்லம, ஆண்ொல், 

பெண்ொல் ஆகிய எல்ைாவற்றுக்கும் பொதுவான ُعاقل (மனிதருக்கு)க்கு உரியதாகும். أَمَّا 
விவரித்துச் பசால்வதற்காகும் அதாவது எனளவ என்று விளக்குவதற்காகும், பொருள் 

நிலறவு பெறும் வார்த்லடயுடன்  َف ளசர்க்க ளவண்டும்.  

: ஆதமுடய மக்களாகிய நீங்கள் மூட்டும் இந்த பநருப்பு நரகத்தின் எழுெது ெகுதியில் 
ஒரு ெகுதியாகும். அல்ைாஹ்வின் தூதர் அவர்களள! அல்ைாஹ்வின் மீது ஆலணயாக 
இது ளொதுமானதாகுளம! என்றார்கள், நிச் சயமாக இது அலத(உைகில் மூட்டப்ெடுகின்ற 
பநருப்லெ) விட அறுெத்பதான்ெது ெங்கு ளமல் மிச்சமாக்கப்ெட்டுள்ளது என்று, அலவ 
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அலனத்தும் அதன் சூட்லடப் ளொன்றதுதான் என ரசூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆபூ 
ஹூலரரா (ரைி), முஸ்ைிம்.              
 
        
 
 

 

 

 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ 

 ﴾١﴿َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا 
 

(1) மூச்சுத்திணற விலரந்து ஓடக்கூடிய(குதிலர)கள் மீது சத்தியமாக 

 

 َضْبًحا اْلَعاِديَاتِ  وَ 
சத்தியமாக விலரந்து ஓடகக்கூடியலவ மூச்சிலரத்தல் 

 

 

 ﴾٢﴿ ْدًحاقَ فَاْلُمورِيَاِت  
 

(2) ெின்னர், (குளம்லெ) அடித்து பநருப்புப் ெறக்கச் பசய்ெவற்றின் மீதும், 

 
 َقْدًحا اْلُمورِيَاتِ  فَ 

ெின்னர் / ளமலும் பநருப்புப் ெறக்கச் பசய்ெலவ பநருப்பு 

 
 ﴾٣﴿فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا  

 
(3) ெின்னர், அதிகாலையில் விலரந்து ொய்ந்து பசல்ெவற்றின் மீதும் 

 ُصْبًحا فَاْلُمِغيَراتِ 

ொடம் - 16 அத்தியாயம் - 100 
அல் ஆதியாத் - விலரந்து பசய்யும் நிகழ்ச்சி 

வசனங்கள் - 11 
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விலரந்து ொய்ந்து பசல்ெலவ அதிகாலை 
 

 
 ﴾٤﴿ فَأَثـَْرَن بِِه نـَْقًعا 

 
(4) ளமலும், அதனால் புழுதிலயக் கிளப்புகின்ற வற்றின் மீதும், 

 
 نـَْقًعا بِهِ  فَأَثـَْرنَ 

கிளப்ெிவிட்டன அதனால் புழுதி 
 

 ﴾٥﴿ فـََوَسْطَن ِبِه َجْمًعا 
 

(5) அப்ொல் மத்தியில் கூட்டமாக நுலைந்து பசல்ெவற்றின் மீதும் சத்தியமாக 

 

 َجْمًعا فـََوَسْطَن بِهِ 
அப்ொல் மத்தியில் நுலைந்து பசல்ெவற்றின் கூட்டம் 

 
نَساَن ِلَربِِّه َلَكُنود     ﴾٦﴿ ِإنَّ اْْلِ

 
(6) நிச்சயமாக, மனிதன் தன் இலறவனுக்கு நன்றி பகட்டவனாக இருக்கின்றான். 

 

نسَ  ِإنَّ   )َكُنود  ( َلَكُنود   ِلَربِّهِ  انَ اْْلِ
நிச்சயமாக மனிதன் தன் இலறவனுக்கு நிச்சயமாக நன்றி 

பகட்டவனாக 
(இருக்கின்றான்) 

நன்றிபகட்டவன் 
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ِلَك َلَشِهيد     ﴾٧﴿ َوِإنَُّه َعَلٰى ذَٰ
 

(7) அன்றியும், நிச்சயமாக அவளன இதற்குச் சாட்சியாகவும் இருக்கின்றான். 

 

 )َشِهيد  ( َلَشِهيد   ِلكَ ذَٰ  َعَلىٰ  ِإنَّهُ  وَ 
இன்னும் நிச்சயமாக அவன் மீது அது நிச்சயமாக 

சாட்சியாகவும் 
(இருக்கின்றான்) 

சாட்சி 

 
 ﴾٨﴿ َوِإنَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديد   
 

(8) இன்னும், நிச்சயமாக அவன் பொருலள ளநசிப்ெதில் அளவு கடந்ளத இருக்கின்றான். 

 
 َخْيرِ الْ  )ُحبِّ ( ِلُحبِّ  َوِإنَّهُ 

இன்னும், நிச்சயமாக அவன் ளநசிப்ெதில் ளநசித்தல் சசல்வம் / பொருள் 
 

 )َشِديد  ( َلَشِديد  
நிச்சயமாக கடுலமயானவன் கடுலமயானவன் 

 

 ﴾٩﴿ َأَفََّل يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِفي اْلُقُبورِ  
  

(9) அவன் அறிந்து பகாள்ளவில்லையா? கப்றுகளிைிருந்து, அவற்றிைிருப்ெலவ 
எழுப்ெப்ெடும்ளொது 

 

 بـُْعِثرَ  ِإَذا َأَفََّل يـَْعَلمُ 
அறிந்து பகாள்ளவில்லையா? ளொது எழுப்ெப்ெட்டான் /எழுப்ெப்ெட்டது 
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 اْلُقُبورِ  َما ِفي
அவற்றிைிருப்ெலவ கப்றுகள் 

 

 ﴾١١﴿ َوُحصَِّل َما ِفي الصُُّدور 
 

(10) ளமலும், இதயங்களில் உள்ளலவ பவளியாக்கப்ெடும் ளொது 

 

 الصُُّدور َما ِفي ُحصِّلَ  وَ 
ளமலும் பவளியாக்கப்ெட்டான் / பவளியாக்கப்ெட்டது உள்ளலவ இதயங்கள் 
 
 ﴾١١﴿ُِإنَّ رَبَـُّهم ِبِهْم يـَْوَمِئذ  لََّخِبير   
 

 لََّخِبير   يـَْوَمِئذ   ِبِهمْ  رَبَـُّهم ِإنَّ 
நிச்சயமாக அவர்களுலடய இலறவன் அவர்கலளப்ெற்றி அந்நாளில் நிச்சயமாக 

நன்கறிந்தவன் 
 

(11) நிச்சயமாக, அவர்களுலடய இலறவன் அவர்கலளப்ெற்றி, அந்நாளில் நன்கறிந்தவன்.  

 

 

 

ُاْلَعاِديَاتُِ ,اْلُمورِيَاتُِ ,َضْبًحا ,  َُقْدًحا  பநருப்பு, ُاْلُمِغريَاتُِ ,காலை ُصْبًحا ,  ُنـَْقًعا  ,கிளப்ெிவிட்டன أَثـَْرنَُ , 

َكُنودُ ُ ,مَجًْعا,நடுவிைாக்கிவிட்டன َوَسْطنَُ ُ ,கடுலமயானவன் َشِديدُ  ,ளநசித்தல்ُحبُ  ,َشِهيدُ  ,
,எழுப்ெப்ெட்டான் – எழுப்ெப்ெட்டதுبـُْعِثرَُ اْلُقُبورُُِ  கப்றுகள், َُُحص ل பவளியாக்கப்ெட்டான் – 

பவளியாக்கப்ெட்டது,  َُخِبري நன்கறிந்தவன். 

 

-اتُِاملغرُيُ,مطلقُمفعولُ-ًحادُْقَُ,ُجارُُمرور-اْلُمورِيَاتُِوَُُ,مطلقُُمفعول-جارُُمرور,َُضْبًحا-َواْلَعاِديَاتُِ
ُُ,فيهمفعولُ- ًحاُصبُْجارُُمرور,ُ
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مفعولُ-مَجًْعاماضُضمريُهنُفاعل,ُُفعل-َوَسْطنَُُ,مفعول-نـَْقًعاُفاعل,ُهنُضمريُماضُفعل-أَثـَْرنَُ
      

  
نَسانَُُحرفُتأكيد,-ِإنَُّ حرفُ–ِإنَُّخْبُان,-َلَكُنودُ مضافُاليهُ,ُجارُُمرورُمضاف-ِلَرب هُُِاسمُان,-اِْلِ

ِلكَُُاسمُان,-هُُُتأكيد, ُاْلَْرْيُُِاسمُان,-هُُُحرفُتأكيد,-ِإنَُُّخْبُان,-َُلَشِهيدُ ُجارُُمرور,-َُعَلٰىُذَٰ حِلُب 
 خْبُان-َُلَشِديدُ ُجارُُمرور,-

  

ُ-َماماضُُمهول,ُُفعل-بـُْعِثرَُظرف,ُ-ِإَذاُ,ضمريُهوُفاعلفعلُمضارعُ-يـَْعَلمُُُاستفهام,-فحُر-أَُ
موصولُُ-َماماضُُمهول,ُُفعلُ-ُُحص لَُجارُُمرورُمجلةُصلة,ُُ-ِفُالقبورعلُموصولُنائبُفا

 مجلةُصلةُجارُُمرورُ-نائبُفاعل,ُِفُالصدور

 

 خْبُان-ِبريُ خ, جارُُمرورُ-ِِبِْمُ اسمُانُمضافُومضافُاليهُ,-َربَـُّهمُُحرفُتأكيد,ُِإنَُّ

 

ُثـَرُْأُْالُتَُ ُثـَرُُأُْيَُ ثـَرُْ-ثـَرُْْأُاُِ ُ கிளப்ெிவிட்டதுُأَثَر

َُسطُْالُتَُُ َُسطُْ َُسطُُيَُ ُ நடுவிைாக்கினான்َُوَسطَُ
ُرُْْعثُِبَـُالُتُـُ ُرُْْعثُِبَـُ ُرُُْعثُِبَـُيُـُ எழுப்ெினான்ُرَُْعثَـُبَـُ
ُلَُصُ الَتَُُ ُلُْصُ حَُ ُلُُصُ َيَُُ பவளியாக்கினான்ُُلَُصَُّحَُ

 

ىَعدُ என்ெது َعاِديَاتُِ .ஆகும் اسمُالفاعل ஆகிய மூன்றும் ُمِغريَات  ُمورِيَات َعاِديَاتُِ என்ற لகைிமா 

ُمورِيَات, .ஆகும் اسمُالفاعل ன் فعل ஆனعلة اسمُ ன் فعل என்ற اَْورى,ُأََغارَُ  ஆகிய இரண்டும் ُمِغريَات 
 .ஐச் சார்ந்ததாகும் وزن - افعل ஆகும். இவ்விரண்டும் الفاعل

 

َُعادُ َُعْدوُ  يـَْعُدو ىَعد
َُعاِديَاتُ َُعاِديـََتانَُُِعاِديَةُ َُعاُدْونََُُعاِديَانَُُُِعادُ 

  

ُُمْورُ  اِيـْرَاءُ ُيـُْورِى رىاَوُْ
ُُمْورِيَاتُ ُُمْورِيـََتانُُُِمْورِيَةُ ُُمْوُرْونَُُُمْورِيَانُُُِمْورُ 

 

رُ ُِاَغاَرةُ ُيُِغيـْرُُُاََغارَُ ُُمِغيـْ
ُرْونَُُُمِغيـْرَانُُُِمِغرْيُ َرةُ ُُمِغيـْ َرتَانُُُِمِغيـْ ُُمِغيـْرَاتُ ُُمِغيـْ
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 அடர்ந்ளதறினான்- மிக اََغارَُ ,பநருப்புப் ெறக்க விலரந்தான் اَْورى ,விலரந்து பசன்றான் عدى

ளவகமாகச்   பசன்றான் 
  

ُدرَّجَُمُُالُُْيُ ثََُِلُثُُ  (மூன்று எழுத்துக்கள் மட்டும் உள்ளலவ) ளொன்ளற விரல்விட்டு எண் 

ணிவிடக்கூடிய அசைில் ُدرَّجَُمُُالُُْرُبَاِعيُ   (நான்கு எழுத்துக்கள் மட்டும் உள்ளலவ) ம் உள் 

ளன. அவற்லற அந்த அந்த இடங்களில் குறிப்ெிடுளவாம். அவற்றில் உள்ளதுதான் 

அன்னாஸ் அத்தியாயத்தில் உள்ள يوسوس ம் இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள َُبـُْعِثرَُ - بـُْعِثر 
رَُْعثَـُبَـُ -معروف வும் ஆகும், இதன் -ُمهول  ஆகும், صرف பசய்வதில் வித்தியாசம் எதுவும் 

கிலடயாது.  இவற்றின்  فـَْعَلَلة ,ُِفْعََللُ  -مصدر என்றும் சிை சமயங்களில்  ُفَـْعََلل என்றும் 

வரும்.  

ُسُ وَُسُْوَُمُُُة ,َوْسواسُ سَُوَُسُْوَُُسُُوَُسُْوَُيـُُُسَُوَُسُْوَُ
 رُ ْعثُِبَـُمُُ بعثار,ة ُرَُْعثَـُبَـُ رَُْعثُِيـُبَـُ رَُْعثَـُبَـُ

ُُمزَْلَزلُ ُزِْلزَالُ ,ُزَْلزََلةُ ُيـُزَْلزِلَُُزَْلَزلَُ
ُُمَبْسِملَُُُبْسَمَلةُ ُيـَُبْسِملَُُُبْسَملَُ

ُ

 َبْسَملَُ   - நடுங்கச் பசய்தான்       زَْلَزلஎழுப்ெினான்َُ رْعثَُبَـُ ஊசைாட்டம் பசய்தான் سَُوَُسُْوَُ

  ெிஸ்மில்ைாஹ் கூறினான்  

الفاعلُاسم என்ற இவ்விரண்டிற்கும் َشِهيدُ  َخِبريُ   உலடய பொருள் தான். மூன்று எழுத் 

துக்கள் உள்ள ُِلعُْف  களின் الفاعلُاسم என்ெது ளொை َشِهيدُ  َخِبريُ  , ْيل َُفعُِ  என்ற அலெப்ெி லும் 

வரும். َُُْضْبًحاُ,ًحاَقد என்ற இவ்விரண்டிற்கும் مفعولُمطلق என்றும் ًحاصب  என்ெதற்கு ُمفعول
   .என்றும் கூற ளவண்டும் فيه

 

بهُمفعول களில் ெை உள்ளன. இது வலர கூறப்ெட்டது مفعول  ஆகும், بهُمفعول  என்ெது 

பசய்ெவனின் பசயல் அவலன விட்டும் கடந்து யாரின் ெக்கம் பசல்கிறளதா அவ னுக்கு--

அதற்குக் கூறப்ெடும், ஒரு ُِلعُْف  உலடய مصدر ஐளயா அல்ைது அதன் பொருள் பகாண்ட 

لعُْفُِ ஐளயா அந்த مصدر  க்கு ெின்னால் பகாண்டு வந்தால் அதற்கு مفعولُمطلق என்றும் 

கூறப்ெடும். ُِلعُْف  உலடய مصدر க்கு உ.ம் لعُْفُِ , َضرَْبُتَُضْربًا  உலடய பொருள் பகாண்ட ُ
َضْبًحاُ,َعدىًُحاَقدُْاَْورىُ க்கு உ.ம்مصدر  என்ெது  ளொை 

عدىُقدح,ُاورى,ُضبع,  ஆகிய நான்குக்கும் ஒளர பொருள்தான், இந்த ُمطلقُمفعول  تأكيد -
க்கு அல்ைது  َُتْشِبْيه (ஒப்ெிடுவது) க்கு வரும். இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள இரு مطلقُُمفعول
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க்கும் تأكيد க்காகும், ُُقُـ ُالَقارِئَُِجَلْسُت ُعْود - ஓதுெவன் ளொல் அமர்ந்ளதன் என்ெது  َُتْشِبْيه 
(ஒப்ெிடுவது) க்கு ஆகும். ُفيه ِفُ இல்ைாமளை  ِف என்ெது مفعول (ல்) உலடய பொருள் 

வருவதற்குக் கூறப்ெடும். உ.ம் ُُُصْبًحاُاْلُمِغريَاتُِ  காலையில் விலரந்து ொய்ந்து 

பசல்ைக்கூடியலவ என்ெது ளொை.   
 
        

 
 

 

 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ 
 ﴾١﴿ ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلَزاَلَها

 
1. பூமி கடுலமயாக அலசக்கப்ெடும் (ஆட்டுவிக்கப்ெடும்) ளொது 

 

 َها زِْلَزالَ  اْْلَْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذا
ளொது ஆட்டுவிக்கப்ெட்டது பூமி ஆட்டுவிக்கப்ெடுதல் அலத (பூமி) 

 

َقاَلَها   ﴾٢﴿ َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض َأثـْ
 

(2) இன்னும், பூமி தன் சுலமகலள பவளிப்ெடுத்தும் ளொது 

 

َقالَ  اْْلَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ   َها َأثـْ
இன்னும் பவளிப்ெடுத்தியது பூமி சுலமகள் அதன் (பூமி) 

 

نَساُن    ﴾٣﴿ َما َلَهاَوقَاَل اْْلِ
 

(3) அதற்கு என்ன ளநர்ந்தது? என்று மனிதன் ளகட்கும்ளொது 

 

نَسانُ  قَالَ  وَ   َلَها َما اْْلِ
இன்னும் ளகட்டான் ( கூறினான் ) மனிதன் என்ன? அதற்கு 

 

 ﴾٤﴿ يـَْوَمِئذ  ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها 

ொடம்  16 அத்தியாயம் 99  ஜில்ஜால்-அதிர்சி      
வசனங்கள் 8 
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(4) அந் நாளில், அது தன் பசய்திகலள அறிவிக்கும். 

 

 َها َأْخَبارَ  دِّثُ ُتحَ  يـَْوَمِئذ  
அந் நாளில் அறிவிக்கும் பசய்திகள் அது (பூமி) 

 

 

 ﴾٥﴿ بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحٰى َلَها 
 

(5)  உம்முலடய இலறவன் அதற்கு அறிவித்ததனால்.   

 

 َلَها َأْوَحىٰ  رَبَّكَ  بَِأنَّ 
நிச்சியமாக அதன் 
காரணத்தால்   

உம்முலடய இலறவன் அறிவித்தான் அதற்கு 

 

 

 ﴾٦﴿ َرْوا َأْعَماَلُهمْ َمِئذ  َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِّيَـ يـَوْ  
 

(6) அந் நாளில், மக்கள் தங்கள் விலனகளக் காண்ெதற்காக ெை ெிரிவினர்களாகப் ெிரிந்து 
வருவார்கள். 

 

 ُهمْ  َأْعَمالَ  َرْوالِّيَـ  َأْشَتاتًا النَّاسُ  َيْصُدرُ  يـَْوَمِئذ  
அந் நாளில் வருவார்கள் மக்கள் ெிரிவினர் காண்ெதற்காக விலனகள் அவர்கள் 

(மக்கள்) 

 

 

ًرا يـََرهُ     ﴾٧﴿ َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرَّة  َخيـْ

 
(7) எனளவ, எவர் ஓர் அணுவளவு நன்லம பசய்திருக்கிறாளறா அதலன அவர் காண்ொர் 

 

 َذرَّة   ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َمن فَ 
எனளவ எவர் பசய்திருக்கிறான்  அளவு அணு ( மிகச் சிறிய ) 
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ًرا  هُ  يـَرَ  َخيـْ
நன்லம அவர் காண்ொர் அலத 

 

 

 ﴾٨﴿ َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرَّة  َشرًّا يـََرهُ 
 

 (8) அன்றியும், எவன் அணுவளவு தீலம பசய்திருக்கிறாளனா அதலன அவன் காண்ொன். 
 

 
 يـََرهُ  َشرًّا َذرَّة   ِمثْـَقالَ  َوَمن يـَْعَملْ 

எவர் பசய்திருக்கிறாளறா அளவு அணுவளவு தீலம அதலன அவன் காண்ொன் 
 

  
 
  

,ஆட்டுவிக்கப்ெட்டது  زُْلزَِلتُِ َأْخَرَجتُُِ ,ஆட்டுவிக்கப்ெடுதல்  زِْلزَاهَلَا பவளிப்ெடுத்தியது, َُُأَثـَْقال  
சுலமகள், இது ُِلُ قُْث  உலடய  مجع ஆகும்.  َُما என்ன , َُُُتَد ث அறிவிக்கும்-அறிவிப்ொன், ُ
أَْوَحىُُٰ ,பசய்திகள்َأْخَبار அறிவித்தான், َُُيْصُدُر வருவான், َأْشَتاتًا ெிரிவினர், ُِمثْـَقاَل அளவு,ُ َذرَّة 
அணு 

 

ُلُْْلزُِزَُتُـُالُُلُْْلزُِزَُُلُُْلزُِزَُيُـُُُلَُْلزَُزَُ
ُجُِْرخُتُُْالُُجََُأْخِرُُجُُِرخُيَُُُُْأْخرَجَُ
ُالَُُتَد ثَُُْحدَّثُُْد ثَُُيََُُُحدََّثُ
تـُْوحُُِاَْوحُُِيـُْوِحيُاَْوحىُ ُالُُ
ُالُْتْصُدرُُُْاْصُدرُُْرُُدَُُيصَُُْصَدَرُ

 

ُلَُْلزَُزَُ  ஆட்டுவித்தான், ََُُأْخرَج பவளிப்ெடுத்தினான், ُ ُ ,அறிவித்தான் َحدََّث  اَْوحى
அறிவித்தான், َُصَدَر வந்தான், துவக்கினான்- உருவாக்கினான்,  

لَُْلزَُزَُ  என்ெது அசைில் நான்கு எழுத்துக்கள் فعل உள்ள ஆகும். இதற்கு ُُُاْلُمَجرَّد  رُبَاِعي 
(அசைில் நான்கு எழுத்துக்கள் உள்ள ُفعل என்று கூறப்ெடும். 
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ُنائب-اْلَْرضُُُُمهول,ُماضُفعل-زُْلزَِلتُِظرف,ُ-ِإَذا

ُ,مضاف اليه-مضاف, ها املطلقُمفعول-زِْلزَالَُُالفاعل,
ُمفعول-أَثـَْقالَُُالفاعل,-اْلَْرضُُُماض,ُفعل-َوَأْخَرَجتُِ

ُُ,ُمضاف اليه-مضاف, ها

-هَلَاُمبتدا,ُاستفهام-َماُالفاعل-نَسانُُاِْلُُِماض,ُفعل-قَالَُ
مضافُ-ُِئذُ ُمضاف,رفُظ-ُيـَْوَمِئذُ ُ,خْبُُمرورُجار
 مفعول-َأْخَبارَُفعلُمضارعُضمريُهيُفاعل,-َُتَد ثُُُاليه,

ُمضاف اليه-مضاف, ها
-كَُمضافَُُأنَُّاسمُُ-َربَُُّحرفُتأكيد,-َأنَُّ,جارُ-بُِ

,ُاملصدرُُُفاعلُفعلُماضُضمريُهوُأَْوَحىُُُٰمضافُاليه,
ُُُُ (பொருத்தமான விளக்கம்  பசய்யப்ெட்டது)املؤولُ

-النَّاسُُُمضارع,ُفعلُ-َيْصُدرُُُبِِاَْيَاِءُرَب َك,ُأيُُمرور

ُحال -َأْشَتاتًاُالفاعل,

 ُمْضَمر ُناصبُحرفُ-َأنُْ,جارُُحرفُ-لُ 

(மலறந்திருந்து நஸப் பசய்யக்கூடியது)ُُ,ُفعلُ-َرْوايَـ
-ُهمُْمفعولُمضاف,ُ-الَُأَْعمَُُمضارعُضمريُهمُفاعل,

 مُْأَْعَماهلُِِلُِرْؤيَِةُُأيمضافُاليهُ

فعلُمضارعُُمزومُضمريُ-يـَْعَملُْشرطُجازم,ُُُاسم-َمن
 مضافُاليهُ-َذرَّةُ ُمضاف,ُمفعول-ِمثْـَقالَُُهمُفاعل,

رًا -هُُفعلُمضارعُضمريُهوُفاعل,ُ-يـَرَُُمفعول,-َخيـْ
 مفعولُمجلةُجواب

 

 َكِبِدَها َأْمثَاَل اُْلْسطَُوانِ  تَِقىُء اَْلْرُض َأْفََّلَذ َل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َعْن َأِبى ُهَريـَْرَة قَاَل قَا
ُت ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة فـََيِجىُء اْلَقاِتُل فـَيَـُقوُل ِفى َهَذا قـَتَـْلُت .َوَيِجىُء اْلَقاِطُع فـَيَـُقوُل ِفى َهَذا َقطَعْ 

 .مسلم. ُق فـَيَـُقوُل ِفى َهَذا ُقِطَعْت يَِدى ثُمَّ َيَدُعونَُه َفَّلَ يَْأُخُذوَن ِمْنُه َشْيًئارَِحِمى. َوَيِجىُء السَّارِ 
: பூமி அதன் அடிப் ொகத்திைிருந்து தங்கம், பவள்ளியின் தூண்கள் ளொன்றலவகலள 
ொளங்களாக பவளிப்ெடுத்தும், அப்ளொது பகாலைகாரன் வந்து இதற்காகவா நான் 
பகாலை பசய்ளதன் என்ொன், பசாந்தெந்தத்லத முறித்தவன் வந்து இதற்காகவா நான் 
பசாந்தெந்தத்லத முறித்ளதன் என்ொன், திருடன் வந்து இதற்காகவா என்னுலடய லக 
பவட்டப்ெட்டது என்ொன் ெின்னர் அவர்கள் அதிைி ருந்து எலதயும் எடுத்துக் 
பகாள்ளாமல் விட்டு விடுவார்கள் என ரசூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார் கள். 
ஆபூஹூலரரா (ரைி), நூல்: முஸ்ைிம் 2388. 
 

 َأْمثَاَل  ,ொளங்கள்  َأْفََّلَذ  ,ஈரக்பகாலை- அடிப்ொகம் َكِبدِ  ,பவளிெப்ெடுத்தும், கக்கும் تَِقىءُ 
ளொன் றலவ, الذََّهِب    ,தூண்கள்  اُْلْسطَُوانِ  தங்கம்,  ِاْلِفضَّة பவள்ளி,  ُاْلَقاِتل பகாலைகாரன், 

ِرقُ السَّا ,முறித் தவன் اْلَقاِطعُ   திருடன், رَِحم பசாந்தெந்தம்,  َيََدُعون விட்டு விடுவார்கள், 

  .எடுப்ொர்கள் يَْأُخُذونَ 

என்ெது  َأْفََّلَذ  .ஆகும்  جمع உலடய  ثَالُ مِ  என்ெது َأْمثَاَل  உலடய   ذ  لَ فَـ    .ஆகும்  جمع
 

ُاسمُالفاعلُمصدرُمضارعُماض
ُقَائِعُ ُقـَْيعُ ُيَِقْيعُُُقاَعَُ
ُقَاِتلُ ُلُ قـَتُُْيـَْقُتلُُُقـََتلَُ
َُسارِقُ ُِسْرَقةُ َُيْسَرقَُُُسَرقَُ
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ُقَاِطعُ َُقْطعُ ُيـَْقَطعَُُُقَطعَُ
َُوادِعُ َُودْعُ ُيَدَعَُُُودَعَُ
ُآِخذُ َُاْخذُ ُيَْأُخذَُُُاخذ

      

 ,துண்டித்தான் َقَطعَُ ,திருடினான் َسَرقَُ ,பகாலை பசய்தான் قـََتلَُ ,வாந்தி எடுத்தான்- கக்கினான் قاَعَُ

விட்டுவிட்டான், َاخذ எடுத்தான்.  
   

ُمضافُاليهُ-َكِبِدَهامضافُموصوف,ُمفعول-ُْفََلذََُأُُفاعل,ُ-ُاَلْرضُُُفعلُمضارع,-َتِقىءُُ 
ُُُمضافُاليهُصفةُمضاف-أَْمثَاَلُاُلْسطَُوانُُِ,مضافُاليهُمضافُ

          
        

 
 

 
ْسِمُاللَّـِهُالرَّْْحَـِٰنُالرَِّحيمُِبُِ  

ُتَْأتِيَـُهُمُ َُحتَّٰ ُُمنَفك َْي َُواْلُمْشرِِكَْي ُاْلِكَتاِب ُأَْهِل ُِمْن َُكَفُروا ُالَِّذيَن َُيُكِن َلَْ
ُ﴾١﴿ُاْلبَـيـ َنةُُ  

1) ளவதக்காரர்களிலும், இலணலவப்ெவர்களிலும் நிராகரித்தார்களள அவர்கள் 

தங்களிடம் பதளிவான ஆதாரம் வரும் வலர (நிராகரிப்ெிைிருந்து) 

விைகுெவர்களாக இருக்கவில்லை,. 

َُكَفُروا ِمْنُ أَْهِلُاْلِكَتابُِ وَُ َيُكنُِ الَِّذيَن  َلَُْ
இன்னும் ளவதக்காரர்கள் இருந்து  நிராகரித்தார்களள அவர்கள் இருக்கவில்லை 

 

 اْلُمْشرِِكْيَُ ُمنَفك ْيَُ َحّتُٰ تَْأتِيَـُهمُُ اْلبَـيـ َنةُُ
பதளிவான ஆதாரம் அவர்களிடம் வரும் வலர விைகுெவர்கள் இலணலவப்ெவர்கள் 

 
ُلوُُصُحًفاُم َطهَّرَةًُ ُم َنُاللَّـِهُيـَتـْ ﴾٢﴿َُرُسول   

ொடம்  17 அத்தியாயம் 98 அல்ெய்யினா – 
பதளிவான ஆதாரம்  வசனங்கள் 8 
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2) அல்ைாஹ்விடமிருந்து வந்த தூதர், அவர்களுக்கு ெரிசுத்தமான ஆகமங்கலள 

ஓதிக் காண்ெிக்கிறார்  
ُلو ُصُحًفا م َطهََّرةًُ  َرُسولُ  م َنُاللَّـهُِ يـَتـْ

 ெரிசுத்தமான  ஆகமங்கள், 

ஏடுகள் 

ஓதுவார் அல்ைாஹ்விடமிருந்து தூதர் 

 
 

ُقـَي َمةُ  ُُكُتب  ﴾٣﴿ُِفيَها  
3) அவற்றில் நிலையான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளன 
ُقـَي َمةُ   ِفيَها ُكُتبُ  

நிலையான சட்டதிட்டங்கள் அவற்றில் உள்ளன 

 
ُُ ﴾٤﴿ُِمنُبـَْعِدَُماَُجاَءتْـُهُمُاْلبَـيـ َنةَُُوَماُتـََفرََّقُالَِّذيَنُأُوُتواُاْلِكَتاَبُِإالَّ  

4) எனினும் ளவதக்காரர்கள் அவர்களுக்குத் பதளிவான ஆதாரம் வந்த 

ெின்னளரயன்றி அவர்கள் ெிளவுெடவில்லை.  

 ِإالَُّ اْلِكَتابَُ الَِّذيَنُأُوتُوا َوَماُتـََفرَّقَُ
ெிளவுெடவில்லை பகாடுக்கப்ெட்டார்களள அவர்கள் ஆதாரம் தவிர 

 
َنةُُاْلبَـيـُ   ِمنُبـَْعِدَُماَُجاَءتْـُهمُُ 

பதளிவான ஆதாரம் அவர்களிடம் வந்த ெின்னர் 

 
َُويـُْؤتُواُُ ُالصَََّلَة َُويُِقيُموا ُُحنَـَفاَء يَن ُالد  ُلَُه َُُمِْلِصَْي ُاللَّـَه ُلِيَـْعُبُدوا ُِإالَّ ُأُِمُروا َوَما

ِلَكُِديُنُاْلَقي َمةُُِالزََّكاةَُ ﴾٥﴿َوذَٰ  
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5) "அல்ைாஹ்வுக்கு மார்க்கத்லதத் தூய்லமயாக்கி, அவலனச் சார்ந்தவர்களாக 

, பதாழுலகலய அவர்கள் நிலைநாட்டளவண்டும், அவலன வணங்க ளவண்டும்

ஜகாத்லத வைங்க ளவண்டும் என்ெலதத் தவிர (ளவபறதுவும்) அவர்களுக்குக் 

கட்டலளயிடப்ெடவில்லை. இதுதான் ளநரான மார்க்கமாகும்."   

الَُّإُِ لِيَـْعُبُدواُاللَّـهَُ َُمِْلِصْيَُ  َما أُِمُروا 
தூய்லமயாக்கியவர்கள் அல்ைாஹ்லவ 

வணங்குவதற்காக 

தவிர கட்டலள /ஏவல் இல்லை 

 
 

ينَُ ُحنَـَفاءَُ يُِقيُمواُالصَََّلةَُ  َلهُُ الد 
பதாழுலகலய நிலைநிறுத்துவார்கள் சார்ந்தவர்கள் மார்க்கம் அவனுக்கு 

 

ِلكَُ وَُ يـُْؤتُواُالزََّكاةَُ  اْلَقي َمةُِ ِدينُُ ذَٰ
 

ஜகாத் வைங்குவார்கள் இன்னும் அது மார்க்கம் ளநரான 

 
َُخاِلِديَنُُ َُجَهنََّم ُنَاِر ُِف َُواْلُمْشرِِكَْي ُاْلِكَتاِب ُأَْهِل ُِمْن َُكَفُروا ُالَِّذيَن ِإنَّ

ُاْلَْبِيَّةُُِِفيَها ﴾٦﴿ُأُولَـِٰئَكُُهْمَُشر   
6) நிச்சயமாக ளவதக்காரர்களிலும் இலணலவப்ெவர்களிலும் நிராகரித்தார்களள 

அவர்கள் என்பறன்றும் நரக பநருப்ெில் இருப்ொர்கள் - இவர்கள்தாம் 

ெலடப்புகளில் மிகக் பகட்டவர்கள்.  

َُكَفُروا ِإنَُّ  وَُ أَْهِلُاْلِكَتابُِ ِمنُْ الَِّذيَن
நிச்சயமாக நிராகரித்தார்களள 

அவர்கள் 

இருந்து ளவதக் காரர்கள் இன்னும் 
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ِدينََُخالُِ َجَهنَّمَُ نَارُِ ِفُ اْلُمْشرِِكْيَُ  
இலணலவப்ெவர்கள் இல் பநருப்பு நரகம் நிரந்தமாக / என்பறன்றும் 

 

/ ُهمُْ َشرُ  اْلَْبِيَّةُِ أُولـِٰئكَُُ  ِفيَها 
ெலடப்புகள் மிகக் பகட்டவன் அவர்கள் அதில் 

 
ُرُاْلَْبِيَّةُُِ ﴾٧﴿ُِإنَُّالَِّذيَنُآَمُنواَُوَعِمُلواُالصَّاحِلَاِتُأُولَـِٰئَكُُهْمَُخيـْ   

7) நிச்சயமாக, எவர்கள் ஈமான் பகாண்டு, நல்ை காரியங்கள் பசய்கிறார்களளா, 

அவர்கள் தாம் ெலடப்புகளில் மிக ளமைானவர்கள் 

 ِإنَُّالَِّذيَنُآَمُنوا وَُ َعِمُلوا الصَّاحلَِاتُِ
நல்ைவலவ பசய்தார்கள் ளமலும் நிச்சயமாக ஈமான் பகாண்டார்களள 

அவர்கள் 

 

رُُ اْلَْبِيَّةُِ / ُهمُْ َخيـْ أُولـِٰئكَُُ  
ெலடப்புகள் மிகக் நல்ைவர் அவர்கள் 

 
ُِفيَهاُ َُخاِلِديَن ُاْلَنـَْهاُر ََُتِْتَها ُِمن َُتْرِي َُعْدن  َُجنَّاُت ْم َُرِبِ  ُِعنَد َجزَاُؤُهْم

ُهْمَُوَرُضواَُعْنهُُُأَبًَدا ِلَكُِلَمْنَُخِشَيُرَبَّهُُُرَِّضَيُاللَّـُهَُعنـْ ﴾٨﴿ذَٰ  
 

8) அவர்களுலடய நற்கூைி, அவர்களுலடய இலறவனிடத்திலுள்ள அத்னு 

என்னும் சுவர்க்கச் ளசாலைகளாகும். அவற்றின் கீளை ஆறுகள் ஓடிக்பகாண்டு 

இருக்கும்; அவற்றில் அவர்கள் என்பறன்றும் தங்கியிருப்ொர்கள்; அல்ைாஹ்வும் 

அவர்கலளத்  திருப்தி பகாண்டான்,  அவர்களும் அவலனப்ெற்றி திருப்தி 

பகாண்டார்கள்; தன் இலறவனுக்குப் ெயப்ெடுகிறாளர அத்தலகயவருக்ளக இந்த 

ளமைான நிலை உண்டாகும். 
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مُْ َجنَّاتُُ  َجَزاُؤُهمُْ ِعندَُ َرِبِ 
ளசாலைகள் அவர்களுலடய இலறவன் இடம் அவர்களுலடய கூைி 

 

 َعْدنُ  َتْرِي ِمن ََتِْتَها اْلَنـَْهارُُ
ஆறுகள் அதன் கீளை இருந்து ஓடும் அத்னு என்னும் சுவர்க்கம் 

 

يَهافُِ َخاِلِدينَُ  رَِّضَيُاللَّـهُُ أََبًدا 
நிரந்தமாக / 

என்பறன்றும் 

அதில் 
 

என்பறன்றும் அல்ைாஹ் திருப்தி பகாண்டான் 

 
 

ُهمُْ َوَرُضوا  (َعنُْ) (ُهمُْ) َعنـْ
அவர்கள் திருப்தி பகாண்டார்கள் அவர்கலளப் ெற்றி அவர்கள் ெற்றி 

 

 َعْنهُُ ٰذِلكَُ ِلَمْنَُخِشيَُ َربَّهُُ
அவனுலடய இலறவன் ெயந்தாளன அவனுக்கு அது அவலனப் 

ெற்றி 
 

 
 

ُِبْسِمُاللَّـِهُالرَّْْحَـِٰنُالرَِّحيمُِ
ُتَْأتِيَـُهُمُاْلبَـيـ َنُةُ َُكَفُرواُِمْنَُأْهِلُاْلِكَتاِبَُواْلُمْشرِِكَْيُُمنَفك َْيَُحتَّٰ َيُكِنُالَِّذيَن ُم َنُالُ﴾١﴿َلَُْ لَّـِهَُرُسول 

ُلوُُصُحًفاُم َطهََّرًةُ ُقـَي َمة ُُ﴾٢﴿يـَتـْ ُُكُتب  ُِمنُبـَْعِدَُماُُ﴾٣﴿ِفيَها َوَماُتـََفرََّقُالَِّذيَنُأُوُتواُاْلِكَتاَبُِإالَّ
يَنُُحنَـَفاَءَُويُِقيُمواُالصَََّلَةَُويـُْؤُتواُالزََّكاةَُُ﴾٤﴿َجاَءتْـُهُمُاْلبَـيـ َنُةُ ُلِيَـْعُبُدواُاللَّـَهَُُمِْلِصَْيَُلُهُالد  َُُوَماُأُِمُرواُِإالَّ

ِلَكُِديُنُاْلَقي َمِةُ َُكَفُرواُِمْنَُأْهِلُاْلِكَتاِبَُواْلُمْشرِِكَْيُِفُنَاِرَُجَهنََّمَُخاِلِديَنُِفيَهاُِإنَُّالَُّ﴾٥﴿َوذَٰ ِذيَن
ُاْلَْبِيَِّةُ ُرُاْلْبَُُِ﴾٦﴿أُولَـِٰئَكُُهْمَُشر  َجزَاُؤُهْمُِعنَدُ﴾٧﴿يَِّةُِإنَُّالَِّذيَنُآَمُنواَُوَعِمُلواُالصَّاحِلَاِتُأُولَـِٰئَكُُهْمَُخيـْ

ُهْمَُوَرُضواَُعنُْ َُتْرِيُِمنََُتِْتَهاُاْلَنـَْهاُرَُخاِلِديَنُِفيَهاُأََبًداُرَِّضَيُاللَّـُهَُعنـْ ْمَُجنَّاُتَُعْدن  ِلَكَُرِبِ  ُهُذَٰ
ُ﴾٨﴿ِلَمْنَُخِشَيَُربَُّهُ
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ُ

َفكِّينَ  ,விடுெட்டுவிட்டர்கள்-விடுவித்துக்பகாண்டவர்கள்  ُمنـْ َنةُ  ,வலர  َحتَّى  - பதளிவானது اْلبَـيـِّ

ஆதாரம், ُلو ,ஏடுகள் ُصُحًفا ,ஓதுவார் يـَتـْ ُمَطهََّرةً    தூய்லமயாகப்ெட்டது,   قـَيَِّمة நிலையானது-

ளநர்லமயானது,  َتـََفرَّق ெிரிந்துவிட்டான், ُأوتُوا பகாடுக்கப்ெட்டார்கள், أُِمُروا ஏவப்ெட்டார் 

கள்,  َُمْخِلِصين தூய்லமயாக்கியவர் கள்,  َُحنَـَفاء அசத்தியத்லத விடுத்து சத்தியத்லத 

கலடப் ெிடித்தவர்கள்   َُحنَـَفاء  இது   حنيف உலடய جمع ஆகும்,   ََخاِلِدين நிரந்தரமாக 

இருப்ொர்கள்,  ُاْلَْبِيَِّة ெலடப்புகள். اؤَُُجزَُُ  கூைி, َتْرِي ஓடும், ُُاْلَنـَْهار ஆறுகள் இது   نـَْهر
உலடய جمع ஆகும்,,َُخِشَي ெயந்தான்,        

. (1)  ளவதக்காரர்களிலும், முஷ்ரிக்குகளிலும் எவர்கள் நிராகரிக்கின்றார்களளா, அவர்கள் 

தங்களிடம் பதளிவான ஆதாரம் வரும் வலர (தம் வைிகலள விட்டும்) விைகுெவர்களாக 

இல்லை. (2)  அல்ைாஹ் விடமிருந்து வந்த தூதர், அவர்களுக்கு ெரிசுத்தமான 
ஆகமங்கலள ஓதிக் காண்ெிக்கிறார். (3) அவற் றில் நிலையான சட்ட திட்டங்கள் 
வலரயப்ெட்டுள்ளன. (4) எனினும் ளவதக்காரர்கள் அவர்களுக்குத் பதளிவான ஆதாரம் 
வந்த ெின்னளரயன்றி அவர்கள் ெிளவுெடவில்லை. (5) "அல்ைாஹ்வுக்கு அவனு லடய 
மார்க்கத்லத தூய்லமயாக்கியவர்களாக, அசத்தியத்லத விட்டும் நீங்கி சத்தியத்லத 
கலடப் ெிடித்தவர்களாக அல்ைாஹ்லவ அவர்கள் வணங்க ளவண்டும், ளமலும் 
பதாழுலகலய அவர்கள் நிலை நாட்டளவண்டும், ளமலும் ஜகாத்லத அவர்கள் வைங்க 
ளவண்டும் என்ெலதத் தவிர (ளவபற துவும்) அவர்களுக்குக் கட்டலளயிடப்ெடவில்லை. 
இதுதான் ளநரான மார்க்கமாகும்." (6) நிச்சயமாக ளவதக்காரர்களிலும் முஷ்ரிக்குகளிலும் 
எவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களளா அவர்கள் நரக பநருப்ெில் இருப்ொர்கள் அதில் 
என்பறன்றும் இருப்ொர்கள், இத்தலகயவர்கள் தாம் ெலடப்புகளில் மிகக் பகட் டவர்கள் 
ஆவார்கள். (7) நிச்சயமாக, எவர்கள் ஈமான் பகாண்டு, நல்ை காரியங்கள் பசய்கிறார்களளா, 

அவர்கள் தாம் ெலடப்புகளில் மிக ளமைானவர்கள் ஆவார்கள். (8) அவர்களுலடய நற் 
கூைி, அவர்க ளுலடய இலறவனிடத்திலுள்ள அத்னு என்னும் சுவர்க்கச் 
ளசாலைகளாகும். அவற்றின் கீளை ஆறு கள் ஓடிக்பகாண்டு இருக்கும்; அவற்றில் 

அவர்கள் என்பறன்றும் தங்கியிருப்ொர்கள்; அல்ைாஹ் வும் அவர்கலளப் ெற்றி, திருப்தி 
அலடவான், அவர்களும் அவலனப்ெற்றி திருப்தி அலடவார்கள்; தன் இலறவனுக்குப் 

ெயப்ெடுகிறாளர அத்தலகயவருக்ளக இந்த ளமைான நிலை உண்டாகும். 

 

صبُفعلُمضارعُانُمضمرُنا-تَْأِتَُُحرفُجاّر,-َحتَُّٰ
فاعلُمؤخرُاملصدرُ-اْلبَـيـ َنةُُُمفعولُمقدم,-ُهمُُمنصوب,

ُاتيانُالبينةَُحتَُّٰاملؤولُُمرورُأيُ

ُجازم,-َلَُْ ُُمزوم,-َيُكنُُِحرف ُناقص ُفعل
ُ ُ......–الَِّذيَن ُيكن, خْبُ-ُمنَفك ْيَُاسم
ُيكن,

ُجاّر,-لُِ ُفعلُ-ُيـَْعُبُدواُحرف ُناصب ُمضمر ان
ُمفعولُمقدم,-اللَّـَهُُمضارعُمنصوبُضمريُهمُفاعل,

-َماُُمرورُمضاف,-بـَْعدُُِحرفُجاّر,-ِمن
ُماض-َجاَءتْـُهمُُُمصدرية, -ُهمُُُ,فعل
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ُأيُلِِعَباَدِِتِمُْ ُُمرور ُاملؤول ُُحنَـَفاءَُُ,املصدر ُ–َُُمِْلِصَْي
ُحال

ُمقدم, ُاملصدرُ-اْلبَـيـ َنةُُُمفعول ُمؤخر فاعل
ُاملؤولُمضافُاليهُأيُمنُبعدُُمئيهمُالبينة

 

ُُحنَـَفاءََُُمِْلِصْيَُ  ஆகிய இவ்விரண்டுக்கும் حال என்று கூறப்ெடும்,  حال க்கு نصب ,اعراب 
ஆகும், حال என்ெது அதற்கு முந்தி வரக்கூடிய مفعول ,فاعل ன் நிலைலய 

விளக்கிக்காட்டுவதற்கு வரும்.  َُحنَـَفاءَ  ُمْخِلِصين  ஆகிய இவ்விரண்டும் يـَْعُبُدوا விலுள்ள 

فاعلُ ஆன ضمري ஐ விளக்குகிறது.      

 

ُُمنـَْفكُ  ُاِنـَْفكَُّ يـَنـَْفكُّ اِنـَْفَكاكُ 
ُُمنـَْفكَّةُُ ُُمنـَْفك ْونَُ ُُمنـَْفكَّانُِ ُُمنـَْفكُ 
َفّكاتُ  ُُمنـْ ُُمنـَْفكََّتانُِ

 

 

ُُمَطه رُ َُتْطِهيـْرُ ُيَُطه رَُُُطهَّرَُ
ُُمَطهَّرُ َُتْطِهيـْرُ ُيَُطهَّرُُُطُه رَُ

ُةُ ُمَطهَّرَُُُمَطهَُّرْونَُُُمَطهَّرَانُُُِمَطهَّرُ 
ُُمَطهَّرَاتُ ُُمَطهَّرَتَانُِ

 

 

ُِلصُ َمُُُِْاْخََلصُ ُخُيِْلصَُُُاْخَلصَُ
ُصُ لََُمُُُِْاْخََلصُ ُخُيَْلصُُُاُْخَلصَُ
ُةُ صَُلََُمُُُْْونَُصُُلََُمُُُْانُِصَُلََُمُُُْصُ لََُمُُْ
ُاتُ صَُلََُمَُُُْتانُِصَُلََُمُُْ

 

ُاسم என்ற அலமப்லெச் சார்ந்த اِنـَْفَعلَُ என்ெது இரண்டு எழுத்துக்கள் அதிகமுள்ள ُمنـَْفكُ 

 கைிமாவும் ஒளரع ,கைிமாவும் ف ஆகும். இதன் َفكَُّ ,ُمرد ஆகும். இதன் املفعول

இனமாக இருப்ெதால் இது ُمَضاَعف ஆன فعل ஆகும். َُاِنـَْفَعل வின் اِْنِفَعالُ  ,مصدر ஆகும். 

இந்த அலமப்பு எப்ளொதும் ஆகத் தான் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  
   
 

َُفَكْكتَُ َتا َفَكْكَنُ  َفكَُّ َفكَّا َفك وا َفكَّتُْ َفكَّ
َُفَكْكَنأ َُفَكْكتُُ َُفَكْكُتَُّ َُفَكْكُتَما َُفَكْكتُِ َُفَكْكُتمُْ َُفَكْكُتَما

                

َفِعلُُُاِنـَْفَعلَُ ُاِْنِفَعالُ ُيـَنـْ
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ُاِنـَْفَكاكُ ُيـَنـَْفكُ ُاِنـَْفكَُّ
َقِطعُُُاِنـَْقَطعَُ ُاِنـَْقطَاعُ ُيـَنـْ
ُرُ اِْنَكَساُيـَْنَكِسرُُُاِْنَكَسرَُ

 

இப்ொடத்தில் كان லவப் ெற்றியும் الذين லவப் ெற்றியும் சிறிது விளக்கமாகப் 

ொர்ப்ளொம். كان உடன் இன்னும் ென்னிரண்டு فعل கள் உள்ளன, அலவ: 

,ُامَُاُدَُمَُ,ُكَُّفَُاُانْـُمَُُئَُتُِماُفُِ,ُحَُِرُماُبَُ,ُالَُاُزَُمَُ,ُتَُباَُ,ُظل,ُسىمُْأَُ,ُحىضُْأَُ,ُحَُبَُصُْأَُ,ُارَُصَُ,ُكان 
ُسَُْيُلَُ

 இலவகளுக்கு َُةُُصَُاقُِالنَُّالُُعَُفْـُْلَُا  என்று பசால்ைப்ெடும். இலவ  ُخْب مبتدا மீது நுலையும் 

அப்ெடி நுலைந்துُمبتدا க்குُرفع ம் خبر க்கு نصب ம் பசய்யும். அலவகலள தனக்கு اسم,ُ
غفوراُاهللُكان ஆக ஆக்கிக் பகாள்ளும். உ. ம்خْب -அல்ைாஹ் மன்னிப்ெவனாக 

ஆகிவிட்டான். ُكان,-اهللُفعلُناقص,-كان خْبُكان-غفوراُاسم  இதுளவ இந்த 13 فعل களுக்கும் 

இலவகளிைிருந்து எடுக்கப்ெடக்கூடிய எல்ைாவற்றுக்கும் சட்ட மாகும்.   

اْلَمْوُصْولَةَُُاُُ ُلْْسَاءُُ
 

 என்ெது அது அதற்கு முன்னுள்ளலத விளக்கி ெின்னாலுள்ளலத موصول

முன்னாலுள்ளதுடன் இலணத்து விடும். இந்த موصول ைில் , َُنص  இரு வலககள் ُمْشتَـَركُ  

உள்ளன,  َُنص என்ெது ஆண்ொல், பெண்ொல், ஒருலம, இருலம, ென்லம ஆகிய 

அலனத்துக்கும் தனி, தனி வார்த்லதகள் உள்ளலவயா கும். அவற்லற  கீழ் காணும் 
கட்டங்களில் ொர்க்கவும்:  
 

ُاْساءُاملوصول
ُ

ُمؤنثُمذكر
 

ُالِتُالذيُُمْفَردُ 
ُُاناللتُاللذانُُمَثَن
ُُالَلت,اللوات,اللوائيُالذينُمَجْعُ 

 

 .ென்லம مجع ,இருலம ُمَثَن ,ஒருலம مفرد

 என்ெது ஆண்ொல், பெண்ொல், ஒருலம, இருலம, ென்லம ஆகிய அலனத்துக்கும் ُمْشتَـَركُ 

பொதுவாக ெயன்ெடுத்தப்ெடக்கூடியலவயாகும். அலவ َمنُْ ,َما ஆகிய இரண்டாகும். இடத் 

லதக் கவனித்து  பொருள் பகாள்ள ளவண்டும்.  َُنص க்கு உ.ம்     
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ُالَِّذيَُخَلَقُكمُْ ُ,அவன், உங்கலளப் ெலடத்தாளன அந்த ஒருவனாவான் – ُهوَُ ُيَْأتَِياهِناُِمْنُكمُْ َُوالََّذانُِ
 உங்களில் அலத (விெச்சாரத்லத) பசய்கிறார்களளா அவ்விருவருக்கும் தண்டலன: َفآُذْوُُهَا

பகாடுங்கள், ُالذينُآمنوا  ஈமான் பகாண்டார்களள! அவர்களுக்கு (சுவர்க்கத்லதக்) (!நெிளய) – بَـشـرُِ

பகாண்டு நற்பசய்தி கூறுங்கள்....,  ُُْالَِِّتُ َصـلَّـت  எவள் பதாழுதாளளா அவலள நான் ொர்த் – َورَايْـتُْ

ளதன், َُُِتْدُرَسان ُالَلَِّتُُ ,ெடிக்கிறார்களள அவ்விரு பெண்கள் வந்தார்கள் – َجاَءِتُاللََّتانُِ َوأُمََّهاُتُكمُُ
  ,உங்களுக்கு ொலூட்டினார்களள அவர்கள் தாம் உங்களின் தாய்மார்கள்– أَْرَضْعَنُكمُْ

ளகாடிட்டப்ெட்ட வார்த்லதகள் املوصولُاسم   ஆகும். ளமலுள்ள உதாரணங்களில் ஒவ்பவான்றும் 

அதற்கு ெின்னாலுள்ளலத முன்னாலுள்ளதுடன் இலணத்து இருக்கிறது. முன்னாலுள்ளதற்கு 

 – ضمري விலுள்ள مجلة .என்றும் கூற ளவண்டும் صلة விற்கு مجلة என்றும் ெின்னாலுள்ள موصول

َخَلَقُكمُُْالَِّذيُُهوَُ ெக்கம் மீளும். உதாரணமாக  موصول  என்ெதில் ََُخَلق என்ற مجلة ல் உள்ள هو 

என்ற موصول ,ضمري ஐப் ொர்த்து மீளுகிறது, இதுளொன்ளற موصول ஆன எல்ைா مجلة கலளயும் 

ஆக்கிக் பகாள்ள ளவண்டும். 
 

ُفعلُماضُمعروفُضمريُهوُفاعلُمجلةُصلة-َخَلَقُكمُُْموصولُخْب,-الَِّذيُ,مبندأ-ُهوَُ
                 

குறிப்பு: ஒருُاسم அதன் இறுதிலயக் கவனித்து ُُُبُ َرُعُْم , ُِنُ ْبُمَُ  இரு ெங்குகளாகும். 

 َمْبِنُ .என்ெது ஆமில்கள் மாறுவதால் அதன் கலடசி மாறக்கூடிய இஸ்மாகும் معرب
என்ெது ஆமில்கள் மாறுவதால் அதன் கலடசி மாறாத இஸ்மாகும். இது ெற்றி முன்னரும் 

கூறப்ெட்டுள்ளது.  موصول, அலனத்தும் َُمْبِن ஆகும்,  

ينَُ ُالد  َُُمِْلِصَْيَُلُه ُاللَّـَه ُلِيَـْعُبُدوا ُِإالَّ .....َوَماُأُِمُروا  இந்த ஆயத்தின் மூைம் பதாழுலக, ஸகாத் 

ளொன்று அல்ைாஹ்விடம் கூைிலய எதிர்ொர்த்து பசய்யப்ெடுகிற எல்ைா வணக்கங்க 
ளும் தூய்லமயான முலறயில் இருக்களவண்டும் என்ெலத அல்ைாஹ் நிெந்தலனயாக 
ஆக்கியுள்ளான், அதாவது எந்த ஒரு நன்லமயான பசால்லும், பசயலும் அல்ைாஹ்வுக் 
காக என்ற தூய உணர்வுடன் இருக்க ளவண்டும். தூய உணர்வற்ற பசால், பசயலுக்கும் 
சுவர்க்கம் கிலடக்காது என்று நெி(ஸல்) அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.         
ரசூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மறுலம நாளில் ஆரம்ெமாக ளகள்வி ளகட்கப்ெடுெவர் 
அல்ைாஹ்வின் ொலதயில் உயிர் துறந்த ைஹதீ் ஆவார் அதாவது ைஹதீ் பகாண்டு 
வரப்ெட்டு அவருக்கு அல்ைாஹ் வைங்கிய அருள்கலள விளங்கப்ெடுத்துவான், அவன் 
அலத அறிந்து பகாள்வான், அவனிடம் நீ இந்த அருட்களுக்காக என்ன? பசய்தாய் என்று 
ளகட்ொன் அதற்கவர் உனக்காக ளொர்புரிந்து ைஹதீ் ஆக்கப்ெட்ளடன், பொய் கூறிவிட் 
டாய், என்றாலும் நீ ளொர்புரிந்தாய் நீ வரீ மிக்கவன் என்று கூறப்ெடுவதற்காக! திட்டமாக 
அது கூறப்ெட்டுவிட்டது, ெின்னர் அவன் முகம் குப்ெர இழுத்துச் பசல்லும்ெடி ஏவப்ெடு 
வான், இறுதியாக நரகத்தில் ளொடப்ெடுவான், இன்னும் கல்வி கற்று, அலதக் கற்றுக் 
பகாடுத்தவர், குர் ஆனும் ெடித்த ஒருவர் பகாண்டு வரப்ெட்டு அவருக்கு அல்ைாஹ் வைங் 
கிய அருள்கலள விளங்கப்ெடுத்துவான், அவன் அலத அறிந்து பகாள்வான், அவனிடம் 
நீ இந்த அருட்களுக்காக என்ன? பசய்தாய் என்று ளகட்ொன் அதற்கவர் கல்வி கற்று, 
அலதக் கற்றுக்பகாடுத்ளதன், உனக்காகளவ குர் ஆலனப் ெடித்ளதன் என்ொன், பொய் கூறி 
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விட்டாய், என்றாலும் நீ ஆைிம் என்று கூறப்ெடுவதற்காக கல்வி கற்றாய்! நீ குர் ஆன் 
ெடித்தவன் என்று கூறப்ெடுவதற்காக குர் ஆன் ெடித்தாய் அது திட்டமாக கூறப்ெட்டு விட் 
டது, ெின்னர் அவன் முகம் குப்ெர இழுத்துச் பசல்லும் ெடி ஏவப்ெடுவான், இறுதியாக 

நரகத்தில் ளொடப்ெடுவான், ளமலும் ஒருவருக்கு ெைவலகயான பொருட்கலள வைங்கி, 
விசாைமான வசதிலய அல்ைாஹ் பகாடுத்த ஒருவர் பகாண்டு வரப்ெட்டு அவருக்கு 
அல்ைாஹ் வைங்கிய அருள்கலள விளங்கப்ெடுத்துவான், அவன் அலத அறிந்து பகாள் 
வான், அவனிடம் நீ இந்த அருட்களுக்காக என்ன? பசய்தாய் என்று ளகட்ொன், நீ எந்த 
வைிகளில் பசைவு பசய்வலத விரும்புகிறாளயா அந்த வைிகளில் பசைவு பசய்யாமல் 
விடவில்லை என்று கூறுவான், பொய் கூறிவிட்டாய், என்றாலும் நீ பகாலடவள்ளல் 
என்று கூறப்ெடுவதற்காக பசய்தாய், அது திட்டமாக கூறப்ெட்டுவிட்டது ெின்னர் அவன் 
முகம் குப்ெர இழுத்துச் பசல்லும்ெடி ஏவப்ெடுவான், இறுதியாக நரகத்தில் ளொடப்ெடு 
வான். ஆபூ ஹூலரரா (ரைி), நூல்: முஸ்ைிம் 1905.                               
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