
 

 

ஸூரா அ�ஃபா��ஹா�� ெபய�க� ம��� �ற��க� 

�ல க���ைரயாள�க� ஸூரா அ�ஃபா��ஹா ம�கா�� அ�ள�ப�ட� எ�� 

க����றன�. ம��� �ல� ம�னா�� அ�ள�ப�ட� எ�� ����றன�. 

இ��� ��றாவ� ���ன� அ� இ��ைற அ�ள�ப�ட� எ�� 

பராம���றன�- ம�கா�� ஒ��ைற�� ��ன� ���ப ம�னா�� ஒ� �ைற��. 

 

இ�த ஸூரா��� சமத�ப�� பல ெபய�க��, அ�க �ரபலமான� ஃபா��ஹா. 

தஃ���, அ� இ�கா� அ�கம�கமாக இ�ப�� ஐ�� ெபய�கைள இ�த ஸூரா��� 

ெத����ற�. இ�த ெபய�க� �ல ��வ�மா�: 

 ஃபா��ஹ�� ��ஆ�  (��தக �ற��) 

 உ��� �தா� (��தக��� தா�) 

 உ��� ��ஆ�  (��ஆ�� தா�) 

 அ� ஸ��  மதா� (���ப� ���ப ஓத�ப�� ஏ� வசன�க�) 

 ஸூர�� �னாஜா� (�ரா��தைன�� அ��யாய�) 

  ஸூர�� ஸவா� (ேவ��ேகா�� அ��யாய�) 

  ஸூர�� ஹ�� (�க���  அ��யாய�) 

  ஸூர�� ஷு�� (ந�� பாரா�� அ��யாய�) 

 

அ�லா� ஸூரா ���, ஆய�� 87 �, "��சயமாக நா� உம�� ���ப� ���ப 

ஓத� ��ய (ஸுர��� ஃபா��ஹா��) ஏ� வசன�கைள��, மக�தான (இ�த) 

��ஆைன�� வழ�������ேறா�." எ�� ������றா�. 

 

அைன�� ைகெய����ப�வ��� ஆர�ப��� இ� எ�த�ப�வதா��, 

ெதா�ைக�� ஒ�ெவா� ரகா�� இத� ஓ�தைல� ெகா�� ஆர���க� 

ப�வதா�� ஸூரா  ஃபா��ஹா உ��� �தா� என அைழ�க�ப��ற� என இமா� 

�கா� (ரஹ) எ���றா� (ெதா��� 2 ,  ப�க� 642). 

 

ரஸூ��லா� (ஸ�) அவ�க�  ஸூரா  ஃபா��ஹா ��ஆ�� மக�தான ஸூரா 

எ�� ��னா� எ�� �கா� அ����றா� (ெதா��� 2 ,  ப�க� 642). 

 
 



 

 

���� அ����றா�, ந� (ஸ�) அவ�க�  ��னா�க�, "அ�லா��� �� 

ஆைணயாக,  ஃபா��ஹா ேபா� ஒ� ஸூரா ேதாரா��� அ�ள�பட��ைல, 

இ�ஜீ��� அ�ல, ஜ����  அ�ல,  ��ஆ��� அ�ல." 

 

ரஸூ��லா� (ஸ�) ஸூரா ஃபா��ஹா ��ஆ�� �ற�த பாக� எ�� அைழ�தா� 

எ�� ஹா��� ��த�ர�  அ����ற�. (���� ம���, ெதா��� 1 ,  ப�க� 5) 

 

�ல ஹ��க� ஸூரா  ஃபா��ஹா ��ஆ�� ���� இர�� பாக���� 

சமமான� என �������றன. (இ��) 

 

ஹ�ர� அ� உமாமா� (ரஹ) அ����றா�: ரஸூ��லா� (ஸ�) அவ�க� 

��னா�க�, “நா�� �ஷய�க� ம��ேம அ�லா��� அ�ஷு�� அ����ள 

ெபா��ஷ�க���� வழ�க�ப�ட�. அைவ (1) உ��� �தா� (2) ஆய��� ���  

(3) ஸூர��� பகரா�� இ�� வசன�க� (4)   ஸூர��� க�ஸ�.” (இ��) 

 

ச��க�ப�ட ைஷதா� நா�� த�ண�க�� அ�தா� எ�� ஹ�ர� �ஜா�� 

அ����றா� :     

1. ஸூரா  ஃபா��ஹா  அ�ள�ப�� ேபா� 

2. அ�லா� அவைன ச��க�ப�டவனாக அ����� ேபா� 

3. ���� �ர�த�ப�� ேபா� 

4. ரஸூ��லா� (ஸ�) �தராக �ய��க�ப�� ேபா� 

 

���� அ����ற� (ெதா��� 1 ,  ப�க� 271) ஹ�ர� ஜி�ர'ஈ� (அஸ) ஒ� �ைற  

ரஸூ��லா� (ஸ�) அவ�க�ட� அம�����தா�. அ�ெபா�� வா����� ஒ� 

இ��� ஓ� ேக�ட�. வான�க�� கத� ஒ�� �ற�க�ப���ள�, அ� இத�� 

��ன� ஒ�ேபா�� �ற�க�பட��ைல எ�� வாைன ேநா�� ஹ�ர� ஜி�ர'ஈ� 

(அஸ) ��னா�.  

 

ஒ� மல�� அ����� இற��� ேபா�,   ஹ�ர� ஜி�ர'ஈ� (அஸ), இ�த மல�� இ� 

வைர ���� இற��ய��ைல என ��னா�. அ�த மல�� ரஸூ��லா� (ஸ�) 

அவ�க�ட� வ�� அ���த�, "உ�க��� �� எ�த ந���� அ�ள�படாத 



 

 

இர�� ��ெவ� �ள��க� உ�க��� அ�ள�ப�� ந�ெச��ைய� ேக��க�. 

(1) ஃபா��ஹ�� �தா� ம��� (2) ஸூர��� பகரா�� இ�� வசன�க�. இ�த 

வசன�கைள ஓ��ெபா�� ேக�க�ப�� ேகா��ைககைள ��சயமாக அ�லா� 

�ைறேவ��வா�.” (இ��ர��ேம �ஆ�க�. ேம�� அ�லா�ேவ இைத 

ப���ைர�பதா�, இைவ அ��க��க�ப��.) 

 

ஸூரா அ�ஃபா��ஹா  ��ஆ�� அைன�� க��ெபா��க�� ெதா��� எ�� 

தஃ��� இ�கா� ������ற�. அதனா� அ�வைன��� ���ைரயாக 

ப�யா���ற�. இ� ஏென�றா� ��ைதய அைன�� மா��க�க��, ��ஆ�� 

��வ�� நா�� அ��பைட அ��ய�கைள  ெகா�����ற�: 

 

I. ெகா�ைகக�� அ��ய�. இ� ��வ�� ��� அ�ச�கைள 

ெகா�����ற�: 

 ஸூரா அ�ஃபா��ஹா�� �த� இர�� வசன�க��  

����ட�ப������ அ�லா��� ��ப��கைள ����� 

ெகா�வ�. 

 '� எவ�க��� அ�� ���தாேயா அ�வ�' எ�ற வசன��� 

���பாக ெத���க�ப�� ந���வ�. 

 '���� நா�� அ�ப�' எ�ற வசன��� ����ட�ப������ 

�யாம� 

II. வ�பா��� அ��ய�. இ� 'உ�ைனேய நா�க� வண���ேறா�' எ�ற 

வசன�ைத ����ற�.   

III. �ைண அ��ய�  அதாவ� ஷ�அ�� க�டைளக��� த�ைன அ��ப�ய 

ைவ�ப�. இ� "உ��டேம நா�க� உத��� ேத��ேறா�. � எ�கைள 

ேந�வ��� நட��வாயாக!" எ�ற வசன��� அட����ள�.    

IV. கைத����க�� அ��ய�- ��ைதய ச�தாய�க�� ச�பவ�கைள இ� 

�வ����. அவ�க�� அ�பவ�க���� பாட� க���க��, ந�ல 

ம�கைள ம�க� ��ன�யாக ��ப�ற��, �ய ம�க�� நட�ைதைய 

அவ�க� �����வ�� இத� ேநா�க�.  இ�த ேநா�க� '� எவ�க��� 



 

 

அ�� ���தாேயா அ�வ�. (அ�) உ� ேகாப���� ஆளாேனா� வ��ம�ல 

ெந� தவ�ேயா� வ��ம�ல' எ�ற வசன��� அட����ள�. 

 

����  (ெதா��� 1 ,  ப�க� 170) ரஸூ��லா� (ஸ�) அவ�க�ட���� 

அ����ற�, அ�லா� ���றா�, " நா� ஸலா�ைத (அதாவ� ஸலா��� 

�க ���யாமான அ�ச�க�� ஒ��) என� அ�ைம��� என��� இைட�� 

இர�டாக �����ேள�. என� அ�ைம எைத ேவ��னா�� அைத� 

ெப�வா�. அவ�, "அைன�� �க��, அ�ல�க� எ�லாவ�ைற�� பைட�� 

வள���� ப�ப��வ�ப���� (நாயனான) அ�லா���ேக ஆ��." எ�� 

ஓ�� ேபா�, நா�, "என� அ�ைம எ�ைன �க��தா�" எ��  ���ேற�. 

 

"அளவ�ற அ�ளாள� �கர�ற அ��ைடேயா�" எ�� அவ� ஓ�� ேபா�, 

"என� அ�ைம எ�ைன பாரா��னா�" எ�� ���ேற�. "���� நா�� 

அ�ப�" எ�� அவ� ஓ�� ேபா�, "என� அ�ைம எ�ைன �ற��தா�" 

எ�� ���ேற�. "உ�ைனேய நா�க� வண���ேறா�; உ��டேம நா�க� 

உத��� ேத��ேறா�" எ�� அவ� ஓ�� ேபா�, "இ� என��� என� 

அ�ைம�� இைட�� உ�ள�. என� அ�ைம ேக�ப� அவ��� �ைட���" 

எ�� நா� ���ேற�. இத� ெபா�� அ�த நப� அ�லா�ைவேய வண�க 

ேவ��� எ�ற உ�ைமைய ஒ��� ெகா�டா� எ�பதா��.  இ�வா� 

அவ� த�ைன �������� �����  அ�லா��� அ�� ம��� 

ம���ைப ெபற த�ைன த���ைடயவனாக ஆ��� ெகா�டா�. இ��� 

அவ� அ�லா��டேம உத� ேதட ேவ��� எ�பைத ���� ெகா�டா�. 

ேம�� அைத அ����றா�. 

 

அத���ன� ஸலா��, "� எ�கைள ேந�வ��� நட��வாயாக! (அ�) � 

எவ�க��� அ�� ���தாேயா அ�வ�. (அ�) உ� ேகாப���� ஆளாேனா� 

வ��ம�ல ெந� தவ�ேயா� வ��ம�ல" எ�� அ�த நப� ஓ�� ேபா�, 

அ�லா� ���றா�, "இ� என� அ�ைம���ய�. அவ� எ� 

ேக�பதா���,  அ� வழ�க�ப��." 

 


