
 

 

“ஆ��” ஓ�த� 

ெதா�� ேபா�� ேம�� ெதாழாத ேபா�� �ட ஸூர��� அ�ஃபா��ஹா ஓ�ய 

�ற� "ஆ��" ��வ� ��ன�தா��. "ஆ���" ெபா�� "அ�லா�ேவ! 

ஏ���ெகா�" எ�பதா��. ஆகேவ, இர�� �ஆ�க� ேக�க�ப��ற�, �தலாவ� 

அ�ேவ ஒ� �ஆ ஆ��, இர�டவா� �தலாவ� �ஆ ஏ�க�பட ெச���ற �ஆ 

ஆ��. அதாவ� ஆ�� ஓ�த�.  

 

ஸூரா�� ஒ� பாகமாக க�� �ழ���ெகா�ளாம� இ��க, ஸூர��� 

ஃபா��ஹா�� இ�� ெசா�க���� �ற� ��� ேநர� க��� "ஆ��" 

�றேவ��� எ�� ம'அ��� த�ஜீ� (ெதா��� 2,  ப�க� 42) அ����ற�. 

ஆ�� எ�ற� ெசா� ��ஆ�� எ�த�பட��ைல ஏென�றா� அ� ��ஆ�� 

பாக� அ�ல. 

 

�த�க� அ�கமாக ெபாறாைம�ப�� �ஷய� ஆ�� ஓ�தைலேய எ�� 

ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص ��யதாக ஹ�ர� ஆ�ஷா (ர�) அ����றா�க�.    

 

ஹ�ர� அ� ஹுைரரா� ؓ◌ ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�ட���� அ����றா�க�, �த�க� 

����க�� ��வ�� ��� �ஷய�கைள� ெகா�� ெபாறாைம� 

ப��றா�க�: 

 எ�ேலா���� ஸலா� ெசா�வ� 

 ெதா�ைக�� சஃ�ஃைப  (வ�ைசக�) உ�வா��வ�  

 “ஆ��” ��வ�  

����: �ல ���� அ�லாதவ�க� அ�லா� த�ைன�தாேன �க�வ� 

�ைறய�ற� எ�ற ஆ�ேசபைனைய எ�����ளா�க�. ஸூரா� ஃபா��ஹா 

உ�ைம�� �ஃ��க�� உத�க�� அ�லா��� �க� பா�வத��ேக என 

���ைரயாள�க� �������ளா�க�. எனேவ, "ெசா�!" எ�ற மைறவான 

ெசா�ெறாடரா� ஸூரா� ��ப��ற�, எ�� அ�லா� ம�கைள தன� �கைழ 

���க அ������றா�. இத� காரண��னாேல இ�த ஸூரா��� 

இர�டாவ� பா� ஏ� �த� நபரா� ேபச�ப��ற� எ�� அவ�க� ���றா�க�. 



 

 

 

எ���, இ�த ப�� ஸூரா� ஃபா��ஹா��� ேபா�மானதாக இ���� ேபா�, 

அ�லா� த�ைன�தாேன �க��� ெகா��� ��ஆ�� ம��� பல 

ஆய��க��� ப�� ெசா�ல இ� ேபா�மானதாக இ�ைல. "அ�லா�ேவ! 

எ�னா� உ�ைன ேபா�ய அள� �கழ ��யா�. உ�ைனேய � எ�வா� 

�க��தாேயா அ�வா� � இ���றா�." எ�� ரஸூ��லா� ملسو هيلع هللا ىلص ����ள 

ஹ��ைத ������ அேத ஆ�ேசபைன எ��ப�ப�� ேபா�� அத�� இ� 

ப�ல��கா�.  

 

இ�த ேக���� ப��, பைட�பாளைன பைட�ன�க�� தர�ைத� ெகா�� 

க��க ��யா�. பைட�ன�க� த�கைள� தா�கேள �கழ ��யா� எ�றா��, 

அ�லா���� அ�ப�� ெச�ய அைன�� உ�ைம���ள� ஏென�றா� அவேன 

அைன�� �க���� அ�க த���ைடயவனாக இ���றா�.   

 

ம�த� த�ைன�தாேன �கழ த��க�ப���ளா� ஏென�றா� இ� 

அக�கார���� அக�ைத��� வ�வ����.  இ���� இ� அ�லா��� 

மக��வ�ைத அவைன மற�க� ெச���.  ம��ற�, எவ�� அ�லா��ட� 

ேபா���ட அவ� அ�காைம�� �ட வர ��யாத ேபா�, அவ� இட�ைத 

ைக�ப��வ� எ�ப� ��யாத ஒ��. த�ைன� தாேன அவ� �க���� 

ெகா�டா�, எ�த �ைம��� அ� வ�வ��கா�. த�ெப�ைம� ெகா�பவ� 

த�ைன� தாேன �ைறவ�றவனாக ��த���� ேபா�, அ�லா�ேவ �ைறவ�றவ� 

ேம�� ����� �ைக�தவ�.  எனேவ ம�த��� பய�ப��த�ப�� 

���ைறக� அவ��� ெபா��தா�. 

 


