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றஷபத்து ஆ இம்பளன் - (இம்பளின் சந்ததழகள்). 
அத்தழனளனம் :  3  ;   யசங்கள் : 200 

  
அயற் அபேளனும், ழகபற் அன்புைஹனளனுநளகழன அல்ளஹ்யின் 

தழபேப்ஸனபளல் (துயங்குகழஹன்) 

ِن الرَِّحيمِ   ِبْسِم اللَِّو الرَّْحمََٰ
 ﴾ ١ ﴿ امل

1.அழஃப், ளம், நீம். 

 

இய பன்று ழுத்துக்கின் ஸனர், இது ற்ழனயிக்கம் சூபத்துல் கபளயில் 

கூப்ட்டுள்து.  

يُّ الحَقيُّومُ    ﴾ ٢ ﴿ اللَُّه ََل ِإلَََٰه ِإَلَّ ُهَو اْلَح
2.அல்ளஹ் - அயத்தயிப (யணக்கத்தழற்குரின) ளனன் ஹயழல்; அயன் 

ழத்தழனஜயீன்; ன்றும் ழத்தழபேப்யன். 

 

يُّ اْلحَ  الحَقيُّومُ   اللَّهُ  ََل  ِإلََٰهَ  ِإَلَّ  ُهوَ  
ழத்தழபேப்யன் ழத்தழனஜயீன் அயன் தயிப யணக்கத்தழற்குரினயன் இல் அல்ளஹ் 

 

جِنيلَ  وحرَاَة َواْلحِ َ َيَديحِه َوأَنَزَل الت َّ ًقا لَِّما بَ ْيح قِّ ُمَصدِّ  ﴾ ٣ ﴿ نَ زََّل َعَليحَك الحِكَتاَب بِاْلَح
 

3. (ிஹன!) தக்கு பன்னுள்யற் உண்நப்டுத்தக்கூடின இந்த ஹயதத்த 

(டிப்டினளக) அயன் தளன் உம்நீது உண்நனக் ஸகளண்டு இக்கழ யத்தளன்; இது-

இதற்கு பன்ர் யந்த ஹயதங்கள தவ்பளத்தபம் இன்ஜீபம் உறுதழடுத்துகழது. 
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ًقا قِّ  ُمَصدِّ  نَ زَّلَ  َعَليحكَ  الحِكَتابَ  بِ  اْلَح
உண்நப்டுத்தக் கூடினது உண்நன ஸகளண்டு ஹயதம் உம்நீது இக்கழளன் 

 

جِنيلَ  َراةَ  َواْلحِ وح َ َيَديحهِ  وَ  أَنَزلَ  الت َّ  لَِّما بَ ْيح
இன்ஜலீ்  தவ்பளத் இக்கழளன் ஹநலும் இதற்கு பன்ளலுள்த 

 
 

اللَِّه ََلُمح َعَذاٌب َشِديٌد  ِمن قَ بحُل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنَزَل الحُفرحَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاتِ 

 ﴾ ٤ ﴿َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِتَقامٍ 
4.இதற்கு பன்ளல் நிதர்களுக்கு ஹர்யமழ களட்டுயதற்களக (சத்தழனத்தபம், 

அசத்தழனத்தபம்) ிரித்தழயிக்கும் யமழபனபம் அயஹ இக்கழயத்தளன். 

ஆகஹய, யர் அல்ளஹ்யின் யசங்க ழபளகரிக்கழன்ளர்கஹள; அயர்களுக்கு 

ழச்சனநளகக் கடும் தண்ைபண்டு; அல்ளஹ் னளயபபம் நழகத்தயனும், 

தண்டிப்யனும் ஆயளன் 

 

 ِمن قَ بحلُ  ُهًدى لِّلنَّاسِ  َوأَنَزلَ  الحُفرحَقانَ 
ிரித்தழயிக்கும் இக்கழளன் நிதர்களுக்கு யமழகளட்டி பன்னுள்யற் 

 

 ََلُمح  اللَّهِ  يَاتِ ِبآ الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ 
ழச்சனநளக ழபளகரித்தளர்கஹ அயர்கள் யசங்கள் அல்ளஹ் அயர்களுக்கு இபேக்கழது 

 

 ُذو انِتَقامٍ  َعزِيزٌ  َواللَّهُ  َشِديدٌ  َعَذابٌ 
ஹயத கடுநனளது ஹநலும் அல்ளஹ் நழகத்தயன் தண்டிப்யன் 

 

ٌء ِف الحَ  َماءِ ِإنَّ اللََّه ََل ََيحَفىَٰ َعَليحِه َشيح ِض َوََل ِف السَّ  ﴾ ٥ ﴿رح
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5.யளத்தழஹள, பூநழனிஹள உள் ப்ஸளபேளும் ழச்சனநளக அல்ளஹ்வுக்கு 

நந்தழபேக்கயில். 

 

َماءِ  ضِ  َوََل  ِف السَّ َرح ءٌ  ِف الح  ِإنَّ  اللَّهَ  ََل ََيحَفىَٰ  َعَليحهِ  َشيح
யளத்தழல் இல் பூநழனில் ப் 

ஸளபேளும் 
அயன் 
நீது 

நனளது அல்ளஹ் ழச்சனநளக 

 
 

 ﴾ ٦ ﴿ُىَو الَِّذي ُيَصوّْرُُكْم ِفي اْْلَْرَحاـِ َكْيَف َيَشاُء ََل ِإلَََٰو ِإَلَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
6. அயன் தளன் கர்ப்க் ஹகளகில் தளன் ளடினடி உங்க உபேயளக்குகழன்ளன்; 

அயத் தயிப யணக்கத்தழற்குரின ளனன் ஹயழல்; அயன் னளயபபம் 

நழகத்ஹதளளகவும், யிஹயகம் நழக்ஹகளளகவும் இபேக்கழன்ளன். 

 

ـِ  َكْيفَ  َيَشاءُ   ُىوَ  الَِّذي ُيَصوّْرُُكمْ  ِفي اْْلَْرَحا
ளடுயளன் ப்டி கர்ப்க் ஹகளகில் உங்க உபேயநக்கழளஹ அயன் 

 

 اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  ُىوَ  ِإَلَّ  ِإلََٰوَ  ََل 
இல் யணக்கத்தழற்குரினயன்னளபேம் தயிப அயன் நழகத்தயன் யிஹயகநழக்கயன் 

 

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر  ُىَو الَِّذي َأنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ

نَ  ِة َواْبِتَغاَء ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم زَْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ

 تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإَلَّ اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ مّْْن ِعندِ 

 ﴾ ٧ ﴿رَبػَّْناَوَما َيذَّكَُّر ِإَلَّ ُأوُلو اْْلَْلَبابِ 
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7. அயன் தளன் (இவ்)ஹயதத்த உம்நீது இக்கழளன். இதழல் உறுதழனள யசங்களும் 

இபேக்கழன். இய தளன் இவ்ஹயதத்தழன் அடிப்ைனளகும். இன்னும் (இய அல்ளத) 

ஒன்ஹளஸைளன்று ஒப்ள ஹயறு (யளசங்களும் உள்); ினும் யர்களுைன 

உள்ங்கில் யமழஹகடு இபேக்கழஹதள அயர்கள் குமப்த்த ற்டுத்துயதற்களக 

பதரளிஹ் யசங்கின் யிக்கத்தத் ஹதடி அதப் ின்ற்றுகழன்ர். 

அல்ளஹ்யத் தயிப ஹயறு யபேம் அதன் உண்நனள யிக்கத்த 

அழனநளட்ைளர்கள். கல்யினில் உறுதழப்ளடு உைனயர்கள் அய அத்தும் ங்கள் 

இயிைநழபேந்து யந்தய தளன். ளங்கள் அத ம்புகழஹளம், ன்று அயர்கள் 

கூறுயளர்கள். அழவுைஹனளபத் தயிப நற்யர்கள் இதக் ஸகளண்டு ல்லுஹதசம் 

ஸநளட்ைளர்கள். 

 

 ُىوَ  الَِّذي َأنَزؿَ  َعَلْيكَ  اْلِكَتابَ  ِمْنوُ  آيَاتٌ 
யசங்கள் இதழல் ஹயதம் உம்நீது இக்கழளஹ அயன் அயன் 

 

ُـّ  ُىنَّ  مُّْحَكَماتٌ   َوُأَخرُ  اْلِكَتابِ  ُأ

உறுதழனளய அய (அயர்கள்) அடிப்ை, (பக்கழனநளது, தளய்) ஹயதம் ஹயறு 
 

 فَػَيتَِّبُعوفَ  زَْيغٌ  ِفي قُػُلوِبِهمْ  الَِّذينَ  فََأمَّا ُمَتَشاِبَهاتٌ 
ஒப்ளய ஹய சழர் அயர்கின் உள்ங்கில் யமழஹகடு ின்ற்றுற்றுயளர்கள் 

 

َنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنوُ  َما َتَشابَوَ   تَْأِويِلوِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفتػْ
ஒப்ளஹத அது அதழழபேந்து ஹதடுதல் குமப்ம் ஹதடுதல் அதன் யிக்கம் 

 

 ِفي اْلِعْلمِ  َوالرَّاِسُخوفَ  اللَّوُ  ِإَلَّ  تَْأِويَلوُ  َوَما يَػْعَلمُ 
அழனநளட்ைளன் அதன் யிக்கம் தயிப அல்ளஹ்ய உறுதழனளயர்கள் கல்யினில் 
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 مّْْن ِعندِ  ُكلّّ  ِبوِ  آَمنَّا يَػُقوُلوفَ 
கூறுயளர்கள் ம்ிஹளம் அத ல்ளம் அயிைநழபேந்து 

 

 ُأوُلو اْْلَْلَبابِ  ِإَلَّ  َوَما َيذَّكَّرُ  رَبػَّْنا
ங்கள் இயள சழந்த ஸநளட்ைளர்கள் தயிப அழவுைனயர்கள் 

 

 ِإنََّك َأنَت اْلَوىَّابُ  رَبػََّنا ََل ُتزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا َوَىْب َلَنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمةً 

﴿٨﴾ 
8. “ங்கள் இயஹ! ீ ங்களுக்கு ஹர்யமழனக் களட்டினின் ங்கள் இதனங்க 

(அதழழபேந்து)  தயச் ஸசய்னளஹத! இன்னும் ீ உன்புத்தழழபேந்து ங்களுக்கு ல்பேள் 

அிப்ளனளக! ழச்சனநளக ீஹன ஸபேங்ஸகளைனளினளயளய்!” (ன்று அயர்கள் 

ிபளர்த்த ஸசய்யளர்கள்.) 

 
 

َديْػتَػَناِإْذ ىَ  وَ   رَبػََّنا ََل تُزِغْ  قُػُلوبَػَنا بَػْعدَ  
இன்னும் ங்களுக்கு யமழ 

களட்டின 
ின்ர் ங்கள் 

இதனங்கள் 
தயச் 

ஸசய்னளஹத 
ங்கள் 

இயஹ 
 

 اْلَوىَّابُ  َأنتَ  ِإنَّكَ  َرْحَمةً  ِمن لَُّدنكَ  َلَنا َىبْ 
யமங்கு ங்களுக்கு உன் 

புத்தழழபேந்து 
ல்பேள் ழச்சனநளக 

ீ 
ீஹன ஸபேங்ஸகளைனளன் 

  

 ﴾ ٩ ﴿رَبػََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَػْوـٍ َلَّ رَْيَب ِفيِو ِإفَّ اللََّو ََل ُيْخِلُف اْلِميَعادَ 
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9. “ங்கள் இயள! ழச்சனநளக ீ நிதர்கஸனல்ளம் ந்த சந்ஹதகபநழல்ளத 

ஒபே ளில் ஒன்று ஹசர்ப்யளக இபேக்கழன்ளய். ழச்சனநளக அல்ளஹ் யளக்குறுதழ 

நீநளட்ைளன்” (ன்றும் அயர்கள் ிபளர்த்தழப்ளர்கள்). 

 

 رَبػََّنا ِإنَّكَ  َجاِمعُ  النَّاسِ  ِليَػْوـٍ 
ஒபே ளில் நிதர்கள் ஒன்று ஹசர்ப்யன் ழச்சனநளக ீ ங்கள் இயள 

 

 اْلِميَعادَ  ََل ُيْخِلفُ  اللَّوَ  ِإفَّ  ِفيوِ  رَْيبَ  َلَّ 
இல் சந்ஹதகம் இதழல் ழச்சனநளக அல்ளஹ் நீநளட்ைளன் யளக்குறுதழ 

 

ُهْم َأْمَواُلُهْم َوََل َأْوََلُدُىم مَّْن اللَِّو َشْيًئا َوُأولََِٰئَك ُىْم  ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلن تُػْغِنَي َعنػْ

 ﴾ ٠١ ﴿َوُقوُد النَّارِ 
10. ழபளகரிப்ஹளர்களுக்கு அயர்களுைன ஸசல்யங்களும், குமந்தகளும் 

அல்ளஹ்யி(ன் தண்ைனி)ழபேந்து தபம் ழச்சனநளக தடுக்களது; இன்னும் 

அயர்கள் தளம் (பக) ஸபேப்ின் ரிஸளபேள்களக இபேக்கழன்ர். 

 

ُهمْ   ِإفَّ  الَِّذيَن َكَفُروا َلن تُػْغِنيَ  َعنػْ
அயர்கயிட்டும் ழச்சனநளக தடுக்களது ழபளகரித்தளர்கஹ அயர்கள் ழச்சனநளக 

 

 َأْمَواُلُهمْ  وَ  ََل  َأْوََلُدُىمْ  مَّْن اللَّوِ 
அல்ளஹ்யிைநழபேந்து அயர்களுைன 

குமந்தகள் 
இல் இன்னும் அயர்களுைன 

ஸசல்யம் 
 

 النَّارِ  َوُقودُ  ُىمْ  ُأولََِٰئكَ  وَ  َشْيًئا
தபம் இன்னும் அயர்கள் அயர்கஹ ரிஸளபேள் ஸபேப்பு 
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بُوا ِبآيَاتَِنا َفَأَخَذُىُم اللَُّو ِبُذنُوِبِهْم َواللَُّو َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْوَف َوالَِّذيَن ِمن قَػبْ  ِلِهْم َكذَّ

 ﴾ ٠٠ ﴿ َشِديُد اْلِعَقابِ 
11. (இயர்களுைன ழ) ஃிர்அவ்ின் கூட்ைத்தளபபம், இன்னும் அயர்களுக்கு 

பன்ளல் இபேந்ஹதளபபம் ஹளன்ஹ இபேக்கழது; அயர்கள் ம் அத்தளட்சழகப் 

ஸளய்னளக்கழர்கள்; ஆகஹய அயர்க, அயர்களுைன ளயங்கின் களபணநளக 

(கடுந்தண்ைனில்) அல்ளஹ் ிடித்துக் ஸகளண்ைளன் – அல்ளஹ் ஹயத 

ஸகளடுப்தழல் கடுநனளயன். 

 

 َكَدْأبِ  آِؿ ِفْرَعْوفَ  َوالَِّذينَ  ِمن

இபேந்த இன்னும் சழர் ஃிர்அவ்ின் குடும்ம் கூட்ைத்தளர் ஹளன்று 
 

ُىمُ فََأَخذَ  اللَّوُ  بُوا ِبآيَاتَِنا   قَػْبِلِهمْ  َكذَّ

அல்ளஹ் அயர்கப் 
ிடித்தளன் 

நது அத்தளட்சழகக் 
ஸகளண்டு 

ஸளய்னளக்கழர் அயர்களுக்கு 
பன்ளல் 

 

 اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َواللَّوُ  ِبُذنُوِبِهمْ 
அயர்கின் ளயங்கக் ஸகளண்டு இன்னும் அல்ளஹ் கடுநனளயன் ஹயத 

 

  ﴾ ٠٢ ﴿َكَفُروا َستُػْغَلُبوَف َوُتْحَشُروَف ِإَلىَٰ َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ   ُقل لّْلَِّذينَ 
12. ழபளகரிப்ஹளரிைம் (ிஹன!) ீர் கூறுயபீளக: “ஸயகுயிபயில் ீங்கள் 

ஹதளல்யினையரீ்கள்; அன்ழபம் (நறுநனில்) பகத்தழல் ஹசர்க்கப்டுயரீ்கள்;  இன்னும், 

(பகநள அவ்யிரிப்பு) ஸகட்ை டுக்கனளகும். 
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لَِّذيَن َكَفُروالِ  َستُػْغَلُبوفَ   ُقل 
ஸயகு யிபயில் ீங்கள் ஹதளல்யினையரீ்கள் ழபளகரித்தளர்கஹ அயர்கிைம் கூறுயரீ் 

 

 اْلِمَهادُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمَ  ِإَلىَٰ  َوُتْحَشُروفَ 
ஹசர்க்கப்டுயரீ்கள் ளல் பகத்தழல் இன்னும் ஸகட்ைதளகழயிட்ைது டுக்கும் இைம் 

 

َقْد َكاَف َلُكْم آيٌَة ِفي ِفَئتَػْيِن اْلتَػَقَتا ِفَئٌة تُػَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّو َوُأْخَرىَٰ َكاِفَرٌة يَػَرْونَػُهم 

ُوِلي اْْلَْبَصارِ  مّْثْػَلْيِهْم رَْأَي اْلَعْينِ  َرًة ْلّْ ِلَك َلِعبػْ  َواللَّوُ يُػَؤيُّْد بَِنْصرِِه َمن َيَشاُء ِإفَّ ِفي ذََٰ

﴿ ٠٣ ﴾ 
 

13. (த்பேகத்தழல்) சந்தழத்த இபேஹசகிலும் உங்களுக்கு ஓர் அத்தளட்சழ ழச்சனநளக 

உள்து; ஒபே ஹச அல்ளஹ்யின் ளதனில் ஹளரிட்ைது; ிழஸதளன்று 

களஃிர்களக இபேந்தது; ழபளகரிப்ஹளர் அல்ளஹ்யின் ளதனில் ஹளரிடுஹயளபத் 

தங்கப் ஹளல் இபேநைங்களகத் தம் கண்களல் கண்ைர்; இன்னும், அல்ளஹ் தளன் 

ளடினயர்களுக்குத் தன் உதயினக் ஸகளண்டு ப்டுத்துகழளன்; ழச்சனநளக, (அகப்) 

ளர்யபைஹனளபேக்கு இதழல் தழைளக ஒபே டிப்ி இபேக்கழது. 

 

 َقدْ  َكافَ  َلُكمْ  آيَةٌ  ِفي ِفَئتَػْينِ 

இபே ஹசகில் அத்தளட்சழ உங்களுக்கு ஆகழயிட்ைது ழச்சனநளக 
 

 اْلتَػَقَتا ِفَئةٌ  تُػَقاِتلُ  ِفي َسِبيلِ  اللَّوِ 
அல்ளஹ்யின் ளதனில் ஹளர் ஸசய்கழது ஒபே ஹச அவ்யிபண்டும் சந்தழத்த 
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 مّْثْػَليْ  يَػَرْونَػُهم َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرىَٰ 

ிழஸதளன்று ழபளகரிப்ஹளர் அயர்கள் அயர்கக் களண்ளர்கள் ஹளன் இபண்டு 
 

 بَِنْصرِهِ  يُػَؤيّْدُ  َواللَّوُ  ْينِ اْلعَ  رَْأيَ  ِىمْ 
அயர்கள் ளர்ய கண் அல்ளஹ் ப்டுத்துகழளன் தன் உதயினக்ஸகளண்டு 

 

ِلكَ  ِإفَّ  َمن َيَشاءُ  َرةً  ِفي ذََٰ ُوِلي اْْلَْبَصارِ  َلِعبػْ  ْلّْ
அயன் ளடினயர்க்கு ழச்சனநளக இதழழபேக்கழது டிப்ி அழவுைனயர்களுக்கு 

 

اِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَّْساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّىِب زُيَّْن ِللنَّ 

نْػَيا َواللَُّو ِعنَدُه  ِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ َواْلِفضَِّة َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْػَعاـِ َواْلَحْرِث ذََٰ

 ﴾ ٠٤ ﴿ ُحْسُن اْلَمآبِ 
14. ஸண்கள், ஆண்நக்கள்; ஸளன்ிலும், ஸயள்ினிலுநள ஸபேங்குயினல்கள்; 

அைனளநழைப்ட்ை (உனர்ந்த) குதழபகள்; (ஆடு, நளடு, ஒட்ைக ஹளன்) களல்ைகள், 

சளகுடி ழங்கள் ஆகழனயற்ழன் நீதுள் இச்ச நிதர்களுக்கு  

அமகளக்கப்ட்டிபேக்கழது; இய(ஸனல்ளம் ழனற்) உக யளழ்யின் 

சுகப்ஸளபேள்களகும்; அல்ளஹ்யிைத்தழஹள அமகள தங்குநழைம் உண்டு. 

 

 زُيّْنَ  ِللنَّاسِ  ُحبُّ  الشََّهَواتِ  ِمَن النَّْساءِ 
ஸண்கிழபேந்து நஹள இச்சகள் யிபேப்ம் நிதர்களுக்கு அமகளக்கப்ட்ைது 

 

 َواْلِفضَّةِ  ِمَن الذََّىبِ  اْلُمَقنَطَرةِ  اْلَقَناِطيرِ  اْلَبِنينَ 
ஆண்நக்கள் ஸபேங்குயினல்கள் தழபட்ைப்ட்ைது ஸளன்ிழபேந்து ஸயள்ினிலும் 
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ـِ  اْلُمَسوََّمةِ  َواْلَخْيلِ  ِلكَ  َواْلَحْرثِ  َواْْلَنْػَعا  ذََٰ
குதழப அைனளநழைப்ட்ைது களல் ைகள் யியசளனம் அது 

 

نْػَيا َمَتاعُ   اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َواللَّوُ  اْلَحَياِة الدُّ
சுகப்ஸளபேள் இவ்வுக யளழ்க்க அல்ளஹ் அயிைம் அமகள தங்குநழைம் 

 

ِلُكْم ِللَِّذيَن اتػََّقْوا ِعنَد رَبِّْهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها  ُقْل َأُؤنَػبُّْئُكم ِبَخْيٍر مّْن ذََٰ

 ٠٥ ﴿ َبِصيٌر بِاْلِعَبادِ  اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َوِرْضَواٌف مَّْن اللَِّو َواللَّوُ 

﴾ 
15. (ிஹன!) ீர் கூறும்: “அயற் யிை ஹநளய ற்ழன ஸசய்தழன ளன் 

உங்களுக்குச் ஸசளல்ட்டுநள? தக்யள – னக்தழ - உைனயர்களுக்கு, அயர்களுைன 

இயிைத்தழல் சுயதழகள் உண்டு; அயற்ழன் கவழ் ீஹபளைகள் 

ஓடிக்ஸகளண்டிபேக்கழன்; அயர்கள் அங்கு ன்ஸன்றும் தங்குயளர்கள்; (அங்கு 

அயர்களுக்குத்) தூன துணகள் உண்டு; இன்னும் அல்ளஹ்யின் தழபேப்ஸளபேத்தபம் 

உண்டு. அல்ளஹ் தன் அடினளர்க உற்று ஹளக்குகழயளக இபேக்கழன்ளன். 

 

ِلُكمْ   ُقل َأُؤنَػبُّْئُكم ِبَخْيرٍ  مّْن ذََٰ
அயற்யிை ஹநளத உங்களுக்கு ளன் அழயிக்கட்டுநள கூறுயரீ் 

 

 ِللَِّذيَن اتػََّقْوا ِعنَد رَبِّْهمْ  َجنَّاتٌ  َتْجِري
ஓடுகழது சுயர்க்கத் ஹதளட்ைங்கள் அயர்கள் இயிைம் னந்தளர்கஹ அயர்களுக்கு 

 

 َوَأْزَواجٌ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْْلَنْػَهارُ  ِمن َتْحِتَها
அயற்ழன் கவழ் ீஹபளைகள் ன்ஸன்றும் தங்குயளர்கள் அதழல் துணகள் 
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 بِاْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  َواللَّوُ  مَّْن اللَّوِ  َوِرْضَوافٌ  مَُّطهََّرةٌ 
தூய்நனளயர்கள் தழபேப் 

ஸளபேத்தம் 
இயிைம் 

இபேந்து 
அல்ளஹ் ஹளக்குகழயன் அடினளர்கக் 

ஸகளண்டு 
 

 ﴾ ٠٦ ﴿ا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ الَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا ِإنػََّنا آَمنَّا َفاْغِفْرَلَنا ُذنُوبَػنَ 
16.இத்தகஹனளர் (தம் இயிைம்): “ங்கள் இயஹ! ழச்சனநளக ளங்கள் (உன் 

நீது) ம்ிக்க ஸகளண்ஹைளம்; ங்களுக்களக ங்கள் ளயங்க நன்ித்தபேள் 

ஸசய்யளனளக! (பக) ஸபேப்ின் ஹயதனிழபேந்து ங்கக் களப்ளற்றுயளனளக!” 

ன்று கூறுயளர்கள். 

 

 الَِّذيَن يَػُقوُلوفَ  رَبػََّنا ِإنػََّنا آَمنَّا
ம்ிஹளம் ழச்சனநளக ளங்கள் ங்கள் இயஹ கூறுயளர்கஹ அயர்கள் 

 

 فَاْغِفرْ  َلَنا ُذنُوبَػَنا َوِقَنا َعَذابَ  النَّارِ 
ஸபேப்பு ஹயத ங்கப் 

ளதுகளப்ளனளக 
ங்களுைன 
ளயங்கள் 

ங்களுக்கு நன்ித்தபேள்யளனளக 

 

ْغِفرِيَن ِباْْلَْسَحارِ   ﴾  ٠٧ ﴿الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقانِِتيَن َواْلُمنِفِقيَن َواْلُمْستػَ
17.(இன்னும் அயர்கள்) ஸளறுநபைஹனளபளகவும், உண்நனளபளகவும், 

அல்ளஹ்வுக்கு பற்ழலும் யமழப்டுஹயளபளகவும், (இயன் ளதனில்) தளதர்நங்கள் 

ஸசய்ஹயளபளகவும், (இபயின் கைசழ) றலர் ஹபத்தழல் (யணங்கழ, ளனிைம்) நன்ிப்புக் 

ஹகளபேஹயளபளகவும் இபேப்ர். 

 الصَّاِبرِينَ  َوالصَّاِدِقينَ  َواْلَقانِِتينَ 
யமழப்டுயர்கள் உண்நனளர்கள் ஸளறுநனளர்கள் 
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 َواْلُمنِفِقينَ  َواْلُمْستَػْغِفرِينَ  بِاْْلَْسَحارِ 
இபயின் கைசழ ஹபங்கில் நன்ிப்புத் ஹதடுயர்கள் தர்நம் ஸசய்யர்கள் 

 

َو َشِهَد اللَُّو َأنَُّو ََل ِإلَََٰو ِإَلَّ ُىَو َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما بِاْلِقْسِط ََل ِإلَََٰو ِإَلَّ ىُ 

 ﴾ ٠٨ ﴿اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
18. அல்ளஹ் ீதழன ழளட்ைக் கூடினயளக உள் ழனில் அயத் தயிப 

யணக்கத்தழற்குரினயன் னளபேநழல் ன்று சளட்சழ கூழளன். ஹநலும் நக்குகளும் 

அழவுைஹனளபேம் (இவ்யளஹ சளட்சழ கூறுகழன்ர்.) அயத் தயிப 

யணக்கத்தழற்குரினயன் னளபேநழல்; அயன் நழகத்தயன், ஞளநழக்கயன். 

 

 َشِهدَ  اللَّوُ  َأنَّوُ  ََل  ِإلََٰوَ  ِإَلَّ 
தயிப யணக்கத்தழற்குரினயன் னளபேநழல் ழச்சனநளக அயன் அல்ளஹ் சளட்சழ கூழளன் 

 

 بِاْلِقْسطِ  قَاِئًما َوُأوُلو اْلِعْلمِ  اْلَمََلِئَكةُ  وَ  ُىوَ 
அயன் ஹநலும் யளயர்கள் அழவுைனயர்கள் ழ ளட்டினயளக ீதழனக் ஸகளண்டு 

 

 اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  ُىوَ  ِإَلَّ  ِإلََٰوَ  ََل 
னளபேநழல் யணக்கத்தழற்குரினயன் தயிப அயன் நழகத்தயன் ஞளநழக்கயன் 

 

ـُ َوَما اْختَػَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإَلَّ ِمن بَػْعِد َما  ْسََل يَن ِعنَد اللَِّو اْْلِ ِإفَّ الدّْ

نَػُهْم َوَمن َيْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّو فَِإفَّ اللَّ   ﴿ َو َسرِيُع اْلِحَسابِ َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

٠٩ ﴾ 
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19.ழச்சனநளக (தீனுல்) இஸ்ளம் தளன் அல்ளஹ்யிைத்தழல் (ஒப்புக் ஸகளள்ப்ட்ை) 

நளர்க்கநளகும்; ஹயதம் ஸகளடுக்கப்ட்ையர்கள் (இது தளன் உண்நனள நளர்க்கம் 

ன்னும்) அழவு அயர்களுக்குக் கழைத்த ின்பேம் தம்நழைஹனபள் ஸளளநனின் 

களபணநளக (இதற்கு) நளறுட்ைர்; யர் அல்ளஹ்யின் யசங்க 

ழபளகரித்தளர்கஹள, ழச்சனநளக அல்ளஹ் (அயர்களுைன) கணக்கத் துரிதநளக 

படிப்ளன். 

 
 

ـُ  َوَما اْختَػَلفَ  ْسََل  ِإفَّ  الدّْينَ  ِعندَ  اللَّوِ  اْْلِ
பண்ையில் இஸ்ளம் அல்ளஹ் இைத்தழல் நளர்க்கம் ழச்சனநளக 
 

ُىمُ َما َجاءَ   الَِّذينَ  ُأوُتوا اْلِكَتابَ  ِإَلَّ  ِمن بَػْعدِ  
அயர்களுக்கு யந்தது ின்ஹப தயிப ஹயதம் ஸகளடுக்கப்ட்ைர் சழர் 

  

نَػُهمْ  بَػْغًيا اْلِعْلمُ   ِبآيَاتِ  َوَمن َيْكُفرْ  بَػيػْ
அழவு ஸளளந தம்நழைஹன ழபளகரிப்ளர்கஹ அயர்கள் யசங்க 

 

 اْلِحَسابِ  رِيعُ سَ  اللَّوَ  فَِإفَّ  اللَّوِ 
அல்ளஹ்யின் ழச்சனநளக அல்ளஹ் துரிதநளயன் கணக்கு 

 

َعِن َوُقل لّْلَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  َفِإْف َحاجُّوَؾ فَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي ِللَِّو َوَمِن اتػَّبػَ

ْوا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََلُغ َواللَُّو َواْْلُمّْيّْيَن َأَأْسَلْمُتْم َفِإْف َأْسَلُموا فَػَقِد اْىَتَدوا وَِّإف تَػَولَّ 

 ﴾٢ ١﴿َبِصيٌر بِاْلِعَبادِ 
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20.(இதற்கு ின்னும்) அயர்கள் உம்நழைம் தர்க்கம் ஸசய்தளல் (ிஹன!) ீர் கூறுயபீளக: 

“ளன் அல்ளஹ்வுக்கு பற்ழலும் யமழப்ட்டிபேக்கழன்ஹன்; ன்ப் ின்ற்ழஹனளபேம் 

(அவ்யளஹ யமழப்ட்டிபேக்கழன்ர்.)” தயிப, ஹயதம் ஸகளடுக்கப்ட்ஹைளரிைபம், 

ளநபநக்கிைபம்: “ீங்களும் (அவ்யளஹ) யமழப்ட்டீர்கள?” ன்று ஹகளும்; அயர்களும் 

(அவ்யளஹ) பற்ழலும் யமழப்ட்ைளல் ழச்சனநளக அயர்கள் ஹபள ளதன 

அைந்துயிட்ைளர்கள்; ஆளல் அயர்கள் புக்கணித்துயிடுயளர்களனின் (ீர் 

கயப்ை ஹயண்ைளம்,) அழயிப்துதளன் உம்நீது கைநனளகும்; ஹநலும், அல்ளஹ் 

தன் அடினளர்க உற்றுக் கயிப்யளகஹய இபேக்கழன்ளன். 

 

 فَِإْف َحاجُّوؾَ  فَػُقلْ  َأْسَلْمتُ  َوْجِهيَ  ِللَّوِ 
அல்ளஹ்வுக்கு ன் பகத்த ணினச் ஸசய்து யிட்ஹைன் கூறு உம்நழைம் தர்க்கழத்தளல் 

 

 َوَمِن اتػَّبَػَعنِ   وَ  ُقل لّْلَِّذينَ  ُأوُتوا اْلِكَتابَ 
ஹயதம் ஸகளடுக்கப்ட்ஹைளர் அயர்களுக்கு கூறுயரீ் ஹநலும் ன்ப் ின்ற்ழஹனளர் 

 

 فَػَقدِ  فَِإْف َأْسَلُموا َأَأْسَلْمُتمْ  َواْْلُمّْيّْينَ 
ளநபர்கள் ீங்கள் யமழப்ட்டீர்கள? அயர்கள் யமழப்ட்ைளல் ழச்சனநளக 

 

 فَِإنََّما وَِّإف تَػَولَّْوا اْىَتَدوا
அயர்கள் ஹபள ளதன அைந்து யிட்ைளர்கள் அயர்கள் புகணித்தளல் ழச்சனநளக 

 

 َعَلْيكَ  اْلَبََلغُ  َواللَّوُ  َبِصيرٌ  بِاْلِعَبادِ 
அடினளர்கள் உற்றுப்ளர்ப்யன் அல்ளஹ் டுத்துபப்து உம்நீது 
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ُروَف ُفُروَف ِبآيَاِت اللَِّو َويَػْقتُػُلوَف النَِّبيّْيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َويَػْقتُػُلوَف الَِّذيَن يَْأمُ ِإفَّ الَِّذيَن َيكْ 

 ﴾ ٢٠ ﴿ فَػَبشّْْرُىم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاسِ 
21. “ழச்சனநளக யர் அல்ளஹ்யின் யசங்க ழபளகரித்துக் ஸகளண்டும் ீதநழன்ழ 

ிநளர்கக் ஸகள ஸசய்து ஸகளண்டும் நிதர்கிைத்தழல் ீதநளக ைக்க 

ஹயண்டும் ன்று வுஹயளபபம் ஸகள ஸசய்து ஸகளண்டும் இபேக்கழன்ளர்கஹள 

அயர்களுக்கு ஹளயி நழக்க ஹயத உண்டு”  ன்று (ிஹன!) ீர் 

ன்நளபளனங்கூறுயபீளக! 

 

 ِإفَّ الَِّذينَ  َيْكُفُروفَ  آيَاتِ  اللَّوِ  َويَػْقتُػُلوفَ 
ஸகள ஸசய்கழளர்கள் அல்ளஹ்யின் யசங்கள் ழபளகரிக்கழளர்கள் ழச்சனநளக சழர் 

 

 النَِّبيّْينَ  ِبَغْيِر َحقٍّ  َويَػْقتُػُلوفَ  الَِّذينَ  يَْأُمُروفَ 
வுயளர்கள் சழர் ஸகள ஸசய்யளர்கள் ழனளனநழன்ழ ிநளர்கள் 

 

 َأِليمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشّْْرُىم ِمَن النَّاس بِاْلِقْسطِ 
ீதழனக் 
ஸகளண்டு 

நிதர்கில் அயர்களுக்கு ற்ஸசய்தழ 
கூறுயபீளக 

ஹயத ஹளயி நழக்க 

 

نْػَيا َواْْلِخَرِة َوَما َلُهم مّْن نَّاِصرِينَ   ﴾ ٢٢﴿ُأولََِٰئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ
 

22. அயர்கள் புரிந்த ஸசனல்கள் இம்நனிலும் நறுநனிலும்  (ற்யனளக) 

அமழந்துயிட்ை;  இன்னும் அயர்களுக்கு உதயினளர்கள் யபேநழர். 
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نْػَيا  ُأولََِٰئكَ  الَِّذينَ  َحِبَطتْ  َأْعَماُلُهمْ  ِفي الدُّ
இவ்வுகழல் அயர்கின் ஸசனல்கள் அமழந்துயிட்ைது சழர் அயர்கள் 

 

 مّْن نَّاِصرِينَ  َلُهم َوَما َواْْلِخَرةِ 
நறுநனில் ஹநலும் இல் அயர்களுக்கு உதயினளர்கள் 

 

ُهْم  نػَ َأَلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا مَّْن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَف ِإَلىَٰ ِكَتاِب اللَِّو ِلَيْحُكَم بَػيػْ

ُهْم َوُىم مُّْعِرُضوفَ   ﴾ ٢ ٣﴿ثُمَّ يَػتَػَولَّىَٰ َفرِيٌق مّْنػْ
23. ஹயதத்தழல் ஒபே ளகம் ஸகளடுக்கப்ட்ையர்(கள பெதர்)க ீர் 

கயிக்கயில்னள? அயர்கிைஹன அல்ளஹ்யின் ஹயதத்தக் ஸகளண்டு 

தரீ்ப்ிக்க அயர்கள் அமக்கப்ட்ைளர்கள்; ஆளல் அயர்கில் ஒபே ிரியளர் (இதப்) 

புக்கணித்து யிகழக் ஸகளண்ைர். 

 

 َأَلْم تَػرَ  ِإَلى الَِّذينَ  ُأوُتوا َنِصيًبا مَّْن اْلِكَتابِ 
ஹயதத்தழழபேந்து ஒபே ளகம் ஸகளடுக்கப்ட்ைளர்கள் சழரின் ளல் ீ ளர்க்கயில்ன? 

 

نَػُهمْ  ِلَيْحُكمَ  اللَّوِ  ِإَلىَٰ ِكَتابِ  يُْدَعْوفَ   بَػيػْ
அமக்கப்டுயளர்கள் ஹயதத்தழன் 

க்கம் 
அல்ளஹ்யின் தரீ்ப்புச் 

ஸசளல்யதற்களக 
அயர்கிைஹன 

 

ُهمْ  َفرِيقٌ  يَػتَػَولَّىَٰ  ثُمَّ   مُّْعِرُضوفَ  َوُىم مّْنػْ
ின்ர் யிகுகழளர்கள் ஒபே 

ிரியளர் 
அயர்கிழபேந்து ஹநலும் 

அயர்கள் 
புக்கணிக்கழளர்கள் 

 



 
 

                                                                   ம ொழிமெர்ப்பு  : K.S. ரஹ் த்துல்லொஹ் இம்தொதி  www.qurankalvi.com 

ِلَك بِأَنػَُّهْم َقاُلوا َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإَلَّ َأيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َوَغرَُّىْم ِفي ِديِنِهم مَّا َكانُوا  ذََٰ

 ﴾ ٢٤ ﴿يَػْفتػَُروفَ 
 

24. இதற்குக் களபணம்: ண்ணிக் கணக்கழைப்ட்ை (சழ) ளட்கஹ தயிப (பக) ஸபேப்பு 

ப்ஹளதக்கும் ங்கத் தணீ்ைளது ன்று அயர்கள் கூழக் ஸகளண்டிபேப்து தளன்; 

(இது) தயிப அயர்கள் தம் நளர்க்க (யிரன)த்தழல் ஸளய்னளகக் கற் ஸசய்து கூழ 

யந்ததும் அயர்க நளற்ழயிட்ைது. 

 

ِلكَ  بِأَنػَُّهمْ  قَاُلوا َلن َتَمسََّنا النَّارُ   ذََٰ
ஸபேப்பு ழச்சனம் ங்கத் தணீ்ைளது கூழளர்கள் ழச்சனநளக அயர்கள் அது 

 

 َوَغرَُّىمْ  مَّْعُدوَداتٍ  َأيَّاًما ِإَلَّ 
தயிப ளட்கள் கணக்கழைப்ட்ைய அயர்க நளற்ழயிட்ைது 

 

 يَػْفتَػُروفَ  مَّا َكانُوا ِفي ِديِنِهم
அயர்கின்  நளர்க்கத்தழல் அயர்கள் இபேந்தது கற்னளகக் கூழளர்கள் 

 

َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُىْم ِليَػْوـٍ َلَّ رَْيَب ِفيِو َوُوفػَّْيْت ُكلُّ نَػْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُىْم ََل 

 ﴾ ٢٥ ﴿ُيْظَلُموفَ 

25. சந்ஹதகநழல்ளத அந்த  (இறுதழ) ளில் அயர்கஸனல்ளம் ளம் ஒன்று ஹசர்த்து, 

ஒவ்ஹயளர் ஆத்நளவுக்கும் அது சம்ளதழத்ததற்கு உரினத பழுநனளகக் 
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ஸகளடுக்கப்டும் ஹளது (அயர்கின் ழ) ப்டினிபேக்கும்? அயர்கள் (தம் 

யிகளுக்குரின ன் ஸபேயதழல்) அழனளனம் ஸசய்னப்ைநளட்ைளர்கள். 

 

 َفَكْيفَ  ِإَذا َجَمْعَناُىمْ  ِليَػْوـٍ  َلَّ رَْيبَ  ِفيوِ  ُوفػَّْيتْ 
பழுநனளக்கப்டும் இதழல் சந்ஹதகநழல் ளில் அயர்க ளம் 

ஒன்று ஹசர்க்கும் ஹளது 
ப்டி 

 

 ََل ُيْظَلُموفَ  َوُىمْ  مَّا َكَسَبتْ  نَػْفسٍ  ُكلُّ 
ஒவ்ஹயளர் ஆத்நள சம்ளதழத்தய ஹநலும் அயர்கள் அழனளனம் ஸசய்னப்ைநளட்ைளர்கள் 

 
 

 
 

ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمن 

ُر ِإنََّك َعَلىَٰ ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ   ﴾ ٢٦ ﴿َتَشاُء َوُتِذؿُّ َمن َتَشاُء بَِيِدَؾ اْلَخيػْ
26.(ிஹன!) ீர்கூறுயபீளக: “அல்ளஹ்ஹய! ஆட்சழகளுக்ஸகல்ளம்அதழதழஹன! 

ீனளபயிபேம்புகழளஹனளஅயபேக்குஆட்சழனக்ஸகளடுக்கழன்ளய்; 

இன்னும்ஆட்சழனீயிபேம்புஹயளரிைநழபேந்துஅகற்ழபம்யிடுகழளய்; 

ீளடிஹனளபகண்ணினப்டுத்துகழளய்; ீளடினயபஇமழவுடுத்தவும்ஸசய்கழளய்; 

ன்நகள்னளவும்உன்கயசஹநபள்அத்துப்ஸளபேட்கள்நீதும்ழச்சனநளகீஆற்

லுைனயளகஇபேக்கழன்ளய்.” 

 

 ُقلِ  اللَُّهمَّ  َماِلكَ  اْلُمْلكِ  تُػْؤِتي اْلُمْلكَ 
ஆட்சழ ஸகளடுக்கழன்ளய் ஆட்சழ அதழதழ அல்ளஹ்ஹய கூறுயபீளக 

  

 َمن َتَشاءُ  وَ  تَنزِعُ  اْلُمْلكِ  ِممَّن َتَشاءُ 
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ீ யிபேம்புயரிைநழபேந்து ஆட்சழ அகற்றுகழளய் இன்னும் ீ யிபேம்புஹயளபேக்கு 
 

 َمن َتَشاءُ  َوُتِذؿُّ  َمن َتَشاءُ  تُِعزُّ 
கண்ணினப்டுத்துகழளய் ீ யிபேம்புஹயளபேக்கு ீ இமழவுடுத்துயளய் ீ யிபேம்புஹயளபேக்கு 

 

رُ  بَِيِدؾَ   َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلىَٰ  ِإنَّكَ  اْلَخيػْ
உன் கயசம் ன்ந ழச்சனநளக ீ நீது அத்தழன் ஸளபேள் ஆற்லுைனயன் 

 

ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي النػََّهاِر َوُتوِلُج النػََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّْت َوُتْخِرُج 

 ﴾ ٢ ٧﴿اْلَميَّْت ِمَن اْلَحيّْ َوتَػْرُزُؽ َمن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ 
 

27. (ளனஹ!) ீ தளன் இபயப் கழல் புகுத்துகழன்ளய்; ீ தளன் க இபயிலும் 

புகுத்துகழன்ளய்; நரித்ததழழபேந்து உனிபேள்த ீஹன ஸயினளக்குகழன்ளய்; ீஹன 

உனிபேள்தழழபேந்து நரித்ததபம் ஸயினளக்குகழன்ளய்; ஹநலும், ீ ளடிஹனளபேக்குக் 

கணக்கழன்ழக் ஸகளடுக்கழன்ளய். 

. 

رِ ِفي النػََّها ُتوِلجُ  النػََّهارَ  ِفي اللَّْيلِ  وَ   ُتوِلجُ  اللَّْيلَ  
இன்னும் இபயில் கல் ீ புகுத்துயளய் கழல் இபவு ீ புகுத்துயளய் 

 

 ُتْخِرجُ  اْلَحيَّ  ِمَن اْلَميّْتِ  ُتْخِرجُ  اْلَميّْتَ 
நரித்தது ஸயினளக்குகழளய் நரித்ததழழபேந்து உனிபேள்ய ஸயினளக்குகழளய் 

 

 ِر ِحَسابٍ ِبَغيْ  َمن َتَشاءُ  تَػْرُزؽُ  ِمَن اْلَحيّْ 
உனிபேள்தழழபேந்து யமங்குகழளய் ீ ளடிஹனளபேக்கு கணக்கழன்ழ 
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ِلَك فَػَلْيَس ِمَن  َلَّ يَػتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمن ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن يَػْفَعْل ذََٰ

ُهْم تُػَقاًة َوُيَحذّْ   ﴿رُُكُم اللَُّو نَػْفَسُو َوِإَلى اللَِّو اْلَمِصيرُ اللَِّو ِفي َشْيٍء ِإَلَّ َأف تَػتػَُّقوا ِمنػْ

٢٨ ﴾ 
 

28.பஃநழன்கள் பஃநழன்கனன்ழ களஃிர்கத் தம் உற் துணயர்களக டுத்துக் 

ஸகளள்ஹயண்ைளம்; னளஹபனும் இதச் ஸசய்தளல் அயர் அல்ளஹ்யிைத்தழல் ஒபே 

ஸளபேளக இல், அயர்கிைநழபேந்து தங்கப் ளதுகளத்துக் ஸகளள்யதற்களக 

அன்ழ! இன்னும், அல்ளஹ் தன்ப் ற்ழ உங்க ச்சரிக்கழன்ளன்; ஹநலும், 

அல்ளஹ்யிைஹந (ீங்கள்) நீ ஹயண்டினதழபேக்கழது. 

 

 َلَّ يَػتَِّخذِ  اْلُمْؤِمُنوفَ  اْلَكاِفرِينَ  َأْوِلَياءَ 
துணயர்களக ழபளகரிப்ளர்கள் ம்ிக்கனளர்கள் டுத்துக் ஸகளள் ஹயண்ைளம் 

 

ِلكَ  َوَمن يَػْفَعلْ  ِمن ُدوِف اْلُمْؤِمِنينَ   اللَّوِ  ِمنْ  فَػَلْيسَ  ذََٰ
ம்ிக்கனளர்க அன்ழ னளஹபனும் ஸசய்தளல் அது இல் அல்ளஹ்யிைநழபேந்து 

 

ُهمْ  َأف تَػتػَُّقوا ِإَلَّ  ِفي َشْيءٍ   َوُيَحذّْرُُكمُ  تُػَقاةً  ِمنػْ
ப்ஸளபேளும் தயிப ளதுகளப்பு அயர்கிைநழபேந்து னம் உங்க ச்சரிக்கழன்ளன் 

 

 اْلَمِصيرُ  ِإَلى اللَّوِ  وَ  نَػْفَسوُ 
அயன் தன் ற்ழ ஹநலும் அல்ளஹ்யிைம் நீளுநழைம் 
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ُقْل ِإف ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدورُِكْم َأْو تُػْبُدوُه يَػْعَلْمُو اللَُّو َويَػْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما 

 ﴾ ٢٩ ﴿َعَلىَٰ ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ َواللَُّو  ِفي اْْلَْرضِ 
 

29.(ிஹன!)  ீர் கூறும்: “உங்கள் உள்த்தழலுள்த ீங்கள் நத்தளலும், அல்து 

அத ஸயிப்டுத்தழளலும் அத அல்ளஹ் ன்கழகழன்ளன்; இன்னும், யளங்கில் 

உள்தபம், பூநழனில் உள்தபம் அயன் ன்கழகழன்ளன்; அல்ளஹ் அத்துப் 

ஸளபேட்கள் நீதும் ஆற்லுைனயன் ஆயளன்.” 

 

 ُقلْ  ِإف ُتْخُفوا َما ِفي ُصُدورُِكمْ  َأوْ 
அல்து உங்கள் உள்ங்கிலுள்த ீங்கள் நத்தளல் கூறுயரீ் 

 

 تُػْبُدوهُ  يَػْعَلْموُ  اللَّوُ  وَ  يَػْعَلمُ 
அழயளன் இன்னும் அல்ளஹ் அத ன்கழயளன் அத ஸயிப்டுத்தழளல் 

 

 َقِديرٌ  َشْيءٍ  َعَلىَٰ ُكلّْ  َواللَّوُ  َما ِفي اْْلَْرضِ  السََّماَواتِ َما ِفي 

யளங்கில் 
உள்ய 

பூநழனில் 
உள்ய 

அல்ளஹ் அத்தழன் 
நீது 

ஸளபேள் ஆற்லுைனயன் 

 

 يَػْوـَ َتِجُد ُكلُّ نَػْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسوٍء تَػَودُّ َلْو َأفَّ 

َنُو َأَمًدا بَِعيًدا َوُيَحذّْرُُكُم اللَُّو نَػْفَسوُ  نَػَها َوبَػيػْ  ﴾ ٣ ١﴿َواللَُّو رَُءوٌؼ بِاْلِعَبادِ  بَػيػْ
 

30. ஒவ்ஹயளர் ஆத்நளவும், தளன் ஸசய்த ன்நகளும்; இன்னும், தளன் ஸசய்த தீநகளும் 

அந்த(த் தரீ்ப்பு) ளில் தன் பன் ஸகளண்டு யபப்ட்ைதும், அது தளன் ஸசய்த தீநக்கும் 
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தக்கும் இைஹன ஸயகுதூபம் இபேக்க ஹயண்டுஹந ன்று யிபேம்பும்; அல்ளஹ் 

தன்ப் ற்ழ ழவு கூறுநளறு உங்க ச்சரிக்கழன்ளன்; இன்னும் அல்ளஹ் 

தன் அடினளர்கள் நீது கபேண உைஹனளளக இபேக்கழன்ளன். 

 

 يَػْوـَ َتِجدُ  ُكلُّ  نَػْفسٍ  مَّا َعِمَلتْ  ِمْن َخْيرٍ 
ன்நனிழபேந்து அது ஸசய்தத ஆத்நளவும் ஒவ்ஹயளர் ஸற்றுக்ஸகளள்ப்டும் ளில் 

 

نَػَها تَػَودُّ  ِمن ُسوءٍ  َوَما َعِمَلتْ  مُّْحَضًرا  َلْو َأفَّ بَػيػْ
ஸகளண்டுயபப்ட்ைது அது ஸசய்தத தீநனிழபேந்து யிபேம்பும் தக்கும் இைஹன இபேக்க 

ஹயண்டுஹந 
 

َنوُ   اللَّوُ  َوُيَحذّْرُُكمُ  َأَمًدا بَِعيًدا َوبَػيػْ
அதற்கும் இைஹன ஸயகுதூபம் உங்க ச்சரிக்கழளன் அல்ளஹ் 

 

 بِاْلِعَبادِ  َرُءوؼٌ  َواللَّوُ  نَػْفَسوُ 
அயன் தன் ற்ழ இன்னும் அல்ளஹ் கபேண உைனயன் அடினளர்கிைம் 

 
 
 

ُو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر ُقْل ِإف ُكنُتْم ُتِحبُّوَف اللََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّ 

 ﴾   ٣٠ ﴿ رَِّحيمٌ 
 

31. (ிஹன!)  ீர் கூறும்: “ீங்கள் அல்ளஹ்ய ஹசழப்யர்களக  இபேந்தளல், ன்ப் 

ின்ற்றுங்கள்; அல்ளஹ் உங்க ஹசழப்ளன்; உங்கள் ளயங்க உங்களுக்களக 

நன்ிப்ளன்; ஹநலும், அல்ளஹ் நன்ிப்யளகவும், நழக்க கபேண 

உைனயளகவும் இபேக்கழன்ளன். 
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 ُقلْ  ِإف ُكنُتمْ  ُتِحبُّوفَ  اللَّوَ  فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكمُ  اللَّوُ 
அல்ளஹ் உங்க 

ஹசழப்ளன் 
ன்ப் 

ின்ற்றுங்கள் 
அல்ளஹ் ஹசழப்ீர்கள் ீங்கள் 

இபேந்தளல் 
கூறு 

 

وَبُكمْ ُذنُ  َواللَّوُ  َغُفورٌ  رَِّحيمٌ   َويَػْغِفرْ  َلُكمْ  
கபேண 

உைனயன் 
நன்ிப்யன் அல்ளஹ் உங்கள் 

ளயங்க 
உங்களுக்களக ஹநலும் 

நன்ிப்ளன் 
 

 ﴾ ٣٢ ﴿ ُقْل َأِطيُعوا اللََّو َوالرَُّسوَؿ َفِإف تَػَولَّْوا َفِإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ اْلَكاِفرِينَ 
 

32. (ிஹன! இன்னும்) ீர் கூறும்: “அல்ளஹ்வுக்கும், அயன் தூதபேக்கும் கவழ் டிந்து 

ைங்கள்.”ஆளல் அயர்கள் புக்கணித்துத் தழபேம்ியிடுயளர்களளல் – ழச்சனநளக 

அல்ளஹ் களஃிர்க ஹசழப்தழல். 

 

 ُقلْ  َأِطيُعوا اللَّوَ  وَ  الرَُّسوؿَ 
தூதர் இன்னும் அல்ளஹ் கவழ்டிபங்கள் கூறுயரீ் 

 

بُّ ََل ُيحِ  اْلَكاِفرِينَ   فَِإف تَػَولَّْوا فَِإفَّ  اللَّوَ  
ழபளகரிப்யர்கள் ஹசழக்கநளட்ைளன் அல்ளஹ் ழச்சனநளக ீங்கள் புக்கணித்தளல் 

 

ـَ َونُوًحا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوآَؿ ِعْمَراَف َعَلى اْلَعاَلِمينَ   ﴾ ٣٣ ﴿ ِإفَّ اللََّو اْصَطَفىَٰ آَد
33. ஆதநபம், தலபம், இப்ளலநீழன் சந்ததழனபபம், இம்பளின் சந்ததழனபபம் 

ழச்சனநளக அல்ளஹ் அகழத்தளப யிை ஹநளக ஹதர்ந்ஸதடுத்தளன். 

 

ـَ  نُوًحا وَ   ِإفَّ  اللَّوَ  اْصَطَفىَٰ  آَد
இன்னும் தஹ் ஆதம் ஹதர்ந்ஸதடுத்தளன் அல்ளஹ் ழச்சனநளக 
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 آَؿ ِإبْػَراِىيمَ  آَؿ ِعْمَرافَ  َعَلى اْلَعاَلِمينَ 
அகழத்தளப யிை இம்பளின் சந்ததழ இப்ளலநீழன் சந்ததழ 

 

 ﴾ ٣٤ ﴿ ُذرّْيًَّة بَػْعُضَها ِمن بَػْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ 
 

34. (அயர்கில்) ஒபேயர் நற்யரின் சந்ததழனளயளர். ஹநலும், அல்ளஹ் (னளயற்பம்) 

ஸசயிபறுஹயளளகவும், ன்கழயளகவும் இபேக்கழன்ளன். 

 

 ُذرّْيَّةً  بَػْعُضَها ِمن بَػْعضٍ  َواللَّوُ  َسِميعٌ  َعِليمٌ 
ன்கழயன் ஸசயிபறுயளன் ஹநலும் அல்ளஹ் நற்யரின் அயர்கில் சழர் சந்ததழ 
 

ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَف َربّْ ِإنّْي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّرًا فَػتَػَقبَّْل ِمنّْي ِإنََّك 

 ﴾ ٣٥ ﴿ َأنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 
 

35.இம்பளின் நயி “ன் இயஹ! ன் கர்ப்த்தழலுள்த உக்கு பற்ழலும் 

அர்ப்ணிக்க ளன் ழச்சனநளக ஹர்ந்து ஸகளள்கழஹன்; ஹய (இத) ன்ிைநழபேந்து ீ 

ற்றுக் ஸகளள்யளனளக! ழச்சனநளக ீ னளயற்பம் ஸசயிபறுஹயளளகவும், 

ன்கழயளகவும் இபேக்கழன்ளய்” ன்று கூழனத (ழத்துப் ளபேங்கள்) 

 

 ِإْذ قَاَلتِ  اْمَرَأُت ِعْمَرافَ  َربّْ  ِإنّْي
ழச்சனநளக ளன் ன் இயள! இம்பளின் நயி அயள் கூழனத 

 

 ُمَحرَّرًا َما ِفي َبْطِني َلكَ  َنَذْرتُ 
ஹர்ச்ச ஸசய்துயிட்ஹைன் உக்கு ன் கர்ப்த்தழல் உள்த அர்ப்ணிப்யன் 
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 اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َأنتَ  ِإنَّكَ  ِمنّْي فَػتَػَقبَّلْ 
ீ ற்றுக் ஸகளள் ன்ிைநழபேந்து ழச்சனநளக ீ ீஹன ஸசயிபறுயன் ன்கழயன் 

 
 
 
 
     

َها َقاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعتُػَها أُنَثىَٰ َواللَُّو أَ  ْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر  فَػَلمَّا َوَضَعتػْ

ْيتُػَها َمْرَيَم َوِإنّْي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرّْيػَّتَػَها ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيمِ   َكاْْلُنَثىَٰ َوِإنّْي َسمَّ

﴿ ٣٦ ﴾ 
 

36. (ின், தளன் தழர்ளர்த்ததற்கு நளளக) அயள் ஒபே ஸண் குமந்தனப் ஸற்தும்: 

“ன் இயஹ! ளன் ஒபே ஸண்ணஹன ஸற்ழபேக்கழஹன்” க் கூழனதபம் 

ழவு கூறுங்கள்; அயள் ஸற்ஸடுத்தத அல்ளஹ் ன்கழயளன்; ஆண், 

ஸண்ணப் ஹளல் (ஹநலும் அந்தத் தளய் ஸசளன்ளள்:) “அயளுக்கு நர்னம் ன்று 

ஸனரிட்டுள்ஹன்; இன்னும் அயபம், அயள் சந்ததழனபம் யிபட்ைப்ட்ை 

ரத்தளிழபேந்து களப்ளற்த் தழைநளக உன்ிைம் களயல்ஹதடுகழன்ஹன். 

 

َها قَاَلتْ  َربّْ  ِإنّْي  فَػَلمَّا َوَضَعتػْ
ழச்சனநளக ளன் இயஹ அயள் கூழளள் அயள் அயப் ஸற் ஹளது 

 

 َأْعَلمُ  َواللَّوُ  أُنَثىَٰ  َوَضْعتُػَها

ளன் அயப் ஸற்ஹன் ஸண் குமந்த ஹநலும் அல்ளஹ் நழக அழந்தயன் 
 

 َكاْْلُنَثىَٰ  الذََّكرُ  َوَلْيسَ  ِبَما َوَضَعتْ 

அயள் ஸற்த இல் ஆண் குமந்த ஸண் குமந்த ஹள 
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ْيتُػَها َوِإنّْي  َوِإنّْي َمْرَيمَ  َسمَّ

இன்னும் ழச்சனநளக ளன் அயளுக்கு ஸனரிட்டுள்ஹன் நர்னம் இன்னும் ழச்சனநளக ளன் 
 

 الرَِّجيمِ  ِمَن الشَّْيطَافِ  تَػَهاَوُذرّْيػَّ  ِبكَ  ُأِعيُذَىا

அயளுக்கு களயல் 
ஹதடுகழஹன் 

உன்ிைம் அயளுைன 
சந்ததழக்கும் 

ரத்தள 
யிட்டு 

யிபட்ைப்ட்ையன் 

 
 

َها  َلَها رَبػَُّها ِبَقُبوٍؿ َحَسٍن َوَأنَبتَػَها نَػَباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَليػْ فَػتَػَقبػَّ

َذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعنِد زََكرِيَّ  ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَىا ِرْزًقا َقاَؿ يَا َمْرَيُم َأنَّىَٰ َلِك ىََٰ

 ﴾ ٣٧﴿ اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْرُزُؽ َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ 
 

37. அயளுைன இயன் அயள் ிபளர்த்தன அமகழன பனில் ற்றுக் 

ஸகளண்ைளன்; அக்குமந்தன அமகளக யர்த்தழைச் ஸசய்தளன்; அத யர்க்கும் 

ஸளறுப் ஜகரிய்னள ற்றுக் ஸகளள்ளும்டி ஸசய்தளன். ஜகரிய்னள அயள் இபேந்த 

நழஹ்பளபுக்குள் (ஸதளழும் அக்குப்) ஹளகும் ஹளஸதல்ளம், அயிைம் உணவு 

இபேப்தக் கண்ைளர், “நர்னஹந! இ(வ்வுணயள)து உக்கு ங்கழபேந்து யந்தது?” ன்று 

அயர் ஹகட்ைளர்; “இது அல்ளஹ்யிைநழபேந்து கழைத்தது – ழச்சனநளக அல்ளஹ் தளன் 

ளடினயர்களுக்குக் கணக்கழன்ழ உணயிக்கழன்ளன்” ன்று அயள் (தழல்) கூழளள். 

 

 فَػتَػَقبػََّلَها رَبػَُّها ِبَقُبوؿٍ  َحَسنٍ 
அமகு ற்றுக்ஸகளள்யது ஸகளண்டு அயளுைன இயன் அய ற்றுக்ஸகளண்ைளன் 

 

 وََكفََّلَها َحَسًنا نَػَباتًا َأنَبتَػَهاوَ 
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அய யர்த்தளன் யர்த்தல் அமகு அய அயன் ஸளறுப்ஹற்றுக் ஸகளண்ைளன் 
 

َها َدَخلَ  ُكلََّما زََكرِيَّا  ِعنَدَىا َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  َعَليػْ

ஜகரிய்னள அயர் தமபம்  ஹளஸதல்ளம் அயிைம் ஸதளழுநழைம் கண்ைளர் அயிைம் 
 

َذا َلكِ  َأنَّى يَا َمْرَيمُ  قَاؿَ  ِرْزقًا  ُىوَ  قَاَلتْ  ىََٰ
உணவு ஹகட்ைளர் நர்னஹந ங்கழபேந்து உக்கு இது கூழளள் இது 

 

 ِبَغْيِر ِحَسابٍ  َمن َيَشاءُ  يَػْرُزؽُ  ِإفَّ اللَّوِ  ِمْن ِعنِد اللَّوِ 

அல்ளஹ்யிைம் 
இபேந்து 

ழச்சனநளக 
அல்ளஹ் 

உணயிக்கழளன் தளன் 
ளடினயபேக்கு 

கணக்கழன்ழ 

 

َعاءِ   ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّو َقاَؿ َربّْ َىْب ِلي ِمن لَُّدنَك ُذرّْيًَّة طَيَّْبًة ِإنََّك َسِميُع الدُّ

﴿ ٣٨ ﴾ 
38.அந்த இைத்தழஹஹன ஜகரிய்னள தம் இயிைம் ிபளர்த்த ஸசய்தயபளகக் 

கூழளர் “இயஹ! உன்ிைநழபேந்து க்களக ஒபே ரிசுத்தநள சந்ததழனக் 

ஸகளடுத்தபேள்யளனளக! ழச்சனநளக ீ ிபளர்த்தனச் ஸசயிநடுத்தபேள்ஹயளளக 

இபேக்கழன்ளய்.” 

 

 ُىَناِلكَ  َدَعا زََكرِيَّا رَبَّوُ  قَاؿَ 
கூழளர் தம் இயிைம் ஜகரிய்னள ிபளர்த்த ஸசய்தளர் அந்த இைத்தழல் 

 

 َربّْ  َىبْ  ِلي ِمن لَُّدنكَ  ُذرّْيَّةً 
சந்ததழ உன்ிைநழபேந்து க்களக ஸயகுநதழனளகக்  ஸகளடு இயஹ 

 

 الدَُّعاءِ  َسِميعُ  ِإنَّكَ  طَيَّْبةً 
ரிசுத்தநளது ழச்சனநளக ீ ஸசயிநடுப்யன் ிபளர்த்த 
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قً  ا فَػَناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو َقاِئٌم ُيَصلّْي ِفي اْلِمْحَراِب َأفَّ اللََّو يُػَبشُّْرَؾ بَِيْحَيىَٰ ُمَصدّْ

 ﴾٣٩﴿ِبَكِلَمٍة مَّْن اللَِّو َوَسيًّْدا َوَحُصورًا َونَِبيِّا مَّْن الصَّاِلِحينَ 
 

39. அயர் தம் ஸதளழுநழைத்தழல் ழன்று ஸதளழுது ஸகளண்டிபேந்த ஹளது, நக்குகள் 

அயப அமத்து: “ழச்சனநளக அல்ளஹ் னஹ்னளயக் ஸகளண்டு உநக்கு 

ன்நளபளனங்கூறுகழன்ளன்; அயர் அல்ளஹ்யிைநழபேந்து ஒபே யளர்த்தன 

ஸநய்ப்ிப்யபளகவும், தயபளகவும், ஒழுக்க ஸழனளபளகவும், ினளகவும் 

ல்ஹளர்கில் உள்யபளகவும் இபேப்ளர்” க் கூழர். 

 

 فَػَناَدْتوُ  اْلَمََلِئَكةُ  َوُىوَ  قَاِئمٌ  ُيَصلّْي
ஸதளழுயளர் ழன்று ஸகளண்டிபேந்தளர் இன்னும் அயன் யளயர்கள் அயப அமத்தர் 

 

قًا بَِيْحَيىَٰ  يُػَبشُّْرؾَ  َأفَّ اللَّوَ  ِفي اْلِمْحَرابِ   ُمَصدّْ
ஸதளழுநழைத்தழல் ழச்சனநளக 

அல்ளஹ் 
உநக்கு ற்ஸசய்தழ 

கூறுகழளன் 
னஹ்னளயக் 

ஸகளண்டு 
ஸநய்ப்ிப்யர் 

 

 مَّْن الصَّاِلِحينَ  نَِبيِّا َحُصورًا َسيًّْدا مَّْن اللَّوِ  ِبَكِلَمةٍ 
யளர்த்தனக் 

ஸகளண்டு 
அல்ளஹ்யிைம் 

இபேந்து  
தயர் ஒழுக்க 

ஸழனளயர் 
ி ல்ஹளர்கில் 

இபேந்து 
 

 

ِلَك اللَُّو  ـٌ َوَقْد بَػَلَغِنَي اْلِكبَػُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَؿ َكذََٰ َقاَؿ َربّْ َأنَّىَٰ َيُكوُف ِلي ُغََل

 ﴾٤١﴿يَػْفَعُل َما َيَشاءُ 
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40.அயர் கூழளர்: “ன் இயஹ! க்கு ப்டி நகன் ஒபேயன் உண்ைளக படிபம்? 

ன் பதுந அைந்து யிட்ைது; ன் நயிபம் நைளக இபேக்கழன்ளள்;” அதற்கு 

(இயன்), “அவ்யளஹ ைக்கும்; அல்ளஹ் தளன் ளடினதச் ஸசய்யளன்” ன்று 

கூழளன். 

ـٌ  َوَقدْ   قَاؿَ  َربّْ  َأنَّىَٰ  َيُكوفُ  ِلي ُغََل
தழட்ைநளக நகன் க்கு ஆகுயளன் ப்டி ன் இயள கூழளர் 

 

 قَاؿَ  َعاِقرٌ  َواْمَرَأِتي اْلِكبَػرُ  بَػَلَغِنيَ 
ன்  அைந்துயிட்ைது பதுந ஹநலும் ன் நயிபம் நடு கூழளன் 

 

ِلكَ   َما َيَشاءُ  يَػْفَعلُ  اللَّوُ  َكذََٰ
அவ்யளஹ அல்ளஹ் ஸசய்யளன் ளடினத 

 
 
 
 

َقاَؿ آيَػُتَك َأَلَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثََلثََة َأيَّاـٍ ِإَلَّ رَْمًزا َواذُْكر رَّبََّك   َقاَؿ َربّْ اْجَعل لّْي آيَةً 

ْبَكارِ   ﴾٤٠﴿َكِثيًرا َوَسبّْْح بِاْلَعِشيّْ َواْْلِ
 

41.“ன் இயஹ! (இதற்கள) ஓர் அழகுழன க்கு ஆக்குயளனளக!” ன்று 

(ஜகரிய்னள) ஹகட்ைளர். அதற்கு  (இயன்), “உநக்கு அழகுழனளயது: பன்று ளட்களுக்கு 

சகனனளகஹய தயிப ீர் நக்கிைம் ஹசநளழபேப்ஹத ஆகும்! ீர் உம் இய 

அதழகநதழகம் ழவு கூர்ந்து; அயக் களனிலும் நளனிலும் 

ஹளற்ழத்துதழப்ீபளக!” ன்று கூழளன். 

 



 
 

                                                                   ம ொழிமெர்ப்பு  : K.S. ரஹ் த்துல்லொஹ் இம்தொதி  www.qurankalvi.com 

 قَاؿَ  َربّْ  اْجَعل لّْي آيَةً  قَاؿَ 
கூழளன் அழகுழ க்கு ஆக்கு ன் இயஹ ஹகட்ைளர் 

 

ـٍ  ِإَلَّ  َرْمًزا  آيَػُتكَ  َأَلَّ ُتَكلّْمَ  النَّاسَ  َثََلثَةَ  َأيَّا
சக தயிப ளட்கள் பன்று நக்கள் ீ ஹசநழபேப்து உக்கு அழகுழ 

 

ْبَكارِ  بِاْلَعِشيّْ  َوَسبّْحْ  َكِثيًرا رَّبَّكَ  اذُْكر  َواْْلِ
ழவுகூர் உம் இய அதழகம் துதழப்ீபளக நள கள 

 

َوِإْذ َقاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإفَّ اللََّو اْصَطَفاِؾ َوَطهََّرِؾ َواْصَطَفاِؾ َعَلىَٰ ِنَساِء 

 ﴾٤٢﴿اْلَعاَلِمينَ 
 

42.நக்குகள், “ நர்னஹந! ழச்சனநளக அல்ளஹ் உம்நத் ஹதர்ந்ஸதடுத்ஹதடுத்துள்ளன்; 

உம்நத் தூய்நனளகவும் ஆக்கழபள்ளன்; இன்னும் உகத்தழலுள் ஸண்கள் 

னளயபபம் யிை உம்நத் ஹதர்ந்ஸதடுத்தழபேக்கழன்ளன்” (ன்று) கூழனத (ிஹன! ீ 

ழவு கூபேயபீளக!), 

 

 َوِإْذ قَاَلتِ  اْلَمََلِئَكةُ  يَا َمْرَيمُ  ِإفَّ  اللَّوَ  اْصَطَفاؾِ 
உம்நத் ஹதர்ந்ஸதடுத்தளன் அல்ளஹ் ழச்சனநளக நர்னஹந யளயர்கள் கூழன ஹளது 

 

 اْلَعاَلِمينَ  ِنَساءِ  َعَلىَٰ  َواْصَطَفاؾِ  َطهََّرؾِ  وَ 
இன்னும் உம்நத் தூய்நனளவும் உம்நத் ஹதர்ந்ஸதடுத்தளன் யிை ஸண்கள் உகத்தளர் 

 

 ﴾٤٣﴿يَا َمْرَيُم اقْػُنِتي ِلَربِّْك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ 
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43.“நர்னஹந! உம் இயனுக்கு றஶஜஶது ஸசய்தும், பேகூஃ ஸசய்ஹயளபேைன் பேகூஃ 

ஸசய்தும் யணக்கம் ஸசய்யபீளக” (ன்றும்) கூழர். 

 

 يَا َمْرَيمُ  اقْػُنِتي ِلَربّْكِ  َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ 
பேகூஃ 

ஸசய்ஹயளபேைன் 
பேகூஃவு 
ஸசய் 

றஶஜஶது ஸசய் உம் இயனுக்கு ணியளக இபே நர்னஹந 

 

ِلَك ِمْن َأنَباِء اْلَغْيِب نُوِحيِو ِإَلْيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُػْلُقوَف َأْقََلَمُهْم َأيػُُّهْم َيْكُفُل ذََٰ 

  ﴾٤٤﴿َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموفَ 
 

44. (ிஹன!)  இய(ஸனல்ளம்) நயள யிரனங்கில் ழன்று பள்தளகும்; 

இயற் ளம் உநக்கு அழயிக்கழன்ஹளம்; ஹநலும், நர்னம் னளர் ஸளபேப்ில் 

இபேக்கஹயண்டு ஸநன்தப் ற்ழ (குழளர்த்தழன) தங்கள் ழுதுஹகளல்க அயர்கள் 

ஹளட்ை ஹளது ீர் அயர்களுைன் இபேக்கயில்; (இதப் ற்ழ) அயர்கள் யியளதழத்த 

ஹளதும் ீர் அயர்களுைன் இபேக்கயில். 

 

ِلكَ  ِمنْ  َأنَباءِ  اْلَغْيبِ  نُوِحيوِ   ذََٰ
அயபேக்கு அழயிப்ஹளம் நயளது யிரனங்கில் ழன்றும் அது 

 

 ِإَلْيكَ  َوَما ُكنتَ  َلَدْيِهمْ  ِإْذ يُػْلُقوفَ  َأْقََلَمُهمْ 
ழுதுஹகளல்கள் அயர்கள் ஹளட்ை ஹளது அயர்களுைன் ீ இபேக்கயில் உநக்கு 

 

 ِإْذ َيْخَتِصُموفَ  ْيِهمْ َلدَ  َوَما ُكنتَ  َمْرَيمَ  َيْكُفلُ  َأيػُُّهمْ 
அயர்கில் 

னளர் 
ஸளபேப்ஹற்ளர் நர்னம் ீ 

இபேக்கயில் 
அயர்களுைன் அயர்கள் 

யியளதழத்த ஹளது 
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ِإْذ َقاَلِت اْلَمََلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإفَّ اللََّو يُػَبشُّْرِؾ ِبَكِلَمٍة مّْْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن 

نْػَيا َواْْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبينَ َمْرَيَم َوِجيًها ِفي   ﴾٤٥﴿الدُّ
 

45.நக்குகள் கூழளர்கள்;  “நர்னஹந! ழச்சனநளக அல்ளஹ் தன்ிைநழபேந்து யபேம் 

ஒபே ஸசளல்க் ஸகளண்டு உநக்கு (ஒபே நகவு யபயிபேப்து ற்ழ) ன்நளபளனங் 

கூறுகழளன். அதன் ஸனர் நஸீஹ்; நர்னநழன் நகன் ஈறள ன்தளகும். அயர் 

இவ்வுகத்தழலும், நறு உகத்தழலும் கண்ணினநழக்ஹகளபளகவும் (இயனுக்கு) ஸபேங்கழ 

இபேப்யர்கில் ஒபேயபளகவும் இபேப்ளர்; 

 

 ِإْذ قَاَلتِ  اْلَمََلِئَكةُ  يَا َمْرَيمُ  ِإفَّ اللَّوَ  يُػَبشّْرُ 
ன்நளபளனங்கூறுகழளன் ழச்சனநளக அல்ளஹ் நர்னஹந யளயர்கள் கூழன ஹளது 

 

 ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ  اْلَمِسيحُ  اْسُموُ  مّْْنوُ  َكِلَمةٍ بِ  ؾِ 
உநக்கு ஒபே ஸசளல்க் 

ஸகளண்டு 
தன்ிைநழபேந்து அதன் 

ஸனர் 
தையினயர் நர்னநழன் நகன் 

ஈறள 
 

نْػَيا َوِجيًها  َوِمَن اْلُمَقرَّبِينَ  َواْْلِخَرةِ  ِفي الدُّ
கண்ணினநளயர் இவ்வுகத்தழல் நறு உகத்தழல் ஸபேங்கழ இபேப்யர்கில் 

     

 ﴾٤٦﴿َوُيَكلُّْم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهًَل َوِمَن الصَّاِلِحينَ 
46. “ஹநலும், அயர் (குமந்தனளகத்) ஸதளட்டிழல் இபேக்கும் ஹளதும், பதழர்ச்சழனைந்த 

பேயத்தழலும் அயர் நக்களுைன் ஹசுயளர்; இன்னும் (ல்ஸளழுக்கபைன) 

சளன்ஹளர்கில் ஒபேயபளகவும் அயர் இபேப்ளர்.” 
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 َوُيَكلّْمُ  النَّاسَ  ِفي اْلَمْهدِ  وََكْهًَل  َوِمَن الصَّاِلِحينَ 
ல்ஹளர்கில் பதழர்ச்சழ ஸதளட்டிழல் நக்களுைன் ஹசுயளர் 

 

ِلِك اللَُّو َيْخُلُق َما َيَشاُء  َقاَلْت َربّْ َأنَّىَٰ َيُكوُف ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَؿ َكذََٰ

 ﴾٤٧﴿َذا َقَضىَٰ َأْمًرا َفِإنََّما يَػُقوُؿ َلُو ُكن فَػَيُكوفُ إِ 
 

47.(அச்சநனம் நர்னம்) கூழளர்: “ன் இயஹ! ன் ந்த நிதனும் 

ஸதளைளதழபேக்கும் ஹளது க்கு வ்யளறு ஒபே நகன் உண்ைளக படிபம்?” (அதற்கு) 

அயன் கூழளன்: “அப்டித்தளன் அல்ளஹ் தளன் ளடினதப் ைக்கழளன். அயன் 

ஒபே களரினத்தத் தீர்நளித்தளல், அயன் அதிைம் ழச்சனநளக “ஆகுக” க் 

கூறுகழளன், உைஹ அது ஆகழயிடுகழது.” 

 

 قَاَلتْ  َربّْ  َأنَّىَٰ  َيُكوفُ  ِلي َوَلدٌ 
நகன் க்கு உண்ைளகும் வ்யளறு 

 
ன்னுைன இயஹ கூழளள் 

 

ِلكِ  اللَّوُ  ْسِنيَلْم َيْمسَ  َبَشرٌ  قَاؿَ  َكذََٰ  
அல்ளஹ் அப்டித்தளன் கூழளன் ந்த நிதனும் ன்த் ஸதளையில் 

 

 َيْخُلقُ  َما َيَشاءُ  ِإَذا َقَضىَٰ  َأْمًرا
ஒபே களரினம் அயன் தரீ்நளித்தளல் தளன் ளடினத ைக்கழளன் 

 

 فَػَيُكوفُ  ُكن َلوُ  يَػُقوؿُ  فَِإنََّما
ழச்சனநளக கூறுகழளன் அதற்கு ஆகுக உைஹ அது ஆகழயிடுகழது 

 

نِجيلَ   ﴾٤٨﴿ َويُػَعلُّْمُو اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّْورَاَة َواْْلِ
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48. இன்னும் அயபேக்கு அயன் ஹயதத்தபம், ஞளத்தபம், தவ்பளத்தபம், 

இன்ஜீபம் கற்றுக்ஸகளடுப்ளன். 

 

نِجيلَ   َويُػَعلُّْموُ  اْلِكَتابَ  َواْلِحْكَمةَ  َوالتػَّْورَاةَ  َواْْلِ
இன்ஜலீ் தவ்பளத் ஞளம் ஹயதம் ஹநலும் அயபேக்கு அயன் கற்றுக்ஸகளடுப்ளன் 

 
 
 
 
 

َوَرُسوًَل ِإَلىَٰ بَِني ِإْسَرائِيَل َأنّْي َقْد ِجْئُتُكم ِبآيٍَة مّْن رَّبُّْكْم َأنّْي َأْخُلُق َلُكم مَّْن الطّْيِن  

ًرا بِِإْذِف  َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمَو َواْْلَبْػَرَص َوُأْحِيي  اللَّوِ َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفأَنُفُخ ِفيِو فَػَيُكوُف طَيػْ

ِلَك َْليًَة  اْلَمْوَتىَٰ بِِإْذِف اللَِّو َوأُنَػبُّْئُكم ِبَما تَْأُكُلوَف َوَما َتدَِّخُروَف ِفي بُػُيوِتُكمْ  ِإفَّ ِفي ذََٰ

 ﴾٤٩﴿لَُّكْم ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 
 

49. இஸ்பளனீழன் சந்ததழனிபேக்குத் தூதபளகவும் (யந்துள்ஹன்) “ளன் உங்கள் 

இயிைநழபேந்து ஓர் அத்தளட்சழபைன் ழச்சனநளக யந்துள்ஹன்; ளன் உங்களுக்களக 

கிநண்ணளல் ஒபே யனின் யடியத்தப் ஹள சநத்து, ளன் அதழல் ஊதுஹயன்; 

அது அல்ளஹ்யின் அனுநதழனக் ஸகளண்டு யனளகழயிடும். ியிக் 

குபேைர்கபம், ஸயண்குஷ்ைஹபளகழகபம் குணப்டுத்துஹயன்; அல்ளஹ்யின் 

அனுநதழனக் ஸகளண்டு இந்ஹதளபபம் உனிர்ப்ிப்ஹன்; ீங்கள் உண்யற்பம், 

ீங்கள் உங்கள் யடீுகில் ஹசகபம் ஸசய்து யப்யற்பம் ற்ழ ளன் உங்களுக்கு 
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அழயிப்ஹன். ீங்கள் பஃநழன்கள் (ம்ிக்கனளர்) ஆக இபேந்தளல் ழச்சனநளக 

இயற்ழல் உங்களுக்குத் தழைநள அத்தளட்சழ இபேக்கழது” (ன்று கூழளர்). 

 

 وَ  َرُسوًَل  ِإَلىَٰ  بَِني ِإْسَرائِيلَ   َأنّْي َقدْ 
ழச்சனநளக ழச்சனநளக ளன் இஸ்பளனீழன் சந்ததழனிபேக்கு தூதர் இன்னும் 

 

 رَّبُّْكمْ  مّْن ِبآيَةٍ  ِجْئُتُكم
உங்கிைம் ளன் யந்துள்ஹன் அத்தளட்சழன ஸகளண்டு இபேந்து உங்கள் இயிைம் 

 

 َكَهْيَئةِ  الطّْينِ  مّْنَ  َلُكم َأْخُلقُ  َأنّْي
ழச்சனநளக ளன் ைப்ஹன் உங்களுக்கு இபேந்து கிநண் யடியத்தப் ஹள 

 

ًرا فَػَيُكوفُ  ِفيوِ  فَأَنُفخُ  الطَّْيرِ   اللَّوِ  بِِإْذفِ  طَيػْ
யனின் ஊதுஹயன் அதழல் ஆகழயிடும் ய அனுநதழ ஸகளண்டு அல்ளஹ்யின் 

 

 اْلَمْوَتىَٰ  ُأْحِيي َواْْلَبْػَرصَ  اْْلَْكَموَ  َوأُْبِرئُ 
குணப்டுத்துஹயன் குபேைர் ஸயண்குஷ்ைம் ிடித்தயர் உனிர்ப்ிப்ஹன் இந்ஹதளப 

 

 ِبَما تَْأُكُلوفَ  أُنَػبُّْئُكم بِِإْذِف اللَّوِ 
அல்ளஹ்யின் அனுநதழ ஸகளண்டு அழயிப்ஹன் உங்களுக்கு ீங்கள் உண்யற் 

 

ِلكَ  ِإفَّ  بُػُيوِتُكمْ  ِفي َما َتدَِّخُروفَ   ِفي ذََٰ
ழச்சனநளக ீங்கள் ஹசநழத்து யப்த உங்கள் யடீுகில் ழச்சனநளக இதழல் இபேக்கழது 

 

 مُّْؤِمِنينَ  ِإف ُكنُتم لَُّكمْ  َْليَةً 
அத்தளட்சழ உங்களுக்கு ீங்கள் இபேந்தளல் ம்ிக்கனளர் 

 

ـَ َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكم  ًقا لَّْما بَػْيَن َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوِْلُِحلَّ َلُكم بَػْعَض الَِّذي ُحرّْ َوُمَصدّْ

 ﴾٥١﴿ِبآيٍَة مّْن رَّبُّْكْم َفاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوفِ 
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50. “க்கு பன் இபேக்கும் தவ்பளத்த ஸநய்ிக்கவும், உங்களுக்கு யிக்கழ 

யக்கப்ட்ையற்ழல் சழயற் உங்களுக்கு அனுநதழக்கவும் உங்கள் 

இயிைநழபேந்து (இத்தகன) அத்தளட்சழன உங்கிைம் ளன் ஸகளண்டு 

யந்தழபேக்கழஹன்; ஆகஹய ீங்கள் அல்ளஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்; க்கு யமழடுங்கள்.” 

 

قًا لَّْما بَػْيَن َيَديَّ  ِمنَ  التػَّْورَاةِ   وَ  ُمَصدّْ
தவ்பளத் இபேந்து க்கு பன் இபேக்கும் ஸநய்ிக்கக் கூடினது இன்னும் 

 

ـَ  الَِّذي بَػْعضَ  َلُكم ِْلُِحلَّ   َعَلْيُكمْ  ُحرّْ
ளன் அனுநதழப்தற்களக உங்களுக்கு அதழல் சழயற் யிக்கப்ட்ைஹத உங்கள் நீது 

 

 رَّبُّْكمْ  مّْن ِبآيَةٍ  ِجْئُتُكم
உங்கிைம் ளன் யந்ஹதன் அத்தளட்சழன ஸகளண்டு இபேந்து உங்கள் இயிைம் 

 

 َوَأِطيُعوفِ  اللَّوَ  فَاتػَُّقوا
அஞ்சுங்கள் அல்ளஹ்வுக்கு ஹநலும் க்கு யமழடுங்கள் 

 


