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َذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيمٌ   ِإنَّ اللََّو رَبّْي َورَبُُّكْم َفاْعُبُدوهُ      ﴾١٥﴿ىََٰ
 

51. “ழச்சனநளக அல்ளஹ் என்னுடைன இடயனும், உங்களுடைன இடயனும் 

ஆயளன்; ஆகவய அயடவன யணங்குங்கள் இது வபள யமழனளகும்.” 

 

 ِإنَّ  اللَّوَ  رَبّْي رَبُُّكمْ 
உங்களுடைன இடயன் என்னுடைன இடயன் அல்ளஹ் ழச்சனநளக 

 

َذا فَاْعُبُدوهُ   مُّْسَتِقيمٌ  ِصَراطٌ  ىََٰ
அயட யணங்குங்கள் இது யமழ வபளது 

 

ُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى اللَِّو َقاَل اْلَحَوارِيُّوَن َنْحُن   ا َأَحسَّ ِعيَسىَٰ ِمن ْ فَ َلمَّ

 ﴾١٥﴿ َهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ َأنَصاُر اللَِّو آَمنَّا بِاللَِّو َواشْ 
 

52. அயர்கில் சழரில் ழபளகரிப்ட ஈறள உணர்ந்த வளது: “அல்ளஹ்யின் ளல் எக்கு 

உதயி சசய்யர்கள் னளர்?” என்று அயர் வகட்ைளர்; ( அயபேடைன ) சழஷ்னர்கள்  “ளங்கள் 

அல்ளஹ்வுக்களக  உதயினளர்களக இபேக்கழவளம், ழச்சனநளக ளங்கள் 

அல்ளஹ்டயக் சகளண்டு  ம்ிக்டக  சகளண்டுள்வளம்; தழைநளக ளங்கள் 

யமழப்ட்ையர்களக இபேக்கழன்வளம், என்று ீங்கள் சளட்சழ சசளல்லுங்கள்” எக் கூழர். 

 

ُهمُ  اْلُكْفرَ  قَالَ  ا َأَحسَّ  ِعيَسىَٰ  ِمن ْ  فَ َلمَّ
அயர் வகட்ைளர் ழபளகரிப்பு அயர்கில் சழர் ஈறள உணர்ந்த வளது 
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 قَالَ  ِإَلى اللَّوِ  ِريَأنَصا َمنْ 
னளர் எக்கு உதயி சசய்யர்கள் அல்ளஹ்யின் ளல் கூழர் 

 

 آَمنَّا اللَّوِ  َأنَصارُ  َنْحنُ  اْلَحَوارِيُّونَ 
சழஷ்னர்கள் ளங்கள் உதயினளர்கள் அல்ளஹ்யின் ம்ிவளம் 

 

 ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا َواْشَهدْ  بِاللَّوِ 
அல்ளஹ்டய சளட்சழனளக இபே தழைநளக  ளங்கள் யமழப்ட்ையர்கள் 

 

اِىِدينَ  َنا َمَع الشَّ  ﴾١٥﴿رَب ََّنا آَمنَّا ِبَما َأنَزْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتب ْ
 

53. “எங்கள் இடயவ! ீ இக்கழனடத ளங்கள் ம்புகழவளம், இத்தூதடப ளங்கள் 

ின்ற்றுகழவளம்; எவய எங்கட சளட்சழ சசளல்வயளபேைன் எழுதுயளனளக!”  

 

 رَب ََّنا آَمنَّا ِبَما َأنَزْلتَ  َوات َّبَ ْعَنا
ளங்கள் ின்ற்ழவளம் ீ இக்கழனடத ளங்கள் ம்புகழவளம் எங்கள் இடயவ! 

 

َنا الرَُّسولَ  اِىِدينَ  َمعَ  فَاْكُتب ْ  الشَّ
இத்தூதர் . எவய எங்கட எழுதுயளனளக! உைன் சளட்சழனளர்கள் 

 

ُر اْلَماِكرِينَ َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّو وَ    ﴾١٥﴿اللَُّو َخي ْ
 

54. (ஈறளடய சகளல்) சதழ சசய்தளர்கள்; அல்ளஹ்வும் சதழ சசய்தளன்; தயிப அல்ளஹ் 

சதழ சசய்யர்கில் நழகச் சழந்தயன் ஆயளன். 

 

رُ  اْلَماِكرِينَ   َوَمَكُروا َوَمَكرَ  اللَّوُ  َواللَّوُ  َخي ْ
சதழ 

சசய்யர்கள் 
நழகச் 

சழந்தயன் 
அல்ளஹ் அல்ளஹ்வும் சதழ 

சசய்தளன் 
சதழ 

சசய்தளர்கள் 
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ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا   ِإْذ َقاَل اللَُّو يَا ِعيَسىَٰ ِإنّْي ُمتَ َوفّْيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهّْ

ْم ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعكُ   َوَجاِعُل الَِّذيَن ات َّبَ ُعوَك فَ ْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلىَٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 

َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفونَ   ﴾١١﴿َفَأْحُكُم بَ ي ْ
 

55. “ஈறளவய! ழச்சனநளக ளன் உம்டநக் டகப்ற்றுவயன்; இன்னும் என்யில் உம்டந 

உனர்த்தழக் சகளள்வயன்; ழபளகரித்தயர்கட யிட்டும் உம்டநத் தூய்டநப்டுத்துவயன்; 

வநலும் உம்டநப் ின்ற்றுவயளடப நறுடந ளள் யடப ழபளகரிப்வளபேக்கு வநளகவும் 

டயப்வன்; ின்ர் உங்களுடைன தழபேம்புதல் என்ிைவந இபேக்கழது; (அப்வளது) ீங்கள் 

தர்க்கம் சசய்து சகளண்டிபேந்தது ற்ழ ளன் உங்கிடைவன தரீ்ப்ிப்வன்” என்று 

அல்ளஹ் கூழனடத (ிவன! ழடவு கூர்யபீளக)! 

 

يَسىَٰ يَا عِ  ِإنّْي ُمتَ َوفّْيكَ   ِإْذ قَالَ  اللَّوُ  
உம்டநக் டகப்ற்றுவயன் ழச்சனநளக ளன் ஈறளவய! அல்ளஹ் கூழனவளது 

 

ُركَ  ِإَليَّ  َورَاِفُعكَ   َوُمَطهّْ
வநலும் என்யில் உம்டந உனர்த்தழக் சகளள்வயன் என்ிைம் உம்டந தூய்டநப்டுத்துவயன் 

 

 فَ ْوقَ  وكَ الَِّذيَن ات َّبَ عُ  َوَجاِعلُ  ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا
ழபளகரித்தளர்கவ 

அயர்கட யிட்டும் 
ஆக்குவயன் உம்டநப் ின் ற்ழளர்கவ 

அயர்கட 
வநளக 

 

 ِإَليَّ  ثُمَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلىَٰ  الَِّذيَن َكَفُروا
ழபளகரித்தளர்கவ அயர்கள் யடப ளள் நறுடந ின்ர் என்ிைம் 
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َنُكمْ  فََأْحُكمُ  َمْرِجُعُكمْ   ِفيِو َتْخَتِلُفونَ  يَما ُكنُتمْ فِ  بَ ي ْ
உங்களுடைன 
தழபேம்புநழைம் 

ளன் 
தரீ்ப்ிப்வன் 

உங்கிடைவன ீங்கள் 
இபேந்ததழல் 

ீங்கள் தர்க்கம் 
சசய்ததழல் 

 
 
 

بُ ُهْم َعَذابًا َشِديًدا ِفي ا نْ َيا َواْْلِخَرِة َوَما َلُهم مّْن َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذّْ لدُّ

 ﴾١٥﴿نَّاِصرِينَ 
 

56. எவய, ழபளகரிப்வளடப இவ்வுகழலும், நறுடநனிலும் நழகக் கடுடநனள  வயதட 

சசய்வயன்; அயர்களுக்கு உதயி சசய்வயளர் எயபேம் இபேக்க நளட்ைளர்கள். 

 

بُ ُهمْ  َعَذابًا  فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَُأَعذّْ
வயதட அயர்கட ளன் வயதட சசய்வயன் ழபளகரித்தளர்கவ அயர்கள் எவய 

 

نْ َيا َشِديًدا  مّْن نَّاِصرِينَ  َلُهم َوَما َواْْلِخَرةِ  ِفي الدُّ
கடுடந இவ்வுகழல் நறுடநனில் இன்னும் இல்ட அயர்களுக்கு உதயி சசய்வயளர் 

 

َواللَُّو ََل ُيِحبُّ   ْم ُأُجوَرُىمْ َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفيَوفّْيهِ 

 ﴾١٥﴿الظَّاِلِمينَ 
 

57. எவய எயர் ஈநளன் சகளண்டு ற்கபேநங்களும் சசய்கழளர்கவள, அயர்களுக்குரின 

ற்கூழகட (அல்ளஹ்) பழுடநனளகக் சகளடுப்ளன்; அல்ளஹ் அக்கழபநம் 

சசய்வயளடப வசழக்க நளட்ைளன். 
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لَِّذيَن آَمُنواا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ  َفيَوفّْي  َوَأمَّا 
பழுடநனளக்குயளன் ற்கபேநங்கள் இன்னும் சசய்தளர்கள் ம்ிளர்கவ அயர்கள் எவய 

 

 الظَّاِلِمينَ  ََل ُيِحبُّ  َواللَّوُ  ُأُجوَرُىمْ  ِىمْ 
அயர்களுக்கு அயர்கின் கூழகட அல்ளஹ் வசழக்கநளட்ைளன் அழனளனக்களபர்கள் 

 

ُلوُه َعَليْ  ِلَك نَ ت ْ  ﴾١٥﴿َك ِمَن اْْليَاِت َوالذّْْكِر اْلَحِكيمِ ذََٰ
 

58. (ிவன!) (ளம் கூழயபேகழ) அது   யசங்கிழபேந்தும்; உறுதழனள 

உவதசத்தழழபேந்தும் ளம் உம்நீது ஒதழக்களட்டுகழவளம். 

 

ُلوهُ  َعَلْيكَ  ِمَن اْْليَاتِ  الذّْْكرِ  اْلَحِكيمِ  ِلكَ  نَ ت ْ  ذََٰ
உறுதழனள உவதசம் யசங்கிழபேந்து உம் நீது 

 
ளம் அடத 

ஒதழக்களட்டுகழவளம் 
அது 

 

َخَلَقُو ِمن تُ َراٍب ثُمَّ َقاَل َلُو ُكن  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسىَٰ ِعنَد اللَِّو َكَمَثِل آَدمَ 

 ﴾١٥﴿فَ َيُكونُ 
 

59. அல்ளஹ்யிைத்தழல் ழச்சனநளக ஈறளவுக்கு உதளபணம் ஆதநழன் உதளபணம் 

வளன்தளகும்; அயன் அயடப நண்ணிழபேந்து டைத்துப் ின்  ஆகுக எக் கூழளன்; 

அயர்  ஆகழயிட்ைளர். 

 

 ِإنَّ  َمَثلَ  ِعيَسىَٰ  ِعندَ  اللَّوِ  َكَمَثلِ  آَدمَ 
ஆதநழன் உதளபணம் வளன்று அல்ளஹ் இைம் ஈறளவுக்கு உதளபணம் ழச்சனநளக 
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 فَ َيُكونُ  ُكن َلوُ  قَالَ  ثُمَّ  ِمن تُ َرابٍ  َخَلَقوُ 
அயடபப் டைத்தளன் நண்ணிழபேந்து ின் கூழளன் அயரிைம் ஆகு ஆகுயளர் 

 

 ﴾٥٦﴿اْلَحقُّ ِمن رَّبَّْك َفََل َتُكن مَّْن اْلُمْمَترِينَ 
 

60. (ிவன! உம் இடயிைநழபேந்து யந்தது உண்டநனளகும்; எவய  ஐனப்டுவயளரில் ீர் 

ஆகழயிைளதரீ். 

 

 اْلَحقُّ  ِمن رَّبّْكَ  َفََل َتُكن مّْنَ  اْلُمْمَترِينَ 
ஐனப்டுவயளர் இபேந்து ீர் ஆகழயிைளதரீ் உம் இடயன் இபேந்து உண்டந 
 
 
 

َك ِفيِو ِمن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َندُْع َأبْ َناَءنَا َوَأبْ َناءَُكْم  َفَمْن َحاجَّ

ا َوَأنُفَسُكْم ثُمَّ نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعل لَّْعَنَت اللَِّو َعَلى َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنُفَسنَ 

 ﴾٥٥﴿اْلَكاِذبِينَ 
 

61. ((ிவன!) இதுற்ழன) அழவு உநக்கு யந்த  ின்ர் இதழல் எயவபனும் பேயர் உம்நழைம் 

தர்க்கம் சசய்தளல்: “யளபேங்கள்! எங்கள் புதல்யர்கடபம், உங்கள் புதல்யர்கடபம்; 

எங்கள் சண்கடபம், உங்கள் சண்கடபம்; எங்கடபம் உங்கடபம் அடமத்து 

(ன்று தழபட்டி டயத்துக் சகளண்டு) ”சளய்னர்கள் நீது அல்ளஹ்யின் சளம் உண்ைளகட்டும்” 

என்று ளம் ிபளர்த்தழப்வளம்!” எ ீர் கூறும். 

 

كَ  ِفيوِ  ِمن بَ ْعِد َما َجاَءكَ   َفَمنْ  َحاجَّ
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உநக்கு யந்த ின்ர் இபேந்து இதழல் உம்நழைம் தர்க்கம் சசய்தளன் எயவபனும் பேயர் 
 

 ِمَن اْلِعْلمِ  فَ ُقلْ  تَ َعاَلْوا َنْدعُ  َأبْ َناَءنَا
எங்கள் புதல்யர்கள் அடமப்வளம் யளபேங்கள் ீர் கூறும் அழவு 

 

 َوَأبْ َناءَُكمْ  َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكمْ  َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكمْ 
உங்கடபம் எங்கடபம் உங்கள் சண்கள் எங்கள் சண்கள் உங்கள் புதல்யர்கள் 

 

 َعَلى اْلَكاِذبِينَ  اللَّوِ  لَّْعَنتَ  فَ َنْجَعل نَ ْبَتِهلْ  ثُمَّ 
ிகு ளம் ிபளர்த்தழப்வளம் ளம் ஆக்குவயளம் சளம் அல்ளஹ்யின் சளய்னர்கள் நீது 

 

َذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِ  َوِإنَّ اللََّو َلُهَو اْلَعزِيُز  لٍََٰو ِإَلَّ اللَّوُ ِإنَّ ىََٰ

 ﴾٥٥﴿اْلَحِكيمُ 
 

62. ழச்சனநளக இதுதளன் உண்டநனள யபளறு; அல்ளஹ்டயத் தயிப வயறு ளனன் 

இல்ட; ழச்சனநளக அல்ளஹ் - அயன் னளயடபபம் நழடகத்வதளன்; நழக்க 

ஞளபடைவனளன். 

 

َذا َلُهوَ  اْلَقَصصُ  اْلَحقُّ  َوَما ِمْن ِإلََٰوٍ   ِإنَّ  ىََٰ
எந்தக் கைவுளும் இன்னு ம் இல்ட உண்டந யபளறு இதுவய இது ழச்சனநளக 

 

 اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  َلُهوَ  اللَّوَ  َوِإنَّ  اللَّوُ  ِإَلَّ 
தயிப அல்ளஹ்டய இன்னு ம் 

ழச்சனநளக 
அல்ளஹ் அயவ நழடகத்தயன் ஞளம் 

நழக்கயன்   
 

 ﴾٥٥﴿يٌم بِاْلُمْفِسِدينَ َفِإن تَولَّْوا َفِإنَّ اللََّو َعلِ 
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63. அயர்கள் புக்கணித்தளல் தழைநளக அல்ளஹ்  குமப்ம் சசய்வயளடப 

ன்கழந்தயளக இபேக்கழன்ளன். 

 

 فَِإن تَولَّْوا فَِإنَّ  اللَّوَ  َعِليمٌ  بِاْلُمْفِسِدين
குமப்ம் சசய்வயளர் ன்கழந்தயன் அல்ளஹ் தழைநளக 

 
அயர்கள் புக்கணித்தளல் 

 

َنُكْم َأَلَّ نَ ْعُبَد ِإَلَّ اللََّو َوََل ُقْل يَا   نَ َنا َوبَ ي ْ َأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلىَٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ

َفِإن تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا   ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َوََل يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا َأْربَابًا مّْن ُدوِن اللَّوِ 

 ﴾٥٥﴿اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 
 

64. (ிவன!) “வயதபடைவனளவப! நக்கும் உங்களுக்குநழடைவன (இடசயள) பே சளது 

யிரனத்தழன் க்கம் யளபேங்கள்; (அதளயது) ளம் அல்ளஹ்டயத் தயிப வயசயடபபம் 

யணங்கநளட்வைளம்; அயனுக்கு எயடபபம் இடணடயக்க நளட்வைளம்; அல்ளஹ்டய 

யிட்டு ம்நழல் சழர் சழடபக் கைவுர்களக எடுத்துக் சகளள் நளட்வைளம்” எக் கூறும்; 

(பஃநழன்கவ!) அயர்கள் புக்கணித்து யிட்ைளல்: “ழச்சனநளக ளங்கள் பஸ்ழம்கள் 

என்தற்கு ீங்கள் சளட்சழனளக இபேங்கள்!” என்று ீங்கள் கூழயிடுங்கள். 

 

 ُقلْ  يَا َأْىَل اْلِكَتابِ  تَ َعاَلْوا ِإَلىَٰ َكِلَمةٍ  َسَواءٍ 
சளதுயளது யளர்த்டதனின் க்கம் யளபேங்கள் வயதபடைவனளவப! கூறும் 

 

َنُكمْ وَ  َأَلَّ نَ ْعُبدَ  ِإَلَّ  اللَّوَ  بَ ي ْ نَ َنا   بَ ي ْ
அல்ளஹ்டய தயிப யணங்கநளட்வைளம் உங்களுக்குநழடைவன நக்கும் 
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 َوََل يَ تَِّخذَ  َشْيًئا َوََل ُنْشِرَك ِبوِ 
அயனுக்கு  இடணடயக்க  நளட்வைளம் எதடபம் எடுத்துக்  சகளள்க்கூைளது 

 

 فَِإن تَ َولَّْوا مّْن ُدوِن اللَّوِ  َأْربَابًا بَ ْعًضا بَ ْعُضَنا
ம்நழல் சழர் சழடப கைவுர்கள் அல்ளஹ்டய  அன்ழ அயர்கள்  புக்கணித்தளல் 

 

 ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا اْشَهُدوا فَ ُقوُلوا
ீங்கள்  கூறுங்கள் ீங்கள்  சளட்சழ கூறுங்கள் ழச்சனநளக  ளங்கள் கட்டுப்ட்ையர்கள் 

 

نِجيُل ِإَلَّ ِمن  ْورَاُة َواْْلِ وَن ِفي ِإبْ َراِىيَم َوَما أُنزَِلِت الت َّ يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحاجُّ

 ﴾٥١﴿َأَفََل تَ ْعِقُلونَ   بَ ْعِدهِ 
 

65. வயதத்டதபடைவனளவப! இப்பளலடீநப் ற்ழ (அயர் பெதபள, கழழஸ்தயபள என்று 

யணீளக) ஏன் தர்க்கழத்துக் சகளண்டிபேக்கழரீ்கள்? அயபேக்குப் ின்வபனன்ழ தவ்பளத்தும், 

இன்ஜலீும் இக்கப்ையில்டவன;  ீங்கள் யிங்கநளட்டீர்கள? 

 

ونَ  ِفي ِإبْ َراِىيمَ  َوَما أُنزَِلتِ   يَا َأْىَل اْلِكَتابِ  ِلَم ُتَحاجُّ
இக்கப்ையில்ட இப்பளலநீழல் ஏன் தர்க்கழத்துக் சகளண்டிபேக்கழரீ்கள்? வயதபடைவனளவப 

 

ْورَاةُ  نِجيلُ  الت َّ  َأَفََل تَ ْعِقُلونَ  ِمن بَ ْعِدهِ  ِإَلَّ  َواْْلِ
தவ்பளத் இன்ஜலீ் தயிப அயபேக்குப் ின்வப யிங்கநளட்டீர்கள? 
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ُؤََلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبوِ  وَن ِفيَما َلْيَس َلُكم ِبِو ِعْلٌم  َىا َأنُتْم ىََٰ ِعْلٌم َفِلَم ُتَحاجُّ

 ﴾٥٥﴿َواللَُّو يَ ْعَلُم َوَأنُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ 
 

66. ஆய்!(சவகளதபர்கவ!) உங்களுக்கு எதழல் ஞளம் இபேந்தவதள அதழல் (இதுயடப) 

ீங்கள் தர்க்கம் சசய்தரீ்கள்; (ஆளல் இப்வளது) எதழல் உங்களுக்கு ஞளம் இல்டவனள 

அதழல் ஏன் தர்க்கம்  சசய்கழரீ்கள்? அல்ளஹ் அழயளன்; ீங்கள் அழனநளட்டீர்கள். 

 

ُؤََلءِ  َحاَجْجُتمْ  ِفيَما َلُكم  َىا َأنُتمْ  ىََٰ

உங்களுக்கு ன்ழல் தர்க்கம் சசய்தரீ்கள் அயர்கள் ீங்கள் 
 

ونَ  ِعْلمٌ  ِبوِ   َلُكم َلْيسَ  ِفيَما َفِلَم ُتَحاجُّ
அடதக் சகளண்டு ஞளம் ஏன் தர்க்கம்  சசய்கழரீ்கள்? அதழல் இல்டவன உங்களுக்கு 

 

 ََل تَ ْعَلُمونَ  َوَأنُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواللَّوُ  ِعْلمٌ  ِبوِ 
அடதக் சகளண்டு ஞளம் அல்ளஹ் அழயளன் ீங்கள் அழனநளட்டீர்கள் 

 

ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن َما َكاَن ِإبْ َراِىيُم يَ ُهوِديِّا َوََل َنْصَرانِيِّا َولََِٰكن َكاَن َحِنيًفا مُّ 

 ﴾٥٥﴿اْلُمْشرِِكينَ 
67. இப்பளலமீ் பெதபளகவயள, அல்து கழழஸ்தயபளகவயள இபேக்கயில்ட; ஆளல் அயர் 

சத்தழனத்டதக் கடைப்ிடித்து (அல்ளஹ்வுக்கு) கட்டுப்ட்ையபளக  இபேந்தளர்; அயர் 

இடணடயப்யர்கில் பேயபளக இபேக்கயில்ட. 
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اَنْصَرانِيِّ  َولََِٰكن َكانَ   َما َكانَ  ِإبْ َراِىيمُ  يَ ُهوِديِّا َوََل  
இபேந்தளர் ஆளல் கழழஸ்தயபளக இல்ட பெதர் இப்பளலமீ் இபேக்கயில்ட 

 

 ِمَن اْلُمْشرِِكينَ  َوَما َكانَ  مُّْسِلًما َحِنيًفا
சத்தழனத்டதக் கடைப்ிடித்தயர் கட்டுப்ட்ையர் இபேக்கயில்ட இடணடயப்யர்கில் 

 

َذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنواِإنَّ َأْوَلى ال َواللَُّو َوِليُّ   نَّاِس بِِإبْ َراِىيَم َللَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه َوىََٰ

 ﴾٥٥﴿اْلُمْؤِمِنينَ 
 

68. ழச்சனநளக நிதர்கில் இப்பளலபீக்கு நழகவும் சபேங்கழனயர்கள், அயடபப் 

ின்ற்ழவனளபேம், இந்த ிபம், ஈநளன் சகளண்வைளபேவந ஆயளர்; வநலும் அல்ளஹ் 

பஃநழன்கின்  ளதுகளயளக  இபேக்கழன்ளன். 

 

 ِإنَّ  َأْوَلى النَّاسِ  بِِإبْ َراِىيمَ  َللَِّذينَ  ات َّبَ ُعوهُ 
அயடபப் 

ின்ற்ழனயர்கள் 
சழபேக்கு இப்பளலமீ் நிதர்கள் நழக 

சபேங்கழனயர் 
ழச்சனநளக 

 

ذَ  َوالَِّذينَ  آَمُنوا َواللَّوُ  َوِليُّ  اْلُمْؤِمِنينَ  ا النَِّبيُّ ىََٰ  
பஃநழன்கின் ளதுகளயன் அல்ளஹ் ஈநளன் 

சகளண்ைளர்கவ 
வநலும் சழர் வநலும் இந்த 

ி 
 

َودَّت طَّائَِفٌة مّْْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإَلَّ َأنُفَسُهْم َوَما 

 ﴾٥٥﴿َيْشُعُرونَ 
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69. வயதத்டதபடைவனளரில் பே சளபளர் உங்கட யமழ சகடுக்க யிபேம்புகழளர்கள்; 

ஆளல் அயர்கள் தங்கடவன அன்ழ யமழ சகடுக்க படினளது; எினும், (இடத) அயர்கள் 

உணர்கழளர்கில்ட. 

 

 َودَّت طَّائَِفةٌ  مّْْن َأْىِل اْلِكَتابِ  َلْو ُيِضلُّوَنُكمْ 
உங்கட அயர்கள் யமழ சகடுக்க வயதத்டதபடைவனளரில் பே சளபளர் யிபேம்புகழளர்கள் 

 

 َوَما َيْشُعُرونَ  َأنُفَسُهمْ  ِإَلَّ  َما ُيِضلُّونَ  وَ 
இன்னும் யமழ சகடுக்கநளட்ைளர்கள் தயிப தங்கடவன அயர்கள் உணபநளட்ைளர்கள் 

 

 ﴾٥٦﴿يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّو َوَأنُتْم َتْشَهُدونَ 
 

70. வயதத்டதபடைனயர்கவ! ீங்கள் சதரிந்து சகளண்வை அல்ளஹ்யின் யசங்கட 

ஏன் ழபளகரிக்கழன்ரீ்கள்? 

 

ْشَهُدونَ تَ   يَا َأْىَل اْلِكَتابِ  ِلَم َتْكُفُرونَ  ِبآيَاتِ  اللَّوِ  َوَأنُتمْ  
அழயரீ்கள் ீங்கள் அல்ளஹ் யசங்கட ஏன் 

ழபளகரிக்கழரீ்கள்? 
வயதபடைனயர்கவ 

 
 
 
 
 
 

 ﴾٥٥﴿يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تَ ْلِبُسوَن اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
 

71. வயதத்டதபடைவனளவப! சத்தழனத்டத அசத்தழனத்துைன் ஏன் ீங்கள் கக்குகழரீ்கள்? 

இன்னும்  ீங்கள்  அழந்து  சகளண்வை  ஏன்  உண்டநடன  நடக்கழரீ்கள்?   
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 يَا َأْىَل اْلِكَتابِ  ِلَم تَ ْلِبُسونَ  اْلَحقَّ  بِاْلَباِطلِ 
அசத்தழனத்துைன் உண்டநடன ஏன் கக்குகழரீ்கள்? வயதபடைனயர்கவ 

 

ْعَلُمونَ ت َ   َوَتْكُتُمونَ  اْلَحقَّ  َوَأنُتمْ  
ீங்கள் அழயரீ்கள் ீங்கள் உண்டநடன நடக்கழரீ்கள் 

 

َهاِر َوَقاَلت طَّائِفَ  ٌة مّْْن َأْىِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِالَِّذي أُنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو الن َّ

 ﴾٥٥﴿َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 
 

72. வயதத்டதபடைவனளரில் பே சளபளர் (தம் இத்தளரிைம்): “ஈநளன் சகளண்வைளர் நீது 

இக்கப்ட்ைடதப்  கழன் ஆபம்த்தழல் ம்ி, அதன் கடைசழனில் ழபளகரித்து யிடுங்கள்; 

இதளல் அயர்களும் பே வயட (அடத யிட்டுத்) தழபேம்ி யிைக்கூடும்” என்று 

கூறுகழன்ர். 

 

 َوقَاَلت طَّائَِفةٌ  مّْْن َأْىِل اْلِكَتابِ  آِمُنوا بِالَِّذي
அடதக் சகளண்டு ம்புங்கள் வயதத்டதபடைவனளரில் பே சளபளர் கூழர் 

 

َهارِ  َوْجوَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َعَلى لَ أُنزِ   الن َّ
இக்கப்ட்ைவத நீது சழர் ஈநளன் சகளண்ைளர்கள் ஆபம்த்தழல் கழன் 

 

 َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ  آِخَرهُ  َواْكُفُروا
ழபளகரிபங்கள் அதன் கடைசழனில் அயர்கள் தழபேம்ி யிைக்கூடும் 
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يَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُهَدىَٰ ُىَدى اللَِّو َأن يُ ْؤَتىَٰ َأَحٌد مّْْثَل َما َوََل تُ ْؤِمُنوا ِإَلَّ ِلَمن تَِبَع دِ 

وُكْم ِعنَد رَبُّْكمْ  َواللَُّو   ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّو يُ ْؤتِيِو َمن َيَشاءُ   ُأوتِيُتْم َأْو ُيَحاجُّ

 ﴾٥٥﴿َواِسٌع َعِليمٌ 
 

73. “உங்கள் நளர்க்கத்டதப் ின்ற்றுவயளடபத் தயிப (வயறு எயடபபம்) ம்ளதரீ்கள்” 

(என்றும் கூறுகழன்ர். ிவன!) ீர் கூறும்: ழச்சனநளக வர்யமழ என்து அல்ளஹ்யின் 

யமழவன ஆகும்; உங்களுக்கு (வயதம்) சகளடுக்கப்ட்ைதுவளல் இன்சளபேயபேக்கும் 

சகளடுக்கப்டுயதள அல்து அயர்கள் உங்கள் இடயன் பன் உங்கட நழடகத்து 

யிடுயதள?” (என்று வசழக் சகளள்கழளர்கள்.) ழச்சனநளக அபேட்சகளடை அல்ளஹ்யின் 

டகனில் உள்து; அடத அயன் ளடிவனளபேக்கு யமங்குகழன்ளன்; அல்ளஹ் 

யிசளநளயன்;  ன்கழயன் என்று கூறுயபீளக. 

 

 َوََل تُ ْؤِمُنوا ِإَلَّ  ِلَمن تَِبعَ  ِديَنُكمْ  ُقلْ 
ீர் கூறும் உங்கள் நளர்க்கம் ின்ற்ழளவ அயன் தயிப ீங்கள் ம்ளதரீ்கள் 

 

 َأَحدٌ  َأن يُ ْؤَتىَٰ  اللَّوِ  ُىَدى اْلُهَدىَٰ  ِإنَّ 
ழச்சனநளக வர்யமழ யமழ அல்ளஹ்யின் சகளடுக்கப்டும் பேயபேக்கு 

 

وُكمْ  َأوْ  َما ُأوتِيُتمْ  مّْْثلَ   ُيَحاجُّ
வளல் உங்களுக்கு சகளடுக்கப்ட்ைது அல்து உங்கட  அயர்கள் நழடகப்ளர்கள் 

 

 اللَّوِ  بَِيدِ  اْلَفْضلَ  ِإنَّ  ُقلْ  ِعنَد رَبُّْكمْ 

உங்கள் இடயிைம் ீர் கூறும் ழச்சனநளக அபேட்சகளடை டகனில் அல்ளஹ்யின் 
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 َعِليمٌ  َواِسعٌ  َواللَّوُ  َمن َيَشاءُ  يُ ْؤتِيوِ 
அடதக் சகளடுப்ளன் அயன்  ளடிவனளபேக்கு அல்ளஹ் யிசளநளன் ன்கழயன் 

 

 ﴾٥٥﴿َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ   َتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمن َيَشاءُ َيخْ  
 

74. அயன் தன் அபேடக் சகளண்டு தளன் ளடிவனளடபச் சசளந்தநளக்குகழளன்; இன்னும் 

அல்ளஹ்  நகத்தள  கழபேடபடைனயன். 

 

 َيْخَتصُّ  ِبَرْحَمِتوِ  َمن َيَشاءُ 
தளன் ளடுயடப அயனுடைன அபேடக் சகளண்டு சசளந்தநளக்குகழளன் 

 

 َواللَّوُ  ُذو اْلَفْضلِ  اْلَعِظيمِ 
நகத்தளயன் கழபேட உடைனயன் அல்ளஹ் 

 

ُهم مَّْن ِإن تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر َلَّ  َوِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُو ِبِقنطَاٍر يُ َؤدِّْه ِإَلْيَك َوِمن ْ

َنا ِفي اْْلُمّْيّْيَن  َقاِئًمايُ َؤدِّْه ِإَلْيَك ِإَلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِو  ِلَك بِأَن َُّهْم َقاُلوا َلْيَس َعَلي ْ ذََٰ

 ﴾٥١﴿َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب َوُىْم يَ ْعَلُمونَ 
 

75. (ிவன!) வயதபடைனயரில் சழர் இபேக்கழளர்கள்; அயர்கிைம் ீர் பே (சளற்) 

குயினட ம்ி (ப்டைத்தள)ல், அயர்கள் அடத  உம்நழைம் தழபேப்ிக் சகளடுத்து 

யிடுயளர்கள்; அயர்கில் இன்னும் சழர் இபேக்கழளர்கள். அயர்கிைம் பே  தீளடப 

ப்டைத்தளலும், ீர் அயர்கிைம் சதளைர்ந்து ழன்று வகட்ைளசளமழன, அயர்கள் அடத 

உநக்குத் தழபேப்ிக் சகளடுக்கநளட்ைளர்கள்; அதற்குக் களபணம், “ளநபர்கிைம் ( எடதக் 
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டகப்ற்ழளலும்) ம்டந குற்ம் ிடிக்க (அயர்களுக்கு) யமழனில்ட” என்று அயர்கள் 

கூறுயது தளன்; வநலும், அயர்கள் அழந்து சகளண்வை அல்ளஹ்யின் நீது  சளய் 

கூறுகழளர்கள். 

 َوِمْن َأْىِل اْلِكَتابِ  َمنْ  ِإن تَْأَمْنوُ  ِبِقنطَارٍ 
குயினடக் சகளண்டு அயடப ீ ம்ிளல் சழர் வயதத்தக்களபர்கில்  இபேக்கழளர்கள் 

 

ُهم ِإَلْيكَ  يُ َؤدّْهِ   مَّنْ  َوِمن ْ
அயர் அடத  தழபேப்ிக் சகளடுத்து யிடுயளர் உம்நழைம் அர்கில்  இபேக்கழளர்கள் சழர் 

 

 ِإن تَْأَمْنوُ  ِبِديَنارٍ  َلَّ يُ َؤدّْهِ  ِإَلْيكَ  ِإَلَّ 

தயிப உம்நழைம் அயர் அடத  தழபேப்ிக் சகளடுக்கநளட்ைளர் தீளடபபம் அயடப ீ ம்ிளல் 
 

ِلكَ  بِأَن َُّهمْ   َما ُدْمتَ  َعَلْيوِ  قَاِئًما ذََٰ

ழச்சனநளக அயர்கள் அது ழற்யர் அதன் நீது சதளைர்ந்தளல் 
 

َنا ِفي اْْلُمّْيّْينَ  َسِبيلٌ   قَاُلوا َلْيسَ  َعَلي ْ
யமழ ளநபர்கில் ம் நீது இல்ட கூழளர்கள் 

 

 يَ ْعَلُمونَ  َوُىمْ  اْلَكِذبَ  اللَّوِ  َعَلى وُلونَ َويَ قُ 

கூறுகழளர்கள் நீது அல்ளஹ்யின் சளய் வநலும் அயர்கள் அழந்தயர்கள் 
 
 
 

 ﴾٥٥﴿بَ َلىَٰ َمْن َأْوَفىَٰ ِبَعْهِدِه َوات ََّقىَٰ َفِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 
 

76. அப்டினல்! னளர்  தம்  யளக்குறுதழடன ழடவயற்ழ, (அல்ளஹ்டய) அஞ்சுகழளவபள  

(அயர்  குற்ம் ிடிக்கப்ைநளட்ைளர்); ழச்சனநளக அல்ளஹ்  அஞ்சழ  ைப்வளடப 

வசழக்கழன்ளன். 
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 بَ َلىَٰ  َمْن َأْوَفىَٰ  ِبَعْهِدهِ  وَ 
வநலும் அயனுடைன  யளக்குறுதழடன னளர்  ழடவயற்றுகழளவபள  அப்டினல் 
 

 ات ََّقىَٰ  فَِإنَّ  اللَّوَ  ُيِحبُّ  اْلُمتَِّقينَ 
அஞ்சழ ைப்வளர் வசழக்கழன்ளன் அல்ளஹ் ழச்சனநளக அஞ்கழளர் 

 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اللَِّو َوَأْيَمانِِهْم َثَمًنا َقِليًَل ُأولََِٰئَك ََل َخََلَق َلُهْم ِفي  

يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب اْْلِخَرِة َوََل يُ  َكلُّْمُهُم اللَُّو َوََل يَنظُُر ِإَلْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََل يُ زَكّْ

 ﴾٥٥﴿َأِليمٌ 
 

77. னளர் அல்ளஹ்யிைத்தழல் சசய்த யளக்குறுதழடனபம் தம் சத்தழனப் ிபநளணங்கடபம் 

அற் யிடக்கு யளங்குகழளர்கவ, அயர்களுக்கு ழச்சனநளக நறுடநனில் னளசதளபே 

ற்ளக்கழனபம் இல்ட; அன்ழபம், அல்ளஹ் அயர்களுைன் வசநளட்ைளன்; இன்னும் 

இறுதழ ளில் அயன் அயர்கட (கபேடணபைன்) ளர்க்கவும் நளட்ைளன்; அயர்கடப் 

(ளயத்டதயிட்டுப்) ரிசுத்தநளக்கவும் நளட்ைளன்; வநலும் அயர்களுக்கு வளயிடநழக்க 

வயதடபம் உண்டு. 

 

 ِإنَّ  الَِّذيَن َيْشتَ ُرونَ  ِبَعْهدِ  اللَّوِ  وَ 
இன்னும் 

 
அல்ளஹ் யளக்குறுதழ யளங்குகழளர்கவ அயர்கள் ழச்சனநளக 

 

 َخََلقَ  ََل  ُأولََِٰئكَ  َقِليًَل  َثَمًنا َأْيَماِنِهمْ 
அயர்களுடைன சத்தழனங்கள் யிட அற் அயர்கள் இல்ட ளக்கழனம் 
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ِخَرةِ ِفي اْْل  وَ  ََل ُيَكلُّْمُهمُ  اللَّوُ  وَ   َلُهمْ  
வநலும் அல்ளஹ் அயர்களுைன் வச நளட்ைளன் வநலும் நறுடநனில் அயர்களுக்கு 
 

 ََل يَنظُرُ  ِإَلْيِهمْ  يَ ْومَ  اْلِقَياَمةِ  وَ 
வநலும் இறுதழ ளில் அயர்கின் க்கம் ளர்க்கவும் நளட்ைளன் 

 

يِهمْ  وَ  َلُهمْ  َعَذابٌ  َأِليمٌ   ََل يُ زَكّْ

வளயிட தபேம்  வயதட அயர்களுக்கு வநலும் அயர்கட ரிசுத்தநளக்கநளட்ைளன் 
 

ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن َأْلِسَنتَ ُهم بِاْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن  َوِإنَّ ِمن ْ

َلى اللَِّو اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن ُىَو ِمْن ِعنِد اللَِّو َوَما ُىَو ِمْن ِعنِد اللَِّو َويَ ُقوُلوَن عَ 

 ﴾٥٥﴿اْلَكِذَب َوُىْم يَ ْعَلُمونَ 
78. ழச்சனநளக அயர்கில் பே ிரியளர் இபேக்கழன்ளர்கள் - அயர்கள் வயதத்டத 

ஒதும்வளதுத் தங்கள் ளவுகடச் சளய்த்து ஒதுகழளர்கள் (அதுவும்) வயதத்தழன் பே 

குதழதளசன்று ீங்கள் எண்ணிக் சகளள்யதற்களக; ஆளல் அது வயதத்தழல் உள்தல்; 

“அது அல்ளஹ்யிைம் இபேந்து (யந்தது)” என்றும் அயர்கள் கூறுகழளர்கள்; ஆளல் அது 

அல்ளஹ்யிைநழபேந்து (யந்தது) அல்; இன்னும் அழந்து சகளண்வை அயர்கள் 

அல்ளஹ்யின் நீது சளய் கூறுகழன்ளர்கள்.   

ُهمْ  َلَفرِيًقا يَ ْلُوونَ  َأْلِسَنتَ ُهم  وَ  ِإنَّ  ِمن ْ
தங்கள் ளவுகள் சளய்கழக்கழளர்கள் பே ிரியளர் அயர்கில் ழச்சனநளக இன்னும் 

 

 ُىوَ  َما وَ  ِمَن اْلِكَتابِ  ِلَتْحَسُبوهُ  بِاْلِكَتابِ 

வயதத்டத அடத ீங்கள் எண்ணுயதற்களக வயதத்தழலுள்து வநலும் அல் அது 
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 ِعنِد اللَّوِ  ِمنْ  ُىو يَ ُقوُلونَ   وَ  ِمَن اْلكَتابِ 

வயதத்தழலுள்து இன்னும் கூறுகழளர்கள் அது இபேந்து அல்ளஹ்யிைம் 
 

 يَ ُقوُلونَ  وَ  ِعنِد اللَّوِ  ِمنْ  ُىو َما وَ 

வநலும் அல் அது இபேந்து அல்ளஹ்யிைம் இன்னும் கூறுகழளர்கள் 
 

 يَ ْعَلُمونَ  ُىمْ  وَ  اْلَكِذبَ  اللَّوِ  َعَلى
நீது அல்ளஹ்யின் சளய் ழடனில் அயர்கள் அழயளர்கள் 

 

َة ثُمَّ يَ ُقوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا   َما َكاَن ِلَبَشٍر َأن يُ ْؤتَِيُو اللَُّو اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وَّ

لّْي ِمن ُدوِن اللَِّو َولََِٰكن ُكونُوا رَبَّانِيّْيَن ِبَما ُكنُتْم تُ َعلُّْموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكنُتْم 

 ﴾٥٥﴿َتْدُرُسونَ 
79. பே நிதபேக்கு அல்ளஹ் வயதத்டதபம், ஞளத்டதபம், ித்துயத்டதபம் 

சகளடுக்க, ின்ர் அயர் நிதர்கிைம் “அல்ளஹ்டய யிட்டுயிட்டு எக்கு 

அடினளர்களகழயிடுங்கள்” என்று  கூறுயது தகுநளதல்; ஆனினும்  அயர்  “ீங்கள் 

வயதத்டதக் கற்றுக் சகளடுத்துக் சகளண்டும், அடத ீங்கள் ஒதழக் சகளண்டும் இபேப்தளல்  

இடயடச் சளர்ந்தயளர்களக இபேங்கள்” (என்று தளன் கூ வயண்டும்). 

 

 َما َكانَ  ِلَبَشرٍ  َأن يُ ْؤتَِيوُ  اللَّوُ  اْلِكَتابَ  َواْلُحْكمَ 
வநலும் ஞளம் வயதம் அல்ளஹ் அயபேக்கு சகளடுத்து பே நிதபேக்கு ஆகளது 

 

ةَ  وَ   ِعَباًدا ُكونُوا ِللنَّاسِ  يَ ُقولَ  ثُمَّ  النُّبُ وَّ
வநலும் ித்துயம் ின்ர் கூறுயளன் நிதர்கள் இபேங்கள் அடினளர்கள் 
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 رَبَّانِيّْينَ  ُكونُوا َولََِٰكن ِمن ُدوِن اللَّوِ  لّْي
எக்கு அல்ளஹ்டய அன்ழ ஆனினும் ஆகழயிடுங்கள் இடயடச் சளர்ந்தயர்கள் 

 

ُمونَ تُ َعلّْ  اْلِكَتابَ  َوِبَما ُكنُتمْ  َتْدُرُسونَ   ِبَما ُكنُتمْ  
டிக்கழரீ்கள் வநலும் ீங்கள் 

இபேந்ததளல் 
வயதம் கற்றுக் 

சகளடுப்ீர்கள் 
ீங்கள் 

இபேந்ததளல் 
 

َوََل يَْأُمرَُكْم َأن تَ تَِّخُذوا اْلَمََلِئَكَة َوالنَِّبيّْيَن َأْربَابًا أَيَْأُمرُُكم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ َأنُتم 

 ﴾٥٦﴿مُّْسِلُمونَ 
 

80. வநலும் அயர், யளயர்கடபம், ிநளர்கடபம் இபட்சகர்களக எடுத்துக் 

சகளள்ளுங்கள்” என்றும் உங்களுக்குக் கட்ைடனிைநளட்ைளர் - ீங்கள் 

சபணடைந்தயர்களக ஆ ின்ர்  ழபளகரிக்கும்டி உங்களுக்குக் கட்ைடனிடுயளபள? 

 

واَأن تَ تَِّخذُ  اْلَمََلِئَكةَ  َوالنَِّبيّْينَ  َأْربَابًا  َوََل يَْأُمرَُكمْ  
இபட்சகர்கள் வநலும் ிநளர்கள் யளயர்கள் எடுத்துக் சகளள் உங்கட ஏயநளட்ைளர் 

 

 مُّْسِلُمونَ  َأنُتم ِإذْ  بَ ْعدَ  بِاْلُكْفرِ  َأيَْأُمرُُكم
உங்கட 
ஏவுயளபள? 

ழபளகரிப்டக் 
சகளண்டு 

ின்ர் அப்வளது ீங்கள் கட்டுப்ட்ையர்கள் 
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َوِإْذ َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَق النَِّبيّْيَن َلَما آتَ ْيُتُكم مّْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل 

ٌق لَّْما َمَعُكْم َلتُ ْؤِمُننَّ ِبِو َوَلَتنُصُرنَّوُ    ِلُكْم ِإْصِريَقاَل َأَأقْ َرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلىَٰ ذََٰ  مَُّصدّْ

اِىِدينَ   َقاُلوا َأقْ َرْرنَا  ﴾٥٥﴿َقاَل فَاْشَهُدوا َوَأنَا َمَعُكم مَّْن الشَّ
 

81. அல்ளஹ் ிநளர்கிைம் உறுதழசநளமழ யளங்கழனடத, (ழடவு கூபேங்கள்)  “ளன் 

உங்களுக்கு வயதத்டதபம், ஞளத்டதபம் சகளடுத்வதன். ின்ர் உங்கிைம் இபேப்டத 

சநய்ப்ிக்கும் இடத் தூதர் யபேயளர். ீங்கள் அயர்நீது தழைநளக ஈநளன் சகளண்டு 

அயபேக்கு உறுதழனளக உதயி சசய்யரீ்களக” (எக் கூழளன்). “ீங்கள் 

உறுதழப்டுத்துகழரீ்கள? என்னுடைன இந்த உைன்டிக்டகக்குக் கட்டுப்டுகழரீ்கள?” 

என்றும் வகட்ைளன்;  ”ளங்கள்  உறுதழப்டுத்துகழவளம்” என்று கூழளர்கள்;  “ீங்கள் 

சளட்சழனளக இபேங்கள்; ளனும் உங்களுைன் சளட்சழனளர்கில் (பேயளக) இபேக்கழவன்” 

என்று கூழளன். 

 

 َوِإْذ َأَخذَ  اللَّوُ  ِميثَاقَ  النَِّبيّْينَ  َلَما آتَ ْيُتُكم
ளன் உங்களுக்குக் 

சகளடுத்வதன் 
அடத தூதர்கள் உறுதழசநளமழ அல்ளஹ் வநலும் 

யளங்கழனவளது 
 

قٌ   مّْن ِكَتابٍ  وَ  ِحْكَمةٍ  ثُمَّ  َجاءَُكمْ  َرُسولٌ  مَُّصدّْ
சநய்ப்ிப்யர் இடதூதர் உங்கிைம் யந்தளர் ின்ர் ஞளம் வநலும் வயதத்டத 

 

 َلَتنُصُرنَّوُ  ِبوِ  َلتْؤِمُننَّ  لَّْما َمَعُكمْ 
உங்களுைன் உள்டத தழைநளக ஈநளன் 

சகளள்யரீ்கள் 
அயடப உறுதழனளக அயபேக்கு உதயி 

சசய்யரீ்கள் 
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ِلُكمْ  َعَلىَٰ  َأَخْذُتمْ  وَ  َأَأقْ َرْرُتمْ  قَالَ   ذََٰ
கூழளன் உறுதழப்டுத்துகழரீ்கள? வநலும் எடுத்துக் சகளண்டீர்கள் நீது அயர் 

 

 ِإْصِري قَاُلوا َأقْ َرْرنَا قَالَ 
கூழளன் ளங்கள்  உறுதழப்டுத்தழவளம் கூழளர்கள் என்னுடைன உைன் டிக்டக 

 

اِىِدينَ  َمَعُكم َأنَا وَ  فَاْشَهُدوا  مَّْن الشَّ
ீங்கள் சளட்சழனளக இபேங்கள் வநலும் ளனும் உங்களுைன் சளட்சழனளர்கில் 

 

ِلَك َفُأولََِٰئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ   ﴾٥٥﴿َفَمن تَ َولَّىَٰ بَ ْعَد ذََٰ
 

82. எவய, இதன் ின்பேம் எயவபனும் புக்கணித்து யிடுயளர்களளல் ழச்சனநளக 

அயர்கள் தனீயர்கள் தளம். 

 

ِلكَ  فَُأولََِٰئكَ  ُىمُ  اْلَفاِسُقونَ   َفَمن تَ َولَّىَٰ  بَ ْعَد ذََٰ
ளயிகள் அயர்கவ அயர்கள் இதன் ின்ர் எவய எயவபனும் புக்கணித்தளல் 

 

َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوعً  ُغوَن َوَلُو َأْسَلَم َمن ِفي السَّ َر ِديِن اللَِّو يَ ب ْ ا وََكْرًىا َوِإَلْيِو َأفَ َغي ْ

 ﴾٥٥﴿يُ ْرَجُعونَ 
 

83. அல்ளஹ்யின் நளர்க்கம் அல்ளதடதனள அயர்கள் வதடுகழளர்கள்? யளங்கிலும் 

பூநழனிலும் உள்யர் யிபேம்ிபம் யிபேம்ளநலும் அயனுக்வக கட்டுப்ட்டு 

சபணடைகழன்ர்; வநலும் அயிைவந நீண்டும் சகளண்டு யபப்டுயளர்கள். 

 

ُغونَ  وَ  رَ  ِدينِ  اللَّوِ  يَ ب ْ  َأفَ َغي ْ



 
 

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

இன்னும் அயர்கள் வதடுகழளர்கள் அல்ளஹ்யின் நளர்க்கம் அல்ளதடதனள? 
 

َماَواتِ  وَ  اْْلَْرضِ  َطْوًعا  َلوُ  َأْسَلمَ  َمن ِفي السَّ

கட்டுப்ட்டு பூநழனிலும் வநலும் யளங்கிலுள்யர்கள் சபணடைகழன்ர் அயனுக்கு 
 
 

ًىاَكرْ  وَ  ِإَلْيوِ  يُ ْرَجُعونَ   وَ  
தழபேநக் சகளண்டு யபப்டுயளர்கள் அயிைவந இன்னும் யிபேம்ளநவள வநலும் 

 

َنا َوَما أُنِزَل َعَلىَٰ ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق   ُقْل آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُنِزَل َعَلي ْ

وَن ِمن رَّبِّْهْم ََل نُ َفرُّْق بَ ْيَن َأَحٍد َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َوالنَِّبيُّ 

ُهْم َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونَ   ﴾٥٥﴿مّْن ْ
 

84. “அல்ளஹ்டயபம், எங்கள் நீது இக்கப்ட்ைடதபம், இன்னும் இப்பளலமீ், 

இஸ்நளனீல், இஸ்லளக்,  னஃகூப், அயர்கின் சந்ததழனிர் நீது இக்கப்ட்ையற்டபம், 

இன்னும் பறள, ஈறள இன்னும் நற் ிநளர்களுக்கு அயர்களுடைன 

இடயிைநழபேந்து சகளடுக்கப்ட்ையற்டபம் ளங்கள் யிசுயளசங் சகளள்கழவளம். 

அயர்கில் எயபேக்கழடைவனபம் ிரித்து வயற்றுடந ளபளட்ைநளட்வைளம்; ளங்கள் 

அயனுக்வக  சபணடைவயளம்” என்று (ிவன!) ீர் கூறுயபீளக. 

 

نَّاآمَ  بِاللَّوِ  وَ  َما أُنِزلَ   ُقلْ  

இக்கப்ட்ைடத வநலும் அல்ளஹ்டயபம் ளங்கள் யிசுயளசங் சகளண்வைளம் கூறும் 
 

َنا وَ  َما أُنِزلَ  َعَلىَٰ  ِإبْ َراِىيمَ  َوِإْسَماِعيلَ   َعَلي ْ
வநலும் இஸ்நளனில் இப்பளலமீ் நீது இக்கப்ட்ைடத வநலும் எங்கள் நீது 
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 ُموَسىَٰ  َوَما ُأوِتيَ  اْْلَْسَباطِ  يَ ْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ 
இஸ்லளக் னளகூப் சந்ததழனிர்களுக்கு  இன்னும் சகளடுக்கப்ட்ைடத பறளவுக்கு 

 

 ِمن رَّبِّْهمْ  َوالنَِّبيُّونَ  َوِعيَسىَٰ 
வநலும் ஈறளவுக்கு வநலும் தூதர்களுக்கு அயர்களுடைன இடயிைநழபேந்து 

 

ُهمْ  بَ ْيَن َأَحدٍ  ََل نُ َفرّْقُ   ُمْسِلُمونَ  َلوُ  َنْحنُ  مّْن ْ
ளங்கள் 

ிரிக்கநளட்வைளம் 
எயபேக்கழடைவனபம் அயர்கில் ளங்கள் அயனுக்கு கட்டுப்ட்ையர்கள் 

 

ْسََلِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن   َر اْْلِ َوَمن يَ ْبَتِغ َغي ْ

 ﴾٥١﴿اْلَخاِسرِينَ 
 

85. இன்னும் இஸ்ளம் அல்ளத நளர்க்கத்டத எயவபனும் வதடிளல் ழச்சனம் அது 

அயரிைநழபேந்து ப்புக் சகளள்ப்ைநளட்ைளது; வநலும் அயர் நறுடநனில் 

ஷ்ைநடைந்வதளரில்  இபேப்ளர். 

 

ْسََلمِ  ِديًنا رَ  اْْلِ  وَ  َمن يَ ْبَتغِ  َغي ْ
நளர்க்களம் இஸ்ளம் அல்ளதது வதடுயளர் எயர் இன்னும் 

 

لَ فَ َلن يُ ْقبَ  ِمْنوُ  ُىوَ  ِفي اْْلِخَرةِ  ِمَن اْلَخاِسرِينَ   
ஷ்ைநடைந்தயர்கள் நறுடநனில் அயர் அயரிைநழபேந்து ழச்சனம் அது ப்புக் 

சகளள்ப்ைநளட்ைளது 
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َكْيَف يَ ْهِدي اللَُّو قَ ْوًما َكَفُروا بَ ْعَد ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقّّ َوَجاَءُىُم 

َناتُ ا  ﴾٥٥﴿َواللَُّو ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  ْلبَ ي ّْ
 

86.  சதியள ஆதளபங்கள் யந்து, ழச்சனநளக இந்தத் தூதர் உண்டநனளர் என்று சளட்சழ 

கூழ, ஈநளன் சகளண்ை ிகு ழபளகரித்து யிட்ைளர்கவ அந்தக் கூட்ைத்தழற்கு அல்ளஹ் 

எப்டி வர்யமழ களட்டுயளன்! அல்ளஹ் அழனளனக்களப கூட்ைத்தழற்கு வர்யமழ களட்ை 

நளட்ைளன். 

 َكْيفَ  يَ ْهِدي اللَّوُ  قَ ْوًما َكَفُروا بَ ْعدَ  ِإيَماِنِهمْ 

அயர்கள் ஈநளன் 
சகளண்ை 

ிகு ழபளகரித்தளர்கள் கூட்ைம் அல்ளஹ் வர்யமழ 
களட்டுயளன் 

எப்டி 

 

 وَ  َشِهُدوا َأنَّ  الرَُّسولَ  َحقّّ  وَ 
இன்னும் உண்டநனளர் இடத் தூதர் ழச்சனநளக சளட்சழகூழளர்கள் வநலும் 
 

َناتُ  َواللَّوُ  ََل يَ ْهِدي اْلَقْومَ  الظَّاِلِمينَ   َجاَءُىمُ  اْلبَ ي ّْ
அழனளனக்களபர்கள் கூட்ைம் வர்யமழ 

களட்ைநளட்ைளன் 
வநலும் 

அல்ளஹ் 
சதியள 
ஆதளபங்கள் 

அயர்கிைம் 
யந்தது 

 

 ﴾٥٥﴿َلْعَنَة اللَِّو َواْلَمََلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ  ُأولََِٰئَك َجَزاُؤُىْم َأنَّ َعَلْيِهمْ 
 

87. ழச்சனநளக அயர்கள் நீது அல்ளஹ், நக்குகள், நிதர்கள் அடயரின் சளபம் 

இபேக்கழன்து என்து தளன் அயர்களுக்குரின கூழனளகும். 

 

 ُأولََِٰئكَ  َجَزاُؤُىمْ  َأنَّ  َعَلْيِهمْ  َلْعَنةَ 
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சளம் அயர்கள் நீது ழச்சனநளக அயர்களுக்குரின கூழ அயர்கள் 
 
 

 اللَّوِ  وَ  اْلَمََلِئَكةِ  وَ  النَّاسِ  َأْجَمِعينَ 
அடயர் நிதர்கள் இன்னும் யளயர்கள் இன்னும் அல்ளஹ்யின் 

 

ُهُم اْلَعَذاُب َوََل ُىْم يُنَظُرونَ  ُف َعن ْ  ﴾٥٥﴿َخاِلِديَن ِفيَها ََل ُيَخفَّ
 

88. இ(ந்த சளத்)தழவவன அயர்கள் என்சன்றும் இபேப்ளர்கள்; அயர்களுடைன வயதட 

இவசளக்கப்ை நளட்ைளது; அயர்கள்  தளநதப்டுத்தப்ைவும் நளட்ைளர்கள்,  

 

ُهمُ  فُ  َعن ْ  َخاِلِدينَ  ِفيَها ََل ُيَخفَّ
அயர்கட யிட்டும் இவசளக்கப்ை நளட்ைளது அதழல் என்சன்றும் இபேப்ளர்கள் 

 

يُنَظُرونَ  ََل  َعَذابُ الْ  وَ  ُىمْ    
தளநதப்டுத்தப்ை நளட்ைளர்கள் அயர்கள் இன்னும் வயதட 

 

ِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن   ﴾٥٥﴿بْعِد ذََٰ
 

89 இதன் ிகு நன்ிப்புக் வகளரித் தங்கடச் சவர்தழபேத்தழக் சகளண்ைளர்கவ அயர்கடத் 

தயிப!  ழச்சனநளக அல்ளஹ் நழகவும் நன்ிப்ளன், அப்சபேங் கபேடணபள்யன். 

 

ِلكَ  وَ   ِإَلَّ  الَِّذيَن تَابُوا ِمن بْعدِ  ذََٰ
இன்னும் இதன் ிகு இபேந்து நன்ிப்புக் வகளரிளற்கவ அயர்கள் தயிப 

 

 َأْصَلُحوا فَِإنَّ  اللَّوَ  َغُفورٌ  رَِّحيمٌ 
சபேங் 

கபேடணனளன் 
நழக்க 

நன்ிப்யளன் 
அல்ளஹ் ழச்சனநளக சவர்தழபேத்தழக் 

சகளண்ைளர்கள் 
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ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعَد ِإيَماِنِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَّن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم َوُأولََِٰئَك ُىُم 

 ﴾٥٦﴿الضَّالُّونَ 
 

90. ழச்சனநளக ஈநளன் சகளண்ை ின் ழபளகரித்த அயர்கள், ின்பேம் ழபளகரிப்ட 

அதழகநளக்கழளர்கவ அயர்களுடைன தவ்ள  ப்புக்சகளள்ப்ை நளட்ைளது; அயர்கள் 

தளம் பற்ழலும் யமழ சகட்ையர்கள். 

 

 ِإنَّ  الَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعدَ  ِإيَماِنِهمْ  ثُمَّ  اْزَداُدوا
அதழகநளக்கழளர்கள் ின்ர் அயர்கள் ஈநளன் 

சகளண்ை 
ின் ழபளகரித்தளர்கவ 

அயர்கள் 
ழச்சனநளக 

 

ونَ الضَّالُّ   ُكْفًرا لَّن تُ ْقَبلَ  تْوبَتُهمْ  َوُأولََِٰئكَ  ُىمُ  
யமழ 

சகட்ையர்கள் 
அயர்கள் 

தளன்  
வநலும் 
அயர்கள் 

அயர்களுடைன 
நன்ிப்பு 

ழச்சனம் ப்புக்சகளள்ப்ை 
நளட்ைளது 

ழபளகரிப்பு 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

اٌر فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِىم مّْْلُء اْْلَْرِض َذَىًبا َوَلِو ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا وَ  َماُتوا َوُىْم ُكفَّ

 ﴾٥٥﴿ُأولََِٰئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َوَما َلُهم مّْن نَّاِصرِينَ   افْ َتَدىَٰ ِبوِ 
 

91. ழச்சனநளக எயர்கள் ழபளகரித்து, ழபளகரித்தயளர்களகவய இந்தும் யிட்ைளர்கவள, 

அயர்கில் எயிைபம் பூநழ ழடன தங்கத்டத தன் நீட்சழக்கு ஈைளக சகளடுத்தளலும் 
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ழச்சனநளக அயிைநழபேந்து ப்புக் சகளள்ப்ைநளட்ைளது. அத்தடகவனளபேக்கு 

வளயிட நழக்க வயதட உண்டு; இன்னும் அயர்களுக்கு உதயி  சசய்வயளர் எயபேம் 

இபேக்க நளட்ைளர்கள். 

َن َكَفُرواالَِّذي وَ  َماُتوا َو ُىُم ُكفَّارٌ   ِإنَّ  

அயர்கள் ழபளகரித்த 
ழடனில் 

இந்தளர்கள் இன்னும் ழபளகரித்தளர்கவ அயர்கள் ழச்சனநளக 

 

 فَ َلن يُ ْقَبلَ  ِمنْ  َأَحِدِىم مّْْلءُ  اْْلَْرضِ  َذَىًبا
தங்கம் பூநழ ழடன அயர்கிைம் இபேந்து ழச்சனநளக ப்புக் சகளள்ப்ை நளட்ைளது 
 

ِئكَ ُأولََٰ  َلُهمْ  َعَذابٌ   َوَلِو افْ َتَدىَٰ  
வயதட அயர்களுக்கு இபேக்கழது அயர்கள் ஈைளக சகளடுத்தளலும் 

 

 َأِليمٌ  وَ  َما َلُهم مّْن نَّاِصرِينَ 
உதயி சசய்வயளர் அயர்களுக்கு இல்ட வநலும் வளயிட தபேம் 

 

ا ُتِحبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن شَ  ْيٍء َفِإنَّ اللََّو ِبِو َلن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّىَٰ تُنِفُقوا ِممَّ

 ﴾٥٥﴿َعِليمٌ 
 

92. ீங்கள் வசழக்கும் சளபேள்கிழபேந்து தளம் சசய்பம் யடப ழச்சனநளக ீங்கள் 

ன்டந அடைன நளட்டீர்கள்; எந்தப் சளபேட ீங்கள் சசவு சசய்தளலும், ழச்சனநளக 

அல்ளஹ் அடத ன்கழந்தயளக இபேக்கழன்ளன். 

 

ا ُتِحبُّونَ  ُقواتُنفِ  ِممَّ  َلن تَ َناُلوا اْلِبرَّ  َحتَّىَٰ  
ீங்கள் 

வசழப்தழழபேந்து 
தளம் சசய்யரீ்கள் யடப ன்டந ழச்சனநளக ீங்கள் அடைன 

நளட்டீர்கள் 
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 َعِليمٌ  ِبوِ  فَِإنَّ اللَّوَ  ِمن َشْيءٍ  َما تُنِفُقوا وَ 
வநலும் ீங்கள் தளம் 

சசய்யடத 
சளபேிழபேந்து ழச்சனநளக 

அல்ளஹ் 
அடத ன்கழந்தயன்  

 

ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحَلِّ لَّْبِني ِإْسَرائِيَل ِإَلَّ َما َحرََّم ِإْسَرائِيُل َعَلىَٰ نَ ْفِسِو ِمن قَ ْبِل َأن 

ْورَاةُ  ْورَاِة َفاتْ ُلوَىا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ   تُ نَ زََّل الت َّ  ﴾٥٥﴿ُقْل َفْأُتوا بِالت َّ
 

93. இஸ்பளனீல் (என் னஃகூப்), தவ்பளத் இக்கப்டுயதற்கு பன்ளல் தன் நீது 

லபளநளக்கழக் சகளண்ைடதத் தயிப, இஸ்பவயர்களுக்கு எல்ளயடகனள உணவும் 

அனுநதழக்கப்ட்டிபேந்தது; (ிவன!) ீர் கூறும்: “ீங்கள் உண்டநனளர்களக இபேந்தளல் 

தவ்பளத்டதபம் சகளண்டு யந்து அடத ஒதழக் களண்ிபங்கள்”  என்று. 

 

ي ِإْسَرائِيلَ لَّْبنِ  ِإَلَّ   ُكلُّ  الطََّعامِ  َكانَ  ِحَلِّ  
தயிப இஸ்பவயர்களுக்கு அனுநதழக்கப்ட்டிபேந்தது இபேந்தது உணவு எல்ள 

 

ْورَاةُ  َأن تُ نَ زَّلَ  ِمن قَ ْبلِ  َعَلىَٰ نَ ْفِسوِ  ِإْسَرائِيلُ  َما َحرَّمَ   الت َّ
லபளநளக்கழக் 
சகளண்ைது 

இஸ்பவயர்கள் தன் நீது பன்ளல் இக்கப்டுயதற்கு தவ்பளத் 

 

ْورَاةِ  فَْأُتوا ُقلْ   َصاِدِقينَ  ِإن ُكنُتمْ  فَاتْ ُلوَىا بِالت َّ
ீர் கூறும் சகளண்டு 

யளபேங்கள் 
தவ்பளத்டத அடத 

ஒதழக்களண்ிபங்கள் 
ீங்கள் 

இபேந்தளல் 
உண்டநனளர்கள் 

 

ِلَك َفُأولََِٰئَك ُىُم ا َرىَٰ َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب ِمن بَ ْعِد ذََٰ  ﴾٥٥﴿لظَّاِلُمونَ َفَمِن افْ ت َ
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94. எயவபனும் பேயர் அல்ளஹ்யின் நீது சளய்னளகக் கற்ட சசய்து கூழளல் 

ழச்சனநளக அயர்கள் அக்கழபநக்களபர்கவ ஆயளர்கள். 

 

 َفَمنِ  افْ تَ َرىَٰ  َعَلى اللَّوِ  اْلَكِذبَ 
சளய் அல்ளஹ்யின் நீது கற்ட  சசய்தளன் எயவபனும் பேயர் 

 

ولََِٰئكَ فَأُ  ُىمُ  الظَّاِلُمونَ  ِلكَ    ِمن بَ ْعِد ذََٰ
அக்கழபநக்களபர்கள் அயர்கவ அயர்கள் இதன் ின்ர் 

 

 ﴾٥١﴿ُقْل َصَدَق اللَُّو َفاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 
 

95. (ிவன!) ீர் கூறும்: “அல்ளஹ் உண்டநடன கூழளன்; ஆகவய சத்தழனத்டதக் 

கடைப்ிடித்தயபள இப்பளலநீழன் நளர்க்கத்டதப் ின்ற்றுங்கள்; அயர் 

இடணடயப்யர்கில்  இபேக்கயில்ட.” 

 

 ُقلْ  َصَدقَ  اللَّوُ  فَاتَِّبُعوا ِملَّةَ  ِإبْ َراِىيمَ 
இப்பளலநீழன் நளர்க்கம் ின்ற்றுங்கள் அல்ளஹ் உண்டந கூழளன் ீர் கூறும் 

 

 ِكينَ ِمَن اْلُمْشِر  َما َكانَ  وَ  َحِنيًفا
சத்தழனத்டதக் கடைிடித்தயர் இன்னும் அயர் இபேக்கயில்ட இடணடயப்யர்கில் 

 
 
 
 
 
 
 
 

َة ُمَبارًَكا َوُىًدى لّْْلَعاَلِمينَ   ﴾٥٥﴿ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ
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96. நிதர்களுக்களக டயக்கப்ட்ை பதல் யடீு ழச்சனநளக க்கள என்னும் நக்களயில் 

உள்து தளன்; அது ளக்கழனம் நழக்கதளகவும், உக நக்கள் னளயபேக்கும் வர்யமழனளகவும் 

இபேக்கழது. 

 

 ِإنَّ  َأوَّلَ  بَ ْيتٍ  ُوِضعَ  ِللنَّاسِ  َللَِّذي
ன்று நிதர்களுக்களக டயக்கப்ட்ைது யடீு பதல் ழச்சனநளக 

 

َعاَلِمينَ لْ لِ  ةَ  ُمَبارًَكا وَ  ُىًدى   بَِبكَّ
உக நக்களுக்கு வர்யமழ இன்னும் ளக்கழனம் நழக்கது நக்களயில் உள்து 

 

َناٌت مََّقاُم ِإبْ َراِىيَم َوَمن َدَخَلُو َكاَن آِمًنا  َوِللَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت  ِفيِو آيَاٌت بَ ي ّْ

 ﴾٥٥﴿َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللََّو َغِنيّّ َعِن اْلَعاَلِمينَ  يًَل َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِو َسبِ 
 

97. அதழல் சதியள அத்தளட்சழகள் உள். (அதளயது அதழல்)இப்பளலமீ் ழன் இைம் 

இபேக்கழன்து; வநலும் எயர் அதழல் தடமகழளவபள அயர் அச்சம் தரீ்ந்தயபளக 

ஆகழயிடுயளர்; இன்னும் அதற்கு(ச் சசல்யதற்கு)ரின ளடதனில் னணம் சசய்ன சக்தழ 

சற்ழபேக்கும் நிதர்களுக்கு அல்ளஹ்வுக்களக அவ்யடீு சசன்று லஜ் சசய்யது 

கைடநனளகும். ஆளல், எயவபனும் இடத ழபளகரித்தளல் (அல்ளஹ்வுக்குக் குட 

ஏதுநழல்ட)  ழச்சனநளக அல்ளஹ் உகத்தளடப யிட்டும் வதடய அற்யளக 

இபேக்கழன்ளன். 

 

َناتٌ  مََّقامُ  ِإبْ َراِىيمَ  وَ   ِفيوِ  آيَاتٌ  بَ ي ّْ
இன்னும் இப்பளலமீ் ழன் இைம் சதியள அத்தளட்சழகள் அதழல் உள் 
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 َمن َدَخَلوُ  َكانَ  آِمًنا وَ 
இன்னும் அச்சம் தரீ்ந்தயர் ஆகழயிட்ைளர் அதழல் தடமந்தளர் அயர் 

 

 َمِن اْسَتطَاعَ  اْلبَ ْيتِ  ِحجُّ  َعَلى النَّاسِ  ِللَّوِ 
அல்ளஹ்வுக்கு அம்நக்கள் நீது ளடிச் சசல்யது அவ்யடீு சக்தழ சற்யர் 

 

 ِإَلْيوِ  َسِبيًَل  وَ  َمن َكَفرَ 
எயவபனும் இடத ழபளகரித்தளல் இன்னும் ளடத அதன் ளல் 

 

 َعِن اْلَعاَلِمينَ  َغِنيّّ  اللَّوَ  فَِإنَّ 
ழச்சனநளக அல்ளஹ் வதடய அற்யன் உகத்தளடப யிட்டும் 

 

 ﴾٥٥﴿اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّو َواللَُّو َشِهيٌد َعَلىَٰ َما تَ ْعَمُلونَ  ُقْل يَا َأْىلَ 
 

98. “வயதத்டதபடைவனளவப! அல்ளஹ்யின் யசங்கட ஏன் ழபளகரிக்கழன்ரீ்கள்? 

அல்ளஹ் ீங்கள் சசய்பம்  சசனல்கடபம் வளட்ைநழட்டுப் ளர்ப்யளக இபேக்கழளன் ” 

என்று (ிவன!) ீர் கூறுயபீளக. 

 

 ُقلْ  يَا َأْىَل اْلِكَتابِ  ِلَم َتْكُفُرونَ  ِبآيَاتِ 
யசங்கள் ஏன் ழபளகரிக்கழன்ரீ்கள்? வயதபடைவனளவப! ீர் கூறும் 

 

 اللَّوِ  وَ  اللَّوُ  َشِهيدٌ  َعَلىَٰ  َما تَ ْعَمُلونَ 
ீங்கள் சசய்டய நீது வளட்ைநழடுயன் அல்ளஹ் வநலும் அல்ளஹ்யின் 

 

ُغونَ َها ِعَوًجا َوَأنُتْم ُقْل يَا  وَن َعن َسِبيِل اللَِّو َمْن آَمَن تَ ب ْ َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّ

ا تَ ْعَمُلونَ   ﴾٥٥﴿ُشَهَداُء َوَما اللَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّ
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99. “வயதபடைவனளவப! ம்ிக்டக சகளண்ையர்கட அல்ளஹ்யின் ளடதடன யிட்டும் 

ஏன் தடுக்கழரீ்கள்? ீங்கவ சளட்சழனளக இபேந்து சகளண்டு அப்ளடதடனக் வகளணளக்க 

வதடுகழரீ்கள? இன்னும் அல்ளஹ் ீங்கள் சசய்டய யிட்டும் பளபகநளக இல்ட” 

என்றும் (ிவன!) ீர் கூறுயபீளக. 

 

ونَ  َعن َسِبيِل اللَّوِ   ُقلْ  يَا َأْىَل اْلِكَتابِ  ِلَم َتُصدُّ
அல்ளஹ்யின் ளடதடன யிட்டும் ஏன் தடுக்கழரீ்கள்? வயதபடைவனளவப! ீர் கூறும் 

 

ُغونَ َها َمْن آَمنَ   َأنُتمْ  وَ  ِعَوًجا تَ ب ْ
ம்ிக்டக சகளண்ைளவப அயர் அடதத் வதடுகழரீ்கள? வகளணல் வநலும் ீங்கள் 

 

ا تَ ْعَمُلونَ  ِبَغاِفلٍ  اللَّوُ  َوَما ُشَهَداءُ   َعمَّ
சளட்சழனளர்கள் இல்ட அல்ளஹ் பளபகநளக ீங்கள் சசய்டய யிட்டும் 

 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا َفرِيًقا مَّْن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يَ ُردُّوُكم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم  

 ﴾٥٦٦﴿َكاِفرِينَ 
 

100. ம்ிக்டக சகளண்வைளவப! வயதம் சகளடுக்கப்ட்ைளர்கவ அயர்கில் பே 

ிரியளடப ீங்கள் ின் ற்ழளல், அயர்கள் உங்கட, ீங்கள் ஈநளன் சகளண்ைின், 

களஃிர்களக தழபேப்ி யிடுயளர்கள். 

 

 يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا َفرِيًقا مَّْن الَِّذينَ 
சழடப பே ிரியிர் ீங்கள் கட்டுப்ளட்ைளல் ம்ிக்டக சகளண்வைளவப! 

 



 
 

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

ْلِكَتابَ ُأوتُوا ا يُردُّوُكم بَ ْعدَ  ِإيَماِنُكمْ  َكاِفرِينَ   

ழபளகரிப்ளர்கள் ீங்கள் ஈநளன் 
சகளண்ை 

ின் உங்கட தழபேப்ி 
யிடுயளர்கள் 

வயதம் 
சகளடுக்கப்ட்ையர்கில் 

 
 
 

 


