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ஸூரத்துன்-னிஸா (தர்ஜுமா வார்த்ததக்கு வார்த்தத) 26 to 50 

 

َ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكمْ  َواللَّـُه َعِليٌم َحِكيٌم  ۗ   يُرِيُد اللَّـُه لُِيبَـِّين

﴿٢٦﴾ 

 

26. அல்லாஹ்  ) தன்னுதைய சட்ைங்கதை (உங்களுக்குத் ததைிவாக விைக்கவும், 

உங்களுக்கு முன் இருந்த  ) நல்ல(வர்கள் தசன்ற  ) நநரான (வழிகைில் உங்கதைச் 

தசலுத்தவும், உங்களுக்கு பாவமன்னிப்பு அருைவுநம விரும்புகிறான் .இன்னும் 

அல்லாஹ் நன்கு அறிந்நதானாகவும், ஞானமுதைநயானாகவும் இருக்கின்றான். 
 

َ  يُرِيُد اللَّهُ   وَ  َلُكمْ  لُِيبَـِّين

அல்லாஹ் விரும்புகிறான் விைக்குவதற்கு உங்களுக்கு இன்னும் 

 

 ِمن قـَْبِلُكمْ  ُسَنَن الَِّذينَ  يـَْهِدَيُكمْ 
உங்கதை நநர்வழியில் தசலுத்துவான் சிலரின் வழிகள் உங்களுக்கு முன்னர் 

 

 وَ  َويـَُتوَب َعَلْيُكمْ 
உங்கள் மீது மன்னிப்தப ஏற்பான் இன்னும் 

 
 

 َحِكيمٌ  َعِليمٌ  اللَّهُ 

அல்லாஹ் நன்கு அறிந்தவன் ஞானமுதையவன் 
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ا   ﴾٢٧﴿َواللَّـُه يُرِيُد َأن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن ََتِيُلوا َمْيًلا َعِظيما

  

27. நமலும் அல்லாஹ் உங்களுக்குப் பாவமன்னிப்பு அைிக்க விரும்புகிறான்; ஆனால் 

தங்கள் கீழ்தரமான (இச்தசகதைப் பின்பற்றி நைப்பவர்கநைா நீங்கள் நநரான 

வழியிலிருந்து திரும்பி பாவத்திநலநய முற்றிலும் சாய்ந்துவிை நவண்டுதமன்று 

விரும்புகிறார்கள். 
 

 َعَلْيُكمْ  َأن يـَُتوبَ  اللَُّه يُرِيدُ  وَ 

நமலும் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் பாவமன்னிப்தப உங்கள் மீது 

 

 الشََّهَواتِ  الَِّذيَن يـَتَِّبُعونَ  َويُرِيدُ 

விரும்புகிறான் பின்பற்றுவார்கநை அவர்கள் மநனா  இச்தசகள் 

 

 َعِظيماا َمْيًلا  َأن ََتِيُلوا

நீங்கள் சாய்ந்துவிடுவது சாய்தல் முற்றிலும் 

  

 

نَساُن َضِعيفاا  ۗ   يُرِيُد اللَّـُه َأن ُُيَفنَف َعنُكمْ   ﴾٢٨﴿َوُخِلَق اْْلِ
 

28. அன்றியும், அல்லாஹ்  ) தன்னுதைய சட்ைங்கதை (உங்களுக்கு இநலசாக்கநவ 

விரும்புகிறான்; ஏதனனில் மனிதன் பலஹனீமானவனாகநவ பதைக்கப்பட்டுள்ைான். 
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 وَ  َعنُكمْ  َأن ُُيَفنفَ  يُرِيُد اللَّهُ 

அல்லாஹ் விரும்புகிறான் இநலசாக்க உங்கதை விட்டும் நமலும் 

 

نَسانُ  ُخِلقَ   َضِعيفاا اْْلِ

பதைக்கப்பட்டுள்ைான் மனிதன் பலஹனீமானவன் 

 

 

َنُكم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِِتَاَرةا َعن تـََراٍض  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ا  ۗ   َوََل تـَْقتُـُلوا أَنُفَسُكمْ  ۗ   مننُكمْ   ﴾٢٩﴿ِإنَّ اللَّـَه َكاَن ِبُكْم َرِحيما

 

29. நம்பிக்தக தகாண்ைவர்கநை! உங்களுக்கிதைநய தபாருந்திக் தகாள்ளும் முதறயில் 

ஏற்படுகிற வர்த்தகம் அல்லாமல்,  ( மற்தறாருவரின்) தபாருட்கதை தவறான முதறயில் 

உண்ணாதீர்கள்; நீங்கள் உங்கதைநய தகாதலதசய்து தகாள்ைாதீர்கள்  - நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் உங்கைிைம் மிக்க கருதணயுதையவனாக இருக்கின்றான். 
 

 أَْمَواَلُكم ََل تَْأُكُلوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا

! நம்பிக்தக தகாண்ைவர்கநை உண்ணாதீர்கள் உங்கைின் தபாருட்கள் 

 

َنُكم  َأن َتُكونَ  ِإَلَّ  بِاْلَباِطلِ  بـَيـْ

உங்களுக்கிதைநய தவறான முதறயில் தவிர ஆகுவது 
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 وَ  مننُكمْ  َعن تـَرَاضٍ  ِِتَاَرةا 

வர்த்தகம் தபாருந்திக் தகாள்ளுதல் உங்கைிைமிருந்து இன்னும் 

 

 ِإنَّ اللَّهَ  أَنُفَسُكمْ  ََل تـَْقتُـُلوا

தகாதல தசய்யாதீர்கள் நீங்கள்  உங்கதைநய நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

 

 َرِحيماا ِبُكمْ  َكانَ 

ஆகிவிட்ைான் உங்கைில் கருதணயுதையவன் 

 

 

ا َفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراا ِلَك ُعْدَواناا َوظُْلما ِلَك َعَلى اللَّـِه َيِسرياا  ۗ   َوَمن يـَْفَعْل ذََٰ  ﴾٣٠﴿وََكاَن ذََٰ
 

30. எவநரனும் ஒருவர் வரம்பு மீறுவததயும் அநியாயத்ததயும் தசய்தால், அவதர நாம் 

நரகத்தில் நுதழயச் தசய்நவாம்; அல்லாஹ்வுக்கு இது சுலபமானநதயாகும். 

 

ِلكَ  َمن يـَْفَعلْ  وَ   ُعْدَواناا ذَٰ

இன்னும் எவநரனும் ஒருவர் தசய்தால் இது வரம்பு மீறல் 

 

ا  نَاراا َفَسْوَف ُنْصِليهِ  ظُْلما

அநியாயம் நாம் அவதர நுதழப்நபாம் தநருப்பில் 
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 َيِسرياا َعَلى اللَّهِ  ِلكَ ذَٰ  وََكانَ 

ஆகிவிட்ைது இது அல்லாஹ்வுக்கு சுலபமானது 

 

 

َهْوَن َعْنُه ُنَكفنْر َعنُكْم َسينَئاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخًلا َكرمياا   ﴾٣١﴿ِإن َِتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

 

31. நீங்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ைவற்றில் தபரும் பாவங்கதை தவிர்த்து தகாண்ைால் 

உங்களுதைய குற்றங்கதை நாம் மன்னிப்நபாம் .உங்கதை மதிப்புமிக்க இைங்கைில் 

புகுத்துநவாம். 

 

َهْونَ  َكَبائِرَ  ِإن َِتَْتِنُبوا  َما تـُنـْ

நீங்கள் தவிர்த்து தகாண்ைால் தபரும் பாவங்கள் நீங்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ைவற்றில் 

 

 َسينَئاِتُكمْ  ُنَكفنْر َعنُكمْ  َعْنهُ 

அதத விட்டும் உங்கதை  விட்டும் நாம் அழித்து விடுநவாம் உங்கைின் குற்றங்கள் 

 

 َكرمياا مُّْدَخًلا  نُْدِخْلُكم وَ 

நமலும் உங்கதைப் புகுத்துநவாம் நுதழயும் இைம் மதிப்பு-கண்ணியம்  
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َولِلننَساِء  ۗ   لنلرنَجاِل َنِصيٌب ِّمنَّا اْكَتَسُبوا ۗ   َوََل تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَّـُه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلىَٰ بـَْعضٍ 

ا  ۗ   َواْسأَُلوا اللَّـَه ِمن َفْضِلهِ  ۗ   َنِصيٌب ِّمنَّا اْكَتَسْبَ   ﴾٣٢﴿ِإنَّ اللَّـَه َكاَن ِبُكلن َشْيٍء َعِليما

 

32. நமலும் எதன் மூலம் உங்கைில் சிலதர நவறு சிலதரவிை அல்லாஹ் 

நமன்தமயாக்கியிருக்கின்றாநனா, அததன  ) அதையநவண்டுதமன்று நபராதச 

தகாள்ைாதீர்கள்; ஆண்களுக்கு, அவர்கள் சம்பாதித்தவற்றில் பங்குண்டு; (அவ்வாநற (

தபண்களுக்கும், அவர்கள் சம்பாதித்)வற்றில் உரிய (பங்குண்டு; எனநவ அல்லாஹ்விைம் 

அவன் அருதைக் நகளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாப் தபாருட்கதையும் நன்கு 

அறிந்தவனாக இருக்கின்றான். 
 

 َما َفضََّل اللَّهُ  تـََتَمنـَّْواََل  وَ 

நமலும் நபராதச தகாள்ைாதீர்கள் அல்லாஹ் எததக் தகாண்டு நமன்தமயாக்கியி 

ருக்கின்றாநனா அதத 

 

 َنِصيبٌ  لنلرنَجالِ  َعَلىَٰ بـَْعضٍ  بـَْعَضُكمْ  ِبهِ 
அதில் உங்கைில் சிலதர சிலதரவிை ஆண்களுக்கு பங்கு 

 

 ِّمنَّا اْكَتَسْبَ  َنِصيبٌ  َولِلننَساءِ  ِّمنَّا اْكَتَسُبوا

அவர்கள் சம்பாதித்தவற்றில் தபண்களுக்கும் பங்கு அவர்(தபண்)கள் சம்பாதித்தவற்றில் 
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 ِإنَّ اللَّهَ  ِمن َفْضِلهِ  َواْسأَُلوا اللَّهَ 

அல்லாஹ்விைம் நகளுங்கள் அவனுதைய அருைிலிருந்து நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

 

 

ا ِبُكلن َشْيءٍ  َكانَ   َعِليما

ஆகிவிட்ைான் எல்லாப் தபாருட்கதையும் நன்கு அறிந்தவன் 

  

َوالَِّذيَن َعَقَدْت أمَْيَاُنُكْم َفآتُوُهْم  ۗ   َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَ ِّمَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَقْـَربُونَ 

ا  ۗ   َنِصيبَـُهمْ   ﴾٣٣﴿ِإنَّ اللَّـَه َكاَن َعَلىَٰ ُكلن َشْيٍء َشِهيدا
 

33. இன்னும் தபற்நறாரும், தநருங்கிய உறவினர்களும் விட்டுச் தசன்றவற்றிலிருந்து 

ஒவ்தவாருவருக்கும் நாம் வாரிசுகதை ஏற்படுத்தியிருக்கிநறாம்; உங்கைின் உைன் 

படிக்தககள் யாருைன் இருக்கின்றனநவா அவர்களுக்கு அவர்கைின் பங்தக 

வழங்கிவிடுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் யாவற்தறயும் பார்ப்பவனாக இருக்கிறான்.. 

 

 َمَواِلَ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ  وَ 

இன்னும் ஒவ்தவாருவருக்கும் நாம் ஏற்படுத்திநனாம் வாரிசுகள் 

 

 مْ أمَْيَاُنكُ الَِّذيَن َعَقَدْت  وَ  َواْْلَقْـَربُونَ  ِّمَّا تـََرَك اْلَواِلَدان

தபற்நறார்கள் விட்ைதிலிருந்து தநருங்கிய உறவினர்கள் உங்கைின்படிக்தககள் 

யாருைன் இருக்கின்றனநவா 
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 ِإنَّ اللَّهَ  َنِصيبَـُهمْ  َفآتُوُهمْ 

அவர்களுக்கு வழங்கிவிடுங்கள் அவர்களுதைய பாகத்தத நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

 

ا َعَلىَٰ ُكلن َشْيءٍ  َكانَ   َشِهيدا

ஆகிவிட்ைான் எல்லாப் தபாருட்கள் மீது சாட்சியாைன் 
   

 

 ۗ   الننَساِء ِبَا َفضََّل اللَّـُه بـَْعَضُهْم َعَلىَٰ بـَْعٍض َوِبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواِلِِمْ الرنَجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى 

ِت ََتَافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ  ۗ   َفالصَّاِلَِاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لنْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّـهُ  َوالًلَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًلا  ۗ   اْضرِبُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِف اْلَمَضاِجِع وَ  ِإنَّ اللَّـَه   ۗ   َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفًَل تـَبـْ

 ﴾٣٤﴿َكاَن َعِليًّا َكِبرياا 

 

34. ஆண்கள் தபண்கதை நிர்வகிக்க நவண்டியவர்கள் அவர்கைில் சிலதர சிலதர விை 

நமன்தமப்படுத்தி இருப்பதாலும் அவர்கள் தங்கைின் தபாருள்கதைச் தசலவிடுவதாலும்! 

எனநவ அல்லாஹ்வின் பாதுகாவல் தகாண்டு மதறவானவற்தறப் பாதுகாக்கும் கட்டுப் 

பட்டு நைக்கும் தபண்கள் நல்ல தபண்கள் ஆவர், (எந்தப் தபண்கள்) பிணங்கிக் 

தகாள்வார்கள் என்று நீங்கள் பயப்படுகிறரீ்கநைா அவர்களுக்கு நல்லுபநதசம் தசய்யுங்கள்; 

(திருந்தா விட்ைால்) அவர்கதைப் படுக்தககைில் விலக்கிவிடுங்கள்; (அதிலும் 

திருந்தாவிட்ைால் அவர்கதை (இநலசாக) அடியுங்கள் .அவர்கள் உங்களுக்கு 

வழிப்பட்டுவிட்ைால், அவர்களுக்கு எதிராக எந்த வழிதயயும் நதைாதீர்கள் நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவனாகவும், வல்லதம உதையவனாகவும் இருக்கின்றான். 
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 ِبَا َفضََّل اللَّهُ  َعَلى الننَساءِ  قـَوَّاُمونَ  الرنَجالُ 
ஆண்கள் நிர்வகிப்பவர்கள் தபண்கள் மீது அல்லாஹ் நமன்தமப்படுத்தியது 

தகாண்டு 

 

 ِمْن أَْمَواِلِِمْ  َوِبَا أَنَفُقوا َعَلىَٰ بـَْعضٍ  بـَْعَضُهمْ 

அவர்கைில் சிலர் சிலதரவிை அவர்கள் தசலவிடுவதாலும் அவர்கைின் தபாருள்கலிருந்து 

 

 َحاِفظَاتٌ  َقانَِتاتٌ  َفالصَّاِلَِاتُ 
நல்ல தபண்கள் கட்டுப்பட்டு நைக்கும் தபண்கள் பாதுகாக்கும் தபண்கள்  

. 

ِت ََتَاُفونَ  ِبَا َحِفَظ اللَّهُ  لنْلَغْيبِ   َوالًلَّ

மதறவானதத அல்லாஹ்வின் பாதுகாவல் தகாண்டு நீங்கள் பயப்படுகிறரீ்கநை 

அப்தபண்கள் 

 

 وَ  َفِعظُوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ 
அவர்கைின் பிணக்கு அவர்களுக்கு உபநதசம் தசய்யுங்கள் இன்னும் 

 

 َفِإْن َأَطْعَنُكمْ  َواْضرِبُوُهنَّ  ِف اْلَمَضاِجعِ  اْهُجُروُهنَّ 

விலக்கிவிடுங்கள் படுக்தககைில் அவர்கதை 

அடியுங்கள் 

அவர்கள் உங்களுக்கு வழிப்பட்டு 

விட்ைால் 
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ُغواَفًَل   ِإنَّ اللَّهَ  َسِبيًلا  َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ
நதைாதீர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக வழிதய நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

 

 َكِبرياا َعِليًّا َكانَ 
ஆகிவிட்ைான் உயர்ந்தவன் தபரியவன் 

  

 

ا منْن  ا منْن َأْهِلِه َوَحَكما ا َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما َفابـَْعثُوا َحَكما َأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصًَلحا

نَـُهَما  ﴾٣٥﴿ِإنَّ اللَّـَه َكاَن َعِليماا َخِبرياا  ۗ   يـَُوفنِق اللَّـُه بـَيـْ
 

35. (கணவன்-மதனவி ஆகிய) அவ்விருவரிதைநய பிணக்தக நீங்கள் அஞ்சினால் 

கணவனின் உறவினர்கைிலிருந்தும் மதனவியின் உறவினர்கைிலிருந்தும் ஒரு 

மத்தியஸ்ததர அனுப்பிதவயுங்கள், அவ்விருவரும் சமாதானத்தத விரும்பினால், 

அல்லாஹ் அவ்விருவரிதைநய ஒற்றுதம ஏற்படும்படி தசய்துவிடுவான்  - நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் நன்கு அறிபவனாகவும், நன்குணர்கிறவனாகவும் இருக்கின்றான். 
 

 

 َفابـَْعثُوا بـَْيِنِهَما ِشَقاقَ  ِإْن ِخْفُتمْ  وَ 
இன்னும் நீங்கள் அஞ்சினால் பிணக்கு அவ்விருவரிதைநய அனுப்பிதவயுங்கள் 

 

ا  وَ  منْن َأْهِلهِ  َحَكما
மத்தியஸ்தர் அவனுதைய உறவினர்கைிலிருந்து இன்னும் 
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ا ِإن يُرِيَدا منْن َأْهِلَها  ِإْصًَلحا
அவளுதைய உறவினர்கைிலிருந்து இருவர் விரும்பினால் சமாதானம் 

 

نَـُهَما يـَُوفنِق اللَّهُ   ِإنَّ اللَّهَ  بـَيـْ
அல்லாஹ் நல்லுதவி தசய்வான் அவ்விருவருக்கிதைநய நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

 

 َخِبرياا َعِليماا َكانَ 
ஆகிவிட்ைான் நன்கு அறிபவன் உள்விைங்கி அறிபவன் 

 

 

 

َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا َوِبِذي اْلُقْرََبَٰ َواْلَيَتاَمىَٰ َواْلَمَساِكِِّي  ۗ   َواْعُبُدوا اللَّـَه َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاا

ِإنَّ  ۗ   َواْلَْاِر ِذي اْلُقْرََبَٰ َواْلَْاِر اْْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاْْلَنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ 

 ﴾٣٦﴿وراا اللَّـَه ََل ُيُِبُّ َمن َكاَن ُُمَْتاَلا َفخُ 
 

36. நமலும், அல்லாஹ்தவநய வணங்குங்கள்; அவனுைன் எததனயும் யாதரயும் இதண 

ஆக்காதீர்கள் .நமலும், தாய் தந்ததயர்க்கும், தநருங்கிய உறவினர்களுக்கும் .

அநாததகளுக்கும், ஏதழகளுக்கும், அண்தை வடீ்டிலுள்ை உறவினர்களுக்கும், 

அருகிலுள்ை அண்தை வடீ்ைாருக்கும், பயணத் நதாழருக்கும் வழிப்நபாக்கருக்கும், 

உங்கைிைமுள்ை அடிதமகளுக்கும் (உபகாரம் தசய்யுங்கள்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

கர்வமுதைநயாராக, வணீ் தபருதம உதை நயாராக இருப்பவர்கதை நநசிப்பதில்தல. 
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 بِهِ  ََل ُتْشرُِكوا وَ  اْعُبُدوا اللَّهَ  وَ 

நமலும் அல்லாஹ்தவநய வணங்குங்கள்  இதண தவக்காதீர்கள் அவதனக் தகாண்டு 

 

 َوِبِذي اْلُقْرََبَٰ  ِإْحَساناا بِاْلَواِلَدْينِ  َشْيئاا

எததனயும் தாய்  தந்ததயர்க்கு உபகாரம் தநருங்கிய உறவினர்களுக்கும் 

 

 ِذي اْلُقْرََبَٰ  َواْْلَارِ  واْلَمَساِكِّيِ  َواْلَيَتاَمىَٰ 

அநாததகள் ஏதழகள் அண்தைவடீ்ைான் உறவுஉதையர்கள் 

 

 بِاْْلَنبِ  َوالصَّاِحبِ  َواْْلَاِر اْْلُُنبِ   

அருகிலுள்ை அண்தை வடீ்ைார் நதாழருக்கும் அருகிலுள்ைவர் 

 

 َوَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ  َواْبِن السَِّبيلِ 

வழிப் நபாக்கர் உங்கைின் வலக்கரம் தசாந்தமாக்கிக் தகாண்ைவர்கள் 

 

 َمن َكانَ  ََل ُيُِبُّ   ِإنَّ اللَّهَ  

நிச்சயமாக அல்லாஹ் நநசிக்கமாட்ைான் ஆகிவிட்ைாநன அவன் 

 

 َفُخوراا  ُُمَْتاَلا  

கர்வமுதையவன் தபருதமபிடித்தவன் 
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َوَأْعَتْدنَا  ۗ   الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهُم اللَّـُه ِمن َفْضِلهِ 

 ﴾٣٧﴿لِْلَكاِفرِيَن َعَذاباا مُِّهيناا 
 

37. அத்ததகநயார் உநலாபித்தனம் தசய்வதுைன், (பிற (மனிதர்கதையும் உநலாபித்தனம் 

தசய்யும்படித் தூண்டி அல்லாஹ் தன் அருட்தகாதையினின்று அவர்களுக்குக் 

தகாடுத்ததத மதறத்துக்தகாள்கிறார்கள்; அத்ததகய நன்றி தகட்ைவர்களுக்கு இழிவான 

தண்ைதனதய நாம் சித்தப்படுத்தி தவத்துள்நைாம். 

 النَّاسَ  يَْأُمُرونَ  وَ  الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ 

உநலாபித்தனம் தசய்கிறார்கநை அவர்கள் இன்னும் ஏவுகிறார்கள் மனிதர்கள் 

 

 اللَّهُ  َما آتَاُهمُ  َوَيْكُتُمونَ  بِاْلُبْخلِ 

உநலாபித்தனத்ததக் தகாண்டு மதறக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்குக் தகாடுத்து 

 

 َوَأْعَتْدنَا ِمن َفْضِلهِ 

அவனுதைய அருட்தகாதையிலிருந்து சித்தப்படுத்தியுள்நைாம்   நாம்  

 

 مُِّهيناا َعَذاباا لِْلَكاِفرِينَ 
நிராகரிப்பவர்களுக்கு தண்ைதன இழிவானது 
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َوَمن َيُكِن  ۗ   يـُْؤِمُنوَن بِاللَّـِه َوََل بِاْليَـْوِم اْْلِخرِ  َوالَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَِلُْم رِئَاَء النَّاِس َوََل 

 ﴾٣٨﴿الشَّْيطَاُن َلُه َقرِيناا َفَساَء َقرِيناا 

 

38. இன்னும், எவர்கள் அல்லாஹ்தவயும் இறுதி நாதையும் நம்பாதவர்கைாக 

மனிதர்களுக்குக் காட்டுவதற்காகத் தங்கள் தபாருட்கதைச் தசலவு தசய்கிறார்கநைா 

அவர்களுக்கு (தைத் தான் கூட்ைாைியாவான்) எவனுக்கு தைத்தான் கூட்ைாைியாக 

இருக்கின்றாநனா, அவன் கூட்ைாைிகைிதலல்லாம் மிகத் தீயவன். 

 

 رِئَاءَ  أَْمَواَِلُمْ  الَِّذيَن يُنِفُقونَ  وَ 

இன்னும் தசலவு தசய்வார்கநை அவர்கள் அவர்கைின் தபாருட்கள் காட்டுவதற்காக 

 

 اْْلِخرِ  بِاْليَـْومِ  َوََل  يـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ َوََل  النَّاسِ 

மனிதர்கள் அல்லாஹ்தவ நம்பமாட்ைார்கள் இன்னும்  இல்தல இறுதி நாதையும் 

 

 َفَساَء َقرِيناا َقرِيناا َلهُ  َوَمن َيُكِن الشَّْيطَانُ 

தைத்தான் எவனுக்கு ஆகிவிடுகிறாநனா அவன் கூட்ைாைி அவன் தகட்ை கூட்ைாைியாகி 

விட்ைான் 

 

 

 

وََكاَن اللَّـُه ِِبِْم َعِليماا  ۗ   َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاللَّـِه َواْليَـْوِم اْْلِخِر َوأَنَفُقوا ِّمَّا َرَزقـَُهُم اللَّـهُ 

﴿٣٩﴾ 
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39. இவர்கள் அல்லாஹ்தவயும், இறுதி நாதையும் நம்பி இவர்களுக்கு அல்லாஹ் 

வழங்கிய வற்றிலிருந்து தசலவும் தசய்வார்கைானால் இவர்களுக்கு என்ன நகடு 

ஏற்பட்டுவிைப் நபாகிறது? அல்லாஹ் இவர்கதை நன்கறிபவனாகநவ இருக்கின்றான். 

 

 َلْو آَمُنوا بِاللَّهِ  َعَلْيِهمْ  َوَماَذا

என்ன ஆகப்நபாகிறது இவர்கள் மீது அல்லாஹ்தவ நம்பிக்தக தகாள்வார்கைானால் 

 

 ِّمَّا َرَزقـَُهُم اللَّهُ  َوأَنَفُقوا َواْليَـْوِم اْْلِخرِ 

மறுதம நாதையும் நமலும் தசலவிட்ைார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 

வழங்கியவற்றிலிருந்து 

 

 َعِليماا ِِبِمْ  وََكاَن اللَّهُ 

அல்லாஹ் ஆகிவிட்ைான் இவர்கதை நன்கறிபவன் 

 

 

ا  ۗ   ِإنَّ اللَّـَه ََل َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرَّةٍ  َوِإن َتُك َحَسَنةا ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجراا َعِظيما

﴿٤٠﴾ 

 

40. நிச்சயமாக அல்லாஹ் அணுவைவு கூை அநியாயம் தசய்யமாட்ைான்; (அந்த 

அணுவைவு) நன்தமயாக இருந்தாலும் அததன இரட்டிப்பாக்குவான்,   தன் 

புறத்திலிருந்து மகத்தான நற் கூலிதயதயயும் வழங்குகின்றான். 
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 َوِإن َتكُ  َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  ََل َيْظِلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் அநியாயம் தசய்யமாட்ைான் அைவு அணு அது இருந்தால் 

 

 ِمن لَُّدْنهُ  َويـُْؤتِ  ُيَضاِعْفَها َحَسَنةا 

நன்தம   அததன இரட்டிப்பாக்குவான் வழங்குவான் தன்னிைத்திலிருந்து 

 

 َعِظيماا َأْجراا

கூலி மகத்தானது 

 

 

ا  َنا ِبَك َعَلىَٰ َهٰـَُؤََلِء َشِهيدا َنا ِمن ُكلن أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ  ﴾٤١﴿َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ
 

41. எனநவ (நபிநய!  ) ஒவ்தவாரு கூட்ைத்திலிருந்து சாட்சியாைதர  நாம் தகாண்டு வந்து. 

உம்தம அவர்களுக்கு சாட்சியாைராக நாம் தகாண்டு வரும் அந்நநரம் எப்படி இருக்கும்? 

 

َنا َفَكْيفَ   ِبَشِهيدٍ  ِمن ُكلن أُمَّةٍ  ِإَذا ِجئـْ

எப்படி நாம் தகாண்டு வரும்நபாது  ஒவ்தவாரு கூட்ைத்திலிருந்து சாட்சியாைர் 

 

َناِبكَ  ُؤََلءِ  َوِجئـْ ا َعَلىَٰ هََٰ  َشِهيدا

உம்தமக்  தகாண்டு வருநவாம் அவர்கள் மீது சாட்சி 
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ا يـَْوَمِئٍذ يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّىَٰ ِِبُِم اْْلَْرُض َوََل َيْكُتُموَن اللَّـَه َحِديثا 

﴿٤٢﴾ 

 

42. அந்த நாைில், (அல்லாஹ்தவ) நிராகரித்து, தூதருக்கு மாறு தசய்தவர்கள், பூமி தங்கதை 

விழுங்கி சமப்படுத்திைக் கூைாதா என்று விரும்புவார்கள்; ஆனால் அல்லாஹ்விைத்தில் எந்த 

விையத்ததயும் அவர்கள் மதறக்கமுடியாது. 
 

 وَ  الَِّذيَن َكَفُروا يـََودُّ  يـَْوَمِئذٍ 

அந்த நாைில் விரும்புவர் நிராகரித்தார்கநை அவர்கள் இன்னும் 

 

 ِِبِمُ  َلْو ُتَسوَّىَٰ  الرَُّسولَ  َعَصُوا

மாறு தசய்தார்கள் தூதர் சமப்படுத்தப்படுவது அவர்கதை 

 

 َحِديثاا ََل َيْكُتُموَن اللَّهَ  وَ  اْْلَْرضُ 

பூமி அல்லாஹ்விைம் மதறக்கமாட்ைார்கள் விையம், தசய்தி 

 

 

ِإَلَّ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تـَْقَربُوا الصًََّلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرىَٰ َحَّتََّٰ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوََل ُجُنباا 

َوِإن ُكنُتم مَّْرَضىَٰ َأْو َعَلىَٰ َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مننُكم منَن  ۗ   َعاِبرِي َسِبيٍل َحَّتََّٰ تـَْغَتِسُلوا

ا طَينباا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم  اْلَغاِئِط َأْو ََلَمْسُتُم الننَساَء فـََلْم ِتَُِدوا َماءا فـَتَـَيمَُّموا َصِعيدا

 ﴾٤٣﴿ِإنَّ اللَّـَه َكاَن َعُفوًّا َغُفوراا  ۗ   َوأَْيِديُكمْ 
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43. நம்பிக்தக தகாண்ைவர்கநை !நீங்கள் கூறுவது இன்னது என்று நீங்கள் அறிந்து 

தகாள்ை முடியாதவாறு நீங்கள் நபாததயுள்ைவர்கைாக இருக்கும்நபாது ததாழுதகக்கு 

தநருங்காதீர்கள்; நமலும் குைிப்புக் கைதமயாக இருக்கும்நபாது (பள்ைிக்குள் 

தசல்லாதீர்கள்)  பாததயாக கைந்து தசன்றால் தவிர! .நீங்கள் நநாயாைியாகநவா, 

யாத்திதரயிநலா, மலஜலம் கழித்நதா, தபண்கதைத் தீண்டிநயா இருந்து (சுத்தம் தசய்ய) 

தண்ணதீர தபறாவிடின் சுத்தமான மண்தணத் ததாட்டு உங்களுதைய முகங்கதையும், 

உங்களுதைய தககதையும் தைவி “தயம்மும்” தசய்து தகாள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக 

அல்லாஹ் பிதழ தபாறுப்பவனாகவும், மன்னிப்பவனாகவும் இருக்கின்றான். 

 
 

 َوأَنُتمْ  الصًََّلةَ  ََل تـَْقَربُوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا

நம்பிக்தகதகாண்ைவர்கநை தநருங்காதீர்கள் ததாழுதக நீங்கள் 

 

 ََل  وَ  َما تـَُقوُلونَ  َحَّتََّٰ تـَْعَلُموا ُسَكاَرىَٰ 

நபாததயுள்ைவர்கள் நீங்கள் அறியும் வதர நீங்கள் கூறுவது இன்னும் இல்தல 

 

 تـَْغَتِسُلوا َحَّّتَٰ  َسِبيلٍ  َعاِبرِي ِإَلَّ  ُجنُباا

தபருந்ததாைக்குதையவன் தவிர கைப்பவர்கள் வழி நீங்கள் குைிக்கும் வதர 

 

 َأْو َجاءَ  َعَلىَٰ َسَفرٍ  َأوْ  ىَٰ مَّْرض َوِإن ُكنُتم
நீங்கள் இருந்தால் நநாயாைிகள் அல்லது யாத்திதரயில் அல்லது வந்தான் 

 

 َأْو ََلَمْسُتُم الننَساءَ  منَن اْلَغاِئطِ  َأَحٌد مننُكم
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உங்கைில் ஒருவன் மலஜலத்திலிருந்து தபண்கதைத் தீண்டிநீர்கள் தீண்டி 

 

ا فـَتَـَيمَُّموا َماءا  ِتَُِدوا فـََلمْ   طَينباا َصِعيدا

நீங்கள் தபறவில்தல தண்ணரீ் தயம்மும் தசய்யுங்கள் மண் சுத்தமானது 

 

 أَْيِديُكمْ  وَ  ِبُوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا

தைவுங்கள் உங்களுதைய முகம் இன்னும் உங்களுதைய தககள் 

 

 َغُفوراا َعُفوًّا َكانَ  ِإنَّ اللَّهَ 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆகிவிட்ைான் மன்னிப்பவன் பிதழ தபாறுப்பவன் 

 

 

َأَلَْ تـََر ِإََل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباا منَن اْلِكَتاِب َيْشتَـُروَن الضًََّلَلَة َويُرِيُدوَن َأن َتِضلُّوا السَِّبيَل 

﴿٤٤﴾ 

 
44. (நபிநய!) நவதத்திலிருந்து ஒரு பகுதி தகாடுக்கப்பட்நைாதர நீர் கவனிக்கவில்தலயா? அவர்கள் 

வழிநகட்தை விதலக்கு வாங்கிக் தகாள்கின்றனர்  - நீங்கள் வழிதகட்டு விை நவண்டும் என்றும் 

அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். 
 

 منَن اْلِكَتابِ  َنِصيباا أُوتُوا ِإََل الَِّذينَ  َأَلَْ تـَرَ 
நீர் கவனிக்கவில்தலயா? சிலரின் பக்கம் தகாடுக்கப்பட்ைார்கள் பகுதி நவதத்திலிருந்து 
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 يُرِيُدونَ  وَ  الضًََّللَةَ  َيْشتَـُرونَ 
விதலக்கு வாங்குகிறார்கள் வழிநகடு நமலும் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் 

 

 السَِّبيلَ  َأن َتِضلُّوا

தவறுவதத  நீங்கள் வழி 

 

 

 ﴾٤٥﴿وََكَفىَٰ بِاللَّـِه َولِيًّا وََكَفىَٰ بِاللَّـِه َنِصرياا  ۗ   َواللَّـُه َأْعَلُم بَِأْعَداِئُكمْ 
 

45. நமலும், அல்லாஹ் உங்கள் பதகவர்கதை நன்கு அறிவான்; (உங்களுக்குப்) பாதுகாவலனாக 

இருக்க அல்லாஹ் நபாதுமானவன்; உதவியாைனாக இருக்கவும் அல்லாஹ் நபாதுமானவன். 

 

 وََكَفىَٰ بِاللَّهِ  بَِأْعَداِئُكمْ  َأْعَلمُ  اللَّهُ  وَ 

நமலும், அல்லாஹ் நன்கு அறிவான் உங்கள் பதகவர்கள் அல்லாஹ் நபாதுமானவன் 

 

 َنِصرياا وََكَفىَٰ بِاللَّهِ  َولِيًّا

பாதுகாவலன் அல்லாஹ் நபாதுமானவன் உதவியாைன் 
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َر ُمْسَمٍع  َنا َواَْسَْع َغيـْ ْعَنا َوَعَصيـْ منَن الَِّذيَن َهاُدوا ُُيَرنُفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َويـَُقوُلوَن َسَِ

ْعَنا َوَأَطْعَنا َواَْسَْع َوانظُْرنَا َلَكاَن  ۗ   الدنينِ َوَراِعَنا لَيًّا بِأَْلِسَنِتِهْم َوَطْعناا ِف  َوَلْو أَنَـُّهْم َقاُلوا َسَِ

ُْم َوأَقْـَوَم َولَٰـَِكن لََّعنَـُهُم اللَّـُه ِبُكْفرِِهْم َفًَل يـُْؤِمُنوَن ِإَلَّ قَِليًلا  راا ِلَّ  ﴾٤٦﴿َخيـْ
 

46. யூதர்கைில் சிலர் (நவத) வாக்குகதை அதற்குரிய இைங்கதை விட்டும்  புரட்டுகின்றனர்;  

இன்னும் (நபிநய!) நாம் நகட்நைாம்,  மாறு தசய்நதாம் என்று கூறுகிறார்கள்; இன்னும்  ( நாம் 

கூறுவதத) நீர் நகளும்; (நீர் கூறுவது) தசவிநயறாது நபாகட்டும்!” என்று கூறி, “ராயினா” என்று 

தங்கள் நாவுகதைக் வதைத்துப் (நபசி) சன்மார்க்கத்ததப் பழிக்கின்றனர்; (ஆனால் இதற்குப் 

பதிலாக )  அவர்கள் “நாம் தசவி நயற்நறாம், இன்னும்  நாங்கள் வழிப்பட்நைாம்;” (இன்னும் 

நகளுங்கள்; எங்கதை அன்நபாடு கவனியுங்கள் –உன்ளுர்னா   -- என்று கூறியிருப்பார்கைானால், அது 

அவர்களுக்கு நன்தமயாகவும், மிக்க நநர் தமயாகவும் இருந்திருக்கும்-ஆனால் அவர்களுதைய 

நிராகரிப்பின் காரணமாக, அல்லாஹ் அவர்கதைச் சபித்து விட்ைான்; ஆதகயால், குதறவாகநவ 

தவிர அவர்கள் ஈமான்தகாள்ைமாட்ைார்கள். 
 

 َعن مََّواِضِعهِ  اْلَكِلمَ  ُُيَرنُفونَ  َهاُدوا منَن الَِّذينَ 
சிலரிலிருந்து யூதர்கைாகிவிட்ைார்கள் புரட்டுகின்றனர் வாக்குகள் அதற்குரிய இைங்கதை விட்டும் 

 

ْعَنا يـَُقوُلونَ  وَ  َنا َسَِ  َواَْسَعْ  َوَعَصيـْ
இன்னும் கூறுகிறார்கள் நாம் தசவிநயற்நறாம் மாறு தசய்நதாம் நீர் நகளும் 

 

َر ُمْسَمعٍ   بِأَْلِسَنِتِهمْ  لَيًّا َورَاِعَنا َغيـْ

தசவிநயறாது நபாகட்டும் எங்கதைக் கவனியுங்கள் வதைத்தல் அவர்கைின் நாக்குகதைக் தகாண்டு 
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ينِ  َوطَْعناا  َوَلْو أَنَـُّهْم قَاُلوا ِف الدن

பழித்தல் மார்க்கத்தில் நிச்சயமாக அவர்கள் கூறியிருப்பார்கைானால் 

 

ْعَنا  َوانظُْرنَا َواَْسَعْ  َوَأطَْعَنا َسَِ

நாங்கள் தசவிநயற்நறாம் நாங்கள் கட்டுப்பட்நைாம் நகளும் எங்கதைக் கவனியுங்கள் 

 

ُمْ  َخيـْراا َلَكانَ   َولََِٰكن َوأَقْـَومَ  ِلَّ
ஆகிவிடும் நல்லதாக அவர்களுக்கு மிக்க நநறியது ஆயினும் 

 

 ِبُكْفرِِهمْ  لََّعنَـُهُم اللَّهُ 

அல்லாஹ் அவர்கதை சபித்து விட்ைான் அவர்கள் நிராகரிப்பின் காரணமாக 
 

 قَِليًلا  ِإَلَّ  َفًَل يـُْؤِمُنونَ 
அவர்கள் ஈமான் தகாள்ை மாட்ைார்கள் தவிர குதறவாகநவ 

 

 

قاا لنَما َمَعُكم منن قـَْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوها  ا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِبَا نـَزَّْلَنا ُمَصدن

وََكاَن أَْمُر اللَّـِه َمْفُعوَلا  ۗ   َأْصَحاَب السَّْبتِ فـَنَـُردََّها َعَلىَٰ أَْدبَارَِها أَْو نـَْلَعنَـُهْم َكَما َلَعنَّا 

﴿٤٧﴾ 
4:47. நவதம் வழங்கப்பட்ைவர்கநை!  நாம் உங்கள் முகங்கதை மாற்றி, 

அவற்தறப் பின்புறமாகத் திருப்பிவிடுவதற்கு முன்னநரா அல்லது 

http://tanzil.net/#4:47
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சனிக்கிழதமயில் வரம்பு மீறியவர்கதை நாம் சபித்தது நபால சபிக்கும் 

முன்னநரா நாம் இறக்கியதத நம்புங்கள், (இது) உங்கைிைமுள்ை  ( நவதத்)தத 

உண்தமப்படுத்திக் தகாண்டிருக்கிறது, அல்லாஹ்வின் கட்ைதை, 

நிதறநவற்றப்பட்நை தீரும். 
 

 ِبَا نـَزَّْلَنا آِمُنوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ 

நவதம் வழங்கப்பட்ைவர்கநை! நம்புங்கள் நாம் இறக்கியதத 

 

قاا  منن قـَْبلِ  لنَما َمَعُكم ُمَصدن

உண்தமப்படுத்திக் தகாண்டிருக்கிறது உங்கைிைமுள்ைதத முன்னர் 

 

ا َأن نَّْطِمسَ   فـَنَـُردََّها ُوُجوها

நாம் மாற்றுநவாம் முகங்கள் நாம் அவற்தற திருப்பிவிடுநவாம் 

 

 ا َلَعنَّاَكمَ  نـَْلَعنَـُهمْ  َأوْ  أَْدبَارَِهاَعَلىَٰ 

அவற்றின் பின்புறமாக அல்லது நாம் சபிப்நபாம் நாம் சபித்தது நபால 

 

 وََكانَ  السَّْبتِ  َأْصَحابَ 

உதையவர்கள் சனிக் கிழதம ஆகிவிட்ைது 

 

 َمْفُعوَلا  أَْمُر اللَّهِ 
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அல்லாஹ்வின் கட்ைதை நிதறநவற்றப்பட்ைது 

 

ِلَك ِلَمن َيَشاءُ ِإنَّ اللَّـَه  َوَمن ُيْشرِْك بِاللَّـِه فـََقِد  ۗ   ََل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

ا   ﴾٤٨﴿افْـتَـَرىَٰ ِإْْثاا َعِظيما

 

48. நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனக்கு இதணதவப்பதத மன்னிக்கமாட்ைான்; இது 

அல்லாததத தான் நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பான்; யார் அல்லாஹ்வுக்கு இதண 

தவக்கிறார்கநைா அவர்கள் நிச்சயமாக மிகவும் தபரிய பாவத்ததநய கற்பதன 

தசய்கின்றார்கள். 

 

 َأن ُيْشَرَك بِهِ  ََل يـَْغِفرُ  ِإنَّ اللَّهَ 

 நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்ைான் தனக்கு இதணதவக்கப்படுவதத 

 

ِلكَ  َويـَْغِفرُ   ِلَمن َيَشاءُ  َما ُدوَن ذَٰ

மன்னிப்பான் இது அல்லாததத தான் நாடியவர்களுக்கு 

 

 فـََقدِ  َوَمن ُيْشرِْك بِاللَّهِ 

யார் அல்லாஹ்வுக்கு இதணதவக்கிறார்கநைா நிச்சயமாக 

 

 َعِظيماا ِإْْثاا افْـتَـَرىَٰ 

கற்பதன தசய்துவிட்ைான் பாவம் தபரிய 
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 ﴾٤٩﴿َبِل اللَّـُه يـُزَكني َمن َيَشاُء َوََل ُيْظَلُموَن فَِتيًلا  ۗ   َأَلَْ تـََر ِإََل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنُفَسُهم

 

49. (நபிநய!) தங்கதைத் தாங்கநை பரிசுத்தபடுத்திக் தகாள்கிறார்கநை அவர்கதை 

நீர் பார்க்கவில்தலயா? அவ்வாறல்ல !அல்லாஹ் தான் நாடியவர்கதைப் 

பரிசுத்தம் ஆக்குவான். எவரும் ஓர் அணுவைவும் அநியாயம் 

தசய்யப்பைமாட்ைார்கள்.  

 

 

 ِإََل الَِّذيَن يـُزَكُّونَ  َأَلَْ تـَرَ 

நீர் பார்க்கவில்தலயா? பரிசுத்தபடுத்திக் தகாள்கிறார்கநை  அவர்கதை 

 

 اللَُّه يـُزَكني َبلِ  أَنُفَسُهم

தங்கதைத் தாங்கநை அவ்வாறல்ல அல்லாஹ் பரிசுத்தம் ஆக்குவான்  
 

 فَِتيًلا  َوََل يُْظَلُمونَ  َمن َيَشاءُ 

தான் நாடியவர்கதை அநியாயம் தசய்யப்பைமாட்ைார்கள் அணுவைவு 

 

 

 ﴾٥٠﴿وََكَفىَٰ ِبِه ِإْْثاا مُِّبيناا  ۗ   انظُْر َكْيَف يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَّـِه اْلَكِذبَ 
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50. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது எவ்வாறு தபாய்தய இட்டுக்கட்டுகிரார்கள் என்று  

(நபிநய!) நீர் பாரும்;  இதுநவ அவர்களுதைய பகிரங்கமான பாவத்துக்குப் 

நபாதுமானதாகும். 
 

 اْلَكِذبَ  َعَلى اللَّهِ  يـَْفتَـُرونَ  َكْيفَ  انظُرْ 
நீர் பாரும் எவ்வாறு அவர்கள் இட்டுக் கட்டுகிறார்கள் அல்லாஹ்வின் மீது தபாய் 

 

 مُِّبيناا ِإْْثاا وََكَفىَٰ بِهِ 
இது நபாதுமானதாகிவிட்ைது பாவம் பகிரங்கமான 

 

 

 


