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َوَمْأَواُهُم  ۖ   َسنُـْلِقي ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِبَا َأْشرَُكوا بِاللَّـِه َما َلَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلطَانًا
 ﴾١٥١﴿ْئَس َمثْـَوى الظَّاِلِمنَي َوبِ  ۖ   النَّارُ 

 
151. அல்லாஹ்வுக்கு இனைனைத்ததால் நிராகரிப்பைர்களின் இதயங்களில் ைினரைிலலலய 

பயத்னத உண்டாக்குலைாம்; ஏனைைில் அப்படி (இனைனைப்பதற்கு) எந்தைிதமாை ஆதாரமும் 

இறக்கினைக்கைில்னல, அைர்கள் தங்குமிடம் னநருப்புதான்; அக்கிரமக்காரர்கள் தங்கும் 

இடங்களினலல்லாம் அது தான் மிகவும் னகட்டது. 

 

 الَِّذيَن َكَفُروا ِف قـُُلوبِ  َسنـُْلِقي
ைினரைில் லபாடுலைாம்  இதயங்களில் நிராகரித்தார்கலள அைர்கள்  

 

 بِاللَّهِ  ِبَا َأْشرَُكوا
அைர்கள் இனைனைத்த காரைத்திைால் அல்லாஹ்னைக் னகாண்டு 

 

  وَ  اُسْلطَانً  ِبهِ  َما َلَْ يـُنَـزِّلْ 
இறக்கப்படாமலிருக்கும் லபாது  அதில் ஆதாரம் இன்னும் 

 

 الظَّاِلِمنيَ  بِْئسَ  النَّارُ   ُهمُ  َمثْـَوى  &َوَمْأَوا
தங்கும் இடம் அைர்கள் னநருப்பு னகட்டதாகிைிட்டது அக்கிரமக்காரர்கள் 

 

 

َّتَّٰ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتـََناَزْعُتْم ِف اْْلَْمِر َوَعَصْيُتم مِّن حَ  ۖ   َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَّـُه َوْعَدُه ِإْذ ََتُسُّونـَُهم بِِإْذنِهِ 
نـَْيا َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اْْلِخَرةَ  ۖ   بـَْعِد َما َأَراُكم مَّا َتُِبُّونَ  ُهْم  ۖ   ِمنُكم مَّن يُرِيُد الدُّ ُُثَّ َصَرَفُكْم َعنـْ

 ﴾١٥٢﴿و َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواللَّـُه ذُ  ۖ   َوَلَقْد َعَفا َعنُكمْ  ۖ   لَِيْبَتِلَيُكمْ 



 
152. இன்னும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அளித்த ைாக்குறுதினய உண்னமப்படுத்திைான்; பனகைர்கனள 

அைன் அனுமதியின் பிரகாரம் நீங்கள் அழித்தலபாது நீங்கள் தயங்கிைரீ்கள்; நீங்கள் 

(உங்களுக்கிடப்பட்ட) உத்திரவு பற்றித் தர்க்கிக்கத் துைங்கிைரீ்கள்; நீங்கள் ைிரும்பிய (னைற்றினய) 

அைன் உங்களுக்குக் காட்டிய பின்ைரும் நீங்கள் அந்த உத்திரவுக்குமாறு னெய்யலாைரீ்கள்   உங்களில் 

இவ்வுலனக ைிரும்புலைாரும் இருக்கிறார்கள்; இன்னும் உங்களில் மறுனமனய ைிரும்புலைாரும்  

இருக்கிறார்கள்; பின்ைர், உங்கனளச் லொதிப்பதற்காக அவ்னைதிரிகனள உங்கனளப் பின்ைனடயு 

மாறு[ திருப்பிைான்; நிச்ெயமாக அைன் உங்கனள மன்ைித்தான்; லமலும் அல்லாஹ் முஃமின்களிடம் 

அருள் னபாழிலைாைாகலை இருக்கின்றான். 

 
 

 َوْعَدهُ  َصَدَقُكمُ  َلَقدْ  وَ 
இன்னும் நிச்ெயமாக உங்களுக்கு உண்னமப்படுத்திைான் தைது ைாக்குறுதி 

 

 ِإَذا َفِشْلُتمْ  َحَّتَّٰ  بِِإْذنِهِ  ونـَُهمِإْذ ََتُسُّ 
நீங்கள் அழித்தலபாது அைன் அனுமதியுடன் அப்லபாது, ைனர நீங்கள் லொர்ைனடந்த லபாது 

 

 مِّن بـَْعِد َما أَرَاُكم َوَعَصْيُتم ِف اْْلَْمرِ  َوتـََناَزْعُتمْ 
தர்க்கித்தீர்கள் காரியத்தில் மாறு னெய்தீர்கள் உங்களுக்குக் காண்பித்த பின்ைர் 

 

نـَْيا مَّن يُرِيدُ  ِمنُكم مَّا َتُِبُّونَ   ُُثَّ  اْْلِخرَةَ  الدُّ
நீங்கள் ைிரும்பியனத உங்களில் ைிரும்பியைர் இவ்வுலகு மறுனம பின்ைர் 

 

 َلَقدْ  لَِيْبَتِلَيُكمْ  َعنـُْهمْ  َصَرَفُكمْ 
உங்கனள திருப்பிைான் அைர்கனள ைிட்டும் உங்னளச் லொதிப்பதற்காக நிச்ெயம் 

 

 َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  ُذو َفْضلٍ  َعنُكمْ  َعَفا
மன்ைித்தான் உங்கனள ைிட்டும் அருள் உனடயைன் ைிசுைாெிகள் மீது 

 

 

 



 ََتَْزنُوا ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوََل تـَْلُووَن َعَلٰى َأَحٍد َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِف ُأْخَراُكْم فَأَثَاَبُكْم َغمًّا ِبَغمٍّ لَِّكْيَل 
 ﴾١٥٣﴿َواللَّـُه َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن  ۖ   َما َفاَتُكْم َوََل َما َأَصاَبُكمْ  َعَلىٰ 

 

 

153. (உஹதில்) உங்கள் பின்ைால் இருந்து இனறதூதர் உங்கனள அனழத்துக் னகாண்டிருக்க, 

நீங்கள் எைனரயும் திரும்பிப் பார்க்காமல் லமட்டின் லமல் ஏறிச் னென்றனத (நினைவு கூருங்கள்) 

ஆகலை (இவ்ைாறு இனற தூதருக்கு நீங்கள் னகாடுத்த துக்கத்தின்) பலைாக இனறைன் 

துக்கத்தின்லமல் துக்கத்னத உங்களுக்குக் னகாடுத்தான்; ஏனைைில் உங்களுக்குக் கினடக்க 

லைண்டியது தைறி ைிட்டாலலா, உங்களுக்குச் லொதனைகள் ஏற்பட்டாலலா நீங்கள் (லொர்வும்) 

கைனலயும் அனடயாது (னபாறுனமயுடன் இருக்க லைண்டும் என்பதற்காகத்தான்); இன்னும், 

அல்லாஹ் நீங்கள் னெய்ைனத நன்கு அறிபைைாக இருக்கின்றான்.  

 
 

 ََل تـَْلُوونَ  َوََل تـَْلُوونَ  ُتْصِعُدونَ  ِإْذ ُتْصِعُدونَ 
நீங்கள் ஏறியலபாது நீங்கள் ஏறுகிறரீ்கள் திரும்பிப் பார்க்காமல் திரும்பிப் பார்க்கமாட்டீர்கள் 

 

 ِف ُأْخرَاُكمْ  َيْدُعوُكمْ  َوالرَُّسولُ  َحدٍ أَ  َعَلىٰ 
எைனரயும் இனறத்தூதர் உங்கனள அனழக்கிறார் உங்கள் பின்ைால் 

 

 لَِّكْيَل ََتْزَنُوا ِبَغمٍّ         َغمًّا فَأَثَاَبُكمْ 

உங்களுக்குக் னகாடுத்தான் கைனலயுடன்  கைனல நீங்கள் கைனலப்படாமலிருக்க 
 

 َأَصاَبُكمْ  َما َما فَاَتُكمْ  َعَلىٰ 
லமல் உங்களுக்கு தைறியது உங்களுக்குச் லொதனைகள் ஏற்பட்டால் 

 

 

 ِبَا تـَْعَمُلونَ  َخِبريٌ  وَ 
இன்னும் நன்கு அறிபைன் நீங்கள் னெய்ைனத 

 
 
 



ُهْم أَنُفُسُهْم َوطَائَِفٌة َقْد  ۖ   ُُثَّ أَنَزَل َعَلْيُكم مِّن بـَْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة نُـَّعاًسا يـَْغَشٰى طَائَِفًة مِّنُكمْ  َأََهَّتـْ
َر اْلَْقِّ َظنَّ اْلَْاِهِليَّةِ  ُقْل ِإنَّ اْْلَْمَر   ۖ   يـَُقولُوَن َهل لََّنا ِمَن اْْلَْمِر ِمن َشْيءٍ  ۖ   َيظُنُّوَن بِاللَّـِه َغيـْ

ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء مَّا  يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ۖ   ُُيُْفوَن ِف أَنُفِسِهم مَّا ََل يـُْبُدوَن َلكَ  ۖ   ُكلَُّه لِلَّـهِ 
 ۖ   ُقل لَّْو ُكنُتْم ِف بـُُيوِتُكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإََلٰ َمَضاِجِعِهمْ  ۖ   قُِتْلَنا َهاُهَنا

 ﴾١٥٤﴿اِت الصُُّدوِر َواللَّـُه َعِليٌم ِبذَ  ۖ   َولَِيْبَتِلَي اللَّـُه َما ِف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحَِّص َما ِف قـُُلوِبُكمْ 
 
 

 154. பிறகு, அத்துக்கத்திற்குப்பின் அைன் உங்களுக்கு அனமதி அளிப்பதற்காக நித்தினரனய 

இறக்கி னைத்தான்; உங்களில் ஒரு பிரிைிைனர அந்நித்தினர சூழ்ந்து னகாண்டது; மற்னறாரு 

கூட்டத்திைலரா- அைர்களுனடய மைங்கள் அைர்களுக்குக் கைனலனய உண்டு பண்ைி ைிட்டை. 

அைர்கள் அறிைில்லாதைர்கனளப் லபான்று, உண்னமக்கு மாறாக அல்லாஹ்னைப் பற்றி 

ெந்லதகம் னகாள்ளலாயிைர்; (அதைால்) அைர்கள் கூறிைார்கள்: “இக்காரியத்தில் நமக்கு ொதகமாக 

ஏலதனும் உண்டா?” (என்று, அதற்கு) “நிச்ெயமாக இக்காரியம் முழுைதும் அல்லாஹ்ைிடலம 

உள்ளது” என்று (நபிலய!) நீர் கூறுைரீாக! அைர்கள் உம்மிடம் னைளிப்பனடயாகக் கூற முடியாத 

ஒன்னறத் தம் னநஞ்ெங்களில் மனறத்து னைத்திருக்கின்றைர்; அைர்கள் (தமக்குள்) கூறிக் 

னகாள்ளுகிறார்கள்: “இக்காரியத்தால் நமக்கு ஏலதனும் ொதகமாக இருந்திருந்தால் நாம் இங்கு 

னகால்லப்பட்டு இருக்க மாட்லடாம்;” “நீங்கள் உங்கள் ைடீுகளில் இருந்திருந்தாலும், யாருக்கு 

மரைம் ைிதிக்கப்பட்டுள்ளலதா, அைர்கள் (தன் னகானலபடும் இடங்களுக்குச் னைளியாகி  

இருப்பார்கள்!” என்று (நபிலய!) நீர் கூறும். உங்கள் னநஞ்ெங்களில் உள்ளைற்னற அல்லாஹ் 

லொதிப்பதற்காகவும், உங்கள் னநஞ்ெங்களில் உள்ளைற்னற (அகற்றிச்) சுத்தப்படுத்துைதற்காகவும் 

ஆகும் - இன்னும், அல்லாஹ் உள்ளங்களில் உள்ளைற்னற அறிபைன். 

 
 
 

 نُـَّعاًسا أََمَنةً  مِّن بـَْعِد اْلَغمِّ  َعَلْيُكم أَنَزلَ  ُُثَّ 
பிறகு இறக்கிைான் உம்மிடம் துக்கத்திற்குப் பின் அனமதி நித்தினர 

 



 ِإنَّ  &َقدْ  وَ  مِّنُكمْ  طَائَِفةً  يـَْغَشىٰ 
சூழ்ந்து னகாள்ளும் ஒரு பிரிைிைர் உங்களில் இன்னும் நிச்ெயமாக 

 

 َيظُنُّونَ  أَنُفُسُهمْ  َأََهَّتـُْهمْ 
அைர்கனள கைனலயில் ஆக்கியது அைர்களுனடய மைங்கள் ெந்லதகம் னகாள்ைார்கள் 

 

َر اْلَْقِّ  اهللبِ   اْْلَاِهِليَّةِ  َظنَّ  َغيـْ
அல்லாஹ்னைக் னகாண்டு உண்னமக்கு மாறாக ெந்லதகம் அறிைில்லாதைர்கள் 

 

 اْْلَْمرَ  ُقلْ  َشْيءٍ  ِمَن اْْلَْمرِ  َهل لََّنا يـَُقوُلونَ 
கூறுைார்கள் நமக்கு உண்டா? இக்காரியத்தில் னபாருள் கூறுைரீ் இக்காரியம் 

 

 ِف أَنُفِسِهم ُُيُْفونَ  لِلَّهِ  ُكلَّهُ 

அது அனைத்தும் அல்லாஹ்ைிக்லக மனறப்பார்கள் தம் னநஞ்ெங்களில் 
 

 

 َلْو َكانَ  َلكَ  يـَُقوُلونَ  مَّا ََل يـُْبُدونَ 

னைளிப்படுத்தமாட்டார்கலள அனத கூறுைார்கள் உம்மிடம் இருந்தால் 
 

 َهاُهَنا مَّا قُِتْلَنا ِمَن اْْلَْمرِ  لََنا

நமக்கு இக்காரியத்தில் நாம் னகால்லப்பட்ட மாட்லடாம் இங்கு 
 
 
 
 
 
 

 ُكمْ ِف بـُُيوتِ  لَّْو ُكنُتمْ  ُقل َشْيءٌ 

னபாருள் கூறுைரீ் நீங்கள் இருந்திருந்தாலும் உங்கள் ைடீுகளில் 
 

 وَ  اْلَقْتلُ  َعَلْيِهمُ  ُكِتبَ  الَِّذينَ  لَبَـَرزَ 
னைளியாகிைிட்டான் ெிலர் ைிதிக்கப்பட்டது அைர்கள் மீது மரைம் இன்னும் 

 
 

 ِبُكمْ َما ِف قـُُلو  &َما ِف ُصُدورُِكمْ  لَِيْبَتِليَ  ِإََلٰ َمَضاِجِعِهمْ 

மரைம் அனடயும் இடங்களுக்கு லொதிப்பதற்காக உங்கள் னநஞ்ெங்களில் உள்ளைற்னற 
 

 

 

ُُم الشَّْيطَاُن بِبَـْعِض َما َكَسُبوا َا اْستَـَزَّلَّ َوَلَقْد َعَفا  ۖ   ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اْلَْْمَعاِن ِإَّنَّ
ُهمْ   ﴾١٥٥﴿َغُفوٌر َحِليٌم  ِإنَّ اللَّـهَ  ۖ   اللَّـُه َعنـْ



 
 

155. இரு கூட்டத்தாரும் (லபாருக்காகச்) ெந்தித்த அந்நாளில், உங்களிலிருந்து யார்திரும்பி 

ைிட்டார்கலளா அைர்கனள, அைர்கள் லதடிக் னகாண்ட ெில தைறுகளின் காரைமாக, 

னைத்தான் தடுமாற னைத்தான்; நிச்ெயமாக அல்லாஹ் அைர்கனள மன்ைித்து ைிட்டான் 

னமய்யாகலை அல்லாஹ் மன்ைிப்பைைாகவும் னபாறுனமயுனடலயாைாகவும் 

இருக்கின்றான். 

 
 

 ِمنُكمْ  الَِّذيَن تـََولَّْوا ِإنَّ 
நிச்ெயமாக ெிலர் திரும்பிைிட்டார்கலள அைர்கள் உங்களிலிருந்து 

 

َا اْلَْْمَعانِ  اْلتَـَقى يـَْومَ   ِإنَّ  &َلَقدْ  &ِإَّنَّ
நாள் ெந்தித்தது, ெந்தித்தான் இரு கூட்டத்தார் நிச்ெயமாக 

 

ُُم الشَّْيطَانُ   َما َكَسُبوا بِبَـْعضِ  اْستَـَزَّلَّ
னைத்தான் அைர்கனள  தடுமாற னைத்தான் ெில அைர்கள் லதடியது 
 

 َحِليمٌ  َغُفورٌ  َعنـُْهمْ  َعَفا
மன்ைித்தான் அைர்கனள ைிட்டும் மன்ைிப்பைன் னபாறுனமயாளன் 

 

 

ْخَواِِنِْم ِإَذا َضَربُوا ِف اْْلَْرِض َأْو َكانُوا ُغزًّى يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتُكونُوا كَ  الَِّذيَن َكَفُروا َوَقاُلوا ِِلِ
ِلَك َحْسَرًة ِف قـُُلوِِبِمْ   ۖ   َواللَّـُه ُُيِْيي َوُُيِيتُ  ۖ   لَّْو َكانُوا ِعنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعَل اللَّـُه ذَٰ

 ﴾١٥٦﴿َن َبِصرٌي َواللَّـُه ِبَا تـَْعَمُلو 
 

156. முஃமின்கலள! நீங்கள் நிராகரிப்லபானரப் லபான்று ஆகிைிடாதீர்கள்; பூமியில் பிரயாைம் 

னெய்யும்லபாலதா அல்லது லபாரில் ஈடுபட்லடா (மரைமனடந்த) தம்[ெலகாதரர்கனளப் பற்றி 

(அந்நிராகரிப்லபார்) கூறுகின்றைர்: “அைர்கள் நம்முடலை இருந்திருந்தால் மரைம் அனடந்லதா, 

னகால்லப்பட்லடாலபாயிருக்கமாட்டார்கள்”[என்று ஆைால் அல்லாஹ் அைர்கள் மைதில் 



ஏக்கமும் கைனலயும் உண்டாைதற்காகலை இவ்ைாறு னெய்கிறான்; லமலும், அல்லாஹ்லை 

உயிர்ப்பிக்கிறான்; அைலை மரிக்கச் னெய்கிறான்; இன்னும் அல்லாஹ் நீங்கள் னெய்பனை 

அனைத்னதயும் பார்ப்பைைாகலை இருக்கின்றான். 
 
 

 َكالَِّذيَن َكَفُروا ََل َتُكونُوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
ஈமான் னகாண்லடாலர நீங்கள் ஆகாதீர்கள் நிராகரித்தார்கலள அைர்கனளப் லபால 

 

ْخَواِِنِمْ  َوقَاُلوا  ِإَذا َضرَبُوا ِِلِ
அைர் கூறிைார்கள் அைர்களுனடய ெலகாதரர்களிடம் பிரயாைம் னெய்யும் லபாது 

 
 

 ُغزًّى َكانُوا أَوْ  ضِ ِف اْْلَرْ 
பூமியில் அல்லது அைர்கள் இருந்தார்கள் லபார்புரிபைர்கள் 

 

 وَ  َما َماُتوا ِعنَدنَا لَّْو َكانُوا
அைர்கள் இருந்திருந்தால் நம்மிடம் மரைம் அனடந்திருக்கமாட்டார்கள் இன்னும் 

 

ِلكَ  لَِيْجَعلَ  َما قُِتُلوا  َحْسَرةً  ذَٰ
னகால்லப்பட்டிருக்கமாட்டார்கள் ஆக்குைதற்காக அது னகலெதம் 

 

 ُُيِيتُ  ُُيِْيي ِف قـُُلوِِبِمْ 
அைர்களுனடய உள்ளங்களில் உயிர்ப்பிப்பான் மரைமாக்குைான் 

 

 َبِصريٌ  ِبَا تـَْعَمُلونَ 
நீங்கள் னெய்ைனத பார்ப்பைன் 

 
 
 

 

ٌر ِّمَِّّا ََيَْمُعوَن َولَِئن قُِتْلُتْم ِف َسِبيِل اللَّـِه َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة مَِّن اللَّ   ﴾١٥٧﴿ـِه َوَرْْحٌَة َخيـْ
 

 157. இன்னும், அல்லாஹ்ைின் பானதயில் நீங்கள் னகால்லப்பட்டாலும் அல்லது இறந்து 

ைிட்டாலும், அல்லாஹ்ைிடமிருந்து கினடக்கும் மன்ைிப்பும், அருளும் அைர்கள் லெர்த்து 

னைப்பனதைிட மிக்க லமன்னமயுனடயதாக இருக்கும். 

 



 أَوْ  ِف َسِبيِل اللَّهِ  ن قُِتْلُتمْ لَئِ  وَ 
இன்னும் நீங்கள் னகால்லப்பட்டால் அல்லாஹ்ைின் பானதயில் அல்லது 

 

رٌ  َوَرْْحَةٌ  مَِّن اللَّهِ  َلَمْغِفرَةٌ  ُمتُّمْ   َخيـْ
நீங்கள் இறந்துைிட்டால் மன்ைிப்பு அல்லாஹ்ைிடமிருந்து அருள் லமலாைது 

 

 ُعونَ ََيْمَ  ِّمَِّّا ِّمَِّّا ََيَْمُعونَ 
அைர்கள் லெர்த்து னைப்பனதைிட ஒன்னற ைிட அைர்கள் லெமிப்பார்கள் 

 

 

ََل اللَّـِه َُتَْشُروَن   ﴾١٥٨﴿َولَِئن مُّتُّْم َأْو قُِتْلُتْم َِلِ
 

158. நீங்கள் மரைமனடந்தாலும் அல்லது னகால்லப்பட்டாலும் அல்லாஹ்ைிடலம நீங்கள் 

ஒரு லெரக் னகாண்டு ைரப்படுைரீ்கள். 

 
 

 قُِتْلُتمْ  أَوْ  مُّتُّمْ لَِئن  وَ 
இன்னும் நீங்கள் மரைமனடந்தால் அல்லது னகால்லப்பட்டீர்கள் 

 

ََل اللَّهِ   َُتَْشُرونَ  َِلِ
அல்லாஹ்ைிடம்  லெர்க்கப்படுைரீ்கள் 

 

 

َفاْعُف  ۖ   كَ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنَفضُّوا ِمْن َحْولِ  ۖ   فَِبَما َرْْحٍَة مَِّن اللَّـِه لِنَت ََّلُمْ 
ُهْم َواْستَـْغِفْر ََّلُْم َوَشاِوْرُهْم ِف اْْلَْمرِ  ِإنَّ اللَّـَه ُيُِبُّ  ۖ   َفِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّـهِ  ۖ   َعنـْ

ِلنَي   ﴾١٥٩﴿اْلُمتَـوَكِّ
 

159. அல்லாஹ்வுனடய அருளின் காரைமாக நீர் அைர்களிடம் னமன்னமயாக நடந்து 

னகாண்டீர்; நீர் கடுகடுப்பாைைராகவும், கடிை உள்ளமுனடயைராகவும் இருந்திருப்பரீாைால், 

அைர்கள் உம் ெமூகத்னத ைிட்டும் ஓடிப்லபாயிருப்பார்கள்; எைலை அைர்கனள  மன்ைிப்பரீாக; 



அவ்ைாலற அைர்களுக்காக  மன்ைிப்புத் லதடுைரீாக; லமலும் காரியங்களில் அைர்களுடன் 

கலந்தாலலாெனை னெய்யும்; எைலை நீர் முடிவு னெய்துைிட்டால் அல்லாஹ்ைின் மீது 

னபாறுப்லபற்படுத்துைரீாக! நிச்ெயமாக அல்லாஹ் தன் மீது னபாறுப்லபற்படுத்துலைானர 

லநெிக்கின்றான். 

 
 

 لِنتَ  مَِّن اللَّهِ  فَِبَما َرْْحَةٍ 
அருளின் காரைத்தால் அல்லாஹ்ைிடமிருந்து னமன்னமயாக நடந்து னகாண்டாய் 

 

 ظَ َغِلي َفظًّا َوَلْو ُكنتَ  ََّلُمْ 
அைர்களுக்கு நீ இருந்திருந்தால் கடுகடுப்பாைைர் கடிை மாைைர் 

 

 فَاْعفُ  ِمْن َحْوِلكَ  ََلنَفضُّوا اْلَقْلبِ 
உள்ளம் ஓடிப்லபாயிருப்பார்கள் உம் ெமூகத்னத ைிட்டும் எைலை மன்ைிப்பரீாக 

 

 َشاِوْرُهمْ  ََّلُمْ  َواْستَـْغِفرْ  َعنـُْهمْ 
அைர்கனள மன்ைிப்பும் லதடு அைர்களுக்கு அைர்களுடன் கலந்தாலலாெனை னெய் 

 

 َعَلى فـَتَـوَكَّلْ  فَِإَذا َعَزْمتَ  ِف اْْلَْمرِ 
காரியங்களில் எைலை நீர் முடிவு னெய்தால் னபாறுப்புச் ொட்டு மீது 

 

 اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  ُيُِبُّ  ِإنَّ 
நிச்ெயமாக லநெிக்கின்றான் னபாறுப்லபற்படுத்துலைானர 

 

 
 

َوَعَلى  ۖ   َوِإن َُيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّن بـَْعِدهِ  ۖ   َفَل َغاِلَب َلُكمْ ِإن يَنُصرُْكُم اللَّـُه 
 ﴾١٦٠﴿اللَّـِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن 

 
 160. (முஃமின்கலள!) அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதைி னெய்ைாைாைால், உங்கனள னைல்பைர் 

எைரும் இல்னல; அைன் உங்கனளக் னகைிட்டு ைிட்டால், அதன் பிறகு உங்களுக்கு உதைி 



னெய்லைார் யார் இருக்கிறார்கள்? எைலை, முஃமின்கலள அல்லாஹ்ைின் மீலத (முழுனமயாக 

நம்பிக்னக பூண்டு) னபாறுப்லபற்படுத்திக் னகாள்ளட்டும். 

 
 

 َلُكمْ  َفَل َغاِلبَ  ِإن يَنُصرُْكمُ 
உங்களுக்கு உதைிைால் னைல்பைர் எைரும் இல்னல உங்களுக்கு 

 

 الَِّذي يَنُصرُُكم َفَمن َذا ِإن َُيُْذْلُكمْ وَ 
அைன் உங்கனள இழிவுபடுத்திைால் யார் உங்களுக்கு உதவுைாலை அைன் 

 

 اْلُمْؤِمُنونَ  فـَْلَيتَـوَكَّلِ  َوَعَلى اللَّهِ  مِّن بـَْعِدهِ 
அதன் பிறகு அல்லாஹ்ைின் மீலத னபாறுப்புச் ொட்டட்டும் ைிசுைாெிகள் 

 

 

ُُثَّ تـَُوَّفَّٰ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت  ۖ   َوَمن يـَْغُلْل يَْأِت ِبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ۖ   َأن يـَُغلَّ  َوَما َكاَن لَِنِبٍّ 
 ﴾١٦١﴿َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن 

 

  
161. எந்த நபிக்கும் லமாெடி னெய்ைது கூடாது. எைலரனும் லமாெம் னெய்ைாராயின், அைர் 

லமாெம் னெய்தனத இறுதி நாளில் னகாண்டு ைருைார், அவ்லைனளயில் ஒவ்லைார் 

ஆத்மாவுக்கும், அது ெம்பாதித்த(தற்குரிய) பலனை(க் குனறைின்றிக்) னகாடுக்கப்படும். 

இன்னும், அைர்கள் எவ்ைனகயிலும் அநியாயம் னெய்யப்பட மாட்டார்கள். 

 

 ن يـَْغُللْ َومَ  يـَُغلَّ   َأن لَِنِبٍّ  َوَما َكانَ 
ஆகுமாைதல்ல தூதருக்கும் லமாெடி னெய்ைது . எைலரனும் லமாெம் னெய்ைாராயின் 

 

 ُُثَّ تـَُوَّفَّٰ  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ِبَا َغلَّ  يَْأتِ 
னகாண்டு ைருைார் லமாெடி னெய்தனத இறுதி நாள் பிறகு லமாெம் னெய்தனத 

 

 ََل ُيْظَلُمونَ  َوُهمْ  مَّا َكَسَبتْ  ُكلُّ نـَْفسٍ 
ஒவ்லைார் ஆத்மா அது ெம்பாதித்த இன்னும் அைர்கள்  அநியாயம் னெய்யப்படமாட்டார்கள் 
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 ﴾١٦٢﴿َوبِْئَس اْلَمِصرُي  ۖ   أََفَمِن اتَـَّبَع ِرْضَواَن اللَّـِه َكَمن بَاَء ِبَسَخٍط مَِّن اللَّـِه َوَمْأَواُه َجَهنَّمُ 
 
162. அல்லாஹ்ைின் திருப்தினயப் பின்பற்றி நடப்லபார், அல்லாஹ்ைின் லகாபத்னதத் 

தம்லமல் ைரைனழத்துக் னகாண்டைர் லபால் ஆைாரா? (ஆகமாட்டார்) இன்னும் அைைது 

இருப்பிடம் நரகலமயாகும்;  அது தங்குமிடங்களில்  னகட்டதாகிைிட்டது. 

 

 َكَمن  ِرْضَواَن  أََفَمِن اتَـَّبعَ 
பின் பற்றிைாலர அைர் ஆைாரா?  திருப்தி ஒருைனரப் லபால  

 

 َمْأَواهُ  وَ  نْ مِ  َسَخطٍ  بَاَء 
ைரைனழத்துக் னகாண்டான்  லகாபம்  இருந்து இன்னும் அைைது இருப்பிடம் 

 

 اْلَمِصريُ  بِْئسَ  َجَهنَّمُ 
 நரகம்  னகட்டதாகிைிட்டது தங்குமிடம் 

 

 

 ﴾١٦٣﴿َواللَّـُه َبِصرٌي ِبَا يـَْعَمُلوَن  ۖ   ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد اللَّـهِ 
 

163. அல்லாஹ்ைிடத்தில் அைர்களுக்குப் பல நினலகள் உள்ளை - இன்னும் அல்லாஹ் 

அைர்கள் னெய்பனை அனைத்னதயும் பார்ப்பைைாகலை இருக்கின்றான். 
 

 وَ  ِعندَ  َدَرَجاتٌ  ُهْم 
அைர்ககள் நினலகள் இடம் இன்னும் 

 

 ِبَا يـَْعَمُلونَ  َبِصريٌ 
பார்ப்பைன் அனைத்னதயும் 

 

 

يِهْم َلَقْد َمنَّ اللَّـُه َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَـ  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ َعَث ِفيِهْم َرُسوًَل مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ
 ﴾١٦٤﴿َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضَلٍل مُِّبنٍي 



 
164. நிச்ெயமாக அல்லாஹ் முஃமின்களுக்கு அருள் புரிந்திருக்கின்றான்; அைன் அைர்களுக்கு 

அைர்களிலிருந்லத ஒரு தூதனர அனுப்பி னைத்தான்; அைர் அைனுனடய ைெைங்கனள 

அைர்களுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கிறார்; இன்னும் அைர்கனளப் பரிசுத்தமாக்குகிறார்; லமலும் 

அைர்களுக்கு லைதத்னதயும் ஞாைத்னதயும் கற்றுக்னகாடுக்கின்றார் அைர்கலளா நிச்ெயமாக 

இதற்கு முன் பகிரங்கமாை ைழி லகட்டிலலலய இருந்தைர். 

 
 

 َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  َمنَّ  َلَقدْ 
நிச்ெயமாக அருள் புரிந்தான் நம்பிக்னகயாளர்கள் மீது 

 

 مِّْن أَنُفِسِهمْ  َرُسوًَل  ِفيِهمْ  ِإْذ بـََعثَ 
அனுப்பிய லபாது அைர்களில் தூதர் அைர்களிலிருந்லத 

 

ُلو  َويـُزَكِّيِهمْ  آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ
ஓதிக் காட்டுைார் அைர்கள் மீது  அைனுனடய 

ைெைங்கள் 

அைர்கனளப் பரிசுத்தமாக்குைார் 

 

 َوِإن َكانُوا َواْلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ 
அைர்களுக்குக் கற்றுக்னகாடுப்பார் லைதம் ஞாைம் நிச்ெயமாக அைர்கள்  இருந்தைர் 

 
 

 مُِّبنيٍ  َلِفي َضَللٍ  ِمن قـَْبلُ 

இதற்கு முன் ைழி லகட்டில் பகிரங்கமாைது 
 

َها قـُْلُتْم َأَّنَّٰ َهـَٰذا ِإنَّ  ۖ   ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنُفِسُكمْ  ۖ   َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثْـَليـْ
 ﴾١٦٥﴿اللَّـَه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

 

165. இன்னும் (உஹதில்) உங்களுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டலபாது, நீங்கள் (பத்ரில்) அைர்களுக்கு 

இது லபான்று இருமடங்குத் துன்பம் நிச்ெயமாக நீங்கள் ஏற்படுத்தி இருந்தீர்கள், “இது எப்படி 



ைந்தது?” என்று கூறிைரீ்கள்; (நபிலய!) நீர் கூறும்: இது உங்களிடமிருந்லததான் (ைந்துள்ளது) 

நிச்ெயமாக அல்லாஹ் எல்லாப் னபாருட்கள் மீதும் லபராற்றலுனடயைைாக இருக்கிறான்,” 

 

 َأَصْبُتم ِإنَّ & َقْد  مُِّصيَبةٌ  َلمَّا َأَصابـَْتُكم َأوَ 
இன்னும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டலபாது ஒரு துன்பம் நிச்ெயமாக நீங்கள் ஏற்படுத்திைரீ்கள் 

 

َها َذا َأَّنَّٰ  قـُْلُتمْ  مِّثْـَليـْ  ِمْن ِعنِد أَنُفِسُكمْ  ُقلْ  ُهوَ & هَٰ
இது லபான்று 
இருமடங்கு 

கூறிைரீ்கள் எப்படி இது நீ கூறு உங்களிடமிருந்து 

 

 َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ 
மீது எல்லாப் னபாருட்கள் ஆ ற்றலுனடயைன் 

 

 

 ﴾١٦٦﴿َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اْلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن اللَّـِه َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمِننَي 
 
166. லமலும், (நீங்களும் முஷ்ரிக்குகளும் ஆகிய) இரு கூட்டத்திைரும் ெந்தித்த நாளில் உங்க 

ளுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்கள் அல்லாஹ்ைின் அனுமதி னகாண்லட தான் (ஏற்பட்டை; இவ்ைாறு 

ஏற்பட்டதும்) முஃமின்கனள (லொதித்து) அறிைதற்காகலையாம். 

 

 اْلَْْمَعانِ  اْلتَـَقى يـَْومَ  َما َأَصاَبُكمْ  وَ 
லமலும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது நாள் ெந்தித்தது, ெந்தித்தான் இரு கூட்டம் 

 

 اْلُمْؤِمِننيَ  لِيَـْعَلمَ  بِِإْذنِ 
அனுமதி னகாண்டு அறிைதற்காக ைிசுைாெிகள் 

 

 

َتاًَل َقاُلوا َلْو نـَْعَلُم قِ  ۖ   َوِقيَل ََّلُْم تـََعاَلْوا َقاتُِلوا ِف َسِبيِل اللَّـِه َأِو اْدفـَُعوا ۖ   َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن نَافـَُقوا
تَـّبَـْعَناُكمْ  ُهْم ِلْْلُِيَانِ  ۖ   َلَّ يـَُقوُلوَن بَِأفْـَواِهِهم مَّا لَْيَس ِف  ۖ   ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ أَقْـَرُب ِمنـْ

 ﴾١٦٧﴿َواللَّـُه َأْعَلُم ِبَا َيْكُتُموَن  ۖ   قـُُلوِِبِمْ 
 



167. இன்னும் நயைஞ்ெகர்களாக இருக்கிறார்கலள அைர்கனள அறிைதற்குத்தான்; “ைாருங்கள்! 

அல்லாஹ்ைின் பானதயில் லபார் புரியுங்கள் அல்லது (பனகைர்கனளத்) தடுத்து ைிடுங்கள்,” எை 

அைர்களிடம் கூறப்பட்டது: (அப்லபாது) அைர்கள் னொன்ைார்கள்: “நாங்கள் லபார் னெய்ய 

அறிந்திருந்தால்  நாங்கள் உங்கனளப் பின்பற்றியிருப்லபாம்.” அன்னறயதிைம் அைர்கள் 

ஈமானைைிட குஃப்ரின் பக்கலம அதிகம் னநருங்கியிருந்தார்கள்; தம் உள்ளங்களில் 

இல்லாதைற்னறத் தம்ைாய்களிைால் கூறிைர்; அைர்கள் (தம் உள்ளங்களில்) மனறத்து 

னைப்பனத னயல்லாம் அல்லாஹ் நன்கு அறிகிறான். 

 
 

 ََّلُمْ  ِقيلَ  الَِّذيَن نَافـَُقوا لِيَـْعَلمَ  وَ 
இன்னும் அறிைதற்காக நயைஞ்ெகர்களாகிைிட்டார்கலள 

அைர்கள் 
கூறப்பட்டது அைர்களிடம் 

 

 َقاُلوا اْدفـَُعوا َأوِ  ِف َسِبيلِ  َقاتُِلوا تـََعاَلْوا
ைாருங்கள் லபார் 

புரியுங்கள் 

பானதயில் அல்லது தடுத்து ைிடுங்கள் அைர்கள் 
கூறிைார்கள் 

 
 

 لِْلُكْفرِ  ُهمْ  ْعَناُكمْ ََلتَـّبَـ  ِقَتاًَل  َلْو نـَْعَلُم 
நாங்கள் 

அறிந்திருந்தால் 
லபார் உங்கனளப் 

பின்பற்றியிருப்லபாம் 
அைர்கள் குஃப்ரின் பக்கம் 

 

ُهمْ  أَقْـَربُ  يـَْوَمِئذٍ   بَِأفْـَواِهِهم يـَُقوُلونَ  ِلْْلُِيَانِ  ِمنـْ
அன்னறயதிைம் மிக 

னநருக்கம் 
அைர்களில் நம்பிக்னகக்கு கூறுைார்கள் தம் 

ைாய்களால் 
 

 ِبَا َيْكُتُمونَ  َلمُ َأعْ  قـُُلوِِبِمْ  ِف  مَّا لَْيسَ 
இல்லாதது தம் உள்ளங்களில் நன்கு அறிந்தைன் அைர்கள்  மனறத்னத 

 

 

ْخَواِِنِْم َوقـََعُدوا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن أَنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم  ۖ   الَِّذيَن قَاُلوا ِِلِ
 ﴾١٦٨﴿َصاِدِقنَي 



 
168. (முைாஃபிக்குகள்  ைடீுகளில்) அமர்ந்து னகாண்லட (லபாரில் மடிந்த) தம் ெலகாதரர்கனளப் 

பற்றி: “அைர்கள் எங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டிருந்தால் னகால்லப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள்” என்று 

கூறுகிறார்கள்; (நபிலய!) நீர் கூறும்: “நீங்கள்  உண்னமயாளர்களாைால் உங்கனள மரைம் 

அணுகாைண்ைம் தடுத்து ைிடுங்கள் (என்று கூறும்). 

 

ْخَواِِنِمْ  قَاُلوا الَِّذينَ   َما قُِتُلوا َوقـََعُدوا ِلِِ
கூறிைார்கலள 

அைர்கள் 

தம் ெலகாதரர்களுக்காக அமர்ந்தார்கள் னகால்லப்பட்டிருக்க 
மாட்டார்கள் 

 

 فَاْدَرُءوا ُقلْ  َلْو َأطَاُعونَا
அைர்கள் எங்களுக்குக்கட்டுப்பட்டிருந்தால் நீர் கூறும் தடுத்து ைிடுங்கள் 

 

 َصاِدِقنيَ  ِإن ُكنُتمْ  اْلَمْوتَ  َعْن أَنُفِسُكمُ 
நீங்கள் உங்கனள 

ைிட்டும் 
மரைம் நீங்கள்  இருந்தால் உண்னமயாளர்கள் 

 

 

ْم يـُْرَزُقوَن  ۖ   َوََل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اللَّـِه أَْمَواتًا  ﴾١٦٩﴿َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرِبِِّ
169. அல்லாஹ்ைின் பானதயில் லபாரிட்டுக் னகால்லப்பட்டைர்கனள மரித்தைர்கள் என்று 

நிச்ெயமாக எண்ைாதீர்கள் – மாறாக (அைர்கள்) தம் இனறைைிடத்தில் உயிருள்ளைர்களாக 

இருக்கிறார்கள் - (அைைால்) அைர்கள் உைைளிக்கப்படுகிறார்கள். 

 

 ِف َسِبيلِ  الَِّذيَن قُِتُلوا ََل ََتَْسََبَّ  وَ 
லமலும் நிச்ெயமாக எண்ைாதீர்கள் னகால்லப்பட்டார்கலள அைர்கள் பானதயில் 

 

مْ  ِعندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتًا  يـُْرَزُقونَ  َرِبِِّ
மரித்தைர்கள் மாறாக உயிருள்ளைர்கள் இடம் தம் 

இனறைன் 

அைர்கள் 
உைைளிக்கப்படுகிறார்கள் 

 

 



ْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلَْ يـَْلَحُقوا ِِبِم مِّْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َفرِِحنَي ِبَا آتَاُهُم اللَّـُه ِمن َفْضِلِه َويَ 
 ﴾١٧٠﴿َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َُيَْزنُوَن 

 
170. தன் அருள் னகானடயிலிருந்து அல்லாஹ் அைர்களுக்கு அளித்தனதக் னகாண்டு அைர்கள் 

ஆைந்தத்துடன் இருக்கிறார்கள்; லமலும் அைர்களுக்குப் பின்ைர் தம்முடன் லெராமல் 

(இவ்வுலகில்) இருப்லபானரப் பற்றி “அைர்களுக்கு எவ்ைித பயமுமில்னல அைர்கள் 

துக்கப்படவும்மாட்டார்கள்” என்று கூறி மகிழ்ைனடகிறார்கள். 

 
 

 ِمن َفْضِلهِ  ِبَا آتَاُهمُ  َفرِِحنيَ 
ஆைந்தமாக இருபைர்கள் அைர்களுக்கு அளித்தனதக் 

னகாண்டு 

தன் அருள் 
னகானடயிலிருந்து 

 
 

 ِِبِم بِالَِّذيَن ََلْ يـَْلَحُقوا َيْسَتْبِشُرونَ  وَ 
லமலும் ஆைந்தமனடைார்கள் லெரைில்னலலய அைர்கள் அைர்களுடன் 

 

 َخْوٌف َعَلْيِهمْ  َل َل+َانْ =َأَلَّ  مِّْن َخْلِفِهمْ 
அைர்களுக்குப் பின்ைர்  َْان- அதாைது َل இல்னல 

அைர்களுக்கு எவ்ைித 
பயமுமில்னல 

 

 ُهمْ  نُونَ َوََل َُيْزَ 
துக்கப்படமாட்டார்கள் அைர்கள் 

 

 ﴾١٧١﴿َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة مَِّن اللَّـِه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللَّـَه ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننَي 
 

171. அல்லாஹ்ைிடமிருக்கும் நற்லபறுகள், உபகாரம் னகாண்டு அைர்கள் மகிழ்ெி 

னகாள்ைார்கள், லமலும் நிச்ெயமாக அல்லாஹ் முஃமின்களுக்குரிய நற்கூலினய 

ைைீாக்கமாட்டான் (என்றும் மகிழ்ெி னகாள்ைார்கள்.) 

 

 



 وَ  مَِّن اللَّهِ  بِِنْعَمةٍ  َيْسَتْبِشُرونَ 
அைர்கள் மகிழ்ெி 
னகாள்ைார்கள் 

நற்லபறு னகாண்டு அல்லாஹ்ைிடமிருந்து லமலும் 

 

 اْلُمْؤِمِننيَ  َأْجرَ  ََل ُيِضيعُ  َأنَّ  َفْضلٍ 
உபகாரம் நிச்ெயமாக ைைீாக்கமாட்டான் கூலி ைிசுைாெிகள் 

 
 

 

ُهْم َواتَـَّقْوا َأْجٌر  ۖ   الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَّـِه َوالرَُّسوِل ِمن بـَْعِد َما َأَصابـَُهُم اْلَقرْحُ  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ
 ﴾١٧٢﴿َعِظيٌم 

 
172. அைர்கள் எத்தனகலயானரன்றால் தங்களுக்கு(ப் லபாரில்) காயம்பட்ட பின்ைரும் அல்லாஹ், 

(அைனுனடய) தூதரின் அனழப்னப ஏற்றைர்கள்; லமலும் அைர்களில் நின்றும் யார் 

அழகாைைற்னறச் னெய்து, இனறைனைப் பயப்படுகிறார்கலளா அைர்களுக்கு மகத்தாை 

நற்கூலியிருக்கிறது. 

 

 اْلَقرْحُ  َما َأَصابـَُهمُ  ِمن بـَْعدِ  الَِّذيَن اْسَتَجابُوا
அனழப்னப ஏற்றார்கலள அைர்கள் பின்ைர் தங்களுக்கு ஏற்பட்டது காயம் 

 

ُهمْ  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا  وَ  ِمنـْ
அழகாைைற்னறச் னெய்தார்கலள அைர்களுக்கு அைர்களில் நின்றும் இன்னும் 

 

 َعِظيمٌ  َأْجرٌ  اتَـَّقْوا
பயந்தார்கள் கூலி மகத்தாைது 

 

 

وا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإُيَانًا َوقَاُلوا َحْسبُـَنا اللَّـُه الَِّذيَن قَاَل ََّلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد ََجَعُ 
 ﴾١٧٣﴿َونِْعَم اْلوَِكيُل 

 



173. மக்களில் ெிலர் அைர்களிடம்; “திடமாக மக்களில் (பலர் உங்களுடன் லபாரிடுைதற்காகத்) 

திரண்டு ைிட்டார்கள், எைலை அைர்கனள அஞ்ெிக் னகாள்ளுங்கள்” என்று கூறிைர்; ஆைால் (இது) 

அைர்களின் ஈமானைப் னபருக்கி ைலுப்படச் னெய்தது: “அல்லாஹ்லை எங்களுக்குப் 

லபாதுமாைைன். அைலை எங்களுக்குச் ெிறந்த பாதுகாைலன்” என்று அைர்கள் கூறிைார்கள். 

 

 ََجَُعوا َقدْ & ِإنَّ  النَّاسُ  ََّلُمُ  َقالَ  الَِّذينَ 
ெிலர் கூறி(ைர்)ைான் அைர்களிடம் மக்கள் திடமாக திரண்டார்கள் 

 

 ِإُيَانًا فـََزاَدُهمْ  اْخَشْوُهمْ  فَ  َلُكمْ 
உங்களுக்கு எைலை அைர்கனள அஞ்சுங்கள் அைர்களுக்கு 

அதிகமாக்கிைிட்டது 

நம்பிக்னக 

 

 اْلوَِكيلُ  نِْعمَ  َحْسبُـَنا َقاُلوا وَ 
இன்னும் கூறிைர் எங்களுக்குப் 

லபாதுமாைைன் 

நல்லைைாகிைிட்டான் பாதுகாைலன் 

 

 
 ﴾١٧٤﴿َواللَّـُه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم  ۖ   َلُبوا بِِنْعَمٍة مَِّن اللَّـِه َوَفْضٍل َلَّْ َُيَْسْسُهْم ُسوٌء َواتَـّبَـُعوا ِرْضَواَن اللَّـهِ فَانقَ 

 
174. இதைால் அைர்கள் அல்லாஹ்ைிடமிருந்து அருட்னகானடனயயும் லமன்னமனயயும் 

னபற்றுத் திரும்பிைார்கள்; எத்தனகய தீங்கும் அைர்கனளத் தீண்டைில்னல; (ஏனைைில்) அைர்கள் 

அல்லாஹ்ைின் ைிருப்பத்னதப் பின்பற்றிைார்கள் - அல்லாஹ் மகத்தாை 

னகானடயுனடயைைாக இருக்கிறான். 

 

 َلَّْ َُيَْسْسُهمْ  َفْضلٍ  وَ  نْ مِ  بِِنْعَمةٍ  فَانَقَلُبوا
திரும் பிைார்கள் அருளுடன் இருந்து இன்னும் லமன்னம அைர்கனளத் 

தீண்டைில்னல 
 

 َعِظيمٍ  ُذو َفْضلٍ  ِرْضَوانَ  اتَـّبَـُعوا ُسوءٌ 
தீங்கு பின்பற்றிைார்கள் திருப்தி னகானடயுனடயைான் மகத்தாைைன் 
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ِلُكُم الشَّْيطَاُن ُُيَوُِّف َأْولَِياَءُه َفَل ََتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّ  َا ذَٰ  ﴾١٧٥﴿ْؤِمِننَي ِإَّنَّ
 
175. இந்த னைத்தான்தான் தன் ெகாக்கனள பயமுறுத்துகிறான்; ஆகலை நீங்கள் அைர்கனளப் 

பயப்படாதீர்கள் - நீங்கள் முஃமின்களாகயிருப்பின் என்னைப் பயப்படுங்கள். 

 

َا ِلُكمُ  ِإَّنَّ  َفَل ََتَاُفوُهمْ  َأْولَِياَءهُ  ُُيَوِّفُ  ذَٰ
திடமாக இைன் பயமுறுத்துகிறான் தன் ெகாக்கள் நீங்கள் அைர்கனளப் 

பயப்படாதீர்கள் 
 

 مُّْؤِمِننيَ  ِإن ُكنُتم َخاُفونِ  وَ 
இன்னும் என்னைப் பயப்படுங்கள் நீங்கள் இருந்தால் ைிசுைாகள் 

 

 

ـُه َأَلَّ ََيَْعَل ََّلُْم يُرِيُد اللَّ  ۖ   ِإنَـُّهْم َلن َيُضرُّوا اللَّـَه َشْيًئا ۖ   َوََل َُيْزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِف اْلُكْفرِ 
 ﴾١٧٦﴿َوََّلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  ۖ   َحظًّا ِف اْْلِخَرةِ 

 
176. “குஃப்ரில் அைர்கள் லைகமாகச் னென்று னகாண்டிருப்பது உம்னமக்கைனல னகாள்ளச் னெய்ய 

லைண்டாம்; நிச்ெயமாக அைர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு ெிறு தீங்கும் னெய்துைிட முடியாது; 

அல்லாஹ் அைர்களுக்கு மறுனமயில் நற்பாக்கியம் எதுவும் ஆக்காமல் இருக்கலை நாடுகிறான்; 

அைர்களுக்குப் னபரும் லைதனையும் உண்டு. 

 
 
 

 الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ  ََل َُيْزُنكَ  وَ 
இன்னும் உம்னமக்கைனல னகாள்ளச் னெய்ய 

லைண்டாம் 

லைகமாகச் னெல்கிறார்கலள அைர்கள் 

 

 َلن َيُضرُّوا نَـُّهمْ اِ  ِف اْلُكْفرِ 
நிராகரிப்பில் நிச்ெயமாக அைர்கள் நிச்ெயமாக அைர்கள் தீங்கும் னெய்துைிட முடியாது 
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 َحظًّا ََّلُمْ  َأَلَّ ََيَْعلَ  يُرِيدُ  َشْيًئا
எந்த ஒரு நாடுகிறான் ஆக்காமலிருப்பதற்கு அைர்களுக்கு பாக்கியம் 

 

 

ُيَاِن َلن َيُضرُّوا اللَّـَه َشْيًئا َوََّلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِإنَّ الَّ   ﴾١٧٧﴿ِذيَن اْشتَـَرُوا اْلُكْفَر بِاِْلِ
 

177. ஈமானுக்குப் பதிலாக குஃப்னர ைினலக்கு ைாங்கிக் னகாண்டார்கலள, அைர்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு தீங்கும் னெய்துைிடமுடியாது - லமலும் அைர்களுக்கு லநாைினை னெய்யும் 

லைதனையும் உண்டு. 

 

ُيَانِ  اْلُكْفرَ  الَِّذيَن اْشتَـَرُوا ِإنَّ   بِاِْلِ
நிச்ெயமாக ைாங்கிைார்கலள  அைர்கள் நிராகரிப்பு ைிசுைாெத்திற்குப் பதிலாக 

 

 ََّلُمْ  وَ  َشْيًئا َلن َيُضرُّوا
நிச்ெயமாக அைர்கள் தீங்கும் னெய்துைிட முடியாது எந்த ஒரு லமலும் அைர்களுக்கு 

 

 أَلِيمٌ  ابٌ َعذَ 
லைதனை லநாைினை தருைது 

 

 

َنُفِسِهمْ  ٌر ْلِّ َا َُّنِْلي ََّلُْم َخيـْ َا َُّنِْلي ََّلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإْْثًا ۖ   َوََل َُيَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَّنَّ َوََّلُْم  ۖ   ِإَّنَّ
 ﴾١٧٨﴿َعَذاٌب مُِّهنٌي 

 
178. இன்னும், நிராகரித்தார்கலள அைர்கனள (தண்டிக்காமல்) நிச்ெயமாக நாம் தாமதப்படுதுைது  

அைர்களுக்கு நல்லது என்று அைர்கள் கருத லைண்டாம்; (தண்டனைனய) நாம் அைர்களுக்குத் 

தாமதப் படுத்துைனதல்லாம் அைர்கள் பாைத்னத அதிகமாக்குைதற்லக தான் – அைர்களுக்கு 

இழிவு தரும் லைதனையும் உண்டு. 

 

 اأَّنََّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َُيَْسََبَّ  ََل  وَ 
இன்னும் நிச்ெயமாக அைர்கள் கருத லைண்டாம் நிராகரித்தார்கலள அைர்கள் நிச்ெயமாக 

 



 

 ِإْْثًا لِيَـْزَداُدوا ََّلُمْ  َُّنِْلي
நாம் தாமதப்படுத்துலைாம் அைர்களுக்கு அைர்கள் அதிகமாக்குைதற்கு பாைம் 

 

 مُِّهنيٌ  َعَذابٌ 
லைதனை  இழிவு தரக்கூடியது  

 

 

َوَما َكاَن اللَّـُه  ۖ   لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلٰى َما أَنُتْم َعَلْيِه َحَّتَّٰ َُيِيَز اْْلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ  مَّا َكاَن اللَّـهُ 
َوِإن  ۖ   َفآِمُنوا بِاللَّـِه َوُرُسِلهِ  ۖ   لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َولَـِٰكنَّ اللَّـَه ََيَْتِب ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاءُ 

 ﴾١٧٩﴿وا َوتـَتـَُّقوا فـََلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم تـُْؤِمنُ 
 

179. (காஃபிர்கலள!) தீயைர்கனள நல்லைர்கனளைிட்டும் பிரித்தறிைிக்கும் ைனரயில் 

முஃமின்கனள நீங்கள் இருக்கும் நினலயில் அல்லாஹ் ைிட்டுனைக்க (நாட)ைில்னல; இன்னும், 

அல்லாஹ் உங்களுக்கு மனறைாைைற்னற அறிைித்து னைப்பைைாகவும் இல்னல; ஏனைைில் 

(இவ்ைாறு அறிைிப்பதற்கு) அல்லாஹ் தான் நாடியைனரத் தன் தூதர்களிலிருந்து 

லதர்ந்னதடுக்கிறான். ஆகலை அல்லாஹ்ைின் மீதும், அைன் தூதர்கள் மீதும் ஈமான் 

னகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் நம்பிக்னக னகாண்டு பயபக்தியுடன் நடப்பரீ்களாயின் உங்களுக்கு 

மகத்தாை நற்கூலியுண்டு. 

 

 َعَلْيهِ  أَنُتمْ  َما َعَلىٰ  اْلُمْؤِمِننيَ  لَِيَذرَ  َكانَ  مَّا
இருக்கைில்னல அைன் ைிடுைதற்கு ைிசுைாெிகள் ஒன்றின் மீது நீங்கள் மீது 

 

 لُِيْطِلَعُكمْ  ِمَن الطَّيِّبِ  اْْلَِبيثَ  َُيِيزَ  َحَّتَّٰ 
ைனர பிரித்தறிைிப்பான் தீயைன் நல்லைனை ைிட்டும் உங்களுக்கு அறிைிப்பதற்காக 

 

 رُُّسِلهِ  ِمن ََيَْتِب  لَِٰكنَّ  وَ  اْلَغْيبِ  َعَلى
மனறைாைதின் மீது இன்னும் ஆயினும் லதர்ந்னதடுக்கிறான் தன் தூதர்களிலிருந்து 

 

 تـَتـَُّقوا تـُْؤِمُنوا ِإن ُرُسِله َفآِمُنو َيَشاءُ  َمن
தான் நாடியைனர எைலை நம்புங்கள் அைன் தூதர்கள் நீங்கள் நம்பிைால் பயப்படுைரீ்கள் 



 

 َعِظيمٌ  َأْجرٌ  فـََلُكمْ 
உங்களுக்கு இருக்கிறது கூலி மகத்தாைது 

 

 
 

ُم ًرا َّلَّ ُمْ  ۖ   َوََل َُيَْسََبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَا آتَاُهُم اللَّـُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخيـْ  ۖ   َبْل ُهَو َشرٌّ َّلَّ
َواللَّـُه ِبَا تـَْعَمُلوَن  ۖ   َولِلَّـِه ِمريَاُث السََّماَواِت َواْْلَْرضِ  ۖ   َمةِ َسُيَطوَُّقوَن َما َبَُِلوا بِِه يـَْوَم اْلِقَيا

 ﴾١٨٠﴿َخِبرٌي 
 

180. அல்லாஹ் தன் அருளிைால் தங்களுக்குக் னகாடுத்திருக்கும் னபாருட்களில் உலலாபத் தைம் 

னெய்கிறார்கலள அைர்கள் அது தமக்கு நல்லது என்று நிச்ெயமாக எண்ை லைண்டாம், 

அவ்ைாறன்று அது அைர்களுக்குத் தீங்குதான்; அைர்கள் உலலாபத்தைம் னெய்தைற்னறக் 

னகாண்டு மறுனமயில் அைர்கள் (னநருப்பு) மானல அைிைிக்கப்படுைார்கள்; ைாைங்கள், 

பூமியிலுள்ள அைந்தர பாத்தியம் அல்லாஹ்வுக்லக உரியதாகும். அல்லாஹ் நீங்கள் 

னெய்பைற்னறனயல்லாம் அறிகிறான். 

 

 الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ  ََبَّ َو ََل َُيْسَ 
நிச்ெயமாக அைர்கள் எண்ை லைண்டாம் உலலாபத்தைம் னெய்கிறார்கலள அைர்கள் 

 

ًرا ُهو ِمن َفْضِلهِ  ِبَا آتَاُهمُ   َّلَُّم َخيـْ
அைர்களுக்கு அைன் னகாடுப்பது னகாண்டு தன் அருளில் அது நல்லது அைர்களுக்கு 

 

 هِ َما َبَُِلوا بِ  َسُيَطوَُّقونَ  َشرٌّ  َبلْ 
மாறாக னகட்டது, தீயது மானல அைிைிக்கப்படுைார்கள் அைர்கள் உலலாபத்தைம் னெய்தைற் 

னறக் னகாண்டு 
 

 السََّماَواتِ  ِمريَاثُ  لِلَّهِ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 
நாள் மறுனம அல்லாஹ்வுக்லக அைந்தர பாத்தியம் ைாைங்கள் 

 
 



 َخِبريٌ  ِبَا تـَْعَمُلونَ  اْْلَْرضِ  وَ 
இன்னும் பூமி நீங்கள் னெய்பைற்னற நன்கு அறிகிறைன் 

 

 

َع اللَّـُه قـَْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللَّـَه َفِقرٌي َوََنُْن َأْغِنَياءُ  َلُهُم اْْلَنِبَياَء  ۖ   لََّقْد َسَِ َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوقـَتـْ
 ﴾١٨١﴿ِبَغرْيِ َحقٍّ َونـَُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَْرِيِق 

 
181. “நிச்ெயமாக அல்லாஹ் ஏனழ; நாங்கள் தாம் ெீமான்கள்” என்று கூறியைர்களின் னொல்னல 

திடமாக அல்லாஹ் லகட்டுைிட்டான்; அைர்கள் னொன்ைனதயும் நியாயமின்றி நபிமார்கனள 

னகானல னெய்தனதயும் நாம் பதிவு னெய்து னகாள்லைாம், “சுட்டுப் னபாசுக்கும் நரக னநருப்பின் 

லைதனைனயச் சுனையுங்கள்” என்று (அைர்களிடம் மறுனமயில்) நாம் கூறுலைாம். 

 

 ََنْنُ  وَ  َفِقريٌ  قَاُلوا الَِّذينَ  قـَْولَ  َسَِعَ  ِإنَّ  &لََّقدْ 
நிச்ெயமாக லகட்டுைிட்டான் னொல் கூறிைார்கலள அைர்கள் ஏனழ லமலும் நாங்கள் 

 

َلُهمُ  َما َقاُلوا َسَنْكُتبُ  َأْغِنَياءُ   قـَتـْ
ெீமான்கள் நாம் பதிவு னெய்லைாம் அைர்கள் னொன்ைனத அைர்கள் னகானல னெய்தனத 

 

 اْلَْرِيقِ  َعَذابَ  ُذوُقوا نـَُقولُ  ِبَغرْيِ َحقٍّ  اْْلَنِبَياءَ 
தூதர்கள் நியாயமின்றி நாம் கூறுலைாம் சுனையுங்கள் லைதனை னபாசுக்கும் 

 

 

ِلَك ِبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اللَّـَه  ٍم لِّْلَعِبيِد ذَٰ  ﴾١٨٢﴿لَْيَس ِبَظلَّ
 

182. இது உங்கள் னககள் முற்படுத்திய காரைத்தாலாகும்; நிச்ெயமாக அல்லாஹ் 

தன்அடியார்களுக்கு எவ்ைித அநீதியும் னெய்பைைல்லன். 

 

ِلكَ   لَْيسَ  َأنَّ  أَْيِديُكمْ  ِبَا َقدََّمتْ  ذَٰ
இது,அது முற்படுத்திய காரைத்தாலாகும் உங்கள் னககள் நிச்ெயமாக இல்னல 
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مٍ   لِّْلَعِبيدِ  ِبَظلَّ
அநீதம் இனழப்பைன் அடியார்களுக்கு 

 

 

َنا َأَلَّ نـُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحَّتَّٰ يَْأتِيَـَنا ِبُقْربَاٍن تَْأُكُلُه النَّا ْل َقْد قُ  ۖ   رُ الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللَّـَه َعِهَد ِإلَيـْ
 ﴾١٨٣﴿َجاءَُكْم ُرُسٌل مِّن قـَْبِلي بِاْلبَـيـَِّناِت َوبِالَِّذي قـُْلُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي 

 
183 தூதுைர் எங்களிடம் ஒரு பிலிப் பிராைினயக் னகாண்டு ைந்து அனத னநருப்பு தின்னும் 

ைனர அ(த்தூது)ைனர  நாங்கள் ைிசுைாெம் னகாள்ள லைண்டாம்” என்று அல்லாஹ் எங்களிடம் 

உடன்படிக்னக னெய்துள்ளான்” என்று கூறிைார்கலள (அைர்களிடம் நபிலய!): “எைக்கு முன்ைர் 

உங்களிடம் ைந்த தூதர்களில் பலர், னதளிைாை ஆதாரங்கனளயும், இன்னும் நீங்கள் 

லகட்டுக்னகாண்ட(படி பலினய னநருப்பு உண்ப)னதயும் திடமாகக் காண்பித்தார்கள். அப்படி 

யிருந்தும் ஏன் அைர்கனள நீங்கள் னகான்றரீ்கள்? நீங்கள் உண்னமயாளர்களாக இருந்தால் இதற்கு 

பதில் னொல்லுங்கள்” என்று நீர் கூறும். 
 

َنا َعِهدَ  َقدْ & ِإنَّ  الَِّذيَن قَاُلوا  ِلَرُسولٍ  إِلَيـْ
கூறிைார்கலள அைர்கள் திடமாக உடன்படிக்னக னெய்தான் எங்களிடம் தூதருக்கு 

 

 يَْأتِيَـَنا َحَّتَّٰ   نـُْؤِمنَ َأَلَّ 
நாங்கள் ைிசுைாெம் னகாள்ள லைண்டாம் ைனர எங்களிடம் அைர் னகாண்டு ைருைார் 

 

 ُرُسلٌ  َجاءَُكمْ  ُقلْ  النَّارُ  تَْأُكُلهُ  ِبُقْربَانٍ 
பலிப் பிராைி அனத தின்னும் னநருப்பு நீர் கூறும் உங்களிடம் ைந்தான் தூதர்கள் 

 

 بِالَِّذي قـُْلُتمْ  وَ  اتِ اْلبَـيـِّنَ  مِّن قـَْبِلي
எைக்கு முன்ைர் னதளிைாை ஆதாரங்கள் இன்னும் நீங்கள் லகட்டீர்கலள 

 

 َصاِدِقنيَ  ِإن ُكنُتمْ  فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهمْ 
ஏன் அைர்கனள நீங்கள் னகான்றரீ்கள்? நீங்கள் இருந்தால் உண்னமயாளர்கள் 

  

 



بُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل مِّن قـَْبلِ   ﴾١٨٤﴿َك َجاُءوا بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنرِي َفِإن َكذَّ
 
184. எைலை. உம்னம அைர்கள் னபாய்ப்பித்தால் உமக்கு முன்ைர் னதளிைாை ஆதாரங்கனள யும், 

ஆகமங்கனளயும், பிரகாெமாை லைதத்னதயும் னகாண்டு ைந்த தூதர்களும் னபாய்ப்பிக்க 

பட்டிருக்கின்றைர். 

 

 ُكذِّبَ  َقدْ  َفِإن َكذَّبُوكَ 
எைலை உம்னம அைர்கள் னபாய்ப்பித்தால் நிச்ெயமாக னபாய்ப்பிக்க பட்டான் 

 

 بِاْلبَـيـَِّناتِ  َجاُءوا مِّن قـَْبِلكَ  ُرُسلٌ 
தூதர்கள் உமக்கு முன்ைர் னகாண்டு ைந்தார்கள் னதளிைாை ஆதாரங்கள் 

 

 اْلُمِنريِ  اْلِكَتابِ  الزُّبُرِ  وَ 
இன்னும் ஆகமங்கள் லைதம் பிரகாெமாைது 

 

 

َا تـَُوفَـّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ۖ   ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ  َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل  ۖ   َوِإَّنَّ
نـَْيا ِإَلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  ۖ   اْْلَنََّة فـََقْد َفازَ   ﴾١٨٥﴿َوَما اْْلََياُة الدُّ

 
185. ஒவ்லைார் ஆத்மாவும் மரைத்னதச் சுகித்துக் னகாண்டிருக்கிறது; லமலும் உங்களுக்குரிய  

பலன்கள் முழுனமயாகக் னகாடுக்கப்படுைது இறுதித் தீர்ப்பு நாளில்தான், எைலை எைர் (நரக) 

னநருப்பிலிருந்து தூரமாக்கப்பட்டுச் சுைர்க்கத்தில் நுனழைிக்கப்படுகிறாலரா அைர் நிச்ெயமாக 

னைற்றியனடந்து ைிட்டார்; இவ்வுலக ைாழ்க்னக ஏமாற்றக்கூடிய (அற்ப) இன்பப் 

னபாருலளயன்றி லைறில்னல. 

 

َا اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نـَْفسٍ  ُكلُّ   فـََقدْ  & َوِإَّنَّ
ஒவ்லைார் ஆத்மா சுகித்துக் னகாண்டிருக்கிறது மரைம் நிச்ெயமாக 

 
 
 
 



 ُزْحزِحَ  َفَمن اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُجورَُكمْ اُ  تـَُوفَـّْونَ 
முழுனமயாக்கப்படுைரீ்கள் உங்களுனடய 

கூலிகள் 
நாள் தீர்ப்பு எைலை 

எைர் 

தூரமாக்கப்பட்டார் 

 

 وَ  َفازَ  اْْلَنَّةَ  أُْدِخلَ  َعِن النَّارِ 
னநருப்னப ைிட்டும் நுனழைிக்கப்பட்டான் சுைர்க்கம் னைற்றியனடந்தார் இன்னும் 

 

نـَْيا اْْلََياةُ  َما  اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  ِإَلَّ  الدُّ
இல்னல ைாழ்க்னக இைவுலகம் தைிர இன்பப் னபாருள் ஏமாற்றக்கூடியது 

  

 
َلُونَّ ِف أَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذي َن َأْشرَُكوا لَُتبـْ

ِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُمُ  ۖ   أًَذى َكِثريًا  ﴾١٨٦﴿وِر َوِإن َتْصِبُوا َوتـَتـَُّقوا َفِإنَّ ذَٰ
  

186. உங்கள் னபாருள்களிலும், உங்கள் ஆத்மாக்களிலும் திடமாக நீங்கள் லொதிக்கப்படுைரீ்கள்; 

உங்களுக்கு முன் லைதம் னகாடுக்கப்பட்லடாரிடமிருந்து, இனைனைத்து 

ைைங்குலைாரிடமிருந்தும் அதிகமாை நிந்தனைகனள னெைிமடுப்பரீ்கள்; ஆைால் நீங்கள் 

னபாறுனமனய லமற்னகாண்டு, (இனறைனைப்) பயந்து இருந்தீர்களாைால் நிச்ெயமாக அதுலை 

எல்லாக் காரியங்களிலும் (நன்னமனயத் லதடி தரும்) தீர்மாைத்துக்குரிய னெயலாகும். 

 

َلُونَّ   وَ  أَنُفِسُكمْ  وَ  أَْمَواِلُكمْ  ِف  لَتُبـْ
நீங்கள் லொதிக்கப்படுைரீ்கள் உங்கள் னபாருள்களில் உங்கள் ஆத்மாக்களிலும் இன்னும் 

 

 اْلِكَتابَ  أُوتُوا ِمَن الَِّذينَ  ْسَمُعنَّ لَتَ 
நிச்ெயமாக னெைிமடுப்பரீ்கள் ெிலரிடமிருந்து னகாடுக்கப்பட்டைர்கள் லைதம் 

 

 َفِإنَّ  َكِثريًا أًَذى الَِّذيَن َأْشرَُكوا قـَْبِلُكمْ ِمن 
உங்களுக்கு முன் இனைனைத்தார்கலள அைர்கள் நிந்தனை அதிகம் நிச்ெயமாக 

 
 
 



ِلكَ  تـَتـَُّقوا ِإن َتْصِبُوا  اْْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذَٰ
நீங்கள் னபாறுத்துக் னகாண்டால் பயந்தீர்கள் இது இருந்து உறுதி காரியங்கள் 

 

 

َء ظُُهورِِهْم َوِإْذ َأَخَذ اللَّـُه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَُتبَـيـِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوََل َتْكُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َوَرا
 ﴾١٨٧﴿فَِبْئَس َما َيْشتَـُروَن  ۖ   اْشتَـَرْوا ِبِه َْثًَنا قَِليًل وَ 
 

187. லமலும் லைதம் னகாடுக்கப்பட்டார்கலள அைர்களிடம் -அனத மக்களுக்கு நீங்கள் னதளிைாக 

எடுத்துனரக்க லைண்டும், அனத மனறக்கக் கூடாது என்று -அல்லாஹ் உறுதி னமாழி 

ைாங்கியனத (அம்மக்களுக்கு நபிலய! நீர் நினைவுபடுத்துைரீாக); ஆைால் அைர்கள் அனதத் 

தங்கள் முதுகுகளுக்குப் பின்ைால் எறிந்து ைிட்டு; அதற்குப் பதிலாகச் னொற்ப கிரயத்னதப் 

னபற்றுக் னகாண்டார்கள் - அைர்கள் (இவ்ைாறு) ைாங்கிக் னகாண்டது மிகக் னகட்டதாகும். 

 
 

 أُوتُوا الَِّذينَ  ِميثَاقَ  َأَخذَ  ِإذْ  وَ 
இன்னும் எடுத்த லபாது உறுதி னமாழி னகாடுக்கப்பட்லடார்கலள அைர்கள் 

 

 َتْكُتُمونَهُ  ََل  لِلنَّاسِ  اْلِكَتابَ  لَُتبَـيـِّنُـنَّهُ 
அனத நீங்கள் னதளிைாக்க லைண்டும் லைதம் மக்களுக்கு அனத மனறக்கக் கூடாது 

 

 ِبهِ  اْشتَـَرْوا ظُُهورِِهمْ  َوَراءَ  نـََبُذوهُ 
அனத எறிந்து 
ைிட்டீர்கள் 

பின்ைால் அைர்கள் முதுகுகள் ைாங்கிைார்கள் அதற்குப் பதில் 

 

 َيْشتَـُرونَ َما  بِْئسَ  قَِليًل  َْثًَنا
கிரயம் னொற்பம் னகட்டதாகிைிட்டது அைர்கள் ைாங்கிக் னகாண்டது 

 

 

 ََتَْسبَـنـَُّهم ِبََفازٍَة مَِّن ََل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن ِبَا أََتوا وَُّيُِبُّوَن َأن ُُيَْمُدوا ِبَا َلَْ يـَْفَعُلوا َفَل 
 ﴾١٨٨﴿َوََّلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  ۖ   اْلَعَذابِ 

 



 188.  தாம் னெய்த (னொற்பமாை)னதக் னகாண்டு மகிழ்ச்ெி அனடந்து; தாம் னெய்யாதனதக் 

னகாண்டு புகழப்படலைண்டும் என்று ைிரும்புகிறார்கலளா அைர்கள் லைதனையிலிருந்து 

னைற்றியனடந்து ைிட்டார்கள் என்று (நபிலய!) நீர் ஒரு லபாதும் எண்ைாதீர் - அைர்களுக்கு 

லநாைினை தரும் லைதனையுண்டு. 

 

 أََتوا ِبَا يـَْفَرُحونَ  الَِّذينَ  ََتَْسََبَّ  ََل 
நிச்ெயமாக நீர் எண்ைாதீர் மகிழ்ச்ெி அனடகிறார்கலள அைர்கள் அைர்கள் னெய்தது னகாண்டு 

 
 

 ْفَعُلوايَـ  َلَْ  ِبَا ُُيَْمُدوا َأن ُيُِبُّونَ  وَ 
லமலும் அைர்கள் ைிரும்புகிறார்கள் அைர்கள் புகழப்படுைது அைர்கள் னெய்யாதனதக் 

னகாண்டு 
 

 ََّلُمْ  مَِّن اْلَعَذابِ  ِبََفاَزةٍ  ََتَْسبَـنـَُّهم َفَل 
நிச்ெயமாக நீர் எண்ைலைண்டாம் னைற்றி லைதனையிலிருந்து அைர்களுக்கு 

 

 أَلِيمٌ  َعَذابٌ 
லைதனை லநாைினை தரும் 

 

 

 ﴾١٨٩﴿َواللَّـُه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ۖ   َولِلَّـِه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 
 

 189. ைாைங்கள், பூமி ஆகியைற்றின் ஆட்ெி அல்லாஹ்வுக்லக உரியது; இன்னும் அல்லாஹ் 

எல்லாப் னபாருட்களின் மீதும் லபராற்றலுனடயைன். 

 

 ُكلِّ  َعَلىٰ  اْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لِلَّهِ  وَ 
இன்னும் அல்லாஹ்வுக்லக ஆட்ெி ைாைங்கள், பூமி மீது எல்லாம் 

 
 

 َقِديرٌ  َشْيءٍ 
னபாருள் லபராற்றலுனடயைன் 

 

 



ُوِل اْْلَْلَباِب   ﴾١٩٠﴿ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َْليَاٍت ْلِّ
 

190. நிச்ெயமாக, ைாைங்கள், பூமி ஆகியைற்னற பனடத்திருப்பதிலும்; இரவும், பகலும் மாறி மாறி 

ைருைதிலும் அறிவுனடலயாருக்கு திடமாக அத்தாட்ெிகள் பல இருக்கின்றை. 

 

 اْخِتَلفِ  اْْلَْرضِ  وَ  السََّماَواتِ  ِف َخْلقِ  ِإنَّ 
நிச்ெயமாக பனடத்திருப்பதில் ைாைங்கள் இன்னும் பூமி மாறி மாறி ைருைது 

 

ُوِل اْْلَْلَبابِ  َْليَاتٍ  النـََّهارِ  اللَّْيلِ   اْْلَْلَبابِ  أُوِل  ْلِّ
இரவு பகல் அத்தாட்ெிகள் அறிவுனடலயாருக்கு உனடயைர்கள் அறிவுகள் 

 

 

كَُّروَن ِف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربَـَّنا َما الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللَّـَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِبِْم َويـَتَـفَ 
 ﴾١٩١﴿َخَلْقَت َهـَٰذا بَاِطًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

 
191. அத்தனகலயார் நின்ற நினலயிலும், இருந்த இருப்பிலும் தங்கள் ைிலாப் புறங்களில் (ொய்ந்து) 

இருக்கும் லபாதும் அல்லாஹ்னை நினைவு கூர்கிறார்கள்; ைாைங்கள், பூமி ஆகியைற்றின் 

பனடப்னபப் பற்றியும் ெிந்தித்து, “எங்கள் இனறைலை! இைற்னறனயல்லாம் நீ ைைீாகப் 

பனடக்கைில்னல; நீ மகா தூய்னமயாைைன்; (நரக) னநருப்பின் லைதனையிலிருந்து எங்கனளக் 

காத்தருள்ைாயாக!” (என்றும்;) 

 

 َعَلىٰ  وًداقـُعُ  وَ  ِقَياًما َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ 
நினைவு கூர்கிறார்கலள அைர்கள் நின்றைர்கள் இன்னும் அமர்ந்தைர்கள் மீது 

 

 اْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِف  يـَتَـَفكَُّرونَ  ُجُنوِِبِمْ 
தங்களின் ைிலாப்புறங்கள் ெிந்திப்பார்கள் பனடப்பபி ல் ைாைங்கள் பூமி 

 

َذا َخَلْقتَ  َما رَبَـَّنا  َحاَنكَ ُسبْ  بَاِطًل  هَٰ
எங்கள் இனறைலை! நீ பனடக்கைில்னல இது ைைீாைது நீ தூய்னமயாைைன் 
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 َعَذابَ  النَّارِ  َفِقَنا
எங்கனளக் காத்தருள்ைாயாக னநருப்பு லைதனை 

 

 ﴾١٩٢﴿َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر  ۖ   َربَـَّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتهُ 
 

192. “எங்கள் இனறைலை! நீ எைனர நரக னநருப்பில் புகுத்துகின்றாலயா அைனர நிச்ெயமாக நீ 

இழிைாக்கி ைிட்டாய்; லமலும் அக்கிரமக்காரர்களுக்கு உதைி னெய்லைார் எைருமிலர்!” (என்றும்;) 

 

 فـََقدْ  النَّارَ  َمن ُتْدِخلِ  ِإنَّكَ  رَبَـَّنا
எங்கள் இனறைலை! நிச்ெயமாக நீ நீ எைனர புகுத்துகிறாலயா 

அைர் 

னநருப்பில் நிச்ெயமாக 

 

 ِمْن أَنَصارٍ  َما لِلظَّاِلِمنيَ  وَ  َأْخزَيـَْتهُ 
நீ இழிைாக்கிைிட்டாய் இன்னும் அக்கிரமக்காரர்களுக்கு இல்னல உதைி னெய்லைார் 

 

 

ْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلْْلُِيَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا ْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َربَـَّنا َفا ۖ   رَّبَـَّنا ِإنَـَّنا َسَِ
 ﴾١٩٣﴿َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفَـَّنا َمَع اْْلَبـَْراِر 

 
193. “எங்கள் இனறைலை! உங்கள் இனறைன் மீது நம்பிக்னக னகாள்ளுங்கள் என்று ஈமாைின் 

பக்கம் அனழத்தைரின் அனழப்னபச் னெைிமடுத்து நாங்கள் திடமாக ஈமான் னகாண்லடாம்; 

“எங்கள் இனறைலை! எங்களுக்கு, எங்கள் பாைங்கனள மன்ைிப்பாயாக! எங்கள் தீனமகனள 

எங்கனள ைிட்டும் அகற்றி ைிடுைாயாக; இன்னும், எங்க(ளுனடய ஆன்மாக்க)னளச் 

ொன்லறார்களு(னடய ஆன்மாக்களு)டன் னகப் பற்றுைாயாக!” (என்றும்;) 

 

ْعَنا إِنَـَّنا رَّبَـَّنا  يـَُناِدي ُمَناِديًا َسَِ
எங்கள் இனறைலை! திடமாக நாங்கள் னெைிமடுத்லதாம் அனழப்பாளர் அனழகிக்கிறார் 

 

 رَبُِّكمْ  بِ  آِمُنوا ِلْْلُِيَانِ 
ஈமான் பக்கம் நம்பிக்னக னகாள்ளுங்கள் னகாண்டு உங்களின் இனறைன் 



 

 وَ  ُذنُوبـََنا لََنا فَاْغِفرْ  َفآَمنَّا
நம்பிக்னகக் னகாண்லடாம் மன்ைிப்பாயாக எங்களுக்கு எங்கள் பாைங்கனள இன்னும் 

 
 

 َمَع اْْلَبـْرَارِ  تـََوفَـَّنا َسيَِّئاتَِنا َعنَّا َكفِّرْ 
அகற்றுைாயாக; எங்கனள ைிட்டும் எங்கள் தீனமகள் எங்கனளக் 

னகப்பற்று 
ொன்லறார்களுடன் 

 

 

 ﴾١٩٤﴿ِميَعاَد ِإنََّك ََل َُتِْلُف الْ  ۖ   َربَـَّنا َوآتَِنا َما َوَعدتَـَّنا َعَلٰى ُرُسِلَك َوََل َُتْزِنَا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
 

194. “எங்கள் இனறைலை! இன்னும் உன் தூதர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு நீ ைாக்களித்தனத எங்களுக்குத் 

தந்தருள்ைாயாக! இறுதி நாளில் எங்கனள இழிவுபடுத்தாது இருப்பாயாக! நிச்ெயமாக நீ 

ைாக்குறுதிகளில் மாறுபைன் அல்ல (என்றும் பிரார்த்தித்துக் னகாண்டிருப்பார்கள்).இன்னும் உன் 

தூதர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு நீ ைாக்களித்தனத 

 

 َعَلىٰ  َما َوَعدتَـَّنا آتَِنا َربَـَّنا
எங்கள் இனறைலை! எங்களுக்குத் தந்தருள்! எங்களுக்கு நீ ைாக்களித்தது மீது 

 

 اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوََل َُتْزِنَا ُرُسِلكَ 
உன் தூதர்கள் எங்கனள இழிவுபடுத்தாலத நாள் இறுதியாைது 

 

 اْلِميَعادَ  ََل َُتِْلفُ  ِإنَّكَ 
நிச்ெயமாக நீ மாறுபைன் அல்ல ைாக்குறுதி 

 

 

بـَْعُضُكم مِّن  ۖ   َفاْسَتَجاَب ََّلُْم َربُـُّهْم َأِّنِّ ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثىٰ 
ُهْم فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِهِ  ۖ   بـَْعضٍ  ْم َوأُوُذوا ِف َسِبيِلي َوَقاتـَُلوا َوقُِتُلوا َْلَُكفَِّرنَّ َعنـْ



َواللَّـُه ِعنَدُه ُحْسُن  ۖ   َسيَِّئاِِتِْم َوَْلُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها اْْلَنـَْهاُر ثـََوابًا مِّْن ِعنِد اللَّـهِ 
 ﴾١٩٥﴿الثَـَّواِب 

 

ஆதலால், அைர்களுனடய இனறைன் அைர்களுனடய இப்பிரார்த்னைனய ஏற்றுக் 

னகாண்டான்; "உங்களில் ஆலைா, னபண்லைா எைர் (நற்னெயல் னெய்தாலும்) அைர் னெய்த 

னெயனல நிச்ெயமாக ைைீாக்க மாட்லடன், (ஏனைைில் ஆைாகலைா, னபண்ைாகலைா 

இருப்பினும்) நீங்கள் ஒருைர் மற்னறாருைரில் உள்ளைர் தாம்;. எைலை யார் தங்கள் 

ைடீுகளிலிருந்து னைளிலயறிைார்கலளா லமலும் னைளிலயற்றப்பட்டார்கலளா, லமலும் என் 

பானதயில் துன்பப்பட்டார்கலளா, லமலும் லபாரிட்டார்கலளா, லமலும் (லபாரில்) 

னகால்லப்பட்டார்கலளா, அைர்களுனடய தீனமகனள அைர்கனள ைிட்டும் நிச்ெயமாக அகற்றி 

ைிடுலைன்;. இன்னும் அைர்கனள எைற்றின் கீலழ ஆறுகள் ஓடிக் னகாண்டிருக்கின்றைலைா 

அந்தச் சுைைபதிகளில் நிச்ெயமாக நான் புகுத்துலைன்" (என்று கூறுைான்); இது 

அல்லாஹ்ைிடமிருந்து (அைர்களுக்குக்) கிட்டும் ென்மாைமாகும்;. இன்னும் அல்லாஹ்ைாகிய 

அைைிடத்தில் அழகிய ென்மாைங்கள் உண்டு. 

 
 َأِّنِّ  َربُـُّهمْ  ََّلُمْ  َفاْسَتَجابَ 

பதிலளித்தான்  அைர்களுக்கு  அைர்களுனடய இனறைன்  நிச்ெயமாக நான்  

 
 مِّنُكم َعاِملٍ  َعَملَ  ََل ُأِضيعُ 

ைைீாக்க மாட்லடன் (நற்)னெயல் (நற்)னெயல் னெய்பைர்  உங்களில்  

 
 بـَْعُضُكم أُنَثىٰ  َأوْ  ذََكرٍ  مِّن

இருந்து  ஆண் அல்லது னபண் உங்களில் ெிலர்  

 
 َوُأْخرُِجوا َهاَجُروا َفالَِّذينَ   ْعضٍ بَـ  مِّن

இருந்து ெிலர் எைர்கள் ஹிஜ்ரா னெய்தைர்கள்  னைளிலயற்றப் பட்டார்கள் 



 
 ِف َسِبيِلي َوأُوُذوا ِديَارِِهمْ  ِمن

இருந்து அைர்களுனடய ஊர்கள்  துன்புறுத்தப் பட்டார்கள் என் பானதயில்  

 
 َْلَُكفَِّرنَّ  قُِتُلوا وَ  َوَقاتـَُلوا

லபார் னெய்தார்கள்  லமலும் னகால்லப்பட்டார்கள் நிச்ெயம் அகற்றி ைிடுலைன் 

 
ُهمْ   َوَْلُْدِخَلنـَُّهمْ  َسيَِّئاِِتِمْ  َعنـْ

அைர்கனள ைிட்டு   அைர்களுனடய தீனமகனள நிச்ெயம் நான் அைர்கனள நுனழப்லபன் 

 
 مِّنْ  ثـََوابًا اْْلَنـَْهارُ  ََتِْتَها ِمن ََتْرِي َجنَّاتٍ 

சுைர்கங்கள் ஓடும்  இருந்து அைற்றின் கீழ்  நதிகள்  நன்னம  இருந்து  

 
 الثَـَّوابِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َواللَّـهُ   ِعنِد اللَّـهِ 

அல்லாஹ்ைிடம் அல்லாஹ் அைைிடத்தில் அழகிய  நற்கூலி 

 
  ﴾١٩٦﴿ََل يـَُغرَّنََّك تـََقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِف اْلِبَلِد 

 
196. நிராகரித்தார்கலள அைர்கள் நகரங்களில் திரிந்து னகாண்டிருப்பது (நபிலய!) உம்னம ஏமாற்றி 

ைிட லைண்டாம். 

 

 ِف اْلِبَلدِ  الَِّذيَن َكَفُروا تـََقلُّبُ  ََل يـَُغرَّنَّكَ 
உம்னம ஏமாற்றி ைிட 

லைண்டாம் 

திரிந்து னகாண்டிருப்பது நிராகரித்தார்கலள அைர்கள் நகரங்களில் 

 

 

 



 ﴾١٩٧﴿َوبِْئَس اْلِمَهاُد  ۖ   َمَتاٌع قَِليٌل ُُثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَّمُ 
 

197. (அது) மிகவும் அற்ப சுகம்; பிறகு அைர்கள் தங்குமிடம் நரகலம யாகும்; (இது) மிகவும் னகட்ட 
தங்குமிடமும் ஆகும். 

 

 ُهمْ  اْلِمَهادُ &َمْأَوا  ُُثَّ  قَِليلٌ  َمَتاعٌ 
சுகம் அற்பமாைது பிறகு தங்குமிடம் அைர்கள் 

 

 بِْئسَ  وَ  َجَهنَّمُ 
நரகம் இன்னும் னகட்டதாகிைிட்டது 

 

 
 ۖ   ِد اللَّـهِ لَـِٰكِن الَِّذيَن اتَـَّقْوا َربَـُّهْم ََّلُْم َجنَّاٌت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها اْْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نـُُزًَل مِّْن ِعن

ٌر لِّْْلَبـَْراِر   ﴾١٩٨﴿َوَما ِعنَد اللَّـِه َخيـْ
 

198. ஆைால், எைர் தங்கள் இனறைனுக்கு பயபக்தியுடன் இருக்கிறார்கலளா அைர்களுக்கு 

ஆறுகள் கீலழ ஓடிக்னகாண்டிருக்கும் சுைைபதிகள் உண்டு அைற்றில் அைர்கள் என்னறன்றும் 

இருப்பர்: (இது) அல்லாஹ்ைிடமிருந்து (நல்லலாருக்குக் கினடக்கும்) ைிருந்தாகும்;  

 

 ََّلُمْ  رَبَـُّهمْ  الَِّذيَن اتَـَّقْوا لَِٰكنِ 
ஆைால் பயந்தார்கலள அைர்கள் தங்கள் இனறைனுக்கு அைர்களுக்கு 

 

 َخاِلِدينَ  اْْلَنـَْهارُ  ِمن ََتِْتَها ََتْرِي َجنَّاتٌ 
சுைைபதிகள் ஓடும் அதற்கு கீழிருந்து ஆறுகள் என்னறன்றும் இருப்பர் 

 

 وَ  ْن ِعندِ مِ  نـُُزًَل  ِفيَها
அைற்றில் ைிருந்து இடத்தில் இன்னும் 

 

رٌ  ِعندَ  َما  لِّْْلَبـْرَارِ  َخيـْ
ஒன்று இடம் லமன்னம ொன்லறாருக்கு 
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 ََل َيْشتَـُروَن َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن يـُْؤِمُن بِاللَّـِه َوَما أُنزَِل ِإلَْيُكْم َوَما أُنزَِل ِإلَْيِهْم َخاِشِعنَي لِلَّـهِ 

مْ  ۖ   ِبآيَاِت اللَّـِه َْثًَنا قَِليًل   ﴾١٩٩﴿ِإنَّ اللَّـَه َسرِيُع اْلَِْساِب  ۖ   أُولَـِٰئَك ََّلُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِبِِّ
 
 199. லமலும் நிச்ெயமாக லைதமுனடலயாரில் ெிலர் இருக்கிறார்கள்; அைர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு 

அஞ்ெியைர்களாக அல்லாஹ்னைக் னகாண்டும் உங்களுக்கு இறக்கப்பட்டனதக் னகாண்டும், 

அைர்களுக்கு இறக்கப்பட்டனதக் னகாண்டும் நம்பிக்னக னைக்கிறார்கள்; அைர்கள் 

அல்லாஹ்ைின் ைெைங்கனள அற்ப ைினலக்கு ைிற்கமாட்டார்கள்; இத்தனகலயாருக்கு நற்கூலி 

அைர்களுனடய இனறைைிடம் இருக்கிறது; நிச்ெயமாக அல்லாஹ் கைக்கு ைாங்குைதில் மிகவும் 

தீைிரமாைைன். 

 

 َلَمن يـُْؤِمنُ  ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ  ِإنَّ  وَ 
லமலும் நிச்ெயமாக லைதமுனடலயாரில் இருக்கிறார்கள் நம்பிக்னகக் னகாள்ைார்காலள அைர்கள் 

 

 َخاِشِعنيَ  إِلَْيِهمْ  إِلَْيُكمْ  َما أُنزِلَ  بِاللَّهِ 
அல்லாஹ்னைக் னகாண்டு இறக்கப்பட்டனத உங்களுக்கு அைர்களுக்கு அஞ்ெியைர்களாக 

 

 َْثًَنا ِبآيَاتِ  ََل َيْشتَـُرونَ  لِلَّهِ 
அல்லாஹ்வுக்கு அற்ப ைினலக்கு ைிற்கமாட்டார்கள் ைெைங்கனள ைினலக்கு 

 

 َأْجُرُهمْ  ََّلُمْ  أُولَِٰئكَ  قَِليًل 
அற்பமாைது அைர்கள் அைர்களுக்கு அைர்களுனடய கூலி 

 

مْ   اْلَِْسابِ  َسرِيعُ  ِإنَّ اللَّهَ  ِعنَد َرِبِِّ
அைர்களுனடய இனறைைிடம் நிச்ெயமாக அல்லாஹ் தீைிரமாைைன் கைக்கு 

 

 

 ﴾٢٠٠﴿اْصِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَـُّقوا اللَّـَه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
 



200. நம்பிக்னக னகாண்டைர்கலள! னபாறுனமயாக இருங்கள்; ெகித்துக் னகாள்ளுங்கள்; ஒரு ைனர 

ஒருைர்  னபாறுத்துக் னகாள்ளக் கூறுங்கள், ஒருைனர ஒருைர் இனைந்து இருங்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்ெிக் னகாள்ளுங்கள்;  நீங்கள் னைற்றி னபற்றைார்களாக ஆக்குைதற்காக! 

 

 وَ  اْصِبُوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
நம்பிக்னக னகாண்டைர்கலள! னபாறுனமயாக இருங்கள் இன்னும் 

 

 رَاِبطُوا َصاِبُروا
ஒருைனர ஒருைர்  னபாறுத்துக் னகாள்ளக் கூறுங்கள் ஒருைனர ஒருைர் இனைந்து இருங்கள் 

 

 تـُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اتَـُّقوا
அஞ்ெிக் னகாள்ளுங்கள் நீங்கள் ஆக்குைதற்காக நீங்கள் னைற்றியனடைரீ்கள் 

 
 


