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َلٰى َعَلْيُكْم آيَاُت اللَّـِه َوِفيُكْم َرُسولُهُ   يـَْعَتِصم بِاللَّـِه َوَمن  ۗ   وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تـُتـْ

 ﴾١٠١﴿فـََقْد ُهِدَي ِإَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 
101) அவனுடைய தூதர் உங்களில் இருக்கிறார்; அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் உங்களுக்கு 

ஓதிக் காட்ைப்படுகிறது இந்நிடலயில், நீங்கள் எவ்வாறு நிராகரிப்பரீ்கள்? மமலும்,  எவர் 

அல்லாஹ்டவப் பற்றிக் ககாள்கிறாமரா,  அவர் நிச்சயமாக மநர்வழியில் கசலுத்தப்பட்டு 

விட்ைார். 

 

َلىٰ  أَنُتمْ  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ   وَ   تـُتـْ
மேலும் எப்படி நிராகரிக்கிறரீ்கள் நீங்கள் ஓதப்படுகிறது 

 

 َرُسولُهُ  ِفيُكمْ  آيَاُت اللَّهِ  َعَلْيُكمْ 
உங்கள்ேீது அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் உங்களில்  அவனுடைய தூதர் 

 

 فـََقدْ  بِاللَّهِ  يـَْعَتِصم َمن 
ஒருவர்  பற்றிப் பிடிக்கிறார் அல்லாஹ்டவக் ககாண்டு திட்ைோக 

 



 مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلىٰ  ُهِديَ 
கசலுத்தப்பட்ைார் பக்கம் வழி மநரானது  

 
 

 

 

 ﴾١٠٢﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللَّـَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن 
102. நம்பிக்டக ககாண்மைாமர! நீங்கள் அல்லாஹ்டவ அஞ்ச மவண்டிய முடறப்படி 

அஞ்சுங்கள்; மமலும், (அல்லாஹ்வுக்கு) வழிப்பட்ைவர்களாக அன்றி நீங்கள் மரிக்காதீர்கள். 

 

 

 
 

   

َلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَّـِه عَ  ۗ   َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّـِه َجِميًعا َوََل تـََفرَُّقوا

َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر 

َها ِلَك يـُبَـيُِّن اللَّـُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن   ۗ   فَأَنَقذَُكم مِّنـْ  ﴾١٠٣﴿َكذَٰ

 َحقَّ تـَُقاتِهِ  وا اتَـّقُ  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
நம்பிக்டக ககாண்மைாமர அஞ்சுங்கள்    அவடன அஞ்ச மவண்டிய முடறப்படி 

 مُّْسِلُمونَ  أَنُتم  ِإَلَّ  َوََل َتُموُتنَّ 
ேரணித்து விைமவண்ைாம் 

       
 தவிர நீங்கள் வழிப்பட்ைவர்கள்  



103. இன்னும், நீங்கள் எல்மலாரும் அல்லாஹ்வின் கயிற்டற வலுவாக பற்றிப் 

பிடித்துக் ககாள்ளுங்கள்;  பிரிந்து விைாதீர்கள்; அல்லாஹ் உங்களுக்குக் ககாடுத்த 

அருள் ககாடைகடள நிடனத்துப் பாருங்கள்; நீங்கள் படகவர்களாய் இருந்தீர்கள் – 

உங்கள் இதயங்கடள அன்பினால் பிடைத்து; அவனது அருளால் நீங்கள் 

சமகாதரர்களாய் ஆகி விட்டீர்கள்; இன்னும், நீங்கள் (நரக) கநருப்புக் குழியின் கடர 

மீதிருந்தீர்கள்; அதனின்றும் அவன் உங்கடளக் காப்பாற்றினான் நீங்கள் மநர் வழி 

கபறும் கபாருட்டு அல்லாஹ் இவ்வாறு தன்  வசனங்கடள உங்களுக்கு  

கதளிவாக்குகிறான். 

 

 َوََل تـََفرَُّقوا َجِميًعا ِبَحْبِل اللَّهِ  َواْعَتِصُموا
பற்றிப் பிடித்துக் ககாள்ளுங்கள் அல்லாஹ்வின் கயிரு எல்மலாரும் பிரிந்து விைாதரீ்கள் 

 

 ِإْذ ُكنُتمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَت اللَّهِ  َواذُْكُروا
நிடனவுகூறுங்கள் அல்லாஹ்வின் அருள் உங்கள் ேீது நீங்கள் இருந்த மபாது 

 

 قـُُلوِبُكمْ  بـَْينَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً 
படகவர்கள் பிடணத்தான் இடைமய உங்கள் உள்ளங்களில் 

 

 َعَلىٰ  وَُكنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتم
நீங்கள் ஆகி விட்டீர்கள் அவனது அருளால் சமகாதரர்கள் உங்கள் ேீது 

 

َها مفَأَنَقذَكُ  مَِّن النَّارِ  ُحْفَرةٍ  َشَفا  مِّنـْ
விளிம்பு குழி கநருப்பிலிருந்து உங்கடளப்பாதுகாத்தான் அதிலிருந்து 



 

ِلكَ   آيَاتِهِ  َلُكمْ  يـُبَـيِّنُ  َكذَٰ
இவ்வாறு கதளிவாக்குவான் உங்களுக்கு தனது வசனங்கள் 

 

 تـَْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ 
நீங்கள் ஆகுவதற்காக நீங்கள் மநர்வழி கபறுவரீ்கள் 

 

 
  

َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ   ۗ   َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 ﴾١٠٤﴿َوُأولَـِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

 
104. மமலும், உங்களில் ஒரு கூட்ைத்தார் இருக்கட்டும் அவர்கள் (மக்கடள) நன்டமயின் 
பக்கம் அடழப்பார்கள், நல்லடதக் ககாண்டு ஏவுவார்கள், தீயதிலிருந்து 
விலக்குவார்கள் இன்னும் அவர்கமள கவற்றி கபற்மறார். 
 
 

 َيْدُعونَ  ُأمَّةٌ  مِّنُكمْ  ْلَتُكن
இருக்கட்டும் உங்களிலிருந்து கூட்ைம் அடழப்பார்கள் 

 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  ِإَلى اْلَخْيرِ   َويـَنـْ
நன்டேயின்பக்கம் ஏவுவார்கள் நல்லடதக் ககாண்டு விலக்குவார்கள் 

 

 

 اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  & ُأولَِٰئكَ  و َعِن اْلُمنَكرِ 
தயீடத விட்டும் இன்னும் அவர்கள் கவற்றி கபற்றவர்கள் 

 
 

 

 



َوُأولَـِٰئَك َلُهْم  ۗ   ِذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيـَِّناتُ َوََل َتُكونُوا َكالَّ 

 ﴾١٠٥﴿َعَذاٌب َعِظيٌم 

 
105. கதளிவான ஆதாரங்கள் தங்களிைம் வந்த பின்னர் பிரிந்து, கருத்து மவறுபாடு 

ககாண்டுவிட்ைார்கமள, அவர்கள் மபான்று நீங்ககள் ஆகிவிைாதீர்கள்; அத்தடகமயாருக்குக் 

கடுடமயான மவதடன உண்டு. 

 
. 

 َواْختَـَلُفوا تـََفرَُّقوا  َكالَِّذينَ  ََل َتُكونُوا
ஆகிவிைாதரீ்கள் சிலடரப் மபால  பிரிந்தார்கள்  கருத்து மவறுபாடு ககாண்ைார்கள்  

 

 وَ  اْلبَـيـَِّناتُ  َما َجاَءُهمُ  ِمن بـَْعِد 
பின்னர் அவர்களிைம் வந்தது   கதளிவான ஆதாரங்கள் இன்னும் 

 

 َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  & ُأولَِٰئكَ 
அவர்கள் மவதடன கடுடேயான 

 

 

  

َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ  َفْرُتم بـَْعَد فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأكَ  ۗ   يـَْوَم تـَبـْ

 ﴾١٠٦﴿ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُروَن 

 



106. அந்த (மறுடம) நாளில் சில முகங்கள் கவண்டமயாகவும், சில முகங்கள் 

கருப்பாக வும் ஆகிவிடும்.  எவர்களின் முகங்கள் கருத்தமதா (அவர்களிைம்) நீங்கள் 

ஈமான் ககாண்ை பின் நிராகரித்துவிட்டீர்களா? நீங்கள் நிராகரித்ததால் மவதடனடயச் 

சுடவயுங்கள்” (என்று கூறப்படும்). 

 
 

َيضُّ  يـَْومَ   َتْسَودُّ   وَ  ُوُجوهٌ  تـَبـْ
நாள் கவண்டேயாகும் முகங்கள் இன்னும் கருக்கும் 

 

 اْسَودَّتْ  الَِّذينَ  فََأمَّا ُوُجوهٌ 
முகங்கள் எனமவ சிலர் கருத்துவிட்ைது 

 

 بـَْعَد ِإيَماِنُكمْ  َأَكَفْرُتم ُوُجوُهُهمْ 
அவர்களுடைய முகங்கள் நிராகரித்துவிட்டீர்களா? ஈோன் ககாண்ைபின் 

 

 َتْكُفُرونَ  ِبَما ُكنُتمْ  اْلَعَذابَ  َفُذوُقوا
சுடவயுங்கள் மவதடன நீங்கள் இருந்ததால் நீங்கள் நிராகரிக்கிறரீ்கள் 

 

 

 ﴾١٠٧﴿َوَأمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي رَْحَمِة اللَّـِه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
 

107. எனமவ இன்னும் எவர்களுடைய முகங்கள் கவண்டமயாக ஆகிவிட்ைமதா 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருளில் இருப்பார்கள், அவர்கள் அதிமலமய நிரந்தரமாக 
இருப்பார்கள். 
 
 

 ابـَْيضَّتْ  الَِّذينَ  َأمَّا َو 
எனமவ இன்னும் சிலர்   கவண்டேயாகிவிட்ைது 

 



 َفِفي رَْحَمِة اللَّهِ  ُوُجوُهُهمْ 
அவர்களுடைய முகங்கள் அல்லாஹ்வின் அருளில் இருப்பார்கள்  

 

 

 َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ 
அவர்கள் அதில் நிரந்தரோக இருப்பார்கள் 

 

 

ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ   ﴾١٠٨﴿َوَما اللَّـُه يُرِيُد ظُْلًما لِّْلَعاَلِميَن  ۗ   تِْلَك آيَاُت اللَّـِه نـَتـْ
 

108. (நபிமய!) இடவ(கயல்லாம்) அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் - இவற்டற 
உண்டமடயக் ககாண்டு உம்மீது நாம் ஓதிக்காண்பிக்கின்மறாம்; மமலும் அல்லாஹ் 
உலகத்மதாருக்கு அநீதி இடழக்க நாைமாட்ைான். 
 
 

ُلوه آيَاُت اللَّهِ  تِْلكَ   نـَتـْ
இடவ அல்லாஹ்வின் வசனங்கள் நாம் அடத உேக்கு ஓதிக்காண்பிக்கின்மறாம் 

 

 َما يُرِيدُ  بِاْلَحقِّ  وَ  َعَلْيكَ 
உம்ேீது இன்னும் உண்டேடயக் ககாண்டு நாைோட்ைான் 

 

 

 لِّْلَعاَلِمينَ  ظُْلًما
அநீதி உலகத்மதாருக்கு 

 

 

 ﴾١٠٩﴿َوِإَلى اللَّـِه تـُْرَجُع اْْلُُموُر  ۗ   َوِللَّـِه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرضِ 

109. வானங்களிலுள்ளடவயும், பூமியிலுள்ளடவயும் அடனத்தும் அல்லாஹ்வுக்மக 

உரியடவ; எல்லாக் காரியங்களும் அல்லாஹ்விைமம மீட்டுக் ககாண்டு வரப்படும். 



 
 

 َما ِفي اْْلَْرضِ  َما ِفي السََّماَواتِ  ِللَّهِ  وَ 
இன்னும் அல்லாஹ்வுக்மக வானங்களிலுள்ளடவ பூேியிலுள்ளடவ 

 

 اْْلُُمورُ  تـُْرَجعُ  َوِإَلى اللَّهِ 
அல்லாஹ்விைமே ேீட்ைப்படும் காரியங்கள் 

 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكنُتْم َخيـْ

ًرا لَُّهمَوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن  ۗ   بِاللَّـهِ  ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم  ۗ   َخيـْ مِّنـْ

 ﴾١١٠﴿اْلَفاِسُقوَن 

 

 

110. மனிதர்களுக்காக மதாற்றுவிக்கப்பட்ை (சமுதாயத்தில்) சிறந்த சமுதாயமாக 

நீங்கள் இருக்கிறரீ்கள்; (ஏகனனில்) நீங்கள் நல்லடதச் கசய்ய ஏவுகிறரீ்கள்; தீயடத 

விட்டும் விலக் குகிறரீ்கள்; இன்னும் அல்லாஹ்வின்மமல் (திைமாக) நம்பிக்டக 

ககாள்கிறரீ்கள்; மவதத்டத யுடைமயாரும் (உங்கடளப் மபான்மற) நம்பிக்டக 

ககாண்டிருப்பின், அவர்களுக்கு அது நன் டமயாகும், அவர்களில் நம்பிக்டக 

ககாண்மைாரும் இருக்கின்றனர்; எனினும் அவர்களில் அதிகமாமனார்  பாவிகளாகமவ 

இருக்கின்றனர். 

 
 



رَ  ُكنُتمْ   ُأْخرَِجتْ  ةٍ أُمَّ  َخيـْ
நீங்கள் இருந்தரீ்கள் சிறந்தது சமுதாயம் கவளிமயற்றப்பட்ைது 

 

َهْونَ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  ِللنَّاسِ   تـَنـْ
ேனிதர்களுக்கு ஏவுகிறரீ்கள் நல்லடதக் ககாண்டு இன்னும் விலக்குகிறரீ்கள் 

 

 اْلِكَتابِ  َأْهلُ  َلْو آَمنَ  بِ  تـُْؤِمُنونَ  َعِن اْلُمنَكرِ 
தயீடத விட்டும் நம்புகிறரீ்கள் ககாண்டு நம்பினால் மவதமுடைமயார் 

 

ًرا َلَكانَ  ُهمُ  لَُّهم َخيـْ  مِّنـْ
அது ஆகிவிட்ைது நல்லது அவர்களுக்கு அவர்களில்இருக்கிறார்கள் 

 

 اْلَفاِسُقونَ  َأْكثـَُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنونَ 
நம்பிக்டக ககாண்மைாரும் அவர்களில் அதிகோமனார் பாவிகளாக 

 

  

 ﴾١١١﴿َوِإن يُ َقاتُِلوُكْم يُ َولُّوُكُم اْْلَْدبَاَر ُُثا ََّل يُنَصُروَن  ۖ   َلن َيُضرُّوُكْم ِإَّلا أًَذى

111. இத்தடகமயார் உங்களுக்குச் சிறிது கதால்டலகள் உண்டு பண்ணுவடதத் தவிர 

(கபரும்) தீங்கு எதுவும் கசய்துவிை முடியாது. அவர்கள் உங்களிைம் மபாரிை 

வந்தாலும், அவர்கள் உங்களுக்குப் புறங்காட்டி (ஓடி) விடுவார்கள்; இன்னும் அவர்கள் 

(எவராலும்) உதவி கசய்யப்பைவும் மாட்ைார்கள். 

 
 

 وَ  َأًذى ِإَلَّ  َلن َيُضرُّوُكمْ 
உங்களுக்கு தஙீ்கிடழக்கமுடியாது தவிர கதால்டல இன்னும் 



 

 يـَُولُّوُكمُ  ِإن يـَُقاتُِلوُكمْ 
அவர்கள் உங்களிைம் மபாரிடுவார்களானால் அவர்கள் உங்கடளவிட்டும் திரும்பிவிடுவார்கள் 

 

 ََل يُنَصُرونَ  ثُمَّ  اْْلَْدبَارَ 
பின் பகுதிகள் பின்னர் உதவி கசய்யப்பைோட்ைார்கள் 

 

 

لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإَلَّ ِبَحْبٍل مَِّن اللَّـِه وَ  َحْبٍل مَِّن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

ِلَك بِأَنَـُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَّـِه  ۗ   مَِّن اللَّـِه َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنةُ  ذَٰ

ِلَك ِبَما َعَصوا وََّكانُوا يـَْعَتُدوَن  ۗ   َويـَْقتُـُلوَن اْْلَنِبَياَء ِبغَْيِر َحق    ﴾١١٢﴿ذَٰ

 

112. அவர்கள், எங்கிருப்பினும் அவர்கள் மீது இழிவு விதிக்கப்பட்டுள்ளது; அல்லாஹ் 

விைமிருந்தும், மனிதர்களிைமிருந்தும் அவர்களுக்கு(ப் பாதுகாவலான) ஒப்பந்தமின்றி 

(அவர்கள் தப்பமுடியாது); அல்லாஹ்வின் மகாபத்தில் அவர்கள் சிக்கிக் ககாண்ைார்கள்; 

ஏழ்டமயும் அவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டு விட்ைது; இது ஏகனன்றால், நிச்சயமாக 

அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ஆயத்கடள நிராகரித்தார்கள்; அநியாயமாக நபிமார்கடள 

ககாடல கசய்தார்கள்; இன்னும் அவர்கள் பாவம் கசய்து ககாண்டும் 

(இடறயாடைடய ) மீறி நைந்து ககாண்டும் இருந்ததுதான் (காரைமாகும்). 

 
 



لَّةُ  َعَلْيِهمُ  ُضرَِبتْ   ثُِقُفوا َما أَْينَ  الذِّ
விதிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் ேீது இழிவு எங்கு அவர்கள் காணப்படும்மபாது 

 

 وَ  اللَّهِ  مِّنَ  ِبَحْبلٍ  ِإَلَّ 
தவிர ஒப்பந்தம், கயிறு அல்லாஹ்விைேிருந்தும் இன்னும் 

 
 

 اْلَمْسَكَنةُ  ِبَغَضبٍ  بَاُءوا النَّاسِ  نَ مِ 
ேனிதர்களிைேிருந்து அவர்கள் சிக்கினார்கள் மகாபத்தில் ஏழ்டே 

 

ِلكَ   َيْكُفُرونَ  َكانُوا مْ بِأَنَـّهُ  ذَٰ
இது நிச்சயோக அவர்கள் இருந்தார்கள் நிராகரிப்பார்கள் 

 

 ِبَغْيِر َحق   اْْلَنِبَياءَ  يـَْقتـُُلونَ  بِآيَاتِ 
வசனங்கடளக் ககாண்டு ககாடலகசய்வார்கள் தூதர்கள் நியாயேின்றி 

 

 يـَْعَتُدونَ  ِبَما َعَصوا 
அவர்கள் ோறு கசய்த காரணத்தால் வரம்புேீறுகிறார்கள் 

 
 

 

ُلوَن آيَاِت اللَّـِه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم  ۗ   لَْيُسوا َسَواءً  مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة قَائَِمٌة يـَتـْ

 ﴾١١٣﴿َيْسُجُدوَن 

 

113. (எனினும் மவதத்டதயுடைமயாராகிய) அவர்கள் (எல்மலாரும்) சமமல்லர்; 

மவதத்டதயு டைமயாரில் ஒரு சமுதாயத்தினர் (மநர்டமக்காக) நிற்கிறார்கள்; இரவு 



மநரங்களில் அல் லாஹ்வின் வசனங்கடள ஓதுகிறார்கள். இன்னும் (இடறவனுக்கு 

சிரம் பைிகிறார்கள். 

 
 

 

 

ُلونَ  قَاِئَمةٌ   آنَاءَ  آيَاِت اللَّهِ  يـَتـْ
நிற்கிறார்கள் ஓதுகிறார்கள் அல்லாஹ்வின் 

வசனங்கள் 

மநரங்கள் 

 

 َيْسُجُدونَ  ُهمْ  وَ  اللَّْيلِ 
இரவு இன்னும் அவர்கள் சிரம் பணிகிறார்கள் 

 

 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِفي يـُْؤِمُنوَن بِاللَّـِه َوالْ  يَـْوِم اْْلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

َراِت َوُأولَـِٰئَك ِمَن الصَّاِلِحيَن   ﴾١١٤﴿اْلَخيـْ

 

114. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் இறுதி நாளின் மீதும் நம்பிக்டக ககாள்கிறார்கள்; 

நல்லடத ஏவுகிறார்கள் தீடமடய விட்டும் விலக்குகிறார்கள். மமலும், நன்டமகளின் 

பால் விடரகின்றனர்; இவர்கமள நல்லடியார்களில் உள்ளவர்கள். 

 
 

 يَـْومِ الْ  وَ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمُنونَ 
நம்பிக்டக ககாள்கிறார்கள் அல்லாஹ்டவக் ககாண்டு மேலும் நாள் 

 

 أُمَّةٌ  مِّْن َأْهِل اْلِكَتابِ  َسَواءً  لَْيُسوا
இல்டல சேம் மவதமுடைமயாரில் சமுதாயம் 



َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  اْْلِخرِ   اْلُمنَكرِ  َعنِ  يـَنـْ
இறுதி ஏவுகிறார்கள் நல்லடதக் ககாண்டு விலக்குகிறார்கள் தடீேடய விட்டும் 

 

َراتِ  ُيَسارُِعونَ  نَ ِمَن الصَّاِلِحي ُأولَِٰئكَ  ِفي اْلَخيـْ  
விடரவார்கள் நன்டேகளில் அவர்கள் நல்லடியார்களிலுள்ளவர்கள் 

 

 

 َواللاُه َعِليٌم بِاْلُمتاِقيَ  َوَما يَ ْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ فَ َلن ُيْكَفُروهُ  115
115. மமலும் நன்டமயில் எடதமயனும் இவர்கள் கசய்தால் அது அவர்களுக்கு மறுக்கப் 
பைமாட்ைாது; அன்றியும், அல்லாஹ் பயபக்தியுடைமயாடர நன்றாக அறிகிறான். 
 

 فَ َلن ُيْكَفُروهُ  ِمْن َخْْيٍ  َما يَ ْفَعُلوا وَ 
மமலும் இவர்கள் கசய்தால் . நன்டமயில் அது அவர்களுக்கு மறுக்கப்பைமாட்ைாது 

 
 

 اْلُمتاِقيَ  َعِليمٌ 
நன்றாக அறிகிறான் பயபக்தியுடைமயார் 

  

َن اللاِه َشْيًئاِإنا الاِذيَن َكَفُروا َلن تُ ْغِِنَ عَ  116 ُهْم أَْمَواُُلُْم َوََّل أَْوََّلُدُهم مِّ َوأُولََِٰئَك َأْصَحاُب النااِر ُهْم  ن ْ
 ِفيَها َخاِلُدونَ 

116. நிச்சயமாக எவர் நிராகரிக்கின்றார்கமளா, அவர்கடளவிட்டு அவர்களுடைய கசல்வமும், 
அவர்களுடைய சந்ததியும், அல்லாஹ்விைமிருந்து எந்த ஒரு கபாருடளயும் காப்பாற்ற 
முடியாது - அவர்கள் நரக கநருப்பிற்குரியவர்கள்; அவர்கள் அதில் என்கறன்றும் இருப்பார்கள். 

 

 َلن تُ ْغِِنَ  الاِذيَن َكَفُروا ِإنا 
நிச்சயமாக நிராகரித்தார்கமள அவர்கள் நிச்சயம் காப்பாற்றமுடியாது 

 

ُهمْ   أَْوََّلُدُهم وَ  أَْمَواُُلُمْ  َعن ْ
அவர்கடள விட்டும் அவர்களுடைய கசல்வம் இன்னும் அவர்களுடைய சந்ததி 

 

َن اللاهِ   َأْصَحاُب الناارِ  ُهمْ  &أُولََِٰئكَ  َشْيًئا مِّ
அல்லாஹ்விைமிருந்து எந்த ஒரு கபாருள் அவர்கள் நரக கநருப்பிற்குரியவர்கள் 

 

 َخاِلُدونَ  ِفيَها
அதில் என்கறன்றும் இருப்பார்கள் 



 

نْ َيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا أَنُفَسُهْم َمَثُل َما يُنِفُقو  117 ِذِه اْْلََياِة الدُّ َن ِف هََٰ
 فََأْهَلَكْتُه َوَما ظََلَمُهُم اللاُه َولََِٰكْن أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

117. இவ்வுலக வாழ்வில் அவர்கள் கசலவழிப்பதற்கு உதாரைம் ஒரு காற்று மபான்றதாகும்; 
அது (மிகவும்) குளிர்ந்து (பனிப்புயலாக மாறி) தமக்குத்தாமம தீங்கிடழத்துக் ககாண்ை 
அக்கூட்ைத்தாரின் (வயல்களிலுள்ள) விடளச்சலில்பட்டு அடத அழித்து விடுகிறது அவர்க 
ளுக்கு அல்லாஹ் அநியாயம் கசய்யவில்டல; ஆயினும் அவர்கள் தமக்குத் தாமம அநியா 
யம் இடழக்கிறார்கள். 

 

نْ َيا َما يُنِفُقونَ  َمَثلُ  ِذِه اْْلََياِة الدُّ  َكَمَثلِ  ِف هََٰ
உதாரைம் அவர்கள் கசலவழிப்பது இவ்வுலக வாழ்வில் மபான்றாகும் 

 

 قَ ْومٍ  َحْرثَ  َأَصاَبتْ  ِصرٌّ  ِفيَها رِيحٍ 
காற்று அதில் குளிர் பட்ைது, கதாட்ைது விடளச்சல் கூட்ைம் 

 

 وَ  فََأْهَلَكْتهُ  ظََلُموا
அநியாயம் கசய்தார்கள் அது அடத அழித்துவிட்ைது இன்னும் 

 

 لََِٰكنْ  َما ظََلَمُهُم اللاهُ 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அநியாயம் கசய்யவில்டல ஆயினும் 

 

 َيْظِلُمونَ  أَنُفَسُهمْ 
தமக்குத் தாமம அநியாயம் இடழக்கிறார்கள் 

 
 

ن ُدوِنُكْم ََّل يَْأُلوَنُكْم َخَباًَّل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ََّل تَ تاِخُذوا ِبطَانَ  118 ًة مِّ
 ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلونَ   َقْد بَ ي اناا َلُكُم اْْليَاتِ   اْلبَ ْغَضاُء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما ُُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ رُ 

118. நம்பிக்டக ககாண்மைாமர! நீங்கள் உங்கடளத் தவிர (மவகறவடரயும்) உங்களின் அந்த 
ரங்கக் கூட்ைாளிகளாக ஆக்கிக் ககாள்ளாதீர்கள்; ஏகனனில் (பிறர்) உங்களுக்குத் தீடம 
கசய்வதில் சிறிதும் குடறவு கசய்ய மாட்ைார்கள்; நீங்கள் கஷ்ைப்படுவடத அவர்கள் 
விரும்புவார்கள்; அவர்கள் உங்கள் மமல் ககாண்டுள்ள கடுடமயான கவறுப்பு அவர்கள் 
வாய்களிலிருந்மத நிச்சயமாக கவளியாகிவிட்ைது; அவர்கள் கநஞ்சங்கள் மடறத்து 
டவத்திருப்பமதா இன்னும் அதிகமாகும்; நிச்சயமாக நாம் அத்தாட்சிகடளத் கதளிவு படுத்தி 
விட்மைாம்;  நீங்கள் சிந்திப்பவர்காளாக இருந்தால் (அறிந்து ககாள்வரீ்கள்).    
 



 ِبطَانَةً  ِخُذواََّل تَ تا  يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا
நம்பிக்டக ககாண்மைாமர ஆக்கிக் ககாள்ளாதீர்கள் அந்தரங்கக் கூட்ைாளி 

 
 

ن ُدوِنُكمْ   َخَباًَّل  ََّل يَْأُلوَنُكمْ  مِّ
உங்கடளத் தவிர குடறவு கசய்ய மாட்ைார்கள் தீடமகசய்வது 

 

 َبَدتِ  َقدْ  َما َعِنتُّمْ  َودُّوا
அவர்கள் விரும்பினார்கள் நீங்கள் கஷ்ைப்படுவது நிச்சயமாக 

 
கவளியாகிவிட்ைது 

 

 َماُُتِْفي وَ  ِمْن أَفْ َواِهِهمْ  اْلبَ ْغَضاءُ 
படகடம மடறத்து டவத்தது இன்னும் உங்களுக்கு 

 

 بَ ي اناا َأْكبَ رُ  ُصُدوُرُهمْ 
அவர்கள் உள்ளங்கள் மிக அதிகம், மிகப் கபரியது 

 

கதளிவு படுத்திவிட்மைாம் 

 

 ِقُلونَ تَ عْ  ِإن ُكنُتمْ  اْْليَاتِ  َلُكمُ 
உங்களுக்கு வசனங்கள் நீங்கள்இருந்தால் நீங்கள் சிந்திப்பரீ்கள் 

 

َوِإَذا َخَلْوا  َها أَنُتْم أُوََّلِء ُتُِبُّونَ ُهْم َوََّل ُيُِبُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمناا 119
ُدورِ   ُقْل ُموتُوا ِبَغْيِظُكمْ   اْلَغْيظِ َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلَنَاِمَل ِمَن   ِإنا اللاَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

119.(முஃமின்கமள!)அறிந்துககாள்ளுங்கள்; நீங்கள் இவர்கடள மநசிக்கிறரீ்கள்,[ஆனால் அவர்கள் 
உங்கடள மநசிக்கவில்டல; நீங்கள் மவதத்டத முழுடமயாக நம்புகிறரீ்கள்; ஆனால் 
அவர்கமளா உங்கடளச் சந்திக்கும் மபாது: “நாங்களும் நம்புகிமறாம்” என்று கூறுகிறார்கள்; 
எனினும் அவர்கள்  தனியாக இருக்கும் மபாது, அவர்கள் உங்கள் மமலுள்ள ஆத்திரத்தினால் 
(தம்) விரல் நுனிகடளக் கடித்துக்ககாள்கிறார்கள். (நபிமய!) நீர் கூறும்: “நீங்கள் உங்கள் 
ஆத்திரத்தில் இறந்து விடுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்  உள்ளங்களில் உள்ளவற்டற 
அறிந்தவன். 

 

 وَ  ُتُِبُّونَ ُهمْ  أُوََّلءِ  أَنُتمْ  َها
ஹாய் நீங்கள் அவர்கள் இவர்கடள மநசிக்கிறரீ்கள் இன்னும் 

 

 بِاْلِكَتابِ  تُ ْؤِمُنونَ  ََّل ُيُِبُّوَنُكمْ 
அவர்கள் உங்கடள மநசிக்கவில்டல நம்புகிறரீ்கள் மவதத்டதக் ககாண்டு 



 

 آَمناا قَاُلوا ِإَذا َلُقوُكمْ  هِ ُكلِّ 
அடத முழுடமயாக உங்கடளச் சந்திக்கும் மபாது கூறினார்கள் நம்பிமனாம் 

 

 اْْلَنَاِملَ  َعَلْيُكمُ  َعضُّوا ِإَذا َخَلْوا
அவர்கள் தனிக்கும் மபாது கடிக்கிறார்கள் உங்கள் மீது விரல் நுனிகள் 

 

 ِبَغْيِظُكمْ  ُموتُوا ُقلْ  ِمَن اْلَغْيظِ 
ஆத்திரத்தினால் கூறும் இறந்து விடுங்கள் உங்களின் ஆத்திரத்துைன் 

 

ُدورِ  ِبَذاِت  َعِليمٌ  ِإنا اللاهَ   الصُّ
நிச்சயமாக அல்லாஹ் அறிந்தவன் உள்ளவற்டற உள்ளங்கள் 

 

ا َوتَ ت اُقوا ََّل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َوِإن َتْصِبُو  ِإن ََتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفَرُحوا ِِبَا 120
يطٌ   َشْيًئا ِإنا اللاَه ِبَا يَ ْعَمُلوَن ُمُِ

120.ஏதாவது ஒரு நன்டம உங்களுக்கு ஏற்பட்ைால், அது அவர்களுக்கு வருத்தத்டத ககாடுக் 
கிறது; உங்களுக்கு ஏதாவது  தீடம ஏற்பட்ைால், அதற்காக அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். 
நீங்கள் கபாறுடமயுைனும், பயபக்தியுைனுமிருந்தால் அவர்களுடைய சூழ்ச்சி உங்க ளுக்கு 
எந்தத் தீடமயும் கசய்யாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் கசய்வடத (எல்லாம்) சூழ்ந்து 
அறிகிறவன். 

 

 َسيَِّئةٌ  َتُسْؤُهمْ  َحَسَنةٌ  َوِإن ُتِصْبُكمْ  &ِإن ََتَْسْسُكمْ 
உங்களுக்கு ஏற்பட்ைால் நன்டம உங்களுக்கு வருத்தத்டத ககாடுக்கிறது தீடம 

 

 َوِإن َتْصِبُوا ِِبَا يَ ْفَرُحوا
அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அடதக் ககாண்டு நீங்கள் கபாறுடமயாக இருந்தால் 

 

ُقوا وَ   َكْيُدُهمْ  َيُضرُُّكمْ  ََّل  تَ ت ا
இன்னும் பயப்படுகிறரீ்கள் உங்களுக்கு தீங்கு  கசய்யாது அவர்களுடைய சூழ்ச்சி 

 

 ُمُِيطٌ  ِبَا يَ ْعَمُلونَ  ِإنا اللاهَ  َشْيًئا
எந்த நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் கசய்வடத சூழ்ந்து அறிகிறவன் 

 

يٌع َعِليمٌ   َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُ بَ وُِّئ اْلُمْؤِمِنَي َمَقاِعَد لِْلِقَتالِ  121  َواللاُه َسَِ



121. (நபிமய!) நிடனவு கூர்வரீாக:) நீர் விடியற்காடலயில் உம் குடும்பத்தாடர விட்டுச் கசன்று 
முஃமின்கடளப் மபாருக்காக (உஹது களத்தில் அவரவர்) இைத்தில் நிறுத்தினரீ்; அல்லாஹ் 
எல்லாவற்டறயும் கசவியுறுமவானாகவும் நன்கறிபவனாகவும் இருக்கின்றான். 

 

 تُ بَ وِّئُ  ِمْن َأْهِلكَ  َوِإْذ َغَدْوتَ 
நீர் விடியற்காடலயில் கசன்றரீ் உம் குடும்பத்தாடர விட்டு நிறுத்துவரீ், தயார்ப்டுத்துவரீ் 

 

 وَ  لِْلِقَتالِ  َمَقاِعدَ  اْلُمْؤِمِنيَ 
நம்பிக்டகயுடைமயார் இைங்கள், இருப்பிைங்கள் மபாருக்காக இன்னும் 

 

يعٌ   َعِليمٌ  َسَِ
கசவியுறுபவன் நன்கறிபவன் 

 

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  ُكْم َأن تَ ْفَشََل َواللاُه َولِي ُُّهَماِإْذ ََهات طاائَِفَتاِن ِمن 122  َوَعَلى اللاِه فَ ْلَيتَ وَكا
122. (அந்தப் மபாரில்) உங்களில் இரண்டு பிரிவினர் மகாடழகளாகிை எண்ைியமபாது அல்லாஹ் 
அவ்விரு பிரிவாருக்கும் (உதவி கசய்து) காப்மபானாக இருந்தான்; ஆகமவ முஃமின்கள் 
அல்லாஹ்விைத்திமலமய முழு நம்பிக்டக டவக்கமவண்டும். 
  

 َأن تَ ْفَشََل  ِمنُكمْ  طاائَِفَتانِ  ِإْذ ََهات
எண்ைியமபாது இரண்டு பிரிவினர் உங்களில் அவ்விருவரும் மகாடழகளாகிை 

 

ُهَما وَ  لِ  َعَلى َولِي ُّ  اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ْلَيتَ وَكا
இன்னும் அவ்விருவரின் மநசன் மீது நம்பிக்டக டவக்கட்டும் ஆகமவ விசுவாசிகள் 

 

 َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللاُه بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلاٌة فَات اُقوا اللاَه َلَعلاُكْم َتْشُكُرونَ  123
123. மமலும் “பத்ரு” மபாரில் நீங்கள்  குடறந்தவர்களாக இருந்த மபாது, அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
திட்ைமாக உதவி புரிந்தான்; ஆகமவ நீங்கள் நன்றி கசலுத்துபவர்களாக ஆகுவதற்காக 
அல்லாஹ்டவ அஞ்சுங்கள். 
 

 بَِبْدرٍ  َنَصرَُكمُ  َلَقدْ  وَ 
மமலும் திட்ைமாக உங்களுக்கு உதவிபுரிந்தான் பத்ரு எனும் இைத்தில் 

 

 َتْشُكُرونَ  َلَعلاُكمْ  فَات اُقوا أَِذلاةٌ  أَنُتمْ 
நீங்கள் குடறந்தவர்கள் அஞ்சுங்கள் நீங்கள் ஆகுவதற்காக நன்றி கசலுத்துவரீ்கள் 

 
 

َن اْلَمََلِئَكِة ُمنزَِليَ  124  ِإْذ تَ ُقوُل لِْلُمْؤِمِنَي أََلن َيْكِفَيُكْم َأن ُيُِداُكْم رَبُُّكم بَِثََلثَِة آََّلٍف مِّ



124. (நபிமய!) முஃமின்களிைம்: “உங்கள் இடறவன் இறக்கிய மூவாயிரம் வானவர்கடளக் 
ககாண்டு உங்களுக்கு உதவி கசய்வது உங்களுக்குப் மபாதாதா?” என்று நீர் கூறினரீ். 

 

 َأن ُيُِداُكمْ  أََلن َيْكِفَيُكمْ  لِْلُمْؤِمِنيَ  ِإْذ تَ ُقولُ 
நீர்கூறியமபாது விசுவாசிகளிைம் உங்களுக்குப் மபாதாதா? அவன்உங்களுக்கு உதவியது 

 

َن اْلَمََلِئَكةِ  آََّلفٍ  بَِثََلثَةِ  رَبُُّكم  ُمنزَِليَ  مِّ
உங்கள் இடறவன் மூவாயிரம் ககாண்டு வானவர்களில் இறக்கப்பட்ைவர்கள் 

 

ُقوا ِإن َتْصِبُوا ىَٰ بَل 125 ن َويَْأتُوُكم َوتَ ت ا نَ  آََّلفٍ  ِِبَْمَسةِ  رَبُُّكم ُُيِْددُْكمْ  َذاهَٰ  فَ ْورِِهمْ  مِّ اْلَمََلِئَكِة  مِّ
ِميَ   ُمَسوِّ

125. ஆம்! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து கபாறுடமயுைனிருந்தால், படகவர்கள் உங்கள் 
மமல் மவகமாக வந்து பாய்ந்த மபாதிலும், உங்கள் இடறவன் மபார்க்குறிகள் ககாண்ை 
ஐயாயிரம் வானவர்கடளக் ககாண்டும் உங்களுக்கு உதவி புரிவான். 
 

 

ُقوا وَ  ِإن َتْصِبُوا ىَٰ بَل  تَ ت ا
ஆம் நீங்கள் கபாறுடமயுைனிருந்தால் இன்னும் பயந்தீர்கள் 

 

 َذاهَٰ  فَ ْورِِهمْ  وُكميَْأتُ 
உங்களிைம் ககாண்டு வருவான் அவர்கள் மவகமாக இது 

 

 ِِبَْمَسِة آََّلفٍ  رَبُُّكم ُُيِْددُْكمْ 
உங்களுக்கு உதவி புரிவான் உங்கள் இடறவன் ஐயாயிரம் 

 

َن اْلَمََلِئَكةِ  ِميَ  مِّ  ُمَسوِّ
வானவர்களில் மபார்க்குறிகள் ககாண்ைவர்கள் 

 

َسةٌ خَْ  ,மூன்று َثََلثَةٌ   ஐந்து , فٌ لْ اَ    ஆயிரம்,  ٌآََّلف ஆயிரங்கள்   

 َلُكمَولَِتْطَمِئنّ ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما الناْصُر ِإَّلا ِمْن ِعنِد اللاِه اْلَعزِيِز اْلَِْكيمِ  ىَٰ ُبْشر  ِإَّلا  اللاهُ  َجَعَلهُ  َوَما 126
126. இன்னும் உங்கள் இருதயங்கள் நிம்மதியடையவும், ஒரு நல்ல கசய்தியாகவுமம தவிர 
அல்லாஹ் அடத ஆக்கவில்டல; உதவி என்பது மிக்க வல்லடமயும்  ஞானமும் 
உடையவனாகிய அல்லாஹ்விைத்திமலமய தவிர மவறு உதவியில்டல.  
 

 َلُكمْ  ىَٰ ُبْشر  ِإَّلا  اللاهُ  َجَعَلهُ  َما  وَ 
இன்னும் அல்லாஹ்அடதஆக்கவில்டல தவிர நற்கசய்தி உங்களுக்கு 

 



 

 الناْصرُ  َما ِبهِ  مقُ ُلوُبكُ  لَِتْطَمِئنا  
அடமதி கபருவதற்காக உங்கள் இருதயங்கள் அதில் உதவியில்டல 

 

 اْلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ  ِمْن ِعنِد اللاهِ 
அல்லாஹ்விைமிருந்து வல்லடமயுடையவன் ஞானமுடையவன் 

 

َن الاِذيَن َكَفُروا أَْو َيْكِبتَ ُهْم فَ َينَقِلُبوا َخائِِبيَ  127  لِيَ ْقَطَع َطَرفًا مِّ
127. (அல்லாஹ்வுடைய உதவி) நிராகரிப்மபாரில் ஒரு பகுதியினடர அழிப்பதற்கு, அல்லது 
அவர்கள் சிறுடமப்பட்டு ஏமாந்மதாராய்த் திரும்பிச் கசல்வதற்காகவுமமயாகும். 

 

َن الاِذينَ  َطَرفًا لِيَ ْقَطعَ   أَوْ  َكَفُروا مِّ
அவன் அழிப்பதற்கு ஒரு பகுதியினர் சிலரிைமிருந்து நிராகரிப்மபார் அல்லது 

 

 َخائِِبيَ  فَ َينَقِلُبوا َيْكِبتَ ُهمْ 
அவர்கள் சிறுடமப்படுவார்கள் திரும்பிச் கசல்வார்கள் ஏமாந்தவர்கள் 

 

 

بَ ُهْم فَِإن اُهْم ظَاِلُمونَ  128   لَْيَس َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء أَْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم أَْو يُ َعذِّ
128. (நபிமய!) உமக்கு இவ்விஷயத்தில் எதுவும் இல்டல. அவன் அவர்கடள மன்னித்து 
விைலாம்; அல்லது அவர்கடள தண்டிக்கலாம்  நிச்சயமாக அவர்கள் அநியாயக்காரர்களாக 
இருப்பதின் காரைமாக. 

 

 يَ ُتوبَ  أَوْ  َشْيءٌ  ِمَن اْْلَْمرِ  لَْيَس َلكَ 
உமக்கு இல்டல காரியத்திலிருந்து எதுவும் அல்லது மன்னிபான் 

 

بَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ   ظَاِلُمونَ  فَِإن اُهمْ  يُ َعذِّ
அவர்கள்மீது அவர்கடளத்தண்டிப்பான் நிச்சயமாக அவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் 

 

 

َماَواِت َوَما ِف اْْلَْرضِ  َما َولِلاهِ  129 ُب َمن َيَشاءُ  ِف السا  َواللاُه َغُفوٌر راِحيمٌ  يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويُ َعذِّ
 

129. வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ளடவகயல்லாம் அல்லாஹ்வுக்மக உரியடவ. தான் 
நாடியவர்கடள அவன் மன்னிக்கின்றான்; இன்னும் தான் நாடியவர்கடள தண்டிப்பான்.  
அல்லாஹ் மிகவும் மன்னிப்பவன், கபருங்கருடையாளன். 

 

َماَواتِ  َما لِلاهِ  وَ   َما ِف اْْلَْرضِ  ِف السا



இன்னும் அல்லாஹ்வுக்மக வானங்களிலுள்ளடவ பூமியிலுள்ளடவ 
 

بُ  ِلَمن َيَشاءُ  يَ ْغِفرُ   يُ َعذِّ
அவன் மன்னிக்கின்றான் தான் யாருக்கு விரும்புகிறாமனா அவனுக்கு தண்டிப்பான் 

 

 راِحيمٌ  َغُفورٌ  َيَشاءُ  َمن
ஒருவன் நாடுவான் மன்னிப்பவன் கருடையாளன் 

 

 
 

 َوات اُقوا اللاَه َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحونَ   وا الرِّبَا َأْضَعافًا مَُّضاَعَفةً يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ََّل تَْأُكلُ  130
130. ஈமான் ககாண்மைாமர! இரட்டித்துக் ககாண்மை அதிகரித்த நிடலயில் வட்டி (வாங்கித்) 
தின்னாதீர்கள்; இன்னும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி (இடதத் தவிர்த்துக் ககாண்ைால்) 
கவற்றியடைவரீ்கள். 
 

 َأْضَعافًا الرِّبَا ََّل تَْأُكُلوا يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا
ஈமான் ககாண்மைாமர! தின்னாதீர்கள் வட்டி இரட்டிப்புகள், பலமைங்குகள் 

 

 تُ ْفِلُحون َلَعلاُكمْ  ات اُقوا وَ  مَُّضاَعَفةً 
இரட்டிப்பு இன்னும் அஞ்சுங்கள் நீங்கள் ஆகுவதற்காக கவற்றியடைவரீ்கள் 

 

 

ْت لِْلَكاِفرِينَ  131  َوات اُقوا النااَر الاِِت أُِعدا
131. இன்னும் அது காஃபிர்களுக்காக சித்தம் கசய்து டவக்கப்பட்டுள்ளமத அந்த (நரக) கநருப்டப  
அஞ்சுங்கள்,. 

 

تْ  الناارَ  ات اُقوا وَ   لِْلَكاِفرِينَ  الاِِت أُِعدا
இன்னும் அஞ்சுங்கள் கநருப்பு சித்தம் கசய்யப்பட்ைமத நிராகரிப்பாளர்களுக்கு 

 

 

 َوَأِطيُعوا اللاَه َوالراُسوَل َلَعلاُكْم تُ ْرََحُونَ  132
132. இன்னும்; நீங்கள் கிருடப கசய்யப்படுவர்களாக ஆகுவதற்காக அல்லாஹ்வுக்கும், (அவன்) 
தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்கள். 
 

 تُ ْرََحُونَ  َلَعلاُكمْ  الراُسولَ  َأِطيُعوا وَ 
இன்னும் கட்டுப்படுங்கள் தூதர் நீங்கள் ஆகுவதற்கு கிருடப கசய்யப்படுவரீ்கள் 



 

 

ْت لِْلُمتاِقيَ َوَسارُِعوا ِإلَٰ  133 َماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدا ن رابُِّكْم َوَجناٍة َعْرُضَها السا   َمْغِفرٍَة مِّ
133. இன்னும் நீங்கள் உங்கள் இடறவனின் மன்னிப்பிற்கும், சுவனபதிக்கும் விடரந்து 
கசல்லுங்கள்; அதன் (சுவனத்தின்) அகலம் வானங்கள், பூமிடயப் மபாலுள்ளது; அது 
பயபக்தியுடைமயாருக்காக  தயார் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

ن رابُِّكمْ   َمْغِفرَةٍ ِإلَٰ  َسارُِعوا وَ   مِّ
இன்னும் விடரந்து கசல்லுங்கள் மன்னிப்பின் பக்கம் உங்கள் இடறவனிைமிருந்து 

 

َماَواتُ  َعْرُضَها َجناةٍ  تْ  اْْلَْرضُ  السا  أُِعدا
சுவனபதி அதன்  அகலம் வானங்கள் பூமி தயார் கசய்யப்பட்டுள்ளது 

 

 لِْلُمتاِقيَ 
பயபக்தியுடைமயாருக்கு 

 

رااءِ  ِف  يُنِفُقونَ  الاِذينَ  134 رااءِ  السا بُّ اْلُمْحِسِنيَ  َواللاهُ  اسِ النا  َعنِ  َواْلَعاِفيَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِميَ  َوالضا  ُيُِ
134. அவர்கள் வசதியான மநரத்திலும், கஷ்ைமான மநரத்திலும் கசலவிடுவார்கமள 

அப்படிப்பட்ைவர்கள்; இன்னும் மகாபத்டத கமன்று விடுபவர்கள்; மனிதர்(களின் பிடழ)கடள 
மன்னிப்பவர்கள்; (இவ்வாறு) நல்மலாடர அல்லாஹ் மநசிக்கின்றான். 
 

رااءِ  يُنِفُقونَ الاِذيَن  رااءِ  وَ  ِف السا  الضا
கசலவிடுவார்கமள அவர்கள் வசதியில் இன்னும் கஷ்ைத்தில் 

 

 َعِنَ  النااسِ  َواْلَعاِفيَ  اْلَغْيظَ  اْلَكاِظِميَ 
கமன்று விடுபவர்கள் மகாபம் மன்னிப்பவர்கள் மனிதர்கடள விட்டும் 

 

بُّ   اْلُمْحِسِني ُيُِ
மநசிக்கின்றான் நல்மலார் 

 

نُوَب َوالاِذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنُفَسُهْم ذََكُروا اللاَه فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِِبِْم َوَمن يَ ْغِفُر  135 الذُّ
ْ ُيِصرُّوا َعلِإَّلا   ىَٰ َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  اللاُه َوََ

135. இன்னும் மானக்மகைானடத அவர்கள் கசய்துவிட்ைால், அல்லது தமக்குத் தாமம அநீதி  
இடழத்தால் (அதன் பின்)உைமன அவர்கள் அல்லாஹ்டவ நிடனத்து தங்கள் பாவங்களுக்காக 
மன்னிப்புத் மதடுவார்கமள அவர்கடள (அல்லாஹ் மன்னிப்பான்); அல்லாஹ்டவத் தவிர 



மவறு யார் பாவங்கடள மன்னிக்க முடியும்? மமலும், அவர்கள் அறிந்து ககாண்மை தங்கள் (பாவ) 
காரியங்களில் நிடலத்திருக்கமாட்ைார்கள். 

 

 أَوْ  فَاِحَشةً  ِإَذا فَ َعُلوا الاِذينَ  وَ 
இன்னும் அவர்கள் ஒரு கசயல் மானக்மகடு அல்லது 

 

 فَاْستَ ْغَفُروا ذََكُروا أَنُفَسُهمْ  ظََلُموا
அநீதிஇடழத்தார்கள் தமக்குத் தாமம நிடனவு கூறு மன்னிபுக்கூறினார்கள் 

 

نُوبَ  َمن يَ ْغِفرُ  وِِبِمْ ِلُذنُ   ِإَّلا اللاهُ  الذُّ
தங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பவன் யார்? பாவங்கள் அல்லாஹ்டவத் தவிர 

 

 يَ ْعَلُمونَ  ُهمْ  َما فَ َعُلوا َعَلىَٰ  ََْ ُيِصرُّوا
அவர்கள் நிடலத்திருக்கவில்டல அவர்கள் மீது அவர்கள் அறிவார்கள் 

 

 

ن ْغِفرَةٌ ما  َجزَاُؤُهم ِئكَ أُولَٰ  136 مْ  مِّ  ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَ  َخاِلِدينَ  اْْلَنْ َهارُ  َُتِْتَها ََتْرِي ِمن َوَجنااتٌ  راِبِِّ
136. அத்தடகமயாருக்குரிய கூலி, அவர்களுடைய இடறவனிைமிருந்து மன்னிப்பும்; 
சுவனபதிகளும் ஆகும்; அவற்றின் கீமழ ஆறுகள் ஓடிக் ககாண்மை இருக்கும்; அவர்கள் அங்மக 
என்கறன்றும் இருப்பர்;  மமலும் இத்தடகய காரியங்கள் கசய்மவாரின் கூலி 
நல்லதாகிவிட்ைது. 

 

ْغِفرَةٌ  َجزَاُؤُهم أُولََِٰئكَ  مْ  ما ن راِبِِّ  مِّ
அவர்கள் அவர்களுடைய கூலி மன்னிப்பும் அவர்களுடையஇடறவனிைமிருந்து 

 

 َخاِلِدينَ  اْْلَنْ َهارُ  ِمن َُتِْتَها ََتْرِي َجنااتٌ  وَ 
மமலும் சுவனபதிகள் ஓடும் அவற்றின் கீமழ ஆறுகள் என்கறன்றும் இருப்பர் 

 

 اْلَعاِمِليَ  َأْجرُ  نِْعمَ  وَ  ِفيَها
அதில் மமலும் நல்லதாகிவிட்ைது கூலி கசய்மதார் 

  

ِبيَ َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسْيُوا ِف اْْلَْرِض فَانظُرُ  137  وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
137. உங்களுக்கு முன் நிச்சயமாக பல வழி முடறகள் கசன்றுவிட்ைன; ஆகமவ, நீங்கள் 
பூமியில் சுற்றி வந்து (இடறவசனங்கடளப்) கபாய்யாக்கிமயாரின் முடிவு என்ன ஆயிற்று 
என்படதப் பாருங்கள். 
 



 واَفِسْيُ  ُسَننٌ  ِمن قَ ْبِلُكمْ  َخَلتْ  َقدْ 
நிச்சயமாக கசன்றுவிட்ைது உங்களுக்கு முன்னர் வழி முடறகள்  

 

 َكانَ  َكْيفَ  فَانظُُروا ِف اْْلَْرضِ 
பூமியில் பாருங்கள் என்ன ஆகிவிட்ைது 

 

ِبيَ  َعاِقَبةُ   اْلُمَكذِّ
முடிவு கபாய்யாக்கிமயார் 

 

 َذا بَ َياٌن لِّلنااِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتاِقيَ هَٰ  138
138. இது மனிதர்களுக்கு (சத்தியத்தின்) கதளிவான விளக்கமாகவும், பயபக்தியுடைமயாருக்கு 
மநர் வழிகாட்டியாகவும், நற்மபாதடனயாகவும் இருக்கின்றது. 
 

 ُهًدى  وَ  لِّلنااسِ  بَ َيانٌ  َذاهَٰ 
இது கதளிவான விளக்கம் மனிதர்களுக்கு மமலும் வழிகாட்டி 

 

 لِّْلُمتاِقيَ  َمْوِعظَةٌ 
நற்மபாதடன பயபக்தியுடைமயார் 

 

 

 َوََّل ََتُِنوا َوََّل َُتْزَنُوا َوأَنُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَ  139
139.  மமலும் நீங்கள் பலவனீம் அடையாதீர்கள்; கவடலயும் ககாள்ளாதீர்கள்; நீங்கள் 
முஃமின்களாக இருந்தால் நீங்கள் தாம் மிக்க உயர்ந்தவர்கள். 

 

 أَنُتمُ  ََّل َُتْزَنُوا ََّل ََتُِنوا وَ 
மமலும் நீங்கள் பலவனீம் அடையாதீர்கள் கவடலப் பைாதீர்கள் நீங்கள் 

 

 مُّْؤِمِنيَ  ِإن ُكنُتم اْْلَْعَلْونَ 
மிகஉயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் இருந்தால் நம்பிக்டகயாளர்கள் 

 
 

 

ثْ ُلهُ  140 ْلَك اْْلَيااُم نَُداِوُُلَا بَ ْيَ النااِس َولِيَ ْعَلَم اللاُه َوتِ   ِإن َُيَْسْسُكْم قَ رٌْح فَ َقْد َمسا اْلَقْوَم قَ رٌْح مِّ
 َواللاُه ََّل ُيُِبُّ الظااِلِميَ   الاِذيَن آَمُنوا َويَ تاِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداءَ 



140. உங்களுக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்ைால், அமத மபான்று மற்றவர்களுக்கும் நிச்சயமாக காயம் 
ஏற்பட்டுள்ளது; இத்தடகய (மசாதடனக்) காலங்கடள மனிதர்களிடைமய நாமம மாறி மாறி 
வரச் கசய்கின்மறாம்; இதற்குக் காரைம், ஈமான் ககாண்மைாடர அல்லாஹ் அறிவதற்கும், 
உங்களில் உயிர்த் தியாகம் கசய்மவாடர மதர்ந்கதடுத்துக் ககாள்வதற்குமம ஆகும்; இன்னும், 
அல்லாஹ் அநியாயம் கசய்மவாடர மநசிப்பதில்டல. 
நிச்சயமாக இத்தடகய (மசாதடனக்) மனிதர்களிடைமய நாமம; இதற்குக் காரைம், ஈமான் 
ககாண்மைாடர அல்லாஹ் அறிவதற்கும், உங்களில் உயிர்த் தியாகம் கசய்மவாடர ஆகும்; 
இன்னும், அல்லாஹ் அநியாயம் கசய்மவாடர மநசிப்பதில்டல 

 اْلَقْومَ  َمسا  فَ َقدْ  قَ رْحٌ  ِإن َُيَْسْسُكمْ 
உங்களுக்குஏற்பட்ைால் காயம் நிச்சயமாக ஏற்பட்ைது மற்றவர்கள் 

 

ثْ ُلهُ  قَ رْحٌ   نَُداِوُُلَا اْْلَياامُ  تِْلكَ  وَ  مِّ
காயம் அமத மபான்று இன்னும் இந்த காலங்கள் அடத மாறிமாறி வரச் கசய்மதாம் 

 

 يَ تاِخذَ  الاِذيَن آَمُنوا لِيَ ْعَلمَ  بَ ْيَ النااسِ 
மனிதர்களிடைமய அறிவதற்கு ஈமான் ககாண்ைார்கமள அவர்கள் எடுத்துக்ககாள்வான் 

 

 الظااِلِميَ  ََّل ُيُِبُّ  ُشَهَداءَ  ِمنُكمْ 
உங்களில் உயிர்த் தியாகம் மநசிக்கமாட்ைான் அநியாயகாரர்கள் 

 

َص اللاُه الاِذيَن آَمُنوا َوَُيَْحَق اْلَكاِفرِينَ  141  َولُِيَمحِّ
141. மமலும் நம்பிக்டக ககாண்மைாடர பரிசுத்தமாக்குவதற்கும், காஃபிர்கடள அழிப்பதற்கும் 
அல்லாஹ் இவ்வாறு கசய்கின்றான். 

 

صَ  وَ   الاِذيَن آَمُنوا لُِيَمحِّ
மமலும் பரிசுத்தமாக்குவதற்கு நம்பிக்டகககாண்ைார்கமளஅவர்கள் 

 

 اْلَكاِفرِينَ  َُيَْحقَ 
அழிப்பான் நிராகரிப்பாளர்கள் 

 

 

اِبرِينَ أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْْلَناَة وَ  142 ا يَ ْعَلِم اللاُه الاِذيَن َجاَهُدوا ِمنُكْم َويَ ْعَلَم الصا  َلما
142. உங்களில், கபாறுடமயாளர்கடள அறிவதுைன் (அல்லாஹ்வின் பாடதயில்) மபார் 
புரிபவர்கள் யார் என்று அல்லாஹ் (பரிமசாதித்து) அறியாமல் நீங்கள் சுவனபதியில் நுடழந்து 
விைலாம் என்று எண்ைிக் ககாண்டு இருக்கின்றரீ்களா? 

 



 وَ  اْْلَناةَ  َأن َتْدُخُلوا أَْم َحِسْبُتمْ 
எண்ைி இருக்கிறரீ்களா? நுடழந்துவிை சுவனபதி இன்னும் 

 

ا  َويَ ْعَلمَ  ِمنُكمْ  َجاَهُدواالاِذيَن  يَ ْعَلمِ  َلما
அறியவில்டல மபார்புரிந்தார்கமள அவர்கள் உங்களில் மமலும் அறிவதுைன் 

 

اِبرِينَ   الصا
கபாறுடமயாளர்கள் 

 

 

 َوَلَقْد ُكنُتْم ََتَن اْوَن اْلَمْوَت ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْلَقْوُه فَ َقْد رَأَيْ ُتُموُه َوأَنُتْم تَنظُُرونَ  143
143. இன்னும் நீங்கள் மரைத்டதச் சந்திப்பதற்கு முன்னமம நிச்சயமாக நீங்கள் அடத 
விரும்பினரீ்கமள! இப்மபாது அது உங்கள் கண்முன் இருப்படத நீங்கள் திட்ைமாகப் பார்த்துக் 
ககாண்டீர்கள். (இப்மபாது ஏன் தயக்கம்?) 
 

 اْلَمْوتَ  ََتَن اْونَ  ُكنُتْم  فَ َقدْ  & َلَقدْ   وَ 
இன்னும் நிச்சயமாக நீங்கள் இருந்தீர்கள்  விரும்பினரீ்கள் மரைம் 

 

 رَأَيْ ُتُموهُ  َأن تَ ْلَقْوُه  ِمن قَ ْبِل 
 முன்னால்   அடத நீங்கள் சந்திப்பதற்கு அடதப் பார்த்துவிட்டீர்கள்   

 

 تَنظُُرونَ  أَنُتْم 
நீங்கள்  பார்க்கிறரீ்கள் 

 

 

ٌد ِإَّلا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن مااَت أَْو قُتِ  144   ىَٰ َأْعَقاِبُكمْ َل انَقَلْبُتْم َعلَوَما ُُمَما
اِكرِينَ   ُضرا اللاَه َشْيًئاىَٰ َعِقبَ ْيِه فَ َلن يَ َوَمن يَنَقِلْب َعل  َوَسَيْجزِي اللاُه الشا

144. முஹம்மது(ஸல்) தூதமர அன்றி(மவறு) அல்லர்; அவருக்கு முன்னரும் (அல்லாஹ்வின்) 
தூதர்கள் பலர்  கசன்றுவிட்ைார்கள்; அவர் இறந்துவிட்ைால் அல்லது ககால்லப்பட்ைால்; நீங்கள் 
உங்கள் குதிகால்கள் மீது திரும்பிவிடுவரீ்களா? அப்படி எவமரனும் தம் இரு குதி கால்கள் மீது  
திரும்பி விடுவாரானால் அவர் அல்லாஹ்வுக்கு எவ்விதத் தீங்கும் கசய்துவிை முடியாது; 
அன்றியும், அல்லாஹ் நன்றியுடைமயாருக்கு அதிசீக்கிரத்தில் நற்கூலிடய வழங்குவான். 
 

ٌد ِإَّلا َرُسولٌ     ُسلُ َقْد َخَلْت الرُّ  َوَما ُُمَما
முஹம்மது (ஸல்)தூதமர அன்றி மவறில்டல 

  
பலர் தூதர்கள் கசன்றுவிட்ைார்கள் 



 

اتَ  ِمن قَ ْبِلهِ   قُِتلَ  أَْو  أَفَِإن ما
அவருக்கு முன்னர்   அவர் இறந்து விட்ைால் அல்லது ககால்லப்பட்ைார் 

 

 َوَمن يَنَقِلْب  َعَلى َأْعَقاِبُكمْ  انَقَلْبُتمْ  
திரும்பி விடுவரீ்கள்  உங்கள்குதிகால்கள் மீது யாமரனும் திரும்பி விடுவாரானால் 

 

 فَ َلن َيُضرا  َعِقبَ ْيِه  َعَلىَٰ 
இரு குதிகால்கள் மீது  நிச்சயமாக  அவர் தீங்கிடழக்கமுடியாது   

 

اِكرِينَ  َسَيْجزِي    َشْيًئا   الشا
எவ்வித கூலிவழங்குவான் நன்றியுடைமயார்   

 

 

ًَل  َوَما َكاَن لِنَ ْفسٍ  145 َها َوَمن  َأن ََتُوَت ِإَّلا بِِإْذِن اللاِه ِكَتابًا مَُّؤجا نْ َيا نُ ْؤتِِه ِمن ْ َوَمن يُرِْد ثَ َواَب الدُّ
َها اِكرِينَ   يُرِْد ثَ َواَب اْْلِخرَِة نُ ْؤتِِه ِمن ْ  َوَسَنْجزِي الشا

145. மமலும், எந்த ஆன்மாவும்  எழுதப்பட்டிருக்கும் தவடைக்கு இைங்க, அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியின்றி, மரைிப்பதில்டல; எவமரனும் இந்த உலகத்தின் பலடன விரும்பினால், நாம் 
அவருக்கு அதிலிருந்மத வழங்குமவாம்; இன்னும் எவர், மறுடமயின் நன்டமடய 
விரும்புகிறாமரா அவருக்கு அதிலிருந்து வழங்குமவாம்; நன்றியுடைமயாருக்கு அதி சீக்கரமாக 
நற்கூலி ககாடுக்கிமறாம். 
 

 ِإَّلا بِِإْذنِ  َأن ََتُوَت  َما َكاَن لِنَ ْفسٍ  وَ 
மமலும் எந்த ஆன்மாவும் இருக்கவில்டல  மரைிப்பது  அனுமதியின்றி 

 

ًَل  ِكَتابًا  نْ َياثَ َواَب  َمن يُرِْد    مَُّؤجا  الدُّ
எழுதப்பட்டிருக்கும் தவடைக்குட்பட்ைது  எவமரனும் விரும்பினால் இவ்வுலக நன்டம 

  
 

َها  نُ ْؤتِِه   ثَ َواَب اْْلِخرَِة  ِمن ْ
 அவருக்கு நாம் வழங்குமவாம் அதிலிருந்து  மறுடமயில் நன்டம  

 

َها اِكرِينَ  َسَنْجزِي   ِمن ْ  الشا
அதிலிருந்து கூலி ககாடுக்கிமறாம்   நன்றியுடைமயார் 

 

 



ن ناِبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِب ِّيُّوَن َكِثٌْي َفَما َوَهُنوا ِلَما  146 َأَصابَ ُهْم ِف َسِبيِل اللاِه َوَما َضُعُفوا َوَما وََكأَيِّن مِّ
اِبرِينَ   اْسَتَكانُوا  َواللاُه ُيُِبُّ الصا

146. மமலும் எத்தடனமயா நபிமார்கள், அவர்களுைன் இடறயடியார்களும் கபருமளவில் 
மசர்ந்து (அல்லாஹ்வின் பாடதயில்) மபார் கசய்தனர்; எனினும், அல்லாஹ்வின் பாடதயில் 
அவர்களுக்கு ஏற்பட்ை துன்பங்களால் அவர்கள் டதரியம் இழந்து விைவில்டல, பலஹனீம் 
அடைந்து விைவுமில்டல; (எதிரிகளுக்குப்) பைிந்து விை வுமில்டல - அல்லாஹ் கபாறுடம 
யாளர்கடளமய மநசிக்கின்றான். 
 
 

ن ناِبٍّ  َكأَيِّن   وَ   قَاَتلَ  مِّ
மமலும் எத்தடனமயா தூதர்களிலிருந்து  மபார் கசய்தனர் 

 

 َوَما َضُعُفوا&َوَهُنوا  َفَما  َكِثٌْي  رِب ِّيُّوَن  َمَعُه 
அவர்களுைன் 

  

 இடறயடியார்கள் பலர்  அவர்கள் பலஹனீம் அடையவில்டல 

 

   َما اْسَتَكانُوا ِف َسِبيِل اللاِه  ِلَما َأَصابَ ُهمْ 
அவர்களுக்குஏற்பட்ைத்துன்பங்கள் 

  

பாடதயில் அவர்கள் பைியவில்டல 

 

بُّ  اِبرِينَ   ُيُِ  الصا
மநசிக்கிறான் கபாறுடமயாளர்கள்  

 

 

ا َوانُصْرنَا َوَما َكاَن قَ ْوَُلُْم ِإَّلا َأن قَاُلوا رَب اَنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا ِف أَْمرِنَا َوثَ بِّْت أَْقَداَمنَ  147 
 َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

147. மமலும், “எங்கள் இடறவமன! எங்கள் பாவங்கடளயும் எங்கள் காரியங்களில் நாங்கள் 
வரம்பு மீறிச் கசய்தவற்டறயும் மன்னித்தருள்வாயாக! எங்கள் பாதங்கடள உறுதிப்படுத்து 
வாயாக! காஃபிரான கூட்ைத்தாருக்கு எதிராக எங்களுக்கு நீ உதவி புரிவாயாக” என்படதத் தவிர 
(இம்மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில்) அவர்கள் கூறியது மவகறதும் இல்டல. 
 

  ِإَّلا   قَ ْوَُلُْم  َما َكانَ   وَ 
மமலும் ஆகியிருக்கவில்டல அவர்கள் கூறியது தவிர 

 

  ُذنُوبَ َنا اْغِفْر لََنا رَب اَنا َأن قَاُلوا
அவர்கள் கூறியது  எங்கள்இடறவமன எங்கடளமன்னிப்பாயாக எங்கள்பாதங்கடள 



 

 ْقَداَمَناأَ          ثَ بِّتْ   ِف أَْمرِنَا ِإْسرَافَ َنا
நாங்கள் வரம்பு மீறிச் கசய்தடவ காரியங்களில் உறுதியாக்கு  எங்கள் பாதங்கள் 

 

 اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَقْومِ  انُصْرنَا
எங்களுக்கு உதவி புரி கூட்ைத்தாருக்கு எதிராக நிராகரிப்பாளர்கள் 

 

 

نْ َيا َوُحْسَن ثَ َواِب اْْلخِ  148  َواللاُه ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ   رَةِ َفآتَاُهُم اللاُه ثَ َواَب الدُّ
148. ஆகமவ, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இவ்வுலகத்தில் நன்டமடயயும், மறுடமயின் அழகிய 
நன்டமடயயும் ககாடுத்தான்; இன்னும், அல்லாஹ் நல்மலாடர மநசிக்கின்றான். 
 

نْ َيا ثَ َوابَ  َفآتَاُهُم اللاُه    وَ  الدُّ
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ககாடுத்தான் நன்டம இவ்வுலகு இன்னும்  

 

بُّ  اْْلِخرَةِ  ثَ َوابِ  ُحْسنَ   اْلُمْحِسِنيَ  ُيُِ
அழகிய நன்டம மறுடம மநசிக்கிறான் நல்மலார் 

 

 

 فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِينَ  أَْعَقاِبُكمْ  َعَلىَٰ  يَ ُردُّوُكمْ  َكَفُروا الاِذينَ  ُتِطيُعوا ِإن آَمُنوا الاِذينَ  أَي َُّها يَا 149
149. நம்பிக்டக ககாண்மைாமர! காஃபிர்களுக்கு நீங்கள் வழிபட்டு நைந்தால், அவர்கள் உங் கடள 
உங்கள் குதி கால்களின் மீது திருப்பி விடுவார்கள்; அப்மபாது, நீங்கள் நஷ்ைமடைந்த வர்களாக 
(நம்பிக்டகயினின்றும்) திரும்பி விடுவரீ்கள். 
 

  الاِذينَ  ُتِطيُعوا ِإن آَمُنوا الاِذينَ  أَي َُّها يَا
நம்பிக்டக ககாண்மைாமர! நீங்கள் வழிபட்ைால் சிலர் 

 

  ىَٰ َعل يَ ُردُّوُكْم  َكَفُروا 
நிராகரித்தார்கள் அவர்கள் உங்கடள திருப்பி விடுவார்கள் மீது 

 

 َخاِسرِينَ  فَ َتنَقِلُبوا  َأْعَقاِبُكْم 
உங்களின் குதி கால்கள் திரும்பி விடுவரீ்கள் நஷ்ைமடைந்தவர்கள் 

 

 

ُر النااِصرِينَ   ُه َمْوََّلُكمْ َبِل اللا  150  َوُهَو َخي ْ



150. மாறாக அல்லாஹ்தான் உங்களின் எஜமான். இன்னும் அவமன உதவியாளர்கள் 
அடனவரிலும் மிகவும் நல்லவன். 
 

رُ  ُهوَ  و َمْوََّلُكمْ  َبلِ   النااِصرِينَ  َخي ْ
மாறாக உங்களின் எஜமான் இன்னும் அவன் மிகவும் நல்லவன் உதவியாளர்கள் 

 
 

 


