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ஸூரத்துன்னிஸா  – (பெண்கள்) அத்தியாயம் 4   :    வசனங்கள் :176 
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمَِٰن الرَِّحيمِ 
 
அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையயானுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப் 

பெயரால்( துவங்குகியறன். 

 

 

لمقمُكم مِّن ن َّ  ا النَّاُس ات َُّقوا رمبَُّكُم الَِّذي خم ا ومبمثَّ يما أمي ُّهم ا زمْوجمهم لمقم ِمن ْهم ٍة ومخم ْفٍس وماِحدم
ِثرياا ومِنسماءا  ا رِجماًلا كم ُهمم امم  ۚ   ِمن ْ ِإنَّ اللَّ هم كمانم  ۚ   ومات َُّقوا اللَّ هم الَِّذي تمسماءمُلونم ِبِه وماْْلمْرحم

 ﴾١﴿عملمْيُكْم رمِقيباا 
 

1) மனிதர்கயள   உங்கடள ஒயர ஆத்மாவிலிருந்து ெடைத்த உங்கள்  இடறவடன 

அஞ்சுங்கள்,  அவன், அதிலிருந்யத அவர் மடனவிடயயும்  ெடைத்தான்; இன்னும்  

அவ்விருவரிலிருந்து, அயநக  ஆண்கடளயும்  பெண்கடளயும் ெரவச் பசய்தான்;  

யமலும்  எவடனக்  பகாண்டு  நீங்கள்  ஒருவருக்பகாருவர் யகட்டுக்  

பகாள்கிறரீ்கயளா அந்த  அல்லாஹ்டவப்  ெயந்து பகாள்ளுங்கள்;  யமலும்  உங்கள்  

இரத்த  ெந்த  உறவினர்கடளயும் [ (ெயந்து  பகாள்ளுங்கள்)  நிச்சயமாக  அல்லாஹ் 

உங்கடளக் கண்காணிப்ெவனாக இருக்கின்றான் 

. 

 الَِّذي رمبَُّكمُ  ات َُّقوا يما أمي ُّهما النَّاسُ 
மனிதர்கயள! ெயப்ெடுங்கள் உங்கள் இடறவன் ஒருவன் 

 

 زمْوجمهما ِمن ْهما ةٍ وماِحدم  مِّن ن َّْفسٍ  خملمقمُكم
உங்கடளப் ெடைத்தான் ஒரு ஆத்மாவிலிருந்து அதிலிருந்து அதனுடைய ய ாடி 

 

ُهمما بمثَّ  وم   كمِثرياا رِجماًلا  ِمن ْ
இன்னும் ெரவச்பசய்தான் அவ்விருவரிலிருந்து ஆண்கள் அதிகமாக 
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 اْْلمْرحمامم  بِهِ  تمسماءمُلونم  الَِّذي ات َُّقوا ِنسماءا 
பெண்கள் ெயந்துபகாள்ளுங்கள் சிலர் யகட்ொர்கள் அதில் இரத்தெந்த உறவினர் 

 

 رمِقيباا عملمْيُكمْ  كمانم  اللَّ هم  ِإنَّ 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆகிவிட்ைான் உங்கள் மீது கண்காணிப்ெவன் 

 

 

ُمْ  ُلوا اْْلمِبيثم بِالطَّيِّبِ  ۚ   ومآتُوا اْليمتماممىَٰ أمْموماَلم ُْم ِإَلمَٰ ومًلم تمْأُكُلوا  ۚ   ومًلم ت متمبمدَّ أمْموماَلم
ِبرياا  ۚ   أمْموماِلُكمْ   ﴾٢﴿ِإنَُّه كمانم ُحوباا كم

 
2. நீங்கள் அநாடதகளுக்கு  அவர்களுடைய பொருட்கடள பகாடுத்து விடுங்கள்;  

நல்லதற்குப் ெதிலாக பகட்ைடத மாற்றிவிைாதீர்கள்;  அவர்களுடைய பொருட்கடள 

உங்கள் பொருட்களுைன் யசர்த்துச் சாப்ெிைாதீர்கள், நிச்சயமாக இது பெரும் 

ொவமாகும்.  

 

 ًلم ت متمبمدَّلُوا وم  أمْموماَلمُمْ  اْليمتماممىَٰ  ومآتُوا
பகாடுங்கள் அநாடதகள் அவர்களின் பொருள்கள் மாற்றிவிைாதீர்கள் 

 

 ِإَلَٰ أمْموماِلُكمْ  ومًلم تمْأُكُلوا بِالطَّيِّبِ  اْلْمِبيثم 
பகட்ைது நல்லதற்குப் ெதில் சாப்ெிைாதீர்கள் உங்கள் பொருட்களுைன் 

 

 كمِبرياا ُحوباا كمانم  ِإنَّهُ 
நிச்சயமாக அது ஆகிவிட்ைது ொவம் பெரியது 

 

 

ثم  ومِإْن ِخْفُتْم أمًلَّ تُ ْقِسطُوا ِف اْليمتماممىَٰ فمانِكُحوا مما طمابم لمُكم مِّنم النِّسماِء ممثْ َنمَٰ ومُثَلم
ةا أمْو مما مملمكمْت أمْْيماُنُكمْ فمِإْن ِخْفُتْم أمًلَّ ت مْعِدُلوا ف موم  ۚ   ومرُبماعم  ذمَِٰلكم أمْدَنمَٰ أمًلَّ ت مُعوُلوا  ۚ   اِحدم

﴿٣﴾ 
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3. அநாடத(ப் பெண்கடளத் திருமணம் பசய்து அவர்க)ளிைம் நீங்கள் நியாயமாக 

நைக்க முடியாது என்று ெயந்தீர்களானால், உங்களுக்குப் ெிடித்தமான பெண்கடள 

இரண்டிரண்ைாகயவா, மும்மூன்றாகயவா, நன்னான்காகயவா மணந்து பகாள்ளுங்கள்  - 

ஆனால்,  நீங்கள் நியாயமாக நைக்க முடியாது என்று ெயந்தால் ஒரு பெண்டணயயா 

 அல்லது உங்கள் வலக்கரங்கள் பசாந் தமாக்கிக் பகாண்ை  (அடிடமப் 

பெண்டணயயா மணந்து பகாள்ளுங்கள்)  இதுயவ நீங்கள் அநியாயம் 

பசய்யாமலிருப்ெதற்கு மிக பநருக்கமானதாகும். 

 
[ 

 ِف اْليمتمامىَٰ  أمًلَّ ت مْعِدُلوا &اأمًلَّ تُ ْقِسطُو  فمِإْن ِخْفُتمْ   & ِخْفُتمْ  ومِإنْ 
நீங்கள் ெயந்தீர்களானால் நீங்கள் நியாயமாக நைக்கமுடியாது அநாடதகளில் 

 

 مِّنم النِّسماءِ  لمُكم مما طمابم   فمانِكُحوا 
மணந்து பகாள்ளுங்கள் ெிடித்தமானது உங்களுக்கு பெண்களிலிருந்து 

 

ثم  وم  ممْثَنَٰ   رُبماعم  ُثَلم
இரண்டிரண்டு இன்னும் மும்மூன்று நன்னான்கு 

 

 أمْْيماُنُكمْ  مما مملمكمتْ  أموْ  ف موماِحدمةا 
ஒன்று அல்லது பசாந்தமாக்கியது உங்கள் வலக்கரங்கள் 

 

 أمًلَّ ت مُعوُلوا أمْدَنَٰ  ذَِٰلكم 
இது மிகச் சமீெமானது நீங்கள் அநியாயம் பசய்யாமலிருப்ெது 

 

 

ِنيئاا مَّرِيئاا  ۚ   ومآتُوا النِّسماءم صمُدقماِِتِنَّ ِِنْلمةا  فمِإن ِطْْبم لمُكْم عمن شمْيٍء مِّْنُه ن مْفساا فمُكُلوُه هم
﴿٤﴾ 
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4. நீங்கள் பெண்களுக்கு அவர்களுடைய திருமணக்பகாடைகடள மனமுவந்து 

பகாடுத்து விடுங்கள். அதிலிருந்து ஏயதனும் ஒன்டற மன மகிழ்வுைன்  அவர்கள் 

உங்களுக்கு விட்டுக் பகாடுத்தால் அடதத் தாராளமாக, மகிழ்வுைன் புசியுங்கள். 

 

 ِِنْلمةا  صمُدقماِِتِنَّ  النِّسماءم  ومآتُوا
பகாடுங்கள் பெண்கள் அவர்களின் மணக் பகாடைகள் மனமு வந்து 

 

 عمن شمْيءٍ  لمُكمْ  فمِإن ِطْْبم 
அவர்கள் மன மகிழ்வுைன் விட்டுக்பகாடுத்தால் உங்களுக்கு ஒன்டற 

 

ِنيئاا فمُكُلوهُ  ن مْفساا مِّْنهُ   مَّرِيئاا هم
அதில் மனம் அடதப் புசியுங்கள் மகிழ்வு தாராளமாக 

 

 

 

ا وماْكُسوُهْم ومُقوُلو  اءم أمْمومالمُكُم الَِِّت جمعملم اللَّ ُه لمُكْم ِقيماماا وماْرزُُقوُهْم ِفيهم ا ومًلم تُ ْؤتُوا السُّفمهم
ُْم ق مْوًلا مَّْعُروفا   ﴾٥﴿ا َلم

 
5. அல்லாஹ் உங்கடள எந்தப் பொருள்கடள நிர்வகிப்ெவர்களாக ஆக்கியுள்ளாயனா 

அப்ெடிப்ெட்ை உங்களிைமுள்ள பொருள்கடள (அநாடதகளில்) விெரமற்றவர்களுக்கு 

நீங்கள் பகாடுக்க யவண்ைாம் و  யமலும் அவர்களுக்கு அதிலிருந்து உணவளியுங்கள்; 

ஆடையும் அணிவியுங்கள்; இன்னும் அவர்களிைம் நல்ல பசால் பசால்லுங்கள் .  

 

 الَِِّت  أمْمومالمُكمُ  السُّفمهماءم  ًلم تُ ْؤتُوا
பகாடுக்கயவண்ைாம் விெரமற்றவர்கள் உங்களின்  பொருள்கள்  அப்ெடிப்ெட்ை 

 

 وماْرزُُقوُهمْ  ِقيماماا لمُكمْ  جمعملم اللَّهُ 
 அல்லாஹ் ஆக்கினான் உங்களுக்கு நிர்வகிப்ெது அவர்களுக்கு உணவளியுங்கள் 

 

 اْكُسوُهمْ  وم  ِفيهما
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அதில் இன்னும் அவர்களுக்கு ஆடை அணிவியுங்கள் 
 

 

 

ُمْ ومابْ ت مُلوا اْليمتماممىَٰ حمَّتََّٰ ِإذما ب ملمُغوا النِّكماحم فمِإْن  ا فماْدف مُعوا ِإلمْيِهْم أمْموماَلم ُهْم ُرْشدا  ۚ   آنمْسُتم مِّن ْ
اراا أمن يمْكب مُروا ا ِإْسرمافاا ومِبدم ومممن كمانم فمِقرياا  ۚ   ومممن كمانم غمِنيًّا ف مْليمْست مْعِففْ  ۚ   ومًلم تمْأُكُلوهم

ْعُروفِ  ِسيباا  ۚ   ْم فمأمْشِهُدوا عملمْيِهمْ فمِإذما دمف مْعُتْم ِإلمْيِهْم أمْموماَلمُ  ۚ   ف مْليمْأُكْل بِاْلمم ومكمفمىَٰ بِاللَّ ِه حم
﴿٦﴾ 
 

6. அநாடதகடள அவர்கள் திருமண வயது அடையும் வடர யசாதித்துப் ொருங்கள், 

அவர்களில் நன்னைத்டதடய நீங்கள் அறிந்தால் அவர்களிைம் அவர்கள் பசாத்டத 

ஒப்ெடைத்து விடுங்கள்; அவர்கள் பெரியவர்களாகிவிடுவார்கள் என்ெதற்காக வணீ் 

விரயமாகவும் விடரவாகவும் அதடன உண்டு விைாதீர்கள், .இன்னும் எவர் 

வசதியுடையவராக இருக்கிறாயரா அவர் தூய்டமயாக நைந்துபகாள்ளட்டும், 

ஏடழயாக இருந்தால் அவர் நியாயமாக உண்ணட்டும், யமலும் அவர்களுடைய 

பொருட்கடள அவர்களிைம் ஒப்ெடைக்கும் யொது அவர்கள் மீது சாட்சிகடள 

ஏற்ெடுத்திக் பகாள்ளுங்கள், கணக்பகடுப்ெதில் அல்லாஹ்யவ யொதுமானவனாகி 

விட்ைான். 
 

 ب ملمُغوا حمَّتَّ  اْليمتماممىَٰ  ابْ ت مُلوا وم 
இன்னும் யசாதித்துப் ொருங்கள் அநாடதகள் வடர அவர்கள் அடைந்தார்கள் 

 

ا فمِإْن آنمْسُتم النِّكماحم  ُهمْ  ُرْشدا  مِّن ْ
திருமணம் நீங்கள் அறிந்தால் நன்னைத்டத அவர்களிைமிருந்து 

 

ُمْ  وم ُقوُلوا  مَّْعُروفاا ق مْوًلا  َلم
பசால்லுங்கள் அவர்களிைம் பசால் நல்லது 
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ُمْ  ِإلمْيِهمْ  فماْدف مُعوا  أمْموماَلم
ஒப்ெடைத்து விடுங்கள் அவர்களிைம் அவர்களுடைய பொருட்கள் 

 

اراا ِإْسرمافاا ًلم تمْأُكُلوهما  أمن يمْكب مُروا ِبدم
அதடன உண்ணாதீர்கள் வணீ் விரயம் விடரவு அவர்கள் பெரியவர்கள் ஆகுவார்கள் 

 

 ف مْليمْست مْعِففْ  غمِنيًّا ممن كمانم  وم 
யமலும் ஒருவர் இருந்தால் வசதியானவன் அவர் தூய்டமயாக நைந்து பகாள்ளட்டும் 

 

 عملمْيِهمْ  بِاْلممْعُروفِ  ف مْليمْأُكلْ  فمِقرياا
ஏடழ அவர் உண்ணட்டும் நியாயம் அவர்கள் மீது 

 

ُمْ  ِإلمْيِهمْ  فمِإذما دمف مْعُتمْ   أمْموماَلم
நீங்கள் ஒப்ெடைக்கும் யொது அவர்களிைம் அவர்களுடைய பசாத்து 

 

 حمِسيباا ومكمفمىَٰ  فمأمْشِهُدوا
ஏற்ெடுத்திக் பகாள்ளுங்கள் சாட்சிகடள யொதுமானவனாகி விட்ைான் கணக்பகடுப்ெவன் 

 

 

اِء نمِصيٌب ِّمَِّّا ت مرمكم اْلومالِ  اِن وماْْلمقْ رمبُونم وملِلنِّسم اِل نمِصيٌب ِّمَِّّا ت مرمكم اْلوماِلدم اِن وماْْلمقْ رمبُونم لِّلرِّجم دم
ثُ رم   ﴾٧﴿نمِصيباا مَّْفُروضاا  ۚ   ِّمَّا قملَّ ِمْنُه أمْو كم

 
7. பெற்யறாயரா, பநருங்கிய உறவினர்கயளா விட்டுச் பசன்ற  ) பசாத்(தில் ஆண்களுக்கு 

ொகமுண்டு; அவ்வாயற பெற்யறாயரா, பநருங்கிய உறவினயரா விட்டுச்பசன்ற 

பசாத்(தில் பெண்களுக்கும் ொகமுண்டு  - ) அதிலிருந்துள்ள பசாத்து குடறவாக 

இருந்தாலும் சரி, அதிகமாக இருந்தாலும் சரியய; (இது அல்லாஹ்வினால் 

விதிக்கப்ெட்ை ொகமாகும். 

 

انِ  ِّمَِّّا ت مرمكم  نمِصيبٌ  لِّلرِّجمالِ   اْلوماِلدم
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ஆண்களுக்கு ெங்கு விட்ைதிலிருந்து பெற்யறார் 
 

 نمِصيبٌ  لِلنِّسماءِ  اْْلمقْ رمبُونم  وم 
இன்னும் மிக பநருங்கியவர்கள் பெண்களுக்கு பசாத்து 

 

انِ   ِمْنهُ  ِّمَّا قملَّ  ِّمَِّّا ت مرمكم اْلوماِلدم
பெற்யறார்கள் விட்ைதிலிருந்து குடறந்து விட்ைதிலிருந்து  அதிலிருந்து 

 

ثُ رم  أمْو   مَّْفُروضاا نمِصيباا كم
அல்லது அதிகமாகிவிட்ைது ெங்கு விதிக்கப்ெட்ைது 

 

 

ُْم ق مْوًلا ومِإذما حمضم  ةم أُوُلو اْلُقْرَبمَٰ وماْليمتماممىَٰ وماْلممسماِكنُي فماْرزُُقوُهم مِّْنُه ومُقوُلوا َلم رم اْلِقْسمم
 ﴾٨﴿مَّْعُروفاا 

 

8. ெங்கிடும்யொது உறவினர்கயளா, அநாடதகயளா, ஏடழகயளா வந்து 

விடுவார்களானால் அவர்களுக்கும் அதிலிருந்து வழங்குங்கள்; யமலும் அவர்களிைம் 

நல்ல வார்த்டத கூறுங்கள். 

 
 

 وم  أُوُلو اْلُقْرَبمَٰ  اْلِقْسممةم  ومِإذما حمضمرم 
வந்தால் ெங்கீடு  பசாந்தம் உடையவர்கள் இன்னும் 

 

 مِّْنهُ  فماْرزُُقوُهم اْلممسماِكنيُ  اْليمتماممىَٰ 
அநாடதகள் ஏடழகள் அவர்களுக்கு வழங்குங்கள் அதிலிருந்து 

 

 

ُمْ  ومُقوُلوا  ْعُروفاامَّ  ق مْوًلا  َلم
கூறுங்கள். அவர்களிைம் வார்த்டத நல்லது 
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اُفوا عملمْيِهْم ف مْليمت َُّقوا اللَّ هم ومْلي مُقوُلو  ْلِفِهْم ُذرِّيَّةا ِضعمافاا خم ا ق مْوًلا ومْليمْخشم الَِّذينم لمْو ت مرمُكوا ِمْن خم
ا   ﴾٩﴿سمِديدا

 
9. தங்களுக்குப் ெின்னால் எவர்கள் மீது ெயப்ெடுகிறார்கயளா அப்ெடிப்ெட்ை 

ெலஹனீமான சந்ததிகடள விட்டுவிடுவடத அவர்கள் ெயந்து பகாள்ளட்டும், யமலும் 

அல்லாஹ்டவ அஞ்சி, யநர்டமயான வார்த்டதடய அவர்கள் பசால்லட்டும். 
 

 

 لمْو ت مرمُكوا الَِّذينم  ْليمْخشم  وم 
யமலும் ெயந்து பகாள்ளட்டும் அவர்கள் அவர்கள் விட்டுவிட்ைால் 

 
 جج

ْلِفِهمْ   خماُفوا ِضعمافاا ُذرِّيَّةا  ِمْن خم
  தங்களுக்குப் ெின்னால்  சந்ததி ெலஹனீமானவர்கள் ெயப்ெடுகிறார்கயளா 

 

 ْلي مُقولُوا وم  ف مْليمت َُّقوا عملمْيِهمْ 
அவர்கள் மீது அல்லாஹ்டவ அஞ்சிக் பகாள்ளட்டும் அவர்கள் பசால்லட்டும் 

 

 سمِديداا ق مْوًلا 
வார்த்டத யநர்டமயான 

 

 

ا ِإَّنَّما يمْأُكُلونم ِف ُبطُوِِنِْم نمارااِإنَّ الَِّذي يمْصلمْونم سمِعرياا  ۚ   نم يمْأُكُلونم أمْمومالم اْليمتماممىَٰ ظُْلما ومسم
﴿١٠﴾ 

10. நிச்சயமாக, யார் அநாடதகளின் பசாத்துக்கடள அநியாயமாக உண்ணுகிறார்கயளா 

அவர்கள் தங்கள் வயிறுகளில் உண்ெபதல்லாம் பநருப்டெத்தான்  இன்னும் அவர்கள் 

 மறுடமயில் நரகில் புகுவார்கள். 

 
 

 أمْمومالم  يمْأُكُلونم  الَِّذينم  ِإنَّ 
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நிச்சயமாக அவர்கள் உண்ணுகிறார்கள் அநியாயமாக 
 

 يمْأُكُلونم  ِإَّنَّما ظُْلماا اْليمتماممىَٰ 
அநாடதகள் அநியாயம் . நிச்சயமாக உண்ணுகிறார்கள் 

 

 اسميمْصلمْونم سمِعريا  وم  نماراا ِف ُبُطوِِنِمْ 
தங்கள் வயிறுகளில் பநருப்பு இன்னும் நரகத்தில் நுடழவார்கள் 

 

 

 

دُِكمْ  ِر ِمْثُل حمظِّ اْْلُنث مي منْيِ  ۚ   يُوِصيُكُم اللَّ ُه ِف أمْوًلم فمِإن ُكنَّ ِنسماءا ف مْوقم اثْ نمت منْيِ  ۚ   لِلذَّكم
ا النِّْصفُ  ۚ   ف ملمُهنَّ ثُ ُلثما مما ت مرمكم  ةا ف ملمهم انمْت وماِحدم ا  ۚ   ومِإن كم ُهمم ومِْلمب مومْيِه ِلُكلِّ وماِحٍد مِّن ْ

 ۚ   فمِإن َّلَّْ يمُكن لَُّه وملمٌد ومومرِثمُه أمب موماُه فمِِلُمِِّه الث ُُّلثُ  ۚ   السُُّدُس ِّمَّا ت مرمكم ِإن كمانم لمُه وملمدٌ 
آبماؤُُكْم  ۚ   ْو دمْينٍ ِمن ب مْعِد ومِصيٍَّة يُوِصي ِِبما أم  ۚ   فمِإن كمانم لمُه ِإْخومٌة فمِِلُمِِّه السُُّدسُ 

ِإنَّ اللَّ هم كمانم عمِليماا  ۚ   فمرِيضمةا مِّنم اللَّ هِ  ۚ   ومأمبْ نماؤُُكْم ًلم تمْدُرونم أمي ُُّهْم أمقْ رمُب لمُكْم ن مْفعاا
ا  ِكيما  ﴾١١﴿حم

 
11. உங்கள் மக்களில் ஓர் ஆணுக்கு இரண்டு பெண்களுக்குக் கிடைக்கும் ெங்கு 

யொன்றது கிடைக்கும் என்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு உெயதசிக்கின்றான்; பெண்கள் 

மட்டும் இருந்து அவர்கள் இரண்டு அல்லது அதற்குயமற்ெட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு 

இறந்து யொனவர் விட்டுச் பசன்றதில் மூன்றில் இரண்டு ொகம் கிடைக்கும் .ஆனால் 

ஒயர பெண்ணாக இருந்தால் அவள் ெங்கு ொதியாகும்; இறந்தவருக்கு குழந்டத 

இருக்குமானால் இறந்தவர் விட்டுச் பசன்றதில் ஆறில் ஒரு ொகம்   )  அவரது  (

பெற்யறார்   ஒவ்பவாருவருக்கும் உண்டு .ஆனால் இறந்த வருக்கு குழந்டத 

இல்லாதிருந்து பெற்யறார் மாத்திரயம வாரிசாக இருந்தால் அவர் தாய்க்கு மூன்றில் 

ஒரு ொகம்   மீதி தந்டதக்கு உரியதாகும்; (இறந்தவருக்கு சயகாதரர்கள் இருந்தால் 

அவர் தாய்க்கு ஆறில் ஒரு ொகம் தான்  ) மீதி தந்டதக்கு யசரும் .(இவ்வாறு ெிரித்துக் 
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பகாடுப்ெது அவர் பசய்துள்ள மரண சாஸனத்டதயும், கைடனயும் நிடறயவற்றிய 

ெின்னர் தான்; உங்கள் பெற்யறார்களும், குழந்டதகளும்  இவர்களில் யார் நன்டம 

ெயப்ெதில் உங்களுக்கு மிக பநருக் கமாக இருப்ெவர்கள் என்று நீங்கள் அறிய 

மாட்டீர்கள்; ஆடகயினால்  ) இந்த   ொகப்ெிரிவிடன (அல்லாஹ்விைமிருந்து வந்த 

கட்ைடளயாகும்;  நிச்சயமாக அல்லாஹ்  )  யாவற்டறயும் (நன்கறிந்தவனாகவும் மிக்க 

ஞானமுடையவனாகவும் இருக்கின்றான்.  
 
 

دُِكمْ  يُوِصيُكمُ   ِمْثلُ  لِلذَّكمرِ  ِف أمْوًلم
உங்களுக்கு உெயதசிக்கிறான் உங்கள் மக்களில் ஓர் ஆணுக்கு யொன்றது 

 

 ف مْوقم  ِنسماءا  فمِإن ُكنَّ  اْْلُنث مي منْيِ  حمظِّ 
ெங்கு இரு பெண்கள் அப்பெண்கள் இருந்தால் பெண்கள் யமல் 

 

 مما ت مرمكم  ثماثُ لُ  ف ملمُهنَّ  اثْ نمت منْيِ 
இரண்டு யெர் அப்பெண்களுக்கு இருக்கிறது மூன்றில் இரண்டு விட்ைதில் 

 

 النِّْصفُ  ف ملمهما وماِحدمةا  ِإن كمانمتْ 
அவள் இருந்தால் ஒரு பெண் அவளுக்கு இருக்கிறது ெகுதி 

 

ُهمما ِلُكلِّ وماِحدٍ  ِْلمب مومْيهِ   مِّن ْ
அவனுடைய பெற்யறார் ஒவ்பவாருவருக்கும் இருவரில் 

 

 وملمدٌ  لمهُ  ِإن كمانم  ِّمَّا ت مرمكم  سُ  السُّدُ 
ஆறில் ஒன்று விட்ைதிலிருந்து நிச்சயமாக இருந்தால் அவன் ெிள்டள 

 

 ومومرِثمُه أمب موماهُ  وملمدٌ  لَّهُ  فمِإن َّلَّْ يمُكن
இல்டல என்றால் அவனுக்கு ெிள்டள அவனுடைய பெற்யறார்அவடன 

வாரிசாக்கி விடுவர் 
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 فمِإن كمانم لمهُ  ُلثُ الث ُّ  فمِِلُمِّهِ 
அவனுடைய அம்மாவுக்கு மூன்றில் ஒன்று அவனுக்கு இருந்தால் 

 

 ِمن ب مْعِد ومِصيَّةٍ  سُ  السُّدُ  فمِِلُمِّهِ  ِإْخومةٌ 
சயகாதரர்கள் அவனுடைய அம்மாவுக்கு ஆறில் ஒன்று சாஸனத்தின் ெின்னர் 

 

 آبماؤُُكمْ  دمْينٍ  أموْ  يُوِصي ِِبما
அடதக் பகாண்டு உெயதசிப்ொர் அல்லது கைன் உங்கள் பெற்யறார்  

 

 أمقْ رمبُ  أمي ُُّهمْ  ًلم تمْدُرونم  ومأمبْ نماؤُُكمْ 
பெண்ணின்தந்டத நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள் அவர்களில் யார் மிக பநருக்கம் 

 

 مِّنم اللَّهِ  فمرِيضمةا  ن مْفعاا لمُكمْ 
உங்களுக்கு ெயன் கைடம அல்லாஹ்விைமிருந்து 

 

 حمِكيماا عمِليماا كمانم  ِإنَّ اللَّهم 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆகிவிட்ைான் நன்கறிந்தவன் ஞானமுடையவன் 

 
 

 

ُنَّ وملمٌد ف ملمُكُم الرُّبُُع  ۚ   وملمُكْم ِنْصُف مما ت مرمكم أمْزوماُجُكْم ِإن َّلَّْ يمُكن َلَُّنَّ وملمدٌ  فمِإن كمانم َلم
ُنَّ الرُّبُُع ِّمَّا ت مرمْكُتْم ِإن َّلَّْ يمُكن لَُّكْم  ۚ   ْو دمْينٍ ِمن ب مْعِد ومِصيٍَّة يُوِصنيم ِِبما أم  ۚ   ِّمَّا ت مرمْكنم  ومَلم

مِّن ب مْعِد ومِصيٍَّة تُوُصونم ِِبما أمْو  ۚ   فمِإن كمانم لمُكْم وملمٌد ف ملمُهنَّ الثُُّمُن ِّمَّا ت مرمْكُتم ۚ   وملمدٌ 
لمةا أمِو اْمرمأمٌة وملم  ۚ   دمْينٍ  ا ومِإن كمانم رمُجٌل يُورمُث كمَلم ُهمم ُه أمٌخ أمْو ُأْخٌت فمِلُكلِّ وماِحٍد مِّن ْ

اُء ِف الث ُُّلثِ  ۚ   السُُّدسُ  انُوا أمْكث مرم ِمن ذمَِٰلكم ف مُهْم ُشرمكم ِمن ب مْعِد ومِصيٍَّة يُوصمىَٰ  ۚ   فمِإن كم
ِليٌم  ۚ   ومِصيَّةا مِّنم اللَّ هِ  ۚ   ِِبما أمْو دمْيٍن غمي ْرم ُمضمار    ﴾١٢﴿وماللَّ ُه عمِليٌم حم
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12. இன்னும் உங்கள் மடனவியர் விட்டுச் பசன்றதில்  - அவர்களுக்குப் ெிள்டள  

இல்லாதிருந்தால் உங்களுக்குப் ொதி ொகம் உண்டு; அவர்களுக்குப் ெிள்டள 

இருந்தால் அவர்கள் விட்டுச் பசன்றவற்றிலிருந்து உங்களுக்கு கால் ொகம்தான் 

இதுவும் (அவர்கள் பசய்திருக்கிற மரண சாஸனத்டதயும், கைடனயும் நிடறயவற்றிய 

ெின்னர் தான்தவிர உங்களுக்குப் ெிள்டளயில் லாதிருப்ெின் நீங்கள் விட்டுச் 

பசன்றதிலிருந்து அவர்களுக்குக் கால் ொகம் தான்; உங்களுக்குப் ெிள்டள இருந்தால், 

அப்யொது அவர்களுக்கு நீங்கள் விட்டுச் பசன்றதில் எட்டில் ஒரு ொகம் தான்; 

(இதுவும் (நீங்கள் பசய்திருக்கும் மரண சாஸனத்டதயும் கைடனயும் நிடறயவற்றிய 

ெின்னயரதான்; தந்டத, ொட்ைன் யொன்ற முன் வாரிசுகயளா அல்லது ெிள்டள, யெரன் 

யொன்ற ெின் வாரிசுகயளா இல்லாத ஓர் ஆயணா அல்லது பெண்யணா  இவர்களுக்கு 

ஒரு சயகாதரயனா அல்லது சயகாதரியயா இருந்தால் அவர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 

ஆறில் ஒரு ொகம் உண்டு; ஆனால் இதற்கு அதிகமாக இருந்தால் அவர்கள் மூன்றில் 

ஒரு ொகத்தில் சமமாகப் ெங்கிட்டு பகாள்ளயவண்டும்  - ) இதுவும் (அவர்களின் மரண 

சாஸனமும் கைனும் நிடறயவற்றிய ெின் னர் தான்; ஆனால்  ) மரண சாஸனத்டதக் 

பகாண்டு வாரிசுகளுக்கு ொதிப்பு ஏற்ெைக் கூைாது) இது (அல்லாஹ்வினால் 

விதிக்கப்ெட்ைதாகும்; இன்னும் அல்லாஹ்  ) யாவற்டறயும் (நன்கறிந் தவனாகவும், 

மிக்க பொறுடமயுடையயானுமாகவும் இருக்கின்றான். 

 

 أمْزوماُجُكمْ  مما ت مرمكم  ِنْصفُ  لمُكمْ  وم 
இன்னும் உங்களுக்கு ொதி விட்ைது உங்கள் மடனவியர் 

 

 َلمُنَّ  فمِإن كمانم  وملمدٌ  َلَُّنَّ  ِإن َّلَّْ يمُكن
இல்டலபயன்றால் அவர்களுக்கு(பெண்ொல்) ெிள்டள இருந்தால் அவர்களுக்கு 

 

 

 ِّمَّا ت مرمْكنم  الرُّبُعُ  ف ملمُكمُ  وملمدٌ 
ெிள்டள உங்களுக்கு நான்கில் ஒன்று அவர்கள் விட்ைதிலிருந்து 
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 ِِبما يُوِصنيم  ِمن ب مْعِد ومِصيَّةٍ 
மரண சாஸனத்திற்குப் ெின்னர் அந்தப் பெண்கள் மரண சாஸனம் 

பசய்வார்கள் 

அடதக் பகாண்டு 

 

 ِّمَّا ت مرمْكُتمْ  الرُّبُعُ  ومَلمُنَّ  دمْينٍ  أموْ  اموْ 
அல்லது கைன் அவர்களுக்கு நான்கில் ஒன்று நீங்கள் விட்ைதிலிருந்து 

 

 وملمدٌ  فمِإن كمانم لمُكمْ  وملمدٌ  لمُكمُ  ِإن َّلَّْ يمُكن
இல்டலபயன்றால் உங்களுக்கு ெிள்டள உங்களுக்கு இருந்தால் ெிள்டள 

 

 مِّن ب مْعِد ومِصيَّةٍ  ِّمَّا ت مرمْكُتم الثُُّمنُ  ف ملمُهنَّ 
அவர்களுக்கு எட்டில் ஒன்று நீங்கள் விட்ைதிலிருந்து மரண சாஸனத்திற்குப் ெின்னர் 

 

 ومِإن كمانم  دمْينٍ  اموْ  ِِبما ُتوُصونم 
மரண சாஸனம் பசய்வரீ்கள் அடதக் பகாண்டு அல்லது கைன் இருந்தால் 

 
 

لمةا  يُورمثُ  رمُجلٌ   وم  اْمرمأمةٌ  أموِ  كمَلم
ஆண் வாரிசாக்கப்ெடுவான் முன், ெின் வாரிசு அல்லது பெண் யமலும் 

 

 فمِلُكلِّ وماِحدٍ  أمْو ُأْختٌ  أمخٌ  لمهُ 
அவனுக்கு சயகாதரர் அல்லது சயகாதரி ஒவ்பவாருவருக்கும் 

 
 

ُهمما  ن كمانُوافمإِ  ِلكم ِمن ذَٰ  السُُّدسُ  مِّن ْ
அவர்கள் இருவரில் ஆறில் ஒன்று இதிலிருந்து அவர்கள் இருந்தால் 

 

 ِف الث ُُّلثِ  ُشرمكماءُ  ف مُهمْ  أمْكث مرم 
அதிகம்  அவர்கள் சம ெங்குகள் மூன்றில் ஒன்றில் 

 
 

 

 ِِبما ىَٰ يُوص ومِصيَّةٍ  ِمن ب مْعدِ 
மரண சாஸனத்திற்குப்  ெின்னர் மரண சாஸனம் பசய்யப்ெடும் அடதக் பகாண்டு 
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 ومِصيَّةا  غمي ْرم ُمضمار   أمْو دمْينٍ 
அல்லது கைன் ொதிப்பு ஏற்ெைாமல்  மரண சாஸனம் 

 

ِليمٌ  عمِليمٌ  اللَّهُ وم  مِّنم اللَّهِ   حم
அல்லாஹ்விைமிருந்து அல்லாஹ் நன்கு அறிெவன் பொறுடமயாளன் 

 

 

اُر ومممن ُيِطِع اللَّ هم ومرمُسولمُه يُْدِخلْ  ۚ   تِْلكم ُحُدوُد اللَّ هِ  ا اْْلمنْ هم نَّاٍت َتمْرِي ِمن َتمِْتهم ُه جم
ا اِلِدينم ِفيهم ِلكم اْلفمْوُز اْلعمِظيُم  ۚ   خم  ﴾١٣﴿ومذمَٰ

 

  
13. இடவ அல்லாஹ்வின் வடரயடறகளாகும்; எவர் அல்லாஹ்வுக்கும், அவன் 

தூதருக்கும் கீழ்ெடிந்து நைக்கிறார்கயளா அவர்கடள சுவனெதிகளில் ெிரயவசிக்கச் 

பசய்வான்; அதன் கீயழ ஆறுகள் ஓடிக்பகாண்டிருக்கும், அவர்கள் அங்யக 

என்பறன்றும் இருப்ொர்கள்  - இது மகத்தான பவற்றியாகும். 

 

 رمُسولمهُ  اللَّهم  ممن ُيِطعِ  ُحُدوُد اللَّهِ  تِْلكم 
இடவ அல்லாஹ்வின் வரம்புகள் எவர் அல்லாஹ்வுக்குக்  

கட்டுப்ெடுகிறாயரா 
அவனுடைய தூதர் 

 

 ِمن َتمِْتهما َتمْرِي جمنَّاتٍ   يُْدِخْلهُ  
 அவடர நுடழவிப்ொன் சுவனச்யசாடலகள் ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் அதன் கீழ் 

 

اِلِدينم   اْْلمنْ همارُ    وم  ِفيهما خم
ஆறுகள் நிரந்தரமாக இருப்ொர்கள் அதில் இன்னும் 

 

 اْلعمِظيمُ  اْلفمْوزُ   ذمَِٰلكم  
அது பவற்றி மகத்தான 
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اٌب مُِّهنٌي ومممن ي مْعِص اللَّ هم ومرمُسو  ا وملمُه عمذم ا ِفيهم اِلدا لمُه ومي مت معمدَّ ُحُدودمُه يُْدِخْلُه نماراا خم
﴿١٤﴾ 
 

14. எவன் அல்லாஹ்வுக்கும், அவன் தூதருக்கும் மாறு பசய்கிறாயனா, இன்னும் 

அவன் விதித்துள்ள  வரம்புகடள மீறுகிறாயனா அவடன நரகில் புகுத்துவான்; அவன் 

அங்கு  )  என்பறன்றும் தங்கி விடுவான்; யமலும் அவனுக்கு இழிவான 

யவதடனயுண்டு .  
 

 

 ي مت معمدَّ  رمُسولمهُ  اللَّهم  ممن ي مْعصِ  وم 
இன்னும் 

 
எவன் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு 

பசய்கிறாயனா அவன்  
அவனுடைய தூதர் வரம்பு மீறுவான் 

 

ا نماراا يُْدِخْلهُ  ُحُدودمهُ   خماِلدا
அதன் வரம்புகள் அவடனப் புகுத்துவான் நரகத்தில் என்பறன்றும் இருப்ொன் 

 

 مُِّهنيٌ  عمذمابٌ  لمهُ  وم  ِفيهما
அதில் யமலும் அவனுக்கு யவதடன இழிவானது 

 

 

اِئُكْم فماْستمْشِهُدوا عملمْيِهنَّ أمْرب معمةا مِّنُكمْ  ِت يمْأِتنيم اْلفماِحشمةم ِمن نِّسم فمِإن شمِهُدوا  ۚ   ومالَلَّ
ِبيَلا فمأمْمِسُكوُهنَّ ِف اْلبُ ُيوِت حمَّتََّٰ  ُنَّ سم ْوُت أمْو َيمْعملم اللَّ ُه َلم  ﴾١٥﴿ي مت مومفَّاُهنَّ اْلمم

 

  
15. உங்கள் பெண்களில் எவயளனும் மானக்யகைானடத பசய்துவிட்ைால் 

உங்களிலிருந்து நான்கு யெர்கடள  சாட்சிக்கு அடழயுங்கள்; அவர்கள் சாட்சி 

கூறிவிட்ைால், அப்பெண்கள் மரணிக்கும் வடர அல்லது அவர்களுக்கு  அல்லாஹ்  

ஒரு வழிடய உண்ைாக்கும் வடரயில் அவர்கடள வடீுகளில் தடுத்து டவயுங்கள். 
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ِت يمْأِتنيم   ِمن نِّسماِئُكمْ  اْلفماِحشمةم  ومالَلَّ
பசய்வார்கயள அந்தப் பெண்கள் மானக்யகைானது உங்கள் பெண்களிலிருந்து 

 

 مِّنُكمْ  أمْرب معمةا  عملمْيِهنَّ  فماْستمْشِهُدوا
சாட்சிக்கு அடழயுங்கள் அவர்களின் மீது நான்கு உங்களிலிருந்து 

 

 حمَّتََّٰ  ِف اْلبُ ُيوتِ  فمأمْمِسُكوُهنَّ  فمِإن شمِهُدوا
சாட்சி கூறிவிட்ைால் அவர்கடளத் தடுத்துடவயுங்கள் வடீுகளில் வடர 

 

 َيمْعملم اللَّهُ  أموْ  اْلممْوتُ  ي مت مومفَّاُهنَّ 
அப்பெண்கள் மரணத்டத அல்லது அல்லாஹ் உண்ைாக்கும் வடர 

 

 سمِبيَلا  َلمُنَّ 
அவர்களுக்கு வழிடய 

 

 

 

اِن يمْأتِيماِِنما ِمنُكْم فمآُذوُهُما ُهمما ۚ   وماللَّذم ا فمأمْعِرُضوا عمن ْ ِإنَّ اللَّ هم كمانم  ۚ   فمِإن تمابما ومأمْصلمحم
ا   ﴾١٦﴿ت موَّاباا رَِّحيما

 
16. உங்களில் அ(மானக்யகைான)டத பசய்து விைக்கூடிய இருவருக்கும் தண்ைடன 

பகாடுங்கள்; அவ்விருவரும் ொவத்திலிருந்து மீண்டு, திருந்திவிட்ைால், அவர்கடள 

விட்டு விடுங்கள்  - நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்யொனும் கிருடெயுடையயானுமாக 

இருக்கின்றான். 

 

اِن يمْأتِيماِِنما وم   ِمنُكمْ  اللَّذم
இன்னும் அடதச் பசய்வார்கயள அந்த இருவர் உங்களில் 

 

 وم  فمِإن تمابما فمآُذوُهُما
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இருவருக்கும் பதால்டல பகாடுங்கள் அவ்விருவரும் மீண்ைால் இன்னும் 
 

 عمن ُْهمما فمأمْعِرُضوا أمْصلمحما
இருவர் சீராக நைந்தார்கள்  விட்டு விடுங்கள் அவர்கள் இருவடர விட்டும்  

 
 

 رَِّحيماا ت موَّاباا كمانم  اللَّهم  ِإنَّ 
 நிச்சயமாக அல்லாஹ் இருந்தால் மன்னிப்ெவன் நிகரற்றவன் 

 

 

 

المٍة ُُثَّ ي مُتوبُونم ِمن قمرِيٍب فمُأولم َِٰئكم ي م  ُلونم السُّوءم ِِبمهم ُتوُب ِإَّنَّما الت َّْوبمُة عملمى اللَّ ِه لِلَِّذينم ي مْعمم
ا  ۚ   اللَّ ُه عملمْيِهمْ  ِكيما ا حم  ﴾١٧﴿ومكمانم اللَّ ُه عمِليما

 

  
17. நிச்சயாமாக அல்லாஹ்விைம் ொவமன்னிப்பு, எவர்கள் அறியாடமயினால் தீடம 

பசய்து விட்டு ெின்னர் விடரவில் மன்னிப்புத் யதடி பகாள்கிறார்கயளா 

அவர்களுக்குத்தான்,  அல்லாஹ்  அவர்கள் மீதுள்ள ொவங்கடள மன்னிப்ொன், 

இன்னும் அல்லாஹ் நன்கறிந்யதானும் ஞானம் உடையயானுமாக இருக்கின்றான். 

 

ُلونم  عملمى اللَّهِ  الت َّْوبمةُ  اِإَّنَّم   لِلَِّذينم ي مْعمم
நிச்சயமாக  மன்னிப்பு அல்லாஹ்விைத்தில் பசய்வார்கயள அவர்களுக்கு 

 

المةٍ  السُّوءم   ي مُتوبُونم  ُُثَّ  ِِبمهم
தீடம அறியாடமயினால் ெின்னர் மன்னிப்புத் யதடுவார்கள் 

 

 ِهمْ عملميْ  ي مُتوُب اللَّهُ  ِئكم فمُأولَٰ  ِمن قمرِيبٍ 
விடரவாக அவர்கள் அல்லாஹ் மன்னிப்ொன் அவர்கள் மீது 

 

ا عمِليماا كمانم  وم  ِكيما  حم
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இன்னும் ஆகிவிட்ைான் ஞானமிக்கவன் நன்கறிெவன் 
 

 

 

ْوُت قمالم ِإِّنِّ تُ ْبُت  ُهُم اْلمم ُلونم السَّيِّئماِت حمَّتََّٰ ِإذما حمضمرم أمحمدم وملمْيسمِت الت َّْوبمُة لِلَِّذينم ي مْعمم
ُوتُونم ومُهْم ُكفَّارٌ ا ا  ۚ   ْْلنم ومًلم الَِّذينم ْيم اباا أملِيما ُْم عمذم  ﴾١٨﴿أُولم َِٰئكم أمْعتمْدنما َلم
 

  
18. இன்னும் எவர்கள் மரணம் பநருங்கும்   வடர   தீடமகடளச் பசய்கிறார்கயளா   

அவர்கள் (மரணம்    வந்ததும்) இப்யொது   நிச்சயமாக   நான்  மன்னிப்புத் யதடுகியறன் 

என்று கூறினாயன அவனுக்கும் எவர்கள்  நிராகரித்தவர்களாக மரிக்கிறார்கயளா 

அவர்களுக்கும் மன்னிப்பு இல்டல, இத்தடகயயாருக்கு யநாவிடனதரும் 

யவதடனடயயய நாம் சித்தப்ெடுத்தி டவத்துள்யளாம். 
 

 لِلَِّذينم ي مْعممُلونم  الت َّْوبمةُ  لمْيسمتِ  وم 
இன்னும் இல்டல ொவமன்னிப்பு பசய்வார்கயள அவர்களுக்கு 

 

ُهمُ   ِإذما حمضمرم حمَّّتَٰ  السَّيِّئماتِ   قمالم  اْلممْوتُ  أمحمدم
தீடமகள் வரும் வடர அவர்களில் ஒருவருக்கு மரணம் கூறினான் 

 

 ومًلم  اْْلنم  تُ ْبتُ  ِإِّنِّ 
நிச்சயமாக நான் மன்னிப்புத் யதடியனன் இப்யொது இன்னும் இல்டல 

 

ُوتُونم  الَِّذينم   ُكفَّارٌ  كم ئِ أُولَٰ &ُهْم  ْيم
மரணம் அடைவார்கயள அவர்கள் அவர்கள் நிராகரிப்ொளர்கள் 

 

ُمْ  أمْعتمْدنما اباا َلم  أملِيماا عمذم
நாம் சித்தப்ெடுத்தியுள்யளாம் அவர்களுக்கு யவதடன யநாவிடன தரும் 
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ا ْرها لُّ لمُكْم أمن تمرِثُوا النِّسماءم كم ا الَِّذينم آممُنوا ًلم َيِم ُبوا بِب مْعِض ومًلم  ۚ   يما أمي ُّهم ت مْعُضُلوُهنَّ لِتمْذهم
ٍة مُّب مي ِّنمةٍ  ْعُروفِ  ۚ   مما آت مْيُتُموُهنَّ ِإًلَّ أمن يمْأِتنيم ِبفماِحشم فمِإن كمرِْهُتُموُهنَّ  ۚ   ومعماِشُروُهنَّ بِاْلمم

ِثرياا  ي ْراا كم ْيئاا ومَيمْعملم اللَّ ُه ِفيِه خم  ﴾١٩﴿ف معمسمىَٰ أمن تمْكرمُهوا شم
 

19. நம்ெிக்டக பகாண்ைவர்கயள ! பெண்கடள  நிர்ெந்தமாக  நீங்கள்  பசாந்தமாக்கிக் 

பகாள்வது உங்களுக்கு கூைாது; ெகிரங்கமான பகட்ை பசயடல அவர்கள் 

பசய்தாபலாழிய, பெண்களுக்கு நீங்கள் பகாடுத்ததிலிருந்து சிலவற்டற எடுத்துக் 

பகாள்ளும் பொருட்டு அவர்களுக்குத் துன்ெம் பகாடுத்து  தடுத்து டவக்காதீர்கள்;  

இன்னும், அவர்களுைன் கனியவாடு நைந்து பகாள்ளுங்கள்  - நீங்கள் அவர்கடள 

பவறுப்ெதாக இருந்தால் அப்ெடி ஒன்டற பவறுப்ெதில் அல்லாஹ் ஏராளமான 

நன்டமகடள ஏற்ெடுத்தி விைலாம். 

 

لُّ  يما أمي ُّهما الَِّذينم آممُنوا  أمن تمرِثُوا لمُكمْ  ًلم َيِم
நம்ெிக்டக பகாண்யைாயர பொருத்தம் இல்டல உங்களுக்கு நீங்கள் பசாந்தமாக்குவது 

 

 ًلم ت مْعُضُلوُهنَّ  وم  كمْرهاا النِّسماءم 
பெண்கள் நிர்ெந்தமாக இன்னும் நீங்கள் அவர்கடளத் தடுக்காதீர்கள் 

 

 ِإًلَّ  مما آت مْيُتُموُهنَّ  بِب مْعضِ  لِتمْذهمُبوا
நீங்கள் எடுத்துக் பகாள்வதற்கு சிலடத நீங்கள் பகாடுத்ததில் தவிர 

 

 عماِشُروُهنَّ  وم  مُّب مي ِّنمةٍ  بِفماِحشمةٍ  أمن يمْأِتنيم 
பெண்கள் பசய்தார்கள் மானக்யகைானது ெகிரங்கமாக ெழகுங்கள் 

 

 ف معمسمىَٰ أمن تمْكرمُهوا فمِإن كمرِْهُتُموُهنَّ  بِاْلممْعُروفِ 
நலவுைன் அவர்கடள நீங்கள் பவறுத்தால் நீங்கள் பவறுக்கக் கூடும் 

 

ْيئاا ي ْراا ِفيهِ  عملم اللَّهُ ومَيمْ  شم  كمِثرياا خم
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பொருள் அல்லாஹ் ஆக்கிவிடுவான் அதில் நன்டம ஏராளம் 
 

 

ْيئاا اُهنَّ ِقنطماراا فمَلم تمْأُخُذوا ِمْنُه شم الم زمْوٍج مَّكمانم زمْوٍج ومآت مْيُتْم ِإْحدم  ۚ   ومِإْن أمرمدُّتُُّ اْسِتْبدم
ِإْْثاا مُِّبي  ﴾٢٠﴿ناا أمتمْأُخُذونمُه بُ ْهتماناا وم

  
20. நீங்கள் ஒரு மடனவின் இைத்தில் அவர்களில் ஒருவருக்கு ஒரு பொருட் 

குவியடலயய பகாடுத்திருக்கும் நிடலயில் மற்பறாரு மடனவிடய ெகரமாக்க 

(மணந்து) பகாள்ள, நாடினால் அதிலிருந்து எடதயும் எடுத்துக் பகாள்ளாதீர்கள் 

அொண்ைமாகவும், ெகிரங்கமாகப் ொவமாகவும், அதடன நீங்கள்  திரும்ெி 

எடுக்கிறரீ்களா? 

 

 زمْوجٍ  مَّكمانم  زمْوجٍ  اْسِتْبدمالم  أمرمدُّتُُّ  ِإنْ  وم 
நீங்கள் நாடினால் ெகரமாக்குவது  மடனவி இைம் மடனவி 

 

اُهنَّ  آت مْيُتمْ  وم   ِقنطماراا ِإْحدم
இன்னும் நீங்கள் பகாடுத்தீர்கள் அவர்களில் ஒருவருக்கு குவியல் 

 

ْيئاا ْنهُ مِ  فمَلم تمْأُخُذوا  أمتمْأُخُذونمهُ  شم
எடுக்காதீர்கள் அதிலிருந்து எந்த ஒன்டறயும் அடத எடுக்கிறரீ்களா? 

 

 مُِّبيناا ومِإْْثاا بُ ْهتماناا
அொண்ைம்  ொவம் ெகிரங்கம் 

  

 

َٰ ب مْعٍض ومأمخمْذنم ِمنُكم مِّيثماقاا غمِليظا   ﴾٢١﴿ا ومكمْيفم تمْأُخُذونمُه ومقمْد أمْفضمىَٰ ب مْعُضُكْم ِإَلم
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21.   யமலும் அதடன நீங்கள் எப்ெடி எடுத்துக் பகாள்வரீ்கள்? உங்களிைமிருந்து 

நிச்சயமாக அவள் உறுதியான வாக்குறுதி பெற்று ஒருவர் மற்றவருைன் கலந்து 

விட்டீர்கயள! 

 

 قمدْ  تمْأُخُذونمهُ  كمْيفم  وم 
யமலும் எப்ெடி  நீங்கள் எடுக்குறரீ்கள் நிச்சயமாக 

 

َٰ ب مْعضٍ  ُكمْ ب مْعضُ  أمْفضمىَٰ   أمخمْذنم  ِإَلم
உங்களில் ஒருவர் 

கலந்துவிட்ைார் 

ஒருவருைன் அப்பெண்கள் வாக்குறுதி எடுத்துக் 
பகாண்ைார்கள் 

 

 غمِليظاا مِّيثماقاا ِمنُكم
உங்களிைமிருந்து வாக்குறுதி உறுதியானது 

 
 

 

اِء ِإًلَّ مما قمْد  ِإنَُّه كمانم فماِحشمةا ومممْقتاا  ۚ   سملمفم ومًلم تمنِكُحوا مما نمكمحم آبماؤُُكم مِّنم النِّسم
ِبيَلا   ﴾٢٢﴿ومسماءم سم

 
22. முன்னால் நைந்து யொனடதத் தவிர, இனியமல் நீங்கள் உங்களுடைய தந்டதயர் 

மண முடித்துக் பகாண்ை பெண்களிலிருந்து எவடரயும் விவாகம் பசய்து 

பகாள்ளாதீர்கள். நிச்சயமாக இது மானக்யகைானதும், பவறுக்கக்கூடியதும், தீடமயான 

வழியுமாகும். 

 
 

 مما نمكمحم آبماؤُُكم تمنِكُحوا ًلم  وم 
இன்னும் விவாகம் பசய்யயவண்ைாம் உங்களுடைய தந்டதயர் விவாகம் பசய்தவர்கள் 

 

 سملمفم  قمدْ  ِإًلَّ مما مِّنم النِّسماءِ 
பெண்களிலிருந்து ஒன்டறத் தவிர நிச்சயமாக . பசன்று விட்ைது 
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 ممْقتاا وم  شمةا فماحِ  كمانم  ِإنَُّه 
.   நிச்சயமாக இது ஆகிவிட்ைது மானக்யகடு யமலும் பவருப்ெிற்குரியது 

 

 سمِبيَلا  ومسماءم 
பகட்ைதாகிவிட்ைது வழி 

 

 
ُتُكْم ومب منماُت اْْلمِخ ومب منماُت  اُتُكْم ومب منماُتُكْم ومأمخموماُتُكْم ومعممَّاُتُكْم ومخماًلم ُحرِّممْت عملمْيُكْم أُمَّهم

اِئُكْم ومرمبمائُِبُكُم اْْلُخْ  اُت ِنسم ِت أمْرضمْعنمُكْم ومأمخموماُتُكم مِّنم الرَّضماعمِة ومأُمَّهم اُتُكُم الَلَّ ِت ومأُمَّهم
ْلُتم ِِبِنَّ فمَلم  ْلُتم ِِبِنَّ فمِإن َّلَّْ تمُكونُوا دمخم ِت دمخم اِئُكُم الَلَّ ِت ِف ُحُجورُِكم مِّن نِّسم الَلَّ

ُعوا ب منْيم اْْلُْخت منْيِ ِإًلَّ مما قمْد  ُجنماحم عملمْيُكمْ  ِبُكْم ومأمن َتمْمم ِئُل أمبْ نماِئُكُم الَِّذينم ِمْن أمْصَلم ومحمَلم
ا  ۚ   سملمفم   ﴾٢٣﴿ِإنَّ اللَّ هم كمانم غمُفوراا رَِّحيما

 
23. உங்கள் தாய்மார்கள், உங்கள் புதல்வியர், உங்கள் சயகாதரிகள், உங்கள் 

தந்டதயின் சயகாதரிகள்;  உங்கள் தாயின் சயகாதரிகள், உங்கள் சயகாதரனின் 

புதல்வியர், உங்கள் சயகாதரியின் புதல்வியர், உங்களுக்குப் ொலூட்டிய (பசவிலித்) 

தாய்மார்கள்,  உங்கள் ொல்குடி சயகாதரிகள், உங்கள் மடனவியரின் தாய்மார்கள், 

நீங்கள் உறவுபகாண்ை உங்கள் மடனவியிலிந்து உங்கள் மடியில் வளர்ந்த வளர்ப்பு 

புதல்வியர் உங்கள் மீது (மணமுடிக்க) :விலக்கப் ெட்டுள்ளார்கள்;   நீங்கள் அந்தப் 

பெண்களுைன்  உறவு பகாள்ளவில்டலபயன்றால் (அவர்களுடைய ெிள்டளகடள 

மணமுடிப்ெது) குற்றமில்டல, உங்களுக்குப் ெிறந்த புதல்வியரின் மடனவியரும், 

உைன் ெிறந்த இரு சயகாதரிகளும் (உங்கள் மீது மணமுடிக்க விலக்கப்ெட்டுள்ளார்கள்) 

-இதற்கு முன் நைந்து விட்ைடவ தவிர! நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப் யொனும், 

கருடணயுடையயானுமாக இருக்கின்றான். 
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 ب منماُتُكمْ  وم  أُمَّهماُتُكمْ  عملمْيُكمْ  ُحرِّممتْ 
விலக்கப்ெட்டுள்ளது உங்கள் மீது உங்களுடைய தாய்மார் இன்னும் உங்கள் புதல்வியர் 

 

ُتُكمْ  ومعممَّاُتُكمْ  ومأمخموماُتُكمْ   ومخماًلم
உங்கள் சயகாதரிகள் உங்கள் மாமியார் உங்கள் சிறிய, பெரிய தாய்மார்கள்  

 

 ومأُمَّهماُتُكمُ  ومب منماُت اْْلُْختِ  اْْلمخِ  ومب منماتُ 
மகள்கள் சயகாதரன் சயகாதரி மகள்கள் உங்கள் தாய்மார்கள்  

 

ِت أمْرضمعْ   مِّنم الرَّضماعمةِ  ومأمخموماُتُكم نمُكمْ الَلَّ
உங்களுக்கு ொலூட்டினார்கயள அவர்கள் உங்கள் சயகாதரிகள் ொல்குடியினால் 

 

 ومرمبمائُِبُكمُ  ومأُمَّهماُت ِنسماِئُكمْ 
உங்கள் பெண்களின் தாய்மார் உங்கள் வளர்ப்புப் ெிள்டளகளும் 

 

ِت ِف ُحُجورُِكم  مِّن نِّسماِئُكمُ  الَلَّ
உங்கள் மடிகளில் இருக்கிறார்கயள அவர்கள் உங்கள் பெண்களிலிருந்து 

 ج
 

ْلُتم ِِبِنَّ  ِت دمخم ْلُتم ِِبِنَّ  الَلَّ  فمِإن َّلَّْ تمُكونُوا دمخم
நீங்கள் அவர்களுைன் உறவு பகாண்டீர்கயள 

அவர்கள் 
நீங்கள் அவர்களுைன் உறவு பகாள்ள 

வில்டலபயன்றால் 
 

 أمبْ نماِئُكمُ  ِئلُ ومحمَلم  عملمْيُكمْ  فمَلم ُجنماحم 
குற்றமில்டல உங்கள் மீது புதல்வியர் உங்கள் ெிள்டளகள் 

 

ِبُكمْ   ب منْيم  ومأمن َتمْممُعوا الَِّذينم ِمْن أمْصَلم
உங்கள் முதுகுகளிலிருந்தார்கயள அவர்கள் நீங்கள் ஒன்று யசர்ப்ெது இடையில் 

 

 قمْد سملمفم  ِإًلَّ مما اْْلُْخت منْيِ 
இரண்டு சயகாதரிகள் ஒன்டறத் தவிர நிச்சயமாக பசன்றுவிட்ைது 
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 رَِّحيماا غمُفوراا كمانم  ِإنَّ اللَّهم 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆகிவிட்ைான் மன்னிப்ெவன் கருடணயாளன் 

 
 

 

اِء ِإًلَّ مما مملمكمْت أمْْيماُنُكمْ  ومُأِحلَّ لمُكم  ۚ   ِكتمابم اللَّ ِه عملمْيُكمْ   ۚ   وماْلُمْحصمنماُت ِمنم النِّسم
اِفِحنيم مَّا  ِلُكْم أمن ت مْبت مُغوا بِأمْموماِلُكم ُّمُِّْصِننيم غمي ْرم ُمسم ُهنَّ  ۚ   ومرماءم ذمَٰ ا اْستمْمت مْعُتم ِبِه ِمن ْ فممم

ا ت مرماضمْيُتم بِِه ِمن ب مْعِد اْلفمرِيضمةِ  ۚ   فمآتُوُهنَّ ُأُجورمُهنَّ فمرِيضمةا  ِإنَّ  ۚ   ومًلم ُجنماحم عملمْيُكْم ِفيمم
ا اللَّ هم كمانم عملِ  ِكيما ا حم  ﴾٢٤﴿يما

 
24. இன்னும் பெண்களில் உங்கள் வலக்கரங்கள் பசாந்தப்ெடுத்திக் பகாண்ை 

(அடிடமகடளத்) தவிர, கணவனுள்ள பெண்கடள ( மணமுடிப்ெது விலக்கப்ெட்டுள்ளது .

)இது அல்லாஹ் உங்கள் மீது (விதித்த) விதியாகும் .இவர்கடளத் தவிர, மற்றப் 

பெண்கடள, தவறான முடறயில் இன்ெம் அனுெவிக்காமல், அவர்களுக்கு உங்கள் 

பசல்வங்களிலிருந்து மஹர் பகாடுத்துத் (திருமணம் பசய்யத்) யதடிக் பகாள்வது 

உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்ெட்டுள்ளது .எனயவ அப் பெண்களிைமிருந்து எதனால் 

நீங்கள் சுகம் அனுெவித்தீர்கயளா அவர்களுக்கு விதிக்கப்ெட்ை மஹடர நிர்ணயம் 

பசய்தெின் எதில் நீங்கள் திருப்தி பகாண்டீர்கயளா அதில் உங்கள் மீது குற்றமாகாது  – 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்யதானும், ஞானமுடையயானுமாக இருக்கிறான். 
 

 مما مملمكمتْ  ِإًلَّ  ِمنم النِّسماءِ  اْلُمْحصمنماتُ  وم 
இன்னும் கணவனுள்ள பெண்கள் பெண்களில் தவிர பசாந்தப்ெடுத்திக்பகாண்ைது 

 

 ُأِحلَّ  عملمْيُكمْ  ِكتمابم اللَّهِ  اُنُكمْ أمْْيم 
உங்கள் வலக்கரங்கள் அல்லாஹ்வின் விதி உங்கள் மீது அனுமதிக்கப்ெட்ைது 

 

ِلُكمْ  لمُكم  أمن ت مْبت مُغوا مَّا ومرماءم ذَٰ
உங்களுக்கு இவர்கடளத் தவிர நீங்கள் யதடிக்பகாள்வது 
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 ُمسماِفِحنيم  غمي ْرم  ُّمُِّْصِننيم  بِأمْموماِلُكم
உங்களின் பசல்வங்கடளக் பகாண்டு கற்புடையவர்கள் அல்ல விெச்சாரர்கள் 

 

 فمآتُوُهنَّ  ِمن ُْهنَّ  بِهِ  فممما اْستمْمت مْعُتم
நீங்கள் சுகம் அனுெவித்தால் அடதக் பகாண்டு அவர்களில் அவர்களுக்குக்பகாடுங்கள் 

 

 عملمْيُكمْ  ًلم ُجنماحم  وم  فمرِيضمةا  ُأُجورمُهنَّ 
அவர்களுடைய கூலிகள் கைடம இன்னும் குற்றமில்டல உங்கள் மீது 

 

 ِإنَّ اللَّهم  ِمن ب مْعِد اْلفمرِيضمةِ  بِهِ  ِفيمما ت مرماضمْيُتم
நீங்கள் பொருந்திக் பகாண்ைதில் அதில் நிர்ணயித்த ெின்னர் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

 

 حمِكيماا عمِليماا كمانم 
ஆகிவிட்ைான் நன்கறிந்தவன் ஞானமுடையவன் 

 
 

 

يمْستمِطْع ِمنُكْم طمْوًلا أمن يمنِكحم اْلُمْحصمنماِت اْلُمْؤِمنماِت فمِمن مَّا مملمكمْت أمْْيماُنُكم ومممن َّلَّْ 
فمانِكُحوُهنَّ  ۚ   ب مْعُضُكم مِّن ب مْعضٍ  ۚ   وماللَّ ُه أمْعلمُم بِِإْيماِنُكم ۚ   مِّن ف مت ميماِتُكُم اْلُمْؤِمنماتِ 

اِت  بِِإْذِن أمْهِلِهنَّ ومآتُوُهنَّ ُأُجورمُهنَّ  ْعُروِف ُُّمْصمنماٍت غمي ْرم ُمسماِفحماٍت ومًلم ُمتَِّخذم بِاْلمم
انٍ  ٍة ف معملمْيِهنَّ ِنْصُف مما عملمى اْلُمْحصمنماِت ِمنم  ۚ   أمْخدم فمِإذما ُأْحِصنَّ فمِإْن أمت منْيم ِبفماِحشم
رٌ  ۚ   ذمَِٰلكم ِلممْن خمِشيم اْلعمنمتم ِمنُكمْ  ۚ   اْلعمذمابِ  ي ْ وماللَّ ُه غمُفوٌر  ۚ   لَُّكمْ  ومأمن تمْصِبُوا خم
 ﴾٢٥﴿رَِّحيٌم 

 
25. உங்களில் எவருக்குச் சுதந்திரமுள்ள முஃமினான பெண்கடள மணக்பகாடை 

பகாடுத்து விவாகம் பசய்து பகாள்ள சக்தியில்டலயயா, அவர்கள் முஃமினான 

அடிடமப் பெண்களிலிருந்து உங்கள் வலக்கரங்கள் பசாந்தமாக்கிக் பகாண்ை 

பெண்கடள  ) மணமுடித்துக் பகாள்ளலாம்) அல்லாஹ் உங்கள் ஈமாடன நன்கு 
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அறிகிறவன் .உங்களில் சிலர் சிலடரச் யசர்ந்தவர்கள்; ஆகயவ முஃமினான அடிடமப் 

பெண்கடள அவர்களின் எ மானர்களின் அனுமதி பகாண்டு, மணமுடித்துக் 

பகாள்ளுங்கள்,  அவர்களுக்குரிய மணக்பகாடைடய நல்ல முடறயில் பகாடுத்து 

விடுங்கள்; அப்பெண்கள் கற்பொழுக்கமுள்ளவர்களாகவும், விெச்சாரம் பசய்யாத 

வர்களாகவும், கள்ளக் காதல் பகாள்ளாதவர்களாகவும் (இருக்க யவண்டும்) .எனயவ, 

அப்பெண்கள் முடறப்ெடி திருமணம் முடிக்கப்ெட்ை ெின் மானக்யகைாக நைந்து 

பகாண்ைால், விவாகம் பசய்யப்ெட்ை சுதந்திரமான பெண்கள் மீது விதிக்கப்ெடும் 

தண்ைடனயில் ொதியய அவர்களுக் குரிய தண்ைடனயாகும், இது (இச்சலுடக)  

உங்களில் எவர் விெச்சாரத்டத அஞ்சுகிறாயரா அவருக்குரியதாகும். நீங்கள் 

பொறுடமயாக இருப்ெது உங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாகும்;  இன்னும் அல்லாஹ் 

மன்னிப்யொனாகவும், மிக்க கருடணயுடையயானாகவும் இருக்கின்றான். 

 

 أمن يمنِكحم  طمْوًلا  ِمنُكمْ  َّلَّْ يمْستمِطعْ  ومممن
யார் சக்தி பெறவில்டலயயா உங்களில் மணக்பகாடை மணம் முடிப்ெது 

 

 فمِمن مَّا مملمكمتْ  اْلُمْؤِمنماتِ  اْلُمْحصمنماتِ 
கணவனுள்ளப் பெண்கள் நம்ெிக்டகயான பெண்கள் பசாந்தமாக்கிக் பகாண்ைதில் 

 

 اْلُمْؤِمنماتِ  ت ميماِتُكمُ مِّن ف م  أمْْيماُنُكم
உங்கள் வலக்கரங்கள் அடிடமப் பெண்களிலிருந்து நம்ெிக்டகயான பெண்கள் 

 

 ب مْعُضُكم بِِإْيماِنُكم أمْعلممُ  اللَّهُ  وم 
அல்லாஹ் உங்கடள நன்கு அறிந்தவன் உங்கள் ஈமாடன உங்களில் சிலர்  

 

 بِِإْذنِ  فمانِكُحوُهنَّ  مِّن ب مْعضٍ 
சிலடரச் சார்ந்தவர் மணமுடித்துக் பகாள்ளுங்கள் அனுமதிக் பகாண்டு 

 

 بِاْلممْعُروفِ  ُأُجورمُهنَّ  ومآتُوُهنَّ  أمْهِلِهنَّ 
அவர்களின் எ மானர்கள் பகாடுங்கள் அவர்களுடைய கூலிகள் நலவுைன் 
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 ًلم  وم  غمي ْرم ُمسماِفحماتٍ  ُُّمْصمنماتٍ 
கற்பொழுக்கமுள்ளவர்கள் விெச்சாரம் பசய்யாதவர்கள் யமலும், இல்டல 

 

انٍ  ُمتَِّخذماتِ   فمِإذما ُأْحِصنَّ  أمْخدم
ஆக்கிக் பகாள்ெவர்கள் கள்ளக் காதலர்கள் திருமணம் முடிக்கப்ெட்ைால் 

 

 ِنْصفُ  ف معملمْيِهنَّ  بِفماِحشمةٍ  فمِإْن أمت منْيم 
அப்பெண்கள் பசய்துவிட்ைால் மானக்யகைானடத அவர்(பெண்)கள் மீது ெகுதி 

 

 ِلممْن خمِشيم  ِلكم ذَٰ  نم اْلعمذمابِ مِ  مما عملمى اْلُمْحصمنماتِ 
கணவனுள்ளப் பெண்கள் மீதுள்ளதில் தண்ைடனயில் இது அஞ்சினாயர அவருக்கு 

 

 تمْصِبُوا ِمنُكمْ  اْلعمنمتم 
விெச்சாரம் உங்களில் நீங்கள் பொறுத்துக் பகாள்வது  மிகவும் 

 

رٌ  ي ْ  رَِّحيمٌ  غمُفورٌ  اللَّهُ  وم  لَُّكمْ  خم
நல்லது உங்களுக்கு இன்னும் அல்லாஹ் மன்னிப்ெவன் கருடணயுடைவன் 

  
  

 


