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தீமிழ் நாட்டு நஈண்பிர ! 

  

எம்மால் இதற்குமூன வெளியிடப்பட? வந்த , 'ஐவாஹிருல் புர்க்கான்'' 

என்னும் குர்௨ன் வரிபின் தமிழ பொழி பெபர்ப்பு ழ், அகன் விரிவான வியாக் 

யானமும் ஒருங்கே கூடியனவாய், நந்திருவேசத்தின முப்பது பாகங்களுள் 

முதலிரண்டு பாகங்கள் முடியப் பிரசுரம் செ.ப்.பப்பட் டி ருக்கின்றன. அவ் 

வேதத்தின், இறுதிப் பகுியாகப முப்பகாவஆ பாகம்--அம்மயத் என்னப் 

படுவதும் விரிவான வி.பால்பானத்துடன் எம்மால் முன்னம் வெளியிட.ப்பட் 

டிருக்கன்றது. அனால், ஈர் தென்னாட்டு மு்லிம் பொதுமக்களின் ஊக்கக் 

குறைவாலும், இக்காலத்தில் எங்கும் பர்து உ காணப்படும் வியாபார மந்த 

மெஷ்னும் பொருளாசரா நெருக்கடியாலும் ௮ம் மொழிபெயர்ப்புவேலை, விரி 

வான வியாக்யானத்துடன் வெளியிடப்பட வேண்டுவது, இறு பொழுது 

சிறிதே தடைபட்டு கேண்டி பதா யிருக்கிறது. அண்டவன் நாட்டம் 

கேருர்போது gorditas வேலை மீட்டும் ௮வறுசளி கொண்டு எடுத்துக் 

கொள்ளப்படுமென்று எல்லார்க்கு 0 அறிவிச்துக் சொள்ளின்றேம. 

ஆயின், அக்கு முன்பே குர்ஆன் ag P dour மூல சுலோகங்களுக்கு 

மட்டுமேனும் சரியான மொழ்பெ.பாப்பை எழுதிச் தையார் செய்புகொள்ளலா 

மென்னும் நல்லெண்ணத்மூடனே இவ்வேலை தொடங்கப்பட் டிருக்றெது, 

இதற்கு, *குர்தன்'' தமிழ் மொழிபெயாப்பு என்று காமமிடப்பட் டிருக் 

இறது. எம்டாரல் கூடியவரை, எமதாபீஸ் மெளலவி ஸாஹிபவர்களின் உதவி 

கொண்டு ஒழுங்கான தமிழில் சரியான மொயிபெயாப்டச் செய்யப்பட்டு 

இருக்கிறது. மூல சுலோகங்களின் முழுத் தாம்பரியமும் நன்கு விளங்கு 
ro வரன் “ஈண்டி அவசியமான இடங்களில் இம்பாஇிரீமான ( ) பிறைடடை 

யாளங்களுள் அ.தியெவூியப் பதங்கள் வருவித்துச் சேர்க்கப்பட் டிருக் 

Borns’. இன்னமும் அவசியமான இடங்களில் அடிக் குறிப்புக்களாலும் 

விளக்கம் செய்யப்பட் டிருக்கின்றது. 

இவ்வண்ணமாக மூல சுலோகங்களின் கோனசரியான-மொழி 

“பெயர்ப்பை 6 தமிழ்சாட்டு மக்கள் ஆதரிக்க முன்வருவார்க ளரயின், அவர் 
களது dada த்தை உறுதுணையாய்க் கொண்டு எம்மால் இம்மொழிபெயரப்பு 
வேலை மேலும் மேலும் ஈடைபெற்று வாக்கூடிமென்றே எண்ணான்ழறேம். 

பொதுமக்களும் பிரமுக$களும் இத்தகைய மூல லோக மொழிபெயர்ப்பை 
பேலும் முற்றிலும் ஆதரித்து எமக்கு வேண்டிய எல்லாவித உற்சாகத்தையும் 

ஊட்டிவைக்கக் கடவார்களாக | யாம் இம் மொழிபெயாப்பு வேலையை மேற் 

கொண்டு நடத்தலாம்; அதனை ௮ச்சிட்டும் வெளிப்படும்தலாம். தனால், பொது 

மக்கள் தங்கள் இஸ்லாமிய வேகக்கருச்தை உணர்ந்துகொள்ள வல் மிக்



“ஷி, 

Gorse ethers i gig போய்விடுவார்களாயின், அப்பால் இத்தகைய எமசா த் 

ss வேலையாஞ்யாருக்கென்ன women விளைதல் சாலும் : ச் 
oe Pay 7 

பத ண்டவனுதலிநேரண்டும் பொதுமக்களின் ஊக்க$த்சைக்கொண்டும்' இம் 

மூல" | Garg, ,மெரறிபெயர்ப்பு வேலை முப்பது பாதத்துக்கும் முடிவுபெற்று 
விடுமாயின், தெதன்பின்பு விரிவான வியாக்யானத்தை எழுதி வெளியிடலாம் ; 

அதுபோது அசத அர்த மூலசுலோகத்துக்குமுரிய ௮ரப் ஆய த்தையும் HFA. 

Ge Geraaarin. ௮வ்வீருகாரியங்களும் எப்பொழுதும் ச்வாரலும் சசய்து 

முடிக்கப்படுதல் கூடும். அனால், மூலசுலோகங்களின் சரியான--சோன-- 

கருத்து வேற்றுமையற்ற--செர்தமிழ் மொழிபெயர்ப்பைச் செப்துமுடிப்பேேே 
சரமசாதீதியமான காரியமா யிருர்துவருதலினால், ௮வ்வேலையையே இப் 

பொழுது முதன்முதலில் முப்பது பாகங்களுக்கும் செப்துமுடிக்கதீ துணிந்து 

நிற்ின்றேம், எல்லாவற்றிற்கும் அல்லாஹ் ஒருவனே போதுமானவன் ! 

௮வ்வேகவல்லோனது கருணைகொண்டும், சம்சேயர்களின் ge rans 

தைக் கொண்டும் இம்மொழிபெயாப்புவேலை கரம் வெளிவாக்கூடுமென்றே 
நம்பிக்கை வைக்சன் றேம். இம்முதல் வெளியீட்டில் oan ‘aah Gar apse 

மூன்று ௮த்தியாயங்கள்--௮ஃ தாவது, மூன்றேமுக்கால் பாகங்கள்--மட்டுமே 

வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தமிழ்காட்டுப் பெருமக்களின் போதிய ஆதாகிருக்கு 
மாயின், ஏனைப்பகுதிகளும் இறைவனருளால் சமீபத்தில் வெளியாகலாம், 

வள்ஸலாம், 

சென்னை, தங்களுழியன் : 

9438 f பர, தாஷூதீஷா,
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பாகம் ஒன் நூ 

அத்தியாயம் 1 
jo 

திறப்பு--(பாத்திஹா) 
மக்காவில் வெளியானது; இருவாக்கியம் 7, 

ஸங்கிரஹம்: 

தருவாக்கியம்-1, அல்லாஹ்வாகிய ரக்ஷகன் சகல சிருஷ்டிகளையும் 

பீடைத்துர் காத்துப் பரிபூணமடையச் செய்கிறவனாக இருக்கிறான். 

2. மனிதன் தன்னைச் சன்மானம் பெற அருகதை யுள்ளவனாக க்கக் 
கொள்ளா முன்னும், அவ்வாறு அுக்கிக்கொண்ட பின்னும் அவனுக்கு 

வேண்டிய ௪ஈ௪ போகபாக்கியங்களையும் ௮வன் கன்னுடைய சுயக்கருணை 
யென்ஜுமி " தயையினால் கொடுத்தளிக்கிறான். 3, ஆண்டவனுக்கும் அடியா 

னுக்கு முள்ள தொடர்பானது உடையவன் உடைமைக் கிடையிலுள்ள 
சொக்க௫்தொடர்பைப்போ லிருத்தலினால் அவனுடைய நீதியில் மன்னிக்குந் 

தன்மையும் அதிகம் கலந்திருக்கிறது. 4. அடியான் அவன்மீது சார்ச்இருக் 

இரான்; அவன் அுடியானுச்கு உதகிபுரிகிறான். 5-7, கேராக மல்லது 

மத்திபமாக இருச்சின்ற பாதையிலே நிலைசிறுநு்தப் படும்பொருட்டும், ௮ப் 

பாதையின் இரு மருங்கிலும் சாயாமலிருக்கும் பொருட்டும் செய்ய வேண்டிய 

பிரார்த்தனை ஈண்டுக் காணப்படுகின்றது. 
Aare aan to 

அருளாளனும் அன்பீடை யோணு மாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் , 
(ஆரம்பம்“சேய்கின்றோம்). 

1. சர்வ லோகய்களுக்மும் ரக்ஷ்கனாகய அல்லாஹ்வுக்சே 
எல்லாப் புகழும் (உரித்கா மிருக்கின்றது),



2 தர்ஆன் தமிம் மோமீ பெயார்ப்பு ் [பாசம்-1. 

ஆ... 
ரு ட்டன 

2. (அவன்) அருளாளன், அன்புடையோன் ; 

3. (மேலு மவன்) நியாயத் தீர்ப்புசாளின் ஏஜமான். 

4. (எ ரக்ஷக!) உன்னையே வணங்குகறோம்$ மேலும் (இவ் 
வுலக மறு உல்க சம்பந்தமான எல்லாத் தேவைகளுக்கும்) உன் 

னிடத்திலேயே ௨₹தவி தேடுகிறோம், 

5. (எம திரக்ஷக!) எங்களை (ஜயம் பெறுத ற்குரிய்) Cpr rear 

பாதையில் (சீராக) நடததிவைப்பாப் ; 

0. எவருக்கு நீ அருட்கொடை யளித்தனையோ, அவருடைய 

பாதையிலே (ஈடத்திவைப்பாய்) ; 

7. (உன்னுடைய) கோபத்துக் குள்ளானவர்களுடைய (இய) 
வழியிலும், வழிவிலகச் சென்றார்களுடைய (கோடிய) வழியிலு 

மன்று, 

அ 

அத்தியாயம் 2 

ஆடை 

பசு - (பகரா) 

மதினாவில் வெளியானது ; பிரிவு 40 ; திருவாக்கியங்கள் 260. 

பிரிவு--] 

இஸ்லாத்தின் மூலக் கொள்கைகளும், ௮வற்றை ஒக் அக்கொள்வதா 

௮ம் உதறித் தள்ளுவதாலும் உண்டாகும் பலா பலன்களும். 

அருளாளனும் அன்புடையோனு மாகிய அல்லாளன்லவின் திருமூழூத்தால் 
(ஆரம்பம் செய்கின்றோம்). 

1. கானே அல்லாஹ் ! பரிபூரண ஞானமுள்ளவனு இருக் 

இன்றேன். 

2, இஃது (அல்லாஹ்வின்) இரகதமாகும் ; இதில் (எவ்வித) 

சந்தேக(முமில்லை. (சன்மயைவிட்டு) அஞ்சி கடப்பவர்களுக்கு (இது 

ஜயமடைவதற்கான) நேரான வழி(காட்டி"யா 1 இருக்கறத. “ 

8. (அஞ்சி நடப்பவர்களான) அவர்கள் மறைவான (விஷ 

யத)தில் நன்னம்பிக்கை கொள்பவர்களும், “கொழுகையை நிலைக் 

கச்செய்பவர்களும், சாம் அவர்களுக்கு அருளியதிலிருக்து (ஜீவ 
னோேபாயப் பொருளை நேரான வழியில் காராளமாகச்) செலவு 
செய்பவர்கஞமாக இருக்கின்றார்கள் ; |
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4, கேலும், அவர்கள், {9 முஹம்மத் ) உமக்கு வெளியாக் 
கப்பட்டநன்மீ தும், உமக்குமுன் வெளியாக்கப்பட்டத(ரன வேதங் 
களின் மீதும் நன்னழ்பிக்கை வைப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். 
மேலும் (மரணத்துக்குப் சின்னுள்ள) இறுதி (நாள் வாழ்க்கை) 
யின் மீது(ம்) அவர்கள் உறு தியுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

5. (இப்படிப்பட்ட) அவர்கள் தங்களுன்டைய ரக்ஷகன்பாலிருக் 
துண்டாயிருக்கும் கேர்வதியி லிருக்கின்றார்கள் ; இன்னமும், ௮வர் 
ST See ஜயம்பெற்றவர்க ளாக(வும்) இருக்கின்றார்கள். 

6. (இனால்) நிச்சயமாக*(ச் சத்தியத்தை) கிராகரித்தவர்கள் 

(கங்கள் நன்மையான சக்தியையே இழக்துவிட்டார்கள். ஆத 

லால்) நீர் அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி. எச்சரிக்கை செய்வதும், நீர் 
(அவ்வாறு) அவர்களுக்கு எச்£ ரிககை*செய்யாம லிருப்பதும் சரி 

தான். (அவர்கள் எப்பொழுதுமே) நன்னம்பிக்கை கொள்ளமாட் 
டார்கள். 

1. (எனே, ,இப்படிப் பட்டவர்களின் இறுதிப் பலன் 

யாதாகு மெனின்) அவர்களுடைய ஹிருதயங்களின் மீதும், ௮வர் 
களுடைய கேள்வி.பின்மீதும் அல்லாஹ் முத்திரையிட்டிருக்குறன் ; 
இன்னமும், அவர்கரடைய பார்வைஈளின்மீது திரையொன்று 
ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேலும் (அவர்கள் ஜயம்பெறுவதற் டாக) 
அவர்களுக்குப் பெரிய தண்டனையே) இருக்கிறது, 

  

பிரிவு--2 

௮ம் மூலக்கொள்கைககளை உதட்டால் மட்டும் ஒத்துக்கொண்டு உள 
or 5 BIC. அத்துக்கொள்ளா இருத்தல், 

8 மேலும் (.அவ்விரவித மனிகர்சகளைக் தவிர்த்து) மனிதர் 
களுள், அல்லாஹ்வின் மீதும் இறு (ஞ் இர்ப்பு) நாளின் மீதும் 

(நாங்கள்) நன்னம்பிக்சை கொண்டோம்.” என்று சொல்லுக றவர் 

கள் சிலர் உளர்; ஆனால், அவர்கள் (2_ண்மையிலேயே ஹிருதயங் 

களுள்) நன்னம்பிக்கை கொண்டவராக எல்லார், 

9. (அவர்கள் “ன்னம்பிக்கை கொண்டோ"மென்று கூறி) 
அல்லாஹ்வையும் கன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களையும் ஏமாற்றப் 
பார்க்கின்றனர் ; (ஆனல், : ரனைய மக்களை எங்கு ஏமாற்றப்போ 
இன்றன??? (மேலும், அவர்கள் தங்களையேய ன் | இிழமுற்றெவரையும்) 
ஏமாற்றுகின்றன ரில்லை ; மேலும் (தங்கள் மூர்த்தன்யத்தாலும் 
மூடத்தனத்தாலும் இதை) அவர்கள் உணர்ச்துகொள்ள வில்லை.
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$ 

i 10, (அவர்கள் : “நன்னம்பிக்கை கொண்டோ” சென்று கூறு 

கின்றார்கள். அனால்) அவர்களுடைய ஹிருதயவ்களுள்( ரீம்பிக்கை 
பப்ற்று) வியாதி இருக்கின்றது, எனவே, அல்லாஹ் (சத்தியத்தை 

(ஐயம் பெறும்படி செய்து) அவர்களுடைய வியாதியை அதிகப் 
படுத்தினான் ; மேலும், அவர்கள் (மெய்யைப்) பொய்யாக்கியதால் 

செரவுண்ட தண்டனை அவர்களுக் குண்டு. 

11. இன்னமும், “பூமியின்மீது ீக்கள் விஷமத்தனீ(மான 
காரியம் செய்யாதீர்கள்,” என்று அவர்களுக்குச் சொல்லப்படும் 
போது, நாங்கள் (விஷமத்தனம் எங்குச் செய்கின்றோம்?) சீர் 

இருத்தம் செய்கிறவர்கள்ரகவே இருக்கின்றோம்," என் ௮ அவர்கள் 

'சொல்லுகிருர்கள், 

, 18. அறிந்து கொள்ளும்கள்! நிச்சயழாக அவர்கள், கரம் 
விஷம(த்தனமான நரரிய)ம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறா/ ள் கள் ; 

ஆலை (தங்கள் மூர்த்தன்யத் நால்) அவர்கள் (௮, 5) உணர்ந்து 

கொள்ள வில்லை. ப 

18. மேலும், (நன்மையான முறையில் மற்ற) மனிதர்கள் 
ன்னம்பிக்கை கொண்டதேபோல் (நீங்களும் ஈன்னம்ரிக்கை 
கொள்ளுங்கள்," என்று அவாகளுக்கு? சொல்லப்படும்போது, 

(அநத) அறிவிலிகள் ஈன்னம்பிக்மை சொண்ட22 போலவா 

நரங்களும் ஈன்னம்பிக்கை கொள்ளவேண்டும் ?'' என்று (எதிர்த் 
துசி சொல்லுகிறார்கள். அறிந்து நொள்ளுங்கள் ! நிச்சயமாக 
(ப்புத்திசாலிகளென்று கூடிக்கொள்ளும்) ஏவர்களேதாம் அறிவி 

லிகளாக இருக்கிறார்கள்; ஆனால் (அறியாமையாலும் அசம்பாவத் 
தாலும் தங்கள் நிலைமையை) அவர்கள் தெரிக்துகொள்ள வில்லை, 

14, இன்னம் (உண்மையிலேயே) உன்ளம்ரிக்கசை கொண்ட 
வர்களை அவர்கள் சந்திக்கும்போது, “உர களம் நன்னம்பிக்கை 

கொண்டுள்ளோம்,” என்று சொல்லுகிறார் பள் ; ஆனால், அவர்கள் 

கங்களுடைய(கேயர்களாவ)/ஷைக்கான்்௧களஞடனே தனித் திருக்கும் 
'பேரது, கிச்சயமாக நாங்கள் (மனப்பூர்வமாய்) உங்களுடனே; கான் 
இருக்கிறோம்; நாங்கள் (அக்க நன்னம்(ரிக்கை கொண்டவர்களை) 
ஏளனமாகப் பரிஹாஸம்ல்லவோ பண்ணுகிறோம்?” . என்கிறார்கள். 

,18.. அல்லாஹ் அவர்களைப் Ulan ala By sor; ் மேலும், அவர் 
களை (நன்மை இமைக்குரிய நாயன் சட்ட ப்படி ) தங்களுடைய வ pa 

'சேட்டி லே(௦ய) குருடர்கள ரக(க் கெட் டல்யு ம்படி) விட்டுவிடுகிறான். 

lh, (கிச்சயமாகத் தெரிந்து கொள் நங்கள் ) அவர்கள்தாம் 

சன்மார்க்கத்திற ற்குப் பதிலாஃக் துன்மார்க்கத்தை வாங்கினவரீ 

களாக இருக்கின்றார்கள் : அ.கலின், அவர்களுடைய வாணிப
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மானது .,இலாபத்தைத் தரவில்லை ; மேலும், அவர்கள் கேரான 

பாதைனிபப் பின்பற்றினவர்களாக இருக் கவுமில்லை. 

117. அவச்களுடைய உவமையாடுறது--ஒருவன் (காரிருளில் 
சுற்றித் இ.ரிந்துகொண் டிருக்கான் ; yar sate so paras) 
தியை மூட்டினான் ; பின்னர்த் £ மூண்டவுடன் (அதனால்) அவனைச் 

சுற்றியு முள்ளவற்றை 2 அது சிரசில் செய்கபோது (இயற்கை 
யாகவே அத் இ அணைந்து விட்டது. மேலும்) அவர்களுடைய 

(ரகர௯க்தை அல்லாஹ் அப்புறப்படுத்தி, மேலும் அவர்கள் 

பார்க்க முடியாக அடர்ந்த இருள்களில் (அல்லாஹ்) அலையவிட்ட 
ஒருவனுடைய உவமான் த்தையே ஒத்திருக்கிறது. " 

18. (அவர்களுக்குச் செவிகளும், காவும், நேத்திரங்களு 

(பிருந்தும், அவர்களி ஏவைகளைாக்கொண்டு உண்மையை உ.ணர்க்து 

கொள்ளாத) செவிடாமவும், ஊமையாகவும், குருடாகவும் ன்னா) செனிடாபவும், ஊமையாகவும்,. குருடாசவும் (இருக 
கின்றனர்; .ஒகலின்) அவர்கள் (எப்பொழுதும் கேர்வழியிலே) 

இரும்பமாட்டார் ள்.” 

19. அல்லது (அவர்களு ய உவமையானது) அடர்ந்த 

இருள்ச, ளும் இடியும் மின்னலும் நிறைச்துள்ள மேச இனின்று 

(பொழியும்) சோனாமாரியை மிரர்த சாகும்; (எப்படி ப்பட். “மாரி 

யெனின்) மரணத்திற்கு அஞ்சி இடி.(2யோசைகளி(ன் பயக இ)னால் 

அவர்கள் தங்கஷ்டைய செவிகளுக்குள் தங்கள் விரல் ச்ர வைத 

GLI DIT DHIADL1 Mt yb pil LI; , ஆனால், அல்லா வ) (சமயத்தை) 

நிராகரிப்பவர்களை (தீ தன் சக்தியைக் மொண்டு என்றும்) சூழ்க்கவ 

ஞகை(வே) இருக்கிறான். £ 

20. அந்த, மின்னாலாவது அவர்களுடைய பார்வைகளைப் 
பரிகீக முடுகக்கொண்ட ப ; அஃது அவர்களுக்குப் பிரகாசிக்கும் 

போலெல்லாம் அவர்கள் , BOR MS துதாரம்)கடப்பார்கள்; ஆனால், 
i oe   

1. எனவே, ௮வர்சளுடைய நிலைமை இபீபடிப்பட்டதாகலே இருக்ற: 

அவர்கள் அல்ல! ஹ்வின் ஒளியைப் பெற்றார்கள். அதனால், அவர்சளுச்குப் பிரயோ 

ஜன முண்டாகவில்லை. ஆதலின், பின்னரும் ௮வர்கள் இருள் சூழ்ர் த வழியிலேயே 

சிக்குண்ட சழலத் , தலைப்பட்டுவிட்டனர். 

9, “அஃ சாவத: இருளே போலுள்ள குப்ரின் விஷயத்தையும் , இடிச்சொப் 

பான வேதனையையும், மின்னலுச் கொப்பான உண்மையான ஆசாரங்களையும் குர்தன் 

எடுத்துக் காட்டும்போது, (இதனைசக்கேட்டால் தாங்கள் கொண்டிருக்கும் மார்க்கத் 
திற்கு மாண மேர்படுவதடன், அவலாஹ்வின் மீது கொள்ளற்குரிய ஈன்னம் 
பிக்கையின் பக்கல் திரும்பிவிடவேண்டி வருமென்பதை' ௮ஞ்சி, குர்ஆன் போதனை 

களைக் கேட்காம லிருக்கும் பொருட்டு unser தீம்விரல்களைத் தங்கள் சாதுகளுச் 

குள்ளே வைத்துக்கொள்ளுகருர்சள்,
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அஃது அவர்கள்மீது, அக்தகாரத்தைச் சொரியும்போது (அவர்கள் 
உணமையான மார்க்கத்தைக் சண்டுகொள்ஸ இயலா,தி, அசை 

வற்று அப்படியே) நின்றுவிடுவார்கள்; , இன்னம், அல்லாஹ் " 
நாடுவானாமின்; (அவர்கள் தங்கள் விரல்களைக் காதுள் வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டிபூ அவசியமே யில்லாத) அவர்களுடைய கேள்வி 
யையும் பார்வைகளையும் (அறவே இல்லாமல்) போக்இவிடுவான். 

நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் எல்லா வஸ்துக்களின் மீதும் ஆண்மை 
பெற்றவனா? இருக்கிறான். 

பிரிவு--8 

இஸ்லாத்தின உண்மைக் கொள்கைகளை உள்ளவாறே ஒத்துக்கொள் 

வதால் விளையும் பயனும், முக்கியமாக அல்லாஹுத் த.தலாவின் ஏகத்துவ 
மும், அவனாலே படைக்கப்பட்டுள்ள ிருல்டியிலிருந்தே உசஹர்த்துக் 
காட்டப்படுகின்றன. 

21. ஏ மானிடர்காள் ! (Bawden) நீங்கள் தப்பும் 
பொருட்டு, நுங்களையும் நுங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்களையும் 
ARAL £6 நுங்கள் ரக்ஷ்கனை(யே) வணங்கு வீர்களாக; 

22. (அந்த ரக்ஷ்கனாகிய சிருஷ்டிகர்த்தா) நுங்களுக்குப் 

பூமியை (இருப்பிடமான) விரிப்பாகவும், வானத்தை (ஒரு) கட்டுக் 
கோப்பாகவும் செய்தவன்; இன்னம், ஆகாயத்தினின்று மழையை 

இறக்கிப் பிறகு அதனால் உங்களுக்கு இரணமாயிருக்கும் 

பொருட்டுக் கனிகளை (ப் பூமியினின்று) வெளிப்படுத்தியவன் ; 

ஆகலின், நீங்கள் (அவனே ிருஷ்டிகர்த்தாவாகவும், இரண 
மளிப்பவனாகவும் இருக்கிறான் என்பதை) அறிக்திருந்தும் அல் 
லாஹ்வுக்கு (மற்றெதையும்) இணைகள் வைக்காம லிருப்பீர்களாக, 

28. மேலும் (கவனியுசகள் !) ஈம்முடைய அடியாருக்கு காம் 
வெளிப்படுத்திக் கொடுத்திருப்பதைக் குறித்து (இஃது ீல்லாஹ் 

விலை அருளப்பட்ட கன்று; ஆனல், மனிதர்களாலேயே இவ் 

வேத வாக்கியங்கள் உண்டு பண்ணப் படுகின்றன வென்று) 
நீங்கள் சக்தேகத்துள்" “எிருப் பீர்களாயின், (நீங்களும் மணிதர் 
களே யாதலால்) அதைப்போன்ற ஓர் அத்தியாயத்தைக் கொண்டு 

வாருங்கள் ;) இன்னம், நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்க(ளே) யானால் 
(இதைச் செய்துமுடிக்க) அல்லாஹ்வைக் தவிர்த்து உங்களுடைய 
(ஏனை) உதவியாளரையும் துணைக்ம' ழைத்துக் கொள்ளுங்கள். 

24. பின்னர் நீங்கள் (அப்படிச்) செய்யவில்லை யானால் 
(ஆச்சரிய மொன்று மில்லை. என்னெனின், 8 waar அப்படிச்)
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செய்யவே காட்டீர்கள். எனவே (நீங்கள் சத்தியத்தை ராகரிப் 
பதை வட்டு விலூக் கொள்ளுங்கள். இல்லையேல்) மனிதர்களும் 
கற்கீளும் வி றகாமிருக்(கப்போ) )கின்ற அந்த அக்கினியை (நினைத்து) 
அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் ; (சதீதியத்தை) கிராகரிப்பவர்களுக்காக 
(௮த) சித்தமாக்கப்பட் டிருக்கிறது. 

25. “மேலும் (சத்தியத்தை நிராகரிக்கரீமல் அதன்மீது) நன் 

னம்பிஃகை கொண்டு நற் கருமங்கக£ச் செய்கிறவர்களுக்கு (968 
அக்கணிக்குமாறாக ௮தக உல்லாசநர் தரக்கூடிய முலை றயிலே) அவர் ற் 
ரின் கீழே நீரருவிகள் ஓடுகின்ற ௨ தீதியான வனங்கள் அவர் 
களுக்கு உண்டென்று நற்செய்தி கூறுவீராக; அவற்றின்கனிவர்க் 
க்களினின்று ஒன்று (அவர்களுக்குப்) புக்கக் கொடுக்கப்படும் 
போதெலலாம், (முன்னமே நமக்குக் கொடுக்கப்பட் டிருக்ததும் 
இதுதானே”. (அஃதாவது, கம்முடைய நற்காரியங்களுக்காக உல 
கசதில் அறிவிக்சப்பட்டிருந்ததம் இத; கானே !) என்றுசொல்லு 
வார்கள் ; மேலும், அதைப்போன்றது அவர்களுக்குக் கொண்டு 
வரப்படும்; மேலும், : அவர்களுக்காக அவற்றில் பரிசுத்தமாக்கப் 

பட்ட! ஜோடிகளுண்டு; இன்னமும், அவர்கள் அதிலேயே (சாசுவத 
மாய சுகத்துள்ளே என்றென்றும்) நிலைத்திருப்பார்கள், 

26. நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (மனிதர்களுடைய புத்திக்குத 

தக்கவிதமாக உபதேசம் பண்ண எண்ணும்போது) எப்படிப்பட்ட 
உவமையும் (எடுத்துச்) சொல்ல வெட்கப்படமாட்டான்-- (அஃது) 

ஒரு மசகம், அல்லது அதைக் காட்டினும் மேலா யிருப்பதும் (சரி 

தான்)--ஆதகலின், நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களோ (இப்படிப் 
பட்ட ௨வமான உபதேசங்களில் தங்கள் ஞானத்தைச் செலுத்தி 
அது தங்களுடைய ரக்ஷ£னிடத்திலிருக் துண்டாயிருக்கும் உண்மை 
யென்றே அறி௫ருர்கள்; ஆனால் (இதற்கெதிராகச் சத்தியத்தை) 

கிராகரிஜ்தவர்களோ (சங்கள் ௮றியாத்தன்மையால்) இச்த உவமை 
யால் அல்லாஹ் நாடியதென்ன வென்று சொல்லுகிறார்கள். 

இதனால் அனேகசை (அவன்) வழிகெடும்படி. செய்கிறான்; இன்ன 
மும், இ.கனால் அனேகருக்கு ( அவன்) கோ ியைக் காட்டுகிறான். 
HOD, ace ens மீறியவர்ச௯ை ச் தவிர்த்து (வேறொருவரை 

யும்) இதனால் வழிகெடும்படி. செய்வெதில்லை. 
I HS sale mE   

ஆ இதர எல்லாப்மோதனைகளையும்போல் உலமானமும் ஒரு வி சமான போத 
னைக்குரிய விஷயமேயாகும். எனவே வார் அதில் சங்களுடைய சேர்மயான புத்தி 
எயக்சொண்டு அழ்ர்து சிர் இக்ன்றார்சளோ,” அவர்கள் சேர்வழி யடைவார்கள்; யார் 

சக்சளுடைய குறுமெபுத்தியாலும் அதியா்சன்க மயாலும் 2 அவ்வுவழைச்சதையையே 

ஒப்புக்கொள்ளாமல் நிராகரிக்தன்றார்களோ, , அவர்கள் இயவழியில் லீழ்ர் து விடுவார்சள்,
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2%. (angst, யவர்கள் யாரெனின்) அவர்கள் அல்லாஹ் 

வின் உறுதிப்பாட்டை அதன் வாக்குறுஇக்குப் பின்” முறித்து 

வீடுகிறார்கள் ; மேலும், அல்லாஹ் எதைப் பினை த் ீதுவைக்குமபடி 
கட்டளையிட்டானே, அதைச் தரித்துவி ர்டுளர் கள் ; இன்னம் (அவர் 

கள் தஙகஞடைய. தீய நடக்கையால்) பூமியில் விஷ_ம(க் காரியம் 

செய்டறார்கள் ; (இப்படிப்பட்ட தீமையான வழியில் டடந்து செல் 
பவர்களரய) அவர்கள்தாம் கஷ்டவாளிகளா யிருக்இன்றார்கள். 

956, (எ மானிட இனங்காள் !) அ௮லலால்.எவ--, (அவன் 
வணக்கத்தை நீங்கள்) எப்படி நகிராகரிக்கின் றீர்கள் ? நீங்களோ 
(அ தியில்) மரித்துக்கேஈதீர்கள் ; பிரகு உங்களுக்கு (அவன்) உயிர் 

கொடுச்கான் ; பின்னர் உக மரிக்கச்செய்வான் ; மீண்டும் 

உங்ககா (இரண்டாம் முரையாக) உயிர்ப்பிப்பான் ; மறுபடியும் 

அவனிடமே திரும்பக் கொண்டுவரப்படுவீர்கள் 
ச 

29. (இன்னமும் கவனியுங்கள் !) பூமியிலுள்ள எல்லாவற்றை 
யும் (நீங்கள் காடியபடி அவற்றினின்று பிரயோஜனமடையும் 
பொருட்டு) உஈகளுக்காகப் படடத்தவன் அவன்தான் ; இன்னம், 

அவன் வானத்தைச்ூருல்டிக்க முன்வந்தான் ; எனவே, அவற்றை 
ஏரு வானங்களாகப் பூர்த்தியாக்கினன் ; (அவைகளால் உங்களுக் 

குப் பற்பலவிதமான பிரயோஜனங்க ஞண்டாகன் ஈன.) மேலும், 

அவன் எல்லா வஸ்துக்களையும் ௮ தவனாக இருக்கிறான். 

  

Sf ay —4 

இதில், பனித.லுச்கு எத்தணை அளவிறந்த ௮பாரசக்தி ௮ளிக்கப்பட் 

டுள்ளசென்றும், மச்சக்தியை அவன் செவ்வனே செலவு செய்யாவிடின் 
௮ சனால் ௮வனடையும் ஈஷ்டம் இச்தணை யென்றும் அதத்தின் சீரிதையி 

லிருந்து உதாஹரணம் காட்டப்பட்டுள்ளஅ. 

30. இன்னம் (ஏ ௩/ரியே, இவ்விஷயதக்கைக் கவனிப்பீராக !) 

பூமீயில், நிச்சயமாக நான் ஒரு பிரதிநிதியை உண்டாக்கப்போடுற 

வஞகை இருக்கேன், என்று உம்முடைய ரக்ஷகன் வானவீரை 
நோக்குச் சொன்னபோது, அவர்கள் சொன்னார்கள்: ''எஷ்ன ! 
அதில் வீஷமம்செய்து 9 By ong சிர்துறவல்ரயா-(படைப்பை 

யா) ௮தில் உண்டாக்கப் போகின்றாய்? மேலும், நாங்கள் உன்னு 

டைய புகழை தூய்மையுடன் கொண்ட £டியும் உன்னுடைய 

(இவ்விய) பரிசுத்தத் தன்மையைப் (பெரிதும்) பாராட்டியும் வரு 

இன்றோமே!' (இதற்கு) அவன் சொன்னான்: “நிச்சயமாக நீங்கள் 
அ.றியாததை(யெல்லாம்) நான் மிசவாக gy Caer.”
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31. , (பின்னர் ஆண்டவன் நாடியபடி'யே காரியம் முடிச்து 
வீட்டிது.) இன்னம் (அவன்) ஆதத்துக்கு எல்லா (வஸ்துக்களின்) 

நாமங்களையும் கற்றுச்கொடுத்தான் ; பிறகு அவற்றை (அந்த) 
வானவர்களிடம் எடுத்துக்காட்டி, அப்பால் கூநினான்: “நீங்கள் 

உண்மையாளரா யிருப்பின், இவற்றின் காம்ங்ககா எனக்கு 
அ நிவியுங்கள் (பார்ப்போம்) !'! 

9௨. (அதற்கு வானவர்கள்) சொன்னார்கள்: “நீ தாய்மை 
யுள்ள&ன் ! நீ எங்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்திருப்ப கல்லாமல் 
வேறெக்த அறிவும் (சுயமே) சீங்களுக் இல்லை ; நிச்சயமாக நீயே 
அறிவுள்ளவனும் ஞானமுள்ளவனுமாக இருக்கின்றாய்," 

33. (வானவர்கள் இவ்வாறு வணங்கு வந்தகன் பின் 
அல்லாஹ்) சொன்னான்: “ஏ ஆகம் ! அவர்களுக்கு அவற்றின் 

நாமநிககா அறிவிப்பீராக, அப்பால் அ௮வர்--(ஆகம்) அவர் 

களுக்கு அவீற்றின் நாமங்ககா அறிவித்தபோது (அல்லாஹ்) 

சொன்னான்: “வானங்களிலும் பூமியிலும் மறைவா மிருப்பதை 

நிச்சயமாக நான் அறிவே னென்றும், நீங்கள் வெளிப்படுத்துவ 
தையும் நீங்கள் மறைத்து வைப்பதையும் (கான்) அறிவே 
னென்றும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வில்லையா ??? 

34. மேலும் (கவனிப் ராக!) “ஆதத்துக்கு் சரஞ்சாயுங் 

கள் !'” என்று காம் வானவருஃகுச் சொன்னபோது, (அவ்வாறே 
அவர்கள்) ரஞ் சாய்க்தார்கள் ; (அனால்) இப்லீஸ் கவிர. ௮வன் 

(அல்லாஹ்வின் அணையை) ஒத்துக்கொள்ள வில்லை ; மேலும் 

(அவன்) கர்வங கொண்டிருஈதான் ; இன்னமும் (௮வன்) கிராகரிப் 

பவர்களுள் ஆப்விட்டான். 

35. பின்னா” (யாதாயிற் றெனின்) காம் சொன்னோம்: (ஏ 

ஆகம் $ நீரும் உம்முடைய (துணைவியான) ஜோடியும் உத்தியான 
வனத்தில் வ௫.க்திருங்கள் ; இன்னம், அதிலிருந்து நீங்களிருவரும் 

இஷ்டமான இடத்திலெல்லாம் வளமாகப் புசியுங்கள். ஆனால், 
(என் உத்தரவுக்காகக் குறிப்பிட்ட) இச்சு விருக்ஷத்தி னருலே 

(நீள்) இருவரும் நெருங்காதீர்கள் ; (அப்படிச் செய்வதனால்) 

நீங்களிருவரும் அகியாயக்காரர்களுள் ஆப்விடுவீர்கள்."! 

30. பின்னர் , (யாதாயிற் றெனின்) ஷைத்தான் (தன் 

னுடைய தீய எண்ணத்தரில்) « அதினின்று அவர்களிருவரையும் 
தூண்டி, அதனால் அவ்விருவருமிறாக்த ௮ந்த கிலைமையிலிருந்து 
அவர்களிருவரையும் அப்புறப்படுத்தி விட்டான் ; மேலும், நாம் 
சொன் ஷேம்: 66 வெளிப்படுக்கள் ! உங்களஞள் சிலர் (வேறு) Aw



10 தர்ஆன் தமீம் மோழி பெயர்ப்ப [ாக்ம்-1. 
4 

ருக்குப், பகைவர்களர - மிருக்கன் நீர ர்கள் ; இன்னம், உங்களுக்காகப் 
பூமியில் ஒரு (௪.றி.து) காலம் வரை (அல்லஈஹ்வின் 'விருப்பப் 
பிரகாரம்) ஸ்திரவாஸமும் பய னனுபவிக்தலும் உளவாகும். ம் 

971. பிற்கு ஆகம் தம்முடைய ரக்ஷ்கனிடத்திருந்து சில 
வசனங்களைத் தெரிக்துகொண்டார். ஆகலின் (தம்முடைய தவற் 
றை மன்னிக்க வேண்டினர்; அவ்வாறே ஆண்டவனும் அவருடைய 
பச்சாகாபத்தை ஒப்புக்கொண்டு அருனையுடன்) அவர் 'பக்கல் 
இரும்பி னன் ; நிச்சயமாக அவனே அதிகமதிகம் பாடித்தை 

மன்னிப்பவனாகவும் அன்புடையோனாகவும் இருக்கின்றான். 

38. (தத்தின் பாப மன்னிப்பு வேண்டுகோள் ஒப்புக் 

கொள்ளப்பட்டது ) ஆனால், ௮ம் மேலான வாழ்க்கை மட்டும் 

இடைப்பதா யில்லை. ஆகவே) நாம் சொன்னோம்: “(வ் 
விடதிதை-- (நிலைமையை) விட்டு எல்லோரும் வெளிப்படுங்கள் ! 

(ஆனால், ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் !) (றக என்னிட்சத்தி 

லிருந்து உங்களிடத்திற்கு கோவழி யொன்று வந்து, அப் 

பொழுது யார் என்னுடைய வழியைப் பின்பற்றி நடக்கறாரோ, 

அவர்களுக்கு (யாதொரு விசமான) அச்சமு மில்லை; மேலும், 
அவர்கள் (எவ்விதத்தும்) துயருறவு மாட்டார்ரள்."! 

89. மேலும், யார் நம்முடைய அத்தாக்ஷிகளை நிராகரிக்கின் 

ரூர்களோ, மேலும் பொய்ப்படுத்து கின்றார்களோ, அவர்கள்தாம் 
அக்கினியில் வசப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ; அவர்கள் ௮இ 
லேயே எப்பொழுதும் தங்கயிருப்பார்கள். 

  

பிரிவு--5 

பனீஇஸ்ராயி ல் கூட்டத்தவருக் களிக்கப்பட்டி hos தீர்க்கதரி௪னங்கள் 
குர்ஆன் ஷரீபால் எவ்வாறு: பூர்த்தயொயின வென்பது இதல் விவரிக்கப் 

படுஏன்ற௫. 
40. ஏ இஸ்ராயிலின்* மக்காள் ! நான் நுந்களுக் களித்த 

என்னுடைய அருட்கொடைகளை கினைத்துப்பாருங்கள் ! மேம், 
என்னுடைய உடன்படிக்கையை (நீங்கள்) நிறைவேற் றிவையுங்கள்; 
கான் அுங்களுக்குச் செய்து கொடுத்த உடன் படிக்கையை நிறை 

€ 

  

4 இப்ராஹீம் அவாகளுடைய பேரான (ஹஜ்ரத் யஃகூப் அவர்களையே 
இஸ்ராயீல் எனும் இப் பெயர் சுட்டிச் சாட்டுகன்றது. இஸ்ராயீல் என்னும் இப்பத் 

திக்கு, அல்லாஹ்வால் ஒப்புக்சொள்ளப்பட்டவன், உண்மையான பரம பக்தன் என் 

ப்ன் 'பொகுளாம்.
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வேற்றுவேன் ; இன்னம், எனக்காக' மட்டுமே (நீங்கள்) பயந்து 

கொள்ளுங்கள். 

41. மேலும், உங்களிடம் இருக்ற (வேததிதை உறுஇப் 
படுத்துமாறு யான் வெளியாக்கெதன்மீது ஈன்னம்பிக்கை கொள் 

ளுங்கள் ; மேலும், அதை "கிராகரிப்பவருள் முந்தியவர்களாய்ப் 

போகரதீர்கள் ; மேலும், என்னுடைய அத். தாகதிகளுக்கு ஈடாக 

அற்பிதொகையைப் பெராதீர்ாள் ; இன்னம், எனக்காக மட்டுமே 
(நீங்கள்) அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள். 

49, மீமலும், நீங்கள் உண்மையை ஒளித்தும், மெய்யைப் 

பொய்யுடனே கல(க்தும் உண்மை விஷயத்தைச் சந்தேகத்துள் 

ளா)க்காதீர்கள் ; மேலும், நீங்களோ (உண்மையை) gf alee 
வர்களா யிருக்கின் a ர்கள். 

43, மேலும், கொழுசையை நிலைக்கச் செய்யுங்கள் ! (அதன் 

காதீபரியத்தை நீங்கள் இழக்து விட்டீர்கள். இன்னம், ஏழை 

வி௫த,ந்தையும் கொடுல்கள் ; மேலும் (வணக்க;தஇன் பொருட்டுக்) 
குனிஏறெவர்களுடனே (நீங்களும்) குனியுங்கள். 

44, (என்ன!) நீங்கள் உங்களை(யே) மறந்துவிட்டு (மற்ற) 
மனிதர்களுக்கு ஈன்மையைக்கொண்டா ஏவுகன் நீர்கள் ? மேலும், 
நீங்களோ (அல்லாஹ்வின்) வேதத்தைப் படிக்கன் றீர்கள். (வேத 

த்தை நீங்கள் படித்துக்கொண்டு ப௫ரங்கமான உங்கள் தீய எண் 

ண த்தையும் , பாதையையும்) நீங்கள் உணர்மீது கொள்ளு$ற 
திலலையா ? 

45. மேலும் (கவனியுங்கள் ) பொறுமையைக் கொண்டும் 
தொழுகையைக் கோண்டும் (நுங்கள் நிலைமையைச் சீர்படுத்திக் 

கொள்ளும் விஷய, தில்) ௨.தவி தேடுப்கள் ) இன்னமும் (மகா) 

நிச்சயமகக உள்ளொடுக்கக காரர்களுக்கல்லாமல் (மற்றவர்களுக் 
கெல்லாம்) ௮ஃது அதிக் பெரிய (பளுவுள்ள) தாகவே யிருக்கும். 

46. (அவர்கள்) எப்படிப்பட்ட (2 உள்ளொடுச்க முள்ள)வர்க்' 

ளென்றால், தங்களுடைய (ஹிருதயங்களுள்) ரகஷகனைச் சந்திக் 
இற்வர்கராக இருக்றொர்களென்றும், அவர்கள் அவன்பால் 
மீண்டு செல்பவர்களாக இருக்கிறார்ச ளென்றும் எண்ணி (உறுதி)' 

கொண் டிருக்கறார்களி.
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பனீஇஸ்ராயில் கூட்டத்தவருக்கு ஆண்டவ ox all ௮னுக்கிரகமும் 
அவர்களுடைய அழுத்தமான பிடிவாதமும். 

47. ஏ இஸ்ராயீலின் மக்காள்! நான் நுங்களுக் களித்த 
என்னுடைய அருட்கொடையையும் (ஞுறிப்பாக) உலதத்தி(ன் ஏனை 
ஜாதியினர்களின் மீது நுங்களை நான் மேன்மைப்படுச்சினே 

னென்பதையும் (ஈன்கு) கினைத்துப் பாருங்கள். 

48, மேலும், ஓர் ஆன்மாவுக்கு மற்றோர் ஆன்மா எக்காரியத் 
இற்கும் பிரயோஜனப்' படாததும், (யாதொரு விதமான) பரிந்து 

பேசுதலும் அதனிடத்திருச்து ஒத்துக்கொள்ளப் படாததும், 
அதனிடத்திரும்து (எப்படிப்பட்ட) பதில் பரிகாரமும் வாங்கப்படா 
தீதும், அவர்கள் (எவ்விதமா ன) உதவியும் eT 

போய் முடியக்கூடி)ய ௮ந்த (இறுதி) சாளைக் குறித்து (அதக 
மதிகம்) அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். 

0. மேலும், உங்களை மகாகொடிய வேதனைக்குள் ளாக்கிய 

வர்களும், உங்களுடைய குமாரார்களை (யெல்லாம்) கொலைசெய்(து 
உங்களுடைய சக்சதியார்களே யில்லாமல் ஒழிக்துபட்டுப் போகச் 

செய்) தவர்களும், உங்களுடைய ஸ்இகளை (யெல்லாம்) உயிருடன் 

வைத்து(த் தங்கள் பணியாட்களாகக் கொண்டு) வச்சவர்களு மாய 
(சிர் அவ்னடைய ஆட்களின் கொடுமையினின்று சாம் உங்க&£ 
*டேற்றிக்கொண்ட சமயந்மை (நினைத்துப் பாருங்கள்) ; மேலும், 

அதில் உங்களுடைய ரக்ஷகனிடத்திலிருந்து ஒரு பெரிய சோதனை 
உண்டாயிருக்தது. 

50. மேலும் (நீங்களெல்லீரும் எடுப்தைவீட்டுப் பு றப்மட்டீர் 
கள்; உங்களுக்குப் பின்னே பிர்௮வ்னும் துரத்திக்கொண்டு 

வந்தான் ; அது சமயம்) உங்களுக்காக மாம் கடலை (கடவாக)ப் 
பிரிதீததையும், அதனால் உங்களை நாம் ஈடேற்றிக் கொண்டோ 

மென்பதையும் (கினைத்துப்பாருங்கள்.) பின்னே பிர்௮அவ்னுடைப 
ஆட்களை(க் கடலுக்குள்ளே) ஆழ்த்தி விட்டோம் ; 6 we Cora 
(௮க் கடலோரத்தில் நின்றுகொண்டு அ, சனிப்) பார்தீதக் 

கொண்டே யிருக ர்கள், 

51. மேலும் (மற்றொரு விஷயத்தையும் கினைத்துப்பாரும் 

wT!) காம் மூஸாவுக்கு நாற்பத இரவைத திட்டப்படுத்தியபோது, 

(அவர் ௮க்த மாற்பது இரவுக்காக ஸீஞனய் மலைக்குப் புறப்பட்டுச் 
சென்ருர்.) 'பிறகு அவருக்குப் பின்னே நீங்கள் (ஒரு) கன்றுக்
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குட்டியை(தீ தெய்வமாக)ப் பற்றிக் கொண்டீர்கள் ; மேலும், நீங்] 
கள், அக்கரமக்காரீர்களா MHS Teer. 

69. பிறகு நீங்கள் நன்றிகூறும் பொருட்டு, அதன் பின் 

னே மாம் (மது அருளால் இன்மார்க்கத்தி னின்று) தங்களை 

மன்னித்து விட்டோம். 

58. “மேலும், நீங்கள் கேர்வழியடையும்'பொருட்டு காம் மூஸா 
வுக்கு (ச் தவ்ராத் தென்னும்) வேத புத்தகத்தையும், விசேஷணப் 

பாகுஈரீட்டையும் அளிக்க சமயத்தையும் (கினைத்துப் பாருங்கள்.) 

54, மேலும், அது சமயம் மூஸா (அல்லாஹ்வின் வேதத் 

தைப்பெற்றுத் திரும்பிவந்து, தம்முடைய கூட்டத்தார்கள் வழி 

கெட்டுப் போயிருப்பதைக் கண்டு) தம்முடைய கூ.ட்டததார்களுக் 

குச்சொன்னார்: “ஏ 'என்னுடைய கூட்டத்தார்றளே ! (ஒரு) கன்றுக் 
குட்டியை (நுங்கள் தெப்வமா.)ிப் பற்ிக்கொண்டமையால் நீங் 

கள் நிச்சயாஈந((2௮) அங்கள் ஆன்மாக்களுக்கு ௮கரியாயம் செய்து 
விட்டீர்கள் ; ஆதலின், உங்களுடைய நிர்மாண கர்ம்மாவின் பக்கல் 

பச்சாதாபதழுடன் “பாபமன்னிப்பைத் 0 டி.த) இரும்புங்கள் ) 

ஆதலின், உங்களுடைய (துன்மார்க்க எண்ணம் குடிகொண்ட) 
ஆன்மாக்களைக் கொல்,.லுவகள் ; இஃதுங்களுடைய நிர்மாண ITB 

தாவினிடததில் உயகளுக்கு கல்ல காயிருக்கும்."” ஆகவே (அவன்) 

உங்கள் மீது (இருபையுடன் பாபத்தை மன்னிக்கத்) திரும்பினான். 
இச்சயமாக அவன் (பாபமன்னிப் பென்னும் இருபையின் பக்கல்) 
இரும்புதறெவனாகவும் அன்புடையோனாசவு மிருக்கிறான். 

95. மேலும் (அக்தச் சமயத்தை ஞாபகம்செய்து பாருங்கள்!) 
அப்பொழுது (6 ங்கள்) சொன்னீர்கள்: 4 ஓ மூஸா ! அல்லாஹ்வை 
நாங்கள் கிதரிசனமாக (வார்ச்சையாடக் காணும்வரை உமக்காக 

நாங்கள் ஒரு போதும் சன்னம்பிர்கை கொள்ளோம்.'' (பின்னர் 
என்னஈடந்த தென்பதையும் நினத்துப்பாருங்கள்!) எனவே (இடீ' 

ரென) இடிமுழக்கம் உங்களைப் பற்றிக்கொண்டது ; மேலும், நீங் 

கள் (அதைப்) பார் ம்துக்கொண்டே யிருந்தீர்கள். 

56. பின்னர் நீங்கள் ஈன்றி செலுத்தும் பொருட்டு, உங் 
களுடைய மரணத்துக்கு(ள் ௦ ளாக்கக்கூடிய அவ்வாபத்தை நீக்கிய 
தற்கு)ப் பின் நாம் உங்களை எழுப்பினோம். 

51. மேலும் ( Bear புற்பூண்டுகளே யற்ற அகத ஹீனாய் 

வனாந்தரத்தில் வெயிலின் வெப்பத்தசாலும், உணவுப்பொருள்களே 
இடைக்காமையாலும் மாண்டுமடிச்து போகக்கூடியவர்த களா யிருச் 

திர்கள், ஆகவே,, sg சமயம் தாம்) நுங்கள் மீது மேகத்தின்
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கிழலை உண்டுபண்ணிஜேம்; இன்னம், அங்கள் மீது iro 

ஸல்வாவையும் (காம்) இறக்கினோம் ;5 (பின்னம் உங்களுக்குச் 
சொல்லப்பட்டது:) நாம் உங்களுக்களித்ச பரிசுத்தமானவை(க 
ளாய--உணவுப்பொருள்)களைப் புசியுங்கள்.” (எனினும், அவர் 
கள் தங்கள் அகியாயத்தினின்று நீங்சவில்லை.) இன்னம் (இப் 
படிப்பட்ட நன்றியில்லாத் தன்மையால்) அவர்கள் “ஈமக்கொன் 
அம் ௮க்கிரம மிழைக்கவில்லை ; ஆனால், தங்களுடைய ஆன்மாக் 
களுக்கே அக்கிரம மிழைப்பவர்களா யிருந்தார்கள். 

௦8. இன்னம் (அதச் சமயத்தின் நினைவாலேனும் நீங்கள் 

நல்வழியில் திரும்பமாட்டீர்களா ?) எப்பொழுது (வளம்பொருக்திய 
பசுமையான நகரமொன்று நுங்களுக்குக் தென்பட்டதோ, அப் 
பொழுது) நாம் சொன்னேம் : “(agunbQu $றவர்களரய்) Gerace 
குள் GrCaAuymaor; பின்னர் இக்ககரத்தினின்று (உண்டா 
யிருக்கின்ற) உங்களுக்கு இஷ்டமான இடத்திலெல்லாம் (சென்று) 
வேண்டியமட்டும் புசியுங்கள் ; மேலும் (அதன்) வாயிலில் (அல் 
லாஹ்வின் அருட்கொடையை நினைந்து அவனுக்குத், தலைவணங் 
இய வர்களாய் நுழையுங்கள் ; இன்னம் (உங்களுடைய நாவால்) 
எங்களுடைய பாபச்சுமையானது பரிகரிக்கப் படட்டும் £ என்று 
சொல்லுங்கள் ; (இங்ஙனம் நீங்கள் செய்வீர்களாயின், காம்) உங் 
சளுக்காக உங்களுடைய பிழைகளை (யெல்லாம்) மன்னித்துவிடு 
வோம் ; மேலும் (ஈம்முடைய சட்டப்படி) ஈன்.றி செய்பவர்களுக்கு 
அஇகமாகவும் (கரம் பிரதிபலனைக்) கொடுப்போம்.” 

59. ஆனால், அகியாயம் செய்துகொண் டிருந்தவர்கள் 
(ஆண்டவன்) வார்த்தையைப் புரட்டி ௮வர்களுத்குச் சொல்லப்பட் 
டிருந்ததற்கு மாற்றமாகச் செய்துவிட்டார்கள் ; ஆதலின், அவர் 

கள் வரம்பை மீறிக்கொண்் டிருக்கார்க ளாதலால், அகியாயம் 

செய்து கொண்டிருக் த(௮)வர்கள் மீது ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு 

வேதனையை காம் இறக்கினோம். 

5 பசையைப்போல் உறைச் துபோகச்கூடிய் ஒரு மாதி ; தஇன்பாலுக்கு மன்'னென்று 

சொல்லப்படுளனெ.௦து. இங்கனமே ஒருவிதப் பறவைக்கு *ஸல்வா? வென்று பெயர் 
கொள்ளப்படுகெது. இப்படிப்பட்ட இரண்டுவிதமான வஸ்துக்களும் தார்" என் 

லும் மலைக்குச் சுற்றுப்புறங்களில் ௮இகமாக உண்டாகின் per.
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முன் பிரிவின் சீஷயமே ஈண்டும் தொடர்து சொல்லப்படுகின்ற. 

60. மேலும் (இதையும் நினைத்துப் பாருங்கள் ;) மூஸா தம் 

முடைய கூட்டத்தாருக்காகத் சண்ணீர் (வேண்டு மென்று) 

கேட்ட போது, நாம் சொன்னோம் : மலைப்) பாறையின் 
மீது உம்முடைய தண்டத்தால் அடிப்பீராக!!' (மூஸா அப் 

படியே, அடித்தார்) ஆகவே, அதிலிருந்து பன்னிரண்டு 
ஊற்றுக் கண் வெடித்துக் ளெம்பிற்று ; (பின்னர்) நிச்சயமாக 

எல்லா மனிதரும் த.த்தம்முடைய நீரருக்தும் துறையைத் தெரிச்து 
கொண்டார்கள்; (அதுசமயம் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது: 

“வளமற்ற இப்பொட்டற் பாலைவனத்தில் உங்களுக்கு வேண்டிய 
வெல்லாம் தையார் செய்து கொடுக்கப்பட் os Ger por.” 

ஆகவ, நீங்கள்) அல்லாஹ்வினுடைய இரணத்திலிருந்து அருக 

துங்கள்; மேலும் பருகுங்கள்; இன்னம், பூமியில் (நீங்கள் ஒவ்வொரு 

வரும் தத்தம் ஜீவித வாழ்க்கையை நன்கு ஈடாத்த வேண்டு மென் 

னும் சுயகல எண்ணங் கொண்டு) விஷமம் செய்கறெவர்களாய்த 
இரியா தீர்கள், ப 

61, மேலும், “ஓமூஸா! (மன்னு லலைவா வென்னும்) 

ஒரே (வித) .ஆகாரத(தைப் புசத்துக்கொண்டிருப்ப)தின் மீது 

ஒருபோதும் நாங்கள் ச$த்திருக்க மாட்டோம் ; ஆதலின், 

(எ௫ப்தில் நாங்கள் உண்டு களித்ததேபோல) பூமி முளைப் 

பிக்கென்ற (அஃதாவது) அதன் சாக பதார்த்தத்தி னின்றும், 

அதன் வெள்ளரிக்காயினின்றும், ௮தன் உள்ளிப்பூண்டினின் 

றும், அதன் (ஒருவகைப்) பருப்பினின்றும், ௮ன் வெண் 

காயதீதினின்றும் ஈங்களுக்கு(க் இடைக்குமாறு) வெளியாக்குத் 

தரும்படி. உம்முடைய ரக்ஷகனிடம் எங்களுக்காகப் பிரார்த்தனை 

புரியக் கடவீர்,”” என்.று நீங்கள் சொன்ன்போது ; (அவர்) சொன் 

ஞர்: “(உங்களுடைய மறதிக்கும் உணர்ச்சியற்ற கன்மைக்கும் 

இர்ங்கவேண்டிய இருக்கின்றது.) ஈல்லதற்கு, ஈடாகக் கேவலமா 

ரத்கின் றகை மாற்றிக்கொள்ள, தேடுகன் நீர்சளோ? (உங்க 

ஞடைய கொடிய மஜப்பான்மை இங்கனமே யிருக்குமாயின்) 

ஒரு நகரத்துள் இ றங்குய்கள் ; பின்னர் நீங்கள் கேட்டது (அனைத் 

தும்) உங்களுக்கு நிச்சயமாகக் இடைக்கும், (இப்பொருள்க ளெல் 

லாம் மீஙீகள் அன்னியர்களிடம் தாழ்மையாலும், ஏழ்மைத்தனச் 

தாலுமே பெறவேண்டி யிருக்கும்.)” மேலும், தாழ்மையும் எழ் 
மைத்தனமும் அவர்கள்மீது (கொண்டு வசத) கவிழ்க்சப்பட்டஷ, 

ww 
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இன்னம், அல்லாஹ்வின் கோபத்திற்குப் பாத்திரராழ்விட்டார் 
கள் ; இஃது (ஏனென்றால்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் (இடித்த 

லிருந்து வெளியாலா) அத்தாக்ஷிகளை நிரீரகரித்துக் கொண்டும் 

அ௮கியாயமாக' நபிமார் சளக் கொலை புரிந்துகொண்டும் இருந்தார் 

கள் என்பதனால்கான் ; (இன்னம்) இஃது (எனென்றால்) அவர்கள் 

£ழ்ப்படியாம, லும் எல்லையைக் கடந்தும் வந்தார்கள் என்பத 

OU ST or. 

LFF oy-—8 
பனீ இஸ்ராயீல் கூட்டத்தாரின் க்ரீணதசையும் கெளரவ ஹானியும் 

இதில் கூறப்படுகின்றன. 

03. நிச்சயமாக (ஆண்டவன் சட்டப்படி ஜயம் பெறுவ 

தென்பது, அவன்மீது நன்னம்பிக்கை கொள்வதாலும், நன்னடக் 

கைகளானலுமே யுண்டாம் ; பிறப்பினலோ, அன்றி வம்சத்தின் 
உயர்வினலோ, அன்ரி மார்க்க சம்பந்தமான ஒரு கூட்டத்தை 
உண்டுபண்ணிக் கொள்வதனாலோ உண்டாய்விட மாட்டாது. 
எனவே, முஹம்மது” அவர்கள் மூலம்) சன்னம் சக்கை கொண் 
டவர்களும், எஹுஇுதிகளாய்ப் போனவர்களும், இறிஸ்துவர்(க 
ளாய்ப் போனவா)களும், (யூகர்களக்கும் இறிஸ்அுவர்களுக்கும் 
இடையிலுள்ள ஒரு கூட்டத்தாராய) ஸே/யயர்களும் (அல்லது 
வேறு எவ்வாகககறைச் சார்ந்தவரா யிருப்பினும்) எவ(ரொருவர் 

அல்லாஹ்வின் மீதம் இறுஇி(க£ர்ப்பு) மாளின்மீதும்சன்னம்பிக்கை 

வைத்து, மேலும் நன்மையான ஆாரியங்களைச் செய்கின்றாரோ, 

அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ரக்ஷகனிடத்தில் (௪ன்மைகளுக்காக) 
அவர்களுடைய சன்மானம் இருக்கின் ற த;அவர்களுக்கு(யாதொரு 
விதமான) அச்சமு மில்லை ; மேலும் அவர்கள் (ஒரு சிறிதும்) துய 
ருறவு மாட்டார்கள், 

63. மேலும், நாம் ௨ உங்களிடமிருந்து உறுதிமொழி வாங்கு 

(நீங்களெல்லாம் கீழே நின்றபோது) மேலும் (மலையின் சிகரமாய) 
தூரை உங்களுக்குமேலே உயர்த்தியபோது (ஈடந்ததை நினைத்துப் 

பாருங்கள். ௮து சமயம் நாம் சொன்னோம்:) *கீக்கள் (மையை 
விட்டுக்) தப்பிக்கொள்ளும் பொருட்டு, காம் உங்களுக்குக் கொடுதீ 

திருப்ப(தான வேதத்தின் நலலுபதேசகிதை உறுதியாகப் 

பற்றிப் பிடியுங்கள் ; இன்னம், ௮ல் சொல்லப்பட்டிருப்பதைச் 
சிந்தித்துப் பாருங்கள்.'" 

64, பிறகு நீங்கள் அதற்குப் பின் (உங்களுடைய உறுதி 
மொழியை விட்டுத்) திரும்பிவிட்டீர்கள் ; அனால், அல்லாஹ்வின்
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அனுக்கரஹழும் , அவ்ுமைய கடும் உங்கள்மீது உண் 

டாதாம லிருக் இருச்குமாயின், நீட்சள் (உ௫்சளடைய துர் ஈடக்கை 

யின் பயனாக) சிச்சயமாகவே நஷ்டவாளிகளுள் .தயிருப்பீர்கள். 

65. மேலும், mus! விஷயத்தில் உங்களுள் வரம்பைக் 

டந்து நடக[து வேகக் கட்உ௩ளைகளைப் 'ப ற்பலவித உபாயங்களைக் 

கொண்டு புரட்டி விட வேண்டுமென்று பிரயத்சனப்பட்டு மனிக 

நிலையிலிருந்து இழிந்து விழுக்) தவர்களையும், (ன்பு, “நீங்கள் சிறு 

மை:ஃபீற்ற வானரம(ானவர்ஈளாய் விடுங்கள் !? என்று காம் அவர் 
களுக்குச் சொன்னே மென்பதைவயும் நிச்சயமாக நீங்கள் ௮.றிக்தே 
யிருக்கன் றீர்கள். 

00. ஆகவே (அவர cor மனித நிலையினின்று ஈர்க்கப்பட்டு 

இழிவாக்கப்பட்டார். கள் என்னுமிவ் விஷயக்கை, அஃதாவது) 

அ௮.தீற்ரு--(அக்கூட்டத்திற்கு) ௭ திரிலிரு் சவர்களுக்கும், ௮ ற்குப் 

பின்னே வரூபவர்களுக்கும் அச்சப்பா டடையும் இடமாகவும், 

(சீமையினின்_று) கப்பிக்சொள்பவருக்கு 2.பதேசமடையும் ஸ் கான 
மாகவும் (இருக்குமாறு காம்) அவ்விஷயத்தைச் செய்தோம். 

07. மேலும், “நீங்கள் ஒருபசுவை அறுக்கவேண்டு மென்று 

அல்லாஹ் (நிச்சயமாக) உங்களுக்குக் கட்டகாயிடுகறான்,!” என்று 

மூஸா (சர்வ சாதாரணமாகதி தம்முடைய கூட்டத்தாருக்குச் 

சொன்னபோது ; (அதன்படியே நேர்மையுடன் நடந்து செல் 
லாது) “என்ன! நீர் எங்களை ஏளனமா செய்ன்,நீர் ? (இப்படிப் 
பட்ட இழிவான கட்டாக யெல்லாம் எப்படி ஆண்டவன் Tay 

arer ?)” என்று (அவர்கள்) சொன்னார்கள். (அதற்கு மூஸா, 

அல்லாஹ்வின் அட்டனாகளைப் பரிகாசமாகக் கொள்ளும்) ௮0 

விலிகீளஞள் நான் (ஒருவனாக) இருப்பகை விடுத்து அல்லாஹ்னி 

னிடம்.பாறுகாப்பைத் தேடுகிறேன்,” என்..று சொன்னார். 

08. 4 (அப்படியே) ௮௮ (மெய்யரீ மிருக்குமாயின், அப் பசு) 

ஏப்படிப்பட்டதென்று எங்களுக்கு அவன் விளக்டுக் காட்டும்படி 

உம்முடைய ரக்ஷகன்பால் எங்கள் நிமித்தம் (நீர்) பிரார்த்தனை புரி 
Gre,” என்,று (அவர்கள்) சொன்னார்கள். (அதற்கு மூஸா) நிச் 

சயமாக அது கஇழமுழல்லாத குட்டியுமல்லாக இவற்றின் மத்திய 

பருவத்தை யெய்திய ஒரு வாலிபப் பசுவா யிருக்கறதென்று 

அவன் சொல்லுறன். (இப்பொழுது உங்களுக்கு விவரமான 

விடை கிடைத்துவிட்டது.) ஆதலின், உங்களுக் டெப்பட்ட கட் 

டளையை (ங்கள் கிறைவேறு)ச் செய்யுங்கள்,” என்று, சொன்னார். 
  

6, ou s— Cote poil ar gy விடுபட்டி ருக்கும் ஒய்வு சாள்; அல்லது சனிச்ெமை, 
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69. (ஆனால், அவர்கள் அவ்வளாவுடன் நில்லாது, மற்றொரு 
வினாவையும் விடுக்க துணிஈது) அதன் நிறம் என்ன வென்.று 

எங்களுக்கு அவன் விளக்கிக் காட்டும்படி உம்முடைய ரக்ஷகன்பால் 
எங்கள் நிமித்தம் (கீர்) பிரார்த்தனை புரிவீராக," என்,று அவர்கள் 

சொன்னார்கள். (அதற்கு மூஸா நிச்சயமாக) (அ௮ஃகொரு அதிக 
மஞ்சள்கிறமான பசு * அதன் நிறம் காண்போரை களிகூருமா.று 

செய்கன்ற (௮.ச்தணை அதிகமான மஞ்சள்) நிறமா யிருக்கிற 

தென்று அவன் உறுத்திக் கூறுகிறான், என்று சொன்னார் 

10. (நிறத்தின் விஷயத்தையும் அவர்கள் தெரிந்துகொண்டு 

மீண்டுமொரு சநதேகர்தை விகத்துக்கொண்டுு) 4 அ௮ஃது-- 

(அநதப்பசு இன்னம்) எப்படிப்பட்ட தென்று அவன் எங்களுக்கு 

விளக்கம் காட்டும்படி உம்மூடைய ரக்ஷகன்பால் எங்கள் நிமித்தம் 

(நீர) பிரார்தீதனை புரிவீராக; (ஏனெனின், அப்படிப்பட்ட) பசு 
(வெல்லாம் எத்தனையோ கிறங்க ஞடையனவா யிருக்கின்றன. 

ஆனால், அப்படிப்பட்ட பசுவைக் ஈண்டு பிடிப்பது) நிச்சயமாக 

எங்களுக்குச் சந்தேகமானகதா யிருக்கிறது. அனால் (இல்னமும் 

சிறிது விளக்கிக் மாட்டப்படின்) அல்லாஹ் நாடுவானாயின் நிச்சய 

மாக நாங்கள் (எங்கள் முயற்கியில்) கேர் வழியைப் பெறுகிறவர்க 

ளாவோம்,!” என்று அவர்கள் சொன்னார்2ள். 

11. (அதற்கு மூஸா) அது நிலத்தை உரும் வேலையில் 

பண்படாததும் உழுபடைச் சாலுக்கு நீர் பாய்ச்சாதது மானி 
ஒரு பசுவாயிருக்கிறது; சுகதேக முள்ளது ; அதில் எதகைய வடு 

வுமில்லை என்று அவன் சொல்ஓகருன்,'” என்று சொன்னார். 
(அப்பொழுது அவர்கள்,) “நீர் இப்பொழுது(தான்) உண்மையை 

(சரியான குறிப்பை)க் கொணாரக்கீர்,'” என்றனார்மள். பினீலார், 

அவர்கள் (௮வ்விஷயக்கைச்) செய்ய மனமிலலா திருந்தும், அதை 

(அவர்கள்) அறும்(துத்தீர்2) சார்கள். 

  

பிரிவு--9 

ஆகவே, அவர்கள் கடினசித்த முள்ளவர்களாக மாறிவிடுகருர்கள், 
8 

72. மேலும், நீங்கள்--(உங்கள் கூட்டஈதார்கள்) ஒரு ஜீவ 
னைக் கொன்றுவிட்டபோது (௩டந்ததை நினைத்துப் பாருங்கள் ! 

பிறகு) ௮(௫ூதக் கொலை விஷயகி)தில் (நீங்கள்) உங்களுக்குள்ளே 
மரீறுபட்டு வாது புரிந்திர்கள் ; இன்னம், நீங்கள் ஒளித்து வைக்
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இன்ற (பாபீமான காரியதிதை அல்லாஹ். வெளிக்குக் கொண்டு 
வருபவனாக இருக்கிறான். 

79. ஆகவே, அவனை (உண்மையிலே கொலை செய்தவனை, 

கொல்லப்பட்ட) அகனுடைய ஒரு பகுதியைக் கொண்டு அடியுங்க 
ளென்று நாம் சொன்ஜேம் ; (அவ்வாறு செய்யப்பட்டபோது 
உண்மை பிவளியாய்விட்டது ; கொன்றவனுனடம் குறிப்பும் தெரிக 
துவிட்டது., இல் வண்ணமாகவே அல்லாஹ் மரித்தோரை 

Com Samo; மேலும், நீங்கள் (சத்தியத்தை) ஓர்ந்து 

கொள்ளுகின்றவர்களாகும் பொருட்டும$ தன்னுடைய அத்தாகதி 

களை ௨உ௫களுக்கும் காண்பிக்கிறான். 

74. அப்பால் அ(தையெல்லாம் கண்ட)கன்பின். (நெடுங் 
காலமாக நீங்கள் சேய்நுகொண்டு வக்கவீமைகளின் பயனாக) உங்க 

ளுடைய ஹிரு நயங்கள் மடிவாமாய்விட்டன ; ஆகலின், அவை 

(அர்த ஹிருதயங்கள் கடின த்தில் நற்பாறைகளேபோல் (இல்லை |) 
இன்னம் (.அவறறைக்காட்டினும்) அதிகம் கடினமாய்விட்டன. 

மேலும், நிச்சயமாக கற்பாறைகளுள் நீரருவிகள் வெடித்து 
வெளியாகும்படியான ல பாறைகளு(முண்டு ; இன்னம், கிச்சய 

மாகவே (சில பாறைகள்) வெடிக்கால் ௮அவற்றினின்று மீரகனது 
(பீறிட்டு) வெளிப்படும்படியான அப்படிப்பட்டவைகளு (முண்டு ; 

மேலும், சகமேகமில்லாமல். (இல பாறைகள்) அவ nS coll sor oor 

அல்லாஹ்)வில் அச்ச இனால் (கடுகி உருண்டு) வீழக்கூடியவை 

களு(முண்டு ; மேலும், 5ங்கள் செய்வது ஸீறித்து அல்லாஹ் 

ப.ராமுகமுள்ள வனா யிலலை, 

15. (@ உண்மையை 4. நதுக்கசொண்ட என் உம்தம அடி 

யார்காள் ! ஏந்த. டினிதர்களின் கெளர்ப்பாக்கெயம் இங்வனமிருக் 

Go mesr, அவர்கள்பா லிரும்து என்னவிதமான நன்மையை 

எதிர்பார் தல் முடியும்? எலாலே) அவர்கள் உங்கள் (வார். ர்தை 

யின்மீது தங்கள் ஆலோசனயை/ செலுத்தி, அதில் காணப்படும் 

ஷண்மையின்) மீறு ஈன்னம்பிக்சை கொள்ளுவார்க ளென்றா 

நீங்கள் ஆசை வையச்கின்றிர்கள் ? இன்னம், அவர்களுள்ளே 

அல்லா tapas வசலாம்தைர் செவி மடுந்துப் பிறகு, அதை 
(கன்கு) காங்கள் ஓர்ம்துகொண்... பின்னா அதில் மாறுபாடு செய் 

இன்ற ஒரு ௯. Lier இருச்தே யிருக்கிறார்கள் ; அவர்களோ 

(உண்மையைச் செல்வனே) ௮. YA sory tear. 

76. இன்னமும் அவர்கள் (நிலைமையைச் சற்றே உற்று 
கோக்குங்கள். அல்லாஹ்வினமீது) ஈன்னமீபிக்கை கொண்டவர்



bb தர்ஆன் தமீம் மோம் பெயர்ப்ப [மாகம்-1. 
  : 

களுக்கும் ஈன்மைபுரிய வேண்டூழென்றும், (மற்ற) மீனிதர்களுக் 

கும்) நல்ல வசனம் நீங்கள் சொல்லவேண்டு மென்றும், தொழு 

கையைக் கடைப்பிடியுங்க ளென்றும், ஏழை விகுதக்தைக் கொடூங 

களென்றும் *நாம் பனிீஇஸ்ராயிலிடமிருந்து உறுஇப்பாட்டைப் 

பெற்றுக்கொண்ட போது (நடந்த விஓூயறம்கை கினைத்றுப் பாருய் 

கள். இவையே இறைவன் மீது நன்னம்பரிக்கை கொள்வதற்கும் 

நற்கருமசமச் செய்வதற்கும் மூல அஸ்இபார உண்மைகளா 
யிருக்கின்றன. எனவேதான் இகைப்பற்றி சாம் அவர்களிடம் 
உறுதிப்பாட்டை வாங்கினோம்.) IDS உங்களுள் ஒரு சில 

(மனி தரைத் தவிர்த்து (மற்ை றய நீந்கள் எல்லீரும் உறுதிப் 

பாட்டின் மீது நிலைத்திராமல்) திரும்பிவிட்டீர்கள் ; இன்னம், கீங் 

கள் (கே.ரான பாதையை விட்டுக் தூரத்தில் வில9)) முகந்திரும்பக் 

கூடியவர்களாக இருக்கன், றிர்கள். 

94, மெலும், நீங்கள் உங்கள் (மக்களின்) உதிரங்களை (தக் 

இராமமாக)ச் 95a வேண்டா மென்றும், உங்கள் மக்களை ௧ _டங்களு 
டைய இல்லங்கைவிட்டு (அக்ொமமாஃ) நீங்கள் அப்புறப்படுத்த 

வெண்டிரமென் ௮ம் நாம் உங்களிடமிருந்து உறுதிப்பாட்டைப் 

மாண்ட போது (கடநத விஷயத்தையும் கினழ்நுப் 

Lin gl ce: ற்மு நீங்கள் (அதற்குச்) சாக்ஷியம் கூறியவர்களாய் 

உறு SUB BON. 

     

  

85. பிறகு (ஏ இஸ்ராயீலின் கூட்டதக்தவாகாள் !) கீங்கள் 
தாமே மும்மவ(ருள் சிலர் சில)ரைக் கொலைபுரிகிறவர்ம ளரகவும், 

வ்களுள் ஒரு (ல) கடட்டக்ை அவர்களுடைய இல்லங்களிலிரு 

நு வெளிக்களப்புகிறவர்க ளாகவும், அவாகளுக்கு (இடர்ப்பாடு 

செய்வதில்) பாபமும் அதிக்கரமுமான செய்கைகளைக்கொண்டு நய 
கள் (நுங்களுள்) ஒருவருக் கொருவர் உதவிபுரியும் கூட்டத்தார் 
களாகவும் இருக்கன் றீர்கள். (இப்படிப்பட்ட கொடுமைகளுக்கு 

ஆண்டவனுடைய சட்டத்தில் யாது தண்டனையுள தென்பதை அநு 

களுள் ஒருவரும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளவே யில்லை.) மேலும் 

(நுங்களால் நாடு கடத்தப்பட்...) அவர்கள் (அன்னியாவயம்) சிற 

பட்! வர்களாக உங்களிடம் வந்தால் (நுமது மார்க்கச் சட்டட்புடி 

அவர்களை விடுவிக்க வேண்டுமென்று செல்லி) அவர்களுக்குப் 

பரிக்சரயம் கொடு(த்து அவர்களை மீட்பி)க்கறீர்கள்; (இப்படி 
நீங்கள் செய்வதற்கு முன்) அவர்களை(2 தங்கள் இல்லங்களைவிட்டு) 
வெளிக் ளெப்புவது ஆகாதென்று உங்களுக்கு வில்க்காக்கப் 

பட்டதா யிருக்க றது (என்பதை நீங்கள் நினைத்துப் பார்க்க வில்லை. 

இஃது ஏன்? என்ன) Star "வேதத்தின் (போதனையின்படி,
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சிறையாளர்களை விடுவிப்ப தென்னும்) Qa uesde (we 
டுமே) நஈன்னம்பித்கைவைக்து, (அகியாயம் செய்யக்கூ டாதென்ற) 
மற்றொரு பகுதியை கிராகரித்தும் விடுடிறீர்களா? எனவே (நீங் 
களே கூறுங்கள் !) உங்களுள் இப்படிச் செய்பவர்கரின் சிக்ஷை 

யானது, இவ்வுலக வாழ்க் ஒஃ(யான இம்மையில் (சிறுமையும்) 

மானக்கேடும், நியாயத் இர்ப்புகாளில்..-(ம.றுமையில்) மிசக்கொடூர 

வேதனையின் பக்கல் அவர்கள் திருப்பப் படுவதுமே யன்றி 
வேதென்ன இருக்கின்றது? இன்னம், நீங்கள் செய்துகொண் 

டி ருப்பது குறித்து அல்லாஹ் பூராமுகமுள்ளவனா யில்லை. 

96. இவர்களே (மரண NATL sir syieirar) @ ois (வாழ்கீ 

லைக்கு ஈடாக இவ்வுலக வாழ்க்சையைக் இரயக்துக்குப் பெற்றுக் 

கொண்டவர்களா யிர்க்கிறார்டள். 9 60803 (இப்படிப்பட்ட மனி 

தர்மள் நன்மையைப் பெற் ஜயமடையார்களென் றெதிர் 

பார்ப்பதற் இல்லை. எனவே) அவர்கஷங்கு வேதனை இலேசாக்கப் 
படமாட்டாறு; இன்னம், அவர்சள் (வறு எவராலும்) உதவியும் 

புரியப்பட மாட்டார்கள். 

எஹுடுதிகள் கபி பெருமானை ஏற்க மறுத்துக் கிளப்பிய அட்சேபங்கள் 
இஜில் கூறப்படுகின் றன, 

81. மேலும் (நுங்களுடைய நேர்வழிக்காக முதலில் மகா) கிச் 

சயமாக மூஸாவுக்கு(க் தல்ராதிவேகத்தைக் கொடுத்2காம்.(பிறகு) 

அவருக்குப் பின்னே ஒருவருக்குப் பின் மற்றொருவராகத் நாதர் 
க அனுப் வைத்துக்கொண்டு மிருந்தகோம்; மேலும் (இறுதியாக) 

மர்யத்தின் மகனான ஈஸாவுக்குகி துலக்மமான அத்தரகதிகளைக் 

கொடுத்துப் பரிசுக்தமான ஆன்மாவைக் கொண்டும் அவரைப் 

பலப்படுத்தினோம். (ஆனால், அவைகளுள் ஒவ்வோர் அழைப்பை 

யும்' நீங்கள் மறுக்துக்கொண்டே யிருந்தீர்கள்.) உங்கள் ஹிருதயய் 

கள் - இச்சிச்காச (ஒரு விஷயதிகை ஒரு தாதர் உங்களிடம் 

கொண்டுவரும்போ செல்லாம் ஏன் நீங்கள் கர்வம் பாராட்டினீர 
கள்? பின்பு (௮. தூதர்களுள்ளிருக்து) ஒரு கூட்டத்தைப் பொய் 

யரென் ராக்கினீர்கள்; இன்னம், ஒரு கூட்டத்தைக் கொலையும்) 

செய்சன் ர்கள். 

88. மேலும் (இர்த மனிதர்கள் தங்கரஞடைய அ ரிவற்ற, 
உணர்ச்சியற்ற தன்மையின்மீது பெருமை கொண்டவர்களாய்]
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த் 

“எங்களுடைய ஹிருதயங்கள் (மூடிசளால்)மூடப்பட்டி ருக்கின் றன,” 
என்று கூறுருர்கள் ; (அவ்வா றில்லை!) னால், அவர்களு 
டைய நிராகரிக்கும் தன்மையின் காரணத்தினால் :அல்லாஹ் அவர் 

கா (முனிக்து) சபிந்சான். (எனவே, உண்மையான உபதேசக் 

தைச் செவியெற.று, அதனால் கற்பபனடையும் சக்தியே அவர்க 
ஸிடம் இல்லாம ல்ழிந்துவிட்டது.) ஆசலின், அவர்கள் மிகக் 
கொஞ்சமாகவே நன்னம்பிக்கை கொள்ளுகிறார்கள். 

89. மேலும், அவர்களுடன் இருக்கின்ற (வேததிகை உறு 

இப்படுகீதிக்கொண்டு அல்லாஹ்வினிடத்திலிருந்து ஒரு வேதமா 

னது அவர்களிடம் வந்தபோது, அவர்களுமே இகற்கு முன் கிரா 

கரித்சவர்கள்மீது (தங்களுக்கு) வெற்றி கிடைக்க வேண்டுமென்.று 
(அஃதாவது, தவ்ராத்தில் முன்னெச்சரிக்கையின்படி அவ்வேதம் 

வெளியாக வேண்டுமென்று) வேண்டிக்கொள்பவராக இருக்தார் 
கள்--(அனால்) எப்பொழுது அவர்கள் அரிந்திருக்க அவ்(வே.த) 

விஷயமானது அவர்களிடம் வந்தகோ (அப்பொழுது) Ios 

(அவர்கள்) நிராகரித்து விட்டார்கள் ; அதலின் (உண்மையை 
உண ர்ந்திருக்தும். அதை) . நிராகரிப்பவர் மீது அல்லாஹ்வின் 

ott asin os மிருக்கின் றது. 

* 90% (அவர்களது அபாக்யெசாலித் தனத்தின்மீது ஜயகோ !) 
அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியார்களுள்ளிருந்து தான்காடியவர் 

மீது தன்னுடைய அ.னுக்கிரகத்தினின்ற-- (வேக போதனையை) 

இறக்கு வைத்ததை(க் கண்டு) ஈலகத்துக்காக, அல்லாஹ் இறக்க 

வைத்ததை(க் தாங்கள் அறிர்தவர்களா யிருந்தும்) கிராகரிப்பத 
னால் தங்களுடைய ஆதீமாக்க(ளின் கன்மைக)ை எதகற்கடாக 
விற்றுவிட்டார்களோ, ௮து(வே) கெட்டதாய் விட்டது. ஆதலின், 

அவர்கள் (அல்லாஹ்வின்) கோபக்திற்குமேல் கோபச்திற்குப் 
பாத்திரர்களாய் விட்டார்தள். இன்னம் (சத்தியத்தை) பிராகரிப் 

பவர்களுக்கு ௮வமானமான வேதனை(தான் நிரந்தரமா) யுண்டு, 

91. மேலும், அல்லாஹ் இறக்கி யிருப்பதன்மீது' நீங் 

கள் நன்னம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்,” என்று , அவர்களுத்குச் 
சொல்லப்படும்போது, எங்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்டத( யுள்ள 
  

9, இங்கனம் ௨,௧ போ தனையையும் ஈபித்துவச்சையும் அல்லாஹ் பனீ இஸ்ரா 

மீல்சளான இவர்களுடைய சந்ததியார்களுக்கு டபமட்டுமேதாம் கொடுக்க வேண்டு 

மென்ப இல்லை. எனவே இவர்கள், முன்னமேயே தங்கள் கெட்ட ஈடக்கை 

களின் பயனாய்ச் கேவலமானவர்களாகவும் இழிவாக்கப்பட்டவர்களாகவும் மாறிப்போ 
யிருர் தனர். 'அனால், இப்பொழுது செய்த இச்கிராசுரிப்பால் தல்சகளுடைய நிலைமை 

யை இன்னமும் ௮௪ £ீர்சேடடையும்படி. செய்துகொண்டுவிட்டார்கள்,
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தவ்ராத்தின்மீதேதான் கன்ஏம்பிக்கைகொள்ளுகறோம்,. என்று 
சொல் ஓருர்கள் ; மேலும், அஃதல்லாக மற்ற (வேததிதை கிரா 
கரிக்கறொர்கள் ; அ(ந்க,மற்றதோ உண்மையுள்ள தரயும் அவர்களிட 
மிருக்கிற (வேததிதை உண்மைப்படுத்துவதாயு மிரூக்கறது. (எவ 
வாருூயினும், ஏ நபியே!) சொல்வீராக: 1 அவ்வாளூயின்,நீங்கள் (உங் 

கள் வேதத்தின் மீது) நன்னம் க்கை கொண்டவர்களா யிருந்தீர் 

களேல், (இதற்கு) முன்னே ஏன் நீங்கள் அல்லாஹ்வின் ௩/மோர் 
களைக் ,கொலை புரிந்தீர்கள்? (௮ நபிமார்களோ தவ்ராத்தில் 

கூடிய வண்ணம் நடக்கும்படி கானே உங்களுக்கு உபதேசம் 
செய்தார்கள்? நீய்களோ அவர்கள் வசர்த்தையைக் கேளாமல் 

முகந் திருப்பிக்கொண்டீர்கள்.)!! 

93. மேலும், நிச்சயமாகவே உங்கள்பால் மூஸா துலக்கமான 

அத்தாக்ஷிகளுடனே வந்தார்; பிறகு (அவர் காற்பதுசாள் உங்களை 

விட்டுக் தூரமா யிருஈ தார். அதுசமயம்) அவருக்குப் ன்னே(யே 

நீங்கள்) கன்றுக்குட்டியை(ம் தெய்வமாகப் பற்றிக்கொண்டீர்கள்; 
மேலும், நீங்கள் (அப்படி. செய்து உ௱்கள் கன்னம்! 9க்சைக்கு 

விரோதமாக நடந்துகொண்டதால்) ,அக்ரெமக்காமராய் இருக்கன் 

Teer. 

93. மேலும், காம் உங்களிடமிருந்து உறுதி மொழி வாஙக, 

மேலும் உங்களுக்குமேலே தூரை-- (அர்த மலைச் சிகொக்லை) 

உயராத்தினபோது, (கடந்ஈதை மீண்டும் நினைத்துப் பாருங்கள். 

அது சமயம் உங்களுக்குக் கட்டளை இடப்பட்டலு:) “நரம் உங்களுக 

குக் கொடுத்திருப்பதை உறுதியாகப் பற்றிப் ! ிடியுங்கள; 
மேலும், கேளுங்கள் (அஃதாவது, தாழ்மையுடன் அதற்கு 

வ ழிபடுங்கள். )” (அதற்கு. உங்கள் வாக்க கதார்கள் நாவினால 

மட்டுமே) (தரங்கள்) கேட்டுக்மொண்டோம்'' (என்று) சொன் 

ஞர்கள். மேலும் (ஹிருதயங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண் 
டார்கள்:) நங்கள் (அதற்குக்) இழரீப்படிய Hert.” மேலும, 

(அவர்கள்) தங்கள் நிராகரிப் ரின் பயனாகக் கன்றுக் குட்டியை 

(தன் (ரியத்தை த் தங்களுடைய ிருதயங்களுக்குள்ளே 
"நிடப்பிக்கொள்ளப் பெற்றார்கள். (எனவே, ஏ நபியே!) சொல் 
வீராக: பரீங்கள் (உண்மையழைப்பைப் பொருட்படுத்தாம ஈதுலிரு 

கொண்டு) ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களா யிருப்பின் (இப்படிப 

பட்ட) உங்களுடைய நன்னம்ரிக்கை உங்களுக்கு எதை ஏவு 
இன்றதகோ, அது கெட்டகாகவே யிருக்கின்றது,'? 

94. (அதுவேயு மன்றி, இறுதி சாளின் ஈடேற்றமானது 
அவர்களுக்கு மட்டுமேதா னிருக்கன்றது ” என்று அவர்கள
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கூறுடன்றார்கள். எனவே, ஏ டியே! நீர் சொல்வீரார : 
“மற்றைய மனிதர்களுக்கில்லாமல் அல்லாஹ்வினிடத்தலிருக்கும் 
(மரணத்துக்குப் பின்னுள்ள வாழ்க்கையின் இன்பமயமான) 
இறுதி வீடானது உங்களுக்காகமட்டுமே இருக்குமாயின், பின்னர் 
(நீங்கள் இவ்வுலகத்திற்டோக மறு உலகத்தையே அதிகமதிகம் 
விரும்பிகிற்றல் வேண்டும். ஆ, தலால், நீங்கள் (கூறுவதில்) உண் 
மையாளராயிருப்பின் (அச்சமற்று) மரணத்தை ஆசிப்பீர்களாக.!? 
(ஏ நயே! அவர்கள் செய்துகொண்டிருக்கும் கெட்ட ஈடக்கை 
யின் பயனாக இய௫னம் அவர்கள் செய்ய முற்படவே மாட்டார்கள்.) 

95. மேலும், அவர்சளுடைய கரங்கள் முன்னரே அனுப் 

யிருப்பகரரன பாபத்தின் காரணத்தால் அவர்கள் ஒருபோதும் 

(கங்கள் வார். கதையின்படி) ௮(6௧ மரணதி)மை ஆசிக்க மாட்டார் 
கள் ; மேலும், அல்லாஹ் ,அகியாயக்காரர்களை 9 1G aie மிருக் 
Bair ap oir 

90. (இதுமட்டுமா?) மேலும், மனிதர்களுள் (ளெல்லாம் நீண்ட 
காலம்) உயிருடனிருப்பதில் (அளவுகடச்,) ௮இக ஆர்வமுள்ளவர் 

களாகவும், (அல்லாஹ்வுக்கு) இணைவைப்பவர்சகளைக் காட்டினும் 
(௮இக ஆவலுள்ளவர்களாகவும்) அவர்கள் இருப்பதை நீர் (மகா) 
நிச்சயமாகக் காண்ரீர் ; அவர்களுள் ஒவ்வொருவரும் தமக்கு ஆயி 
ரம் ஆண்டு(ள்ள நீண்ட ஆயுள்) கொடுக்கப்பட வேண்டுமென்று 

விரும்புகிறார் ; (அவர்கள் எத்தனை காள் ஜீவித்திருப்பினும் இறுஇ 

யாக ஒருகாள் மரண மடைந்தே தீரல் நேரும், எனலே, அவர்கள் 
இஷ்டப்படி) அவருக்கு (ஒரு நீண்ட) ஆயுள் கொடுக்கப்படுவது, 
அவரை வேதனையைவிட்டு அப்பால் ஒருவகையா ௮ம் ஒதுக்கிக் 

(காப்பாற்றி)விட மாட்டாது. மேலும், அல்லாஹ்: அவர்கள் செய்வ 
தைக் காண்குறவனாயிருக்கின்றான். 

(ee 

பீரிவு--13 

ஈபி பெருமானிடத்து ௮ந்த யூதர்கள் காட்டிய விரோதப்பான்மையும், 
அவர்கட்கு எதிராக அன்னார் செய்த சூழ்ச்சகெளும், 

97. (ஏநபியே!) 4 எவனேனும் ஜிப்ரி லுக்குப் பகைவனா 
யிருப்19ன்--(அவன் அல்லாஹ்வுக்கேட பகைவனா யிருக்கறான்'? 
ஏன்.று) சொல்வீராக ; ஏனெனின், நிச்சயமாக அவர் இதற்கு முன் 

னிருக்த (வேதத் தை உறுதிப்படுத்திக்கொண்டு, மேலும், ஈன் 

னம்பிக்கை கொண்டோருக்கு ஈல்வழி (காட்டி)யாகவும் ஈற்செய்தி
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யரகவும் இருக்கின் ற இ(வ்வேததிதை அல்லாஹ்வின் உத்தர 

வைக்கொண்டு உம்முடைய ஹிருதயத்தில் இறக்கினார். 

08. (பின்னரும்? அம்மனிதர்கள் ஈபித்துவத்தை மறுத்து, 

அறியாத்தனத்தாலும் முரட்டுப் பிடிவாதத்தாலும், ( நாங்கள் 

ஜிப்ரீலால் வெளியாக்கப்பட்ட வசனங்களை ஒப்புக்கொள்ளமாட் 

டோம்,” என்று கூறுவார்க ளாயின், நீர் டசால்வீராக :) 4 எவ 
னேனும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய வானவருக்கும் ௮வனு 
டையூ தோதர்களுக்கும் ஜிப்ரீலுக்கும் மீக்காலுக்கும் பகைவனா 

யிருந்தால், நிச்சயமாக அல்லரஹ்(வும் சத்தியத்தை) நிராகரிப்ப 
வர்களின் பகைவனா யிருக்கிறான்."' 

99. மேலும் (ஏ நபியே!) திட்டமாக நாம் நும்பால் துலக்க 
மான அத்தாக்ஷிகீளை வெளியாக்கனோம்; மேலும், (மார்க்க) 

ஹத்தை மீியவர்களல்லாமல் (மற்றெவரும்) அவற்றை நிராகரிப் 
பதில்லை. 

100. (அவர்கள் இறு சமயம் சத்திய அழைப்பை மறுத்து 

நிராகரிப்பதில் ஆச்சரிய மென்ன விருக்கிறது ? இதற்கு முன்னம் 

அவர்கள் மனப்பான்மை எப்படியிருக்க தென்பதை நினைத்துப் 
பாருங்கள், அவர்கள் ஏதேனு மோர் உறுதி மொழியைச் 

செய்து கொடுத்தபோ தெல்லாம் அவர்களுள் ஒரு கூட்டம் 
அதை அப்பால் எடுக்கெறிந்து விட்டகா? (இல்லையா? ஆம்! 

அவர்கள் எறிந்தேவிட்டார்கள்.) ஆனால் (உண்மைவிஷய மென்ன 

வெனின்) அவர்களுள் பெரும்பான்மையோர் (சங்கள் ஹிருதயங் 
களைக்கொண்டு) கன்னம்பிக்கை கொள்ளுகிறவர்களாக இல்லை. 

101. மேலும் உதாஹரணமாகப் பார்ப்பீர் !) அவர்களிடத்தி 

லிருப்பதை-- —(sars வேகச்தை) உறுதிப்படுக்தியவராய், அல் 

லாஹ்கினிடத்திலிருந்து அவர்களிடம் தூகர்--(முஹம்மதி) வந்த 
போது வேதத்தை அருளப்பெற்றவர்க ஞள்ளிரும்கே ஒரு கூட் 

க அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தை (அறிக்திருகதும், ஒன்றை 

அறியாதவரேபோல் அவர்களுடைய புறமுதுகுகளின்பக்கல் 

வழிக்தவட்டார்கள். 

102. மேலும் (கூர்க்து நோக்குங்கள் ! அவர்கள்) ஸுலைமா 
டைய அரசாங்கத்தின்மீது ,_ ஷைத்தான்கள் ஓதிய 

தை(யே) பின்பற்றி யொழுகினார்கள் ;) (ஆனால், உண்மையிலே 
ஸுலைமான்மீது பொய்ம் மொழியையே அவர்கள் சொல்லிக் 
கொண் டிருந்தார்கள்.) மே.லும், 6 ஸுலைமான் (சத்தியத்தை) நிரா 

சுரிக்கவில்லை : அனால் (உண்மையை மறுக்கும்) ஷைக்கான்௧(ளே)
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நிராககிப்பைச் செய்து(ம்)) மனிதர்களுக்கு மாயத்தைக் கற்றுக் 
கொடுத்தும் வந்தார்கள் ; (அதுவேயுமன்றி அவர்கள்பால் பிரா 
பல்யமா யிருப்பதேபோல், சூன்யமும் மாயமுமாய) அது பாபிலி 
ள்ள" ஹாரூத் மாரூத் என்னும் இரண்டு வானவர்மீதும் இறக்கப் 
படவில்லை ; ஆனால் (உண்மையில் ஈடப்ப தென்னவெனின்) * காங் 
கள் ஒரு வெறும் கோதனையாகவே மிருகம்; ஆதலின் (நீங் 
கள் இதைக்கற்றுக்கொண்டு) கிராகரிப்பவராய்ப்போகாதீர்(கள்),' 
என்று சொல்லும்வரை அவர்களிருவரும் ஒருவருக்கும் (,அதைக்) 
கற்றுக் கொடுக்க வில்லை)? ஆதலின் (பின்னரும் ஷைத்தான்கள்) 

அவ்விருவரிடத்திருந்து கண வனுக்கும் அவன் மனைவிக்குமிடையே 

எதைக்கொண்டு பிரிவினயை உண்டு பண்ணுவார்களோ அதைக் 

கற்றுக்கொள்ளுகிரூர்கள் ) (அனால்) அல்லாஹ்வின் அனுமதியி 

ருக்தா லொழிய, அவர்கள் அதைக்கொண்டு ஒருவருக்கும் துன்பம் 

விளைவிப்பவர்களலலர் ; மேலும், (அவர்கள்) தங்களுக்கே துன்பம் 

தருவதையும் தங்களுக்கு (பாகொரு விதமான) இலாபக்கராததை 

யுமே கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ; மேலும், கிச்சயமாகவே அதைக் 

க/யததிற்குப் பெற்றுக்கொண்டவன் இறுதி(வாழ்க்கை)ில் 
யாதொரு (நன்மையின்) விக௫ுதக்தையும் பெறமாட்டா னென்று 

(அவர்கள்) அரிக்திருக்கிறார்கள் ; மேலும், நிச்சயமாகவே oom 

€டாகத் (தங்களின் நன்மைக்குரிய) ஆன்மாக்களைத் தாங்கள் 

இரயத்திற்குப் பெற்றுக் கொண்டார்களோ, அதுவானது 

கெட்டதா(கவே) யிருக்கின்றது. ஆ! அவர்கள் (இதை) அரிக் 
இருத்தல் வேண்டுமே ! 

109. மேலும், அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் மெய்யான சத்தியத் 

தின்மீது) நன்னம்பிக்கைகொண்டு (தீமையினில் று தம்மைக் காத் 

துக்கொண் டிருப்பார்களாயின், (நிச்சயமாக) அல்லாஹ்வினி 

டத்திலிருந் துண்டாகும் சன்மானமானது மிக மேலானதாயிருக் 

கும். ஆ! அவர்கள் (இதை) அறிந்திருத்தல் வேண்டுமே " 

ques 

௫ அகட வைக ஷன கப povenratle 

10. "இதனால் விளங்கச் இடப்பதாவத : மாயமர்தர்ங்களைக் கற்றுக்கொடுக்கும் 

ஆரியர்களும் அவை அல்லாஹ்வின் ஆணைக்கும் ௮வனுக்கு ௮டி.பணிர் ௪ ஈடப்பதற் 

கும் முற்றமுற்ற முரணானவையாகவே யிருக்கின்றனவென்றே ஏற்றுக்கொள்ளுகன்ற 

னர். ஆதலால், இத்தகைய ஞானம் மக்களுக்கு ஈன்மைஎயச் கொடுப்பசைச் காட்டி. 

னும் இமையையே அதிகம் கொடுக்கச்தச்கதாயிருக்சிறது என்பது தெளிவாகின்றது.
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பழைய வேதங்களெல்லாம் எவ்வாறு மாற்றப்பட்டுக் டெக்கின்றன 
வென்றும், அல்லாஹ்வுக்கு முற்றும் தலைசாய்த்த லென்னும் இஸ்லாத்தில் 
எவ்வாறு மிக்கு விரிவான பரிபூரணச் சட்டங்களெல்லாம் அருளப்பட்டிருக் 
Bex pox Gey sor gin இப்பிரிவு எடுத்தோ துகின்ற.து. 

164. எ கன்னம்! க்கை கொண்டவர்காள் | (நீங்கள் இஸ்லாத் 

இன் நபியை விளிப்:ரகளாயின், சத்தியத்தை நிராகரிப்பவர் 

களே "போல்) £ரரஇனா'' என்று (சந்தேகத்துக் குரியகான பதத 

தைச்) சொல்லாதீர்கள். ஆனாலீ “Oo crepe” என்று (சந்தேக 

மற்ற கேர்மையான பகும்தைச்) சொல்லி (அவர் செப்புவதை) 

உற்றும்கேளுங்கள் ன மேலும், கிராகரிப்பவர்களுக்கு கோவுண்ட 

தண்டனை யுண்டு, . 

105. வேதத்தை யுடையவர்களுள் (சத்தியத்தை) Arraigss 

வர்களும், இணைவைப்பவர்களும் ௨.ங்களுடைய ரக்ஷகனிடத். 

இருக்து உங்கள் மீது யாதொரு ஈன்மையான--(தேவஞான 

வெளிப்பாடாய) காரியமும் இறக்கப்படுவதை விரும்புற 

தில்லை; (எனவே, அவர்கள் பற்பலவிசமான சந்தேகப் 

BEM உண்டுபண்ணி, உங்களை நேரான பாதையினின்று விலக்க 

வைக்க THOT OMAI OHTA.) ஆனால், அல்லாஹ்) தான்காடிய 
வரைத் தன் கருணைக்கு உரிமையாக்கிக் கொள்ளுடரான் ; மேலும், 

அல்லாஹ் பெருங்கொடையாளியாக விருக்கிறாள். 

106. (கம்மிடம் வேக வெளிப்பாட்டின் சட்டமானது எவ்வா 

அள தென்பதையும் தெரிஈ்துகொள்ளுங்கள்: ) யாதோர் அத்தா 

கூதியையயும்) யாம், மாற்றிவிட்டேமாயின், அல்லது ௮சனை மறக் 

கச்செய்து விட்டேமாயின், அமசைக்காட்டினும் மேலானதை(யே) 

அல்லது௮கற்கொப்பானதை(யே) கொண்டுவருகிறோம். (எனவே, 

இப்பொழுது ஒரு புதிய மார்க்கம் வெளியாகுமாயின், அதில் ஆச் 

சரியப் படுவதற் கொன்றும் காரணமிலலை. என்ன !) ஏல்லா வஸ் 

துக்களின் மீதும் அல்லாஹ் ஆண்மைபெற்றவனாக விருக்கிறூ 

னென்று நீர் நீர் ௮.நியவில்லையா ? 
  

11, ராஇ ராஇனா என்பது, எங்களைப் பார்ப்ப ராக, எங்களுக்குச் செலி சாய்ப்பீராச, 

என்ற ௮ர்த்.தங் கொண்டிருர்தபோதினும், யூதர்கள் இப்பதச்சை இடி ச் துச்கூறுமிடங் 

சளிலேயே அ௮கேகமாய் உபயோடுப்பது வழக்கமாதலின், இதைச் சர்வ சாதாரண முஸ் 

லிம்களும் தபடமற்ற மனத் துடன் நபிக உள் சாயகம் அவர்களை அழைக்கும்போது 

உபயோகப்படுத் டி வர்தார்கள், இதைக்' கொண்டு யூதர்கள் கழிபே ர௬வகை எய்தினர். 

எனவேதான் இவ்கவார்ச்தையைச் செரல்வி ௮ழைக்கவேண்டாமென ஆண்டவன் 

மூஸ்லிம்களுச்குச் கூறினான்.
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107. வானங்களின், இன்னம், பூமியின் ராஜ்யாதிசாரமானது 

அல்லாஹ்வுக்குரியதா யிருக்கிறதென்பதை நீர் அறியவில்லையா ? 

அல்லாஹ்வைத்தவிர்தது உங்களுக்கு (வேழிராரு) பாதுகாவலன் 

இல்லை ; (வே௱ரோர்) உதவியாளனும் இல்லை. 

108. (என்ன ! இத ற்கு) முன மூஸா (தங்கூட்டத்கார்களால்) 
கேட்கப்பட்டசே போல் நீங்கள் முங்களுடைய தாதரிடத்தில் 

(மார்க்க சம்பந் தமாகக் குயுக்தியான) கேள்வி கேட்க நாடுகறீர் 
களோ? மேலும், எவனொருவன் நஈன்னம்(ரிக்கைக் Sire நிரா 
கரிப்பை(ப் பண்ட மாற்றாக) மாநறிக்கொள்ளுகறானோ, அவன் 
நிச்சயமாகவே (ஜயம் பெறுவதற்கான) கேர் வழியை விட்டு 
(க கோடிய) வழிக்கேட்டி லாயினான். 

109. (நன்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்) வேதத்தை 

யுடையவர்க ஞள்ளிருந்து அதிகமானவர்கள், தங்கள்பாலுள்ள 

பொருமையால், நீங்கள் மன்னம்பிக்கைகொண்ட 19றகு (நீங்கள் 

செய்ததே சரியானதென்று) அவர்களுக்கு உண்மை வெளியான 
பின்னரும் (௮ம் ஈன்னம்பிக்கையின்மீது கிலைத்திராமல்) உங்களை 

நிராகரிப்பவராகக் திருப்பிவிடலா மென்று விருப்பங் கொள்ளு 
ரூர்கீள்; எனவே, அல்லாஹ் தன்னுடைய கட்டளையைக் கொண்டு 

வருமட்டும் கங்கள் (அ௮ன்னாருடன் வாளா ௪ண்டையிட்டுக்கொண்டு 
கேரத்தை வீணாக்காது அவர்களுடைய தவற்றைப்) பொறுத்துக் 

கொள்வீர்களாக ; மன்னித்தும் விடுவீர்களாக. நிச்சயமாகவே ௮ல் 

லாஹ் எல்லா வஸ்துக்களின் மீதும் ஆண்மை பெற்றவனாக விருக் 

இன்றான். 

110. மேலும் (நீங்கள், உங்களுடைய நள்னம்பிக்கையால் 

மேன்மேலும் அதிகமான ஆன்மசக்தியைப் பெறுவதற்காகத்) 
தொழுகையைக் கடைப்பிடியுங்கள் ; ஏழை விதத்தையும் கொடுங் 

கள் ; இன்னம், உங்களுக்காக எப்படிப்பட்ட கன்மையை (மரண 
மடையுமுன்) முற்படுத்தி வைக்கறீர்களோ, அதை அல்லாஹ் 
வினிடத்தில் (மரணமடைந்த பின்) பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ; கிச் 
சயமாகவே அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதை (யெல்லாம்) பார்க்கிற 
வனா யிருக்கிறான். 

111. மேலும் (யூதர்களும் கிறிஸ்துவர்களும் தங்கள்வெற்று 

நம்பிக்கையின் பிரகாரம்) எஹடுதிமாகவோ, அல்லது கஸா 

ராவாகவோ இருப்பவரைத்தவிர்த்து (வேறு ஒருவனும்) சீவர்க்கத் 
துள் புகமாட்டானென்று சொல்லுகிறார்கள் ; இவை அவர்களின் 
வெறும் (மனோராஜ்யமான) எண்ணங்களா யிருக்கின்றன. (இஃது
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உண்மையாயின், ஏ ஈபியே !) சொல்வீராக: * நீங்கள் உண்மை 
யாளர்களா மிருப்பீர்களாமின், உங்களுடைய நியாயப் பிரமா 
ணத்தைக் கொண்டு வாருங்கள் (பார்ப்போம்) !" 

112. அவ்வா றில்லை! (ஈடேற்றத்திற்குரிய சன்மார்க்கம் 
இன்னம் திறந்தே யுளத ; ஆனால், அது குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு 

வர்க்கத்திற்கும் சொந்தமான தன்று. நகன்னீம்பிக்கை கொண்டு 

நற்கருமங்களைச் செய்பவர் எவ்வகுப்பைச் சார்க்தவரா யிருப்பி 
னும், அன்னவர் நன்மையையே பெறுவர். எனவே) எவரொருவர் 

அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் தலைசாய்த்து அவர் (மனிதர்களுக்கு 
அதிக) நகன்மையைச் செய்கிறவராயு மிருக்்றாரோ, அவருக்கு 

அவருடைய ரக்ஷகனிடத்து அவரது சன்மான மிருக்கின்றது ; 

மேலும், அவர்களுக்கு (யாகொருவிதமான) அச்ச(மு) மில்லை ; 

அவர்கள் (எவ்விதத்தும்) துயருறவ மாட்டார்கள். 

  

பீரிவு--14 

எல்லாச் சமயங்களிலும் சிற்டில ஈன்மைகள் காணப்படினும், இஸ்லாத் 
தில் மட்டுமேதான் சன்மார்க்க மென்பது பரிபூரண மாக்கப்பட்டிருக்கிற த. 

இதனால்தான் இங்கு அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் செஞ்சாய்த்த Overs, 

9; 996, 986-வ.து வாக்கியங்களின் கருத்தைச் சுட்டிக் காட்டி சிற்கென்றது, 

118. மேலும் (அவர்களுள்ளேயே ஒருவரை யொருவர் 

பொய்ய ராக்டுக்கொண்டு, தாம்சாமே போனவபாதையைப் ன் 
பற்றி நிற்பீவர்களென் றெண்ணிய வண்ணம்) இறிஸ்துவர்கள் 
(நேரான) ஒரு வஸ்துவின்மீது இல்லையென்.று யூதர்கள் சொல்லுக 

ரூர்கள் ; இன்னம்,_[இப்படியே) யூதர்கள் (கேரா) ஒரு வஸ்துவின் 
மீது இல்லையென்று இறிஸ்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ; அவர் 
சுளுமோ (இருவரும் ஒரே ஆண்டவனிடமிருந்து வசத) வேதத்தை 
(யே) ஒதுூருர்கள் ; (இதுமட்டுமா?) இதே விதமாக அவர்களுடைய 

வார்த்தையைப்போலவே (பரிசுத்த போதனையை) அறியாதவர்க 
ஞம்13 சொன்னார்கள் ; ஆகலின், அல்லாஹ் அவர்கள் எதில் 
விகர் ழ்பம் செய்துகொண்் டிருக்தார்களோ அதில் கியாயத் தீர்ப்பு 

நாளன்று அவர்களுக்கிடையே தர்ப்புச்செய்வான்.13 
  

12. அஃதாவது, அரப்சாட்டி லிருர் துவர் ச பலதெய்வ வணக்கக்காரர்களும் 

இப்படியேதான் a Bee pant. எள்னெனின், ௮வர்களிருர் ச மார்க்கமே சரியான 

தென்றும், இத.ர எல்லா மார்க்கங்களும் “சவறான வென்றுமே மஜனோராஜ்யம் செய்து 

கொண்டிருர் தனர். 
18. ஒருவர் மற்றவர்மீது மார்க்ச சம்பர்சமான பொருமையை அதிசம்கொண்டு 

சென்று, ஒவ்வொரு வர்க்கத்தாரும் ௪)ச் தமக்கெனத் தனிச் சனியே தொழும் ஆலயக்
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114, மேலும் -(ஊன்றிப்பாருங்கள்:) அல்லாஹ்வின் ஆல 
யங்களில் அவனுடைய (இரு) காமம் ஞாபகப்படுத்தப்ப(ட்டு வணங் 

சப்ப)டுவதைத் தடுச்கிறவனை, இன்னம், அவற்றை நாசமாக்குவதில் 
முயற்சியெடுச்துக் கொள்ளுகிறவனைக்காட்டினும் பெரிய அ௮ஙியாயச் 
காரன் (வேறு) யாவன் (உளன்)? (கன்னம்பிக்கைகொண்ட) அவர் 

கள் (அக்கிரம மேலீட்டால்) அச்சமுள்ளவர்களாகவே யல்லாமல் 
அவற்றுள் நுழைவதற்கு (இது சமயம்) தகுதியில்லை.” (அ 

பாயக்காரர்களான) அவர்களுக்கு: இவ்வுலகில் இழி. வுண்டு; 
மேலும், அவர்களுக்கு (மாணத்திற்குப் (ரின்னுள்ள) இறுதி 

(சாளின் வாழ்க்கை)யில் பெரிய கண்டனை யுண்டு. 

115. மேலும் (உற்று நோக்குங்கள்:) கிழக்குத் இசையும் 

மமற்குச் இசையும் (ஆதிய வெல்லாம்) அல்லாஹ்வுக்கே உரியன ; 
எனவே (அவனை வணங்குவகற்கு ஒரே இசை, ஒரே இடம்தா 
னிருக்கவேண்டு மென்பதில்லை. அனால்) எத்திசை (யை நோக்கத்) 
திரும்புகிரீர்களோ, அங்கு அல்லாஹ்வின் (தஇருச்ச)முக மிருக்கின் 

றது ; நிச்சயமாக .அல்லாஸ்) (கன் சக்தியால்) விசாலமுடையவனா 

பிருக்கறான். (சர்வ வி௰.யவ/ரகாயும் தெரிது கொள்வதில் 
அற் றினை நுண்மையுடனே) 9 IB mare யிருக்கறான். 

116. மேலும் (கிரிஸ்நுவர்களைப் பாருங்கள் ! அவர்கள்) அல் 

லாஹ் (மனிதவர்க்ககதின் பாபச்தை மன்னிப்பதற்காகப்)பிள்ளை 
யை-(மளீ ஹைடுப், பெற்றுக்கொண்டா னென்று சொல்லுகிறார்கள்; 

(ஆனால் அதைவிட்டு) அவன் தூய்மையானவன் ; (தனக்கென்ன 

தேவையை முன்னிட்டு அவன் ஒருவரைக் தன்னுடைய குமாரனாக 

எடுத்துக்கொள்ள ஆவ௫ியக மிருக்கிறது ?) ஆனால், வானங்களிலும் 
பூமியில முண்டாயிருப்பவை (அனைத்தும்) அவனுக்கே உரியன 
(வா யிருக்கின்றன) ; சர்வமும் அவனுக்கே அடிபணியக் கூடியன 
வாக(வும்) இருக்கின் றன 

1171. வானங்கனாயும் பூமியையும் அற்புகமாகச் சிருஷ்டிப்ப 

ன் ; மேலும் (ஒரு) காரியக்தை(ச் செய்ய) தர்மானிப்பானாயின், 
(அவனுக்கு ஏவ்விக உதவியாளரும் மததியஸ்தரும் , தரகரும் 

வேண்டுவ தவளியமில்லை ; ஆனால்) அவன் அதற்குச் சொல்வதெல் 
  வெட்டை சம் eran Sal 

களை நிர்மாணித்துக் "சொண்டார்கள் : ஆகலின், ஒருவர்க்கத்தார் மற்றொருவரின் 

  

ஆலயத்துக்குள் சென்றுவிட்டால், அங்கு ண்டவனை வணங்கவிடாமல் தடைசெய் 

இன்றனர்; அன்றியும், ௮ல்வாறு வர்.சவருக்குரிய வேறு ஆலயத்தை மாசப்படுத்தவிட 

வேண்டுமெனவும் நாடுகின்றனர். ஆனால்,  இவர்களெல்லாரும் Cs ஆண்டவனுக்கே 

வணகச்சம் yar srs é ser பின்னும் கூறிக்கொள்ளுகின்றனர்.
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லம், “gre ” என்பதே(யாகும்); பிறகு (அக்காரியம் உடனே 
வெளித்தோற்றத்தில் அவ்வண்ணமே) ஆய்வீடுகன்றச. 

118, (நீர் கூறும் இப்போதனையானது உண்மையிலேயே 
ஆண்டவனிடமிருந்து வச்திருக்குமாமின்) அல்லாஹ் நீம்முடன்ஏன் 
(நேராகப்) பேசுகிறதில்லை % அல்லது ஏன் சமக்கு (தேரே) ஓர் 
அ)த்தரக்ஷியும் வருகஇிறதில்லை ?'! என்று (பரிசுத், வேதபோதனை 

யைப் பெற்றுக்கொள்ளாத முஷ்ரிசன்களாய) அறியாத ௮ம் 
மாக்கள்*சொல்லுடுன்றார்கள். (இவர்களுடைய ௮றியாத்தனத்தை 
பும் வழிக்கேட்டையும் கூர்ந்து நோக்குங்கள் !) இவ்விதமே, 
அவர்களுடைய வார்த்தையைப் போல(னே) அவர்களுக்கு முன் 
னிருக்தவர்களும் சொன்னார்கள் ; அவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் 
(அனைத்தும் இவ்விஷயத்தில்) ஒன்றுக்கொன்று ஒப்பாய் விட்டன. 
(அவர்கள் உண்மையிலேயே அத்தாக்ஷிகளை வேண்டுவார்க 
ளாயின், ஊன்றிப் பார்க்கட்டும்) இட்டமாகவே உறுதிகொண்் 
டவர்களின் கூட்டத்திற்கு யாம் (எத்தனையோ) ௮ச்தாக்ஷிகளை 

விளக்கமாக்கியிருக்கின் றோம். 

119. (ஏ நபியே!) நிச்சயமாக(காம்) உம்மை (சன்னம்பிக்கை 
கொண்டு, ஈற்கருமங்களைச் செய்பவருக்கு) உண்மையைக்கொண்டு 
சுபசெய்தி கூறுறெவராகவும் (சத்தியத்தை நிராகரிப்பவருக்கு) 

அச்சமூட்டி. எச்சரிக்கை செய்கிறவராகவும் அனுப்பியிருக்க 
றோம் ;14 மேலும் (தங்கள் தெளர்ப்பாக்கியத் தன்மையால்) நரக 

வா௫(களாய்ப் போனவர்)களைப் பற்றி (நீர்) கேள்வி கேட்கப்பட 
மாட்டீர், 

120. இன்னம், நீர் ௮வர்களுடைய மதத்தைப் பின்பற்று 
இற வரையில் யூதர்களும் இறிஸ்துவர்களும் தும்முடனே ஒருபோ 

தும் திருப்தியாக இருக்க மாட்டார்கள். (எனவே, நீர்) நிச்சயமாக 

14.° உண்மையை - உணர்கதுசொள்ள விகும்புசின் றவர்களுககு, ஈபிமார்ச 

ஞூடைய போதனையும் அவர்களுடைய வாழ்ச்கையுமே பெரிய அத் தாக்திசளா யிருச் 

இன்றன. இவ்வாறில்லாது, மனிதர்கள் மூடச் சனமாக வினவும் விஞக்களுக்கெல்லாம் 

அவர்களிஷ்டப்படி. ௮,த்தாகநிகளையும் ஆதாரங்களையும் அற்புதங்களையும் அனுப்பிக் 

சொண் டிருப்பதெள்பது ஆண்டவனுடைய இயற்கைச் சட்டத்திற்கு ரேர் விரோச 

மாகும், எனவே, ஏ ஈபியே! நீர் சத்தியமான ரேரான பாதையின் பக்கல் ௮ழைச் 
இன்றீர்; அன்றியும் தய ஈடச்சையின் பயங்கரமான கொடிய பயன்சளைச் சொல்லி 

அவர்களுக்கு ௮ச்சமூட்டுனெறீர், , பின்னரும் அவர்சள் தங்களுடைய கொடிய 

மனப்பான்மையை மாற்றிக்கொள்ளாமலி ௮ச்செய்சையிலேயே கிலைத்திருக்சன்றனர். 
ஆசலால், அவர்களை அப்படியே விட்டுவிட்டு, உம்முடைய சத்தியமான ரேர்மையான 
சன்மார்க்க பிரசாரத்தைச் செய்துகொண்டே செக்லீ ராச” என்று, எம$ிர்ஷசன் 

aneion. 

 



84 தர்ஆன்-தமிழ் மோழி பெயர்ப்பு ரபாகம்-, 

அல்லாஹ்வின் கேர் வழிதான் (உண்மையிலே) கேர்வழி- (சீங்சள் 
செய்து கொண்டிருக்கும் பற்பல பிரிவுகளும் கூட்டங்களு மல்ல)" 

என்று சொல்வீராக. (அன்றியும், 8ர் ஜாக்சொதையாயிருப்பீராக !) 
மேலும் (மெய்யான) ஞானம் நும்பால் வச்ததற்குப் பின்னே நீர் 
அவர்களுடைய *(கேவல) இச்சைகளைப் பின்பற்றுவீராயின், 
நுமக்கு அ௮ல்லாஹ்வினின்று (வேறு யாரும்) காப்பா ற்றுறெவ 
னில்லை, உதவிபுரிகிறவனு மில்லை. 

121. காம் எவருக்கு வேதத்தைக் கொடுக்தோமே அவர்க 

(ஞள் பல மனிதர்க)ள் ௮தன் ஒத வேண்டிய முறைப்படி அதனை 
ஓதுகிறார்கள். (௮துவேயுமன் 0, அவர்கள் அதில் தங்கள் சுவன 
தீதை நன்கு செதுத்துகிறார்கள். எனவே, இதன்பயனாக) அவர்கள் 
அதைக்கொண்டு நன்னம்பிக்கை கொள்ளுின்ருூர்கள்; மேலும், 
யார் (தமது வேதத்தை ஓத வேண்டிய முறைப்படி ஓதாமலும் 

BAO sug சிந்தனையைச் செலுத்தாமலும்) ௮தை நிராகரிக்ன் 
ரூரோ, அவர்கள்தாம் நஷ்டவாளிகளாக இருக்கின்றார்கள். 

  

பிரிவு--15 
“இதில், இப்ராஹீம் நபியுடன் செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கை பனீ இஸ் 

மாயில்களுக்கு ஞாபக மூட்டப்படுகிறது ; அதன் பிரகாரம் பனீ இஸ்மாயீல் 

வர்க்சத்திலும் ஒரு கபி அவதரிக்க வேண்டிய அவ9.பகம் காணப்படா 

நின்றது, 

122, ஏ இஸ்ராயீலின் மக்காள் ! நான் நுங்களுக் களித்த 

என்னுடைய அருட்கொடையையும், குறிப்பாக) உலகத்தின் 
(மற்றை) ஜாதியார்கள்மீது அுங்களை கான் மேன்மைப் படுத்தினே 
னென்பதையும் நகினைத்துப்பார்க்கக் கடவீர். , 

123, இன்னம், ஓர் ஆன்மாவுக்கு மற்றோர் ஆன்மா ஒரு வஸ் 
த்துவுக்கும் பிரயோஜனப்படாமலும், அதனிடத்திலிருக்து எப்ப 
டிப்பட்ட பதில் பரிகாரநீதமும் ஒப்புக்கொள்ளப் படாமலும், 
யாதொரு விதமான பரிந்து பேசுதலும் அத ற்குப் பயன் 
படாமலும், (சிலரைப் பற்றிக்கொண்டு அவர்கள் மூலமரய்தீ 
தாங்கள் ஜயம்பெற்றுவிடலாமென் றெண்ணிக்கொண்" டிருந்த 
அவர்களிடத்திருந்து) அவர்கள் (எவ்வித) உதவியும் புரியப்படா 

மலும் போகக்கூடிய அர்காளைகக்குறித்து) அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள். 

124. இன்னம் (ஒரு விஷயத்தை நினைத்துப்பாருங்கள்:) இப் 
சாஹீமை அவருடைய ரக்ஷகன் சில வசனங்ககாக்கொண்டு 

சோதித்தபோது, அவர் அவற்றைப் பூர்த்தி செய்தார். (நிச்சய
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மர்க) நான்'(ஏ இப்ராஹீல் !) ,உம்மை, மனிதர்களுக்காகதி தலைவ 
Tres செய்கிறவனா மிருக்கிறேனை- (அஃதாவது, உமக்குப்பின். 

உலகத்தில் தோன்றும் மனிதர்களெல்லாம் உம்முடைய கேர்மை 

யான மார்கக அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு உம்முடைய அடிச் 
சுவட்டைப் பின்பற்றியே நடப்பார்கள்)!” என்று (அல்லாஹ்) 
சொன்னான்.* (அதற்கு இப்ராஹீம்) “மேலும், என்னுடைய 

சந்ததியார்களிலிருக்து 1--- (தோன்றுபவர்கள் விஷய மென்ன் 
வரகும் 9) '' ஏன்று சொன்னார், (இதற்கு விடையில் இரக்ஷகன்) 

“என்னுடைய (இப்படிப்பட்ட, ௮றுதிப்பாடானது அகியர்யக் 

காரர்களைச் FT TWIT gs,” என் DOT BET. 

128. இன்னம் (நாம் மக்காவிலுள்ள கஃபா வென்னும்) 
வீட்டை மனிதர்களஞ்க்கு (அவர்கள் ஒருங்கே திரண்டு) வந்து 
சேரும் ஸ்தலமாகவும், ௮ச்௪ மற்றதா(ன ஸ்தானமா)கவும் செய்த 
போசு (காம் மேலும் சொன்னோம்: 4 இப்ராஹீம் கின்ற இடத்தை 
(எப்பொழுதும் நீங்கள்) தொழும் ஸ்தலமாக (ஏற்று)க் கொள்ளுங் 
கள்! மேலும், என்னுடைய (இந்த) வீட்டை(ச்சுற்றி, வலம் 
வருகிறவர்களுக்காகவும், (இதில்) தங்கத் தியானம் செய்கிறவர் 

களுக்காகவும், சரீரத்தைச் சாய்த்துச் சரம் பணிந்து வணக்கம் 

புரிகிறவர்களுக்காகவும் (இதைப்) பரிசுத்தம் செய்யுங்கள் ; 

(அக்ெமம், பாபம் முதலிய அசுசியைக் கொண்டு இதனை: 
சுத்தப்படுத்தி விடாதிர்கள) |? என்று யாம் இப்ராஹீமின் 

பரம். இஷ்மாயீலின்பாலும் உறுதி(மொழி) பெற்றோம். 

126. இன்னம், “(என்னுடைய) இரக்ஷகா! இதை அச்சமற்ற 
பட்டணமாகச் செய்து, இதில் வூப்பவர்களுள் அல்லாஹ்வின் 
மீதும்“இறுதி(த் தம்பு) சாளின்மீதும் கன்னம்பிக்கை கொள்ளுகிற 
வர்களுக்கு, (பசேரென்ற பசுமையும் வளமும செழிப்பு மற்ற 
இத்த “ஸ்தலத்தில் பற்பல விதமான) கனிவர்க்கங்களி லிருக்து 
இரண மளிப்பாயாக !'' என்று இப்ராஹீம் சொன்னபோது, 
(அல்லாஹ்) கூறினன்; (உம்முடைய வேண்டுகோள் ஒப்புக் 
கொள்ளப்பட்டது ; ஆனால், இப்பட்டணசத்தில் வ௫ிப்பவர்களுள்) 
எவன் (சத்தியத்தை) நிராகரிப்பவனப்ப் போனானே, அவனுக்கு 

(ம். இவ்வுலக லிருக்குமட்டும்) சிறிது (போழ்து வரை) சுகானு 
பவத்தை அளிப்பேன்; (அவன் மரணமடைக்தபின் ௮வனுடைய 
பாப.த்தின் பயனாப்ப்) பிறகு “அவனை நெருப்பின் வேதனையின் 
புக்கல் கட்டாயம் ஏகும்படி. செய்வேன்; இன்னம் (௮வன்.சென்௮) 
சேரும். ஸ்தலம். (மிகக்) கெட்டதா மிருக!”



90 த்ர்ஆன் தமீம் மொமீ பெயர்ப்பு [பாகழ் - 4. 

  

197. மேலும் (மஹா பெரிய, ஒரு நிகழ்ச்சியைக் குறித்து 
ஆழ்க்து சிக்இப்பீர்களாக:) இப்ராஹீமும் இஸ்மாயீலும் அவ் 
வீட்டின் ௮ஸ்திபாரங்ககா உயர்த்தும்போது (சொன்னார்கள்:) 

THE இரகஷ்கா ! (இயலாத்தன்மையுள்ள உன்னுடைய இரண்டு 
அடியார்களான நாங்கள் உனது பரிசுத்த காமததைக்கொண்டு 

இதனை எழுப்புகின்றோம்; எனவே, இக்காரியத்தை) “எங்களிடத்தி 
லிருந்து ஏற்றுக்கொள்வாயாக; நிச்சயமாக நீயே (௪கல விஷயங் 
களையும்) கேட்கிறவனாக(வும் உலகத்தின் காரியங்களை யெல்லாம் 

அதிகம்) ௮.றிகிறவஞக(வும்) இருக்கின்றாய். 
1268. எங்கள் இரக்ஷகா ! (உன்னுடைய Bug sons 

கொண்டு) இன்னம், எங்களிருவரையும் உனக்கு (முற்றிலும்) தலை 
சாய்ப்பவராகச் செய்து வைப்பாயாக ! மேலும், எங்களுடைய 
சந் ததியிலிருந்து(ம்) உனக்கு(ப் பரிபூரணமாக)த் தலைசாய்க்கக் 
கூடிய கூட்டத்தை(யும் எழச்செய்வாயாக !) மேலும், எங்கள் 

வணக்கக(களின் கேரான முறைக&ா எங்களுக்குக் காட்டிக் 
கொடுப்பாயாக | மேலும், எங்கள் மீது (பரிபூரணக் கருணையுடனே 
முகந்)திரும்புவாயாக ! நிச்சயமாக நீயே (கருணையின் பக்கல்) ௮தி 
கம் இரும்புகிறவனாக(வும்) அன்புடையவனாக(வும்) இருக்கின்றாய். 

129, (எங்கள் இரக்ஷகா! இன்னம் (8 உன்னுடைய பேரரு 
ளால்) அவர்களுக்குள்ளிருந்து, அவர்களுக்கு உன்னுடைய அத்தா 
சதிகளை ஓதிக்காட்டுகி றவரும், அவர்களுக்கு (கபித்துவத்தின் சட் 
டப்படி) வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கற்றுக்கொடுக்கிறவரும், 

௮வர்களைப் (பாபத்தின் மாசினின்று) பரிசுத்தமாக்குகிறவரு மாய 

ஒரு தூதரை அவர்களுள்ளே எழுப்புவாயாக நிச்சயமாக நீயே 
(சர்வ) வல்லமையுள்ளவஞக(வும் பரிபூரண), ஞானமுள்ளவனாக 

(வும்) இருக்கின்றாய்,"” 
tee 

பீரீவு--10 

௮ந்த மகா நபியாக இப்ராஹீம் அவர்களின் மார்க்கத்தைப் 

பற்றிய .விவரம் இதில் கூறப்படுகின்றது. 

190. (இஃதே இப்ராஹீமின் கேர்மையான சன்மார்க்க 
மாகும். எனவே) இன்னம் தன்னைத்தாமீன அ௮றிவீனனாகச் செய்து 
கொண்டவனைத் தவீர்த்து (கேறு) யார் இப்ராஹீமின் (கேர்மை 
யான) மார்க்கத்திலிருந்து முகக்திரும்புறவன் ? மேம், திட்டமா 
௬லே (காம்) ௮வரை (இப்ராஹீமை மேலான மார்க்கத்தவாகே)
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இவ்வுலூல் 'தெரிந்தெடுத்தோழ் ; மேலும், ௮வர் நிச்சயமாகவே 

(மணரத்திற்குப், பின்னுள்ள) இறுதி (காளின் வாழ்க்கை)யில் 

நல்ல மனிதர்களுள்(ளே சேர்ச்சவராக) இருக்கின்றார். 

181, அவருக்கு அவருடைய ரக்ஷகன் ';தலைவணீங்குவீராக !'? 
என்று சொன்னபோது, ''கர்வலோசங்களுக்கும் ரக்ஷகனாயிருப்ப 

வனுக்கு (நான் முற்றும்) தலைவணங்களனேன்”' என்று கூறினார். 

192: இன்னம், இப்ராஹீம் தம்முடைய குமாரர்களுக்கும், 

யஃகூபு*(தம்முடைய சர்ததியார்களுக்கும் ௮அதை(யே) அறிவுறுத்தி 
ஞர்கள். (௮ஃதென்ன வெனின்:) “ஏ என்னுடைய குமாரர்காள் ! 
கிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (சேரான இம்)மார்க்கத்தை உங்களுக் 

காகத் தேர்க்தெடுத்திருக்கிறான்; ஆதலின், நீங்கள் (இம்மார்க்க,த் 

லுக்குதி) தலைசாய்க்கிறவர்களாகவே ஆனாலொழிய மரணமடைய 
வேண்டாம்!' (என்பதே யாகும்.) 

"133, 15( அல்லது) யலகூபுக்கு மரணம்வச் தடுததபோது, 

(அதுசமயம்) அவர் தம்முடைய புத்திரர்களை (விளித்து) ''எனக்குப் 
பின்னே எதை வணங்குவீர்கள் ?”” என்று வினவியபோது, நீங்கள் 

ஹாஜிராய் இருக்£ர்களா ? (அவர்கள்) “உமது ஆண்டவனும், உம் 

முடைய பி.தாமகராசிய இப்ராஹீம் இஸ்மாயீல் இஸ்ஹாக் கிய 
அவர்களுடைய ஆண்டவனுமாகய ஒரே ஆண்டவனையே வணங்கு 
வோம்,!' என்றும், 4 நரங்கள் அவனுக்கே தலை சாய்ப்பவர்களா 

maar,” என்றும் சொன்னார்கள் (என்பதை நீங்கள் 
பார். ீ.துக்கொண்டு இருந்தீர்களா 2) 

134, (அவ்விஷயம் எவ்வாறாயினும்) ௮து சென்றுபோன 
ஒரு கூட் டமாகும்; (அவர்களுடைய நற்காரியங்கள் உங்களு 
டைய? பாபங்களுக்காகப் பரிகாரமாகப் போவதில்லை ; இவ்வண் 
ணமே அவர்களுடைய தய நடக்கைகளைப் பற்றி அங்களிடம் 
கேள்வி கேட்கப்படவு மாட்டாது.) அது சம்பாதித்தது அதற் 

காகும்; இன்னம், நீங்கள் சம்பாதித்தது நுங்களுக் காகும்; 

இன்னம், அவர்கள் செய்துகொண் டிருந்ததைப் பற்றி (நீங்கள்) 
கேள்வி கேட்கப்பட மாட்டீர்கள். 

‘IB. ஏ வேசத்தை யுடையவர்காள் | றில் துவர்களின் கூட்டங்களுள்ளும், 

அல்லது யூதர்களுடைய குழாத்தினருள்ளும் நுழைந்து கொண்டவர்களுக்குத்தாம் 

கேசான மார்க்கமும் ஈடேற்றமு முண்டென்று கூறிக்கொண் டிருச்கின் நீர்கள். ௮ப் 

படியாயின்,, இப்சாஹீம் எந்தச் கூட்டத் தவரைச் சாச்தவரா யிருந்தார்! இவுமல் 

org, gmsar மூல பிதாவான யஃகூபின் சேரான வழி எப்படியிருர் த. து! என்பதை 

நீர்கள் விளச்ிக்தாட்ட முடியுமா? இல்லையெனின், ௮௩த யஃகூபின் மார்க்கம் எப்படி. 

இரு த தென்பதைத் தெரிர்துசொள்வீர்கசாக,
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186. - இன்னம் (எஹுநிதி ருஸாராக்களுடைய ' தஃவாவை 
உற்றுநோக்குவீர்களாக. அவர்கள்) சொல்ுகிறூர்கள்: “Cy oT Sori 
கவோ அல்லது இறிஸ்துவாகளாகவோ ஆய்விடுங்கள் ; (நீங்கள்) 

நேர்வழி யடைவீர்கள்.'' 4 அவ்வா நில்லை ! (அல்லாஹ்வின் ஏகத் 

துவ உண்மை இத்தகைய வகுப்புப் பிரிவினையுள் சிக்குண்டில்லை; 

நாங்கள்) சன்மார்க்கராயிருக்த இப்ராஹீமின் மார்க்கத்தை(ப்பின் 
பற்றுவதே உத்தமம் ; அதைத்தான் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம்). 

மேலும், ௮வ7--(இப்ராஹீம்) இணைவைப்பவர்களுள் சேர்ச்தவு 
rawr,” coro சொல்வீராக, 

196. (குர்ஆனை ஏற்றுக்கொண்ட என் உண்மைப் பக்தர் 

காள் ! நீங்கள்) சொல்வீர்களாக: நாங்கள் அ௮ல்லாஹ்வைக்கொண்' 

டும், எங்களுக்காக இறக்கப்பட்ட தன் மீதும், இப்ராஹீம், இஸ்மா 

பீல், இஸ்ஹாக, யஃகூப், இன்னம், அவர் சந்ததியார் ஆகியவர் 

கள்மாட்டு இறக்கப்பட்டகரான வேதங்களின். .மீதும், மூஸா 

வுக்கும் ஈஸாவுக்கும் கொடுக்கப்பட்டதன் மீதும், (இவ்வளவுடன் 
நில்லாது மற்றுமுண்டான) கபி மார்களுக்கு(ம்) அவர்களுடைய ர்க்ஷ 

கன்பாலிருந்து கொடுக்கப்பட்டகரான வேதங்களின் மீதம் ஈன் 

னம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் ; நாங்கள் அவர்களுள் ஒரு(வரை 
விடுத்து வேறொரு)வரிடத்தும் பாகுபாடு செய்வதில்லை ; மேலும், 

அவனுக்கே நாங்கள் தலைசாய்க்கிறவர்களா யிருக்கிறோம். 1710 

137. ஆதலின், எதைக்கொண்டு நீங்கள் சன்னம்பிக்கை 
கொண்டீர்களோ, அப்படியே (வேதத்தையுடைய இதர மக்களான 

அவர்களும்) கன்னம் க்கை கொள்வார்க எளாயின், திட்டமாகசவே 

கேர்வழி யடைந்தவர்க எாவார்கள். (பின்னர் உங்களுக் 
குள்ளே சண்டையும் சூதர்க்கமும் உண்டாக்மாட்டா.) மேலும் 
pee nee an வெலை. கடவ வலயவனனைகலை யவ லையை வளைவை வவட அம ம. வலை -~ we ete Ye ~~” 

10. இத்திருவாக்கயத்தின் கருத்தாவது: _முல்லிம்சளாய நாங்கள் சசல தாதர் 

களையும், சகல வேதங்களையும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேம். அன்றியும், 

அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்டவைக ளெல்லாம் உண்மையானவைக ளெனவே சம்பு 

இன்றோம். அஃதாவது, ஒவ்வொன்றும் ௮து ௮.தற்குரிய காலத்தில் பின்பற்றி ஈடக்கத் 

திக்கசாசவே யமைந்திருக்த து. கங்கள் அல்லாஹ்வுக்சே வழிபடுபவர்கள். எச்சழயதீ 

தில் அல்லாஹ்வின்மாட் டிருக்து. ஈபிமார்கள் தோன்றினார்களோ, அவர்களை அவ்வப் 

பொழுதும் பின்பற்றி ஈடச்சவேண்டியதே அத்தியாவரியமாகும் என்றும் ஈம்புகிறோம், 

Bor, எனைய வேதமுடையவர்கள்' ஒவ்வொரு வர்க்கத்த்ரரும் தங்கள் தங்கள் மார்க் 

கத்தைழ் தவிர்த்து இதரமார்ச்கங்கள் உண்மையானவைச சல்லவென்றும், தெய்விகத் 

தன்மையற்றவை யென்றும் பொய்ப்படுத்தி நிராகரிக்சன்றனர். இதனாலும், இத. 

மார்க்சங்களைக் கரட்டிலும் இஸ்லாத்தில் எத்துணை விரிர்த தாராளமும் பரர்த 

சோக்கமூம் உண்டென்பஷ ஈன்குணாஈ்து கொள்ளாலாம்,
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(அவர்கள் 'கேரான இம்மார்க்கத்தி னின்று) திரும்பிவிடுவார்க 

ளாயின், ் அவர்கள் விகற்பம் பண்ணுவதிலேயே (மூழ்க)யிருக் 
கின்றார்கள். (பின்னர் அவர்கள் ஆண்டவனது சத்தியத்தை ஏற் 
க்கொண்டு ஒற்றுமையாவார்களென் றெதிர்பார்பீபுதற் இல்லை.) 

ஆகவே, அவர்களுக் கெதிரில் அல்லாஹ்வே * உமக்குப் போது 

மானவனா யீருப்பான் ; மேலும், அவனே சர்வமும்) கேட்டிறவு 

ஞக(வும்) அ.றி௫ிறவனாக(வும்) இருக்கிறான். . 

  

138. (இன்னம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் : 4 கேர்வழிக்காகவும் 
ஈடேற்றத்திற்காகவும், இறிஸ்துவர்களுடைய வழக்கம்போல ஒரு 

பிரிவினைக்குரிய நிறமாய் மக்களைச் செய்யவேண்டிய அவசியக 

மில்லை. ஆனால், கரங்கள் சொல்லுகின்றபடி) அல்லாஹ்வின் (மீது 
நன்னம்பிக்கைகொண்ட) நிறமே(கான் மேலானதா யிருக்கறெது). 

மேலும், நிறத்(தைக் கொடுப்ப)தில் அல்லாஹ்வைக் காட்டினும் 

௮தக அழகுள்ளவர் (வேறு) யார் (உளர்)? மேலும், நாங்கள் 
அவனுக்கே (பரிபூரணமாய்) வணங்குகிறவர்களாக விருக்கறோம்.'" 

189. (இன்னம், ஏ நாரியே! நீர்) சொல்வீராக: (எங்கள் 
மார்க்கம் அல்லாஹ்வின் மார்க்கமாயிருக்கிறது. (ின்னும் நீங்கள்) 
அல்லாஹ்வின் விஷயமாக எங்களுடன் வாதாடு௫ன் நீர்களோ ? 
மேலுமவன் எங்களுடைய ரக்ஷ்கஞுகைவும் உங்களுடைய கழல் 

வும் இருக்கிறான். இன்னம், எங்கள் இரியைகள் ் எங்களுக்கும், ? 

கள் இரியைகள் உங்களுக்குமாக விருக்கன்றன. மேலும், சாங்கள் 

அவனுக்கே கலப்பற்றவர்களா(ய பக்தர்களா) யிருக்கிறோம்.? 

140. அல்ல்து (யூதர்களும் கிறிஸ்துவர்களுமாய நீங்கள்) 
இப்சாஹீமும், இளிமாயீலும், இஸ்ஹாக்கும், யஃகூபும், அவரு 
டைய சந்ததியாரும் யூதார்களாகவேனும் அல்லது இறிஸ்துவர்களா 

கவேனும் இருக்தார்க ளென்றா கூறுகின்றீர்கள் ? (இங்கனம் 
நீங்கள் கூறுவீர்களாயின், உங்கள் மனப்பான்மைக்கு. இரங்க 
வேண்டியே யிருக்கின்றது! எனவே, மீண்டும் ஏ நபியே!) சொல் 

irre ். “மிக்க அறிந்தவர்கள் நீங்களா? அல்லது அல்லாஹ்வா ? 

(அல்லாஹ்வேயென்று கூறுவீர்களாயின், உங்கள் வார்த்தைக்கு 

விரோதமாக அல்லரஹ்வால் வெளியாக்கப்பட்ட வேதம், உங் 

கள்வய மிருந்து வருகின்றது, இதை நீங்கள் தெரிக்திருந்தும் 

மறைத்தி வைக்கன்றீர்கள். ஆதலால்) இன்னம், அல்லாஹ்வி 

னிடத்திலிருந்து தன்னிடத்தில் (வரத) இருக்கின் ற சாரக்ஷியத்தை 

மறைப்பவனைப் பார்க்கிலும் BS அநியாயக்காரன். : WC?
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மேலும், நீங்கள் 'செய்(துவரு)9 றத,ிகுறித்து அல்லாஹ் LITT Opa 
மானவனா யில்லை.!? 

141. (அவ்விஷயம் எங்ஙனமாயினும்)' அது சென்று போன 
ஒரு கூட்டமாகும்; (அவர்களுடைய நற்காரியங்கள் 
உங்களுடைய பாபங்களுக்குப் பரிகாரமாகப் போவதில்லை ; இன் 
னணமே அவர்களுடைய திய நடக்கைககப் பற்றியும் ,நுங்க 

ளிடம் கேள்வி கேட்கப்பட மாட்டாது.) அது சம்பாதித்தது 
அதற்காகும் ; இன்னம், நீங்கள் சம்பாதித்தது நுங்களுக்காகும் ; 
மேலும், அவர்கள் செய்துகொண்- டிருந்ததைப்பற்றி (நீங்கள்) 

கேள்வி கேட்கப்பட மாட்டீர்கள். 

Foe 

LIT &ib— இரண்டு. 

  

பிரிவு--17 

இப்ராஹீம் ஈநபியவர்களால் பு.துப்பிக்கப்பட்ட கஃபத்துல்லாவே மானி 

டர்களின் பாரமார்த்திகத்துக்குரிய மத்திப ஸ்தலமா யிருத்தல் வேண்டும், 

142, எதன்மீது அவர்கள் (முகச் இரும்! நின்று தொழுது 

கொண்டு) இருக்தர்ர்களோ, ௮,க்சகைய அவர்களுடைய தொழுச் 

இசையினின்று அவர்களை எது திருப்.பிவிட்ட தென்று மானிடர் 
களுள் அ.றிவிலிகளா யிருப்பவர்கள் (பைத்துல் முகத்தளின் 

பக்கலிலிருந்து மக்காவிலுள்ள கஃபாவின் பக்கல் ஏன் முகக் 

இரும்பி கின்று தொழும்படி கட்டளை யிடப்பட்ட தென்பதன் 
உண்மைக் காரணத்தை உணர்ந்து கொள்ளாமலே) சொல்லு 

வார்கள்; (எனவே, ஏ நபியே! நீர் சொல்வீராக: 4 இழக்குத் 

இசையும் மேற்குத் இசையும் (ஆதிய வெலலாம்) அல்லாஹ்வுக்கே 
உரியன, (அல்லாஹ்வுக்குக் குறிப்பிட்ட இடமும், இசையும், 
ஏல்லையும் இல்லை. பைத்துல் முகத்தஸின் பக்கல் ,கின்று 

தொழுதுகொண் டிருந் ததும் அவனுக்கே ; மக்காவிலுள்ள கஃ 

பாவின் பக்கல் திரும்பி கின்று தொழுஅகொண்டு வருவதும் 
அவனுக்கே. ஆனால், ஒரு குறிப்பீட்ட இசையை நோக்கத் 
தொழவேண்டு மென்பது ஒருலெளகக ஈன்மையை உத்தே௫த்தே 
யாகும். எனவே) அவன் நாடியுவரை நேரான வழியில் ஈடாத் 

இர்: செல்லுகிருன். :
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143. மேலும் (ஏ குர்ஆனின் அழைப்பிர fo ணெங்கெ என் 
உத்தம அடியரர்தாள் ! பைத்துல் முகக்தஸினின்று கஃபாவின் 
பக்கலை கோக்கித் தொழும்படி செய்த) ௮ஃதே போல் ஜனங் 
களின்மீது நீங்கள் (உண்மையை உணர்த்தும்) சாக்ஷிகளா யிருக் 
கும்பொருட்டு (கரம்) உங்கை நடுகிலை (வ௫க்கும்' உயரிய) கூட்டத் 
தினராக ஆக்கினோம் ; மேலும், உங்கள்மீது (அல்லாஹ்வின்) 
தூதர் (அத்தகைய உண்மைக்குச் சாக்ஷியா யிருக்கின்றார்.-- 
(அஃதாவது: நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடத்திருந்து சன்மார்க்க 

உபதேசம் பெறுவீர்கள் ; உலகத்திலுண்டான மற்றைக் கூட் 

டத்தார்கள் உங்களிடத்திருந்து அவ்வுபதேசத்தைப் பெறுவார் 

கள். கான் முன்னமே பைத்துல் முகக்கஸை ஏன் தொழு$ 
திசையாகச் செய்தே னெனின், ௮ச் தொழுக் திசையைக் கஃபா 

வின் பக்கல் நான் மாற்றியபின்) எந்த மனிதன் (அல்லாஹ்வின்) 
தூகரைப் பின்பற்று(ம் விஷயத்தில் உண்மையாளனா யிருக்கன் 
ரன்? ஏந்த மனிகன் (கன் உறுதியற்ற ஹிருதயத்தால் சோதனை 

wor சிக்குண்டு கந்தூதருடைய வார்த்தையைப் பின் பற்றாது) 

தன்னிரு குதிக்கால்களின் மீது இரும்பி விடுறான்? என்று (ரித் 

துக் காட்டும் பொருட்டே யல்லாமல், நீர் (முன்னமே தொழுது 

கொண்டு) இருந்த அதை நாம் தொழுர்திசை யாக்க வில்லை, 

மேலும், கிச்சயமாகவே, அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டியவருக் 
கல்லாமல் (மற்றையோருக் கெல்லாம்) இஃதொரு பெரிய (பளு 
வான)காகவே யிருந்தது. மேலும், அல்லாஹ் உங்களுடைய நன் 
னம்பிக்கையை(ப் பிர யோஜன மின்றி) வீணாக்குகிறவனா யில்லை. 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் மனிதர்கள் மீது தயாளுவாக(வும்) அன் 
புள்ளவனஞாக(வுயோ இருக்கிறான். 

144. (எ நபியே! அல்லாஹ்வின் அனுமதியை எதிர் பார்க் 
கும் சக்தோஷ.்;தால்) திட்டமாக வானத்தின் மாட்டு உம்முடைய 
முகம் (அடிக்கடி) திரும்புவதை (நரம்) பார்க்கிறோம் ; ஆதலின், 
நிச்சயமாகவே நீர் பிரியம் வைக்கின்ற அதை (உமக்கு நாம்) 
தொழுந்திசை யாக்கி உம்மை (நாம்) திருப்பப்போகிறோம். (அதற் 
குரிய சமயம் இப்பொழுது வந்துவிட்டது.) ஆதலின், பரிசுத்த 

மஸ்ஜித் (கஃபாவின்) பக்கல் உம்முடைய முகத்தைத் திருப்பு 

வீராக; மேலும், நீங்கள் எிங்இருந்க போதினும் (தொழும் சமயத் 

இல்) அசன் பக்கல் உங்களுடைய முகங்களைக் திருப்புங்கள் ; 

மேலும், வேதத்தை அருளப் , பெற்றவர்கள், ௮ஃது, அவர்களு 

டைய ரக்ஷகனிடத்தினின்று (வந்து) ள்ள உண்மை யென்பதஜை
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நிச்சயீமாகவே அ௮.றி௫ன்றார்கள் ; 1₹ மேலும், அல்லாஹ் அவர்கள் 
செய்வதுபற்றி (யெல்லாம்) பராமுகமானவனா யில்லை. 

145. இன்னம், நீர் வேதத்தை அருளப் பெற்றவர்க(ளான 
யூத கிறிஸ்துவப் பாதிரியார்க)ளிடம் எல்லா (விதமான) அ.த்தாகூதி 
களை(யும், கொண்டுவக்க போதினும், (அவர்கள்) உம்முடைய 
தொழுர்திசையைப் பின்பற்ற மாட்டார்கள். மேலும், நீர் அவர்க 
ளஞூடைய தொழுந்திசையைப் பின் பற்றுகிறவரா யில்லை ; மேலும், 

அவர்களுள் லர் (வேறு) சிலரின் தொழுச்திசையைப் பின்பற்று 
இறவ ராக(வும்) இல்லை. மேலும்: (யூதர்களுடைய தொழுந்திசை 
வேருகவும், இரிஸ்துவாகளுடைய தொழுக்திசை வேறுகவு மிருக் 
இன்றன. எனவே, இது விஷயத்தில் உண்மையான) ஞானம் 
உம்மிடம் வந்த பின்னரும் (நீர்) அவர்களுடைய (கேவல) இச்சைக 
ளைப் பின் பற்றுவீராயின், நிச்சயமாகவே நீவிர் அதுசமயம் 

அகியாயக்காரர்களுள் ஆய்விடுவீர், ; 

    

146. (உண்மையிலே நாம்) எவருக்கு வேகத்தை அருளி 
னேமோ, அவர்கள் தங்களுடைய குமாராகளை அரிந்திருப்பதே 

போல் (அல்லாஹ்வின் ஈபியான; அவரையும்) அறிகிருர்கள். 

(ஆனால், அப்படியிருந்தும்) நிச்சயமாகவே இன்னம் அவர்களுள் 
ஒரு கூட்டத்தார் தாங்கள் உண்மையை ௮9 ஈவர்களா யிருந்தும், 
சத்தியத்தை ஒளிக்கின்றார்கள். 

141. (கொழுந்திசையின் மாற்றலான இக்காரியத்தின்) 

உண்மையானது உம்முடைய ரக்ஷகனினின்று முளதா _யிருக் 
கின்றது; எனவே, நீர் சந்தேடுப்பவருள் (ஒருவராக) ஆய்விட 
வேண்டாம். 

பீரிவு--18 

முஸ்லிம்உலகுக் கெல்லாம் கஃபாவையே மச்இபஸ்கலமாக எற்படுத்தி 
" 

WI GOT BITC. 

148. இன்னம், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு (தொழும்) இசை 
யுண்டு; அவர் (தொழும்போது) அதன் பக்கல் முகத்தைக் திருப் 

பிக க் கொள்ளுகன்றார். (மார்க்கத்துக்கு முக்கியமாக: வேண்டப் 
= பம் 

17, என்னெனின், அவர்களிடமிரு 4 பரிசத், திவேதத்/ தல் இதைப்; ற்றிய ( முன் 

னெச்சரிக்கை செய்யப்பட்டே யிருக்க. ற்.து. ஆனால், ௮வர்கள் தாங்கள் செய் துசகொண் 

டிருக்கும் பிரிவினையால் பொரறுமைகொண்டு “உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கன் 

சீனர், எனவே, நீர் அவர்சளுடைய விரோத த்தைப் பொருட்படுத்த வேண்டுவஇன்று.
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படும் காரியம் இஃதன்று; ei Busse அசத்தியத்துக்கும் 

உள்ள பாகுபாடு இதனால் விளங்கி விடுவதில்லை; ஆனால், கழற் 
காரியங்களைச் செய்வதே முக்யெமாக வேண்டப் படுவதாகும்.) 

ஆதலின், சன்மைகளில்--(அவற்றைச் செய்வதில்) மூந்திக்கொள் 
ளுங்கள்; நீங்கள் எங்கிருப்பினும்-- (எந்தப் பக்கம் திரும்பி 
நின்று நீங்கள் வணக்கம் புரியினும்) அல்லரஹ் உங்களெல்லோ 
ரையும் ஒன்று சேர்(த்து வைப்பான்; கிச்சயமாகவே அல்லாஹ் 

எல்லாவுஸ்துக்களின் மீதும் ஆண்மை பெற்றவனா யிருக்கிறான். 

140. மேலும் (ஏநபியே!) நீர் எங்கிருந்து புறப்பட்டபோதி 
னும் (தொழும் சமயத்தில்) ப்ரிசுத்த மஸ்ஜிதின்---(கஃபாவின்) 

பக்கல் உம்முடைய முகத்தைக் திருப்புவீராக ; மேலும், கிச்சய 
மாக இதுவே--(இக்கட்டளாயே) உம்முடைய ரக்ஷகன்பா லுள்ள 

உண்மையா யிருக்கின்றது. மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வது 
குறித்துப் பராமுகமானவனா யில்லை, 

150. இன்னம் (ஏ நபியே!) நீர் எங்கிருந்து புறப்பட்ட 

போதினும் (தொழும் சமயத்தில்) பரிசுத்த மஸ்ஜிதின் பக்கல் 

உம்முடைய முகத்தைச் திருப்புவீராக; மேலும் (ஏ குர்ஆனை 

ஏற்றுக்கொண்ட என் அடியார்காள் !) நீங்கள் எ௩்த இடத்திலிருப் 

பினும், மனிதர்களுள் அநியாயக்காரார்க எல்லாமல் மற்றவர்க 
ளுக்கு உங்கள்மீது விவாதத்துக்கு இடமுண்டாகாதவாறு அதன் 

பக்கல் (கொழும்போது) உங்கள் முகங்களைத் திருப்புங்கள் : 

(ஆனால், அவர்கள் உங்களுடன் விவாதித்துக்சொண்டேதா ஸனிருப் 

பார்கள்.) ஆதலின், அவர்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள் ; மேலும், என் 

னுடைய அருட் கொடையை உங்கள் மீது நான் பரிபூரணமாக்கு 

வதற்கும், நீங்கள் நேர்வழி பெறுகறவர்களாகும் பொருட்டும் 

எனக்கே அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் ! 

151. உங்களுக்கு ஈம்முடைய (வேத) அ௮த்தாகதிகக£ ஓதிக் 
காட்டுகிறவரும், உங்களைப் பரிசுத்த மரீக்குெறவரும், உங்களுக்கு 
வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிறவரும், நீங்கள் 

அறியாதிருர்கதை உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொடுக்குறவருமான 
'ஓரு தூதரை உங்களுக்குள் ளிருச்து உங்களுக்கு சாம் அனுப்பி 

யகேபோல (மம்முடைய அருட்கொடையை யளித்து, அதன் 
பயனாக நீங்கள் கேரான பாகையைப் பின்பற்றி உன்னதமான 
ஸ்தானத்தை நீங்கள் பே ற்றுக்கொள்ள வேண்டு மென்றே 
காம் நர£டுகன்றோரம்.) 

159. ,ஆதகலின் (இது சமயம் என்னுடைய நேர்வழியை 
யடைவதற்குரிய மார்க்கங்க ளெல்லாம் தையாரா மிருக்னெறன.



ah தர்ஆன் தமிம் மொழி பெயர்ப்பூ நாாகம்:1: 
      aerial, ஸ் வண 

எனவே, கற் காரியங்களைச் செய்ய, முற்படுங்கள், என்னை ஞரப 
கப்படுததிக் கொள்ளுங்கள் ; கான் உங்கள நினைவு கூருவேன் ; 
இன்னம், எனக்கு ஈன்றி செலுத்துங்கள் ; மேலும், என்பால் 
நன்றி கெட்மவர்களாய்ப் போகாதர்கள். 

  

பீரிவு--19 

முஸ்லிம்கள் அந்தப் பரிசுத்த ஆலயத்தைக் கைவரப் பெறுமுன் கடுமை 
யான சோதனைகளுக் கெல்லாம் ஆளாக நேருமென்னும் விஷயம் இதில் முன் 

னெச்சரிக்கையாகக் கூறப்படு றது. 

199. ஏ (உண் ண்மையிலே) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள் ! 
பொறுமையைக் கொண்டும் தொழுகையைக் 'கொண்டும்--(மறை 
வாயிருக்கும் மாபெரும் சக்தியைக்கொண்டு) உதவி தேடுங்கள். 

நிச்சயமாக அல்லாஹ் (கன் உகவியுடனே) பொஜனுமையாளருட 
னிருக்கருன். 

154. மேலும், அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்படுகறெ 

aration மரித்தவரீக ளென்று சொல்லாதீர்கள் ; இல்லை! (அவர் 
கள்)“ உயிருள்ளவர்கள் ; ஆனால், நீங்கள் (அதை) உணர்ந்து 
கொள்வ தில்லை,18 

15௦. மேலும் (நீங்கள் எந்தப் பாதையைக் கைப்பற்றி 
யிருக்க நீர்களோ, அ௮ம்.ப் பாதையில் அனேக விதக் கஷ்டங்க் 
ளுண்டு.) நிச்சயமாகவே நாம் உங்களைச் சிறிது அச்சத்தைக் 

கொண்டும், ப௫யைக் கொண்டும், பொருள்கள் உயிர்கள் கனி 

வர்க்கங்கள் (ஆதியவற்றின்) நஷ்டத்தைக் கெரண்டும் சோதிப் 

போம்; பின்னர் (அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் 

ஆண்டவன் ஆணையே பெரிதென் றெண்ணிப்) பொறுமையுட 
னிருப்பவர்களுக்கு (ப் பூரணஜயத்தைக் கொண்டு) நற்செய்தி 
கூறுவீராக, 

196. (இன்னம், என்னுடைய உண்மைப்பக்தாகளாய) அன் 

னவர்களுக்கு ஏதேனும் துன்பம் நேருங்கால் (தங்கள் தைரியதீ 

தைக் கைவிடாது தம்முடைய ஆன்மாக்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 

ஞாபகத்தகால் ௮திக பலத்தைக் கொடுத்துக், கொண்டு) நிச்சய 

மாகவே நாம் அல்லாஹ்வுக்கே (டரிமீவர்களாக) இருக்கிறோம் ; ; 
பஅவவதவவைவவவவயகள்வத்வய் ஆவ அவங்ுயவைட யய வம் மட 

18. சத்தமான பாதையில் கயொகமரண மடைவது மாணமன்று , அனால், 

அது முற்றமுற்ற ஜீவிப்பாசவும் நேர்வழியாகவுமே யிருக்கின்றது. எனவே, மரணத் 
இன் ௮ச்சச்தினின்று அங்கள் ஹிருதயங்களைப் பரிசுத்தப்படுக் கிக் கொள்வீர்களாக, : 

ரீ 
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மேலும், நிச்சயமாகவே காம் ௮வன் பக்கலே மீளுகிறவர்களா 
யிருக்கிறோம்," என்று கூறுகின்றார்கள். 

157. அவர்களே சங்களுடைய இரக்ஷகனிடத்திருந்து தங் 
கள்மீது நற்பேறுகளும் (தற்) கிருபையும் உண்டாகப் பெற்றவர் 

கள்; இன்னம், அவர்களே சேர்வழி பெற் றவர்கள்£ யிருக்கிறார்கள். 

198. நிச்சயமாகவே ஸ்பாவும் மர்வாவும்* அல்லாஹ்வின் 

அடையாளங்களினின்று முள்ளவையாகும் ;19 ஆதலின், அவ்வீட்டி. 
னிடம்---(கஃபாவின்பால்) ஹஜ்ஜை-- (அதன் வணக்கத்தை) 

யாவது (சாகாரணமாய்ச் செய்யக்கூடிய) உம்ராவையாவது ஒரு 

வன் செய்தால், அவன் அவ்விரண்டையும் சுற்றி (இடம்) வரு 

வதில் ஒன்றும் குற்றமில்லை ; மேலும், எவனேனும் ஈன்மையான 

காரியத்தை அதிகபீபடுத்தினால், பின்னர் (அவனுடைய நற்கா 

ரியம் வீண் போகா கசெனளத் தஇண்ணமாக நம்பலாம், என்னெ 

னின்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் நல்லோரை மதிக்கிறவனாக(வும்) 

(அதிகம்) அ௱ிகிறவனாக(வும்) இருக்கிறான். 

159, நிச்சயமாக, மனிதர்களுக்காக வேதத்தில் எதை 

விளக்கிக் காட்டினோமோ அதன் பின்னர், துலக்கமான த் 
தாகதிகளினின்றும், நேர் வழியினன் உபதேசங்களினின் றும் 

நாம் இறக்குயதை மறைக்கின்றார்களே அவர்களை அல்லாஹ் 

சபிக்கன்றான் ; மேலும், சபிக்கிறவர்களும் அவர்களைச் சபிக்கின் 

(Ip Bor. 

160. ஆனால் (பிழை பொறுத்த லென்பதன் வாயில் ஒவ் 

வொரு பாபத்துக்குப் பின்னரும் திறந்தே யிருக்கிறது. எனவே, 

யார் தாம் இழைத்த தவற்றை யுணர்ந்து) பச்சாதாபப் பட்டும் 

(கெட்டுப் போன தவங்கள் இரியைககா£ச்) சீர்படுக்திக் கொண்டும் 

(உண்மையை மறைத்து வைக்காமல் அதை) விளக்டுக் காட்டிக் 

கொண்டு மிருக்கன்றார்களோ, அவர்கள் பக்கமேதான் (மான் 

கருணையுடன்) திரும்புகிறேன். மேலும், கான்(கான் உண்மை 
யிலே கருணையுடன் மக்கள்பால்) அதிகம் திரும்புகிறவனாக(வும்) 

அன்புடையோகை!(வும்) இருக்கிறேன். 

் 161. நிச்சயமாகவே (வேக போதனையை) நிராகரிச்சவர் 

களும், (வ்வண்ணமே) நிராகரித்தவர்களாகவே. யிருத்து wi 
  

  

* எபாவும் மர்வாவும் மக்காவின் அர? ள்ள இரு வறு குன்றுகளாகும். 

19, இப்லாவானது கஃபாவாகச் செய்யப்பட்டதன் பின் அந்தக் கஃபாவில் 

என்ன வணக்கம் செய்யவேண்டும் ? எட்டடி வணக்கம் செய்ய வேண்டும்! என்பன 

வற்றை அல்லாஹ் அறிவிக்கிறான்.
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துப் போனவர்களுமாய அவர்கள் மீதுதான் அல்லாஹ்வினுடைய 

தும், வானவர்களுடையதும், மனிதர்களுடையதும் (ஆகிய) எல் 
லோரின் சாப(ம)ம் (ஒருங்கே இறங்க) இருக்னெறன. 

162. அதிலேயே (அவர்கள் தங்க) யிருப்பார்கள் ; அவர் 

களைவிட்டும் வேகனையானது இலேசாக்கப்பட மாட்டாது ; மேலும், 

அவர்கள் ஓய்வு(ம்) கொடுக்கப்பட மாட்டார்கள். 

163. மேலும் (ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும் ! மனிதர்கள் தங்கள் 

இச்சைக்கும் எண்ணத்துக்கும் தக்கபடி எத்தனையோ அண்டகை 

களை உண்டு பண்ணிக்கொண் டிருக்கிறார்கள். ஆனால்) உங்களு 
டைய (வணக்கத்துக்குரிய) ஆண்டவன் ஒரே ஆண்டவனா(கவே) 
யிருக்கிறான் ! அருளாளன், அன்புடையோனாகிய அவனைத் 
தவிர்த்து (இப்பிரபஞ்ச தீதில், வேறோர் ஆண்டகையயும்) இல்லை. 
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இறுதியாக ஏகதெய்வக் கொள்கையே என்றெனறும் நிலைகிறுக்கப்படும். 

௨164. (மகர) நிச்சயமாக வானங்களையும் பூமியையும் படைத 
இருப்பதிலும், இரவும் பகலும் மாறிமாறி வருந் தன்மையிலும், 
மனிதர்களுக்குப் பிரயோஜனம் தரத் தக்க (பொருள்களான) 
தைக்கொண்டு கடலில் செல்லும் கப்பலிலும், அல்லாஹ் வானத்தி 

னின் றிறக்கும் (மழை) நீரிலும் ;--பிறகு அதனால், மரித்துக் Aes 
பின் பூமியை உயிர்ப்பித்தான் ;) இன்னமும், அதில் சகல (வித 

மான) உயிர்ப் பிராணிகளையும் பரத்தி வைத்தான் ;--மேலும், 
காற்றுக்களின் மாறுபாட்டி லும், வானத்துக்கும் பூமிக்குமிடையே 
(அதற்குக் குறிப்பிட்டபடியே அடக்கு) 'வைக்கப்பட்டிருக்கும் 
மேகத்திலும் அறிஞர்களான கூட்டத்தாருக்கு (அல்லாஹ் இருக் 
இரான் ; அவன் தனித்தவன் ; கிகரற்றவன் ; அவனுடைய மேன் 
மையான சட்டங்களுக்குச் சரியான) அத்தாக்ிக ளிருக்க்றன. 

165. மேலும், மனிதர்களுள் சிலர் (அல்லாஹ்வால் அருளப் 

பெற்ற பகுத்தறிவைச் செவ்வனே உபயோட௫ுக்காமல்) அல்லாஹ் 
வத் தவிர்தீது (மற்ழையவர்களை அவனுக்கு) ஒப்பானவர்களா 

ப் பற்றிக்கொண்டு, அவர்களை அல்லூஹ்வை நேூப்பதே 
போல் கே௫ூக்கின்றனர்; மேலும், (உண்மையில் நன்னம் 

|9ிக்கை கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வையே அதிகமதிகம் நே௫ிக் 
கின்றனர்; இன்னம், அகியாயத்காரர்கள் (இமைக்குரிய) வேத 
னையைக் காணுங்கால், சகல சக்தியும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன
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வென்றும், (உண்மையிலே) அல்லாஹ்வே-வேதனை கொடுப்பவர் 

களுள் (ளெல்லாம்) கொடியவனென் றும் (எண்ணுவதை விடுத்து, 
அது சமயமே இதையெல்லாம்) அ௮றிந்துகொண் டிருந்தாலோ! 
(அக்கரம மொன்றும் செய்ய மாட்டார்கள்.) 

166. (பிறரால்) பின்பற்றப்பட்டவர்(க ளான பொய்யான 
ததப்ஒுங்களெல்லாம் தங்களைப் பின்பற்றியவா்களுக்குப் பிரயோ 
ஜனம் 2 இறிதும் அளிக்காமல் தங்களைப்) பின்பற்றியவர்களை 
விட்டு விலகிக்கொள்ளும்போது, (கடக்கப்போகும் விஷயத்தைக் 
கூர்ந்து கோக்குங்கள் |) மேலுல் ( yu பொய்யான தெய்வங்கள்) 

Casio muds கண்கூடாகக் காண்பார்கள் ; மேலும், அவர்க 

ளிடையே உண்டாய தொடர்புகளும் திபட்டுப் போம். (ஒருவர்க் 
கொருவர் ஆங்கு உதவி செய்துகொள்வ தென்பது ஒருபோதும் 

முடியாது.) 
167. மேலும் (௮ப் பொய்யான தெய்வங்களைப்) பின்பற் 

ரரியவர்கள் (அதைக் கண்டவுடனே) கூறுவார்கள்: *( மீண்டும் 
(பூலோகத்துக்குத்) திரும்பிச் செல்வதென்பது எங்களுக்குக் இட்டு 

மாயின், (பொய்யான உபயோகமற்ற தெய்வஙகளாய) அவர்கள் 

(இது சமயம்) எங்களை விட்டு விலகயதெபோல் நாங்களும் அவர் 

களை விட்டு விலிக்கொண்டு விடுவோம்.'' இவ்வண்ணமே ௮ல் 

லாஹ் அவர்களுடைய செய்கை(களின் தீய பலன்)களை வியசனிக் 
கத் தச்கவைகளாக(3வ அவர்களுக்குக் காண்பிப்பான் ; (.சின்னா் 

அவர்கள் எத்நணைத் தூரம் பச்சாதாபப் படினும்) அன்னவர்கள் 

தீயின் கொடிய வேதனை)யை விட்டு வெளிப்பட்டவர்க ளாகமாட் 
டார்கள். 

Ree 
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அனுமதிக்கப்பட்ட, விலக்கப்பட்ட அகார விஷயம். 

168. ஏ மானிடர்காள் ! பூமியினின்று (சட்டப்படி) ௮ங்ே 
கரிக்கப், பட்டதாகவும் பரிசுத்தமானதாகவு மிருக்கும் வஸ் 

துக்களை உட்கொள்வீர்களாக, (ஆனால், ஒரு சிலர் தங்கள் 

இச்சையின்படியே இதைத் தின்னலாம், இதைத் தின்னக்கூடா 

தெனக் கூறுகின்றனர். 'அழு ஷைத்தானின் மார்க்கமாகும். 

எனவே) மேலும், ஷைத்தானுடைய அடிச்சுவட்டைப் பின் பற்றா 

தீர்கள்; நிச்சயமாகவே அவன் உங்களுக்குப் பஹிரங்கமான 
விரோதியா யிருக்கிறான்.
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169. உங்களுக்கு அவன் ஏவு தெல்லரம், தீமையைக் 

கொண்டும் லஞஜ்ஜையற்ற செய்கைகளைக் கொண்டுமே (தான்) 

அதுவேயுமன் ரி, வழிக்கேட்டை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக் கொள் 

ஞம்பொருட்டு) நீங்கள் அறியாததை(ப் பொய்யாக) அல்லாஹ் 
வின்மீது கூறுவதைக் கொண்டுமே யரம். 

170. மேலும், அல்லாஹ் வெளியாக்கய (வேததி)தைப் பின் 
பற்றுங்களென்று அவர்களுக்குச் சொலலப்படும்போ.து, (அவர் 

கள்) சொல்லுகிருர்கள் : இல்லை ! எங்கள் பிதகாமஹமை எதன் 

மீது (பாங்கள் கண்டு) பெற்றுக் கொண்டோமோ, அதையே 

(கான்) நாங்கள் பின் பற்றுகறோம்.'” (என்னே அவர்களுடைய 

அறியாமை !) என்னே ! அவர்களுடைய பிதா மஹர்கள் ஒன்று 
மறியாதவர்களாகவும் கேர்வழி பெருதவர்களாகவும் இருக் 

தாலுமா? (இப்பொழுதும் அ௮வர்களையேதாமா இவர்கள் பின் 

பற்றுவார்கள் ?) 

111. மேலும், உண்மையை உற்று நோக்கின், நன்னம் 

பிக்கை கொள்ளாது) கிராகரிப்பவர்களுடைய உவமையான து, ஒரு 

(வெறும்) கூப்பாட்டையும் கூச்சலையும் காட்டினும் வேறொன்றை 

யும் செவிமடுக்காகக(ரன உயிர்ப் பரி ராணிகளின் பக்கல் கூப்டு 

இறவனுடைய நிலைமையை ஒத்ததாகும் ;20 (இவ்வாறாய அவர்கள்) 

செவிடர்கள் ; ஊமையர்கள் ; குருடர்கள்; ஆதலின், அவர்கள் 
(சத்தியக்தை) அறிவதில்லை. 

172. ஏ நன்னம் க்கை கொண்ட (என் பக்கராயவர் 

காள் ! நீங்கள் அவனையே வணங்குகிறவர்களா யிருப்பின் (யூதர் 
களும் இறிஸ்துவர்களும் கட்டி வைக் இருக்கும் கட்டுக்கதைகளை 

நீங்கள் நம்பாதீர்கள்.) நாம் பரிசுத்தமாக உங்களுக்குக் கொடுத் 

திருக்கும் வஸ்துக்களைப் பு௫ப்.பீர்களாக; மேலும், அல்லாஹ் 

வுக்கே நன்றி செலுத்துவீர்களாக. 
  

20. ஈமானென்னும் ஈன்னம்பிக்கை கொள்வது புத்திக்கும் ஞானத்துக்கும் 

சரியான துலச்கக்தைத் தருவசா யிருக்கின்றது. உண்மையை ஓச்துக்கொள்ள 

மறுப்பது மற்றவரைக் கண்மூடித்சனமாகப் பின்பற்றுவசன் அடையாளமாக விருக் 

இறது. தங்களுடைய பருத்தறிவைக்கொண்டு ஒன்றையும் சரியாமப் பரி£லனை பண் 

ணாமல் ஆன்றோரின் வழியை அப்படியே கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றுவதும், 

பின்னர் அதன்மீது அப்படியே பிடிவாதமாக விருப்பதும், உண்மையான அத்தரக்ஷி 

களையும் ஆதாரங்களையும் செவ்விதாக ஆராயரீமல் ஆன்றோர் வார்த்தைகளையே 

மேலானவையென எண்ணுவதும் மனிதர்கள் நேர்வழி யடைவதற்குப் பெரிதும் 

திடையா யிருக்கின்றன, எனவே, இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை யுள்ளவர்களிடம் 

உண்மையை உரைப்பது, சாற்காத் பி.ராணிசளிடம் ஒதுவதற் கொரப்பாகவே Was 

கின்றது.
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௨ 175. தாகை மரித்ததையும், உதிரத்தையும், பன் ரியிறைச் 
சியையும்/ அல்லாஹ்வின் திருகாமமல்லாது வேறு நாமங்களைச் 

சொல்லி அ௮றுக்கப்பப்ட(உயிர்ப்பிராணிகளான)வஸ்துக்ககையுமே 
அங்களுக்காக வென்று (அல்லாஹ்)விலக்கியிருக்கின்றான்; ஆனால், 
(பரிசுத்தமான வஸ்துக்கள் கிடைக்காமலும், மார்க்க எல்லையைக் 

கடந்து) அநியாயம் செய்யாமலும், வரம்பைக, கடவாம.லும், (வேறு 

வழியில்லாமலும்) நிர்பந்திக்கப்பட்ட அவன்மீது (மேற்கூறியவை 

கலப் பப்பதால்) பாபமொன்று மில்லை ; நிச்சயமாக அல்லாஹ் 

(பாபங்ககா அதிகம்) பொறுப்பவஞகை(வும்) அன்புடையவனாக(வும்) 

இருக்கின்றான். 

113, நிச்சயமாகவே அல்லாஹ், வெளியாக்டுத் தந்த 
வேகத்தை - (அதன் போதனைகளை) மறைந்து (அங்கனம் 
மை ஈப்பதால்) அதற்டோகக் குறைவான இரயத்தைப் பெற்றுக் 

கொள்பவர்களான அவர்கள் தங்களுடைய வயிற்றினுள் கெருப் 
பைத தவிர்க (CaiQay னவ்றையம்) இன்னுகின்றார்களில்லை ; ) (என் 

னெனின், அத்தகைய இரெயங்களே இறுதித் தரப்பு சாளன்று 

அக்கினியின் ஜுவாலைகளாக வெளிவருவனவா யிருக்கின் றன, 
எனவே) மேலும், கியாயத் தீர்ப்பு ராளன்று அல்லாண் அவர்க 

ஞடனே வானிக்ஈ மாட்டான் ; (இன்னம்) அவர்களைப், (பாபத்தி 

னின்றும் மன்னிக்றுப்) பரிசுத்தமாக்கவு மாட்டான் ; மேலும், 

அவர்களுக்கு கோவினையுண்ட வேனை யுண்டு, 

. e e ச். e ® ச ச் * 

175. * அவர்கள் நாம் கோவழிக் உடாகச் கோடிய மார்க்கத் 

தையும், மன்விப்புக் நஇடாக(க் மொடிய) வேதனையையும் நயம் 
பெற்றவர்களா யிருக்கின்றார்கள். ஆருலின், அவர்களை அக்கினி 
யின் “மீது பொறுமையாகச் சடுத்துக்கொண் டிருக்குமாறு என்ன 

செய்துவிட்டது ! 

170. என்னெனின் (யூதர்களுக்கும் காஸ்துவர்களுக்கும்) 
அல்லாஹ் நிச்சயமாகச் ஈத்தியக்கை£் கொண்டே வேதத்தை 

வெளிப்படுத்தனன் ; (௮ச் சததியச்கைக் கொண்ட பிரகாசம் 

லெளியானவூஉன் தங்கள் குருட்டு நம்பிக்கைகளையும் துன் 

மார்க்க சம் தேசங்களையும் நிவாரணம் பண்ணிக் கொள்ள 

வேண்டிய ஆவிய௫ மீருச்கது. ஆனால்) (மலும், நிச்சயமாக(ச் 
சத்திய) (வெதத்தில 'விகறிபம். பண்ணிக் கொள்ளுபவர்கள் தார 

மான பிளவுக்குள்ளாழ்ச்(து காஷமுலே மறைக்)திருக்னெருர்கள். 

vee"
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பதிலுக்குப் பதில் வாங்குவதும் மாண சரஸனைமும். 

177. நீங்கள் (தொழும்போது) உங்கள் முகங்களைக் நெக் 
குத் திசையை நோக்டுயும் மேற்குக் தசையை நோமகியும் திருப்பிக் 

கொள்வது (மட்டும்) சன்மார்க்கமாக மாட்டாது; ஆனால், அல்லாஹ் 
வைக் கொண்டும், இறுதி(த தீர்ப்பு) நாலாக் சொண்டும், அமரர் 

கக் கொண்டும், (வேதக்கைக் கொண்டும், ஈபிமார்களைச் கொண் 

டும் நன்னம்பிக்கை கொண்டு; (அல்லாண்வான) அவன்மீது 
வைத்த அன்பினிமித்தம் சுற்றத்தார், அகதிகள், வ.றுமையுற்றோர், 

வழிப்போக்கர், யாசகர் ஆகியோருக்கும், அடிமைககா£ உரிமை 

விடுதற்கும் (கம்பாலுள்ள) ஐசுவரியமை அள்பரிக் கொடுத்து ; 

தொழுகையைக் கடைப்பிடிதீதும், எழை விரதம்கைக் கொடுத் 

தும். நடப்பவர்களே எசன்மார்க்காக எரவார்கள் ; ()மலும் 

(அவர்கள்) வாக்குறுதி செய்வார்களாயின், தங்களுடைய வாக் 

குறதியை நிறைவேற்ற? வைப்பார்கள் ; மீடிபையிலும், கோய் 

வாய்பபாட்டி லும், சங்கட வேளையிலும் (கங்கள் மன ௦ .றுஇயை 

மாற்றிக்கொள்ளாமல்) பொழறுமையுட ஸிருப்பார்கள் ; இவர்கள் 
காம் (கங்கள் ஈன்னம்பிக்கையின் உறுதியை) மெய்ப்(7த. கவர் 

கள் ; மேலும், இவராகள்காம் (தீமையை விட்டு) அஞ்டிம் கொள்ளு 
கிறவர்கள். 

௩ 

178. ஏ கன்னம்! க்கை கொண்டவர் (களாய என் உண் 

மைப் பக்தர்) காள் ! கொலை யுண்டவனுக் டாகப் பதில் வாங்கும் 

விஷயம் உங்களுக்கு(ச் சம அ௮ந்தள்துடனே) ஏற்படுக்தப்பட்டிருக் 

இறது: எஜமானுக்கு--(யதேச்சை யுடைவனுக்கு) FLT, oH 

மானும்--(யதேச்சை யுடையவனும்), அடஉமைகிிடாக அடிமையும், 

Queer Gorter dé Brau பெண்பிள்ளையும் (பதிலுக்குப் பதிலாகக் 

கொல்லப்படுவர்.) .அனால், கொல்லப்பட்டவன் வாரிஸான தன் 

சகோதரன்மூலம் (மானிடா்களென்ற முறையிலே) கொன்றவன் 

மன்னிக்கப்படுவா னாயின் (கொலைக்கு மாற்றமாக ஈட்டுப் பொரு 

ளேதேனும் பெற்றுக்கொள்ளச் சம்மதப்படுவாளுயின், ,வாரில் 

கள்) நல்ல முறையில் வழக்கத்துக் கொத்தகை --- (பொருளைக்) 

கேட்கலாம் ; (கொன்றவன்) கன்றியுடன் (அப்பொருளை) வாரி 
ஸிடம் கொடுத்துவிடல் வேண்டும், (எனவே, கொலை செய்ததற் 
இடாகப் பொருள் பெற்றுக் கோள்ளலாம் என்னும்) இஃது உங்க 

ஞூடைய இரக்ஷ்கனால் இலேசாக வைக்கப்பட்டதும், அன்பு 

(மயமானத)மாகும்; இகலின், இதன் பின்னும் எவனேனும் வரம்
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பைக் கடப்பானாயின், அவலுக்கு நோவினை யுண்ட வேதனை 

யுண்டு”! 

179. மேலும், ஏ அ௮றிஞர்காள் ! பதிலுக்குப் பதில் வாங்கு 

வதில் (சாதாரணமாக ஓர் உயிர் போவதாகவே தோன்றும்; 

ஆனால், அங்ஙனம் செய்வ்கால் உண்மையிலே) உங்களுக்கு 

உல்ஜீவிப்பே யிருக்றெது; (இஃதேனெனின்) மீங்கள் (பாபத்தின் 
இ மையினின்றும்) தப்ப ரிக் கொள்ளுதற்காக. 

e 

180. உங்களு ளொருவனுக்கு மரணம்வச் தடுக்கும்போது 
(அதை அவன் உணர்,ஈது கொண்டு விடுவானாயின், மே.லுமவன்) 

ஐசுவரியக்தை விட்டுர் செல்வானாயின், தாய் தக்தையருக்கும், 

அற்றத்தாருக்கும் கல்லவிதமாக வரிய்யதீ செய்யுமாறு உங்கள் 

ஒவ்வொருவன்றீது (ஒவ்வொரு) கடமை விதிக்கப்பட் டிருக்கிறது; 

இது சீமையினின்றும்.. விலகிக் கொள்பவருடைய பாத்திய 
௬ $ ௪ ச 

தைக்காக (விருக்கும்.) 

191. பின்னர், எவரேனும் அதை--(வளிய்பயத்தை நேரில் 

நன்ரு) கெட்டகன்பின் ௮கை (வேறு விதமாக) மாற்£? விடுவா 
ராயின், அன் பாபமான (பளுவான)து அதை மா ற்றுபவர்மீிதே 

கான் சாரும் ; நிச்சயமாகபே அல்லாஹ் (அக்கிரம மிழைக்கப் 

பட்டவர்களின் பர்யாதைக்) கேட்பவனாக(வும், நீங்கள் செய்யும் 

காரியங்களை யெல்லாம்) அறிகறவனாக(வும்) இருக்கிறான். 

  

—     

21, இவ்வாக்கயத்தின் வாயிலாய் அரப் சாட்டின்கண் மலிர்து இடந்த அக்கர 

மத்தை அல்லாஹ் சியாரணம் பண்ணுகின்றான். அரப் தேயத்தில் தலைவனொருவன் 

அல்ல து தனவச்தனொகு.பன் கொல்லப்பட்டு விவொனாபின், அவனுடைய கவுரவத்துச் 

காகவும் பணத்துக்காகவும் இரண்டு மனிதர்கள் கொல்லப்படுவ துண்டு, அன்றியும், 

பெண்களுக்டோக ஆண்கள் கொல்லப்படுவதும் உண்டு, அடிமைக்குப் பதிலாக 

எஜமான்€கொல்லப்படுவதும் உண்டு. எஜமானும்போக அடிமை கொல்லப்படுவதும் 

வழக்கத்தி லிருர்துவச்தது. எனவே, இத்தகைய கொடிய வழக்கத்தை இவ்வாச்டியம் 

மாற்றுச்றது. ௮ஃதாவது, மாணிடரென்ற முறையில் உலகன்பாலுள்ள சர்வ 

மக்களும் சமத்துவமுடையயர்க ளென்பதை எடுத்துக் காட்டுகின்றது ; மானிடர்க 

ளிடத்து நீசத்துக்கு முட்டுக்கட்டையாய் சின்னு விளங்கும் குலப்பெருமை, ஜாஇத் 

திமிர், பணச் கொடுப்பு ஆதெவற்றற் மனிதன் மேம்பட்டவனுவா னென்னும் 
எண்ணத்தைத் இரஸ்காிக்தன்றது. உரிமையுடையவனாயினும், அடிமையாயினும், 

ஆணாயினும், பெண்ணாயினும், ச ஆபவனாபினும், பெரியவனாயினும், சிறப்புற்றவனா 

யினும், சிறப்பற்றவனாயினும் எல்லாருமீ மாணிடர்களென்னும் முறைபில் சமத்துவ 

மானவர்களாகவே யிருக்கன்றனர். எனவே, பதிலுக்குப் படிலாகக் கொல்லப்படுவதில் 

கொலையாளியே,கொல்லப்படுதல் வேண்டும் என்பதைக் சண்டிப்புடன் , இய்வாக்கயம் 

அறிவுறு § get DS
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182. இன்னம், வஸிய்யத் செய்பவனால் பஷபாதம் 

அலலது பாபம் விகையுமென்பதை எவனேனும் YAS , BEE 

சமயத்தில் வந்து கலநத) அவர்களுக்கடையே' சமாதானத்தை 

ஏற்படுத்தி வப்பானாயின், அவன்மீது குற்றமொன்று மில்லை; 

(இது வஸிய்யத் விஷயத்தில் வீணே தலையிடுவதாக மாட்டாது.) 

நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (பாபத்தைப்) பொறுப்பவனாக(வும்) 

அன்புடையவஞக(வும்) இருக்கிறான். 

eee 
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நோன்பு கோற்றலும் நோன்பு நோற்கும் பாதமும், 

183. ஏ. (என் சன்மார்க்கத்தின்மீது) ஈசன்னம்பிக்கை 

கொண்டவர்காள் ! நீங்கள் (£மையினின்றுக் தப்பிக்கொண்டு) 
ஈன்மையின் சக்தியை அதிகம் பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டும், 

(ஆண்டவனுக்கு) 3 CHAS கொள்ளுகிறவர்களா யிருக்கும்பொருட் 

டும்) உங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்கள்மீது கடமையாக்கப் 

பட்டதேபோல் உங்கள் மீது(ம்) நோன்பு கடமையாக்கப்பட் 

டிருக்கிறது. 
184. (இர்க கோன்புக்காகக்) குறிப்பிட்ட சில இனங்களுள; 

(சஇக்கக்கூடாத அத்தனை நீண்ட நாள்க எல்ல.) பின்னர், உங் 

KOT ot. YO Vile atu Pui WS oy Ca mid, Ay யாண்திலேனும் 

இருப்பானாபின் (அவன் அதைக் குறிப்பிட்ட நாட்களில் நிறை 

வேற்ற அசெளகரிய முடையவனா யிருப்பின்) வேறு நாட்களில் 

(சொஸ்தமடைந்த பிறகும், சொந்த ஊருக்குத் திரும்பிய பிறகும்) 

பூர்த்திசெய்து கொள்ளக்கடவன்; மேலும், அ(க்தக் குறிப்பிட்ட 
காலத்தில் நோன்பு கோற்கக் கூடாத (வயோதிகத்தை யெய்தி, 

பின்னர் அதைப் பூர்த்தி செய்யவும் இயலாகென்று இண்ணமாக 

எண்ணுப)வர்மள் ஓர் ஏழைக்கு (ஒவ்வொரு காளும்) அன்னமளித் 

தல் வேண்டும்; ஆதலின், எவனொருவன் (ஓர் ஏழைக்கல்லாமல் ஓவ் 

வொரு மாளும் பல ஏழைகளுக்கு அ௮ன்னமளித்து) அளவுக்கு 

மீறிய ஈன்மையைச் செய்கிறானோ, அஃது அவனுக்கு ஈன்மை 

பயக்கும்; மேலும், நீங்கள் ௮, 9வீர்களாயின், கோன்பு கோற்ப 
தென்பது (மற்றவைகளைக் காட்டினும்) நுங்களுக்கு மேலானதா 

யிருக்கிறது. 

185. . மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், வழிகாட்டியின் 
பிரத்தியக்ஷ பிரமாணங்களாகவும், (கேர்வழி மாறுவழி இன்ன
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இன்ன வென்று) வேறு பிரித்துக் காட்டக்கூடிய தாகவு முள்ள 

(இக்தக்) குர்ஆன் (முகன் முதலாக) வெளியாக்கப்பட்டது ரமலான் 

மா.கமேயாகும்; gear, உங்களுள் எவன் ௮க்த (ரமலான்) : 
மாதத்தில் (கோயில்லாது) ஹாஜிரி லிருக்கறானோ (அவன்) ௮ல், 
கோன்பு கோற்கக் கடவன் ; மேலும், ஒருவன்: வியாதியஸ்தனாக 
வேனும் அல்லது பிரயாணத்திலேனு மிருப்பானாயின் (அவன் 
அதை) வேறு மாட்களில் (சொஸ். 2 மடைந்த பிறகும், சொந்த 

ஊரை வடைந்த பிறகும்) பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கடவன் ; 

(சத்தியமாய இச்சன்மார்க்கமானது குறுகியதாகவும் கொடுமை 

யுள்ள தாகவு மில்லை;) அல்லாஹ் உங்களுக்கு இலேசையே நாடு 
இருன் ; மேலும், உங்களுக்குக் கஷ்டத்தை (அவன்) நாடுடுறா 
னில்லை ; மேலும், குறிப்பிட்டதை--(முன் தவறவிட்ட நுங்கள் 
கோன்பை வேறு இனங்களில்) நீங்கள் பரிபூரண மாகக் 
கொள வேண்டுமென்.றும், நுங்களுக்கு நேர்வழி காட்டியதன் 

பொருட்டு அல்லாஹ்வின் மாண்பைப் பெருமைப்படுத்த வேண்டு 

மென்றும், மேலும், நீஙகள் நன்றி செலுத்த வேண்டுமென் 

பதற்காகவும் (அல்லாஹ் இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான்.) 

186. மேலும் (ஏ நபியே!) நும்பால் என்னைக் குறித்து, என் 
னடியார்கள் வினவுங்கால் (நீர் சொல்வீராஃ:) நிச்சயமாகவே கான் 
(அவர்களுக்கு மிகச்) ஈமீபத்தி லிருக்கிறேன்; (பக்தன்) என்னை 

கோக விளிப்பானாபின், விளிப்பவன3ு விளிப்பு்கு (கான்) விடை 

பிறுக்க்ெனேன்; ஆதலின் (அவர்கள் உண்மையிலேயே என்னைத் 
தேடுபவர்களாயின், அவர்கள்) சன்மார்க்க மடைதற்காக என் 

னழைப்பிற்ரு விடையிறுக்கக் கடவர்; மேலும், என்மீது நன்னம் 

Gans கொள்ளக்கடவர், 

187. நோன்புநாட்களின் இரவில் அங்கள் மனைவியரிடம் 
செருக்குலகு DIGG OHS னுமதிக்கப்பட் டிருக்கிறது ; அவர்கள் 

தங்களுக்கு ஆடையாகவும், நீங்கள் அவர்களுக்கு ,ஆடையாகவு 
மிருக்கின் நீர்கள் நங்கள். அங்கள் YIELD IS மோசஞ் 

               emergent Ht pens a cutee we ee mee en ee 

, 22. GO STAM, அவர்களுடைய மாழ்க்சை சஹஸ்யகங்கள் உங்களைக் கொண்டும், 

உங்களுடைய வாழ்ச்கை ரஹஸ்யங்கள் அவர்களைக் கொண்டும் லெளகத்தில் கட்டுப் 

படுத்தப்பட்டனவா யிருக்கின்றன. எனவே, அ௮வர்களின்றியே நீங்களும், நீங்களின் 

நியே அவர்களும் இவ்வுலசீ வாழ்ஷிகயை இனியமுறை.பிஃல ஈடாத்திச் செல்வது ஒரு 

சிறிதும் மு;யாது; ஆதலின், ஒய்வொருகாரியத்தையும் நன்கு பரி.பாலோசனை செய்து 

சர்தேகமற்ற முறையிலேயே செய்தல் வேண்டும். உங்கள் மனத்துள்ளே ஒரு விஷய 

சம்பந்தமாகச் சர்தேக மிருக்கும்போது ,௮தனை நிவாரணம் பண்ணிச்கொள்ளா.து 

அப்படியே நீடித் துக்கொண்டு செல்லாம விருப்பீக்களாக,



BA தர்ஆன் தமீழ் மோழிீ பெயர்ப்பு பாகம்-1. 
  

செப்ச்றவர்களா யிருக்$ீர்க ளென்பதை அல்லாஹ் அறிந்து 
கொண்டான்; பிறகு நுங்கள்பால் (கருணைகூர்ந்து) திரும்பினான்; 

¢ லும், நுங்க(ள் பாபங்க)ள மன்னித்தருளின்ன்; ஆதலின் 

ட்கள் எவ்வித அச்சமுமின் )) அவர்களிடம் கெருங்குவீர்களாக; 

மேலும், அல்லாஹ் ங்களுக்கு (விவாக பந்தத்தால்) ஏற்படுத்தி 

யிரப்பதை--(அச்சுதத்தையே) விரும்புவீர்களாக? மேலும், 

(அங்ஙனமே இசாவேளையில்) வை£றையில் இரவின் இருளைவிட்டுப் 

பகலின் வெளிச்சம் வேறுபட்டுக் காணப்படும்வரை பதிப்பீர்க 

ளாக; மேலும், பருகுவீர்களாக; பிறகு (அற்றை) இரவுவரை 
கோன்பைப் பூர் ததிசெய்வீர்களாக; மேலும், நீங்கள் மஸ்ஜிக்களில் 

(இறைவணக்கத்தின் பொருட்டு2) தாமதத்திழுக் ம... (இஃஇிகா 

பின்) போது அவர்களிடம்- (நும் மனைவியரிடம்) கெருங்காஇீர்கள்; 
இவை அல்லாஹ்வின் வரைகளாகும்; எனை, அவற்றினிடம் 

கெருங்காகர்கள்; அவர்கள் (மீமைபினின்று) அஞ்சக் தப்.) 

காள்வதற்காக அல்லாஹ் தன்னுடைய அத்காக்ஷி்ளை மானிடர் 
களுக்கு இவ்வாறு விவரிக்கின்றான். 

188. மெலும் (உற்று மசோக்குஙுகள்;) உஙுகளுக் நள் (ஒரு 
e . ௪ ™ 0 ௪ 5 உட e . 

சிலர் மற்றவர்களின்) முதகலகளைப் பொய்க்கா[ணம் காட்டி 

உங்களுள் தின்னாதிர்கல்; இன்னம், மனிதர்களின் முதல்களி 
னின்றும் ஒருபாகத)த அியாயமாக (ல கூட்டத்தார்) தின்னும் 

பொருட்டு அவற்பினிமிக்ஈம் நீங்கள் நியாயாதிபதிகள் வரை 

போய்௪ சேராதீம்கள்; மேலும் (இது தகாகென்பகை) நீங்கள் 

அறிந்தவர்களா யிருக்கின் றீர்கள். 

28. உண்மையில் உங்கள் அன்மாக்களுக்கே மோசம் செய்துகொண்டிருககன்கீர் 

கள்; என்னெனின், நீக்கள் செய்யும் காரியங்கள் தவறில்லாதனவா யிரும்தும், 

அவற்றினை நீங்கள் தவறென்று எண்ணிக்கொண்டு ஓ£ரிவாகவும் மரைவாகவும் ௮ 

காரியங்களைச் செய்துகொண்டு, மேன்மேலும் உங்கள் அ௮ன்மாச்களுக்குச் கஷ்டத்சைச் 

கொடுத்துக்கொண்டே யிருச்தீர்கள்; ஆகவே, அல்லாஹ் அதற்கு :.ங்களை ஜவாப்தாரி 

களாகவும் பாபிகளாகவும் செய்யவில்லை பென்பதை பிரதடனப் படுத்தியிருக்ென். 

24, மானிடர்தீள், மன்பதைகள் பா௮ மிக்க நல்ல முறையிலே ஈடநர்து கொள் 

ளாம லிருக்குமட்டும் ௮வர்கள் தங்கரேடைய ஆன்மாக்களுக்காகச் செய்துகொள்ளும் 

எந்த நல்ல காரியமும் பிரயோஜனம் தாரத்தக்கதா யில்லையென்று ஆண்டவன் இவ் 

லாயத்தில் சுட்டிக் காட்டியள்ளான்.



அத்தி-9,] பசு-- (பகரா)--பிரிவு ; 90 

பிரிவு--84 

“கற்காப்பி னிரித்தம் யுத்தத்தின் அவசியம். 

189. (ஏ ஈ;ியே!) உம்பீடம் (மாதங்களைக் காட்டும்) சந்இரன் 

விஷயமாக (அவர்கள்) ஓினவு௫ன்றார்கள். (எனவே, நீவிர், 
சொல்வீராக:* அவை மனிதர்களுக்கும் ஹஜ்ஜாக்கும் (ஏற் 

படுத்தீப்பட்டுள்ள) கேரங்களா யிருக்கின்றன. (ஆனால், அவர்கள் 

மனம் போனபடி யெல்லாம் எதை எதையோ நினத்துக்கொண்டு 

அது அதன்படி ஒழுஇயும் வருகின்றனர். அனால், அதற் 

கொன்றும் அ.காரமில்லை.) மேலும், நிங்கள் விடுதிகளுக்குள் 
அவற்றின் புமைக்கடை வழயே நுழைவது (வங்கள் எண்ணப்படி) 

நன்மையாகாது :85 ஆலை, நன்மையான (அலலாஹண்வுக்கு) 

அஞ்சி நடப்பவன் (வய மிருக்கறது ;) மேலும் (நீங்கள் எவ்வித 

மனக்குழப்பமு மின்றி) விடுககளுள் ௮அவற்ரின் (சரியான) தலைக் 
கடை வாயில்களின் வழியே நுழையுங்கள் ; (ஏன் வீணை 

எண்ணங்கொண்டு தஷ்டப்படுஇன் றீர்கள் ?) மேலும், நீங்கள் 

ஜயம்பெறுகின்றவர்க ளாகும்பொருட்டு அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி 

நடந்துகொளளுங்கள். 

190. .நுங்கடம் யுத்தம் செய்பவர்சளான அவர்களுடன் 

(நீங்களும், அல்லாஹ்வின் பாதையில் யுத்தம் செய்யுங்கள் ; ₹6 

(புறமுதுகு காட்டாதீர்கள். ஆனால், நீங்கள்) மேலும் (இவ்விஷயத் 
தில்) வரம்பைக் கடவாதீர்கள் ; (என்னெனின்? நிச்சயமாகவே 
அல்லாஹ் வரம்பு கடப்பவரை கே௫ிப்பதில்லை. 

191. (மக்காவின் குப்பார்கள் உங்களுக்கு விரோதமாகப் 

ப௫ரங்கயுக்க அறிவுப்புர் செப்துவிட்டனர். ஆதலின், நீங்களும்) 

அவர்களைக் கண்ட இடத்தில் வெட்டுங்கள் ; mK அவர்கள் 

அப்புரப்படுத்திய இடத்தினின்று (இப்பொழுது நீங்கள்) அவர் 
க அப்புறப்படுத்துங்கள் ; புரட்டி செய்வது வெட்டுவதைக் 

  

  

2௦. ஹஜ்ஜுடைய மாதத்தின் பிறையைச்கண்டு ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்சாம் 

கட்டிக்கெடண்டு விஒவொர்களாயின், பிறகு தங்கள் விடுகள் நுழையும்போது தலைக் 

கடைவழியே நுழைவது தவரான காரியமென் றெண்ணி, அவற்றின் புழைக்கடை 

வழியேதான் அரபிகள் நுழைக்துகொண் டிருச்தார்கள். எனவே, தவராய இய 

வெண்ண த்தை அல்லாஹ் இஃ, வாயத்தால் கிவாரணம் பண்ணியிருச்சிறான். 

20, மக்காவின் குப்பார்கள், அக்கிரமங்களும் ௮டியாயங்களும் அளவுக்கு மீறிச் 

செய்து கொண்டும், முஸ்லிம்களுக்கு மத்திய ஈடுசாய்கமாய கிப்லாவும் கஃபாவுமான 

ஸ்தலங்களை செருங்கவொட்டாது பலாக்கார முறையால் தடை செய்துகொண்டு 
மிருர்தார்களா தலால்? இவ்வாயத்தில் கண்டபடி அனுமதி யரிச்சப்பட்டது,



56 தர்ஆன் தமீம் மோழி பெயர்ப்யு [பாகம்-]. 

் A.. 

'கரட்டினும் மிகக் கடுமையான * STGL ; 31 மமேலும் (பரிசுத்த 

ஆலயமான) அதில் அவர்கள் உங்களை வெட்டும்வரை பரிசுத்த 

ஆலியத்தினிடத்தில் (நீங்கள்) அவர்களை வெட்டாதீர்கள் ; ஆதலின் 

(அவர்கள், அதில்) உங்களை வெட்டுவார்களாயின் (நீங்களும்) அவர் 

களை வெட்டுங்கள், (சத்தியச்தை) சரொகரிப்பவர்களின் கூலி. 

(கண்டனை) இவ்வாறுதா னிருக்கிறது. 

192. பின்னர் (அவர்கள் யுத்தக்இினின்று) விலக்கொண்டு 

விடுவார்களாயின்--(பாபமன்னிப்பின் வாயில் அடைபட்டில்லை.) 

நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (பாபத்தை) மன்னிப்பவஞக(வும்) 
அன்புடையவனாகவும்)' இருக்கிறான். 

1958. மேலும் (மனிதர்களின் அக்கிரமங்களால் விக£யும்) 

புரட்சி (அறவே) ஒழிந்து, மேலும் தீன்--(மார்க்சம்) அல்லாஹ் 
வுக்கே (என்று) ஆகும் வரை அவர்களை வெட்டுங்கள் ; பிறகு 
(அவர்கள் இவ்வக்கிரமத்தி னின்றும், விலகக் கொண்டு 
விடுவார்களாயின் (நீங்களும் விட்டு விடுங்கள்.) பின்னர், அகியா 
யக்காரர்கள் மீதேயன்றி (மற்றவர்களுடன்) பகைமை வேண்டுவ 

Bary 
wee le வய யவ ces tant = een 

27. இல்லாக்கயெத்தின் கருத்தாவது :--யத்த தாலமாயினும் அல்லது ௮ஃதல் 

லாத காலமாயினும், மூல்லிம்கள் எச்சமயக்கலும் நேர்மையையும் நீதச்தையும் 

  

எல்லையையும் கடக்காமல் ஒழுங்காக ஈடந்துகொள்ள வேண்டுமென்பதே யாம், 

யுத்தம் செய்வது கொடிசே. ஆனால், உட்கலகங்களையும், வீண் குழப்பங்களையும், 

மனஸ் தாபங்களையும், புரட்செளையும் செய்து சொண்டிருப்பது, யுச்சத்தைச் காட்டி 

னும் மகா கொடிதாகும், எனவே, மனிதர்களின் நிலைமைகளும் மனச்சாச்தியும் 

உண்டாக வேண்டுமென்னும் நோக்க௩்கொண்டு யுச்சம் செய்யலாம் என்றும், பெரிய 

சங்கடங்களை யுண்டுபண்ணிகச் கொண்டிருக்கும் பித்னாவை ஈஸம்ஹரிக்ச Ys 5 SOs 

மேற்கொள்ளலா மென்றும் இய்வாக்சயம் 9 e008) wellé@er pg. 

28. மணிதர்களுள் ஒவ்வொருவருக்கும் மார்க்க சம்பர்தமான சுயேச்சையும் 

cas Dr api எவ்வித இடைவூறு மில்லாம லிருத்தல் வேண்டும். இதற்காக, ௮வ 

இயமாயின், மக்கள் மார்க்க ஈம்பிக்கையைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள யுத்தமும் செய்ய 

லாம் என்று இய்வாச்கியம் அனுமஇயளிகச்சின்றது, ௮ஃதாவது:--மார்ச்ச சம்பீர்த 

மான விஷயம் அல்லாஹ்வைச் சார்ச்சசாகும். இதில் மன்பதைகளுடைய சொந்த 

அபிப்பிராயத் துக்குச் சம்பச்த மொன்றுமில்லே. எனவே, ஒவ்வொருவரும் ௮௨ரவர் 

ஆராய்ச்சிக்குத் தக்க முறையில் தத்தம் ௮பிப்பிராயத்சை வைத்துக் கொள்ளலாம், 

ஆனால், ஒருவன் தான்கினைப்பதையே மற்றவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று 

வற்புறுத்தவோ ௮திகாரம் பண்ணவோ, இதற் £க மற்றவர்களுக்குச் சங்கடங்களை 

யண்டுபண்ணவோ உரிமையில்லை என்பதை இவ்வாக்கியம் ஈன்கு அறிவுறுத்துக் 

கொண் டிருக்கிறது. மக்காவின் குறைஷிக் குப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட கொடிய 

முறையிலே 'ஈடர்து கொண்டசனால்தான்* அன்னாருடன் புத்தம் 'செய்யலாமென்.று 
அனுமதி யளிச்சப்பட்ட த,
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194. (அவர்கள் எண்ணப்படி. பரிசுத்த மாதங்களில் யுத்தம் 

செய்யக் “கூடாதென நிறுத்தி வைப்பார்களாயின், நீங்களும் 

யுத்தத்தை அம்மா தங்களில் நிறுத்தி வைப்பீர்களாக, எனவே) 

பரிசுத்த மாதத்துக்டோகப் பரிசுத்த மாதமுண்டு; (அங்கன 

மில்லாது உங்களை ஏமாற்றி, அவர்கள் செய்யும்) சிறப்புற்றதி(ன் 
மாதங்களில்: பதிலுக்குப்பதில் (அத்தியாவுசியமாகப் பெற்றுக் 

கொள்வதும்) உண்டு; ன்னர், எவனேனும் உங்கள்மீது வாம்பு 

கட(ந்தூ கட)ப்பா னாயின், அவன் உங்கள்மீது வரம்பு கடந்த 

தே போல் (அம்மட்டே) நீங்களும் அவன்மீது வரம்பு கடக்க 

லாம். (அவன் அம்மாதங்களில் யுத்தம் தொடங்குவானாயின், 
நீங்களும் தொடங்கலாம்; இல்லையேல் இல்லை. இஃதெங்கன 
மாயினும், ஒவ்வோர் அமயத்திலும்) அல்லாஹ்வுக்கு அ௮ஞ்9 

நடப்பீர்களாக. மேலும், அறிர்து கொள்ளுங்கள்: அல்லாஹ் 

(கனக்கு) அஞ்சி நடப்பவர்களுடனே(யே) இருக்கிருன். 

195. மேலும், அல்லாஹ்வின் பாதையில் (கங்கள் ஐசுவரி 

யத்தைச்) செலவு செய்யுங்கள்; மேலும், நுங்கள் (அஜாகரதை 

யால்) கரவ்கக£க் கொண்டே (ுங்ககா) அழிவில் வீழ்த்திக் 

கொள்ளாதீர்கள் ;33 மேலும், கன்மையைச் செய்யுங்கள்; இச்சய 

மாகவே அல்லாஹ் நன்மை செய்பவர்க£ கேக்கிறான். 

196. மேலும், ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் (சேர்த்துச் 

செய்ய நாடுவீர்களாயின், அவற்றினை) அல்லாஹ்வுக்காகப் பூர்த்தி 
செய்யுங்கள்; (9ிறகு (உங்கள் எண்ணப்படி. “இவ்வணக்கத்தைச் 

செய்ய முடியாமல் நீங்கள்) கடுக்கப் படுவீர்களாயின் (உங் 

களால்) இயன் ஹதீயியை--(உயிர்ப்பிராணியை அனுப்பி 

வையுஙகள்),50 பின்னர் (அகத) ஹதயி கன் ஸ்தலம் போய்ச் சேரு 

மட்டும் உங்களுடைய ௫இிரங்களை க்ஷவரம் செய்து கொள்ளாதீர்கள்; 

எனவே, உங்களுள் எவனேனும் வியாதியஸ்தனாகவேனும்,அல்லது 
  

  

உ. 29, எந்த மனிதர்கள் தற்காப்பு யுத்தத்துச்காகத் தங்கள் தனத்தைச் செலவு 

செய்யாமல் வாளா இருக்கனெறார்களோ, அவர்கள் தங்களைச் சார்க்த சமூகத்தார்கள் 
"எவ்வ np ரனும் அழிந் துபோகட்டு மென்று எண்ணியவர்களாகவே யிருக்ளனெருர்கள். 

ஆசவேதான் ௮ல்லாஹ் அவர்களைப்பற்றி இவ்வாயச்.இல் இவ்வண்ணம் கூறியுள்ளான். 

80. யுச்தத்தின் காரணத்திஞலோ, அல்லது வேறு காரணங்களினாலோ 

ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லுபவர்கள் டை செய்யப்பட்டு விடுவார்களாயின், இப்படிப் 

பட்டவர்கள் யாது செய்யவேண்டு மென்பதை இவ்வாகச்கியம் விஎச்டச் காட்டுன றத. 

அன்றியும் ஹஜ்ஜில் ஒருவகையான தமத்துஃ என்னும் வணக்கச்சைச் செய்பவர்கள் 

யாங்கனம் தங்கள் ஹஜ்ஜின் காரியச்தை நிறைவேற்றி வைச்சவேண்டு மென்பதையும் 

இவ்வாயத்துச் சுட்டிச்காட்டுகின்றது. 
R
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அவனது சிரத்தில் சோவினையேனும் இருக்குமாயின் (அவன்) 

கோன்பு கோற்பகாலோ, அல்லது தர்மத்தினலோ, அல்லது 

(மிருகத்தைப்) பலியிடுவசாலோ அற் .£டுசெய்தல் வேண்டும்; 

பின்னர் (கங்கள் யுத்த மின்மையினாலோ அல்லது வேறு விக 

மான தடைகள் நீங்கனமையாலோழக்காவுக்குச்சென்று ஹஜ்ஜு 

செய்வதில்) அச்சத் தீர்ந்தீர்களாயின் (அப்பொழுது) ஹஜ்ஜு 

டனே உம்ராவின் பிரயோஜனஷ்தையும் சேர்.த்துப்பெறும் அவன் 
தன்னாலியன்ற உயிர்(ப் பலியை) ஹக்யியைச் செய்தல் வேண்டும். 

மேலும் (இப்படிக் குர்பானீ செய்யமுடி.யாமலிருப்பவன் ஹஜ்ஜின் 
காலத்தில் மூன்று கோன்பும், நீங்கள்(சொந்த இல்லம்) திரும்பியக் 

கால் ஏழும் (கோற்றல்)வேண்டும். இவை பத்தும் பரிபூரணமா யிருக் 

இன்றன; இ(ந்தக் கட்டளையான)த,- (ஹஜ்ஜையும் உம்ராவை 
யும் சேர்த்துச் செய்யலாமென்பது) எவனுடைய குடும்பத்தினர் 

பரிசுத்த ஆலயத்தில்--(கஃபாவில்) இல்லாம லிருக்கன்றார்களோ, 
அவர்களுக்கே உரியதாகும்; (ஆனால், மக்காவிலுள்ளவர்கள் இவ் 
விரண்டையும் ஒன்று சேர்த்துச் செய்வுது கூடாது.) மேலும் 

(ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும்) அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சிக்கொள்வீர் 

களாக) மேலும், நோவினை செய்வதில் அல்லாஹ் (மிகக்) கொடிய 

வன் பிருக்கிறான் என்பதையும் அரிந்து கொள்ளுங்கள். 

meee 
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ஹஜ்ஜு யாத்திரையும் விஷமக் காரர்களும். 

197. ஹஜ்ஜு(க்குரிய காலம் நன்கு) ௮ரியப்பட்ட மாதங்க 
ளாகும் ; ஆதலின், எவனேனும் அவைகளில் ஹஜ்ஜை(சீ செய்ய 
வேண்டுமென்று தன்மீது ஒரு பொறுப்பை) ஏற்படுத்திக்கொண்டு 

விடுவானாயின், ஹஜ்ஜினன் காலத்தில் (ஸ்திரீகளுடன்) அஸப்।ய 

வார்த்தை (ஆடல்) கூடாது; தீயவார்தீதையும் கூடாது. (சண்டை) 

சச்சரவும் (செய்வது) கூடாது ;31 மேலும் (நீங்கள்) எந்த நன்மை 

யைச் செய்டன் றீர்களோ, அதை அல்லாஹ் அ.நி௫ருன் ; மேலும் 
(மங்கள் ஹஜ்ஜு செய்ய நாடுவீர்களாயின், அதற்கு வேண்டி।) 
  

81. ஹஜ்ஜாக்குச் செல்லுகன்றவர்கள் ஒழுக நடச்துகொள்ள வேண்டியவை 

கள் இதில் கூறப்பட்டி ருக்கின்றன. அவையாவன: . ஹஜஜுக்கென ஒருவன் இஹ் 

ராம் சட்டிச்கொண்டு விடுவானாயின், மனைவியருடன் சேர்க்கை செய்வதும், வீணான 

விபரீத ௮ஸப்பிய வார்த்தைகள் கூறுவதும், சண்டை சச்சரவுகள் செய்வதும் கூடா 

வென்றும், போசகம்பெற்று ஹஜ்ஜை நிணீறவேற்றுவ.து சன்மன்றென்னும் Gaara 

வயம் உபதேசம் புரிகின்றது.
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சாழக்ரியையைக் கையார் ளை செய்துகொள்ளும்கள், ஆதலின்,சாமக் 

இரியையில்' A wb தீது மனத்தின் மெய்யான சாமக்கிரியையாகும் ; 

அன் டியும் யாசகத்தை விட்டு) அஞ்சிக் கொள்வதாகும் ; மேலும், 

ஏ (பகுத்துணரும்) ௮ிவுடையவர்காள் ! (ஒவ்வொரு €மயத்திலும் 

நீங்கள்) என்னை(யே) அஞ்சித் கொள்ளுங்கள். (இதனால் நுங்கள் 

செய்கைக ளெொல்லாம் சீராய் முடியும்.) 

108. (நீங்கள் அறவே இவ்வுலகப் பொருள்களைத் தேடக் 

கூடா தென்பதில்லை.) .நுங்களுடைய இரக்ஷகனிடமிருகது நீங்கள் 
இலாபத்தைக் தேடுவது அுங்கள்மீது குற்றமாகாது ;5₹ ஆதலின், 

அரபாத் (என்னுமிடத)கை விட்டு(க் தவ்வரீபுக்காக நீங்கள் திரள் 

இரளாகதி திரும்புவீர்களாயின், மஷஅரில் ஹராமில்--(முஜ் 

தலிபாவில் மாமதிக்து) அல்லாஹ்வை நினைப்பீர்களாக ; மேலும், 

அவன் உங்களுக்குக் காட்டிய கேர்வழியின்படி. அவனை ஞாபகங் 
கூருங்கள் ; மேலும் (கீங்களோ) அதற்கு முன்னம்” நிச்சயமாக 
வழிவிலகயவராகளுள் ளாயிருந்தீர்கள். 

190. (எ மக்காவா௫ிகாள் !) பின்னர் மனிதர்கள் (கூட்டங் 
கூட்டமாகத்) திரும்பும் அவ்விடத்திருந்தே நீங்களும் திரும்புங் 

கள் ;53 மேலும், அல்லாஹ்வின் மாட்டுப் பாபமன்னிப்பை gs தேடுங் 
கள் ; கிகசயமாகவே அல்லாஹ் (பாபத்தை) மன்னிப்பவஞைய(வும்) 

அன்புடையவனாகவும்) இருக்கிறான். 

52. சத்திய சன்மார்ச்சத்தின் இவ்வறிவிப்பானது, உலக ஜீவனத்துக்குரிய 

பொருள்களைச் சசகரிப்பதற்கும், இவ்வுலகில் சிற் தவர்கள் ஜயம் பெற்றவர்க ளென்று 

௮ழைக்கப்படுவதற்கும் முரண்பட்டதா யில்லை, அனால், மனிதர்கள் இவ்வுலகிலும் 

மறு உலகிலும் ஜயம் பெற்றவர்களாகவும், சிறர்.தவர்களாகவும், செழிப்புள்ளவர்களாச 

வும் இருக்க யேண்டு ₹மென்றேதான் இவ்வறிவிப்பு விழைசன்றது. ஹஜ்ஜென்பது 

ஒரு வணக்கமாகும். ௮வ்வசீச்சம் இவ்வுலகப் பொருள்களைத் திரட்டுவதற்கு இடையூரு 

யில்லை. பொருளும் செல்வமும் அல்லாஹ்வின் அருளாம். எனவே, ௮வனருளை 

ஏங்கும் ங்கள் பெறலாம். ஆனால், இவ்வுலகப் ,பொருள்களைப் பெறுவதற்காக 

அல்லாஹ்வின் ஞாபகக்தையும் வணக்கத்தையும் விட்டுவிடக் கூடாதென்பதே இதன் 

தாத்பரியமாம். 

  

58. ஹஜ்ஜுடைய வணக்கங்களுள் அரபாத் என்னும் ஸ்தலத்தில் போய்ச் 

தங்குவதும் ௮ங்கிருந்து இரும்புவதும் ஒன்றாம். ஆனால், மக்காவாசிகள் ஹாத்தின் 

எல்லைவசை சென்று திரும்பி வர் துகொண்டிருர்சனர் ) ௮ரபாதிவரை செல்வதில்லை. 

௮ன்றியும், அவர்கள்,  சாங்கள் ஸ்சலவாசிகளா யிருக்கறோம். காங்கள் ஹரத்தின் 
எல்லையைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய தவ௫ியமின்று,' என்றும் ௮கம்பாவமாசக் 

கூறிக்சொண் டிருந்தனர். ஆனால், உண்மையில், ௮ வர்கள், ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகளை 

யெல்லாம் சரிவரச் செய்யாது அதுசமயம் ௮ங்கு வர்துகூடும் மக்கள்பா லிருந்து 

பொருள் இரட்வெதே பெரிதெனக் கொண்டிருந்தனர். எனவே, அல்லாஹ் இக் 

கொடிய எண்ணதச்னீத இத்திருவாக்கியத்தால் நீக்கி விட்டான்.



60 கர்ஆன் தமிம் Cuong பெயர்ப்பு [பாகம்-1. 

  

200. பின்னர், ௧ உங்களுடைய ஹஜ்ஜின் வணக்கங்களை 
யெல்லாம் முடித்துக்கொண்டு விடுவீர்களாயின் (ஆதி காலத்தில்) 
உநகஞடைய பிகாமஹர்(களின் சிறப்பாய பெருமைகளை ஞாபகப் 

படுத்தியதேபோல், இல்லை! (அதனைக் காட்டினும், அதிகமான 
ஞாபகமாப் அல்லாஹ்வை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ; 

(ஹஜ்ஜின் வணக்கங்களின் தாதபரியமும் இதுவே.) மேலும் 

(இவ்வுல। சுகபோகங்களே பெரியனவென் றெண்ணிக்கொண் 
டி.ருப்பவுரான) மனிதர்களுள் சிலர், எங்கள் இரக்ஷக ! (என்ன 

நன்மையையும் பிரயோஜனந்தையும் தருன்றனையோ, அவற் 

ரணை) இவ்வுலகத்திலே(யே) எங்களுக்குத் தந்து விடுவாயாக |'' 

என்னு சொல்லுகிருர் ; எனவே, இறுதி(காளின் வாழ்க்கை)யில் 

அவனுக் கொன்றும் ஈன்மை இடையாது. 

201. மேலும் (இவ்வுலகிலும் மறு உலடிலும் ஈன்மையை 

யும் ஜயத்தையும் பெற நாடுகிறவர்களான) அவர்களுள் சிலர், 
“எங்கள் இரக்ஷக! இவ்வுலகில் நன்மையையும், (இனி வரப் 
போடுன்ற) இறுதி காளில் நன்மையையும் தந்தருள்வாயாக ! 

மேலும், அக்னியின் வேகனையினின்றும் எங்களைக் காப்பாற்று 

வாயாக !'' என்று ௩ றுகிறார். 

202.. இவர்களுக்குத் தாம் (இவர்கள்) ஈம்பாதிச்ததன் 

பயகை (இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் ஜயம் பெறுதற்குரிய) 
பாச மிருக்கின்ற ற : மேலும், அல்லால்) (இரியாம்சங்களின்) 
கணக்கைச் சிக்கிரம் வாங்குறவனா யிருக்கிறான். 

203. மேலும், அல்லாஹ்வைக் குறிப்பிட்ட (கணிக்கப்பட்ட 
ஜயாமுத்தஷ்ரிக்) நாட்களில் (அதிகம்) ஞாபஃம் செய்யுங்கள் ; 
பிறகு ௭வனேனும் (திரும்பும்போது) இரண்டே "நாளில் துரிதப் 

ப(ட்டுப் புறப்ப)ட்டு விடுவானா பின், அவன்மீது எவ்விதப் பாபமு 

மில்லை ; மேலும், எவனேனும் பிற்படுத்துவானாயின், அவன்மிது(ம்) 

எவ்விதப் பாபமு ரில்லை ; (இல வண்ணம் முந்துவதற்கும் பிந்துவ 

தீற்கும் ௮னுமதியளிப்பது அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்சிக_நத அவ 
னுக்கு ஆகும் ; மேலும், அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி நடப்பீர்களாக; . 

இன்னம், நீங்கள் (ஒருகாள் மரணமடைந்து, பின்னர் இறுதியாக) 

அவனிடமே ஒன்றுசேர்க்கப் படுவீர்கள் என்று அறியக் 
கடவீர்களாக, 

204. மேலும், மனிதர்களுள் ஏல gar; இவ்வுலக 
வாழ்கையபை பற்றிய அவருடைய வார்த்தை உமக்கு ஆச் 
சரியத்தை - விளைவிக்கின்றது; * மேலும், தம: துள்ளத்தி 

லுள்ள அதன்மீது: இல்லாஹ்வை (அவர்) சாக்ஷிமா£க்குகின்றார்.
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(ஆனல், உண்மையில் அவருடைய ஹிருதயம் சத்திய நம்பிக் 
கையைவிடடுக் காலியாயிருக்கறெது.) மேலும், அவர் வம்புத் 

தனத்தில் ௮திக உறுஇயுள்ளவரா யிருக்கின்றார். 

905. மேலும் (அவர் அரசாட்சியில் சிறிது) ” அதிகாரம் 
பெற்று விடுவாராயின், பூமியில் புரட்சி புண்டுபண்ணவும், அதில் 

(உண்டாகும்) வேளாண்மையையும் (இதரர்களின்) வம்ச,த்தையும் 
அழிக்கப் (பெரிதும்) முயற்? யெடுக்கின்றார் ; அல்லாஹ்வோ 
புரட்சியை விரும்புவதில்லை.3! 

206. மேலும், அல்லாஹ்வும் கஞ்சக்கொள்--(அக்ெமத்தி 
னின்றும் புரட்சியினின்றும் நீங்கிக்கொள்) ளென்று அவருக்குச் 
சொல்லப்படுமாயின், பாபத்தின்மீது(ண்டாகும்) கர்வம் அவரை 

(அதிகமாயிப் பற்றிகீ கொள்ளுகன்றது ; (அல்லாஹ்வுக் கடிபணி 
வதகற்கீடாக ௮98௧ ௮க்ரமமே செய்கின்றார்.) ஆகலின், அவருக்கு 

நரகமே போது(மானதாஞாம் ; மேலும் (இவ்வாறு நரசகம்தைக் 

தேடுபவருக்கு ௮து) நிச்சயமாகவே கெட்ட இருப்பிடமாகும், 

007. மேலும் (அதற்கெதிரிடையாக) மனிதர்களுள் சிலர் 
அல்லாஹ்வின் இருப்சியைப் பெறும் பொருட்டுச் தமதாத்மா 

வையே(தா னென்ன! தம்மிடமுள்ள சகல வஸ்துக்களைய்ம்) 

விற்று விடுன்றார் ; மேலும் (இப்படிப்பட்டவர்கள் ஞாப்கத்தில் 

வைத்துக் கொள்ளட்டும்;) அல்லாஹ் அடியார்மீது தயாளுவா 
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908. ஏ நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள் ! (நீங்கள் 

முஸ்லிம்க ளாவதற்காக 'ஈரவினால் மட்டும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் 

கொண்டோ” மென்று கூறிவிடுதகல் போதாது, ஆனால்) நீங்கள் 

84, உண்மையில் மார்க்கத்தின் கருத்தானது, இவ்வுலகத்தை ௮.இகம் விழையாம 

லிருப்பதுஒரு பக்கல் கடக்க, இவ்வூலை சம்பந்தமான ஆணவத்தையும், அகம்பா 

வத்தையும் விரும்புவதில்லை யென்பது சானாகும். இவ்வுலகமே சசமென வெண்ணி 

இணீதச் கொண்டே பெருமைகொண்டி ருப்பவர்கள் ௮சேகமாகத் தங்களுச்குவேண்டழ் 

பாலதான அல்லாஹ்வின் ஏவல்களை யெல்லாம் உதாசினம் செய்துவிடுஏன்றனர், 

இப்படிப்பட்டவர்கஞக்கு அரசாங்க அதிகாரமும் சிறிது இடைத்துவிடுமாயின், மார்க்க 
போதனைகளை யெல்லாம் கனவிலும் கினையாமல் தமதிச்சைக் கடிமைப்பட்டு, உலகன் 

சண் எத்தனை விதமான ௮ககரமங்களுளவோ ௮,ச்,தனையையும் செய்து, உலக €ர்இரு த 

தத்தையும் ஒழுங்கையும் குலைக்கும் விஷயத்தில் இன்னார் ஒரு சிறிதும் பின் வாங்குவ 
இல்லை. இதைத்தான் இவ்வாக்கியம் இந்தக் குறிப்பிட்டு நிற்ென்றது. 

e 

39. ஆனால், உண்மையிலே அல்லாஹ்வின்மீது பக்தி பூண்டவர்கள், இய்வுலக 

காரியங்களில் எம்மட்டும் ஈடுபட்டிருப்பினு£ம், இவர்களுடைய ஒங்வொரு சாரியமும் 

தம் மனோபீஷ்டத்துசீகு ஐக்யெப்பட்டதாயில்லாமல் எல்லாசீ காரியங்களும் அல்லாஹ்” 
° ச
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முற்றும் (உங்கள் செயல்களினாலும் நம்பிக்கையாலும்) இஸ்லாத் 

துள் நுழைந்து கொளவீர்களாக. மேலும், ஷைத்தானுடைய 

அடிச்சுவட்டைப் பின் பற்றாதீர்கள்; உண்மையாகவே அவன் 
உங்களுக்குப்: படரங்க விரோதியா யிருகடுரான்.54 

209. பின்னர், உங்கள்பால் உ தெளிவான சான்றுகள் 

வக்ததன்பின்(னும் நீங்கள்) தவறி விடுவீர்களாயின், (பிறகு) 
அல்லாஹ் நிச்சயமாக வன்மை யுற்றவனாக(வும்) ஞானமுடையவ 

கை(வும்) இருக்கிறான்--(அவனுடைய இயற்கைச் சட்டமுறகளி 
னின்று நீங்கள் தப்பிக்கொள்வது முடியாது) என்பதை அழிந்து 

கொள்ளுங்கள். 

210. (அம்மனிதர்கள் ஈன்னம்ரிக்கை கொள்வதற்கு இது 
காறும் நாம் சொன்னது போதாதென்றா “எண்ணுடன்றனர் ? 

அப்படியாயின் அவர்கள் வேறென்ன வேண்டுமென்று விரும்பு 
நின்றனர்? என்ன!) அல்லாஹ்வும் அமரர்களும் மேகத்தின் 

ிழல்களில் தங்கள்பால் விஜயம் செய்து, (எந்தக்) காரியம் (ஆக 

வேண்டி. யிருந்ததோ, அதுவும்) தீர்மானீக்கவும் படவேண்டு 

சமன்பதைத் தவிர்த்து (வேறொன்றுக்காகவும்) அவர்கள் காத் 

இருக்கவில்லை (போலும்!) மேலும் (௪கல) காரியங்களும் அல்லாஹ் 

வின் பக்கலே மீட்பிக்கப்படும். 

வின் அன்பைப் பெறவேண்டு மென்னும் கோக்கங்கொண்டே ௩டைபெறுகின்றன, 
இவ்வுலக நன்மையான இச்சைக்குட்பட்ட மனிதர்கள், தாங்கள் ஈன்மையை யடையும் 

பொருட்டு இதார்களின் "ஆன்மாவைப் பலியிடவும் பின்தயங்கார்கள். ஆனால், அல்லாஹ் 

வின் ௮ன்பையே பெறவேண்டுமென்று எண்ணும் பரம பக்தர்கள், தங்களுக்கு மட்டு 

மலலாது இதா ஈண்பர்களுக்காகவும் தங்கள் ஆன்மாக்களைசத் தியாகம் செய்யப் பின் 

வாங்கமாட்டார்கள், எனவே, இவ்விரண்டு மார்க்கங்களுள் எறைசப் பின்பற்றி நடச் 

தால் அல்லாஹ்வின் ௮ன்பை மக்கள் அடையக்கூடும் என்பதை இவய்வாக்கியத்தால் 

அல்லாஹ் சுட்டிச் காட்டுகின்றான். 

36. இத்தனை ஈயமாகவும் பூயமாகவும் அல்லாஹ் தன்னுடைய உபதேசங்களை 

உரைத்து, மக்களெல்லாம் ஈமானெனும் ஈன்னம்பிச்கைசொண்டு, மேன்மையையும் 

நன்மையையும் ௮டையயேண்டு மென்று கூறியும், ஒரு கூட்டத்தார் இவ்வளவீம் 

போதாது; ஆனால், அல்லாஹ்வே அன்னவர்பால் கேசேவர்து, * இதோ! சான்தான் 

ஆண்டவன |! என்னை ஈம்புங்கள் !' என்றுரைக்க வேண்டுமென்ற எிர்டார்க்கின்,ற 

னர்? இது ஆனகாரியமு மல்ல; ஆகக்கூடிய காரியமு மல்ல, ஆதலால், தங்கள் 

ஹிருதயத்துள் உண்மையான பக்ிகொண் டில்லாதவர்களும், தங்கள் ஞானத்தைச் 

சரியான வழியில் உபயோடுத்துச் சத்தியத்ை உணரர்துகொண்டு அதன்படி ஈடச் 

காதவர்களும், இப்படிப்பட்ட ஏனையவர்களும், மரணமடைர்தபின் என்பால் வரதே 

தருவார்கள். ஆசலான் ௮து சமயம் தங்கள் செய்கைக்கும் எண்ணத்துக்கும் தக்க 

படி பிரதி பலனை நிச்சயமாய் ௮னுபவிப்பாக்கள் என்னும் கருத்தை: அல்லாஹ் இவ் 

வ்க்யெத்தின் வாயிலாய் விளக்கிக் காட்டுகிறான்.
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சோதனைகளும் சங்கடங்களும். 

211. (எ நபியே! சென்றுபோன வர்க்கத்காரின் விஷரி4 

களை இன்னமும் நீர் நன்றாகக் கவனித்தல் வேண்டும்.) எத்தனைபடு 
ரங்கமான அச்தாக்ஷிகளை (நாம்) அவர்கஞ்க்கு அளித்துள்ளோ 
மென்பதை பனீ இலஸ்ராயீல்களிடம் கேட்பீராக; மேலும், அல்லாஹ் 
வின் அருட்கொடையை அது தன்பால் வந்ததன்பின் எவ 

னேனும் (கெட்ட முறையில்) மாற்றுவானாயின், ((9றகு) கிச்சய 

மாகவே அல்லாஹ் (கண்டித்து) நோவினை செய்வதில் கொடிய 

வஞாயிருக்கிறான் (என்பதை ஞாபகத்தில் வைகதுக்கொள்ளட்டும்.)37 

219. (கன்னீம்ரிக்சையை) கிராகரிப்பவர்களான அவர்க 
ஞக்கு இவ்வுலக வார்ச்கை(க்கான செல்வங்களும் சுகபோகங் 

களும்) அலங்காரமாக்கப்பட் டிருக்கன்றன; (எனவே) மேலும் 
(அவரகள், இச்சாகனங்களை அதிகம் பெற்றுக்கொள்ளாமல்) 

அல்லாஹ்வின்மீது " மட்டும் நன்னம்பிக்சை கொண்டுள்ள 

அவர்களை(ப் பார்த்துப் பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள் ; மேலும் 

(அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்ச நடக்கும் அவர்கள் (காம்) நியாயத் 

இர்ப்பு நாளன்று (பரிக௫க்கின்ற) அவர்களுக்கு மேலானவர்களா 
யிருப்பார்கள்; மேலும், அலலாஹ் தான் காடியவர்களுக்குக் 

கணக்கற்ற (விகமாய அதிகமான) இரணக்தை யளிக்கன்றான். 

213. * (ஆதியிலே) மனிதர்கள் (எல்லாரும்) ஒரே வர்க்கத்தின 

ராக(த்காம்) இருந்தார்கள் ; Coren (மானிடர்கள் அதிகமாடக் 
கொண்டே செல்லச் செல்லப் பற்பல கூட்டங்களாகவும் பிரிவுக 

area சிதைந்துவிட்டார்கள். எனவே) அல்லாஹ் (தனதருட் 

கொடையால் ஒருவருக்குப்பின் மற்றொருவராக) ௩(சிமார்க& 
நற் செய்தி கூறுபவர்களாசவும், அச்ஏமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ப 
வர்களாகவும் (அவர்களுள் எளிருக்தே) எழுப்பினான் ;) மேலும், 
ம்னிகாகள் விகற்பங் கொண்டவர்களாயிருந்த விஷயத்தில் தீர்ப் 

  cents renee வம — ee pan anna ne ar at வலைய வையயசைகவககைகவைைளாவவளைளைனக் அடஅன்ைப அமவ. 

... 872 அுல்லாறேவின் ௮ரிய போதனைகளைக் கொண்டு ஈன்னம்பிக்கை கொள்ள 

மனமி௰்லாதவர்கள், தங்களுக்கு முன்சென்ற பனீ இஸ்ராமீல்களின் விஷயத்தைக் 

கவனிக்கட்டும் ; அல்லாஹ் எத்தனையோ விதக்தால் சன்னுடைய உபசேசத்தைச் 

செய்தும் அவர்கள் தங்களுடைய துரதிருஷ்டச்தின் காரணச்தால் நேரான வழியை 

விட்டு விலக வேறான வழியிலேயே சென்று மிபொறுக்சகமாட்டா, த எத்தனையோ வித 

மான கஷ்டங்களையும் ஈஷ்டங்களையும் அனுபவிச்சவேண்டியவர்களா யிருர்தார்கள் 

என்பதைக்கண்டு, அவற்றினின்றும் தங்களுக்கு வேண்டிய படிப்பினையைக் கற்றுக் 

சொள்ளவேண் டுமென்று இங்கு விஷயம் விஎச்சப்படுகறெது. 

 



64 குர்ஆன் தமீம் மோமீ பெயர்ப்பு [பாகம்-1, 

புக் கூறும்பொருட்டு ௮வர்கஞடனே உண்மையைக் கொண்ட 
- (பீல்) வேதத்தை(யும்) இறக்கினான் ; மேலும், அதனை அருளப் 
பெற்ற அவர்களே யல்லாது, வேறுயாரும் தங்கள்பால் பிரத்தி 

ய்க்ஷ பிரமாணங்கள் வந்ததன்பின், தமக்குள்(ளே) கலகஞ் செய்து 
"கொண்டு, அதைக் குறித்து விகற்பஞ் செய்துகொள்ள வில்லை ; 

பின்னர் கன்னம்பிக்கை கொண்ட அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தன் 
அனுமதியின் பிரகாரம் அவர்கள் செய்துகொண்டிருந்த விகற்ப 
விஷயத்தில் உண்மையின் பக்கல் நேர்வழி காட்டினான் ; மேலும், 

௮லலாஹ் கான் நாடியவர்களுக்கு கேரானவழியை அளிக்கிறான் 55 

214. அலலது உங்களுக்குமுன் சென்று போனவர்களின் 
(பரிசோதனையால் ஏற்பட்ட) கதி உங்களுக்கு(ம்) வந்து சேரர 
முன்னம் (கீங்கள் வெறிகாக நாவிஞல் மட்டும் ஈன்னம்பிக்கை 
கொண்டோமென்று கூறிவிட்டு) சுவர்க்கத்துள் நுழைந்து விடு 

வீர்களென்று எண்ணாகஇன் நீர்களா ? (முன்சென்ற) am sda 
கஷ்டங்களும் சங்கடங்களும் (அகேகம்) பீடித்தன; இன்னமும், 

திருத்தூ தரும் அவருடனே நன்னம்பிக்சை கொண்ட அவர்களும் 
(கங்கள் ஹிருதயங்கள் அ௮ச்சங்களையும் கஷ்டங்களையும் பொறுக்க 

மாட்டாது) “அல்லாஹ்வின் உகவி எப்பொழுது வரும்?!” என்று 

சொல்லும் வரை 'அலைக்கப்பட்டார்கள் ) (அப்பொழுது அல்லாஹ் 

மறைமுக வார்த்தை இவ்வாறு கூறிற்று) அறிந்துகொள்ளுங் 
sor! நிச்சயமாகவே அல்லாஹ்வின் உதவி சமீபித்திருக்கிறது. 

215. (எ நாய!) உம்மிடம், எதைச் செலவுசெய்ய வேண்டு 
மென அவர்கள் வினவுகின்றார்கள். (எனவே நீர்) சொல்வீராக : 
் நீங்கள் செலவு செய்யும் நல்ல! நல்ல ஐசுவரியம் (எதுவாயிருப் 

oO 

  

  

38. ஆடியில் மன்பசைகளெல்லாம் ஒரே aida g Oak மிருக்தனர். எனவே, 

௮வர்களெல்லாம் தங்கள் வாழ்க்கைக் கியைந்தவாறு சாசாரண முறையிலே தங்களுக்கு 

வேண்டிய மார்க்கத்தை எவய்விஈச் கஷ்டமுமில்லாமல் பின்பற்றி ஈடர்.துவீர்தனர்கள், 

vise Sra பெருகப் பெருக ௮வர்சளுூள் ௮ரேகபல பிரிவினைக ஸஞண்டாயின, 

எனவே, இப்பிரிவினைகளனைத்தும், தங்களுக்குள் ௮க்கரமங்களும் ௮நியாயங்களும் 

பல செய்துகொண்டு பஹிரங்கமாய் வெளித் தோன்று௨னவாயின, ஆசையால் 

அல்லாஹ்வின் ௮னுக்கரஹம் முன்வந்து, அபிப்பிராய பேதங்சோண்டு, பலவாருய்ப் 

பிரிர்து டடெர்த ௮வர்களை யெல்லாம் மீண்டும் ஒசே வழியில் கொண்டுவரும் எண்ணங் 

கொண்டு, இதற்சான போதனைகளைச் செய்யும் சபிமார்களையும், அவர்களுடன் 

வேதங்களையும் ௮னுப்பலாயிற்று, இவ்வாறு வெ ளியான' வேதங்களெல்லாம், அல்லாஹ் 

ஒருவனே யென்றும், அபிப்பிராய. பேதங்களைக் கொண்டு மக்கள் உழி செட்டுப் 

போய்விடச் கூடாதென்றும், எல்லா மனிதர்களும் ஏக ஒற்றுமையாய்ச் சகோதரர்களே 

போல வாழ்ர்து ஈன்மையை யடையவேண்டு மென்றும் கூறிச் சென்றன வென்பை 
“இவ்வாக்கம் ஈன்கு சுட்டிச் சாட்டுகன்றது.
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பினும் குற்றமில்லை. ஆனால், நீங்கள் அங்ஙனம் செலவு செய்யும் 
பேரது அஃது உங்கள்) பெற்றோர்களுக்கும், சுற்றத்தார்களுக் 
கும், அகதிகளுக்கும், *தரித்திரர்களுக்கும், (கஷ்டப்படும்), வழிப் 
போக்கருக்கும் (உரித்து) ஆகும் ; மேலும், நன்மையான காரியங் 
களுள் (நீங்கள்) எதைச் ,செய்சன்றீர்களோ, அதை நிச்சய 
மாகவே அல்லாஹ் அ.றிஏறவன யிருக்கிறுன். '! 

21. உங்கள்மீது யுத்கம் கடமையாக்கப் பட்டது ; இஃதோ 
உங்களுக்கு வெறுப்பானதா யிருக்கிறது; மேலும் (அறியாத் 
தனத்தால்) ஒருபொருளை நீங்கள் வெறுக்கலாம் ; (ஆனால், 
உண்மையில்) ௮ஃதோ உங்களுக்கு கன்மையானதா யிருக்கிறது ; 

மேலும் (இப்படியே) ஒரு பொருளை நீங்கள் விரும்பலாம் ; (ஆனால், 
உண்மையில்) ௮ஃதோ உங்களுக்குத் தீயதா யிருக்கன்றது ; 

(என்வே, உங்கள் மனம் காடுவதசெல்லாம் உண்மைமானதே என் 
றெண்ணி, அதைக் கொண்டு ஏதையும் தீர்மானம் பண்ணி 
விடாதீர்கள்.) மேலும் (அவற்றை யெல்லாம்) அல்லாஹ் அறிக 
ரூன் ; மேலும் மீங்கள் அறி௫ஏன் நீரக ளில்லை, 
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வேறு சில சில்லறை விஷயங்கள். 

217. (ஏ நீபியே! அவர்கள்) நும்மிடம் பரிசுத்த மாதமாய 
அதில் யுத்தம் செய்வதைல் குறித்து வினவுகன்றார்கள்; (ஆதலின், 

நீர்) சொல்வீராக: அதில் யுத்தம் புரிவது பெரிய (பாபமான) 

தாகும்; மேலும் (அதனோடு இதுவும் ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும்: மனி 

தார்களை) அல்லாஹ்வின் பாதையினின்று தடுப்பதும், அவனை 

அிராகரிப்பதும், பரிசுத்த ஆலயத்தினின்று (அவர்களைக் தடுப் 

பதும், மஸ்ஜீர்தல் ஹராமான) அதினின்று அதனைச் சார்ச்கவர் 

கள அப்புறப்படுத்துவதும் ௮அல்லாஹ்வினிடம் மிகப் பெரிய 
(தான பாபமான)தர யிருக்கன்றது ; மேலும், புரட்சி (செய்வது) 

யுத்தத்தைக் காட்டினும் மிகப் இபரி(ய பாபமான) தாகும் ; மேலும், 

(குப்பார்கள்) சக்தி பெறுவார்களீரயின், நுங்கள் மார்க்கத்தை 
விட் டுஙகளை அவர்கள் இரும்பச் செய்யும்வரை உங்களுடன் 
அவர்கள் யுத்தம் செய்வதை (ஒருபோதும்) கிறுத்த மாட்டார் 

ப்
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கள் 33? மேலும், ௨.ங்களுள் எவரேனும் தம் மார்க்கத்தை 

விட்டுக் திரும்பி விடுவாராயின், பின்னார் அவர் “நிராதரிப் 

பவராகவே (இறுதிவரை யிருநது) மரணமடைந்து(ம்) விடுவா 

ராயின், தங்களுடைய செயல்கள் (அலச்தும்) இவ்வுலகிலும் 
மனுவுலகலும் பாழாய்ப் போனவர்கள் அவர்களே (யாவார்கள்) ; 

மேலும், அவர்கள் கோம்) நரகவாசிக ளாவர் ; அவர்கள் ௮தஇ 

லேயே கிலைத்திருப்பார்கள். 

218. (அதற்கு மாறாக) நிச்சயமாக கன்னம். க்கை கொண் 

டவர்களும், (அதிலேயே உ அதியுடன் இறுதிவரை நிலைத்திருக் த 

வா்களும்,) ஊரை (வெறுத்து) விட்டுப் புறப்பட்(டு எண்ணிறக்த 

கஷ்டகிஷ்டூரங்கட் கெல்லாம் உட்பட்)டவர்கஞம், அல்லாஹ்வின் 
பாதையில் யுத்தம் புரிர்கவர்களுமான அவர்கள் காம் அல்லாஹ் 

வின் அரு (அதிகம்) ஆதரவு வைப்பவர்களா யிருக்கின் நனர் 
கள்; மேலும், அல்லாஹ்(வும் அவர்கள் எண்ணத்துமகும் ஆதர 

வுக்ஞாம் ஒக்கப் பாபத்தை) மன்னிப்பவ னாஈ(வும்) அன்புடையவ 

ஞுக(வும்) இருக்கிறான். 

919. (ஏ கபியே!) உம்மிடம் சாராய த்(தைப் பருகுவிதைக் 
குறித்தும், சூதாடுவதைக் ௫ ருறித்தும் வினவுகிருர்கள் ; (ஆகலின், 

br) சொல்வீராக: அவ்விரண்டிலும் பெரிய பாபமும், மனிதர் 
களுக்கு(4 சிறிது), பிரயோஜனங்களு மிருக்கின்றன ; (ஆனால்) 
அவ்விரண்டின் பாபமும் அவ்விரண்டின் பிரயோஜனத்தைக் 
காட்டினும் மிகப் பெரிதாயிருக்கிறது. (எனவே, அவற்றினின்று 

வில௫ியிரு£கக் கடவீர்கள்.) மேலும், அவர்கள், எதைச் செலவு 

செய்யவேண்டு மென்று உம்மிடம் வினவுகஏன்றனர் ; (ஆதலின், 
நீர்) சொல்வீராக : “(உங்களுடைய தேவைக்கு) மேற்பட்டிருப் 
பதை(ச் செலவு செய்யுங்கள்.) கங்கள் சம்தனை புரிவதற்காக இவ் 

வாறாகக்கான் அல்லாஹ் (தன்னுடைய) அத்தாக்ஷிகளை உங்க 

GG விளக்கிக் காண்பிக்கின்றான் ; 
  

3g. heise மாதங்களில் யுத்தம் செய்வது சசாதென்ப த முஸ்லிம்சளுக்கும் 

அதரியும்; ஆனால், குப்பார்கள் ௮ம்மாதங்களில் யுச்சம் செய்வது சானே தகாத 

காரியமென்று கூறிச்கொண்டு, புரட்டுக்கு வேண்டிய பெரியபெரிய விஷமச்சன 
மான காரியங்களை யெல்லாம் செய்துகொண் டிருந்தார்கள்.' இப்படிப்பட்ட விஷமத் 

தனம் செய்வது தகாதென்றும், மீண்டும் “அந்தச் குப்பார்கள் முஸ்லிம்களுக்குத் 

தொர்தரை கொடுச்துக்கொண் டிருப்பார்களாயின், அதனைச் தடுப்பதற்சாக யுத்தம் 

செய்வது பெகிய பாபமான காரிய were) Dem gy io இவ்வாக்கயெத்தால் அல்லாஹ் 

விளக்குச் சாட்டுளெருன்,
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220. (இந்த) உலஒலும், (மறுவுலகாகய) இறுதி (வாழ்க்கை) 
யிலும் (சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் ஈன்கு இந்இத்துப் 
பரியாலோசனை செய்து பாருங்கள்.) மேலும், நம்மிடம் ௮கதி 

கல்ப் பற்றி (அவர்கள்) வினவுகிறார்கள். (ஆதலின், கீர்) சொல் 
வீராக : *அவர்களை-(அன்னவரின் காரியாதிகளை)ச் சீர் செய்து 

வைப்பது நன்மை யாகும் ; மேலும், அவர்களுடனே (நீங்கள்) 
கலந்துகொள்வீர்ச ளாயின்--(அஃதாவது, அன்னாரை உங்கள் இல் 
லத்தாருடன் சேர்த்துக் கொள்ளுளீர்க ளாயின், அப்பொழுது 

அவர்கள்) ௨ங்கஞடைய சகோதரர்களா யிருக்கின்றனர்கள் ; 

மேலும், அல்லாஹ் சிர்திருக்துபவரி னின்றும் விஷமம் செய் 

பவரைபுப் பிரித்து) அறிகிறான் ; மேலும், அல்லாஹ் நாடியிருப்பா 

னாயின், உங்களைக் தஷ்டத்துள் ளாக்கியிருப்பான் ; நிச்சயமாகவே 

அல்லாஹ் வன்மையுள்ளவஞக(வும்) ஞானம் நகிறைந்தவனாக(வும்) 

இறாக்கறுன். ”' 

221. இன்னம் (இறைவனுக்கு) இணைவைக்கும் (முஷ்ரிக் 

கான) பெண்களை அவர்கள் நன்னம்பிக்கை கொள்ளும் வரை 
(நீங்கள்) மணம் புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் ; மேலும், இணை 

வைக்கும் பெண் (தன் வெளித்தோற்ற வனப்பாலி நுங்களை 

இறும்பூ தெய்தச் செய்திடினும், அவளைச் காட்டினும் (சர்வ 

சாதாரணமான எளிய) நன்னம்பிக்கை மொண்ட வெள்ளாட் 

டியே நல்லவளாவாள் ; மேலும், (அவ்வாறு) இணைவைக்கும் 
புருஷாகளுக்கு அவர்கள் ஈன்னம்பிக்கை * கொள்ளும் வரை 
(நுங்கள் நன்னம்பிக்கை கொண்ட பெண்களை) மணமுடித்து 

வையாதீர்கள் ; மேலும், இணைவைக்கும் புருஷன் (தன் வெளித் 

தோற்ற அழகரீல்) நுங்களை இறும்பூ தெய்தச் செய்திடினும், 

அவனைக் காட்டினும் (சர்வசாதாரணமான எளிய) நன்னம்பிக்கை 

கொண்ட அடிமையே சிறந்தவனாவான் ; (இணைவைக்கும்) ௮வர் 

கள் (நுங்கக£ கேரான வழியினின்றுஈ்” திருப்பி) நெருப்பின் பக் 

கல் அழைக்கின்றார்கள் ; மேலும், அல்லாஹ்(வோ) தன்னுடைய 

உத்தரவு கொண்டு (கேரான வழியைக் காட்டிச்) சுவர்க்கத்தின் 

பக்கலும் (பரீப)மன்னிப்பின் பக்கலும் அழைக்கின்றான் ; மேலும் 

(அல்லாஹ்) மனிதர்களுக்கு, அவர்கள் நல்லுபதேசம் பெறும் 
பொருட்டுத் தன்னுடைய இத்தாகூஷிகளை விளக்கிக் காட்டுகின்றான். 
  

40. மேலே யுத்த விஷயத்தைச் கூறியதால், அதில் ௮சப்பட்ட ஆண்களையும் 

பெண்களையும் முஸ்லிம்கள் விவாகம் செய்து சொள்ளலாமா ? கூடாதா? என்ற 

சஈதேதகம் உண்டாடின்றமையான், அ௮ள்விஷயத்தை அல்லாஹ் இவ்வாக்கயெத்தின் 

வாயிலாக இடையில் விஎகடக்காட்டி யுள்ளான்,



£8 தர்ஆன் தமீழ் மொழீ பெயர்ப்பு [பாகம்], 

  

பிரிவு--28 

விவாக ரத்து (தலாக்) விஷயம், 

929, மேலும் (ஏ நபியே!) நும்மிடம் மாதவிடாயின் காலத் 
(தில் பெண்களிடம் நெருங்கலாமா , வென்னும் விஷயதிதைக் 

குறித்து (அவர்கள்), வினவு௫ன்றார்கள் ; 41(ஆதலின், நீர்) சொல் 
வீராக: அது திமை பயப்பத(ன் காலமாகும்; எனவே; மாத 
விடாயின்போது ஸ்திரீககா விட்டு விலகி யிருப்பீந்சளாக ; 

மேலும் (அர்த மாதப் பூப்பினின்றும்) அவர்கள் பரிசுத்தமாகும் 
வரை அன்னவர்களிடம் நெருங்காதீர்கள் ; பின்னர் (இதையும் 
ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ; அப்பெண்கள்) பரிசுத்த 
மடைந்து விடுவார்களாயின், அல்லாஹ் உங்தளுக்கு (இயற்கைக் 

கொத்தவாறு) ஏவிய வண்ணம் அன்னவர்பால் வாருங்கள் ; 
நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (பாபத்தை விட்டு மன்னிப்புச்சேடி க் 

தன்பால்) திரும்புகிறவர்களை சேகரன் ; மேலும், பரிசுத்த 
மானவாகளை(யே) கே௫க்கின்றான். '' த 

225. (சதிபதிகளது சம்பந்தக்தை ஆழ்ந்து கோக்கு 

மிடத்து) நுங்கள் மனைவியர் நுங்களுக்குரிய வேளாண்மையா 
யிருக்கென்றார்கள் ; எனவே, நீங்கள் நாடிய வண்ணம் (இயற்கைச் 
சட்டப்படி) நுங்கள் வேளாண்மையின் பக்கல் வாருங்கள் ; 

மேலும், , நங்களுடைய ஆன்மாக்களுக்கு முற்கூட்டியே நன்மை 
யைச் செய்யக் கடி.வீர்கள் ; (அஃதாவது, சந்ததிகளுக்கு வேண் 

டிய சாதனத்தைக் தேடிக் கொள்ளுங்கள்), இன்னம், (அதுவேயு 

மன்றி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும்) அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சிக் 
கொள்ளுங்கள் ; மேலும், நீங்கள் (மரணமடைக்க பின் ஒருகாள்) 
அவனை நிச்சயமாகச் சந்திப்பீர்க ளென்பதையயும்) அறிக்து 

கொள்ளுங்கள் ; மேலும், நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு(ச் 

சரியான சன்மார்க்கத்தின் செளகரியத்தைப் பற்றியும்," அனா 

வ௫ியமான கட்டுப்பாட்டினின்று பரிசுத்தமானதைப் பற்றியும்) 

கற்செய்தி கூறுவீராக, 

294, மேலும் (ஊன்றிப் பாருங்கள்!) நீங்கள் (யாரு: 
கேனும்) நன்மை செய்வதற்காகவும், நீங்கள் தப்பிக்கொள்வதற் 

காகவும், நீங்கள் மனிதர்கள்பால் சமாதானம், செய்து வைப்பதற் 

காகவும் (நீங்கள் அடிக்கடி செய்யும்) உங்கள் பிரமாணங்களுக்கு 
  

41. விவாக பர்தத்துக்குப் பின் “சதி 'பஇிகள் ஒழுக வேண்டிய முறையையும் 

காலத்தையும் கல்ல அழகான முறையால் அல்லாஹ் இவ்வாககியத்தில் கூறி யிருக் 
Sarwar.
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அல்லாஹ்வை விளையாட்டுக் கருவியாகச் (செய்து, நற்காரியத்துக் 

கெதிராக” அல்லாஹ்வின் மீது பிரமாணம் செய்து, பின்னர் 

அவன்மீதே , பிரமாணம் செய்து, : நாங்கள் இக்காரியத்தைச் 

செய்யவே யில்லை யென்று மறுத்துக் கூறிப் பாபங்களைச) 

செய்யாதீர்கள் ; மேலும், அல்லாஹ் (நீங்கள் உங்கள் ஹிருதயங் 

களுள் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு கூறுவதை யெல்லாம்) 

கேட்பீவனாக, ௮றிகிறவனாக இருக்கிறான். 

225. (ஆனால்) உங்களுடைய பிரமாணங்களுள் வீணேன 
(அர்த்தமற்றதைக் கொண்டு அல்லாஹ் உங்களைப் பற்றிப்பிடிக்க 
மட்டான் ; (மேலும், அது பொருட்படுதீந்க் கூடியது மன்று ;) 

ஆனால், நங்களுடைய ஹிருதயங்கள் (உண்மையாக காடி.ச் செய்து) 
சம்பாதிக்குமதைக் கொண்டே (அவன்) உங்களைப் பற்றிப்பிடிப் 
பான்; (இதனப் பொருட்படுத்தாம லிருத்தலும் முடியாது.) 
மேலும், அல்லாஹ் (சகல காலங்களிலும் இழைக்கப்படும் 

பாபத்தை) மன்னிப்பவனாக,பெ ரறுமையுள்ளவஞுக இருக்கின்றான். 

220. தங்கள் மனைவியரிடம் (நெருங்குவ தில்லை யென்று) 

(ரிரமாணம் செய்பவர்கள் சான்கு மாதங்கள் (அவர்க ளருகனில் 
நெருங்காமல்) காத்திருக்கல் வேண்டும் ; பின்னர் (அகறீ்டையே 

அவர்கள் தங்கள் மனைவியரிடம்) மீண்டு (விழைந்து) விடுவார் 

களாயின், நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (பாபத்தை) மன்னிப்பவனாக 
(வும்) அன்புடையவனஞகை(வும்) இருக்கிறான். (எனவே, நீங்களும் 
இவ்வண்ணமே இதரர்களுடைய தவறுகளைப் பொறுத்துக் 

கொள்வீர்களாக.) 

221. மேலும் (அப்படிச் செய்யாமல் புருஷர்கள்) விவாக 

ரத்தை (அப்படியே தலாக்கை)க தீர்மானித்து விடுவார்களாயின், 

(இதை அவர்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் :) நிச்சயமாகவே 
அல்லாஹ் கேட்பவனாக, ௮.றிகிறவனாக இருக்கின்றான். [ ஆகவே, 
நீங்கள் அக்கிரமமாகவும் அகியாயமாகவும் உங்கள் மனைவியரை 
விவாகரத்து செய்து தலாக்குச் சொல்லி விடுவீர்க ளாயின், 

YRS அல்லாஹ்வுக்கு மறைவானதா யிருப்பதில்லை. |* 

228. மேலும், விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்கள், 

தங்களை மூன்று மாதவிடாய்க் காலம் வரை வேறு விவாகம் செய்து 

கொள்ளாமல்) காத் இருக்கக்கடவர் ; . மேலும் (உண்மையிலேயே 
அப் பெண்கள்) அல்லாஹ்வைக் கொண்டும் இத தீர்ப்பு) 

  

* “சட்டத்துக்கு மூமண்படாததும், , ஆனால் ஆண்டவளுல் மிகவம் வெறுக்கப் 

படுவதுமா யிருப்பது விவாக விலக்கா யிருக்கிறது! என்பது ஹதீது,



70 தர்ஆன் தமிழ் மொமி பேயர்ப்பு [பாகம்-1, 

  

நாளைக் கொண்டும் ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவராக எாயின், 

(இக்காலத்திற்குள்) தங்கள் கர்ப்பாசயங்களில் அல்லாஹ் இருஷ். 

டி.கீதிருப்பதை அவர்கள் மறைத்து கைப்பது அவா களுக்கு 

ஆகாது; (இஃதாவது, அவர்கள் கர்ப்பமடைச் திருப்பார்களா 

யின், அதன் ஒளிக்காமல் சொல்லி விடல் வேண்டும்.) மேலும், 

அவர்களுடைய கணவனமார்கள் சமாதானத்கை நாடுவார் 

களாயின், அப்பெண்களை அந்தத் தவணைக் குள்(ளே) திருப்பிக் 

கொள்ளும் விஷயததில் ௮திக பாத்யதை யுள்ளவர்களாக இருக் 

தின்றார்கள் ) மேலும் (புருஷர்களுக்கு) அப்பெண்கள் மீது பாத் 
யதை யிருப்பதே போல, அப்பெண்களுக்கும் நன்மையான முறை 
யில (புருஷார்களமீது பாதயதை) உண்டு ; மேலும், ஆடவருக்கு(ப் 

பெண்டிரான) அவர்கள்மீது சிரிது உயரிய அந்தஸ்துண்டு, 

ஆதலின், ஒவ்வொருவரும் எல்லையைக் கடவாமல் தத்தமக் கேற் 

பட்ட பாதி்யதையைக் கவனித்து நடத்தல் வேண்டும். மேலும், 

அல்லாஹ் வன்மையுள்ளவனாக, ஞானமுள்ளவனாக இருக்கிறான். 

  

பிரிவு--20 

விவாகாத்து--தொடர், 

229. விவாகரத்து (செய்து, மீட்டும் மனைவியைத் தன்னு 

டனே சேர்ந்துக் கொள்வது) இரண்டு முறையா(க இரண்டு 
மாதங்களில் சொலவதா)கும் ; பின்னர், (புருஷர்களுக்கு இரண்டு 
வழிகளே யிருக்கின்றன. அவை யாவெனின் : இரண்டு முறை 
தலாக்குச் சொல்லப்பட்ட மனைவியரை) கல்ல முறையில் மடுத்து 

(அன்னாருடன் வாழ்க்கைச் சம்பந்தத்தை மீட்டும் வைத்துச் 

கொள்ளல் வேண்டும் ; | அல்லது அழகான முறையில்”? (மூன்றாம் 
  

42. அல்தாவது, ஒருவன் தன் பெண்ஜா திக்கு இருமுறை தலாக் சொல்லி 

பிருந்தானாயின், ௮வன் மூன்றாம் தலாக் சொல்வதற்கு முன்பு ௮வளைத் தன்னுடன் 

சேர்த்துக்கொள்ளலாம் ) அல்லது பெண்ஜாதி மாதவிடாயின் தருணத்தி லில்லாமன் 

பரிசுத்தமா யிருக்கும் சமயத்தில் மூன்றாவது கலாச் சொல்லி, ௮களைத் தன் விவாக 

பர்தத்தினணின்றே நீக்கிவிடலாம். மாதவிடாயின்போது தலாச் சொன்னால், ௮து 

கூடும். யினும், அங்ஙனம் செய்வது wa eam arr. இன்னம், ஆண்பிள்ளைகள் 

தலாக் சொன்னால் பெண்களின் பாத்யதையான மஹ்ர்த் தொகையை எடுத்துக் 

கொள்ளக் கூடாதென்றும், பெண்ஜாதி “சுயமே விடுதலையை விரும்புவாளாயின், 

மேலும் ௮வள் அதற்காக ஏதேனும் பொருளைக் சொடுப்பாளாயின், ௮தனைப் பெற்றுச் 

கொள்வதில் .புருஷன்மீது குற்றமொன்றுஉமில்லை யென்றும் இவ்வாக்கம் சுட்டிச் 

'காட்டிக்கொண் டிருஃகின்றது.
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மாதம் மாதவிடாயி லில்லாமல் பரிசுத்தமா யிருக்கும்போது, 

மூன்னுவது தலாக்கைச் சொல்லிப் பிரித்து) விட்டுவிடல் வேண் 

டும் ; மேலும், அல்லாஹ்வின் வரையறைகளை நிலைகிறுத்த முடியா 
தென்று அவர்களிருவரும் அஞ்சினார்களல்லாது” (புருஷர்க 

ளாய நீங்கள் தலாக்குச் செரல்லியபின்) அவர்களுக்குக் கொடுத் 
ததிலிருக்து எவ்வஸ்துவையும் எடு தீதுக் கொள்வது அுங்களுக்குக் 

கூடாது; பின்னர் அல்லாஹ்வின் வரையறைகளை அவர்களிரு 
வரும் (சரியாக) கிலை கிறுக்ச மாட்டார்களென்று அழுசுவீர்க 

ளாயின் (தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும்பொருட்டு மனைவியான) 
அவள் ஈடாகக் கொடுக்கும் அப்பொருள௱ல் அவர்களிருவாமீதும் 
எவ்விதக் குற்றமு மில்லை; (புருஷன் அதைப் பெற்றுக் கொண்டு 

பெண்ஜாதியைச் சந்தோஷத்துடன் பிரித்து விட்டுவிடல் 
வேண்டும்.) இவை அல்லாஹ்வின் வரையறைகளாகும் ; ஆகலின், 

அவநீறைக் கடவாதர்கள் ; மேலும், யாரேனும் அல்லாஹ்வின் 

வரையறைகளைக் கடப்பாராயின், அவர்கள்தாம் அ௮மியாயக்காரர்க 

ளாயிருக்கின்றார்கள். , ் 

250. பின்னர் (ஒருவன் இரண்டு கலாக்குடன் நில்லாது, 
மூன்றாம் மாதத்தில் மூன்றாவது முறையாகவும்] அவளைத் தலாக் 

குச் சொல்லி விடுவானாயின், பின்னர் (க.கலாக்குச் சொன்ன) அவ 

னல்லாது வேளொரு கணவனை விவாகம் செய்துகொள்ளும் வரை 

அவனுக்கு--(முதற்புருஷனுக்கு ௮வள்) உரியவளாகாள் ; பிறகு 
(இரண்டாம் முறையாக விவாகம் செய்துகொண்டவன்) அவளைத் 

தலாக்குச் சொல்லி விடுவானாயின், அல்லாஹ்வின் வரையறை 

களை (சீ சரிவர) நிலை நிறுத்த முடியுமென்று (முதற் புருஷனும் 
இவளுமாகய) அல்ர்களிருவரும் எண்ணுவார்களாயின், ஒருவருக் 
கொருவர் (மீண்டும் சேர்ந்து (விவாகம் செய்து) கொள்வதால், 

அவர்களிருவர்மீதும் குற்றமொன்று மில்லை ; மேலும் (ஊன்றிப் 
பாருங்கள்; இவை அல்லாஹ்வின் ? வரைதுறைக எாகும் ; 

அவற்றை அறிஞர்களான கூட்டந்தாருக்கு (அலலாஹ்) விளக்கு 

கின்றான். 

251, பேலும் (உங்கள்) பெண்பிள்லாகளுக்குச தலாக்குச் 
சொல்லி விடுவீர்களாயின், பின்னர் (அவர்கள்) தங்களுடைய 
(இத்தாவுக்குரிய) எல்லையை அணு விடுவார்களாயின் (உங்க 
ஞூக்கு இரண்டுவழிகளே யுள., ௮வை; நீங்கள்) ஈல்லமுறை 
யுடன் அவர்களை (உங்கள்பால்) தடுத்துவைத்துக் கொள்ளுங்கள் ; 
அல்லது அவர்களை நல்ல முறையுடன் (இறுதித் , தலாக்குச் 

சொல்லி) விட்டு விடுங்கள் ; மேலும், நீங்கள் (அல்லாஹ்வின்)
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எல்லையைக் கடப்பதற்காகத் துன்பங்கொடுக்கும் பொருட்டு அவர் 

களைத் தடுத்துவைக்காதீர்கள் ; மேலும் (மீண்டும், எவனேனும் 
இவ்வாறு செய்வானாயின், நிச்சயமாகவே* (அவன்) தன்னுடைய 
ஆன்மாவுக்கு(க கான்) அக்கிரமம் செய்தவனாவான் ; (வெளித் 
தோற்றத்தில் மற்றோர் ஆன்மாவுக்கே இவன் தொக்தரை கொடுக் 
கின்றான். ஆனால், இதற்கு இவனுடைய ஆன்மாவே உண்மையில் 

ஜவாப்தாரியா யிருக்கின் றது.) மே.லும், அல்லாஹ்வின் அததரகூஷி 

களை--(போதனைகளை) ஏளனமாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் ; 
மேலும், உங்கள்மீதுண்டான அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையை 

நினைவு கூருங்கள்; (இன்னமும்) ஞானத்தினின்றும் வேதத்தி 
னின்றும் உங்களுக்குப் புத்தி புகட்டுவான் வேண்டி உங்கள் 

மீது அவன் இறக்கிவைத்திருக்கும் அதையும் (நினைத்துப் 

பாருங்கள்.) மேலும், அல்லாஹ்வுக் கஞ்ரிக்கொள்ளுங்கள் ; இன் 
ம், நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் சகலவஸ்துக்களையும் அறிக்க 

வனா யிருக்கிறானென்பகையும் அறிந்துகொள்ளுங்கள். 
கனக கவள கைக் 
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விவாகரத்து செய்யப்பட்டவர்களும் விதவைகளும் மறுமணம் புரிந்து 

282. மேலும் (நீங்கள் நுங்கள்) பெண்ிள்ளைகளைக் தலாக் 
குச் சொல்லிவிடுவீர்களாயின், பின்னர் (அவர்களும்) தங்க 
ளுடைய (இத்தாவுக்குரிய) காலச்தை அடைக விடுவார்களாயின் 

(அவர்கள் தங்களுக்குப் பிரியமான புருஷர்களை, விவாகம் செய்து 

கொள்ளலாம்.) பிறகு அன்னவர்கள் (சட்டபூர்வமாக) அழகான 
முறையில் உடன் படுவார்களானால், தங்கள் (புதிய) புருஷன் 

மார்களை அவர்கள் மணமுடித்துக் கொள்வதினின்று அவீர்களைத் 
தடுக்காதீர்கள் ; உங்களுள் யார் அலலாஹ்வின்மீதும் இறுதி 

(த்தீர்ப்பு) சாளின்மீதும் ஈன்னம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறுரோ, 
sai இதைக்கொண்டு உபதேூக்கப் படுகின்றார் ; இஃதுஙக 
ளுக்கு இலாபகரமுள்ள தாகவும், பரிசுத்த முள்ளதாகவும் இருக் 
இன்றது ; மேலும், அல்லாஹ் (உங்களுக்கு நன்மையான மார்க்க 

மெதுவென்பதை) அறிகருன் ; நீங்களே (அதை) அறிசன் 
ீர்ச ளில்லை. 

233, . மேலும் (தன் மனைவிக்குத் தலாக்குச் சொல்லும் 

போது மனைவியினிடம் பால்குடிக்கும் குழக்தை? யிருக்குமாயின்,
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௮க் குழந்தைக்குப்) பால்கொடுக்கும் காலத்தைப் பூர்த்திசெய்ய 

வேண்டு "மென்று விரும்புகிறவனுக்கு, தாய்மார்கள் தங்கள் 

குழந்தைகட்கு இரண்டு. வருஷம் பூர்த்தியாகப் பால்கொடுப் 

பார்களாக, (இதுவே பால் கொடுப்பதன் பூர்த்தியான கால 

மாகும்.) மேலும் (பால்' தொடுக்கும், அவர்களுடைய உணவும் 

அவர்களுடைய உடையும் (பால்கொடுக்கும் காலமட்டும் ஒவ்வொரு 
வனுடைய அ௮ந்தஸ்துக்குத் தக்கவாறு) ஈல்ல முறையில் தக்தை 

யின் மீதே சார்ச்இருக்கின்றது ; எந்த ஆன்மாவும் தன்னால் 

இயன்றமட்டு மலலாது (அதிகம்) கஷ்டப்படுத்தப்பட மாட்டாது ; 

TESS தாயும் கன்னுடைய குழக்தையின் பொருட்டும், (எந்தத்) 

தந்தையும் தன்னுடைய குழந்தையின் பொருட்டும் ஈஷ்டப்படுத் 

தப்பட மாட்டார்; மலும் (பால்கொடுக்கும் காலத்துக்கு மத்தி 

யில் தந்ைத இறந்து விடுவானாயின், அவனுடைய) வாரிஸ்கள்மீது 

இதுபோலவே (கடமை விதிக்கப்பட் டிருக்கின்றது); பின்னர் 
அவர்க எஸிருவரும் பாஸ்பர உடன்பாட்டாலும், பரியாலோசனை 

யாலும் (குழந்தையின்) பால் குடிப்பை(க் கெடுவுக்கு முன்பே) 

நிறுத்த்சகொள்ள நாடுவார்களாயின் (அப்படியே செய்து 

கொள்ளலாம்); அவர்க ஸிருவர்மீதும் குற்ற ,மொன்.,று மில்லை ) 

மேலும் (பெற்ற தாயைக் கொண்டல்லாது வேறு பெண்பிள்ள 
யைக் கொண்டு) உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பால் 
சொடுக்கத் தேட நாடுவீர்களாயின் (நீங்கள் கன்றாக அப்படியே 
செய்யலாம். ஆனால், தாய்மார்களின் பா.த்யதை யொன்றினை 

யும் இதனால் வீணாக்குவது கூடாது.) வழக்கப் பிரகாரம் சீங்கள் 

(அவர்களுக்குக், கொடுப்பதைக் கொடுத்து விடுவீர்களானால், 

உங்கள்மீது குற்ற மொன்று மில்லை; மேலும் (நீங்கள் எல்லாச் 

சமயத்திலும்) அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள்; அன்றி 
யும், நீங்கள் செய்வதை அல்லாஹ் பார்தீதுக்கொண் டிருக்கிறான் 

என்பதையும் அரியக்கடவீர்களாக. 

984, மேலும், உங்களுள் மரணமடைபவா்கள்-- (தங்கள் 

மாணத்தின்போது) மனைவியரை விட்டுர் செல்பவர்கள் (விஷய 

மாவது: அம்லனைவியர் தங்கள் கணவன்மார் இறந்து போயின 

பின்) கான்கு மாதங்களும் பத்து (காளு)ம் (வேறு விவாகம் பண் 

ணிக்கொள்ளாது மரணு இத்தாவுக்காகத்) தங்களைப்பற்றி 

எதிர்பார்த்தக்கொண் டிருப்பார்களாக; பின்னர் (அம்மனைவியர்) 

தங்கள் (கரல) ஏல்லையை அடைந்து விடுவார்களாயின் (அவர்கள் 

தங்கள் இஷ்டம்போல ஈடக்து கொள்ளலாம். எனவே) அவர்கள் 
(மறு விவாகம், செய்து கொள்வதற்காகதி), தங்கள் விஷயத்தில் 

10



44: தர்ஆன் தமீம் மோழி பெயர்ப்பு [பாகம்-2. 

  

நல்ல விதமாக நடந்து கொள்வதால், உங்கள்மீது குற்ற மொன்று 
மில்லை ; (எனவே, நீங்கள் அவர்களது இவ்விஷயத்தில் தலையிடு 

வதும், இன்னமும் அவர்கள அப்படியே துக்கத்துள் ஆழ்க் 
இருக்க வேண்டுமென்று வற்புறுத்துவதும் கூடா.) மேலும், 
அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதைக்கொண்டு * விஷயமுணர்ந்தவனா 

யிருக்கிறான். 

985, மேலும் (இப்படிப்பட்ட விசவைகளை விவாகம் செய்து 

கொள்ள காடி) நீங்கள் மறைமுகமாகப் பெண் பேசுவதனாலும், 
அல்லது நீங்கள் உங்கள் உள்ளங்களுள் (இவ் வெண்ணத்தை) 

மறைத்து வைப்பதனானும் உங்கள்மீது குூற்றமொன்று மில்லை; 
நீங்கள் (நிச்சயமாகவே இயற்கையின்படி), அவர்களை ஞாபகம் 
செய்வீர்க ளென்பதை அல்லாஹ் அறிகிறாக் ; ஆனால் (வழக்கத் 
திற் கொத்தவிதமாகச் சயிக்கனையாகவோ பக௫ிர்முகமாகவோ) 
நன்மையான வார்த்தையை(யே) நீங்கள் கூறுவகன் றி, (கள்ளத் 
தனமாகவும்) மறைவாக(வும் திமையான தாகவும் விவாக விஷயத் 

இல்) : அவர்களிடம் (எதையும்) வாக்களித்துக் கொள்ளாதீர்கள் ; 

மேலும், குிப்பிடப்பட்ட தவணையின் எல்லை--(இத்தா) முடியும் 

வரை விவாகத்தின் முடிப்பைீ இர்மானம் செய்யாதீர்கள் ; 
(என்னெனின், விதவை இத்தாவின் காலத்துக்குள் விவாக ஏற் 
பாடு செய்வது தகாது.) மேலும் (இது சம்பஈ்கமாக) உங்கள் 

ஹிருதயங்களி லுள்ள (பலக்குறைவான விஷயத்)தை (நிச்சய 

மாகவே) அல்லாண் அ௮ரிகிறா னென்பதை அரிந்து கொள்ளுங் 

கள் ; ஆதலின், அவனுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள் : மேலும், 

அல்லாஹ் (நிச்சயமாக உங்களா லுண்டாகும் பாபங்களை) மன் 
னிக்கக் கூடியவனாக(வும், பொறுமையுள்ளவனாகர(வும்) இருக்கிறா 
னென்பதையும் அறிக்துகொள்ளுங்கள். 

  

பிரிவு--81 

விவாக விடுதலை பெற்ற ஸ்இிரீகட்கும் விதவைகட்கும் வேறு லெ ஏற் 

பாடுகள், 

296, நீங்கள் (விவாகம் செய்து கொண்டபின்பு உங்கள் 
மனைவியரான) அவர்களைச் தொடாம விருக்கும்போது, (இன்னம்) 
நீங்கள் அவர்கட்கு மஹ்ரை(யும்), ஏற்படுத்தாமல் (இருக்கும் 
போது) ஸ்திரீகளத் தலாக்றாக்கொடுக்து விடுவீர்களாயின் (உங் 
கள் இஷ்டம்போல்" இதனைச் செய்யலாம் ; இதனால்) உங்கள்மீது 

குற்ற மொன்று மில்லை ; (ஆனால், அவர்களுடனே நீங்கள் ஒரு



அத்தி-2.] Lid: — (பகரா)--பீரி வு $1 415. 

பர்தத்தை உண்டுபண்ணி அதை முறிப்பத்ரல் அவர்களுக்குண் 
டாகும் ஈஷ்டத்துக்காக) மேலும், அவர்களுக்குச் சுக,ச்தை-- (தக்க 

சன்மானத்தை) அளிம்பீர்களாக ; தனவந்தன் தன்னியல்புக்குத் 
தக்கவாறு(ம்)) தாரித்திரியன் தன்னியல்புக்குத் தக்கவாறு(ம்) 

நல்ல முறையில் (வழ்க்கத்துக் கொத்த) பொருளைக் கொடுத்தல் 

வேண்டும் ; (இது) ஈன்மை செய்கிறவர்கள்மீ*ு கடமையாயிருக்கும், 

291. மேலும் (பெண்மணிகளான) அவர்களுக்கு 'மஹ்ரை 
நீங்கள் “ஏற்படுத்தியிருக்து (விவாகம் செய்துகொண்ட பின்னர்) 

அப்பெண்களை நீங்கள் தீண்டுவதற்கு முன்னமே, அவர்களுக் 
குத் தலாக்குக் கொடுத்து விடுவீர்களாமின், (மனைவியரான) 

அவர்கள் (தங்களுக்குச் சேரவேண்டியதை) மன்னித்தாலன்்றி, 
அல்லது எவன் கையில் விவாகத்தின் முடிப்பு இருக்கின்றதோ 
அவன் மன்னித்தாலன் றி. (அஃதாவது, ஒருபாதி மஹ்ர்த் 
தொகையைக் , சணவன் ஏடுச்துக்கொள்ளாமல முழுத் தொகை 

யையும் மனைவிக்குக் கொடுத்தாலன்றி) நீங்கள் ஏற்படுத்திய 

திரவிய தொகை!09)ல் பாதி (தலாக் சொல்லப்பட்ட அப் 
பெண்களுக்கு) உண்டு ; மேலும் (கணவர்களாய) நீங்கள் (உங் 

கள் வயமுள்ள பாத்தியதையான மற்றொரு பாதியை) மன்னித்து 
விடுவதானது (அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ் நடப்பதற்கு, 9 a 

அண்மையாகும் ; மேலும் (கவனியுங்கள் ;) உங்களிடையே (ஒரு 
வருக் கொருவர் கொடுத்துக் கொள்ளவேண்டி௰) சன்மானத்தை 
மறந்து விடாதீர்கள் ; நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் நீங்கள் செய்து 

கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கிறவனா யிருக்கிறான். | 

238. தொழுகைகளை, மேலும் (குறிப்பாக gHbsrHEss 

அம் பசெல்கக்திலும் மேன்மை பெற்றிருக்கும், மத்திபமான 

தொழுகையை (கன்கு பேணிப் பாது)காத்துக் கொள்வீர்க 
ளாக;* மேலும், அல்லாஹ்வுக்கு (முற்ற. முற்று) வழிபட்டவர் 
bern ee 

48, - இவ்விஷயம் "பெண்ணுக்கு வலீயாய் நின்று விவாகம் "செய்துசொடுத்த 

மச்ரிதனைக் குறிச்கும் ஏன்று இமாம் அப்துல்லா பின் ௮ப்பாஸ்787 அவர்கள் கூறன் 

rear. 

44, , இச்சைக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாகவும், சுயலத்தையே அதிகம் விரும்பு 

இறவர்களாசவு முள்ள மனிதர்சள், இல்லற வாழ்க்கையின் விஷயச்தஇல் இப்படிப் 

பட்ட மேன்மையான ஆச்மசக்திஷயப் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமெனின், அவர்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கு வணக்கம் புரிவதில் முற்ற முற்ற சூழ்கியிருர்து இர்தச் சக்தியையும் 

மேன்மையையும் பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்) எனவே, மனிதர்கள் தொழுகையை 

நன்கு சடைப்பிடித்தல் வேண்டும்) யுத்தசமயமா யிருப்பினுழ், வேறெர்த் வேளையா. 
யிருப்பினும், தோழுகையை எக்காரணத்தைக் சொண்டும் மைவிரவது கூடாது 

என்பது இவ்லாயதிதால் வற்புறுததப்படுகின்றத,



76 தர்ஆன் தமீம் மோழி பேயர்ப்ப [பாகம்-8. 

  

களாய் (அவனுக்கு வணக்கம் புரியும்போது ௮௧ அச்சத்துட 
னும் பக்தி சிரத்தையுடலும் ஏகாக்.ர சித்தத்துடனும்) எழுந்து 

நிற்கக் SLOT ETT. 

259, பின்னர் (நீங்கள் வழக்கத்துக் கேற்ப நின்று 

தொழுதுகொண்் டிருந்தால் பகைவர்கள் உங்கஷுக்கு கஷ் 

ட்த்தையோ கஷ்டத்தையோ உண்டு பண்ணக் கூடும் என்று) 

அச்சங 'கொண்டீர்களாயின், பாதசாரிகளாக(வேனும்), (வாக 

னங்களின்மீது) சவாரி செய்பவர்களாக(வேனும் தொழுது 

கொள்ளக் கடவீர்கள்;) பின்னர் (நீங்கள்) அச்சக்தீர்ந்து விடு 
வீர்களாயின், நீங்கள் அறியாமலிருக்ததை உங்களுக்கு அவன் 
அறிவித்துத் தந்ததேபோல் அதுசமயம் (குறிப்பிட்ட முறை 
யின்படி தொழுத) அல்லாஹ்வை ஞாபகம் செய்துகொள்ளக் 
கடவீர்கள். 

240, மேலும், உங்களுள் மரண மடைடறவர்கள்,-- 
மேலும் (அதுசமயம் தங்கள்) மனைவியரை (உயிருடன்) விட்டுச் 
செல்பவர்கள், (மாண மடைவதற்குமுன் ஒரு) வருட (காலும் 
வரை (தங்கள் “இல்லங்ககா விட்டு) அப்புறப் படுத்தாமல் 

(அவர்களுக்கு உணவுப் பொருள்களான சாகன) சுகத்தைத் 
தங்கள் மனைவியருக்கு (அளிக்குமாறு) வஸிய்யத் செய்தல் 

வேண்டும்; (மரணமடைந்த பின்னர் மரணமடைந்தவனுடைய 

வாரிஸ்கள் அதனைச் சரிவர நிறைவேற்றி வைத்தல் வேண்டும்.) 
பின்னர் அ௮வ்விதவைகள் (குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்பு) 

சுயமே வெளிப்பட்டுக் தங்கள் விஷயத்தில் நல்ல முறையில் அவர் 

கள் கடந்துகொள்வதால்-- (அஃதாவது, Maras ஓர் ஆண்டுக் 

குள் கணவன் இல்லத்தைவிட்டு வெளிப்பட்டு வேறு கணவனை 

விவாகம் செய்து கொண்டு விடுவகாலோ, அன்றி அதற்குரிய 
பேச்சு வார்த்தைகளை நடாத்துவதாலோ) உங்கள்மீது குற்ற 

மொன்று மில்லை; மேலும் அல்லாஹ் வன்மையாளனாக, 

ஞானமுள்ளவனாக இருக்கிறான். 

49, இவ்வாச்கியத்தின் வாயிலாக, விதவைகளை நன்கு உ£சரிக்கவேண்டும் ) 

அவர்களுச்குப் புருடனுடைய சொத்தில் பங்குண்டாயினும், ௮தைத்தவிர்த்து வேறு 

விதமாகவும் சுகசெளகரியங்களைச் செய்து கொடுக்க[£வண்டும் ; இக்காரியத்தை--சென 

கரியத்தை--வாரிஸ்சச் செய்வது ஒருபக்கல் டச்சு, மாணமடையும் புருடனே 

இச்த ஈன்மையைப் பற்றி வஹிய்யச் செய்யவேண்டும் என்று அல்லாஹ் போதிக்கன் 

ரன். அன்றியும், அல்லாஹ் ஒர் ஆண்டுவரையேலும் ௮வ்விதவைகளுச்கு உபகாரம் 

செய்ய2வண்டும் என்று ஈற்போதனை செய்திருப்பதில் பற்பல கருழ்.துக்சள் அடக் 
கமாெ யிருக்கின்றன. . ‘
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241, மேலும், தலாக் சொல்லப்பட்ட் பெண்களுக்கு ௮ழ 
கான முறையில், (உங்களால் கூடுமானவரை) பிரயோஜனகர 

மான பொருள்கள் (கொடுக்கப்படல் வேண்டும்.) (அல்லாஹ் 
வுக்கு) அஞ்சி சடப்பவர்கள்மிது (இது) கடமை” யாக்கப்பட் 

டிருக்கிறது.” 
949, நீங்கள் (உங்கள் இல்லற வரீழ்க்கையில் ஜயமும் 

பாக்யமும் பெறுவது அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளின்படி gu 
படியே “அமல் செய்வதிலேதான் அமைந்து டெக்கன்றி தென் 

பதைக்) கவனித்து ௮றிச்துகொள்ளும் பொருட்டு அல்லாஹ் 
இவ்வாறாகத் தன்னுடைய அத்தாகதிகளை நுங்களுக்கு விளக்க 
காட்டுகின்றான். 

கணை வயில் மில் 

பிரிவு--83 

ஸத்இியத்திற்காக யுத்தம் புரிவகன் அத்தியாவசியம் : யூத சரிதையி 

னின்று மேற்கோள்கள். 

243, (௪ ஈபியே!) அவர்கள் விஷயத்தை நீர் கவனிக்க 
வில்லையா? (அஃதாவழு: பனீ இஸ்ராயீல்களான) ' அவர்கள் 
ஆயிரக் கணக்கானவர்களா யிருக்தும் (மனஉறுதி யற்றவர்களா 

யிருந்தமையால், தங்கள் எதிரிகளுடனே எதிர்த்து கின்று போர் 
புரியாமல்) மரணத்தின் அச்சத்தால் தங்கள் இலலங்களை விட்டு 

வெளிப்பட்டு விட்டார்கள். எனவே, அல்லாஹ் அவர்களுக்குச் 
சொன்னான் : ((சீங்கள் மரணத்தின் அச்சத்தைக் கண்டு ஓடுவ 
தால் தப்பிக்கொள்ளப் போவதில்லை ; நுங்கள் தைரியமற்ற தன் 

மையால் நீங்கள்) “மாணமடையுங்கள் ! ?*? (அப்படியே அவர்கள் 
எதிரிகள்பால் சிக்குண்டு, அனேகர் மரணமடைச்தே போயினர்.) 

பின்னார் அவர்களை (மனோேதிட முள்ளவர்களாகவும் தீரமும் தைரி 

யமும் உள்ளவர்களாகவும் பண்ணிப் பகைவர்களை ஜயிக்கும்படி 
செய்து அவர்களை) உயிர்ப்பித்தான் ; சிச்சயமாகவே அல்லாஹ் 
மன்பதைகள் மீது பக்ஷமுடையவனா யிருக்கிறான் ;) (இதனால்தான் 
மக்கள் ௮.திகக் வழிகெட்டுப்போனதன் பின்னரும் அவன்: gait 
௧௯ சேரானவழியில் கொண்டுவந்து விடுறான்.) ஆனால், மானி 
LF BORO பெரும்பான்மையோர் (இசனைக் கெளரவமாக ஏற்றுச் 
கொண்டு அல்லாஹ்வுக்கு) நன்றி செலுத்துகின். றவா்களா யில்லை, 
  

46, தலாக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பெண்கள், பற்பலவிதங்களால் தங்கள் ௮ச்தஸ் 

தையும் செளரவசத்தையும் இழச்தவர்சளாகின்றார்க சானமையின், அவர்கள் தில 

மையை ஈன்மையுறக் செய்யவேண்டு மென்பது இவ்வாக்கியத்தின் கருத்தாகும்ஈ
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244. மேலும், அல்லாஹ்வின் பாதையில் யுத்தம் புரியுங் 

கள்; மேலும், அல்லாஹ் கேட்பவனாக இருக்கிறான் ; >; gap 

வனாக(ும்) இருக்கிறான் என்பதையும்) அ.றிர்துகொள்ளுங்கள். 

245, (மனிதர்களுக் இடோக) அல்லாஹ்வுக்கு அழகான 
(மனத்துடன்) கடனைக் (கிரியைகளைச் செய்து) கடின் கொடுப் 

பவர் யார்? பின்னர், அதை அ௮வன்--(அல்லாஹ்) அதிகமான 
இரட்டிப்புக்களாக இரட்டிக்கும்படி. செப்கிறான் ;--(அஷ்தரவது, 
கேவலம் ஒரு சிறிது தொகையை அல்லாஹ்வின் பாதையில் 
செலவு செய்து இவ்வுலக மறுவுலக சம்பக்தமான மட்டற்ற 

நன்மைகளைப் பெறத் தையாராயிருப்பவர் யா£?) மேலும் (உங் 

கள் திரவியங்களைச் செலவு செய்வதால் 6ீங்கள் ஏழைகளாய்ப் 
போய்விடுவீர்கள் என்று அஞ்சுசன் நீர்கள் ; ஆனால், உண்மை 
யிலே) அல்லாஹ்(தான் உங்கள் ஓசுவரியங்களை மனோகிலைமைக் 
குத் தக்க முறையில்) சுருக்குகிறவனாகவும் (௮தை அதிகமாகப் 

பெருக்கி) விரிக்கிறவனாகவு மிருக்கிறான் ; மேலும், அவன் பக் 

கலே (நீங்கள்) மீட்கப்படுவீர்கள். 

240. - (ஏ நபியே!) மூஸாவுக்குப்பின் பனீ இஸ்ராயீல் வர்க் 
கத்தலைவர்க(ளுக்கு நிகழ்ந்த விஷயங்க) நீர் சுவனிக்கவில் 

லையா 24 (௮அஃதாவது:) 4 நாங்கள் அல்லாஹ்வின் பாதையில் 

ய.சதம் செய்வதற்காக எங்களுக்கு ஓர் அரசனைக் தோன்றச் 

செய்வீராக,” எண்று (அவர்கள்) தங்கள் நபியிடம், சொன்னார் 

கள்; அப்பொழுது (அதற்கு விடையாக அவர், :: இதுசம்பந்த 

மாக உங்களிடம் எனக்கு நம்பிக்கை யில்லை.) உங்கள்மீது யுத் 

தம் கடமையாச்கப்பட்டால், நீங்கள் (அவ்வாறு? யுத்தம் புரியாம 

லிருக்துவிட மாட்டீர்களா?” என்று சொன்ஞிர். (இதற்கு அதீ 

தலைவர்கள்) நாங்களோ எங்கள் இல்லங்களை விட்டும் : எங்கள் 

மக்களை விட்டும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டவாகளா பிருக்கும்போது, 

(அப்பகைவருடன்) அல்லாஹ்வின் பாதையில் காங்கள் யுத்தம் 

செய்யாமலிருப்பதற்கு எங்களுக்கென்ன (சடை) QosG ps?” 
  

47. இங்கிருந்து, மீட்டும் ஆண்டவன் gS OsrasieGsram® asz 

விஷயத்தையே விளக்குகிறான்: அஃதாவது, அல்லாஹ்வின் பாதையில் யுத்தம் செய் 
வதற்கு யார் யார் ௮ஞ்சுகின்றார்களோ, அவர்கள் இவ்வுலகிலும் Lop av) gy iD ஈன் 

மையைப் பெற்று ஜயமடையப் போவதில்லை) இதற்கான உதாஹூண மொன் 

தையே பனீ இஸ்ராமீல்களின் ஒரு நிகழ்ச்சியால் எடுத்துச் சாட்டுன்றான். யுத்த 
விஷயத்தைச் கூறிக்கொண்டுவரும் இடையே, இதனால் சைச்குச் இட்டும் எதிரிகளின் 

ஆண்பெண்களிடம் எங்நனம் சம்பர்தம் வைத்துச்சொள்ள வேண்டுமென்னும் ஒழுச்ச 

மூழையையே இதற்குமுன் இடையிட்டி விஷயமாகச் சொல்லிச்கொண்டு வர்தான்,
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என்று கூறினார்கள் ; (ஆனால்) பின்னர் அவர்கள்மீது யுத்தம் 

கடமையாக்கப்பட்டபோது, அவர்களுள் சிலரைக் தவிர்த்து (மற் 

றவர்களெல்லாரும் தங்கள் வாக்குறுதியை விட்டுக்) திரும்பிவிட் 

டார்கள் ; எனவே, அல்லாஹ் அநியாயக்காரார்க(ளின் மனத்தி 

௮ண்டான எண்ணங்க)கா , அறிகிறவனா யிருக்இருன். 

247. மேலும், அவர்களுடைய நபி அவர்களுக்குச் சொன் 

னார்: நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தாலூத்கை 

அரசராக (ஏற்படுத்தி) அனுப்பியிருக்கிறான் ; (எனவே, நீங்கள் 

அவருக்கு வழிபடுங்கள் ; அவீருடைய தலைமையில் நீங்கள் யூத 

தம் செய்யச் கையாராயிருங்கள்.'”' இகசைக்கேட்ட அத்தலைவர் 

கள்) * அவரைக்கரட்டினும் நாங்கள் ௮ர௪ பதவிக்கு அதிக 

பாத்தியதை பெற்றிருக்கும்போது, எங்கள்மீது அவருக்கு ஏங் 

ஙனல் ௮ரசபதவி இடைத்தல் சாலும்? மேலும் (அவர்) ஐசுவரி 

யத்தில் விஸ்தீர்ணத்தையும் அளிக்கப்பட்டவராகவு மில்லை (என் 

பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயமே)'' என்று சொன்னார்கள்; 

(இதைக் கேட்டு நபி) :சொன்னார் :  (அரசுபுரிவகற்கு அரசரிடம் 
ஐசுவரியத்தின் பெருக்கம் இருக்கவேண்டிய, தில்லை, நிச்சய 

மாகவே) அல்லாஹ் உங்கள்மீது ௮வரை(யே) தேர்க்தெடுத் 

திருக்கிறான் ; மேலும், ஞானத்திலும் தேக (பலாட்டி௰)த்திலும் 

(உங்களைக் காட்டினும்) அவருக்கு அபிவிருத்தியை அதிகமாக்கி 

யிருக்கறான். (இஃ துங்களுக்செல்லாம் தெரிந்ததே ; அதுவேயு 

மன்றி, அரச்புரிவகற்ரு அத்தியாவசியமாக வேண்டப்படுவதும் 

இதுவேயாம்.) மேலும், அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்குத் சன் 

அரசாங்கச்தை அளிக்கிறான் ; (ஆனால், இவ்விஷயம் நீங்கள் 

எண்ணுவதேபோல் டடப்பதன்று.)'” மேலும், அல்லாஹ் (செல் 

வத்தையும் ஞானத்தையும் பெருந் தகைமையையும் அளிப்பதில்) 

விஸ்தீரண முள்ளவனாக (எல்லாவற்றையும் அதிகம்) 9 1B mar 

கை இருக்கிறான். 

248. மேலும், அவர்களுடைய நபி அவர்களுக்குச் சொன் 

னார்: 4 ரீங்கள் தாலூத்தின் ௮ரசபதவியின்மீது அனாவ௫யமான 
ஆக்கேபங்களைக் நளப்புகின் நீர்கள் ; ஆனால், ஆழ்ந்து நோக் 

குங்கள்;) நிச்சயமாகவே அவனது அரசாங்கத்தின் அடையாள 
மாவது உங்கள்பால் (பரிசுக்59 தாபூக்--(பேழை வாபஸ்) வருவ 

தாகும் ; (அதை நீங்கள் “கைவிட்டுவிட்டீர்கள் ; அஃது எதிரிகள் 

வயம் சக்ிக்கொண்டு விட்டது. அதில் உங்கள் இரக்ஷகன் 
மாட்டிருந்து (உங்களுக்கு மனம்)சாச்தியும், “மூஸாவின் சந்ததி
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யார்களும் ஹாரூனின் சந்ததியார்களும் (தங்கள் பரிசுத்த ஞாப 
கார்த்தத்தை) விட்டுச் சென்றதில் எஞ்சியதும் இருக்ன்றன. 
அ௮தை (அல்லாஹ்வின் அரிய வன்மையின்படி) வானவர் சுமந்து 

வருவார்கள்; நீங்கள் (உண்மையிலே) ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவர் 

களா யிருப்பீர்களாயின், கிச்சயமாகவே அதில் உங்களுக்குப் 
பெரிய) அத்தாக்தி இருக்கின்றது." 

249. பின்னர், தாலூக் (தம்முடைய) சைன்யங்களுடன் 
புறப்பட்டபோது சொன்னார் : நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் உங் 
௧௯ (வழியில் குறுக்டுடும்; ஓர ஆற்றைக்கொண்டு பரிசோதிக் 
இறவனா யிருக்கிறான் ; ஆகவே, (நீங்கள் ஜாக்ரதையாயிருங்கள்); 

அதினின்று (கீர்) அருந்துபவன் என்னைச் சார்ந்தவனல்லன் ; 
(மேலு மவன் என்னுடைய கூட்டத்தினின்று அப்புறப்பட்டவ 

னுவான்.) டமேலும், எவன் அதை (அருந்திச்) சுவைக்தவில் 

லையோ, அவன் நிச்சயமாக என்னைச் சார்ந் தவனாவான் ; (ஆனால், 

தன் தாகற்தைகத் தீர்த்துக்கொள்ள வேறு வழியின்றித) தன்னு 

டைய கைகொண்டு (ஒரே ஒரு 9 றங்கை(ந் தண்ணீர்) பருகயெ 
அவனைக் தவிர்த்து. (இப்படிச் செய்பவன்மீது குற்றமில்லை.)'! 
பின்னர் (சைன்யங்கள் ஆற்றை யடைச்தவுடன்) அவர்களுள் 
சிலரேயன்றி (மற்றவர்களெல்லாம் சர்வ தாராளமாக) அதி 
னின்று அருக்தினர் ; (௮அஃதுடன் சடஇப்புத்தன்மையையும் வழி 

பாட்டையும் இழக்ததுடன் பரிசோதனையிலும் ஈல்லவர்களாக 

நின்றார்க ளில்லை;) எனவே, அவரும் அவருடனிருக்த ஈன்னம் 
பிக்கை கொண்டவர்களும் அதை--(௮௫த ஆற்றைக் கடந்து 
சென்றபோது (காலூத்தின் வார்த்தையைக் கேளாதவர்கள்) 

சொன்னார்கள் : இன்று (அதிபயங்கரமான தோற்றமுள்ள 

தலைவனான கம் எதிரி) ஜாலூத்துடனும், அவனுடைய சைன் 

யங்களுடனும் (யுதீதம் செய்ய) எங்களுக்குச் சக்தியில்லை." (ஆனால், 

மரணமடைந்தபின் ஒருநாள்) மெய்யாகவே அல்லாஹ்வைச் சக் 
திப்பரென்பதை நிச்சயமென் றெண்ணியிருக்த அவர்கள் சொன் 
ஞர்கள்: ::(பகைவர் அதிகமாகவும் காம் ஏறுபான்மையோ 
ராகவும் இருப்பதைக் கண்டு ஏன் அஞ்சுஏன் நீர்கள் ?) எத் 

தனையோ இறு தொகுதி-- (கூட்டங்கள்) அல்லாஹ்வின் ஆணை 

கொண்டு பெருக் தொகுதியினனரை்க் தகைந்திருக்கன்றன.'? 

மேலும், அல்லாஹ் பொறுமைமாளருட னிருக்குரூன். 

250.. பின்னர் (எதிரியான) ஜாலூத்துக்கும் , அவனுடைய 

சைன்யங்களுக்கு மெதிரே அவர்கள் வெளிப்பட்டபோது சொன்
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னார்கள்: “எங்கள் இரக்ஷக! (கரங்கள் சிறு தொகுதியினராக 

வும், எங்கள் எதிரிகளோ பெருந் தொகுதியினராகவும் இருப் 

பதை நீ பார்தீதுக்கொண் டிருக்கன்றாய். எனவே) பொறுமையை 

எங்கள்மீது பொழிக்கருள்வாய்! மேலும், எங்கள்” பாதங்களை 

உறுதிப்படச் செய்வர்ய் ! மேலும், கிராகரிப்பவர்களான கூட்டத் 

தின்மீது எங்களுக்கு (நன்மையான முறையிலே உன்னுடைய 
அருளைக்கொண்டு) உதவிபுரிக்தருள்வாய்,!'48 

91. பின்னர் (ஜா.லாத்தின் சைன்யங்களான) அவர்களை 
அல்லாஹ்வின் ஆணைப்படி (சாலூத்தின். படைகள்) முறியவடித் 

தனர்; மேலும், ஜா.லூக்கை(த் தாலூத்தின் சைன்யத்திலுள்ள) 

தாம் வெட்டி விட்டார் ; மேலும், அவருக்கு அல்லாஹ் இராஜஷ் 

யாதிகாரத்தையும், ஞானத்தையும் கொடுத்தருளினான் ; மேலும் 

(இசஜ்யபரிபாலனத்துக் குரிய ஞானவான்களுக்கு வேண்டிய 

விஷயங்களுள்$) அவன் காடியதை அவருக்குக் கற்பித்தான் ; 

மேலும், மனிதராக, அவர்களுள் சிலரை (வேறு) சிலரைக் 

கொண்டு அல்லாஹ், தடுக்கவிலலையாயின் (பற்பல வர்க்ககதா 

ருள்ளும் கூட்டங்களுள்ளும் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் நிகழ்த்து 

கொண்டேதா னிருக்கும் ; எனவே, இறுதியில்) உலகம் கெட்டுப் 

போம்; (அன்௱ர?ியும், எங்கும் சரக்ததிதையும் சமாதானத்தையும் 

கண்டுகொள்வதே முடியாது.) .ஐனால், அல்லாஹ் சாவ உலகத் 

தவர்மீதும் பக்ஷமுடையவனா யிருக்கிறான். (இதனால்தான் உலகத் 

இன்கண் இருபாலாரால் குழப்பமும் அக்இரமமும் தோன்றும் 
போது, மற்றொரு பாலாரைக்கொண்டு அல்லாஹ் அதனை 

நிஷே.தஞ் செப்துவருகறான்.) 

959. (ஏஈபியே!) இவை அல்லாஹ்வின் அத்தாக்ஷிகளா 

கும்; இவற்றை உமக்கு உண்மையுடனே (கரம்) எடுக்கோது 

இன்றோம் ; மேலும், நிச்சயமாகவே ர *$ஈம்மால்) அனுப்பப்பட்ட 

awit (Bor er முர்லலின்)களுள் 8 உள்ளவரா பிருக்கின், Or. 

48. பகைவருக்கு முன்னே நின்று வெற்றிபெற வேண்மொயின், ஒருகாரியத் 

தைச் சாதிச்ச வேண்டுமாயின், சரியான மன உறுதியும் சலங்காத இடசித்தமும் வேண் 

டும் என்று இவ்வாச்கயம் சுட்டிச் காட்டுகின்றது, இன்னம், ஒரு சிறிது ௮பஜயச் 

தையும், தோல்வியையும் கண்டு திங்கள் மனங் கலங்க வீரத்சையும், தைரியத்தையும், 

மூயற்சியையும் விட்டுவிடுரெவர்சள் தோரிய காரியங்களில் சித் தியடைய மாட்டார்ச 
ளென்றும் இவ்வாக்கயெம் எச்சரிக்கை செய்கின்றது. முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சி 
யடையார் ஏன்பதும், பிரயாசைப்படுபவன் கோரியகாரியத்தைப் பெற்றுக்கொள்வான்' 

என்னும் சாயசக 'வாக்யெமும் இக்சருத்சை விஎக்க்கொண் டிருக்கின்ற்தென்பதையும் 

இங்கு கவனித்தல் வேண்டும், 

Ll
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பாரகம்--மூன் நூ 

  

253. காதர்(களாக அனுப்பப் பட்டவர்களான Yar) soT— 
அவர்களுள் சிலரை (வேறு) சிலர்மீது மேன்மைப்படுத்தி யிருக்கு 
றோம் ; (க.பி.த்துவத்தில் அவர்களெல்லாரும் சமமானவர்களாகவே 

மிருக்கின்றார்கள் ; ஆனால், ஒவ்வொருவரும் பிரத்தியேக முறை 

யால் பற்பல விதமான அச்தஸ்துடையவர்களா யிருக்கின் றனர் ) 

எனவே) அவர்களுள் சிலர் அல்லாஹ் (தன்னுடைய வேதத்தை 
வெளியாக்கி) வார்த்தை யாடியவர்ம ஞளர் ; மேலும், அவர்களுள் 

சிலருக்கு (அவர்களுடைய காலங்களுக்கும் நிலைமைகளுக்கும் தக்க 

வாறு) அந்தஸ்துகளை உயர்த்தினான் ; மேலும் (உமக்கு முன் 

வந்த) மர்யததின் குமாரரான ஈஸாவுக்கு (கேர்வழிக்குரிய) பிரத்தி 

யக்ஷ பிரமாணங்களை (காம்) அளித்தோம் ; மேலும், பரிகத்த 
ஆக்மாவை--(சகேவஞான அறிவிப்பைக் கொண்டு ௮வரை 

உறுதிப்படுத்தினோம் ; மேலும், அல்லாஹ் நாடி.யருப்பானாபின்-- 

(இஃது அவனுடைய சக்தியின்று வெளிப்பட்டகன்று ; அஃகாவது: 

ஈபிமார்களான) அவர்களுக்குப் பின்னுண்டானவர்கள் தங்கள் 
பால் (97 ச்தியதை (ர ரமாணங்கள் வர்தகன் (ன்(னும் வீண் 

சச்சரவுள் வீழ்ந்திருக்க மாட்டார்கள்; மேலும், தங்களுக்குள்) 

ஒருவரோ டொருவர் சண்டை செய்துகொண்டிருக்க மாட்டார் 
கள் ; ஆனால் (அவர்கள்) விகற்பம் பண்ணிக் கொண்டார்கள் 
(என்பதை நீர் காண்டுன் £ர்.) ஆகவே, அவர்களுள் (தங்கள் 

கேரான எண்ணதக்தின்படி) ஈன்னம்பிக்கை கொண்டார் இலர்; 

மேலும், அவர்களுள் (தங்கள் மாரான எண்ணக்தின்படி சத்தி 

யத்தை) நிராகரித்தார் இலர் ; மேலும், அல்லாஹ் நாடியிருப்பா 

னாபின் (தங்கஞக்குள், ஒருவரோடொருவர் சண்டைசெய்து 
கொள்ள மாட்டா(மல் சண்டைக்குரிய கொடிய எண்ணங்களை 

யெல்லாம் அல்லாஹ்வால் நிஷே.தம் செய்யப்பெற்றிருப்பா)ர்கள் ; 

ஆனால், அல்லாஹ் அவன் காடுகிறகைச் செய்கிறான். (எனவே 
நீர் அவனுடைய காரியங்களையும் அவற்றிலுள்ள இரக௫ியங்களை, 
யும் பரிபூரணமாக அறிந்து கொள்ளமாட்டீர்,)43 
  

49. இங்கு ஒரு விஷயச்தை இல்வாச்சியம், நன்கு விளக்குகின்றது. ௮ஃதா 

வது, அல்லாஹ் மாடுவானாயின், ௮வர்கள் தங்களுக்குள் சண்டை சச்சரவுகளை யிழைத் 

துக்கொண் டில்லாமல் அல்லாஹ்வின் பிர.த்தியட்ச பிரமாணங்களையே பின்பற்றி 

ரடர் துகொண் டிருப்பார்கள்) ஆனால், ் மனிதர்களோ என் செய்வார்கள் ? அல்லாஹ் 

சாடவில்லை ; இவர்களும் அவன் பிரமாணப்படி. சத்திய மார்க்கத்தைப்: பின்பற்றி 

கடச்சவு மில்லை என்று கூறலாம், உண்மை விஷயம் இங்கனமனள்்ற, மனிதர்களுச்



aig 8-2.) பச்--(பகரா)--பிரி ay 84 88 
  

uF Tf oy — 34 

மதவிஷய த்தில் பலவந்தம் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

254, ஏசஈன்னம்பித்கை கொண்டவர்காள்! (அந்த இறுதி) 

நாள்வருவதற்கு முன்னே உங்களுக்கு காம் அருளிய ஜீவனோபாயப் 

பொருளினின்றும்--(ஐசுவரியங்களினின்றும் உங்கள் சுகத்துக் 

காக மட்டுமல்லாது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வினுடைய வழியி 

௮ம்) செலவு செய்யுங்கள் ; அ(நகாள்வரும் ௮மயத்)தில் எவ்விதப் 

பண்டமாற்று மில்லை; (அவ்வா றநிருப்பின், பின்னர் நீங்கள் 

ஒருகால் ஈடேற்றத்கைக் இரயம் கொடுத்துப் பெறலாம்;) மேலும் 
(அக்காளில்) எவ்விகச் கோழமையு மில்லை. (அப்படியேனு மிருப் 

பின், அக்தோழாககக் கொண்டு உங்கள் பாபங்கக&ா மன்னிக் 

கும்படி. செய்துகொள்ளலாம்.) மேலும் (அக்காளில் எவருடைய) 

பரிந்து பேசுதலு மில்லை. (எனவே, ஆங்கு ஒவ்வொருவரும் தாம் 
காம் செய்துள்ள காரியங்களைக் கொண்டேதான் ஈடேற்றம் 
பெறுதல் சாலும், எனவே, இமத உண்மையை) மேலும் நிரா 

கரிப்பவர்கள்--அவர்கள்காம் அஙியாயக்காராகளாக இருக்கின் 
ரூர்கள். 

255. அல்லாஹ்! அவனன்றி (வணக்கத்துக்குரிய வேறு) 
தெய்வ மில்லை ; (அவன் என்றும்) ஹீவித்திருப்பவன் ; (ஆகவே, 

அவனுடைய ஜீவிப்பில் அழிவேனும் தேய்வேனு மில்லை. ஆக 

லின், சுயம்புவாகச் சதா சர்வ காலமும்) நிலைத்திருப்பவன் ; 

(ஆனால், சகல வஸ்துக்களும் அவனைக்கொண்டே கநிலைத்திருக் 

இன்றன. ஆயின், அவன் தான் கிலைத்திருப்பதில் எவருடைய 
  

குள் அனேக உயரிய சக்திகளை அல்லாஹ் இயற்சைக்குத் சக்சவண்ணம் தன்னாட்டங் 

கொண்டு ிருவ்டி. செய்துவிட்டான். அதன்பிறகு, தன் ஏற்பாட்டின்படி ரசூல் 

மார்களின் வாயிலாய் கேர்வழி யின்னது வேறுவழி மின்னதென்பதைத் தெரிந்து 

ஈடச் துசெல்வான் வேண்டி, வேதங்களான பிரத்தியகூ பிரமாணங்களையும் அல்லாஹ் 

அனுப்பிலைத்தான். இவ்வளவு ஈற்சாசனங்களை அல்லாஹ் நஈல்கியிருச் தும், ஒரு சிலர் 

சங்கள் சுய அறிவைச் கொண்டு உண்மையை உணர்ந்துசொண்டு நேரான வழியைப் 

பின்பற்றுஇன்றவர்சளா யில்லை. அல்லாஹ், சான் சாடி ௮வர்சளை நேரான வழியில் 

திரும்பும்படி. கட்டாயப்படுச் தினார் தான், அவர்கள் தங்களுள் சண்டை சச்சரவகளை 

விட்டுவிட்டு, அல்லாஹ்வின் பிரத்தியட்ச பிரமாணங்களைப் பின்பற்றுவார்கள் என் 

பதே இதன் தாத்பரியமாகும், அல்லாஹ் மக்களை எவ்விஷயத்திலும் கட்டாயப் 

படுத் துவதில்லை. இங்ங்னம் செய்வது அல்லாஹ்வின் பொது இயற்கைச் சட்டத் தக்கு 

விரோதமு மாகும், அல்லாஹ் தன் இயற்சைக்குச் தக்கபடியே தான் நாடியதைச் 

செய் துகொண்டிருக்கறான் என்னும் விஷயத்தையும் இவ்வாக்கயெம் எட்டிக்கொண் 

டிருக்கிறது.
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உதவியையும் எதிர்பார்ப்பவ னல்லன். அவனுடைய கேத்திர 

௧௯ அமட்டும்) சிறு உறக்கமும் (அவனுடைய மதியை மருட்டும் 

பெரு) உறக்கமும் அவனைப் பற்றுவதில்லை ; வானங்களி லுண் 
டானதும் பூகியி லுண்டானதும் அ௮வனுக்(கே) உரியனவா யிருச 

இன்றன ; (எனவே, அவனுடைய ATF Hs Bb Res எல்லையில்) அவ 

னுடைய அனுமதியின் றி அவனிடம் (எவருக்காகவேனும்) பரிந்து 

பேசுபவர்யார் (உளர்)? (இவ்வாறு செய்வசனால் கன் பாபத்தினின் 
அம் நீதிப் பரிசுத்தமாய்ப் போப்விடுபவர் யாவ ரளர்£) gam 

களுக்கு முன்னிருப்பதையும் அவர்களுக்குப் பின்னிருப்பதைசும் 
(அல்லாஹ்) அர)கிறான் ; மேலும் (மனிதர்களுக்கு இத்துணை 

அறிவைக்கான் கொடுக்கவேண்டு மென்று) அவன் நாடியதை 
யல்லாது, அவனுடைய அ ர?)விலிருக்து (ஒரே) ஒரு வஸ்துவையயும்' 

பரிபூரணமாக (மனிதர்கள்) தெரிந்துகொள்ள மாட்டார்கள் ; 

மேலும், வானங்களிலும் பூமியிலும் அவனுடைய (அரசரய்கத் 
தின்) ஞானம் (எங்கும் ஏகமாக) விஸ்£ரணமாய்(ப் பரக்கு 

சென்று) நிற்கின்றது ; மேலும், அவ்விரண்டையும் பாதுகாப்ட 

(தென்ப)து அவனுக்குக் க&ாப்பைக் தருவதில்லை ; மேலும், 

அவன் மஹா உயர்ச்த (பெரிய சக்தியுள்ள)வஞாக விருக்கிறான்.*! 

256. மார்க்க (விஷய)த்தில் பலவக்தமில்லை ; (என்னெனின். 

இது ் ஹிருதய சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகும் ; மனிதனை வற் 

புறுத்துவசால் அவனது ஒறிருகயம் வழிபடுவதில்லை. எனவே) நிச 

சயமாகவே கோடி யவழியினின்று மேரியவழி (பிரிந்து) துலக்கமாக 

வெளிவந்து விட்டு; (எனவே, யார் எதை ஒப்புக்கொள்ள 

விரும்புகின்றாரோ, அவர் அதனை ஒப்புக்கொள்ளலாம்.) பின்னர் 

யார் தாகூத்தான லைதச்கானது கோடிய சாட்டதிதை கிரா 

கரித்து, மேலும் அல்லாஹ்வின்மீது ஈகன்னீம்பிக்கை கொள்ளு 
இன்றாரோ (அவர்) கிச்சயமாகவே உறுதியான சாகையைப் பற் 
மிக்கொண்டார்; அதற்கு முறிவென்பதில்லை; (அதைக் கைப்பற்றி 
யவன் ழே வீழ்ச்து சாசமடைவதினின்றுச் தப்பிக்கொண்டான்.) 

  
  

௦0. இவ்வாக்கியம் விளக்கிக்கொண்டிருப்பதாவது:--௮ல்லாஹ்வைத் தவிர்த்து 

வணச்கத்துக்குரியவன் வேறு யாருமில்லை; ௮வன் அ௮ழிவற்றவன் ; உமயக்கமும் உறக் 
கமு மற்றவன் ; ௮வனுடைய ௮ரசாட்சியினின்றும் ஞானச் இனின்றும் ஒரு வஸ்து 

வும் வெளிப்பட்டதா யில்லை. அவன் எந்த வஸ்துஜவயும் மறர்தவனாகவோ அறியா 

சவனாகவோ இல்லை; இப்படிப் பட்ட உயர்ச்தகுண விசேஷங்க ஞடையவன்பால் 

யார்தான் எவரைப்பற்றியும் எவ்விதமாகவுமீஹிபாரிஷ் செய்ய இயலும் 1 அன்றியும் 
இப்படிப்பட்ட ௮வனுடைய அரசாங்கத்தில் ன ரோ சம்பந்தப்படுதல் சாலும் ? ஒரு 

வருக்கும் அல்லாஹ்வின் அதிகாரத்தில் சம்பந்தமோ, சமத்துவமோ, இல்லையென்ப 

தாகும்.
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எனவே, அல்லாஹ் கேட்பவ ஸனாக(வும்) ' அறிகிறவ னாக(வும்) 
இருக்றொன். 51 

257. அல்லாஹ் நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு உதவி 

யாளஞாக(வும், கேயஞகவும், எஜமானனாகவும்) இருக்கிறான் ; அவர் 

களை (அவல; சகல) இருள்களை(யும்) விட்டுப் /9ரகாசத்தின் பக் 

கல் வெளிப்படுத்துகிறான் ; மேலும் (சத்தியக்தை) கிராகரித்த 

அவர்களுக்குத்: தாகூதி (தென்னும் ஷைத்தான்களின் , கொடிய 

எண்ணங்களே) அவர்களுக்கு உதவியாளராக(வும், Bours ரகவும், 

எஜமானராகவும்) இருக்கின்ற; அவர்களை (அவை) பிரகாசத்தை 
விட்டு இருள்களின் பக்கல் வெளிப்படுத்துகன்றன ; அன்னார் 

அக்னி வா௫ிகளரவர்; அவர்கள் அதிலே(யே) நிலைத்திருப் 
பார்கள்.5? 

  

பிரிவு--85 

எவ்வாறு மரித்த ஜாஇயராகள் உயிர்ப்பிக்கப் பெறுகிறார்கள். 

258. (எநபியே!) அல்லாஹ் தனக்கு இரால்யாதிகாரத்தை 
யளித்தசற்காக இப்ராஹீமிடத்தில் அவருடைய இசக்ஷகணக் 

குறித்து வாதாடியவனைப் பற்றிய விஷயத்தை) நீர் கவனிக்க 
  

  
51. இவ்வாக்கியம் ஈமக்கு wéQuore எச்சரிக்கை செய்வதாவது : மக்களுக் 

குள் கலகமும் குழப்பமும் உண்டாகுமாயின், யுத்தம் செய்து பலவர்சப்படுத்திச் 

சமா தானத்தை அவர்கள்பால் நிலைபெறுத்த வேண்டும். ஆனால, மதசம்பச்தமாகப் 

பலவந்தமும் யுத்தமும் செய்யலாசா.து, என்னெனின், இது மனச்சாக்ஷியைப் 

பொறுத்ததாகும், சத்தியமார்க்ச சம்பந்தமான பிர்சரா£த்துச்கு யுச்சம் செய்வது 

எக்காரணத்தைக் கொண்டும் கூடாத. மார்ச்கப் பிரசாரம் செய்யவேண்டு மாயின்; 

ஈநல்லுபதெசங்களைக் கொண்டும் உயரிய ஈற்போதனைகளைச் கொண்டு2மதான் செய்ய 

வேண்டும் என்று எமது குர்ஆன்வேதம் வேறு பல இடங்களில் ஈன்கு விஎக்இ 

யிருக்கின்ற தென்பதை சன்குணர்ச்து கொள்ளல் வேண்டும். Gehl apne ws er 

செய்த யுத்தங்களெல்லாம் வீணான கலசங்களையும்? புரட்சியையும் ௮மைதி யின்மை 

யையும் போக்கிச் சாந்தத்தையும் சமாதானத்தையும் ௮மைஇியையும் நிலை நிறுத்து 
வதற்காகவே யல்லாமல், இஸ்லாமியப் பிரசாரத்.துச்காகவன்று என்பதைத் திண்ண 

மாய் எண்ணவேண்டும், 

52. அல்லாஹ்வின் ஆணைச்ளின்மீது ஈன்னம்பிக்கை சொள்வதும், அல்லது 

அதனை நிராகரிப்பதுமான மணிதர்$ளின் செய்கைகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் தக்க 

படியே, பின்னர் அல்லாஹ்வின் சேர்வழியும் வேறு வழியும் மனிதர்களைச் சாருனெ் 

றன வென்பதை இவ்வாக்யெம், விவரிக்கன் ற தென்பதைக் கவனிக்கவேண்டும், 
தாங்கள் எண்ணியபடி, காடியபடி, ஒரு காரியத்தையும் கெய்ய முடியாதவர்சளாய் 
மனிதர்களை” அல்லாஹ் நிர்ப்பர்த சிருஷ்டி செய்திருக்கிறான் என்று கூறும் ல்ணுன 

கூற்றை விட்டுவிடல்வேண்டும்.
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வில்லையா? (அஃதாவது, shns BOaanasHoar சகல ௪௧ 

போகங்களையும் இராஜ்ய பரிபாலனத்தின் சர்வாதிகாரத்தை 

யும் பெற்றிருந்கமையான் அல்லாஹ்வையும் ஒரு பொருட்டாக 

எண்ணாது அவன்வி௰?.யத்தி லும் வாதாடினான். எப்படி. யெனின்) 

“என்னுடைய இரக்ஷகன் (இருஷ்டி,கோடிகளை) உயிர்ப்பிக்கச் 

செய்கிறான் ; (மேலும்) மரிக்கவும் செய்இறான்,!” என்று இப்ரா 
ஹீம் சொன்னபோது, (கம்ரூதி) சொன்னான்: யானும் உயிர்ப் 

பிக்கவும் மரிக்கவும் செய்கிறேன்."'--(௮ஃதாவது, நான்” நாடிய 

வனைக் கொன்றும் நகாடியவனை மன்னித்தும் விடுகிறேன்.” 

அதற்குப்பின்) இப்ராதறிம் சொன்னார். (விஷயம்) அப்படியா 

யின், நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் சூரியனைக் இழக்கலிருந்து (உ.தய 
மாகும்படி. செய்து) கொண்டு வருகிறான் ; ஆகவே, (கீர்) மேற்கு 
லிருந்து அதைக் கொண்டு வருவீராக. (:: இப்படி நீர் செய்வீ 

ராயின், ருஷ்டி கோடிகள் மாட்டு உமக்கு அதிகாரமும் செல் 

வாக்கும் உண்டென்பது தெளிவாகும்,” என்று இப்ராஹீம் 

சொன்னார். இதைச் செவியேற்ற வுடனே) பிறகு நிராகரி(ப் 

பைத் தன்னுடைய சுபாவகுணமாகக் கொண்ட) அவன் பிரமித் 

துப் , போனான் ;) €மேலும், அல்லாஹ் அகியாயக் காரர்களான 
கூட்டத்தாருக்கு(தீ தன்னிடமுள்ள ஜயத்துக்குரிய நேரான) 

பாதையைக் காட்டுவதில்லை.53 

259. அல்லது ஒரு இராமத்தின்மீது சென்ற(௮அ)வர் விஷ 

யத்தை--(நீர் கவனிக்க வில்லையா? அவர் ஆங்குச் சென்றபோது) 

அது தன் இடிக்(துவிழுக்)5 (ஈவர்களின்மீது) மேல்முகடுகள் காச 
மடைந்து கடந்தது; (இச்நிலைமையைக் கண்டு, இவ்வாறு அழிந்து 

போய்க்கடக்கும்) அதனை அது மரணமடைந்த(தைப்போல் நாசமா 

ய)தன்பின்பு எவ்வாறு அல்லாஹ் (இரண்டா முறையாக அதைச் 
செழிக்கும்படி செய்து) உயிர்ப்பிக்கப் போகிறான்?! ஈன்று 
சொன்னார் ; பின்னர் அல்லாஹ் நாூறுவருடம்வரை அவருக்கு 

௦௦. இங்கு அகியாயக் காரர்களுக்கு அல்லாஹ் நேர்வழியைக் காட்டுவதில்லை 

யென்று கூறியமாத்திர த்தில், அல்லாஹ் பெரிய ௮க்கிரமக்காரனா யிருக்கறான் என்று 
தீர்மானித்துவிட வேண்டாம். என்னெனின், கேரான பாதையிலும் வேறான 

பாதையிலும் ஈடந்து செல்வதற்குரிய மனப் பாளீமையும், ௮தற்கான கிரியைகளும் 

மானிடர்கள் வயமே யிருக்கின்றன. எனவே, மனிதர்கள், தாங்கள் எந்தப் பாதை 

யில் ஈடர்து செல்லப் பிரியப்படுகன்றார்களோ அதற்குத் தக்க முறைபில்தான் ௮ல் 

லாஹ் காரியங்களைச் திர்மானிக்கிறான்.. இத ளைச் சட்டிச்சாட்டுவான் வேண்டியே, 

பொதுவாகச் சகல மஹிதர்களையும் குறிப்பிடாமல், அநியாயக் காரர்களுக்கே ௮ல் 

லாஹ் கேர்வழி' சாட்டுவதிலலை யென்௮ கூறியிருச்ளனெரறான் என்பதை இங்கு முக்யெ 

மாகக் கவனிக்க வேண்டு,
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மரணத்தை-- (அதன் கிலைமையைக் க கொடுத்தான்: பிறகு 
அவரை 1௮௯ கிலைமையினின்றும்) எழுப்பினான். (அதுசமயம் 
அல்லாஹ் அவரை , நோக்கச் சொன்னான்:;) 'எத்துணே(க் 
காலம் நீர் இச்நிலைமையிலே) தாமதித் இிருந்திர் 2! (இதற்கு 
அவர்) “ஒரு நாள் “அல்லது ஒரு நாளில் சில பாகம் 
(சான் இஙந்சிலையில்) தாமதித் திருந்தேன்,” என்று கூறினார் ) 

(இதற்கு அல்லாஹ்) சொன்னான் : 4 இல்லை! நாறு வருடகாலம் 
(நீர்) தரமஇத்திருந்தீர்; ஆகலின், உம்முடைய போகத்தை 

யும் உம்முடைய பானகத்தையும் கோக்குவீராக ; அதில் (பல) 

வருடங்கள் கழியவில்லை (அவற்றின்மீது அனேக ஆண்டுகள் 

சென்றுபோவதா ௮ண்டாகும் மாறுதலொன்றையும் நீர் கண்டு 

கொள்ள மாட்௩ர்;) மேலும் (நீர் ஏறிவந்த) உம்முடைய கழுதை 
யைப் பார்ப்பீராக; (அஃது என்ன நிலைமையி லிருக்கிறது ?) 
மேலும் (இப்படி. காம் ஏன் செய்தோமெனின்) உயு்மை மனிதர் 
களுக்கு (உண்மைக்குரிய அத்தாகஷியாக நாம் செய்வகற்காக(வே 

இங்கனம் செய்தோம்) ; மேலும் (சரீரத்தின்) எலும்புகள்-- அவற் 
இனை எப்படி (காம். கங்காளமாகச் செய்து) நிற்பாட்டுகிறோம் ? 

பின்னர் (எவ்விதம்) அவற்றிற்கு (கான்கு புறத்தும்) மாம்சததை 

ஏற்றுகிறோம்? (என்பதன் பக்கல் ஊன்றிப் பார்ப்பீராக, ௮ஃ 
தாவது, பூண அமைப்பிலும் உருவத்திலும் ஒரு பொருள் * எவ் 

வாறு பரிணமித்து வருன்றது? என்பதை நீர் கவனிப்பீராக.) 

ஆகலின், அவருக்கு (விஷயம்) விளக்சமா(க வெளியானபோது 
சொன்னார் :” 4 அல்லாஹ் சகல வஸ்துக்களின்மீதும் ஆண்மை 
யுடையவனா யிருக்கிறு னென்பதை (கரன்) நிச்சயமாக அறி 

GG moar.” 

260. மேலும் *(ஆழச் இச்தித்துப் பார்ப்பீராக) ஏ (என்) 
இரக்ஷக ! நீ எவ்வாறு மரணமடைநக்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கச் 

செய்வாய்? என்பதை எனக்குக் காண்பிப்பாய்!'' என்று 

இப்ராஹிம் சொன்னபோது (அல்லாஹ்) சொன்னான்: (என்ன ! 
அதன்மீது) நீர் கன்னம்பிக்கை கொள்ள வில்லையா ?”” (அதற்கு 
இப்ராஹீம்) சொன்னார்: ஆம்! (சான் ஈன்னம்பிக்கை கொண் 
டுளேன்.) ஆனால் (எங்௲ளால் ஆகாத இக் காரியத்தின்மீ.து) 

என் ஹிருதயம் (கொண்டுள்ள சந்தேகத்தின் சலனம் அகன்று) 
சாந்தியடைவதற்காக(வே கேட்கின்றேன். 95 HG அல்லாஹ்) 
சொன்னான்: அப்படியாயின் (ரர்) பறவைகளுள்: நான்கைப் 
பிடித்துக், கொள்வீராக ; பின்னர் அவைககா நும் பக்கல் 

(Lips & 5) திருப்பிக்கொள்வீராக ;-- (அஃதாவது, நும்மை ௮வை
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கள் நன்கு அ.றிச்துகொண்டு துமது கூப்பீட்டைத் தெரிந்து 

கொள்ளும் வண்ணம் செவ்வனே பழக்கெகொள்வீராக.) பன் 
னர் அ௮வைகளினின்று ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நுமக்குத் 
தூரமா யுள்ள) ஒவ்வொரு மலையின்மீது வைத்துவிடுவீராக; 

பின்னர் ௮வைகக&ா அழைப்பீராக, அண் (உம்முடைய சப் 

தத்தைக் கேட்டவுடன்) உம்மிடம் விரைந்து வந்து சேரும் ; of 

மேலும், அல்லாஹ் வன்மையுள்ளவனாக ஞானம் கிறைந்தவனாக 
இருக்கிறான் என்பதை அறிந்துகொள்வீராக,"! 

  

பிரிவு--80 

சத்திய மார்க்கத் ில் செல்வச்தைச் செலவிடு சலின் பயன், 

201. தங்களுடைய முகலக௯ளை அல்லாஹ்வின் பாதையில் 

செலவு செம்பவர்களான அவர்களின் (கன்மைகளும் அவற்றின் 
பயனாப் விகாயும் ௮।9விருத்திகளு மாயவற்றின்) &&வமையானது, 

ஒரு: வித்தின் உவமானச்தை ஒத்திருக்கன் றது ;55 (அவ்வித்து 
ஒன்றாயிருந்தும் பூரியில் விதைத்ததன்பின்பு) ஏழு கதிர்களை 

முளைக்கச், செய்கின்றது; ஒவ்வொரு கதிரிலும் _நா_று வித்துக்க ளிருக் 
Petey வெலை ee 

od. சாட்டுப்பறவைகளாகவும் பகுச்சறிவின் ஞானமற்றவை-ஈளாகவமுூள்ள பற 

  
  

வைகளே மனிசர்களுடைய பழக்கத்தினால் மனிதர்களின் வார்த்தைகளைக் கேட்டு 

௮வற்றின்படியே நடக்க மூற்பட்டுவிடுகனெறன வென்றால், அல்லாஹ்வின் உண்மை 

யான அழைப்பினால் மணிதாரகளுள் ௮த்தசைய இயசசம் எழ்படமாட்டா தென்றா 

நினைசஇன் நீர்கள் 1 இவர்கள் சேரான வழியில் பழஃ£கப்பட்டவர்கள்க வந்துசேோ 

மாட்டார்களா 1 உம்மூடைய உண்மையான உபதேசத்தை ஏற்றுச்சொள்ள மாட்டார் 

களா ? அல்லாஹ்வின் ஆணைப்படி. ஈடச்சமாட்டார்களா ? 

55. யுத்த விஷயங்களையும் ௮து சம்பர்சமான வேறுபல் காரியங்களையும் கூறிய 

தன்பின், அல்லாஹ் இங்கிருர்து மற்றொரு விஷயத்தைச கூறத் தொடங்குகிறான் ; 

௮ஸ்தாவது: இதுகாறும் மேலே சொல்லிக்கொண்டுவர்த வண்ணம் ஈடந்து காட்ட 

வேண்டுமாயின், மு.சன் முதலாக மனிதன் தன்னுடைய முதலை ஈன்மையான வழி 

யில் செலவு செய்வதற்கு அவன்பால் பூரணசக்தி யுண்டாதல் வேண்டும் ; எனவே 

தமது முதலைக் குறித்து வஸிய்யச் செய்து மாணமடைவதும், சோன்பு நோற்கும் 

போது தானசர்மச் செலவுசெய்ய வேண்டுவதும், உண்ணத்தக்க முதலையே உண்ணு 

வதும், ஹஜ்ஜு செய்வதும், யுத்தம் புரிவதும், விவாகம் செய்வதும், விவாச ரத்து 

செய்வதும், ௮௧ இிகளை ஆசரிப்பதும், பெண்பாரமை ஈல்ல அழகான முறையிலே 

ஈடாத்திச் செல்வதும், ௮வர்களுச்கு ௮௧ உபகாரீம் செய்வதும், பணமே பெரிதென 

வெண்ணி அதனைக் கட்டிச்கொண்டழாத சத்திய சிலர்களுச்கே முடியக்கூடிய காரிய 

மாகும், எனவே, மேலேசொன்ன ,ஈன்மையான காரியங்களை யெல்லாம் உண்மை 

யிலே செய்பவர்களுக்கூ, அல்லாஹ்வின் பாதையில் தங்கள் பொருள்களைச் செலவு 

செய்ய வேண்டுமென்று இதற்குப்பின் கூறச்படுவதுடன், பொருள்சின் சம்பந்தமான 

ஏனைய விஷயங்களும் சொல்லப்படுகன் றன,
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இன்றன ; (எனவே, நீங்கள் செலவழிப்பது ஒன்றே யாயினும், 
அதன் பிர்திபரயோஜனம் ஏழுநாறு தானென்ன ! ஏழுநாறு ஆயி 

ர்க் கணக்காகவும் உங்களுக்குக் இடைக்கின்றது.) மேலும், ௮ல் 
லாஹ் தான் BT lp WAGES இரட்டிப்பாக்குத் தருகிறான் ; இன்னம் 
அல்லாஹ் விசாலம்-*(கொடை) உள்ளவனை, ௮.றி௫றவனாக இருக் 
இரான். 

202. (ஆனால், ஞாபக மிருக்கட்டும் ! உண்மையான மனத் 

துடனும் பரிசுச்சகமான எண்ணத்துடனும் செய்யப்படும் *தர்மமே 

தான் உண்மையிலே நல்லதர யிருக்கின்றது. எனவே) தங்கள் 
முதல்களை அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலீவு செய்கின்றவார்களான 
அவர்கள் தாங்கள் செலவு செய்ததைப் பின்னர்ச் சொல்லிக் காட் 

டாமலம் (அதைப் * பெறுகிறவர்களுக்குக் தம்முடைய சொல்லி 

னுலோ செயலினாலோ) எவ்வித கோவினையையும் கொடுப்பகைப் 

பின்பற்றாமலு” மிருக்கின்றாரகளோ, அப்படிப் பட்டவர்களுக்கு 

(அவர்களுடைய நன்மைக் £டாக) அவர்களது இரக்ஷகனிடத்தில் 
அவர்களுடைய சன்மான மிருக்இறது ; அவர்களுக்கு (யாதொரு 
விதமான) அச்சமில்லை ; அவர்கள் (எவ்விதத்தும்) துயருறவு மாட் 

டார்கள். 

265. (கரவினால் கூறும் ஒரு ஈன்மையான வசனமும், 

(அன்பினாலும் இரக்கக்தினலும் தவறுகளின்) மன்னிப்பும் (மனி 

தர்களுக்கு) கோவினையைப் பின்பற்றி யிருக்கும் ௮ச்தத் தர்மத் 
தைக் காட்டனும் (மிகமிக) மேலானதா யிருககின்றன ; மேலும் 

(நீங்கள் கவன தி லிருத்திச் கொள்ளுங்கள் :) அல்லாஹ் தேவை 
யற்றவன். (எனவே, அவனுக்கு நுங்கள் கன்மையால் பிரயோஜன 
மொன்று மில்லை ; நுங்கள் சகாயத்தையும் அல்லாஹ் எதிர்பார்த் 

தவனாயு மில்லை ; அன்றியும்) பொறுமை யுள்ளவன். (ஆதலின்; 
நீங்களும் மனிதர்களின் தவறுகளைப் பொறுத்துக் கொள்ளக் 

கடவீர்களாக.) 

264, ஏ நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள் ! மனிதர்களுக் 

குக் காட்டும் பொருட்டுக் தன்னுடைய முதலைச் செலவு செய்து 

(கொண்டும், அல்லாஹ்வி: £்மீது(ம்) இறுதி(ததீர்ப்பு) நாளின்மீதும் 
நன்னம்பிக்கை கெரள்ள। மலும் இருப்பவரே போல் (Smear 
செய்யும் தர்ம த்தைச்) சொல்லிக் காட்டுவதைக்கொண்டும் (அதைப் 

பெற்றுக் கொள்ளுடறகர்களுக்கு). கோவினை கொடுப்பதைக் 

கொண்டும் உங்களுடைய தர்மங்க(ளின் நன்ன்மக)ளைக் கெடுத்து 
விடாதிர்கள். (எதைச் செய்யினும், அதை அல்லாஹ்வுக்காகவே, 

12
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செய்தல் வேண்டும் ; மனிதர்களுக்குக் காட்டுவான் வேண்டி. ஒன் 
றையும் செய்வது தகாது.) ஆதலின், அவனுடைய உவமை 

யானது, தன்மீது (சிறிது) மண்ணையுடைப வழுவழுப்பான கற் 

பாறையின் உச்சியின் உவமானத்தைப் போல(வே) இருக்கிறது ; 

(எனவே, அதன்மீது விதையும் விதைக்கப்பட்டது என்று வைத் 

துக்கொள்ளுங்கள்.) ,பிறகு அதன்மீது கடுஞ் சோனாமாரி பொழிய 
angio; பின்னர் (அதனால் அப் பாறையின்மீது படிந்திருக்க 
ஒரு சிறிது மண்ணும், அதில் விகைக்கப்பட்டிருந்த விதையும் அடி 

யோடு அடித்துக்கொண்டு போகப்பட்டு) அதை (ஒன்றுமில்லா 

வழுவழுப்பான) உறுதியான ஒரு கல்லாக (மட்டுமே அம்மாரி 
செய்து) விட்டுவிட்டது. (ஆதலின், தான தர்மஞ் செய்து) அவர்கள் 

சம்பாதித்ததி லிருந்து (உண்டான நன்மைகளெல்லாம், அவற்றை 

மனிதர்களுக்குக் காட்டுவகால் அழிந்துபோய்விட்டன. எனவே, 
நன்மையான) ஒரு பொருளையும் அடையக்கூடியவர்களல்ல ; இன் 
னமும், அல்லாஹ் (சன்மார்க்கத்தை) நிராகரிப்பவர்களாய கூட் 
டத்தாருக்கு (ஜயம் பெறுதற்குரிய) கேர்வமி காட்டமாட்டான். 

265. மேலும் (அதற்கு மாறாகத்) தங்கள் முதல்கலா (மனி 
தர்களுக்குக் காட்டும் பொருட்டல்லாது) அல்லாஹ்வின் திருப்தி 
யைப் பெறும் பொருட்டும், தங்கள் ஆன்மாக்களை (கேரான 

பாதையின்மீது) உறுதிப்படுசதும் பொருட்டும் செலவு செய்பவர் 

களின் உவமையானது, உயர்தரமான பூமியின் மீதுள்ள தோட் 

டத்தின் உவமானச்தைப் போன்றதாயிருக்கிறது ) ௮(5,தத் தோட் 

டத்)தில் கடுஞ் சோனாமாரி பொழிந்தது ; எனவே (அதன் பயனாக 
௮ந்தத் தோட்டம்) தன்னுடைய உணவுப் பொருள்களை இரட்டிப் 

பாய்ச் கொடுத்தது ; ஆனால் (அங்கனமில்லாது) தன்மீது கடுஞ் 
சோனாமாரி பொழியவில்லை யாயின், பிறகு (அதற்கு கஷ்ட 
மொன்று முண்டாவஇல்லை; என்னெனின், அதற்கு) இலேசான 

பனி(யே போதுமானதா யிருக்கிறது.) மேலும், அல்லாஹ் நீங் 
கள் செய்கின்றதை (யெல்லாம்) பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் (என் 
பது ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும்.) 

266. உங்களுள் (யாரேனும்) ஒருவன், தனக்குப் பேரீச்சைக 
ளாலும், திராக்ஷைகளாலும் (சிரப்பப் பற்றிருந்து) கீழே நீர்ச் 
சுனைகள் ஒடுசன்ற தோட்ட மொன் (இருந்த) --- அவனுக்கு 
அதில் எல்லா (வித)ப் பழங்களு மிருக்கின்றன ; (மேலும்) ௮வ 
னுக்கோ வயோதிகம் வந்துவிட்டது ; * (மேலும்) அவனுக்குப் 

பலஹீனமான குழந்தைகளு மிருக்கன்றனர்-- (இப்படி. யிருக்கும் 
கிலைமையிலே) அக்டனியுடன் கூடிய கடும்புயல் ௮(ந்த)த் தோட்
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டத்தில் வீச, பின்னர், (அக்கடும் புயலால்) :௮ஃது எரிந்து (காச 
மாடி அழிந்து) விடவேண்டு மென்பதை விரும்புகிறானா 158 நீங்கள் 
ஆலோசனை செய்து பார்க்கும் பொருட்டு, ௮ல்லாஹ் உங்களுக்கு 
இவ்வண்ணமாகவே (உண்மையான) அத்தாக்ஷிகளை விளக்கக். 
காட்டுகின்றான். 

fe 
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267. எ நன்னம்பிக்கை *கொண்டவுர்காள் ! நீங்கள் (வியா 

பாரத்தைக் கொண்டேனும் கூலிவேலையைக் கொண்டேனும் ௧௨ 

டப்பட்டுச) சம்பாதித்ததில் பரிசுத்தமானவைக(ளான பொருள்க) 

ளிலிரு5த(ம்)) சாம் உங்களுக்காகப் பூமியினின்று வெளிப்படுத் 

திக் கொடுத்ததிலிருச்தும் (அல்லாஹ்வின் பாதையிலே தாராள 

மாகச்) செலல் செய்வீர்களக ; (அனால்) மேலும், நீங்கள் ௮தி 
னின்று கேவலமான. (ஒன்றுக்கு முதவாத)தைச் செலவு செய்ய 
எண்ணங் கொள்ளாதீர்கள் ; மேலும் (அப்படிப்பட்ட கேவலமான 
வஸ்து உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படுமாயின்) , ௮வ் விஷயத்தில் 

கேத்திரங்களை மூடிக்கொண்டல்லாமல் (உங்கள் மனத்திருப்தி 
யுடனே) அதை நீங்கள் (ஒருபோதும்) பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர் 
கள்; (எனவே, உங்களுக்கே பிரியமில்லாத விரும்பத்தகாத கேவல 

மான ஒரு பொருளை அல்லாஹ்வுக்காகக் கொடுப்ப தென்பது 

எங்கனம் பொருந்தும்? ஆகலே) மேலும், அல்லாஹ் தேவை 

யற்றவன், புகழுக்குரியவனா மிருக்கரா னென்பதை (நீங்கள்) 
அறிந்துகொள்ளுங்கள். (அஃதாவது, உங்களுடைய எத்தகைய 
  

56. தம்முடைய ஆயுள்முழுதும் மனிதர்களுக்குச் காட்டி, ௮வர்களிடத் இருர்து 

தர் த்தியையும் பெருமையையும் பெற்வேண்டுமென்ற எண்ணங்கொண்டு ஈன்மை 

யைச் ஏசெய்பவர்களுடைய நிலைமையெல்லாம் இப்படித்தா னிருக்கெது. என்னெ 

னின், இப்படிப்பட்ட காரியங்களைச் செய்பவர்களெல்லாம் இதனால் இதிராளில் 

சன்மையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றே எண்ணியிருக்கனெ றனர். ஆனால், ௮ர்௪ 

,இ௮ுதிராள் வரும்போது, தங்கள் மரணபரியக்தம் செய்துள்ள மேலே குறிப்பிட்ட 

படியாயுள்ள ௮பாரப் பெரிய பெரிய ஈன்மைசகளெல்லாம் சாசமாய்ப் போயிருப்பதை 

யும், அவை அல்லாஹ்வால் ஒரு இறிதும் ஒப்புக்கொள்ளப் படாமலிருப்பதையும் நிதரி 

சனமாசச் சண்டுகொள்வார்கள். $எனவே, அல்லாஹ்வுக்காகவே நீங்சள் செலவு செய்ய 

வேண்டும்; அவனுடைய 7]ரியத்தையும் அருளையும் பெறுவான் வேண்டியே திரவி 
யல்களை இறைக்கவேண்டும். இங்கன3ில்லாது, மணிதர்களுக்குச் காட்டுவான் வேண் 

டியும், அதனால் மக்கள் தன்னைப்' போற்றிப் புசழவேண்டு மென்னும் எண்ணம்கொண் 

டும் பணங்களை, வீணே விரயம் பண்ணுவது கூடாது என்று இவ்வாக்கயெம் சன்கு 

அறிய 2நிக்கொஷ் டிரக் றத.
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வஸ்துவின் மீதும் ஆண்டவன்  தெவையுடையவனு யில்லை; நீங் 

கள்தாம் வெற்றியும் ஈடேற்றமும் பெறுவான் வேண்டி. நன்மை 
யான காரியங்களின் பக்கல் தேவை யுடையவர்களா யிருக்கென் 

நீர்கள்.) 

968. (மீங்கள் உங்கள் முதல்களைத் தாராளமாகச் செலவு 

செய்வதால் தாரித்திரிய்களாய்ப் போய்விடுவீர்களென்று) ஷைத் 
தான் உங்களுக்குத் தாரித்திரியத்தை(க் கொண்டு) வாக்களிக் 
இரான் ;*மேலும், உங்களுக்குக் கெடுதியானவைகளை(ச் செய்யும் 
படியும்) ஏவுகிறான்; மேலும், அல்லாஹ் தன்மாட் டிருந்து மன் 

னிப்பையும் மிகுதியான் (செல்வதிகையும் (தருவதாக) உங் 
களுக்கு வாக்களிக்கிறான்; (ஆதலின், வைச்கானுடைய வார்த்தை 

யைக் கேளாதீர்கள்; அல்லாஹ்வின் கேரான பாதையையும் அவ 

னது வாக்குறுதியையும் இறுகப் பற்றிக் கொள்ளுங்கள்.) மேலும், 

அல்லாஹ் வீசாலம்--(கொடை) உள்ளவனாக, ௮.றிறெவனாக இருக் 

இருன். 

969. (அல்லாஹ்) தான் காடிய அவருக்கு ஞானத்தை 
யளிக்கிறான் ; மேலும், ஞானத்தை யளிக்கப் பெற்ற அவர் நிச்சய 

மாக€வ அதிகமான (மிக மேலான) நன்மையை (யே) அளிக்கப் 
பெற்றவ.ராவார்? மேலும் (அதனால்) நுண்ணறி வுள்ளவர்களல் 
லாது (மற்றவர்கள் எம்மட்டும் எடுத்துக் கூறினும்) உபதேசம் 

பெறமாட்டார். 

270. இன்னமும் (கானதர்மத்தின் பொருட்டுச்) “'செலவழிக் 

கும் பொருளிலிருந்து நீங்கள் எகைச் செலவு செய்பினும், அல் 
ல்து (அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்வதற்காக) நேர்ச்சை 

செய்வதிலிருந்து நீங்கள் (எதை) நேர்ச்சை செய்துகொள்ளிலும், 

நிச்சயமாகவே அதை (எல்லாம்) அல்லாஹ் அறி௫ருன் (என்பது 
உங்கள் ஹிருதயங்களுள் , இருக்கட்டும்). மேலும் (உண்ணீமயை 
உணர்ந்த பின்னரும்) அகியாயக்காரரா்களுக்கு உதவியாள்ரில்லை. 
(எனவே, நீங்கள் தவறிழைத்ததன் பின்பு தப்பிக்கொள்ளலர் 
மென்பது ஒருகாலும் முடியாது.) 

271. (கீங்கள் உங்கள் அரகாபதததயும் மனிதர்களுக்குப் 
பிரஸ்தாபித்துக் காட்டுவதையும் நாடா ல்) தர்மங்களைப் பிரங் 

கப் படுத்துவீர்களாயின், அது(வும்) நல்லகாகவே யிருக்கறெது ; 

அ(ந்தத் தர்மதிதை நீங்கள் மறைத்து உ (வைத்தும் அதனைத் 
தாரித்திரியா்களுச் களிப்பீர்க ளாயின், அது(வும்) உங்களுக்குச் 

சிறந்ததாக(வே) பிருத்றெது. மேலும் (௮%து) உங்களை விட்டு
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உங்கள் பாபங்களை அகற்றி வைக்கும், மேலும் (உங்கள் ஞாப 
559 லிருக்கட்டும்?) அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதை (யெல்லாம்) 
உணர்கிறவனா மிருக்றொன். 

272. (ஏ ஈபியே!) அவர்களது கேர்வழி (அஃதாவது, பவர் 
கை நேர்வழி யடையீச் செய்வது) உம்மீது (கடமையாக்கப்பட்ட 
BTL) QOD; Yeo, ௮ல்லா(ஹ்) தான் சாடியவர்களுக்கு கேர்வழி 
காட்டுகிறான் ) மேலும், நீங்கள் ஈல்ல (பொருளாய)தி னின்றுஞ் 

செலவு செய்வது (எனக்குப் பிரயோஜனப் படுவதில்லை ; ௮ல் 

தன்றி அதன் ஈன்மையை வேறெயவருநங்கூடப் பெறமாட்டார் ; 
ஆனால், ௮ஃது) உங்கள் ஆன்மாக்களுக்கே (பிரயோஜனம் தரத் 
தீக்கதாகவும்) உரித்தானதாகவும் இருக்கின்றது ; மேலும் (நீங்கள்) 
அல்லாஹ்வின் திருப்திக்காக வன்றி (உங்கள் முதல்களைச) செலவு 
செய்கன் ரக ஸில்லை; மேலும், நீங்கள் நல்ல (பொருளாய)தி 

னின் றுஞ்செலபுசெய்ன் ற (௮த)--அதன் கற்பயன்யாவும்) உங் 
களுக்குப் பூரணமாக அளிக்கப்படும் (என்பதை ஞாபகத்தில் 
வைத்துக்கொள்ளுங்கள்) மேலும் (அவ்வாறின்றி உங்களுக்குப் 
பூரண ஈன்மை யளிக்கப்படாமல்) நீங்கள் அக்கிரமம் செய்யப் 
படமாட்டீர்கள், 

219, (தாமம் செய்ய வேண்டுவது) அல்லாஹ்வின். பாதை 
யிலே(யே தங்களை அர்ப்பணம் செய்து விட்டதால்) தடுக்கப்பட் 
டிருக்கன்றவர்களாய தாரித்திரியர்களுக்கு உரித்தாகும்; (என் 

னெனின், அவர்கள் தங்கள் ஜீவனோபாயப் பெரீருள்களைத் தேடும் 
விஷயத்தில்) பூமியில் நடச்து திரியக் கூடாதவர்களாக இருக்கன் 
றனர்; (அதுவேயு மன்றி, அவர்கள் தங்கள் தாரிதீதிரியத்தை 

வெளிழில் சொல்லிக் காட்டிப் பொருளுதவி கோராமல் தங்கள் 
மானத்தைக் காப்பாற்றிக் கொண்டு) பிச்சை புகாமலிருப்ப 
தால், அவர்களை* தனவந்தாகளென்று (உண்மை விஷயத்தை) 

௮றியாதவன் எண்ணுகிறான் ; (ஆனால்) அவர்களுடைய (முகவிலா 
சத்தின்) அடையாளங்களைக் கொண்டு (நீர்) அவர்களை (நன்கு) 
அ.றிக்துகொள்வீர் ; மனிதர்களிடத்தில் மேல்விழுந்து (வற்புறுத்தி 

௮வர்கள் யாசகம்) கேட்கமாட்டார்கள் ; மேலும், நீங்கள் ஈல்ல 
(பொருளாய)தினின்றும் எற்தச் செலவு செய்கிறீர்களோ, ௮தை 
நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் அரிகிறவனா யிருக்கி௱ான்.
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பிரிவு-- 86 

வட்டியின் விஷயம் 

974, 1ஆகவே) தங்கள் முதல்களை, இரவிலும் பகலிலும், 

இரகசியமாகவும் பஹிரங்கமாகவும் செலவு Oeui@er par sar rer 
அவர்களுக்கு அவர்களுடைய இரக்ஷகனிடத்தில்' அவர்களது 
(நன்மையான) பிரதிபல னிருக்கின்றது ; மேலும், அவர்களுக்கு 

(யாதொரு விதமான) ௮ச்ச(முமில்லை ; (மேலும்) அவர்கள் (எவ்வி 
தத்தும்) துயருறவு மாம்டார்கள்.5! 

275. (தேவைப்பட்டவர்களுக்கு உகவிசெய்வதை விடுத்து, 

அதற்கு மாறாக) வட்டியை (அவர்களிடத்திருந்து வாங்கித்) தின்னு 
இன்ற அவர்கள் ஷைத்தான் தொட்டதால் ஸ்மரணையற்றுக் 

இடத்தாட்டப்பட்ட ஒருவன் (எழுந்து) நிற்பதேபோ லல்லாமல் 
(வேறு கேரான பாதையில் உறுதியாக) கிற்கமாட்டார்கள் ; இஃது 

(ஏன் இவ்வாறு அட௫ன்றதெனின், அவர்கள் வட்டிவாங்குத் இன் 

பது கூடாதென்பதை நிராகரித்துக்கொண்டு) வியாபாரம் (செய் 

வதும்) வட்டியைப்போலத்தா னிருக்கிறதென்று அவர்கள் கூறிக் 
கெரீண் டிருக்கன்றார்கள் என்பதற்காம் ; (ஆனால்) அல்லாஹ்வோ 
வியாபாரத்தை ஆகு (மென்று “yapinBurh is நல்லதாகவு) 
மாக்கு வைத்திருக்கிறான் ; மேலும், வட்டியை ஆகாததாக (த் 
தடை) செய்திருக்கிறான் ; (ஆகவே, அவ்விரண்டும் எங்கனம் 

ஒன்றாயிருத்தல் சாலும்?) ஆகலின், எவருக்குத் கன்னுடைய 
இரக்ஷகனிடத்திருந்து (இந்த) அறிவுறுத்தல் வந்துவிட்டதோ, 

பின்னர் (வட்டிவாங்குத் தின்னாமல் அன்னவர்) விலஇவிட்டாரோ, 
அவருக்குச் சென்று போன காரியங்களரானவை (குற்றமான 

வையாயிருப்பின், அவற்றின் பாபங்கள் மன்னிக்கப்பட்டனவாக) 
இருக்கின்றன ; மேலும், , அவருடைய காரியம் அல்லாஹ்வினிடம் 

57. இப்பிரிவில் வட்டி வால்குவது கூடாத காரியமா யிருச்ன்ற சென்பதே 

விளக்கக் சாட்டப்படுகின்றது, எனினும், மீட்டும் இதல் தர்மசம்பர்தமான விவ$யச் 

தின் கருத்தும் எடுத்துச் காட்டப்பட்டிருகறது, மனிதர்கள் தானதர்மம் செய்ய 

வேண்டுமென்றும், ஆனால் அதற்கு விரோதமாக வட்டிப்பொருளை வாங்கி மச்சளுக் 

குக் கஷ்டத்தைக் கொடுசக்சவேண்டா மென்றும் (அல்லாஹ் வற்புறுத்துகறொன். என் 

னெனின், தானதர்மம் என்பது தனவந்தர்கள் [ர்சதய கத செய்யும் உப 

காரமா யிருர்துகொண் டிருக்கின்றது. வட்டி யென்பது, எளியாரைச் கசக்ிப்பிழிர் து 
சஷ்டப்படுத்தி ௮வர்கள்பாலுள்ள sister வலியாரு க்குப் பிடுங்கிச் கொடுப்பதைக் 

குறிக்கும், எனவே, , வட்டியென்னும் சடுமையான கொடுமையைக் காட்டினும்) 

தானதர்மமென்னும் தாராளக் கொள்சையும் மனமும் செய்கையே ம அிறந்தனவாயிருக் 

செறன என்பதை முதன் முதலாக இவ்வாக்யெத்தால் அல்லாஹ் சுட்டிக்சாட்டுசறொன், 
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(ஒப்படைக்கப்பட்டதாத) இருச்றெது ; (ஆனால்) மேலும் (இத்த 
சகேநான பாதையை விட்டு மீட்டும் வட்டிவாங்குவதன் பக்கல்) 

திரும்பி விட்டாராயின்; அவர்கள்தாம் அக்கினி வாசிகளாக, இருக் 
கின்றார்கள் ; அதிலேயே, அவர்கள் நிலைத்திருப்பார்கள். 

276. அல்லாஹ் வட்டியை--(அதை வாங்டுத் தின்பவரை) 
அழிக்க காடு ரன் ; மேலும், தர்மங்களை(க் கொண்ட ஐசுவரி 
யத்தை) வளர்க்கிறான் ; மேலும், அல்லாஹ் பாபிகளாய நன்றி 
கெட்டவர்களை யெல்லாம் கே௫க்கின்றா னில்லை. 

211. நிச்சயமாக(வே) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களும், 
நற்சரியைகளைர் செய்தவர்களும், தொழுகையை கிலைகிறுத்தியகீர் 

களும், ஏழை விகிதத்தைக் கொடுத்தவர்களுமாய அவர்களுக்கு 

அவர்களுடைய இரக்ஷகனிடம் அவர்களது பிரதிபல ஸிருக் 
இன்றது; மேலும் அவர்களுக்கு (யாதொருவிதமான) அச்ச (மு) 

மில்லை ; (மேலும்) அவர்கள் (எவ்விதத்தும்) துயருறவுமாட்டார்கள். 

278. ஏ நன்னழ்பிக்கை கொண்டவர்காள் ! மீங்கள் (உண் 

மையிலேயே, அல்லாஹ்வின்மீது நன்னம்பிக்கை கொண்டவர் 
களா யிருப்பீர்களாயின், (௮.த) அல்லாஹ்வுக்கு ௮ஞ்* நடந்தும்) 
வட்டியில் (இன்னம் வரவேண்டி௰) பாக்கியிருப்பதை (அதைக் 
கொடுக்க வேண்டியவர்களிடமே தள்ளுபடிசெய்து) விட்டுவிடக் 

கடவீர்களாக, 

219. (வட்டி வாங்கித் தின்னவேண்டா ,மென்று நீங்கள் 
விலக்சப்பட்டதன்) பின்னர். (அங்கனம்) நீங்கள் செய்யவில்லை 

யாயின், அல்லாஹ்வுடனும் அவனுடைய தூதருடனும் யுதீதம் 

புரியத் தையாரா விரு(ச்துகொள்ளு)ங்கள் ; (என்னெனின், அவர்க 
ஞூ டைய கட்டளைக்குச் சிரஞ்சாய்க்காமல் ௮சை மறுத்து நிற்பது 

அவர்களுடனே எதிர்த்து நிற்பதாகவே பொருள்படும்.) மேலும் 
(சீங்கள் வட்டி வாங்குத்தின்னாமல் ௮அதையவெறுத்துப் பச்சாதாபத 
துடனே) திரும்பிவிடுவீர்களாயின் (8ீங்கள் கடன்கொடுத்திருக் த) 
உங்களது அசல் முதல்கள் உங்களுக் இருக்கின்றன ; (அவற்றை 
நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். மேலும் கடன் வாங்கியவர்கள் 
வட்டியைக் கட்டாயமாக உற்களுக்குக் கொடுக்கத்தான் வேண்டு 
மென்று) அரியாயம் செய்யாதீர்கள் ; (நீங்கள் இவ்வாறு செய்வீர் 

களாயின், மீங்களும்) அமகியாயம் செய்யப்படமாட்டீர்கள், 

280, மேலும் (கடக் வாங்மயெவன் சிக்கிரமாகத் தன் கட 

னைத் திருப்பிக்கொடுக்க முடியாமல்) கஷ்டத்துள் ளிருப்பானாமின் 
(ேவன்வயம் முதல் சேர்ந்து) இலேசாகும்வரை தாமதி(த்திரு)த்
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தல் வேண்டும்; மேலும், நீங்கள் அறிகிறவர்களா யிருப்பீர்களா 
யின் (கஷ்டத்துள் சஏிக்கிக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் சகோதான் 
கடன், தொகையை) நீங்கள் (இரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முயலாது 
௮ப்படியே) தர்மம் செய்து விடுவ(கான)து உங்களுக்குச்சிறகததசா 

யிருக்கு. 
981, மேலும்,” அல்லாஹ்வின் பக்கல் எந்நாளில் நீங்கள் 

இருப்பிச் கொணரப் படுவீர்களோ அந்நா(ஸின் கேள்வி கணக் 
குக்க)௯ர் (நினைத்துப் பார்த்து) அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் ; பின்னர் 
ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் தான் (இவ்வுலகில் செய்துள்ள காரியங் 
களால்) சம்பாதித்திருப்பதைப் பூரணமாகக் கொடுக்கப்பெறும். 

மேலும், அவர்கள் (தங்களுக்குச் சேரவேண்டியதில்) அக்கிரமம் 

செய்யப்பட மாட்டார்கள், 
ED 

பிரி வு--60 

கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயம்: 

9862. ஏ ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள் ! குறிப்பிட்ட 
தவணைக்கு (நீங்கள்) ஒருவரோடொருவர் கடன்கொடுத்துக் கொள் 
வீர்களாயின், அதை(க குறிப்பிட்டபடி) எழுதிக்கொள்ளுங்கள் ; 

மேலும், உங்களுக்கு மத்தியில் (இவ்விஷயத்தை) எழுதுகிறவன் 

நீத;.த்துடன் எழுதவேண்டும் ; மேலும், (அநத) எழுத்துக்காரன் 

தனக்கு அல்லாஹ் கற்றுக்கொடுத்த வண்ணம் (கேரிய முறையில்) 
எழுத மறுப்பது கூடாது; ஆதலின், அவன் (அப்படியே) எழுத 

வேண்டும்; மேலும், எவன்மீது (கடன் கொடுக்க வேண்டி௰) 
உரிமை ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அவன் எழுதச் 'செப்யட்டும் ; தன் 

னுடைய ரக்ஷகனாய அல்லாஹ்வுக்கு (௮வன்) அ௮ஞ்சிக்கொள்ளக் 
கடவன் ; மேலும், (கான் கொடுக்கவேண்டிய உரிமைத் தொகை 
யான) அதிலிருந்து ஒன்றையும் குறைக்காம லிருக்கக்கடவன் ; 

பின்னர், எவன்மீது (கடன் கொடுக்கவேண்டி௰) உரிமை இருக் 
திறதோ, அவன் (இக்காரியங்களில்) ௮ ரிவிலியாகவேனும், ௮சக்த 
கைவேனும் (அல்லது). தானே (விஷயச்கைச் சொல்லி) எமுதச் 
செய்யக் கூடாதவனாகவேனும் இருப்பானாயின், அவனுடைய அதி 

காரி நீதத்துடன் (சொல்லி) எழுதும்படி. (செய்வானாக ; மேலும் 

(நீங்கள் எழுதும் இர்க தஸ்தாலீஜுக்கு) உங்கள் ஆடவருள் 

இரண்டு சாகஷிகளைச் சாக்ஷியம் (ஆகதி) தேடிக்கொள்வீர்களாக ; 
பின்னர் (சாக்ஷிகளாக) இரண்டு ஆடவர்களா யில்லையாயின், 
சங்கள் விரும்புகின்ற சாக்ஷிகளுள் ஓர் ஆடவரும் இரண்டு பெண்
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Ig. (LD (இருத்தல் வேண்டும் ; என்னெனின்) அவ்விருவருள் ஒருவர் 
தவி (மறச்து) விடுவாராயின், ௮வ்விருவருள் ஒருவர் மற்றவருக்கு 
ஞாபகமூட்டுவார் ; மேலும், சாக்ஷிகள் (தங்களுக்குத் தெரிந்ததைக் 

கூற) அழைக்கப் படுவார்களாயின் (அவர்கள்) மறுப்பது கூடாது ) 
மேலும் (9656 stor) இறிதாயினும் பெரிதாயினும் (எவ்வா 

றிருப்பி.னும்) அதன் தவணைக்குள் அதை நீவ்கள் எழுதிக்கொள் 

வதில் அ௫ிரத்தையா யிராதீர்கள்; இஃது (உங்களுக்கு) ௮ல் 

லாஹ்வினிடம் மிக்க நீதமுள்ளதாகவும், சாக்ஷியத்திற்கு மஹா 

உறுதியுள்ள தாகவும் இருக்கிறது ; : மேலும், நீங்கள் (பிறகு) சந்தே 

இக்காம AGI GHG மிக்க ் நெருங்பொதா (ய தஸ். தாவீஜ2மா) 

கும்; ஆனால், ௮ஃது உங்களிடையே கொடுக்கல் வாங்கலால் 

புரண்டு கொண்டுவரும் : ரொக்க ? வியாபாரமாயின், அதை நீங் 
கள் எழுதிக்கொள்ளாததால் உங்கள்மீது குற்றமொன்றுமில்லை ; 

மேலும், நீங்கள் வியாபாரம் செய்துகொள்ளும்போது(ம்) சாக்ஷி 

வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ; மேலும், எழுத்துக்காரனு(க் கேனு)ம் 
சாகதியா)யு (மிருப்பவனுக் கேணும் நஷ்டம் உண்டாக்குவது 

கூடாது; மேலும் (நீங்கள் அவர்களுக்கு ௮வ்வாறு நஷ்டத்தை 

உண்டுபண்ணச்) செய்வீர்களாயின், ௮ஃது உங்களால் உண்டாகும் 

(மார்க்க வரம்பை மீறிய) பாபமாகும் ; மேலும், அல்லாஹ்வுக்கு 

அஞ்க்கொள்ளுங்கள் ; இன்னம், உங்களுக்கு அல்லாஹ் (ஜயம் 

பெறுதற்குரிய இப்படிப்பட்ட சரியான மார்க்கத்தைச்) கற்றுச் 

கொடுக்கிறான் : மேலும், அல்லாஹ் சகல வல்துக்களையும் ௮றி 

கிறவனா யிருக்றொன். 

283. மேலும் (நீங்கள் சொந்த ஊர்களிலில்லாமல்) பிரயா 

ணத்தி லிருப்பீர்களாயின், இன்னம் (உஙகள் கடன் விஷயமாக 

எழுதிக்கொள்ள) நீங்கள் எழுதுகறவனைப் பெற்றுக்கொள்ள 
வில்லையாயின், ஏதேனு மொரு பொருளை(க் கடன் கொடுத்த 

வனுக்கு) ஒப்புக்கொடுத்து (விகமாய) அடமானம் வைத்தல் வேண் 

டும்; பின்னர், உங்களுள் இலர் (மற்றுஞ்), சிலரை கஈம்புவா 

ராயின், ஈம்பப்பட்டவரான அவர் (தம்பால் வைக்கப்பட்ட) தமது 

பாதுகாப்பு--( அமான த்துப் பொரு (அதற்குரியவர்பால் திருப் 

(ரி)க் கொடுத்துவிடல் வேண்டும் ; மேலும் (இவ் விஷயத்தில்) அவர் 

இரக்ஷகயை அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சக் கொள்வாராக; மேலும், 

சாக்ஷியத்தை ஒளிக்காதீர்கள்; மேலும், எவன் அதை ஒளிக் 

இறராுனோ அவனுடைய ஹீிருதயம் கிச்சயமாகவே பாபியா யிருக 

இறது; மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்துகொண் டிருப்பதை: 

௮.றிகிறவனா யிகுக்கிறான் (என்பது ஞாபகதஇ லிருக்கட்டும்), 
13 teeter
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முஸ்லிம்கள் ஜயசலர்களாக ஆக்கப்படுவார்கள், 

284, வானரள்களி லுள்ளவைகளும், பூமியி லுள்ளதும் ௮ல் 
லாஹ்வுக்கே உரியனவாக இருக்கின் ஓன ; (எனவே, அவனுடைய 

அதிகாரத்தை விட்டும் அறிவை விட்டும் ஒரு பொருஞ்ம் அப்புறப் 

பட்டதாயில்லை.) மேலும், உங்களுடைய ஹிருதயங்களி லுள்ளதை 

நீங்கள் (வெளிப்படுத்தினும், அல்லது அதை நீங்கள் மறைத்து 

வைப்பினும், அதைக் கொண்டு உங்களிடம் அல்லாஹ் கணக்குக் 

கேட்பான் ; (அதை இவ்வலெத்தார் பார்வையிலிருக்து மறைத்து 
வைப்பினும், அல்லாஹ்வுக்கு முன்னே மறைப்பது முடியாது.) 

எனவே, தான் காடியவருக்கு மன்னிப்பை யளிப்பான் ; மேலும், 
தான் நாடியவருக்குக் கண்டனையை யளிப்பான் ; மேலும், அல் 

லாஹ் சகல வஸ்துக்களின்மீது(ம்) ஆண்மை பெற்றவனா யிருக் 

Bay or. 

995, (கம்முடைய) தூதர் தம்முடைய ரக்ஷகன்பா லிருந்து 

தம்மாட்டு இறக்கி வைக்கப்பட்ட (உபகேசதி)ிதைக் கொண்டு 

நன்ன்ம்பிக்கை கொள்ளுன்றார் ; மேலும், நன்னம்பிக்கை 
கொண்டவர்களும் (அவ்வாறே அதை ஈம்புகன்றார்கள். இவர்கள்) 

எல்லாரும் அல்லாஹ்வின்மீதும், அவனுடைய வானவர்மீதும், 

அவனுடைய வேதங்கள் மீதும், அவனுடைய தூதர்கள் மீதும் 

நன்னம்பிக்கை கொள்ளு௫ருர்கள் ; (இன்னமும், இவர்கள் தங்கள் 

நம்பிக்கைச் கொத்த வண்ணமே, நாங்கள்) அவனுடைய தூதரக 
ஞள்ளிருந்து ஒருவரிடையேயும் பாகுபாடு செய்யமாட்டோம் ; 

(அஃதாவது, ஒரு தூகரை ஒத்துக்கொண்டு மற்றொரு தூதரை 

நிராகரிக்காமல், ஏல்லாத் தூதரகள்மீதும் நாங்கள் நம்பிக்கை 

கொள்ளுகிறவர்களாகவே யிருக்கிறோம்,'' என்று கூறுகின்றனர் 
கள்.) மேலும் (அவர்க&ா அல்லாஹ் அழைக்கும்போது அவர்கள்) 

சொல்லுகிறார்கள்: (ஏ எங்கள் இரக்ஷக! உன்னுடைய வார்த் 

தையை நாங்கள்) செவிமடுக்தோம் ;) மேலும் (அதற்கு) வழிபட் 

டோம்; எங்கள் இரக்ஷக ! உன்னுடைய மன்னிப்பை(யே கோரு 
தன்றோம்.) மேலும், உன் மாட்டே (பாரங்கள் இறுஇயில் வந்து) 
சேரும் ஸ்தல மிருக்கின்றது. 

290. (எந்த) ஆன்மாவுக்கும் : தல்னாலியன்ற (அளவின்) 

மட்டல்லாது அல்லாஹ் (அதிகமான) கஷ்டம் கொடுப்பதில்லை ) 
௮து சம்பாதித்த(தன்) ஈன்மையானது அதற்கு உண்டு ; மேலும்,
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அது சம்பாதித்த(கன்) தீமையானது அதன் மீதே சாரும்) 

(எனவே, நன்ளம்பிக்கை கொண்டவர்களது நிலைமை யாதா 

யிருக்கிற தெனின்:) '* எங்கள் இரக்ஷக! நாங்கள் (எங்கள் 
நற்ரியைகளில் எதையேனும்) மறக்து விடுவோமாயின், அல்லது 
பிழை செய்து விடுலோமாயின், (அதற்காக) எங்களை(ச் தண்டிக்கப் 

பற்றி)ப் பிடிக்காம லிருப்பாயாக ; எங்களிரக்ஷக ! எங்களுக்கு 
முன்னுண்டான வர்கள்மீது நீ (நிபந்தனையும் கொடிய பிடியு 

மாய) அதைச் சுமத்தியதேபோல் எங்கள்மீது (ஒரு) சுமையைச் 

சுமத்தாம லிருப்பாயாக ; எங்கள் இரக்ஷக! எத(னைச் சடப்பத)ன் 

மீது எங்களுக்குச் சக்தி யிலலையோ, அதனை எங்கள் மீது ros 

தாம லிருப்பாயாக ; மேலும், எங்களைவிட்டு(ப் பாபங்களை) அழித் 

தருள்வாயாக ; மேலும், எங்களுக்கு(ப் பாப) மன்னிப்பை அளித் 

தருள்வாயாக ; இன்னம், எங்களுக்கு அருள்புரியக்கடவாய் ; நீயே 
எங்களுடைய அதிகாரியாக(வும் உதவியாளனாகவும்) இருக்கின்றாய்) 

எனவே, (நினது சத்திய சன்மார்க்கத்தை) கிராகரிப்பவர்களாய 

கூட்டததவர்மீது எங்களுக்கு உதவி புரிக்தருளக் கடவாய்!'' (என்ப 

தாகவே யிருக்கின் றது.) 

Sy 

அத்தியாயம் 3 

—~ofo— 

இம்ரான்வம்சம்--(ஆலே இம்ரான்) 

மதீனாவில் வெளியானது பிரிவு 20, இருவாக்யெங்கள் 199. 

பிரிவு--1 

குர்ஆனும் முர்தை வேதங்களும்; அவற்றினை வியாக்யானம் செய்யும் முறையும், 

அருளாளனும் அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் 

(ஆரம்பம் செய்கின்றோம்.) 

1. கானே அல்லாஹ்! பரிபூரண ஞானமுள்ளவனா யிருக் 
கின்றேன். 

2. அல்லாஹ் 2 அவனையன்றி (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) 
தெய்வமில்லை ; அவன் (என்றும்) ஜீவித்திருப்பவன் ; (ஆகவே, 

அவனுடைய ஜீவிப்பில் 'அழிவேனம் தேய்வேனும் எப்பொழுது 

மில்லை, ஆகலின், சுயம்புவாகர் சதா சர்வகாலமும்) கிலைக்திருப் 
பவன் ; (ஆனால், சகல வஸ்துக்களும் ௮வனைக்கொண்டே சிலைதி
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'இருக்சன்றன. ஆயின், அவன் தான் நிலைத்திருப்பதில் எவருடைய 
உதவியையும் எதிர்பார்ப்பவ னலலன்.) 

8. (ஓ முஹம்மத்) (௮௮) தனக்கு முன்னுண்டாய (வேதத்) 
தை மெய்ப்பித்ததாக (இருக்கு முறைகிலே அல்லாஹ்) உண் 

மையுடன் (கூடிய) வேதத்தை, உமக்கு இறக்கு , வைத்தான் ; 
இன்னம், (இதற்கு) முன்னம் மனிதர்களுக்கு நேர்வழி (காட்டி) 

யாகத் தவ்ராத்தையும் இன்ஜீலையும் இறக்வெைக்தான் ; மேலும், 

(அச,த்தியத்தினின்றும் சத்தியத்தைப் பாகுபாடுசெய்து பிரித்துக் 

காட்டக்கூடிய) விசேஷணப் பாகுபாட்டையும் இறக்கிவைத்தான்; 
நிச்சயமாகவே எவர்கள் அல்லாஹ்வின் ௮த்தாக்ஷிகளை நிராகரிக் 

(இன்றவர்களாய் அசத்தியத்தின் பக்கல் செல்லு)கின்றார்களோ, 

அவர்களுக்குக் கொடிய வேதனை யுண்டு ; மேலும், அல்லாஹ் 
வல்லமை புள்ளவனகை, (சரியான முறையில்) தண்டிக்கக் 

கூடியவனாக இருக்கிறான். 

4, நிச்சயமாகவே அல்லாஹ்வாடுய அவன்மாட்டு, பூமியில் 

ம்றைவான ஒரு வஸ்துவுமில்லை; வானத்திலு(ம் அத்தகைய வஸ்து 

ஒன்று) மில்லை. 

5. 'அவனே தான் காடியபடி காப்பாசயங்களில் (பெருமை 
யாகவேனும் ௪றுமையாகவேனும், வெண்மையாகவேனும் கருமை 

யாகவே.னும், ஆணாகவேனும் பெண்ணாகவேனும்) உங்களை உரு 

வாக்குகின்றான் ; வல்லமை யுள்ளவனாடிய, ஞான முள்ளவனாகிய 
அவனைத் தவிர்த்து (வணக்கத்திற்குரிய வேறு) தெய்வ மில்லை, 

0. அவனே உமக்கு (இவ்)வேத,ச்கை இமக்கிவைக்தான் ; 
அதினின்றும் (ஒருசில) திருவாக்கயங்கள் (வெளிப்படையான 
விளக்கத்தை யுடைய) நேர்முக மானவைகளா யிருக்கின்றன ; 

அவை(களே) வேதத்தின் : மூலங்க(ளாய ௮ஸ்திபாரங்க)ளா யிருக் 
இன்றன ; மேலும், மற்றையவை (பற்பல விதமான அர்த்தங்க 
ளுக்கும், உருவகப் பொருள்களுக்கும் பொருத்தமான முறை 

றிலே) மறைமுக மாக்கப்பட்டவைகளா யிருக்கின்றன ; ஆகலின், 
எவருடைய ஹிருதயங்களில் கோடிய (கன்மை யிருக்ெறதோ, 
அவர்கள் (கேரான வழியில் சீராக நடநதுசெல்லாமலும், விளக்க 

மான நகோ்முக வாக்கியங்களை விடுத்தும்) புரட்சியின் நிமித்தமா 

சவும் (௮த்தகாக்தியான) அதில் (தாங்கள் சொக்கமாக நுழைக்கும்) 
வலிந்து (கொள்ளப்படும் உ)சையின் நிமித்தமாகவும் அதினின்றும் 
ருறைமுக மானதை(யே) பின்பற்றுளெ்றனர் ; (ஆனால்) மேலும்,
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அதன் (சரியான வியாக்யான) வலிந்து (கொள்ளப்படும் ௨உ)ரை 

(உண்மையை அல்லாஹ்வைக் தவிர்த்து (வேறெவரும்) அறிய 

மாட்டார் ; (என்னெனின், அனவ்வீஷயம் மனிதர்களுடைய அறிவும் 

ஆராய்ச்சியும் எட்டக்கூடாத அப்படிப்பட்ட உயர்தரமான ரஹஸ் 

யத்கைச் சார்ந்ததா யிருக்குறது.) மேலும், ஞானத்தில்--(பகுதீ 

தறிவில்) தேர்ந்தவர்கள் (மறைமுகமாக வைக்கப்பட்டுள்ள ya! 

விஷயங்களுள் பிரவேசியாது, அவற் பின் உண்மை என்னவா 

யிருப்பினும், பொதுவாக) “அதன்மீது (காங்கள்) நன்னம்பிக்கை 

வைக்ன்றோம் ; சர்வமும் எங்கள் இரக்ஷகனிட)்திருந்தே (உண் 

டாட) யிருக்கின்றன,” என்று கூறுகின்றார்கள்; மேலும் (உண்மை 

யான இன் விஷயத்தால்) அறிஞர்களா யுள்ளவர்க ளல்லாது 

(மற்றையோர்) உபதேசம் பெறமாட்டார்." 

7. (அப்படிப்பட்ட அறிஞர்களும் நேரான வழியைப் பின் 

பற்றுபவர்களு மாயவர்களின் நிலைமையானது எப்பொழுதும் 

கூறிக்கொண் டிருப்பதாவது :) எங்கள் இரக்ஷகனே ! எங்களை 

நீ நேர்வழியில் கொணர்ந்ததன்பின் எங்களுடைய ஹிருதயங்களை 

(அதினின்றுக் திருப்பி)க் கோடாதிருக்கச் செய்வாய் ; மேலும், 

உன்னிட மிருந்து எங்களுக்கு அருளைச் சொரியக்கடவாம் ; இிச்சய 

மாக(வே) நீயே அதிகமதிகம் கொடை கொடுக்கக் கூடியவனா 

யிருக்கன்றாய். ் 
  

* இவ்வாக்கயெத்தின் வாயிலாய்ச் குர்ஆன் ஈமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிற தாவத:-- 

குர்ஆனில் விவ.ிக்கப்படும் விஷயங்களெல்லாம் இரண்டு வக்சையாய்ச் சாணப்படுனெ 

றன. ஆகவே, ஒன்றில் மனிதர்சள் தங்கள் அறிவைச்கொண்டும் ஆராய்ச்சியைச்சொண் 

டும் விஷயத்தை மிகத்தெளிவாக உணர்ஈது கொள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட வெளிப் 

படையான முறையில் சாணப்படும் விஷயங்களுச்கெல்லாம் மூஹ்கம் என்று பெயர், 

உசாஹரணமாக, ஏகத்துவ போசனை, தூதின்தச் துவம், ஏவல் விலக்கல்கள், ஹலால் 

ஹராம் என்னும் விஷயங்களெல்லாம் இர்த மூஹ்கமைச் சாரும். பின்னர், அல்லாஹ் 

வின் கல்யாண குணங்களான ஸீிபாத்துச்கள், மரணமடைர்ததன்பின் மனிதர்களது 

நிலமை யென்ன? இறுதிராளின் போது 765 ob sé சிரியைகள் எப்படி, எப்படி ஈடை 

பெறும்? தண்டனை எப்படி ஈடக்கும்?ஈற்பயன்கள் எங்ஙனம் இட்டும்? என்பனபோன்ற 

விஷயங்களை யெல்லாம் மனிதர்கள் சர்வ சாதாரணமாக உணர்சர்து கொள்ளலா மென் 

பதி இயலாது, எனவே, இப்படிப்பட்ட முறையில் காணப்படுவனவெல்லாம் மு(த்)த 

ஷாபிஹ் என்னும் பெயர் சொண்! டழைச்சப்படுகின்றன. எனிலும், மனிதர்கள் 

இவ்விஷயத்தை ஒருவாறாக உணர் துகொள்ளுமாறே குர்ஆன் உருவச முகத்தான் 

கூறியிருக்செறது, எனவே, சேர்மையற்ற மனப்பான்மை கொண்டவர்கள், தெளி 

வாசவும், விளக்கமாகவும் இல்லாமலிருக்றும் மூச்) தஷாபிஹான விஷபக்களைப் பின் 

பற்றித் தங்சள் மனம் போனபடி யெல்லாம் சென்று உலசமச்கள்பால் Sener see 

களையும் குழப்பங்களையும் உண்டுபண்ணிக்கொண் guide paisa cag Bis 

வாக்யெம் ஈமக்கு அறிவு த் திக்கொண் டிருக்கின்ற த. ப
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8. (ஏ) எங்கள் இரக்ஷகா ! (இறுதி நாளின் காரியங்களும் 

விஷயங்களும் எங்களுடைய புத்தியுள் நுழையட்டும், அல்லது 

நுழையாமலே போகட்டும்.) கிச்சயமாகவே (கரங்கள் மரண 
மடைந்தபின்பு உன் வாக்குறுதியின்படி) மனிதர்களை (யெல்லாம்) 

ஒருகாள் (உன்பக்கல் நீ) சேகரிக்கத் கூடியவனா யிருக்கின்றாய் ; 
அதில் (எவ்வகை) ஓய(மு)மிலலை; நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (தன்) 
வாக்குறுதிக்கு விரோதம் செய்யமாட்டான். ் 

  

பிரிவு-- 8 

எல்லா மதங்களுக்கும் ௮ஸ்திபசாமாய் விளக்கு வருவது அல்லாஹ்வின் 

ஏகத்துவமே யாகும்; இந்த ஏகத்துவத்தின் இறுதி வெற்றியும் 

ஈண்டுக் குறிப்பிடப்படுகிற.து. 

9. நிச்சயமாக(வே நேரான பாதையைப் பின்பற்?) அத 
ன£டே சீராகச் செல்லாது, அதனை) நிராகரிக்தவர்கள் (கன்கு 

ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளக் கடவார்கள் ;) அவர்களுடைய 

முதல்களும், அவர்களுடைய சந்ததியார்களும், அல்லாஹ் வினிடத் 

இலிருக்து. (உண்டாகும் வேதண்களுள் ஸிருர்து) ஒரு (சிறு) 
வஸ்துவையும் அவர்களைவிட்டு (அகற்றிக்) காப்பாற்ற மாட்டா : 
(அவைகளையே அவர்கள் பெரிதும் நம்பி யிருக்கிறார்கள்.) மேலும், 
அவர்கள்தாம் அக்கினியின் விராய்களா யிருக்கின்றார்கள். 

10. (இவர்களுடைய நிலைமையானது) பிர்னுவ்னுடைய 
வர்க்கத்தாரின், மேலும், அவர்களுக்கு முன்னுண்டாயவர்களின் 

நிலைமையே போலத்தான்) இருக்கின் றத;! (அவர்கள்) ஈம்முடைய 
அத்தாகதிகளை (யெல்லாம்) பொய்யாக்கினார்கள் ; ஆதலின், 

அவர்களை அவர்களுடைய பாபங்களின் காரணமாக அல்லாஹ் 
(கடுமையாகப் பற்றிப்) பிடித்தான் ; மேலும் (ஞாபகத்தி லிருக் 
கட்டும் ! பாபங்களுக்குச் தண்டனை யளித்து) நோவினை கொடுப் 
பதில் அல்லாஹ் (மகா) கொடியவனா யிருக்கிறான். 
  

1, உண்மை விஷயத்தை அல்ல ஹ் விஎககயசன் பின்னும் குர்னி லுள்ள 

போதனையின்படி சடஉாமல் சிலர் அதனை சேரே எதிர்த்தும் நிற்தெறனர்; இவ்வா 

௫கவே சான் மூஸாவுக்கு எ.திராச, பிர்௮வ்னும் அவனுடைய கூட்டத்தார்களும் நின் 

ரர்சள்; எனலே, இவர்சளுக்கும் பிர்௮வ்னுடை.ய கூட்டத்தாருக்குசக் கொகசப் 

பட்ட தண்டனையேயபோலக் கொடுக் ப்படுவது ஒரு பாரதாசமான காரிமமன்று; இக்ங 

னம் தண்டனை கொடுச்சப்படும் போதுதான் உண்மை எர்சப்பச்ச மிருச்சற சென் 

பதை உலகம் சன்குணாச்து சொள்ளும், என்று இருபிரிவினர்சளுச்கு, மிடையே உண் 

டாய ஒற்துமை விஷயத்தையே அல்லாஹ் ஈண் டெடுத்துக் “-௮திருன்.
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௨11. (ஏ நடியே! சத்தியத்தை) நிராகரித்தவர்களுக்குச் 
சொல்வீரர்க: (8ங்களும் பிர்௮அவ்னுடைய வர்க்கக்தாரேபோல் 
சத்தியத்தால் B&B rib). ஜயிக்கப்படுவீர்கள் ; மேலும், நரகத்தின் 

பக்கல் ஒன்று சேர்க்கப்படுவீர்கள் ; மேலும் (யார் கரகச்தையே 

தங்கள் இருப்பிடமாகச் செய்து கொண்டார்களோ அவர்க 
ளுடைய) இருப்பிடம் (மகா) கெட்டதாய்விட்டது. 

19. (பக்ரென்னும் ஸ்தலத்தில்) யுத்தம் செய்து கொண்ட 

(நேரத்தில் சந்தித்த) இரண்டு கூட்டத்தில் (சத்தியம் மிகைத்த 

முறையிலே) நுங்களுக்குத் திட்டமாகவே அக்காக்கி யுண்டா 

யிருந்தது ; (அவ்விரு கூட்டத்தினுள்) ஒரு' கூட்டம்--(அஃதாவது, 

போதிய வசஇியொன்று மில்லாதிருந்த முஸ்லிம்களின் கூட்டம்) 

அல்லாஹ்வின் பாதையிலே யு.ச்தம் செய்துகொண் டிருக்தது. 

மேலும், மற்றொன்று (சத்தியக்தை) நிராகரிப்பதா யிருந்தது ; 

அவர்களை (அல்லாஹுவின் பகைவர்களை) த , தங்களைப்பே ரல இரண் 

டத்தனையாக(தீ கங்கள்) கண்பார்வையால் கண்டுகொண் டிருக் 

கார்கள் ; (நிராகரிப்பவர்கள் அத்துணை அதிகமானவர்களா யிருந் 
தும், அவர்களுக்கே தோல்வியுண்டாயிற்று.) மேலும், அல்லாஹ் 

தான் காடியவர்களுக்குகி தன்னுதவி கொண்டு பலங்கெரடுக் 

இருன் ; நிச்சயமாகவே இதில் (ஆழ்க்த) கோக்குடையவர்களுக்கு 

(கல்ல) படிப்பினை இருக்கின் றது. 

13. மனிதர்களுக்கு, ஸ்திரீகள் மாட்டும், புக்திரர்கள் 

மாட்டும், பொன்னாலும் வெள்ளியா.லும் குவிக்&ப்பட்ட கருவலங் 

கள் மாட்டும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குதிரைகள் மாட்டும், (ஏனைய) 

நாற்காற் ராணிகள் மாட்டும், வேளாண்மை மாட்டும் உண்டா 

யிருக்கும் இச்சைகீளின் பாசம் (அவர்களுடைய இயற்கையிலேயே) 

அழகாகக் கரணப்படர் செய்யப்பட் டிருக்கிறது; இது (கேவல 

மான இவ்வுலக வாழ்க்கையின் (பிரயோஜனத்திற் குரிய) சாமா 

னாகும்; மேலும், அல்லாஹ்வி னிடத்திலேயே அழகாய (போய்) 

ஒதுங்கும் ஸ்.கல மிருக்கின் றது. * 

14, (ஏ ஈபியே! நீர்) சொல்வீராக: இவற்றைக் காட்டினும் 
சிறந்ததை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கட்டுமா? (அல்லாஹ்வுக்கு 

 உண்மையாளரும், பரம பஃதர்களுமான மணிசதர்சள் தங்ள்பால் இவ்வலெ 
  

சம்பர்தமான ஐசுவரியங்கள் அதிகமாக இல்லை யென்று மனங்கலக்கவோ கஷ் 

டப்படவோ வேண்டியதில்லை யென்றும், அல்லாஹ்வின்மீது தாங்கள் பரிபூண 

பத்தியும் சம்பிக்சையும் கொண்டு ஈற்சிரியைகளைச் செய்வதே சாலவும் இறர்த 

சரரியமாகவும் ௮ழியாத பெரிய பொருளாசவும் இருக்கின்றதென்றும் ,இவ்வாக்யெம் 

வலியு த்.திச் காட்டுகின்றது,
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வழிபட்டு அவனுக்கு) அஞ்சி கடந்தவர்களுக்கு, அவர்களுடைய 
ரக்ஷகனிடத்தில் (எக்காலும் சுகமாக விருக்துகொண்டு) அவற்றின் 
இழே நீரருவிகள் ஒடுகன்ற உத்தியான வனங்களுள ; (எனவே, 
௮வை எப்பொழுதும் வரண்டு போவதில்லை ;) மேலும், அவர்கள் 

அவற்றிலே(யே) கிலைத்திருப்பார்கள்; (இய்வளவுடன் நில்லாது 
அவர்களுக்கு) மேலும், பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஜோடி.களுண்டு ; 

(அவர்களைப் பார்க்கனும் மேலானதாய) அல்லாஹ்வின் திருப்தி 

யும் உண்டு. மேலும் (ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும் !) அல்லாஹ் (தன்) 

அடியார்(களின் மனோகிலைமை களைப் பார்க்டிறவனா யிருக்கறான்.'” 

15. (அல்லாஹவுக்கு அஞ்சி நடப்பவர்கள் ஆனின்) 

௮வர்கள் சொல்லுகிறார்கள்: “ஏங்கள் இரக்ஷகா! (நிச்சயமாக 

உன்மீது) நாங்கள் (பரிபூரண) கன்னம். ரிக்தை கொண்டுள்ளோம்; 

ஆதலின், எங்கள் பாபங்கல எங்களுக்கு மன்னித்தருள்வாய் ; 

மேலும், அக்கினியின் வேதனையினின்றும் எங்களை (அப்புறப் 

படுத்திக் காப்பாற்றுவாய்!'' 

16, (மேலும், அவர்களுடைய குணவிசேஷங்க ளாவன ;: 
கஷ்ட காலத்திலும் அபாயத்திற்குரிய கருணததிலும்) பொறுமை 

யுள்ள வர்களாயும்,- (சொற் செயலில்) உண்மை யுள்ளவர்களாயும், 

(அல்லாஹ்வின் ஆணைக்கு முற்றும்) வழிபட்டு(ச் சரஞ்சாய்த்து) 

நடப்பவர்களாயும், (அலலாஹ்வின் பாதையிலே தம் முதல்களைத் 

தாராள மனத்துடன்) செலவு செய்பவர்களாயும், இரவின் இறுதி 

கேரங்களில்-- (மச்கள்களெல்லாம் அயர்க்த நித்திரையுள் ஆழ்க 

இருக்கும் விடியற்காலை வேளைகளில் இவர்கள் அல்லாஹ்வின் 

சன்னிதானத்தில் தங்கள்) பாபமன்னிப்பைக் கோருகன்றவர் 
களாயும் இருக்கின்றனர்கள். ப 

17. (அல்லாஹ் வாகிய) அவனைக் தவிர்தீது (வணக்கத்திற் 
குரிய வேறு எவ்விதக்தும் உண்மையான) தெப்வமில்லை 

யென்று அல்லாஹ் சாக்ஷஷியம் கூ ினான் ; மேலும் (இவ்வுலக 

காரியங்களை யெல்லாம் அல்லாஹ்வின் ஆணையின் பிரகாரம் 

கவனித்து வரும்) வானவர்களும் (உண்மையை உணர்ந்து 
கொண்ட உத்தமர்களும்) நீகந்துடன் சிலைத்திருக்கும் ஞானவான் 
களும் (அவ்வண்ணமே சாக்தியம் கூறுகின்றார்கள். எனவே) 

வன்மை பெற்றவனான(வும்) ஞானமுள்ளவனை(8/ மாய) அவனைத் 

தவிர்த்து (வணக்கத்திற்குரிய வேன எவ்விதத்தும் உண்மை 

யான) தெய்வமில்லை, 

18, நிச்சயமாகவே அல்லாஹ்வின்பால் (உண்மையான) 
மார்க்கமானது இஸ்லா மா(கவே) யிருக்கின்றது ; (இதனைத்
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தவிர்த்து உண்மையான வேறு மார்க்கம் இல்லை.) மேஜும்,' 
வேதத்தை யருளப் பெற் ற்றவர்கள் தங்களிடம் (உண்மையான. 
வேத) ஞானம் வந்ததன் பின்(னும்) தங்களுக்கிடையே பிடிவாதத் 
தக்காக வல்லாமல் (உண்மையிலேயே அவர்தள் சேரான ஒரு. 
வழியைக் கடைப்பிடிக்க மீவண்டு மென்னும் நல்லெண்ணங் 

கொண்டு) விகற்பம் பண்ணிக் கொள்ள, வில்லை; மேலும், 

எவரேனும் அல்லாஹ்வின் அத்தாக்ிகளை கிராகரிப்பாராயின்-- 
(கேரான வழியைக் காட்டினும் மாறான வழியே சிறர்ததெனக் 

கொள்வதால் அல்லாஹ்வுக் கொன்றும் ,ஈஷ்ட மில்லை. ஆனால், 
அவர்கள் செய்யும் பாபங்களைக் குறித்து) அல்லாஹ் துரிதமாகக் 
கணக்குக் கேட்பவனா யிருக்கிரான். 

19. பின்னர் உம்மிடம் (அவர்கள்) வாக்குவாதம் செய்வார் 

களாயின் (ஏ கபியே ! நீர்) சொல்வீராக : “ar abr door (Gus நான்) 
அல்லாஹ்வு(டைய ஏவல்களு)க்கு ஒப்படைத்து விட்டேன் ; 
மேலும், என்னைப் பின்பற்றியவர்களும் --(அவ் வண்ணந்தான். 

எனவே, அல்லாஹ்வைத் தவிர்க்து வேறு யாருக்கும் நாங்கள் 

வழிபட்டு நடப்ப திலலை.)”” மேலும், வேதத்தை யருளப்பெற்ற 

வர்க ளிடத்தும் (வேதத்தையும் கல்வியையும் அறியாதவர்க 

ளிடத்தும் “(நீங்கள் அல்லாஹ்வின் வழிபாட்டின்பால் நுஙகளை) 

ஒப்படைக்கின் நீர்களா ? (இல்லையா?) என்று சொல்வீராக ; 

பின்னர் (அவர்கள்) வழிபட்டு நடப்பவர்களாய் விடுவார்களாயின் 

(சண்டைகளும், சச்சரவுகளும் , பற்பல பிரிவின் வேறுபாடுகளும் 

ஒழிக்து போய்விடும். எனவே, அவர்கள்) இடமாகவே கேர்வழி 

யைப் பெற்றனர் ; மேலும் (கேரான வழியை விட்டுத்) திரும்பி 

விடுவரர்க ளாயின் (அதைப்பற்றி நீர் கவலைப்பட வேண்டுவ 
தின்று ; உம்முடைய் காரியத்தை மீர் செய்துகொண்டே செல்லக் 

கடவீர்.) உம்மீது (கடமை யாக்கப்பட்டு) இருப்ப தெல்லாம் 

(உண்மை உபதேசத்தை அவர்களிடம்) சேர்ப்பித்து வைப்பதே 

யாகும். மேலும், அல்லாஹ் (கன்)அடியார்களை (ஈன்கு) பார்க் 

இெறெவனாமிருக்கிறான். _.......- 

a T oy — 3 

அல்லாஹ்வின் BFust @ovnr uf விட்டுநீங்க பனீ இஸ்மாயீ லுக்குக் 

கிடைக்க வேண்டும். 

20. அல்லாஹ்வின் (உண்மையான) அத்தாக்ஷிகளை கிரா 
கரிப்பவர்களும், கியாயமின் றியே (அக்ரெொாமமாக) நமிமார்களைக் 
கொலை புரிஏனி றவர்களும் ; மனிதர்களுள் ” மீதத்தை(ச் செப்பு 

14
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பததமயவவ மய theta ae Amann een te — tem ere விவி விவிவ் வெவதஸ்ட "ரை சனைவையை வையை அணைய வைகுவ தைவ வையகமளளை வைய யமுவரு, வன வண்கை தவயய வட. வணதயவையவவையய.... எ சை அயைவனையயய யவை ஷளவவயயவவகயவைை வடைகளை. 

வேண்டு மென்று! , எவன் றவர்களைக் கொலை புரிகின்றவர்களு 
மாய அவர்க(ள் எத்துணை நல்ல நடக்கையுடையவர்களா யிருக் 
கின்றனர் ! ஆ! இப்படிப்பட்டவர்க)ளுக்கு சோவுண்ட தண்டனை 
யைக் கொண்டு (அச்சமூட்டி. எச்சரிக்கை செய்து) சுபசெய்தி 

அ௮.றிவிப்பீராக. 

21. தங்களுடைய கிரியைகளெல்லாம் இவ்வுலஇனன் வாழ்க் 

கசையி)லும் இறுதி(யில் வரும் மறுவுலக வாழ்க்கை)யிலும் வீணாய்ப் 

போய்(க” கைசோர்ந்து தவித்து) நிற்பவர்கள் அவர்களே ; 
மேலும் , அவர்களுக்கு உதவி செய்பவர்கள் (யாருமே) இல்லை. 

29, (ஏகபியே!) வேதத்திலிருந்து ஒரு பாகம் (மட்டுமே) 
அளிக்கப்பெற்ற அவர்கள் (நிலைமையின்) பக்கல் நீர் கவனம் 
செலுத்தவிலலையா ? தங்களுக்கிடையே (உண்டாயிருக்கும் விஷயங் 

களில்) தீர்ப்புச் செய்வான் வேண்டி அம்லாஸஹ்வின் வேதத்தின் 
(போதனையின்) பக்கல் (அவர்கள்) அழைக்கப் படுகின்றார்கள் ; 

(இங்கன மிருக்தும், அவர்களுள் ஒரு கூட்டம் (அதை ஒப்புக் 

கொள்ளாமல்) திரும்பி விட்டது; மேலும், அவர்கள் முகந் 

திரும்பிச் செல்லக் , கூடியவர்களாகவே யிருக்கின்றார்கள். 

23. இஃது (ஏனெனின்) “குறிப்பிடப்பட்ட (சல) இனங் 
களுக் சல்லாமல் எங்களை அக்கினி சண்டமாட்டாது,'” என்று 

(யூதர்களாய) அவர்கள் சொல்லிக்கொண் டிருக்கும் காரணம் 

பற்றி(யே) யாகும்; அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் மீது) பொய்ம் 

மொழி கூறுகன்றவர்களா யிருக்தார்களே, அது (தான்) அவர் 

களை அவர்களது மார்க்க விஷயத்தில் ஏமாற்றிவிட்டது, * 

24, யாதொரு சந்தேகமு மற்ற அந்நாளில் அவர்களை 
நாம் (ஒன்று) சேர்க்கும்போது (அவர்கள்) நிலைமை என்ன 

வாகும்? மேலும், ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் தான் (தான் செய்த 
உற்காரியங்களால்) சம்பாதித்ததைப் kg i oman யளிக்கப்பெறும் ; 

* யூதர்கள் மார்க்கவிஷயத்தில் தவறான வழியில் இருந்துகொண் ருந்தும், 

பெரிதும் நல்லவர்கள் தாங்கள்தாம் என்று அகம்பாவம் கொண்டவர்களா 

யிருந்தனர். இதனாற்றான் அவர்கள், 'நாங்கள்தாம் விமோசனமும் மேன்மையும் 

பெற்ற மார்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களா மிருக்கின்றோம். ஏனை மதவாதிக ளெல் 

லாம் நரகவாசிகளாகவேதா மிருக்கின்றனர்' மான்று எண்ணிக்கொண் ருக் 

தனர், இன்னம் அந்த யூதர்கள், தாங்கள் எப்படிப்பட்ட தீமையான காரியங் 

களைப் புரிர்தபோதினும், நரகவேதனைச் , காளாகமாட்டா .ரன்றும் கூறிக் 

கொண் டிருந்தனர், ஆனல், உண்மையில்:விஷமம் இங்கனமன்று, நன்மை 

யைச் செய்பவர்கள் நன்மையடைவார்கள். தீமையைச் செய்பவர்கள் தீமை 

யையே யடைவார்கள் என்றுகூறி, பூதர்கடரின் வீண் மனோபாவத்தை இவ்வாக் 

Sup கண்டித்துக்கொண்' டிருக்கின்றது, 
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மேலும், அவர்கள் (செய்த காரியங்களுக்குப் பிர.திபலனயுள் 
ளதை அளிக்கப் பெறுமல்) ௮க்கரெமம் செய்யப்பட மாட்டார்கள் , 

2௦. (ஏ நபியே! நீர் உம்முடைய காரியங்களை யெலலாம் 

அல்லாஹ்வி னிடம் ஒப்படைத்து விட்டுச்) சொல்வீராக: (ஏ 
அல்லாஹ் ! இராஜ்ம்(ரதிகார7) த்துக் குரியவனே ! நீ நாடியவருக்கு 

இர ரஜ்யாாதகொார)த்தைக் கொடுக்கன்றாய்; மேலும், 8 

காடியவரிடத் இருந்து இராஜ்ய(ாதிகார)த்தை(ச திரும்ப)க் கழற் 

£ிக் கொள்ளுகன்றாய். மேலும், நீ நாடியவருக்கு கண்ணி 
யத்தை யளிக்கின்றாய் ; மேலும் , நீ சாடியவரை இழிவு-- (கேவலப்) 
படுத்துசன்றாய் ; (சர்வ) ஈன்மை(யுடைய அஸ்திபாரமும்) உன் 
கைவயமே யிருக்கின்றது. நிச்சயமாகவே நீ சகல வஸ்துக் 

களின்மீதும் ஆண்மை பெற்றவனா யிருக்கின்றாய் .” 

26. (நீ) இரவைப் பகலில் நுழையுமாறு செய்டின்ருயம் ; 

மேலும் , பகலை இரவில்" நுழையுமாறு செய்இன்று£ப் ; மேலும், 

உயிருள்ளசை மரித்ததினின்றும் வெளிப்படுக்துகின் ராய் ; மேலும் , 

மரிச்த்தை உயிருள்ளதினின்றும் வெளிப்படுத்துகின்றாய்; மேலும் , 
நீ சாடியவருக்கு (உன்னுடைய அருளால்) கணக்கற்ற (விதமாய) 

இரணத்தை அருள்இன்றாய் 

21. (சத்தியத்தின் மீது) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்கள் 

(தங்களைப் போல்) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களை விடுத்து 
(௮௪ சத்தியத்தை) கிராகரிப்பவர்களை கேயர்களாக(வும் உதவி 
யாளர்களரகவும்) செய்துகொள்ளா திருக்கல் கடவர் ; மேலும், 

எவரேனும் இவ்வண்ணம் செய்வாராயின் (அவருடைய ஞாப 

கத்தி லிருக்கட்டும்;) அல்லாஹ்வுடன் அவருக்கு (பாதொருவித 
மான) சம்பந்த(நூ)மில்லை ; ஆனால், அவர்களினின்று (உண்டாகும் 
திமைகளைவிட்டு) எவ்வாறேனும் (உங்களை) நீங்கள் (பத்திரமாகக்) 

காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் . (உங்களுக்கு மிக்க நன்மை யுண்டு.) 
மேலும் (நீங்கள் ஊன்றிப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்,) ' அல்லாஹ் 
தன்( னுடைய வேத)னை(யைக்கொண்டு) உங்களுக்கு அ௮ச்சுறுத்து 

இன்றான் : மேலும் (இறுதியாக உங்களுடைய காரியங்க ளெல் 
லாம் திரும்பிவந்து) சேரும்ஸ்தலம் அல்லாஹ்வின் பக்கலிலே 

யிருக்கன்றது . 

26. (ஏ ஈபிழே! éi) சொல்வீராக: உங்களுடைய ஹிரு 

தயங்களி லுஸ்ளதை நீங்கள் , மறைத்து வைப்பினும் அல்லது 
அதை நீங்கள் வெளிர்படுத்தினும் (ஒவ்வொரு நிலைமையிலும்) 
அல்லாஹ் அதை அறிகிறான் ; இன்னம் , வானங்களி லுள்ள 
தையும் , பூமிய் லுள்ளதையும் (அவன்) அறிரொன் ; மேலும் ,
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அல்லாஹ் சகல வஸ்துக்களின் மீதும் , ஆண்மை  பெற்றவுனா 
FHSS ay oor. | ட 

29. (மேலும், பின்னே வரப்போகும் அக்காளை மறந்து 
விடாதிர்கள் 1) ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் தான் (தான்) ஈற்காரியத்தி 
னின்றுஞ் செய்ததை--(அகன் பயனைச் தன்னெதிரே கொண்டு 
வது) ஹாஜிராக்கப் பட்டதாகவும் , இன்னம் (இன்வாறே)தான் 
திச்கருமதீதினின்றும் செய்ததையும் கண்டுகொள்ளும், 96 
நாளில், ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் தனக்கும் ௮(5)த (காளி)ற்கு 
மிடையே cer (காள்) தூரமிருக்க வேண்டி மிருர்ததே ! (அப் 
படி. மிருக்குமாயின், தான் இப்படிப்பட்ட குறைவான பிரத 
பலனைப் பெற்றுச்கொள்ளாமல் அதிகமான நன்மையையே பெற் 
அய்யலாம்) என்பதை விழையும் ; (ஆலை, அது கூடாத காரிய 
மாகும்.) மேலும், அல்லாஹ் தன்(னுடைய வேதனை(யைக் 
கொண்டு) “உங்களுக்கு அச்சுறுத்துடின்றான் ; மேலும், ௮ல் 
லாஹ் அடியார்கள் மீது தயாளுவா மிருக்கொன். 

  

பிரிவு--4 

டொறுக யபெடுக்கப்பட்ட ஜாதியாருள் இறுதிபானவர்கள், 

30. (ஏ ஈபியே!) சொல்வீராக : (நீங்கள் உண்மையிலேயே) 
அல்லாஹ்வை கேக்கின்றவர்களா யிருப்பீர்களாயின், என் 
னைப் பின்பற்றுங்கள் ; (அஃதாவது, என்னுடைய வார்திதை 
யைக் கேட்டு, அதன் பிரகாரம் நடந்து செல்லுங்கள். இன்ன 
ணம் செய்வீர்களாயின்) அல்லாஹ் உங்களை நேடஇப்பான் . 

( 

இன்னமும், உங்களுடைய பாபங்களை உங்களுக்காக மன்னிப் 
பான்; மேலும் , அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாக, ௮ன்புடையோனாக 
இருக்கிறான். 

31. (எநபியே!) சொல்வீராக : “அல்லாஹ்வுக்கும் (அவ 
னுடைய) தூதருக்கும் வழிபடுங்கள் £ (இதுதான் நீங்கள் ஜயம் 
பெறுதற்குரிய மார்க்கமாகும். இதை யுணர்ந்ததன்) பின்னர் 
(அவர்கள் ௮கைச் கேட்காமல்) திரும்பிவிடுவார்களாயின் (அது 
சசதியத்தை கிராகரிப்பவரா்களின் குணமாகும். எனவே) ௮ல் 
லாஹ் நிச்சயமாக நிராகறிப்பவர்களை நே௫ப்பதில்லை ” 
  

  

4. அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர் நிச்சயமாக அவனுடைய நபியைப் பின்பற்றி 
நடக்க வேண்டியது அத்தியாவசியமாகும்;, அல்லாஹ்வை நேசிக்கிரோ மென்று 
உறுவதும், அவனுடைய வழிகாட்டியாக தாதரை மறுப்பதும் ஒரே மனத் 
அள் சேர்ந்திருப்பது முடியாது, எனவே, அல்லாஹ்வின் சட்டப்படி அவன் 
நபியைப் பின்பற்றி நடப்பவர்கள் ஐ.4மடைவார்கள் ; அவருடைய வார்த் 
தையை நிராகரிப்பவர்கள் ௮பஜய மடைவார்கள். 

6
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32, நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் ஆதத்தையும், நாஹையும், 
இப்சாஹீமுடைய குடும்பத்தையும் , இம்ரானுடைய குடும்பத்தை 

யும் உலகத்தவர்மீது (சிறந் தவர்களாகச்) தேர்ந்தெடுத்தான் 

35. அவர்களுள் Por சலரினின் றுண்டான சந்ததியார் 

களாய் (இருக்கின்றனர்;) “மேலும், அல்லாஹ் (அடியாரின் 
வேண்டு கோளைக்) கேட்பவனாக (உலகத்தின் ஈன்மைக்குரிய 
சன்மார்க்கங்களை) ௮ ரிிறவஞாக இருக்கிறான். 

34. இம்ரானுடைய மனைவி, 4 “என் ரக்ஷகா ! (நிச்சயமாக) 
என் வயிற்றிலுள்ளதை--(பிள்ளையை உலக காரியங்களில் கலந்து 

கஷ்டப்படும்படி. செய்யாமல்) உனக்காக'உரிமையாக்க.-(வணக் 
கம் செய்துகொண் டிருக்குமாறு விட்டுவிட) நேர்ச்சை செய்து 
  

9. அல்லாஹ்வின் சீட்டப்படி ஒவ்வொரு காலத்திலும் நபிமார்கள் தோன் 

றிக் கொண்டேதா னிருந்தார்கள். அன்றியும், அவர்கள் உலகத்தவர்பால் வருந் 

தோறெல்லாம் ஒரேவிதமான பலனே கிடைத்துக்கொண்டு மிருந்தது, நபிமார் 

களுக்கு வழிபட்டு நடந்தோர் ஜயமடைந்தனர் ; கிராகரித்தோர் ௮பஜயமடைந் 

தனர், இதற்குதாஹூணமாக அல்லாஹ் இங்கு ஹஜ்ரத் எஹ்யா, மஸீஹ் முதலி 

யவர்களின் விஷயத்தைக்” கூறுமுன், இடையில் ஹஜ்ரத் மர்யம் அவர்கள் உண் 
டான விஷயத்தையும் விவரிக்கப்போஇருன், 

4. இங்கு ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். 

ஜகரிய்யாவும், இம்ரானும் பாகூஜா வென்பவரின் புத்திரிகளான ஈஷாஃ என் 

பவரையும், ஹன்னா வென்பவரையும் முறையே விவாகம் பண்ணிக்கொண் 

டார்கள்; எனவே, ஜகரிய்யாவும் இம்ரானும் ஷட்டகர்க ளாவர், ஆகவே, 

எஹ்யாகலை அவர்கள், ஜகரிய்யாவையும் ஈஷாவையும் தாய் தந்தையரரய்க் 

கொண்டவர்க ளாவர். இப்படியே மாயம் அவர்கள், இம்ரானையும் ஹன்னாவை 

யும் தாய் தந்தையராய்க் கொண்டவராவர். ஆனல், இதே இம்ரான் என்னும் 

பெயர், மூஸா ஹாரூன் 49% அவர்களுடைய தந்தைக்கு முண்டு, அந்த இம் 

ரானுக்கும், ஹஜ்ரத் wih” அவர்களுடைய தந்தையான இம்ரானுக்கு 

மிடையே சுமார் 1800 ஆண்டிகள் கழிந்திருந்தன.-- (தப்ஸீர் ஜவாஹிர், வா, 

9, பக்கம் 97 பார்க்க.) ஆனால், குர்ஆன் 19:98-இல் ஹஜ்ரத்மர்யம் அவர்களை 

ஹாரூனுடைய சகோதரி என்று ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருப்பது, உரு 

வச முகத்தால் நல்ல நடக்கையுடைய பெருமைக்குரிய பெண்ணென்பதையே 
சுட்டிக் காட்டுகின்றது, இதனால்தான் எம்பிரான்ஸல் அவர்களுடைய காலத் 

தில் ஹஜ்ரத் முகைரா பின் ஷுமஃபராலி அவர்கள், எம்பிரான்ஈ* அவர்களிடம்; 

மர்யம் ஹாரூனுடைய சகோதரியாய் எங்ஙனம் இருத்தல் சாலும் £? மர்யத்துகீ 

கும் ஹாரூனுக்கு மிடையே அனேக காலம் இடையிட்டிருக்கின்றதே 1' என்று 
வினவ, எம்பிரான் அவர்களு, (நல்ல முறையில் நேராக நடந்து செல்லு 

பவர்கள் முன்சென்ற நபிமார்களைத் தங்கள் பெயர்களுடன் சேர்த்துக்கொள் 

வது வழக்கம்' என்று தஇருவுளம்பற்றியுள்ளார்கள்.(தப்ஸீர் ஜவாஹிர், வா, 

10, பக்கம் பார்க்க). எனவே, கூஸா-ஹாரூனுடைய தந்தைக்கும், மாயம் அவர் 

களுடைய தந்தைக்கும் இம்ரரன் ஏன்னும் நாம மிருந்ததென்பதைத் தெரிந்து 

கொள்ளுகின்றோம். அன்றியும்,19:98-இல் மர்யம் ஹாரூனுடையசகோதரி என்று 

சொல்லப்பட்டிருப்பது ஈமது நாயகம் அவர்களு டைய திருவாக்யத்தின்படி 

உருவகமுகமான விஷயமென்பதையும். தெளிவாய்த் டுதரிந்துகொள்்ளுகிறேோம்.
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க கொண்டிருக்கறேன் : ஆகலின் (இல்வேண்டுகோகீ) என் மாட் 

டிருக்து ஏற்றுக்கொள்வாய் ; நிச்சயமாக. 6 யே (சர்வ விஷயங் 
களையும்) கேட்குறவனாக (மனத்தின் கண்ணுள்ள . எண்ணங்களை 

யெல்லாம்) * அறிகிறவனாக இருக்கின்றாய்,” என்று சொன்ன 

போது (கடக்த விஷயத்தைக் கவனித்துப் பார்ப்பீராக ,) 

36. பின்னர், (காப்பத்தி லிருக்த) ௮-௧ (அணுக்கு 

மாறாப்ப் பெண்ணாக) gar ஈன்றபோது சொன்னார்: என் 

ரக்ஷகா ! நான் நிச்சயமாக அதைப் பெண்ணாகப் பெற்றெடுத் 
தேன்." மேலும், அவர் ஈன் றெடுத்ததை அல்லாஹ் மிக 

௮.றிச்தவனா யிருக்கிறான் ; இன்னம், ஆண் பெண்ணைப்போ 

லில்லை--(௮ஃ தெங்ஙகனமாயினு மிருக்கட்டும் .) மேலும் , அதற்கு 

(நான்) மாயம் என்று நாமமிட் டிருக்கறேன் ; மேலும், கான் 

உன்பால் அவளுக்காகவும் ௮வளுடைய சந்ததியாருக்காகவும் 

வீசியெறியப்பட்ட ஷைத்தானி(னுடைய விஷமங்களினின்றும் 

பாதுகாப்புச் தேடுகிறேன்.” 

் 90. ஆகலான், அவருடைய ரக்ஷகன் அவரை--(மர்யத்தை) 

அழகான ஒப்புக்கொள்ளுதலாக ஒப்புக்கொண்டான் ; மேலும், 

அவரை அழகான வளர்ப்பாக வளர்த்தான் ; (அஃதாவது, அப் 

பெண் குழந்தை வளர்வதற்கு வேண்டிய சகல செளகரியங்களை 

யும். செய்து கொடுத்து, அரந்நங்கையை நல்ல பாதுகாவலரான 

போஷகர்பால் இருக்கும்படி செய்வான் வேண்டி) மேலும், ஜக 

ரிய்யாவிடம் ௮வரை ஒப்படைத்தான் ; அவர்பால் (மர்யம் வணக் 

கம் புரிக்துகொண்டிருக்த) ஆ௫ி மத்தில் ஜகரிய்யா நுழைந்தபோ 

தெல்லாம் அவரிடம் ஜீவனோேபாயப் பொருள்களைக் கண்டு 

கொண்டார்; (அதனைக் கண்ட ஜகரிய்யா) *ஏ மர்யம்! இஃது 

உனக்கு எங்கிருந்து இட்டிற்று ?”” என்று சொன்னார்; “அஃது 

அல்லாஹ்வினிடத்திலிருக்து (எனக்குக் கட்டிற்று '” என்று விடை 

யாக மர்யம்) சொன்ஞர்; கிச்சயமாகவே அல்லாஹ் தான் 

நாடியவருக்குக் கணக்கற்ற இரணத்தை யளிக்கருன். 

31. அதேயிடத்தில் ஜகரிய்யா தமது ரக்ஷகன்பால் வேண்டு 

தல் புரிந்தார்; (எவ்வாறெனின், gar) சொன்னார்: (என்) 
ரக்ஷகா! உன் (மேலான) சமுகத்திலிருக்து (மர்யத்தைப்போல் 

வணக்கம் புரியக்கூடிய) பரிசுத்தமான சந்ததியை எனக் களித் 

தருள்வாய்; நிச்சயமாக நீ (அடியார்) வேண்டுகோளாக கேட் 
பவனா யிருக்கன்றுய்,"' 

38. பின்னர் அவர் (௮ ந்த) ஆசி மத்தில் நின்று தொழுது 

கொள்ளுறெவரா யிருந்தபோது, வானவர்கள் , ௮வரை அழைத் 

ம
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arise;  .(மேஓ.ம் அவர்கள் சொன்னார்கள் :) 'அல்லாஹ்வி 
னின் அண்டாகும் ஒருவார் த்தையை மெய்ப்பிப்பவராகவும் தலைவ 

ராகவும் , ((தீமையினின்*றுக் தம்மைக்) சாத்துக்கொள்பவராசவும், 

நல்லோர்களுள்ளிருந்து (ஒரு) ஈபியாகவும் (உண்டாகப்போகும்) 
எஹ்யாவை (உமக்களிப்பதாகச் சொல்லி)க்கொண்டு அல்லாஹ் 
உமக்கு நற்செய்தி கூறுகன்றான்."" 

39. (இசைக் கேட்டவுடன் ஜகரிய்யா) சொன்னார் : (என்) 

ரக்ஷகா ! எனக்கு எங்கனம் குழந்தை உண்டாகும்? இிட்டமாக 

எனக்கோ கள்ளாமை வந்துவிட்டது ; என்னுடைய மனைவீயோ 

மலடா யிருக்கிறாள் ;'” (எனவே அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் பெற்ற 

வானவர்) கூறினார் : “அப்படியே ஆகும் ! அல்லாஹ் தான் காடு 

வகைச் செய்கிறான் ? (அவனுடைய சர்வ சக்தியைவிட்டு இஃது 

அப்புறப்பட்டதா யிலலை.)'? 

40. (பின்னர் அதன்மீது விண்ணப்பம் செய்து , ஜகரிய்யா) 

சொன்னார் : “(என்) ரஷைகா ! எனக்கு (இப்படித்தான் புத்திரன் 

ஜனிப்பான் என்பதை நிரூபிக்க கனு மோர்) அத்தாகஷியை 

நியமிப்பாயாக;"' (அதுகேட்டு வானவர்) சொன்னார் : உ மக்கு அதீ 

தாக்தி--(அடையாளமாவது) சயிக்கனையாக வல்லாது் (வேறு 
விதத்தில்) மூன்று தினங்களுக்கு மனிதர்கள்பால் நீர் வார்த்தையா 

டாம லிருப்பதே (யாகும்) (அஃதாவது, ஆண்டவனையே ௨ ம்மூ 

டையஜபதபங்களால் நீர் தியானம் புரிவதேயாம்.) மேலும், உம் 

முடைய ரக்ஷீகனை அதிகமாக (நீர்) ஞாபகம் செய்வீராக ! மேலும் , 

காலையிலும் மாலையிலும் (கீர் அவனையே) பஜிப்பீராக !:! 

  

பிரிவு--5 

மஸீஹின் பிறப்பும் ௮வர் ஈபியாகும் விஷயமும், 
» 

41, இன்னம், அதுசமயம் (கடந்த விஷயத்தைக் கவனிப் 

பீராக 2) “ஏ மரீயம்! (நிச்சயமாக) உம்மை அல்லாஹ் தேர்ச் 

தெடுத்திருக்கிறான் ;£ மேலும் , உம்மைப் (பாபமாகிய மாசினின்று) 
பரிசுத்தப் படுத்தியிருக்கறான் ;) மேலும் (உமது காலத்திலுள்ள) 

உலகத்தார்களாய பெண்கிளின் மீது உம்மை (உயரியவராக)ச் 
தேர்க்தெடுத் / Esa por, 1 என்று வானவர்கள் சொனஞார்கள், 

5, மிபிமர்யம் புஷ்பவதியயன போது ௩ நடந்த விஷயத்தை அல்லாஹ் இகங்கே 

சொல்லுகிறான். அன்றியும், சென்றுபோன இவ்விஷயத்ரைத் தெய்விக அறிவிப் 

பினாலன் றி ஈமது வள்ளல்**, அவர்கள் ,தங்கள் காலத்தில் சொல்வது முடியாது 

என்பதை இங்கு ஞாயகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், 
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42. (ஆதலின்) ஏ மர்யம் ! உம்முடைய ரகஷகனுக்கு (8ீர் 
முற்றும்) வழிபடுவீராக ; மேலும், ரவணக்கம் புரிவீராக ) மேலும் 
(அல்லாஹ்வுக்கு வணக்கம் புரிவான் Car attr ig 4) Gre maurs 

ளுடன் குனிவீராக."' 

43. இது மறைவான விஷயங்களில் உள்ளதாகும்; அதை 

உமக்கு காம் அறிவிக்கன்றோம் ;) மேலும், மர்யதீதை (வளர்த் 
துப் பரிபாலனம் பண்ண) அவர்களுள் யார் (அப்பொறுப்பை) 

ஏற்றுக்கொள்வ தென்பதற்காக(ச் சிட்டுக் குலுக்குவதேபோல்) 
அவர்கள்--(பைத்துல் முகக்தஸின் புரோகிதர்கள்) தங்கள் பேனாக் 

களப் போட்டபோது, அவர்கள்பால் நீர் இரு(ந்து நேரில் 
பார்க்க வில்லை (என்பது வெளிப்படையான ஒரு விஷயமாம்,) 
மேலும் , (இங்ஙனமே மாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் விஷயத்தில்) 

அவர்கள் தங்களுக்குள் சச்சரவிட்டுக்கொண் டிருந்தபோது(ம்) 

நீர் அவர்கள்பால்: இல்லை. (எனவே, br Coe arene Bar 

யத்தை அல்லாஹ்வே உமக் கறிவிக்கிறான்.) 

44, (அதற்குப் பின்பு நடந்ததையும், ஞாபகம் பண்ணுவீ 

ராக:) அதுசமயம் வானவர்கள் (பின் வருமாறு) சொன்னார்கள் : 

ஏ மாயம் ‘(ba FULTS) YUUIAN SoriMT Serer (6h) ant Sos 

யைச்கொண்டு உமக்கு (ஓர் ஆண் மகவு உதிக்குமென்று) கற் 

செய்தி கூறுகின்றான் ; அவருடைய பெயர் மஸீஹ், ஈஸா, மர்யதீ 
தன் குமாரன் (என்பதாகும்.) இவ்வுலகிலும் இறுதியி(ல்வரும் 

மறு உலடூ)லும் மேன்மை பெற்றவராகவும் (அல்லாஹ்வுக்கு) 

அ௮ண்மையி லுள்ளவர்களுள் (ஒருவராகவும்) இருப்பார் .”? 

45. (மேலும், தொட்டிலிலும்--(அஃதகாவது, சிறு (ரா 

யத்திலும் வயோதிகத்திலும் (நல்லுபதேச்ங்களை நவில்வதில் 

ஒசே மாதிரியாகவே) ஜனங்களிடம் பேசுவார் ; மேலும், நல் 

லோர்களுள் (அவர் ஒருவுராக) இருப்பார்." 

46. (மர்யம் இச் சுபசெய்தியைச் செவிமடுத்த வுடனே) 

சொன்னார் : (என்) ரக்ஷகனே ! எனக்கு ஏவ்வாறு குமாரன் 

ஜனிப்பான் ? என்னையோ (இக்கேரம் வரை) ஒரு மனிதனும் 
தீண்டிய தில்லை.” (இதற்கு விடையாக வானவர்) சொன்னார் : 
“அப்படியே ஆகும் ! அல்லாஹ் தான்சாடியதைச் இருஷ்டிசெய் 

இரான் ; (அல்லாஹ்) ஒரு காரியத்தைத் தீர்மானித்துவிடுவா 

னாயின் , ௮தற்கு ௮வன் சொல்வது', 'இகக்கடவாய் ! ' என்பதே ; 

பின்னர் (அஃது அல்லாஹ்வின் , ஆணைப்படி அப்படியே) ஆய் 

விடுகின்றது."
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47, “Goons (ஏ மர்யம்! உமக் குண்டாகப்போகும். குமார 

ராகிய) அவருக்கு, (அல்லாஹ் பொதுவான) வேதத்தையும் , 
(தெய்விக) ஞானத்தையும் , (மூஸாவுக்குரிய) தவ்ராத்(வேதக)தை 

யும், (கமக்குண்டாய) இன்ஜீலையும் கற்றுக்சொடுப்பான். வ 

48. (மேலும் (அவகை) பனீ இஸ்ராயீல்மாட்டுச் தூதுவராக 

(அவன் அனுப்புவான் ; அப்பொழுது அவர்களிடம் அவர் சொல் 
வார் ;) 'உங்களுடைய ரக்ஷகன்பாலிருக்து இட்டமாகவே நான் ஓர் 
அத்தாக்ஷியுடன் உங்களிடம் வந்திருக்கிறேன் ;) கான் உங்களுக் 

காகக் களிமண்ணிலிருந்து பறவையின் உருவ,ச்சைப்போல் சிருஷ் 

டிப்பேன் ; பின்னர் அதற்குள் நான் ஊதுவேன் ; ஆகவே (அஃது 

அப்பால் அல்லாணவின் அ௮னுமதிகொண்டு பறவையாக 

ஆகும் ; மேலும் , குருட்டையும் , வெண் குஷ்டத்தையும் சொஸ்தப் 

படுத்துவேன் ; மேலும், அல்லாஹ்வின் ௮னுமதிகொண்டு மரண 

மடைந்தோரை உயிர்த்தெழச் செய்வேன் ; மேலும், நீங்கள் 

தின்னுவதையும் நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் சேகரித்து வைக் 

திருப்பதையும் உங்களுக் கரிவிப்பேன்; நீங்கள் (உண்மை 

யிலேயே) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களா யிருப்பீர்களாயின் , 

நிச்சயமாகவே இதில் உஙகளுக்கு(ச் சரியானநல்ல) SST sas) 

யிருக்கின்றது.? !! 

49, (மேலும் (நான்) எனக்கு முன்னுண்டாயிருச் த Bal 

ராத்தி லிருக்ததை உறுதிப்படுக்துபவனாய், மேலும் உங்களுக் 

கு(த் தவ்ராத்தின் போதனப் பிரகாரம்) ) விலக்கப்பட்டதில் 

(இருந்து) சில (பாகதிதை உங்களுக்கு நான் ,அகுமென ஆக்குவ 

தற்காக (வும் உங்களிடம் வந்திருக்கிறேன்.) மேலும் , உங்களுடைய 

ரக்ஷகன்பா லிருச்து ஓர் அத்தாக்ஷியுடன் உங்களிடம் வந்திருக் 

றேன் ; ஆகலின், அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் ; 

மேலும் (என்னுடைய வார்த்தையைக் கேட்டு ௮கன்படி எனக்கு) 

வழிபடுவீர்களாக , 

» 60. (இன்னமும் கவனியுங்கள்!) நிச்சயமாக ௮ல் 
லாஹ்(வே) என்னுடைய ரக்ஷகனாகவும் உங்களுடைய ரக்ஷகனாக 

வும் இருக்கிறான் ; ஆதலின், அவனுக்கு வணக்கம் புரியுங்கள் ; 

இது(வே) நேரான பாசையா யிருக்கிறது, !?' 

51. (பிறகு அரக முன்னரிக்கையின் பிரகாரம் மஸீஹ் 

ஜனனமாயினார்; பின்னர், பனி இஸ்ராயில்ககா கேரான பாதை 

யில் அழைக்கவும் முற்பட்டார்.) Gory moor (கம்முடைய 

அழைப்புக், பணெங்காக மாதிறியில்) அவர்கள்மாட் டிருந்து கிரா 

கரிப்(பகான மறுப்)பைக் தெரிர்துகொண்டபோது சொன்னார் ; 

19
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1 அல்லாஹ்வின் பக்கல் (மனிதர்களைக்கொண்டு சேர்க்க) எனக்கு 
உதவி புரிபவர்கள் யார்?” (இதைக் கேட்டதும், ஈஸர்44 அவர் 

களஞடைய உபதேசத்தைக் கேட்டு அதன்படி” ஈன்னம்பிக்கை 

கொண்ட அவருடைய சிஷ்யர்களான) ஹவாரிய்பீன்கள்--(தோழர் 

கள்) சொன்னார்கள்: நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக (அவன் 
மார்க்கப் பிரசார ,விஷயத்தில், ௨உகவி செய்பவர்களாயிருக்க 

றோம் ; அல்லாஹ்வின்மீது (நாங்கள்) நன்னம்பிக்கை கொண்டுள் 
ளோம்; (ஏ உண்மையின் பக்கல் ௮ழைப்பவரே ! நீர்) நாங்கள் 
(௮வன் ஆணைக்குதி) தலை சாய்ப்பவர்களா யிருக்கிறோம் என் 
பதற்குச் சாக்ஷியா யிருப்பீர்,” .' 

29, (இன்னமும் அவர்கள் சொன்னார்கள் ;) (ஏ எங்கள் 

ரக்ஷகா | நீ இறர்கவைத்த(வேகமாய ௮)௪ன் மீது (காங்கள்) 
நன்னம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம் ; மேலும் (ன்னடைய) நாத 
ரைப் பின்பற்றினோம் ; அ,சலின், எங்கள் (உண்மைக்கா)ச் சாக்ஷி 

யங் கூறுபவருடன் எழு(தஇிச் சேர்கி)து(க கொள்)வாய்."? 

53. மேலும் (கிரரகரிப்பவர்கள் கரீங்கள் தப்பிக்கொள் 

ளச்) சூழ்ச்சி செய்கார்கள் ; அல்லாஹ்வும் மழ்ச்சி செய்தான் . 

மேலும், அல்லாஹ் (மள ஹ-க்கு அவர்கள் செய்ய நாடிய தமை 

களைவிட்டும் கொடுமைக௯ஈ விட்டும் காப்பாற்? வேறு விதச்) 

சூழ்ச்சி செய்பவர்களுள் (ளெல்லாம்) சிறர்தவனா யிருக் றான். 
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பொய்க்கு ற்றச் சாட்டினின்றும் மளீஷ் விடீவிக்கப்படுமின்றார். 

54, (பின்னா) அல்லாஹ் (ஈஸாவுர்குச்)” சொன்னபோது 

(டந்த விஷயத்தைம் கவனிப்பீராக, அஃது என்ன வெனின் ;) 
“gq moor! உம்மை நான் மரிம்கச் செய்பவனா யிரு£இறேன் ; 
இன்னம், என் பக்கல் உம்மை உயர். ஈதிக்கொள்பவனா யிருக்கு 

றேன் ; மேலும், நிராகரிப்பவர்களி(ன் அபவாதங்களி) னின்றும் 
உம்மைப் பரிசுத்தமாக்குபவனா யிருக்கிறேன் ; இன்னம், உம் 

மைப் பின்பற்றிய அவர்களை (உமது வார்த்தையைக் கேளாது 
அதை) கிராகரித்தவர்கள் மீது கியாயக் திர்ப்பு(காக எழுந்து கிற 
கும்) சாள்வரை மேன்மைப் படுதீதுபவனாயிருக்கிறேன். பின்னர் 
(இறுதியாக) உங்களுடைய மீளும், ஸ்தலம் என் .பம்கலே யிருக் 

இறது ; ஆதலின் (அது சமயம்) நீங்கள் எது விஷயத்தில் விகற்பம் 

பண்ணிக்தொண் டிருச்திர்களோ, அதில் உங்களுக் இடையே 

தீர்ப்புச் செய்வேன் s’
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ve we enamine, 

௦௦. ,ஆதலின் (என் சத்தியத்தை) நிராகரித்தவர்க ளாய 

அவர்களுக்கு, இவ்வுலகிலும் இறுதி (வாழ்க்கை)யிலும் கொடி. 

தான தண்டனையாக(3 கொடுத்துக் தண்டிப்பேன் ; மேலும், 

அவர்களுக்கு (அப்படிப்பட்ட தண்டனையினின்றுங் காப்பாற்ற) 

உதவியாளர்களுள் ஒருவரு மில்லை. 

56. இன்னம் (இகழ் கெதிராக) நன்னம்பிக்கை கொண்டு 

நற்கருமங்களைச் செய்கவர்களான அவர்களுக்கு அவர்களுடைய 
(கன்மைகளுக்குரிய) பிரதிபலன்களைப் பரிபூரணமாக (அலலாஹ்) 

அளிப்பான் ; மேலும், அல்லாஹ் (கன்னுடைய காரியங்களில் 

நீதமற்ற முறையிலே ௩டக்து கொள்வதில்லை. எனவே, அவன்) 

அகியாயக்காமர்களை கே௫ிக்கமாட்டான். 

21. (ஏ ஈபியே |) இதை (காம்) உமக்கு அத்தாக்ஷிகளி 

னின்றும் ஞானேபதேசச்தி(ன் ஞாபகமூட்டலினின்றும் ஓதிக் 
காட்டுகிறோம். 

26. ஸிச்சயமாகவே அல்லாஹ்வி விடத்தில் ஈஸாவின் 

உவமை (கிலைமை)யானது ஆதந்தின் உவமை (நிலைமையைப் 

போலவே யிருக்கன் றது ; அவரை (அவனி மண்ணிலிருக்து 

சிருஷ்டிர்கான் ; பின்னர் அதற்குச் சொன்னான் : 4 ஆகக் கட 

வாய்!” ஆதலின் (அது) ஆய்விரகிறது . , 

59, உண்மை உமறு ரஷஷூகனி(டக்இிவின் நிருக்கறது ; 
ஆதலின் (இறிஸ்முவர்கள் வாயில் வச்தவா கிறல்லாம் தங்கள் 

நபியை உயர்த்தும் கோற்கங்கொண்டு உளிக் கொட்டுவதைக் 

சண்டு) சந்தேகப் படுபவர்களுள் (மர்) ஆப்விடாதீர், 

§0. பின்னர். உம்மிடம் (சரியான) ஞான(த்துக்குரிய உப 

தே௫௪)த்தினின்,.ு (விளக்கம்) வந்தகன்பின்(னும்) அது விஷயத் 
தில் உம்மிடம் யாபேனும் வாக்குவாதம் பண்ணுவாராயின் (அகத 

யூதர்களுக்கும் இறிஸ்துவர்களுக்கும்) சொல்வீராக: “(Pe pues 

களையும் வாக்குவாகங்களையும் விட்டொழியுங்கள் ; இவற்றினை த் 

இர்த்துக் கொள்ள) வருவீர்களாக ! எங்களுடைய குமாரர்களையும் 

உங்களுடைய குமாயரர்களையூம் , எங்களுடைய ஸ்திரீகளையும் உங்க 

ளுடைய ஸ்தஇரீகளையும் , ஏங்கள் ஜனங்களையும் உங்கள் ஜனங்க 

ளயும் (சேர்த்து) அழைப்போம் ; பின்னர் (மிக்க) பணிவுடனே 

(அல்லாஹ்வினிடம்) இறைஞ்ச வோம் ; ஆகலின் , அல்லாஹ்வின் 

சாபத்தைப் பொய்யர்களின்மீது சாம் இறக்குவோம். (இப்படிச் 

செய்தபின்பு முடிபு. யாதாடுன்ற தென்பதை அுல்லாஹ்வி 

னிடத்திருக்தேகாதிர்பார்த்து நிற்போம்.)



116 தர்ஆன் தமிழ் மோமீ பெயர்ப்பு (பாதம், 

61. (ஏ நபியே!) நிச்சயமாகவே இஃது உண்மையான 
விவரமா யிருக்சன்றது ; மேலும், அல்லாஹ்வைக் தவிர்த்து 
(amb HE GNU வேறு) தெப்வம் (எதுவம்) இல்லை ; மேலும், 

நிச்சயமாக “அல்லாஹ்வாக௫ிுய அவளே வன்மையுள்ளவனாக 
ஞானமுள்ளவனாக இருக்கிறான் 

62. பின்னர் (இத்தீர்ப்பு முறையை ஏற்றுக்கொள்ளாது 

அவர்கள்) திரும்பி விடுவார்களாயின் (அவர்களது ஞாபகத்தி 
லிருக்கட்டும் :) நிச்சயமாக அல்லாண் கலகம் செய்பவர்களை 
அ௮றிகிறவனா யிருக்கிறான். 

Pe 

பிரிவு-- 7 

யூகாகளுடனும் கிறில்துவாகளுடனும் வரக்குவாகம் தொடர்ந்து 

நடைபெறுகிற த. 

63. (ஏ நபியே! நீர் எஹ்்டுதி ஈஸாராக்களுக்குச்) சொல்வீ 
ராக: ஏ வேதத்தை யுடையவர்காள் ! (வீஷன வாக்குவாதங் 
களையும் சச்சரவுகளையும் விட்டொழியுஙகள்.)” எங்களுக்கும் 

உங்களுக்கு மிடையே சரியாய் (விகற்பமின்ி) இருக்கும் வார்த் 
தையின் பக்கல் (பேசுவோம்) வருவீர்களாக; (அஃதாவது:) 

அல்லாஹ்வைத் தவிர்த்து (Carn யாருக்கும்) நாம் வணக்கம் 

புரிவது கூடாது; மேலும், அவனுக்கு எக்க வஸ்துவையும் காம் 

இணையாக்குவது(ம்: கூடாது ; மேலும் , அல்லாஹ்வை யன்றி நம் 

முள் சிலர் சிலரை ரக்ஷகர்களாகப் பற்றிக்கொள்வது(ம்) கூடாது." 

பின்னர் (அவர்கள் இதையும் ஒத்துக்கொள்ளாமல்) இரும்பி விடு 

வார்களாயின் (அவர்களுக்குச்) சொல்லுங்கள் : : “(சத்தியக்தை 
Sarat ய வயலும் enn tn ee ee een ee, nee nee வயம் ee en 

6. நீங்கள், “பொ QY 60) LD ED LIE கொண்டும், கெட்ட எண்ணத்தைக் கொண் 

டும் விகற்பம் செய்யாமல், நேர்மையான மனத்துடனே தான் நடந்து கொள்ளு 

கிரோம், என்று கடறுவீர்களாழின்; நமக்குள்ளிருக்கும் சகல விகற்பக்களையும் 

ஒழித்துவிட்டு, நீங்களும் நாங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இப்ராஜறீரின் மார்க் 

கத்தின் பிரகாரம் நடப்போம் வாருங்கள். இவ்வாயத்தில் கூறப்பட்டதே இப்பா 

ஹீமின் சன்மார்க்கமாகும், பூதமார்க்கமும் கிறிஸ்து மார்க்கமும், இப்ராஹீம் 

சென்று எத்தனையோ காலத்துக்குப்பின் தோன்றியவைகளா யிருக்கின்றன, 
நீங்களோ, இப்ராஹீம் யூதராகவோ கிறிஸ்துவராகவோதா மிருந்தார் என்று 

வீணே வாக்குவாதம் செய்கின்றீர்கள். இம் மார்க்கங்களெல்லாம் தோன்று 

வதற்கு எத்தனையோ நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகரேக்கு முன்னரே அவர் 

மரண மடைந்திருக்கும்போது, வீணே நீங்கள் செய்துகொண்் ஒருக்றும் விபரீத 

வித்தியாசப் பிரிவினைக்குள் ௮வர் எங்ஙனம் அந்து நுழைந்து கொள்ளுதல் 
கூடும்? எனவே, சர்வ சாதாரணமான இவ் விஷபத்தையேனும் நீங்கள் தெரிந்து 

கொள்ள வேண்டாமா? என்றே ஆண்டவன் இவ்வாக்கியத்தால் அறிவுறுத்து 

கின்றான்.
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நிராகரிப்பவர்கள் நீங்களாகவே யிருக்கன் நீர்கள்.) நாங்கள் (சத் 
இயத்துக்குதி) தலைசாய்ப்பவர்களா(ய முஸ்லிம்களா) யிருக்கிறோம் 

என்பதற்கு (கீங்களே] சாஷியாயிருக்கக் கடவீர்கள் , ?' 

64, ஏ வேதத்தை, யுடையவர்காள் ! இபீராஹீம் (மார்க்க) 

விஷயத்தில் (நீங்கள்) ஏன் வாக்குவாதம் செய்கின்றீர்கள் ? 
மேலும், தவ்ராதீதும், இன்ீலும் அவருக்குப் பின்னேயல்லாது 
(முன்னே) இறக்கப்படவில்லை ; (எனவே, கீ ளெல்லாம் செய்து 

கொண்டிருக்கும் இப்பிரிவினகளுக்கு இப்சாலமின் STO SHH 

ஆதார மில்லை. அகவே, வெளிப்படையான இவ்விலஃயத்தை) 

நீங்கள் (பகுத்த ரிவைம்கொண்டு) தெரிச்துகொள்ள வேண்டாமஈ ? 

05. அரிந்து கொள்ளுங்கள்! எதன்மீது நுங்களுக்கு(ச் 

சிறிது) அரவு இருந்ததோ, அதன் விஷயத்தில் (நீங்கள்) வாக்கு 

வாதம் செய்து கொண்பவர்களா யிருக்கன் i ears ஆதலின் , 

எதன்மீது அுங்களுக்கு (ஒரு சிறிதும்) அரவு இல்லையோ , அதன் 
விஷயத்தில (கீங்கள்) ஏன் (வீணே) வாக்குவாதம் செய்கின் நீர் 

கள்? மேலும், அல்லாஹ் (சகல விஷயங்களையும்) அ.ிகிறான் ; 

நீங்களோ ஆறிடன் Sis owt. (எனவே, வீணே சச்சரவு 

செய்துகொண் டி ராதீர்கள் .) ் 

06. (நீங்கள் பொறாமைக் குணங்கொண்டே குழப்பம் 

செய்து கொண்டு வருன் £ர்கள்,, இப்ராஹீம் யூகரா மிருந்தா 
ரில்லை ; : (அவர்) இிரிஸ்துவராகவும் இருந்ததில்? ; ஆனால் , (அவர் 

தமது காலில் காணப்பட்ட கோடிய வநிகளினின்றும் நீங்கி) 

நேராயவ ராய் (அல்லாஹ்வின் ஆணக்கு)ச் தலைசாய்த்தவ 
ராக(வே) இருக்தரர் ; மேலும், இணைவைப்பவர்களுள் (ஒருவரரக) 
அவர் ஆடயிருக்சா ஈில்லை 

07. (உண்மையில்) நிச்சயமாகவே மனிதர்களுள் இப்ராஹீ 

மு(டைய கேரியபாதை)க்கு மிக ௮ண்மமயி லிருப்பவர்கள் , அவ 

மைப் பின்பம்ியவர்களும், இக்க கரியும், (இவரேயமன் ர? இக் 

நபியின்மீதும் இவருடைய வார்த்தையின்மீதும்) நன்னம்பிக்கை 

கொண்ட அவர்களுமா யிருக்கிறார்கள் ; மேலும் , அல்லாஹ் 

நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு ஜேயனாக(வும் உதவியாள 

ஞகைவும்) இருக்கின்றான். 

08. (ஏ சத்திய அமைப்பை மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்ட 

வர்காள் !) வேதக்தை யுடைய்வர்ரளினின்று ஒரு கூட்டத்தார் 

உங்களை (எவ்வாற்றாலேனும் இப்ராஹீமின் கேரான;:பாதையை 
விட்டு) வழி கெடுத்துவிட வேண்டுமென்று விழைகன்றனர் )
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(இப்படிப்பட்ட கொடிய எண்ணத்தால்) சுங்களுடைய , ஆன்மாக் 

களை(யே) யல்லாது (வேறெவரையும்) ) வழிகெடூக்கன்றார்க ளில்லை ; 
(ஆனல், அவர்கள் தங்களுடைய பொருமையின் மேலீட்டால் 
இதையும்) உணர்ச்து கொள்கின்றார்க ளில்லை . 

69. ஏ வேதத்தை யுடையவர்காள் ! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 

அத்தாக்ஷிகளை (முங்கள் நேச்தரங்கொண்டு) சுண்டு சொள்ளு 

இறவர்களா யிருந்தும் (அவற்றினை) ஏன் நிராகரிக்கன் றீர்கள் ? 

10. ஏ வேதத்தை புடையவர்காள் ! மெய்யைப் பொய்யுடன் 

ஏன் கலக்கன் றீர்கள் ? மேலும், சங்கள் (உண்மையை) அறிகிற 
வாகளா யிருந்தும் , மெய்யை (ஏன்) மறை௰ன் நீர்கள் ? 

  

பிரிவு--6 

இஸ்லா ததை இழிவுபடும$்இக் காட்டச் சூழ்ச்சி, 

11. இன்னம் (முஸ்லிம்களை வழி கெடுகும் மோக்கய் 
கொண்டு) வேதத்தை யுடையவர்களுள் ஸிருந்து ஒரு கூட்டம் 

(அவர்களுள் வேறொரு கூட்டதீதிற்யுச்) சொல்லுகின்றது ; 
“(குர்ஆன்மீது) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்கள்மீது இறக்க 
வைக்கப்பட்டதைக் கொண்டு , பகலின் ஆரம்பத்தில்--(காலையில்) 

நன்னம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் ; பின்னர் அகன் இறுதியில் 

(மாலையில் அவர்கள் வேதத்தை) நிராகரியுங்கள் . (இப்படி. நீங்கள் 
செய்வீர்களாயின்) அவர்கள் ஒருகால் (தங்கள் மார்க்கக்தை 

விட்டுதி) திரும்பிவிடுவார்கள் ."! 

12. மேலும் (அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொள்ளு 

கிறார்கள் :) “உங்களுடைய மார்க்கத்தைப் பின்பற் ாிய(வர்களே 
போன்று உங்களுடன் ஒற்றுமையா யிருப்ப)வர்பா லலலாமல் 

நீங்கள் (ஏனையோர் மாட்டு) ஈன்னம்பிக்கை கொள்ளாதீர்கள் ."” 
(எனவே, எஏநபியே! நீர்) சொல்வீராக: '*நிச்சயமாகவே (ப்ரி 
பூரணச் சத்திய) நேர்வழியானது அல்லாஹ்வின் நேர்வழி 
யா(கவே) யிருக்கின்றது ; (அஃது எந்த வர்க்கத்தாருக்கும் எந்தச் 

சந்ததியாருக்கும் சொந்தமானதா யில்லை; அதனைப் பின்பற்று 

பவர் யாரா யிருப்பினும், அவர் மிச்சயமாக ஜயம் பெறுவார் . 

அவர்கள் (மேற்கொண்டும் , கங்கரச் சார்க்தவர்களுக்குச் சொல்லு 

இரார்கள்:) “நீங்கள் கொடுக்கப்பெற் 'நிருப்பதேபோல (வேறு) 
ஒருவர் (வேக போதனையைக்) கொடுக்கப்பெற் றிருக்கிறார் (என் 
பதை ஏற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் ,) அல்லது உங்களுடைய ரக்ஷகன்
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சமுகத்தில் (நீங்கள் கூறுவது தவறென்று) உங்களுடன் (மூமின் 
களாய) அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்வார்கள் ; (எனவே, இந்த 
முறையிலும் அவர்களுடன் நீங்கள் நடந்து கொள்ளா]ர்கள் .!! 

எனவே, எ கபியே! அவர்களுக்குச்) சொல்வீராக ; “(ரீங்களேன் 
இப்படிப்பட்ட தவறான எண்ணதக்கதுள் இிக்குண்டு பதச் Dit 
கள்?) கொடை(யும் கேர்வரியும்) அல்லாஹ்வின் கைவய மிருக் 

றது”; சான் காடியவருக்கு அசைக் கொடுக்கின்றான் ; மேலும், 
அல்லாஹ் (கொடையில்) விஸ். ரணமுள்ளவ னாக(வும்) ஆறிகிறவ 

னாக(வும்) இருக்கின்றான்." 
79. (அல்லாஹ்) தான் காடியவரைக் தன்னுடைய கருணைக் 

கு(ச் சொந்தமாக) உரிமையாக்கிக் கொள்ளுகிறான் ; மேலும், 
அல்லாஹ்(வே) பெருங் கொடையாளியா யிருக்கன்றான் . 

14. மேலும், வேதச்தை யுடையவர்களுள் எிருக்து (ஒரு) 

சிலர் (பொன், வெள்ளியினாலான) கருவலத்தின்மீது அவரை அச் 

சந்தீர்ந்கவ£ர(ன பாதுகாப்பாளரா)கச் செய்வீராயின்--(அஃதா 

வது, அவர்பால் அடைக்கலமாக வைப்பீராயின்) அதை (அப் 

படியே) உம்மிடம் திருப்பிக் கொடுப்பவரா; இருக்கின்றார் ; 

மேலும் , அவர்களுள்(ளேயே வேறு) சிலர் (ஒரே) ஒரு தீனாரின் 
மீது அவரை அச்சக சர்ர்கவர(ன பாறுகாப்பாளரா)கசி செய்ளீ 

ராயின் , அவர்மீது (ஒரே) நிலையாய் (நின்), வாதாடிக்கொண்டு) 

இருக்காலல்லாது, அதையும்) உம்மிடம் திருப்.ரிக் கொடுக்காகவ 

ராரக இருக்கின்றார் ; (இப்படி.ப்பட்ட கெட்ட முறையில் அவர்கள் 

நடந்துசெல்லும்) இஃது அவர்கள் , “இந்த எருகப்ப்டிம்கக் தெரி 

யாதவர்கள் விஷயத்தில் (இவ்வாறு நடச்துகொள்வதால) எங்கள் 

மீது (கூற்றத்திற்குரிய) மார்க்கமொன் று மில்லை. (என்னெனின் , 

இண்வைத்து வணங்கு வந்த அரபிகளுடன் நாங்கள் சகேரான 
முறையிலேதான் நடந்துகொள்ள வேண்டுமென்ப Bat)” 

TOO அவர்கள் கூறுகின்ற காரணத்தினாலே யாகும், மேலும், 

அவர்கள் (உண்மையை) அ.றிஏன்றவர்களா யிருந்தும் (கரங்கள் 
செய்வது குற்றமல்ல வென்.ற) அல்லாஹ்வின்மீது பொய்ம் 

மொழி)யைச் சொல்லுகிருூர்கள். 

15. ஆனால் (அவர்கள் தங்கள் தங்கள் கொடுமையின் பிரதி 

பலனை விட்டுத், தப்பமாட்டார்கள்; ஆண்டவனுடைய உண்மை 

யான சட்டமென்ன வெனின்) எவரேனும் (கம்முடைய கொடுக்கல் 

வாங்கல் விஷயத்தில்) சமது வாக்குறுதியை (உண்மையுடன்) பரி 

பூரணமாக நிறைவேற் நுன்றாரோ, மேலும் (இப்படிப்பட்ட
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விஷயங்களில் அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்சி கடக்ன்ருரோ (அவர் 
எக்கூட்டத்தைச் சார்ந்தவரா யிருப்பினும் பாதகமில்லை; . என் 
னெனின்) நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (னக்கு) அஞ் நடப்பவர் 
களை கே௫ிக்கின்றான் . 

76, எவர் (நற்காரியங்கள் செய்யவேண்டு மென்ற) ௮ல் 

லாஹ்வின் வாக்குறுதிக்கு ஈடாகவும், தங்களுடைய சத்தியங 

களுக்கு (ஈடாகவும் சிறு இரயச்தைப் பெறுகின்றனரோ , அவர் 

களுக்கு இறுதியில் வரும் காளி)ல் கிச்சயமாக (கன்மையான) 
பாகமொன்று மில்லை; மேலும், அல்லாஹ் அவர்கள்பால் (கல்ல 

முறையிலே) வார்ச்தையாட மாட்டான்; மேலும் (நியாயத்தீர்ப்புக் 

காக எழுந்து) நிற்கும் காளில் அவர்கள் பக்கல் (கருணையுடன்) 

கோக்கமாட்டான் ; மேலும் , அவர்களைப் (பாபத்தினின்்று) பரி 

சுத்தமாக்க மாட்டான் ; மேலும், அவர்களுக்கு (அக்கதாளில்) 
கோவுண்ட கண்டனை யுண்டு . 

77. இன்னம் (கவனியுங்கள் !) நிச்சயமாகவே அவர்களுள் 
ஒரு பிரிவார் தங்களுடைய பாஷைகளை... (கைச் சரக்கை (உண் 
மையான) வேதத்துடன் கலந்து (விஷயத்தைப்) பாட்டுகின்றனர் ; 

(இஃது எற்றுக்செனின் , அவர்கள் சுயமே சொக்தமாகச் சேர்த்த) 

அதை வேதக்தினின்று முள்ளகென்.று நீங்கள் எண்ணுவதற் 

காக(வேயாம் ;) (ஆனால்) அதுவோ (உண்மையிலே) வேதக்தினன் 

போதனைகளினின்று முள்ளதன்று ; மேலும் (அவர்கள்) சொல்லு 
கிறார்கள் : :* அஃது அல்லாஹ்வினிட ஈரும் துண்டாயிருக்கிறது."? 

(ஆனால்) அதுவோ (உண்மையிலே) அல்லாஹ்வினிட,்திருச் துண் 

டாய தன்று; மேலும், அவர்கள் (காங்கள் செய்துவரும் காரியங் 

களை யெல்லாம்) ௮9 தவர்களா யிருந்தும் , அல்லாஹ்(கான்। இத 
னைச் சொன்னான் என்று அவன்)மீது (பெரும்) பொப்யைச் 
சொல்லுகிறார்கள். ் 

78, எந்த மனிதருக்கும், அல்லால்) தமக்கு (மனிதர்களுக் 
குரிய கேர்வழியின் பொருட்டு) வேதக்தையும் , ஞான தையும் , 

நபித்துவச்தையும் கொடுத்திருக்க, பின்னர் அவர் மனிதர்களுக்கு , 

் அல்லாஹ்வைக் தவிர்த்து எனக்கே வணச்கம் புரிகிறவரா யிருங் 

கள,” என்று கூறுவது தகாது; .ஐலை, (அவர கூறுவார்;) 

் நீங்கள் வேதத்தைக் கற்றுக்கொடுக்னெறவர்களா யிருப்பதைக் 

கொண்டும், நீங்கள் (அதனைக்) கற்னெறவர்களா மிருப்பதைக் 
கொண்டும் ரக்ஷகளைச் சார்ந்தவர்களாக--(அவனையே வணகூத்
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கொண்டு அடியார்களுக்குச் சரியான ஊழியம் புரிசின்றவர்க 
ளாக) ஆய்விடுவீர்களாக !' 

79.- இன்னம் (மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அம்மனிதர்) 
நீங்கள் வானவர்களையும், நபிமார்களையும் ரககர்களாகப் பற்றிச் 
கொள்ள வேண்டுமென்று - உங்களுக்கு ஏவமாட்டார் ; என்ன | 

நீங்கள் (அல்லாஹ்வின் போதனைகளுக்குச் தலைசாய்த்தவர்களாய) 

முஸ்லிம்களாயதனிபின்(னே அகன்) கிராகரிப்பைக் கொண்டா 
உங்களுக்கு ஏவப்போகின்றார்? (இவ்வாறு ௮ன்னவர் ஒருபோ 
தும் செய்யப் போவதில்லை ,) 

கரை மகனை 

பிரிவு--0 

முன்வர்த வேதங்களும் ஈபிமார்களும் இஸ்லாத்தின் உண்மைக்குச் 

சாக்ஷியம் கூறல். 

80. இன்னம், நிச்சயமாக வேதத(தினின்றும் உள்ள)தை 

யும் ஞானத்தையும்” உங்களுக்கு கான் கொடுத்ததற்காக ' நமி 

மார்கள் பால் அல்லாஹ் வாக்குறுதி வாங்கினான். பின்னர் 

உங்கள்பா லிருப்ப(தகாய வேததிகதை உறுதிப் படுத்துபவராய 

தாதர் உங்கள்மாட்டு வந்துவிட்டார்; (அகவே) அவர் (வார்த்தை 

யின்)மீது (நீங்கள்) நிச்சயமாய் நன்னம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் ; 

மேலும் , நிச்சயமாகவே அவருக்கு (வேண்டிய) உதவியும்) செய் 

யுங்கள். (பின்னர் அவர்களை நோக்கு, “நீங்கள் இதை) உறுதி 

செய்(து ஒப்புக்கொள்ளு)கன், 2 ர்களா? மேலும் , இதன்மீது என் 
னுடைய உறுதிப்பாட்டைப் பற்றிக் கொள்ளின் மீர்களா? 

என்று கூறினன் ; (இதற் கவர்கள்), சொன்னார்கள் : (அதனை 

அப்படியே நாங்கள்) உறுதி செய்(து ஒப்புக்கொள்ளு)கின்றோம்." 
(பிறகு அல்லாஹ்) சொன்னான் : (நீங்கள்) சாக்ஷியாயிருக்கக் 

கடவீர்கள்; யானும் உங்களுடனே கரக்ஷிகளுள் உள்ள (ஒரு) 

வனா யிருக்இறேன் (என்பது நுங்கள் ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும்.)'” 

| 81. பின்னர் எவரேனும் (தம்முடைய வாக்குறுதியாகிய) 

இதற்குப் பின்பு(ம் கேரி முறையில் நடவாமல்) திரும்பிவிடுவ 

ரரயின், அவர்கள்தாம் (மார்க்க வரம்பைக் கடக்க) பாபிகளா 
யிருக்கன்றார்கள் . 

89, (விஷயம் அவ்வா ரிருக்க) அல்லாஹ்வின் மார்க்கமல் 

லாத (வேறு மார்க்கதிதையா (அவர்கள்) தேடுகிறார்கள் ? மேலும் 

(உண்மையிலே) அவ்னுக்கு(த்தான்) வானங்களிலும் பூமியிலு 

முள்ளவர்கள் (எல்லாம்) விருப்பாகவும் வெறுப்பாகவும் (ஒன்றும் 
16
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தனுர் 

செய்துகொள்ள முடியாமல) தலைசாய்த்திருக்கின் றனர். மேலும் 

(இறுதியாக) அவன் பக்கலே (அவர்க ளெல்லாம்) திருப்பப் 

படுவார்கள் , 

89. (ஏஎ ஈபியே! நீர் அவர்களுக்குச்) சொல்வீராக ; (4 எங்க 
ஞடைய கேரான மார்க்கம் என்ன. வெனின்) அல்லாஹ்வைக் 

கொண்டும் , எங்களுக்கு வெளியாக்கப் பட்டதைக்கொண்டும் , இப் 
ரரஹீம் , இஸ்மாயில், இஸ்ஹாக், யஃகூப், இன்னம் (அவர்) +6 
தீதியார் (ஆயயெவர்)களுக்கு வெளியாக்கப் பட்டதைக்கொண்டும் , 

மூஸாவும் , ஈஸாவும், ( இன்னம்)அவர்களுடைய ரகஷகன்பாலிருக்து 

வந்த நபிமார்களும் அளிக்கப்பெற்ற (வேதத்தைக் கொண்டும் 

நாங்கள் ஈன்னம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் ; அவர்களுள்ளே 

ஒருவரிடத்தும் நாங்கள் வேறுபாடு செய்வதில்லை; (ஏிலரை ஏற் 
அக் கொண்டும் ரிலரை கிராகரித்துக்கொண்டும் இருப்பதில்லை .) 
மேலும் , நாங்கள் அவனுக்கே தலைசாய்த்தவர்களா யிருக்கறோம் . 

(எனவே, அல்லாஹ்வின் உண்மைமொழி எங்கிருக்துண்டாயினும் , 
எவர் நாவினின் அுண்டாயினும், ௮ஃது உண்மையான தென்றே 
ஏற்றுக்கொண்டு , அதன்வழியே நடப்பவராகளா யிருக்கறோம் .)”' 

84, இன்னம் (சர்வ முன்மாதிரியாய்த் தோன்றிய நபி 
மார்களின், பெரியார்களின் , தலைவர்களின் மார்க்கமாய, இறை 

வனுக்கே என்றும் தலைசாய்த்த லென்னும்) இஸ்லாத்தைத் 

தவிர்த்து (வேறு) மார்க்கக்தை எவனேனும் தேடுவானாயின் , 
அஃது அ௮வன்மாட் டிருந்து ஒப்புக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ; 

மேலும் , ௮வன் இறுதி (நாளை)யில் ஈஷ்டவாளிகளுள் (ஒருவனாக) 
இருப்பான் , 

85. தாங்கள் நன்னம்பிக்கை கெர்ண்டதன் பின்னும்) 

(அல்லாஹ்வின்)தாதர் உண்மையானவரென்று சாகூஷியம் கூறின 
தன் பின்(னும் அதற்காகாரமான) அத்தாகஷிகளும் அவர்களிடம் 
வந்துவீட்டதன் பின்(னும் சத்தியத்தை) கிராகரித்தவர்களாய 

வர்க்கத்தினருக்கு அல்லாஹ் எங்ஙனம் கேர்வழி காட்டுவான்? 
மேலும் , அல்லாஹ் அகியாயக்காரர்களாய உட்டத்திற்கு கேர் 
வழி காட்டுவதில்லை , 

86. இப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய (அ௮க்கரமக் காரியங்க 
ளுக்குரிய) தண்டனையானது , அவர்கள்மீது, அல்லாஹ்வும் , வான 
வர்களும், மனிதர்களும் ஆ௫யெ எல்லாரின் சாப(மும் உண்டா 

Gabler ng (என்பதேதா னாகும்), 

81. ௮(ரத கிலைமையான)திலே (யே, கிலைத்திருப்பார்கள் ; 
வேதனை அவர்களுக்கு இலேசாக்கப்பட மாட்டாது; மேலும்,
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அவர்கள் (றிது காலத்துக்கேளும்) ஓய்வுகொடுக்கப்பட மாட் 
டார்கள் ; 

( ஆனல்) அதற்குப் பின்(னும் தமது துன்மார்க் 

க்தினின் அ கழிவிரக்கத்துடன்) திரும்பி, விட்டவர்களும் , 
மேலும் (தங்கள் இரியைகறளச்) சா்படுத்திசி கொண்டவர்களு 

மான, அவர்களைத் தவிர; (அவர்கள் காரியம் பின்னே ௮ல் 

லாஹ்வினிட மிருத்கன்றது., எனவே, அல்லாஹ் (பாபங்களை 
அதிகம்) மன்னிப்பவனாக(வும் அடியார்கள் மீது) அன்புடையோ 

னாக(வும்) இருக்கிறான் . 
89. நிச்சயமாகவே, எவர், தாங்கள் ஈன்னம்பிக்கசை 

கொண்டதன் பின் (சத்தியத்தை) கிராகரித்தார்களோ , பின்னர் 

(அவ்வளவோடு நில்லாது தங்கசூடைய அ௮திக்ரமச் செயல்களி 
னால்) கிராகரிக்கும் தன்மையை(யே) அதிகப்படுத்திக் கொண்டு 

சென்றார்களோ , அ௮வர்களஞ்டைய (கழிவிரக்கத்துடன்' கூடிய) பாப 
மன்னிப்புக்கோரல் ஒப்புக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. (என்னெ 

னின் , அவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் மிக்க இருள்கொண்டன்வா 
யிருக்கன்றன.) மேலும் , அவர்கள்தாம் வழிதவறிப் போனவர் 

களா யிருக்கின்றார்கள் . 

90. கிச்சயமாகவே, எவர் நன்னம்பிக்கை யற்றும், அவர் 

கள் ஈன்னம்பிக்கை யற்றவர்களாகவே (இறுதிவரை யிருந்து) 

மரணமடைந்து(ம்) விடுவார்களோ (ஞாபகத்தஇிலிருக் கட்டும் ! ௮வர் 

களுடைய கொடிய கிரியைகளுக்குப் பதிலாக எப்படிப்பட்ட ஈட்டுப் 
பொருளும் பிரயோஜனம் தரமாட்டாது,) அவர்களுள் ஒருவரி 

னின்றும் பொன்னைப் பூமி(யின்கனமாக) நிறைய, அதை(த் தன் 
னுடைய துர்க்கிருத்தியங்களுக்கு) ஈடாகக் கொடுத்தாலும் (௮ஃத) 
ஒப்புக்கொள்ளப்பட் மாட்டாது ; அவர்களுக்கே கோவுண்ட தண் 

டனை யுண்டு ; மேலும், அவர்களுக்கு (அதுசமயம்) உதவிசெய்ப 

வர்கள் (ஒருவரும்) இருக்கமாட்டார்



124 தர்ஆன் தமிழ் மொமி பேயா்ப்பூ [பாகம்-4 

  

பாகம் நான்கு 
ச ௬ 

பிரிவு--10 
இஸ்லாத்தின் மெய்ம்மை குறித்து கிரந்தா சாகஷியம். 

91. (முதலிலும் செல்வத்திலும்) நீங்கள் பிரியம் வைப்பதி 
னின்றும் (சாராளமாக) நீங்கள் செலவுசெய்யும் வரை, கன்மை 
(யான சன்மார்க்க நிலைமை)யை (நீங்கள்) ஒருகாலும் பெற்றுக் 
கொள்ளவே மாட்டீர்கள் ;) நீங்கள் செலவு செய்யும் பொரு 
ளினை--(கன்மையானதோ ௮ஃதல்லாததோ எப்படிப்பட்டதாயி 

னும்) அல்லாஹ் அதனை (நிச்சயமாக) அறிகிறவனா யிருக்கறான் . 

92. தவ்ராத் (மூஸாவுக்கு) இறக்கப்படுவதற்கு முன்னே 
இஸ்ராயீல் -- (யஃகூப்) தம்மீது விலக்கப்பட்டகாகச் செய்து 

கொண்டதர(ர்ய வஸ்துவில்லாது (சாவசாதாரணமாய் உட்கொள் 

ளக்கூடிய) உணவுப் பொருள்களெல்லாம் பனீ இஸ்ராயீல்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட் டிருந்தன. (ஆனல், நீங்கள் கூறுகின் றபடி. 
அல்லாஹ் அவற்றை யெல்லாம் விலக்கிவிடவில்லை ; ஆண்டவனே 

தான் அவற்றை யெல்லாம் உண்ணக்கூடா தென்றே விலக்க 
யிருக்கிறான் என்று மீட்டும் நீங்கள் கூறுவீர்களாயின் , ஏ நபியே! 

அவர்களுக்கு கீர்) சொல்வீராக: (நீங்கள் கூறும் விஷயத்தில்) 
உண்மையாளர்களா .யிருப்பீர்களாயின் , தவ்ராத்தைக் கொண்டு 

வாருங்கள் ; பின்னார் அதனை ஓதுங்கள் (பார்ப்போம். அதில 

நீங்கள் சொல்லுகின்றபடி இருக்கின்றதா இல்லையா வென்பகைச் 
தெரிர்துகொள்ளலாம் .)"? 

93. பின்னர், எவர் இ(க)த(ப் பிரகடன்த்தி)ற்குப் ,பின் 
(௮ம் பொய் சொல்வதை விட்டுவிடாமல்) அல்லாஹ்வின்மீது 

பொய்ம் மொழியைச் சுமத்துகன்றாரோ அவர்கள் தாம் அறியா 

யக்காரர்களா யிருக்கின்றார்கள் . 

04, (ஏ நபியே! நீர் அம்மனிதர்களுக்குச்) சொல்வீராக : 
: அல்லாஹ் உண்மை(யைத் தெளிவாக) உரைச்சான் ; எனவே 

(உங்கள் மனத்துள்ளே உண்மையை விரும்பும் குணமிருக்குமா 
யின்) 'கோமையான இப்ராஹீமின் மார்க்கக்தைப் பின்பற்றி 
நடப்பீர்களாக; (அதன் பக்கலேதான் உங்களை கான் அழைக் 

இன்றேன்.) மேலும் (இப்ராஹீம்) இணைவைப்பவர்களுள் (ஒரு 

வராக) இருந்தன ரில்லை,” 

95. மிச்சயமாகவே (அல்லாஹ்வின் : வணச்கசச்திற்காக) 
மனிதர்களுக்கு (ஏற்பாடுசெய்து) இடப்பட்ட முதல்ஈவீடா(ன ஆலய
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மா)னது பக்காவிலுள்ள (கஃபா வென்னும் மஸ்ஜி) தாகும்; 

(அஃது) ஆ€ர்வதிக்கப் பட்டதாகவும், உலகத்தவர்களுக்கு Cor 

வழி (யடைதற்குரிய ஊற்றின்வா) யாகவு மிருக்கன்றது. 

96. அதில் (கேரான மார்க்கத்துக்சூரிய ௮னேக) துலக்க 
மான அத்தாகதிகளி(ன் இன்னங்க ஸிருக்கின்றன: (அதல்) 
இப்ராஹீம் (நின்றுகொண் டிருந்த) இட(மு)ம் இருக்கின்றது . 
மேலும், அத(ன், எல்லையினுள் அழைக்தவன் ௮ச்சந்திர்க்தவ 
னாவான். (எனவே, அதற்குள்ளே நுழைக்க மனிதனைக் கொல்வது 
கூடாது.) மேலும், அதன் பக்கல் (கல்ல, முறையில் நடந்து செல் 

வதற்கு வேண்டி௰) வழியை” (சாதனங்களை) யுடைய சக்தி 
பெற்ற மனிதர்கள்மீது (அல்லாஹ்வின் அத) வீட்டை அல்லாஹ் 

வுக்காக ஹஜ்ஜு செய்யவேண்டுவது கடமையாக்கப்பட் டிருக் 

இறது. (விஷயச்தை இத்துணைகத் தாரம் விளக்குக் காட்டியதன் 
பின்னும், இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாது) மேலும் எவனேனும் 

நிராகரிப்பானாயின் (அவன் அல்லாஹ்வுக் கொன்றும் கஷ்டச்தை 

உண்டாக்குவ தில்லை; என்னெனின் :) நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் 
உலகத்தவர்களை விட்டுக் தேவையற்றவனா யிருக்கிறான் , 

97, (எ நபியே! அவர்களுக்குச் சொல்வீராக; (ஏ 
வேதத்தை யுடையவர்காள் ! அல்லாஹ்மின் (உண்மையரன) 
௮த்தாகதிகளை (கீங்கள் அதிர். தவர்களா யிருக்தும்) ஏன் கிராகரிக் 
இன் நீர்கள் ? இன்னம், அல்லாஹ்வோ நீங்கள் செய்(துவரு) 

இன்றதன்மீது சாக்ஷியா யிருக்கிறான் (என்பதுமட்டும் உங்கள் 
ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும்.)”' 

98. (மேற்கொண்டும்) சொல்வீராக ; 4 ஏ வேதத்தை யுடை 

யவர்காள் ! சஈன்னீம்பிக்கை கொண்டவரை அல்லாஹ்வின் 

பாதையை விட்டு ஏன் தடுக்கின்றீர்கள் ? நீங்கள் (உண்மையை 
உணர்ச்துகொண்டு அதற்குச்) சாககிஈளா யிருந்து கொண்டும் , 

அ(வர்களின்பா)சை (மைக் கோணலாய்ச் செய்ய or@Bear Ot 

கள்; மேலும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதை விட்டுப் பராமுக 
மானவனா யில்லை"! 

99.  ஏந௩ன்னம்பிக்மை கொண்டவர்காள் ! வேதத்தை யறு. 
ளப்பெற்றவர்களினின்றும் ஒரு கூ.ட்டக்தாரை--(அவர்கள் வார்த் 

தையை)ப் பின்ப் ற்றுவீர்களாயின் (ஞாபகதீதில் வைத்துக்கொள் 

ளுங்கள் !) நீங்கள் (சத்தியத்தின்மீது) ஈன்னம்பிக்கை கொண்ட 

தன்பின் உங்களை (அவர்கள் சத்தியத்தை) நிராகரிப்பவர்களாகத் 

இருப்பிவிடுவார்கிள்.
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100. இன்னம், ீங்களோ--உங்கள்பால் அல்லாஹ்வின் 
இருவசனங்கள் ஓதிக் காட்டப்படுகின் றன ; ்  மேலும் (சத்தியபோத 
னக்காகவும் நேர்வழி காட்டுவதற்காகவும்) உங்களுக்குள்ளே 
௮வனுடையஷதூ தரு மிருக்கும்போது (நீங்கள்) எவ்வண்ணம் (சத்தி 

யத்தை) கிராகரிக்கக்கூடும்? இன்னம் , அல்லாஹ்வை உறுதி 
யாகப் பற்றிக்கொண்டவன் , திட்டமாக கேரான--(€ரிய)பாதை 
யின் பக்கல் ஈடாத்தப்படுவான். (எனவே, இவன் ஒருகாலும் 
வழிதவ.றுவ தில்லை.) 

் பிரிவு--11 

முஸ்லிம்கள் ஒன் றுபட்டிருக்க வேண்டப்படுகின்றனா், 

101. ஏ நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள் ! உண்மையிலே 

அவனுக்கு அஞ்சவேண்டிய முறைப்படி அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி 

(ஒழுக)க் கொள்ளுங்கள் ; மேலும் (௮த்கன்மைத்தாய) வழிபடு 

பவர்களா யிருந்தல்லாது நீங்கள் மரணமடையாதீர்கள் . 

102. இன்னம், அல்லாஹ்வின் கயிற்றை நீங்களெல்லாம் 
(ஒன்றாகச் சோத) உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள் ; மேலும் 
(நீங்கள் தனித்தனியே) பிரிந்து விடாதீர்கள் ; மேலும் , உங்கள் 

மீது சொரியப்பட்ட, அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையை நினைத் 

துப்பாருங்கள் : (எப்படிப்பட்ட அருட்கொடை யெனின், ஆதி 
யிலே) நீங்கள் (உங்களுக்குள்ளே) பகைவர்களா யிருந்தபோது 
(அதுகண்டு) பின்னர் உங்களுடைய ஹிருதயங்களுக்குள் 
௮ன்பை- (பிரியத்தை அல்லாஹ்) கிலைபெறுத்தனன் ; ஆகவே , 
அவனுடைய அருட்கொடையின் பயனாய் (நீங்கள்) சோதரர்களாக 
ஆய்விட்டீர்கள் ; (இதுமட்டுமா ?) மேலும் (நீங்கள்) நெருப்பினாலாய 
அ௮கழின் (நெருங்கிய) ஓர்த்தி லிருந்தீர்கள் ; எனவே (அல்லாஹ் 
SOO GOT (HOT Tov) அதினின்றும் உங்களைக் காப்பாற்றினான் ; நீங்கள் 
கேர்வழி பெற்றவர்க ளாவான்வேண்டி அல்லாஹ் தன்னுடைய 
௮த்தாக்ஷிகளை இங்ஙனமே உங்களுக்கு விளக்டுக்காட்டுகறான் , 

108. இன்னம், உங்களுள்(ளே) , ஒரு கூட்டத்தார் , (மானி 
டர்களை ட அல்லாஹ்வின்) நன்மையின்--(மார்க்கத்தின்) பக்கல் 

அழைக்க, றவர்களாகவும் , சன்மையானசைக் கொண்டு ஏவுகறவர் 
களாகவும், தமையானதை விட்டு (மனிதர்களை தீ தடுத்து) விலக்கு 

இறெவர்களாகவும் இருக்கக் கடவார்களாக ; மேலும் (நிச்சயமாக) 

௮வர்களேதாம் ஜயம்பெற் றவர்களா யிருக்கன்றார்கள்,
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104. (இவ்வளவுடன் நில்லாது) மேலும் (ஒற்றுமையுடன் 
நில்லாது) தங்களிடம் பிர.த்தியஷை பிரமாணங்கள் வந்ததன் பின் 

(னும் உண்மையைப் பின்பற்றாது) விகற்பம் செய்து கொண்ட 
வர்களும் (சனித்தனியே) பிரிந்துபோனவிர்களுமே 'போல (ங் 
கள்) ஆய்விடாதீர்கள் ) மேலும் (இப்படிச் செய்துவரும்) அவர்க 

ளுக்கே பெரிய தண்டனையுண்டு ; 

105. (நிச்சயமாக வரப்போகும் 96) நாளில் (பல) முக் 

கள் வெண்மையாய்(ப் பிரகா௫த்துக் கொண்டு) இருக்கும் ; 

மேலும் (பல) முகங்கள் (தாம் செய்த இமையின் பயஞகக்) கறுத 

துப்போயிருக்கும் ; பிறகு , எவருடைய முக்ங்கள் (தங்கள் பாபத் 

தால்) கறுத்துப்போய் விட்டனவோ, அவர்க(ஞக்குச் சொல்லப் 
படும்: 4: நீங்கள் கன்னம்பிக்கை கொண்டதன்பின் (சத்தியத்தை) 

நீங்கள் மிராகரித்தீர்களா ? ஆதலின், நீங்கள் மிராகரித்தவாக 

ளாய் (மாறி) இருக்தகன் பயனாக (இன்று இங்கு இந்த ௧ரக) 
வேதனையைச் சுவைத்துப்பாருங்கள்."' 

106. மேலும், எவருடைய முகங்கள் (காரங்கள் பெற்ற anus 
தின் காரணத்தால் சந்தோஷமாய முகமலர்ச்சியுடன். பிரகாத் 
துக்கொண்டு) வெண்மையாய் விட்டனவோ, அவர்கள் அல்லாஹ் 

வின் (மேன்மையான) கருணை(ப் பிரவாகத்தின்)உள் எஸிருப்பார் 
கள்; (இன்னமும்) அவர்கள் அதிலேயே (சதா) நிலைத்திருப் 

பார்கள். 
107. (ஏ நபியே!) இவை அல்லாஹ்வின் தஇருவசனங்க 

ளாகும்; அவற்றை (காம்) உண்மையுடன் எடுத்தேஈதுகின்றோம் ; 
மேலும், அல்லாஹ் உலகத்தவருக்கு அ௮கியாயத்தைப(ப் புரிய) 

நாடவில்லை . 

,108. மேலும் (ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும் !) வானங்களி லுள்ள 

னவும் பூமியிலுள்ளனவும் (ஆகிய வெல்லாம்) அல்லாஹ்வுக் குரி 

யனவாகவே யிருக்கின்றன; மேலும் (ச்கல) காரியங்களும் அல் 

லாஹ்வின் பக்கலே திருப்பப்படும். 

eee 

Dp AMA Hep 
பிரிவு-- rll Vis Ive 4௫ 

முள்லிம்களுக்கும் முதர்களுக்கு மூள்ள சம்பந்தா aaa cee ra 

109. (ஏ உண்மை யழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பா 

அடியார்காள் | நீங்கள்] மனிதர்களுக்கு (சேர் வழி காட்டி, உன்மை 

புரியுமாறு) வெளியாக்கப்பட்ட கூட்டத்தாருள் மேன்மையான
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(சிறர்த)வர்களா யிருக்கன்றீர்கள் ; (எவ்வா றெனின்) ஈன்மை 
யைக்கொண்டு (மனிதர்களை நடக்கும்படி) ஏவு௫ன்றீர்கள் ; 
மேலும், திமையைவிட்டு (அம் மனிதர்கக£த் தடுத்த) விலக்குகின் 

நீர்கள்; இன்னம்: (இவ்வளவுடன் நில்லாது நீங்கள் பரிபூரண 
மனத்துடனே) அல்லாஹ்வின்மீது ஈன்னம்பிக்கை(யும்) கொள்ளு 
தன் நீர்கள் ; மேலும் (இதைக் தெரிந்து கொண்டதன் பின்னர் 

விசற்ப மொன்றும் செய்யாமல்) வேகுச்தை யுடையவர்(கள்) ஈன் 

னம்பிக்கை கொள்வாராயின் , அவர்களுக்கு (௮த) ஈன்மையான 
தாக ஆகும்; (அனால், அவர்கள் எல்லாரும் இதை ஏற்றுக் 

கொள்ளுவார்களா வென்றால், அதுதான் இல்லை ; எனினும்) 
அவர்களுள் (சிலர்) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களா யிருக்கன் 
றனர் ; மேலும், அவர்களுள் அதிகம் (மனிதர்கள் மார்க்க) வரம் 
பைக் கடந்த (பாவியான)வாக ளாகவே யிருக்கிறார்கள் , 

110. (எ உண்மை யடியார்காள்! அவர்கள் உங்களை எத் 
துணைத்தாரம் பகைத்துக் கொள்ளினும் , ஒருசிறிது) கோவினையல் 

லாது உங்களுக்கு நஷ்டத்தை யுண்டுபண்ண மாட்டார்கள்; 

மேலும் (அவர்கள்): உங்களுடன் யுச்தம் செய்வார்க ளாயின் , 
(இறுதியாக அவர்கள்) உங்களுக்கு (முன்) புறமுதுகு காட்டியே 
ஓடுவார்கள்; பின்னர் (அவர்கள்) உதவி செய்யப்பட 
மாட்டார்கள் 

111. அல்லாஹ்வினின் றுண்டான கயிற்றை-- (அறுதிப் 

பாட்டை)க் கொண்டும், மனிதரினின் றுண்டான கயிற்றை-- 
(அறுதிப்பாட்டை)க் கொண்டு மலலாது (யூகர்களாய) அவர்கள் 

எங்குக் காணப்பட்டாலும், அவர்கள்மீது தாழ்மையே (ஏற்பாடு 

செய்து) தறையப்பட்டது; (அவர்கள்) மேலும் , அல்லாஹ்லின்பா 

லிருந்துண்டாகும் கோபத்துக்குரிய ஸ்தலமாக ஆய்விட்டார் 

கள்; மேலும், அவர்கள்மீது ஏழ்மையே (ஏற்பாடு செய்து) தறை 

யப்பட்டது; இஃது (எற்றுக் கெனின்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 

அத்தாகூதிகளை நிராகரித்த வர்களாகவும், அநியாயமாக ஈபிமார் 

களைக் கொலை புரிந்துகொண் டிருந் தவர்சளாகவும் ஆய்விட்ட கார 
ணத்தால் (தான்); (அன்றியும்) இஃது, அவர்கள் கீழ்ப்படியாம 
லிருக்ததோடு, எல்லையைக் கடந்தவர்களாகவும் ஆய்விட்டார்கள் 

(என்.றதனாலேகான்) . 
112, அவர்கள் (எல்லாரும், ஒரே மனப்பான்மையைக் 

கொண்ட) சரியானவர்களா யில்லை; வேதத்தை யருளப்பெற்ற 

வர்களி னின்றும் ஒருகூட்டம் (நேரான மார்க்ச போதனையின் 
பிரகாரம் சரியாய்) .நிஜைத்திருக்கன்றது; (அவர்கள்) இரவின்
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வேளைகளில் (எழுக்து) அல்லாஹ்வின் திருவசனங்களை ஓ.துகருூர் 

கள்; மேலும் , அவர்கள் (அல்லாஹ்வுக்காகத் தங்கள் பரிபூரண 

மனத்துடனே) சிரவணக்க(மும் செய்சன்றார்கள் 

112. (இன்னமும்: அக் கூட்டத்தார்கள்) அல்லாஹ்வின் 

மீதும் இறுஇராளின் மீதும்' நன்னம்பிக்கை கொள்ளுடறார்கள் ; 

மேலும் , சன்மையைக்கொண்டு (மனிதர்களுக்கு) ஏவுகின்றனர் ) 
இமையை விட்டு (அவர்களை) விலக்குன்றனர்; மேலும், நன் 
மைக(ளான காரியங்க)ளில் ஒருவரோ டொருவர் விரைந்து (முக் 

இச்) செல்லுகின்றனர்; மேலும், அவர்கள்(தாம்) நல்லோர்களுள் 

(சேர்ந்தவர்களாக) இருக்கின்றார்கள் . 

114, இன்னம், நன்மையினின்றும் எகை அவர்கள் செய் 

கஇன்றார்களோ, அதை -- (அதன் பிரதிபலனை அல்லாஹ்வால் 

அளிக்கப்பெராமல்) நிராகரிக்கப்பட மாட்டார்கள் ; மேலும், அல் 

லாஹ் (தனக்கு) அஞ்டு ஈடப்பவர்களை அறிகறவனா யிருக்கிறான் 
(என்பது ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும்) . 

115. எவர்கள் (சத்தியச்தை) கிராகரிக்தார்களோ, அவர் 

களுடைய முதல்களும் , அவர்களுடைய (ிள்ளாகளும் , அல்லாஹ்வி 

னின்றுண்டாகும் (வேதனையின் போது) ஒரு வஸ்துவுக்கும் அவர் 
களுக்காகப் பிரயோஜனம் தரமாட்டா ; மேலும் , அவர்கள் (தாம் 

தாங்கள் செய்த பாபத்தின் காரணமாக) அ௮க்கினிவா௫ிகளாவர் ; 
அதிலேயே அவர்கள் நிலைத்திருப்பார்கள் . 

116. (இப்படிப்பட்ட குணவிசேஷமுடைய) அவர்கள் இவ் 

வுலக வாழ்க்கை “ விஷயத்தில் செலவு செய்வதற்கு(ரிய) உவமை 

யானது, தங்கள் ஆன்மா க்களுக்கு (அதிகமான கஷ்டம் கொடுத்து) 

அநியாயம் புரிக்தும் அவைகளை நாசப்படுததியும் விட்ட ஒரு கூட் 

டத்தின் வேளாண்மையில் , தன்னுள் இநருப்பு (அல்லது கடுமை 

யான குளிரை)க் கலந்த (மிகவேகமாய் வீசக்கூடிய) காற்றுச் 

சோந்து, பின்னர் (அக்காற்று) அகனை நாசப்படுத்தி விட்டதே 

போன்ற உவமை(க் கதை)க்கு ஒத்ததாகும்; (என்னெனின் , அவர் 
கள் செய்யும் செலவின் நன்மைகளை யெல்லாம் தங்களிடமுள்ள 

நிராகரிப்புத் தன்மையும் சன்னம்பிக்கையற்ற குணமும் நாசமடை 

யும்படி. செய்துகொண் டிருக்கின் றன ) மேலும், அல்லாஹ் அவர் 
களுக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை ; ஆனால் (அவர்கள்) தங்க 
ளுடைய * ஆன்மாக்களுக்கே ... (தாங்கள்) நியநயம் செய் 

இன்றுர்கள் 
17
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117. ஏ ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவர்தாள் ! உங்க(ள் சொக்த 
ஜனங்க)௯(ப் போன்ற ஈன்னம்ரிக்கை கொண்டவர்களை) யல் 

லா (மேற்கூறப்பட்டவர்களே போலுள்ள) எஏனையருள்ளிருக்து 
அ௮க்தரங்க சண்பர்களைக் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளா]ர்கள் ; 

உங்களுக்குக் கஷ்ட (ஈஷ்ட)ம் கொடுப்பதில் அவர்கள் குறை 

யொன்றும் செய்வதில்லை; மேலும், நீங்கள் கடுமையாய்க் கஷ்டப் 

பட வேண்டுமென்பதை (அன்னவர்) விழைன்றனர் ; அவர்க 
ளுடைய, மாக்களி னின்றும் (உங்கள் மீதுள்ள அவர்களது) அடங் 
காக் கோபம் வெளியாய்விட்டது; இன்னம், அவர்களுடைய 

கெஞ்சங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பது (அதனைக் காட்டினும் 
மிகப்) பெரியதா யிருக்றெது; இட்டமாக , நீங்கள் புத்திசாலிகளா 
யிருப்பீர்களாயின் , நுங்களுக்கு அத்தா க் (நாம்) விளக்டும் 
காட்டினோம். (எனவே, உண்மையை உணர்க்துகொள்ளக் 
கடவீர்கள் ,) 

118. கவனியுங்கள் ! (உங்கள் நிலைமையோ வெனின்) அவர் 
களை நீங்கள் நேகெட௫ன்றவர்களா மிருக்கன் றீர்கள் ; (ஆனால் 
அவர்கள் நிலைமையோ வெனின்) இன்னம் (ஒரு சிறிது கேரத்திற் 
கேனும்) உங்களை (அவர்கள்) நே௫க்கன்றார்களில்லை ; மேலும், 
வேத முழுதைக் கொண்டும் (நீங்கள்) ஈன்னம் பிக்கை கொள்ளு 
இன்றீர்கள் ; (எனவே, அவர்களுடைய வேசக்கை யெல்லாம் 
நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டமையான் அவர்களை இயற்கையாகவே 
நீங்கள் கே9க்கிர்கள் . ஆனல் , அவர்களது மனப்பான்மையோ 
விரோதமா யிருக்கின்றது., எனவே (அவர்கள்) உங்களைச் சக் 
இிக்கும்போது , நாங்கள் ஈன்னம்பிக்கை கொண்டோ” மெனக் 
கூறுகன்றனர்; மேலும் (உங்களை விட்டு நீங்கப்) பிரிரது ஜிடு 
வாரகளாயின், உங்களமீது (ண்டா யிருக்கும்) கொடிய கோபத்தி 
னால் தங்கள் விரல்களைக் கடிக்கின்றனர் ; (ஆகவே, இப்படிப் 
பட்ட மனிதர்களை உங்கஸுக்குரிய அக்தரங்க அச்தியக்சத சஈண்பர் 
களாயச் செய்துகொள்வதும், அவர்களை கே௫ூப்பதும் எங்கனம் 
நன்மையாகும் ? ஆதலின் , அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நீர்) சொல் 
வீராக: உங்களுடைய சடினமான கோபத்திலே (அப்படியே) 
மரணமடைவீர்களாக ; நிச்சயமாகவே. . அல்லாஹ் தெஞ்சங்களி 
லுள்ளதை அ.றிறெவனு யிருக்கிறான் . 

119. (இதுமட்டுமா?) உங்களுக்கேதேனும் நன்மை (வந்து) 
அடுக்குமாயின், அவர்களுக்கு(ப் பிடிக்காமல் அத வருத்த தரக் 
கூடிய) தீமையா யிருக்கிறது ; மேலும், உங்களுக் கேதேனும் 
திமைவச் தணுகுமாயின், அதைக் கொண்டு (அவர்கள்) சந்தோஷ
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மடைகிருர்கள் ; எனவே, அவர்கள் பல வழிகளாலும் உங்களுக் 
குக் கஷ்டத்தைக் கொடுக்கவேண்டு மென்றே கருதுகிறார்கள் . 
(ஆதலால்) இன்னம் நீங்கள் பொறுத்துக்கொண்டும் (அல்லாஹ் 
வின் வரம்பைக் கடவாமல் அவனுக்கு) ஆஞ்ு ஈடங்துகொண்டும் 
இருப்பீர்களாபின், அவர்களுடைய மனேராஜ்யம் உங்களுக்கொரு 

வாறறானும் திமை பயக்காது ; கிச்சயமாகவே அல்லாஹ் அவர் 

கள் செய்வதை (யெல்லாம் தன் ஞானத்தால் அடைய) வளைந்த 

வனா யிருக்கிறான், ் 
கணையை வகைக க். 

பி Pay — 13 

உஹச் யுத்த விஷயம், 
120. இன்னம் (ஏ ஈபியே, நீர் கவனிப்பீராக!) ஈன்னம் 

பிக்கை கொண்டவர்களை 'யுத்தத்திற்காக (அதற்குரிய) ஸ்கானங் 

களில் அமர்த்தும் பொருட்டு நீர் நும்முடைய குடும்பத்தாரை 

விட்டு அதிகாலையில், உஹதென்னும் யுத்தகளத்தை நோக்கிப்) 

புறப்பட்டுச்சென் 777--(அவ்விஷயத்தை நினைத்துப் பார்ப்பீராக.) 

மேலும், அல்லாஹ் கேட்பவனாக(வும்) அறி றவனக!வும்) இருக் 
இன்றான். 

121, உங்களுள்ளிருந்து இரண்டு கூட்டம் பயங்கொளளித் 

தனத்தைக் காட்ட காடியபோது (நடந்ததை நினைத்துப் பாருங் 

கள் ; ஆனால்) மேலும், அல்லாஸ்வோ அலஜிருவருக்கும் பாது 

காவலனா யிருக்கிறான் (என்பதை அவர்கள் இந்திக்கவிலலை) . 

மேலும், அல்லாஹ்வின்மீதே நன்னம்பிக்கை யுள்ளவர்கள் 

பொறுப்பு--(ஈம்பிச்கை) வைத்தல் வேண்டும். 

௨122. மேலும் (உங்கள் கவனக்திலிருக்கட்டும் :;) பத்(ெனும் 

யுத்தத்துக்குரி(ய ஸ்தலத்தில் நீங்களோ ஏழ்மையானவர்க 

ளாய்--(பலஐீனமுள்ள ஒருசில மனீதர்களாக) இருக்தீர்கள் ; 

உங்களுக்கு (ஜயத்தைக்கொண்டு) நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் 

உதவி செய்தான் ; ஆதலின் (அவனுடைய அருட்கொடையின் 

மீது) நீங்கள் கன்றி செலுத்தும் பொருட்டு அல்லாஹ்வுக்கு ௮ஞ் 
சிக்கொள்ளுங்கள். 

193. (ஏ நபியே! அந்த யுத்தசமயத்தில், வானவர்களி 

னின்றும் "இற்க்கப்பட்டவர்களான மூவாயிரங்களை க்கொண்டு * 
eevee ee ene een aera nga A soo 

* முதன். முதலாய், பதர் யுத்தத்தின்போது பகைவர்களாயிருந்த குறைஷி 

கள் ஆயிரம் பேர்; இதற்காக அல்லாஹ்வின் உதவியால் ஆயிரக் வானவர்கள 

தோன் நினர்கள் என்று (8: 9.ஆம்) திரு வாக்கியம் கடறுகின்றது. இவ்வாயத் 
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(மூவாயிரம்  ிரிகளுக் 92807) உங்களுடைய ரக்ஷகன் உங்க 

ளுக்கு உதவி செய்வதென்பது உங்களுக்குப் பே தாதா: என்று 

ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு நீர் சொன்னீர் ; (அவ்வமயம் 
நிகழ்க்த விஷ்யச்சைமம் நினைத்துப் பார்ப்பீராக .) 

124, ஆம்! (போதும். நீங்கள்) பொறுமையுடன் (கஷ்டங் 

களைச் ச௫ித்துக்கொண்டு) இருப்பீர்களாயின் , மேலும் (உ.ங்கள் 
காரியங்களில் அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்சி (ஒருக)க் கொள்வீர்க 
ளாயின், இன்னம் (இதற்கிடையே எதிர்பாராவண்ணம் திடு 
கூறாய்க் குப்பார்கள்) தங்கள் பூண பலக்துடனே உங்கள்பால் 

(யத்தத்திற்கு வலிய) வருவார்களாயின் (அப்பொழுதும் நீங்க 

ளொன்றுக்கும் அஞ்சவேண்டுவ தின்று. என்னெனின், ௮ம் 
மூவாயிரஙகளைக் கொண்டுமட்டு மன்று !) விகாசம் செய்யக் 

கூடிய வானவர்களினின்றும் ஐயாயிரம் பேர்களைக்கொண்டுமம்) 
உஙகள் ரக்ஷகன் உங்களுக்கு உதவிபுரிவான். 

125. மேலும் (உங்கள் ஞாபகத்திலிருக்கட்டும் ! இங்கனம் 

கூறிய) அதனை உங்களுக்கு (ஐயத்திற்குரிய ஒரு) சுபசெய்தியாக 
வல்லாது அல்லாஹ் (வெறுமையாகக் கூறச்) செய்யவில்லை; 

மேலும் , அதைக்கொண்டு உங்கள் ஹிருதயங்கள் en Busco. 

வதந்காஃவும்(தான் கூறினான்.) மேலும், உதவியென்பது (உண் 

மையிலே) வன்மையுள்ளவனாக(வும்) ஞானமுள்ளவஞக (வும்) 

உள்ள அல்லாஹ்வினிட மிருகதே யல்லாது (வே றவரிடத்திருக் 
தும்) இல்லை , 

120. (மேலும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு இவ்வாறு உதவி 

செய்வது) நிராகரித்தவர்களினின்றும் ஒருசார்பா (ராய கூட்டத் 

தா)ரை (எஞ்சியுள்ளவர்களைவிட்டு)த் துண்டிப்தற்காக, அல்லது 

(இங்ஙனம் ௨ த்வி செய்து) அவர்களை இழிவு படுத்துவதற்காக 

  

    

தில் குூவாமிரம் வானவர்கள் முஸ்லிம்களின் உதவிக்காக இறகங்கினொ்க ளென் 

பது உஹத் யுத்தத்தின்போது நடந்ததைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்றது, உஹத் 

யுத்தத்தில் மூவாமிரம் குறைஷிகளே முஸ்லிம்களுக்கு விரோதிகளாய் வர் 

சீனர், (3:194.இல்) ஐயாயிரம் வானவர் வருவதாய் ஒரு விஷயம் காணப்படு 

கிறது. இஃது அ௮ஹ்ஜாப் யுத்தத்தைக் குறித்துக் காட்டுகின்றது. அஹ்ஜாப் 
யுத்தத்தின்போது குறைஷிகள் தங்கள் சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள கூட்டங்களை 

யெல்லாம் சேர்த்துக்கொண்டு சுமார் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்கொண்ட கூட்ட 

மாகவே வந்தனர். ௮ம் மாபெரும் எதிரிகளான கூட்டத்தில் அசல் பகைவர் 

களா யிருந்த குறைஷிக் குப்பார்கள் ஐயாயிரம் பேர்கள்தாம், எனவே, 

ஐயாயிரம் வானவர்கள் அந்த HAD gpm, யுத்தத்தின்போது இறங்கி யிருக்கின் 

றனர், இங்கு ஒரு விஷயம் கவனிக்கவேண்டும் : வானவர்கள் ரூமினீன்களுக்கு 

உதவியாய் வந்து தோன்றினர்க ளென்பதையும், கூமினீன்களுக்கு அன்னார் 

உதவி செய்தார்க ளென்ப்தையும் திண்ணமாய் உண்மையென நம்பவேண்டும்,
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(என்பது அங்கள் ஞாபகத்திலிருக்கட்டும் .) ஆகலின் (அவர்கள்) 

நாடியதைப் பெ ற்றுக்கொள்ளாத (ஏமாற்றமடைந்த)வர்களாய்த 

இரும்பிவிடுவார்கள் . 

127. (௪ நபியே!) உமக்கு இக்காரியத்தில் ஒன்றும் சம் 

பந்தமில்லை ; (அஃதரீவது) அவர்கள்மீது (இரக்கங்கொண்டு, அல் 
லாஹ் பாபமன்னிப்பின் பக்கல்) திரும்புவான்; அல்லது அவர் 

களுக்கு வேதனை (கொடுக்கச்) செய்வான்; (எனவே, நீர்மட்டும் 
மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட கொடுமையாளர்களா யிருப்பினும் 

அதைக்கண்டு உம்முடைய மனத்தைக் களர்ச்சிெயடையச் செய்து 

கொள்ளாது அவர்களைச் சத்தியத்தின் பக்கலே ௪தா அழைத் 

துக்கொண் டிருப்பீராக.) ஆகவே, அவர்கள் நிச்சயமாக அ௮கியா 
யக்காரர்களா யிருக்கிறுர்கள் . 

128. இன்னம், வானங்களி லுள்ளவைகளும், பூமியிலுள்ள 

வைகளும் (ஆகிய சகல வஸ்துக்களும்) அல்லாஹ்வுக்கே உரியன 

வா யிருக்கின்றன ; (ஆகலின் , தான்) காடியவருக்கு மன்னிப்பை 

யஸிக்கறான்; மேலும் (கான்) நாடியவரைதீ தண்டிப்பான் ; 
(ஆகவே, ஒருவரும் அவனுடைய இக்காரியத்தில், தலையிட்டு 
அதை மாற்றுவதேனும் திருத்துவசேனும் முடியாது? ஆனால்) 

இன்னம், அல்லாஷ் (பாபங்கக) மன்னிப்பவனாக(வும் , -சிருஷ்டி 

கள்மீது) அன்புடையோனாக(வும்) இருக்கிறான் . 

LF f ay — 14 

ஜயம்பெறுவ தெப்படி 2 
a 

120. ஏ நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள்! இரட்டிப்பாக் 

கப்பட்ட இரட்டிப்புக்களாக வட்டிப் பொருளைத் தின்னாதீர்கள் ; 

மேலும் , நீங்கள் ஜயம் பெறும்பொருட்து அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி 
நடந்து கொள்ளுங்கள். (அவனுடைய உபதேசங்களுக்கு விரோ 
தம் செய்யாதீர்கள் .) 

் 130. இன்னம் (சத்திய போதனையை) கி. ராகரிப்பவர்களுக் 

குத் தையாரிக்கப்பட் டிருக்கும் அக்கினியை--(௮தனாலுண்டா 

கும் வேதனையை) அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் . 

191. இன்னம், நீங்கள் (ஈருலகிலும் ஜய சீலர்களாய்) 

அன்புபாலிக்கப் படுவான் ளேண்டி , அல்லாஹ்வு(டைய கட்டளை 

களுக்கும், (அவனுடைய) தூதரு(டைய போதனைகளு)க்கும் 
வழிபடுவீர்களாக ,
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132. இன்னம், உங்களுடைய ரக்ஷகன்பாலிருக் துண்டா 

யிருக்கும் (பாப) மன்னிப்பின் பக்க(லு)ம், மேலும் (அல்லாஹ் 
வுக்கு அஞ்சி நடப்பவர்களுக்கென்று தையாரிக்கப்பட் டிருக்கும்) 

உய்யானம்- அகன் விஸ்தீரணம் வானங்களும் பூமியும் கொண் 

டது--(அத்துணைப் பெரிதான தோட்டததின்பக்கலும்) விரைந்து 

செல்லுங்கள். (பின்னர் நீங்கள் ௮திக சுகமா யிருப்பீர்கள்.) 

(ஆண்டவனுக்கு) அஞ்சி நடப்பவர்களுக்கென (அது) தையார் 
சய்யப்பட்டிருக்கறது « 

138. (அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்ச ஈடப்பவர்கள் யார் எனின்) 

சந்தோஷமா யிருக்கும் செல்வச்சமய)த்திலும் , (கையிலொன்றும் 

செல்வச் செருக்கில்லாத) சங்கடத்திலும் (அல்லாஹ்வின் பாதை 

யில் அளவிறக்து) செலவு செய்கின்றவர்கள் ; மேலும் (தங்கள்) 

கடினமான, கோபத்தை அடக்கிக் கொள்ளுகன்றவர்கள் ; 

மேலும் , மனிதரை--(அவர்களது இமையை) மன்னித்து விடுஇன் 

றவர்கள் ; (இப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்கள் நன்மை புரிகின்ற 
வர்களா யிருக்கன்றனர்.. எனவே) இன்னம், அல்லாஹ் ஈன்மை 
புரிவோர்களை (யே) கேக்கிறான் . 

194. இன்னம், படரங்க துராசார (ஒழுக்க வீன)த்தைப் 
புரிந்து விடுங்கால், அல்லது தங்கள் ஆன்மாக்களுக்கு அகியாயத் 

தைப் புரிக்து விடுங்கால், அவர்கள் (ஆண்டவனது தண்டனைக் 

கஞ்சி) அல்லாஹ்வைக் தியானிக்கின்றவர்கள் ; பின்னர்த் தங்க 

ஞடைய பாபங்களுக்கு மன்னிப்புத் தேடுகன்றவர்கள் ;--(அன் 

னார் அல்லாஹ்வுக்கு ௮ஞ்௫ிகடப்பவரா மிருக்கின்றனர். ) மேலும், 

அல்லாஹ்வைத் தவிர்த்துப் பாபங்களை மன்னிப்பவன் (வேறு) 

எவன் (உளன்)? (ஒருவனு மில்லை.) மேலும், அவர்கள் (தரக் 
கள் செய்த தவற்றை) அறிகிறவர்களா யிருந்து கொண் 

(முன்னமே) தாங்கள் செய்த (பாபதிதின்மீது அப்படியே (மேன் 

மேலும் தொடர்ந்து செய்துகொண்டு) இருப்பதில்லை , 

135. அவர்கள் (குறித்து என்ன வென்றாலோ)--அவர்க 
ளது பிரதிபலன் தங்களுடைய ரக்ஷகன்பா லிருந்து (பாப) மன் 
னிப்பும் , தமக்குக் கீழே நீரருவிகள் ஓடுகின்ற உத்தியானவனங் 
களுமா யிருக்கின்றன ; அவற் ிலே(யே) அவர்கள் (சதா) நிலைத் 
திருப்பார்கள் ; (அவ் வுத்தியானவனங்கீள் ஒருகாலும் உலர்ந்து 

'போவதில்லை.) மேலும் (நன்மையான) இரியைகளைச் செய்பவர் 

களின் கூலி நல்லதாயிருக்கிறது ,
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186. (இன்னமும் கிதானமாய்க் கவனித்துப் பாருங்கள் :) 
திட்டமாக உங்களுக்கு முன்னம் (இக் தரணியின்கண் பற்பல 

வர்க்கத்தாரின்) - மார்க்கங்கள் — (உவமைக்குரிய காரியங்கள்) 

சென்றுவிட்டன ; ஆதலின், பூமியில் (திரிந்து நீங்கள்) சுற்றிப் 
பாருங்கள்; பின்னம், (அல்லாஹ்வின் சத்திய ஆணைகளைப்) 
பொய்யாக்கியவர்களின் முடிபு (எத்துணைக் கொடிதாய்) எவ்வாறு 

ஆய்விட்டதென்பதையுயும்) கோக்குவீர்களாக , , 

197. (இங்ஙனம் கூறும்) இது மனிதர்களுக்கு ( ஆழச்சிக் 

தித்துப் பார்த்து உண்மை விடயத்தை உணர்ந்து கொள்வதற் 

காக ஒரு) விளக்கமாக விருக்கின்றது ; மேலும் (இஃது அல்லாஹ் 

வுக்கு) அஞ்ச கடப்பவர்களுக்கு கேர்வழியாகவும் (சன்மையைப் 

போதிக்கக்கூடிய) உபதேசமாகவும் இருக்கன்றது . 

138. (7 என்னடியார்காள் ) இன்னம் (நீங்கள் உண்மை 

யையும் உறுதியையும் உயரச் செய்வதில் ஒருபோதும்) சோர் 

வடையாதீர்கள் ; மேலும், கவலைக்குள்ளாகாதீர்கள் ; இன்னம், 

நீங்கள் (உண்மையிலேயே என்மீது பரிபூரண, உறுதியான) ஈன் 
னம்பிக்கை கொண்டவர்களா யிருப்பீர்களாயின் , நீங்கள் (இறுதி 
யிலே ஒவ்வொரு விஷயச்திலும், மேலானவர்களாகவே யிருப் 

(ர்கள். 

139. உங்களுக்கு (உஹத் யுத்தத்தின்போது) ஏதேனும் 

(வெட்டுக்) காயம் பட்டிருக்குமாயின் (அதில் ஆச்சரியப்படவோ 

அன்ரி நீங்கள் கவலைப்படவோ காரணம் எதுவுமில்லை. என் 

னெனின்) அஃதே போலக் காயம் (எத்தனையோ எதிரிகளின்) 

கூட்டத்துக்கு (அப்படிப்பட்ட யுத்தத்தின்போது) கிச்சயமாகவே 

பட்டிருக்கெது ; மேலும், ௮ச்காட்களை மனிதர்கள் மாட்டு (காம்) 

மாிமாறி(யே) கொண்டுவருறோம்; (ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு 

சமயம் யுத்தத்தில் ஜயம் பெறுஇன்றனர் ; மற்றொரு சமயம் 

அவர்களே தோல்வியுறுகின் றனர்கள் . எனவே, இதனால் நீங்கள் 

உங்கள் தைரியத்தைக் கைவிடவேண்டாம்,) மேலும் (அல்லாஹ் 

இங்கனம் செய்வதில் பெரிய கன்மையே யுண்டு. அஃதென்ன 

வெனின்) ஈன்னம்பிக்கைகொண்டவர்களை அல்லாஹ் அறி(க்து 

சோதனை செயிவதற்காகவும், உங்களுள்ளிருந்து (இக்காரியத் 

தைப்பற்£?ச் கூறும்) சாக்கிகளாக அவன் எடுத்துக் கொள்வதற் 

காகவும் (இப்படிச் செய்கிருன்'. மேலும் (உண்மையான விஷயங் 

களை யெலலாம் உணர்ந்தும் அப்படியே நடவாமலிருக்கும்) 9A 

யாயக்காரர்களை அல்லாஹ் கே௫ப்பதில்லை
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140. இன்னம் (அல்லாஹ் இங்கனம் ஏன் . செய்கின்றா 

Gan sates) சன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களான அவர்களை ௮ல் 
லாஹ் (யுத்தத்தின் பயனாப்த் தங்களிடமுள்ள ப்லஹீன த்தையும் 

அவகம்பிக்கையையும் கட அவன்) பரிசுத்தப்படுத்தி நிறுத்து 

வதற்காகவும் , (சத்தியத்தை) கிராகரித்தவர்களை (முஸ்லிம்களின் 
அபார சக்தியால் ஒரே முறையில்) அவன் அழிச்துவிடுவதற் 

காகவும் (இங்கனம் செய்கிறான்) . 

141, (௪ மானிடர்காள் ! நீங்கள் நன்னம்பிக்கை கொண்டு 

விட்டதாக நாவினால் மட்டுமே கூறிவிட்டு, அதற்குரிய பரிசோ 

தனை களுக் குள்ளாகா முன்னரே, அஃதாவது) அல்லாஹ் உங்க 
ஞள்ளிருந்து (கனது பாதையில்) பெரு முயற்சி செய்பவரை 

(இன்னாரென்று வெளிப்படுத்தி) இன்னம் 'அறியாம லிருக்குங் 

காலையில் , மேலும் (தன் பாதையில் உண்டாகும் கஷ்டங்களைச) 

ச௫க்துக்கொண் டிருப்பவரை (இன்னாரென்று மனிதர்களுக்கு 
வெளிக்காட்டி) அறிந்து (கொள்ளாமல்) இருக்குங் காலையில் 
நீங்கள் சுவர்க்கத்துள் நூழைந்து கொள்வீர்களென்றா நினைக் 

இன் நீர்கள் ? 

142. மேலும் திட்டமாகவே நீஙகள் (மாணமாக௫ய) அதைச் 

சந்திப்பதற்கு முன்னே (யுத்தத்தில் சென்று கலந்துகொண்டு) 
மரணத்தை எதிர்பார்த்தவர்களா யிருநதீர்கள் ; எனவே (பின்னர் 

யுத்த சமயத்தில்) திட்டமாக ௮(௧க மரணதிதைக் கண்டுகொண் 

டீர்கள் . மேலும், நீங்கள் பார்த்துக்கொண் டிருக்கன்'நீர்கள் . 

nena al 
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கஷ்டஈஷ்டங்களை விடாப்பிடியுடன் சடுத்துவாவேண்டும், 

143. இன்னம், முஹம்மத் (அல்லாஹ்வின் ஒரு) தூதரே 
யல்லாது (வேறொன்றும்) இல்லை; அவருக்குமுன்(ேர்தி தூதர்கள் 
(சத்தம் காலத்தில் தோன்றி, உண்மை யுபதேசத்தை மக்க 

ளுக்கு எடுத்துரைத்து விட்டுச்) ள் சென்று விட்டார்கள் ; (ஆதலின், 

இத்தாதரும் அல்லாஹ்வின் ஆணைப்படி) மரணமடைந்து விடுவ 

ராயின், அல்லது (இவர் ஒருகால்) சொல்லப்பட்டு (மரண 

மடைந்து) விடுவராயின் (நீங்கள்) உங்கள் ' பின்புறமாய்தீ 

தரும்பிவிடப் போன் றீர்களேர்? (அஃதாவது, நேரான 
வழியை விட்டு வேறான மார்க்கத்தைக் சைக்கொள்ளப் 'போ௫ன் 

ீர்களோ?) மேலும் , எவனேனும் தன்னுடைப பின்புறமாய்ச்
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திரும்பிவிடுவானாயின் (அவன் தனக்குத்தான் சங்கடத்தை உண்டு 
பண்ணிக் கொள்ளுகிறானல்லாது) அ௮ல்லாஹ்வுக் கொன்றையும் 
கெடு(த்துச் சங்கடங் கொடு)்கமாட்டான் ; மேலும் (இத்தீன்மைத் 

தாய அல்லாஹ்வின் அ௮ருட்கொடைகளுக்ஞுருன்றி செலுத்து 
வர்களுக்கு அல்லாஹ் சமீபத்தில் (ஈன்மையான) பிரதிபலனை 
யளிப்பான். 

144. மேலும் (ஞாபகத்தி லிருக்கட்டும் :) குறிப்பிட்ட ஏழ் 

பாட்டின்படி அல்லாஹ்வின் ஆணையைக்கொண்் டல்லாது எந்த 

ஆன்மாவுக்கும் அது மரணமடைவ தென்ப தில்லை ; (எனவே, 

இன்னமும் நீங்க ளேன் மரணத்துக்கு அஞ்சுஏன் மீர்கள் ?) 

மேலும், எவர் (இக்க) உலகத்தின் நல்ல பிரதிபலனை காடுஇன். 
ரூரோ அவருக்கு அகை அ(ச்சுகதி)தினின்றும் ,அளிக்கன்றோம் ; 

(இவ்வாறே) இன்னம், எவர் இறுதி (நாளை)யின் நல்ல பிரதி 

பலனை நாடுகன்றாரோ அவருக்கு அதை (அவர்கள் திர் 
பார்த்த வண்ணம்) ௮(ச் சுகதி)தினின்றும் அளிக்கின்றோம்; 
மேலும் (மெய்யான : அருட்கொடைகளுக்கு) கன்றி செலுத்து 
இன்றவர்களுக்குச் சமீபத்தில் (நாம்) பிரதிபலனை யளிப்போம் . 

145. இன்னம், நபியினின்று எ;ச்தனையோ பேர், அவ 

ருடன் ரக்ஷகனைச் சார்த்தவர்களனேகர் (சேர்ந்திருக்க அல்லாஹ் 

வின் பாதையில்) யுத்தம் செய்தனர்; பின்னர் அல்லாஹ்வின் 

பாதையில் (யுத்தம் செய்தபோது) அவர்களுக்குக் கஇடைத்ததற் 

காக--(கஷீட கஞஷ்டங்களுக்காக அவர்கள்) தைரிய மிழந்தார்க 

ளில்லை; மேலும், பலமறின மானார்களில்லை ; மேலும் (எதிரி 

களுக் கெதிரே சிரம் வணங்கத் தாழ்ந்து நின்று) இயலாமையான 

வாகள்£ யிருந்தார்க ளில்லை; மேலும், அல்லாஹ் (இப்படிப் 
பட்ட குணமுடைய) பொறுமையாளரை(யே) கேக்கிறான். 

140. இன்னம் (அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கஷடங்களுக்கும் 

சங்கடங்களுக்கும் ஆளானவர்களா யிருப்பினும், அவர்களுடைய 

வார்த்தை, எங்கள் ரக்ஷகா! எங்கள் பரபங்களையும் , எங்கள் 

காரியங்களில் நாங்கள் எல்லையைக் கடந்து செய்ததையும்-- 

(அதற்குரிய பாபத்தையும்) எங்களுக்காக மன்னித்து விடுவாய் ; 

மேலும்,' எங்கள் பாதங்களை (எதிரிகளுக்குமுன்னே பின்வாங்கா 

மல்) உறுதிப்படுத்தி வைப்பாய் ; மேலும் (ச,ததியச்தை) நிராகரிப் 

பவர்களான கூட்டத்தின்மீஆ எங்களுக்கு (சன்மையான ஜயம் 

பெறுவதற்கான) உதவி செய்(யக் கட)வாய்,”'"என்று அவர்கள் 

கூறுவது தவிர்த்து (வேறொன்றும் அவர்கள் கூறுவது) இல்லை , 
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147. (உண்மைப் பக்தர்களின் நிலைமை இப்படி.ப்பட்டதா 
யிருந்தது.) ஆதலின் , அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இவ்வுலக நன்மை 
யான பிர இபலனையும், இறுதி (காளை)யின் நன்மையான பிரதி 
பலனில் அழகானநையும் அளித்தான்; மேலும், அல்லாஹ் 
நன்மை செய்பவர்களை (யே) கே௫க்ென் . . 

பிரிவு--10 

உஹத்யுத்தத்தில் கிடைத்த துரதிருஷ்டங்களுக்குக் காணம், 

148, ஏ நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள்! (சத்தி 

யத்தை) கிராகரித்தவர்களாய அவர்களுக்கு வழிபடுவீர்களாயின்- 
(அவர்கள் வார்த்தைகளை மெய்யென்று நீங்கள் நம்.9, அவற் 

நினைப் பின்பற்று வீர்களாயின்) உங்களை (உங்கள் நேரான 

பாதையினின்று விலக்க) உங்கள் பின்புறமாக(க் கோடிய மார்க் 
கத்தின் பக்கல்) திருப்பி விடுவார்கள் ; எனவே (பின்னர் நீங்கள் 
௮சன் பயனாக) ஈஷ்டவாளிகளாய் மாறி விடுவீர்கள். (எனவே, 
ஜாக்ரதையா யிருந்துகொள்ளுங்கள் !) 

149, ஆனால் (உண்மையிலே) அல்லாஹ் (வேதான்) உங்க 
ளுடைய: நேயனாய்--(உதவியாளனாப், அதிகாரியாய்) இருக்கிறான் ; 

மேலும், அவன்(தான்) உதவி செய்பவர்களுள் (ளெல்லாம்) 
சிறந்தவனா யிருக்கிறான் . 

150. (சத்தியத்தை) நிராகரித்சவர்களின் ஐறிருதயங்களுள் 
(உங்கள் சம்பக்தமான) இலைச் சமீபத்தில் (காம்) இடுவோம்; 
இஃது எற்றுக்கெனின், எதைக் குரித்து (அல்லாஹ் தன்) ஆதா 

ரத்தை இறக்கவில்லையோ, அதை(யே) அல்லாஹ்வுக்கு இணை 

யாக்கனார்கள் (என்பதனாலேதான்). மேலும், அவர்களுடைய 

வாஸஸ்தலம் ௮க்கினியாயிருக்கிறது. மேலும், அக்ரெமககாரா் 
களுடைய வாஸஸதலம் (மிகக்) கெட்டதாயிருக்கிறது , 

151. இன்னம் (அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி. உஹதில்) 

அவனது அனுமதி கொண்டு (விரோதிகளான) அவர்களை நீங்கள் 

ஸம்ஹரித்துக்கொண் டிருந்தபோது ,  இட்டமாகவே அல்லாஹ் 

தன்னுடைய வாக்குறுதியை உங்களுக்கு மெய்ப்பித்து வைத் 

தான் ; ஆனால் (அவ்வமயம்) நீங்கள் பிரியம்வைக்கன் றவர்களா 
யிருந்த (கல்ல ஜயத)தை உங்களுக்கு (அல்லாஹ்) காட்டியதற் 

முப் பின்னே (குறிப்பிடப்பட்ட முறையிலே அபிப்பிராய பேதங் 
கொண்டு டங்கள் பல கூட்டமாய்ப்) பிரிந்து போய் (அதைரிய
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மடைந்து) விட்டீர்கள் ; Ow gy (உங்கள் தவராய ரசூலுல்லா 

வுடைய) தீர்ப்பு விஷயத்தில் ௨ உங்களுள் பிணக்கங் கொண்டடுவிட்) 

டீர்கள் ) மேலும் (அவருடைய திர்ப்புக்கு) நீங்கள் மாறு செய் 

ர்கள்: (அதற்குக் லழ்ப்படியவில்லை எவ்வ கஇறனின்) உங்களுள் 

ஸிருக்து (ஒரு) சிலா யுத்த களத்தில் இடைத்த பொருள்களாய) 

இவ்வுலகததை--(இங்குள்ள பொருள்களை காடினர்; மேலும், 

உஙகளுள்ளிருக் து(வே.று) சிலா (இவ்வுலகப் பொருள்களைப் பொ 

ருட்படுகதாது ரருலுடைய உத்தரவின் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட 
விடத்திலேயே நின்றுகொண்டு) இறுதிகா(ளின் நன்மைக)ளை காடி. 
னார்; பின்னர் , அல்லாஹ் உங்களைச் சோகஇிப்பான் வேண்டி (அப 

ஜயக்தை விரோதிகளான) அவர்களைவிட்டு உங்கள் பக்கல் இருப் 

பினன் ; (எனவே, ,உங்களுக்குக் இடைத்த ஜயம் அபஜயமாய் 
மாறிற்று. விஷயம் இவ்வா ரூயிற்றெனினும்) இன்னம் திட்ட 
மாகவே (அல்லாஹ்) உங்க(ள் குறைபாடுக)ளை மன்னித்துவிட் 

டான் ; அல்லாஹ் ஈன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களமீது அருளுடை 

யவனா பிருக்கறுன் . 

152. (உஹத் யுத்தத்தின் வேளையில்) நீங்கள் (பயந்து 

கொண்டு) ஒருவரையும் திரும்பியும் பாராமல் விழரைந்தோடிக் 

கொண்டிருக், ர்கள் ; (அதுசமயம் அல்லாஹ்வின்) தூதர் உங்கள் 

பின்னே யிருந்து (நீங்கள் அங்வனம் ஒஓடமேண்டா மென்று) 

உங்களை யழைத்துக்கொண்் டிருந்தார்; அதன்பின்னே, உங் 

களுக்கு(க் கடைத்து)த் தவறிப்போனத[ான, பொருள்களின் 

மீதும் , உங்களைச் சாடியகாான கடுமையான கஷ்டங்களின் மீதும் 

நீங்கள் துயருராமல் ( அதனால் நீங்கள் ஈல்ல படிப்பினையைக் கற் 
அக் கொண்டு தைரியத்துடன்) இருப்பான் வேண்டி ஒரு துக்கத் 

திற் டாக (மற்றொரு) துக்கக்கை (அல்லாவ)) ௨ வகளுக்குக் 

கொடுத்தான் ; மேலும் , அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதன்மீது நுண் 

ணிய அறிவுள்ளவனா யிருக்கறொன் . 

153. பின்னர் (அல்லாஹ்) உங்களுள்ளிருந்து ஒரு கூட்டத் 
துக்கு ௮ரை நித்திரை (வச) மூடிக்கொண்ட முறையிலே, துக் 

குத்திற்குப் பிறகு (௪ றிது), அமைதியை உங்கள்மீது இறக்கினொன் ; 

(அஃதாவது, அந்த அமைதியானது உங்கள் மனத்தின்கண் 

ணிருந்த' அச்சத்தையும் அதைரியத்தையும் ௮டி.யோ டில்லாது 

செய்துவிட்டது) மேலும் (வேறு) ஒரு கூட்டம் (சம்பந்தப்பட்ட 
மக்கள்) திட்டமாகத் தங்களைத்! தாங்களே கவலைக் குள்ளாக்டுத். 

கொண்டனர் ; (இப்படிப்பட்ட மக்கள் இஸ்லாம் Caro sre, 

SHG முன்னுண்டான காலத்தில்) அ௮றியாத்தன்மையின் (கார
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ணத்தால் எண்ணிக்கொண்டிருக்த) எண்ணத்தின் காரண)மாய், 
(இள்லாம் தோன் றியதற்குப் பின்னரும்) அரியாயமானதை ௮ல் 
லாஹ்வின்மீது (வீண்எண்ணமாக) எண்ணா௫ன்றனர் ; (இப்படிப் 
பட்ட எண்ணத்திரால்தான் , காரியங்கள் புரிவதில் (நன்மை 

யாய் முடிவதிலோ அல்லது ஈம்மிஷ்டப்படி ஒவ்வொரு காரியத் 

தையும் சாதித்துக் கொள்வதிலோ) ஈமக்கென்ன அதிகார 

மிருக்கின்றது ? எனக் கூறுகின்றனர். (எல்லாம் ஈடக்கவேண் 
டிய முறைப்படி நடக்கும்; நாம் பிரயாசைப்பட்டா லென்ன? 
படாமற் போனாலென்ன? என்கின்றனர். ஆதலின், ஈபியே! 

நீர்) சொல்வீராக: நிச்சயமாகவே சகல அதிகாரமும் ௮ல் 
லாஹ்வுக் குரியதாகவே யிருக்கின்றது.'” (ஆயின் , ஒவ்வொரு 
காரியத்துக்கும் சரியான காரணத்தையும், அவன் உண்டு 

பண்ணியிருக்கான் என்பதையும் மறந்துவிட வேண்டாம். 

ஆனால், இவர்களது உண்மையான விஷய மென்னவெனின்) 

உமக்கு அவர்கள் வெளிப்படுத்காததைத் தங்கள் உள்ளங்களுக் 

குள்ளே மறைத்துக்கொண் டிருக்கின்றனர். (இதனால்தான் 

அவர்கள்) சொல்லுகிறார்கள் : (இரத யுத்தத்தில் ஜயம் பெறு 
தற்குரிய). எதேனும் காரியம் செய்வதில் அதிகாரம் நமக்கிருக்கு 
மாயின் , (நரம்) இங்குக் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ,”” 

(ஆனால் , ஏ ஈபியே! நர்) சொல்வீராக : “நீங்கள் உங்களுடைய 
விடுதிகளுள் ஸிருப்பினும் , எவராமீது கொலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு 

விட்டதோ அவர்கள் தங்களுடைய உறங்கும்--(அஃதாவது , தாங் 

கள் கொல்லப்படுதற்குரிய) ஸ்தலங்களின் பக்கல் வெளிப்பட்டே 

விடுவார்கள்; மேலும், அல்லாஹ் (இவ்வாறு ஏன் செய்௫ின்றா 

னெனின்) உங்களுடைய கெஞ்சங்களுள் ளிருப்பகதப் பரிசோதிப் 

பான் (வேண்டியும்) ; உங்களுடைய ஹிருதயங்களிலுள்ள (அசத் 

ததிதை (நீக்கி)ப் பரிசுத்தப் படுத்துவான் (வேண்டியுமேதான் 

இவ்வண்ணம் செய்கருன்). மேலும், அல்லாஹ் நெஞ்சங்களி 
அள்ள விஷய(ங்களனை)ததை(யும்) ௮ றிகிறவனா யிருக்கிறான். 

154, இரண்டு கூட்ட(மும் (யுச்தத்திற்காகச்) சந்தித்த 

தினத்தில் உங்களுள்ளிருந்து புறமுதுகு காட்டித் திரும்பிச் 
சென்றவர்கள் (யாரென நினைக்கின் றீர்கள் ? தங்கள் தைரியமற்ற 
தன்மையால்) தாங்கள் சம்பாதிக்க (௮ஃகாவது , வெருண்டோடிய 

ஒரு) சிலவற்றைக்கொண்டு ஷைக்தான்தான் நிச்சயமாக அவர் 

களை (கேரான முறையினின்.று) சறாகுமஈறு விரும்பினான் ; (விஷ. 
யீம் “இவ்வா ராயிற்றெனினும், அவர்களது நன்னம்பிக்கைக் 
கொன்றும் ஹானி: விளைந்துவிடவில்லை, என(வ) இன்னம் ,



அத்தி-3.] டும்ரான் வம்சம்--(ஆலே டும்ரான்)--பீரிவு 17 141 
omen வவஇம்கு வககவ பவை     

ிச்சயமாகவே அல்லாஹ் அவர்களை மன்னித்துவிட்டான் ; திட்ட 

மாகவே அல்லாஹ். (அகவும்) மன்னிப்பவனாகவும் (பாபமாய காரி 
யங்களைப்) பொறுத்தருள்பவனுகவும் இருக்கிறான் , 

  

பிரிவு-- 17 

உஹக்புத்தம் முஸ்லிம்களையும் முனாபிக்*களையும் 

பாகுபாடு செய்து காண்பிக்கின்றது. 

19௦. ஏ நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்காள் | (கன்னம் 

பிக்கை யற்று, சத்தியத்தை) eral Sargon cor அவர்களைப் 

போல (நீங்களும்) ஆய்விடாடர்கள் ; மேலும் (கன்னம்பிக்கை 
யற்ற ௮ மிராகரிப்பாளர்கள் தங்களுடைய சோகதரர்கள்) பூமி 

யில் நடந்து பிரயாணஞ் செய்யும்போது, ,அுல்லது அவர்கள் 

யுத்தம் புரியும்போது தங்களுடைய (அச்) சோதரர்களுக்குச் 

சொல்லுகின்றனர் : '(யுககத்திற்கேலும் பிரயாணகத்திற்கேனும் 

அவர்கள் செல்லாமல்) ஏநங்கள்பால் இருக்கார்களானால் (அவர் 

கள்) மரணமடைக ' இிருககமாட்டார்கள்; கொலலப்பட்டவர்க 

ளாகவும் போயிருக்க மாட்டார்கள்.” (அனால், ௨ ண்மையிலே 

அல்லாஹ்வின்மீது நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களுடைய ஹிரு 

தயங்களுள் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் ஒருபோதும் உண்டாக 

மாட்டாது; எனினும்) இ(ப்படிப்பட்ட எண்ணமாயதை (கன் 
னம்பிக்கை யற்ற) அவர்களுடைய ஐரிருதயங்களில் அதிக 

கவலையா யிருப்பதற்காக(வ) அல்லா (இங்கனம்) செய்தான் ; 

(இள்விஷயம் எவ்வாறாயினும் , நீங்கள் அஞ்ச வேனும் பின்வாங்க 

வேணும் கூடாதி*, என்னெனின்) மேலும், அல்லாஹ்(வேதான் 

உண்மையிலே) உயீர்ப்பிக்கறொன் ; மரணமடையவும் செய்றான் ; 
இன்னமும், அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதைப் பார்க்றவனா யிருக் 
இரான் . 

180. இனியும் (கவனியுங்கள் !) அல்லாஹ்வின் பாதையிலே 

[சத்தியச்தின் பொருட்டு நீங்கள்) கொல்லப்பட்டீர்க ளானால் , 

அல்லது (சர்வ சாசாரணமாகவே நீங்கள்) மரண மடைந்தீர்க 

ளானால் (நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை . என்னெனின் , 

நிச்சயமாக) அல்லாஈஹ்வின்பாலிரு் துண்டாகும் மன்னிப்பும் 

கருணையும் உண்டு, (மனிதர்களாய) அவர்கள் சேகரிப்பகைக் 
ree (அலை மிகமிகச்) அிறக்தனவா(கவே வ) BGS a Do 

etna enna அய அண்மையவை,     

  

heir sah sonar ot,
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157. இன்னமும் (அறிக்து கொள்ளுங்கள் ! சாதாரணமாக 
நீங்கள்) மரணமடைருந்து விடு)வீர்களானால் , அல்லது (அல்லாஹ் 

வின் பா தயிலே) கொல்லப்ப(ட்)டு (விடு) வீர்களானால் [எங்கன 

மாயினும் கிச்சயழிரகமீவ நீங்களெல்லீரும், அல்லாஹ்வின் 

பக்கலே (இறுதி நாளன்று) ஒன்று சேர்க்கப்படுவீர்கள் . 

1௦8. ஆகவே (ஏ நபியே! நீர்) அல்லாஹ்வின் மாட்டிருக் 
துண்டாய கருணையால் அவர்களுக்கு மிருதுவான (குணம் 

படைத்த வரா யிருக்கன் நீர; மேலும் (கீர்) கடுமையான (வ௪ 
னத்தை யுடையவரா்ய், வன்னெஞ்சம் படைத்தவராக 

இருப்பீராயின் (கன்னம்பிக்கையற்ற அவர்கள் நிச்சயமாகவே) 

உமக்குச் சுற்றிலுமிருக்து (விலகக்) கலைச்துபோயிருப்பார்கள் ; 
(இப்பொழுது நும்பக்கல் ௮வர்களுடைய ஹிருதயங்கள் வசிகரிக் 
கப்படுவதே. போல அப்பொழுது வ௫கரிக்கப்பட மாட்டாது.) 

ஆதலின் , அவர்க(ள் உமக்குச் செய்த தீமைக)ளை மன்னித்து 

விடுவீராக; மேலும் , அவர்களுக்கு (மேற்கொண்டு என்னிடம்) 
மன்னிப்புத் தேடுவீராக; மேலும், (ஒரு) காரியத்தில் அவர்க 
ஞூடனே கலந்து ஆலோசனை செய்வீராக; ஆகவே (.௮ங்கனம் 
ஆலோசனை செய்ததன்) பின்னர் (ஒரு காரியத்தைச் செய்ய) 
உறுதியாக எண்ணங்கொள்வீராயின், அலலாஹ்வின்மீது (முழுப்) 

பொறுப்பை வை(தீது ,அவனிடம் உமது காரியத்தை ஒப்படை)ப் 

பீராக; நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் (தன்மீது) பொறுப்பை வைப்ப 

வர்களை நே௫ிக்கிருன் . 

159. (௪ சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உத்தம பக்தர் 

காள்!) அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வானாயின் , உங்களை 

மிகைக்கறெவர் ஒருவரும் இல்லை. மேலும், உ.ங்களை (அல்லாஹ்) 
கைவிட்டு விடுவானாயின் , அவனுக்குப்பின் உங்களுக்கு யாேே 
உதவி செய்வார்? (எனவே) இன்னம், அல்லாஹ்வின் மீதே 
(உண்மையிலே) நன்னம்பிக்கை கொண்டவர் பொறுப்பை வைப் 
பார்கள் (என்பதை உறுதியாக ஈம்புங்கள்) . 

100. இன்னம் (கவனிப்பீர்களாக |) மோசம் செய்வ(தென் 
பது ஈபிக்குப் பொருத்தமான தன்று, (என்னெனின், கபியா 

யிருப்பவர் மோசக்காரரா யிருக்கமாட்டார்.), இன்னம்; எவரே 
னும் மோசம் செய்வாராயின் (சியாயத்தீர்ப்புக்காக இறுதியிலே 

எழுந்து) நிற்கும் நாளில் ௮வர்;(எது௦ குறித்து) மோசம் செய் 
தீடு$ரா அதைக் கொண்டு வருவார், (அவர் அதனை ஆங்கு 

மறைப்பது ஒரு சிறிதும் முடியாது.) பின்னர் ஒவ்வோர் ஆன்



அத்தி-3.] டும்ரான் வம்சம்--(ஆலே டும்ரான்)--பிரிவு 17 148 
  

மாவும் தான் சம்பாதித்ததை--(அதன் பிரதிபலனை)ப் பரிபூரண 
மாக அளிக்கப்பெறும்; மேலும் , அவர்கள் (தங்களுக்குரிய (ரதி 

பலனைப். பெற்றுக்கொள்ளும் விஷயத்தில்) அகியாயம் பிரியப்பட 
மாட்டார்கள் . 

161, ஆகவே , அல்லாஹ்வின் பிரியத்தை--(அதற்குரிய 

நன்மையான காரியங்களை)ப் பின்பற்றி நடபீபவன் (தன்னுடைய 
துஷ்டுிரியைகளாலி) அல்லாஹ்வின் கோபா வேசத்தைப் பெற் 

(க்கொண்டு) மேலும் தன்னிருப்பிடத்தை நரகமாகச்£ செய்து 

கொண்டவனே போலவா இருக்கிறான்? (இல்லை; நிச்சயமாக 

இல்லை.) மேலும் (நரகம் பாபிகள் போய்ச்) சேரும் ஸ்தலத்தள் 

(மீகவுங) கெட்டதா யிருக்கிறது , 

162. அவர்கள் அல்லாஹ்வினிடம் (கங்கள் தங்கள் இரியை 

களுக் கேற்பப்) பல படிதீதரங்க(காப் பெறுபவர்க)ளா யிருக் 

Gata. மேலும், அல்லாஹ் அவர்கள் செய்வதைப் பார்க 

வனா யிருக்கஇரான் . 

103. அவர்களுள்ளிருந்து, அவனுடைய அதீதாகதிகளை 

அவர்களுக்கு ஓதிக் காட்டுகிறவரும் , அவர்களைப் பரிகத்தமாக்கு 

இறவரும், _அவர்களுக்கு வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கற்றுக் 

கொடுக்கிறவருமான (ஒரு) தாகரை (மூமினை) அவர்கள்பால் 

அனுப்பியபோது, திட்டமாகவே அல்லாஹ் (அம்) மூமினை 

வர்கள்மீது பேருகவியே புரிச்கான் . எனினும் (மூமினன) அவர் 
கள் (அல்லாஹ் இவ்வுகவியைச் செய்வதற்கு. முன்னே விளக்க 

மான வழிக்கேட்டிலே(யே) கிச்சயமாக இருந்தார்கள். 

104. (என்ன! உஹத் யுத்தத்தின்போது) ௨ ங்களுக்குத் 

துன்பம் நேர்ந்து (உங்களுடைய எதிரிகளுக்கு) ௮கன் இரண்டு 

பங்கை--(௮ த்துணைத் துன்பத்தை) நீங்கள் திட்டமாக நேரும்படி 

செய்தபோது, 1 இ(ந்தத் துன்பமானது எங்டருக்து வந்தது?! 

ஏன்று சொல்லத் தலைப்பட்டர்களா ? (இல்லையா ? ஆம்! அவ்வாறு 

சொன்னீர்கள். எனவே, ஏ நபியே! நீர் சொல்வீராக. துன் 

“பம் உங்களுக்கு நேர்ந்தது உண்மையே. ஆனல்) அஃது உங்க 

ளிடத்திலிருந்தே (அதைரிய்த்தின் காரணமாய் வந்ததாக) இருக் 
றது; நிச்சயமாகவே அல்லாஹ் சகலவஸ்துக்களின்மீதும் (சர்வ) 
ஆண்மையுள்ளவனா யிருக்கொன் . 

105. இன்னம் (கவனிஸ்ர்களாக !) இரு (சேனைக) கூட் 
டங்கள் சந்தித்(து யுத்தம் செய்), த நாளன்று ௨ ங்களுக்கு Cates 

(துன்பமான)து அல்லாஹ்வின் ௮னுமதியின்படியேயாம் ; (உண்



144 குர்ஆன் தமீழ் மோழீ பெயர்ப்பு [டட்கம்-4, 

மையிலே கஷ்டங்களை யெல்லாம் ச௫ூத்துக்கொண்டு நடக்கும்) 
நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களை அ.ிச்துகொள்ளுவான் வேண்டி. 

யுமே(தான் அச்துன்பம் நேர்ந்தது .) 

166. மேலும்-ஆன்பத்தின்போது சடப்புக் தன்மையற்ற) 

நயவஞ்சகம் புரிக்தவார்களை அறிந்து கொள்வதற்காக(வுமேதான் 

அ௮த்துன்பம் நேர்ந்தது. எவ்வாறெனின்) அல்லாஹ்வின் பாதை 

யிலே (வெளியில்) வந்து (இதுபோது கட்டாயமான) யுத்தம் 

செய்யுங்கள் ; அல்லது (குறைந்த பஷஷம்) கற்காப்பேனும் செய்ய 

வாருங்களென்று அவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது . (நாங்கள்) 

யுத்தத்தை (நடாத்த) அாிந்திருப்போமாயின் , நிச்சயமாக உங்க 

ளப் பின்பற்ாரி யிருப்போம்,'' என்று கூறினார்கள். (எனவே) 

அவர்கள் (இப்படிப்பட்ட வார். சதையைக் கூியகாய) அதுசமயம் 

நன்னம்பிக்கையைக் காட்டினும் நிராகரிப்புக்கே ௮இக சமீப 

மானவர்களா யிருந்தார்கள். (அதுவேயுமன் ரி, கயவஞ்சகராக 
ளான அவர்கள்) தங்கரஞடைய ஒறிருதயங்களுள் இல்லாமலிருப்ப 

OS தங்கள் காக்களால் கூறுகின்றார்கள். மேலும் , அவர்கள் 

(தங்கள் ஹிருகயங்களுள்) மறைத்து வைப்பதை அல்லாஹ் 

அதிகம் ௮ரிஏிறவனா யிருக்கறான் . 

167, தரங்கள் (யுத்தகளக்துக்குச் செல்லாமலே வீட்டில்) 

அமர்ந்துகொண்டு , தங்கள் சோதகரர்களுக்குச் சொன்னார்கள் :-- 

“ந(மது வார்த்தையைக் கேட்டு ந)மக்கு வழிபட்டிருப்பார்களா 

யின் (வீணே அவர்கள்) கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் ."' 

(எனவே, ஏ நபியே! நீர்) சொல்வீராக: (நீங்கள் உண்மை 

யுரைப்பவாகளா பி(ருப்பின், உங்களை விட்டு மரணத்தைத் 

தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் (பார்ப்போம்! இலது ஒரு முடியாத 

காரியமேயாம் . மரணம் வந்துவிடுமாயின் , அதனைத் கட்துக் 

கொள்வது எவராலும் இயலாது), 

168. மேலும் (என்னடியார்காள்!) அல்லாஹ்வின் பாதை 

யில் கொல்லப்பட்ட அவர்கல் மரணமடைந்தவர்க ளென்று 

எண்ணற்க; இலலை ! (அவர்கள்) விவித்திருப்பவர்களா யிருக் 

இன்றனர்; (இன்னம் அவர்களுடைய இரக்ஷகனிடத்தில் 
(இருந்து) இரணமளிக்கப் படுகன்றனா ; 

109. (இதுமட்டுமா ?) அல்லாஹ் தன் னருளி(ன் கொடையி) 

னின்று அவர்களுக் களித்ததைகிகொண்டு சந்தோஷமா யிருந்து 

கொண் டிருக்னெறனர். மேலும், அவர்களுக்குப் பின்னே 
(இவ்வுலகத்தி லிருந்துகொண்டு இன்னமும்) அவர்களைச் சந்திக்
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காம லிருக்கும் ௮வர்கள் ஷஹீதாசி* மரணமடைந்த அவர்களி 
னிமித்தம் சந்தோஷமர் யிருக்கன்றனர்; ஏன்னெனின், (பின் 
னர்) அவர்களுக்கு (எவ்வித) அச்ச(மு) மில்லை ; அவர்க்ள் (என் 

௮ம்) துயருறவு மாட்டார்கள். 

110. (இன்னம், * அவர்கள்) அல்லாஹ்வினி(டத்தினி)ன் 

அண்டா யிருக்கும் அருட்கொடையைக் கொண்டும் ௮ருளை 

(யுட்கொண்ட இருபையை)க் கொண்டும், நன்னம்பிக்கை கொண் 

டவா்களுடைய பிரதிபலனை. அல்லாஹ் விருதாவாக்க மாட்டா 
னென்பதைக் கொண்டும் சந்தோஷ முடையவர்களா யிருக் 
இன்றனர். 

eee 

i f ay — 18 

உஹச் யுத்தத்தால் எஇரிகளுக்கு ஒன்றும் பயன் விளைய வில்லை, 

171. (முதல் காள் நிகழ்ந்த உஹத் யுத்தத்தின்போது) தங் 

களுக்குக் காயம் UCL (துரதிருஷ்டம் நேரிட்ட) பின்னர், அல் 

லாஹ்வுக்கும் (அவனுடைய) தாதரு(டைய அழைப்புக்கும் (அடி 
பணிக்து) விடைபகர்ந்தவர்கள் (எப்படிப்பட்ட மேன்மையை 
அடைவார்க ளெனின்) அவர்களுள்ளிருச்து நல்லதாயதைச் 

செய்து, மேலும் (அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்சி கடந சவர்களாய் அவர் 

களுக்குப் பெரிய (நல்ல) பிரதிபலலுண்டு, 

172. (இன்னம், அவர்களுடைய நிலைமையைக் கவனியுங் 
கள் !) நிச்சயமாகவே மனிதர்கள் ௨ ங்கள(டனே யுத்தம் செய் 
வான் வேண்டி அக்களதீது)க்கு (வந்து குழுமச் சைன்னியங்களை 
அதிகமாகச்) சேகரித்திருக்கின் றனர் . (ஆகவே, நீங்கள் யுத்தத் 

திற் கென வெளிக்கேளம்ப வேண்டாம்.) ஆதலின் , அவர்களுக்கு 
அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் , ்” என்று (வேறுசில) மனிதர்கள் gant 

களுக்குச் சொன்னார்கள்; ஆகலான் (மூமின்களுக்கு ws 

சத்தை யுண்டுபண்ணுவதற்கீடாக) அவர்களுக்கு (அவ்வார். த்தை) 
நன்னம்பிக்கையை(யே) அ௮திகப்படுத்திற்று , (ஆதலால்) மேலும் 

மூமின்கள்) சொன்னார்கள் : : அல்லாஹ் எங்களுக்குப் போது 

மானவ(னா யிருக்கறான் ; மேலும் (எங்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு 
வனே) மேலான பெரறுப்பாளன யிருக்கிறான். '? 

178. பின்னர் (மூமின்கள் தைரியத்தைக் கைவிடாது யுத் 

தத்துக்குச் சென்றார்கள். என்வே, இவர்கள்) அல்லாஹ்வினி 
(டத்தினின் ௮ண்டாய அருட்கொடையை (யும்', _அருள்மயமாயர் 

கெ பவம் eet, பயம வலயக் வஷிவனதுகிவவ வ ஸல அலை 

ஷஹீதீ-இசத்தசா கதி மரணம், 
19 
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நன்மையையும் (பெற்றுக்) கொண்டு திரும்பினார்கள் ; (எவ்விதத்) 
திமை(யும்) அவர்களைத் திண்டவில்லை ; மேலும் (மூமினனை அவர் 

கள்) அல்லாஹ்வின் திருப்தி(க்குரிய ஈரி)னீய(யே) பின்பற்றினார் 

கள்; (இஃதோர் eg der ain af ir பெரிய உபகாரமாகும்.) 

மேலும், அல்லாஹ் பெரிய (அருள் ததும்பும், கொடையாளியா 

யிருக்கிறான். 

1/4, இவ்வாறு யுத்தத்துக்குச் செல்லவேண்டா மென்று 

அச்சுறுத்துவசான)து, ஷைக்சான் கன்னுடைய (art sos 

களைக் கேட்டு அவற்றின்படி நடக்கும், ஈண்பர்களை(க் கண்டு, 
நீங்கள் பயப்படவேண்டுமென்று) அச்சுறுத்துகறான். (என்ப 

தாகவே இருக்கிறது., ஆகவே (ஷைகச்தான்௧ளே போன்ற) 

அவர்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள் ; நீங்கள் (உண்மையிலேயே) நன் 
னம்பிச்கை கொண்டவர்களா யிருப்பின், எனக்கே அஞ்சிக் 
கொள்ளுங்கள். (பின்னர் இவ்வுலகத்தின் எத்தகைய சக்தியும் 
உங்களை அசைப்பது முடியாது .) 

1/9. (ஏ ஈபியே!) இன்னம் (சன்னம்பிக்சையை உதறித் 
தள்ளும்) பிராகரிப்பின்பால் தீவிரமாகச் செல்லும் அவர்கள் 
(கிலைமைல்யக் கண்டு மனக்தளர்க்து) உம்மைச் துயருறச் செய்ய 

வேண்டாம் ; (என்னெனின்) நிச்சயமாகவே அவர்கள் அல்லாஹ் 
வுக் கொன்றையும் (அவனுடைய காரியங்களில்) கெடுதி செய்ய 
மாட்டார்கள். (அவ்வாறு கெடுக்கவும் இயலாது, ஆனால், 

தங்களைத் தாங்களே கெடுத்துச் கொள்ளுடன்றனர். எனவே) 
அல்லாஹ் இறுதி (காளை)யில் எவ்வித (கன்மையான) பாகத்தை 

யும் ௮வர்களுக்கு இல்லாமற் செய்துவிட காடுஇ௱ான் ; மேலும் , 

அவர்களுக்குப் பெரிய தண்டனை யுண்டு, (இதுவே அல்லாஹ் 
வின் சட்டமாகும் .) ் 

176. ஈசன்னம்பிக்கைக் டோக கிராகரிப்பைக் செயம் 
பெற்ற அவர்கள் , நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக் கொன்றையும் (அவ 
னுடைய காரியங்களில்) கெடுதிசெய்ய மாட்டார்கள். (அவ்வாறு 

கெடுக்கவும் இயலாது.) மேலும் (ஈன்னம்பிக்கை யற்று கிரா 
கரித் தவர்கள் தங்கள் துஷ்கிருத்தியத்தை விட்டு நீங்காமல் அப் 

படியே யிருந்துகொண் டி ருப்பார்களாமின்) அவர்களுக்கு 
கோவினையுண்ட தண்டனையுண்டு . 

177. இன்னம் (நன்னம்பிக்கையை) நிராகரித்தவர்க(ளாய 
அவர்கள் (செய்யும் ௮க்சரமங்களுக்கெல்லாம் பிரதி பிரயோஜ 
னத்தை உடனே -அளிக்காமல்) ௮வர்களுக்சூ சாம் தாமதம்
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கொடுப்பதைத் தங்கள் ஆன்மாக்களுக்கு ஈன்மையா மிருக்றெ 
தென்று” அவாகள் எண்ணிவிட வேண்டாம் ; (ஆனால், அவர்கள் 

தங்கள் பாபங்கீள விட்டு வெளிப்படாமல் அப்) ) மீரபங்கக£ 

அவர்கள் அ.இிகரித்துக்கொள்ளும் பொருட்டே காம் HAUTE OHS 
குத் தாமஸ மளிக்கின்றோம். (ஆதலின்) மேலும், அவர்களுக்கு 
அவமானம் Gl b EES தண்டனையுண்டு . 

178. (இத *மயம் உண்மையிலே ஈன்னம்பிக்கை கொண்ட 

வர்களும் , அவ்வாறு நன்னம்பிக்கை கொள்ளாது கிராஅரித்தவர் 

களும் கலஈதவர்களாகவே யிருக்கிறார்கள் .) HUME FB SO BU 

பரிசுத்தத்தினின்றும் பிரித்துக்காட்டும் வரை(யேதான் இங்ஙனம் 

எல்லீரும் ஒன்றுகூடி. யிருப்பீர்கள். எனவே) எதன்மீது Pai 

கள் (இதுபோது) இருக்கின்றீர்களோ (அதன்மீது) அப்படியே 
நன்னம்பிக்கை கொண்டவர்க(ளாய நுங்க)ளை அல்லாஹ் விட்டு 
விடுபவனாயில்லை ; மேஜும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு மறைவான 

தீ(ரய விஷயங்களின்மீது (உள்ள இரகூயங்களை) அறிவிப்பவ 

ஞுகவு மில்லை ; ஆனால் (இக்காரியத்தைச் செய்ய) அல்லாஹ் தன் 

னுடைய தூதர்களுள் தான் நாடியவரை(யே) பொறுக்கி யெடுத் 

துக் கொள்ளுகிறான் ; எனவே (௭ மானிடர்காள் !) அல்லாஹ்வின் 

மீதும் அவனுடைய தூதர்கள்மீதும் ஈன்னம்பிக்கை கொள்ளுங் 

கள் ; மேலும் , நீங்கள் நன்னம்பிக்கை கொண்டு (அல்லாஹ்வுக்கு 

உண்மையிலே) அஞ்சி நடந்திர்களாயின் , உங்களுக்குப் பெரிய 

தாய பிரதிபல லுண்டு (என்பதைச் திண்ணமாக எண்ணலாம்) , 

119. இன்னம், தங்களுக்கு அல்லாஹ் தன்து (கொடை 

யாய) அருளினின்று அளித்ததை (கன்மையான வழியிலே 

செல்வு செய்யாது), உலோபிகளா யிருக்கும் ௮வர்கள் ௮(வ்வாறு 

செய்வ)து அவர்களுக்கு நன்மையா யிருக்கிுறதென்று எண்ண 

வேண்டாம் ; இல்லை! ௮ஃது அவர்களுக்குத் தீமையா(னதாகவே) 

மிருக்கன்றது; (இறுதித் தர்ப்புக்காக எழுந்து) நிற்கும் சாளில் , 

எதை லோபம் செய்தார்களோ அ௮தை(க் கொண்டே அவர்கள்) 
கழுத்தில் (கண்டனைக்குரிய விலங்காய்) காரையிடப் படுவார்கள் ; 

மேலும் , வானுலகங்களி னுடையதும், பூலோகத்தினுடையதுதாய 

1|ரத்தியதை (எல்லாம்) அல்லாஹ்வுக் குரியதாகவே யிருக்கறெது ; 

மேலும், அல்லாஹி நீங்கள் செய்வதன் மீது நுண்ணறிவுடைய 

வனா யிருக்கிறான்.
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பிரிவு 19 
வேதத்தை யுடையவர்கள் செய்யும் ஏளனம்; 

180. :*நிச்சயழாகீவே அல்லாஹ் தாரித்திரிய முடையவனா(ய 
எளியானா) மிருக்கிறான் ; (இக்காரணத்தால்தான் அவனுக்கு நாம் 
நம்முதல்களைச் செலவுசெய்ய வேண்டுமென்று ' கோரப்படு 
கறோம்;)” மேலும், நாம் (தாரித்திரிய மற்ற) நனவர்தரா யிருக் 
aap, '” என்று அவர்கள் கூறிய வார்த்தையைத் திட்டமாகவே 
அல்லாஹ் கேட்டுக்கெரண்டான் ; (மேற்கண்டவாறு) அவர்கள் 

சொன்னதையும் (௮ஃசாவது, அவர்கள் அலலாஹ்வை ஏளன 
மரீய்ப் பரிஹாஸம் செய்ததையும்) ௮க்கரமமாக நபிமார்களை 
அவர்கள் கொன்றதையும் நாம் வரைந்து வைப்போம் ; மேலும் 
(அவர்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளட்டும்: அன்னார் செய் 

துள்ள பெரிப பாதகங்களுக்காகவும் பாபங்களுக்காகவும்) *கரிக் 
கக்கூடிய வேதனையைச் சுவைத்துப் பாருங்கள் !'' என்று காம் 
(பின்னர்க்) கூறுவோம். 

181, அ(ப்படிப்பட்ட கொடிய தண்டனையான)து உங்க 
ஞடைய கரங்கள் மூற்படுத்தி (அனுப்பி)வைத்சதன் காரணத்தி 
னாலேயாகும் (என்றே நீங்கள் கொள்ள வேண்டிய திருக்கும்), 

மேலும், அல்லாஹ் (தான் இங்கனம் அதிகமான) ௮க்டுரமம் 
அடியார்களுக்கு (௮னாவ௫ியமாக)ச் செய்கிறவுனாயில்லை யென்னும் 
காரணத்தினாுலுமேகான் . ' 

182. அக்கினி பக்ஷிக்கின்ற ஆக்தப் பலியை ஈம்மிடத்திற்கு 
௮வர் கொண்டுவரும் வரை (எந்தத்) தூதர் மாட்டு(ம்) நாம் ஈன்னம் 

பிக்கை கொள்ள வேண்டாமென்று நம்மிடம் அல்லாஹ் நிச்சய 

மாகவே வாக்குறுதி வாங்கு யிருக்கறான் ,” என்று (அவர்களே) 

சொன்னவர்கள், (எனவே, ஏ நபியே! நீர்) சொல்வீராக : 
 இட்டமாகவே , நீங்கள் வ.ண்மையுள்ளவர்களா யிருப்பின் (பின் 
னர் அதுதான் நன்னம்பிக்கை கொள்வதற்கு வேண்டிய Buk 
தனை எனின்) எனக்கு முன்னே (அல்லாஹ்வின் அரிய போதம். 
கள், நிறைக்த) பிரத்தியக்ஷ பிரமாணங்களைக் கொண்டும் , நீங்கள் 

_ * இத்திருவாக்கியத்தின் வாயிலாய் அல்லாஹ்வே தான் நாடியபடி 

யெல்லாம் ௮க்கிரமம் செய்கறவனா மில்லை என்பதை ,விளக்கிக் காட்டி யிருக் 

கருன், 180-ஆம் திருவாக்கெயத்தில் கண்டபடி அடியார்களிற் சிலர் தகாத 

வார்த்தைகளை.பும், ஆகாத கிரியைகளையும் ரெய்கிறதனத்றான் தண்டனைக் 
காளாகின்றனர். இப்படியல்லாமல் அல்லாஹ் பூர்ண ஆண்மையும் சக்தி 
om 

யும் பெற்றவனாயிருந்தும், அடியார்கள்மீது ௮க்ரொமம் செய்கன்றவீனா யில்லை 

என்பதை இத்திருவாக்கியம் விளக்கிக் காட்டுகிறது, 
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(இப்பொழுது) சொல்லிய (விதமாகவே பலியின் விஷயதிதைக் 
கொண்டும் உங்களிடம்--(உங்கள் பிதாமகர்களிடம்) தாதர் 
களாய அவர்களை ஏன்: (அக்குரமமாகக்) urbane det ” 

183. ஆனால் (ஏ தபியே!) உம்மை ூப்படிப்பட்ட மனப் 
பான்மை யுள்ளவர்கள்) பொய்யாக்குவார்களாயின் (௮திலொன் 

Db . ஆச்சரியப் படுவதற்கில்லை. என்னெனின்) உமக்குமுன் 
துலக்கமான (போதனைக் குரிய) பிரத்தியகஷ பிரமாணங்களைக் 
கொண்டும் (உயரிய உபதேசங்களுக்குரிய) ஏடுகளைக்கொண்டும் 
(உண்மையான) பிரகாசமான, வேதத்நைக்கொண்டும் வந்தவராக 

ளாய (எத்தனையோ) தூதர்கள் (இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை 
யுடையவர்களால்) பொய்யாக்கப் பட்டிருக்கன்றனர் . (இதுவே 
இவர்களுடைய வழக்கமா யிருக்கிறது .) 

164, (உண்மையைடி் பின்பற்றும் உத்தம அடியார்காள் ! 
உங்கள் ஞாபகத்திலிருக்கட்டும் !) ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் (இறுதி 

யில்) மாணத்தைச் சுவைக்கக் கூடியதா(கவே) யிருக்கின்றது ; 
மேலும், உங்களுடைய” பிரதிபலனை (சியாயத் தர்ப்பிற்காக 

இறுதியில் எழுக்து) நிற்கும் நாளிலேதான் பரிபூரணமா௫ அளிக் 

கப் பெறுவீர்கள்; எனவே (அதுசமயம்) அக்சனிமை-- (ஈரக் 
Bor வேதனையை) விட்டு அகற்றிவைக்கப்பட்டு, இன்னம் உய் 

யானத்துள் -- (சுவர்க்கத்துள்) நுழைவிச்கப்பட்ட அவர் இட்ட 

மாகவே காரியசத்தி--(ஜயம்) பெற்றார்; மேலும் (கேவலமான 
'இந்த) உலகத்தின் ஜீவியம்--(இதற்குரிய சுகபோகங்கள்) ஏமாற்ற 
மான சுக சாமானேயன்றி (வேறொன்றுமாக) இல்லை . (எனவே, 
இப்படிப்பட்ட இறிய சுகத்தையே மெய்யானதென்னறு கொண்டு, 

பெரிம் ஜயத்தைப் பூறக்கணித்து விடாதீர்கள் .) 

185. (இதுவும் உங்கள் ஞாபகத்தி விருக்கட்டும் 1) உங்கள் 
மூதல்களி(ன் ஈஷ்டத்தினா லும் , உங்கள், ஆன்மாக்களி(ன் அழிவி 

னுலும் பரிசோதிக்கப் படுவீர்கள்; மேலும், உங்களுக்கு 

_ முன்னே வேதமளிக்கப்பெற்றவர்க ளி(டத்தினின்றும் (இறைவ 

னுக்கு) இணைவைத்தவர்களாய அவர்களி(டத்தினின்றும் அதிக 
(மன) வேதனையான (வார்த்)தை(களை நீங்கள்) நிச்சயமாகச் செவி 
மடுப்பீர்கள் ; இன்னம் (இப்படிப்பட்ட மனக் கஷ்டங்களையும் 

துன்பங்களையும் சடப்பவர்களாகவும் (அல்லாஹ்வுக்கே) அஞ்சி 
நடப்பவர்க்ளாகவும் இருப்பீந்களாயின் , நிச்சயமாகவே '௮(ங்ங 

னம் ஈடக்துகொள்வ)து காரியங்களுள் (மஹர்) உறுதியான 

மருக்கன்றது , (இவ்வாறு எல்லாராலும் செய்வது இயலாது.)
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186. இன்னம், வேதத்தை யருஏப் பெற்றவர்கள்பால், 
“௮(5த வேதத்)தை மனிதர்களுக்கு நீர் விளக்குக் காட்டவேண் 
டும்” என்றும், அதை நீங்கள் . மறை(த்து “வை)க்க வேண் 
டாம்'' என்றும் அல்லாஹ் ஒருசமயம் வாக்குறுதி பெற்றான். 

(அதைக் கூர்ந்து கோச்குவீர்களாக! ஆகீலே, அவர்கள் என் செய் 
தார்களெனின்) அ௮(ல்லாஹ்வீன் வாக்குறுதியாய ;௮)தனைத் தங் 

கள் முதுகுக்குப்பின்னே எிந்துவிட்டார்கள் , இன்னம், ௮(5),5 
(வேத உபதேசத்திற் உடாகச் சிறிது பொருளை(யே) கரயமாகப் 

பெற்றுக்கொண்டார்கள் ; எனவே, கெட்டதே அவர்கள் இரயம் 
பெற்றுக்கொண்டதா யிருக்கிறது t 

8 

181. (ஏ ஈபியே! இங்கே நீ£ கவனிப்பீராக! ஒரு சில மனி 
தார்கள்) தாங்கள் செய்த (தயதாய)தைக் கொண்டு சந்தோஷப் 

படுகின்றார்கள், நிச்சயமாக (அஃது ஓர் உண்மையான குதூகல 
மென்று) நீர் எண்ணவேண்டாம்; இன்னம், (அவர்கள்) தாங்கள் 

செய்யாததைக் கொண்டு (உலக மக்களால் வீணே) அவர்கள் 

புகழப்பட வேண்டுமென்று(ம்) பிரியப்படுன்றனர் ; ஆகவே 
(இப்படிப்பட்ட வீண் பெருமைக்காரர்களாய்) அவர்களை வேதனை 
'மினின்றும் (நீங்8) ஜயம் பெற்றவரென்று நிச்சயமாகவே நீர் 

எண்ணவேண்டாம்; மேலும், அவர்களுக்கு கோவுண்ட தண்டனை 

யுண்டு. 

188. இன்னம், வானுலகங்களி னுனீடயதும் பூலோகத்தி 

னுடையது மாடிய அ௮ரசாட்டி அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தாக விருக் 

தின்றது; மேலும், அல்லாஹ் சகல வஸ்துக்களின்மீதும் (சம் 

பூர்ண) ஆண்மை பெற்றவனா யிருக்கிறான் . 

பிரிவு-- 80 

நன்னம்பிக்கை கெ! ண்டவர்களுக்கு இறுதியிலே வெற்றி. 

189. (மகா) கிச்சயமாகவே வானங்களையும் பூமியையும் 

சிருஷ்டி. செய்ததிலும், இரவையும் பகலையும் மாறுபட்டு வரச் 

செய்ததிலும் (மெய்யான இறைவனை 'அறிந்துகொள்ளப் பிரயத் 

தனப்படும்) அறிஞர்களுக்கு (௮னேக) அத்தாகதிக ஸிருக் 
இன்றன ) ் 

190. அவர்கள் (எப்படிப்பட்டவர்ச் ளெனின், தாங்கள் எக் 

ிலையி லிருப்பினும் தங்கள்ரக்ஷகணுய அல்லாஹ்வை,மறக்கவே 
மாட்டார்கள். ஆதலின்) சிலையாக (நின்றவண்ணமாக)வும் உட்
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காந்து (இருக்தவண்ணமாகவும் (சரஞ்சாய்த்துதி) தங்கள் .விலாப் 

புறங்களின்மீது (படுத்த வண்ணமாக௮ும் அல்லாஹ்வைச் தியா 

னம் செய்(து வணக்கமி புரி)சன்றனர் ; மேலும் (அவர்கள் உய 
ரிய வழககத்திற்கேற்ப) வானங்களினுடைஉதும் பூமியினுடையது 

மாய சிருஷ்டி(ப் பொருள்கள் எத்துணை ஆச்சரியகரமானவையா 
யிருக்கின்றன வென்னும்) விஷயத்தில் (அ௫ிகமதிகம்) சிந்தனை 
செப்கின் ரூர்கள் ;* (இவ்வாறு இவர்கள் சர்திக்கும்போது மஹா 

ஆச்சரியச்துடனே மொரழி௫ன்றூர்கள் :) ஏ எங்கள் நிக்ஷகா ! 
இ(த்துணை அபாரமான)தை (6) வீணே ிருஷ்டித்தாயில்லை, 
(இதற்கு ஏதேனும் ஆழிய கருத்து இர்க்கத்தான் வேண்டும் , 

அவ்வாறில்லாது இவைகளை யெல்லாம் எவ்வித உயரிய தாத்பரி 

யமு மில்லாமல் வீணே இிருஷ்டிப்பதினின்றும்) நீ பரிசுத்தமான 
வனா யிருக்கின்றாய்; எனவே, அக்கினியின் வேதனையை விட்டு 
எங்களைக் காப்பாற்றி வைப்பாய், 

191. “எங்கள் ரக்ஷகா! (நீ) யாரை (கரகத்தின்) நெருப் 
புள் நுழைத்தனையோ “அவனை நிச்சயமாகவே (நீ) அவமானப் 
படுத்தி(க் கேவலமாக்க) விட்டாய்) மேலும் (பரபங்களைச் “செய்க 

அகியாயக்காரர்களுக்கு உதவியாளர் யாருமில்லை , 

192. எங்கள் ரக்ஷகா ! (எங்களை கோக்கு) 'உங்கள் ரக்ஷக 
னைக் கொண்டு நன்னம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் ! ! என்று (௮) 

நன்னம்பிக்கையின் பக்கல் அ௮ழைத்தவ(ராயீ உண்மைச் தாத) 

ரின் அழைப்பை நரங்கள் நிச்சயமாகவே செகிமடுத்தோம் ; 
எனவே (கரங்கள் அவருடைய சத்திய அழைப்புக் ணெங்ட 
உண்மையெனக”கொண்டு உன்மீது) நன்னம்பிக்கை கொண்டு 

விட்டோம் ; எங்கள் ரக்ஷகா | ஆகவே , எங்களுடைய பாபங்களை 

எங்களுக்குப் பொறுத்தருள்வாப்! மேலும், எங்களை விட்டு 

எங்கள் தீமைகளை (அப்புறப்படுத்தி) அழித்து விடுவாய்! இன்னம் , 

சேர்மையானவர்கஞடனே எம்மை மரணமடையச் செய்(து, 
அன்னாருடனே சேர்த்து)வ(ப்பாய் ! 

193. எங்கள் ரக்ஷதா ! இன்னம் உன்னுடைய தூதர்கள் 

வாயிலாக எங்களுக்கு % வாக்குறுதி செய்த (௬வன பதியின் 

சுகதிதை எங்களுக் களித்தருள்வாய்! (தீர்ப்புக்காக ஏழுக்கு) 
நிற்கும் (இறுதி) காளில் எங்கள் அவமானப் Fillet eek 
நிச்சயமாகவே நீ (உன்) வாக்குறுதிக்கு "மாற்றம் . 
மாட்டாய்,"
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  சதக் 

194, எனவே (அறிஞர்களும் உண்மை அடியார்களும் 
இங்கனம் அதிகம் : அல்லாஹ்வின்பால் இறைஞ்ச வேண்டிக் 
கொண்டதனால்) அவர்களுடைய :ரக்ஷகன் ores (ஞூடைய 

வேண்டுகோ])ளை ஏன்றுக்கொண்டான் ; (ஆகலான், அல்லாஹ் 
சொன்னான் :) *' உங்களுள்ளிருக்து ஆணேயாயினும் பெண்ணே 
யாயினும் (அவர் எவராயிருப்பினும் நன்மை) செய்த்வரின் செய் 
கையை (அதற்குரிய கன்மையான பிரதிபலனை -யளிக்காது) சான் 
வீணுக்கமாட்டேன் ; (மானிட வர்க்கமானது நன்மை திமையான 

காரியங்களைச் செய்யும் விஷயத்தில் ஒன்றாகவே யிருக்துவருகின் ற 
தாதலின்) உங்களுள் சிலர் (வேறு) சிலரி(டத்தி)லிருக்து உண் 
டாட யிருக்கன் நீர்கள் ; ஆதலால் (அல்லாஹ்வின் பாதையிலே 
தங்க விருப்பிடதீதைத் துறஈது) வெறுத்துச் சென்றவர்களும் , 

தங்கள் இல்லங்களினின்றும் (அக்கரமமாக) வெளிப்படுத்தப் 
பட்டவர்களும், என்னுடைய பாதையிலே இம்க்கப்பட்டவர் 

களும், (என் கிமித்தம்) யு.த்தம்புரிந்தவர்களும் (யுத்தத்தின் போத) 

கொல்லப்பட்டவர்களுமாய அவர்களை விட்டு அவர்களின் தீமை 
(யான பாபங்களை கிச்சயமாகவே நான் (அப்புறப்படுத்தி) அழித்து 
விடுவேன். ; இன்னம் , மெய்யாகவே , அவற்றின் ழே கீரருவிகள் 
ஓடுசன்ற உத்தியான வனங்களுள்(ளே) அவர்களை நுழையு 
மாறு (கான்) செய்வேன் ; (இவ்வண்ணமாய மேன்மையை gar 
கள் தங்கள்) அல்லாஹ்வினிடத்திருக்து (பெரும்) பிரதிபலனாக 

(அடைவார்கள்) ; , மேலும், அல்லாஹ்வி னிடத்திலேயே பிரதி 

பலனுள் (மிக்க) அழகாயது உண்டு. | 

195. (ஏ ஈபியே! பற்பல) நகரங்களில் (சத்தியத்தை) 
நிராகரித்தவர்கள் (சுகமாகவும் ஜயத்துடனும் ௮ரசியல் ௮திகா 

ரத்துடனும்) சுற்றித்திரிவது உம்மை ஏமாற்றத்துள் எர்க்இவிட 

வேண்டாம் . 

196. (என்னெனின், அவர்கள் பற்றிக்கொண்டிருக்கும் 
இச்செல்வாக்கின் அனுபவம்) சிறிது (கால) சுகானுபவமே! 
பின்னர் அவர்களுடைய ஒதுங்கும் ஸ்தலம் (இறுதி நாளின் 
போது) சரசமாயிருக்கின்றது (என்டாதை மறத்து இடக்ன்ரூர் 
கள்). இன்னம் (ஈரகமென்னும் அத்த) இடம் கெட்டதா 

யிருக்கிறது . 

| 197. ஆனால், தங்கள் Tipu By eG ௮ஞ் கட்சு(து நற் 

Dhow புரிச் தவர்களான அவர்களுக்கு, அவற்றின் : ஏழே 
நீரருவிகள் ஓடுகின்ற உத்தியான வனங்களுண்டு ; அல்லாஹ்வி
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னின் றுண்டாய (மேலான) தங்கும் ஸ்தலமாய அதிலே(யே 
அவர்கள்] கிலைத்திருபீபார்கள் ; மேலும், , அல்லாஹ்வினிடத் 

திருப்பது (௪சன்மையைப் புரியும்) நேர்மையானவச்களுக்கு 

(சன்மையானதாய்4) சிறந் ததா யிருக்ச் றன . 

198, இன்னம்ஈ மிச்சமாக , வேதத்தை யருளப்பெற்றவர் 
கஞள் , அல்லாஹ்வின்மீதும் , உங்கள்பால் இறக்கவைக்கப்பட்ட 

Sor மீதும், (சேதத்தை யுடையவர்களான) அவர்கள் பால் 
இறக்கெவைக்கங்பட்டகன் மீதும் நன்னம்பிக்கை கொண்டுள்ள 

வர்கள் -- அல்லாஹ்வுக்கு (அஞ்ச) அடியணிறெவர்கள் உளர்; 
(அவர்கள்) அல்லாஹ்வின் அ*தாக்ஷிகளுக் டோக (ஒர) சிறிய 
தொகையைக் ரேயம் வாங்காதவர்கள் ; (இப்படிப்பட்ட, அவர் 
களுக்கேதாம் தங்களுடைய ரக்ஷகன்மாட்டுத் தங்களுடைய (சன் 

மையும் மேன்மையுமாமய) பிரதிபலனுண்டு. (இது தாமதமாக 

நடைபெறுமென் ரறெண்ணற்க!) கிச்சயமாகவே * அல்லாஹ் 
SOUTER (oor விசாரனையில் விரமானவனா யிருககிறுன். 

199. எ நன்னம்பித்கைகொண்டவர்காள்! (நீங்கள் பரிபூரண 

ஜயத்துக்குரிய மேன்மையை யடையவேண்டுமாயின், சகல் காரி 

யங்களுக்குழ் மூலமா யிருந்துவரும் ஒருல காரியங்களை : ௮த்தியா 
வசியமாகச் செய்து முடித்தல் வேண்டும். அவையாவன :,கன்மை 
யான வழியிலே எப்படிப்பட்ட கஷ்ட கஷ்டங்கள் வந்து நேர்ந்த 
போதினும்) பொறுமையா யிருங்கள் ; இன்னம் (இதனை உங்கள் 

மட்டில் வைத்துக்கொள்ளாது) ஒருவருக்கொருவர் பொறுமை(யை 

அமலில் செய்து) காட்டுங்கள் ; இன்னம் (நங்கள் பிரிர்துபோகா 
மல் ஒரு சேரக்) கட்டுப்பாடாயிருங்கள் ; இன்னம் (ங்கள் எண் 
ணிய,வண்ணம்)யம் பெறுறெவர்களாக நீங்க ளாகும்பொருட்டு 
அல்லாஹ்வுக்கே அஞ்? (௮வன் சத்திய போதனைகளின்படியே) 
நடகதுகொள்ளக் கடவீர்களாக , 

The Guardian Press, 21, Anderson Street, Madras.—94 1938.




