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142. [(*)] ప్ర జలలోని కొందరు మూఢ 

జనులు ఇలా అొంటారు: ''వీరిని (ముస్ల ొంలను) 

ఇొంత వరకు వీరు అనుసరిస్తూ  వచ్చిన, ఖిలాల  

నుొండి తి్రప్పొంది ఏమిటీ?'' 95  వారితో ఇలా 

అను: ''తూరుప మరియు ప్డమరలు 

అలాల హ్కే చొందినవి. ఆయన తాను కోరిన 

వారికి రుజుమారగ ొం వైపునకు మారగ దరశకతవొం 

చేస్తూ డు.''    

143. మరియు మీరు ప్ర జలకు స్తకుు లుగా 

ఉొండటానికి మరియు సొందేశహరుడు 

(ము'హమమద్) మీకు స్తకిు గా ఉొండటానికి, 96  

మేము మిమమల్ని ఒక మధ్యసథ  (ఉతూ మ 

మరియు న్యయయశీలమైన) సమాజొంగా 

చేశాము. మరియు ఎవరు సొందేశహరుణి్ణ 

అనుసరిస్తూ రో మరియు ఎవరు తమ మడమల 

మీద వనుదిరిగి పోతారో  అనేది ప్రిశీ 

ల్నొంచడానికి, నీవు పూరవొం అనుసరిొంచే ఖిబ్లల  

(బైతుల్ - మఖిిస్)ను, ఖిబ్లల గా చేస్ 

ఉన్యిము. మరియు ఇది వాసూ వానికి అలాల హ్ 

మారగ దరశకతవొం చూప్న వారికి తప్ప, 

ఇతరులకు భారమైనది. మరియు అలాల హ్ మీ 

 

95 ) మహా ప్ర వకత  ('స'అ.స.) మదీనహ కు వలస పోయిన తరువాత 16,17 నెలలు 

బైతుల్-మఖిిస్  వైపునకు ముఖొం చేస్ నమా'జ్  చేసేవారు. కాని అతని ('స'అ.స.) కోరిక 

క'అబహ (మకకహ) వైపుకు మాతిమే ముఖొం చేస్ నమా'జ్  చేయాలని ఉొండేది. ఇదే 

ఇబా్రహీమ్ ('అ.స.) యొకక ఖిబా్ర కూడాను. మహా ప్ర వకత  ('స'అ.స.) దీనికై ఎన్నిస్తరుల  

అలాల హ్ (సు.త.)ను ప్రర రిథ ొంచారు. చ్చవరకు అలాల హుత'ఆలా ఖిబ్లల ను మారిమని మహా 

ప్ర వకత  ('స'అ.స.)కు ఆజఞ  ఇచాిడు. అపుపడు అవిశావసులు ఈ విధ్ొంగా అన్యిరు.  

96) చూడొండి, 22:78 మరియు 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 6, 'హదీస్' నొం.14. మథ్యస్థ  సమాజొం 

అొంటే, ఇస్తల ొంకు ముొందుని మతసుథ లలో కొందరు ఆతమశుధి్ధని వదల్న దేహానేి పోషొంచు 

కుొంటూ ప్శుప్రర యులై ఉొండేవారు. వారు యూదులు మొదలైన వారు. మరి కొందరు 

దేహానిి హొంస్ొంచుకుొంటూ అనేక బ్లధ్లుప్డి, సొంస్తరానిి వదల్న అడవులలో నివస్స్తూ  

ఆతమశుధి్ధని గురిొంచ్చ కృషచేసేవారు. ఈ రొండు మారాగ లకు మధ్య ఇహ-ప్రాలను, దేహానిి 

ఆతమశుధి్ధని అనుసరిొంచే వారు శే్రష్టు లు. ఇదే ఇస్తల ొం బోధ్న, ఉతూ మమైన మధ్యసథ  మారగ ము.  

َماَُقْوُلَََسَيَ انلَّاِسَ ِمَنَ َفَهآُءَ السُّ
َُهمَْىَول َ ََعنََْ الَِّتَْقََِ ََكنُْواَْبلَتِِهُمَ َ

ََعلَْيَهَا َمحشَ َِقُْلَ  ِ َِّلل الَْمْْشُِقََ
َََََّيْهِديَْمحشَََوالَْمْغرُِبَ ي َََمْنَ اِٰلي َشآُءَ

ْسَتقِْيٍمَاِصََ ٍََََََطَمُّ َ
َجَعلْنيَ لَِكَ وََّسًطََوَكذي ًةَ اُمَّ ََاُكْمَ

ََ ِ ُشَهدََكَُلل انلَّاِسَْونُْواَ َ لََعَ آَءَ
َعلََ الرَُّسْوُلَ ََْيُكمََْويَُكْوَنَ

جََمحشََِهْيًداشََ ََوَماَ الَِّتْ الْقِْبلََةَ َعلَْناَ
يََّ َمْنَ نِلَْعلََمَ َ اَِّلَّ َعلَْيَهاَ٘ ُعَتَّبَُِكْنَتَ

ََعقَِبْيهَِ ْنَيَّْنَقلُِبَلََعي محشَالرَُّسْوَلَِممَّ
ََكَ َََواِْنَ لََكبِْْيًَة َاَِنَْتَ ََّلَّ ِْيَنَََلََعَ اَّلَّ َ
ََُهَديََ ََاِّل  ََمحش ََكَن ََُوَماَ ِِلُِضْيَعَََاِّل 

َُكمَْنَََاْيمََاَِ َمحشَ َ ََاِنَّ َاِّل  بِانلَّاِسََ
َََلََرُءْوٌفَرَِّحْيمٌَ
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విశావస్తనిి (బైతుల్-మఖిిస్ వైపునకు చేస్న 

నమా'జులను) ఎనిడూ వృథా చేయడు.97  

నిశియొంగా, అలాల హ్ ప్ర జల ప్ట్ల  కనికరుడు, 

అప్రర కరుణాప్ర దాత.   

144. (ఓ ప్ర వకాత !) వాసూ వానికి మేము, నీవు 

ప్లుమారుల  నీ ముఖానిి ఆకాశొం వైపునకు 

ఎతూ డొం చూశాము. కావున మేము నినుి నీవు 

కోరే ఖిబ్లల  వైపునకు తి్రపుపతాము. కావున, 

నీవు మసి్ద్ అల్ -'హరామ్ వైపునకు నీ 

ముఖానిి తి్రపుపకో! ఇకపై మీరొంతా 

ఎకకడున్యి సరే (నమా'జ్ చేసేట్పుపడు), మీ 

ముఖాలను ఆ వైపునకే తి్రపుపకోొండి. మరియు 

నిశియొంగా, గే్ొంథొం గ్ల వారికి ఇది తమ 

ప్ర భువు తరఫు నుొండి వచ్చిన సతయమని 

బ్లగా తెలుసు. 98   మరియు అలాల హ్ వారి 

కరమల గురిొంచ్చ నిరల క్ష్యొంగా లేడు.  

145. మరియు నీవు గే్ొంథ ప్ర జలకు ఎనిి 

స్తచనలు (ఆయాత్) చూప్న్య, వారు నీ 

ఖిబ్లల ను అనుసరిొంచరు. మరియు నీవు కూడా 

వారి ఖిబ్లల ను అనుసరిొంచలేవు. మరియు 

వారిలో ఒక వరగ ొం వారు, మరొక వరగ ొం వారి 

ఖిబ్లల ను అనుసరిొంచరు. 99 మరియు నీవు ఈ 

జ్ఞఞ నొం పొందిన తరువాత కూడా వారి 

మన్నవాొంఛలను అనుసరిసేూ ! నిశియొంగా, 

నీవు దురామరుగ లలో చేరిన వాడవవుతావు.  

 

97) ఇకకడ దీని అరథ ొం: ఇొంతవరకు ము'హమమద్ ('స'అ.స.) మరియు అతని అనుచరులు 

(ర'ది. 'అనుు మ్) బైతుల్ మఖిిస్ వైపునకు ముఖొం చేస్, చేస్న నమా'జులు వయరథ ొం కావు. 

వాటి ప్ర త్రఫలొం పూరిత గా ఇవవబడుతుొంది.  

98) పూరవగే్ొంథాలలో మకకహ లోని క'అబహ యే చ్చవరిప్ర వకత ('స'అ.స.) యొకక ఖిబ్లల   

కాగ్ల దని పేరొకన బడిొంది. వారికిది తెల్నస్ కూడా అస్తయవలల  వారిలా ముస్ల ొంలతో 

వాదులాడారు.  

99) యూదుల ఖిబ్లల , బైతుల్ మఖిిస్కు పడమర దికుకలో ఉని 'బొండ' మరియు కైైసూ వుల 

ఖిబ్లల , బైతుల్ మఖిిస్కు తూర్పు దికుకలో ఉొంది. చూడొండి, 2:115, 142, 177.  

َ
َ
َ

ِفَ وَْجِهَكَ َتَقلَُّبَ نَرييَ ََقَْدَ
َءََِمآَالسََّ قِبْلًَةَمجتَ َنََّكَ ِ فَلَُنَوِلل ََهَاىتَرْضَي وَجَْممسَ َ ِ َشْطَرََفََولل َهَكَ

َماَُكْنُتْمَوََحْيُثََمحشََامَِاْْلَرََََدَِالَْمْسجَِ
َشْطَره َ وُُجوَْهُكْمَ ُّْواَ َمحشفََول َنَََّواََِ

ِْيَنَاُْوتَُ واَالِْكتيَبََِلَْعلَُمْوَنَاَنَُّهََاَّلَّ
ََ ِمْن َ بلِِهمَْاْْلَقُّ ََََمحشرَّ ََُوَما َََِاِّل  َغافٍِلَب

اََيْعَملُْونََ ََََعمَّ
َ

ََ ِْيَن اَّلَّ اَتَْيَتَ الِْكتيَبََولَئِْنَ اُْوتُواَ
َِ ييََللَِكَُب ا تَبِعََُ اَ مَّ قِْبلََتَكٍَةَ ََْواَ َوَماَ٘مجت

قِْبلََ بَِتابٍِعَ َََتُهمَْاَنَْتَ َبْعُضُهْمَمجت َوَماَ
َِ َبْعٍضَب قِْبلََةَ َََتابٍِعَ اتََّبْعَتَمحش َولَئِِنَ

َبعَْ ِْنَْۣ مل َمَااَْهَوآَءُهْمَ ِمَنََََِدَ َجآَءَكَ
لِِمْيََ َِّمَنَالظ  ََََيملََالْعِلِْمحملَاِنََّكَاًِذاَل
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146. మేము గే్ొంథానిి ప్ర స్తదిొంచ్చన వారు 

తమ కుమారులను ఏవిధ్ొంగా గురిత స్తూ రో 

ఇతనిని (ము'హమమద్ను) కూడా ఆవిధ్ొంగా 

గురిత స్తూ రు. మరియు వాసూ వానికి వారిలోని ఒక 
వరగ ొం వారు తెల్నస్ కూడా సతాయనిి 

దాసుూ న్యిరు. 100  

147. (నిససొందేహొంగా!) ఇది నీ ప్ర భువు 

తరఫు నుొండి వచ్చిన సతయొం. కావున నీవు 

సొందేహొంచేవారిలో ఏ మాతిొం చేరకు!  

148. మరియు ప్ర త్ర ఒక (సొంఘొం) ఒక దిశ 
వైపునకు ముఖొం తి్రపుపతుొంది. 101   కావున 

మీరు మొంచ్చ ప్నులు చేయటానికి 
తవరప్డొండి. మీరకకడున్యి సరే, అలాల హ్ మీ 

అొందరినీ (తీరుపదినొం న్యడు తన 

సనిిధ్ధలోకి) రప్పస్తూ డు. నిశియొంగా! 

అలాల హ్ ప్ర త్రదీ చేయగ్ల సమరుథ డు 

(అధ్ధకారొం కలవాడు).  

149. మరియు నీవు ఎకకడి నుొంచ్చ 

బయలుదేరిన్య (ప్ర యాణొం చేస్న్య) సరే! నీ 

ముఖానిి (నమా'జ్లో) మసి్ద్ అల్ - 

'హరామ్ వైపునకే తి్రపుపకో. మరియు 

నిశియొంగా ఇది నీ ప్ర భువు తరఫు నుొండి 

వచ్చిన సతయొం. మరియు అలాల హ్ మీ కరమల 

ప్ట్ల  నిరల క్ష్యొంగా లేడు.  

150. మరియు నీవు ఎకకడి నుొంచ్చ 

బయలుదేరిన్య (ప్ర యాణొం చేస్న్య) సరే! నీ 

ముఖానిి (నమా'జ్లో) మసి్ద్ అల్ 
-'హరామ్ వైపునకే తి్రపుపకో. మరియు 

మీరకకడున్యి సరే, మీ ముఖాలను దాని 

వైపునకే తి్రపుపకోొండి. మీకు వయత్రరేకొంగా 

 
100) మకకహ లోని క'అబహ, ఇబ్లర హీమ్ ('అ.స.) యొకక ఖిబ్లల గా ఉొండేది. చూ. 61:6.  

101) చూడొండి, 5:48. అలాల హుత'ఆలా మానవులకు మొంచ్చ-చడులను స్తచ్చొంచ్చ, వాటి 

వయతాయస్తనిి చూప్, వాటి ఫల్నతాలను కూడా సపష్ు ొం చేశాడు. కావున ప్ర త్రవాడు తాను 

ఎనుికుని మారాగ నికి బ్లధ్యత వహొంచ్చ దానికి తగిన ఫల్నతానిి అనుభవిస్తూ డు. వారికి 

ఎలాొంటి  అన్యయయొం జరగ్దు.  

يَ ا ِْيَنَ َنيُهمَُيَْتََاََّلَّ َيْعرََِ َفُْونَهَ الِْكتيَبَ
فَرِيًْقاَََََواِنََّمحشَََكَماََيْعرِفُْوَنَاَبَْنآَءُهمَْ

ِْنُهمَْ وَُهْمََمل َ اْْلَقَّ َِلَْكُتُمْوَنَ َ
ََََجمهََيْعلَُمْونََ

َِمْنََ َِاَْْلَقُّ بل َِمَنََفََلََََكَرَّ َتَُكْوَننَّ
َخجمَََالُْمْمََتِيْنََ

ولِْجَهٌةَهَُ َ ٍ
فََاَولُِكل َْهاَ ِ ُمَوِلل ُقواََبَِتََسََْوَ

يَاِْتََاَيَْخمشََاْْلَْْييِتَ تَُكْونُْواَ َماَ َنَ
َُبُِكُمََ ََََمحشَاْيعًَََجَِاِّل  ََاِنَّ ََلََعَيََاِّل  ِ

َُكل
ٍءَقَِديٌْرَ ََشْ

َ
وَْجَهَكََ َ ِ فََولل َخرَْجَتَ َحْيُثَ َوِمْنَ

ََْشْطَ ال اْْلََرامََِرَ ََمْسِجِدَ ََواِنَّهَ محشَ
ََ ِمْن َ بلَِكَلَلَْحقُّ ََََُوَمَاََمحشرَّ بَِغافٍِلَََاِّل 

ََََلُْونَََتْعمََََامََّعََ
َ
وَْجَهَكَََومَِ َ ِ فََولل َخرَْجَتَ َحْيُثَ ْنَ

َحْيُثََماَوََمحشََِدَاْْلََرامَِجَِسَْالْمَََشْطَرََ
َشْطَره َ وُُجوَْهُكْمَ ُّْواَ فََول حملََُكْنُتْمَ
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ప్ర జలకు ఎటువొంటి వాదన ఉొండకుొండా 

ఉొండట్ొం కరకు. కాని వారిలో దురామరుగ లైన 

వారు (ఎలాొంటి ప్రిస్థ తులోల నూ ఊరుకోరు) 

అొందుకని వారికి భయప్డకొండి, న్యకే 
భయప్డొండి! మరియు ఈ విధ్ొంగా నేను మీపై 

న్య అనుగే్హానిి పూరిత చేయటానికి. మరియు 

ఈ విధ్ొంగా మీరు మారగ దరశకతవొం 
పొందటానికి!  

151. అదే విధ్ొంగా మేము మీ వారిలో 

నుొండియే, ఒక ప్ర వకత ను మీ వదికు ప్ొంప్రము. 

అతను మా స్తచనలను (ఆయాత లను) మీ 

ఎదుట్ చదివి వినిప్సుూ న్యిడు మరియు 

మిమమల్ని సొంసకరిసుూ న్యిడు మరియు మీకు 

గే్ొంథానిి మరియు వివేకానిి బోధ్ధసుూ న్యిడు 

మరియు మీకు తెల్నయని విష్యాలను మీకు 

నేరిపసుూ న్యిడు.  

152. కావున మీరు ననేి (అలాల హ నే) 

సమరిొంచొండి, నేను కూడా మిమమల్ని జ్ఞఞ ప్కొం 

ఉొంచుకుొంటాను. మరియు న్యకు కృతజుఞ లై 

ఉొండొండి మరియు న్యకు కృతఘ్నిలు 

కాకొండి.102  

153. ఓ విశావసులారా! సహనొం మరియు 

నమా'జ్ దావరా సహాయొం అరిథ ొంచొండి. 

నిశియొంగా అలాల హ్ సహనొం గ్లవారితో 

ఉొంటాడు. 103  

154. మరియు అలాల హ మారగ ొంలో 

చొంప్బడిన వారిని 'మృతులు,' అనకొండి! 104 

వాసూ వానికి వారు సజీవులు. కాని మీరది 

గే్హొంచజ్ఞలరు.  

 
102) చూ. 14:7. 'స.బు'ఖారీ, పుసూ కొం 8, 'హదీస్' నొం. 415; పుసూ కొం 9, 'హదీస్' నొం. 502.  

103 ) మొంచ్చ విశావస్ సొంతోష్ొం కల్నగినపుడు అలాల హుత'ఆలాకు కృతజుఞ డై ఉొంటాడు 

మరియు బ్లధ్లో ఉనిపుపడు సహనొం వహస్తూ డు. ('స'హీ'హ్ ముస్ల ొం, 'హ. నొం. 2999).  

104) అలాల హ్ (సు.త.) మారగ ొంలో పోరాడి చొంప్బడిన అమరవీరులు మృతులు కారు. వారు 

అలాల హ్ (సు.త.) సనిిధ్ధలో సజీవులుగా ఉొంటారు. చూడొండి, 3:169.  

يَُكْونََ َ َِِلَلَّ َعلَْيُكْمََلِلنَََّ اِسَ
ِمْنُهْمَمخض َظلَُمْواَ ِْيَنَ اَّلَّ َ اَِّلَّ ٌةمخضَ ََُحجَّ

ََتَْشوُْهْمََ َََشْوِنَْخَْاَوََفََلَ َوَِّلُتِمَّ مخضَ
َِ َولََعلَُّكْمََن َعلَْيُكْمَ َ ْعَمِتْ

َََََََيمقَْونَََتْهَتدَُ
اَرَْسلَْ رَُسْوًَّلََكَماَ٘ فِْيُكْمَ َناَ

يييتَِناََ ا َعلَْيُكْمَ َيْتلُْواَ ِْنُكْمَ مل
ِْيكََُويُزََ الِْكتيَبَكل َويَُعللُِمُكُمَ ْمَ

مََّ َويَُعللُِمُكْمَ لَْمَََواْْلِْكَمَةَ اَ
ََيممَْونََلَمَُعَْتَُكْونُْواَتََ

َ٘ ََفَاْذُكُرْوِنْ َاَْذُكرُْكْمََواْشُكُرْواَِٰلْ
َخجمَََْونَِرَُتَْكفََُوََّلَ

 َ
اْسَتعِْيُنْواَيي٘اَيَُّ يَمُنواَ ا ِْيَنَ اَّلَّ َهاَ

يوةَِ ل َوالصَّ ْْبَِ َبِالصَّ َمحشَ َ ََاِنَّ َاِّل  َمَعَََ
ِْبِيَْنَ َََالص 

ِفَْ يُّْقَتُلَ لَِمْنَ َتُقْولُْواَ َسبِْيِلََََوََّلَ
َِ يَبَْلَمحشٌََتَاَوََمَْاََََاِّل  ل َََاَْحَيآٌءَوَّ ِكْنََّلَّ

َََتَْشُعُرْونََ
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155. మరియు నిశియొంగా మేము, 

మిమమల్ని భయాొందోళనలతో, ఆకల్న- 

దపుపలతో, ధ్న-ప్రర ణ, ఫలాల నష్టు లతో ప్రీ 

కిు స్తూ ము. మరియు (ఇలాొంటి ప్రిస్థ తులోల ) 

సహనముతో ఉొండే వారికి శుభవారత  నివువ.  

156. ఎవరైతే ఏదైన్య ఆప్ద కల్నగినపుపడు: 

''నిశియొంగా, మేము అలాల హ్కే చొందిన 

వారము మరియు మేము ఆయన వైపునకే 

మరల్నపోతాము.'' అని అొంటారో!  

157. అలాొంటి వారికి వారి ప్ర భువు నుొండి 

అనుగే్హాలు 105   మరియు కారుణయము 

ఉొంటాయి. మరియు వారే సన్యమరగ ొం 

పొందినవారు. 106  (1/8)  

158. * నిశియొంగా, 'సఫా మరియు 

మరావలు అలాల హ్ చ్చహాిలోల నివి. 107 కావున 

 

105 ) 'సలవాతున్: అొంటే blessings, benedictions, అనుగే్హాలు, ఆశీరావదాలు, 

దీవనలు, వరాలు మరియు శుభాకాొంక్ష్లు అనే అరాథ లున్యియి.  

106) నష్ు ొం కల్నగినపుడు:“ఇన్యిల్నలాల హ వఇన్యిఇలైహ రాజి'ఊన్.” మరియు, “అలాల  

హుమమ అ'జురీిఫీ ము'సీబతీ, వఅ'ఖ్ల్నఫ్లీ ఖైరమిమన్హా.” చదవాల్న, ('స. ముస్ల ొం, 'హ. 

నొం.  918).  

107) 'సఫా-మరావలు మకకహ లో క'అబహ కు కొంత దూరొంలో ఉని చ్చని గుట్ు లు.  

'హజిజ్ లేక 'ఉమాా చేసేవారు క'అబహ చుటుు  7 ప్ర దకిు ణలు ('తవాఫ్) చేస్న తరువాత 

'సఫా-మరావ గుట్ు ల మధ్య 7 స్తరుల  ప్చారుల  (స'యీ) చేయాల్న. ఇది తప్పనిసరి (వాజిబ్). 

ఇబ్లర హీమ్ ('అ.స.) భారయ – ఇస్తమ'యీల్ ('అ.స.) యొకక తల్నల  – అయిన సయియదా 

'హాజర్, ఇస్తమ'యీల్ ('అ.స.)ను క'అబహ దగ్గ ర ప్రుొండబటిు , నీటికరకు ఈ రొండు గుట్ు ల 

మధ్య ప్రుగెతుూ తూ, తన కుమారుణి్ణ ఈ గుట్ు లకిక చూసేది. అదే కారాయనిి అలాల హ్ 

(సు.త.) ముస్ల ొంలకు 'హజిజ్ లేక 'ఉమాా చేసేట్పుపడు, ఆచరిొంచమని ఆజ్ఞఞ ప్ొంచాడు. ఇవే 

కాకుొండా 'హజిజ్ చేసే వారి కరకు ఇతర ఆచారాలు అొంటే బల్న (ఖురాానీ) ఇవవట్ొం, 

మీన్యలోని మూడు జమరాత్ల మీద ప్ర త్ర దానిపై ఏడేస్ కొంకర రాళ్ళు రువవట్ొం, 

మొదలైనవి ఉన్యియి. సయియదా 'హాజర్ యొకక ప్రర రథ  నను అొంగీకరిొంచ్చ అలాల హ్ (సు.త.) 

ఇస్తమ'యీల్ (అ.స.) కాళల  దగ్గ ర 'జమ్'జమ్ నీటి బుగ్గ ను పుటిు ొంచాడు. అొందులో ఈ న్యటి 

వరకు నీళ్ళు పుష్కలొంగా ఉన్యియి. బైతులాల హ్ను సొంద రిశొంచే వారు ఈ నీటిని తిాగి, 

అలాల హుత'ఆలాకు కృతజఞ తలు తెలుపుకుొంటారు. ఇొంకా అకకడ తమ కోరికల పూరిత కై, 

َََُِكمََْونَلَْبلَُونََّ اْلََْب َِنَ مل ٍءَ ْوِفََََشْ
اَّْلَْمَواِلَ َِنَ مل َوَنْقٍصَ َواْْلُْوِعَ

َواثلََّمريِتَ ََواَّْلَنُْفِسَ ََمحشَ ََِوب ِ ْشل
ِْبِيْنََ َََيحضَالص 

اََصَ اَِذاَ٘ ِْيَنَ ِصيََْااَّلَّ قَالُْو٘اََبْتُهْمَمُّ َبٌةحملَ
َََِااِنََّ ََىجتَريِجُعْونََََواِنَّاَ٘اَِِلْهََِِِّل 
َ

َعلَْيِهمَْ ٰٓئَِكَ ِْنٌََتَوَيَصلََََاُول مل بلِِهمََْ ََرَّ
ٰٓئَِكَُهُمَالُْمْهَتُدْوَنََيمطَََورَْْحَةٌَ َََواُول

ََ
َوالْمََ َفاَ الصَّ َ َْرَوَةَاِنَّ َشَعآئِرََِ ِمْنَ

َِ ََاِّل  اْعَتَمرََمجت اَوَِ اْْلَْيَتَ َ َحجَّ َََفَمْنَ
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ఎవడు (క'అబహ) గ్ృహానికి 'హజిజ్  లేక 

'ఉమాా కరకు వళతాడో 108  అతడు ఈ రొంటి 

మధ్య ప్చారుల  (స'యీ) చేసేూ , అతనిపై ఎటిు  

దోష్ొం లేదు. మరియు ఎవడైన్య సొంతోష్ొంతో 

మొంచ్చ చేసేూ , నిశియొంగా, అలాల హ్ ఆదరిొంచే 

వాడు, 109  సరవజుఞ డు.  

159. నిశియొంగా, ఎవరైతే మేము 

అవతరిొంప్జేస్న సపష్ు మైన బోధ్నలను, 

మారగ దరశకతావలను – ప్ర జల కరకు దివయ 

గే్ొంధ్ొంలో సపష్ు ప్రచ్చన ప్దప్ కూడా – 

దాచుతారో! వారిని అలాల హ్ తప్పక శప్స్తూ డు 

(బహష్కరిస్తూ డు). మరియు శప్ొంచగ్లవారు 

కూడా వారిని శప్స్తూ రు. 110  

 

ప్రప్విమోచనకై, ఉతూ మ ప్ర త్రఫలాలకై అలాల హ్ (సు.త.)ను ప్రర రిథ స్తూ రు.  

108) 'హజ్జ్ అొంటే జిల్'హజిజ్ నెలలో 8-13 తేదీల వరకు క'అబహ, మిన్య, 'అరఫాత్ 

మరియు ము'జిల్నఫాలను సొందరిశొంచట్ొం.  

'ఉమా్ర అొంటే ఈ తేదీలలో కాక ఇతర కాలొంలో ఎపుపడైన్య క'అబహ ను దరిశొంచట్ొం. 

(చూడొండి, 14:37). 'ఉమాా చేయదలచుకుని వారు: 'హరమ్ సరిహదిు బయటి నుొండి 

(మీఖాత్ బయట్ ఉొండేవారు మీఖాత్ నుొండి) 'ఉమాా దీక్ష్ (నియయత్)తో, ఇ'హాామ్ ధ్రిొంచ్చ, 

క'అబహ చుటుు  7 ప్ర దకిు ణలు చేస్, తరువాత 'సఫా-మరావల మధ్య 7 స్తరుల  ప్చారుల  చేస్, 

ఆ తరువాత శిరోముొండనొం చేయిొంచుకని, ఇ'హాామ్ విడుస్తూ రు. మీఖాత్ మరియు 'హరమ్ 

సరిహదిులను మహా ప్ర వకత  ('స'అ.స.) స్తచ్చొంచారు.  

109 ) ష్టకిరున్, అష్-షకూర్ప (36): The Appreciative, పాతిఫలమిచ్చేవాడు, 

కృతజఞ తలను ఆమోదంచ్చవాడు. One who approves or Rewards or Forgives 

much or largely, అొంగీకరిొంచే, ఆదరిొంచే, విలువనిచేి వాడు. తన దాసుల మొంచ్చ 

కారాయలకు అమితొంగా ప్ర త్రఫలమిచేివాడు. యోగ్యతను గురిత ొంచే, ప్రిగ్ణ్ణొంచేవాడు. 

అష్-షకూర్పకు చూడొండి, 4:147. ఇది అలాల హ్ (సు.త.) అతుయతూ మ పేరల లో ఒకటి.  

110 ) ఇబి'అబ్లాస్ (ర'ది.'అ.) కథనొం: ఈ ఆయత్లో - తౌరాత్ గే్ొంథొంలో దైవప్ర వకత  

('స'అ.స.) గురిొంచ్చ వచ్చిన సపష్ు మైన స్తచనలను యూదులు మరియు కైైసూ వులు 

దాచ్చన విష్యొం గురిొంచ్చ చప్పబడిొంది. (అబూ-దావూ'ద్, మరియు సునన్ త్రరిమజీ', 

'హదీస్' నొం. 651).  

وََّفَبِِهَمَاْنَيَََّاََهَِيَْفََلَُجَناَحََعلََ محشَطَّ
َ َ فَاِنَّ َخْْيًاحملَ َعَ َتَطوَّ َََوَمْنَ ََاِّل 

َََكٌِرََعلِْيٌمََاشََ
 

َ
ِْيَنَيَْكُتُمْوَنََماَ٘اَنَْزنْلَاَِمَنََ َاَّلَّ اِنَّ

َْ يَمَِاْْلَيلِنيِتََوال َبْعِدََماَبَيَّن ُهَُهدي ْنَْۣ
الِْكتيِبَ ِفَ َلِلنَّاِسَ ٰٓئَِكَحملَ ََاُول

َُيَلَْعُنُهُمَ ََََيحضُمَالل عُِنْوَنَُنهَُيَلْعََوَََاِّل 
َ
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160. కాని ఎవరైతే ప్శాితాూ ప్ప్డతారో 

మరియు తమ నడవడికను సొంసకరిొంచు 

కుొంటారో మరియు సతాయనిి వలల డిస్తూ రో, 

అలాొంటి వారి ప్శాితాూ ప్రనిి నేను 

సీవకరిస్తూ ను. మరియు నేను మాతిమే 

ప్శాితాూ ప్రనిి సీవకరిొంచేవాడను, 111  అప్రర 

కరుణాప్ర దాతను.  

161. నిశియొంగా, ఎవరైతే సతయ- 

త్రరస్తకరులై, సతయ-త్రరస్తకర స్థ త్రలో 

మరణ్ణస్తూ రో, అలాొంటి వారిపై అలాల హ్ 

దైవదూతలు మరియు సరవ మానవుల 

యొకక శాప్ముొంటుొంది.  

162. అొందులో (ఆ శాప్గే్సూ  స్థ త్రలోనే 

నరకొంలో) వారు శాశవతొంగా ఉొంటారు. వారి 

శిక్ష్ను తగిగ ొంచట్ొం కానీ మరియు వారికి మళ్ళు 
వయవధ్ధ ఇవవట్ొం కానీ జరుగ్దు.  

163. మరియు మీ ఆరాధ్యదైవొం, కేవలొం ఆ 

ఏకైక దైవొం 112 (అలాల హ్) మాతిమే. ఆయన 

తప్ప మరొక ఆరాధ్య దైవొం లేడు, అనొంత 

కరుణామయుడు, అప్రర కరుణాప్ర దాత.    

164. నిశియొంగా భూమాయకాశాల సృషు  

లోనూ, రేయిొంబవళు మారుపలోనూ, 

ప్ర జలకు ఉప్యోగ్కరమైన వాటిని తీసుకని, 

సముదర ొంలో ప్యనిొంచే ఓడలలోనూ మరియు 

అలాల హ్ ఆకాశొం నుొండి వరాు నిి కురిప్ొంచ్చ 

దాని దావరా నిరిీవమైన భూమికి ప్రర ణొం పోస్, 

అొందులో వివిధ్ రకాల జీవరాసులను 

వరిథ లల జేయట్ొంలోనూ, మరియు వాయువులు 

 

111 ) అత్-తవాాబు (80): The Oft-Returning. తన దాసుని పశ్చేతా్తపాన్ని 

స్వాకరంచ్చ, అంగీకరంచ్చ వాడు, కటాకిు ొంచే, మనిిొంచేవాడు. ఇది అలాల హ్ (సు.త.) 

అతుయతూ మపేరల లో ఒకటి.  

112) అల్్-వా'హిద్ (67): The One, ఏకైకుడు, అదివతీయుడు. The Sole. ఒకే ఒకకడు, 

చూడొండి, 2:133, 12:39.  

َواَْصَ تَابُْواَ ِْيَنَ اَّلَّ َ َوبَيَُّنْواَََاَوَْلَحَُاَِّلَّ
َٰٓ َواَنَاَفَاُول َعلَْيِهْممجتَ اَتُْوُبَ ئَِكَ

َََالَّوَّاُبَالرَِّحْيمَُ
ََ
َ
َِاِنََّ اَّلَّ وَُهْمَََ َوَماتُْواَ َكَفُرْواَ ْيَنَ

َعلَْيِهمَْ ٰٓئَِكَ اُول اٌرَ لَْعَنُةََُكفَّ ََِ ََاِّل 
َْاوََ ٰٓئَِل ََََيحضَْيََََوانلَّاِسَاََْجَعََِكةَِمل َ

فِْيَهَا ِِلِْيَنَ ُيََََّلَمجتََخي َعْنُهُمَفَََّ ُفَ
َََاُبََوََّلَُهْمَُيْنَظُرْونََالَْعذََ
ََ
يَوََ ٌَوََََُّكمَْهَُاِل اَِمجتََِحدٌَااِٰلي اَََِّلَ٘ ََ ََٰلي ََُهوَََّلَّ

َخجمَََالرَّْْحيُنَالرَِّحْيمَُ
مَي السَّ َخلِْقَ َ ِفْ َ َواَّْلَْرِضَاِنَّ ويِتَ

اَلَتَِخََْوا َِْفَ َوالَِْلَّ َوانلََّهارَِ ُفلِْكََِلَ
اْْلََ ِفَ ََتْرِْيَ َ َيْنَفُعََََرَِحَْالَِّتْ بَِماَ

اَنَْزَلََانلََّ َوَماَ٘ َُاَسَ َمآءََََِاِّل  ِمَنَالسَّ
َِ ب فَاَْحَياَ آٍءَ مَّ اَّْلََِمْنَ َبْعَدََهَِ ْرَضَ

َدآَ َ ِ
ُكل ِمْنَ فِْيَهاَ َ َوبَثَّ ممسََبَّةٍََمْوتَِهاَ
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మరియు మేఘాలు, భూమాయకాశాల మధ్య 

నియమబదిొంగా చేసే సొంచారాల మారుపల 

లోనూ, బుధి్ధమొంతులకు ఎన్ని స్తచనలు 

ఉన్యియి. 113  

165. అయిన్య ఈ మానవులలో కొందరు 

ఇతరులను, అలాల హ్కు స్తటిగా కల్నపొంచు 

కుని, అలాల హ్ ను పేర మిొంచవలస్న విధ్ొంగా 

వారిని పేర మిస్తూ రు. కాని విశావసులు 

అొందరికొంటే అతయధ్ధకొంగా అలాల హ్నే 

పేర మిస్తూ రు. మరియు ఈ దురామరగ ొం 

చేసుూ నివారు ప్ర తయక్ష్ొంగా చూడగ్ల్నగితే! ఆ 

శిక్ష్ను చూస్నపుపడు, వారు నిశియొంగా, 

సరవశకిత  కేవలొం అలాల హ్కే చొందుతుొంది 

మరియు నిశియొంగా, అలాల హ్ చాలా 

కఠినొంగా శికిు ొంచేవాడు, (అని తెలుసుకునే 

వారు). 114  

166. అపుపడు (ఆ రోజు) వారు (ఆ స్తటిగా 

కల్నపొంచబడిన వారు) తమను అనుసరిొంచ్చన 

వారితో తమకు ఎలాొంటి సొంబొంధ్ొం 

లేదొంటారు. మరియు వారొంతా తమ శిక్ష్ను 

చూసుకుొంటారు. మరియు వారి మధ్య ఉని 

సొంబొంధ్ భాొంధ్వాయలనీి తెగిపోతాయి.  

 

113) ఈ ఆయత్లో అలాల హ్ (సు.త.) సృషు ొంచ్చ, నడిప్సుూ ని ప్ర కృత్ర నియమాలను గురిొంచ్చ 

వివరిొంచడమైనది. (i) భూమాయకాశాల సృషు , (ii) రాతి్రొం-బవళ్ళు ఒకదాని తరువాత ఒకటి 

రావట్ొం మరియు వాటి కాలాలలో హెచుి తగుగ లు, (iii) సముదార లలో న్యవలు ఎొంతో 

భారానిి తీసుకని ప్యనిొంచట్ొం, (iv) వరు ొం కురిస్ జీవొంలేని భూమికి జీవమివవట్ొం, (v) 

వివిధ్ రకాల జీవరాసుల సృషు , (vi) చలల ని, వచిని వివిధ్ దికుకల నుొండి వీచే గాల్న, (vii) 

అలాల హుత'ఆలా తాను కోరినచోట్ వరు ొం కురిప్ొంచటానికి, తనకు నియమబధి్ధలుగా 

సృషు ొంచ్చన మేఘాలు; వీట్నిిొంటిలో బుధి్ధమొంతులకు ఎన్ని స్తచనలున్యియి. ఈ 

కారాయలలో ఆయనకు మరవవరూ భాగ్స్తవములు లేరనేది కూడా వయకతమౌతోొంది. 

ఎొందుకొంటే ఎవరైన్య ఆయనకు భాగ్స్తవములుొంటే ఈ సృషు లో అలల కలోల లొం చలరేగి 

ఉొండేది.  

114) చూడొండి, 39:45, 29:65, 17:67 మరియు 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 6, 'హదీస్' 

నొంబరు. 24.  

ِييحَِوََّ الرل َتَْْصِيِْفَ حََوَََ ََاِبَالسَّ
ا َ بَْيَ رَِ َواَّْلَْرِضَالُْمَسخَّ َمآءَِ لسَّ

ََََيَّْعقِلُْوَنَمٍَوَْللِقََََّليييٍتَ
ُدْوِنَوََ ِمْنَ يَّتَِّخُذَ َمْنَ انلَّاِسَ ِمَنَ

َِ ِبَََُّاِّل  ََْوَنُهمَْاَنَْداًداَُّيُّ ِ َََِكُحبل محشََاِّل 
ََ ُحبًّا َ اََشدُّ يَمُنْو٘اَ ا ِْيَنَ ََِواَّلَّ  ِ ََِّلل َولَْوَمحش

َِ اَّلَّ ظََيََريَ يََرْوَنََلَمَُْيَنَ اِْذَ ْو٘اَ
َةََالَْ َالُْقوَّ ََِعَذاَبحملَاَنَّ َيَََْجََِِِّل  اَنَّ ًعاحملَوَّ

ََ ََََشِديُْدَالَْعَذاِبََاِّل 
َ
ََ

ِمنََ اتُّبُِعْواَ ِْيَنَ اَّلَّ تََْبَّاََ ِاِْذَ اَّلَّ ْيَنَََ
َعْتَ َوَتَقطَّ الَْعَذاَبَ َوَراَُواَ اتََّبُعْواَ

ََََْسَباُبَبِِهُمَاَّْلََ
ََ
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167. మరియు ఆ అనుసరిొంచ్చన వారు 

అొంటారు: ''మాకు  ప్ర ప్ొంచ జీవితొంలోకి మళ్ళు 

త్రరిగిపోయే అవకాశొం లభిసేూ  – వీరు ఈ రోజు 

మమమల్ని తయజిొంచ్చనటుల  – మేము కూడా 

వీరిని తయజిస్తూ ము!'' ఈ విధ్ొంగా (ప్ర ప్ొంచొంలో) 

వారు చేస్న కరమలను అలాల హ్ వారికి 

చూప్ొంచ్చనపుపడు, అది వారికి ఎొంతో 

బ్లధాకరొంగా ఉొంటుొంది. కాని వారు నరకాగిి 

నుొండి బయట్ప్డలేరు.   

168. ఓ ప్ర జలారా! భూమిలో నుని ధ్రమ 

సమమతమైన ప్రిశుదిమైనవాటినే త్రనొండి. 

మరియు షై'తాన్ అడుగు జ్ఞడలను 

అనుసరిొంచకొండి. నిశియొంగా వాడు మీకు 

బహరొంగ్ శతిువు.  

169. నిశియొంగా, వాడు (షై'తాన్) 
మిమమల్ని దుష్టకరాయలు మరియు అశీల లమైన 

ప్నులు చేయటానికి మరియు అలాల హ్ను 

గురిొంచ్చ మీకు తెల్నయని మాట్లు 

ప్లుకటానికి ఆదేశిసుూ ొంటాడు.  

170. మరియు వారితో: ''అలాల హ్ 

అవతరిొంప్జేస్న వాటిని (ఆదేశాలను) 

అనుసరిొంచొండి!'' అని అనిపుపడు. వారు: 

''అలా కాదు, మేము మా తొండిర -తాతలు 

అవలొంబిసుూ ొండగా మేము చూస్తూ  వచ్చిన 

ప్ధి్త్రనే అనుసరిస్తూ ము.'' అని సమాధాన 

మిస్తూ రు. ఏమీ? వారి తొండిర -తాతలు ఎలాొంటి 

జ్ఞఞ నొంలేని వారైనప్పటికీ మరియు సన్యమరగ ొం 

పొందని వారు అయినప్పటికీ (వీరు, వారినే 

అనుసరిస్తూ రా)?  

171. మరియు సతయ-త్రరస్తకరుల ఉప్ 

మానొం, వాటి (ఆ ప్శువుల) వలే ఉొంది; అవి 

అతడి (కాప్రి) అరుపులూ, కేకలు విొంటాయి. 

(కానీ ఆలోచ్చొంచ లేవు), వారు చవిటివారు, 

మూగ్వారు మరియు గేుడిి వారు, కాబటిు  

ِْينَََََلََوقََا نَلََاََاَّلَّ َ اَنَّ لَْوَ ةًََتََّبُعْواَ َكرَّ اَ
ِمنَْ َُهمََْفَنَتَْبَّاََ مِنََّكَََ تََْبَُّءْواَ محشََاَماَ

َ يُرِيِْهُمَ لَِكَ ََُكذي َاِّل  اَْعَمالَُهْمََ
ََماَُهمَْوََمحشَََحََسيٍتََعلَْيِهمَْ َِِبيرِِجْيَ

َََخجمِمَنَانلَّارَِ
ََ

ُُكُوَْ انلَّاُسَ اَّْلَرَْيي٘اَيَُّهاَ ِفَ اَ ِممَّ َِضَاَ
َِ َطيل يًلَ تَتَّبُِعْواَحل ََّلَ وَّ ًَباحمسَ ُخُطويِتََ
نَِ ْيطي ََمَْكَُلََََهَ اِنََّمحشَالشَّ بِْيٌ َمُّ ََََعُدوٌّ

ْوِٓءََوالَْفْحَشآءََِ اِنََّماَيَاُْمرُُكْمَبِالسُّ
َتُقْولُوَْ ََواَْنَ لََعَ َاَ ََِ َاِّل  ََّلَََ َماَ
َََََتْعلَُمْونََ

اَنَْزَلَََواَِذاَقِْيَلَلَُهُمَاتَّبِعَُ ََُاْواََماَ٘ ََِّل 
َقَالُوَْ اَلَْاَ َماَ٘ نَتَّبُِعَ َعلَْيهَِبَْلَ َفْيَناَ
يبَآَءنََا َا ََاَوََمحشَ يبَآؤُُهمَْل ا ََكَنَ ََّلََْوَ َ

ََّلََيْهَتُدْوَنَ ََََيْعقِلُْوَنََشْيـ ًاَوَّ
َ
ََ

ِيَْ اَّلَّ َكفَََوَمَثُلَ ِْيَََنَ اَّلَّ َكَمَثِلَ ُرْواَ
ُدَعَٓ َ اَِّلَّ يَْسَمُعَ ََّلَ بَِماَ ًءَََيْنعُِقَ

نَِدآءًَ ََوَّ َُْۣصَمحش عَُمٌّ بُْكٌمَ ََّلَْمٌََ َفُهْمَ َ
َََنَََيْعقِلُوَْ
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వారు ఏమీ అరథ ొం చేసుకో లేరు!115   

172. ఓ విశావసులారా! మీరు నిజొంగానే 

కేవలొం ఆయననే (అలాల హ్ నే) ఆరాధ్ధొంచేవారు 

అయితే; మేము మీకు జీవన్నప్రధ్ధగా ఇచ్చిన 

ప్రిశుధి్మైన (ధ్రమ సమమతమైన) వసుూ వులనే 

త్రనొండి మరియు అలాల హ్కు కృతజఞ తలు 

తెలుప్ొండి. 116  

173. నిశియొంగా, ఆయన మీ కరకు 

చచ్చేన జంతువు, రకత ం, పంద మ్రంస్ం 
మరియు అలాల హ్ తప్ప ఇతరుల పేర జి‘బహ 

చేయబడిన (సమరిపొంచబడిన)  దానిని 

(త్రనటానిి) నిషేధ్ధొంచ్చ ఉన్యిడు. 117  కాని 

ఎవరైన్య గ్తయొంతరొం లేక, దురీిత్రతో 

కాకుొండా, హదిు మీరకుొండా (త్రనిటై్లతే) అటిు  

వానిపై ఎలాొంటి దోష్ొంలేదు! 118 నిశియొంగా, 

అలాల హ్ క్ష్మాశీలుడు, 119   అప్రర 

కరుణాప్ర దాత.  

 
115) అొంటే ఈ సతయ-త్రరస్తకరులు, సతయధ్రమొం యొకక ప్లుపు విన్యి దానిని అరథ ొం 

చేసుకోలేక పోతున్యిరు. ఏవిధ్ొంగానైెతే ప్శువులు – వాటి కాప్రియొకక కేకలను – అరథ ొం 

చేసుకోలేవో!  

116) 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, పుసూ కొం 1, 'హదీస్' నొం. 49.  

117 ) ఈ 'హరాొం చేయబడిన విష్యాలు ఇొంకా మూడు చోటా్లో పేరొకనబడిాయి. 

చూడొండి, 5:3, 6:145, 16:115.  

118) ఈ న్యలుగు గాక 'హదీస్' లో 'హరామ్ గా పేరొకనబడినవి ఇవి: (i) గోళుతో వేటాడి 

చొంపే మృగాలు, (ii) తమ గోళుతో వేటాడే ప్కుు లు, (iii) గాడిద, కుకక మొదలైనవి. ఇొంకా 

వివరా లకు చూడొండి, 5:3. 'హదీస్' లో మరణ్ణొంచ్చన చేప్ 'హలాల్ గా ప్రిగ్ణ్ణొంచబడిొంది. 

అలాల హ్ (సు.త.)  తప్ప, ఇతరులను సొంతృప్ూ  ప్రచటానికి వారి పేరుతో ఒక ప్శువును 

జి'బ్'హ్ చేయట్ొం – జి'బ్'హ్ చేసేట్పుపడు అలాల హ్ (సు.త.) పేరు తీసుకున్యి – వారి 

సొంకలపొం (నియయత్) అలాల హ్ (సు.త.) కాక, ప్ర తేయకమైన వేరే ఇతరుణి్ణ సొంతోషొంప్జేయ 

టానికైతే, అలాొంటి దానిని త్రనట్ొం కూడా 'హరామ్. అొంతేగాక అలాల హ్యేతరులకు 

అరిపొంచబడినది. (నజ'ర్, నియా'జ్, చఢావా చేస్ొంది) ఏదైన్య త్రనట్ొం కూడా 'హరామ్. 
('స'హీ'హ్ అల్-జ్ఞమ, అసస'గీర్ వ జ్ఞయదతహు, అల్్బ్రనీ పు. 2, పే. 1024).  

119 ) అల్్-'గఫూర్ప (35): The Forgiver, క్షమించ్చవాడు.  Most Forgiving, 

ప్రప్రలను ఎకుకవగా క్ష్మిొంచేవాడు. అల్్-'గపాార్ప (15): The Oft-Forgiving,  

క్షమ్రశీలుడు. చూడొండి, 20:82. అల్ -'గ్ప్రారు మరియు అల్-'గ్ఫూరు అలాల హ్ 

(సు.త.) అతుయతూ మ పేరుల , చూడొండి, 40:3. అల్్-'గాఫిర్: క్ష్మాగుణ ప్రిపూరిుడు.  

ِْينََ يمََيي٘اَيَُّهاَاَّلَّ َِنََُا بيِتَْواَُُكُْواَِمْنََطيل
َ َواْشُكُرْواَ َرزَقْنيُكْمَ ََِماَ َِِّل  اِْنََ

َََنََْعُبُدوَُْكْنُتْمَاِيَّاهَُتََ
ََ

َمََ َوادلَّ الَْمْيَتَةَ َعلَْيُكُمَ َمَ َحرَّ اِنََّماَ
وَََوْلََْ اْْلِْْنِيْرَِ َِمَََمَ ب َ اُهِلَّ لَِغْْيَِهَ اَ٘ َ
َِ ََاِّل  وَََّفَمنَِمجت بَاٍغَ َ َغْْيَ َ اْضُطرَّ ََّلََ
ََمحشََْيهٍَِدَفََلَ٘اِْثَمََعلَََعَ ََاِنَّ َغُفْوٌرََََاِّل 

ََََرَِّحْيٌمَ
َ
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174. నిశియొంగా, అలాల హ్ గే్ొంధ్ొంలో అవత 

రిొంప్జేస్న సొందేశాలను – దాచేవారు,  వాటిని 

కదిిప్రటి ధ్రకు అముమకునేవారు – అలాొంటి 

వారొందరు తమ కడుపులను కేవలొం అగిితో  

నిొంపుకుొంటున్యిరు మరియు అలాల హ్ 

ప్ర ళయ (తీరుప) దినమున వారితో 

మాటాల డడు మరియు వారిని శుధి్ప్రచడు 

మరియు వారికి బ్లధాకరమైన శిక్ష్ ఉొంటుొంది.  

175. ఇలాొంటి వారే సన్యమరాగ నికి బదులుగా 

అప్మారాగ నిి  మరియు క్ష్మాప్ణకు 

బదులుగా శిక్ష్ను కనుకుకనివారు. ఎొంత 

సహనముొంది వీరికి, నరకాగిిని 

భరిొంచటానికి!  

176. ఇదొంతా ఎొందుకొంటే! నిశియొంగా, 

అలాల హ్ ఈ గే్ొంథానిి సతయొంతో అవతరిొంప్ 

జేశాడు. మరియు నిశియొంగా ఈ గే్ొంథొం 

(ఖురఆన) గురిొంచ్చ భిన్యిభిప్రర యాలు  

గ్లవారు, సదూర విరోధ్ొంలో ఉన్యిరు!  120  

(1/4)   

177. * సతాకరయొం 121  అొంటే మీరు మీ 

ముఖాలను తూరుప దికుకనకో, లేక ప్డమర 

దికుకనకో చేయట్ొం కాదు;122 కాని సతాకరయొం 

అొంటే అలాల హ్ ను, అొంత్రమ దిన్యనిి, 

దైవదూతలను, దివయగే్ొంధానిి మరియు 

ప్ర వకత లను హృదయ పూరవకొంగా 

 

120) వొంకర అక్ష్రాలలో ఉనిదాని తాతపరయొం ఈ విధ్ొంగా కూడా ఇవవబడిొంది: “తమ 

విరోధ్ొంలో సతయొం నుొండి చాలా దూరొం వళ్ళుపోయారు.”  

121) అల్-బిరేు: Piety, to act well, virtue, అొంటే ధ్రమ ఆచరణ, ధ్రమ నిషా్టప్రత, భకిత , 

దైవభకిత , నీత్రప్రత, సదాచరణ, విశావసము, పుణయొం అనే అరాథ లున్యియి.  

122) చూడొండి, అల్-బఖరహ 2:145, వాయఖాయనొం-99. దీని ఉదిేశయొం ఏమిట్ొంటే, అలాల హ్ 

(సు.త.) ఆదేశానిి శిరస్తవహొంచ్చ, విశావసులొందరూ, వారు ప్ర ప్ొంచొంలో ఎకకడున్యి, 

ఎలల పుడూ ఒకే ఒకక ఖిబ్లల   (క'అబహ్) అయిన మకకహ ముకరేమహ వైపునకు మాతిమే 

అభిముఖులై నమా'జ్ చేయాల్న.  

ِْيَنَيَْكُتمَُ َاَّلَّ اَنَْزَلََْوَنَمََاِنَّ َُاَ٘ ََاِّل 
َثَمًناَ َ بِه  ْوَنَ َويَْشََتُ الِْكتيِبَ ِمَنَ

ٰٓئَِكَحملََلِْيًلَقََ َاُول يَاُْكلُْونََمَََ َاَ ِفَََْ
َ اَِّلَّ يَُكللِمَََُُبُطْونِِهْمَ َوََّلَ ُهُمَانلَّاَرَ

َُا َِّل  الْقِييمَََ ِْيِهْمخمتَيَْوَمَ يَُزكل َوََّلَ ةَِ
ََََولَُهْمََعَذاٌبَاَِِلٌْمَ

َِ اَّلَّ ٰٓئَِكَ َااُول يلََةَْيَنَ ل الضَّ ُواَ ْشََتَ
بِالَْمْغفَِرةَِ َوالَْعَذاَبَ يَ ََبِالُْهدي َماََ٘فََمجت

َ ََََََانلَّارَِاَْصَْبَُهْمَلََعَ
َ َ بِاَنَّ ََذيلَِكَ َاِّل  الِْكتيَبَنَََ َلَ زَّ

َبِاْْلَقلَِ اْختََاَِوََمحشَ ِْيَنَ اَّلَّ َ ِفَنَّ لَُفْواَ
بَعِْيدٍَ َِشَقاٍقَْۣ  خجمَََالِْكتيِبَلَِِفْ

َ
اَنَْ َ الِْْبَّ َُّلَيَْسَ تَُول وُُجوَْهُكْمَََ ْواَ

ََ يِكنَّ َول َوالَْمْغرِِبَ الَْمْْشِِقَ قَِبَلَ
َْ ََال يَمَن ا َمْنَ َ َِِْبَّ ََِاب اَّْليِخرََِواِْلَوَََِّْل  ِمَ

ٰٓئَِ َََكةََِوالِْكتيِبََوانلَََّوالَْمل يََتَََمجتبِيل  َوا
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విశవస్ొంచడొం; మరియు ధ్నొంపై పేర మ కల్నగి 

ఉొండి కూడా, దానిని బొంధ్ధవుల కరకు 

అన్యథుల కరకు, యాచ్చొంచని పేదల 123 

కరకు, బ్లట్స్తరుల కరకు, యాచకుల 

కరకు మరియు బ్లనిసలను 124 

విడిప్ొంచడానికి వయయప్రచడొం. మరియు 

నమా'జ్ను స్తథ ప్ొంచడొం, 'జకాత్ ఇవవడొం 
మరియు వాగిానొం చేస్నపుపడు తమ 

వాగిాన్యనిి పూరిత చేయడొం. మరియు 

దురవసథ లో మరియు ఆప్తాకలాలలో 

మరియు యుధి్ సమయాలలో సై్థరయొం కల్నగి 

ఉొండట్ొం. ఇలాొంటి వారే సతయవొంతులు 

మరియు ఇలాొంటివారే దైవభీత్ర గ్లవారు.  

178. ఓ విశావసులారా! హతుల విష్యొంలో 

మీ కరకు న్యయయప్ర తీకారొం (ఖి'స్త'స్) 
నిరియిొంచబడిొంది. సవతొంతృనికి బదులుగా 

సవతొంతృణి్ణ, బ్లనిసకు బదులుగా  బ్లనిసను, 

సీూ ైకి బదులుగా సీూ ైని (వధ్ధొంచాల్న). 125 

ఒకవేళ హతుని సోదరుడు (కుటుొంబీకులు) 

హొంతకుణి్ణ కనికరిొంచదల్నసేూ , 

న్యయయసమమతొంగా రకత శులక నిరియొం 

 

123) మస్తకీన్, మిసీకన (ఏ.వ.): ఆదాయొం ఉన్యి అది వారి నితాయవసరాలకు  సరిపోని, 

ఆగ్తయప్రులు. ఇలాొంటి వారు తమ ఆతామభిమానొం వలల  యాచ్చొంచటానికి ఇష్ు ప్డరు.  

ఫుఖరా', ఫఖీర (ఏ.వ.): ఏమీ ఆదాయొం లేక గ్తయొంతరొం లేక భిక్ష్మడిగే వారు.  

124) ఖుర్ఆన్ అవతరిొంప్జేయబడే కాలొంలో బ్లనిసతవొం, బ్లనిసలను కనట్ొం, అమమట్ొం 

ఎొంతో ఎకుకవగా ఉొండేది. ఇస్తల ొం ధ్రమొం యొకక ముఖయ లకాు యలలో ఒకటి ఇలాొంటి 

బ్లనిసతావనిి రూపుమాప్ట్ొం. కేవలొం యుధి్ ఖైదీలను మాతిమే ఇస్తల ొం చట్ు ప్ర కారొం 

బ్లనిసలుగా ఉొంచుకోవచుి. చూడొండి, 8:67. ఖుర్ఆన్లో బ్లనిసలను విడిప్ొంచట్ొం పుణయ 

కారయమని ఎన్ని చోట్ల లో పేరొకనబడిొంది. చూడొండి, 4:92, 5:89, 58:3.  

125) ఇది ఇస్తల ొంకు ముొందు అరబుాలలో ఉని దురాచారానిి ఖొండిసోూ ొంది. వారు ఒక మగ్ 

హొంతకునికి బదులుగా – అతని కుటుొంబొంలో అనేక మొంది మగ్వారిని, ఒక సీూ ై 

హొంతకురాల్నకి బదులుగా ఆమ కుటుొంబొంలోని పురుష్టణి్ణ, లేక ఒక బ్లనిస హొంతకునికి 

బదులుగా ఒక సవతొంతి పురుష్టణి్ణ – హతయచేసేవారు.  

لََعَي ََالَْماَلَ الُْقْرٰبي َذوِيَ َ ُحبلِه  َ
َواْبَنََ َ ِكْيَ َوالَْمسي َ َواِْلَتيمي

ِقَاِبمجتََبِْيلَِالسََّ الرل َوِِفَ َ آئِلِْيَ َوالسَّ حملَ
يََتَ َوا يوَةَ ل الصَّ كيوَةمجتَََواَقَاَمَ الزَّ َ

َْ بَِعهَْوَْمََُوال عيَهُدْوادَِفُْوَنَ اَِذاَ مجتََهِْمَ
اْْلََوََ ِفَ ِْبِيَْنَ َءَِاَْسآَالص  آءََِ َّ َوالَّضَّ

اْْلَاِْسَوَِحْيََ ََ ِْيَنََمحشَ اَّلَّ ٰٓئَِكَ اُول
ٰٓئَِكَُهُمَالْمَُمحشََصَدقُْوا َََنََتَُّقوََْواُول

ََ
يَمُنْواَُكتَِبََعلَْيُكُمََ ِْيَنَا يي٘اَيَُّهاَاَّلَّ

الَْقْتلَيالْقَِ ِفَ بِاْلَُْاََََمحشَصاُصَ َ ََِْْلُرُّ رل
بِالَْعبَْ بِاَّْلََُوالَْعْبُدَ َ َواَّْلُنْٰثي َِدَ َََمحشنْٰثي
َٰل َ َ ُعِِفَ ََفَمْنَ ٌءََمََِ ََشْ اَِخْيهَِ ْنَ

اَِِلْهَِ َواََدآٌءَ بِالَْمْعُرْوِفَ فَاتلَِباٌعَْۣ
َِ َانٍَاِْحسََب ِْنََمحشَ مل ََتْفِْيٌفَ ذيلَِكَ
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జరగాల్న. 126   హొంతకుడు రకత  ధ్న్యనిి, 

ఉతూ మ రీత్రలో అతనికి చల్నల ొంచాల్న. ఇది మీ 

ప్ర భువు తరఫు నుొండి మీకు లభిొంచే సౌకరయొం, 

కారుణయొం. దీని తరావత కూడా ఈ హదిులను 

అత్రకేమిొంచే వానికి బ్లధాకరమైన శిక్ష్ 

ఉొంటుొంది.  

179. ఓ బుదిిమొంతులారా! న్యయయ 

ప్ర తీకారొం (ఖి'స్త'స్)లో మీ కరకు జీవనొం 

ఉొంది. తదావరా మీరు దైవభీత్ర గ్లవారు 

అవుతారు. 127  

180. మీలో ఎవరికైన్య మరణొం 

ఆసనిమైనపుపడు అతడు, ఆస్ూ ప్రసుూ లు 

గ్లవాడైతే, అతడు తన తల్నల -దొండుర ల కరకు 

మరియు సమీప్ బొంధ్ధవుల కరకు 

ధ్రమసమమతమైన మరణ శాసనొం 

(వీలున్యమా) వార యాల్న. 128   ఇది దైవభీత్ర 

గ్లవారి విదుయకత  ధ్రమొం.   

 

126) చూడొండి, 55:60.  

127) హతయ చేయగోరే వానికి మొదటి నుొంచే వాడు కూడా మరణ శిక్ష్కు గురిఅయేయ శాసన 

ముొందని తెల్నసేూ ! వాడు ఎనిడూ హతయకు పూనుకోడు. ఈ విధ్మైన న్యయయ ప్ర తీకారొం 

వలల  రాజయొంలో శాొంత్ర సుఖాలు వరిథ లుల తాయి. ఉదా: ఇపుపడు స'ఊదీ 'అరేబియాలో ఉని 

స్థ త్ర.  

128) ఆసుూ ల ప్ొంప్క విష్యానికై చూడొండి, 4:11-12, ఈ ఆయత్ వాటికొంటే ముొందు 

అవతరిొంప్జేయబడిొంది. వీలున్యమా కేవలొం 1/3 భాగ్పు ఆస్ూ కరకు మాతిమే 

చేయవచుి. 2/3 భాగ్పు ఆస్ూ  మృతుని ప్ర థమ శే్రణ్ణ బొంధ్ధవుల (వారసుల) హకుక. ఆస్ూ కి 

హకుకదారులైన ప్ర థమ శే్రణ్ణ బొంధ్ధవులు (వారసులు) వీలున్యమాకు హకుకదారులు 

కారు. ఈ 1/3 భాగానిి ఆస్ూ ప్రుడు తన వీలున్యమాలో ఆస్ూ కి హకుకదారులు 

కానటువొంటి దూర బొంధ్ధవులకు, సేిహతులకు లేక ధ్రమ కారాయలకు ఇవవవచుి. 1/3 

భాగ్ొంకొంటే ఎకుకవ భాగానికి వీలున్యమా వార యట్ొం ధ్రమసమమతొం కాదు. ('స. బు'ఖారీ, 

కితాబుల్ ఫరాయ'ద్, బ్లబ్ మీరాస్' అల్- బన్యత్). ఆస్ూ  తకుకవ ఉొంటే – కేవలొం పేరు 

ప్ర త్రషా్ల కరకు – హకుకదారులను పేదరికొంలో వదల్న, ధ్రమకారాయలకు లేక హకుకలేని 

వారి కరకు – 1/3 భాగానికి కూడా – వీలున్యమా వార యట్ొం సమమత్రొంచదగినది కాదు. ఒక 

విశావస్ - ఒక అవిశావస్, ఉభయులూ ఒకరికకరు వారసులు కాలేరు. కాని వీలున్యమా 

(వ'స్యయత్) దావరా వారికి ధ్న సహాయొం చేయవచుి.  

بلُِكمَْ َرَّ ََورَْْحَةٌََ اْعتََمحشَ دييَََفَمِنَ
َممهٌََمََعَذاٌبَاَِِلََْهَ لَََبْعَدَذيلَِكَفََ

َ
ََ

الَْ اََُولَُكْمَِفَ
٘ ي  وِِلََقَِصاِصََحييوٌةَ

 ََََتتَُّقْونََْْلَاِبَلََعلَُّكمََّْْلََا

َ
َ َحََّضَ اَِذاَ َعلَْيُكْمَ ُكتَِبَ

ََ الَْمْوُت تََاََحَدُكُمَ َخْْيََاِْنَ اخمتََرَكَ
لِلْوََ َاِۨالْوَِصيَُّةَ َواَّْلَقَْربِْيَ يِْنَ دِلَ

َِ َالُْمتَّقَََِاَحقًَّمجتَالَْمْعُرْوِفَب ََىجتََْيََلََعَ
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181. ఇక దానిని (వీలున్యమాను) 

వినివారు, తరువాత ఒకవేళ దానిని 

మారిితే, దాని ప్రప్మొంతా నిశియొంగా, ఆ 

మారిిన వారిపైననే ఉొంటుొంది. నిశియొంగా, 

అలాల హ్ సరవొం వినేవాడు, సరవజుఞ డు. 129   

182. కాని వీలున్యమా చేస్న వయకిత  
ప్క్ష్ప్రతమో, లేక అన్యయయమో చేశాడనే 

భయొం ఎవనికైన్య ఉొంటే అతడు ఈ 

వయవహారొంతో సొంబొంధ్ముని వారొందరి 

మధ్య రాజీ కుదిరిసేూ  అొందులో ఎలాొంటి దోష్ొం 

లేదు. నిశియొంగా, అలాల హ్ క్ష్మాశీలుడు, 

అప్రర కరుణాప్ర దాత.  

183. ఓ విశావసులారా! ఉపవాసాలు మీపై 

విధ్ధగా నిరియిొంచబడిాయి 130  – ఏ 

విధ్ొంగానైెతే మీ పూరీవకులపై విధ్ధగా 

నిరియిొంచబడినవో – దీనివలల  మీరు 

దైవభీత్రప్రులై ఉొంటారని!  

184. అదీ లకికొంచదగిన కనిి రోజులు 

మాతిమే. అయితే మీలో ఎవరైన్య 

వాయధ్ధగే్సుూ లై ఉొంటే, లేక ప్ర యాణొంలో ఉొంటే, 

వేరే దిన్యలలో (ఆ ఉప్వాస్తలు) పూరిత  

చేయాల్న. దాని సోూ మత ఉనివారు  

ప్రిహారొంగా, ఒక పేదవానికి భోజనొం 
పటాు ల్న. 131   కాని ఎవరైన్య సహృదయొంతో 

 

129) సమీ'ఉన్-అలీమ: సరవొం వినేవాడు, సరవజుఞ డు. చూడొండి, 2:127.  

130) అ'స్-'సౌమ్: ఉప్వాసొం అొంటే, మానుకోవట్ొం. ప్రర తః కాలొం నుొండి స్తరాయసూ మయొం 

వరకు ఏమీ త్రనకుొండా తిాగ్కుొండా మరియు భారయలతో రత్రకేీడలు జరప్కుొండా 

ఉొండట్మే గాక, తమ ప్ొంచేొందిర యాలను, చూపులను, న్యలుకలను, చవులను, 

ఆలోచనలను మరియు చేష్ు లను మొదలైన వాటిని కూడా అదుపులో ఉొంచుకని చడుకు 

దూరొంగా ఉొండట్ొం.  

131 ) అత్ర వృదిులు, దీరఘ  వాయధ్ధతో పీడితులైనవారు, గ్రభవతులైన సీూ ైలు, బిడిలకు 

ప్రల్నచేి సీూ ైలు మొదలైనవారు - ఉప్వాసముొండట్ొం వారికి అత్ర కష్ు తరమైతే - ప్రిహారొంగా 

ప్ర త్రరోజూ ఒక పేద వానికి భోజనొం పటాు ల్న. కాని గ్రభవతులైన సీూ ైలు, ప్లల లకు ప్రల్నచేి 

సీూ ైలు మరియు కదిి కాలానికి మాతిమే వాయధ్ధగే్సుూ లైన వారు మాతిొం విడిచ్చన 

َٰل َ بَدَّ َسِمَعهَ َََفَمْنَْۣ َماَ اَ٘مََفَاِنَََََّبْعَدَ
ََِاِْثُمهَ  َاَّلَّ لُْونَهَ لََعَ ِ ََمحشََْيَنَُيَبدل ََاِنَّ ََاِّل 

ََََىجتََسِمْيٌعََعلِْيمٌَ
ََ مََِفَمْن اَْوََخاَفَ َجَنًفاَ ْوٍصَ مُّ ْنَ

اَِ فََلَ٘ بَيَْنُهْمَ فَاَْصلََحَ ْثَمََاِْثًماَ
ََاَاِنََّمحشََعلَْيهَِ ََخجمَِحْيمٌََغُفْوٌرَرََََِّّل 
َ

ا َيي٘اَيَُّهاَ يَمُنْواَ ا ِْيَنَ َُكتَِبََّلَّ
َياُمََعََ ِ َلَْيُكُمَالصل َكَماَُكتَِبَلََعَ

لََعلَُّكْمََ َقْبلُِكْمَ ِمْنَ ِْيَنَ اَّلَّ
ََيحضََتتَُّقْونََ

ْعُدْوديٍتَاَيََّ مَّ َاًماَ ََكَنَمحشَ لََعَيَفَمْنَ اَْوَ رِيًْضاَ مَّ َسَفٍرََِمْنُكْمَ َ
ِ مل ةٌَ اَُخرََنَْفَعِدَّ اَيَّاٍمَ ِْيَنَََََمحشَ اَّلَّ َ َولََعَ
َطَََُقْونَهَ يُِطيَْ محشَْسِكْيٍَمََََِعامَُفِْديٌَةَ
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ఇొంకా ఎకుకవ పుణయొం చేయదల్నసేూ , అది 

అతనికి ఇొంకా మేలును  చేకూరుితుొంది.  

మీరు తెలుసుకో గ్ల్నగితే, ఉప్వాసొం 
ఉొండట్మే, మీకు ఎొంతో ఉతూ మమైనది.  

185. రమ'దాన్ నెల! అొందులో దివయ 

ఖుర్ఆన్ మానవులకు మారగ దరశకతవొంగా, 

అవతరిొంప్జేయబడిొంది! 132   మరియు 

అొందులో సన్యమరగ ొం చూపే మరియు 

సతాయ-సతాయలను వేరపరచే, సపష్ు మైన 

ఉప్దేశాలున్యియి. కావున మీలో ఆ నెలను 

పొందిన వయకిత  ఆ నెలొంతా (విధ్ధగా) ఉప్వాస 

ముొండాల్న. కాని వాయధ్ధగే్సుూ డైన వాడు, లేక 

ప్ర యాణొంలో ఉనివాడు, (ఆ ఉప్వాస్తలను) 

వేరే దిన్యలలో పూరిత చేయాల్న. అలాల హ్ మీకు 

సౌలభయొం చేయగోరుతున్యిడే కానీ, 

మిమమల్ని కష్ు పట్ు  దలచుకోలేదు. ఇది మీరు 

ఉప్వాస దిన్యల సొంఖయను పూరిత  చేయ 

గ్లగ్టానికి మరియు మీకు సన్యమరగ ొం 

చూప్నొందుకు, మీరు అలాల హ్ 

మహనీయతను (ఘనతను) కనియాడ 

 

ఉప్వాస్తలను తరువాత పూరిత  చేసుకోవాల్న.  

132) ఖుర్ఆన్, లైలతుల్ ఖదర జ్లో ,లౌ'హె మ'హ్్ఫూ''జ్  నుొండి ఈ ప్ర ప్ొంచపు ఆకాశొం 

మీద దిొంప్బడిొంది. అకకడ బైతుల్్-ఇ'జ్త్ లో పట్ు బడిొంది. అకకడి నుొంచ్చ 23 

సొంవతసరాలలో కేమకేమొంగా అవసరానిి బటిు , మహా ప్ర వకత  ము'హమమద్('స'అ.స.)పై 

అవతరిొంప్జేయబడిొంది, (ఇబి-కసీ'ర్). మొట్ు మొదటి వ'హీ, 'హరా గుహలో రమ'దాన్ 

నెలలో అవతరిొంప్జేయ బడిొంది. మరియు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.), తమ మరణానికి ముొందు 

రమ'దాన్ నెలలోనే ఖుర్ఆన్ను జిబీర ల్ ('అ.స.) సమక్ష్ొంలో, రొండుస్తరుల  పూరిత గా చదివి 

వినిప్ొంచారు. మరియు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.), అదే రమ'దాన్ నెలలో 23, 25, 27 

రాతిులలో, స'హాబీలకు, తరావీ'హ్ నమా'జ్ (ఖియామ్ అలైల) కూడా జమా'అతో 

చేయిొంచారు. ('స. త్రరిమజీ', 'స. ఇబి-మాజ్ఞ, అలాానీ ప్ర మాణీకొం). ఆ తరావీ'హ్ 

నమా'జ్ ఎనిమిది (8) రక'అతులు, వి'తిజతో ప్రటు ప్దకొండు (11) రక'అతులు, అని 

జ్ఞబిర్ (ర'ది. 'అ.) మరియు సయియదా  'ఆయిష్హ్ (ర. 'అన్యు )ల, ఉలేల ఖన్యలు  

(రివాయాతులు) ఉన్యియి. ('స. బు'ఖారీ).   

َتَطَ ٰلَّ ََفَمْنَ َ َخْْيٌ َفُهَوَ َخْْيًاَ َعَ محشََوَّ
َلَُّكْمَ ْنُتْمَاِْنَكََُواَْنَتَُصْوُمْواََخْْيٌ

َََتْعلَُمْوَنَ
فِْيهَِ اُنْزَِلَ َ ِْي٘ اَّلَّ َرَمَضاَنَ ََشْهُرَ

يُنَُهًديََ َِالُْقْرا َوبَيلِنيَلل َِنٍََتَلنَّاِسَ َمل
َوالُْفرَْ يَ َقَانَِالُْهدي َشِهدََمجتَ َََفَمْنَ

فَلَْيُصَمَُكَُِمنَْ ْهَرَ الشَّ َْمهََُ َوَمْنََمحشَ
ةٌََ فَعِدَّ َسَفٍرَ َ لََعي اَْوَ َمرِيًْضاَ ََكَنَ

اَيَّامٍَ ِْنَ اَُخرََمل َََ َُيُرِيُْدََمحش بُِكُمََََاِّل 
الْعَُ بُِكُمَ يُرِيُْدَ َوََّلَ َ حمسَالْيَُْسَ َْسَ

ََوِلُْكِملُوا َوِلُكََلََْاَ ةََ َُعِدَّ ِ ََواََْبل ََاِّل 
َ َماَ َ َولََعلَّكَُلََعي ىُكْمَ ْمَََهدي

ََ َََُرْوَنَكَُشَْت
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టానికి మరియు మీరు కృతజఞ తలు 

తెలుపుకోవటానికి!   

186. మరియు న్య దాసులు, న్య గురిొంచ్చ 

నినుి అడిగితే: ''నేను (వారికి) అత్ర 

సమీప్ొంలోనే ఉన్యిను. ప్ల్నచేవాడు ననుి 

ప్ల్నచ్చనపుపడు నేను అతని ప్లుపు విని, 

జవాబిస్తూ ను. 133  కాబటిు  వారు సరైన మారగ ొం 

పొందటానికి, న్య ఆదేశానిి శిరస్తవహొంచాల్న 

మరియు న్య యొందు విశావసొం కల్నగి 

ఉొండాల్న.'' అని, చపుప. 134  

187. ఉప్వాసపు రాతిులొందు మీకు మీ 

భారయలతో రత్రకేీడ (రఫస్') ధ్రమసమమతొం 
చేయబడిొంది. వారు మీ వస్తూ ైలు, మీరు వారి 

వస్తూ ైలు. వాసూ వానికి మీరు రహసయొంగా 

ఆతమదోర హానికి ప్రలపడుతున్యిరనే విష్యొం 

అలాల హ్కు తెలుసు. కావున ఆయన మీ 

ప్శాితాూ ప్రనిి సీవకరిొంచాడు మరియు 

మిమమల్ని మనిిొంచాడు. ఇక నుొండి మీరు మీ 

భారయలతో సొంభోగ్ొం (బ్లషర్) చేయొండి 

మరియు అలాల హ్ మీ కరకు వార స్న దానిని 

కోరొండి. మరియు ఉదయకాలపు తెలల రేఖలు 

రాతి్ర నలల చారల నుొండి సపష్ు ప్డే వరకు, 

మీరు త్రనొండి, తిాగ్ొండి. ఆ తరువాత చీకటి 

ప్డేవరకూ మీ ఉప్వాస్తనిి పూరిత  చయయొండి. 

కాని మసి్ద్లలో ఏ'తెకాఫ్ ప్రటిొంచేట్పుపడు, 

మీరు మీ సీూ ైలతో సొంభోగిొంచకొండి. 135  ఇవి 

అలాల హ్ ఏరపరచ్చన హదిులు, కావున 

 

133) ఉప్వాసొం విరమిొంచే వేళలో చేసే ప్రర రథ న (దు'ఆ') అొంగీకరిొంచబడుతుొంది. (ముసిద్ 

అ'హ్మద్, త్రరిమజీ', నస్తయీ', ఇబి-మాజ్ఞ – ఇబి-కసీ'ర్ – వాయఖాయనొం).  

134) చూడొండి, 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 8, 'హదీస్' నొం. 509.   

135 ) చూడొండి, 7:189. ఏ'తెకాఫ్: అొంటే మసి్ద్లో అలాల హ్ (సు.త.)ను ధాయనిస్తూ  

ఏకాొంతొంగా గ్డప్ట్ొం. ఏ'తెకాఫ్ ప్రటిొంచే వారు సీూ ైలతో సొంభోగిొంచరాదు. కాలకృతాయలకు 

తప్ప, మసి్ద్ విడిచ్చ బయటికి పోరాదు. తోటి వారితో అనవసరమైన మాట్ల లో ప్డరాదు.  

َ
َ ََواَِذاَ ْ فَاِّنلِ َ ْ ِ َعّنل ِعَبادِْيَ َساَلََكَ
ادلََّمحشََقَرِيٌْبَ َدْعَوَةَ اِذََاُِجْيُبَ اَاِعَ
َوِْلُْؤمُِنْواََََدَعنَِ َ ِٰلْ فَلْيَْسَتِجْيُبْواَ
َلََعلََّ ََُهْمَيَرُْشُدْوَنَِِبْ

 
َ
َِلَْاَُ لَُكْمَ َ فَُثَِحلَّ الرَّ َياِمَ ِ الصل َلََةَ

نَِسآئُِكمَْ َ ََاِٰلي لَُّكْمََِْلََََُهنََّمحش اٌسَ
َُّهنَََّواَنَْ ل ِْلَاٌسَ َُتْمَ َمحشَ ََُعلَِمَ ََاِّل 

ََتَْتانُْونََ ُكْنُتْمَ َسُكْمََاَنْفَََُاَنَُّكْمَ
َعْنُكمَْ وََعَفاَ َعلَْيُكْمَ مجتَََفَتاَبَ

وََْاَنَبََـ يَفَالَْ ََواْبَتُغْواَمََِِشُ َكَتَبََََاُهنَّ
َُ ََُكمَْلََََاِّل  بَُممس َواِْشَ ََوُُكُْواَ َحت  ْواَ

ََ َِمَنََاْْلَْيُطَاَّْلَبَْيُضَََمَُكََُلََيَتََبيَّ
الَْفْجرَِ ِمَنَ اَّْلَْسَودَِ ََممسََاْْلَْيِطَ ُثمَّ

َيامََ ِ الصل واَ اَِٰلَاَتِمُّ ََ ْلََِ َاِلَّ َوََّلَمجتَ
ِفََاُتبََ عيِكُفْوَنَ َواَنُْتْمَ َ وُْهنَّ ِِشُ
ِجدَِالْمََ ُحدَُمحشََسي َََِدَُوَْتِلَْكَ فََلَََاِّل 
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ఉలల ొంఘొంచే  (ఉదిేశొంతో) వీటిని సమీప్ొంచ 

కొండి. వారు భయ-భకుత లు కల్నగి ఉొంటారని, 

ఈ విధ్ొంగా అలాల హ్ తన ఆజఞ లను ప్ర జలకు 

సపష్ు ొం చేసుూ న్యిడు!  

188. మరియు మీరు ఒకరి సొముమను 

మరొకరు అన్యయయొంగా కబళ్ళొంచకొండి 

మరియు మీకు తెల్నస్ కూడా అకేమమైన 

రీత్రలో, ఇతరుల ఆస్ూ లో కొంత భాగ్ొం త్రనే 

దురుదిేశొంతో, న్యయయాధ్ధకారులకు లొంచాలు 

ఇవవకొండి. (3/8)  

189. * (ఓ ప్ర వకాత !) వారు నినుి మారే 

చొందుర ని (రూప్రలను) గురిొంచ్చ అడుగు 

తున్యిరు. నీవు వారితో ఇలా అను: ''అవి 

ప్ర జలకు కాలగ్ణనను మరియు 'హజిజ్  
దిన్యలను తెల్నయజేస్తూ యి.'' మీరు మీ ఇళల లోకి 
వాటి వనుక భాగ్ొం నుొండి ప్ర వేశిొంచడొం 
సతాకరయొం (బిరేజ్) కాదు. దైవభీత్ర కల్నగి ఉని 

వాడే సతాకరయొం చేస్న వాడు. కనుక మీరు 

ఇొండల లో వాటి దావరాల నుొండియే 

ప్ర వేశిొంచొండి. మరియు మీరు స్తఫలయొం 
పొందటానికి అలాల హ యొందు భయ-భకుత లు 

కల్నగి ఉొండొండి.  

190. మరియు మీతో పోరాడేవారితో, మీరు 

అలాల హ్ మారగ ొంలో పోరాడొండి, కాని హదిులను 

అత్రకేమిొంచకొండి. నిశియొంగా, అలాల హ్ హదిు 

లను అత్రకేమిొంచే వారిని పేర మిొంచడు. 136  

 
136) ఈ ఆయత్లో ధ్రమపోరాట్ొం (జిహాద్): అొంటే ఎవరైతే మీతో పోరాడుతారో, అలాొంటి 

వారితో మీరు పోరాడొండని, అనుమత్ర ఇవవబడిొంది. చూడొండి, 22:39. ఆ ఆయత్  ధ్రమ 
పోరా టానిి (జిహాద్ను) గురిొంచ్చ మొదటి సారగా అవతరిొంప్జేయబడిొందని చాలా మొంది 

'హదీస్' వేతూ లు వార శారు, ('తబరీ, ఇబి-కసీ'ర్). హదిులను అత్రకేమిొంచకూడదు అొంటే, 

సీూ ైల, ప్లల ల, వృధి్ధల హతయ చేయకూడదు. ఎవరైతే మీతో పోరాడుతారో, వారితోనే 

పోరాడాల్న. ప్ొంట్పలా లను, చటుల -చేమలను, ప్శువులను, అనవసరొంగా ప్రడు 

చేయరాదు. పోరాటానిి గురిొంచ్చ చూ. 4:91, 60:8, 'స. బు'ఖారీ, పు. 4, 'హ. నొం. 4.  

ఖతాజ: Kill చొంపు, సొంహరిొంచు, హతయ, న్యశనము. Fight యుదిము, పోరాడు, 

పోటాల డు, కటాల డు, జగ్డమాడు వగైెరా.  

ََْقَربُوَْهَاتََ يَُمحش لَِكَ َََكذي ُ ِ ََُبيل يييَََاِّل  َا تِه 
َِ َََُقْوَنَاِسَلََعلَُّهْمََيتََّنََّلل َ

بَيَْنُكْمََ اَْمَوالَُكْمَ تَاُْكلُْو٘اَ َوََّلَ
َبِاْْلَاِطلَِ ِمََوتُدََْ اْْلَُّكَّ اَِٰلَ بَِهاَ٘ لُْواَ

ِْنَاَمَْ َواِلَانلَّاِسَِلَاُْكلُْواَفَرِيًْقاَمل
ََخجمْعلَُمْوَنَثِْمََواَنُْتْمَتََبِاَّْلَِ

اَّْلَهِلََّيَْسـ َلُوَْ َعِنَ َََْلَقَََُمحشةِنََكَ ِِهَ
َِاَموََ ل َواْْلَجلَِقِْيُتَ َولَيَْسََمحشََلنَّاِسَ

ِمنَْ اْْلُُيْوَتَ تَاْتُواَ بِاَْنَ َ ََالِْْبُّ
َُظُهوَْ اتَّقي َمِنَ َ الِْْبَّ َ يِكنَّ َول مجتََرَِهاَ

ِمنَْ اْْلُُيْوَتَ ََاَبَْوابَِهَاَََواْتُواَ واََقََُواتََّممس
ََ َََُكْمَُتْفلُِحْوَنَلََعلَََّاِّل 
َ

َسبَِوََ َ ِفْ َقَاتِلُْواَ َِْيِلَ َاِّل  ِْيَنَََ اَّلَّ
َِ ََمحشََلُْونَُكْمََوََّلََتْعَتُدْواُيَقات ََاِنَّ ََاِّل 

َالُْمْعَتِديَْ ََََنََََّلَُُّيِبُّ
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191. మరియు వారు, మీకు ఎకకడ 

ఎదురైతే అకకడ  వారితో తలప్డొండి. 

మరియు వారు మిమమల్ని ఎచిటి నుొండి 

తరిమివేశారో, మీరు కూడా వారిని అచిటి 

నుొండి తరిమివేయొండి. మరియు సతయ 

ధ్రామనికి అడిుగా నిలవట్ొం (ఫితిహ), 137 

చొంప్ట్ొం కొంటే ఘోరమైనది. మసి్ద అల- 

'హరామ్ వది వారు మీతో యుధి్ొం చేయనొంత 

వరకు మీరూ వారితో అకకడ యుధి్ొం 

చేయకొండి. 138 ఒకవేళ వారే, మీతో (ఆ ప్వితి 

సథ లొంలో) యుదిొంచేసేూ  మీరుకూడా వారితో 

యుదిొం చేయొండి. సతయ-త్రరస్తకరులకు శిక్ష్ 

ఇలాగే ఉొంటుొంది.  

192. ఒకవేళ వారు (యుధి్ొం చేయట్ొం) 

మానుకుొంటే (మీరు కూడా మానుకోొండి). 

ఎొందుకొంటే నిశియొంగా, అలాల హ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అప్రర కరుణాప్ర దాత.  

193. మరియు ఫితాి 139  ముగిస్పోయే 

వరకు మరియు అలాల హ్ ధ్రమొం మాతిమే 

స్తథ ప్ొంచబడే వరకు మీరు వారితో పోరాడుతూ 

ఉొండొండి. ఒకవేళ వారు మానుకుొంటే, 

దురామరుగ లపైనే ఆధ్ధకయత చూప్రల్న. 140   

 

జిహాద: కరకు  చూ. 2:218, వాయ. 162, 5:54 వాయ.40, 22:78 వాయ. 54.  

137) ఫిత్తి: అొంటే సతయత్రరస్తకరొం, షరకజ్, సతయ ధ్రామనికి అడిుగా నిలవట్ొం. సతాయనిి 

సీవకరిొంచ్చన వారిని హొంస్త, దౌరిన్యయలకు గురిచేయడొం. చూ. 'స. బు'ఖారీ, పు. 2, 'హదీస్' 

నొం. 797. ఫితితున్: యొకక ఇతర అరాథ లు పీడన, బ్లధ్, ఉప్దర వొం, పేర రేప్ొంచట్ొం, 

కలతలు రేకత్రూ ొంచట్ొం, శోధ్న, పురికలపట్ొం, ప్రీక్ష్ మరియు దుష్కృతయొం మొదలైనవి.   

138) మస్్జద్ అల్్-'హరామ్ సరిహదిులో యుధి్ొం చేయట్ొం నిషేధ్ధొంచబడిొంది. అది శాొంత్ర 

నిలయొం, కాని ఎవరైన్య దానిని లకక చేయక మీపై దాడిచేస్ మిమమల్ని చొంప్గోరితే, 

అలాొంటి వారితో మీరు అకకడ యుధి్ొం చేస్ వారిని చొంప్వచుి!  

139) చూడొండి, 2:191, వాయఖాయనొం-137.  

140) చూడొండి, 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 1, 'హదీస్' నొం. 24.  

ثَقِْفُتُموُْهْمََوََ َحْيُثَ اْقُتلُوُْهْمَ
حََ ِْنَ مل ْيُثََواَْخرُِجوُْهْمَ

َاَْخرَُجوُْكمَْ اََشدَُّاوَََ ِمَنََلْفِْتَنُةَ َ
َالَْقْتلَِ تَُمجتَ ِعْندََقَيَوََّلَ ََتِلُوُْهْمَ

َْ َجَِسَْمََال َحت  اْْلََراِمَ يُقَيِدَ تِلُوُْكْمَََ
َفِْيهَِ قيَمجتَ فَاْقُتلُوُْهمَْفَاِْنَ محشَََتلُوُْكْمَ

لَِكَ فِرِيَْنََجَزآءَََُكذي
ََََالْكي

َ
ََ

ََ فَاِنَّ اْنَتَهْواَ ََفَاِِنَ ََََاِّل  َرَِّحْيمٌََغُفْوٌر
ََ
َ
ََّلَوَْلَُتََِوقيَ َ َحت  فِتَْنٌةَََُهْمَ تَُكْوَنَ

يَكَُ ََوَّ ِْيُن ادلل َِْوَنَ َِفَََََمحشِِّل  اْنتََهْواَا ِنَ
لِِمْيََفََلَ َالظ  َلََعَ َََُعْدَواَنَاَِّلَّ
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194. నిషధి్ మాస్తనికి బదులు నిషధి్ 

మాసము. మరియు నిషది సథ లాలలో న్యయయ 

ప్ర తీకారొం (ఖి'స్త'స్) తీరుికవచుి. 141  

కాబటిు  మీపై ఎవరైన్య దాడిచేసేూ , మీరు కూడా 

వారిపై అదేవిధ్ొంగా దాడి చేయొండి. మరియు 

అలాల హ్ యొందు భయ భకుత లు కల్నగి 

ఉొండొండి. మరియు నిశియొంగా, అలాల హ్ 

భయ-భకుత లు గ్లవారికి తోడుగా ఉొంటాడని 

తెలుసుకోొండి.   

195. మరియు అలాల హ మారగ ొంలో ఖరుి 

పట్ు ొండి. మరియు మీ చేతులారా మిమమల్ని 

మీరు విన్యశొంలో ప్డవేసుకోకొండి. మేలు 

చేయొండి. నిశియొంగా, అలాల హ్ మేలు 

చేసేవారిని పేర మిస్తూ డు.  

196. మరియు అలాల హ్ (ప్ర సనిత) కరకు 

'హజిజ్  మరియు 'ఉమాా పూరిత  చేయొండి. 142  

ఒకవేళ మీరు నిలువరిొంచబడితే, మీరు 

ఇవవగ్ల్నగిన  బల్న (ఖురాానీ) ఇవవొండి. 143  

 
141 ) పై తాతపరయొం న్నబుల ఖురఆనును అనుసరిొంచ్చ ఉొంది. నిషధి్ మాస్తలు: జు'ల్ 
ఖాఇదహ్, జు'ల్-'హజిహ్, ము'హరేొం మరియు రజబ్ (హజీర  శకపు 11, 12, 1 & 7వ 

మాస్తలు). ఈ మాస్తలలో యుధి్ొం చేయట్ొం ఇస్తల ొంకు పూరవొం నుొండి కూడా అరేబియా 

వాసులలో నిషేధ్ధొంచబడి ఉొండను. చూ. 2:217. ఈ నిషేధాలను అొందరూ గౌరవిొంచాల్న. 

ఎదుటి వారు వాటిని గౌరవిొంచని ప్క్ష్ొంలో వారితో పోరాడి ప్ర తీకారొం చేయవచుి.  

142) 'ఉమా్ర: 'హజిజ్ సమయొంలో కాకుొండా వేరే దిన్యలలో కూడా 'ఉమాా చేయవచుి. 

'ఉమాా చేయగోరే వారు 'హరమ్ సరిహదిు నుొండి,  (మీఖాత్ సరిహదిు బయటి నుొండి 

వచేివారు మీఖాత్ నుొండి) ఇ'హాామ్ ధ్రిొంచ్చ, (అొంటే పురుష్టలు, ఒక తెలల ని లుొంగీ 

కటుు కని మరొక తెలల  దుప్పటిని శరీరొంపై కపుపకోవట్ొం. సీూ ైలకు, వారు ధ్రిొంచ్చన బట్ు లే 

ఇ'హాామ్; మగ్వారి వలే వారికి ప్ర తేయకమైన ఇ'హాామ్ దుసుూ లు లేవు). 'హరమ్కు వచ్చి 

క'అబహ  చుటుు  7 ప్ర దకిు ణలు ('తవాఫ్) చేస్, రొండు రకాతులు నమా'జ్ చేస్, తరువాత 

'సఫా-మరావల మధ్య 7 స్తరుల  ప్చారుల  (స'యీ) చేస్న తరువాత (సీూ ైలు) తల 

వొంటిుకలను కొంత మటుు కు కత్రూ రిొంచుకోవాల్న. పురుష్టలు శిరోముొండనొం చేయిొంచుకని 

లేక తల వొంటిుకలను కొంత మటుు కు కత్రూ రిొంచుకని ఇ'హాామ్ విడవాల్న. మీఖాత్ మరియు 

'హరమ్ సరిహదిును మహాప్ర వకత  ('స'అ.స.) స్తచ్చొంచారు.  

143) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) 6వ హజీర లో 'ఉమాా కరకు వచ్చినపుపడు 'హుదైబియహ్్  దగ్గ ర 

بِالشََّ اْْلََراُمَ ْهُرَ اْلََْاَلشَّ َراِمَْهرَِ
َفَمِنَاْعَتدييََمحشَََواْْلُُرميُتَقَِصاٌصَ
ََماَلَِثَُْدْواََعلَْيهَِبِمََِعلَْيُكْمَفَاْعتََ
عََ َلَْيُكمَْاْعَتدييَ َممسَ َََواتَُّقواَ ََاِّل 
ََواْعلَُمْو٘اَاََ ََانَّ  ََََمَعَالُْمتَّقِْيَََِّل 

   َ

ََ َسبِْيِل َ ِفْ ََِواَنْفُِقْواَ تُلُْقْواََََاِّل  َوََّلَ
اَِٰلَبِاَيِْديَْ الَّْهلَُكةِجحتَُكْمَ َ

ََواَْحِسُنْوا َجحتَ َ ََاِنَّ َاِّل  ََ ُُّيِبُّ
    َنِْيََالُْمْحسَِ

و ََواَتِمُّ َوالُْعمََْااَ َ َرََْْلَجَّ ََِةَ َِِّل  فَاِْنَمحشَ
اسَْاُْحِْصَْ َفَماَ َََسَََتيَُْتْمَ َنََمََِ
َالَْهْديَِ ََوََّلَمجتَ ُرُءوَْسُكْمَََ ََتْلُِقْواَ
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బల్న జొంతువు దాని గ్మయస్తథ న్యనికి చేరనొంత 

వరకు మీరు శిరో ముొండనొం చేసుకోకొండి.144  

కానీ, మీలో ఎవడైన్య వాయధ్ధగే్సుూ డై ఉొంటే 

లేదా అతని తలకు బ్లధ్ ఉొంటే  (శిరో 

ముొండనొం చేసుకని) దానికి ప్రిహారొంగా (3 

రోజులు) ఉప్వాసొం ఉొండాల్న. లేదా 

దాన-ధ్రామలు చేయాల్న (6 గురు 

నిరుపేదలకు భోజనొం పటాు ల్న), లేదా బల్న 

ఇవావల్న. కాని శాొంత్ర భదర తలు ఉని 

సమయాలలో ఎవడైన్య 'హజి్జ తమతుూ  145  

చేయదలచుకుొంటే, అతడు తనశకిత మేరకు 

బల్న146  ఇవావల్న. కాని ఎవడైతే ఖురాానీ 

ఇవవలేడో 'హజిజ్ కాలొంలో మూడు దిన్యలు 

మరియు (ఇొంటికి) త్రరిగి వచ్చిన ప్మమట్ 

 

ఆగారు. అపుపడు మకకహ లోని ముషర క్ ఖురైష్టలు వారిని మకకహ లో ప్ర వేశిొంచ్చ 'ఉమాా 

చేయటానికి అనుమత్ర ఇవవలేదు. వారు ముషర క్ ఖురైష్టలతో సొంధ్ధ చేసుకున్యిరు. 

'హుదైబియహ్లోనే  తమ బల్న (ఖురాానీ) చేస్, తమ శిరోముొండన్యలు చేయిొంచుకని, 

ఇ'హాాొం వదిలారు. తరువాత 7వ హజీర లో వచ్చి 'ఉమాా చేశారు.  

144) శాొంత్ర సమయాలలో 'హజిజ్ యొకక అనిి మన్యస్క్లు పూరిత  చేయనొంత వరకు  

శిరోముొండనొం చేయిొంచుకోకూడదు అొంటే, ఇ'హాామ్ విడవకూడదు.  

145 ) తమతుూ ': అొంటే 'హజ్జ్ కాలొంలో 'ఉమాా కరకు ఇ'హాామ్ ధ్రిొంచ్చ 'ఉమాా చేస్ 

శిరోముొండనొం చేస్, ఇ'హాామ్ విడవాల్న. మరల 8వ జి'ల్-'హజిజ్ రోజున 'హజిజ్ కరకు 

ఇ'హాామ్ ధ్రిొంచాల్న. దీనికి బల్న ఇవవవలస్ ఉొంటుొంది. బల్న ఇవవలేని వారు 10 రోజులు 

('హజిజ్ కాలొంలో 3 రోజులు 'హజిజ్ తరువాత 7 రోజులు), ఉప్వాస్తలుొండాల్న. 'హజిజ్ 3 

రకాలుగా చేయవచుి: అవి (i) ఇఫార ద్: అొంటే 'హజిజ్ సొంకలపొంతో ఇ'హాాొం ధ్రిొంచ్చ కేవలొం 

'హజిజ్ మాతిమే చేయట్ొం. దీనికి బల్న అవసరొం లేదు. ఇది 'హరమ్ ప్రర ొంతొంలో 

నివస్ొంచేవారు చేసే 'హజిజ్, (ii) తమతుూ ': పైన వివరిొంచ్చన విధ్ొం. 'హజి్జ తమతుూ 'కు బల్న 

(ఖురాానీ) ఇవవట్ొం వాజిబ్. (iii) ఖిరన్: ఒకే ఇ'హాామ్తో 'ఉమాా మరియు 'హజిజ్ 

నెరవేరిట్ొం. తవాఫ, సయీ చేస్న తరువాత తల వొంటిుకలను కత్రూ రిొంచుకోకుొండా 'హజిజ్ 

వరకు ఇ'హాాొంలోనే ఉొండి 'హజిజ్ విధ్ధలు నెరవేరిిన ప్దప్ 10వ తేదీన ఇ'హాామ్ విడవట్ొం. 

'హజి్జ ఖిరన్కు కూడా బల్న (ఖురాానీ) ఇవవట్ొం వాజిబ్. 

146) హద్యున్, బల్న (ఖురాానీ): ఒక వయకిత కి ఒక మేక లేక గొరే; లేక ఏడుగురు కల్నస్ ఒక 

ఆవు, ఎదిు, లేక ఒొంట్ల బల్న చేయవచుి.  

ََمِلَّهَ  الَْهْدُيَ َيْبلَُغَ َ ََحت  َفَمْنََمحشَ
مَِ اًَذيََََكَنَ بِه َ٘ اَْوَ رِيًْضاَ مَّ ْنُكْمَ

ِ مل فَفِْديٌَةَ َ اِْسه  رَّ ِْنَ اَْوَمل ِصَياٍمَ ْنَ
نُُسٍكَةٍَقَََصدََ اَْوَ ََ َِفََمجتَ اَِمْنُتْميمطََا َذاَ٘

بِالْعََُفَمْنَتََ َفَماَََٰلَاَََِةَِْمرَََمتََّعَ َ اْْلَجلِ َ
َِمَنَالَْهْديَِاسَْ ْمَََيِْدََمجتَََتيََْسَ

َّ َفَمْنَل
يَثةَِاَيََّ َوََسبَْعٍةَاٍمَِفََفَِصَياُمَثَل اْْلَجلِ
رََجْعُتمَْ ََكِملَةٌَمحشََاَِذاَ ٌةَ َعَْشَ محشَتِلَْكَ

َ َّْمَ ل لَِمْنَ اَْهلُهَ كَُيََذيلَِكَ َْنَ
َواتَُّقواََمحشََيَالَْمْسِجِدَاْْلََرامََِحاِضَِ
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ఏడు దిన్యలు ఉప్వాసొం ఉొండాల్న, ఈ 

విధ్ొంగా మొతూ ొం పద దిన్యలు ఉప్వాస్తలు 

ఉొండాల్న. ఇది మసి్ద్ అల్-'హరామ్ దగ్గ ర 

నివస్ొంచని వారికి మాతిమే. మరియు అలాల హ్ 

యెడల భయ-భకుత లు కల్నగి ఉొండొండి. 

మరియు నిశియొంగా, అలాల హ్ శిక్ష్ విధ్ధొంచ 

ట్ొంలో చాలా కఠినుడు, అని తెలుసుకోొండి.   

197. 'హజిజ్ మాసములు నిరిారితమై 

ఉన్యియి. ఈ నిరిీత మాస్తలలో 'హజిజ్  
చేయటానికి సొంకల్నపొంచ్చన వయకిత  'హజిజ్ 
(ఇ'హాామ్)లో వుని సమయొంలో (భారయతో) 

రత్రకేీడ (రఫ'స్)కు, దుష్ు  కారాయలకు మరియు 

కలహాలకు దూరొంగా ఉొండాల్న. మీరు చేసే 

మొంచ్చ ప్నులనీి అలాల హ్కు తెలుసు. ('హజిజ 
యాతికు) కావలస్న వసుూ  స్తమాగేిని తీసుకు 

వళుొండి. దైవభీత్రయే నిశియొంగా, 

అనిిటికొంటే ఉతూ మమైన స్తమగేి. కనుక ఓ 

బుధి్ధమొంతులారా! కేవలొం న్య (అలాల హ) 

యొందే భయ-భకుత లు కల్నగి ఉొండొండి.  

198. ('హజిజ్  యాతిలో) మీరు మీ ప్ర భువు 

అనుగే్హాలు అనేవషసేూ  147  అొందులో దోష్ొం 
లేదు. 'అరఫాత్ 148  నుొండి బయలుదేరిన 

తరువాత మష్అరిల్ 'హరామ్ 
(ముజ్'దల్నఫా) 149   వది (ఆగి) అలాల హ్ను 

 

147) అనుగే్హాలు అొంటే 'హజిజ్ యాతిలో వాయప్రరొం వగైెరా చేయట్ొం ధ్రమసమమతమే.  

148)  'అరఫాత్: మకకహ నుొండి దాదాపు 12 కి. మీ. దూరొంలో 'హరమ్ సరిహదిులకు 

బయట్ నుని ఒక మైదానొం. అొందులో ఒక చ్చని కొండ ఉొంది దాని పేరు జబల-ర'హమ. 

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) 'హజిజ్  చేస్నపుపడు దాని దగ్గ ర నిల్నచ్చ 'హజిజ్  ఉప్న్యయసొం (ఖు'తాా) 

ఇచాిరు. 'హజిజ్  చేయాలని సొంకల్నపొంచ్చన వారు జు'ల్-'హజిహ్  9వ తేదీన మధాయహిొం 

నుొండి 10వ తేదీ ఫజర జ్ అ'జ్ఞన్  సమయొం వరకు 'హజిజ్  నియయత్ తో ఇ'హాాొం ధ్రిొంచ్చ కొంత 

సమయొం ఈ మైదానొంలో గ్డప్డొం మరియు అలాల హ్ (సు.త.)ను ప్రర రిథ ొంచడొం విధ్ధ. 'హదీస్' 

ప్ర కారొం 'అరఫాత్లో ఆగ్డమే 'హజిజ్.   

149) మసి్ద్ మష్్అరల్్-'హరామ్, ము'జిల్నఫాలో ఉొంది. జు'ల్-'హజిహ్ 9వ తేదీన 'హాజీలు 

ََ َاِّل  َعَْاوَََ َ اَنَّ ََلَُمْو٘اَ َاِّل  َشِديُْدَََ
َََََخجمالْعَِقاِبَ

َ 

َ
َ

ْعلُْوميٌتَ مَّ اَْشُهٌرَ َ َاَْْلَجُّ ْنَََفمََمجتَ
َوََّلَََفََرَضَ َرفََثَ فََلَ َ اْْلَجَّ َ فِْيِهنَّ

ِفَ ِجَداَلَ َوََّلَ ََاْْلَجلَََِفُُسْوَقَ َوَماَمحش
َخْْيٍَعَََتفَْ ِمْنَ َلُْواَ ََ َُيَّْعلَْمُهَ خمشََاِّل 
ََِوتَزََ فَا ُدْواَ خََوَّ َ الَّْقوييََْْيََنَّ ادَِ حمسَالزَّ

ُقْوِنَيي٘اُوِِلَاَّْلَْْلَاِبَ َََََََََََواتَّ
 
 
 َ

جَُ َعلَْيُكْمَ ََلَيَْسَ اَْن تَبْتَُغْواََناٌحَ
ََ ِْن مل بلُِكمَْفَْضًلَ اَفَْضُتْمَََمحشرَّ فَاَِذاَ٘

عََ ِْنَ َمل فَاْذُكُرواَ َََرفيٍتَ َاِّل  ِعْنَدَََ
اْْلََرامَِعََشَْالْمََ َرَِ َممسَ َكَماََواْذُكُرْوُهَ
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సమరిొంచొండి. మరియు ఆయన మీకు 

బోధ్ధొంచ్చన విధ్ొంగా ఆయనను సమరిొంచొండి, 

వాసూ వానికి మీరు పూరవొం మారగ భర ష్టు లుగా 

ఉొండేవారు.  

199. తరువాత ప్ర జలొంతా ఎకకడి నుొంచ్చ 

వళ్తూ రో, అకకడి నుొంచ్చ మీరూ వళుొండి. 

అలాల హ్ను క్ష్మాభిక్ష్ వేడుకోొండి. నిశియొంగా, 

అలాల హ్ క్ష్మాశీలుడు, అప్రర కరుణాప్ర దాత.  

200. ఇక మీ ('హజిజ్) విధ్ధలను 150 పూరిత  

చేస్న తరువాత, మీరు మీ తాత 

మతాూ తలను (పూరవొం) సమరిొంచే విధ్ొంగా, 

ఇొంకా దాని కొంటే అధ్ధకొంగా అలాల హ్ను 

సమరిొంచొండి. కాని వారిలో కొందరు: ''ఓ మా 

ప్ర భూ! మాకు ఈ లోకొంలో (అనీి) 

ప్ర స్తదిొంచు!'' అని ప్రర రిథ స్తూ రు. అలాొంటి వారికి 

ప్రలోకొంలో ఎలాొంటి భాగ్ొం ఉొండదు.  

201. వారిలో మరికొందరు: ''ఓ మా ప్ర భూ! 

మాకు ఇహలోకొంలో మొంచ్చని మరియు 

ప్రలోకొంలో కూడా మొంచ్చని ప్ర స్తదిొంచు 

 

'అరఫాత్ మైదానొంలో కొంతకాలొం గ్డిప్ మగేిబ తరువాత ఇకకడకు చేరుకని, మ'గేిబ్ 

మరియు 'ఇష్ట నమా'జ్లు కల్నప్ చేయడొం మస్తిన్. వారు రాతి్ర ఇకకడ గ్డిప్, 10వ తేదీ 

ఫజర జ్ నమా'జ్ చదివి స్తరోయదయొం తరువాత మీన్యకు చేరుకుొంటారు. ఇకకడి నుొండి 

జమరాత్లపై విసర టానికి, చ్చనిచ్చని కొంకర రాళ్ళు  ఏరుకుొంటారు. ము'జిల్నఫా 'హరమ్ 

సరిహదిులలోనే ఉొంది.  

150 ) మిగిల్నన 'హజిజ్  విధ్ధలు 10, 11, 12 మరియు (13) జిల్'హజిజ్ తేదీలలో 

పూరిత చేయాల్న. ఈ రోజులలో ఇ'హాామ్ లేకుొండానే మకకహ కు పోయి తవాఫె 'జియారహ్ 

మరియు స'యీ అల్- 'హజిజ్ పూరిత చేసుకోవాల్న. ఈ 3 రోజులు మీన్యలోనే ఉొండి, అలాల హ్ 

(సు.త.)ను ప్రర రిథ ొంచాల్న. 10వ తేదీన స్తరోయదయొం తరువాత కేవలొం మొదటి (జమరతుల్ 

-'అఖబహ్)పై - ఏదైతే మకకహ వైపుకు ఉొందో 7 చ్చనిచ్చని కొంకరరాళ్ళల  రువావల్న. 11 

మరియు 12 తేదీలలో ''జుహాజ్ నమా'జ్  తరువాత మూడు జమరాత్ల పైననూ ఒకకకక 

దానిపై 7 చొపుపన కొంకర రాళ్ళు రువావల్న.  

జమరాత్: అొంటే, ఇస్తమ'ఈల్ ('అ.స)ను అతని తొండిర  ఇబ్లర హీమ్ ('అ.స.), అలాల హు 

త'ఆలా ఆజఞ తో జి’బు జ  చేయటానికి తీసుకని పోయేట్పుపడు, షై'తాన్ వారిని, అలాల హు 

త'ఆలా ఆజఞ ను ఉలల ొంఘొంచటానికి, 3 స్తరుల  పేర రేప్ొంచ్చన జ్ఞఞ ప్కారథ ొం నియమిొంచ్చన 3 గురుత లు.  

ىكَُهََ ِنَْمجتََمَْدي مل ُكْنُتْمَ ََواِْنَ َقبْلِه  َ
َ ٓاللِْيَ َََلَِمَنَالضَّ َ

اَفََ َحْيُثَ ِمْنَ اَفِْيُضْواَ َ اَضََُثمَّ
َواْسَتْغفُِرواََانلََّا ََُسَ ََمحشََاِّل  ََاِنَّ ََاِّل 

ََََغُفْوٌرَرَِّحْيمٌَ
مََّفََ قََضْيُتْمَ ِسَكُكْمَََانََاَِذاَ

َََورَُفَاْذكَُ ََا يبَآءََََاِّل  ا ُكْمَََكِذْكرُِكْمَ
اََاََ ذِْكًرَادََّشََْوَ انلََّمحشَََ َمْنََفَِمَنَ اِسَ

ُقْوُلََ َ٘يَّ ْنَياََوَماََٰل ََََربََّنا يتَِناَِفَادلُّ ِفََََا
ٍََََقَِمْنََخَلََاَّْليِخَرةَِ

َ ُقْوُلَ يَّ ْنَ مَّ ََ٘وِمْنُهْمَ ََربََّنا ََ يتَِناَ ِفََا
َحَسنََ ْنَياَ اَّْليِخرََََةًَادلُّ ِِفَ حََةَِوَّ َسَنًةََ

ََََوَّقَِناََعَذاَبَانلَّارَِ َ
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మరియు మమమల్ని నరకాగిి నుొండి 

కాప్రడు!'' అని ప్రర రిథ స్తూ రు.  

202. వారొందరి కరకు వారు సొంప్రదిొంచ్చన 

దానిలో నుొంచ్చ (ఉభయ లోకాలలో) వాటా 

లభిసుూ ొంది. మరియు అలాల హ్ లకక 

తీసుకోవట్ొంలో అత్ర శీఘా్నడు. (1/2)  

203. * మరియు నియమిత (గ్ణ్ణొంచదగిన) 

రోజులలో అలాల హ్ను సమరిొంచొండి. 151 

ఎవడైన్య తవరగా రొండు రోజులలోనే 

వళ్ళుపోయిన్య, అతనిపై ఎలాొంటి దోష్ొంలేదు. 

మరవడైన్య నిదానిొంచ్చ (13వ తేదీ వరకు) 

నిల్నచ్చపోయిన్య 152 - ఎవడైతే దైవభీత్ర కల్నగి 

ఉొంటాడో - వాడిపై ఎటువొంటి దోష్ము 

ఉొండదు! మరియు అలాల హ్ యొందు 

భయ-భకుత లు కల్నగి ఉొండొండి. మరియు 

నిశియొంగా, మీరొంతా ఆయన సనిిధ్ధలో 

హాజరు చేయబడుతారనేది తెలుసుకోొండి.  

204. మరియు ప్ర జలలో నుొండి ఒక వయకిత  

మాట్లు ఇహలోక జీవితొంలో నీకు సొంతోష్ొం 

కలుగ్ జేయవచుి;  మరియు తన సొంకలప 

శుధి్ధని తెలుప్డానికి అతడు అలాల హ్ను స్తకిు గా 

నిలబట్ు వచుి! కాని, వాసూ వానికి, అతడు 

ఘోరమైన జగ్డాలమారి కావచుి! 153  

 
151) తష్రర ఖ్ దిన్యలలో అొంటే జు'ల్-'హజిహ్ 11, 12, 13 తేదీలలో వీలైనొంతవరకు తకీార్ 
చద వాల్న: ''అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్, అలా్లహు అకబర్,  ల్లఇల్లహ 

ఇలాలా్లహ్్, వలా్లహు అకబర్  అలా్లహు అకబర్ వ లిలా్లహిల్్ హమ్జ్.''  కొంకర రాళ్ళు 

విసురునపుడు ప్ర త్ర కొంకరరాయి విస్రిన తరావత ఇది చదవట్ొం సునిత్. (నీల్ 

అల్-అవ్తార్ పు. 5, పేజీ 86).  

152) మూడు జమరాత్లపై 11, 12 జు'ల్-'హజిహ్ తేదీలలో కొంకర రాళల ను రువావల్న. 12వ 

తేదీన మ'గేిబ్ కు ముొందు మీన్య విడువలేకపోతే, 13వ తేదీన కూడా ''జుహాజ్ నమా'జ్  
తరువాత మూడు జమరాత్ లపై కొంకరరాళును విస్రి మిన్యను విడవాల్న.  

153) 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 3, 'హదీస్' నొం. 637. ఇలాొంటి వారి ఉదాహరణకు చూ. 2:8-12.  

َٰٓ ملََِكَئَِاُول نَِصْيٌبَ لَُهْمَ َكَسبُْواَ اَ محشَمَّ
َُوََ َََََسِيُْعَاْْلَِساِبََاِّل 
َ

ََ َََواْذُكُروا اَيََََّاِّل  َ٘ ْعُدْوديٍتَِفْ مَّ محشََاٍمَ
اِثَْ فََلَ٘ َ يَْوَمْيِ َ ِفْ َلَ َتَعجَّ َمَََفَمْنَ

َوَمْنََ اِثَْاََتَََعلَْيهِمجتَ َرَفََلَ٘ حملََعلَْيهََِمََخَّ
َ اتَّقي َََاواَََواتَّقَُمحشََلَِمِنَ اْعلَُمْو٘اََوََََِّل 

ْوَنَاَنَّكَُ َََْمَاَِِلْهََُِتَْْشُ
َ
ََ

يُّْعِجُبَكَقَْوُٰل َ ِفَََََوِمَنَانلَّاِسََمْنَ
ََاْلََْ َويُْشِهُد ْنَياَ ادلُّ ََييوةَِ َماَََاِّل  َ لََعي

حملَوََ َقَلْبِه  َاْْلَِصَِفْ َََََامَُِهَوَادََلُّ



   భాగం: 2 2. సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 69 2 : ء  ز  الج   ة  ر  ق  الب   ة  ور  س   -2
205. మరియు అతడు (నీ వది నుొండి) 

త్రరిగి పోయి లోకొంలో కలోల లొం రేకత్రూ ొంచటానికి, 

ప్ొంట్ పలాలను మరియు ప్శువులను న్యశనొం 

చేయటానికి ప్రటుప్డవచుి. మరియు 

అలాల హ్ కలోల లానిి ఏ మాతిొం ఇష్ు ప్డడు.  

206. మరియు: ''అలాల హ్ యొందు భయ 

భకుత లు కల్నగి ఉొండు.'' అని అతనితో 

అనిపుపడు, అహొంభావొం అతనిని మరిొంత 

ప్రప్రనికే పేర రేప్సుూ ొంది. కావున అలాొంటి వాడికి 

నరకమే గ్త్ర. మరియు అది ఎొంతో చడి 

నివాస సథ లొం!  

207. మరియు మానవులోల నే – అలాల హ్ 

సొంతోష్ొం పొందటానికి – తన ప్రర ణమును 

అొంకితొం చేసేవాడూ ఉన్యిడు. మరియు 

అలాల హ్ తన దాసుల యెడల చాలా 

కనికరుడు. 154   

208. ఓ విశావసులారా! మీరు ఇస్తల ొంలో 

(అలాల హ్కు విధేయతలో) పూరిత గా 

ప్ర వేశిొంచొండి. మరియు షై'తాన అడుగు 

జ్ఞడలను అనుసరిొంచకొండి. నిశియొంగా, 

అతడు మీకు బహరొంగ్ శతిువు!  

209. మీ వదికు సపష్ు మైన హతోప్దేశాలు 

వచ్చిన ప్దప్ కూడా, మీరు తప్పట్డుగు 

వేసేూ ! నిశియొంగా, అలాల హ్ సరవ 

శకిత మొంతుడు, మహా వివేకవొంతుడు అని 

తెలుసుకోొండి.  

210. ఏమీ? అలాల హ్ సవయొంగా దైవ 

దూతలతో ప్రటు, మేఘాల ఛాయలలో 

ప్ర తయక్ష్ొం అయి (ప్ర త్ర విష్యపు) తీరుప జరిగి 

 

154) అర్-రవూ'ఫు (83): The Compassionate, కన్నకర్పడు [=అర్-ర'హీము (3): 

Most Merciful, అపార కర్పణాపాదాత]. Kind, ఇవి రొండూ అలాల హ్ (సు.త.) 

అతుయతూ మ  పేరుల . 

ََواَِذاَتَوََ َِفَاَّْلَْرِضَِِلُْفِسَدَََسََِل  ٰعي
وََْيهََفَِ َوالنََّلَِهَْيَُاَ اْْلَْرَثَ محشَْسَلََكَ
َُوََ َالَْفَسادَََاِّل  َََََََّلَُُّيِبُّ
َ

ََِقَََواَِذاَقِْيَلََٰلَُاتََّ ةََََُاِّل  اََخَذتُْهَالْعِزَّ
ثْمَِ َبِاَّْلِ َفََحْسُبهَ َ َسَََوَْلِئَْمحشَََجَهنَّمََُ
ََََالِْمَهادَُ

َ
ََّنََمَِوََ ي َمْنَ انلَّاِسَ َنْفَسُهََْْشِيََْ َ

َ َمرَْضاِتَ َِابْتَِغآَءَ َاِّل  َُوََمحشَ ََاِّل 
َِ ب ََََََالْعَِبادَِرُءْوٌفَْۣ

َ
لَْ ِ يَمُنواَاْدُخلُْواَِفَالسل ِْيَنَا ِمَيي٘اَيَُّهاَاَّلَّ

ُخُطويِتَََكٓفََّ تَتَّبُِعْواَ َوََّلَ ًةممسَ
نَِ ْيطي ََلَُكْمََعُدوٌَََّاِنَّهَ محشَالشَّ بِْيٌ َََمُّ

َِ ِْنََََْۣنَْفَا َماََجآَءتُْكُمََْعِدََبَََزلَلُْتْمَمل
فََا ََََاَوَْ٘لَمَُعَْاْْلَيلِنيُتَ ََاَنَّ يٌْزَََعزَََِاِّل 

ََََحِكْيمٌَ
ََ يَّاْتَِيُهُم اَْنَ َ٘ اَِّلَّ َيْنُظُرْوَنَ ََُهْلَ ََاِّل 

ُظلَلٍَ َ َِفْ ٰٓئَِكُةَََ َوالَْمل الَْغَماِمَ َِنَ مل
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పోవాలని వారు నిరీకిు సుూ న్యిరా? మరియు 

సమసూ  వయవహారాలు (నిరియొం కరకు) 

అలాల హ్ వైపుకే మరల్నొంచబడతాయి!  

211. మేము ఎనిి సపష్ు మైన స్తచనలను 

(ఆయాత్ లను) వారికి ప్ర స్తదిొంచామో 

ఇస్తర యీ'ల్ సొంతత్ర వారిని అడగ్ొండి! 155 

మరియు ఎవడు అలాల హ్ యొకక 

అనుగే్హాలు తన వదికు చేరిన తరువాత, 

వాటిని తారుమారు చేస్తూ డో! నిశియొంగా, 

అలాల హ్ (అలాొంటి వారిని) కఠినొంగా 

శికిు ొంచగ్లవాడు.  

212. సతయ-త్రరస్తకరులకు ఇహలోక జీవితొం 

మన్నహరమైనదిగా చేయబడిొంది. కావున 

వారు విశావసులతో ప్రిహాస్తలాడు 

తుొంటారు, కానీ తీరుప దినమున, దైవభీత్ర 

గ్లవారే  వారికొంటే ఉనిత స్తథ నొంలో ఉొంటారు. 

మరియు అలాల హ్, తాను కోరిన వారికి 

లకకలేనొంత జీవన్నప్రధ్ధని ప్ర స్తదిస్తూ డు.  

213. పూరవొం, మానవులొంతా ఒకే ఒక 

సమాజొంగా ఉొండేవారు. 156   అలాల హ్ 

ప్ర వకత లను శుభవారత లు ఇచేివారుగా  

భయపటేు  వారుగా చేస్  ప్ొంప్రడు. మరియు 

మానవులలో ఏరపడిన భేదాలను 

 

155 ) ఈ స్తచనలు ఉదాహరణకు: కరే, మాొంతి్రకులను ఓడిొంచ్చొంది, సముదర ొంలో 

తిోవచేస్ొంది, బొండ నుొండి 12 ఊట్లను ప్ర వహొంప్జేస్ొంది, మేఘాల ఛాయలు 

ఏరపరచ్చొంది, మని మరియు 'సలావలను దిొంప్ొంది మొదలైనవి. ఇవనీి అలాల హ్ (సు.త.) 

మహమలను మరియు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స) నిజ్ఞయితీలను తెలుపుతున్యియి. అయిన్య 

సతయ-త్రరస్తకరులు విశవస్ొంచలేదు.  

156) అొంటే తౌ'హీద్ - ఏక దైవ స్దిాొంతొంపై ఉొండట్ొం. ఆదమ్ ('అ.స.) నుొండి నూ'హ్ 

('అ.స.) వరకు ప్ర జలు ఏకదైవ స్దిాొంతొంపై, తమ ప్ర వకత లను అనుసరిస్తూ  వచాిరు. నూ'హ్ 

('అ.స.) కాలొంలో షై'తాన్ కలతలు రేకత్రూ ొంచట్ొం వలన వారిమధ్య భేదాభిప్రర యాలు 

వచాియి. సతయ-త్రరస్తకరొం మరియు షరకజ్ వాయప్ొంచాయి. ఆ తరువాత అలాల హ్ 

(సు.త.) ప్ర వకత లను దివయగే్ొంథాలతో – వారి భేదాభిప్రర యాలను దూరొం చేయటానికి – 

ప్ొంప్రడు (ఇబి-కసీ'ర్).  

اَّْلَْمرَُ َ ََوقُِِضَ َمحشَ ََِواَِٰلَ َاِّل  تُرَْجُعََ
َخجمَََرَُوَْمَُاَّْلَُ َ

بَِّنَْ٘ اََِسْلَ يتَْينيُهْمَآََْسَََ ا َكْمَ ءِيَْلَ
يَنَْملَِ ا نِْعَمَةَََوَمْنََمحشََبَيلَِنةٍٍَََۣةيَََ ْلَ ِ يَُّبدل

َِ ََََاِّل  فَاِنَّ َجآَءتُْهَ َماَ َبْعِدَ ََِمْنَْۣ ََاِّل 
ََََالْعَِقاِبََشِديُْدَ َ

ْنَيَا ادلُّ اْْلَييوُةَ َكَفُرواَ ِْيَنَ لَِّلَّ َُزيلَِنَ
ِمنََ ََويَْسَخُرْوَنَ ََِاَ يَمنُْواَّلَّ ا َجحمْيَنَ

َِ يَوََْواَّلَّ فَْوَقُهْمَ اتََّقْواَ اْيَنَ محشََمةِييَقَِلََْمَ
َُوََ َاِّل  بَِغْْيَِيَََ ََّشآُءَ ي َمْنَ ْرُزُقَ

ََََِحَساٍبَ
وََّ ًةَ اُمَّ انلَّاُسَ ََِحَدةًَاََكَنَ َعَثََفبََيمط

َُ َوُمْنِذرِيَْنممسََََاِّل  ِيَْنَ ِ ُمبَْشل َ َ انلَّبِيل 
الِْكتيَبََواَنَْزَلَ َمَعُهُمَ ََ ََِ ََب ِ اْْلَقل

َِِلَْحُكمََ فِْيَماَبَْيَََ انلَّاِسَ َ
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ప్రిష్కరిొంచటానికి, ఆయన గే్ొంథానిి 

సతయొంతో, వారితో ప్రటు అవతరిొంప్జేశాడు. 

మరియు అది (దివయగే్ొంథొం) ఇవవబడిన 

వారు, సపష్ు మైన హతోప్దేశాలు పొందిన 

తరువాత కూడా, ప్రసపర దేవష్టలవలల  

భేదాభిప్రర యాలు పుటిు ొంచుకున్యిరు. కాని 

అలాల హ్ తన ఆజఞ తో, విశావసులకు వారు 

వివాదాలాడుతుని విష్యొంలో సతయ 

మారాగ నిి చూప్రడు. మరియు అలాల హ్ తాను 

కోరిన వారికి రుజుమారగ ొం వైపునకు 

మారగ దరశకతవొం చేస్తూ డు.  

214. ఏమీ? మీరు (సులభొంగా) సవరగ ొంలో 

ప్ర వేశిొంచగ్లమని భావిసుూ న్యిరా? వాసూ వానికి 

మీ పూరీవకులకు ఎదురైనటువొంటి 

ప్రిస్థ తులు మీకిొంకా ఎదురు కానేలేదు! వారిపై 

దురవసథ లు, రోగ్బ్లధ్లు విరుచుకు ప్డిాయి 

మరియు వారు కుదిప్ వేయబడిారు, చ్చవరకు 

ప్ర వకత  మరియు విశావసులైన అతని 

సహచరులు: ''అలాల హ్ సహాయొం ఇొంకా 

ఎపుపడొసుూ ొంది?'' అని వాపోయారు. వినొండి! 

నిశియొంగా అలాల హ్ సహాయొం సమీప్ొంలోనే 

ఉొంది! 157  

215. (ఓ ప్ర వకాత !) ''మేము ఏొం ఖరుి 

చేయాల్న?'' అని, వారు (ప్ర జలు) నినుి 

అడుగుతున్యిరు. వారితో అను: ''మీరు 

మొంచ్చది ఏది ఖరుిచేస్న్య సరే, అది మీ 

తల్నల -దొండుర ల, బొంధ్ధవుల, అన్యథుల, 

యాచ్చొంచని పేదల (మస్తకీన్) మరియు 

బ్లట్స్తరుల కరకు ఖరుి చేయాల్న. 

మరియు మీరు ఏ మొంచ్చప్ని చేస్న్య అది 

అలాల హ్కు తప్పక తెలుసుూ ొంది.'' 158  

 

157) విశావసులకు అలాల హ్ (సు.త.) సహాయొం తప్పక లభిసుూ ొంది.  

158) ఈ ఖరుి, నఫ్ల్ 'సదఖాత్ లను గురిొంచ్చ ఉొంది. విధ్ధగా ఇవవవలస్న 'జకాత్ కాదు. 

ఎొందుకొంటే, తల్నల -దొండుర లకు 'జకాత్ చలల దు. వారిని పోషొంచట్ొం కుమారుల బ్లధ్యత. 

فَِ فِْيهَِوََمحشََْيهَِاْخَتلَُفْواَ اْخَتلََفَ ََماَ
َماَ َبْعِدَ ِمْنَْۣ اُْوتُْوُهَ ِْيَنَ

اَّلَّ َ اَِّلَّ
اْْلَيلِنيَ َبْغًياَْۣجآَءْتُهُمَ بَيَْنُهمَُْتَ مجتَََ

َ ََُفَهَديَ َاِّل  لَِماََ يَمُنْواَ ا ِْيَنَ اَّلَّ
اْلََْاْخَتلَفَُ ِمَنَ فِْيهَِ بِاِْذنِهَ قلَِْواَ محشََ

َُوََ َِصََيََََاِّل  ََّشآُءَاِٰلي ٍطَََاْهِدْيََمْنَي
ََََتقِْيٍمَسَْمَُّ
َ
ََ اََاَْم َولَمَّ اْْلَنََّةَ تَْدُخلُواَ اَْنَ َحِسبُْتْمَ

َِ اَّلَّ َثُلَ مَّ َخلََيَاْتُِكْمَ ِمْنََْيَنَ ْواَ
ْتُهمََُقْبلُِكمَْ آءََََُمحشََمسَّ َّ اْْلَاَْسآُءََوالَّضَّ

َْ ََيقََُوُزل ِلََوَْزِلُْواََحت  ََْينَََالرَُّسْوُلََواَّلَّ
َمَعهَ  يَمُنْواَ ََََا نَْْصُ َ َِاَمتي َََمحشِّل  اِنَّ اَََّلَ٘

ََِنَْْصََ ََََقَرِيٌْبََاِّل 
 

َ
ُيْنفُِقْونََ َماَذاَ َ٘محشََيَْسـ َلُْونََكَ َما َقُْلَ

فَلِلْوََاَنَْفْقتَُ َ َخْْيٍ ِْنَ مل يِْنََاْمَ دِلَ
وََ َ َواِْلَتيمي َ ََواَّْلَقَْربِْيَ ِكْيِ الَْمسي

ََوابْنَِ بِْيلَِاَ َلسَّ تََمحشَ ِمْنََْفَعلََُوَماَ ْواَ
َ َفَاِنَّ َََخْْيٍ ََِاِّل  ََََلِْيٌمَعَََهَ ب
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216. యుధి్ొం చేయట్ొం మీకు కష్ు ొంగా 

అనిప్ొంచ్చనప్పటికీ అది మీపై విధ్ధగా 

నిరియిొంచబడిొంది. 159  మరియు మీకు 

నచిని విష్యమే మీకు మేలైనది కావచుి 

మరియు మీకు నచేి విష్యమే మీకు 

హానికరమైనది కావచుి! మరియు అలాల హ్కు 

అొంతా తెలుసు, కాని మీకు ఏమీ తెల్నయదు.   

217. వారు నిషధి్ మాస్తలలో యుధి్ొం 

చేయటానిి గురిొంచ్చ నినుి అడుగు 

తున్యిరు.160 వారితో ఇలా అను: ''వాటిలో 

యుధి్ొం చేయట్ొం మహా అప్రాధ్ొం. కానీ 

(ప్ర జలను) అలాల హ్ మారాగ నిి అవలొం 

బిొంచట్ొం నుొండి అవరోధాలు కల్నగిొంచట్ొం 

మరియు ఆయన (అలాల హ్)ను త్రరసక 

రిొంచట్ొం మరియు (ప్ర జలను) మసి్ద్ 

అల్-'హరామ్ను దరిశొంచకుొండా ఆట్ొంక 

ప్రచడొం మరియు అకకడి వారిని దాని నుొండి 

వళుగొట్ు డొం అలాల హ్ దృషు లో అొంతకొంటే 

మహా అప్రాధ్ొం. ఉప్దర వొం (ఫితిహ), 

రకత ప్రతొం కొంటే ఘోరమైనది. 161  వారికి 

 

మైమూన్ బిన్ మహాాన్ అన్యిరు: 'గ్మనిొంచ వలస్న విష్యొం ఏమిట్ొంటే ఈ ఖరుి 

చేయట్ొంలో, ఇొంట్లల  పటేు  డార యిొంగ్సజ్ గానీ, లేక సొంగీత స్తధ్న్యలు గానీ, లేక ఇొంటి 

అలొంకరణకు వేసే ప్రిాలు గానీ లేవు.'  

159) చూడొండి, 2:190-193, 22:39.  

160) నిషది మాస్తలు, హజీర  శకపు 1, 7, 11 & 12వ నెలలు, వివరాలకు చూడొండి, 2:194 

మరియు దాని వాయఖాయనొం-141. పైన పేరొకని నిషది మాస్తలలో యుదిొం చేయట్ొం 

ఇస్తల ొంకు ముొందు కూడా అరేబియాలో నిషదిొంగా ఉొండేది. ఈ ఆయత్ అవతరణను గురిొంచ్చ 

ఇలా ఉొంది: ఒక 'స'హాబీల దళొం రజబ్ నెలలో ఒక సతయ-త్రరస్తకరిని చొంప్ మరికొందరిని 

ఖైదీలుగా తీసుకుొంటారు. అపుపడు ఆ 'స'హాబీలకు రజబ్ నెల ప్రర రొంభమయియొందని 

తెల్నయదు. అపుపడు సతయ-త్రరస్తకరులు: ''ఈ ముస్ల ొంలు నిషది మాస్తలను కూడా 

లకకచేయడొం లేదు.'' అని నిొందిస్తూ రు. ఆ సొందరభొంలో ఈ ఆయత్ అవతరిొంప్ 

జేయబడిొంది.  

161) చూడొండి, 2:191, వాయఖాయనొం-137.  

عََ ُكْرهٌََُكتَِبَ وَُهَوَ الْقَِتاُلَ لَْيُكُمَ
َاَْنَتَْكرَُهْواََمجتََلَُّكمَْ َشْيـ ًاَوََعٰسي٘

َلَُّكمَْوََّ َاَْنََُتِبُّْواَمجتََُهَوََخْْيٌ وََعٰسي٘
َُوََمحشَََلَُّكمََْشْيـ ًاَوَُّهَوََِشٌَّ ْعلَُمَيََََاِّل 

َََْعلَُمْوَنََتََََّلََواَنُْتْمَ
عََ َيَْسـ َلُْونََكَ اْْلََراِمَلشََّاِنَ ْهرَِ

فِْيهَِقِتََ َكبِْْيٌَمحشََاٍلَ فِْيهَِ قَِتاٌلَ محشَقُْلَ
َسبِْيِلََ َعْنَ َ َِوََصدٌّ ََوُكفَََْاِّل  بِه  ٌرَْۣ

َ اَْهلِه  َواِْخَراُجَ اْْلََراِممخضَ َوالَْمْسِجِدَ
اَْكَْبَُ َِمْنُهَ ِعْنَدَ ََِ َاِّل  لْفِتَْنُةَاوََمجتَ
َ َ َامَِاَْكَْبُ َلَْقْتلََِنَ يََزالُْوَنَمحشَ َوََّلَ

يَُردَُّنََوَْاتِلَُُيقََ َ َعْنََُكْمََحت  وُْكْمَ
اْسَتَطَ اِِنَ َُعْواَادِيْنُِكْمَ َوَمْنََمحشَ

ِمْنُكمَْ دِيَََْيَّْرتَِدْدَ َفَيُمْتََعْنَ َ نِه 
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స్తధ్యమే అయితే మిమమల్ని మీ ధ్రమొం నుొండి 

మళ్ళుొంచ గ్ల్నగే వరకూ వారు మీతో యుధి్ొం 

చేయడొం మానరు. మరియు మీలో ఎవరైన్య 

మతభర ష్టు లై సతయ-త్రరస్తకరులుగా మరణ్ణసేూ , 

అలాొంటి వారి మొంచ్చప్నులనీి ఇహప్ర 

లోకాలలో రొండిొంటిలోనూ వృథా అవుతాయి. 

మరియు అలాొంటి వారు నరకాగిివాసు 

లవుతారు. అొందులో వారు శాశవతొంగా 

ఉొంటారు.''   

218. నిశియొంగా, విశవస్ొంచ్చన వారు 

మరియు (అలాల హ్ మారగ ొంలో తమ జనమ 

భూమిని విడిచ్చ) వలస పోయే (హజర త చేసే) 

వారు మరియు అలాల హ్ మారగ ొంలో ప్రటుప్డే 

వారు (జిహాద చేసే వారు) 162 ఇలాొంటి వారే! 

అలాల హ్ కారుణాయనిి ఆశిసుూ న్యిరు. మరియు 

అలాల హ్ క్ష్మాశీలుడు, అప్రర కరుణాప్ర దాత. 

(5/8)  

219. * (ఓ ప్ర వకాత !) వారు, మదయప్రన్యనిి 

మరియు జూదానిి గురిొంచ్చ నినుి ప్ర శిిసుూ  

న్యిరు. 163   నీవు ఈ విధ్ొంగా సమాధాన 

మివువ: ''ఈ రొండిొంటిలోనూ ఎొంతో హాని 

(ప్రప్ొం) ఉొంది. వాటిలో ప్ర జలకు 

కనిిలాభాలు కూడా ఉన్యియి కాని వాటి 

హాని (ప్రప్ొం) వాటి లాభాల కొంటే ఎొంతో 

అధ్ధకమైనది.'' మరియు వారిలా అడుగు 

 
162) జిహాద: అొంటే ఒక లకాు యనిి స్తధ్ధొంచుట్కు చేసే తీవర  ప్ర యతిము. దీనికి, strive, 

struggle, endeavour, to exert oneself గ్టిు గా ప్ర యత్రిొంచు, ప్రటుప్డు, శేమప్డు, 

కృషచేయు, పనుగులాడు, ఎదురొకను, కష్ు ప్డు, పోరాడు అనే అరాథ లున్యియి. ఇొంకా 

చూ. 5 :54 వాయఖ్యయనం-40, 22:78, వాయ. 54.  

ఖతాజ: అొంటే Kill చొంపు, సొంహరిొంచు, హతయ చేయు. Fight యుదిము, జగ్డము, 

పోటాల ట్, పోరాట్ొం, కటాల ట్. చూ. 2:190-194, వాయఖాయనొం-136. 22:39, వాయ. 27.  

163) చూడొండి, 4:43, 5:90-91. 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 6, 'హ. నొం. 383, 'స. బు'ఖారీ, పు. 

7, 'హ. నొం. 481, 483, 484.  

َحبَِطْتَ ٰٓئَِكَ فَاُول ََكفٌِرَ وَُهَوَ
ِفَ َواَّْليَاَْعَمالُُهْمَ ْنَياَ ادلُّ مجتََةَِرََخََِ

اََ ٰٓئَِكَ ُبَْصََواُول ََانلَّارَََِحي فِْيَهاََمجت ُهْمَ
وَْ ِِلُ ََََنَخي

َ 
َ

يَ ا ِْيَنَ اَّلَّ َ َهاَجُرْواََاِنَّ ِْيَنَ َواَّلَّ َمُنْواَ
َ َسبِْيِلَ َ ِفْ َِوَجيَهُدْواَ ٰٓئَِكََاَُوحملََاِّل  ل

رَْْحََ ََََِتَيَرُْجْوَنَ ََاِّل  َُوََمحش َغُفْوٌرََََاِّل 
     رَِّحْيٌمَ

اْْلََيَسََْ َعِنَ َوالَْميَِْسَِـ َلُْونََكَ محشَْمرَِ
فِيَْقَُ َمنََْلَ وَّ َ َكبِْْيٌ اِْثٌمَ ََفِعََُاِهَماَ٘
َِ َواِْثُمُهمََلل ِمْنََنَّاِسحمسَ َ اَْكَْبُ اَ٘

َنَّْفعِِهَمَا َماَذاَمحشَ َويَْسـ َلُْونََكَ
َمحشَََعْفوََقُِلَالَََْحمقُيْنفُِقْونََ ُ ِ لَِكَُيبَيل َكذي

َُ َاِّل  لََعلَُّكْمَََ اَّْليييِتَ لَُكُمَ
ُرْوَنََتتََ ََََيحضَفكَّ
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తున్యిరు: ''మేము (అలాల హ్ మారగ ొంలో) ఏమి 

ఖరుిపటాు ల్న?'' నీవు ఇలా సమా ధానమివువ: 

''మీ (నితాయవసరాలకు పోగా) మిగిలేది.'' 164 

మీరు ఆలోచ్చొంచటానికి, అలాల హ్ ఈ విధ్ొంగా 

తన స్తచనలను (ఆయాత్ లను) మీకు 

విశదీకరిసుూ న్యిడు –    

220. ఇహలోకొంలోనూ మరియు ప్రలోకొం 

లోనూ. మరియు అన్యథులను గురిొంచ్చ వారు 

నినుి అడుగుతున్యిరు. నీవు ఇలా 

సమాధాన మివువ: ''వారి సొంకేుమానికి 

తోడపడట్మే మేలైనది.'' మరియు మీరు 

వారితో కల్నస్ మల్నస్ 165   ఉొంటే (తపుప 

లేదు), వారు మీ సోదరులే! మరియు చరచే 

వాడవడో, సవరిొంచే వాడవడో అలాల హ్కు బ్లగా 

తెలుసు. మరియు అలాల హ్ కోరితే మిమమల్ని 

కష్ు పటిు  ఉొండేవాడు. నిశియొంగా అలాల హ్ 

సరవ శకిత మొంతుడు, మహా వివేకవొంతుడు.  

221. మరియు ముషర క్ సీూ ైలు, 

విశవస్ొంచనొంత వరకు, మీరు వారిని 

వివాహమాడకొండి, ముషర క్ సీూ ై మీకు ఎొంత 

నచ్చిన్య, ఆమకొంటే విశావసురాలైన ఒక 

బ్లనిస సీూ ై ఎొంతో మేలైనది. 166  మరియు 

ముషర క్ పురుష్టలు విశవస్ొంచనొంత వరకు మీ 

సీూ ైలతో వారి వివాహొం చేయిొంచకొండి. 

 

164) అొంటే తమ పోష్ణలో ఉనివారి అవసరాలను పూరిత చేస్న తరువాత. ఉనిదొంతా 

ఖరుిపటిు , తరువాత అవసరొం ప్డితే ఇతరుల ముొందు చేయి చాప్వలస్న ప్రిస్థ త్ర 

కూడా తెచుికోరాదు.  

165) తు'ఖాల్న'తూహుమ్: వారితో కల్నస్ మల్నస్ ఉొండొండి. అొంటే ఆదాయాలు, ఖరుిలు, 

వాయప్రరొం, మొదలైన వాటిలో కల్నస్ మల్నస్ ఉొంటే, ఫరావ లేదు, కాని వారి సొంప్దలను 

కబళ్ళొంచుకోవటానికి ప్ర యత్రిొంచరాదు. వారి మేలును మీ మేలుగా ప్రిగ్ణ్ణొంచాల్న.  

166) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వచనొం: ''సీూ ైని వివాహమాడటానికి న్యలుగు విష్యాలను 

గ్మనిొంచాల్న. అవి: (i) ఆస్ూ ప్రసుూ లు, (ii) పుటుు -పూరోవతూ రాలు, వొంశొం, (iii) అొందొం- 

ఆకరు ణీయత మరియు (iv) ధ్రమ ప్రాయణత.'' మీరు ధ్రమ ప్రాయణురాలైన సీూ ైనే 

ఎొంచుకోొండి. ('స. బు'ఖారీ - కితాబ్ అనిి కా'హ్, 'స.ముస్ల ొం - కితాబ్ అరే'దా'అ).  

َ
َ
ََ

ْنَياََواَّْليِخرَََاِفَ يَْسـ َلُْونََكََعِنََوََمحشََةَِدلُّ
َاِْلَتيَ َُّهْمَََاَِْلَقَََُمحشمي َواِْنََمحشَََخْْيٌَْصَلٌحَل

َُوََمحشَنُُكمَْاَُتَالُِطوُْهْمَفَاِْخوََ َيْعلَُمَََاِّل 
َْ َُمْفِسدََال الُْمْصلِحََِ َِمَنَ َشآءَََمحشَ َولَْوَ

َُ َاِّل  َََّلَْعَنَتُكمََْ َمحشَ َ ََاِنَّ َاِّل  َعزِيٌْزََ
ََََََحِكْيٌمَ

َ

الْمَُوََ َتْنِكُحواَ َْْشِكيَََّلَ َحت  ِتَ
ََمةٌََوََّلََمحشََيُْؤِمنََّ ِنَْْؤِمنََمََُّ مل َ َخْْيٌ ٌََةَ

اَْعَجَبْتُكمَْ لَْوَ وَّ ْْشَِكٍةَ َمُّ َوََّلَمجتَ
الُْمْْشِكِْيََ ََََُتْنِكُحواَ محشَيُْؤِمنُْواَحت 

ْْشٍِكَ مُّ ِْنَ مل َ َخْْيٌ ْؤِمٌنَ مُّ َولََعْبٌدَ
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మరియు ముషర క్  పురుష్టడు మీకు ఎొంత 

నచ్చిన్య, అతడి కొంటే విశావస్ అయిన ఒక 

బ్లనిస ఎొంతో మేలైనవాడు. ఇలాొంటి వారు 

(ముషర కీన్) మిమమల్ని అగిి వైపునకు 

ఆహావనిసుూ న్యిరు. కాని అలాల హ్! తన 

అనుమత్రతో, మిమమల్ని సవరగ ొం వైపునకు 

మరియు క్ష్మాభిక్ష్ పొందటానికి 

ప్లుసుూ న్యిడు. మరియు వారు గుణప్రఠొం 

నేరుికోవాలని – ఈ విధ్ొంగా  ఆయన తన 

స్తచనలను – ప్ర జలకు సపష్ు ొంగా తెలుపు 

తున్యిడు.  

222. మరియు వారు నినుి సీూ ైల రుతు 

కాలొం గురిొంచ్చ అడుగుతున్యిరు. నీవు వారికి 

ఇలా తెలుపు: ''అదొక అప్రిశుది (హాని 

కరమైన) స్థ త్ర. కనుక రుతుకాలొంలో సీూ ైలతో 

(సొంభోగానికి) దూరొంగా ఉొండొండి.  167 వారు 

ప్రిశుదిులు కానొంత వరకు వారి వదికు 

పోకొండి. వారు ప్రిశుదిులు అయిన తరువాత 

అలాల హ్ ఆదేశిొంచ్చన చోటు నుొండి మీరు వారి 

వదికు పోవచుి.'' 168  నిశియొంగా అలాల హ్ 

ప్శాితాూ ప్ ప్డేవారిని పేర మిస్తూ డు మరియు 

ప్రిశుధి్ధలుగా ఉొండేవారిని పేర మిస్తూ డు.  

223. మీ భారయలు మీకు ప్ొంట్పలాల వొంటి 

వారు, కావున మీ పలాలకు మీరు కోరిన 

 

167) సీూ ైల రుతుకాలొం: ప్ర త్ర చొందర  మాసొంలో 4-5 రోజుల వరకు రకత ొం ప్ర సరిొంచే కాలొం. 

యూదులు మరియు ఇతర జ్ఞతులవారు రుతుకాలొంలో సీూ ైలను వేరే గ్దులలో దూరొంగా 

ఉొంచేవారు. వారిని వొంటిొంటిలోకి కూడా పోనిచేివారు కాదు. కావున ఈ విష్యొం గురిొంచ్చ, 

'స'హాబీలు ప్ర వకత  ('స'అ.స.) గారిని ప్ర శిిొంచగా, ఈ ఆయత్ అవతరిొంప్జేయబడిొంది. 

ఇొందులో సీూ ైలతో రుతుకాలొంలో సొంభోగ్ొం మాతిమే నిషేధ్ధొంచబడిొంది. వారు వొంట్ 

చేయట్ొం, ఒకే గ్దిలో భరత తో కల్నస్ ఒకే మొంచొంపై ప్రుొండట్ొం నిషేధ్ధొంచబడలేదు.  

168) అలాల హ్ (సు.త.) ఆదేశిొంచ్చన చోటునుొండి అొంటే సొంతానొం పుటేు  చోటునుొండి మాతిమే. 

ఇతర ఏ చోటు నుొండి కూడా కాదు. దీనితో విశదమయేయది ఏమిట్ొంటే, భారయతో కూడా 

మల మారగ ొం దావరా సొంభోగ్ొం చేయట్ొం నిషధి్ొం ('హరాొం).  

اَْعجََ لَْوَ ٰٓئَِكََمحشَََبُكمَْوَّ ْوَنَعَُدَْيََاُول
انلَّارَِ َُوََََخمتاَِٰلَ اْْلَنََََّاِّل  اَِٰلَ َةِيَْدُعْو٘اَ

َِلَْمغَْاوََ بِاِْذن َهفَِرةَِ ََ يييتِه  ا َ ُ ِ َويَُبيل
ُرْوَنَ َََََََخجملِلنَّاِسَلََعلَُّهْمََيَتَذكَّ

َ
َ

الَْمِحْيِضََويَْسـ ََ َعِنَ َلُْونََكَ قُْلَمحشَ
اًَذي َحملُهَوَ النلَِسآءَََ ِفَفَاْعََتِلُواَ َ

وََ تََََّلَالَْمِحْيِضحملَ ََ َحت  َ َْقَربُوُْهنَّ
َنَََيْطُهرَْ َمجتَ ْرَنَ َتَطهَّ ََوَْتَُفَاَْفَاَِذاَ ُهنَّ

اََمَِ َحْيُثَ ََُمَرُكُمََْنَ ََمحشََاِّل  ََاِنَّ ََاِّل 
الَّوََّ َ َاُُّيِبُّ َويُِحبُّ َ بِْيَ

َََََرِيَْنََتَطهلَِالْمَُ

فَاْتُْواََ لَُّكْمممسَ َحْرٌثَ نَِسآؤُُكْمَ
شَِ َ اَّن  َئُْتمََْحْرثَُكْمَ ُموَْحمسَ ِ اََوقَدل
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విధ్ొంగా పోవచుి. 169 మరియు మీ సవయొం 

కరకు (సతాకరాయలు) చేస్ ప్ొంప్ొండి (మీకు 

మొంచ్చ సొంతానొం కరకు ప్రర రిథ ొంచొండి). మరియు 

అలాల హ్ యొందు భయ-భకుత లు కల్నగి 

ఉొండొండి. మరియు మీరు నిశియొంగా, 

ఆయనను కలుసుకోవలస్ ఉొందని తెలుసు 

కోొండి. మరియు విశావసులకు శుభవారత లను 

వినిప్ొంచొండి.  

224. మరియు మీరు అలాల హ్ (పేరుతో)  

చేసే ప్ర మాణాలు మిమమల్ని సన్యమరగ ొం నుొండి, 

దైవభీత్ర నుొండి మరియు ప్ర జలలో శాొంత్ర 

స్తథ ప్ొంచట్ొం నుొండి ఆట్ొంకప్రిచేవిగా 

కానివవకొండి. 170  మరియు అలాల హ్ సరవొం 

వినేవాడు, సరవజుఞ డు.  

225. మీరు అన్యలోచ్చతొంగా చేసే 

ప్ర మాణాలను గురిొంచ్చ అలాల హ్ మిమమల్ని 

ప్టుు కోడు. కాని మీరు హృదయపూరవకొంగా 

చేసే ప్ర మాణాలను గురిొంచ్చ ఆయన 

తప్పకుొండా మిమమల్ని ప్టుు కుొంటాడు. 

మరియు అలాల హ్ క్ష్మాశీలుడు 

సహనశీలుడు.171  

 

169) ఇకకడ ప్ొంట్పలొం అొంటే సొంతానొం ఇచేివారు, ఏ విధ్ొంగానైెతే  పలొం నుొండి ఫలొం 

లభిసుూ ొందో అదేవిధ్ొంగా సీూ ైల నుొండి సొంతత్ర ఫల్నసుూ ొంది. ఇకకడ కూడా మీరు కోరిన 

ప్దిత్రలో ప్ొంట్పలొంలోకి మాతిమే పొండి, కాని ఇతర చోట్ల  నుొండి పోకొండి అొంటే సీూ ై 

మరామొంగ్ొం నుొండే సొంభోగ్ొం చేయొండి. ఇతర మారాగ ల దావరా చేయకొండి అని భావొం. 

(ఇబి-కసీ'ర్).  

170 ) మీరు కోప్ొంలో ఉనిపుపడు కూడా ఫలాన్య వయకిత కి ఉపకారం చ్చయనన్న 

అలాల హుత'ఆలా పేరుతో ప్ర మాణొం చేయకొండి. దీని కఫాారా 5:89 లో విశదీకరిొంచబడిొంది. 

చూడొండి, 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 8, 'హదీస్' నొం. 621.  

171) 'హలీమున్, అల్్-'హలీము (33): The All-Clement, స్హనశీలుడు, శాొంత 

సవభా వుడు. ఓరుపగ్లవాడు, సౌముయడు, విశాలహృదయుడు, శికిు ొంచట్ొంలో తొందర 

ప్డనివాడు.  

َََََواتَُّقوامحشََُفِسُكمَْنََِّْلََ َواْعلَُمْو٘اََََاِّل 
يََمَُّاَنَُّكمَْ ََمحشََْوُهَقَُل ََْوب َِال ِ ََْشل ََُمْؤِمنِْيَ

َ
 
 
ََ

َ ََتَْعلُواَ َََوََّلَ َاِّل  ُعْرَضًةََ
َ َيَْمانُِكْمَ ِ تََْبََُّّلل َوَتتَُّقْواََاَْنَ ْواَ

انلَّاِسَ َ بَْيَ ََوتُْصلُِحْواَ َُوََمحشَ ََاِّل 
ََََعلِْيمٌََسِمْيٌعََ
يُؤََ َُذكَُاخَََِّلَ َُُمَ َاِّل  ْغوََِ

َبِاللَّ ِفَََْ٘
يِكنَْ َول َاَيَْمانُِكْمَ ُذُكْمََخََِاؤََيََُّ

َكَسَبْتَبِمََ قُلُْوبُُكمَْاَ ََ َُوََمحشَ ََاِّل 
َََََغُفْوٌرََحلِْيمٌَ
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226. ఎవరైతే తమ భారయలతో (‘సొంభో 

గిొంచము,’ అని) ప్ర మాణొం చేస్తూ రో, వారికి 

నాలుగు నెలల వయవధ్ధ ఉొంది. 172 కాని వారు 

గ్నక మరల్న వసేూ ! నిశియొంగా, అలాల హ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అప్రర కరుణాప్ర దాత.  

227. కాని వారు విడాకులకే నిరియిొంచు 

కుొంటే! నిశియొంగా, అలాల హ్ సరవొం 

వినేవాడు, సరవజుఞ డు. 173   

228. మరియు విడాకు ల్నవవబడిన సీూ ైలు 

మూడు ర్పతువుల వరకు (మరొకనితో పొండిల  

చేసుకోకుొండా) వేచ్చ ఉొండాల్న. 174   మరియు 

వారు అలాల హ్ యొందు మరియు అొంత్రమ 

దినమునొందు విశావసమునివారే అయితే, 

అలాల హ్ వారి గ్రాభలలో సృషు ొంచ్చన దానిని 

దాచట్ొం వారికి ధ్రమసమమతొం కాదు. 175 

మరియు వారి భరత లు దాొంప్తయ 

సొంబొంధాలను సరిదిదిుకోవటానికి స్ధి్ొంగా 

 

అర్-రషీదు (98): The Director to the Right Path, స్నాారగ దరశకుడు. ఇవి 

అలాల హ్ (సు.త.) అతుయతూ మ పేరుల . చూడొండి, 11:87.  

172) ఈల్ల: అొంటే శప్థొం. ఏ వయకిత  అయిన్య తన భారయతో ఇనిి నెలలు కలువనని శప్థొం 

చేస్ ఆ గ్డువు పూరిత కాక ముొందే ఆమతో కల్నసేూ  కఫాారా చేయాల్న. ఒకవేళ ఆ గ్డువు 4 

నెలల కొంటే ఎకుకవ ఉొంటే – అతడు ఆమను 4 నెలల కొంటే ఎకుకవ కాలొం వేర లాడ 

నివవలేడు కావున – న్యలుగు నెలల తరువాత ఆమతో ఆదరొంగా దాొంప్తయ జీవితొం 

స్తగిొంచాల్న. లేదా ఆదరొంగా స్తగ్నొంప్రల్న, (ఇబి-కసీ'ర్).  

173) నాలుగు నెలల గ్డువు తరువాత పై విష్యొంలో విడాకులు దానొంతట్ అవే పూరిత  

కావు. ఆ వయకిత  ఆమను సీవకరిొంచాల్న, లేదా విడాకుల్నవావల్న. లేనిచో న్యయయస్తథ నొం వారికి 

విడాకులైన్య ఇప్పొంచాల్న, లేదా వారిరువురిని కలప్రల్న (ఇబి-కసీ'ర్).  

174) ఈ శాసనొం గ్రభవత్ర అయిన సీూ ైకి వరిత ొంచదు. వారి వేచ్చయుొండే సమయొం ('ఇదిత్) 

కానుప వరకు ఉొంటుొంది. మరియు నికా'హ్ తరువాత సొంభోగ్ొం కాని సీూ ైకి కూడా వరిత ొంచదు. 

ఆమకు 'ఇదిత్ గ్డువు ఉొండదు. మరియు రుతుస్తర వొం ప్రర రొంభొం కాని సీూ ై మరియు రుతు 

స్తర వొం ఆగిన సీూ ైకి కూడా వరిత ొంచదు. వారి గ్డువు మూడు మాస్తలు, (ఇబి-కసీ'ర్). చూ. 

65:1-7. భరత  మరణ్ణొంచ్చన సీూ ైలు నాలుగు మ్రసాల పద రోజులు వేచ్చ ఉొండాల్న (2:234).  

175) ఇకకడ గ్రభొం మరియు రుతుస్తర వొం రొండిొంటిని కూడా దాచవదిని అరథ ొం.   

يُْؤلُْونََ ِْيَنَ َََِلَِّلَّ ل ن تََربُُّصَِمْنَ َسآئِِهْمَ
اَْشُهرٍَ ََاَْربََعةَِ ََمجت فَاِنَّ فَآُءْوَ ََفَاِْنَ ََاِّل 
َََََََمٌََغُفْوٌرَرَِّحيَْ َ

الطََّ َعَزُمواَ فَاََِلََواِْنَ ََقَ َ ََنَّ ََاِّل 
ََََََمٌَيَْلَِعََََعٌََسِميَْ
ََطلَََّوالْمَُ بِاَنُْفِسِهنَّ بَّْصَنَ يَََتَ قيُتَ

قُُروَْٓ يَثَةَ َءٍَثَل َمحشَ َ َُّيِلُّ اَََوََّلَ َ ْنَلَُهنَّ
َ َخلََقَ َماَ َُيَّْكُتْمَنَ َاِّل  ََ٘ ِفْ
يُؤَْ َ ُكنَّ اِْنَ َ ََاَرَْحاِمِهنَّ َِِمنَّ ََبِاِّل 

َْومَِِْلَََوا ِخرََِ
َاَّْلي اَحَََوبُُعْوَلَُمحشَ َ ََُهنَّ قُّ

ِهِنََّ َْو٘اَاََرادََََََُاِْنََََََََذيلَِكََِفََََََْبَِردل
َ
َ
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ఉొంటే! ఈ న్నరీక్షణ కాలంలో వారన్న తమ 

భారయలుగా తిరగి స్వాకరంచ్చ హకుు వారకి 

ఉంద. మరియు వారికి (సీూ ైలకు) వారి 

(భరత ల)పై ధ్రమ సమమతమైన హకుక 

లున్యియి, ఏ విధ్ొంగానైెతే వారికి (భరత లకు) 

వారిపై ఉన్యియో. కాని పురుష్టలకు సీూ ైలపై 

(కరత వయ) ఆధ్ధకయత ఉొంది. 176   మరియు 

అలాల హ్ సరవ శకిత మొంతుడు, మహా 

వివేకవొంతుడు.    

229. విడాకులు రండు స్తరేల ! ఆ తరావత 

(భారయను) సహృదయొంతో తమవది ఉొండ 

నివావల్న, లేదా ఆమను మొంచ్చతనొంతో స్తగ్ 

నొంప్రల్న. 177  మరియు స్తగ్నొంపేట్పుపడు 

మీరు వారికిచ్చిన వాటి నుొండి ఏమైన్య త్రరిగి 

తీసుకోవడొం ధ్రమసమమతొం కాదు. అలాల హ్ 

విధ్ధొంచ్చన హదిులకు కటుు బడి ఉొండలేము అనే 

భయొం ఆ ఇదిరికీ ఉొంటే తప్ప! కాని అలాల హ్ 

విధ్ధొంచ్చన హదిులకు కటుు బడి ఉొండలేమనే 

భయొం ఆ దొంప్తులకు ఉొంటే సీూ ై 

ప్రిహారమిచ్చి (విడాకులు / 'ఖులఅ' 

తీసుకుొంటే) అొందులో వారికి ఎలాొంటి దోష్ొం 

లేదు. 178  ఇవి అలాల హ్ విధ్ధొంచ్చన హదిులు, 

 
176) మగ్ వారికి ఉని ఆధ్ధకయత, వారి శారీరక బలొం, వారికుని జిహాద్ అనుమత్ర, 

వారసతవొంలో ఆధ్ధకయత మరియు భారాయ-ప్లల లను మరియు కుటుొంబొం వారిని పోషొంచే 

బ్లధ్యత మొదలైనవి.  

177 ) భరత  తన భారయను 'ఇదిత్ గ్డువు లోప్ల కేవలొం రండుసారా్ప మాతిమే త్రరిగి 

సీవకరిొంచ వచుి. అొంటే మొదటిసార ఇచ్చేన విడాకుల తర్పవాత మరయు రండవసార 

ఇచ్చేన విడాకుల తర్పవాత. మూడవ సార విడాకులిచ్చేన తర్పవాత 'ఇద్త్ 
గడువులోపల భారయను తిరగి స్వాకరంచ్చ అనుమతి లేదు. 'అ'తూ లాఖు మరేతాన్' దీని 

అరథ ొం ఏమిట్ొంటే ఒకే సార మూడు విడాకులు పూరత కావు. అంటే ఒకే స్మయంలో 

'తల్లఖ్ అన్న ఎన్నిసారా్ప పలికినా అద ఒకే 'తల్లఖ్గా పరగణంచబడాలి. ఇది 

చాలామొంది ధ్రమవేతూ ల అభిప్రర యొం.  

178) సీూ ై విడాకులు కోరితే, సమొంజసమైన కారణొం చూప్, ప్రిహారమిచ్చి లేక మహాజ వాప్సు 

ِْيََعلَْيِهنََّمحشََْصَلًحَاإ ِمْثُلَاَّلَّ َ َََولَُهنَّ
َِفَلَْمْعُروَْبِا ََممسَ َعلَْيِهنَّ َولِلرلَِجاِلَ

َُوََمحشََدرََجةٌَ ََََخجمَعزِيٌْزََحِكْيٌمَََاِّل 
 
 
 
َ
َلََ مََاَلطَّ يَرََُّقَ َنَِت فَاِْمَساٌكَْۣممسَ

تََْسَِوَْبَِمْعرَُ اَْوَ بِاِحٍَْفَ ََمحشنٍََاسََيٌْحَْۣ
ََوََ لَُكْم َ َُّيِلُّ ََََّلَ اَ٘اَْن ِممَّ تَاُْخُذْواَ

ََ يَّ اَْنَ َ٘ اَِّلَّ َشْيـ ًاَ َ يتَْيُتُموُْهنَّ َا اََّلَّ َافَاَ٘
ََ َِيُقِْيَماَُحُدْوَد َمحشََاِّل  فَاِْنَِخْفُتْمَاََّلَّ
ُحُدوَْ َيُقِْيَماَ ََِدَ جَُاِّل  فََلَ اَحََنَحملَ

اْفتََعََ فِْيَماَ بِهَ لَْيِهَماَ َكََتِلَْمحشَََدْتَ
َََُِحُدْودَُ َتْعَتُدوَْهَاََاِّل  ْنَََومََََمجتفََلَ

َ ُحُدْوَدَ َ َِيََّتَعدَّ َاِّل  ُهُمَََ ٰٓئَِكَ فَاُول
لُِمْوَنَ َََالظ 
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కావున వీటిని అత్రకేమిొంచకొండి. మరియు 

ఎవరైతే  అలాల హ్ విధ్ధొంచ్చన హదిులను 

అత్రకేమిస్తూ రో, వారే దురామరుగ లు. 179   

230. ఒకవేళ అతడు (మూడవ స్తరి) 

విడాకు ల్నసేూ  - ఆ తరావత ఆ సీూ ై అతనికి 

ధ్రమసమమతొం కాదు - ఆమ వివాహొం వేరే 

పురుష్టనితో జరిగితే తప్ప! ఒకవేళ అతడు 

(రొండవ భరత ) ఆమకు విడాకుల్నసేూ ! అపుపడు  

ఉభయులూ (మొదటి భరత , ఈ సీూ ై) తాము 

అలాల హ్ హదిులకు లోబడి ఉొండగ్లమని 

భావిసేూ   వారు పునరివవాహొం చేసుకోవట్ొంలో 

దోష్ొం లేదు. మరియు ఇవి అలాల హ్ 

నియమిొంచ్చన హదిులు. వీటిని ఆయన 

గే్హొంచే వారికి సపష్ు  ప్రుసుూ న్యిడు.  

231. మరియు మీరు సీూ ైలకు విడాకులు 

ఇచ్చి నపుపడు, వారి కరకు నిరియిొంచబడిన 

గ్డువు ('ఇదిత్) సమీప్సేూ  వారిని 

సహృదయొంతో మీ వది ఉొంచుకోొండి, లేదా 

సహృదయొంతో విడిచ్చపట్ు ొండి. కేవలొం వారికి 

బ్లధ్ కల్నగిొంచే మరియు పీడిొంచే ఉదిేశయొంతో 

వారిని ఉొంచుకోకొండి. మరియు ఆ విధ్ొంగా 

చేసేవాడు వాసూ వానికి తనకు తానే అన్యయయొం 

చేసుకునిటుల . మరియు మీరు అలాల హ్ 

ఆదేశాలను (ఆయాత్ లను) ప్రిహాసొంగా 

తీసుకోకొండి. మరియు అలాల హ్ మీకు చేస్న 

అనుగే్హానిి మరియు మీపై అవతరిొంప్జేస్న 

గే్ొంథానిి మరియు వివేకానిి జ్ఞఞ ప్కొం 

చేసుకోొండి. ఆయన (అలాల హ్) మీకు ఈ 

 
ఇచ్చి, 'ఖుల'అ తీసుకోవచుి. న్యయయస్తథ నొం ఈ విష్యొంలో ఆమకు తోడపడుతుొంది. 

పురుష్టడు అొంగీకరిొంచని ప్క్ష్ొంలో న్యయయాధ్ధకారి సీూ ై చూప్న కారణాలతో ఏకీభవిసేూ , వారి 

వివాహబొంధానిి రదిుచేయవచుి (అబూ-దావూద్, త్రరిమజీ', నస్తయీ' 

ఫ'తు జఅల్-ఖదీర్).  

179) 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 7, 'హదీస్' నొం. 197.  

 
َ

َٰل َََفَاِنَْ َ ََتِلُّ فََلَ َبْعُدَََََطلََّقَهاَ ِمْنَْۣ
َغْْيََ َزوًْجاَ َتْنِكَحَ َ َه ََحت  فَاِْنَمحشَ

فََلَهَََطلَّقََ َ٘اَ َعلَْيِهَما ُجَناَحَ ََ اَْنََ
اِنَْيَََّتَاجََ ََ٘ظنَََََّعاَ٘ َدََْنَيُّقِْيَماَُحُدوَْاََََا
َِ ُحُدْوُدََمحشََاِّل  ََِوتِلَْكَ يُبَيلِنَُهاَََاِّل 

َََََََْوَنَلَِقْوٍمَيَّْعلَمَُ
ََ
َ

َفَبلَْغَنََ النلَِسآَءَ َطلَّْقُتُمَ َواَِذاَ
َفَاَْمِسكَُ َبَِمْعُرْوٍفَاََجلَُهنَّ ْوَاََََوُْهنَّ

بَِمْعُرْوٍفَََسلَِ َ َممسُحوُْهنَّ َوََّلََ
اََنََُّتْمِسُكوْهَُ َْعَتُدْواََاَرًَِضَ ِ ْنَََومََمجتََلل
َوََّلَمحشََذيلَِكََفَقْدََظلََمََنْفَسهَ ََيَّْفَعْلَ

يييِتَ ََََِتتَِّخُذْو٘اَا اْذُكُرْواََوََّحمسََُهُزًواََاِّل 
ََََِتَنِْعمََ اَنَْزَلَََاِّل  َوَماَ٘ َعلَْيُكْمَ
ِنَََعلََ مل ْكَمةَََِواْْلَََِِبَالِْكتيَََْيُكْمَ

بِهَ  َمحشيَعُِظُكْمَ ََ َََواتَُّقواَ ََاِّل 
َاوَْ٘لَمَُعََْوا ََ َ ََاَنَّ َاِّل  ََِ ٍءََبُِكلل ََشْ َ
َََََخجملِْيٌمَعََ
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విధ్ొంగా బోధ్ధసుూ న్యిడు. మరియు అలాల హ్ 

యొందు భయ-భకుత లు కల్నగి ఉొండొండి 

మరియు నిశియొంగా, అలాల హ్కు ప్ర త్ర 

విష్యొం గురిొంచ్చ బ్లగా తెలుసని 

తెలుసుకోొండి.  

232. మరియు మీరు మీ సీూ ైలకు (మొదటి 

స్తరి లేక రొండవ స్తరి) విడాకుల్నసేూ , వారు తమ 

నిరీక్ష్ణా వయవధ్ధని ('ఇదిత్ను) పూరిత  చేస్న 

తరువాత, తమ (మొదటి) భరత లను ధ్రమ 

సమమతొంగా ప్రసపర అొంగీకారొంతో  వివాహొం 

చేసుకోదల్నసేూ , మీరు వారిని ఆట్ొంకప్రచకొండి. 

మీలో ఎవరికి అలాల హ్ యొందు మరియు 

అొంత్రమ దినమునొందు విశావసముొందో, వారికి 

ఈ బోధ్న చేయబడు తోొంది. ఇది మీకు 

నిష్కళొంకమైనది మరియు నిరమలమైనది. 

మరియు అలాల హ్కు అొంతా తెలుసు, కాని 

మీకు ఏమీ తెల్నయదు. (3/4)  

233. * (విడాకుల తరువాత) పూరిత  రండు 

సొంవతసరాల ప్రల గ్డువు పూరిత చేయవలనని 

(తల్నల -దొండుర లు) కోరినట్ల యితే, తలుల లు 

తమ ప్లల లకు ప్రల్నవావల్న. బిడి తొండిర పై, 

వారికి తగు రీత్రగా భోజనొం మరియు 

వస్తూ ైల్నచ్చి పోషొంచవలస్న బ్లధ్యత 

ఉొంటుొంది. శకిత కి మిొంచ్చన భారొం ఏ వయకిత పై 

కూడా మోప్బడదు. తల్నల ని తన బిడి వలన 

కష్టు లకు గురి చేయకూడదు. మరియు 

తొండిర ని కూడా తన బిడివలన (కష్టు లకు గురి 

చేయకూడదు). మరియు (ప్రల్నచేి తల్నల ని 

పోషొంచే బ్లధ్యత తొండిర పై ఉనిటుల  తొండిర  

చనిపోతే) అతని వారసులపై కూడా ఉొంటుొంది. 

మరియు (తల్నల -దొండుర లు) ఇరువురు 

సొంప్ర దిొంచుకని ప్రసపర అొంగీకారొంతో (రొండు 

సొంవతసరాలు పూరిత కాక ముొందే) బిడిచేత 

 

 

َ
َفَبلَْغَنَ النلَِسآَءَ َطلَّْقُتُمَ َواَِذاَ

اَْنََجلَُهنََّاََ َ َتْعُضلُوُْهنَّ فََلَ َ
تَرََ اَِذاَ َ اَْزَواَجُهنَّ اََضوََْايَّْنِكْحَنَ

َََمحشْوِفَرَُعَْبَيَْنُهْمَبِالْمََ ذيلَِكَيُوَْعُظَبِه 
يَُنَْمََ ِمْنُكْمَ ََكَنَ َمَِؤََْ َُِنَ ََِاب ََِّل 

لَُكْمََََْمَاَْزكَيذيلِكَُمحشََِخرََِواِْلَْوِمَاَّْليَ
ََواَْطَهرَُ َُوََمحشَ َاِّل  َواَنْتََُ ََّلََيْعلَُمَ ْمَ

َََََْعلَُمْوَنَتََ
َ
ََاَوالْوََ اَْوََّلَدُهنَّ يُرِْضْعَنَ ُتَ دِلي

ََكَ َ اَرََََِملَْيََِحْولَْيِ اَنَْدََالَِمْنَ ََََ يُّتِمَّ
َالَْمْولُوَْوََمحشَالرََّضاَعةََ َقَُزَْرَََِٰل ََدِلََعَ ُهنَّ
بِالَْمْعُروََْوكِْسَوُتُهنََّ َِفََ ََّلَمحشَ

وُْسَعَهَا َ اَِّلَّ َنْفٌسَ َتَُكلَُّفَ ََّلَمجتَ
وََتَُضآرََّ ٰلَّ َدِلََاَ َمْولُْوٌدَ َوََّلَ ْۣبَِودَلَِهاَ ََةٌ
مَِمخضََبَِودَلِه َ الَْوارِِثَ َ ذيلَِكََولََعَ مجتََْثُلَ
َفَاِنَْ ََراَدااَََ تََراٍضَََ َعْنَ فَِصاًَّلَ
َوتََشاوَُملَِ َرٍَْنُهَماَ جَُفَََ َحََاَنََلَ

ََعلَْيِهَمَا ََواَِمحشَ اََرْدتُّْمَ اَْنَْنَ
ُجَناَحَ فََلَ اَْوََّلَدُكْمَ تَْسََتِْضُعْو٘اَ
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ప్రలు విడిప్సేూ , వారిరువురికి ఎలాొంటి 

దోష్ొంలేదు. మరియు మీరు మీ బిడిలకు వేరే 

సీూ ై దావరా ప్రలు ఇప్పొంచే ఏరాపటు 

చేయదల్నసేూ , మీపై ఎలాొంటి దోష్ొంలేదు. కాని 

మీరు ఆమకు (తల్నల కి) ఇవవ వలస్ొంది 

ధ్రమసమమతొంగా చల్నల ొంచాల్న. అలాల హ్ యొందు 

భయ-భకుత లు కల్నగి ఉొండొండి. మరియు మీరు 

చేసేదొంతా నిశియొంగా, అలాల హ్ 

చూసుూ న్యిడని తెలుసుకోొండి.  

234. మరియు మీలో ఎవరైన్య మరణ్ణొంచ్చ, 

భారయలను వదల్న పోయినటై్లతే! (అలాొంటి 

విధ్వలు) నాలుగు నెలల పద రోజులు 

(రొండవ పొండిల  చేసుకోకుొండా) వేచ్చ ఉొండాల్న.180  

వారి గ్డువు పూరిత  అయిన తరువాత వారు 

తమకు ఉచ్చతమైనది, ధ్రమ సమమతొంగా 

చేసుకుొంటే మీపై దోష్ొంలేదు. మరియు మీరు 

చేసేదొంతా అలాల హ్ బ్లగా ఎరుగును.  

235. మరియు మీరు (వితొంతువు లేక 

విడాకులు పొందిన సీూ ైలతో) వివాహొం చేసుకో 

వాలనే సొంకలాపనిి (వారి నిరీక్ష్ణా కాలొంలో) 

స్తచన ప్రర యొంగా తెల్నప్న్య లేక దానిని మీ 

మనసుసలలో గోప్యొంగా ఉొంచ్చన్య మీపై 

దోష్ొంలేదు. మీరు వారితో (వివాహమాడట్ొం 

గురిొంచ్చ) ఆలోచ్చసుూ న్యిరని అలాల హ్కు 

తెలుసు, కానీ వారితో రహసయొంగా ఎలాొంటి 

ఒప్పొందొం చేసుకోకొండి. అయితే మీ రేదైన్య 

మాటాల డదలచుకుొంటే, ధ్రమసమమతమైన 

రీత్రలో మాటాల డుకోొండి. మరియు నిరీక్ష్ణా 

వయవధ్ధ పూరత యేయొంత వరకు వివాహ 

 

180) ఈ 'ఇదిత్ గ్డువు ప్ర త్ర సీూ ైకి వరిత సుూ ొంది. సొంభోగ్ొం కాని సీూ ై అయిన్య  లేక ముసల్నది 

అయిన్య సరే! కాని గ్రభవత్ర అయిన సీూ ై మాతిొం కానుపవరకు వేచ్చ ఉొండాల్న, (65:4). ఈ 

గ్డువు కాలొంలో వారు తమ మృత భరత  ఇొంటిలోనే ఉొండాల్న. (ఇబి-కసీ'ర్).  

اِذَََعلَيَْ يتَيُْتْمَُكْمَ ا اَ٘ مَّ َسلَّْمُتْمَ اَ
ََبِالَْمْعُرْوِفَ ََمحش َََواتَُّقوا ْعلَُمْو٘اََواََاِّل 

َ ََاَنَّ َبِمَََاِّل  َََاََتْعَملُْوَنَبَِصْْيٌ
 َ
 َ

ِْيَنََ َْنُكْمََويََذُرْونََمَََِنََفَّوََْتوََيََُواَّلَّ
َاَْربََعَةَاَْزَواًجاَيََّ بَّْصَنَبِاَنُْفِسِهنَّ ََتَ

َِمجتََااَْشُهٍرَوََّعْْشًَ ََفَا َذاَبَلَْغَنَاََجلَُهنَّ
َفَعلَْنََ فِْيَماَ َعلَْيُكْمَ ُجَناَحَ فََلَ

َ٘ َِْفْ بِال َ اَنُْفِسِهنَّ َِفَْعُروَْمَََ َُوََمحشَ ََاِّل 
َبَِماََتْعمََ ََََلُْوَنََخبِْْيٌ

َوََ فِْيمََنََجَََُّلَ َعلَْيُكْمَ اَاَحَ
َِ ه َِمْنَِخْطَبةَِالنلَِسآءَِاَْوََعرَّْضُتْمَب

َ َ٘ ِفْ َمَْاَنُْفِسكَُاَْكَننُْتْمَ َعلَِمَمحشَ
َُ َاِّل  َََ َسَتْذُكُرْوَنُهنَّ اَنَُّكْمَ

تَُواعَِ َ َّلَّ يِكْنَ ََ٘ول اَِّلَّ اَ َِسًّ َ َُدوُْهنَّ
َ عَْاَْنَ مَّ قَْوًَّلَ َْوًفَارََُتُقْولُْواَ َوََّلَحمقَ
َقَْعَُْواََزِمَُعَْتََ ََيبْلَُغََدةََانللََِّكِحََحت 

اََجلَهَ الْكَِ ََتيُبَ ََمحش اَنَّ َََواْعلَُمْو٘اَ ََاِّل 
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ఒప్పొందొం నిశియొం చేయకొండి. నిశియొంగా, 

మీ మనసుసలలో ఉనిదొంతా అలాల హ్కు 

తెలుసని తెలుసుకని, ఆయనకు భయ 

ప్డొండి. మరియు నిశియొంగా, అలాల హ్ 

క్ష్మాశీలుడు, సహనశీలుడు (శాొంత 

సవభావుడు) అని తెలుసుకోొండి.   

236. మీరు మీ సీూ ైలను ముటుు కోక ముొందే, 

లేక వారి  వధ్ధకట్ిొం (మహాజ్) నిరియొం కాక 

పూరవమే, వారికి విడాకుల్నసేూ , అది ప్రప్ొం 

కాదు. మరియు వారికి కొంత ప్రరితోషకొంగా 

తప్పకుొండా ఇవవొండి. మరియు ధ్నవొంతుడు 

తన శకిత  మేరకు, పేదవాడు తన స్థ త్రని బటిు  

ధ్రమసమమతమైన విధ్ొంగా ప్రరితోషకొం 

ఇవావల్న. ఇది సజినులైన వారి విదుయకత  ధ్రమొం.  

237. మరియు మీరు తాకక పూరవమే మీ 

సీూ ైలకు విడాకుల్నసేూ  మరియు వాసూ వానికి 

అప్పటికే వారి వధ్ధకట్ిొం (మహాజ్) 

నిరియిొంచబడి ఉొంటే, సగ్ొం మహాజ్ 

చల్నల ొంచొండి, కానీ సీూ ై క్ష్మిొంచ్చ విడిచ్చపడితే, 

లేదా వివాహ సొంబొంధ్ అధ్ధకారొం ఎవని చేత్రలో 

ఉొందో అతడు (భరత ) గానీ క్ష్మిొంచ్చ 

విడిచ్చపట్ు గోరితే తప్ప! 181  మరియు 

క్ష్మిొంచట్మే దైవభీత్రకి సనిిహతమైనది. 

మరియు మీరు ప్రసపర వయవహారాలలో 

ఔదారయొం చూప్ట్ొం మరచ్చ పోవదిు. 

నిశియొంగా, అలాల హ్ మీరు చేసేదొంతా 

చూసుూ న్యిడు.  

 

181) అొంటే భరత , ఎొందుకొంటే వివాహబొంధానిి తిెొంచట్ొం అతని అధ్ధకారొంలో ఉొంది. కావున 

అతడు సీూ ైకి మహాజ్ చల్నల ొంచ్చ ఉొంటే, ఆమను తాకక పూరవమే విడాకుల్నసేూ  అొందులో నుొండి 

ధ్రమ సమమతొంగా సగ్ొం తీసుకోవచుి, లేదా పూరిత గా విడిచ్చపట్ు వచుి.  

َََيْعلَُمَمََ ٘ ِفْ مجتََاَنُْفِسُكْمَفَاْحَذُرْوُهَاَ
َ َََواْعلَُمْو٘اَاَنَّ  َََخجمٌمَََغُفْوٌرََحلِيَََْاِّل 

 

َ
ُجَناحََ َََّلَ َطلَّْقُتُمَلَْيكَُعَََ اِْنَ ْمَ

َِ تََسََالنل لَْمَ َماَ وَْآَءَ َُهنَََّمسُّ ْوََاَََ
لَهَُ فَرِيَْضةًََتْفرُِضْواَ َ مجتََوََّخمتََنَّ َمتلُِعوُْهنَّ

قََدُره َ الُْموِْسِعَ َ َلََعَ ََ َ َالُْمْقَِتََِولََعَ
َمجتًَعَْۣبِالَْمْعُرْوِفََاَمتََمجتََقََدُره َ اَلََعَ َحقًّ

َ َََالُْمْحِسنِْيَ

َطلَّْقُتمَُ مَِوََْواِْنَ َ اَْنَُهنَّ َقْبِلَ ْنَ
وَْ فَرََهََُتَمسُّ َوقَْدَ َ َْضَنَّ َلَُهنََُّتْمَ

َ٘فَرِيَْضًةَفَنِْصُفََ َاَْنََماَفَرَْضُتْمَاَِّلَّ
بَِيدَِ ِْيَ اَّلَّ َيْعُفَواَ اَْوَ ه ََيَّْعُفْوَنَ

انللََِّكِحَُعْقدََ ََةَُ اَقَْرُبَمحش َتْعُفْو٘اَ َواَْنَ
َلِلتَّْقويي تَنَْسُوامحشَ ََوََّلَ الَْفْضَلَََ
َمحشبَيَْنُكمَْ ََ َ َََااِنَّ َِّل  َتْعَملُْونَََ َبَِماَ
َ ََََبَِصْْيٌ َ
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238. మీరు మీ నమా'జులను కాప్రడుకోొండి 

మరియు (ముఖయొంగా) మధ్య నమా'జ్ను 182  

మరియు అలాల హ్ సనిిధానొంలో వినయ- 

విధేయతలతో నిలబడొండి.  

239. మీరు ప్ర మాద స్థ త్రలో ఉనిపుపడు 

నడుస్తూ  గానీ, స్తవరీచేస్తూ  గానీ, నమా'జ్ 

చేయవచుి. 183  కాని మీకు శాొంత్ర-భదర తలు 

లభిొంచ్చ నపుపడు, ఆయన మీకు నేరిపనటుల  

అలాల హ్ను సమరిొంచొండి. ఎొందుకొంటే ఈ ప్దిత్ర 

ఇొంతకు పూరవొం మీకు తెల్నయదు.  

240. మరియు మీలో మరణ్ణొంచ్చన వారు 

భారయలను వదల్నపోతే, వారు తమ భారయలకు 

ఒక సొంవతసరపు భరణపు ఖరుిలు 

ఇవావలనీ, వారిని ఇొంటి నుొండి వళుగొట్ు  

వదినీ వీలున్యమా వార యాల్న. 184 కానీ వారు 

తమొంతట్ తామే వళ్ళుపోయి, తమ 

విష్యొంలో ధ్రమసమమతొంగా ఏమి చేస్న్య 

మీపై ప్రప్ొం లేదు. మరియు అలాల హ్ సరవ 

శకిత మొంతుడు, మహా వివేకవొంతుడు.  

241. మరియు విడాకుల్నవవబడిన సీూ ైలకు 

సముచ్చత మేలు చేయట్ొం భావయొం. ఇది 

దైవభీత్ర గ్లవారిపై విధ్ధగా చేయబడిొంది.  

242. ఈ విధ్ొంగా అలాల హ్ తన ఆజఞ లను 

(ఆయాత్ లను) మీకు సపష్ు ొంగా 

తెలుపుతున్యిడు. మీరు అరథ ొం చేసుకని 

బుదిిగా మసలుకోవాలని!  (7/8)  

 

182) అొంటే 'అ'సర జ్ నమా'జ్, దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) కొందక యుది దినమున 'అ'సర జ్ నమా'జ్ 

ను మధ్య నమా'జ్గా పేరొకన్యిరు. 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 1, 'హదీస్' నొం. 527, 528.  

183) చూడొండి, 'స. బు'ఖారీ, పుసూ కొం 5, 'హదీస్' నొం. 451. అొంటే శతిు భయొం ఉొంటే.  

184) భరత  మరణ్ణసేూ  'ఇదిత్  గ్డువు 4 నెలల 10 రోజులు. చూడొండి. 4:12వ ఆయత్లో భరత  

ఆస్ూ లో భారయకు విధ్ధగా భాగ్ొం నిరియిొంచబడి ఉొంది. కాబటిు  వీలున్యమా వార సే అవసరొం 

లేదు.  

َُظوَْفََِاحََ لََعَ َاَ يََ ل َوالصَّ لَويِتَ وةَِالصَّ
ي َِْوُمْواََوقََُمخضالْوُْسطي ََ َََقينِتِْيَََِِّل 

فَاَِذاَ٘مجتََاَْوَُرْكَبانًَارَِجاًَّلََفَاِْنَِخْفُتْمَفََ
ََ ََاَِمْنُتْمَفَاْذُكُروا ُكْمَََكَماََعلَّمََََاِّل 
اَلَْمَتَُكوَْ ََََلَُمْونََْواََتعَْنَُمَّ

َ
ِيَْ ُيَتَوفَّْونَََواَّلَّ َذُرْوَنََيََْمَوََكَُِمنََََْنَ
َْزَواجَََِخمتاَْزَواًجَا ِ َّلل تََوَِّصيًَّةَ مَّ ًعََاِهْمَ

اِْخَراٍجَ َ َغْْيَ اْْلَْوِلَ َاَِٰلَ َفَاِنَْمجتَ
ِفَْ َعلَْيُكْمَ ُجَناَحَ فََلَ َخرَْجَنَ

اَنُْفِسِهنََّ َ٘ ِفْ َفَعلَْنَ ِمْنَََماَ َ
ْعُرْوٍفَ َُوَََمحشمَّ  ََعزِيٌْزََحِكْيٌمَََاِّل 

َ
َِ مََلََْول ََتاٌعَُْۣمَطلَّقيِتَ ََْ محشََُرْوِفَعَْمََبِال

َ اَلََعَ ََََََالُْمتَّقِْيَََحقًّ
ََكذَي َ ُ ِ ُيَبيل َُلَِكَ َاِّل  ََ يييتِه  ا لَُكْمَ
َخجمَََقِلُْونََُكْمََتعَْلََعلََّ
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243. * ఏమీ? మృతుయభయొంతో, వేల 

సొంఖయలో ప్ర జలు తమ ఇొండల ను వదల్న 

పోయిొంది నీకు తెల్నయదా? అపుపడు అలాల హ్ 

వారితో: ''మరణ్ణొంచొండి!'' అని అన్యిడు కాని, 

తరువాత వారిని బర త్రకిొంచాడు. 185 

నిశియొంగా, అలాల హ్ మానవుల ప్ట్ల  

అతయొంత అనుగే్హొం గ్లవాడు, కాని 

చాలామొంది కృతజఞ తలు చూప్రు.   

244. మరియు మీరు అలాల హ్ మారగ ొంలో 

పోరాడొండి మరియు నిశియొంగా, అలాల హ్ 

సరవొం వినేవాడు, సరవజుఞ డు, అని 

తెలుసుకోొండి.  

245. అలాల హ్కు మొంచ్చ రుణొం ఇచేివాడు, 

మీలో ఎవడు? 186 ఎొందుకొంటే ఆయన దానిని 

ఎన్నిరటుల  అధ్ధకొంచేస్ త్రరిగి ఇస్తూ డు. అలాల హ్ 

మాతిమే (సొంప్దలను) తగిగ ొంచే వాడూ 

మరియు హెచ్చిొంచే వాడూను మరియు 

మీరొంతా ఆయన వైపునకే మరల్న పోవలస్ 

ఉొంది.   

246. ఏమీ? మూస్త (నిరాయణొం) తరువాత 

ఇస్తర యీ'లు సొంతత్ర న్యయకులు, తమ ఒక 

ప్ర వకత తో: ''నీవు మా కరకు ఒక రాజును 

నియమిొంచు, మేము అలాల హ్ మారగ ొంలో 

యుధి్ొం చేస్తూ ము.'' అని ప్ల్నకిన సొంగ్త్ర నీకు 

తెల్నయదా? 187   దానికి అతను: ''ఒకవేళ 

 

185) ఇది ఒక ప్రర చీన సమాజపు కథ, దీనిని గురిొంచ్చ ఏ 'హదీస్' లేదు. కొందరు దీనిని 

ఇస్తర యీ'ల్ సొంతత్ర వారిలోని ఒక ప్ర వకత  కాలపు కథ, కావచిని అొంటారు. బహుశా, 

హిజ్కుల్్ ('అ.స.) కాలపు విష్యమై ఉొండవచుి.   

186) అొంటే అలాల హ్ (సు.త.) మారగ ొంలో మరియు జిహాద్ కరకు ధ్న్యనిి ఖరుిచేయడొం.  

187) ఇకకడ ప్ర వకత  ఉొండగా; బనీ-ఇస్తర యీ'ల్ వారు, తమ ప్ర వకత  స్తమూయల్  (అ.స.) తో: 

''మాకక రాజును నియమిొంచు.'' అని అడగ్ట్ొం, అలాల హుత'ఆలాకు అొంగీకారమైనదే 

కాబటిు  ఖుర్ఆన్లో పేరొకనబడిొంది. కాని అటిు  రాజు దైవభీత్ర గ్లవాడు, న్యయయవొంతుడు 

అయితే, అది ధ్రమసమమతమే కాక, వాొంఛనీయొం కూడాను. చూడొండి, 5:20.  

ِمْنََ َخرَُجْواَ ِْيَنَ اَّلَّ اَِٰلَ تََرَ اَلَْمَ
ِتممسََالَْموَََْرََوَُهْمَاُلُْوٌفََحذََرِهِْمَََادِيََ

َ لَُهُمَ ََُفَقاَلَ َاِّل  ُثمَََّ ََُمْوتُْوايمطَ
ََََمحشاُهمَْاَْحيََ ََاِنَّ وَََْاِّل  َََََّلُ لََعَ فَْضٍلَ

َانلَّاِسَََّلَانلَّاِسَوََ اَْكََثَ َ يِكنَّ ل
َََيَْشُكُرْوَنَ

َِْواَِفََْسبِْيِلَََوقَاتِلَُ َََاِّل  َواْعلَُمْو٘اَاَنَّ
ََ ََََمٌََسِمْيٌعََعلِيََْاِّل  َ

ِ اَّلَّ َذاَ ُيْقرَِيََْمْنَ َََ ََُض قَرًْضاَََاِّل 
ََاَحَسنًَ عَِفهَ َ ََفُيضي ََٰل ََ٘ اَافًَْضعََاَََ
َُوََمحشَََكثِْْيًَةَ َََُاِّل  َويَْبص  َُطممسَيْقبُِضَ

ََََواَِِلْهَِتُرَْجُعْونََ
َ
ََ

َاَِْسَََٰلَالَْمَلَِاَلَْمَتََرَاَِ ٘ بَِّنْ ءِيَْلَآََِمْنَْۣ
نِلََ قَالُْواَ اِْذَ جحمَ ُموْٰسي َبْعِدَ َِمْنَْۣ ِبلٍ

ابَْ َُّهُمَ نَلََاْثَعََل ََ نُّقَََ ََاَملًَِّكَ ِفْ تِْلَ
ََبَِسََ َِْيِل ََاِّل  اِْنَعََََْلَهََََقَاَلَمحش َسيُْتْمَ
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యుధి్ొం చేయమని ఆదేశిసేూ , మీరు యుదిొం 

చేయటానికి నిరాకరిొంచరు కదా?'' అని 

అన్యిడు. దానికి వారు: ''మేము మా ఇొండల  

నుొండి మరియు మా సొంతానొం నుొండి దూరొం 

చేయబడిాము కదా! అలాొంట్పుపడు మేము 

అలాల హ్ మారగ ొంలో ఎొందుకు యుధి్ొం 

చేయము?'' అని జవాబిచాిరు. కాని యుధి్ొం 

చేయొండని ఆజ్ఞఞ ప్ొంచగానే, వారిలో కొందరు 

తప్ప, అొందరూ వనుిచూప్రరు. మరియు 

అలాల హ్కు ఈ దురామరుగ ల గురిొంచ్చ బ్లగా 

తెలుసు.  

247. మరియు వారి ప్ర వకత  (సామూయల్్) 

వారితో: ''నిశియొంగా, అలాల హ్ మీ కరకు 

'తాలూత్ను (సౌల్్ను) రాజుగా నియ 

మిొంచాడు.'' అని అన్యిడు. దానికి వారు 

అన్యిరు: ''మాపై రాజయొం చేసే హకుక అతనికి 

ఎలా సొంకేమిసుూ ొంది? వాసూ వానికి, రాజయొం చేసే 

హకుక, అతని కొంటే ఎకుకవ, మాకే ఉొంది. 

మరియు అతను అతయధ్ధక ధ్న సొంప్తుూ  

లునివాడునూ కాడు.'' (దానికి వారి ప్ర వకత ) 

అన్యిడు: ''నిశియొంగా, అలాల హ్ మీపై 

అతనిని ఎనుికని అతనికి బుదిి బలానీి, 

శారీరక బలానీి సమృధి్ధగా ప్ర స్తదిొంచాడు. 

మరియు అలాల హ్ తాను కోరిన వారికి తన 

రాజ్ఞయనిి ప్ర స్తదిస్తూ డు. మరియు అలాల హ్  

విశాలసొంప్నుిడు,188  సరవజుఞ డు.''  

248. మరియు వారితో వారి ప్ర వకత  

(స్తమూయల్) ఇలా అన్యిడు: ''నిశియొంగా, 

అతని ఆధ్ధప్తాయనికి లక్ష్ణొం ఏమిట్ొంటే, 

అతని ప్ర భుతవ కాలొంలో ఆ పట్లు  (త్తబూత్) 

మీకు త్రరిగి లభిసుూ ొంది. అొందులో మీకు మీ 

 

188) చూడొండి 2:115, వాయఖాయనొం-73.  

َُكتَِبَ ََ اََّلَّ الْقَِتاُلَ ََعلَْيُكُمَ
ََُتَقاتِلُْوا َمحش اََّلَّ نَلَاَ٘ َوَماَ ُنقََقَالُْواَ ََِاَ َلََت

َسبِْيِلََ َ َِِفْ ِمْنََََاِّل  اُْخرِْجَناَ َوقَْدَ
َواَبَْنآََادِيََ َئَِنَارِنَاَ ُكتَِمحشَ اَ ََبَفَلَمَّ

اََِعلَْيهَِ َّْواَ تََول الْقَِتاُلَ قَلِْيًلَُمَ َ ََّلَّ
ِنَْ َُوَََمحشمَْهَُمل ََِاِّل  َََعلِْيٌمَْۣب لِِمْيَ  َالظ 

 

َ
َََََوقَاَلَ ََلَُهْمَنَبِيُُّهْمَاِنَّ قَْدََبَعَثَََاِّل 

َطَا َملًَِّكَلَُكْمَ َلُْوَتَ ََمحشَ اَّن  قَالُْو٘اَ
َوَنَْ َعلَْيَناَ الُْملُْكَ َٰلَُ ُنََيَُكْوُنَ

َبِالْمَُ َولَْمَيُْؤَتََسَعًةَِكَِمنَْلَْاََحقُّ ُهَ
الَْمالَِنََملَِ اَََِمحشَ ََقَاَلَ ََانَّ اْصَطفيىُهَََِّل 

َوزَاَده ََعلَيَْ الْعِلِْمَََبَْسَطةًَََُكْمَ ِفَ
ْسمَِ َُوََمحشَََواْْلِ َمْنََََُملَْكهَ ََيُْؤِتَََْاِّل 
ََّشآءَُ َُوََمحشَي ََََواِسٌعََعلِْيٌمََاِّل 
َ
َ
َ

ييَةَََوقَاَلَلَُهْمَنََ َا ََمَََُبِيُُّهْمَاِنَّ اَْنَلِْكه ٘
الَّابَُ َوَْيَّاْتَِيُكُمَ فِْيهَِ َةٌََسِكيْنََُتَ

بلُِكمَََْنَْملَِ يُلََوبَقِيََََّرَّ ا تََرَكَ اَ ِمَّ مل ٌةَ



   భాగం: 2 2. సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 86 2 : ء  ز  الج   ة  ر  ق  الب   ة  ور  س   -2
ప్ర భువు తరఫు నుొండి, మనశాశొంత్ర లభిసుూ ొంది. 

మరియు అొందులో మూస్త సొంతత్ర వారు 

మరియు హారూన్ సొంతత్ర వారు వదల్న 

వళ్ళున ప్వితి అవశ్రష్టలు, దైవదూతల 

దావరా, మీకు లభిస్తూ యి. మీరు విశవస్ొంచ్చన 

వారే అయితే! నిశియొంగా, ఇొందులో మీకు 

ఒక గొప్ప స్తచన ఉొంది.''  

249. ఆ ప్దప్ 'తాలూత్ (సౌల్్) తన 

సై్థనయొంతో బయలుదేరుతూ అన్యిడు: 

''నిశియొంగా, అలాల హ్ ఒక నది 189  దావరా 

మిమమల్ని ప్రీకిు ొంచబోతున్యిడు. దాని నుొండి 

నీరు తిాగిన వాడు న్య వాడు కాడు. మరియు 

నది నీటిని రుచ్చ చూడని వాడు నిశియొంగా 

న్యవాడు, కాని చేత్రతో గుకకడు తిాగితే 

ఫరావలేదు.'' అయితే వారిలో కొందరు తప్ప 

అొందరూ దాని నుొండి (కడుపు నిొండా నీరు) 

తిాగారు. అతను మరియు అతని వొంట్ 

విశావసులు ఆ నదిని దాటిన తరువాత 

వారన్యిరు: ''జ్ఞలూత్తో మరియు అతని 

సై్థనయొంతో పోరాడే శకిత  ఈరోజు మాలో లేదు.'' 

(కానీ ఒక రోజున) అలాల హ్ను  కలవడొం 

తప్పదని భావిొంచ్చన వారన్యిరు: ''అలాల హ్ 

అనుమత్రతో, ఒక చ్చని వరగ ొం ఒక పది 

వరాగ నిి  జయిొంచట్ొం ఎన్ని స్తరుల  జరిగిొంది. 

మరియు అలాల హ్ సహనొం గ్ల వారితోనే 

ఉొంటాడు.''  

250. జ్ఞలూత్ (గోల్నయత్) మరియు 

అతని సై్థన్యయనిి ఎదురోకవటానికి బయలు 

దేరి, వారు: ''ఓ మా ప్ర భూ! మాకు సహన- 

 

189) ఈ నది జొరిాన్ మరియు ఫల'సీూ న్ల మధ్య ఉొంది.  

ََتِْملُُهَمَُ هيُرْوَنَ يُلَ َوا َ وْٰسي
ٰٓئِكََ َذيلَِكَََّلييًَةَلَُّكْمََََاِنََّمحشََةَُالَْمل ِفْ

َ ْؤِمنِْيَ ََخجماِْنَُكْنُتْمَمُّ
 
 َ
َطالُْوُتَفَلََ فََصَلَ اَ َََِمَّ قَاَلَاْْلُُنوَْب دِحملَ
ََ ََاِنَّ فََبَِنَهرٍََََتلِْيُكمَْبَْمَََُاِّل  ََنَْمََمجتَ

فَلََ ِمْنُهَ لَّمََِْشَِبَ َوَمْنَ مجتَ ْ ِ ِمّنل َيَْسَ
ََمِنَاَََيْطَعْمُهَفَاِنَّهَ  َاَِّلَّ ٘ ْ ِ ْغََتََفََِمّنل

بَِيِده َغَُ َْرفًَةَْۣ َمجتَ اَِّلَّ ِمْنُهَ فََْشِبُْواَ
ِْنُهمَْ مل َقَلِْيًلَ َجاَوَزه َفََمحشَ اَ ُهَوََلَمَّ َ

ِْينََاوََ يَمُنْواََمَعهَ َّلَّ ا قَالُوََْ َََّلََطاقَةََََاحملَ
وَُجنَََُمََوَِْْلََانَلَاََ قَاَلَمحشََْودِه َِِبَالُْوَتَ

ِْيَنََ يُقواََاَّلَّ ل مُّ اَنَُّهْمَ ََِيُظنُّْوَنَ حملََاِّل 
ِْنَفِئَََََكمَْ ٍةَقَلِْيلٍَةََغلََبْتَفِئًَةََمل

َ بِاِْذِنَ ََِكثِْْيًَةْۣ َاِّل  َُوََمحشَ َاِّل  َمَعَََ
ِْبِيَْنَ  ََالص 

َ
الُْواَُنْودِه َقََجَُاَبََرُزْواَِْلَالُْوَتَوَََولَمََّ
َ٘نََبََّرََ َعلَْينََاََََا َثبلِْتَفْرِْغَ وَّ َصْْبًاَ اَ
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సై్థరాయలను ప్ర స్తదిొంచు, మా కాళుకు  

నిలకడను ఇవువ. మరియు సతయ 

త్రరస్తకరులకు విరుధి్ొంగా (పోరాడటానికి) 

మాకు సహాయప్డు.'' అని ప్రర రిథ ొంచారు.  

251. ఆ తరువాత వారు, అలాల హ్ 

అనుమత్రతో వారిని (సతయ-త్రరస్తకరులను) 

ఓడిొంచారు, మరియు దావూద్, జ్ఞలూతును 

సొంహరిొంచాడు.190 మరియు అలాల హ్ అతనికి 

(దావూద్కు) రాజ్ఞయధ్ధకారొం మరియు 

వివేచనను ప్ర స్తదిొంచ్చ, తాను కోరిన 

విష్యాలను అతనికి బోధ్ధొంచాడు. ఈ 

విధ్ొంగా అలాల హ్ ప్ర జలను, ఒకరి నుొండి 

మరొకరిని కాప్రడకపోతే, భూమిలో కలోల లొం 

వాయప్ొంచ్చ ఉొండేది, కానీ అలాల హ్ సమసూ  లోకాల 

మీద ఎొంతో దయానుగే్హొం గ్లవాడు.191  

252. ఇవనీి అలాల హ్ సొందేశాలు వాటిని 

మేము నీకు సతయబదిొంగా వినిప్సుూ న్యిము. 

మరియు (ఓ ము'హమమద్!) నిశియొంగా, 

నీవు (మా) సొందేశ హరులలో ఒకడవు. 192  

---------------------------- 

 

190 ) దావూద్ ('అ.స.) 'త్తలూత్ సై్థనయొంలో ఒక స్ప్రయి. అతను జాలూత్ను 

సొంహరిొంచారు.  

191) ఇొందులో అలాల హ్ (సు.త.) యొకక ఒక సొంప్ర దాయొం (సునిత్) ఉనిది. ఆయన 

మానవులలోని ఒక వరగ ొం దావరా, అధ్ధకారొం మరియు దురామరగ ొం మీద ఉని, మరొక 

వరాగ నిి అొంతమొొందిస్తూ డు. చూడొండి, 22:38-40.  

192) చూడొండి. 'స'హీ'హ బు'ఖారీ, పుసూ కొం 1, 'హదీస్' 331; , 'స'హీ'హ బు'ఖారీ, పుసూ కొం 

4, 'హదీస్' నొం. 735. 

------- 

الَْقْوِمََاَقْدََ َ لََعَ نَاَ َوانُْْصْ اَمَناَ
 َََىجتَرِيْنََالْكيفَِ

َ
ََ بِاِْذِن ََِفَهَزُموُْهْمَ َداوَ ممعََاِّل  ُدَََوَقَتَلَ

وََ ََجالُْوَتَ يتيىُهَ َُا َاِّل  الُْملَْكَََ
وََعلََّمهَ ْْلِْكمََاوََ ََةَ يََشآََ اَ محشََءَُِممَّ

َدْفعََُولَْوََّلَ َِاَََ َبْعَضهَُاََِّل  ْمَنلَّاَسَ
اَّْلََ لََّفَسَدِتَ ََبَِبْعٍضَ يِكنَّ َول ْرُضَ

ََ ََاِّل  َالْعيلَمََُِذْوَفَْضٍلَلََعَ     ْيَ


َ يييُتَ ا َِتِلَْكَ َاِّل  َعلَْيَكَََ َنْتلُوَْهاَ
   ْيََلََِواِنََّكَلَِمَنَالُْمرْسََمحشَبِاْْلَقلَِ


