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253. [(*)] ఆ సందేశహరులు! మేము 

వారిలో కందరికి మరికందరిపై ఆధిక్యత 

నిచ్చాము. 193  వారిలో కందరితో అలా్లహ్ 

(నేరుగా) మాటా్లడాడు. 194  మరికందరిని 

(గౌరవనీయమైన) ఉననత సా్థనాలకు 

ఎతా్తడు. మరియు మరయమ్ కుమారుడు 

'ఈస్థ (ఏసు)కు మేము సపష్ట మైన సూచనలు 

ప్ర స్థదంచి, అతనిని ప్రిశుదా్ధతమ (జిబ్రర ల్) 

సహాయంతో బలప్రచ్చము. మరియు –  

అలా్లహ్ తలుచుకుంటే –  ఈ ప్ర వక్త ల 

తరువాత వచిాన ప్ర జలు, వారికి సపష్ట మైన 

సూచనలు వచిాన తరువాత కూడా 

ప్రసపరం క్లహంచుకునేవారు కాదు. కానీ, 

వారు ప్రసపర విభేద్ధలకు లోనయ్యయరు, 

కావున వారిలో కందరు విశ్వాసులయ్యయరు 

మరికందరు సతయ-తిరస్థారులు అయ్యయరు. 

మరియు అలా్లహ్ తలుచుకుంటే వారు 

ప్రసపరం క్లహంచుకునేవారు కాదు, కాని 

అలా్లహ్ త్తను కోరిందే చేసా్థడు. 195    

254. ఓ విశ్వాసుల్లరా! ఏ బేరంగానీ, 

స్ననహంగానీ, సిఫారసుగానీ ప్నికిరాని దనం 

రాక్ముందే 196   మేము మీకు ప్ర స్థదంచిన 

 

193) చూడండి, 17:55.  

194) మూస్థ ('అ.స.)తో అలా్లహ్ (సు.త.) మాటా్లడిన ద్ధనికి  చూడండి, 4:164. 'ఈస్థ 

('అ.స.) సూచనల కరకు చూడండి, 3:46, 49.  

195) ఈ విధమైన ఆయత్ ఖుర్ఆన్లో ఎన్ననస్థరాు వచిాంద. అలా్లహ్ (సు.త.)కు త్తను 

అవతరింప్జేసిన ధరమంలో భేద్ధభిప్రర య్యలు క్ల్పంచటం ఏ మాతర ం నచాదు. ప్ర జలంత్త 

ఆయన అవతరింప్జేసిన ధరామనేన అనుసరించి నరకాగ్నన నుండి రకిష ంచబడాలనే 

అలా్లహుత'ఆల్ల కోరిక్. కావున ఆయన ప్ర వక్త లను మానవుల నుండి ఎనునకని వారిపై 

దవయ గ్ర ంథాలను అవతరింప్జేసా్థడు మరియు ము'హమమద్ ('స'అ.స.)ను చిటట చివరి 

ప్ర వక్త గా ఎనునకునానడు. అతని తరువాత ఖలీఫాలు మరియు ధరమ శ్వసారవేతాలు, 

ద్ధ'యీలు మొదలైన వారు  ద'అవహ్తో అలా్లహ్ (సు.త.) ధరమం (ఇసా్థం)ను 

వాయపంప్జేసాునానరు.  

196) చూడండి, 21:28.  

اَلتِلْك َ   لَََْرُُّسُلََ َف ضَّ ي لَع  ُهْمَ ب ْعض  ن اَ
َ ََمَََِجحمب ْعض  ْن مَّ ََْنُهْمَ َّم  عَ ََاّلٰلََُك  ر ف  َو 

َ د ر جيت  ُهْمَ َمحشََب ْعض  ِعيْس  يت ْين اَ ا ََو 
بُِرْوِحَ يُهَ ا يَّْدن و  اْْل ي ِنيِتَ َ ْري م  م  َ اْبن 

ََالُْقُدِسَ ََمحش آء  ش  ل ْوَ َاََاّلٰلَُو  َََم  اْقت ت ل 
َِ ب عَْْنَ ِمََْينَ اّلَّ ِهَِدََِ م  اَْنَ ْمَ م  ب ْعِدَ َ
يَجَ  ل و  اْْل ي ِنيُتَ ََِكنَِآء ْتُهُمَ

يمَ اْخت ل ُفوَْ ا ْنَ مَّ ف ِمْنُهْمَ و ِمْنُهْمَنَ اَ َ
رَ  ف  ك  ْنَ َمَّ َمحشَ آء َ ش  ل ْوَ َاّلٰلَُو  اََ م 

ََ يِكنَّ ل و  اَََاّلٰلَ اْقت ت لُْوايمطَ م  ُلَ ي ْفع 
َََََََخجميُرِيْدَُ

َ
َ

َِ اّلَّ اَ نَُييٰ٘ا يُّه  يم  ا َ ا َْين  َُقْوافَِنَْْوٰ٘اَ اَمََِّمَ
ِْنَقَ ز قَْرَ  َي ْوٌمَنيُكْمَم  َْبِلَا ْنَيَّاِِْت  َّلَّ
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జీవన్నప్రధి నుండి (మా మారగ ంలో) ఖరుా 

పటట ండి. మరియు సతయ తిరస్థారులు, వారే! 

దురామరుగ లు.  

255. అలా్లహ్! ఆయన తప్ప మరొక్ 

ఆరాధయ దేవుడు లేడు. 197   ఆయన 

సజీవుడు, 198  సక్ల్ సృటికి మూల్ల 
ధారం.199 ఆయనకు కునుకు రాదు మరియు 

నిదుర రాదు. భూమాయకాశ్వలలో ఉనన 

సమసామూ ఆయనకు చందనదే. ఆయన 

సముమఖంలో – ఆయన అనుమతి లేకుండా – 

సిఫారసు చేయగ్ల వాడెవడు? వారి ముందు 

ఉననదీ మరియు వారి వెనుక్ ఉననదీ అనీన 

ఆయనకు బాగా తెలుసు. 200   మరియు 

ఆయన కోరితే తప్ప, ఆయన జా్ఞన విశేషాలలో 

ఏ విష్యమునూ వారు గ్ర హంచజ్ఞలరు. 

ఆయన కుర్సీ 201  ఆకాశ్వలనూ మరియు 

 
197) ఈ ఆయత్, ఆయతుల్-కుర్సీ అనబడుతుంద. 'హదీస్'లలో దీని యొక్ా ఎన్నన 

శుభాలు పేరొానబడాాయి. దీనిని రాతిర  నిదర పోవట్లనికి ముందు చదవటం వలన రాతర ంత్త 

షై'త్తన్ నుండి రక్షణ దొరుకుతుంద. ప్ర తి నమా'జ్ తరాాత కూడా చదవితే ఎన్నన 

పుణయఫల్లలు ఉనానయి. ఇందులో అలా్లహుత'ఆల్ల యొక్ా ఏక్తాం మరియు ఆయన 

మహమలు చప్పబడాాయి.  

198) అల్్-'హయ్యు (63): The Ever-Living. సజీవుడు. నితుయడు, నితయ జీవుడు.  

199) అల్్-ఖయ్యుమ్ (64): The Eternal, శాశ్వితుడు. By whom all things 

subsist.  విశా వయవసాకు ఆధారభూతుడు,్సరాానినరకిష ంచు,్కాప్రడు,్పోషంచు్వాడు.    

200) తఫ్సీర్ అల్-ముయసీర్లో దీని త్తతపరయం ఈ విధంగా ఇవాబడింద: ''వారికి ముందు 

సంభవించనుననద మరియు ఇంతకు ముందు సంభవించిందీ అనీన అలా్లహ్ (సు.త.)కు 

బాగా తెలుసు.'' దీని మరొక్ త్తతపరయం ఇల్ల ఉంద:''వారికి ముందు (ప్రలోక్ంలో) 

సంభవించనుననద మరియు వెనక్ (ఇహలోక్ంలో) సంభవించిందీ, అనీన 

అలా్లహుత'ఆల్లకు బాగా తెలుసు.''   

201) కుర్సీ: కందరు వాయఖ్యయతలు దీనిని, ప్రద్ధలు పటేట  చోటనానరు. కందరు జా్ఞనం, మరి 

కందరు విశా స్థమాాజ్ఞయధి ప్తయం, ఇతరులు సింహాసనం ('అరష ష్) అనానరు. కాని అలా్లహ్ 

(సు.త.) యొక్ా 'సిఫాత్లను దవయ ఖుర్ఆన్ మరియు 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'లలో  

బోధించినటా్లగా, వాటికి ఏవిధమైన త్తతపరాయలు ఇవాకుండా వాటిని విశాసించ్చల్. అంటే 

ఇద ఒక్ కుర్సీ, 'అరష ష్ కాదు, మరొక్టి. అద ఎల్ల ఉంట్లందో మనం వివరించలేము. 

ఎందుక్ంటే ఆ వాసావం మనకు తెల్యదు. నిజం అలా్లహ (సు.త) కు తెలుసు.  

فِْيَ َب ْيٌعَ ّل  وَّ ُخلٌَّةَ َ ّل  و  ةٌَفَ شَ ََهَِ محشََاع 
َُهُمَالٰظلُِمْونَ  الْكيفُِرْون  َََََو  َ

ََََا ّلٰلَُ اِّلَّ  َ اِٰلي َٰ٘ يُّْومَََُمجتُهوَ ّل  الْق  َ ُّ مخفََا لَْح 
َت اُْخُذه َ َن ْومٌَِسن ةٌَََّل  ّل  ِِفَاََمَ ََٰل  َمحشَََوَّ

وَ ميويِتَلسََّا اّْل رََْ ِِفَ اَ ََِضَم  ذ اَمحش ْنَ م  ي ْشفَ  ِْيَ َاّلَّ ه َُٰ٘عَ َِعْند  ََ بِاِْذنِهَ اِّلَّ محشََ
َي ْعل مَُ ََامَ َ اََ و م  ا يِْديِْهْمَ َ ب ْْي 

ُهمَْ لْف  ِْنََوَ مجتََخ  َم  ء  ْ َبَِش  َُُيِْيُطْون  ّل 
آءَ  اَش  بِم  َ اِّلَّ ََِعلِْمه َٰ٘ َُكرِْسيُُّهَمجت و ِسع 

اّْل َال و  ميويِتَ َسَّ َْرض  َمجتَ ّل  ي َو  ََُده َوَْـ ََُ
َاِحفَْ ِظْيمََُُهوَ وَ مجتَُظُهم  َالْع  ِِلُّ ََََالْع 
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భూమినీ ప్రివేషట ంచి ఉననద. వాటి సంరక్షణ 

ఆయనకు ఏ మాతర ం అలసట క్ల్గ్నంచదు. 

మరియు ఆయన మహోననతుడు, 202  

సర్వాతాముడు.   

256. ధరమం విష్యంలో బలవంతం 

లేదు. 203   వాసావానికి సనామరగ ం (రుష్్ష్), 

దురామరగ ం నుండి సుసపష్ట ం చేయబడింద. 

కావున క్ల్పత దైవానిన ('త్త'గూత్ను) 204 

తిరసారించి, అలా్లహ్ను విశాసించినవాడు, 

సుసాిరమైన, ఎననటికీ విడిపోని ఆధారానిన 

ప్ట్లట కుననటాే. మరియు అలా్లహ్ సరాం 

వినేవాడు, సరాజా్ఞడు.  

257. అలా్లహ్ విశాసించిన వారి 

సంరక్షకుడు, ఆయన వారిని చీక్టా నుండి తీసి 

వెలుగులోకి తెసా్థడు. మరియు సత్తయనిన 

తిరసారించిన వారి రక్షకులు క్ల్పతదైవాలు 

('త్త'గూత్); అవి వారిని వెలుగు నుండి తీసి 

చీక్టాలోనికి తీసుకని పోత్తయి. అల్లంటి 

వారు నరకాగ్నన వాసులు. అందులో వారు 

శ్వశాతంగా ఉంట్లరు.  

 

202) అల్్-'అలియ్యు (37): The Most High, మహోన్నతుడు. He above whom 

is nothing. చూడండి, 6:100. అల్్-ముత'ఆలి (78): The Sublime, 

సర్విన్నతుడు. చూ. 13:9. ఇవి అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతామ  పేరాు. చూ. అల్-అ'అల్ల, 

87:1, అతుయననతుడు.  

203) ఇస్ల ం ధరమం స్వికరంచమని ఎవ్ిరనీ బలవ్ంతం చేయరాదు. ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ 

(సు.త.) మంచీ-చడూ, అనే రండు మారాగ లను చూప, వాటిని అనుసరించటంవలా లభించే 

ప్ర తిఫల్లలను కూడా సపష్ట ప్రచ్చడు. కాని అలా్లహ్ (సు.త.) మారాగ నిన  అనుసరిసాూ 

ద్ధనిని ఇతరులకు బోధించట్లనిన విర్వధించేవారి, అత్తయచ్చరానిన నిర్మమల్ంచట్లనికి 

జిహాద్ చేయ్యల్. ఎందుక్ంటే ప్ర తి వయకిత కి తనకు ఇష్ట మైన ధరామనిన అనుసరించే 

స్థాతంతర యం ఉంద.  

204) 'త్త'గూత కు ఎన్నన అరాాలునానయి. ముఖయంగా అలా్లహుత'ఆల్లకు బదులుగా 

ఆరాధించేవి, ఉ. షై'త్తన్, విగ్ర హం, రాయి, సూరుయడు, చందుర డు, నక్షత్తర లు, దైవ దూతలు, 

మానవులు, జినానతులు, గోర్సలు, స్థధులు, సనాయసులు, సతుపరుషులు, వగైరా.  

ََ
ََ

ا اِْكر  َٰ٘ ِيْنَِّل  ال  ِِفَ َه َ َمجتَ َ ب َتََّق ْدَ َْيَّ
الْغ  َِ َ ِمن  َالرُّْشُدَ يَّكَْمجتَ ْنَ م  ُفْرََف 

َ يُْؤِمْنَ  و  اُغْوِتَ َبِاّلٰلَِبِالطَّ ِدَََ ق  ف 
الُْوثَْ ةَِ بِالُْعْرو  َ ك  َاْست ْمس  ّل  مجتَ ٰقي

َانْفَِ َل َص  مََِاّلٰلَُوَ َمحشَاهَ ام  لِْيمٌَْيعٌَس  َََع 

يَََّلٰلَُا َ ا َ ِْين  اّلَّ َ ِِلُّ نَُو  ُُيْرِجَُم  ََْواَ ِن  م  ُهْمَ
لُميِتََ َاَِالظُّ ُرْوٰ٘اَحمقََانلُّْورَََِل  ف  َك  ِْين  اّلَّ و 

ََـ َُا ْوِليَ ِن  م  ُُيْرُِجْون ُهْمَ اُغْوُتَ الطَّ ُهُمَ
لُميِتَ الظُّ َ اِل  َانلُّْورَِ يئَِمحشَ ََاُول ك 

ُبَا ِلََُاهَ َفِيَُْهمَْمجتََارَِنلََّا ْصحي ََخجمنَ وَْخي
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258. ఏమీ? అలా్లహ్ (తన అనుగ్ర హంతో) 

స్థమాాజయం ఇచిాన తరువాత, ఇబార హీమ్తో 

అతని ప్ర భువు (అలా్లహ్)ను గురించి 

వాదంచిన వయకిత  (నమ్ర్మద్) విష్యం నీకు 

తెల్యద్ధ? ఇబార హీమ్: ''జీవనమరణాలు 

ఎవరి ఆధీనంలో ఉనానయో! ఆయనే నా 

ప్ర భువు.'' అని అననపుపడు. అతడు: 

''చ్చవు-బర తుకులు రండూ నా అధీనంలోనే 

ఉనానయి.'' అని అనానడు. అపుపడు 

ఇబార హీమ్: ''సరే! అలా్లహ్ సూరుయణి్ణ తూరుప 

నుండి ఉదయింప్జేసా్థడు; అయితే నీవు 

(సూరుయణి్ణ) ప్డమర నుండి ఉదయింప్ 

జెయియ.'' అని అనానడు. ద్ధనితో ఆ 

సతయ-తిరస్థారి చికాకు ప్డాాడు. మరియు 

అలా్లహ్ దురామరగ ం అవలంబంచిన ప్ర జలకు 

సనామరగ ం చూప్డు.  

259. లేక్! ఒక్ వయకిత  205  ఇండా క్పుపలనీన 

కూల్ పోయి, ప్రడుప్డిన (తలకిర ందులై 

బోరాాప్డిన) నగ్రం మీదుగా పోతూ: 

''వాసావానికి! నశంచి పోయిన ఈ నగ్రానికి 

అలా్లహ్ తిరిగ్న ఏ విధంగా జీవం పోయగ్లడు? 

'' అని అనానడు. అపుపడు అలా్లహ్ అతనిని 

మరణ్ణంప్జేసి నూరు సంవతీ రాల తరువాత 

తిరిగ్న బర తికింప్జేసి: ''ఈ సాితిలో నీవు 

ఎంతకాలం ఉనానవు?'' అని అడిగాడు. 

అతడు: ''ఒక్ దనమో, లేక్ ఒక్ దనములో 

కంత భాగ్మో!'' అని అనానడు. ద్ధనికి 

ఆయన: ''కాదు, నీవు ఇక్ాడ, ఈ 

(మరణ్ణంచిన) సాితిలో, నూరు సంవతీరాలు 

ఉనానవు. ఇక్ నీ అననప్రనీయ్యల వైెపు 

చూడు, వాటిలో ఏమార్మప లేదు. ఇంకా నీవు 

 

205) ఈ వయకిత  'ఉజైర్  ('అ.స.) అని కందరు స'హాబ్రల మరియు త్తబయీన్ల అభిప్రర యం. 

నిజం అలా్లహ్ (సు.త.)కే తెలుసు.  

ت َ اَِا ل ْمَ َ آجَّ ح  ِْيَ اّلَّ َ اِل  َ َبْرَير  ِِفْ َ ه م 
ََََب ِه َٰ٘رَ  يتيىُه ا َاََاّلٰلَُا ْنَ َََجحملُْملْك  ق ال  اِْذَ

ُمََ َ اِبْريه  ِ ب  يُِميُْتحملَََاََر  و  َ يَُْح  ِْيَ ّلَّ
اُِمْيُتَ و  َ اُْْح  ا ن اَ َ ََق ال  ُمََمحش اِبْريه  َ ق ال 

َ َ َاّلٰلَ ف اِنَّ بِالي اِِْتََْ مَِمَْشَََّ ََنَ ِسَ
ْشَِا اََقَِلْم  بِه  ف اِْتَ ْغرِِبََ الْم  َ ِمن 

ِ اّلَّ َ ُبِهت  رَ ف  ف  ك  َْيَ َاّلٰلَُوَ محشَ ََ ّل 
ََممهََالٰظلِِمْْيَ مَ وَْقَ ي ْهِديَالَْ

َ
َ
َ
َ
َ

مَ  ِْيَ ّلَّ َك  َا ْوَ ِِه  وَّ َ ق ْري ة  َ ي لَع  َ رَّ
ا ّٰٰنََ َ ق ال  امجتَ ُعُروِْشه  َ ي لَع  اوِي ٌةَ خ 

َهيِذهَِ وَْدَ ب عَََْاّلٰلَََُيَُْح  ََِم  َات ت ُهَََامَ ف ا َمجتََه 
َاّلٰلَُ ع ََ َ ث هَ ِمائ ة  ب ع  َ ُثمَّ َ َم  َمحشَ ق ال 

مَْ َِك 
ْل  ََ ََْثت  ا وَْق ال َمحش ي ْوًماَ ِْثُتَ ْل  ََ

َعَْبَ  ََي ْومَ ََض  َمحش ِمائ ة  َ ِْثت  ْلَّ ب ْلَ َ ق ال 
مَ  ََع  ابِك  َو َش   اِمك  ع  َط  َف اْنُظْرَاِلي

نَّهَْ ي ت س  ِِح ارَِمجتََل ْمَ َ اِلي اْنُظْرَ يمطََو  ك 
نِل ْجعَ  يَل َو  َا اََاِسَل ِلنًََّةََي َك  ََْنظَُو  ْرَاِل 

ُثمََّالْعِظَ  اَ نُنِِْشُه  َ ْيف  ك  ََاِمَ
ل َْن َ اَ َ محشًََمَاْكُسوْه  ت ب ْيَّ اَ َََحملٰل  َََف ل مَّ
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నీ గాడిదను కూడా చూడు! మేము ప్ర జల 

కరకు నినున దృషాట ంతంగా చేయదల్చ్చము. 

ఇక్ ఆ (గాడిద) ఎముక్లను చూడు, ఏ 

విధంగా వాటిని ఉధారించి తిరిగ్న వాటిపై 

మాంసం క్పుపత్తమో!'' అని అనానడు. ఇవి 

అతనికి సపష్ట ంగా తెల్సిన తరువాత అతడు: 

''నిశాయంగా, అలా్లహ్ ప్ర తిదీ చేయగ్ల 

సమరాుడని నాకు (ఇపుపడు) తెల్సింద!'' అని 

అనానడు.  

260. మరియు (జా్ఞప్క్ం చేసుకోండి) 

ఇబార హీమ్: ''ఓ నా ప్ర భూ! నీవు మృతులను 

ఎల్ల సజీవులుగా చేసా్థవో నాకు చూపు!'' అని 

అననపుపడు. (అలా్లహ్) అనానడు: ''ఏమీ? 

నీకు విశ్వాసం లేద్ధ? ''ద్ధనికి (ఇబార హీమ్): 

''ఉంద, కానీ నా మనసుీ తృపా కరకు 

అడుగుతునానను!'' అని అనానడు. అపుడు 

(అలా్లహ్): ''నాలుగు ప్కుష లను తీసుకో, 

వాటిని బాగా మచిాక్చేసుకో! తరువాత 

(వాటిని కోసి) ఒకాక్ా ద్ధని, ఒకాక్ా 

భాగానిన, ఒకాక్ా కండపై పటిట  రా, మళ్ళీ 

వాటిని రమమని పలువు, అవి నీ వద్కు 

ఎగురుకుంటూ వసా్థయి. కాబటిట  నిశాయంగా, 

అలా్లహ్ సరా శకిత మంతుడు, మహా వివేక్ 

వంతుడు అని తెలుసుకో!'' అని అనానడు.  

261. అలా్లహ్ మారగ ంలో తమ ధనానిన 

ఖరుా చేస్నవారి ఉప్మానం: ఆ వితానంవలే 

ఉంట్లంద, దేనినుండి అయితే ఏడు వెనునలు 

పుటిట  ప్ర తి వెనునలో నూరేసి గ్నంజలు 

ఉంట్లయో! మరియు అలా్లహ్ త్తను కోరిన 

వారికి హెచుాగా నొసంగుత్తడు. మరియు 

అలా్లహ్ పుష్ాలంగా ప్ర స్థదంచే వాడు, 

సరాజా్ఞడు.  

262. ఎవరైతే, అలా్లహ్ మారగ ంలో తమ 

ధనానిన వయయం చేసి, ఆ తరువాత త్తము 

చేసిన ఉప్కారానిన చపుపకుంటూ మరియు 

ََ ا نَّ ا ْعل ُمَ َ َََِاّلٰلَ ق ال  ُك  َ ي ََََلَع  ء  ْ َش 
ََََق ِديْرٌَ

ََ
َ
 

َ
اِبْريه ُمََ َ ق ال  اِْذَ َِو  َََر ب  يْف  ك  َ ا رِِِنْ

َْ َال َتَُْحِ ْوتي ل َََق ال َمحشََم  َق ال َمحشََنَْْؤِمتَََُمَْا و 
ِ َب ِلَي ل  يِكْنَ ل و  ق لِْبََْ َ ئِنَّ َمحشََْطم  ق ال 
ا ْرب ع ةًَخَُف َ ف ُصَََْْذَ ْْيَِ الطَّ َ ِن  ََنََّهَُم 

َْ َاِل  ب ل  ج  َ ِ
ُك  َ ي لَع  اْجع ْلَ َ ُثمَّ َ ك 

ََم َِ ي اْتِْين ك  َ اْدُعُهنَّ َ ُثمَّ ُجْزًءاَ َ ْنُهنَّ
ْعًيَا َس  َمحشَ َ ا نَّ اْعل ْمَ َاّلٰلَ و  زِيٌْزَََ ع 
كَِ َخجمَََمٌَيَْح 

َ
َ
ثَ َ َِاََُلَم  ا َََْينَ ّلَّ َ َُيْنفُِقْون  ِِفْ ال ُهْمَ ْمو 

َ بِْيِلَ َاّلٰلَِس  حَ َ ث ِلَ م  ا ْۣنب ت ْتَك  َ بَّة 
بَْ َََعَ س  ن ابِل  ِائ ُةَِِفَََْس  م  َ ُسْۣنُبل ة  َ ِ

ُك  َ
بَّةَ  عُِفَََاّلٰلَُوَ محشََح  آءَََُيُضي َّش  ي ْنَ محشََلِم 

لِْيمٌََاّلٰلَُوَ  اِسٌعَع  َََو 

ِيَْ ُيْنفُِقوَْا ّلَّ َ بَََِِِفَْْمََل هَُاا ْموَ ََنَ ن  َْيلَِس 
ََََاّلٰلَِ قَُُثمَّ ا نْف  َٰ٘ ا َم  َيُتْبُِعْون  َٰ٘وَّْل  ّل  نًّاَوَّ َاَم 
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వారిని బాధిసాూ ఉండర్వ, అల్లంటి వారి 

ప్ర తిఫలం, వారి ప్ర భువు వద్ ఉంద 206 

మరియు వారికి ఎల్లంటి భయమూ ఉండదు 

మరియు వారు దుుఃఖప్డరు కూడా! (1/8)  

263. * మనసుీను గాయప్రిచే ద్ధనం 

క్ంటే, మృదుభాష్ణ మరియు క్షమా గుణం 

ఎంతో మేలైనవి. 207  మరియు అలా్లహ్ 

సాయం సమృదాుడు, 208  సహనశీలుడు.  

264. ఓ విశ్వాసుల్లరా! (కేవలం) ప్రులకు 

చూప్ట్లనికి, తన ధనం ఖరుాచేసాూ 

అలా్లహ్ను, అంతిమ దనానిన విశాసించని 

వాని మాదరిగా! మీర్మ చేసిన మేలును 

చపుపకని (ఉప్కారం పందన వారిని) క్ష్ట పటిట , 

మీ ద్ధన-ధరామలను వయరా ప్రచుకోక్ండి. 

ఇల్లంటి వాని పోల్క్ మటిట  క్పుప కునన ఒక్ 

నుననని బండపై భార్స వరష ం కురిసి (మటిట  

కట్లట కుపోగా) అద ఉతాగా మిగ్నల్పోయిన 

టా్లగా ఉంట్లంద.209  ఇల్లంటి వారు, త్తము 

చేసిన వాటికి (ద్ధన-ధరామలకు) ఎల్లంటి 

 

206) దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: ''పునరుతా్తన దనమున అలా్లహ్ (సు.త.) మూడు 

రకాల వయకుత లతో మాటా్లడడు. వారిలో ఒక్డు, త్తను చేసిన మేలును మాటిమాటికి 

చపుపకునే వాడు.'' ('స. ముసాిం).  

207) మహా ప్ర వక్త  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: ''అల్ క్ల్మతు తయియబ్ సదఖహ!'' - మంచి 

మాట ప్లుక్డం కూడా ద్ధనమే, ('స. ముసాిం, కిత్తబ్ అ'జ్-'జకాత్).  

208) 'గ్నియుయన్, అల్్-'గనియ్యు (88): The Self-Sufficient, సియంసమృదుు డు. 

Free from Want. నిరపేకాష ప్రుడు, సరాసంప్నునడు, 6:133. అల్్-ముగ్ని (89): 

(స్నక్రించబడిన ప్దం), The Enricher,  భాగుదాత. ఇవి అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతామ 

పేరాు.  

209) దీని అరాం: ఒక్డు బండ మీద ఉనన మటిట లో వితానం నాటిన తరువాత పద్ వరష ం కురిసి 

ఆ మటిట  అంత్త కట్లట కని పోతే, ఆ వితానం ఏ విధంగా ఫల్ంచ గ్లదు? అదేవిధంగా 

ద్ధనధరామలు చేస్నవారు త్తము చేసిన మేలు ప్దే ప్దే చపప, ఉప్కారం పందన వయకిత ని 

బాధపడితే వారికెటిట  ప్ర తిఫలం దొరుక్దు.  

ا جَْ َُّهْمَ ل ِعْندَ هَُرَُا ًذيحملَ َََمجتب ِِهمَْرَ ََْمَ ّل  و 
ل ْيِهْمَوَ  وٌْفَع  َخ  نُْون  ْز  َُهْمَُي  ََََّل 

ِْنََ م  َ ْْيٌ خ  ْغفِر ٌةَ وَّم  ْعُرْوٌفَ مَّ ق ْوٌلَ
ق ةَ  د  يَّتْب ُعهَ ص  ََٰ٘ َِنَيغَ ََّلٰلَُاَوَ محشََا ًذيََا

    لِْيٌمَحَ 

ُنْواييََٰ٘ يم  ا َ ِْين  اّلَّ اَ َا يُّه  ََ ُتْبِطلُْوَاّل  َََ
ن َِ بِالْم  قيتُِكْمَ د  َََاّْل ذييحملوَ ََص  َِك  ْيَّلَّ

اٰل  َ م  انلََََُّيْنفُِقَ يُْؤِمُنََرِئ آء َ َ ّل  و  اِسَ
اّْليِخرَََِبِاّلٰلَِ اْل ْوِمَ ََو  ث لُهَ محش م  ث ِلَََف  م  ك 

ل يَْص َ ع  َ تُرَ هَِْفو ان  ف َاٌبََ ََ َابٌِلَوَ ََهَ ب َاا ص 
هَ  ك  َف َت   ََ اص  َْلً ّل  َمحشَ َيَ لَع  َ َي ْقِدُرْون 

َْ اَََش  ِمَّ َم  ُبْوَاء  س  َََاّلٰلَُوَ محشََك  ْهِديَيَ ََّل 
وَْالَْ َََََالْكيفِرِيْنَ مَ ق 
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ప్ర తిఫలం పందరు. అలా్లహ్ సతయ-తిరస్థారు 

లకు సనామరగ ం చూప్డు.  

265. మరియు అలా్లహ్ ప్రర తి పందే 

ఉద్ేశంతో మరియు ఆతమ సాిరతాంతో 

ధనానిన ఖరుా చేస్నవారి పోల్క్: మటట  

భూమిపై నునన ఒక్ తోటవల ఉంట్లంద. 

ద్ధనిపై భార్స వరష ం కురిసినపుడు అద 

రండింతల ఫలమిసాుంద. భార్స వరష ం కాక్ 

చినుకులు (కురిసినా ద్ధనికి చ్చలు). మరియు 

అలా్లహ, మీరు చేస్నదంత్త చూసాునానడు.  

266. ఏమీ? మీలో ఎవరికైెనా ఖర్మూ రపు 

మరియు ద్ధర క్ష వనాలుండి, వాటి కిర ంద నుండి 

సెలయేళా్ల ప్ర వహసాూ, సరావిధాల ఫల్లలు 

లభిసాూ ఉండి, అతనికి ముసల్తనం వచిా, 

బలహీనులైన పలాలునన సంక్ట సమయంలో 

ఆ తోట మంటలుగ్ల సుడిగాల్ వీచి 

కాల్పోవటం, ఎవరికైెనా సమమతమేనా? మీరు 

ఆలోచించట్లనికి, ఈ విధంగా అలా్లహ్ తన 

సూచనలను (ఆయ్యత్ లను) మీకు 

విశదీక్రిసాునానడు. 210    

267. ఓ విశ్వాసుల్లరా! మీరు సంప్రదంచిన 

ద్ధని నుండి మరియు మేము మీ కరకు భూమి 

నుండి ఉతపతాి చేసిన వాటి నుండి, మేలైన 

వాటినే (అలా్లహ్ మారగ ంలో) ఖరుా పటట ండి. ఏ 

వసాువుల నైతే మీరు క్ండాు మూసుకునే గానీ 

తీసుకోర్వ, అల్లంటి చడా వసాువులను 

(ఇతరులపై) ఖరుా చేయట్లనికి 

ఉద్ేశంచక్ండి. మరియు అలా్లహ్ సాయం 

 

210) ఇబ్నన-'అబాాస్ మరియు ఇబ్నన-'ఉమర్ (ర'ద.'అనుు మ్)ల క్థనం: ''ఇద ఆ వయకిత  

ఉద్ధహరణ, ఎవడైెతే తన జీవితమంత్త మంచి కారాయలు చేసి చివరి ర్వజ్ఞలలో షై'త్తన్ 

వలలో చికుాకని అలా్లహ్ (సు.త.) కు అవిధేయుడైెపోత్తడో! అల్లంటి వాడు చేసిన 

పుణయకారాయలనీన వయరామైపోత్తయి.'' ('స. బు'ఖ్యర్స, కిత్తబ్ అత్-తఫ్సీర్).   

ِيَْ اّلَّ ث ُلَ م  ال ُهُمَو  ا ْمو  َ ُيْنفُِقْون  َ ن 
آَ َءَ ابْتِغ  اِتَ ْرض  م  َاّلٰلََِ م ََِ ت ثْبِيًْتاَ ْنَو 
مَ هَِا نُْفسَِ نََََّلَِثَ ْمَك  بِرَ ٍۣةج  اََبْوَ َ اب ه  ا ص  ة َ

ضَِ اَ اُُكل ه  يت ْتَ ف ا ابٌِلَ ف اِنَْْعفَ و  مجتَ ََْْيِ
ابٌِلَ و  اَ يُِصْبه  َّْمَ َل َفَ َ لي اََََاّلٰلَُوَ محشََط  بِم 

َب ِصْْيٌَ لُْون  ََََََت ْعم  َ
ٰل  َا َ َ ت ُكْون  ا ْنَ ُدُكْمَ ا ح  َ نٌَّةَََي و دُّ ج 

َ ا ْعن اب  َوَّ ِْيل  ِْنََّنَّ ْرِْيَِمنَََْم  ْتََََِت  اََهَ َت 
ٰل  َهَينَّْْل ََا َََُِرحملَ ُك  ِمْنَ اَ ريِتحملَفِْيه  اثلَّم  َ

اب ُهََ ا ص  ٰل  َالَْو  و  َ ُ آُءَخمتََِكَب  ف  ُضع  ِيٌَّةَ ََُذر 
َٰ٘ف ا َ ا اب ه  َص  ن اٌرَاِعََْ فِْيهَِ اٌرَ ص 

ذَيمحشََف اْحَت  ق ْتَ ََك  ُ ِ َُيب ْي  ل ُكُمََََاّلٰلَُلِك 
ُرْونَ  كَّ لَُّكْمَت ت ف  َََخجمََاّْليييِتَل ع 

ا اَ َِييٰ٘ا يُّه  َْينَ ّلَّ يمَ َ َُنْوَٰ٘ا ِمْنََُقوَْا نْفَِاَ اَ
ي ِبيَ ا َط  َٰ٘ ا ِممَّ و  بُْتْمَ س  اَك  ر ْجن اَخَِْتَم 

اّْل ْرِضَل ُكمَْ َ ِن  م  َََ َممس ّل  ُمواَت يَ ََو  مَّ
ل ْسُتْمَبَِاْلَ  و  َ ُتْنفُِقْون  ِمْنُهَ َ ْيث 

فِيْهَِ ُتْغِمُضْواَ ا ْنَ َٰ٘ اِّلَّ يِخِذيْهَِ محشَبِا
َ اْعل ُمْوٰ٘اَا نَّ ََِاّلٰلَ و  َِح  ِني َََدٌَيَْغ 
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సమృదాుడు, ప్ర శంసనీయుడని 211  

తెలుసుకోండి.  

268. షై'త్తన్ పేదరిక్ం ప్ర మాదం చూప 

(భయపటిట ), మిమమల్న నీచ కారాయలు 

చేయట్లనికి పేర రేపసాుంట్లడు. కాని అలా్లహ్ 

తనవైెపు నుండి మిమమల్న క్షమిసా్థనని, 

అనుగ్ర హసా్థనని వాగ్ానం చేసాునానడు. 

మరియు అలా్లహ్ ఉద్ధర సాభావుడు, 212  

సరాజా్ఞడు.   

269. ఆయన త్తను కోరిన వారికి వివేకానిన 

ప్ర స్థదసా్థడు. 213   మరియు వివేక్ం పందన 

వాడు, వాసావంగా సరాసంప్దలను పందన 

వాడే! కాని బుధాిమంతులు తప్ప వేరేవారు 

దీనిని గ్ర హంచలేరు.  

270. మరియు, మీరు (ఇతరులపై) ఏమి 

ఖరుాచేసినా, లేక్ ఏ మొకుాబడి 

చేసుకునాన, నిశాయంగా, అలా్లహ్కు అంత్త 

తెలుసాుంద. 214   మరియు దురామరుగ లకు 

 

211) 'హమీదున్, అల్్-'హమీదు (57): The Praiseworthy, ప్ర శంసనీయ్యడు. He 

who is Praised in every case.  ప్ర శంస్థరుు డు, సరా సా్తత్తర లకు  అరుు డు. ఇద అలా్లహ్ 

(సు.త.) అతుయతామ పేరాలో ఒక్టి, చూడండి, 14:1.  

212 ) వాసి'ఉన్, అల్్-వాసి'ఉ (46): The All-Embracing, విసా్రుడు, ఉదార 

సిభావుడు, సర్విప్గతుడు, సరాం తెల్సినవాడు, అప్రరుడు, ఉద్ధరుడు. చూ 2:115.  

213 ) 'హికమతున్: అంటే, వివేక్ం, తెల్వి, జా్ఞనం, సూక్షమబుధాి, నేరుప, ప్ర ప్ంచజా్ఞనం 

మొదలైనవి అని అరాం. ఇక్ాడ ఖుర్ఆన్ను మరియు దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) 

సంప్ర ద్ధయ్యలను అరాంచేసుకని, వాటి ప్ర కారం నడుచుకోవటం అని అరాం. ఇద్రు 

వయకుత లతో ఈరష య ప్డవచుా: (i) అలా్లహ్ (సు.త.) ధనం ప్ర స్థదంచగా, అతడు ద్ధనిని 

అలా్లహుత'ఆల్ల మారగ ంలో ఖరుాచేస్నవాడు. (ii) అలా్లహ్ (సు.త.) వివేక్ం ప్ర స్థదంచగా, 

అతడు ద్ధనితో నాయయమైన తీరుప చేస్నవాడు మరియు ఇతరులకు ద్ధనిని బోధించేవాడు, 

('స. బు'ఖ్యర్స. కిత్తబ్ అల్-'ఇలమష్ వల్-'హక్మహ్).  

214) ఏదైనా మంచి ప్నికి పూనుకని అద పూరిత  అయితే నేను అలా్లహ్  (సు.త.) మారగ ంలో 

ఇంత ఖరుాచేసా్థను, లేక్ సత్తారయం చేసా్థను, అని మొకుాబడి చేసుకుంటే! ద్ధనిని 

పూరిత చేయ్యల్. అలా్లహ్  (సు.త.) పేరట చేస్న మొకుాబడి కూడా, నమా'జ్ మరియు 

ََ

يَْا ل ي عَِنَُطَيشَّ َُدكََُ ْقر  الْف  ُمَ
آءَِوَ  ْحش  بِالْف  َي اُْمرُُكْمَ ََاّلٰلَُوَ مجتَ

ِنَْي عَِ م  ةًَ ْغفِر  مَّ وَ ُدُكْمَ محشَف ْضًلَُهَ
لِْيمٌََاّلٰلَُوَ  اِسٌعَع  َََيحنَو 
َ
آءَُاْلَََِِتَيُّؤَْ َّش  ي ْنَ م  َ ة  ْنََمجتََْكم  و م 

خَ  اُْوِت َ ْدَ ق  ف  َ ة  اْلِْكم  َ ْْيًاَيُّْؤت 
ثِْْيًَ َاك  َو مَ محشَ َرَُكََّي ذََّاَ ََٰ٘ اَُاِّلَّ ولُواََ
َََََاِبَاّْل ْْل َ

ََ ْقُتْم ا نْف  َٰ٘ ا ِو م  ََم  ة  ق  نَّف  ْرُتْمََْنَ ن ذ  ا ْوَ
نََّ ِْنَ ََََْذرَ م  اَمحشََي ْعل ُمهَ ََاّلٰلَ ف اِنَّ و م 

َِمنَْ ارَ َلِلٰظلِِمْْي   ََا نْص 
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సహాయం చేస్నవారు ఎవార్మ ఉండరు.  

271. మీరు బహరంగ్ంగా ద్ధనాలు 

చేయటం మంచిదే! కాని, గుపా్ంగా నిరుపేద 

లకు ఇసా్న! అద మీకు అంతక్ంటే మేలైనద. 

మరియు ఆయన మీ ఎన్నన ప్రప్రలను (దీని 

వలా) రద్ుచేసా్థడు. మరియు మీరు చేస్నదంత్త 

అలా్లహ్కు బాగా తెలుసు. (1/4)  

272. * (ఓ ప్ర వకాత !) వారిని సనామరాగ నిన  

అవలంభించేటటా్ల చేయటం నీ బాధయత 

కాదు. కాని, అలా్లహ్ త్తను కోరిన వారికి 

సనామరగ ం చూపుత్తడు. మరియు మీరు మంచి 

మారగ ంలో ఖరుాచేస్నద మీ (మేలు) కరకే. 

మీరు ఖరుాచేస్నద అలా్లహ్ ప్రర తిని పందట్లనికే 

అయి ఉండాల్. మీరు మంచి మారగ ంలో ఏమి 

ఖరుాచేసినా, ద్ధని ఫల్తం మీకు పూరిత గా 

లభిసాుంద మరియు మీకు ఎల్లంటి 

అనాయయం జరుగ్దు.  

273. అలా్లహ్ మారగ ంలో నిమగునలైన 

కారణంగా (తమ జీవన్నప్రధి కరకు) భూమిలో 

తిరిగే అవకాశం లేక్, లేమికి గురిఅయేయ 

పేదవారు (ధనసహాయ్యనికి అరుు లు). 

ఎరుగ్ని మనిష వారి అడగ్క్పోవట్లనిన 

చూసి, వారు ధనవంతులని భావించవచుా! 

(కాని) వారి ముఖ చిహానలు చూసి నీవు 

వారిని గురిత ంచగ్లవు. వారు ప్ర జలను 

ప్ట్లట బటిట  అడిగేవారు కారు. మరియు మీరు 

మంచి కరకు ఏమి ఖరుా చేసినా అద 

అలా్లహ్కు తప్పక్ తెలుసాుంద.  

274. ఎవరైతే తమ సంప్దను (అలా్లహ్ 

మారగ ంలో) రేయింబవళ్లీ బహరంగ్ంగానూ 

 

ఉప్వాసం మాదరిగా అలా్లహ్ (సు.త.) ఆరాధనయే. కాబటిట  అలా్లహ్ (సు.త.) తప్ప 

ఇతరుల పేరట మొకుాబడి చేయటం షరాష్ అంటే అలా్లహ్  (సు.త.) క్షమించని 

మహాప్రప్ం.  

ِِهَ  اَ ف نِعِمَّ قيِتَ د  الصَّ ُتْبُدواَ مجتََاِْنَ
ُُتْفَُ اِْنَ تُْؤتَُو  و  اَ اوَْوْه  اَ آَُفقَ لَْه  ََءَ ر 

ُهوَ  خَ ف  لَُّكمََْ َ َْْيٌ ُِرََوَ محشَ ف  يُك 
َِ ي  س  ِْنَ م  ْنُكْمَ َتُِكمَْايَع  ََاّلٰلَُوَ محشَ

لُْونَ  اَت ْعم  بََِبِم  ََََََْْيٌَخ 
َ َل يْس  ََعَ َ يِكنَّ ل و  ىُهْمَ ُهدي َ ل ْيك 

آءَُيَ ََاّلٰلَ  َّش  ْنَي اَُتْنفُِقْواَمحشََْهِدْيَم  و م 
ف ِل نُْفِسُكمَْ َ ْْي  خ  َِمْنَ اَمحشَ و م 

َاَََُِقْونَ فَُِتنَْ آَتَِبََْاّلَّ اَوَ محشََاّلٰلَِْجهَََِوَ ءَ غ  م 
ََ ْْي  خ  ِمْنَ ْكَُيَُُّتْنفُِقْواَ اِل  َ ْمََو فَّ

َُتظَْ ا نُْتْمَّل  َََُمْونَ ل َو 
َ
رَ لِلَْ بِْيَآَُفق  ْواَِِفَْس  َاُْحِصُ ِْين  ِلَءَِاّلَّ

َاّلٰلَِ ِِفََ بًاَ ْ َض  َ ي ْست ِطْيُعْون  َ ّل 
ُبُهُمََ ْس  َءَ نِي آَغَْاْْل اهُِلَا َاّْل ْرِضحمسَُي 

امَِ َ فَُّلََّن  ََََِمجتِفَع  ب ِسْيميُهْممجتََت ْعرُِفُهْمَ
ي ْسـ  لُْونَ  َ اِْلَ انلََََّّل  َ اَمحشََافًَااس  و م 

َُتْنفُِقْوَا خَ َ ف اَِِمْنَ َ َْْي  َ َّلٰلَ انَّ ََ بِه 
لِْيمٌَ َخجمَََع 

َ
يَُ َ ِْين  ِْلَا ّلَّ بِالَّ ا ْمو ال ُهْمَ َ ْنفُِقْون 
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మరియు రహసయంగానూ ఖరుాచేసా్థర్వ, వారు 

తమ ప్ర తిఫల్లనిన తమ ప్ర భువు వద్ 

పందుత్తరు. మరియు వారికి ఎల్లంటి 

భయమూ ఉండదు మరియు వారు 

దుుఃఖప్డరు కూడా! 215   

275. ఎవరైతే వ్డీ్డ తింట్లర్వ! 216  వారి సాితి 

(పునరుతా్తన దనమున) షై'త్తన్ త్తక్డం వలా 

భర మప్రచబడిన వయకిత  సాితివల ఉంట్లంద. ఇద 

ఎందుక్ంటే! వారు: ''వాయప్రరం కూడా వడాి 

ల్లంటిదే!'' అని చప్పడం. కాని అలా్లహ్ 

వాయప్రరానిన ధరమసమమతం ('హల్లల్) 

చేశ్వడు మరియు వడా్డని నిషధాం ('హరామ్) 

చేశ్వడు. క్నుక్ తన ప్ర భువు చేసిన ఈ 

హతబోధ అందన వయకిత  మునుమందు వడా్డ 

తినటం తయజిసా్న, అతడు పూరాం తిననదేదో 

తినానడు. అతడి వయవహారమంత్త అలా్లహ్కే 

చందుతుంద. (ఈ ఆదేశం తరువాత ఈ 

దురాయవహారానికి) ప్రలపడేవారు నరక్వాసు 

లవుత్తరు, అక్ాడ వారు శ్వశాతంగా 

ఉంట్లరు.   

276. అలా్లహ్ వడా్డ (ఆద్ధయ్యనిన) నశంప్ 

జేసా్థడు మరియు ద్ధన-ధరామలు (చేస్నవారికి) 

వృధాి నొసంగుత్తడు. మరియు సతయ-తిరస్థా 

రుడు (క్ృతఘ్ననడు), ప్రపషుు డు అయిన 

వయకిత ని అలా్లహ్ పేర మించడు.  

277. నిశాయంగా విశాసించి సత్తారాయలు 

చేస్నవారికీ మరియు నమా'జ్ సా్థపంచేవారికీ, 

'జకాత్ ఇచేావారికీ, తమ ప్ర భువు వద్ తగ్నన 

 

215) చూడండి, 'స. బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 2, 'హదీస్' నం. 504.  

216 ) రబా': వడా్డ, అంటే ఎకుావ తీసుకోవటం. ఒక్నికి అపుప ఇచిా – సాంత 

ఉప్యోగానికైెనా సరే లేక్ వాయప్రరానికైెనా సరే – ఇచిాన ద్ధనిక్ంటే ఎకుావ తీసుకోవటమే, 

వడా్డ. అద 'హరామ్. అద డబుా అయినా, లేక్ ఏ వసాువు అయినా సరే. చూడండి, 30:39.  

نِيَ  ل  وَّع  اَ ِِسًّ ارَِ ف ل ُهْمَو انلَّه  ًةَ
ََِعْنَََرُُهمَْجَْا َ َِرَ د  ْوٌفََوَ ََمجتِهمَْب  خ  َ ّل 

ل َ نُْونَ ع  ْز  َُهْمَُي  ّل  ََََجمهَْيِهْمَو  َ
ِيَْ يَا ّلَّ ِب الر  َ ي اُْكلُْون  َ َن  ّل  َواَ

اَِي ُقْومَُ َ َْون  ِْيََّلَّ اّلَّ ي ُقْوُمَ اَ م  ك  َ
بَُّطَ َي ت خ  ِ الْم س  َ ِمن  ُنَ ْيطي الشَّ محشََُهَ

َا اِنَّم  ق الُْوٰ٘اَ بِا نَُّهْمَ َ ِمََذيلِك  ُلَثَْاْْل ْيُعَ
َِ َابيوالر  َحَ ا َوَ جحمَ َ َاّلٰلَُلَّ وَ َ َ ََاْْل ْيع  رَّم  ح 

ِبيوا جَ محشََالر  ْنَ ةٌَََه َآءَ ف م  وِْعظ  ِْنََم  م  َ
ب ِهَ  َف َف اْنتَ ََرَّ اََََل هَ ٰهي محشم  ل ف  ََا ْمُره َٰ٘وَ ََس 

َ َ َاّلٰلَِاِل  دَ محشَ ع  ْنَ َو م  َََ يئِك  ف اُول
انلَّارَِ ُبَ ََا ْصحي ْونَ مجت ِلُ خي اَ فِْيه  َُهْمَ

ََ

قَُ َي ْمح  َاّلٰلََُ ََِ وَ الر  ِبََرَْيَُبيواَ
َال قيَصَّ َِتَد  َاّلٰلَُوَ محشَ ُُيََِ َ ََّل  ُكَّ َ بُّ

َا ثِْيم َ ار  فَّ َََك  َ
َِ َاّلَّ مَِاِنَّ ُنْواَو ع  يم  َا ِتَالواََلَُْين  َٰصلِحي

ا ق َ كيوة َامَُو  الزَّ يت ُواَ ا و  يوة َ ل الصَّ َل ُهمَََْواَ
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ప్ర తిఫలం లభిసాుంద మరియు వారికి ఎల్లంటి 

భయమూ ఉండదు మరియు వారు 

దుుఃఖప్డరు కూడా!  

278. ఓ విశ్వాసుల్లరా! అలా్లహ్ యందు 

భయ-భకుత లు క్ల్గ్న ఉండండి మరియు మీరు 

(నిజంగా) విశ్వాసులే అయితే, మీకు 

రావలసిన వడా్డని విడిచిపటట ండి. 217  

279. కాని, ఒక్వేళ మీరు అల్ల చేయక్పోతే! 

అలా్లహ్ మరియు ఆయన సందేశహరుని 

తరఫు నుండి యుదా ప్ర క్టన ఉందని 

తెలుసుకోండి. 218   కాని మీరు ప్శ్వాతా్తప్ 

ప్డితే (వడా్డ వదలుకుంటే), మీ అసలు సొముమ 

మీకు ఉంట్లంద. మీరు (ఇతరులకు) 

అనాయయం చేయక్ండి మరియు మీకూ 

అనాయయం జరుగ్దు.  

280. మరియు (మీ బాకీద్ధరుడు ఆరాిక్) 

ఇబాందులలో ఉంటే, అతని ప్రిసాితి, కుదరే 

వరకూ గ్డువునివాండి. ఒక్ వేళ మీరు 

ద్ధనమని వదల్పడితే అద మీకు ఎంతో 

మేలైనద, ఇద మీకు తెల్సా్న (ఎంత 

బాగుండేద)! 219   

281. మరియు మీరు తిరిగ్న అలా్లహ్ 

సమకాష నికి చేరుకోబోయే ఆ దనానికి 

భయప్డండి. అపుపడు ప్ర తీ వయకిత కి తన 

క్రమల ప్ర తిఫలం ఇవాబడుతుంద. 

వారికెల్లంటి అనాయయం జరుగ్దు. 220  

 

217) 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 3, 'హదీస్' నం. 299; 'స. బు'ఖ్యర్స, పు. 7, 'హ నం. 845.  

218) 'స. బు. పు. 3, 'హదీస్' నం. 506 మరియు 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం. 9, 'హదీస్' 

నంబరు, 171.  

219) 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 4, 'హదీస్' నం. 687.  

220 ) ఇబ్నన'అబాాస్ (ర'ద.'అ) క్థనం: 'ఇద (ఆయత 281) దైవప్ర వక్త  ము'హమమద్ 

('స'అ.స.)పై అవతరింప్జేయబడిన చివరి ఆయత్ ('స. బు'ఖ్యర్స - ఫ'తు ష అల్-బార్స).  

ََ ِعْند  ب ِِهمَْا ْجرُُهْمَ ْوٌفَََََمجتر  خ  َ ّل  و 
َُهمَْ ّل  ل ْيِهْمَو  نُْونَ ع  ْز  َََََََُي 

َايَُّا َييَٰ٘ َه  َِاَ يَيَّْلَّ ا َ اتَُّقون  ُنواَ َم  ََاّلٰلَ اَ
اَب ِٰقَ  ِبيٰ٘وَمَِو ذ ُرْواَم  َالر  اَاِْنَُكنُْتْمَن 

ْؤمَِ ََََْْيَ نَِمُّ
تَ ََف اِنَْ َّْمَ ِنَ فَْل م  َ ِِب ْرب  ف اْذ نُْواَ لُْواَ ََع 
ر ُسْوِٰلَ ََاّلٰلَِ ف ل ُكْمََمجتََو  تُبُْتْمَ اِْنَ و 

ا ْمو الُِكمَْ ت ْظلَُِرُءوُْسَ َ ّل  َمَُمجتَ ْون 
َوَ  َََََْونَ مَُل َُتظََّْل 
ََ

ََ ن  َك  اِْنَ اِلَيو  ٌةَ ن ِظر  ف  ة َ ُعْْس  ََُذْوَ
ةَ مَ  َيْْس   ْْيٌَوَ محشَ خ  قُْواَ دَّ ت ص  َا ْنَ

َََل ُمْونَ ت عَْْنُتْمَْمَاِْنَكَُلَّكَُ
َ

تَُ ي ْوًماَ ُقْواَ اتَّ ََو  اِل  فِْيهَِ َ ُعْون  رْج 
َاّلٰلَِ اَيمطَ مَّ َ ن ْفس  َ ُكُّ ّٰٰفَ تُو  َ ُثمَّ ب ْتَو ُهمَْكَ  َيََُس  َخجمَْونَ ل مَُظَّْل 
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282. ఓ విశ్వాసుల్లరా! మీరు ప్రసపరం ఒక్ 

నిరి్సత కాలం కరకు అపుప తీసుకునన పుపడు, 

ద్ధనిని వార సి పట్లట కోండి.221  మరియు మీలో 

ప్తర ం వార స్నవాడు, నాయయంగా వార య్యల్. 

మరియు వార స్న వాడు నిరాక్రించ కుండా, 

అలా్లహ్ నేరిపనటా్ల వార య్యల్. రుణగ్ర హీత తన 

ప్ర భువైెన, అలా్లహ్కు భయప్డి, నిరి్సత 

ష్రతులను తగ్నగ ంచకుండా, చపప 

వార యించ్చల్. రుణగ్ర హీత అలపజా్ఞని లేక్ 

స్థమరాయం లేనివాడు లేక్ బలహీనుడు 

మరియు త్తను చపప వార యించలేని వాడైెతే, 

అతని సంరక్షకుడు నాయయంగా వార యించ్చల్. 

మరియు మీలో ఇద్రు మగ్వారిని 

స్థక్షయమివాట్లనికి స్థకుష లుగా ఉంచుకోండి. 

ఇద్రు పురుషులు దొరక్ని ప్క్షమున ఒక్ 

పురుషుడు మరియు మీకు సమమతమైన 

ఇద్రు సా్త్రలను స్థకుష లుగా తీసుకోండి. (ఎందు 

క్ంటే) వారిలో ఒకామ మరచిపోతే, రండవ సా్త్ర 

ఆమకు జా్ఞప్క్ం చేయించవచుా. మరియు 

పలువబడినపుపడు స్థకుష లు, స్థక్షయమివా 

ట్లనికి నిరాక్రించ కూడదు. మరియు 

వయవహారం చినన దైనా పద్దైనా ద్ధనిని 

గ్డువు నిరియంతో ప్రట్ల వార సి పటట ట్లనికి 

అశర ధా చూప్కూడదు. అలా్లహ్ దృషట లో ఇద 

నాయయ సమమతమైనద మరియు సాిరమైన 

 

221) ఈ ఆయత్ ఖుర్ఆన్లోని అనిన ఆయత్ల క్ంటే పద్ద. దీనిని ఆయతే దైన్ అంట్లరు. 

అపుప ఇచిా పుచుాకోవడం ఎంతో ముఖయ విష్యం. 'హదీస్'లలో: వడా్డ దొరక్దని అపుప 

ఇవాడం మానుకోకూడదని మరియు అపుప ఇచేావానికి ఎంతో పుణయముందని 

పేరొానబడింద. కాని, ఇచేావానికి అతని సొముమ తిరిగ్న రాగ్లదనే నమమక్ం కూడా 

ఉండాల్. ద్ధనికి మూడు  విష్య్యలు సూచించబడాాయి: (i) ద్ధని గ్డువు 

నిరియించుకోవాల్. (ii) ద్ధనిని వార యించుకోవాల్. (iii) ఇద్రు ముసాిం పురుషులు లేక్ ఒక్ 

ముసాిం పురుషుడు మరియు ఇద్రు ముసాిం సా్త్రలను స్థకుష లుగా పట్లట కోవాల్.  

َيَُّييٰ٘ا َ َ ِْين  اّلَّ اَ اي نُْتمَْه  ت د  اِذ اَ ُنْوٰ٘اَ يم  َا
َِ َب

اِليٰ٘ َ يْن  ف اكَْد  َ ًّمًّ س  مُّ َ ل  ا ج  محشََُهَُتُبوََْ
ْل َ َو  تٌِبَ بََّْكُتْبَ َك  يْن ُكْمَ

ْدلَِ َبِالْع  َممسَ ّل  َو  ا ْنََ تٌِبَ َك  َ ي اْب 
َ ُهَ لَّم  ع  اَ م  ك  َ ََاّلٰلَُيَّْكُتب 

ْلُْملِلَِف لْي ْكُتْبَ و  َمجتَ ََِ َهِل يَْعَ ََيَْاّلَّ
وَ ْل قَُّا ََ َاّلٰلَ ْل تَِّقَ بَّهَ َ َر  ََ ّل  و 

مَِ ْسَ ْيـ ًَاْنهَُي ْبخ  ش  ََ َف َمحشَ ن  َك  اِْنَ
عَ  ِْيَ َل َاّلَّ َْيهَِ َ فِْيهًَاْل قُّ ا َس  ْوَاَ

ي ْست ِطْيعَُ َ ّل  ا ْوَ عِْيًفاَ َََض  يُِّملَّ ا ْنَ
ِلُّهَ  و  ف لُْيْملِْلَ َ َُهو  ْدلََِ محشَبِالْع 

اْست ْشِهدَُ ِهْيدَ و  ش  ِمنَْيَْْواَ ََِنَ
َِ الَِر  َمَْكَُج  َاِنَْف َمجتَ ي ُكْون ََ َّْمَ اَل

اْمرَ  وَّ ف ر ُجٌلَ َ ْنََتيَا َر ُجل ْْيِ ِممَّ ِنَ
هَ  الشُّ َ ِمن  َ ْون  ت ِضَآءََِدَ ت رْض  َا ْنَ لَّ

ىاِحَْ اَدي ىُهم  اِْحدي َ ِر  ك  ُتذ  ف  اَ ُهم 
ََْخريياّْلَُ آَمحش د  ه  الشُّ َ ي اْب  َ ّل  اِذ اَءَُو  َ

ُدُعْوا اَ َم  ت ْسـ  مَُمحشَ َ ّل  ا ْنَو  ْوٰ٘اَ
َُهَُتُبوَْكَْت َ ََ َغِْْيًَص  َاَ بَِا ْوَ ََك 

اِليٰ٘ ْْيًاَ
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స్థక్షయంగా తోడపడుతుంద మరియు ఏ 

విధమైన సందేహాలకు అవకాశం లేకుండా 

చేసాుంద. కాని, మీరు అప్పటి క్పుపడు 

ఇచిా-పుచుాకునే (స్థధారణ) ల్లవాదేవీలు 

చేసాుననపుపడు వార య కునాన దోష్ంలేదు. 

కాని, వాయప్రర వయవహారాలు నిరియించే 

టపుపడు స్థకుష లను పట్లట కోండి. కాని 

వార స్నవానికి గానీ, స్థకుష లకు గానీ ఏ విధమైన 

హాని జరగ్కూడదు. ఒక్వేళ అల్ల జరిగ్నతే! 

నిశాయంగా అద మీకు ప్రప్ం. మరియు 

అలా్లహ్ యందు భయ-భకుత లు క్ల్గ్న 

ఉండండి. మరియు ఇద అలా్లహ్ మీకు 

నేరుపతునానడు. మరియు అలా్లహ్కు 

ప్ర తిద్ధని జా్ఞనం ఉంద. (3/8)  

283. * మరియు మీరు ప్రయ్యణంలో 

ఉననపుపడు, (ప్తర ం) వార స్నవాడు దొరక్ని 

ప్క్షంలో సొముమను కుదువ పట్లట కోవచుా.222  

మీకు ఒక్రిపై ఒక్రికి నమమక్ం ఉంటే 

నమమక్ంగా ఇచిాన ద్ధనిని (అపుపను) తిరిగ్న 

అతడు వాప్సు చేయ్యల్. మరియు తన 

ప్ర భువైెన, అలా్లహ యందు భయ-భకుత లు 

క్ల్గ్న ఉండాల్. మరియు మీరు స్థకాష యనిన 

(ఎననడూ) ద్ధచక్ండి. మరియు (స్థకాష యనిన) 

ద్ధచేవాని హృదయం ప్రప్భరితమైనద. 

మరియు మీరు చేస్నదంత్త అలా్లహ్కు బాగా 

తెలుసు.  

 

222 ) త్తక్ట్లట  యొక్ా ఉద్ేశం, కేవలం అపుప ఇచేావాడి సొముమ తిరిగ్న అతనికి 

దొరుకుతుందనే యథారాానికే! అతనికి త్తక్ట్లట  పట్లట కునన వసాువును ఉప్యోగ్నంచుకునే 

హకుా లేదు. అద వడాి అవుతుంద. కాని త్తక్ట్లట  పట్లట కునన వసాువుపై ఆద్ధయం వసా్న ద్ధని 

నుండి ద్ధని ఖరుా తీసి మిగ్నల్ంద ద్ధని యజమానికి ఇవాాల్. చూ. 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, 

పుసాక్ం-3, 'హ. నం. 685.  

لِهَ ا َ ََج  ِعنَْمحش ُطَ ا قْس  ََاّلٰلَََِدَ ذيلُِكْمَ
ا َ هَ و  لِلشَّ وَ َاقْو ُمَ ةَِ َا َد 

ََْدّٰنيٰ٘ ا ّلَّ اَْوَٰ٘ت ْرت ابََُ
َِت َ َ ت ُكْون  ا ْنَ َٰ٘ ََااِّلَّ ةًََحَ ر ةًَ اَِض 

ََ ف ل يْس  ب يْن ُكْمَ اَ تُِديُْرْون ه 
َ ا ّلَّ ُجن اٌحَ ل ْيُكْمَ ت ْكُتُبوَْع  محشََاهَ َ

َممسََاي ْعُتمَْت بَ ََاِذ ااََُدْوَْٰ٘شهَِا َوَ  ّل  َو  آرَّ َيُض  شَ  َ ّل  وَّ تٌِبَ اِْنََحمقََْيدٌَهََِك  لُْواَو  ت ْفع 
بُِكمَُْسْوٌقَ فَََُف اِنَّهَ  اتَّقَََُمحشَ محشََاّلٰلَ ََوَاو 

َ ل ُِمُكُمَ يُع  َاّلٰلَُو  َاّلٰلَُوَ محشَ ََ ِ
بُِكل 

لِْيمٌَ َع  ء  ْ      ََش 



رَ 
ف  س  َ ي لَع  ُكْنُتْمَ اِْنَ َََِو  َت  ل ْمَ ْواَدَُوَّ

َ ََِك  ف َبًَت مََّهيَرَِاَ ةٌَْقبٌَُنَ ََََف اِنَْمحشََوْض  ا ِمن 
ف َ ب ْعًضاَ ِلْيَُب ْعُضُكْمَ اّلَّ َِ د  يََؤ 

ا مَ  َ ْل تََََّن ت هَ َااْؤتُِمن  بََََّاّلٰلَ ِقََو  محشَهَ ر 
ة َ اد  ه  الشَّ ت ْكُتُمواَ َ ّل  َو  ََنَْو مَ محشَ

ف اِنَّه َٰ٘ اَ ق لُْبهَ ََيَّْكُتْمه  يثٌِمَ ََاّلٰلَُوَ محشََا
اَت ْعمَ  لِيَْبِم  َع  ََخجمَمٌَلُْون 
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284. ఆకాశ్వలలో మరియు భూమిలో 

ఉననదంత్త అలా్లహ్దే! మీరు మీ 

మనసుీలలో ఉననద, వెల్బుచిానా లేక్ 

ద్ధచినా అలా్లహ్ మీ నుంచి ద్ధని లక్ా 

తీసుకుంట్లడు. 223 మరియు ఆయన త్తను 

కోరినవానిని క్షమిసా్థడు మరియు త్తను కోరిన 

వానిని శకిష సా్థడు. మరియు అలా్లహ్ ప్ర తిదీ 

చేయగ్ల సమరాుడు (అధికారంగ్లవాడు).   

285. ఈ ప్ర వక్త  తన ప్ర భువు తరఫు నుండి, 

తనపై అవతరింప్జేయబడిన ద్ధనిని విశాసిం 

చ్చడు 224   మరియు విశ్వాసులు కూడా 

(విశాసించ్చరు). వారంత్త అలా్లహ్ను, 

ఆయన దూతలను, ఆయన గ్ర ంథాలను 

మరియు ఆయన ప్ర వక్త లను విశాసించ్చరు. 

 

223) ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయబడినపుడు స'హాబ్రలు దైవప్ర వక్త ('స'అ.స.) దగ్గ ర హాజరై 

ఇల్ల విననవించుకునానరు: ''ఓప్ర వకాత  ('స'అ.స.)! నమా'జ్, ఉప్వాసం, 'జకాత్ మరియు 

జిహాద్ మా శకిత కి మించినవి కావు. కాని మనసుీలో పుటేట  ఆలోచనలపై మాకు అదుపులేదు 

క్ద్ధ! అయినా అలా్లహుత'ఆల్ల వాటి లక్ా తీసుకుంట్లనని అంట్లనానడు క్ద్ధ!'' 

అపుపడు దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) ఇల్ల సెలవిచ్చారు: ''మీరిపుపడు కేవలం వినానము 

మరియు విధేయుల మయ్యయము.'' అని మాతర మే అనండి. అపుపడు అలా్లహ్  (సు.త.) ఈ 

ఆయత్ అవతరింప్ జేశ్వడు: ''అలా్లహ్ ఏ ప్రర ణ్ణపైననూ ద్ధని శకిత కి మించిన భారం వేయడు.'' 

(ఇబ్నన-క్స్త్'ర్, ఫ’తు ష అల్-ఖదీర్). దీనిని గురించి ఇంకా ఈ 'హదీస్' కూడా ఉంద: 

''అలా్లహుత'ఆల్ల నా ఉమమత్ వారి మనసుీలలో వచిాన విష్య్యలను క్షమిసా్థడు. కాని 

నాలుకతో ప్లికిన్ దానిని మరయ్య అమలుప్రచిన్ దానిని లెకకలోకి 

తీసుకంటాడు.'' (బు'ఖ్యర్స, ముసాిం).   ఇమామ్ ఇబ్నన-జర్సర్ 'తబర్స (ర'హమ) ఈ విధంగా 

అనానరు: ''అలా్లహ్  (సు.త.) లక్ా పటిట న ప్ర తి ద్ధనికి శకిష ంచ నవసరంలేదు. ఆయన 

త్తనుకోరిన వారిని క్షమిసా్థడు కూడాను.''   

224) ఈ చివరి రండు ఆయ్యతులు ఎంతో ఘనత గ్లవి.  దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 

ఎవరైనా రాతిర  ఈ రండు ఆయ్యతులను చదవితే చ్చలు. ('స. బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 5, 'హదీస్' 

నం. 345). అంటే అలా్లహ్  (సు.త.) అతనిని రకిష సా్థడు. మరొక్ 'హదీస్'లో మేరాజ్ రాతిర లో 

దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)కు దొరికిన మూడు విష్య్యలలో ఒక్టి, ఈ రండు ఆయ్యతులు. ('స. 

ముసాిం).                                           *** 

َِ َّلِلٰ ََامَ َ الِِفََ مَيَ ِِفَسَّ اَ و م  َويِتَ
َاّْل ْرِضَ َمحشَ ُتْبُدْواَ اِْنَ َاو  َم  ََٰ٘ ِِفْ

َا نْفَُ ُُتُْفْوهَُ ا ْوَ ُكْمََاِسبَُُْي َِسُكْمَ
َبِهَِ َاّلٰلََُ آَفَ محشَ َّش  ي ْنَ لِم  ََءَُي ْغفُِرَ

ذ َِ يُع  آءَُو  َّش  ي ْنَ م  ََُبَ َيََاّلٰلَُوَ محش ََلَع  ِ
ُك  َ

َق ِديْرٌَ ء  ْ ََََََش 
يمَ  الرَُّسوَْا َ َََُٰ٘لَن  ا ْهَِاَََِزِل َاُنَََْبِم  مَِل  ْنَََ

ب ِهَ  اََرَّ َمحشََلُْمْؤِمُنْونَ و  َ ن  يم  ا َ ََّلٰلَِبَِاُكي
يَ ل م  وَ و  َ ُكُتبِه  و  َ تِه  َُسلِه يمطرَُئِك  ََ ّل  ُِقَب ْْيَ ُنفَ  ِْنَرُُّسلِهَ َا َر  َم  د  و ق الُْواَيمطََح 

ْعن َاسَ  ا ط  و  َِمْعن اَ ََ َ ان ك  بَّن َاُغْفر  َر 
ِصْْيَُ َالْم  ْك  اِل  َََََََو 
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ఇంకా వారిల్ల అనానరు: ''మేము ఆయన 

ప్ర వక్త ల మధయ ఎల్లంటి భేదభావాలు 

చూప్ము. మరియు మేము (ఆదేశం) 

వినానము మరియు ద్ధనిని శరస్థవహం 

చ్చము, నీ క్షమాభిక్షను అరాిసాునానము, ఓ 

మా ప్ర భూ! మా గ్మయసా్థనం నీ వైెపుకే ఉంద.  

286. ''అలా్లహ్, ఏ ప్రర ణ్ణ పైననూ ద్ధని శకిత కి 

మించిన భారం వేయడు. త్తను సంప్రదంచిన 

ద్ధని (పుణయ) ఫల్తం లభిసాుంద మరియు 

త్తను చేసిన దుష్ారమల శక్ష అద 

అనుభవిసాుంద. ఓ మా ప్ర భూ! మేము 

మరచినా లేక్ తపుప చేసినా మమమల్న 

ప్ట్లట కోకు! ఓ మా ప్ర భూ!  పూరాం వారిపై 

మోపనటిట  భారం మాపై మోప్కు. ఓ మా 

ప్ర భూ! మేము సహంచలేని భారం మాపై 

వేయకు. మమమల్న మనినంచు, మమమల్న 

క్షమించు మరియు మమమల్న క్రుణ్ణంచు. 

నీవే మా సంరక్షకుడవు, కావున సతయ-తిరస్థా 

రులకు విరుధాంగా మాకు విజయము 

(సహాయము)  నొసంగు.''  

*****

َ
َ
َ
َ

َ َّل  ََِ ل  َيُك  َاّلٰلَُُفَ اَِن ْفسًََ َاَ ّلَّ
َا ه  ل ْيَمحشََوُْسع  و ع  ب ْتَ س  ك  اَ م  اَ اَهَ ل ه 

اْكت سَ  اَ بَّن َامحشََب ْتَم  تُؤَ ََر  َ ََٰ٘اّل  ََِخْذن ا
ََّ ن َاِْنَ َٰ٘ ا َِسيْن ا اْن َاا ْوَ َََبَّن َارَ مجتََْخط  ّل  و 

عَ  ِْمْلَ ِح  لْت هَ ل ََت  اَ م  ك  اَ اِْْصً َٰ٘ َْين ا
بَْ ق  ِمْنَ َ ِْين  اّلَّ َ بَّنَ مجتََلِن َالَع   ََََار  ّل  َو 

ِلََُْت َ اَََانَ م  َم  َِّل   اَب
َنل  اق ة  و اْعُفَمجتَهَ ط 

اْغفَِ و  نَّايحمَ َع  ارَْ  ْرَ و  ْن َانل  ايحمَ يحمَِح 
يَ ْول م  َ ف انَْىا نْت  ََن اَ ن ا الَُْصْ َ ْوِمََلَع   ق 
ََََخجمَالْكيفِرِيْنَ 



ْمَرانَ  -3  భాగం: 3 3. సూరహ్ ఆలి-’ఇమా్రన   103 3 :الُجْزءُ    ُسوَرةُ آل  ع 
 

 A-03 Para A-T.doc/ شاهين    26/1/2009/ية تلغو_بروفة ثانعربيبروفة أولى 

  3. సూరహ్ ఆలి-ఇమా్రన 

ఆల్-'ఇమాాన్: ఇమాాన్ ప్రివారం. ఈ విష్య్యలు (33-35) ఆయ్యతులలో 

ఉనానయి. ఇద మదీన్హ్ లో అవతరింప్జేయబడిన రండవ లేక్ మూడవ సూరహ్. 
ఇందులో 200 ఆయ్యతు లునానయి. దీని మొదటి 83 ఆయ్యతులలో నజ్రాన్ 

నుండి 9వ్ హజీర లో వచిాన కైెరసావ రాయబారులతో జరిగ్నన వాదోప్వాద్ధల 

వివరాలునానయి. ఇందులో 2వ హ. రమ'ద్ధన్ నలలో జరిగ్నన బదర ర్ యుదాం 

121-148 ఆయ్యత్లలో మరియు 3వ హ. ష్వాాల్ నలలో జరిగ్నన ఉ'హుద్ 

యుదాం యొక్ా విష్య్యలు 149-180 ఆయ్యత్లలో ఉనానయి.  

అన్ంత కరుణామయ్యడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన్ అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. అల్ఫ్-ల్లమ్-మీమ్.  

2. అలా్లహ్ - ఆయన తప్ప మరొక్ ఆరాధయ 

దైవం లేడు. ఆయన సజీవుడు, సరా సృషట కి 

మూల్లధారం.1  

3. ఆయన, సతయమైన ఈ దవయ గ్ర ంథానిన 

(ఓ ము'హమమద్!) నీపై అవతరింప్జేస్థడు. 

ఇద పూరాం అవతరింప్జేయబడిన గ్ర ంథా 

లలో నుండి (మిగ్నల్ ఉనన సత్తయనిన) ధృవ 

ప్రుసా్తంద. 2   మరియు ఆయనే తౌరాత్ 
మరియు ఇంజీలులను 3 అవతరింప్జేశ్వడు –   

 

1) చూడండి, 2:255.  

2) చూడండి, 5:46, 48. 61:6.  

3) ఇక్ాడ (ఖుర్ఆన్లో) పేరొానబడిన ఇంజీల్ మరియు తౌరాత్ గ్ర ంథాలు అంటే 'ఈస్థ 

('అ.స.) మరియు మూస్థ ('అ.స.)లపై అవతరింప్జేయబడిన దవయగ్ర ంథాలు అని అరాం. ఆ 

అసలు దవయ గ్ర ంథాలు ఇపుపడు ప్ర ప్ంచంలో లేవు. ఇపుపడు ప్ర ప్ంచంలో ఉనన అతయంత 

ప్రర చీన బై్నబల్ గ్ర ంథాలు, గ్రర క్ భాష్లో ఉనన బర టిష్ మూయజియంలోని Codex Sinaiticus, 

Codex Alexandrinus మరియు ర్వమ్లోని వాటికాన్ లైబర ర్సలో ఉనన Codex 

Vaticanus. ఇవి 'ఈస్థ ('అ.స.) పైకి సజీవులుగా ఎతాుకోబడిన ద్ధద్ధపు 400 

సంవతీరాల తరువాత, గీ్రక్ భాష్లో వార యబడాాయి. మూస్థ మరియు 'ఈస్థ ('అలైహమ్. 

స.)లపై అవతరింప్జేయబడిన తౌరాత్ మరియు ఇంజీల్ గ్ర ంథాల భాష్ గ్రర కు కాదు. వారి 

మత్తచ్చరులు / విద్ధాంసులు, వాటిలో ఇంత వరకు, ఎన్నన స్థరాు, ఎన్నన మారుపలు 

చేసాూ వచ్చారు. ఈ ర్వజ్ఞ వాడుక్లో ఉనన బై్నబల్లలో, ఆ ప్ర వక్త ల కనిన ప్ర వచనాలు 

ََِْحيِنَالرَِّحْيمَِرََّالَاّلٰلَِِمْسِبَ
ََََىحنَالٓمََّٓ

ََاّلٰلَُ اِّلَّ  َ اِٰلي َٰ٘ ََُُّهوَ َّل  ََىجتََمَُوَْيََُّالْقَ الَْح 
َ
َن زََّ َ الِْكتيَل  َ ل ْيك  َع  ِ بِاْل ق  َ ب 

ل َِ قًاَ ِ د  ي دَ مَ ُمص  َ ب ْْي  َاَ ل  ا نْز  و  يْهَِ
َو ارَيالَّوَْ ْْنِيَْىة  َّْلِ ََيحضَل 
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4. దీనికి ముందు ప్ర జలకు సనామరగ ం చూప్ 

ట్లనికి. మరియు (సత్తయసత్తయలను 

విశదీక్రించే) ఈ గ్రట్లరాయిని కూడా 

అవతరింప్జేస్థడు. 4   నిశాయంగా, ఎవరైతే 

అలా్లహ్ ఆజాలను తిరసారిసా్థర్వ వారికి 

క్ఠినశక్ష ఉంట్లంద. మరియు అలా్లహ్ సరా 
శకిత మంతుడు, ప్ర తీకారం చేయగ్లవాడూను.   

5. నిశాయంగా, భూమిలో గానీ మరియు 

ఆకాశ్వలలో గానీ, అలా్లహ్కు గోప్యంగా ఉననద 

ఏదీలేదు.  

6. ఆయన (అలా్లహ) తన ఇషాట నుస్థరంగా 

మిమమల్న (మాతృ) గ్రాాలలో తీరిా 

దద్ుత్తడు.5  ఆయన తప్ప మరొక్ ఆరాధయ 
దేవుడు లేడు. (ఆయన) సరా శకిత మంతుడు, 

మహా వివేక్వంతుడు.  

7. ఆయన (అలా్లహ్)యే నీపై (ఓ ము'హ 

మమద్!) ఈ గ్ర ంథానిన (ఖుర్ఆన్ను) 

అవతరింప్జేశ్వడు, ఇందులో కనిన సపష్ట మైన 

అరామిచేా ఆయతులు (ము'హ్క్మాత్) 
ఉనానయి. అవి ఈ గ్ర ంథానికి మూల్లలు. 

మరికనిన అసపష్ట మైనవి (ముతషాబహాత్) 
ఉనానయి. 6  కావున తమ హృదయ్యలలో 

 

మరియు అసలు దవయ ఆవిషుారతులైన కనిన అంశ్వలు – వారి మత్తచ్చరులు / 

విద్ధాంసులు వార సిన ర్మప్ంలో –  ఉనానయి. కాబటిట  దవయ ఖుర్ఆన్ సూచించేద ఆ 

ప్ర వక్త లపై అవతరింప్జేయబడిన ప్ర వచనాలను మాతర మే కానీ ఈ ర్వజ్ఞ వాడుక్లో ఉనన 

బై్నబల్ (RSV-1971) ను కాదు. చూడండి, 4:136, 5:47.  

4) చూడండి, 2:53.  

5) ము'సవిారు, అల్్-ము'సవిిరు (14): The Fashioner, రూప్కరత , రూప్మిచేే 

వాడు. త్తను కోరిన విధంగా తన సృషట  ర్మప్రనిన తీరిాదద్ేవాడు. చూడండి, 59:24. ఇద 

అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతామ పేరాలో ఒక్టి.  

6 ) ము'హ్క్మాతున్: అంటే, అలా్లహుత'ఆల్ల ఆజాలను, ఆయన నిషేధించిన వాటిని, 

'హల్లల్ చేసిన వాటిని, క్థలను మొదలైన వాటిని సపష్ట ంగా తెల్యజేస్న ఆయతులు. ఈ 

ఆయతుల భావం సపష్ట ంగా ఉంట్లంద. ఇవి దవయగ్ర ంథ పునాదులు. వీటిని ఉముమల్ కిత్తబ్  

అని అంట్లరు. ఏ ఆయ్యతుల అరాంలో సంశయ్యనికి త్తవు ఉంట్లందో వాటిని 

ْبُلَنَْمَِ  ق  ََ ل  ا نْز  و  ل ِلنَّاِسَ ُهًديَ َ
يييِتَحمقََق انَ رَْالْفَُ ُرْواَبِا ف  َك  ِْين  َاّلَّ اِنَّ
َاّلٰلَِ ََ ِديَْل ُهْمَ ش  اٌبَ ذ  َدٌَع  ََّلٰلَُاَوَ محشَ

امَ وَانٌَْزَذَُيَْزَِعَ  َىجتَََتِق 
َ
ََاَِ ل َََاّلٰلَ نَّ ع  َ ْٰفي ُي  َ ِِفَيَّْل  ٌءَ ْ َش  َهَِ

َِِفَال ّل  آءَِسََّاّْل ْرِضَو  َىجتَََم 
ََََُهوَ  ِْي ِرَُيَُاّلَّ و  اِمَص  اّْل رْح  ِِفَ ُكْمَ

آَ ي ش  َ ْيف  َءَُك  َمحشَ َ اِّلَّ  َ اِٰلي َٰ٘ ََُهوَ ّل 
زِيُْزَاْل ِكْيمَُ ََََالْع 

ا َََُهوَ  َ ِْيٰ٘ عَ نَْاّلَّ َ ل  َايَْل َز  َ َكَِلَْك  تيب 
َِْمنَْ ّمُّ يييٌتَ ا َُهَ اُمُّ َ ُهنَّ ميٌتَ ك 

َالِْكتيِبَ ُمت شَيوَ َ ُرَ َبِهيٌتَاُخ  اَمحشَ ف ا مَّ
َِ ِِفَْيَْاّلَّ َ يْغٌَقُلُْوبِهَََِن  ز  ي تََََّْمَ َف  بُِعْون 

ت شَ  اَ ابْتََِام  ِمْنُهَ َ الْفِْتن ةَِب ه  آء َ غ 
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వక్ర త ఉననవారు, సంకోష భానిన రేకెతాించ 

ట్లనికి మరియు గూఢారాాలను అపేకిష ంచి 

ఎలాపుపడూ అసపష్ట మైన వాటి వెంటప్డ 

త్తరు. వాటి అసలు అరాం అలా్లహ్కు తప్ప 

మరవారికీ తెల్యదు. కానీ ప్రిప్క్ా జా్ఞనం 

గ్లవారు:''మేము దీనిని విశాసించ్చము, ప్ర తి 

ఒక్ాటీ మా ప్ర భువు వద్ నుండి వచిానదే!'' 

అని అంట్లరు. జా్ఞనవంతులు తప్ప ఇతరులు 

వీటిని గ్ర హంచలేరు.  

8. (వారు ఇల్ల అంట్లరు): ''ఓ మా ప్ర భూ! 

మాకు సనామరగ ం చూపన తరువాత మా 

హృదయ్యలను వక్రమారగ ం వైెపునకు 

పోనివాకు. మరియు మాపై నీ కారుణాయనిన 

ప్ర స్థదంచు. నిశాయంగా, నీవే సరా 

ప్ర దుడవు.7  

9. ''ఓ మా ప్ర భూ! నిశాయంగా, నీవే 

మానవులందరినీ, నిసీందేహంగా రాబోయే, 

ఆ దనమున సమావేశప్రచేవాడవు. 8  

నిశాయంగా, అలా్లహ్ తన వాగ్ానానిన భంగ్ం 

చేయడు.''   

 

ముతషాబహాతున్  అంట్లరు. ఏ విష్య్యలైతే మానవ ఇందర య్యలకు అతీతంగా 

ఉనానయో వాటిని వివరించట్లనికి, వాటికి దగ్గ రగా పోల్క్ వునన, గోచర విష్య్యలకు 

మానవ భాష్లో లభించే ప్ద్ధలు ఉప్యోగ్నంచ బడిన ఆయ్యతులు. ఉద్ధ: సారగ ం, నరక్ం 

మొదలైనవి. కావున మానవుడు ముతషాబహాత్ లను చదవేటపుపడు వాటిని 

ము'హ్క్మాత్ ల వెలుగులో అరాం చేసుకోవట్లనికి ప్ర యతినంచ్చల్. ఎందుక్ంటే ఖుర్ఆన్ 

వాటిని ఉముమల్ కిత్తబ్  గ్ర ంథ మూల్లలు, అని అననద.  

7) అల్్-వ్హా్హబ్ (17): The Bestower. సరిప్ర దాత. సరా వరప్ర ద్ధత,  ప్రమద్ధత, 

ఉద్ధరంగా ద్ధనం చేస్నవాడు. ఇద అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతామ పేరాలో ఒక్టి. చూడండి, 

38:35, 38:9.  

8) జ్ఞమి'ఉ, అల్్-జామి'ఉ (87): The Gatherer, సమీకరంచేవాడు, సమావేశప్రచే 

వాడు. The Collector of the created beings for the day of Reckoning. 

పోర గుచేస్నవాడు, కూడబ్నటేట వాడు. ఇద అలా్లహ్ (సు.త.)  అతుయతామ పేరాలో ఒక్టి. ఇంకా 

చూడండి, 4:140, 77:38.  

آء َت اْوِيْلِهَ  ابْتِغ  اَي ْعل َحمجَو  َه َُٰ٘مَت اْوِيْل َو م 
َ الْعَِِسخَُالرَٰوَ ََحساّلٰلَََُاِّلَّ ِِفَ َ لِْمَْون 

َِ ب نَّاَ يم  ا َ ِنَْهَ ي ُقْولُْون  م  َ ُكي ِعْنِدََََحملَ
ب ِن َا َمجتر  َاَ َو م  كَََّ َٰ٘ي ذَّ اِّلَّ َُرَ اُولُواََ

ََََاِبَّْل ْْل َا

بَّن َا َر  قُلُوََْ تُزِْغَ َ اِْذَّل  َ ب ْعد  ب ن اَ
ََ نْك  ُ لَّ ِمْنَ نل  اَ ْبَ و ه  يْت ن اَ د  ه 

َاِنََّمجتَِْح ةًَرَ  ََك  ََْا نْت  ََََََُبََاو هََّال

بََّ َٰ٘ر  ََََن ا َاِنَّك  ّلَّ َ ِل ْوم  انلَّاِسَ اِمُعَ َج 
فِْيهَِ َ يْب  َر  َمحشَ َ َاّلٰلَ اِنَّ ُُيََْ َ لُِفَّل 

َْ ادَ ال َخجمَََِمْيع 
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10. నిశాయంగా, సతయ-తిరస్థారులైన 

వారికి - అలా్లహ (శక్ష) నుండి కాప్రడట్లనికి - 

వారి సంప్దలు గానీ, వారి సంత్తనంగానీ, 

వారికి ఏ మాతర ం ప్నికిరావు. మరియు 

వారందరు నరకాగ్ననకి ఇంధనమవుత్తరు.  

11. ఫిర్'ఔను జ్ఞతి మరియు వారి 

పూరిాకుల మాదరిగా, వీరు కూడా మా 

(అలా్లహ) సూచనలను (ఆయ్యతులను) 

తిరసారించ్చరు, కాబటిట  అలా్లహ్ వారి ప్రప్రల 

ఫల్తంగా, వారిని ప్ట్లట కునానడు. మరియు 

అలా్లహ్ శక్ష విధించటంలో చ్చల్ల క్ఠినుడు.  

12. (ఓ ప్ర వకాత !) సత్తయనిన తిరసారించిన 

వారితో అను: ''మీరు తారలోనే 

లంగ్దీయబడి నరక్ంలో జమచేయ 

బడత్తరు. మరియు అద అతి చడా విరామ 

సాలము!''  

13. వాసావానికి (బదర ష్ యుధారంగ్ంలో) 

ముఖ్యముఖి అయిన  ఆ రండు వరాగ లలో 

మీకు ఒక్ సూచన ఉంద. ఒక్ వరగ ం అలా్లహ్ 

మారగ ంలో పోరాడేద మరియు రండవద 

సతయ-తిరస్థారులద. వారు (విశ్వాసులు) 

వారిని (సతయ-తిరస్థారులను) రటిట ంపు 

సంఖయలో ఉననటా్ల తమ క్ళ్ళీరా చూశ్వరు. 

మరియు అలా్లహ్ త్తను కోరిన వారిని తన 

సహాయంతో (విజయంతో) బలప్రుసా్థడు. 

నిశాయంగా, దూరదృషట  గ్లవారికి ఇందులో 

ఒక్ గుణప్రఠముంద. 9  

 
9) చూడండి, 8:44. ఇద 2వ్ హజీర  శక్ంలో రమ'దాన్ నలలో జరిగ్నన బదర ష్ యుదా విష్యం. 

ఆ యుదాంలో ముసాింలు ద్ధద్ధపు 300 మంద ఉంట్లరు. మరియు మక్ాహ ముషర కులు 

1000 మంద ఉంట్లరు. ఇద ముసాింల మరియు ముషర క్ ఖురైషుల మధయ జరిగ్నన మొదటి 

యుధాం. ఖురైషులు ఎంతో యుధాస్థమాగ్నర  తీసుకని వసా్థరు. ముసాింలు పోరాడట్లనికి 

సిదాప్డి రాక్పోయి నప్పటికీ, వారికి అలా్లహ్ (సు.త.)  సహాయం లభించి, గలుపందుత్తరు.  

ََ ِْينَ ااِنَّ نُْهمَََّْلَّ َع  ُرْواَل ْنَُتْغِن  ف  َك 
ََ ِن  م  ُدُهْمَ ا ْوّل  َٰ٘ ّل  و  ََاّلٰلَِا ْمو الُُهْمَ

ْيـ ًَا ََمحشش  يئِك  اُول ََََيحضَرََِاَانلََّْودَُقَُْمَوَ هَََُو 
فَِكَ  يِلَ ا اِْبَ ِمْنََد  َ ِْين  و اّلَّ حملَ ْون  رْع 
بَْ ذََّمحشََلِِهمَْق  ف ا َك  يييتِن امجتَ بِا ُهمَُبُْواَ ذ  ََخ 

َاّلٰلَُ ََِ َمَُْذنُْوبِهَِب َاّلٰلَُوَ محشَ ِديُْدَََ ش 
اِبَ ََََالْعِق 

َقُْلَ ََ ُتْغل ُبْون  س  ُرْواَ ف  ك  َ ِْين  ل َِّلَّ
اِلَي َ ْون  ُ َُتْش  َو  نَّمَ َ ه  َج  َِوَ محشَ ََب ئْس 

َْ ادَُمَِال ََََه 
َق دَْ ََ يي ةٌََك  ا ل ُكْمَ َ َن  فِئ ت ْْيِ َ ِِفْ َ

ت َا َِفَِمحشََاْل ق  ات ُتق  بِْيِلََئ ٌةَ ََاّلٰلَُِلَِِفَْس 
اُْخرَي فِرَ و  َك  ْونَ يَ يَّر  ِثَْةٌَ م  ل يِْهْمَُهْمَ

الْع ْْيَِ َ ََر اْي  بِن ْصِه َيَََُاّلٰلَُوَ محش ي ُِدَ ؤ 
آءَُ َّش  ي ْنَ َم  َمحشَ ذيلِك  ِِفَْ َ ل عَِْب ًةَاِنَّ َ

َُ ِ َبَْاّْل ََوِِلَّل  َََارَِص 
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14. సా్త్రలు, సంత్తనం మరియు కూరిా 

పటిట న వెండి బంగారు రాసులు, మేలుజ్ఞతి 

గురార లు, ప్శువులు పల్లలు మొదలైన 

మన్నహరమైన వసాువుల పేర మ ప్ర జలకు 

ఆక్రష ణీయంగా చేయబడింద. 10   ఇదంత్త 

ఇహలోక్ జీవనభోగ్ం. కానీ, మంచి గ్మయసా్థనం 

అలా్లహ్ వద్నే ఉంద. (1/2)  

15. * ఇల్ల చపుప: ''ఏమీ? వాటిక్ంటే 

ఉతామమైన వాటిని నేను మీకు తెలుప్నా? 

దైవభీతి గ్లవారికి, వారి ప్ర భువు వద్ 

సారగ వనాలు ఉంట్లయి. వాటి కిర ంద 

సెలయేళ్లీ  ప్ర వహసాూ ఉంట్లయి, అక్ాడ 

వారు శ్వశాతంగా ఉంట్లరు మరియు వారికి 

అక్ాడ ప్వితర  సహవాసులు (అ'జ్ఞాజ్) 

ఉంట్లరు మరియు వారికి అలా్లహ్ ప్ర సననత 

లభిసాుంద.'' మరియు అలా్లహ్ తన 

ద్ధసులను క్నిపట్లట కని ఉంట్లడు.  

16. ఎవరైతే: ''ఓ మా ప్ర భూ! మేము 

నిశాయంగా విశాసించ్చము, కావున మా 

తపుపలను క్షమించు మరియు నరకాగ్నన 

నుండి మమమల్న తపపంచు.'' అని 

ప్లుకుత్తర్వ!  

17. (అల్లంటి వారే!) సహనశీలురు, సతయ 

వంతులు మరియు వినయ-విధేయతలు గ్ల 

వారు, ద్ధనప్రులు మరియు వేకువజ్ఞమున 11  

తమ ప్రప్రలకు క్షమాప్ణ వేడుకనేవారు.  

18. నిశాయంగా, ఆయన తప్ప మరొక్ 

ఆరాధయ దైవం లేడని, (సాయంగా) అలా్లహ్, 

దైవదూతలు మరియు జా్ఞనవంతులు 

స్థక్షయమిచ్చారు; ఆయనే నాయయ 

 

10) చూడండి, 18:7.  

11) చూడండి, 51:18.  

َِ حَُُزي  لِلنَّاِسَ َ َن  ِمن  ويِتَ ه  الشَّ َ بُّ
اْْل نِْْيَ آَالن ِسَ  و  نَ ءَِ الْق  و  ِطْْيََِاَ

َْ ْنط َال َُمق  َ ِمن  ةَِ وَ ر  ِبَ ه  ةِاّلَّ ََالْفِضَّ
َا و  ةَِ وَّم  الُْمس  اْل ْيِلَ اِمََّْل َو  نْع 

اْل ْرِثَ ْنيَ محشََو  ت اُعَاْل ييوةَِالُّ َم  مجتََاذيلِك 
ه َعََِاّلٰلَُوَ  َُْنَُحسَََْْند  ََََََايِبَمَ ال

َِ ِْنَذيلِكَُقُْلَا ُؤن ب  َم  ْْي 
محشََمَْئُُكْمَِِب 

ِْينَ  ََََلَِّلَّ ِعْند  ْواَ َِاتَّق  ب  نَََٰمَْهَِر  ٌتَج 
ْرَِ ََْت  َت  ِمْنَ اّْل نَْتَِْيَ اَ ََه  ِلِْين  خي هيُرَ

ا زَْ و  اَ رِْضو اٌنَوَ فِْيه  وَّ ٌةَ ر  هَّ ط  مُّ اٌجَ
َ ِن  ََممهَعِب ادِلَْب ِصْْيٌَ بَِاَاّلٰلَُوَ محشَاّلٰلَِم 

َ
َِا َ َْينَ ّلَّ َي قََُ َ بََّْولُْون  َن اَٰ٘ر  نَّاََ يم  ا َٰ٘ اِنَّن ا

ُذنَُفَِف اغَْ نل  اَ َْرَ اب  ذ  ع  و قِن اَ ََْوب ن اَ
َممهَََانلَّارَِ
وَ ا لٰصَ َ َلٰصِدقِْْيَ اَِبِيْن  نِتِْْي  الْقي و  َ

الُْمْنفَِ ََقَِو  الُْمْست ْغفِرِيْن  و  َ ْْي 
ارَِ ََََبِاّْل ْسح 

َ َ ِهد  َاّلٰلَُش  َا نَّهَ َ ََٰ٘ َّل  َاِٰلي ََ ََ َاِّلَّ َََحملوَ هََُ
ا اُولْمَ و  و  ُةَ يئِك  ق آئًِماَ ل الْعِلِْمَ لُواَ
َِ ََقِْسِطَالَْب ََمحش ٰ٘ ََّل  اِّلَّ  َ زِيُْزََالْعَ ََُهوَ اِٰلي
َىجتَََْل ِكْيمَُا
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ప్రిరక్షకుడు. 12   ఆయన తప్ప మరొక్ 

ఆరాధయ దైవం లేడు! (ఆయన) సరా 

శకిత మంతుడు, మహా వివేక్వంతుడు.  

19. నిశాయంగా, అలా్లహ్కు సమమతమైన 

ధరమం కేవలం ఇసా్థం (అలా్లహ్కు 

విధేయులవటం) మాతర మే. 13   కాని పూరా 

గ్ర ంథ ప్ర జలు ప్రసపర ఈరష యతో, వారికి జా్ఞనం 

లభించిన తరువాతనే భేద్ధభిప్రర య్యలకు 

లోనయ్యయరు. మరియు ఎవరైతే అలా్లహ్ 

సూచనలను తిరసారిసా్థర్వ! వారు 

నిశాయంగా, అలా్లహ్ లక్ా తీసుకోవటంలో 

అతి శీఘా్నడు (అని తెలుసుకోవాల్).  

20. (ఓ ప్ర వకాత !) వారు నీతో వివాదమాడితే 

ఇల్ల అను: ''నేనూ మరియు నా అనుచరులు 

అలా్లహ్ ప్రర తి పందట్లనికి ముసాిములం 

(ఆయనకు సంపూరింగా విధేయులం) 
అయ్యయము.'' మరియు గ్ర ంథప్ర జలతో 

మరియు నిరక్షయరాసుయలతో (చదువురాని 

అరబుాలతో): ''ఏమీ? మీరు కూడా 

విధేయులయ్యయరా?'' అని అడుగు. వారు 

విధేయులైతే సనామరగ ం పందనవారవుత్తరు. 

కాని ఒక్వేళ వారు వెనుదరిగ్నతే, నీ బాధయత 

కేవలం సందేశ్వనిన అందజేయటం మాతర మే! 

మరియు అలా్లహ్ తన ద్ధసులను 

క్నిపట్లట కని ఉంట్లడు. 14  

21. నిశాయంగా,  అలా్లహ్ ఆదేశ్వలను 

(ఆయ్యతులను) తిరసారించే వారికి 
మరియు ఆయన ప్ర వక్త లను అనాయయంగా 

చంపేవారికి మరియు నాయయసమమతంగా 

 

12) ఖ్యయిమన్ బల్ఖి'సాష్: Maintains His creation in justly. నాయయ ప్రిరక్షకుడు. 

అల్్-ముఖ్సి'త్ (86): (స్నక్రించబడిన ప్దం) The Equitable, నిష్పక్షపాతుడు. The 

Justly, నాయయవంతుడు. ఇద అలా్లహ్ (సు.త.)  అతుయతామ పేరాలో ఒక్టి.  

13) చూడండి, 3:85 మరియు 7:158, 25:1.  

14) చూడండి, 2:96, 3:85.  

َ
َ
َاِنََّ عََِ َ ِْين  َال  َ َاّلٰلَِْند  ََ يمطََمَُاّْلِْسل 
َوَ  اُْوتُواَالِْكتيب  َ ِْين  َاّلَّ اَاْخت ل ف  م 

بَ  ِمْنَ  َ آَاِّلَّ ج  اَ م  َلْمَُعَِالَُْهُمََءَ ْعِدَ
ََن ُهمَْب يًَََْياَ غَْبَ  نَْمحش يييِتَََو م  بِا يَّْكُفْرَ

ََِاّلٰلَِ َف ا اِبََاّلٰلَ نَّ ِيُْعَاْلِس  ََََِس 

حَ ف َ َاِْنَ َ ْوك  ا ْسل َآجُّ ُقْلَ ْمُتَف 
َو ْجِٰهَ  ََِ َّلِلٰ اتَّب ع نََِ ِنَ َمحشو م  و قُْلَََ

َ ِْي    اّْلُم  و  َ الِْكتيب  اُْوتُواَ َ ِْين  ل َِّلَّ
َْسل ْمُتمَْء ا َ ا َف َمحشَ َُموَْل َسَْاِْنَ ِدََفَ اَ ق 

ْوااْهتَ  ََد  ََمجت اِْن ل يَْو  ع  اَ ف اِنَّم  َّْواَ ل ََت و  ك 
يغَُ َخجمَََب ادِعَِب ِصْْيٌَ بِالََْاّلٰلَُوَ محشَاْْل ل

َ
ََََاِنَََّ ِْين  يييِتََََْكُفُرْونَ ي َاّلَّ ََاّلٰلَِبِا

ي ْقُتلَُ حملََو  ق   ح  ْْيَِ بِغ  َ انلَّبِْي    َ ْون 
ِْينَ  اّلَّ َ ي ْقُتلُْون  َوَّ ََي اُْمُرْونَ َ
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వయవహరించమని బోధించే ప్ర జలను చంపే 

వారికి, బాధాక్రమైన శక్ష ఉందనే వారత నివుా.  

22. అల్లంటి వారి క్రమలు ఇహలోక్ములో 

మరియు ప్రలోక్మలో వృథా అవుత్తయి. 

మరియు వారికి సహాయకులు ఎవార్మ 

ఉండరు.  

23. ఏమీ? గ్ర ంథంలోని కంత భాగ్ం పందన 

వారి ప్రిసాితి ఎల్ల ఉందో నీవు గ్మనించ 

లేద్ధ? వారి మధయ తీరుప చేయట్లనికి, 

'అలా్లహ్ గ్ర ంధం వైెపునకు రండి,' అని వారిని 

ఆహాానించినపుపడు, వారిలోని ఒక్ వరగ ం 

వారు విముఖులై, వెనుదరిగ్న పోత్తరు.  

24. వారు అల్ల చేయట్లనికి కారణం వారు: 

''నరకాగ్నన కనిన దనాలు మాతర మే మమమల్న 

త్తకుతుంద.'' అని అనటం. మరియు వారు 

క్ల్పంచుకునన అపోహయే వారిని తమ ధరమ 

విష్యంలో మోసపుచిాంద. 15   

25. నిసీందేహంగా, రాబోయే ఆ 

(పునరుతా్తన) దనమున, మేము వారిని 

సమావేశప్రచినపుపడు, వారి సాితి ఎల్ల 

ఉంట్లందో (ఆలోచించ్చరా?) మరియు ప్ర తీ 

జీవికి త్తను చేసిన క్రమల ఫల్తం పూరిత గా 

ఇవాబడుతుంద. మరియు వారికెల్లంటి 

అనాయయం జరుగ్దు.  

26. ఇల్ల అను: ''ఓ అలా్లహ్, విశా 

స్థమాాజ్ఞయధిప్తి! 16  నీవు ఇష్ట ప్డిన వారికి 

రాజ్ఞయధికారానిన ప్ర స్థదసా్థవు మరియు నీవు 

కోరిన వారిని రాజ్ఞయధికారం నుండి తొలగ్నసా్థవు 

 

15) చూడండి, 2:80.  

16) మ్రలిక్ అల్్-ములకర్ (84): The Sovereign of the Universe, రాజాధిరాజు, 

విశాస్థమాాట్లట . విశా స్థమాాజ్ఞయధిప్తి. ఇద అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతామ పేరాలో ఒక్టి. 

చూ. 20:114, వాయ-63.  

َِ اِم طسَْالْقَِب َ َاِسَنلََّن  ُْهْمََف ب َحملَ ِ ش 
َا ِلْم َبِعَ  اب  ََََذ 

َ يئِك  َََِاُول بَِاّلَّ ح  َ الُُهْمَْين  ا ْعم  ْتَ ط 
ََ ْنيَ اِِف اّْليَلُّ و  ةَِاَ ََِخر  َاحمس ِنَََْو م  م  ََل ُهْمَ

ََََنِٰصِيْنَ 
ََََا ل ْمَت رَ  ِن  َاُْوتُْواَن ِصْيًباَم  ِْين  َاّلَّ اِل 

يُْدعَ  ََالِْكتيِبَ اِلي َ ََاّلٰلَِِبََتيَكَِْون 
ب َكَُحَِْل َ َ يَ يْنَ م  َ ُثمَّ ف رِيٌْقَُهْمَ ِٰلَ ت و 

ِْنُهْمَوَ  ْعرُِضوَْهَُم  َََنَ ْمَمُّ
َبِا نَّهَُ ن اَانلََّاَل ْنَتَ َق الُوَْمَْذيلِك  سَّ اُرَم 

ََ ٰ٘ َاِّلَّ ْعُدْوديت  مَّ ََا يَّاًماَ َوََّممس ِِفْ رَُّهْمَ غ 
ْونَ  ُ نُْواَي ْفَت  اََك  َََدِيْنِِهْمَمَّ

اِذ َاف َ َ ْيف  َك  َ َ َهَُْعنيَج  َمَ وَِْل َْمَ ََ َّلَّ
يَْ َفِْيهِيمطَوَ ر  اَب  َمَّ َن ْفس  ِي ْتَُكُّ ُوف 
َسَ كَ  ََََُيْظل ُمْونَ ب ْتَو ُهْمَّل 
َ

َقُلَِ َمََّهَُاللََٰ ََ تَُميلِك  الُْملِْكَ ْؤِتََ
ت ْنَِالُْملَْ و  آُءَ ت ش  ْنَ م  َ ََعَُك  الُْملْك  َ
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మరియు నీవు ఇష్ట ప్డిన వారికి గౌరవానిన 

(శకిత ని) ప్ర స్థదసా్థవు మరియు నీవు కోరినవారిని 

ప్రాభవం ప్రలుచేసా్థవు. నీ చేతిలోనే 17  

మేలుననద. నిశాయంగా, నీవు ప్ర తిదీ 

చేయగ్ల సమరాుడవు (అధికారం 

క్లవాడవు).   

27. ''నీవు రాతిర ని ప్గ్టిలోకి ప్ర వేశంప్జేసా్థవు 

మరియు ప్గ్టిని రాతిర లోకి  ప్ర వేశంప్జేసా్థవు. 

మరియు నీవు నిర్సూ వమైన వాటి నుండి 

జీవముననవాటిని వెల్కి తీసా్థవు మరియు 

జీవమునన వాటి నుండి నిర్సూ వమైన వాటిని 

వెల్కి తీసా్థవు. మరియు నీవు కోరిన వారికి 

లక్ాలేనంత జీవన్నప్రధిని ప్ర స్థదసా్థవు.''   

28. విశ్వాసులు – తమ తోటి విశ్వాసులను 

విడిచి – సతయ-తిరస్థారులను స్ననహతులుగా 

చేసుకోరాదు. అల్ల చేస్న్ వారికి అలా్లహ్తో ఏ 

విధమైన సంబంధం లేదు. కాని, వారి 

దౌరూ నాయనికి భీతిప్రులైతే తప్ప! అలా్లహ్ 

(ఆయనకే భీతిప్రులై ఉండమని) మిమమల్న 

సాయంగా హెచారిసాునానడు. 18   మరియు 

అలా్లహ్ వైెపునకే మీ మరల్ంపు ఉంద.  

29. వారితో ఇల్ల అను: ''మీరు మీ 

హృదయ్యలలో ఉననద ద్ధచినా వెల్ 

బుచిానా, అద అలా్లహ్కు తెలుసాుంద. 

మరియు భూమాయకాశ్వలలో ఉననదంత్త 

ఆయనకు తెలుసు. మరియు అలా్లహ్ ప్ర తీదీ 

చేయగ్ల సమరాుడు (శకిత  గ్లవాడు).''   

 

17) చూడండి, 3:73.  

18) 'స. బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 9, 'హదీస్' నం. 500. ఇంకా చూడండి, 2:257, 54:139.  అలా్లహ్ 

(సు.త.)  విశ్వాసుల ఆపా్ స్ననహతుడు. ఈ ఆయత్ యొక్ా ఉద్ేశం, వారితో 

స్ననహభావంతో క్ల్సి మలసి ఉండకూడదని కాదు. ఎవరైతే మీతో మంచిగా ఉంట్లర్వ 

వారితో సహృదయంతో మలుగుతూ వారితో ఇచిా పుచుాకోవడాలు, వాయప్రరాలు కూడా 

చేయవచుా.  

تُذَِ آُءَو  ْنَت ش  َم  تُعِزُّ آُءحمسَو  ْنَت ش  ََِممَّ لُّ
ْنَت شَ  َاِنََّمحشََْْيََُاْلَ ِدكَ يَ بَِمحشََءَُآَم  ي َلَع  ك 

َق ِديْرٌَُك َِ ء  ْ َََََش 

َتُْولِجَُ ََْ انلََّالَّ ِِفَ َ تُْولُِجََل  و  ارَِ ه 
َِِفَانلََّ ار  َْه  ُُتْرِجَُحمسََلََِالَّ َِمنَ ََو  َّ ََالَْح 

ُُتْرِجَُ و  ي ِِتَ الَْح  َََِالْم  َ َِمن  ي ِت  حمسََالْم 
حَِ ْْيَِ بِغ  آُءَ ت ش  ْنَ م  ت ْرُزُقَ َو  اب  َس 

ََََ
َ َّل  َذَِتَّخَِيَ َ ََْ َْونَ نَُمَُِمؤَْال ََالََْ كيفِرِيْن 
الُْمؤَْا وَْ ُدْوِنَ ِمْنَ ََْْيَ ِمنَِِل آء َ نَْمجت ََو م 

ف ل يَْ َ ذيلِك  ْلَ ََيَّْفع  ِمن  َ َِِفَََْاّلٰلَِس 
َٰ٘ اِّلَّ َ ء  ْ ت تَََّش  ا ْنَ تُقيىةًََ ِمْنُهْمَ َمحشُقْواَ

َ رُُكُمَ ِ ذ  يُح  َاّلٰلَُو  هَ َ َن ْفس  ََمحشَ اِل  و 
ِصْْيََُاّلٰلَِ َََالْم 

اَِ مَ وَُُْتْفَََُنَْقُْلَ ِِفَْاَ ا ْوَرِكَُُصُدوَََْاَ ْمَ
ََُتْبدَُ ي ْعل ْمُه ََاّلٰلَُْوُهَ ي َمحش ِِفَعَْو  اَ م  ل ُمَ

ا ِِفَ اَ و م  ميويِتَ ََاّلٰلَُوَ َََمحشْرِضَّْل َالسَّ
َ ِ
َُك  ي َْلَع  َق ِديْرٌََش   َََء 
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30. ఆ ర్వజ్ఞ ప్ర తిప్రర ణ్ణ త్తను చేసిన మంచిని 

మరియు త్తను చేసిన చడును ప్ర తయక్షంగా 

చూసుకుననపుపడు, తనకు మరియు ద్ధనికి 

మధయ దూరం ఉంటే, ఎంత బాగుండేదని 

ఆశసాుంద. మరియు అలా్లహ్ (తనకే భీతి 

ప్రులై ఉండమని) మిమమల్న తన గురించి 

హెచారిసాునానడు. మరియు అలా్లహ్ తన 

ద్ధసుల ఎడల ఎంతో క్నిక్రుడు.  

31. (ఓ ప్ర వకాత !) ఇల్ల అను: ''మీకు 

(నిజంగా) అలా్లహ్ ప్టా పేర మ ఉంటే మీరు 

ననున అనుసరించండి. (అపుపడు) అలా్లహ్ 

మిమమల్న పేర మిసా్థడు మరియు మీ ప్రప్రలను 

క్షమిసా్థడు. మరియు అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అప్రర క్రుణాప్ర ద్ధత.''  

32. (ఇంకా) ఇల్ల అను: ''అలా్లహ్కు 

మరియు సందేశహరునికి విధేయులై 

ఉండండి.'' ఒక్ వేళ వారు విముఖత చూపతే 

నిశాయంగా, అలా్లహ్ సతయ-తిరస్థారులను 

పేర మించడు, (అని తెలుసుకోవాల్). 19  (5/8)   

33. * నిశాయంగా అలా్లహ్ ఆదమ్ను, 

నూ'హ్ ను ఇబార హీమ్ సంతతి వారిని మరియు 

'ఇమాాన్ సంతతి వారిని (ఆ య్య కాలపు) 

సరాలోక్ వాసులపై ప్రర ధానయతనిచిా 

ఎనునకునానడు. 20   

34. వారిలో కందరు మరి కందరి సంత్తనం. 

మరియు అలా్లహ్ సరాం వినేవాడు, 

సరాజా్ఞడు.  

 
19) పై ఆయత్లో మరియు  ఈ ఆయత్లో అలా్లహ్ (సు.త.)  ఆజా్ఞప్రలనతో బాట్ల 

ము'హమమద్ ('స'అ.స.)ను అనుసరించటం వలానే మోక్షం దొరుకుతుందని వయక్త ప్రచ్

బడింద. దీనిని తిరసారించే వారిని అలా్లహుత'ఆల్ల ఎననడూ పేర మించడు. చూ. 3:85.  

20) ప్ర వక్త ల సంతతిలో ఇద్రు 'ఇమాాన్లు పేరొాన బడాారు: (i) మూస్ మరియు హ్హరూన్ 

('అలైహమ్ స.)ల తండిర  'ఇమా్రన్ మరియు (ii) మరుమ్ తండ్రర  'ఇమా్రన్. ఇక్ాడ  

పేరొానబడా 'ఇమాాన్, మరయమ్ ('అ.స.) తండిర  అని, వాయఖ్యయతల అభిప్రర యం. (ఖు'రుత బ్ర, 

ఇబ్నన-క్స్త్'ర్)  

َ ُِدَُكُّ
ََت  ِمل ْتَِمْنَََي ْوم  اَع  َمَّ ن ْفس 

ا ً َْض  ّمُّ َ ْْي  َمجمخ  ِمل ْتََ ع  اَ َوَّم  ِمْنَََ
َاب يْنَ ََنَََّا َل وَََْت و دَُّجخمََُسْوٓءَ  ب يْن ه َََٰ٘ه  ًدا ََا َََو  م 

رَُمحشََب عِْيًدا ِ ذ  يُح  هَ نَ ََاّلٰلَُُمََكَُو  محشَْفس 
بِالَْر ُءوََْاّلٰلَُوَ  ََََخجمَعِب ادٌِفَ 

َ اِْنَ َُتِبَُّكَُقُْلَ َْنُتْمَ َ ََاّلٰلَ ْون 
َعَُف اتَّبَِ ُُيْبِْبُكُمَ َ َاّلٰلَُْوِِنْ ي ْغفِْرَََ و 

ُذنُْوب ُكمَْ َمحشل ُكْمَ َاّلٰلَُوَ َ ْوٌرََفَُغَ َ
ََََمٌَِحيَْرََّ

ا َقَُ َِطيَْْلَ َاّلٰلَ ُعواَ الرَُّسْول ََ َو  ف اِْنَمجتَ
ََّ ل ََََْوات و  َالْكيفَََِاّلٰلَ ف اِنَّ َُُيِبُّ ََيْنَ رَِّل 
ََ

ََ َََاّلٰلَ اِنَّ
ٰفيٰ٘ نُوَََْاْصط  و  َ م  يد  َا يل  ا وَّ ًحاَ

الْعيل ِمْْيَ مَ اِبْريهِيَْ َ لَع   َ ِعْمرين  َ يل  ا و  ََ
ََيحض َ

ب ْعُضَ ِيًَّةَ  بَ ُذر  ِمْنَ  اَ َعَْه  ََّلٰلَُاَوَ محشََض 
ََممهَمٌَلِيٌَْعَعَ يَْمَِسَ 
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35. 'ఇమాాన్ భారయ ప్రర రాించింద (జా్ఞప్క్ం 

చేసుకోండి): ''ఓ నా ప్ర భూ! నిశాయంగా, నేను 

నా గ్రామునందు ఉనన శశువును నీ స్నవకు21  

అంకితం చేయట్లనికి మొకుా కునానను, 

కావున నా నుండి దీనిని తప్పక్ స్త్ాక్రించు. 

నిశాయంగా, నీవే సరాం వినేవాడవు, 

సరాజా్ఞడవు.''  

36. తరువాత ఆమ ఆడ శశువు (మరయమ్) 

ను ప్ర సవించినపుపడు, ఆమ ఇల్ల విననవించు్

కుననద: ''ఓ నా ప్ర భూ! నేను ఆడ శశువును 

ప్ర సవించ్చను'' – ఆమ ప్ర సవించినదేమిటో 

అలా్లహ్కు బాగా తెలుసు మరియు బాలుడు 

బాల్క్ వంటి వాడు కాడు – ''మరియు నేను 

ఈమకు మరయమ్ అని పేరు పట్లట ను. 22  

మరియు నేను ఈమను మరియు ఈమ 

సంత్తనానిన శపంచబడిన (బహష్ారించ్

బడిన) షై'త్తన్ నుండి రకిష ంచ బడట్లనికి, నీ 

శరణు వేడుకుంట్లనానను!'' 23  

37. ఆ తరువాత ఆ బాల్క్ను, ఆమ 

ప్ర భువు ఆదరంతో స్త్ాక్రించి, ఆమను ఒక్ 

మంచి సా్త్రగా పంచ్చడు మరియు ఆమను 

'జక్రియ్యయ సంరక్షణలో ఉంచ్చడు. 24  

 

21) ము'హరర రన్: అంటే నీ ఆలయస్నవకు అంకితం చేసాునానను అని అరాం.  

22) 'హాఫి''జ్ ఇబ్నన ఖయియమ్, ఎన్నన హదీసులను ప్రిశీల్ంచి కర తాగా పుటిట న బడా పేరు 

మొదటి ర్వజ్ఞ, లేక్ మూడవ ర్వజ్ఞ లేక్ ఏడవ ర్వజ్ఞ పటట టం మంచిదని అనానరు.  

23) కర తాగా పుటిట న ప్ర తి బడాను షై'త్తన్ త్తకుత్తడు ద్ధనితో ఆ బడా ఏడుసా్తంద. కాని 

అలా్లహ్ (సు.త.) ఈ షై'త్తన్ త్తక్టం నుండి మరయమ్ మరియు 'ఈస్థ ('అ.స.)లను 

ఇద్రినీ రకిష ంచ్చడు. ('స.బు'ఖ్యర్స, కిత్తబ్ అత్-తఫ్సీర్; ముసాిం, కిత్తబ్ అల్-ఫ'ద్ధయిల్).  

24) 'జక్రియ్యయ ('అ.స.) మరయమ్ తలా్-స్తదరి అయిన ఎలిసబెత్ భరత . వారి తండిర  పేరు 

హ్హరూన్. కావున ఆమ (మరయమ్)ను  హ్హరూన్ సోదరీ అని ఖుర్ఆన్ (19:28)లో పేరొాన 

బడింద. మరయమ్ మరియు య'హాయ ('అలైహమ్ స.లు) ఇద్ర్మ అకాా-చలాళా బడాలు అని 

కందరు వాయఖ్యయతలు అంట్లరు. చూడండి, 19:8, వాయఖ్యయనం-2.  

   మరయమ్ ('అ.స.) తండిర  పేరు 'ఇమాాన్. మూస్థ మరియు హార్మన్ ('అలైహమ్ స.)ల తండిర  

ق َ ا َاِْذَ اْمر  ََُتَال ِتَ ِعْمرين  ََِ ََاَََِر ب  ْ ّٰن ِ
رَْ ب ْطِنَْن ذ  َ ِِفْ اَ م  َ ل ك  ُّم رََُّتَ ًراَََ

تَ  َْف  ِ ِمن  بَّْلَ ا نَََْمجتق  َ ِمْيُعَاِنَّك  السَّ َ ت 
لَِ َََََمَُيَْالْع 

َ ق ال ْتَ اَ ْته  ع  و ض  اَ َِف ل مَّ َر ب  ََ ْ اِّٰن ِ
ْعُتهَ  ََو ض  محش اُنْٰثي َٰ٘ َََِل مَُعَْا َََّلٰلَُاوَ ا اَمَ ب

عَ وَ  اض  َ ل يْس  و  ُرََْتمحشَ ك  ّلَّ
َ ّْلُنْٰثي ََك  َْمجتَ اِّٰن ِ َو  اَ ْيُته  مَّ َس  َََ ْري م  م 

اَُ َٰ٘ ْ اِّٰن ِ اعَِو  ُذَََْيُذه  و  َ ِمبِك  اَ ِيَّت ه  َنَ ر 
ِنَ ْيطي ََََالرَِّجْيمَِالشَّ

تَ َ َقَ ف  اَ َابَّل ه  بُّه  َر  َََ ن  س  ح  َ ُبْول  بِق 
ن ب اتًَا اَ ا ْۣنب ت ه  َوَّ وَََّ ًناحملَ س  ل هَ كَ ح  َافَّ

رَِزَ 
َََايََّك  ل يَْمَ َُكََّمحش ع  َ ل  د خ  رِيَّاَاَ ك  ز  اَ ه 
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'జక్రియ్యయ ఆమ గ్దకి పోయినపుపడలా్ల, 

ఆమ వద్ (ఏవో కనిన) భోజన ప్ద్ధరాాలను 

చూసి, ఆమను ఇల్ల అడిగేవాడు: ''ఓ 

మరయమ్, ఇద నీ వద్కు ఎక్ాడి నుండి 

వచిాంద?'' ఆమ ఇల్ల జవాబచేాద: ''ఇద 

అలా్లహ వద్ నుండి వచిాంద.'' నిశాయంగా, 

అలా్లహ్ త్తను కోరిన వారికి లక్ాలేనంత 

ఉప్రధిని ప్ర స్థదసా్థడు.  

38. అపుపడు 'జక్రియ్యయ తన ప్ర భువును 

ప్రర రాించ్చడు. అతను ఇల్ల విననవించు 

కునానడు: ''ఓ నా ప్ర భూ! నీ క్నిక్రంతో నాకు 

కూడా ఒక్ మంచి సంత్తనానిన ప్ర స్థదంచు. 

నిశాయంగా, నీవే ప్రర రానలను వినేవాడవు.''  

39. తరువాత అతను ('జక్రియ్యయ) తన 

గ్దలో నిలబడి నమా'జ్ చేసాుననపుపడు 

దైవదూతలు: ''నిశాయంగా, అలా్లహ్ నీకు 

య'హాయ యొక్ా శుభవారత ను ఇసాునానడు. 

అతను, అలా్లహ్ వాకుాను ధృవప్రుసా్థడు.25 

అతను మంచి నాయకుడు మరియు 

మన్ననిగ్ర హం గ్ల ప్ర వక్త  అయి సదారత నులలో 

చేరిన వాడవుత్తడు.'' అని వినిపంచ్చరు.  

40. అతను ('జక్రియ్యయ) ఇల్ల అనానడు: 

''ఓ నా ప్ర భూ! నాకు కుమారుడు ఎల్ల 

క్లుగుత్తడు, నాకు ముసల్తనం వచిాంద 

మరియు నా భారయనేమో గొడార లు!'' ఆయన 

అనానడు: ''అల్లగే జరుగుతుంద. అలా్లహ్ 

త్తను కోరింద చేసా్థడు.'' 26  

 

పేరు కూడా 'ఇమాాన్ ('అ.స.). హార్మన్ ('అ.స.) సంతతిలో చ్చల్లమంద మత గురువులు 

(Priests) వచ్చారు. చూడండి, 19:28, వాయఖ్యయనం-7.  

25) అలా్లహ్ (సు.త.)  వాకుాను ధృవప్రుసా్థడు, అంటే 'ఈస్థ ('అ.స.)ను, ప్ర వక్త  అని 

మరియు అతనిపై ఇంజీల్ అవతరింప్జేయబడిందని ధృవప్రుసా్థడు అని అరాం. య'హాయ' 

అ.స. (John), 'ఈస్థ ('అ. స.) క్ంటే పద్వారు. వీరిద్రు ఒక్రి నొక్రు బలప్రచుకునానరు.  

26) య'హాయ ('అ.స.), 'ఈస్థ ('అ.స.) క్ంటే పద్వారని ఈ ఆయత్ వలా సపష్ట మౌతోంద. 

حمل َالِْمْحر اب  هَ وَ َ ِعْند  َ د  رِزْقًَاج  مجتََاَ
رَْ ييم  َ ا ّٰٰنَي َق ال  هَيُمَ ل ِكَ اَ ق ال ْتَمحشََذ 

ََوَ هَُ ِعْنِد ِمْنَ ََاّلٰلََِ ََمحش ي ْرُزُقََََاّلٰلَ اِنَّ
َ اب  ْْيَِِحس  آُءَبِغ  َّش  ْنَي ََََم 

َ
د ع َ َ رِيََُّهن الِك 

ك  ز  ََبَّهَ رَ َََاَ ََق َامجت َِرَ ل  َب 
ْبَ نَِْلَََْه  ُ لَّ ِمْنَ ي ِب ةًََ ط  ِيًَّةَ ُذر  َ مجتَك 

َاِنََّ ِمْيُعَالََُّك  ٓءَِس  َََع 
َ

تْهَُ ن اد  يَََف  ل وَ الْم  ُةَ يَُّئِك  ق آئٌِمَ َ ََُهو  ْ ِ
ِل  ص 

َْ ال َِِفَ َ ا نَّ َاّلٰلَ ِمْحر اِبحملَ ََ ُك  ِ يُب ش 
ََ ِن  م  َ ة  لِم  بِك  قًاَ  ِ د  ُمص  َ ََاّلٰلَِبِي ْحٰيي

ي ِدًَ َو س  ُصَاَ وََّرًَوَْوَّح  َيًَّابَِن َاَ ََم ََِ ن 
َََالٰصلِِحْْيَ 

َ
ََ َِق ال  يمٌَوَْا ّٰٰنَي كَََُر ب  َُغل َوَّق ْدََُنَِلْ

الَْ َ ِن  وَ ب ل غ  َ ُ ا ِِتَِْكَب  قِرٌَاْمر  ع  َََ َق ال َمحش
َ لِك  ذي اَي شَ َاّلٰلَُك  ُلَم  َََآءَُي ْفع 
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41. అతను ('జక్రియ్యయ) ఇల్ల మనవి 

చేసుకునానడు: ''ఓ నా ప్ర భూ! నా కరకు 

ఏదైనా సూచన నియమించు.'' ఆయన 

జవాబచ్చాడు: ''నీకు సూచన ఏమిటంటే, 

నీవు మూడు ర్వజ్ఞల వరకు సైెగ్లతో తప్ప 

ప్ర జలతో మాటా్లడ లేవు. నీవు ఎకుావగా నీ 

ప్ర భువును సమరించు. మరియు స్థయం 

కాలమునందును మరియు ఉదయము 

నందును ఆయన ప్వితర తను కనియ్యడు.''    

42. మరియు దైవదూతలు: ''ఓ మరయమ్! 

నిశాయంగా, అలా్లహ్ నినున ఎనునకు 

నానడు. మరియు నినున ప్రిశుధాప్రిచ్చడు. 

మరియు (నీ కాలపు) సరాలోక్ సా్త్రలలో నినున 

ఎనునకునానడు.'' అని అనన విష్యం 

(జా్ఞప్క్ం చేసుకోండి).  

43. (వారింకా ఇల్ల అనానరు): ''ఓ 

మరయమ్! నీవు నీ ప్ర భువుకు విధేయురాలుగా 

ఉండు. (ఆయన స్థనినధయంలో) స్థషాట ంగ్ం 
(సజ్్ఞ) చయియ. మరియు  వంగే (రుకూ'ఉ 

చేస్న) 27 వారితో క్ల్సి వంగు (రుకూ'ఉ 

చయియ).''  

44. (ఓ ప్ర వకాత !) ఇవనీన అగోచరమైన 

వారత లు. వాటిని మేము నీకు దవయ జా్ఞనం 

(వ'హీ) ద్ధారా తెలుపుతునానము. మరయమ్ 
సంరక్షకుడు ఎవరు కావాలని, వారు (ఆలయ 

స్నవకులు) తమ క్లములు విసిరినపుడు, 

నీవు వారి దగ్గ ర లేవు మరియు వారు 

వాదంచుకుననపుపడు కూడా నీవు వారి దగ్గ ర 

లేవు. 28   

 

'ఈస్థ ('అ.స.) ప్ర సా్థవన ముందు వసాుంద.  

27) చూడండి, 2:43, వాయఖ్యయనం-36.  

28) ము'హమమద్ ('స'అ.స.)కు అగోచరజా్ఞనం లేదు, అని ఈ ఆయత్ ద్ధారా సపష్ట ంగా 

తెలుసాుంద. ఏ ప్ర వక్త కు కూడా అలా్లహ్ (సు.త.)  అనిన విష్య్యల అగోచర జా్ఞనం 

ఇవాలేదు. అలా్లహుత'ఆల్ల తెలప్రలనుకుననంత మట్లట కే వారికి తెల్ప్రడు.  

ََ َِق ال  يي ةًَََر ب  َا ٰ٘ ْ ِ
ْلَل  ََمحشََاْجع  يي ُتك  َا ق ال 

َِا َ ل  تُك  َ َانلََّاََمَ ّلَّ يثَ ث َََس  اَِيََّاا َََةَ ل َ َم  ّلَّ
ْمًزا ََََمحشر  اْذُكْر َو  بَّك  ثِْْيًاََرَّ ب ِْحَوََََّك  س 

اّْلِبْكَ بِالَْ َو  َََََخجمَرََِاع َِش ِ
َ
ةَُاِْذَق َاوَ  يئِك  ل ْري ُمَاِنََََّل ِتَالْم  ََاّلٰلَ َييم 

فيى فيىِكََِكَاْصط  و اْصط  ر ِكَ هَّ و ط  َ
آءَِالْعيل ِمْْيَ  َنِس  ي َََلَع 

ا ْري ُمَ َنَُقَْييم  َ َِِِتْ َِل ب  َِكَر  ْيََْسُجدَِاوَ َ
َمَ  ِِعْ َالٰركِعِْْيَ و اْرك  َََع 

َ
َ

َ َ ا ْۣنب آءَِِمنَْذيلِك  ََ نُوِْحْيهََِ ْيِبَ الْغ 
َاَِ ْك  اَُكنَْمحشََل  يِْهْمَاِذَْو م  َل   َََت  يُلُْقْون 

َا قَْ ا يُّهَُل  ُهْمَ ممسََمَْم  ْري م  م  ي ْكُفُلَ َ
ْت ِصمَُ يِْهْمَاِْذَُي  َل   اَُكْنت  ََََْونَ و م 
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45. దైవదూతలు ఇల్ల అననద (జా్ఞప్క్ం 

చేసుకోండి): ''ఓ మరయమ్!  నిశాయంగా, 

అలా్లహ్! నీకు తన వాకుా గురించి శుభ్

వారత ను ఇసాునానడు. 29  అతని పేరు: 

''మస్త్'హ్ 'ఈస్థ ఇబ్నన మరయమ్.' అతను 

ఇహలోక్ం్ లోనూ మరియు ప్రలోక్ం్ లోనూ 

గౌరవనీయుడైెనవాడైె మరియు (అలా్లహ్) 

స్థమీప్యం పందన వారిలో ఒక్డైె ఉంట్లడు.  

46. ''మరియు అతను ప్ర జలతో 

ఉయ్యయలలో ఉండగానే మాటా్లడుత్తడు 

మరియు పద్వాడైెన తరువాత కూడా 

(మాటా్లడుత్తడు) మరియు సతుపరుషులలో 

ఒక్డైె ఉంట్లడు.'' 30  

47. ఆమ (మరయమ్) ఇల్ల అననద: ''ఓ నా 

ప్ర భూ! నాకు కుమారుడు ఎల్ల 

క్లుగుత్తడు? ఏ పురుషుడు కూడా ననున 

ముటట లేదే?'' (ఆయన) ఇల్ల సమాధాన 

మిచ్చాడు: ''అలా్లహ త్తను కోరింద ఇదే 

విధంగా సృషట సా్థడు. ఆయన ఒక్ ప్ని 

చేయ్యలని నిరియించినపుడు కేవలం ద్ధనిని: 

'అయిపో!' అని అంట్లడు, అంతే అద 

అయిపోతుంద.''  

48. మరియు ఆయన (అలా్లహ్) అతనికి 

గ్ర ంథానిన మరియు వివేకానిన మరియు  

తౌరాతు ను మరియు ఇంజీలును 

నేరుపత్తడు.  

 

29 ) ఈ ఆయత్లో క్ల్మతులా్లహ్, అలా్లహ్ (సు.త.)  వాకుా అని 'ఈస్థ ('అ.స.) 

సంబోధించ బడాారు. అంటే అతను తండిర  లేకుండా కేవలం అలా్లహ్ (సు.త.) వాకుాద్ధారా: 

''అయిపో.'' అని అనగానే, (తన తలా్, మరయమ్ గ్రాంలో) అయిపోయ్యరు; ఏవిధంగానైతే 

ఆదమ్ ('అ.స.) ను అలా్లహ్ (సు.త.)  తలా్-దండిర  లేనిదే మరియు 'హవాాను  తలా్ లేనిదే 

సృషట ంచ్చడో! చూ. 3:59.  

30) చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 4, 'హదీస్' నం. 645.  

َْال ِتََق َََاِذَْ يئَِمَ ال ََْري ََييمَ ةَُكَ ل اِنَّ ََاّلٰلَ ُمَ
م َِ َ ة  لِم  بِك  ِكَ ُ ِ اْسُمُهََنَْيُب ش  ُهحمطَ

َاْبنَُا ِسْيُحَِعيْس  ْري مَ ََلْم  اََو ِجْيهًَم 
ََ ْني ا وَ وَ ِِفَالُّ ةَِ َِاّْليِخر  ب رَّ الُْمق  َ ََْْيَ ِمن 

ََََيحض َ
ْهًلَ ك  و  ْهِدَ الْم  ِِفَ َ انلَّاس  ل ُِمَ يُك  و 

َََََالٰصلِِحْْيَ وَِّمنَ 
َ
َِرَ ْتََال َق َ ي َا ّٰٰنَََب  وَ َ َ ِلْ ََُكْوُنَ ٌ ل 

ب َ َ ْسِنْ ي ْمس  ل ْمَ ٌَوَّ ََش  ذَيمحش ك  َ لِِكََق ال 
مَ ََاّلٰلَُ ْلُُقَ آَُي  ي ش  َاِذ امحشََءَُاَ َََ ق ٰضيٰ٘

اَي ُقْوُلََا ْمًراَف اَِ ي كََُٰل  َنَّم  َْونَُُكْنَف 
ََ

ََ ة  و اْلِْكم  َ الِْكتيب  ل ُِمُهَ يُع  و 
َ ْْنِيَْو الَّْوريىة  اّْلِ َو  َََممهَل 
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49. మరియు అతనిని ఇస్థర యీ'ల్ సంతతి 

వారి వైెపుకు సందేశహరునిగా ప్ంపుత్తడు. 

(అతను ఇల్ల అంట్లడు): ''నిశాయంగా, నేను 

మీ ప్ర భువు తరఫు నుండి మీ వద్కు సూచన 

(ఆయత్) తీసుకని వచ్చాను. నిశాయంగా, 

నేను మీ కరకు మటిట తో ప్కిష  ఆకారంలో ఒక్ 
బొమమను తయ్యరుచేసి ద్ధనిలో శ్వాసను 

ఊదుత్తను! అపుపడద అలా్లహ్ ఆజాతో ప్కిష  

అవుతుంద. మరియు నేను అలా్లహ్ ఆజాతో 

పుట్లట గుర డాిని, 31   కుషుు  ర్వగ్నని బాగుచేసా్థను 

మరియు మృతుణి్ణ బర తికిసా్థను. మరియు 

మీరు తినేద, ఇండాలో కూడబ్నటేట ద మీకు 

తెలుపుత్తను. మీరు విశ్వాసులే అయితే! 

నిశాయంగా, ఇందులో మీకు ఒక్ గొప్ప 

సూచన (ఆయత్) ఉంద.  

50. ''మరియు నేను, ప్ర సాుతం తౌరాత్లో 

(మిగ్నల్ ఉనన సత్తయనిన) ధృవప్రచట్లనికి 
మరియు పూరాం మీకు నిషేధించబడిన 

('హరామ్ చేయబడిన) కనిన వసాువులను 

ధరమసమమతం (హల్లల్) చేయట్లనికి 
(వచ్చాను). 32  మరియు నేను మీ ప్ర భువు 

తరఫు నుండి మీ వద్కు అదుాత సూచన 

(ఆయత్) తీసుకని వచ్చాను, కావున మీరు 

అలా్లహ యందు భయ-భకుత లు క్ల్గ్న 

ఉండండి మరియు ననున అనుసరించండి!  

51. ('ఈస్థ అనానడు) ''నిశాయంగా, 

అలా్లహ యే నా ప్ర భువు మరియు మీ 

ప్ర భువు, కావున మీరు ఆయననే 

ఆరాధించండి. ఇదే రుజమారగ ము.'' (3/4)  

 

31) ఇక్ాడ ''అలా్లహ్ (సు.త.)  ఆజాతో'' అని రండుస్థరాు ప్లక్డంతో, 'ఈస్థ ('అ.స.) తనకు 

సాయంగా ఏ విధమైన దవయ శకుత లు లేవనీ మరియు అతను ఏద చేసినా అలా్లహుత'ఆల్ల 

ఆజాతో మాతర మే చేశ్వరనీ, సపష్ట మవుతోంద.  

32) ఇవి అలా్లహ్ (సు.త.)  శక్షగా ఇస్థర యీ'లు సంతతి వారికి 'హరామ్ చేసినవి కావచుా. 

లేక్ వారి మతగురువులు 'హరామ్ చేసినవి కావచుా.  

َاََِْوًّلَر سَُوَ  َٰ٘لي َق ْدََءَِآََاِِْسَ ب ِنْ ْ ممقَا ّٰن ِ يْل 
َِِجئُْتُكمَْ ب ِنََْ م  َ يي ة  ب ُِكمَََْا ََََٰ٘حمترَّ ْ ا ّٰن ِ

ل َا َ ِْخلُُقَ م  ْيَُكْمَ ه  ك  َ ْْيِ ِ الط  َ ةََِـ َ ن 
ف َ ْْيَِ فِيَْالطَّ ْْيًا ََهَِا نُْفُخَ ط  ي ُكْوُنَ ف  َ
َ َاّلٰلَِبِاِْذِنَ اُبْرَِمجتَ هَ ئَُو  اّْل ْكم  َََ

َ اّْل بْر ص  اُْْحَََِو  َََْو  وَْال َم  مجتََاّلٰلَِِنََبِاِذَََْتي
اُن َ ت اُْكلُْونَ و  اَ بِم  وَ ب ِئُُكْمَ اَََ م 

ِخرَُ ُبُيْوتُِكمَْت دَّ َ ِِفْ حملَ َْون  َمحشَ َ ِِفََْاِنَّ
َِ لَُّكمَْذيل يي ًةَ ّل  َ َك  ُكْنُتْمََ اِْنَ
ََََممهَْؤِمنِْْيَ مَُّ

ََ ِمن  َ يَّ ي د  َ ب ْْي  اَ ل ِم  قًاَ ِ د  ُمص  و 
ِّلَُ و  َالَّْوريىةَِ ل ُكْمَ َ َبَ ِحلَّ ْعض 

َِا حَُيَّْلَّ ََِ ل َمَ ر  ع  ْمََو ِجئُْتكَََُمَْْيكََُ
َ ِْنَ م  َ يي ة  ب ُِكمَْبِا َيمطرَّ َف ََ ََاّلٰلَ اتَُّقواَ

ا ِطْيُعْونَِ َو 

ََاََِ َََْاّلٰلَ نَّ ِ ب  بُُّكمَْوَ ََر  محشََُبُدْوُهَف اعَََْر 
اَِْصَ  سََْاهيذ  َت قِْيمٌٌَطَمُّ
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52. * 'ఈస్థ వారిలో సతయ-తిరస్థారానిన 

క్నుగొని ఇల్ల ప్ర శనంచ్చడు: ''అలా్లహ 

మారగ ంలో నాకు సహాయకులుగా ఎవరు 

ఉంట్లరు?'' (అపుపడతని) శషుయలు 33  ఇల్ల 

జవాబచ్చారు: ''మేము నీకు అలా్లహ 

మారగ ంలో సహాయకులముగా ఉంట్లము. 

మేము అలా్లహ్ను విశాసించ్చము మరియు 

మేము ముసాింలం (అలా్లహ్కు విధేయులం) 

అయ్యయమని, నీవు మాకు స్థకిష గా ఉండు.  

53. ''ఓ మా ప్ర భూ! నీవు అవతరింప్జేసిన 

సందేశ్వనిన మేము విశాసించ్చము మరియు 

మేము ఈ సందేశహరుణి్ణ అనుసరించ్చము. 

కావున మమమల్న స్థకుష లలో వార సుకో!''  

54. మరియు వారు (ఇస్థర యీ'ల్ 
సంతతిలోని అవిశ్వాసులు, 'ఈస్థకు 

విరుదాంగా) కుటర లు చేశ్వరు. మరియు 

అలా్లహ (వారి కుటర లకు విరుధాంగా) 

ప్నానగాలు ప్నానడు. ప్నానగాలు 

ప్ననటంలో అలా్లహ అతుయతాముడు!  

55. (జా్ఞప్క్ం చేసుకోండి) అపుపడు అలా్లహ 

ఇల్ల అనానడు: ''ఓ 'ఈస్థ! నేను నినున తీసు 

కుంట్లను మరియు నినున నా వైెపునకు 

ఎతాుకుంట్లను మరియు సతయ-తిరస్థారుల 

నుండి నినున శుధాప్రుసా్థను మరియు నినున 

అనుసరించిన వారిని, పునరుతా్తనదనం వరకు 

సతయ-తిరస్థారులకు పైచేయిగా ఉండేటటా్ల 

చేసా్థను. 34   చివరకు మీరంత్త నా వద్కే 

మరల్ రావలసి ఉంద. అపుపడు నేను మీ 

మధయ తలతాిన విభేద్ధలను గురించి 

తీరుపచేసా్థను.  

 

33) 'హవారియ్యయన్: 'హవారి యొక్ా బహువచనం. సహాయకులు అని అరాం. ('స. బు.).  

34) చూడండి, 4:159 మరియు 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 4, 'హదీస్' నం. 657 మరియు 

'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 4, అధాయయం-21.  

َََ َِمْنُهُمَالُْكْفر  َِعيْسي سَّ ا ح  َٰ٘ ا ف ل مَّ
َاََق ال َ ا نْص  ْنَ اَِرَِم  َ َْيٰ٘ َق ََََمحشاّلٰلَََِل  ال 
ََاْلَ  اُرََو ارِيُّْون  ُْنَا نْص  يَاّلٰلََِن  نََّمجتَا اَم 

ْدَبِا نَّاَمَُبِاّلٰلَِ اْشه  َََََلُِمْونَ سَْمجتَو 
َ
َٰ٘رَ  َبَّن ا بِمَ َ نَّاَ يم  اتََّا و  َ لْت  ا نْز  َٰ٘ ب ْعن اََا
َالٰشِهِدْينَ لا ع  َف اْكُتبْن اَم  ََََرَُّسْول 
 

و مَ  ُرْواَ ك  ََو م  ر  ْْيَََُاّلٰلَُوَ ََمحشاّلٰلَُك  َخ 
َْ ََخجمَيْنَ ِكرَِمَيال

ق ال َ َََْاّلٰلَََُاِْذَ اِّٰن ِ َ يعِيْسيٰ٘ ََمَََُي ِْيك  ت و ف 
َو مَُوَ  َّ اِل  َ ُِركَ ط َر افُِعك  َََِه  َاّلَّ ََِمن  ْين 

وَ  ُرْواَ ف  َاجَ ك  َ ِْين  اّلَّ َتَّب ُعوَْاِعُلَ ك 
ي ْوِمََ َ اِلي ُرْوٰ٘اَ ف  ك  َ ِْين  اّلَّ َ ف ْوق 

ةَِ َالْقِييم  َمجتَ َ رْجَُِثمَّ م  َ َّ ُكْمََعَُاِل 
َُكمَُا حَْف َ فَِن كَُيَْب ََ ُكْنُتمَْْمَ اَ َْيم 

ْت لُِفْونَ  َََََفِْيهَُِت 
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56. ''మరి సతయతిరస్థారులకు నేను 

ఇహలోక్మందును మరియు ప్రలోక్ 

మందును క్ఠిన శక్ష విధిసా్థను. మరియు వారికి 

సహాయకులు ఎవార్మ ఉండరు.''  

57. అయితే విశాసించి సత్తారాయలు చేసిన 

వారికి,్ వారి్ పూరిత  పుణయఫల్లనిన (అలా్లహ) 

ఇసా్థడు. అలా్లహ దురామరుగ లను ఎంతమాతర ం 

ఇష్ట ప్డడు.   

58. (ఓ ము'హమమద్!) మేము నీకు ఈ 

సూచనలను (ఆయ్యత్ లను) వినిపసాు 

నానము. మరియు ఇవి వివేక్ంతో నిండిన 

ఉప్దేశ్వలు.  

59. నిశాయంగా, అలా్లహ దృషట లో 'ఈస్థ 

ఉప్మానం, ఆదమ్ ఉప్మానం వంటిదే. 

ఆతనిని (ఆదమ్ను) మటిట తో సృజించి: 

''అయిపో!'' అని అనానడు. అంతే అతను 

అయిపోయ్యడు. 35   

60. (నిసీందేహంగా!) ఇద నీ ప్ర భువు 

తరఫు నుండి వచిాన సతయం, కావున నీవు 

సందేహంచేవారిలో ఏమాతర ం చేరకు!  

61. ఈ జా్ఞనం నీకు అందన తరువాత కూడా 

ఎవడైెనా నీతో అతని ('ఈస్థ) గురించి 

వివాద్ధనికి దగ్నతే, ఇల్ల అను: ''రండి! మేము 

మరియు మీరు క్ల్సి, మా కుమారులను 

మరియు మీ కుమారులను; మా సా్త్రలను 

మరియు మీ సా్త్రలను పలుచుకని, 

అందరమూ క్ల్సి: 'అసతయం ప్ల్కే వారిపై 

అలా్లహ శ్వప్ం (బహషాారం) ప్డుగాక్!' అని 

హృదయపూరాక్ంగా ప్రర రరాిద్్ధము.'' 36   

 
35) ఆదం ('అ.స.) మటిట తో సృషట ంచబడాారు. చూ. 18:37, 22:5, 30:20, 35:11, 40:67.  

36) ఇద 9వ్ హజీర  విష్యం. నజ్ఞర న్ నుండి కైెరసావ బృందం ఒక్టి దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)తో 

క్లవట్లనికి మదీనహ కు వసాుంద. వారికి 'ఈస్థ ('అ.స.) గురించి ఉనన మూఢ 

విశ్వాస్థలను గురించి వాదవివాద్ధలు జరిగ్నన తరువాత, దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) శప్థం 

ِيَْف ا َ اّلَّ اَ ذ َِمَّ ف اُع  ُرْواَ ف  ك  َ ُهْمَبَُن 
شَ عَ  ابًاَ ْنيَ ذ  الُّ ِِفَ ةِحمسََِديًْداَ اّْليِخر  و  اَ
ِْنَنِٰصِيْنَ مَْاَل هَُو مَ  َََََم 

ِملُواَ و ع  ُنْواَ يم  ا َ ِْين  اّلَّ اَ ا مَّ فَ و  ِتَ َِيَُالٰصلِحي َِهمَْيَْو ف  محشََُهمَْرَ وَْاُجََُ
َُُيََِاّلٰلَُوَ  َالٰظلِِمْْيَ ّل  َََبُّ

َ نَ ذيلِك  ل ََ ع  اّْليييِتَْتلُْوُهَ َ ِمن  َ ْيك 
ِْكرَِاوَ  ََََمَِاْل ِكيََّْل 

ََ ث ل  م  َ ََعَِاِنَّ ِعْند  َ ثَ ََاّلٰلَِيْسي م  ِلَك 
مَ  يد  ََا هَ محش ل ق  ٰل  َََخ  َ ق ال  َ ُثمَّ َ تُر اب  ََِمْنَ

ي ُكوَْ َََنَُُكْنَف 
َِرََِّمْنََََا ْل قَُّ َب  َف َََك  م َِت كَََُل  ََْنَ ن 

َِ َََيْنَ الُْمْمَت 
فَِ َ ك  آجَّ ح  ْنَ م  ب عَْيَْف  ِمْنَ  اَهَِ م  ِدَ
الَْ َ ِمن  َ آء ك  فَ ج  ت عَ عِلِْمَ ال ْواَُقْلَ

ا بْنَ  ا بْن آء كَُآَن ْدُعَ َِء ن اَو  ن آء ن اَْمَو  س 
ن اَ ا نُْفس  و  آء ُكْمَ نِس  و 

ن َ َ ُثمَّ ُكْميمطَ ا نُْفس  فَ و  ع ْلَجَْن َبْت ِهْلَ
َْعنَ لََّ ََّلٰلَِاَت  َََََ الْكيِذبِْْيََلَع  
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62. నిశాయంగా ఇదే ('ఈస్థ గురించి) సతయ 

గాథ. మరియు అలా్లహ తప్ప వేరే ఆరాధయ 

దైవం లేడు. మరియు నిశాయంగా, అలా్లహ 

మాతర మే సరా శకిత మంతుడు, మహా 

వివేక్వంతుడు.  

63. ఒక్ వేళ వారు విముఖత చూపతే! 

నిశాయంగా, అలా్లహ్కు క్లాోలం రేకెతాించే వారి 

గురించి బాగా తెలుసు.  

64. ఇల్ల అను: ''ఓ గ్ర ంథ ప్ర జల్లరా! మాకూ 

మరియు మీకూ మధయ ఉమమడిగా ఉనన ధరమ 

విష్యం (ఉతారువు) వైెపునకు రండి, అద 

ఏమిటంటే: 'మనం అలా్లహ ను తప్ప 

మరవారినీ ఆరాధించకూడదు, ఆయనకు 

భాగ్స్థాములను ఎవారినీ నిలబ్నటట కూడదు 

మరియు అలా్లహ ను తప్ప, మనలో మనం 

ఒక్రికక్రిని ప్ర భువులుగా చేసుకోరాదు.'' 37 

వారు విముఖత చూపతే: ''మేము 

నిశాయంగా ముసాింలము (అలా్లహ్కు 

విధేయులము), దీనికి మీరు స్థకుష లుగా 

ఉండండి.'' అని ప్లుకు. 38   

65. ఓ గ్ర ంథ ప్ర జల్లరా! ఇబార హీమ్ 

(ధరామనిన) గురించి మీరు ఎందుకు 

వాదుల్లడుతునానరు? తౌరాతు మరియు 

ఇంజీల్లు అతని తరువాతనే అవతరించ్చయి 

క్ద్ధ! ఇద మీరు అరాం చేసుకోలేరా?  

 
(ముబాహలహ్) కరకు సిధాప్డాారు. ముబాహలహ్ అంటే, తమ తమ కుమారులను, 

సా్త్రలను ఒక్చోట చేరిా: ''ఎవరు అసతయం ప్లుకుతునానర్వ వారు అలా్లహ్ (సు.త.) 

శ్వప్రనికి ప్రతుర లై నశంచిపోవు గాక్!'' అని అలా్లహుత'ఆల్ల పేరుతో శప్థం చేయటం. శప్థం 

చేయట్లనికి భయప్డి, ఆ కైెరసావ నాయకులు జి'జ్య్య ఇవాట్లనికి అంగ్రక్రిసా్థరు.  

37) య్యదులు 'ఉ'జైర్ ('అ.స.)ను అలా్లహ్ (సు.త.)  కుమారుడని మరియు కైెరసావులు 

'ఈస్ ('అ.స.)ను అలా్లహుత'ఆల్ల కుమారుడని అంట్లరు. ఇల్లంటి వాద్ధలతో  ప్ర వక్త  

('అలైహం.స.)లను అలా్లహ్ (సు.త.)కు భాగ్స్థాములుగా చేసాునానరు. చూ. 9:30-31.  

38) చూడండి,  'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్స, పుసాక్ం 6, 'హదీస్' నం. 75.  

الْقَ  َ ل ُهو  اَ هيذ  َ ُصَاِنَّ اْل قَُّص  َََ اَوَ مجت م 
َ اِّلَّ اِٰلي َ ََََمحشاّلٰلَََُِمْنَ اِنَّ َََاّلٰلَ و  ل ُهو 

زَِ ََََيُْزَاْل ِكْيمَُالْع 

َ َت َف اِْنَ َ ف اِنَّ َّْواَ ل َاّلٰلَ و  لِْيٌمَ َ ع 
َََخجمَبِالُْمْفِسِدْينَ 

َاقُْلَ َاتَ ََِكتيِبَلََْييٰ٘ا ْهل  َِاَِاََل وَْع  ََك  ََمَ لي ة 
َ َ آء  و  َس  ا ّلَّ ب يْن ُكْمَ و  نَ ب يْن ن اَ َََ ْعُبد 

َ نُْشِكَ ََاّلٰلَ ََاِّلَّ َ ّل  شَ ََو  وََّبِه َ َْيـ ًاَ ّل 
ب ْعُضَ َ ا ْرب ابًَانَ ي تَِّخذ  ب ْعًضاَ ِْنََََاَ م 

َدَُ َاّلٰلَِْوِنَ ُقْولُواَمحشَ ف  َّْواَ ل ت و  ف اِْنَ
ُدْواَبِا نََّ َََاَُمْسلُِمْونَ اْشه 

َ
َ

اا هَْييَٰ٘ َ َكَِلَْل  َلِمَ تيِبَ ْونَ َ ََُت آجُّ ََٰ٘ ِِفْ
اَُ َٰ٘ ا و م  َ الَّوَْنَْاِبْريهِْيم  ريىُةََزِل ِتَ

َ ْْنِْيُلَ اّْلِ مَِاَِو  َ ب ْعدَِّلَّ َه َْنَ  َمحشَ ا ف ل 
   َََنَ وَْت ْعقِلَُ
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66. అవును, మీరే వారు! తెల్సివునన 

విష్య్యలను గురించి వాదుల్లడిన వారు. 

అయితే మీకేమీ తెల్యని విష్య్యలను 

గురించి ఎందుకు వాదుల్లడుతునానరు? 

మరియు అలా్లహ్కు అంత్త తెలుసు, కానీ 

మీకు తెల్యదు.  

67. ఇబార హీమ్ య్యదుడూ కాడు మరియు 

కైెరసావుడూ కాడు! కాని అతను ఏక్ దైవ 

సిదా్ధంతంపై ఉననవాడు ('హనీఫ్), ముసాిం 

(అలా్లహ్కు విధేయుడు) మరియు అతడు ఏ 

మాతర ం (అలా్లహ్ కు)  స్థటి క్ల్పంచేవాడు 

(ముషర క్) కాడు. 39   

68. నిశాయంగా, ఇబార హీమ్తో దగ్గ రి 

సంబంధం గ్ల వారంటే, అతనిని అనుసరించే 

వారు మరియు ఈ ప్ర వక్త  (ము'హమమద్) 

మరియు (ఇతనిని) విశాసించిన వారు. 

మరియు అలా్లహ్యే విశ్వాసుల 

సంరక్షకుడు.40   

69. గ్ర ంథ ప్ర జలలోని ఒక్ వరగ ం వారు, 

మిమమల్న మారగ భర షుట లు చేయ్యలని కోరు 

తునానరు. కాని వారు తమను త్తము తప్ప 

మరవారినీ మారగ భర షుట లు చేయటం లేదు, 

కాని వారద గ్ర హంచటం లేదు.  

70. ''ఓ గ్ర ంథ ప్ర జల్లరా! మీరు అలా్లహ 

సూచన (ఆయ్యత్)లను ఎందుకు 

తిరసారిసాునానరు? మరియు వాటికి మీరే 

స్థకుష లుగా ఉనానరు క్ద్ధ!''  

71. ''ఓ గ్ర ంథ ప్ర జల్లరా! తెల్సి ఉండి కూడా 

మీరు సత్తయనిన అసతయంతో ఎందుకు క్పప 

పుచుాతునానరు? మరియు మీకు తెల్సి 

ఉండి కూడా సత్తయనిన ఎందుకు 

 

39) చూడండి, 2:135.  

40) చూడండి, 16:123.  

ا َ َهيٰ٘ حَ هيَٰ٘نُْتْمَ ِٓءَ اََاُؤّل  فِْيم  ْجُتْمَ ج 
ََُت َ َِعلٌْمَف لِم  َفِْيَل ُكْمَبِه  ْون  اَمَ آجُّ

َل يَْ َُِكْمَََل َس  ل ُمَي عَََْاّلٰلَُوَ محشََمٌَِعلَََْهَ ب
َت ْعل َ ا نُْتْمَّل  َُموَْو  ََن 

َ َك  اَ ي ُهوَْم  اِبْريهِْيُمَ َ وََّدِن  َيًّاَ ّل 
َن ْصَ  َك  يِكْنَ ل وَّ نِْيًفاَانِيًّاَ ح  َ ن 
ْسلَِ و مَ مُّ الُْمْشِكِْْيَ َََاًمامحشَ َ ِمن  َ ن  ََك 
ََ

بِاِبْرَي انلَّاِسَ َ ا ْوِل  َ َِاِنَّ ل َّلَّ َ ََهِْيم  ْين 
ََهَيوَ ََْوُهَب عَُتََّا ا َِانلََّذ  و اّلَّ َ نُْواِبُّ يم  ا َ محشَْين 
َالُْمؤَْوَ َاّلٰلَُوَ  ََََِمنِْْيَ ِِلُّ
َ

ْتَطََّ دَّ ةٌَو  ا َََآئِف  ِْنَ ل ْوَم  الِْكتيِبَ ْهِلَ
َِضلُّْون ُكمَْيَُ َمحشَ اَ َٰ٘يُِضلُّوَْو م  اِّلَّ َ ن 

اَي ْشُعُرْونَ  ُهْمَو م  َََا نُْفس 
الِْكتيَ َ ت ْكفَُييٰ٘ا ْهل  َ لِم  ََُرْونَ ِبَ

َِ يييَب ُدوَْا نَْوَ َّلٰلَِاِتَا َََنَ ُتْمَت ْشه 

الِْكتيِبَ َ َََِييٰ٘ا ْهل  ت لْبُِسوَْل َ ََم  اْل قَّ َ ن 
ت ْكتَََُبِاْْل اِطلَِ او  َ ا نُْتْمَُمْون  و  َ ْل قَّ َخجمَََل ُمْونَ عَْتَ 
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ద్ధసాునానరు?'' 41  

72. మరియు గ్ర ంథ ప్ర జలలోని కందరు 

(ప్రసపరం ఇల్ల చపుపకుంట్లరు): ''(ఈ 

ప్ర వక్త ను) విశాసించిన వారి (ముసాింల) పై 

అవతరింప్జేయబడిన ద్ధనిని ఉదయం 

విశాసించండి మరియు స్థయంతర ం 
తిరసారించండి. (ఇల్ల చేసా్న) బహుశ్వ వారు 

కూడా (తమ విశ్వాసం నుండి) మరల్ 

పోత్తరేమో!''  

73. మరియు (ప్రసపరం ఇల్ల చపుప 

కుంట్లరు): ''మీ ధరామనిన అనుసరించేవారిని 

తప్ప మరవారినీ నమమక్ండి.'' (ఓ ప్ర వకాత !) 

నీవు వారితో అను: ''నిశాయంగా, అలా్లహ 

మారగ  దరశక్తామే సరైన మారగ దరశక్తాం.'' 
(వారు ఇంకా ఇల్ల అంట్లరు): ''మీకు 

ఇవాబడినట్లవంటిద ఇంకెవరికైెనా ఇవాబడు 

తుందని, లేక్ వారు మీ ప్ర భువు సమక్షంలో 

మీతో వాదసా్థరని, (నమమక్ండి).'' వారితో 

అను: ''నిశాయంగా, అనుగ్ర హం అలా్లహ 

చేతిలోనే ఉంద; ఆయన ద్ధనిని త్తను కోరిన 

వారికి ప్ర స్థదసా్థడు. మరియు అలా్లహ గొప్ప 

విసాృతి క్లవాడు, సరాజా్ఞడు.'' 42   

74. ఆయన త్తను కోరిన వారిని తన 

కారుణయం కరకు ప్ర తేయకించుకుంట్లడు. 

మరియు అలా్లహ ద్ధతృతాంలో 

సర్వాతాముడు. (7/8)  

75. * మరియు గ్ర ంథ ప్ర జలలో ఎల్లంటి 

వారునానరంటే: నీవు వారికి ధనరాసులు 

 

41) చూడండి, 2:42.  

42) ఈ వాక్యపు త్తతపరయం ఈ విధంగా కూడా ఇవాబడింద: ''ఆయన మీకు (ఒక్పుపడు) 

ఇచిానటిట  ద్ధనిని (దవయజా్ఞనానిన) మరొక్నికి కూడా ఇచ్చాడని (భయప్డుతునానరా?) 

లేద్ధ వారు మీ ప్ర భువు సమక్షంలో మీతో వాదసా్థరని (భయప్డుతునానరా)?'' వారితో 

అను: ''నిశాయంగా, అనుగ్ర హం అలా్లహ చేతిలోనే ఉంద; ఆయన ద్ధనిని త్తను కోరిన 

వారికి ప్ర స్థదసా్థడు. మరియు అలా్లహ విసాృతి క్లవాడు, సరాజా్ఞడు.''   

َ
طََّو ق ال َ الِْكتيِبَآَْتَ ا ْهِلَ ِْنَ م  ٌةَ ئِف 

َ لَع   َ اُنْزِل  َ ِْيٰ٘ بِاّلَّ يِمُنْواَ ِْينَ ا اّلَّ َََ
نَُ يم  وَ وَْا َانلََّاََْجهَ اَ وَ ه  يَرَِ ا ه َاْكُفُرْوٰ٘اَ ََِخر 

لَُّهْمَي رْجَِ َََََمجنَنَ ُعوَْل ع 
َ
َوَ  َتُْؤِمُنْوٰ٘اَاِّلَّ ْنَت َََّل  َدِيَْلِم  ن ُكْممحشََبِع 

َْ ال َ اِنَّ َقُْلَ يَ ُهد  يَ ا َاّلٰلَُِهدي ْنَحملَ
ا ْوََؤَْيَُّ اُْوتِيُْتْمَ َٰ٘ ا م  َ ِْثل  م  ٌدَ ا ح  َ

ِتيٰ٘
وُْكْمَعَِ ََُُي آجُّ ب ُِكمَْْند  َنََّاَََِقُْلَََمحشر 

َْضَالْفَ  بِيَ ل  ََ يُْؤتَِاّلٰلَِِدَ ْنََمجتَ م  ْيهَِ
آءَُ َّش  اِسٌعَعَ َاّلٰلَُوَ محشَي َىحنَََلِْيمٌَو 

َ
َ

َ ْت صُّ نَْبِر ِْحَ ََُيَّ م  آءَََُتِه َ َّش  ََاّلٰلَُوَ محشََي
ِظيَْذَُ ْضِلَالْع  ََََمَِوَالْف 
َ

ْنُهَ ت اْم  اِْنَ ْنَ م  الِْكتيِبَ ا ْهِلَ و ِمْنَ
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ఇచిానా వారు వాటిని నమమక్ంగా నీకు తిరిగ్న 

అప్పగ్నసా్థరు. మరికందరు వారిలో ఎల్లంటి 

వారంటే: నీవు వారిని నమిమ ఒక్ా దీనారు 

ఇచిానా  వారు ద్ధనిని –  నీవు వారి వెంట 

బడితేనే కానీ – నీకు తిరిగ్న ఇవారు. ఇల్లంటి 

వారు ఏమంట్లరంటే: ''నిరక్షరాసుయల 

(య్యదులు కాని వారి) ప్టా ఎల్ల 

వయవహరించినా మాపై ఎల్లంటి దోష్ంలేదు.'' 

మరియు వారు తెల్సి ఉండి కూడా అలా్లహ్ను 

గురించి అబదా్ధల్లడు తునానరు.43  

76. వాసావానికి, ఎవడు తన ఒప్పంద్ధనిన 

పూరిత  చేసి దైవభీతి క్ల్గ్న ఉంట్లడో; అల్లంటి 

దైవభీతి గ్లవారిని నిశాయంగా, అలా్లహ 

పేర మిసా్థడు.  

77. నిశాయంగా, ఎవరైతే త్తము అలా్లహ 

తో చేసిన వాగ్ానానిన మరియు తమ 

ప్ర మాణాలను సాలప ల్లభాలకు అముమ 

కుంట్లర్వ, అల్లంటి వారికి ప్రలోక్ జీవితంలో 

ఎల్లంటి భాగ్ం ఉండదు మరియు 

పునరుతా్తన దనమున అలా్లహ వారితో 

మాటా్లడడు మరియు వారివైెపు కూడా 

చూడడు మరియు వారిని ప్రిశుదాులుగా 

చేయడు మరియు వారికి బాధాక్రమైన శక్ష 

ఉంట్లంద.  

78. మరియు మీరు అద గ్ర ంధం లోనిదని 

భావించ్చలని, వాసావానికి వారిలో కందరు 

తమ నాలుక్లను మాడిచి గ్ర ంధానిన 

చదువుత్తరు, కాని (నిజ్ఞనికి) అద 

గ్ర ంధంలోనిద కాదు. మరియు వారు: ''అద 

 

  43) ఉమిమయీయన్: నిరక్షరాసుయలు, అవివేకులు, విదయలేని వారు. అంటే 'అరబుాలు. 

''య్యదులు కాని వారంత్త నిరక్షరాసుయలు, అవివేకులు, కావున వారి ప్టా ఎల్ల 

వయవహరించినా ప్రప్ం కాదు.'' అని య్యదులు అంట్లరు. అలా్లహ్ (సు.త.)  వారి ఈ 

వాద్ధనిన ఖండిసాునానడు.  

يُّؤَ  َ ار  ِه َٰ٘بِقِْنط  َََْد  مََُّهمَْنَْو مَِمجتََك َاِل  ََنََْ
ت َاَِ بِِدْينَ اْمَ ْنَ ِه َْٰ٘نُهَ د  يُؤ  َ ّلَّ َ َََْار  ََاِل  ك 

دَُ اَ م  َ ق آئًِمَااِّلَّ ل ْيهَِ ع  َ َََََمحشْمت  ذيلِك 
ل َبِا نَّهَُ ع  َ ل يْس  ق الُْواَ ِِفَْمَ ْين اَ

 َ ِْي   بِيَََْاّْلُم  ََس  َلَع   ي ُقْولُْون  ََاّلٰلٌَِلمجتَو 
َو ُهْمَي ْعل ُمْونَ  ِذب  ََََالْك 

ا وَْنَْمَ ََب ِلَي َِّٰفيََ ب ْهدََِ اتََََّه َع  َو  َََٰقي ف اِنَّ
َالُْمتَّقِْْيَ َاّلٰلَ  َََُُيِبُّ
َ

َِ اّلَّ َ بِعَ اِنَّ َ ْون  ُ ي ْشَت  َ َهَْْين  ََاّلٰلَِِدَ
ا يَْ ق لَِو  ًناَ ث م  انِِهْمَ َيَْم  ّل  َ يئِك  اُول ًلَ

َ ل  َخ  َ َل َق  ّل  و  ةَِ اّْليِخر  ِِفَ ُهْمَ
ل ُِمُهُمََ ي ْنظَََُاّلٰلَُيُك  َ ّل  ِْهْمَو  اِل  ُرَ

ةِلْقََِاََْومَ ي َ َوَ ََييم  يَُّل  ََِ ك  ل هَُز  و  ْمَْيِهْمممسَ
اٌبَا ِلْمٌَ ذ  َََع 

َ
اَِ ِمْنُهمَْو  َ يَّلْوَ ََنَّ رِيًْقاَ ََل ف  ُهْمَلِْسن ت َا َن 
ُبْوُهَبَِا ِل ْحس  الِْكتيِبَََلِْكتيِبَ َ ِمن 

هَُ اَ ِمو م  َ َنَ و  ي ُقْولُْون  و  الِْكتيِبمجتَ َ
ِعْنِدََ ِمْنَ َ هَََُاّلٰلَُِهو  اَ ِمْنََو م  َ و 
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అలా్లహ దగ్గ ర నుండి వచిాంద.'' అని 

అంట్లరు, కాని అద (నిజ్ఞనికి) అలా్లహ దగ్గ ర 

నుండి వచిాంద కాదు. మరియు వారు అనీన 

తెల్సి కూడా అలా్లహ్పై అబదా్ధలు 

ప్లుకుతునానరు.   

79. ఏ మానవునికైెనా అలా్లహ అతనికి 

గ్ర ంథానిన, వివేకానిన మరియు ప్ర వక్త  ప్దవిని 

ప్ర స్థదంచిన తరాాత అతడు ప్ర జలతో: ''మీరు 

అలా్లహ్కు బదులుగా ననున ప్రర రాించండి.'' 

అని అనటం తగ్ననద కాదు, 44  కాని వారితో: 

''మీరు ఇతరులకు బోధించే మరియు మీరు 

చదవే గ్ర ంథాల అనుస్థరంగా ధరమవేతాలు 

(రబాానియ్యయన్) అవాండి.'' అని అనటం 

(భావింప్దగ్ననద);  

80. మరియు మీరు దైవదూతలన్న, లేద్ధ 

ప్ర వక్త లన్న ప్ర భువులుగా చేసుకోండని అతను 

మిమమల్న ఎననడూ ఆజా్ఞపంచడు. అయితే! 

అల్లంటపుపడు మీరు ముసాింలు (అలా్లహ్కు 

విధేయులు) అయిన తరువాత మిమమల్న 

సతయ-తిరస్థారులవమని ఆదేశంచగ్లడా? 45   

81. మరియు అలా్లహ ప్ర వక్త ల నుండి తీసు 

కునన గ్టిట  ప్ర మాణానిన 46  (జా్ఞప్క్ం 

చేసుకోండి): ''నేను మీకు ఒక్ గ్ర ంధానిన 

మరియు వివేకానిన ప్ర స్థదంచిన తరువాత, 

 
44) ఇక్ాడ 'ఈస్థ ('అ.స.)ను గురించి చప్పబడింద.  

45) సయియదనా 'ఉమర్ (ర'ద.'అ.) క్థనం నేను దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)ను, ఇల్ల అంటూ 

ఉండగా వినానను: ''కైెరసావులు మరయమ్ కుమారుడు 'ఈస్థ ('అ.స.) ను పగ్నడినటా్ల, మీరు 

ననున పగ్డక్ండి. నేను అలా్లహ్ (సు.త.) ద్ధసుణి్ణ, కావున ననున అలా్లహుత'ఆల్ల 

ద్ధసుడు, ఆయన సందేశహరుడు.'' అని మాతర మే అనండి. ('స.బు. పు. 4, 'హ. 654).  

46) దీని అరామేమిటంటే, ప్ర తి ప్ర వక్త  తన తరువాత వచిావ సందేశహరుణి్ణ అనుసరించ్చల్. 

ఒక్వేళ వారిద్ర్మ ఒకేస్థరి సజీవులై ఉనాన సరే! ఉద్ధహరణకు యహాయ ('అ.స.) తన 

తరువాత వచిాన 'ఈస్థ ('అ.స.)ను అనుసరించ్చరు. ప్ర వక్త లు ప్ర మాణం చేశ్వరంటే వారిని 

అనుసరించే ప్ర జలు కూడా తమ ప్ర వక్త ల ప్ర మాణానిన శరస్థవహంచ్చల్.  

َ َمجتّلٰلَِاِعْنِدَ ي ََ َُو  َنَ وَُْقْول لَع   ََ ََّلٰلَِاَ
ذَِ َو ُهْمَي ْعل ُمْونَ الْك  َََََََب 

َ

لَِ َ ن  َك  اَ يُّْؤتِي هَُم  ا ْنَ َ َب ش   ََاّلٰلََُ
َ و انلُُّبوََّالِْكتيب  َ و اْلُْكم  َََ ُثمَّ ة َ

لِلنََّ َ كَُي ُقْول  ََاِسَ ْ ِ
ل  ِعب اًداَ ْونُْواَ

َ ُدْوِنَ َاّلٰلَِِمْنَ ُكْونََُ يِكْنَ ل ْواَو 
 َ ٰبنِْي   َر  َبِمَ َ تَُُكنَْاَ َِعَ ُتْمَ َُموَْل  ن 

َِ ب َو  اَُكْنُتْمَت ْدرُُسْونَ الِْكتيب  َََََيحضَم 

َي اَْ ّل  ُكْمَا ْنَت تَِّخذَُو  ةَ واَالْمَ ُمر  يئِك  ََل
ا ْرب ابًَ َ ََاو انلَّبِْي    ا ي اُْمرُُكْمََمحشَ

بَ بِالْكَُ ْسلُِمْونَ عَْْفرَِ مُّ ا نُْتْمَ اِْذَ َ َد 
ََخجم

ََ ذ  ا خ  اِْذَ انلََََّاّلٰلَُو  َ َ ِمْيث اق  ل َبِْي   ََٰ٘ ا م 
يَ م َُِتكَُيَْت َا وََّْمَ َ كِتيب  ََْنَ ُثمَّ َ ة  ِحْكم 
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ఒక్ సందేశహరుడు (ము'హమమద్) వచిా (మీ 

గ్ర ంధాలలో నుండి మిగ్నల్వునన) సత్తయనిన 

ధృవప్రిసా్న, మీరు అతనిన (ధరామనిన) 

విశాసించి, అతనికి సహాయం చేయవలసి 

ఉంట్లంద.'' అని చపప ఇల్ల ప్ర శనంచ్చడు: 

''ఏమి? మీరు దీనికి అంగ్రక్రిసా్థరా? మరియు 

నా ఈ ప్ర మాణానిన స్త్ాక్రిసా్థరా?'' 

వారనానరు: ''మేము అంగ్రక్రించ్చము.'' 

అపుపడు ఆయన అనానడు: ''అయితే, మీరు 

దీనికి స్థకుష లుగా ఉండండి. మరియు నేను 

కూడా మీతోప్రట్ల స్థకిష గా ఉంట్లను.  

82. ''కానీ ఎవరైతే దీని తరువాత 

వెనుతిరిగ్నపోత్తర్వ, వారే ప్రమ అవిధేయులు 

(ఫాసిఖూన్).''  

83. ఏమీ? వీరు అలా్లహ ధరమం కాక్ వేరే 

ధరామనిన అవలంబంచగోరుతునానరా? 

మరియు భూమాయకాశ్వలలో ఉననవనీన ఇష్ట ం 

ఉనాన, ఇష్ట ం లేకునాన ఆయనకే విధేయులై 

(ముసాింలై) ఉనానయి! మరియు ఆయన 

వైెపునకే అందర్మ మరల్ంప్బడత్తరు. 47  

84. ఇల్ల అనండి: ''మేము అలా్లహ్ను 

విశాసిసా్థము మరియు ఆయన మా కరకు 

అవతరింప్జేసిన వాటిని (సందేశ్వలను)  

మరియు ఇబార హీమ్, ఇస్థమ'యీల్, ఇస్'హాఖ్, 

య'అఖూబ్ మరియు అతని సంతతి వారికి 

ఇవాబడిన వాటినీ విశాసిసా్థము. ఇంకా 

మూస్థ, 'ఈస్థ మరియు ఇతర ప్ర వక్త లపై వారి 

ప్ర భువు తరఫు నుండి ఇవాబడిన వాటినీ 

(సందేశ్వలను) విశాసిసా్థము. వారిలో ఏ ఒక్ారి 

ప్టా్ల మేము భేదభావము చూపుము. 

మరియు మేము ఆయనకే విధేయులమై 

(ముసాింలమై) ఉనానము.''   

 

47) చూడండి, 13:15.  

آء ُكمَْ رَ ج  ََ ص  مُّ اَُسْوٌلَ ل ِم  ٌقَ ِ د 
َُ ل  ع ُكْمَ َْؤِمُنََّم  َ بِه  نَّهَ َ ل  ْنُصُ محشَو 

َق ال َ ْذتََُ ا خ  و  ْرُتْمَ َيء ا قْر  لَع  َْمَ
ْرن َامحشََذيلُِكْمَاِْْصِيَْ َمحشََق الُْوٰ٘اَا قْر  ق ال 

مَ ف اْشهَ  ا ن اَ و  َع ُكمَُْدْواَ ِنَ َ ََم 
َََََْينَ دَِهَِالشَٰ
َ

ت وَ  ْنَ م  يَف  ف اُول َ َذيلِك  َُهُمََئَِِٰلَب ْعد  ك  َََِسُقْونَ الْفَي
ْْيَ  ََََا ف غ  ٰل  َٰ٘يَ ََّلٰلَِادِيِْن و  َ َا ْسل مَ ََْبُغْون 

اّْل َ و  ميويِتَ السَّ ِِفَ ْنَ وًْعَرَْم  ط  ِضَ
ُعْونَ  ْهَِيُرْج  اِل  رًْهاَوَّ ك  َََوَّ

َ
يَ ا نَّاََقُْلَ اََْينَ لَ عَ ََزِل َاُنَََْاَٰ٘و مَ ََبِاّلٰلَِم 

َو مَ 
يٰ٘ لَع  َ اُنْزِل  َٰ٘ اِسَْا و  َ اِبْريهِْيم  َميعََِ ْيل 

وَ و اِْسحَي َ اّْل َق  و  َ ََي ْعُقْوب  اَْٰ٘سب اِط و م 
َاَُ و ِعيْسي َ ُموْٰسي َ َْوِت  ََ و انلَّبِيُّْون 

َِِمْنََ ب  ََََممسمَْهَِرَّ د  ا ح  َ ب ْْي  ُِقَ ر  ُنف  َ ّل 
ُْنَٰل  َ َن  ِْنُهْمحمسَو  َََْسلُِمْونَ مََُم 

َ
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85. మరియు ఎవడైెనా ఇసా్థం (అలా్లహ్కు 

విధేయత) తప్ప ఇతర ధరామనిన 

అవలంబంచగోరితే అద ఏ మాతర మూ 

స్త్ాక్రించబడదు మరియు అతడు 

ప్రలోక్ంలో నష్ట ప్డే వారిలో చేరుత్తడు. 48    

86. అలా్లహ వారికి ఎల్ల సనామరగ ం చూప్ 

గ్లడు? ఏ జ్ఞతి వారైతే, విశ్వాసం పందన 

తరువాత – మరియు నిశాయంగా, సందేశ 

హరుడు సతయవంతుడే, అని స్థక్షయమిచిాన 

తరువాత మరియు వారి వద్కు సపష్ట మైన 

సూచనలు వచిాన తరువాత కూడా – 

సతయ-తిరస్థారం అవలంబంచ్చర్వ! మరియు 

అలా్లహ దురామరుగ లైన వారికి సనామరగ ం 

చూప్డు.  

87. అల్లంటి వారి శక్ష, నిశాయంగా, 

అలా్లహ మరియు దైవదూతల మరియు సరా 

మానవుల శ్వప్ం వారిపై ప్డటమే!  

88. అందులో (ఆ శ్వప్గ్ర సా సాితిలోనే 

నరక్ంలో) వారు శ్వశాతంగా ఉంట్లరు. వారి 

శక్షను తగ్నగ ంచటం కానీ మరియు వారికి మళ్ళీ 

వయవధి ఇవాటం కానీ జరుగ్దు.   

89. కాని, అట్ల పమమట ఎవరైతే ప్శ్వాతా్తప్ 

ప్డి, తమను త్తము సవరించుకుంట్లర్వ 

(వారు రకిష ంచబడత్తరు)! నిశాయంగా, 

అలా్లహ క్షమాశీలుడు, అప్రర 

క్రుణాప్ర ద్ధత.49   

 

48) చూ. 'స.ముసాిం, పుసాక్ం 1, అధాయయం-240, 'స.బు'ఖ్యర్స, పు.్1, 'హ.నం.47,50, 87.  

49) అనాీర్లలో నుండి ఒక్డు ఇసా్థం స్త్ాక్రించిన తరువాత మురత ద్  అంటే ఇసా్థంను 

విడిచిపటిట , మళ్ళీ ముషర క్  అవుత్తడు. కాని అతి తారలోనే అతనికి తన తపుప 

అరామవుతుంద. అతడు ఇతరుల ద్ధారా దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) దగ్గ రికి: ''ఏమీ? నా 

ప్శ్వాతా్తప్ం అంగ్రక్రించబడునా?'' అనే విననప్ం ప్ంపసా్థడు. అపుపడు ఈ ఆయ్యతులు 

అవతరింప్జేయబడాాయి.  

نَْوَ  َم  َيَّبََْ اّْلَِْْيَ غَ ت ِغَ دِْيًناَسََْ ِمَ ل 
ََ ِمْنُهمجت َ يُّْقب ل  اّْليَو هَُف ل ْنَ ِِفَ َ ةََِو  ِخر 

َاْليِْسِيَْ ََََََنَ ِمن 
ي هَْكَ  َ فَ ََاّلٰلَُِديََْيف  ك  ُرْواََق ْوًماَ

ََ انِِهْم اِْيم  َ َشَ وَ ب ْعد  الرَُّسْول  َ ا نَّ ِهُدْوٰ٘اَ
اْْل ي ِنيُتَ آء ُهُمَ وَّج  َ قي َََاّلٰلَُوَ محشََح  َّل 

وَْيََادَِي هَْ َََِمْْيَ ٰظلَِاَلَمَ لْق 
َ

يئَِ عَ اُول َ ا نَّ آؤُُهْمَ ز  ج  َ ل ْعن ةَ ل يَْك  ََهِْمَ
يئِكَ َاّلٰلَِ ل الْم  ََيحضََعِْْيَ اِسَا ْجَ ةَِو انلََّو 

ِلِْينَ  ْنَََخي ع  ُفَ ُُي فَّ َ ّل  امجتَ ُمَهَُفِْيه 
ُرْونَ  َُهْمَُيْنظ  ّل  اُبَو  ذ  ََيحضَالْع 

ََ ِْين  اّلَّ َ َاِّلَّ ِمْنَ  َََِْعدَِبَ ت ابُْواَ ََذيل ك 
ا َ ف َُحوَْل َْصَو  َايمطَ َ َاّلٰلَ اِنَّ ُفْوٌرََ غ 

َََرَِّحْيمٌَ
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90. (అయితే) నిశాయంగా, విశాసించిన 

తరువాత ఎవరు సతయ-తిరస్థార వైెఖరిని 

అవలంబసా్థర్వ మరియు తమ సతయ-తిరస్థార 

వైెఖరిని పంచుకుంట్లర్వ, వారి ప్శ్వాతా్తప్ం ఏ 

మాతర ం అంగ్రక్రించబడదు మరియు అల్లంటి 

వారే మారగ భర షుట లైన వారు.50  

91. నిశాయంగా, ఎవరైతే సతయ-తిరస్థా 

రులై, ఆ సతయ-తిరస్థార సాితిలోనే మృతి 

చందుత్తర్వ! వారు భూగోళమంత బంగారం 

ప్రప్ ప్రిహారంగా ఇవాదలచినా అద 

అంగ్రక్రించబడదు. అల్లంటి వారికి 

బాధాక్రమైన శక్ష ఉంట్లంద. మరియు వారికి 

సహాయం చేస్నవారు ఎవార్మ ఉండరు. 51   

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

 

50) ఇక్ాడి ప్శ్వాతా్తప్ం, మరణ సమయం ఆసననమైనపుపడు చేస్న ప్శ్వాతా్తప్ం, అని అరాం. 

ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ (సు.త.)  తన ద్ధసుల ప్శ్వాతా్తప్రనిన అంగ్రక్రిసా్థనని దవయ 

ఖుర్ఆన్లో ఎన్ననస్థరాు అనానడు. ఉద్ధహరణకు 42:25, 9:104. కాని జీవితమంత్త 

ప్రప్రలుచేసి, మరణ సమయం ఆసననమైనపుపడు ప్శ్వాతా్తప్ప్డితే వారి ప్శ్వాతా్తప్రనిన 

అంగ్రక్రించనని 4:18లో వయక్త ంచేశ్వడు.  

51) చూ. 'స. బు'ఖ్యర్స, పు. 8, 'హ. నం. 546. ఇంకా చూ. 2:123, 14:31.  

----- 

َكَ ََاِنََّ ِْين  َِاّلَّ ان َاِْيم  ُرْواَب ْعد  ََِهْمَُثمََّف 
ا ُتقَْاْزد  لَّْنَ ُكْفًراَ ت ْوب ُتُهمَْبَ ُدْواَ َ مجتََل 

يئَِ اُول َو  ُّْونَ ك  آل ََََََُهُمَالضَّ
َ

اتَُ و م  ُرْواَ ف  ك  َ ِْين  اّلَّ َ و ُهْمََاِنَّ ْواَ
َارٌَُكفََّ يُّقَْف ل نََْ َبَ َ َل  ا حَ ِمنََْ ِدهِْمَََ

ِْلءَُ ل َم  وَّ ًباَ ذ ه  اّْل ْرِضَ اْفت دييََوَََِ
ذَ محشََبِهَ  َل ُهْمَع  يئِك  ا ِلَْاُول اٌَمحملَوََّاٌبَ م 

ِْنَنِٰصَِ ََخجمَنَ يَْل ُهْمَم 
 


