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92.  [*] మీకు అత్యంత్ పీ్రతికరమైన దాని 

నండి మీరు (అలా్లహ్ మారగ ంలో) 

ఖరుుపెట్ట నంత్ వరకు మీరు పుణ్యయత్ములు 

(ధరునిషా్ఠపరులు) కాలేరు. 52   మరియు 

మీరు ఏమి ఖరుుపెట్టట నా అది అలా్లహ్ కు 

త్పపక తెలుస్త ంది.  

93. (*) ఆహార పదారా్థలన్నీ ఇసీ్రయీ'ల్ 
సంత్తి వారికి ధరుసముత్ మైనవిగానే 

ఉండేవి. కాని, తౌర్థత్ అవత్రణకు పూరవం 

ఇసీ్రయీ'ల్ (య'అఖూబ్) త్నకు తాన 

కొనిీ వస్త వులన నిషేధంచుకునాీడు. 

వారితో ఇటా్న: ''మీరు సత్యవంత్మలే 

అయితే, తౌర్థత్న తీస్కొనిరండి మరియు 

దానిని చదవండి.'' 53  

94. కావున దీని త్రువాత్ కూడా ఎవడైనా 

అబదాానిీ కల్పంచి దానిని అలా్లహ్్కు 

ఆపాదిస్తత , అల్లంట్ట వారు, వారే దుర్థురుగ లు.  

95. వారికి చెపుప: ''అలా్లహ్ సత్యం 

చెపాపడు. మీరు ఇబీ్రహీమ్ అనసరించిన, 

ఏకదైవ  సిధా్ంతానిీ (సత్య-ధర్థునిీ) 

అనసరించండి. అత్న  (ఇబీ్రహీం) అలా్లహ్్ 

కు స్రట్ట కల్పంచేవారిలోని వాడు కాడు.''  

96. నిశ్ుయంగా, మానవజాతి కొరకు మొట్ట  

మొదట్ నియమించబడిన (ఆర్థధనా) 

 
52) ఏ వస్త వు దానం చేసినా పుణయం దొరుకుత్మంది. కాని త్నకు నచిున వస్త వులలో నండి 

దానం చేస్తత  దానికి ఎంతో గొపప పుణయం లభిస్త ంది. దానానికి పేదవారైన దగ్గ రి బంధువులు 

ఎవరినైతే పోషంచడం విధకాదో వారు ఎకుువ హకుుదారులు. ఇంకా చూడండి, 2:177.  

53) ఇబీ్రహీమ్ ('అ.స.) ధరుంలో ఒంటె మాంసం మరియు దాని పాలు 'హర్థం కావు. కాని 

ఇసీ్రయీ'ల్ (య'అఖూబ్ 'అ.స.) తానే సవయంగా వాట్టని 'హర్థం చేస్కునాీడు. తౌర్థత్ 

మూస్ర ('అ.స)పైె అవత్రింపజేయబడింది. అది య'అఖూబ్ ('అ.స.) గ్తించిన ఎన్నీ 

సంవత్సర్థల త్ర్థవత్ అవత్రింపజేయబడింది. కావున ఇకుడ అలా్లహ్్ (స్.త్.) ఈ 

విషయానిీ సపషట ంచేస్త నాీడు. మరియు తౌర్థత్లో 'హర్థం చేయబడిన వస్త వులు, 

యూదులు చేసిన దుర్థుర్థగ లకు ఫల్త్ంగా 'హర్థం చేయబడాాయి. అవి ఇబీ్రహీం ('అ.స.) 

కాలంలో  'హర్థం చేయబడలేదు. చూ. 4:160 మరియు 6:146, (అయ్సర్ అత్-త్ఫాసీర్).  

َتَنالُوا ا   لَْن  مرمَّ ُتْنفرُقْوا  َحّٰتي   َّ الِْبر
ُتْنفر َومَ حمق  ُُتربُّْونَ  َشْ مر  اُقوْ ا  ٍء  ْن 
َ فَارنَّ  رٖه َعلرْيٌم  اّللي        ب
 

 ْ٘ ْ َنر ِّلر حرًّلا  ََكَن  َعامر  الطَّ ُُكُّ 
ارْسَ ءر ا  ارْسَ  َم  َحرَّ َما  ارَّلَّ  ءريُْل ا  يَْل 
هٖ   ََعٰ  َل مر   َنْفسر تََُنَّ اَْن  َقْبلر  ْن 

راتلَّْوٰرىةر  محش  اتلَّْوٰرىةُ  ب فَاْتُْوا  قُْل 
ْ٘ ار      ْيَ قر در ْم صٰ ْن ُكْنتُ فَاتْلُوَْها

ََعَ  فَ  ي  افََْتٰ ر َمنر  َب    اّللي الَْكذر
ُهُم   ٰٓئرَك  فَاُول رَك  ذٰل َبْعدر  مرْنْۣ 

لر   جمه َن وْ مُ الظي
َصَدَق   ُ قُْل  لََّة مر  ااتَّبرُعوْ فَ يمط  اّللي

َحنرْيًفا رٰ بْ ار  مرَن  محش  هرْيَم  ََكَن  َوَما 
   الُْمْْشركرْيَ 

ر  َع ل َل َبْيٍت وُّضر َ ارنَّ اَوَّ ر لنَّاسر ل   يْ ّلَّ
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గ్ృహం బక్కహ్ (మకుహ్)లో ఉనీదే, 

శుభాలతో నిండినది సమసత  లోకవాస్లకు 

మారగ దరశ కతావనిీ పీస్రదించేది. 54   

97. అందులో సపషట మైన సంకేతాలు 

ఉనాీయి. ఇబీ్రహీమ్ నిల్చిన సాలం ఉంది. 

మరియు దానిలో పీవేశంచినవాడు అభయం 

(రక్షణ) పందుతాడు. 55  మరియు అకుడికి 

పోవటానికి, శ్కిి గ్లవారికి ఆ గ్ృహయాత్ర  

('హిజ్జు ల్ బైత) అలా్లహ్ (పీసనీత్) కొరకు 

చేయట్ం, విధగా చేయబడింది. 56  ఎవరు 

దీనిని తిరసురిస్రత రో! వారు నిశ్ుయంగా, 

అలా్లహ్ సమసత  లోకాల వారి అవసరం లేని, 

సవయం సమృదాుడు (అని తెలుస్కోవాల్).   

98. ఇల్ల అన: ''ఓ గ్ర ంధ  పీజల్లర్థ! మీరు 

అలా్లహ్ సందేశాలన ఎందుకు తిరసురిస్త  

నాీరు? మరియు మీరు చేస్త కరులనిీంట్టకీ 

అలా్లహ్ స్రకిిగా 57  ఉనాీడు!''  

 

54) చూడండి, 2:125. మకుహ్ లోని క’అబహ్  పవిత్ర  గ్ృహానిీ ఇబీ్రహీమ్ ('అ.స.) – 

ఇస్రు'యీల్ ('అ.స.) సహాయంతో – అలా్లహ్్ (స్.త్.) ఆజాానస్రరంగా నిరిుంచారు. ఇది 

జెరూసలంలోని – స్లైమాన్ ('అ.స.) నిరిుంచిన – బైత్మల్-మ'ఖి్దస్ (పవిత్ర  గ్ృహం) కంటే 

ఎంతో పీాచీనమైన ఆర్థధనా గ్ృహం. కావున ము'హముద్ ('స'అ.స.) – అలా్లహుత్'ఆల్ల 

ఆజాతో – నమా'జ్ చేస్తట్పుపడు త్మ ముఖానిీ క’అబహ్  ('హరమ్) వైపునకు 

చేయగోర్థరు. ఇది మానవజాతి కొరకు నిరిుంచబడిన మొట్ట మొదట్ట ఆర్థధనాలయం.  

55) 'హరమ్ సరిహదిులో యుధాం, హత్య, వేటాడట్ం మరియు చెటా్న కోయట్ం కూడా 

నిషేధంపబడాాయి. ('స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ మరియు 'స'హీ'హ్్ ముసాిం).  

56) ముసాింలకు ఎవరైతే ఆరోగ్యవంత్మలై ఉండి 'హజు జ్ చేయటానికి కావలసిన ఖరుులు 

భరించ గ్ల్గి ఉండి, శాంతియుత్ంగా ఎల్లంట్ట ధన, పీాణ హాని లేకుండా 'హజు జ్కు పోగ్లరో, 

వారి కొరకు వారి జీవితంలో ఒక్కసారి 'హజు జ్ యాత్ర కు పోవట్ం విధగా చేయబడింది, 

(ఇబీ-కసీ'ర్). చూ. 'స. బు'ఖారీ, పు. 2, అధ్యయం-1; 'స. ము. పుసత కం 1, 

అధ్యయం-52.  

57) షహీదున్, అష్-షహీదు (51): The All-Witness, సరవసాకి్ష. The Omniscient. 

He, from whose knowledge nothing is hidden. అన్నీ ఎరిగిన, త్న జాానంతో 

పీతిచోట్ ఉండేవాడు. చూడండి, 5:117, 58:6.  

ربَ  رلْٰعلَمرْيَ  ُمِٰبَ  ةَ كَّ ب    ممهًًك وَُّهًدي لِ
 

اربْرٰهر  َقاُم  مَّ رنٌٰت  بَيِ اٰيٌٰتْۣ  مخف  مَ ْي فرْيهر 
َدَخلَه   اٰمرنً   َوَمْن  ر وَ محش  ا ََكَن  ي  ََعَ   ّللر

اْسَتَطاَع اسر الَّ  َمنر  اّْلَْيتر  حرجُّ   
َسبرْيًًّل  فَارنَّ  محش  ارََلْهر  َكَفَر  َ َوَمْن    اّللي

ٌّ عَ غَ       مرْيَ لَ لْعٰ نر انر
 
 

تَْكُفُرْوَن  رَم  ل الْكرتٰبر  اَْهَل 
يْٰ٘ قُْل 
راٰيٰتر   ر ب ُ وَ حمط  اّللي َما ََعٰ   َشهرْيدٌ   اّللي  

   َتْعَملُْوَن 
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99. ఇంకా  ఇల్ల అన: ''ఓ  గ్ర ంథపీజల్లర్థ! 

మీరు దానికి (సత్యమార్థగ నికి) స్రకిుయలుగా 

ఉండి  కూడా అది వకరమారగ మని చూపదలచి, 

విశ్వసించిన వారిని అలా్లహ్ మారగ ంపైె నడవ 

కుండా ఎందుకు ఆట్ంకపరుస్త నాీరు? 58 

మరియు అలా్లహ్ మీ కరుల పటా్ నిరాక్షయంగా 

లేడు.''   

100. ఓ విశ్వసించిన పీజల్లర్థ! మీరు గ్ర ంథ 

పీజలలో కొందరి (మాట్లు విని) వారిని 

అనసరిస్తత ! వారు మిముల్ీ, విశ్వసించిన 

త్రువాత్ కూడా సత్య-తిరస్రురులుగా 

మారిువేస్రత రు.  

101. మీకు అలా్లహ్ వాకాయలు (ఆయత్మలు) 

చదివి వినిపిస్త ండగా, ఆయన పీవకి మీ 

మధయనండగా; మీరు సత్య-తిరస్రుర్థనికి 

ఎల్ల పాలపడగ్లరు? ఎవడు అలా్లహ్ 

(ధరుము)న గ్ట్టట గా పట్టట కునాీడో, 

నిససందేహంగా అత్డు   రుజ్జమారగ ం  వైపు 

దరశకత్వం వహించబడినటాే!   

102. ఓ విశ్వసించిన పీజల్లర్థ! మీరు 

కరివయపాలనగా అలా్లహ్ యందు భయ 

భకిులు కల్గి ఉండండి. మరియు మీరు 

ముసాింలుగా (అలా్లహ్్కు విధేయులుగా) 

ఉనీ సాితిలో త్పప మరణంచకండి!  

103. మీరందరూ  కలసి అలా్లహ్ తార డు  

(ఖుర్ఆన్) న గ్ట్టట గా పట్టట కోండి. మరియు 

విభేదాలలో పడకండి. 59 అలా్లహ్ మీ యెడల 

 

58) చూడండి, 2:42.  

59) దైవపీవకి ('స'అ.స.) పీవచనం: ''యూదులు 71 తెగ్లుగా, కై్ైసత వులు 72 తెగ్లుగా 

విభజంచబడాారు. కాని నా సమాజం వారు 73 తెగ్లుగా విభజంచబడతారు. వారిలో ఒకు 

తెగ్ త్పప అందరూ నరకంలో పడవేయబడతారు. ఆ ఒకు తెగ్ ఎవరంటే, ఏ విధానంపై 

నేను మరియు నా 'స'హాబా (ర'ది.'అను మ్) ఉన్నామో, దానిని అనసరించేవారు. అంటే 

يْٰ٘  الْ قُْل  رمَ كرتٰ اَْهَل  ل ْوَن ُص تَ   بر  دُّ
ر َعْن َسبرْيلر   َمْن اَٰمَن َتْبُغْوَنَها   اّللي

ُشَهَدا   اَنُْتْم  وَّ ُ   َوَما محش  ءُ عروًَجا    اّللي
ر  ا َتْعَملُْوَن  لٍ فر َغا ب      َعمَّ
 

ْيُعْوا  تُطر ارْن  اَٰمُنْوْ٘ا  رْيَن  اَّلَّ يْٰ٘اَيَُّها 
الْ ا  قً فَرريْ  اُْوتُوا  رْيَن  اَّلَّ كرتَٰب ِمرَن 
بَ وْ دُّ يَرُ  ارْيَمانرُكْم    دَ عْ ُكْم 

   كٰفررريَْن 

ُتتْٰٰل  َواَنُْتْم  تَْكُفُرْوَن  َوَكْيَف 
اٰيٰ  ر ُت  َعلَْيُكْم  ُكْم  فرْي وَ   اّللي

ْم  محش  ُل  وْ سُ رَ  يَّْعَتصر ر َوَمْن  َفَقْد    براّللي
 َ َي ارٰٰل صر ْسَتقرْيٍم ا ُهدر    خجمٍط مُّ

 
رْيَن اَٰمُنوا اتَّ اَ يْٰ٘  َ ُقوا  يَُّها اَّلَّ َحقَّ   اّللي
َواَنُْتْم تر قٰ تُ  ارَّلَّ  َتُمْوُتنَّ  َوََّل  ٖه 

ْسلرُمْوَن      مُّ
َْبلر   ُمْوا ِبر ر َواْعَتصر وَّ ْيعً ََجر  اّللي ََّل ا 

رْعمَ ممس  ْواقُ رَّ فَ تَ  ن ر   َت َواْذُكُرْوا    اّللي
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చూపిన అనగ్ర హాలన జాాపకం చేస్కోండి; 

మీరు ఒకరికొకరు శ్త్మర వులుగా ఉండేవారు, 

ఆయన మీ హృదయాలన కల్పాడు. ఆయన 

అనగ్ర హం వలానే మీరు పరసపరం 

సోదరులయాయరు. మరియు మీరు అగిీ 

గండం ఒడాున నిలబడినపుపడు ఆయన 

మిముల్ీ దాని నండి రకిించాడు. మీరు 

సనాురగ ం పందాలని, అలా్లహ్ త్న సూచన్

లన, ఈ విధంగా మీకు సపషట పరుస్త నాీడు!  

104. మీలో ఒక వరగ ం, (పీజలన) మంచి 

మారగ ం వైపునకు పిల్చేదిగా, ధర్థునిీ 

(మంచిని) ఆదేశంచేదిగా (బోధంచేదిగా) 

మరియు అధర్థునిీ (చెడున) నిషేధంచే్

దిగా (నిరోధంచేదిగా) ఉండాల్.60   మరియు 

అల్లంట్ట వారు, వారే స్రఫలయం పందేవారు.  

105. సపషట మైన ఉపదేశాలు వచిున 

త్రువాత్ కూడా ఎవరైతే, (వేరేవరు 

తెగ్లుగా) చీల్పోయారో మరియు విభేదాలకు 

గరి అయాయరో, వారి మాదిరిగా మీరు 

కావదిు. 61 మరియు అల్లంట్ట వారికి ఘోరశక్ష 

ఉంట్టంది.  

106. ఆ (తీరుప) దినమున కొందరి 

ముఖాలు (సంతోషంతో) పీకాశసూత  ఉంటాయి. 

మరికొందరి ముఖాలు (దుుఃఖంతో) నలాబడి 

ఉంటాయి. ఇక ఎవరి ముఖాలు నలాబడి 

ఉంటాయో వారితో: ''మీరు విశ్వసించిన 

త్రువాత్ సత్య-తిరస్రు రులు అయాయరు 

కదా? కాబట్టట  మీరు సతాయనిీ 

 

ఖుర్ఆన్ మరియు దైవపీవకి ('స'అ.స.) యొకు స్నీత్ లపైె అమలుచేస్త వారు.'' 

(తిరిుజీ',ఇబీ-మాజా, అబూ-దావూద్).  

60) ఇట్టవంట్ట వాకాయనికి చూడండి, 3:110, 114, 9:71, 112 మరియు 22:41.  

61) యూదులు మరియు కై్ైసత వుల మాదిరిగా. చూడండి, 6:159.  

فَاَلََّف  اَْعَدا ًء  ُكْنُتْم  ارْذ   َعلَْيُكْم 
فَاَْصَبْحُتمْ ْيَ بَ  رُكْم  قُلُْوب رنرْعمَ   ب  ٖهْ٘ تر  

ُحْفَرٍة   امجتنً ارْخَوا َشَفا  ََعٰ  َوُكْنُتْم 
ِمرنَْها  فَاَنَْقَذُكْم  الَّارر  محش ِمرَن 

يُ  رَك  ُ  َكٰذل ُ اَبِير ٰ   ُكمْ لَ   ّللي  ترهٖ يٰ ا
     لََعلَُّكْم َتْهَتُدْوَن 

ٌة يَّْدُعْوَن ارَٰل   َوتْلَُكْن ِمرْنُكْم اُمَّ
رالَْمْعرُ لَْ ا ب َويَاُْمُرْوَن  ْوفر  ْْير 
َعنر َهوْ نْ َويَ  ْ ا  َن  ٰٓئرَك  محش  ُمْنَكرر ل َواُول

    ُهُم الُْمْفلرُحْوَن 
َتَفرَّ  رْيَن  ََكَّلَّ تَُكْونُْوا  قُْوا  َوََّل 

مر َتلَ اخْ وَ  َبعْ ْنْۣ ُفْوا  َجا َءُهُم    َما  در 
رنُٰت  َعَذاٌب  محش  اّْلَيِ لَُهْم  ٰٓئرَك  َواُول
ْيٌم   يحض َعظر

تَْسَودُّ  تَ   مَ يَّوْ  وَّ وُُجْوٌه    مجت وُُجْوٌه بَْيضُّ 
ر فَاَمَّ  اَّلَّ وُُجوُْهُهْميمط  يْ ا  اْسَودَّْت  َن 

فَُذْوقُوا   ارْيَمانرُكْم  َبْعَد  اََكَفْرُتْم 
رَما كُ  الَْعَذاَب      نَ وْ ْكُفرُ تَ ْم ْنتُ ب
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తిరసురించినందుకు ఈ శక్షన అనభ 

వించండి.'' (అని అనబడుత్మంది).  

107. ఇక ఎవరి ముఖాలు పీకాశసూత  

ఉంటాయో వారు అలా్లహ్ కారుణయంలో 

(సవరగ ంలో) ఉంటారు. అందులో వారు 

శాశ్వత్ంగా ఉంటారు.  

108. (ఓ పీవకిా!) ఇవి అలా్లహ్ సూకిులు 

(ఆయాత్) మేము వాట్టని యథాత్థంగా న్నకు 

వినిపిస్త నాీము. మరియు అలా్లహ్ 

సరవలోకాల వారికి అనాయయం చేయగోరడు.  

109. ఆకాశాలలో ఉనీది మరియు 

భూమిలో ఉనీది అంతా అలా్లహ్ కు 

చెందినదే. మరియు సమసత  వయవహార్థలు 

అలా్లహ్ వైపునకే మరల్ంపబడతాయి.  

110. మీరే (విశావస్లే) మానవజాతి 

(హిత్ం) కొరకు నిలబట్ట బడిన ఉత్త మ 

సమాజం వారు. మీరు ధర్థునిీ ఆదేశంచే 

(బోధంచే) వారు మరియు అధర్థునిీ 

నిషేధంచే (నిరోధంచే) వారు మరియు మీరు 

అలా్లహ్ యందు విశావసం కల్గి ఉనీ  

వారు. 62   మరియు ఒకవేళ గ్ర ంథపీజలు 

విశ్వసిస్తత , వారికే మేలై ఉండేది. వారిలో కొందరు 

విశావస్లు కూడా ఉనాీరు. 63   కాని 

అత్యధకులు అవిధేయులే (ఫాసిఖూన్).  

111. వారు మిముల్ీ కొంత్ వరకు 

బ్రధంచట్ం త్పప, మీకు ఏ విధమైన హాని 

కల్గించ జాలరు. మరియు వారు మీతో 

యుధాం చేసినటా్యితే, మీకు వీపుచూపించి 

పారిపోతారు. త్రువాత్ వారిక్ల్లంట్ట 

సహాయం లభించదు.   

 
62) అబూ-హురైర్థ కథనం: ''మీరే (సత్య ధరుమైన ఇసా్రంన మరియు దైవపీవకి 'స'అ.స. 

స్నీ త్మలన అనసరించే వారే), ఉత్త మమైన మానవ సమాజానికి చెందిన వారు.'' ('స. 

బు'ఖారీ పుసత కం 6, 'హదీస్' నం. 80).  

63) 'అబిులా్లహ్ బిన్-సల్లం (ర'ది. 'అ.) వంట్ట వారు.  

  ْ ْت وُُجوُْهُهْم فَِفر رْيَن اْبَيضَّ ا اَّلَّ َواَمَّ
ر رَْْحَةر  ْوَن ا هَ ُهْم فريْ محش اّللي ُ        ٰخِلر
 

اٰيُٰت  رلَْك  ر   ت ْيَك  َعلَ وَْها  َنْتلُ   اّللي
راْْلَِقر  ُ َوَما  محش  ب ُظلًْما   اّللي يُرريُْد 

رلْٰعلَمرْيَ    لِ

ر وَ  ي فر   ّللر مٰوٰ   َما  فر َومَ تر  السَّ ا 
ر ارَٰل  وَ محش  ْرضر اَّْلَ  اَّْلُُمْوُر    اّللي تُرَْجُع 
خجم  

ر  ل اُْخررَجْت  ٍة  اُمَّ َخْْيَ  اسر نَّ لُكْنُتْم 
رالَْمْعُرْوفر  ب َوَتنْ تَاُْمُرْوَن  َعنر  ْوَن  هَ  

َوتُْؤمرُنْوَن  لْمُ ا ر ْنَكرر  اَٰمَن  محش  براّللي َولَْو 
َّهُ  ل َخْْيًا  لَََكَن  الْكرتٰبر  محش  مْ اَْهُل 

ْ   ُهمُ مرنْ  َواَكْ وْ ُمْؤمرنُ ال ََثُُهُم  َن 
ُقْوَن     الْٰفسر

 
اًَذي   ْ٘ ارَّلَّ وُْكْم  يَُُّضُّ َوارْن محش  لَْن 

ر ا يُّقَ  ُّوُْكُم اَّْلَْدبَارَ لُ ت   يمط ُثمَّ وُْكْم يَُول
    ْونَ ْنَصُ ََّل يُ 
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112. వారు ఎకుడునాీ, అవమానానికే 

గరిచేయబడతారు, అలా్లహ్ శ్రణులోన్న లేక 

మానవుల అభయంలోన్న ఉంటేనే త్పప; 

వారు అలా్లహ్ ఆగ్ర హానికి గరి అయాయరు 

మరియు వారు అధోగ్తికి చేర్థరు. ఇది వారు 

అలా్లహ్ సూచనలన  తిరసురించినందుకు 

మరియు అనాయయంగా ప్ర వక్త లను  

చంపినందుకు. ఇది వారి  ఆజా్ఞలాంఘన 

మరియు హదిులుమీరి పీవరిించిన దాని 

పరయవస్రనం. 64  (1/8)  

113. * వారందరూ ఒకేరకమైనవారు కారు. 

గ్ర ంథ పీజలలో కొందరు సరైనమారగ ంలో ఉనీ  

వారునాీరు. వారు ర్థతిర  వేళలందు అలా్లహ్ 

సూకిులన (ఆయాత్లన) పఠిసూ ఉంటారు 

మరియు స్రష్ఠట ంగ్ం (సజిా) చేసూత  ఉంటారు.  

114. వారు అలా్లహ్్న మరియు అంతిమ 

దినానిీ విశ్వసిస్రత రు. మరియు మంచిని 

బోధస్రత రు, చెడుల నండి వారిస్రత రు. మరియు 

మంచి పనలు చేయట్ంలో పోటీపడతారు 

మరియు ఇల్లంట్ట  వారే సత్మపరుషులలోని 

వారు.  

115. మరియు వారు ఏ మంచిపని చేసినా 

అది వృథా  చేయబడదు. మరియు 

దైవభీతిగ్ల వారవరో అలా్లహ్్కు బ్రగా 

తెలుస్. 65  

116. అలా్లహ్్ (శక్ష)్ నండి్ కాపాడటానికి్

వారి్ సంపదలు్ గాన్న్ వారి్ సంతానం్ గాన్న్

వారికి్ ఏ్మాత్ర ం్ పనికిర్థవు.్ ఇల్లంట్ట్ వారే్

నరకాగిీ్ వాస్లు.్ అందులో్ వారు 

శాశ్వత్ంగా ఉంటారు.     

 

64) ఇది యూదులన గరించి చెపపబడింది.  

65) చూడండి, 3:199.  

َما ثُقرُفْوْ٘ا    ُُضربَْت َعلَْيهرُم اَِّلرلَُّة اَيْنَ 
ِمرَن   َْبٍل  ِبر ر ارَّلَّ  ِمر وََحبْ   اّللي   نَ ٍل 

ِمرَن  َوَبا ُءوْ   الَّاسر  رَغَضٍب  ب ر    اّللي
الَْمْسَكَنةُ  َعلَْيهرُم  رَك  محش  َوُُضربَْت  ذٰل

راَنَّ  راٰيٰتر مْ هُ ب ب يَْكُفُرْوَن  ََكنُْوا  ر      اّللي
رَغْْير َحِقٍ اَن  ُتلُوْ َويَقْ  َء ب

رَك  محش  َّْلَْۣنبرَيا  ذٰل
ََكنُْوا َيْعَتُدْوَن  رَما َعَصْوا وَّ      ىمتب

مرْن  ءً ا  َسوَ   لَيُْسْوا الْكرتٰ هْ اَ محش  بر لر 
اٰيٰتر   يَّْتلُْوَن  رَمٌة  ئ

قَا  ٌة  ر اُمَّ اٰنَا َء    اّللي
ْلر وَُهمْ 

َ  اَلَّ    ْسُجُدْوَن ي
 

ر يُْؤمرُنْوَن   اَّْلٰ َْلَوْ اوَ   براّللي رر خر مر 
َعنر   َويَْنَهْوَن  رالَْمْعُرْوفر  ب َويَاُْمُرْوَن 

َويُسَ  فر  االُْمْنَكرر  محش تر اْلَْْيٰ ررُعْوَن 
ٰٓئرَك  َواُ  لر مر ول ْيَ َن الصي    حر

ْوا مرْن َخْْيٍ فَلَْن يُّْكَفُرْوهُ 
محش  َوَما َيْفَعلُ

ُ وَ  رالُْمتَّقرْيَ يْ لر عَ  اّللي     ٌمْۣ ب

ا رْينَ ارنَّ  لَ َكَفرُ   َّلَّ َعْنُهْم    نْ ْوا   َ ُتْغنر
ِمرَن   اَْوََّلُدُهْم  َوََّلْ٘  ر اَْمَوالُُهْم   اّللي

ٰٓ محش  َشْيـ ًا  اَْص َواُول اٰحُب ئرَك   مْ هُ مجت  ارر لَّ  
ْوَن فرْيَها  ُ      ٰخِلر
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117. వారు ఈ ఇహలోక జీవిత్ంలో చేస్త నీ 

ధన  వయయానిీ - త్మకు తాము అనాయయం 

చేస్కునీ వారి పల్లలపైె వీచి వాట్టని 

సమూలంగా నాశ్నం  చేస్త  - మంచుగాల్తో 

పోలువచుు. మరియు అలా్లహ్ వారి క్ల్లంట్ట 

అనాయయం చేయలేదు. కాన్న వారే త్మకు 

తాము అనాయయం చేస్కునాీరు. 66   

118. ఓ విశావస్ల్లర్థ! మీరు మీ వారిని 

(విశావస్లన) త్పప, ఇత్రులన మీ 

సనిీహిత్ స్తీహిత్మలుగా చేస్కోకండి. వారు 

మీకు హాని కల్గించే ఏ అవకాశానైీనా 

ఉపయోగించుకోవటానికి వనకాడరు. వారు 

మిముల్ీ ఇబబందిలో చూడగోరుత్మనాీరు. 

మరియు వారి ఈరియ వారి న్నళా నండి 

బయట్పడుత్మనీది, కాని వారి హృదయా 

లలో దాచుకునీది దానికంటే తీవీమైనది. 

వాసత వానికి మేము ఈ సూచనలన మీకు 

సపషట ంచేశాము. మీరు అరాం చేస్కోగ్ల్గితే 

(ఎంత్ బ్రగండేది)! 67  

119. అవున! మీరైతే వారిని 

పీేమిస్త నాీరు. కాని వారు మిముల్ీ 

పీేమించట్ం లేదు. మరియు మీరు 

దివయగ్ర ంథాలనిీంట్టన్న విశ్వసిస్త నాీరు. 

వారు మీతో కల్సినపుడు: ''మేము 

విశ్వసించాము.'' అని అంటారు. కాని వేరుగా 

ఉనీపుపడు, మీ యెడల ఉనీ కోర ధ్వేశ్ం వలా 

 

66) సత్య-తిరస్రురుల దాన-ధర్థులు గాన్న, పుణయకార్థయలు గాన్న వారికి పరలోక జీవిత్ంలో 

ఏ విధంగానూ పనికిర్థవు ఎందుకంటే విశావసంలేని దానాలు ఫల్ంచవు. మోకిానికి మూలం 

విశావసమే. చూడండి, 3:85.  

67) చూడండి, 60:8-9 ఎవరైతే మీ ధరుం కారణంగా మిముల్ీ విరోధంచక మీకు హాని 

చేయక, మిముల్ీ మీ ఇండా నండి వళాగొట్ట రో, అట్టట  వారితో మీరు కరుణతో, నాయయంతో 

వయవహ రించండి. కాని ఎవరైతే మీ ధరుం కారణంగా మీతో పోర్థడి మిముల్ీ మీ 

ఇండానండి వళా గొడతారో, అల్లంట్ట వారు మీ స్తీహిత్మలు కారు, వారితో పోర్థడండి.  

اْْلَيٰوةر   هر  ٰهذر  ْ فر ُيْنفرُقْوَن  َما  َمَثُل 
ْنَيا   ٌّ  مَ كَ ادلُّ صر فرْيَها  رريٍْح  َثلر 
َحرْ اََصابَ  قَوْ َث ْت  َظلَ   ا  ْوْ٘ مُ ٍم 

فَاَْهلََكْتهُ  َظلََمُهُم  محش  اَنُْفَسُهْم  َوَما 
 ُ ْن اَنُْفَسُهْم َيظْ  اّللي      لرُمْونَ َولٰكر
ااَ يْٰ٘  ر يَُّها  ٰ َّلَّ ا ُذْوا ْيَن  َتتَّخر ََّل  َمُنْوا 

ُدْونرُكْم ََّل يَاْلُْونَُكْم   ِمرْن  رَطانًَة  ب
قَدْ اًَّل بَ خَ  َعنرتُّْممجت  َما  ْوا  َودُّ بََدتر    محش 
ْ  ا اَفْوَ نْ مر   َضا ءُ ّْلَغْ ا هرهرْمخمت َوَما ُُتِْفر

قَْد بَيَّنَّا لَُكُم  محش  ُصُدْورُُهْم اَْكَِبُ 
     نَ َتْعقرلُوْ  مْ ْنتُ ارْن كُ  تر اَّْلٰيٰ 
 
اَ  َوََّل ٰهْ٘ ُُتربُّْوَنُهْم  اُوََّل ءر  نُْتْم 

ر  ب َوتُْؤمرُنْوَن  كرتٰبر لْ ا ُُيربُّْونَُكْم 
لَُقوْكُ  َوارَذا  رٖهمجت  ُ ُكِ قَال ٰ ْوْ٘ ْم  ا يمح َمنَّا ا 

َعلَْيُكُم  وَ  ْوا  َعضُّ َخلَْوا  ارَذا 
الَْغْيظر  مرَن  ُمْوتُْوا محش  اَّْلَنَامرَل  قُْل 
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త్మ వీేళళన కొరుకుుంటారు. వారితో: ''మీ 

కోర ధ్వేశ్ంలో మీరే మాడి  చావండి, 

నిశ్ుయంగా, హృదయాలలో దాగి  ఉనీ 

దంతా అలా్లహ్్కు బ్రగా తెలుస్.'' అని అన.  

120. మీకేదైనా మేలు  కల్గితే వారికది 

దుుఃఖం కల్గిస్త ంది మరియు మీకేదైనా కీడు 

కల్గితే వారికది సంతోషం కల్గిస్త ంది. 

మరియు మీరు సహనం వహించి దైవభీతి 

కల్గి ఉంటే, వారి కుట్ర  మీక్ల్లంట్ట నషట ం 

కల్గించజాలదు. నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ వారు 

చేస్త దానినంతా పరివేషట ంచి ఉనాీడు.  

121. మరియు (ఓ పీవకిా! ఆ దినానిీ 

జాాపకం చేస్కో). న్నవు వేకువజామున న్న ఇంట్ట 

నండి బయలుదేరి (ఉ'హుద్ కిేత్ర ంలో) 

విశావస్లన వారి-వారి యుదాసా్రనాలలో 

నియమించటానికి వళ్ళళవు. మరియు 

అలా్లహ్ సరవం వినేవాడు, సరవజా్జడు. 68   

 

68) ఈ ఆయత్ ఉ'హుద్ యుధాం గరించి తెల్యజేస్త ందని ధరువేత్త లందరి అభిపీాయం. 

అది 3వ హిజీీ షవావల్ నలలో జరిగింది. 2వ హిజీర  రమ'దాన్నలలో జరిగిన బదర ర్ 

యుధాంలో మకుహ్ ముషీకుల సంఖయ దాదాపు వేయి. వారి వది మంచి యుధా స్రమగిర  

ఉండన. ముసాింలు కేవలం 313 మంది మాత్ర మే ఉనీపపట్టకీ, వారి వది సరియైెన యుదా 

స్రమగిర  లేక పోయినపపట్టకీ అలా్లహుత్'ఆల్ల సహాయంతో వారు ముషీకుులన ఓడించి 

వారిలో 70 మందిని సంహరించి, 70 మందిని బందీలుగాచేస్కుంటారు. దాని పీతీకారం 

తీరుుకునేందుకు మకుహ్ ఖురైషులు 3వ హిజీీ షవావల్ నలలో దాదాపు మూడువేల 

యుదా వీరులతో మదీనహ్ కు 3మైళా దూరంలో ఉనీ ఉ'హుద్ పరవత్ం వదికు 

చేరుకుంటారు. దైవపీవకి ('స'అ.స.) ఇది తెలుస్కొని త్మ సహాబీలతో సంపీదిస్రత రు. 

దైవపీవకి ('స'అ.స.) ఉదిేశ్ం, మరికొందరి నాయకుల ఉదిేశ్ం, మదీనహ్ నగ్రం లోపలనే 

ఉండి యుధాంచేయాలని. కపట్విశావస్ల నాయకుడు, 'అబిులా్లహ్ బిన్-ఉబై కూడా అదే 

కోరుతాడు. కాని అనేక మంది ముసాింలు మదీనహ్ నండి బయట్టకి పోయి పోర్థడాలని 

కోరుతారు. దైవపీవకి ('స'అ.స.) వారి కోరికపైె యుదాస్రమగిర  ధరించి త్మ ఇంట్ట నండి 

బయట్టకి వస్రత రు. ఈ విధంగా దాదాపు 1000 మంది ముసాింలతో యుధా్నికి సిధామై 

ఉ'హుద్ వైపుకు పోతూ ఉండగా, కపట్విశావస్ల నాయకుడు 'అబిులా్లహ్ బిన్-ఉబై – త్న 

మాట్న గౌరవించలేదనే స్రకుతో – త్న 300 మంది అనచరులతో యుధాంలో 

పాల్గగ నకుండా, వనదిరిగిపోతాడు. 700 మంది విశావస్లు మాత్ర మే దైవపీవకి 

رَغْيظر  َ نَّ  ار محش  ُكمْ ب رَذاتر ٌمْۣ َعلريْ   اّللي ب    
ُدْورر        الصُّ

تَُسْؤُهْمحمس   َحَسَنٌة  َتْمَسْسُكْم  ارْن 
ْبكُ  رَها   مْ َوارْن تُصر رئٌَة يَّْفرَُحْوا ب محش َسيِ

تَْص وَ  وْ ارْن  ُ َوتَ ِبر يَُُضُُّكْم  قُ تَّ ا  ََّل  ْوا 
َشْيـ ًا  َ ارنَّ  محش  َكْيُدُهْم  رَما   اّللي ب
 خجم َيْعَملُْوَن ُُمرْيٌط 

اَهْ َت وْ َغدَ   َوارذْ  مرْن  ُتبَِور لر    ئُ َك 
َمقَ  رلْقرَتالر ا الُْمْؤمرنرْيَ  ل ُ وَ محش  عرَد    اّللي
  يحضَسمرْيٌع َعلرْيٌم 
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122. అపుపడు మీలోని రండువర్థగ ల వారు 

పిరికిత్నం చూపబోయారు; మరియు అలా్లహ్ 

వారికి సంరక్షకుడుగా ఉనాీడు. 69  మరియు 

విశ్వసించిన వారు అలా్లహ్ యందే నముకం 

ఉంచుకోవాల్.  

123. బదీజ్ (యుధాం) నందు మీరు 

బలహీనలుగా ఉనీపుపడు అలా్లహ్ మీకు 

సహాయం అందించి మిముల్ీ విజేత్లుగా 

చేశాడు. కాబట్టట  మీరు కృత్జాతాపరులై 

అలా్లహ్ యందు భయ-భకిులు కల్గి 

ఉండండి!  

124. (ఓ పీవకిా!) న్నవు విశావస్లతో: 

''ఏమీ? మీ పీభువు, ఆకాశ్ం నండి మూడు 

వేల దైవదూత్లన దింపి మీకు సహాయం 

చేస్త నీది చాలదా?'' అని అడిగిన 

సందర్థానిీ (జాాపకం చేస్కోండి!)  

125. అవున! ఒకవేళ మీరు సహనం 

వహించి దైవభీతి కల్గివుంటే - శ్త్మర వు  వచిు 

అకస్రుత్మత గా మీపైె పడినా   -  మీ పీభువు ఐదు 

 

('స'అ.స.)తో పాట్ట ఉహుద్కు చేరుతారు. అకుడ 50 మంది బ్రణ్యలన బ్రగా 

పీయోగించగ్ల్గే, విలుకాండీన ఒక చినీ కొండ మీద ఉంచి మీరు ఎట్టట  పరిసాితిలోన మీ 

చోట్ట విడిచి యుధామైదానంలోకి ర్థవదిని ఆజాాపిస్రత రు. యుధాం పీారంభమై ముసాిములు 

విజయం పందుతారు, ముషీకులు పారిపో స్రగతారు. అది చూసి ఆ విలుకాండీు 

విజయధనం దోచుకోవటానికి త్మ సా్రనాలన విడిచి కొండదిగి వస్రత రు. అది చూసి 

(అపుపడు ముషీక్గా ఉనీ) 'ఖాల్ద్ బిన్-వలీద్ ఒక బృందానిీ తీస్కొని వనక నండి 

ముసాింలపైె దాడిచేస్రత డు. అకస్రుత్మత గా సంభవించిన ఈ పరిణ్యమంతో ముసాింలు 

కలవరపడతారు, ఎంతోమంది త్మ పీాణ్యలన కోలోపతారు. మరియు దైవపీవకి ('స'అ.స.) 

కూడా గాయపడి, కిర ంద పడిపోతారు. దానితో ఆయన మరణంచారని త్లచి ముసాింలు 

అటూ ఇటూ పారిపోస్రగతారు. కాని 'ఉమర్ మరియు త్ల్లు  (ర'ది.'అను మ్లు): 'ఇక 

దైవపీవకి ('స'అ.స.) యే లేకుంటే మనం బీతికి పీయోజనమేమిటీ,' అని పీేరేపించట్ం వలా 

ముసాింలు తిరిగి ఐకమత్యంతో పోర్థడుతారు. దానితో ఖురైషీలు వనదిరిగి పారిపోతారు.  

69) ఈ రండు తెగ్ల వారు 'ఔస్ మరియు 'ఖ'జ్రజ్ అనే అనాసర్ తెగ్లకు చెందిన, బనూ 

'హారిస్ర' మరియు బనూ-సల్లు వర్థగ లకు చెందిన వారు. కాని అలా్లహ్్ (స్.త్.) అనగ్ర హం 

వలన వారి హృదయాలు దృఢపడతాయి.  

ا    طَّ ْت  َهمَّ ر ارْذ  مرْنكُ َفٰتر ئ اَنْ    ْم 
ُ وَ حمل  ًَّل َتْفشَ  ُُّهَما   اّللي ر َوََعَ  محش  َوَلر   اّللي

ر الُْمْؤمرُنْوَن 
     فَلَْيَتَوَّكَّ

نََصَ  ُ ُكُم  َولََقْد  ر   اّللي وَّ ب ُتْم نْ اَ َبْدٍر 
َ فَاتَُّقوا  مجت  ةٌ اَذرلَّ  لََعلَُّكْم    اّللي

    تَْشُكُرْوَن 
ر  ل َتُقْوُل  اَلَْن  مُ لْ ارْذ  ْؤمرنرْيَ 

يُّ   يَّْكفرَيُكمْ  كُ اَْن    مْ كُ بُّ رَ ْم  مردَّ
 ٰ اٰل رَثلَٰثةر  لرْيَ ب ُمَْنَ ٰٓئرَكةر  الَْمل ِمرَن   ٍف 

 ىجت 
ْوا  حمل  بَٰٰلْ٘  ُ تَْصِبر ْوا  َوَتتَّقُ ارْن 
فَْوررهر ِمر  اْتُوُْكمْ َويَ  ٰهَذا  ْن  ْم 
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వేల పీతేయక  చిహాీలు గ్ల దైవదూత్లన 

పంపి మీకు సహాయం చేస్రత డు! 70   

126. అలా్లహ్ మీకు ఈ విషయానిీ 

తెల్పింది, మీకు శుభవారి ఇవవటానికి 

మరియు మీ హృదయాలకు త్ృపిత  కలుగ్  

జేయటానికి మాత్ర మే. మరియు సరవ 

శ్కిిమంత్మడు మహా వివేకవంత్మడైన అలా్లహ్ 

త్పప, ఇత్రుల నండి సహాయం (విజయం) 

ర్థజాలదు కదా!  

127. ఆయన ఇదంతా సత్య-తిరస్రురంపైె 

నడిచే వారిని కొందరిని నశంపజేయటానికి, 

లేదా వారు ఘోర పర్థజయం పంది 

ఆశాభంగ్ంతో వనదిరిగి పోవటానికి 

(చేశాడు).  

128. (ఓ పీవకిా!) ఈ విషయమునందు న్న 

క్ల్లంట్ట అధకారం లేదు.71 ఆయన (అలా్లహ్) 

వారిని క్షమించవచుు, లేదా వారిని 

శకిించవచుు. ఎందుకంటే నిశ్ుయంగా, వారు 

దుర్థురుగ లు.  

129. మరియు ఆకాశాలలో ఉనీదంతా 

మరియు భూమిలో ఉనీదంతా అలా్లహ్ కే 

చెందుత్మంది. ఆయన తాన కోరినవారిని 

క్షమిస్రత డు మరియు తాన కోరినవారిని 

శకిిస్రత డు. మరియు అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అపార కరుణ్యపీదాత్.  

130. ఓ విశావస్ల్లర్థ! ఇబబడి 

ముబబడిగా పెరిగే ఈ వడీ్డని తినకండి. 

మరియు మీరు స్రఫలయం పందటానికి అలా్లహ్ 

 

70) చూడండి, 8:9-10.  

71) అంటే ఈసత్య-తిరస్రురులన విశావసంవైపునకు మరలుట్ంగాన్న, లేక వారి విషయంలో 

ఎల్లంట్ట నిరణ యం తీస్కోవట్ంగాన్న కేవలం అలా్లహుత్'ఆల్ల అధకారంలోనే ఉంది.  

ْدُكْم   ٰ   بُُّكمْ رَ ُيْمدر اٰل َْمَسةر  ٍف ِبر
ٰٓئركَ     َسِورمرْيَ مُ  ةر ِمرَن الَْمل
َجَعلَُه   ُ اَوَما  ُ ار   ّللي ب ي َّلَّ  ْم  كُ لَ   ْْشٰ

رهٖ  ب قُلُْوبُُكْم  َْطَمئرنَّ  َوَما محش  َوتلر
عرْندر   مرْن  ارَّلَّ  ر الَّْصُ  َعزريْزر  الْ   اّللي

   يحض مر يْ كر اْلَْ 

 َ رْيَن َكَفُرْوْ٘ا اَْو َطَع َطَرًف قْ َلر ا ِمرَن اَّلَّ
ر ا  يَْكبرَتُهْم َفَيْنَقلرُبْوا خَ     برْيَ ئ

 

اَّْلَ  مرَن  لََك  َشْ لَيَْس  اَوْ ْمرر   ٌء 
رنَُّهْم   ْوَب َيتُ  فَا َبُهْم  ُيَعِذر اَْو  َعلَْيهرْم 

   ٰظلرُمْوَن 
ر وَ  ي ٰموٰ   ّللر السَّ فر  َوَما  َما  فر تر 
َّ   رُ فر َيغْ محش  ْرضر اَّْلَ  ي رَمْن  َشا ُء ل

ََّشا ءُ  ي َمْن  ُب  ُ وَ محش  َويَُعِذر َغُفْوٌر    اّللي
ْيٌم   خجم رَّحر

ََّل يْٰ٘  اَٰمُنْوا  رْيَن  اَّلَّ وا لُ تَاْكُ   اَيَُّها 
اَ بْٰ٘والِرر  مُّ ا ْضعَ ا  َواتَُّقوا ٰضَعَفةً فًا    ممس 
 َ    ممهلََعلَُّكْم ُتْفلرُحْوَن  اّللي
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యందు భయ-భకిులు కల్గి ఉండండి. 72  

131. మరియు సత్య-తిరస్రురుల కొరకు 

సిధాం చేయబడిన నరకాగిీకి భీతిపరులై 

ఉండండి.  

132. మరియు మీరు కరుణంచబడటానికి 

అలా్లహ్్కు మరియు సందేశ్హరునికి 

విధేయులై ఉండండి. 73 (1/4)  

133. * మరియు మీ పీభువు క్షమాభిక్ష 

కొరకు మరియు సవరగ వాసం  కొరకు 

ఒకరితోనొకరు పోటీ పడండి. అది 

భూమాయకాశాలంత్ విశాలమైనది. అది 

దైవభీతిగ్ల వారికై్ సిధాపరచబడింది.  

134. (వారి కొరకు) ఎవరైతే కల్మిలోనూ 

మరియు లేమిలోనూ (అలా్లహ్ మారగ ంలో) 

ఖరుు  చేస్రత రో మరియు త్మ కోపానిీ 

నిగ్ర హించుకుంటారో మరియు పీజలన 

క్షమిస్రత రో! అలా్లహ్ సజు నలన పీేమిస్రత డు. 74   

135. మరియు వారు, ఎవరైతే, అశాీల 

పనలు చేసినా, లేదా త్మకు తాము 

అనాయయం చేస్కునాీ, అలా్లహ్్న సురించి 

త్మ  పాపాలకు క్షమాపణ  వేడుకుంటారో! 

మరియు అలా్లహ్ త్పప, పాపాలన 

క్షమించగ్లవారు ఇత్రులు ఎవరునాీరు? 

 

72) చూడండి, 2:278, అబూ-హురైర్థ (ర'ది.'అ.) కథనం, దైవపీవకి ('స'అ.స.) ఇల్ల సెల 

విచాురు: ''ఏడు మహాపాపాల నండి దూరంగా ఉండండి.'' 'స'హాబ్ర (ర'ది.'అను మ్) 

అడిగారు: ''ఓ పీవకిా ('స'అ.స.)! అవి ఏమిట్ట?'' దైవపీవకి ('స'అ.స) ఇల్ల 

సమాధ్నమిచాురు: ''అవి (i) ఆర్థధనలో అలా్లహ్్(స్.త్.)కు భాగ్స్రవములన 

కల్పంచట్ం, (ii) మంత్ర -త్ంతార లు చేయట్ం, (iii) అలా్లహుత్'ఆల్ల నిషేధంచిన పీాణని 

అనాయయంగా చంపట్ం, (iv) వడా్డ తినట్ం, (v) అనాథుల ఆసిత ని కబళంచట్ం, (vi) యుధి 

రంగ్ంలో పిరికిత్నంతో శ్త్మర వుకు వనీచూపి పారి పోవట్ం, (vii) పతివీత్ సీత ైలపైె నిందలు 

మోపట్ం.'' ('స. బు'ఖారీ, పు. 4, 'హదీస్' నం. 28).  

73) చూడండి, 3:85.  

74) 'స. బు'ఖారీ, పు.4, 'హదీస్' నం.141, 'స. బు'ఖారీ, పుసత కం.8, 'హదీస్' నం. 135.  

الَّ  الَّ َواتَُّقوا  ْ٘ اَر  ْ ْت    ّٰتر اُعردَّ
ر     ممهفررريَْن كٰ لْ ل

ْيُعوا   َ َواَطر لََعلَُّكْم    اّللي َوالرَُّسْوَل 
  ممه تُرَْْحُْوَن 

ِمرنْ وَ  َمْغفرَرٍة  ارٰٰل  ر   َساررُعْوْ٘ا  ِب   ُكمْ رَّ
عَ َجنَّةٍ وَ  ٰموُٰت   السَّ رُْضَها 

رلُْمتَّقرْيَ  ْت ل  يحض َواَّْلَْرُضحمل اُعردَّ
 

ُيْنفرُقوْ  رْيَن  ااَّلَّ فر  َّ َن  ءر  ا  لّسَّ
 َّ الَْغْيَظ َوالْكٰ   ا ءر َوالُضَّ مرْيَ  ظر

ُ وَ محش  َوالَْعافرْيَ َعنر الَّاسر  ُُيربُّ   اّللي
 ْ نرْيَ مُ ال  ممه ْحسر

 
ارذَ  رْيَن  َفَعلُ َواَّلَّ فَا ا  َشةً ْوا   وْ اَ   حر

َذَكُروا   اَنُْفَسُهْم  َ َظلَُمْوْ٘ا    اّللي
يَّ  َوَمْن  رهرْميمط  نُْوب ُ َّلر ْغفرُر  فَاْسَتْغَفُرْوا 



  భాగం: 4 3. సూరహ్ ఆలి ’ఇమా్రన్ 138 4 :الُجْزءُ    ُسوَرةُ آِل ِعْمَرانَ  -3
 
మరియు వారు తాము  చేసిన త్పుపలన 

బుధాపూరవకంగా మూరఖ పుపట్టట తో మళ్ళళ 

చేయరు! 75   

136. ఇల్లంట్ట  వారికి పీతిఫలం, త్మ 

పీభువు త్రఫు  నండి లభించే క్షమాపణ 

మరియు సవరగ ంలో (గొపప భవనాలలో సాిర 

నివాసం). దాని కిర ంద సెలయేళ్ళళ పీవహిసూత  

ఉంటాయి. అకుడ వారు శాశ్వత్ంగా 

ఉంటారు. సతాుర్థయలు చేసిన వారి పీతిఫలం 

ఎంత్ శ్రర షామైనది!  

137. మీకు పూరవం ఇల్లంట్ట ఎన్నీ 

సంపీదాయాలు (త్ర్థలు) గ్డిచిపోయాయి. 

సతాయనిీ తిరసురించిన  వారి గ్తి 

ఏమయిందో మీరు భూమిలో సంచారం చేసి 

చూడండి.  

138. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) పీజల కొరకు ఒక 

సపషట మైన వాయఖాయనం మరియు దైవభీతి గ్ల 

వారికి మారగ దరశకత్వం మరియు 

హితోపదేశ్ం.  

139. కాబట్టట  మీరు బలహీనత్ 

కనబరచకండి మరియు దుుఃఖపడకండి. 

మరియు మీరు విశావస్లే అయితే, మీరే 

త్పపక పీాబలయం పందుతారు.  

140. ఒకవేళ ఇపుపడు మీరు గాయపడితే, 

వాసత వానికి ఆ జాతివారు (మీ విరోధులు) 

కూడా ఇదేవిధంగా గాయపడాారు.76  మరియు 

మేము ఇల్లంట్ట దినాలన పీజల మధయ 

తిపుపతూ ఉంటాము. మరియు అలా్లహ్్, 

మీలో నిజమైన విశావస్లవవరో చూడటానికీ 

మరియు (సత్య సా్రపనకు) త్మ పీాణ్యలన 

 

75) చూడండి, 42:25.  

76) ఇది ఉ'హుద్ యుదాానిీ సూచిస్త ంది.  

ُ ا  َب ارَّلَّ وْ نُ اَّلُّ  ْوا ََعٰ   َولَمْ ممص  ّللي ُّ يُصر
    َما َفَعلُْوا وَُهْم َيْعلَُمْوَن 

ٰٓئرَك  ْغفرَرٌة ِمرْن  زَ جَ   اُول ر ا ؤُُهْم مَّ ِب  هرمْ رَّ
اَّْلَنْٰهُر   يْ ََتْرر   َجنيٌت وَ  َُتْترَها  مرْن 

رْيَن فرْيَها  رْعَم اَْجُر الْٰعمرلرْيَ محش  ٰخِلر َون
 ىجت 
 
َخلَْت قَ  قَ مرنْ   ْد  سُ   حمل  َنٌ ْبلرُكْم 
وْ فَ  ْْيُ فَاْنُظُرْوا  سر اَّْلَْرضر  فر  ا 

رْيَ  ب    َكْيَف ََكَن ََعقرَبُة الُْمَكِذر

وَُهدً  رلنَّاسر  لِ َبَياٌن  ي  ٰهَذا 
مَ  رلْ عرَظةٌ وْ وَّ     قرْيَ تَّ مُ  لِ

َواَنُْتُم  َُتَْزنُْوا  َوََّل  تَهرُنْوا  َوََّل 
ْؤمرنر  اَّْلَْعلَْوَن ارْن ُكْنُتمْ      ْيَ مُّ

 
يَّ  قَْرحٌ َسْسُكمْ مْ ارْن  َمسَّ      َفَقْد 

ِمرْثلُه   قَْرٌح  اَّْلَيَّاُم محش  الَْقْوَم  رلَْك  َوت
َْعلَ ور انُدَ  َوَلر مجت  الَّاسر بَْيَ  ُ َم  لَُها    اّللي
ر  ٰ ْينَ اَّلَّ ا مرْنُكْم    َذ  َويَتَّخر َمُنْوا 
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తాయగ్ం చేయగ్ల వారిని ఎనీకోవటానికీ 

ఇల్ల చేసూత  ఉంటాడు. మరియు అలా్లహ్ 

దుర్థురుగ లన పీేమించడు.  

141. మరియు అలా్లహ్ విశావస్లన 

పరిశుధాులుగా 77  చేయటానికీ మరియు 

సత్య-తిరస్రురు లన అణచివేయటానికీ (ఈ 

విధంగా చేస్రత డు).  

142. ఏమీ? మీలో (ఆయన మారగ ంలో) 

పోర్థడిన (జహాద చేసిన) వారు ఎవరో, 

అలా్లహ్ పరిశీల్ంచక ముందే మరియు సహనం 
వహించిన వారు ఎవరో చూడక ముందే, మీరు 

సవరగ ంలో పీవేశంచగ్లరని భావిస్త నాీర్థ? 78   

143. మరియు వాసత వానికి, మీరు (అలా్లహ్ 

మారగ ంలో) మరణంచాలని కోరుచుంట్టరి! 79  

అది, మీరుదానినిపీత్యక్షంగా చూడకముందట్ట 

విషయం; కాని, మీరు దానిని ఎదురు 

చూస్త ండగానే, వాసత వానికి ఇపుపడు అది మీ 

ముందుకు వచేుసింది.  

144. మరియు, ము'హమ్మద్ 80  కేవలం 

ఒక సందేశ్హరుడు మాత్ర మే! వాసత వానికి 
అత్నికి పూరవం అనేక సందేశ్  హరులు గ్డచి 

పోయారు. 81  ఏమీ? ఒకవేళ అత్న మరణస్తత , 

 

77) ల్యుమ'హిు 'స: ఈ పదానికి మూడు అరా్థలునాీయి, (i) to test, పరీకిించుట్కు, (ii) 

to purify, పరిశుదాపరచుట్కు, (iii) to get rid off, రదిు చేయుట్కు లేక 

వేరుచేయుట్కు. (త్ఫ్ససర్ అల్-ఖు'రిుత బీ).  

78) చూడండి, జిహాద కొరకు 2:218, వాయ. 162, 5 :54 వాయ. 40 మ. 22:78, వాయ. 54.  

79) మీరు మీ శ్త్మర వులతో పోర్థడటానికి ఆశంచకండి. అలా్లహ్్ (స్.త్.) శ్రణుకోరండి. కాని 

పరిసాిత్మల వలా యుధాం ఆవశ్యకమైతే ధైరయ-సైెర్థయలతో పోర్థడండి. సవరగ ం కత్మత లఛాయలో 

ఉందని తెలుస్కోండి. ('స'హీ'హైన్, ఇబీ-కసీ'ర్)  

80) ము'హమ్మద్ ('స'అ.స.) పేరు ఖుర్ఆన్లో 4 స్రరాు వచిుంది. ఇంకా చూడండి, 33:40, 

47:2 మరియు 48:29. అ'హమద ('స'అ.స.) అని 61:6 లో వచిుంది.  

81 ) ఉ'హుద్ యుధాంలో ము'హముద్ ('స'అ.స.) మరణంచారనే వారి వాయపించగానే 

ముసాింలు ధైర్థయనిీ కోలోపయి, యుధారంగ్ం నండి వనకంజ వేయస్రగతారు. అపుపడు 

ఈ ఆయత్ అవత్రింపజేయబడింది. ఇంత్కుముందు కూడా సందేశ్హరులు హత్య 

ُ وَ محش  ُشَهَدا ءَ  لرمرْيَ   اّللي الظي ُُيربُّ   ََّل 
 يحض 
 ُ َص َوَلر ُ   َمِحر رْينَ   اّللي ْوا اَٰمنُ   اَّلَّ
    َحَق الْكٰفررريَْن َويَمْ 

اْْلَنَّ  تَْدُخلُوا  اَْن  بُْتْم  َحسر  ةَ اَْم 
َيْعلَمر  وَ  ا  ُ لَمَّ رْينَ   اّللي ْوا  دُ ٰجهَ   اَّلَّ
ريَْن َويَ ُكْم مرنْ  ِبر    ْعلََم الصي
 

مرْن   الَْمْوَت  َتَمنَّْوَن  ُكْنُتْم  َولََقْد 
تَ  اَْن  هُ  وْ َراَيُْتمُ   دْ َفقَ   لَْقْوُهممسَقْبلر 

    خجمْنُظُرْوَن نُْتْم تَ َواَ 
 

َخلَْت  قَْد  رَُسْوٌلمجت  ارَّلَّ  ٌد  ُُمَمَّ َوَما 
الرُُّسُل   نْ مر  ر اَفَا  محش  َقْبلرهر  اَ ا مَّ   نْ ئ  وْ َت 

اَْعقَ لَبْ اْنقَ   قُترَل   
ََعْٰ٘ محش  برُكمْ ا ُتْم 
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లేక హత్య చేయబడితే, మీరు వనకంజవేసి 

మరల్పోతార్థ? మరియు వనకంజవేసి 

మరల్పోయేవాడు అలా్లహ్ కు ఏ మాత్ర ం నషట ం 
కల్గించలేడు. మరియు కృత్జాతాపరులైన 

వారికి అలా్లహ్ త్గిన పీతిఫల్లనిీ 

పీస్రదిస్రత డు.  

145. అలా్లహ్ అనమతి లేనిదే, ఏపీాణ 

కూడా మరణంచజాలదు, దానికి ఒక 

నియమిత్ కాలం వీాయబడి ఉంది. మరియు 

ఎవడైతే ఈ పీపంచ స్ఖానిీ కోరుకుంటాడో, 

మేము అత్నికది నొసంగతాము మరియు 

ఎవడు పరలోక స్ఖానిీ కోరుకుంటాడో 

అత్నికది నొసంగతాము. మరియు మేము 

కృత్జా్జలైన వారికి త్గిన పీతిఫల్లనిీ 

పీస్రదించగ్లము.   

146. మరియు ఎందరో పీవకిలు మరియు 

వారితో కల్సి ఎంతో మంది ధరువేత్త లు  

(రిబీబయూయన్) యుదాాలు చేశారు, అలా్లహ్ 

మారగ ంలో ఎదురైన కష్ఠట లకు వారు ధైరయం 

విడువలేదు మరియు బలహీనత్ 

కనబరచలేదు మరియు వారికి (శ్త్మర వులకు) 

లోబడనూ లేదు. మరియు అలా్లహ్ 

ఆపదలలో సహనం వహించే వారిని పీేమిస్రత డు.  

147. మరియు వారి పీారాన కేవలం: ''ఓ మా 

పీభూ! మా పాపాలన, మా వయవహార్థలలో 

మేము మితిమీరి పోయిన వాట్టని క్షమించు 

 
చేయబడాారు. మరి దైవపీవకి ('స'అ.స.) హత్య చేయబడితే మీరందుకు వనకంజ 

వేయాల్? మీరు కూడా ధైరయంతో, శ్త్మర వులతో పోర్థడి మరణస్తత , సవర్థగ నికి అరుు లవుతారు, 

విజయం పందితే విజయ ధనానికి. కాని వనకంజ వేసి, మరణస్తత , నరకం పాలవుతారు, లేదా 

యుధాఖైదీలై, బ్రనిసలై మీ ఆతాుభిమానానిీ కోలోపతారు. ఒక 'హదీస్': ము'హముద్ 

('స'అ.స.) మరణంచిన రోజ్జ అబూ-బకర జ్ (ర'ది.'అ.) ఇల్ల అనాీరు: ''ఎవరైతే 

ము'హముద్ ('స'అ.స.)న ఆర్థధస్రత రో, వారు ము'హముద్('స'అ.స.) గ్తించి పోయారని 

తెలుస్కోవాల్. కాని ఎవరైతే కేవలం అలా్లహ్్ (స్.త్.)న ఆర్థధస్రత రో, ఆయన నిత్మయడు, 

సజీవుడు అని తెలుస్కోవాల్.'' ('స. బు'ఖారీ).  

فَلَْن   َعقرَبْيهر  ََعٰ  يَّْنَقلرْب  َوَمْن 
َ يَُُّضَّ   ُ َيْجزري  وَسَ محش  ا َشْيـ ً   اّللي   اّللي
     كررريْنَ الشي 
 

ارَّلَّ  َتُمْوَت  اَْن  َْفٍس  لر ََكَن  َوَما 
رارْذنر   ر ب ًًّل كر   اّللي ؤَجَّ َوَمْن يُّررْد  محش  تًٰبا مُّ

نْ   َواَب ثَ  ر َيا نُ ادلُّ َوَمْن يُّررْد    مجتٖه مرْنَها ْؤت
مرنَْها  رٖه  نُْؤت َرةر  اَّْلٰخر محش ثََواَب 

كر     رريَْن وََسَنْجزري الشي
 

ِمرنْ ًَكَ وَ  رْن  قٰ   يِ  ٍِ بر
مَ نَّ ريُّْوَن    َعه  َتَلحمل  ررِب

اََصاَبُهمْ   ْ٘ رَما ل وََهُنْوا  َفَما  مجت  ْ   َكثرْْيٌ   فر
ر َسبرْيلر   َضُعُفوْ   اّللي   ا َومَ   اَوَما 
ُ وَ محش  نُْوااْسَتََك  ريَْن    اّللي ِبر   ُُيربُّ الصي
 

قَالُْوا   اَْن   ْ٘ ارَّلَّ قَْولَُهْم  ََكَن   َنا َربَّ َوَما 
ُذنُْوبَ َلَ ْر  اْغفر  َوارْسَ نَ ا  ْ٘ ا  ْ فر  اَفَنا 
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మరియు మా పాదాలకు సైెర్థయనిీ పీస్రదించు 

మరియు సత్య-తిరస్రురులకు పీతికూలంగా 

మాకు విజయానిీ పీస్రదించు.'' అని పలకట్ం 
మాత్ర మే!  

148. కావున అలా్లహ్ వారికి ఇహలోకంలో 

త్గిన ఫల్తానిీ మరియు పరలోకంలో 

ఉత్త మ పీతిఫల్లనిీ పీస్రదించాడు. మరియు 

అలా్లహ్ సజు నలన పీేమిస్రత డు.  

149. ఓ విశావస్ల్లర్థ! మీరు సత్య- 

తిరస్రురుల సలహాలన పాట్టస్తత , వారు 

మిముల్ీ వనకకు  (అవిశావసం వైపునకు) 

మరల్స్రత రు. అపుపడు మీరే నషట పడిన 

వారవుతారు.  

150. వాసత వానికి! అలా్లహ్్యే మీ 

సంరక్షకుడు. మరియు ఆయనే అత్మయత్త మ 

సహాయకుడు.  

151. ఆయన ఏ విధమైన పీమాణం 

అవత్రింపజేయనిదే అలా్లహ్్కు స్రట్ట 

కల్పంచినందుకు, మేము సత్యతిరస్రురుల 

హృదయాలలో ఘోరభయానిీ కల్పస్రత ము. 

వారి ఆశ్రయం నరకాగిీయే! అది దుర్థురుగ  

లకు లభించే, అతిచెడా నివాసం.  

152. మరియు వాసత వానికి అలా్లహ్ మీకు 

చేసిన త్న వాగిానానిీ సత్యపరచాడు, 

ఎపుపడైతే మీరు ఆయన అనమతితో, 

వారిని (సత్య-తిరస్రురులన) చంపుతూ 

ఉనాీరో! 82  త్రువాత్ మీరు పిరికిత్నానిీ 

పీదరిశంచి, మీ కరివయ విషయంలో పరసపర 

విభేదాలకు గరి  అయియ – ఆయన (అలా్లహ్) 

మీకు, మీరు వాయమోహపడుత్మనీ దానిని 

చూపగానే – (మీ నాయకుని) ఆజాన 

ఉలాంఘంచారు. 83  (ఎందుకంటే) మీలో 

 

82) ఇది విశావస్లకు మొదట్ లభించిన విజయం.  

83) ఇది ఉ'హుద్ యుదాంలో గట్ట మీద ఉంచబడిన 50 మంది విలుకాండీ విషయం.  

نَا ََعَ  اَْمررنَا َوَثِبرْت اَقَْداَمَنا َوانُْصْ
   الْكٰفررريَْن  مر وْ الْقَ 

ُ فَاٰتٰىُهُم   ادلُّ وَ ثَ   اّللي ْسَن  حُ وَ   ْنَيا اَب 
َرةر  اَّْلٰخر ُ وَ محش  ثََوابر  ُُيربُّ   اّللي

نرْيَ   خجم الُْمْحسر
ر  اَّلَّ اٰمَ يْٰ٘اَيَُّها  يْ ار ا  ُنْوْ٘ ْيَن  تُطر وا عُ ْن 

ر  َكفَ اَّلَّ  ْيَن 
ََعْٰ٘ وُْكْم  يَُردُّ ُرْوا 

ر ا اَْعقَ      نَ يْ برُكْم َفَتْنَقلرُبْوا ٰخّسر
ُ بَلر     ْْيُ خَ   وَ هُ وَ مجت  َمْولٰىُكمْ   اّللي
ريْ الي      َن صر

َكَفُروا   رْيَن  اَّلَّ قُلُْوبر   ْ فر  ْ ِقر
َسُنلْ

ُكْوا   اَْْشَ  ْ٘ رَما ب ر الرُّْعَب  َ   براّللي ل ْم  َما 
ر  رهٖ يََُنِ ب الَّارُ َوَماْوٰ   مجتلْٰطًنا سُ   ْل  محش ىُهُم 

لرمرْيَ  رئَْس َمْثَوي الظي    َوب

َصدَ  ُ ُم  كُ قَ َولََقْد  ارْذ    وَْعَده ْ٘   اّللي
وْ  ر مْ َنهُ َُتُسُّ رْذن را ب  حَ مجت  هٖ  

لُْتْم   ّٰتيْ٘ ارَذا فَشر
ِمرْنْۣ  ا َوَتنَ  اَّْلَْمرر وََعَصْيُتْم  زَْعُتْم فر 

اَ   ْ٘ َما ا ٰرىُكْم  َبْعدر  محش بُّْونَ ُُتر   مَّ
مَّ مر  يُّرر ْنُكْم  َومرْنُكْم  ْن  ْنَيا  يُْد ادلُّ

َرَة  اَّْلٰخر يُّرريُْد  ْن  فَُكْم  َصَ ُثمَّ  مجت  مَّ
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కొందరు ఇహలోకానిీ కోరేవారునాీరు 

మరియు మీలో కొందరు పరలోకానిీ 

కోరేవారునాీరు. త్రువాత్ మిముల్ీ 

పరీకిించటానికి ఆయన (అలా్లహ్్) మీరు, మీ 

విరోధులన ఓడించకుండా చేశాడు. 84  

మరియు వాసత వానికి ఇపుడు ఆయన 

మిముల్ీ క్షమించాడు. మరియు అలా్లహ్ 

విశావస్ల పటా్ ఎంతో అనగ్ర హుడు. (3/8)  

153. * (జాాపకం చేస్కోండి!) ఎపుపడైతే 

మీరు వనకకు తిరిగి ఎవరిన్న చూడకుండా 

పారిపోతూ ఉనాీరో మరియు పీవకి మీ వనక 

నండి, మిముల్ీ పిలుసూత  ఉనాీడో! 

అపుపడు (మీ ఈ వైఖరికి) పీతిఫలంగా 

(అలా్లహ్) మీకు దుుఃఖం మీద దుుఃఖం 

కలుగ్జేశాడు – మీరు పోగొట్టట కునీ దానికి 

మరియు మీకు కల్గిన ఆపదకు – మరియు 

మీరు చింతించకుండా ఉండేందుకు. మరియు 

మీ కరులనిీంట్టన్న అలా్లహ్ బ్రగా ఎరుగన.  

154. అపుపడు ఈ దుుఃఖం త్రువాత్ 

ఆయన (అలా్లహ్్) మీపైె శాంతి భదీత్లన 

అవత్రింపజేశాడు; దాని వలా మీలో కొందరికి 

కునకుపాట్ట ఆవరించింది. కాని మరికొందరు 

– కేవలం సవంత్ పీాణ్యలకు పీాముఖయత్నిచేు 

వారు, అలా్లహ్్న గరించి అజాానల వంట్ట 

త్పుపడు ఊహలు చేస్తవారు – ఇల్ల 

అనాీరు: ''ఏమి? ఈ వయవహారంలో మాకు 

ఏమైనా భాగ్ముందా?'' వారితో ఇల్ల అన: 

''నిశ్ుయంగా, సమసత  వయవహార్థలపైె 

సర్థవధకారం అలా్లహ్్దే!'' వారు త్మ 

హృదయాలలో దాచుకునీ దానిని న్నకు 

వయకిం చేయట్ం లేదు. వారు ఇంకా ఇల్ల 

అనాీరు: ''మాకు అధకారమే ఉండి వుంటే, 

 

84) శ్బి్రరా పీకారం: మీ విరోధుల యెదుట్ మిముల్ీ పారిపోయేట్టా్ట చేశాడు.  

َبَْتلرَيُكمْ  َلر َعَفا دْ لَقَ وَ مجت  َعْنُهْم   
ُ وَ محش  ْنُكمْ عَ  ََعَ   اّللي فَْضٍل  ُذْو 

    الُْمْؤمرنرْيَ 
 
 

 ارْذ تُْصعرُدْوَن َوََّل تَلْو  
ٍد   اَحَ َن ََعْٰ٘

ْ٘ ْدُعوْكُ يَ   لرَُّسْوُل اوَّ  ْ فر ْم 
فَاَثَ اُ  رَغِمٍ  ا ْخٰرىُكْم  ب اْۣ  َغما بَُكْم 

َُتَْزنُوْ  رَكْيًَّل  فَاتَُكْم  ََعٰ   ا لِ َما   
اََص   ْ٘ َما ُ اوَ محش  ُكمْ بَ اَوََّل   ْْيٌْۣ َخبر   ّللي
رَما َتْعَملُْوَن     ب

 

ُثمَّ اَنَْزَل َعلَْيُكْم ِمرْنْۣ َبْعدر الَْغِمر 
يَّ نَُّعاسً   اََمَنةً  رفَ ٰش غْ ا  ئ

َطا    ةً  
ْتُهْم َوَطا  حمل  مْ ِمرْنكُ  اََهمَّ قَْد  رَفٌة  ئ

ر اَنُْفُسُهْم َيُظنُّْوَن    اْْلَِقر ْْيَ غَ   براّللي
اْلَْ  هَ ُقوْ يَ محش  هرلريَّةرا َظنَّ  َ لُْوَن  لَّ  ا ْل 

ءٍ  َشْ مرْن  اَّْلَْمرر  ارنَّ محش  مرَن  قُْل 
ُكَّه   ر   اَّْلَْمَر  ي ْ٘ محش  ّللر ْ فر ُُيُْفْوَن 

هر  ُيْبدُ   ا مَّ ْم  اَنُْفسر لََك وْ ََّل  محش  َن 
اَّْلَْمرر َيُقْولُوْ  مرَن  َلَا  ََكَن  لَْو  َن 

ا قُترلَْنا ٰههُ  ٌء مَّ َّْو ُكْنُتْم محش  ا نَ َشْ قُْل ل
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మేము ఇకుడ చంపబడి ఉండేవారం కాదు.'' 

వారికి ఇల్ల జవాబివువ: ''ఒకవేళ మీరు మీ 

ఇళాలోనే ఉండి  వునీపపట్టకీ, మరణం 

వీాయబడి  ఉనీవారు సవయంగా త్మ వధయ 

సా్రనాలకు త్రల్  వచేువారు.'' మరియు 

అలా్లహ్ మీ గండలలో దాగివునీ దానిని 

పరీకిించటానికి మరియు మీ హృదయాలన 

పరిశుధాపరచటానికి ఇల్ల చేశాడు. మరియు 

హృదయాలలో (దాగి) ఉనీదంతా 

అలా్లహ్్కు బ్రగా తెలుస్.  

155. రండుసైెనాయలు ('ఉహద్ యుధా్నికి) 

త్లబడిన దినమున, వాసత వానికి మీలో 

వనీచూపిన వారిని – వారు చేస్కునీ 

వాట్టకి (కరులకు) ఫల్త్ంగా – షై'తాన వారి 

పాదాలన జార్థుడు. అయినా వాసత వానికి 

అలా్లహ్ వారిని క్షమించాడు. నిశ్ుయంగా 

అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, సహనశీలుడు.  

156. ఓ విశావస్ల్లర్థ! మీరు సత్య 

తిరస్రురుల మాదిరిగా పీవరిించకండి; వారు 

త్మ సోదరులు ఎపుపడైనా పీయాణంలో 

ఉంటే, లేదా యుధాంలో ఉంటే, (అకుడ వారు 

ఏదైనా పీమాదానికి గరి అయితే) వారిని 

గరించి ఇల్ల అనేవారు: ''ఒకవేళ వారు 

మాతోపాట్ట ఉండి వుంటే చనిపోయేవారు 

కాదు మరియు చంపబడే వారూన కాదు!'' 

వాట్టని (ఈ  విధమైన మాట్లన) అలా్లహ్ 

వారి హృదయ ఆవేదనకు కారణ్యలుగా 

చేస్రత డు. మరియు అలా్లహ్్యే జీవనమిచేు్

వాడు. మరియు మరణమిచేు  వాడు మరియు 

మీరు చేస్త నీ దంతా అలా్లహ్ 

చూస్త నాీడు.85   

 

85) చూడండి, 4:78.  

ر  ُبُيْوت  ْ َ ْم  كُ فر ا ل َز  ريْ َِبَ ُكترَب   نَ َّلَّ
عرهرمْ  َمَضاجر ارٰٰل  الَْقْتُل  مجت  َعلَْيهرُم 

  َ َبَْتٰلر ُ َوَلر ُص   اّللي  ْ فر   ُدْوررُكمْ َما 
ُ وَ  َص مَ َلر ْ قُلُ ا  َمِحر ُ وَ محش  ْوبرُكمْ فر   اّللي

ُدْورر  رَذاتر الصُّ    َعلرْيٌمْۣ ب
 

 
 

رْينَ  اَّلَّ اتْلََِق وَ تَ   ارنَّ  يَْوَم  مرْنُكْم  َّْوا  ل
ارنَّ عٰ مْ ْلَْ ا حمل  انر ْيٰطُن  َتَ سْ َما  الشَّ َُّهُم  ل

رَبْعضر َما َكَسُبْوا  ُ َولََقْد َعَفا  مجت  ب  اّللي
َ  ارنَّ محش َعْنُهمْ   خجم    َحلرْيمٌ رٌ وْ َغفُ  اّللي
 
ر يْٰ٘اَ  اَّلَّ تَُكْونُْوا يَُّها  ََّل  اَٰمُنْوا  ْيَن 

َوقَ  َكَفُرْوا  رْيَن  ُ ََكَّلَّ رهرْم وْ ال رْخَوان َّلر ا 
بُْوا َُضَ ا  ارَذا  ََك ْرضر  َّْلَ فر  ا وْ نُ اَْو 

َماتُْوا  َما  عرْنَدنَا  ََكنُْوا  َّْو  ل ي  ُغزا
َْجَعَل   َلر قُترلُْوامجت  ُ َوَما  رَك    اّللي ذٰل

قُلُوْ   ًة ّْسَ حَ   ْ ر فر ُ وَ محش  هرمْ ب ْْحٖ  يُ   اّللي
ُ وَ محش  َويُمرْيُت  َتْعَملُْوَن   اّللي رَما  ب
ْْيٌ    بَصر
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157. మరియు మీరు అలా్లహ్ మారగ ంలో 

చంపబడినా లేదా మరణంచినా మీకు లభించే 

అలా్లహ్ క్షమాభిక్ష మరియు కారుణయం, 
నిశ్ుయంగా మీరు కూడబటేట  వాట్ట అనిీట్ట్

కంటే ఎంతో ఉత్త మమైనవి.  

158. మరియు మీరు మరణంచినా లేదా 

చంపబడినా, మీరందరూ అలా్లహ్ సమక్షంలో 

సమావేశ్పరచబడతారు.  

159. (ఓ పీవకిా!) అలా్లహ్ యొకు అపార 

కారుణయం వలానే న్నవు వారి  పటా్ మృదు 

హృదయుడవయాయవు. న్నవే గ్నక 

కరుశుడవు, కఠిన హృదయుడవు అయి 

వుంటే, వారందరూ న్న చుట్టట  పీకుల నండి 

దూరంగా పారిపోయేవారు. కావున న్నవు వారిని 

మనిీంచు, వారి క్షమాపణ కొరకు 

(అలా్లహ్్న) పీారాించు మరియు వయవ్
హార్థలలో వారిని సంపీదించు. 86   ఆ పిదప 

న్నవు కార్థయనికి సిధామైనపుడు అలా్లహ్్పైె 

ఆధ్రపడు. నిశ్ుయంగా అలా్లహ్ త్నపైె 

ఆధ్రపడే వారిని పీేమిస్రత డు.  

160. ఒకవేళ మీకు అలా్లహ్ సహాయమే 

ఉంటే, మరవవరూ మీపైె ఆధకాయనిీ పంద 

జాలరు. మరియు ఆయనే మిముల్ీ 

త్యజస్తత , ఆయన త్పప మీకు సహాయం 

చేయగ్ల వాడవడు? మరియు విశావస్లు 

కేవలం అలా్లహ్ పైెననే నముకం కల్గి ఉండాల్!  

161. మరియు ఏ పీవకి కూడా  )యుదిపీాపిత  

కొరకు   ( దీోహానికి పాలపడడు. మరియు 

దీోహానికి పాలపడిన వాడు పునరుతాాన 

దినమున త్న దీోహంతో పాట్ట 

హాజరవుతాడు. అపుపడు పీతి పీాణకి తాన 

 

86 ) మీరు మీ వయవహార్థలలో మీ తోట్ట వారితో, మీ బంధువులతో, స్తీహిత్మలతో 

సంపీదింపులు చేయండి. కాని చివరకు నిరణ యం తీస్కునేట్పుపడు అలా్లహ్్ (స్.త్.)పైె 

ఆధ్రపడండి. మీకు మంచిది అనిపించిన నిరణ యం తీస్కోండి.  

ْ َسبرْيلر نْ ئر َولَ  ر  قُترلُْتْم فر تُّْم مُ اَْو  اّللي
 َ ر ِمرَن    ٌة رَ َمْغفر ل ا   اّللي َورَْْحٌَة َخْْيٌ ِمرمَّ

    ََيَْمُعْوَن 
قُ  اَْو  تُّْم  مُّ رْن  ر   َٰل اََّلر ترلُْتْم  َولَئ   اّللي

ْونَ ُُتْ     َْشُ
ر رَْْحٍَة ِمرَن  فَبرَما  َْت لَُهمْ  اّللي َولَْو مجت لر

ا   َفظا الَْقلْبر لر غَ ُكْنَت  ْيَظ 
مرْن   ْوا  ر حَ ََّلْنَفضُّ ُف فَاعْ ممس  َك ْول

َواْسَتْغفرْر لَُهْم وََشاوررُْهْم فر   مْ هُ َعنْ 
ََعَ مجت  اَّْلَْمرر   ْ َفَتَوَّكَّ َعَزْمَت  رَذا   فَا
ر  َ  نَّ ار محش اّللي ْ ُُير  اّللي رْيَ بُّ ال     ُمَتَوِّكر

يَّْنُصُْكُم   ُ ارْن  ََغلرَب   اّللي فًََّل 
ْ   نْ َوار مجت  لَُكمْ  َذا ُيَّ َفَمْن  ُذلُْكْم 
رْي يَ  َوََعَ  محش  هٖ در ْنْۣ َبعْ ُكْم ِمر ْنُصُ اَّلَّ
ر  ر الُْمْؤمرُنْوَن  اّللي

   فَلَْيَتَوَّكَّ
يَّ  اَْن   ٍِ َبر لر ََكَن    َمنْ وَ محش  ُغلَّ َوَما 

يَ يَّ  ر تر اْ ْغلُْل  ب يَْومَ   َغلَّ  الْقريَٰمةرَما  مجت   
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అరిు ంచిన దానికి పూరిి పీతిఫలం ఇవవబడు 

త్మంది మరియు వారి  కెలంటి అన్నాయం 

జరుగదు. 87   

162. ఏమీ? అలా్లహ్ అభీషట ం పీకారం నడిచే 

వయకిి అలా్లహ్ ఆగ్ర హానికి గరయేయవాడితో 

సమాన డవుతాడా? మరియు నరకమే వాని 

ఆశ్రయము.  మరియు అది అతి చెడా 

గ్మయసా్రనం! 88    

163. అలా్లహ్ వది వారి సా్రనాలు వేరేవరుగా 

ఉనాీయి స్మా! మరియు వారు చేస్తదంతా 

అలా్లహ్ చూస్త నాీడు.  

164. వాసత వానికి అలా్లహ్ విశావస్లకు 

మహోపకారం చేశాడు; వారి  నండియే వారి  

మధయ ఒక పీవకి  (ముహముద) న పంపాడు; 

అత్న, (అలా్లహ్) సందేశాలన (ఆయాత్మ్
లన) వారికి వినిపిస్త నాీడు. 89   మరియు 

వారిని పరిశుదాపరుస్త నాీడు; మరియు 

వారికి గ్ర ంథానిీ మరియు వివేకానిీ 

బోధస్త నాీడు; 90 మరియు వాసత వానికి వారు 

ఇంత్కు ముందు సపషట ంగా మారగ  భీషట త్వంలో 

పడివునాీరు.   

 

87) ఉ'హుద్ యుదాం రోజ్జ దైవపీవకి ('స'అ.స.) విలుకాండీన: ఎట్టట  పరిసాితిలో కూడా వారు 

త్మ సాల్లలన వదలర్థదని, ఆదేశస్రత రు. కాని వారు యుదాపీాపిత  వాయమోహంలో త్మ 

సా్రనాలన వదల్ యుదాపీాపిత  పీోగచేయటానికి వళతారు. ఈ కార్థయనేీ ఖండిసూత , అలా్లహ్్ 

(స్.త్.) అనాీడు: ''ఏ పీవకి ('అ.స.) కూడా త్న తోట్టవారికి అనాయయం చేయడు.'' 

కాబట్టట  వారు త్మ పీవకి యందు విశావసముంచుకొని, యుదాపీాపిత లోని త్మ హకుు 

త్మకు త్పపక దొరుకు త్మందని, త్మ చోటా్లో సాిరంగా ఉండట్మే వారి కరివయము. ఈ 

ఆయత్ పీతి వయవహార్థనికి వరిిస్త ంది.  

88) చూడండి, 2:79 మరియు 3:78.  

89) చూడండి, 12:109, 25:20 మరియు 41:6.  

90) ఇకుడ పీవకి ('అలైహిమ్ స.) ల మూడు ముఖయ లకిాయలు వివరించబడాాయి: (i) 

ఆయాత్లన చదువట్ం మరియు వినిపించట్ం, (ii) త్'జ్కియా: అంటే మానవుల 

కరులన, విశావస్రలన ('అఖాయద్ లన) మరియు నడవడిక (అ'ఖ్ల్లఖ్)లన 

సరిదిదిట్ం మరియు (iii) గ్ర ంథానిీ మరియు వివేకానిీ బోధంచట్ం.  

َكَسبَْت  ا  مَّ َنْفٍس  ُُكُّ  تَُوّٰفي  ُثمَّ 
   ََّل ُيْظلَُمْوَن  مْ وَهُ 

ر ا ْضَواَن  رر َع  اَفََمنر اتَّبَ  ْنْۣ بَا َء مَ كَ   ّللي
ِمرَن   رَسَخٍط  ر ب َجَهنَّمُ   اّللي محش  َوَماْٰوىُه 

ْْيُ  رئَْس الَْمصر     َوب
َدرَ  ر َد  نْ عر   ٰجٌت ُهْم  ُ وَ   محش اّللي   اّللي
ْْيٌْۣ  رَما َيْعَملُْوَن بَصر    ب

َمنَّ   ُ لََقْد  الُْمْؤمر   اّللي ارْذ ْيَ نر ََعَ   
ِمر  رَُسْوًَّل  فرْيهرْم  هرمْ اَ ْن  َبَعَث   نُْفسر

ريْهرْم وْ لُ َيتْ  َويَُزِك اٰيٰترٖه  َعلَْيهرْم  ا 
رُمُهُم الْكرتَٰب َواْْلرْكَمَةمجت َوار  ْن َويَُعلِ

مر ََكنُوْ  ْ   نْ ا  لَِفر ٰ   َقْبُل  برْيٍ َضل مُّ  ٍل 
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165. ఏమయింది? మీకొక చినీ ఆపదే కదా 

కల్గింది! వాసత వానికి మీరు, వారికి  (మీ 

శ్త్మర వులకు బదీజ్లో) ఇంత్కు రట్టట ంపు ఆపద 

కల్గించారు కదా! 91  అయితే ఇపుపడు: ''ఇది 

ఎకుడి నంచి  వచిుందీ?'' అని 

అంట్టనాీర్థ? వారితో ఇల్ల  అన: ''ఇది 

మీరు సవయంగా తెచుుకునీదే!'' 92  

నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ పీతీదీ చేయగ్ల 

సమరాుడు.  

166. మరియు (ఉ'హద్ యుధారంగ్ంలో) 

రండు సైెనాయలు ఎదుర్కునీపుపడు, మీకు 

కల్గిన కషట ం, అలా్లహ్ సెలవుతోనే కల్గింది 

మరియు అది నిజమైన విశావస్ లవరో 

చూడటానికి –  

167. మరియు కపట్-విశావస్లు ఎవరో 

చూడటానికి. మరియు వారితో (కపట్- 

విశావస్లతో): ''రండి అలా్లహ్ మారగ ంలో 

యుదాం చేయండి, లేదా కన్నసం మిముల్ీ 

మీరు రకిించుకోండి!'' 93  అని అనీపుపడు 

వారు: ''ఒకవేళ మాకు యుధాం జరుగత్మం 

దని తెల్సివుంటే, మేము త్పపకుండా మీతో 

పాట్ట  వచిుఉండేవారం.'' అని జవాబిచాురు. 

ఆ రోజ్జ వారు విశావస్రని కంటే అవిశావస్రనికి 

దగ్గ రగా ఉనాీరు. 94  మరియు వారు త్మ 

హృదయాలలో లేని మాట్లన త్మ న్నళాతో 

 
91) ఉ'హుద్లో 70 మంది ముసాింలు మరణంచారు, కాన్న బదీజ్లో 70 మంది ముషీకులు 

మరణంచారు, మరియు 70 మంది బందీలయాయరు కదా!  

92) అంటే దైవపీవకి ('స'అ.స.) యొకు ఆజాన పాల్ంచక 'స'హాబ్ర (ర'ది. అను మ్)లు 

యుదా పీాపిత  కొరకు గట్ట పైె నండి త్మ సా్రనాలు వదల్ పోయినందుకు ఈ ఆపదకు గరి 

అయాయరు.  

93) చూడండి, 2:190-194.  

94) వారు 'అబిులా్లహ్ బిన్-ఉబై - తోట్ట వారైన దాదాపు 300 మంది మునాఫిఖులు. వారు 

ఉ'హుద్ యుదాానికి సిదాపడిన త్రువాత్ శ్త్ృవులు 3000 మంది ఉనాీరని తెలుస్కొని 

భయపడి వనదిరిగిపోతారు.  

اََص   ْ٘ ا لَمَّ قَْد  ا اََو  ْيَبٌة  صر مُّ َبْتُكْم 
ِمر  ٰهَذا  حملْيَها لَ ثْ اََصْبُتْم  اَّٰني  محش  قُلُْتْم 

عرْندر   وَ هُ قُْل   اَنْ مرْن  ارنَّ محش  ُكمْ سر فُ  
 َ يٌْر  اّللي ٍء قَدر ر َشْ

     ََعٰ ُُكِ
  

ْ٘ اََص    نر ْمٰع َِق اْلَْ بَُكْم يَْوَم اتْلَ ا َوَما
ر ا فَبرارْذنر  ْ  ّللي َْعلََم ال  يحض ُمْؤمرنرْيَ  َوَلر

 
نَاَفُقْوا رْيَن  اَّلَّ َْعلََم  لَُهْم يْ قر وَ خمت  َوَلر َل 

 ْ فر رلُْوا  قَات ر ْيلر  َسبر   َتَعالَْوا   ور اَ   اّللي
قرَتاًَّل محش  ْدَفُعْواا َنْعلَُم  لَْو  قَالُْوا 

تََّبْعنُٰكمْ  يَْومَ محش  َّلَّ ُكْفرر 
رلْ ل ئرٍذ  ُهْم 

رًّْلر نْ مر   َرُب اَقْ  ل َيُقْولُْوَن مجت  نر ا مَ يْ ُهْم 
رهرمْ  قُلُْوب  ْ فر لَيَْس  ا  مَّ راَفَْواهرهرْم  محش  ب

ُ وَ  رَما يَْكُتُمْوَن عْ اَ  اّللي   ممه لَُم ب
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పలుకుతూ ఉనాీరు. మరియు వారు 

దాస్త నీది అలా్లహ్్కు బ్రగా తెలుస్.  

168. అల్లంట్ట వారు త్మ  ఇండాలో 

కూర్కుని  ఉండి (చంపబడిన) త్మ 

సోదరులన గరించి ఇల్ల అనాీరు: ''వారు 

గ్నక మా మాట్ వినిఉంటే చంపబడి 

ఉండేవారు కాదు!'' న్నవు వారితో: ''మీరు 

సత్యవంత్మలే అయితే, మీకు మరణం 
ర్థకుండా మిముల్ీ మీరు త్పిపంచుకోండి!'' 

అని చెపుప.  

169. మరియు అలా్లహ్ మారగ ంలో 

చంపబడిన వారిని మృత్మలుగా భావించ 

కండి. వాసత వానికి వారు సజీవులు, త్మ 

పీభువు వది జీవన్నపాధ పందుత్మనాీరు. 95  

170. అలా్లహ్ త్న అనగ్ర హంతో 

పీస్రదించిన దానితో (పీాణతాయగ్ంతో) వారు 

సంతోషంతో ఉపపంగిపోతారు. 96   మరియు 

వారిని కలువక, వనక (బీతికి) ఉనీవారి 

కొరకు (ఇవవబడిన శుభవారితో) వారు 

సంతోషపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి 

ఎల్లంట్ట భయమూ ఉండదు మరియు వారు 

దుుఃఖపడరు కూడా! (1/2)  

171. * వారు అలా్లహ్ అనగ్ర హానికి, 

దాత్ృతావనికి సంతోషపడుతూ ఉంటారు. 

మరియు నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ విశావస్ల 

పీతిఫల్లనిీ వయరాం కానివవడు.  

172. ఎవరైతే గాయపడిన త్రువాత్  కూడా 

అలా్లహ్ మరియు సందేశ్హరుని (ఆజాలన) 

 

95) చూడండి, 2:154.  

96) మరణంచిన ఏ పీాణ కూడా అలా్లహ్్ (స్.త్.) దగ్గ ర మంచి చోట్ట దొరికిన త్రువాత్ 

భూలోకానికి తిరిగి ర్థవటానికి ఇషట పడడు. కాన్న షహీద్ (అలా్లహుత్'ఆల్ల మారగ ంలో 

చంపబడిన వాడు) భూలోకానికి తిరిగి ర్థవటానికి ఇషట పడతాడు. ఎందుకంటే అత్డు 

షహాదత్ యొకు గొపప పీతిఫల్లనిీ చూసి ఉంటాడు. (ము. అ'హుద్ - 3/126, 'స. ము). 

కాని అది అసంభవం.  

 

ر  ر   قَالُْوا  ْينَ اََّلَّ لَْو اْخوَ َّلر َوَقَعُدْوا  رهرْم  ن
قُترلُْوا َما  فَاْدَرُءْوا محش  اََطاُعْونَا  قُْل 

كُ  اَنُْفسر الْمَ َعْن  ُكْنُتمْ نْ ار   ْوَت ُم    
    ْيَ قر در صٰ 
 

ْ َسبرْيلر َوََّل َُتْ  رْيَن قُترلُْوا فر
َسََبَّ اَّلَّ

ر  اَْحَيا ٌء عرْنَد  محش  تًا اوَ اَمْ   اّللي رهر بَْل   مْ َرِب
 يحض  زَقُْونَ رْ يُ 

اٰتٰىُهُم  حر فَرر   ْ٘ رَما ب ُ ْيَ  فَْضلرٖهحمل    اّللي مرْن 
يَ  لَْم  رْيَن  راَّلَّ ب ْوَن  ُ ا  لَْحُقوْ َويَْسَتبْْشر

ر  لَْيهرْم  اََّلَّ َخْوٌف عَ   هرْمحملفر ِمرْن َخلْ   هرمْ ب
  يملَوََّل ُهْم َُيَْزنُْوَن 

 
ر  ب ْوَن  ُ ِمرَن  عْ نر يَْسَتبْْشر ر َمٍة    اّللي

اَ  وَّ َ ا  نَّ َوَفْضٍلحمل  اَْجَر    ْيعُ يُضر   ََّل   ّللي
 ىجن الُْمْؤمرنرْيَ 

رْيَن اْسَتَجابُْوا   ر اََّلَّ ي َوالرَُّسْولر مرْنْۣ    ّللر
ْ٘  َبعْ  َما الَْقرْ هُ ابَ اََص در  ر محش  حُ ُم  رّلَّ ْيَن  ل
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పాట్టంచారో; 97 వారిలో ఎవరైతే, సతాుర్థయలు 

చేశారో, మరియు దైవభీతి కల్గి ఉనాీరో, 

వారికి గొపప పీతిఫలం ఉంది.  

173. వారితో (విశావస్లతో) పీజలు: 

''వాసత వానికి మీకు వయతిరేకంగా పెది జన 

సమూహాలు కూరుబడి ఉనాీయి కావున 

మీరు వారికి భయపడండి.'' అని 

అనీపుపడు, వారివిశావసం మరింత్ అధకమే 

అయింది. మరియు వారు: ''మాకు అలా్లహ్ 

యే చాలు మరియు ఆయనే సరోవత్త మమైన 

కారయస్రధకుడు.'' 98  అని అనాీరు. 99  

174. ఈ విధంగా వారు అలా్లహ్ ఉపకార్థలు 

మరియు అనగ్ర హాలతో (యుధా  రంగ్ం 

నండి) తిరిగి వచాురు, వారిక్ల్లంట్ట హాని 

కలుగ్లేదు మరియు వారు అలా్లహ్ 

అభీష్ఠట న్నీ అనసరించారు. మరియు అలా్లహ్ 

అనగ్ర హించట్ంలో సరోవత్త ముడు.  

175. నిశ్ుయంగా షై'తానే త్న మిత్మర ల 

గరించి మీలో భయం పుట్టట స్రత డు. కావున 

మీరు వారికి భయపడకండి. మరియు మీరు 

 

97) మకుహ్ ముషీకులు, ఉ'హుద్ యుదారంగ్ం నండి వనదిరిగి కొంత్దూరం పోయిన 

త్రువాత్: ''మేము భీతిపరులైన ముసాిములన, పూరిిగా అణచకుండానే తిరిగివచిు 

త్పుపచేశాము. 300 మైళా నండి వచిు కూడా యుదిఖైదీలన గాన్న, యుదాపీాపిత  గాన్న, 

పందకుండా తిరిగి పోత్మనాీము. కావున  తిరిగి మదీనహ్ పైె దాడి చేదిామని, 

సమాలోచనలు చేస్రత రు. కాని వారికి ధైరయం చాలదు. దైవపీవకి ('స'అ.స.) కూడా పారిపోయే 

శ్త్మర వున వంబడించి నశంపజేయాలని, 70 మంది వీరులన తీస్కొని – వారు గాయపడి 

ఉనాీ త్యారయియ – వారిని వంబడిస్రత రు. వారు మదీనహ్ నండి 8 మైళా దూరంలో ఉనీ 

'హమాా' అల్-అసద్  అనే పీాంత్ం వరకు పోతారు. శ్త్మర వులన పందక, వారిక మరల్ ర్థరని 

నిశుత్మలైన త్రువాత్ తిరిగి వస్రత రు.  

98) అల్-వకీలు (53): The Trustee, కారయస్రధకుడు, కారయకరి. Overseer, Guardian, 

Disposer of affairs, సంరక్షకుడు, కారయనిర్థవహకుడు, స్రకిి, బ్రధుయడు, ధరుకరి, 

మొదలైన అరా్థలునాీయి. ఇది అలా్లహ్్ (స్.త్.) అత్మయత్త మ పేరాలో ఒకట్ట. చూడండి, 

4:109, 6:102, 11:12, 17:2.  

99) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, పు. 6, 'హదీస్' నం. 86, 87.  

ْيٌم اَْحَسنُ  َقْوا اَْجٌر َعظر َواتَّ ْوا مرْنُهْم 
 ممه  

رْينَ  الَّاَس قَ   اََّلَّ ارنَّ  الَّاُس  لَُهُم  اَل 
فَ لَُكمْ ُعْوا  ََجَ ْد  قَ  ْخَشوُْهْم  ا  

َحْسبَُنا  قَالُْوا  وَّ ارْيَمانًاحمط  فََزاَدُهْم 
 ُ رْعَم الَْوكرْيُل  اّللي       َون
 
رنرعْ بُ لَ اْنقَ فَ  ب ِمر مَ ْوا  ر َن  ٍة  ٍل  َوفَْض   اّللي

ُسْو ءٌ  َيْمَسْسُهْم  َّْم  اتَّبَُعْوا   حملل وَّ
ر ا  ررْضَوانَ  ُ وَ محش  ّللي فَْضٍل    اّللي ُذْو 
ْيٍم       َعظر
ُُيَِورُف  ا  مُ ذٰلركُ ارنََّما   ْيٰطُن  لشَّ
َا َءه   وََخافُْونر ممس  اَْوَلر َُتَافُوُْهْم  فًََّل 

    ْؤمرنرْيَ ارْن ُكْنُتْم مُّ 
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విశావస్లే అయితే, కేవలం నాకే (అలా్లహ్్కే) 

భయపడండి.  

176. మరియు సత్య-తిరస్రురం కొరకు 

పోటీ చేస్త వారు నినీ దుుఃఖానికి గరిచేయ 

నివవర్థదు. నిశ్ుయంగా, వారు అలా్లహ్్కు 

ఎల్లంట్ట నషట ం కల్గించలేరు. పరలోక 

స్ఖంలో అలా్లహ్ వారి క్ల్లంట్ట భాగ్ం 

ఇవవదలచుకోలేదు. మరియు వారికి 

ఘోరమైన శక్ష ఉంట్టంది.  

177. నిశ్ుయంగా విశావస్రనికి బదులుగా 

సత్య-తిరస్రుర్థనిీ కొనేవారు అలా్లహ్్కు 

ఎల్లంట్ట నషట ం కల్గించలేరు. మరియు వారికి 

బ్రధ్కరమైన శక్ష ఉంట్టంది.  

178. మరియు వాసత వానికి మేము ఇస్త నీ 

ఈ వయవధని సత్య-తిరస్రురులు త్మకు 

మేలైనదిగా భావించకూడదు. మరియు 

వాసత వానికి, మేము ఇస్త నీ ఈ వయవధ, వారి 

పాపాలు అధకమవటానికే! 100   మరియు 

వారికి అవమానకరమైన శక్ష ఉంట్టంది.  

179. అలా్లహ్ విశావస్లన, మీరు (సత్య-  

తిరస్రురులు) ఇపుపడు ఉనీ సాితిలో, ఏ 

మాత్ర మూ ఉండనివవడు. చివరకు ఆయన 

దుషుట లన సత్మపరుషుల నండి త్పపకుండా 

వేరుచేస్రత డు. మరియు అగోచర విషయాలన 

మీకు తెలపడం అలా్లహ్ విధ్నం  కాదు, కాని 

అలా్లహ్ త్న పీవకిలలో నండి తాన కోరిన 

వారిని ఎనీకుంటాడు. 101   కావున మీరు 

అలా్లహ్్న మరియు ఆయన పీవకిలన 

విశ్వసించండి. మరియు ఒకవేళ మీరు 

విశ్వసించి, దైవభీతి కల్గి ఉంటే, మీకు గొపప 

పీతిఫలం ఉంట్టంది.  

 

100) చూడండి, 23:55, 56.  

101) చూడండి, 9:26, 27, 101.  

 
َُيْ  ر نْ زُ َوََّل  اَّلَّ يُسَ َك  فر ررعُ ا ْيَن  ْوَن 
وا  مجت  الُْكْفرر  يَُُّضُّ لَْن  َ ارنَُّهْم    اّللي

ُ يُرريُْد  محش  ـ ًا يْ شَ  ََيْعَ   اّللي َ اََّلَّ  ل ُهْم َل 
فر َحظا  اا  َرةر َّْلٰ   َعَذاٌب  مجت  خر َولَُهْم 

ْيمٌ         َعظر
الُْكْفَر   ُوا  اْشََتَ رْيَن  اَّلَّ ارنَّ 

راَّْلر  لَ ْيَمانر ب وا  يَّ ْن    َ ُُضُّ مجت ا َشيْـ ً   اّللي
ٌْم َولَُهْم عَ     َذاٌب اََلر

َكَفرُ  رْيَن  اَّلَّ َُيَْسََبَّ  اَنََّما ْوْ٘ َوََّل  ا 
 َ َِّلر َخْْيٌ  لَُهْم   ْ هرمْ نْ ُنْمٰلر  ا مَ ارنَّ   محش ُفسر

ارْثًما  رََيَْداُدْوْ٘ا  ل لَُهْم   ْ َولَُهْم مجت  ُنْمٰلر
هرْيٌ     َعَذاٌب مُّ

ََكَن   ُ َما  َ   اّللي ْ   َذرَ َلر  ََعٰ   ُمْؤمرنرْيَ ال
هر َحّٰتي يَمرَْيَ اْلَبريَْث اَنُْتْم َعلَيْ   َماْ٘ 

ِيربر  الطَّ ُ َن  ََك ا  َومَ محش  مرَن    اّللي
الْ  ََعَ  ُْطلرَعُكْم  نَّ بر َغيْ َلر َولٰكر    

 َ ََّشا ءُ   اّللي ي َمْن  رُُّسلرٖه  مرْن   ْ ممس  ََيَْتبر
ر فَاٰمرُنْوا   ا تُْؤمرُنوْ َوارْن  مجت  َورُُسلرهٖ   براّللي

ْيٌم   ْم اَْجرٌ كُ لَ ُقْوا فَ تَّ تَ وَ     َعظر
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180. అలా్లహ్ త్న అనగ్ర హంతో 

పీస్రదించిన దానిలో లోభం వహించే  వారు,   

త్మకది (లోభమే) మేలైనదని భావించర్థదు, 

వాసత వానికి అది వారి కొరకు ఎంతో 

హానికరమైనది. వారు త్మ లోభత్వంతో 

కూడబట్టట నదంతా, తీరుప దినమున వారి  

మడలచుట్టట  కట్ట బడుత్మంది. 102  మరియు 

భూమాయకాశాల వారసత్వం అలా్లహ్్కే చెందు 

త్మంది. మరియు మీరు చేస్త నీదంతా 

అలా్లహ్ ఎరుగన.  

181. ''నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ పేదవాడు 

మరియు మేము ధనవంత్మలము.'' 103  అని 

చెపేప వారి మాట్లన వాసత వంగా అలా్లహ్ 

వినాీడు. వారు పలుకుత్మనీది మరియు 

అనాయయంగా పీవకిలన వధంచినది మేము 

వీాసిపెడుత్మనాీము. మరియు (పునరుతాాన 

దినమున) వారితో మేము ఇల్ల అంటాము: 

''దహించే అగిీ శక్షన రుచి చూడండి!''  

182. ఇది మీరు సవయంగా మీ చేత్మల్లర్థ 

చేసి పంపిన కరుల ఫల్త్మే. మరియు 

నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ త్న దాస్లకు  ఏ 

మాత్ర ం అనాయయం చేయడు!  

183. ''అగిీ  (ఆకాశ్ం నండి దిగివచిు) 

బల్ని (ఖుర్థబన్నని) మా సమక్షంలో తిననంత్ 

వరకు మేము ఎవరిన్న పీవకిగా సీవకరించ 

కూడదని అలా్లహ్ మాతో వాగిానం 

తీస్కునాీడు.'' అని పల్కే వారితో 

(యూదులతో) ఇల్ల అన: ''వాసత వానికి నాకు 

పూరవం మీ వదికు చాల్ల మంది పీవకిలు 

సపషట మైన ఎన్నీ నిదరశనాలన తీస్కు 

వచాురు; మరియు మీరు పీస్రత వించే ఈ 

 

102) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, 'హ. నం. 4565.  

103) చూడండి, 2:245.  

ْ٘ َوََّل  رَما ب َيْبَخلُْوَن  رْيَن 
اَّلَّ َُيَْسََبَّ   

ُ   مُ اٰتٰىهُ  َخْْيًا   اّللي ُهَو  فَْضلرٖه  مرْن 
 َّ هُ محش  مْ هُ ل َْشٌّ بَْل  َُّهمْ   َو  َسُيَطوَّقُْوَن محش  ل

الْقريَٰمةر يَْوَم  رٖه  ب َِبرلُْوا  ر وَ محش  َما  ي   ّللر
ٰموٰ ُث  امرْْيَ  وَ السَّ ُ وَ محش  ْرضر اَّْلَ تر    اّللي
رمَ      خجمبرْْيٌ ا َتْعَملُْوَن خَ ب
 

َسمرَع   ُ لََقْد  رْينَ   اّللي اَّلَّ الُْوْ٘ا قَ   قَْوَل 
َ ارنَّ   َنْ   اّللي وَّ جحم  ءُ اَْغنرَيا    نُ فَقرْْيٌ 
َوَقْتلَُهُم كْ َسنَ  قَالُْوا  َما  ُتُب 

َنُقْوُل ُذْوقُوْ  حمت وَّ رَغْْير َحِقٍ َء ب
ا  اَّْلَْۣنبرَيا 
   يْقر رر  اْلَْ َعَذاَب 

 
ر ذٰ  قَ ل رَما  ب يْ َك  اَيْدر َمْت  َواَنَّ دَّ ُكْم 

 َ رلَْعبريْ  اّللي
ٍم لِ  ممه  در لَيَْس برَظًّلَّ

 
رْيَن قَالُْوْ٘ا ارنَّ   َ اََّلَّ ْ٘  نَ هرَد ارََلْ عَ   اّللي َّلَّ اَ ا

رُقْربَاٍن  رَيَنا ب ررَُسْوٍل َحّٰتي يَاْت نُْؤمرَن ل
الَّارُ  قَ محش  تَاُْكلُُه  َجا ءَ قُْل    ُكمْ ْد 

ِمرْن  سُ رُ  راّْلَ بْ قَ ٌل  ب  ْ ر ٰلر راَّلَّ َوب رنٰتر  ْي  يِ
ُكْنتُ  ارْن  َقَتلُْتُموُْهْم  فَلرَم   مْ قُلُْتْم 

قرْيَ صٰ     در
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నిదరశనానిీకూడా! మీరు సత్యవంత్మలే 

అయితే, మీరు వారిని ఎందుకు హతా 

చేశారు?'' 104   

184. (ఓ పీవకిా!) ఒకవేళ వారు నినీ 

అసత్యవాదుడవని తిరసురిస్తత , న్నవు 

(ఆశ్ురయపడకు); వాసత వానికి న్నకు ముందు 

పీత్యక్ష నిదరశనాలన, 'స'హీఫాలన 

('జ్జబుర్ లన) మరియు జ్ఞయతిని పీస్రదించే 

గ్ర ంథానిీ తీస్కువచిున చాల్ల  మంది 

పీవకిలు కూడా అసత్యవాదులని తిరసురించ 

బడాారు.  

185. ప్ర తి ప్రర ణి చావును చవి  చూస్త ంది. 

మరియు నిశ్ుయంగా, తీరుపదినమున మీ 

కరుల ఫల్త్ం మీకు పూరిిగా ఇవవబడు 

త్మంది. కావున ఎవడు నరకాగిీ నండి 

త్పిపంచబడి సవరగ ంలో పీవేశ్పెట్ట బడతాడో! 

వాసత వానికి, వాడే సఫలీకృత్మడు. మరియు 

ఇహలోక జీవిత్ం కేవలం మోసపుచేు 

స్ఖానభవం మాత్ర మే! (5/8)   

186. * నిశ్ుయంగా మీరు, మీ ధన 

పీాణ్యలతో పరీకిింపబడతారు; మరియు 

నిశ్ుయంగా, మీకు పూరవం గ్ర ంథం పీస్రదించ 

బడిన వారి నండి మరియు అలా్లహ్్కు 

భాగ్స్రవములు (స్రట్ట) కల్పంచిన వారి నండి, 

మీరు అనేక వేదన కల్గించే మాట్లు 

వింట్టంటారు. కాన్న, ఒకవేళ మీరు ఓరుప 

వహించి, దైవభీతి కల్గివుంటే! నిశ్ుయంగా, 

అది ఎంతో స్రహసంతో కూడిన కారయం. 105  

187. మరియు అలా్లహ్్, గ్ర ంధ  పీజలతో: 

''దీనిని (దైవపీవకి ము'హముద్ ర్థననాీడు 

అనే సతాయనిీ / గ్ర ంధ జాానానిీ) పీజలకు 

తెల్యజేయండి మరియు దానిని దాచకండి.'' 

 

104) చూడండి, 2:61.  

105) చూడండి, 2:155 మరియు 'స. బు'ఖారీ, కితాబ్ అత్-త్ఫ్ససర్.  

 
 

فَ  بُْوَك  َكذَّ رُ   َقدْ فَارْن  َب   ُسٌل ُكِذر
بُرر  نْ ِمر  رنٰتر َوالزُّ راّْلَيِ ُءْو ب

 َقْبلرَك َجا 
      َوالْكرتٰبر الُْمنرْْير 

 
 

ذَ ُُكُّ   ر َنْفٍس  ئ
ارنََّما وَ   محشالَْمْوتر   َقةُ ا 

اُُجْورَ تُ  الْقريَٰمةرَوفَّْوَن  يَْوَم  محش ُكْم 
الَّ  َعنر  زُْحزرَح  َواُْدخرَل ا َفَمْن  رر 

فَا  َفَقْد  اْلَْ وَ محش  زَ اْْلَنََّة    يٰوُة َما 
 َمَتاُع الُْغُرْورر ادلُّ 

ْ٘ ارَّلَّ     ْنَيا
اَْمَوالرُكْم    ْ٘ ْ فر تَلُْبلَُونَّ 

كُ  َولَ َواَنُْفسر مرَن  نَّ َمعُ تَسْ ْميمط   
ر ا اُْوتُ َّلَّ مرنْ ْيَن  الْكرتَٰب  َقْبلرُكْم  وا   

اًَذي ُكْوْ٘ا  اَْْشَ رْيَن  اَّلَّ محش  ْْيًاثر كَ   َومرَن 
ْوا َوَتتَّقُ  ُ رَك  ارنَّ ذٰ فَ ْوا  َوارْن تَْصِبر   مرنْ ل

    َعْزمر اَّْلُُمْورر 
اََخَذ   ُ َوارْذ  اُْوتُوا   اّللي رْيَن  اَّلَّ مرْيَثاَق 
ر الْكرتَٰب  تَلُبَِي رلنَّاسر   ه  نَّ نُ   ََّل وَ   ل
َوَرا َء  َفَنَبذُ   ممسْونَه  تَْكُتمُ  ْوهُ 
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అని, చేయించిన పీమాణ్యనిీ, (జాాపకం 

చేస్కోండి). కాని వారు దానిని త్మ వీపుల  

వనక పడవేసి దానికి బదులుగా సవలప 

మూల్లయనిీ పందారు, వారి ఈ వాయపారం 

ఎంత్ న్నచమైనది!   

188. ఎవరైతే తాము చేసిన పనికి సంతోష 

పడుతూ, తాము చేయని పనికి పీశ్ంసలు 

లభిస్రత యని కోరుతారో, వారు శక్ష నండి 

త్పిపంచు కోగ్లరని న్నవు భావించకు. 

మరియు వారికి బ్రధ్కరమైన శక్ష ఉంట్టంది.  

189. మరియు భూమాయకాశాల స్రమాాజాయధ 

పత్యం కేవలం అలా్లహ్్కే చెందినది. మరియు 

అలా్లహ్ పీతిదీ చేయగ్ల సమరాుడు (శ్కిి 

గ్లవాడు).  

190. నిశ్ుయంగా, భూమాయకాశాల సృషట లో 

మరియు రేయింబవళా అనకర మంలో (ఒకదాని 

త్రువాత్ ఒకట్ట ర్థవడం) మరియు వాట్ట 

హచుు త్గగ లలో, బుధామంత్మల కొరకు 

ఎన్నీ సూచనలు (ఆయాత) ఉనాీయి;  

191. ఎవరైతే నిలుచునాీ, కూరుునాీ, 

పరుండినా, అనిీ వేళల్ల అలా్లహ్్న 

సురిస్రత రో, భూమాయకాశాల నిర్థుణ్యనిీ 

గరించి ఆలోచిస్రత రో! (వారు ఇల్ల పీారాిస్రత రు): 

''ఓ మా పీభూ! న్నవు దీనిని (ఈ విశావనిీ) 

వయరాంగా సృషట ంచలేదు, న్నవు సరవ లోపాలకు 

అతీత్మడవు (పరమ పవిత్మర డవు), మముల్ీ 

నరకాగిీ శక్ష నండి కాపాడు. 106   

192. ''ఓ మా పీభూ! న్నవు ఎవడిని 

నరకాగిీలో పడవేస్రత వో వాసత వంగా వానిని న్నవు 

అవమాన పరిచావు. మరియు దుర్థురుగ లకు 

సహాయకులు ఎవవరూ ఉండరు.  

 

106) చూడండి, 10:5.  

رٖه َثمَ  ْوا ب محش قَلرْيًًّل ا  نً ُظُهْوررهرْم َواْشََتَ
ْونَ       فَبرئَْس َما يَْشََتُ

َُتْسَ  ر   ََبَّ ََّل  رَماْ٘ اَّلَّ ب َيْفرَُحْوَن  ْيَن 
لَْم  رَما  ب َْمُدْوا  ُيُّ اَْن  بُّْوَن  يُحر وَّ اَتَْوا 

رَمَفاَزٍة ِمر   مْ َسبَنَّهُ َُتْ   ًَّل َعلُْوا فَ َيفْ  َن  ب
ٌْم  مجتالَْعَذابر     َولَُهْم َعَذاٌب اََلر

ر وَ  ي ال  ّللر َواَّْلَْرضر مٰ سَّ ُملُْك  محش  وٰتر 
ُ وَ  ر  اّللي

ٍء قَدر  ََعٰ ُُكِ    خجم يْرٌ َشْ
َواَّْلَْرضر  ٰموٰتر  السَّ َخلْقر   ْ فر ارنَّ 

ََّلٰيٰ َواْخترًَّل  َوالََّهارر  ْلر 
اَلَّ ٍت فر 

 ُ    مجنّْلَابر اَّْلَ  ولر َِّلر
 

رْيَن   َ يَْذُكُرْوَن  اَّلَّ قريًٰما وَُّقُعْوًدا    اّللي
رهرْم   ُجُنْوب ْ يَ وَ وَََّعٰ  فر ُرْوَن  َتَفكَّ
ٰموٰتر  مجت  اوَ   َخلْقر السَّ ا مَ   َنا َربَّ َّْلَْرضر
بَ  ٰهَذا  ًًّل ا َخلَْقَت  ُسْبٰحَنَك  مجت  طر
   فَقرَنا َعَذاَب الَّارر 

 ْ٘ تُ ارنََّك   َربََّنا َمْن  فَ الَّ لر  ْدخر   ْد  قَ اَر 
لر محش  اَْخَزيَْته   رلظي ل مرْن  َوَما  مرْيَ 
   اَنَْصاٍر 
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193. ''ఓ మా పీభూ! నిశ్ుయంగా, మేము: 

'మీ పీభువున విశ్వసించండి.' అని విశావసం  

వైపుకు పిల్చే అత్ని (ము'హముద్) యొకు 

పిలుపువిని, విశ్వసించాము. ఓమా పీభూ! 

మా  పాపాలన క్షమించు మరియు మాలో 

ఉనీ చెడులన మా నండి తొలగించు 

మరియు పుణ్యయత్ములతో (ధరునిషా్ఠ 

పరులతో) మముల్ీ మరణంపజెయియ!  

194. ''ఓ మా పీభూ! మరియు న్న పీవకిల 

దావర్థ న్నవు మాకు చేసిన వాగిానాలన పూరిి 

చేయి మరియు తీరుప దినమున మముల్ీ 

అవమానపరచకు. నిశ్ుయంగా, న్నవు న్న 

వాగిానాలన భంగ్ంచేయవు.''   

195. అపుపడు సమాధ్నంగా వారి పీభువు, 

వారితో ఇల్ల అంటాడు: ''మీలో పురుషులు 

గాన్న, సీత ైలు  గాన్న చేసిన కరులన నేన వయరాం 

కానివవన. మీరందరూ ఒకరికొకరు 

(సమానలు). 107  కనక నా కొరకు, త్మ 

దేశానిీ విడిచిపెట్టట  వలస పోయిన వారు, త్మ 

గ్ృహాల నండి త్రిమి  వేయబడి 

(నిర్థశ్రయులై దేశ్ దిమురులై) నా  మారగ ంలో 

పలు కష్ఠట లు పడిన వారు మరియు నా కొరకు 

పోర్థడిన వారు మరియు చంపబడిన  వారు; 

నిశ్ుయంగా, ఇల్లంట్ట వారందరి చెడులన 

వారి నండి త్మడిచి  వేస్రత న. మరియు 

నిశ్ుయంగా, వారిని కిర ంద కాలువలు పీవహించే 

సవరగ వనాలలో పీవేశంపజేస్రత న. ఇది అలా్లహ్ 

వది వారికి లభించే పీతిఫలం. మరియు 

అలా్లహ్్! ఆయన వదినే ఉత్త మ పీతిఫలం 

ఉంది.''  

 

107) అంటే కరులకు ఫల్తాల్చేు విషయంలో సీత ై పురుషుల మధయ ఎల్లంట్ట భేదభావం 

ఉండదు. పీతి ఒకురికి వారి కరులకు త్గిన పీతిఫలం ఇవవబడుత్మంది. ఎవవరికీ రవవంత్ 

అనాయయం కూడా జరుగ్దు.  

 ْ٘ َسمر   َربََّنا يَُّنادرْي  نَ عْ ارنََّنا  ُمَنادريًا  ا 
رًّْلرْيَمانر  اٰمرُنوْ نْ اَ   ل ررَ ا    ر ب   مْ كُ ِب
ُذنُْوبََنا   َربََّنا حمط  فَاَٰمنَّا  َلَا  فَاْغفرْر 

رَنا   َسِيراٰت َعنَّا    َمعَ َنا  َوتََوفَّ َوَكِفرْر 
     ممه  ارر اَّْلَبْرَ 
رَنا َما  ا َربَّنَ  وََعْدتََّنا ََعٰ رُُسلرَك  َواٰت

يَوْ  ُُتْزرنَا  ََّل محش  الْقريَٰمةر  مَ َوََّل  ارنََّك 
 ْ    َعاَد مريْ ُُتْلرُف ال

 
لَُهْم  ا َتجَ فَاسْ  ََّلْ٘   َربُُّهمْ َب   ْ اَِّٰنر

ََع  َعَمَل  ْيُع  ِمرْن  اُضر ِمرْنُكْم  مرٍل 
اَوْ  اُنْٰث َذَكٍر  ِمرْنْۣ كُ ْعُض بَ مجت      ْم 
ر مجت  َبْعٍض  َهاَجُرْوا  فَاَّلَّ ْيَن 

دريَ  مرْن  ْ ا َواُْخررُجْوا  فر َواُْوُذْوا   ررهرْم 
َوقٰ بر سَ   ْ ََّلُ ْيٰلر َوقُترلُْوا  َرنَّ ِفر كَ َتلُْوا 
لَنَُّهْم  َسِير ُهْم  َعنْ  َوََّلُْدخر رهرْم  اٰت

اَّْلَنْٰهُرمجت   َُتْترَها  مرْن  ََتْررْي  َجنيٍت 
عرنْ ثََوابًا   ر در  ِمرْن  ُ وَ محش  اّللي   عرْنَده    اّللي
     ُن اثلََّوابر ُحسْ 
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196. (ఓ పీవకిా!) దేశాలలో సత్య  

తిరస్రురుల సంచారం, నినీ మోసంలో 

పడవేయ కూడదు! 108   

197. ఇది వారికి కొదిిపాట్ట స్ఖం మాత్ర మే! 

త్రువాత్ వారి ఆశ్రయం నరకమే. మరియు 

అది అతి అధ్వనీమైన నివాససాలము.  

198. కాని ఎవరైతే త్మ పీభువు  నందు 

భయ-భకిులు కల్గి ఉంటారో, వారికి కిర ంద 

కాలువలు పీవహించే సవరగ వనాలుంటాయి. 

అందులో వారు అలా్లహ్ ఆతిథయం పందుతూ 

శాశ్వత్ంగా ఉంటారు. మరియు 

పుణ్యయత్ములకు (ధరునిషా్ఠపరులకు) అలా్లహ్ 

దగ్గ ర ఉనీదే ఎంతో శ్రర షామైనది!   

199. మరియు నిశ్ుయంగా, గ్ర ంథ పీజలలో, 

కొందరు అలా్లహ్్న విశ్వసిస్రత రు. మరియు 

వారు మీకు అవత్రింపజేయబడిన దానిని 

మరియు వారికి అవత్రింపజేయబడిన దానిని 

(సందేశానిీ) విశ్వసించి, అలా్లహ్్కు 

వినమాులై, అలా్లహ్ సూకిులన సవలపమైన 

మూల్లయనికి అముుకోరు.109  అల్లంట్ట వారికి 

వారి పీభువు వది పీతిఫలం ఉంది. 

నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ లకు తీస్కోవట్ంలో 

అతిశీఘా్రడు.  

 

108) చూడండి, 40:4, 10:69, 70 మరియు 31:24.  

109 ) ఈ ఆయత్లో దైవపీవకి ము'హముద్ ('స'అ.స.) న విశ్వసించిన పూరవగ్ర ంథ 

పీజలన గరించి చెపపబడింది. ఉదా: 'అబిులా్లహ్ బిన్-సల్లమ్, మరియు సల్లున్ ఫార్సీ 

మొదలైన వారు (ర'ది.'అను మ్). వారిలో దాదాపు 10 మంది మాత్ర మే యూదులు కాని, 

కై్ైసత వులు అధక సంఖయలో ఉనాీరు. (ఇబీ-కసీ'ర్).  

َكَفرُ  رْيَن  اَّلَّ َتَقلُُّب  نََّك  َيُغرَّ   اوْ ََّل 
  ىجتفر اّْلرًَّلدر 

قَلرْيٌل  َماْٰوىمَّ ثُ   يمطَمَتاٌع  محش  مُ نَّ َجهَ ُهْم   
رئَْس الْمرَهاُد      َوب

َقْوا   اتَّ رْيَن  اَّلَّ نر  لَُهْم   َربَُّهمْ لٰكر
اَّْلَ َُتْ   مرنْ ََتْررْي  َجنيٌت   نْٰهُر ترَها 

رْيَن فر  ر ِمرْن عرْندر  ْيَها نُُزًَّل  ٰخِلر محش  اّللي
ر َوَما عرْنَد  رًّْلَبَْرارر  ْْيٌ خَ   اّللي

    لِ
 

ْؤمرُن   يُّ لََمنْ الْكرتٰبر    لر هْ َوارنَّ مرْن اَ 
ر   اُنْزرَل   براّللي

ْ٘  اُنْزرَل ارََلُْكْم َوَما
ْ٘ َوَما

عرْيَ   ٰخشر ر ارََلْهرْم  ي َ ََّل   حمل ّللر ي ْوَن ََتُ شْ  
ر  ٰ ب ر يٰتر  ا ٰٓئرَك  اُومحش  قَلرْيًًّل   َثَمًنا   اّللي ل

عرْنَد   اَْجرُُهْم  رهرمْ لَُهْم  َ   نَّ ار   محشَرِب   اّللي
    َسريُْع اْْلرَسابر 
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200. ఓ విశావస్ల్లర్థ! సహనం 

వహించండి, మరియు (మిథాయ వాదుల 

ముందు) సైెర్థయనిీ చూపండి. మరియు 

(మాట్టవేసి ఉండవలసిన  చోట్) సాిరంగా 

ఉండండి. మరియు అలా్లహ్ పటా్ భయ 
భకిులు కల్గి  ఉండండి, అపపడే మీరు 

స్రఫలయం పందగ్లరని ఆశంచవచుు! 110  

(3/4)         
***** 

 

110) ఈ ఆయత్ తాత్పరయం ఈ విధంగా కూడా చేయబడింది: ''ఓ విశావస్ల్లర్థ (మీ 

శ్త్మర వుల కంటే ఎకుువ) సహనం వహించండి మరియు స్రహసం చూపించండి మరియు 

యుదారంగ్ంలో దృఢచిత్మత లై (మీ సరిహదిులన కాపాడుతూ) ఉండండి. మరియు్ అలా్లహ్ 

యందు భయ-భకిులు కల్గి ఉంటే, మీరు స్రఫలయం పందగ్లరని ఆశంచవచుు!''  

ఈ ఆయత్ తాత్పరయం జూనాగ్ఢీ (ర'హు) గారు, ఈ విధంగా కూడా చేశారు: ''ఓ 

విశావస్ల్లర్థ! మీ పాదాలన త్డబడనివవకండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయపడండి. 

జహాద్ కొరకు సిదాంగా ఉండండి మరియు అలా్లహ్ యందు భయభకిులు కల్గి ఉండండి, 

అపపడే మీరు స్రఫలయం పందగ్లరని ఆశంచవచుు!''                      *** 

رْينَ يُّ يْٰ٘اَ  اَّلَّ ٰ َها  ا ُ مَ   اْصِبر ْوا  ُنوا 
َواتَُّقوا   رُطْوايمط  َوَراب رُرْوا  َ وََصاب   اّللي

      خجم ْوَن لََعلَُّكْم ُتْفلرحُ 
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  4. సూరహ్ అన్-నిసా‘ 

నిస్రఉ'న్: స్త్త ీలు. ఈ సూరహ్ లో ఎన్నీ ఆయాత్మలు సీత ైల హకుులు, 

వారసత్వం, వివాహ సంబంధ్లు మొదలైన వాట్టని గరించి ఉనాీయి. ఇది పూరిిగా 

మ్దీనహ్లో అవత్రింపజేయబడింది. ఇది ఉ'హుద్ యుధాం త్రువాత్ 

అవత్రింపజేయబడింది, బహుశా 4వ హిజీీలో, అల్-అ'హ్్'జాబ్ (33) మరియు 

అల్-ముమ్త్'హినహ్్ (60) సూర్థహ్్ల త్రువాత్. ఇందులో 5 ఆయత్మలు ఎంతో 

ఘనత్ గ్లవి ఉనాీయి. అవి 31, 40, 48, 64 మరియు 110లు. 176 

ఆయాత్మలునీ ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్ నండి తీస్కోబడింది.  

అనంత క్రుణామ్యుడు అప్రర 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలాహ్ పేరుతో 

1. * ఓ మానవుల్లర్థ! మీ పీభువు పటా్ 

భయ-భకిులు కల్గి ఉండండి. ఆయన 

మిముల్ీ ఒకే పీాణ (ఆదమ) నండి 

సృషట ంచాడు మరియు ఆయనే దాని (ఆ పీాణ) 

నండి దాని జంట్ (హవావ)న సృషట ంచాడు 

మరియు వారిదిరి నండి అనేక పురుషులన 

మరియు సీత ైలన వాయపింప జేశాడు. మరియు 

ఆ అలా్లహ్ యందు భయ-భకిులు కల్గి 

ఉండండి, ఎవరి దావర్థ (పేరుతో) నైతే మీరు 

మీ పరసపర హకుులన కోరుతారో; మరియు 

మీ బంధుతావలన గౌరవించండి (తెర ంచ 

కండి). 1  నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ మిముల్ీ 

సదా కనిపెట్టట కొని 2 ఉనాీడు.   

 

1) అల్-అర్'హామ్, ర'హిమున్ యొకు బహువచనం: అంటే గ్రాకోశ్ం. దాని నండియే 

బంధుతావలు ఏరపడతాయి. కాబట్టట : ''బంధుతావలన గౌరవించండి (తెర ంచకండి) 

మరియు వారి (బంధువుల) హకుులన చెలా్ంచండి.'' అని ఎన్నీ 'హదీస్'లు ఉనాీయి.  

2) రఖీబున్, అర్-రఖీబు (44): The Watchful, The Observer, క్నిపట్టు కొని 

ఉండేవాడు, పరిరక్షకుడు. Guardian, Keeper from whom nothing is hidden. 

కాచువాడు, గ్మనించేవాడు, పరిశీలకుడు. ఇది అలా్లహ్్ (స్.త్.) అత్మయత్త మ పేరాలో ఒకట్ట. 

చూ. 5:117.  

ر  ِمْسِب ْيمر ال اّللي   رَّْْحٰنر الرَّحر
ُقْوا    يْٰ٘اَيَُّها  اتَّ رْي    َربَُّكمُ الَّاُس  اَّلَّ
َدةٍ  كُ قَ َخلَ  احر وَّ نَّْفٍس  ِمرْن  ْم 

مر  َزوَْجَها  نْ وََّخلََق  مرْنُهَما ثَّ َوبَ َها   
رَسا ءً  ن وَّ َكثرْْيًا  َ َواتَُّقوا  مجت  ررَجاًَّل    اّللي

 ُ تََسا َءل رْي  رهٖ اَّلَّ ب  نَّ ار محش  َحامَ رْ َّْلَ َوا  ْوَن 
 َ      ا ْم َرقرْيبً ََكَن َعلَْيكُ  اّللي
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2. మరియు అనాథుల ఆసిత పాస్త లన వారికి 

తిరిగి ఇవవండి. మరియు (మీ) చెడా 

వస్త వులన (వారి) మంచి వస్త వులతో 

మారుకండి. మరియు వారి ఆస్త లన మీ 

ఆస్త లతో కల్పి తినివేయకండి. నిశ్ుయంగా, 

ఇది మహాపాపం.  

3. మరియు అనాథ బ్రల్కలకు నాయయం 

చేయలేమనే భయం మీకు ఉంటే, మీకు 

నచిున (ఇత్ర) సీత ైలన ఇదిరిని గాన్న, 

ముగగ రిని గాన్న, నలుగరిని గాన్న వివాహం 

చేస్కోండి. అయితే వారితో నాయయంగా 

వయవహరించలేమనే భయం మీకు ఉంటే, 

ఒకామెను మాత్ర మే; 3   లేదా మీ బ్రనిస 

సీత ైలన దాంపత్యంలోకి తీస్కోండి. 4   ఒకే 

వైపునకు మొగ్గ కుండా (అనాయయవరిన నండి 

దూరంగా  ఉండటానికి) ఇదే సముచిత్మైన 

మారగ ం.  

 

3) ఇకుడ సపషట ంగా చెపపబడింది: ''మీరు వారి (సీత ైల) మధయ నాయయం చేయలేమనే భయం 

ఉంటే ఒకామెను మ్రతర మే వివాహమాడండి.'' అని. నలుగరి కంటే ఎకుువ వివాహ 

మాడకండని మరియు అంత్ కంటే ఎకుువ భారయలన ఏకకాలంలో ఉంచుకోర్థదని, దివయ 

ఖుర్ఆన్ త్పప, ఇత్ర ఏ మత్ గ్ర ంథంలో కూడా వీాయబడలేదు. అందుకే పూరవకాలంలో 

చాల్ల మంది భారయలు ఉండట్ం అనిీ ధర్థుల వారి ఆచారమై ఉండన. ఇంకా ముందు 

దివయ ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల చెపపబడింది: ''మీరు ఎంత్ పీయత్ీం చేసినా వారి (భారయల) 

మధయ నాయయం చేయట్ం చాల్ల కషట ం. అట్టట  సమయంలో ఒకామన పూరిిగా ఉపేకిించకండి.'' 

(చూడండి 4:129). ఈ విధంగా ఖుర్ఆన్లో సీత ైలకు ఇవవబడినంత్ గౌరవం, రక్షణ, 

హకుులు ఇత్ర మత్ గ్ర ంథాలలో పేర్కునబడలేదు. బ్రనిసతావనిీ, బ్రనిసత్వ 

వాయపార్థనిీ నిరూుల్సూత , కేవలం యుధా ఖైదీలన త్పప ఇత్రులన బ్రనిసలుగా 

ఉంచకూడదని కూడా ఖుర్ఆన్ >1400 సంవత్సర్థల ముందు ఆదేశంచింది. ముసాింలు 

అయిన బ్రనిస సీత ైలతో వివాహమాడటానిీ కూడా పీోత్సహించింది. చూడండి, >1400 

సంవత్సర్థల ముందు ఇసా్రంలో మానవ హకుులు (Human Rights) మరియు సీత ైల 

హకుులు ఏ విధంగా రకిించబడాాయో!  

4) చూడండి, 24:32.  

اَْمَوالَُهمْ  اَْلَتٰٰٰمْ٘  لُوا ََّل وَ   َواٰتُوا  تَتََبدَّ  
ِيربر  رالطَّ ب تَاُْكلُ ممس  اْلَبرْيَث   اْوْ٘ َوََّل 

اَْمَوالرُكمْ   
ْ٘
ارٰٰل ََكَن   ارنَّه  محش  اَْمَوالَُهْم 
       ُحْوبًا َكبرْْيًا 

تٰٰٰم اَْلَ   فر ُطْوا  ْقسر تُ  َّلَّ ْفُتْم اَ َوارْن خر 
مَ  ُحْوا  لَُكمْ فَانْكر َطاَب  ِمرَن  ا   

وَ  َوثُلَٰث  َمْثٰن  رَسا ءر  ٰ رُ النِ فَارْن مجت  عَ ب
لُْوا   َتْعدر اََّلَّ  ْفُتْم  اَوْ فَ خر َدةً   ا مَ   َواحر
 اََّلَّ محش  َملََكْت اَيَْمانُُكمْ 

ْ٘
رَك اَْدّٰٰن ذٰل

 ىجت َتُعْولُْوا 
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4. మరియు సీత ైలకు వారి వధుకట్ీం 

(మహాజ) సహృదయంతో ఇవవండి. కాని వారు 

త్మంత్ట్ తామే సంతోషంగా కొంత్ భాగానిీ 

మీకు విడిచి పెడితే, దానిని సంతోషంగా, 

స్తవచఛగా అనభ వించండి (తినండి).  

5. మరియు అలా్లహ్ మీకు నిరవహించ 

టానికి అపపగించిన ఆస్త లన, అవివేకులుగా 

ఉనీపుపడు (అనాథులకు) అపపగించ కండి.5  

దాని నండి వారికి అనీ-వస్రత ైలు ఇసూత  

ఉండండి. మరియు వారితో వాత్సలయంతో 

మాటాాడండి.  

6. మరియు వివాహయోగ్యమైన వయస్స 

వచేు వరకూ మీరు అనాథులన పరీకిించండి, 

ఇక వారిలో మీకు యోగ్యత్ కనిపించి  

నపుపడు, వారి ఆస్త లన వారికి అపప  

గించండి. మరియు వారు పెరిగి పెదివారు 

అవుతారనే త్లంపుతో దానిని (వారి  ఆసిత ని) 

త్వరపడి అపరిమిత్ంగా తినకండి. మరియు 

అత్డు (సంరక్షకుడు) సంపనీడైతే, వారి 

సొముుకు దూరంగా ఉండాల్. కాని అత్డు 

పేదవాడైతే, దాని నండి ధరుసముత్ంగా 

తినాల్. ఇక వారి  ఆసిత ని, వారికి అపపగించే  

ట్పుపడు దానికి స్రకిులనపెట్టట కోండి. మరియు 

లకు తీస్కోవటానికి 6  అలా్లహ్ చాలు!  

7. పురుషులకు వారి త్లా్-దండీులు 

మరియు దగ్గ రి బంధువులు విడిచి పోయిన 

దానిలో (ఆసిత లో) భాగ్ం ఉంది మరియు 

సీత ైలకు కూడా వారి త్లా్-దండీులు మరియు 

 

5) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, పు. 3, 'హ. నం. 591.  

6 ) అల్-'హస్త్బు (41): The Reckoner, లెక్క తీస్కునేవాడు, పరిగ్ణంచేవాడు. 

Taker of Accounts, Sufficer, or giver of what is sufficient.. ఇది అలా్లహ్్ 

(స్.త్.) అత్మయత్త మ పేరాలో ఒకట్ట. చూడండి, 4:86.  

رَسا   النِ َصُدقٰ َواٰتُوا  ْ   نَّ ترهر َء  محش لَةً نر
َشْ ْن  فَار  َعْن  لَُكْم  َْبَ  ِمرْنُه طر ٍء 
رريْ  ـ ً ْفًسا فَُُكُْوهُ َهنرْي  نَ     ا ـ ً ا مَّ

اَْمَوا َفَها َء  السُّ تُْؤتُوا  ُكُم  لَ َوََّل 
  ْ ّٰتر

ُ   َل َجعَ الَّ قريًٰما   اّللي لَُكْم 
َوقُْولُْوا  َواْكُسوُْهْم  فرْيَها  اْرزُقُوُْهْم  وَّ

    ا ًف ُروْ عْ قَْوًَّل مَّ لَُهْم 
 
ار لُ اْبتَ وَ   

ْ٘ َحّٰتي اَْلَتٰٰٰم  بَلَُغواوا   َذا 
ِمرْنهُ  اٰنَْسُتْم  فَارْن  رََكَحمجت  ْشًدا  رُ   مْ الِ
 َ اَْمَوال ارََلْهرْم  َوََّل مجت  ُهمْ فَاْدَفُعْوْ٘ا 

 ْ اَْن وْ ُكلُ تَا رَداًرا  ب وَّ افًا  ارْسَ  ْ٘ َها
ْوا َغنرياا محش  يَّْكَِبُ ََكَن  َوَمْن 
ا قرْْيً فَ   نَ ََك ْن  َومَ مجت  فرْف فَلْيَْسَتعْ 

رالَْمْعُرْوفر لْيَ فَ  ب رَذا محش  اُْكْل  فَا
فَاَشْ َدفَ  اَْمَوالَُهْم  ارََلْهرْم  ْوا دُ هر ْعُتْم 

ر َوَكِٰف محش َعلَْيهرمْ  يْ  براّللي    ًبا َحسر
رلِررجَ  ٰ نَ الر  ل الَْوادلر تََرَك  ا  ِمرمَّ يٌْب  نر صر

ْيٌب ِمرمَّ  رَسا ءر نَصر رلنِ ا  َواَّْلَقَْرُبْوَنممس َول
ْ تََركَ  ال ٰ اوَ   َوادلر قَلَّ ُبوْ قْرَ َّْلَ نر  ا  مرمَّ َن 
ْفُرْوًضا محش ْنُه اَْو َكَُثَ مر  ْيًبا مَّ    نَصر
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దగ్గ రి బంధువులు విడిచి పోయిన దానిలో 

భాగ్ం ఉంది; 7  అది త్కుువైనా సరే, లేదా 

ఎకుువైనా సరే. అది (అలా్లహ్్) విధగా 

నియమించిన భాగ్ం.  

8. మరియు (ఆసిత ) పంపకంజరిగేట్పుపడు 

ఇత్ర బంధువులు గాన్న, అనాథులు గాన్న, 

పేదవారు గాన్న ఉంటే, దాని నండి వారికి 

కూడా కొంత్ ఇవవండి 8   మరియు వారితో 

వాత్సలయంగా మాటాాడండి.  

9. మరియు (పంపకం చేస్తట్పుపడు, 

పంపకం చేస్తవారు), ఒకవేళ తామే  త్మ 

పిలాలన నిససహాయులుగా విడిచిపోతే, ఏ 

విధంగా వారి గరించి భయపడతారో, 

అదేవిధంగా భయపడాల్. వారు అలా్లహ్ 

యందు భయ-భకిులు కల్గి ఉండి, 

యుకిమైన మాట్లనే పలకాల్.  

 

7) ముందు వస్త ంది. సీత ైలకు, పురుషులకు దొరికే బ్రగ్ంలో సగ్ం ఆసిత  దొరుకుత్మందని. దీనికి 

కారణం సీత ైలపైె ఎవవరిన్న పెంచే బ్రధయత్లేదు. ఆమ పోషణ, రక్షణ బ్రధయత్, ఆమ త్ండీి, 

భరి, సోదరుని లేక కుమారునిపైె ఉంది. చివరకు వీరంతా ఎవవరూ లేనపుడు ఇసా్రమీయ 

పీభుత్వంపైె ఉంట్టంది. కాబట్టట  ఖుర్ఆన్ చేసిన ఈ పంపకంలో సీత ైలకు ఎల్లంట్ట అనాయయం 

జరుగ్లేదు. మర్కక విషయమేమిట్ంటే, దగ్గ రి బంధువులు ఉనీపుపడు, దూరపు 

బంధువులు వారసత్వపు ఆసిత కి హకుుదారులు కారు. దగ్గ రి బంధువులు అంటే పీథమ 

శ్రర ణకి చెందిన బంధువులు: (i) సంతానం, (ii) త్లా్-దండీులు, (iii) భరి లేక భారయలు.  

8) ఇకుడ ఇత్ర బంధువులు అంటే వారసతావనికి హకుుదారులు కానివారు. వారికి కూడా 

కొంత్ ఇవావల్. ఆసిత పరుడు త్లుచుకుంటే, త్న జీవిత్కాలంలో, త్న ఆసిత లో మూడోభాగ్ం, 

వీలునామా దావర్థ అత్ని ఆసిత కి హకుుదారులు కాని, ఇత్ర బంధువులకు గాన్న, పేదలకు 

గాన్న, పుణయ కార్థయలకు గాన్న ఇవవవచుు. మూడోభాగ్ం కంటే, ఎకుువ  వీలునామా దావర్థ 

ఇచేు హకుు ఆసిత పరునికి లేదు. ఆసిత కి హకుుదారులైన వారికి ఆసిత  ఇవవకూడదని 

వీలునామా వీాస్త అధకారం కూడా అత్నికి షరీయత్లో లేదు. మూడోభాగ్ం ఆసిత  చాల్ల 

త్కుువ ఉంటే, ఇత్రులకు ఇచేు అవసరం లేదు. త్న ఆసిత ని పేరు కొరకు ఇత్రులకు పంచి, 

హకుుదారులైన త్న దగ్గ రి బంధువులన, పేదరికంలో ముంచట్ం త్గినది కాదు (ఫ'త్ు జ 

అల్-ఖదీర్).  

 
 

الُْقْرٰٰب  حَ   اَوارذَ  اُولُوا  الْقرْسَمَة  َُضَ 
َوالْمَ َْلَ َوا فَاْرزُقُوُْهْم  ْيُ ٰسكر تٰٰٰم   

ْعُرْوًفا     ِمرْنُه َوقُْولُْوا لَُهْم قَْوًَّل مَّ
 

ريْ َوَْلَْخَش  اَّلَّ   مرنْ   َرُكْواتَ   لَوْ َن   
عٰ خَ  ضر ُذِرريًَّة  فرهرْم 
َخافُوْ لْ ا ًفا 

فَلَْيتَُّقوا   َ َعلَْيهرْمممس  ُقْولُْوا َْلَ وَ   اّللي
يًْدا       قَْوًَّل َسدر

 
رْيَن يَاْكُ اارنَّ    اَْمَواَل اَْلَتٰٰٰم نَ لُوْ َّلَّ

رهرْم   ْ ُبُطْون  ُظلًْما ارنََّما يَاُْكلُْوَن فر
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10. నిశ్ుయంగా, అనాయయంగా అనాథుల 

ఆస్త లన, తినేవారు వాసత వానికి త్మ 

పట్ట లన అగిీతో నింపుకుంట్టనాీరు. 

మరియు వారు సమీపంలోనే భగ్భగ్మండే 

నరకాగిీలో పీవేశస్రత రు.  

11. మీ సంతాన వారసతావనిీ గరించి 

అలా్లహ్ మీకు ఈ విధంగా ఆదేశస్త నాీడు: 

ఒక పురుషుని భాగ్ం ఇదిరు సీత ైల భాగాలకు 

సమానంగా ఉండాల్. 9  ఒకవేళ ఇదిరు (లేక 

అంత్) కంటే ఎకుువ సీత ైలు (సంతానం 

మాత్ర మే) ఉంటే, వారికి విడిచిన ఆసిత లో 

మూడింట్-రండు భాగాలు ఉంటాయి. 

మరియు ఒకవేళ ఒకే ఆడపిలా ఉంటే 

అరా-భాగానికి ఆమ హకుుదారుర్థలు. 10 

మరియు (మృత్మడు) సంతానం కలవాడైతే, 

అత్ని త్లా్-దండీులలో పీతి ఒకురికీ విడిచిన 

ఆసిత లో ఆరో-భాగ్ం లభిస్త ంది. ఒకవేళ 

అత్నికి సంతానం లేకుంటే, అత్ని 

త్లా్దండీులు మాత్ర మే వారస్లుగా ఉంటే, 

అపుపడు త్లా్కి మూడో-భాగ్ం.11  మృత్మనికి 

 

9) చినీవారైనా పెదివారైనా సంతానమంతా వారసతావనికి హకుుదారులు. గ్రాంలో ఉనీ 

సంతానం కూడా వారసతావనికి హకుుదారులు. అవిశావస్లైన సంతానం వారసతావనికి 

హకుుదారులు కారు. ఆడ-మగ్ సంతానం ఉనీ పక్షంలో త్లా్ దండీులకు పీతి ఒకురికి 

1/6 . మిగ్తా 2/3 సంతానం కొరకు. భారయ లేక భరి ఉంటే వారి హకుు వారికిచిున 

త్రువాత్ మిగ్తాది సంతానం కొరకు.  

10) ఒకవేళ ఒకే ఒకు కుమారుడు ఉంటే, మొత్త ం ఆసిత కి వారస్డు అవుతాడు. ఇత్ర 

వారస్లు, అంటే త్లా్, త్ండీి, భారయ లేక భరి ఉంటే, వారి హకుు వారికిచిున త్రువాత్ 

మిగ్తా ఆసిత కి అత్డు హకుుదారుడు. మృత్మనికి ఒకేకుమారి ఉంటే, ఆమకు1/2ఆసిత , 

త్లా్కి1/6, త్ండీికి 1/3.  

11) మృత్మనికి సంతానం లేకుండా మరియు కుమారుని(ల) ఆడ-మగ్ సంతానం కూడా 

లేకుండా త్లా్దండీులు త్పప మర్కక వారస్డు లేని పక్షంలో మూడింట్ రండు వంత్మల ఆసిత  

(2/3) త్ండీికి లభిస్త ంది మరియు త్లా్కి 1/3 భాగ్ం. మృత్ సీత ైకి భరి ఉంటే, లేక మృత్ 

رْيَن يَاْكُ اارنَّ   َن اَْمَواَل اَْلَتٰٰٰم لُوْ َّلَّ
رهرْم   ْ ُبُطْون  ُظلًْما ارنََّما يَاُْكلُْوَن فر

   خجم ْْيًا َسعر َن لَوْ وََسَيْص  محشنَاًرا

ْيُكُم  يُوْ  ُ صر اَ   اّللي  ْ٘ ْ مخض  درُكمْ ْوََّل فر
ر  اَّْلُنَْثيَ ل َحِظر  مرْثُل  َكرر  رْن مجت  ْير ّلَّ فَا

اثْنََتْير  فَْوَق  رَسا ًء  ن فَلَُهنَّ  ُكنَّ   
تََركَ   ا لُثَ ثُ  َدةً  مجت  َما  َواحر ََكنَْت  َوارْن 

رْصُف  الِ ر  محش  فَلََها 
لرُكِ َبََويْهر  َوَّلر

ِمرنْ َوا ٍد  مر السُّ ا  ُهمَ حر ا ُدُس  َرَك  تَ   مَّ
َّ مجت  َودَلٌ   َل    ارْن ََكنَ  ل يَُكْن لَّ  مْ فَارْن     

َوررثَه ْ٘  وَّ اثلُّلُُث بَوٰ اَ   َودَلٌ  ُِمرهر  فًَّلر مجت  ُه 
ُ  فَ ارْخَوٌة    َل ْ٘ نَ فَارْن ََك  ُدُس ًّلر  ِمرهر السُّ

اَْو   ْ٘ رَها ب  ْ يُّوِْصر يٍَّة  وَصر َبْعدر  مرْنْۣ 
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సోదర సోదరీమణులు ఉంటే, త్లా్కి 

ఆరో-భాగ్ం.12  (ఈ పంపకమంతా) మృత్మని 

అపుపలు తీరిు, అత్ని వీలునామాపైె 

అమలు  జరిపిన త్రువాత్నే జరగాల్. మీ 

త్లా్దండీులు మరియు మీ సంతానంలో 

పీయోజనం రీతాయ, మీకు ఎవరు ఎకుువ 

సనిీహిత్మలో, మీకు తెల్యదు. ఇది అలా్లహ్ 

నియమించిన విధ్నం. నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ 

సరవజా్జడు, మహా వివేకవంత్మడు. (7/8)  

12. * మరియు మీ భారయలకు సంతానం 

లేని పక్షంలో, 13  వారు విడిచిపోయిన దానిలో 

మీకు అరాభాగ్ం. కాని ఒకవేళ వారికి సంతానం 

ఉంటే, వారు విడిచిపోయిన దానిలో 

నాలుగో-భాగ్ం మీది. (ఇదంతా) వారు వీాసి 

పోయిన వీలునామాపైె అమలు  జరిపి, వారి 

అపుపలు తీరిున త్రువాత్. 14   మరియు 

మీకు సంతానం లేని పక్షంలో మీరు విడిచి 

 

పురుషునికి భారయ ఉంటే వారి హకుు వారికి ఇచిున త్రువాత్ మిగ్తా ఆసిత లో త్ండీి 2/3 

భాగానికి మరియు త్లా్ 1/3 భాగానికి హకుుదారులు.  

12) మృత్మనికి త్లా్ త్ండీి మరియు సోదర-సోదరీలు, ఉనీ పక్షంలో త్లా్కి 1/6 భాగ్ం, 

త్ండీికి 5/6 భాగ్ం ఇవవబడుత్మంది ఎందుకంటే అత్ని బ్రధయత్లు అధకమౌతాయి. 

మృత్మని త్ండీి బీతికి ఉంటే అత్ని సోదర-సోదరీమణులకు అత్ని ఆసిత లో భాగ్ం లేదు. 

సోదర-సోదరీలు ఏ రకపు వారైనా సరే, అంటే: (i) సొంత్-'ఐని (ఒకే త్ండీి-త్లా్), (ii) సవతి 

లేక మారు-'అలాతి, (ఒకే త్ండీి, త్లాులు వేరు), (iii) అరా-అ'ఖ్యాఫి (ఒకే త్లా్, 

త్ండీులువేరు). సంతానం మరియు త్ండీిలేనిపక్షంలో, ఒకేసోదరుడు లేక ఒకేసోదరి 

మాత్ర మే ఉంటే త్లా్ భాగ్ం1/3. (ఇబీ-కసీ'ర్).  

13 ) మృత్మని కొడుకు(లు) చనిపోయిన పక్షంలో, కొడుకు(ల) సంతానం (మనమళా్ళ, 

మనమ ర్థళా్ళ) వారస్లుగా పరిగ్ణంచబడాల్, (ఇజాు'అ, ఇబీ-కసీ'ర్ మరియు ఫ'త్ు జ 

అల్-ఖదీర్).  

14) మొదట్ అపుపలు తీరిు, త్రువాత్ వీలునామాపైె అమలు పరచాల్. ఆ త్రువాత్ 

మిగిల్న ఆసిత ని వారస్లలో పంచాల్. వీలునామా మూడవ-వంత్మ కంటే ఎకుువ ఆసిత కి 

చేయగూడదు. ('స. బు'ఖారీ మరియు 'స. ముసాిం).  

َواَبْنَ اٰبَا ؤُُكمْ محش  َديٍْن  ََّل مجت  مْ كُ ا ؤُ  
اَقْرَ َن  ُروْ تَدْ  لَُكْم  اَيُُّهْم  محش ًعا َنفْ ُب 
ِمرَن  رريْ فَ  ر َضًة  َ ارنَّ  محش  اّللي َن ََك   اّللي

      َعلرْيًما َحكرْيًما 

 

 

ر  ن تََرَك ْص َولَُكْم  َما  ُف 
َُّهنَّ  اَزْ  ل يَُكْن  َّْم  ل ارْن  َواُجُكْم 
فَلَُكُم  مجت  َودَلٌ  َودَلٌ  لَُهنَّ  ََكَن  فَارْن 
مرال بُُع  تَ مَّ رُّ بَ مرْنْۣ   نَ َركْ ا  يٍَّة عْ   وَصر در 
ر يُّ  ب ْيَ  دَ هَ وْصر اَْو   ْ٘ بُُع  محش  يٍْن ا الرُّ َولَُهنَّ 

تَ  ا  لَُّكْم  كْ رَ مرمَّ يَُكْن  َّْم  ل ارْن  ُتْم 
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పోయిన దానిలో వారికి (మీ భారయలకు) 

నాలుగో-భాగ్ం. కాని ఒకవేళ మీకు సంతానం 

ఉంటే, మీరు విడిచిన దానిలో వారికి 

ఎనిమిదో-భాగ్ం. 15   ఇదంతా మీరు వీాసిన 

వీలునామా పైె అమలు జరిగి, మీ అపుపలు 

తీరిున త్రువాత్. మరియు ఒకవేళ 

మరణంచిన పురుషుడు లేక సీత ై కల్లలహ్ 

అయి (త్లా్దండీులు గాన్న, సంతానం గాన్న 

లేకుండా) ఒక సోదరుడు లేక ఒక సోదరి 

మాత్ర మే ఉంటే, వారిలో పీతి ఒకురికీ 

ఆరో-భాగ్ం. కాని ఒకవేళ వారు (సోదర  

సోదరీమణులు) అంత్ కంటే ఎకుువ మంది 

(ఒకరి కంటే ఎకుువ) ఉంటే, వారంతా 

మూడో-భాగానికి వారస్లవుతారు. 16  

ఇదంతా మృత్మడు వీాసిన వీలునామాపైె 

అమలు జరిగి అపుపలు తీరిున త్రువాత్, 

ఎవవరికీ నషట ం కలుగ్జేయకుండా జరగాల్.17  

 

15) భారయ ఒకుతే ఉనాీ! లేక ఒకరి కంటే ఎకుువమంది భారయలు ఉనాీ, సంతానం ఉంటే, 

వారంతా కల్సి ఎనిమిదవ భాగానికి భాగ్స్రవములు. సంతానం లేకుంటే నాలుగ్వ భాగానికి. 

ఈ ఎనిమిదో భాగానిీ లేక నాలుగ్వ భాగానిీ భారయలందరికీ సమానంగా పంచాల్. 

(ఇజాు'అ, ఫ'త్ు జ అల్-ఖదీర్).  

16) ఇకుడ ఇజాు'అ (ధరువేత్త ల ఏకాభిపీాయం) ఏమిట్ంటే, ఈ పంపకం కేవలం అరా సోదర 

సోదరీమణులు అంటే, కేవలం త్లా్ త్రఫు నండి మృత్మనికి బంధువులైన అరా సోదర సోదరీ 

మణులకు - అంటే, ఒకే త్లా్ వేరేవరు త్ండీులునీ వారికి - వరిిస్త ంది. ఇక సొంత్ సోదర 

సోదరీమణులు మరియు సవతి సోదర సోదరీమణులకు వరిించే ఆజా, ఇదే సూరహ్్లో చివరి 

ఆయత్ 4:176లో ఉంది. అంటే అకుడ సోదరుని భాగ్ం ఇదిరు సోదరీమణుల భాగానికి 

సమానంగా ఉండాలని ఉంది. త్ండీి బీతికి ఉంటే మృత్మని సోదర-సోదరీలు అత్ని ఆసిత కి 

హకుుదారులు కారు. మరో విశ్రషం ఏమిట్ంటే, అరా సోదర-సోదరీమణులు (అంటే ఒకే త్లా్, 

కాన్న వేరేవరు త్ండీులునీ వారు) నసాజ  కారు. కాబట్టట  వారికి ఆడ-మగ్ అందరికీ సమాన 

భాగ్ం ఇవవబడుతోంది. వివర్థలకు ధరువేత్త లన సంపీదించండి.  

17) ఒకవేళ మృత్మడు త్న భారయకు మహాజ్ చెలా్ంచకుండానే మరణస్తత , ఆ మహాజ్ కూడా 

అపుపగా భావించి చెలా్ంచాల్. భారయ ఆసిత హకుు మహాజ్, చెలా్ంచిన త్ర్థవత్నే ఉంట్టంది.  

لَكُ فَ مجت  َودَلٌ  ََكَن  فَلَُهنَّ  وَ ْم  ارْن  دَلٌ 
تََرْكُتمْ  ا  مرمَّ َبْعدر    اثلُُّمُن  ِمرْنْۣ 
 ْ٘ رَها ب تُوُْصْوَن  يٍَّة  اَْو دَ وَصر  ارنْ وَ محش  يٍْن  

ٰ   ٌل رَجُ   ََكنَ  َك ايُّْوَرُث  اَور  َراَةٌ  مْ لًَة 
َوا  َل ْ٘ وَّ  ر 

فَلرُكِ اُْخٌت  اَْو    دٍ حر اٌَخ 
ُدُس  السُّ ََكنُْوْ٘ا مجت  ِمرْنُهَما  فَارْن 

ذٰ اَ  مرْن  رَك ْكََثَ  فر   ل ُء 
ًَك  ُْشَ َفُهْم 

يُّوِْٰص   اثلُّلُثر  يٍَّة  وَصر َبْعدر  مرْنْۣ 
َديٍْنحمل اَْو   ْ٘ رَها مُ   ب يَّةً وَ مجت  رٍِ َضا  َغْْيَ   صر

ر  نَ ِمر  ُ وَ محش اّللي    ىجت َحلرْيٌم   مٌ َعلريْ  اّللي
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ఇది అలా్లహ్ నండి వచిున ఆదేశ్ం. మరియు 

అలా్లహ్ సరవజా్జడు, సహనశీలుడు (శాంత్  

సవభావుడు).  

13. ఇవి అలా్లహ్ (విధంచిన) హదిులు. 

ఎవరైతే అలా్లహ్్కు మరియు ఆయన పీవకికు 

విధేయులై ఉంటారో, వారిని ఆయన కిర ంద 

సెలయేళ్ళళ పీవహించే సవరగ వనాలలో 

పీవేశంపజేస్రత డు. అందులో వారు శాశ్వత్ంగా 

ఉంటారు. మరియు ఇదే గొపప స్రఫలయం 

(విజయం).   

14. మరియు ఎవడైతే, అలా్లహ్్కు మరియు 

ఆయన పీవకికు అవిధేయుడై, ఆయన 

నియమాలన ఉలాంఘస్రత డో! ఆయన అత్నిీ 

నరకాగిీలో పడవేస్రత డు అందులో అత్డు 

శాశ్వత్ంగా ఉంటాడు. మరియు అత్డికి 

అవమాన కరమైన శక్ష ఉంట్టంది.  

15. మీ సీత ైలలో ఎవరయినా అకర మ 

సంబంధం పెట్టట కుంటే, వారికి వయతిరేకంగా, 

మీలోని నలుగురు వయకిులన స్రకిులగా 

తీస్కురండి. వారు గ్నక స్రక్షయం ఇస్తత , ఆ 

సీత ైలన మరణకాలం వచేు వరకు గాన్న, లేదా 

అలా్లహ్ వారి కోసం ఏదైనా మార్థగ ంత్రం 

సూచించే  వరకు గాన్న గ్ృహాలాో నిరబంధంచి 

ఉంచండి.18  

16. మరియు మీలో ఏ ఇదిరూ (సీత ైలు గాన్న, 

పురుషులు గాన్న) దీనికి (వయభిచార్థ నికి) 

పాలపడితే వారిదిరిన్న శకిించండి. వారు 

పశాుతాత ప పడి త్మ పీవరినన సవరించు 

కుంటే వారిని విడిచిపెట్ట ండి. నిశ్ుయంగా, 

అలా్లహ్్యే పశాుతాత పానిీ సీవకరించేవాడు, 

 
18) ఇది ము'హముద్ ('స'అ.స.), పీవకిగా ఎనీకోబడిన మొదట్ట రోజ్జలలో ఇవవబడిన 

అలా్లహ్్ (స్.త్.) ఆజా. ఆ త్రువాత్ సూరహ్్ అనూీర్ (24:2)లో, అలా్లహుత్'ఆల్ల త్న 

ఆదేశానిీ వివరంగా అవత్రింపజేశాడు. ఇంకా చూడండి, 4:25.  

 
 
 
 

رلَْك ُحُدْوُد   ر ت عر  يُّ   نْ َومَ محش  اّللي َ طر   اّللي
جَ   َورَُسْوَل   ََتْررْي  يُْدخرلُْه  نيٍت 

فرْيَها   مرنْ  رْيَن  ٰخِلر اَّْلَنْٰهُر  محش َُتْترَها 
ْيُم  رَك الَْفْوُز الَْعظر       َوذٰل

 
يَّْعصر َومَ  َ   ْن  َتَعدَّ  يَ وَ   َل  رَُسوْ وَ   اّللي
ا فرْيَهاممس  َخا لُْه نَاًرا  خر يُدْ   ُدْوَده  حُ  ً دلر
 خجم  ْيٌ هر َعَذاٌب مُّ  َوَل  

الَْفاحرشَ  رْيَ  يَاْت  ْ ّٰتر
مرْن  ةَ َوالي  
ر  ئ
رَسا  ِ َعلَْيهرنَّ  مْ كُ ن فَاْستَْشهرُدْوا   

ِمرْنُكمْ  َشهرُدْوا  مجت  اَْرَبَعًة  فَارْن 
ُكوْهُ  افَاَْمسر فر  َحّٰتي تر  ُيوْ ّْلُ نَّ 

ْ في َيَتوَ  ال ََيْ ىُهنَّ  اَْو  ُ َعَل  َمْوُت   اّللي
 َ    ُهنَّ َسبرْيًًّل ل

 ٰ يَ َواَّلَّ فَاُٰذوُْهَما تر اْ نر  مرْنُكْم  مجت يٰنرَها 
َواَْصلَحَ تَ فَارْن   اَْعررُضْوا فَ ا  ابَا 
َ ارنَّ  محش  َعْنُهَما  ْيًما   اّللي ابًا رَّحر ََكَن تَوَّ
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అపార కరుణ్యపీదాత్. 19   

17. నిశ్ుయంగా పశాుతాత పానిీ సీవక్

రించట్ం అలా్లహ్్కే చెందినది. ఎవరైతే 

అజాానం వలా పాపం చేసి, వనవంట్నే 

పశాుతాత పపడతారో, వారి కొరకు! అల్లంట్ట 

వారి పశాుతాత పానిీ అలా్లహ్ సీవకరిస్రత డు. 

మరియు అలా్లహ్ సరవజా్జడు, మహా 

వివేచనాపరుడు.  

18. మరియు వారిలో ఒకడు, మరణం 

ఆసనీమయేయ వరకూ పాపకార్థయలు చేసూత  

వుండి: ''ఇపుపడు నేన పశాుతాత ప 

పడుత్మనాీన!'' అని అంటే, అల్లంట్ట వారి 

పశాుతాత పం మరియు మరణంచే వరకు సత్య 
తిరస్రురులుగా ఉనీవారి (పశాుతాత పం) 

సీవకరించబడవు. 20   అల్లంట్ట వారి కొరకు 

మేము బ్రధ్కరమైన శక్షన సిధాపరచి 

ఉంచాము.  

19. ఓ విశావస్ల్లర్థ! మీరు బలవంత్ంగా 

సీత ైలకు వారస్లు కావట్ం మీకు ధరు 

సముత్ం కాదు. మరియు మీరు వారికిచిున 

దాని (మహాజ్) నండి కొంత్ తీస్కోవటానికి 

వారిని ఇబబందిలో పెట్ట కండి, వారు 

నిససందేహంగా వయభిచార్థనికి పాలపడితే 

త్పప.21  మరియు మీరు వారితో గౌరవంతో 

సహవాసం చేయండి. ఒకవేళ మీకు, వారు 

నచుకపోతే! బహుశా మీకు ఒక  విషయం 

నచుకపోవచుు, కాని అందులోనే అలా్లహ్ 

ఎంతో మేలు ఉంచి ఉండవచుు!   

 
19) ఇది వయభిచార నేర్థనికి సంబంధంచిన తొల్ ఆదేశ్ం. చూ. 24:2; 4:25. సీత ై-పురుషుల 

లైంగిక సంబంధ్లే కాక, సీత ై-సీత ై, లేక పురుష-పురుష లైంగిక సంబంధ్లు కూడా 

శకిింపదగినవే!  

20) దీని అరాం ఏమిట్ంటే, మరణ సమయం ఆసనీమైనపుపడు చేస్త పశాుతాత పం మరియు 

అవిశావస్ని విశావసం అంగీకరించబడవు. చూడండి, 3:90-91.  

21) చూడండి, 2:229.  



اتلَّوْ  ََعَ ارنََّما  ر   بَُة  ر   اّللي ريْ ل َن  ّلَّ
اْعمَ يَ  َ للُْوَن  بر ْو َء  ُثمَّ  ا هَ سُّ لٍَة 
ٰٓ َيتُ  فَاُول قَرريٍْب  مرْن    َك ئر ْوبُْوَن 

ُ َيُتْوُب   ُ َوًَكَن  محش  َعلَْيهرمْ   اّللي   اّللي
      ْيًما َحكر َعلرْيًما 

َيْعَملُْوَن  رْيَن  رّلَّ ل اتلَّْوبَُة  َولَيَْستر 
 ارذَ 

ْ٘ مجت َحّٰتي ِيراٰتر   ُهمُ دَ اَحَ   ا َحَُضَ السَّ
قَا الَْموْ  ْ  َل  ُت  الْـ ٰنَ تُ ارِّٰنر َوََّل   ْبُت 
ر  ارٌ ْيَن  اَّلَّ ُكفَّ وَُهْم  محش َيُمْوتُْوَن 
ٰٓ اُ  ْ ول اََلر َعَذابًا  لَُهْم  اَْعَتْدنَا  ًما ئرَك 
  
لَُكْم    َها يْٰ٘اَيُّ  َُيرلُّ  ََّل  اَٰمُنْوا  رْيَن  اَّلَّ

َكرًْها  رَسا َء  النِ تَررثُوا  َوََّل محش  اَْن 
َ نَّ  ُضلُوْهُ َتعْ  رَبعْ ُبْوا  ْذهَ تلر َماْ٘ ضر  ب
ْ٘ اَْن يَّ ار ُتُموُْهنَّ  يْ اٰتَ  رَفاحرَشٍة  اْ َّلَّ ترْيَ ب

رَنةٍ  َبيِ رالَْمْعُرْوفر وَ مجت  مُّ ب وُْهنَّ  ُ مجت  ََعْشر
كَ  اَْن عَ فَ   ررْهُتُموُْهنَّ فَارْن  ٰٰسْ٘ 

يَْجَعَل   وَّ َشْيـ ًا  ُ تَْكرَُهْوا  فرْيهر   اّللي
    َخْْيًا َكثرْْيًا 
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20. మరియు ఒకవేళ మీరు ఒక భారయన 

విడనాడి వేర్కకామన పెండాిచేస్కోవాలని 

సంకల్పంచుకుంటే! మరియు మీరు ఆమకు 

ఒక పెది ధనర్థశ ఇచిు ఉనాీ సరే, దాని 

నండి ఏ కొంచెం కూడా తిరిగి తీస్కోకండి. 

ఏమీ? అది అనాయయం, సపషట మైన పాపం 

అయినపపట్టకీ, మీరు దానిీ తీస్కుంటార్థ?  

21. మరియు మీరు పరసపరం దాంపత్య 

స్ఖం అనభవించిన త్రువాత్, వారు మీ 

నండి గ్ట్టట  వాగిానం తీస్కునీ త్రువాత్, 

మీరు దానిని (మహాజ్న) ఎల్ల తిరిగి 

తీస్కోగ్లరు?  

22. మీ త్ండీులు వివాహమాడిన సీత ైలన 

మీరు వివాహమాడకండి. ఇంత్కు పూరవం 

జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. నిశ్ుయంగా, ఇది 

అసభయకరమైనది (సిగగ మాల్నది), జ్జగపాస 

కరమైనది మరియు చెడు మారగ ము.  

23. మీకు ఈ సీత ైలు నిషేధంచబడాారు. 22  

 

22) ఏ సీత ైలతో వివాహం నిషధాం ('హర్థమ్) ఉందో, వారి వివర్థలు ఈ విధంగా ఉనాీయి: 

అందులో ఏడుగరు రకి సంబంధీకులు (నసబ్), ఏడుగరు పాల సంబంధీకులు (రదా'ఈ), 

మరియు నలుగురు వివాహ సంబంధీకులు. వీరే గాక, ఒక సీత ై మరియు ఆమ త్ండీి 

సోదరిని (మేనత్త న) లేక ఆమ త్లా్ సోదరిని (పినత్లా్ని) ఒకేస్రరి నికాహ్్లో ఉంచుకోర్థదు.  

I. రకి సంబంధీకులు - 7: త్లాులు, కుమారిలు, సోదరీమణులు, త్ండీి-సోదరీమణులు, 

త్లా్-సోదరీమణులు, సోదరుల-కుమారిలు మరియు సోదరీమణుల-కుమారిలు.  

II. పాల సంబంధీకులు - 7: పాలు తార గిన త్లాులు, పాల కుమారిలు, తోట్ పాలు తార గిన 

సోదరీమణులు, పాల త్ండీి సోదరీమణులు, పాల త్లా్ సోదరీమణులు, పాల సోదరుల 

కుమారిలు, పాల సోదరీమణుల కుమారిలు.  

III. వివాహ సంబంధీకులు - 4: భారయ-త్లా్, సహవాసం చేసిన భారయ మునపట్ట భరిల 

కుమారిలు (రబ్రయిబ్), భారయ మునపట్ట భరిల కుమారుల భారయలు మరియు ఇదిరు 

సోదరీ మణులన ఒకేస్రరి వివాహబంధంలో తీస్కోవట్ం. ఇంతే గాక త్ండీి-భారయలు. 

'హదీస్' పీకారం భారయ వివాహబంధంలో ఉనీంత్ వరకు ఆమ త్ండీి-సోదరీమణులు, ఆమ 

త్లా్-సోదరీమణులు. సోదరుల-కుమారిలు మరియు సోదరీమణుల-కుమారిలు.  

I. మొదట్ట విభాగ్పు వివర్థలు / రకి సంబంధీకుల నిషేధ్లు:  

اََردْ َوار  ر ُم  تُّ ْن  َزوْ ْبَداَل اْست ََكَن ٍج    مَّ
اٰتَ زَ  وَّ ارْحدٰ يْ ْوٍجحمل  قرْنَطاًرا ىُهنَّ ُتْم   

تَاُْخُذْوا َشْيـ ًا نْ مر   فًََّل  محش ُه 
ارْثًما مُّ  ا نً  ُبْهَتا اَتَاُْخُذْونَه     ًنا  بريْ وَّ

تَاُْخُذْونَه   اَفْٰٰض    َوَكْيَف  َوقَْد 
اََخْذنَ  وَّ َبْعٍض  ارٰٰل   َبْعُضُكْم 

    ًظا َغلريْ  اقًا ثَ ِمريْ ْنُكْم مر 
َتْنكر  َما نَكَ َوََّل  ْم  اٰبَا ؤُكُ َح  ُحْوا 

رَسا ءر ارَّلَّ َما قَ   ارنَّه  محش  َسلََف   دْ ِمرَن النِ
َمْقتً  َشًة وَّ  ْيًًّل امحش وََسا َء َسبر ََكَن فَاحر

 خجم 
ٰهُتُكْم   اُمَّ َعلَْيُكْم  ُحِررَمْت 
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(1) త్లాులు అంటే: త్లాులే గాక, త్లాుల-త్లాులు (అముములు), త్లా్-నాయనములు 

మరియు త్ండీి-త్లాులు, తాత్-త్లాులు, ముతాత త్-త్లాులు మరియు వారి పూరీవకులు.  

(2) కుమారిలు అంటే: కుమారిలే గాక, కుమారుల-కుమారిలు, కుమారిల-కుమారిలు 

మరియు వారి (కుమారుల మరియు కుమారిల) కుమారిల-కుమారిలు మరియు వారి 

సంతానపు సంతానం కూడా. వయభిచారం ('జనా) వలా (వివాహబంధం లేకుండా) పుట్టట న 

ఆడపిలా ''కూత్మరు'' అని ఇమామ్ ష్ఠఫయి (ర'హు.) త్పప, ఇత్ర ముగగ రు ఇమాములూ 

(ర.'అలైహిమ్) అంగీకరించారు కాబట్టట  ఆమతో వివాహం హర్థం అనాీరు. ''అత్నికి - 

ఆమ షర'ఈ కూత్మరు కాదు కాబట్టట  ఆసిత కి వారస్ర్థలు కాజాలదు,'' అని ఇమామ్ ష్ఠఫ'ఈ 

(ర'హు) అంటారు, (ఇబీ-కసీ'ర్).  

(3) సోదరీమణులు: అంటే, (i) సొంత్-'ఐని (ఒకే త్ండీి-త్లా్), (ii) సవతి-'అలాతి (ఒకే 

త్ండీి), (iii) అరా-అ'ఖ్యాఫి (ఒకే త్లా్) నండి గాన్న కావచుు.  

(4) త్ండీి-సోదరీమణులు: త్ండీి యొకు సీత ై-సంబంధీకులు అంటే, త్ండీి-త్ండీుల (తాత్ల), 

మరియు త్లా్-త్ండీుల (తాత్ల) యొకు మూడు రకాల సోదరీమణులు కూడా అనీ 

మాట్. మూడు రకాలు అంటే – సొంత్ (ఒకే త్ండీి-త్లా్), సవతి (ఒకే త్ండీి), లేక అరా (ఒకే 

త్లా్).  

(5) త్లా్-సోదరీమణులు: త్లా్ యొకు సీత ై సంబంధీకులు అంటే – ఆమ త్లా్-త్లా్, ఆమ 

త్ండీి-త్లా్ మరియు వారి మూడురకాల సోదరీమణులు అనీమాట్.  

(6) సోదరుల-కుమారిలలో – కూడా మూడు రకాల సోదరుల కుమారిలునాీరు.  

(7) సోదరీమణుల-కుమారిలలో – కూడ మూడు రకాల సోదరీమణుల కుమారిలునాీరు.  

II. రండవ విభాగ్పు వివర్థలు / పాల సంబంధీకుల నిషేధ్లు:  

 * పాల త్లా్ – అంటే రండు సంవత్సర్థల వయస్సలోపల న్నవు పాలు తార గిన సీత ై.  

 * పాలసోదరి: అంటే ఆసీత ై, ఎవరికై్తే న్నసవంత్త్లా్, లేక పాలత్లా్, పాలు తార పిందో - 

పాలుతార పింది న్నతోపాట్టగాన్న, న్నకు ముందుగాన్న, లేక త్రువాత్ గాన్న కావచుు! లేక ఏ 

సీత ైయొకు సవంత్ లేక పాలత్లా్ న్నకు పాల్చిుందో, అది ఒకే సమయంలో కాన్న లేక వేరే 

సమయాలలోగాన్న కావచుు!  

 * పాలుతార గ్ట్ం వలన కూడా రకి సంబంధీకులలో ఏ-ఏ సంబంధీకులు 'హర్థమ్ అవుతారో 

అల్లంట్ట వారంతా 'హర్థం. వివర్థలు ఈ విధంగా ఉనాీయి: పాల్చిున త్లా్యొకు సొంత్ 

మరియు పాలు తార గిన పిలాలందరూ పాలుతార గిన వాడి యొకు సోదరసోదరీలు. ఆమ భరి 

వాడి త్ండీిల్లంట్ట వాడు, ఆమ భరి సోదరీమణులు, ఆమ చెలాళా్ళ, ఆమ భరి సోదరులు 

మొదలైన వారందరితో వాడి సంబంధం – వివాహ విషయంలో – రకి సంబంధీకుల 

మాదిరిగానే పరిగ్ణంచబడాల్.  

  * కాన్న పాలు తార గిన శశువు యొకు రకి సంబంధీకులైన సోదర సోదరీమణులు, పాలు తార పిన 

త్లా్ రకి సంబంధీకులకు – ఆ శశువుకు పాలు తార పినందువలా – 'హర్థం కారు.   
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మీ త్లాులు, మీ కుమారిలు, మీ సోదరీ్

మణులు, మీ మేనత్త లు, మీ త్లా్-సోదరీ్

మణులు (పిన-త్లాులు), మీ సోదరుల-

కుమారిలు, మీ సోదరీమణుల-కుమారిలు 

(మేన-కోడళా్ళ), మీకు పాల్చిున-త్లాులు 

(దాదులు) మీతోపాట్ట పాలు తార గిన సోదరీ్

మణులు, మీ భారయల-త్లాులు; మీ 

సంరక్షణలో ఉనీ మీ భారయల-కుమారిలు – 

ఏ భారయలతోనైతే మీరు సంభోగించారో – 

కాని మీరు వారితో సంభోగించక ముందు 

(వారికి విడాకుల్చిు వారి కూత్మళాన 

పెండాాడితే) త్పుప లేదు; మీ వనీ నండి 

పుట్టట న మీ కుమారుల-భారయలు (కోడళా్ళ) 

మరియు ఏక కాలంలో అకాు-చెలాళాన 

ఇదిరిన్న చేరుట్ం (భారయలుగా చేస్కోవట్ం 

నిషదాం); కాని ఇంత్కు పూరవం జరిగిందేదో 

జరిగిపోయింది. నిశ్ుయంగా, అలా్లహ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణ్యపీదాత్.  

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

 

III. మూడవ విభాగ్పు వివర్థలు (వివాహ సంబంధీకులు): భారయ-త్లా్, భారయ-అముము, 

భారయ-నాయనము. ఒక సీత ైతో నికాహ్్చేస్కొని, సంభోగించ కుండా విడాకుల్చిునా ఆమ 

త్లా్తో వివాహం నిషధాం. కాని ఒక సీత ైతో వివాహం చేస్కొని, ఆమతో సంభోగ్ం చేయక 

ముందే విడాకుల్స్తత , ఆమ కుమారితో నికాహ్్ చేస్కోవడం ధరుసముత్మే, (ఫ'త్ు జ 

అల్-ఖదీర్).  

ఇంకా వివర్థలకు చూడండి, ఫ'త్ు జ అల్-ఖదీర్, లేదా ధరువేత్త లన (ఫుఖహాలన) 

సంపీదించండి.  

----- 

ُتُكْم  َوبَنٰ  ُتُكْم َواََخٰوتُُكْم وََعمي
اَّْلَ ُت نٰ َوبَ ْم  وَٰخلُٰتكُ  َوبَ   ُت نٰ خر 
ٰهُتكُ   اَّْلُْختر  ْ٘   مُ َواُمَّ ْ ّٰتر

الي
ِمر اَرْ  َواََخٰوتُُكْم    نَ َضْعَنُكْم 
رُكْم  ا لرََّض ا ئ

رَسا  ن ٰهُت  َواُمَّ َعةر 
ر ا  بَ َورَ  الي ئ ْ ُبُكُم  ُحُجْوررُكْم    ّٰتر  ْ فر

حمس  رهرنَّ ب َدَخلُْتْم   ْ ّٰتر
الي رُكُم  ئ

رَسا  ِ ن ِمرْن 
َّْم تَ  رهرنَّ ُتمْ َخلْ ا دَ ُكْونُوْ فَارْن ل   فًََّل  ب

َعلَ  وََحًَّل  ُجَناَح  رُل ْيُكْمحمس  ئ
ر اَبْنَ  ئ
مرْن  ا  رْيَن  اَّلَّ ُكُم 

ر  بَْيَ مْ كُ اَْصًَّلب ََتَْمُعْوا  َواَْن  حمل 
قَ اَّْلُْخَتْير  َما  ارَّلَّ  سَ   ارنَّ محش  َف لَ ْد 

 َ ْيًما  اّللي  يحض ََكَن َغُفْوًرا رَّحر
 


