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24. [(*)] మరియు ఇతరుల వివాహ 

బంధంలో ఉన్న స్త్ర ీలు – (యుధధ ంలో) మీ 

చేతికి చికిిన్ బానిస స్త్ర ీలు తప్ప – (మీరు 

వివాహమాడటానికి నిషేధంచబడా్డరు). ఇది 

అలా్లహ్ మీకు విధంచిన్ అనుశాసన్ం. 
మరియు వీరు తప్ప మిగతా స్త్ర ీలంతా మీకు 

వివాహమాడటానికి ధర్మసమమతం చేయ్
బడా్డరు. మీరు వారికి తగిన్ వధుకట్నం 
(మహ్ర్) ఇచిి వయభిచార్ంగా కాకుండ్డ 

వివాహబంధంలో తీసుకోవటానికి కోర్వచ్చి. 
కావున్ మీరు దంప్తయ సుఖానిన అనుభవిం 
చాలనుకున్న వారికి వారి మహ్ర్ విధగా 

చెలా్ంచండి. కాని మహ్ర్ ఒప్పందం జరిగిన్ 

తరువాత ప్ర్సపర్ అంగీకార్ంతో మీ మధయ 
ఏమైనా రాజీ కుదిరితే, అందులో దోషం లేదు. 

నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ సర్వజ్ఞు డు, మహా 

వివేకవంతుడు.  

25. మరియు మీలో ఎవరికైనా 

సవతంతుు లైన్ ముసా్ంస్త్ర ీలను వివాహం 
చేసుకునే స్తర మత లేకుంటే అప్పపడు మీ 

స్వవధీన్ంలో ఉన్న ముసా్ంలైన్టువంటి బానిస 

స్త్ర ీలను వివాహమాడవచ్చి. మరియు 

అలా్లహ్ కు మీ విశావసం గురించి తెలుసు. 

మీర్ంతా ఒకే వరాానికి (మాన్వ జాతికి) 
చెందిన్  వారు, 23 కావున్ వారి సంర్క్షకుల / 

యజమానుల అనుమతితో వారితో వివాహం 
చేసుకొని, ధర్మప్ర కార్ంగా వారి వధుకట్నం 
(మహ్ర్) వారికి ఇవవండి. ఇది వారిని వివాహ 

బంధంలో సుర్కిితంగా (సౌశీలయవతులుగా) 

ఉంచటానికి, స్వవచాా కామకీ్రడలకు దిగకుండ్డ 

ఉంచటానికి మరియు దంగచాటు 

సంబంధాలు ఏర్పర్చ్చకోకుండ్డ ఉండటానికి 
(ఆదేశంచబడింది). వారు (ఆ బానిసస్త్ర ీలు) 

వివాహబంధంలో ర్క్షణ  పందిన్ తరువాత 

 

23) చూడండి, 3:195.  

ا الن ِسَُْْْتَْصن ُْمحْ ل ْوَّ َماِْمَنْ ْ اَِّلَّ آءِْ
اَي مَْ ْ ْنُُكمْ ْاَملََكت  ْكِْمجتْ ْْاّلٰلِْت َبْ
َْْعلَي ُكمْ  َوَرآَءْْمجت اْ مَّ ْ لَُكم  ْ َواُِحلَّ

ْْ َوالُِكم  بِاَم  تَب َتُغو اْ ْ اَن  ْ ذ لُِكم 
َْ فِِحْي  ُمس  ْ َ َغْي  ْ َ ُّْمح ِصنِْي  َفَماْمحشْ
فَا تُْ ْ ِمن ُهنَّ بِٖهْ ْ ُتم  َتع  َتم  ْْو ُهنَّْاس 

فَرِي َضةْ نَّْرَهُْاُُجوْ  ْْ ُجَناَحَْوََّلْمحشْ ْ
تَْ فِي َماْ ْ مَِْْْضي ُتمْ رْ َعلَي ُكم  ْْْۣبِٖهْ ن 
ال َفرِي َضةِ ِدْ َْبع  ْمحشْ ْ ْاّلٰلَْاِنَّ ََكَنْْ
اْ اَْحِكي م  َْْْْْعلِي م 

ْ
ْ

ْ ْاَن  َّل  َْطو  ِْمن ُكم  َتِطع  ْيَس  َّم  ْل َوَمن 
ِمن ِتْ ال ُمؤ  َصن ِتْ ال ُمح  يَّن ِكَحْ

اْْ مَّ ْ ْفَِمن  اَي مََْملََكت  ْْانُكُْْ ِن  م  ْ م 
ِمن ِتَْفَتي تِكُْ ال ُمؤ  ُْْمْ لَُمْاَعْ ْْاّلٰلُْوَْمحش

ِْ ْمْ ي َمانِكُْبِا ْْْۣمحشْ ِن  م  ْ َبع ُضُكم 
ْ َْبع ض  بِاِذ ِنْمجتْ ْ فَان ِكُحو ُهنَّ

ْْ رَُهنَّ اُُجو  ْ َوا تُو ُهنَّ ْ لِِهنَّ اَه 
ْ َ َغْي  ْ ُُّم َصن ت  ُرو ِفْ بِال َمع 
َدْا اَخ  ِتْ ََّلُْمتَِّخذ  ْوَّ فِح ت  مجتْْنْ ُمس 

ِْ اُْفَا ِصنََّْذاْ٘ ْْح  َ اَتَْي  ْ فَاِن  ْْْ بَِفاِحَشة 
ُفْ نِص  ْ َْفَعلَي ِهنَّ ْْ ََعَ َْماْ

ال َعَذاِبْال ُمحْ  ِمَنْ ذ لَِكْْمحشَْْصن ِتْ
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కూడ్డ వయభిచారానికి పాలపడితే సవతంతుు ్
లైన్ స్త్ర ీలకు విధంచే శక్షలోని సగం  శక్ష వారికి 
విధంచండి. 24  ఇది మీలో పాప్భీతి గలవారికి 
వరిిసుర ంది. ఒకవేళ మీరు నిగీహం పాటిస్వర  అది 

మీకే మంచిది. మరియు అలా్లహ్ క్షమా్
శీలుడు, అపార్ కరుణాప్ర దత.  

26. అలా్లహ్ మీకు (ధర్మ-అధరామలను) 

సపషట ం చేయాలనీ మరియు మీ కంటే పూర్వం 
ఉన్న (సతుపరుషుల) మారా్ం వైప్పన్కు, మీకు 

మారా్ దర్శకతవం చేయాలనీ మరియు మీ 

ప్శాితార పానిన అంగీకరించాలనీ కోరు్
తునానడు. మరియు అలా్లహ్ సర్వజ్ఞు డు, 

మహా వివేకవంతుడు.  

27. మరియు అలా్లహ్ మీ ప్శాితార పానిన 

అంగీకరించగోరుతునానడు. కాని తమ 

మనోవాంఛలను అనుసరిసుర న్న వారు, మీరు 

(సనామరా్ం నుండి) చాల్ల దూర్ంగా 

వైదలగాలని కోరుతునానరు.  

28. అలా్లహ్ మీ భారానిన తగాించ 

గోరుతునానడు. ఎందుకంటే మానవుడు 

బలహీనుడిగా సృష్ట ంచబడా్డడు.  

29. ఓ  విశావసుల్లరా! మీరు ఒకరి సొముమ  
నొకరు అనాయయంగా తిన్కండి, ప్ర్సపర్ 

అంగీకార్ంతో చేస్వ వాయపార్ం వలా వచేిది 

(ల్లభం) తప్ప. 25   మరియు మీరు 

ఒకరినొకరు చంప్పకోకండి. 26  నిశ్ియంగా, 

అలా్లహ్ మీ యెడల అపార్ కరుణాప్ర దత.  

30. మరియు ఎవడు దేవషంతో మరియు 

దురామరా్ంతో అల్ల చేస్వర డో, వానిని మేము 

న్ర్కాగినలో ప్డవేస్వర ము. మరియు అది 

అలా్లహ్ కు ఎంతో సులభం.  

 

24) అంటే, 50 కొర్డ్డ దెబబలు.  

25) నిషిధధ  ('హరాం) వసుర వుల వాయపార్ం కూడ్డ నిషిధధ మే.  

26) ఇందులో ఆతమహతయ కూడ్డ ఉంది. అది మహా పాప్ం.  

ِمن ُكمْ  ال َعَنَتْ ْ َْخِِشَ ْمحشْْلَِمن  َواَن 
ْلَُّكمْ  ٌ و اَْخْي  ِِبُ ٌرْْْاّلٰلُْوَْمحشْْتَص  َغُفو 

ْْْْخجمْرَِّحي ٌمْ
ْ

ْ ْاّلٰلُْيُرِي ُدْ لَْْ ْ َ ِ ِِْْلَُبْي  ُكم 
ِديَكُْيَْوَْ سُْه  ْ ِمم  ِي َنْ اَّلَّ ْ ََْْنَ ن 

َْويَُتو َبَْعلَيْ  ّْْلٰلُْاْوَْمحشُْْكمْ َقب لُِكم 
ْْْْلِي ٌمَْحِكي ٌمْعَْ

يمطْْْْاّلٰلُْوَْ َعلَي ُكم  يَُّتو َبْ ْ اَن  يُرِي ُدْ
َهو ِتْ الشَّ َنْ يَتَّبُِعو  ِي َنْ اَّلَّ َويُرِي ُدْ

اْ َْعِظي م  ْتَِمي لُو اَْمي ًل  ْْْاَن 
ْْْْاّلٰلُْيُرِي ُدْْ َْاَن  َِفّْْيح مجتْْمْ كَُْعنْ ف 

ِْ اْوَُخلَِقْاَّل  ْْن َساُنَْضعِي ف 
ِْي ٘اَيحْ اَّلَّ ا َْهاْ ٘اْي َنْ تَا ُكلُو  ََّلْ َمُنو اْ

ْ٘ اَِّلَّ َاِطِلْ بِاْل  ْ بَي َنُكم  ْ َوالَُكم  اَم 
ِتَْ َنْ تَُكو  ْ ْْْااَن  تََراض  ْ َعن  َرةْ 

ِن ُكمْ  اَن ُفَسُكمْ يمطْْم  ٘اْ ُتلُو  َتق  محشَْْوََّلْ
ْ ْرَِحي مْ َنْبِكََُْكْْاّلٰلَْاِنَّ ْْْاْم 

ْ َعل  يَّف  ْ اَْوَمن  ُظل م  وَّ َوان اْ ُعد  ذ لَِكْ ْ
ْْفَْ لِي هِْنَُْسو َف نَار اص  ْْْ ذ لَِكْْمحش َوََكَنْ

ْ ْْْيَِسْي  اْْاّلٰلََِْعَ
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31.  ఒకవేళ మీకు నిషేధంచబడిన్టువంటి 

మహా  పాపాలకు మీరు దూర్ంగా ఉంటే, మేము 

మీ చిన్న చిన్న దోషాలను మనినంచి, 

మిమమల్న గౌర్వ సా్వనాలాోకి ప్ర వేశంప్  

జేస్వర ము.27   

32. మరియు అలా్లహ్ మీలో కొందరికి మరి 

కొందరిపై ఇచిిన్ ఘన్తను మీరు ఆశంచకండి. 

ప్పరుషులకు తాము సంపాదించిన్ దనికి 

తగిన్టాుగా ఫల్తం ఉంటుంది. మరియు 

స్త్ర ీలకు తాము సంపాదించిన్ దనికి 

తగిన్టాుగా ఫల్తం ఉంటుంది. మరియు 

అలా్లహ్ అనుగీహం కొర్కు పార రాిస్తర  ఉండండి. 

నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ కు ప్ర తిదని ప్రిజాు న్ం 

ఉంది.  

33. మరియు తలా్-దండుర లు మరియు 

దగారి బంధువులు, వదల్ పోయిన్ ప్ర తివయకిి 

(ఆస్ర )కి మేము వార్సులను నియమించి 

ఉనానము. మరియు మీరు ఎవరితో ప్ర మాణ 

పూర్వక ఒప్పందలు చేసుకొని ఉనానరో! వారి 

భాగానిన వారికి ఇచిివేయండి. నిశ్ియంగా, 

అలా్లహ్ ప్ర తి దనికి స్వకిిగా ఉంటాడు. 28   

34. ప్పరుషులు స్త్ర ీలపై నిరావహకులు 

(ఖవావమూన్)29 ఎందుకంటే అలా్లహ్ ఒకరికి 

 

27) అబూ-హురైరా (ర్'ది.'అ.) కథన్ం, దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) అనానరు: ''ఏడు మహా 

పాపాల నుండి దూర్ంగా ఉండండి. అవి: (i) ఆరాధన్లో అలా్లహ్ (సు.త.)కు స్వటి 

కల్పంచట్ం, (ii) మంతు జాలం పాటించట్ం, (iii) ఎవరినైనా హతయ చేయట్ం (నాయయానికి 

తప్ప), (iv) వడా్డ తిన్ట్ం, (v) అనాథుల ఆస్ర ని కబళంచట్ం, (vi) యుదధ  ర్ంగం నుండి 

వనునచూపి పారిపోవట్ం మరియు (vii) ప్తివర త స్త్ర ీలపై అప్నింద మోప్ట్ం.'' ('స.బు.ప్ప. 

8, 'హదీస్' 840).  

28) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, ప్పసర కం 3, 'హదీస్' న్ం. 489.  

29) ఖవ్వామూన్్: ఖామా నుండి. అంటే నిలబడువారు, ఆధార్మిచేివారు, బాధుయలు, 

అధకారులు, పోషకులు, ర్క్షకులు, కాపాడువారు, నిరావహకులు, వయవహార్కరి్లు అనే 

అరాాలునానయి. ఇసా్వంలో స్త్ర ీల బాధయత ప్ర తి దశ్లో ప్పరుషులపై ఉంది. బాలయం నుండి 

َنَْعن ُهْ َْت َتنُِبو اَْكَبآئَِرَْماُْتن َهو  اِن 
ْْ َسي ِا تُِكم  ْ َعن ُكم  ْ ِر  نَُكف 

َْكرِي ْ َخًل  د  ْمح ِخل ُكم  اَْونُد  ْْْْْْم 
َتتَْ فَضَّْنَّْمََْوََّلْ َماْ ْو اْ ْاّلٰلَُْلْ بِٖهْْ ََعْ  ْ َْبع َضُكم  ْْ ْمحشَبع ض  اِلْلِلر ِجَْْ

تََسُبو ا اك  اْ ِمَّ م  َولِلن َِسآءِْمحشْْنَِصي ٌبْ
َْ تََسب  اك  اْ ِمَّ م  ْنَِصي ٌبْ ـ َلُواْمحشْ وَس 

ْاّلٰلَْ لِهْْٖ فَض  ْ ِْمن  ْمحشْ ْ ْاّلٰلَْاِنَّ ََكَنْْ
اْ َْعلِي م  ء  ََْش  ِ

ْْْبُِكل 

ْ 
جََْولُِك  َموَْعَْْ ِْلَْال َناْ تََرَكْْ اْ ِممَّ
نَْال َواِلْ  َق َربُو  َواَّل  ْمحشِنْ ِْ َنْْيْ َواَّلَّ
َْْعقَْ فَا تُو ُهم  ْ اَي َمانُُكم  ْ َدت 

ْْمحشْْنَِصي َبُهمْ  ْْْْاّلٰلَْاِنَّ ِ
ُك  ْ ََع  ََكَنْ

اْ َْشِهي د  ء  ْْْخجمََش 
بَِماْْ الن َِسآءِْ ْ ََعَ َنْ قَٰوُمو  اَلر َِجاُلْ

ْ َلْ ْاّلٰلُْفَضَّ َْضُهمْ َبعْ ْ ََْعْ ْ َبع ض  ْ
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ఇంకొకరిపై ఘన్తనిచాిడు మరియు వారు 

(ప్పరుషులు) తమ సంప్దలో  నుండి వారిపై 

(స్త్ర ీలపై) ఖరుిచేస్వర రు. కావున్ సుగుణ్

వంతులైన్ స్త్ర ీలు విధేయవతులై ఉండి, భరి్లు 

లేన్ప్పపడు, అలా్లహ్ కాపాడమని ఆజాు పించిన్ 

దనిని (శీలమును) కాపాడు  కుంటారు. కానీ 

అవిధేయత చూప్పతార్ని మీకు భయముంటే, 

వారికి (మొదట్) న్చిజెప్పండి, (తరువాత) 

ప్డకలో వేరుగా ఉంచండి. (ఆ తరువాత 

కూడ్డ వారు విధేయులు కాకపోతే) వారిని 

(మలాగా) కొట్ట ండి. 30   కాని వారు మీకు 

విధేయులై ఉంటే! వారిని నిందించటానికి 

మారా్ం  వతకకండి. నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ 

మహోన్నతుడు, మహానీయుడు.31   

35. మరియు వారిదద రి (భారాయ-భరి్ల) 

మధయ వైరుధయం పరుగుతుందనే భయం మీకు 

కల్గితే, అతని (భరి్) బంధువుల నుండి ఒక 

మధయవరిిని మరియు ఆమ (భార్య) 

బంధువుల నుండి ఒక మధయవరిిని 

నియమించండి. వారిదద రూ సంధ చేసుకోగోరితే 

అలా్లహ్ వారి  మధయ ఐకమతయం చేకూర్ి 

వచ్చి! నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ సర్వజ్ఞు డు, 

సర్వం తెల్స్న్ వాడు. (1/8)  

 
వివాహమయ్యయ వర్కు, తండిర పై, తరువాత భరి్పై, భరి్ లేకుంటే స్తదరునిపై, లేక 

కుమారునిపై, దగారి బంధువులు ఎవవరూ లేకుంటే, ఇసా్వమియా ప్ర భుతవంపై ఉంటుంది.  

30) ఎనోన 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'ల ప్ర కార్ం, ఒకవేళ స్త్ర ీ అశాీల్లనికి పాలపడితేనే, అది కూడ్డ 

ఆమకు ఎకుివ బాధ కల్గించకుండ్డ మలాగా మాతు మే కొటాట లని బోధంప్బడింది. 

('స'హా-స్తార , అ'హమద్, ఇబ్నన-'హిబాబన్, 'హాకిం – 'అబుద లా్లహ ఇబ్నన-'అబాబస్ ర్'ది.'అ. 

కథన్ం; బై్న'హాఖి – ఉమమ-కుల్స్త'మ్ ర్.'అనాా కథన్ం).  

31 ) కబీరున్, అల్-కబీరు (38): The Greatest, ఘనుడు, మహనీయుడు [= 

అల్-'అ''జీము-34 The Supreme, సర్వాత్త ముడు] మహతవం, ప్ర భావం, ప్ర తాప్ం 

గలవాడు, సరావధకుడు. చూడండి, 22:62, 31:30, 34:23, 40:12. అల్-ముత్కబ్బిర్ 

(11): The Superb, గొప్పవ్వడు. The Incomparably Great, గొప్పదనానికి 

సరోవర్ం, 59:23. ఇవి అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతర మ పేరాు.  

ِْوَّْ اَن َفقُْب َوالِِهمْ َماْ٘ اَم  ْ ِمن  محشْْو اْ
ق ْلِْفَالٰصْ ُتْ حْ نِْح  ٌتْت ٌتْ فِظ 

ْ َحفَِظْ بَِماْ ْاّلٰلُْل ِل َغي ِبْ ْمحشْ َوالِِٰت 
ْْ فَعُِظو ُهنَّ ْ زَُهنَّ نُُشو  َنْ ََتَافُو 
ال َمَضاِجِعْْ ِِفْ ْ ُجُرو ُهنَّ َواه 

ِبُو ُهنَّْ َْْواْض  فًََلْمجت ْ َنُكم  اََطع  ْ ْفَاِن 
َعلَي ِهنَّْوْ َتب غُْ ْاْ ْسَْْ ْبِي ًل  ْاِنَّْمحشْ ْْاّلٰلَْْ

 ْ  ْْاََْكَنَْعلِيًّاَْكبِْي 

ْ

ْخِْوَْ ِْشَقاَقْبَي نِِهَماْفَاب َعثُو اْاِن  ُتم  ف 
ْْ ِن  م  اْ وََحَكم  لِٖهْ اَه  ْ ِن  م  اْ َحَكم 
ِِقْ يحَوف  اْ ًَلح  اِص  يحرِي َداْ٘ ْ اِن  لَِهامجتْ اَه 

ْْبَي َنُهَمْاْْاّلٰلُْ ْْمحش َعلِي ََْكنَْْْاّلٰلَْاِنَّ اْمْ ْ
َْْخبِْي  اْ



   ‘భాగం: 5 4. సూరహ్ అన్-నిసా 172 5 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ الن َِّساءِّ  -4 
36. * మరియు మీరు అలా్లహ్ నే 

ఆరాధంచండి మరియు ఎవవరినీ ఆయన్కు 

భాగస్వవములుగా స్వటి కల్పంచకండి. 

మరియు తలా్-దండుర లతో, దగారి 

బంధువులతో, అనాథులతో నిరుపేదలతో, 

బంధువులైన్ పరుగువారితో, అప్రిచితులైన్ 

పరుగువారితో, 32   ప్ర కినున్న మితుు లతో, 

బాట్స్వరులతో మరియు మీ ఆధీన్ంలో ఉన్న 

బానిసలతో అందరితోనూ ఉదర్ 

సవభావంతో వయవహరించండి.33  నిశ్ియంగా 

అలా్లహ్ గరివతుణి్ణ, బడ్డయీలు చెప్పపకునే 

వాణి్ణ పేర మించడు. 34  

37. ఎవరైతే తాము లోభులై, ఇతరులకు 

లోభం నేరుపతారో వారినీ మరియు అలా్లహ్ 

తన్ అనుగీహంతో ఇచిిన్ దనిని దచిపటేట  

వారినీ (అలా్లహ్ పేర మించడు). 35  మరియు 

మేము సతయ-తిర్స్విరుల కొర్కు 

అవమాన్కర్మైన్ శక్షను స్ధధ ప్ర్చి ఉంచాము.  

38. మరియు వారికి, ఎవరైతే ప్ర జలకు 

చూప్టానికి తమ సంప్దను ఖరుిపడతారో 

మరియు అలా్లహ్ ను మరియు అంతిమ 

దినానిన విశ్వస్ంచరో! మరియు ఎవడైతే 

షై'తాన్ను తన్ స్వనహితునిగా (ఖరీనున్గా) 

చేసుకుంటాడో! 36   అతడు ఎంత నీచమైన్ 

స్వనహితుడు.  

39. మరియు వారు ఒకవేళ అలా్లహ్ ను 

మరియు అంతిమదినానిన విశ్వస్ంచి అలా్లహ్ 

వారికి ప్ర స్వదించిన్ జీవనోపాధ నుండి 

 

32 ) దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) ప్ర వచన్ం: ''అలా్లహ్ (సు.త.) మరియు అంతిమ దినానిన 

విశ్వస్ంచే వాడు, తన్ పరుగు వాడికి మేలు చేయాల్.'' ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, 'స. ముసా్ం)  

33) బానిసలను విడిపించట్ం ఎంతో ఉతర మమైన్ కార్యం. చూ. 9:60 మరియు 2:177.  

34) చూడండి, 'స'హీ'హ్ ముసా్ం కితాబుల్ ఈమాన్, బాబ్న త'హ్ీమ్, 'హదీస్' న్ం. 91.  

35) 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పసర కం 2, 'హదీస్' న్ం. 522.  

36) చూడండి, 2:268 మరియు 41:25.  

ْوَْ ُبُدواْ ْاّلٰلَْاع  بِٖهْْ ُِكو اْ تُْش  َوََّلْ
ِْوَّْْْـ  ْاَشيْ  وَْب

بِِذيْْاال  وَّ َسان اْ اِح  ي ِنْ ِلَ
وَْ ْ َت ٰم  َواِل  ْ ٰب  ْال ُقر  ِ ِكْي  َمس 
ال 

َارِْ َواْل  ْ ٰب  ال ُقر  ذِيْ َارِْ َواْل 
َْۣنِبْ بِاْل  اِحِبْ َوالصَّ ُُنِبْ اْل 

َوَمْا بِي ِلحملْ السَّ َْواب ِنْ َْملَكَْْ ت 
ْْاَي َمانُُكمْ  ْْاِْمحش ْْْْاّلٰلَْنَّ َمن  ْ ُُيِبح ََّلْ
ْ رَََْْكَنُُْم َتاَّل  ْْْيحضْاْفَُخو 

َنْانلَّاَسْ َنَْويَا ُمُرو  ِي َنَْيب َخلُو  ِۨاَّلَّ
ا ت ىُهُمْْ َماْ٘ َنْ ُتُمو  َويَك  ِلْ ُخ  بِاْل 

ْاّلٰلُْ لِهْْٖ فَض  ْ ِْمن  نَاْمحشْ َتد  َواَع 
ِهي ن اْ فِرِي َنَْعَذاب اْمح

ْممهْلِل ك 
ِْ ُين فُِقوْ ي نََْواَّلَّ اَْنَْْ َوالَُهمْ ْ ْم  رِئَآَءْْ

ِمنُْ يُؤ  َوََّلْ ْانلَّاِسْ َنْ ّْلٰلِْبِْاو  ََّلْوَْْ
ِخرِْ
اَّل   َو ِمْ ْبِاِل  يَُّكِنْْمحشْ ْ َوَمن 
ُنَْلهْ ي ط  ْْْقَرِي ن اْفََسآَءْقَرِي ن اْْالشَّ

ْ
ْ ا َمُنو اْ ْ لَو  ْ َعلَي ِهم  ْْبِاّلٰلَِْوَماَذاْ

ِخرَِْواَن فَْ
َو ِمْاَّل   ْْاَْرزََقُهمُِْممَُّْقو اَْْواِل 

اْْاّلٰلَُْنَْوََكْمحشْاّلٰلُْ َْعلِي م  ْْْبِِهم 
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ఇతరులపై ఖరుిచేస్ ఉంటే వారికేమయ్యయది? 

మరియు అలా్లహ్ కు, వారి గురించి బాగా 

తెలుసు.  

40. నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ ఎవరిక్ర ర్వవంత 

(ప్ర్మాణువంత) అనాయయం కూడ్డ 

చేయడు. 37   ఒక సతాిర్యముంటే ఆయన్ 

దనిని రండింతలు చేస్వర డు; మరియు తన్ 

తర్ఫు నుండి గొప్ప ప్ర తిఫల్లనిన కూడ్డ 

ప్ర స్వదిస్వర డు.  

41. మేము (ప్ర తిఫల దిన్మున్) ప్ర తి 

సమాజం నుండి ఒకస్వకిిని తెచిి మరియు (ఓ 

ప్ర వకిా!) నినున వీరికి స్వకిిగా నిలబ్నటిట న్ప్పపడు 

ఎల్ల ఉంటుంది?  

42. ఆ (ప్ర తిఫల) దిన్మున్, ప్ర వకి మాట్ను 

తిర్సిరించి, అతనికి అవిధేయత చూపిన్ 

వార్ంతా; తాము భూమిలో పూడిబడితే 

ఎంత బాగుండేదని కోరుతారు! కానీ, వారు 

అలా్లహ్ ముందు ఏ విషయానిన దచలేరు. 38   

43. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు మతుర లో 

ఉంటే39 – మీరు ప్ల్కేది గీహించన్ంత వర్కు, 

మరియు మీకు ఇందిర యసఖ లన్ం (జ్ఞనుబున) 

అయిఉంటే – స్వనన్ం  చేయన్ంత  వర్కు, 

న్మా'జ్ సమీపానికి వళాకండి; కాని న్డుస్తర  

(మసి్ద్) నుండి దట్వలస్వస్వర  తప్ప.40 కాని 

ఒకవేళ మీరు రోగపీడితులై ఉంటే, లేద 

ప్ర యాణంలో ఉంటే, లేక మల-మూతు  విసరి్న్ 

చేస్వుంటే, లేక స్త్ర ీలతో సంభోగం చేస్ ఉంటే – 

 

37) చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పసర కం 6, 'హదీస్' న్ం. 105.  

38) చూడండి, 3:85.  

39) ఇది మదయపానానికి సంబంధంచిన్ రండవ ఆజు . మొదటి ఆజు  2:219 లో వచిింది. ఈ 

ఆజు  వచిిన్ప్పపడు, ఇంకా మదయపానానిన 'హరాం చేస్న్ ఆయతు5:90, 

అవతరింప్జేయబడలేదు.  

40) అంటే మసి్ద్ నుండి దటిపోతే ఎల్లంటి పాప్ం లేదు. (ఇబ్నన-కస్త్'ర్). ప్రయాణీకులను 

గురించిన్ ఆజు  ముందు వస్తర ంది.  

ْْ

ْْ ةْ ََّلْْْاّلٰلَْاِنَّ َذرَّ ِمث َقاَلْ لُِمْ َيظ  مجتْْ
َويُؤ ِتْ َهاْ عِف  يحض  ْ َحَسَنة  تَُكْ ْ َواِن 

اْ اَْعِظي م  ر  ن ُهْاَج  ُ ْلَّ ِْْْْْمن 
ْ

ٍۣةْْ اُمَّ ْ ِ
ُك  ْ ِمن  ِجئ َناْ اَِذاْ فََكي َفْ

وَّْ ْ بَِكِْجئ نَْبَِشِهي د  ه ٘ؤُْاْ ْ ََع  ِءََّْلْْٓ
ْيمتْْاَشِهي دْ 

ِْ اَّلَّ ْ يََّودح ْ َكفَْيْ يَو َمئِذ  وَْرَُْنْ اْ َعَصُواْو 
َر ُضمحشْْ اَّل  بِِهُمْ تَُسٰويْ ْ لَو  َلْ الرَُّسو 

َنْ ُتُمو  ْخجمَْحِدي ث اْْْاّلٰلََْوََّلْيَك 
َربُواْ َتق  ََّلْ ا َمُنو اْ ِي َنْ اَّلَّ ي ٘اَيحَهاْ

ُسك رْ  ْ َواَن ُتم  ل وَةْ َحِٰتْالصَّ ْيْ
َمْاتَْ لَُمو اْ ُْْقوْ تَْْْع  َن ْلُو  اَِّلَّ ُجُنب اْ َوََّلْ

سَْ ْ حَََْعبِرِي  ْ تَْبِي ل  تَِسلُو اِٰتْ محشْغ 
ْ ْاَو  َْسَفر 

ََْع  ْاَو 
ر ٰض ٘ ْمَّ ُْكن ُتم  َواِن 

ْ َِنْال َغآئِِطْاَو  ْم  ِن ُكم  َجآَءْاََحٌدْم 
َمآء ْ اْ َتُِدو  ْ فَلَم  الن َِسآَءْ ُتُمْ ل َمس 
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మీకు నీళా్ల దర్కిపోతే – ప్రిశుధధ మైన్ మటిట ని 

చేతులతో సపరిశంచి, ఆ చేతులతో మీ 

ముఖాలను మరియు మీ చేతులను తుడుచ్చ 

కోండి (తయమమమ్ చేయండి). 41 

నిశ్ియంగా, అలా్లహ తప్పపలను మనినంచే 

వాడు క్షమించేవాడు.  

44. ఏమీ? గీంథ జాు న్ంలో కొంత భాగం 
ఇవవబడిన్ వారి గురించి నీకు తెల్యద 

(చూడలేద)? వారు మారా్భర షట తావనిన 

కొనుకుింటునానరు మరియు మీరు కూడ్డ 

సనామరా్ం నుండి తపిపపోవాలని 

కోరుతునానరు.   

45. మరియు అలా్లహ్ మీ శ్తుు వులను 

బాగా ఎరుగును. కావున్ మీ ర్క్షకుడుగా 

అలా్లహ్ య్య చాలు మరియు మీకు 

సహాయకుడుగా కూడ్డ అలా్లహ్ య్య చాలు!  

46. యూదులలో కొందరు ప్దలను వాటి 

సందరాాల నుండి తారుమారు చేస్ 

అంటారు: 'మేము (నీ మాట్లను) వినానము 

మరియు ఉలాంఘంచాము (సమి'అనా 

వ'అ'సయ్నా).' అనీ; మరియు: 'విను! 

నీమాట్ విన్కబోవు  గాక! (వస్ మ'అ'గైర్ 

ముస్మ'ఇన్).' 42  అనీ; మరియు '(ఓ 

ము'హమమద్!) నీవు మామాట్ విను. 

 

41) తయమమమ్ విధాన్ం: ఒకస్వరి మీ అర్ చేతులతో ప్రిశుదధ  భూమి (మటిట )ని తాకండి. 

వాటితో ముఖానిన తుడుచ్చకోండి, తరువాత మీ రండు చేతుల వనుక భాగాలను మణ్ణకటా్ 

వర్కు తుడుచ్చకోండి. (ముసనద్ అ'హమద్ ప్పసర కం 4, పేజీ-263. ఇంకా చూడండి, 5:6).  

42) యూదులు దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.)ను వినిన్ప్పపడు, ఎగతాళ చేస్తర  ఇల్ల అనేవారు: 

'సమి'అనా' - 'మేము నీ మాట్ను వినానము.' అని బిగార్గా అని, తరువాత ముఖం 

తిు ప్పపకొని గాని, లేక మలాగా గాని, కొనినస్వరాు ఎగతాళగా గానీ, అతని ('స'అ.స.) ముఖం 

మీద కూడ్డ: 'వ 'అ'సయ్నా' - 'ఉలాంఘంచాము,' అని  అనేవారు. అదేవిధంగా: 'వస్మ'అ 

'గైర్ ముస్మ'ఇన్, ' - 'విను! నీ మాట్ విన్కుండ్డ బోవుగాక!' లేక ''నీ మాట్ 

అంగీకరించబడక పోవుగాక!'' అని శ్పించే వారు. ఇంకా చూడండి, 2:93.  

ُموْ  َصعَِْفَتَيمَّ ااْ فَْاْْي د  اَْسُحوْ مْ َطي ِب اْ
َواَي ِدي ُكمْ بِوُْ ْ ُْْجو هُِكم  ْْاّلٰلَْْْاِنَّْمحش
ر اَْنْعَََْكْ اَْغُفو  ُْْْْفوًّ
ْْ

َِنْْ تُو اْنَِصي ب اْم  ِي َنْاُو  ْتََرْاَِلْاَّلَّ اَلَم 
ل لََةْ الضَّ َنْ و  ََتُ يَش  ال ِكت ِبْ

بِي َلْ ْتَِضلحواْالسَّ َنْاَن  ْىجتَْويُرِي ُدو 
ْ
لَْْْاّلٰلُْوَْ ِْاَع  ب َدآئُِكمْ ُمْ ْمحشْْاَع  َْْوَكف 
ِْ ْْْْاّلٰلِْب َكف  وَّ ْ نَِصْْْبِاّلٰلَِْوِِلًّامخضْ اْْي 
ْْ

ال ََكَِمْْ َنْ ِفُو  ُُيَر  اْ َهاُدو  ِي َنْ اَّلَّ ِمَنْ
َناْ َسِمع  َنْ لُو  َويَُقو  َواِضعِٖهْ مَّ ْ َعن 
ْْ َمع  ُمس  ْ َ َغْي  ْ َمع  َواس  وََعَصي َناْ

رَْ ْْاوَّ بِاَل ِسنَتِِهم  َِلًّاْْۣ نْ ِعَناْ ِِفَْوَطع  ْاْ
ِي نِْ ْال  َْوَْمحشْ اَْل ْ َناْنَّهُْو  َسِمع  قَالُو اْ ْ م 
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(రా'ఇనా)' అనీ 43  తమ నాలుకలను 

మల్తిు పిప సతయధరామనిన ఎగతాళ చేస్వ 

ఉదేద శ్యంతో అంటారు. కాని అల్ల కాకుండ్డ: 

'వినానము విధేయులమయాయము. 

(సమి'అనా వ అ'త'అనా).' అనీ; మరియు: 

'మమమల్న విను మరియు మా  దికుిచూడు / 

మాకు వయవధ నివువ (వస్మ'అ వన్ 
''జ్ఞర్నా),' అనీ, అని ఉంటే వారికే మేలై 

ఉండేది మరియు ఉతర మమైన్ ప్దద తిగా 

ఉండేది. కాని వారి సతయ-తిర్స్విర్ వైఖరి వలా 

అలా్లహ్ వారిని శ్పించాడు (బహిషి 

రించాడు). కావున్ వారిలో కొందరు మాతు మే 

విశ్వస్ంచే వారు ఉనానరు.  

47. ఓ గీంథప్ర జల్లరా! మీ వదద  ఉన్న 

గీంథానిన ధృవప్రుస్తర , మేము అవతరింప్ 

జేస్న్ దనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) విశ్వస్ంచండి, 

మేము మీ ముఖాలను వికృతం చేస్ వాటిని 

వన్కిి తిు ప్పక ముందే (నాశ్న్ం  చేయక 

ముందే). లేక మేము సబర ర్ వారిని శ్పించి 

న్టాుగా (బహిషిరించిన్టాుగా) మిమమల్న 

కూడ్డ శ్పించక (బహిషిరించక) ముందే 

(దీనిని విశ్వస్ంచండి). 44   ఎందుకంటే! 

అలా్లహ్ ఆజు  తప్పకుండ్డ నిర్వహించ 

బడుతుంది.  

48. నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ తన్కు భాగ 

స్వవమిని (స్వటిని) కల్పంచటానిన ఏ  

మాతు మూ క్షమించడు. 45   మరియు అది 

తప్ప దేనిని (ఏ పాపానిన) అయినా, ఆయన్ 

 

43) రా'ఇనా , కొర్కు చూడండి, 2:104.  

44) చూడండి, 2:65, 7:163-166. ఇంకా చూ. 'స. బు'ఖారీ, ప్పసర కం 1, అధాయయం-240.  

45) అలా్లహ్ (సు.త.)కు స్వటి (భాగస్వవములను) కల్పంచట్ం మహా దురామరా్ం మరియు 

క్షమించరాని పాప్ం. కావున్ ఇది ఎంత మాతు ం క్షమించబడదు. ముషిర కులకు సవరా్ం 

నిషేధంచబడింది. ఇంకా చూడండి, 31:13. నిశ్ియంగా, బహుదైెవారాధన్ (షిర్ిర్) గొప్ప 

దురామరా్ం. ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పసర కం 4, 'హదీస్' 551)   

نَْ ْْاَواََطع  مَْْ َوانْ عْ َواس  لَََكَنْْ نَاْ ُظر 
لََّعنَُهُمْ ْ َول ِكن  َواَق َوَمحملْ ْ َُّهم  ل َخْي  اْ

ْاّلٰلُْ اَِّلَّ َنْ ِمُنو  يُؤ  فًََلْ ْ رِهِم  بُِكف  ْ
ْ ْْْقَلِي ًل 

ْ
ْ
 
ْْ

ال ِكت ْ تُواْ اُو  ِي َنْ اَّلَّ ا مِْي ٘اَيحَهاْ ُْنو اَبْ
َْ نل  ق ْاُْمَصْبَِماْنَزَّ ِ ْْد  ِن  ْم  اْل َِماَْمَعُكم 
نَّط ْاََْْْقب لِْ ْ وُْن  َهاِْمَسْ فَََنُدَّ اْ ُجو ه 

لََعنَّاْْ٘ َكَماْ ْ نَل َعَنُهم  ْ اَو  بَارَِهاْ٘ اَد  ْ
ََع ٘

ب ِتْ السَّ َبْ ح  ْْاَص  ْْمحش ُر اَم  ْْاّلٰلَِْوََكَنْ
ْ َّل  ُعو  َْْْمف 

ْْ حْْْاّلٰلَْاِنَّ ي ْ اَن  فُِرْ َيغ  َكَََّْلْ بِٖهْْْْش 
مَْ فُِرْ ْْْْْاَويَغ  َن ُِْدو  ََّشآءُْذ ل ي ْ لَِمن  مجتَْْكْ
حْ ي ْ َِْوَمن  ْْش  ْ ّْلٰلِْبِْاك  يْْْ اف ََت ٘ َفَقِدْ

اْ اَْعِظي م  ْْْاِث م 
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తాను కోరిన్వారిని క్షమిస్వర డు. మరియు 

అలా్లహ్ కు భాగస్వవములను కల్పంచిన్వాడే, 

వాసర వానికి మహా పాప్ం చేస్న్ వాడు!  

49. ఏమీ? తమను తాము ప్వితుు లమని 

చెప్పపకునే వారి (యూదులు మరియు 

కైీసర వులను) గురించి నీకు తెల్యద (చూడ  

లేద)? 46  వాసర వానికి, అలా్లహ్ తాను కోరిన్ 

వారికి మాతు మే ప్వితు తను ప్ర స్వదిస్వర డు. 47 

మరియు వారికి ఖరిూర్-బీజప్ప చీల్కలోని 

పర్ అంత అనాయయం కూడ్డ చేయబడదు. 48   

50. చూడండి! వారు అలా్లహ్ గురించి ఏ 

విధమైన్ అబదద నిన కల్పసుర నానరో? 

మరియు సపషట మైన్ పాప్ం, అని చెప్పటానికి 

ఇది చాలు.  

51. ఏమీ? గీంథ జాు న్ంలో కొంత భాగం 

ఇవవబడిన్ వారి గురించి నీకు తెల్యద? 

వారు జిబర ర  49 మరియు 'తా'గూత్ లలో 50  

విశావసం ఉంచ్చతునానరు. వారు సతయ  

తిర్స్విరుల గురించి: ''విశావసుల కంటే, వీరే 

సరైన్ మారా్ంలో ఉనానరు.'' అని అంటారు.  

52. ఇల్లంటి వారే, అలా్లహ్ శాపానికి 

(బహిషాిరానికి) గురి అయిన్ వారు. 

మరియు అలా్లహ్ శ్పించిన్వాడికి సహాయప్డే 

వాడిని ఎవవడినీ నీవు పందలేవు.  

 

46) చూడండి, 9:31.  

47) చూడండి, 53:32.  

48) ఫతీల: ఖరిూర్-బీజప్ప చీల్కలోని పర్. సన్నని దర్మంత లేక ర్వవంత అని అరా్ం.  

49) జిబత త్: అంటే అసలు అరా్ం అసతయమైన్ది, ఆధార్ం లేనిది, నిరుప్యోగమైన్ది. ఇసా్వం 

ప్రి భాషలో మంతు -తంతాు లు, జ్యయతిషం, భూత-వైదయం, శ్కునాలు, ముహూరిాలు 

మరియు ఊహా- పోహలకు సంబంధంచిన్ అనిన విషయాలను జిబర ర్తో పోలివచ్చి.  

50) 'తా'గూత్: చూడండి, 2:256 వాయఖాయన్ం-203. 'తా'గూత్ అంటే షై'తాన్ అని కూడ 

అరా్ం. ఎందుకంటే కల్పతదైెవాలను ఆరాధంచట్ం షై'తాన్ను అనుసరించట్మే. కావున్ 

షై'తాన్ కూడ్డ 'తా'గూత్ లలో చేరుతాడు.  

ْ
ْ

َنْاَن ُفَسُهمْ  و  ِي َنْيَُزكح ْتََرْاَِلْاَّلَّ محشْْاَلَم 
ْ ْاّلٰلُْبَِلْ َوََّلْْ ََّشآُءْ ي ْ َمن  ْ ِ

يَُزّك 
ْ َنْفَتِي ًل  لَُمو  ُْْْْيظ 

ْ
ْ
ْن ُظرْ اُْ َْكي َفْْ نَْْ و  ََتُ َْيف  ْْ ََْعَ ْْاّلٰلِْْ

ْاِثْ محشْال َكِذَبْ ْبِٖه٘ بِْمْ َوَكف  ْخجمْن اْي ْاْمح ْ
َِنْْ تُو اْنَِصي ب اْم  ِي َنْاُو  ْتََرْاَِلْاَّلَّ اَلَم 
ب ِتْ ِ

بِاْل  َنْ ِمُنو  يُؤ  ال ِكت ِبْ
ِي َنْْ لَِّلَّ َنْ لُو  َويَُقو  اُغو ِتْ َوالطَّ

ِمنَْ يْ د  اَه  ه ُ٘ؤََّلٓءِْ اْ َِْكَفُرو  اَّلَّ ي َنْْْ
ْيْ َمُنو اَْسبِْا ْ ًْْْْل 
لََعَنُهُمْْاُْ ِي َنْ اَّلَّ ٰٓئَِكْ ْْوَْمحشّْْلٰلُْاول َمن 
َْتَِدَْلهْْاّلٰلُْل َعِنْيَّْ ْىجتْنَِصْي  اْْْْفَلَن 
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53. లేద వారికి రాజయపాలన్లో భాగం 

ఉంద? ఒకవేళ ఉండి ఉంటే, వారు ప్ర జలకు 

ఖరిూర్ప్ప బీజప్ప చీల్క   51   అంత భాగం 

కూడ్డ ఇచేివారు కాదు.  

54. లేద! అలా్లహ్ తన్ అనుగీహంతో 

ప్ర జలకు ప్ర స్వదించిన్ (సౌభాగాయనిన)  చూస్ 

వారు ఈరి్యప్డుతునానరా? వాసర వానికి 
(ఇంతకు ముందు) మేము ఇబార హీమ్ 

కుటుంబం వారికి, గీంథానిన మరియు 

వివేకానిన ప్ర స్వదించాము. మరియు వారికి 
గొప్ప స్వమ్ాజాయనిన కూడ్డ ప్ర దన్ం చేశాము.  

55. కాని వారిలో కొందరు అతనిని (ప్ర వకిను) 

విశ్వస్ంచిన్వారు ఉనానరు, మరికొందరు 

అతని నుండి విముఖులైన్ వారూ ఉనానరు. 

మరియు వారికి దహించే న్ర్కాగినయ్య 

చాలు!52   

56. నిశ్ియంగా, ఎవరు మా స్తచన్లను 

తిర్సిరించారో! వారిని మేము మునుమందు 

న్ర్కాగినలో ప్డవేస్వర ము. ప్ర తిస్వరి వారి 

చర్మాలు కాల్పోయిన్ప్పడలా్ల వాటికి 
బదులుగా – వారు బాధను బాగా రుచి 

చూడటానికి – వేరే చరామలతో 

మారుితాము. నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ సర్వ 
శ్కిి మంతుడు మహా వివేచనాప్రుడు.  

57. మరియు ఎవరైతే విశ్వస్ంచి 

సతాిరాయలు చేస్వర రో, వారిని మేము కీింద 

కాలువలు ప్ర వహించే వనాలలో ప్ర వేశంప్ 

జేస్వర ము; వార్ందులో శాశ్వతంగా కలకాలం 
ఉంటారు. అందు వారికి ప్వితు  సహవాసులు 

(అ'జావజ్) ఉంటారు. మరియు మేము వారిని 

దట్ట మైన్నీడలలో ప్ర వేశంప్జేస్వర ము.53 (1/4)  

 

51) నఖీర్మ: ఖరిూర్ బీజప్ప చీల్క.  

52) చూడండి, 3:85.  

53) చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పసర కం 4, 'హదీస్' న్ం. 474. 

ْ َِنْال ُمل ِكْفَاِذ اَّْلَّ ْنَِصي ٌبْم  ْلَُهم  اَم 
َنْانلَّاَسْنَقِْي  اْ تُو  ْْْْيحضْيُؤ 

ْْ َنْانلَّاَسََْع  َُْي ُسُدو  ْت ىُهمَُْماْ٘ا ْاَم 
ا َلْفَْمجتْْلِهْٖفَض ِْْْمنْ ْْاّلٰلُْ ا تَي َناْ٘ ْ َقد 
ال ِكت ْمَْاِب ر هِيْ  َواْ َمَةَْْبْ ِك  ْل 

اْ َْعِظي م  ل َك  ْمح َْْوا تَي ن ُهم  ْ
ْْ ن  مَّ ْ َوِمن ُهم  بِٖهْ ا َمَنْ ْ ن  مَّ ْ فَِمن ُهم 

َْعن هُْ ِِْبََهنََّمَْسعِْي  اْْمحشَْصدَّ َْْوَكف 
ْْ

َكَفُروْ  ِي َنْ اَّلَّ ْ بِا ي ْاِنَّ ْتَِنْااْ َسو َفْْْ
لِْ نَارْ ِهمْ يْ نُص  ْْ نَِضَجت  ُُكََّماْ امحشْ

نل  ْْْمْ ُجلُو ُدهُْ ْْبَدَّ ََهاُْهم  َغْي  اْ ُجلُو د 
ال َعَذاَبْ ِِْلَُذو قُواْ ْمحشْ ْ ََكَنْْْاّلٰلَْاِنَّ
اْ َْْْعزِي ز اَْحِكي م 

ْ
ِتْ الٰصلِح  وََعِملُواْ ا َمُنو اْ ِي َنْ َواَّلَّ
مِْ ْ َت رِي  ْ َجٰنت  ْ ِخلُُهم  َْْسُند  ن 

َْْت ْ خْ تَِها َن ه ُرْ فِْيْ ِلِْاَّل  ايْ َنْ اَبَد  محشَْْهاْ٘
ْلَُهمْ  ْْ ْاَْفِي َهاْ٘ َواٌجْ حمسَْْرٌةَْطهَّْمْحز 

ْ َْظلِي ًل  ِْظًلًّ ِخلُُهم  نُد  ْْْوَّ
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58. * పూచీలను (అమానాత్లను) తప్పక 

వాటికి అరాులైన్ వారికి అప్పగించండనీ 

మరియు ప్ర జల మధయ తీరుప  చేస్వట్ప్పపడు 

నాయయంగా తీరుప చేయండనీ, అలా్లహ్ 

మిమమల్న ఆజాు పిసుర నానడు. నిశ్ియంగా, 

అలా్లహ్ ఎంత ఉతర మమైన్ హితబోధ  

చేసుర నానడు! నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ సర్వం 

వినేవాడు, సర్వం చూస్వవాడు.  

59. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు అలా్లహ్ కు 

విధేయులై ఉండండి; మరియు ఆయన్ సందేశ్ 

హరునికి విధేయులై ఉండండి మరియు మీలో 

అధకార్ం అప్పగించబడిన్వారికి కూడ్డ! మీ 

మధయ ఏ  విషయంలోనైనా అభిపార యభేదం 

కల్గితే – మీరు అలా్లహ్ ను అంతిమదినానిన 

విశ్వస్ంచే వారే అయితే – ఆ విషయానిన 

అలా్లహ్ కు మరియు ప్ర వకికు నివేదించండి.54  

ఇదే సరైన్ ప్ధధ తి మరియు ఫల్తానినబటిట  
కూడ్డ ఉతర మమైన్ది.  

60. (ఓ ప్ర వకిా!) ఏమీ? నీ వదద కు ప్ంప్బడిన్ 

దనిని మరియు నీ కంటే పూర్వం ప్ంప్బడిన్ 

దనిని మేము విశ్వస్ంచామని ప్ల్కే వారిని 

(కప్ట్-విశావసులను) నీవు ఎరుగవా (చూడ 

లేద)? తిర్సిరించండని ఆదేశంచబడినా, 

వారు తమ (వయవహారాల) ప్రిషాిరాలకు 

'తా'గూత్  55 వదద కే పోవాలని కోరుతుంటారు. 

మరియు షై'తాన్ వారిని, తోు వ తపిపంచి, 

దురామరా్ంలో అతి దూర్ంగా తీసుకొనిపోవాలని 

కోరుతుంటాడు.  

61. మరియు వారితో: ''అలా్లహ్ అవతరింప్ 

జేస్న్ వాటి (ఆదేశాల) వైప్పన్కు మరియు 

ప్ర వకి వైప్పన్కు ర్ండి.'' అని చెపిపన్ప్పడు, నీవు 

ఆ  కప్ట్ విశావసులను విముఖులై (నీ 

 

54) అంటే ఖుర్ఆన్, ప్ర వకి స్వంప్ర దయాలు (సున్నత్). చూ. 4:65, 7:54, 12:40, 4:80.  

55) 'తా'గూత్ కు చూడండి, 2:256, వాయఖాయన్ం-203.  

ْ ْ ْاّلٰلَْاِنَّ واْْْ تَُؤدح ْ اَن  ْ يَا ُمرُُكم 
ْ ُتم  َحَكم  َواَِذاْ لَِهاحملْ اَه  ْ

اِل ٘ َم ن ِتْ اَّل 
ِْ ب َت ُكُمو اْ ْ اَن  انلَّاِسْ ْ َ محشْلِْال َعدْ بَْي 

ْْاِْ ِْْْاّلٰلَْنَّ يَعِْمَّْعِْن بِهْٖظُْاْ ْ ْمحشُْْكم  اِنَّ
اْۣسَََْْْكنَْْاّلٰلَْ ْ ِْمي ع  ْْْْاْبَِصْي 
ْ

ْ اَِطي ُعواْ ٘اْ ا َمُنو  ِي َنْ اَّلَّ ْْاّلٰلَْي ٘اَيحَهاْ
رِْ َم 

اَّل  َواُوِِلْ َلْ الرَُّسو  َواَِطي ُعواْ
َتنَْمجتِْْمن ُكمْ  ْ ْْْافَاِن  ء  ََش  ِِف ْ ْ ُتم  زَع 

ُهْاَِلْْ و  ْكَُْوالرَّّْْْلٰلِْْافَُردح ِلْاِن  ْن ُتمْ ُسو 
َنْْتُؤْ  َو ِمْْْْبِاّلٰلِِْمُنو  ْْذ لَِكْْْْمحشِخرَِّْل  ْاَواِل 

ْ َسُنْتَا وِي ًل  اَح  ْوَّ ٌ ْخجمَْخْي 
ْ

ْ اَنَُّهم  َنْ يَز ُعُمو  ِي َنْ اَّلَّ اَِلْ تََرْ ْ اَلَم 
اُن زَِلْ َوَماْ٘ اَِِل َكْ اُن زَِلْ بَِماْ٘ ا َمُنو اْ

َنْاَْ َْقب لَِكْيُرِي ُدو  ْيَّتَِْمن  ٘اَْْحاكَْن  ُمو 
ا اغُْْلاَِلْ ْطَّ ْو ِتْ اَن  ٘اْ اُِمُرو  ْ َوقَد 
ُفرُْ بِهْٖوْ يَّك  َْويُرِْْْمحشاْ اَن  ُنْ ي ط  الشَّ ي ُدْ

اْ بَعِي د  ْْۣ َْضل ًل  ْْْيحِضلَُّهم 
ْ

اَن َزَلْ َماْ٘ ْ اِل  َتَعالَو اْ ْ لَُهم  قِي َلْ َواَِذاْ
ْْْاّلٰلُْ َ ِلَْراَي َتْال ُمن فِقِْي  َواَِلْالرَُّسو 
َنْيَُصدْح اَْْعن َكْو  ْممهُْصُدو د 
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చూస్వర వు!  

62. అయితే వారు తమ చేతుల్లరా 

చేసుకున్న (దుషాిరాయల) ఫల్తంగా వారికి 

బాధ కల్గిన్ప్పడు, వారు నీ దగార్కు వచిి 

అలా్లహ పేర్ ప్ర మాణాలు చేస్తర : ''మేము 

మేలు చేయాలనీ మరియు ఐకమతయం 

చేకూరాిలనీ మాతు మే ప్ర యతినంచాము.'' 

అని అంటారు. 56   

63. అల్లంటి వారినీ (కప్ట్విశావసులను)! 

వారి హృదయాలలో ఉన్నదీ అలా్లహ్ 

ఎరుగును, కావున్ వారి నుండి ముఖం 

తిు ప్పపకో, వారికి ఉప్దేశ్ం చెయియ మరియు 

వారితో వారి హృదయాలు ప్ర భావితమయ్యయ 

మాట్ప్లుకు.  

64. మరియు మేము ఏ ప్ర వకిను ప్ంపినా – 

అలా్లహ్ అనుజు తో – (ప్ర జలు) అతనిని 

అనుసరించాలనే ప్ంపాము. మరియు ఒకవేళ 

వారు తమకు తాము అనాయయం 

చేసుకున్నప్పపడు, నీ వదద కు వచిి, వారు 

అలా్లహ్ యొకి క్షమాభిక్ష కోరిన్ప్పపడు – 

ప్ర వకి కూడ్డ వారికై (అలా్లహ్ యొకి) 

క్షమాభిక్ష కొర్కు వేడుకొన్నప్పపడు – వారు 

అలా్లహ్ ను నిశ్ియంగా క్షమించేవాడు గానూ 

మరియు కరుణాప్ర దత గానూ పందుతారు.  

65. అల్లకాదు, నీ ప్ర భువు స్వకిిగా! వారు 

తమ  ప్ర్సపర్ విభేదల  విషయంలో నినున 

నాయయనిరిేతగా స్త్వకరించన్ంత వర్కు 

మరియు (ఓ ప్ర వకిా!) నీవు ఏ నిరి్యంచేస్నా 

దనిని గురించి వారి మన్సుులలో ఏమాతు ం 

సంకోచం లేకుండ్డ దనికి (యథాతథంగా) 

శర్స్వవహించన్ంత వర్కు, వారు (నిజమైన్) 

 

56) చూడండి, 2:10-11.  

ْ
اِْفَكَْ اََصْي َفْ ِصي َبٌةْْۣاَذاْ٘ ْمح بَِماَْْْبت ُهم 
ْدَّْقَْ َْمت  َجآُءو َكْْ ْ ُثمَّ ْ اَي ِدي ِهم 

ْ َنحمطْ ْبِاّلٰلَُِْي لُِفو  ْْ٘ اَِّلَّ نَاْ٘ اََرد  ْ اِن 
اْ تَو فِي ق  َسان اْوَّ ْْْْْْاِح 

ْ
ْ لَُمْ َيع  ِي َنْ اَّلَّ ٰٓئَِكْ ْاّلٰلُْاُول ِِف ْْ َماْ

بِهِْ َْقُلُو  فَا مخضْ ْم  رِض  ْع  وَعِْْ ْ ْظ َْعن ُهم  ُهم 
َْوُقْ ْقَْل  ْ٘اَن ُفِسِهم  ِِْف  َُّهم  ْْۣبَْوْ ْل الَِّْل  ْْْْي غ 
ْ

ِِْلَُطاَعْ ْاَِّلَّ ل  ْرَُّسو  َناِْمن 
اَر َسل  َوَماْ٘
٘اْْمحشْْاّلٰلِْبِاِذ ِنْْ لَُمو  ظَّ اِذ ْ ْ اَنَُّهم  ْ َولَو 

ْْ َفُروا َتغ  فَاس  َجآُءو َكْ ْ ْْاّلٰلَْاَن ُفَسُهم 
َفرَْ َتغ  َْواس  ْلَُهمُْْ لَوََجدُْالرَّسُْْ ُلْ اْوو 

اْتَْْاّلٰلَْ اب اْرَِّحي م  ْْْوَّ ْْ
ْفًََلْ َْرب َِكْوَْْ يُْْ َحِٰتََّْلْ َنْ ِمُنو  ؤ 

ََّْلْ ُْثمَّ ُِمو َكْفِي َماَْشَجَرْبَي َنُهم  ُُيَك 
اْ ِمَّ م  اْ َحرَج  ْ اَن ُفِسِهم  ْ٘ ِِف  اْ ََيُِدو 

اْ لِي م  ْْْقََضي َتَْويَُسل ُِمو اْتَس 
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66. మరియు ఒకవేళ వాసర వానికి మేము 

వారిని: ''మీ పార ణాల బల్ ఇవవండి లేద మీ 

ఇలా్ల వాకిళాను విడిచి  వళాండి!'' అని 

ఆజాు పించి (విధగా చేస్) ఉంటే, వారిలో 

కొందరు మాతు మే అల్ల చేస్ ఉండేవారు. 

ఒకవేళ వారికి ఉప్దేశంచిన్టాు వారు చేస్ 

ఉంటే, నిశ్ియంగా, అది వారికే శీ్రయసిర్ 

మైన్దిగా మరియు వారి (విశావస్వనిన) దృఢ 

ప్రిచేదిగా ఉండేది.  

67. మరియు అప్పపడు వారికి మేము, మా 

వైప్ప నుండి గొప్ప ప్ర తిఫలం ఇచిి ఉండేవార్ం.  

68. మరియు మేము వారికి రుజ్ఞమారా్ం 

వైప్పన్కు మారా్దర్శకతవం చేస్ ఉండేవార్ం.    

69. మరియు ఎవరు అలా్లహ్ కు మరియు 

ప్ర వకికు విధేయులై ఉంటారో, అల్లంటి వారు 

అలా్లహ్ అనుగీహం పందిన్ ప్ర వకిలతోనూ, 

సతయవంతులతోనూ, (అలా్లహ్) ధర్మం కొర్కు 

పార ణాలు కోలోపయిన్ అమర్  వీరుల 

(షహీదుల) తోనూ, సదవరి్నులతోనూ చేరి 

ఉంటారు. మరియు అల్లంటి వారి స్వంగతయం 

ఎంతో మేలైన్ది! 58  

 

57) 'జుబైర్్ (ర్'ది.'అ), దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) యొకి తండిర  స్తదరీమణ్ణ (మేన్తర ) కుమారులు. 

అతను ఒకస్వరి చేనుకు నీరు ప్ర వహించే కాలువ గురించి ఒక విశావస్తో పోటాాడుతారు. 

వారిదద రూ దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) దగార్కు తీరుపకోసం వస్వర రు. అతను నాయయంగా 'జ్ఞబై్నర్ 

(ర్'ది.'అ.) ప్కిాన్ తీరుపచేయగా, ఆ రండోవయకిి అంగీకరించడు. పైగా అతడు: '' 'జ్ఞబై్నర్ 

(ర్'ది.'అ.) మీ బంధువు కాబటిట , అతని ప్కిాన్ తీరుపచేశారు.'' అని అంటాడు. ఆ 

సందర్బంలో ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయబడింది. 'స. బు'ఖారీ, స్తర్హ్ అన్-నిస్వఅ' (4), 

వాయఖాయన్ం.  

58) మానవుడు ఎవరినైతే పే్రమిసాత డో వ్వరితోబాటు ఉంటాడు. ('స. బు'ఖారీ, కితాబుల్ 

ఆదబ్, బాబ్ 97, ముసా్ం 'హదీస్' న్ం. 1640) మరో 'హదీస్'లో ఇల్ల ఉంది: ''అత్యధి్

َكتَْ اَنَّاْ ْ َْْولَو  تَُْعلَي هِْب َنا اق  اَِنْ ْ ْ٘الُْم  ْو 
ْْفُْاَن ْ ِمن  رُُجو اْ اخ  اَوِْ ْ َسُكم 
اْفَْْْارُِكمْ يَْدِ ِن ُهمْ مَّ ْقَلِي ٌلْم  ُهْاَِّلَّ محشَْْعلُو 

بِٖهْ َنْ يُو َعُظو  َماْ َفَعلُو اْ ْ اَنَُّهم  ْ َولَو 
ْتَث بِي ت اْ َْواََشدَّ َُّهم  ْْْْْيحضْلَََكَنَْخْي  اْل

ْْ

م ِْ ْ َّلَّ تَي ن ُهم  اِذ اْ ُْوَّ لَّ ْ اَْن  اْنَّاْ٘ ر  ج 
ْيحضْْاَْعِظي مْ 

ِْصَْلَهَْوَّْ تَْْاَدي ن ُهم  س  اْمح اْقِْط  ْْْي م 
َْْْْوَمنْ  ٰٓئَِكْْْْاّلٰلَْيحِطِع فَاُول َلْ َوالرَُّسو 

ْْ اَن َعَم ِي َنْ اَّلَّ َِنْْْْاّلٰلَُْمَعْ م  ْ َعلَي ِهم 
َهَدآءِْْ َوالشح ْ َ ي قِْي  ِ د  ِ َوالص  ْ َ انلَّبِْي ٖ

َْ َْوالٰصلِِحْي  اُْمجتْ ٰٓئِْوََحُسَنْ َكْْول
اَْرفِيْ  ْىجتْق 
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70. అలా్లహ్ నుండి లభించే అనుగీహం 

ఇల్లంటిదే. మరియు (యథారా్ం) తెలుసు 

కోవటానికి అలా్లహ్ చాలు.  

71. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు (అనిన 

విధాలుగా యుదధ నికి స్దధ మై) తగిన్ 

జాగీతర లు వహించండి!59  మీరు (యుధాధ నికి) 

జటాుగానో, లేద అందరూ కల్స్యో 

బయలుదేర్ండి.  

72. మరియు వాసర వానికి మీలో వనుక ఉండి 

పోయ్యవాడు ఉనానడు, ఒకవేళ మీకు ఏమైనా 

ఆప్ద వస్వర  అప్పపడు వాడు: ''వాసర వానికి 
అలా్లహ్ న్నున అనుగీహించాడు, అందుకే 

నేను కూడ్డ వారితోపాటు లేను!'' అని 

అంటాడు.   

73. మరియు ఒకవేళ మీకు అలా్లహ్ తర్ఫు 

నుండి అనుగీహమే లభిస్వర ! 60 మీకూ అతనికి 

మధయ ఏ విధమైన్ అనురాగబంధమే 

లేన్టాుగా: ''అయోయ! నేను కూడ్డ వారితో 

పాటు ఉండి ఉంటే నాకు  కూడ్డ గొప్ప విజయ 

ఫల్తం లభించి ఉండేది కద!'' అని తప్పక 

అంటాడు. (3/8)  

74. *  కావున్ ఇహలోక జీవితానిన ప్ర్లోక 
జీవిత (సుఖానికి) బదులుగా అమిమన్వారు 

(విశావసులు)  అలా్లహ్ మారా్ంలో పోరాడ్డల్. 

మరియు అలా్లహ్ మారా్ంలో పోరాడిన్వాడు, 

చంప్బడినా, లేద విజేయుడైనా, మేము 

తప్పకుండ్డ అతనికి గొప్ప ప్ర తిఫల్లనిన 

ప్ర స్వదించగలము.  

75. మరియు మీకేమయింది, మీరందుకు 

అలా్లహ్ మారా్ంలో మరియు నిసుహాయులై 

 

కంగా నఫిల్ నమా'జ్లు చేయటం వలల  సారగ ంలో దైవపే్వకత  ('స'అ.స.) సాంగత్యం 

లభిస్త ంది.'' ('స. ముసా్ం కితాబ్ అ'సుల్లహ్, బాబ్ ఫ'దార్ అసుుజూద్, 'హదీస్' న్ం. 488).  

59) 'హిజ్ర్కుమ్: అంటే మీ ర్క్షణ కొర్కు మీ ఆయుధాలతో యుధాధ నికి సన్నదుధ లై ఉండండి.  

60) అంటే యుధధ ంలో మీకు విజయం మరియు విజయధన్ం లభిస్వర !  

اذ لَِكْ مُِْلْل َفض ْْ ْْ ْاّلٰلَِْنْ ْْمحشْ َوَكف 
ْْْْْخجمْاَْعلِي مْ ْبِاّلٰلِْ

ْْ َرُكم  اِْحذ  ا َمُنو اُْخُذو  ِي َنْ ي ٘اَيحَهاْاَّلَّ
اْ اََْجِي ع  ْاَوِْان فُِرو  اُْثَبات  ْْفَان فُِرو 

ْ
ْ فَاِن  مجتْ ََئَّ ِ َُبط  ِلَّ ْ لََمن  ْ ِمن ُكم  ْ َواِنَّ

ْمْحْااََصْ ْاَن َعمٌَْْْةْقَاَلِْصي بََْبت ُكم  ْقَد 
ْاّلٰلُْ َّْْ َعهََُْعَ مَّ ْ اَُكن  ْ لَم  اِذ ْ ْمْ ْ
ْْْاْدْ َشِهيْ 

اََصْ ْ َِنْْْاَولَئِن  م  ٌلْ فَض  ْ ْْاّلٰلِْبَُكم 
ْْ بَي َنُكم  ْْۣ تَُكن  ْ َّم  ل ْ ََكَن  ْ لَنَّ َِلَُقو 

َْْْوبَي َنهْه َمَعُهم  ُكن ُتْ ْ يٰلَي َتِِن  ةٌْ َمَودَّ
اْ ز اَْعِظي م  َزْفَو  ْْْفَاَفُو  ْ

ْْاُيقَْفَل ْ ْتِل  َسبِي لِْْ ْ ِِْف  ْاّلٰلِْْ ِْْ ي َنْْاَّلَّ
َي وَةْ اْل  َنْ و  ُ ْيَْش  ن يَْْ بِاَّل  ْالح محشِْْخَرةِْاْ

ْيحقَْ َْسبِي ِلْْْاَوَمن  ِِْف  ْْْاّلٰلِْتِل  تَل  َفُيق 
اْ ر  اَج  تِي هِْ نُؤ  فََسو َفْ ْ َيغ لِب  ْ اَو 

اْ َْْْْعِظي م 
َسبِي ِلْ ْ ِِف  َنْ ُتَقاتِلُو  ََّلْ ْ لَُكم  َوَماْ

عََْوال ْْْاّلٰلِْ َتض  اُمس  ِمَنْ ْ َ ْالِْلر ِجَْفِْي 
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అణచి వేయబడిన్ ప్పరుషుల, స్త్ర ీల మరియు 

పిలాల  కొర్కు, పోరాడట్ం  లేదు? 61  వారు: 

''మా ప్ర భూ! దౌరి్న్యప్రులైన్ ఈ న్గర్వాసుల 

నుండి మాకు విమోచన్ం కల్గించ్చ. నీ వదద  

నుండి మా కొర్కు ఒక సంర్క్షకుణి్ణ 

నియమించ్చ. మరియు నీ వదద నుండి మా 

కొర్కు ఒక సహాయకుణి్ణ ఏరాపటు చేయి!'' 

అని వేడుకుంటునానరు.  

76. విశ్వస్ంచిన్ వారు, అలా్లహ్ మారా్ంలో 

పోరాడుతారు. మరియు సతయ-తిర్స్విరులు 

'తా'గూత్ మారా్ంలో పోరాడుతారు;62  కావున్ 

మీరు (ఓ విశావసుల్లరా!) షై'తాను అనుచరు్

లకు విరుధధ ంగా పోరాడండి. నిశ్ియంగా, 

షై'తాను కుట్ు  బలహీన్మైన్దే!  

77. ''మీ చేతులను ఆప్పకోండి, న్మా'జ్ ను 

సా్వపించండి, విధదన్ం ('జకాత్) ఇవవండి.'' 

అని చెప్పబడిన్  వారిని నీవు  చూడలేద? 

యుధధ ం చేయమని వారిని ఆదేశంచిన్ప్పపడు, 

వారిలో కొందరు అలా్లహ్ కు భయప్డవలస్న్ 

విధంగా మాన్వులకు భయప్డుతునానరు. 

కాదు! అంతకంటే ఎకుివగానే భయప్డు 

తునానరు. వారు: ''ఓ మా ప్ర భూ! యుధధ ం 

చేయమని ఈ ఆజు ను మా కొర్కు ఎందుకు 

విధంచావు? మాకు ఇంకా కొంత వయవధ 

ఎందుకివవలేదు?'' అని అంటారు.63 వారితో 

 

61 ) ఇకిడ దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) మదీన్హ కు వలసపోయిన్ తరువాత చాల్లమంది 

యువకులు కూడ్డ వలసపోయారు. వృధుధ లు స్త్ర ీలు మరియు పిలాలు అకిడే 

ఉండిపోయారు. మకిహ ముషిర క్ ఖురైషులు వారిపై అనాయయాలు, దౌరి్నాయలు 

చేయస్వగారు. అప్పపడు వారు (ముసా్ంలు) పై విధంగా వేడుకునానరు. ఇటిట  ప్రిసా్తులలో 

ముసా్ంలకు జిహాద అతయవసర్మవుతుంది.  

62) 'తా'గూత్: అంటే షై'తాన్. చూడండి, 2:256, వాయఖాయన్ం-203.  

63) ఇసా్వం ఆర్ంభ దినాలలో మొట్ట మొదట్, మకిహ ముసా్ంలకు: ''సహన్ం వహించండి, 

న్మా'జ్ చేయండి మరియు 'జకాత్  ఇవవండి,'' అని ఆదేశాలు ఇవవబడా్డయి. ఎందుకంటే 

అప్పపడు వారి ఆరాిక మరియు భౌతిక ప్రిసా్తులు పోరాటానికి అనుకూలంగా లేకుండను. 

ِْ ْاَوالن  اِنْ َ َوال وِل  َِْسآءِْ َّْْلَّ ُْيَْي َن ل َنُْقو  و 
َْربََّناْ٘ يَةِْْْ ال َقر  ه ِذهِْ ْ ِمن  َناْ رِج  اَخ 

لَُهْا اَه  الِِمْ ْالظَّ ْْمجتْ ِمن  َاْ نلَّ ْ َعل  َواج 
ن َكْْ ُ ْلَّ َاِْمن  ْنلَّ َعل  اج  ن َكَْوِِلًّاحمتْوَّ ُ لَّ

ْْْىجتْنَِصْي  اْ
ِْ نَْْْا َمُنو اْْي نَْاََّلَّ ِلْبِي ْسَِِْْْفْ ُْْيَقاتِلُو 
ّْْلٰلِْا كَْمجت ِي َنْ يُْفََْواَّلَّ اْ ْاتِلُْقَُْرو  ِِف  َنْ و 

الطَّْ ِِلَآَءْْاَسبِي ِلْ اَو  ٘اْ َفَقاتِلُو  ُغو ِتْ
نِْ ي ط  ْْالشَّ ََكَنْمجت ِنْ ي ط  الشَّ َكي َدْ ْ اِنَّ
اْ ْخجمَْضعِي ف 

ْ٘ا و  ُكفح ْ لَُهم  قِي َلْ ِي َنْ اَّلَّ اَِلْ تََرْ ْ ْاَلَم 
َواَْاَي دِْ ْ ْيَُكم  الصَّ وَْل وَةْقِي ُمواْ تُواْا ْْ

كُْ اْ فَلَمَّ ك وَةمجتْ َعلَيْ تِْالزَّ ِهُمَْبْ
َنْا َّي َشو  ْ ِن ُهم  م  فَرِي ٌقْ اَِذاْ ل قَِتاُلْ

ْ َيةِْ َكَخش  ْاّلٰلِْانلَّاَسْ ْْْ اََشدَّ ْ اَو 
َيةْ  َْخش  ْمجتْ َْربََّنْاَوقَالُو اْ َكَتب َتْْ لَِمْ

رْ  اَخَّ ََّلْ٘ لَو  ال قَِتاَلمجتْ َْْتَناَْْ٘علَي َناْ
اِل ٘
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ఇల్ల అను: ''ఇహలోక సుఖం తుచామైన్ది 

మరియు దైెవభీతి గలవారికి ప్ర్లోక సుఖమే 

ఉతర మమైన్ది. మరియు మీకు ఖరిూర్- 

బీజప్ప చీల్కలోని పర్ (ఫతీల) అంత 

అనాయయం కూడ్డ జరుగదు.  

78. ''మీరు ఎకిడునానసరే! మీకు చావు 

వచిి తీరుతుంది మరియు మీరు గొప్ప 

కోట్లలో (బురుజ్ఞలలో( ఉనాన, చావు రాక 

తప్పదు.'' (అని ప్లుకు). మరియు వారికి 

ఏమైనా మేలు కల్గితే: ''ఇది అలా్లహ్ తర్ఫు 

నుండి వచిింది.'' అని అంటారు, కాని 

వారికేదైెనా క్రడు  గల్గితే: '' ఇది నీ వలా 

జరిగింది.'' అని అంటారు. (ఓ ప్ర వకిా!) వారితో 

అను: ''అంతా అలా్లహ్ తర్ఫు నుండే 

(వసుర ంది)!'' ఈ జనులకు ఏమయింది? వారు 

ఏ విషయానిన కూడ్డ ఎందుకు అరా్ం 

చేసుకోలేక పోతునానరు?  

79. (ఓ మాన్వుడ్డ!) నీకు ఏ మేలు 

జరిగినా అది అలా్లహ్ అనుగీహం వలానే   64 

మరియు నీకు ఏ క్రడు జరిగినా అది నీ  సవంత 

(కర్మల) ఫల్తమే! 65  మరియు (ఓ 

ము'హమమద్!) మేము నినున మాన్వులకు 

సందేశ్హరునిగా చేస్ ప్ంపాము. మరియు 

దీనికి అలా్లహ్ స్వక్షయమే చాలు.  

 

అయినా వారు, యుదధ ంకొర్కు తొందర్పటేట వారు. కాని ఇప్పపడు మదీన్హ మున్వవర్హ 

కు వచిిన్ తరువాత వారి ప్రిసా్తులు మరుగైన్ తరువాత వారిని యుదధ ం చేయమని 

ఆజాు పిస్వర  వారందుకు వనుకంజ వేసుర నానర్ని, ఈ ఆయత్ ప్ర శనసుర న్నది.  

64) దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) ప్ర వచన్ం: ''సవరా్ంలోకి ప్ర వేశంచే ప్ర తివయకిి కూడ్డ అలా్లహ్ (సు.త.) 

కారుణయం వలానే  ప్ర వేశస్వర డు. (కేవలం తన్ కర్మల వలా కాదు).'' అప్పపడు 'స'హాబాహ (ర్'ది. 

'అనాుమ్)లు అనానరు: ''ఓ ప్ర వకిా! ('స'అ.స.) మీరు కూడ్డనా?'' అతను ('స'అ.స.)  

జవాబిచాిరు: ''అవును, అలా్లహ్ (సు.త.) యొకి కారుణయం నాపై లేకుంటే నేను కూడ్డ 

సవరా్ంలో ప్ర వేశంచలేను.'' ('స. బు'ఖారీ).  

65) చూడండి, 42:30.  

ْاَجَْ قَرِي ب  ْ ْل  ْمحشْ ْ الْحاعَُْمتَْقُل  ن َياْْ
َواَّل  ْ خَْقَلِي ٌلمجتْ ِِْخَرُةْ ل  ْ ٌ يمطْْْي  اتَّٰق  َمِنْ

ْ َنْفَتِي ًل  لَُمو  ْ َْْْْوََّلُْتظ 
ْاَي نَْ ُمْْْ رِك كح يُد  نُو اْ تَُكو  َماْ

ْْ ج  بُُرو  ِِف ْ ْ ُكن ُتم  ْ َولَو  ال َمو ُتْ
َشيََّدة ْ ْمح َحَسَنٌةْمحشْ ْ تُِصب ُهم  ْ َواِن 
ه ِذهْٖيَُّقوْ  ِعن ِدْْلُو اْ ْ ِمن  َْواِْمجتْْاّلٰلِْْ ن 
ْتُْ َسي ِئٌَةْ ْ لُوْ يَِّْصب ُهم  ْاُقو  ْْه ِذهْْٖ ِمن  ْ

ِعن ِدْْمحشِْْعن ِدكَْ ْ ِن  م  ْ ُكٌّ ْ محشْْاّلٰلِْقُل 
َنْ يََكاُدو  ََّلْ ال َقو ِمْ ه ُ٘ؤََّلٓءِْ َفَماِلْ

َنَْحِدي ث اْ َقُهو  َْْْْيف  ْ

فَِمَنْْ ْ َْحَسَنة  اََصابََكِْمن  حمسْْاّلٰلَِْماْ٘
ْ مَِْوَماْ٘ ْاََصابََكْ ْ َسي ِئَة  ْ ْْفَِمنْ ن 
سِْ َْكْنَّف  لِلنَّْمحشْ ِسْاَواَر َسل ن َكْ
ْرَُسوْ  ْوَْمحشَّْل  اْْْبِاّلٰلَِْكف  َْْْشِهي د 
ْ
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80. ఎవడు ప్ర వకికు విధేయత చూప్పతాడో 

వాసర వంగా అతడు అలా్లహ్ కు విధేయత 

చూపిన్టాే.66  మరియు కాదని వనుదిరిగిపోతే 

వారిని (అదుప్పలో ఉంచటానికి) కావల్వానిగా 

మేము నినునప్ంప్లేదు.  

81. మరియు వారు (నీ సమక్షంలో): ''మేము 

విధేయులమయాయము.'' అని ప్లుకుతారు. 

కాని నీ వదద  నుండి వళిపోయిన్ తరువాత 

వారిలో కొందరు రాతిు వేళలో నీవు చెపిపన్ 

దనికి విరుధధ ంగా సంప్ర దింప్పలు జరుప్పతారు. 

మరియు వారి ర్హసయ సంప్ర దింప్పలనీన 

అలా్లహ్ వార సుర నానడు. కనుక నీవు వారి నుండి 

ముఖము తిు ప్పపకో మరియు అలా్లహ్ పై 

ఆధార్ప్డి ఉండు. మరియు కార్యస్వధకుడిగా 

అలా్లహ్ చాలు!  

82. ఏమీ? వారు ఖుర్ఆన్ను గురించి 

ఆలోచించరా? ఒకవేళ ఇది అలా్లహ్ తర్ఫు 

నుండి గాక ఇతరుల తర్ఫునుండి వచిివుంటే, 

అందులో ఎనోన ప్ర్సపర్ విరుదధ మైన్ 

విషయాలను చూస్వ వారు కద! 67  

 
66) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, ప్పసర కం 9, 'హదీస్' న్ం. 251, 384.  

67) ఖుర్ఆన్ 23 సంవతురాలలో అవతరింప్జేయబడింది. అయినా అందులో ఏ విధమైన్ 

ప్ర్సపర్ విరుధధ మైన్ విషయాలు లేవు. ఇదే దని దివాయవతర్ణకు స్వక్షయం. ఇంకా ఇందులో 

చెప్పబడిన్ పూర్వకాల చరితు  కేవలం అగోచర్ జాు న్సంప్నునడు ('అలా్లముల్ 'గుయూబ) 

అయిన్ అలా్లహ్ (సు.త.)య్య తెలుప్గలడు. ఇందులో దదప్ప వేయి విజాు న్ శాస్వర ీనికి 

(Science) చెందిన్ విషయాలు >1400 సంవతురాల ముందు చెప్పబడా్డయి. వాటిలో 

కొనిన ఇప్పపడిప్పపడే ఆవిషిరించబడా్డయి. ఉదహర్ణకు: భూమాయకాశాల సృషిట  ఒకపదద  

పేర లుడుతో సంభవించింది. ప్ర తిజీవరాశ నీటితో సృషిట ంచబడింది. మాన్వుడు మటిట తో, 

అంటే మటిట లో ఉన్న మూల ప్దరాా (Elements) లతో సృషిట ంచబడింది, స్తర్యచందుర ల 

సంచార్ం, రాతిు ంబవళా మారుపలు మొదలైన్వి. ఇంకా ఎనోన ఇంతవర్కు 

అవిషిరించబడలేదు. వీట్నినంటినీ గురించి ఆలోచిస్వర , తెల్వి గలవారు, ఈ 

విషయాలు >1400 సంవతురాలకు పూర్వం మాన్వునికి తెల్యవు, కాబటిట  ఇవి 

అగోచరాల జాు న్ం గల ఏకైక ప్ర భువు, సర్వ శ్కిిశాల్, సర్వసృషిట కి మూల్ల ధారి, మాతు మే 

తెలుప్గలడని, తెలుసుకుంటారు. అంటే ఈ విషయాలనీన వార యబడిన్, ఈ ఖుర్ఆన్ 

మాన్వుని చేతిప్ని కాజాలదు. అది కేవలం దివయ ఆవిషిృతియ్య అని న్ముమతారు.  

ْاََطاَعْْ َلَْفَقد  ْيحِطِعْالرَُّسو  مجتْْاّلٰلََْمن 
ْ َعلَي ِهم  اَر َسل ن َكْ َفَماْ٘ تََوِٰلْ ْ َوَمن 

اْ ْْْْىجتَْحفِي ظ 

فَْ َطاَعٌةحمسْ َنْ لُو  بََْويَُقو  ِمنْ اَِذاْ اْ َْْرُزو 
َبيَّْ َطِْعن ِدَكْ م ِْآئَِفةٌَْتْ ْْ َ َغْي  ْ ن ُهم 

ِْ َتُقوْ اَّلَّ ْ َماْْْاّلٰلُْوَْمحشُْْلْي  ُتُبْ يَك 
نَْ ْمجتْْيُبَي ُِتو  َوتََوَّكَّ  ْ َعن ُهم  ْ رِض  فَاَع 
ْ ْمحشْاّلٰلََِْعَ ْْبِاّلٰلَِْوَكف  َْْْوكِي ًل 
ْ

ا نَْ ال ُقر  َنْ َيَتَدبَُّرو  ْْاَفًََلْ ََكَنْمحش ْ َولَو 
ِِْْْْعن دِِْْْمنْ  فِيْ لَوََجُدوْ ْْاّلٰلَِْغْي  ْهِْاْ
تِْ ْْْاَْكثِْي  اْف ًَْلْاخ 
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83. మరియు వారు (ప్ర జల  గురించి) 

ఏదైెనా శాంతివారి్  గానీ లేద భయవారి్  గానీ 

వినిన్ప్పపడు దనిని వాయపింప్జేస్వర రు. అల్ల 

చేయకుండ్డ వారు దనిని సందేశ్హరునికో, 

లేద వారిలో నిరి్యాధకార్ం గలవారికో 

తెల్యజేస్ ఉంటే! దనిని విచారించ 

గలవారు, వారి  నుండి దనిని విని అరా్ం 

చేసుకునే  వారు. మరియు ఒకవేళ మీపై 

అలా్లహ్ అనుగీహం మరియు ఆయన్ 

కారుణయమే లేకుంటే మీలో కొందరు తప్ప 

మిగతా వార్ందరూ షై'తాన్ను అనుసరించి 

ఉండే వారు.  

84. కావున్ నీవు అలా్లహ్ మారా్ంలో యుదధ ం 

చెయియ. నీవు నీ మటుట కే బాధుయడవు. 

మరియు విశావసులను (యుదధ నికి) 

పోర తుహించ్చ. అలా్లహ్ సతయ-తిర్స్విరుల 

శ్కిిని అణచవచ్చి! మరియు అలా్లహ్ 

అంతులేని శ్కిి గలవాడు మరియు 

శకిించట్ంలో చాల్ల కఠినుడు!  

85. మంచి విషయం కొర్కు స్పార్సు 

చేస్వవానికి అందులో భాగం లభిసుర ంది. 

మరియు చెడు విషయం కొర్కు స్ఫార్సు 

చేస్వవాడు దనికి బాధయత వహిస్వర డు. 

మరియు అలా్లహ్ అనినంటిపై అదుప్ప 

అజమాయిషీ కలవాడు. 68  

86. మరియు మీకు ఎవరైనా సల్లం చేస్వర , 

దనికి మీరు అంతకంటే ఉత్త మమైన రీతిలో 

 
68) ముఖీతన్, అల్-ముఖీతు (40): The Keeper, Protector, కాపాడేవ్వడు. [= 

ఆల్-'హ'ఫీ''జు (39), The Guardian, రక్షకుడు].  కావల్ ఉండు, ర్క్షణ, శ్ర్ణం, 

ఆధార్ం ఇచ్చి వాడు, విశావధకారి, Watcher, Preserver, Observer, Controller, 

All- Witness, అదుప్పలో ఉంచ్చ, అణచ్చ, కీమబదధ ం చేయు, అధకార్ం గల, కనిపటుట కొని 

ఉండు, గమనించ్చ, ప్ర తి దనిపై తన్ దృషిట  ఉంచివున్న వాడు, ప్రిశీలకుడు అనే 

అరాాలునానయి. ఇది అలా్లహ్ (సు.త.) అతుయతర మ పేరా్లో ఒకటి. (ఇది స్వకరించబడిన్ 

ప్దం) ఇకిడ ఒకేస్వరి వచిింది.  

َجآْاِْوَْ ْْءََْذاْ اَوُِْهم  ِنْ َم  اَّل  َِنْ م  ٌرْ اَم 
بِهْٖ اََذاُعو اْ َو ِفْ ْْاْل  اَِلْْمحش هُْ و  َردح ْ َولَو 

ْ ِمن ُهم  رِْ َم 
اَّل  اُوِِلْ ْ

َواِل ٘ ِلْ الرَُّسو 
نَهْه َتْۣنبُِطو  يَس  ِي َنْ اَّلَّ ْْْمحشن ُهمْ مِْْْلََعلَِمُهْ

فَْ ََّلْ َْولَو  ُلْ ْاّلٰلِْض  ْْكَُْعلَي ْْ م 
ََْورَْ ُْتهْهح  تُْْ ْمََُّْلتََّبع  ي طْ ْ ْالشَّ اَِّلَّ َْنْ

ْ ْْْْقَلِي ًل  ْ
ْْاَفقَْ َسبِي ِلْ ْ ِِف  ْ ََّلْاّلٰلِْتِل  مجتْ

َسَكْ َنف  ْ اَِّلَّ ْتَُكلَُّفْ وََحر ِِضْْ
َْ ِمنِْي  ْْْاّلٰلَُْعََسْْمجتْْال ُمؤ  ْيَُّكفَّ اَن 

ْا َكَفُرو  ِي َنْ اَّلَّ ْْْْاّلٰلُْوَْمحشْْبَا َسْ اََشدح
اََشدْحبَا ْ اْوَّ ِْكيْ َتنْ ْس  ًْْْل 
َشفََْمنْ  ْ َفع  َّش  ي َْحَسنَْاعَْْ يَّْة  ْ ْْة  ُكن 
هْ ْلَّ ِن َهْاْ م  ْنَِصي ٌبْ ْْمجتْ َفع  َّش  ي ْ َوَمن 

هْ لَّ ْ يَُّكن  ْ َسي ِئَة  ْ َْشَفاَعة  ٌلْْ كِف 
ِن َهْا ْْْْاّلٰلَُْوََكَنْْمحشْْم  ء  ََش  ْ ِ

ُك  ْ ََع 
قِي ت اْ ْْمح ْ

ِْ ب ْ ُحي ِي ُتم  فََحيحوْ َتِحيََّْواَِذاْ ْ اْة 



   ‘భాగం: 5 4. సూరహ్ అన్-నిసా 186 5 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ الن َِّساءِّ  -4 
పే్తిసలం చెయయండి, లేద కనీసం అవే  

ప్దలు తిరిగి ప్లకండి (అదే విధంగానైనా 

చెయయండి). 69  నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ ప్ర తి 

దని లకి తీసుకుంటాడు. 70  

87. అలా్లహ్! ఆయన్ తప్ప వేరే 

ఆరాధుయడు లేడు. ఆయన్ మిమమల్న 

అందరినీ ప్పన్రుతాాన్ దిన్మున్ సమావేశ్ 

ప్రుస్వర డు. అది (రావట్ంలో) ఏ మాతు ం 

సందేహం లేదు. మరియు అలా్లహ్ వాకుి 

కంటే మరవరి (వాకుి) సతయమైన్ది? (1/2)  

88. * మీకేమయింది, కప్ట్ విశావసుల 

విషయంలో మీరు రండు వరాాలుగా చీల్ 

పోయారు.71 అలా్లహ్ వారి కర్మల ఫల్తంగా, 

వారిని, వారి పూర్వ (అవిశావస) సా్తికి 

మర్ల్ంచాడు. ఏమీ? అలా్లహ్ మారా్ 

భర షట తవంలో ప్డవేస్న్ వారికి మీరు సనామరా్ం 

చూప్దలచారా? వాసర వానికి, అలా్లహ్ 

మారా్భర షట తవంలో ప్డవేస్న్ వానికి నీవు 

(రుజ్ఞ) మారా్ం చూప్లేవు. 72  

89. మరియు వారు సతయ-తిర్స్విరులైన్టాే 

మీరు కూడ్డ సతయ-తిర్స్విరులై, వారితో 

సమానులై పోవాలని వారు కోరుతునానరు. 

 
69) చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పసర కం 8, 'హదీస్' న్ం. 246. 

70) అల్-'హసీబు (41): The Reckoner, లెకకతీస్కునే వ్వడు, ప్రిగణ్ణంచేవాడు. 

Taker of Accounts, Sufficer, or giver of what is sufficient. చూడండి, 4:6. 

71) ఇది ఉ'హుద్ యుదధ నికి బయలుదేరి కొంతదూర్ం పోయిన్ తరువాత వనుదిరిగి 

పోయిన్ 300 మంది కప్ట్విశావసుల విషయం. వారి నాయకుడు 'అబుద లా్లహ్ బిన్-ఉబై్న.  

72) ఎవరైతే తమ సతయ-తిర్స్విర్ం మరియు మూఢన్మమకం వలన్ మారా్భర షట తవంలో 

ప్డిపోయారో మరియు అలా్లహుత'ఆల్ల ప్ర స్వదించిన్ వివేకానిన ఉప్యోగించ్చకొని, 

సతాయనిన, సనామరాానిన, అనుసరించగోర్రో! అల్లంటి వారినే అలా్లహ్ (సు.త.) మారా్్

భర షట తవంలో ప్డనిసాత డు. ఎందుకంటే, అలా్లహుత'ఆల్లకు గడచిందీ, ముందు జర్గ్

బోయ్యదీ, అంతా తెలుసు. అలా్లహ్ (సు.త.) ఎవవరినీ బలవంతంగా మారా్భర షట తవంలో 

ప్డవేయడు. అల్లంటి వారికి ఎవవరూ, సనామరా్ం చూప్లేరు. ఈ విధమైన్ అయత్ ఖుర్ 
ఆన్లో ఎనోన స్వరాు వచిింది. వాయఖాయతలందరూ దీనికి ఇదేవిధంగా తాతపర్యమిచాిరు. 

مِْ َسَنْ اَْن هَْبِاَح  رُْاْ٘ ْ وْ و  َْْهْادح ْْمحش ْْاّلٰلَْاِنَّ ََِْكَنََْعْ  َْحِسي ب اُْْك  ء  ََْْْْْش 

ْْْْاّلَٰلُْ اَِّلَّ َْ اِل  ْْْْمحشُهوَََّْلْ٘ َمَعنَُّكم  َِلَج 
فِي هِْ َري َبْ ََّلْ ال قِي َمةِْ يَو ِمْ ْ محشْاِل 

َدُقِْمَنْ ْاَص  ْخجمَْحِدي ث اْْْاّلٰلَِْوَمن 

ال ُمن فِْْْلَُكمْ َْْفَمْا ِِِْفْ فِئَتَْي  ْ َ ْقِْي 
ّْلٰلُْاوَْ كَْْ كَْاَر  بَِماْ ْ محشْبُو اسََْسُهم 
ْتُرِي ْاَْ اََضلَّ ْ َمن  اْ ُدو  َته  ْ اَن  َنْ ُدو 

ْْاّلٰلُْ ْْمحش لِِل يحض  ْ َتَِدْْْْاّلٰلَُْوَمن  ْ فَلَن 
َْْلهْ  َْْْْسبِي ًل 

ْْ

اْْ َكَفُرو  َكَماْ َنْ ُفُرو  تَك  ْ لَو  اْ و  َودح
َسَوآءْ  َنْ نُو  َْفَتُكو  ْْ اْفًََلْ َتتَِّخُذو 
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కావున్ అలా్లహ్ మారా్ంలో వారు వలస పోన్ంత 

(హిజర త్ చేయన్ంత) వర్కు, వారిలో ఎవవరినీ 

మీరు స్వనహితులుగా చేసుకోకండి. ఒక  వేళ 

వారు వనుదిరిగితే, మీరు వారిని ఎకిడ 

దరికితే అకిడే ప్టుట కొని వధంచండి. 

మరియు వారిలో ఎవవరినీ మీ 

స్వనహితులుగా, సహాయకులుగా చేసుకోకండి.  

90. కాని, మీరు ఎవరితోనైతే ఒడంబడిక 

చేసుకొని ఉనానరో, అల్లంటి  వారితో కలస్ 

పోయిన్ వారు గానీ, లేద ఎవరైతే – తమ 

హృదయాలలో – మీతో  గానీ, లేక తమ 

జాతివారితో  గానీ యుధధ ం చేయటానికి 

సంకట్ప్డుతూ మీ వదద కు వస్వర రో, అల్లంటి 

వారిని గానీ (మీరు వధంచకండి). మరియు 

ఒక  వేళ అలా్లహ్ కోరితే వారికి మీపై ఆధకయత 

ఇచిి ఉండేవాడు మరియు వారు మీతో 

యుదద ం చేస్ ఉండేవారు. కావున్ వారు మీ 

నుండి మర్ల్పోతే, మీతో యుధధ ం  చేయక, 

మీతో సంధ చేసుకోవటానికి అంగీకరిస్వర  (వారిపై 

దడిచేయటానికి) అలా్లహ్ మీకు దరి 

చూప్లేదు.  

91. మరొక ర్కమైన్ వారిని మీరు చూస్వర రు; 

వారు మీ నుండి శాంతి పందలని మరియు 

తమ జాతివారితో కూడ్డ శాంతి పందలని 

కోరుతుంటారు. కాని, సమయం దరికిన్ప్పప 

డలా్ల వారు (తమ మాట్ నుండి) మర్ల్పోయి 

ఉప్దర వానికి పూనుకుంటారు. అల్లంటి  వారు 

మీతో (పోరాడట్ం) మానుకోకపోతే, మీతో 

సంధ  చేసుకోవటానికి అంగీకరించకపోతే, తమ 

చేతులను (మీతో యుధధ ం చేయట్ం నుండి) 

ఆప్పకోకపోతే! వారకిడ దరికితే అకిడ 

ప్టుట కోండి మరియు సంహరించండి. మరియు 

ఇల్ల ప్ర వరిించటానికి మేము మీకు సపషట మైన్ 

అధకార్ం ఇసుర నానము.  

ِِلَْمِْ اَو  ْ ُْيَهاجَِْحِٰتَْْءْْآْن ُهم  ِِف  اْ ُرو 
ْْيْ بِْسَْ ْْاّلٰلِِْل ْْفَْمحش فَُخُذو ُهم  َّو اْ تََول ْ اِن 

تحُمو ُهمْ  وََجد  َحي ُثْ ْ ُتلُو ُهم  ممسَْْواق 
ََّلْ وَّ َوِِلًّاْ ْ ِمن ُهم  اْ َتتَِّخُذو  َوََّلْ

ْْْيحضْنَِصْي  اْ
قَوْ  ْ اِل  َنْ يَِصلُو  ِي َنْ اَّلَّ ْ م ْْۣاَِّلَّ

َوبَي ْبَْ ْ ِي ثَْي َنُكم  م  ْ ْاٌقَْنُهم  ْاَوْ ْ
ْو ُكمْ َجآءُْ ُصْْ ْ ْْوْ دَُْحِِصَت  رُُهم 
يْحاَْ ْ ُيَقاتِلُو اْن  ْ اَو  ْ َقاتِلُو ُكم 

َمُهمْ  َشآَءْْمحشْْقَو  ْ ْْْاّلٰلَُْولَو  لََسلََّطُهم  فَلَقْ  ْ َْتلُو ُكمْ َعلَي ُكم  فَاِِنْمجتْ
ْْ ُيَقاتِلُو ُكم  ْ فَلَم  ْ لُو ُكم  ََتَ اع 

اِْ لََمحملْفََِْل كَُْواَل َقو اْ السَّ َجَعَلُْمْ َماْ
ْعَْلَْْاّلٰلُْ ْلَي هُِْكم  َْسبِي ًل  ْْْْْْم 
ْْ
ُْدوْ جَِْستَْ اَن  َنْ يُرِي ُدو  َخرِي َنْ

ا  َنْ
ُُكََّماْ محشْ َمُهم  قَو  َويَا َمُنو اْ ْ يَّا َمُنو ُكم 
فِي َهْا كُِسو اْ اُر  ال فِت َنةِْ اَِلْ ٘اْ و  مجتُْردح
َويُل قُْ ْ ََتِلُو ُكم  َيع  ْ َّم  ل ْ ٘اْفَاِن  و 

لَْاِْ السَّ و َِْ٘ل ُكُمْ َويَُكفح ْاَي ْْْاَمْ ِدَيُهم 
َوافَُخذُْ ْ ْلُو ُهمْ تُْقْ و ُهم  ُثَْحي ْْ

ُتُمو ُهمْ  ْثَقِف  َجَعل َناْمحشْ ْ ٰٓئُِكم  َواُول
بِي ن اْ ن اْمح ُْسل ط  َْعلَي ِهم  ْخجمْْلَُكم 



   ‘భాగం: 5 4. సూరహ్ అన్-నిసా 188 5 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ الن َِّساءِّ  -4 
92. మరియు – పర్పాటుగా  తప్ప – ఒక 

విశావస్ మరొక విశావస్ని చంప్ట్ం తగనిప్ని 

(నిషిదధ ం). మరియు ఒక విశావస్ని పర్పాటుగా 

చంపిన్  వాడు (దనికి ప్రిహార్ంగా) అతడు 

ఒక విశావస్ బానిసకు విముకిి కల్గించాల్ 

మరియు హతుని కుటుంబీకులకు 

(వార్సులకు) ర్కిప్రిహార్ం (దియత్) కూడ్డ 

చెలా్ంచాల్. వారు క్షమిస్వర  అది వారికి దన్ం 

(సదఖహ) అవుతుంది!73 కాని ఒకవేళ వధంప్ 

బడిన్వాడు విశావస్ అయి, మీ శ్తుు  వరాానికి 

చెందిన్వాడై ఉంటే, ఒక విశావస బానిసకు 

విముకిి కల్గించాల్. ఒకవేళ (వధంచబడిన్ 

వాడు) – మీరు ఒడంబడిక చేసుకొని వున్న 

జనులకు చెందిన్ వాడైతే – ర్కి ప్రిహార్ం 

అతని కుటుంబీకులకు (వార్సులకు) 

ఇవావల్. మరియు ఒక విశావస (ముసా్ం) 

బానిసకు విముకిి కల్గించాల్. (బానిసకు 

విముకిి కల్గించే) శ్కిి లేనివాడు, వరుసగా 

రండు నలలు ఉప్వాస్వలుండ్డల్. అలా్లహ్ 

ముందు ప్శాితార ప్ప్డటానికి (ఇదే సరైన్  

ప్దద తి). అలా్లహ్ సర్వజ్ఞు డు, మహా 

వివేచనాప్రుడు.  

93. మరియు ఎవడైతే ఒక విశావస్ని బుదిధ  

పూర్వకంగా చంప్పతాడో అతని ప్ర తీకార్ం 

న్ర్కమే! అందులో అతడు శాశ్వతంగా 

ఉంటాడు 74  మరియు అతనిపై అలా్లహ్ 
ఆగీహం మరియు శాప్ం (బహిషాిర్ం) 

 

73) ర్కి ప్రిహార్ప్ప ప్రిమాణం దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) కాలంలో, 100 ఒంటెలుగా నిరి్యించడం 

జరిగింది. ఇది పర్పాటుగా జరిగిన్ హతయకు మాతు మే వరిిసుర ంది. 

74) హతయ మూడు ర్కాలు: (i) ఖతాె -'అమద: అంటే బుధధ పూర్వకంగా హతయ చేయడం. 

దని శక్ష ఇకిడ చెప్పబడింది. ఇహలోకంలో మర్ణశాసన్ం, మరియు ప్ర్లోకంలో న్ర్కం.  

  (ii) ఖతాె -'ఖ'తా: పర్పాటు వలా, అనుకోని విధంగా జరిగిన్ హతయ. దీని విషయం ఇంతకు 

ముందు 92 ఆయత్లో వచిింది.  

  (iii) ఖతాె -షుబ హ 'అమద: దీని వివరాలు 'హదీస్'లలో పేరొిన్బడా్డయి.   

ِمن اْ ُمؤ  ُتَلْ يَّق  ْ اَن  ْ ِمن 
لُِمؤ  ََكَنْ َوَماْ

ًْٔاَطَخ ْْاَِّلَّ ُمؤْ مجت َقَتَلْ ْ َْْوَمن  ًْٔاَطَخِمن ا
رِْ َرَقَبةْ َفَتح  ْي ُرْ مِْمْحْ وَّْؤ  ْ ْْدِيَةٌَْنة 
َسلَّمَْ ْاَْْْةٌْمح

لِهْٖ٘اِل ٘ قُو اه  دَّ ْيَّصَّ ْ٘اَن  محشْْاَِّلَّ
ْْ لَُّكم  ْ َعُدو   ْ م  قَو  ْ ِمن  ََكَنْ ْ فَاِن 
ِمنَةْ  ؤ  ْمح رِي ُرَْرَقَبة  ِمٌنَْفَتح  محشْوَُهَوُْمؤ 
ْْ بَي َنُكم  م ْْۣ قَو  ْ ِمن  ََكَنْ ْ َواِن 

م َِْوبَي َنهُْ ْ فَِديَةٌْم  َسلََّمةٌْي َثاٌقْ مح ْْاِْْْْ
ل ٘

لِهْٖ َرقََْوَت ْْْاَه  ؤْ بَْرِي ُرْ مح ْ َْْنةْ مِْة  ْْمجت َفَمن 
حمسْ ِ َري ِنُْمَتَتابَِعْي  ْفَِصَياُمَْشه  ََْيِد  م 

َّ ل
ْْ َِن م  ْ بَة  ْْاّلٰلِْتَو  ْْمحش اْْْاّلٰلَُْوََكَن َعلِي م 
اْ َْْْْْحِكي م 

اْْ ِد  َتَعم  مح ِمن اْ ُمؤ  ْ ُتل  يَّق  ْ َوَمن 
ْآُؤههْفََجزَْ َخاِلْ ْ فِي َهاَْْجَهنَُّمْ اْ
ْْغَْوَْ َولََعنََْعلَيْ ْْاّلٰلُِْضَب َْْواََعدَّْْْهْههِْ
اَْْلهْ َْْْعَذاب اَْعِظي م 
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ఉంటుంది మరియు ఆయన్ (అలా్లహ్) అతని 

కొర్కు ఘోర్మైన్ శక్షను స్ధధ ప్రిచాడు.  

94. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు అలా్లహ్ 

మారా్ంలో బయలుదేరిన్ప్పపడు వివేచన్తో 

వయవహరించండి. (శాంతిని ఆశంచి మీ 

వైప్పన్కు) సల్లం చేస్తర  వచేి వానిని – 

పార ప్ంచిక ప్ర యోజనాలను పందగోరి – ''నీవు 

విశావస్వి (ముసా్ంవు) కావు.'' 75  అని 

(తవర్ప్డి) అన్కండి. అలా్లహ్ దగార్ మీ 

కొర్కు విజయధనాలు అతయధకంగా 

వునానయి. దీనికి పూర్వం మీరు కూడ్డ ఇదే 

సా్తిలో ఉండేవారు కద! ఆ తరువాత అలా్లహ్ 

మిమమల్న అనుగీహించాడు, కావున్ 

సముచితమైన్ ప్రిశీలన్ చేయండి. 

నిశ్ియంగా, అలా్లహ్! మీరు చేస్వదంతా బాగా 

ఎరుగును.  

95. ఎల్లంటి కార్ణం లేకుండ్డ, ఇంటి వదద  
కూరుిండి పోయ్య విశావసులు మరియు 

అలా్లహ్ మారా్ంలో తమ ధనానిన మరియు 

తమ పార ణానిన వినియోగించి జిహాద్ 76  చేస్వ 

విశావసులతో సరిసమానులు కాజాలరు. తమ 

ధనానిన, పార ణానిన వినియోగించి జిహాద్ చేస్వ 

వారి సా్వనానిన అలా్లహ్! ఇంటా్ల కూరుిండి 

పోయ్యవారి సా్వన్ం కంటే ఉన్నతం చేశాడు. 

మరియు అలా్లహ్ ప్ర తి ఒకిరికి ఉతర మ 

ఫల్తప్ప వాగాద న్ం చేశాడు. కానీ, అలా్లహ్ 
జిహాద్ చేస్వ వారికి, ఇంటా్ల కూరుిన్న 

వారికంటే ఎంతో గొప్ప ప్ర తిఫలమిచిి, 

శీ్రషఠ తను ఇచాిడు.  

 
75) ఒకస్వరి కొందరు 'స'హాబీలు అలా్లహ (సు.త.) మారా్ంలో పోతుంటారు. దరిలో ఒక 

ప్శువుల కాప్రి వారిని చూస్ సల్లమ్ చేస్వర డు. వారు అతడు విశావస్ కాడు, కేవలం తన్ 

పార ణాలను కాపాడుకోవటానికే – తాను ముసా్ంన్ని తెలుప్టానికి – సల్లం చేశాడని భావించి, 

అతనిని చంపి, అతని ప్శువులను, మాల 'గనీమత్గా దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) దగారికి తెస్వర రు. 

అప్పపడు ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయబడింది. ('స. బు'ఖారీ, తిరిమజీ')  

76) జిహాద్ కొరకు చూడండి, 2:218, వ్వయ. 162, 5 :54 వ్వయ. 40,  22:78,  వ్వయ. 54.  

ْْ
ْ ِِف  ْ ب ُتم  َْضَ اَِذاْ ٘اْ ا َمُنو  ِي َنْ اَّلَّ ي ٘اَيحَهاْ

ْ ْاّلٰلَِْسبِي ِلْ لُو اْْ َتُقو  َوََّلْ َفَتبَيَُّنو اْ
َْ ل ل َمْ السَّ اَِِل ُكُمْ ْ

اَل ٰق ٘ ْ َتْلَِمن  س 
تَب َتغُْمُْ ِمن امجتْ اْل َْؤ  َعَرَضْ َنْ ْْي وةِْو 
ْْالْح ْْن َياحمس ْْْاَمغَّْْْلٰلِْافَعِن َد ٌَةْنُِم محشَْْكثِْي 

ْْ َفَمنَّ َقب ُلْ ْ ِن  م  ْ ُكن ُتم  لَِكْ ْْاّلٰلَُْكذ 
َفَتبَيَُّنو ا ْ ْْمحشَْْعلَي ُكم  ََكَنْْْاّلٰلَْاِنَّ
َنَْخبِْي  اْ َملُو  ْْْبَِماَْتع 

ْ
ِمنَْ َنْ عُِدو  ال ق  َتوِيْ يَس  ََّْْلْ

ُْال مُْ َغْي  ْ َ ِمنِْي  ْؤ  َْْ الّضَّ رِْْاُوِِلْ
ِهُدوْ ال مُْوَْ َسبِْج  ْ ِِف  ْلِْيْ َنْ ْْاّلٰلِْْ
َْ َواَن ُفِسِهمْ بِا ْ َوالِِهم  ْم  ْمحشْ َلْ ْْاّلٰلُْفَضَّ

ْ َواَن ُفِسِهم  ْ َوالِِهم  بِاَم  ِهِدي َنْ َدرََجةْ ال ُمج  عِِدي َنْ ال ق  ْ ََْْعَ وََّعَدْْمحش ْ َوّلُُكًّ
ْاّلٰلُْ ْْ ِن  ُس  ْاْل  ْمحشْ َلْ ْْاّلٰلَُْوَفضَّ
ْا ََعَ ِهِدي َنْ ال ق عِدِْل ُمج  اَْيْ ْ ْاَنْ ر  ْج 

ْْْيحضاَْعِظي مْ 
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96. వారి కొర్కు, ఆయన్ తర్ఫునుండి 

ఉన్నత సా్వనాలు, క్షమాభిక్ష మరియు 

కారుణాయలు కూడ్డ ఉంటాయి. మరియు 

అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణాప్ర దత.  

97. నిశ్ియంగా, తమకు తాము (తమ 

ఆతమలకు) అనాయయం చేసుకుంటూ 

ఉండేవారి పార ణాలను తీస్వ దైెవదూతలు 

వారితో: ''మీరు ఏ సా్తిలో ఉండేవారు?'' అని 

అడిగితే, వారు: ''మేము భూమిలో బలహీను 

లముగా నిసుహాయులముగా ఉండేవార్ము!'' 

అని జవాబిస్వర రు. దనికి (దైెవదూతలు): 

''ఏమీ? మీరు వలస  పోవటానికి అలా్లహ్ 

భూమి విశాలంగా లేకుండనా?'' అని అడుగు 

తారు. ఇల్లంటి వారి శ్ర్ణం న్ర్కమే. 

మరియు అది ఎంత చెడా గమయసా్వన్ం! 77  

98. కాని, నిజంగానే నిసుహాయులై, వలస 

పోవటానికి ఏ స్వధనా సంప్తీర , ఎల్లంటి 

మారా్ంలేని ప్పరుషులు, స్త్ర ీలు మరియు 

పిలాలు తప్ప!  

99. కావున్ ఇటువంటి వారిని, అలా్లహ్ 

మనినంచవచ్చి! ఎందుకంటే, అలా్లహ్ 

మనినంచే వాడు, క్షమాశీలుడు. (5/8)  

100. * మరియు అలా్లహ్ మారా్ంలో వలస 

పోయ్యవాడు భూమిలో కావలస్న్ంత సాల్లనిన, 

సౌకరాయలను పందుతాడు. మరియు ఎవడు 

తన్ ఇంటిని వదిల్, అలా్లహ్ మరియు ఆయన్ 

ప్ర వకి కొర్కు, వలసపోవటానికి బయలుదేరిన్ 

తరువాత అతనికి చావువస్వర ! నిశ్ియంగా, 

అతని ప్ర తిఫలం అలా్లహ్ వదద  సా్ర్ంగా 

ఉంటుంది. ఎందుకంటే, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అపార్ కరుణాప్ర దత.  

 

77) చూడండి, 3:141.  

َْدرَجْ  ِن هُْت  م  ْْ َةْ َوَمغْ ْ رَح  وَّ محشْفَِرة ْ
اْْاّلٰلَُْوََكَنْ ر اْرَِّحي م  ْْْخجمَْغُفو 
ْ

ْ ٘ ٰٓئَِكُةَْظالِِٰم  ِي َنْتََوفٰىُهُمْال َمل ْاَّلَّ اِنَّ
ُكن ُتمْ  فِي َمْ قَالُو اْ ْ قَالُو اْمحشْْاَن ُفِسِهم 

ْ ِِفُْكنَّاْ ْ َ َعفِْي  َتض  َر ِضُْمس  اَّل  محشْْْ
ُْ َْقَال ٘اْاَل ْتَْو  ْاَر ُضْْم  ِْسَعةْ اوَّْْْلٰلِْاُكن 

اْفِي َهْا ْمحشَْْفُتَهاِجُرو  ٰٓئَِكَْما و ىُهم  فَاُول
َْمِصْي  اْمحشَْجَهنَّمُْ ْْيحضْوََسآَءت 

 

ْ

الر َِجاِلْ ِمَنْ ْ َ َعفِْي  َتض  ال ُمس  ْ اَِّلَّ
تَْ يَس  ََّلْ اِنْ َ َوال وِل  َنِْطي عَُْوالن َِسآءِْ و 

ََّلْ ْوَّ َتُدوْ ِحي لَة  َْْسبِْنََْْيه  ْْْيحضي ًل 
عَْفَاُْ ٰٓئَِكْ ََْسْول ْاّلٰلُْْ ْاَنْ ْ ُفَوْْْ يَّع 

ر اْْاّلٰلَُْوََكَنْمحشَْعن ُهمْ  اَْغُفو  َْْْعُفوًّ
ْْ َسبِي ِل ْ ِِف  ْ يحَهاِجر  ْ ْْْْاّلٰلَِْوَمن  وََّسَعةْ ََيِد  َكثِْي  اْ اْ ُمر َغم  َر ِضْ اَّل  محشِِْفْ

ِْم ّْيَّ ُرج  بَي َْوَمن  ْْۣ اِْن  اْ َلْْتِٖهُْمَهاِجر 
ثُْرَُسوْ وَْْْاّلٰلِْ يُِْلْٖ ْ امَّ ُهْ رِك  و ُتْمَْل ْد 
وَْقَْفَْ ْ ُرههْد  اَج  َْْْْقَعْ َوََكَنْمحشْْاّلٰلََِْعَ

اْْاّلٰلُْ ر اْرَِّحي م  ْْْخجمَْغُفو 
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101. మరియు మీరు భూమిలో ప్రయాణం 

చేస్వట్ప్పపడు న్మాజ్ఞలను సంకిిప్ర ం (ఖ'సర ర్) 
చేస్వర , అది పాప్ం కాదు. 78  (అంతేగాక) 

సతయ-తిర్స్విరులు మిమమల్న వేధస్వర రు అనే 

భయం మీకు కల్గిన్ప్పడు కూడ్డ! ఎందు 

కంటే, సతయ-తిర్స్విరులు నిశ్ియంగా, మీకు 

బహిర్ంగ శ్తుు వులు.  

102. మరియు నీవు (ఓ ప్ర వకిా!) వారి 

(ముసా్ం ల) మధయ ఉండి (పోరాట్ం జరుగుతూ 

ఉండగా) న్మా'జ్ చేయించడ్డనికి వారితో 

నిలబడితే, వారిలోని ఒక వరా్ం నీతోపాటు 

నిలబడ్డల్. మరియు వారు అసర ీధారులై 

ఉండ్డల్. వారు తమ సజ్దను పూరిిచేసుకొని 

వన్కిి వళిపోవాల్. అప్పపడు ఇంకా న్మా'జ్ 

చేయని రండో వరా్ం వచిి నీతోపాటు న్మా'జ్ 
చేయాల్. వారు కూడ్డ జాగరూకులై ఉండి, 

తమ ఆయుధాలను ధరించి ఉండ్డల్. 

ఎందుకంటే, మీరు మీ ఆయుధాల ప్టా్, 

మరియు మీ స్వమగీి ప్టా్, ఏ కొదిద  అజాగీతర  

వహించినా మీపై ఒకిస్వరిగా విరుచ్చకు 

ప్డ్డలని సతయతిర్స్విరులు కాచ్చకొని 

ఉంటారు. అయితే వరి్ం వలా మీకు 

ఇబబందిగా  ఉంటే! లేద మీరు అసవసాులైతే, 

మీరు మీ ఆయుధాలను దించి  పట్ట డం పాప్ం 

కాదు. అయినా మీ జాగీతర లో మీరు ఉండ్డల్. 

నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ సతయ-తిర్స్విరుల 

కొర్కు అవమాన్కర్మైన్ శక్షను స్ధధ ప్ర్చి 

ఉంచాడు.79   

 

78) ఖ'సర ర్: సంకిిప్ర ం, అంటే ''జ్ఞహ్ర్లో రండు,'అసర ర్లో రండు మరియు 'ఇషాలో రండు 

ర్క'అతులు మాతు మే విధ (ఫ'ర్ద ర్) న్మా'జ్లు చేయాల్. ఫజర ర్ మరియు మ'గీిబ్ 

న్మా'జ్లలో సంకిిప్ర ం (ఖ'సర ర్) లేదు. ప్రయాణంలో సున్నత్ న్మా'జ్లు విడిచిపట్ట వచ్చి, 

వి'తు ర్ పూరిి చేయాల్.  

79) చూడండి, 2:239.  

فَلَي َسْْ َر ِضْ اَّل  ِِفْ ْ ب ُتم  َْضَ َواَِذاْ
ِمَنْْ اْ و  ُِصُ َتق  ْ اَن  ُجَناٌحْ ْ َعلَي ُكم 

اِنْ  ل وةِحمطْ تُْالصَّ ِخف  تَِنْْ يَّف  ْ اَن  ْ ُكُمْْم 
ِيْ  اَْكفَْنَْاَّلَّ ْال ْاِْمحشُْْرو  فِرِي ْنَّ

ََْكنُو ْاْْنَْك 
بِي ن اْلَُكمْ  اْمح َْْْْْْعُدوًّ

لَُهُمْ َتْ فَاَقَم  ْ فِي ِهم  ُكن َتْ َواَِذاْ
َعَكْْ ْمَّ ِن ُهم  َْطآئَِفٌةْم  ل وَةْفَل َتُقم  الصَّ

لَِحَتُهمْ  اَس  ٘اْ َا ُخُذو  َْوِل  فَاَِذاْيمطْ
ا رَْفَل يََْْْسَجُدو  ْوَّ نُو اِْمن  ممسُْْكو  آئُِكم 

َْوَْ اُخْ َطآئِفَْْْا ِتْل  ٌَْةْ ل اْيَُصلحوْ ْْمْ ر يْ
اْفَل ْ َا ُخُذو  َوِل  َمَعَكْ ُيَصلحو اْ

لَِحَتُهمْ  َواَس  ْ رَُهم  ِْحذ  ِي َنْْمجتْ اَّلَّ ْ َودَّ
ْْ َعن  َنْ ُفلُو  َتغ  ْ لَو  اْ َكَفُرو 
ْْ تَِعتُِكم  َواَم  ْ لَِحتُِكم  اَس 

َنَْعلَي ُكمْ  يْ َفَيِمي لُو  اِحَدة ْْمَّ ْوَّ محشْْلَة 
عَْوَْ ُجَناَحْ ََكْلَي ُكمْ ََّلْ ْ اِن  َنْْ
ِْ اَْب ْ مَّْْْيذْ ُكم  ْ ِن  َْْْطرْ م  ُكن ُتم  ْ اَو 
لَِحَتُكمْ مَّْ اَس  ٘اْ تََضُعو  ْ اَن  ْ

مجتْْر ٰض ٘
َرُكمْ  ِحذ  اْ ْوَُخُذو  ْمحشْ ْ ْاّلٰلَْاِنَّ ْْْ اََعدَّ

ِهي ن اْ فِرِي َنَْعَذاب اْمح
ْْلِل ك 
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103. ఇక న్మా'జ్ను పూరిిచేస్న్ తరువాత 

నిలుచ్చనాన, కూరుినాన, ప్రుండినా, 

అలా్లహ్ను సారిసూత  ఉండండి. కాని 

శాంతి-భదర తలు నలకొన్న తరువాత 

న్మా'జ్ను సా్వపించండి. నిశ్ియంగా, న్మా'జ్ 
విశావసులకు నియమిత సమయాలలో 

పాటించటానికి విధగా నియమించబడింది.  

104. మరియు శ్తుు వులను వంబడించ 

డంలో బలహీన్తను ప్ర దరిశంచకండి. ఒక  వేళ 

మీరు బాధప్డుతున్నటా్తే, నిశ్ియంగా 

వారు కూడ్డ – మీరు బాధప్డుతున్నటాే – 

బాధప్డుతునానరు. మరియు మీరు అలా్లహ్ 

నుండి, వారు ఆశంచలేని దనిని 

ఆశసుర నానరు. మరియు వాసర వానికి, అలా్లహ్ 
సర్వజ్ఞు డు, మహా వివేచనాప్రుడు.  

105. (ఓ ము'హమమద్!) నిశ్ియంగా 

మేము ఈ గీంథానిన (ఖుర్ఆన్ను), సతయంతో 

నీపై అవతరింప్జేశాము – అలా్లహ్ నీకు 

తెల్పిన్ ప్ర కార్ం – నీవు ప్ర జల మధయ  తీరుప 
చేయటానికి. మరియు నీవు విశావసఘాత 

కుల ప్క్షమున్ వాదించేవాడవు కావదుద .  

106. మరియు అలా్లహ్ ను క్షమాభిక్ష్కొర్కు 

పార రాించ్చ. నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అపార్ కరుణాప్ర దత. 80  

107. మరియు ఆతమదోర హం చేసుకునే వారి 

ప్క్షమున్ నీవు వాదించకు. నిశ్ియంగా, 

అలా్లహ్ విశావసఘాతకుణి్ణ, పాపిని 

పేర మించడు.  

108. వారు (తమ దుషిర్మలను) 

మాన్వుల నుండి దచగలరు, కాని అలా్లహ 

 
80) అబూ-హురైరా (ర్'ది.'అ) కథన్ం: ''నేను దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.)ను, ఇల్ల అన్గా వినానను: 

'అలా్లహ్ స్వకిిగా! నేను ప్ర తిరోజ్ఞ 70 సారల  కంటే ఎకుివ అలా్లహ్ (సు.త.)ను క్షమాభిక్ష 

కొర్కు వేడుకుంటాను మరియు అలా్లహుత'ఆల్ల వైప్పన్కు ప్శాితార ప్ంతో 

మర్లుతాను.'''  ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్ప. 8, 'హ. న్ం. 319).  

فَْ ل وَةْ الصَّ قََضي ُتُمْ واْْاذ ُكرُْفَاَِذاْ
ْاّلٰلَْ ْاْ ْقِي م  اْ ْوَُّقُعو د  ْْوَََّعْ ْ
ْمجتبُِكمْ ُجُنوْ  ْفَاِذَْْ َما نَْااْ ُْتمْ نْ ط 

ل وَةْ الصَّ ْفَاَقِي ُمواْ ل وةَْْمجتْ الصَّ ْ اِنَّ
ت اْ و قُو  ْكِت ب اْمَّ َ ِمنِْي  ْال ُمؤ  ََْعَ ََكنَت 

ْْْْْْ
ال َقو مِْ اب تَِغآءِْ ِِفْ تَِهُنو اْ ْمحشَْْوََّلْ اِن 

تَا لَُموْ  نُو اْ فَاِْتَُكو  نََْنْ يَا لَُمو  ْ ْنَُّهم 
تَا ْ ََْكَماْ نَْمُْل مَِْوتَر ُجوْ مجتْْو  ْْاّلٰلَِْنَْْنْ
ََّلْ يَرْ َماْ نَْْ ُْْجو  ْْمحش اْْْاّلٰلَُْوََكَن َعلِي م 

اْ ْخجمَْحِكي م 
ْ ِ َق 
بِاْل  ال ِكت َبْ اَِِل َكْ َاْ٘ اَن َزنل  اِنَّاْ٘

اَر ىَكْْ بَِماْ٘ انلَّاِسْ ْ َ بَْي  ُكَمْ ِلَح 
ْاّلٰلُْ ل ِل ْمحشْ ْ تَُكن  َْخآئِنَِْوََّلْ َ ْي 

اْ ْيحضَْخِصي م 
فِْ َتغ  اس  ْرِْوَّ ْاّلٰلَْْ ْمحشْ ْ ْاّلٰلَْاِنَّ ََكَنْْ

ر اغَْ اْرَِّحيْ ُْفو  ْممهْم 
ُتَْ َنْْاَوََّلْ َّي َتانُو  ِي َنْ اَّلَّ َعِنْ ْ دِل 
ْْمحشْْاَن ُفَسُهمْ  ْْْْاّلٰلَْاِنَّ َمن  ْ ُُيِبح ََّلْ

اْ ان اْاَثِي م  ْىحنََْكَنَْخوَّ
َّْ َوََّلْي انلَّاِسْ ِمَنْ َنْ ُفو  َتخ  س 
فُْيَسْ  َنِْمَنَْْتخ  اِذ ُْْْهَوَْمَعُهمْ وَْْْاّلٰلِْو 
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నుండి దచలేరు. ఎందుకంటే ఆయన్కు 

(అలా్లహ్ కు) సమమతంలేని విషయాలను 

గురించి వారు రాతుు లలో ర్హసయ 
సమాలోచన్లు చేస్వట్ప్పపడు కూడ్డ ఆయన్ 

వారితో ఉంటాడు. మరియు వారి సకల 

చర్యలను అలా్లహ్ ప్రివేషిట ంచి ఉనానడు.  

109. అవును, మీరే! వారి (ఈ అప్రాధుల) 

ప్క్షమున్ ఇహలోక జీవితంలోనైతే వాదించారు. 

అయితే! తీరుపదిన్మున్ వారి ప్క్షమున్ 

అలా్లహ్ తో ఎవడు వాదించగలడు? లేద 

వారికి ఎవడు ర్క్షకుడు కాగలడు?  

110. మరియు పాప్ం చేస్న్వాడు, లేద 

తన్కు తాను అనాయయం చేసుకున్నవాడు, 81  

తరువాత అలా్లహ్ ను క్షమాభిక్షకై వేడుకునే 

వాడు, అలా్లహ్ ను క్షమాశీలుడుగా, అపార్ 

కరుణాప్ర దతగా పందగలడు!  

111. కాని ఎవడైనా పాపానిన అరిిస్వర , దని 

(ఫల్తం) అతడే సవయంగా భరిస్వర డు. 

మరియు అలా్లహ్ సర్వజ్ఞు డు, మహా 

వివేచనాప్రుడు.  

112. మరియు ఎవడు అప్రాధం గానీ, 

లేద పాప్ం గానీ చేస్, తరువాత దనిని ఒక 

అమాయకునిపై మోప్పతాడో! వాసర వానికి, 
అల్లంటి వాడు తీవర మైన్ అప్నిందను 

మరియు ఘోర్పాపానిన తన్మీద మోప్పకున్న 

వాడే!  

113. మరియు (ఓ ప్ర వకిా!) అలా్లహ్ 

అనుగీహం మరియు ఆయన్ కారుణయమే నీపై 

లేకుంటే, వారి లోని ఒక  వరా్ంవారు నినున 

మారా్భర షట తావనికి గురిచేయగోరారు. కాని 

వారు తమను  తాము తప్ప మరవవరినీ 

మారా్భర షుట లుగా చేయలేరు. మరియు వారు 

 

81) చూడండి, 17:15.  

نَْيُْ يَرْ َْْمْاْْبَي ُِتو  ِمنَََّْلْ ْ محشْلِْال َقوْ ْْٰض 
اْْاّلٰلَُْوََكَنْ َنُُّْمِي ط  َملُو  ْْْْْْْبَِماَْيع 

جَْ ه ُ٘ؤََّلِٓءْ ْ اَن ُتم  ِِفْْاه ٘ ْ َعن ُهم  ْ ُم  َدل 
َْ َيح ْ َفَمن  ن َيايمطْ الح َي وةِْ ْْْااْل  ْْاّلٰلَْدُِل

ْيَو مَْ ْيَّْْال قَِْعن ُهم  ن  ْمَّ اَم  ُنْي َمةِْ ُكو 
ْوَْهِْيْ َعلَْ ْم  ْْكِي ًل 
ُْسو ْٓمَْيَّعْ ْْنْ َومَْ َسهْهء اْاَوْ ل  َْنف  لِم  َْْْيظ 

ْْ فِرِ َتغ  يَس  ْ ْْْْاّلٰلَُْثمَّ اْْْْاّلٰلَََْيِِد ر  َغُفو 
اْ ْْرَِّحي م 

فَاِنََّماْ اْ اِث م  ْ ِسب  يَّك  ْ َوَمن 
ِسُبهْه ِسهْْْٖيَك  َنف  ْ ْْاّلٰلَُْوََكَنْْمحشََْْع 

اَْعلِْ اْي م  َْْْحِكي م 
يَّْ ْ خََْوَمن  ْ ِسب  ْٓطِْك  ْاـ َْي  اِث م  ْ اَو  ْ ْة 

يَْثُْ ْ بِهْٖرْ مَّ ِْمْ ْْٓ َتَمَلْـ ْ بَرِي  اح  َفَقِدْ اْ
تَْ بِي ن اْْاُبه  اْمح اِث م  ْْخجمْن اْوَّ ْْ
ْ

ْْ ُل فَض  ََّلْ َُتهْهْْاّلٰلَِْولَو  َورَح  َْعلَي َكْ
يحِضلحو َكمحشْْ ْ اَن  ْ ِن ُهم  م  آئَِفٌةْ طَّ ْ لََهمَّت 

يُْ اَن ُفَسهُِْضلحوْ َوَماْ ْ٘ اَِّلَّ ْمْ َنْ َوَماْْ
ََشْ وْ ُّضْحيَْ ْ ِمن  ْْءْ نََكْ ْْزَْاَن ْوَْمحش ْْاّلٰلَُْل
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నీకల్లంటి హానీ చేయలేరు. మరియు అలా్లహ్ 

నీపై ఈ గీంథానిన మరియు వివేకానిన 

అవతరింప్జేశాడు. మరియు నీకు తెల్యని 

విషయాలను నీకు నేరాపడు. 82 మరియు నీపై 

ఉన్న అలా్లహ్ అనుగీహం చాల్ల గొప్పది. 

(3/4)  

114. *  వారుచేస్వ ర్హసయసమావేశాలలో 

చాల్ల మటుట కు ఏ మేలు లేదు. కాని ఎవరైనా 

దన్ధరామలు చేయటానికి, సతాిరాయలు 

(మ'అరూఫ్) చేయటానికి లేద ప్ర జల మధయ 

సంధ చేకూర్ిటానికి (సమాలోచన్లు) చేస్వర  

తప్ప! ఎవడు అలా్లహ్ పీర తి కొర్కు ఇల్లంటి 

ప్నులు చేస్వర డో, అతనికి మేము గొప్ప 

ప్ర తిఫల్లనిన ప్ర స్వదిస్వర ము.  

115. మరియు తన్కు సనామరా్ం సపషట ంగా 

తెల్స్న్ పిదప్ కూడ్డ, ఎవడు ప్ర వకికు 

వయతిరేకంగా పోయి విశావసుల మారా్ం గాక వేరే 

మారాానిన అనుసరిస్వర డో! అతడు అవలంబిం 

చిన్ తోు వ వైప్పన్కే, అతనిని మర్లుితాము 

మరియు వానిని న్ర్కంలో కాలుితాము. 

మరియు అది ఎంత చెడా గమయసా్వన్ం. 83  

116. తన్కు భాగస్వవమయమం (షిర్ిర) 

కల్పంచటానిన, అలా్లహ్ ఏ  మాతు ం 

క్షమించడు, కాని దనిని (షిరుిను) విడిచి 

తాను కోరిన్ వారి (ఇతర్ పాపాలను) 

క్షమిస్వర డు! అలా్లహ్ కు భాగస్వవములుగా 

ఇతరులను నిలబ్నటిట న్వాడు, వాసర వానికి 

మారా్భర షట తవంలో చాల్ల  దూర్ం 

వళిపోయాడు!   

 

82) చూడండి, 42:52 మరియు 28:86.  

83) చూడండి, 3:85.  

َمَةَْْعلَْ ِك  َواْل  ال ِكت َبْ ي َكْ
لَمُْ َتع  ْ تَُكن  ْ لَم  َماْ محشْْوََعلََّمَكْ

ْْ ُل فَض  اْْْاّلٰلَِْوََكَنْ َعِظي م  َعلَي َكْ
ْْ

ْ اَِّلَّ ْ ىُهم  َّْنَّ و  ِن  ْم  َْكثِْي   ِِْف  َ ََّلَْخْي 
ْْ َْْمن  َمعْ اََمَر ْ اَو  ْ اَوْ بَِصَدقَة  ْ ُْرو ف 

ًَلْاِْ ْانلَّاِسْص  َ بَْي  ْْۣ عَْنْ َومَْمحشْْح  ْْيَّف  ل 
ِْ ْذ ل َمر َضاِتْ اب تَِغآَءْ ْْاّلٰلَِْكْ

اْ اَْعِظي م  ر  تِي هِْاَج  ْْْفََسو َفْنُؤ 

ِدَْماْ َبع  ْْۣ َلِْمن  حَشاقِِقْالرَُّسو  ي ْ َوَمن 
ْ َ َغْي  ْ َويَتَّبِع  يْ ال ُهد  َلُْ ْ َ َتَبْيَّ

ال َْسبِْ ْٖي ِلْ ِ نَُول  ْ َ ِمنِْي  تَوَُْمؤ  َماْ ِْْٰلْْ
َجَهنَّمَْوَْ لِٖهْ ْْنُص  َمِصْوََسآْمحش ْ ْي  اَْءت 
ْْخجم
ْْ بِٖهْْْاّلٰلَْاِنَّ َكْ َ حْش  ي ْ اَن  فُِرْ َيغ  ََّلْ

ََّشآءُْ ي ْ لَِمن  ذ لَِكْ َنْ ُدو  َماْ فُِرْ محشَْْويَغ 
ْ ْ ِك  حْش  ي ْ ْبِاّلٰلَِْوَمن  ْْ َضلَّ ْ َفَقد 
اْ بَعِي د  ْْۣ َْْضل ًل 
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117. ఆయన్ను (అలా్లహ్ ను) వదల్, వారు 

స్త్ర ీ (దేవత)లను పార రాిసుర నానరు. 84  మరియు 

వారు కేవలం తిరుగుబాటుదరుడైన్ 

షై'తాన్నే పార రాిసుర నానరు. 85   

118. అలా్లహ్ వాడిని శ్పించాడు 

(బహిషిరించాడు). మరియు వాడు 

(షై'తాన్) ఇల్ల అనానడు: ''నేను నిశ్ియంగా, 

నీ దసులలో నుండి ఒక నియమిత భాగానిన 

తీసుకుంటాను.  

119. ''మరియు నిశ్ియంగా, నేను వారిని 

మారా్భర షుట లుగా చేస్వర ను; మరియు వారికి 

తప్పక తప్పపడు ఆశ్లు కల్గిస్వర ను; మరియు 

నేను వారిని ఆజాు పిస్వర ను; దని ప్ర కార్ం వారు 

తప్పక ప్శువుల చెవులను చీలుితారు; 

మరియు నేను వారిని ఆజాు పిస్వర ను; దని 

ప్ర కార్ం వారు తప్పక అలా్లహ్ సృషిట లో 

మారుపలు చేస్వర రు.'' 86   మరియు ఎవడు 

అలా్లహ్ కు బదులుగా షై'తాన్ను తన్ 

ర్క్షకునిగా చేసుకుంటాడో! వాసర వానికి వాడే 

సపషట మైన్ న్షాట నికి గురి అయిన్ వాడు!  

 

84) స్త్ర ీ దేవతలు అంటే, ఇకిడ ముషిర క్ ఖురైషులు పూజించే స్త్ర ీ విగీహాలు ఉద: ల్లత్, 

'ఉ'జిా, మనాత్ మరియు నాఇ'ల మొదలైన్వి. లేక దైెవదూతలు. ఎందుకంటే, వారు 

దైెవదూతలను అలా్లహ్ (సు.త.) యొకి కుమారిలుగా భావించి, వారి ఆరాధన్ చేస్వవారు.  

85 ) పైన్ పేరొిన్న వాటి ఆరాధన్ కేవలం షై'తాన్ ఆరాధన్య్య. ఎందుకంటే షై'తానే 

మాన్వుణి్ణ అలా్లహ్ (సు.త.) మారా్ంనుండి మళాంచి బూట్క దైెవాలను ఆరాధంచటానిన 

పోర తుహిస్వర డు.  

86) ఇకిడ అలా్లహ్ (సు.త.)  సృషిట లో మారుపలు అంటే; ప్శువుల చెవులను ప్ర తేయక దైెవాల 

పేర్, ప్ర తేయక ర్కంగా కోస్ విడవడమే కాక, మాన్వులు కూడ్డ అందనిన హెచిించటానికి 

ప్చిబొటుట  వేయించ్చకోవట్ం, మరియు కనుబొమమల వంటుు కలను గీయించ్చకోవట్ం, 

పాాస్ట క్ సరి్రీ చేయించ్చకోవట్ం, మరియు టూయబ్నకటమీ మరియు వాసెకట మీ చేయించ్చకొని 

అలా్లహ్ (సు.త.) సృషిట లో మారుపలు తెచ్చిట్కు ప్ర యతినంచడం కూడ్డను. దైెవప్ర వకి 

('స'అ.స.) సంప్ర దయం వలా తెల్స్ందేమిట్ంటే ప్శువులకు ఖస్త్ు చేయట్ం ధర్మసమమ 

తమే. ఎందుకంటే, దైెవప్ర వకి ('స'అ.స.) ఖస్త్ు చేస్న్ ప్శువుల బల్ (ఖురాబనీ) చేశారు.  

يَّْ ْ نَْاِن  ُعو  اِْد  نِٖهْ٘ ُدو  ْ ِمن  اِن ث ْْ ْ٘ ْمجتْاَّلَّ
َْواِْ اَِّلَّ َنْ ُعو  يَّد  ْ َشيْ ن  مَّْطْ ْ اْْرِْن اْ ي د 
ْْيحض

ْْجحمْْاّلٰلُْلََّعَنُهْْ ِمن  ْ ََّلَتَِّخَذنَّ َوقَاَلْ
اْ ُرو ض  ف  ْْْيحضِْعَبادَِكْنَِصي ب اْمَّ

ْ

ْ َوََّلَُمن ِيَنَُّهم  ْ ََّلُِضلَّنَُّهم  وَّ
ا ْ ْ فَلَُيبَت ُِكنَّ ْ َذاَنَْوََّل ُمَرنَُّهم 

َوََّل مُْا َن َعاِمْ َّْل  ْ ُْيغَْلَْفََْرنَُّهم  نَّ ُ ِ ْي 
ْْ ْْاّلٰلَِْخل َق يَّْوَْمحش ْ اتََّْمن  َنِْْخِذْ ي ط  لشَّ

ِنْْ ُدو  ْ ِن  م  ْْْاّلٰلَِْوِِلًّاْ َخِِسَ ْ َفَقد 
بِي ن اْ ان اْمح َ ْىجتُْْخِس 
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120. వాడు (షై'తాన్) వారికి వాగాద న్ం 

చేస్వర డు మరియు వారిలో విప్రీత కోరికలను 

రేప్పతాడు. కాని, 'షై'తాన్ వారికి చేస్వ 

వాగాద నాలు మోసప్పచేివి మాతు మే!  

121. అల్లంటి వారి ఆశీ్యం న్ర్కమే; 

మరియు వారికి దని నుండి తపిపంచ్చకునే 

మారా్మే ఉండదు.  

122. మరియు ఎవరైతే విశ్వస్ంచి 

సతాిరాయలు చేస్వర రో! వారిని, మేము కీింద 

కాలువలు ప్ర వహించే వనాలలో ప్ర వేశంప్  

జేస్వర ము; వార్ందులో శాశ్వతంగా కలకాలం 

ఉంటారు. ఈ అలా్లహ్ వాగాద న్ం సతయమైన్ది. 

అలా్లహ్ కంటే సతయమైన్ మాట్ ప్ల్కేదెవరు?  

123. మీ కోరికల ప్ర కార్ంగా గానీ, లేద గీంథ 

ప్ర జల కోరికల ప్ర కార్ంగా గానీ (మోక్షం) లేదు! 

పాప్ం చేస్న్వానికి దనికి తగిన్ శక్ష ఇవవబడు 

తుంది; మరియు వాడు, అలా్లహ్ తప్ప మరొక 

ర్క్షకుడిని గానీ, సహాయకుడిని గానీ 

పందలేడు!  

124. మరియు సతాిరాయలు చేస్వవాడు 

ప్పరుషుడైనా, లేక స్త్ర ీ అయినా, ఆ వయకిి 

విశావస్ అయి ఉంటే, అల్లంటి వారు సవరా్ంలో 

ప్ర వేశస్వర రు మరియు వారికి ఖరిూర్-బీజప్ప 

చీల్క (న్ఖీరా) అంత అనాయయం కూడ్డ 

జరుగదు.  

125. మరియు తన్ ముఖానిన (తన్ను 

తాను) అలా్లహ్ కు సమరిపంచ్చకొని (ముసా్ం 

అయి) సజినుడై, ఇబార హీమ్ అనుసరించిన్, 

ఏకదైెవ స్ధాధ ంతానిన (సతయధరామనిన) అనుస 

రించే వానికంటే ఉతర ముడైన్ విశావస్ (ధారిమ 

కుడు) ఎవడు? 87   మరియు అలా్లహ! 

 

87) చూడండి, 2:135.  

َويَُمن ِي ِهمْ  ْ ْيَعُِدُهم  يَعُِدُهُمْْمحشْ َوَماْ
ر اْ ُْغُرو  ُنْاَِّلَّ ي ط  ْْْْْالشَّ

ٰٓئِْ َما ْاُول وََْكْ َجَهنَُّمحمسْ ْ ََّلْو ىُهم 
نَْدََُْيِْ اْْو  َْْْْعن َهاَُّْمِي ص 
ِْ ا َْواَّلَّ وَْي َنْ ِتَْمُنو اْ الٰصلِح  َعِملُواْ

ْْ ِمن  ْ َت رِي  ْ َجٰنت  ْ ِخلُُهم  َسُند 
ا اَبَد  فِي َهاْ٘ ِلِي َنْ خ  َن ه ُرْ اَّل  محشَْْت تَِهاْ

ْْ َد ْاْْاّلٰلِْوَع  َْْحقًّ ِمَنْْمحش َدُقْ اَص  ْ َوَمن 
ْقِيْ ْاّلٰلِْ ًْْْْل 

بِاَمَْ َوََّلْ٘نِي ِكُْْالَي َسْ ْ ِلْْااَمَْْْم  اَه  ْ ِ ِن 
مََْْْمنْ محشْْال ِكت ِبْ ْيَّع  ٓءْ ل  اَْيح َزْبِٖهحملُْْسو 

َْلهْ ِنَْْْْوََّلََْيِد  ُْدو  ََّلْْْاّلٰلِِْمن  َوِِلًّاْوَّ
ْْْنَِصْي  اْ

ْْ ِمن  ِتْ الٰصلِح  ِمَنْ ْ َمل  يَّع  ْ َوَمن 
ْٰٓ فَاُول ِمٌنْ ُمؤ  وَُهَوْ ْ اُن ٰث  ْ اَو  ْ ئَِكَْْذَكر 

َنَّةَْيَْ اْل  َنْ ُخلُو  ْد  يُْْ َنْوْ لَمُْظْ َوََّلْ
ْْْنَقِْي  اْ
اَحْ َومَْ ْ دِيْ ن  ِمََّْسُنْ م  لََمْن اْ اَس  ْ ن 

َههْه ِْْْوَج  ِملََّةّْْْلِلٰ اتََّبَعْ وَّ ُُّم ِسٌنْ وَُهَوْ
ْا ََذْْمحشْْاِب ر هِي َمَْحنِي ف  اِب ر هِي َمْْْاّلٰلَُْواَتَّ

ْ َْْخلِي ًل 
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ఇబార హీమ్ను తన్ స్వనహితునిగా 

చేసుకునానడు.   

126. ఆకాశాలలో ఉన్నది మరియు 

భూమిలో ఉన్నది అంతా, అలా్లహ్ కు 

చెందిన్దే. మరియు అలా్లహ్ అనినంటిని 

ప్రివేషిట ంచి ఉనానడు.  

127. మరియు వారు నినున  స్త్ర ీల 

వయవహార్ంలో గల ధారిమక తీరుప (ఫతావ)ను 

గురించి అడుగుతునానరు. వారితో ఇల్ల 

అను: ''అలా్లహ్ వారిని (స్త్ర ీలను) గురించి 

ధారిమక తీరుప ఇసుర నానడు: 'అనాథ స్త్ర ీలను, 

వారి కొర్కు నిరి్యించబడిన్ హకుి 

(మహ్ర్)ను మీరు వారికివవక, వారిని పండా్డడ 

గోరుతున్న విషయానిన గురించీ మరియు 

బలహీనులైన్ బిడాలను గురించీ మరియు 

అనాథపిలాల విషయంలోనూ నాయయంగా 

వయవహరించాలని, ఈ గీంథంలో మీకు తెలుప్ 

బడుతోంది.' 88 మరియు మీరు ఏ మంచిప్ని 

చేస్నా అది అలా్లహ్ కు తప్పకుండ్డ 

తెలుసుర ంది.''  

128. మరియు ఒకవేళ స్త్ర ీ తన్ భరి్, 

అనాదర్ణతో ప్ర వరిిస్వర డేమోన్ని, లేద 

విముఖుడవుతాడేమోన్ని, భయప్డితే! 

వారిదద రూ తమ మధయ రాజీ చేసుకుంటే! 

వారిపై ఎల్లంటి దోషంలేదు. రాజీ ప్డట్ం 

ఎంతో ఉతర మమైన్ది. మరియు మాన్వుల 

మన్సుులలో పేరాస ఇమిడి ఉన్నది. మీరు 

సజినులై, దైెవభీతి కల్గి ఉండండి! ఎందుకంటే 

నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ మీ కర్మలనినంటినీ 

బాగా ఎరుగును.  

 

88) చూడండి, 4:3. 

ْْ
ِْوَْ ّْلِلٰ م و ِتْْ السَّ ِِفْ َْماْ ْْ ِِفَْوَماْ

َر ِضْ ْْاَّل  ِْْْاّلٰلَُْْْوََكنَْمحش ْْل ِْكُْب ء  ََش  ْ
اْ ِي ط  ْْْْخجمُّْمح

َتفْ وَْ ِِفْتُْيَس  نََكْ الن َِسآءِْو  ْْْ ْْمحش ْْاّلٰلُْقُِل
ْ ُيت ٰل  َوَماْ حملْ فِي ِهنَّ ْ تِي ُكم  ُيف 
يَت َٰمْ ْ ِِف  ال ِكت ِبْ ِِفْ ْ َعلَي ُكم 
َماْ ْ َنُهنَّ تُو  تُؤ  ََّلْ ْ الِِٰت  الن َِسآءِْ

وَْ ْ لَُهنَّ ْتَر غَُْكتَِبْ اَن  َنْ ُبو 
َواَتن ِكُحوْ  ْ ِمَنَْْتُْمسْ ل ُْهنَّ ْ َ َعفِْي  ض 

وِْ
َْال  َواَْال  مُْنْ ِنحملْ َتُقو  ْْ لِل َيت ٰم  و اْ

ِطْ ْمحشْْبِال قِس  َخْي   ْ ِمن  َعلُو اْ َتف  َوَماْ
ْ اْْاّلٰلَْفَاِنَّ ََْْْكَنْبِٖهَْعلِي م 
ْ
ْْ

لَِهاْ َبع  ْْۣ ِمن  ْ َخافَت  َراَةٌْ ام  َواِِنْ
َرا اِع  ْ اَو  ز اْ فًََلْنُُشو  اْ ُجَناَحْض  ْ

ْ٘ يحَْعلَي ِهَما ْ اَن  لِحَْْ بَي َنُهَماْص  اْ
ْا ُْصل ح  ْلاوَْمحشْ ل ُحْ ٌْخَْصح محشْْي 

حَّْوَْ الشح َن ُفُسْ اَّل  ِّضَِتْ ْمحشْْاُح  َواِن 
ْْ فَاِنَّ َوَتتَُّقو اْ بَِماْْْاّلٰلَُْت ِسُنو اْ ََكَنْ

َنَْخبِْي  اْ َملُو  َْْْْتع 
ْ
ْ

َفَتْ ال َمي ِلْ ْ ََكل ُمَعلَّقَُْكَّ محشْةَِذُرو َهاْ
َوَتتََّْواِْ لُِحو اْ تُص  ْ فَْن  ُِْقو اْ ْا ْ ْْْانَّ ّلٰلَ

رْ  اْحِْاْرَََّْكَنَْغُفو  ْْْي م 
ْ

ْ ْ َْْواِن  ِن  م  ْ ّلُُكًّ ْ اّلٰلُ ِنْ ُيغ  قَاْ يََّتَفرَّ
َْْسَعتِهْٖ وَْمحش ْ اّلٰلُ اْاَوََكَنْ َحِكي م  اْ ِسع 
ْْ

ِِفْْ َوَماْ م و ِتْ السَّ ِِفْ َماْ ِْ َوّلِلٰ
َر ِضْ ْْْْْمحشاَّل  ي َناَْْْولََقد  ِيْ اَْوصَّ  َنَّْْلَّ
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129. మరియు మీరు ఎంతకోరినా, మీ 

భార్యల మధయ పూరిి నాయయం చేయట్ం మీ 

చేత్కాని ప్ని. కనుక ఒక భార్య వైప్పన్కు 

ఎకుివగా మొగాి, మరొకామను 

డోల్లయమాన్ సా్తిలో వదలకండి. మీరు మీ 

ప్ర వరి్న్ను సరిజేసుకొని దైెవభీతి కల్గి 

ఉండండి! ఎందుకంటే నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణాప్ర దత.  

130. కాని ఒకవేళ వారు (దంప్తులు) 

విడిపోతే! అలా్లహ్ తన్ దతృతవంతో వారిలో 

ప్ర తి ఒకిరినీ, సవయం సమృధుధ లుగా 

చేయవచ్చి! మరియు అలా్లహ్! విశాలుడు 

(విసర ృతి కలవాడు), వివేకసంప్నునడు.  

131. మరియు ఆకాశాలలో ఉన్నదంతా 

మరియు భూమిలో ఉన్నదంతా, అలా్లహ్ కు 

చెందిన్దే. మరియు వాసర వానికి మేము 

అలా్లహ్ యందు భయ-భకిులు కల్గి 

ఉండమని, పూర్వం గీంథం ఇచిిన్ వారిక్ర 

మరియు మీకూ ఆజాు పించాము. మరియు 

ఒకవేళ మీరు తిర్సిరిస్వర  భూమాయకాశాలలో 

ఉన్నదంతా నిశ్ియంగా, అలా్లహ్కే చెందిన్ది. 

మరియు అలా్లహ్ సవయం సమృదుధ డు, 

సర్వస్తర తాు లకు అరాుడు.  

132. ఆకాశాలలో  ఉన్నది మరియు భూమి 

లో ఉన్నది  అంతా అలా్లహ్ కు చెందిన్దే. 

మరియు కార్య నిరావహకారిగా అలా్లహ్ చాలు!  

133. ఓ మాన్వుల్లరా! ఆయన్ కోరితే, 

మిమమల్న అంతం చేస్ ఇతరులను తేగలడు. 

మరియు వాసర వానికి, అలా్లహ్ ఇల్ల చేయగల 

సమరాుడు (శ్కిి గలవాడు). 89  

134. ఎవడు ఇహలోక ఫల్తానిన 

కోరుతాడో, (వానికదే దరుకుతుంది). కాని 

(కేవలం) అలా్లహ్ వదద నే, ఇహలోక మరియు 

 

89) చూడండి, 47:38. 

َتِطيْ  تَس  ْ اََْولَن  ٘اْ تَُْعو  ْ ْعْ ن  َ بَْي  ِدلُو اْ
ِْ َْْْْسآءِْالن  ُتمْ حََْولَو  تَِمي لُو اْْْرَص  فًََلْ

َفَتْ ال َمي ِلْ ْ ََكل ُمَعلََّقةُِكَّ محشَْذُرو َهاْ
ْ ْ فَاِنَّ َوَتتَُّقو اْ لُِحو اْ تُص  ْ ْْاّلٰلََْواِن 

اْ ر اْرَِّحي م  ََْْْْْكَنَْغُفو 
ْ

قَْ يََّتَفرَّ ْ ُيغ نَِْواِن  ْاْ ِنْ ْْاّلٰلُْْ م  ْ ّْْلُُكًّ
َْْوََكْْْمحشَسَعتِهْٖ حَْاوَْْْاّلٰلَُْن اْ اْمْ ِكي ِْسع 
ْْ ْ
ِْوَْ ّْلِلٰ ِِفْمَْْ َوَماْ م و ِتْ السَّ ِِفْ اْ

َر ِضْ ْاَّل  ِي َنْْمحشْ اَّلَّ ي َناْ وَصَّ ْ َولََقد 
ْْ َقب لُِكم  ْ ِمن  ال ِكت َبْ تُواْ اُو 

ْ اتَُّقواْ اَِنْ ْ ْاّلٰلََْواِيَّاُكم  ْمحشْ َواِن 
اْفَاِنَّْ ُفُرو  ِْْْتَك  م وْ ّْْلِلٰ ِْتَْماِِْفْالسَّ

ِِفْ ََْوَماْ اَّل  ْْر ِضْْ ْْمحش يًّاَْْغنِْْْاّلٰلَُْوََكَن
اَْحِ ْْْي د 
ِْوَْ ّْلِلٰ َومَْْ م و ِتْ السَّ ِِفْ ِِفَْماْ اْ

َر ِضْ ْمحشْاَّل  ْْبِاّلٰلَِْوَكف  َْْْوكِي ًل 
انلَّاُسْ اَيحَهاْ ْ هِب ُكم  يُذ  ََّشاْ  ي ْ اِن 

َخرِي نَْ
بِا  َْويَا ِتْ ْمحشْ ََْعْ ْْاّلٰلَُْوََكَنْ

اْذ ْ ْْْْْلَِكْقَِدي ر 
يُْمَْ ََكَنْ ْ فَعِْْْدُْرِي ْن  ن َياْ الح َدْْنْ ثََواَبْ

َواَّل  ِخَرةِْْْثََواُبْْْاّلٰلِْ ن َياْ ْْالح َوََكَنْمحش
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ప్ర్లోక ఫల్తాలునానయి. మరియు అలా్లహ్ 

సర్వం వినేవాడు, సర్వం చూస్వవాడు. (7/8)  

135. * ఓ విశావసుల్లరా! మీరు నాయయం 

విషయంలో సా్ర్ంగా నిలబడి, అలా్లహ్ కొర్కే 

స్వక్షయ మివవండి. మరియు మీ స్వక్షయం మీకు 

గానీ, మీ తలా్-దండుర లకు గానీ, మీ 

బంధువులకు గానీ, విరుధధ ంగా ఉనాన  సరే. 

వాడు ధన్వంతుడైనా లేక పేదవాడైనా  సరే! 

(మీ కంటే ఎకుివ) అలా్లహ్ వారిదద రి మేలు 

కోరేవాడు. కావున్ మీరు మీ మనోవాంఛలను 

అనుసరిస్వర  నాయయం చేయకపోవచ్చి. 90   

మీరు మీ స్వకిాయనిన వకీ్రకరించినా, లేక దనిని 

నిరాకరించినా! నిశ్ియంగా, మీరు చేస్వదంతా 

అలా్లహ్ బాగా ఎరుగును.  

136. ఓ విశావసుల్లరా! అలా్లహ్ ను, 

ఆయన్ సందేశ్హరుణి్ణ, ఆయన్ తన్ 

సందేశ్హరునిపై (ము'హమమద్పై) అవతరింప్ 

జేస్న్ గీంథానిన మరియు ఆయన్ ఇంతకు 

పూర్వం అవతరింప్జేస్న్ గీంధాలనినంటినీ 

విశ్వస్ంచండి. 91  అలా్లహ్ ను, ఆయన్ 

దూతలను, ఆయన్ గీంధాలను, ఆయన్ 

ప్ర వకిలను, అంతిమదినానిన తిర్సిరించిన్ 

వాడు, వాసర వానికి మారా్భర షుట డై, మారా్ 

భర షట తవంలో చాల్ల దూర్ం పోయిన్టాే!  

 

90) చూడండి. 5:8. 

91) ఇంతకు పూర్వం అవతరింప్జేయబడిన్ దివయగీంథాలను విశ్వస్ంచడం అంటే, అలా్లహ్ 

(సు.త.) తర్ఫు నుండి అవతరింప్జేయబడిన్, తౌరాత్ మరియు ఇంజీల్ మొదలైన్ దివయ 

గీంథాలలో మిగిల్ ఉన్న సతాయలను అన్నమాట్. అంటే అలా్లహుత'ఆల్ల తర్ఫు నుండి 

అవత రింప్జేయబడివున్న విషయాలను విశ్వస్ంచడం. ఈ రోజ్ఞ కేవలం ఈ దివయ ఖుర్ఆన్ 

తప్ప ఏ ఇతర్ దివయగీంథం కూడ్డ, అవతరింప్జేయబడిన్ నిజ రూప్ంలో లేదు. ఎందుకంటే 

ఆ మతప్ప ధర్మవేతర లు కాలకీమేణా వాటిలో ఎనోన హెచ్చి-తగాులు చేస్తర  వచాిరు. 

ఉదహర్ణకు ఇప్పపడు వాడుకలో నున్న బై్నబిల్లో ఎనోన స్వరాు మారుపలు చేశారు. 

ఇప్పపడు వాడకలో ఉన్న ఆధునిక బై్నబిల్లో చివరి మారుప 1971 కీ్ర.శ్కంలో చేశారు. అది 

(RSV-1971) అన్బడుతుంది. ఇకిడ సంబోధన్, ఇప్పపడు వాడుకలో ఉన్న ఆ దివయ 

గీంథాలలో మిగిల్ ఉన్న సతాయలను మాతు మే స్తచిసుర ంది. చూడండి, 3:3. 

اْْۣبَِصْي  اّْْلٰلُْا ْْْْْخجمَْسِمي ع  ْ
ْ َ قَٰوِمْي  نُو اْ ُكو  ا َمُنو اْ ِي َنْ اَّلَّ ي ٘اَيحَهاْ

ْ ُشَهَدآَءْ ِطْ ِْبِال قِس  ّْلِلٰ ْْ
ََع ٘ ْ َْولَو 

ال وَْاَْ اَوِْ ْ ي ِنْْان ُفِسُكم  ِلَ
َْ ََْواَّل  ْق َربِْي  ْمجتْ ْ يَُّكن  ْ ْغَْاِن  ْْاَْنِيًّاْ و 
 ْ ْفَقِْي  ْفَاّلٰلُْاْ بِِهَمْاْ ْ ِل  ْاَو  فًََلْيمطْ
ِدلُو اتَْ َتع  ْ اَن  ال َهو ٘يْ ْتَّبُِعواْ ْمجتْ َواِن 

ْْتَل وهْ٘ ُْتع رُِضو اْفَاِنَّ ََكَنْبَِماْْْاّلٰلَْاْاَو 
َنَْخبِْي  اْ َملُو  َْْْْتع 

ا َمنُْي ٘اَيحْ ِي َنْ اَّلَّ ا ِمنَُْهاْ ٘اْ ْو او  ِْْ ْْاّلٰلِْب
َوال ْ ِلْٖ اَورَُسو  ِِْكت ِبْ نََّْلَّ ْ ْي  ََع  َلْ زَّ

ِْ اَّلَّ َوال ِكت ِبْ ِلْٖ ْْرَُسو  ِمن  اَن َزَلْ ْ ٘ ي 
َْقب ُلْ ْمحشْ ْ ُفر  يَّك  ْ ْْبِاّلٰلَِْوَمن 

َو ِمْْ َواِل  َورُُسلِٖهْ َوُكُتبِٖهْ ٰٓئَِكتِٖهْ َوَمل
ْ َْضلَّ ِخرَِْفَقد 

ْْۣاَّل   اَْضل ًل  ْْْبَعِي د 
ْ
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137. నిశ్ియంగా, ఎవరైతే విశ్వస్ంచిన్ 

తరు వాత తిర్సిరించి, మళ్ళి విశ్వస్ంచి,  ఆ 

తరువాత తిర్సిరించి; ఆ తిర్స్విర్ంలోనే 

ప్పరోగమిస్వర రో! అల్లంటి వారిని అలా్లహ్ 

ఎన్నటిక్ర క్షమించడు. మరియు  వారికి 

సనామరా్ం వైప్పన్కు దరి చూప్డు!  

138. కప్ట్-విశావసులకు, నిశ్ియంగా! 

బాధాకర్మైన్ శక్ష ఉందని తెలుప్ప.  

139. ఎవరైతే విశావసులను వదల్ 

సతయతిర్స్విరులను తమ స్వనహితులుగా 

చేసుకుంటారో! అల్లంటివారు, వారి 

(అవిశావసుల) నుండి గౌర్వానిన పందగోరు 

తునానరా? కానీ నిశ్ియంగా, గౌర్వమంతా 

కేవలం అలా్లహ్ కే చెందిన్ది. 92  

140. మరియు వాసర వానికి, (అలా్లహ్) మీ 

కొర్కు ఈ  గీంధంలో (ఈ  విధమైన్ ఆజు ) 

అవతరింప్జేశాడు: ''ఒకవేళ మీరు అలా్లహ్ 

స్తకిులను గురించి తిర్స్విరానిన మరియు 

ప్రిహాస్వనిన వింటే! అల్ల చేస్వవారు, (ఆ 

సంభాషణ వదల్) ఇతర్ సంభాషణ పార ర్ంభించ 

న్ంతవర్కు మీరు వారితో కల్స్  కూరోికండి!'' 

అల్లచేస్వర  నిశ్ియంగా మీరు కూడ్డ 

వారిల్లంటి వారే! నిశ్ియంగా, అలా్లహ్ కప్ట్ 

విశావసులను మరియు సతయ-తిర్స్విరు 

లను, అందరినీ న్ర్కంలో జమచేస్వర డు.  

141. వారు (కప్ట్-విశావసులు) మీ 

విషయంలో నిరీకిిసుర నానరు. ఒక  వేళ మీకు 

అలా్లహ్ తర్ఫు నుండి. విజయం లభిస్వర ! వారు 

(మీతో) అంటారు: ''ఏమీ? మేము మీతో 

కల్స్  లేమా?'' కాని ఒక  వేళ సతయ 

తిర్స్విరులదే పైచేయి అయితే (వారితో) 

అంటారు: ''ఏమీ? మీతో గల్చే శ్కిి మాకు లేక 

 

92) చూడండి, 35:10 మరియు 63:8.  

ِي نَْاِنَّْ اَّلَّ ا ْْ ُثمََّْمنُْْ اْ َكَفُرو  ْ ُثمَّ ْْو اْ
ْكَْا َمُنوْ  ُثمَّ اْْاْ ر  ُكف  اْ از َداُدو  ْ ُثمَّ اْ َفُرو 
َّمْ  ْل ْْ ْاّلٰلُْيَُكِنْ َوََّلْْ ْ لَُهم  فَِرْ ِِلَغ 

ْ َْسبِي ًل  ِدَيُهم  ْْْْْىجتِِْلَه 
َعَذاب اْ ْ لَُهم  ْ بِاَنَّ ْ َ ال ُمن فِقِْي  ِْ ِ بَْش 

ْيحضَْماْاَِِل ْ
َيتَّخِْ ِي َنْ ال ك ِْۨاَّلَّ َنْ ِِلَآَءْي نَْفِرُِْذو  اَو  ْ
ُدوْ  ْ ْنِِْمن  َْال ُمؤْ ْ ْْمحشِمنِْي  َنْْ اَيَب َتُغو 

فَاِنَّْ َةْ ال عِزَّ ِْعن َدُهُمْ َةْ ال عِزَّ ِْْ ّْْلِلٰ
اْ ْْىجتََجِي ع 

ْ ِِْفْال ِكت ِبْاَن  َلَْعلَي ُكم  ْنَزَّ َوقَد 
ْْ ا ي ِت ْ ُتم  َسِمع  ِْْْاّلٰلِْاَِذاْ ب َفُرْ َهاْيُك 

فَْوَْ بَِهاْ َزاُْ َته  ُعدُْيُس  َتق  َْمعَْْْو اًَلْ ُهم 
ْا َّيُو ُضو  َحدِِِْفْ َْْحِٰتْ ِْْ َغْي  ْ حمسْْٖهْ٘ي ث 

ِث لُُهمْ  اِذ اْم  ْ ْْاِنَُّكم  ْْمحش َجاِمُعّْْْْلٰلَْااِنَّ
َجَهنََّمْ ْ ِِف  فِرِي َنْ

َوال ك  ْ َ ال ُمن فِقِْي 
ْيحضْاََْجِي عَْ

َنْبُِكمْ  بَُّصو  ِي َنْيَََتَ ََْكْمجتِْْۨاَّلَّ َنْفَاِن 
ْلَكُْ َِنْ م  َفت ٌحْ ْ ْاّلٰلِْم  ْاقَالُو ْْ٘ ْلَمْ اَْْ

َواِنْ  حمسْ َعُكم  مَّ ْ ْنَُكن  ََكَنْْ
ِْ فِرِي ْل

ْل ك  اَلَم  ٘اْ قَالُو  نَِصي ٌبحملْ وِذْ َنْ َتح  ْنَس  ْْْ َنع ُكم  َوَنم  ْ َعلَي ُكم 
َْ ِمنِْي  ال ُمؤ  َِنْ ْم  ْفَاّلٰلُْمحشْ َُي ُكُمْْْ



   ‘భాగం: 5 4. సూరహ్ అన్-నిసా 201 5 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ الن َِّساءِّ  -4 
పోయింద? అయినా మేము మిమమల్న 

విశావసుల  నుండి కాపాడలేద?'' కాని అలా్లహ్ 

ప్పన్రుతాాన్ దిన్మున్ మీ మధయ తీరుప 

చేస్వర డు. మరియు అలా్లహ్! ఎన్నటిక్ర 

సతయ-తిర్స్విరులకు విశావసులపై (విజయం 

పందే) మారా్ం్చూప్డు. 93  

142. నిశ్ియంగా ఈ కప్ట్విశావసులు 

అలా్లహ్ ను మోసగించగోరుతునానరు. కాని 

ఆయనే వారిని మోసంలో ప్డవేశాడు. 94  

మరియు ఒకవేళ వారు న్మా'జ్ కొర్కు 

నిల్చినా శీ్దధ హీనులై కేవలం ప్ర జలకు 

చూప్టానికే నిలుస్వర రు. 95   మరియు వారు 

అలా్లహ్ ను సమరించేది చాల తకుివ!  

143. వారు (విశావస-అవిశావస్వల) మధయ 

ఊగిసల్లడుతునానరు. వారు పూరిిగా ఇటు 

(విశావసులు) కాకుండ్డ పూరిిగా అటు 

(సతయ-తిర్స్విరులు) కాకుండ్డ ఉనానరు. 

మరియు ఎవడినైతే అలా్లహ్ మారా్ 

భర షట తవంలో ప్డనిస్వర డో అల్లంటి వాడికి నీవు 

(సరైన్) మారా్ం చూప్లేవు. 96  

 
93) చూడండి, 42:30.  

94) చూడండి, 57:12-15.  

95 ) కప్ట్-విశావసులకు 'ఇషా మరియు ఫజర ర్ న్మా'జ్లు చేయట్ం చాల్ల కఠిన్ంగా 

ఉంటుంది, ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ). వారు ఇతరులకు చూప్టానికి మరియు ముసా్ంలను 

తమను గురించి అంధకార్ం (అయోమయం)లో ఉంచటానికే న్మా'జ్లు చేస్వర రు. వారు 

చేస్వ న్మా'జ్లలో భయ-భకిులు ఉండవు.  

96) ఎవరైతే బుధధ పూర్వకంగా మారా్భర షట తావనిన, కుఫర ర్ మరియు షిర్ిర్ను ఎనునకుంటారో! 

వారికి అలా్లహ్ (సు.త.) సనామరా్ం వైప్పకు మారా్దర్శకతవం చేయడు. ఎందుకంటే అలా్లహు 

త'ఆల్ల మాన్వులకు మరియు జినానతులకు విచక్షణా బుధధ నిచాిడు. ప్ర వకిల దవరా 

మరియు దివయ గీంథాల దవరా వారి వదద కు మారా్దర్శకతావనిన ప్ంపాడు. అయినా వారు 

తమ తలబిరుసుతన్ంతో షై'తాన్ వలలో ప్డిపోయి, షై'తాన్ అడుగుజాడలలో 

న్డుసుర నానరు. అలా్లహ్(సు.త.)కు జరిగిపోయింది, జర్గనున్నది అంతా తెలుసు. 

ال قِي َمةِ يَو َمْ ْ ْْبَي َنُكم  َيَّ َعَلْمحش ْ َولَن 
ْاّلٰلُْ ال مُْلِل ك ْْ ْ ََعَ ْفِرِي َنْ َ ِمنِْي  ؤ 
ْبِْسَْ ْْْْخجمْْي ًل 
 

ْ
ال ُمن فِْ ْ َْقِْاِنَّ ُّي ْْي  نَْْ ُْْهوَْوَْْْاّلٰلَِْْْدُعو 

قَاُمو ْْ٘اخَْ َواَِذاْ مجتْ ل وةِْْدُِعُهم  الصَّ اَِلْ اْ
َنْانلَّاَسَْوََّلْ حملْيَُرآُءو  قَاُمو اُْكَسال 

َنْ ُكُرو  ْْاّلٰلَْيَذ  ْقَلِي ًل  ْْْْْمميْاَِّلَّ
ْ

َذب ذَْ ْمح ْ َ اِْبِْي  ََّلْ٘ ذ لَِكحمطْ ْ َ ْْبَْي  ل 
ِْءْه ُ٘ؤََّلْٓ ه ُ٘ؤََّلِٓءَْوََّلْْ٘ ْ اِل  ْْ َْْمنْ وَْمحشْ

لِِلْيحْ َْتَِدَْلهّْْْلٰلُْاض  ْْفَلَن  َْْسبِي ًل 
ْ
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144. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు విశావసులను 

వదిల్ సతయ-తిర్స్విరులను, మీ 

స్వనహితులుగా చేసుకోకండి. ఏమీ? మీరు, 

మీకే వయతిరేకంగా, అలా్లహ్ కు సపషట మైన్ 

ప్ర మాణం ఇవవదలచ్చ కునానరా?  

145. నిశ్ియంగా కప్ట్-విశావసులు 

న్ర్కంలో అట్ట డుగు అంతసుర లో ప్డి 

ఉంటారు.97  మరియు వారికి సహాయం చేయ  

గలవాడిని ఎవవడినీ నీవు పందజాలవు.  

146. కాని ఎవరైతే, ప్శాితార ప్ప్డి, తమను 

తాము సంసిరించ్చకొని, అలా్లహ్ ను గటిట గా 

న్ముమకొని తమ ధరామనిన (భకిిని) కేవలం 

అలా్లహ్ కొర్కే ప్ర తేయకించ్చకుంటారో, అల్లంటి 

వారే విశావసులతో కల్స్మలస్ ఉంటారు. 98  

మరియు తవర్లోనే అలా్లహ్ విశావసులందరిక్ర 

గొప్ప ప్ర తి ఫల్లనిన ప్ర స్వదించగలడు.  

147. మీరు కృతజ్ఞు లై, విశావసులై ఉంటే 

అలా్లహ్ మిమమల్న నిషాిర్ణంగా ఎందుకు 

శకిిస్వర డు? మరియు అలా్లహ్ కృతజు తలను 

ఆమోదించే వాడు,99  సర్వజ్ఞు డు.  

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

 
అలా్లహుత'ఆల్ల 'ఆల్ముల్ 'గైబ్. దుషుట లు సనామరా్ం వైప్పన్కు రార్ని అలా్లహ్ (సు.త.)కు 

తెలుసు కాబటిట , వారిని మారా్భర షట తవంలో ప్డి ఉండనిస్వర డే కానీ, వారిని బలవంతంగా 

మారా్భర షట తవంలోకి తోు యడు. 

97) న్ర్కంలో అనినటికంటే కీింది అంతసుర  అల్-హావియహ్ అన్బడుతుంది.  

98) మరియు ఏ కప్ట్-విశావస్ అయితే ప్శాితార ప్ప్డి తన్ను తాను సవరించ్చకొని అలా్లహ్ 

(సు.త.)నే గటిట గా విశ్వస్ంచి తన్ భకిిని కేవలం అలా్లహ్ (సు.త.) కే ప్ర తేయకించ్చకుంటాడో 

అటిట  వాడు సవరా్ంలో విశావసులతో కలస్ ఉంటాడు.  

99) షాకిర్న్ (అష్-షకూరు-36): Rewarding, పే్తిఫల మిచేేవ్వడు, కృతజు తలను 

ఆమోదించేవాడు. Approving or Forgiving much or largely, The All 
Appreciative, అంగీకరించే, ఆదరించే, విలువనిచేి వాడు. తన్ దసుల మంచి 

కారాయలకు అమితంగా యోగయతను గురిించేవాడు చూ.్2:158.                      
----- 

َتتَِّخُذواْي ٘اَيحْ ََّلْ ا َمُنو اْ ِي َنْ اَّلَّ َهاْ
ِنْ ُدو  ْ ِمن  ِِلَآَءْ اَو  فِرِي َنْ

ال ك 
َْ ِمنِْي  َت ْمحشْْال ُمؤ  ْ اَن  َنْ اَْعلُوْ اَتُرِي ُدو 

ِْ ّْْْلِلٰ ن اَْعلَي ُكم  ْْْْْْْْْي ن ْابِْمْحُسل ط 
ال ُمن فِْ ْ ِِفْاِنَّ ْ َ رْ قِْي  الَّ َفِلْْ َس  اَّل  ِكْ

ْْ لَُهم  َتَِدْ ْ َولَن  انلَّارِمجتْ نَِصْي  اِْمَنْ
ْْيحض

لَُحو اْ َواَص  تَابُو اْ ِي َنْ اَّلَّ ْ اَِّلَّ
ْ َتَصُمو اْ ْبِاّلٰلَِْواع  لَُصو اْْ َواَخ 

ْ ْ ِْدِي َنُهم  ّْلِلٰ ٰٓئِْفَْْ َمَعْْاُول َكْ
َْ ِمنِْي  ْال ُمؤ  يُْوََسوْ محشْ ْؤْ َفْ ْْاّلٰلُِْتْ
َْ ِمنِْي  اْال ُمؤ  ر  ْْْْْاَْعِظي مْ ْاَج 

ْ َعُلْ َيف  ْاّلٰلَُْماْ ْْ اِن  ْ بَِعَذابُِكم 
تُْ َوا َمن ُتمْ َشَكر  ْ ْم  ْمحشْ ْْاّلٰلَُْوََكَنْ

ْا اَْعلِي م   َشاكِر 


