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148. [(*)] అన్యాయానికి గురి అయిన 

వాడు తప్ప! చెడును బహిరంగంగా 

ప్లుకటాన్ని అలా్లహ్ ఇష్ట ప్డడు. 100  

మరియు అలా్లహ్ సరవం వినేవాడు, 

సరవజ్ఞు డు.  

149. మీరు మేలును బహిరంగంగా చెప్పపనా 

లేక దాన్నన్న దాచినా! 101  లేక చెడును 

క్షమంచినా! న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ మన్నించే 

వాడు, 102 సరవశ్క్తు డూ (అన్న తెలుసుకండి).  

150. న్నశ్చయంగా అలా్లహ్ను మరియు 

ఆయన ప్ర వకు లను తిరసకరించే వారూ 

మరియు అలా్లహ్ మరియు ఆయన ప్ర వకు ల 

మధ్య భేదభావం చూప్ గోరేవారూ (అంటే 

అలా్లహ్ను విశ్వసంచి, ప్ర వకు లను తిరసకరించే 

వారూ) మరియు: ''మేము కందరు ప్ర వకు లను 

విశ్వససా్తము, మరికందరిన్న తిరసకరిసా్తము.'' 

అన్న అనేవారూ మరియు (విశ్వవస-అవిశ్వవస్త 

లక్త) మధ్య మారా్గన్ని కల్పంచగోరే వారూ –  

151. ఇల్లంటి వారే – న్నససందేహంగా సతయ- 

తిరస్తకరులు. మరియు సతయ-తిరస్తకరుల 

కరక్త మేము అవమానకరమైన శిక్షను 

సధ్ధ ప్రచి ఉంచాము.  

152. మరియు అలా్లహ్ను మరియు 

ఆయన ప్ర వకు లందరినీ విశ్వససా్త, వారి 

(ప్ర వకు ల) మధ్య భేదభావాలు చూప్న్న వారికి 

ఆయన (అలా్లహ్) వారిప్ర తిఫల్లన్ని తప్పక 

 

100) మీరు మానవులలో ఏదైనా చెడును చూసే్త దానిని ఇతరులకు ప్ర కటంచకండి. కాన్న 

ఏకాంతంలో వారిన్న బోధంచటాన్నకి ప్ర యతిించండి.  

101) ఒకడు చేసన చెడు లేక కీడుక్త – తనక్త జరిగిన దాన్నకి – సరిసమానంగా ప్ర తీకారం 

చేయటాన్నకి ష్రీయత్లో అనుమతి ఉంది. కానీ తనకు జరిగిన చెడు లేక కీడును 

క్షమంచటం ఎకుువగా ఆమోదంచబడింద. ('స. ముసాం, 'హ.నం. 4587). చూ. 42:40.  

102 ) 'అఫువవన్, అల్-'అఫువ్వు (82): The Pardoning, మనినంచేవాడు. 

క్షమంచేవాడు, చూడండి, 2:52, వాయఖ్యయనం-41. 

ِبُّ   ُيح ِمنا    اّلٰلح َلا  ِْٓء  وج بِالسُّ را  اهج اْلج
لِما  ظح نج  ما اَِلا  ِل  وج كا محش  الجقا   اّلٰلح نا  وا

ِميجًعا  لِ سا      ًما يج عا
وجا    اِنج  فح هح ااوج تاعج وج جفح ًا ااوج ُتح ْيج وجا خا تحبجدح
نج  ْٓ عا وج سح نا   اّلٰلا فااِنا    ء    ا  عا   َكا وًّ فح

   قاِديجًرا 
نا   وج رح فح ِيجنا ياكج لِٖه   بِاّلٰلِ اِنا اَّلا رحسح وا

ا   باْيج ِقحوجا  ر  يُّفا اانج  نا  وج يحرِيجدح   اّلٰلِ وا
لِ  رحسح نحؤج وا نا  حوج ل وج ياقح وا بِباعجض    ِمنح ٖه 
نا  اانج كج وا نا  وج يحرِيجدح وا حمل  بِباعجض  رح  فح

ا با  وج بِيجًًل ياتاِخذح ا ذٰلِكا سا  يحض ْيج
 

ال  واح  قًّ نا حا وج مح الجكٰفِرح ناا  مجت  ئِكا هح تادج ااعج وا
ِهيجًنا  ابًا مُّ ذا     لِلجكٰفِرِيجنا عا

نحوجا   اٰما ِيجنا  لِهٖ   بِاّلٰلِ وااَّلا رحسح امج وا ل وا  
با  ِقحوجا  ر  ا يحفا ِنجهح   ْيج م  د   احول ئِكا  ااحا مج 

مج  راهح وج احجح تِيجِهمج  يحؤج وجفا  كا محش  سا نا وا
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ప్ర స్తదించగలడు. మరియు అలా్లహ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్ర దాత.  

153. (ఓ ప్ర వకాు !) గర ంధ్ ప్ర జలు న్ననుి 

ఆకాశ్ం నుండి వారిపై ఒక గర ంధాన్ని 

అవతరింప్జేయమన్న, అడుగుతునాిరన్న 

(ఆశ్చరయప్డక్త). వాసావాన్నకి వారు మూస్తను 

ఇంతకంటే దారుణమైన దాన్నన్న కరుతూ: 

''అలా్లహ్ను మాక్త ప్ర తయక్షంగా చూప్పంచు!'' 

అన్న అడిగారు. అప్పపడు వారి దుర్గారా్గన్నకి 

ఫల్తంగా వారిపై ప్పడుగు విరుచుక్త 

ప్డింది.103  సపష్ట మైన స్తచనలు లభంచిన 

తరువాతనే వారు ఆవుదూడను (ఆర్గధ్య 

దైవంగా) చేసుక్తనాిరు. అయినా దాన్నకి 

మేము వారిన్న క్షమంచాము. మరియు 

మూస్తక్త మేము సపష్ట మైన పార బలయం 

ఇచాచము.  

154. మరియు మేము  వారిపై 'తూర్ 

ప్రవతాన్ని ఎతాి ప్ర మాణం  తీసుక్తనాిము. 

మేము వారితో: ''స్తష్ట ంగప్డుతూ (వంగుతూ) 

దావరంలో ప్ర వేశించండి.'' అన్న అనాిము. 104  

మరియు: ''శ్న్నవారప్ప (సబాత్) శ్వసనాన్ని 

ఉలాంఘంచకండి.'' అన్న కూడా వారితో 

అనాిము. మరియు మేము వారితో దృఢ 

మైన ప్ర మాణం కూడా తీసుక్తనాిము. 105  

155. కాన్న వారు తాము చేసన ప్ర మాణాలను 

భంగం చేయటం వలన మరియు అలా్లహ్ 

స్తక్తు లను తిరసకరించటం వలన మరియు 

ప్ర వకు లను అనాయయంగా చంప్టం వలన! 

మరియు: ''మా హృదయాలు పొరలతో 

 

103) చూడండి, 2:55. 

104) చూడండి, 2:58-59. 

105) చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, ప్పసాకం 4, 'హదీస్' నం. 615. 

ًرا راِحيجمً  اّلٰلح  وج فح    خجم  ا غا

ِلا   تحنا  اانج  الجِكتِٰب  لح  ااهج ـ الحكا  اسج ي
آْءِ  ما السا ِنا  م  كِتًٰبا  لايجِهمج  دج    عا فاقا

ذٰ  ِمنج  ا  َبا ااكج وجٰٰسي  مح حوجا  اال لِكا  سا
اارِنا  يا  حوج ال قا ًة    ّلٰلا اا  فا را هج مح فا جا تجهح ذا ااخا

لجِمِهمج  بِظح ةح  اذح مجت  الٰصعِقا اُتا وا ثحما 
ما  ِد  باعج ِمنجْۣ  لا  عِجج

مح جا   ا الج آْءاتجهح
نج ذٰلِكا  ناا عا وج فا عا اي ِنٰتح فا اٰتايجناا مجت  اْلج وا

بِيجًنا  لجٰطًنا مُّ وجٰٰس سح   مح
 

را   وج الطُّ مح  هح فاوجقا ناا  عج رافا بِِميجثااقِِهمج وا
ا ا  واقحلجنا  لحوال ادجخح مح  ًدا    هح جا سح اابا  اْلج

ِف  ا  وج دح تاعج َلا  مج  اهح ل قحلجناا  بجِت   وا السا
ناا ِمنجهح  ذج ااخا لِيجًظا  مج وا ِيجثااقًا غا   م 

 

 
رِهِمج   فج كح وا مج  هح ِيجثااقا م  ِضِهمج  ناقج ا  فابِما

ِ   اّلٰلِ بِاٰيِٰت   ءا بِغاْيج
اْۣنبِياآْ تجلِِهمح اَلج  واقا

قح  لِِهمج  قاوج وا ق    غحلجف  بح لحوج حا بالج محش  ناا 
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కప్పబడి ఉనాియి.''  106    అన్న అనటం 

వలన (మేము వారిన్న శికిష ంచాము). అంతేకాదు, 

వారి సతయ-తిరస్తకరం వలన, అలా్లహ్ వారి 

హృదయాలపై ముదర వేస ఉనాిడు; కాబటిట  

వారు విశ్వసంచినా కంత మాతర మే!  

156. మరియు వారి సతయతిరస్తకరం వలన 

మరియు వారు మరయమ్ పై మోప్పన ఘోరమైన 

అప్న్నంద వలన; 107   

157. మరియు వారు: ''న్నశ్చయంగా, మేము 

అలా్లహ యొకక సందేశ్హరుడు, మరయమ్ 

క్తమారుడైన, 'ఈస్త-మసీ'హ్ ను (ఏసు 

కీర సాును) చంపాము.'' అన్న అనిందుక్త. 108  

మరియు వారు అతన్నన్న చంప్నూ లేదు 

మరియు శిలువపై ఎకికంచనూ లేదు, కాన్న, 

వారు భర మక్త గురిచేయబడాారు. 109  

న్నశ్చయంగా, ఈ విష్యం గురించి అభపార య  

భేదం ఉనివారు దీన్న గురించి సంశ్యగర సాులై 

ఉనాిరు. ఈ విష్యం గురించి వారికి న్నశిచత 

జ్ఞు నం లేదు. వారు కేవలం ఊహనే 

అనుసరిసాునాిరు. న్నశ్చయంగా, వారు 

అతన్నన్న చంప్లేదు.   

158. వాసావాన్నకి, అలా్లహ్ అతన్నన్న 

('ఈస్తను) తన  వైప్పనక్త ఎతాుక్తనాిడు.110 

 

106) చూడండి, 2:88. 

107) అంటే యూసుఫ్ నజా్ఞర్ అనే వయకిుతో ఆమ (మరయమ్ అ.స.) సంబంధ్ముందన్న 

యూదులు మోప్పన అప్న్నంద. 

108) చూడండి, 3:55. 

109) అంటే 'ఈసా-మసీ'హ్్ (ఏసు-కీర సాు అ.స.) వలే కనిపంచిన మరొక వాకిిని సిలువపై 

ఎకిుంచారు. (ఇబ్ని-కసీర, 'స. బు'ఖ్యరీ, 'స. ముసాం).  

110) చూడండి, 3:55. అలా్లహ్ (సు.త.), 'ఈస్త ('అ.స.) ను సజీవున్నగా, అతన్న ('అ.స.) 

శ్రీరంతో సహా, పైకి లేప్పక్తనాిడు. ప్పనరుతాానదినాన్నకి దగారి రోజ్ఞలలో, 'ఈస్త ('అ.స.) 

దిమష్కత్ (Dama scus) లో తూరుప దిక్తక మనారహ్ దగార ఫజర త్ నమా'జ్ అఖ్యమత్ 

సమయంలో ఆకాశ్ం నుండి భూమ పైకి ప్ంప్బడతారు. అతను ('అ.స.) ప్ందిన్న 

باعا   فاًلا   اّلٰلح طا رِهِمج  فج بِكح ا  لايجها عا
مِ  نا اَِلا قالِيجًًل يحؤج  ممي  نحوج
 

ياما  وا  رج ما  ٰ لَعا لِِهمج  واقاوج رِهِمج  فج بِكح
تا  ِظيجًما ا بحهج     يحض نًا عا

ِسيجحا ِعيجَسا   جما تالجناا ال لِِهمج اِناا قا قاوج وا
ما  لا  ابجنا  وج ياما راسح وا اّلٰلِ رج هح  ما مجت  تالحوج قا ا 

مج  اهح ل ب ِها  شح لِٰكنج  وا هح  لابحوج صا ا  محش  واما
ِيج  اِنا اَّلا وجا فِيجهِ لا وا تالافح ك    شا  ِفج نا اخج

ِنجهح  اَِلا محش  م  ِعلجم   ِمنج  بِٖه  مج  هح
ا ل ا  ما
ن ِ  ِبااعا الظا هح ياقِيجًناْۣ مجت ات  تالحوج ا قا  يحض واما

 
 
 

هح   عا رافا جهِ   اّلٰلح بالج  نا  محش  اَِلا كا   اّلٰلح وا
كِ  زِيجًزا حا     يجًما عا
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మరియు అలా్లహ్ సరవశ్కిు  సంప్నుిడు, మహా 

వివేకవంతుడు.  

159. మరియు గర ంధ్ ప్ర జలాో ఎవడు కూడా 

అతన్నన్న ('ఈస్తను), అతన్న మరణాన్నకి 

పూరవం 111   (అతను, అలా్లహ్ యొకక 

సందేశ్హరుడు మరియు ఒక మానవుడన్న), 

విశ్వసంచక్తండా ఉండడు. మరియు 

ప్పనరుతాాన దినమున అతను ('ఈస్త) వారిపై 

స్తకిష గా ఉంటాడు. 112  

160. యూదులక్త వారు చేసన ఘోర 

దుర్గారా్గలక్త ఫల్తంగానూ మరియు వారు, 

అనేక్తలను అలా్లహ్ మారాంపై నడువక్తండా 

ఆటంకప్రుసా్త ఉనిందు వలననూ, మేము 

ధ్రాసమాతమైన అనేక ప్రిశుదధ  వసాువులను 

వారికి న్నషేధంచాము;113  

 

చంప్పతారు, సలువను విరిచేసా్తరు, జి'జ్యహ ను తొలగిసా్తరు. ప్ర జలందరూ ముసాం 

లవుతారు. దజా్ఞల్ను అతనే ('అ.స.) సంహరిసా్తరు. యా'జూజ్, మా'జూజ్లు కూడా అతన్న 

('అ.స.) పార రాన వలననే చంప్బడతారు. ఈ పై విష్యాలనీి ప్ర ముఖ 'హదీస్' ఉలాేఖక్తలు  

చెప్పపనవే. వారిలో అబూ-హురైర్గ, 'అబుు లా్లహ్ బిన్-మస్'ఊద్, 'ఉస్తాన్ బిన్-అబీ 

అల్-'ఆస్, అబూ-ఉమామహ, నవాస్ బిన్-సమ్'ఆన్ మరియు అబుు లా్లహ బిన్-'ఉమ్రూ 

బిన్ అల్-'ఆస్ (ర'ది. 'అనుు మ్) మొదలైన వారునాిరు. వీటిన్న ల్ఖంచిన వారిలో బు'ఖ్యరి, 

ముసాం మరియు ఇతర ఎంతో మంది 'హదీస్'వేతాలు ఉనాిరు. (ఇబ్ని-కసీ'ర్). 

111 ) ఇకకడ 'ఈస్త ('అ.స.) యొకక మరణం అంటే, అతను మరల భూమ మీదికి 

ప్పనరుతాాన దినాన్నకి దగారి రోజ్ఞలలో ప్ంప్బడి, పైన వివరించిన విష్యాలనీి జరిగి, 

అతన్న సహజ మరణాన్నకి ముందు, అన్న అరాం. (జూనాగఢీ)  

దీన్న మరొక తాతపరాంలో: ''ఆ యూదున్న లేక కై్ైసావున్న మరణ సమయంలో అంటే, 

ఆతా (పార ణం) తీసే దైవదూత వచిచనప్పపడు అతడు (ఆ యూదుడు లేక కై్ైసావుడు): 'ఈస్త 

('అ.స.) అలా్లహ్ (సు.త.) యొకక దాసులు మరియు ఆయన  సందేశ్హరులు అన్న 

విశ్వససా్తడు. కానీ ఆ విశ్వవసం అతన్నకి ప్ర యోజనకరం కాజ్ఞలదు.'' అన్న, వాయఖ్యయన్నంచారు.  

112) ఈ స్తక్షయం 'ఈస్త ('అ.స.)ను, అలా్లహ్ (సు.త.) సజీవున్నగా తన వైప్పనక్త లేప్పకనక 

ముందటి విష్యాల గురించి ఉంటంది. చూడండి, 5:117, (జూనాగఢీ). 

113) చూడండి, 6:146 మరియు 3: 93. 

 
ا  حؤجمِنا الجِكتِٰب اَِلا َلا ِل  ااهج ِنج  اِنج م   وا

تِهٖ  وج ما بجلا  قا ةِ  وج يا وا   مجتبِٖه  الجقِيٰما ما 
ِهيجًدا  لايجِهمج شا نح عا وج     ممه ياكح

 

ناا  رامج حا وجا  ادح ها ِيجنا  اَّلا ِنا  م  لجم   فابِظح
اححِ  ي ِبٰت   طا لايجِهمج  مج عا اهح ل لاتج 

د ِ  بِصا بِيجِل    هِمج وا سا نج  ًا   اّلٰلِ عا ثِْيج كا
 يحض  
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161. మరియు వాసావాన్నకి, వారికి న్నషేధంచ 

బడినా; వారు వడీ్డ తీసుకవటం వలననూ 

మరియు వారు అధ్రాంగా ఇతరుల 

సొముాను తినటం వలననూ. మరియు 

వారిలో అవిశ్వవసులైన వారి కరక్త మేము 

బాధాకరమైన శిక్షను సధ్ధ ప్రచి ఉంచాము.  

162. కాన్న వారిలో ప్రిపూరణ మైన జ్ఞు నం 

గలవారు మరియు విశ్వవసులైనవారు,114 నీపై 

అవతరింప్ జేయబడిన దాన్నన్న మరియు నీక్త 

పూరవం అవతరింప్జేయబడిన వాటిన్న 

విశ్వససా్తరు. వారు నమా'జ్ విధగా 

నెలకలుపతారు, విధదానం ('జకాత్) 
చెలా్సా్తరు మరియు అలా్లహ్ యందు మరియు 

అంతిమ దినము నందు విశ్వవసం కల్గి 

ఉంటారు; ఇల్లంటి వారికి మేము గొప్ప 

ప్ర తిఫల్లన్ని ప్ర స్తదిసా్తము. (1/8)  

163. * (ఓ ప్ర వకాు !) న్నశ్చయంగా, మేము 

నూ'హ్క్త మరియు అతన్న తర్గవత వచిచన 

ప్ర వకు లక్త సందేశ్ం (వ'హీ) ప్ంప్పనటా, నీక్త 

కూడా సందేశ్ం ప్ంపాము. మరియు మేము 

ఇబార హీమ్, ఇస్తా'యీల్, ఇస్'హాఖ్, 

య'అఖూబ్లక్త మరియు అతన్న సంతతి 

వారికి మరియు 'ఈస్త, అయూయబ్, 

యూనుస్, హారూన్ మరియు సులైమాన్లక్త 

కూడా దివయజ్ఞు నం (వ'హీ) ప్ంపాము. 115 

మరియు మేము దావూద్క్త 'జబూర్  116  

(గర ంధాన్ని( ప్ర స్తదించాము.  

 

114) ఇకకడ స్తచించబడిన వారు 'అబుు లా్లహ్ బిన్-సల్లమ్ మరియు ఇతర యూదులు 

(ర'ది. 'అనుు మ్), ఎవరైతే ఇసా్తం సీవకరించారో!  

115) ఇబ్ని-'అబాాస్ (ర'ది.'అ.) కథనం: ''కందరు (యూదులు) మూస్త ('అ.స.) తరువాత 

ఎవరిపై కూడా దివయజ్ఞు నం (వ'హీ) అవతరింప్జేయబడలేదు.'' అన్న అనాిరు. దాన్నకి 

సమాధానంగా ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయబడింది. (ఇబ్ని-కసీ'ర్)   

116) 'జబూర్ (కీరు నలు / Psalms): దావూద్ ('అ.స.) క్త ఇవవబడిన గర ంథం.  

وج  نحهح واقادج  ِبٰوا  الر  ِذهِمح  خج
اا نجهح وا عا ا 

اا  لِِهمج  ا لا  واامج واااكج محش ِطلِ ا انلااِس بِاْلج
ابًا  ذا عا مج  ِمنجهح لِلجكٰفِرِيجنا  ناا  تادج ااعج وا

     ااَِلجًما 
مِ  الجعِلجِم  ِف  نا  وج الٰرِسخح مج لِٰكِن  نجهح

نا  ِمنحوج ؤج جمح ال يح وا بِما ؤج   نا  احنجزِلا ِمنحوج ي  ا
بجلِكا  قا ِمنج  احنجزِلا  ي  ا واما جكا    اَِلا

قِيج  جمح ال لٰوةا وا الصا ا  ا  ِمْيج ج وا نا تحوج ؤج مح ل
نا   ِمنحوج ؤج جمح ال وا كٰوةا  اوجِم    بِاّلٰلِ الزا وااَلج

ًرا  ااجج تِيجِهمج  نحؤج سا احول ئِكا  ِٰخرِمحش 
اَلج

ِظيجًما     خجم عا
ي  جكا    اِناا اَِلا ي  يجناا ما ااوجحا ي اي كا يجناا ااوجحا اِٰٰل     

ِدهٖ  باعج ِمنجْۣ  ا  انلابِْي ٖ وا ح   ي  مجت  نحوج يجناا ااوجحا وا
وا اِ  اِبجرٰهِيجما   
ي
ٰحقا يجلا ٰمعِ سج اِ ٰٰل اِسج وا  

واِعيجَٰس   بااِط  اسج وااَلج وجبا  قح ياعج وا
لايجٰمنا  نا واسح وج حسا واٰهرح ن يحوج اايُّوجبا وا مجت  وا

او   اٰتايجناا دا ًرا دا زا وا  ممه  بحوج
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164. మరియు వాసావంగా, మేము ప్ంప్పన 

ప్ర వకు లలో కందరి గాథలను నీక్త తెల్పాము 

మరియు ఇతర ప్ర వకు లను గురించి మేము 

నీక్త తెలప్లేదు. 117  మరియు అలా్లహ్ 

మూస్తతో నేరుగా మాటాాడాడు.  

165. (మేము) ప్ర వకు లను శుభవారు లు ఇచేచ 

వారిగా మరియు హెచచరికలు చేసేవారిగా 

ప్ంపాము. 118 ప్ర వకు ల (ఆగమనం) తరువాత, 

అలా్లహ్క్త ప్ర తికూలంగా వాదించటాన్నకి, 

ప్ర జలక్త ఏ స్తకూ మగలకూడదన్న! 119  

మరియు అలా్లహ్ సరవ శ్కిు మంతుడు, మహా 

వివేచనాప్రుడు.  

166. కాన్న (ఓ ప్ర వకాు !) అలా్లహ్ నీపై 

అవతరింప్జేసిన దానికి (ఖుర్ఆనుకు) 

సాక్షామసే్తన్యనడు. ఆయన దాన్నన్న తన 

జ్ఞు నంతో అవతరింప్జేశ్వడు. మరియు 

దైవదూతలు కూడా దీన్నకి స్తక్షయమసాునాిరు. 

మరియు ఉతామస్తకిష గా అలా్లహ్యే చాలు.  

 

117) ఖుర్ఆన్్లో పేర్కకనబడిన ప్ర వకిలు కేవలం 25 మంది మాతర మే. వారు: (1) ఆదమ్, 

(2) ఇదీర స్, (3) నూ'హ్, (4) హూద్, (5) 'స్తల్'హ్, (6) ఇబార హీమ్, (7) లూ'త్, (8) 

ఇస్తా'ఈల్, (9) ఇస్'హాఖ్, (10) య'అఖూబ్, (11) యూసుఫ్, (12) అయూబ్, (13)  

షు'ఐబ్, (14) మూస్త, (15) హారూన్, (16) జ్ఞ'ల్-కిఫాత, (17) దావూద్, (18) సులైమాన్, 

(19) ఇల్లయస్ (ఇల-యాసీన), (20) అల్-యస'అ, (21) యూనుస్, (22) జ'కరియాయ, 

(23) య'హాయ, (24) 'ఈస్త మరియు (25) ము'హమాద్ 'సలవాతులా్లహి వ సల్లముహు 

'అలైహి వ 'అలైహిమ్ అజా'ఈన్. ఇక మొతాం ఎంతమంది ప్ర వకు లు వచాచరో అలా్లహు 

త'ఆల్లకే తెలుసు. ము'హమాద్ / అహాద ('స'అ.స.) తరువాత మాతర ం ఏ ప్ర వకు  ర్గడు. 

ఎవడైనా తాను ప్ర వకు నన్న ప్ర కటించుక్తనాి, అతడూ, అతన్నన్న అనుసరించేవారూ మరియు 

అల్లంటి వాన్నన్న ప్ర వకు  అన్న నమేావారూ అందరూ అసతయవాదులే! అల్లంటి వారు 

ముసాంలు కారు. ఉదా: బహాయీలు, మీరా్గలు, ఖ్యదియానీలు మొదలైనవారు.  

118) విశ్వవసులక్త సవరాప్ప శుభవారు  ఇవవటాన్నకి మరియు అవిశ్వవసులక్త నరకాన్ని 

గురించి హెచచరించటాన్నకి.  

119) చూడండి, 20:134.  

ًًل  رحسح قا وا مج دج   نٰهح صج قاصا ِمنج      لايجكا  عا
مج  هح صج صح ناقج امج  ل ًًل  رحسح وا بجلح  قا

لايجكا  اما  وا محش  عا وج   اّلٰلح َكا  ٰٰس مح
   ممه ًما لِيج تاكج 

ِِلاًلا  نجِذرِيجنا  وامح ِيجنا  ِ باّش  مُّ ًًل  رحسح
ا   لَعا لِلنااِس  نا  وج ة ْۣ    اّلٰلِ ياكح جا حح

لِ  الرُّسح دا  نا  وا محش  باعج زِيجًزا  اّلٰلح كا   عا
   يجًما كِ حا 
 

جكا   اّلٰلح   نِ لٰكِ  اَِلا لا  اانجزا ي  ا بِما دح  ها اشج   ي
لا   ةح مجت  هٖ بِعِلجمِ   اانجزا ل ئِكا جما ال ا   وا ها ي نا شج وج محش دح
ٰف  كا ِهيجًدا   بِاّلٰلِ وا  ىجت شا

 



 ‘భాగం: 6 4. సూరహ్ అన్-నిసా 209    6 : الُجْزءُ  َساء  الن   ُسوَرةُ  -4
 

167. న్నశ్చయంగా, ఎవరైతే సతయ  

తిరస్తకరులై, ఇతరులను అలా్లహ్ మారాం 

వైప్పక్త ర్గక్తండా న్నరోధసాునాిరో వాసావాన్నకి 

వారు మారాభర షుట లై, మారాభర ష్ట తవంలో చాల్ల 

దూరం వళ్ళిపోయారు!  

168. న్నశ్చయంగా, ఎవరైతే సతయ  

తిరస్తకరులై, అకరమాన్నకి పాలపడతారో, వారిన్న 

అలా్లహ్ ఏ మాతర మూ క్షమంచడూ మరియు 

వారికి రుజ్ఞమారాం వైప్పనక్త మారాదరశ 

కతవమూ చేయడు.  

169. వారికి కేవలం నరకమారాం మాతర మే 

చూప్పతాడు. అందులో వారు శ్వశ్వతంగా 

కలకాలం ఉంటారు. మరియు ఇది అలా్లహ్క్త 

ఎంతో సులభం.  

170. ఓ మానవుల్లర్గ! వాసావంగా మీ 

ప్ర భువు తరఫు నుండి, సతాయన్ని తీసుకన్న మీ 

వదు క్త ఈ సందేశ్హరుడు వచిచ వునాిడు, 

కావున అతన్న  మీద విశ్వవసం కల్గి ఉండండి, 

ఇదే మీక్త మేలైనది. మరియు మీరు గనుక 

తిరసకరిసాే! న్నశ్చయంగా భూమాయకాశ్వలలో 

ఉనిదంతా అలా్లహ్కే చెందినదన్న తెలుసు 

కండి. 120   మరియు అలా్లహ్ సరవజ్ఞు డు, 

మహా వివేచనాప్రుడు.  

171. ఓ గర ంథప్ర జల్లర్గ! మీరు మీ  ధ్రా 

విష్యంలో హదుు లు మీరి ప్ర వరిు ంచకండి.121 

 

120) చూడండి, 14:8.  

121) 'గులువువన్: అంటే అతిగా ప్ర వరిు ంచటం. అంటే ఇకకడ కై్ైసావులు 'ఈస్త ('అ.స.)క్త 

మరియు అతన్న తలా్కి అంటగటిట న సా్తనం. వారు ఆ ఇదు రికి దైవతవప్ప సా్తనం అంటగటిట  

వారిన్న ఆర్గధంచస్తగారు. చూడండి, 9:31.  

بِيجِل  نج سا ا عا وج دُّ ا واصا وج رح فا ِيجنا كا اِنا اَّلا
لًًٰلْۣ  اّلٰلِ  لُّوجا ضا     باعِيجًدا   قادج ضا
 
 
 

ِ اِنا   وج اَّلا رح فا كا امج  يجنا  ل وجا  لامح واظا ا 
ِن   َلا   اّلٰلح ياكح وا مج  اهح ل فِرا  َِلاغج

رِيجًقا َِلاهج  مج طا    يحضِدياهح
 
طا اَِلا  اي   فِيجها ٰخِِلِيجنا  ناما  ها جا رِيجقا 
ا  محش  ااباًدا ذٰلِكا لَعا نا  كا ًا   اّلٰلِ وا اِسْيج ي
  

جا  قادج  انلااسح  ا  مح  يٰياايُّها آْءاكح
 ِ ب لح  وج ا الراسح ِمنج  الج  ِ ِ ق  ب  مج را   كح

مج  لاكح ًا  ْيج خا اِنج محش  فااِٰمنحوجا  وا
ا فااِنا   وج رح فح ِ تاكج مٰ ّلِلٰ ا ِف السا ِت وٰ  ما

ارج وا  نا  محش  ِض اَلج كا لِيجًما   اّلٰلح وا عا
ِكيجًما        حا

ِفج  لحوجا  تاغج َلا  الجِكتِٰب  لا  يٰيااهج
ا  حوجا لَعا ل وج تاقح َلا  وا مج  اَِلا   اّلٰلِ   دِيجنِكح
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మరియు అలా్లహ్ను గురించి సతయం తప్ప 

వేరే మాట ప్లకకండి. న్నశ్చయంగా మరయమ్ 

క్తమారుడైన 'ఈస్త మసీ'హ్ (ఏసు-కీర సాు), 

అలా్లహ్ యొకక సందేశ్హరుడు మరియు 

మరయమ్ వైప్పనక్త ప్ంప్పన, (అలా్లహ్) యొకక 

వాక్తక (కల్మ) 122   మరియు (అలా్లహ్) 

తరఫు నుండి వచిచన ఒక ఆతా (రూ'హ్). 

కావున మీరు అలా్లహ్ను మరియు ఆయన 

ప్ర వకు లను విశ్వసంచండి. మరియు (ఆర్గధ్య 

దైవాలు): ''ముగాురు!'' అన్న అనకండి.123  అది 

మానుకండి, మీకే మేలైనది! న్నశ్చయంగా, 

అలా్లహ్ ఒకకడే ఆర్గధ్య దైవం. కడుక్త 

ఉనాిడనే విష్యాన్నకి ఆయన అతీతుడు. 

ఆకాశ్వలలో ఉనిదంతా మరియు భూమలో 

ఉనిదంతా ఆయనకే చెందుతుంది. మరియు 

కారయకరు గా అలా్లహ్ మాతర మే చాలు.   

172. తాను, అలా్లహ్క్త దాసుడనే 

విష్యాన్ని మసీ'హ్ (కీర సాు) ఎనిడూ 

ఉపేకిష ంచ లేదు. మరియు ఆయన (అలా్లహ్)క్త 

సన్నిహితంగా ఉండే దైవదూతలు కూడాను. 

మరియు ఎవరు ఆయన (అలా్లహ్) దాస్తయన్ని 

ఉపేకిష ంచి, గరవం ప్ర దరిశసా్తరో వారందరినీ 

ఆయన తన ముందు సమావేశ్ప్రుసా్తడు.  

 

122) కల్మతులా్లహ్: అలా్లహ్ (సు.త.) యొకక మాట, ప్దం, సంకేతం, ఉతారువు లేక ఆజు . 

అంటే అలా్లహుత'ఆల్ల ఏదైనా చేయదలుచుక్తంటే దాన్నన్న: ''అయిపో'' (క్తన్)! అన్న ఆజు  

ఇసా్తడు. అంతే అది అయిపోతంద (ఫయకూన్). చూడండి, 3:45.  

123 ) కై్ైసావులలో కందరు 'ఈస్త ('అ.స.) సవయంగా దేవుడే అంటారు. మరికందరు 

అతన్నన్న దేవున్న క్తమారుడు అంటారు. ఇంకా కందరు ముగాురు దైవాలు ఉనాిరంటారు. 

ఆ ముగాురు అలా్లహ్ (సు.త.), జిబీర ల్ మరియు 'ఈస్త ('అలైహిమ్ స.) అన్న అంటారు. ఇది 

మానుకనండన్న అలా్లహూత'ఆల్ల ఆజ్ఞు ప్పసాునాిడు.  

ا  ج   محشقا الج ال ا  ابجنح  ما اِناما ِعيجَسا  ِسيجحح 
لح   وج راسح ياما  رج تحه    اّلٰلِ ما ِما َكا االج وا ي  مجت  ا ٰقىها

رج  ح  ما وا يا اِٰٰل ما وج ِنجهح   رح   بِاّلٰلِ فااِٰمنحوجا  حمس  م 
لِهٖ  رحسح ثالٰثاة  يمط  وا حوجا  ل وج تاقح َلا  وجا محش  وا اِنجتاهح

مج  لاكح ًا  ْيج ا  محش  خا اِحد    اّلٰلح اِناما وا محش  اِٰل  
بجحٰ  وج   ه ي نا سح ياكح لا  اانج  لا    نا  ا    لا  جحم  وا ما

ارجِض  ا ِف اَلج ٰموِٰت واما كا محش ِف السا ٰف  وا
كِ  بِاّلٰلِ   خجم ًًل يج وا

 

 

اانج  ِسيجحح  جما ال تانجِكفا  اسج ي لانج 
بجًدا   عا نا  وج ِ ياكح ٰ ِ ةح    ّلل  ل ئِكا جما ال َلا  وا

نا  بحوج را قا جمح تانجكِ محش  ال اسج ي نج  نج  واما عا فج 
وا  تِٖه  اسج ِعباادا فاسا تا ي َِبج  مج  يا كج حهح ّشح حج
ِيجًعا  جهِ َجا     اَِلا
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173. కానీ, ఎవరైతే విశ్వసంచి సతాకర్గయలు 

చేసా్తరో, వారికి ఆయన వారి ప్ర తిఫల్లన్ని 

పూరిు గా ప్ర స్తదిసా్తడు మరియు తన 

అనుగర హంతో మరింత అధకంగా ఇసా్తడు. ఇక 

ఆయనను న్నర్గకరించి, గరవం వహించే వారికి 

బాధాకరమైన శిక్ష విధసా్తడు; 124   మరియు 

వారు తమ కరక్త – అలా్లహ్ తప్ప – ఇతర 

రకిష ంచేవాడిన్న గానీ, సహాయప్డేవాడిన్న గానీ 

పొందలేరు.  

174. ఓ మానవుల్లర్గ! మీ ప్ర భువు నుండి 

మీక్త సపష్ట మైన న్నదరశనం వచిచంది. 

మరియు మేము మీపై సపష్ట మైన జ్యయతిన్న (ఈ 

ఖుర్ఆన్ను) అవతరింప్జేశ్వము.  

175. కావున ఎవరు అలా్లహ్ను విశ్వసంచి, 

ఆయననే దృఢంగా నముాక్తంటారో, వారిన్న 

ఆయన తన కారుణాయన్నకి మరియు అనుగర హా 

న్నకి పాతుర లుగా చేసుకన్న తనవదు క్త చేరే 

రుజ్ఞమారాం వైప్పనక్త మారాదరశకతవం 

చేసా్తడు.  

176. వారు న్ననుి (కల్లలహను) గురించి 

ధారిాక శ్వసనం (ఫతావ) అడుగుతునాిరు. 

అలా్లహ్ మీక్త, కల్లలహను 125 గురించి, ఈ 

 

124) చూడండి, 40:60.  

125) కల్లలహ అంటే స్తటి (రకు ) సంబంధీక్తలు లేన్న మృతుడు అంటే తలా్-దండుర లు గానీ, 

సంతానం గానీ లేన్న మృతుడు. కడుక్త లేన్న ప్క్షంలో కడుక్త-కడుక్త(లు) స్తటి 

వారసులుగా ప్రిగణంచబడతారు. (ఇజ్ఞా'అ, ఇబ్ని-కసీ'ర్). వివర్గలక్త ఫుఖహాలను 

సంప్ర దించండి.  

* క్తమారుడు ఒకకడే ఉనాి పూరిు  ఆసాకి వారసుడు. మరియు తండిర  ఒకకడే ఉనాి అతను 

కూడా పూరిు  ఆసాకి వారసుడు. అప్పపడు మృతున్న సోదర సోదరీమణులక్త హక్తక ఉండదు. 

نحوجا اٰما ِيجنا  اَّلا ا  ِملحوا   فاااما واعا
ِ ِت  حٰ لِ الٰص  يحواف  مج  فا راهح وج احجح يجِهمج 

لِهٖ  فاضج ِنج  م  مج  هح يازِيجدح ِيجنا  مجت  وا اَّلا ا  ااما وا
مج  بحهح ِ ذ  يحعا فا ا  وج ح َبا تاكج وااسج وجا  فح تانجكا  اسج

ااَِلجًماممق وا  ابًا  ذا ا   َلا عا نا ل وج ِدح ِنج  َيا مج م  هح
ِن  وج ًا  اّلٰلِ دح َلا ناِصْيج َِلًّا وا    وا
ا انلااسح قادج  يٰياايُّ  ن  ا ها مج بحرج ءاكح آْ جا ها
ِنج   مج م  ب ِكح ًرا    را نحوج مج  جكح اَِلا ي  اا نلج اانجزا وا
بِيجًنا     مُّ

نحوجا   ِيجنا اٰما ا اَّلا تا   بِاّلٰلِ فاااما وجا  وااعج مح صا
خِ  يحدج فاسا ا مج لحهح بِٖه  راحج ِفج  ِنجهح   م  ة  

ِصا  جهِ  اَِلا ِديجِهمج  ياهج وا حمل  ل  ضج
فا ًطا ا وا

تاقِ  سج     ىجت يجًما مُّ
تا  اسج نا فج ي محش قحلِ تحوج مج ِف   اّلٰلح   كا تِيجكح يحفج

ٰلاةِ لا  محش  الجَكا لايجسا  لاكا  ها ؤ ا  رح امج  اِِن 
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విధ్ంగా ధారిాక శ్వసనం ఇసాునాిడన్న చెప్పప: 

''ఒక ప్పరుషుడు మరణంచి, అతన్నకి సంతానం 

లేక్తండా ఒక సోదరి 126   మాతర మే ఉంటే, 

అతడు విడిచిన ఆసాలో ఆమక్త సగం వాటా 

లభసాుంది. ప్పలాలు లేక చన్నపోయిన సోదరి 

మొతాం ఆసాకి, అతడు (ఆమ న్నజ సోదరుడు) 

వారసుడవుతాడు. అతన్నకి (మృతున్నకి) 

ఇదు రు సోదరీమణులుంటే, వారిదు రికీ అతడు 

వదల్న ఆసాలో మూడింట-రండు వంతుల 

భాగం లభసాుంది. ఒకవేళ సోదర సోదరీ  

మణులు (అనేక్తలుంటే) ప్ర తి ప్పరుషున్నకి 

ఇదు రు సాీైల భాగాన్నకి సమానంగా వాటా 

లభసాుంది. మీరు దారి తప్పక్తండా 

ఉండటాన్నకి అలా్లహ్ మీక్త అంతా సపష్ట ంగా 

తెలుప్పతునాిడు. మరియు అలా్లహ్క్త ప్ర తి 

విష్యం గురించి బాగా తెలుసు.'' (1/4)  

***** 

 

కాన్న భారయ లేక భరు  మరియు తలా్ ఉంటే వారి భాగం వారికిచిచ, వీలునామాపై అమలు 

చేసన తరువాత.  

* క్తమారు  మరియు సోదరీ ఉంటే, క్తమారు క్త సగం, సోదరికి సగం.  

* సోదరుడు ఒకకడే ఉంటే అతడు తన సోదరి పూరిు  ఆసాకి వారసుడౌతాడు. కాన్న మృతుర్గలు 

భరు  ఉంటే అతన్న భాగం ఇచిచ మగతా ఆసాకి సోదరుడు వారసుడౌతాడు.  

126) సోదరీ అంటే ఇకకడ సంత అనగా, తలా్-తండిర  ఇరువురి నుండి, లేక కేవలం తండిర  

నుండి (సవతి) గానీ ఉంటే ఆమక్త అతను వదిల్న ఆసాలో సగం భాగం ఉంటంది. ఇంకా 

చూడండి, 4:12, అకకడ ఇజ్ఞా'అ, అభపార యం ఏమటంటే, అకకడ కేవలం తలా్ వైప్పనుండి 

(అరథ ) సోదర సోదరీమణుల విష్యం చెప్పబడింది. ఎక్తకవ వివర్గలకరక్త ధ్రావేతాలను 

(ఫుఖహాలను) సంప్ర దించండి.               *** 

لا ي  وا لا   ا   وا ما فح  نِصج ا  فالاها ت   احخج
ي  مجت  كا تارا  ا يارِثحها وا  نج   اِنج واهح ياكح امج    ل

لا   ا وا اها ا محش  ل ِ فالاهحما ناتاا اثجناتاْيج فااِنج َكا
مِ اثلُّلحٰثِ  تاراكا   ا  َكا اِ وا محش  ما يا نج  نحوج

رِ  اِ  كا فالذِلا آًْء  نِسا وا اًَل  ر ِجا واةً  خج
 ِ حنجثاياْيج اَلج  ِ ظ  حا ح  محش  ِمثجلح  ِ  اّلٰلح يحباْي 
تاِضلُّوجا اانج  مج  ِ   اّلٰلح وا محش  لاكح

ل  بِكح
ء   ج لِ َشا      خجم م  يج عا
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 5. సూరహ్ అల-మాఇ‘దహ్ 

అల్ -మాఇ'దహ,  అంటే 'ఆహారంతో నిండిన ప్ళ్ళం,' ఉరూు లో 'దసార్ఖ్యన్' 
అనబడుతుంది. ఇది 112వ ఆయత్లో నుండి తీసుకబడింది. ఇందులో 120 

ఆయతులు ఉనాియి. ఇది చివర అవతరింప్జేయబడిన మదనీ స్తర్గహ్లలో 

ఒకటి. ఈ స్తరహ్ అల్-మాఇ'దహ్ 3వ ఆయత్ లోన్న: ''ఈనాడు నేను మీ ధ్ర్గాన్ని 

మీకరక్త ప్రిపూరణ ం చేస, మీపై నా అనుగర హాన్ని పూరిు చేస్తను మరియు మీ కరక్త 

అలా్లహ్క్త విధేయులుగా ఉండటానేి (ఇసా్తంనే) ధ్రాంగా సమాతించాను.'' అనే 

భాగం 10వ హిజీర లో 'హజాత్ రోజ్ఞ అవతరింప్జేయబడింది. ఇది ఈ స్తరహ్ లోన్న అతి 

ముఖయ అంశ్ం. హాబిల్ (Abel) ను ఖ్యబిల్ (Cain) హతయచేసంది, 27-43 ఆయాత్ 
లలో వివరించ బడింది. 'ఈస్త ('అ.స.) యొకక అదుుత కిరయలు 109-120 

ఆయాత్లలో ఉనాియి. 

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! ఒప్పందాలను 

పాటించండి. 1  మీ కరక్త ప్చిచక మేసే 

చతుష్పద ప్శువులనీి 2 (తినటాన్నకి) 

ధ్రాసమాతం ('హల్లల్) చేయబడాాయి; 

మీక్త తెలుప్బడే ప్శువులు తప్ప! మీరు 

ఇ'హాామ్ సాతిలో ఉని ప్పపడు వేటాడటం 

మీక్త ధ్రాసమాతం కాదు. 3   న్నశ్చయంగా, 

అలా్లహ్ తాను కరింది శ్వససా్తడు.  

 

1) 'అఖు త్, 'ఉఖూద్ (బ.వ.): అంటే ముడి అన్న అరాం. ఇవి ధ్ర్గాచరణలో మూడురకాలు: (i) 

అలా్లహ్- మానవున్న మధ్య, (ii) మానవుడు-తన ఆతాతో, (iii) మానవుడు-తన 

తోటివారితో చేసేవి. (ర్గ'గిబ్)  

2) బహీమహ: అంటే మేసేప్శువు. అన్'ఆమున్: అంటే ఒంటెలు, ఆవులు, ఎడాు, గొరర లు, 

మేకల వంటి స్తధు జంతువులు. చూడండి, 6:124. ఇవేకాక అడవి ప్శువులు, ఉదా: అడవి 

ఆవులు, జింకలు మొదలైనవి. ఇవి గడాి, చెటా తినేవి. వేటాడి ఇతర జంతువులను తినన్నవి. 

జూ'-నాబిన్: అంటే కరప్ళా్ల గల కూర రమృగాలు మాంస్తహారులైనవి. ఉదా: క్తకక, ప్పల్. 

జూ'-మ'ఖాబిన్: అంటే, గోళా్లగల వేటాడే ప్క్తష లు. ఏవైతే తమ వేట జంతువును తమ 

గోళాతో ప్టట క్తంటాయో, ఉదా: డేగ.  

3) ఇ'హాామ్ సాతిలో వేటాడే న్నషిధాధ లను గురించి చూడండి, 5:94-96.  

ِٰن الراِحيجمِ  اّلٰلِ  ِمْسِب    الراحج
 ٰ ا ِيجنا  اَّلا ا  فح يٰياايُّها ااوج يا  نحوج وجدِبِالج   اوج ما قح حمق  عح

اَِلا  اِم  انجعا اَلج ةح  باِهيجما مج  لاكح احِحلاتج 
 ِ
ِٰل  ُمح ا  غاْيج مج  لايجكح عا يحتجٰٰل  ا  ما

رحم   حح اانجتحمج  وا يجِد    اّلٰلا اِنا  محش  الصا
مح  جكح ا ُيا     رِيجدح يح   ما
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2. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! అలా్లహ్ (న్నయమం 

చిన) చిహాిలను 4   మరియు న్నషిధ్ధ  

మాస్తన్ని5  ఉలాంఘంచకండి. మరియు బల్ 

ప్శువులక్త మరియు మడలలో ప్ట్టట లు ఉని 

ప్శువులక్త (హాన్న చేయకండి). 6 మరియు 

తమ ప్ర భువు అనుగర హాన్ని మరియు ప్రర తిన్న 

కరుతూ ప్వితర  గృహాన్నకి (క'అబహ క్త) 

పోయే వారిన్న (ఆటంక ప్రచకండి). కానీ 

ఇ'హాామ్ సాతి ముగిసన తరువాత మీరు 

వేటాడవచుచ. మమాల్ి ప్వితర  మసాద్ 
(అల-మసిిదుల్-'హరామ్)ను సందరిశంచ 

క్తండా న్నరోధంచిన వారి ప్టా గల విరోధ్ం 

వలన వారితో హదుు లు మీరి ప్ర వరిు ంచకండి. 

మరియు ప్పణయకార్గయలు మరియు దైవభీతి 

విష్యాలలో, ఒకరి కకరు తోడపడండి. 

మరియు పాప్కార్గయలలో గానీ, దౌరానాయలలో 

గానీ తోడపడకండి. అలా్లహ్ యందు 

భయ-భక్తు లు కల్గి ఉండండి. న్నశ్చయంగా 

అలా్లహ్ శిక్ష విధంచటంలో చాల కఠినుడు.  

3. (సహజంగా) మరణంచింది, రకు ం, ప్ంది 

మాంసం మరియు అలా్లహ్ తప్ప ఇతరుల 

కరక్త (ఇతరుల పేరుతో) వధంచ (జి'బ్'హ్ 
చేయ) బడినది, గొంతుప్పసకి ఊప్పర్గడక, 

దబా తగిల్, ఎతాు నుండి ప్డి, కముా తగిల్ 

మరియు కూర ర మృగం నోటప్డి చచిచన 

 

4) ష'ఆయి'రలా్లహ్్: అలా్లహ్ చిహాిలు. అంటే ప్వితర మైనవన్న స్తచించిన న్నదరశనాలు, 

సంకేతాలు, ప్ర తేయక ధ్రావిధులను న్నరవహించటాన్నకి చూప్బడిన సా్తనాలు. ఉదా: క'అబహ, 

'సఫా-మర్గవలు, మరియు ధ్రా ఆచార్గలు, 'తవాఫ్, స'యీ మొదలైనవి.  

5) నిషిధ్ధ  మాసాలు: రజబ్, జ్ఞ'ల్-ఖ్యయిదహ్, జ్ఞ'ల్-'హిజాహ్ మరియు ము'హరర మ్ (హిజీర  

శ్కప్ప 7, 11, 12 మరియు 1వ నెలలు) ఈ మాస్తలలో యుధ్ధ ం చేయటం న్నషిదధ ం.  

6) (i) హద్యున్: అంటే 'హాజీ, 'హజాత్ కరక్త, 'హరంలో బల్ (ఖుర్గాన్న) చేయటాన్నకి 

తెచేచ ప్శువు. (ii) ఖల్లయి'దతున్: 'హరమ్క్త తీసుక్తన్న పోవుటక్త న్నశ్చయించి, వాటి 

మడలలో ప్ట్టట  వేస ఉంచే ప్శువు. (iii) ఫిద్యతున్: ధ్రా ఆచారంలో అయిన తప్పపలక్త 

ప్రిహారంగా ఇచేచ బల్ (ఖుర్గాన్న). దీన్న మాంసం పూరిు గా పేదవారిలో ప్ంచాల్.  

آْئِرا  يٰي  عا ِلُّوجا شا نحوجا َلا ُتح ِيجنا اٰما ا اَّلا اايُّها
را   اّلٰلِ  هج الشا َلا  اا  وا ارا َلا لج وا ما 

 ْٓ ًلا الجقا َلا  وا يا  جهادج ِ ال ا ئ ِْيج ا م  ي  َلا وا دا 
ِنج   ًًل م  نا فاضج وج اما يابجتاغح ارا ايجتا الج اْلج

ب ِِهمج  واا  را رِضج لالجتحمج محش  نًا وا حا اِذاا   وا
وجاصج ا فا  ادح مج  وا محش  طا ناكح جرِما َيا َلا 

ِن   عا مج  وجكح دُّ صا اانج  م   قاوج نااٰنح  شا
جِ  سج جما اراامِ ال الج تاعج اا   ِد  وجانج  جحم تادح

ٰوي ِ وااتلاقج َِب 
ج ا ال نحوجا لَعا اوا تاعا َلا ممس  وا وا

واانِ  دج الجعح وا ثجِم  ِ اَلج ا  لَعا نحوجا  اوا ممس  تاعا
وا   اتاقح ِديجدح    اّلٰلا نا  اِ محش  اّلٰلا وا شا

      اِب قا لجعِ ا
  
مح  حح  واالا يجتاةح  جما ال مح  لايجكح عا ِماتج  ر 

ِيجرِ وا  ِنج جمح اْلج لا ي احهِلا  وا ا ِ  غا لِ ما   ّلٰلِ ا ْيج
وجقحوجذاةح  بِهٖ  جما ال وا ةح  نِقا نجخا جمح ال وا  

لا  ااكا اي  واما ةح  واانلاِطيجحا ِياةح  اد  َتا جمح ال وا
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(ప్శువు / ప్కిష ) అనీి, మీక్త తినటాన్నకి న్నషిధ్ధ ం 

('హర్గమ్) చేయబడాాయి. కాన్న (కూర రమృగం 

నోటప్డిన దాన్నన్న) చావక ముందే మీరు 

జి'బ్'హ్ చేసనటైెతే అది న్నషిధ్ధ ం కాదు. 

మరియు బల్ప్రఠం మీద వధంచబడినది 7  

మరియు బాణాల దావర్గ శ్క్తనం చూడటం 

న్నషేధంచబడాాయి. ఇవనీి ఘోరపాపాలు 

(ఫిస్ఖున్). ఈనాడు సతయ-తిరస్తకరులు, మీ 

ధ్రాం గురించి పూరిు గా ఆశ్లు వదులు 

క్తనాిరు. కనుక మీరు వారికి భయప్డకండి, 

నాకే భయప్డండి. ''ఈనాడు నేను మీ 

ధ్ర్గాన్ని మీ కరక్త ప్రిపూరణ ం చేస, మీపై నా 

అనుగర హాన్ని పూరిు  చేస్తను మరియు మీ 

కరక్త ఇసా్తంనే (అలా్లహ్క్త విధేయులుగా 

ఉండటానేి) ధ్రాంగా సమాతించాను.'' 8 

ఎవడైనా ఆకల్కి ఓరుచకలేక, పాపాన్నకి 

పూనుకక, 9   (న్నషిధ్ధ మైన వసాువులను 

తినిటైెతే)! న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్ర దాత.  

4. వారు (ప్ర జలు) తమ కరక్త ఏది ధ్రా 

సమాతం ('హల్లల్) అన్న న్ననుి అడుగు 

తునాిరు. నీవు ఇల్ల అను: ''ప్రిశుధ్ధ  

వసాువులనీి మీ కరక్త ధ్రాసమాతం 

('హల్లల్) చేయబడాాయి. మరియు మీక్త 

అలా్లహ్ నేరిపన విధ్ంగా మీరు వేట శిక్షణ 

 

7) ను'సుబున్: అంటే ముషిర క్తలు తమ దేవతలక్త, దైవదూతలక్త జినాితులక్త, లేక తమ 

పూరివక్తలైన ప్పణయప్పరుషులక్త, మొదలైన వారికరక్త బల్ ఇవవటాన్నకి న్నయమంచిన 

ప్ర తేయక ఆసా్తనాలు. వాటిపై అలా్లహ్ (సు.త.) పేరుతో కూడా బల్చేసనా అది న్నషిదధ ం 

('హర్గం). అకకడ బల్ చేయబడిన ప్శువు మాంస్తన్ని తినటం కూడా న్నషిదధ ం.  

8) ఈ భాగం 10వ హిజీర లో 9వ జి'ల్-హజాత్ రోజ్ఞ, 'హజాత్ సమయంలో, 'అరఫాత్ మైదానంలో 

అవతరింప్జేయబడింది. దైవప్ర వకు  ('స'అ.స.) అంతిమ కాల్లన్నకి దాదాప్ప 82 రోజ్ఞలక్త 

ముందు. దీన్న తరువాత నాయయాన్నకి సంబంధంచిన ఏ ఆయత్ కూడా అవతరింప్జేయ 

బడలేదు.  

9) చూడండి, 2:173.  

يج  ذاكا ا  ما اَِلا  بحعح  ذحبِحا السا ا  واما يمط  تحمج
ا  الَعا اانج نلُّ   وا ِب  وجا    صح ِسمح تاقج اسج ت

ازجَلا  ق  محش  مِ بِاَلج فِسج مج  اوجما  محش  ذٰلِكح ااَلج
كا   يائِسا  ِيجنا  مِ فا اَّلا ا  وج دِيجنِ رح مج  نج  كح

نِ  وج شا وااخج مج  وجهح جشا ُتا اوجما  محش  فاًلا  ااَلج
مج   دِيجناكح مج  لاكح لجتح  ما ااكج
ِِتج  ما نِعج مج  لايجكح عا مجتح  ااتجما وا

را  ًلا وا ِسج اَلج مح  لاكح محش دِيجًنا   ما ِضيجتح 
ما  ا فا غاْيج ة   جماصا َما ِفج  را  طح اضج ِن 

ثجم   ِ ِ
َل  انِف   تاجا وج   ّلٰلا افااِنا  حمل  مح فح   ر  غا

     م  راِحيج 
 
  
 
ا  مج ي اهح ل احِحلا  ي  اذاا ما ناكا  ـ الحوج قحلج محش  سج

تحمج  لامج ا عا حمل واما ي ِبٰتح مح الطا احِحلا لاكح
مح  اواارِِح  اْلج ِنا  وج م  ل ِمح تحعا ا    نا ناهح َكا ِبِْيج

عا  ا  مح  لا ِمما ي حمس  اّلٰلح ماكح ا ِمما حوجا  فاَكح
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ఇచిచన జంతువులు 10   మీ కరక్త ప్టిట నవి 

కూడా! కావున అవి మీ కరక్త ప్టట క్తని 

వాటిన్న మీరు తినండి దాన్నపై అలా్లహ్ పేరును 

ఉచచరించండి. 11  అలా్లహ్ యందు భయ  

భక్తు లు కల్గి ఉండండి. న్నశ్చయంగా అలా్లహ్ 
లకక తీసుకవటంలో అతిశీఘా్రడు.''  

5. ఈ నాడు మీ కరక్త ప్రిశుధ్ధ మైన 

వసాువులనీి ధ్రాసమాతం ('హల్లల్) 

చేయబడాాయి. మరియు గర ంధ్ ప్ర జల 

ఆహారం 12  మీక్త ధ్రా సమాతమైనది. 

మరియు మీ ఆహారం వారికి ధ్రా 

సమాతమైనది. మరియు సుశీలురు అయిన 

విశ్వవస (ముసాం) సాీైలు గానీ మరియు 

సుశీలురు అయిన పూరవ గర ంథప్ర జల సాీైలు 

గానీ, 13   మీరు వారికి వారి వధుకటిం 

 

10) వేట నేరిప, వేటాడటాన్నకి ఉప్యోగప్డే జంతువులు ప్క్తష లు మొదలైనవి ఉదా: క్తకక, 

చిరుతప్పల్, డేగ మొదలైనవి.  

11) ఇకకడ రండు ష్రతులునాియి. (i) వేట జంతువును విడుచునప్పపడు, 'బిసాలా్ల 

హిరర 'హాా న్నరర 'హీమ్.' అనాల్. (ii) ఆ వేట జంతువు ప్టిట న దాన్నన్న తన యజమాన్న కరక్త 

వదల్లల్, దాన్నన్న అది తినకూడదు. అటిట  జంతువు ప్టిట న దాన్నన్న చంప్పనా తన యజమాన్న 

వచేచవరక్త దాన్నన్న తినకూడదు. అటిట  జంతువు చన్నపోయినా, అది 'హల్లల్. వేటలో 

యజమాన్న విడిచిన వేట జంతువు తప్ప, మర్కక జంతువు పాలా్గనర్గదు. ఇదే ఆజు  

బాణాన్నకి కూడా వరిు సాుంది. ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, ముసాం)   

12) గర ంథప్ర జల ఆహారం అంటే, ఏదైతే అలా్లహ్ (సు.త.) పేరుతో జి'బ్'హ చేయబడి రకు ం 

ప్ర వహింప్ జేయ బడిందో అదే. కాన్న మొదట మతాు చేయబడి తరువాత గొంతు 

కయబడినది కాదు. ఏ ఆహార ప్దారా్గలైతే ఇసా్తం ధ్రాశ్వసనం ప్ర కారం 'హర్గం 

చేయబడాాయో వాటిన్న విడిచి.  

13) పూరవగర ంథ ప్ర జల సాీైల విష్యం: వారు ఆధున్నక భావాలవారై, ఇప్పపడు ప్శిచమ 

దేశ్వలలో, నడుసాుని స్తంఘక విచార్గలను సమరాించేవారైతే గర ంథప్ర జలతో వివాహం ధ్రా 

సమాతమైనా వారి నడకలు 'హర్గం అయితే, అటిట  సాీైలతో వివాహం చేసుకవటం ఏ్

విధ్ంగా ధ్రాసమాతం కాగలదో, ఆలోచించవలసన విష్యం. ప్ర సాుత కాలంలో చాల్లమంది 

గర ంథప్ర జలు వారి ధ్రాం కై్ైసావ ధ్రాం గానీ, యూద ధ్రాం గానీ, వారు దాన్న నుండి చాల్ల 

దూరంలో ఉనాిరు. కావున మీరు ఏ సాీైతోనైెనా వివాహమాడదలచుక్తనిప్పడు ఆమ 

సుశీలవతి అయి ఉండి, విచఛల విడిగా తిరిగే సాీై కాక్తండా ఉండటం ఎంతో ముఖయం. ఇంకా 

وا   رح مج وااذجكح لايجكح نا عا كج سا ما  اامج اسج
لايج   اّلٰلِ  وممس  هِ عا اتاقح   اّلٰلا اِنا  محش  اّلٰلا ا  وا

اِب  ِسا ِيجعح الج       َسا
  

ي ِبٰتح  الطا مح  لاكح احِحلا  اوجما  محش ااَلج
ِيجنا  اَّلا امح  عا حِ واطا الجِكتٰبا  تحوا  احوج   ل   

واطا لا  ممس  مج مج عا كح اهح ل ِحل   مج  حمس امحكح
ِمنِٰت  ؤج جمح ال ِمنا  نٰتح  صا حج جمح ال وا

نٰتح  صا حج جمح ال ِاِمنا    وا اح َّلا تحوا  وج يجنا 
ي الجِكتٰ  اِذاا مج  بجلِكح قا ِمنج  با 

ا  ا غاْيج جِصنِْيج نا ُمح راهح وج نا احجح وجهح اٰتايجتحمح
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(మహాత) చెలా్ంచి, నాయయబదధ ంగా వారితో 

వివాహ జీవితం గడప్ండి. కాన్న వారితో 

సేవచాఛ కామకీర డలు గానీ, లేదా దంగ చాట 

సంబంధాలు గానీ ఉంచుకకండి. ఎవడు 

విశ్వవస మారా్గన్ని తిరసకరిసా్తడో అతన్న 

కరాలు వయరామవుతాయి. మరియు అతడు 

ప్రలోకంలో నష్ట ంపొందేవారిలో చేరుతాడు.  

6. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! మీరు నమా'జ్క్త 

సదధ మైనప్పపడు, మీ ముఖ్యలను, మరియు 

మీ చేతులను మోచేతుల వరక్త కడుకకండి. 

మరియు మీ తలలను (తడి చేతులతో) 

తుడుచుకండి. మరియు మీ కాళాను 

చీలమండల వరక్త కడుకకండి. 14  మరియు 

మీక్త ఇందిర య సఖ లనం (జ్ఞనుబ్) అయి ఉంటే, 

స్తినం ('గుసాత్) చేయండి. మరియు మీరు 

అసవసాులై ఉనాి, లేక ప్ర యాణంలో ఉనాి, 

లేక మీలో ఎవరైనా కాలకృతాయలు తీరుచకన్న 

ఉనాి, లేక మీరు సాీైలతో కల్స (సంభోగం 

చేస) ఉనాి, అప్పపడు మీక్త నీరు లభంచన్న 

ప్క్షంలో ప్రిశుభర మైన మటిట తో తయమామ్ 

చేయండి. అంటే, మీ ముఖ్యలను మరియు మీ 

చేతులను, దాన్నతో (ప్రిశుభర మైన మటిట పై 

సపరిశంచిన చేతులతో) రుదుు కండి. 15  

మమాల్ి కష్ట పటాట లనేది అలా్లహ్ అభమతం 

కాదు. మీరు కృతజ్ఞు లు కావాలన్న ఆయన, 

 

మీరు మీ సాీైలక్త గర ంథప్ర జలతో పండాి చేయించ్ కండి. ఎందుకంటే మీరు ముసాంలు 

దైవప్ర వకు లను అందరినీ నముాతారు, ఆదరిసా్తరు. కాన్న వారు, ఉదాహరణక్త యూదులు, 

'ఈస్త ('అ.స.)ను మరియు ము'హమాద్ ('స'అ.స.)ను, ఇదు రినీ దైవప్ర వకు లన్న నమారు. 

మరియు కై్ైసావులు ము'హమాద్ ('స'అ.స.)ను దైవప్ర వకు , అన్న నమారు. కాబటిట  ఒక 

ముసాం సాీై యూదుణణ , లేక కై్ైసావుణణ  పండాి చేసుక్తంటే, ఆమ వారింటా్ల ము'హమాద్ 

('స'అ.స.) ప్టా దూష్ణలు ఎల్ల వినగలదు?  

14) చూడండి, 'స. బు'ఖ్యరీ, ప్ప. 1, 'హ. నం. 138.  

15) చూడండి, 4:43.  

ي  تاِخِذيج مح َلا  وا ا  ٰسفِِحْيج ان  مح دا خج
اا محش  

يا  نج  فح واما يجما رج كج ِ بِاَلج دج    فاقا اِن 
لحه   ما عا بِطا  وا  حا واهح ِمنا  حمس  ةِ  ِٰخرا اَلج ِف 
ِِٰسِيجنا 

   خجم اْلج

ِ يُّ يٰياا  اَّلا ا  ي ها نحوج اٰما اِٰلا  يجنا  تحمج  مج قح اِذاا  ا 
مج   وجهاكح وحجح ِسلحوجا  فااغج لٰوةِ  الصا
وجا   حح سا افِِق واامج را جما ال اِٰلا  مج  اايجِدياكح وا

 ِ لا ب اارججح وا مج  اِٰلا    مج كح رحءحوجِسكح
ِ عج الجكا  نحًبا  محش  باْيج جح نجتحمج  كح اِنج  وا

ا وج رح ها  محش  فااطا
ي

رجٰض ما نجتحمج  كح اِنج   ااوج   وا
 ٰ ر  لَعا

فا سا اا     آْءا  جا مج  ااوج  ِنجكح م  د   حا
آْ  الجغا ِنا  ِ م  آْءا ئ الن ِسا تحمح  لٰماسج ااوج  ِط 

عِيجدً  صا وجا  مح تاياما فا آًْء  ما ا  وج ِدح
َتا ا  فالامج 

وجا حح سا فاامج ي ًِبا  ِ   طا مج  وح ب وجهِكح جح
ِنجهح وا  م  مج  يحرِيجدح  محش  اايجِديجكح ا    اّلٰلح ما

را  حا ِنج  م  مج  لايجكح عا عالا  ج   َِلاجج
ٰ وا  يُّ ل ه ِ رِ ِكنج  َِلحطا َِلحتِما يجدح  وا مج  كح را
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మమాల్ి శుదధ ప్రచి మీపై తన అనుగర హాన్ని 

పూరిు చేయ గోరుతునాిడు.  

7. మరియు మీక్త అలా్లహ్ చేసన 

అనుగర హాన్ని మరియు ఆయన మీ నుండి 

తీసుక్తని దృఢమైన ప్ర మాణాన్ని జ్ఞు ప్కం 
చేసుకండి. అప్పపడు మీరు: ''మేము 

వినాిము మరియు విధేయుల 

మయాయము.'' అన్న అనాిరు. మరియు 

అలా్లహ్ యందు భయ-భక్తు లు కల్గి 

ఉండండి. న్నశ్చయంగా హృదయాలలో 

ఉనిదంతా అలా్లహ్క్త బాగా తెలుసు.  

8. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! మీరు అలా్లహ్ కరక్త 

నాయయంగా స్తక్షయమవవటాన్నకి సారంగా 

న్నలబడండి. 16  ఇతరుల ప్టా మీక్తని 

దేవష్న్నకిలోనైె, మీరు నాయయాన్ని తయజించ  

కండి. న్యాయం చేయండి, అది దైవభకిు కి 
సమీప్మైనది. మరియు అలా్లహ్ యందు 

భయ-భక్తు లు కల్గి ఉండండి. న్నశ్చయంగా 

మీరు చేసేదంతా అలా్లహ్ ఎరుగును.  

9. మరియు విశ్వసంచి సతాకర్గయలు చేసే 

వారికి క్షమాప్ణ మరియు గొప్ప ప్ర తిఫలం 
ఉనాియన్న అలా్లహ్ వాగాు నం చేశ్వడు.  

10. మరవరైతే సతయ-తిరస్తకర్గన్నకి ఒడి్

గటిట , మా ఆదేశ్వలను (ఆయాతులను) 

ధకకరించారో! వారే నరక వాసులు.  

11. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! ఒక జ్ఞతి వారు 

(మీక్త హాన్న చేయ సంకల్పంచి) తమ 

చేతులను మీ వైప్పనక్త చాచినప్పడు, అలా్లహ్ 
వారి చేతులను మీ నుండి తొలగించి మీక్త 

చేసన అనుగర హాన్ని జు పా్పకి తెచుచకండి. 

అలా్లహ్ యందు భయభక్తు లు కల్గి ఉండండి. 

మరియు విశ్వవసులు అలా్లహ్ పైననే 

నమాకముంచు క్తంటారు. (3/8)    

 

16) చూడండి, 4:135.  

تاه   ما مج    نِعج لاعالاكح مج  لايجكح عا
نا  وج رح كح اشج      ت

ةا   ما نِعج ا  وج رح لايجكح   اّلٰلِ وااذجكح مج  عا
 ِ اَّلا ِ وا يج  واِميجثااقاهح  ب مج  اِذج  ٖهي اثاقاكح حمل 

ناا  عج ااطا وا ناا  ِمعج وا  حمس  قحلجتحمج سا اتاقح محش  اّلٰلا وا
لِ  اّلٰلا اِنا  ْۣ يج عا اِت م  رِ  ا  بِذا وج دح   لصُّ
 

ا  قاٰومِْيج نحوجا  وج كح نحوجا  اٰما ِيجنا  اَّلا ا  يٰياايُّها
 ِ آْءا   ّلِلٰ دا ها ِط   شح َلا حمس  بِالجقِسج وا

ناكح  جرِما  َيا
ٰي لَعا م   قاوج نااٰنح  شا َلا اا   مج 

ح  ِدل ااقجرابح محش  وجاتاعج وا  هح حوجايمط  ِدل اِعج
ٰوي وا  حمس  لِلتاقج اتاقح   اّلٰلا اِنا  محش  اّلٰلا وا

نا  ا ْيج ْۣ بِما بِ خا  لحوج ما     تاعج
دا   ِملحوا   اّلٰلح واعا واعا نحوجا  اٰما ِيجنا  اَّلا

ر    ااجج وا ة   فِرا غج ما مج  اهح ل الٰصلِٰحِتحمل 
ِظيجم      عا

ا كا وا وا ا  وج رح فا كا ِيجنا  بِاٰيٰتِ بح ذا َّلا ي  وجا  ناا
اِحيجِم  ٰحبح اْلج      احول ئِكا ااصج

اذج  نحوا  اٰما ِيجنا  اَّلا ا  رح يٰياايُّها ما وج كح نِعج  تا ا 
لايجكح   ّلٰلِ ا اانج عا قاوجم   ما  ها اِذج  مج 

فاكافا  مج  اايجِدياهح مج  جكح اَِلا يا  وج طح يابجسح
مج  نجكح عا مج  وا  مجت  اايجِدياهح اتاقح محش  اّلٰلا وا

ا  ِ لج فا  اّلٰلِ والَعا ّكا نا   ياتاوا ِمنحوج ؤج جمح   خجم ال
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12. * మరియు వాసావాన్నకి అలా్లహ్ 

ఇస్తర యీ'ల సంతతి వారి నుండి దృఢమైన 

ప్ర మాణాన్ని తీసుక్తనాిడు. మరియు మేము 

వారిలో నుండి ప్నెిండు మందిన్న (కనాన్క్త) 

పోవటాన్నకి నాయక్తలుగా న్నయమంచాము.17 

మరియు అలా్లహ్ వారితో ఇల్ల అనాిడు: 

''ఒకవేళ మీరు నమా'జ్  ను నెలకలుపతూ, 

విధదానం ('జకాత్) చెలా్సా్త మరియు నా 

ప్ర వకు లను విశ్వసంచి వారికి తోడపడుతూ, 

అలా్లహ్క్త మంచి రుణాన్ని ఇసా్త ఉంటే! 

న్నశ్చయంగా, నేను మీక్త తోడుగా ఉంటాను. 

మరియు న్నశ్చయంగా, నేను మీ నుండి మీ 

పాపాలను తొలగిసా్తను మరియు న్నశ్చయంగా 

మమాల్ి కిర ంద కాలువలు ప్ర వహించే సవరా 

వనాలలో ప్ర వేశింప్జేసా్తను. కానీ, దీన్న 

తరువాత మీలో ఎవడు సతయ-తిరస్తకర 

వైఖరిన్న అవలంబిసా్తడో! అతడు వాసావంగా, 

సరైన మారాం నుండి తప్పపపోయిన వాడే!''  

13. ఆ ప్పదప్ వారు తాము చేసన 

ఒడంబడికను భంగం చేసనందుక్త, మేము 

వారిన్న శ్ప్పంచాము (బహిష్కరించాము) 

మరియు వారి హృదయాలను కఠినం 

చేశ్వము. వారు ప్దాలను తారుమారు చేస 

వాటి అరా్గన్ని, సందర్గున్ని పూరిు గా మారిచ 

వేసేవారు. 18  వారికి ఇవవబడిన బోధ్నలలో 

అధక భాగాన్ని మరచిపోయారు. అనుదినం 

వారిలో ఏ కందరో తప్ప, ప్లువురు చేసే 

దోర హాన్ని గురించి నీక్త తెలుసా్తనే ఉంది. కనుక 

వారిన్న మన్నించు మరియు వారి చేష్ట లను 

ఉపేకిష ంచు. న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ సజానులను 

పేర మసా్తడు.  

 

17) చూడండి, 5:20-26. 

18) చూడండి, 4:46. 

ذا   ااخا دج  لاقا ي   اّلٰلح وا باِنج ِميجثااقا 
ا  مجت  ءِيج آْ اَِسج مِ با وا لا ثجناا  ج نج عا اثجنا مح  هح

ناقِيجًبا  ا  ج    اّلٰلح واقاالا  محش  عاّشا اِّن ِ
مج  عاكح لٰوةا  محش  ما الصا تحمح  ااقامج لائِنج 

وا  كٰوةا  الزا اٰتايجتحمح  ِٰلج وا بِرحسح نجتحمج  اٰما
مج زا عا وا  وجهح تحمح تحمح    رج ااقجراضج قارجًضا   اّلٰلا وا

مج   نجكح عا نا  ِرا ف  حكا َلا ًنا  سا حا
ي ِاٰتِكح  ح وا مج  سا ِخلانا َلا ٰنت  دج جا مج  كح

ج  انجٰهرح َتا اَلج ا  جتِها ُتا ِمنج  نج  مجت  رِيج  ما فا
لا  دج ضا مج فاقا دا ذٰلِكا ِمنجكح را باعج فا كا

بِيجِل  آْءا السا وا      سا

ِضِهمج  ناقج ا  لا يج م ِ   فابِما مج  هح مج ثااقا ٰنهح عا
قِٰسياةً  مج  باهح قحلحوج لجناا  عا نا مجت  واجا ِفحوج ار  ُيح

ما  نج  ِما عا اسح ضِ اوا الجَكا ن وا ا وج عِٖهحمل  ظًّ ا حا
ِما  بِهٖ م  ا  وج ِرح ذحك  لِعح مجت  ا  تاطا تازاالح  َلا  وا

مج  ِنجهح اَِلا قالِيجًًل م  مج  ِنجهح آْئِناة  م  ٰ خا  لَعا
فح  حج   فااعج فا وااصج مج  نجهح   ّلٰلا ا   نا اِ محش  عا
ِبُّ  ا ُيح ِسنِْيج حج جمح     ال
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14. ''మేము కై్ైసావులము.'' అన్న అనేవారి 

నుంచి కూడా మేము దృఢమైన ప్ర మాణం 
తీసుక్తనాిము; కాన్న వారు తమక్త 

ఇవవబడిన బోధ్నలలో అధక భాగాన్ని 

మరచిపోయారు; కావున తీరుపదినం వరక్త 

వారి మధ్య విరోధాన్ని మరియు దేవష్న్ని 

కల్గించాము. మరియు తవరలోనే అలా్లహ్ 

వారు చేసా్త వచిచన కరాలను గురించి వారికి 
తెల్య జేసా్తడు.  

15. ఓ గర ంధ్ ప్ర జల్లర్గ! వాసావంగా మా ప్ర వకు  

(ము'హమాద్) మీ వదు క్త వచిచ వునాిడు; 

మీరు కప్పపప్పచుచతూ ఉని గర ంధ్ం (బై్నబిల్) 
లోన్న ఎనోి విష్యాలను అతను మీక్త 

బహిరాతం చేసాునాిడు; మరియు ఎనోి 

విష్యాలను ఉపేకిష సాునాిడు. వాసావంగా మీ 

కరక్త అలా్లహ్ తరఫు నుండి ఒక జ్యయతి 

మరియు సపష్ట మైన గర ంధ్ం (ఈ ఖుర్ఆన్) 

వచిచవునిది. 19   

16. దాన్న దావర్గ అలా్లహ్! తన ప్రర తిన్న 

పొందగోరే వారికి శ్వంతి మారా్గలను చూప్ప 

తాడు మరియు తన ఆజు తో వారిన్న అంధ్ 

కారం నుండి వలుగులోకి తెచిచ వారికి రుజ్ఞ 

మారాం వైప్పనక్త మారాదరశకతవం చేసా్తడు.  

17. ''న్నశ్చయంగా, మరయమ్ క్తమారుడైన 

మసీ'హ్ (కీర సాు) యే అలా్లహ్!'' అన్న అనే వారు 

న్నససందేహంగా, సతయ-తిరస్తకరులు. (ఓ 

ప్ర వకాు !) వారితో ఇల్ల అను: ''అలా్లహ్ గనక 
మరయమ్ క్తమారుడైన మసీ'హ్ (కీర సాు) ను 

అతన్న తలా్న్న మరియు భూమపై ఉని 

వారందరినీ, నాశ్నం చేయగోరితే, ఆయనను 

ఆప్గల శ్కిు  ఎవరికి ఉంది? మరియు 

ఆకాశ్వలలోను, భూమలోను మరియు 

 

19) నూరున్ వ కితాబుముాబీన్: ఇకకడ ఈ రండు ప్దాలు దివయ ఖుర్ఆన్ను సంబో 

ధసాునాియి, అనే విష్యం తరువాత వచేచ 16వ ఆయత్ నుండి విష్దమవుతోంది.  

ي   ناٰصٰي اِناا  يا  حوج قاال ِيجنا  اَّلا واِمنا 
مِ  ناا  ذج فانا ا ثا يج ااخا مج  هح ِما سح قا م  ا  ظًّ حا ا وجا 

مح  بايجناهح يجناا  را فاااغج بِٖهممس  ا  وج ِرح ذحك 
ياوجِم   اِٰٰل  آْءا  اغجضا وااْلج ةا  اوا دا الجعا

ةِ مح  واسا محش  الجقِيٰما يحناب ِئحهح ِ   اّلٰلح وجفا  ا ب ما
نحوج  نا  اَكا وج ناعح     ياصج

مج   آْءاكح جا قادج  الجِكتِٰب  لا  يٰيااهج
لا  ح  ِ يحباْي  اا 

نلح وج ِ  مج كح راسح م  ًا  ثِْيج ا كا ما
ج  نجتحمج ُتح وجا  كح فح ياعج نا ِمنا الجِكتِٰب وا وج فح
ثِْيج  
نج كا ِنا  حمق  عا مج م  آْءاكح   اّلٰلِ قادج جا

بِ  كِتٰب  مُّ ر  وا  يحض ْيج  نحوج
 

بِهِ  اتا   ّلٰلح ا  ياهجِديج  ِن  واانا ما رِضج  ه  باعا 
ِنا   م  مج  هح رِجح يحخج وا لِٰم  السا بحلا  سح

انلُّ  اِٰلا  لحٰمِت  بِاِذجنِهٖ رِ وج الظُّ   
ِديجِهمج اِ وا  تاقِيجم   اٰٰل ِصا ياهج سج   ط  مُّ

يا اِنا   حوج ِيجنا قاال را اَّلا فا دج كا وا    اّلٰلا لاقا هح
ما  ابجنح  ِسيجحح  جما ياما ال نج  محش  رج فاما قحلج 

لِ يا  ِمنا  كح مج اانج   اّلٰلِ   ااراادا  اِنج  يجـ ًا  شا
ه   احما وا ياما  رج ما ابجنا  ِسيجحا  جما ال  يُّهجلِكا 

ارج   نج ما وا  اَلج ِيجًعا   ِض ِف  ِ وا محش  َجا   ّلِلٰ
ا  واما ارجِض  وااَلج ٰموِٰت  السا لجكح   مح
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వాటిమధ్య ఉని సమసాం మీద ఆధప్తయం 
అలా్లహ్ దే. ఆయన తాను కరినది సృషిట సా్తడు. 

మరియు అలా్లహ్ ప్ర తిదీ చేయగల 

సమరాుడు.'' 20   

18. మరియు యూదులు మరియు 

కై్ైసావులు ఇల్ల అంటారు: ''మేము అలా్లహ్ 
సంతానం మరియు ఆయనక్త ప్పర యమైన 

వారము.'' 21 (వారితో) ఇల్ల అను: ''అయితే, 

ఆయన మీ పాపాలక్త మమాల్ి ఎందుక్త 

శికిష సాునాిడు? అల్ల కాదు, మీరు కూడ 

ఆయన ప్పటిట ంచిన మానవులలో ఒకరు 

మాతర మే! ఆయన తాను కరిన వారిన్న 

క్షమసా్తడు మరియు తాను కరిన వారిన్న 

శికిష సా్తడు. మరియు ఆకాశ్వలలో భూమలో 

మరియు వాటి  మధ్య ఉని సమసాం మీద 

స్తమాాజ్ఞయధప్తయం అలా్లహ్దే. మరియు 

ఆయన వైప్పనకే (అందరికీ) మరల్ పోవలస 

ఉంది.''  

19. ఓ  గర ంథ ప్ర జల్లర్గ! ప్ర వకిలు రావటం, 
ఆగి పోయిన కంతకాలం తరువాత, మీక్త 

అంతా సపష్ట ంగా తెలుప్టాన్నకి, వాసావంగా 

మా సందేశహరుడు (ము'హమాద్) మీ 

వదు క్త వచాచడు. మీరు: ''మా వదు క్త 

శుభవారు లు విన్నప్పంచేవాడు మరియు 

హెచచరికలు చేసేవాడు ఎవవడూ ర్గలేదు.'' 

అన్న అనకూడదన్న. న్నససందేహంగా ఇప్పపడు 

మీక్త శుభవారు లు విన్నప్పంచేవాడు మరియు 

హెచచరికలు చేసేవాడు వచిచ వునాిడు. 

మరియు అలా్లహ్ ప్ర తిదీ చేయగల 

సమరాుడు.  

 

20) చూడండి, 4:171. ప్ర తీదీ చేయగల అధకారం / శ్కిు గలవాడు.  

21 ) యూదులు 'ఉజైర్ ('అ.స.)ను అలా్లహ్ అంటారు. కై్ైసావులు 'ఈసా ('అ.స.)ను 

అలా్లహ్, ముగాురు దైవాలలో ఒకరు లేదా అలా్లహుత'ఆల్ల కుమారులు అంటారు. 

యూదులు తమను తాము అలా్లహ్(సు.త.)సంతానంగా చెప్పపక్తంటారు. ఈఆయత్ వారి 

ఈ వాదాన్ని ఖండిసాోంది.  

ا  ما آْءح محش  بايجناهح اشا ا ي جلحقح ما ٰ   اّلٰلح وا محش  َيا لَعا
ج  ِ َشا

    ء  قاِديجر  كح 
 
وجدح   ِت الا واقا  اهح جنح    اَلج َنا ي  واانلاٰصٰ

ا   ااِحبا   اّلٰلِ اابجن ؤح فالِما محش  ه  ؤح آْ وا قحلج 
بحكح  ِ ذ  مج   مج يحعا بِكح نحوج اانجتحمج   محشبِذح بالج 

لاقا  نج خا ِما اّشا  م  آْءح محش  ب اشا نج ي فِرح لِما ياغج
آْءح  اشا ي نج  ما ذ ِبح  يحعا ِ وا محش  وا لجكح    ّلِلٰ مح

ٰموٰ  با السا ا  واما ارجِض  وااَلج ا نا يج ِت  ما حمس هح
ج  اَِلا ح وا ِصْيج جما    هِ ال
 
 

مج   آْءاكح جا قادج  الجِكتِٰب  لا  يٰيااهج
ح  ِ اا يحباْي 

نلح وج ٰ فا لا   راسح مج لَعا ا كح ِنا  َتج ة  م 
ِمنجْۣ  الرُّ  ءاناا 

آْ جا ا  ما حوجا  ل وج تاقح اانج  ِل  سح
ناِذيجر    

َلا وا اِشْيج   مج  حمس  ب آْءاكح جا دج  قا فا
ناذِ  اِشْيج  وا ِ   اّلٰلح وا محش  يجر  ب ٰ كح  ء     لَعا ج َشا

 خجم ر  قاِديج 
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20. మరియు మూస్త తన జ్ఞతి ప్ర జలతో 

ఇల్ల అనిది (జ్ఞు ప్కంచేసుకండి): ''నా జ్ఞతి 

ప్ర జల్లర్గ! అలా్లహ్ మీక్త చేసన 

అనుగర హాలను జ్ఞు ప్కం చేసుకండి; ఆయన 

మీలో నుండి ప్ర వకు లను ఆవిరువింప్జేశ్వడు 

మరియు మమాల్ి స్తరవభౌములుగా 

చేశ్వడు. 22   మరియు (ఆ కాలంలో) 

ప్ర ప్ంచంలో ఎవవరికీ ప్ర స్తదించన్న వాటిన్న 

(అనుగర హాలను) మీక్త ప్ర స్తదించాడు.  

21. ''నా జ్ఞతి ప్ర జల్లర్గ! అలా్లహ్ మీ కరక్త 

వార స ఉంచిన ప్వితర  భూమ (ఫలసాీన్) లో 

ప్ర వేశించండి. వనుకక్త మరల్ ర్గకండి, అల్ల 

చేసాే నష్ట ప్డి తిరిగి ర్గగలరు.''  

22. (అప్పపడు) వారనాిరు: ''ఓ మూస్త! 

న్నశ్చయంగా, అందులో బల్షుు లైన ప్ర జలు 

(అమాలేకీయులు) ఉనాిరు. మరియు వారు 

అకకడి నుండి వళ్ళిపోనంత వరక్త, మేము 

అందులో ఏ మాతర మూ ప్ర వేశించము; ఒక వేళ 

వారు వళ్ళిపోతే మేము తప్పక ప్ర వేశిసా్తము.''  

23. (అప్పపడు అలా్లహ క్త) భయప్డే 

వారిలో నుండి అలా్లహ్ అనుగర హం పొందిన 

ఇదు రు వయక్తు లు అనాిరు: ''దావరం నుండి 

పోయి వారిపై దాడి చేయండి.23మీరు లోన్నకి 

ప్ర వేశించారంటే న్నశ్చయంగా, విజయం మీదే! 

మీరు వాసావాన్నకి విశ్వసంచిన వారే అయితే! 

అలా్లహ్ పైననే నమాకం ఉంచుకండి.''  

24. వారనాిరు: ''ఓ మూస్త! వారు అందు 

ఉనింత వరక్త మేము అందులో ఎనిటికీ 

ప్ర వేశించము. కావున నీవు మరియు నీ ప్ర భువు 

 

22) ఉదాహరణక్త సులైమాన్ ('అ.స.) ప్ర వకు  మరియు స్తరవభౌముడు (ర్గజ్ఞ) కూడా దీన్నతో 

విశ్దమయేయదేమటంటే అలా్లహ్ (సు.త.)యే ర్గజ్ఞలను కూడా ఎనుిక్తంటాడు.  

23) ఆ ఇదు రు వయక్తు లు యూషా బిన్్-నూన్్ మరియు కాలిబ్ బిన్్-యూ'హన్యన (Joshua 

& Caleb). వీరు కనాన్ను ప్రిశీల్ంచటాన్నకి ఎనుికబడిన ప్నెిండు మందిలో ఇదు రు.  

وجِم   يٰقا وجِمٖه  لِقا وجٰٰس  مح قاالا  اِذج  وا
ةا   ما نِعج ا  وج رح اِذج يج لا عا   اّلٰلِ اذجكح مج  كح

عا  ااْۣنلا جا مج  فِيجكح مج    عالاكح واجا بِياآْءا 
يحؤجِت  امج  ل ا  ما مج  اٰتٰىكح وا ًَكمخض  لحوج مُّ

ا  ِنا الجٰعلاِمْيج ًدا م          ااحا
  
 ٰ ارج ي لحوا اَلج وجِم ادجخح سا ا   ضا قا دا قا جمح  الاِِتج  ةا ل

تابا       اّلٰلح كا
ٰي لَعا ا  وج تادُّ تارج َلا  وا مج  لاكح

تانجقا  مج فا باارِكح ا ٰخِِسِيج لِ اادج      نا بحوج
وج  يٰمح حوجا  قاوجًما قاال ا  فِيجها اِنا  ٰٰسي 

ِٰت  حا ا  لاها خح نادج لانج  اِناا  وا حمط  باارِيجنا جا
فا  امجت  ِمنجها وجا  جرحجح ِمنج َيا وجا  جرحجح َيا ا اِنج   ها

نا خِ اِناا دٰ فا    لحوج
 ٰ ل راجح نا قاالا  اافحوج َيا ِيجنا  اَّلا ِمنا  ِن 

ما   لايجِهما   اّلٰلح اانجعا لا دج ا  ا عا لحوجا عا ِهمح يج خح
 ِ فاا مجت  اابا مج  اْلج فااِناكح هح  وج لجتحمح داخا ذاا 
نا  ا  مخف  غٰلِبحوج اِنج   اّلٰلِ والَعا يا  حوج َكا تاوا فا

ِمنِ  ؤج نجتحمج مُّ ا كح     ْيج
وج  ا يٰمح حوج ا   اِناا لانج   ٰٰسي قاال ي ااباًدا ما ا لاها خح نادج

اانجتا   فااذجهابج  ا  فِيجها ا  وج امح بُّكا وا دا  را
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పోయి పోర్గడండి, మేము న్నశ్చయంగా, ఇకకడే 

కూరుచన్న ఉంటాము.''  

25. (దాన్నకి మూస్త) అనాిడు: ''ఓ నా 

ప్ర భూ! నాక్త నాపై మరియు నా సోదరున్నపై 

మాతర మే అధకారం గలదు. కావున నీవు మా 

మధ్య మరియు ఈ అవిధేయుల మధ్య 

తీరుపచేయి (మమాల్ి ఈ అవిధేయుల 

నుండి దూరం చేయి).''  

26. (అలా్లహ్) అనాిడు: ''ఇక న్నశ్చయంగా, 

ఆ భూమ వారి కరక్త నలభై-సంవతసర్గల 

వరక్త న్నషేధంచబడింది. వారు దేశ్దిమారులై 

ఆ భూమలో తిరుగుతూ ఉంటారు.24 కావున 

అవిధేయులైన జనులను గురించి నీవు 

చింతించక్త.'' (1/2)  

27. * మరియు వారికి ఆదమ్ యొకక 

ఇదు రు క్తమారుల 25  (హాబిల్ మరియు 

ఖాబిల్ల) యథారా గాధ్ను విన్నప్పంచు. 

వారిదు రు (అలా్లహ్క్త) బల్ (ఖుర్గాన్న) 

ఇచిచనప్పపడు ఒకన్న (హాబీల్) ఖుర్గాన్న 

సీవకరించబడింది మరియు రండవ వాన్న 

(ఖ్యబీల్) ఖుర్గాన్న సీవకరించబడలేదు. 

(ఖ్యబీల్) అనాిడు: ''న్నశ్చయంగా నేను 

న్ననుి చంప్పతాను.'' (దాన్నకి హాబీల్) 

అనాిడు: ''న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ భయ 

భక్తు లు గలవారి (బల్నే) సీవకరిసా్తడు.  

28. ఒకవేళ నీవు ననుి చంప్టాన్నకి నీ 

చేయి నా వైప్పక్త ఎతాినా! నేను న్ననుి 

 
24) ఆ భూమ పేరు 'తై' మైదానం. నలభై సంవతసర్గల వరక్త యూదులు ఆ మైదానంలో 

తిరుగుతూఉండి, చివరక్త ఫలసాీన్లోకి ప్ర వేశించినప్పపడు మూస్త('అ.స.) అనుచరులలో 

కేవలం ఈ ఇదు రే మగిల్లరు. యూషా బిన్్-నూన్్, మూస్త ('అ.స.) తరువాత, అతన్న 

సా్తనంలో 'ఖలీఫా్మరియు కాలిబ్ బిన్్-యూ'హన్యన అతన్నకి కుడి భుజమయాయరు.  

25) హాబిల్ మరియు ఖాబిల్ ఆదమ్ ('అ.స.) యొకక ఇదు రు క్తమారులు. బై్నబిల్లో వీరు 

ఏబిల్ (Able) మరియు కేన్ (Cain) గా పేర్కకనబడాారు. హాబిల్ (Able)ను ఖ్యబిల్ 

(Cain) చంపాడు. 

قا  ي ا فا نا اِ   تًِلا نا ا ناا ٰههح وج     قٰعِدح

ِ قاالا   َِسج    راب  اَِلا نافج لِكح  اامج ي  ج َلا اِّن ِ
ااِخج  وجِم    وا الجقا ا  باْيج وا بايجناناا  قج  فاافجرح
ا الجفٰ       ِسقِْيج
 

فا  ارا اِنا قاالا  ُمح ا  لايجِهمج ما ها عا ا   ة   باعِْيج اارج
ناةً  ارجِض مجت  سا اَلج ِف  نا  وج فاًلا محش  ياتِيجهح

ا  ا سِ وجِم الجفٰ الجقا  تااجسا لَعا  خجم قِْيج
  

اتجلح عا  اق ِ وا ما بِالج ج اٰدا جحم لايجِهمج نابااا ابجنا
ِمنج   ب ِلا  تحقح فا باانًا  قحرج باا  قارا اِذج 

ِدهِما  مِ ااحا بالج  يحتاقا امج  ل وا رِمحش  ا  نا ا  ٰخا
َلج

اقجتحلاناكا قا  َلا بالح محش  الا  ياتاقا ا  اِناما قاالا 
ا  اّلٰلح  تاقِْيج جمح    ِمنا ال
 
 
 
تا ئِ لا  طج اسا كا تِلاقج   نجْۣ ب ا يادا ي اِٰلا ا تحلاِنج ما
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చంప్టాన్నకి నా చేయి నీవైప్పక్త ఎతాను. 

(ఎందుకంటే) న్నశ్చయంగా నేను సరవ 

లోకాలక్త ప్ర భువైన, అలా్లహ్క్త భయప్డు  

తునాిను.  

29. నీవు నీ పాప్ంతో సహా, నా పాపాన్ని 

కూడా భరించి నరకవాసులలో ఒకడవు 

కావాలన్న నా కరిక. మరియు ఇదే దుర్గారాుల 

ప్ర తిఫలం.''  

30. చివరికి అతడి మనసుస అతడిన్న (తన 

సోదరున్న) హతయక్త ప్పరికల్పంది, కావున 

అతడు తన సోదరుణణ  (హాబిల్ను) చంప్ప నష్ట ం 

పొందిన వారిలో చేరిపోయాడు.  

31. అప్పపడు అలా్లహ్ ఒక కాకిన్న ప్ంపాడు; 

అది నేలను తర వివ అతన్న సోదరున్న శ్వాన్ని 

ఎల్ల దాచాలో చూప్పంచింది. అతడు 

(ఖ్యబిల్): ''అయోయ, నా పాడుగాను! నేను ఈ 

కాకిపాటి వాణణ  కూడా కాలేకపోయాను! నా 

సోదరున్న శ్వాన్ని దాచే (ఉపాయం) వతకలేక 

పోయాను కదా!'' అన్న వాపోయాడు. 

అప్పపడతడు ప్శ్వచతాాప్ప్డే వారిలో 

చేరిపోయాడు.  

32. ఈ కారణంగానే మేము ఇస్తర యీ'ల్ 
సంతతి వారికి ఈ ఉతారువు ఇచాచము: 

''న్నశ్చయంగా – ఒక వయకిు  (హతయక్త) 

బదులుగా గానీ లేదా భూమలో కలాోలం 
వాయప్పంప్జేస నందుక్త గానీ, గాక – ఎవడైనా 

ఒక వయకిు న్న (అనాయయంగా) చంప్పతే, అతడు 

సరు మానవ జాతిని చంపనటా్ల. మరియు 

ఎవడైనా ఒక మానవ్వని పార ణానిన రకిిసే్త, 

అతడు సరు మానవజాతి పార ణాలను 

రకిించినటా్ల!'' మరియు వాసావాన్నకి, వారి 

వదు క్త సపష్ట మైన స్తచనలు తీసుకన్న మా 

ప్ర వకు లు వచాచరు, అయినా వాసావాన్నకి 

వారిలో ప్లువురు భూమలో అకరమాలు 

చేసేవారు.  

َِلاقجتحلاكا  جكا  اَِلا ياِديا  بِبااِسط   مجت  ااناا 
افح  ي ااخا ج ا  الج  رابا  اّلٰلا اِّن ِ   ٰعلاِمْيج

ي  ج رِ   اِّن ِ
تا اح اانج  اِثجِمكا  يجدح  وا بِاِثجِِمج  ْٓاا  بحوج

انلاارِ  ٰحِب  ااصج ِمنج  نا  وج تاكح مجت  فا
ز ؤح  ا الٰظ ا واذٰلِكا جا  ممه لِِمْيج
لا   واعاتج  ه  نا   فاطا سح ااِخيجهِ   فج تجلا  قا

تالاه   قا ِِٰسِيجنا   فا
باحا ِمنا اْلج    فاااصج

باعاثا   يا   اّلٰلح فا ابًا  را ِف غح ثح  بجحا
 ِ ل ارجِض  ِ اَلج يجفا   ياه  ْيح رِيج  ايحوا   كا

وج  ااِخيجهِ ءا سا يجلاِٰتي محش  ةا  يٰوا قاالا 
ِمثجلا   نا  وج ااكح اانج  زجتح  جا ا  ذا ٰه ااعا

فا  رااِب  وج اوا اح الجغح سا مجت  ِخج اا   ةا ءا رِيا 
ا  باحا ِمنا انلِٰدِمْيج   حمقفاااصج

ذٰلِكا  ِل  ااجج ي   حجس ِمنج  باِنج  ٰ لَعا تابجناا  كا
ا  تالا    لا ااناه  ءِيج آْ اَِسج نج قا ِ سً نافج ما  اْۣ بِغاْيج

ا  اناما ارجِض فاَكا اد  ِف اَلج نافجس  ااوج فاسا
نج  واما ِيجًعامحش  َجا انلااسا  تالا  ا حج اا   قا يااها

ا  ياا انلا نا فاَكا ي ااحج ا ِيجًعا ما دج  محش  اسا َجا لاقا وا
اِنا  ثحما  اي ِنِٰتحمس  بِاْلج لحناا  رحسح مج  آْءاتجهح جا

مج با  ِنجهح ًا م  ثِْيج ارج كا دا ذٰلِكا ِف اَلج ِض عج
ا  ِفحوج ل      نا محِسج
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33. న్నశ్చయంగా, ఎవరైతే అలా్లహ్తో 

మరియు ఆయన ప్ర వకు తో పోర్గడుతారో 

మరియు ధ్రణలో కలాోలం రేక్తాించటాన్నకి 

ప్ర యతిిసా్తరో, అల్లంటి వారికి మరణ శిక్ష 

విధంచాల్; లేదా శిలువపై ఎకికంచాల్; లేదా 

వారి అభముఖ-ప్కాష ల కాళా్ల చేతులను 

నరికించాల్; లేదా వారిన్న దేశ్బహిషుకైతుల్ి 

చేయాల్. ఇది వారికి ఇహలోకంలో గల 

అవమానం. మరియు వారికి ప్రలోకంలో 

కూడా ఘోరశిక్ష ఉంటంది –   

34. మీరు స్తవధీనప్రచుకక ముందు 

ప్శ్వచతాాప్ ప్డేవారు తప్ప! కావున మీరు 

న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార 

కరుణాప్ర దాత, అన్న తెలుసుకండి.  

35. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! అలా్లహ్ యందు 

భయ-భక్తు లు కల్గి ఉండండి. మరియు 

ఆయన స్తన్నిధాయన్నకి చేరే మారా్గన్ని 

అనేవషించండి. 26   మరియు ఆయన 

మారాంలో న్నరంతరం కృషిచేసాే, మీరు స్తఫలయం 

పొందవచుచ! 27  

 

26 ) వసీలహ్: మారాం, అంటే తాను కరినదాన్నన్న పొందటాన్నకి లేక దాన్నకి 

సన్నిహితులవటాన్నకి సహాయప్డేది. అంటే దైవభీతి మరియు సదురిన మరియు 

అలా్లహ్ (సు.త.) 'హర్గం చేసన వాటి నుండి దూరంగా ఉండటం. కాన్న కందరు ఈ 

సతాయన్ని విడిచి గోరీలలో ఉనివారిన్న తమక్త వసీలగా భావిసాునాిరు. ష్రీ'అత్లో 

ఇల్లంటి అపోహలక్త ఎల్లంటి సా్తనం లేదు. ('స. బు'ఖ్యరీ, కితాబ్ అల్-అ'జ్ఞన్ మరియు 

'స'హీ'హ్ ముసాం, కితాబ్ అ'ససల్లహ్). అ'జ్ఞన్ తరు వాత చదవవలసన ఈ దు'ఆయే 

వసీల్ల : ''అలా్లహుమమ రబబ హాజి హిదద 'అ వతి తేామమతి, వ'ససల్లతిల్ ఖాయి'మతి, 

ఆతి ము'హమమదన్్ వసీలత వల్-ఫ'దీలత, వబ్-'అస్హు మఖామమ్ మ'హ్్మూ 

దలాజీ' వఅద్తహు.'' సవరాంలో నబీ ('స'అ.స.)క్త ప్ర స్తదించబడిన మఖామె 

మ'హమూద్ కూడా వసీలహ అనబడుతుంది. కావున ఎవడైతే అ'జ్ఞన్ తరువాత పై 

దు'ఆ చేసా్తడో అతడు నా సఫారస్క్త యోగుయడవుతాడు అన్న మహాప్ర వకు  ('స'అ.స.) 

అనాిరు. 

27) చూడండి, 2 :186.  

نا   اارِبحوج ُيح ِيجنا  اَّلا ؤحا  ز  جا ا    اّلٰلا اِناما
لا   وج راسح وج   وا عا اسج ي ارجِض ِف    نا وا اَلج

تالح فا  يُّقا اانج  اًدا  ااوج سا يا  لابحوج يحصا ااوج  يا  وج
ِنج   م  مج  لحهح اارججح وا اايجِديجِهمج  عا  طا تحقا

وج ِخًلا  يحنجفا ااوج  ارجِض ف   اَلج ِمنا  محش  ا 
ا ذٰلِكا  ي  هح  ل نجياا ِف مج ِخزج مج ِف   الُّ اهح ل وا

ِظيجم   اب  عا ذا ةِ عا ِٰخرا   يحض اَلج

تا  ِيجنا  اَّلا مِ ابح اَِلا  بجلِ وجا  قا نج اا   نج 
لايج  ا عا وج ِدرح اانا  مجت  ِهمج تاقج يا  وج لامح   اّلٰلا فااعج
ر  راِحيجم   وج فح  خجم غا

اتا  نحوا  اٰما ِيجنا  اَّلا ا  وا  يٰياايُّها   اّلٰلا قح
ي  وج ابجتاغح ج اِ ا  وا جهِ ال ا ِفج ا ِسيجلاةا واجا وا َلا وج هِدح

نا  وج لِحح مج تحفج بِيجلِٖه لاعالاكح    سا
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36. న్నశ్చయంగా, సతయ-తిరస్తకరులైన 

వారు తీరుప దినాన గల శిక్ష నుండి 

తప్పపంచుకవటాన్నకి – వారి వదు  ఉంటే – 

భూమలో ఉని సమసా్తన్ని, దాన్నతో పాట 

మరి అంత (ధ్నాన్ని) కూడా, విమోచనా 

ధ్నంగా ఇవవగోరుతారు కాన్న అది సీవకరించ 

బడదు. మరియు వారికి అతి బాధాకరమైన 

శిక్ష ఉంటంది. 28  

37. వారు నరకాగిి నుండి బయటికి 

ర్గగోరుతారు, కాన్న వారు దాన్న  నుండి 

బయటికి ర్గజ్ఞలరు. మరియు వారికి 

ఎడతెగన్న శిక్ష ఉంటంది. 29  

38. మరియు ప్పరుషుడు దంగ అయినా, 

లేదా సాీై దంగ అయినా, వారి చేతులను 

నరికివేయండి. ఇది వారి కరాలక్త గుణ్
పాఠంగా, అలా్లహ్ న్నరణ యించిన ప్ర తిఫలం 

(శిక్ష). 30   మరియు అలా్లహ్ సరవ శ్కిు   

మంతుడు, మహా వివేచనాప్రుడు.   

39. ఎవడు నేరం చేసన తరువాత 

ప్శ్వచతాాప్ప్డి తనను తాను సవరించుక్తం 
టాడో! న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ అల్లంటి వాన్న 

ప్శ్వచతాాపాన్ని అంగీకరిసా్తడు. న్నశ్చయంగా 

అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్ర దాత.  

40. ఏమీ? న్నశ్చయంగా, భూమాయకాశ్వలపై 

ఆధప్తయం అలా్లహ్ దేనన్న నీక్త తెల్యదా? 

ఆయన తాను కరిన వారిన్న శికిష సా్తడు మరియు 

 

28) చూడండి, 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, ప్పసాకం 8, 'హదీస్' నం. 546.  

29) ఈ ఆయత్ సతయ-తిరస్తకరులను గురించి ఉంది. ఎందుకంటే మూ'మన్్లను చివరకు 

నరకాగిన నుండి బయటకు తీయటం జరుగుతంద. ఇది 'హదీస్'లలో పేర్కకనబడింది.  

30) ఈ శిక్షవివర్గలను గురించి 'హదీస్', ఫిఖు త మరియు తఫాసీర్ ప్పసాకాలను చదవాల్. 

ఇసా్తంలో ఈ విధ్ంగా కఠినశిక్షలు ఉండటంవలానే ఇసా్తమయా శ్వసనం పాటించే దేశ్వలలో – 

ఎకకడైతే ఇంత వరక్త ష్రీ'అత్ శ్వసనమే అమలులో ఉందో – ఉనింత శ్వంతి-భదర తలు, 

సుఖసంతోష్లు మరే ఇతర 'గైరు ష్రీ'అత్ శ్వసనాలు పాటించే దేశ్వలలో లేవు. ఉదా: 

స'ఊదీ 'అరేబియా.  

ِيج  فا   نا اِنا اَّلا اوج  كا ا ل وج ا ِف اا رح مج ما اهح نا ل
ِمثجلاه  ا وا ِيجًعا  َجا ارجِض  ه    َلج عا  ما

ياوجِم   اِب  ذا عا ِمنج  بِٖه  ا  وج تادح َِلافج
تح  ا  ما ةِ  مج الجقِيٰما ِمنجهح ب ِلا  ا مجت  قح ل مج وا  هح

اب  ااَِلج  ذا      م  عا
 

ا  وجا ِمنا انلاارِ واما جرحجح نا اانج َيا وج يحرِيجدح
مِ  ا  ِِبٰرِِجْيج مج  ا نج هح ذا وا حمس  ها عا مج  اهح ب   ال

قِيجم      مُّ
يا واالسا  وج عح فااقجطا ارِقاةح  واالسا ارِقح 

باا ناكا  سا ا كا آْءًْۣ بِما زا ا جا ما ًَل ا اايجِدياهح
ِنا  زِيجز   اّلٰلح وا  محشاّلٰلِ م    يجم   كِ  حا عا
 
لاحا فا  ااصج لجِمٖه وا ِد ظح نج تاابا ِمنجْۣ باعج ما

لايجهِ   اّلٰلا فااِنا   عا   اّلٰلا   نا اِ محش  ياتحوجبح 
ر   وج فح    راِحيجم   غا

 
امج   اانا  اال لامج  لجكح    لا    اّلٰلا تاعج مح

نج   ما يحعاذ ِبح  ارجِضمحش  وااَلج ٰموِٰت  السا
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తాను కరిన వారిన్న క్షమసా్తడు. మరియు 

అలా్లహ్ ప్ర తిదీ చేయగల సమరాుడు (శ్కిు  
గలవాడు). (5/8)  

41. * ఓ ప్ర వకాు ! సతయ-తిరస్తకరంలోకి 

ప్రుగులు తీసే వారి వలా నీవు దుుఃఖప్డక్త. 

అల్లంటి వారు: ''మేము విశ్వసంచాము.'' అన్న 

తమ నోటితో మాతర మే అంటారు, కాన్న వారి 

హృదయాలు విశ్వసంచలేదు. మరియు 

యూదులలో కందరు అసతాయలను 

క్తతూహలంతో వినే వారునాిరు మరియు నీ 

వదు క్త ఎనిడూ ర్గన్న ఇతర ప్ర జలక్త 

(అందజేయటాన్నకి) మీ మాటలు వినే 

వారునాిరు. వారు ప్దాల అరా్గలను మారిచ, 
వాటి సందర్గులక్త భనింగా తీసుక్తన్న ఇల్ల 

అంటారు: ''మీక్త ఈ విధ్మైన (సందేశ్ం) 

ఇసాేనే సీవకరించండి మరియు ఇల్లంటిది 

ఇవవకపోతే, జ్ఞగర తా ప్డండి!'' మరియు 

అలా్లహ్ ఎవరిన్న ప్రీకిష ంచదలచాడో (తప్పప 

దారిలో వదల దలచాడో) వారిన్న అలా్లహ్ 
నుండి తప్పపంచటాన్నకి నీవు ఏమీ చేయలేవు. 

ఎవరి హృదయాలను అలా్లహ్ ప్రిశుధ్ధ ప్రచ 

గోరలేదో అల్లంటి వారు వీరే. వారికి 
ఇహలోకంలో అవమానం  ఉంటంది. మరియు 

వారికి ప్రలోకంలో ఘోర శిక్ష ఉంటంది.  

42. వారు అబదాధ న్ని వినేవారు మరియు 

న్నషిధ్ధ మైన దాన్నన్న తినేవారు. కావున వారు నీ 

వదు క్త (నాయయాన్నకి) వసాే, నీవు (ఇష్ట ప్డితే) 

వారి మధ్య తీరుపచేయి, లేదా ముఖం 

తిర ప్పపక. నీవు వారినుండి విముఖుడవైతే 

వారు నీకేమీ హాన్న చేయలేరు. నీవు వారి మధ్య 
తీరుపచేసాే, నాయయంగా మాతర మే తీరుప్

చేయి. న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ నాయయ్

బదుధ లైన వారిన్న పేర మసా్తడు.  

43. మరియు – అలా్లహ్ శ్వసనం 

(ఉతారువులు) ఉని తౌర్గత్ గర ంథం వారి వదు  

فِ  ياغج وا آْءح  اشا آْءح ي اشا ي نج  لِما   اّلٰلح وا محش  رح 
 ِ ٰ كح  ء  قاِديجر  لَعا ج       َشا

ِيجنا   اَّلا نجكا  جزح ُيا َلا  لح  وج الراسح ا  يٰياايُّها
حسا  ِف عح رِ ا ي نا  رِ وج فج

الجكح ِيجنا  مِ     اَّلا نا 
ي  حوج ِمنج  قاال تحؤج امج  ل وا بِاافجوااهِِهمج  ناا  اٰما ا 

مج  بحهح اجحت  قحلحوج ادحوج ها ِيجنا  اَّلا جحت واِمنا 
مٰ  مٰ سا سا ِذِب  لِلجكا نا  وج وج عح م  نا عح وج لِقا  
 ٰ امج يااجتحوجكا ا حمل ل رِيجنا ِما محش  خا نا الجَكا ِفحوج ار  ُيح

وااِضعِهٖ  ما ِد  باعج نا وج قح يا مجت  ِمنجْۣ  حوج اِنج   ل
 ِ ت هح يج احوج وج ذح ا فاخح هح    تحمج ٰهذا تاوج امج تحؤج اِنج ل وا

ا وج رح ذا يُّرِدِ  محش  فااحج نج   فِتجناتاه    اّلٰلح واما
لا   لِكا  تامج يـج ً   اّلٰلِ ِمنا    فالانج  محش ا شا

ِ اح  اَّلا يحرِدِ  ول ئِكا  امج  ل اانج   اّلٰلح يجنا 
باهحمج  قحلحوج ِرا  ه  نجياا محش  يُّطا الُّ ِف  مج  اهح ل

ِف وا حمل  ي  زج خِ  مج  اهح اب   ا  ل ذا عا ةِ  ِٰخرا َلج
ظِ     يجم  عا

نا  ااٰكلحوج ِذِب  لِلجكا نا  وج ٰمعح سا
ِت  حج مج  محش  لِلسُّ كح فااحج آْءحوجكا  فااِنج جا

نجهح بايجناهح  عا رِضج  ااعج ااوج  اِنج   مجت مج مج  وا
وجكا رِ تحعج  ُّ ياُضح فالانج  مج  نجهح عا ضج 

يجـ ًا  مج  محش  شا كح فااحج مجتا  كا حا اِنج  وا
مج   ِ بايجناهح ِط ا ب ِبُّ   اّلٰلا اِنا  محش  لجقِسج ُيح
ِسطِ  قج جمح ا ال     ْيج

مح   هح واِعنجدا ناكا  وج ِمح اك  ُيح يجفا  كا وا
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ఉనిప్పటికీ – వారు తీరుప కరక్త, నీ వదు క్త 

ఎందుక్త వసా్తరు? ఆ తరువాత కూడా వారు 

దాన్న నుండి తిరిగి పోతునాిరు. మరియు 

ఇల్లంటి వారు (న్నజ్ఞన్నకి) విశ్వసంచిన వారు 

కారు.  

44. న్నశ్చయంగా, మేము తౌర్గత్ను 

(మూస్తపై) అవతరింప్జేశ్వము. అందులో 

మారాదరశకతవం మరియు జ్యయతి ఉనాియి. 

ముసాంలైన (అలా్లహ్క్త విధేయులైన) ప్ర వకు లు 

దాన్నన్న అనుసరించి, యూదుల మధ్య తీరుప 
చేసా్త ఉండేవారు. 31 అదేవిధ్ంగా ధ్రావేతాలు 

(రబాాన్నయూయన్) మరియు యూద 

విదావంసులు (అ'హ్బార్లు) కూడా (తీరుప 
చేసా్త ఉండేవారు). ఎందుకంటే వారు అలా్లహ్ 

గర ంథాన్నకి రక్షక్తలుగా మరియు దాన్నకి 

స్తక్తష లుగా న్నయమంచబడి ఉండేవారు. కావున 

మీరు (యూదుల్లర్గ) మానవులక్త భయ 

ప్డకండి. నాకే భయప్డండి. నా స్తక్తు లను 

(ఆయాత్లను) సవలప ల్లభాలక్త అముాక 

కండి. మరియు ఎవరు అలా్లహ్ 

అవతరింప్జేసన (శ్వసనం) ప్ర కారం తీరుప 

చేయరో, అల్లంటి వారే సతయ-తిరస్తకరులు.  

45. మరియు ఆ గర ంథం (తౌర్గత్)లో వారికి 

మేము: ''పార ణాన్నకి బదులు పార ణం, కనుిక్త 

బదులు కనుి, ముక్తకక్త బదులు ముక్తక, 

చెవికి  బదులు చెవి, ప్నుిక్త బదులు ప్నుి 

 

31) యూదుల ప్ర వకిలందరూ అలా్లహ్ (సు.త.)క్త విధేయులైన వారే అంటే ముసాింలే. ఆ 

ఇసా్తం వైప్పనకే దైవప్ర వకు  ము'హమాద్ ('స'అ.స.) ప్పలుసాునాిరు. ఈ ఇసాాం ధ్రమమే 

ఆదమ్ ('అ.స.) నుండి ప్ర తి ప్ర వకి ('అ.స.) బోధంచిన ధ్రమం. ఇక హిందూ ధ్రామనికి 

మూలమైన వేదాలు మరియు భగవదాీత కూడా ఏకై్క ప్రమేశ్వరున్నకి అంటే 

అలా్లహుత'ఆల్లక్త మాతర మే విధేయులై ఉండి, కేవలం ఆయననే ఆర్గధంచాలన్న 

బోధసాునాియి. ఆ ప్రమేశ్వరుడు, సంతానం లేన్నవాడు అన్న కూడా వివరిసాునాియి. 

అంతేగాక పామరులే కల్పత దైవాలను, సృషిట ంచబడిన వాటిన్న ఆర్గధసా్తరన్న కూడా 

బోధసాునాియి.   

ٰرىةح  مح    اتلاوج كج حح ا  ثحما    اّلٰلِ فِيجها
باعج يا  ِمنجْۣ  نا  اوج ل ذٰ تاوا ي محش  لِكا ِد  ا  واما

ا  ِمنِْيج ؤج جمح     خجم احول ئِكا بِال
 

هح  ا  فِيجها ٰرىةا  اتلاوج اا  نلج اانجزا ي    يدً اِناا
ر   نحوج مح مجت  وا جكح ِ   ُيا نا اَّلا ا انلابِيُّوج يجنا  بِها

نا  ٰبنِيُّوج الرا وا ا  وج ادح ها ِيجنا  لذِلا وجا  لامح ااسج
تححج  اسج ا  بِما باارح  احج ِمنج  وااَلج وجا  فِظح

نحوجا  اّلٰلِ كِتِٰب   كا آْءا   وا دا ها شح لايجهِ  مجت  عا
َلا  وا ِن  وج شا وااخج انلااسا  وحا  جشا ُتا فاًلا 

 ٰ بِا ا  وج ح َتا اشج نً ِِتج يٰ ت ثاما قالِيجًًل   نج  محش  ا  واما
مج   جكح امج ُيا لا  ل ي اانجزا ا فااحول ئِكا    اّلٰلح بِما

نا  وج مح الجكٰفِرح    هح
 

فِيجها  لايجِهمج  عا تابجناا  كا انلافجسا  وا اانا  ي  ا
الجعا فج نلا بِا  انجفا ِسحمل وا ِ وااَلج ا بِالجعاْيج ْيج

نا   ِ واالس  حذحِن  بِاَلج حذحنا  وااَلج انجِف  بِاَلج
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మరియు గాయాలక్త బదులుగా సరిసమాన 

మైన ప్ర తీకారం వార శ్వము.'' 32  కాన్న ఎవరైనా 

దాన్నన్న క్షమసాే, అది అతన్నకి పాప్-ప్రిహారం 

(కఫాార్గ)! మరియు ఎవరు అలా్లహ్ అవత 

రింప్జేసన శ్వసనం ప్ర కారం తీరుప చేయరో 

అల్లంటి వారు! వారే దుర్గారాులు. 33   

46. మరియు మేము వారి (ఆ ప్ర వకు ల) 

అడుగు జ్ఞడలను (ఆస్త'రిహిమ్) అనుసరించే 

వాడు మరియు తౌర్గత్లో మగిల్ ఉని 

సతాయన్ని ధ్ృవప్రచే వాడయిన, మరయమ్ 

క్తమారుడు, 'ఈస్త (ఏసు)ను ప్ంపాము. 34 

మేము అతన్నకి ఇంజీల్ గర ంథాన్ని 

ప్ర స్తదించాము. అందులో మారా దరశకతవం 

మరియు జ్యయతి ఉనాియి మరియు అది 

 

32 ) ఈ శిక్షలక్త చూడండి బై్నబిల్ (Old Testament), న్నరామ కాండం-(Exodus), 

21:23-36.  

33 ) పూరవ-గర ంథప్ర జలు తమ ధ్రా-గర ంథాన్నకి విరుదధ ంగా వయవహరిసాునాిరు. అంటే 

అలా్లహ్ (సు.త.) శ్వసనాన్ని అనుసరించటం లేదు. ఎవరైతే అలా్లహుత'ఆల్ల శ్వసనాన్ని 

అనుసరించరో అల్లంటి వారే ''జ్ఞల్మూన్ - దుర్గారాులు, ఫాసఖూన్ - అవిధేయులు 

(దుషుట లు) మరియు కాఫిరూన్ - సతయ-తిరస్తకరులు అనబడతారు. అల్లంటి వారే 

అలా్లహుత'ఆల్ల ఆగర హాన్నకి గురయేయ వారు.  

34) మూస్త ('అ.స.)పై అవతరింప్జేయబడిన తౌర్గత్ గర ంథం తరువాత అలా్లహ్ (సు.త.) 

'ఈస్త ('అ.స)పై ఇంజీల్ను అవతరింప్జేశ్వడు. అతను ('అ.స) తౌర్గత్లో మగిల్ ఉని 

సతాయన్ని ధ్ృవప్రిచారు. 'ఈస్త ('అ.స.): ''ఇస్తర యీ'ల్ సంతతిలోన్న దారి తప్పపన గొరర ల 

వదు కే తప్ప ఇతరుల వదు క్త నేను ప్ంప్బడలేదు.'' అన్న అనాిరు. మతాయి-(Mathew), 

15:24. ఇక ము'హమాద్ ('స'అ.స.) వచాచరు. అతన్న ('స'అ.స.)పై ఖుర్ఆన్ 

అవతరింప్జేయబడింది. ఇది పూరవ గర ంథాలలో మగిల్ ఉని సతాయన్ని ధ్ృవీకరిసాుంది. 

ఈ ఖుర్ఆన్ >1400 సంవతసర్గలలో, దాన్నలోన్న ఒకక అక్షరమైనా మారచబడక్తండా, దాన్న 

అసలు రూప్ంలో భదర ప్రచబడి ఉని ఏకై్క దివయగర ంథం. ఎందుకంటే ప్పనరుతాాన దినం 

వరక్త నేను ఈ ఖుర్ఆన్ను దాన్న అసలు రూప్ంలో భదర ప్రుసా్తనన్న అలా్లహ్ (సు.త.) 

వాగాు నం చేశ్వడు. చూడండి, 15:9. ఇది ర'హాతులా్ల్ 'ఆలమీన్  - అంటే సరవలోక 

వాసులక్త కారుణయం. ఇది సరవలోకవాసుల వారి కరక్త అవతరింప్జేయబడింది. 

ము'హమాద్ ('స'అ.స.) చిటట  చివరి ప్ర వకు . అతన్న ('స'అ.స.) పై అవతరింప్జేయబడిన ఈ 

దివయ ఖుర్ఆన్ చిటట  చివరి దివయ గర ంథం.  

وااس ِ بِال حمل  ِ حا  ن  وج حرح اص  قِ ْلج نج  محش  صا فاما
قا   دا اراة  لا  تاصا فا وا كا هح امج محش  بِٖه فا نج ل واما

لا   اانجزا ي  ا بِما مج  جكح   فااحول ئِكا   اّلٰلح ُيا
نا  وج مح الٰظلِمح     هح

 واقا 
ٰي لَعا يجناا  ابجِن  فا بِعِيجَسا  اٰثاارِهِمج   

ِمنا   يجهِ  يادا ا  باْيج ا  ل ِما قًا  ِ د  صا مح ياما  رج ما
ٰرىةِتلا ا اٰتايجنٰ ممس  وج فِيجهِ هح وا ِيجلا 

ِْنج اَلج  
ا هح  باْيج ا  ل ِما قًا  ِ د  صا مح وا حمل  ر  نحوج وا ًدي 

ًدي   واهح ٰرىةِ  اتلاوج ِمنا  يجهِ  يادا
وجعِ  ما ا وا تاقِْيج ًة ل ِلجمح     ىجتظا
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తౌర్గత్లో మగిల్ ఉని సతాయన్ని ధ్ృవీక 

రిసాుంది మరియు దైవభీతి గలవారికి మారా 

దరశకతవం మరియు హితోప్దేశ్ం కూడా!  

47. మరియు ఇంజీల్ గర ంథ ప్ర జలను, 

అలా్లహ్! ఆ గర ంథంలో అవతరింప్జేసన 

శ్వసనం ప్ర కారం తీరుప చేయమను. మరియు 

ఎవరు అలా్లహ్ అవతరింప్జేసన శ్వసనం 

ప్ర కారం తీరుపచేయరో అల్లంటివారు, వారే 

అవిధేయులు (దుషుట లు). 35   

48. మరియు (ఓ ప్ర వకాు !) మేము ఈ 

గర ంథాన్ని నీపై సతయంతో అవతరింప్జేశ్వము. 

ఇది పూరవ గర ంథాలలో మగిల్ ఉని సతాయన్ని 

ధ్ృవ ప్రుసాుంది. మరియు వాటిలో ఉని 

సతాయసతాయలను ప్రిష్కరిసాుంది. 36  కావున 

నీవు, అలా్లహ్ అవతరింప్జేసన ఈ శ్వసనం 

ప్ర కారం వారి మధ్య తీరుపచెయియ. మరియు నీ 

వదు క్త వచిచన సతాయన్ని విడిచి వారి 

కరికలను అనుసరించక్త.37  మీలో ప్ర తి ఒకక 

సంఘాన్నకి ఒక ధ్రా శ్వసనాన్ని మరియు ఒక 

 

35) ఎంతవరకై్తే ఖుర్ఆన్ అవతరింప్జేయబడలేదో, అంతవరక్త బై్నబిల్ శ్వసనం అమలులో 

ఉండను. కాన్న దైవప్ర వకు  ('స'అ.స.)క్త దివయ ఖుర్ఆన్ ప్ర స్తదించబడిన తరువాత ఇది 

ఇంతక్త ముందు అవతరింప్జేయబడిన దివయ గర ంథాలను రదుు చేసాుంది. ఇది అలా్లహ్ 

(సు.త.) శ్వసనం. మర్కక విశేష్ం ఏమటంటే అవి వాటి అసలు రూప్ంలో లేవు. వాటిన్న 

అనుసరించే వారు వాటిలో తమ ఇష్ట నుస్తరంగా ఎనోిస్తరాు, ఎనోి మారుపలు చేశ్వరు. 

వాటిలో చివరి మారుప గలది RSV-1971. అంతేగాక ఇప్పపడు ప్ర ప్ంచంలో ఎనోి రకాలైన 

బై్నబిలసత్ చెల్లమణలో ఉనాియి. చూడండి, 3:3, వాయఖ్యయనం-3. కాన్న ఖుర్ఆన్ 

మాతర మే, >1400 సంవతసర్గలలో ఏ విధ్మైన మారుపలు లేక్తండా, దాన్న అసలు 

రూప్ంలో సురకిష తంగా ఉని ఏకై్క దివయగర ంథం.  

36) ముహైెమనన్ 'అలైహి: అంటే అది వాటిలో ఉని సతాయన్ని ధ్ృవప్రుసాుంది, వాటిలో 

చేరచబడిన అసతాయన్ని - అసతయమన్న న్నరూప్పసాుంది మరియు సపష్ట ప్రుసాుంది.  

37) అంటే ముసామేతరులు కూడా తీరుపకరక్త వసాే వారిమధ్య దివయ ఖుర్ఆన్ (అలా్లహు 

త'ఆల్ల) ఆదేశ్వనుస్తరంగా మాతర మే తీరుప చేయాల్; కానీ వారి ధ్ర్గాన్ని అనుసరిసా్త 

గానీ, లేక వారి కరికలను అనుసరిసా్త గానీ, తీరుప చేయర్గదు.  

 
 

كح  احج َلج اي وا بِما ِيجِل 
ِْنج اَلج لح  ااهج مج 

لا   مج  محش  فِيجهِ   اّلٰلح اانجزا جكح ُيا امج  ل نج  واما
 ِ لا  اي ما ب اانجزا مح  و فااح   اّلٰلح   هح ل ئِكا 

وج     نا الجٰفِسقح

 ِ اق 
بِالج الجِكتٰبا  جكا  اَِلا ي  اا نلج اانجزا وا
يجهِ   يادا ا  باْيج ا  ل ِما قًا  ِ د  صا ِمنا  مح

يج  ها مح لايجهِ   ا ِمنً الجِكتِٰب وا مج  فا   عا كح احج
لا   اانجزا ي  ا بِما مج  تاتابِعج   اّلٰلح بايجناهح َلا  وا

ا  ما عا مج  آْءاهح وا ِمنا جا   ااهج اق ِ   آْءاكا  محش الج
مج لِ  ِمنجكح لجناا  عا جا   

ًة    كح  ِِشجعا
اًجا  ِمنجها آْءا  محش  وا شا اوج  ل   اّلٰلح وا
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జీవనమారా్గన్ని న్నయమంచి ఉనాిము. 

ఒకవేళ అలా్లహ్ తలుచుక్తంటే, మమాల్ి 

అంతా ఒకే-ఒక సంఘంగా రూపొందించి 

ఉండేవాడు. కాన్న మీక్త ఇచిచన దాన్నతో 

(ధ్రాంతో) మమాల్ి ప్రీకిష ంచటాన్నకి (ఇల్ల 

చేస్తడు). కావున మీరు మంచి ప్నులు 

చేయటంలో ఒకరితోనొకరు పోట్ట ప్డండి. 

అలా్లహ్ వదు కే మీరందరూ మరల్ పోవలస 

వుంది. అప్పపడు ఆయన మీక్తని 

భేదాభపార యాలను గురించి మీక్త తెల్య 

జేసా్తడు.  

49. మరియు (ఓ ప్ర వకాు !) నీవు అలా్లహ్ 

అవతరింప్జేసన శ్వసనం ప్ర కారం వారి  మధ్య 

తీరుప చెయియ మరియు వారి వయరా కరికలను 

అనుసరించక్త. అలా్లహ్ నీపై అవతరింప్ జేసన 

కన్ని శ్వసనాల నుండి వారు న్ననుి 

తప్పపంచక్తండా జ్ఞగర తాగా ఉండు. ఒకవేళ 

వారు వనుదిరిగిపోతే, అలా్లహ్ వారిన్న, వారి 

కన్ని పాపాలక్త శికిష ంచ దలచాడన్న తెలుసుక. 

మరియు న్నశ్చయంగా ప్ర జలలో అనేక్తలు 

అవిధేయతక్త పాలపడే వారునాిరు.  

50. ఏమీ? వారు అజ్ఞు నకాలప్ప తీరుపను 

కరుతునాిర్గ? కాన్న ఆయన (అలా్లహ)పై 

నమాకం గలవారికి అలా్లహ్ కంటే మంచి 

తీరుప చేయగల వాడవడు?  38  (3/4)  

51. * ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! యూదులను 

మరియు కై్ైసావులను మతుర లుగా చేసుక 

కండి. వారు ఒకరి కకరు సేిహితులు. 39 

 
38) ఇసా్తం: అంటే అలా్లహ్ (సు.త.)క్త విధేయత, జ్ఞహిల్యయహ్: అంటే అజ్ఞు నం. ఈ రండు 

ప్దాలు ఒకదాన్న కకటి వయతిరేకంగా వాడబడతాయి. ఎందుకంటే సరవజ్ఞు నాలక్త 

మూల్లధారి అలా్లహ్ (సు.త.) కావున అలా్లహుత'ఆల్లను విశ్వసంచన్నవారు అజ్ఞు నులే! 

(ఫ'తు త అల్- ఖదీర). ఇంకా చూడండి. 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, ప్పసాకం 9, 'హ. నం. 21.  

39) చూడండి, 3:28, 118. 4:139, 5:57, 8:73 మరియు 60:7-9.  

لٰكِ  وا ةً  اِحدا وا ًة  احما مج  اعالاكح نج  ْلا
ِفج  مج  كح ابجلحوا ِ ما َل  ي   مج ا اٰتٰىكح وا      تابِقح فااسج
ِٰت  اْيج مج    اّلٰلِ اِٰلا  محش  اْلج رجِجعحكح ما

مج   يحناب ِئحكح فا ِيجًعا  ِ َجا نجتحمج ما ب كح فِيجهِ   ا 
ج  نا تا ُتا وج     يحض لِفح
 
 

ا ااِن  لا  وا اانجزا ي  ا بِما مج  بايجناهح مج  كح  اّلٰلح حج
رجهح  ذا وااحج مج  واآْءاهح ااهج تاتابِعج  َلا  اانج وا مج 

تِنحوجكا   ْۣ يافج نج ي   عا ا ما لا    باعجِض   اّلٰلح اانجزا
جكا  يحرِيجدح  محش  اَِلا ا  ناما

اا لامج  فااعج اوجا  ل تاوا فااِنج 
يُِّصيجبا اا   اّلٰلح  بِباعج نج  مج  بِهِمج ِض هح ذحنحوج محش  

اِنا كا  نا  وا وج ِنا انلااِس لاٰفِسقح ًا م    ثِْيج
 
 

ا  اْلج ما  كج نا ا اافاحح وج يابجغح نج  واما محش  هِلِياةِ 
ِمنا   نح  سا ل ِقا حح   اّلٰلِ ااحج ًما  م  كج وج

نا     خجم يُّوجقِنحوج
وا   تاتاِخذح َلا  نحوجا  اٰما ِيجنا  اَّلا ا  يٰياايُّها

اهح  ي  دا وج اَلج َِلاآْ   واانلاٰصٰي مج محم  ءا ااوج هح باعجضح
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మీలో ఎవడు వారితో సేిహం చేసా్తడో 

వాసావాన్నకి అతడు వారిలో చేరిన 

వాడవుతాడు. న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ 

దుర్గారాులక్త మారాదరశకతవం చేయడు.  

52. కావున ఎవరి హృదయాలలో రోగం 

(కాప్టయం) ఉందో వారు, వారి స్తంగతయం 

కరక్త పోట్ట ప్డుతునిది నీవు చూసాునాివు. 

వారు: ''మాపై ఏదైనా ఆప్ద ర్గగలదన్న మేము 

భయప్డుతునాిము.'' అన్న అంటారు. కాన్న 

అలా్లహ్ (విశ్వవసులక్త) విజయాన్ని గానీ, 

లేదా తన  దిక్తక నుండి ఏదైనా అవకాశ్వన్ని 

గానీ కల్గించవచుచ! అప్పపడు వారు తమ 

మనసుసలలో దాచి ఉంచిన దాన్నకి ప్శ్వచతాాప్ 

ప్డతారు.  

53. మరియు విశ్వవసులు (ప్రసపరం ఇల్ల 

అనుక్తంటారు): ''ఏమీ? వాసావాన్నకి మేము 

మీతోనే ఉనాిమన్న, అలా్లహ్ పేరుతో కఠోర 

ప్ర మాణాలు చేస, నమాకం కల్గించేవారు 

వీరేనా?'' వారి (కప్ట-విశ్వవసుల మంచి) 

కరాలనీి వయరామై, వారు నష్ట ప్డిన 

వారవుతారు!  

54. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! మీలో ఎవడైనా తన 

ధ్రాం (ఇసా్తం) నుండి వైదలగితే, అలా్లహ్ 

తవరలోనే ఇతర ప్ర జలను తేగలడు. ఆయన 

వారిన్న పేర మసా్తడు   మరియు వారు ఆయన 

(అలా్లహ్)ను పేర మసా్తరు. 40  వారు విశ్వవసుల 

ప్టా మృదువుగా, సతయ-తిరస్తకరుల ప్టా 

 

40) అలా్లహ్ (సు.త.)క్త ప్పర యులైన వారి న్యలుగు లక్షణాలు ఇకకడ పేర్కకనబడాాయి.  (i) 

వారు అలా్లహ్ (సు.త.)క్త ప్పర యులై, ఆయనను పేర మంచే వారూ, (ii) విశ్వవసుల ప్టా 

మృదువుగానూ మరియు అవిశ్వవసుల ప్టా కఠినంగానూ ఉండే వారూ, (iii) అలా్లహ్ 

(సు.త.) మారాంలో  పోర్గడే (జిహాద్  చేసే) వారూను, మరియు (iv) న్నందించే వారి 

న్నందలక్త భయప్డన్న వారునూ, అయి ఉంటారు. జిహాద కొరకు ఇంకా చూ. 2:218, వాా. 

162, 22:78, వాా. 54.   

َِلاآْ  باعجض  ااوج مج محش  ءح  اهح ل ياتاوا نج  واما
فااِناه   مج  ِنجكح مج   م  َلا   اّلٰلا اِنا  محش  ِمنجهح

وجما الٰظلِ يا  ا هجِدي الجقا      ِمْيج
 
ا  راض  فاَتا ما بِِهمج  قحلحوج ِفج  ِيجنا  اَّلا ي 
ُّسا  ج ا ي نا نا  حوج ل وج ياقح فِيجِهمج  نا  وج   ٰشي رِعح

تحِصيجبا  ِ اانج  ئ
آْ دا  اانج   اّلٰلح فاعاَسا  محش  ة  را ناا 

ِعنجِدهٖ   ِنج  م  ر   مج
اا ااوج  تجِح  بِالجفا يااجِِتا 

 ُّ ااَسا ي  ا ما  ٰ لَعا وجا  بِحح يحصج ي  فا ِفج ا  وج
ِسِهمج  ٰ اانجفح ا دِ  ن    ىجتِمْيج

 
ِيجنا   ِْٓء اَّلا َلا يا ااٰهيؤح نحوج ِيجنا اٰما لح اَّلا وج ياقح وا

وجا   مح انِهِ هج جا   بِاّلٰلِ ااقجسا حمل اِناهح دا اايجما  مج مج
مج  عاكح اما اا محش  ل تج  بِطا مج حا حهح ال ما عج

وجا ٰخِِسِيجنا  باحح    فاااصج
  

يا  نج  ما نحوجا  اٰما ِيجنا  اَّلا ا  تادا  يٰياايُّها رج
نج  عا مج  وج يج دِ   ِمنجكح فاسا يااجِِت نِٖه  فا 

ناه ي   اّلٰلح  يحِحبُّوج وا مج  ِبُّهح ُيُّ م   وج ااذِلاة   بِقا حمل 
ؤج  جمح ال ا  ة  نِ مِ لَعا ااِعزا ا  ا   ْيج لَعا
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కఠినంగా ప్ర వరిు ంచే వారూను అలా్లహ్ 

మారాంలో పోర్గడే (జిహాద చేసే) వారూను 

మరియు న్నందించే వారి న్నందలక్త భయప్డన్న 

వారూను, అయి ఉంటారు. ఇది అలా్లహ్ 

అనుగర హం, ఆయన దాన్నన్న తాను కరిన వారికి 

ప్ర స్తదిసా్తడు. మరియు అలా్లహ్ విసాృతి 

కలవాడు, జ్ఞు నసంప్నుిడు.  

55. న్నశ్చయంగా, మీ సేిహితులు, 

అలా్లహ్! ఆయన ప్ర వకు  మరియు విశ్వసంచిన 

వారు – ఎవరైతే నమా'జ్ సా్తప్పసా్తరో, విధదానం 

('జకాత్) ఇసా్త ఉంటారో మరియు వారు 

(అలా్లహ్ ముందు) వంగుతూ (రుకూ'ఉ 

చేసా్త) ఉంటారో –  

56. మరియు ఎవరు అలా్లహ్, ఆయన ప్ర వకు  

మరియు విశ్వసంచిన వారి వైప్పనక్త 

మరలుతారో! న్నశ్చయంగా, వారే అలా్లహ్ 

ప్కాష న్నకి చెందినవారు, వారే విజయం స్తధంచే 

వారు. 41  

57. ఓ విశ్వవసుల్లర్గ! మీ ధ్ర్గాన్ని 

ఎగతాళ్ళగా నవువల్లటగా ప్రిగణంచే వారు 

పూరవగర ంథ ప్ర జలైనా, లేదా సతయ-తిరస్తకరు 

లైనా, వారిన్న మీ సేిహితులుగా చేసుకకండి. 

మరియు మీరు విశ్వవసులే అయితే అలా్లహ్ 

యందు భయ-భక్తు లు కల్గి ఉండండి.  

58. మరియు మీరు నమా'జ్ కరక్త ప్పలుప్ప 

(అజ్ఞ'న్) ఇసాే, వారు దాన్నన్న ఎగతాళ్ళగా 

నవువల్లటగా తీసుక్తంటారు. అది 

ఎందుకంటే వాసావాన్నకి వారు బుధధ హీనులైన 

జనులు! 42   

 

41) చూడండి, 58:22, 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, ప్పసాకం 1, 'హదీస్' నం.15, 25.  

42) చూడండి, 62:9 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, ప్పసాకం 1, 'హదీస్' నం. 577.  

ا فِ الجكٰ  َيح حمس  ِفج ا رِيجنا نا  وج بِيجِل هِدح سا  
ْٓ   اّلٰلِ  ةا َلا اوجما نا ل اافحوج َلا َيا ِ وا ذٰلِكا  محش  م  ئ

لح   آْ   اّلٰلِ فاضج اشا نج ي تِيجهِ ما   اّلٰلح وا   محشءح يحؤج
لِيجم  وا     اِسع  عا

مح   َِلُّكح ا وا لح    اّلٰلح اِناما وج راسح ِيجنا    وا وااَّلا
نحوا ِ ا  اٰما يحقِيج َّلا الصا يجنا  نا  وج لٰوةا مح

نا الزا  تحوج يحؤج نا  وا وج مج ٰركِعح   كٰوةا واهح
 

لا   ياتاوا نج  لا    اّلٰلا واما وج راسح ِيجنا    وا وااَّلا
 ٰ نحوجا فااِنا ِحزجبا  ا مح الج   اّلٰلِ ما نا هح غٰلِبحوج
 خجم 

وا   تاتاِخذح َلا  نحوجا  اٰما ِيجنا  اَّلا ا  يٰياايُّها
ا  اُتا ِيجنا  مج  وج ذح اَّلا دِيجناكح ًوا  ا  زح هح

اح لا وا  ِيجنا  اَّلا ِنا  م  الجِكتٰبا عًِبا  تحوا  وج
َِلاآْءا  ااوج ارا  فا الجكح وا مج  بجلِكح قا مجت  ِمنج 

وا  اتاقح ا اِ  اّلٰلا وا ِمنِْيج ؤج نجتحمج مُّ     نج كح
اِذاا   ا نا وا وجها اذح اُتا لٰوةِ  الصا اِٰلا  يجتحمج  ادا

لاعًِبا  وا ًوا  زح مج  محش  هح اناهح بِا َلا وج قا ذٰلِكا  م  
قِ  نا ياعج     لحوج
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59. వారితో ఇల్ల అను: ''ఓ గర ంథ 

ప్ర జల్లర్గ! 43   ఏమీ? మేము అలా్లహ్ను 

మరియు ఆయన మాపై అవతరింప్జేసన 

మరియు మాక్త పూరవం అవతరింప్జేసన 

(గర ంథాలను) విశ్వసంచామనే, మీరు 

మమాల్ి ప్రడిసాునాిర్గ? మరియు 

న్నశ్చయంగా, మీలో చాల్ల మంది 

అవిధేయులు (దుషుట లు) ఉనాిరు!''  

60. ఇల్ల అను: ''ఏమీ? అలా్లహ్ తరఫు 

నుండి ఎవరికి, దీన్నకంటే, హీనమైన ప్ర తిఫలం 

దరుక్తతుందో మీక్త తెలుప్నా? వారే, 

ఎవరినైెతే అలా్లహ్ శ్ప్పంచాడో (బహిష్కరిం 

చాడో) మరియు ఎవరైతే ఆయన ఆగర హాన్నకి 

గురి అయాయరో! మరియు వారిలో కందరు, 

ఎవరినైెతే ఆయన కతులుగా మరియు 

ప్ందులుగా మార్గచడో! 44  మరియు వారు 

ఎవరైతే కల్పతదైవాల  (తాగూత్ల) దాసయం 

చేసా్తరో. 45  అల్లంటి వారు (ప్పనరుతాాన 

దినమున) ఎంతో హీనసాతిలో ఉంటారు 

మరియు వారు రుజ్ఞమారాం నుండి చాల్ల 

దూరం వళా్ళపోయిన వారే!''  

61. మరియు వారు (కప్ట విశ్వవసులు) నీ  

వదు క్త వచిచనప్పడు: ''మేము 

విశ్వసంచాము.'' అన్న అంటారు. కాన్న 

వాసావాన్నకి వారు సతయ-తిరస్తకరంతోనే 

వసా్తరు మరియు దాన్న (సతయ-తిరస్తకరం) 

తోనే తిరిగి పోతారు కూడాను. మరియు వారు 

ఏమ దాసాునాిరో అలా్లహ్క్త బాగా తెలుసు.  

 

43) గర ంథప్ర జలు అంటే యూదులు మరియు కై్ైసావులు.  

44) చూడండి, 2:65, 7:166.  

45) చూడండి, 2:256.  

ها قح  الجِكتِٰب  لا  يٰيااهج نا لج  وج تانجقِمح لج 
ناا   اٰما اانج  ي  اَِلا ي  احنجزِلا   بِاّلٰلِ ِمناا ي  ا واما

جنا  ِمنج  اَِلا احنجزِلا  ي  ا واما بج ا   وااانا حمل  لح قا
نا  وج مج فِٰسقح كح ا َثا        ااكج

ذٰلِكا   ِنج  م  بِّشا    مج  احناب ِئحكح لج  ها قحلج 
ثحوج  ِعنجدا  ةً با ما لا   محشاّلٰلِ   نج    اّلٰلح ناهح  عا ما

لا  عا مح واغاِضبا  ِمنجهح عالا  واجا يجهِ 
بادا   واعا اناازِيجرا  وااْلج ةا  الجقِرادا

نًا احول  محش  غحوجتا ا الطا  َكا ما ِشا   ئِكا 
نج اا وا  لُّ عا بِيجِل  ضا آْءِ السا وا     سا
 
 
 
  

قادج   وا ناا  اٰما يا  حوج قاال مج  آْءحوجكح جا اِذاا  وا
لح  خا واهح   اوج دا رِ  فج

قادج  بِالجكح وجا خا مج  راجح
نحوجا ااعج   اّلٰلح وا محش  بِهٖ  َكا ا  بِما لامح 

نا  وج تحمح     ياكج
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62. మరియు వారిలో అనేక్తలను పాప్ం 

మరియు దౌరానయం చేయటాన్నకి మరియు 

న్నషిధ్ధ మైనవి తినటాన్నకి చురుక్తగా పాలా్గన 

టాన్ని నీవు చూసా్తవు. వారు చేసాుని ప్నులు 

ఎంత నీచమైనవి!  

63. వారి ధ్రావేతాలు (రబాాన్నయూయన్) 

మరియు విదావంసులు (అ'హబార్) వారిన్న, 

పాప్ప్ప మాటలు ప్లకటం నుండి మరియు 

న్నషిధ్ధ మైన వాటిన్న తినటం నుండి ఎందుక్త 

వారించరు? వారు చేసే కార్గయలు ఎంత 

నీచమైనవి!  

64. మరియు యూదులు: ''అలా్లహ్ చేతికి 

సంక్ళా్ల ప్డి ఉనాియి.'' అన్న అంటారు. 46  

వారి చేతులకే సంక్ళా్ల వేయబడి ఉనాియి! 

మరియు వారు ప్ల్కిన దాన్నకి వారు 

శ్ప్పంచబడాారు! వాసావాన్నకి ఆయన (అలా్లహ్) 

రండుచేతులు విసారింప్బడి ఉనాియి; 

ఆయన (తన అనుగర హాలను) తాను కరినటా 

ఖరుచచేసా్తడు. మరియు (ఓ ప్ర వకాు !) నీ 

ప్ర భువు తరఫు నుండి నీపై అవత 

రింప్జేయబడినది (ఈ గర ంథం) న్నశ్చయంగా 

వారిలో చాల్ల మందికి తలబిరుసుతనం 

మరియు సతయ  తిరస్తకర్గన్ని మాతర మే 

పంచుతునిది. మరియు మేము వారి మధ్య 

విరోధాన్ని మరియు దేవష్న్ని, తీరుపదినం 

వరక్త ఉండేటటా చేశ్వము. వారు యుదధ  

జ్ఞవలలను ప్ర జవల్ంప్జేసనప్పడలా్ల, అలా్లహ్ 

దాన్నన్న చలా్లర్గచడు. మరియు వారు భూమలో 

కలాోలం రేక్తాించటాన్నకి పాటప్డు తునాిరు. 

మరియు అలా్లహ్ కలాోలం రేక్తాించే వారిన్న 

పేర మంచడు.  

 

46) చూడండి, 3:181 మరియు 14:34.  

حسا   مج ي ِنجهح ًا م  ثِْيج تاٰري كا نا ا وا وج ِف   رِعح
الج  وا ثجِم  ِ وا واانِ دج عح اَلج لِِهمح  اا   كج
تا  حج نحوجا محش  السُّ َكا ا  ما ِئجسا  ْلا
نا  لحوج ما     ياعج

بٰ  الرا مح  يانجٰهىهح َلا  اوج ِ ل با ن احج وااَلج نا  ارح يُّوج
واااكج   نج عا  ثجما  ِ اَلج لِِهمح  لِِهمح  قاوج

تا  حج نحوجا محش  السُّ َكا ا  ما ِئجسا  ْلا
نا  وج ناعح     ياصج

اهح  اَلج يادح  واقاالاِت  لح   اّلٰلِ وجدح  غج محش ة  لا وج ما
لا  حوجاغح قاال ا  بِما لحعِنحوجا  وا اايجِديجِهمج  جحم تج 

يادٰ  ٰتِ بالج  وجطا بجسح ما كا هح  يحنجفِقح   فا يج حمل 
آْءح  اشا ِيج محش  ي اَيا ل نا وا ي   دا ا ما مج  ِنجهح م  ًا  ثِْيج كا

ِمنج  اح  جكا  اَِلا ب ِكا نجزِلا  ياانًا   را غج طح
ًرا فج كح مح محش  وا بايجناهح يجناا  االجقا ةا    وا اوا دا الجعا
اغج  اِٰٰل  آْءا ضا وااْلج ةِيا   الجقِيٰما اي محش  وجِم  اما ُكح

ا   ااها فا رجِب ااطج ا نااًرا ل ِلجحا وج حمل  اّلٰلح ااوجقادح
ا وا  ارجِض سج ي اَلج ِف  نا  وج محش اادً فاسا   عا
ج  اّلٰلح وا  ِبُّ ال ِسِديجنا َلا ُيح فج        مح
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65. మరియు వాసావాన్నకి గర ంథప్ర జలు 

విశ్వసంచి, దైవభీతి కల్గి వుంటే! 

న్నశ్చయంగా, మేము వారి పాపాలను 

తొలగించి, వారిన్న శేర ష్ు మైన సవరావనాలలో 

ప్ర వేశింప్జేస ఉండేవారము.  

66. మరియు వాసావాన్నకి వారు తౌర్గత్ను, 

ఇంజీల్ను మరియు వారి ప్ర భువు తరఫు 

నుండి వారిపై (ఇప్పపడు) అవతరింప్జేయ 

బడిన దాన్నన్న (ఈ ఖుర్ఆన్ను) ఆచరించి 

ఉండినటైెతే, వారి కరక్త వారిపై (ఆకాశ్ం) 

నుండి మరియు కాళా కిర ంది నుండి (భూమ 

నుండి) జీవనోపాధ పొందేవారు. 47  వారిలో 

కందరు సరైన మారా్గన్ని అవలంబించే 

వారునాిరు. 48 కాన్న వారిలో అనేక్తలు చేసేవి 

చెడు (పాప్) కార్గయలే! (7/8)  

67. * ఓ ప్ర వకాు ! నీవు నీ ప్ర భువు తరఫు 

నుండి నీపై అవతరింప్జేయబడిన దాన్నన్న 

తెల్యజేయి. 49  మరియు నీవు అల్ల 

చేయకపోతే, ఆయన సందేశ్వన్ని పూరిు గా 

తెల్యజేయన్న  వాడవుతావు. మరియు 

అలా్లహ్ మానవుల (కీడు) నుండి న్ననుి 

కాపాడుతాడు. న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ సతయ  

తిరస్తకరులైన ప్ర జలక్త మారాదరశకతవం 

చేయడు.  

68. ఇల్ల అను: ''ఓ గర ంథప్ర జల్లర్గ! మీరు 

తౌర్గత్ను, ఇంజీల్ను మరియు మీ ప్ర భువు 

తరఫు నుండి మీపై అవతరింప్జేయబడిన 

 

47) చూడండి, 7:96.  

48) 'అబుు లా్లహ బిన్-సల్లం మరికందరు 8-9 మంది మదీనహ లోన్న యూదులు మాతర మే 

విశ్వసంచారు.  

49) 'ఆయి'ష్హ్ (ర.'అనాు ) కథనం: ''ఏ వయకిు  అయినా ము'హమాద్ ('స'అ.స.) వ'హీ నుండి 

ఏమైెన్య దాచారు.'' అన్న సందేహప్డితే ఆ వయకిు  న్నశ్చయంగా, అసతాం ప్లికాడు. 

('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, 'హ. నం. 4855).  

وجا  اتاقا نحوجا وا لا الجِكتِٰب اٰما اوج اانا ااهج ل وا
ِ لا  ي  سا مج  نجهح عا ناا  رج فا ِهمج  تِ اٰ كا

ا  َلا ٰنِت انلاعِيجِم وا مج جا لجنٰهح     دجخا
ٰرىةا   اتلاوج وا  ااقاامح مج  ااناهح اوج  ل وا

ا ِ وا احنجزِلا َلج ي  ا واما ِيجلا 
ِنج  اِ   ْنج م  جِهمج  َلا
ب ِِهمج  ا   را واِمنج  َلا فاوجقِِهمج  ِمنج  لحوجا  كا

لِِهمج  اارججح جِت  ة  محش  ُتا احما مج  ِمنجهح
تا  قج ة  مُّ م ِ محش  ِصدا ثِْيج   كا ما مج نجهح وا آْءا  سا ا  

نا  لحوج ما     خجم  ياعج
جكا   ي احنجزِلا اَِلا ا لح بال ِغج ما وج ا الراسح يٰياايُّها

تافج   محشب ِكا را   ِمنج  امج  ل اِنج  ا   لج عا وا فاما
رِسا  اه  ا بالاغجتا  ياعجِصمحكا    اّلٰلح وا   محشتلا
انلااِس  ياهجِدي    اّلٰلا اِنا  محش  ِمنا  َلا 
وجما الج      كٰفِرِيجنا الجقا

 
يٰي  الجِكتٰ هج اا قحلج  ٰ لا  لَعا تحمج  اسج ل ِب 

ٰرىةا   اتلاوج وا  تحقِيجمح ِٰت  حا ء   ج َشا
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దాన్నన్న (ఈ ఖుర్ఆన్ను) ఆచరించనంత 

వరక్త, మీరు అసలు దేన్న (ఏ సతయ మారాం) 

మీద కూడా ఉండనటాే!'' మరియు నీ ప్ర భువు 

తరఫు నుండి నీపై అవతరింప్జేయబడిన (ఈ 

గర ంథం) వాసావాన్నకి వారిలోన్న అనేక్తల 

తలబిరుసుతనాన్ని మరియు సతయ  

తిరస్తకర్గన్ని మాతర మే పంచుతుంది. 50 

కావున నీవు సతయ-తిరస్తకర ప్ర జలను గురించి 

విచారించక్త.  

69. న్నశ్చయంగా  - ముసాములైనా, 

యూదులైనా 'స్తబీయీ'లైనా లేక కై్ైసావులు 

(నస్తర్గ) అయినా - ఎవరైనా సరే, వారు గనక 

అలా్లహ్ను, అంతిమ దినాన్ని విశ్వసంచి, 

సదాచరణ చేసనటైెతే, వారి  క్ల్లంటి 

భయంగానీ, చింతగానీ ఉండదు. 51   

70. వాసావాన్నకి మేము ఇస్తర యీ'ల్ సంతతి 

వారి నుండి ఒక గటిట  ప్ర మాణాన్ని 

తీసుక్తనాిము మరియు వారి వదు క్త 

ప్ర వకు లను ప్ంపాము. కాన్న ఏ ప్ర వకు  అయినా 

వారి మనోవాంఛలక్త వయతిరేకమైన దాన్నన్న 

తెచిచనప్పడలా్ల, వారు కందరిన్న అసతయ 

వాదులన్న తిరసకరించారు, మరి కందరిన్న 

హతయ చేశ్వరు.  

71. మరియు తమ క్ల్లంటి శిక్ష (ఫితాి) 

ప్డదన్న తలచి, వారు గుర డాివారుగా, చెవిటి  

వారుగా అయిపోయారు. ఆ ప్పదప్ అలా్లహ్ 

వారి ప్శ్వచతాాపాన్ని అంగీకరించాడు. ఆ 

తరువాత కూడ వారిలో అనేక్తలు తిరిగి గుర డాి 

వారుగా, చెవిటి  వారుగా అయి  పోయారు. 

మరియు వారు చేసేదంతా అలా్లహ్ చూసాునే 

ఉనాిడు.  

 

50) చూడండి, 41:44 మరియు17:82.  

51) చూడండి, 2:62  మరియు3:85.  

اح  ي  ا واما ِيجلا 
ِْنج ِنج  زِ نج وااَلج م  مج  جكح اَِلا لا 
 ِ ب  ًا    محش مج كح را ثِْيج كا نا  ِيجدا اَيا ل ِنجهحمج  وا م 

ِمنج   جكا  اَِلا احنجزِلا  ي  ا ب ِكا ما ياانًا   را غج طح
ًرا فج كح وج فاًلا مجت  وا الجقا ا  لَعا تااجسا  ِم   

    كٰفِرِيجنا لج ا
 

ا  وج ادح ها ِيجنا  وااَّلا نحوجا  اٰما ِيجنا  اَّلا اِنا 
واانلاٰصٰ  نا  الٰصبِـ حوج نا  ي  وا اٰما نج  ما

ا  بِاّلٰلِ  ا وا اِلً َلج ِملا صا ِٰخرِ واعا
ا وجِم اَلج

مج   هح َلا  وا لايجِهمج  عا وجف   خا فاًلا 
نا  نحوج جزا      ُيا

مِ  ناا  ذج ااخا دج  ا لاقا اَِسج ي  باِنج لا يج ءِ آْ يجثااقا 
اارج  ًًل سا وا رحسح جِهمج  اَِلا ي  ا محش  لجناا اما ُكح

ٰويي   تاهج َلا  ا  بِما  ْۣ ل  وج راسح مج  آْءاهح جا
مج سح فح اانج  بحوجاحمل  هح ذا كا فارِيجًقا وا   فارِيجًقا 

نا  تحلحوج    ىمتياقج

وجا وا  مح عا فا فِتجناة   نا  وج تاكح ااَلا  يا  ِسبحوج حا
تاابا   ثحما  وجا  مُّ ثحما    اّلٰلح واصا لايجِهمج  عا

مح  وج ا  وج عا مُّ مج   اواصا ِنجهح م  ثِْيج     اّلٰلح وا محش  كا
نا  لحوج ما ا ياعج    باِصْيج ْۣ بِما
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72. ''న్నశ్చయంగా, మరయమ్ క్తమారుడు  

మసీ'హ (కీర సాు) యే అలా్లహ్!'' అన్న ప్ల్కిన 

వారు వాసావంగా  అవిశ్వవసులు అయి 

పోయారు! మరియు మసీ'హ (కీర సాు) ఇల్ల 

అనాిడు: ''ఓ ఇస్తర యీ'ల్ సంతతి 

వారల్లర్గ! నా ప్ర భువు మరియు మీ ప్ర భువైన 

అలా్లహ్నే ఆర్గధంచండి.'' 52  వాసావాన్నకి 

ఇతరులను అలా్లహ్క్త భాగస్తవములుగా చేసే 

వారిపై, న్నశ్చయంగా అలా్లహ్ సవరా్గన్ని 

న్నషేధంచాడు. మరియు వారి ఆశ్రయం 

నరకాగిియే! మరియు దుర్గారాులక్త 

సహాయం చేసేవారు ఎవవరూ ఉండరు.  

73. ''న్నశ్చయంగా, అలా్లహ్ ముగుు రిలో 

మూడవ వాడు!'' అన్న అన్నన వారు, వాసావాన్నకి 

అవిశ్వవసులు అయిపోయారు. 53  మరియు 

ఒకే ఒకక ఆర్గధ్యదైవం (అలా్లహ్) తప్ప 

మర్కక ఆర్గధ్యదైవం లేడు. మరియు వారు 

తమ ఈ మాటలు మానుకకపోతే, వారిలోన్న 

అవిశ్వవసప్రులైన వారికి బాధాకరమైన శిక్ష 

ప్డుతుంది.  

74. వారందుక్త అలా్లహ్ వైప్పనక్త 

ప్శ్వచతాాప్ంతో మరల్ ఆయనను క్షమాభక్ష 

కరక్త వేడుకరు? మరియు అలా్లహ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్ర దాత.  

75. మరయమ్ క్తమారుడు మసీ'హ (కీర సాు) 

కేవలం ఒక ప్ర వకు  మాతర మే. అతన్నకి పూరవం 

కూడా అనేక ప్ర వకు లు గతించారు. మరియు 

 

52) ఇల్లంటి ఆజు లక్త చూడండి, మతాయి-(Mathew), 4:10; లూకా-(Luke), 4:8. ఇంకా 

ఖుర్ఆన్లో చూడండి, 19:30, 36 మరియు 3:51.  

53) ఇది కై్ైసావులలో ఒక తెగ వారి ప్ర సా్తవన. వారు అలా్లహ్ (సు.త.), జిబీర ల్ మరియు 'ఈస్త 

('అలైహిమ్. స.) ముగాురు, దైవాలునాిరు అంటారు. చూ. 5:18, 75, 116.  

  ِ را اَّلا فا دج كا يا اِنا  لاقا حوج وا    اّلٰلا يجنا قاال هح
ياما  رج ِسيجحح ابجنح ما جما ِسيجحح محش  ال جما واقاالا ال

ا  اَِسج ي  وا  آْ يٰباِنج بحدح اعج ج   اّلٰلا ءِيجلا  ِ ب    را
مج وا  باكح ُّ نج  ما   اِناه    محشرا ِكج  ي   ّلٰلِ ا بِ ّشج

راما   حا دج  قا اناةا   اّلٰلح فا اْلج لايجهِ  عا
انلاارح  اجٰوىهح  لِلمحش  واما ا  ِمنج  ٰظ واما ا  لِِمْيج

ار   صا
    اانج
 

ي لا  حوج قاال ِيجنا  اَّلا را  فا كا دج  اِنا  قا   اّلٰلا ا 
ثالٰثاة   ي  جحم  ثاالِثح  اَِلا اِٰل   ِمنج  ا   اِٰل  واما

ا يانج محش  ِحد  وا امج  ل اِنج  ا وج تاهح وا ما عا ا 
ا  يا  وج رح فا كا ِيجنا  اَّلا نا  اماسا َلا نا  حوج ل وج قح

اب  ااَِلجم   ذا مج عا      ِمنجهح
  
اِٰلا    ًلا اافا  نا  بحوج   اّلٰلِ ياتحوج
ناه  وا  وج فِرح تاغج اسج راِحيجم  غا   اّلٰلح وا محش  ي ر   وج  فح
  

مجت   ل  وج اَِلا راسح ياما  رج ابجنح ما ِسيجحح  جما ال ا  ما
بجلِهِ قا  قا لاتج ِمنج  اح رُّ ال  دج خا وا محش  لح ه  سح  مُّ
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అతన్న తలా్ సతయవంతుర్గలు ('సదీు ఖహ్). 

వారిదు రూ ఆహారం తినేవారు. 54  చూడండి! 

మేము వారికి ఈ స్తచనలను ఏ విధ్ంగా 

సపష్ట ప్రిచామో! అయినా చూడండి! 55   ఏ 

విధ్ంగా వారు మోసగింప్బడుతునాిరో 

(సతయం నుండి మరల్ంప్బడుతునాిరో)!  

76. ఇల్ల అను: ''ఏమీ? మీరు అలా్లహ్ను 

వదిల్ మీక్త నష్ట ం గానీ, ల్లభం గానీ చేసే 

అధకారం లేన్న వాటిన్న ఆర్గధసా్తర్గ? మరియు 

కేవలం అలా్లహ్ మాతర మే అనీి వినేవాడు, 

సరవజ్ఞు డు.''  

77. (ఇంకా) ఇల్ల అను: ''ఓ గర ంథ ప్ర జల్లర్గ! 

మీ ధ్రాం విష్యంలో మీరు అధ్రాంగా 

హదుు లు మీరి ప్ర వరిు ంచకండి. 56  మరియు 

ఇంతక్త పూరవం మారాభర షుట లైనవారి 

కరికలను అనుసరించకండి. వారు చాల్ల 

మందిన్న మారాభర షుట లుగా చేశ్వరు మరియు 

వారు కూడ రుజ్ఞమారాం నుండి 

తప్పపపోయారు.''  

78. ఇస్తర యీ'ల్ సంతతి వారిలో అవిశ్వవస 

మారాం అవలంబించిన  వారు, దావూద్ 

మరియు మరయమ్ క్తమారుడు 'ఈస్త (ఏసు) 

నోటితో శ్ప్పంచబడాారు. 57 ఇది వారు  అవిధే 

యులై హదుు లు మీరి ప్ర వరిు ంచిన దాన్న 

ఫల్తం.  

 

54) మరయమ్ తాను అలా్లహ్ తలా్న్న, అన్న ఎనిడూ అనలేదు. 'ఈస్త ('అ.స.) కేవలం ఒక 

ప్ర వకు  మాతర మే. అలా్లహుత'ఆల్ల క్తమారుడు గానీ, అలా్లహ్ గానీ కారు. చూడండి, 5:73.  

55) మేము ప్ంప్పన ప్ర వకు లందరూ ప్పరుషులే. 12:109.  

56) చూడండి, 4:171, ఈ ఆయత్ కై్ైసావులను సంభోదిసాునిది.  

57) వారు శ్ప్పంచబడిన వాకాయలక్త చూడండి, కీరు నలు-(Psalms), 78:21-22, 31-33. 

మతాయి - (Mathew), 12:34, 23:33-35.   

------- 

ة   يجقا ِ ٰ محش  ِصد  ل يااجكح ناا  اما َكا عا الطا محش ِن 
مح   اهح ل ح  ِ نحباْي  يجفا  رج كا ٰ ااحنجظح ثحما  َلج يِٰت 

رج ااّٰن   نا يح انجظح وج فاكح    ؤج

وج  بحدح ِن  قحلج ااتاعج وج ا َلا   اّلٰلِ نا ِمنج دح ما
ًعا  نافج َلا  وا ا  ًّ َضا مج  لاكح لِكح  محش يامج

ِميج  اّلٰلح وا  وا السا لِيجمح ا  عح هح      لجعا

ِفج  لحوجا  تاغج َلا  الجِكتِٰب  لا  يٰيااهج قحلج 
َلا   وا  ِ اق 

الج ا  غاْيج مج  يا تا تا دِيجنِكح وج بِعح
قا  م   قاوج آْءا  وا بجلح دج ااهج قا ِمنج  لُّوجا  ضا  

لُّ  ااضا آْءِ  وا وا سا نج  عا لُّوجا  واضا ًا  ثِْيج كا وجا 
بِيجِل   خجم السا
 ِ اَّلا با لحعِنا  ِمنجْۣ  ا  وج رح فا كا ي يجنا   ِنج

ا  او دا واِعيجَسا  يج ءِ آْ اَِسج اِن دا ٰ لِسا لا لَعا
ياما  رج نح محش  ابجِن ما َكا وجا وا صا ا عا ا وج ذٰلِكا بِما
نا  وج تادح    ياعج
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79. వారు, తాము చేసే, చెడు కార్గయల 

నుండి ఒకరినొకరు న్నరోధంచుక్తనేవారు కాదు. 

వారు చేసే ప్నులనీి ఎంతో చెడావైనవి.   

80. వారిలో అనేక్తలు సతయ  తిరస్తకరులతో 

సేిహం చేసుకవటాన్ని, నీవు చూసాు నాివు. 

వారు తమ  కరక్త ముందుగాచేస ప్ంప్పక్తని 

నీచ  కరాల వలన అలా్లహ్క్త వారిపై కప్ం 

కల్గింది మరియు వారు నరకబాధ్లో 

శ్వశ్వతంగా ఉంటారు.  

81. ఒకవేళ వారు అలా్లహ్నూ, ప్ర వకునూ 

మరియు అతన్నపై అవతరింప్జేయబడిన 

దాన్నన్న (న్నజంగానే) విశ్వసంచి ఉంటే! వారిన్న 

(సతయ-తిరస్తకరులను) తమ మతుర లుగా 

చేసుకన్న ఉండేవారు కాదు, కాన్న వారిలో 

అనేక్తలు అవిధేయులునాిరు.  

82. (*) న్నశ్చయంగా, విశ్వవసులప్టా 

(ముసాంల ప్టా) విరోధ్ విషయంలో నీవు 

యూదులను మరియు బహు 

దైవారాధ్కులను (ముషిర కీన్ లను), అందరి  

కంటే కఠినులుగా పొందుతావు. మరియు 

విశ్వవసుల ప్టా సేిహం విష్యంలో: 

''న్నశ్చయంగా, మేము కై్ైసావులము.'' అన్న, 

అని వారిన్న నీవు అతయంత సన్నిహితులుగా 

పొందుతావు. ఇది ఎందుకంటే వారిలో 

మతాచారుయలు (ఖసీససీన్) మరియు 

సనాయసులు (రుహ్బాన) ఉనాిరు. మరియు 

వారు గరివంచరు.  

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

َلا  نحوجا  ر     َكا
نجكا مُّ نج  عا نا  وج ياتانااها

هح فا  لحوج نا محش  عا لحوج عا يافج نحوجا  َكا ا  ما ِئجسا   ْلا
  

ِنجهح  م  ًا  ثِْيج كا ِ تاٰري  اَّلا نا  اوج ل ياتاوا   يجنا مج 
ا وج رح فا ِ   محشكا

اهحمج  ْلا ل ماتج  قادا ا  ما ئجسا 
ِخطا   سا اانج  مج  هح سح لايجِهمج    اّلٰلح اانجفح عا

ِِف  نا لج اوا وج مج ٰخِِلح اِب هح ذا     عا
ا وا  نا  ل ِمنحوج يحؤج نحوجا  َكا ِ بِاّلٰلِ وج  واانلاِب   

مج   وجهح اذح اُتا ا  ما جهِ  اَِلا احنجزِلا  ي  ا واما
َِلاآْ  ًا  ااوج ثِْيج كا لِٰكنا  وا مج  نج م ِ ءا  هح
    نا وج فِٰسقح 

ًة   اوا دا عا انلااِس  دا  ااشا نا  اِجدا تلا
وجدا  اهح اَلج نحوا  اٰما ِيجنا  ِيجنا  وا   ل ذِلا اَّلا

وجا  كح ا ا مجت  ااِشج تلا ةً  وا وادا ما مج  باهح ااقجرا نا  ِجدا
اِناا  يا  حوج قاال ِيجنا  اَّلا نحوا  اٰما ِيجنا  ل ذِلا

ي بِاانا محش  ناٰصٰ ِمنجهحمج  ذٰلِكا   
ا  يجِسْيج ِ باانًا وا   قِس  َلا وا   رحهج مج  ااناهح

نا  وج َِبح تاكج اسج      ي
 


